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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 บางรายการไม่เป็นไปตามรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-
รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีปรับปรุงขึ้นใหม่ 

  เทศบาลเมืองลำพูน จึงได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ ่น (พ.ศ.  2561 - 2565) แก้ไข ครั ้งที ่ 1           
พ.ศ. 2564 ขึ ้น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น       
พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 เพื่อให้แผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นไปตามรูปแบบและการจำแนก
ประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ปรับปรุงขึ้นใหม่ และสามารถ
นำไปประกอบการพิจารณาขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ได้อย่างถูกต้อง และหวังเป็น
อย่างยิ่งว่าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) แก้ไข ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2564 ของเทศบาลเมืองลำพูน ฉบับนี้     
จะเป็นแนวทางในการพัฒนาเทศบาลที่มีประสิทธิภาพ และตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริงต่อไป 

 
        งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 
เทศบาลเมืองลำพูน 
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เหตุผลและความจำเป็น 

 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 
เพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น โดยแผนพัฒนาท้องถิ่นสามารถแก้ไข เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงได้ตามความจำเป็น
และเหมาะสม โดยให้เป็นไปตามระเบียบนี้ 
 ข้อ 4 “การแก้ไข” หมายความว่า การแก้ไขข้อผิดพลาดในแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือแผนการดำเนินงานให้
ถูกต้อง โดยไม่ทำให้วัตถุประสงค์และสาระสำคัญเดิมเปลี่ยนแปลงไป 
 ข้อ 21 การแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น 
 เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นได้เห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่นที่แก้ไขแล้ว ให้ปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผย   
ไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเห็นชอบ พร้อมทั้งแจ้งสภาท้องถิ่น อำเภอ และจังหวัดทราบด้วย 

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้กำหนดรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ -รายจ่าย งบประมาณ
รายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ปรับปรุงขึ้นใหม่ เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้เป็นแนวทางใน
การปฏิบัติงาน โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้การจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย รูปแบบการจัดทำงบประมาณ
รายจ่ายประจำปี การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ แบบคำของบประมาณเพื่อน ำไปประกอบการ
พิจารณาขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่มีความเชื่อมโยงโดยสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผน
ยุทธศาสตร์จังหวัด และแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งนี้ ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่การจัดข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เป็นต้นไป  

 เทศบาลเมืองลำพูน ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ของเทศบาลเมืองลำพูน ณ วันที่ 
14 มิถุนายน 2562 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ ่มเติม เปลี ่ยนแปลง ครั ้งที ่ 1          
พ.ศ. 2563 ของเทศบาลเมืองลำพูน ณ วันที่ 24 มีนาคม 2563 และได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 
2565) เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2564 ของเทศบาลเมืองลำพูน ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 โครงการ
พัฒนา/ครุภัณฑ์ที่ดำเนินการจัดทำบริการสาธารณะดังปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าว บางรายการไม่เป็นไปตาม
รูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น            
ที่ปรับปรุงขึ้นใหม่ ดังนั้น เทศบาลเมืองลำพูน จึงได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) แก้ไข ครั้งที่ 1 
พ.ศ. 2564 ของเทศบาลเมืองลำพูน ขึ้น เพ่ือให้แผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นไปตามรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-
รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ปรับปรุงขึ้นใหม่ และสามารถนำไปประกอบการ
พิจารณาขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ได้อย่างถูกต้อง 

 
 

 



ท่ี โครงการ/กิจกรรม หน้า/ล าดับท่ี หมายเหตุ
ข้อความเดิม ข้อความใหม่

1 โครงการส่งเสริมและปรับปรุงสภาพ หน้า 3-108 แผนงานเคหะและชุมชน แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา แก้ไขแผนงานให้ตรงตามรูปแบบและ
อาคารในเขตเมืองเก่าล าพูน ล าดับท่ี 4 กองช่าง กองช่าง การจ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย

แผนพัฒนาท้องถ่ิน งบประมาณรายจ่ายประจ าปีของ
(พ.ศ. 2561 - 2565) องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

2 โครงการก่อสร้างสนามกีฬาฟุตซอล หน้า 3-112 แผนงานเคหะและชุมชน แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา แก้ไขแผนงานให้ตรงตามรูปแบบและ
ล าดับท่ี 11 กองช่าง กองช่าง การจ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย
แผนพัฒนาท้องถ่ิน งบประมาณรายจ่ายประจ าปีของ
(พ.ศ. 2561 - 2565) องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

3 โครงการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือเนตร หน้า 3-119 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ แผนงานการศึกษา แก้ไขแผนงานให้ตรงตามรูปแบบและ
นารีและยุวกาชาด ล าดับท่ี 8 นันทนาการ การจ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย

แผนพัฒนาท้องถ่ิน กองการศึกษา กองการศึกษา งบประมาณรายจ่ายประจ าปีของ
(พ.ศ. 2561 - 2565) องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

4 โครงการศูนย์เกษตรปลอดภัยเทศบาล หน้า 38 แผนงานเคหะและชุมชน แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา แก้ไขแผนงานให้ตรงตามรูปแบบและ
เมืองล าพูน ล าดับท่ี 1 กองช่าง กองช่าง การจ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย

แผนพัฒนาท้องถ่ิน งบประมาณรายจ่ายประจ าปีของ
(พ.ศ. 2561 - 2565) องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
เพ่ิมเติม เปล่ียนแปลง
คร้ังท่ี 1/2563

รายละเอียดในการแก้ไข

แบบ ผ.02
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) แก้ไข คร้ังท่ี 1 พ.ศ. 2564
เทศบาลเมืองล าพูน

1. ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพการศึกษา เผยแพร่ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สืบสานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถ่ิน

หน้า 1



ท่ี โครงการ/กิจกรรม หน้า/ล าดับท่ี หมายเหตุ
ข้อความเดิม ข้อความใหม่

5 โครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ หน้า 39 แผนงานเคหะและชุมชน แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา แก้ไขแผนงานให้ตรงตามรูปแบบและ
เศรษฐกิจพอเพียงและแหล่งน้ าส ารอง ล าดับท่ี 2 กองช่าง กองช่าง การจ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย
ในเขตเมือง (พัฒนาแหล่งน้ าแก้มลิง) แผนพัฒนาท้องถ่ิน งบประมาณรายจ่ายประจ าปีของ

