




คำนำ 

  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) ของเทศบาลเมืองลำพูน ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. 2561 - 2565) เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2562 ซึ่งได้กำหนดแผนงานการพัฒนาให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การ
พัฒนากลุ่มจังหวัด นโยบายรัฐบาล นโยบายผู้บริหารท้องถิ่น และยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลเมือง ลำพูน โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหา และความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นให้ทันต่อการพัฒนาในปัจจุบัน ให้บรรลุ
เป้าหมายตามภารกิจ และอำนาจหน้าที่ของเทศบาลเมืองลำพูนอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ 

  โครงการพัฒนา/ครุภัณฑ์ที ่ดำเนินการจัดทำบริการสาธารณะดังปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น       
(พ.ศ. 2561 - 2565) ของเทศบาลเมืองลำพูน บางโครงการยังไม่มีปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 
2565) บางโครงการมีรายละเอียดไม่ครอบคลุมการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนในพื้นที่ และบางโครงการ        
ไม่สอดคล้องกับข้อเท็จจริง และสถานการณ์ปัจจุบัน รวมถึงไม่สามารถตอบสนองการแก้ไขปัญหา และก่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบได้ 

  เทศบาลเมืองลำพูน จึงได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง  
ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2564 ขึ้น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2548 และท่ีแก้ไขเพ่ิมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 เพ่ือให้สามารถนำมาเป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่าย
ประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสมแต่ละปีงบประมาณในช่วงของแผนนั้น รวมทั้งใช้เป็น
แนวทางในการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการพัฒนาที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น และหวังเป็นอย่างยิ่ง
ว่าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2564 ของเทศบาลเมืองลำพูน 
ฉบับนี้ จะเป็นแนวทางในการพัฒนาเทศบาลที่มีประสิทธิภาพ และตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง
ต่อไป 

 
        งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 

กองวิชาการและแผนงาน 
เทศบาลเมืองลำพูน 

 

 

 

 

 

 

 

 



สารบัญ 

  หน้า 
เหตุผลและความจำเป็น  
- บัญชีสรุปโครงการพัฒนา (แบบ ผ.01)  
  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2564 
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- บัญชีสรุปโครงการพัฒนา (แบบ ผ.01)  
  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2564 
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- รายละเอียดโครงการพัฒนา (แบบ ผ.02)  
  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2564 
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- รายละเอียดโครงการพัฒนา (แบบ ผ.02) 
  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2564 

11 

- บัญชีครุภัณฑ์ (ผ.03)  
  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2564  
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ภาคผนวก   
- คำสั่งแก้ไขคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองลำพูน ที่ 363/2563  
  ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 

 

- คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองลำพูน ที่ 189/2562  
  ลงวันที่ 11 มีนาคม 2562 

 

- คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลเมืองลำพูน ที่ 190/2562  
  ลงวันที่ 11 มีนาคม 2562 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



เหตุผลและความจำเป็น 

 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 
เพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น โดยแผนพัฒนาท้องถิ่นสามารถแก้ไข เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงได้ตามความจำเป็น
และเหมาะสม โดยให้เป็นไปตามระเบียบนี้ 

 ข้อ 22 เพ่ือประโยชน์ของประชาชน การเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ
ตามข้ันตอน ดังนี้ 
 (1) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมพร้อมเหตุผล
และความจำเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

 (2) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติม 

 เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวให้ผู้บริหารท้องถิ่น
ประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู ้บริหารท้องถิ่น
ประกาศใช้ 

ข้อ 22/1 เพื่อประโยชน์ของประชาชน การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น  

เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวให้ผู้บริหารท้องถิ่น
ประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู ้บริหารท้องถิ่น
ประกาศใช้ 

 ข้อ 25 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้แผนพัฒนาท้องถิ ่นเป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่าย
ประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และงบประมาณจากเงินสะสมในช่วงของแผนนั้น รวมทั้งวางแนวทางเพื่อให้มี
การปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการพัฒนาที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น 

เทศบาลเมืองลำพูน ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ของเทศบาลเมืองลำพูน ณ วันที่ 
14 มิถุนายน 2562 และได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง  ครั้งที่ 1 
พ.ศ. 2563 ของเทศบาลเมืองลำพูน ณ วันที่ 24 มีนาคม 2563  

โครงการพัฒนา/ครุภัณฑ์ที่จะดำเนินการเพื ่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในพื ้นที่ ต่อ
สถานการณ์ปัจจุบัน บางรายการไม่มีปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ ่นฯ บางรายการมีรายละเอียดไม่ครอบคลุม            
การให้บริการสาธารณะ รวมถึงไม่สามารถตอบสนองการแก้ไขปัญหาและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนในเขต
พื้นที่รับผิดชอบได้ ดังนั้น เทศบาลเมืองลำพูน จึงได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม 
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2564 ของเทศบาลเมืองลำพูน ขึ้น เพื่อให้รองรับกับสถานการณ์ปัจจุบัน สามารถแก้ไข
ปัญหาและตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างสูงสุด และใช้เป็นกรอบในการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ
ต่อไปได ้



 
 
 
 

แบบ ผ.01 
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 
เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2564 

 
 
 
 
 
 



จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ

โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

1.1 แผนงานการศึกษา 2 420,900 5 8,015,900 7 8,436,800

รวม 2 420,900 5 8,015,900 7 8,436,800

3.1 แผนงานการศึกษา 0 0 1 200,000 1 200,000

3.2 แผนงานสาธารณสุข 1 0 1 500,000 2 500,000

รวม 1 0 2 700,000 3 700,000

4.1 แผนงานเคหะและชุมชน 1 250,000 3 37,675,000 4 37,925,000

รวม 1 250,000 3 37,675,000 4 37,925,000

รวมทั้งสิ้น 4 670,900 10 46,390,900 14 47,061,800

6) ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคม การเมือง และบริหารราชการทองถิ่นใหเปนไปตามหลักการบริหารจัดการที่ดี

ไมมีโครงการเพิ่มเติม

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2564 

เทศบาลเมืองลําพูน

4) ยุทธศาสตรการพัฒนาดานระบบโครงสรางพื้นฐาน ภูมิสถาปตยกรรมในเขตเมืองเกา รวมทั้งพัฒนาเศรษฐกิจและการทองเที่ยว

5) ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสรางความเขมแข็งของชุมชน และการมีสวนรวมของประชาชน

รวม 5 ป

1) ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสงเสริมคุณภาพการศึกษา เผยแพรปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สืบสานศิลปวัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถิ่น

3) ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสาธารณสุข และคุณภาพชีวิต

ไมมีโครงการเพิ่มเติม

2) ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน  

ป 2563

ยุทธศาสตร

ป 2565ป 2561 ป 2562 ป 2564

แบบ ผ.01

ไมมีโครงการเพิ่มเติม

หนา 1



จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ

โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

3.1 แผนงานการศึกษา 1 175,000 1 175,000 2 350,000

3.2 แผนงานสาธารณสุข 0 0 1 80,400 1 80,400

รวม 1 175,000 2 255,400 3 430,400

รวมทั้งสิ้น 1 175,000 2 255,400 3 430,400

แบบ ผ.01

ไมมีโครงการเปลี่ยนแปลง

6) ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคม การเมือง และบริหารราชการทองถิ่นใหเปนไปตามหลักการบริหารจัดการที่ดี

ไมมีโครงการเปลี่ยนแปลง

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2564 

เทศบาลเมืองลําพูน

รวม 5 ป

1) ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสงเสริมคุณภาพการศึกษา เผยแพรปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สืบสานศิลปวัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถิ่น

ไมมีโครงการเปลี่ยนแปลง

2) ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน  

ไมมีโครงการเปลี่ยนแปลง

3) ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสาธารณสุข และคุณภาพชีวิต

4) ยุทธศาสตรการพัฒนาดานระบบโครงสรางพื้นฐาน ภูมิสถาปตยกรรมในเขตเมืองเกา รวมทั้งพัฒนาเศรษฐกิจและการทองเที่ยว

ไมมีโครงการเปลี่ยนแปลง

5) ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสรางความเขมแข็งของชุมชน และการมีสวนรวมของประชาชน

ยุทธศาสตร

ป 2561 ป 2562 ป 2564 ป 2565ป 2563

หนา 2



 
 
 
 

แบบ ผ.02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 
เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2564 

 
 
 
 
 
 



เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
1 โครงการก่อสร้างอาคารเรียน เพ่ือก่อสร้างหลังคาคลุมลาน ก่อสร้างหลังคาคลุมลานจัด 300,000 0 -มีลานจัดกิจกรรมของศูนย์พัฒนา ลานจัดกิจกรรมส่งเสริม กองการศึกษา

และอาคารประกอบศูนย์พัฒนา จัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการ กิจกรรม เด็กเล็กเทศบาลฯเป็นสถานท่ีจัด พัฒนาการ สามารถใช้เป็น /ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลเมืองล าพูน เด็กปฐมวัย กิจกรรมในร่ม จ านวน 1 แห่ง สถานท่ีจัดกิจกรรมในร่ม เด็กเล็กเทศบาล
(ก่อสร้างอาคารโครงสร้าง -มีพ้ืนท่ีในการแลกเปล่ียนเรียนรู้ ได้มากข้ึน เมืองล าพูน
เหล็ก (อาคารอเนกประสงค์)) เพ่ิมข้ึน

2 โครงการสนับสนุนการพัฒนา เพ่ือให้เด็กและเยาวชนนอกระบบ เด็กและเยาวชนด้อยโอกาสนอก 120,900 120,900 เด็กและเยาวชนนอกระบบการ เด็กและเยาวชนนอกระบบ กองการศึกษา
ครูและเด็กนอกระบบการ การศึกษากลุ่มเด็กด้อยโอกาสได้ ระบบการศึกษา ท่ีมีอายุต้ังแต่ ศึกษาตามกลุ่มเป้าหมายได้รับ การศึกษาสามารถประกอบ
ศึกษา สังกัดเทศบาลเมือง รับการช่วยเหลือดูแลอย่างเหมาะสม 2-25 ปี ในเขตเทศบาลเมือง การสนับสนุนตามโครงการ อาชีพสร้างรายได้ให้แก่ตัวเอง
ล าพูน ในสถานการณ์การแพร่ระบาด ล าพูน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 มีความรู้ความเข้าใจในด้าน

โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา (โควิด-19) อาชีพท่ีสนใจ
3 โครงการแข่งขันทักษะทาง -เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วม ครู บุคลากรทางการศึกษา/ 0 80,000 จัดส่งครู บุคลากรทางการศึกษา/ ครู บุคลากรทางการศึกษา กองการศึกษา

วิชาการศึกษาระดับภาคและ แข่งขันทักษะทางวิชาการในงาน นักเรียนโรงเรียนสังกัดเทศบาล นักเรียนโรงเรียนสังกัดเทศบาลฯ /นักเรียนโรงเรียนสังกัด /โรงเรียน
ระดับประเทศ มหกรรมการจัดการศึกษาท้องถ่ิน เมืองล าพูนท้ัง 4 โรงเรียนและ เข้าร่วมโครงการ อย่างน้อยปีละ เทศบาลเมืองล าพูนท้ัง 4 สังกัดเทศบาล

ระดับภาคและระดับประเทศ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 1 คร้ัง โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็ก เมืองล าพูน
-เพ่ือเผยแพร่ผลงานทางการ เล็ก ได้รับการส่งเสริมทักษะ /ศูนย์พัฒนา
ศึกษา วิชาการและการแสดงออก เด็กเล็ก

4 โครงการก่อสร้างอาคารเรียน เพ่ือก่อสร้างอาคารเรียนและ ก่อสร้างอาคารเรียนและอาคาร 0 4,046,000 -มีอาคารเรียนและอาคาร โรงเรียนเทศบาลประตูล้ี กองการศึกษา
และอาคารประกอบโรงเรียน อาคารประกอบโครงสร้างเหล็ก ประกอบโครงสร้างเหล็ก ประกอบเพ่ิมข้ึน จ านวน 1 อาคาร มีอาคารเพียงพอต่อการจัด /โรงเรียน
เทศบาลประตูล้ี (ก่อสร้าง 1.โครงสร้างเหล็ก (อาคารอเนก -มีพ้ืนท่ีในการจัดการเรียน กิจกรรมการเรียนการสอน สังกัดเทศบาล
อาคารโครงสร้างเหล็ก ประสงค์) ขนาดกว้าง 18.00 การสอน จัดกิจกรรมเพ่ิมข้ึน ท่ีก่อให้เกิดประโยชน์และ เมืองล าพูน
(อาคารอเนกประสงค์)) เมตร ยาว 25.00 เมตร เอ้ือต่อนักเรียน พนักงานครู 

