
 





คำนำ 

  แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) ของเทศบาลเมืองลำพูน ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถ่ิน 
(พ.ศ. 2561 - 2565) เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2562 ซึ่งได้กำหนดแผนงานการพัฒนาให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์   
การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาจังหวัด 
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด นโยบายรัฐบาล นโยบายผู้บริหารท้องถ่ิน และยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลเมืองลำพูน โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหา และความต้องการของประชาชนในท้องถิ ่นให้ทันต่อการพัฒนาในปัจจุบัน ให้บรรลุ
เป้าหมายตามภารกิจ และอำนาจหน้าที่ของเทศบาลเมืองลำพูนอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ 

  ปัจจุบัน โครงการพัฒนา/ครุภัณฑ์ที่ดำเนินการจัดทำบริการสาธารณะดังปรากฏในแผนพัฒนาท้องถ่ิน       
(พ.ศ. 2561 - 2565) ของเทศบาลเมืองลำพูน บางโครงการมีรายละเอียดไม่ครอบคลุมการให้บริการสาธารณะแก่
ประชาชนในพื้นที่ และบางโครงการไม่สอดคล้องกับข้อเท็จจริง และสถานการณ์ปัจจุบัน รวมถึงไม่สามารถตอบสนอง
การแก้ไขปัญหา และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนในเขตพื้นที่รับผิดชอบได ้

  เทศบาลเมืองลำพูน จึงได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ ่มเติม ครั ้งที ่ 3       
พ.ศ. 2564 ขึ ้น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน       
พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 เพื่อให้สามารถนำมาเป็นกรอบในการจดัทำงบประมาณรายจา่ย
ประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสมแต่ละปีงบประมาณในช่วงของแผนนั้น รวมทั้งใช้เป็น
แนวทางในการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการพัฒนาที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถ่ิน และหวังเป็นอย่างยิ่ง
ว่าแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2564 ของเทศบาลเมืองลำพูน ฉบับนี้ จะเป็น
แนวทางในการพัฒนาเทศบาลที่มีประสิทธิภาพ และตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริงต่อไป 

 
        งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 
เทศบาลเมอืงลำพูน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สารบัญ 

  หน้า 
เหตผุลและความจำเป็น  
- บัญชีสรุปโครงการพฒันา (แบบ ผ.01) 1 
- รายละเอียดโครงการพฒันา (แบบ ผ.02) 2 
- บัญชีครุภัณฑ์ (ผ.03)  
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ภาคผนวก   
- คำสั่งเทศบาลเมอืงลำพูน ที่ 200/2564 เรือ่ง แก้ไขคำสัง่แต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาเทศบาลเมอืงลำพูน  
  ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2564 
- คำสั่งเทศบาลเมอืงลำพูน ที่ 180/2564 เรือ่ง แก้ไขคำสัง่แต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพฒันา  
  เทศบาลเมืองลำพูน ลงวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2564 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



เหตุผลและความจำเป็น 

 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 
และที่แก้ไขเพิ่มถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถ่ิน 
เพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาท้องถ่ิน โดยแผนพัฒนาท้องถ่ินสามารถแก้ไข เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงได้ตามความจำเป็น
และเหมาะสม โดยให้เป็นไปตามระเบียบนี้ 

 ข้อ 22 เพื่อประโยชน์ของประชาชน การเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถ่ิน ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินดำเนินการ
ตามขั้นตอน ดังนี้ 
 (1) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถ่ินจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถ่ินที่เพิ่มเติมพร้อมเหตุผล
และความจำเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ิน 

 (2) คณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ินและประชาคมท้องถ่ินพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถ่ินที่เพิ่มเติม 

 เมื่อแผนพัฒนาท้องถ่ินที่เพิ่มเติมได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถ่ินดังกล่าวให้ผู้บริหารท้องถ่ิน
ประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู ้บริหารท้องถ่ิน
ประกาศใช้ 

 ข้อ 25 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นใช้แผนพัฒนาท้องถิ ่นเป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่าย
ประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และงบประมาณจากเงินสะสมในช่วงของแผนนั้น รวมทั้งวางแนวทางเพื่อให้มี
การปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการพัฒนาที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถ่ิน 

