


           

 

แผนการดำเนินงาน ปงีบประมาณ พ.ศ. 2564 เทศบาลเมืองลำพูน 

คำนำ 

 

 

  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไขเพิ่มเติมปรับปรุง (ฉบับที่ 3)         

พ.ศ.2561 กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและแผนการดำเนินงาน สำหรับแผนการดำเนินงานนั้นมีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึง

รายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้นทำให้แนวทางในการ

ดำเนินงานในปีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้นมีการประสานและบูรณาการการทำงานระหว่างหน่วยงาน ซึ่งการ

จำแนกรายละเอียดแผนงาน/โครงการ ในแผนการดำเนินงานจะทำให้สะดวกในการติดตามประเมินผลอกีด้วย 

 

  ดังนั้นเพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบฯ และบรรลุผลตามจุดมุ่งหมายของการจัดทำแผนการดำเนินงานเทศบาลเมืองลำพูน       

จึงได้จัดทำแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ขึ้น โดยได้รับความร่วมมือจากทุกหน่วยงานรวบรวมและสรุปแผน/โครงการ พร้อมงบประมาณ 

เรียบเรียงจัดทำขึ้นสำเร็จเป็นรูปเล่ม พร้อมเผยแพร่ต่อไป 

 

 

 

 

 

 



           

 

แผนการดำเนินงาน ปงีบประมาณ พ.ศ. 2564 เทศบาลเมืองลำพูน 

สารบัญ 

 

เรื่อง                  หน้า 
 

บทท่ี 1 บทนำ                1 - 1 

- จุดมุ่งหมายของแผนการดำเนินงาน             1 - 2 

- ขั้นตอนในการจัดทำแผนการดำเนินงาน             1 - 3 

- ระยะเวลาในการจัดทำแผนการดำเนินงาน            1 - 4  

- แนวทางในการจัดทำแผนการดำเนินงาน             1 - 4 

- ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน             1 - 5 

- สรุปขั้นตอนและแผนการจัดทำแผนการดำเนินงาน           1 - 5 

บทท่ี 2 บัญชีโครงการ 

- บัญชสีรุปโครงการ/กิจกรรม                     บช - 1 

- รายละเอียดแผนการดำเนินงาน 

1.  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพการศกึษา ศลิปวัฒนธรรมและภูมปิัญญาท้องถิ่น     2 - 1 

2.  ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน     2 - 51 

3.  ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านสาธารณสุขและคุณภาพชีวติ          2 - 69 

4.  ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านระบบโครงสรา้งพื้นฐานรวมทั้งการพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว     2 - 88 

5.  ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน และการมสี่วนร่วมของประชาชน     2 - 120 
6.  ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านสังคม การเมอืง และบริหารราชการท้องถิ่นให้เป็นไปตามหลักการบริหารจัดการที่ดี   2 - 129 



           

 

แผนการดำเนินงาน ปงีบประมาณ พ.ศ. 2564 เทศบาลเมืองลำพูน 

เรื่อง                 หน้า 
            

- บัญชจีำนวนรายจ่ายในการบริหารจัดการบุคลากร           2 - 169 

- บัญชจีำนวนรายจ่ายในการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการและพัฒนาเครืองมอืเครืองใช้/อุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน   2 – 181 

- บัญชจีำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้จัดทำเป็นโครงการ ผด.02/1          2 – 192 

ภาคผนวก                

- สรุปงบประมาณของแต่ละส่วนราชการ             ผ - 1 

- แผนภูมิสรุปภาพรวมการได้รับงบประมาณของแต่ละส่วนราชการ          ผ - 2 

- แผนภูมสิรุปภาพรวมงบประมาณของโครงการพัฒนาในแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 แยกตามยุทธศาสตร์  ผ - 3 

- การตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล            ผ - 4 





 บช - 1

จ ำนวน คดิเป็นร้อยละ คดิเป็นร้อยละของ หน่วยงำนท่ี

โครงกำร ของโครงกำร งบประมำณ ด ำเนินกำร

ท่ีด ำเนินกำร ท้ังหมด ท้ังหมด

1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนส่งเสริมคุณภำพกำรศึกษำ  เผยแพร่ปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง สืบสำนศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญำท้องถิ่น

แผนงานบริหารงานท่ัวไป 1 0.76 60,000                    0.03 วิชาการฯ

แผนงานการศึกษา 24 18.32 34,815,644                   14.52 กองการศึกษา

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 17 12.98 1,098,400                    0.46 กองการศึกษา ,ส านักปลัดฯ

รวม 42 32.06 35,974,044                 15.00                

2. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อมอย่ำงย่ังยืน

แผนงานบริหารงานท่ัวไป 1 0.76 50,000                    0.02 ส านักปลัดฯ

แผนงานสาธารณสุข 1 0.76 5,000                    0.00 กองสาธารณสุขฯ

แผนงานเคหะและชุมชน 9 6.87 13,973,050                    5.83 กองสาธารณสุขฯ ,กองช่าง

รวม 11 8.40 14,028,050                  5.85                 

3. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนสำธำรณสุข และคุณภำพชีวิต

แผนงานสาธารณสุข 8 6.11 367,000                     0.15 กองสาธารณสุขฯ,กองการแพทย์

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 2 1.53 20,000                     0.01 กองสวัสดิการฯ

แผนงานการพาณิชย์ 2 1.53 21,000                     0.01 กองสาธารณสุขฯ

รวม 12 9.16 408,000                      0.17                   

บัญชีสรุปโครงกำร / กิจกรรม

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2564

เทศบำลเมืองล ำพูน

ยุทธศำสตร์ / แผนงำน จ ำนวนงบประมำณ

บทท่ี 2 บัญชีโครงการ บัญชีสรุปจ านวนโครงการ/กิจกรรมและรายจ่ายต่าง ๆ



 บช - 2

จ ำนวน คดิเป็นร้อยละ คดิเป็นร้อยละของ หน่วยงำนท่ี

โครงกำร ของโครงกำร งบประมำณ ด ำเนินกำร

ท่ีด ำเนินกำร ท้ังหมด ท้ังหมด
4. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนระบบโครงสร้ำงพ้ืนฐำนรวมท้ังกำรพัฒนำเศรษฐกิจและกำรท่องเท่ียว

แผนงานเคหะและชุมชน 3 2.29 5,389,400 2.25                   กองช่าง

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 1 0.76 20,000 0.01                    กองสวัสดิการฯ

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 3 2.29 120,000 0.05                   ส านักปลัดฯ

รวม 7 5.34 5,529,400                   2.31                  

5. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน และกำรมีส่วนร่วมของประชำชน

แผนงานบริหารงานท่ัวไป 5 3.82 632,000 0.26                   กองวิชาการฯ ,ส านักปลัดฯ

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 1 0.76 25,000 0.01                    กองสวัสดิการฯ

รวม 6 4.58 657,000                      0.27                  

6. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนสังคม กำรเมือง และบริหำรรำชกำรท้องถิ่นให้เป็นไปตำมหลักกำรบริหำรจัดกำรท่ีดี

แผนงานบริหารงานท่ัวไป 15 11.45 1,434,500                    0.60
  กองวิชาการฯ ,กองคลัง ,      

ส านักปลัด

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 6 4.58 110,000                    0.05 ส านักปลัดฯ

แผนงานงบกลาง 16 12.21 36,093,728                   15.05
    ส านักปลัด ,กองสวัสดิการ ,   

 กองการแพทย์

รวม 37 28.24 37,638,228 15.69

รวมโครงกำรพัฒนำท้ังส้ิน 115 87.79 94,234,722                   39.29

บัญชีสรุปโครงกำร / กิจกรรม

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2564

เทศบำลเมืองล ำพูน

ยุทธศำสตร์ / แนวทำง จ ำนวนงบประมำณ

บทท่ี 2 บัญชีโครงการ บัญชีสรุปจ านวนโครงการ/กิจกรรมและรายจ่ายต่าง ๆ



 บช - 3

จ ำนวน คดิเป็นร้อยละ คดิเป็นร้อยละของ หน่วยงำนท่ี

โครงกำร ของโครงกำร งบประมำณ ด ำเนินกำร

ท่ีด ำเนินกำร ท้ังหมด ท้ังหมด

บัญชีจ ำนวนรำยจ่ำยในกำรบริหำรจัดกำรบุคลำกรและรำยจ่ำยในกำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรปฏิบัติรำชกำรและพัฒนำเครืองมือเครืองใช้ /อุปกรณ์ในกำรปฏิบัติงำน

-รายจ่ายการบริหารจัดการบุคลากร 8 6.11 119,038,270                  49.63 ทุกกอง

-รายจ่ายในการเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการและพัฒนาเคร่ืองมือ

เคร่ืองใช้/อุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน
8 6.11 26,564,672                   11.08 ทุกกอง

รวมรำยจ่ำยต่ำง ๆ 16 12.21 145,602,942 60.71

รวมโครงกำรพัฒนำและรำยจ่ำยต่ำง ๆ ท้ังส้ิน 131 100.00 239,837,664                 100.00

บัญชีสรุปโครงกำร / กิจกรรม

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2564

เทศบำลเมืองล ำพูน

ยุทธศำสตร์ / แนวทำง จ ำนวนงบประมำณ

บทท่ี 2 บัญชีโครงการ บัญชีสรุปจ านวนโครงการ/กิจกรรมและรายจ่ายต่าง ๆ



 2 - 1

ล ำดับท่ี 1

Destination) ของท้องถ่ิน 

4. หลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง: ภูมิคุ้มกัน บำท

5. เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (LSEP): ไม่ใช่โครงการด้านการเกษตรและแหล่งน  า

6. SDG: เป้าหมายท่ี 17 ความร่วมมือเพ่ือการพัฒนาท่ีย่ังยืนฯ

สถำนท่ีด ำเนินงำน: อาคารเฮือนศิลปินหริภุญชัย

กลุ่มเป้าหมาย ขั นตอนการด าเนินงาน

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

1.เพ่ือสร้างคุณค่า และเชิดชู 1.จัดแสดงผลงานของศิลปิน เชิงปริมำณ ประชาชนในพื นท่ีเขต 1. เสนอขออนุมัติโครงการ

เกียรติศิลปินเมืองล าพูน ล าพูน จัดแสดงผลงานศิลปิน ไม่ต่ า เทศบาลเมืองล าพูนและ 2. ประสานงาน ศิลปินล าพูน

2.เพ่ือเป็นเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ 2.เด็ก เยาวชน และประชาชนได้ กว่า 1 ครั ง/ปี ผู้ท่ีมาร่วมงานแสดงผล เข้าร่วมการจัดแสดงผลงาน

และรวบรวมผลงานศิลป- ศึกษาเรียนรู้งานศิลปวัฒนธรรม เชิงคุณภำพ งานเฮือนศิลปิน 3. ด าเนินการจัดแสดงผลงาน

วัฒนธรรมท้องถ่ิน ท้องถ่ิน -ผู้เข้าชมพึงพอใจกับการจัด ศิลปิน ณ เฮือนศิลปินหริภุญชัย

3.เพ่ือสร้างขวัญและก าลังใจแก่ 3.ศิลปินล าพูนมีขวัญและก าลัง แสดงผลงานเฮือนศิลปิน ไม่ต่ ากว่า 1 ครั ง/ปี

ศิลปินล าพูนในการสร้างสรรค์ ใจในการสร้างสรรค์ผลงาน ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 4. สรุปผลการด าเนินงานในแต่

ผลงาน 4.เพ่ิมโอกาสและช่องทางใน -เฮือนศิลปินเป็นแหล่งเรียน ละครั ง และเพ่ิมข้อมูลท าเนียบ

การจัดแสดงผลงานให้เป็นท่ีรู้ รู้ทางศิลปวัฒนธรรมและภูมิ ศิลปินล าพูน

จักอย่างแพร่หลาย ปัญญาท้องถ่ิน ไม่ต่ ากว่า 5.ติดตามและประเมินผล

ร้อยละ 80 โครงการ

พ.ศ. 2564

ยุทธศำสตร์: 1 การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพการศึกษา เผยแพร่ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
สืบสานวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถ่ิน

แผนพัฒนำท้องถิ่น: (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์ท่ี 1 หน้า 3-62

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

3. ยุทธศำสตร์จังหวัด: 3 เมืองจุดหมายปลายทางแห่งการท่องเท่ียวเชิงประสบการณ์วัฒนธรรม (Cultural Experience กลยุทธ์: 1. ส่งเสริมท านุบ ารุงศาสนา ศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถ่ินและวัฒนธรรมอันดี

แผนงำน: บริหารท่ัวไป งบประมำณ 60,000

วัตถุประสงค์โครงการ
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ/เป้าหมาย

ผลลัพธ์โครงการ

ผลผลิต/เป้าหมายผลผลิต/

ตัวชี วัดผลผลิต

พ.ศ. 2563

                       ควำมสอดคล้อง เอกสำรรำยละเอียดประกอบแผนกำรด ำเนินงำน พ.ศ. 2564

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

บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมำณ

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564

เทศบำลเมืองล ำพูน

บทท่ี 2 บัญชีโครงการยุทธศาสตร์ท่ี 1  แผนงานบริหารงานท่ัวไป
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ล ำดับท่ี 1

Destination)

4. หลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง: ภูมิคุ้มกัน บำท

5. เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (LSEP): ไม่ใช่โครงการด้านการเกษตรและแหล่งน  า
6. SDG : เป้าหมายท่ี 11 ท าให้เมืองและการตั งถ่ินฐานของมนุษย์มีความครอบคลุม  ปลอดภัย  มีภูมิต้านทาน

และย่ังยืน

สถำนท่ีด ำเนินงำน:  พื นท่ีในเขตเทศบาลเมืองล าพูน

กลุ่มเป้าหมาย ขั นตอนการด าเนินงาน

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

 1. เพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด ร้อยละของผู้เข้าร่วมได้ เชิงปริมำณ  เด็กและเยาวชนนอก ข้ันตอน 

เด็กและเยาวชนนอกสถานศึกษา รับความรู้ในการสร้าง  - จ านวนผู้เข้าร่วม สถานศึกษา ในเขตพื นท่ี 1. ขออนุมัติโครงการ

 2. เพ่ือให้เด็กและเยาวชนนอก ภูมิคุ้มกันยาเสพติด โครงการจ านวน  100  คน เทศบาล 2. เตรียมการก่อนด าเนินงาน

สถานศึกษาได้ใช้เวลาว่างให้เกิด (ผลส ำเร็จ) เชิงคุณภำพ 3. ด าเนินการตามโครงการ

 ประโยชน์ ห่างไกลจากยาเสพติด ค่าเฉล่ียร้อยละระดับ ค่าเฉล่ียร้อยละผลสัมฤทธ์ิ 4. เบิกจ่ายงบประมาณ

ความพึงพอใจ การเรียนรู้ของผู้เข้าร่วม 5. สรุปรายงานผล

 (พึงพอใจ) โครงการ  การด าเนินการ

ยุทธศำสตร์: 1 การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพการศึกษา เผยแพร่ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
สืบสานวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถ่ิน

แผนพัฒนำท้องถิ่น: (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์ท่ี 1 หน้า 3-143

วัตถุประสงค์โครงการ
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ/เป้าหมาย

ผลลัพธ์โครงการ

ผลผลิต/เป้าหมายผลผลิต/

ตัวชี วัดผลผลิต

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

3. ยุทธศำสตร์จังหวัด: 3 เมืองจุดหมายปลายทางแห่งการท่องเท่ียวเชิงประสบการณ์วัฒนธรรม (Cultural Experience กลยุทธ์ : 1 ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก  เยาวชนและผู้ด้อยโอกาส  ให้มีวินัย  มีคุณธรรม

แผนงำน: การศึกษา งบประมำณ 200,000

จริยธรรม และปลูกฝังความภาคภูมิใจในศิลปวัฒนธรรมอันดีของท้องถ่ิน

บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมำณ

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564

เทศบำลเมืองล ำพูน

                       ควำมสอดคล้อง เอกสำรรำยละเอียดประกอบแผนกำรด ำเนินงำน พ.ศ. 2564

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

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

บทท่ี 2 บัญชีโครงการยุทธศาสตร์ท่ี 1  แผนงานการศึกษา
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ล ำดับท่ี 2

Destination)

4. หลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง: ภูมิคุ้มกัน บำท

5. เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (LSEP): ไม่ใช่โครงการด้านการเกษตรและแหล่งน  า

6. SDG : เป้าหมายท่ี  4   สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาท่ีมีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียม

 และสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้

สถำนท่ีด ำเนินงำน:  พื นท่ีในเขตเทศบาลเมืองล าพูน

กลุ่มเป้าหมาย ขั นตอนการด าเนินงาน

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

 1. ส่งเสริมพัฒนาความคิด ร้อยละของผู้เข้าร่วมได้ เชิงปริมำณ เด็ก  เยาวชน และ ข้ันตอน

สร้างสรรค์และจินตนาการ รับความรู้และทักษะใน   - ผู้เข้าร่วมโครงการ  เด็กด้อยโอกาส 1. เสนอโครงการเพ่ือขอ

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

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

พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์เมืองล าพูน ค่าเฉล่ียร้อยละระดับ ค่าเฉล่ียร้อยละ 3. ประสานงานกับหน่วยงาน

 3. เพ่ือส่งเสริมกระบวนการ ความพึงพอใจ ผลสัมฤทธ์ิการเรียนรู้ ท่ีเก่ียวข้อง

อนุรักษ์เมืองล าพูน  (พึงพอใจ) ของผู้เข้าร่วมโครงการ 4. ประชาสัมพันธ์ผู้น าชุมชน /

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เด็กและเยาวชนในชุมชนท่ี

เป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ มีความสนใจเข้าร่วมโครงการ

ส าหรับเด็ก 5. ด าเนินงานตามโครงการ

 5. เพ่ือส่งเสริมการใช้เวลาว่าง 6. สรุปและรายงานผล

หลังเลิกเรียนให้เกิดประโยชน์ การด าเนินการ

ยุทธศำสตร์: 1 การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพการศึกษา เผยแพร่ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

สืบสานวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถ่ิน

แผนพัฒนำท้องถิ่น: (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์ท่ี 1 หน้า 3-89

วัตถุประสงค์โครงการ
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ/เป้าหมาย

ผลลัพธ์โครงการ

ผลผลิต/เป้าหมายผลผลิต/

ตัวชี วัดผลผลิต

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

แผนงำน: การศึกษา งบประมำณ 5,000

                       ควำมสอดคล้อง เอกสำรรำยละเอียดประกอบแผนกำรด ำเนินงำน พ.ศ. 2564

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

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

3. ยุทธศำสตร์จังหวัด: 3 เมืองจุดหมายปลายทางแห่งการท่องเท่ียวเชิงประสบการณ์วัฒนธรรม (Cultural Experience กลยุทธ์ : 1 ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก  เยาวชนและผู้ด้อยโอกาส  ให้มีวินัย  มีคุณธรรม

จริยธรรม และปลูกฝังความภาคภูมิใจในศิลปวัฒนธรรมอันดีของท้องถ่ิน

บทท่ี 2 บัญชีโครงการยุทธศาสตร์ท่ี 1  แผนงานการศึกษา
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ล ำดับท่ี 3

Destination)

4. หลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง: ภูมิคุ้มกัน บำท

5. เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (LSEP): ไม่ใช่โครงการด้านการเกษตรและแหล่งน  า

6. SDG : เป้าหมายท่ี  4   สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาท่ีมีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียม

 และสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้

สถำนท่ีด ำเนินงำน:  พื นท่ีในเขตเทศบาลเมืองล าพูน

กลุ่มเป้าหมาย ขั นตอนการด าเนินงาน

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

 1. เพ่ือให้ครอบครัวมีเวทีแลก ร้อยละของครอบครัวท่ี เชิงปริมำณ ครอบครัวใน ข้ันตอน

เปล่ียนเรียนรู้ ได้วิเคราะห์ เข้าร่วมโครงการได้รับ - จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ ชุมชนเขตเทศบาล 1. เสนอโครงการเพ่ือขอ

สภาพปัญหาในครอบครัวตนเอง ความรู้และทักษะใน จ านวน  20  ครอบครัว อนุมัติด าเนินการ

 2. เพ่ือให้ครอบครัวได้ใช้เวลา การท างานเพ่ิมมากขึ น  เชิงคุณภำพ 2. ก าหนดกิจกรรมตามโครงการ

ร่วมกันอย่างมีคุณภาพ (ผลส ำเร็จ) ร้อยละ  100ผลสัมฤทธ์ิ 3. ประสานงานกับหน่วยงาน

 3. เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วน ค่าเฉล่ียร้อยละระดับ การเรียนรู้ของผู้เข้าร่วม  ท่ีเก่ียวข้อง

ท้องถ่ิน เป็นศูนย์กลางในการ ความพึงพอใจ โครงการ 4. ประชาสัมพันธ์ผู้น าชุมชน /

พัฒนาสถาบันครอบครัวใน  (พึงพอใจ) เด็กและเยาวชนในชุมชนท่ี

ชุมชนให้มีความเข้มแข็ง มีความสนใจเข้าร่วมโครงการ

5. ด าเนินงานตามโครงการ

6. สรุปและรายงานผล

การด าเนินการ

ผลผลิต/เป้าหมายผลผลิต/

ตัวชี วัดผลผลิต

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

                       ควำมสอดคล้อง เอกสำรรำยละเอียดประกอบแผนกำรด ำเนินงำน พ.ศ. 2564

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

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

3. ยุทธศำสตร์จังหวัด: 3 เมืองจุดหมายปลายทางแห่งการท่องเท่ียวเชิงประสบการณ์วัฒนธรรม (Cultural Experience กลยุทธ์ : 1 ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก  เยาวชนและผู้ด้อยโอกาส  ให้มีวินัย  มีคุณธรรม

จริยธรรม และปลูกฝังความภาคภูมิใจในศิลปวัฒนธรรมอันดีของท้องถ่ิน

แผนงำน: การศึกษา งบประมำณ 5,000

ยุทธศำสตร์: 1 การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพการศึกษา เผยแพร่ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

สืบสานวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถ่ิน

แผนพัฒนำท้องถิ่น: (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์ท่ี 1 หน้า 3-83

วัตถุประสงค์โครงการ
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ/เป้าหมาย

ผลลัพธ์โครงการ

บทท่ี 2 บัญชีโครงการยุทธศาสตร์ท่ี 1  แผนงานการศึกษา
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ล ำดับท่ี 4

Destination)

4. หลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง: ภูมิคุ้มกัน บำท

5. เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (LSEP): ไม่ใช่โครงการด้านการเกษตรและแหล่งน  า

6. SDG : เป้าหมายท่ี  4   สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาท่ีมีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียม

 และสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้

สถำนท่ีด ำเนินงำน:  พื นท่ีในเขตเทศบาลเมืองล าพูน

กลุ่มเป้าหมาย ขั นตอนการด าเนินงาน

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

 1. เพ่ือศึกษารวบรวมข้อมูลเด็กด้อย ร้อยละของเด็กด้อยโอกาสท่ี เชิงปริมำณ ชุมชน ข้ันตอน

โอกาสในเขตเทศบาลเมืองล าพูน ได้รับการช่วยแหลือ จ านวนชุมชนในเขต ในเขตเทศบาล 1. เสนอโครงการเพ่ือขอ

 2. เพ่ือวางแผนการช่วยเหลือเด็ก (ผลส ำเร็จ) เทศบาลเมืองล าพูน อนุมัติด าเนินการ

ด้อยโอกาสตามท่ีควรได้รับ ค่าเฉล่ียร้อยละระดับ จ านวน   17  ชุมชน 2. ก าหนดกิจกรรมตามโครงการ

 3. เพ่ือให้ค าปรึกษาและแนะน า ความพึงพอใจ เชิงคุณภำพ 3. ประสานงานกับหน่วยงาน

เบื องต้นกับครอบครัว และ  (พึงพอใจ) ร้อยละ  100  ของการ ท่ีเก่ียวข้อง

เด็กด้อยโอกาส ด าเนินงานเป็นไปตาม 4. ประชาสัมพันธ์ผู้น าชุมชน /

 4. เทศบาลเมืองล าพูนมีข้อมูลท่ี แผนงานท่ีก าหนด เด็กและเยาวชนในชุมชนท่ี

เป็นข้อเท็จจริงเพ่ือน าไปใช้ในการ มีความสนใจเข้าร่วมโครงการ

พัฒนา ส่งเสริม ป้องกันและ 5. ด าเนินงานตามโครงการ

แก้ไขปัญหาของเด็กด้อยโอกาส 6. สรุปและรายงานผล

 5. เพ่ือใช้วางแผน ก าหนดกิจกรรม การด าเนินการ

ในการพัฒนาส่งเสริมการด าเนิน

 งานของครูสอนเด็กด้อยโอกาส

3. ยุทธศำสตร์จังหวัด: 3 เมืองจุดหมายปลายทางแห่งการท่องเท่ียวเชิงประสบการณ์วัฒนธรรม (Cultural Experience กลยุทธ์ : 1 ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก  เยาวชนและผู้ด้อยโอกาส  ให้มีวินัย  มีคุณธรรม

จริยธรรม และปลูกฝังความภาคภูมิใจในศิลปวัฒนธรรมอันดีของท้องถ่ิน

แผนงำน: การศึกษา งบประมำณ 1,000

ยุทธศำสตร์: 1 การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพการศึกษา เผยแพร่ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

สืบสานวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถ่ิน

แผนพัฒนำท้องถิ่น: (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์ท่ี 1 หน้า 3-140

วัตถุประสงค์โครงการ
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ/เป้าหมาย

ผลลัพธ์โครงการ

ผลผลิต/เป้าหมายผลผลิต/

ตัวชี วัดผลผลิต

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

                       ควำมสอดคล้อง เอกสำรรำยละเอียดประกอบแผนกำรด ำเนินงำน พ.ศ. 2564

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

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

บทท่ี 2 บัญชีโครงการยุทธศาสตร์ท่ี 1  แผนงานการศึกษา
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ล ำดับท่ี 5

Destination)

4. หลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง: ภูมิคุ้มกัน บำท

5. เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (LSEP): ไม่ใช่โครงการด้านการเกษตรและแหล่งน  า

6. SDG : เป้าหมายท่ี  4   สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาท่ีมีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียม

 และสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้

สถำนท่ีด ำเนินงำน:  พื นท่ีในเขตเทศบาลเมืองล าพูน

กลุ่มเป้าหมาย ขั นตอนการด าเนินงาน

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

 1. เพ่ือให้เด็กและเยาวชนมีความสุข ร้อยละของผู้เข้าร่วม เชิงปริมำณ เด็กและเยาวชน ข้ันตอน

และได้มีโอกาสเรียนรู้จากประสบ โครงการได้รับความรู้ จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ ในสถานศึกษา 1. เสนอโครงการเพ่ือขอ

การณ์เรียนรู้จากประสบการณ์ และทักษะในการท างาน จ านวน  30  คน สังกัดเทศบาล อนุมัติด าเนินการ

ตรงโดยการทัศนศึกษานอก เพ่ิมมากขึ น เชิงคุณภำพ 2. ก าหนดกิจกรรมตามโครงการ

สถานท่ี (ผลส ำเร็จ) ร้อยละ  100 3. ประสานงานกับหน่วยงาน

 2. เพ่ือให้เด็กและเยาวชนรู้จักการ ค่าเฉล่ียร้อยละระดับ ผลสัมฤทธ์ิการเรียนรู้ ท่ีเก่ียวข้อง

น าความรู้จากแหล่งเรียนรู้มา ความพึงพอใจ ของผู้เข้าร่วมโครงการ 4. ประชาสัมพันธ์ผู้น าชุมชน /

ประยุกต์ใช้เพ่ือให้เกิดประโยชน์  (พึงพอใจ) เด็กและเยาวชนในชุมชนท่ี

และแก้ปัญหาในชีวิตประจ าวัน มีความสนใจเข้าร่วมโครงการ

5. ด าเนินงานตามโครงการ

6. สรุปและรายงานผล

การด าเนินการ

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

3. ยุทธศำสตร์จังหวัด: 3 เมืองจุดหมายปลายทางแห่งการท่องเท่ียวเชิงประสบการณ์วัฒนธรรม (Cultural Experience กลยุทธ์ : 1 ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก  เยาวชนและผู้ด้อยโอกาส  ให้มีวินัย  มีคุณธรรม

จริยธรรม และปลูกฝังความภาคภูมิใจในศิลปวัฒนธรรมอันดีของท้องถ่ิน

ยุทธศำสตร์: 1 การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพการศึกษา เผยแพร่ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

สืบสานวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถ่ิน

แผนพัฒนำท้องถิ่น: (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์ท่ี 1 หน้า 3-139

วัตถุประสงค์โครงการ
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ/เป้าหมาย

ผลลัพธ์โครงการ

ผลผลิต/เป้าหมายผลผลิต/

ตัวชี วัดผลผลิต

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

แผนงำน: การศึกษา งบประมำณ 5,000

                       ควำมสอดคล้อง เอกสำรรำยละเอียดประกอบแผนกำรด ำเนินงำน พ.ศ. 2564

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

บทท่ี 2 บัญชีโครงการยุทธศาสตร์ท่ี 1  แผนงานการศึกษา
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ล ำดับท่ี 6

Destination)

4. หลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง: ภูมิคุ้มกัน บำท

5. เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (LSEP): ไม่ใช่โครงการด้านการเกษตรและแหล่งน  า

6. SDG : เป้าหมายท่ี  4   สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาท่ีมีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียม

 และสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้

สถำนท่ีด ำเนินงำน:   โรงเรียนเทศบาลสันป่ายางหน่อม

กลุ่มเป้าหมาย ขั นตอนการด าเนินงาน

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

 1. เพ่ือจัดกิจกรรมส่งเสริมให้ ร้อยละของผู้ใหญ่ท่ีเข้า เชิงปริมำณ เด็ก  นักเรียนและ ข้ันตอน 

เด็กและเยาวชนยึดม่ันในสถาบัน ร่วมกิจกรรม มีตระหนัก     ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ผู้ปกครอง  1. จัดท าโครงการเพ่ือขออนุมัติ

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

และการปกครองในระบอบ (ผลส ำเร็จ) เชิงคุณภำพ ด าเนินการและประชุมชี แจง

ประชาธิปไตย อันมีพระมหา ค่าเฉล่ียร้อยละระดับ ร้อยละ  100  ของการ การปฏิบัติงาน

กษัตริย์เป็นประมุข ความพึงพอใจ ด าเนินงานเป็นไปตาม  3. ด าเนินการตามโครงการ

 2. เพ่ือจะส่งเสริมให้เด็กและ  (พึงพอใจ) แผนงานท่ีก าหนด  4. เบิกจ่ายงบประมาณ

เยาวชนมีระเบียบวินัย มีความ  5. สรุปและรายงานผล

สามัคคี มีคุณธรรมและสนับ การด าเนินงาน

สนุนให้บ าเพ็ญประโยชน์

 3. เพ่ือส่งเสริมสุขภาพพลานามัย 

และจิตใจของเด็กและเยาวชนให้มี

ความภาคภูมิใจในขนบธรรมเนียม

ประเพณี วัฒนธรรมอันดีงามของไทย

3. ยุทธศำสตร์จังหวัด: 3 เมืองจุดหมายปลายทางแห่งการท่องเท่ียวเชิงประสบการณ์วัฒนธรรม (Cultural Experience กลยุทธ์ : 1 ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก  เยาวชนและผู้ด้อยโอกาส  ให้มีวินัย  มีคุณธรรม

จริยธรรม และปลูกฝังความภาคภูมิใจในศิลปวัฒนธรรมอันดีของท้องถ่ิน

แผนงำน: การศึกษา งบประมำณ 45,000

ยุทธศำสตร์: 1 การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพการศึกษา เผยแพร่ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

สืบสานวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถ่ิน

แผนพัฒนำท้องถิ่น: (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์ท่ี 1 หน้า 3-205

วัตถุประสงค์โครงการ
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ/เป้าหมาย

ผลลัพธ์โครงการ

ผลผลิต/เป้าหมายผลผลิต/

ตัวชี วัดผลผลิต

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

                       ควำมสอดคล้อง เอกสำรรำยละเอียดประกอบแผนกำรด ำเนินงำน พ.ศ. 2564

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

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

บทท่ี 2 บัญชีโครงการยุทธศาสตร์ท่ี 1  แผนงานการศึกษา



 2 - 8

กลุ่มเป้าหมาย ขั นตอนการด าเนินงาน

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

(ต่อ)

 4. เพ่ือให้ทุกส่วนของสังคมและ

ผู้มีส่วนเก่ียวข้องรับผิดชอบต่อ

อนาคตของชาติ และได้ตระหนัก

ถึงความส าคัญของเด็กและเยาวชน

โดยให้การคุ้มครองเลี ยงดู อบรม

ส่ังสอนและช่วยเหลือสงเคราะห์

วัตถุประสงค์โครงการ
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ/เป้าหมาย

ผลลัพธ์โครงการ

ผลผลิต/เป้าหมายผลผลิต/

ตัวชี วัดผลผลิต

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

บทท่ี 2 บัญชีโครงการยุทธศาสตร์ท่ี 1  แผนงานการศึกษา



 2 - 9

ล ำดับท่ี 7

Destination)

4. หลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง: ภูมิคุ้มกัน บำท

5. เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (LSEP): ไม่ใช่โครงการด้านการเกษตรและแหล่งน  า

6. SDG : เป้าหมายท่ี  4   สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาท่ีมีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียม

 และสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้

สถำนท่ีด ำเนินงำน:  พื นท่ีในเขตเทศบาลเมืองล าพูน

กลุ่มเป้าหมาย ขั นตอนการด าเนินงาน

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

 1.  เพ่ือสร้างขวัญและก าลังใจ ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษา เชิงปริมำณ นักเรียนท่ีส าเร็จ ข้ันตอน 

แก่นักเรียน มีความภาคภูมิใจและเห็นคุณค่า    ผู้เข้าร่วมกิจกรรม การศึกษาในระดับ  1. จัดท าโครงการเพ่ือขออนุมัติ

 2.  เพ่ือให้ผู้ส าเร็จการศึกษาแต่ ในการส าเร็จการศึกษา พร้อม จ านวน  400  คน ป.6 และ ม.3  2. แต่งตั งคณะกรรมการ

ละระดับชั นสามารถด ารงชีพได้ ท่ีจะศึกษาต่อในระดับท่ีสูงขึ น เชิงคุณภำพ  ด าเนินการและประชุมชี แจง

ด้วยความม่ันใจในความ (ผลส ำเร็จ) ร้อยละ 100  ของการ  การปฏิบัติงาน

สามารถของตน ค่าเฉล่ียร้อยละระดับ ด าเนินงานเป็นไป  3. ด าเนินการตามโครงการ

 3.  เพ่ือเตรียมผู้เรียนให้มีความ ความพึงพอใจ ตามก าหนดการ  4. เบิกจ่ายงบประมาณ

พร้อมทุกด้านดีพอท่ีจะเข้า  (พึงพอใจ)  5. สรุปและรายงานผล

รับการศึกษาในระดับท่ีสูงขึ น การด าเนินงาน

 4.  เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนเห็น

คุณค่าของตนเองท่ีได้ส าเร็จ

การศึกษาในระดับประถมฯ

และระดับมัธยมฯตอนต้น

สืบสานวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถ่ิน

แผนพัฒนำท้องถิ่น: (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์ท่ี 1 หน้า 3-80

วัตถุประสงค์โครงการ
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ/เป้าหมาย

ผลลัพธ์โครงการ

ผลผลิต/เป้าหมายผลผลิต/

ตัวชี วัดผลผลิต

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

ยุทธศำสตร์: 1 การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพการศึกษา เผยแพร่ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

3. ยุทธศำสตร์จังหวัด: 3 เมืองจุดหมายปลายทางแห่งการท่องเท่ียวเชิงประสบการณ์วัฒนธรรม (Cultural Experience กลยุทธ์ : 2 ส่งเสริม  พัฒนา   ยกระดับการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพอย่างเท่าเทียม

และท่ัวถึง

แผนงำน: การศึกษา

                       ควำมสอดคล้อง เอกสำรรำยละเอียดประกอบแผนกำรด ำเนินงำน พ.ศ. 2564

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

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

งบประมำณ 3,180

บทท่ี 2 บัญชีโครงการยุทธศาสตร์ท่ี 1  แผนงานการศึกษา



 2 - 10

กลุ่มเป้าหมาย ขั นตอนการด าเนินงาน

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

(ต่อ)

 5.  เพ่ือประชาสัมพันธ์การจัด

การศึกษาของโรงเรียนใน

สังกัดเทศบาล

วัตถุประสงค์โครงการ
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ/เป้าหมาย

ผลลัพธ์โครงการ

ผลผลิต/เป้าหมายผลผลิต/

ตัวชี วัดผลผลิต

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

บทท่ี 2 บัญชีโครงการยุทธศาสตร์ท่ี 1  แผนงานการศึกษา



 2 - 11

ล ำดับท่ี 8

Destination)

4. หลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง: ภูมิคุ้มกัน บำท

5. เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (LSEP): ไม่ใช่โครงการด้านการเกษตรและแหล่งน  า

6. SDG : เป้าหมายท่ี  4   สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาท่ีมีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียม

 และสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้

สถำนท่ีด ำเนินงำน:  พื นท่ีในเขตเทศบาลเมืองล าพูน

กลุ่มเป้าหมาย ขั นตอนการด าเนินงาน

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

 1. เพ่ือสร้างเสริมประสบการณ์ ร้อยละของผู้เข้าร่วมกิจกรรม เชิงปริมำณ นักเรียนในสถานศึกษา ข้ันตอน 

ให้แก่เด็ก มีผลสัมฤทธ์ิการเรียนรู้ตาม ผู้เข้าร่วมโครงการ สังกัดเทศบาล  1. จัดท าโครงการเพ่ือขออนุมัติ

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

รู้จักปรับ ตนเองให้เข้ากับ คุณภาพ เชิงคุณภำพ ด าเนินการและประชุมชี แจง

สังคมและส่ิงแวดล้อม (ผลส ำเร็จ) ร้อยละ  100  ของการ การปฏิบัติงาน

 3. เพ่ือให้รู้จักเสียสละและ ค่าเฉล่ียร้อยละระดับ ด าเนินงานเป็นไป  3. ด าเนินการตามโครงการ

บ าเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวม ความพึงพอใจ ตามก าหนดการ   4. เบิกจ่ายงบประมาณ

 4. เพ่ือฝึกนิสัยการเป็นผู้น าและ  (พึงพอใจ)  5. สรุปและรายงานผล

 ผู้ตามท่ีดี มีความอดทน การด าเนินงาน

 5. เพ่ือให้เด็กเกิดการพัฒนา

การทางร่างกายจิตใจ 

อารมณ์ และสังคม

ยุทธศำสตร์: 1 การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพการศึกษา เผยแพร่ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

สืบสานวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถ่ิน

แผนพัฒนำท้องถิ่น: (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์ท่ี 1 หน้า 3-119

1,000

วัตถุประสงค์โครงการ
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ/เป้าหมาย

ผลลัพธ์โครงการ

ผลผลิต/เป้าหมายผลผลิต/

ตัวชี วัดผลผลิต

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

และท่ัวถึง

แผนงำน: การศึกษา งบประมำณ

                       ควำมสอดคล้อง เอกสำรรำยละเอียดประกอบแผนกำรด ำเนินงำน พ.ศ. 2564

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

3.ค่ำบ ำรุงรักษำและปรับปรุง หน่วยงำนด ำเนินงำน: กองการศึกษา   งานกิจการนักเรียน

3. ยุทธศำสตร์จังหวัด: 3 เมืองจุดหมายปลายทางแห่งการท่องเท่ียวเชิงประสบการณ์วัฒนธรรม (Cultural Experience กลยุทธ์ : 2 ส่งเสริม  พัฒนา   ยกระดับการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพอย่างเท่าเทียม

บทท่ี 2 บัญชีโครงการยุทธศาสตร์ท่ี 1  แผนงานการศึกษา



 2 - 12

ล ำดับท่ี 9

Destination)

4. หลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง: ภูมิคุ้มกัน บำท

5. เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (LSEP): ไม่ใช่โครงการด้านการเกษตรและแหล่งน  า

6. SDG : เป้าหมายท่ี  4   สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาท่ีมีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียม

 และสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้

สถำนท่ีด ำเนินงำน:  โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองล าพูน

กลุ่มเป้าหมาย ขั นตอนการด าเนินงาน

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

 1. เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ ร้อยละของผู้เข้าร่วมกิจกรรมมี เชิงปริมำณ ครูแกนน าและ ข้ันตอน 

พัฒนาครูแกนน าโรงเรียน ผลสัมฤทธ์ิการเรียนรู้ตาม ผู้เข้าร่วมกิจกรรม เจ้าหน้าท่ีเทศบาล  1. จัดท าโครงการเพ่ือขออนุมัติ

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

 2. เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ คุณภาพ เชิงคุณภำพ ด าเนินการและประชุมชี แจง

พัฒนา เจ้าหน้าท่ีเทศบาล 1 คน (ผลส ำเร็จ) ร้อยละ 100   ของการ การปฏิบัติงาน

คนละ  3,000 บาท ค่าเฉล่ียร้อยละระดับ ด าเนินงานเป็นไป  3. ด าเนินการตามโครงการ

 3. เพ่ือส่งเสริม พัฒนาครูแกนน า ความพึงพอใจ ตามก าหนดการ   4. เบิกจ่ายงบประมาณ

เจ้าหน้าท่ีเทศบาลให้มีความรู้  (พึงพอใจ)  5. สรุปและรายงานผล

ในการจัดกิจกรรมเก่ียวกับ การด าเนินงาน

การรณรงค์ป้องกันยาเสพติด

ในสถานศึกษา

ยุทธศำสตร์: 1 การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพการศึกษา เผยแพร่ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

สืบสานวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถ่ิน

แผนพัฒนำท้องถิ่น: (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์ท่ี 1 หน้า 3-143

15,000

วัตถุประสงค์โครงการ
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ/เป้าหมาย

ผลลัพธ์โครงการ

ผลผลิต/เป้าหมายผลผลิต/

ตัวชี วัดผลผลิต

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

3. ยุทธศำสตร์จังหวัด: 3 เมืองจุดหมายปลายทางแห่งการท่องเท่ียวเชิงประสบการณ์วัฒนธรรม (Cultural Experience กลยุทธ์ : 2 ส่งเสริม  พัฒนา   ยกระดับการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพอย่างเท่าเทียม

และท่ัวถึง

แผนงำน: การศึกษา งบประมำณ

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

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

                       ควำมสอดคล้อง เอกสำรรำยละเอียดประกอบแผนกำรด ำเนินงำน พ.ศ. 2564

บทท่ี 2 บัญชีโครงการยุทธศาสตร์ท่ี 1  แผนงานการศึกษา
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ล ำดับท่ี 10

Destination)

4. หลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง: ภูมิคุ้มกัน บำท

5. เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (LSEP): ไม่ใช่โครงการด้านการเกษตรและแหล่งน  า

6. SDG : เป้าหมายท่ี  4   สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาท่ีมีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียม

 และสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้

สถำนท่ีด ำเนินงำน: ในประเทศ (ตามท่ีหน่วยผู้รับผิดชอบก าหนด)

กลุ่มเป้าหมาย ขั นตอนการด าเนินงาน

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

 1. เพ่ือพัฒนาครูอาสา  ครูสอน ร้อยละของครูท่ีเข้าร่วม เชิงปริมำณ ครูอาสา  ครูสอน ข้ันตอน

 เด็กด้อยโอกาสได้รับความรู้  ได้รับการพัฒนา และ ครูอาสา  ครูสอนเด็ก เด็กด้อยโอกาส 1. ขออนุมัติเข้าร่วม

พัฒนาศักยภาพตนเองอย่าง มีความรู้ความเข้าใจ  ด้อยโอกาส ได้เข้ารับการ อบรม/สัมมนา/ประชุม

มีคุณภาพ  ทักษะในการท างาน อบรม/ประชุม/สัมมนา 2. ค าส่ังให้เดินทางไปราชการ

 2. เพ่ือจัดส่งครูอาสา ครูสอน มากย่ิงขึ น ไม่น้อยกว่า  1 ครั ง/ปี 3.ขออนุมัติเบิกจ่ายงบประมาณ  

เด็กด้อยโอกาสเข้ารับการอบรม (ผลส ำเร็จ) เชิงคุณภำพ 4. เข้าร่วมอบรม/ประชุม

ประชุม  สัมมนา  ตามโครงการ ค่าเฉล่ียร้อยละระดับ ค่าเฉล่ียร้อยละ สัมมนา

ต่างๆ ของกรมส่งเสริมการ ความพึงพอใจ ผลสัมฤทธ์ิการเรียนรู้ 5. สรุปรายงานผลการเข้ารับ

ปกครองส่วนท้องถ่ิน หรือ  (พึงพอใจ) การอบรม/ประชุม/สัมมนา

หน่วยงานอื่นๆ 

วัตถุประสงค์โครงการ
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ/เป้าหมาย

ผลลัพธ์โครงการ

ผลผลิต/เป้าหมายผลผลิต/

ตัวชี วัดผลผลิต

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

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

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

3. ยุทธศำสตร์จังหวัด: 3 เมืองจุดหมายปลายทางแห่งการท่องเท่ียวเชิงประสบการณ์วัฒนธรรม (Cultural Experience กลยุทธ์ : 2 ส่งเสริม  พัฒนา   ยกระดับการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพอย่างเท่าเทียม

และท่ัวถึง

แผนงำน: การศึกษา งบประมำณ 6,000

ยุทธศำสตร์: 1 การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพการศึกษา เผยแพร่ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

สืบสานวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถ่ิน

แผนพัฒนำท้องถิ่น: (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์ท่ี 1 หน้า 3-143

                       ควำมสอดคล้อง เอกสำรรำยละเอียดประกอบแผนกำรด ำเนินงำน พ.ศ. 2564

บทท่ี 2 บัญชีโครงการยุทธศาสตร์ท่ี 1  แผนงานการศึกษา
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ล ำดับท่ี 11

Destination)

4. หลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง: ภูมิคุ้มกัน บำท

5. เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (LSEP): ไม่ใช่โครงการด้านการเกษตรและแหล่งน  า

6. SDG : เป้าหมายท่ี  4   สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาท่ีมีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียม

 และสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้

สถำนท่ีด ำเนินงำน: หอประชุมโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองล าพูน

กลุ่มเป้าหมาย ขั นตอนการด าเนินงาน

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

 1. เพ่ือจัดกิจกรรมให้พนักงานครู   ร้อยละของผู้เข้าร่วม เชิงปริมำณ พนักงานครู ข้ันตอน

สังกัดเทศบาลเมืองล าพูน ได้ กิจกรรมได้ ร่วมระลึก  -ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ในสังกัดเทศบาล  1. จัดท าโครงการเพ่ือขออนุมัติ

ระลึกถึง บูรพคณาจารย์ ถึงบูรพคณาจารย์ จ านวน  200  คน  2. แต่งตั งคณะกรรมการ

 2. สร้างความสัมพันธ์ท่ีดีระหว่าง (ผลส ำเร็จ) เชิงคุณภำพ ด าเนินการและประชุมชี แจง

ครูด้วยกันเอง ค่าเฉล่ียร้อยละระดับ ร้อยละ 100   ของการ การปฏิบัติงาน

 3. เพ่ือเป็นการสร้างขวัญ ความพึงพอใจ ด าเนินงานเป็นไป  3. ด าเนินการตามโครงการ

และก าลังใจ  (พึงพอใจ) ตามก าหนดการ   4. เบิกจ่ายงบประมาณ

 5. สรุปและรายงานผล

การด าเนินงาน

ผลผลิต/เป้าหมายผลผลิต/

ตัวชี วัดผลผลิต

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

ยุทธศำสตร์: 1 การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพการศึกษา เผยแพร่ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

สืบสานวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถ่ิน

แผนพัฒนำท้องถิ่น: (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์ท่ี 1 หน้า 3-68

วัตถุประสงค์โครงการ
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ/เป้าหมาย

ผลลัพธ์โครงการ

                       ควำมสอดคล้อง เอกสำรรำยละเอียดประกอบแผนกำรด ำเนินงำน พ.ศ. 2564

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

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

3. ยุทธศำสตร์จังหวัด: 3 เมืองจุดหมายปลายทางแห่งการท่องเท่ียวเชิงประสบการณ์วัฒนธรรม (Cultural Experience กลยุทธ์ : 3 ส่งเสริม พัฒนาศักยภาพบุคลากรภายในองค์กรให้มีสมรรถนะสูง  ควบคู่คุณธรรม

และจริยธรรมในการปฏิบัติงาน

แผนงำน: การศึกษา งบประมำณ 7,000

บทท่ี 2 บัญชีโครงการยุทธศาสตร์ท่ี 1  แผนงานการศึกษา
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ล ำดับท่ี 12

Destination)

4. หลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง: ภูมิคุ้มกัน บำท

5. เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (LSEP): ไม่ใช่โครงการด้านการเกษตรและแหล่งน  า

6. SDG : เป้าหมายท่ี  4   สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาท่ีมีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียม

 และสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้

สถำนท่ีด ำเนินงำน: หอประชุมโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองล าพูน

กลุ่มเป้าหมาย ขั นตอนการด าเนินงาน

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

 1. เพ่ือพัฒนาศักภาพของ ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ เชิงปริมำณ คณะกรรมการ ข้ันตอน

คณะกรรมการสถานศึกษา ได้รับความรู้ความเข้าใจและมี  - ผู้เข้าร่วมกิจกรรม สถานศึกษาฯ  1. จัดท าโครงการเพ่ือขออนุมัติ

และองค์กรท่ีเก่ียวข้อง ประสบการณ์ในการบริหารจัด จ านวน  100   คน  2. แต่งตั งคณะกรรมการ

โดยการจัดสัมมนา อบรม การศึกษาเพ่ิมขึ น เชิงคุณภำพ  ด าเนินการและประชุมชี แจง

ศึกษาดูงาน (ผลส ำเร็จ) ร้อยละ 100   ของการ การปฏิบัติงาน

 2. เพ่ือสร้างความเข้มแข็ง ค่าเฉล่ียร้อยละระดับ ด าเนินงานเป็นไป  3. ด าเนินการตามโครงการ

และเพ่ิมพูนประสิทธิภาพในการ ความพึงพอใจ ตามก าหนดการ   4. เบิกจ่ายงบประมาณ

บริรงานของ คณะกรรมการ  5. สรุปและรายงานผล

สถานศึกษาขั นพื นฐาน การด าเนินงาน

3. เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจ

ในบทบาทหน้าท่ีของคณะกรรม

การฯ

ยุทธศำสตร์: 1 การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพการศึกษา เผยแพร่ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

สืบสานวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถ่ิน

แผนพัฒนำท้องถิ่น: (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์ท่ี 1 หน้า 3-294

วัตถุประสงค์โครงการ
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ/เป้าหมาย

ผลลัพธ์โครงการ

ผลผลิต/เป้าหมายผลผลิต/

ตัวชี วัดผลผลิต

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

3. ยุทธศำสตร์จังหวัด: 3 เมืองจุดหมายปลายทางแห่งการท่องเท่ียวเชิงประสบการณ์วัฒนธรรม (Cultural Experience กลยุทธ์ : 3 ส่งเสริม พัฒนาศักยภาพบุคลากรภายในองค์กรให้มีสมรรถนะสูง  ควบคู่คุณธรรม

และจริยธรรมในการปฏิบัติงาน

แผนงำน: การศึกษา งบประมำณ 5,000

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

                       ควำมสอดคล้อง เอกสำรรำยละเอียดประกอบแผนกำรด ำเนินงำน พ.ศ. 2564

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

บทท่ี 2 บัญชีโครงการยุทธศาสตร์ท่ี 1  แผนงานการศึกษา
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ล ำดับท่ี 13

Destination)

4. หลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง: ภูมิคุ้มกัน บำท

5. เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (LSEP): ไม่ใช่โครงการด้านการเกษตรและแหล่งน  า

6. SDG : เป้าหมายท่ี  4   สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาท่ีมีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียม

 และสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้

สถำนท่ีด ำเนินงำน: หอประชุมโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองล าพูน

กลุ่มเป้าหมาย ขั นตอนการด าเนินงาน

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

 1. เพ่ือจัดประชุมทบทวนจัดท า ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ เชิงปริมำณ คณะท างานแผน ข้ันตอน

แผนพัฒนาการการศึกษาของ ได้รับความรู้และทักษะในการ  - ผู้เข้าร่วมกิจกรรม พัฒนาการศึกษา  1. จัดท าโครงการเพ่ือขออนุมัติ

กองการศึกษา โรงเรียนในสังกัด ท างานมากย่ิงขึ น จ านวน  30  คน เจ้าหน้าท่ี  2. แต่งตั งคณะกรรมการ

และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ผลส ำเร็จ) เชิงคุณภำพ กองการศึกษา ด าเนินการและประชุมชี แจง

 2. เพ่ือก าหนดทิศทางการพัฒนา ค่าเฉล่ียร้อยละระดับ ผลสัมฤทธ์ิของการทบทวน การปฏิบัติงาน

การศึกษาของกองการศึกษา ความพึงพอใจ แผน ครบทุกองค์ประกอบ  3. ด าเนินการตามโครงการ

โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (พึงพอใจ) ของแผน  4. เบิกจ่ายงบประมาณ

เทศบาลเมืองล าพูน  5. สรุปและรายงานผล

 3. เพ่ือจัดประชุม/อบรมสัมมนา การด าเนินงาน

เสริมสร้างความรู้เข้าใจให้กับ

พนักงาน และผู้เข้าร่วมโครงการ

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

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

3. ยุทธศำสตร์จังหวัด: 3 เมืองจุดหมายปลายทางแห่งการท่องเท่ียวเชิงประสบการณ์วัฒนธรรม (Cultural Experience กลยุทธ์ : 3 ส่งเสริม พัฒนาศักยภาพบุคลากรภายในองค์กรให้มีสมรรถนะสูง  ควบคู่คุณธรรม

และจริยธรรมในการปฏิบัติงาน

แผนงำน: การศึกษา งบประมำณ 5,000

ยุทธศำสตร์: 1 การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพการศึกษา เผยแพร่ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

สืบสานวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถ่ิน

แผนพัฒนำท้องถิ่น: (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์ท่ี 1 หน้า 3-84

วัตถุประสงค์โครงการ
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ/เป้าหมาย

ผลลัพธ์โครงการ

ผลผลิต/เป้าหมายผลผลิต/

ตัวชี วัดผลผลิต

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

                       ควำมสอดคล้อง เอกสำรรำยละเอียดประกอบแผนกำรด ำเนินงำน พ.ศ. 2564

บทท่ี 2 บัญชีโครงการยุทธศาสตร์ท่ี 1  แผนงานการศึกษา
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Destination)

4. หลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง: ภูมิคุ้มกัน บำท

5. เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (LSEP): ไม่ใช่โครงการด้านการเกษตรและแหล่งน  า

6. SDG : เป้าหมายท่ี  4   สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาท่ีมีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียม

 และสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้

สถำนท่ีด ำเนินงำน: หอประชุมเทศบาลเมืองล าพูน

กลุ่มเป้าหมาย ขั นตอนการด าเนินงาน

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

 1. เพ่ือจัดอบรมบุคลากรทาง ร้อยละของผู้เข้าร่วม เชิงปริมำณ บุคลากรทาง ข้ันตอน

การศึกษาเจ้าหน้าท่ีศึกษาดูงาน โครงการได้รับความรู้  - ผู้เข้าร่วมกิจกรรม การศึกษาและ  1. จัดท าโครงการเพ่ือขออนุมัติ

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

ท่ีเก่ียวข้องกับภาระหน้าท่ี ท างานมากย่ิงขึ น เชิงคุณภำพ กองการศึกษา ด าเนินการและประชุมชี แจง

ของกองการศึกษา (ผลส ำเร็จ) ค่าเฉล่ียร้อยละ การปฏิบัติงาน

 2. เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพการ ค่าเฉล่ียร้อยละระดับ ผลสัมฤทธ์ิการเรียนรู้  3. ด าเนินการตามโครงการ

ปฏิบัติงานและแลกเปล่ียน ความพึงพอใจ  4. เบิกจ่ายงบประมาณ

ความคิดเห็นซ่ึงกันและกัน (พึงพอใจ)  5. สรุปและรายงานผล

 3. เพ่ือจัดบุคลากรทางการศึกษา การด าเนินงาน

 เข้ารับการอบรมของหน่วยงาน

ต่างๆ

และจริยธรรมในการปฏิบัติงาน

แผนงำน: การศึกษา งบประมำณ 1,000

แผนพัฒนำท้องถิ่น: (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์ท่ี 1 หน้า 3-68

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

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

3. ยุทธศำสตร์จังหวัด: 3 เมืองจุดหมายปลายทางแห่งการท่องเท่ียวเชิงประสบการณ์วัฒนธรรม (Cultural Experience กลยุทธ์ : 3 ส่งเสริม พัฒนาศักยภาพบุคลากรภายในองค์กรให้มีสมรรถนะสูง  ควบคู่คุณธรรม

วัตถุประสงค์โครงการ
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ/เป้าหมาย

ผลลัพธ์โครงการ

ผลผลิต/เป้าหมายผลผลิต/

ตัวชี วัดผลผลิต

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

ยุทธศำสตร์: 1 การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพการศึกษา เผยแพร่ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

สืบสานวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถ่ิน

                       ควำมสอดคล้อง เอกสำรรำยละเอียดประกอบแผนกำรด ำเนินงำน พ.ศ. 2564

บทท่ี 2 บัญชีโครงการยุทธศาสตร์ท่ี 1  แผนงานการศึกษา
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Destination)

4. หลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง: ภูมิคุ้มกัน บำท

5. เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (LSEP): ไม่ใช่โครงการด้านการเกษตรและแหล่งน  า

6. SDG : เป้าหมายท่ี  4   สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาท่ีมีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียม

 และสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้

สถำนท่ีด ำเนินงำน: สถานศึกษาในสังกัดเทศบาลเมืองล าพูน

กลุ่มเป้าหมาย ขั นตอนการด าเนินงาน

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

  1. เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายให้กับ ค่าเฉล่ียร้อยละของ เชิงปริมำณ จ านวนโครงการ ข้ันตอน

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

ส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา ไปตามแผนการ   17   โครงการ ในสถานศึกษา  2. ขออนุมัติเบิกเงิน /

ท้องถ่ิน ตามรายการท่ีกรมส่งเสริม ด าเนินงานท่ีก าหนด เชิงคุณภำพ สังกัดเทศบาล ท าฏีกาเบิกเงิน

การปกครองส่วนท้องถ่ินก าหนด (ผลส ำเร็จ) ค่าเฉล่ียร้อยละของ  3. เบิกหักผลักส่งเงินเข้า

  2. เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายค่าอาหาร ค่าเฉล่ียร้อยละระดับ การด าเนินงาน บัญชีสถานศึกษา

กลางวัน   ส าหรับสถานศึกษา ความพึงพอใจ โครงการ ท่ีแล้วเสร็จ  4. ติดตาม/รายงานการ

สังกัดเทศบาล และ สังกัด สพฐ.ใน (พึงพอใจ)  ครบถ้วนสมบูรณ์ ด าเนินงานของสถานศึกษา

เขตรับผิดชอบ ตามท่ีกรมส่งเสริมฯ

การปกครองส่วนท้องถ่ินก าหนด

แผนพัฒนำท้องถิ่น: (พ.ศ.2561-2565) หน้าท่ี 3-295 3-89 3-88 3-294 3-297

วัตถุประสงค์โครงการ
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ/เป้าหมาย

ผลลัพธ์โครงการ

ผลผลิต/เป้าหมายผลผลิต/

ตัวชี วัดผลผลิต

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

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

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

3. ยุทธศำสตร์จังหวัด: 3 เมืองจุดหมายปลายทางแห่งการท่องเท่ียวเชิงประสบการณ์วัฒนธรรม (Cultural Experience กลยุทธ์ : 3 ส่งเสริม พัฒนาศักยภาพบุคลากรภายในองค์กรให้มีสมรรถนะสูง  ควบคู่คุณธรรม

และจริยธรรมในการปฏิบัติงาน

แผนงำน: การศึกษา งบประมำณ 21,343,121

ยุทธศำสตร์: 1 การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพการศึกษา เผยแพร่ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

สืบสานวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถ่ิน

                       ควำมสอดคล้อง เอกสำรรำยละเอียดประกอบแผนกำรด ำเนินงำน พ.ศ. 2564

บทท่ี 2 บัญชีโครงการยุทธศาสตร์ท่ี 1  แผนงานการศึกษา
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Destination)

4. หลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง: ภูมิคุ้มกัน บำท

5. เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (LSEP): ไม่ใช่โครงการด้านการเกษตรและแหล่งน  า

6. SDG : เป้าหมายท่ี  4   สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาท่ีมีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียม

 และสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้

สถำนท่ีด ำเนินงำน:  สถานศึกษาในสังกัดเทศบาล และ สังกัด สพฐ. ในพื นท่ีรับผิดชอบ

กลุ่มเป้าหมาย ขั นตอนการด าเนินงาน

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

 1. เพ่ือให้นักเรียนได้รับประทาน ค่าเฉล่ียร้อยละของ เชิงปริมำณ นักเรียนระดับ ข้ันตอน

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

ตามหลักเกณฑ์ทีก าหนด แข็งแรง  น  าหนัก จ านวน1,660 คน สังกัดเทศบาล ในสังกัดและหน่วยงานอื่น

 2. เพ่ือให้นักเรียนมีสุขภาพ ตามเกณฑ์มาตรฐาน  - นักเรียนสังกัดอื่น และสังกัด ในเขตรับผิดชอบ

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

สมบูรณ์ และสุขภาพจิตดี ค่าเฉล่ียร้อยละระดับ  - นักเรียนศูนย์พัฒนา ในเขตรับผิดชอบ  3. ประสานผู้ประกอบการ

ความพึงพอใจ เด็กเล็ก จ านวน  110  คน  4. ส่งมอบและตรวจรับพัสดุ

(พึงพอใจ) เชิงคุณภำพ  5. เบิกจ่ายงบประมาณ

ร้อยละของการ  6. ติดตาม ตรวจสอบคุณภาพ  

ด าเนินงานเป็นไป สรุปและรายงานผล

ตามแผนการจัดซื อจัดจ้าง การด าเนินงาน

งบประมำณ 6,463,343

ยุทธศำสตร์: 1 การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพการศึกษา เผยแพร่ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

สืบสานวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถ่ิน

แผนพัฒนำท้องถิ่น: (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์ ท่ี 1 หน้าท่ี 3-104

วัตถุประสงค์โครงการ
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ/เป้าหมาย

ผลลัพธ์โครงการ

ผลผลิต/เป้าหมายผลผลิต/

ตัวชี วัดผลผลิต

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

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

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

3. ยุทธศำสตร์จังหวัด: 3 เมืองจุดหมายปลายทางแห่งการท่องเท่ียวเชิงประสบการณ์วัฒนธรรม (Cultural Experience กลยุทธ์ : 3 ส่งเสริม พัฒนาศักยภาพบุคลากรภายในองค์กรให้มีสมรรถนะสูง  ควบคู่คุณธรรม

และจริยธรรมในการปฏิบัติงาน

แผนงำน: การศึกษา

                       ควำมสอดคล้อง เอกสำรรำยละเอียดประกอบแผนกำรด ำเนินงำน พ.ศ. 2564

บทท่ี 2 บัญชีโครงการยุทธศาสตร์ท่ี 1  แผนงานการศึกษา
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ล ำดับท่ี 17

Destination)

4. หลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง: ภูมิคุ้มกัน บำท

5. เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (LSEP): ไม่ใช่โครงการด้านการเกษตรและแหล่งน  า

6. SDG : เป้าหมายท่ี  4   สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาท่ีมีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียม

 และสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้

สถำนท่ีด ำเนินงำน: โรงเรียนสังกัด ส านักงานเขตพื นท่ีการศึกษา ในเขตรับผิดชอบ

กลุ่มเป้าหมาย ขั นตอนการด าเนินงาน

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

เพ่ือจ่ายเป็นค่าอาหาร ร้อยละของนักเรียน เชิงปริมำณ นักเรียนระดับ ข้ันตอน

กลางวันส าหรับนักเรียน มีภาวะโภชนาการท่ีดี  จ านวนนักเรียนท่ีได้รับประทานอาหารกลางวันอนุบาล จนถึง  1. จัดท าโครงการเพ่ือขออนุมัติ

โรงเรียนสังกัดคณะกรรมการ (ผลส ำเร็จ) จ านวน  1,680 คน ประถมศึกษาปีท่ี 6  2. แต่งตั งคณะกรรมการ

การศึกษาขั นพื นฐาน ค่าเฉล่ียร้อยละระดับ เชิงคุณภำพ ในสังกัดสพฐ, ด าเนินการและประชุมชี แจง

(โรงเรียนอนุบาลล าพูน) ความพึงพอใจ ร้อยละ ของการ การปฏิบัติงาน

 ระดับอนุบาล จนถึง (พึงพอใจ) ด าเนินงานเป็นไป  3. ด าเนินการตามโครงการ

ประถมศึกษาปีท่ี  6  ตามแผนการด าเนินงาน  4. เบิกจ่ายงบประมาณ

จ านวน  200  วัน  5. สรุปและรายงานผล

การด าเนินงาน

แผนพัฒนำท้องถิ่น: (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์ ท่ี 1 หน้าท่ี 3-104

วัตถุประสงค์โครงการ
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ/เป้าหมาย

ผลลัพธ์โครงการ

ผลผลิต/เป้าหมายผลผลิต/

ตัวชี วัดผลผลิต

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

ยุทธศำสตร์: 1 การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพการศึกษา เผยแพร่ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

สืบสานวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถ่ิน

แผนงำน: การศึกษา งบประมำณ 6,640,000

                       ควำมสอดคล้อง เอกสำรรำยละเอียดประกอบแผนกำรด ำเนินงำน พ.ศ. 2564

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

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

3. ยุทธศำสตร์จังหวัด: 3 เมืองจุดหมายปลายทางแห่งการท่องเท่ียวเชิงประสบการณ์วัฒนธรรม (Cultural Experience กลยุทธ์ : 3 ส่งเสริม พัฒนาศักยภาพบุคลากรภายในองค์กรให้มีสมรรถนะสูง  ควบคู่คุณธรรม

และจริยธรรมในการปฏิบัติงาน

บทท่ี 2 บัญชีโครงการยุทธศาสตร์ท่ี 1  แผนงานการศึกษา
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ล ำดับท่ี 18

Destination)

4. หลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง: ภูมิคุ้มกัน บำท

5. เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (LSEP): ไม่ใช่โครงการด้านการเกษตรและแหล่งน  า

6. SDG : เป้าหมายท่ี  4   สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาท่ีมีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียม

 และสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้

สถำนท่ีด ำเนินงำน: ตามท่ีผู้จัดก าหนด

กลุ่มเป้าหมาย ขั นตอนการด าเนินงาน

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

 1. เพ่ือส่งเสริมนักเรียนโรงเรียน ค่าเฉล่ียร้อยละของผู้เข้าร่วม เชิงปริมำณ ครูและนักเรียน ข้ันตอน

ในสังกัดเทศบาลเมืองล าพูน การแข่งขันของผู้ได้รับรางวัล   - ผู้เข้าร่วมโครงการ ในสังกัดเทศบาล  1. จัดท าโครงการเพ่ือขออนุมัติ

เข้าร่วมการแข่งขันทักษะ เหรียญทอง ระดับประเทศ จ านวน   120   คน  2. ประชุมผู้บริหารในโรงเรียน

วิชาการในระดับภาคและ (ผลส ำเร็จ) เชิงคุณภำพ และกลุ่มวิชาการเทศบาลเพ่ือ

ระดับประเทศ ค่าเฉล่ียร้อยละระดับ ค่าเฉล่ียร้อยละของผู้เข้าร่วม รับทราบนโยบายการวางแผน

 2. เพ่ือส่งเสริมให้ครูมีวิสัยทัศน์ ความพึงพอใจ การแข่งขันของผู้ได้รับรางวัล การด าเนินงาน

กว้างไกลและนักเรียนมีความรู้ (พึงพอใจ) เหรียญทอง ระดับภาคเหนือ  3.แต่งตั งคณะกรรมการและ

ความสามารถทางสติปัญญาและ เจ้าหน้าท่ีด าเนินการรับผิดชอบ

กล้า แสดงความสามารถได้  4.ติดตามผลการฝึกซ้อมกิจกรรม

อย่างเหมาะสม  5. ครูและนักเรียนได้เป็นตัวแทน 

ไปแข่งขันต่อระดับประเทศ

 5. สรุปและรายงานผล

การด าเนินงาน

แผนพัฒนำท้องถิ่น: (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์ ท่ี 1 หน้าท่ี 3-81

วัตถุประสงค์โครงการ
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ/เป้าหมาย

ผลลัพธ์โครงการ

ผลผลิต/เป้าหมายผลผลิต/

ตัวชี วัดผลผลิต

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

และท่ัวถึง

แผนงำน: การศึกษา งบประมำณ 35,000

ยุทธศำสตร์: 1 การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพการศึกษา เผยแพร่ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

สืบสานวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถ่ิน

3. ยุทธศำสตร์จังหวัด: 3 เมืองจุดหมายปลายทางแห่งการท่องเท่ียวเชิงประสบการณ์วัฒนธรรม (Cultural Experience กลยุทธ์ : 2 ส่งเสริม  พัฒนา   ยกระดับการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพอย่างเท่าเทียม

                       ควำมสอดคล้อง เอกสำรรำยละเอียดประกอบแผนกำรด ำเนินงำน พ.ศ. 2564

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

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

บทท่ี 2 บัญชีโครงการยุทธศาสตร์ท่ี 1  แผนงานการศึกษา
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ล ำดับท่ี 19

Destination)

4. หลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง: ภูมิคุ้มกัน บำท

5. เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (LSEP): ไม่ใช่โครงการด้านการเกษตรและแหล่งน  า

6. SDG : เป้าหมายท่ี  4   สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาท่ีมีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียม

 และสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้

สถำนท่ีด ำเนินงำน: ตามท่ีผู้จัดก าหนด

กลุ่มเป้าหมาย ขั นตอนการด าเนินงาน

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

 1. เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้ครูและ ค่าเฉล่ียร้อยละ เชิงปริมำณ นักเรียนในระดับ ข้ันตอน

นักเรียนโรงเรียนในสังกัด ผลสัมฤทธ์ิระดับ   - ผู้เข้าร่วมโครงการ ชั น ป. 5 และชั น 1. จัดท าโครงการเพ่ือขออนุมัติ

เทศบาลเมืองล าพูนมีความต่ืนตัว เหรียญทอง จ านวน   40   คน ม. 2 โรงเรียน 2. แต่งตั งคณะท างานเพ่ือวาง

ทางวิชาการอยู่เสมอ ซ่ึงจะท าให้ ระดับประเทศ เชิงคุณภำพ ในสังกัด แผนการด าเนินงาน

จัดการศึกษาของเทศบาลดีย่ิงขึ น (ผลส ำเร็จ) ร้อยละของการ เทศบาล 3. ฝึกซ้อมเพ่ือเตรียมความพร้อม

 2. เพ่ือเป็นการสรรหานักเรียนท่ี ค่าเฉล่ียร้อยละระดับ ด าเนินงานเป็นไป เข้าร่วมการแข่งขันระดับจังหวัด

มีความเป็นเลิศทางการศึกษา ความพึงพอใจ ตามแผนงานหรือ 4. เข้าร่วมการแข่งขัน

และเป็นการส่งเสริมให้นักเรียน (พึงพอใจ) ก าหนดการ 5. ฝึกซ้อมเพ่ือเตรียมความ

พร้อมมีโอกาสแสดงความสามารถ เข้าร่วมการแข่งขันระดับประเทศ

สร้างช่ือเสียงให้วงศ์ตระกูลและ 6. เข้าร่วมการแข่งขันประเทศ

โรงเรียน เพ่ือเป็นการส่งเสริม 7. สรุปและรายงานผล

ขวัญและก าลังใจให้แก่ครูและ การด าเนินงาน

นักเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาล

ยุทธศำสตร์: 1 การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพการศึกษา เผยแพร่ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

สืบสานวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถ่ิน

แผนพัฒนำท้องถิ่น: (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์ ท่ี 1 หน้าท่ี 3-78