สูง 6.00 เมตร บุคลากรทางการศึกษา และ
พ้ืนท่ี 450.00 ตารางเมตร ผู้ปกครอง

แบบ ผ.02
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2 พ.ศ. 2564
เทศบาลเมืองล าพูน

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

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ในเขตจังหวัดล าพูน  :  พัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนท้องถ่ินให้เข็มแข็งบนรากฐานทุนทางวัฒนธรรมชุมชนท้องถ่ินและความย่ังยืนเชิงนิเวศ
          1. ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพการศึกษา  เผยแพร่เศรษฐกิจพอเพียง สืบสานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถ่ิน
           1.1  แผนงาน  : การศึกษา

หน้า 3



เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

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

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ในเขตจังหวัดล าพูน  :  พัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนท้องถ่ินให้เข็มแข็งบนรากฐานทุนทางวัฒนธรรมชุมชนท้องถ่ินและความย่ังยืนเชิงนิเวศ
          1. ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพการศึกษา  เผยแพร่เศรษฐกิจพอเพียง สืบสานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถ่ิน
           1.1  แผนงาน  : การศึกษา

2.ก่อสร้างอาคารโครงสร้าง 
ขนาด กว้าง 5.50 เมตร ยาว
24.00 เมตร สูง 3.50 เมตร
พ้ืนท่ี 132.00 ตารางเมตร

5 โครงการก่อสร้างอาคารเรียน เพ่ือก่อสร้างอาคารเรียนและ ก่อสร้างอาคารเรียนและอาคาร 0 1,764,000 -มีอาคารเรียนและอาคาร โรงเรียนเทศบาลจามเทวี กองการศึกษา
และอาคารประกอบโรงเรียน อาคารประกอบโครงสร้างเหล็ก ประกอบโครงสร้างเหล็ก ขนาด ประกอบเพ่ิมข้ึน จ านวน 1 อาคาร มีอาคารเพียงพอต่อการจัด /โรงเรียน
เทศบาลจามเทวี (ก่อสร้าง กว้าง 6.00-9.00 เมตร -มีพ้ืนท่ีในการจัดการเรียน กิจกรรมการเรียนการสอน สังกัดเทศบาล
อาคารโครงสร้างเหล็ก ยาว 37.00 เมตร สูง 3.50 การสอน จัดกิจกรรมเพ่ิมข้ึน ท่ีก่อให้เกิดประโยชน์และ เมืองล าพูน
(อาคารอเนกประสงค์)) เมตร พ้ืนท่ี 282.00 เอ้ือต่อนักเรียน พนักงานครู 

ตารางเมตร บุคลากรทางการศึกษา และ
ผู้ปกครอง

6 โครงการก่อสร้างอาคารเรียน เพ่ือก่อสร้างอาคารเรียนและ ก่อสร้างอาคารเรียนและอาคาร 0 2,005,000 -มีอาคารเรียนและอาคาร โรงเรียนเทศบาลสันป่ายาง กองการศึกษา
และอาคารประกอบโรงเรียน อาคารประกอบโครงสร้างเหล็ก ประกอบโครงสร้างเหล็ก ขนาด ประกอบเพ่ิมข้ึน จ านวน 1 อาคาร หน่อมมีอาคารเพียงพอต่อ /โรงเรียน
เทศบาลสันป่ายางหน่อม กว้าง 6.00 เมตร ยาว -มีพ้ืนท่ีในการจัดการเรียน การจัดกิจกรรมการเรียน สังกัดเทศบาล
(ก่อสร้างอาคารโครงสร้าง 57.00 เมตร สูง 3.00 เมตร การสอน จัดกิจกรรมเพ่ิมข้ึน การสอนท่ีก่อให้เกิดประโยชน์ เมืองล าพูน
เหล็ก (อาคารอเนกประสงค์)) พ้ืนท่ี 342.00 ตารางเมตร และเอ้ือต่อนักเรียน พนักงาน

ครู บุคลากรทางการศึกษา
และผู้ปกครอง

รวม 6  โครงการ - - 420,900 8,015,900 - - -

หน้า 4



เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงการสรางภูมิคุมกัน -เพื่อสรางภูมิคุมกันยาเสพติดใน เด็กและเยาวชนนอกสถานศึกษา 0 200,000 มีการจัดกิจกรรม อยางนอย 2 เด็กและเยาวชนนอกสถาน กองการศึกษา

ยาเสพติดเด็กและเยาวชน เด็กและเยาวชนนอกสถานศึกษา อายุ 3 - 25 ป ที่ไมไดรับการ กิจกรรม เพื่อใหเด็กและเยาวชน ศึกษาไดเขารวมกิจกรรมที่

นอกสถานศึกษา -เพื่อสงเคราะหชวยเหลือเด็กและ ศึกษาและไมมีงานทําในเขต ตามกลุมเปาหมายไดเขารวม เกี่ยวของกับการสรางภูมิ

เยาวชนนอกสถานศึกษาตาม เทศบาลไดรวมกิจกรรมที่เกี่ยว คุมกันยาเสพติด สามารถ

ความเหมาะสมในดานการศึกษา ของกับการสรางภูมิคุมกันยา ประกอบอาชีพสรางรายได

ดานอาชีพ ดานการหารายไดเสริม เสพติด ใหแกตัวเองได และมีความรู

ดานการจางงาน ดานกิจกรรม ในดานตาง ๆ 

กีฬาและนันทนาการ

รวม 1  โครงการ - - 0 200,000 - - -

แบบ ผ.02

           3.1  แผนงาน  : การศึกษา

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณ

          3. ยุทธศาสตร : การพัฒนาดานสาธารณสุขและคุณภาพชีวิต 

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2564

เทศบาลเมืองลําพูน

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดลําพูนที่ 4 : เมืองแหงคุณภาพชีวิต (Quality of Life)

