
เอกสารประกอบการช้ีแจงเสนอต่อคคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาร่าง
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

วุฒิสภา

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
เทศบาลเมืองในพ้ืนที่จงัหวัดล าพูน

เทศบาลเมืองล าพูน



1. วสัิยทัศน์ พนัธกจิ และภารกจิตามกฎหมายจัดตั้งหน่วยรับงบประมาณ
และโครงสร้างของหน่วยรับงบประมาณ

วสัิยทศัน์ของเทศบาลเมืองล าพูน
“ล ำพนู เป็นเมืองเก่ำท่ีมีเสน่ห์  มีคุณภำพชีวิตท่ีดี บนวิถีควำมพอเพียง”

พนัธกจิของเทศบาลเมืองล าพูน
กำรจดัระบบบริกำรสำธำรณะเพื่อประโยชน์ของประชำชนในทอ้งถ่ินของตนเอง 5 ดำ้น ดงัน้ี
1. กำรจดับริกำรสำธำรณะดำ้นกำรศึกษำ
2. กำรจดับริกำรสำธำรณะดำ้นโครงสร้ำงพื้นฐำน
3. กำรจดับริกำรสำธำรณะดำ้นสังคม
4. กำรจดับริกำรสำธำรณะดำ้นส่ิงแวดลอ้ม
5. กำรจดับริกำรสำธำรณะดำ้นกำรบริหำรจดักำร





2. ผลการด าเนินการของหน่วยงานตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวสิามัญพจิารณา
ศึกษาร่างพระราชบัญญัตงิบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 วุฒสิภา

ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการฯ วุฒิสภา ผลการด าเนินการ
1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนมากมีการก าหนดวิสัยทัศน์ที่มีความแตกต่างกันโดยมีเป้ าหมายและตัวช้ีวัด
ตัวเดียวกัน และเม่ือพิจารณาถึงวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนมากพบว่ามี ลักษณะที่เป็น
นามธรรม และมไิด้สะท้อนถึงความเช่ือมโยงกบัวสัิยทัศน์ของจงัหวดัและกลุ่มจงัหวดั 

ในกำรจดัท ำแผนพฒันำเทศบำลในปี 2565 เทศบำลเมืองล ำพูนได ้มีกำรบูรณำกำรในภำรกิจและเป้ำหมำยในกำร
พฒันำเชิงพ้ืนท่ีร่วมกบัจงัหวดัและกลุ่มจงัหวดั

2. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรให้ความส าคัญกับการจัดท าแผนงานหรือโครงการเพ่ือตอบสนองต่อการ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวหรือกิจกรรมด้านการเกษตร โดยพิจารณาถึงแนวทางการพัฒนาตลาดการท่องเที่ ยวเชิง
เกษตร เพ่ือให้เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจตามความเหมาะสมในแต่ละบริบทของพื้นที่ และการขอรับการจัดสรร
งบประมาณจะต้องพจิารณาถึงแนวทางการพฒันาการท่องเที่ยวภายในท้องถิ่นอย่างเหมาะสม

ในกำรจดัท ำแผนพฒันำเทศบำลในปี 2565 เทศบำลไดบ้รรจุโครงกำร GREEN MARKET ตลำดเกษตรอินทรีย ์ลง
ในแผนพฒันำทอ้งถ่ินเพ่ือพฒันำตลำดกำรท่องเท่ียวเชิงเกษตร และขอรับกำรจดัสรรงบประมำณเงินอุดหนุน
เฉพำะกิจในปี 2565 น้ีดว้ย

3. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรจัดท าแผนหรือโครงการของแต่ละท้องถิ่นให้สอดคล้อง กับความต้องการใน
เชิงพื้นที่

ในกำรจดัท ำแผนพฒันำเทศบำล มีกำรจดัท ำประชำคมทอ้งถ่ินก่อนทุกคร้ัง โดยให้โครงกำรในแผนมำจำกควำม
ตอ้งกำรของประชำชนอยำ่งแทจ้ริง

4. การตั้งงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรมุ่งเน้นในการน าไปสู่การสร้างศักยภาพของท้องถิ่นใน
ลกัษณะ Smart Local Government 

โดยใหป้ระชำชนสำมำรถรับรู้ถึงผลกำรด ำเนินกำรท่ีผ่ำนมำ ตลอดจนกำรใชจ่้ำยงบประมำณใหเ้กิดควำมโปร่งใส
และสำมำรถติดตำมและตรวจสอบกำรใชง้บประมำณและกำรประเมินผลกำรใชง้บประมำณเพ่ือใหเ้ป็นไปอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ

5. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องเตรียมความพร้อมและสร้างความเข้าใจให้กับประชาชนในพื้นที่เพ่ือให้
ประชาชนรับทราบถึงทิศทางในการพฒันาพื้นที่

ท่ีผำ่นมำ เทศบำลมีกำรส่งเสริมและจูงใจใหป้ระชำชนออกมำใชสิ้ทธ์ิเลือกตั้งผูบ้ริหำรทอ้งถ่ิน เป็นกำรพฒันำและ
กำรสร้ำงกระแสกำรรับรู้ทำงกำรเมืองและกำรมีส่วนร่วมของภำค
ประชำชนกบักำรเลือกตั้งทอ้งถ่ิน

6. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรประสานความร่วมมือในการจัดท าฐานข้อมูล Big Data ที่เกี่ยวข้องกับ
ผู้ด้อยโอกาส อาทิ คนพกิาร คนไร้ที่พึ่ง คนชรา เพ่ือให้ได้รับการช่วยเหลือจากหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องและองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นได้อย่างถูกต้องและตรงกลุ่มเป้าหมาย

กองสวสัดิกำรสงัคม เทศบำลเมืองล ำพูน ไดมี้กำรประสำนขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูด้อ้ยโอกำส อำทิ คนพิกำร คนไร้ท่ี
พ่ึง คนชรำกบัหน่วยงำนท่ีเก่ียวขอ้งอ่ืนดว้ยเป็นประจ ำสม ่ำเสมอ



3.งบประมาณภาพรวม 
หน่วยรับงบประมาณ  เทศบาลเมืองล าพูน

1. งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 165.2514 ล้านบาท

2. งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 151.1973 ล้านบาท

3. ผลการเบิกจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 61.4082 ล้านบาท
: งบบุคลากร 34.7449 ล้านบาท
: งบด าเนินงาน 22.8118 ล้านบาท
: งบลงทุน 0.2116 ล้านบาท
: งบเงินอุดหนุน 3.6399 ล้านบาท
: งบรายจ่ายอ่ืน 0.0000 ล้านบาท

4. เงินนอกงบประมาณที่น ามาสมทบกับงบประมาณ พ.ศ. 2565 - ล้านบาท



หน่วย : ล้านบาท
งบประมาณปี 2564 - 2565

ปี 2564 ปี 2565 เพิ่ม / ลด

งบประมาณ
ตาม พ.ร.บ.

การเบิกจ่าย*
งบประมาณ

ตามร่าง พ.ร.บ.
จ านวน ร้อยละ

งบประมาณรวม 151.1973 61.4082 165.2514 14.0541 9.30
1. งบประมาณรายจ่ายงบกลาง -

2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ 151.1973 61.4082 165.2514 14.0541 9.30
1) แผนงานพืน้ฐาน.............................. -
2) แผนงานพืน้ฐาน.............................. -
3) แผนงานยุทธศาสตรส์่งเสรมิการกระจายอ านาจใหแ้ก่องคก์รปกครองสว่น
ท้องถิ่น

151.1973 61.4082 165.2514 14.0541 9.30

4) แผนงานยุทธศาสตร.์...................... - - - - -
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ - - - - -

1) แผนงานบูรณาการ....................... - - - - -
2) แผนงานบูรณาการ....................... - - - - -
3) แผนงานบูรณาการ....................... - - - - -

4. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร - - - - -
5. งบประมาณรายจ่ายส าหรับทุนหมุนเวียน - - - - -
6. งบประมาณรายจ่ายเพื่อการช าระหน้ีภาครัฐ - - - - -
7. งบประมาณรายจ่ายเพื่อชดใช้เงินคงคลัง - - - - -
8. งบประมาณรายจ่ายเพื่อชดใช้เงินทุนส ารองจ่าย - - - - -

หมายเหตุ * ผลเบิกจ่าย 30 เมษายน 2564

งบประมาณภาพรวม 
หน่วยรับงบประมาณ  เทศบาลเมืองล าพูน



4. แผนการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่ส าคญั และผลสัมฤทธ์ิที่คาดว่าจะได้รับ 
รวมทั้ง ปัญหาอุปสรรคและข้อขดัข้องทีไ่ด้รับจากการถูกปรับลดงบประมาณลงจากปี 2564

เทศบาลเมืองล าพูน วางแผนการด าเนินงานในปี งบประมาณ พ.ศ.2565 ตามแนวยุทธศาสตร์การพฒันา 6 ด้าน ดงันี้

1. กำรพฒันำดำ้นส่งเสริมคุณภำพกำรศึกษำ เผยแพร่ปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง สืบสำนศิลปวฒันธรรมและภูมิ
ปัญญำทอ้งถ่ิน 

2. กำรพฒันำดำ้นกำรบริหำรจดักำรทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดลอ้มอยำ่งย ัง่ยนื 
3. กำรพฒันำดำ้นสำธำรณสุขและคุณภำพชีวิต 
4. กำรพฒันำดำ้นระบบโครงสร้ำงพ้ืนฐำน ภูมิสถำปัตยกรรม ในเขตเมืองเก่ำ รวมทั้งกำรพฒันำเศรษฐกิจและกำร

ท่องเท่ียว
5. กำรพฒันำดำ้นกำรสร้ำงควำมเขม้แขง็ของชุมชน และกำรมีส่วนร่วมของประชำชน
6. ดำ้นกำรพฒันำดำ้นสังคม กำรเมือง และบริหำรรำชกำรทอ้งถ่ินใหเ้ป็นไปตำมหลกักำรบริหำรจดักำรท่ีดี 



4. แผนการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่ส าคญั และผลสัมฤทธ์ิที่คาดว่าจะได้รับ 
รวมทั้ง ปัญหาอุปสรรคและข้อขดัข้องทีไ่ด้รับจากการถูกปรับลดงบประมาณลงจากปี 2564

ผลสัมฤทธ์ิทีค่าดว่าจะได้รับ

• กำรศึกษำและกำรเรียนรู้ไดรั้บกำรพฒันำคุณภำพ 
ศิลปวฒันธรรม และภูมิปัญญำทอ้งถ่ิน ไดรั้บกำรต่อยอด