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

6 โครงการก่อสร้างฐานอนุสาวรีย์ หน้า 39 แผนงานเคหะและชุมชน แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา แก้ไขแผนงานให้ตรงตามรูปแบบและ
พระเจ้าอาทิตยราช ล าดับท่ี 3 กองช่าง กองช่าง การจ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย

แผนพัฒนาท้องถ่ิน งบประมาณรายจ่ายประจ าปีของ
(พ.ศ. 2561 - 2565) องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
เพ่ิมเติม เปล่ียนแปลง
คร้ังท่ี 1/2563

รายละเอียดในการแก้ไข

หน้า 2



ท่ี โครงการ/กิจกรรม หน้า/ล าดับท่ี หมายเหตุ
ข้อความเดิม ข้อความใหม่

1 โครงการเฝ้าระวังน ้าบริโภคและ หน้า 3-138 ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ยุทธศาสตร์ท่ี 3 แก้ไขแผนงานให้ตรงตามรูปแบบและ
อุปโภคในเขตเทศบาลเมืองล้าพูน ล้าดับท่ี 15 แผนงานเคหะและชุมชน แผนงานสาธารณสุข การจ้าแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย

แผนพัฒนาท้องถ่ิน กองสาธารณสุขฯ กองสาธารณสุขฯ งบประมาณรายจ่ายประจ้าปีของ
(พ.ศ. 2561 - 2565) องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

2 โครงการจัดตั งศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ หน้า 45 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน แผนงานสาธารณสุข แก้ไขแผนงานให้ตรงตามรูปแบบและ
ล้าดับท่ี 2 กองการแพทย์ กองการแพทย์ การจ้าแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย
แผนพัฒนาท้องถ่ิน งบประมาณรายจ่ายประจ้าปีของ
(พ.ศ. 2561 - 2565) องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
เพ่ิมเติม เปล่ียนแปลง
ครั งท่ี 1/2563

3 โครงการสร้างเสริมสุขภาพภายใน หน้า 46 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน แผนงานสาธารณสุข แก้ไขแผนงานให้ตรงตามรูปแบบและ
ชุมชน ล้าดับท่ี 3 กองการแพทย์ กองการแพทย์ การจ้าแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย

แผนพัฒนาท้องถ่ิน งบประมาณรายจ่ายประจ้าปีของ
(พ.ศ. 2561 - 2565) องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
เพ่ิมเติม เปล่ียนแปลง
ครั งท่ี 1/2563

รายละเอียดในการแก้ไข

2. ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอย่างย่ังยืน

แบบ ผ.02
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) แก้ไข คร้ังท่ี 1 พ.ศ. 2564
เทศบาลเมืองล าพูน

หน้า 3



ท่ี โครงการ/กิจกรรม หน้า/ล าดับท่ี หมายเหตุ
ข้อความเดิม ข้อความใหม่

1 โครงการส่งเสริมผู้ประกอบการ หน้า 3-170 แผนงานสาธารณสุข แผนงานการพาณิชย์ แก้ไขแผนงานให้ตรงตามรูปแบบและ
แต่งผม-เสริมสวย ล าดับท่ี 41 กองสาธารณสุขฯ กองสาธารณสุขฯ การจ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย

แผนพัฒนาท้องถ่ิน งบประมาณรายจ่ายประจ าปีของ
(พ.ศ. 2561 - 2565) องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

2 โครงการส่งเสริมผู้ประกอบการร้าน หน้า 3-170 แผนงานสาธารณสุข แผนงานการพาณิชย์ แก้ไขแผนงานให้ตรงตามรูปแบบและ
อาหารแผงลอย ล าดับท่ี 42 กองสาธารณสุขฯ กองสาธารณสุขฯ การจ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย

แผนพัฒนาท้องถ่ิน งบประมาณรายจ่ายประจ าปีของ
(พ.ศ. 2561 - 2565) องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

3 โครงการตลาดสดน่าซ้ือ หน้า 3-171 แผนงานสาธารณสุข แผนงานการพาณิชย์ แก้ไขแผนงานให้ตรงตามรูปแบบและ
ล าดับท่ี 43 กองสาธารณสุขฯ กองสาธารณสุขฯ การจ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย
แผนพัฒนาท้องถ่ิน งบประมาณรายจ่ายประจ าปีของ
(พ.ศ. 2561 - 2565) องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

4 โครงการร่วมใจแก้ไขปัญหาน้ ามัน หน้า 3-174 แผนงานสาธารณสุข แผนงานการพาณิชย์ แก้ไขแผนงานให้ตรงตามรูปแบบและ
ทอดซ้ า ล าดับท่ี 51 กองสาธารณสุขฯ กองสาธารณสุขฯ การจ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย

แผนพัฒนาท้องถ่ิน งบประมาณรายจ่ายประจ าปีของ
(พ.ศ. 2561 - 2565) องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

รายละเอียดในการแก้ไข

แบบ ผ.02
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) แก้ไข คร้ังท่ี 1 พ.ศ. 2564
เทศบาลเมืองล าพูน

3. ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาด้านสาธารณสุขและคุณภาพชีวิต

หน้า 4



ท่ี โครงการ/กิจกรรม หน้า/ล าดับท่ี หมายเหตุ
ข้อความเดิม ข้อความใหม่

5 โครงการสวัสดิการสงเคราะห์และ หน้า 3-199 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน แผนงานสังคมสงเคราะห์ แก้ไขแผนงานให้ตรงตามรูปแบบและ
ช่วยเหลือประชาชน ล าดับท่ี 4 กองสวัสดิการสังคม กองสวัสดิการสังคม การจ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย

แผนพัฒนาท้องถ่ิน งบประมาณรายจ่ายประจ าปีของ
(พ.ศ. 2561 - 2565) องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

6 โครงการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหา หน้า 3-202 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน แผนงานสังคมสงเคราะห์ แก้ไขแผนงานให้ตรงตามรูปแบบและ
ทางสังคม (เด็ก/สตรี/ผู้พิการ/ผู้ด้อย ล าดับท่ี 10 กองสวัสดิการสังคม กองสวัสดิการสังคม การจ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย
โอกาส) แผนพัฒนาท้องถ่ิน งบประมาณรายจ่ายประจ าปีของ

(พ.ศ. 2561 - 2565) องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
7 โครงการประชาสัมพันธ์การข้ึน หน้า 3-202 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน แผนงานสังคมสงเคราะห์ แก้ไขแผนงานให้ตรงตามรูปแบบและ