เทศบาลเมืองลำพูน ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถ่ิน (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 และได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 
2565) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2564 ของเทศบาลเมืองลำพูน ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 

โครงการพัฒนา/ครุภัณฑ์ที่จะดำเนินการเพื ่อแก้ไขปัญหาความเดือดร ้อนให้กับประชาชนในพื ้นที่ ต่อ
สถานการณ์ปัจจุบัน บางรายการไม่มีปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนั้น เทศบาลเมืองลำพูน จึงได้จัดทำแผนพัฒนา
ท้องถิ ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ ่มเติม ครั ้งที ่ 3 พ.ศ. 2564 ของเทศบาลเมืองลำพูน ขึ ้น เพื ่อให้รองรับ                
กับสถานการณ์ปัจจุบัน สามารถแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างสูงสุด และใช้เป็นกรอบ
ในการพิจารณาจัดสรรงบประมาณต่อไปได ้

 
 

 

 

 

 



จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ
โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท)

1.1 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ - - 2 825,000 2 825,000
รวม - - 2 825,000 2 825,000

3.1 แผนงานสาธารณสุข 1 500,000 2 4,052,000 3 4,552,000
3.2 แผนงานการพาณิชย์ 1 22,000 1 22,000 2 44,000

รวม 2 522,000 3 4,074,000 5 4,596,000

4.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 2 135,000 2 135,000 4 270,000
รวม 2 135,000 2 135,000 4 270,000

รวมท้ังส้ิน 4 657,000 7 5,034,000 11 5,691,000

5) ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน และกำรมีส่วนร่วมของประชำชน
ไม่มีโครงการเพ่ิมเติม

6) ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนสังคม กำรเมือง และบริหำรรำชกำรท้องถ่ินให้เป็นไปตำมหลักกำรบริหำรจัดกำรท่ีดี
ไม่มีโครงการเพ่ิมเติม

รวม 5 ปี

1) ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนส่งเสริมคุณภำพกำรศึกษำ เผยแพร่ปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง สืบสำนศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญำท้องถ่ิน

2) ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อมอย่ำงย่ังยืน  
ไม่มีโครงการเพ่ิมเติม

3) ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนสำธำรณสุข และคุณภำพชีวิต

4) ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนระบบโครงสร้ำงพ้ืนฐำน ภูมิสถำปัตยกรรมในเขตเมืองเก่ำ รวมท้ังพัฒนำเศรษฐกิจและกำรท่องเท่ียว

แบบ ผ.01
บัญชีสรุปโครงกำรพัฒนำ 

แผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 3 พ.ศ. 2564 
เทศบำลเมืองล ำพูน

ยุทธศำสตร์
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565

หน้า 1



แบบ ผ.02

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
    1.1 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการประชุมเครือข่าย -เพ่ือส่งเสริมสืบสานวัฒนธรรม จัดกิจกรรมขับเคล่ือนสภา 15,000 การขับเคล่ือนงาน วัฒนธรรมเมืองล าพูน กองการศึกษา

เพ่ือขับเคล่ือนงานสภา เมืองล าพูนในการขับเคล่ือนการ วัฒนธรรมเทศบาลเมืองล าพูน วัฒนธรรมเมืองล าพูน ได้รับการสืบสานและ
วัฒนธรรม ด าเนินงานของสภาวัฒนธรรม เป็นไปตามแนวทาง สามารถด าเนินงาน

ด้วยการบูรณาการองค์ความรู้ ของสภาวัฒนธรรม ตามแนวทางของสภา
ประสบการณ์มิติด้านวัฒนธรรม เทศบาลเมืองล าพูน วัฒนธรรมเทศบาล
จากเครือข่ายต่าง ๆ ใช้เป็นแนว เมืองล าพูนได้
ทางในการขับเคล่ือนงานด้าน
วัฒนธรรมเทศบาลเมืองล าพูน
-เพ่ือจัดประชุมวางแผนการขับ
เคล่ือนงานสภาวัฒนธรรม
เทศบาลเมืองล าพูน