วัตถุประสงค์โครงการ
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ/เป้าหมาย

ผลลัพธ์โครงการ

ผลผลิต/เป้าหมายผลผลิต/

ตัวชี วัดผลผลิต

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

3. ยุทธศำสตร์จังหวัด: 3 เมืองจุดหมายปลายทางแห่งการท่องเท่ียวเชิงประสบการณ์วัฒนธรรม (Cultural Experience กลยุทธ์ : 2 ส่งเสริม  พัฒนา   ยกระดับการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพอย่างเท่าเทียม

และท่ัวถึง

แผนงำน: การศึกษา งบประมำณ

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

5,000

                       ควำมสอดคล้อง เอกสำรรำยละเอียดประกอบแผนกำรด ำเนินงำน พ.ศ. 2564

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

บทท่ี 2 บัญชีโครงการยุทธศาสตร์ท่ี 1  แผนงานการศึกษา



 2 - 23

ล ำดับท่ี 20

Destination)

4. หลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง: ภูมิคุ้มกัน บำท

5. เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (LSEP): ไม่ใช่โครงการด้านการเกษตรและแหล่งน  า

6. SDG : เป้าหมายท่ี  4   สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาท่ีมีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียม

 และสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้

สถำนท่ีด ำเนินงำน: ตามท่ีผู้จัดก าหนด

กลุ่มเป้าหมาย ขั นตอนการด าเนินงาน

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

1. เพ่ือให้พนักงานครู มีความรู้ ร้อยละของครูท่ีเข้าร่วม เชิงปริมำณ พนักงานครู ข้ันตอน

ความเข้าใจและลงมือปฏิบัติใน ได้รับการพัฒนา และ   - ผู้เข้าร่วมโครงการ และบุคลากรทาง  1. จัดท าโครงการเพ่ือขออนุมัติ

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

คุณภาพภายในสถานศึกษา ทักษะในการท างาน เชิงคุณภำพ สังกัดเทศบาล ด าเนินการและประชุมชี แจง

แนวใหม่ ตามกฎกระทรวงการ มากย่ิงขึ น ค่าเฉล่ียร้อยละ การปฏิบัติงาน

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

 ท่ีประกาศใช้ ค่าเฉล่ียร้อยละระดับ  4. เบิกจ่ายงบประมาณ

2. เพ่ือจัดท าการตั งค่าเป้าหมาย ความพึงพอใจ  5. สรุปและรายงานผล

ของมาตรฐานการประกันคุณภาพ (พึงพอใจ) การด าเนินงาน

ภายในสถานศึกษาแนวใหม่ และ

การก าหนดประเด็นพิจารณา

ประกอบแหล่งข้อมูลและวิธีการ

วัดการประเมินและสรุปผล   

แผนงำน: การศึกษา งบประมำณ 10,000

ยุทธศำสตร์: 1 การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพการศึกษา เผยแพร่ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

สืบสานวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถ่ิน

แผนพัฒนำท้องถิ่น: (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์ ท่ี 1 หน้าท่ี 3-365

วัตถุประสงค์โครงการ
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ/เป้าหมาย

ผลลัพธ์โครงการ

ผลผลิต/เป้าหมายผลผลิต/

ตัวชี วัดผลผลิต

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

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

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

3. ยุทธศำสตร์จังหวัด: 3 เมืองจุดหมายปลายทางแห่งการท่องเท่ียวเชิงประสบการณ์วัฒนธรรม (Cultural Experience กลยุทธ์ : 3 ส่งเสริม พัฒนาศักยภาพบุคคลภายในองค์กรให้มีสมรรถนะสูง ควบคู่คุณธรรม

และจริยธรรมในการปฏิบัติงาน

                       ควำมสอดคล้อง เอกสำรรำยละเอียดประกอบแผนกำรด ำเนินงำน พ.ศ. 2564

บทท่ี 2 บัญชีโครงการยุทธศาสตร์ท่ี 1  แผนงานการศึกษา
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ล ำดับท่ี 21

Destination)

4. หลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง: ภูมิคุ้มกัน บำท

5. เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (LSEP): ไม่ใช่โครงการด้านการเกษตรและแหล่งน  า

6. SDG : เป้าหมายท่ี  4   สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาท่ีมีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียม

 และสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้

สถำนท่ีด ำเนินงำน: ตามท่ีผู้จัดก าหนด

กลุ่มเป้าหมาย ขั นตอนการด าเนินงาน

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

1. เพ่ือพัฒนาครูให้มีความรู้ ร้อยละของผู้ปกครอง เชิงปริมำณ นักเรียนใน ข้ันตอน

ความเข้าใจในบทบาทหน้าท่ี ต้อง มีความพึงพอใจต่อการ   - ผู้เข้าร่วมโครงการ สังกัดเทศบาล  1. จัดท าโครงการเพ่ือขออนุมัติ

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

ชั นเรียน ทั งด้านร่างกาย สติปัญญา อย่างมีคุณภาพ เชิงคุณภำพ ด าเนินการและประชุมชี แจง

อารมณ์สังคมและบุคลิกภาพ อยู่ในระดับ ดี ค่าเฉล่ียร้อยละของ การปฏิบัติงาน

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

เด็กท่ีจะเรียนในระดับประถม ค่าเฉล่ียร้อยละระดับ ภาคภูมิในการจัด  4. เบิกจ่ายงบประมาณ

ศึกษาต่อไป ความพึงพอใจ การเรียนการสอน  5. สรุปและรายงานผล

3. เพ่ือสร้างคุณภาพการจัดการ (พึงพอใจ) การด าเนินงาน

ศึกษาเด็กก่อนวัยเรียนของ

เทศบาลเมืองล าพูน 

ยุทธศำสตร์: 1 การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพการศึกษา เผยแพร่ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

สืบสานวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถ่ิน

แผนพัฒนำท้องถิ่น: (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์ ท่ี 1 หน้าท่ี 3-85

                       ควำมสอดคล้อง เอกสำรรำยละเอียดประกอบแผนกำรด ำเนินงำน พ.ศ. 2564

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

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

3. ยุทธศำสตร์จังหวัด: 3 เมืองจุดหมายปลายทางแห่งการท่องเท่ียวเชิงประสบการณ์วัฒนธรรม (Cultural Experience กลยุทธ์ : 2 ส่งเสริม  พัฒนา   ยกระดับการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพอย่างเท่าเทียม

และท่ัวถึง

แผนงำน: การศึกษา งบประมำณ 3,000

วัตถุประสงค์โครงการ
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ/เป้าหมาย

ผลลัพธ์โครงการ

ผลผลิต/เป้าหมายผลผลิต/

ตัวชี วัดผลผลิต

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

บทท่ี 2 บัญชีโครงการยุทธศาสตร์ท่ี 1  แผนงานการศึกษา
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ล ำดับท่ี 22

Destination)

4. หลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง: ภูมิคุ้มกัน บำท

5. เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (LSEP): ไม่ใช่โครงการด้านการเกษตรและแหล่งน  า

6. SDG : เป้าหมายท่ี  4   สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาท่ีมีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียม

 และสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้

สถำนท่ีด ำเนินงำน: ตามท่ีผู้จัดก าหนด

กลุ่มเป้าหมาย ขั นตอนการด าเนินงาน

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

 1. เพ่ือพัฒนาความรู้ความเข้าใจ ร้อยละของครูท่ีเข้าร่วม เชิงปริมำณ พนักงานครู ข้ันตอน

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

การศึกษาส่ีปีของกองการศึกษา มีความรู้ความเข้าใจ   จ านวน   60  คน บุคลากรทาง  2. แต่งตั งคณะกรรมการ

ตามแผนยุทธศาตร์การศึกษา ทักษะในการท างาน เชิงคุณภำพ การศึกษา  ด าเนินการและประชุมชี แจง

ของเทศบาลเมืองล าพูน มากย่ิงขึ น ค่าเฉล่ียร้อยละ สังกัดเทศบาล การปฏิบัติงาน

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

ได้มีข้อมูลการจัดการศึกษาท่ี ค่าเฉล่ียร้อยละระดับ  4. เบิกจ่ายงบประมาณ

สามารถสนับสนุนพัฒนาระบบ ความพึงพอใจ  5. สรุปและรายงานผล

ด้านการจัดการศึกษา ให้ (พึงพอใจ) การด าเนินงาน

สอดคล้องกับสภาพปัญหาและ

ความต้องการ 

ยุทธศำสตร์: 1 การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพการศึกษา เผยแพร่ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

สืบสานวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถ่ิน

แผนพัฒนำท้องถิ่น: (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์ ท่ี 1 หน้าท่ี 3-64

วัตถุประสงค์โครงการ
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ/เป้าหมาย

ผลลัพธ์โครงการ

ผลผลิต/เป้าหมายผลผลิต/

ตัวชี วัดผลผลิต

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

3. ยุทธศำสตร์จังหวัด: 3 เมืองจุดหมายปลายทางแห่งการท่องเท่ียวเชิงประสบการณ์วัฒนธรรม (Cultural Experience กลยุทธ์ : 2 ส่งเสริม  พัฒนา   ยกระดับการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพอย่างเท่าเทียม

และท่ัวถึง

แผนงำน: การศึกษา งบประมำณ 10,000

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

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

                       ควำมสอดคล้อง เอกสำรรำยละเอียดประกอบแผนกำรด ำเนินงำน พ.ศ. 2564

บทท่ี 2 บัญชีโครงการยุทธศาสตร์ท่ี 1  แผนงานการศึกษา



 2 - 26

ล ำดับท่ี 23

Destination)

4. หลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง: ภูมิคุ้มกัน บำท

5. เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (LSEP): ไม่ใช่โครงการด้านการเกษตรและแหล่งน  า

6. SDG : เป้าหมายท่ี  4   สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาท่ีมีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียม

 และสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้

สถำนท่ีด ำเนินงำน: ตามท่ีผู้จัดก าหนด

กลุ่มเป้าหมาย ขั นตอนการด าเนินงาน

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

 1. เพ่ือประเมินผลคุณภาพการศึกษา ค่าเฉล่ียร้อยละ เชิงปริมำณ สถานศึกษา ข้ันตอน

โรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองล าพูน ผลสัมฤทธ์ิของสถาน   - สถานศึกษา ในสังกัด  1. จัดท าโครงการเพ่ือขออนุมัติ

2. เพ่ือประเมินคุณภาพการจัด ศึกษาท่ีผ่านเกณฑ์การ จ านวน   5   แห่ง เทศบาลเมือง  2.แต่งตั งคณะกรรมการติดตาม

การศึกษาและการประกันคุณภาพ ประเมินในระดับดีมาก  เชิงคุณภำพ ล าพูน ประเมินผลคุณภาพ

ของโรงเรียนในสังกัดเพ่ือรอรับ (ผลส ำเร็จ) ร้อยละของการ  3. ก าหนดปฏิทินออกติดตาม

การประเมินจากหน่วยงาน ค่าเฉล่ียร้อยละระดับ ด าเนินงานเป็นไป ประเมินผลและประชุมออก

ติดตามภายนอก สมศ. ความพึงพอใจ ตามแผนงาน/  4.ด าเนินการติดตามระบบ

ประกัน 3. เพ่ือประกันคุณภาพภายใน (พึงพอใจ) ปฏิทินงานท่ีก าหนด คุณภาพภายในโรงเรียน

โรงเรียนให้มีประสิทธิภาพ 5.ตรวจสอบเอกสาร การ

ประเมินผลมากย่ิงขึ น SAR แต่ละโรงเรียน

 6.ต้นสังกัดวิเคราะห์ผลและ

รายงานผลของการประเมิน

คุณภาพการศึกษาให้โรงเรียน

และท่ัวถึง

แผนงำน: การศึกษา งบประมำณ 1,000

ยุทธศำสตร์: 1 การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพการศึกษา เผยแพร่ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

สืบสานวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถ่ิน

แผนพัฒนำท้องถิ่น: (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์ ท่ี 1 หน้าท่ี 3-75

วัตถุประสงค์โครงการ
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ/เป้าหมาย

ผลลัพธ์โครงการ

ผลผลิต/เป้าหมายผลผลิต/

ตัวชี วัดผลผลิต

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

3. ยุทธศำสตร์จังหวัด: 3 เมืองจุดหมายปลายทางแห่งการท่องเท่ียวเชิงประสบการณ์วัฒนธรรม (Cultural Experience กลยุทธ์ : 2 ส่งเสริม  พัฒนา   ยกระดับการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพอย่างเท่าเทียม

                       ควำมสอดคล้อง เอกสำรรำยละเอียดประกอบแผนกำรด ำเนินงำน พ.ศ. 2564

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

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

บทท่ี 2 บัญชีโครงการยุทธศาสตร์ท่ี 1  แผนงานการศึกษา
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ล ำดับท่ี 24

Destination)

4. หลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง: ภูมิคุ้มกัน บำท

5. เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (LSEP): ไม่ใช่โครงการด้านการเกษตรและแหล่งน  า

6. SDG : เป้าหมายท่ี  4   สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาท่ีมีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียม

 และสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้

สถำนท่ีด ำเนินงำน: ตามท่ีผู้จัดก าหนด

กลุ่มเป้าหมาย ขั นตอนการด าเนินงาน

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

 1.เพ่ือนิเทศและติดตามการจัด ร้อยละของครูท่ีเข้าร่วม เชิงปริมำณ พนักงานครูและ ข้ันตอน

การเรียนการสอนของ ได้รับการพัฒนา และ   - ผู้เข้าร่วมโครงการ บุคลากรทางการ  1. จัดท าโครงการเพ่ือขออนุมัติ

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

 2.เพ่ือให้ความรู้เก่ียวกับการ  ทักษะในการท างาน เชิงคุณภำพ เทศบาล นิเทศติดตาม

นิเทศการสอนให้พนักงานครู มากย่ิงขึ น ค่าเฉล่ียร้อยละของครู  3. ก าหนดตารางการนิเทศ/

ตามแนวทางการประเมินนิเทศ (ผลส ำเร็จ) ท่ีผ่านการนิเทศอย่าง ออกแบการนิเทศ

 3.เพ่ือนิเทศการสอนงานให้ ค่าเฉล่ียร้อยละระดับ มีคุณภาพ  4.ออกติดตามผลการนิเทศ

การศึกษาครูผู้สอนและนิเทศการจัด ความพึงพอใจ  5.สรุปและรายงานผลการ

การเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ (พึงพอใจ) นิเทศการศึกษา 

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

1,000

ยุทธศำสตร์: 1 การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพการศึกษา เผยแพร่ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

สืบสานวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถ่ิน

แผนพัฒนำท้องถิ่น: (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์ ท่ี 1 หน้าท่ี 3-64

วัตถุประสงค์โครงการ
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ/เป้าหมาย

ผลลัพธ์โครงการ

ผลผลิต/เป้าหมายผลผลิต/

ตัวชี วัดผลผลิต

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

3. ยุทธศำสตร์จังหวัด: 3 เมืองจุดหมายปลายทางแห่งการท่องเท่ียวเชิงประสบการณ์วัฒนธรรม (Cultural Experience กลยุทธ์ : 3 ส่งเสริม พัฒนาศักยภาพบุคลากรภายในองค์กรให้มีสมรรถนะสูงควบคู่คุณธรรม

และจริยธรรมในการปฏิบัติงาน

แผนงำน: การศึกษา งบประมำณ

                       ควำมสอดคล้อง เอกสำรรำยละเอียดประกอบแผนกำรด ำเนินงำน พ.ศ. 2564

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

บทท่ี 2 บัญชีโครงการยุทธศาสตร์ท่ี 1  แผนงานการศึกษา



 2 - 28

ล ำดับท่ี 1

Destination) ของท้องถ่ิน 

4. หลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง: ความพอประมาณและมีเหตุผล บำท

5. เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (LSEP): ไม่ใช่โครงการด้านการเกษตรและแหล่งน  า

6. SDG: เป้าหมายท่ี 11 ท าให้เมืองและการตั งถ่ินฐานของมนุษย์มีความครอบคลุม ปลอดภัย มีภูมิต้านทานและย่ังยืน

สถำนท่ีด ำเนินงำน: ศูนย์บริการนักท่องเท่ียวเชิงสะพานท่าขาม

กลุ่มเป้าหมาย ขั นตอนการด าเนินงาน

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

 1. เพ่ือเป็นการปฏิบัติงานตาม ร้อยละของผู้เข้าร่วมมีความ เชิงปริมำณ เด็ก  เยาวชน และ 1. จัดท าโครงการเพ่ือขออนุมัติ

อ านาจหน้าท่ีท่ีได้ก าหนดไว้ใน พึงพอใจในท่ีได้ร่วมบ ารุงรักษา - ผู้เข้าร่วมโครงการ ประชาชนในจังหวัด 2. แต่งตั งคณะกรรมการ

ระเบียบและกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง ประเพณีและวัฒนธรรมท้องถ่ิน  จ านวน  2,000  คน ล าพูน ด าเนินการและประชุมชี แจง

ด้านการส่งเสริมงานประเพณี (ผลส าเร็จ) เชิงคุณภำพ การปฏิบัติงาน

ศิลปวัฒนธรรมท้องถ่ิน ค่าเฉล่ียร้อยละระดับความ ร้อยละ 100  ของการด าเนิน 3. ด าเนินการตามโครงการ

2.เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้ พึงพอใจ งานเป็นไปตามก าหนดการ 4. เบิกจ่ายงบประมาณ

หน่วยงานของรัฐ  เอกชน  เด็ก (พึงพอใจ) 5. สรุปและรายงานผล

เยาวชน ผู้สูงอายุ ประชาชนท่ัวไป การด าเนินงาน

มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมและ

ช่วยกันรักษาไว้ซ่ึงศิลปะ ประเพณี

และวัฒนธรรมอันดีของท้องถ่ิน

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

3. ยุทธศำสตร์จังหวัด: 3 เมืองจุดหมายปลายทางแห่งการท่องเท่ียวเชิงประสบการณ์วัฒนธรรม (Cultural Experience กลยุทธ์: 1. ส่งเสริมท านุบ ารุงศาสนา ศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถ่ินและวัฒนธรรมอันดี

แผนงำน: การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งบประมำณ 70,000

บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมำณ

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564

เทศบำลเมืองล ำพูน

                       ควำมสอดคล้อง เอกสำรรำยละเอียดประกอบแผนกำรด ำเนินงำน พ.ศ. 2564

1. แผนยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี: ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ โครงกำร: จัดงานวัดลอยกระทง

ยุทธศำสตร์: 1 การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพการศึกษา เผยแพร่ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
สืบสานวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถ่ิน

แผนพัฒนำท้องถิ่น: (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์ท่ี 1 หน้า 3-98

วัตถุประสงค์โครงการ
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ/เป้าหมาย

ผลลัพธ์โครงการ

ผลผลิต/เป้าหมายผลผลิต/

ตัวชี วัดผลผลิต

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

บทท่ี 2 บัญชีโครงการยุทธศาสตร์ท่ี 1  แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
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กลุ่มเป้าหมาย ขั นตอนการด าเนินงาน

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

(ต่อ)

 4. เพ่ือเป็นการส่งเสริมและ

สนับสนุนการท่องเท่ียวของ

จังหวัดล าพูน

วัตถุประสงค์โครงการ
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ/เป้าหมาย

ผลลัพธ์โครงการ

ผลผลิต/เป้าหมายผลผลิต/

ตัวชี วัดผลผลิต

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

บทท่ี 2 บัญชีโครงการยุทธศาสตร์ท่ี 1  แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ



 2 - 30

ล ำดับท่ี 2

Destination) ของท้องถ่ิน 

4. หลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง: ความพอประมาณและมีเหตุผล บำท

5. เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (LSEP): ไม่ใช่โครงการด้านการเกษตรและแหล่งน  า

6. SDG: เป้าหมายท่ี 11 ท าให้เมืองและการตั งถ่ินฐานของมนุษย์มีความครอบคลุม ปลอดภัย มีภูมิต้านทานและย่ังยืน

สถำนท่ีด ำเนินงำน: วัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร จังหวัดล าพูน

กลุ่มเป้าหมาย ขั นตอนการด าเนินงาน

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

1. เพ่ือเป็นการส่งเสริมและรักษา ร้อยละของผู้เข้าร่วมกิจกรรม เชิงปริมำณ เด็ก  เยาวชน ประชาชน  1. จัดท าโครงการเพ่ือขออนุมัติ

ไว้ซ่ึงขนบธรรมเนียมประเพณีของ มีความพึงพอใจในท่ีได้ร่วม   - ผู้เข้าร่วมโครงการ คณะผู้บริหารสมาชิกสภา  2. แต่งตั งคณะกรรมการ

ท้องถ่ินให้คงอยู่สืบไป บ ารุงรักษาประเพณี จ านวน   500  คน พุทธศาสนิกชนใน ด าเนินการและประชุมชี แจง

 2.  เพ่ือให้เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และวัฒนธรรมท้องถ่ิน เชิงคุณภำพ จังหวัดล าพูน  การปฏิบัติงาน

รวมทั งประชาชนทุกคนได้ปฏิบัติ (ผลส าเร็จ) ร้อยละ 100  ของการด าเนิน  3. ด าเนินการตามโครงการ

กิจกรรมบ าเพ็ญกุศล พัฒนาจิตใจ ค่าเฉล่ียร้อยละระดับความ งานเป็นไปตามก าหนดการ  4. เบิกจ่ายงบประมาณ

และตระหนักถึงความส าคัญของ พึงพอใจ  5. สรุปและรายงานผล

พระพุทธศาสนา (พึงพอใจ) การด าเนินงาน

 3. เพ่ือให้เด็ก เยาวชน  ผู้สูงอายุ

รวมทั งประชาชนทุกคนได้ร่วมกัน

สรรค์สร้างและสืบสานงาน

วัฒนธรรมท้องถ่ินอันเป็นการ

ส่งเสริมแสดงออกซ่ึงความพร้อม

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

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

3. ยุทธศำสตร์จังหวัด: 3 เมืองจุดหมายปลายทางแห่งการท่องเท่ียวเชิงประสบการณ์วัฒนธรรม (Cultural Experience กลยุทธ์: 1. ส่งเสริมท านุบ ารุงศาสนา ศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถ่ินและวัฒนธรรมอันดี

                       ควำมสอดคล้อง เอกสำรรำยละเอียดประกอบแผนกำรด ำเนินงำน พ.ศ. 2564

วัตถุประสงค์โครงการ
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ/เป้าหมาย

ผลลัพธ์โครงการ

ผลผลิต/เป้าหมายผลผลิต/

ตัวชี วัดผลผลิต

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

แผนงำน: การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งบประมำณ 5,000

ยุทธศำสตร์: 1 การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพการศึกษา เผยแพร่ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

สืบสานวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถ่ิน

แผนพัฒนำท้องถิ่น: (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์ท่ี 1 หน้า 3-98

บทท่ี 2 บัญชีโครงการยุทธศาสตร์ท่ี 1  แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
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กลุ่มเป้าหมาย ขั นตอนการด าเนินงาน

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

(ต่อ)

เพรียงในทางท่ีดีงาม  และท่ี

ส าคัญเป็นการเสริมสร้างความรัก

สมัครสมานและสามัคคีของคน

ในชุมชน

วัตถุประสงค์โครงการ
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ/เป้าหมาย

ผลลัพธ์โครงการ

ผลผลิต/เป้าหมายผลผลิต/

ตัวชี วัดผลผลิต

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

บทท่ี 2 บัญชีโครงการยุทธศาสตร์ท่ี 1  แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
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ล ำดับท่ี 3

Destination) ของท้องถ่ิน 

4. หลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง: ความพอประมาณและมีเหตุผล บำท

5. เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (LSEP): ไม่ใช่โครงการด้านการเกษตรและแหล่งน  า

6. SDG: เป้าหมายท่ี 11 ท าให้เมืองและการตั งถ่ินฐานของมนุษย์มีความครอบคลุม ปลอดภัย มีภูมิต้านทานและย่ังยืน

สถำนท่ีด ำเนินงำน: วัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร จังหวัดล าพูน

กลุ่มเป้าหมาย ขั นตอนการด าเนินงาน

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

 1. เพ่ือฟ้ืนฟูขนบธรรมเนียม ร้อยละของผู้เข้าร่วมกิจกรรม เชิงปริมำณ เด็ก เยาวชน ประชาชน  1. จัดท าโครงการเพ่ือขออนุมัติ

ประเพณีเอกลักษณ์ของไทยในวัน มีความพึงพอใจในการบ ารุง - ผู้เข้าร่วมโครงการ และหัวหน้าส่วนราชการ  2. แต่งตั งคณะกรรมการ

วิสาขบูชา รักษาศิลปะ จารีตประเพณี จ านวน   1,000    คน ด าเนินการและประชุมชี แจง

 2. เพ่ือให้พุทธบริษัทได้ร่วมกัน และวัฒนธรรมท้องถ่ิน เชิงคุณภำพ การปฏิบัติงาน

ประกอบกิจกรรมทางพุทธศาสนา (ผลส าเร็จ) ร้อยละ 100  ของการด าเนิน  3. ด าเนินการตามโครงการ

งดเว้นอบายมุข ทั งปวงใน ค่าเฉล่ียร้อยละระดับความ งานเป็นไปตามก าหนดการ  4. เบิกจ่ายงบประมาณ

วันวิสาขบูชา และมุ่งปฏิบัติธรรม  พึงพอใจ  5. สรุปและรายงานผล

บ าเพ็ญทาน  รักษาศีลให้ครบถ้วน (พึงพอใจ) การด าเนินงาน

ในวันส าคัญทางพุทธศาสนาด้วย

 3. เพ่ือให้เยาวชนได้มีส่วนร่วมใน

การประกอบกิจกรรมทาง

พุทธศาสนา

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

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

3. ยุทธศำสตร์จังหวัด: 3 เมืองจุดหมายปลายทางแห่งการท่องเท่ียวเชิงประสบการณ์วัฒนธรรม (Cultural Experience กลยุทธ์: 1. ส่งเสริมท านุบ ารุงศาสนา ศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถ่ินและวัฒนธรรมอันดี

                       ควำมสอดคล้อง เอกสำรรำยละเอียดประกอบแผนกำรด ำเนินงำน พ.ศ. 2564

วัตถุประสงค์โครงการ
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ/เป้าหมาย

ผลลัพธ์โครงการ

ผลผลิต/เป้าหมายผลผลิต/

ตัวชี วัดผลผลิต

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

แผนงำน: การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งบประมำณ 5,000

ยุทธศำสตร์: 1 การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพการศึกษา เผยแพร่ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

สืบสานวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถ่ิน

แผนพัฒนำท้องถิ่น: (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์ท่ี 1 หน้า 3-98

บทท่ี 2 บัญชีโครงการยุทธศาสตร์ท่ี 1  แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
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กลุ่มเป้าหมาย ขั นตอนการด าเนินงาน

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

(ต่อ)

 4. เพ่ือส่ือความหมายให้เยาวชน

ได้เห็นถึงความเป็นมาในวันส าคัญ

ทางพุทธศาสนาอย่างเป็น

รูปธรรม

วัตถุประสงค์โครงการ
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ/เป้าหมาย

ผลลัพธ์โครงการ

ผลผลิต/เป้าหมายผลผลิต/

ตัวชี วัดผลผลิต

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

บทท่ี 2 บัญชีโครงการยุทธศาสตร์ท่ี 1  แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
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ล ำดับท่ี 4

Destination) ของท้องถ่ิน 

4. หลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง: ความพอประมาณและมีเหตุผล บำท

5. เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (LSEP): ไม่ใช่โครงการด้านการเกษตรและแหล่งน  า

6. SDG: เป้าหมายท่ี 11 ท าให้เมืองและการตั งถ่ินฐานของมนุษย์มีความครอบคลุม ปลอดภัย มีภูมิต้านทานและย่ังยืน

สถำนท่ีด ำเนินงำน: วัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร จังหวัดล าพูน

กลุ่มเป้าหมาย ขั นตอนการด าเนินงาน

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

 1. เพ่ือส่งเสริมรักษาวัฒนธรรม ร้อยละของผู้เข้าร่วมกิจกรรม เชิงปริมำณ  - เด็ก เยาวชน  1. จัดท าโครงการเพ่ือขออนุมัติ

และขนบธรรมเนียมประเพณี มีความพึงพอใจในการมีส่วน - ผู้เข้าร่วมกิจกรรม  ประชาชน และ  2. แต่งตั งคณะกรรมการ

อันดีงามของชาวไทย ร่วมรักษาวัฒนธรรมและ จ านวน  500  คน หัวหน้าส่วนราชการ ด าเนินการและประชุมชี แจง

 2. เพ่ือเผยแพร่วัฒนธรรม ประเพณีท้องถ่ิน เชิงคุณภำพ  - คณะผู้บริหาร การปฏิบัติงาน

วันขึ นปีใหม่ให้ยืนยงคงอยู่ (ผลส าเร็จ) ร้อยละ 100  ของการ สมาชิกสภาฯ  3. ด าเนินการตามโครงการ

คู่ชาว ไทยสืบไป ค่าเฉล่ียร้อยละระดับความ ด าเนินงานเป็นไปตาม พนักงานเทศบาล  4. เบิกจ่ายงบประมาณ

 3.เพ่ือเป็นการแสดงออกถึงการ พึงพอใจ ก าหนดการ พนักงานครูฯ และ  5. สรุปและรายงานผล

ส านึกในพระมหากรุณาธิคุณ (พึงพอใจ) พนักงานจ้าง การด าเนินงาน

ต่อองค์พระบาทสมเด็จ

พระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ฯ 

พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 

รัชกาลท่ี 5 ท่ีพระองค์ทรงมีต่อ

ประชาชนชาวไทย

3. ยุทธศำสตร์จังหวัด: 3 เมืองจุดหมายปลายทางแห่งการท่องเท่ียวเชิงประสบการณ์วัฒนธรรม (Cultural Experience กลยุทธ์: 1. ส่งเสริมท านุบ ารุงศาสนา ศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถ่ินและวัฒนธรรมอันดี

แผนงำน: การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งบประมำณ 2,000

ยุทธศำสตร์: 1 การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพการศึกษา เผยแพร่ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

                       ควำมสอดคล้อง เอกสำรรำยละเอียดประกอบแผนกำรด ำเนินงำน พ.ศ. 2564

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

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

สืบสานวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถ่ิน

แผนพัฒนำท้องถิ่น: (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์ท่ี 1 หน้า 3-98

วัตถุประสงค์โครงการ
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ/เป้าหมาย

ผลลัพธ์โครงการ

ผลผลิต/เป้าหมายผลผลิต/

ตัวชี วัดผลผลิต

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

บทท่ี 2 บัญชีโครงการยุทธศาสตร์ท่ี 1  แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
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ล ำดับท่ี 5

Destination) ของท้องถ่ิน 

4. หลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง: ความพอประมาณและมีเหตุผล บำท

5. เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (LSEP): ไม่ใช่โครงการด้านการเกษตรและแหล่งน  า

6. SDG: เป้าหมายท่ี 11 ท าให้เมืองและการตั งถ่ินฐานของมนุษย์มีความครอบคลุม ปลอดภัย มีภูมิต้านทานและย่ังยืน

สถำนท่ีด ำเนินงำน: ลานอนุสาวรีย์พระนางจามเทวี

กลุ่มเป้าหมาย ขั นตอนการด าเนินงาน

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

 1. เพ่ืออนุรักษ์และส่งเสริมไว้ซ่ึง ร้อยละของผู้เข้าร่วมกิจกรรม เชิงปริมำณ หัวหน้าส่วนราชการ   1. จัดท าโครงการเพ่ือขออนุมัติ

ประเพณีอันดีงามท้องถ่ิน ให้ มีความพึงพอใจในการมีส่วน   - ผู้เข้าร่วมกิจกรรม คณะผู้บริหาร   2. แต่งตั งคณะกรรมการ

อนุชนรุ่นหลังสืบสานปฏิบัติ ร่วมรักษาวัฒนธรรมจารีต จ านวน  50,000  คน พนักงาน  เด็ก  ด าเนินการและประชุมชี แจง

สืบทอดคงไว้ต่อไป ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถ่ิน เชิงคุณภำพ เยาวชน  และ การปฏิบัติงาน

 2. เพ่ือให้ประชาชนได้มีส่วนร่วม (ผลส าเร็จ) ร้อยละ 100  ของการ ประชาชนท่ัวไป  3. ด าเนินการตามโครงการ

ในการถวายโคมเป็นพุทธบูชาและ ค่าเฉล่ียร้อยละระดับความ ด าเนินงานเป็นไปตาม ทั งในจังหวัด  4. เบิกจ่ายงบประมาณ

เป็นสิริมงคลแก่ตนเอง พึงพอใจ ก าหนดการ และต่างจังหวัด  5. สรุปและรายงานผล

 4. เพ่ือสงเสริมให้ประชาชนได้ (พึงพอใจ) การด าเนินงาน

ร าลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณแห่ง

พระองค์ท่ีทรงมีต่อเมืองหริภุญชัย

 5. เพ่ือส่งเสริมการท่องเท่ียวและ

กระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนของ

จังหวัดล าพูน

                       ควำมสอดคล้อง เอกสำรรำยละเอียดประกอบแผนกำรด ำเนินงำน พ.ศ. 2564

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

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

สืบสานวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถ่ิน

แผนพัฒนำท้องถิ่น: (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์ท่ี 1 หน้า 3-100

วัตถุประสงค์โครงการ
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ/เป้าหมาย

ผลลัพธ์โครงการ

ผลผลิต/เป้าหมายผลผลิต/

ตัวชี วัดผลผลิต

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

3. ยุทธศำสตร์จังหวัด: 3 เมืองจุดหมายปลายทางแห่งการท่องเท่ียวเชิงประสบการณ์วัฒนธรรม (Cultural Experience กลยุทธ์: 1. ส่งเสริมท านุบ ารุงศาสนา ศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถ่ินและวัฒนธรรมอันดี

แผนงำน: การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งบประมำณ 70,000

ยุทธศำสตร์: 1 การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพการศึกษา เผยแพร่ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

บทท่ี 2 บัญชีโครงการยุทธศาสตร์ท่ี 1  แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
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ล ำดับท่ี 6

Destination) ของท้องถ่ิน 

4. หลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง: ความพอประมาณและมีเหตุผล บำท

5. เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (LSEP): ไม่ใช่โครงการด้านการเกษตรและแหล่งน  า

6. SDG: เป้าหมายท่ี 11 ท าให้เมืองและการตั งถ่ินฐานของมนุษย์มีความครอบคลุม ปลอดภัย มีภูมิต้านทานและย่ังยืน

สถำนท่ีด ำเนินงำน: ลานอนุสาวรีย์พระนางจามเทวี

กลุ่มเป้าหมาย ขั นตอนการด าเนินงาน

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

 1. เพ่ือให้ส่วนราชการ พ่อค้า ร้อยละของผู้เข้าร่วมกิจกรรม เชิงปริมำณ คณะผู้บริหาร   1. จัดท าโครงการเพ่ือขออนุมัติ

ประชาชน  รัฐวิสากิจ ได้วางพวง มีความพึงพอใจในการมีส่วน   - ผู้เข้าร่วมกิจกรรม พนักงานเทศบาล  2. แต่งตั งคณะกรรมการ

มาลาสักการะอนุสาวรีย์ ร่วมรักษาวัฒนธรรมจารีต จ านวน  500  คน ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ ด าเนินการและประชุมชี แจง

พระนางจามเทวี  เพ่ือร าลึกถึง ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถ่ิน เชิงคุณภำพ พ่อค้า ประชาชน การปฏิบัติงาน

พระมหากรุณาธิคุณท่ีมีต่อ (ผลส าเร็จ) ร้อยละ 100  ของการ  3. ด าเนินการตามโครงการ

เมืองหริภุญชัย ค่าเฉล่ียร้อยละระดับความ ด าเนินงานเป็นไปตาม  4. เบิกจ่ายงบประมาณ

 2. เพ่ือความเป็นสิริมงคลแก่ พึงพอใจ ก าหนดการ  5. สรุปและรายงานผล

ประชาชนชาวล าพูน  (พึงพอใจ) การด าเนินงาน

3. ยุทธศำสตร์จังหวัด: 3 เมืองจุดหมายปลายทางแห่งการท่องเท่ียวเชิงประสบการณ์วัฒนธรรม (Cultural Experience กลยุทธ์: 1. ส่งเสริมท านุบ ารุงศาสนา ศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถ่ินและวัฒนธรรมอันดี

แผนงำน: การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งบประมำณ 5,000

ยุทธศำสตร์: 1 การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพการศึกษา เผยแพร่ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

                       ควำมสอดคล้อง เอกสำรรำยละเอียดประกอบแผนกำรด ำเนินงำน พ.ศ. 2564

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

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

สืบสานวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถ่ิน

แผนพัฒนำท้องถิ่น: (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์ท่ี 1 หน้า 3-101

วัตถุประสงค์โครงการ
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ/เป้าหมาย

ผลลัพธ์โครงการ

ผลผลิต/เป้าหมายผลผลิต/

ตัวชี วัดผลผลิต

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

บทท่ี 2 บัญชีโครงการยุทธศาสตร์ท่ี 1  แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
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ล ำดับท่ี 7

Destination) ของท้องถ่ิน 

4. หลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง: ความพอประมาณและมีเหตุผล บำท

5. เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (LSEP): ไม่ใช่โครงการด้านการเกษตรและแหล่งน  า

6. SDG: เป้าหมายท่ี 11 ท าให้เมืองและการตั งถ่ินฐานของมนุษย์มีความครอบคลุม ปลอดภัย มีภูมิต้านทานและย่ังยืน

สถำนท่ีด ำเนินงำน: ลานอนุสาวรีย์พระนางจามเทวี

กลุ่มเป้าหมาย ขั นตอนการด าเนินงาน

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

 1. เพ่ือให้ส่วนราชการ  พ่อค้า  ร้อยละของผู้เข้าร่วมกิจกรรม เชิงปริมำณ คณะผู้บริหาร   1. จัดท าโครงการเพ่ือขออนุมัติ

ประชาชน รัฐวิสาหกิจ  ได้ท าบุญ มีความพึงพอใจในการมีส่วน - ผู้เข้าร่วมกิจกรรม พนักงานเทศบาล  2. แต่งตั งคณะกรรมการ

3.ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุง ร่วมรักษาวัฒนธรรมจารีต จ านวน  500  คน ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ ด าเนินการและประชุมชี แจง

 2. เพ่ือร าลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณจารีตประเพณีและภูมิปัญญา เชิงคุณภำพ พ่อค้า ประชาชน  การปฏิบัติงาน

ท่ีมีต่อเมืองหริภุญชัย ท้องถ่ิน ร้อยละ 100  ของการ  3. ด าเนินการตามโครงการ

 3. เพ่ือให้ข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ (ผลส าเร็จ) ด าเนินงานเป็นไปตาม  4. เบิกจ่ายงบประมาณ

พ่อค้า ประชาชนได้แสดงออก ค่าเฉล่ียร้อยละระดับ ก าหนดการ  5. สรุปและรายงานผล

ซ่ึงความกตัญญูกตเวทิตา อันก่อ ความพึงพอใจ การด าเนินงาน

ให้เกิดสิริมงคลแก่ตนเอง (พึงพอใจ)

 4. เพ่ือเป็นความสิริมงคลแก่

ประชาชนชาวล าพูน

                       ควำมสอดคล้อง เอกสำรรำยละเอียดประกอบแผนกำรด ำเนินงำน พ.ศ. 2564

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

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

สืบสานวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถ่ิน

แผนพัฒนำท้องถิ่น: (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์ท่ี 1 หน้า 3-101

วัตถุประสงค์โครงการ
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ/เป้าหมาย

ผลลัพธ์โครงการ

ผลผลิต/เป้าหมายผลผลิต/

ตัวชี วัดผลผลิต

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

3. ยุทธศำสตร์จังหวัด: 3 เมืองจุดหมายปลายทางแห่งการท่องเท่ียวเชิงประสบการณ์วัฒนธรรม (Cultural Experience กลยุทธ์: 1. ส่งเสริมท านุบ ารุงศาสนา ศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถ่ินและวัฒนธรรมอันดี

แผนงำน: การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งบประมำณ 5,000

ยุทธศำสตร์: 1 การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพการศึกษา เผยแพร่ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

บทท่ี 2 บัญชีโครงการยุทธศาสตร์ท่ี 1  แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
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ล ำดับท่ี 8

Destination) ของท้องถ่ิน 

4. หลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง: ความพอประมาณและมีเหตุผล บำท

5. เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (LSEP): ไม่ใช่โครงการด้านการเกษตรและแหล่งน  า

6. SDG: เป้าหมายท่ี 11 ท าให้เมืองและการตั งถ่ินฐานของมนุษย์มีความครอบคลุม ปลอดภัย มีภูมิต้านทานและย่ังยืน

สถำนท่ีด ำเนินงำน: วัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหารและศูนย์บริการนักท่องเทียวเชิงสะพาน

ท่าขาม

กลุ่มเป้าหมาย ขั นตอนการด าเนินงาน

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

 1. เพ่ือส่งเสริมอนุรักษ์และเผย ร้อยละของผู้เข้าร่วมกิจกรรมมี เชิงปริมำณ เด็ก  เยาวชน  1. จัดท าโครงการเพ่ือขออนุมัติ

แพร่วัฒนธรรมและขนบธรรม ความพึงพอใจในการมีส่วน - ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประชาชนและ  2. แต่งตั งคณะกรรมการ

เนียมประเพณีอันดีงามของ ร่วมรักษาวัฒนธรรมจารีต จ านวน  3,000  คน หัวหน้าส่วนราชการ ด าเนินการและประชุมชี แจง

 จังหวัดล าพูน ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถ่ิน เชิงคุณภำพ การปฏิบัติงาน

2. เพ่ือส่งเสริมความรักความ (ผลส าเร็จ) ร้อยละ 100  ของการ  3. ด าเนินการตามโครงการ

สามัคคีการร่วมแรงร่วมใจของคน ค่าเฉล่ียร้อยละระดับความ ด าเนินงานเป็นไปตาม  4. เบิกจ่ายงบประมาณ

ในจังหวัดล าพูน พึงพอใจ ก าหนดการ  5. สรุปและรายงานผล

3. เพ่ือให้ประชาชนมีโอกาสร่วม (พึงพอใจ) การด าเนินงาน

ท าบุญ ซ่ึงเป็นการแสดงออกถึง

ความกตัญญูต่อบุพการีและผู้มี

พระคุณของตนเองและครอบครัว

4. เพ่ือส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิง

วัฒนธรรมของจังหวัดล าพูน ให้

3. ยุทธศำสตร์จังหวัด: 3 เมืองจุดหมายปลายทางแห่งการท่องเท่ียวเชิงประสบการณ์วัฒนธรรม (Cultural Experience กลยุทธ์: 1. ส่งเสริมท านุบ ารุงศาสนา ศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถ่ินและวัฒนธรรมอันดี

แผนงำน: การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งบประมำณ 70,000

ยุทธศำสตร์: 1 การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพการศึกษา เผยแพร่ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

                       ควำมสอดคล้อง เอกสำรรำยละเอียดประกอบแผนกำรด ำเนินงำน พ.ศ. 2564

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

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

สืบสานวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถ่ิน

แผนพัฒนำท้องถิ่น: (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์ท่ี 1 หน้า 3-101

วัตถุประสงค์โครงการ
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ/เป้าหมาย

ผลลัพธ์โครงการ

ผลผลิต/เป้าหมายผลผลิต/

ตัวชี วัดผลผลิต

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

บทท่ี 2 บัญชีโครงการยุทธศาสตร์ท่ี 1  แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
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กลุ่มเป้าหมาย ขั นตอนการด าเนินงาน

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

(ต่อ)

เป็นท่ีรู้จักในหมู่ชน ทั งชาวไทย

และต่างชาติและครอบครัว

 5. เพ่ือส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิง

วัฒนธรรมของจังหวัดล าพูน ให้

เป็นท่ีรู้จักในหมู่ชน ทั งชาวไทย

และต่างชาติ

วัตถุประสงค์โครงการ
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ/เป้าหมาย

ผลลัพธ์โครงการ

ผลผลิต/เป้าหมายผลผลิต/

ตัวชี วัดผลผลิต

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

บทท่ี 2 บัญชีโครงการยุทธศาสตร์ท่ี 1  แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
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ล ำดับท่ี 9

Destination) ของท้องถ่ิน 

4. หลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง: ความพอประมาณและมีเหตุผล บำท

5. เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (LSEP): ไม่ใช่โครงการด้านการเกษตรและแหล่งน  า

6. SDG: เป้าหมายท่ี 11 ท าให้เมืองและการตั งถ่ินฐานของมนุษย์มีความครอบคลุม ปลอดภัย มีภูมิต้านทานและย่ังยืน

สถำนท่ีด ำเนินงำน: ประตูท่าขาม ,ประตูลี  ,ประตูช้างสี ,ประตูมหาวัน

กลุ่มเป้าหมาย ขั นตอนการด าเนินงาน

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

 1. เพ่ือสืบสานพิธีท าบุญสืบชะตา ร้อยละของผู้เข้าร่วมกิจกรรม เชิงปริมำณ หัวหน้าส่วนราชการ  1. จัดท าโครงการเพ่ือขออนุมัติ

ส่ีมุมเมืองล าพูนซ่ึงเป็นประเพณี มีความพึงพอใจในการมีส่วน   - ผู้เข้าร่วมกิจกรรม พ่อค้า  ประชาชน  2. แต่งตั งคณะกรรมการ

ส าคัญอย่างหน่ึงของชาวล้านนา ร่วมรักษาวัฒนธรรมจารีต จ านวน  1,500   คน รัฐวิสาหกิจ ด าเนินการและประชุมชี แจง

ท่ีเช่ือกันว่าเป็นการต่ออายุหรือต่อ ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถ่ิน เชิงคุณภำพ การปฏิบัติงาน

ชีวิตของบ้านเมือง (ผลส าเร็จ) ร้อยละ 100  ของการ  3. ด าเนินการตามโครงการ

 2. เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้ ค่าเฉล่ียร้อยละระดับความ ด าเนินงานเป็นไปตาม  4. เบิกจ่ายงบประมาณ

ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการ พึงพอใจ ก าหนดการ  5. สรุปและรายงานผล

อนุรักษ์สืบสานประเพณีและ (พึงพอใจ) การด าเนินงาน

ภูมิปัญญาท้องถ่ิน

 3. เพ่ือความเป็นสิริมงคลแก่

ประชาชนชาวล าพูน

                       ควำมสอดคล้อง เอกสำรรำยละเอียดประกอบแผนกำรด ำเนินงำน พ.ศ. 2564

แผนงำน: การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งบประมำณ 45,000

ยุทธศำสตร์: 1 การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพการศึกษา เผยแพร่ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

สืบสานวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถ่ิน

แผนพัฒนำท้องถิ่น: (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์ท่ี 1 หน้า 3-102

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

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

3. ยุทธศำสตร์จังหวัด: 3 เมืองจุดหมายปลายทางแห่งการท่องเท่ียวเชิงประสบการณ์วัฒนธรรม (Cultural Experience กลยุทธ์: 1. ส่งเสริมท านุบ ารุงศาสนา ศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถ่ินและวัฒนธรรมอันดี

วัตถุประสงค์โครงการ
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ/เป้าหมาย

ผลลัพธ์โครงการ

ผลผลิต/เป้าหมายผลผลิต/

ตัวชี วัดผลผลิต

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

บทท่ี 2 บัญชีโครงการยุทธศาสตร์ท่ี 1  แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
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ล ำดับท่ี 10

Destination) ของท้องถ่ิน 

4. หลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง: ความพอประมาณและมีเหตุผล บำท

5. เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (LSEP): ไม่ใช่โครงการด้านการเกษตรและแหล่งน  า

6. SDG: เป้าหมายท่ี 11 ท าให้เมืองและการตั งถ่ินฐานของมนุษย์มีความครอบคลุม ปลอดภัย มีภูมิต้านทานและย่ังยืน

สถำนท่ีด ำเนินงำน: วัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร จังหวัดล าพูน

กลุ่มเป้าหมาย ขั นตอนการด าเนินงาน

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

 1. เพ่ือร่วมสืบสานประเพณี ร้อยละของผู้เข้าร่วมกิจกรรม เชิงปริมำณ เด็ก  เยาวชน  1. จัดท าโครงการเพ่ือขออนุมัติ

วัฒนธรรมอันดีงามและ มีความพึงพอใจในการมีส่วน - ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประชาชนท่ัวไปและ  2. แต่งตั งคณะกรรมการ

ภูมิปัญญาท้องถ่ิน ร่วมรักษาวัฒนธรรมจารีต จ านวน  1,000  คน หัวหน้าส่วนราชการ ด าเนินการและประชุมชี แจง

 2. เพ่ือให้ประชาชนตระหนักถึง ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถ่ิน เชิงคุณภำพ การปฏิบัติงาน

ความส าคัญของประเพณี (ผลส าเร็จ) ร้อยละ 100  ของการ  3. ด าเนินการตามโครงการ

 วัฒนธรรมและเกิดความรู้สึก ค่าเฉล่ียร้อยละระดับความ ด าเนินงานเป็นไปตาม  4. เบิกจ่ายงบประมาณ

หวงแหนศิลปวัฒนธรรมประเพณี พึงพอใจ ก าหนดการ  5. สรุปและรายงานผล

อันทรงคุณค่าของจังหวัดล าพูน (พึงพอใจ) การด าเนินงาน

ท านุบ ารุงพระพุทธศาสนาให้คง

อยู่ต่อไป

 3. เพ่ือให้เกิดความสามัคคีโดย

การร่วมกิจกรรม

                       ควำมสอดคล้อง เอกสำรรำยละเอียดประกอบแผนกำรด ำเนินงำน พ.ศ. 2564

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

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

สืบสานวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถ่ิน

แผนพัฒนำท้องถิ่น: (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์ท่ี 1 หน้า 3-102

วัตถุประสงค์โครงการ
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ/เป้าหมาย

ผลลัพธ์โครงการ

ผลผลิต/เป้าหมายผลผลิต/

ตัวชี วัดผลผลิต

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

3. ยุทธศำสตร์จังหวัด: 3 เมืองจุดหมายปลายทางแห่งการท่องเท่ียวเชิงประสบการณ์วัฒนธรรม (Cultural Experience กลยุทธ์: 1. ส่งเสริมท านุบ ารุงศาสนา ศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถ่ินและวัฒนธรรมอันดี

แผนงำน: การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งบประมำณ 8,000

ยุทธศำสตร์: 1 การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพการศึกษา เผยแพร่ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

บทท่ี 2 บัญชีโครงการยุทธศาสตร์ท่ี 1  แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
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ล ำดับท่ี 11

Destination) ของท้องถ่ิน 

4. หลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง: ความพอประมาณและมีเหตุผล บำท

5. เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (LSEP): ไม่ใช่โครงการด้านการเกษตรและแหล่งน  า

6. SDG: เป้าหมายท่ี 11 ท าให้เมืองและการตั งถ่ินฐานของมนุษย์มีความครอบคลุม ปลอดภัย มีภูมิต้านทานและย่ังยืน

สถำนท่ีด ำเนินงำน: ศูนย์บริการนักท่องเท่ียวเชิงสะพานท่าขาม และบ่อน  าทิพย์ดอยขะม้อ

กลุ่มเป้าหมาย ขั นตอนการด าเนินงาน

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

 1. เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้ ร้อยละของผู้เข้าร่วมกิจกรรม เชิงปริมำณ เด็ก  เยาวชน  1. จัดท าโครงการเพ่ือขออนุมัติ

ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการ มีความพึงพอใจในการมีส่วน   - ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประชาชนท่ัวไปและ  2. แต่งตั งคณะกรรมการ

อนุรักษ์สืบสานประเพณีและ ร่วมรักษาวัฒนธรรมจารีต จ านวน  1,000  คน หัวหน้าส่วนราชการ ด าเนินการและประชุมชี แจง

ภูมิปัญญาท้องถ่ิน ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถ่ิน เชิงคุณภำพ การปฏิบัติงาน

 2. เพ่ือแสดงออกถึงความสามัคคี (ผลส ำเร็จ) ร้อยละ 100  ของการ  3. ด าเนินการตามโครงการ

โดยทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมใน ค่าเฉล่ียร้อยละระดับความ ด าเนินงานเป็นไปตาม  4. เบิกจ่ายงบประมาณ

กิจกรรมประเพณีท้องถ่ิน พึงพอใจ ก าหนดการ  5. สรุปและรายงานผล

 3. เพ่ือส่งเสริมจารีตประเพณี (พึงพอใจ) การด าเนินงาน

และส่งเสริมศาสนาให้คงอยู่ต่อไป

 4. เพ่ือให้เกิดการถ่ายทอด

วัฒนธรรมอันเป็นมรดกของ

ท้องถ่ินและเป็นการส่งเสริมการ

ท่องเท่ียว

3. ยุทธศำสตร์จังหวัด: 3 เมืองจุดหมายปลายทางแห่งการท่องเท่ียวเชิงประสบการณ์วัฒนธรรม (Cultural Experience กลยุทธ์: 1. ส่งเสริมท านุบ ารุงศาสนา ศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถ่ินและวัฒนธรรมอันดี

แผนงำน: การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งบประมำณ 8,000

ยุทธศำสตร์: 1 การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพการศึกษา เผยแพร่ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

                       ควำมสอดคล้อง เอกสำรรำยละเอียดประกอบแผนกำรด ำเนินงำน พ.ศ. 2564

1. แผนยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี: ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ โครงกำร: ประเพณีตักน  าทิพย์จากดอยขะม้อ

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

สืบสานวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถ่ิน

แผนพัฒนำท้องถิ่น: (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์ท่ี 1 หน้า 3-102

วัตถุประสงค์โครงการ
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ/เป้าหมาย

ผลลัพธ์โครงการ

ผลผลิต/เป้าหมายผลผลิต/

ตัวชี วัดผลผลิต

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

บทท่ี 2 บัญชีโครงการยุทธศาสตร์ท่ี 1  แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
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ล ำดับท่ี 12

Destination) ของท้องถ่ิน 

4. หลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง: ความพอประมาณและมีเหตุผล บำท

5. เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (LSEP): ไม่ใช่โครงการด้านการเกษตรและแหล่งน  า

6. SDG: เป้าหมายท่ี 11 ท าให้เมืองและการตั งถ่ินฐานของมนุษย์มีความครอบคลุม ปลอดภัย มีภูมิต้านทานและย่ังยืน

สถำนท่ีด ำเนินงำน: วัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร จังหวัดล าพูน

กลุ่มเป้าหมาย ขั นตอนการด าเนินงาน

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

 1. เพ่ือเป็นการอนุรักษ์สืบสาน ร้อยละของผู้เข้าร่วมกิจกรรม เชิงปริมำณ หัวหน้าส่วนราชการ  1. จัดท าโครงการเพ่ือขออนุมัติ

ประเพณีสลากภัต สลากย้อม มีความพึงพอใจในการมีส่วน   - ผู้เข้าร่วมกิจกรรม คณะผู้บริหาร  2. แต่งตั งคณะกรรมการ

ซ่ึงเป็นมรดกวัฒนธรรมอันล  าค่า ร่วมรักษาวัฒนธรรมจารีต จ านวน   3,000  คน สมาชิกสภาฯ ด าเนินการและประชุมชี แจง

เป็นการต่อยอดทางวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถ่ิน เชิงคุณภำพ พนักงานเทศบาล การปฏิบัติงาน

 2. เพ่ือให้เด็ก  เยาวชนและ (ผลส ำเร็จ) ร้อยละ 100  ของการ พนักงานครูฯ  3. ด าเนินการตามโครงการ

ประชาชน ตระหนักถึงความ ค่าเฉล่ียร้อยละระดับความ ด าเนินงานเป็นไปตาม กลุ่มผู้สูงอายุ  4. เบิกจ่ายงบประมาณ

ส าคัญของวัฒนธรรม ประเพณี พึงพอใจ ก าหนดการ กลุ่มพัฒนาสตรี  5. สรุปและรายงานผล

ท้องถ่ินอันดีงาม เกิดความรู้สึก (พึงพอใจ) เด็กและเยาวชน การด าเนินงาน

หวงแหนศิลปวัฒนธรรมประเพณี ประชาชนท่ัวไป

อันทรงคุณค่าของจังหวัดล าพูน 

 3.เพ่ือท านุบ ารุงพระพุทธศาสนา

ให้คงอยู่ต่อไป

                       ควำมสอดคล้อง เอกสำรรำยละเอียดประกอบแผนกำรด ำเนินงำน พ.ศ. 2564

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

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

สืบสานวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถ่ิน

แผนพัฒนำท้องถิ่น: (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์ท่ี 1 หน้า 3-103

วัตถุประสงค์โครงการ
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ/เป้าหมาย

ผลลัพธ์โครงการ

ผลผลิต/เป้าหมายผลผลิต/

ตัวชี วัดผลผลิต

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

3. ยุทธศำสตร์จังหวัด: 3 เมืองจุดหมายปลายทางแห่งการท่องเท่ียวเชิงประสบการณ์วัฒนธรรม (Cultural Experience กลยุทธ์: 1. ส่งเสริมท านุบ ารุงศาสนา ศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถ่ินและวัฒนธรรมอันดี

แผนงำน: การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งบประมำณ 10,000

ยุทธศำสตร์: 1 การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพการศึกษา เผยแพร่ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

บทท่ี 2 บัญชีโครงการยุทธศาสตร์ท่ี 1  แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
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ล ำดับท่ี 13

Destination) จริยธรรมและปลูกฝังความภาคภูมิใจในศิลปวัฒนธรรมอันดีของท้องถ่ิน

4. หลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง: ภูมิคุ้มกัน บำท

5. เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (LSEP): ไม่ใช่โครงการด้านการเกษตรและแหล่งน  า

6. SDG: เป้าหมายท่ี 3 สร้างหลักประกันว่าคนมีชีวิตท่ีมีสุขภาพดีและส่งเสริมสวัสดิภาพส าหรับทุกคนในทุกวัย

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

โรงเรียนสังกัดเทศบาล

กลุ่มเป้าหมาย ขั นตอนการด าเนินงาน

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

1. เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนในสังกัด ร้อยละของผู้เข้าร่วมการแข่งขัน เชิงปริมำณ คณะผู้บริหาร  1. จัดท าโครงการเพ่ือขออนุมัติ

เทศบาลได้มีโอกาสแสดงความ ได้รับรางวัลชนะเลิศตาม   - จัดกิจกรรมการแข่งขัน พนักงานเทศบาล  2. แต่งตั งคณะกรรมการ

สามารถในด้านทักษะการกีฬา หลักเกณฑ์การแข่งขันท่ีก าหนด กีฬาและกรีฑานักเรียน พนักงานครูฯ ด าเนินการและประชุม

2. เพ่ือเป็นการคัดเลือกนักกีฬา (ผลส ำเร็จ) โรงเรียนสังกัดเทศบาลฯ นักเรียนในสังกัดเทศบาล ชี แจงการปฏิบัติงาน

และนักกรีฑาเป็นตัวแทนของ ค่าเฉล่ียร้อยละระดับ  - กิจกรรมการแข่งขัน นร.  3. ด าเนินการตามโครงการ

เทศบาลเข้าร่วมการแข่งขันใน ความพึงพอใจ  อปท.แห่งประเทศไทย - ส่งทีมเข้าร่วมระดับภาค

ระดับภาคเหนือและระดับประเทศ  (พึงพอใจ) ระดับภาคและระดับประเทศ - ส่งทีมเข้าร่วมระดับประเทศ

และเป็นการตอบสนองต่อ  - ผู้เข้าร่วมกิจกรรม - จัดการแข่งขันกีฬาและกรีฑา

นโยบายของกรมการปกครอง จ านวน  2,300  คน  4. เบิกจ่ายงบประมาณ

3. เพ่ือเป็นการส่งเสริมความ เชิงคุณภำพ  5. สรุปและรายงานผล

สามารถสามัคคี และเช่ือมสัมพันธ์ ร้อยละ 100  ของการ การด าเนินงาน

ระหว่างครูและนักเรียนของ ด าเนินงานเป็นไปตาม

โรงเรียนในสังกัดเทศบาลทั ง 4โรง ก าหนดการ

3. ยุทธศำสตร์จังหวัด: 3 เมืองจุดหมายปลายทางแห่งการท่องเท่ียวเชิงประสบการณ์วัฒนธรรม (Cultural Experience กลยุทธ์: 4. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชนและผู้ด้วยโอกาส ให้มีวินัย มีคุณธรรม

แผนงำน: การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งบประมำณ 40,000

ยุทธศำสตร์: 1 การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพการศึกษา เผยแพร่ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

                       ควำมสอดคล้อง เอกสำรรำยละเอียดประกอบแผนกำรด ำเนินงำน พ.ศ. 2564

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

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

สืบสานวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถ่ิน

แผนพัฒนำท้องถิ่น: (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์ท่ี 1 หน้า 3-103

วัตถุประสงค์โครงการ
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ/เป้าหมาย

ผลลัพธ์โครงการ

ผลผลิต/เป้าหมายผลผลิต/

ตัวชี วัดผลผลิต

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

บทท่ี 2 บัญชีโครงการยุทธศาสตร์ท่ี 1  แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
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กลุ่มเป้าหมาย ขั นตอนการด าเนินงาน

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

(ต่อ)

และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

4. เพ่ือส่งเสริมให้นักกีฬาให้มีวินัย 

รู้จักแพ้   รู้จักชนะในการกีฬา

วัตถุประสงค์โครงการ
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ/เป้าหมาย

ผลลัพธ์โครงการ

ผลผลิต/เป้าหมายผลผลิต/

ตัวชี วัดผลผลิต

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

บทท่ี 2 บัญชีโครงการยุทธศาสตร์ท่ี 1  แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
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ล ำดับท่ี 14

Destination) ประชาคมอาเซียน

4. หลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง: ภูมิคุ้มกัน บำท

5. เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (LSEP): ไม่ใช่โครงการด้านการเกษตรและแหล่งน  า

6. SDG: เป้าหมายท่ี 4 สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาท่ีมีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียมและสนับสนุนโอกาส

ในการเรียนรู้

สถำนท่ีด ำเนินงำน: หอสมุดแห่งชาติหริภุญชัย โรงเรียนสันป่ายางหลวง

กลุ่มเป้าหมาย ขั นตอนการด าเนินงาน

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

 1. เพ่ือด าเนินการบริหารจัดการ ร้อยละของผู้ใช้บริการ เชิงปริมำณ เด็ก   เยาวชน  ๑. ประชุมจัดท าโครงการ/

หอสมุดแห่งชาติหริภุญไชย ให้  มีความพึงพอใจ ใน   - ผู้ใช้บริการ  จ านวน  นักเรียน นักศึกษา  แต่งตั งคณะผู้รับผิดชอบ

ประชาชนสามารถเข้าใจบริการได้ การได้รับบริการอย่าง   10,000  คน ประชาชนท่ัวไป และด าเนินการฝ่ายต่างๆ

อย่างต่อเน่ือง มีคุณภาพตามมาตรฐาน เชิงคุณภำพ  ๒. จัดท าบัญชีรายช่ือหนังสือ

 2. เพ่ือเป็นทางเลือกของการ ทีก าหนด ร้อยละ 100  ของผู้ใช้บริการ และส ารวจรายช่ือหนังสือท่ีมีอยู่

เด็ก เยาวชน และประชาชนท่ัวไป (ผลส ำเร็จ)  ได้รับประโยชน์และ  ๓. ส ารวจความต้องการ

 3. เพ่ือส่งเสริมพัฒนาและยก ค่าเฉล่ียร้อยละระดับ ความรู้จากการห้องสมุด หนังสือประเภทต่างๆ

ระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ความพึงพอใจ  ๔. ประชุมคณะครู คณะกรรม

ในท้องถ่ิน ให้ดีขึ นอย่างย่ังยืน ซ่ึง  (พึงพอใจ) การสถานศึกษา เพ่ือวางแผน

เป็นปัจจัยส าคัญประการหน่ึงใน ในการจัดหางบประมาณจัด

การพัฒนาประเทศ ซื อหนังสือ และวัสดุอุปกรณ์ 

4. เพ่ือเป็นการสร้างและขยาย พัฒนาปรับปรุงห้องสมุด

โอกาสให้เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้  ๕. พัฒนา ปรับปรุงและด าเนิน

อย่างต่อเน่ืองตลอดชีวิต การจัดหาหนังสือ

                       ควำมสอดคล้อง เอกสำรรำยละเอียดประกอบแผนกำรด ำเนินงำน พ.ศ. 2564

แผนงำน: การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งบประมำณ 45,000

ยุทธศำสตร์: 1 การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพการศึกษา เผยแพร่ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

สืบสานวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถ่ิน

แผนพัฒนำท้องถิ่น: (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์ท่ี 1 หน้า 3-83

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

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

3. ยุทธศำสตร์จังหวัด: 3 เมืองจุดหมายปลายทางแห่งการท่องเท่ียวเชิงประสบการณ์วัฒนธรรม (Cultural Experience กลยุทธ์: 2 ส่งเสริม พัฒนา และยกระดับคุณภาพการศึกษาทุกระบบให้กับประชาชนพ่ือก้าวทัน

วัตถุประสงค์โครงการ
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ/เป้าหมาย

ผลลัพธ์โครงการ

ผลผลิต/เป้าหมายผลผลิต/

ตัวชี วัดผลผลิต

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

บทท่ี 2 บัญชีโครงการยุทธศาสตร์ท่ี 1  แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
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กลุ่มเป้าหมาย ขั นตอนการด าเนินงาน

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

(ต่อ)

 ๖. ให้บริการประชาชน/นัก

ศึกษ และบุคลากรอื่นท่ีสนใจ

วัตถุประสงค์โครงการ
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ/เป้าหมาย

ผลลัพธ์โครงการ

ผลผลิต/เป้าหมายผลผลิต/

ตัวชี วัดผลผลิต

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

บทท่ี 2 บัญชีโครงการยุทธศาสตร์ท่ี 1  แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
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ล ำดับท่ี 15

Destination) ของท้องถ่ิน 
4. หลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง: ภูมิคุ้มกัน บำท

5. เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (LSEP): ไม่ใช่โครงการด้านการเกษตรและแหล่งน  า

6. SDG: เป้าหมายท่ี 11 ท าให้เมืองและการตั งถ่ินฐานของมนุษย์มีความครอบคลุม ปลอดภัย มีภูมิต้านทานและย่ังยืน

(Sustainable cities and communities)

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

กลุ่มเป้าหมาย ขั นตอนการด าเนินงาน

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

1.เพ่ืออนุรักษ์พิพิธภัณฑ์ชุมชนเมือง 1.อนุรักษ์คุ้มเจ้าราชสัมพันธ์วงษ์ เชิงปริมำณ ประชาชนในพื นท่ีเขต 1.เสนอโครงการ

ล ำพูน (คุ้มเจ้ำรำชสัมพันธวงษ์) จ านวน 1 หลังให้คงอยู่สืบไป   - ผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์ในแต่ เทศบาลเมืองล าพูนและ 2.จัดท าทะเบียนส่ิงของจัดแสดง

ให้มีสภำพท่ีดีและคงอยู่สืบไป ละปี จ านวน 13,000 คน ผู้ท่ีมาร่วมงานแสดงผล ในพิพิธภัณฑ์ชุมชนเมืองล าพูน

เพ่ือเป็นสถำนท่ีรวบรวมประวัติ เชิงคุณภำพ งานเฮือนศิลปิน 3.จัดท าแบบส ารวจความพึง

เจ้ำผู้ครองนครล ำพูนในอดีต กำร  - ร้อยละของการออกแบบ พอใจ

จัดแสดงภำพถ่ำยและส่ิงของสะสม /ปรับปรุงโครงสร้างคุ้มเจ้า 4.ด าเนินการตามโครงการ

 เคร่ืองใช้พ้ืนบ้ำนต่ำงๆ ท่ีบ่งบอก ราชสัมพันธวงษ์ท่ีแล้วเสร็จ เก็บสถิติและแบบสอบถาม

วิถีของประชำชนในท้องถ่ิน ต้ังแต่ ร้อยละ 100 ความพึงพอใจ

อดีตจนถึงปัจจุบันให้แก่คนในชุมชน ควำมพึงพอใจ 5. วิเคราะห์ผล และบันทึก

นักเรียน นักศึกษำ และนักท่อง  - ค่าเฉล่ียร้อยละความพึง ผลสถิติต่างๆ และรายงาน

เท่ียวได้เย่ียมชม พอใจของผู้เข้าเย่ียมชม ผลให้ผู้ท่ีเก่ียวข้องได้

พิพิธภัณฑ์ฯ ร้อยละ 85 รับทราบ

ยุทธศำสตร์: 1 การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพการศึกษา เผยแพร่ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
สืบสานวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถ่ิน

แผนพัฒนำท้องถิ่น: (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์ท่ี 1 หน้า 3-114

วัตถุประสงค์โครงการ
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ/เป้าหมาย

ผลลัพธ์โครงการ

ผลผลิต/เป้าหมายผลผลิต/

ตัวชี วัดผลผลิต

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

                       ควำมสอดคล้อง เอกสำรรำยละเอียดประกอบแผนกำรด ำเนินงำน พ.ศ. 2564

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

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

3. ยุทธศำสตร์จังหวัด: 3 เมืองจุดหมายปลายทางแห่งการท่องเท่ียวเชิงประสบการณ์วัฒนธรรม (Cultural Experience กลยุทธ์: 1. ส่งเสริมท านุบ ารุงศาสนา ศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถ่ินและวัฒนธรรมอันดี

แผนงำน: การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ งบประมำณ 350,000

บทท่ี 2 บัญชีโครงการยุทธศาสตร์ท่ี 1  แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
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ล ำดับท่ี 16

Destination) ของท้องถ่ิน 

4. หลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง: ภูมิคุ้มกัน บำท

5. เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (LSEP): ไม่ใช่โครงการด้านการเกษตรและแหล่งน  า

6. SDG: เป้าหมายท่ี 11 ท าให้เมืองและการตั งถ่ินฐานของมนุษย์มีความครอบคลุม ปลอดภัย มีภูมิต้านทานและย่ังยืน

(Sustainable cities and communities)

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

กลุ่มเป้าหมาย ขั นตอนการด าเนินงาน

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

1.เพ่ืออนุรักษ์คุ้มเจ้ายอดเรือน 1.อนุรักษ์คุ้มเจ้ายอดเรือน เชิงปริมำณ นักท่องเท่ียว และผู้ท่ี 1.เสนอโครงการ

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

ให้มีสภาพสมบูรณ์และคงอยู่สืบไป ใน แต่ละปีจ านวน 8,500 คน ในคุ้มเจ้ายอดเรือน

2.เพ่ือใช้เป็นสถานท่ีจัดแสดง เชิงคุณภำพ 3.จัดท าแบบสอบถามผู้เข้าชม

อำคำรส่ิงของเคร่ืองใช้พ้ืนบ้ำน  -  ร้อยละของการออกแบบ/ 4.ด าเนินการตามโครงการ

และข้อมูลเก่ียวกับเจ้ำผู้ครองนคร ปรับปรุงโครงสร้างคุ้มเจ้า เก็บสถิติและแบบสอบถาม

ล ำพูน ให้แก่คนในชุมชน นักเรียน ยอดเรือนท่ีแล้วเสร็จ   ความพึงพอใจ

นักศึกษำและนักท่องเท่ียวได้เข้ำ ร้อยละ 100 5. วิเคราะห์ผล และบันทึก

เย่ียมชม ควำมพึงพอใจ ผลสถิติต่างๆ และรายงาน

 - ค่าเฉล่ียร้อยละความพึง ผลให้ผู้ท่ีเก่ียวข้องได้

พอใจของผู้เข้าเย่ียมชมคุ้ม รับทราบ

เจ้ายอดเรือน ร้อยละ 85

ยุทธศำสตร์: 1 การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพการศึกษา เผยแพร่ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

สืบสานวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถ่ิน

แผนพัฒนำท้องถิ่น: (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์ท่ี 1 หน้า 3-115

วัตถุประสงค์โครงการ
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ/เป้าหมาย