ทะเบียน เพ่ือขอรับสวัสดิการเบ้ียยังชีพ ล าดับท่ี 11 กองสวัสดิการสังคม กองสวัสดิการสังคม การจ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย
ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ติดเช้ือ แผนพัฒนาท้องถ่ิน งบประมาณรายจ่ายประจ าปีของ

(พ.ศ. 2561 - 2565) องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
8 โครงการสนับสนุนการด าเนินงาน หน้า 3-203 ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ยุทธศาสตร์ท่ี 5 แก้ไขแผนงานให้ตรงตามรูปแบบและ

กองทุนแม่ของแผ่นดิน ล าดับท่ี 12 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน การจ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย
แผนพัฒนาท้องถ่ิน กองสวัสดิการสังคม กองสวัสดิการสังคม งบประมาณรายจ่ายประจ าปีของ
(พ.ศ. 2561 - 2565) องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

9 โครงการพัฒนาศักยภาพสตรีในเขต หน้า 3-204 ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ยุทธศาสตร์ท่ี 5 แก้ไขแผนงานให้ตรงตามรูปแบบและ
เทศบาลเมืองล าพูน ล าดับท่ี 16 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน การจ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย

แผนพัฒนาท้องถ่ิน กองสวัสดิการสังคม กองสวัสดิการสังคม งบประมาณรายจ่ายประจ าปีของ
(พ.ศ. 2561 - 2565) องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

10 โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุม หน้า 3-207 แผนงานการพาณิชย์ แผนงานสาธารณสุข แก้ไขแผนงานให้ตรงตามรูปแบบและ
โรคไข้หวัดนก ล าดับท่ี 1 กองสาธารณสุขฯ กองสาธารณสุขฯ การจ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย

แผนพัฒนาท้องถ่ิน งบประมาณรายจ่ายประจ าปีของ
(พ.ศ. 2561 - 2565) องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

รายละเอียดในการแก้ไข

หน้า 5



ท่ี โครงการ/กิจกรรม หน้า/ล าดับท่ี หมายเหตุ
ข้อความเดิม ข้อความใหม่

11 โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุม หน้า 3-207 แผนงานการพาณิชย์ แผนงานสาธารณสุข แก้ไขแผนงานให้ตรงตามรูปแบบและ
โรคพิษสุนัขบ้า ล าดับท่ี 2 กองสาธารณสุขฯ กองสาธารณสุขฯ การจ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย

แผนพัฒนาท้องถ่ิน งบประมาณรายจ่ายประจ าปีของ
(พ.ศ. 2561 - 2565) องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

12 โครงการควบคุมยุงลายเพ่ือป้องกัน หน้า 3-208 แผนงานการพาณิชย์ แผนงานสาธารณสุข แก้ไขแผนงานให้ตรงตามรูปแบบและ
โรคไข้เลือดออก ล าดับท่ี 3 กองสาธารณสุขฯ กองสาธารณสุขฯ การจ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย

แผนพัฒนาท้องถ่ิน งบประมาณรายจ่ายประจ าปีของ
(พ.ศ. 2561 - 2565) องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

รายละเอียดในการแก้ไข

หน้า 6



ท่ี โครงการ/กิจกรรม หน้า/ล าดับท่ี หมายเหตุ
ข้อความเดิม ข้อความใหม่

1 ก่อสร้างซุ้มป้ายต้อนรับ หน้า 3-211 แผนงานเคหะและชุมชน แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา แก้ไขแผนงานให้ตรงตามรูปแบบและ
ล าดับท่ี 1 กองช่าง กองช่าง การจ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย
แผนพัฒนาท้องถ่ิน งบประมาณรายจ่ายประจ าปีของ
(พ.ศ. 2561 - 2565) องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

2 โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน หน้า 3-216 แผนงานเคหะและชุมชน แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา แก้ไขแผนงานให้ตรงตามรูปแบบและ
ทางเท้า ซอย ภายในเขตเทศบาล ถึงหน้า 3-230 กองช่าง กองช่าง การจ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย

ล าดับท่ี 5 งบประมาณรายจ่ายประจ าปีของ
แผนพัฒนาท้องถ่ิน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
(พ.ศ. 2561 - 2565)

3 โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้า หน้า 3-231 แผนงานเคหะและชุมชน แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา แก้ไขแผนงานให้ตรงตามรูปแบบและ
สาธารณะ ถึงหน้า 3-233 กองช่าง กองช่าง การจ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย

ล าดับท่ี 7 งบประมาณรายจ่ายประจ าปีของ
แผนพัฒนาท้องถ่ิน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
(พ.ศ. 2561 - 2565)

รายละเอียดในการแก้ไข

แบบ ผ.02
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) แก้ไข คร้ังท่ี 1 พ.ศ. 2564
เทศบาลเมืองล าพูน

4. ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาด้านระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน ภูมิสถาปัตยกรรมในเขตเมืองเก่า รวมท้ังพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว

หน้า 7



ท่ี โครงการ/กิจกรรม หน้า/ล าดับท่ี หมายเหตุ
ข้อความเดิม ข้อความใหม่

4 โครงการก่อสร้างระบบไฟฟ้า หน้า 3-234 แผนงานเคหะและชุมชน แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา แก้ไขแผนงานให้ตรงตามรูปแบบและ
แสงสว่างสาธารณะ ถึงหน้า 3-237 กองช่าง กองช่าง การจ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย

ล าดับท่ี 8 งบประมาณรายจ่ายประจ าปีของ
แผนพัฒนาท้องถ่ิน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
(พ.ศ. 2561 - 2565)

5 โครงการพัฒนาการใช้ประโยชน์ท่ีดิน หน้า 3-238 แผนงานเคหะและชุมชน แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา แก้ไขแผนงานให้ตรงตามรูปแบบและ
ล าดับท่ี 10 กองช่าง กองช่าง การจ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย
แผนพัฒนาท้องถ่ิน งบประมาณรายจ่ายประจ าปีของ
(พ.ศ. 2561 - 2565) องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

6 โครงการศึกษาการวางผังเมืองเฉพาะ หน้า 3-239 แผนงานเคหะและชุมชน แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา แก้ไขแผนงานให้ตรงตามรูปแบบและ
และแนวทางการพัฒนาเมือง ล าดับท่ี 12 กองช่าง กองช่าง การจ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย

แผนพัฒนาท้องถ่ิน งบประมาณรายจ่ายประจ าปีของ
(พ.ศ. 2561 - 2565) องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