2 โครงการประเพณีสรงน  า -เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้ประชาชน จัดกิจกรรม โครงการงประเพณี 810,000 ประชาชนจังหวัดล าพูน -ประชาชนได้มีส่วน กองการศึกษา
พระบรมธาตุหริภุญชัย ได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สืบสาน สรงน  าพระบรมธาตุหริภุญชัย เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อย ร่วมในการอนุรักษ์

ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถ่ิน ให้แก่ประชาชนจังหวัดล าพูน กว่าร้อยละ 80 ของ สืบสานประเพณีและ
-เพ่ือแสดงออกถึงความสามัคคี ได้มีส่วนร่วมและได้เข้าร่วม จ านวนกลุ่มเป้าหมาย ภูมิปัญญาท้องถ่ิน
โดยทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมใน กิจกรรม (จ านวน 2,000 คน) -หน่วยงานทุกภาคส่วน
กิจกรรมประเพณีท้องถ่ิน ได้แสดงออกถึงความ
-เพ่ือส่งเสริมจารีตประเพณีและ สามัคคี และมีส่วนร่วม
ส่งเสริมศาสนาให้คงอยู่ต่อไป ในกิจกรรมประเพณี
-เพ่ือให้เกิดการถ่ายทอดวัฒนธรรม ท้องถ่ิน
อันเป็นมรดกของท้องถ่ิน และ
เป็นการส่งเสริมการท่องเท่ียว

รวม 2 โครงการ - - 825,000 - - -

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 3 พ.ศ. 2564

เทศบาลเมืองล าพูน อ าเภอเมืองล าพูน จังหวัดล าพูน

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 5 เมืองแห่งคุณภาพชีวิต (Quality of Life)
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 2 : พัฒนาคุณภาพชีวิตและชุมชนท้องถ่ินให้เข้มแข็งบนรากฐานทุนทางวัฒนธรรมชุมชนท้องถ่ิน และความย่ังยืนเชิงนิเวศ  

หน้า 2



3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข และคุณภาพชีวิต
    3.1 แผนงานสาธารณสุข

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
1 โครงการงบค่าบริการ 1.เพ่ือชดเชยค่าเส่ือมของ -ปรับปรุงส่ิงก่อสร้างท่ีใช้บริการผู้ป่วยนอก 500,000 500,000 ผู้รับบริการมีความพึงพอใจ ประชาชนได้รับบริการ กองการแพทย์

ทางการแพทย์ท่ีเบิกจ่าย ส่ิงก่อสร้าง ท่ีใช้ในการบริการ -จัดซ้ือครุภัณฑ์ทดแทนของเดิมท่ีช ารุด ในการให้บริการ ไม่น้อยกว่า ท่ีมีคุณภาพ และได้
ในลักษณะงบลงทุน ผู้ป่วยนอก โดยการปรับปรุง ร้อยละ 80 มาตรฐาน
(งบค่าเส่ือม) ท่ีได้รับ ของเดิมท่ีช ารุด
จัดสรรจากส านักงานหลัก 2.เพ่ือชดเชยค่าเส่ือมของ
ประกันสุขภาพแห่งชาติ ครุภัณฑ์ ท่ีใช้ในการบริการ

ผู้ป่วยนอก
2 โครงการป้องกันโรคติดต่อ เพ่ือป้องกันและควบคุมการ จัดซ้ือวัคซีนโควิด 19 ส าหรับกลุ่มเปราะ 3,552,000 1. อัตราการป่วยตายด้วย 1. ประชาชนมีความรู้และ กองการแพทย์

อุบัติใหม่อุบัติซ้ า ศูนย์บริการ ระบาดของโรคติดต่อ และลด บาง ได้แก่ กลุ่มท่ีมีปัญหาด้านสุขภาพ โรคอุบัติใหม่อุบัติซ้ าเป็น 0 ทักษะสามารถดูแลตัวเอง
สาธารณสุขฯ (ต าบลวิถีชีวิต อัตราการป่วย หรือมีปัญหาในการเข้าถึงบริการในระบบ 2. กลุ่มเปราะบางได้รับ ให้ปลอดภัยจากโรคติดต่อได้
ใหม่ ปลอดภัยจากโควิด-19) หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ อาทิ วัคซีน อย่างน้อยไม่น้อยกว่า 2. สามารถป้องกัน และ