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ในเขตจังหวัดลําพูน  : พัฒนาคุณภาพชีวิตและชุมชนทองถิ่นใหเขมแข็งบนรากฐานทุนทางวัฒนธรรมชุมชนทองถิ่นและความยั่งยืนเชิงนิเวศ

หนา 5



เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงการปองกันและควบคุม เพื่อปองกันและควบคุมโรคติดเชื้อ -ประชาชนในเขตเทศบาล ไมใชงบประมาณ 500,000 -อุบัติการณของการเกิดโรค เทศบาลเมืองลําพูน ปลอด กองสาธารณสุขฯ

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) เมืองลําพูน ไวรัสโคโรนา 2019 จากโรคไวรัสโคโรนา 2019

2019 (โควิด - 19) ในเขตเทศบาลเมืองลําพูน -สถานประกอบการ บาน วัด (โควิด-19) เปน 0 (โควิด-19) 

โรงเรียน และหนวยงานภาครัฐ/ -ไมพบอัตราการตายจากโรค

เอกชน ในเขตเทศบาลเมือง ไวรัสโคโรนา 2019 

ลําพูน (โควิด-19)

รวม 1  โครงการ - - 0 500,000 - - -

แบบ ผ .02

          3. ยุทธศาสตร : การพัฒนาดานสาธารณสุขและคุณภาพชีวิต 

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2564

เทศบาลเมืองลําพูน

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดลําพูนที่ 4 : เมืองแหงคุณภาพชีวิต (Quality of Life)

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ในเขตจังหวัดลําพูน  : พัฒนาคุณภาพชีวิตและชุมชนทองถิ่นใหเขมแข็งบนรากฐานทุนทางวัฒนธรรมชุมชนทองถิ่นและความยั่งยืนเชิงนิเวศ

           3.2  แผนงาน  : สาธารณสุข

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณ

หนา 6



เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงการรอยพลังคนรัก เพื่อใหคนลําพูนและนักทองเที่ยว 1.จางเหมาออกแบบภูมิทัศน 250,000 0 ไดแบบการปรับปรุงภุมิทัศน ภูมิทัศนสวนสาธารณะ กองชาง

สะพานดํา ไดศึกษาประวัติความเปนมาของ สวนสาธารณะมวนใจเพื่อเปน บริเวณสวนสาธารณะ มวนใจไดรับการออกแบบ เทศบาลเมือง

สะพานดํา แหลงเรียนรูทางประวัติศาสตร (สวนมวนใจ) เพื่อเปนแหลง ใหเหมาะสมกับพื้นที่เพื่อให ลําพูนรวมกับ

เรียนรูทางประวัติศาสตร ประชาชนไดเยี่ยมชมและ จังหวัดลําพูน

ศึกษาประวัติความเปนมา สํานักงานการ

ของสะพานดํา ทองเที่ยวและ

2.กอสรางติดตั้งสะพานดํา , 0 5,000,000 จังหวัดลําพูนมีแหลงทองเที่ยว -จังหวัดลําพูนมีแหลง กีฬาจังหวัด

หัวรถจักร พรอมวัสดุอุปกรณ เชิงประวัติศาสตรเพิ่มขึ้น ทองเที่ยวเชิงประวัติศาสตร ลําพูน ภาค

โดยการเคลื่อนยายโครงสะพาน 1 แหง ภายในป 2565 และจุด Land Mark เอกชนและ

ดําจากสถานีรถไฟลําพูน และ -สะพานดําไดรับการอนุรักษ ภาคประชาชน

หัวรถจักร ตูโดยสาร ราง และเปนอนุสรณสถานใน

ไมหมอน และอุปกรณยึดเหนี่ยว การรําลึกถึงเหตุการณใน

จากการรถไฟแหงประเทศไทย ชวงสงครามโลกครั้งที่ 2

นํามาติดตั้งบริเวณสวนสาธารณะ -เกิดการบูรณาการทํางาน

มวนใจ พรอมปรับปรุงภูมิทัศน ระหวางภาครัฐ ภาคเอกชน

บริเวณสวนสาธารณะมวนใจ และภาคประชาชน

แบบ ผ.02

              4.1 แผนงาน  : เคหะและชุมชน

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณ

          4. ยุทธศาสตร : การพัฒนาดานระบบโครงสรางพื้นฐาน ภูมิสถาปตยกรรมในเขตเมืองเกา รวมทั้งพัฒนาเศรษฐกิจและการทองเที่ยว

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2564

เทศบาลเมืองลําพูน

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดลําพูนที่ 3 : เมืองจุดหมายปลายทางแหงการทองเที่ยวเชิงประสบการณวัฒนธรรม (Cultural Experience Destination) 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ในเขตจังหวัดลําพูน  : พัฒนาผังเมืองและโครงสรางพื้นฐานเชื่อมกลุมจังหวัด เพื่อรองรับการพัฒนาเมืองในอนาคต

หนา 7



เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

              4.1 แผนงาน  : เคหะและชุมชน

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณ

          4. ยุทธศาสตร : การพัฒนาดานระบบโครงสรางพื้นฐาน ภูมิสถาปตยกรรมในเขตเมืองเกา รวมทั้งพัฒนาเศรษฐกิจและการทองเที่ยว

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดลําพูนที่ 3 : เมืองจุดหมายปลายทางแหงการทองเที่ยวเชิงประสบการณวัฒนธรรม (Cultural Experience Destination) 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ในเขตจังหวัดลําพูน  : พัฒนาผังเมืองและโครงสรางพื้นฐานเชื่อมกลุมจังหวัด เพื่อรองรับการพัฒนาเมืองในอนาคต

2 โครงการกอสราง ปรับปรุง -เพื่อกอสราง ปรับปรุงถนน 1.ปรับปรุงผิวจราจรดวยพารา 0 6,110,000 มีการปรับปรุงผิวจราจรดวยพารา -ถนนสันปายางตั้งแต กองชาง

ถนน ทางเทา ซอย ทางเทา ซอยไหลทาง ภายในเขต แอสฟลทติกคอนกรีต บริเวณ แอสฟลติกคอนกรีต บริเวณถนน แยกซอย 6 ถึงสิ้นสุดถนน

ภายในเขตเทศบาล -เพื่อใหประชาชนสัญจรไป-มา ถนนสันปายาง ตั้งแตแยกซอย สันปายาง ตั้งแตแยกซอย 6 ถึง สันปายางไดรับการปรับปรุง