7 โครงการขยายไฟส่องสว่างภายใน หน้า 3-244 แผนงานเคหะและชุมชน แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา แก้ไขแผนงานให้ตรงตามรูปแบบและ
ชุมชน ล าดับท่ี 24 กองช่าง กองช่าง การจ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย

แผนพัฒนาท้องถ่ิน งบประมาณรายจ่ายประจ าปีของ
(พ.ศ. 2561 - 2565) องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

8 โครงการปรับปรุงลานกีฬา หน้า 3-244 แผนงานเคหะและชุมชน แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา แก้ไขแผนงานให้ตรงตามรูปแบบและ
ล าดับท่ี 27 กองช่าง กองช่าง การจ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย
แผนพัฒนาท้องถ่ิน งบประมาณรายจ่ายประจ าปีของ
(พ.ศ. 2561 - 2565) องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

รายละเอียดในการแก้ไข

หน้า 8



ท่ี โครงการ/กิจกรรม หน้า/ล าดับท่ี หมายเหตุ
ข้อความเดิม ข้อความใหม่

9 โครงการจัดท าแนวร้ัวชุมชน หน้า 3-247 แผนงานเคหะและชุมชน แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา แก้ไขแผนงานให้ตรงตามรูปแบบและ
ล าดับท่ี 37 กองช่าง กองช่าง การจ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย
แผนพัฒนาท้องถ่ิน งบประมาณรายจ่ายประจ าปีของ
(พ.ศ. 2561 - 2565) องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

10 โครงการติดต้ังระบบโทรทัศน์วงจรปิด หน้า 3-251 ยุทธศาสตร์ท่ี 4 ยุทธศาสตร์ท่ี 6 แก้ไขแผนงานให้ตรงตามรูปแบบและ
(CCTV) ภายในเขตเทศบาล ล าดับท่ี 46 แผนงานเคหะและชุมชน แผนงานการรักษาความสงบภายใน การจ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย

แผนพัฒนาท้องถ่ิน กองช่าง ส านักปลัดฯ งบประมาณรายจ่ายประจ าปีของ
(พ.ศ. 2561 - 2565) องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

11 โครงการปรับปรุงห้องน้ า หน้า 3-252 แผนงานเคหะและชุมชน แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา แก้ไขแผนงานให้ตรงตามรูปแบบและ
ล าดับท่ี 51 กองช่าง กองช่าง การจ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย
แผนพัฒนาท้องถ่ิน งบประมาณรายจ่ายประจ าปีของ
(พ.ศ. 2561 - 2565) องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

12 โครงการจัดท าข่วงเมืองหละปูน หน้า 3-253 แผนงานเคหะและชุมชน แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา แก้ไขแผนงานให้ตรงตามรูปแบบและ
ล าดับท่ี 54 กองช่าง กองช่าง การจ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย
แผนพัฒนาท้องถ่ิน งบประมาณรายจ่ายประจ าปีของ
(พ.ศ. 2561 - 2565) องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

13 โครงการก่อสร้างระบบไฟฟ้าแสงสว่าง หน้า 3-253 แผนงานเคหะและชุมชน แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา แก้ไขแผนงานให้ตรงตามรูปแบบและ
สาธารณะในเขตเมืองอนุรักษ์ล าพูน ล าดับท่ี 55 กองช่าง กองช่าง การจ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย

แผนพัฒนาท้องถ่ิน งบประมาณรายจ่ายประจ าปีของ
(พ.ศ. 2561 - 2565) องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

14 โครงการบริหารจัดการเมืองอัจฉริยะ หน้า 3-255 ยุทธศาสตร์ท่ี 4 ยุทธศาสตร์ท่ี 6 แก้ไขแผนงานให้ตรงตามรูปแบบและ
เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ประชาชน ล าดับท่ี 59 แผนงานเคหะและชุมชน แผนงานการรักษาความสงบภายใน การจ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย
ผ่านระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด แผนพัฒนาท้องถ่ิน กองช่าง ส านักปลัดฯ งบประมาณรายจ่ายประจ าปีของ
(CCTV) ในเขตพ้ืนท่ีเทศบาลเมืองล าพูน (พ.ศ. 2561 - 2565) องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

รายละเอียดในการแก้ไข

หน้า 9



ท่ี โครงการ/กิจกรรม หน้า/ล าดับท่ี หมายเหตุ
ข้อความเดิม ข้อความใหม่

15 โครงการปรับปรุงและขยายพ้ืนท่ีศาล หน้า 3-282 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา แก้ไขแผนงานให้ตรงตามรูปแบบและ
เจ้าแม่จามเทวี ล าดับท่ี 10 นันทนาการ การจ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย

แผนพัฒนาท้องถ่ิน กองช่าง กองช่าง งบประมาณรายจ่ายประจ าปีของ
(พ.ศ. 2561 - 2565) องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

16 โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน ซอย หน้า 48 - 56 แผนงานเคหะและชุมชน แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา แก้ไขแผนงานให้ตรงตามรูปแบบและ
ภายในเขตเทศบาล ล าดับท่ี 1 กองช่าง กองช่าง การจ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย

แผนพัฒนาท้องถ่ิน งบประมาณรายจ่ายประจ าปีของ
(พ.ศ. 2561 - 2565) องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
เพ่ิมเติม เปล่ียนแปลง
คร้ังท่ี 1/2563

17 โครงการปรับปรุงหอนาฬิกา หน้า 56 แผนงานเคหะและชุมชน แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา แก้ไขแผนงานให้ตรงตามรูปแบบและ
ล าดับท่ี 2 กองช่าง กองช่าง การจ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย
แผนพัฒนาท้องถ่ิน งบประมาณรายจ่ายประจ าปีของ
(พ.ศ. 2561 - 2565) องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
เพ่ิมเติม เปล่ียนแปลง
คร้ังท่ี 1/2563

18 โครงการติดต้ังปรับปรุงไฟฟ้าแสงสว่าง หน้า 60 แผนงานเคหะและชุมชน แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา แก้ไขแผนงานให้ตรงตามรูปแบบและ
LED Smart City ล าดับท่ี 7 กองช่าง กองช่าง การจ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย

แผนพัฒนาท้องถ่ิน งบประมาณรายจ่ายประจ าปีของ
(พ.ศ. 2561 - 2565) องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
เพ่ิมเติม เปล่ียนแปลง
คร้ังท่ี 1/2563