• ประชำชนมีจิตส ำนึกในกำรอนุรักษท์รัพยำกรธรรมชำติและ
ส่ิงแวดลอ้ม

• ประชำชนมีคุณภำพชีวติท่ีดี 

• ระบบโครงสร้ำงพื้นฐำน ภูมิสถำปัตยกรรมในเขตเมืองเก่ำ
ไดรั้บกำรพฒันำ 

• ท ำใหร้ะบบเศรษฐกิจและกำรท่องเท่ียวของทอ้งถ่ินดีข้ึน

• ชุมชนมีควำมเขม้แขง็ ประชำชนมีส่วนร่วมกบักำรด ำเนินงำน
ของทอ้งถ่ิน

ปัญหาอุปสรรคและข้อขดัข้องทีไ่ด้รับจากการถูกปรับลดงบประมาณลง
จากปี 2564

ในปี 2565 เทศบำลเมืองล ำพูน ไม่ไดรั้บกำรจดัสรรงบประมำณ
ในด้ำนเงินอุดหนุนส ำหรับส่งเสริมศกัยภำพกำรจดักำรศึกษำทอ้งถ่ิน 
(ส่งเสริม พฒันำกำรศึกษำและกำรประเมินผล) ซ่ึงเป็นค่ำใชจ่้ำยส ำหรับ
ส่งเสริม พฒันำกำรศึกษำ และกำรประเมินผลของโรงเรียนในสังกดั 
จ ำนวน 4 แห่ง เช่น ค่ำอินเตอร์เน็ต ค่ำพฒันำ/ปรับปรุงห้องสมุด ค่ำ
ส่งเสริมกิจกรรมกำรรักกำรอ่ำน กำรรณรงค์ป้องกันยำเสพติดใน
สถำนศึกษำ กำรพฒันำกำรจดักำรศึกษำเป็นฐำนในกำรพฒันำทอ้งถ่ิน 
ค่ำพฒันำแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน ศูนยก์ำรเรียนรู้ตำมหลกัปรัชญำของ
เศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมศูนยก์ำรเรียนรู้ดำ้นกำรท่องเท่ียว ซ่ึงกำรปรับ
ลดงบประมำณในรำยกำรดังกล่ำวข้ำงต้นน้ี อำจส่งผลให้บุคลำกร
ทำงกำรศึกษำของเทศบำลขำดโอกำสในกำรพฒันำควำมรู้ทำงกำรศึกษำ



5. ผลการด าเนินงานที่ส าคญัในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ปัญหา อุปสรรคในการด าเนินงาน และแนวทางแก้ไข

ผลการด าเนินงานทีส่ าคญัในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ในปีงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 เทศบำลเมืองล ำพูน ไดรั้บกำรจดัสรรงบประมำณแผนงำนบูรณำส่งเสริมกำร

กระจำยอ ำนำจให้แก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน จ ำนวน 151,197,300 บำท จ ำแนกเป็นเงินอุดหนุนทัว่ไป จ ำนวน 151,105,200 บำท เงิน
อุดหนุนเฉพำะกิจ จ  ำนวน 92,100  บำท โดยมีผลกำรด ำเนินงำนดงัน้ี

1. กำรจดับริกำรสำธำรณะดำ้นกำรศึกษำ เทศบำลเมืองล ำพูนไดด้ ำเนินกำร กำรสนบัสนุนค่ำใชจ่้ำยในกำรจดักำรศึกษำภำคบงัคบั กำร
จดักำรศึกษำนอกระบบ กำรจดักำรศึกษำนอกระบบ กำรจดักำรศึกษำตำมอธัยำศยั กำรส่งเสริมกำรจดักำรเรียนกำรสอนภำษำองักฤษดว้ย 
หลกัสูตรกำรอ่ำนระบบถอดรหสัเสียงและตวัอกัษร เพื่อช่วยให้นกัเรียนออกเสียงภำษำองักฤษไดช้ดัเจนและสำมำรถอ่ำนภำษำองักฤษได้
อยำ่งคล่องแคล่ว ตำมหลกักำรอ่ำนออกเสียงและกำรประสมอกัษรA-Z ทั้ง 26 ตวัอยำ่งเป็นขั้นเป็นตอน



3. กำรจดับริกำรสำธำรณะดำ้นกำรบริหำรจดักำร เทศบำลเมืองล ำพูนไดด้ ำเนินกำรสนับสนุน
กำรพฒันำทอ้งถ่ินตำมภำรกิจและอ ำนำจหนำ้ท่ีในดำ้นต่ำงๆ อำทิเช่น ดำ้นกำรพฒันำกำรท่องเท่ียว 
ดำ้นกำรส่งเสริมศำสนำ วฒันธรรมภูมิปัญญำทอ้งถ่ิน ดำ้นกำรบริหำรจดักำรทรัพยำกรธรรมชำติ
และส่ิงแวดล้อม และด้ำนกำรพฒันำคุณภำพชีวิต เพื่อให้ประชำชนในพื้นท่ี ได้รับกำรบริกำร
สำธำรณะอยำ่งมีประสิทธิภำพ สำมำรถตอบสนองควำมตอ้งกำร และแกไ้ขปัญหำควำมเดือดร้อน
ของประชำชนไดต้รงตำมควำมตอ้งกำรอยำ่งแทจ้ริง