ผลลัพธ์โครงการ

ผลผลิต/เป้าหมายผลผลิต/

ตัวชี วัดผลผลิต

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

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

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

3. ยุทธศำสตร์จังหวัด: 3 เมืองจุดหมายปลายทางแห่งการท่องเท่ียวเชิงประสบการณ์วัฒนธรรม (Cultural Experience กลยุทธ์: 1. ส่งเสริมท านุบ ารุงศาสนา ศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถ่ินและวัฒนธรรมอันดี

แผนงำน: การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ งบประมำณ 260,400

                       ควำมสอดคล้อง เอกสำรรำยละเอียดประกอบแผนกำรด ำเนินงำน พ.ศ. 2564

บทท่ี 2 บัญชีโครงการยุทธศาสตร์ท่ี 1  แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
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Destination) ของท้องถ่ิน 

4. หลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง: ภูมิคุ้มกัน บำท

5. เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (LSEP): ไม่ใช่โครงการด้านการเกษตรและแหล่งน  า

6. SDG: เป้าหมายท่ี 11 ท าให้เมืองและการตั งถ่ินฐานของมนุษย์มีความครอบคลุม ปลอดภัย มีภูมิต้านทานและย่ังยืน

(Sustainable cities and communities)

สถำนท่ีด ำเนินงำน: 15 117 และ 119 ถนนวังขวา ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง จังหวัดล าพูน 51000

กลุ่มเป้าหมาย ขั นตอนการด าเนินงาน

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

1. เพ่ือบูรณะและรักษาบ้านเก่า  - อนุรักษ์บ้นเก่าจ านวน 3 หลัง เชิงปริมำณ นักท่องเท่ียว และผู้ท่ี 1.เสนอโครงการ

3 หลังท่ีเทศบาลได้ท าการเช่าของ ให้คงอยู่สืบไป  - จ านวนบ้านเก่าท่ีสามารถ สนใจ 2.ตรวจสอบความเรียบร้อย

กำรเคหะแห่งชำติ เพ่ือเป็นกำร เปิดให้บริการเข้าเย่ียมชมได้ ประเมินความเสียหายเพ่ือ

อนุรักษ์สถำปัตยกรรม วัฒนธรรม 2 หลัง ท าการและซ่อมบ ารุงและ

และภูมิปัญญำท้องถ่ินของเมือง เชิงคุณภำพ ปรับปรุงอาคาร

ล ำพูนให้คงอยู่สืบไป  - ร้อยละของการออกแบบ/ 3.จ้างเหมาท่ีปรึกษาเพ่ือ

ปรับปรุงโครงสร้างท่ีแล้วเสร็จ ออกแบบและปรับปรุงอาคาร

ร้อยละ 100 4.ด าเนินการติดตามประเมินผล

ควำมพึงพอใจ 5.รายงานผลต่อคณะผู้บริหาร

 - ค่าเฉล่ียร้อยละความพึง

พอใจของผู้ใช้บริการ ร้อยละ 

85

ยุทธศำสตร์: 1 การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพการศึกษา เผยแพร่ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

สืบสานวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถ่ิน

แผนพัฒนำท้องถิ่น: (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์ท่ี 1 หน้า 3-115

วัตถุประสงค์โครงการ
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ/เป้าหมาย

ผลลัพธ์โครงการ

ผลผลิต/เป้าหมายผลผลิต/

ตัวชี วัดผลผลิต

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

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

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

3. ยุทธศำสตร์จังหวัด: 3 เมืองจุดหมายปลายทางแห่งการท่องเท่ียวเชิงประสบการณ์วัฒนธรรม (Cultural Experience กลยุทธ์: 1. ส่งเสริมท านุบ ารุงศาสนา ศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถ่ินและวัฒนธรรมอันดี

แผนงำน: การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ งบประมำณ 100,000

                       ควำมสอดคล้อง เอกสำรรำยละเอียดประกอบแผนกำรด ำเนินงำน พ.ศ. 2564

บทท่ี 2 บัญชีโครงการยุทธศาสตร์ท่ี 1  แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
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ล ำดับท่ี 1

ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

4. หลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง: ภูมิคุ้มกัน บำท

5. เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (LSEP): ไม่ใช่โครงการด้านการเกษตรและแหล่งน  า

6. SDG: เป้าหมายท่ี 6 สร้างหลักประกันว่าจะมีการจัดให้มีน  าและสุขภาพอนามัยส าหรับทุกคน และมีการบริหารจัดการ แผนพัฒนำท้องถิ่น: (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์ท่ี 1 หน้า 3-121
ท่ีย่ังยืน สถำนท่ีด ำเนินงำน: แม่น  ากวง

กลุ่มเป้าหมาย ขั นตอนการด าเนินงาน

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

เพ่ือก าจัดผักตบชวาและวัชพืช ท าให้ผักตบชวาและวัชพืชมีปริมาณ ด าเนินการก าจัดผักตบชวา ประชาชนในพื นท่ีและ 1.จัดท าเสนอโครงการ

และท าความสะอาดบริเวณตล่ิง น้อยลงหรือหมดไปในแม่น  ากวง และวัชพืชในบริเวณแม่น  ากวง ส านักงานเทศบาล 2.แต่งตั งคณะท างาน

พร้อมด้วยปรับปรุงภูมิทัศน์ ใน และมีทัศนียภาพท่ีสวยงาม ในระยะเวลา 4 เดือนตั งแต่ เมืองล าพูน 3.ท าหนังสือเชิญหน่วยงานท่ี

แม่น  ากวงให้สวยงาม ทั งในแม่น  ากวงและริมตล่ิง บริเวณสะพานมนตรี จนถึง เก่ียวข้องและประชุมก าหนด

สะพานศรีเมืองยู้ ระยะทาง หน้าท่ีของแต่หน่วยงาน

ยาว 4,016 เมตร กว้าง 30 4.ด าเนินการ

เมตร ได้ผักตบชวาและวัชพืช 5.สรุปประเมินผลด าเนินงาน

ทั งสิ น 6,024 ตัน

1. แผนยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี: ยุทธศาสตร์ท่ี 1 :ด้านความม่ังคง โครงกำร: โครงการอนุรักษ์และบ ารุงรักษาแม่น  ากวง

บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมำณ

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564

เทศบำลเมืองล ำพูน

                       ควำมสอดคล้อง เอกสำรรำยละเอียดประกอบแผนกำรด ำเนินงำน พ.ศ. 2564

2. แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับท่ี 12: ยุทธศาสตร์ท่ี 6:ด้านการเพ่ิมประสิทธิภาพและธรรมาภิบาล หน่วยงำนด ำเนินงำน: ส านักปลัด งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลล าพูน

ในภาครัฐ กลยุทธ์: 1. สร้างจิตส านึก ความตระหนักและสร้างกระบวนการเรียนรู้ในการจัดการทรัพยากร

แผนงำน: บริหารท่ัวไป งบประมำณ 50,000
3. ยุทธศำสตร์จังหวัด: 4 เมืองแห่งคุณภาพชีวิต

ยุทธศำสตร์: 2 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอย่างย่ังยืน

วัตถุประสงค์โครงการ
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ/เป้าหมาย

ผลลัพธ์โครงการ

ผลผลิต/เป้าหมายผลผลิต/

ตัวชี วัดผลผลิต

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

บทท่ี 2 บัญชีโครงการยุทธศาสตร์ท่ี 2  แผนงานบริหารงานท่ัวไป



 2 - 52

ล ำดับท่ี 1

ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

4. หลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง: ภูมิคุ้มกัน บำท

5. เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (LSEP): ไม่ใช่โครงการด้านการเกษตรและแหล่งน  า

6. SDG: เป้าหมายท่ี 17 ความร่วมมือเพ่ือการพัฒนาท่ีย่ังยืนฯ แผนพัฒนำท้องถิ่น: (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ท่ี 2 หน้า 3-124

สถำนท่ีด ำเนินงำน: พื นท่ีในเขตเทศบาลเมืองล าพูน

กลุ่มเป้าหมาย ขั นตอนการด าเนินงาน

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

1.เพ่ือสร้างจิตส านึกให้คนในชุมชน 1.บ้านต้นแบบมีระบบการจัดการ เชิงปริมำณ ประชาชนในเขต 1. เขียนและเสนอโครงการ 

รักษาความสะอาดและดูแลสภาพ ด้านอนามัยส่ิงแวดล้อม ท่ีเอ ือต่อ 1. ชุมชนเข้าร่วมโครงการ เทศบาล17 ชุมชน เพ่ือขอรับความเห็นชอบและ

แวดล้อมในบ้านและถนนสาธารณะ การอยู่อาศัย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ อนุมัติโครงการจากผู้บริหาร

2. เพ่ือปรับปรุงภูมิทัศน์หน้าบ้าน 2. ร้อยละ 70 ของจ านวนบ้าน ชุมชนทั งหมด 2. แต่งตั งคณะกรรมการตรวจ

เป็นชุมชนในเมืองน่าอยู่ น่าอยู่และถนนน่ามองผ่านเกณฑ์ เชิงคุณภำพ ประเมิน 

การประเมินผล 1. ภูมิทัศน์ในชุมชนสะอาด 3. จัดประชุมคณะกรรมการ

น่ามอง ตรวจประเมิน

2. ประชาชนมีจิตส านึกในการ 4. ประชาสัมพันธ์โครงการและ

ดูแลรักษาความสะอาด ทั ง เปิดรับสมัคร

ในบ้านของตนเองและถนน 5. คณะกรรมการตรวจประเมิน

สาธารณะ ชุมชนท่ีเข้าร่วมโครงการ

ยุทธศำสตร์: 2 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอย่างย่ังยืน

วัตถุประสงค์โครงการ
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ/เป้าหมาย

ผลลัพธ์โครงการ

ผลผลิต/เป้าหมายผลผลิต/

ตัวชี วัดผลผลิต

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

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

พัฒนาท่ีย่ังยืน กลยุทธ์: 1 สร้างจิตส านึก ความตระหนัก และสร้างกระบวนการเรียนรู้ในการจัดการทรัพยากร

แผนงำน: สาธารณสุข งบประมำณ 5,000
3. ยุทธศำสตร์จังหวัด: 5 เมืองนิเวศน์

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

บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมำณ

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564

เทศบำลเมืองล ำพูน

                       ควำมสอดคล้อง เอกสำรรำยละเอียดประกอบแผนกำรด ำเนินงำน พ.ศ. 2564

บทท่ี 2 บัญชีโครงการยุทธศาสตร์ท่ี 2  แผนงานสาธารณสุข



 2 - 53

กลุ่มเป้าหมาย ขั นตอนการด าเนินงาน

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

(ต่อ)

6. สรุปผลการประเมินตาม

เกณฑ์การประเมินและแจ้งผล

การคัดเลือก

7. ประเมินความพึงพอใจของ

โครงการฯ

8. มอบรางวัลแก่ผู้ผ่านเกณฑ์

ประเมินและสรุปผลการด าเนิน

งานและเสนอต่อผู้บริหาร

วัตถุประสงค์โครงการ
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ/เป้าหมาย

ผลลัพธ์โครงการ

ผลผลิต/เป้าหมายผลผลิต/

ตัวชี วัดผลผลิต

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

บทท่ี 2 บัญชีโครงการยุทธศาสตร์ท่ี 2  แผนงานสาธารณสุข



 2 - 54

ล ำดับท่ี 1

ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

4. หลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง: ภูมิคุ้มกัน บำท

5. เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (LSEP): ไม่ใช่โครงการด้านการเกษตรและแหล่งน  า

6. SDG: เป้าหมายท่ี 6 การจัดให้มีน  าสะอาดและสุขอนามัยอย่างย่ังยืน แผนพัฒนำท้องถิ่น: (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ท่ี 2 หน้า 3-125

สถำนท่ีด ำเนินงำน: พื นท่ีในเขตเทศบาลเมืองล าพูน

กลุ่มเป้าหมาย ขั นตอนการด าเนินงาน

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

1.เพ่ือพัฒนาส้วมสาธารณะรอง ประชาชนได้ใช้ห้องน  าสาธารณะ เชิงปริมำณ ประชาชนท่ีใช้ห้องน  า 1.เขียนโครงการพร้อมเสนอ

รับประชาชนท่ัวไปและนักท่อง ท่ีอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ร้อยละ 50 ของส้วมสาธารณะ สาธารณะในเขตเทศบาล โครงการให้ผู้บริหารอนุมัติ

เท่ียวอย่างเพียงพอ ผ่านมาตรฐานส้วมสาธารณะ 2.วางแผนการด าเนินการ

2.เพ่ือให้ส้วมสาธารณะภายใน ระดับประเทศ (HAS) 3.ท าหนังสือประชาสัมพันธ์

เขตเทศบาลฯ ได้รับการตรวจ เชิงคุณภำพ 4.จัดส่งเกณฑ์การประเมิน

สอบและผ่านการประเมินตาม ส้วมสาธารณะภายในเขต ส้วมสาธารณะระดับประเทศ

เกณฑ์ส้มสาธารณะระดับ เทศบาลฯ ผ่านเกณฑ์ (HAS) และก าหนดการตรวจ

ประเทศ (HAS) มาตรฐานส้วมสาธารณะ ส้วมสาธารณะ

3.เพ่ือส่งเสริมภาพลักษณ์ท่ีดี ระดับประเทศ (HAS) 5.ออกส ารวจส้วมตามเกณฑ์

ของส้วมสาธารณะในเขต การประเมิน

เทศบาลเมืองล าพูน 6.แจ้งผลการตรวจตามเกณฑ์

การประเมิน

งบประมำณ 2,000

บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมำณ

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564

เทศบำลเมืองล ำพูน

                       ควำมสอดคล้อง เอกสำรรำยละเอียดประกอบแผนกำรด ำเนินงำน พ.ศ. 2564

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

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ/เป้าหมาย

ผลลัพธ์โครงการ

ผลผลิต/เป้าหมายผลผลิต/

ตัวชี วัดผลผลิต

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

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

พัฒนาท่ีย่ังยืน กลยุทธ์: 1 สร้างจิตส านึก ความตระหนัก และสร้างกระบวนการเรียนรู้ในการจัดการทรัพยากร

3. ยุทธศำสตร์จังหวัด: 5 เมืองนิเวศน์ (Eco-Town)

ยุทธศำสตร์: 2 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอย่างย่ังยืน

วัตถุประสงค์โครงการ

แผนงำน: เคหะและชุมชน

บทท่ี 2 บัญชีโครงการยุทธศาสตร์ท่ี 2  แผนงานเคหะและชุมชน



 2 - 55

กลุ่มเป้าหมาย ขั นตอนการด าเนินงาน

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

(ต่อ)

7.ประเมินผลความพึงพอใจ

ของโครงการ

8.สรุปผลและรายงานผลการ

ปฏิบัติงานให้ผู้บริหารทราบ

วัตถุประสงค์โครงการ
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ/เป้าหมาย

ผลลัพธ์โครงการ

ผลผลิต/เป้าหมายผลผลิต/

ตัวชี วัดผลผลิต

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

บทท่ี 2 บัญชีโครงการยุทธศาสตร์ท่ี 2  แผนงานเคหะและชุมชน



 2 - 56

ล ำดับท่ี 2

ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

4. หลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง: ภูมิคุ้มกัน บำท

5. เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (LSEP): ไม่ใช่โครงการด้านการเกษตรและแหล่งน  า

6. SDG: เป้าหมายท่ี 6 การจัดให้มีน  าสะอาดและสุขอนามัยอย่างย่ังยืน แผนพัฒนำท้องถิ่น: (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ท่ี 2 หน้า 3-138

สถำนท่ีด ำเนินงำน: พื นท่ีในเขตเทศบาลเมืองล าพูน

กลุ่มเป้าหมาย ขั นตอนการด าเนินงาน

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

1. เพ่ือเฝ้าระวังโรคและการ ประชาชนในเขตเทศบาล เชิงปริมำณ ประชาชนใน เขต 1.เขียนโครงการพร้อมเสนอ

ปนเป้ือนของเชื อโคลิฟอร์มแบค เมืองล าพุนบริโภคและอุปโภค 1. ตู้น  าด่ืมหยอดเหรียญภาย เทศบาล17 ชุมชน โครงการให้ผู้บริหารอนุมัติ

ทีเรียจากน  าบริโภคในเขตเทศ ท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐาน ในเขตเทศบาลฯ ได้รับการ 2. จัดท าแผนการออกตรวจ

บาลเมืองล าพูน ตรวจ การปนเป้ือนเชื อโคลิ คุณภาพน  า

2. เพ่ือเป็นการควบคุมและ ฟอร์มแบคทีเรีย ร้อยละ 80 3. ออกตรวจตามแผนการออก

เฝ้าระวังกิจกรรมท่ีเป็นอันตราย    2. น  าด่ืมจากเคร่ืองท าน  า ตรวจคุณภาพน  า

ต่อสุขภาพ ตามประกาศ เย็นในสถานศึกษาสังกัด 4. แจ้งผลการตรวจสอบ

กระทรวงสาธารณสุข เร่ือง เทศบำลฯ ได้รับกำรตรวจ คุณภาพน  าให้ประชาชนทราบ

กิจการท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ การปนเป้ือนเชื อโคลิฟอร์ม 5. ประเมินผลความพึงพอใจ

พ.ศ. ๒๕๕๘ แบคทีเรีย ร้อยละ 100 ของโครงการฯ

3. น  าประปาภูมิภาค ทั ง 17 6. สรุปผลและรายงานผลการ

ชุมชนได้รับการตรวจด้วย ปฏิบัติงานให้ผู้บริหารทราบ

เคร่ืองมือภาคสนามอย่างง่าย

ร้อยละ 100

ยุทธศำสตร์: 2 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอย่างย่ังยืน

วัตถุประสงค์โครงการ
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ/เป้าหมาย

ผลลัพธ์โครงการ

ผลผลิต/เป้าหมายผลผลิต/

ตัวชี วัดผลผลิต

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

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

พัฒนาท่ีย่ังยืน กลยุทธ์: 1 สร้างจิตส านึก ความตระหนัก และสร้างกระบวนการเรียนรู้ในการจัดการทรัพยากร

3. ยุทธศำสตร์จังหวัด: 5 เมืองนิเวศน์ (Eco-Town)

แผนงำน: เคหะและชุมชน งบประมำณ 3,000

                       ควำมสอดคล้อง เอกสำรรำยละเอียดประกอบแผนกำรด ำเนินงำน พ.ศ. 2564

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

บทท่ี 2 บัญชีโครงการยุทธศาสตร์ท่ี 2  แผนงานเคหะและชุมชน



 2 - 57

กลุ่มเป้าหมาย ขั นตอนการด าเนินงาน

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

(ต่อ)

4. น  าประปาภูมิภาค ภายใน

เขตเทศบาลฯ ได้รับการ

ตรวจคุณภาพน  าท่ีได้

มาตรฐาน บริโภคและอุปโภค

จากหน่วยงานท่ีมีอ านาจ

หน้าท่ีในการตรวจสอบ

คุณภาพน  า ปีละ 2 ครั ง

เชิงคุณภาพ

 1. ประชำชนมีน้ ำบริโภค 

อุปโภคท่ีสะอำดได้มำตรฐำน

ถูกต้องตำมหลักสุขำภิบำล

มีเพียงพอต่อความต้องการ

ของประชาชน

วัตถุประสงค์โครงการ
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ/เป้าหมาย

ผลลัพธ์โครงการ

ผลผลิต/เป้าหมายผลผลิต/

ตัวชี วัดผลผลิต

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

บทท่ี 2 บัญชีโครงการยุทธศาสตร์ท่ี 2  แผนงานเคหะและชุมชน



 2 - 58

ล ำดับท่ี 3

ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

4. หลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง: ภูมิคุ้มกัน บำท

5. เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (LSEP): ไม่ใช่โครงการด้านการเกษตรและแหล่งน  า

6. SDG: เป้าหมายท่ี 12 การสร้างหลักประกันให้มีรูปแบบการยริโภคและผลิตท่ีย่ังยืน แผนพัฒนำท้องถิ่น: (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ท่ี 2 หน้า 3-138

สถำนท่ีด ำเนินงำน: พื นท่ีในเขตเทศบาลเมืองล าพูน

กลุ่มเป้าหมาย ขั นตอนการด าเนินงาน

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

1. เพ่ือลดปริมาณขยะอินทรีย์ ปริมาณขยะอินทรีย์ลดลง เชิงปริมำณ 1.ประชาชนในเขตเทศบาล 1. เขียนโครงการพร้อมเสนอ

ก่อนเข้าสู่กระบวนการก าจัด ปริมาณปุ๋ยหมักชีวภาพเพ่ิม 17 ชุมชน ท่ีเข้าร่วม โครงการให้ผู้บริหารอนุมัติ

อย่างถูกวิธี ขึ นจากปีงบประมาณ 2562 2. จัดหาวัสดุอุปกรณ์ท่ีจ าเป็น

2.เพ่ือแปรรูป ขยะอินทรีย์ เช่น ร้อยละ 10 ส าหรับผลิตปุ๋ยหมัก

ก่ิงไม้ ใบไม้และเศษผัก ผลไม้ เชิงคุณภำพ 3.ด าเนินการตามแผนการ

ในเขตพื นท่ีเทศบาลเมืองล าพูน ขยะจากเศษอินทรีย์ถูกน าไป ด าเนินงานโครงการ

เป็นปุ๋ยหมักไปใช้ประโยชน์ ใช้ประโยชน์ได้อย่างมี 4. สรุปผลและรายงานผลการ

ต่อไป ประสิทธิภาพ ปฏิบัติงานให้ผู้บริหารทราบ

                       ควำมสอดคล้อง เอกสำรรำยละเอียดประกอบแผนกำรด ำเนินงำน พ.ศ. 2564

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

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

พัฒนาท่ีย่ังยืน กลยุทธ์: 1 สร้างจิตส านึก ความตระหนัก และสร้างกระบวนการเรียนรู้ในการจัดการทรัพยากร

3. ยุทธศำสตร์จังหวัด: 5 เมืองนิเวศน์ (Eco-Town)

แผนงำน: เคหะและชุมชน งบประมำณ 3,000

ยุทธศำสตร์: 2 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอย่างย่ังยืน

วัตถุประสงค์โครงการ
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ/เป้าหมาย

ผลลัพธ์โครงการ

ผลผลิต/เป้าหมายผลผลิต/

ตัวชี วัดผลผลิต

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

บทท่ี 2 บัญชีโครงการยุทธศาสตร์ท่ี 2  แผนงานเคหะและชุมชน



 2 - 59

ล ำดับท่ี 4

ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

4. หลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง: ภูมิคุ้มกัน บำท

5. เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (LSEP): ไม่ใช่โครงการด้านการเกษตรและแหล่งน  า

6. SDG: เป้าหมายท่ี 12 การสร้างหลักประกันให้มีรูปแบบการยริโภคและผลิตท่ีย่ังยืน แผนพัฒนำท้องถิ่น: (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ท่ี 2 หน้า 3-137

สถำนท่ีด ำเนินงำน: พื นท่ีในเขตเทศบาลเมืองล าพูน

กลุ่มเป้าหมาย ขั นตอนการด าเนินงาน

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

1. เพ่ือปฏิบัติตามข้อตกลงความ ปริมาณขยะมูลฝอยท่ีส่งก าจัด เชิงปริมำณ ประชาชน 17 ชุมชน 1. เขียนโครงการและน าเสนอ

ร่วมมือ ด้านการบริหารจัดการ ลดลง 1.ร้อยละ 100 ของชุมชนใน โครงการเพ่ือพิจารณาอนุมัติ

ขยะมูลฝอยชุมชน“จังหวัดสะอาด” เขตเทศบาลเมืองล าพูน 2. วางแผนประชุมร่วมกับคณะ

2. เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนในเขต เข้าร่วมโครงการฯ กรรมการธนาคารขยะชุมชน

เทศบาลเมืองล าพูนมีการคัดแยก 2.ร้อยละ 100 ของปริมาณ 3. วางแผนการด าเนินกิจกรรม

ขยะจากต้นทาง ขยะรีไซเคิลท่ีรวบรวมได้มา ธนาคารขยะชุมชน

จากการคัดแยกขยะต้นทาง 4. ด าเนินกิจกรรมธนาคารขยะ

เชิงคุณภำพ ชุมชน ครั งท่ี 1

1.ขยะรีไซเคิลถูกคัดแยกออก 5. ด าเนินกิจกรรมธนาคารขยะ

จำกขยะประเภทอื่นๆได้ ชุมชน ครั งท่ี 2 

ถูกต้อง 6. ประเมินผลความพึงพอใจ

2.ขยะรีไซเคิลถูกน าไปใช้ ของโครงการฯ 

ประโยชน์ต่อ โดยลดค่าใช้จ่าย 7. บันทึกและรายงานผลการ

การผลิตวัตถุดิบใหม่ๆ ซ่ึง ด าเนินกิจกรรมธนาคารขยะชุมชน

                       ควำมสอดคล้อง เอกสำรรำยละเอียดประกอบแผนกำรด ำเนินงำน พ.ศ. 2564

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

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

พัฒนาท่ีย่ังยืน กลยุทธ์: 1 สร้างจิตส านึก ความตระหนัก และสร้างกระบวนการเรียนรู้ในการจัดการทรัพยากร

3. ยุทธศำสตร์จังหวัด: 5 เมืองนิเวศน์ (Eco-Town)

แผนงำน: เคหะและชุมชน งบประมำณ 3,000

ยุทธศำสตร์: 2 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอย่างย่ังยืน

วัตถุประสงค์โครงการ
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ/เป้าหมาย

ผลลัพธ์โครงการ

ผลผลิต/เป้าหมายผลผลิต/

ตัวชี วัดผลผลิต

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

บทท่ี 2 บัญชีโครงการยุทธศาสตร์ท่ี 2  แผนงานเคหะและชุมชน
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กลุ่มเป้าหมาย ขั นตอนการด าเนินงาน

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

สามารถลดการใช้พลังงาน

ในกระบวนการผลิตได้

วัตถุประสงค์โครงการ
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ/เป้าหมาย

ผลลัพธ์โครงการ

ผลผลิต/เป้าหมายผลผลิต/

ตัวชี วัดผลผลิต

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

บทท่ี 2 บัญชีโครงการยุทธศาสตร์ท่ี 2  แผนงานเคหะและชุมชน



 2 - 61

ล ำดับท่ี 5

ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

4. หลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง: ภูมิคุ้มกัน บำท

5. เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (LSEP): ไม่ใช่โครงการด้านการเกษตรและแหล่งน  า

6. SDG: เป้าหมายท่ี 12 การสร้างหลักประกันให้มีรูปแบบการยริโภคและผลิตท่ีย่ังยืน แผนพัฒนำท้องถิ่น: (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ท่ี 2 หน้า 3-137

สถำนท่ีด ำเนินงำน: พื นท่ีในเขตเทศบาลเมืองล าพูน

กลุ่มเป้าหมาย ขั นตอนการด าเนินงาน

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

1. เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วม ปริมาณขยะมูลฝอยท่ีส่งก าจัด เชิงปริมำณ ประชาชน 17 ชุมชน 1. เขียนโครงการพร้อมเสนอ

ระหว่างภาครัฐและเอกชน ภาคี ลดลง 1.ร้อยละ 100 ของชุมชนใน โครงการให้ผู้บริหารอนุมัติ

เครือข่ายในการบริหารจัดการ เขตเทศบาลเมืองล าพูน 2. ประชุมวางแผนการด าเนิน

ขยะมูลฝอยจากต้นทาง เข้าร่วมโครงการฯ โครงการร่วมกันระหว่างเทศบาลฯ

3. เพ่ือส่งเสริมและปลูกจิตส านึก 2.ร้อยละ 100 ของปริมาณ กับคณะกรรมการธนาคารขยะ

ในการคัดแยกขยะมูลฝอยแก่ ขยะรีไซเคิลท่ีรวบรวมได้มา ชุมชนและผ้าป่าขยะรีไซเคิล

เยาวชนและประชาชนท่ัวไป จากการคัดแยกขยะต้นทาง 3. ประชาสัมพันธ์โครงการฯ 

4. เพ่ือสืบสานประเพณีทาง เชิงคุณภำพ ทางเสียงตามสาย

พระพุทธศาสนาให้ย่ังยืนสืบไป 1.ขยะรีไซเคิลถูกคัดแยกออก 4. ท าหนังสือเชิญเข้าร่วม

จำกขยะประเภทอื่นๆได้ โครงการฯ ให้กับทุกภาคส่วน

ถูกต้อง ท่ีเก่ียวข้อง

2.ขยะรีไซเคิลถูกน าไปใช้ 5. คณะกรรมการธนาคารขยะ

ประโยชน์ต่อ โดยลดค่าใช้จ่าย ชุมชนและผ้าป่าขยะรีไซเคิล

การผลิตวัตถุดิบใหม่ๆ ซ่ึง ประชาสัมพันธ์โครงการฯกับ

                       ควำมสอดคล้อง เอกสำรรำยละเอียดประกอบแผนกำรด ำเนินงำน พ.ศ. 2564

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

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

พัฒนาท่ีย่ังยืน กลยุทธ์: 1 สร้างจิตส านึก ความตระหนัก และสร้างกระบวนการเรียนรู้ในการจัดการทรัพยากร

3. ยุทธศำสตร์จังหวัด: 5 เมืองนิเวศน์ (Eco-Town)

แผนงำน: เคหะและชุมชน งบประมำณ 3,000

ยุทธศำสตร์: 2 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอย่างย่ังยืน

วัตถุประสงค์โครงการ
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ/เป้าหมาย

ผลลัพธ์โครงการ

ผลผลิต/เป้าหมายผลผลิต/

ตัวชี วัดผลผลิต

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

บทท่ี 2 บัญชีโครงการยุทธศาสตร์ท่ี 2  แผนงานเคหะและชุมชน



 2 - 62

กลุ่มเป้าหมาย ขั นตอนการด าเนินงาน

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

สามารถลดการใช้พลังงาน ประชาชนท่ัวไปโดยวิธีการเคาะ

ในกระบวนการผลิตได้ ประตูบ้าน(บอกต่อ) และขอ

3.ประชาชนมีส่วนร่วมใน รับบริจาคขยะรีไซเคิลจาก

กิจกรรมทางพระพุทธศาสนา ประชาชน

6. รวบรวมขยะรีไซเคิลจาก

จุดรับบริจาคทั ง 17 ชุมชน

7.จัดกิจกรรมทอดผ้าป่ารีไซเคิล

8. ประเมินผลความพึงพอใจ

ของโครงการฯ

9. สรุปผลและรายงานผลการ

ปฏิบัติงานให้ผู้บริหารทราบ

วัตถุประสงค์โครงการ
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ/เป้าหมาย

ผลลัพธ์โครงการ

ผลผลิต/เป้าหมายผลผลิต/

ตัวชี วัดผลผลิต

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

บทท่ี 2 บัญชีโครงการยุทธศาสตร์ท่ี 2  แผนงานเคหะและชุมชน
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ล ำดับท่ี 6

ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

4. หลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง: ภูมิคุ้มกัน บำท

5. เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (LSEP): ไม่ใช่โครงการด้านการเกษตรและแหล่งน  า

6. SDG: เป้าหมายท่ี 12 การสร้างหลักประกันให้มีรูปแบบการยริโภคและผลิตท่ีย่ังยืน แผนพัฒนำท้องถิ่น: (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ท่ี 2 หน้า 3-136

สถำนท่ีด ำเนินงำน: พื นท่ีในเขตเทศบาลเมืองล าพูน

กลุ่มเป้าหมาย ขั นตอนการด าเนินงาน

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

1.เพ่ือสร้างความร่วมมือ ในการ ปริมาณขยะมูลฝอยลดลง เชิงปริมำณ 1.ประชาชนใน เขตเทศบาล 1. เขียนโครงการพร้อมเสนอ

คัดแยกขยะรีไซเคิลและขยะ 1.ร้อยละ 100 ของปริมาณ 17 ชุมชน ท่ีเข้าร่วม โครงการให้ผู้บริหารอนุมัติ

อันตรายต้นทาง โดยชุมชน ขยะรีไซเคิลและขยะอันตราย 2. จัดหารูปแบบท่ีเหมาะสมใน

3.ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุง ถูกคัดแยกจากต้นทางโดย การจัดการขยะรีไซเคิลและ

ก่อนเข้าสู่กระบวนการก าจัดอย่าง ชุมชน อันตรายภายในชุมชน

ถูกวิธี เชิงคุณภำพ 3.ด าเนินการตามแผนการ

1.ประชาชนให้ความร่วมมือ ด าเนินงานโครงการ

ในการคัดแยกขยะรีไซเคิลแ 4. ประเมินผลความพึงพอใจ

ละขยะอันตรายต้นทาง ของโครงการฯ

2.ขยะรีไซเคิลและขยะ 5. สรุปผลและรายงานผลการ

อันตรายถูกคัดแยกออกจาก ปฏิบัติงานให้ผู้บริหารทราบ

ขยะประเภทอื่นได้ถูกวิธี

                       ควำมสอดคล้อง เอกสำรรำยละเอียดประกอบแผนกำรด ำเนินงำน พ.ศ. 2564

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

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

พัฒนาท่ีย่ังยืน กลยุทธ์: 1 สร้างจิตส านึก ความตระหนัก และสร้างกระบวนการเรียนรู้ในการจัดการทรัพยากร

3. ยุทธศำสตร์จังหวัด: 5 เมืองนิเวศน์ (Eco-Town)

แผนงำน: เคหะและชุมชน งบประมำณ 3,000

ยุทธศำสตร์: 2 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอย่างย่ังยืน

วัตถุประสงค์โครงการ
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ/เป้าหมาย

ผลลัพธ์โครงการ

ผลผลิต/เป้าหมายผลผลิต/

ตัวชี วัดผลผลิต

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

บทท่ี 2 บัญชีโครงการยุทธศาสตร์ท่ี 2  แผนงานเคหะและชุมชน
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ล ำดับท่ี 7

ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

4. หลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง:  ความมีเหตุผล บำท

5. เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (LSEP): ไม่ใช่โครงการด้านการเกษตรและแหล่งน  า

6. SDG: เป้าหมายท่ี 6 สร้างหลักประกันว่าจะมีการจัดให้มีน  าและสุขอนามัยส าหรับทุกคน และมีการบริหารจัดการท่ีย่ังยืน แผนพัฒนำท้องถิ่น: (พ.ศ.2561-2565) หน้า 3-127

สถำนท่ีด ำเนินงำน: พื นท่ีในเขตเทศบาลเมืองล าพูน

กลุ่มเป้าหมาย ขั นตอนการด าเนินงาน

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

1.เพ่ือบ ารุงรักษาท่อ/ราง ท่อระบายน  า/ฝาท่อ/รางระบาย เชิงปริมำณ ประชาชนในเขตเทศบาล 1.จัดท าบันทึกขออนุมัติจ้างเหมา

ฝาท่อระบายน  า น  าได้รับการขุดลอก ซ่อมแซม ขุดลอกท่อ/รางระบายน  า 2.ส่งเอกสารจ้างเหมาให้กองคลัง

2.เพ่ือป้องกันมิให้เกิดน  าท่วมขัง ให้อยู่ในสภาพท่ีเรียบร้อย ไม่ก่อ ซ่อมแซมฝาท่อระบายน  า ด าเนินการตามระเบียบพัสดุ

และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ให้เกิดความเกิดความเดือดร้อน จ านวนไม่น้อยกว่า 15 สาย 3.ผู้รับจ้างส่งมอบงานตาม

ให้กับประชาชน ให้แก่ประชาชน ขึ นไป คิดเป็นพื นท่ีไม่น้อย ก าหนดสัญญาจ้าง

กว่า 1,160 เมตร 4.ผู้ควบคุมงานจ้างรายงานผล

เชิงคุณภำพ การปฏิบัติงานของผู้รับจ้างให้

 มีการขุดลอกท่อ/รางระบาย คณะกรรมการตรวจการจ้าง

น  า ซ่อมแซมฝาท่อระบายน  า 5.คณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง

ให้อยู่ในสภาพท่ีสะอาด ไม่ก่อ รายงานผลการตรวจรับงานให้

ให้เกิดกล่ินเหม็นจากการ ผู้บริหารพิจารณาอนุมัติเบิกจ่าย

อุดตันของท่อระบายน  า 6.จัดท าฎีกาเบิกจ่ายส่งงานพัสดุฯ

7.งานตรวจสอบภายในตรวจ

สอบฎีกาก่อนเบิกจ่าย

8.เบิกจ่ายเงินให้ผู้รับจ้าง

2. แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับท่ี 12: ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การเติบโตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมเพ่ือการ หน่วยงำนด ำเนินงำน:  กองช่าง

พัฒนาท่ีย่ังยืน กลยุทธ์: 1 สร้างจิตส านึก ความตระหนัก และสร้างกระบวนการเรียนรู้ในการจัดการทรัพยากร

3. ยุทธศำสตร์จังหวัด: 5 เมืองนิเวศน์ (Eco-Town)

                       ควำมสอดคล้อง เอกสำรรำยละเอียดประกอบแผนกำรด ำเนินงำน พ.ศ. 2564

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

แผนงำน: เคหะและชุมชน งบประมำณ 1,177,200

ยุทธศำสตร์: 2 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอย่างย่ังยืน

วัตถุประสงค์โครงการ
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ/เป้าหมาย

ผลลัพธ์โครงการ

ผลผลิต/เป้าหมายผลผลิต/

ตัวชี วัดผลผลิต

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

บทท่ี 2 บัญชีโครงการยุทธศาสตร์ท่ี 2  แผนงานเคหะและชุมชน
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ล ำดับท่ี 8.1

ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

บำท

5. เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (LSEP): ไม่ใช่โครงการด้านการเกษตรและแหล่งน  า

6. SDG: เป้าหมายท่ี 6 สร้างหลักประกันว่าจะมีการจัดให้มีน  าและสุขอนามัยส าหรับทุกคน และมีการบริหารจัดการท่ีย่ังยืน แผนพัฒนำท้องถิ่น : (พ.ศ.2561-2565) หน้า 3-128

สถำนท่ีด ำเนินงำน: พื นท่ีในเขตเทศบาลดมืองล าพูน

กลุ่มเป้าหมาย ขั นตอนการด าเนินงาน

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

1.เพ่ือตกแต่งเมืองต้อนรับ สวนสาธารณะ สวนหย่อม เชิงปริมาณ ประชาชนในเขต 1.ขออนุมัติจัดท าโครงการ,เสนอ

เทศกาล ประเพณีส าคัญต่างๆ รอบคูเมือง เกาะกลางถนนได้รับ คูเมือง 15 คูเมือง เทศบาล โครงการ

2.เพ่ือด าเนินการปลูกต้นไม้เน่ืองใน การบ ารุงรักษา โดยการมีส่วน เกาะกลางถนนรอบ 2.จัดเตรียมพื นท่ีด าเนินกิจกรรม

โอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ร่วมระหว่างคณะผู้บริหาร เมืองนอก,รอบเมือง 3.ส่งเอกสารด าเนินงานโครงการ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานใน ใน พื นท่ี 102 ไร่ ฯลฯ ให้กองคลังประกอบการจัดซื อ

3.เพ่ือรักษาสภาพแวดล้อม สังกัดเทศบาล ฯลฯ ร่วมกันจัด เชิงคุณภาพ /จ้าง

เมืองให้สะอาด สวยงาม กิจกรรมปลูกต้นไม้ ไม้ดอก ไม้ พื นท่ีสวนสาธารณะ 4.ด าเนินการตามโครงการ

ประดับ สวนสาธารณะ สวนหย่อม มีความ 5.จัดท าฎีกาเบิกจ่ายส่งงาน

สวนหย่อม รอบคูเมือง เกาะ สะอาด สวยงาม พัสดุกองคลัง

กลางถนน เพ่ือให้มีสภาพภูมิทัศน์ 6.งานตรวจสอบภายในตรวจ

ท่ีเป็นระเบียบ เรียบร้อยสวยงาม ฎีกาก่อนเบิกจ่าย

7.ด าเนินการเบิกจ่ายเงินให้ผู้

รับจ้ำง

                       ควำมสอดคล้อง เอกสำรรำยละเอียดประกอบแผนกำรด ำเนินงำน พ.ศ. 2564

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

2. แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับท่ี 12: ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การเติบโตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมเพ่ือการ หน่วยงำนด ำเนินงำน:  กองช่าง

พัฒนาท่ีย่ังยืน กลยุทธ์: 1 สร้างจิตส านึก ความตระหนัก และสร้างกระบวนการเรียนรู้ในการจัดการทรัพยากร

3. ยุทธศำสตร์จังหวัด: 5 เมืองนิเวศน์ (Eco-Town)

แผนงำน: เคหะและชุมชน งบประมำณ 60,0004. หลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง: ความมีเหตุผล

ยุทธศำสตร์: 2 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอย่างย่ังยืน

วัตถุประสงค์โครงการ
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ/เป้าหมาย

ผลลัพธ์โครงการ

ผลผลิต/เป้าหมายผลผลิต/

ตัวชี วัดผลผลิต

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

บทท่ี 2 บัญชีโครงการยุทธศาสตร์ท่ี 2  แผนงานเคหะและชุมชน
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ล ำดับท่ี 8.2

ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

บำท

5. เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (LSEP): ไม่ใช่โครงการด้านการเกษตรและแหล่งน  า

6. SDG: เป้าหมายท่ี 6 สร้างหลักประกันว่าจะมีการจัดให้มีน  าและสุขอนามัยส าหรับทุกคน และมีการบริหารจัดการท่ีย่ังยืน แผนพัฒนำท้องถิ่น: (พ.ศ.2561-2565) หน้า 3-128

สถำนท่ีด ำเนินงำน: พื นท่ีในเขตเทศบาลเมืองล าพูน

กลุ่มเป้าหมาย ขั นตอนการด าเนินงาน

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

เพ่ือดูแลรักษา ปรับปรุงภูมิทัศน์ ภูมิทัศน์สวนสาธารณะ สวนหย่อม เชิงปริมำณ ประชาชนในเขต 1.จัดท าข้อก าหนดขอบเขตงาน

สวนสาธารณะ สวนหย่อม รอบคูเมือง เกาะกลางถนน ฯลฯ สวนสาธารณะ 6 แห่ง เทศบาล 2.ขออนุมัติจ้างเหมาด าเนินการ

รอบคูเมือง เกาะกลางถนน ฯลฯ ได้รับการดูแลบ ารุงรักษาให้ เกาะกลางถนน 19 เกาะ 3.แจ้งผู้รับจ้างทราบขอบเขตงาน

ให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาด สวยงาม และเป็นสถานท่ี สวนหย่อม ฯลฯ 4. ผู้รับจ้างด าเนินงานตามข้อ

สวยงาม โดยความร่วมมือระหว่าง พักผ่อน หย่อนใจ และออกก าลัง เชิงคุณภำพ ก าหนด

เรือนจ าจังหวัดล าพูน และบริษัท กาย มีการดูแล บ ารุงรักษาสวน 5. จัดส่งเอกสารการด าเนินงาน

เอกชน สาธารณะ สวนหย่อม ให้เกิด ของผู้รับจ้างให้งานพัสดุฯ

ความสะอาด มีความเป็น กองคลัง

 ระเบียบเรียบร้อย สวยงาม 6. กองคลังจัดท าบันทึกข้อ

 เพ่ือเป็น สถานท่ีพักผ่อน ตกลงจ้าง

 หย่อนใจ และออกก าลังกาย 7. ผู้รับจ้างส่งมอบงานจ้างตาม

ระยะเวลาท่ีก าหนด

8. ผู้ควบคุมงานจ้างรายงานผล

การด าเนินงานของผู้รับจ้างให้

คณะกรรมการตรวจการจ้าง

4. หลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง: ความมีเหตุผล

                       ควำมสอดคล้อง เอกสำรรำยละเอียดประกอบแผนกำรด ำเนินงำน พ.ศ. 2564

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

2. แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับท่ี 12: ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การเติบโตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมเพ่ือการ หน่วยงำนด ำเนินงำน:  กองช่าง

พัฒนาท่ีย่ังยืน กลยุทธ์: 1 สร้างจิตส านึก ความตระหนัก และสร้างกระบวนการเรียนรู้ในการจัดการทรัพยากร

3. ยุทธศำสตร์จังหวัด: 5 เมืองนิเวศน์ (Eco-Town)

แผนงำน: เคหะและชุมชน งบประมำณ 2,948,400

ยุทธศำสตร์: 2 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอย่างย่ังยืน

วัตถุประสงค์โครงการ
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ/เป้าหมาย

ผลลัพธ์โครงการ

ผลผลิต/เป้าหมายผลผลิต/

ตัวชี วัดผลผลิต

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

บทท่ี 2 บัญชีโครงการยุทธศาสตร์ท่ี 2  แผนงานเคหะและชุมชน
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กลุ่มเป้าหมาย ขั นตอนการด าเนินงาน

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

9.คณะกรรมการตรวจรับงาน

จ้างรายงานผลการรับงานจ้าง

ให้ผู้บริหารพิจารณาอนุมัติ

10.จัดท าฎีกาเบิกจ่ายส่งงาน

พัสดุกองคลัง

11.งานตรวจสอบภายในตรวจ

สอบฎีกาก่อนเบิกจ่าย

12.ด าเนินการเบิกจ่ายเงินให้กับ

ผู้รับจ้าง

วัตถุประสงค์โครงการ
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ/เป้าหมาย

ผลลัพธ์โครงการ

ผลผลิต/เป้าหมายผลผลิต/

ตัวชี วัดผลผลิต

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

บทท่ี 2 บัญชีโครงการยุทธศาสตร์ท่ี 2  แผนงานเคหะและชุมชน
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ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

บำท

5. เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (LSEP): ไม่ใช่โครงการด้านการเกษตรและแหล่งน  า

6. SDG: เป้าหมายท่ี 6 สร้างหลักประกันว่าจะมีการจัดให้มีน  าและสุขอนามัยส าหรับทุกคน และมีการบริหารจัดการท่ีย่ังยืน แผนพัฒนำท้องถิ่น: (พ.ศ.2561-2565) หน้า 3-131

สถำนท่ีด ำเนินงำน: พื นท่ีในเขตเทศบาลเมืองล าพูน

กลุ่มเป้าหมาย ขั นตอนการด าเนินงาน

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

1.เพ่ือน าขยะท่ีได้จากบ้านเรือนไป ขยะมูลฝอย ก่ิงไม้ ใบไม้ ได้รับ เชิงปริมำณ ประชาชนในเขตเทศบาล 1.จัดท าบันทึกขออนุมัติจ้างเหมา

ก าจัดอย่างถูกหลักสุขาภิบาล การเก็บขนและน าไปก าจัด โดย ขยะมูลฝอย ปริมาณ 17 ตัน 2.ส่งเอกสารสจ้างเหมาให้กอง

2.เพ่ือรักษาความสะอาดและความ บริษัทเอกชน อย่างถูกหลัก /ต่อวัน ก่ิงไม้ ใบไม้ 7 ตัน คลังด าเนินการตามระเบียบพัสดุ

เป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้าน สุขาภิบาล /ต่อวัน 3.ผู้รับจ้างส่งมอบงานตาม

เมือง เชิงคุณภำพ ก าหนดสัญญาจ้าง

 มีการก าจัดขยะ ก่ิงไม้ ใบไม้ 4.ผู้ควบคุมงานจ้างรายงานผล

 และไม่ก่อให้เกิดมลพิษต่อ การปฏิบัติงานของผู้รับจ้างให้

 ส่ิงแวดล้อม คณะกรรมการตรวจการจ้าง

5.คณะกรรมการตรวจรับงาน

จ้างรายงานผลการตรวจรับงาน

ให้ผู้บริหารทราบ

6.จัดท าฎีกาเบิกจ่ายส่งงานพัสดุฯ

7.งานตรวจสอบภายในตรวจ

สอบฎีกาก่อนเบิกจ่าย

8.เบิกจ่ายเงินให้ผู้รับจ้าง

2. แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับท่ี 12: ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การเติบโตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมเพ่ือการ หน่วยงำนด ำเนินงำน:  กองช่าง

แผนงำน: เคหะและชุมชน งบประมำณ 9,765,450

ยุทธศำสตร์: 2 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอย่างย่ังยืน

วัตถุประสงค์โครงการ
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ/เป้าหมาย

ผลลัพธ์โครงการ

ผลผลิต/เป้าหมายผลผลิต/

ตัวชี วัดผลผลิต

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

4. หลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง: ความมีเหตุผล

พัฒนาท่ีย่ังยืน กลยุทธ์: 1 สร้างจิตส านึก ความตระหนัก และสร้างกระบวนการเรียนรู้ในการจัดการทรัพยากร

3. ยุทธศำสตร์จังหวัด: 5 เมืองนิเวศน์ (Eco-Town)

                       ควำมสอดคล้อง เอกสำรรำยละเอียดประกอบแผนกำรด ำเนินงำน พ.ศ. 2564

1. แผนยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี: ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม โครงกำร :  บริหารจัดการก าจัดขยะมูลฝอย

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

4. หลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง: ภูมิคุ้มกัน และมาตรฐาน

5. เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (LSEP): ไม่ใช่โครงการด้านการเกษตรและแหล่งน  า บำท

6. SDG: เป้าหมายท่ี 3 สร้างหลักประกันว่าคนมีชีวิตท่ีมีสุขภาพดีและส่งเสริมสวัสดิภาพส าหรับทุกคนในทุกวัย

สถำนท่ีด ำเนินงำน: พื นท่ีในเขตเทศบาลเมืองล าพูน

กลุ่มเป้าหมาย ขั นตอนการด าเนินงาน

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

1. เพ่ือให้กลุ่มแกนน าสุขภาพ ผลลัพธ์ เชิงปริมำณ แกนน าด้าน 1. จัดท าโครงการ

ชุมชนได้รับความรู้ในการ 1.ร้อยละ 100 มีกลุ่มแกนน า 1. ร้อยละ 100 ของกลุ่ม สุขภาพชุมชนเมืองล าพูน 2. เสนอโครงการ/ขออนุมัติ

ดูแลสุขภาพ สุขภาพชุมชนครบทั ง 17 ชุมชน เป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรม จ านวน 113 คน  3. ประสานงานกลุ่มแกนน าด้าน

2. เพ่ือให้กลุ่มแกนน าสุขภาพ ควำมพึงพอใจ ตามวันและเวลาท่ีก าหนด สุขภาพชุมชนเพ่ือชี แจงการ

ชุมชนได้มีการการแลกเปล่ียน 1.ร้อยละ 85 ของกลุ่มเป้าหมาย เชิงคุณภำพ ด าเนินงานตามโครงการ

เรียนรู้ด้านการบริหารจัดการ มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยู่ใน 2. ผู้เข้าร่วมโครงการ 4. จัดกิจกรรมด าเนินการอบรม

สุขภาพชุมชนได้ ระดับพึงพอใจมาก มีค่าเฉล่ียคะแนนความรู้ แกนน าสุขภาพชุมชน

หลังการอบรม ร้อยละ 80 5. สรุปผลการด าเนินงานและ

ประเมินความพึงพอใจ

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

บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมำณ

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564

เทศบำลเมืองล ำพูน

                       ควำมสอดคล้อง เอกสำรรำยละเอียดประกอบแผนกำรด ำเนินงำน พ.ศ. 2564

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

กลยุทธ์: 2 ส่งเสริมคุณภาพ ควบคุมป้องกันโรค ฟ้ืนฟูสมรรถภาพและรักษาพยาบาลท่ีมีคุณภาพ

แผนงำน: สาธารณสุข งบประมำณ 5,000

ยุทธศำสตร์: 3 การพัฒนาด้านสาธารณสุขและคุณภาพชีวิต

แผนพัฒนำท้องถิ่น: (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์ท่ี 1 หน้า 3-175

วัตถุประสงค์โครงการ
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ/เป้าหมาย

ผลลัพธ์โครงการ

ผลผลิต/เป้าหมายผลผลิต/

ตัวชี วัดผลผลิต

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

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

4. หลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง: ภูมิคุ้มกัน และมาตรฐาน

5. เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (LSEP): ไม่ใช่โครงการด้านการเกษตรและแหล่งน  า บำท

6. SDG: เป้าหมายท่ี 3 สร้างหลักประกันว่าคนมีชีวิตท่ีมีสุขภาพดีและส่งเสริมสวัสดิภาพส าหรับทุกคนในทุกวัย

สถำนท่ีด ำเนินงำน: พื นท่ีในเขตเทศบาลเมืองล าพูน

กลุ่มเป้าหมาย ขั นตอนการด าเนินงาน

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

1. เพ่ือให้ผู้สูงอายุมีความรู้ใน ผลลัพธ์ เชิงปริมำณ ผู้สูงอายุในเขตเทศบาล 1. จัดท าและขออนุมัติโครงการ

การดูแลสุขภาพ 1.ผู้สูงอายุท่ีเข้าร่วมกิจกรรม 1. ร้อยละ 100 ของกลุ่ม เมืองล าพูน จ านวน  2. ประสานงานผู้เก่ียวข้องเพ่ือชี 

2. เพ่ือให้ผู้สูงอายุมีการพบปะ มีค่าเฉล่ียดัชนี ความสุขหลังการ เป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรม 200 คน  แจงการด าเนินงานตามโครงการ

สังสรรค์-แลกเปล่ียนความรู้ เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 80 ตามวันและเวลาท่ีก าหนด 3. จัดกิจกรรมการอบรม

ควำมพึงพอใจ เชิงคุณภำพ 4. จัดกิจกรรมทัศนศึกษาดูงาน

1. ร้อยละ 85 ของกลุ่มเป้าหมาย 2. ผู้เข้าร่วมโครงการ 5. สรุปผลประเมินความพึงพอใจ

มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจ มีค่าเฉล่ียคะแนนความรู้ และประเมินดัชนีความสุข

อยู่ในระดับพึงพอใจมาก หลังการอบรมร้อยละ 80

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564

                       ควำมสอดคล้อง เอกสำรรำยละเอียดประกอบแผนกำรด ำเนินงำน พ.ศ. 2564

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

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

กลยุทธ์: 2 ส่งเสริมคุณภาพ ควบคุมป้องกันโรค ฟ้ืนฟูสมรรถภาพและรักษาพยาบาลท่ีมีคุณภาพ

แผนงำน: สาธารณสุข งบประมำณ 5,000

ยุทธศำสตร์: 3 การพัฒนาด้านสาธารณสุขและคุณภาพชีวิต

แผนพัฒนำท้องถิ่น: (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์ท่ี 1 หน้า 3-179

วัตถุประสงค์โครงการ
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ/เป้าหมาย

ผลลัพธ์โครงการ

ผลผลิต/เป้าหมายผลผลิต/

ตัวชี วัดผลผลิต

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

บทท่ี 2 บัญชีโครงการยุทธศาสตร์ท่ี 3  แผนงานสาธารณสุข
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ล ำดับท่ี 3

3. ยุทธศำสตร์จังหวัด: ยุทธศาสตร์ท่ี 4 เมืองแห่งคุณภาพชีวิต

4. หลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง: ภูมิคุ้มกัน และมาตรฐาน

5. เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (LSEP): ไม่ใช่โครงการด้านการเกษตรและแหล่งน  า บำท

6. SDG: เป้าหมายท่ี 3 สร้างหลักประกันว่าคนมีชีวิตท่ีมีสุขภาพดีและส่งเสริมสวัสดิภาพส าหรับทุกคนในทุกวัย

สถำนท่ีด ำเนินงำน: พื นท่ีในเขตเทศบาลเมืองล าพูน

กลุ่มเป้าหมาย ขั นตอนการด าเนินงาน

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

เพ่ือสนับสนุนการด าเนิน ผลลัพธ์ เชิงปริมำณ ชุมชน/หน่วยงานในเขต 1. รอรับหนังสือจากจังหวัดแจ้ง

งานและแก้ไขปัญหาด้าน 1. ร้อยละ 50 ของชุมชน/ 1. ร้อยละ 100 ของประธาน เทศบาลเมืองล าพูน การโอนจัดสรรงบประมาณ

สาธารณสุขตามแนวทาง หน่วยงานในเขตเทศบาล ชุมชน/คณะกรรมการชุมชน/ จ านวน 17 ชุมชน/ 2. รายงานเงินงบประมาณในการ

พระราชด าริ เมืองล าพูนเข้าร่วมโครงการ แกนน ารับทราบการขอรับงบ หน่วยงาน ประชุมสภาฯ และชี แจงการขอ

พระราชด าริด้านสาธารณสุข ประมาณฯ หลังการอบรม รับงบประมาณกับประธานชุมชน

เทศบาลเมืองล าพูน ร้อยละ 80 /คณะกรรมการชุมชน/แกนน า

ควำมพึงพอใจ เชิงคุณภำพ 3. รับโครงการจากชุมชน

2. ร้อยละ 85 ของกลุ่มเป้าหมาย 2. ร้อยละ 100 ของชุมชน 4. ด าเนินกิจกรรมตามโครงการ

มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยู่ใน /หน่วยงานท่ีรับงบประมาณฯ 5. สรุปและรายงานต่อจังหวัด

ระดับพึงพอใจมาก ด าเนินงานตามแผนงาน

โครงการพระราชด าริด้าน

สาธารณสุข

                       ควำมสอดคล้อง เอกสำรรำยละเอียดประกอบแผนกำรด ำเนินงำน พ.ศ. 2564

1. แผนยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี: ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ โครงกำร: พระราชด าริด้านสาธารณสุข เทศบาลเมืองล าพูน

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

พ.ศ. 2564

กลยุทธ์: 2 ส่งเสริมคุณภาพ ควบคุมป้องกันโรค ฟ้ืนฟูสมรรถภาพและรักษาพยาบาลท่ีมีคุณภาพ

แผนงำน: สาธารณสุข งบประมำณ 340,000

ยุทธศำสตร์: 3 การพัฒนาด้านสาธารณสุขและคุณภาพชีวิต

แผนพัฒนำท้องถิ่น: (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์ท่ี 1 หน้า 3-176

วัตถุประสงค์โครงการ
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ/เป้าหมาย

ผลลัพธ์โครงการ

ผลผลิต/เป้าหมายผลผลิต/

ตัวชี วัดผลผลิต

พ.ศ. 2563

บทท่ี 2 บัญชีโครงการยุทธศาสตร์ท่ี 3  แผนงานสาธารณสุข
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ล ำดับท่ี 4

แผนงำน: สาธารณสุข งบประมำณ บำท

4. หลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง: ภูมิคุ้มกัน

5. เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (LSEP): ไม่ใช่โครงการด้านการเกษตรและแหล่งน  า แผนพัฒนำท้องถิ่น:  (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ท่ี 3 หน้า 3-170
6. SDG: เป้าหมายท่ี 3 การมีสุขภาพและความเป็นอยู่ท่ีดีของทุกคน สถำนท่ีด ำเนินงำน: พื นท่ีในเขตเทศบาลเมืองล าพูน

กลุ่มเป้าหมาย ขั นตอนการด าเนินงาน

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

1. เพ่ือให้ผู้ประกอบการมีความรู้ ร้านแต่งผม - เสริมสวย ผ่าน เชิงปริมำณ ผู้ประกอบการ 1. เขียนและเสนอโครงการ

ด้านสุขาภิบาลสถานบริการ ตามเกณฑ์มาตราฐานสุขาภิบาล 1. ผู้ประกอบการเข้ารับการ ร้านแต่งผมเสริมสวย  เพ่ือขอรับความเห็นชอบและ

แต่งผม อบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 อนุมัติโครงการจากผู้บริหาร

2. เพ่ือเสริมสร้างมาตรฐานใน ของร้านทั งหมด 2. ให้บริการแต่งผมเสริมสวย

การบริการให้กับผู้มาใช้บริการ 2. ผู้ประกอบการท่ีเข้าร่วม เคล่ือนท่ีแก่ผู้พิการและผู้สูงอายุ

อบรม มีความรู้เพ่ิมขึ นโดย 3. ออกตรวจมาตรฐานสถาน

ผ่านเกณฑ์การทดสอบ ประกอบการแต่งผมเสริมสวย

 (เปรียบเทียบก่อนและหลัง ในเขตเทศบาลฯ 

การอบรม) ร้อยละ 90 4.จัดอบรมให้ความรู้แก่ผู้

3. สถานบริการแต่งผมเสริม ประกอบการ

สวยผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 5.ประเมินความพึงพอใจของ

สุขาภิบาลในระดับดีขึ นไป โครงการฯ

ร้อยละ 100 6.สรุปผลการด าเนินงานและ

เชิงคุณภำพ น าเสนอต่อผู้บริหาร

1.สถานบริการแต่งผมเสริม

สวยในเขตเทศบาลฯเป็นร้าน

ท่ีผ่านมาตรฐาน

วัตถุประสงค์โครงการ
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ/เป้าหมาย

ผลลัพธ์โครงการ

ผลผลิต/เป้าหมายผลผลิต/

ตัวชี วัดผลผลิต

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

พัฒนาท่ีย่ังยืน กลยุทธ์: 3 พัฒนางานสุขาภิบาลและคุ้มครองผู้บริโภค

3. ยุทธศำสตร์จังหวัด: 4 เมืองแห่งคุณภาพชีวิต 5,000

ยุทธศำสตร์: 3 การพัฒนาด้านสาธารณสุขและคุณภาพชีวิต

                       ควำมสอดคล้อง เอกสำรรำยละเอียดประกอบแผนกำรด ำเนินงำน พ.ศ. 2564

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

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

บทท่ี 2 บัญชีโครงการยุทธศาสตร์ท่ี 3  แผนงานสาธารณสุข
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กลุ่มเป้าหมาย ขั นตอนการด าเนินงาน

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

(ต่อ)

2. ผู้ประกอบการมีความรู้ใน

ด้านสุขาภิบาลสถานบริการ

แต่งผม

วัตถุประสงค์โครงการ
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ/เป้าหมาย

ผลลัพธ์โครงการ

ผลผลิต/เป้าหมายผลผลิต/

ตัวชี วัดผลผลิต

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

บทท่ี 2 บัญชีโครงการยุทธศาสตร์ท่ี 3  แผนงานสาธารณสุข
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ล ำดับท่ี 5

แผนงำน: สาธารณสุข งบประมำณ บำท

4. หลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง: ภูมิคุ้มกัน

5. เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (LSEP): ไม่ใช่โครงการด้านการเกษตรและแหล่งน  า แผนพัฒนำท้องถิ่น:  (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ท่ี 3 หน้า 3-170

6. SDG: เป้าหมายท่ี 3 การมีสุขภาพและความเป็นอยู่ท่ีดีของทุกคน สถำนท่ีด ำเนินงำน: พื นท่ีในเขตเทศบาลเมืองล าพูน

กลุ่มเป้าหมาย ขั นตอนการด าเนินงาน

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

1. เพ่ือส่งเสริมให้ผู้ประกอบการ ร้านอาหารแผงลอยผ่านเกณฑ์ เชิงปริมำณ ผู้ประกอบการร้านค้า 1. เขียนและเสนอโครงการ 

ร้านอาหารแผงลอยในเขต มาตรฐานสุขาภิบาล 1. ร้อยละ 100 ของร้าน แผงลอย เพ่ือขอรับความเห็นชอบและ

เทศบาลฯปฏิบัติให้ถูกสุขลักษณะ อาหาร แผงลอยจ าหน่าย อนุมัติโครงการจากผู้บริหาร

ตามมาตรฐานสุขาภิบาล อาหารได้รับการตรวจมาตร 2. ประชาสัมพันธ์กิจกรรมลด

ฐานสุขาภิบาล  ละ เลิก การใช้ภาชนะโฟม

2.ร้อยละ 100 ของร้านอาหาร บรรจุอาหาร และกิจกรรม

แผงลอยจ าหน่ายอาหารได้ ลดรับ ลดใช้ ลดให้ถุง

รับการตรวจโคลิฟอร์ม พลาสติกหูหิ ว

แบคทีเรีย 3. ตรวจประเมินร้านอาหาร

3. ร้านอาหาร แผงลอย และแผงลอยจ าหน่ายอาหาร

จ าหน่ายอาหารผ่านเกณฑ์ ตามมาตรฐานสุขาภิบาล และ

มาตรฐานสุขาภิบาลอาหาร ตรวจโคลิฟอร์มแบคทีเรียใน

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ภาชนะและมือผู้สัมผัสอาหาร

เชิงคุณภำพ 4. จัดอบรมให้ความรู้แก่ผู้

ร้านอาหารและแผงลอย ประกอบการและมอบป้าย

จ าหน่ายอาหารได้รับการ อาหารสะอาด รสชาติอร่อย 

3. ยุทธศำสตร์จังหวัด: 4 เมืองแห่งคุณภาพชีวิต 5,000

ยุทธศำสตร์: 3 การพัฒนาด้านสาธารณสุขและคุณภาพชีวิต

วัตถุประสงค์โครงการ
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ/เป้าหมาย

ผลลัพธ์โครงการ

ผลผลิต/เป้าหมายผลผลิต/

ตัวชี วัดผลผลิต

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

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

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

พัฒนาท่ีย่ังยืน กลยุทธ์: 3 พัฒนางานสุขาภิบาลและคุ้มครองผู้บริโภค

                       ควำมสอดคล้อง เอกสำรรำยละเอียดประกอบแผนกำรด ำเนินงำน พ.ศ. 2564

บทท่ี 2 บัญชีโครงการยุทธศาสตร์ท่ี 3  แผนงานสาธารณสุข



 2 - 75

กลุ่มเป้าหมาย ขั นตอนการด าเนินงาน

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

(ต่อ)

ตรวจมาตรฐานสุขาภิบาล แก่ร้านท่ีผ่านเกณฑ์มาตรฐาน

ตามหลักเกณฑ์และผู้บริโภค 5. ประเมินความพึงพอใจของ

ได้บริโภคอาหารท่ีถูกต้อง โครงการฯ

ตามมาตรฐานสุขาภิบาล 6. สรุปผลการด าเนินงานและ

น าเสนอต่อผู้บริหาร

วัตถุประสงค์โครงการ
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ/เป้าหมาย

ผลลัพธ์โครงการ

ผลผลิต/เป้าหมายผลผลิต/

ตัวชี วัดผลผลิต

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

บทท่ี 2 บัญชีโครงการยุทธศาสตร์ท่ี 3  แผนงานสาธารณสุข



 2 - 76

ล ำดับท่ี 6

แผนงำน: สาธารณสุข งบประมำณ บำท

4. หลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง: ภูมิคุ้มกัน

5. เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (LSEP): ไม่ใช่โครงการด้านการเกษตรและแหล่งน  า แผนพัฒนำท้องถิ่น:  (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ท่ี 3 หน้า 3-171

6. SDG: เป้าหมายท่ี 3 การมีสุขภาพและความเป็นอยู่ท่ีดีของทุกคน สถำนท่ีด ำเนินงำน: พื นท่ีในเขตเทศบาลเมืองล าพูน

กลุ่มเป้าหมาย ขั นตอนการด าเนินงาน

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

1. เพ่ือเป็นการเฝ้าระวังสาร แผงจ าหน่ายสินค้าในตลาดผ่าน เชิงปริมำณ ผู้ประกอบการร้านค้า 1. เขียนและเสนอโครงการ 

ปนเป้ือนในอาหารท่ีจ าหน่าย เกณฑ์มาตราฐานสุขาภิบาล 1. ผู้ประกอบการจ าหน่าย แผงลอย เพ่ือขอรับความเห็นชอบและ

ในตลาดสด สินค้าเข้าร่วมอบรมไม่น้อย อนุมัติโครงการจากผู้บริหาร

2. เพ่ือให้ผู้ประกอบการจ าหน่าย กว่าร้อยละ 80 2. ประชาสัมพันธ์โครงการ

สินค้าในตลาดได้รับความรู้ 2. ผู้ประกอบการจ าหน่าย ผ่านส่ือต่างๆ

เก่ียวกับสารปนเป้ือนในอาหาร สินค้ามีความรู้เพ่ิมขึ น โดย 3. เก็บตัวอย่างอาหารเพ่ือหา

ผ่านเกณฑ์การทดสอบ สารปนเป้ือน

ร้อยละ 90 4. ตรวจโคลิฟอร์มแบคทีเรีย

3. จ านวนแผงจ าหน่ายสินค้า ในเขียงหมูและโรงฆ่าสัตว์

ในตลาดเทศบาลฯ ได้รับ เทศบาลฯ

การตรวจสารปนเป้ือนใน 5. จัดอบรมให้ความรู้แก่ผู้

อาหาร ร้อยละ 100 ประกอบการ และมอบป้าย

4. แผงจ าหน่ายสินค้าตรวจ อาหารปลอดภัยแก่ร้านท่ีไม่

ไม่พบสารปนเป้ือนในอาหาร พบสารปนเป้ือน

ไม่น้อยกว่าร้อยละ90ของแผง 6. ประเมินความพึงพอใจ

จ าหน่ายสินค้าท่ีท าการตรวจ ของโครงการฯ

วัตถุประสงค์โครงการ
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ/เป้าหมาย

ผลลัพธ์โครงการ

ผลผลิต/เป้าหมายผลผลิต/

ตัวชี วัดผลผลิต

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

พัฒนาท่ีย่ังยืน กลยุทธ์: 3 พัฒนางานสุขาภิบาลและคุ้มครองผู้บริโภค

3. ยุทธศำสตร์จังหวัด: 4 เมืองแห่งคุณภาพชีวิต 5,000

ยุทธศำสตร์: 3 การพัฒนาด้านสาธารณสุขและคุณภาพชีวิต

                       ควำมสอดคล้อง เอกสำรรำยละเอียดประกอบแผนกำรด ำเนินงำน พ.ศ. 2564

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

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

บทท่ี 2 บัญชีโครงการยุทธศาสตร์ท่ี 3  แผนงานสาธารณสุข
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กลุ่มเป้าหมาย ขั นตอนการด าเนินงาน

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

(ต่อ)

เชิงคุณภำพ 7. สรุปผลการด าเนินงาน

1.ผู้ประกอบการจ าหน่าย และน าเสนอต่อผู้บริหาร

สินค้าน าความรู้ไปปรับใช้

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2. แผงจ าหน่ายสินค้าใน

ตลาดเทศบาล จ าหน่าย

สินค้าท่ีปลอดภัยต่อผู้บริโภค

วัตถุประสงค์โครงการ
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ/เป้าหมาย

ผลลัพธ์โครงการ

ผลผลิต/เป้าหมายผลผลิต/

ตัวชี วัดผลผลิต

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

บทท่ี 2 บัญชีโครงการยุทธศาสตร์ท่ี 3  แผนงานสาธารณสุข



 2 - 78

ล ำดับท่ี 7

แผนงำน: สาธารณสุข งบประมำณ บำท

4. หลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง: ภูมิคุ้มกัน

5. เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (LSEP): ไม่ใช่โครงการด้านการเกษตรและแหล่งน  า แผนพัฒนำท้องถิ่น:  (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ท่ี 3 หน้า 3-174

6. SDG: เป้าหมายท่ี 3 การมีสุขภาพและความเป็นอยู่ท่ีดีของทุกคน สถำนท่ีด ำเนินงำน: พื นท่ีในเขตเทศบาลเมืองล าพูน

กลุ่มเป้าหมาย ขั นตอนการด าเนินงาน

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

1.เพ่ือตรวจหาสารโพลาร์ใน ร้านจ าหน่ายอาหารทอดใช้ เชิงปริมำณ ผู้ประกอบการ 1. เขียนและเสนอโครงการ 

น  ามันทอดซ  า แก่ผู้ประกอบการ น  ามันท่ีปลอดภัย ร้านจ าหน่ายอาหารทอด ร้านค้าท่ีจ าหน่าย เพ่ือขอรับความเห็นชอบและ

จ าหน่ายอาหารทอด ได้รับการตรวจสารโพลาร์ อาหารทอด อนุมัติโครงการจากผู้บริหาร

ในน  ามันทอดซ  า ไม่น้อยกว่า 2. ประชาสัมพันธ์โครงการ

ร้อยละ 90 ผ่านส่ือต่างๆ

เชิงคุณภำพ 3. ก าหนดแผนการด าเนินงาน

ร้อยละของร้านจ าหน่าย 4. ออกตรวจสารโพลาร์ใน

อาหารทอด ตรวจไม่พบสาร น  ามันทอดซ  า แก่ผู้ประกอบ

โพลาร์เกินมาตรฐาน การจ าหน่ายอาหารทอด

5. แจ้งผลการตรวจน  ามัน

ทอดซ  าแก่ผู้ประกอบการ

6. ประเมินความพึงพอใจ

ของโครงการฯ

7.สรุปผลการด าเนินงานและ

น าเสนอต่อผู้บริหาร

วัตถุประสงค์โครงการ
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ/เป้าหมาย