รายละเอียดในการแก้ไข

หน้า 10



ท่ี โครงการ/กิจกรรม หน้า/ล าดับท่ี หมายเหตุ
ข้อความเดิม ข้อความใหม่

19 โครงการก่อสร้างระบบไฟฟ้าแสงสว่าง หน้า 65 แผนงานเคหะและชุมชน แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา แก้ไขแผนงานให้ตรงตามรูปแบบและ
สาธารณะ ล าดับท่ี 10 กองช่าง กองช่าง การจ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย

แผนพัฒนาท้องถ่ิน งบประมาณรายจ่ายประจ าปีของ
(พ.ศ. 2561 - 2565) องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
เพ่ิมเติม เปล่ียนแปลง
คร้ังท่ี 1/2563

20 โครงการปรับปรุงพ้ืน ค.ส.ล. ต่อเติม หน้า 66 แผนงานเคหะและชุมชน แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา แก้ไขแผนงานให้ตรงตามรูปแบบและ
อาคารด้านหลังกองวิชาการ ส านักงาน ล าดับท่ี 12 กองช่าง กองช่าง การจ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย
เทศบาลเมืองล าพูน แผนพัฒนาท้องถ่ิน งบประมาณรายจ่ายประจ าปีของ

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

21 โครงการพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวชุมชน หน้า 67 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ แก้ไขแผนงานให้ตรงตามรูปแบบและ
(ศาลเจ้าพ่อเจ็ดเมือง) ล าดับท่ี 1 นันทนาการ การจ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย

แผนพัฒนาท้องถ่ิน ส านักปลัดฯ ส านักปลัดฯ งบประมาณรายจ่ายประจ าปีของ
(พ.ศ. 2561 - 2565) องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
เพ่ิมเติม เปล่ียนแปลง
คร้ังท่ี 1/2563

22 โครงการส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิง หน้า 67 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ แก้ไขแผนงานให้ตรงตามรูปแบบและ
วัฒนธรรม ล าดับท่ี 2 นันทนาการ การจ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย

แผนพัฒนาท้องถ่ิน ส านักปลัดฯ ส านักปลัดฯ งบประมาณรายจ่ายประจ าปีของ
(พ.ศ. 2561 - 2565) องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
เพ่ิมเติม เปล่ียนแปลง
คร้ังท่ี 1/2563

รายละเอียดในการแก้ไข

หน้า 11



ท่ี โครงการ/กิจกรรม หน้า/ล าดับท่ี หมายเหตุ
ข้อความเดิม ข้อความใหม่

23 โครงการพัฒนาแหล่งท่องเท่ียว หน้า 67 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ แก้ไขแผนงานให้ตรงตามรูปแบบและ
ภายในชุมชนจามเทวี ล าดับท่ี 4 นันทนาการ การจ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย

แผนพัฒนาท้องถ่ิน ส านักปลัดฯ ส านักปลัดฯ งบประมาณรายจ่ายประจ าปีของ
(พ.ศ. 2561 - 2565) องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
เพ่ิมเติม เปล่ียนแปลง
คร้ังท่ี 1/2563

24 โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมชุมชน หน้า 68 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ แก้ไขแผนงานให้ตรงตามรูปแบบและ
ล าดับท่ี 5 นันทนาการ การจ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย
แผนพัฒนาท้องถ่ิน ส านักปลัดฯ ส านักปลัดฯ งบประมาณรายจ่ายประจ าปีของ
(พ.ศ. 2561 - 2565) องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
เพ่ิมเติม เปล่ียนแปลง
คร้ังท่ี 1/2563

25 โครงการติดต้ังกล้องวงจรปิด (CCTV) หน้า 73 แผนงานเคหะและชุมชน แผนงานการรักษาความสงบภายใน แก้ไขแผนงานให้ตรงตามรูปแบบและ
ล าดับท่ี 1 กองช่าง ส านักปลัดฯ การจ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย
แผนพัฒนาท้องถ่ิน งบประมาณรายจ่ายประจ าปีของ
(พ.ศ. 2561 - 2565) องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
เพ่ิมเติม เปล่ียนแปลง
คร้ังท่ี 1/2563

26 โครงการก่อสร้าง ปรับปรุงถนน หน้า 8 - 9 แผนงานเคหะและชุมชน แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา แก้ไขแผนงานให้ตรงตามรูปแบบและ
ทางเท้า ซอย ภายในเขตเทศบาล ล าดับท่ี 2 กองช่าง กองช่าง การจ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย

แผนพัฒนาท้องถ่ิน งบประมาณรายจ่ายประจ าปีของ
(พ.ศ. 2561 - 2565) องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
เพ่ิมเติม เปล่ียนแปลง
คร้ังท่ี 2/2564

รายละเอียดในการแก้ไข

หน้า 12



ท่ี โครงการ/กิจกรรม หน้า/ล าดับท่ี หมายเหตุ
ข้อความเดิม ข้อความใหม่

27 โครงการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่า หน้า 10 แผนงานเคหะและชุมชน แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา แก้ไขแผนงานให้ตรงตามรูปแบบและ
ล าพูน ล าดับท่ี 3 กองช่าง กองช่าง การจ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย

แผนพัฒนาท้องถ่ิน งบประมาณรายจ่ายประจ าปีของ
(พ.ศ. 2561 - 2565) องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
เพ่ิมเติม เปล่ียนแปลง
คร้ังท่ี 2/2564

รายละเอียดในการแก้ไข

หน้า 13



ท่ี โครงการ/กิจกรรม หน้า/ล าดับท่ี หมายเหตุ
ข้อความเดิม ข้อความใหม่

1 โครงการจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน หน้า 3-284 แผนงานบริหารงานท่ัวไป แผนงานบริหารงานท่ัวไป แก้ไขแผนงานให้ตรงตามรูปแบบและ
ล าดับท่ี 1 กองวิชาการและแผนงาน กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ การจ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย
แผนพัฒนาท้องถ่ิน งบประมาณรายจ่ายประจ าปีของ
(พ.ศ. 2561 - 2565) องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

2 โครงการส่งเสริมเผยแพร่ความรู้ด้าน หน้า 3-286 โครงการส่งเสริมเผยแพร่ความรู้ด้าน โครงการฝึกอบรมส่งเสริมและเผยแพร่ แก้ไขแผนงานให้ตรงตามรูปแบบและ
กฎหมาย ล าดับท่ี 3 กฎหมาย ความรู้ด้านกฎหมาย การจ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย
(อบรมให้ความรู้ด้านกฎหมาย) แผนพัฒนาท้องถ่ิน ยุทธศาสตร์ท่ี 5 ยุทธศาสตร์ท่ี 6 งบประมาณรายจ่ายประจ าปีของ