2. กำรจดับริกำรสำธำรณะดำ้นสังคม เทศบำลเมืองล ำพูนไดด้ ำเนินกำรสนบัสนุนกำรดูแล
ผูสู้งอำย ุผูพ้ิกำร และผูป่้วยเอดส์ ในเขตพื้นท่ีเทศบำลเมืองล ำพูน ด ำเนินกำรตรวจสอบสิทธิและ
ประสำนงำนกำรจ่ำยเงินเบ้ียยงัชีพผูสู้งอำยผุูพ้ิกำร และผูป่้วยเอดส์ซ่ึงเป็นผูมี้สิทธ์ิไดข้อรับเงินเบ้ีย
ยงัชีพโดยกำรโอนเงินเขำ้บญัชีธนำคำรทุกรำย ด ำเนินกำรส ำรวจและลงทะเบียนเพื่อฉีดวคัซีน
ป้องกนัโรคพิษสุนขับำ้ในเขตเทศบำลเมืองล ำพนู

5. ผลการด าเนินงานที่ส าคญัในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ปัญหา อุปสรรคในการด าเนินงาน และแนวทางแก้ไข



ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงาน
1. ปัญหำดำ้นกำรศึกษำ 
พฒันำศกัยภำพบุคลำกรครูในกำรจดักำรเรียนกำรสอนระบบออนไลน์บน  Moodle Platform เพื่อสร้ำงโอกำสกำรเขำ้ถึงแหล่งควำมรู้ได้
อยำ่งเท่ำเทียม ทุกท่ีทุกเวลำ ยกระดบัผลสมัฤทธ์ิทำงกำรเรียนตำมมำตรฐำนคุณภำพกำรศึกษำ เตรียมผูเ้รียนใหพ้ร้อมเขำ้สู่ศตวรรษท่ี 21 
2. ปัญหำดำ้นขั้นตอนกำรจ่ำยเบ้ียยงัชีพฯ ตำมหว้งเวลำ ดงัน้ี
- วนัท่ี 3 ของทุกเดือน กรมบญัชีกลำงจะท ำกำรประมวลผลตรวจสอบรำยช่ือผูมี้สิทธิรับเงินเบ้ียยงัชีพประจ ำเดือน
- วนัท่ี 5 ของทุกเดือน กรมบญัชีกลำงจดัท ำขอ้มูลกำรจ่ำยเงินประจ ำรอบ
- วนัท่ี 10 ของทุกเดือน กรมบญัชีกลำงด ำเนินกำรโอนเงินเบ้ียยงัชีพเขำ้บญัชีของผูมี้สิทธิ
ทั้งน้ี เม่ือผูรั้บเบ้ียยงัชีพท ำกำรเปล่ียนบญัชีหรือปิดบญัชี ในห้วงวนัท่ี 3 - 5 ของเดือน กรมบญัชีกลำงไม่สำมำรถโอนเงินเขำ้บญัชีไดใ้น
รอบเดือนดงักล่ำว ส่งผลท ำใหผู้รั้บเบ้ียยงัชีพไม่ไดรั้บเงินเบ้ียยงัชีพในเดือนนั้นๆ
3. ปัญหำดำ้นสุนขัและแมวจรจดั
- สุนขัและแมวจรจดั ไม่ไดรั้บกำรท ำหมนั ท ำใหป้ระชำกรสุนขัและแมวเพิ่มมำกข้ึน
- ขำดอุปกรณ์เคร่ืองมือ ในกำรจบัสุนขัและแมวจรจดั
- ไม่มีบุคลำกรท่ีมีควำมรู้เฉพำะดำ้นสตัวแพทย์

5. ผลการด าเนินงานที่ส าคญัในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ปัญหา อุปสรรคในการด าเนินงาน และแนวทางแก้ไข



2. เทศบำลเมืองล ำพูน ไดท้  ำกำรแจง้ผูมี้สิทธิท่ีไม่ไดรั้บเงินเบ้ียชีพ (กรณีผูรั้บเบ้ียยงัชีพท ำกำรเปล่ียน
หรือปิดบญัชีในห่วง วนัท่ี 3 - 5 ของเดือน ให้น ำบญัชีใหม่มำยื่น ณ กองสวสัดิกำรสังคม เทศบำล
เมืองล ำพนู เพื่อจะไดด้ ำเนินกำรแกไ้ขในระบบสำรสนเทศกำรจดักำรฐำนขอ้มูลเบ้ียยงัชีพฯ ทั้งน้ี ผูรั้บ
เบ้ียยงัชีพจะไดรั้บเงินเบ้ียยงัชีพพร้อมเงินตกเบิกเบ้ียยงัชีพในเดือนถดัไป

แนวทางแก้ไข
1. ควรส่งเสริมให้นกัเรียนไดพ้ฒันำตนเองอย่ำงต่อเน่ือง เช่น ส่งเสริมกำรใชภ้ำษำองักฤษเพื่อส่ือสำร

กำรท่องเท่ียวด้วยกำรให้นักเรียนเป็นมัคคุเทศก์น ำเท่ียวในจังหวดัล ำพูน เช่น วดัส ำคัญต่ำงๆ
พิพิธภัณฑ์ สถำนท่ีส ำคัญทำงประวติัศำสตร์และกำรสนับสนุนให้นักเรียนไปแข่งขันทักษะ
ภำษำองักฤษในเวทีต่ำงๆ

