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เทศบาลตำบลศรีวิชัย  อำเภอลี้  จังหวัดลำพูน 

ส่วนที่ 3 การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน 

ที ่ ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
หน่วยงาน
สนับสนุน 

1 ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 

บริการชุมชนและ
สังคม 
 

แผนงานเคหะ
ชุมชน 
แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา 
 

กองช่าง 
 
 

อบจ. 
สำนักงานปลัด 
กองคลัง 
กองการศึกษา 

2 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการส่งเสริม
คุณภาพชีวิต สังคม
และการรักษาความ
สงบเรียบร้อย 

บริการชุมชนและ
สังคม 

แผนงานสร้างความ
เข็มแข็งของชุมชน 
 

กองสวัสดิการสังคม กองคลัง 
กองช่าง 
กองการศึกษา 

การดำเนินงาน
อ่ืนๆ 

แผนงานงบกลาง กองสวัสดิการสังคม 

บริหารทั่วไป แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 
 

สำนักปลัด 

  บริหารทั่วไป แผนงานรักษา
ความสงบภายใน 

สำนักปลัด 
 

  บริการชุมชนและ
สังคม 

แผนงาน
สาธารณสุข 

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

3 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านเศรษฐกิจ 
การเกษตร และการ
ท่องเที่ยว 

บริการชุมชนและ
สังคม 

แผนงานสร้างความ
เข็มแข็งชุมชน 

กองสวัสดิการสังคม อบจ. 
กองคลัง 
 บริการชุมชนและ

สังคม 
แผนงานเคหะ
ชุมชน 

กองช่าง 

เศรษฐกิจ แผนงานเกษตร สำนักปลัด 
บริหารทั่วไป แผนงานบริการงาน

ทั่วไป 
สำนักปลัด 

บริการชุมชนและ
สังคม 

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

กองการศึกษา 

4 ยุทธศาสตร์การพัฒนา           
ด้านการบริหารจัดการ
และอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

บริการชุมชนและ
สังคม 

แผนงาน
สาธารณสุข 

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

กองคลัง 
กองช่าง 
กองการศึกษา 
กองสวัสดิการ
สังคม 

บริหารทั่วไป แผนงานรักษา
ความสงบภายใน 

งานป้องกัน 
สำนักปลัด 
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5 ยุทธศาสตร์การพัฒนา           
ด้านการศึกษา กีฬา 
และนันทนาการ 

บริการชุมชนและ
สังคม 

แผนงานการศึกษา 
แผนงานศาสนา
และวัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

กองการศึกษา กองคลัง 
กองช่าง 
กองสวัสดิการ
สังคม 
กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม บริหารทั่วไป แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป 
สำนักปลัด 

6 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านศาสนา
ศิลปวัฒนธรรม จารีต
ประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

บริการชุมชนและ
สังคม 

แผนงานศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

กองการศึกษา สำนักปลดั 
กองคลัง 
กองช่าง 
กองสวัสดิการ
สังคม 

7 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านสาธารณสุข 

บริการชุมชนและ
สังคม 

แผนงาน
สาธารณสุข 

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

สำนักปลดั 
กองคลัง 
กองช่าง 
กองสวัสดิการ
สังคม 

การดำเนินงาน
อ่ืนๆ 

แผนงานงบกลาง กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

8 ยุทธศาสตร์ การ
พัฒนาด้านการเมือง 
การบริหาร 
  

บริหารทั่วไป แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 

สำนักปลัด  
กองคลัง 

กองช่าง 
กองสวัสดิการ
สังคม 
กองการศึกษา 
 

บริการชุมชนและ
สังคม 

แผนงาน
สาธารณสุข 

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

การดำเนินงาน
อ่ืนๆ 

แผนงานงบกลาง เทศบาลตำบล    
ศรีวิชัย 

รวม 8 ยุทธศาสตร์ 4 ด้าน 10 แผนงาน 1 สำนัก / 5 กอง  
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แบบ ผ.01

จ ำนวน
โครงกำร

 งบประมำณ
(บำท)

จ ำนวน
โครงกำร

 งบประมำณ
(บำท)

จ ำนวน
โครงกำร

 งบประมำณ
(บำท)

จ ำนวน
โครงกำร

 งบประมำณ
(บำท)

จ ำนวน
โครงกำร

 งบประมำณ
(บำท)

จ ำนวน
โครงกำร

 งบประมำณ
(บำท)

1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน
สำธำรณูปโภค สำธำรณูปกำร

     1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 100 7,186,000 98 8,098,000 104 19,423,500 87 43,037,000 81 7,958,000 470 85,702,500
รวม 100 7,186,000 98 8,098,000 104 19,423,500 87 43,037,000 81 7,958,000 470 85,702,500

2. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรส่งเสริมคุณภำพชีวิต .
สังคมและกำรรักษำควำมสงบเรียบร้อย

    2.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน 8 205,000 5 170,000 12 320,000 6 180,000 5 150,000 36 1,025,000
    2.2 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 8 508,740 2 120,000 12 910,000 5 310,000 5 310,000 32 2,158,740
    2.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 6 165,960 1 30,000 8 220,000 4 210,000 2 80,000 21 705,960
    2.4 แผนงานงบกลาง 7 23,800,000 7 23,320,000 8 23,820,000 8 23,820,000 8 23,820,000 38 118,580,000

รวม 29 24,679,700 15 23,640,000 40 25,270,000 23 24,520,000 20 24,360,000 127 122,469,700
3. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนเศรษฐกิจ กำรเกษตร 

  และกำรท่องเท่ียว
    3.1 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 0 0 0 0 1 100,000 1 100,000 1 100,000 3 300,000
    3.2 แผนงานการเกษตร 3 130,000 2 100,000 1 50,000 1 50,000 1 50,000 8 380,000

รวม 3 130,000 2 100,000 2 150,000 2 150,000 2 150,000 11 680,000

รวม 5 ปี

2. บัญชีโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน

บัญชีสรุปโครงกำรพัฒนำ
แผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบำลต ำบลศรีวิชัย   อ ำเภอล้ี  จังหวัดล ำพูน

ยุทธศำสตร์

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลต าบลศรีวิชัย อ าเภอล้ี จังหวัดล าพูน 106
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4. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรบริหำรจัดกำร
   และอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม
    4.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 4 175,400 3 250,000 2 60,000 2 60,000 2 60,000 13 605,400
    4.2 แผนงานสาธารณสุข 1 25,000 0 0 4 95,000 2 65,000 0 0 7 185,000

รวม 5 200,400 3 250,000 6 155,000 4 125,000 2 60,000 20 790,400
5. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรศึกษำ กีฬำ 

และนันทนำกำร
    5.1 แผนงานการศึกษา 23 2,204,590 15 2,204,590 39 6,365,500 31 6,031,000 26 5,947,500 134 22,753,180

รวม 23 2,204,590 15 2,204,590 39 6,365,500 31 6,031,000 26 5,947,500 134 22,753,180
6. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนศำสนำศิลปวัฒนธรรม 

จำรีตประเพณี และภูมิปัญญำท้องถ่ิน
    6.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 1 66,000 1 50,000 1 70,000 0 0 0 0 3 186,000
    6.2 แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 13 490,000 15 575,000 18 890,000 16 800,000 14 670,000 76 3,425,000

รวม 14 556,000 16 625,000 19 960,000 16 800,000 14 670,000 79 3,611,000
7. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนสำธำรณสุข
    7.1 แผนงานสาธารณสุข 7 376,000 5 345,000 13 1,045,000 9 975,000 9 975,000 43 3,716,000

รวม 7 376,000 5 345,000 13 1,045,000 9 975,000 9 975,000 43 3,716,000
8. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรเมือง กำรบริหำร
    8.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 5 1,370,000 7 1,430,000 20 3,544,600 12 745,000 10 525,000 54 7,614,600

รวม 5 1,370,000 7 1,430,000 20 3,544,600 12 745,000 10 525,000 54 7,614,600
รวมท้ังส้ิน 186 36,702,690 161 36,692,590 243 56,913,600 184 76,383,000 164 40,645,500 938 247,337,380

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลต าบลศรีวิชัย อ าเภอล้ี จังหวัดล าพูน 107
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แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดล าพูน  ยุทธศาสตร์ท่ี 5 เมืองแห่งคุณภาพชีวิต (Quality of Life)
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดล าพูน   ยุทธศาสตร์ท่ี 3 พัฒนาผังเมืองและโครงสร้างพ้ืนฐานเช่ือมกลุ่มจังหวัด เพ่ือรองรับการพัฒนาเมืองในอนาคต

1. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) รับผิดชอบ
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงการขยายเขตไฟฟ้า เพ่ือให้ประชาชนมี ขยายเขตไฟฟ้าเพ่ือใช้ - - - 500,000  - ประชาชนผู้ใช้ไฟฟ้า ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ กองช่าง
เพ่ือแสงสว่างในครัวเรือน ไฟฟ้าใช้ในครัวเรือน ในครัวเรือน มีความพึงพอใจ อย่างท่ัวถึง
บ้านปาง หมู่ 1 อย่างท่ัวถึง บ้านปาง หมู่ท่ี 1 ไม่น้อยกว่า เพ่ือคุณภาพชีวิต

ร้อยละ 80 ท่ีดีข้ึน
2 โครงการขยายเขตไฟฟ้า เพ่ือให้ประชาชนมี ขยายเขตไฟฟ้าเพ่ือใช้ - - - 500,000  - ประชาชนผู้ใช้ไฟฟ้า ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ กองช่าง

เพ่ือการเกษตร ไฟฟ้าใช้เพ่ือท า ในการเกษตร มีความพึงพอใจ เพ่ือท าเกษตรกรรม
บ้านปาง หมู่ 1 การเกษตร บ้านปาง หมู่ท่ี 1 ไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 80
3 โครงการขยายเขตไฟฟ้า เพ่ือความปลอดภัย ขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่าง - - 500,000  - - ประชาชนในพ้ืนท่ี ประชาชนมี กองช่าง

ส่องสว่าง ข้างถนน ในการสัญจรบน ข้างถนน มีความพึงพอใจ ความปลอดภัย
บ้านแม่อีไฮ หมู่ 2 ท้องถนนในช่วงเวลา บ้านแม่อีไฮ  หมู่ท่ี 2 ไม่น้อยกว่า ในชีวิตและทรัพย์สิน

กลางคืน ร้อยละ 80

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

เทศบาลต าบลศรีวิชัย อ าเภอล้ี จังหวัดล าพูน

งบประมาณ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลต าบลศรีวิชัย อ าเภอล้ี จังหวัดล าพูน 108
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แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดล าพูน  ยุทธศาสตร์ท่ี 5 เมืองแห่งคุณภาพชีวิต (Quality of Life)
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดล าพูน   ยุทธศาสตร์ท่ี 3 พัฒนาผังเมืองและโครงสร้างพ้ืนฐานเช่ือมกลุ่มจังหวัด เพ่ือรองรับการพัฒนาเมืองในอนาคต

1. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) รับผิดชอบ
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

4 โครงการขยายเขตไฟฟ้า เพ่ือให้ประชาชนมี ขยายเขตไฟฟ้าเพ่ือใช้ -          -          -          500,000  -          ประชาชนผู้ใช้ไฟฟ้า ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ กองช่าง
เพ่ือการเกษตร ไฟฟ้าใช้เพ่ือ ในการเกษตร มีความพึงพอใจ เพ่ือท าเกษตรกรรม
บ้านแม่ไฮ หมู่ 2 ท าการเกษตร บ้านแม่อีไฮ  หมู่ท่ี 2 ไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 80
5 โครงการขยายเขตไฟฟ้า เพ่ือให้ประชาชนมี ขยายเขตไฟฟ้าเพ่ือใช้ -          -          -          500,000  -          ประชาชนผู้ใช้ไฟฟ้า ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ กองช่าง

เพ่ือการเกษตร ไฟฟ้าใช้เพ่ือ ในการเกษตร มีความพึงพอใจ เพ่ือท าเกษตรกรรม
บ้านห้วยบง หมู่ 3 ท าการเกษตร บ้านห้วยบง  หมู่ท่ี 3 ไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 80
6 โครงการขยายเขตไฟฟ้า เพ่ือให้ประชาชนมี ขยายเขตไฟฟ้าเพ่ือใช้ -          -          -          500,000  -          ประชาชนผู้ใช้ไฟฟ้า ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ กองช่าง

เพ่ือแสงสว่างในครัวเรือน ไฟฟ้าใช้ในครัวเรือน ในครัวเรือน มีความพึงพอใจ อย่างท่ัวถึง
บ้านห้วยบง หมู่ 3 อย่างท่ัวถึง บ้านห้วยบง  หมู่ท่ี 3 ไม่น้อยกว่า เพ่ือคุณภาพชีวิต

ร้อยละ 80 ท่ีดีข้ึน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

เทศบาลต าบลศรีวิชัย อ าเภอล้ี จังหวัดล าพูน

งบประมาณ
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แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดล าพูน  ยุทธศาสตร์ท่ี 5 เมืองแห่งคุณภาพชีวิต (Quality of Life)
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดล าพูน   ยุทธศาสตร์ท่ี 3 พัฒนาผังเมืองและโครงสร้างพ้ืนฐานเช่ือมกลุ่มจังหวัด เพ่ือรองรับการพัฒนาเมืองในอนาคต

1. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) รับผิดชอบ
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

7 โครงการขยายเขตไฟฟ้า เพ่ือให้ประชาชนมี ขยายเขตไฟฟ้าเพ่ือใช้ - -  - 500,000  - ประชาชนผู้ใช้ไฟฟ้า ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
การเกษตร ไฟฟ้าใช้เพ่ือ ในการเกษตร มีความพึงพอใจ เพ่ือท าเกษตรกรรม
บ้านแม่ป้อกเหนือ หมู่ 5 ท าการเกษตร บ้านแม่ป้อกเหนือ ไม่น้อยกว่า

หมู่ 5 ร้อยละ 80
8 โครงการขยายเขตไฟฟ้า เพ่ือความปลอดภัย ขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่าง - - 500,000  -          - ประชาชนในพ้ืนท่ี ประชาชนมีความ กองช่าง

ส่องสว่าง ข้างถนน ในการสัญจร ข้างถนน มีความพึงพอใจ ปลอดภัยในชีวิต
บ้านแม่ป้อกเหนือ หมู่ 5 บนท้องถนนในช่วง บ้านแม่ป้อกเหนือ ไม่น้อยกว่า และทรัพย์สิน

เวลากลางคืน หมู่ท่ี 5 ร้อยละ 80
9 โครงการขยายเขตไฟฟ้า เพ่ือความปลอดภัย ขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่าง - - -          500,000  - ประชาชนในพ้ืนท่ี ประชาชนมีความ กองช่าง

ส่องสว่าง ข้างถนน ในการสัญจร ข้างถนน มีความพึงพอใจ ปลอดภัยในชีวิต
บ้านแม่ป้อก หมู่ 6 บนท้องถนนในช่วง บ้านแม่ป้อก หมู่ท่ี 6 ไม่น้อยกว่า และทรัพย์สิน

เวลากลางคืน ร้อยละ 80

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

เทศบาลต าบลศรีวิชัย อ าเภอล้ี จังหวัดล าพูน
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แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดล าพูน  ยุทธศาสตร์ท่ี 5 เมืองแห่งคุณภาพชีวิต (Quality of Life)
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดล าพูน   ยุทธศาสตร์ท่ี 3 พัฒนาผังเมืองและโครงสร้างพ้ืนฐานเช่ือมกลุ่มจังหวัด เพ่ือรองรับการพัฒนาเมืองในอนาคต

1. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) รับผิดชอบ
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

10 โครงการขยายเขตไฟฟ้า เพ่ือความปลอดภัย ขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่าง -          -          -          500,000  -          ประชาชนในพ้ืนท่ี ประชาชนมีความ กองช่าง
ส่องสว่าง ข้างถนน ในการสัญจร ข้างถนน มีความพึงพอใจ ปลอดภัยในชีวิต
บ้านแม่จ๋อง หมู่ 7 บนท้องถนนในช่วง บ้านแม่จ๋อง หมู่ท่ี 7 ไม่น้อยกว่า และทรัพย์สิน

เวลากลางคืน ร้อยละ 80
11 โครงการขยายเขตไฟฟ้า เพ่ือให้ประชาชนมี ขยายเขตไฟฟ้าเพ่ือใช้ -          -          -          500,000  -          ประชาชนผู้ใช้ไฟฟ้า ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ กองช่าง

เพ่ือการเกษตร ไฟฟ้าใช้เพ่ือ ในการเกษตร มีความพึงพอใจ เพ่ือท าเกษตรกรรม
บ้านใหม่สุขสันต์ หมู่ 8 ท าการเกษตร บ้านใหม่สุขสันต์ หมู่ 8 ไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 80
12 โครงการขยายเขตไฟฟ้า เพ่ือความปลอดภัย ขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่าง -          -          -          500,000  -          ประชาชนในพ้ืนท่ี ประชาชนมีความ กองช่าง

ส่องสว่าง ข้างถนน ในการสัญจร ข้างถนน มีความพึงพอใจ ปลอดภัยในชีวิต
บ้านใหม่สุขสันต์ หมู่ 8 บนท้องถนนในช่วง บ้านใหม่สุขสันต์ ไม่น้อยกว่า และทรัพย์สิน

เวลากลางคืน หมู่ท่ี 8 ร้อยละ 80

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

เทศบาลต าบลศรีวิชัย อ าเภอล้ี จังหวัดล าพูน

งบประมาณ
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แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดล าพูน  ยุทธศาสตร์ท่ี 5 เมืองแห่งคุณภาพชีวิต (Quality of Life)
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดล าพูน   ยุทธศาสตร์ท่ี 3 พัฒนาผังเมืองและโครงสร้างพ้ืนฐานเช่ือมกลุ่มจังหวัด เพ่ือรองรับการพัฒนาเมืองในอนาคต

1. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) รับผิดชอบ
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

13 โครงการขยายเขตไฟฟ้า เพ่ือความปลอดภัย ขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่าง -          -          -          500,000  -          ประชาชนในพ้ืนท่ี ประชาชนมีความ กองช่าง
ส่องสว่าง ข้างถนน ในการสัญจร ข้างถนน มีความพึงพอใจ ปลอดภัยในชีวิต
บ้านศรีบุญเรือง หมู่ 9 บนท้องถนนในช่วง บ้านศรีบุญเรือง หมู่ท่ี 9 ไม่น้อยกว่า และทรัพย์สิน

เวลากลางคืน ร้อยละ 80
14 โครงการขยายเขตไฟฟ้า เพ่ือให้ประชาชนมี ขยายเขตไฟฟ้าเพ่ือใช้ -          -          -          500,000  -          ประชาชนผู้ใช้ไฟฟ้า ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ กองช่าง

เพ่ือแสงสว่างในครัวเรือน ไฟฟ้าใช้ในครัวเรือน ในครัวเรือน มีความพึงพอใจ อย่างท่ัวถึง
บ้านศรีบุญเรือง หมู่ 9 อย่างท่ัวถึง บ้านศรีบุญเรือง หมู่ 9 ไม่น้อยกว่า เพ่ือคุณภาพชีวิต

ร้อยละ 80 ท่ีดีข้ึน

15 โครงการขยายเขตไฟฟ้า เพ่ือให้ประชาชนมี ขยายเขตไฟฟ้าเพ่ือใช้ -          -          -          500,000  -          ประชาชนผู้ใช้ไฟฟ้า ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ กองช่าง
เพ่ือการเกษตร ไฟฟ้าใช้เพ่ือ ในการเกษตร มีความพึงพอใจ เพ่ือท าเกษตรกรรม
บ้านศรีวิชัยหมู่ 10 ท าการเกษตร บ้านศรีวิชัยหมู่ 10 ไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 80

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

เทศบาลต าบลศรีวิชัย อ าเภอล้ี จังหวัดล าพูน

งบประมาณ
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แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดล าพูน  ยุทธศาสตร์ท่ี 5 เมืองแห่งคุณภาพชีวิต (Quality of Life)
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดล าพูน   ยุทธศาสตร์ท่ี 3 พัฒนาผังเมืองและโครงสร้างพ้ืนฐานเช่ือมกลุ่มจังหวัด เพ่ือรองรับการพัฒนาเมืองในอนาคต

1. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) รับผิดชอบ
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