(พ.ศ. 2561 - 2565) แผนงานบริหารงานท่ัวไป แผนงานบริหารงานท่ัวไป องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
กองวิชาการและแผนงาน ส านักปลัดฯ

3 โครงการส่งเสริมเผยแพร่ความรู้ด้าน หน้า 3-286 โครงการส่งเสริมเผยแพร่ความรู้ด้าน โครงการส่งเสริมและเผยแพร่ความรู้ แก้ไขแผนงานให้ตรงตามรูปแบบและ
กฎหมาย ล าดับท่ี 3 กฎหมาย ตามพรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ การจ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย
(เผยแพร่ความรู้พรบ.ข้อมูลข่าวสาร แผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ. 2540 งบประมาณรายจ่ายประจ าปีของ
ทางราชการ) (พ.ศ. 2561 - 2565) ยุทธศาสตร์ท่ี 5 ยุทธศาสตร์ท่ี 6 องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

แผนงานบริหารงานท่ัวไป แผนงานบริหารงานท่ัวไป
กองวิชาการและแผนงาน ส านักปลัดฯ

รายละเอียดในการแก้ไข

แบบ ผ.02
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) แก้ไข คร้ังท่ี 1 พ.ศ. 2564
เทศบาลเมืองล าพูน

5. ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาด้านการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน และการมีส่วนร่วมของประชาชน
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ท่ี โครงการ/กิจกรรม หน้า/ล าดับท่ี หมายเหตุ
ข้อความเดิม ข้อความใหม่

4 โครงการส่ือประชาสัมพันธ์ หน้า 3-289 แผนงานบริหารงานท่ัวไป แผนงานบริหารงานท่ัวไป แก้ไขแผนงานให้ตรงตามรูปแบบและ
ล าดับท่ี 4 กองวิชาการและแผนงาน กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ การจ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย
แผนพัฒนาท้องถ่ิน งบประมาณรายจ่ายประจ าปีของ
(พ.ศ. 2561 - 2565) องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

5 โครงการพัฒนา Website เทศบาล หน้า 3-291 ยุทธศาสตร์ท่ี 5 ยุทธศาสตร์ท่ี 6 แก้ไขแผนงานให้ตรงตามรูปแบบและ
เมืองล าพูน ล าดับท่ี 5 แผนงานบริหารงานท่ัวไป แผนงานบริหารงานท่ัวไป การจ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย

แผนพัฒนาท้องถ่ิน กองวิชาการและแผนงาน กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ งบประมาณรายจ่ายประจ าปีของ
(พ.ศ. 2561 - 2565) องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

6 โครงการส่งเสริมความรู้ด้านงาน หน้า 3-291 ยุทธศาสตร์ท่ี 5 ยุทธศาสตร์ท่ี 6 แก้ไขแผนงานให้ตรงตามรูปแบบและ
ทะเบียนราษฎร ล าดับท่ี 6 แผนงานบริหารงานท่ัวไป แผนงานบริหารงานท่ัวไป การจ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย

แผนพัฒนาท้องถ่ิน ส านักปลัดฯ ส านักปลัดฯ งบประมาณรายจ่ายประจ าปีของ
(พ.ศ. 2561 - 2565) องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

7 โครงการเทศบาลเคล่ือนท่ี หน้า 3-292 ยุทธศาสตร์ท่ี 5 ยุทธศาสตร์ท่ี 6 แก้ไขแผนงานให้ตรงตามรูปแบบและ
ล าดับท่ี 7 แผนงานบริหารงานท่ัวไป แผนงานบริหารงานท่ัวไป การจ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย
แผนพัฒนาท้องถ่ิน ส านักปลัดฯ ส านักปลัดฯ งบประมาณรายจ่ายประจ าปีของ
(พ.ศ. 2561 - 2565) องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

8 โครงการจัดต้ังศูนย์ช่วยเหลือประชาชน หน้า 3-293 ยุทธศาสตร์ท่ี 5 ยุทธศาสตร์ท่ี 6 แก้ไขแผนงานให้ตรงตามรูปแบบและ
ล าดับท่ี 8 แผนงานบริหารงานท่ัวไป แผนงานบริหารงานท่ัวไป การจ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย
แผนพัฒนาท้องถ่ิน ส านักปลัดฯ ส านักปลัดฯ งบประมาณรายจ่ายประจ าปีของ
(พ.ศ. 2561 - 2565) องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

9 โครงการสัมมนาคณะกรรมการสถาน หน้า 3-294 ยุทธศาสตร์ท่ี 5 ยุทธศาสตร์ท่ี 1 แก้ไขแผนงานให้ตรงตามรูปแบบและ
ศึกษาข้ันพ้ืนฐานโรงเรียนสังกัด ล าดับท่ี 1 แผนงานการศึกษา แผนงานการศึกษา การจ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย
เทศบาลเมืองล าพูน แผนพัฒนาท้องถ่ิน กองการศึกษา กองการศึกษา งบประมาณรายจ่ายประจ าปีของ

(พ.ศ. 2561 - 2565) องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

รายละเอียดในการแก้ไข
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ท่ี โครงการ/กิจกรรม หน้า/ล าดับท่ี หมายเหตุ
ข้อความเดิม ข้อความใหม่

10 โครงการพัฒนารูปแบบการบริหาร หน้า 3-294 ยุทธศาสตร์ท่ี 5 ยุทธศาสตร์ท่ี 1 แก้ไขแผนงานให้ตรงตามรูปแบบและ
โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (SBMLD) ล าดับท่ี 2 แผนงานการศึกษา แผนงานการศึกษา การจ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย

แผนพัฒนาท้องถ่ิน กองการศึกษา กองการศึกษา งบประมาณรายจ่ายประจ าปีของ
(พ.ศ. 2561 - 2565) องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

11 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร หน้า 3-295 ยุทธศาสตร์ท่ี 5 ยุทธศาสตร์ท่ี 1 แก้ไขแผนงานให้ตรงตามรูปแบบและ
สถานศึกษา ล าดับท่ี 3 แผนงานการศึกษา แผนงานการศึกษา การจ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย

แผนพัฒนาท้องถ่ิน กองการศึกษา กองการศึกษา งบประมาณรายจ่ายประจ าปีของ
(พ.ศ. 2561 - 2565) องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