3. กำรด ำเนินกำรสนับสนุนปัญหำสุนัขและแมวจรจดั เทศบำลเมืองล ำพูนได้ประสำนกับ
ส ำนกังำนปศุสตัวจ์งัหวดัล ำพนู เพื่อด ำเนินกำรน ำสุนขัและแมวจรจดัไปไวบ้ริเวณบำ้นพกัสัตว ์
ด ำเนินกำรจดัหำวสัดุ อุปกรณ์ ให้เพียงพอเพื่อใช้ในกำรจบัสุนัขและแมวจรจัด เพื่อลดกำร
บำดเจ็บต่อผูป้ฏิบติังำนรวมทั้งสุนัขและแมวจรจดัท่ีถูกจบั ทั้งน้ียงัมีปัญหำดำ้นบุคลำกรท่ีมี
ควำมรู้เฉพำะดำ้นสตัวแพทยย์งัไม่เพียงพอ 

5. ผลการด าเนินงานที่ส าคญัในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ปัญหา อุปสรรคในการด าเนินงาน และแนวทางแก้ไข



6. ระบุแผนงานที่อยู่ภายใต้การให้บริการของหน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณสามารถ
เช่ือมโยงกบัแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติหรือแผนแม่บทเฉพาะกจิภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติฯ 
(แบบฟอร์มที ่1)

(1) เป้ำหมำยกำรให้บริกำรของส่วนรำชกำร (ระบุช่ือเป้ำหมำย) ส่งเสริมกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน แผนงำน (แผนงำนพื้นฐำน/แผนงำนยุทธศำสตร์/แผนงำนบูรณำกำร) ยุทธศำสตร์ส่งเสริมกำรกระจำยอ ำนำจ
ใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ผลผลิต กำรจดักำรบริกำรสำธำรณะ. วงเงินงบประมำณ 151.1973 ลำ้นบำท  

ตรงกับ แผนแม่บทภำยใตยุ้ทธศำสตร์ชำติหรือแผนแม่บทเฉพำะกิจภำยใตยุ้ทธศำสตร์ชำติฯ ด้ำนกำรพฒันำและ
เสริมสร้ำงทรัพยำกรมนุษย์ สถำนะของหน่วยงำน หน่วยงำนหลกั เป้ำหมำย ทุกภำคส่วนมีส่วนร่วมในกำรพฒันำสังคม
เพ่ิมข้ึน ตวัช้ีวดั (แผนแม่บท/แผนแม่บทเฉพำะกิจฯ) มิติดำ้นโอกำสของดชันีช้ีวดัควำมกำ้วหนำ้ทำงสังคมเพ่ิมข้ึนเฉล่ีย 
ร้อยละ 10ภำยในปี 2565 แผนแม่บทย่อย/ประเด็นกำรพฒันำย่อย กำรเสริมสร้ำงทุนทำงสังคม เป้ำหมำย (แผนแม่บท
ย่อย/ประเด็นกำรพฒันำย่อย) ภำคีกำรพฒันำมีบทบำทในกำรพฒันำสังคมมำกข้ึนอย่ำงต่อเน่ือง ตวัช้ีวดั (แผนย่อย/
ประเดน็กำรพฒันำยอ่ย) ดชันีช้ีวดัทุนทำงสังคมเพ่ิมข้ึนเฉล่ีย ร้อยละ 10 ภำยในปี 2565 ยทุธศำสตร์ชำติ ดำ้นกำรพฒันำ
และเสริมสร้ำงทรัพยำกรมนุษย์



(1) เป้ำหมำยกำรให้บริกำรของส่วนรำชกำร องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีมีกำรบริหำรจัดกำรท่ีดีและมีควำม
เขม้แข็งในกำรบริกำรสำธำรณะอยำ่งมีประสิทธิภำพ แผนงำนยทุธศำสตร์ส่งเสริมกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ผลผลิตกำรจดับริกำรสำธำรณะ วงเงินงบประมำณ 165,251,400 บำท ตรงกบั แผนการปฏิรูป
ประเทศ (ตัวเลือกที่ 3) 

แผนการปฏิรูปประเทศ 4.2 แผนกำรปฏิรูปประเทศดำ้นสังคม 

เป้าหมาย 4.2.1 องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินมีขอ้มูลทำงสังคมในพ้ืนท่ี เพ่ือน ำมำใชจ้ดัสรรระบบสวสัดิกำรทำง
สังคม (Social Safety Net) ท่ีสอดคลอ้งและตรงกบัควำมตอ้งกำรของกลุ่มเป้ำหมำยโดยเฉพำะกลุ่มเปรำะบำง

ตัวช้ีวัด 4.2.1.1 มีฐำนขอ้มูลทำงสังคมในระดบัพ้ืนท่ีท่ีเช่ือมโยงในทุกมิติ ภำยในปี 2565 โดยระดบัควำมส ำเร็จของ
กำรจดัท ำฐำนขอ้มูลทำงสังคมระดบัพ้ืนท่ีร้อยละ 100 โดยองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินสำมำรถใชป้ระโยชน์จำก
ฐำนขอ้มูลทำงสังคมในระดบัพ้ืนท่ีและคลงัขอ้มูลดำ้นอำชีพ

7. ระบุแผนงานที่อยู่ภายใต้การให้บริการของหน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณสามารถ
เช่ือมโยงกบัแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) (แบบฟอร์มที ่2)