ผลลัพธ์โครงการ

ผลผลิต/เป้าหมายผลผลิต/

ตัวชี วัดผลผลิต

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

พัฒนาท่ีย่ังยืน กลยุทธ์: 3 พัฒนางานสุขาภิบาลและคุ้มครองผู้บริโภค

3. ยุทธศำสตร์จังหวัด: 4 เมืองแห่งคุณภาพชีวิต 2,000

ยุทธศำสตร์: 3 การพัฒนาด้านสาธารณสุขและคุณภาพชีวิต

                       ควำมสอดคล้อง เอกสำรรำยละเอียดประกอบแผนกำรด ำเนินงำน พ.ศ. 2564

1. แผนยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี: ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม โครงกำร: แก้ไขปัญหาน  ามันทอดซ  า

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

บทท่ี 2 บัญชีโครงการยุทธศาสตร์ท่ี 3  แผนงานสาธารณสุข
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ล ำดับท่ี 8

ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

4. หลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง: ภูมิคุ้มกัน บำท

5. เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (LSEP): ไม่ใช่โครงการด้านการเกษตรและแหล่งน  า

6. SDG: เป้าหมายท่ี 12 การสร้างหลักประกันให้มีรูปแบบการยริโภคและผลิตท่ีย่ังยืน แผนพัฒนำท้องถิ่น: (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ท่ี 2 หน้า 3-125

สถำนท่ีด ำเนินงำน: พื นท่ีในเขตเทศบาลเมืองล าพูน

กลุ่มเป้าหมาย ขั นตอนการด าเนินงาน

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

1.เพ่ือสร้างจิตส านึกในการจัดการ การมีส่วนร่วมในการลดผล เชิงปริมำณ 1.ประชาชนใน เขต 1. เขียนโครงการพร้อมเสนอ

ส่ิงแวดล้อมภายในชุมชน ทั ง 17 กระทบด้านส่ิงแวดล้อมของคน 1.การจัดกิจกรรมกับกลุ่ม เทศบาล17 ชุมชน โครงการให้ผู้บริหารอนุมัติ

ชุมชน ในชุมชน เป้าหมายครอบคลุม 17 2. จัดหารูปแบบท่ีเหมาะสมใน

2.ส่เงสริมความร่วมมือ ระหว่าง ชุมชน การสร้างจิตส านึกในการจัดการ

เครือข่ายในชุมชน วัด บ้าน เชิงคุณภำพ ส่ิงแวดล้อมชุมชนเขตเทศบาล

โรงเรียน อสม. เอกชน ฯลฯ 1. ประชาชนในเขตเทศบาล 3. ด าเนินการตามแผนการ

เมืองล าพูน มีความเข้าใจต่อ ด าเนินงานโครงการฯ

กระบวนการสร้างจิตส านึก 4. ประเมินผลความพึงพอใจ

เพ่ือลดผลกระทบ ด้านการ ของโครงการฯ

จัดการส่ิงแวดล้อมภายใน 5. สรุปผลและรายงานผลการ

ชุมชน ปฏิบัติงานให้ผู้บริหารทราบ

แผนงำน: สาธารณสุข งบประมำณ 5,000

ยุทธศำสตร์: 3 การพัฒนาด้านสาธารณสุขและคุณภาพชีวิต

วัตถุประสงค์โครงการ
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ/เป้าหมาย

ผลลัพธ์โครงการ

ผลผลิต/เป้าหมายผลผลิต/

ตัวชี วัดผลผลิต

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

เอกสำรรำยละเอียดประกอบแผนกำรด ำเนินงำน พ.ศ. 2564

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

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

                       ควำมสอดคล้อง

พัฒนาท่ีย่ังยืน กลยุทธ์: 1 สร้างจิตส านึก ความตระหนัก และสร้างกระบวนการเรียนรู้ในการจัดการทรัพยากร

3. ยุทธศำสตร์จังหวัด: 5 เมืองนิเวศน์ (Eco-Town)

บทท่ี 2 บัญชีโครงการยุทธศาสตร์ท่ี 3  แผนงานสาธารณสุข
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ล ำดับท่ี 1

ในสังคม

3. ยุทธศำสตร์จังหวัด: ยุทธศาสตร์ท่ี 4 เมืองแห่งคุณภาพชีวิต บำท

4. หลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง: ภูมิคุ้มกัน ยุทธศำสตร์: 3 การพัฒนาด้านสาธารณสุขและคุณภาพชีวิต

5. เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (LSEP): ไม่ใช่โครงการด้านการเกษตรและแหล่งน  า แผนพัฒนำท้องถิ่น: (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์ท่ี 3 หน้า 3-199
6. SDG: เป้าหมายท่ี 10 ลดความเหล่ือมล  า สถำนท่ีด ำเนินงำน: เทศบาลเมืองล าพูน

กลุ่มเป้าหมาย ขั นตอนการด าเนินงาน

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

1. เพ่ือสงเคราะห์และช่วยเหลือ ผู้ประสบเหตุภัยพิบัติ มีค่าเฉล่ีย ผู้ประสบภัยพิบัติและ ผู้ประสบภัยเหตุภัยพิบัติ ก่อนเกิดเหตุภัยพิบัติ

ประชาชน ความพึงพอใจร้อยละ 85 ประชาชนได้รับการช่วยเหลือ ในเขตเทศบาลเมืองล าพูน 1. ขออนุมัติจัดท าโครงการ 1

2. เพ่ือบรรเทาปัญหาความเดือด ตามก าหนดร้อยละ 100  17 ชุมชน ผู้ประสบเหตุ 2. จัดตั ง คกก.ช่วยเหลือ

ร้อนแก่ผู้ประสบภัย เช่น อัคคีภัย ภัยพิบัติมีค่าเฉล่ียความ ประชาชนตามโครงการสวัสดิ

วาตภัย อุทกภัย พึงพอใจ ร้อยละ 85 การสงเคราะห์และช่วยเหลือ

3. เพ่ือสงเคราะห์ผู้สูงอายุท่ีมีราย ประชาชน

ได้น้อยและไม่มีผู้ดูแล เด็กท่ีถูก 3. จัดท าระเบียบวาระและ

ทอดทิ ง คนพิการและครอบครัว เตรียมเอกสารประกอบการ

ผู้มีรายได้น้อย ประชุมและเตรียมการประชุม

4. เพ่ือด าเนินกิจกรรมช่วยเหลือ คณะกรรมการฯ

ประชาชนตามระเบียบกระทรวง 4. จัดท าแบบค าร้องขอรับ 1

มหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพ่ือ ความช่วยเหลือ

ภายใน 3 วัน เม่ือเกิดเหตุ

ใช้คณะกรรมการชุดเดิม หากมีการเปล่ียนบุคลากร ผู้รับผิดชอบจัดท า

ขึ นใหม่

พ.ศ. 2564

2. แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับท่ี 12: ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ด้านการสร้างความเป็นธรรมลดความเล่ือมล  า หน่วยงำนด ำเนินงำน: กองสวัสดิการสังคม

กลยุทธ์: 1 ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตสวัสดิการแก่ประชาชน
แผนงำน: สร้างความเข้มแข็งของชุมชน งบประมำณ 10,000

วัตถุประสงค์โครงการ
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ/เป้าหมาย

ผลลัพธ์โครงการ

ผลผลิต/เป้าหมายผลผลิต/

ตัวชี วัดผลผลิต

พ.ศ. 2563

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

บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมำณ

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564

เทศบำลเมืองล ำพูน

                       ควำมสอดคล้อง เอกสำรรำยละเอียดประกอบแผนกำรด ำเนินงำน พ.ศ. 2564

บทท่ี 2 บัญชีโครงการยุทธศาสตร์ท่ี 3  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
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กลุ่มเป้าหมาย ขั นตอนการด าเนินงาน

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

(ต่อ)

ช่วยเหลือประชาชนฯ พ.ศ.2560 ขณะเกิดเหตุ

1. ตั งจุดรับค าร้องฯ ร่วมกับ

ทุกกอง

2. รับค าร้องจากผู้ประสบภัยพิบัติ

3. ลงพื นท่ีส ารวจความเสียหาย

ร่วมกับกองช่าง

4. ประสานงานกับกองคลัง

เพ่ือจัดซื อวัสดุตามระเบียบท่ี

เก่ียวข้อง

5. ประสานผู้ย่ืนค าร้องเพ่ือรับ

ส่ิงของในการเยียวยาความ

เดือดร้อน

หลังเกิดเหตุภัยพิบัติ

1. จัดเตรียมเอกสารและสรุป

ผลรายงานความเสียหายร่วม

กับกองช่างและส านักปลัด

2. จัดประชุม คกก.ช่วยเหลือ

ประชาชนฯ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 3. สรุปผลรายงานการประชุม

ให้ผู้บังคับบัญชาตามล าดับชั น

4. ติดตามและประเมินผลการ

ด าเนินงาน

5. สรุปผลการด าเนินงานรายปี

ต่อผู้บริหาร

วัตถุประสงค์โครงการ
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ/เป้าหมาย

ผลลัพธ์โครงการ

ผลผลิต/เป้าหมายผลผลิต/

ตัวชี วัดผลผลิต

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

ไม่เกิน 7 วัน เม่ือเกิดภัยพิบัติ

ภายใน 1 วัน เม่ือส่ิงของ อุปกรณ์ วัสดุ ส าหรับการช่วยเหลือพร้อม

 เม่ือมีเหตุภัยพิบัติทันที (ไม่เกิน 3 วัน)

ภายใน 10 วัน

ภายใน 7 วัน

ภายใน 10 วัน

10 วัน หลังเกิดเหตุภัยพิบัติ

เม่ือมีเหตุภัยพิบัติ

เม่ือได้รับค าร้องไม่เกิน 1 วัน

บทท่ี 2 บัญชีโครงการยุทธศาสตร์ท่ี 3  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
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ล ำดับท่ี 2

3. ยุทธศำสตร์จังหวัด: ยุทธศาสตร์ท่ี 4 เมืองแห่งคุณภาพชีวิต

4. หลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง: ภูมิคุ้มกัน บำท

5. เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (LSEP): ไม่ใช่โครงการด้านการเกษตรและแหล่งน  า ยุทธศำสตร์: 3 การพัฒนาด้านสาธารณสุขและคุณภาพชีวิต

6. SDG: เป้าหมายท่ี 3 การมีสุขภาพและความเป็นอยู่ท่ีดี แผนพัฒนำท้องถิ่น: (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์ท่ี 3 หน้า 3-199

สถำนท่ีด ำเนินงำน: เทศบาลเมืองล าพูน

กลุ่มเป้าหมาย ขั นตอนการด าเนินงาน

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

1. เพ่ือเป็นการส่งเสริมความรู้แก่ ผู้ผ่านการอบรมสามารถ - ผู้เข้ารับการอบรมจ านวน - ผู้น าชุมชน 17 ชุมชน 1. การส ารวจความต้องการ

ประชาชน ในการป้องกันและแก้ไข น าความรู้ไปสู่การปฏิบัติได้ 50 คน ประชาชนในชุมชน การฝึกอบรม

ปัญหายาเสพติดในเขตเทศบาล ร้อยละ85 - ระดับผลสัมฤทธ์ิการ - ผู้เข้ารับการอบรมมี 2. การออกแบบหลักสูตร

เมืองล าพูน  เรียนรู้ของผู้เข้ารับการ ความพึงพอใจร้อยละ 95 3. การเตรียมความพร้อมใน

2. เพ่ือส่งเสริมการด าเนินกิจกรรม อบรม ร้อยละ 80 การด าเนินการ

ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหา 4. การด าเนินการฝึกอบรม

ยาเสพติดตามแนวทางการด าเนิน 5. การติดตามและประเมินผล

งานกองทุนแม่ของแผ่นดินและ การฝึกอบรม

เป็นการบูรณาการ การท างาน

ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหา

ยาเสพติดท่ีส่งเสริมการมีส่วนร่วม

จากทุกภาคส่วน 

3. เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนในเขต

เทศบาลเมืองล าพูนได้มีโอกาส

แลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างเครือ

แผนงำน: สร้างความเข้มแข็งของชุมชน งบประมำณ 10,000

วัตถุประสงค์โครงการ
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ/เป้าหมาย

ผลลัพธ์โครงการ

ผลผลิต/เป้าหมายผลผลิต/

ตัวชี วัดผลผลิต

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

กลยุทธ์: 5 สร้างระบบป้องกันการติดยาเสพติดแก่ประชาชนและให้การบ าบัดผู้ติดยาเสพติด

                       ควำมสอดคล้อง เอกสำรรำยละเอียดประกอบแผนกำรด ำเนินงำน พ.ศ. 2564

1. แผนยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี: ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ โครงกำร: ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564

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

บทท่ี 2 บัญชีโครงการยุทธศาสตร์ท่ี 3  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
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กลุ่มเป้าหมาย ขั นตอนการด าเนินงาน

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

(ต่อ)

ข่ายการท างานด้านยาเสพติด

4.เพ่ือสนับสนุนนโยบายของ

รัฐบาลและด าเนินงานขับเคล่ือน

กิจกรรมการป้องกันและแก้ไข

ปัญหายาเสพติดอย่างต่อเน่ือง

และเป็นรูปธรรม

5. เพ่ือเป็นการส่งเสริมความเข้ม

แข็งของเครือข่ายกองทุนแม่ของ

แผ่นดินในเขตพื นท่ีต าบล ในเมือง

และกองทุนต่าง ๆ ภายในชุมชน

ท่ีด าเนินงานเก่ียวเน่ืองกับการ

ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

วัตถุประสงค์โครงการ
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ/เป้าหมาย

ผลลัพธ์โครงการ

ผลผลิต/เป้าหมายผลผลิต/

ตัวชี วัดผลผลิต

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

บทท่ี 2 บัญชีโครงการยุทธศาสตร์ท่ี 3  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
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ล ำดับท่ี 1

บำท

ยุทธศำสตร์: ท่ี 3 การพัฒนาด้านสาธารณสุขและคุณภาพชีวิต

กลุ่มเป้าหมาย ขั นตอนการด าเนินงาน

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

1.เพ่ือให้สุนัขและแมวท่ีไม่ได้รับการ - ไม่พบอัตราการเกิดโรค เชิงปริมำณ - ประชาชนใน 1. เขียนโครงการ พร้อมเสนอ

ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า พิษสุนัขบ้า ในเขตเทศบาลเมือง 1. ร้อยละ 100 จ านวนสุนัข เขตเทศบาลเมือง ให้ผู้บริหารอนุมัติ

2.เพ่ือสร้างความต่ืนตัวและ ล าพูน และแมวท่ีเข้ามารับบริการ ล าพูน 2. จัดท าแผนออกปฏิบัติงาน

กระตุ้นให้ประชาชน มีส่วนร่วมใน  ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกัน 3. ส่งหนังสือให้ประธานคณะ

การเฝ้าระวังโรค โรคพิษสุนัขบ้าสุนัขและแมว กรรมการชุมชนส ารวจสุนัข

3.เฝ้าระวังและควบคุมโรคพิษ 2. ร้อยละ 100 จ านวนสุนัข และแมวท่ีต้องการฉีดวัคซีน

สุนัขบ้าในเขตเทศบาลเมืองล าพูน และแมวท่ีได้รับบริการฉีด 4. ประชาสัมพันธ์ทางเสียง

เป็นเขตปลอดโรคพิษสุนัขบ้า วัคซีนป้องกันโรค พิษสุนัขบ้า ตามสายให้ประชาชนในเขต

4. เพ่ือให้ประชาชนมีความรู้ ใน ได้รับการขึ นทะเบียนรับรอง เทศบาลเมืองล าพูนทั ง  17  

การน าสัตว์เลี ยงไปฉีดวัคซีน เชิงคุณภำพ  ชุมชนทราบ  

ป้องกันโรค ประชาชนในเขตเทศบาล 5. ออกท าการฉีดวัคซีนป้องกัน

5. เพ่ือเป็นการป้องกันโรคติดต่อ เมืองล าพูนปลอดภัยจาก โรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัขและ

จากสัตว์สู่คน โรคพิษสุนัขบ้า แมวตามแผนปฏิบัติงาน

4. หลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง: ภูมิคุ้มกัน

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

6. SDG: เป้าหมายท่ี 35 การมีสุขภาพและความเป็นอยูท่ีดีของทุกคน

แผนพัฒนำท้องถิ่น :  (พ.ศ.2561 - 2565) ยุทธศาสตร์ท่ี  3  หน้า 3 - 207

สถำนท่ีด ำเนินงำน: พื นท่ีในเขตเทศบาลเมืองล าพูน

วัตถุประสงค์โครงการ
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ/เป้าหมาย

ผลลัพธ์โครงการ

ผลผลิต/เป้าหมายผลผลิต/

ตัวชี วัดผลผลิต

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

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

    ย่ังยืน กลยุทธ์:ท่ี 3 พัฒนางานสุขาภิบาลและคุ้มครองผู้บริโภค

3. ยุทธศำสตร์จังหวัด: ยุทธศาสตร์ท่ี 4  เมืองแห่งคุณภาพชืวิต แผนงำน: การพาณิชย์ งบประมำณ 20,000

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

บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมำณ

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564

เทศบำลเมืองล ำพูน

                       ควำมสอดคล้อง เอกสำรรำยละเอียดประกอบแผนกำรด ำเนินงำน พ.ศ. 2564

บทท่ี 2 บัญชีโครงการยุทธศาสตร์ท่ี 3  แผนงานการพาณิชย์



 2 - 85

กลุ่มเป้าหมาย ขั นตอนการด าเนินงาน

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

(ต่อ)

6. ประเมินผลความพึงพอใจ  

7. สรุปผลและรายงานผลการ

ปฏิบัติงาน

ผลผลิต/เป้าหมายผลผลิต/

ตัวชี วัดผลผลิต

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564
วัตถุประสงค์โครงการ

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ/เป้าหมาย

ผลลัพธ์โครงการ

บทท่ี 2 บัญชีโครงการยุทธศาสตร์ท่ี 3  แผนงานการพาณิชย์



 2 - 86

ล ำดับท่ี 2

บำท

ยุทธศำสตร์: ท่ี 3 การพัฒนาด้านสาธารณสุขและคุณภาพชีวิต

กลุ่มเป้าหมาย ขั นตอนการด าเนินงาน

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

1. เพ่ือเป็นการป้องกันและเฝ้า - ไม่พบอัตราการเกิดโรคไข้หวัด เชิงปริมำณ - ประชาชนใน 1. เขียนโครงการ พร้อมเสนอ

ระวังการแพร่ระบาดของโรค นกในเขตเทศบาลเมืองล าพูน

1. ร้อยละ 90 ของแหล่ง

พาหะน าโรค เขตเทศบาลเมือง ให้ผู้บริหารอนุมัติ

ไข้หวัดนกไม่ให้เกิดขึ นในเขต ได้รับการท าความสะอาด ล าพูน 2.ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้โรค

เทศบาลเมืองล าพูน และพ่นน  ายาฆ่าเชื อโรค ไข้หวัดนก

2. เพ่ือให้ประชาชนท่ัวไปปลอดภัย อย่างน้อย 1 ครั ง/ปี   3. ท าความสะอาดและพ่นน  ายา

จากโรคไข้หวัดนก 2. อัตราการป่วยและอัตรา ฆ่าเชื อโรค

3. เพ่ือเป็นการสร้างเครือข่าย การตายด้วยโรคไข้หวัดนก 4. ประสานความร่วมมือชมรม

เฝ้าระวังโรคไข้หวัดนก และเป็น เป็นศูนย์ อาสาสมัครสาธารณสุข ใน

การเตรียมความพร้อมรับ เชิงคุณภำพ การเฝ้าระวังสัตว์ปีกตาย โดย

สถานการณ์ท่ีอาจจะเกิดขึ นใน  - โรคไข้หวัดนกไม่แพร่ ไม่ทราบสาเหตุในชุมชน เพ่ือ

อนาคต ระบาดในเขตเทศบาลเมือง เป็นการสร้างเครือข่ายเฝ้า

ล าพูน ระวังโรคไข้หวัดนก

 

6. SDG: เป้าหมายท่ี 35 การมีสุขภาพและความเป็นอยูท่ีดีของทุกคน

วัตถุประสงค์โครงการ
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ/เป้าหมาย

ผลลัพธ์โครงการ

ผลผลิต/เป้าหมายผลผลิต/

ตัวชี วัดผลผลิต

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

    ไม่ใช่โครงการด้านการเกษตรและแหล่งน  า

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

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

    ย่ังยืน กลยุทธ์:ท่ี 3 พัฒนางานสุขาภิบาลและคุ้มครองผู้บริโภค

3. ยุทธศำสตร์จังหวัด: ยุทธศาสตร์ท่ี 4  เมืองแห่งคุณภาพชืวิต แผนงำน: การพาณิชย์ งบประมำณ 1,000

4. หลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง: ภูมิคุ้มกัน

สถำนท่ีด ำเนินงำน: พื นท่ีในเขตเทศบาลเมืองล าพูน

5. เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้ำนกำรเกษตรและแหล่งน้ ำ)(Local Sufficiency Economy Plan:LSEP): แผนพัฒนำท้องถิ่น :  (พ.ศ.2561 - 2565) ยุทธศาสตร์ท่ี  3  หน้า 3 - 207

                       ควำมสอดคล้อง เอกสำรรำยละเอียดประกอบแผนกำรด ำเนินงำน พ.ศ. 2564

บทท่ี 2 บัญชีโครงการยุทธศาสตร์ท่ี 3  แผนงานการพาณิชย์
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กลุ่มเป้าหมาย ขั นตอนการด าเนินงาน

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

(ต่อ)

5. ประเมินผลความพึงพอใจ

6. สรุปและรายงานผลการ

ปฏิบัติงาน

วัตถุประสงค์โครงการ
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ/เป้าหมาย

ผลลัพธ์โครงการ

ผลผลิต/เป้าหมายผลผลิต/

ตัวชี วัดผลผลิต

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

บทท่ี 2 บัญชีโครงการยุทธศาสตร์ท่ี 3  แผนงานการพาณิชย์



 2 - 88

ล ำดับท่ี 1.1

ภูมิสถาปัตยกรรมในเขตเมืองเก่า

4. หลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง: ความมีเหตุผล บำท

5. เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (LSEP): ไม่ใช่โครงการด้านการเกษตรและแหล่งน  า

6. SDG: เป้าหมายท่ี 9 สร้างโครงสร้างพื นฐานท่ีมีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมท่ีครอบคลุม เศรษฐกิจและการท่องเท่ียว

และย่ังยืน และส่งเสริมนวัตกรรม แผนพัฒนำท้องถิ่น: (พ.ศ.2561-2565) หน้า 3-217

สถำนท่ีด ำเนินงำน: พื นท่ีในเขตเทศบาลดมืองล าพูน

กลุ่มเป้าหมาย ขั นตอนการด าเนินงาน

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

1.เพ่ือบ ารุงรักษา ซ่อมแซม ผิวจราจร ถนน ทางเท้า  ซอย เชิงปริมำณ ประชาชนในพื นท่ี 1.ขออนุมัติจ้างเหมาบุคคล 13 

ถนน ทางเท้า ซอย ฯลฯ ได้รับการดูแล ซ่อมแซม ให้อยู่ บ ารุงรักษา ซ่อมแซมถนน เขตเทศบาล และ ราย

ภายในเขตเทศบาล ในสภาพใช้งานได้ดี ไม่ก่อให้เกิด ทางเท้า ซอย จ านวนไม่น้อย นักท่องเท่ียว 2.ส่งเอกสารจ้างเหมาให้กองคลัง

อันตรายแก่ผู้ใข้เส้นทางสัญจร กว่า 30 สาย ขึ นไป คิดเป็น ด าเนินการจ้างตามระเบียบพัสดุฯ

 ร้อยละ 100 3.ผู้รับจ้างส่งมอบงานตาม

เชิงคุณภำพ ก าหนดสัญญาจ้าง

 มีการซ่อมบ ารุงถนน ทางเท้า 4.ผู้ควบคุมงานจ้างรายงานผล

 ซอย ให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ดี การปฏิบัติงานของผู้รับจ้างให้

และอ านวยความสะดวก คณะกรรมการตรวจการจ้าง

ปลอดภัยแก่ผู้ใช้เส้นทาง 5.คณะกรรมการตรวจรับงาน

สัญจร จ้าง,รายงานผลการตรวจรับ

วัตถุประสงค์โครงการ
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ/เป้าหมาย

ผลลัพธ์โครงการ

ผลผลิต/เป้าหมายผลผลิต/

ตัวชี วัดผลผลิต

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมำณ

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564

เทศบำลเมืองล ำพูน

                       ควำมสอดคล้อง เอกสำรรำยละเอียดประกอบแผนกำรด ำเนินงำน พ.ศ. 2564

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

2. แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับท่ี 12: ยุทธศาสตร์ท่ี 7  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื นฐานและ หน่วยงำนด ำเนินงำน:  กองช่าง

 ระบบโลจิสติกส์ กลยุทธ์: 1 ก่อสร้างปรับปรุงและบ ารุงรักษา ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

3. ยุทธศำสตร์จังหวัด: 3 เมืองจุดหมายปลายทางแห่งการท่องเท่ียวเชิงประสบการณ์วัฒนธรรม

แผนงำน: เคหะและชุมชน งบประมำณ 1,573,200

ยุทธศำสตร์: 4 การพัฒนาด้านระบบโครงสร้างพื นฐาน ภูมิสถาปัตยกรรมในเขตเมืองเก่า พัฒนา

บทท่ี 2 บัญชีโครงการยุทธศาสตร์ท่ี 4  แผนงานเคหะและชุมชน
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กลุ่มเป้าหมาย ขั นตอนการด าเนินงาน

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

(ต่อ)

งานจ้างให้ผู้บริหารทราบ

6.จัดท าฎีกาเบิกจ่ายส่งงาน

พัสดุกองคลัง

7.งานตรวจสอบภายในตรวจ

สอบฎีกาก่อนเบิกจ่าย

8.เบิกจ่ายเงินให้กับผู้รับจ้าง

แผนการด าเนนิงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564

วัตถุประสงค์โครงการ
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ/เป้าหมาย

ผลลัพธ์โครงการ

ผลผลิต/เป้าหมายผลผลิต/

ตัวชี วัดผลผลิต

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

บทท่ี 2 บัญชีโครงการยุทธศาสตร์ท่ี 4  แผนงานเคหะและชุมชน
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ล ำดับท่ี 1.2

ภูมิสถาปัตยกรรมในเขตเมืองเก่า

4. หลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง: ความมีเหตุผล บำท

5. เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (LSEP): ไม่ใช่โครงการด้านการเกษตรและแหล่งน  า

6. SDG: เป้าหมายท่ี 9 สร้างโครงสร้างพื นฐานท่ีมีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมท่ีครอบคลุม เศรษฐกิจและการท่องเท่ียว

และย่ังยืน และส่งเสริมนวัตกรรม แผนพัฒนำท้องถิ่น: (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม เปล่ียนแปลง (ครั งท่ี 1/2563 หน้า 49

สถำนท่ีด ำเนินงำน:  ถนนกู่ช้าง ข้างบ้านนายฐานันดร  เจริญวัง

กลุ่มเป้าหมาย ขั นตอนการด าเนินงาน

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

1.เพ่ือก่อสร้างผิวจราจรท่ีเป็น ผิวจราจรถนนกู่ช้าง ข้างบ้าน เชิงปริมำณ ประชาชนในชุมชน 1.ส ารวจตรวจสอบสถานท่ี

หลุมบ่อ และมีน  าท่วมขัง ให้เป็น นายฐานันดร  เจริญวัง ได้รับการ ก่อสร้างผิวจราจรแอสฟัลท์ติก ไก่แก้ว และใน ก่อสร้าง

ระเบียบเรียบร้อย ก่อสร้าง ให้มีความเป็นระเบียบ คอนกรีตหนาเฉล่ีย 0.05 เมตร พื นท่ีเขตเทศบาล 2.ออกแบบ เขียนแบบ ประมาณ

2.เพ่ืออ านวยความสะดวก เรียบร้อยอ านวยความสะดวกแก่ กว้างเฉล่ีย 4.00  เมตร ยาว  ราคาเสนอผู้บริหารลงนาม

แก่ผู้ใช้เส้นทางสัญจรในชุมชน ผู้ใช้เส้นทางสัญจร 160.00  เมตร หรือมีพื นท่ี อนุมัติแบบ

ไม่น้อยกว่า 640.00 ตาราง 3.ส่งแบบรูปรายการและ

เมตร ประมาณการก่อสร้างให้กอง

 เชิงคุณภำพ คลังด าเนินการจ้างตาม

มีการก่อสร้างผิวจราจรถนน ระเบียบพัสดุฯ

กู่ช้างข้างบ้านนายฐานันดร 4.คณะกรรมการก าหนดราคา

เจริญวัง เพ่ือให้ผู้ใช้เส้นทาง กลางจัดท าราคากลางส่งกอง

สัญจรได้รับความสะดวก คลังด าเนินการฯ

ปลอดภัย 5.ด าเนินการก่อสร้างตาม

ก าหนดระยะเวลาสัญญาจ้าง

1. แผนยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี: ยุทธศาสตร์ท่ี 2 : ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน โครงกำร : ก่อสร้างปรับปรุงถนน ทางเท้า ซอย ภายในเขตเทศบาล

                       ควำมสอดคล้อง เอกสำรรำยละเอียดประกอบแผนกำรด ำเนินงำน พ.ศ. 2564

หน่วยงำนด ำเนินงำน:  กองช่าง

 ระบบโลจิสติกส์ กลยุทธ์: 1 ก่อสร้างปรับปรุงและบ ารุงรักษา ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

3. ยุทธศำสตร์จังหวัด: 3 เมืองจุดหมายปลายทางแห่งการท่องเท่ียวเชิงประสบการณ์วัฒนธรรม

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ/เป้าหมาย

ผลลัพธ์โครงการ

ผลผลิต/เป้าหมายผลผลิต/

ตัวชี วัดผลผลิต

พ.ศ. 2563

ยุทธศำสตร์: 4 การพัฒนาด้านระบบโครงสร้างพื นฐาน ภูมิสถาปัตยกรรมในเขตเมืองเก่า พัฒนา

พ.ศ. 2564

2. แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับท่ี 12: ยุทธศาสตร์ท่ี 7  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื นฐานและ

แผนงำน: เคหะและชุมชน งบประมำณ 273,000

วัตถุประสงค์โครงการ

บทท่ี 2 บัญชีโครงการยุทธศาสตร์ท่ี 4  แผนงานเคหะและชุมชน
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กลุ่มเป้าหมาย ขั นตอนการด าเนินงาน

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

(ต่อ)

6.ผู้ควบคุมงานจ้างตรวจสถานท่ี

ก่อสร้างและจัดท ารายงานการ

ก่อสร้าง

7.คณะกรรมการตรวจรับงาน

จ้าง,รายงานผลการตรวจรับ

งานให้ผู้บริหารทราบ

8.จัดท าฎีกาเบิกจ่ายส่งงาน

พัสดุฯ

9.งานตรวจสอบภายในตรวจ

สอบฎีกาก่อนเบิกจ่าย

10.เบิกจ่ายเงินให้ผู้รับจ้าง

พ.ศ. 2564
วัตถุประสงค์โครงการ

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ/เป้าหมาย

ผลลัพธ์โครงการ

ผลผลิต/เป้าหมายผลผลิต/

ตัวชี วัดผลผลิต

พ.ศ. 2563

บทท่ี 2 บัญชีโครงการยุทธศาสตร์ท่ี 4  แผนงานเคหะและชุมชน
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ล ำดับท่ี 1.3

ภูมิสถาปัตยกรรมในเขตเมืองเก่า

4. หลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง: ความมีเหตุผล บำท

5. เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (LSEP): ไม่ใช่โครงการด้านการเกษตรและแหล่งน  า

6. SDG: เป้าหมายท่ี 9 สร้างโครงสร้างพื นฐานท่ีมีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมท่ีครอบคลุม เศรษฐกิจและการท่องเท่ียว

และย่ังยืน และส่งเสริมนวัตกรรม แผนพัฒนำท้องถิ่น:  (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม เปล่ียนแปลง (ครั งท่ี 1/2563) หน้า 51

สถำนท่ีด ำเนินงำน: ถนนจิตตวงศ์พันธ์รังสรรค์ ข้างบ้านนายประสิทธ์ิ ชมพู

กลุ่มเป้าหมาย ขั นตอนการด าเนินงาน

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

1.เพ่ือก่อสร้างผิวจราจรท่ีเป็น ผิวจราจรถนนจิตตวงศ์พันธ์ เชิงปริมำณ ประชาชนในชุมชน 1.ส ารวจตรวจสอบสถานท่ี

หลุมบ่อ และมีน  าท่วมขัง ให้เป็น รังสรรค์ ข้างบ้านนายประสิทธ์ิ ก่อสร้างผิวจราจรแอสฟัลท์ติก ช่างฆ้อง และใน ก่อสร้าง

ระเบียบเรียบร้อย ชมพู ได้รับการก่อสร้าง ไม่ก่อให้ คอนกรีตหนาเฉล่ีย 0.05 เมตร พื นท่ีเขตเทศบาล 2.ออกแบบ เขียนแบบ ประมาณ

2.เพ่ืออ านวยความสะดวก เกิดน  าท่วมขังถนนเป็นหลุม บ่อ กว้างเฉล่ีย 2.50 - 4.00 เมตร  ราคาเสนอผู้บริหารลงนาม

แก่ผู้ใช้เส้นทางสัญจรในชุมชน ยาว  59.00 เมตร หรือมี อนุมัติแบบ

พื นท่ีไม่น้อยกว่า 178.00 3.ส่งแบบรูปรายการและ

 ตารางเมตร ประมาณการก่อสร้างให้กอง

 เชิงคุณภำพ คลังด าเนินการจ้างตาม

มีการก่อสร้างผิวจราจรถนน ระเบียบพัสดุฯ

จิตตวงศ์พันธ์รังสรรค์ ข้าง 4.คณะกรรมการก าหนดราคา

บ้านนายประสิทธ์ิ ชมพู กลางจัดท าราคากลางส่งกอง

เพ่ือป้องกันอุบัติเหตุจากการ คลังด าเนินการฯ

ใช้เส้นทางสัญจร 5.ด าเนินการก่อสร้างตาม

ก าหนดระยะเวลาสัญญาจ้าง

2. แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับท่ี 12: ยุทธศาสตร์ท่ี 7  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื นฐานและ หน่วยงำนด ำเนินงำน:  กองช่าง

 ระบบโลจิสติกส์ กลยุทธ์: 1 ก่อสร้างปรับปรุงและบ ารุงรักษา ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

พ.ศ. 2564

3. ยุทธศำสตร์จังหวัด: 3 เมืองจุดหมายปลายทางแห่งการท่องเท่ียวเชิงประสบการณ์วัฒนธรรม

แผนงำน: เคหะและชุมชน งบประมำณ 54,900

ยุทธศำสตร์: 4 การพัฒนาด้านระบบโครงสร้างพื นฐาน ภูมิสถาปัตยกรรมในเขตเมืองเก่า พัฒนา

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ/เป้าหมาย

ผลลัพธ์โครงการ

ผลผลิต/เป้าหมายผลผลิต/

ตัวชี วัดผลผลิต

พ.ศ. 2563
วัตถุประสงค์โครงการ

โครงกำร :  ปรับปรุงถนน ทางเท้า ซอย ภายในเขตเทศบาล1. แผนยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี: ยุทธศาสตร์ท่ี 2 : ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

                       ควำมสอดคล้อง เอกสำรรำยละเอียดประกอบแผนกำรด ำเนินงำน พ.ศ. 2564

บทท่ี 2 บัญชีโครงการยุทธศาสตร์ท่ี 4  แผนงานเคหะและชุมชน
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กลุ่มเป้าหมาย ขั นตอนการด าเนินงาน

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

(ต่อ)

6.ผู้ควบคุมงานจ้างตรวจสถานท่ี

ก่อสร้างและจัดท ารายงานการ

ก่อสร้าง

7.คณะกรรมการตรวจรับงาน

จ้าง,รายงานผลการตรวจรับ

งานให้ผู้บริหารทราบ

8.จัดท าฎีกาเบิกจ่ายส่งงาน

พัสดุฯ

9.งานตรวจสอบภายในตรวจ

สอบฎีกาก่อนเบิกจ่าย

10.เบิกจ่ายเงินให้ผู้รับจ้าง

ผลผลิต/เป้าหมายผลผลิต/

ตัวชี วัดผลผลิต

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564
วัตถุประสงค์โครงการ

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ/เป้าหมาย

ผลลัพธ์โครงการ

บทท่ี 2 บัญชีโครงการยุทธศาสตร์ท่ี 4  แผนงานเคหะและชุมชน
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ล ำดับท่ี 1.4

ภูมิสถาปัตยกรรมในเขตเมืองเก่า

4. หลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง: ความมีเหตุผล บำท

5. เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (LSEP): ไม่ใช่โครงการด้านการเกษตรและแหล่งน  า

6. SDG: เป้าหมายท่ี 9 สร้างโครงสร้างพื นฐานท่ีมีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมท่ีครอบคลุม เศรษฐกิจและการท่องเท่ียว

และย่ังยืน และส่งเสริมนวัตกรรม แผนพัฒนำท้องถิ่น: (พ.ศ.2561-2565) หน้า 3-216

สถำนท่ีด ำเนินงำน: ถนนช่างฆ้อง ซอย 3

กลุ่มเป้าหมาย ขั นตอนการด าเนินงาน

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

เพ่ือให้ประชาชนในชุมชน ผิวจราจรถนนช่างฆ้อง ซอย 3 เชิงปริมำณ ประชาชนในชุมชน 1.ส ารวจตรวจสอบสถานท่ี

และนักท่องเท่ียว ใช้สัญจร ได้รับการปรับปรุงให้มีความเป็น ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติก ช่างฆ้อง ตลอดจน ก่อสร้าง

ได้สะดวกย่ิงขึ น ระเบียบเรียบร้อย ไม่มีน  าท่วมขัง คอนกรีต หนาเฉล่ีย 0.05 นักท่องเท่ียว 2.ออกแบบ เขียนแบบ ประมาณ

เมตร กว้างเฉล่ีย 3.30-4.50  ราคาเสนอผู้บริหารลงนาม

  เมตร ยาว 108.00 เมตร อนุมัติแบบ

 หรือมีพื นท่ีไม่น้อยกว่า 3.ส่งแบบรูปรายการและ

 432.00 ตารางเมตร ประมาณการก่อสร้างให้กอง

 เชิงคุณภำพ คลังด าเนินการจ้างตาม

มีการปรับปรุงผิวจราจร ระเบียบพัสดุฯ

ถนนช่างฆ้อง ซอย 3 เพ่ือให้ 4.คณะกรรมการก าหนดราคา

ผู้ใช้เส้นทางสัญจรได้รับ กลางจัดท าราคากลางส่งกอง

ความสะดวกมากขึ น คลังด าเนินการฯ

5.ด าเนินการก่อสร้างตาม

ก าหนดระยะเวลาสัญญาจ้าง

3. ยุทธศำสตร์จังหวัด: 3 เมืองจุดหมายปลายทางแห่งการท่องเท่ียวเชิงประสบการณ์วัฒนธรรม

แผนงำน: เคหะและชุมชน งบประมำณ 174,000

ยุทธศำสตร์: 4 การพัฒนาด้านระบบโครงสร้างพื นฐาน ภูมิสถาปัตยกรรมในเขตเมืองเก่า พัฒนา

วัตถุประสงค์โครงการ
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ/เป้าหมาย

ผลลัพธ์โครงการ

ผลผลิต/เป้าหมายผลผลิต/

ตัวชี วัดผลผลิต

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

                       ควำมสอดคล้อง เอกสำรรำยละเอียดประกอบแผนกำรด ำเนินงำน พ.ศ. 2564

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

2. แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับท่ี 12: ยุทธศาสตร์ท่ี 7  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื นฐานและ หน่วยงำนด ำเนินงำน:  กองช่าง

 ระบบโลจิสติกส์ กลยุทธ์: 1 ก่อสร้างปรับปรุงและบ ารุงรักษา ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

บทท่ี 2 บัญชีโครงการยุทธศาสตร์ท่ี 4  แผนงานเคหะและชุมชน
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กลุ่มเป้าหมาย ขั นตอนการด าเนินงาน

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

(ต่อ)

6.ผู้ควบคุมงานจ้างตรวจสถานท่ี

ก่อสร้างและจัดท ารายงานการ

ก่อสร้าง

7.คณะกรรมการตรวจรับงาน

จ้าง,รายงานผลการตรวจรับ

งานให้ผู้บริหารทราบ

8.จัดท าฎีกาเบิกจ่ายส่งงาน

พัสดุฯ

9.งานตรวจสอบภายในตรวจ

สอบฎีกาก่อนเบิกจ่าย

10.เบิกจ่ายเงินให้ผู้รับจ้าง

ผลผลิต/เป้าหมายผลผลิต/

ตัวชี วัดผลผลิต

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564
วัตถุประสงค์โครงการ

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ/เป้าหมาย

ผลลัพธ์โครงการ

บทท่ี 2 บัญชีโครงการยุทธศาสตร์ท่ี 4  แผนงานเคหะและชุมชน
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ล ำดับท่ี 1.5

ภูมิสถาปัตยกรรมในเขตเมืองเก่า

4. หลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง: ความมีเหตุผล บำท

5. เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (LSEP): ไม่ใช่โครงการด้านการเกษตรและแหล่งน  า

6. SDG: เป้าหมายท่ี 9 สร้างโครงสร้างพื นฐานท่ีมีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมท่ีครอบคลุม เศรษฐกิจและการท่องเท่ียว

และย่ังยืน และส่งเสริมนวัตกรรม แผนพัฒนำท้องถิ่น:  (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม เปล่ียนแปลง (ครั งท่ี 1/2563) หน้า 52

สถำนท่ีด ำเนินงำน : ถนนท่านาง ตั งแต่ข้างร้านจ านง ถึงร้านก๋วยเต๋ียวคุณแดง

กลุ่มเป้าหมาย ขั นตอนการด าเนินงาน

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

1.เพ่ือให้ประชาชนในชุมชนได้รับ ผิวจราจรถนนท่านางตั งแต่ข้าง เชิงปริมำณ ประชาชนในชุมชน 1.ส ารวจตรวจสอบสถานท่ี

ความสะดวกจากการใช้เส้นทาง ร้านจ านงถึงร้านก๋วยเต๋ียว ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติก บ้านท่า-ท่านาง ก่อสร้าง

สัญจร คุณแดง ได้รับการปรับปรุงให้มี คอนกรีต หนาเฉล่ีย 0.05 และประชาชนใน 2.ออกแบบ เขียนแบบ ประมาณ

2.เพ่ือปรับปรุงผิวจราจรท่ีเป็น ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และ เมตร กว้างเฉล่ีย 4.20-5.00 พื นท่ีเขตเทศบาล ราคาเสนอผู้บริหารลงนาม

หลุมบ่อ ให้สามารถใช้งานได้ดี อ านวยความสะดวก ปลอดภัย เมตร ยาว 148.00 เมตร หรือ อนุมัติแบบ

ย่ิงขึ น แก่ผู้ใช้เส้นทางสัญจร มีพื นท่ีไม่น้อยกว่า 3.ส่งแบบรูปรายการและ

662.00 ตารางเมตร พร้อม ประมาณการก่อสร้างให้กอง

ก่อสร้างไหล่ทาง ค.ส.ล.หนา คลังด าเนินการจ้างตาม

เฉล่ีย0.10 เมตร กว้างเฉล่ีย ระเบียบพัสดุฯ

0.80-1.80 เมตร ยาว 145.00 4.คณะกรรมการก าหนดราคา

เมตร หรือมีพื นท่ีไม่น้อยกว่า กลางจัดท าราคากลางส่งกอง

359.00 ตารางเมตร พร้อม คลังด าเนินการฯ

ยกระดับฝาบ่อพัก ด.ส.ล. 5.ด าเนินการก่อสร้างตาม

จ านวน 30 บ่อ ก าหนดระยะเวลาสัญญาจ้าง

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

หน่วยงำนด ำเนินงำน:  กองช่าง

 ระบบโลจิสติกส์ กลยุทธ์: 1 ก่อสร้างปรับปรุงและบ ารุงรักษา ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

3. ยุทธศำสตร์จังหวัด: 3 เมืองจุดหมายปลายทางแห่งการท่องเท่ียวเชิงประสบการณ์วัฒนธรรม

วัตถุประสงค์โครงการ
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ/เป้าหมาย

ผลลัพธ์โครงการ

                       ควำมสอดคล้อง เอกสำรรำยละเอียดประกอบแผนกำรด ำเนินงำน พ.ศ. 2564

ผลผลิต/เป้าหมายผลผลิต/

ตัวชี วัดผลผลิต

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

2. แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับท่ี 12: ยุทธศาสตร์ท่ี 7  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื นฐานและ

แผนงำน: เคหะและชุมชน งบประมำณ 372,000

ยุทธศำสตร์: 4 การพัฒนาด้านระบบโครงสร้างพื นฐาน ภูมิสถาปัตยกรรมในเขตเมืองเก่า พัฒนา

บทท่ี 2 บัญชีโครงการยุทธศาสตร์ท่ี 4  แผนงานเคหะและชุมชน
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กลุ่มเป้าหมาย ขั นตอนการด าเนินงาน

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

(ต่อ)

เชิงคุณภำพ 6.ผู้ควบคุมงานจ้างตรวจสถานท่ี

มีการปรับปรุงผิวจราจร ก่อสร้างและจัดท ารายงานการ

พร้อมขยายไหล่ทางและยก ก่อสร้าง

ระดับฝาบ่อพัก ถนนท่านาง 7.คณะกรรมการตรวจรับงาน

ตั งแต่ข้างร้านจ านงถึงร้าน จ้าง,รายงานผลการตรวจรับ

ก๋วยเต๋ียวคุณแดง เพ่ือให้ผู้ใช้ งานให้ผู้บริหารทราบ

เส้นทางสัญจรได้รับความ 8.จัดท าฎีกาเบิกจ่ายส่งงาน

สะดวก และปลอดภัยมาก พัสดุฯ

ย่ิงขึ น 9.งานตรวจสอบภายในตรวจ

สอบฎีกาก่อนเบิกจ่าย

10.เบิกจ่ายเงินให้ผู้รับจ้าง

3.ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุง

วัตถุประสงค์โครงการ
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ/เป้าหมาย

ผลลัพธ์โครงการ

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564ผลผลิต/เป้าหมายผลผลิต/

ตัวชี วัดผลผลิต

บทท่ี 2 บัญชีโครงการยุทธศาสตร์ท่ี 4  แผนงานเคหะและชุมชน
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ล ำดับท่ี 1.6

ภูมิสถาปัตยกรรมในเขตเมืองเก่า

4. หลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง: ความมีเหตุผล บำท

5. เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (LSEP): ไม่ใช่โครงการด้านการเกษตรและแหล่งน  า

6. SDG: เป้าหมายท่ี 9 สร้างโครงสร้างพื นฐานท่ีมีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมท่ีครอบคลุม เศรษฐกิจและการท่องเท่ียว

และย่ังยืน และส่งเสริมนวัตกรรม แผนพัฒนำท้องถิ่น: (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม เปล่ียนแปลง (ครั งท่ี 1/2563) หน้า 53

สถำนท่ีด ำเนินงำน: ถนนภาติกาวงศ์

กลุ่มเป้าหมาย ขั นตอนการด าเนินงาน

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

1.เพ่ือให้ประชาชนในชุมชนได้รับ ผิวจราจรถนนภาติกาวงศ์  ได้รับ เฃิงปริมำณ ประชาชนในชุมชน 1.ส ารวจตรวจสอบสถานท่ี

ความสะดวกจากการใช้เส้นทาง การปรับปรุงให้มีความเป็นระเบียบ ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติก ชัยมงคล ตลอดจน ก่อสร้าง

สัญจร เรียบร้อย ไม่ก่อให้เกิดอันตราย คอนกรีต หนาเฉล่ีย 0.05 ประชาชนในพื นท่ี 2.ออกแบบ เขียนแบบ ประมาณ

2.เพ่ือปรับปรุงผิวจราจรท่ีเป็น แก่ผู้ใช้เส้นทางสัญจร เมตร กว้างเฉล่ีย 4.00- เขตเทศบาล ราคาเสนอผู้บริหารลงนาม

หลุมบ่อ ให้สามารถใช้งานได้ดี 8.00 เมตร ยาว 148.00 อนุมัติแบบ

ย่ิงขึ น  เมตร หรือมีพื นท่ีไม่น้อย 3.ส่งแบบรูปรายการและ

กว่า 870.00 ตารางเมตร ประมาณการก่อสร้างให้กอง

เชิงคุณภำพ คลังด าเนินการจ้างตาม

มีการปรับปรุงผิวจราจรถนน ระเบียบพัสดุฯ

ภาติกาวงศ์ เพ่ือให้ผู้ใช้เส้นทาง 4.คณะกรรมการก าหนดราคา

สัญจรได้รับความสะดวก กลางจัดท าราคากลางส่งกอง

ปลอดภัยมากย่ิงขึ น คลังด าเนินการฯ

5.ด าเนินการก่อสร้างตาม

ก าหนดระยะเวลาสัญญาจ้าง

ยุทธศำสตร์: 4 การพัฒนาด้านระบบโครงสร้างพื นฐาน ภูมิสถาปัตยกรรมในเขตเมืองเก่า พัฒนา

2. แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับท่ี 12: ยุทธศาสตร์ท่ี 7  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื นฐานและ หน่วยงำนด ำเนินงำน:  กองช่าง

 ระบบโลจิสติกส์ กลยุทธ์: 1 ก่อสร้างปรับปรุงและบ ารุงรักษา ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

3. ยุทธศำสตร์จังหวัด: 3 เมืองจุดหมายปลายทางแห่งการท่องเท่ียวเชิงประสบการณ์วัฒนธรรม

แผนงำน: เคหะและชุมชน งบประมำณ 268,000

เอกสำรรำยละเอียดประกอบแผนกำรด ำเนินงำน พ.ศ. 2564

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

                       ควำมสอดคล้อง

วัตถุประสงค์โครงการ
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ/เป้าหมาย

ผลลัพธ์โครงการ

ผลผลิต/เป้าหมายผลผลิต/

ตัวชี วัดผลผลิต

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

บทท่ี 2 บัญชีโครงการยุทธศาสตร์ท่ี 4  แผนงานเคหะและชุมชน
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กลุ่มเป้าหมาย ขั นตอนการด าเนินงาน

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

(ต่อ)

6.ผู้ควบคุมงานจ้างตรวจสถานท่ี

ก่อสร้างและจัดท ารายงานการ

ก่อสร้าง

7.คณะกรรมการตรวจรับงาน

จ้าง,รายงานผลการตรวจรับ

งานให้ผู้บริหารทราบ

8.จัดท าฎีกาเบิกจ่ายส่งงาน

พัสดุฯ

9.งานตรวจสอบภายในตรวจ

สอบฎีกาก่อนเบิกจ่าย

10.เบิกจ่ายเงินให้ผู้รับจ้าง

วัตถุประสงค์โครงการ
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ/เป้าหมาย

ผลลัพธ์โครงการ

ผลผลิต/เป้าหมายผลผลิต/

ตัวชี วัดผลผลิต

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

บทท่ี 2 บัญชีโครงการยุทธศาสตร์ท่ี 4  แผนงานเคหะและชุมชน



 2 - 100

ล ำดับท่ี 1.7

ภูมิสถาปัตยกรรมในเขตเมืองเก่า

4. หลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง: ความมีเหตุผล บำท

5. เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (LSEP): ไม่ใช่โครงการด้านการเกษตรและแหล่งน  า

6. SDG: เป้าหมายท่ี 9 สร้างโครงสร้างพื นฐานท่ีมีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมท่ีครอบคลุม เศรษฐกิจและการท่องเท่ียว

และย่ังยืน และส่งเสริมนวัตกรรม แผนพัฒนำท้องถิ่น: (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม เปล่ียนแปลง (ครั งท่ี 1/2563) หน้า 50

สถำนท่ีด ำเนินงำน: ถนนสันป่ายาง ซอย 10

กลุ่มเป้าหมาย ขั นตอนการด าเนินงาน

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

เพ่ือให้ประชาชนในชุมชน ผิวจราจรถนนสันป่ายาง ซอย 10 เชิงปริมำณ ประชาชนในชุมชน 1.ส ารวจตรวจสอบสถานท่ี

ได้รับความสะดวกจากการ ได้รับการปรับปรุง ให้มีความเป็น ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติก ไก่แก้ว ตลอดจน ก่อสร้าง

ใช้เส้นทางสัญจร ระเบียบ เรียบร้อย และไม่ก่อ คอนกรีต หนาเฉล่ีย 0.05 ประชาชนในพื นท่ี 2.ออกแบบ เขียนแบบ ประมาณ

ให้เกิดน  าท่วมขัง เมตร กว้างเฉล่ีย 3.00-3.50 เขตเทศบาล ราคาเสนอผู้บริหารลงนาม

เมตร ยาว 74.50 เมตร หรือ อนุมัติแบบ

มีพื นท่ีไม่น้อยกว่า235.00 3.ส่งแบบรูปรายการและ

ตารางเมตรพร้อมยกขอบราง ประมาณการก่อสร้างให้กอง

ระบายน  า ค.ส.ล.กว้าง 0.50 คลังด าเนินการจ้างตาม

เมตร ยาว 74.50 เมตร ระเบียบพัสดุฯ

เชิงคุณภำพ 4.คณะกรรมการก าหนดราคา

มีการปรับปรุงผิวจราจร กลางจัดท าราคากลางส่งกอง

และยกขอบรางระบายน  า คลังด าเนินการฯ

ถนนสันป่ายาง ซอย 10 เพ่ือ 5.ด าเนินการก่อสร้างตาม

ก าหนดระยะเวลาสัญญาจ้าง

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

กลยุทธ์: 1 ก่อสร้างปรับปรุงและบ ารุงรักษา ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

3. ยุทธศำสตร์จังหวัด: 3 เมืองจุดหมายปลายทางแห่งการท่องเท่ียวเชิงประสบการณ์วัฒนธรรม

แผนงำน: เคหะและชุมชน งบประมำณ 150,000

ยุทธศำสตร์: 4 การพัฒนาด้านระบบโครงสร้างพื นฐาน ภูมิสถาปัตยกรรมในเขตเมืองเก่า พัฒนา

 ระบบโลจิสติกส์

หน่วยงำนด ำเนินงำน:  กองช่าง

โครงกำร :  ปรับปรุงถนน ทางเท้า ซอย ภายในเขตเทศบาล

2. แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับท่ี 12: ยุทธศาสตร์ท่ี 7  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื นฐานและ

                       ควำมสอดคล้อง เอกสำรรำยละเอียดประกอบแผนกำรด ำเนินงำน พ.ศ. 2564

1. แผนยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี: ยุทธศาสตร์ท่ี 2 : ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

วัตถุประสงค์โครงการ
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ/เป้าหมาย

ผลลัพธ์โครงการ

ผลผลิต/เป้าหมายผลผลิต/

ตัวชี วัดผลผลิต

บทท่ี 2 บัญชีโครงการยุทธศาสตร์ท่ี 4  แผนงานเคหะและชุมชน
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กลุ่มเป้าหมาย ขั นตอนการด าเนินงาน

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

(ต่อ)

ให้ผู้ใช้เส้นทางสัญจรได้รับ 6.ผู้ควบคุมงานจ้างตรวจสถานท่ี

ความสะดวกย่ิงขึ น ก่อสร้างและจัดท ารายงานการ

ก่อสร้าง

7.คณะกรรมการตรวจรับงาน

จ้าง,รายงานผลการตรวจรับ

งานให้ผู้บริหารทราบ

8.จัดท าฎีกาเบิกจ่ายส่งงาน

พัสดุฯ

9.งานตรวจสอบภายในตรวจ

สอบฎีกาก่อนเบิกจ่าย

10.เบิกจ่ายเงินให้ผู้รับจ้าง

วัตถุประสงค์โครงการ
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ/เป้าหมาย

ผลลัพธ์โครงการ

ผลผลิต/เป้าหมายผลผลิต/

ตัวชี วัดผลผลิต

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

บทท่ี 2 บัญชีโครงการยุทธศาสตร์ท่ี 4  แผนงานเคหะและชุมชน
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ล ำดับท่ี 2.1

ภูมิสถาปัตยกรรมในเขตเมืองเก่า

4. หลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง: ความมีเหตุผล บำท

5. เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (LSEP): ไม่ใช่โครงการด้านการเกษตรและแหล่งน  า

6. SDG: เป้าหมายท่ี 9 สร้างโครงสร้างพื นฐานท่ีมีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมท่ีครอบคลุม เศรษฐกิจและการท่องเท่ียว

และย่ังยืน และส่งเสริมนวัตกรรม แผนพัฒนำท้องถิ่น: (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม เปล่ียนแปลง (ครั งท่ี 1/2563) หน้า 61

สถำนท่ีด ำเนินงำน : ถนนสันป่ายาง ซอย 16 (ซอยข้างศาลเจ้าแม่ทับทิม)

กลุ่มเป้าหมาย ขั นตอนการด าเนินงาน

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

เพ่ือแก้ไขปัญหาน  าท่วมขัง รางระบายน  าถนนสันป่ายาง เชิงปริมำณ ประชาชนในชุมชน 1.ส ารวจตรวจสอบสถานท่ี

และไม่ก่อให้เกิดน  าเน่าเสีย ซอย 16  ได้รับการก่อสร้าง ก่อสร้างรางระบายน  าค.ส.ล. หนองเส้ง และ ก่อสร้าง

 เพ่ือแก้ไขปัญหาน  าท่วมขัง กว้างเฉล่ีย 0.30 เมตร ลึก ประชาชนในเขต 2.ออกแบบ เขียนแบบ ประมาณ

0.30-0.50 เมตร พื นท่ีเทศบาล ราคาเสนอผู้บริหารลงนาม

ยาว 132.00 เมตร อนุมัติแบบ

เชิงคุณภำพ 3.ส่งแบบรูปรายการและ

มีการก่อสร้างรางระบายน  า ประมาณการก่อสร้างให้กอง

ถนนสันป่ายาง ซอย 16 คลังด าเนินการจ้างตาม

เพ่ือแก้ไขปัญหาน  าท่วมขัง ระเบียบพัสดุฯ

4.คณะกรรมการก าหนดราคา

กลางจัดท าราคากลางส่งกอง

คลังด าเนินการฯ

5.ด าเนินการก่อสร้างตาม

ก าหนดระยะเวลาสัญญาจ้าง

เอกสำรรำยละเอียดประกอบแผนกำรด ำเนินงำน พ.ศ. 2564

1. แผนยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี: ยุทธศาสตร์ท่ี 2 : ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน โครงกำร : ก่อสร้างท่อ/รางระบายน  า ภายในเขตเทศบาล

แผนงำน: เคหะและชุมชน งบประมำณ 256,000

                       ควำมสอดคล้อง

ยุทธศำสตร์: 4 การพัฒนาด้านระบบโครงสร้างพื นฐาน ภูมิสถาปัตยกรรมในเขตเมืองเก่า พัฒนา

2. แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับท่ี 12: ยุทธศาสตร์ท่ี 7  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื นฐานและ หน่วยงำนด ำเนินงำน:  กองช่าง

 ระบบโลจิสติกส์ กลยุทธ์: 1 ก่อสร้างปรับปรุงและบ ารุงรักษา ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

3. ยุทธศำสตร์จังหวัด: 3 เมืองจุดหมายปลายทางแห่งการท่องเท่ียวเชิงประสบการณ์วัฒนธรรม

วัตถุประสงค์โครงการ
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ/เป้าหมาย

ผลลัพธ์โครงการ

ผลผลิต/เป้าหมายผลผลิต/

ตัวชี วัดผลผลิต

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

บทท่ี 2 บัญชีโครงการยุทธศาสตร์ท่ี 4  แผนงานเคหะและชุมชน



 2 - 103

กลุ่มเป้าหมาย ขั นตอนการด าเนินงาน

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

(ต่อ)

6.ผู้ควบคุมงานจ้างตรวจสถานท่ี

ก่อสร้างและจัดท ารายงานการ

ก่อสร้าง

7.คณะกรรมการตรวจรับงาน

จ้าง,รายงานผลการตรวจรับ

งานให้ผู้บริหารทราบ

8.จัดท าฎีกาเบิกจ่ายส่งงาน

พัสดุฯ

9.งานตรวจสอบภายในตรวจ

สอบฎีกาก่อนเบิกจ่าย

10.เบิกจ่ายเงินให้ผู้รับจ้าง

วัตถุประสงค์โครงการ
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ/เป้าหมาย

ผลลัพธ์โครงการ

ผลผลิต/เป้าหมายผลผลิต/

ตัวชี วัดผลผลิต

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

บทท่ี 2 บัญชีโครงการยุทธศาสตร์ท่ี 4  แผนงานเคหะและชุมชน
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ล ำดับท่ี 2.2

ภูมิสถาปัตยกรรมในเขตเมืองเก่า

4. หลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง: ความมีเหตุผล บำท

5. เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (LSEP): ไม่ใช่โครงการด้านการเกษตรและแหล่งน  า

6. SDG: เป้าหมายท่ี 9 สร้างโครงสร้างพื นฐานท่ีมีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมท่ีครอบคลุม เศรษฐกิจและการท่องเท่ียว

และย่ังยืน และส่งเสริมนวัตกรรม แผนพัฒนำท้องถิ่น: (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม เปล่ียนแปลง (ครั งท่ี 1/2563) หน้า 62

สถำนท่ีด ำเนินงำน :ถนนสันป่ายาง ข้างห้องสมุดประฃาชน ตั งแต่บ้านนายบุญช่วย ถึงร้านเรไร

กลุ่มเป้าหมาย ขั นตอนการด าเนินงาน

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

1.เพ่ือแก้ไขปัญหาน  าท่วมขังและ รางระบายน  าถนนสันป่ายาง เชิงปริมำณ ประชาชนในชุมชนไก่แก้ว 1.ส ารวจตรวจสอบสถานท่ี

ไม่ก่อให้เกิดน  าเน่าเสีย ข้างสมุดประชาชน ตั งแต่บ้าน ก่อสร้างรางระบายน  าค.ส.ล. เขตเทศบาล ก่อสร้าง

2.เพ่ือก่อสร้างรางระบายน  า นายบุญช่วย ถึงร้านเรไร ได้รับ กว้างเฉล่ีย 0.30 เมตร ลึก 2.ออกแบบ เขียนแบบ ประมาณ

แก้ไขปัญหาและบรรเทาความ การก่อสร้างรางระบายน  า 0.30-0.50 เมตร ราคาเสนอผู้บริหารลงนาม

เดือนร้อนแก่ผู้ใช้เส้นทางสัญจร เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาน  า ยาว 68.00 เมตร อนุมัติแบบ

ให้ได้รับความสะดวกมากย่ิงขึ น ท่วมขัง เชิงคุณภำพ 3.ส่งแบบรูปรายการและ

มีการก่อสร้างรางระบายน  า ประมาณการก่อสร้างให้กอง

ถนนสันป่ายาง ข้างห้อง คลังด าเนินการจ้างตาม

สมุดประชาชน ตั งแต่บ้าน ระเบียบพัสดุฯ

นายบุญช่วย ถึงร้านเรไร 4.คณะกรรมการก าหนดราคา

เพ่ือแก้ไขปัญหาน  าท่วมขัง กลางจัดท าราคากลางส่งกอง

คลังด าเนินการฯ

5.ด าเนินการก่อสร้างตาม

ก าหนดระยะเวลาสัญญาจ้าง

                       ควำมสอดคล้อง เอกสำรรำยละเอียดประกอบแผนกำรด ำเนินงำน พ.ศ. 2564

1. แผนยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี: ยุทธศาสตร์ท่ี 2 : ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน โครงกำร : ก่อสร้างท่อ/รางระบายน  า ภายในเขตเทศบาล

2. แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับท่ี 12: ยุทธศาสตร์ท่ี 7  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื นฐานและ หน่วยงำนด ำเนินงำน:  กองช่าง

 ระบบโลจิสติกส์ กลยุทธ์: 1 ก่อสร้างปรับปรุงและบ ารุงรักษา ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

3. ยุทธศำสตร์จังหวัด: 3 เมืองจุดหมายปลายทางแห่งการท่องเท่ียวเชิงประสบการณ์วัฒนธรรม

แผนงำน: เคหะและชุมชน งบประมำณ 131,000

ยุทธศำสตร์: 4 การพัฒนาด้านระบบโครงสร้างพื นฐาน ภูมิสถาปัตยกรรมในเขตเมืองเก่า พัฒนา

วัตถุประสงค์โครงการ
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ/เป้าหมาย

ผลลัพธ์โครงการ

ผลผลิต/เป้าหมายผลผลิต/

ตัวชี วัดผลผลิต

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

บทท่ี 2 บัญชีโครงการยุทธศาสตร์ท่ี 4  แผนงานเคหะและชุมชน
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กลุ่มเป้าหมาย ขั นตอนการด าเนินงาน

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

(ต่อ)

6.ผู้ควบคุมงานจ้างตรวจสถานท่ี

ก่อสร้างและจัดท ารายงานการ

ก่อสร้าง

7.คณะกรรมการตรวจรับงาน

จ้าง,รายงานผลการตรวจรับ

งานให้ผู้บริหารทราบ

8.จัดท าฎีกาเบิกจ่ายส่งงาน

พัสดุฯ

9.งานตรวจสอบภายในตรวจ

สอบฎีกาก่อนเบิกจ่าย

10.เบิกจ่ายเงินให้ผู้รับจ้าง

วัตถุประสงค์โครงการ
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ/เป้าหมาย

ผลลัพธ์โครงการ

ผลผลิต/เป้าหมายผลผลิต/

ตัวชี วัดผลผลิต

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

บทท่ี 2 บัญชีโครงการยุทธศาสตร์ท่ี 4  แผนงานเคหะและชุมชน
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ล ำดับท่ี 2.3

ภูมิสถาปัตยกรรมในเขตเมืองเก่า

4. หลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง: ความมีเหตุผล บำท

5. เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (LSEP): ไม่ใช่โครงการด้านการเกษตรและแหล่งน  า

6. SDG: เป้าหมายท่ี 9 สร้างโครงสร้างพื นฐานท่ีมีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมท่ีครอบคลุม เศรษฐกิจและการท่องเท่ียว

และย่ังยืน และส่งเสริมนวัตกรรม แผนพัฒนำท้องถิ่น:  (พ.ศ.2561-2565) หน้า 3-212

สถำนท่ีด ำเนินงำน : ถนนสนามกีฬา ซอย 4 ก - ซอย 4 ข

กลุ่มเป้าหมาย ขั นตอนการด าเนินงาน

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

1.เพ่ือแก้ไขปัญหาน  าท่วมขังและ ท่อระบายน  าถนนสนามกีฬา เชิงปริมำณ ประชาชนในชุมชน 1.ส ารวจตรวจสอบสถานท่ี

ไม่ก่อให้เกิดน  าเน่าเสีย ซอย 4 ก - ซอย 4 ข ได้รับการ ก่อสร้างวางท่อระบายน  า สันดอนรอม และ ก่อสร้าง

2.เพ่ือก่อสร้างวางท่อระบายน  า ก่อสร้าง เพ่ือป้องกันปัญหาน  า ค.ส.ล. ขนาด ø 0.4 เมตร ประชาชนในพื นท่ี 2.ออกแบบ เขียนแบบ ประมาณ

แก้ไขปัญหาและบรรเทาความ ท่วมขัง และเน่าเสีย เพ่ือให้ผู้ใช้ พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. จ านวน เขตเทศบาล ราคาเสนอผู้บริหารลงนาม

เดือดร้อนแก่ผู้ใช้เส้นทางสัญจร เส้นทางสัญจรได้รับความสะดวก 57 บ่อ ความยาวไม่น้อยกว่า อนุมัติแบบ

 ให้ได้รับความสะดวกปลอดภัย มากย่ิงขึ น 565.00 เมตร 3.ส่งแบบรูปรายการและ

เชิงคุณภำพ ประมาณการก่อสร้างให้กอง

มีการก่อสร้างวางท่อระบาย คลังด าเนินการจ้างตาม

น  าถนนสนามกีฬา ซอย 4 ก- ระเบียบพัสดุฯ

ซอย 4 ข เพ่ือแก้ไขปัญหา 4.คณะกรรมการก าหนดราคา

น  าท่วมขังและอ านวย กลางจัดท าราคากลางส่งกอง

ความสะดวกแก่ผู้ใช้ คลังด าเนินการฯ

เส้นทางสัญจร 5.ด าเนินการก่อสร้างตาม

ก าหนดระยะเวลาสัญญาจ้าง

                       ควำมสอดคล้อง เอกสำรรำยละเอียดประกอบแผนกำรด ำเนินงำน พ.ศ. 2564

1. แผนยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี: ยุทธศาสตร์ท่ี 2 : ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน โครงกำร : ก่อสร้างท่อ/รางระบายน  า ภายในเขตเทศบาล

2. แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับท่ี 12: ยุทธศาสตร์ท่ี 7  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื นฐานและ หน่วยงำนด ำเนินงำน:  กองช่าง

 ระบบโลจิสติกส์ กลยุทธ์: 1 ก่อสร้างปรับปรุงและบ ารุงรักษา ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

3. ยุทธศำสตร์จังหวัด: 3 เมืองจุดหมายปลายทางแห่งการท่องเท่ียวเชิงประสบการณ์วัฒนธรรม

แผนงำน: เคหะและชุมชน งบประมำณ 830,000

ยุทธศำสตร์: 4 การพัฒนาด้านระบบโครงสร้างพื นฐาน ภูมิสถาปัตยกรรมในเขตเมืองเก่า พัฒนา

วัตถุประสงค์โครงการ
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ/เป้าหมาย

ผลลัพธ์โครงการ

ผลผลิต/เป้าหมายผลผลิต/

ตัวชี วัดผลผลิต

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

บทท่ี 2 บัญชีโครงการยุทธศาสตร์ท่ี 4  แผนงานเคหะและชุมชน
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กลุ่มเป้าหมาย ขั นตอนการด าเนินงาน

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

(ต่อ)

6.ผู้ควบคุมงานจ้างตรวจสถานท่ี

ก่อสร้างและจัดท ารายงานการ

ก่อสร้าง

7.คณะกรรมการตรวจรับงาน

จ้าง,รายงานผลการตรวจรับ

งานให้ผู้บริหารทราบ

8.จัดท าฎีกาเบิกจ่ายส่งงาน

พัสดุฯ

9.งานตรวจสอบภายในตรวจ

สอบฎีกาก่อนเบิกจ่าย

10.เบิกจ่ายเงินให้ผู้รับจ้าง

วัตถุประสงค์โครงการ
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ/เป้าหมาย

ผลลัพธ์โครงการ

ผลผลิต/เป้าหมายผลผลิต/

ตัวชี วัดผลผลิต

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

บทท่ี 2 บัญชีโครงการยุทธศาสตร์ท่ี 4  แผนงานเคหะและชุมชน
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ล ำดับท่ี 2.4

ภูมิสถาปัตยกรรมในเขตเมืองเก่า

4. หลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง: ความมีเหตุผล บำท

5. เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (LSEP): ไม่ใช่โครงการด้านการเกษตรและแหล่งน  า

6. SDG: เป้าหมายท่ี 9 สร้างโครงสร้างพื นฐานท่ีมีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมท่ีครอบคลุม เศรษฐกิจและการท่องเท่ียว

และย่ังยืน และส่งเสริมนวัตกรรม แผนพัฒนำท้องถิ่น:   (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม เปล่ียนแปลง (ครั งท่ี 1/2563) หน้า 64

สถำนท่ีด ำเนินงำน : : ถนนสันป่ายาง ตั งแต่หน้า YMCA ถึงหน้าโรงเรียนเทศบาลสันป่ายางหลวง

กลุ่มเป้าหมาย ขั นตอนการด าเนินงาน

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

เพ่ือปรับปรุงฝารางระบายน  า ฝารางระบายน  าถนนสันป่ายาง เชิงปริมำณ ประชาชนในชุมชน 1.ส ารวจตรวจสอบสถานท่ี

ให้ได้มาตรฐานไม่ก่อให้เกิด ตั งแต่หน้า YMCA ถึงหน้าโรงเรียน ปรับปรุงฝารางระบายน  า บ้านท่า-ท่านาง ก่อสร้าง