12 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัด หน้า 3-296 ยุทธศาสตร์ท่ี 5 ยุทธศาสตร์ท่ี 1 แก้ไขแผนงานให้ตรงตามรูปแบบและ
การศึกษาต้ังแต่ระดับอนุบาลจนถึง ล าดับท่ี 4 แผนงานการศึกษา แผนงานการศึกษา การจ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (เรียนฟรี 15 ปี) แผนพัฒนาท้องถ่ิน กองการศึกษา กองการศึกษา งบประมาณรายจ่ายประจ าปีของ

(พ.ศ. 2561 - 2565) องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
13 โครงการส่งเสริมองค์กรปกครองส่วน หน้า 3-297 ยุทธศาสตร์ท่ี 5 ยุทธศาสตร์ท่ี 1 แก้ไขแผนงานให้ตรงตามรูปแบบและ

ท้องถ่ินท่ีจัดท าแผนพัฒนาการศึกษา ล าดับท่ี 5 แผนงานการศึกษา แผนงานการศึกษา การจ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย
ดีเด่น แผนพัฒนาท้องถ่ิน กองการศึกษา กองการศึกษา งบประมาณรายจ่ายประจ าปีของ

(พ.ศ. 2561 - 2565) องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

รายละเอียดในการแก้ไข
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ท่ี โครงการ/กิจกรรม หน้า/ล าดับท่ี หมายเหตุ
ข้อความเดิม ข้อความใหม่

1 โครงการถ่ายโอนงาน/กิจกรรมบริการ หน้า 3-302 แผนงานบริหารงานท่ัวไป แผนงานบริหารงานท่ัวไป แก้ไขแผนงานให้ตรงตามรูปแบบและ
สาธารณะ ล าดับท่ี 1 กองวิชาการและแผนงาน ส านักปลัดฯ การจ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย

แผนพัฒนาท้องถ่ิน งบประมาณรายจ่ายประจ าปีของ
(พ.ศ. 2561 - 2565) องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

2 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือ หน้า 3-302 แผนงานบริหารงานท่ัวไป แผนงานบริหารงานท่ัวไป แก้ไขแผนงานให้ตรงตามรูปแบบและ
การเรียนชุมชน ล าดับท่ี 2 กองวิชาการและแผนงาน กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ การจ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย

แผนพัฒนาท้องถ่ิน งบประมาณรายจ่ายประจ าปีของ
(พ.ศ. 2561 - 2565) องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

3 โครงการจัดท าเทศบัญญัติงบประมาณ หน้า 3-303 แผนงานบริหารงานท่ัวไป แผนงานบริหารงานท่ัวไป แก้ไขแผนงานให้ตรงตามรูปแบบและ
รายจ่ายประจ าปีของเทศบาลและ ล าดับท่ี 3 กองวิชาการและแผนงาน กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ การจ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย แผนพัฒนาท้องถ่ิน งบประมาณรายจ่ายประจ าปีของ
เพ่ิมเติม (พ.ศ. 2561 - 2565) องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

4 โครงการป้องกันและปราบปราม หน้า 3-303 แผนงานบริหารงานท่ัวไป แผนงานบริหารงานท่ัวไป แก้ไขแผนงานให้ตรงตามรูปแบบและ
การทุจริตใน อปท. ล าดับท่ี 4 กองวิชาการและแผนงาน ส านักปลัดฯ การจ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย

แผนพัฒนาท้องถ่ิน งบประมาณรายจ่ายประจ าปีของ
(พ.ศ. 2561 - 2565) องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

รายละเอียดในการแก้ไข

แบบ ผ.02
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) แก้ไข คร้ังท่ี 1 พ.ศ. 2564
เทศบาลเมืองล าพูน

6. ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาด้านสังคม การเมือง การบริหารราชการท้องถ่ินให้เป็นไปตามหลักการบริหารจัดการท่ีดี

หน้า 17



ท่ี โครงการ/กิจกรรม หน้า/ล าดับท่ี หมายเหตุ
ข้อความเดิม ข้อความใหม่

5 โครงการฝึกอบรม สัมมนาพนักงาน หน้า 3-306 แผนงานบริหารงานท่ัวไป แผนงานบริหารงานท่ัวไป แก้ไขแผนงานให้ตรงตามรูปแบบและ
เทศบาล ลูกจ้างประจ า และพนักงาน ล าดับท่ี 11 ส านักปลัดฯ กองการเจ้าหน้าท่ี การจ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย
จ้าง แผนพัฒนาท้องถ่ิน งบประมาณรายจ่ายประจ าปีของ

(พ.ศ. 2561 - 2565) องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
6 โครงการอบรม สัมมนาคณะผู้บริหาร หน้า 3-307 แผนงานบริหารงานท่ัวไป แผนงานบริหารงานท่ัวไป แก้ไขแผนงานให้ตรงตามรูปแบบและ

และสมาชิกสภาเทศบาลเมืองล าพูน ล าดับท่ี 12 ส านักปลัดฯ กองการเจ้าหน้าท่ี การจ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย
แผนพัฒนาท้องถ่ิน งบประมาณรายจ่ายประจ าปีของ
(พ.ศ. 2561 - 2565) องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

7 โครงการอบรมผู้บริหารและพนักงาน หน้า 3-307 แผนงานบริหารงานท่ัวไป แผนงานบริหารงานท่ัวไป แก้ไขแผนงานให้ตรงตามรูปแบบและ
เทศบาลเมืองล าพูน ล าดับท่ี 13 ส านักปลัดฯ กองการเจ้าหน้าท่ี การจ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย

แผนพัฒนาท้องถ่ิน งบประมาณรายจ่ายประจ าปีของ
(พ.ศ. 2561 - 2565) องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

8 โครงการอบรมจริยธรรมคณะผู้บริหาร หน้า 3-307 แผนงานบริหารงานท่ัวไป แผนงานบริหารงานท่ัวไป แก้ไขแผนงานให้ตรงตามรูปแบบและ
พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า และ ล าดับท่ี 14 ส านักปลัดฯ กองการเจ้าหน้าท่ี การจ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย
พนักงานจ้างเทศบาลเมืองล าพูน แผนพัฒนาท้องถ่ิน งบประมาณรายจ่ายประจ าปีของ

(พ.ศ. 2561 - 2565) องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
9 โครงการปรับปรุงโครงสร้างการบริหาร หน้า 3-308 แผนงานบริหารงานท่ัวไป แผนงานบริหารงานท่ัวไป แก้ไขแผนงานให้ตรงตามรูปแบบและ