คนพิการ ผู้สูงอายุท่ีมีภาวะพ่ึงพิง และ ร้อยละ 70 ควบคุมการระบาดของโรค
พระสงฆ์ เป็นต้น ติดต่อได้

รวม 1 โครงการ - - 500,000 4,052,000 - - -

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณ

แบบ ผ.02
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 3 พ.ศ. 2564
เทศบาลเมืองล าพูน

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 5 เมืองแห่งคุณภาพชีวิต (Quality of Life)
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 2 : พัฒนาคุณภาพชีวิตและชุมชนท้องถ่ินให้เข้มแข็งบนรากฐานทุนทางวัฒนธรรมชุมชนท้องถ่ิน และความย่ังยืนเชิงนิเวศ  

หน้า 3



3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข และคุณภาพชีวิต
    3.2 แผนงานการพาณิชย์

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
1 โครงการปรับปรุงราง -เพ่ือปรับปรุงรางระบายน ้าฝน ปรับปรุงรางระบายน ้าฝนภายใน 22,000 22,000 รางระบายน ้าฝนได้รับ -สามารถระบายน ้าฝน กองสาธารณสุขฯ

ระบายน ้าฝนอาคารตลาด ให้สามารถระบายน ้าได้ดี อาคารตลาดโต้รุ่ง การแก้ไข ได้ดี ไม่มีจุดร่ัวซึม
โต้รุ่ง -เพ่ือบรรเทาความเดือดร้อน -ผู้ประกอบการได้รับ

ของผู้ประกอบการ ความสะดวกในการค้าขาย
รวม 1 โครงการ - - 22,000 22,000 - - -

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณ

แบบ ผ.02
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 3 พ.ศ. 2564
เทศบาลเมืองล าพูน

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 5 เมืองแห่งคุณภาพชีวิต (Quality of Life)
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 2 : พัฒนาคุณภาพชีวิตและชุมชนท้องถ่ินให้เข้มแข็งบนรากฐานทุนทางวัฒนธรรมชุมชนท้องถ่ิน และความย่ังยืนเชิงนิเวศ  

หน้า 4



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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
1 โครงการก่อสร้าง/ปรับปรุง 1.เพ่ือก่อสร้าง/ปรับปรุงเส้น 1.โครงการขยายไหล่ทางถนน 36,000 36,000 มีการขยายไหล่ทางถนน เส้นทางการสัญจรมีความ กองช่าง

ถนน ทางเท้า ภายในเขต ทางการสัญจรให้ได้มาตรฐาน สันเหมืองเหนือ ขยายไหล่ทางคสล. จ านวน 1 สายทาง ปลอดภัยได้มาตรฐาน 
เทศบาลเมืองล าพูน 2.เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ กว้าง 0.90-2.90 ม. ยาว 44.00 ม. และอ านวยความสะดวก

ประชาชนผู้ใช้เส้นทางสัญจร หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 88.00 ตร.ม. ให้แก่ประชาชนผู้ใช้เส้น
บริเวณหน้าบ้านเลขท่ี 99/7 ถนน ทางสัญจรได้เป็นอย่างดี
สันเหมืองเหนือ
2.โครงการขยายไหล่ทางถนนบ้าน 99,000 99,000 มีการขยายไหล่ทางถนน
หลวย ซอย 12 ขยายไหล่ทางคสล. จ านวน 1 สายทาง
กว้างเฉล่ีย 1.00 ม. ยาว 126.00 ม.
(2 ข้างทาง) หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า
259.00 ตร.ม. 

รวม 1 โครงการ - - 135,000 135,000 - - -

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 3 : พัฒนาผังเมืองและโครงสร้างพ้ืนฐานเช่ือมโยงกลุ่มจังหวัด เพ่ือรองรับการพัฒนาเมืองในอนาคต

แบบ ผ.02
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 3 พ.ศ. 2564
เทศบาลเมืองล าพูน

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 เมืองหัตถ นวัตกรรม สร้างสรรค์ (Creative Craft Innopolis) 

          4. ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาด้านระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน ภูมิสถาปัตยกรรมในเขตเมืองเก่า รวมท้ังพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว
              4.1 แผนงาน  : อุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณ

หน้า 5



เป้าหมาย
2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคล่ือน 2 ล้อ 575,000 กองสาธารณสุขฯ
และขนส่ง ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่่ากว่า 2,400 ซีซี แบบ (1 คัน)

ธรรมดา จ่านวน 1 คัน ๆ ละ 575,000 บาท
2 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ หลังคารถบรรทุก ขนาด 1 ตัน หลังคาอลูมิเนียม 17,300 กองสาธารณสุขฯ

และขนส่ง จ่านวน 1 หลัง ๆ ละ 17,300 บาท (1 หลัง)
3 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ รถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี แบบเกียร์ 44,400 กองสาธารณสุขฯ

และขนส่ง ธรรมดา จ่านวน 1 คัน ๆ ละ 44,400 บาท (1 คัน)
4 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้า ชุดล่าโพงเคล่ือนท่ีบลูทูธไร้สาย มีล้อลาก 10,000 กองสาธารณสุขฯ

และวิทยุ จ่านวน 1 ชุด ๆ ละ 10,000 บาท (1 ชุด)
5 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network 10,000 กองสาธารณสุขฯ

จ่านวน 1 เคร่ือง ๆ ละ 10,000 บาท (1 เคร่ือง)
6 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก พร้อม 15,000 กองสาธารณสุขฯ

ติดต้ังถังหมึกพิมพ์ จ่านวน 2 เคร่ือง (2 เคร่ือง)
เคร่ืองละ 7,500 บาท

7 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส่านักงาน ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน จ่านวน 4 ตู้ 23,600 กองสาธารณสุขฯ
ตู้ละ 5,900 บาท (4 ตู้)

8 เคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โรงงาน เคร่ืองเจียร จ่านวน 1 เคร่ือง ๆ ละ 5,000 บาท 5,000 กองสาธารณสุขฯ
(1 เคร่ือง)

9 เคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โรงงาน สว่านไฟฟ้า จ่านวน 1 เคร่ือง ๆ ละ 6,000 บาท 6,000 กองสาธารณสุขฯ
(1 เคร่ือง)

10 เคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โรงงาน เครนยกฝาท่อระบายน่้า จ่านวน 2 ชุด 12,000 กองสาธารณสุขฯ
ชุดละ 6,000 บาท (2 ชุด)

แบบ ผ.03

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

งบประมาณ

(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 3 พ.ศ. 2564

เทศบาลเมืองล าพูน

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท

หน้า 6



เป้าหมาย
2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

งบประมาณ

(ผลผลิตของครุภัณฑ์)
ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท

11 เคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โรงงาน เคร่ืองตัดเหล็ก จ่านวน 1 เคร่ือง 4,000 กองสาธารณสุขฯ
เคร่ืองละ 4,000 บาท (1 เคร่ือง)

12 เคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โรงงาน สว่านจ้ีปูน จ่านวน 1 เคร่ือง 1,500 กองสาธารณสุขฯ
เคร่ืองละ 1,500 บาท (1 เคร่ือง)

13 เคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ก่อสร้าง เคร่ืองเช่ือมโลหะ จ่านวน 1 เคร่ือง 7,500 กองสาธารณสุขฯ
เคร่ืองละ 7,500 บาท (1 เคร่ือง)

14 เคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์อ่ืน สายพานล่าเลียงแบบลาดเอียง จ่านวน 1 ชุด 80,000 กองสาธารณสุขฯ
ชุดละ 80,000 บาท (1 ชุด)

15 เคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การเกษตร ป๊ัมน่้า 3 แรงม้า ขนาด 2 น้ิว (แรงดันสูง) 19,000 19,000 กองช่าง
จ่านวน 4 ตัว ๆ ละ 9,500 บาท (2 ตัว) (2 ตัว)

16 เคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้า ตู้ควบคุมระบบไฟฟ้ามอเตอร์ป๊ัมน่้า ขนาด 125 212,500 212,500 กองช่าง
และวิทยุ แรงม้า พร้อมอุปกรณ์ติดต้ัง จ่านวน 2 ชุด (1 ชุด) (1 ชุด)

ชุดละ 212,500 บาท
17 เคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ก่อสร้าง รถขุดตีนตะขาบ ขนาดไม่เกิน 1.7 ตัน 775,000 กองช่าง