อันตรายแก่ผู้ใช้เส้นทางสัญจร เทศบาลสันป่ายางหลวง ได้รับ ต.ส.ล ยาว 460.00 เมตร. และประชาชนใน 2.ออกแบบ เขียนแบบ ประมาณ

การปรับปรุง เพ่ือป้องกันและ เชิงคุณภำพ พื นท่ีเขตเทศบาล ราคาเสนอผู้บริหารลงนาม

ไม่ก่อให้เกิดอันตรายแก่ผู้ใช้เส้น มีการปรับปรุงถนนสันป่ายาง อนุมัติแบบ

ทางสัญจร ตั งแต่หน้า YMCA ถึงหน้า 3.ส่งแบบรูปรายการและ

โรงเรียนเทศบาลสันป่ายาง ประมาณการก่อสร้างให้กอง

หลวง เพ่ือความสะดวก คลังด าเนินการจ้างตาม

ปลอดภัยแก่ผู้ใช้เส้นทาง ระเบียบพัสดุฯ

สัญจร 4.คณะกรรมการก าหนดราคา

กลางจัดท าราคากลางส่งกอง

คลังด าเนินการฯ

5.ด าเนินการก่อสร้างตาม

ก าหนดระยะเวลาสัญญาจ้าง

                       ควำมสอดคล้อง เอกสำรรำยละเอียดประกอบแผนกำรด ำเนินงำน พ.ศ. 2564

1. แผนยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี: ยุทธศาสตร์ท่ี 2 : ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน โครงกำร : ก่อสร้างท่อ/รางระบายน  า ภายในเขตเทศบาล

2. แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับท่ี 12: ยุทธศาสตร์ท่ี 7  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื นฐานและ หน่วยงำนด ำเนินงำน:  กองช่าง

 ระบบโลจิสติกส์ กลยุทธ์: 1 ก่อสร้างปรับปรุงและบ ารุงรักษา ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

3. ยุทธศำสตร์จังหวัด: 3 เมืองจุดหมายปลายทางแห่งการท่องเท่ียวเชิงประสบการณ์วัฒนธรรม

แผนงำน: เคหะและชุมชน งบประมำณ 497,000

ยุทธศำสตร์: 4 การพัฒนาด้านระบบโครงสร้างพื นฐาน ภูมิสถาปัตยกรรมในเขตเมืองเก่า พัฒนา

วัตถุประสงค์โครงการ
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ/เป้าหมาย

ผลลัพธ์โครงการ

ผลผลิต/เป้าหมายผลผลิต/

ตัวชี วัดผลผลิต

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

บทท่ี 2 บัญชีโครงการยุทธศาสตร์ท่ี 4  แผนงานเคหะและชุมชน
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กลุ่มเป้าหมาย ขั นตอนการด าเนินงาน

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

(ต่อ)

6.ผู้ควบคุมงานจ้างตรวจสถานท่ี

ก่อสร้างและจัดท ารายงานการ

ก่อสร้าง

7.คณะกรรมการตรวจรับงาน

จ้าง,รายงานผลการตรวจรับ

งานให้ผู้บริหารทราบ

8.จัดท าฎีกาเบิกจ่ายส่งงาน

พัสดุฯ

9.งานตรวจสอบภายในตรวจ

สอบฎีกาก่อนเบิกจ่าย

10.เบิกจ่ายเงินให้ผู้รับจ้าง

วัตถุประสงค์โครงการ
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ/เป้าหมาย

ผลลัพธ์โครงการ

ผลผลิต/เป้าหมายผลผลิต/

ตัวชี วัดผลผลิต

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

บทท่ี 2 บัญชีโครงการยุทธศาสตร์ท่ี 4  แผนงานเคหะและชุมชน
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ล ำดับท่ี 2.5

ภูมิสถาปัตยกรรมในเขตเมืองเก่า

4. หลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง: ความมีเหตุผล บำท

5. เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (LSEP): ไม่ใช่โครงการด้านการเกษตรและแหล่งน  า

6. SDG: เป้าหมายท่ี 9 สร้างโครงสร้างพื นฐานท่ีมีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมท่ีครอบคลุม เศรษฐกิจและการท่องเท่ียว

และย่ังยืน และส่งเสริมนวัตกรรม แผนพัฒนำท้องถิ่น:   (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม เปล่ียนแปลง (ครั งท่ี 1/2563) หน้า 62

สถำนท่ีด ำเนินงำน : :  ถนนจิตตวงศ์พันธ์รังรรค์ ซอย 12

กลุ่มเป้าหมาย ขั นตอนการด าเนินงาน

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

1.เพ่ือแก้ไขปัญหาน  าท่วมขัง รางระบายน  า ถนนจิตตวงศ์ เชิงปริมำณ ประชาชนในชุมชน 1.ส ารวจตรวจสอบสถานท่ี

และไม่ก่อให้เกิดน  าเน่าเสีย พันธ์รังสรรค์ซอย 12 ได้รับการ ปรับปรุงยกระดับของราง ช่างฆ้อง และ ก่อสร้าง

2.เพ่ือปรับปรุงรางระบายน  า ปรับปรุงยกระดับขอบรางระบาย ระบายน  า กว้าง 0.50 เมตร ประชาชนในพื นท่ี 2.ออกแบบ เขียนแบบ ประมาณ

 ให้ได้มาตรฐานไม่ก่อสร้างเกิด น  า ป้องกันอุบัติเหตุจากการใช้ ยาว 71.00 เมตร  พร้อมขุด เขตเทศบาล ราคาเสนอผู้บริหารลงนาม

อันตรายแก่ผู้ใช้เส้นทางสัญจร เส้นทางสัญจรและแก้ไขปัญหา ลอกรางระบายน  า ยาว 71.00 อนุมัติแบบ

กล่ินเหม็นจากอุดตันของท่อ เมตร 3.ส่งแบบรูปรายการและ

ระบายน  า เชิงคุณภำพ ประมาณการก่อสร้างให้กอง

มีการปรับปรุงถนนจิตตวงศ์ คลังด าเนินการจ้างตาม

พันธ์รังสรรค์ ซอย 12 เพ่ือ ระเบียบพัสดุฯ

ความสะดวกปลอดภัยแก่ผู้ 4.คณะกรรมการก าหนดราคา

ใช้เส้นทางสัญจร กลางจัดท าราคากลางส่งกอง

คลังด าเนินการฯ

5.ด าเนินการก่อสร้างตาม

ก าหนดระยะเวลาสัญญาจ้าง

                       ควำมสอดคล้อง เอกสำรรำยละเอียดประกอบแผนกำรด ำเนินงำน พ.ศ. 2564

1. แผนยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี: ยุทธศาสตร์ท่ี 2 : ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน โครงกำร : ก่อสร้างท่อ/รางระบายน  า ภายในเขตเทศบาล

2. แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับท่ี 12: ยุทธศาสตร์ท่ี 7  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื นฐานและ หน่วยงำนด ำเนินงำน:  กองช่าง

 ระบบโลจิสติกส์ กลยุทธ์: 1 ก่อสร้างปรับปรุงและบ ารุงรักษา ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

3. ยุทธศำสตร์จังหวัด: 3 เมืองจุดหมายปลายทางแห่งการท่องเท่ียวเชิงประสบการณ์วัฒนธรรม

แผนงำน: เคหะและชุมชน งบประมำณ 99,500

ยุทธศำสตร์: 4 การพัฒนาด้านระบบโครงสร้างพื นฐาน ภูมิสถาปัตยกรรมในเขตเมืองเก่า พัฒนา

วัตถุประสงค์โครงการ
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ/เป้าหมาย

ผลลัพธ์โครงการ

ผลผลิต/เป้าหมายผลผลิต/

ตัวชี วัดผลผลิต

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

บทท่ี 2 บัญชีโครงการยุทธศาสตร์ท่ี 4  แผนงานเคหะและชุมชน
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กลุ่มเป้าหมาย ขั นตอนการด าเนินงาน

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

6.ผู้ควบคุมงานจ้างตรวจสถานท่ี

ก่อสร้างและจัดท ารายงานการ

ก่อสร้าง

7.คณะกรรมการตรวจรับงาน

จ้าง,รายงานผลการตรวจรับ

งานให้ผู้บริหารทราบ

8.จัดท าฎีกาเบิกจ่ายส่งงาน

พัสดุฯ

9.งานตรวจสอบภายในตรวจ

สอบฎีกาก่อนเบิกจ่าย

10.เบิกจ่ายเงินให้ผู้รับจ้าง

วัตถุประสงค์โครงการ
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ/เป้าหมาย

ผลลัพธ์โครงการ

ผลผลิต/เป้าหมายผลผลิต/

ตัวชี วัดผลผลิต

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

บทท่ี 2 บัญชีโครงการยุทธศาสตร์ท่ี 4  แผนงานเคหะและชุมชน
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ล ำดับท่ี 3

ภูมิสถาปัตยกรรมในเขตเมืองเก่า

4. หลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง: ความมีเหตุผล บำท

5. เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (LSEP): ไม่ใช่โครงการด้านการเกษตรและแหล่งน  า

6. SDG: เป้าหมายท่ี 9 สร้างโครงสร้างพื นฐานท่ีมีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมท่ีครอบคลุม เศรษฐกิจและการท่องเท่ียว

และย่ังยืน และส่งเสริมนวัตกรรม แผนพัฒนำท้องถิ่น:    (พ.ศ.2561-2565) หน้า 3-233

สถำนท่ีด ำเนินงำน : :  พื นท่ีในเขตเทศบาลเมืองล าพูน

กลุ่มเป้าหมาย ขั นตอนการด าเนินงาน

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

เพ่ือบ ารุงรักษา ซ่อมแซม ไฟฟ้าสาธารณะท่ีติดตั ง เชิงปริมำณ ชุมชนในเขตเทศบาล 1.ขออนุมัติจ้างเหมาบุคคล 

และติดตั งอุปกรณ์ไฟฟ้า บริเวณถนน ซอย ต่างๆ บ ารุงรักษา ซ่อมแซมไฟฟ้า ทั ง 17 ชุมชน ตลอดจน 5 ราย

ภายในเขตเทศบาล ในเขตเทศบาล ได้รับการ สาธารณะจ านวนไม่น้อยกว่า ผู้ใช้เส้นทางสัญจร 2.ส่งเอกสารจ้างเหมาให้กอง

ดูแล บ ารุงรักษา และ 120 สาย จากจ านวนไฟฟ้า คลังด าเนินการจ้างตามระเบียบ

ซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพ สาธารณะ ทั งหมด 184 สาย พัสดุฯ

ท่ีใช้งานได้ดี ประชาชน เชิงคุณภำพ 3.ผู้รับจ้างส่งมอบงานตาม

มีความปลอดภัยในชีวิต มีการบ ารุงรักษาซ่อมแซม ก าหนดสัญญาจ้าง

และทรัพย์สิน ไฟฟ้าสาธารณะถนน ซอย 4.ผู้ควบคุมงานจ้างรายงานผล

ต่างๆ ให้อยู่ในสภาพใช้งาน การปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง

ได้ดีเกิดความปลอดภัยต่อ ให้คณะกรรมการตรวจการจ้าง

ชีวิตและทรัพย์สินของ 5.คณะกรรมการตรวจรับงาน

ประชาชนท่ีใช้เส้นทางสัญจร จ้าง,รายงานผลการตรวจรับงาน

เวลากลางคืน จ้างให้ผู้บริหารทราบ

                       ควำมสอดคล้อง เอกสำรรำยละเอียดประกอบแผนกำรด ำเนินงำน พ.ศ. 2564

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

2. แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับท่ี 12: ยุทธศาสตร์ท่ี 7  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื นฐานและ หน่วยงำนด ำเนินงำน:  กองช่าง

 ระบบโลจิสติกส์ กลยุทธ์: 1 ก่อสร้างปรับปรุงและบ ารุงรักษา ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

3. ยุทธศำสตร์จังหวัด: 3 เมืองจุดหมายปลายทางแห่งการท่องเท่ียวเชิงประสบการณ์วัฒนธรรม

แผนงำน: เคหะและชุมชน งบประมำณ 710,800

ยุทธศำสตร์: 4 การพัฒนาด้านระบบโครงสร้างพื นฐาน ภูมิสถาปัตยกรรมในเขตเมืองเก่า พัฒนา

วัตถุประสงค์โครงการ
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ/เป้าหมาย

ผลลัพธ์โครงการ

ผลผลิต/เป้าหมายผลผลิต/

ตัวชี วัดผลผลิต

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

บทท่ี 2 บัญชีโครงการยุทธศาสตร์ท่ี 4  แผนงานเคหะและชุมชน
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กลุ่มเป้าหมาย ขั นตอนการด าเนินงาน

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

(ต่อ)

6.จัดท าฎีกาเบิกจ่ายส่งงานพัสดุ

กองคลัง

7.งานตรวจสอบภายในตรวจ

สอบฎีกาก่อนเบิกจ่าย

8.เบิกจ่ายเงินให้กับผู้รับจ้าง

วัตถุประสงค์โครงการ
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ/เป้าหมาย

ผลลัพธ์โครงการ

ผลผลิต/เป้าหมายผลผลิต/

ตัวชี วัดผลผลิต

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

บทท่ี 2 บัญชีโครงการยุทธศาสตร์ท่ี 4  แผนงานเคหะและชุมชน
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ล ำดับท่ี 1

3. ยุทธศำสตร์จังหวัด: ยุทธศาสตร์ท่ี 4 เมืองแห่งคุณภาพชีวิต

4. หลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง: ภูมิคุ้มกัน บำท

5. เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (LSEP): ไม่ใช่โครงการด้านการเกษตรและแหล่งน  า ยุทธศำสตร์: 4 การพัฒนาด้านระบบโครงสร้างพื นฐาน ภูมิสถาปัตยกรรมในเขตเมืองเก่า รวมทั ง

6. SDG: เป้าหมายท่ี 1 ขจัดความยากจน /เป้าหมายท่ี 2 ขจัดความหิวโหย /เป้าหมายท่ี 8 ส่งเสริมการเจริญเติมโต พัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว
ทางเศรษฐกิจฯ แผนพัฒนำท้องถิ่น: (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์ท่ี 3 หน้า 3-271

สถำนท่ีด ำเนินงำน: เทศบาลเมืองล าพูน

กลุ่มเป้าหมาย ขั นตอนการด าเนินงาน

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

1. เพ่ือเสริมสร้างกระบวนการ ผู้ผ่านการอบรมสามารถ -มีการฝึกอบรมอาชีพจ านวน - ประชาชน ทั ง 17 ชุมชน 1. การส ารวจความต้องการ

เรียนรู้ด้านอาชีพแก่ผู้เข้าร่วม น าความรู้ไปสู่การปฏิบัติได้ ไม่น้อยกว่า 5 ประเภทอาชีพ - ผู้เข้ารับการอบรม มี การฝึกอบรม

โครงการ ร้อยละ 100 (อาชีพเกษตรกรรม,ปศุสัตว์, ความพึงพอใจร้อยละ 85 2. การออกแบบหลักสูตร

2. เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีช่อง การบริการ,การท าอาหาร 3. การเตรียมความพร้อมใน

ทางและรายได้จากการประกอบ ,คหกรรม,หัตถกรรม, การด าเนินการ

อาชีพท่ีเหมาะสมกับสภาพพื นท่ี อาชีพอื่น ๆ) 4. การด าเนินการฝึกอบรม

3. เพ่ือเป็นการพัฒนาต่อยอด -ระดับผลสัมฤทธ์ิการเรียนรู้ 5. การติดตามและประเมิน

ทักษะฝีมือด้านการประกอบ ของผู้เข้ารับการอบรม ผลการฝึกอบรม

อาชีพแก่ผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 80

4. เพ่ือเป็นการส่งเสริมอาชีพให้

มีความหลากหลายประเภท

เหมาะสมกับผู้มีความสนใจ

พ.ศ. 2564

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

กลยุทธ์: 2 ส่งเสริมอาชีพและเพ่ิมรายได้ให้กับประชาชน รวมทั งส่งเสริมการท่องเท่ียวของเมืองล าพูน
แผนงำน: การสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งบประมำณ 20,000

วัตถุประสงค์โครงการ
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ/เป้าหมาย

ผลลัพธ์โครงการ

ผลผลิต/เป้าหมายผลผลิต/

ตัวชี วัดผลผลิต

พ.ศ. 2563

1. แผนยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี: ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ โครงกำร: อบรมอาชีพเสริมและพัฒนารายได้แก่ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองล าพูน

บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมำณ

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564

เทศบำลเมืองล ำพูน

                       ควำมสอดคล้อง เอกสำรรำยละเอียดประกอบแผนกำรด ำเนินงำน พ.ศ. 2564

บทท่ี 2 บัญชีโครงการยุทธศาสตร์ท่ี 4  แผนงานการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
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กลุ่มเป้าหมาย ขั นตอนการด าเนินงาน

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

(ต่อ)

ได้เข้ารับการอบรม

5.เพ่ือส่งเสริมอาชีพตามหลัก

เศรษฐกิจพอเพียง

วัตถุประสงค์โครงการ
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ/เป้าหมาย

ผลลัพธ์โครงการ

ผลผลิต/เป้าหมายผลผลิต/

ตัวชี วัดผลผลิต

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

บทท่ี 2 บัญชีโครงการยุทธศาสตร์ท่ี 4  แผนงานการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
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ล ำดับท่ี 1

และแข่งขันได้อย่างย่ังยืน

เมืองล าพูน

Destination) บำท

4. หลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง: ภูมิคุ้มกัน

5. เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (LSEP): ไม่ใช่โครงการด้านการเกษตรและแหล่งน  า เศรษฐกิจและการท่องเท่ียว

6. SDG: เป้าหมายท่ี 8 ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจท่ีต่อเน่ืองครอบคลุมและย่ังยืน (Decent work and economic แผนพัฒนำท้องถิ่น: (พ.ศ.2561-2565) หน้า 3-276

growth) สถำนท่ีด ำเนินงำน: บริเวณวงเวียนช้างไปจนถึงศูนย์บริการนักท่องเท่ียว

กลุ่มเป้าหมาย ขั นตอนการด าเนินงาน

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

1. เพ่ือเป็นการสร้างรายได้และ ร้อยละการเติบโตของรายได้จาก เชิงปริมำณ นักท่องเท่ียวและผู้ท่ี 1. เสนอโครงการ

ส่งเสริมการตลาดให้ประชาชน การขาย สินค้า ร้อยละ 3 1. มีผู้มาจ าหน่ายสินค้า สนใจ 2. จัดท าทะเบียนผู้ประกอบ

ในจังหวัดล าพูน จ านวนไม่น้อยกว่า 300 ราย การท่ีจ าหน่ายสินค้า

2. เพ่ือเป็นแหล่งจ าหน่ายสินค้า ต่อครั งของการจัดกิจกรรม 3. จัดพื นท่ีจ าหน่ายสินค้า

พื นบ้านและสินค้าเศรษฐกิจ 2. จ านวนหน่วยงานหรือผู้ และเวทีกลางหรือจุดจัด

จังหวัดล าพูน ท่ีเข้าร่วมกิจกรรม และ กิจกรรมการแสดงรวมถึง

3. ส่งเสริมการแสดงออกของ ประชาสัมพันธ์กิจกรรม ประชาสัมพันธ์กิจกรรม

เยาวชนและประชาชนท่ัวไป จ านวนไม่น้อยกว่า 2 ราย ต่างๆ

หรือหน่วยงานต่อเดือน 4. การประเมินและติดตามผล

5. รายงานผลต่อคณะผู้บริหาร

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

บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมำณ

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564

เทศบำลเมืองล ำพูน

                       ควำมสอดคล้อง เอกสำรรำยละเอียดประกอบแผนกำรด ำเนินงำน พ.ศ. 2564

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

3. ยุทธศำสตร์จังหวัด: 3 เมืองจุดหมายปลายทางแห่งการท่องเท่ียวเชิงประสบการณ์วัฒนธรรม (Cultural Experience

กลยุทธ์: 2 ส่งเสริมอาชีพและเพ่ิมรายได้ให้กับประชาชน รวมทั งส่งเสริมการท่องเท่ียวของ

แผนงำน: การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ งบประมำณ 100,000

ยุทธศำสตร์: 4 การพัฒนาด้านระบบโครงสร้างพื นฐาน ภูมิสถาปัตยกรรมในเขตเมืองเก่า พัฒนา

วัตถุประสงค์โครงการ
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ/เป้าหมาย

ผลลัพธ์โครงการ

ผลผลิต/เป้าหมายผลผลิต/

ตัวชี วัดผลผลิต

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

บทท่ี 2 บัญชีโครงการยุทธศาสตร์ท่ี 4  แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 
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กลุ่มเป้าหมาย ขั นตอนการด าเนินงาน

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

(ต่อ)

เชิงคุณภำพ

สามารถกระตุ้นเศรษฐกิจ

โดยสร้างรายได้หมุนเวียนให้

กับผู้จ าหน่ายสินค้าไม่ต่ ากว่า 

1,500 บาทต่อครั งของการ

จัดกิจกรรม

วัตถุประสงค์โครงการ
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ/เป้าหมาย

ผลลัพธ์โครงการ

ผลผลิต/เป้าหมายผลผลิต/

ตัวชี วัดผลผลิต

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

บทท่ี 2 บัญชีโครงการยุทธศาสตร์ท่ี 4  แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 
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ล ำดับท่ี 2

และแข่งขันได้อย่างย่ังยืน

กลยุทธ์: 2 ส่งเสริมอาชีพและเพ่ิมรายได้ให้กับประชาชน รวมทั งส่งเสริมการท่องเท่ียวของ

Destination) เมืองล าพูน

4. หลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง: ภูมิคุ้มกัน แผนงำน: การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ งบประมำณ บำท

5. เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (LSEP): ไม่ใช่โครงการด้านการเกษตรและแหล่งน  า

6. SDG: เป้าหมายท่ี 9 สร้างโครงสร้างพื นฐาน การพัฒนาอุตสาหกรรมท่ีครอบคลุมและย่ังยืน และส่งเสริมนวัตกรรม เศรษฐกิจและการท่องเท่ียว

(Industry,innovation and infrastructure) แผนพัฒนำท้องถิ่น: (พ.ศ.2561-2565) หน้า 3-276

สถำนท่ีด ำเนินงำน: บริเวณในเขตเทศบาลเมืองล าพูน

กลุ่มเป้าหมาย ขั นตอนการด าเนินงาน

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

1. เพ่ือพัฒนาการให้บริการด้าน ร้อยละของการรับรู้การจัดท า เชิงปริมำณ นักท่องเท่ียวและผู้ท่ี 1.เสนอโครงการ

การท่องเท่ียวเมืองล าพูนให้ โครงการ 85% ได้โปรแกรม/ระบบส่งเสริม สนใจ 2.ขออนุมัติจ้างเหมาท่ีปรึกษา

สอดคล้องกับนโยบายไทยแลนด์ ประชาสัมพันธ์การท่องเท่ียว ท าการออกแบบระบบ/โปรแกรม

 4.0 และสามารถตอบสนอง เมืองล าพูนผ่านทางโทรศัพท์ 3.ด าเนินการตามขั นตอน

ความต้องการของนักท่องเท่ียว มือถือ จ านวน 1 ระบบ การจัดท าระบบ/โปรแกรม

อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ เชิงคุณภาพ 4.การประเมินและติดตามผล

1. โปรแกรม/ระบบใช้การได้ 5.รายงานผลต่อคณะผู้บริหาร

อย่างเต็มประสิทธิภาพไม่มี

ข้อร้องเรียน

2. ความพึงพอใจของผู้ท่ีใช้

งานไม่ต่ ากว่าร้อยละ 85

2. แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับท่ี 12: ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ TOURISM CITY

หน่วยงำนด ำเนินงำน: ส านักปลัดเทศบาล  งานพัฒนาและส่งเสริมการท่องเท่ียว

3. ยุทธศำสตร์จังหวัด: 3 เมืองจุดหมายปลายทางแห่งการท่องเท่ียวเชิงประสบการณ์วัฒนธรรม (Cultural Experience

เอกสำรรำยละเอียดประกอบแผนกำรด ำเนินงำน พ.ศ. 2564

1. แผนยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี: ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน โครงกำร : จัดท าโปรแกรมเพ่ือใช้ส าหรับประชาสัมพันธ์การท่องเท่ียวเมืองล าพูนภายใต้ SMART

                       ควำมสอดคล้อง

10,000

ยุทธศำสตร์: 4 การพัฒนาด้านระบบโครงสร้างพื นฐาน ภูมิสถาปัตยกรรมในเขตเมืองเก่า พัฒนา

วัตถุประสงค์โครงการ
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ/เป้าหมาย

ผลลัพธ์โครงการ

ผลผลิต/เป้าหมายผลผลิต/

ตัวชี วัดผลผลิต

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

บทท่ี 2 บัญชีโครงการยุทธศาสตร์ท่ี 4  แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 
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ล ำดับท่ี 3

และแข่งขันได้อย่างย่ังยืน

กลยุทธ์: 2 ส่งเสริมอาชีพและเพ่ิมรายได้ให้กับประชาชน รวมทั งส่งเสริมการท่องเท่ียวของ

Destination) เมืองล าพูน

4. หลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง: ภูมิคุ้มกัน แผนงำน: การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ งบประมำณ บำท

5. เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (LSEP): ไม่ใช่โครงการด้านการเกษตรและแหล่งน  า

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

(Sustainable cities and communities) แผนพัฒนำท้องถิ่น: (พ.ศ.2561-2565) หน้า 3-280

สถำนท่ีด ำเนินงำน:  ศาลากลางจังหัดล าพูน (หลังเก่า)

กลุ่มเป้าหมาย ขั นตอนการด าเนินงาน

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

1.เพ่ือปรับปรุงกลุ่มอาคาร ร้อยละของการรับรู้การจัดท า เชิงปริมำณ นักท่องเท่ียวและผู้ท่ี 1.เสนอโครงการ

ศาลากลางจังหวัดล าพูนหลัง โครงการ 85% จ านวนกลุ่มอาคารท่ีสามารถ สนใจ 2.ขออนุมัติจ้างเหมาท่ีปรึกษา

เก่าเป็นศูนย์วัฒนธรรมร่วมสมัย เปิดให้บริการได้อย่างน้อย ท าการออกแบบระบบ/โปรแกรม

หริภุญชัยโดยยังคงอนุรักษ์ 1 อาคาร 3.ด าเนินการตามขั นตอน

รูปแบบทางสถาปัตยกรรมเดิมไว้ เชิงคุณภำพ การจัดท าระบบ/โปรแกรม

2.เพ่ือใช้พื นท่ีให้เกิดประโยชน์ ความพึงพอใจของผู้ท่ีใช้ 4.การประเมินและติดตามผล

บริการ ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 85 5.รายงานผลต่อคณะผู้บริหาร

ยุทธศำสตร์: 4 การพัฒนาด้านระบบโครงสร้างพื นฐาน ภูมิสถาปัตยกรรมในเขตเมืองเก่า พัฒนา

1. แผนยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี: ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน โครงกำร : บูรณะและปรับปรุงกลุ่มอาคารศาลากลางจังหวัดล าพูนหลังเก่า เป็นศูนย์วัฒนธรรม

2. แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับท่ี 12: ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ

เอกสำรรำยละเอียดประกอบแผนกำรด ำเนินงำน พ.ศ. 2564

10,000

วัตถุประสงค์โครงการ
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ/เป้าหมาย

ผลลัพธ์โครงการ

ผลผลิต/เป้าหมายผลผลิต/

ตัวชี วัดผลผลิต

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

                       ควำมสอดคล้อง

หริภุญชัย

หน่วยงำนด ำเนินงำน: ส านักปลัดเทศบาล  งานพัฒนาและส่งเสริมการท่องเท่ียว

3. ยุทธศำสตร์จังหวัด: 3 เมืองจุดหมายปลายทางแห่งการท่องเท่ียวเชิงประสบการณ์วัฒนธรรม (Cultural Experience

บทท่ี 2 บัญชีโครงการยุทธศาสตร์ท่ี 4  แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 
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ล ำดับท่ี 1

1. แผนยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี: ยุทธศาสตร์ท่ี 6. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

ป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และธรรมาภิบาลในสังคมไทย

บำท

ยุทธศำสตร์: 5 การพัฒนาด้านการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน และการมีส่วนร่วมของประชาชน

6. SDG: เป้าหมายท่ี 17 ความร่วมมือเพ่ือการพัฒนาท่ีย่ังยืนฯ

กลุ่มเป้าหมาย ขั นตอนการด าเนินงาน

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

ส่ือประชำสัมพันธ์ 1. ประชาชนได้รับทราบและมี เชิงปริมำณ ประชาชนในพื นท่ีเขต 1. เสนอขออนุมัติโครงการ

1.เพ่ือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ความเข้าใจ พร้อมมีส่วนร่วม -เผยแพร่ข่าวสาร ไม่น้อย เทศบาลเมืองล าพูน 2. ผลิตส่ือประชาสัมพันธ์ตาม

ข้อมูลข่าวสารของเทศบาล ไปสู่ ในภารกิจต่างๆของเทศบาลฯ กว่า 8 ช่องทาง และประชาชนท่ัวไปท่ี นโยบาย บทบาท ภารกิจ ฯลฯ

สาธารณชน 2. ประชาชนรับทราบขั นตอนเข้า เชิงคุณภำพ รับทราบข้อมูลผ่านส่ือ ของเทศบาลเมืองล าพูน 

2.  เพ่ือสร้างความสัมพันธ์อันดี ใจบทบาทภารกิจของเทศบาล -ประชาชนรับรู้ข้อมูลข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ 3. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์

ระหว่างเทศบาลเมืองล าพูนกับ อย่างถูกต้องชัดเจนและโปร่งใส  ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 ข้อมูล ข่าวสาร ผ่านทางส่ือ

สาธารณชน 3. ประชาชนตระหนักถึงความ -ประชาชนมีความพึงพอใจ มวลชนและช่องทางต่างๆ ตาม

3.เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วน เป็นเจ้าของในการดูแลและ กับรูปแบบการประชา- ความเหมาะสม

ร่วมในภารกิจของเทศบาล เกิด รักษาผลประโยชน์โดยภาพรวม สัมพันธ์ ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 4. สรุปผลการด าเนินงานด้าน

ความรักและภาคภูมิใจในท้องถ่ิน 4. ประชาชนได้รับทราบข้อมูล ประชาสัมพันธ์

ของตนเอง ข่าวสารของเทศบาลและพร้อม 5. ติดตามและประเมินผล

มีส่วนร่วมในภารกิจต่างๆ ของ โครงการ

เทศบาลฯ

วัตถุประสงค์โครงการ
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ/เป้าหมาย

ผลลัพธ์โครงการ

ผลผลิต/เป้าหมายผลผลิต/

ตัวชี วัดผลผลิต

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

สถำนท่ีด ำเนินงำน: ในเขตเทศบาล

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

กลยุทธ์: 3  สร้างการรับรู้ และมีส่วนรวมเก่ียวกับการจัดบริการสาธารณะ

3. ยุทธศำสตร์จังหวัด: ยุทธศาสตร์ท่ี 4 : เมืองแห่งคุณภาพชีวิต (Quality of Life) แผนงำน: บริหารท่ัวไป งบประมำณ 380,000

โครงกำร: ส่ือประชาสัมพันธ์

บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมำณ

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564

เทศบำลเมืองล ำพูน

                       ควำมสอดคล้อง เอกสำรรำยละเอียดประกอบแผนกำรด ำเนินงำน พ.ศ. 2564

4. หลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง : ภูมิคุ้มกัน

5. เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (LSEP): ไม่ใช่โครงการด้านการเกษตรและแหล่งน  า แผนพัฒนำท้องถิ่น: (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์ท่ี 5 หน้า 3-289

บทท่ี 2 บัญชีโครงการยุทธศาสตร์ท่ี 5  แผนงานบริหารงานท่ัวไป
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กลุ่มเป้าหมาย ขั นตอนการด าเนินงาน

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

(ต่อ)

เสียงตำมสำย 5. ประชาชนรับทราบข่าวสาร

1. เพ่ือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ อย่างรวดเร็ว ทันเหตุการณ์ 

ข้อมูลข่าวสารของเทศบาล ผ่าน เช่น การแจ้งเตือนวาตภัย 

ช่องทางเสียงตามสายไปสู่ชุมชน การแจ้งให้บริการศูนย์ช่วย

ในเขตเทศบาล เหลือเหตุฉุกเฉิน เป็นต้น

2. สามารถแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์

ได้อย่างรวดเร็ว ทันเหตุการณ์

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564

วัตถุประสงค์โครงการ
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ/เป้าหมาย

ผลลัพธ์โครงการ

ผลผลิต/เป้าหมายผลผลิต/

ตัวชี วัดผลผลิต

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

บทท่ี 2 บัญชีโครงการยุทธศาสตร์ท่ี 5  แผนงานบริหารงานท่ัวไป
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ล ำดับท่ี 2

การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และธรรมาภิบาลในสังคมไทย

บำท

4. หลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง : ภูมิคุ้มกัน

5. เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (LSEP): ไม่ใช่โครงการด้านการเกษตรและแหล่งน  า แผนพัฒนำท้องถิ่น: (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์ท่ี 5 หน้า 3-291

6. SDG: เป้าหมายท่ี 17 ความร่วมมือเพ่ือการพัฒนาท่ีย่ังยืนฯ สถำนท่ีด ำเนินงำน: เขตเทศบาล

กลุ่มเป้าหมาย ขั นตอนการด าเนินงาน

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

1.เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร 1. เว็บไซต์เทศบาลฯ มีการปรับ เชิงปริมำณ ประชาชาท่ัวไปท่ีใช้บริการ 1. เสนอขออนุมัติโครงการ

ผลการด าเนินงานของเทศบาลให้ ปรุงและพัฒนาให้มีความเป็น -จ านวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ของ ของเว็บไซต์เทศบาลเมือง 2. เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร

หน่วยงานอื่น หรือประชาชนท่ีสน สากล สวยงาม ทันสมัย และมี เทศบาล ไม่ต่ ากว่า 50,000 ล าพูน ผลการด าเนินงานของเทศบาล

ใจสามารถเข้าชมได้อย่างรวดเร็ว ข้อมูลท่ีหลากหลาย ครอบคลุม คน/ปี อย่างต่อเน่ือง 

ทันต่อเหตุการณ์ และมีความ ภารกิจในทุกด้านของเทศบาลฯ เชิงคุณภำพ 3. พัฒนาปรับปรุงเว็บไซด์

ต่อเน่ืองตลอดเวลา 2.เว็บไซต์เทศบาลฯ มีเสถียรภาพ -มีการพัฒนาปรับปรุงเว็บ เทศบาลเมืองล าพูนให้มีความ

2.ปรับปรุงเว็บไซด์เทศบาลเมือง สามารถป้องกันความเสียหายท่ี ไซด์อย่างต่อเน่ือง สวยงาม มีข้อมูลท่ีครอบคลุม

ล าพูนให้มีความสวยงาม มีข้อมูล จะเกิดขึ นกับเว็บไซต์ -ประชาชนมีความพึงพอใจ ภารกิจทุกด้าน

ท่ีครอบคลุมภารกิจทุกด้าน กับการใช้งานเว็บไซด์ ไม่ต่ า 4. สรุปผลการด าเนินงานด้าน

กว่าร้อยละ 80 เว็บไซต์

5. ติดตามและประเมินผล

โครงการ

พ.ศ. 2564

กลยุทธ์:3  สร้างการรับรู้ และมีส่วนรวมเก่ียวกับการจัดบริการสาธารณะของเทศบาล

3. ยุทธศำสตร์จังหวัด: ยุทธศาสตร์ท่ี 4 : เมืองแห่งคุณภาพชีวิต (Quality of Life) แผนงำน: บริหารท่ัวไป งบประมำณ 20,000

ยุทธศำสตร์: 5 การพัฒนาด้านการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน และการมีส่วนร่วมของประชาชน

วัตถุประสงค์โครงการ
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ/เป้าหมาย

ผลลัพธ์โครงการ

ผลผลิต/เป้าหมายผลผลิต/

ตัวชี วัดผลผลิต

พ.ศ. 2563

                       ควำมสอดคล้อง เอกสำรรำยละเอียดประกอบแผนกำรด ำเนินงำน พ.ศ. 2564

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

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

บทท่ี 2 บัญชีโครงการยุทธศาสตร์ท่ี 5  แผนงานบริหารงานท่ัวไป
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ล ำดับท่ี 3

3. ยุทธศำสตร์จังหวัด: ยุทธศาสตร์ท่ี 4 เมืองแห่งคุณภาพชีวิต

4. หลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง: แผนงำน: บริหารงานท่ัวไป บำท

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

ไม่ใช่โครงการด้านการเกษตรและแหล่งน  า ของประชาชน

6. SDG: เป้าหมายท่ี 17 เสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่กลไกการด าเนินงานและฟ้ืนฟูสภาพหุ้นส่วนความร่วมมือระดับโลก แผนพัฒนำท้องถิ่น: (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์ท่ี 5 หน้า 3-284

กลุ่มเป้าหมาย ขั นตอนการด าเนินงาน

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

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

ประมาณรายจ่ายประจ าปี เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 1. จัดการประชุมองค์กรจัด เทศบาลเมืองล าพูน 2.รวบรวมโครงการพร้อมเหตุผล

2.ท าให้การด าเนินงานของ 2. เพ่ือใช้เป็นแนวทางส าหรับ ท าแผนอย่างน้อย 2 ครั ง ความจ าเป็นเพ่ือจัดท าร่างแผน

เทศบาลเมืองล าพูนบรรลุ ผู้ปฏิบัติในการด าเนินงานใน 2. จัดประชุมประชาคม พัฒนาฯเพ่ิมเติมและเปล่ียนแปลง

เป้าหมายและมีทิศทางการ ช่วงห้าปี ท้องถ่ินตามสัดส่วนประชาคม 3.ด าเนินการประชุม

พัฒนาเป็นระบบ 3. ประชาชนมีส่วนร่วมในการ ท่ีก าหนดไว้ จ านวน 1 ครั ง 3.1.ประชุมคณะกรรมการสนับ

3.ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการ พัฒนาท้องถ่ิน ต่อการเพ่ิมเติมแผนฯ  สนุนการจัดท าแผนพัฒนาฯ

ตรวจสอบและการพัฒนาองค์กร 4. สามารถเช่ือมโยงและบูรณา 3. จัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน 3.2.ประชุมคณะกรรมการพัฒนา

ตรงตามความต้องการของ การแผนพัฒนาในระดับพื นท่ี ท่ีเพ่ิมเติม/เปล่ียนแปลง  ท้องถ่ินร่วมกับประชาคมท้องถ่ิน

ประชาชน 5. มีแนวทางในการด าเนินงาน จ านวน 100 เล่ม 4.ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถ่ิน

บริหารทรัพยากรของเทศบาล เชิงคุณภำพ 5.จัดส่งเอกสารและเผยแพร่ให้

อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 1.ประชาชนในพื นทีได้ร่วม ประชาชนและหน่วยงานราชการ

เสนอความคิดเห็น ในการจัด ท่ีเก่ียวข้องทราบ

ท าแผนงานโครงการ 6.ติดตามและประเมินผลโครงการ

วัตถุประสงค์โครงการ
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ/เป้าหมาย

ผลลัพธ์โครงการ

ผลผลิต/เป้าหมายผลผลิต/

ตัวชี วัดผลผลิต

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

กลยุทธ์: สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน

งบประมำณ 30,000

สถำนท่ีด ำเนินงำน: พื นท่ีในเขตเทศบาลเมืองล าพูนส าหรับการพัฒนาท่ีย่ังยืนการเงิน

                       ควำมสอดคล้อง เอกสำรรำยละเอียดประกอบแผนกำรด ำเนินงำน พ.ศ. 2564

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

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

บทท่ี 2 บัญชีโครงการยุทธศาสตร์ท่ี 5  แผนงานบริหารงานท่ัวไป



 2 - 124

กลุ่มเป้าหมาย ขั นตอนการด าเนินงาน

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

(ต่อ)

2.เทศบาลเมืองล าพูนมีแผน

พัฒนาท้องถ่ิน ท่ีมาจาก

ปัญหาและความต้องการของ

ประชาชน เพ่ือใช้เป็นกรอบใน

การจัดท างบประมาณราย

จ่ายประจ าปี

3.เกิดความเช่ือมโยงและ

ความสอดคล้องระหว่างแผน

พัฒนาท้องถ่ินกับแผนพัฒนา

จังหวัด รวมถึงหน่วยงานท่ี

เก่ียวข้องในการบูรณาการ

ร่วมกัน

วัตถุประสงค์โครงการ
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ/เป้าหมาย

ผลลัพธ์โครงการ

ผลผลิต/เป้าหมายผลผลิต/

ตัวชี วัดผลผลิต

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

บทท่ี 2 บัญชีโครงการยุทธศาสตร์ท่ี 5  แผนงานบริหารงานท่ัวไป
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ล ำดับท่ี 4

1. แผนยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี: ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การสร้างโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียมกันในสังคม

สังคม

กลยุทธ์: 1 สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน

แผนงำน: บริหารท่ัวไป งบประมำณ บำท

ยุทธศำสตร์: 5 การพัฒนาด้านการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน และการมีส่วนร่วมของประชาชน

6. SDG: เป้าหมายท่ี 16 ส่งเสริมสังคมท่ีสงบสุขและครอบคลุมเพ่ือการพัฒนาอย่างย่ังยืน ให้ทุกคนเข้าถึงความยุติธรรม แผนพัฒนำท้องถิ่น: (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์ท่ี 5 หน้า 3-285 และ 3-309

สถำนท่ีด ำเนินงำน : ภายในเขตเทศบาลเมืองล าพูน

กลุ่มเป้าหมาย ขั นตอนการด าเนินงาน

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

1. เพ่ือเพ่ิมช่องทางให้ประชาชน การอ านวยความสะดวกให้แก่ เชิงปริมาณ ประชำชนในเขตเทศบำล 1.ประชาชนพบเร่ืองร้องทุกข์

ได้แจ้งเร่ืองเรียน/ร้องทุกข์ ประชาชนในการเข้าถึงข้อมูล จ ำนวนเร่ืองร้องทุกข์/ร้อง ได้รับควำมสะดวก แจ้งผ่าน Line น้องพอใจ พร้อม

ผ่านระบบไลน์ ข่าวสารของภาครัฐ  มุ่งเน้น เรียนท่ีประชำชนแจ้งเข้ำมำ ในกำรแจ้งข้อมูลข่ำวสำร แนบรูปภาพประกอบ (ถ้ามี)

2. เพ่ืออ านวยความสะดวกและให้ ความโปร่งใสและการมีส่วนร่วม เชิงคุณภาพ 2. เจ้าหน้าท่ีผู้ดูแลรับผิดชอบ

ประชาชนมีส่วนร่วมในการแจ้ง จ ำนวนเร่ืองร้องทุกข์/ร้อง ตรวจสอบเร่ืองแล้วแจ้ง

เหตุเร่ืองร้องเรียน/ร้องทุกข์ เรียน  ท่ีได้รับกำรแก้ไข และ นายกเทศมนตรีทราบ

แจ้งให้ประชำชนทรำบ 3. นายกเทศมนตรี/หรือผู้ได้รับ

มอบหมาย แจ้งเจ้าหน้าท่ี

งานท่ีเก่ียวข้องด าเนินการแก้ไข

4. เจ้าหน้าท่ีด าเนินการแก้ไข

แล้วแจ้งผลการด าเนินงานให้

นายกเทศมนตรีและประชาชน

ทราบ

5. สรุปผลการด าเนินงาน

รายสัปดาห์/รายเดือน/รายปี

พ.ศ. 2564

และสร้างสถาบันท่ีมีประสิทธิภาพ รับผิดชอบ และครอบคลุม ในทุกระดับ

วัตถุประสงค์โครงการ
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ/เป้าหมาย

ผลลัพธ์โครงการ

ผลผลิต/เป้าหมายผลผลิต/

ตัวชี วัดผลผลิต

พ.ศ. 2563

หน่วยงำนด ำเนินงำน: ส านักปลัด งานธุรการ
3. ยุทธศำสตร์จังหวัด: ยุทธศาสตร์ท่ี 4 : เมืองแห่งคุณภาพชีวิต (Quality of Life)

4. หลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง : ภูมิคุ้มกัน 200,000

5. เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (LSEP): ไม่ใช่โครงการด้านการเกษตรและแหล่งน  า

                       ควำมสอดคล้อง เอกสำรรำยละเอียดประกอบแผนกำรด ำเนินงำน พ.ศ. 2564

โครงกำร: เฉพาะกิจตามนโยบายของรัฐบาลและนโยบายคณะผู้บริหาร

2. แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับท่ี 12:  ยุทธศาตร์ท่ี 2 ด้านการสร้างความเป็นธรรมลดความเล่ือมล  าในสังคม (การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างาน)

บทท่ี 2 บัญชีโครงการยุทธศาสตร์ท่ี 5  แผนงานบริหารงานท่ัวไป



 2 - 126

ล ำดับท่ี 5

1. แผนยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี: ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การสร้างโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียมกันในสังคม

สังคม กลยุทธ์: 1 สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน

แผนงำน: บริหารท่ัวไป งบประมำณ บำท

ยุทธศำสตร์: 5 การพัฒนาด้านการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน และการมีส่วนร่วมของประชาชน

แผนพัฒนำท้องถิ่น: (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์ท่ี 5 หน้า 3-292

6. SDG: เป้าหมายท่ี 16 ส่งเสริมสังคมท่ีสงบสุขและครอบคลุมเพ่ือการพัฒนาอย่างย่ังยืน ให้ทุกคนเข้าถึงความยุติธรรม สถำนท่ีด ำเนินงำน : ภายในเขตเทศบาลเมืองล าพูน

กลุ่มเป้าหมาย ขั นตอนการด าเนินงาน

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

เพ่ือเพ่ิมช่องทางการอ านวย ปัญหาความเดือดร้อนของ เชิงปริมำณ ประชำชนในเขตเทศบำล 1.ประสานงานกับกองสวัสดิ

ความสะดวกในการแจ้งเหตุ ประชาชน ทั ง 17 ชุมชน จ านวนครั งท่ีออกเคล่ือนท่ี ท้ัง 17 ชุมชน  การฯเพ่ือด าเนินการร่วมกับ

ร้องทุกข์/ร้องเรียน  แลรับทราบ ได้รับการแก้ไข เชิงคุณภำพ โครงการประชุมประชาคมแผน

ปัญหาความเดือดร้อนของ รับทราบปัญหาความเดือด แม่บทชุมชน ประจ าปี 2564

ประชาชนในเขตเทศบาล ร้อนของประชาชนทั ง 17 2.เขียนโครงการเสนอขออนุมัติ

ชุมชน เพ่ือจัดท าโครงการฯ

3.จัดท าบันทึกแจ้งทุกกอง

ให้ส่งรายการท่ีจะให้บริการ

ประชาชน 

4.รวบรวมรายการงานบริการ

ของทุกกองพร้อมแจ้งก าหนด

การ เพ่ือประชาสัมพันธ์เสียง

ให้ประชาชนทราบ

5.จัดท าสรุปรายงานผลโครงการ

เสนอต่อผู้บริหารเพ่ือส่ังการในส่วนท่ีเก่ียวข้อง

วัตถุประสงค์โครงการ
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ/เป้าหมาย

ผลลัพธ์โครงการ

ผลผลิต/เป้าหมายผลผลิต/

ตัวชี วัดผลผลิต

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

3. ยุทธศำสตร์จังหวัด: ยุทธศาสตร์ท่ี 4 : เมืองแห่งคุณภาพชีวิต (Quality of Life) 2,000

4. หลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง : ภูมิคุ้มกัน

5. เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (LSEP): ไม่ใช่โครงการด้านการเกษตรและแหล่งน  า

และสร้างสถาบันท่ีมีประสิทธิภาพ รับผิดชอบ และครอบคลุม ในทุกระดับ

                       ควำมสอดคล้อง เอกสำรรำยละเอียดประกอบแผนกำรด ำเนินงำน พ.ศ. 2564

โครงกำร:  เทศบาลเคล่ือนท่ี

2. แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับท่ี 12:  ยุทธศาตร์ท่ี 2 ด้านการสร้างความเป็นธรรมลดความเล่ือมล  าในสังคม หน่วยงำนด ำเนินงำน: ส านักปลัด งานธุรการ

บทท่ี 2 บัญชีโครงการยุทธศาสตร์ท่ี 5  แผนงานบริหารงานท่ัวไป
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ล ำดับท่ี 1

3. ยุทธศำสตร์จังหวัด: ยุทธศาสตร์ท่ี 4 เมืองแห่งคุณภาพชีวิต

4. หลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง: ความมีเหตุผล บำท

5. เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (LSEP): ไม่ใช่โครงการด้านการเกษตรและแหล่งน  า ยุทธศำสตร์: 5 การพัฒนาด้านการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน และการมีส่วนร่วมของประชาชน

6. SDG: เป้าหมายท่ี 16 สังคมเป็นสุข ยุติธรรมไม่แบ่งแยกเพ่ือการพัฒนาท่ีย่ังยืน

กลุ่มเป้าหมาย ขั นตอนการด าเนินงาน

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

1. เพ่ือให้ผู้น าชุมชนและแกนน า ครัวเรือนได้รับทราบข่าวสาร -จัดการประชุมผู้น าชุมชน ผู้น าชุมชนทั ง 17 ชุมชน 1.ขออนุมัติจัดท าโครงการฯ 1

ในองค์กรต่างๆ ของชุมชน จากผู้น าชุมชน ร้อยละ 70 จ านวน 12 ครั ง/ปี ค่าเฉล่ียความพึงพอใจของ 2.ประสานกองต่างๆและส่วน 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

ทั ง 17 ชุมชน มีโอกาสแลก -ผู้น าชุมชนเข้าร่วมประชุม ผู้น าชุมชนฯ ร้อยละ85 ราชการท่ีต้องการแจ้งข้อมูล

เปล่ียนเรียนรู้และมีความเข้าใจ ครั งละ 60 คน ข่าวสารและขอความร่วมมือใน

ในการท างานร่วมกับเทศบาล -ผู้น าชุมชนมีระดับเฉล่ีย การท ากิจกรรมร่วมกับชุมชน

เมืองล าพูน ความเข้าใจเนื อหาการ 3.จัดท าวาระการประชุมและ 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

2.เพ่ือให้ผู้น าชุมชนและแกน ประชุมร้อยละ 80 เตรียมเอกสารประกอบการ

น าในองค์กรต่างๆ ของชุมชน ประชุม

ทั ง 17 ชุมชนได้มีโอกาสแลก 4.ก าหนดวันประชุมประจ า 16 16 17 18 16 16 19 17 16 16 16 16

เปล่ียนเรียนรู้ประสบการณ์การ เดือนให้ผู้เข้าร่วมประชุมทราบ

ท างานระหว่างผู้น าชุมชนต่างๆ และจัดประชุมตามวาระท่ี

ก าหนด

วัตถุประสงค์โครงการ
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ/เป้าหมาย

ผลลัพธ์โครงการ

ผลผลิต/เป้าหมายผลผลิต/

ตัวชี วัดผลผลิต

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

แผนพัฒนำท้องถิ่น: (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์ท่ี 5 หน้า 3-298

สถำนท่ีด ำเนินงำน: ห้องประชุมอาคารคุณธรรม 27 เทศบาลเมืองล าพูน

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

กลยุทธ์: 1 สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน

แผนงำน: สร้างความเข้มแข็งของชุมชน งบประมำณ 25,000

โครงกำร: ประชุมผู้น าชุมชน1. แผนยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี: ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมำณ

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564

เทศบำลเมืองล ำพูน

                       ควำมสอดคล้อง เอกสำรรำยละเอียดประกอบแผนกำรด ำเนินงำน พ.ศ. 2564

บทท่ี 2 บัญชีโครงการยุทธศาสตร์ท่ี 5  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
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กลุ่มเป้าหมาย ขั นตอนการด าเนินงาน

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

(ต่อ)

3.เพ่ือให้ผู้น าชุมชนและแกน 5.สรุปรายงานการประชุม 21 19 22 21 19 19 22 20 21 21 19 21

น า ในองค์กรต่างๆของชุมชน เสนอให้ผู้บังคับบัญชาทราบ

ทั ง 17 ชุมชนได้รับทราบข้อมูล ตามล าดับชั น

ข่าวสารและสามารถน าข้อมูล 6.ติดตามประเมินผลเม่ือสิ นสุด 16

ดังกล่าว มาถ่ายทอดให้กับคน โครงการ และรายงานให้

ในชุมชนได้ ผู้บริหารทราบ

4.เพ่ือให้เกิดการส่ือสารระบบ

ทาง(Two-way communication)

ระหว่างเทศบาลฯและชุมชน

ซ่ึงเป็นการส่ือสารท่ีสามารถ

โต้ตอบ ปรึกษาหารือ และแลก

เปล่ียนความคิดเห็นกันได้

วัตถุประสงค์โครงการ
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ/เป้าหมาย

ผลลัพธ์โครงการ

ผลผลิต/เป้าหมายผลผลิต/

ตัวชี วัดผลผลิต

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

บทท่ี 2 บัญชีโครงการยุทธศาสตร์ท่ี 5  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
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ล ำดับท่ี 1

เสมอภาคทางสังคม หน่วยงำนด ำเนินงำน: กองวิชาการและแผนงาน งานประชาสัมพันธ์

กลยุทธ์: 4 ปรับปรุง พัฒนาเคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ สถานท่ีปฏิบัติงาน และน าเทคโนโลยีสารสนเทศมา

3. ยุทธศำสตร์จังหวัด:1 : เมืองหัตถนวัตกรรมสร้างสรรค์ (Creative Craft Innopolis)

4. หลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง : ภูมิคุ้มกัน บำท

5. เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (LSEP): ไม่ใช่โครงการด้านการเกษตรและแหล่งน  า ยุทธศำสตร์: 6 การพัฒนาด้านสังคม การเมือง และบริหารราชการท้องถ่ินให้เป็นไปตามหลักการ

6. SDG: เป้าหมายท่ี 4 การศึกษาท่ีเท่าเทียม รับรองการศึกษาท่ีเท่าเทียมและท่ัวถึง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตแก่ทุกคน บริหารจัดการท่ีดี

แผนพัฒนำท้องถิ่น: (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์ท่ี 6 หน้า 3-302

สถำนท่ีด ำเนินงำน: เขตเทศบาล

กลุ่มเป้าหมาย ขั นตอนการด าเนินงาน

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

1.เพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านเทคโน 1.ท าให้ประชาชน เด็กและเยาวชน เชิงปริมำณ ประชาชาท่ัวไปท่ีใช้บริการ 1.จัดท าแบบส ารวจความ

โลยีสารสนเทศและการส่ือสาร คนในชุมชน มีแหล่งค้นคว้าข้อมูล ท าการขยายระบบสารสนเทศ ของระบบสารสนเทศเพ่ือ ต้องการการใช้อินเตอร์เน็ต

ของเด็ก เยาวชน และชุมชน ข่าวสารได้รวดเร็ว เพ่ือการเรียนรู้ชุมชนให้บริการ การเรียนรู้ชุมชน ชุมชนของประชาชนในเทศบาล

2.ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดเวลา 2.เป็นแหล่งเรียนรู้ข้อมูลแบบไร้ WIFI เพ่ิม จ านวน 1 จุด (ให้บริการ WIFI) เมืองล าพูนและส ารวจพื นท่ี

และลดช่องว่างในการเข้าถึง พรมแดนส าหรับคนในเขต เชิงคุณภำพ เบื องต้น

เทคโนโลยีสารเทศ เทศบาลฯ -มีระบบสารสนเทศเพ่ือการ 2. จัดท าโครงการเพ่ือขออนุมัติ

3. เป็นช่องทางในการขยาย 3.สามารถขยายโอกาสทางธุรกิจ เรียนรู้ชุมชน ครอบคลุมพื นท่ี 3. ด าเนินการติดตั งศูนย์

โอกาสทางธุรกิจในชุมชนโดยการ ให้กับชุมชนในเขตเทศบาลเมือง ท่ัวเขตเทศบาลไม่ต่ ากว่า13จุด อินเตอร์เน็ตชุมชน

ใช้เทคโนโลยี ล าพูน -ประชาชนมีความพึงพอใจ 4. ด าเนินการให้บริการประชาชน

กับการใช้งานระบบสารสนเทศ 5. ติดตามและประเมินผล

เพ่ือการเรียนรู้ชุมชน WIFI โครงการ

ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80

วัตถุประสงค์โครงการ
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ/เป้าหมาย

ผลลัพธ์โครงการ

ผลผลิต/เป้าหมายผลผลิต/

ตัวชี วัดผลผลิต

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

2. แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับท่ี 12: ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์

บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมำณ

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564

เทศบำลเมืองล ำพูน

                       ควำมสอดคล้อง เอกสำรรำยละเอียดประกอบแผนกำรด ำเนินงำน พ.ศ. 2564

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

60,000งบประมำณแผนงำน: บริหารท่ัวไป

ใช้ในการท างาน

บทท่ี 2 บัญชีโครงการยุทธศาสตร์ท่ี 6  แผนงานบริหารงานท่ัวไป
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ล ำดับท่ี 2

3. ยุทธศำสตร์จังหวัด: ยุทธศาสตร์ท่ี 1 เมืองหัตถนวัตกรรมสร้างสรรค์

4. หลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง: ภูมิคุ้มกัน บำท

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

ไม่ใช่โครงการด้านการเกษตรและแหล่งน  า

6. SDG: เป้าหมายท่ี 16 ส่งเสริมสังคมท่ีสงบสุขและครอบคลุมเพ่ือการพัฒนาท่ีย่ังยืนให้ทุกคนเข้าถึงความยุติธรรม และ

สร้างสถาบันท่ีมีประสิทธิผล รับผิดชอบ และครอบคลุมในทุกระดับ

กลุ่มเป้าหมาย ขั นตอนการด าเนินงาน

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

1. เพ่ือเป็นการรวบรวมข้อมูลเก่ียว 1.สามารถรวบรวมข้อมูลเก่ียวกับ เชิงปริมำณ บุคลากรในสังกัด 1.เขียนโครงการและเสนอ

กับการถ่ายโอนงาน/กิจการบริการ การถ่ายโอนงาน/กิจการบริการ - รวบรวมข้อมูลการถ่ายโอน เทศบาลเมืองล าพูนและ โครงการ

สาธารณะของ อปท. สาธารณะของ อปท. ภารกิจ/กิจการสาธารณะของ ประชาชนในเขตพื นท่ี 2. รวบรวมข้อมูล ปรับปรุง และ

2.เพ่ือเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจ 2 ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ เทศบาลเมืองล าพูน ไม่น้อย เทศบาลเมืองล าพูน เผยแพร่ข้อมูลการถ่ายโอนภาร

ในข้อกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง ซ่ึงเป็น เก่ียวกับภารกิจถ่ายโอนมากขึ น กว่า 3 ครั ง กิจ/กิจการสาธารณะของ

การสร้างความเข้าใจถึงบทบาท - จัดฝึกอบรม /เผยแพร่ เทศบาลเมืองล าพูน

หน้าท่ีของเทศบาลตามกฎหมาย ความรู้ไม่น้อยกว่า 2 ครั ง 3. จัดฝึกอบรม

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เชิงคุณภำพ 4. สรุปรายงานผล 

ประชาชน - ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้

เก่ียวกับภารกิจถ่ายโอนมาก

ขึ นไม่น้อยกว่าร้อยละ 85

งบประมำณ 2,000

วัตถุประสงค์โครงการ
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ/เป้าหมาย

ผลลัพธ์โครงการ

ผลผลิต/เป้าหมายผลผลิต/

ตัวชี วัดผลผลิต

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

แผนพัฒนำท้องถิ่น: (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์ท่ี 6 หน้า 3-302

สถำนท่ีด ำเนินงำน: เทศบาลเมืองล าพูน

                       ควำมสอดคล้อง เอกสำรรำยละเอียดประกอบแผนกำรด ำเนินงำน พ.ศ. 2564

1. แผนยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี: ยุทธศาสตร์ท่ี 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ โครงกำร: ถ่ายโอนงาน/กิจการบริการสาธารณะของ อปท.

2. แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับท่ี 12: ยุทธศาสตร์ท่ี 6 ด้านการเพ่ิมประสิทธิภาพและธรรมาภิบาล หน่วยงำนด ำเนินงำน: กองวิชาการและแผนงาน  งานนิติการ

ในภาครัฐ กลยุทธ์: ปรับปรุงพัฒนารายได้ของเทศบาล บริหารราชการเพ่ือป้องกันการทุจริต ปฏิบัติงานอย่างมี

ประสิทธิภาพและโปร่งใส

แผนงำน: บริหารงานท่ัวไป

บทท่ี 2 บัญชีโครงการยุทธศาสตร์ท่ี 6  แผนงานบริหารงานท่ัวไป
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ล ำดับท่ี 3

กลยุทธ์: ปรับปรุงพัฒนารายได้ของเทศบาล บริหารราชการเพ่ือป้องกันการทุจริต ปฏิบัติงาน

4. หลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง: ภูมิคุ้มกัน อย่างมีประสิทธิภาพและโปร่งใส

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

ไม่ใช่โครงการด้านการเกษตรและแหล่งน  า แผนพัฒนำท้องถิ่น: (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์ท่ี 6 หน้า 3-286

6. SDG: เป้าหมายท่ี 10 ลดความไม่เสมอภาคภายในและระหว่างประเทศ สถำนท่ีด ำเนินงำน: เทศบาลเมืองล าพูน

กลุ่มเป้าหมาย ขั นตอนการด าเนินงาน

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

1. เพ่ือเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจ ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้เก่ียว เชิงปริมำณ บุคลากรในสังกัด 1.เขียนโครงการและเสนอโครงการ

เก่ียวกับกฎหมายตาม พ.ร.บ.ข้อมูล กับภารกิจถ่ายโอนมากขึ น เผยแพร่ความรู้ พ.ร.บ.ข้อมูล เทศบาลเมืองล าพูนและ 2.ด าเนินโครงการในส่วนการจัด

ข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ข่าวสารฯไม่น้อยกว่า 13 ครั ง ประชาชนในเขตพื นท่ี ท าเอกสารเผยแพร่ความรู้และ

2.เพ่ือสร้างความเข้าใจถึงบทบาท เชิงคุณภำพ เทศบาลเมืองล าพูน ปรับปรุงข้อมูลศูนย์บริการข้อมูล

หน้าท่ีของเทศบาลตามกฎหมาย ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ ข่าวสารฯ และข้อมูลบนเว็บไซต์

และสิทธิของประชาชน   มีความรู้เก่ียวกับภารกิจถ่าย 3.ด าเนินโครงการในส่วนการ

โอนมากขึ นไม่น้อยกว่า จัดท าบอร์ดประชาสัมพันธ์

ร้อยละ 90 4.ด าเนินโครงการในส่วนการจัด

ฝึกอบรม

5.สรุปรายงานผล 

2,000

วัตถุประสงค์โครงการ
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ/เป้าหมาย

ผลลัพธ์โครงการ

ผลผลิต/เป้าหมายผลผลิต/

ตัวชี วัดผลผลิต

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

หน่วยงำนด ำเนินงำน: กองวิชาการและแผนงาน  งานนิติการ

3. ยุทธศำสตร์จังหวัด: ยุทธศาสตร์ท่ี 5 เมืองแห่งคุณภาพชีวิต

ในภาครัฐ

                       ควำมสอดคล้อง เอกสำรรำยละเอียดประกอบแผนกำรด ำเนินงำน พ.ศ. 2564

1. แผนยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี: ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันในสังคม โครงกำร: ส่งเสริมและเผยแพร่ความรู้ตาม พ.ร.บ. ข้อมูลของราชการ พ.ศ.2540

2. แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับท่ี 12: ยุทธศาสตร์ท่ี 6 ด้านการเพ่ิมประสิทธิภาพและธรรมาภิบาล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564

บทท่ี 2 บัญชีโครงการยุทธศาสตร์ท่ี 6  แผนงานบริหารงานท่ัวไป
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อย่างมีประสิทธิภาพและโปร่งใส

4. หลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง: ภูมิคุ้มกัน แผนงำน: บริหารงานท่ัวไป งบประมำณ บำท

5. เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้ำนกำรเกษตรและแหล่งน้ ำ)(Local Sufficiency Economy Plan:LSEP): แผนพัฒนำท้องถิ่น: (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์ท่ี 6 หน้า 3 - 286

ไม่ใช่โครงการด้านการเกษตรและแหล่งน  า

6. SDG: เป้าหมายท่ี 16 ส่งเสริมสังคมท่ีสงบสุขและครอบคลุมเพ่ือการพัฒนาท่ีย่ังยืนให้ทุกคนเข้าถึงความยุติธรรม และ

สร้างสถาบันท่ีมีประสิทธิผล รับผิดชอบ และครอบคลุมในทุกระดับ

กลุ่มเป้าหมาย ขั นตอนการด าเนินงาน

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

1.เพ่ือเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจ ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ เชิงปริมำณ บุคลากรในสังกัด 1.ส ารวจความต้องการในการ

กฎหมายเก่ียวกับการปฏิบัติหน้าท่ี เก่ียวกับเร่ืองท่ีอบรมมากขึ น จ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม เทศบาลเมืองล าพูน อบรม

ให้แก่พนักงานเทศบาลเมืองล าพูน ไม่น้อยกว่า 60 คน และประชาชนในเขตพื น 2.เขียนโครงการและเสนอโครงการ

และประชาชนในพื นท่ี 2.เพ่ือสร้าง เชิงคุณภำพ ท่ีเทศบาลเมืองล าพูน 3.ประสานวิทยากร 

ความเข้าใจและความร่วมมืออย่าง ค่าเฉล่ียผู้เข้าร่วมโครงการมี 4.ประสานกลุ่มเป้าหมาย

ถูกต้องในการท างาน   ความรู้เก่ียวกับเร่ืองท่ีอบรม 5.ด าเนินโครงการ

มากขึ นไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 6.สรุปรายงานผล 

ในภาครัฐ กลยุทธ์: ปรับปรุงพัฒนารายได้ของเทศบาล บริหารราชการเพ่ือป้องกันการทุจริต ปฏิบัติงาน

สถำนท่ีด ำเนินงำน: เทศบาลเมืองล าพูน

3. ยุทธศำสตร์จังหวัด: ยุทธศาสตร์ท่ี 5 เมืองแห่งคุณภาพชีวิต

10,000

วัตถุประสงค์โครงการ
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ/เป้าหมาย

ผลลัพธ์โครงการ

ผลผลิต/เป้าหมายผลผลิต/

ตัวชี วัดผลผลิต

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

2. แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับท่ี 12: ยุทธศาสตร์ท่ี 6 ด้านการเพ่ิมประสิทธิภาพและธรรมาภิบาล หน่วยงำนด ำเนินงำน: กองวิชาการและแผนงาน  งานนิติการ

                       ควำมสอดคล้อง เอกสำรรำยละเอียดประกอบแผนกำรด ำเนินงำน พ.ศ. 2564

1. แผนยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี: ยุทธศาสตร์ท่ี 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ โครงกำร: ฝึกอบรมส่งเสริมและเผยแพร่ความรู้ด้านกฎหมาย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564

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

4. หลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง: ความมีเหตุผล แผนงำน: บริหารงานท่ัวไป งบประมำณ บำท

5. เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้ำนกำรเกษตรและแหล่งน้ ำ)(Local Sufficiency Economy Plan:LSEP): แผนพัฒนำท้องถิ่น: (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์ท่ี 6 หน้า 3-303

ไม่ใช่โครงการด้านการเกษตรและแหล่งน  า สถำนท่ีด ำเนินงำน: เทศบาลเมืองล าพูน

6. SDG: เป้าหมายท่ี 16 ส่งเสริมสังคมท่ีสงบสุขและครอบคลุมเพ่ือการพัฒนาท่ีย่ังยืนให้ทุกคนเข้าถึงความยุติธรรม และ

สร้างสถาบันท่ีมีประสิทธิผล รับผิดชอบ และครอบคลุมในทุกระดับ

กลุ่มเป้าหมาย ขั นตอนการด าเนินงาน

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

1.เพ่ือให้มีการส่งเสริมการป้องกัน - ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ เชิงปริมำณ บุคลากรในสังกัด 1. เขียนและเสนอโครงการ

และปราบปรามการทุจริตในการ และตระหนักถึงการ มีส่วนร่วม -ประชุมคณะกรรมการไม่ เทศบาลเมืองล าพูน 2. ประชุมคณะกรรมการ อปท.