16 โครงการขยายเขตไฟฟ้า เพ่ือให้ประชาชนมี ขยายเขตไฟฟ้าเพ่ือใช้ -          -          -          500,000  -          ประชาชนผู้ใช้ไฟฟ้า ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ กองช่าง
เพ่ือแสงสว่างในครัวเรือน ไฟฟ้าใช้ในครัวเรือน ในครัวเรือน มีความพึงพอใจ อย่างท่ัวถึง
บ้านศรีวิชัย หมู่ 10 อย่างท่ัวถึง บ้านศรีวิชัย หมู่ 10 ไม่น้อยกว่า เพ่ือคุณภาพชีวิต

ร้อยละ 80 ท่ีดีข้ึน
17 โครงการขยายเขตไฟฟ้า เพ่ือความปลอดภัย ขยายเขตไฟฟ้า -          -          -          500,000  -          ประชาชนในพ้ืนท่ี ประชาชนมีความ กองช่าง

ส่องสว่าง ข้างถนน ในการสัญจร ส่องสว่างข้างถนน มีความพึงพอใจ ปลอดภัยในชีวิต
บ้านศรีวิชัย หมู่ 10 บนท้องถนนในช่วง บ้านศรีวิชัย หมู่ท่ี 10 ไม่น้อยกว่า และทรัพย์สิน

เวลากลางคืน ร้อยละ 80
18 โครงการขยายเขตไฟฟ้า เพ่ือความปลอดภัย ขยายเขตไฟฟ้า -          -          -          500,000  -          ประชาชนในพ้ืนท่ี ประชาชนมีความ กองช่าง

ส่องสว่าง ข้างถนน ในการสัญจร ส่องสว่างข้างถนน มีความพึงพอใจ ปลอดภัยในชีวิต
บ้านใหม่สรรค์ หมู่ 11 บนท้องถนนในช่วง บ้านใหม่สวรรค์ ไม่น้อยกว่า และทรัพย์สิน

เวลากลางคืน หมู่ท่ี 11 ร้อยละ 80

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

เทศบาลต าบลศรีวิชัย อ าเภอล้ี จังหวัดล าพูน

งบประมาณ
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แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดล าพูน  ยุทธศาสตร์ท่ี 5 เมืองแห่งคุณภาพชีวิต (Quality of Life)
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดล าพูน   ยุทธศาสตร์ท่ี 3 พัฒนาผังเมืองและโครงสร้างพ้ืนฐานเช่ือมกลุ่มจังหวัด เพ่ือรองรับการพัฒนาเมืองในอนาคต

1. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) รับผิดชอบ
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

19 โครงการขยายเขตไฟฟ้า เพ่ือให้ประชาชนมี ขยายเขตไฟฟ้าเพ่ือใช้ -          -          -          500,000  -          ประชาชนผู้ใช้ไฟฟ้า ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ กองช่าง
เพ่ือการเกษตร ไฟฟ้าใช้เพ่ือ ในการเกษตร มีความพึงพอใจ เพ่ือท าเกษตรกรรม

ท าการเกษตร บ้านใหม่สวรรค์ หมู่ 11 ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80

20 โครงการขยายเขตไฟฟ้า เพ่ือให้ประชาชนมี ขยายเขตไฟฟ้าเพ่ือใช้ -          -          -          500,000  -          ประชาชนผู้ใช้ไฟฟ้า ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ กองช่าง
เพ่ือแสงสว่างในครัวเรือน ไฟฟ้าใช้ในครัวเรือน ในครัวเรือน มีความพึงพอใจ อย่างท่ัวถึง
บ้านใหม่สวรรค์ หมู่ 11 อย่างท่ัวถึง บ้านใหม่สวรรค์ หมู่ 11 ไม่น้อยกว่า เพ่ือคุณภาพชีวิต

ร้อยละ 80 ท่ีดีข้ึน
21 โครงการขยายเขตไฟฟ้า เพ่ือให้ประชาชนมี ขยายเขตไฟฟ้าเพ่ือใช้ -          -          -          500,000  -          ประชาชนผู้ใช้ไฟฟ้า ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ กองช่าง

 เพ่ือการเกษตร ไฟฟ้าใช้เพ่ือ ในการเกษตรห้วยป่าไร่ มีความพึงพอใจ เพ่ือท าเกษตรกรรม
ท าการเกษตร ไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 80

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

เทศบาลต าบลศรีวิชัย อ าเภอล้ี จังหวัดล าพูน

งบประมาณ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลต าบลศรีวิชัย อ าเภอล้ี จังหวัดล าพูน 114
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แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดล าพูน  ยุทธศาสตร์ท่ี 5 เมืองแห่งคุณภาพชีวิต (Quality of Life)
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดล าพูน   ยุทธศาสตร์ท่ี 3 พัฒนาผังเมืองและโครงสร้างพ้ืนฐานเช่ือมกลุ่มจังหวัด เพ่ือรองรับการพัฒนาเมืองในอนาคต

1. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) รับผิดชอบ
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

22 โครงการขยายเขตไฟฟ้า เพ่ือความปลอดภัย ขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่าง -          -          -          500,000  -          ประชาชนในพ้ืนท่ี ประชาชนมีความ กองช่าง
ส่องสว่าง ข้างถนน ในการสัญจร ข้างถนน มีความพึงพอใจ ปลอดภัยในชีวิต
บ้านอุดมพัฒนา หมู่ 12 บนท้องถนนในช่วง บ้านอุดมพัฒนา ไม่น้อยกว่า และทรัพย์สิน

เวลากลางคืน หมู่ท่ี 12 ร้อยละ 80
23 โครงการขยายเขตไฟฟ้า เพ่ือให้ประชาชนมี ขยายเขตไฟฟ้าเพ่ือใช้ -          -          -          500,000  -          ประชาชนผู้ใช้ไฟฟ้า ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ กองช่าง

เพ่ือแสงสว่างในครัวเรือน ไฟฟ้าใช้ในครัวเรือน ในครัวเรือน มีความพึงพอใจ อย่างท่ัวถึง
บ้านบารมีศรีวิชัย หมู่ 13 อย่างท่ัวถึง บ้านบารมีศรีวิชัย ไม่น้อยกว่า เพ่ือคุณภาพชีวิต

หมู่ 13 ร้อยละ 80 ท่ีดีข้ึน
24 โครงการขยายเขตไฟฟ้า เพ่ือความปลอดภัย ขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่าง -          -          -          500,000  -          ประชาชนในพ้ืนท่ี ประชาชนมีความ กองช่าง

ส่องสว่าง ข้างถนน ในการสัญจร ข้างถนน มีความพึงพอใจ ปลอดภัยในชีวิต
บ้านบารมีศรีวิชัย หมู่ 13 บนท้องถนนในช่วง บ้านบารมีศรีวิชัย ไม่น้อยกว่า และทรัพย์สิน

เวลากลางคืน หมู่ท่ี 13 ร้อยละ 80

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

เทศบาลต าบลศรีวิชัย อ าเภอล้ี จังหวัดล าพูน

งบประมาณ
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แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดล าพูน  ยุทธศาสตร์ท่ี 5 เมืองแห่งคุณภาพชีวิต (Quality of Life)
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดล าพูน   ยุทธศาสตร์ท่ี 3 พัฒนาผังเมืองและโครงสร้างพ้ืนฐานเช่ือมกลุ่มจังหวัด เพ่ือรองรับการพัฒนาเมืองในอนาคต

1. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) รับผิดชอบ
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

25 โครงการก่อสร้าง เพ่ือบริการประชาชน ก่อสร้างโรงจอดรถ 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 มีโรงจอดรถ ประชาขนมีท่ีจอดรถ กองช่าง
โรงจอดรถ ภายใน และผู้ท่ีมาติดต่อราชการ ขนาดกว้าง 6.40 ม. ตามแบบแปลนฯ เม่ือมาติดต่อ
ส านักงานเทศบาล ยาว 10.0 ม. จ านวน 2 หลัง งานราชการ
ต าบลศรีวิชัย จ านวน 2 หลัง

26 โครงการต่อเติมอาคาร เพ่ือให้มีสถานท่ีส าหรับ ต่อเติมอาคารส านักงาน 800,000 800,000 800,000 800,000 800,000 มีการต่อเติมอาคาร อาคารส านักงาน กองช่าง
ส านักงานเทศบาล ปฏิบัติงานท่ีเพียงพอ ขนาดกว้าง 6 เมตร ส านักงานเพ่ิมเติม มีพ้ืนท่ีส าหรับการ
ต าบลศรีวิชัย ยาว 16 เมตร ตามแบบแปลนฯ ปฏิบัติงานและ

พร้อมก่อสร้างทาง จ านวน 1 หลัง เพ่ือบริการประชาชน
เดินคนพิการ และติดต้ัง อย่างเพียงพอ
เคร่ืองปรับอากาศ

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

เทศบาลต าบลศรีวิชัย อ าเภอล้ี จังหวัดล าพูน
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แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดล าพูน  ยุทธศาสตร์ท่ี 5 เมืองแห่งคุณภาพชีวิต (Quality of Life)
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดล าพูน   ยุทธศาสตร์ท่ี 3 พัฒนาผังเมืองและโครงสร้างพ้ืนฐานเช่ือมกลุ่มจังหวัด เพ่ือรองรับการพัฒนาเมืองในอนาคต

1. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) รับผิดชอบ
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

27 โครงการเสริมผิวลาดยาง เพ่ือความสะดวก เสริมผิวจราจรแบบ  - 1,040,000 1,040,000  -  - มีถนนเสริมผิวจราจร ประชาชนได้รับความ กองช่าง
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต ปลอดภัยในการ แอสฟัลท์ติกคอนกรีต แบบแอสฟัลท์ติก สะดวก ปลอดภัย
ภายในหมู่บ้าน คมนาคม (Over Lay) กว้าง 5 ม. คอนกรีต (Over Lay) ในการคมนาคม
บ้านปาง หมู่ 1 ยาว 520 ม. จ านวน 1 สาย

หนา 0.05 เมตร หรือ
มีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
2,600 ตารางเมตร 
(หน้าวัดบ้านปาง)

28 โครงการก่อสร้างระบบ เพ่ือใช้กรองน้ าส าหรับ ติดต้ังถังกรองน้ าประปา -          -          50,000    -          -          มีถังกรองน้ าประปา ประชาชนมีน้ าประปา กองช่าง
กรองน้ าประปา อุปโภค ในหมู่บ้าน ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ตามแบบแปลนฯ ท่ีสะอาด ส าหรับ
บ้านปาง หมู่ 1 ไม่น้อยกว่า 1.20 ม. จ านวน 1 ชุด เพ่ือการอุปโภค

พร้อมอุปกรณ์ 
จ านวน 1 ชุด

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

เทศบาลต าบลศรีวิชัย อ าเภอล้ี จังหวัดล าพูน

งบประมาณ
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แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดล าพูน  ยุทธศาสตร์ท่ี 5 เมืองแห่งคุณภาพชีวิต (Quality of Life)
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดล าพูน   ยุทธศาสตร์ท่ี 3 พัฒนาผังเมืองและโครงสร้างพ้ืนฐานเช่ือมกลุ่มจังหวัด เพ่ือรองรับการพัฒนาเมืองในอนาคต

1. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) รับผิดชอบ
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

29 โครงการก่อสร้างถังเก็บน้ า เพ่ือใช้เก็บน้ าประปา ก่อสร้างถังเก็บน้ า -          -          -          500,000  -          มีถังเก็บน้ า ค.ส.ล. ประชาชนมีน้ า กองช่าง
ค.ส.ล. บริเวณบ่อขยะ ภูเขาส าหรับอุปโภค ค.ส.ล. ตามแบบแปลนฯ จ านวน 1 แห่ง เพ่ือการอุปโภค
บ้านปาง หมู่ท่ี 1 ในหมู่บ้าน อย่างเพียงพอ

30 โครงการก่อสร้างรางระบาย เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ ก่อสร้างรางระบายน้ า -          -          -          1,200,000  -          มีรางระบายน้ า ค.ส.ล. ประชาชนได้รับ กองช่าง
น้ า ค.ส.ล. ข้างถนนทางเข้า การระบายน้ าจากวัด ค.ส.ล. ขนาดปากราง ตามแบบแปลนฯ การบรรเทาจาก
วัดบ้านปาง หมู่ท่ี 1 บ้านปางลงสู่ กว้าง 0.40 ม. จ านวน 1 เส้น ปัญหาน้ าท่วมขัง

รางระบายน้ าเดิมได้ ลึก 0.50 ม 
สะดวกและเพ่ือป้องกัน ยาว 240 ม. เช่ือมกับ
ปัญหาน้ าท่วมขัง รางระบายน้ าเดิม

31 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพ่ือความสะดวก ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. -          -          -          8,800,000  -          มีถนน ค.ส.ล. ประชาชนได้รับความ กองช่าง
สายบ้านปาง หมู่ 1 ปลอดภัยในการขนส่ง ขนาดกว้าง 4 เมตร ตามแบบแปลนฯ สะดวก ปลอดภัย 
ซอย 2/1 พืชผลทางการเกษตร ยาว 4,000 เมตร จ านวน 1 เส้น ในการขนส่งพืชผล
(อ่างเก็บน้ าห้วยแม่ปาง) ไหล่ทางถมดินลูกรัง ทางการเกษตร

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

เทศบาลต าบลศรีวิชัย อ าเภอล้ี จังหวัดล าพูน

งบประมาณ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลต าบลศรีวิชัย อ าเภอล้ี จังหวัดล าพูน 118



- 119 -

แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดล าพูน  ยุทธศาสตร์ท่ี 5 เมืองแห่งคุณภาพชีวิต (Quality of Life)
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดล าพูน   ยุทธศาสตร์ท่ี 3 พัฒนาผังเมืองและโครงสร้างพ้ืนฐานเช่ือมกลุ่มจังหวัด เพ่ือรองรับการพัฒนาเมืองในอนาคต

1. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) รับผิดชอบ
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

32 โครงการก่อสร้างเมรุ เพ่ือให้มีสถานท่ี ก่อสร้างเมรุเผาศพ 826,000 826,000  -  -  - มีเมรุเผาศพ มีเมรุเผาศพให้ กองช่าง
เผาศพ บ้านแม่อีไฮ หมู่ 2 ประกอบพิธีฌาปนกิจ ขนาด 1 เตาเผา ตามแบบแปลนฯ ประชาชนได้

ในหมู่บ้าน ตามแบบแปลนท่ีเทศ จ านวน 1 หลัง ประกอบพิธีฌาปนกิจ
บาลก าหนด

33 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพ่ือความสะดวก ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. -          -          500,000  -          -          มีถนน ค.ส.ล. ประชาชนได้รับความ กองช่าง
บ้านแม่อีไฮ หมู่ 2 ปลอดภัยในการขนส่ง ขนาดกว้าง 4 เมตร ตามแบบแปลนฯ สะดวก ปลอดภัย 

พืชผลทางการเกษตร ยาว 150 เมตร พร้อม จ านวน 1 สาย ในการขนส่งพืชผล
ไหล่ทางถมดินลูกรัง ทางการเกษตร

34 โครงการก่อสร้างถนน เพ่ือความสะดวก ก่อสร้างถนนลาดยาง -          -          -          1,450,000  มีถนนลาดยาง ประชาชนได้รับความ กองช่าง
ลาดยางสายบ้านแม่อีไฮ ปลอดภัยในการขนส่ง ขนาดกว้าง 5 เมตร ตามแบบแปลนฯ สะดวก ปลอดภัย 
หมู่ 2 ซอย 5 พืชผลทางการเกษตร ยาว 580 เมตร จ านวน 1 สาย ในการขนส่งพืชผล

ทางการเกษตร

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

เทศบาลต าบลศรีวิชัย อ าเภอล้ี จังหวัดล าพูน

งบประมาณ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลต าบลศรีวิชัย อ าเภอล้ี จังหวัดล าพูน 119
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แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดล าพูน  ยุทธศาสตร์ท่ี 5 เมืองแห่งคุณภาพชีวิต (Quality of Life)
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดล าพูน   ยุทธศาสตร์ท่ี 3 พัฒนาผังเมืองและโครงสร้างพ้ืนฐานเช่ือมกลุ่มจังหวัด เพ่ือรองรับการพัฒนาเมืองในอนาคต

1. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) รับผิดชอบ
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

35 โครงการก่อสร้างรางระบาย เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ รางระบายน้ า ขนาด -          -          -          800,000  -          มีรางระบายน้ า ค.ส.ล. ประชาชนได้รับ กองช่าง
น้ า ค.ส.ล. ข้างถนน การระบายน้ าสู่ล าห้วย ปากรางกว้าง 0.40 ม. ตามแบบแปลนฯ การบรรเทาจาก
สายบ้านแม่อีไฮ หมู่ 2 สาธารณได้สะดวก ลึกไม่น้ายกว่า 0.50 ม. จ านวน 1 เส้น ปัญหาน้ าท่วมขัง

และเพ่ือป้องกันปัญหา ยาว 160 ม. หนา

น้ าท่วมขัง 0.10 ม.

36 โครงการก่อสร้างฝาย เพ่ือเก็บกักน้ าส าหรับ ก่อสร้างฝายกักเก็บน้ า -          -          -          500,000  -          มีฝายกักเก็บน้ า ประชาชนได้รับการ กองช่าง
ประชารัฐเพ่ือเก็บกักน้ า พ้ืนท่ีการเกษตร ตามแบบแปลนฯ จ านวน 1 แห่ง บรรเทาจากปัญหา

ภัยแล้ง

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)
เทศบาลต าบลศรีวิชัย อ าเภอล้ี จังหวัดล าพูน

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลต าบลศรีวิชัย อ าเภอล้ี จังหวัดล าพูน 120
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แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดล าพูน  ยุทธศาสตร์ท่ี 5 เมืองแห่งคุณภาพชีวิต (Quality of Life)
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดล าพูน   ยุทธศาสตร์ท่ี 3 พัฒนาผังเมืองและโครงสร้างพ้ืนฐานเช่ือมกลุ่มจังหวัด เพ่ือรองรับการพัฒนาเมืองในอนาคต

1. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) รับผิดชอบ
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

37 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพ่ือความสะดวก ก่อสร้างถนน คสล. 174,000 174,000 174,000  -  - มีถนน ค.ส.ล. ประชาชนได้รับความ กองช่าง
ภายในหมู่บ้าน ปลอดภัยในการ กว้าง 4 เมตร ตามแบบแปลนฯ สะดวก ปลอดภัย
บ้านห้วยบง หมู่ท่ี 3 คมนาคม ยาว 80 เมตร จ านวน 1 สาย ในการคมนาคม

หนา 0.15 เมตร หรือ
มีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
320 ตารางเมตร
(ซอยนางนุช)

38 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพ่ือความสะดวก ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. -          -          -          429,000  -          มีถนน ค.ส.ล. ประชาชนได้รับความ กองช่าง
บ้านห้วยบง หมู่ 3 ซอย 3 ปลอดภัยในการขนส่ง ขนาดกว้าง 3 เมตร ตามแบบแปลนฯ สะดวก ปลอดภัย 

พืชผลทางการเกษตร  ยาว 260 เมตร จ านวน 1 สาย ในการขนส่งพืชผล
ไหล่ทางถมดินลูกรัง ทางการเกษตร

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

เทศบาลต าบลศรีวิชัย อ าเภอล้ี จังหวัดล าพูน

งบประมาณ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลต าบลศรีวิชัย อ าเภอล้ี จังหวัดล าพูน 121
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แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดล าพูน  ยุทธศาสตร์ท่ี 5 เมืองแห่งคุณภาพชีวิต (Quality of Life)
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดล าพูน   ยุทธศาสตร์ท่ี 3 พัฒนาผังเมืองและโครงสร้างพ้ืนฐานเช่ือมกลุ่มจังหวัด เพ่ือรองรับการพัฒนาเมืองในอนาคต

1. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) รับผิดชอบ
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

39 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพ่ือความสะดวก ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. -          -          -          -          500,000  มีถนน ค.ส.ล. ประชาชนได้รับความ กองช่าง
บ้านห้วยบง หมู่ 3 ซอย 15 ปลอดภัยในการขนส่ง ขนาด กว้าง 3 เมตร ตามแบบแปลนฯ สะดวก ปลอดภัย 

พืชผลทางการเกษตร ยาว 300 เมตร จ านวน 1 สาย ในการขนส่งพืชผล
ไหล่ทางถมดินลูกรัง ทางการเกษตร

40 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพ่ือความสะดวกในการ ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. -          -          -          -          500,000  มีถนน ค.ส.ล. ประชาชนได้รับความ กองช่าง
บ้านห้วยบง  หมู่ 3 ซอย 1 ขนส่งพืชผลทางการ ขนาดกว้าง 3 เมตร ตามแบบแปลนฯ สะดวก ปลอดภัย 