จ่านวน 1 คัน ๆ ละ 775,000 บาท (1 คัน)
18 เคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ก่อสร้าง หัวเจาะไฮดรอลิก (ขนาดรถ 1.7 ตัน) 180,000 กองช่าง

จ่านวน 1 หัว ๆ ละ 180,000 บาท (1 หัว)
19 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส่านักงาน เคร่ืองดูดฝุ่น ขนาด 15 ลิตร จ่านวน 1 เคร่ือง 11,000 ส่านักปลัดฯ

เคร่ืองละ 11,000 บาท (1 เคร่ือง)
20 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส่านักงาน เคร่ืองโทรศัพท์พ้ืนฐาน จ่านวน 2 เคร่ือง 6,000 ส่านักปลัดฯ

เคร่ืองละ 3,000 บาท (2 เคร่ือง)
21 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณา กล้องดิจิทัล ส่าหรับการประชุมทางไกล 50,000 ส่านักปลัดฯ

และเผยแพร่ จ่านวน 1 ชุด ๆ ละ 50,000 บาท (1 ชุด)
22 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค หน่วยจัดเก็บข้อมูล 34,900 กองยุทธศาสตร์ฯ

ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 512 GB (1 เคร่ือง)
จ่านวน 1 เคร่ือง ๆ ละ 34,900 บาท

23 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส่านักงาน เก้าอ้ีท่างานแบบล้อเล่ือน จ่านวน 1 ตัว 1,500 กองยุทธศาสตร์ฯ
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ตัวละ 1,500 บาท (1 ตัว)
24 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส่านักงาน โต๊ะท่างาน จ่านวน 1 ตัว ๆ ละ 5,000 บาท 5,000 กองยุทธศาสตร์ฯ

(1 ตัว)
25 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองส่ารองไฟฟ้า 15,000 กองการเจ้าหน้าท่ี

จ่านวน 3 เคร่ือง ๆ ละ 5,000 บาท (3 เคร่ือง)
26 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก ส่าหรับงานประมวลผล 22,000 กองการเจ้าหน้าท่ี

จ่านวน 1 เคร่ือง ๆ ละ 22,000 บาท (1 เคร่ือง)
27 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส่าหรับงานประมวลผล แบบท่ี 2 30,000 กองการเจ้าหน้าท่ี

จ่านวน 1 เคร่ือง ๆ ละ 30,000 บาท (1 เคร่ือง)
28 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวด่า ชนิด 10,000 กองการเจ้าหน้าท่ี

Network จ่านวน 1 เคร่ือง ๆ ละ 10,000 บาท (1 เคร่ือง)
29 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส่านักงาน เคร่ืองโทรศัพท์พ้ืนฐาน จ่านวน 1 เคร่ือง 2,000 กองการเจ้าหน้าท่ี

เคร่ืองละ 2,000 บาท (1 เคร่ือง)
30 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส่านักงาน เก้าอ้ีท่างานแบบล้อเล่ือน จ่านวน 4 ตัว 4,000 กองการเจ้าหน้าท่ี

ตัวละ 1,000 บาท (4 ตัว)
31 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส่านักงาน โต๊ะท่างาน จ่านวน 4 ตัว ๆ ละ 5,000 บาท 20,000 กองการเจ้าหน้าท่ี

(4 ตัว)
32 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส่านักงาน ตู้เก็บเอกสาร  จ่านวน 2 ตัว ๆ ละ 5,000 บาท 10,000 กองการเจ้าหน้าท่ี

(2 ตัว)
33 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส่านักงาน เคร่ืองท่าลายเอกสาร จ่านวน 1 เคร่ือง 20,000 กองการเจ้าหน้าท่ี

เคร่ืองละ 20,000 บาท (1 เคร่ือง)
34 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส่านักงาน เคร่ืองสแกนลายน้ิวมือ จ่านวน 2 เคร่ือง 20,000 กองการเจ้าหน้าท่ี

เคร่ืองละ 10,000 บาท (2 เคร่ือง)
35 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส่านักงาน เคร่ืองอ่านบัตร จ่านวน 2 เคร่ือง 2,000 กองการเจ้าหน้าท่ี

เคร่ืองละ 1,000 บาท (2 เคร่ือง)