 ในเขตเทศบาลไดสะดวก 6 ถึงสิ้นสุดถนนสันปายาง สิ้นสุดถนนสันปายาง ใหมีความเปนระเบียบ

ปรับปรุงผิวจราจรพารา จํานวน 1 สายทาง เรียบรอย

แอสฟลทติกคอนกรีต กวาง -ประชาชนไดรับความ

4.40-11.20 เมตร ยาว สะดวกในการเดินทางสัญจร

1,495 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05

เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 

12,120 ตารางเมตร

พรอมทาสีตีเสนจราจรดวยสี

เทอรโมพลาสติกพรอมยกขอบ

บอพัก และงานทางเทา

2.ปรับปรุงผิวจราจรถนน 0 3,200,000 มีการปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. -เกิดความสวยงามและ

สนามกีฬา บริเวณตั้งแตแยก พรอมกอสรางรางรางระบายน้ํา ความเปนระเบียบเรียบรอย

ถนนสนามกีฬา ซอย 6 ถึง ค.ส.ล. บริเวณตั้งแตแยกถนน -ลดอุบัติเหตุอันอาจเกิดขึ้น

สุดเขตเทศบาลเมืองลําพูน สนามกีฬา ซอย 6 ถึงสุดเขต ในการใชเสนทางสัญจร

ปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีต เทศบาลเมืองลําพูน -ประชาชนไดรับความ

เสริมเหล็ก กวาง 6.00 เมตร จํานวน 1 สายทาง สะดวกในการเดินทางสัญจร

ยาว 274.00 เมตร หนาเฉลี่ย

0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอย

กวา 1,644.00 ตารางเมตร

พรอมกอสรางรางระบายน้ํา

ค.ส.ล. ยาว 540.00 เมตร 

หนา 8



เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

              4.1 แผนงาน  : เคหะและชุมชน

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณ

          4. ยุทธศาสตร : การพัฒนาดานระบบโครงสรางพื้นฐาน ภูมิสถาปตยกรรมในเขตเมืองเกา รวมทั้งพัฒนาเศรษฐกิจและการทองเที่ยว

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดลําพูนที่ 3 : เมืองจุดหมายปลายทางแหงการทองเที่ยวเชิงประสบการณวัฒนธรรม (Cultural Experience Destination) 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ในเขตจังหวัดลําพูน  : พัฒนาผังเมืองและโครงสรางพื้นฐานเชื่อมกลุมจังหวัด เพื่อรองรับการพัฒนาเมืองในอนาคต

2 โครงการกอสราง ปรับปรุง -เพื่อกอสราง ปรับปรุงถนน 3.ปรับปรุงทางเทาถนนเจริญ 0 8,590,000 มีการปรับปรุงทางเทาถนน ทางเทาถนนเจริญราษฎร กองชาง

ถนน ทางเทา ซอย ทางเทา ซอยไหลทาง ภายในเขต ราษฎร เจริญราษฎร ตั้งแตบริเวณแยก ไดรับการปรับปรุงใหเปน  

ภายในเขตเทศบาล -เพื่อใหประชาชนสัญจรไป-มา ปรับปรุงทางเทาความยาวตาม ประตูชางสี ถึงสุดเขตเทศบาล เสนทางเชื่อมโยงแหลง  

(ตอ) ในเขตเทศบาลไดสะดวก ถนน 2,200.00 เมตร หนา จํานวน 1 สายทาง ทองเที่ยว อํานวยความสะดวก

0.07 เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอย แกคนทุกกลุม ใหไดรับความ

กวา 6,510.00 ตารางเมตร สะดวกในการเดินทางสัญจร

4.ปรับปรุงทางเดินเทาถนน 0 3,320,000 มีการปรับปรุงทางเทาถนน ทางเทาถนนรอบเมืองใน 

รอบเมืองใน รอบเมืองใน ตั้งแตบริเวณ ไดรับการปรับปรุงให

ปรับปรุงทางเดินเทา ค.ส.ล. วัดชางสีถึงหนาวัดพระธาตุ เรียบรอย สวยงาม เปนเสน

ความกวางเฉลี่ย 1.35 เมตร หริภุญชัยวรมหาวิหาร ทางเดินเทาเพื่อการทองเที่ยว

ความยาว 1,780.00 เมตร จํานวน 1 สายทาง ในพื้นที่รอบเมืองเกาที่สะดวก

หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา สบายมากขึ้น

2,034 ตารางเมตร

5.ปรับปรุงผิวจราจรถนนรอบ 0 1,311,000 มีการปรับปรุงผิวจราจรถนน ถนนรอบเมืองใน-ถนนรอบ

เมืองใน - ถนนรอบเมืองนอก รอบเมืองใน-ถนนรอบเมืองนอก เมืองนอกไดรับการปรับปรุง

ปรับปรุงผิวจราจรดวยวิธีรื้อและ จํานวน 2 สายทาง

ปูทับใหม (recycling) ความ

ยาวรวม 4,000 เมตร 

กวางเฉลี่ย 8.00 เมตร 

หนา 0.05 เมตร

หนา 9



เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

              4.1 แผนงาน  : เคหะและชุมชน

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณ

          4. ยุทธศาสตร : การพัฒนาดานระบบโครงสรางพื้นฐาน ภูมิสถาปตยกรรมในเขตเมืองเกา รวมทั้งพัฒนาเศรษฐกิจและการทองเที่ยว

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดลําพูนที่ 3 : เมืองจุดหมายปลายทางแหงการทองเที่ยวเชิงประสบการณวัฒนธรรม (Cultural Experience Destination) 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ในเขตจังหวัดลําพูน  : พัฒนาผังเมืองและโครงสรางพื้นฐานเชื่อมกลุมจังหวัด เพื่อรองรับการพัฒนาเมืองในอนาคต

3 โครงการอนุรักษและ เพื่อรองรับการขยายตัว 1.จัดระบบสาธารณูปโภคใน 0 4,639,000 มีการกอสรางทางเดินเทา ค.ส.ล. ทางเทาถนนจิตตวงศพันธ กองชาง

พัฒนาเมืองเกาลําพูน การทองเที่ยวในจังหวัดลําพูน พื้นที่ (เพื่อรองรับการทองเที่ยว ถนนจิตตวงศพันธรังสรรค รังสรรค ไดรับการกอสราง