เกษตร ยาว 300 เมตร จ านวน 1 สาย ในการขนส่งพืชผล
ไหล่ทางถมดินลูกรัง ทางการเกษตร

41 โครงการก่อสร้างสะพาน เพ่ือทดแทนสะพานไม้ ก่อสร้างสะพานคอนกรีต -          -          2,500,000 - 2,500,000 มีสะพานคอนกรีต ประชาชนได้รับความ กองช่าง
คอนกรีตข้ามแม่น้ าล้ี เดิมท่ีช ารุด เพ่ือความ ข้ามแม่น้ าล้ี ข้ามแม่น้ าล้ี สะดวก ปลอดภัย 
ณ บ้านห้วยบง  หมู่ 3 สะดวกในการขนส่ง ณ บ้านห้วยบง หมู่ท่ี 3 ตามแบบแปลนฯ ในการคมนาคมและ

พืชผลทางการเกษตร จ านวน 1 แห่ง ในการขนส่งพืชผล
ทางการเกษตร

งบประมาณ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)
เทศบาลต าบลศรีวิชัย อ าเภอล้ี จังหวัดล าพูน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลต าบลศรีวิชัย อ าเภอล้ี จังหวัดล าพูน 122
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แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดล าพูน  ยุทธศาสตร์ท่ี 5 เมืองแห่งคุณภาพชีวิต (Quality of Life)
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดล าพูน   ยุทธศาสตร์ท่ี 3 พัฒนาผังเมืองและโครงสร้างพ้ืนฐานเช่ือมกลุ่มจังหวัด เพ่ือรองรับการพัฒนาเมืองในอนาคต

1. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) รับผิดชอบ
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

42 โครงการเจาะบ่อ เพ่ือให้ประชาชนมี ขุดเจาะบ่อบาดาล 226,000 226,000 350,000  -  - มีบ่อบาดาล ประชาชนมีน้ า กองช่าง
บาดาล บ้านห้วยบง น้ าเพ่ือการอุปโภค ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ตามแบบแปลนฯ เพ่ือการอุปโภค
หมู่ 3 บริโภคอย่างเพียงพอ 4 น้ิว ท่อกรุ PVC ช้ัน จ านวน 1 บ่อ บริโภคอย่างเพียงพอ

8.5 ความลึกไม่น้อยกว่า
120 เมตร พร้อมติดต้ัง
เคร่ืองสูบน้ าแบบจมน้ า
ขนาด 2 แรงม้า
ปริมาณน้ าท่ีสูบได้
ไม่น้อยกว่า 4,500
ลิตรต่อช่ัวโมง ท่ีความ
ส่งสูง 50 เมตร
จ านวน 1 บ่อ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

เทศบาลต าบลศรีวิชัย อ าเภอล้ี จังหวัดล าพูน

งบประมาณ
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แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดล าพูน  ยุทธศาสตร์ท่ี 5 เมืองแห่งคุณภาพชีวิต (Quality of Life)
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดล าพูน   ยุทธศาสตร์ท่ี 3 พัฒนาผังเมืองและโครงสร้างพ้ืนฐานเช่ือมกลุ่มจังหวัด เพ่ือรองรับการพัฒนาเมืองในอนาคต

1. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) รับผิดชอบ
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

43 โครงการจัดท าและติดต้ัง เพ่ือให้ประชาชนมี จัดท าและติดต้ังหอถัง -          -          350,000  -          -          มีหอถังเหล็กเก็บน้ า ประชาชนมีน้ า กองช่าง
หอถังเหล็กเก็บน้ า น้ าเพ่ือการอุปโภค เหล็กเก็บน้ า ขนาด ตามแบบแปลนฯ เพ่ือการอุปโภค
บ้านห้วยบง  หมู่ 3 บริโภคอย่างเพียงพอ ความจุ 15 ลบ.ม จ านวน 1 แห่ง บริโภคอย่างเพียงพอ

สูง  15 เมตร 
ตามแบบแปลนฯ
จ านวน 1 แห่ง 

44 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพ่ือความสะดวก ก่อสร้างถนน คสล. 400,000 400,000 400,000  -  - มีถนน ค.ส.ล. ประชาชนได้รับความ กองช่าง
ภายในหมู่บ้าน ปลอดภัยในการ ขนาดกว้าง 3 เมตร ตามแบบแปลนฯ สะดวกปลอดภัย
บ้านแม่ป้อกใน หมู่ท่ี 4 คมนาคม ยาว 240 เมตร จ านวน 1 เส้น ในการคมนาคม

หนา 0.15 เมตร หรือ
มีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า
720 ตารางเมตร
(ซอย 3)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

เทศบาลต าบลศรีวิชัย อ าเภอล้ี จังหวัดล าพูน

งบประมาณ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลต าบลศรีวิชัย อ าเภอล้ี จังหวัดล าพูน 124
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แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดล าพูน  ยุทธศาสตร์ท่ี 5 เมืองแห่งคุณภาพชีวิต (Quality of Life)
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดล าพูน   ยุทธศาสตร์ท่ี 3 พัฒนาผังเมืองและโครงสร้างพ้ืนฐานเช่ือมกลุ่มจังหวัด เพ่ือรองรับการพัฒนาเมืองในอนาคต

1. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) รับผิดชอบ
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

45 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพ่ือความสะดวก ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. -          -          127,500  -          -          มีถนน ค.ส.ล. ประชาชนได้รับความ กองช่าง
บ้านแม่ป้อกใน  หมู่ 4 ปลอดภัยในการขนส่ง ขนาดกว้าง 3 เมตร ตามแบบแปลนฯ สะดวก ปลอดภัย 

พืชผลทางการเกษตร ยาว 85 เมตร พร้อม จ านวน 1 เส้น ในการขนส่งพืชผล
ถมดินลูกรังไหล่ทาง  ทางการเกษตร
(ซอย 5)

46 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพ่ือความสะดวก ก่อสร้างถนน คสล. -          -          -          645,000  -          มีถนน ค.ส.ล. ประชาชนได้รับความ กองช่าง
บ้านแม่ป้อกใน หมู่ 4 ปลอดภัยในการขนส่ง ขนาดกว้าง 3 เมตร ตามแบบแปลนฯ สะดวก ปลอดภัย 

พืชผลทางการเกษตร ยาว 430 เมตร พร้อม จ านวน 1 เส้น ในการขนส่งพืชผล
ถมดินลูกรังไหล่ทาง ทางการเกษตร
(ซอย 1)

เทศบาลต าบลศรีวิชัย อ าเภอล้ี จังหวัดล าพูน

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลต าบลศรีวิชัย อ าเภอล้ี จังหวัดล าพูน 125
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แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดล าพูน  ยุทธศาสตร์ท่ี 5 เมืองแห่งคุณภาพชีวิต (Quality of Life)
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดล าพูน   ยุทธศาสตร์ท่ี 3 พัฒนาผังเมืองและโครงสร้างพ้ืนฐานเช่ือมกลุ่มจังหวัด เพ่ือรองรับการพัฒนาเมืองในอนาคต

1. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) รับผิดชอบ
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

47 โครงการก่อสร้างถนนค.ส.ล. เพ่ือความสะดวก ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. -          -          -          645,000  -          มีถนน ค.ส.ล. ประชาชนได้รับความ กองช่าง
บ้านแม่ป้อกใน หมู่ 4 ปลอดภัยในการขนส่ง ขนาดกว้าง 3 เมตร ตามแบบแปลนฯ สะดวก ปลอดภัย 

พืชผลทางการเกษตร ยาว 430 เมตร พร้อม จ านวน 1 เส้น ในการขนส่งพืชผล
ถมดินลูกรังไหล่ทาง ทางการเกษตร
(ซอย 3)

48 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพ่ือความสะดวก ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. -          -          -          405,000  -          มีถนน ค.ส.ล. ประชาชนได้รับความ กองช่าง
บ้านแม่ป้อกใน หมู่ 4 ปลอดภัยในการขนส่ง ขนาดกว้าง 3 เมตร ตามแบบแปลนฯ สะดวก ปลอดภัย 

พืชผลทางการเกษตร ยาว 270 เมตร พร้อม จ านวน 1 เส้น ในการขนส่งพืชผล
ถมดินลูกรังไหล่ทาง ทางการเกษตร
(ซอย 6)

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)
เทศบาลต าบลศรีวิชัย อ าเภอล้ี จังหวัดล าพูน

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลต าบลศรีวิชัย อ าเภอล้ี จังหวัดล าพูน 126
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แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดล าพูน  ยุทธศาสตร์ท่ี 5 เมืองแห่งคุณภาพชีวิต (Quality of Life)
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดล าพูน   ยุทธศาสตร์ท่ี 3 พัฒนาผังเมืองและโครงสร้างพ้ืนฐานเช่ือมกลุ่มจังหวัด เพ่ือรองรับการพัฒนาเมืองในอนาคต

1. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) รับผิดชอบ
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

49 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพ่ือความสะดวก ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. -          -          -          300,000  -          มีถนน ค.ส.ล. ประชาชนได้รับความ กองช่าง
บ้านแม่ป้อกใน  หมู่ 4 ปลอดภัยในการขนส่ง ขนาดกว้าง 3 เมตร ตามแบบแปลนฯ สะดวก ปลอดภัย 

พืชผลทางการเกษตร ยาว 200 เมตร พร้อม จ านวน 1 เส้น ในการขนส่งพืชผล
ถมดินลูกรังไหล่ทาง ทางการเกษตร
(ซอย 8)

50 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพ่ือความสะดวก ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. -          -          -          -          413,000  มีถนน ค.ส.ล. ประชาชนได้รับความ กองช่าง
บ้านแม่ป้อกใน หมู่ 4 ปลอดภัยในการขนส่ง ขนาดกว้าง 3 เมตร ตามแบบแปลนฯ สะดวก ปลอดภัย 

พืชผลทางการเกษตร ยาว 275 เมตร พร้อม จ านวน 1 เส้น ในการขนส่งพืชผล
ถมดินลูกรังไหล่ทาง ทางการเกษตร
(ซอย 9)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

เทศบาลต าบลศรีวิชัย อ าเภอล้ี จังหวัดล าพูน

งบประมาณ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลต าบลศรีวิชัย อ าเภอล้ี จังหวัดล าพูน 127
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แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดล าพูน  ยุทธศาสตร์ท่ี 5 เมืองแห่งคุณภาพชีวิต (Quality of Life)
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดล าพูน   ยุทธศาสตร์ท่ี 3 พัฒนาผังเมืองและโครงสร้างพ้ืนฐานเช่ือมกลุ่มจังหวัด เพ่ือรองรับการพัฒนาเมืองในอนาคต

1. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) รับผิดชอบ
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

51 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพ่ือความสะดวก ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. -          -          -          -          405,000  มีถนน ค.ส.ล. ประชาชนได้รับความ กองช่าง
บ้านแม่ป้อกใน หมู่ 4 ปลอดภัยในการขนส่ง  ขนาดกว้าง 3 เมตร ตามแบบแปลนฯ สะดวก ปลอดภัย 

พืชผลทางการเกษตร ยาว 270 เมตร พร้อม จ านวน 1 เส้น ในการขนส่งพืชผล
ถมดินลูกรังไหล่ทาง ทางการเกษตร
(ซอย 10)

52 โครงการขุดบ่อน้ าต้ืน เพ่ือเป็นแหล่งน้ า ขุดบ่อน้ าต้ืน -          -          100,000  -          -          มีบ่อน้ าต้ืน ประชาชนมีน้ าเพ่ือ กองช่าง
ในหมู่บ้าน บ้านแม่ป้อกใน ส ารองในการอุปโภค ตามแบบแปลนของ ตามแบบแปลนฯ การอุปโภค บริโภค
หมู่ท่ี 4 บริโภค เทศบาลฯก าหนด จ านวน 1 บ่อ อย่างเพียงพอ

53 โครงการปรับปรุงระบบน้ า เพ่ือด าเนินการปรับปรุง ด าเนินการจัดซ้ือวัสดุ -          -          250,000  -          -          จ านวนประชาชน ประชาชนมีระบบน้ า กองช่าง
ประปาภูเขา ซ่อมแซมระบบน้ า อุปกรณ์เพ่ือซ่อมแซม ผู้ใช้น้ าประปามีความ ประปาท่ีใช้งาน
บ้านแม่ป้อกใน หมู่ 4 ประปาภูเขาให้ใช้งาน ระบบน้ าประปาภูเขา พึงพอใจไม่น้อยกว่า ได้อย่างเป็นปกติ

ได้ปกติ ร้อยละ 80 และต่อเน่ือง

เทศบาลต าบลศรีวิชัย อ าเภอล้ี จังหวัดล าพูน

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลต าบลศรีวิชัย อ าเภอล้ี จังหวัดล าพูน 128



- 129 -

แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดล าพูน  ยุทธศาสตร์ท่ี 5 เมืองแห่งคุณภาพชีวิต (Quality of Life)
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดล าพูน   ยุทธศาสตร์ท่ี 3 พัฒนาผังเมืองและโครงสร้างพ้ืนฐานเช่ือมกลุ่มจังหวัด เพ่ือรองรับการพัฒนาเมืองในอนาคต

1. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) รับผิดชอบ
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

54 โครงการก่อสร้างหอกระจาย เพ่ือใช้ส าหรับประชา- ก่อสร้างหอหอกระจาย -          -          100,000  -          -          มีหอกระจายข่าว ประชาชนได้รับทราบ กองช่าง
ข่าว บ้านแม่ป้อกใน หมู่ท่ี 4 สัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร ข่าว เสาไฟฟ้า พร้อมอุปกรณ์ ข้อมูล ข่าวสารได้

ในหมู่บ้าน พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง อย่างท่ัวถึง
55 โครงการเจาะบ่อน้ าบาดาล เพ่ือให้ประชาชนมี ขุดเจาะบ่อบาดาล -          -          -          400,000  -          มีบ่อบาดาล ประชาชนมีน้ า กองช่าง

บ้านแม่ป้อกใน หมู่ 4 น้ าเพ่ือการอุปโภค ตามแบบแปลนของ ตามแบบแปลนฯ เพ่ือการอุปโภค
บริโภคอย่างเพียงพอ เทศบาลฯ ก าหนด จ านวน 1 บ่อ บริโภคอย่างเพียงพอ

56 โครงการก่อสร้างถังเก็บน้ า เพ่ือใช้เก็บน้ าประปา ก่อสร้างถังเก็บน้ า -          -          -          500,000  -          มีถังเก็บน้ า ค.ส.ล. ประชาชนมีน้ า กองช่าง
ค.ส.ล. ภูเขาส าหรับอุปโภค ค.ส.ล. ตามแบบแปลนฯ ตามแบบแปลนฯ เพ่ือการอุปโภค
บ้านแม่ป้อกใน หมู่ท่ี 4 ในหมู่บ้าน จ านวน 1 แห่ง อย่างเพียงพอ

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

เทศบาลต าบลศรีวิชัย อ าเภอล้ี จังหวัดล าพูน

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลต าบลศรีวิชัย อ าเภอล้ี จังหวัดล าพูน 129
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แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดล าพูน  ยุทธศาสตร์ท่ี 5 เมืองแห่งคุณภาพชีวิต (Quality of Life)
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดล าพูน   ยุทธศาสตร์ท่ี 3 พัฒนาผังเมืองและโครงสร้างพ้ืนฐานเช่ือมกลุ่มจังหวัด เพ่ือรองรับการพัฒนาเมืองในอนาคต

1. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) รับผิดชอบ
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

57 โครงการเสริมผิวลาดยาง เพ่ือความสะดวก ก่อสร้างผิวจราจร 400,000 400,000 400,000 400,000  - มีถนนเสริมผิวจราจร ประชาชนได้รับความ กองช่าง
แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ปลอดภัยในการ แบบแอสฟัลท์ติก แบบแอสฟัลท์ติก สะดวก ปลอดภัย
ภายในหมู่บ้าน คมนาคม คอนกรีต (Over Lay) คอนกรีต (Over Lay) ในการคมนาคม
บ้านแม่ป้อกเหนือ หมู่ 5 ภายในหมู่บ้าน จ านวน 1 สาย

กว้าง 4 เมตร 
ยาว 250 เมตร 
หนา 0.05 เมตร หรือ
มีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
1,000 ตารางเมตร

58 โครงการเจาะบ่อน้ าบาดาล เพ่ือให้ประชาชนมี ขุดเจาะบ่อบาดาล -          -          400,000  - -          มีบ่อบาดาล ประชาชนมีน้ า กองช่าง
บ้านแม่ป้อกเหนือ หมู่ท่ี 5 น้ าเพ่ือการอุปโภค ตามแบบแปลนของ ตามแบบแปลนฯ เพ่ือการอุปโภค

บริโภคอย่างเพียงพอ เทศบาลฯ ก าหนด จ านวน 1 บ่อ บริโภคอย่างเพียงพอ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

เทศบาลต าบลศรีวิชัย อ าเภอล้ี จังหวัดล าพูน

งบประมาณ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลต าบลศรีวิชัย อ าเภอล้ี จังหวัดล าพูน 130
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แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดล าพูน  ยุทธศาสตร์ท่ี 5 เมืองแห่งคุณภาพชีวิต (Quality of Life)
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดล าพูน   ยุทธศาสตร์ท่ี 3 พัฒนาผังเมืองและโครงสร้างพ้ืนฐานเช่ือมกลุ่มจังหวัด เพ่ือรองรับการพัฒนาเมืองในอนาคต

1. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) รับผิดชอบ
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

59 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก เพ่ือความสะดวก ก่อสร้างถนนหินคลุก -          -          -          750,000  -          มีถนนหินคลุกบดอัด ประชาชนได้รับความ กองช่าง
พร้อมบดอัด  ปลอดภัยในการ บดอัด (สายผาตาย) ตามแบบแปลนฯ สะดวก ปลอดภัย
บ้านแม่ป้อกเหนือ หมู่ท่ี 5 คมนาคม กว้าง 3 เมตร จ านวน 1 สาย ในการคมนาคม

ยาว 500 เมตร 
หนา 0.20 เมตร

60 โครงการจัดท าและติดต้ัง เพ่ือให้ประชาชนมี จัดท าและติดต้ังหอถัง -          -          350,000  -          -          มีหอถังเหล็กเก็บน้ า ประชาชนมีน้ า กองช่าง
หอถังเหล็กเก็บน้ า น้ าเพ่ือการอุปโภค เหล็กเก็บน้ า ขนาด ตามแบบแปลนฯ เพ่ือการอุปโภค
บ้านแม่ป้อกเหนือ หมู่ท่ี 5 บริโภคอย่างเพียงพอ ความจุ 15 ลบ.ม จ านวน 1 แห่ง บริโภคอย่างเพียงพอ

สูง  15 เมตร 
ตามแบบแปลนฯ
จ านวน 1 แห่ง 

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

เทศบาลต าบลศรีวิชัย อ าเภอล้ี จังหวัดล าพูน

งบประมาณ
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แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดล าพูน  ยุทธศาสตร์ท่ี 5 เมืองแห่งคุณภาพชีวิต (Quality of Life)
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดล าพูน   ยุทธศาสตร์ท่ี 3 พัฒนาผังเมืองและโครงสร้างพ้ืนฐานเช่ือมกลุ่มจังหวัด เพ่ือรองรับการพัฒนาเมืองในอนาคต

1. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) รับผิดชอบ
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

61 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพ่ือความสะดวก ก่อสร้างถนน คสล. 500,000 600,000 600,000  -  - มีถนน ค.ส.ล. ประชาชนได้รับความ กองช่าง
ภายในหมู่บ้าน ปลอดภัยในการ กว้าง 4 เมตร ตามแบบแปลนฯ สะดวกปลอดภัย
บ้านแม่ป้อก หมู่ท่ี 6 คมนาคม ยาว 230 เมตร จ านวน 1 สาย ในการคมนาคม

หนา 0.15 เมตร หรือ
มีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
920 ตารางเมตร
(บ้านผู้ช่วยคิด)

62 โครงการก่อสร้างถนน เพ่ือความสะดวก ก่อสร้างถนน คสล. 400,000  -  -  -  - มีถนน ค.ส.ล. ประชาชนได้รับความ กองช่าง
คอนกรีตเสริมเหล็ก ปลอดภัยในการ กว้าง 4 เมตร ยาว ตามแบบแปลนฯ สะดวกปลอดภัย
ภายในหมู่บ้าน คมนาคม 180 เมตร หนา จ านวน 1 สาย ในการคมนาคม
บ้านแม่ป้อก หมู่ท่ี 6 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ี