• - ยุทธศาสตร์ชาติ

(1) แผนแม่บทภำยใตย้ทุธศำสตร์ชำติ(ประเด็น/ประเด็นกำรพฒันำ) ประเด็นกำรพฒันำกำรเรียนรู้ แผนยอ่ย/
ประเดน็กำรพฒันำยอ่ย ปฏิรูปกำรเรียนรู้ท่ีตอบสนองต่อกำรเปล่ียนแปลงในศตวรรษท่ี 21 ยทุธศำสตร์ชำติ 
ดำ้นกำรพฒันำและเสริมสร้ำงศกัยภำพทรัพยำกรมนุษย์ สำเหตุท่ีไม่ไดรั้บจดัสรรงบประมำณ  ขอรับแต่ไม่ได้
รับกำรจดัสรร
• - แผนการปฏรูิปประเทศ (ฉบบัปรับปรุง)

(1) แผนกำรปฏิรูปประเทศ (ฉบบัปรับปรุง) ดำ้นกำรศึกษำ กิจกรรมส ำคญั
ท่ีควรเร่งรัด (Big Rock) กำรพฒันำศกัยภำพคน.สำเหตุท่ีไม่ไดรั้บจดัสรรงบประมำณ  ขอรับแต่ไม่ไดรั้บกำร
จดัสรร

8. ระบุแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาต ิแผนแม่บทย่อย แผนแม่บทเฉพาะกจิภายใต้ยุทธศาสตร์
ชาติฯ ประเดน็การพฒันา และแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ที่อยู่ในหน้าที่และอ านาจ
ของหน่วยรับงบประมาณแต่ไม่ได้รับการจดัสรรงบประมาณ (แบบฟอร์ม ที ่3)



• (1) ด้านความมัน่คง ปี  2564 งบประมำณท่ีไดรั้บ.................-....................ลำ้นบำท ผลสัมฤทธ์ิท่ีไดรั้บจำกกำรใชจ่้ำยงบประมำณ.............................-

• (2) ด้านการสร้างขดีความสามารถในการแข่งขนั ปี  2564 งบประมำณท่ีไดรั้บ.................-........ลำ้นบำท ผลสัมฤทธ์ิท่ีไดรั้บจำกกำรใชจ่้ำยงบประมำณ..................-

• (3) ด้านการพฒันาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ปี  2564 งบประมำณ
ท่ีไดรั้บ 115.3451 ลำ้นบำท ผลสัมฤทธ์ิท่ีไดรั้บจำกกำรใชจ่้ำยงบประมำณ เทศบำลเมืองล ำพูนไดด้ ำเนินกำรสนบัสนุนค่ำใชจ่้ำยในกำรจดักำรศึกษำภำคบงัคบั กำรจดักำรศึกษำนอกระบบ 
กำรจดักำรศึกษำตำมอธัยำศยั กำรส่งเสริมกำรจดักำรเรียนกำรสอนภำษำองักฤษดว้ยหลกัสูตรกำรอ่ำนระบบถอดรหสัเสียงและตวัอกัษร เพื่อช่วยใหน้กัเรียนออกเสียงภำษำองักฤษได้
ชดัเจนและสำมำรถอ่ำนภำษำองักฤษไดอ้ยำ่งคล่องแคล่ว ตำมหลกักำรอ่ำนออกเสียงและกำรประสมอกัษร A-Z ทั้ง 26 ตวัอยำ่งเป็นขั้นเป็นตอน

• (4) ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ปี 2562 – 2564 งบประมำณท่ีไดรั้บ23.248 .ลำ้นบำท ผลสัมฤทธ์ิท่ีไดรั้บจำกกำรใชจ่้ำยงบประมำณ เทศบำลเมืองล ำพูนไดด้ ำเนินกำร
สนบัสนุนกำรดูแลผูสู้งอำย ุผูพ้ิกำร และผูป่้วยเอดส์ ในเขตพื้นท่ีเทศบำลเมืองล ำพูน ด ำเนินกำรตรวจสอบสิทธิและประสำนงำนกำรจ่ำยเงินเบ้ียยงัชีพผูสู้งอำย ุผูพ้ิกำร และผูป่้วยเอดส์ซ่ึง
เป็นผูมี้สิทธ์ิไดข้อรับเงินเบ้ียยงัชีพโดยกำรโอนเงินเขำ้บญัชีธนำคำร ทุกรำย ด ำเนินกำรส ำรวจและลงทะเบียนเพื่อฉีดวคัซีนป้องกนัโรคพิษสุนขับำ้ในเขตเทศบำลเมืองล ำพูน

• (5) ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวติทีเ่ป็นมติรต่อส่ิงแวดล้อม ปี 2562 – 2564 งบประมำณท่ีไดรั้บ...............-................ลำ้นบำท ผลสัมฤทธ์ิท่ีไดรั้บจำกกำรใชจ่้ำยงบประมำณ
......................