งานของเทศบาล ล าดับท่ี 15 ส านักปลัดฯ กองการเจ้าหน้าท่ี การจ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย
แผนพัฒนาท้องถ่ิน งบประมาณรายจ่ายประจ าปีของ
(พ.ศ. 2561 - 2565) องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

10 โครงการระบบงานฐานข้อมูลเพ่ือการ หน้า 3-313 แผนงานบริหารงานท่ัวไป แผนงานบริหารงานท่ัวไป แก้ไขแผนงานให้ตรงตามรูปแบบและ
บริหารจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ล าดับท่ี 22 กองวิชาการและแผนงาน กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ การจ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย
(E-Office) เทศบาลเมืองล าพูน แผนพัฒนาท้องถ่ิน งบประมาณรายจ่ายประจ าปีของ

(พ.ศ. 2561 - 2565) องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

รายละเอียดในการแก้ไข
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ท่ี โครงการ/กิจกรรม หน้า/ล าดับท่ี หมายเหตุ
ข้อความเดิม ข้อความใหม่

11 โครงการจัดท าแผนการด าเนินงาน หน้า 3-316 แผนงานบริหารงานท่ัวไป แผนงานบริหารงานท่ัวไป แก้ไขแผนงานให้ตรงตามรูปแบบและ
ล าดับท่ี 28 กองวิชาการและแผนงาน กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ การจ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย
แผนพัฒนาท้องถ่ิน งบประมาณรายจ่ายประจ าปีของ
(พ.ศ. 2561 - 2565) องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

12 โครงการติดตามและประเมินผล หน้า 3-317 แผนงานบริหารงานท่ัวไป แผนงานบริหารงานท่ัวไป แก้ไขแผนงานให้ตรงตามรูปแบบและ
โครงการและการปฏิบัติงานของ ล าดับท่ี 29 กองวิชาการและแผนงาน กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ การจ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย
เทศบาล แผนพัฒนาท้องถ่ิน งบประมาณรายจ่ายประจ าปีของ

(พ.ศ. 2561 - 2565) องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
13 โครงการติดต้ังกล้องวงจรปิด (CCTV) หน้า 3-329 แผนงานเคหะและชุมชน แผนงานการรักษาความสงบภายใน แก้ไขแผนงานให้ตรงตามรูปแบบและ

ล าดับท่ี 4 , 6 กองช่าง ส านักปลัดฯ การจ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย
แผนพัฒนาท้องถ่ิน งบประมาณรายจ่ายประจ าปีของ
(พ.ศ. 2561 - 2565) องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

14 โครงการติดต้ังกล้องวงจรปิด (CCTV) หน้า 3-330 แผนงานเคหะและชุมชน แผนงานการรักษาความสงบภายใน แก้ไขแผนงานให้ตรงตามรูปแบบและ
ล าดับท่ี 7 , 8 , 9 กองช่าง ส านักปลัดฯ การจ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย
แผนพัฒนาท้องถ่ิน งบประมาณรายจ่ายประจ าปีของ
(พ.ศ. 2561 - 2565) องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

15 โครงการติดต้ังกล้องวงจรปิด (CCTV) หน้า 3-331 แผนงานเคหะและชุมชน แผนงานการรักษาความสงบภายใน แก้ไขแผนงานให้ตรงตามรูปแบบและ
ล าดับท่ี 11 กองช่าง ส านักปลัดฯ การจ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย
แผนพัฒนาท้องถ่ิน งบประมาณรายจ่ายประจ าปีของ
(พ.ศ. 2561 - 2565) องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

16 โครงการติดต้ังกล้องวงจรปิด (CCTV) หน้า 3-332 แผนงานเคหะและชุมชน แผนงานการรักษาความสงบภายใน แก้ไขแผนงานให้ตรงตามรูปแบบและ
ล าดับท่ี 12 , 14 กองช่าง ส านักปลัดฯ การจ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย
แผนพัฒนาท้องถ่ิน งบประมาณรายจ่ายประจ าปีของ
(พ.ศ. 2561 - 2565) องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

รายละเอียดในการแก้ไข

หน้า 19



ท่ี โครงการ/กิจกรรม หน้า/ล าดับท่ี หมายเหตุ
ข้อความเดิม ข้อความใหม่

17 โครงการติดต้ังกล้องวงจรปิด (CCTV) หน้า 3-333 แผนงานเคหะและชุมชน แผนงานการรักษาความสงบภายใน แก้ไขแผนงานให้ตรงตามรูปแบบและ
ล าดับท่ี 15 , 16 กองช่าง ส านักปลัดฯ การจ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย
แผนพัฒนาท้องถ่ิน งบประมาณรายจ่ายประจ าปีของ
(พ.ศ. 2561 - 2565) องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

18 โครงการเพ่ิมศักยภาพเด็กและเยาวชน หน้า 3-334 ยุทธศาสตร์ท่ี 6 ยุทธศาสตร์ท่ี 5 แก้ไขแผนงานให้ตรงตามรูปแบบและ
เทศบาลเมืองล าพูน ล าดับท่ี 1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน การจ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย
(สภาเด็กและเยาวชน) แผนพัฒนาท้องถ่ิน กองสวัสดิการสังคม กองสวัสดิการสังคม งบประมาณรายจ่ายประจ าปีของ

(พ.ศ. 2561 - 2565) องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

รายละเอียดในการแก้ไข
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ท่ี ครุภัณฑ์ หน้า/ล าดับท่ี หมายเหตุ
ข้อความเดิม ข้อความใหม่

1 เคร่ืองสแกนลายน้ิวมือ หน้า 16 แผนงานบริหารงานท่ัวไป แผนงานบริหารงานท่ัวไป แก้ไขแผนงานให้ตรงตามรูปแบบและ
จ านวน 1 เคร่ือง ล าดับท่ี 27 ส านักปลัดฯ กองการเจ้าหน้าท่ี การจ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย

แผนพัฒนาท้องถ่ิน งบประมาณรายจ่ายประจ าปีของ
(พ.ศ. 2561 - 2565) องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
เพ่ิมเติม เปล่ียนแปลง
คร้ังท่ี 2/2564

แบบ ผ.03
บัญชีครุภัณฑ์

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) แก้ไข คร้ังท่ี 1 พ.ศ. 2564
เทศบาลเมืองล าพูน

รายละเอียดในการแก้ไข
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