ไม่น้อยกว่า 720
ตารางเมตร

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

เทศบาลต าบลศรีวิชัย อ าเภอล้ี จังหวัดล าพูน

งบประมาณ
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แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดล าพูน  ยุทธศาสตร์ท่ี 5 เมืองแห่งคุณภาพชีวิต (Quality of Life)
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดล าพูน   ยุทธศาสตร์ท่ี 3 พัฒนาผังเมืองและโครงสร้างพ้ืนฐานเช่ือมกลุ่มจังหวัด เพ่ือรองรับการพัฒนาเมืองในอนาคต

1. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) รับผิดชอบ
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

63 โครงการก่อสร้างระบบ เพ่ือใช้กรองน้ าส าหรับ ติดต้ังถังกรองน้ าประปา -          -          200,000  -          -          มีถังกรองน้ าประปา ประชาชนมีน้ าประปา กองช่าง
กรองน้ าประปา อุปโภค ในหมู่บ้าน ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ตามแบบแปลนฯ ท่ีสะอาด ส าหรับเพ่ือ
บ้านแม่ป้อก หมู่ 6 ไม่น้อยกว่า 1.20 ม.  จ านวน 4 ชุด การอุปโภค

พร้อมอุปกรณ์ 
จ านวน 4 ชุด

64 โครงการธนาคารน้ าใต้ดิน เพ่ือให้น้ าซึมลงดิน ก่อสร้างธนาคารน้ า -          -          300,000  -          -          มีการจัดท า ประชาชนได้รับ กองช่าง
ซอย 16 (ห้วยน้ าด้ัน) เร็วข้ึน บรรเทาปัญหา ใต้ดิน ซอย 16 ธนาคารน้ าใต้ดิน การบรรเทาจาก
บ้านแม่ป้อก หมู่ 6 น้ าท่วมขัง (ห้วยน้ าด้ัน) ปัญหาน้ าท่วมขัง

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)
เทศบาลต าบลศรีวิชัย อ าเภอล้ี จังหวัดล าพูน

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลต าบลศรีวิชัย อ าเภอล้ี จังหวัดล าพูน 133



- 134 -

แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดล าพูน  ยุทธศาสตร์ท่ี 5 เมืองแห่งคุณภาพชีวิต (Quality of Life)
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดล าพูน   ยุทธศาสตร์ท่ี 3 พัฒนาผังเมืองและโครงสร้างพ้ืนฐานเช่ือมกลุ่มจังหวัด เพ่ือรองรับการพัฒนาเมืองในอนาคต

1. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) รับผิดชอบ
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

65 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพ่ือความสะดวก ก่อสร้าง ถนน ค.ส.ล. -          -          -          280,000  -          มีถนน ค.ส.ล. ประชาชนได้รับความ กองช่าง
บ้านแม่ป้อก หมู่ 6 ปลอดภัยในการขนส่ง (ซอย 6)  ตามแบบแปลนฯ สะดวก ปลอดภัย 

พืชผลทางการเกษตร ขนาดกว้าง 4 เมตร จ านวน 1 สาย ในการขนส่งพืชผล
ยาว 140 เมตร พร้อม ทางการเกษตร
ถมดินลูกรังไหล่ทาง

66 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพ่ือความสะดวก ก่อสร้าง ถนน ค.ส.ล. -          -          -          400,000  -          มีถนน ค.ส.ล. ประชาชนได้รับความ กองช่าง
บ้านแม่ป้อก หมู่ 6 ปลอดภัยในการขนส่ง (ซอย 9/1) ตามแบบแปลนฯ สะดวก ปลอดภัย 

พืชผลทางการเกษตร ขนาดกว้าง 4 เมตร จ านวน 1 สาย ในการขนส่งพืชผล
ยาว 200 เมตร พร้อม ทางการเกษตร
ถมดินลูกรังไหล่ทาง

เทศบาลต าบลศรีวิชัย อ าเภอล้ี จังหวัดล าพูน

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลต าบลศรีวิชัย อ าเภอล้ี จังหวัดล าพูน 134
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แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดล าพูน  ยุทธศาสตร์ท่ี 5 เมืองแห่งคุณภาพชีวิต (Quality of Life)
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดล าพูน   ยุทธศาสตร์ท่ี 3 พัฒนาผังเมืองและโครงสร้างพ้ืนฐานเช่ือมกลุ่มจังหวัด เพ่ือรองรับการพัฒนาเมืองในอนาคต

1. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) รับผิดชอบ
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

67 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพ่ือความสะดวก ก่อสร้าง ถนน ค.ส.ล. -          -          -          600,000  -          มีถนน ค.ส.ล. ประชาชนได้รับความ กองช่าง
บ้านแม่ป้อก หมู่ 6 ปลอดภัยในการขนส่ง (ซอย 2) ตามแบบแปลนฯ สะดวก ปลอดภัย 

พืชผลทางการเกษตร ขนาดกว้าง 4 เมตร จ านวน 1 สาย ในการขนส่งพืชผล
ยาว 300 เมตร พร้อม ทางการเกษตร
ถมดินลูกรังไหล่ทาง

68 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพ่ือความสะดวก ก่อสร้าง ถนน ค.ส.ล. -          -          -          560,000  -          มีถนน ค.ส.ล. ประชาชนได้รับความ กองช่าง
บ้านแม่ป้อก  หมู่ 6 ปลอดภัยในการขนส่ง (ซอย 9/2) ตามแบบแปลนฯ สะดวก ปลอดภัย 

พืชผลทางการเกษตร ขนาดกว้าง 4 เมตร จ านวน 1 สาย ในการขนส่งพืชผล
ยาว 280 เมตร พร้อม ทางการเกษตร
ถมดินลูกรังไหล่ทาง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

เทศบาลต าบลศรีวิชัย อ าเภอล้ี จังหวัดล าพูน

งบประมาณ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลต าบลศรีวิชัย อ าเภอล้ี จังหวัดล าพูน 135
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แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดล าพูน  ยุทธศาสตร์ท่ี 5 เมืองแห่งคุณภาพชีวิต (Quality of Life)
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดล าพูน   ยุทธศาสตร์ท่ี 3 พัฒนาผังเมืองและโครงสร้างพ้ืนฐานเช่ือมกลุ่มจังหวัด เพ่ือรองรับการพัฒนาเมืองในอนาคต

1. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) รับผิดชอบ
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

69 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพ่ือความสะดวก ก่อสร้าง ถนน ค.ส.ล. -          -          -          350,000  -          มีถนน ค.ส.ล. ประชาชนได้รับความ กองช่าง
บ้านแม่ป้อก  หมู่ 6 ปลอดภัยในการขนส่ง (ซอย 15) ตามแบบแปลนฯ สะดวก ปลอดภัย 

พืชผลทางการเกษตร ขนาดกว้าง 4 เมตร จ านวน 1 สาย ในการขนส่งพืชผล
ยาว 175 เมตร พร้อม ทางการเกษตร
ถมดินลูกรังไหล่ทาง

70 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพ่ือความสะดวก ก่อสร้าง ถนน ค.ส.ล. -          -          -          360,000  -          มีถนน ค.ส.ล. ประชาชนได้รับความ กองช่าง
บ้านแม่ป้อก หมู่ 6 ปลอดภัยในการขนส่ง (ซอย 16) ตามแบบแปลนฯ สะดวก ปลอดภัย 

พืชผลทางการเกษตร ขนาดกว้าง 4 เมตร จ านวน 1 สาย ในการขนส่งพืชผล
ยาว 180 เมตร พร้อม ทางการเกษตร
ถมดินลูกรังไหล่ทาง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

เทศบาลต าบลศรีวิชัย อ าเภอล้ี จังหวัดล าพูน

งบประมาณ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลต าบลศรีวิชัย อ าเภอล้ี จังหวัดล าพูน 136
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แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดล าพูน  ยุทธศาสตร์ท่ี 5 เมืองแห่งคุณภาพชีวิต (Quality of Life)
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดล าพูน   ยุทธศาสตร์ท่ี 3 พัฒนาผังเมืองและโครงสร้างพ้ืนฐานเช่ือมกลุ่มจังหวัด เพ่ือรองรับการพัฒนาเมืองในอนาคต

1. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) รับผิดชอบ
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

71 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพ่ือความสะดวก ก่อสร้าง ถนน ค.ส.ล. -          -          -          -          420,000  มีถนน ค.ส.ล. ประชาชนได้รับความ กองช่าง
บ้านแม่ป้อก หมู่ 6 ปลอดภัยในการขนส่ง (ซอย 3) กว้าง 4 เมตร ตามแบบแปลนฯ สะดวก ปลอดภัย 

พืชผลทางการเกษตร ยาว 210 เมตร พร้อม จ านวน 1 สาย ในการขนส่งพืชผล
ถมดินลูกรังไหล่ทาง ทางการเกษตร

72 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพ่ือความสะดวก ก่อสร้างถนน คสล. 400,000 400,000 500,000  -  - มีถนน ค.ส.ล. ประชาชนได้รับความ กองช่าง
ภายในหมู่บ้าน ปลอดภัยในการ กว้าง 4 เมตร ตามแบบแปลนฯ สะดวกปลอดภัย
บ้านแม่จ๋อง หมู่ท่ี 7 คมนาคม ยาว 230 เมตร จ านวน 1 เส้น ในการคมนาคม

หนา 0.15 เมตร หรือ
มีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
920 ตารางเมตร พร้อม
ถมดินลูกรังไหล่ทาง

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

เทศบาลต าบลศรีวิชัย อ าเภอล้ี จังหวัดล าพูน

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลต าบลศรีวิชัย อ าเภอล้ี จังหวัดล าพูน 137
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แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดล าพูน  ยุทธศาสตร์ท่ี 5 เมืองแห่งคุณภาพชีวิต (Quality of Life)
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดล าพูน   ยุทธศาสตร์ท่ี 3 พัฒนาผังเมืองและโครงสร้างพ้ืนฐานเช่ือมกลุ่มจังหวัด เพ่ือรองรับการพัฒนาเมืองในอนาคต

1. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) รับผิดชอบ
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

73 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพ่ือความสะดวก ก่อสร้าง ถนน ค.ส.ล. -          -          -          750,000  -          มีถนน ค.ส.ล. ประชาชนได้รับความ กองช่าง
บ้านแม่จ๋อง หมู่ 7 ปลอดภัยในการขนส่ง (ซอย 5) ตามแบบแปลนฯ สะดวกในการสัญจร

พืชผลทางการเกษตร ขนาดกว้าง 3 เมตร จ านวน 1 เส้น ขนส่งพืชผลทางการ
ยาว 500 เมตร พร้อม เกษตร
ถมดินลูกรังไหล่ทาง

74 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพ่ือความสะดวก ก่อสร้าง ถนน ค.ส.ล. -          -          190,000  - -          มีถนน ค.ส.ล. ประชาชนได้รับความ กองช่าง
บ้านแม่จ๋อง หมู่ท่ี 7 ปลอดภัยในการขนส่ง (ซอย 5/1) ตามแบบแปลนฯ สะดวกในการสัญจร

พืชผลทางการเกษตร ขนาดกว้าง 3 เมตร จ านวน 1 เส้น ขนส่งพืชผลทางการ
ยาว 36 เมตร พร้อม เกษตร
ถมดินลูกรังไหล่ทาง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

เทศบาลต าบลศรีวิชัย อ าเภอล้ี จังหวัดล าพูน

งบประมาณ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลต าบลศรีวิชัย อ าเภอล้ี จังหวัดล าพูน 138
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แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดล าพูน  ยุทธศาสตร์ท่ี 5 เมืองแห่งคุณภาพชีวิต (Quality of Life)
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดล าพูน   ยุทธศาสตร์ท่ี 3 พัฒนาผังเมืองและโครงสร้างพ้ืนฐานเช่ือมกลุ่มจังหวัด เพ่ือรองรับการพัฒนาเมืองในอนาคต

1. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) รับผิดชอบ
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

75 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพ่ือความสะดวก ก่อสร้าง ถนน ค.ส.ล. -          -          -          560,000  -          มีถนน ค.ส.ล. ประชาชนได้รับความ กองช่าง
บ้านแม่จ๋อง หมู่ 7 ปลอดภัยในการขนส่ง (ซอย 6) ตามแบบแปลนฯ สะดวกในการสัญจร

พืชผลทางการเกษตร ขนาดกว้าง 3 เมตร จ านวน 1 เส้น ขนส่งพืชผลทางการ
ยาว 370 เมตร พร้อม เกษตร
ถมดินลูกรังไหล่ทาง

76 โครงการก่อสร้างถังเก็บน้ า เพ่ือใช้เก็บน้ าประปา ก่อสร้างถังเก็บน้ า -          -          -          500000 -          มีถังเก็บน้ า ค.ส.ล. ประชาชนมีน้ า กองช่าง
ค.ส.ล. บ้านแม่จ๋อง หมู่ท่ี 7 ส าหรับอุปโภค ค.ส.ล. ตามแบบแปลนฯ ตามแบบแปลนฯ เพ่ือการอุปโภค

ในหมู่บ้าน จ านวน 1 แห่ง อย่างเพียงพอ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

เทศบาลต าบลศรีวิชัย อ าเภอล้ี จังหวัดล าพูน

งบประมาณ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลต าบลศรีวิชัย อ าเภอล้ี จังหวัดล าพูน 139
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แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดล าพูน  ยุทธศาสตร์ท่ี 5 เมืองแห่งคุณภาพชีวิต (Quality of Life)
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดล าพูน   ยุทธศาสตร์ท่ี 3 พัฒนาผังเมืองและโครงสร้างพ้ืนฐานเช่ือมกลุ่มจังหวัด เพ่ือรองรับการพัฒนาเมืองในอนาคต

1. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) รับผิดชอบ
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

77 โครงการก่อสร้างถนน เพ่ือความสะดวก ก่อสร้างถนน คสล. 400,000 400,000 900,000  -  - มีถนน ค.ส.ล. ประชาชนได้รับความ กองช่าง
คอนกรีตเสริมเหล็ก ปลอดภัยในการ ซอย 9  กว้าง 4 เมตร ตามแบบแปลนฯ สะดวกปลอดภัย
ภายในหมู่บ้าน คมนาคม ยาว 380 เมตร จ านวน 1 เส้น ในการคมนาคม
บ้านใหม่สุขสันต์ หมู่ท่ี 8 หนา 0.15 เมตร หรือ

มีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า
1,520 ตารางเมตร
ถมดินลูกรังไหล่ทาง

78 โครงการติดต้ังระบบ เพ่ือใช้เก็บข้อมูล ติดต้ังระบบกล้อง -          -          500,000   - -          มีกล้องโทรทัศน์ ประชาชนได้รับความ กองช่าง
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด บริเวณทางร่วมทางแยก โทรทัศน์วงจรปิด วงจรปิด ปลอดภัยในชีวิต
(CCTV) เพ่ือความปลอดภัยใน พร้อมอุปกรณ์ ตามแบบแปลนฯ และทรัพย์สิน
บ้านใหม่สุขสันต์ หมู่ 8 ชีวิตและทรัพย์สิน จ านวน 15 จุด จ านวน 15 จุด

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

เทศบาลต าบลศรีวิชัย อ าเภอล้ี จังหวัดล าพูน

งบประมาณ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลต าบลศรีวิชัย อ าเภอล้ี จังหวัดล าพูน 140
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แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดล าพูน  ยุทธศาสตร์ท่ี 5 เมืองแห่งคุณภาพชีวิต (Quality of Life)
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดล าพูน   ยุทธศาสตร์ท่ี 3 พัฒนาผังเมืองและโครงสร้างพ้ืนฐานเช่ือมกลุ่มจังหวัด เพ่ือรองรับการพัฒนาเมืองในอนาคต

1. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) รับผิดชอบ
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

79 โครงการเจาะบ่อน้ าบาดาล เพ่ือให้ประชาชนมี ขุดเจาะบ่อบาดาล -          -          -          500,000  -          มีบ่อบาดาล ประชาชนมีน้ า กองช่าง
บ้านใหม่สุขสันต์ หมู่ 8 น้ าเพ่ือการอุปโภค ตามแบบแปลนของ ตามแบบแปลนฯ เพ่ือการอุปโภค

บริโภคอย่างเพียงพอ เทศบาลฯ ก าหนด จ านวน 1 บ่อ บริโภคอย่างเพียงพอ

80 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพ่ือความสะดวก ก่อสร้าง ถนน ค.ส.ล. -          -          -          500,000  -          มีถนน ค.ส.ล. ประชาชนได้รับความ กองช่าง
สายบ้านใหม่สุขสันต์ หมู่ 8 ปลอดภัยในการขนส่ง (ซอย 1) ตามแบบแปลนฯ สะดวกในการสัญจร

พืชผลทางการเกษตร ขนาดกว้าง 4 เมตร จ านวน 1 เส้น ขนส่งพืชผลทางการ
ยาว 250 เมตร พร้อม เกษตร
ถมดินลูกรังไหล่ทาง

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)
เทศบาลต าบลศรีวิชัย อ าเภอล้ี จังหวัดล าพูน

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลต าบลศรีวิชัย อ าเภอล้ี จังหวัดล าพูน 141
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แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดล าพูน  ยุทธศาสตร์ท่ี 5 เมืองแห่งคุณภาพชีวิต (Quality of Life)
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดล าพูน   ยุทธศาสตร์ท่ี 3 พัฒนาผังเมืองและโครงสร้างพ้ืนฐานเช่ือมกลุ่มจังหวัด เพ่ือรองรับการพัฒนาเมืองในอนาคต

1. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) รับผิดชอบ
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

81 โครงการเสริมผิวลาดยยาง เพ่ือความสะดวก ก่อสร้างผิวจราจร 400,000  -  -  -  - มีถนนเสริมผิวจราจร ประชาชนได้รับความ กองช่าง
แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ปลอดภัยในการ แบบแอสฟัลท์ติก แบบแอสฟัลท์ติก สะดวก ปลอดภัย
(Over Lay) ภายในหมู่บ้าน คมนาคม คอนกรีต (Over Lay) คอนกรีต (Over Lay) ในการคมนาคม
บ้านศรีบุญเรือง หมู่ 9 ภายในหมู่บ้าน จ านวน 1 สาย

กว้าง 4 เมตร 
ยาว 250 เมตร 
หนา 0.05 เมตร 
มีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
1,000 ตารางเมตร

เทศบาลต าบลศรีวิชัย อ าเภอล้ี จังหวัดล าพูน

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลต าบลศรีวิชัย อ าเภอล้ี จังหวัดล าพูน 142



- 143 -

แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดล าพูน  ยุทธศาสตร์ท่ี 5 เมืองแห่งคุณภาพชีวิต (Quality of Life)
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดล าพูน   ยุทธศาสตร์ท่ี 3 พัฒนาผังเมืองและโครงสร้างพ้ืนฐานเช่ือมกลุ่มจังหวัด เพ่ือรองรับการพัฒนาเมืองในอนาคต

1. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) รับผิดชอบ
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

82 โครงการเสริมผิวลาดยาง เพ่ือความสะดวก ก่อสร้างผิวจราจร  - 1,032,000 1,032,000 600,000  - มีถนนเสริมผิวจราจร ประชาชนได้รับความ กองช่าง
แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ปลอดภัยในการ แบบแอสฟัลท์ติก แบบแอสฟัลท์ติก สะดวก ปลอดภัย
ภายในหมู่บ้าน คมนาคม คอนกรีต (Over Lay) คอนกรีต (Over Lay) ในการคมนาคม
บ้านศรีบุญเรือง หมู่ 9 ซอย รพ.สต.บ้านปาง จ านวน 1 สาย
(ซอย รพ.สต.บ้านปาง) กว้าง 4 เมตร 

ยาว 645 เมตร 
หนา 0.05 เมตร หรือ
มีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
2,580 ตารางเมตร
(ซอย รพ.สต.บ้านปาง)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

เทศบาลต าบลศรีวิชัย อ าเภอล้ี จังหวัดล าพูน

งบประมาณ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลต าบลศรีวิชัย อ าเภอล้ี จังหวัดล าพูน 143
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แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดล าพูน  ยุทธศาสตร์ท่ี 5 เมืองแห่งคุณภาพชีวิต (Quality of Life)
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดล าพูน   ยุทธศาสตร์ท่ี 3 พัฒนาผังเมืองและโครงสร้างพ้ืนฐานเช่ือมกลุ่มจังหวัด เพ่ือรองรับการพัฒนาเมืองในอนาคต

1. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) รับผิดชอบ
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

83 โครงการก่อสร้างถนน เพ่ือความสะดวก ก่อสร้างถนนลาดยาง -          -          560,000  -          มีถนน ค.ส.ล. ประชาชนได้รับความ กองช่าง
ลาดยางแอสฟัสท์ติกคอนกรีต ปลอดภัยในการขนส่ง แอสฟัสท์ติกคอนกรีต. ตามแบบแปลนฯ สะดวกในการสัญจร
(Over Lay) พืชผลทางการเกษตร (Over Lay) ซอย 4 จ านวน 1 เส้น ขนส่งพืชผลทางการ
บ้านศรีบุญเรือง หมู่ 9 ขนาดกว้าง 4 ม. เกษตร

ยาว 350 ม.
84 โครงการก่อสร้างถนน เพ่ือความสะดวก ก่อสร้างถนนลาดยาง -          -          210,000  -          มีถนน ค.ส.ล. ประชาชนได้รับความ กองช่าง

ลาดยางแอสฟัสท์ติกคอนกรีต ปลอดภัยในการขนส่ง แอสฟัสท์ติกคอนกรีต. ตามแบบแปลนฯ สะดวกในการสัญจร
(Over Lay) พืชผลทางการเกษตร (Over Lay) ซอย 3/3 จ านวน 1 เส้น ขนส่งพืชผลทางการ
บ้านศรีบุญเรือง หมู่ 9 ขนาดกว้าง 4 ม. เกษตร

ยาว 130 ม.