ระยะที่ 1 ถนนจิตตวงศพันธ จํานวน 1 สายทาง ใหเปนเสนทางเชื่อมโยง

รังสรรค) แหลงทองเที่ยวใหมี

กอสรางทางเดินเทา ค.ส.ล. ความสะดวกมากขึ้น

 กวาง 2.00 เมตร 

ยาว 1,200.00 เมตร หรือมี

พื้นที่ไมนอยกวา 2,400.00 

ตารางเมตร 

2.จัดระบบสาธารณูปโภคใน 0 5,505,000 มีการกอสรางทางเดินเทา ค.ส.ล. ทางเทาถนนเลียบตลิ่ง

พื้นที่ (เพื่อรองรับการทองเที่ยว ถนนเลียบตลิ่งริมแมน้ํากวง ริมแมน้ํากวงไดรับการกอ

ระยะที่ 2 ถนนเลียบตลิ่งริม ตั้งแตประตูทานาง - ฝายบานยู สราง ใหเปนเสนทาง

แมน้ํากวง) จํานวน 1 สายทาง เชื่อมโยงแหลงทองเที่ยว 

กอสรางทางเดินเทา ค.ส.ล. ใหมีความสะดวก สวยงาม

กวาง1.20-5.30 เมตร ยาว

2,100.00 เมตร หรือมีพื้นที่

ไมนอยกวา 4,996.00 

ตารางเมตร พรอมราวกันตก

และไฟฟาสองสวาง

รวม 3 โครงการ - - 250,000 37,675,000 - - -

หนา 10



เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

8 โครงการรณรงคเพื่อปองกัน เพื่อจัดกิจกรรมรณรงคปองกัน เด็ก เยาวชน นักเรียนโรงเรียน - - 360,000 360,000 360,000 -เด็ก เยาวชน นักเรียน ไดเขารวม เด็ก เยาวชน นักเรียนทั้งใน กองการศึกษา

ยาเสพติดในสถานศึกษาและ ยาเสพติดในสถานศึกษา และ สังกัดเทศบาลและเยาวชนนอก กิจกรรมตอตานยาเสพติด และนอกสถานศึกษาไดเขา /โรงเรียนสังกัด

นอกสถานศึกษา นอกสถานศึกษา ตามแนวทาง สถานศึกษา ตามแนวทางหนังสือ -เยาวชนนอกสถานศึกษาไดเขา รวมกิจกรรมและไดความรู เทศบาลเมือง

หนังสือ ดวนมาก ที่ ลพ 0023.3/ ดวนมาก ที่ ลพ 0023.3/21128 รวมกิจกรรม ความเขาใจเกี่ยวกับโทษภัย ลําพูน

21128 ลงวันที่ 12 ธ.ค. 2560 ลงวันที่ 12 ธ.ค. 2560 ยาเสพติด

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

8 โครงการรณรงคปองกัน เพื่อเปนคาใชจายในการจัด เปนคาใชจายในการจัดกิจกรรม - - 360,000 175,000 175,000 -เด็กนักเรียนของโรงเรียนสังกัด -เด็กและเยาวชนไดรวม กองการศึกษา

ยาเสพติดในสถานศึกษา กิจกรรมเพื่อปองกันยาเสพติด รณรงคปองกันยาเสพติดใน เทศบาลเมืองลําพูนไดเขารวม กิจกรรมตอตานยาเสพติด /โรงเรียนสังกัด

ของโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมือง สถานศึกษา ดังนี้ กิจกรรมครบทุกคน คิดเปน และไดรับความรูเกี่ยวกับ เทศบาลเมือง

ลําพูน -โรงเรียนสังกัดเทศบาลฯ รอยละ 100 การปองกันและแกไขปญหา ลําพูน

โรงเรียนละ 15,000 บาท -มีการพัฒนาครูแกนนํา จํานวน ยาเสพติด

-สถานศึกษาดีเดน 1 แหง 4 คน -ครูแกนนํา และเจาหนาที่

10,000 บาท -เจาหนาที่กองการศึกษา ไดรับ กองการศึกษาไดรับการ

-คาใชจายในการพัฒนาครู การอบรมพัฒนา จํานวน 1 คน พัฒนาอยางตอเนื่อง

แกนนํา โรงเรียนละ 1 คน

คนละ 3,000 บาท

-คาใชจายในการพัฒนาเจาหนาที่

ของเทศบาล จํานวน 1 คน

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณ

เปลี่ยนแปลง ชื่อโครงการ และรายละเอียดโครงการ เพื่อใหถูกตองและสอดคลองกับการดําเนินการจริง

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณ

แบบ ผ.02

เดิม แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ลําดับที่ 8 หนาที่ 3-143

          3. ยุทธศาสตร : การพัฒนาดานสาธารณสุขและคุณภาพชีวิต 

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2564

เทศบาลเมืองลําพูน

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดลําพูนที่ 4 : เมืองแหงคุณภาพชีวิต (Quality of Life)

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ในเขตจังหวัดลําพูน  : พัฒนาคุณภาพชีวิตและชุมชนทองถิ่นใหเขมแข็งบนรากฐานทุนทางวัฒนธรรมชุมชนทองถิ่นและความยั่งยืนเชิงนิเวศ

           3.1  แผนงาน  : การศึกษา

หนา 11



 

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

2 รณรงคปองกันและควบคุม เพื่อปองกันและควบคุมโรคพิษ -จัดหนวยเคลื่อนที่ออกให - - 30,000 30,000 30,000 -จํานวนสุนัขและแมวไดรับการ เทศบาลเมืองลําพูน กองสาธารณสุขฯ

โรคพิษสุนัขบา สุนัขบาที่สามารถเกิดขึ้นในสุนัข บริการฉีดวัคซีนปองกันโรคพิษ ฉีดวัคซีนทั้ง 17 ชุมชน ปลอดจากโรคพิษสุนัขบา