ด าเนินงานของเทศบาลเมืองล าพูน ในการป้องกันการทุจริตมากขึ น น้อยกว่า 4 คน และประชาชนในเขตพื น ต้นแบบเพ่ือจัดกิจกรรมวันต่อต้าน

2.สร้างแนวร่วมในการต่อต้านการ -เทศบาลเมืองล าพูนมีคะแนน -ผู้เข้าร่วมกิจกรรมวันต่อต้าน ท่ีเทศบาลเมืองล าพูน คอร์รัปช่ันสากลฯ และวางแผน

ทุจริต การประเมินคุณธรรมและความ คอร์รัปช่ันสากลฯท่ีจัดร่วมกับ 3. พิจารณาแผนปฏิบัติการฯ

โปร่งใสฯ (ITA) เพ่ิมมากขึ น หน่วยงานภาครัฐอื่นไม่น้อย และประเมินผลฯของปีท่ีผ่านมา

กว่า 90 คน 4. จัดกิจกรรมวันต่อต้าน

เชิงคุณภำพ คอร์รัปช่ันสากลฯ

-ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ 5. รวบรวมข้อมูลผลการด าเนิน

และตระหนักถึงการ มีส่วน การตาม แผนฯ รอบ ๖ เดือน 

ร่วมในการป้องกันการทุจริต และรอบ ๑ ปี และรายงาน 

มากขึ นไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 สนง. ป.ป.ช

6. จัดท าแผนฯ ของปีต่อไป 

7. สรุปและรายงานผลฯ

1. แผนยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี: ยุทธศาสตร์ท่ี 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ โครงกำร: ป้องกันและปราบปรามการทุจริต ใน อปท. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564

2. แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับท่ี 12: ยุทธศาสตร์ท่ี 6 ด้านการเพ่ิมประสิทธิภาพและธรรมาภิบาล หน่วยงำนด ำเนินงำน: กองวิชาการและแผนงาน  งานนิติการ

ในภาครัฐ กลยุทธ์: ปรับปรุงพัฒนารายได้ของเทศบาล บริหารราชการเพ่ือป้องกันการทุจริต ปฏิบัติงานอย่างมี

ประสิทธิภาพและโปร่งใส

วัตถุประสงค์โครงการ
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ/เป้าหมาย

ผลลัพธ์โครงการ

ผลผลิต/เป้าหมายผลผลิต/

ตัวชี วัดผลผลิต

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

7,500

                       ควำมสอดคล้อง เอกสำรรำยละเอียดประกอบแผนกำรด ำเนินงำน พ.ศ. 2564

บทท่ี 2 บัญชีโครงการยุทธศาสตร์ท่ี 6  แผนงานบริหารงานท่ัวไป
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ในภาครัฐ

3. ยุทธศำสตร์จังหวัด: ยุทธศาสตร์ท่ี 4 เมืองแห่งคุณภาพชีวิต

4. หลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง: บำท

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

ไม่ใช่โครงการด้านการเกษตรและแหล่งน  า

6. SDG: เป้าหมายท่ี 17 เสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่กลไกการด าเนินงานและฟ้ืนฟูสภาพหุ้นส่วนความร่วมมือระดับโลก

ส าหรับการพัฒนาท่ีย่ังยืนการเงิน

กลุ่มเป้าหมาย ขั นตอนการด าเนินงาน

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

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

การด าเนินงานตามโครงการท่ีได้รับ น าไปปฏิบัติให้สอดคล้องกับ จัดท าแผนการด าเนินงาน เทศบาลและหน่วย 2. รวบรวมเอกสารโครงการ

งบประมาณประจ าปี 2564 แผนพัฒนาท้องถ่ิน และ ประจ าปี พ.ศ.2564 จ านวน งานท่ีเก่ียวข้อง พัฒนา/กิจกรรมของแต่ละกอง

2. เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการจัดสรร เทศบัญญัติงบประมาณราย 70 เล่ม 2.ประชาชนในเขตพื น 3. จัดประชุมคณะกรรมการ 

ทรัพยากรและงบประมาณได้อย่าง จ่ายประจ าปี เชิงคุณภำพ  ท่ีเทศบาลเมืองล าพูน  3.1 จัดประชุมคณะกรรมการ 

ท่ัวถึงเป็นธรรมและเป็นไปตามความ 2. สามารถใช้งบประมาณท่ีมีอยู่ 1. เทศบาลเมืองล าพูนและ สนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาฯ

จ าเป็นเร่งด่วนอย่างมีประสิทธิภาพ อย่างจ ากัดในการพัฒนาอย่าง หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องมีแนว 4. จัดประชุมคณะกรรมการ

มีประสิทธิภาพและเป็นระบบ ทางในการด าเนินการจริง พัฒนาเทศบาลเมืองล าพูน 

3. ใช้ในการก ากับดูแลและ ทั งหมดในพื นท่ี 5. เสนอผู้บริหารเพ่ือพิจารณา

ติดตามประเมินผลการใช้จ่าย 2. ประชาชน รับทราบแนว ร่างแผนการด าเนินงานท่ีเสนอ

งบประมาณให้มีประสิทธิภาพ ทางในการด าเนินงานโครง 6. ผู้บริหารประกาศใช้แผน

การพัฒนา/กิจกรรมทั งหมด 7. ติดตามและประเมินผล

ในพื นท่ีของเทศบาลเมือง โครงการ

ในพื นท่ีของ

กลยุทธ์: ปรับปรุงพัฒนารายได้ของเทศบาล บริหารราชการเพ่ือป้องกันการทุจริตปฏิบัติงานอย่าง

มีประสิทธิภาพและโปร่งใส 

แผนงำน: บริหารงานท่ัวไป งบประมำณ 20,000

                       ควำมสอดคล้อง เอกสำรรำยละเอียดประกอบแผนกำรด ำเนินงำน พ.ศ. 2564

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

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

วัตถุประสงค์โครงการ
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ/เป้าหมาย

ผลลัพธ์โครงการ

ผลผลิต/เป้าหมายผลผลิต/

ตัวชี วัดผลผลิต

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

ยุทธศำสตร์: ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การพัฒนาด้านสังคม การเมือง และบริหารราชการท้องถ่ินให้เป็นไปตาม

หลักการบริหารจัดการท่ีดี

แผนพัฒนำท้องถิ่น: (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์ท่ี 6 หน้า 3-316

สถำนท่ีด ำเนินงำน: พื นท่ีในเขตเทศบาลเมืองล าพูน

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

4. หลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง: บำท

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

ไม่ใช่โครงการด้านการเกษตรและแหล่งน  า

6. SDG: เป้าหมายท่ี 17 เสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่กลไกการด าเนินงานและฟ้ืนฟูสภาพหุ้นส่วนความร่วมมือระดับโลก

ส าหรับการพัฒนาท่ีย่ังยืนการเงิน

กลุ่มเป้าหมาย ขั นตอนการด าเนินงาน

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

1.เพ่ือทราบความก้าวหน้าในการ 1. ท าให้ผู้บริหารได้ทราบถึงการ เชิงปริมำณ 1.หน่วยงานภายใน ข้ันตอนกำรรำยงำนติดตำมและประเมินผลฯ

ด าเนินงานโครงการ และทราบว่า ปฏิบัติงานตามแผนพัฒนาฯ มีการรายงานสรุปการ เทศบาลและหน่วยงาน 1.เสนอขออนุมัติจัดท าโครงการ

การด าเนินงานสอดคล้องกับวัตถุ ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ติดตามและประเมินผล ท่ีเก่ียวข้อง 2.ประชุมก าหนดแนวทางการ

ประสงค์และนโยบายผู้บริหาร 2. ท าให้ผู้บริหารได้ทราบผล โครงการของเทศบาลเมือง 2.ประชาชนในเขตพื นท่ี ติดตามและประเมินผล

2.เพ่ือทราบถึงปัญหา อุปสรรคท่ีจะ ความก้าวหน้าของการด าเนิน ล าพูน  จ านวน 1 ครั ง/ปี เทศบาลเมืองล าพูน 3.รายงานการติดตามและ

เกิดขึ นก่อน/ระหว่าง/หลังด าเนินงาน วางไว้และการใช้จ่ายงบฯ เชิงคุณภำพ ประเมินผล (ครั งท่ี 1)

4.ทบทวน ถึงผลส าเร็จของโครงการ 3. ท าให้ผู้บริหารได้ทราบถึง 1.มีรายงานสรุปการติดตาม 4.รายงานการติดตามและ

เพ่ือใช้เป็นพื นฐานในการวางแผน ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนิน และประเมินผลแผนพัฒนาฯ ประเมินผลแผนฯ(รอบสรุปผล

โครงการในอนาคต งานต่างๆ เพ่ือปรับปรุงและแก้ไข และผลส ารวจความพึงพอใจ การติดตามและประเมินผล)

5. เพ่ือทราบความพึงพอใจของ 4. ทราบความพึงพอใจของ ของประชาชน 5.จัดท ารายงานผลการติดตาม

ประชาชนต่อการด าเนินงาน ประชาชนต่อเทศบาล 2.สามารถเปรียบเทียบผลท่ี และประเมินผลต่อคณะผู้บริหาร

โครงกำรของเทศบำล 5. ได้ข้อเสนอแนะเพ่ือเป็นแนว ได้จากการด าเนินโครงการ 6.ประกาศการติดตามประเมินผล

ทางการด าเนินงานให้เกิด กับผลสรุปในภาพรวม (ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี)

ประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน ยุทธศาสตร์ได้ 7.รายงานผลให้ประชาชนทราบ

กลยุทธ์: ปรับปรุงพัฒนารายได้ของเทศบาล บริหารราชการเพ่ือป้องกันการทุจริตปฏิบัติงานอย่าง

มีประสิทธิภาพและโปร่งใส 

แผนงำน: บริหารงานท่ัวไป งบประมำณ 30,000

                       ควำมสอดคล้อง เอกสำรรำยละเอียดประกอบแผนกำรด ำเนินงำน พ.ศ. 2564

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

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

ยุทธศำสตร์: ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การพัฒนาด้านสังคม การเมือง และบริหารราชการท้องถ่ินให้เป็นไปตาม

แผนพัฒนำท้องถิ่น: (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์ท่ี 6 หน้า 3-317

สถำนท่ีด ำเนินงำน: พื นท่ีในเขตเทศบาลเมืองล าพูน

วัตถุประสงค์โครงการ
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ/เป้าหมาย

ผลลัพธ์โครงการ

ผลผลิต/เป้าหมายผลผลิต/

ตัวชี วัดผลผลิต

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

หลักการบริหารจัดการท่ีดี

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

4. หลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง: ความมีเหตุผล บำท

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

ไม่ใช่โครงการด้านการเกษตรและแหล่งน  า

6. SDG: เป้าหมายท่ี 8 ส่งเสริมการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจท่ีต่อเน่ืองฯ

กลุ่มเป้าหมาย ขั นตอนการด าเนินงาน

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

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

ประสิทธิภาพในการจัดท า เทศบัญญัติได้ทันปีงบประมาณ เอกสารเทศบัญญัติ และประชาชนในเขต การจัดท าแบบเสนอของบประมาณ

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 2. สามารถน าเงินภาษีของ งบประมาณรายจ่ายประจ าปี เทศบาล 2. จัดท าสรุปค าของบประมาณ

ประจ าปี พ.ศ.2565 ประชาชนมาให้ให้เกิดประโยชน์ 2565 จ านวน 150 เล่ม/1 ปี จากแต่ละหน่วยงาน

2. เพ่ือจัดท ารูปเล่มเทศบัญญัติ สุงสุด เชิงคุณภำพ 3. จัดการประชุมคณะกรรมการ

งบประมาณรายจ่ายประจ าปี ได้เทศบัญญัติงบประมาณ กล่ันกรองร่างเทศบัญญัติฯ

พ.ศ.2565 รายจ่ายประจ าปีท่ีสอดคล้อง 4. การจัดท าร่างเทศบัญญัติงบ

กับแผนพัฒนาของเทศบาล ประมาณรายจ่ายประจ าปีเพ่ือ

ท่ีได้จัดท าไว้แล้ว เสนอสภาเทศบาล

5. จัดท าหนังสือส่งเทศบัญญัติงบ

ประมาณรายจ่ายประจ าปีเพ่ือขอ

ความเห็นชอบจากผู้ว่า

6. จัดท าประกาศใช้ฯ

7. เผยแพร่เทศบัญญัติฯ

กลยุทธ์: ปรับปรุงพัฒนารายได้ของเทศบาล บริหารราชการเพ่ือป้องกันการทุจริตปฏิบัติงานอย่าง

มีประสิทธิภาพและโปร่งใส 

แผนงำน: บริหารงานท่ัวไป งบประมำณ 20,000

                       ควำมสอดคล้อง เอกสำรรำยละเอียดประกอบแผนกำรด ำเนินงำน พ.ศ. 2564

1. แผนยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี: ยุทธศาสตร์ท่ี 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ โครงกำร: จัดท าเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2565

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

ยุทธศำสตร์: ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การพัฒนาด้านสังคม การเมือง และบริหารราชการท้องถ่ินให้เป็นไปตาม

หลักการบริหารจัดการท่ีดี

สถำนท่ีด ำเนินงำน: พื นท่ีในเขตเทศบาลเมืองล าพูน

วัตถุประสงค์โครงการ
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ/เป้าหมาย

ผลลัพธ์โครงการ

ผลผลิต/เป้าหมายผลผลิต/

ตัวชี วัดผลผลิต

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

แผนพัฒนำท้องถิ่น: (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์ท่ี 6 หน้า 3-303

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

4. หลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง: ความมีเหตุผล บำท

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

ไม่ใช่โครงการด้านการเกษตรและแหล่งน  า

6. SDG: เป้าหมายท่ี 8 ส่งเสริมการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจท่ีต่อเน่ืองฯ

กลุ่มเป้าหมาย ขั นตอนการด าเนินงาน

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

1. เพ่ือจัดท าส่ือประชาสัมพันธ์ 1.ประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีหน้าท่ี เชิงปริมำณ 1.ประชาชนผู้มาใช้ 1. เขียนโครงการ

2. เพ่ือให้ประชาชนผู้ช าระภาษีได้ ช าระภาษีได้รับทราบข้อมูล จัดท าส่ือประชาสัมพันธ์ บริการในเขตเทศบาล 2. ขออนุมัติด าเนินโครงการ

รับทราบระยะเวลาของการด าเนิน และช่วงระยะเวลาการย่ืนแบบ ให้ผู้มีหน้าท่ีช าระภาษี 2.มีความพึงพอใจ 3. จัดท าติดตั งส่ือ

การย่ืนภาษี ประเมินภาษี 2,592 ราย ได้รับทราบ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 ประชาสัมพันธ์

3. ทราบความพึงพอใจของ ข้อมูลข่าวสารและช่วง 4. ส ารวจแบบประเมินความ

ประชาชนต่อการให้บริการของ 2.มีรายได้จากการจัดเก็บเพ่ิมขึ น ระยะเวลาการย่ืนแบบฯ พึงพอใจ

เจ้าหน้าท่ี เชิงคุณภำพ 5. สรุปรายงานผล

4. เพ่ือสร้างความพึงพอใจในการ 3.เพ่ือสร้างความ 1.เผยแพร่ข่าวสารด้านภาษี

ให้บริการและเกิดความร่วมมือใน พึงพอใจให้กับประชาชน 2.ยอดการจัดเก็บเพ่ิมขึ น

การช าระภาษี ผู้รับบริการด้านภาษี

ยุทธศำสตร์: ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การพัฒนาด้านสังคม การเมือง และบริหารราชการท้องถ่ินให้เป็นไปตาม

หลักการบริหารจัดการท่ีดี

แผนพัฒนำท้องถิ่น: (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์ท่ี 6 หน้า 3-304

สถำนท่ีด ำเนินงำน: พื นท่ีในเขตเทศบาลเมืองล าพูน

วัตถุประสงค์โครงการ
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ/เป้าหมาย

ผลลัพธ์โครงการ

ผลผลิต/เป้าหมายผลผลิต/

ตัวชี วัดผลผลิต

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

                       ควำมสอดคล้อง เอกสำรรำยละเอียดประกอบแผนกำรด ำเนินงำน พ.ศ. 2564

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

2. แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับท่ี 12: ยุทธศาสตร์ท่ี 6 ด้านการเพ่ิมประสิทธิภาพและธรรมาภิบาล หน่วยงำนด ำเนินงำน: กองคลัง

กลยุทธ์: ปรับปรุงพัฒนารายได้ของเทศบาล บริหารราชการเพ่ือป้องกันการทุจริตปฏิบัติงานอย่าง

มีประสิทธิภาพและโปร่งใส 

แผนงำน: บริหารงานท่ัวไป งบประมำณ 20,000

บทท่ี 2 บัญชีโครงการยุทธศาสตร์ท่ี 6  แผนงานบริหารงานท่ัวไป
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ล ำดับท่ี 10

หน่วยงำนด ำเนินงำน: ส านักปลัด งานธุรการ

กลยุทธ์: 1 ส่งเสริมประชาธิปไตยกับการเมืองการปกครองส่วนท้องถ่ิน

แผนงำน: บริหารท่ัวไป งบประมำณ บำท

4. หลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง : ภูมิคุ้มกัน ยุทธศำสตร์: 6 การพัฒนาด้านสังคม การเมือง และบริหารราชการท้องถ่ินให้เป็นไปตามหลักการ

5. เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (LSEP): ไม่ใช่โครงการด้านการเกษตรและแหล่งน  า บริหารจัดการท่ีดี

6. SDG: เป้าหมายท่ี 16 ส่งเสริมสังคมท่ีสงบสุขและครอบคลุมเพ่ือการพัฒนาอย่างย่ังยืน ให้ทุกคนเข้าถึงความยุติธรรม แผนพัฒนำท้องถิ่น: (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์ท่ี 6 หน้า 3-305

สถำนท่ีด ำเนินงำน : ภายในเขตเทศบาลเมืองล าพูน

กลุ่มเป้าหมาย ขั นตอนการด าเนินงาน

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

เพ่ือเป็นการเลือกตั งสมาชิกภา ได้สมาชิกสภาเทศบาลเมืองล าพูน เชิงปริมำณ ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั ง 1. จัดเตรียมงบประมาณ

เทศบาลและนายกเทศมนตรี 3 เขตเลือกตั งๆ ละ 6 คน ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั ง ในเขตเทศบาล จ านวน 2.เขียนโครงการเสนอขออนุมัติ

เมืองล าพูน รวมจ านวน 18 คน  และนายก ออกไปใช้สิทธิไม่น้อยกว่า 14 หน่วยเลือกตั ง เพ่ือจัดท าโครงการ

3.ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุง เทศมนตรี จ านวน 1 คน ร้อยละ 70 3.จัดท าแผนการเลือกตั ง

เชิงคุณภำพ -แผนปฎิบัติการก่อนวันเลือกตั ง

จัดการเลือกตั ง จ านวน 1 ครั ง -แผนปฏิบัติการวันเลือกตั ง

และได้สมาชิกสภาเทศบาล -แผนปฏิบัติการหลังวันเลือกตั ง

และนายกเทศมนตรีครบตาม 4.จัดท าประกาศให้มีการเลือกตั ง

จ านวน 5.รับสมัครเลือกตั ง

6.ด าเนินการเลือกตั งให้เสร็จสิ น

กระบวนการจนถึงการประกาศ

ผลการนับคะแนนเลือกตั ง

วัตถุประสงค์โครงการ
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ/เป้าหมาย

ผลลัพธ์โครงการ

ผลผลิต/เป้าหมายผลผลิต/

ตัวชี วัดผลผลิต

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

                       ควำมสอดคล้อง เอกสำรรำยละเอียดประกอบแผนกำรด ำเนินงำน พ.ศ. 2564

1. แผนยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี:  ยุทธศาสตร์ท่ี 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ โครงกำร:  เลือกตั งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี

2. แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับท่ี 12: ยุทธศาสตร์ท่ี 6 ด้านการเพ่ิมประสิทธิภาพและธรรมาภิบาล

ในภาครัฐ

3. ยุทธศำสตร์จังหวัด: ยุทธศาสตร์ท่ี 4 : เมืองแห่งคุณภาพชีวิต (Quality of Life) 1,100,000

และสร้างสถาบันท่ีมีประสิทธิภาพ รับผิดชอบ และครอบคลุม ในทุกระดับ

บทท่ี 2 บัญชีโครงการยุทธศาสตร์ท่ี 6  แผนงานบริหารงานท่ัวไป
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ล ำดับท่ี 11

หน่วยงำนด ำเนินงำน: ส านักปลัด งานการเจ้าหน้าท่ี

กลยุทธ์: 1 ส่งเสริมประชาธิปไตยกับการเมืองการปกครองส่วนท้องถ่ิน

แผนงำน: บริหารท่ัวไป งบประมำณ บำท

4. หลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง : ภูมิคุ้มกัน ยุทธศำสตร์: 6 การพัฒนาด้านสังคม การเมือง และบริหารราชการท้องถ่ินให้เป็นไปตามหลักการ

5. เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (LSEP): ไม่ใช่โครงการด้านการเกษตรและแหล่งน  า บริหารจัดการท่ีดี

6. SDG: เป้าหมายท่ี 16 ส่งเสริมสังคมท่ีสงบสุขและครอบคลุมเพ่ือการพัฒนาอย่างย่ังยืน ให้ทุกคนเข้าถึงความยุติธรรม แผนพัฒนำท้องถิ่น: (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์ท่ี 6 หน้า 3-305

สถำนท่ีด ำเนินงำน : พื นท่ีในเขตเทศบาลเมืองล าพูน

กลุ่มเป้าหมาย ขั นตอนการด าเนินงาน

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

1. เพ่ือเป็นการระลึกถึงความ 1. พนักงานเทศบาลได้ระลึกถึง เชิงปริมำณ 1.หน่วยงานภายใน 1.ออกแบบกิจกรรมในโครงการ

ส าคัญและความเป็นมาของ ความส าคัญและความเป็นมาของ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม เทศบาลและหน่วย 2.เสนอขออนุมัติโครงการ

การก่อก าเนิดเทศบาล การก่อก าเนิดเทศบาล ไม่น้อยกว่า 60 คน งานท่ีเก่ียวข้อง 3.ด าเนินการจัดเตรียมอุปกรณ์

2. เพ่ือให้พนักงานเทศบาลได้ 2. พนักงานเทศบาลได้ เชิงคุณภำพ 2.ประชาชนในเขตพื น และสถานท่ีส าหรับจัดกิจกรรม

ตระหนักและเล็งเห็นถึงความ ตระหนักและเล็งเห็นถึงความ 1.มีผู้รับรู้ถึงความส าคัญของ ท่ีเทศบาลเมืองล าพูน 4.ด าเนินกิจกรรมตามโครงการ

ส าคัญของการปกครองท้องถ่ิน ส าคัญของการปกครองท้องถ่ิน การปกครองรูปแบบเทศบาล 5.สรุปผลและรายงานผล

รูปแบบเทศบาล รูปแบบเทศบาล ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 โครงการ

3. ประชาชนได้มองเห็นความ 3. ประชาชนได้มองเห็นความ 2. ผู้ร่วมกิจกรรมมีความ

ส าคัญของการบริการและ ส าคัญของการบริการและ พึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ

บทบาทของเทศบาล บทบาทของเทศบาล 80

วัตถุประสงค์โครงการ
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ/เป้าหมาย

ผลลัพธ์โครงการ

ผลผลิต/เป้าหมายผลผลิต/

ตัวชี วัดผลผลิต

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

                       ควำมสอดคล้อง เอกสำรรำยละเอียดประกอบแผนกำรด ำเนินงำน พ.ศ. 2564

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

2. แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับท่ี 12: ยุทธศาสตร์ท่ี 6 ด้านการเพ่ิมประสิทธิภาพและธรรมาภิบาล

ในภาครัฐ

3. ยุทธศำสตร์จังหวัด: ยุทธศาสตร์ท่ี 1 เมืองนวัตกรรมสร้างสรรค์ 20,000

และสร้างสถาบันท่ีมีประสิทธิภาพ รับผิดชอบ และครอบคลุม ในทุกระดับ

บทท่ี 2 บัญชีโครงการยุทธศาสตร์ท่ี 6  แผนงานบริหารงานท่ัวไป
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ล ำดับท่ี 12

หน่วยงำนด ำเนินงำน: ส านักปลัด งานการเจ้าหน้าท่ี

กลยุทธ์: 3 พัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพของบุคลากร สร้างเสริมคุณธรรมและจริยธรรมอย่างต่อเน่ือง

แผนงำน: บริหารท่ัวไป งบประมำณ บำท

4. หลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง : ภูมิคุ้มกัน ยุทธศำสตร์: 6 การพัฒนาด้านสังคม การเมือง และบริหารราชการท้องถ่ินให้เป็นไปตามหลักการ

5. เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (LSEP): ไม่ใช่โครงการด้านการเกษตรและแหล่งน  า บริหารจัดการท่ีดี

6. SDG: เป้าหมายท่ี 16 ส่งเสริมสังคมท่ีสงบสุขและครอบคลุมเพ่ือการพัฒนาอย่างย่ังยืน ให้ทุกคนเข้าถึงความยุติธรรม แผนพัฒนำท้องถิ่น: (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์ท่ี 6 หน้า 3-306

สถำนท่ีด ำเนินงำน : พื นท่ีในเขตเทศบาลเมืองล าพูน

กลุ่มเป้าหมาย ขั นตอนการด าเนินงาน

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

1. ประเมินความพึงพอใจในการ 1. ผลคะแนนความพึงพอใจในการ เชิงปริมำณ ประชาชนในเขตพื น 1.ก าหนดหัวข้อการส ารวจ

ให้บริการของประชาชนท่ีมีต่อ ให้บริการของประชาชนท่ีมีต่อ ความคิดเห็นชองประชาชน ท่ีเทศบาลเมืองล าพูน 2.เสนอขออนุมัติโครงการ

เทศบาลเมืองล าพูน เทศบาลเมืองล าพูน ไม่น้อยกว่า 300 คน 3.จัดจ้างสถาบันอุดมศึกษา

2. ได้รับความคิดเห็นของประชาชน 2. ความคิดเห็นของประชาชน เชิงคุณภำพ เพ่ือด าเนินการส ารวจข้อมูล

ท่ีมีต่อการให้บริการของเทศบาล ท่ีมีต่อการให้บริการของเทศบาล 1. ประชาชนแสดงความคิด 4.ด าเนินการร่วมกับสถาบัน

เมืองล าพูน เมืองล าพูน เห็นต่อการให้บริการ จ านวน อุดมศึกษาในการส ารวจ

4 ด้าน 5.สรุปผลและรายงานผล

2. ผู้ร่วมกิจกรรมมีความพึง โครงการ

พอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

วัตถุประสงค์โครงการ
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ/เป้าหมาย

ผลลัพธ์โครงการ

ผลผลิต/เป้าหมายผลผลิต/

ตัวชี วัดผลผลิต

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

                       ควำมสอดคล้อง เอกสำรรำยละเอียดประกอบแผนกำรด ำเนินงำน พ.ศ. 2564

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

2. แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับท่ี 12: ยุทธศาสตร์ท่ี 6 ด้านการเพ่ิมประสิทธิภาพและธรรมาภิบาล

ในภาครัฐ

3. ยุทธศำสตร์จังหวัด: ยุทธศาสตร์ท่ี 1 เมืองนวัตกรรมสร้างสรรค์ 30,000

และสร้างสถาบันท่ีมีประสิทธิภาพ รับผิดชอบ และครอบคลุม ในทุกระดับ

บทท่ี 2 บัญชีโครงการยุทธศาสตร์ท่ี 6  แผนงานบริหารงานท่ัวไป
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ล ำดับท่ี 13

หน่วยงำนด ำเนินงำน: ส านักปลัด งานการเจ้าหน้าท่ี

กลยุทธ์: 3 พัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพของบุคลากร สร้างเสริมคุณธรรมและจริยธรรมอย่างต่อเน่ือง

แผนงำน: บริหารท่ัวไป งบประมำณ บำท

4. หลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง : ภูมิคุ้มกัน ยุทธศำสตร์: 6 การพัฒนาด้านสังคม การเมือง และบริหารราชการท้องถ่ินให้เป็นไปตามหลักการ

5. เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (LSEP): ไม่ใช่โครงการด้านการเกษตรและแหล่งน  า บริหารจัดการท่ีดี

6. SDG: เป้าหมายท่ี 16 ส่งเสริมสังคมท่ีสงบสุขและครอบคลุมเพ่ือการพัฒนาอย่างย่ังยืน ให้ทุกคนเข้าถึงความยุติธรรม แผนพัฒนำท้องถิ่น: (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์ท่ี 6 หน้า 3-307,3-308

สถำนท่ีด ำเนินงำน : พื นท่ีในเขตเทศบาลเมืองล าพูน

กลุ่มเป้าหมาย ขั นตอนการด าเนินงาน

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

1. เพ่ือส่งเสริม ปลูกฝัง ค่านิยม 1. พนักงานได้ส านึก ตระหนักถึง เชิงปริมำณ พนักงานเทศบาล 1.ออกแบบกิจกรรมในโครงการ

และจริยธรรมให้แก่พนักงาน จริยธรรมให้ประพฤติ ปฏิบัติตน มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 2.เสนอขออนุมัติโครงการ

ให้ประพฤติ ปฏิบัติตนเป็น เป็นแบบอย่างท่ีดี ไม่น้อยกว่า 60 คน 3.ด าเนินการจัดเตรียมอุปกรณ์

แบบอย่างท่ีดี 2. พนักงานเทศบาลได้มีการ เชิงคุณภำพ และสถานท่ีส าหรับจัดกิจกรรม

2. เพ่ือพัฒนาจริยธรรมของ พัฒนาจริยธรรมมีการบริหารงาน 1.พนักงานได้มีการส่งเสริม 4.ด าเนินกิจกรรมตามโครงการ

พนักงานในอันท่ีจะน าไปสู่การ แบบโปร่งใส ไม่ทุจริต และ พัฒนาค่านิยมด้านจริยธรรม 5.สรุปผลและรายงานผล

ท างานแบบโปร่งใส ไม่ทุจริต ประพฤติมิชอบ เพ่ิมมากขึ นไม่น้อยกว่า โครงการ

และประพฤติมิชอบ ร้อยละ 80

2. ผู้ร่วมกิจกรรมมีความพึง

พอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ80

วัตถุประสงค์โครงการ
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ/เป้าหมาย

ผลลัพธ์โครงการ

ผลผลิต/เป้าหมายผลผลิต/

ตัวชี วัดผลผลิต

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

                       ควำมสอดคล้อง เอกสำรรำยละเอียดประกอบแผนกำรด ำเนินงำน พ.ศ. 2564

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

2. แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับท่ี 12: ยุทธศาสตร์ท่ี 6 ด้านการเพ่ิมประสิทธิภาพและธรรมาภิบาล

ในภาครัฐ

3. ยุทธศำสตร์จังหวัด: ยุทธศาสตร์ท่ี 1 เมืองนวัตกรรมสร้างสรรค์ 3,000

และสร้างสถาบันท่ีมีประสิทธิภาพ รับผิดชอบ และครอบคลุม ในทุกระดับ

บทท่ี 2 บัญชีโครงการยุทธศาสตร์ท่ี 6  แผนงานบริหารงานท่ัวไป
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ล ำดับท่ี 14

หน่วยงำนด ำเนินงำน: ส านักปลัด งานการเจ้าหน้าท่ี

กลยุทธ์: 3 พัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพของบุคลากร สร้างเสริมคุณธรรมและจริยธรรมอย่างต่อเน่ือง

แผนงำน: บริหารท่ัวไป งบประมำณ บำท

4. หลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง : ภูมิคุ้มกัน ยุทธศำสตร์: 6 การพัฒนาด้านสังคม การเมือง และบริหารราชการท้องถ่ินให้เป็นไปตามหลักการ

5. เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (LSEP): ไม่ใช่โครงการด้านการเกษตรและแหล่งน  า บริหารจัดการท่ีดี

6. SDG: เป้าหมายท่ี 16 ส่งเสริมสังคมท่ีสงบสุขและครอบคลุมเพ่ือการพัฒนาอย่างย่ังยืน ให้ทุกคนเข้าถึงความยุติธรรม แผนพัฒนำท้องถิ่น: (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์ท่ี 6 หน้า 3-306

สถำนท่ีด ำเนินงำน : พื นท่ีในเขตเทศบาลเมืองล าพูน

กลุ่มเป้าหมาย ขั นตอนการด าเนินงาน

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

1.เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ความเข้าใจ 1.คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภา เชิงปริมำณ คณะผู้บริหารและ 1.ส ารวจความต้องการฝึกอบรม

ในระเบียบกฎหมายท่ีใช้ในการ มีความรู้ความเข้าใจในระเบียบ มีผู้เข้ารับการอบรม สมาชิกสภา 2. ออกแบบหลักสูตรการอบรม

ปฏิบัติงาน กฎหมายท่ีใช้ในการปฏิบัติงาน ไม่น้อยกว่า 15 คน 3.เสนอขออนุมัติโครงการ

2. พัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพ 2. คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภา เชิงคุณภำพ 4.ด าเนินการจัดเตรียมอุปกรณ์

ทั งประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีคุณภาพการท างานเพ่ิมขึ นทั ง 1. คณะผู้บริหาร และสมาชิก และสถานท่ีส าหรับจัดกิจกรรม

ด้านประสิทธิภาพและประสิทธิผล สภามีความรู้ความเข้าใจใน 5.ด าเนินกิจกรรมตามโครงการ

ระเบียบกฎหมายมากขึ น 6.สรุปผลและรายงานผล

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 โครงการ

2. มีความพึงพอใจไม่น้อย

กว่าร้อยละ 80

2. แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับท่ี 12: ยุทธศาสตร์ท่ี 6 ด้านการเพ่ิมประสิทธิภาพและธรรมาภิบาล

ในภาครัฐ

3. ยุทธศำสตร์จังหวัด: ยุทธศาสตร์ท่ี 1 เมืองนวัตกรรมสร้างสรรค์ 10,000

และสร้างสถาบันท่ีมีประสิทธิภาพ รับผิดชอบ และครอบคลุม ในทุกระดับ

วัตถุประสงค์โครงการ
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ/เป้าหมาย

ผลลัพธ์โครงการ

ผลผลิต/เป้าหมายผลผลิต/

ตัวชี วัดผลผลิต

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

                       ควำมสอดคล้อง เอกสำรรำยละเอียดประกอบแผนกำรด ำเนินงำน พ.ศ. 2564

1. แผนยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี: ยุทธศาสตร์ท่ี 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ โครงกำร: ฝึกอบรมสัมมนาคณะผู้บริหาร และสมาชิกสภา

บทท่ี 2 บัญชีโครงการยุทธศาสตร์ท่ี 6  แผนงานบริหารงานท่ัวไป
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ล ำดับท่ี 15

หน่วยงำนด ำเนินงำน: ส านักปลัด งานการเจ้าหน้าท่ี

กลยุทธ์: 3 พัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพของบุคลากร สร้างเสริมคุณธรรมและจริยธรรมอย่างต่อเน่ือง

แผนงำน: บริหารท่ัวไป งบประมำณ บำท

4. หลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง : ภูมิคุ้มกัน ยุทธศำสตร์: 6 การพัฒนาด้านสังคม การเมือง และบริหารราชการท้องถ่ินให้เป็นไปตามหลักการ

5. เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (LSEP): ไม่ใช่โครงการด้านการเกษตรและแหล่งน  า บริหารจัดการท่ีดี

6. SDG: เป้าหมายท่ี 16 ส่งเสริมสังคมท่ีสงบสุขและครอบคลุมเพ่ือการพัฒนาอย่างย่ังยืน ให้ทุกคนเข้าถึงความยุติธรรม แผนพัฒนำท้องถิ่น: (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์ท่ี 6 หน้า 3-307

สถำนท่ีด ำเนินงำน : พื นท่ีในเขตเทศบาลเมืองล าพูน

กลุ่มเป้าหมาย ขั นตอนการด าเนินงาน

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

1.เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ความเข้าใจ 1.พนักงานมีความรู้ความเข้าใจ เชิงปริมำณ พนักงานเทศบาล 1.ส ารวจความต้องการฝึกอบรม

ในระเบียบกฎหมายท่ีใช้ในการ ในระเบียบกฎหมายท่ีใช้ในการ มีผู้เข้ารับการอบรม 2. ออกแบบหลักสูตรการอบรม

ปฏิบัติงาน ปฏิบัติงาน ไม่น้อยกว่า 50 คน 3.เสนอขออนุมัติโครงการ

2. พัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพ 2. พนักงานมีคุณภาพการท างาน เชิงคุณภำพ 4.ด าเนินการจัดเตรียมอุปกรณ์

ทั งประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพ่ิมขึ นทั งด้านประสิทธิภาพ 1.พนักงานมีความรู้ความเข้า และสถานท่ีส าหรับจัดกิจกรรม

และประสิทธิผล ใจในระเบียบกฎหมายมากขึ น 5.ด าเนินกิจกรรมตามโครงการ

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 6.สรุปผลและรายงานผล

2. พนักงานมีความพึงพอใจ โครงการ

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

2. แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับท่ี 12: ยุทธศาสตร์ท่ี 6 ด้านการเพ่ิมประสิทธิภาพและธรรมาภิบาล

ในภาครัฐ

3. ยุทธศำสตร์จังหวัด: ยุทธศาสตร์ท่ี 1 เมืองนวัตกรรมสร้างสรรค์ 100,000

และสร้างสถาบันท่ีมีประสิทธิภาพ รับผิดชอบ และครอบคลุม ในทุกระดับ

วัตถุประสงค์โครงการ
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ/เป้าหมาย

ผลลัพธ์โครงการ

ผลผลิต/เป้าหมายผลผลิต/

ตัวชี วัดผลผลิต

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

                       ควำมสอดคล้อง เอกสำรรำยละเอียดประกอบแผนกำรด ำเนินงำน พ.ศ. 2564

1. แผนยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี: ยุทธศาสตร์ท่ี 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ โครงกำร: ฝึกอบรมสัมมนาคณะผู้บริหาร และพนักงานเทศบาล

บทท่ี 2 บัญชีโครงการยุทธศาสตร์ท่ี 6  แผนงานบริหารงานท่ัวไป
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ล ำดับท่ี 1

หน่วยงำนด ำเนินงำน: ส านักปลัด งานรักษาความสงบ

กลยุทธ์: 2 ดูแลความปลอดภัยในชีวิต ทรัพย์สิน จัดระเบียบพื นท่ีในเขตเทศบาล

แผนงำน: รักษาความสงบ งบประมำณ บำท

4. หลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง : ภูมิคุ้มกัน ยุทธศำสตร์: 6 การพัฒนาด้านสังคม การเมือง และบริหารราชการท้องถ่ินให้เป็นไปตาม

5. เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (LSEP): ไม่ใช่โครงการด้านการเกษตรและแหล่งน  า หลักการบริหารจัดการท่ีดี

6. SDG: เป้าหมายท่ี 16 ส่งเสริมสังคมท่ีสงบสุขและครอบคลุมเพ่ือการพัฒนาอย่างย่ังยืน ให้ทุกคนเข้าถึงความยุติธรรม แผนพัฒนำท้องถิ่น: (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์ท่ี 6 หน้า 3-320

สถำนท่ีด ำเนินงำน : ภายในเขตเทศบาลเมืองล าพูน

กลุ่มเป้าหมาย ขั นตอนการด าเนินงาน

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

1.เพ่ือให้เจ้าหน้าท่ีงานรักษา 1. ร้อยละเฉล่ียผลสัมฤทธ์ิการ 1. ร้อยละเฉล่ียผลสัมฤทธ์ิการ พนักงานเทศบาล 1.จัดท าโครงการเสนอขอ

ความสงบและประชาชนผู้มีส่วน เรียนรู้ เรียนรู้ งานรักษาความสงบ ความเห็นชอบ

เก่ียวข้องได้ตระหนักถึงระเบียบ 2.การเกิดอาชญากรรมและ 2.การเกิดอาชญากรรมและ ผู้ประกอบการร้านค้า 2.จัดประชุมเจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียว

ข้อกฎหมาย ในพระราชบัญญัติ ปัญหายาเสพติดลดลงจากปีท่ี ปัญหายาเสพติดลดลงจาก ผู้ค้าหาบเร่-แผงลอย ข้อง

รักษาความสะอาดและความเป็น แล้ว ปีท่ีแล้ว ประชาชนในเขตเทศบาล 3.จัดอบรมเจ้าหน้าท่ีผู้ฏิบัติ

ระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง เมืองล าพูน 4.ด าเนินการตามโครงการท่ี

 พ.ศ.2535 ได้จัดวางไว้

2.เพ่ือใช้เป็นเคร่ืองมือในการควบ 5.สรุปประเมินผลการด าเนิน

คุมตรวจตรากวดขันและบังคับใช้ งานเสนอผู้บังคับบัญชาทราบ

กฎหมายกับผู้ประกอบการหาบเร่-

แผงลอย การป้องกันปัญหายา

เสพติดท่ีเป็นภัยต่อชุมชน ให้เกิด

2. แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับท่ี 12: ยุทธศาสตร์ท่ี 7 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื นฐานและระบบ

โลจิสติกส์

3. ยุทธศำสตร์จังหวัด: ยุทธศาสตร์ท่ี 4 : เมืองแห่งคุณภาพชีวิต (Quality of Life) 5,000

และสร้างสถาบันท่ีมีประสิทธิภาพ รับผิดชอบ และครอบคลุม ในทุกระดับ

วัตถุประสงค์โครงการ
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ/เป้าหมาย

ผลลัพธ์โครงการ

ผลผลิต/เป้าหมายผลผลิต/

ตัวชี วัดผลผลิต

บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมำณ

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564

เทศบำลเมืองล ำพูน

                       ควำมสอดคล้อง เอกสำรรำยละเอียดประกอบแผนกำรด ำเนินงำน พ.ศ. 2564

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

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

บทท่ี 2 บัญชีโครงการยุทธศาสตร์ท่ี 6  แผนงานการรักษาความสงบภายใน
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กลุ่มเป้าหมาย ขั นตอนการด าเนินงาน

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

(ต่อ)

ผลในทางปฎิบัติ

3.เพ่ือเป็นการป้องกันและลด

อุบัติเหตุทางถนน ของผู้สูงอายุ 

ประชาชนท่ัวไปในเขตเทศบาล

เมืองล าพูน

แผนการด าเนนิงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564
วัตถุประสงค์โครงการ

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ/เป้าหมาย

ผลลัพธ์โครงการ

ผลผลิต/เป้าหมายผลผลิต/

ตัวชี วัดผลผลิต

บทท่ี 2 บัญชีโครงการยุทธศาสตร์ท่ี 6  แผนงานการรักษาความสงบภายใน
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ล ำดับท่ี 2

หน่วยงำนด ำเนินงำน: ส านักปลัด งานรักษาความสงบ

กลยุทธ์: 2 ดูแลความปลอดภัยในชีวิต ทรัพย์สิน จัดระเบียบพื นท่ีในเขตเทศบาล

แผนงำน: รักษาความสงบ งบประมำณ บำท

4. หลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง : ภูมิคุ้มกัน ยุทธศำสตร์: 6 การพัฒนาด้านสังคม การเมือง และบริหารราชการท้องถ่ินให้เป็นไปตาม

5. เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (LSEP): ไม่ใช่โครงการด้านการเกษตรและแหล่งน  า หลักการบริหารจัดการท่ีดี

6. SDG: เป้าหมายท่ี 16 ส่งเสริมสังคมท่ีสงบสุขและครอบคลุมเพ่ือการพัฒนาอย่างย่ังยืน ให้ทุกคนเข้าถึงความยุติธรรม แผนพัฒนำท้องถิ่น: (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์ท่ี 6 หน้า 3-324

สถำนท่ีด ำเนินงำน : ภายในเขตเทศบาลเมืองล าพูน

กลุ่มเป้าหมาย ขั นตอนการด าเนินงาน

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

1.เพ่ือป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง 1.จ านวนการเกิดอุบัติเหตุทาง ลดการเส่ียงและการสูญเสีย ประชาชนในเขตเทศบาล 1.จัดท าโครงการเสนอขอ

ถนนในช่วงเทศกาลวันส าคัญ ถนนลดน้อยลงหรือไม่เกิดขึ นใน ต่อชีวิตทรัพย์สินของประชาชน และนักท่องเท่ียว ความเห็นชอบ

2.เพ่ือให้เกิดความปลอดภัยในชีวิต ช่วงเทศกาลส าคัญ และของรัฐผู้ใช้รถใช้ถนนของ 2.จัดตั งศูนย์ช่วยเหลือประชาชน

และทรัพย์สินของประชาชน 2.ประชาชนมีความต่ืนตัว  มีจิต ประชาชนและนักท่องเท่ียว 3.จัดท าป้ายเตือนหรือเคร่ือง

3.เพ่ือเป็นการกระตุ้นให้ประชาชน ส านึกและตระหนักถึงความปลอด ภายในเขตเทศบาลเมืองล าพูน หมายบริเวณจุดเส่ียง บนเส้น

มึความต่ืนตัว  มีจิตส านึกและตระ ภัยในการใช้รถใช้ถนน ทางหลักหรือทางรองภายใน

หนักถึงความปลอดภัยในการใช้รถ 3.ได้มีการส่งเสริมนโยบายของ เขตเทศบาล

ใช้ถนน รัฐบาล 4จัดเตรียมรถตรวจการณ์และ

อุปกรณ์เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ท่ี

เก่ียวข้องและประชาสัมพันธ์ให้

ประชาชนในพื นท่ีทราบในช่วง

เทศกาลส าคัญ

พ.ศ. 2564

1. แผนยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี:  ยุทธศาสตร์ท่ี 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ โครงกำร: ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลส าคัญ

2. แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับท่ี 12: ยุทธศาสตร์ท่ี 7 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื นฐานและระบบ

โลจิสติกส์

3. ยุทธศำสตร์จังหวัด: ยุทธศาสตร์ท่ี 4 : เมืองแห่งคุณภาพชีวิต (Quality of Life) 10,000

และสร้างสถาบันท่ีมีประสิทธิภาพ รับผิดชอบ และครอบคลุม ในทุกระดับ

วัตถุประสงค์โครงการ

                       ควำมสอดคล้อง เอกสำรรำยละเอียดประกอบแผนกำรด ำเนินงำน พ.ศ. 2564

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ/เป้าหมาย

ผลลัพธ์โครงการ

ผลผลิต/เป้าหมายผลผลิต/

ตัวชี วัดผลผลิต

พ.ศ. 2563

บทท่ี 2 บัญชีโครงการยุทธศาสตร์ท่ี 6  แผนงานการรักษาความสงบภายใน
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ล ำดับท่ี 3

หน่วยงำนด ำเนินงำน: ส านักปลัด งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลล าพูน

กลยุทธ์: 3 พัฒนาและเพ่ิมประสิทธภาพของบุคลากร สร้างเสริมคุณธรรมและจริยธรรมอย่างต่อเน่ือง

แผนงำน: รักษาความสงบ งบประมำณ บำท

4. หลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง : ภูมิคุ้มกัน ยุทธศำสตร์: 6 การพัฒนาด้านสังคม การเมือง และบริหารราชการท้องถ่ินให้เป็นไปตาม

5. เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (LSEP): ไม่ใช่โครงการด้านการเกษตรและแหล่งน  า หลักการบริหารจัดการท่ีดี

6. SDG: เป้าหมายท่ี 11 ท าให้เมืองและการตั งถ่ินฐานของมนุษย์มีความครอบคลุม ปลอดภัย มีภูมิต้านทานและย่ังยืน แผนพัฒนำท้องถิ่น: (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์ท่ี 6 หน้า 3-320

สถำนท่ีด ำเนินงำน : ภายในเขตเทศบาลเมืองล าพูน

กลุ่มเป้าหมาย ขั นตอนการด าเนินงาน

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

เพ่ือให้แต่ละหน่วยงานท่ีมีหน้าท่ี หน่วยงานต่างๆท่ีร่วมฝึกซ้อมแผน ฝึกซ้อมแผนป้องกันภัยฝ่าย หน่วยงานป้องกัน 1.จัดท าเสนอโครงการ

ในการป้องกันและระงับอัคคีภัย รู้จักท างานเป็นทีมได้ย่ิงขึ น พลเรือนร่วมกับองค์กรปกครอง และบรรเทาสาธารณภัย 2.แต่งตั งคณะท างาน

รู้จักท างานเป็นทีม และรู้บทบาท และหน่วยงานทุกหน่วยงาน ส่วนท้องถ่ินใกล้เคียง หน่วยงาน เทศบาลเมืองล าพูน 3.ท าหนังสือเชิญหน่วยงานท่ี

หน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมายและได้รู้ สามารถติดต่อประสานงานและ ราชการอื่นและหน่วยงานเอกชน และหน่วยงานใกล้เคียง เก่ียวข้อง มาประชุมร่วมกัน

ถึงเทคนิคการดับเพลิงในรูปแบบ ผประเมินสถานการณ์ได้ดีและ จ านวน 13 หน่วยงาน 4.ด าเนินการฝึกทั งภาคทฤษฎี

ต่างๆได้ รวดเร็ว และปฏิบัติ

5.สรุปประเมินผลด าเนินงาน

                       ควำมสอดคล้อง เอกสำรรำยละเอียดประกอบแผนกำรด ำเนินงำน พ.ศ. 2564

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

2. แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับท่ี 12: ยุทธศาสตร์ท่ี 6 ด้านการเพ่ิมประสิทธิภาพและธรรมาภิบาล

3. ยุทธศำสตร์จังหวัด: ยุทธศาสตร์ท่ี 4 : เมืองแห่งคุณภาพชีวิต (Quality of Life) 25,000

ในภาครัฐ

พ.ศ. 2564
วัตถุประสงค์โครงการ

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ/เป้าหมาย

ผลลัพธ์โครงการ

ผลผลิต/เป้าหมายผลผลิต/

ตัวชี วัดผลผลิต

พ.ศ. 2563

บทท่ี 2 บัญชีโครงการยุทธศาสตร์ท่ี 6  แผนงานการรักษาความสงบภายใน
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ล ำดับท่ี 4

ความเส่ียงในเขตเทศบาลล าพูน

หน่วยงำนด ำเนินงำน: ส านักปลัด งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลล าพูน

กลยุทธ์: 3 พัฒนาและเพ่ิมประสิทธภาพของบุคลากร สร้างเสริมคุณธรรมและจริยธรรมอย่างต่อเน่ือง

4. หลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง : ภูมิคุ้มกัน แผนงำน: รักษาความสงบ งบประมำณ บำท

5. เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (LSEP): ไม่ใช่โครงการด้านการเกษตรและแหล่งน  า ยุทธศำสตร์: 6 การพัฒนาด้านสังคม การเมือง และบริหารราชการท้องถ่ินให้เป็นไปตาม

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

แผนพัฒนำท้องถิ่น: (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์ท่ี 6 หน้า 3-321

สถำนท่ีด ำเนินงำน : ส านักงานเทศบาลล าพูน

กลุ่มเป้าหมาย ขั นตอนการด าเนินงาน

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

เพ่ือให้ผู้รับการอบรมได้มีความรู้ ผู้รับการอบรมมีความรู้ ฝึกอบรมทั งภาคทฤษฎีและ กลุ่มร้านค้าสถาน 1.จัดท าเสนอโครงการ

ถึงองค์ประกอบของการเกิดไฟ ความเข้าใจในองค์ประกอบ ภาคปฏิบัติ ให้กับสถาน ประกอบการ 2.แต่งตั งคณะท างาน

ได้ สามารถใช้อุปกรณ์ได้อย่าง ของการเกิดไฟ วิธีการดับไฟ ประกอบการร้านค้า หรือ 3.ท าหนังสือเชิญสถานประกอบ

ถูกวิธี วิธีใช้อุปกรณ์ดับเพลิงได้ สถานท่ีมีความเส่ียงในเขต การในเขตเทศบาลเมืองล าพูน

ถูกวิธี และวิธีการอพยพหนี เทศบาลเมืองล าพูน รวม เข้าร่วมฝึกอบทั งภาคทฤษฎีและ

ไฟออกจากท่ีเกิดเหตุได้ 40 คน ภาคปฏิบัติ

ถูกต้อง 4.ด าเนินการฝึกอบรม

5.สรุปประเมินผลด าเนินงาน

2. แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับท่ี 12: ยุทธศาสตร์ท่ี 6 ด้านการเพ่ิมประสิทธิภาพและธรรมาภิบาล

ในภาครัฐ

3. ยุทธศำสตร์จังหวัด: ยุทธศาสตร์ท่ี 4 : เมืองแห่งคุณภาพชีวิต (Quality of Life)

20,000

วัตถุประสงค์โครงการ
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ/เป้าหมาย

ผลลัพธ์โครงการ

ผลผลิต/เป้าหมายผลผลิต/

ตัวชี วัดผลผลิต

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

                       ควำมสอดคล้อง เอกสำรรำยละเอียดประกอบแผนกำรด ำเนินงำน พ.ศ. 2564

1. แผนยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี:  ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ด้านความม่ันคง โครงกำร: ฝึกอบรมดับเพลิงและอพยพหนีไฟให้กับสถานประกอบการ ร้านค้าหรือสถานท่ีท่ีมี

บทท่ี 2 บัญชีโครงการยุทธศาสตร์ท่ี 6  แผนงานการรักษาความสงบภายใน
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ล ำดับท่ี 5

หน่วยงำนด ำเนินงำน: ส านักปลัด งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลล าพูน

กลยุทธ์: 3 พัฒนาและเพ่ิมประสิทธภาพของบุคลากร สร้างเสริมคุณธรรมและจริยธรรมอย่างต่อเน่ือง

แผนงำน: รักษาความสงบ งบประมำณ บำท

4. หลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง : ภูมิคุ้มกัน ยุทธศำสตร์: 6 การพัฒนาด้านสังคม การเมือง และบริหารราชการท้องถ่ินให้เป็นไปตาม

5. เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (LSEP): ไม่ใช่โครงการด้านการเกษตรและแหล่งน  า หลักการบริหารจัดการท่ีดี

6. SDG: เป้าหมายท่ี 11 ท าให้เมืองและการตั งถ่ินฐานของมนุษย์มีความครอบคลุม ปลอดภัย มีภูมิต้านทานและย่ังยืน แผนพัฒนำท้องถิ่น: (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์ท่ี 6 หน้า 3-321

สถำนท่ีด ำเนินงำน : ส านักงานเทศบาลล าพูน

กลุ่มเป้าหมาย ขั นตอนการด าเนินงาน

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

เพ่ือให้คณะครูและนักเรียน ครูและนักเรียนมีความรู้ ฝึกอบรม นักเรียนในสังกัด คณะครูและนักเรียน 1.จัดท าเสนอโครงการ

มีความรู้ความเข้าใจในเร่ืองของ ความเข้าใจในเร่ืองของ เทศบาลเมืองล าพูน จ านวน 4 ในสังกัดเทศบาลล าพูน 2.แต่งตั งคณะท างาน

แผ่นดินไหว และการปฏิบัติตัวให้ สาธารรภัย โดยเฉพาะแผ่น โรงเรียน 3.ท าหนังสือเชิญหน่วยงานท่ี

ถูกต้องในกรณีท่ีเกิดแผ่นดินไหว ดินไหว และอัคคีภัย สามารถ เก่ียวข้องและประชุมก าหนด

หรืออัคคีภัยขึ น ปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง หน้าท่ีของแต่หน่วยงาน

4.ด าเนินการฝึกอบรมทั งภาค

ทฤษฎีและปฏิบัติ

5.ท ารายงานสรุปโครงการ

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

30,000

                       ควำมสอดคล้อง เอกสำรรำยละเอียดประกอบแผนกำรด ำเนินงำน พ.ศ. 2564

1. แผนยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี:  ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ด้านความม่ันคง โครงกำร: อบรมด้านสาธารณภัยให้กับนักเรียนในสังกัดเทศบาลล าพูน

2. แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับท่ี 12: ยุทธศาสตร์ท่ี 6 ด้านการเพ่ิมประสิทธิภาพและธรรมาภิบาล

ในภาครัฐ

3. ยุทธศำสตร์จังหวัด: ยุทธศาสตร์ท่ี 4 : เมืองแห่งคุณภาพชีวิต (Quality of Life)

วัตถุประสงค์โครงการ
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ/เป้าหมาย

ผลลัพธ์โครงการ

ผลผลิต/เป้าหมายผลผลิต/

ตัวชี วัดผลผลิต

บทท่ี 2 บัญชีโครงการยุทธศาสตร์ท่ี 6  แผนงานการรักษาความสงบภายใน
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ล ำดับท่ี 6

เทศบาลเมืองล าพูน

หน่วยงำนด ำเนินงำน: ส านักปลัด งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลล าพูน

กลยุทธ์: 3 พัฒนาและเพ่ิมประสิทธภาพของบุคลากร สร้างเสริมคุณธรรมและจริยธรรมอย่างต่อเน่ือง

4. หลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง : ภูมิคุ้มกัน แผนงำน: รักษาความสงบ งบประมำณ บำท

5. เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (LSEP): ไม่ใช่โครงการด้านการเกษตรและแหล่งน  า ยุทธศำสตร์: 6 การพัฒนาด้านสังคม การเมือง และบริหารราชการท้องถ่ินให้เป็นไปตาม

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

แผนพัฒนำท้องถิ่น: (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์ท่ี 6 หน้า 3-323

สถำนท่ีด ำเนินงำน : อาคารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลล าพูน

กลุ่มเป้าหมาย ขั นตอนการด าเนินงาน

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

เพ่ือพัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้า เจ้าหน้าท่ีงานป้องกันฯได้พัฒนา ได้จัดท าโครงการตาม เจ้าหน้าท่ีงานป้องกัน 1.จัดท าเสนอโครงการ

ท่ีงานป้องกันฯให้มีความรู้ ความ ศักยภาพตนเอง มีความรู้ความ เทศบัญญัติปีงบประมาณ และบรรเทาสาธารณภัย 2.แต่งตั งคณะท างาน

เข้าใจ ในบทบาทอ านาจหน้าท่ี เข้าใจบทบาทหน้าท่ีของงตนเอง  2564ฝึกอบรมสัมมนาเชิง เทศบาลเมืองล าพูน 3.ท าหนังสือเชิญหน่วยงานท่ี

ของตนเอง มากย่ิงขึ นและสร้าง และสามารถปรับวิสัยทัศน์ใน ปฏิบัติการเจ้าหน้าท่ีงาน เก่ียวข้อง

ความสามัคคี เน้นการท างานเป็น การท างาน เพ่ือให้เกิดความ ป้องกันฯ เทศบาลเมืองล าพูน 4.ด าเนินการฝึกทั งภาคทฤษฎี

ทีม เพ่ือน าไปสู่ในทิศทางเดียวกัน สามัคคื มุ่งเน้นการท างานเป็น จ านวน 20 นาย และปฏิบัติ

ทีมเพ่ือน าไปสู่ในทิศทางเดียวกัน 5.สรุปประเมินผลด าเนินงาน

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

20,000

                       ควำมสอดคล้อง เอกสำรรำยละเอียดประกอบแผนกำรด ำเนินงำน พ.ศ. 2564

1. แผนยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี:  ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ด้านความม่ันคง

วัตถุประสงค์โครงการ
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ/เป้าหมาย

ผลลัพธ์โครงการ

ผลผลิต/เป้าหมายผลผลิต/

ตัวชี วัดผลผลิต

โครงกำร: ฝึกอบรมพัฒนาเพ่ิมศักยภาพและประสิทธิภาพ ให้กับเจ้าหน้าท่ีงานป้องกัน

2. แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับท่ี 12: ยุทธศาสตร์ท่ี 6 ด้านการเพ่ิมประสิทธิภาพและธรรมาภิบาล

ในภาครัฐ

3. ยุทธศำสตร์จังหวัด: ยุทธศาสตร์ท่ี 4 : เมืองแห่งคุณภาพชีวิต (Quality of Life)

บทท่ี 2 บัญชีโครงการยุทธศาสตร์ท่ี 6  แผนงานการรักษาความสงบภายใน
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ล ำดับท่ี 1

3. ยุทธศำสตร์จังหวัด: ยุทธศาสตร์ท่ี 4 เมืองแห่งคุณภาพชีวิต

4. หลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง: ภูมิคุ้มกัน

5. เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (LSEP): ไม่ใช่โครงการด้านการเกษตรและแหล่งน  า บำท

6. SDG: เป้าหมายท่ี 3 การมีสุขภาพและความเป็นอยู่ท่ีดี ยุทธศำสตร์: 6 การพัฒนาด้านสังคม การเมือง และบริหารราชการท้องถ่ินให้เป็นไปตามหลักการ

บริหารจัดการท่ีดี

แผนพัฒนำท้องถิ่น: (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม เปล่ียนแปลง (ครั งท่ี 1/2563) ยุทธฯ 6 หน้า-79

สถำนท่ีด ำเนินงำน: พื นท่ีในเขตเทศบาลเมืองล าพูน

กลุ่มเป้าหมาย ขั นตอนการด าเนินงาน

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

1. เพ่ือสมทบงบประมาณเข้า ผลลัพธ์ เชิงปริมำณ ประชาชนในเขตเทศบาล 1. ตั งงบประมาณ 1-31

กองทุนหลักประกันสุขภาพ 1. ผลการด าเนินงานของกองทุน มีการสมทบงบประมาณ เมืองล าพูน จ านวน  2. สมทบงบประมาณเข้า 1-31

เทศบาลเมืองล าพูน อยู่ในระดับ A+ เข้ากองทุนในอัตรา 13,360 คน กองทุนฯและส่งหลักฐานการ

2. เพ่ือสนับสนุนและส่งเสริม ควำมพึงพอใจ ร้อยละของเงินท่ีได้รับ สมทบให้ สปสช.

การจัดบริการสาธารณสุขของ 2. ความพึงพอใจ ร้อยละ 90 จัดสรรจากกองทุนหลัก 3.สนับสนุนงบประมาณตามแผน

หน่วยบริการหรือสถานบริการ ประกันสุขภาพแห่งชาติ งานโครงการท่ีได้รับอนุมัติจาก

อื่น รวมทั งสถานบริการทางเลือก ตามนัย ข้อ 8 แห่งประกาศฯ คณะกรรมการบริหารกองทุนฯ

โดยเน้นเร่ืองการสร้างเสริม พ.ศ.2561 ภายในไตรมาสท่ี 1 4. ติดตามผลด าเนินงาน

สุขภาพ การป้องกันโรคการฟ้ืนฟู ร้อยละ 50 โครงการท่ีได้รับการสนับสนุน

สมรรถภาพท่ีจ าเป็นต่อสุขภาพ งบประมาณจากกองทุนหลัก

และการด ารงชีวิต เพ่ือให้กลุ่มแม่ ประกันสุขภาพ

360,000งบประมำณแผนงำน: งบกลาง

ตามปฏิทินแผนงานโครงการกองทุนฯ ปี 2564

ตามปฏิทินแผนงานโครงการกองทุนฯ ปี 2564

ผลผลิต/เป้าหมายผลผลิต/

ตัวชี วัดผลผลิต

พ.ศ. 2563

บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมำณ

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564

เทศบำลเมืองล ำพูน

                       ควำมสอดคล้อง เอกสำรรำยละเอียดประกอบแผนกำรด ำเนินงำน พ.ศ. 2564

1. แผนยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี: ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ โครงกำร: ระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถ่ินหรือพื นท่ี

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

พ.ศ. 2564

กลยุทธ์: 2 ส่งเสริมสุขภาพ ควบคุมป้องกันโรค ฟ้ืนฟูสมรรถภาพและรักษาพยาบาล ท่ีมีคุณภาพ

และมาตรฐาน

วัตถุประสงค์โครงการ
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ/เป้าหมาย

ผลลัพธ์โครงการ

บทท่ี 2 บัญชีโครงการยุทธศาสตร์ท่ี 6  แผนงานงบกลาง
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กลุ่มเป้าหมาย ขั นตอนการด าเนินงาน

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

(ต่อ)

และเด็กกลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มผู้พิการ เชิงคุณภำพ 5. สรุปผลด าเนินงานและ 20 22 26 21 23

 และกลุ่มผู้ประกอบอาชีพท่ีมี 2. สนับสนุนงบประมาณตาม รายงานผลในท่ีประชุม

ความเส่ียงและกลุ่มผู้ป่วยเรื อรังท่ี แผนงานโครงการท่ีได้รับ คณะกรรมการบริหารกองทุนฯ

อยู่ในเขตพื นท่ีสามารถเข้าถึง อนุมัติจากคณะกรรมการ อย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั ง

บริการสาธารณสุขด้านส่งเสริม บริหารกองทุนตามประเภท 6. พิจารณาแผนด าเนินงาน 10 17

สุขภาพ การป้องกันโรค  และ และขอบเขตร้อยละ100 กองทุนฯ ปี 2564 อนุฯ กรรม

การฟ้ืนฟูสมรรถภาพได้อย่าง การ

ท่ัวถึงและมีประสิทธิภาพมากขึ น

3. เพ่ือสนับสนุนให้กลุ่มหรือ

องค์กรประชาชนหรือหน่วยงาน

อื่นในพื นท่ีได้ด าเนินงานตาม

แผนงานหรือโครงการ หรือ

กิจกรรมเพ่ือการสร้างเสริม

สุขภาพ การป้องกันโรค ให้แก่

สมาชิกหรือประชาชนในพื นท่ี

4. เพ่ือสนับสนุนและส่งเสริม

กิจกรรมการสร้างเสริมสุขภาพ  

การป้องกันโรค การฟ้ืนฟู

สมรรถภาพ และการรักษา

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ของศูนย์เด็กเล็กหรือศูนย์ช่ืออื่น

ท่ีด าเนินกิจกรรมเก่ียวกับการ

พัฒนาและฟ้ืนฟูคุณภาพชีวิต

ผู้สูงอายุและคนพิการหรือศูนย์

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564
วัตถุประสงค์โครงการ

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ/เป้าหมาย

ผลลัพธ์โครงการ

ผลผลิต/เป้าหมายผลผลิต/

ตัวชี วัดผลผลิต

บทท่ี 2 บัญชีโครงการยุทธศาสตร์ท่ี 6  แผนงานงบกลาง
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กลุ่มเป้าหมาย ขั นตอนการด าเนินงาน

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

(ต่อ)

ช่ืออื่นท่ีด าเนินกิจกรรมเก่ียวกับ

การพัฒนาและฟ้ืนฟูคุณภาพชีวิต

ผู้สูงอายุและคนพิการในชุมชนตาม

หลักเกณฑ์ท่ีก าหนดเป็นเงินไม่

น้อยกว่าร้อยละ15 ของเงินรายรับ

ของกองทุน ในปีงบประมาณนั น

4. เพ่ือสนับสนุนค่าใช้จ่ายใน

การบริหารหรือพัฒนากองทุนฯ 

ให้มีประสิทธิภาพ

5. สนับสนุนและส่งเสริม

กิจกรรมในการป้องกันและ

แก้ไขปัญหาสาธารณสุข กรณี

เกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติใน

พื นท่ีตามความจ าเป็นเหมาะสม

และทันต่อสถานการณ์

วัตถุประสงค์โครงการ
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ/เป้าหมาย

ผลลัพธ์โครงการ

ผลผลิต/เป้าหมายผลผลิต/

ตัวชี วัดผลผลิต

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

บทท่ี 2 บัญชีโครงการยุทธศาสตร์ท่ี 6  แผนงานงบกลาง
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ล ำดับท่ี 2

3. ยุทธศำสตร์จังหวัด: ยุทธศาสตร์ท่ี 4 เมืองแห่งคุณภาพชีวิต

4. หลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง: ภูมิคุ้มกัน บำท

5. เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (LSEP): ไม่ใช่โครงการด้านการเกษตรและแหล่งน  า ยุทธศำสตร์: 6 การพัฒนาด้านสังคม การเมือง และบริหารราชการท้องถ่ินให้เป็นไปตามหลักการ

6. SDG: เป้าหมายท่ี 3 การมีสุขภาพและความเป็นอยู่ท่ีดี บริหารจัดการท่ีดี

แผนพัฒนำท้องถิ่น: (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม เปล่ียนแปลง (ครั งท่ี 1/2563) ยุทธศาสตร์ท่ี 6

หน้า - 78

สถำนท่ีด ำเนินงำน: พื นท่ีในเขตเทศบาลเมืองล าพูน

กลุ่มเป้าหมาย ขั นตอนการด าเนินงาน

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

- เพ่ือเป็นสวัสดิการ - บรรเทาความเดือดร้อน - ผู้สูงอายุได้รับเบี ยยังชีพ ผู้สูงอายุในเขตเทศบาล 1. ขึ นทะเบียนผู้มีสิทธ์ิตาม

สงเคราะห์ช่วยเหลือ เบื องต้นและสร้างขวัญ ตามสิทธิ เกณฑ์ท่ีก าหนด

ประชาชนในเขตเทศบาล ก าลังใจให้กับผู้สูงอายุ 2. บันทึกข้อมูลในระบบฐาน

- เพ่ือสร้างหลักประกัน ข้อมูลเบี ยยังชีพฯ

ด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ 3. ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิรับ

เงินเบี ยยังชีพฯ ภายในวันท่ี 5

ของทุกเดือน

4. ตรวจสอบข้อมูลผู้มีสิทธิ

รับเบี ยยังชีพฯ ในระบบ

บูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการ

สังคม

5. กรมบัญชีกลางโอน 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

เงินเข้าบัญชีผู้มีสิทธ์ิภาย

ในวันท่ี 10 ของทุกเดือน

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

กลยุทธ์: 1 ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตสวัสดิการแก่ประชาชน

วัตถุประสงค์โครงการ
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ/เป้าหมาย

ผลลัพธ์โครงการ

ผลผลิต/เป้าหมายผลผลิต/

ตัวชี วัดผลผลิต

พ.ศ. 2563

แผนงำน: งบกลาง งบประมำณ 19,640,000

พ.ศ. 2564

1. แผนยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี: ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ โครงกำร: เบี ยยังชีพผู้สูงอายุ

                       ควำมสอดคล้อง เอกสำรรำยละเอียดประกอบแผนกำรด ำเนินงำน พ.ศ. 2564

บทท่ี 2 บัญชีโครงการยุทธศาสตร์ท่ี 6  แผนงานงบกลาง
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ล ำดับท่ี 3

3. ยุทธศำสตร์จังหวัด: ยุทธศาสตร์ท่ี 4 เมืองแห่งคุณภาพชีวิต

4. หลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง: ภูมิคุ้มกัน บำท

5. เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (LSEP): ไม่ใช่โครงการด้านการเกษตรและแหล่งน  า ยุทธศำสตร์: 6 การพัฒนาด้านสังคม การเมือง และบริหารราชการท้องถ่ินให้เป็นไปตามหลักการ

6. SDG: เป้าหมายท่ี 3 การมีสุขภาพและความเป็นอยู่ท่ีดี บริหารจัดการท่ีดี

แผนพัฒนำท้องถิ่น: (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม เปล่ียนแปลง (ครั งท่ี 1/2563) ยุทธศาสตร์ท่ี 6

หน้า - 78

สถำนท่ีด ำเนินงำน: พื นท่ีในเขตเทศบาลเมืองล าพูน

กลุ่มเป้าหมาย ขั นตอนการด าเนินงาน

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

- เพ่ือเป็นสวัสดิการ - บรรเทาความเดือดร้อน - ผู้พิการได้รับเบี ยยังชีพ คนพิการในเขตเทศบาล 1. ขึ นทะเบียนผู้มีสิทธ์ิตาม

สงเคราะห์ช่วยเหลือ เบื องต้นและสร้างขวัญ ตามสิทธิ เกณฑ์ท่ีก าหนด

ประชาชนในเขตเทศบาล ก าลังใจให้กับผู้พิการ 2. บันทึกข้อมูลในระบบฐาน

- เพ่ือเสริมสร้างสวัสดิการ ข้อมูลเบี ยยังชีพฯ

ทางสังคมแก่ผู้พิการ 3. ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิรับ

เงินเบี ยยังชีพฯ ภายในวันท่ี 5

ของทุกเดือน

4. ตรวจสอบข้อมูลผู้มีสิทธิรับ

เบี ยยังชีพฯ ในระบบบูรณา

การฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม

5. กรมบัญชีกลางโอน 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

เงินเข้าบัญชีผู้มีสิทธ์ิภาย

ในวันท่ี 10 ของทุกเดือน

วัตถุประสงค์โครงการ
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ/เป้าหมาย

ผลลัพธ์โครงการ

ผลผลิต/เป้าหมายผลผลิต/

ตัวชี วัดผลผลิต

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

กลยุทธ์: 1 ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตสวัสดิการแก่ประชาชน

แผนงำน: งบกลาง งบประมำณ 6,530,000

                       ควำมสอดคล้อง เอกสำรรำยละเอียดประกอบแผนกำรด ำเนินงำน พ.ศ. 2564

1. แผนยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี: ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ โครงกำร: เบี ยยังชีพคนพิการ

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

บทท่ี 2 บัญชีโครงการยุทธศาสตร์ท่ี 6  แผนงานงบกลาง
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ล ำดับท่ี 4

3. ยุทธศำสตร์จังหวัด: ยุทธศาสตร์ท่ี 4 เมืองแห่งคุณภาพชีวิต

4. หลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง: ภูมิคุ้มกัน บำท

5. เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (LSEP): ไม่ใช่โครงการด้านการเกษตรและแหล่งน  า ยุทธศำสตร์: 6 การพัฒนาด้านสังคม การเมือง และบริหารราชการท้องถ่ินให้เป็นไปตามหลักการ

6. SDG: เป้าหมายท่ี 3 การมีสุขภาพและความเป็นอยู่ท่ีดี บริหารจัดการท่ีดี

แผนพัฒนำท้องถิ่น: (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม เปล่ียนแปลง (ครั งท่ี 1/2563) ยุทธศาสตร์ท่ี 6

หน้า - 79

สถำนท่ีด ำเนินงำน: พื นท่ีในเขตเทศบาลเมืองล าพูน

กลุ่มเป้าหมาย ขั นตอนการด าเนินงาน

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

- เพ่ือเป็นสวัสดิการ - บรรเทาความเดือดร้อน - ผู้ป่วยเอดส์ท่ีแสดงตนได้ ผู้ป่วยเอดส์ในเขตเทศบาล 1. ขึ นทะเบียนผู้มีสิทธ์ิ

สงเคราะห์ช่วยเหลือ เบื องต้นและสร้างขวัญ รับเงินสงเคราะห์ช่วยเหลือ ตามเกณฑ์ท่ีก าหนด

ประชาชนในเขตเทศบาล ก าลังใจให้กับผู้ป่วยเอดส์ ร้อยละ 100 2. บันทึกข้อมูลในระบบสาร

- เพ่ือเป็นค่าสงเคราะห์ สนเทศฐานข้อมูลเบี ยยังชีพฯ

ช่วยเหลือประชาชนผู้ป่วยเอดส์ 3. ท าบันทึกขออนุมัติ

เบิกจ่ายเงินเบี ยยังชีพผู้

ป่วยเอดส์ ให้ผู้บริหาร

อนุมัติ

4. จัดท าฎีกาเบิกจ่าย 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

เงินเบี ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์

ให้กองคลังด าเนินการ

เบิกจ่าย ภายในวันท่ี 10

ของทุกเดือน

วัตถุประสงค์โครงการ
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ/เป้าหมาย

ผลลัพธ์โครงการ

ผลผลิต/เป้าหมายผลผลิต/

ตัวชี วัดผลผลิต

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

กลยุทธ์: 1 ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตสวัสดิการแก่ประชาชน

แผนงำน: งบกลาง งบประมำณ 78,000

                       ควำมสอดคล้อง เอกสำรรำยละเอียดประกอบแผนกำรด ำเนินงำน พ.ศ. 2564

1. แผนยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี: ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ โครงกำร: เบี ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์

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

บทท่ี 2 บัญชีโครงการยุทธศาสตร์ท่ี 6  แผนงานงบกลาง
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ล ำดับท่ี 5

3. ยุทธศำสตร์จังหวัด: ยุทธศาสตร์ท่ี 4 เมืองแห่งคุณภาพชีวิต

4. หลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง: ภูมิคุ้มกัน บำท

5. เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (LSEP): ไม่ใช่โครงการด้านการเกษตรและแหล่งน  า ยุทธศำสตร์: 6 การพัฒนาด้านสังคม การเมือง และบริหารราชการท้องถ่ินให้เป็นไปตามหลักการ