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

เทศบาลต าบลศรีวิชัย อ าเภอล้ี จังหวัดล าพูน

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลต าบลศรีวิชัย อ าเภอล้ี จังหวัดล าพูน 144
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แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดล าพูน  ยุทธศาสตร์ท่ี 5 เมืองแห่งคุณภาพชีวิต (Quality of Life)
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดล าพูน   ยุทธศาสตร์ท่ี 3 พัฒนาผังเมืองและโครงสร้างพ้ืนฐานเช่ือมกลุ่มจังหวัด เพ่ือรองรับการพัฒนาเมืองในอนาคต

1. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) รับผิดชอบ
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

85 โครงการเจาะบ่อน้ าบาดาล เพ่ือให้ประชาชนมี ขุดเจาะบ่อบาดาล -          -          -          400,000  -          มีบ่อบาดาล ประชาชนมีน้ า กองช่าง
บ้านศรีบุญเรือง หมู่ 9 น้ าเพ่ือการอุปโภค ตามแบบแปลนของ ตามแบบแปลนฯ เพ่ือการอุปโภค

บริโภคอย่างเพียงพอ เทศบาลฯ ก าหนด จ านวน 1 บ่อ บริโภคอย่างเพียงพอ

86 โครงการติดต้ังระบบ เพ่ือใช้เก็บข้อมูล ติดต้ังระบบกล้อง -          -          - 500,000  -          มีกล้องโทรทัศน์ ประชาชนได้รับความ กองช่าง
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด บริเวณทางร่วมทางแยก โทรทัศน์วงจรปิด วงจรปิด ปลอดภัยในชีวิต
(CCTV) เพ่ือความปลอดภัยใน พร้อมอุปกรณ์ ตามแบบแปลนฯ และทรัพย์สิน
บ้านศรีบุญเรือง หมู่ 9 ชีวิตและทรัพย์สิน จ านวน 15 จุด จ านวน 15 จุด

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

เทศบาลต าบลศรีวิชัย อ าเภอล้ี จังหวัดล าพูน

งบประมาณ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลต าบลศรีวิชัย อ าเภอล้ี จังหวัดล าพูน 145



- 146 -

แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดล าพูน  ยุทธศาสตร์ท่ี 5 เมืองแห่งคุณภาพชีวิต (Quality of Life)
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดล าพูน   ยุทธศาสตร์ท่ี 3 พัฒนาผังเมืองและโครงสร้างพ้ืนฐานเช่ือมกลุ่มจังหวัด เพ่ือรองรับการพัฒนาเมืองในอนาคต

1. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) รับผิดชอบ
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

87 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพ่ือความสะดวก ก่อสร้างถนน คสล. 400,000 400,000 400,000  -  - มีถนน ค.ส.ล. ประชาชนได้รับความ กองช่าง
ภายในหมู่บ้าน ปลอดภัยในการ กว้าง 4 เมตร ตามแบบแปลนฯ สะดวกปลอดภัย
บ้านศรีวิชัย หมู่ท่ี 10 คมนาคม ยาว 180 เมตร จ านวน 1 เส้น ในการคมนาคม

หนา 0.15 เมตร หรือ
มีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
720 ตารางเมตร
(บ้านป้าพร)

88 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพ่ือความสะดวก ก่อสร้าง ถนน ค.ส.ล. - - - 340,000 - มีถนน ค.ส.ล. ประชาชนได้รับความ กองช่าง
บ้านศรีวิชัย หมู่ 10 ปลอดภัยในการขนส่ง (ซอย 2) ตามแบบแปลนฯ สะดวกในการสัญจร

พืชผลทางการเกษตร ขนาดกว้าง 4 เมตร จ านวน 1 เส้น ขนส่งพืชผลทางการ
ยาว 170 เมตร พร้อม เกษตร
ถมดินลูกรังไหล่ทาง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

เทศบาลต าบลศรีวิชัย อ าเภอล้ี จังหวัดล าพูน

งบประมาณ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลต าบลศรีวิชัย อ าเภอล้ี จังหวัดล าพูน 146
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แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดล าพูน  ยุทธศาสตร์ท่ี 5 เมืองแห่งคุณภาพชีวิต (Quality of Life)
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดล าพูน   ยุทธศาสตร์ท่ี 3 พัฒนาผังเมืองและโครงสร้างพ้ืนฐานเช่ือมกลุ่มจังหวัด เพ่ือรองรับการพัฒนาเมืองในอนาคต

1. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) รับผิดชอบ
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

89 โครงการติดต้ังระบบ เพ่ือใช้เก็บข้อมูล ติดต้ังระบบกล้อง -          -          - 500,000  -          มีกล้องโทรทัศน์ ประชาชนได้รับความ กองช่าง
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด บริเวณทางร่วมทางแยก โทรทัศน์วงจรปิด วงจรปิด ปลอดภัยในชีวิต
(CCTV) เพ่ือความปลอดภัยใน พร้อมอุปกรณ์ ตามแบบแปลนฯ และทรัพย์สิน
บ้านศรีวิชัย หมู่ 10 ชีวิตและทรัพย์สิน จ านวน 15 จุด จ านวน 15 จุด

90 โครงการเจาะบ่อน้ าบาดาล เพ่ือให้ประชาชนมี ขุดเจาะบ่อบาดาล -          -          -          500,000  -          มีบ่อบาดาล ประชาชนมีน้ า กองช่าง
บ้านศรีวิชัย  หมู่ 10 น้ าเพ่ือการอุปโภค ตามแบบแปลนของ ตามแบบแปลนฯ เพ่ือการอุปโภค

บริโภคอย่างเพียงพอ เทศบาลฯ ก าหนด จ านวน 1 บ่อ บริโภคอย่างเพียงพอ

91 โครงการก่อสร้าง เพ่ือเก็บกักน้ าส าหรับ ก่อสร้างฝายกักเก็บน้ า -          -          -          500,000  -          มีฝายกักเก็บน้ า ประชาชนได้รับการ กองช่าง
ฝายชะลอน้ าเพ่ือเก็บกักน้ า พ้ืนท่ีการเกษตร ตามแบบแปลนฯ จ านวน 1 แห่ง บรรเทาจากปัญหา
บ้านศรีวิชัย หมู่ 10 ภัยแล้ง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

เทศบาลต าบลศรีวิชัย อ าเภอล้ี จังหวัดล าพูน

งบประมาณ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลต าบลศรีวิชัย อ าเภอล้ี จังหวัดล าพูน 147
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แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดล าพูน  ยุทธศาสตร์ท่ี 5 เมืองแห่งคุณภาพชีวิต (Quality of Life)
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดล าพูน   ยุทธศาสตร์ท่ี 3 พัฒนาผังเมืองและโครงสร้างพ้ืนฐานเช่ือมกลุ่มจังหวัด เพ่ือรองรับการพัฒนาเมืองในอนาคต

1. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) รับผิดชอบ
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

92 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพ่ือความสะดวก ก่อสร้างถนน คสล. 400,000 400,000 400,000  -  - มีถนน ค.ส.ล. ประชาชนได้รับความ กองช่าง
บ้านใหม่สวรรค์ หมู่ท่ี 11 ปลอดภัยในการ กว้าง 4 เมตร ตามแบบแปลนฯ สะดวกปลอดภัย

คมนาคม ยาว 180 เมตร จ านวน 1 เส้น ในการคมนาคม
หนา 0.15 เมตร หรือ
มีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
720 ตารางเมตร
(บ้านนายสน่ัน อุตมะ)

93 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพ่ือความสะดวก ก่อสร้าง ถนน ค.ส.ล. -          -          -          760,000  -          มีถนน ค.ส.ล. ประชาชนได้รับความ กองช่าง
บ้านใหม่สวรรค์ หมู่ 11 ปลอดภัยในการขนส่ง (ซอย 3) ตามแบบแปลนฯ สะดวกในการสัญจร

พืชผลทางการเกษตร ขนาดกว้าง 4 เมตร จ านวน 1 เส้น ขนส่งพืชผลทางการ
ยาว 370 เมตร พร้อม เกษตร
ถมดินลูกรังไหล่ทาง

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)
เทศบาลต าบลศรีวิชัย อ าเภอล้ี จังหวัดล าพูน

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลต าบลศรีวิชัย อ าเภอล้ี จังหวัดล าพูน 148
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แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดล าพูน  ยุทธศาสตร์ท่ี 5 เมืองแห่งคุณภาพชีวิต (Quality of Life)
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดล าพูน   ยุทธศาสตร์ท่ี 3 พัฒนาผังเมืองและโครงสร้างพ้ืนฐานเช่ือมกลุ่มจังหวัด เพ่ือรองรับการพัฒนาเมืองในอนาคต

1. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) รับผิดชอบ
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

94 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพ่ือความสะดวก ก่อสร้าง ถนน ค.ส.ล. -          -          -          -          800,000  มีถนน ค.ส.ล. ประชาชนได้รับความ กองช่าง
บ้านใหม่สวรรค์ หมู่ 11 ปลอดภัยในการขนส่ง (ซอย 1/2) กว้าง 4 ม. ตามแบบแปลนฯ สะดวกในการสัญจร

พืชผลทางการเกษตร ยาว 400 เมตร พร้อม จ านวน 1 เส้น ขนส่งพืชผลทางการ
ถมดินลูกรังไหล่ทาง เกษตร

95 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพ่ือใช้เป็นทางสัญจร ก่อสร้าง ถนน ค.ส.ล. -          -          -          -          620,000  มีถนน ค.ส.ล. ประชาชนได้รับความ กองช่าง
บ้านใหม่สวรรค์ หมู่ 11 ขนส่งพืชผลทางการ (ซอย 5/2) กว้าง 3 ม. ตามแบบแปลนฯ สะดวกในการสัญจร

เกษตร ยาว 410 เมตร พร้อม จ านวน 1 เส้น ขนส่งพืชผลทางการ
ถมดินลูกรังไหล่ทาง เกษตร

96 โครงการจัดท าและติดต้ัง เพ่ือให้ประชาชนมี จัดท าและติดต้ังหอถัง -          -          350,000  -          -          มีหอถังเหล็กเก็บน้ า ประชาชนมีน้ า กองช่าง
หอถังเหล็กเก็บน้ า น้ าเพ่ือการอุปโภค เหล็กเก็บน้ า ขนาด ตามแบบแปลนฯ เพ่ือการอุปโภค
บ้านใหม่สวรรค์ หมู่ 11 บริโภคอย่างเพียงพอ ความจุ 15 ลบ.ม จ านวน 1 แห่ง บริโภคอย่างเพียงพอ

สูง 15 ม. ตามแบบฯ
จ านวน 1 แห่ง 

เทศบาลต าบลศรีวิชัย อ าเภอล้ี จังหวัดล าพูน

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลต าบลศรีวิชัย อ าเภอล้ี จังหวัดล าพูน 149
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แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดล าพูน  ยุทธศาสตร์ท่ี 5 เมืองแห่งคุณภาพชีวิต (Quality of Life)
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดล าพูน   ยุทธศาสตร์ท่ี 3 พัฒนาผังเมืองและโครงสร้างพ้ืนฐานเช่ือมกลุ่มจังหวัด เพ่ือรองรับการพัฒนาเมืองในอนาคต

1. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) รับผิดชอบ
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

97 โครงการเจาะบ่อน้ าบาดาล เพ่ือให้ประชาชนมี ขุดเจาะบ่อบาดาล -          -          400,000  - -          มีบ่อบาดาล ประชาชนมีน้ า กองช่าง
บ้านใหม่สวรรค์ หมู่ 11 น้ าเพ่ือการอุปโภค ตามแบบแปลนของ ตามแบบแปลนฯ เพ่ือการอุปโภค

บริโภคอย่างเพียงพอ เทศบาลฯ ก าหนด จ านวน 1 บ่อ บริโภคอย่างเพียงพอ

98 โครงการซ่อมแซมถนน เพ่ือเสริมผิวถนนให้ ซ่อมแซมเสริมผิวจราจร -          -          100,000  -          -          เสริมผิวถนน ตาม ประชาชนได้รับความ กองช่าง
บริเวณทางแยก (ซอย 1/1) สูงข้ึน ให้สูงข้ึนบริเวณทางแยก แบบแปลนฯ สะดวกปลอดภัย
บ้านอุดมพัฒนา หมู่ 12 ซอย 1/1 ตามแบบ จ านวน 1 จุด ในการคมนาคม

แปลนฯ ท่ีก าหนด และบรรเทาน้ าท่วม

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

เทศบาลต าบลศรีวิชัย อ าเภอล้ี จังหวัดล าพูน

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลต าบลศรีวิชัย อ าเภอล้ี จังหวัดล าพูน 150
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แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดล าพูน  ยุทธศาสตร์ท่ี 5 เมืองแห่งคุณภาพชีวิต (Quality of Life)
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดล าพูน   ยุทธศาสตร์ท่ี 3 พัฒนาผังเมืองและโครงสร้างพ้ืนฐานเช่ือมกลุ่มจังหวัด เพ่ือรองรับการพัฒนาเมืองในอนาคต

1. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) รับผิดชอบ
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

99 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพ่ือความสะดวก ช่วงท่ี 1 ก่อสร้างถนน 400,000 400,000 600,000  -  - มีถนน ค.ส.ล. ประชาชนได้รับความ กองช่าง
บ้านอุดมพัฒนา หมู่ท่ี 12 ปลอดภัยในการ คสล. ซอย 5 ผิวจราจร ตามแบบแปลนฯ สะดวกปลอดภัย

คมนาคม  กว้าง 4 ม. ยาว 200 ม. จ านวน 2 เส้น ในการคมนาคม
หนาเฉล่ีย 0.15 ม.ไหล่ทาง

ลูกรังกว้างข้างละ 0.50 ม.
ช่วงท่ี 2 ก่อสร้างถนน

คสล. ซอย 5/1 ผิวจราจร

 กว้าง 3 ม. ยาว 90 ม. 

หนา 0.15 ม. ไหล่ทาง

ลูกรังกว้างข้างละ 0.50 ม.

หรือพ้ืนท่ีผิวจราจรรวม

ไม่น้อยกว่า 1,070 ตร.ม. 

ตามแบบแปลนฯ ท่ีก าหนด

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

เทศบาลต าบลศรีวิชัย อ าเภอล้ี จังหวัดล าพูน

งบประมาณ
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แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดล าพูน  ยุทธศาสตร์ท่ี 5 เมืองแห่งคุณภาพชีวิต (Quality of Life)
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดล าพูน   ยุทธศาสตร์ท่ี 3 พัฒนาผังเมืองและโครงสร้างพ้ืนฐานเช่ือมกลุ่มจังหวัด เพ่ือรองรับการพัฒนาเมืองในอนาคต

1. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) รับผิดชอบ
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

100 โครงการเสริมผิวลาดยาง เพ่ือความสะดวก ก่อสร้างผิวจราจร 400,000 400,000 400,000  -  - มีถนนเสริมผิวจราจร ประชาชนได้รับความ กองช่าง
แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ปลอดภัยในการ แบบแอสฟัลท์ติก แบบแอสฟัลท์ติก สะดวก ปลอดภัย
ภายในหมู่บ้าน คมนาคม คอนกรีต (Over Lay) คอนกรีต (Over Lay) ในการคมนาคม
บ้านบารมี หมู่ 13 (ซอยบ้านนายชาติ) จ านวน 1 สาย

ขนาดกว้าง 4 เมตร 
ยาว 250 เมตร 
หนา 0.05 เมตร 
มีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
1,000 ตารางเมตร

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

เทศบาลต าบลศรีวิชัย อ าเภอล้ี จังหวัดล าพูน

งบประมาณ
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แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดล าพูน  ยุทธศาสตร์ท่ี 5 เมืองแห่งคุณภาพชีวิต (Quality of Life)
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดล าพูน   ยุทธศาสตร์ท่ี 3 พัฒนาผังเมืองและโครงสร้างพ้ืนฐานเช่ือมกลุ่มจังหวัด เพ่ือรองรับการพัฒนาเมืองในอนาคต

1. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) รับผิดชอบ
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

101 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพ่ือความสะดวก ถนน ค.ส.ล. ขนาด -          -          -          173,000  -          ถนน ค.ส.ล. ขนาด ประชาชนได้รับความ กองช่าง
บารมีศริชัย หมู่ 13 ปลอดภัยในการ กว้าง 3 เมตร ยาว กว้าง 3 เมตร ยาว สะดวกปลอดภัย

คมนาคม 115 เมตร 115 เมตร ในการคมนาคม
ไหล่ทางถมดินลูกรัง จ านวน 1 เส้น

102 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพ่ือความสะดวก ถนน ค.ส.ล. ขนาด -          -          -          300,000  -          ถนน ค.ส.ล. ขนาด ประชาชนได้รับความ กองช่าง
สายบารมีศริชัย หมู่ 13 ปลอดภัยในการ กว้าง 3 เมตร ยาว กว้าง 3 เมตร ยาว สะดวกปลอดภัย
ซอย 2/1 คมนาคม 200 เมตร 200 เมตร ซอย 2/1 ในการคมนาคม

ไหล่ทางถมดินลูกรัง จ านวน 1 เส้น
103 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพ่ือความสะดวก ก่อสร้าง ถนน ค.ส.ล. -          -          -          360,000  -          มีถนน ค.ส.ล. ประชาชนได้รับความ กองช่าง

บ้านบารมีศริชัย หมู่ 13 ปลอดภัยในการขนส่ง (ซอย 1/3 และ 4) ตามแบบแปลนฯ สะดวกในการสัญจร
พืชผลทางการเกษตร ขนาดกว้าง 3 เมตร จ านวน 1 เส้น ขนส่งพืชผลทางการ

ยาว 240 เมตร พร้อม เกษตร
ถมดินลูกรังไหล่ทาง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

เทศบาลต าบลศรีวิชัย อ าเภอล้ี จังหวัดล าพูน

งบประมาณ
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แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดล าพูน  ยุทธศาสตร์ท่ี 5 เมืองแห่งคุณภาพชีวิต (Quality of Life)
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดล าพูน   ยุทธศาสตร์ท่ี 3 พัฒนาผังเมืองและโครงสร้างพ้ืนฐานเช่ือมกลุ่มจังหวัด เพ่ือรองรับการพัฒนาเมืองในอนาคต

1. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) รับผิดชอบ
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

104 โครงการเจาะบ่อน้ าบาดาล เพ่ือให้ประชาชนมี ขุดเจาะบ่อบาดาล -          -          -          400,000  -          มีบ่อบาดาล ประชาชนมีน้ า กองช่าง
บ้านบารมีศริชัย หมู่ 13 น้ าเพ่ือการอุปโภค (บริเวณศาลาอเนกประสงค์) ตามแบบแปลนฯ เพ่ือการอุปโภค

บริโภคอย่างเพียงพอ ตามแบบแปลนของ จ านวน 1 บ่อ บริโภคอย่างเพียงพอ
เทศบาลฯ ก าหนด

105 โครงการเจาะบ่อน้ าบาดาล เพ่ือให้ประชาชนมี ขุดเจาะบ่อบาดาล -          -          -          400,000  มีบ่อบาดาล ประชาชนมีน้ า กองช่าง
บ้านบารมีศริชัย หมู่ 13 น้ าเพ่ือการอุปโภค (บริเวณใจบ้าน) ตามแบบแปลนฯ เพ่ือการอุปโภค