และแมว สุนัขบาใน 17 ชุมชน ชวง รอยละ 80

เดือนมีนาคม-เมษายน -สุนัขและแมวไดรับการขึ้น

-ประสานสํานักงานปศุสัตว ทะเบียน รอยละ 80

จังหวัด สํานักงานปศุสัตวอําเภอ -สุนัขและแมวเพศเมียไดรับการ

ในการทําหมันสุนัขและแมว ฉีดยาคุมและทําหมัน 

ในชวงเดือนเมษายน รอยละ 80

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

2 โครงการสัตวปลอดโรค เพื่อปองกันและควบคุมโรคพิษ สนัขและแมวในเขตเทศบาล - - 30,000 30,000 80,400 -จํานวนสุนัขและแมวที่เขารวม เทศบาลเมืองลําพูน กองสาธารณสุขฯ

คนปลอดภัยจากโรคพิษ สุนัขบาที่สามารถเกิดขึ้นในสุนัข เมืองลําพูน อายุตั้งแต 2 เดือน โครงการไดรับการฉีดวัคซีน ปลอดจากโรคพิษสุนัขบา

สุนัขบา ตามพระปณิธาน และแมว ขึ้นไป ทั้ง 17 ชุมชน รอยละ 100

ศาสตรจารย ดร.สมเด็จพระ -สุนัขและแมวไดรับการขึ้น

เจาลูกเธอ เจาฟาจุฬาภรณ ทะเบียน รอยละ 100

วลัยลักษณอัครราชกุมารี

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดลําพูนที่ 4 : เมืองแหงคุณภาพชีวิต (Quality of Life)

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ในเขตจังหวัดลําพูน  : พัฒนาคุณภาพชีวิตและชุมชนทองถิ่นใหเขมแข็งบนรากฐานทุนทางวัฒนธรรมชุมชนทองถิ่นและความยั่งยืนเชิงนิเวศ

แบบ ผ.02

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณ

เปลี่ยนแปลง ชื่อโครงการ เปาหมาย งบประมาณ และตัวชี้วัด เพื่อรองรับการจัดสรรเงินอุดหนุนจากสํานักงบประมาณ และใหสอดคลองกับการดําเนินการจริง

          3. ยุทธศาสตร : การพัฒนาดานสาธารณสุขและคุณภาพชีวิต 

รายละเอียดโครงการพัฒนา

           3.2  แผนงาน  : สาธารณสุข

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณ

เดิม แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ลําดับที่ 2 หนาที่ 3-207

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2564

เทศบาลเมืองลําพูน

หนา 12



 
 
 
 

แบบ ผ.03 
บัญชีครุภัณฑ ์

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 
เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2564 

 
 



เปาหมาย

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑโฆษณา เครื่องเสียงติดรถยนต 5,000 0 กองวิชาการและแผนงาน

และเผยแพร จํานวน 1 เครื่อง

2 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร เครื่องปริ้นเตอร แบบ Ink Tank  17,000 0 กองวิชาการและแผนงาน

จํานวน ๑ เครื่อง

3 การศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑไฟฟา โทรทัศน แอล ดี ดี (LED TV) 351,000 0 กองการศึกษา/

และวิทยุ แบบ Smart TV ขนาด 40 นิ้ว โรงเรียนสังกัด

พรอมติดตั้ง จํานวน 26 เครื่อง เทศบาลเมืองลําพูน

เครื่องละ 13,500 บาท

4 การศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑ เครื่องพิมพแบบฉีดหมึก พรอม 4,300 0 กองการศึกษา

คอมพิวเตอร ติดตั้งถังหมึกพิมพ (Ink Tank

Printer) จํานวน 1 เครื่อง

5 การศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑ เครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED 2,600 0 กองการศึกษา

คอมพิวเตอร ขาวดํา จํานวน 1 เครื่อง

6 การศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑ เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงาน 22,000 0 กองการศึกษา

คอมพิวเตอร ประมวลผล จํานวน 1 เครื่อง

7 การศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑกีฬา เครื่องเลนสนาม สําหรับเด็กอายุ 225,000 0 กองการศึกษา/

3-8 ป โครงสรางหลัก เสาทําจาก รร.ประตูลี้ (2 ชุด)

เหล็กกลมขนาดไดมิเตอร ไมนอย รร.สันปายางหลวง (1 ชุด)

กวา 8.9 ซม. หนา 2 มม. จํานวน

3 ชุด ๆ ละ 75,000 บาท

แบบ ผ.03

หนวยงานรับผิดชอบหลัก

งบประมาณ

(ผลผลิตของครุภัณฑ)

บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2564

เทศบาลเมืองลําพูน

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

หนา 13



เปาหมาย

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หนวยงานรับผิดชอบหลัก

งบประมาณ

(ผลผลิตของครุภัณฑ)
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

8 การศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑกีฬา เครื่องเลนสนาม สําหรับเด็กอายุ 110,000 0 กองการศึกษา/

3-8 ป โครงสรางหลัก เสาทําจาก รร.ประตูลี้ (1 ชุด)

เหล็กกลมขนาดไดมิเตอร ไมนอย รร.สันปายางหลวง (1 ชุด)

กวา 7.6 ซม. หนา 2 มม. จํานวน

2 ชุด ๆ ละ 55,000 บาท

9 สาธารณสุข คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เครื่องปรับอากาศ ขนาด 55,600 0 กองการแพทย

18,000 btu จํานวน 2 เครื่อง

เครื่องละ 27,800 บาท

10 สาธารณสุข คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เครื่องโรเนียวระบบดิจิตอล 100,000 0 กองการแพทย

RIZO จํานวน 1 เครื่อง 

11 สาธารณสุข คาครุภัณฑ ครุภัณฑการศึกษา หุนจําลองการชวยฟนคืนชีพ 24,000 0 กองการแพทย

ผูใหญ จํานวน 2 ตัว ๆ ละ

12,000 บาท

12 สาธารณสุข คาครุภัณฑ ครุภัณฑการแพทย เครื่อง AED สําหรับการฝก 90,000 0 กองการแพทย

ชวยชีวิต จํานวน 2 เครื่อง

เครื่องละ 45,000 บาท

13 สาธารณสุข คาครุภัณฑ ครุภัณฑการแพทย เครื่องกระตุกหัวใจดวยไฟฟา 200,000 100,000 กองการแพทย

แบบอัตโนมัติ (AED) จํานวน

3 เครื่อง ๆ ละ 100,000 บาท

(ป 64 2 เครื่อง,ป 65 1 เครื่อง)