6. SDG: เป้าหมายท่ี 10 ลดความเหล่ือมล  า บริหารจัดการท่ีดี

แผนพัฒนำท้องถิ่น: (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม เปล่ียนแปลง (ครั งท่ี 1/2563) ยุทธศาสตร์ท่ี 6

หน้า - 80

สถำนท่ีด ำเนินงำน: พื นท่ีในเขตเทศบาลเมืองล าพูน

กลุ่มเป้าหมาย ขั นตอนการด าเนินงาน

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

1. เพ่ือเป็นการสร้างหลักประกัน 1.ประชาชนมีการรวมกลุ่ม - มีกองทุนสวัสดิการชุมชน - มีกองทุนสวัสดิการ 1.ติดตามการด าเนินงานของ

ความม่ันคงของชุมชนฐานราก ช่วยเหลือกันในด้านสวัสดิการ เทศบาลเมืองล าพูน ท่ีด าเนิน ชุมชนเทศบาลเมือง กองทุนฯ ทุกเดือน

และสร้างความเข้มแข็งในการจัด ท่ีก าหนด การอย่างต่อเน่ือง 1 กองทุน ล าพูน ท่ีด าเนินการ 2.ประเมินผลความ

การดูแล ช่วยเหลือซ่ึงกันและกัน 2.องค์กรชุมชนมีความเข้มแข็ง อย่างต่อเน่ือง 1 กองทุน ความส าเร็จของกองทุน

2.เพ่ือสนับสนุนการพัฒนา และด าเนินกิจกรรมกองทุนได้ ผ่านทางผลการสอบทาน

กองทุนฯให้มีความเข้มแข็งส่งผล 3.ประชาชนสามารถเข้าถึงการ คณะกรรมการระดับ

ต่อความเช่ือม่ันในการขยายฐาน จัดสวัสดิการได้อย่างท่ัวถึง สร้าง จังหวัดในระดับ  A

สมาชิกให้ครอบคลุมพื นท่ีต าบล ความม่ันคงของชีวิตประชาชน

มากย่ิงขึ น

3.เพ่ือให้เกิดการเช่ือมโยงบูรณา

การชุมชน ท้องถ่ิน และภาครัฐ

ในการจัดระบบสวัสดิการชุมชน

วัตถุประสงค์โครงการ
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ/เป้าหมาย

ผลลัพธ์โครงการ

ผลผลิต/เป้าหมายผลผลิต/

ตัวชี วัดผลผลิต

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

กลยุทธ์: 1 ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตสวัสดิการแก่ประชาชน

แผนงำน: งบกลาง งบประมำณ 250,000

                       ควำมสอดคล้อง เอกสำรรำยละเอียดประกอบแผนกำรด ำเนินงำน พ.ศ. 2564

1. แผนยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี: ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การสร้างโอกาส ความเสมอภาคและเท่าเทียมกันในสังคม โครงกำร: สนับสนุนกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลเมืองล าพูน

2. แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับท่ี 12: ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ด้านการสร้างเป็นธรรม ลดความเหล่ือมล  าในสังคม หน่วยงำนด ำเนินงำน: กองสวัสดิการสังคม

บทท่ี 2 บัญชีโครงการยุทธศาสตร์ท่ี 6  แผนงานงบกลาง
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ล ำดับท่ี 6

2. แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับท่ี 12: ยุทธศาสตร์ท่ี 6 ด้านการเพ่ิมประสิทธิภาพและธรรมาภิบาล

ในภาครัฐ

3. ยุทธศำสตร์จังหวัด:  ยุทธศาสตร์ท่ี 4 :  เมืองแห่งคุณภาพชีวิต (Quality of life) แผนงำน:  งบกลาง งบประมำณ บำท

4. หลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง: ความพอประมาณ ยุทธศำสตร์:  ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การพัฒนาด้านสังคม การเมือง และบริหารราชการท้องถ่ินให้เป็นไป

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

ไม่ใช่โครงการด้านการเกษตรและแหล่งน  า แผนพัฒนำท้องถิ่น: (พ.ศ.2561-2565)  เพ่ิมเติม เปล่ียนแปลง (ครั งท่ี1/2563)  หน้า 74

6. SDG: เป้าหมายท่ี 16 ส่งเสริมสังคมท่ีสงบสุขและครอบคลุมเพ่ือการพัฒนาอย่างย่ังยืน ให้ทุกคนเข้าถึงความยุติธรรม สถำนท่ีด ำเนินงำน : ภายในเขตเทศบาลเมืองล าพูน

กลุ่มเป้าหมาย ขั นตอนการด าเนินงาน

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

เพ่ือจัดหาวัสดุ อุปกรณ์จราจร ประชาชนท่ีสัญจรได้รับความ เชิงปริมำณ ประชาชนทุกคนในเขต 1.จัดเตรียมงบประมาณ

ทำสีตีเส้นจรำจร ให้มีควำม ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์ จ านวนจุดเส่ียงในเขตเทศบาล เทศบาลและประชาชน 2.ส ารวจและก าหนดผังจราจร

ชัดเจน ปรับปรุงและซ่อมแซม สิน ร้อยละ 100 เชิงคุณภำพ ท่ัวไปท่ีสัญจรถนนใน ร่วมกับต ารวจจราจร เพ่ือทาสี

สัยญำณไฟจรำจรท่ีช ำรุดภำยใน จัดท าเคร่ืองหมายจราจร ป้าย เขตเทศบาล ตีเส้นจราจรถนน ให้มีความ

เขตเทศบำล เคร่ืองหมายจราจร ปรับปรุง ชัดเจนและซ่อมแซมสัญญาณ

ซ่อมแซมสัญญาณไฟตามทาง ไฟจราจรตามถนนท่ีเป็นจุดเส่ียง

แยกและจุดเส่ียงภายในเขต และทางแยกภายในเขตเทศบาล

เทศบาลได้ครบถ้วน ร้อยละ 3.แจ้งความต้องการจัดซื อ

100 จัดจ้างไปยังกองคลัง เพ่ือ

ด าเนินการจัดซื อจัดจ้าง

4.ส่งมอบและตรวจรับ

5.เบิกจ่ายเงิน

กลยุทธ์: ท่ี 2 ดูแลความปลอดภัยในชีวิต ทรัพย์สิน จัดระเบียบพื นท่ีในเขตเทศบาล

600,000

และสร้างสถาบันท่ีมีประสิทธิภาพ รับผิดชอบ และครอบคลุม ในทุกระดับ

วัตถุประสงค์โครงการ
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ/เป้าหมาย

ผลลัพธ์โครงการ

ผลผลิต/เป้าหมายผลผลิต/

ตัวชี วัดผลผลิต

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

                       ควำมสอดคล้อง เอกสำรรำยละเอียดประกอบแผนกำรด ำเนินงำน พ.ศ. 2564

1. แผนยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี: ยุทธศาสตร์ท่ี 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ รำยจ่ำย:  ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร

หน่วยงำนด ำเนินงำน: ส านักปลัด เทศบาลเมืองล าพูน

บทท่ี 2 บัญชีโครงการยุทธศาสตร์ท่ี 6  แผนงานงบกลาง
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ล ำดับท่ี 7

หน่วยงำนด ำเนินงำน: ส านักปลัด งานธุรการ

กลยุทธ์:3 พัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพของบุคลากร สร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรมอย่างต่อเน่ือง

แผนงำน: งบกลาง งบประมำณ บำท

4. หลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง : ภูมิคุ้มกัน ยุทธศำสตร์: 6 การพัฒนาด้านสังคม การเมือง และบริหารราชการท้องถ่ินให้เป็นไปตามหลักการ

5. เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (LSEP): ไม่ใช่โครงการด้านการเกษตรและแหล่งน  า บริหารจัดการท่ีดี

6. SDG: เป้าหมายท่ี 16 ส่งเสริมสังคมท่ีสงบสุขและครอบคลุมเพ่ือการพัฒนาอย่างย่ังยืน ให้ทุกคนเข้าถึงความยุติธรรม แผนพัฒนำท้องถิ่น: (พ.ศ.2561-2565)  เพ่ิมเติม เปล่ียนแปลง (ครั งท่ี1/2563)  หน้า 74

สถำนท่ีด ำเนินงำน : ภายในเขตเทศบาลเมืองล าพูน

กลุ่มเป้าหมาย ขั นตอนการด าเนินงาน

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

เพ่ือจ่ายเป็นสมทบกองทุน พนักงานจ้างตามภารกิจ เชิงปริมำณ พนักงานจ้างตามภารกิจ 1.จัดเตรียมงบประมาณ

ประกันสังคม ส าหรับพนักงานจ้าง และพนักงานจ้างท่ัวไป ในสังกัด พนักงานจ้างตามภารกิจและ และพนักงานจ้างท่ัวไป  2.จัดท าแผนการใช้จ่ายเงิน

ของเทศบาลเมืองล าพูน เทศบาลเมืองล าพูน จ านวน 34 คน พนักงานจ้างท่ัวไป  ในสังกัดเทศบาลเมือง 3.ตรวจสอบความถูกต้องในการ

ในอัตราร้อยละ 5 ของค่าจ้าง ได้รับสิทธิประโยชน์จากกองทุน ได้รับสิทธิประโยชน์จากกอง ล าพูน จ านวน 34 คน เบิกจ่าย

ประกันสังคม ทุนประกันสังคม ครบถ้วน  4.ด าเนินการขออนุมัติเบิกจ่าย

ร้อยละ 100 เงินค่าตอบแทน เงินเดือน ค่าจ้าง

เชิงคุณภำพ และประโยชน์ตอบแทนอื่น รวม

พนักงานจ้างตามภารกิจและ ทั งค่าใช้จ่ายอื่นๆตามท่ีก าหนดไว้

พนักงานจ้างท่ัวไป ได้รับการ 5.จัดท าฏีกาเบิกจ่ายในระบบ

ดูแลช่วยเหลือตามสิทธิประ- e-LAAS

โยชน์ประกันสังคม    

ในภาครัฐ

3. ยุทธศำสตร์จังหวัด: ยุทธศาสตร์ท่ี 4 : เมืองแห่งคุณภาพชีวิต (Quality of Life) 264,400

และสร้างสถาบันท่ีมีประสิทธิภาพ รับผิดชอบ และครอบคลุม ในทุกระดับ

วัตถุประสงค์โครงการ
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ/เป้าหมาย

ผลลัพธ์โครงการ

ผลผลิต/เป้าหมายผลผลิต/

ตัวชี วัดผลผลิต

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

                       ควำมสอดคล้อง เอกสำรรำยละเอียดประกอบแผนกำรด ำเนินงำน พ.ศ. 2564

1. แผนยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี:  ยุทธศาสตร์ท่ี 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ โครงกำร:   เงินสมทบกองทุนประกันสังคม
2. แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับท่ี 12: ยุทธศาสตร์ท่ี 6 ด้านการเพ่ิมประสิทธิภาพและธรรมาภิบาล

บทท่ี 2 บัญชีโครงการยุทธศาสตร์ท่ี 6  แผนงานงบกลาง
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ล ำดับท่ี 8

หน่วยงำนด ำเนินงำน: งานธุรการ ส านักปลัด

กลยุทธ์:3 พัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพของบุคลากร สร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรมอย่างต่อเน่ือง

แผนงำน: งบกลาง งบประมำณ บำท

4. หลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง : ภูมิคุ้มกัน ยุทธศำสตร์: 6 การพัฒนาด้านสังคม การเมือง และบริหารราชการท้องถ่ินให้เป็นไปตามหลักการ

5. เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (LSEP): ไม่ใช่โครงการด้านการเกษตรและแหล่งน  า บริหารจัดการท่ีดี

6. SDG: เป้าหมายท่ี 16 ส่งเสริมสังคมท่ีสงบสุขและครอบคลุมเพ่ือการพัฒนาอย่างย่ังยืน ให้ทุกคนเข้าถึงความยุติธรรม แผนพัฒนำท้องถิ่น: (พ.ศ.2561-2565)  เพ่ิมเติม เปล่ียนแปลง (ครั งท่ี1/2563)  หน้า 75

สถำนท่ีด ำเนินงำน : ภายในเขตเทศบาลเมืองล าพูน

กลุ่มเป้าหมาย ขั นตอนการด าเนินงาน

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

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในกรณี สามารถบรรเทาปัญหาความ เชิงปริมำณ ประชาชนในเขต 1.จัดเตรียมงบประมาณ

ฉุกเฉิน เร่งด่วน หรือจ าเป็น เดือดร้อนของประชาชน สามารถแก้ไขปัญหาฉุกเฉิน เทศบาลเมืองล าพูน 2.จัดท าแผนการใช้จ่ายเงิน

ต้องด าเนินการ หากไม่กระท า เป็นส่วนรวม ได้ไม่น้อยกว่า จ าเป็น เร่งด่วนได้ทันเวลา ท่ีได้รับความเดือดร้อน 3.ตรวจสอบความถูกต้องใน

3.ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุง ร้อยละ 80 ร้อยละ 100 จ านวน 17 ชุมชน การเบิกจ่าย

ทางราชการ หรือประชาชน  เชิงคุณภำพ 4.ด าเนินการขออนุมัติเบิกจ่าย

ท่ีได้รับความเดือดร้อน ประชาชนท่ีได้รับความเดือด เงินค่าตอบแทน เงินเดือน 

ร้อน ได้รับการช่วยเหลือได้ ค่าจ้างและประโยชน์ตอบแทน

ทันเวลา อืน่รวมทั งค่าจ้างค่าใช้จ่ายอืน่ๆ 

ตามท่ีก าหนดไว้

5.จัดท าฏีกาเบิกจ่ายในระบบ

e-LAAS

ในภาครัฐ

3. ยุทธศำสตร์จังหวัด: ยุทธศาสตร์ท่ี 4 : เมืองแห่งคุณภาพชีวิต (Quality of Life) 1,488,448

และสร้างสถาบันท่ีมีประสิทธิภาพ รับผิดชอบ และครอบคลุม ในทุกระดับ

วัตถุประสงค์โครงการ
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ/เป้าหมาย

ผลลัพธ์โครงการ

ผลผลิต/เป้าหมายผลผลิต/

ตัวชี วัดผลผลิต

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

                       ควำมสอดคล้อง เอกสำรรำยละเอียดประกอบแผนกำรด ำเนินงำน พ.ศ. 2564

1. แผนยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี:  ยุทธศาสตร์ท่ี 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ โครงกำร:   เงินส ารองจ่าย

2. แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับท่ี 12: ยุทธศาสตร์ท่ี 6 ด้านการเพ่ิมประสิทธิภาพและธรรมาภิบาล

บทท่ี 2 บัญชีโครงการยุทธศาสตร์ท่ี 6  แผนงานงบกลาง
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ล ำดับท่ี 9

หน่วยงำนด ำเนินงำน: งานธุรการ ส านักปลัด

กลยุทธ์:3 พัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพของบุคลากร สร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรมอย่างต่อเน่ือง

แผนงำน: งบกลาง งบประมำณ บำท

4. หลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง : ภูมิคุ้มกัน ยุทธศำสตร์: 6 การพัฒนาด้านสังคม การเมือง และบริหารราชการท้องถ่ินให้เป็นไปตามหลักการ

5. เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (LSEP): ไม่ใช่โครงการด้านการเกษตรและแหล่งน  า บริหารจัดการท่ีดี

6. SDG: เป้าหมายท่ี 16 ส่งเสริมสังคมท่ีสงบสุขและครอบคลุมเพ่ือการพัฒนาอย่างย่ังยืน ให้ทุกคนเข้าถึงความยุติธรรม แผนพัฒนำท้องถิ่น: (พ.ศ.2561-2565)  เพ่ิมเติม เปล่ียนแปลง (ครั งท่ี1/2563)  หน้า 76

สถำนท่ีด ำเนินงำน : ภายในเขตเทศบาลเมืองล าพูน

กลุ่มเป้าหมาย ขั นตอนการด าเนินงาน

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

เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าบ ารุง เทศบาลได้รับการพัฒนา เชิงปริมำณ เทศบาลเมืองล าพูน 1.จัดเตรียมงบประมาณ

สมาคมสันนิบาตเทศบาล คุณภาพการบริหารจัดการและ ช าระค่าบ ารุงสมาคมสันนิบาต  2.จัดท าแผนการใช้จ่ายเงิน

แห่งประเทศไทย  การจัดบริการสาธาณะ เทศบาลแห่งประเทศไทย  3.ตรวจสอบความถูกต้องใน

ตามโครงสร้างพื นฐาน ครบถ้วน ตามระยะเวลา  การเบิกจ่าย

 เชิงคุณภำพ  4.ด าเนินการขออนุมัติเบิกจ่าย

เทศบาลได้รับการพัฒนาและ  เงินค่าตอบแทน เงินเดือน 

การบริหารจัดการท่ีดี ค่าจ้างและประโยชน์ตอบแทน

อืน่รวมทั งค่าจ้างค่าใช้จ่ายอืน่ๆ 

ตามท่ีก าหนดไว้

5.จัดท าฏีกาเบิกจ่ายในระบบ

e-LAAS

ในภาครัฐ

3. ยุทธศำสตร์จังหวัด: ยุทธศาสตร์ท่ี 4 : เมืองแห่งคุณภาพชีวิต (Quality of Life) 173,900

และสร้างสถาบันท่ีมีประสิทธิภาพ รับผิดชอบ และครอบคลุม ในทุกระดับ

วัตถุประสงค์โครงการ
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ/เป้าหมาย

ผลลัพธ์โครงการ

ผลผลิต/เป้าหมายผลผลิต/

ตัวชี วัดผลผลิต

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

                       ควำมสอดคล้อง เอกสำรรำยละเอียดประกอบแผนกำรด ำเนินงำน พ.ศ. 2564

1. แผนยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี:  ยุทธศาสตร์ท่ี 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ โครงกำร:   เงินบ ารุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย

2. แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับท่ี 12: ยุทธศาสตร์ท่ี 6 ด้านการเพ่ิมประสิทธิภาพและธรรมาภิบาล

บทท่ี 2 บัญชีโครงการยุทธศาสตร์ท่ี 6  แผนงานงบกลาง
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ล ำดับท่ี 10

หน่วยงำนด ำเนินงำน: งานธุรการ ส านักปลัด

กลยุทธ์:3 พัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพของบุคลากร สร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรมอย่างต่อเน่ือง

แผนงำน: งบกลาง งบประมำณ บำท

4. หลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง : ภูมิคุ้มกัน ยุทธศำสตร์: 6 การพัฒนาด้านสังคม การเมือง และบริหารราชการท้องถ่ินให้เป็นไปตามหลักการ

5. เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (LSEP): ไม่ใช่โครงการด้านการเกษตรและแหล่งน  า บริหารจัดการท่ีดี

6. SDG: เป้าหมายท่ี 16 ส่งเสริมสังคมท่ีสงบสุขและครอบคลุมเพ่ือการพัฒนาอย่างย่ังยืน ให้ทุกคนเข้าถึงความยุติธรรม แผนพัฒนำท้องถิ่น: (พ.ศ.2561-2565)  เพ่ิมเติม เปล่ียนแปลง (ครั งท่ี1/2563)  หน้า 76

สถำนท่ีด ำเนินงำน : ภายในเขตเทศบาลเมืองล าพูน

กลุ่มเป้าหมาย ขั นตอนการด าเนินงาน

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

เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าช่วยเหลือ พนักงานเทศบาลและ เชิงปริมำณ พนักงานเทศบาลและ 1.จัดเตรียมงบประมาณ

ค่าท าศพกรณีพนักงานเทศบาล พนักงานจ้างในสังกัด พนักงานเทศบาลและพนัก พนักงานจ้างในสังกัด 2.จัดท าแผนการใช้จ่ายเงิน

และพนักงานจ้าง เสียชีวิต ได้รับเงินช่วยเหลือค่าท าศพ งานจ้างในสังกัด ได้รับเงิน ท่ีเสียชีวิตในระหว่าง 3.ตรวจสอบความถูกต้องใน

ในระหว่างการปฏิบัติราชการ กรณีเสียชีวิตในระหว่าง ช่วยเหลือค่าท าศพกรณีเสีย ปฏิบัติราชการ การเบิกจ่าย

ปฏิบัติราชการ ชีวิตในระหว่างปฏิบัติราชการ  4.ด าเนินการขออนุมัติเบิกจ่าย

 ร้อยละ 100  เงินค่าตอบแทน เงินเดือน 

เชิงคุณภำพ ค่าจ้างและประโยชน์ตอบแทน

เพ่ือเป็นสวัสดิการส าหรับ อืน่รวมทั งค่าจ้างค่าใช้จ่ายอืน่ๆ 

พนักงานเทศบาลและพนัก ตามท่ีก าหนดไว้

งานจ้างในสังกัด ได้รับเงิน 5.จัดท าฏีกาเบิกจ่ายในระบบ

ช่วยเหลือค่าท าศพกรณีเสีย e-LAAS

ชีวิตในระหว่างปฎิบัติราชการ

ในภาครัฐ

3. ยุทธศำสตร์จังหวัด: ยุทธศาสตร์ท่ี 4 : เมืองแห่งคุณภาพชีวิต (Quality of Life) 1,000

และสร้างสถาบันท่ีมีประสิทธิภาพ รับผิดชอบ และครอบคลุม ในทุกระดับ

วัตถุประสงค์โครงการ
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ/เป้าหมาย

ผลลัพธ์โครงการ

ผลผลิต/เป้าหมายผลผลิต/

ตัวชี วัดผลผลิต

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

                       ควำมสอดคล้อง เอกสำรรำยละเอียดประกอบแผนกำรด ำเนินงำน พ.ศ. 2564

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

2. แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับท่ี 12: ยุทธศาสตร์ท่ี 6 ด้านการเพ่ิมประสิทธิภาพและธรรมาภิบาล

บทท่ี 2 บัญชีโครงการยุทธศาสตร์ท่ี 6  แผนงานงบกลาง
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ล ำดับท่ี 11

หน่วยงำนด ำเนินงำน: งานธุรการ ส านักปลัด

กลยุทธ์:3 พัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพของบุคลากร สร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรมอย่างต่อเน่ือง

แผนงำน: งบกลาง งบประมำณ บำท

4. หลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง : ภูมิคุ้มกัน ยุทธศำสตร์: 6 การพัฒนาด้านสังคม การเมือง และบริหารราชการท้องถ่ินให้เป็นไปตามหลักการ

5. เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (LSEP): ไม่ใช่โครงการด้านการเกษตรและแหล่งน  า บริหารจัดการท่ีดี

6. SDG: เป้าหมายท่ี 16 ส่งเสริมสังคมท่ีสงบสุขและครอบคลุมเพ่ือการพัฒนาอย่างย่ังยืน ให้ทุกคนเข้าถึงความยุติธรรม แผนพัฒนำท้องถิ่น: (พ.ศ.2561-2565)  เพ่ิมเติม เปล่ียนแปลง (ครั งท่ี1/2563)  หน้า 76

สถำนท่ีด ำเนินงำน : ภายในเขตเทศบาลเมืองล าพูน

กลุ่มเป้าหมาย ขั นตอนการด าเนินงาน

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

เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือ จ่ายเงินช่วยค่าครองชีพให้แก่ เชิงปริมำณ ข้าราชการบ านาญ 1.จัดเตรียมงบประมาณ

ค่าครองชีพผู้รับบ านาญ พนักงานเทศบาลผู้รับบ านาญ ข้าราชกรบ านาญได้รับเงิน ผู้มีสิทธิได้รับเงิน 2.จัดท าแผนการใช้จ่ายเงิน

ให้แก่พนักงานเทศบาล ของเทศบาล ช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับ ช่วยเหลือค่าครองชีพ 3.ตรวจสอบความถูกต้องใน

ผู้รับบ านาญของเทศบาล  บ านาญครบถ้วน ร้อยละ 100 ผู้รับบ านาญ การเบิกจ่าย

 เชิงคุณภำพ  4.ด าเนินการขออนุมัติเบิกจ่าย

ข้าราชกรบ านาญได้รับเงิน  เงินค่าตอบแทน เงินเดือน 

ช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับ ค่าจ้างและประโยชน์ตอบแทน

บ านาญตามสิทธิประโยชน์ อื่นรวมทั งค่าจ้างค่าใช้จ่ายอื่นๆ 

ตามท่ีก าหนดไว้

5.จัดท าฏีกาเบิกจ่ายในระบบ

e-LAAS

ในภาครัฐ

3. ยุทธศำสตร์จังหวัด: ยุทธศาสตร์ท่ี 4 : เมืองแห่งคุณภาพชีวิต (Quality of Life) 312,000

และสร้างสถาบันท่ีมีประสิทธิภาพ รับผิดชอบ และครอบคลุม ในทุกระดับ

วัตถุประสงค์โครงการ
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ/เป้าหมาย

ผลลัพธ์โครงการ

ผลผลิต/เป้าหมายผลผลิต/

ตัวชี วัดผลผลิต

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

                       ควำมสอดคล้อง เอกสำรรำยละเอียดประกอบแผนกำรด ำเนินงำน พ.ศ. 2564

1. แผนยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี:  ยุทธศาสตร์ท่ี 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ โครงกำร:  เงินช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับบ านาญ (ช.ค.บ.)

2. แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับท่ี 12: ยุทธศาสตร์ท่ี 6 ด้านการเพ่ิมประสิทธิภาพและธรรมาภิบาล

บทท่ี 2 บัญชีโครงการยุทธศาสตร์ท่ี 6  แผนงานงบกลาง
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ล ำดับท่ี 12

หน่วยงำนด ำเนินงำน: งานธุรการ ส านักปลัด

กลยุทธ์:3 พัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพของบุคลากร สร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรมอย่างต่อเน่ือง

แผนงำน: งบกลาง งบประมำณ บำท

4. หลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง : ภูมิคุ้มกัน ยุทธศำสตร์: 6 การพัฒนาด้านสังคม การเมือง และบริหารราชการท้องถ่ินให้เป็นไปตามหลักการ

5. เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (LSEP): ไม่ใช่โครงการด้านการเกษตรและแหล่งน  า บริหารจัดการท่ีดี

6. SDG: เป้าหมายท่ี 16 ส่งเสริมสังคมท่ีสงบสุขและครอบคลุมเพ่ือการพัฒนาอย่างย่ังยืน ให้ทุกคนเข้าถึงความยุติธรรม แผนพัฒนำท้องถิ่น: (พ.ศ.2561-2565)  เพ่ิมเติม เปล่ียนแปลง (ครั งท่ี1/2563)  หน้า 77

สถำนท่ีด ำเนินงำน : ภายในเขตเทศบาลเมืองล าพูน

กลุ่มเป้าหมาย ขั นตอนการด าเนินงาน

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

เพ่ือจ่ายเป็นเงินบ าเหน็จ บ านาญ ข้าราชการส่วนท้องถ่ินผู้มีสิทธิ เชิงปริมำณ ข้าราชการส่วนท้องถ่ิน 1.จัดเตรียมงบประมาณ

ให้แก่ข้าราชการส่วนท้องถ่ิน และ ได้รับบ าเหน็จบ านาญ ได้รับ จ่ายเงินบ าเหน็จบ านาญให้ ผู้มีสิทธิได้รับเงิน 2.จัดท าแผนการใช้จ่ายเงิน

เงินช่วยพิเศษบ าเหน็จตกทอด เงินบ าเหน็จบ านาญ แก่ข้าราชการส่วนท้องถ่ินผู้มีสิทธิบ าเหน็จบ านาญ 3.ตรวจสอบความถูกต้องใน

กรณีท่ีกรมส่งเสริมการปกครอง  แก่ได้รับเงินบ าเหน็จบ านาญ  การเบิกจ่าย

ท้องถ่ินมีหนังสือส่ังการ  ได้ครบถ้วน ร้อยละ 100  4.ด าเนินการขออนุมัติเบิกจ่าย

เชิงคุณภำพ  เงินค่าตอบแทน เงินเดือน 

จ่ายเงินบ าเหน็จบ านาญให้ ค่าจ้างและประโยชน์ตอบแทน

แก่ข้าราชการส่วนท้องถ่ินผู้ อื่น รวมทั งค่าจ้างค่าใช้จ่ายอื่นๆ 

มีสิทธิได้รับเงินบ าเหน็จ ตามท่ีก าหนดไว้

บ านาญได้ครบถ้วน ร้อยละ 5.จัดท าฏีกาเบิกจ่ายในระบบ

 100 e-LAAS

ในภาครัฐ

3. ยุทธศำสตร์จังหวัด: ยุทธศาสตร์ท่ี 4 : เมืองแห่งคุณภาพชีวิต (Quality of Life) 2,022,380

และสร้างสถาบันท่ีมีประสิทธิภาพ รับผิดชอบ และครอบคลุม ในทุกระดับ

วัตถุประสงค์โครงการ
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ/เป้าหมาย

ผลลัพธ์โครงการ

ผลผลิต/เป้าหมายผลผลิต/

ตัวชี วัดผลผลิต

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

                       ควำมสอดคล้อง เอกสำรรำยละเอียดประกอบแผนกำรด ำเนินงำน พ.ศ. 2564

1. แผนยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี:  ยุทธศาสตร์ท่ี 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ โครงกำร: เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถ่ิน (ก.บ.ท.)

2. แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับท่ี 12: ยุทธศาสตร์ท่ี 6 ด้านการเพ่ิมประสิทธิภาพและธรรมาภิบาล

บทท่ี 2 บัญชีโครงการยุทธศาสตร์ท่ี 6  แผนงานงบกลาง
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ล ำดับท่ี 13

หน่วยงำนด ำเนินงำน: งานธุรการ ส านักปลัด

กลยุทธ์:3 พัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพของบุคลากร สร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรมอย่างต่อเน่ือง

แผนงำน: งบกลาง งบประมำณ บำท

4. หลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง : ภูมิคุ้มกัน ยุทธศำสตร์: 6 การพัฒนาด้านสังคม การเมือง และบริหารราชการท้องถ่ินให้เป็นไปตามหลักการ

5. เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (LSEP): ไม่ใช่โครงการด้านการเกษตรและแหล่งน  า บริหารจัดการท่ีดี

6. SDG: เป้าหมายท่ี 16 ส่งเสริมสังคมท่ีสงบสุขและครอบคลุมเพ่ือการพัฒนาอย่างย่ังยืน ให้ทุกคนเข้าถึงความยุติธรรม แผนพัฒนำท้องถิ่น: (พ.ศ.2561-2565)  เพ่ิมเติม เปล่ียนแปลง (ครั งท่ี1/2563)  หน้า 77

สถำนท่ีด ำเนินงำน : ภายในเขตเทศบาลเมืองล าพูน

กลุ่มเป้าหมาย ขั นตอนการด าเนินงาน

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

เพ่ือจ่ายเป็นเงินบ าเหน็จ ลูกจ้างประจ าท่ีมีอายุครบ เชิงปริมำณ ลูกจ้างประจ าท่ีมีอายุ 1.จัดเตรียมงบประมาณ

ลูกจ้างประจ า ส าหรับลูกจ้าง 60 ปีบริบูรณ์ ได้รับเงิน จ่ายเงินบ าเหน็จปกติหรือ ครบ 60 ปีบริบูรณ์ 2.จัดท าแผนการใช้จ่ายเงิน

ท่ีมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ บ าเหน็จปกติหรือบ าเหน็จ บ าเหน็จรายเดือน หรือบ าเหน็จ 3.ตรวจสอบความถูกต้องใน

และมีสิทธิได้รับเงินบ าเหน็จ รายเดือน ตกทอด ได้ครบถ้วน  การเบิกจ่าย

ปกติหรือเงินบ าเหน็จรายเดือน  ร้อยละ 100  4.ด าเนินการขออนุมัติเบิกจ่าย

หรือเงินบ าเหน็จตกทอด เชิงคุณภำพ  เงินค่าตอบแทน เงินเดือน 

กรณีลูกจ้างประจ าเสียชีวิต จ่ายเงินบ าเหน็จปกติหรือ ค่าจ้างและประโยชน์ตอบแทน

บ าเหน็จรายเดือนหรือบ าเหน็จ อื่นรวมทั งค่าจ้างค่าใช้จ่ายอื่นๆ 

ตกทอด ได้ครบถ้วนตามสิทธิ ตามท่ีก าหนดไว้

5.จัดท าฏีกาเบิกจ่ายในระบบ

e-LAAS

ในภาครัฐ

3. ยุทธศำสตร์จังหวัด: ยุทธศาสตร์ท่ี 4 : เมืองแห่งคุณภาพชีวิต (Quality of Life) 2,047,000

และสร้างสถาบันท่ีมีประสิทธิภาพ รับผิดชอบ และครอบคลุม ในทุกระดับ

วัตถุประสงค์โครงการ
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ/เป้าหมาย

ผลลัพธ์โครงการ

ผลผลิต/เป้าหมายผลผลิต/

ตัวชี วัดผลผลิต

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

                       ควำมสอดคล้อง เอกสำรรำยละเอียดประกอบแผนกำรด ำเนินงำน พ.ศ. 2564

1. แผนยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี:  ยุทธศาสตร์ท่ี 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ โครงกำร: เงินบ าเหน็จลูกจ้างประจ า

2. แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับท่ี 12: ยุทธศาสตร์ท่ี 6 ด้านการเพ่ิมประสิทธิภาพและธรรมาภิบาล

บทท่ี 2 บัญชีโครงการยุทธศาสตร์ท่ี 6  แผนงานงบกลาง
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ล ำดับท่ี 14

หน่วยงำนด ำเนินงำน: งานธุรการ ส านักปลัด

กลยุทธ์:3 พัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพของบุคลากร สร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรมอย่างต่อเน่ือง

แผนงำน: งบกลาง งบประมำณ บำท

4. หลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง : ภูมิคุ้มกัน ยุทธศำสตร์: 6 การพัฒนาด้านสังคม การเมือง และบริหารราชการท้องถ่ินให้เป็นไปตามหลักการ

5. เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (LSEP): ไม่ใช่โครงการด้านการเกษตรและแหล่งน  า บริหารจัดการท่ีดี

6. SDG: เป้าหมายท่ี 16 ส่งเสริมสังคมท่ีสงบสุขและครอบคลุมเพ่ือการพัฒนาอย่างย่ังยืน ให้ทุกคนเข้าถึงความยุติธรรม แผนพัฒนำท้องถิ่น: (พ.ศ.2561-2565)  เพ่ิมเติม เปล่ียนแปลง (ครั งท่ี1/2563)  หน้า 77

สถำนท่ีด ำเนินงำน : ภายในเขตเทศบาลเมืองล าพูน

กลุ่มเป้าหมาย ขั นตอนการด าเนินงาน

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

เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือ พนักงานเทศบาลผู้รับ านาญ เชิงปริมำณ พนักงานเทศบาล 1.จัดเตรียมงบประมาณ

ค่าการศึกษาบุตรผู้รับเบี ยหวัด ได้รับเงินค่าช่วยเหลือ จ่ายเงินช่วยเหลือการศึกษา ผู้รับบ านาญ 2.จัดท าแผนการใช้จ่ายเงิน

บ านาญ ช.ค.บ. ส าหรับ การศึกษาบุตร ตามสิทธิ บุครให้แก่พนักงานเทศบาล  3.ตรวจสอบความถูกต้องใน

พนักงานเทศบาลผู้รับ านาญ  ผู้รับบ านาญ ได้ครบถ้วน  การเบิกจ่าย

ท่ีมิใช่ต าแหน่งครู  ร้อยละ 100  4.ด าเนินการขออนุมัติเบิกจ่าย

 เชิงคุณภำพ  เงินค่าตอบแทน เงินเดือน 

 จ่ายเงินช่วยเหลือการศึกษา ค่าจ้างและประโยชน์ตอบแทน

บุครให้แก่พนักงานเทศบาล อื่นรวมทั งค่าจ้างค่าใช้จ่ายอื่นๆ 

ผู้รับบ านาญ ได้ครบถ้วนตาม ตามท่ีก าหนดไว้

สิทธิ 5.จัดท าฏีกาเบิกจ่ายในระบบ

e-LAAS

ในภาครัฐ

3. ยุทธศำสตร์จังหวัด: ยุทธศาสตร์ท่ี 4 : เมืองแห่งคุณภาพชีวิต (Quality of Life) 75,000

และสร้างสถาบันท่ีมีประสิทธิภาพ รับผิดชอบ และครอบคลุม ในทุกระดับ

วัตถุประสงค์โครงการ
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ/เป้าหมาย

ผลลัพธ์โครงการ

ผลผลิต/เป้าหมายผลผลิต/

ตัวชี วัดผลผลิต

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

                       ควำมสอดคล้อง เอกสำรรำยละเอียดประกอบแผนกำรด ำเนินงำน พ.ศ. 2564

1. แผนยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี:  ยุทธศาสตร์ท่ี 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ โครงกำร: เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้รับบ านาญ

2. แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับท่ี 12: ยุทธศาสตร์ท่ี 6 ด้านการเพ่ิมประสิทธิภาพและธรรมาภิบาล

บทท่ี 2 บัญชีโครงการยุทธศาสตร์ท่ี 6  แผนงานงบกลาง
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ล ำดับท่ี 15

หน่วยงำนด ำเนินงำน: งานธุรการ ส านักปลัด

กลยุทธ์:3 พัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพของบุคลากร สร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรมอย่างต่อเน่ือง

แผนงำน: งบกลาง งบประมำณ บำท

4. หลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง : ภูมิคุ้มกัน ยุทธศำสตร์: 6 การพัฒนาด้านสังคม การเมือง และบริหารราชการท้องถ่ินให้เป็นไปตามหลักการ

5. เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (LSEP): ไม่ใช่โครงการด้านการเกษตรและแหล่งน  า บริหารจัดการท่ีดี

6. SDG: เป้าหมายท่ี 16 ส่งเสริมสังคมท่ีสงบสุขและครอบคลุมเพ่ือการพัฒนาอย่างย่ังยืน ให้ทุกคนเข้าถึงความยุติธรรม แผนพัฒนำท้องถิ่น: (พ.ศ.2561-2565)  เพ่ิมเติม เปล่ียนแปลง (ครั งท่ี1/2563)  หน้า 78

สถำนท่ีด ำเนินงำน : ภายในเขตเทศบาลเมืองล าพูน

กลุ่มเป้าหมาย ขั นตอนการด าเนินงาน

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

เพ่ือจ่ายช าระหนี เงินกู้ ก.ส.ท สามารถจ่ายช าระหนี เงินกู้ เชิงปริมำณ พนักงานเทศบาลและ 1.จัดเตรียมงบประมาณ

ท่ีเทศบาลเมืองล าพูนได้กู้เงิน ก.ส.ท. ได้ตามก าหนด จ่ายช าระหนี เงินกู้ ก.ส.ท.ได้  ประชาชนในเขตเทศบาล 2.จัดท าแผนการใช้จ่ายเงิน

มาเพ่ือบริหารจัดการและ ในสัญญากู้เงิน ครบถ้วนภายในปีงบประมาณ ทั ง 17 ชุมชน 3.ตรวจสอบความถูกต้องใน

ก่อสร้างต่างๆ  พ.ศ. 2564 ร้อยละ 100  การเบิกจ่าย

  เชิงคุณภำพ  4.ด าเนินการขออนุมัติเบิกจ่าย

 ไม่มีหนี ค้างช าระของปีงบ  เงินค่าตอบแทน เงินเดือน 

 ประมาณพ.ศ. 2564 ค่าจ้างและประโยชน์ตอบแทน

อื่น รวมทั งค่าจ้างค่าใช้จ่ายอื่นๆ 

ตามท่ีก าหนดไว้

 5.จัดท าฏีกาเบิกจ่ายในระบบ

e-LAAS

ในภาครัฐ

3. ยุทธศำสตร์จังหวัด: ยุทธศาสตร์ท่ี 4 : เมืองแห่งคุณภาพชีวิต (Quality of Life) 2,241,000

และสร้างสถาบันท่ีมีประสิทธิภาพ รับผิดชอบ และครอบคลุม ในทุกระดับ

วัตถุประสงค์โครงการ
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ/เป้าหมาย

ผลลัพธ์โครงการ

ผลผลิต/เป้าหมายผลผลิต/

ตัวชี วัดผลผลิต

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

                       ควำมสอดคล้อง เอกสำรรำยละเอียดประกอบแผนกำรด ำเนินงำน พ.ศ. 2564

1. แผนยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี:  ยุทธศาสตร์ท่ี 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ โครงกำร: ค่าช าระหนี เงินกู้ ก.ส.ท.

2. แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับท่ี 12: ยุทธศาสตร์ท่ี 6 ด้านการเพ่ิมประสิทธิภาพและธรรมาภิบาล

บทท่ี 2 บัญชีโครงการยุทธศาสตร์ท่ี 6  แผนงานงบกลาง
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ล ำดับท่ี 16

หน่วยงำนด ำเนินงำน: งานธุรการ ส านักปลัด

กลยุทธ์:3 พัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพของบุคลากร สร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรมอย่างต่อเน่ือง

แผนงำน: งบกลาง งบประมำณ บำท

4. หลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง : ภูมิคุ้มกัน ยุทธศำสตร์: 6 การพัฒนาด้านสังคม การเมือง และบริหารราชการท้องถ่ินให้เป็นไปตามหลักการ

5. เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (LSEP): ไม่ใช่โครงการด้านการเกษตรและแหล่งน  า บริหารจัดการท่ีดี

6. SDG: เป้าหมายท่ี 16 ส่งเสริมสังคมท่ีสงบสุขและครอบคลุมเพ่ือการพัฒนาอย่างย่ังยืน ให้ทุกคนเข้าถึงความยุติธรรม แผนพัฒนำท้องถิ่น: (พ.ศ.2561-2565)  เพ่ิมเติม เปล่ียนแปลง (ครั งท่ี1/2563)  หน้า 75

สถำนท่ีด ำเนินงำน : ภายในเขตเทศบาลเมืองล าพูน

กลุ่มเป้าหมาย ขั นตอนการด าเนินงาน

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

เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุน พนักงานจ้างตามภารกิจ เชิงปริมำณ พนักงานจ้างตามภารกิจ 1.จัดเตรียมงบประมาณ

เงินทดแทน ส าหรับพนักงานจ้าง และพนักงานจ้างท่ัวไป ในสังกัด พนักงานจ้างท่ีประสบอุบัติเหตุ และพนักงานจ้างท่ัวไป  2.จัดท าแผนการใช้จ่ายเงิน

ของเทศบาลเมืองล าพูน เทศบาลเมืองล าพูน จ านวน 34 จากการท างานจะได้รับความ ในสังกัดเทศบาล 3.ตรวจสอบความถูกต้องใน

 คน ได้รับเงินทดแทนจากกองทุน คุ้มครองจากกองทุนเงิน เมืองล าพูน การเบิกจ่าย

เงินทดแทน กรณีประสบอันตราย ทดแทนครบถ้วนตามสิทธิ 4.ด าเนินการขออนุมัติเบิกจ่าย

เจ็บป่วย หรือสูญหาย  ประโยชน์ เงินค่าตอบแทน เงินเดือน 

เชิงคุณภำพ ค่าจ้างและประโยชน์ตอบแทน

พนักงานจ้างท่ีประสบอุบัติ อื่นรวมทั งค่าจ้างค่าใช้จ่ายอื่นๆ 

เหตุจากการท างานได้รับ ตามท่ีก าหนดไว้

การดูแลช่วยเหลือค่ารักษา 5.จัดท าฏีกาเบิกจ่ายในระบบ

พยาบาล ค่าฟ้ืนฟูสมรรถภาพ e-LAAS

ค่าท าศพและค่าทดแทนตาม

สิทธิประโยชน์

ในภาครัฐ

3. ยุทธศำสตร์จังหวัด: ยุทธศาสตร์ท่ี 4 : เมืองแห่งคุณภาพชีวิต (Quality of Life) 10,600

และสร้างสถาบันท่ีมีประสิทธิภาพ รับผิดชอบ และครอบคลุม ในทุกระดับ

วัตถุประสงค์โครงการ
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ/เป้าหมาย

ผลลัพธ์โครงการ

ผลผลิต/เป้าหมายผลผลิต/

ตัวชี วัดผลผลิต

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

                       ควำมสอดคล้อง เอกสำรรำยละเอียดประกอบแผนกำรด ำเนินงำน พ.ศ. 2564

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

2. แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับท่ี 12: ยุทธศาสตร์ท่ี 6 ด้านการเพ่ิมประสิทธิภาพและธรรมาภิบาล

บทท่ี 2 บัญชีโครงการยุทธศาสตร์ท่ี 6  แผนงานงบกลาง
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ล ำดับท่ี 1

ในภาครัฐ

บำท

กลุ่มเป้าหมาย ขั นตอนการด าเนินงาน

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

1.เพ่ือให้บุคลากรท่ีปฏิบัติงานได้ เอกสารการจัดท าฎีกาในการ เชิงปริมำณ บุคลากรของกองวิชาการ 1.ตรวจสอบตามแผนงานท่ีได้รับ

รับเงินเดือน ค่าตอบแทนและค่า เบิกจ่ายครบถ้วน ถูกต้องตรง -เอกสารฎีกาการเบิกจ่ายเงิน และแผนงาน อนุมัติฎีกา

ใช้จ่ายอื่นท่ีเก่ียวข้องกับการปฏิบัติ ตามเวลาท่ีก าหนด เดือน/ค่าตอบแทน และค่าใช้ 2.จ้ดท าฎีกาเบิกจ่ายเงินตามแผน

งานตามหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบ จ่ายอื่น ตามงบประมาณราย งานเสนอต่อผู้อ านวยการกอง

2.เพ่ือเสริมสร้างขวัญก าลังใจของ จ่ายประจ าปี จ านวน 85 ฎีกา 3.ลงทะเบียนคุมเลขท่ีฎีกาท่ีจัดส่ง

ผู้ปฏิบัติงานและสามารถสร้าง  / 1 ปี 4.ท าการตัดเบิกในสมุดคุมงบ

ฐานะความเป็นอยู่ของครอบครัว เชิงคุณภำพ ประมาณ

ผู้ปฏิบัติงานให้ดีขึ น -บุคลากรได้รับเงินเดือน/ค่า 5.จัดส่งฏีกาท่ีได้รับอนุมัติเบิกจ่าย

ตอบแทน ในการปฏิบัติงานทุก ให้กองคลังด าเนินการ

เดือนและถูกต้องตามระเบียบ

6. SDG: เป้าหมายท่ี 17 เสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่กลไกการด าเนินงานและฟ้ืนฟูสภาพหุ้นส่วนความร่วมมือระดับโลกส าหรับ
การพัฒนาท่ีย่ังยืนการเงิน

ต่อเน่ือง

แผนงำน: บริหารงานท่ัวไป งบประมำณ 4,920,160

สถำนท่ีด ำเนินงำน: กองวิชาการและแผนงาน งานธุรการ

1. แผนยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี: ยุทธศาสตร์ท่ี 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ รำยจ่ำย: ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการบุคลากร

หลักการบริหารจัดการท่ีดีไม่ใช่โครงการด้านการเกษตรและแหล่งน  า

บัญชีจ ำนวนรำยจ่ำยในกำรบริหำรจัดกำรบุคลำกรและรำยจ่ำยในกำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรปฏิบัติรำชกำรและพัฒนำเครืองมือเครืองใช้ /อุปกรณ์ในกำรปฏิบัติงำน

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564

เทศบำลเมืองล ำพูน

                       ควำมสอดคล้อง เอกสำรรำยละเอียดประกอบแผนกำรด ำเนินงำน พ.ศ. 2564

2. แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับท่ี 12: ยุทธศาสตร์ท่ี 6 ด้านการเพ่ิมประสิทธิภาพและธรรมาภิบาล หน่วยงำนด ำเนินงำน:  กองวิชาการและแผนงาน งานธุรการ

กลยุทธ์:ท่ี 3 พัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพของบุคลากร สร้างเสริมคุณธรรมและจริยธรรมอย่าง

ยุทธศำสตร์ท่ี: 6 การพัฒนาด้านสังคม การเมือง และบริหารราชการท้องถ่ินให้เป็นไปตาม

3. ยุทธศำสตร์จังหวัด: ยุทธศาสตร์ท่ี 1 เมืองนวัตกรรมสร้างสรรค์

4. หลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง: ความมีเหตุผล

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

วัตถุประสงค์โครงการ
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ/เป้าหมาย

ผลลัพธ์โครงการ

ผลผลิต/เป้าหมายผลผลิต/

ตัวชี วัดผลผลิต

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

บทท่ี 2 บัญชีจ านวนรายจ่ายในการบริหารจัดการบุคลากร
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ล ำดับท่ี 2

ในภาครัฐ

บำท

กลุ่มเป้าหมาย ขั นตอนการด าเนินงาน

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

1. เพ่ือให้บุคลากรภายในกองคลัง 1. สร้างขวัญและก าลังใจในการ เชิงปริมำณ 1. พนักงานเทศบาลและ 1. ส่งแผนการใช้จ่ายเงินให้งาน

ได้รับค่าตอบแทนในการปฏิบัติ ปฏิบัติงาน บุคลากรกองคลัง 27 อัตรา ลูกจ้างกองคลัง การเงิน

งาน 2. ผลการปฏิบัติงานมีประสิทธิ ได้รับค่าตอบแทนครบถ้วน 2. ประชาชนผุ้รับบริการ 2. ด าเนินการขออนุมัติเบิกจ่าย

2. เพ่ือให้บุคลากรกองคลัง มีขวัญ ภาพ 100% มีความพึงพอใจ ค่าตอบแทนต่างๆ

และก าลังใจในการปฏิบัติงาน 3. สร้างความพึงพอใจให้กับ เชิงคุณภำพ 3. จัดท าฎีกาเพ่ือขอเบิกจ่าย

3. เพ่ิมประสิทธิภาพในการท างาน ประชาชนผู้มาติดต่อราชการ 1. บุคลากรมีขวัญและก าลังใจ ค่าตอบแทน

ในการปฏิบัติงาน

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 2. การปฏิบัติงานมีประสิทธิ

ภาพ

วัตถุประสงค์โครงการ
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ/เป้าหมาย

ผลลัพธ์โครงการ

ผลผลิต/เป้าหมายผลผลิต/

ตัวชี วัดผลผลิต

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

5. เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้ำนกำรเกษตรและแหล่งน้ ำ)(Local Sufficiency Economy Plan:LSEP): ยุทธศำสตร์ท่ี: 6 การพัฒนาด้านสังคม การเมือง และบริหารราชการท้องถ่ินให้เป็นไปตาม

ไม่ใช่โครงการด้านการเกษตรและแหล่งน  า หลักการบริหารจัดการท่ีดี

6. SDG: เป้าหมายท่ี 17 เสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่กลไกการด าเนินงานและฟ้ืนฟูสภาพหุ้นส่วนความร่วมมือระดับโลกส าหรับ สถำนท่ีด ำเนินงำน: กองคลัง

กลยุทธ์:ท่ี 3 พัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพของบุคลากร สร้างเสริมคุณธรรมและจริยธรรมอย่าง

3. ยุทธศำสตร์จังหวัด: ยุทธศาสตร์ท่ี 1 เมืองนวัตกรรมสร้างสรรค์ ต่อเน่ือง

4. หลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง: ความมีเหตุผล แผนงำน: บริหารงานท่ัวไป งบประมำณ 7,178,200

                       ควำมสอดคล้อง เอกสำรรำยละเอียดประกอบแผนกำรด ำเนินงำน พ.ศ. 2564

1. แผนยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี: ยุทธศาสตร์ท่ี 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ รำยจ่ำย: ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการบุคลากร

2. แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับท่ี 12: ยุทธศาสตร์ท่ี 6 ด้านการเพ่ิมประสิทธิภาพและธรรมาภิบาล หน่วยงำนด ำเนินงำน:  กองคลัง

การพัฒนาท่ีย่ังยืนการเงิน

บทท่ี 2 บัญชีจ านวนรายจ่ายในการบริหารจัดการบุคลากร
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ล ำดับท่ี 3

ในภาครัฐ

บำท

กลุ่มเป้าหมาย ขั นตอนการด าเนินงาน

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

เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือน ค่าจ้าง ค่า ผลลัพธ์ เชิงปริมำณ เจ้าหน้าท่ีกองการ 1. ตรวจสอบการมาปฏิบัติงาน

ตอบแทนประโยชน์ตอบแทนอื่น 1. พนักงานเทศบาลได้รับค่า 1. ร้อยละ 100 ของ แพทย์ ของพนักงาน ประจ าเดือน

ค่าใช้จ่ายอื่นท่ีเก่ียวข้องกับการ จ้างตอบแทนร้อยละ 100 พนักงานเทศบาลได้รับ 2. จัดท าเอกสารหลักฐาน

ปฏิบัติราชการ ดังนี ควำมพึงพอใจ ค่าจ้างค่าตอบแทน การมาปฏิบัติงานเพ่ือประกอบ

1. เงินเดือนและค่าจ้างประจ า 1. ร้อยละระดับความพึงพอใจ เชิงคุณภำพ ฎีกา

2 .ค่าตอบแทนการปฏิบัติ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 2. ร้อยละ 100 ของ 3. จัดท าบันทึกขออนุมัติการ

งานนอกเวลาฯ พนักงานเทศบาลได้รับ เบิกจ่ายเงิน

3. เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ค่าจ้างค่าตอบแทนถูกต้อง 4. จัดส่งฎีกาให้กองคลัง

4. ค่าจ้างช่ัวคราว ครบถ้วนตามขั นเงินเดือน 5. แจ้งพนักงานให้ทราบ

5 .เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล

6 .ค่าเช่าบ้าน

7. ค่าเดินทางไปราชการ

8. ค่ารับรองพิธีการและการบริการ

                       ควำมสอดคล้อง เอกสำรรำยละเอียดประกอบแผนกำรด ำเนินงำน พ.ศ. 2564

1. แผนยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี: ยุทธศาสตร์ท่ี 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ รำยจ่ำย: ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการบุคลากร

2. แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับท่ี 12: ยุทธศาสตร์ท่ี 6 ด้านการเพ่ิมประสิทธิภาพและธรรมาภิบาล หน่วยงำนด ำเนินงำน:  กองการแพทย์

กลยุทธ์:ท่ี 3 พัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพของบุคลากร สร้างเสริมคุณธรรมและจริยธรรมอย่าง

3. ยุทธศำสตร์จังหวัด: ยุทธศาสตร์ท่ี 1 เมืองนวัตกรรมสร้างสรรค์ ต่อเน่ือง

4. หลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง: ความมีเหตุผล แผนงำน: บริหารงานท่ัวไป งบประมำณ 11,253,080

5. เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้ำนกำรเกษตรและแหล่งน้ ำ)(Local Sufficiency Economy Plan:LSEP): ยุทธศำสตร์ท่ี: 6 การพัฒนาด้านสังคม การเมือง และบริหารราชการท้องถ่ินให้เป็นไปตาม

ไม่ใช่โครงการด้านการเกษตรและแหล่งน  า หลักการบริหารจัดการท่ีดี

6. SDG: เป้าหมายท่ี 17 เสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่กลไกการด าเนินงานและฟ้ืนฟูสภาพหุ้นส่วนความร่วมมือระดับโลกส าหรับ สถำนท่ีด ำเนินงำน: เทศบาลเมืองล าพูน

การพัฒนาท่ีย่ังยืนการเงิน

วัตถุประสงค์โครงการ
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ/เป้าหมาย

ผลลัพธ์โครงการ

ผลผลิต/เป้าหมายผลผลิต/

ตัวชี วัดผลผลิต

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

บทท่ี 2 บัญชีจ านวนรายจ่ายในการบริหารจัดการบุคลากร
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ล ำดับท่ี 4

ในภาครัฐ

บำท

กลุ่มเป้าหมาย ขั นตอนการด าเนินงาน

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

1. เพ่ือให้บุคลากรท่ีปฏิบัติงาน เอกสารการจัดท าฎีกาในการ เชิงปริมำณ บุคลากรกองสวัสดิการ 1. ตรวจสอบตามแผนงานท่ีได้

ได้รับเงินเดือน ค่าตอบแทน เบิกจ่ายครบถ้วน ถูกต้องตรง เอกสารฎีกาการเบิกจ่าย สังคม พนักงานเทศบาล รับอนุมัติฎีกา

และค่าใช้จ่ายอื่นท่ีเก่ียวข้องกับ ตามเวลาท่ีก าหนด เงินเดือน/ค่าตอบแทน จ านวน 6 อัตรา 2. จัดท าฎีกาเบิกจ่ายตามแผน

การปฏิบัติงานตามหน้าท่ีท่ีรับ และค่าใช้จ่ายอื่น ตามงบ พนักงานจ้างเหมา งานเสนอต่อผู้อ านวนการกอง

ผิดชอบ ประมาณรายจ่ายประจ าปี จ านวน 6 อัตรา 3. ลงทะเบียนคุมเลขท่ีฎีกาท่ี

2. เพ่ือเสริมสร้างขวัญก าลังใจ จ านวน 250 ฎีกา / 1 ปี จัดส่ง

ของผู้ปฏิบัติงานและสามารถ เชิงคุณภำพ 4. ท าการตัดเบิกในสมุดคุมงบ

สร้างฐานะความเป็นอยู่ของ บุคลากรกองสวัสดิการฯ ประมาณ

ครอบครัวผู้ปฏิบัติงาน ได้รับเงินเดือน/ค่าตอบ 5. จัดส่งฎีกาท่ีได้รับอนุมัติเบิก

ให้ดีขึ น แทนในการปฎิบัติงาน จ่ายให้กองคลังด าเนินการ

ทุกเดือน และถูกต้อง

ตามระเบียบ

การพัฒนาท่ีย่ังยืนการเงิน

วัตถุประสงค์โครงการ
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

5. เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้ำนกำรเกษตรและแหล่งน้ ำ)(Local Sufficiency Economy Plan:LSEP): ยุทธศำสตร์ท่ี: 6 การพัฒนาด้านสังคม การเมือง และบริหารราชการท้องถ่ินให้เป็นไปตาม

ไม่ใช่โครงการด้านการเกษตรและแหล่งน  า หลักการบริหารจัดการท่ีดี

6. SDG: เป้าหมายท่ี 17 เสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่กลไกการด าเนินงานและฟ้ืนฟูสภาพหุ้นส่วนความร่วมมือระดับโลกส าหรับ สถำนท่ีด ำเนินงำน: กองสวัสดิการสังคม งานธุรการ

กลยุทธ์:ท่ี 3 พัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพของบุคลากร สร้างเสริมคุณธรรมและจริยธรรมอย่าง

3. ยุทธศำสตร์จังหวัด: ยุทธศาสตร์ท่ี 1 เมืองนวัตกรรมสร้างสรรค์ ต่อเน่ือง

4. หลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง: ความมีเหตุผล แผนงำน: สร้างความเข้มแข็งของชุมชน งบประมำณ 2,805,880

                       ควำมสอดคล้อง เอกสำรรำยละเอียดประกอบแผนกำรด ำเนินงำน พ.ศ. 2564

1. แผนยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี: ยุทธศาสตร์ท่ี 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ รำยจ่ำย: ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการบุคลากร

2. แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับท่ี 12: ยุทธศาสตร์ท่ี 6 ด้านการเพ่ิมประสิทธิภาพและธรรมาภิบาล หน่วยงำนด ำเนินงำน:  กองสวัสดิการสังคม

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ/เป้าหมาย

ผลลัพธ์โครงการ

ผลผลิต/เป้าหมายผลผลิต/

ตัวชี วัดผลผลิต

บทท่ี 2 บัญชีจ านวนรายจ่ายในการบริหารจัดการบุคลากร
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ล ำดับท่ี 5

บำท

กลุ่มเป้าหมาย ขั นตอนการด าเนินงาน

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

 1. เพ่ือจ่ายเป็นค่าเงินเดือน ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ เชิงปริมำณ พนักงานเทศบาล 1. ส ารวจจ านวนบุคลากรและ

พนักงานเทศบาล/พนักงานครู ได้รับความรู้และทักษะในการ   ผู้ได้รับเงินเดือน ค่าจ้าง  พนักงานครู อัตราเงินเดือน/ค่าจ้าง

เทศบาล/เงินเพ่ิมต่างๆของ ท างานมากย่ิงขึ น จ านวน 150 คน พนักงานจ้าง 2. จัดท าขออนุมัติเบิกค่าเงิน

พนักงาน/พนักงานจ้าง/เงินประจ า (ผลส ำเร็จ) เชิงคุณภำพ ในกองการศึกษา เดือนค่าจ้างและค่าตอบแทน

ต าแหน่ง/ค่าจ้างพนักงานจ้าง/ ค่าเฉล่ียร้อยละระดับความ ค่าเฉล่ียร้อยละของผู้ได้รับ 3. จัดส่งเอกสารการเบิกจ่าย

ค่าตอบแทนรายเดือน/เงินวิทย พึงพอใจ เงินเดือน ค่าตอบแทน งบประมาณให้กองคลัง

ฐานะและค่าจ้างลูกจ้างประจ า (พึงพอใจ) ค่าจ้าง ตามระยะเวลาท่ี 4. ติดตามการรับเงินเดือนและ

 2. เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ ก าหนด ค่าตอบแทน

ปฏิบัติราชการ/งานนอกเวลา

ราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.

 3. ค่าเช่าบ้าน

 4. ค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตร

                       ควำมสอดคล้อง เอกสำรรำยละเอียดประกอบแผนกำรด ำเนินงำน พ.ศ. 2564

1. แผนยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี: ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ รำยจ่ำย: ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการบุคลากร

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

กลยุทธ์:ท่ี 3 พัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพของบุคลากร สร้างเสริมคุณธรรมและจริยธรรมอย่าง

Destination) ต่อเน่ือง

4. หลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง: ภูมิคุ้มกัน แผนงำน: การศึกษา งบประมำณ 66,639,840

วัตถุประสงค์โครงการ
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ/เป้าหมาย

ผลลัพธ์โครงการ

ผลผลิต/เป้าหมายผลผลิต/

ตัวชี วัดผลผลิต

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

3. ยุทธศำสตร์จังหวัด: 3 เมืองจุดหมายปลายทางแห่งการท่องเท่ียวเชิงประสบการณ์วัฒนธรรม (Cultural Experience

5. เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้ำนกำรเกษตรและแหล่งน้ ำ)(Local Sufficiency Economy Plan:LSEP): ยุทธศำสตร์ท่ี: 6 การพัฒนาด้านสังคม การเมือง และบริหารราชการท้องถ่ินให้เป็นไปตาม

ไม่ใช่โครงการด้านการเกษตรและแหล่งน  า หลักการบริหารจัดการท่ีดี

6. SDG: เป้าหมายท่ี 4 สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาท่ีมีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียมและสนับสนุนโอกาส สถำนท่ีด ำเนินงำน: กองการศึกษาและสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลเมืองล าพูน

ในการเรียนรู้

บทท่ี 2 บัญชีจ านวนรายจ่ายในการบริหารจัดการบุคลากร
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กลุ่มเป้าหมาย ขั นตอนการด าเนินงาน

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

(ต่อ)

 5. เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการ

ตรวจประเมินผลงานท่ีเกิดจาก

การปฎิบัติหน้าท่ี

 6. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป

ราชการ

วัตถุประสงค์โครงการ
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ/เป้าหมาย

ผลลัพธ์โครงการ

ผลผลิต/เป้าหมายผลผลิต/

ตัวชี วัดผลผลิต

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

บทท่ี 2 บัญชีจ านวนรายจ่ายในการบริหารจัดการบุคลากร
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ล ำดับท่ี 6.1

ในภาครัฐ

บำท

กลุ่มเป้าหมาย ขั นตอนการด าเนินงาน

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

เพ่ือให้บุคลากรกองช่าง ได้รับ 1.บุคลากรมีขวัญก าลังใจในการ เชิงปริมำณ พนักงานกองช่าง 1.จัดท าแผนใช้จ่ายเงินราย

เงินเดือน ค่ำจ้ำง ค่ำตอบแทน ปฏิบัติงาน บุคลากรกองช่าง 4 อัตรา ไตรมาสส่งกองคลัง

ประโยชน์ตอบแทนอื่น ค่ำใช้จ่ำย 2.สามารถปฏิบัติงานบรรลุผล ได้รับเงินเดือน ค่าตอบแทน 2.ตรวจสอบงบประมาณท่ีได้รับ

อื่นท่ีเก่ียวข้องกับกำรปฏิบัติ ส าเร็จตามท่ีได้รับมอบหมาย ครบถ้วน อนุมัติในเทศบัญญัติฯ

ราชการ ดังนี 3.สร้างความพึงพอใจให้กับ เชิงคุณภำพ 3.จัดท าฎีกาเบิกจ่ายเงินเดือน 

1.เงินเดือนฝ่ำยประจ ำ ผู้มาติดต่อราชการ บุคลากรกองช่างมีขวัญ ค่าจ้าง ค่าตอบแทน ฯลฯ

2.ค่ำตอบแทน ก าลังใจในการปฏิบัติงาน 4.จัดส่งฎีกา พร้อมเอกสารท่ี

3.ค่าใช้สอย  ส่งผลให้การด าเนินงานมี เก่ียวข้องส่งงานพัสดุ กองคลัง

ประสิทธิภาพ 5.งานตรวจสอบภายในตรวจ

สอบฎีกาก่อนเบิกจ่าย

6.เบิกจ่ายเงินตามจ านวนท่ี

ได้รับอนุมัติ

การพัฒนาท่ีย่ังยืนการเงิน

วัตถุประสงค์โครงการ
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ/เป้าหมาย

ผลลัพธ์โครงการ

ผลผลิต/เป้าหมายผลผลิต/

ตัวชี วัดผลผลิต

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

4. หลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง: ความมีเหตุผล แผนงำน: อุตสาหกรรมและการโยธา งบประมำณ 1,442,400

5. เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้ำนกำรเกษตรและแหล่งน้ ำ)(Local Sufficiency Economy Plan:LSEP): ยุทธศำสตร์ท่ี: 6 การพัฒนาด้านสังคม การเมือง และบริหารราชการท้องถ่ินให้เป็นไปตาม

ไม่ใช่โครงการด้านการเกษตรและแหล่งน  า หลักการบริหารจัดการท่ีดี

6. SDG: เป้าหมายท่ี 17 เสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่กลไกการด าเนินงานและฟ้ืนฟูสภาพหุ้นส่วนความร่วมมือระดับโลกส าหรับ สถำนท่ีด ำเนินงำน: กองช่าง งานธุรการ

                       ควำมสอดคล้อง เอกสำรรำยละเอียดประกอบแผนกำรด ำเนินงำน พ.ศ. 2564

1. แผนยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี: ยุทธศาสตร์ท่ี 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ รำยจ่ำย: ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการบุคลากร

2. แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับท่ี 12: ยุทธศาสตร์ท่ี 6 ด้านการเพ่ิมประสิทธิภาพและธรรมาภิบาล หน่วยงำนด ำเนินงำน:  กองช่าง

กลยุทธ์:ท่ี 3 พัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพของบุคลากร สร้างเสริมคุณธรรมและจริยธรรมอย่างต่อเน่ือง

3. ยุทธศำสตร์จังหวัด: ยุทธศาสตร์ท่ี 4 เมืองแห่งคุณภาพชีวิต (Quality of life)  เป็นระบบ

บทท่ี 2 บัญชีจ านวนรายจ่ายในการบริหารจัดการบุคลากร
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ล ำดับท่ี 6.2

ในภาครัฐ

บำท

กลุ่มเป้าหมาย ขั นตอนการด าเนินงาน

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

เพ่ือให้บุคลากรกองช่าง ได้รับ 1.บุคลากรมีขวัญก าลังใจในการ เชิงปริมำณ พนักงานกองช่าง 1.จัดท าแผนใช้จ่ายเงินราย

เงินเดือน ค่ำจ้ำง ค่ำตอบแทน ปฏิบัติงาน บุคลากรกองช่าง 11 อัตรา ไตรมาสส่งกองคลัง

ประโยชน์ตอบแทนอื่น ค่ำใช้จ่ำย 2.สามารถปฏิบัติงานบรรลุผล ได้รับเงินเดือน ค่าตอบแทน 2.ตรวจสอบงบประมาณท่ีได้รับ

อื่นท่ีเก่ียวข้องกับกำรปฏิบัติ ส าเร็จตามท่ีได้รับมอบหมาย ครบถ้วน อนุมัติในเทศบัญญัติฯ

ราชการ ดังนี 3.สร้างความพึงพอใจให้กับ เชิงคุณภำพ 3.จัดท าฎีกาเบิกจ่ายเงินเดือน 

1.เงินเดือนฝ่ำยประจ ำ ผู้มาติดต่อราชการ บุคลากรกองช่างมีขวัญ ค่าจ้าง ค่าตอบแทน ฯลฯ

2.ค่ำตอบแทน ก าลังใจในการปฏิบัติงาน 4.จัดส่งฎีกา พร้อมเอกสารท่ี

3.ค่าใช้สอย  ส่งผลให้การด าเนินงานมี เก่ียวข้องส่งงานพัสดุ กองคลัง

ประสิทธิภาพ 5.งานตรวจสอบภายในตรวจ

สอบฎีกาก่อนเบิกจ่าย

6.เบิกจ่ายเงินตามจ านวนท่ี

ได้รับอนุมัติ

วัตถุประสงค์โครงการ
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ/เป้าหมาย

ผลลัพธ์โครงการ

ผลผลิต/เป้าหมายผลผลิต/

ตัวชี วัดผลผลิต

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

5. เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้ำนกำรเกษตรและแหล่งน้ ำ)(Local Sufficiency Economy Plan:LSEP): ยุทธศำสตร์ท่ี: 6 การพัฒนาด้านสังคม การเมือง และบริหารราชการท้องถ่ินให้เป็นไปตาม

ไม่ใช่โครงการด้านการเกษตรและแหล่งน  า หลักการบริหารจัดการท่ีดี

6. SDG: เป้าหมายท่ี 17 เสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่กลไกการด าเนินงานและฟ้ืนฟูสภาพหุ้นส่วนความร่วมมือระดับโลกส าหรับ สถำนท่ีด ำเนินงำน: กองช่าง งานธุรการ

การพัฒนาท่ีย่ังยืนการเงิน

1. แผนยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี: ยุทธศาสตร์ท่ี 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ รำยจ่ำย: ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการบุคลากร

2. แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับท่ี 12: ยุทธศาสตร์ท่ี 6 ด้านการเพ่ิมประสิทธิภาพและธรรมาภิบาล หน่วยงำนด ำเนินงำน:  กองช่าง

กลยุทธ์:ท่ี 3 พัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพของบุคลากร สร้างเสริมคุณธรรมและจริยธรรมอย่างต่อเน่ือง

3. ยุทธศำสตร์จังหวัด: ยุทธศาสตร์ท่ี 4 เมืองแห่งคุณภาพชีวิต (Quality of life)  เป็นระบบ

4. หลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง: ความมีเหตุผล แผนงำน: เคหะและชุมชน งบประมำณ 5,968,490

                       ควำมสอดคล้อง เอกสำรรำยละเอียดประกอบแผนกำรด ำเนินงำน พ.ศ. 2564

บทท่ี 2 บัญชีจ านวนรายจ่ายในการบริหารจัดการบุคลากร
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ล ำดับท่ี 7.1

2. แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับท่ี 12: ยุทธศาสตร์ท่ี 6 ด้านการเพ่ิมประสิทธิภาพและธรรมาภิบาล

ในภาครัฐ

3. ยุทธศำสตร์จังหวัด:  ยุทธศาสตร์ท่ี 4 :  เมืองแห่งคุณภาพชีวิต (Quality of life) แผนงำน:  บริหารงานท่ัวไป งบประมำณ บำท

4. หลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง: ความพอประมาณ ยุทธศำสตร์:  ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การพัฒนาด้านสังคม การเมือง และบริหารราชการท้องถ่ินให้เป็นไป

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

ไม่ใช่โครงการด้านการเกษตรและแหล่งน  า

6. SDG: เป้าหมายท่ี 16 ส่งเสริมสังคมท่ีสงบสุขและครอบคลุมเพ่ือการพัฒนาอย่างย่ังยืน ให้ทุกคนเข้าถึงความยุติธรรม

กลุ่มเป้าหมาย ขั นตอนการด าเนินงาน

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

เพือให้คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา มีบุคลากรมาปฏิบัติงานครบ เชิงปริมำณ คณะผู้บริหาร  1.จัดเตรียมงบประมาณ

พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า ถ้วนในส่วนข้าราชการการเมือง คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล 2.จัดท าแผนการใช้จ่ายเงิน

และพนักงานจ้าง ได้รับค่าตอบแทน พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า พนักงานเทศบาล  3.ตรวจสอบความถูกต้องในการ

เงินเดือน ค่าจ้าง และประโยชน์ และพนักงานจ้างในสังกัดส านัก และพนักงานจ้าง ได้รับค่าตอบแทนลูกจ้างประจ า เบิกจ่าย

ตอบแทนอื่น รวมทั งค่าใช้จ่ายอื่น ปลัด รวมจ านวน 36 คน เงินเดือน ค่าจ้างและประโยชน์ และพนักงานจ้าง  4.ด าเนินการขออนุมัติเบิกจ่าย

ท่ีจ าเป็น  ตอบแทนอืนท่ีจ าเป็น ครบถ้วน รวมจ านวน 36 คน เงินค่าตอบแทน เงินเดือน ค่าจ้าง

เชิงคุณภำพ และประโยชน์ตอบแทนอื่น รวมทั ง

มีจ านวนบุคลากรมาปฏิบัติ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามท่ีก าหนดไว้

งานครบถ้วน 5.จัดท าฏีกาเบิกจ่ายในระบบ

e-LAAS

หน่วยงำนด ำเนินงำน: ส านักปลัด เทศบาลเมืองล าพูน

กลยุทธ์: ท่ี 3 พัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพของบุคลากร สร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรมอย่างต่อเน่ือง

11,482,380

สถำนท่ีด ำเนินงำน:  ภายในเขตเทศบาลเมืองล าพูน

และสร้างสถาบันท่ีมีประสิทธิภาพ รับผิดชอบ และครอบคลุม ในทุกระดับ

วัตถุประสงค์โครงการ
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ/เป้าหมาย

ผลลัพธ์โครงการ

ผลผลิต/เป้าหมายผลผลิต/

ตัวชี วัดผลผลิต

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

                       ควำมสอดคล้อง เอกสำรรำยละเอียดประกอบแผนกำรด ำเนินงำน พ.ศ. 2564

1. แผนยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี: ยุทธศาสตร์ท่ี 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ รำยจ่ำย:  ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการบุคลากร

บทท่ี 2 บัญชีจ านวนรายจ่ายในการบริหารจัดการบุคลากร
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ในภาครัฐ

3. ยุทธศำสตร์จังหวัด:  ยุทธศาสตร์ท่ี 4 :  เมืองแห่งคุณภาพชีวิต (Quality of life) แผนงำน:  ศาสนาและวัฒนธรรม งบประมำณ บำท

4. หลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง: ความพอประมาณ ยุทธศำสตร์:  ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การพัฒนาด้านสังคม การเมือง และบริหารราชการท้องถ่ินให้เป็นไป

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

ไม่ใช่โครงการด้านการเกษตรและแหล่งน  า

6. SDG: เป้าหมายท่ี 16 ส่งเสริมสังคมท่ีสงบสุขและครอบคลุมเพ่ือการพัฒนาอย่างย่ังยืน ให้ทุกคนเข้าถึงความยุติธรรม

กลุ่มเป้าหมาย ขั นตอนการด าเนินงาน

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

เพือให้คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา มีบุคลากรมาปฏิบัติงานครบ เชิงปริมำณ คณะผู้บริหาร  1.จัดเตรียมงบประมาณ

พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า ถ้วนในส่วนข้าราชการการเมือง พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง สมาชิกสภาเทศบาล 2.จัดท าแผนการใช้จ่ายเงิน

และพนักงานจ้าง ได้รับค่าตอบแทน พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า ได้รับค่าตอบแทน เงินเดือนและ พนักงานเทศบาล  3.ตรวจสอบความถูกต้องในการ

3.ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุง และพนักงานจ้างในสังกัดส านัก ประโยชน์ตอบแทนอื่นท่ีจ าเป็น ลูกจ้างประจ า เบิกจ่าย

ตอบแทนอื่น รวมทั งค่าใช้จ่ายอื่น ปลัด รวมจ านวน 36 คน ครบถ้วน และพนักงานจ้าง  4.ด าเนินการขออนุมัติเบิกจ่าย

ท่ีจ าเป็น  เชิงคุณภำพ รวมจ านวน 36 คน เงินค่าตอบแทน เงินเดือน ค่าจ้าง

มีจ านวนบุคลากรมาปฏิบัติงาน และประโยชน์ตอบแทนอื่น รวมทั ง

ครบถ้วน ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามท่ีก าหนดไว้

5.จัดท าฏีกาเบิกจ่ายในระบบ

e-LAAS

                       ควำมสอดคล้อง

1. แผนยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี: ยุทธศาสตร์ท่ี 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

2. แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับท่ี 12: ยุทธศาสตร์ท่ี 6 ด้านการเพ่ิมประสิทธิภาพและธรรมาภิบาล หน่วยงำนด ำเนินงำน: ส านักปลัดเทศบาล งานพัฒนาและส่งเสริมการท่องเท่ียว

กลยุทธ์: ท่ี 3 พัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพของบุคลากร สร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรมอย่างต่อเน่ือง

229,920

สถำนท่ีด ำเนินงำน:  ภายในเขตเทศบาลเมืองล าพูน

และสร้างสถาบันท่ีมีประสิทธิภาพ รับผิดชอบ และครอบคลุม ในทุกระดับ

วัตถุประสงค์โครงการ
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ/เป้าหมาย

ผลลัพธ์โครงการ

ผลผลิต/เป้าหมายผลผลิต/

ตัวชี วัดผลผลิต

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

เอกสำรรำยละเอียดประกอบแผนกำรด ำเนินงำน พ.ศ. 2564

รำยจ่ำย:  ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการบุคลากร

บทท่ี 2 บัญชีจ านวนรายจ่ายในการบริหารจัดการบุคลากร
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3. ยุทธศำสตร์จังหวัด:  ยุทธศาสตร์ท่ี 4 :  เมืองแห่งคุณภาพชีวิต (Quality of life) แผนงำน:  รักษาความสงบ งบประมำณ บำท

4. หลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง: ความพอประมาณ ยุทธศำสตร์:  ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การพัฒนาด้านสังคม การเมือง และบริหารราชการท้องถ่ินให้เป็นไป

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

ไม่ใช่โครงการด้านการเกษตรและแหล่งน  า

6. SDG: เป้าหมายท่ี 16 ส่งเสริมสังคมท่ีสงบสุขและครอบคลุมเพ่ือการพัฒนาอย่างย่ังยืน ให้ทุกคนเข้าถึงความยุติธรรม

กลุ่มเป้าหมาย ขั นตอนการด าเนินงาน

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

เพือให้คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา มีบุคลากรมาปฏิบัติงานครบ เชิงปริมำณ คณะผู้บริหาร  1.จัดเตรียมงบประมาณ

พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า ถ้วนในส่วนข้าราชการการเมือง พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง สมาชิกสภาเทศบาล 2.จัดท าแผนการใช้จ่ายเงิน

และพนักงานจ้าง ได้รับค่าตอบแทน พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า ได้รับค่าตอบแทน เงินเดือนและ พนักงานเทศบาล  3.ตรวจสอบความถูกต้องในการ

เงินเดือน ค่าจ้าง และประโยชน์ และพนักงานจ้างในสังกัดส านัก ประโยชน์ตอบแทนอื่นท่ีจ าเป็น ลูกจ้างประจ า เบิกจ่าย

ตอบแทนอื่น รวมทั งค่าใช้จ่ายอื่น ปลัด รวมจ านวน 36 คน ครบถ้วน และพนักงานจ้าง  4.ด าเนินการขออนุมัติเบิกจ่าย

ท่ีจ าเป็น  เชิงคุณภำพ รวมจ านวน 36 คน เงินค่าตอบแทน เงินเดือน ค่าจ้าง

มีจ านวนบุคลากรมาปฏิบัติงาน และประโยชน์ตอบแทนอื่น รวมทั ง

ครบถ้วน ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามท่ีก าหนดไว้

5.จัดท าฏีกาเบิกจ่ายในระบบ

e-LAAS

และสร้างสถาบันท่ีมีประสิทธิภาพ รับผิดชอบ และครอบคลุม ในทุกระดับ

วัตถุประสงค์โครงการ
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ/เป้าหมาย

ผลลัพธ์โครงการ

ผลผลิต/เป้าหมายผลผลิต/

ตัวชี วัดผลผลิต

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

1. แผนยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี: ยุทธศาสตร์ท่ี 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ รำยจ่ำย:  ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการบุคลากร

หน่วยงำนด ำเนินงำน: ส านักปลัด งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และงานรักษาความสงบ

กลยุทธ์: ท่ี 3 พัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพของบุคลากร สร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรมอย่างต่อเน่ือง

เอกสำรรำยละเอียดประกอบแผนกำรด ำเนินงำน พ.ศ. 2564

สถำนท่ีด ำเนินงำน:  ภายในเขตเทศบาลเมืองล าพูน

2. แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับท่ี 12: ยุทธศาสตร์ท่ี 6 ด้านการเพ่ิมประสิทธิภาพและธรรมาภิบาล

2,993,460

                       ควำมสอดคล้อง

บทท่ี 2 บัญชีจ านวนรายจ่ายในการบริหารจัดการบุคลากร
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เป็นระบบ

4. หลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง: ความพอประมาณ แผนงำน: บริหารงานท่ัวไป งบประมำณ บำท

5. เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้ำนกำรเกษตรและแหล่งน้ ำ)(Local Sufficiency Economy Plan:LSEP): ยุทธศำสตร์:  ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การพัฒนาด้านสังคม การเมือง และบริหารราชการท้องถ่ินให้เป็นไป

ไม่ใช่โครงการด้านการเกษตรและแหล่งน  า

6. SDG: เป้าหมายท่ี ...เป้าหมายท่ี 17 เสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่กลไกการด าเนินงานและฟ้ืนฟูสภาพหุ้นส่วนความ

กลุ่มเป้าหมาย ขั นตอนการด าเนินงาน

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

1.เพ่ือให้บุคลากรท่ีปฏิบัติงาน - เอกสารการจัดท าฎีกาใน เชิงปริมำณ -บุคลากรของกอง 1.ตรวจสอบตามแผนงานท่ี

ได้รับเงินเดือน ค่าตอบแทนและ การเบิกจ่ายครบถ้วน ถูกต้อง เอกสารฎีกาการเบิกจ่ายเงิน วิชาการและแผนงาน ได้รับอนุมัติฎีกา

ค่าใช้จ่ายอื่นท่ีเก่ียวข้องกับการ ตรงตามเวลาท่ีก าหนด เดือน/ค่าตอบแทนและค่าใช้จ่าย 2.จ้ดท าฎีกาเบิกจ่ายเงินตาม

ปฏิบัติงานตามหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบ อื่นตามงบประมาณรายจ่าย แผนงานเสนอต่อผู้อ านวยการกอง

2.เพ่ือเสริมสร้างขวัญก าลังใจ ประจ าปีจ านวน 520 ฎีกา/1ปี 3.ลงทะเบียนคุมเลขท่ีฎีกาท่ีจัดส่ง

ของผู้ปฏิบัติงานและสามารถ เชิงคุณภำพ 4.ท าการตัดเบิกในสมุดคุมงบ

สร้างฐานะความเป็นอยู่ของ บุคลากรได้รับเงินเดือน/ค่าตอบ ประมาณ

ครอบครัวผู้ปฏิบัติงานให้ดีขึ น แทน ในการปฏิบัติงานทุกเดือน 5.จัดส่งฎีกาท่ีได้รับอนุมัติเบิก

3.เพ่ือให้บุคลากรมีความรู้ เพ่ือ และถูกต้องตามระเบียบ จ่ายให้กองคลังด าเนินการ

พัฒนาและทักษะในการปฏิบัติงาน

ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

4,124,460

ตามหลักการบริหารจัดการท่ีดี

สถำนท่ีด ำเนินงำน:  กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม เทศบาลเมืองล าพูน

ร่วมมือระดับโลกส าหรับการพัฒนาท่ีย่ังยืนการเงิน

วัตถุประสงค์โครงการ
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ/เป้าหมาย

ผลลัพธ์โครงการ

ผลผลิต/เป้าหมายผลผลิต/

ตัวชี วัดผลผลิต

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

                       ควำมสอดคล้อง เอกสำรรำยละเอียดประกอบแผนกำรด ำเนินงำน พ.ศ. 2564

1. แผนยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี: ยุทธศาสตร์ท่ี 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ รำยจ่ำย:  ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการบุคลากร

2. แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับท่ี 12: ยุทธศาสตร์ท่ี 6 ด้านการเพ่ิมประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลใน หน่วยงำนด ำเนินงำน: กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม งานธุรการ

ภาครัฐ กลยุทธ์: ท่ี 3 พัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพของบุคลากร สร้างเสริมคุณธรรมและจริยธรรมอย่างต่อเน่ือง

3. ยุทธศำสตร์จังหวัด: ยุทธศาสตร์ท่ี 1 เมืองนวัตกรรมสร้างสรรค์

บทท่ี 2 บัญชีจ านวนรายจ่ายในการบริหารจัดการบุคลากร
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ล ำดับท่ี 1

บำท

กลุ่มเป้าหมาย ขั นตอนการด าเนินงาน

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

1.เพ่ือให้มีเครืองมือ เคร่ืองใช้ท่ี - เอกสารการจัดซื อ/จัดจ้าง เชิงปริมำณ บุคลากรของกองวิชาการ 1.จัดท ารายการประกอบการ

จ าเป็นและเพียงพอแก่การปฏิบัติ ถูกต้องครบถ้วนและเป็นไปตาม ในหน่วยงานมีเคร่ืองมือ และแผนงาน จัดซื อ/จัดจ้าง

งานอย่างมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ น ระเบียบของแผนการจัดหาพัสดุ เคร่ืองใช้ในการปฏิบัติงานท่ีได้ 2.จ้ดท าบันทึกขออนุมัติจัดซื อ/

2.เพ่ืออ านวยความสะดวกในการ มาตรฐาน จัดจ้าง เพ่ือประกอบการ

ด าเนินกิจกรรมด้านต่างๆให้งาน เชิงคุณภำพ พิจารณาอนุมัติ

นั นสะดวกรวดเร็วเกิดความ หน่วยงานมีอุปกรณ์เคร่ืองมือ/ 3.รวบรวมเอกสารการจัดซื อ/

คล่องตัว เคร่ืองใช้ท่ีมีประสิทธิภาพ ทัน จ้างท่ีได้รับอนุมัติฯ ส่งงานพัสดุฯ

3.เพ่ือให้หน่วยงานมีเคร่ืองมือ สมัยในการปฏิบัติงาน กองคลัง จัดซื อ/จ้างตามระเบียบ

เคร่ืองใช้ท่ีทันสมัยและมีประสิทธิ

ภาพ

กลยุทธ์: ท่ี 4 ปรับปรุง พัฒนาเคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ สถานท่ีในการปฏิบัติงาน และน าเทคโนโลยี

6. SDG: เป้าหมายท่ี 17 เสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่กลไกการด าเนินงานและฟ้ืนฟูสภาพหุ้นส่วนความร่วมมือระดับโลก หลักการบริหารจัดการท่ีดี

ส าหรับการพัฒนาท่ีย่ังยืนการเงิน

วัตถุประสงค์โครงการ
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ/เป้าหมาย

ผลลัพธ์โครงการ

ผลผลิต/เป้าหมายผลผลิต/

ตัวชี วัดผลผลิต

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

สถำนท่ีด ำเนินงำน: กองวิชาการและแผนงาน งานธุรการ

บัญชีจ ำนวนรำยจ่ำยในกำรบริหำรจัดกำรบุคลำกรและรำยจ่ำยในกำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรปฏิบัติรำชกำรและพัฒนำเครืองมือเครืองใช้ /อุปกรณ์ในกำรปฏิบัติงำน

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564

เทศบำลเมืองล ำพูน

                       ควำมสอดคล้อง เอกสำรรำยละเอียดประกอบแผนกำรด ำเนินงำน พ.ศ. 2564

1. แผนยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี: ยุทธศาสตร์ท่ี 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ รำยจ่ำย: ค่าใช้จ่ายในการเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการและพัฒนาเครืองมือเครืองใช้/อุปกรณ์

2. แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับท่ี 12: ยุทธศาสตร์ท่ี 6 ด้านการเพ่ิมประสิทธิภาพและธรรมาภิบาล ในการปฏิบัติงาน

ไม่ใช่โครงการด้านการเกษตรและแหล่งน  า

สารสนเทศมาใช้ในการท างาน

แผนงำน: บริหารงานท่ัวไป งบประมำณ 812,500

ยุทธศำสตร์: ท่ี 6 การพัฒนาด้านสังคม การเมือง และบริหารราชการท้องถ่ินให้เป็นไปตาม

ในภาครัฐ หน่วยงำนด ำเนินงำน:  กองวิชาการและแผนงาน งานธุรการ

3. ยุทธศำสตร์จังหวัด: ยุทธศาสตร์ท่ี 1 เมืองนวัตกรรมสร้างสรรค์

4. หลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง: ความพอประมาณ

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

บทท่ี 2 บัญชีจ านวนรายจ่ายในการเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการและพัฒนาเครืองมือเครืองใช้ /อุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน
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ล ำดับท่ี 2

บำท

กลุ่มเป้าหมาย ขั นตอนการด าเนินงาน

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

1. เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื อ 1. ผู้ปฏิบัติงานมีอุปกรณ์ท่ีดีใน เชิงปริมำณ พนักงานเทศบาลและ 1. จัดท าแผนจัดซื อพัสดุ ประจ า

อุปกรณ์ในการปฏิบัติงานภายใน การท างาน มีอุปกรณ์เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ ลูกจ้างผู้ปฏิบัติงาน ปี 2564

หน่วยงานคลัง จ านวน 5 งาน 2. ผลการปฏิบัติงานมีประสิทธิ ท่ีมีประสิทธิภาพเพ่ือปฏิบัติ หน่วยงานคลัง 2. จัดท าบันทึกขออนุมัติจัดซื อ

2. เจ้าหน้าท่ีมีวัสดุอุปกรณ์ ภาพรวดเร็ว งานในหน่วยงานกองคลัง /จัดจ้างเพ่ือประกอบการ

ส าหรับการปฏิบัติงานเพียงพอ 3. สร้างความพึงพอใจให้กับ จ านวน 5 งาน พิจารณาอนุมัติ

3. การปฏิบัติงานมีประสิทธิผล ประชาชนผู้มาติดต่อราชการ เชิงคุณภำพ 3.รวบรวมเอกสารการจัดซื อ/

และมีประสิทธิภาพ 1. การปฏิบัติงานมีประสิทธิ จัดจ้าง ท่ีได้รับอนุมัติส่งงานพัสดุ

ภาพ เพ่ือจัดซื อจัดจ้างตามระเบียบ

2.สร้างความพึงพอใจให้กับ

ประชาชนผู้ติดต่องาน

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564

วัตถุประสงค์โครงการ
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ/เป้าหมาย

ผลลัพธ์โครงการ

ผลผลิต/เป้าหมายผลผลิต/

ตัวชี วัดผลผลิต

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

6. SDG: เป้าหมายท่ี 17 เสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่กลไกการด าเนินงานและฟ้ืนฟูสภาพหุ้นส่วนความร่วมมือระดับโลก หลักการบริหารจัดการท่ีดี

ส าหรับการพัฒนาท่ีย่ังยืนการเงิน สถำนท่ีด ำเนินงำน: กองคลัง

5. เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้ำนกำรเกษตรและแหล่งน้ ำ)(Local Sufficiency Economy Plan:LSEP): แผนงำน: บริหารงานท่ัวไป งบประมำณ 943,500

ไม่ใช่โครงการด้านการเกษตรและแหล่งน  า ยุทธศำสตร์: ท่ี 6 การพัฒนาด้านสังคม การเมือง และบริหารราชการท้องถ่ินให้เป็นไปตาม

ในภาครัฐ หน่วยงำนด ำเนินงำน:  กองคลัง

3. ยุทธศำสตร์จังหวัด: ยุทธศาสตร์ท่ี 1 เมืองนวัตกรรมสร้างสรรค์ กลยุทธ์: ท่ี 4 ปรับปรุง พัฒนาเคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ สถานท่ีในการปฏิบัติงาน และน าเทคโนโลยี

4. หลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง: ความพอประมาณ สารสนเทศมาใช้ในการท างาน

                       ควำมสอดคล้อง เอกสำรรำยละเอียดประกอบแผนกำรด ำเนินงำน พ.ศ. 2564

1. แผนยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี: ยุทธศาสตร์ท่ี 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ รำยจ่ำย: ค่าใช้จ่ายในการเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการและพัฒนาเครืองมือเครืองใช้/อุปกรณ์

2. แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับท่ี 12: ยุทธศาสตร์ท่ี 6 ด้านการเพ่ิมประสิทธิภาพและธรรมาภิบาล ในการปฏิบัติงาน

บทท่ี 2 บัญชีจ านวนรายจ่ายในการเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการและพัฒนาเครืองมือเครืองใช้ /อุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน
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ล ำดับท่ี 3

บำท

กลุ่มเป้าหมาย ขั นตอนการด าเนินงาน

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

1.เพ่ือจัดซื อวัสดุ ครุภัณฑ์ท่ีจ าเป็น ผลลัพธ์ เชิงปริมำณ ผู้รับบริการ 1. ตรวจสอบงบประมาณใน

และเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน 1.จัดซื อวัสดุ ครุภัณฑ์ท่ีจ าเป็น 1. ร้อยละ 100 ของวัสดุ เทศบัญญัติ

อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ น ต่อการปฏิบัติงาน ร้อยละ 100 ครุภัณฑ์เพียงพอต่อการ 2. จัดท าแผนจัดหาพัสดุ

2.เพ่ือบ ารุงรักษา/ซ่อมแซม ควำมพึงพอใจ ปฏิบัติงาน 3. จัดท าแผนการใช้จ่ายเงิน

วัสดุ ครุภัณฑ์ให้มีสภาพ 2. ร้อยละระดับความพึงพอใจ เชิงคุณภำพ 4. ส ารวจรายการครุภัณฑ์

ท่ีสามารถใช้งานได้ตามปกติ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 1. ร้อยละ 100 จัดซื อ เปรียบเทียบราคากลาง

วัสดุ ครุภัณฑ์ได้ครบถ้วน 5. แจ้งให้บริษัทเสนอราคา

เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน ครุภัณฑ์

2. วัสดุ ครุภัณฑ์ได้รับ 6. ด าเนินการจัดซื อจัดจ้าง

การบ ารุงรักษา/ซ่อมแซม ตามระเบียบฯ

ให้มีสภาพท่ีสามารถใช้

งานได้ตามปกติ

2. แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับท่ี 12: ยุทธศาสตร์ท่ี 6 ด้านการเพ่ิมประสิทธิภาพและธรรมาภิบาล ในการปฏิบัติงาน

ในภาครัฐ หน่วยงำนด ำเนินงำน:  กองการแพทย์

3. ยุทธศำสตร์จังหวัด: ยุทธศาสตร์ท่ี 1 เมืองนวัตกรรมสร้างสรรค์ กลยุทธ์: ท่ี 4 ปรับปรุง พัฒนาเคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ สถานท่ีในการปฏิบัติงาน และน าเทคโนโลยี

4. หลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง: ความพอประมาณ สารสนเทศมาใช้ในการท างาน

5. เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้ำนกำรเกษตรและแหล่งน้ ำ)(Local Sufficiency Economy Plan:LSEP): แผนงำน: บริหารงานท่ัวไป งบประมำณ 204,000

ไม่ใช่โครงการด้านการเกษตรและแหล่งน  า

                       ควำมสอดคล้อง เอกสำรรำยละเอียดประกอบแผนกำรด ำเนินงำน พ.ศ. 2564

1. แผนยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี: ยุทธศาสตร์ท่ี 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ รำยจ่ำย: ค่าใช้จ่ายในการเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการและพัฒนาเครืองมือเครืองใช้/อุปกรณ์

ยุทธศำสตร์: ท่ี 6 การพัฒนาด้านสังคม การเมือง และบริหารราชการท้องถ่ินให้เป็นไปตาม

6. SDG: เป้าหมายท่ี 17 เสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่กลไกการด าเนินงานและฟ้ืนฟูสภาพหุ้นส่วนความร่วมมือระดับโลก หลักการบริหารจัดการท่ีดี

ส าหรับการพัฒนาท่ีย่ังยืนการเงิน สถำนท่ีด ำเนินงำน: เทศบาลเมืองล าพูน

วัตถุประสงค์โครงการ
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ/เป้าหมาย

ผลลัพธ์โครงการ

ผลผลิต/เป้าหมายผลผลิต/

ตัวชี วัดผลผลิต

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

บทท่ี 2 บัญชีจ านวนรายจ่ายในการเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการและพัฒนาเครืองมือเครืองใช้ /อุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน
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ล ำดับท่ี 4

บำท

กลุ่มเป้าหมาย ขั นตอนการด าเนินงาน

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

1. เพ่ือให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ท่ี เอกสำรกำรจัดซ้ือ/จัดจ้ำง เชิงปริมำณ ประชาชนในพื นท่ี 1. จัดท ารายการประกอบการ

จ าเป็นและเพียงพอแก่การปฏิบัติ ถูกต้องครบถ้วนและเป็นไป กองสวัสดิการสังคม จัดซื อจัดจ้าง

งานอย่างมีประสิทธิภาพมาก ตามระเบียบของแผนการ มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ 2. จัดท าบันทึกขออนุมัติจัดซื อ

ย่ิงขึ น จัดหาพัสดุ ในการปฏิบัติงานท่ีได้ /จัดจ้างเพ่ือประกอบการ

2. เพ่ืออ านวยความสะดวกในการ มาตรฐาน พิจารณาอนุมัติ

ด าเนินกิจกรรมด้านต่างๆ ให้ เชิงคุณภำพ 3. รวบรวมเอกสารการจัดซื อ

งานนั น สะดวกรวดเร็วเกิดความ กองสวัสดิการสังคม มี /จัดจ้าง ท่ีได้รับอนุมัติฯ ส่ง

คล่องตัว เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ท่ีมีประสิทธิ งานพัสดุกองคลัง จัดซื อ/จัดจ้าง

3. เพ่ือให้หน่วยงานมีเคร่ืองมือ ภาพ ทันสมัยเหมาะสม ตามระเบียบพัสดุ

เคร่ืองใช้ท่ีทันสมัยและมีประสิทธิ ในการปฏิบัติงานและ 4. ด าเนินการจัดซื อ/จัดจ้าง

ภาพ เป็นประโยชน์ต่อประชาชน ตามระเบียบพัสดุ

5. ด าเนินการตรวจรับพัสดุ

6. จัดท าฎีกาเบิกจ่ายเงิน

วัตถุประสงค์โครงการ
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ/เป้าหมาย

ผลลัพธ์โครงการ

ผลผลิต/เป้าหมายผลผลิต/

ตัวชี วัดผลผลิต

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

6. SDG: เป้าหมายท่ี 17 เสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่กลไกการด าเนินงานและฟ้ืนฟูสภาพหุ้นส่วนความร่วมมือระดับโลก หลักการบริหารจัดการท่ีดี

ส าหรับการพัฒนาท่ีย่ังยืนการเงิน สถำนท่ีด ำเนินงำน: เทศบาลเมืองล าพูน

5. เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้ำนกำรเกษตรและแหล่งน้ ำ)(Local Sufficiency Economy Plan:LSEP): แผนงำน: สร้างความเข้มแข็งของชุมชน งบประมำณ 846,000

ไม่ใช่โครงการด้านการเกษตรและแหล่งน  า ยุทธศำสตร์: ท่ี 6 การพัฒนาด้านสังคม การเมือง และบริหารราชการท้องถ่ินให้เป็นไปตาม

ในภาครัฐ หน่วยงำนด ำเนินงำน:  กองสวัสดิการสังคม

3. ยุทธศำสตร์จังหวัด: ยุทธศาสตร์ท่ี 1 เมืองนวัตกรรมสร้างสรรค์ กลยุทธ์: ท่ี 4 ปรับปรุง พัฒนาเคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ สถานท่ีในการปฏิบัติงาน และน าเทคโนโลยี

4. หลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง: ความพอประมาณ สารสนเทศมาใช้ในการท างาน

                       ควำมสอดคล้อง เอกสำรรำยละเอียดประกอบแผนกำรด ำเนินงำน พ.ศ. 2564

1. แผนยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี: ยุทธศาสตร์ท่ี 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ รำยจ่ำย: ค่าใช้จ่ายในการเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการและพัฒนาเครืองมือเครืองใช้/อุปกรณ์

2. แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับท่ี 12: ยุทธศาสตร์ท่ี 6 ด้านการเพ่ิมประสิทธิภาพและธรรมาภิบาล ในการปฏิบัติงาน

บทท่ี 2 บัญชีจ านวนรายจ่ายในการเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการและพัฒนาเครืองมือเครืองใช้ /อุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน
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ล ำดับท่ี 5

บำท

กลุ่มเป้าหมาย ขั นตอนการด าเนินงาน

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

1. เพ่ือจัดซื อวัสดุ ครุภัณฑ์ท่ี 1.จัดซื อวัสดุ ครุภัณฑ์ท่ีจ าเป็น เชิงปริมำณ บุคลากรกองการศึกษา 1. ตรวจสอบงบประมาณใน

จ าเป็นและเพียงพอต่อการปฏิบัติ ต่อการปฏิบัติงาน ร้อยละ 100 1.ร้อยละ100ของวัสดุครุภัณฑ์ และผู้มาติดต่อราชการ เทศบัญญัติ

งานอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ น (ผลลัพธ์) เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน 2. จัดท าแผนจัดหาพัสดุ

2. เพ่ือบ ารุงรักษา/ซ่อมแซมวัสดุ 2. ร้อยละระดับความพึงพอใจ เชิงคุณภำพ 3. จัดท าแผนการใช้จ่ายเงิน

ครุภัณฑ์ให้มีสภาพท่ีสามารถ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 2.ร้อยละ100 จัดซื อวัสดุ 4. ส ารวจรายการครุภัณฑ์

ใช้งานได้ตามปกติ (ควำมพึงพอใจ) ครุภัณฑ์ได้ครบถ้วนเพียงพอ เปรียบเทียบราคากลาง

ต่อการปฏิบัติงาน 5. แจ้งให้บริษัทเสนอราคา

3. วัสดุ ครุภัณฑ์ได้รับการ ครุภัณฑ์

บ ารุงรักษา/ซ่อมแซมให้มี 6. ด าเนินการจัดซื อจัดจ้าง

สภาพท่ีสามารถใช้งานได้ตาม ตามระเบียบฯ

ปกติ

                       ควำมสอดคล้อง เอกสำรรำยละเอียดประกอบแผนกำรด ำเนินงำน พ.ศ. 2564

1. แผนยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี: ยุทธศาสตร์ท่ี 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ รำยจ่ำย: ค่าใช้จ่ายในการเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการและพัฒนาเครืองมือเครืองใช้/อุปกรณ์

2. แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับท่ี 12: ยุทธศาสตร์ท่ี 6 ด้านการเพ่ิมประสิทธิภาพและธรรมาภิบาล ในการปฏิบัติงาน

ในภาครัฐ หน่วยงำนด ำเนินงำน:  กองการศึกษา

3. ยุทธศำสตร์จังหวัด: ยุทธศาสตร์ท่ี 1 เมืองนวัตกรรมสร้างสรรค์ กลยุทธ์: ท่ี 4 ปรับปรุง พัฒนาเคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ สถานท่ีในการปฏิบัติงาน และน าเทคโนโลยี

ส าหรับการพัฒนาท่ีย่ังยืนการเงิน สถำนท่ีด ำเนินงำน: เทศบาลเมืองล าพูน

วัตถุประสงค์โครงการ
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ/เป้าหมาย

ผลลัพธ์โครงการ

ผลผลิต/เป้าหมายผลผลิต/

ตัวชี วัดผลผลิต

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

4. หลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง: ความพอประมาณ สารสนเทศมาใช้ในการท างาน

5. เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้ำนกำรเกษตรและแหล่งน้ ำ)(Local Sufficiency Economy Plan:LSEP): แผนงำน: การศึกษา งบประมำณ 5,138,340

ไม่ใช่โครงการด้านการเกษตรและแหล่งน  า ยุทธศำสตร์: ท่ี 6 การพัฒนาด้านสังคม การเมือง และบริหารราชการท้องถ่ินให้เป็นไปตาม

6. SDG: เป้าหมายท่ี 17 เสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่กลไกการด าเนินงานและฟ้ืนฟูสภาพหุ้นส่วนความร่วมมือระดับโลก หลักการบริหารจัดการท่ีดี

บทท่ี 2 บัญชีจ านวนรายจ่ายในการเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการและพัฒนาเครืองมือเครืองใช้ /อุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน
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ล ำดับท่ี 6.1

2. แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับท่ี 12: ยุทธศาสตร์ท่ี 6 ด้านการเพ่ิมประสิทธิภาพและธรรมาภิบาล ในการปฏิบัติงาน

ในภาครัฐ

3. ยุทธศำสตร์จังหวัด:  ยุทธศาสตร์ท่ี 4 :  เมืองแห่งคุณภาพชีวิต (Quality of life)

4. หลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง: ความพอประมาณ ท างาน

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

ไม่ใช่โครงการด้านการเกษตรและแหล่งน  า ยุทธศำสตร์:  ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การพัฒนาด้านสังคม การเมือง และบริหารราชการท้องถ่ินให้เป็นไป

6. SDG: เป้าหมายท่ี 16 ส่งเสริมสังคมท่ีสงบสุขและครอบคลุมเพ่ือการพัฒนาอย่างย่ังยืน ให้ทุกคนเข้าถึงความยุติธรรม ตามหลักการบริหารจัดการท่ีดี

กลุ่มเป้าหมาย ขั นตอนการด าเนินงาน

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

เพ่ือให้มีเครืองมือเคร่ืองใช้ การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ เชิงปริมำณ คณะผู้บริหารเทศบาล 1.จัดเตรียมงบประมาณ

ท่ีจ าเป็นและเพียงพอต่อการ วัสดุและครุภัณฑ์ได้รับการ หน่วยงานมีวัสดุและ/หรือ พนักงานเทศบาล 2.จัดท าแผนการใช้จ่ายเงิน

ปฏิบัติงาน ท าให้งานมี บ ารุงรักษาให้ใช้งานได้ดี ครุภัณฑ์เพียงพอในการ ลูกจ้างประจ าและ 3.ตรวจสอบความถูกต้องในการ

ประสิทธิภาพมากย่ิงขึ น  ปฏิบัติงาน ตามมาตรฐาน พนักงานจ้างในสังกัด เบิกจ่าย

เชิงคุณภำพ ส านักปลัดเทศบาล 4.ด าเนินการขออนุมัติเบิกจ่าย

หน่วยงานมีวัสดุอุปกรณ์/ เงินค่าวัสดุ ครุภัณฑ์ รวมทั ง

/เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ท่ีมี ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามท่ีก าหนดไว้

ประสิทธิภาพ ทันสมัยในการ 5.จัดท าฏีกาเบิกจ่ายในระบบ

ปฏิบัติงาน e-LAAS

 

วัตถุประสงค์โครงการ
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ/เป้าหมาย

ผลลัพธ์โครงการ

ผลผลิต/เป้าหมายผลผลิต/

ตัวชี วัดผลผลิต

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

                       ควำมสอดคล้อง เอกสำรรำยละเอียดประกอบแผนกำรด ำเนินงำน พ.ศ. 2564

1. แผนยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี: ยุทธศาสตร์ท่ี 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ รำยจ่ำย:  ค่าใช้จ่ายในการเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการแลพัฒนาเคร่ืองมือเคร่ืองใช้/อุปกรณ์

หน่วยงำนด ำเนินงำน: ส านักปลัด เทศบาลเมืองล าพูน

กลยุทธ์: ท่ี 4 ปรับปรุง พัฒนาเคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ สถานท่ีปฏิบัติงาน และน าเทคโนโลยีมาใช้ในการท างาน

5,262,596

และสร้างสถาบันท่ีมีประสิทธิภาพ รับผิดชอบ และครอบคลุม ในทุกระดับ สถำนท่ีด ำเนินงำน:  ภายในเขตเทศบาลเมืองล าพูน

บทท่ี 2 บัญชีจ านวนรายจ่ายในการเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการและพัฒนาเครืองมือเครืองใช้ /อุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน
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ล ำดับท่ี 6.2

2. แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับท่ี 12: ยุทธศาสตร์ท่ี 6 ด้านการเพ่ิมประสิทธิภาพและธรรมาภิบาล ในการปฏิบัติงาน

ในภาครัฐ

3. ยุทธศำสตร์จังหวัด:  ยุทธศาสตร์ท่ี 4 :  เมืองแห่งคุณภาพชีวิต (Quality of life)

4. หลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง: ความพอประมาณ ท างาน

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

ไม่ใช่โครงการด้านการเกษตรและแหล่งน  า ยุทธศำสตร์:  ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การพัฒนาด้านสังคม การเมือง และบริหารราชการท้องถ่ินให้เป็นไป

6. SDG: เป้าหมายท่ี 16 ส่งเสริมสังคมท่ีสงบสุขและครอบคลุมเพ่ือการพัฒนาอย่างย่ังยืน ให้ทุกคนเข้าถึงความยุติธรรม ตามหลักการบริหารจัดการท่ีดี

กลุ่มเป้าหมาย ขั นตอนการด าเนินงาน

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

เพ่ือให้มีเครืองมือเคร่ืองใช้ การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ เชิงปริมำณ คณะผู้บริหารเทศบาล 1.จัดเตรียมงบประมาณ

ท่ีจ าเป็นและเพียงพอต่อการ วัสดุและครุภัณฑ์ได้รับการ หน่วยงานมีวัสดุและ/หรือครุภัณฑ์ พนักงานเทศบาล 2.จัดท าแผนการใช้จ่ายเงิน

ปฏิบัติงาน ท าให้งานมี บ ารุงรักษาให้ใช้งานได้ดี เพียงพอในการปฏิบัติงาน ลูกจ้างประจ าและ 3.ตรวจสอบความถูกต้องในการ

ประสิทธิภาพมากย่ิงขึ น  ตามมาตรฐาน พนักงานจ้างในสังกัด เบิกจ่าย

เชิงคุณภำพ ส านักปลัดเทศบาล 4.ด าเนินการขออนุมัติเบิกจ่าย

หน่วยงานมีวัสดุอุปกรณ์/เคร่ืองมือ เงินค่าวัสดุ ครุภัณฑ์ รวมทั ง

เคร่ืองใช้ท่ีมีประสิทธิภาพ ทันสมัย ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามท่ีก าหนดไว้

ในการปฏิบัติงาน 5.จัดท าฏีกาเบิกจ่ายในระบบ

e-LAAS

 

วัตถุประสงค์โครงการ
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ/เป้าหมาย

ผลลัพธ์โครงการ

ผลผลิต/เป้าหมายผลผลิต/

ตัวชี วัดผลผลิต

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

1. แผนยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี: ยุทธศาสตร์ท่ี 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ รำยจ่ำย:  ค่าใช้จ่ายในการเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการแลพัฒนาเคร่ืองมือเคร่ืองใช้/อุปกรณ์

หน่วยงำนด ำเนินงำน: ส านักปลัด  งานพัฒนาและส่งเสริมการท่องเท่ียว

กลยุทธ์: ท่ี 4 ปรับปรุง พัฒนาเคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ สถานท่ีปฏิบัติงาน และน าเทคโนโลยีมาใช้ในการท างาน

303,400

และสร้างสถาบันท่ีมีประสิทธิภาพ รับผิดชอบ และครอบคลุม ในทุกระดับ สถำนท่ีด ำเนินงำน:  ภายในเขตเทศบาลเมืองล าพูน

                       ควำมสอดคล้อง เอกสำรรำยละเอียดประกอบแผนกำรด ำเนินงำน พ.ศ. 2564

บทท่ี 2 บัญชีจ านวนรายจ่ายในการเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการและพัฒนาเครืองมือเครืองใช้ /อุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน



 2 - 188

ล ำดับท่ี 6.3

2. แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับท่ี 12: ยุทธศาสตร์ท่ี 6 ด้านการเพ่ิมประสิทธิภาพและธรรมาภิบาล ในการปฏิบัติงาน

ในภาครัฐ

3. ยุทธศำสตร์จังหวัด:  ยุทธศาสตร์ท่ี 4 :  เมืองแห่งคุณภาพชีวิต (Quality of life)

4. หลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง: ความพอประมาณ ท างาน

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

ไม่ใช่โครงการด้านการเกษตรและแหล่งน  า ยุทธศำสตร์:  ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การพัฒนาด้านสังคม การเมือง และบริหารราชการท้องถ่ินให้เป็นไป

6. SDG: เป้าหมายท่ี 16 ส่งเสริมสังคมท่ีสงบสุขและครอบคลุมเพ่ือการพัฒนาอย่างย่ังยืน ให้ทุกคนเข้าถึงความยุติธรรม ตามหลักการบริหารจัดการท่ีดี

กลุ่มเป้าหมาย ขั นตอนการด าเนินงาน

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

เพ่ือให้มีเครืองมือเคร่ืองใช้ การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ เชิงปริมำณ คณะผู้บริหารเทศบาล 1.จัดเตรียมงบประมาณ

ท่ีจ าเป็นและเพียงพอต่อการ วัสดุและครุภัณฑ์ได้รับการ หน่วยงานมีวัสดุและ/หรือครุภัณฑ์ พนักงานเทศบาล 2.จัดท าแผนการใช้จ่ายเงิน

ปฏิบัติงาน ท าให้งานมี บ ารุงรักษาให้ใช้งานได้ดี เพียงพอในการปฏิบัติงาน ลูกจ้างประจ าและ 3.ตรวจสอบความถูกต้องในการ

ประสิทธิภาพมากย่ิงขึ น  ตามมาตรฐาน พนักงานจ้างในสังกัด เบิกจ่าย

เชิงคุณภำพ ส านักปลัดเทศบาล 4.ด าเนินการขออนุมัติเบิกจ่าย

หน่วยงานมีวัสดุอุปกรณ์/เคร่ืองมือ เงินค่าวัสดุ ครุภัณฑ์ รวมทั ง

เคร่ืองใช้ท่ีมีประสิทธิภาพ ทันสมัย ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามท่ีก าหนดไว้

ในการปฏิบัติงาน 5.จัดท าฏีกาเบิกจ่ายในระบบ

e-LAAS

 

วัตถุประสงค์โครงการ
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ/เป้าหมาย

ผลลัพธ์โครงการ

ผลผลิต/เป้าหมายผลผลิต/

ตัวชี วัดผลผลิต

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

                       ควำมสอดคล้อง เอกสำรรำยละเอียดประกอบแผนกำรด ำเนินงำน พ.ศ. 2564

1. แผนยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี: ยุทธศาสตร์ท่ี 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ รำยจ่ำย:  ค่าใช้จ่ายในการเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการแลพัฒนาเคร่ืองมือเคร่ืองใช้/อุปกรณ์

หน่วยงำนด ำเนินงำน: ส านักปลัด งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และงานรักษาความสงบ

กลยุทธ์: ท่ี 4 ปรับปรุง พัฒนาเคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ สถานท่ีปฏิบัติงาน และน าเทคโนโลยีมาใช้ในการท างาน

3,215,300

และสร้างสถาบันท่ีมีประสิทธิภาพ รับผิดชอบ และครอบคลุม ในทุกระดับ สถำนท่ีด ำเนินงำน:  ภายในเขตเทศบาลเมืองล าพูน

บทท่ี 2 บัญชีจ านวนรายจ่ายในการเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการและพัฒนาเครืองมือเครืองใช้ /อุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน
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ล ำดับท่ี 7.1

อุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน

ในภาครัฐ

3. ยุทธศำสตร์จังหวัด:  ยุทธศำสตร์ท่ี 4 :  เมืองแห่งคุณภำพชีวิต (Quality of life)

4. หลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง: ความพอประมาณ องค์กรและน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการปฏิบัติงาน

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

ไม่ใช่โครงการด้านการเกษตรและแหล่งน  า ยุทธศำสตร์:  ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การพัฒนาด้านสังคม การเมือง และบริหารราชการท้องถ่ินให้เป็นไป

6. SDG: เป้าหมายท่ี ...เป้าหมายท่ี 17 เสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่กลไกการด าเนินงานและฟ้ืนฟูสภาพหุ้นส่วนความ

กลุ่มเป้าหมาย ขั นตอนการด าเนินงาน

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

เพ่ือให้หน่วยงานกองช่าง 1.ผู้ปฏิบัติงานมีวัสดุ เชิงปริมำณ พนักงานกองช่าง 1.จัดท าแผนใช้จ่ายเงินราย

มีวัสดุอุปกรณ์ ส าหรับใช้ อุปกรณ์เพียงพอส าหรับ บุคลากรกองช่าง จ านวน 1 ไตรมาสส่งกองคลัง

ในการปฏิบัติงาน ดังนี ใช้ในการปฏิบัติงาน งาน มีวัสดุอุปกรณ์เคร่ืองมือ 2.ตรวจสอบงบประมาณท่ีได้

1.ค่าวัสดุ 2.การปฏิบัติงานมี เคร่ืองใช้เพียงพอต่อการปฏิบัติ รับอนุมัติในเทศบัญญัติฯ

ประสิทธิภาพมากย่ิงขึ น งาน 3.จัดท าบันทึกขออนุมัติจัดซื อ

3.สร้างความพึงพอใจ เชิงคุณภำพ 4.จัดท าฎีกาเบิกจ่ายค่าวัสดุ 

ให้กับผู้มาติดต่อราชการ เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ได้รับการ 5.จัดส่งฎีกา พร้อมเอกสารท่ี

 ดูแลบ ารุงรักษา ให้อยู่ในสภาพ เก่ียวข้องส่งงานพัสดุ กองคลัง

พร้อมใช้งาน ส่งผลให้การ 6.งานตรวจสอบภายในตรวจ

ด าเนินงานมีประสิทธิภาพ สอบฎีกาก่อนเบิกจ่าย

7.เบิกจ่ายเงินตามจ านวนท่ี

ได้รับอนุมัติ

ร่วมมือระดับโลกส าหรับการพัฒนาท่ีย่ังยืนการเงิน สถำนท่ีด ำเนินงำน:  กองช่าง เทศบาลเมืองล าพูน

วัตถุประสงค์โครงการ
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ/เป้าหมาย

ผลลัพธ์โครงการ

ผลผลิต/เป้าหมายผลผลิต/

ตัวชี วัดผลผลิต

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

                       ควำมสอดคล้อง เอกสำรรำยละเอียดประกอบแผนกำรด ำเนินงำน พ.ศ. 2564

1. แผนยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี: ยุทธศาสตร์ท่ี 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ รำยจ่ำย:  ค่าใช้จ่ายในการเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการและพัฒนาเคร่ืองมือเคร่ืองใช้/

2. แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับท่ี 12: ยุทธศาสตร์ท่ี 6 ด้านการเพ่ิมประสิทธิภาพและธรรมาภิบาล

หน่วยงำนด ำเนินงำน: กองช่าง เทศบาลเมืองล าพูน

กลยุทธ์: ท่ี 4 ปรับปรุงพัฒนาเคร่ืองมือ เคร่ืองใช้สถานท่ีในการปฏิบัติงาน เพ่ือประสิทธิภาพของ

5,000

ตามหลักการบริหารจัดการท่ีดี

บทท่ี 2 บัญชีจ านวนรายจ่ายในการเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการและพัฒนาเครืองมือเครืองใช้ /อุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน
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ล ำดับท่ี 7.2

อุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน

ในภาครัฐ

3. ยุทธศำสตร์จังหวัด:  ยุทธศาสตร์ท่ี 4 :  เมืองแห่งคุณภาพชีวิต (Quality of life)

4. หลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง: ความพอประมาณ องค์กรและน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการปฏิบัติงาน

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

ไม่ใช่โครงการด้านการเกษตรและแหล่งน  า ยุทธศำสตร์:  ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การพัฒนาด้านสังคม การเมือง และบริหารราชการท้องถ่ินให้เป็นไป

6. SDG: เป้าหมายท่ี ...เป้าหมายท่ี 17 เสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่กลไกการด าเนินงานและฟ้ืนฟูสภาพหุ้นส่วนความ

กลุ่มเป้าหมาย ขั นตอนการด าเนินงาน

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

เพ่ือให้หน่วยงานกองช่าง 1.ผู้ปฏิบัติงานมีวัสดุ เชิงปริมำณ พนักงานกองช่าง 1.จัดท าแผนใช้จ่ายเงินราย

มีวัสดุอุปกรณ์ ส าหรับใช้ อุปกรณ์เพียงพอส าหรับ บุคลากรกองช่าง จ านวน 6 ไตรมาสส่งกองคลัง

ในการปฏิบัติงาน ดังนี ใช้ในการปฏิบัติงาน งาน มีวัสดุอุปกรณ์เคร่ืองมือ 2.ตรวจสอบงบประมาณท่ีได้

1.ค่าวัสดุ 2.การปฏิบัติงานมี เคร่ืองใช้เพียงพอต่อการปฏิบัติ รับอนุมัติในเทศบัญญัติฯ

2.ค่าสาธารณูปโภค ประสิทธิภาพมากย่ิงขึ น งาน 3.จัดท าบันทึกขออนุมัติจัดซื อ

3.ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุง 3.สร้างความพึงพอใจ เชิงคุณภำพ 4.จัดท าฎีกาเบิกจ่ายค่าวัสดุ 

ครุภัณฑ์ ให้กับผู้มาติดต่อราชการ เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ได้รับการ 5.จัดส่งฎีกา พร้อมเอกสารท่ี

 ดูแลบ ารุงรักษา ให้อยู่ในสภาพ เก่ียวข้องส่งงานพัสดุ กองคลัง

พร้อมใช้งาน ส่งผลให้การ 6.งานตรวจสอบภายในตรวจ

ด าเนินงานมีประสิทธิภาพ สอบฎีกาก่อนเบิกจ่าย

7.เบิกจ่ายเงินตามจ านวนท่ี

ได้รับอนุมัติ

วัตถุประสงค์โครงการ
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ/เป้าหมาย

ผลลัพธ์โครงการ

ผลผลิต/เป้าหมายผลผลิต/

ตัวชี วัดผลผลิต

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

                       ควำมสอดคล้อง เอกสำรรำยละเอียดประกอบแผนกำรด ำเนินงำน พ.ศ. 2564

1. แผนยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี: ยุทธศาสตร์ท่ี 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ รำยจ่ำย:  ค่าใช้จ่ายในการเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการและพัฒนาเคร่ืองมือเคร่ืองใช้/

2. แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับท่ี 12: ยุทธศาสตร์ท่ี 6 ด้านการเพ่ิมประสิทธิภาพและธรรมาภิบาล

หน่วยงำนด ำเนินงำน: กองช่าง เทศบาลเมืองล าพูน

กลยุทธ์: ท่ี 4 ปรับปรุงพัฒนาเคร่ืองมือ เคร่ืองใช้สถานท่ีในการปฏิบัติงาน เพ่ือประสิทธิภาพของ

1,334,500

ตามหลักการบริหารจัดการท่ีดี

ร่วมมือระดับโลกส าหรับการพัฒนาท่ีย่ังยืนการเงิน สถำนท่ีด ำเนินงำน:  กองช่าง เทศบาลเมืองล าพูน

บทท่ี 2 บัญชีจ านวนรายจ่ายในการเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการและพัฒนาเครืองมือเครืองใช้ /อุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน
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ล ำดับท่ี 8

องค์กรและน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการปฏิบัติงาน

4. หลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง: ความพอประมาณ แผนงำน: บริหารงานท่ัวไป งบประมำณ บำท

5. เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้ำนกำรเกษตรและแหล่งน้ ำ)(Local Sufficiency Economy Plan:LSEP): ยุทธศำสตร์:  ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การพัฒนาด้านสังคม การเมือง และบริหารราชการท้องถ่ินให้เป็นไป

ไม่ใช่โครงการด้านการเกษตรและแหล่งน  า

6. SDG: เป้าหมายท่ี ...เป้าหมายท่ี 17 เสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่กลไกการด าเนินงานและฟ้ืนฟูสภาพหุ้นส่วนความ

กลุ่มเป้าหมาย ขั นตอนการด าเนินงาน

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

1.เพ่ือให้มีเคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ท่ี - เอกสารการจัดซื อ/จัดจ้าง เชิงปริมำณ -บุคลากรของกอง 1.จัดท ารายการประกอบการ

จ าเป็นและเพียงพอแก่การ ถูกต้องครบถ้วนและเป็นไป -ในหน่วยงานมีเคร่ืองมือ วิชาการและแผนงาน จัดซื อจัดจ้าง

ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ ตามระเบียบของแผนการ เคร่ืองใช้ในการปฏิบัติงานท่ีได้ 2.จ้ดท าบันทึกข้ออนุมัติจัดซื อ/

มากย่ิงขึ น จัดหาพัสดุ มาตรฐาน จัดข้าง เพ่ือประกอบการ

2.เพ่ืออ านวยความสะดวกในการ เชิงคุณภำพ พิจารณาอนุมัติ

ด าเนินกิจกรรมด้านต่างๆ -หน่วยงานมีอุปกรณ์เคร่ืองมือ/ 3.รวบรวมเอกสารการจัดซื อ/

ให้งานนั นสะดวกรวดเร็ว เกิด เคร่ืองใช้ท่ีมีประสิทธิภาพ จ้ดจ้างท่ีได้รับอนุมัติฯ ส่งงาน

ความคล่องตัว ทันสมัยในการปฏิบัติงาน พัสดุฯ กองคลัง จัดซื อ/จัดจ้าง

3.เพ่ือให้หน่วยงานมีเคร่ืองมือ ตามระเบียบ

เคร่ืองใช้ท่ีทันสมัยและมี

ประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์โครงการ
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ/เป้าหมาย

ผลลัพธ์โครงการ

ผลผลิต/เป้าหมายผลผลิต/

ตัวชี วัดผลผลิต

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

                       ควำมสอดคล้อง

1. แผนยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี: ยุทธศาสตร์ท่ี 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ รำยจ่ำย:  ค่าใช้จ่ายในการเพ่ิมประสิทธิภาพเพ่ือพัฒนาเคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ในการปฏิบัติงาน

2. แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับท่ี 12: ยุทธศาสตร์ท่ี 6 ด้านการเพ่ิมประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลใน หน่วยงำนด ำเนินงำน: กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม งานธุรการ

ภาครัฐ กลยุทธ์: ท่ี 4 ปรับปรุงพัฒนาเคร่ืองมือ เคร่ืองใช้สถานท่ีในการปฏิบัติงาน เพ่ือประสิทธิภาพของ

3. ยุทธศำสตร์จังหวัด: ยุทธศาสตร์ท่ี 1 เมืองนวัตกรรมสร้างสรรค์

8,499,536

ตามหลักการบริหารจัดการท่ีดี

สถำนท่ีด ำเนินงำน:  กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม เทศบาลเมืองล าพูน

ร่วมมือระดับโลกส าหรับการพัฒนาท่ีย่ังยืนการเงิน

เอกสำรรำยละเอียดประกอบแผนกำรด ำเนินงำน พ.ศ. 2564

บทท่ี 2 บัญชีจ านวนรายจ่ายในการเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการและพัฒนาเครืองมือเครืองใช้ /อุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน
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ประเภทครุภัณฑ์ : ส ำนักงำน

แผนงำน : บริหำรงำนท่ัวไป

ครุภัณฑ์ ข้ันตอนกำรด ำเนินโครงกำร งบประมำณ สถำนท่ี หน่วยงำนรับ

น ำมำจำกหน้ำไหนของแผนฯ (รำยละเอียดครุภัณฑ์) (บำท) ด ำเนินกำร ผิดชอบหลัก

 ปี 2561-2565 ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย.

1 เคร่ืองพิมพ์ดีด ข้ันตอน 35,000 ต.ในเมือง กองคลัง

(ตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561- 1 .จัดท าบันทึกขออนุมัติจัดซื อจัดจ้างเสนอผู้บริหารอนุมัติ /

2564) เพ่ิมเติม เปล่ียนแปลง 2 .ด าเนินการขออนุมัติจัดซื อจัดจ้างไปยังกองคลัง /

(ครั งท่ี 1/2563)  บัญชีครุภัณฑ์ หน้า 108 3 .งานพัสดุท าการจัดซื อจัดจ้างตามแผนจัดหาพัสดุ /

พร้อมตรวจรับพัสดุ/ส่งมอบพัสดุ

4. ด าเนินการจัดท าฎีกาเบิกจ่ายเงิน /

รำยละเอียดครุภัณฑ์

เคร่ืองพิมพ์เช็ค หัวพิมพ์ 24 เข็ม แนวระนาบ พิมพ์เร็ว

สูงสุด 570 อักษรต่อวาที ปรับความหนาของกระดาษ

อัตโนมัติ ตรวจจับขอบกระดาษอัตโนมัติ สามารถ

เช่ือมต่อ USB/PARALLEL/SERIAL อัตโนมัติ ใช้งานได้กับ

ทุกโปรแกรม จ านวน 1 เคร่ือง ราคา 35,000 บาท

บัญชีจ ำนวนครุภัณฑ์ส ำหรับท่ีไม่ได้ด ำเนินกำรตำมโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564

เทศบำลเมืองล ำพูน

ท่ี

ระยะเวลำด ำเนินกำร

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

บทท่ี 2 บัญชีครุภัณฑ์
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ครุภัณฑ์ ข้ันตอนกำรด ำเนินโครงกำร งบประมำณ สถำนท่ี หน่วยงำนรับ

น ำมำจำกหน้ำไหนของแผนฯ (รำยละเอียดครุภัณฑ์) (บำท) ด ำเนินกำร ผิดชอบหลัก

 ปี 2561-2565 ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย.

ท่ี

ระยะเวลำด ำเนินกำร

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

2 เก้ำอ้ี ข้ันตอน 1,500 ต.ในเมือง กองวิชาการฯ

(ครุภัณฑ์ท่ีไม่ต้องบรรจุในแผนพัฒนาท้องถ่ิน) 1.จัดท าบันทึกขออนุมัติจัดซื อจัดจ้าง เสนอผู้บริหารอนุมัติ /

2.ด าเนินการขออนุมัติจัดซื อจัดจ้างไปยังกองคลัง /

3.งานพัสดุท าการจัดซื อจัดจ้างตามแผนจัดหาพัสดุ /

พร้อมตรวจรับพัสดุ / ส่งมอบพัสดุ ตามระเบียบฯ

4.ด าเนินการจัดท าฎีกาเบิกจ่ายเงิน /

รำยละเอียดครุภัณฑ์

 เก้าอ ีส านักงาน แบบบุนวม ปรับระดับความสูงได้มี

พนักพิง หมุนรอบได้ ขาเหล็ก มีล้อ 5 ล้อ ส าหรับน่ัง

ปฏิบัติงาน จ านวน 1 ตัว

3 กล้องโทรทัศน์วงจรปิด ข้ันตอน 50,000 ต.ในเมือง กองสวัสดิการฯ

(ตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) 1. จัดท าบันทึกขออนุมัติจัดซื อจัดจ้างเสนอผู้บริหารอนุมัติ

เพ่ิมเติม เปล่ียนแปลง (ครั งที 1/2563) 2. ด าเนินการขออนุมัติจัดซื อจัดจ้างไปยังกองคลัง

บัญชีครุภัณฑ์ หน้า 3. งานพัสดุท าการจัดซื อจัดจ้างตามแผนจัดหาพัสดุ 

พร้อมตรวจรับพัสดุ/ส่งมอบพัสดุ ตามระเบียบฯ

4. ด าเนินการจัดท าฎีกาเบิกจ่ายเงิน

รำยละเอียดครุภัณฑ์

กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่ายแบบมุมมองคงท่ี

ส าหรับติดตั งภายในหรือภายนอกอาคาร พร้อมอุปกรณ์

บันทึกภาพผ่านเครือข่าย และอุปกรณ์กระจายสัญญาณ

แบบ PoE พร้อมติดตั ง จ านวน 2 จุด 

รวม จ ำนวน 3 ครุภัณฑ์ 86,500

บทท่ี 2 บัญชีครุภัณฑ์
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ประเภทครุภัณฑ์ : คอมพิวเตอร์

แผนงำน : สำธำรณสุข

ครุภัณฑ์ ข้ันตอนกำรด ำเนินโครงกำร งบประมำณ สถำนท่ี หน่วยงำนรับ

น ำมำจำกหน้ำไหนของแผนฯ (รำยละเอียดครุภัณฑ์) (บำท) ด ำเนินกำร ผิดชอบหลัก

 ปี 2561-2565 ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย.

1 เคร่ืองพิมพ์คอมพิวเตอร์ ข้ันตอน 8,000 ต.ในเมือง กองสาธารณสุข

(ตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561- 1 .จัดท าบันทึกขออนุมัติจัดซื อจัดจ้างเสนอผู้บริหารอนุมัติ  และส่ิงแวดล้อม /

2565) เพ่ิมเติม เปล่ียนแปลง ครั งท่ี 1/2563 2 .ด าเนินการขออนุมัติจัดซื อจัดจ้างไปยังกองคลัง  /

บัญชีครุภัณฑ์ หน้า 101) 3 .งานพัสดุท าการจัดซื อจัดจ้างตามแผนจัดหาพัสดุ   /

พร้อมตรวจรับพัสดุ/ส่งมอบพัสดุ ตามระเบียบฯ

4. ด าเนินการจัดท าฎีกาเบิกจ่ายเงิน /

รำยละเอียดครุภัณฑ์

 - เคร่ืองพิมพ์คอมพิวเตอร์  มีความละเอียดไม่น้อยกว่า

1,200X1,}200 Dpi มีอุปกรณฺท่ีมีความสามารถเป็น Printer 

Copier Scanner และ  Fax ภายในเคร่ืองเดียวกัน  เป็น

เคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั งหมึกพิมพ์จากโรงงาน 

สามารถใช้ได้กับ A4 LETTERLEGAL และ  COSTOM   

บัญชีจ ำนวนครุภัณฑ์ส ำหรับท่ีไม่ได้ด ำเนินกำรตำมโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564

เทศบำลเมืองล ำพูน

ท่ี

ระยะเวลำด ำเนินกำร

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

บทท่ี 2 บัญชีครุภัณฑ์
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ครุภัณฑ์ ข้ันตอนกำรด ำเนินโครงกำร งบประมำณ สถำนท่ี หน่วยงำนรับ

น ำมำจำกหน้ำไหนของแผนฯ (รำยละเอียดครุภัณฑ์) (บำท) ด ำเนินกำร ผิดชอบหลัก

 ปี 2561-2565 ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย.

ท่ี

ระยะเวลำด ำเนินกำร

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

2 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ข้ันตอน 60,000 ต.ในเมือง กองสาธารณสุข

(ตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561- 1 .จัดท าบันทึกขออนุมัติจัดซื อจัดจ้างเสนอผู้บริหารอนุมัติ  และส่ิงแวดล้อม /

2565) เพ่ิมเติม เปล่ียนแปลง ครั งท่ี 1/2563 2 .ด าเนินการขออนุมัติจัดซื อจัดจ้างไปยังกองคลัง  /

บัญชีครุภัณฑ์ หน้า 100) 3 .งานพัสดุท าการจัดซื อจัดจ้างตามแผนจัดหาพัสดุ   /

พร้อมตรวจรับพัสดุ/ส่งมอบพัสดุ ตามระเบียบฯ

4. ด าเนินการจัดท าฎีกาเบิกจ่ายเงิน /

รำยละเอียดครุภัณฑ์

 - เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับประมวลผลแบบท่ี 2 มีหน่วย

ประมวลผลกลาง (CPU)  ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก จ านวน 1 

หน่วย โดยมีคุณลักษณะอย่างใด อย่างหน่ึง หรือดีกว่านี   มี

หน่วยความจ าแบบ (Cache Memore) ขนาดไม่น้อยกว่า 

8 MBมีความเร็วสัญณาณนาฬิกาพื นฐาน ไม่น้อยกว่า 

2 GHz  ฯลฯ

รวม จ ำนวน 2 ครุภัณฑ์ 68,000

บทท่ี 2 บัญชีครุภัณฑ์
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ประเภทครุภัณฑ์ : กำรเกษตร

แผนงำน : สำธำรณสุข

ครุภัณฑ์ ข้ันตอนกำรด ำเนินโครงกำร งบประมำณ สถำนท่ี หน่วยงำนรับ

น ำมำจำกหน้ำไหนของแผนฯ (รำยละเอียดครุภัณฑ์) (บำท) ด ำเนินกำร ผิดชอบหลัก

 ปี 2561-2565 ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย.

1 เคร่ืองตัดหญ้ำ ข้ันตอน 9,500 ต.ในเมือง กองสาธารณสุข

(ตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561- 1 .จัดท าบันทึกขออนุมัติจัดซื อจัดจ้างเสนอผู้บริหารอนุมัติ  และส่ิงแวดล้อม /

2564) เพ่ิมเติม เปล่ียนแปลง ครั งท่ี 1/2563 2 .ด าเนินการขออนุมัติจัดซื อจัดจ้างไปยังกองคลัง  /

บัญชีครุภัณฑ์ หน้า 102) 3 .งานพัสดุท าการจัดซื อจัดจ้างตามแผนจัดหาพัสดุ   /

พร้อมตรวจรับพัสดุ/ส่งมอบพัสดุ ตามระเบียบฯ

4. ด าเนินการจัดท าฎีกาเบิกจ่ายเงิน /

รำยละเอียดครุภัณฑ์

- เคร่ืองตัดหญ้า แบบสะพายชนิดข้อแข็ง เคร่ืองยนต์

เบนซิน 4 จังหวะ ขนาดเคร่ืองยนต์ไม่น้อยกว่า 35 ซีซี

รวม จ ำนวน 1 ครุภัณฑ์ 9,500

บัญชีจ ำนวนครุภัณฑ์ส ำหรับท่ีไม่ได้ด ำเนินกำรตำมโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564

เทศบำลเมืองล ำพูน

ท่ี

ระยะเวลำด ำเนินกำร

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

บทท่ี 2 บัญชีครุภัณฑ์



 

ภาคผนวก แผนการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เทศบาลเมืองลำพูน 
 

ผ - 1 

สรุปงบประมาณของแต่ละส่วนราชการ 

ตามเทศบัญญตังิบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

      
 

1. สำนักปลัดเทศบาล        35,178,184  บาท 

2. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม      12,688,996  บาท 

3. กองการแพทย์         12,167,080  บาท 

4. กองช่าง          28,090,840  บาท 

5. กองวชิาการและแผนงาน         6,374,160   บาท 

6. กองคลัง            8,141,700  บาท 

7.กองสวัสดิการสังคม        30,214,880  บาท 

8. กองการศึกษา       106,981,824  บาท 

 รวม            239,837,664        บาท  

 



 

ภาคผนวก แผนการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เทศบาลเมืองลำพูน 
 

ผ - 2 

ส านักปลัด

15%

กองสาธารณสุขและ

สิ่งแวดล้อม

5%

กองการแพทย์

5%

กองช่าง

12%

กองวชิาการและ

แผนงาน

3%
กองคลัง

3%กองสวัสดิการสังคม

12%

กองการศึกษา

44%

สรุป ภาพรวมการได้รับงบประมาณแยกตามหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ร้อยละ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ภาคผนวก แผนการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เทศบาลเมืองลำพูน 
 

ผ - 3 

สรุป ภาพรวมงบประมาณในแผนการดำเนนิงาน พ.ศ.2564 

แยกตามยุทธศาสตร์ (ร้อยละ)  
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ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ยุทธศาสตร์ท่ี 4 ยุทธศาสตร์ท่ี 5 ยุทธศาสตร์ท่ี 6 รายจ่ายบุคลากร รายจ่ายเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ



 

ภาคผนวก แผนการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เทศบาลเมืองลำพูน 
 

ผ - 4 

 

 

สรุป จำนวนโครงการพัฒนา/คา่ใช้จา่ย ในแผนการดำเนนิงาน พ.ศ.2564  

แยกตามยุทธศาสตร์ 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 1, 42 โครงการ

ยุทธศาสตร์ที่ 2, 13 โครงการ

ยุทธศาสตร์ที่ 3, 11 โครงการ
ยุทธศาสตร์ที่ 4, 7 โครงการ

ยุทธศาสตร์ที่ 5, 6 โครงการ

ยุทธศาสตร์ที่ 6, 37 โครงการ

รายจ่ายบุคลากร, 8 โครงการ

รายจ่ายเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ, 8 โครงการ



 

ภาคผนวก แผนการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เทศบาลเมืองลำพูน 
 

ผ - 5 

การติดตามและประเมินผล 

การติดตามและประเมินผล  เป็นขั้นตอนสำคัญในการวางแผน การดำเนินงานตามแผนจะมีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับการติดตามและ

ประเมินผลเพื่อใหท้ราบว่าการปฏิบัติงานตามแผนบรรลุวัตถุประสงค์หรอืเป้าหมายเพียงใดหรือไม่ 

 องค์กรรับผิดชอบในการติดตามและประเมินผล 

 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติมปรับปรุง (ฉบับที่ 3)      

พ.ศ. 2561 ข้อ 11 ,ข้อ 12 กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมการในส่วนที่เกี่ยวกับองค์กรจัดทำแผนพัฒนาและองค์กร

ประสานแผนพัฒนาเพื่อให้มีความสมบูรณ์และพร้อมที่จะปฏิบัติงานได้ เทศบาลเมืองลำพูนจึงได้ดำเนินการแต่ งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนาเทศบาลเมืองลำพูนขึ ้น เพื่อช่วยในการติดตามและการประเมินผลแผนพัฒนาได้ตามความเหมาะสม โดยอาศัยอำนาจตามความนัยข้อ 28            

แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนาเทศบาลเมอืงลำพูน  ประกอบด้วย 

  1. นายสมพงศ ์  คำสาร   ผู้แทนภาคราชการและ/หรอืรัฐวิสาหกจิ ประธานกรรมการ 

2. น.ส.บุญทว ี  ถาน้อย   สมาชิกสภาเทศบาล    กรรมการ 

  3. นายนิทัศน ์  อินทเจริญศานต ์  สมาชิกสภาเทศบาล    กรรมการ 

  4. นายณรงค ์  วงค์วาร   สมาชิกสภาเทศบาล    กรรมการ 

  5. นางทวพีร    พริิยะพงศ์พิทักษ ์  ผู้แทนประชาคมเมือง    กรรมการ 

  6. นางทองศรี    จันทร์ธง   ผู้แทนประชาคมเมือง    กรรมการ 

  7. นายนิวัฒน์ชัย  รัตน์ชเลศ  ผู้ทรงคุณวุฒิ     กรรมการ 

  8. นางจินดา    รัตนอังกูร  ผู้ทรงคุณวุฒิ     กรรมการ 

  9. คลังจังหวัดลำพูน    ผู้แทนภาคราชการและ/หรอืรัฐวิสาหกจิ   กรรมการ 



 

ภาคผนวก แผนการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เทศบาลเมืองลำพูน 
 

ผ - 6 

  10. หัวหน้าสำนักปลดัเทศบาล         กรรมการ 

            11. ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน               เลขานุการกรรมการ 

  12. นักวเิคราะห์นโยบายและแผน         ผู้ช่วยเลขานุการกรรมการ 

 โดยคณะกรรมการตดิตามและประเมินผลแผน มีอำนาจหน้าที่  ดังนี้ 

1. กำหนดแนวทาง  วิธีการในการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล 

2. ดำเนนิการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล 

3. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภา

ท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่

เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่าง

น้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 

4. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรอืคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 

 ห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ินของเทศบาลเมืองลำพูน 

 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลได้กำหนดห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผลโครงการโดยคำนึงถึงความเหมาะสมของแต่ละโครงการและ

กำหนดช่วงเวลาในการติดตามและประเมินผลอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี (แก้ไขเพิ่มเติมปรับปรุงโดย ระเบียบกระทรวงมหาดไทย       

ว่าดว้ยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561) 

  

โดยปี 2564  กำหนดการติดตามและประเมินผลโครงการในภาพรวมอย่างนอ้ยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคม 
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