บริโภคอย่างเพียงพอ ตามแบบแปลนของ จ านวน 1 บ่อ บริโภคอย่างเพียงพอ
เทศบาลฯ ก าหนด

106 โครงการเจาะบ่อน้ าบาดาล เพ่ือให้ประชาชนมี ขุดเจาะบ่อบาดาล -          -          -          400,000  มีบ่อบาดาล ประชาชนมีน้ า กองช่าง
บ้านบารมีศริชัย หมู่ 13 น้ าเพ่ือการอุปโภค (บริเวณข้างถังเก็บน้ า ตามแบบแปลนฯ เพ่ือการอุปโภค

บริโภคอย่างเพียงพอ ประปาภูเขา) จ านวน 1 บ่อ บริโภคอย่างเพียงพอ
ตามแบบแปลนของ
เทศบาลฯ ก าหนด

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)
เทศบาลต าบลศรีวิชัย อ าเภอล้ี จังหวัดล าพูน

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
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แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดล าพูน  ยุทธศาสตร์ท่ี 5 เมืองแห่งคุณภาพชีวิต (Quality of Life)
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดล าพูน   ยุทธศาสตร์ท่ี 3 พัฒนาผังเมืองและโครงสร้างพ้ืนฐานเช่ือมกลุ่มจังหวัด เพ่ือรองรับการพัฒนาเมืองในอนาคต

1. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) รับผิดชอบ
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

107 โครงการก่อสร้างศูนย์ เพ่ือให้ผู้สูงอายุและ ก่อสร้างอาคารศูนย์  -  - 640,000 640,000  - อาคารศูนย์ฯ เป็นศูนย์ช่วยเหลือ กองช่าง
พัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้พิการมาติดต่อราช พัฒนาคุณภาพชีวิตของ 1 อาคาร ผู้สูงอายุและผู้พิการ
ผู้สูงอายุและผู้พิการ การได้สะดวกมากย่ิงข้ึน ผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจ าต าบลศรีวิชัย
ต าบลศรีวิชัย ต าบลศรีวิชัย

108 โครงการซ่อมแซมเมรุเผาศพ เพ่ือแก้ไขปัญหาความ เมรุ สุสานป่าป้า  -  - 400,000  -  - ซ่อมแซมเมรุเผาศพ เมรุเผาศพมีสภาพการ กองช่าง
เดือดร้อนให้กับประชา บ้านแม่ป้อกเหนือ จ านวน 2 เตา ใช้งานท่ีเป็นปกติ
ชน จ านวน 5 หมู่บ้าน หมู่ 5

109 โครงการก่อสร้าง เพ่ือให้มีสถานท่ีให้ ก่อสร้างอาคาร 400,000  -  -  -  - มีอาคารเด็กเล่น เด็กเล็กมีอาคาร กองการศึกษา
อาคารเด็กเล่น เด็กเล่นออกก าลังกาย เด็กเล่น จ านวน 1 หลัง ส าหรับออกก าลัง

และท ากิจกรรมต่างๆ ตามแบบแปลนฯ ท่ี กายและท า
เทศบาลก าหนด กิจกรรมต่างๆ
จ านวน 1 หลัง

เทศบาลต าบลศรีวิชัย อ าเภอล้ี จังหวัดล าพูน

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลต าบลศรีวิชัย อ าเภอล้ี จังหวัดล าพูน 155
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แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดล าพูน  ยุทธศาสตร์ท่ี 5 เมืองแห่งคุณภาพชีวิต (Quality of Life)
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดล าพูน   ยุทธศาสตร์ท่ี 3 พัฒนาผังเมืองและโครงสร้างพ้ืนฐานเช่ือมกลุ่มจังหวัด เพ่ือรองรับการพัฒนาเมืองในอนาคต

1. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) รับผิดชอบ
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

110 โครงการก่อสร้าง เพ่ือให้เด็กเล็กได้ ก่อสร้างเสาธงชาติ 60,000  -  -  -  - มีเสาธงชาติ เด็กเล็กได้ท ากิจกรรม กองการศึกษา
เสาธงชาติ ท ากิจกรรมหน้าเสาธง ขนาดสูง 6 เมตร จ านวน 1 เสา หน้าเสาธง

ตามแบบแปลนฯ ท่ี
เทศบาลก าหนด

111 โครงก่อสร้างอาคาร เพ่ือใช้ในการท ากิจกรรม ก่อสร้างอาคาร  -  - 500,000  -  - มีอาคารเอนก เด็กนักเรียนระดับ กองการศึกษา
เอนกประสงค์ในศูนย์ ของเด็กระดับปฐมวัย เอนกประสงค์ ประสงค์ในศูนย์ ปฐมวัยมีอาคาร
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล ตามแบบแปลนฯ ท่ี พัฒนาเด็กเล็กฯ เอนกประสงค์ใช้
ต าบลศรีวิชัย เทศบาลก าหนด จ านวน 1 หลัง ในการท ากิจกรรม

จ านวน 1 หลัง
112 โครงการก่อสร้างร้ัว เพ่ือความปลอดภัยและ ก่อสร้างร้ัว  -  - 150,000  -  - มีการก่อสร้างร้ัว เด็กนักเรียนมีความ กองการศึกษา

ศูนย์พัฒนาด็กเล็ก ความเรียบร้อยของ ตามแบบแปลนฯ ท่ี ศูนย์พัฒนาด็กเล็ก ปลอดภัยในชีวิตและ
เทศบาลต าบลศรีวิชัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลก าหนด ตามแบบแปลนฯ ทรัพย์สิน

ท่ีเทศบาลก าหนด

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

เทศบาลต าบลศรีวิชัย อ าเภอล้ี จังหวัดล าพูน
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แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดล าพูน  ยุทธศาสตร์ท่ี 5 เมืองแห่งคุณภาพชีวิต (Quality of Life)
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดล าพูน   ยุทธศาสตร์ท่ี 3 พัฒนาผังเมืองและโครงสร้างพ้ืนฐานเช่ือมกลุ่มจังหวัด เพ่ือรองรับการพัฒนาเมืองในอนาคต

1. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) รับผิดชอบ
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

113 โครงการก่อสร้างห้องน้ า เพ่ือความสะดวกและ ห้องน้ าห้องส้วมมี  -  -  - 80,000  - มีห้องน้ าในศูนย์ ครู มีห้องน้ า กองการศึกษา
ส าหรับครูในศูนย์พัฒนา ปลอดภัยแก่ครูและ อุปกรณ์อ านวยความ พัฒนาเด็กเล็ก ใช้อย่างเพียงพอ
เด็กเล็กเทศบาลต าบลศรีวิชัย ผู้ท่ีมาขอใช้บริการได้ สะดวกพร้อม  ตามแบบแปลนฯ ท่ี

ใช้ห้องน้ าอย่างเพียงพอ จ านวน 2 ห้อง เทศบาลก าหนด
114 โครงการปรับปรุง เพ่ือปรับปรุงศูนย์ ปรับปรุงอาคารศูนย์ฯ  -  -  - 500,000  - มีการปรับปรุง เด็กนักเรียนมีความ กองการศึกษา

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก พัฒนาเด็กเล็กให้สะอาด พัฒนาเด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ปลอดภัยในชีวิตและ
เทศบาลต าบลศรีวิชัย น่าอยู่ และปลอดภัย ตามแบบแปลนฯ ท่ี ตามแบบแปลนฯ ท่ี ศูนย์มีมาตรฐานดี

เทศบาลก าหนด เทศบาลก าหนด ย่ิงข้ึน

115 โครงการก่อสร้างอาคาร เพ่ือใช้ในการท าการ ก่อสร้างอาคาร  -  -  - 2,000,000  - มีอาคารศูนย์พัฒนา เด็กนักเรียนระดับ กองการศึกษา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เรียนการสอนเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เด็กเล็ก ปฐมวัยมีอาคารท่ี
เทศบาลต าบลศรีวิชัย นักเรียนระดับปฐมวัย ตามแบบแปลนฯ จ านวน 1 หลัง เพียงพอส าหรับการ

เรียนการสอน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

เทศบาลต าบลศรีวิชัย อ าเภอล้ี จังหวัดล าพูน

งบประมาณ
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แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดล าพูน  ยุทธศาสตร์ท่ี 5 เมืองแห่งคุณภาพชีวิต (Quality of Life)
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดล าพูน   ยุทธศาสตร์ท่ี 3 พัฒนาผังเมืองและโครงสร้างพ้ืนฐานเช่ือมกลุ่มจังหวัด เพ่ือรองรับการพัฒนาเมืองในอนาคต

1. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) รับผิดชอบ
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

116 โครงการก่อสร้างห้องน้ า เพ่ือความสะดวกและ ห้องน้ าห้องส้วมมี  -  - 500,000  -  - มีห้องน้ าข้ึน พนักงานเจ้าหน้าท่ี กองช่าง
อาคารป้องกันและบรรเทา ปลอดภัยแก่พนักงาน อุปกรณ์อ านวยความ ตามแบบแปลนฯ ท่ี และประชาชนท่ีมา
สาธารณภัย เจ้าหน้าท่ีและประชาชน สะดวกพร้อม  เทศบาลก าหนด ใช้บริการห้องน้ า

ท่ัวไป ขนาด 2 เมตร ยาว ห้องส้วม
4 เมตร

117 โครงการปรับปปรุงอาคาร เพ่ือปรับปรุงอาคารใช้ ปรับปรุงประตูหน้าต่าง  -  - 500,000  -  - มีการปรับปรุง เด็กนักเรียนมีความ กองการศึกษา
ป้องกันและบรรเทาสาธารณ ส าหรับเป็นอาคาร เสริมพ้ืนห้องให้สูงข้ึน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ปลอดภัยในชีวิตและ
ภัย ส านักงานป้องกันและ แก้ปัญหาน้ าท่วมขัง ตามแบบแปลนฯ ท่ี ศูนย์มีมาตรฐานดี

บรรเทาสาธารณภัย พร้อมติดต้ังผนังกระจก เทศบาลก าหนด ย่ิงข้ึน
อลูมิเนียม

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

เทศบาลต าบลศรีวิชัย อ าเภอล้ี จังหวัดล าพูน

งบประมาณ
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แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดล าพูน  ยุทธศาสตร์ท่ี 1 เมืองท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม (Green City Innopolis) 5 เมืองแห่งคุณภาพชีวิต (Quality of Life)

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดล าพูน   ยุทธศาสตร์ท่ี 2 พัฒนาคุณภาพชีวิตและชุมชนท้องถ่ินให้เข้มแข็งบนรากฐานทุนทางวัฒนธรรมชุมชนท้องถ่ินและความย่ังยืนเชิงนิเวศ

2. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย

2.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) รับผิดชอบ
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงการป้องกันและ เพ่ือป้องกันและ จัดอบรมให้ความ 50,000 50,000 ประชาชนได้รับ ประชาชนในเขต ส านักปลัด
แก้ปัญหาไฟป่าและ แก้ไขปัญหาการเกิด รู้แก่เจ้าหน้าท่ีและ ความรู้และวิธี เทศบาลต าบลศรีวิชัย
หมอกควัน หมอกควันและไฟป่า ประชาชนในการ ป้องกันไฟป่า ได้เข้ามามีส่วนร่วม

แก้ไขปัญหาหมอก และน าไปปฏบัติ ในกิจกรรม
ควันไฟป่า ได้จริง

2 โครงการป้องกันและ เพ่ือให้ประชาชนมี จัดต้ังจุดบริการ 50,000 50,000 ต้ังจุดบริการ ประชาชนได้รับ ส านักปลัด
ลดอุบัติเหตุทางถนน ความปลอดภัยใน ประชาชน เพ่ือป้องกัน ประชาชน บริการและได้รับการ
ช่วงเทศกาลปีใหม่ ชีวิตและทรัพย์สิน และเฝ้าระว้งอุบัติเหตุ 2 คร้ังช่วง ประสานช่วยเหลือ
และสงกรานต์ บนถนนในช่วงเทศกาล เทศกาลปีใหม่ ในการเดินทาง

และสงกรานต์ ได้อย่างปลอดภัย

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

เทศบาลต าบลศรีวิชัย อ าเภอล้ี จังหวัดล าพูน

งบประมาณ
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แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดล าพูน  ยุทธศาสตร์ท่ี  5 เมืองแห่งคุณภาพชีวิต (Quality of Life)
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดล าพูน   ยุทธศาสตร์ท่ี 2 พัฒนาคุณภาพชีวิตและชุมชนท้องถ่ินให้เข้มแข็งบนรากฐานทุนทางวัฒนธรรมชุมชนท้องถ่ินและความย่ังยืนเชิงนิเวศ

2. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย
2.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) รับผิดชอบ
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

3 โครงการป้องกันและ เพ่ือเสริมสร้าง จัดอบรมให้ความ 35,000  -  -  -  - ประชาชนได้รับ ประชาชนในเขต ส านักปลัด
บรรเทาสาธารณภัย ศักยภาพชุมชนใน รู้แก่เจ้าหน้าท่ีและ ความรู้และวิธี เทศบาลต าบลศรีวิชัย

การเตรียมความพร้อม ประชาชนในการ ป้องกันภัยต่างๆ ได้เข้ามามีส่วนร่วม
รับมือกับภัยต่างๆ ฝึกซ้อมแผนป้องกัน ในกิจกรรม

4 โครงการฝึกอบรมอาสา เพ่ือเพ่ิมศักยภาพให้ ฝึกอบรม อปพร. 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 อปพร.ได้รับ ชุมชนมีความเข้มแข็ง ส านักปลัด
สมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน อาสาสมัครมีความ ภายในเขตเทศบาล การทบทวน และมีความปลอดภัย

เข้มแข็งพร้อมปฏิบัติ ต าบลศรีวิชัยและ ความรู้และฝึก และด้านการบริการ
หน้าท่ีท่ีได้รับค าส่ัง นอกสถานท่ี สมรรถภาพ ประชาชน
ปฏิบัติหน้าท่ีได้ทันที ร่างกาย

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

เทศบาลต าบลศรีวิชัย อ าเภอล้ี จังหวัดล าพูน

งบประมาณ
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แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดล าพูน  ยุทธศาสตร์ท่ี  5 เมืองแห่งคุณภาพชีวิต (Quality of Life)
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดล าพูน   ยุทธศาสตร์ท่ี 2 พัฒนาคุณภาพชีวิตและชุมชนท้องถ่ินให้เข้มแข็งบนรากฐานทุนทางวัฒนธรรมชุมชนท้องถ่ินและความย่ังยืนเชิงนิเวศ

2. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย
2.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) รับผิดชอบ
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

5 โครงการถนนสีขาว เพ่ือเสริมสร้าง จัดอบรมให้ความ 10,000  -  -  -  - ประชาชน ประชาชนในเขต ส านักปลัด
ศักยภาพในชุมชน รู้แก่เจ้าหน้าท่ีและ ร้อยละ 70 เทศบาลต าบลศรีวิชัย
ป้องกันการเกิด ประชาชนในการ ได้รับความรู้ ได้เข้ามามีส่วนร่วม
อุบัติเหตุทางถนน ใช้รถใช้ถนนและ กฏจราจรและ ในกิจกรรม

ให้ความรู้ด้านกฎ การใช้รถใช้ถนน
หมายจราจร เพ่ิมข้ึน

6 โครงการส่งเสริม เพ่ือเพ่ิมศักยภาพให้ ฝึกอบรมให้ความ 10,000  -  -  -  - ประชาชน ชุมชนมีความเข้มแข็ง ส านักปลัด
ประชาธิปไตยใน ประชาชนมีความรู้ รู้ด้านประชาธิปไตย ร้อยละ 70 และมีความรักความ
ท้องถ่ิน ความเข้าใจเก่ียวกับ ให้กับผู้น าและ ได้รับความรู้ สามัคคีปรองดอง

ประชาธิปไตยและ ประชาชนท่ีสนใจ เก่ียวกับประชา- สมานฉันท์
ลดความขัดแย้งใน ธิปไตยในชุมชน
ชุมชน เพ่ิมข้ึน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

เทศบาลต าบลศรีวิชัย อ าเภอล้ี จังหวัดล าพูน

งบประมาณ
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แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดล าพูน  ยุทธศาสตร์ท่ี  5 เมืองแห่งคุณภาพชีวิต (Quality of Life)
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดล าพูน   ยุทธศาสตร์ท่ี 2 พัฒนาคุณภาพชีวิตและชุมชนท้องถ่ินให้เข้มแข็งบนรากฐานทุนทางวัฒนธรรมชุมชนท้องถ่ินและความย่ังยืนเชิงนิเวศ

2. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย
2.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) รับผิดชอบ
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

7 โครงการอบรมให้ 1.เพ่ือเสริมสร้าง 1.จัดอบรมให้ความ 10,000  -  -  -  - ประชาชนได้รับ ประชาชนในเขต ส านักปลัด
ความรู้เก่ียวกับ ศักยภาพชุมชนใน รู้แก่เจ้าหน้าท่ีและ ความรู้และวิธี เทศบาลต าบลศรีวิชัย
สาธารณภัยและการ การเตรียมความพร้อม ประชาชนในการ ป้องกันภัยต่างๆ ได้เข้ามามีส่วนร่วม
ป้องกันภัยแก่ รับมือกับภัยต่างๆ ฝึกซ้อมแผนป้องกัน และการหนีและ ในกิจกรรม
ประชาชน ภัย ช่วยเหลือผู้ประสบ

ภัยด้วยกัน

8 โครงการฝึกอบรมให้ 1.เพ่ือเพ่ิมศักยภาพให้ 1.ฝึกอบรมนักเรียน 10,000  -  -  -  - จ านวนนักเรียน เด้กนักเรียนในเขต ส านักปลัด
ความรู้แก่เด็กนักเรียน เด็กนัเรียนมีความรู้ ภายในเขตเทศบาล ในต าบลศรีวิชัย เทศบาลต าบลศรีวิชัย
ในการป้องกันและ ในการใช้ถนน ต าบลศรีวิชัยให้มี ได้เข้ามามีส่วนร่วม
ลดอุบัติเหตุทางถนน ความรู้กฎจราจร ในกิจกรรม

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

เทศบาลต าบลศรีวิชัย อ าเภอล้ี จังหวัดล าพูน

งบประมาณ
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แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดล าพูน  ยุทธศาสตร์ท่ี  5 เมืองแห่งคุณภาพชีวิต (Quality of Life)
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดล าพูน   ยุทธศาสตร์ท่ี 2 พัฒนาคุณภาพชีวิตและชุมชนท้องถ่ินให้เข้มแข็งบนรากฐานทุนทางวัฒนธรรมชุมชนท้องถ่ินและความย่ังยืนเชิงนิเวศ

2. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย
2.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) รับผิดชอบ
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

9 โครงการฝึกซ้อมแผน 1.เพ่ือเพ่ิมศักยภาพให้ 1.จัดอบรมให้ความ  - 30,000  -  -  - ประชาชนได้รับ ประชาชนในเขต ส านักปลัด
ป้องกันและบรรเทา ชุมชนในการเตรียม รู้แก่เจ้าหน้าท่ีและ ความรู้และวิธี เทศบาลต าบลศรีวิชัย
สาธารณภัย (อุทกภัย ความพร้อมรับมือ ประชาชนในการ ป้องกันภัยต่างๆ ได้เข้ามามีส่วนร่วม
วาตภัย ดินโคลนถล่ม) กับภัยต่างๆ ฝึกซ้อมแผนป้องกันภัย และการหนีและ ในกิจกรรม

ช่วยเหลือผู้
ประสบภัยด้วยกัน

10 โครงการฝึกอบรมการ 1.เพ่ือเพ่ิมศักยภาพให้ 1.ฝึกอบรมประชา  - 10,000  -  -  - ประชาชน ประชาชนในเขต ส านักปลัด
ป้องกันและลด ชุมชนมีความรู้ ชนภายในเขตเทศ ร้อยละ 70 เทศบาลต าบลศรีวิชัย
อุบัติเหตุทางถนน ในการใช้รถใช้ถนน บาลต าบลศรีวิชัยให้ ได้รับความรู้ ได้เข้ามามีส่วนร่วม

และกฎจราจร มีความรู้กฎจราจร เพ่ิมข้ึน ในกิจกรรม

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

เทศบาลต าบลศรีวิชัย อ าเภอล้ี จังหวัดล าพูน

งบประมาณ
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แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดล าพูน  ยุทธศาสตร์ท่ี  5 เมืองแห่งคุณภาพชีวิต (Quality of Life)
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดล าพูน   ยุทธศาสตร์ท่ี 2 พัฒนาคุณภาพชีวิตและชุมชนท้องถ่ินให้เข้มแข็งบนรากฐานทุนทางวัฒนธรรมชุมชนท้องถ่ินและความย่ังยืนเชิงนิเวศ

2. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย
2.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) รับผิดชอบ
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

11 โครงการป้องกันและ                  เพ่ือเฝ้าระวังป้องกัน จัดต้ังจุดบริการ  -  - ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ มีจุดบริการ เพ่ือป้องกันและ ฝ่ายปกครอง
ลดอุบัติเหตุทางถนน และลดอุบัติเหตุทาง ประชาชน ประชาชน ลดอุบัติเหตุทางถนน ส านักปลัด
ช่วงเทศกาลปีใหม่ ถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ช่วงเทศกาลปีใหม่ ช่วงเทศกาลปีใหม่ ช่วงเทศกาลปีใหม่

12 โครงการป้องกันและ                  เพ่ือเฝ้าระวังป้องกัน จัดต้ังจุดบริการ  -  - ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ มีจุดบริการ เพ่ือป้องกันและ ฝ่ายปกครอง
ลดอุบัติเหตุทางถนน และลดอุบัติเหตุทาง ประชาชน ประชาชน ลดอุบัติเหตุทาง ส านักปลัด
ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ถนนช่วงเทศกาล ช่วงเทศกาล ช่วงเทศกาล ถนนช่วงเทศกาล

สงกรานต์ สงกรานต์ สงกรานต์ ปีใหม่
13 โครงการรณรงค์ป้องกันและ เพ่ือรณรงค์ป้องกัน เดินรณรงค์การป้องกัน  -  - 15,000  -  - มีการรณรงค์ ประชาชนได้รับ ฝ่ายปกครอง

ลดอุบัติเหตุทางถนน และลดอุบัติเหตุทางถนน และลดอุบัติเหตุทางถนน ป้องกันอุบัติเหตุ ความสะดวกในการ ส านักปลัด
ทางถนน สัญจรไปมา  

และป้องกันลด
อุบัติเหตุทางถนน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

เทศบาลต าบลศรีวิชัย อ าเภอล้ี จังหวัดล าพูน

งบประมาณ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลต าบลศรีวิชัย อ าเภอล้ี จังหวัดล าพูน 164



- 165 -

แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดล าพูน  ยุทธศาสตร์ท่ี  5 เมืองแห่งคุณภาพชีวิต (Quality of Life)

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดล าพูน   ยุทธศาสตร์ท่ี 2 พัฒนาคุณภาพชีวิตและชุมชนท้องถ่ินให้เข้มแข็งบนรากฐานทุนทางวัฒนธรรมชุมชนท้องถ่ินและความย่ังยืนเชิงนิเวศ

2. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย

2.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) รับผิดชอบ
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

14 โครงการขับข่ีปลอดภัย เพ่ือให้ประชาชน อบรมประชาชน  -  - 20,000  -  - อบรมประชาชน ประชาชนมีความรู้ ฝ่ายปกครอง
รักษาวินัยจราจร มีความรู้การขับข่ี ต าบลศรีวิชัย ด้านการขับข่ี ด้านการขับข่ีและ ส านักปลัด

ปลอดภัยและวินัยจราจร และวินัยจราจร วินัยจราจร
15 โครงการฝึกอบรมการ เพ่ือให้ผู้เข้ารับการ ฝึกอบรม ผู้น าชุมชน  -  - 50,000  -  - ฝึกอบรมให้ ผู้น าชุมชน อปพร. ฝ่ายปกครอง

ป้องกันและบรรเทา ฝึกอบรมมีทักษะใน อปพร. และพนักงาน ความรู้ ทักษะ พนักงาน เจ้าหน้าท่ี ส านักปลัด
สาธารณภัยตามแผนป้องกัน การป้องกันและ เจ้าหน้าท่ีเทศบาล ในการป้องกัน เทศบาลได้รับความรู้
และบรรเทาสาธารณภัย บรรเทาสาธารณภัย และบรรเทา ทักษะการป้องกัน

สาธารณภัยต่าง ๆ และบรรเทา
สาธารณภัย

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

เทศบาลต าบลศรีวิชัย อ าเภอล้ี จังหวัดล าพูน

งบประมาณ
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แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดล าพูน  ยุทธศาสตร์ท่ี  5 เมืองแห่งคุณภาพชีวิต (Quality of Life)

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดล าพูน   ยุทธศาสตร์ท่ี 2 พัฒนาคุณภาพชีวิตและชุมชนท้องถ่ินให้เข้มแข็งบนรากฐานทุนทางวัฒนธรรมชุมชนท้องถ่ินและความย่ังยืนเชิงนิเวศ

2. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย

2.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) รับผิดชอบ
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

16 โครงการเสริมสร้าง เพ่ือให้ชุมชน ฝึกอบรม  -  - 30,000  -  - อบรมผู้น าชุมชน ผู้น าชุมชน ประชาชน ฝ่ายปกครอง
ศักยภาพชุมชน มีศักยภาพด้านการ ผู้น าชุมชน ประชาชน มีศักยภาพในการ ส านักปลัด
ด้านการป้องกันและ การป้องกันและ ประชาชน ป้องกันและบรรเทา
บรรเทาสาธารณภัย บรรเทาสาธารณภัย สาธารณภัย

17 โครงการอบรมให้ความรู้แก่ เพ่ือให้นักเรียนมี อบรมให้ความรู้แก่  -  - 15,000  -  - อบรมนักเรียน นักเรียนมีความรู้ ฝ่ายปกครอง
นักเรียนในการป้องกันและ ความรู้ในการป้องกัน นักเรียนในเร่ืองการ ด้านการป้องกันและ ส านักปลัด
บรรเทาสาธารณภัย และบรรเทาสาธารณภัย ป้องกันและสาธารณภัย บรรเทาสาธารณภัย

18 โครงการป้องกัน เพ่ือให้ประชาชน อบรมประชาชน  -  - ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ อบรมประชาชน ประชาชนและ ฝ่ายปกครอง
และแก้ไขปัญหาไฟป่า อาสาสมัคร มีความรู้ อาสาสมัคร อาสาสมัคร อาสาสมัครมีความรู้ ส านักปลัด
และหมอกควัน ทักษะในการป้องกัน ในการป้องกันและ

และไขปัญหาไฟป่า แก้ไขปัญหาไฟป่า
และหมอกควัน และหมอกควัน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

เทศบาลต าบลศรีวิชัย อ าเภอล้ี จังหวัดล าพูน

งบประมาณ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลต าบลศรีวิชัย อ าเภอล้ี จังหวัดล าพูน 166
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แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดล าพูน  ยุทธศาสตร์ท่ี  5 เมืองแห่งคุณภาพชีวิต (Quality of Life)

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดล าพูน   ยุทธศาสตร์ท่ี 2 พัฒนาคุณภาพชีวิตและชุมชนท้องถ่ินให้เข้มแข็งบนรากฐานทุนทางวัฒนธรรมชุมชนท้องถ่ินและความย่ังยืนเชิงนิเวศ

2. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย

2.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) รับผิดชอบ
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

19 โครงการเสริมสร้าง เพ่ือให้ชุมชน ฝึกอบรม  -  - 30,000  -  - อบรมผู้น าชุมชน ผู้น าชุมชน ประชาชน ฝ่ายปกครอง
ศักยภาพชุมชน มีศักยภาพด้านการ ผู้น าชุมชน ประชาชน เพ่ือ มีศักยภาพในการ ส านักปลัด
ด้านการป้องกันและ การป้องกันและ ประชาชน เพ่ิมศักยภาพ ป้องกันและบรรเทา
บรรเทาสาธารณภัย บรรเทาสาธารณภัย การป้องกันและ สาธารณภัย

บรรเทาสาธารณภัย
20 โครงการจัดท าแนวกันไฟเขต เพ่ือป้องกันไฟป่า จัดท าแนวกันไฟ  -  - 50,000 50,000 50,000 มีแนวกันไฟ สามารถป้องกันไฟป่า ฝ่ายปกครอง

ป่าชุมชน เขตป่าชุมชน ป้องกันไฟป่า ในเขตป่าชุมชน ส านักปลัด

21 โครงการฝึกอบรม เพ่ือให้ประชาชน อบรมประชาชน  -  -  - ๓๐,๐๐๐  - อบรมประชาชน ประชาชนและ ฝ่ายปกครอง
แผนป้องกันและระงับ มีทักษะในการป้องกัน อาสาสมัคร อาสาสมัคร อาสาสมัครมีทักษะ ส านักปลัด
อัคคีภัยในชุมชน และระงับอัคคีภัย ในการป้องกัน

และระงับอัคคีภัย

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

เทศบาลต าบลศรีวิชัย อ าเภอล้ี จังหวัดล าพูน

งบประมาณ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลต าบลศรีวิชัย อ าเภอล้ี จังหวัดล าพูน 167
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แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดล าพูน  ยุทธศาสตร์ท่ี  5 เมืองแห่งคุณภาพชีวิต (Quality of Life)

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดล าพูน   ยุทธศาสตร์ท่ี 2 พัฒนาคุณภาพชีวิตและชุมชนท้องถ่ินให้เข้มแข็งบนรากฐานทุนทางวัฒนธรรมชุมชนท้องถ่ินและความย่ังยืนเชิงนิเวศ

2. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย

2.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) รับผิดชอบ
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

22 โครงการซ้อมแผนป้องกัน เพ่ือให้ครู บุคลากร ฝึกอบรม ครู  -  - 10,000  -  - ฝึกอบรม ครู พนักงานจ้าง ฝ่ายปกครอง
อัคคีภัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทางการศึกษามีความรู้ พนักงานจ้าง ครู พนักงานจ้าง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ส านักปลัด
เทศบาลต าบลศรีวิชัย ทักษะในการป้องกันและ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มีความรู้ทักษะในการ

ระงับอัคคีภัย ป้องกันและระงับ
อัคคีภัย

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

เทศบาลต าบลศรีวิชัย อ าเภอล้ี จังหวัดล าพูน

งบประมาณ
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แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดล าพูน  ยุทธศาสตร์ท่ี 5 เมืองแห่งคุณภาพชีวิต (Quality of Life)
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดล าพูน   ยุทธศาสตร์ท่ี 2 พัฒนาคุณภาพชีวิตและชุมชนท้องถ่ินให้เข้มแข็งบนรากฐานทุนทางวัฒนธรรมชุมชนท้องถ่ิน และความย่ังยืนเชิงนิเวศ

2. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย
2.2 แผนงานสังคมสงเคราะห์

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) รับผิดชอบ
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงการดูแลผู้ติดเช้ือเอดส์ เพ่ือให้ผู้ป่วยมีสุขภาพ จัดอบรมกลุ่มผู้ติดเช้ือ 8,870  -  -  -  - จ านวนผู้ติดเช้ือได้ กลุ่มผู้ป่วยเอดส์ กอง
และผู้ป่วยเอดส์อย่างครบถ้วน ให้ปกติได้นานท่ีสุด ให้เป็นคนถ่ายทอด รับการอบรมไม่ สามารถดูแลสุขภาพ สวัสดิการ
และต่อเน่ือง ถ่ายทอดความรู้ในการ ความรู้ให้กับผู้ติดเช้ือ น้อยกว่าร้อยละ 60 ของตนเองและช่วย

ดูแลสุขภาพตนเอง ภายในหมู่บ้าน ถ่ายทอดความรู้แก่
ส าหรับผู้ติดเช้ือรายอ่ืน ผู้อ่ืนได้

2 โครงการติดตามเข้าถึง เพ่ือประสานช่วยเหลือ จัดอบรมกลุ่มผู้พิการ 12,500  -  -  -  - จ านวนผู้พิการท่ี กลุ่มผู้พิการสามารถ กอง
สิทธิของผู้พิการและ ผู้พิการให้ได้รับสวัสดิการ ให้ได้รับความรู้และ รับการอบรมไม่ ดูแลสุขภาพของ สวัสดิการ
การพัฒนารูปแบบ ผู้พิการและบริการ สวัสดิการต่างๆท่ีจะ น้อยกว่าร้อยละ 60 ตนเองและช่วยถ่าย
สวัสดิการท่ีท่ีส่งเสริม สาธารณสุขอย่างท่ัวถึง ได้รับและสามารถ ทอดความรู้แก่ผู้อ่ืนได้
การเข้าถึงของคนพิการ บอกต่อผู้พิการคน

อ่ืนให้ได้รับรู้ข่าว
สารอย่างถูกต้อง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

เทศบาลต าบลศรีวิชัย อ าเภอล้ี จังหวัดล าพูน

งบประมาณ
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แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดล าพูน  ยุทธศาสตร์ท่ี 5 เมืองแห่งคุณภาพชีวิต (Quality of Life)

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดล าพูน   ยุทธศาสตร์ท่ี 2 พัฒนาคุณภาพชีวิตและชุมชนท้องถ่ินให้เข้มแข็งบนรากฐานทุนทางวัฒนธรรมชุมชนท้องถ่ิน และความย่ังยืนเชิงนิเวศ

2. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย

2.2 แผนงานสังคมสงเคราะห์
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) รับผิดชอบ
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

3 โครงการผู้พิการสุขภาพจิตดี เพ่ือเพ่ิมศักยภาพ อบรมให้ความรู้ 12,500  -  -  -  - กลุ่มผู้พิการภายใน กลุ่มผู้พิการ กอง
มีสุขในบ้าน ผู้พิการให้มีสุภาพ การรักษาสุขภาพ ต าบลศรีวิชัย สามารถดูแลสุขภาพ สวัสดิการ

ร่างกายและจิตใจ จิตใจไม่ให้ตึงเครียด ของตนเองไม่เป็น
ไม่เคร่งเครียด จัดกิจกรรมผ่อน ภาระของลูกหลาน

คลายความเครียด

4 โครงการย่ืนสุข ปันใจสู่ชายคา เพ่ือติดตามผู้ป่วยเอดส์ จัดอบรมให้ 14,870  -  -  -  - กลุ่มผู้พิการภายใน กลุ่มผู้พิการสามารถ กอง
ผู้ป่วยติดเช้ือและผู้ป่วยเอดส์ กล้าเผชิญปัญหาและ ความรู้เก่ียวกับ ต าบลศรีวิชัย ให้ก าลังใจตนเอง สวัสดิการ

แก้ปัญหาด้วยตนเอง การสร้างก าลังใจ และช่วยเหลือสังคม
แลกเปล่ียน และการช่วยเหลือ ชุมชนได้
ประสบการณ์ สังคมและตนเอง
ช่วยเหลือสังคม

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)
รายละเอียดโครงการพัฒนา

เทศบาลต าบลศรีวิชัย อ าเภอล้ี จังหวัดล าพูน

งบประมาณ
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แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดล าพูน  ยุทธศาสตร์ท่ี 5 เมืองแห่งคุณภาพชีวิต (Quality of Life)
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดล าพูน   ยุทธศาสตร์ท่ี 2 พัฒนาคุณภาพชีวิตและชุมชนท้องถ่ินให้เข้มแข็งบนรากฐานทุนทางวัฒนธรรมชุมชนท้องถ่ิน และความย่ังยืนเชิงนิเวศ

2. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย
2.2 แผนงานสังคมสงเคราะห์

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) รับผิดชอบ
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

5 โครงการศูนย์พัฒนาศักยภาพ เพ่ือรองรับการบริการ จัดต้ังศูนย์และหัว 200,000 20,000  -  -  - กลุ่มผู้มีจิตอาสา กลุ่มผู้มีจิตอาสา กอง
ผู้พิการในบ้าน ผู้พิการในต าบล ลง หน้าศูนย์ด าเนินงาน ภายในต าบลศรีวิชัย ลงพ้ืนท่ีให้บริการ สวัสดิการ

พ้ืนท่ีบริการให้ค า เพ่ือช่วยเหลือผู้พิการ อย่างท่ัวถึงและไกล้
ปรึกษาแนะน าช่วย และประสานหน่วย ชิดกับผู้พิการ
เหลือผู้พิการท่ีติดตียง งานภาครัฐ

6 โครงการสนับสนุนอาชีพ เพ่ือจัดกิจกรรมการ 1.จัดให้มีกิจกรรม 40,000  -  -  -  - กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กอง
ให้กับผู้ด้อยโอกาส ส่งเสริมอาชีพให้กับ ส่งเสริมอาชีพท่ี ภายในต าบลศรีวิชัย ได้มีอาชีพหลักและ สวัสดิการ

ผู้ด้อยโอกาสในชุมชน สามราถเล้ียงชีพ สามารถเล้ียงตนเอง
ตนเองและครอบ และครอบครัวได้
ครัวได้

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

เทศบาลต าบลศรีวิชัย อ าเภอล้ี จังหวัดล าพูน

งบประมาณ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลต าบลศรีวิชัย อ าเภอล้ี จังหวัดล าพูน 171
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แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดล าพูน  ยุทธศาสตร์ท่ี 5 เมืองแห่งคุณภาพชีวิต (Quality of Life)

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดล าพูน   ยุทธศาสตร์ท่ี 2 พัฒนาคุณภาพชีวิตและชุมชนท้องถ่ินให้เข้มแข็งบนรากฐานทุนทางวัฒนธรรมชุมชนท้องถ่ิน และความย่ังยืนเชิงนิเวศ

2. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย

2.2 แผนงานสังคมสงเคราะห์
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) รับผิดชอบ
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

7 โครงการผู้สูงอายุ เขต 1 เพือจัดกิจกรรมแลก จัดกิจกรรมเพ่ิม 120,000  -  -  -  - กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มผู้สูงอายุ กอง
เขต 2 สังคมพรหมวิหาร เปล่ียนเรียนรู้ประสบ ศักยภาพผู้สูงอายุ ภายในต าบลศรีวิชัย สามารถดูแลสุขภาพ สวัสดิการ
แก่อย่างมีค่าชราอย่างมีคุณ การณ์จากผู้สูงอายุ ในด้านต่างๆและ ของตนเองไม่เป็น

ด้านศาสนา ศีลธรรม การท ากิจกรรมต่าง ภาระของลูกหลาน
ศิลปวัฒนธรรมพ้ืน ร่วมกัน และมีจิตใจสดช่ืน
บ้านต่างๆ รู้จักคุณค่าของตนเอง

8 โครงการวันผู้สูงอายุ เพ่ือจัดกิจกรรมการ จัดให้มีกิจกรรม 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มผู้สูงอายุสามารถ กอง
รดน้ าด าหัวและแสดง รดน้ าด าหัวและแสดง ภายในต าบลศรีวิชัย ให้ก าลังใจตนเอง สวัสดิการ
ความสามารถต่างๆ ความสามารถต่างๆ และช่วยเหลือสังคม
การละเล่นของผู้สูงอายุ การละเล่นของผู้สูงอายุ ชุมชนได้

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

เทศบาลต าบลศรีวิชัย อ าเภอล้ี จังหวัดล าพูน

งบประมาณ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลต าบลศรีวิชัย อ าเภอล้ี จังหวัดล าพูน 172
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แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดล าพูน  ยุทธศาสตร์ท่ี 5 เมืองแห่งคุณภาพชีวิต (Quality of Life)

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดล าพูน   ยุทธศาสตร์ท่ี 2 พัฒนาคุณภาพชีวิตและชุมชนท้องถ่ินให้เข้มแข็งบนรากฐานทุนทางวัฒนธรรมชุมชนท้องถ่ิน และความย่ังยืนเชิงนิเวศ

2. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย

2.2 แผนงานสังคมสงเคราะห์
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) รับผิดชอบ
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

9 โครงการวิทยาลัยสูงวัย เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายใน ผู้สูงอายุในพ้ืนท่ี  -  - 50,000    50,000    50,000    ผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุได้ท ากิจกรรม กอง
การด าเนินกิจกรรม จ านวน  13 จ านวน  13 ร่วมกัน สวัสดิการฯ
โครงการวิทยาลัย หมู่บ้าน หมู่บ้าน
สูงวัย

10 โครงการสงเคราะห์ เพ่ือจัดหาทุนการศึกษา จัดหาทุนการศึกษา  -  - 50,000     -  - จ านวน 13  เด็กแรกเกิด  เด็กก่อน กอง
เด็กแรกเกิด เด็กก่อนวัยเรียน และเงินสงเคราะห์ และเงินสงเคราะห์ หมู่บ้าน วัยเรียนและเด็กใน สวัสดิการฯ
และเด็กในวัยเรียน ให้กับเด็กแรกเกิด ให้กับเด็กแรกเกิด วัยเรียนได้รับการ