14 อุตสาหกรรม คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เกาอี้บุนวม จํานวน 5 ตัว 15,000 15,000 กองชาง

และการโยธา ตัวละ 3,000 บาท

15 อุตสาหกรรม คาครุภัณฑ ครุภัณฑ เครื่องพิมพแบบฉีดหมึก สําหรับ 7,000 7,000 กองชาง

และการโยธา คอมพิวเตอร กระดาษ A3 จํานวน 2 เครื่อง

เครื่องละ 3,500 บาท

หนา 14



เปาหมาย

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หนวยงานรับผิดชอบหลัก

งบประมาณ

(ผลผลิตของครุภัณฑ)
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

16 เคหะและชุมชน คาครุภัณฑ ครุภัณฑ เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงาน 44,000 44,000 กองชาง

คอมพิวเตอร ประมวลผล จํานวน 2 เครื่อง

เครื่องละ 22,000 บาท

17 เคหะและชุมชน คาครุภัณฑ ครุภัณฑ เครื่องพิมพ Multifunction แบบ 8,000 8,000 กองชาง

คอมพิวเตอร ฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ

จํานวน 2 เครื่อง ๆ ละ 4,000 บาท

18 เคหะและชุมชน คาครุภัณฑ ครุภัณฑยานพาหนะ รถบรรทุกกระบะเททาย 0 1,980,000 กองชาง

และขนสง ขนาดความจุไมนอยกวา 4 

ลูกบาศกหลา จํานวน 1 คัน

19 เคหะและชุมชน คาครุภัณฑ ครุภัณฑยานพาหนะ รถบรรทุกน้ํา ขนาด 6 ตัน 6 ลอ 0 2,633,000 กองชาง

และขนสง กําลังเครื่องยนตสูงสุดไมต่ํากวา 

170 กิโลวัตต บรรทุกน้ําได

ไมนอยกวา 6,000 ลิตร 

จํานวน 1 คัน

20 เคหะและชุมชน คาครุภัณฑ ครุภัณฑยานพาหนะ รถบรรทุกน้ํา ขนาด 6 ตัน 6 ลอ 0 2,633,000 กองสาธารณสุขฯ

และขนสง กําลังเครื่องยนตสูงสุดไมต่ํากวา 

170 กิโลวัตต บรรทุกน้ําได

ไมนอยกวา 6,000 ลิตร 

จํานวน 1 คัน

21 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑ เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงาน 0 58,000 สํานักปลัด

คอมพิวเตอร ประมวลผล จํานวน 2 เครื่อง

เครื่องละ 29,000 บาท

22 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑ เครื่องพิมพเลเซอร จํานวน 0 20,000 สํานักปลัด

คอมพิวเตอร 2 เครื่อง ๆ ละ 10,000 บาท

23 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑ เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุคสําหรับ 0 22,000 สํานักปลัด

คอมพิวเตอร งานประมวลผล จํานวน 1 เครื่อง
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24 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑ เครื่องสํารองไฟฟา จํานวน 0 12,500 สํานักปลัด

คอมพิวเตอร 5 เครื่อง ๆ ละ 2,500 บาท

25 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑ เครื่องสแกนเนอรชนิดปอน 0 18,000 สํานักปลัด

คอมพิวเตอร กระดาษ จํานวน 1 เครื่อง

26 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑ อุปกรณอานบัตรแบบอเนก 0 2,100 สํานักปลัด

คอมพิวเตอร ประสงค จํานวน 3 เครื่อง 

เครื่องละ 700 บาท

27 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เครื่องสแกนลายนิ้วมือ 0 25,000 สํานักปลัด

จํานวน 1 เครื่อง

28 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง 19,500 39,000 สํานักปลัด

ระบบ Inverter ขนาด 12,000 

BTU จํานวน 3 เครื่อง ๆ ละ 

19,500 บาท

(ป 64 1 เครื่อง,ป 65 2 เครื่อง)

29 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑโฆษณา กลองถายรูป จํานวน 1 ตัว 0 89,000 สํานักปลัด

และเผยแพร

30 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑโฆษณา ขาตั้งกลอง จํานวน 1 ชุด 0 7,000 สํานักปลัด

และเผยแพร

31 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑโฆษณา เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร 0 27,700 สํานักปลัด

และเผยแพร จํานวน 1 เครื่อง

32 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑไฟฟา เครื่องบันทึกเสียง MP3 0 4,000 สํานักปลัด

และวิทยุ จํานวน 1 เครื่อง

33 รักษาความสงบ คาครุภัณฑ ครุภัณฑ ชุดดับเพลิงภายในอาคาร จํานวน 0 50,000 สํานักปลัด

ภายใน เครื่องดับเพลิง 2 ชุด ๆ ละ 25,000 บาท

34 รักษาความสงบ คาครุภัณฑ ครุภัณฑ รถบรรทุกน้ําดับเพลิง ขนาด 0 3,500,000 สํานักปลัด

ภายใน เครื่องดับเพลิง 7,000 ลิตร ชนิด 6 ลอ

เครื่องดีเซล กําลังแรงมาไมนอย

กวา 250 แรงมา จํานวน 1 คัน
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35 รักษาความสงบ คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เครื่องปรับอากาศ ติดผนัง ขนาด 0 27,000 สํานักปลัด

ภายใน 24,000 BTU จํานวน 1 เครื่อง

36 รักษาความสงบ คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน ตูเก็บเอกสาร 4 ชั้น 0 5,000 สํานักปลัด

ภายใน จํานวน 1 ตู

37 รักษาความสงบ คาครุภัณฑ ครุภัณฑ เครื่องสํารองไฟฟา 0 2,500 สํานักปลัด

ภายใน คอมพิวเตอร จํานวน 1 เครื่อง

38 รักษาความสงบ คาครุภัณฑ ครุภัณฑ เลื่อยยนต จํานวน 1 เครื่อง 0 3,000 สํานักปลัด

ภายใน การเกษตร

39 สงเสริม คาครุภัณฑ ครุภัณฑโฆษณา จอรับภาพ ชนิดมอเตอรไฟฟา 0 30,000 สํานักปลัด

การทองเที่ยว และเผยแพร ขนาดเสนทแยงมุม 200 นิ้ว

จํานวน 1 ชุด

1,300,000 11,361,800รวม

หนา 17
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