• (6) ด้านการปรับสมดุลและพฒันาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ปี 2562 – 2564 งบประมำณท่ีไดรั้บ.12.6042 ลำ้นบำท ผลสัมฤทธ์ิท่ีไดรั้บจำกกำรใชจ่้ำยงบประมำณ เทศบำลเมืองล ำพูน
ไดด้ ำเนินกำรสนบัสนุนกำรพฒันำทอ้งถ่ินตำมภำรกิจและอ ำนำจหนำ้ท่ีในดำ้นต่ำงๆ อำทิเช่น ดำ้นกำรพฒันำกำรท่องเท่ียว ดำ้นกำรส่งเสริมศำสนำ วฒันธรรม ภูมิปัญญำทอ้งถ่ิน ดำ้นกำร
บริหำรจดักำรทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดลอ้ม และดำ้นกำรพฒันำคุณภำพชีวติ เพื่อใหป้ระชำชนในพื้นท่ีไดรั้บกำรบริกำรสำธำรณะอยำ่งมีประสิทธิภำพ สำมำรถตอบสนองควำม
ตอ้งกำร และแกไ้ขปัญหำควำมเดือดร้อน ของประชำชนไดต้รงตำมควำมตอ้งกำรอยำ่งแทจ้ริง

9. ระบุผลสัมฤทธ์ิทีไ่ด้จากการใช้งบประมาณตามยุทธศาสตร์ชาต ิ(พ.ศ. 2564) (แบบฟอร์มที ่4)



-ไม่มี-

10. ระบุงบค่าจ้างเหมาบริการที่มีลักษณะของการจ้างบุคคลที่มาช่วยปฏิบัติงาน (ไม่ใช่ภารกิจ
หลกั) รวมทั้ง การเพิม่ขึน้หรือลดลงจากปีที่ผ่านมา



11.ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ในช่วงสองปีที่ผ่านมา และ
แนวทางการปรับวธีิการปฏิบัตงิานรูปแบบใหม่ (New Normal)ในสภาวะที่ส่วนราชการต้องมีการ
ควบคุมการใช้จ่ายงบประจ าไม่ให้เพิม่สูงขึน้
ผลกระทบจำกกำรแพร่ระบำดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ 2019 ในช่วงสองปีท่ีผ่ำนมำ เทศบำลเมืองล ำพูน  
วำงแนวทำงกำรปรับวิธีกำรปฏิบติังำนรูปแบบใหม่ (New Normal) โดยมุ่งเนน้กำรพฒันำคุณภำพชีวิตท่ีดีใหก้บั
ประชำชนอยำ่งทัว่ถึงและเท่ำเทียมกนั โดยใชห้ลกัเกณฑก์ำรจดัท ำบริกำรสำธำรณะ 3 ประกำร ไดแ้ก่
• 1.หลกัควำมต่อเน่ืองและสม ่ำเสมอ  (the principle of continuous) 
• 2.หลกัควำมเสมอภำค (the principle of equal) และ 
• 3. หลกัวำ่ดว้ยกำรปรับตวัรองรับกำรเปล่ียนแปลง (the principle of adaptation) 
เทศบำล ตอ้งกำรอ ำนวยควำมสะดวกใหก้บัประชำชนในกำรเขำ้ถึงบริกำรสำธำรณะของเทศบำลในสถำนกำรณ์
แพร่ระบำดของไวรัสโควิด 19 ใน 3 มิติส าคัญ คือ มิติทางด้านการศึกษา มิติการบริการสาธารณสุข และ มิติ
ระบบสวสัดกิารสังคม อยำ่งมีประสิทธิภำพ ไม่ต่ำงจำกกำรปฏิบติังำนในสถำนกำรณ์ปกติและไม่ท ำใหเ้กิดควำม
เหล่ือมล ้ ำ โดยมีกำรน ำเทคโนโลยีดิจิทลัท่ีประชำชนมีควำมคุน้เคย มำใชใ้ห้บริกำรประชำชนทุกกลุ่มในเขต
เทศบำล 



• มิติทางด้านการศึกษา มุ่งเนน้ไปท่ี ครูและนกัเรียนในโรงเรียนในสังกดัเทศบำล  โดยมีกำรพฒันำศกัยภำพบุคลำกร
ครูในกำรจดักำรเรียนกำรสอนระบบออนไลน์บน  Moodle Platform เพ่ือสร้ำงโอกำสกำรเขำ้ถึงแหล่งควำมรู้ได้
อย่ำงเท่ำเทียม ทุกท่ีทุกเวลำ ยกระดบัผลสัมฤทธ์ิทำงกำรเรียนตำมมำตรฐำนคุณภำพกำรศึกษำ เตรียมผูเ้รียนให้
พร้อมเขำ้สู่ศตวรรษท่ี 21 

• มิติการบริการสาธารณสุข จะมุ่งเนน้กำรให้บริกำรไปท่ีประชำชนกลุ่มเปรำะบำง ท่ีเป็นผูสู้งอำยุ ผูพ้ิกำร ผูย้ำกไร้ 
ผูป่้วยติดเตียง เด็ก และสตรีไดท้นัเวลำ ทนัเหตุกำรณ์ ในช่วงภำวะวิกฤติ โดยน ำโซเชียลมีเดียระบบไลน์ และ 
Facetime เขำ้มำร่วมในกำรให้บริกำรดูแลสุขภำพแบบองคร์วม (HOLISTIC APPROACH) รวมถึงกำรประสำน
ควำมร่วมมือจำกภำคีเครือข่ำยดว้ย