36 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส่านักงาน โต๊ะวางเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 10,000 กองการแพทย์
จ่านวน 2 ชุด ๆ ละ 5,000 บาท (2 ชุด)
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37 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ เคร่ืองวัดความอ่ิมตัวของออกซิเจนในเลือด 40,000 80,000 กองการแพทย์

หรือการแพทย์ จ่านวน 3 เคร่ือง ๆ ละ 40,000 บาท (1 เคร่ือง) (2 เคร่ือง)

38 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ชุดช่วยหายใจมือบีบ Ambu Bag 10,500 10,500 กองการแพทย์

หรือการแพทย์ จ่านวน 6 ชุด ๆ ละ 3,500 บาท (3 ชุด) (3 ชุด)
39 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ เกจ์ออกซิเจน 4,000 4,000 กองการแพทย์

หรือการแพทย์ จ่านวน 4 ชุด ๆ ละ 2,000 บาท (2 ชุด) (2 ชุด)
40 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การศึกษา หุ่นจ่าลองการช่วยฟ้ืนคืนชีพผู้ใหญ่ จ่านวน 2 ตัว 24,000 กองการแพทย์

ตัวละ 12,000 บาท (2 ตัว)
41 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การแพทย์ เคร่ือง AED ส่าหรับการฝึกช่วยชีวิต 60,000 กองการแพทย์

จ่านวน 2 เคร่ือง ๆ ละ 30,000 บาท (2 เคร่ือง)
42 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การแพทย์ เคร่ืองกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้า แบบอัตโนมัติ (AED) 200,000 กองการแพทย์

จ่านวน 2 เคร่ือง ๆ ละ 100,000 บาท (2 เคร่ือง)
43 การรักษาความสงบ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและ ไฟสปอร์ทไลท์ส่องสว่าง จ่านวน 1 ตัว 4,000 ส่านักปลัดฯ

ภายใน วิทยุ ตัวละ 4,000 บาท (1 ตัว)
44 การรักษาความสงบ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ รถยนต์บรรทุก ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่่ากว่า 400,000 ส่านักปลัดฯ

ภายใน และขนส่ง 1,500 ซีซี จ่านวน 1 คัน ๆ ละ 400,000 บาท (1 คัน)
45 การรักษาความสงบ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส่านักงาน เก้าอ้ีท่างานแบบล้อเล่ือน จ่านวน 2 ตัว 5,000 ส่านักปลัดฯ

ภายใน ตัวละ 2,500 บาท (2 ตัว)
46 การรักษาความสงบ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส่านักงาน ตู้เก็บชุดผจญเพลิง จ่านวน 1 ตู้ 5,000 ส่านักปลัดฯ

ภายใน ตู้ละ 5,000 บาท (1 ตู้)
47 การรักษาความสงบ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส่าหรับงานประมวลผล แบบท่ี 1 22,000 ส่านักปลัดฯ

ภายใน จ่านวน 1 เคร่ือง ๆ ละ 22,000 บาท (1 เคร่ือง)
48 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส่าหรับงานส่านักงาน 17,000 กองการศึกษา

จ่านวน 1 เคร่ือง ๆ ละ 17,000 บาท (1 เคร่ือง)
49 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส่าหรับงานประมวลผล แบบท่ี 1 22,000 กองการศึกษา

จ่านวน 1 เคร่ือง ๆ ละ 22,000 บาท (1 เคร่ือง)
50 การศาสนาวัฒนธรรม ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส่าหรับงานประมวลผล แบบท่ี 1 22,000 ส่านักปลัดฯ

และนันทนาการ จ่านวน 1 เคร่ือง ๆ ละ 22,000 บาท (1 เคร่ือง)
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51 การศาสนาวัฒนธรรม ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึก พร้อมติดต้ังถังหมึกพิมพ์ 4,300 ส่านักปลัดฯ
และนันทนาการ (Ink Tank Printer) จ่านวน 1 เคร่ือง (1 เคร่ือง)

เคร่ืองละ 4,300 บาท
52 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์แท็ปเล็ต แบบท่ี 1 440,000 กองการศึกษา

จ่านวน 40 เคร่ือง ๆ ละ 11,000 บาท
2,555,600 1,321,400รวม
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