• มิติระบบสวัสดิการสังคม ไดด้ ำเนินกำรดำ้นกำรสงเครำะห์ช่วยเหลือประชำชน และกำรสร้ำงรำยได ้ท่ีมุ่งเนน้ให้
ประชำชนสำมำรถเข้ำถึงกำรบริกำรสำธำรณะของเทศบำลได้ง่ำย ภำยใต้สถำนกำรณ์วิกฤติ โดยส่งเสริมให้
ประชำชนน ำเทคโนโลยดิีจิทลั อำทิ YouTube, Facebook  E-book มำใชใ้นดำ้นกำรสร้ำงรำยได ้เช่น กำรท ำ E-book 
หลกัสูตรกำรท ำโคม และ ในกำรด ำเนินงำนดำ้นสังคมสงเครำะห์ ประชำชนสำมำรถกรอกขอ้มูลรับควำมช่วยเหลือ
ผำ่นทำง google form, จดัท ำ E-Book ขั้นตอนกำรลงทะเบียนเพ่ือรับเงินเบ้ียยงัชีพผูสู้งอำย-ุผูพ้ิกำร-ผูป่้วยเอดส์ ซ่ึง
มำตรกำรเหล่ำน้ีเป็นกำรจดัสวสัดิกำร ตำมวถีิใหม่ (New Normal) 



แผนการด าเนินงาน
สถานการณ์ปกติ สถานการณ์แพร่กระจายเช้ือโคโรน่า-2019

1.การเยีย่มบ้าน ใช้วธีิลงพืน้ที ่เพ่ือให้ได้ข้อมูล
หรือให้ความช่วยเหลือ

- ใช ้Application Line
- ใช ้Facetime

2.การย่ืนค าร้อง ณ ส านักงาน
-ยืมอปุกรณ์ ทางการแพทย์
-เบีย้ยงัชีพผู้สูงอายุ-ผู้พกิาร-ผู้ป่วยเอดส์

-Website เทศบำล
-กรอกขอ้มูลผำ่นทำง google form
-หรือส่ง Link ใหท้ำง Line
- งดกำรเรียกรับเอกสำร

-แจ้งข้อมูล การจ าหน่าย การย้ายทีอ่ยู่ ผู้รับเบีย้ยงัชีพทุกประเภท ในจังหวดัล าพูน - ใช ้Application Line

3.การส่งเอกสาร ระหว่างหน่วยงานต่างๆ
-ผลการท างาน/ภาพการปฏบิัติงาน

- ใชA้pplication Line หรือ E-mail (ส่งไฟลเ์อกสำรทำง ท ำเป็นไฟล ์PDF/
ส่งไฟลรู์ปภำพ)

4.การประชุมคณะกรรมการเพ่ือพจิารณาช่วยเหลือประชาชน ณ ห้องประชุม อาคารคุณธรรม 17 - ประชุมพิจำรณำใหค้วำมช่วยเหลือทำงกลุ่มไลน ์ใชว้ธีิ Vote คะแนนเสียง

5.การประชุมประจ าเดือนผู้น าชุมชน(ประธานกรรมการชุมชน/หัวหน้า อสม./หัวหน้ากลุ่มแม่บ้าน 17 ชุมชน) -ใช ้Application Line

6.การขอรับความช่วยเหลือด้านอ่ืนๆ (เกบ็ขนขยะ/ไฟฟ้าดับ/ต้นไม้  หัก/ท่อระบายน า้อดุตัน) -ใช ้Application Line
-โทรศพัท ์511013,511014,512000

7.การอ านวยความสะดวก
- ติดประกาศ
- เอกสารแผ่นพบั
- คู่มือประชาชน

- E-Book ขั้นตอนกำรลงทะเบียนเพื่อรับเงินเบ้ียยงัชีพผูสู้งอำย-ุผูพ้ิกำร
- E-Book ขั้นตอนกำรลงทะเบียนเพื่อรับเงินเบ้ียยงัชีพผูป่้วยเอดส์
- E-Book กำรจดักำรควำมรู้ ดำ้นด ำเนินงำนสังคมสงเครำะห์   



12.ระบุปัญหาข้อขัดข้องจากการถูกปรับลดงบประมาณลงจากปี 2564 และเป็นไปตามข้อมูลที่
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอภปิรายในวาระที ่1 หรือไม่เพยีงใด

ในปี 2565 เทศบำลเมืองล ำพูน ไม่ไดรั้บกำรจดัสรรงบประมำณในดำ้นเงินอุดหนุนส ำหรับส่งเสริมศกัยภำพ
กำรจดักำรศึกษำทอ้งถ่ิน (ส่งเสริม พฒันำกำรศึกษำและกำรประเมินผล) ซ่ึงเป็นค่ำใชจ่้ำยส ำหรับส่งเสริม พฒันำ
กำรศึกษำ และกำรประเมินผลของโรงเรียนในสังกดั จ ำนวน 4 แห่ง เช่น ค่ำอินเตอร์เน็ต ค่ำพฒันำ/ปรับปรุงหอ้งสมุด 
ค่ำส่งเสริมกิจกรรมกำรรักกำรอ่ำน กำรรณรงคป้์องกนัยำเสพติดในสถำนศึกษำ กำรพฒันำกำรจดักำรศึกษำเป็นฐำน
ในกำรพฒันำท้องถ่ิน ค่ำพฒันำแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน ศูนยก์ำรเรียนรู้ตำมหลกัปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 
กิจกรรมศูนยก์ำรเรียนรู้ดำ้นกำรท่องเท่ียว ซ่ึงกำรปรับลดงบประมำณในรำยกำรดงักล่ำวขำ้งตน้น้ี อำจส่งผลให้
บุคลำกรทำงกำรศึกษำของเทศบำลขำดโอกำสในกำรพฒันำควำมรู้ทำงกำรศึกษำ



ขอขอบคุณ

เทศบาลเมืองล าพูน