เด็กก่อนวัยเรียน เด็กก่อนวัยเรียน ช่วยเหลืออย่างท่ัวถึง
และเด็กในวัยเรียน และเด็กในวัยเรียน

จ านวน  13  หมู่บ้าน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

เทศบาลต าบลศรีวิชัย อ าเภอล้ี จังหวัดล าพูน

งบประมาณ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลต าบลศรีวิชัย อ าเภอล้ี จังหวัดล าพูน 173
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แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดล าพูน  ยุทธศาสตร์ท่ี 5 เมืองแห่งคุณภาพชีวิต (Quality of Life)

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดล าพูน   ยุทธศาสตร์ท่ี 2 พัฒนาคุณภาพชีวิตและชุมชนท้องถ่ินให้เข้มแข็งบนรากฐานทุนทางวัฒนธรรมชุมชนท้องถ่ิน และความย่ังยืนเชิงนิเวศ

2. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย

2.2 แผนงานสังคมสงเคราะห์
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) รับผิดชอบ
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

11 โครงการพัฒนาศักยภาพ เพ่ือเป็นค่าใช้จ่าย ด าเนินกิจกรรมเก่ียวกับ  -  - 100,000  100,000  100,000  มีกิจกรรมเก่ียวกับ กลุ่มสตรีต าบลศรีวิชัย กอง
กลุ่มสตรีต าบลศรีวิชัย ในการด าเนินโครง การพัฒนาศักยภาพ การพัฒนากลุ่มสตรี มีศักยภาพเพ่ิมมากข้ึน สวัสดิการฯ

การพัฒนาศักยภาพ กลุ่มสตรีต าบลศรีวิชัย ต าบลศรีวิชัย
กลุ่มสตรีต าบลศรีวิชัย

12 โครงการพัฒนาศักยภาพ เพ่ือสนับสนุนในการ ด าเนินกิจกรรมของ  -  - 50,000     -  - มีกิจกรรมเก่ียวกับ ศูนย์พัฒนาครอบครัว กอง
ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน ด าเนินกิจกรรมของ ศูนย์พัฒนาครอบครัว การพัฒนากลุ่มสตรี ในชุมชนมีการด าเนิน สวัสดิการฯ

ศูนย์พัฒนาครอบครัว ในชุมชน ต าบลศรีวิชัย งานท่ีมีประสิทธิภาพ
ในชุมชน จ านวน 13  หมู่บ้าน จ านวน 1 คร้ัง มากข้ึน

13 โครงการสงเคราะห์ เพ่ือให้ความช่วยเหลือ ให้ความช่วยเหลือ  -  - 100,000   -  - มีการให้ความช่วย ประชาชนผู้มีรายได้ กอง
ผู้มีรายได้น้อย ผู้มีรายได้น้อย ผู้มีรายได้น้อย เหลือผู้มีรายได้น้อย น้อยได้รับการช่วย สวัสดิการฯ

ในต าบลศรีวิชัย เหลืออย่างท่ัวถึง

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)
เทศบาลต าบลศรีวิชัย อ าเภอล้ี จังหวัดล าพูน

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลต าบลศรีวิชัย อ าเภอล้ี จังหวัดล าพูน 174
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แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดล าพูน  ยุทธศาสตร์ท่ี 5 เมืองแห่งคุณภาพชีวิต (Quality of Life)

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดล าพูน   ยุทธศาสตร์ท่ี 2 พัฒนาคุณภาพชีวิตและชุมชนท้องถ่ินให้เข้มแข็งบนรากฐานทุนทางวัฒนธรรมชุมชนท้องถ่ิน และความย่ังยืนเชิงนิเวศ

2. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย

2.2 แผนงานสังคมสงเคราะห์
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) รับผิดชอบ
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

14 โครงการพัฒนาศักยภาพ เพ่ือเป็นค่าใช้จ่าย ด าเนินกิจกรรมในการ  -  - 100,000   -  - ผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุได้ท า กอง
ผู้สูงอายุ ในการด าเนินโครง พัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ มีความพึงพอใจ กิจกรรมร่วมกัน สวัสดิการฯ

การพัฒนาศักยภาพ ในต าบลศรีวิชัย ไม่น้อยกว่า และกลุ่มคนพิการ
ผู้สูงอายุในต าบล ร้อยละ 70 มีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน

15 โครงการพัฒนาศักยภาพ เพ่ือเป็นค่าใช้จ่าย ด าเนินกิจกรรมในการ  -  - 100,000   -  - คนพิการ คนพิการได้ท า กอง
คนพิการ ในการด าเนินโครง พัฒนาศักยภาพคนพิการ มีความพึงพอใจ กิจกรรมร่วมกัน สวัสดิการฯ

การพัฒนาศักยภาพ ในต าบลศรีวิชัย ไม่น้อยกว่า และกลุ่มคนพิการ
คนพิการในต าบล ร้อยละ 70 มีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

เทศบาลต าบลศรีวิชัย อ าเภอล้ี จังหวัดล าพูน

งบประมาณ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลต าบลศรีวิชัย อ าเภอล้ี จังหวัดล าพูน 175
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แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดล าพูน  ยุทธศาสตร์ท่ี 5 เมืองแห่งคุณภาพชีวิต (Quality of Life)

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดล าพูน   ยุทธศาสตร์ท่ี 2 พัฒนาคุณภาพชีวิตและชุมชนท้องถ่ินให้เข้มแข็งบนรากฐานทุนทางวัฒนธรรมชุมชนท้องถ่ิน และความย่ังยืนเชิงนิเวศ

2. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย

2.2 แผนงานสังคมสงเคราะห์
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) รับผิดชอบ
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

16 โครงการพัฒนาศักยภาพ เพ่ือเป็นค่าใช้จ่าย ด าเนินกิจกรรมในการ  -  - 100,000   -  - ผู้ติดเช้ือเอดส์ ผู้ติดเช้ือเอดส์ได้ท า กอง
ผู้ติดเช้ือเอดส์ ในการด าเนินโครง พัฒนาศักยภาพผู้ติด มีความพึงพอใจ กิจกรรมร่วมกันและมี สวัสดิการฯ

การพัฒนาศักยภาพ เช้ือเอดส์ในต าบลศรีวิชัย ไม่น้อยกว่า ประสิทธิภาพมากข้ึน
ผู้ติดเช้ือเอดส์ ร้อยละ 70

17 โครงการพัฒนาศักยภาพ เพ่ือเป็นค่าใช้จ่าย ด าเนินกิจกรรมในการ  -  - 100,000   -  - ผู้มีรายได้น้อยและ ผู้มีรายได้น้อยและผู้ กอง
ผู้มีรายได้น้อยและ ในการด าเนินโครง พัฒนาศักยภาพคนพิการ ผู้ด้อยโอกาส ด้อยโอกาสทางสังคม สวัสดิการฯ
ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม การพัฒนาศักยภาพ ในต าบลศรีวิชัย มีความพึงพอใจ ได้ท ากิจกรรมร่วมกัน

ผู้มีรายได้น้อยและผู้ ไม่น้อยกว่า และมีประสิทธิภาพ
ด้อยโอกาสทางสังคม ร้อยละ 70 มากข้ึน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ..2561-2565)

เทศบาลต าบลศรีวิชัย อ าเภอล้ี จังหวัดล าพูน

งบประมาณ
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แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดล าพูน  ยุทธศาสตร์ท่ี 2 เมืองหัตถ นวัตกรรม สร้างสรรค์ (Creative Craft Innopolis) 5 เมืองแห่งคุณภาพชีวิต (Quality of Life)

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดล าพูน   ยุทธศาสตร์ท่ี 1 

พัฒนาเศรษฐกิจบนศักยภาพ 3 ด้านอุตสาหกรรม เกษตร วัฒนธรรมได้มาตรฐาน โดยแนวคิดความย่ังยืน และเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม

3. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การเกษตร และการท่องเท่ียว

3.1 แผนงานสังคมสงเคราะห์
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) รับผิดชอบ
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

18 โครงการสนับสนุนการ เพ่ือจัดกิจกรรมการ 1.จัดให้มีกิจกรรม  - 50,000 50,000 50,000 กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กอง
ด าเนินงานศูนย์พัฒนา ส่งเสริมอาชีพให้กับ ส่งเสริมอาชีพท่ี ภายในต าบลศรีวิชัย ได้มีอาชีพหลักและ สวัสดิการ
คุณภาพชีวิตและส่งเสริม ผู้ด้อยโอกาสในชุมชน สามราถเล้ียงชีพ สามารถเล้ียงตนเอง
อาชีพผู้สูงอายุต าบลศรีวิชัย ตนเองและครอบ และครอบครัวได้

ครัวได้
19 อุดหนุนก่ิงกาชาดอ าเภอล้ี เพ่ืออุดหนุนก่ิงกาชาด อุดหนุนก่ิงกาชาด  - 10,000 10,000 10,000 อุดหนุนก่ิงกาชาด ผู้ประสบสาธารณภัย กอง

อ าเภอล้ี อ าเภอล้ี และราษฎรผู้เดือดร้อน สวัสดิการ
ตามโครงการช่วยเหลือ ได้รับการช่วยเหลือ
บรรเทาทุกข์แก่ผู้ประสบ
สาธารณภัยและราษฎร
ผู้เดือดร้อนในอ าเภอล้ี  
และรับบริจาคโลหิต 

เทศบาลต าบลศรีวิชัย อ าเภอล้ี จังหวัดล าพูน

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)
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แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดล าพูน  ยุทธศาสตร์ท่ี 5 เมืองแห่งคุณภาพชีวิต (Quality of Life)

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดล าพูน   ยุทธศาสตร์ท่ี 2 พัฒนาคุณภาพชีวิตและชุมชนท้องถ่ินให้เข้มแข็งบนรากฐานทุนทางวัฒนธรรมชุมชนท้องถ่ินและความย่ังยืนเชิงนิเวศ

2. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย

2.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) รับผิดชอบ
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงการชุมชนเข้มแข็ง เพ่ือให้ชุมชนมีความ อบรมให้ความรู้ 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ประชาชนผู้เข้าร่วม ประชาชนมีส่วนร่วม ส านักปลัด
เอาชนะยาเสพติด เข้มแข็งและสร้างจิต เก่ียวกับยาเสพติด โครงการมีความรู้ ในการป้องกันและ
สู่สังคมท่ีย่ังยืน ส านึกในการมีส่วน จัดกิจกรรมรณรงค์ ความเข้าใจไม่น้อย แก้ไขปัญหายาเสพติด

ร่วมในการป้องกัน ป้องกันและแก้ไข กว่าร้อยละ 80
และแก้ไขปัญหายา ปัญหายาเสพติด
เสพติด

2 โครงการคนรุ่นใหม่ เพ่ือให้ความรู้ความ จัดอบรมให้ความรู้  -  -  - 100,000  - มีผู้เข้าร่วมโครงการ ผู้เข้าร่วมการอบรม ส านักปลัด
ห่างไกลยาเสพติด เข้าใจเก่ียวกับโทษ และศึกษาดูงาน ไม่น้อยกว่า มีความรู้เก่ียวกับโทษ

ของยาเสพติด นอกสถานท่ี ร้อยละ 70 ของกลุ่ม ของยาเสพติด
เป้าหมาย และห่างไกลจาก

ยาเสพติด

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

เทศบาลต าบลศรีวิชัย อ าเภอล้ี จังหวัดล าพูน

งบประมาณ
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แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดล าพูน  ยุทธศาสตร์ท่ี 5 เมืองแห่งคุณภาพชีวิต (Quality of Life)

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดล าพูน   ยุทธศาสตร์ท่ี 2 พัฒนาคุณภาพชีวิตและชุมชนท้องถ่ินให้เข้มแข็งบนรากฐานทุนทางวัฒนธรรมชุมชนท้องถ่ินและความย่ังยืนเชิงนิเวศ

2. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย

2.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) รับผิดชอบ
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

3 โครงการจัดท าแผนชุมชน เพ่ือส่งเสริมการมีส่วน ผู้บริหารและ 10,000  -  -  -  - มีผู้เข้าร่วม ผู้เข้าร่วมการจัดท า กอง
ร่วมของประชาชน สมาชิกสภาพ ร้อยละ 70 แผนมีความรู้ความ สวัสดิการ
ในการบริหารจัดการ พนักงานผู้น าชุมชน มีส่วนร่วมเพ่ิมข้ึน เข้าใจในการจัดท า
ท้องถ่ินด้วยคนในท้อง และประชาคมหมู่ แผนและโครงการ
ถ่ินและแก้ปัญหาของ บ้าน มากย่ิงข้ึน
ท้องถ่ิน

4 โครงการเยาวชนจิตอาสา เพ่ือปลูกฝังให้เยาวชน เยาวชนจิตอาสา มีผู้เข้าร่วม เยาวชนผู้มีจิตอาสา กอง
พัฒนาชุมชน มีจิตอาสาช่วยเหลือ ในต าบลศรีวิชัย ร้อยละ 70 มีจิตส านึกรักบ้านเกิด สวัสดิการ

สังคมและจิตส านึก 13 หมู่บ้าน มีจิตส านึกรักบ้าน
รักบ้านเกิด เกิด

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

เทศบาลต าบลศรีวิชัย อ าเภอล้ี จังหวัดล าพูน

งบประมาณ
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แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดล าพูน  ยุทธศาสตร์ท่ี 5 เมืองแห่งคุณภาพชีวิต (Quality of Life)
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดล าพูน   ยุทธศาสตร์ท่ี 2 พัฒนาคุณภาพชีวิตและชุมชนท้องถ่ินให้เข้มแข็งบนรากฐานทุนทางวัฒนธรรมชุมชนท้องถ่ินและความย่ังยืนเชิงนิเวศ

2. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย
2.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) รับผิดชอบ
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

5 โครงการเยาวชน เพ่ืออนุรักษ์ภาษา ประชาชนท่ีสนใจ 18,000  -  -  -  - มีผู้เข้าร่วม เยาวชนสามารถอ่าน กอง
สืบทอดสาสนาภาษา ล้านนา (ต๋ัวเมือง) ในต าบลศรีวิชัย ร้อยละ 70 เขียนภาษาเมืองได้ สวัสดิการ
ถ่ิน (ต๋ัวเมือง) ให้คงอยู่สืบต่อไป มีความรู้เร่ือง

ต๋ัวเมือง

6 โครงการวันสตรีสากล เพ่ือให้กลุ่มสตรีมี กลุ่มสตรี 50,000 50,000 50,000 มีผู้เข้าร่วม กลุ่มสตรีรู้บทบาท กอง
กิจกรรมท าร่วมกัน ในต าบลศรีวิชัย ร้อยละ 70 และดึงศักยภาพของ สวัสดิการ
และรู้บทบาทหน้าท่ี 13 หมู่บ้าน ร่วมกิจกรรม กลุ่มสตรีแสดงความ
ของกลุ่มสตรี สามารถอย่างเต็มท่ี

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

เทศบาลต าบลศรีวิชัย อ าเภอล้ี จังหวัดล าพูน

งบประมาณ
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แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดล าพูน  ยุทธศาสตร์ท่ี 5 เมืองแห่งคุณภาพชีวิต (Quality of Life)

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดล าพูน   ยุทธศาสตร์ท่ี 2 พัฒนาคุณภาพชีวิตและชุมชนท้องถ่ินให้เข้มแข็งบนรากฐานทุนทางวัฒนธรรมชุมชนท้องถ่ินและความย่ังยืนเชิงนิเวศ

2. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย

2.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) รับผิดชอบ
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

7 โครงการสนับสนุน เพ่ือให้แม่บ้านได้มี จัดอบรมส่งเสริม 40,000  -  -  -  - มีผู้เข้าร่วม กลุ่มสตรีมีอาชีพเสริม กอง
อาชีพให้กับกลุ่มสตรี อาชีพเสริมช่วยเหลือ อาชีพให้กับกลุ่ม ร้อยละ 70 และมีรายได้เพ่ิม สวัสดิการ

ครอบครัวได้ สตรีให้มีรายได้ เข้าร่วมกิจกรรม ช่วยเหลือครอบครัว

8 โครงการสมุนไพรพ้ืนบ้าน เพ่ือรักษาภูมิปัญญา ผู้มีความรู้ด้านยา 42,960  -  -  -  - มีผู้เข้าร่วม ผู้สนใจสามารถท ายา กอง
กับการรักษาภูมิปัญญา ท้องถ่ิน สมุนไพร ในต าบล ร้อยละ 70 สมุนไพรไว้ใช้เอง สวัสดิการ
ท้องถ่ิน เพ่ือให้คนในชุมชนมี ศรีวิชัย 13 หมู่บ้าน มีความรู้เก่ียวกับ และสามารถท าเป็น

อาชีพเสริมท ายา สมุนไพรเพ่ิมข้ึน รายได้เสริมได้
สมุนไพรขาย

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

เทศบาลต าบลศรีวิชัย อ าเภอล้ี จังหวัดล าพูน

งบประมาณ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลต าบลศรีวิชัย อ าเภอล้ี จังหวัดล าพูน 181
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แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดล าพูน  ยุทธศาสตร์ท่ี 5 เมืองแห่งคุณภาพชีวิต (Quality of Life)

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดล าพูน   ยุทธศาสตร์ท่ี 2 พัฒนาคุณภาพชีวิตและชุมชนท้องถ่ินให้เข้มแข็งบนรากฐานทุนทางวัฒนธรรมชุมชนท้องถ่ินและความย่ังยืนเชิงนิเวศ

2. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย

2.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) รับผิดชอบ
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

9 โครงการหัตถศิลปนวด เพ่ือให้ผู้สนใจมีความ จัดอบรมส่งเสริม 25,000  -  -  -  - มีผู้เข้าร่วม กลุ่มผู้สนใจนวดแผน กอง
แผนไทยคลายเส้น รู้ในการนวดแผนไทย อาชีพให้กับผู้สนใจ ร้อยละ 70 มีทักษะ ไทยมีรายได้เพ่ิม สวัสดิการ

และสามารถต่อยอด นวดแผนไทย ในการนวดเพ่ิมข้ึน ช่วยเหลือครอบครัว
เป็นอาชีพเสริมได้

10 โครงการเทศบาล เพ่ือรับฟังความคิด จัดอบรมผู้น าชุมชน  -  - 30,000 30,000  - มีผู้เข้าร่วม ได้รับฟังปัญหาจาก ส านักปลัด
ต าบลศรีวิชัยร่วมใจ เห็นปัญหาข้อเสนอ และคณะกรรมการ ร้อยละ 70 ร่วม ประชาชนแล้วน ามา
พัฒนา (บูรณาการจัด แนะของประชาชนใน ชุมชน ในต าบล จัดท าแผนเพ่ิมข้ึน ปรับปรุงแก้ไขและ
ท าแผนชุมชนและแผน เขตพ้ืนท่ีต าบลศรีวิชัย ศรีวิชัย พัฒนาท้องถ่ินต่อไป
พัฒนาท้องถ่ิน และส่งเสริมการมีส่วน
(พ.ศ.2561-2565) ร่วมในการบริหาร

พัฒนาท้องถ่ิน

เทศบาลต าบลศรีวิชัย อ าเภอล้ี จังหวัดล าพูน

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลต าบลศรีวิชัย อ าเภอล้ี จังหวัดล าพูน 182
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แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดล าพูน  ยุทธศาสตร์ท่ี 5 เมืองแห่งคุณภาพชีวิต (Quality of Life)
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดล าพูน   ยุทธศาสตร์ท่ี 2 พัฒนาคุณภาพชีวิตและชุมชนท้องถ่ินให้เข้มแข็งบนรากฐานทุนทางวัฒนธรรมชุมชนท้องถ่ินและความย่ังยืนเชิงนิเวศ

2. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย
2.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) รับผิดชอบ
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

11 โครงการอบรมการจัดท า เพ่ือให้คณะผู้บริหาร จัดอบรมการจัดท า  -  - 30,000  -  - มีผู้เข้าร่วม ผู้บริหาร และสมาชิก ส านักปลัด
แผนชุมชนและ สมาชิกสภา พนักงาน แผนชุมชนและแผน ร้อยละ 70 มี สภา พนักงานมีความ
แผนพัฒนาท้องถ่ิน เจ้าหน้าท่ี ลูกจ้างของ พัฒนาท้องถ่ินให้ ความเข้าใจในการ รู้ในการจัดท าแผน

เทศบาลและผู้น า กับผู้บริหารและ จัดท าแผนเพ่ิมข้ึน
ชุมชนมีความรู้ในการ สมาชิกสภาฯ
จัดท าแผนชุมชน

12 โครงการขับเคล่ือน เพ่ือให้ประชาชนมี จัดอบรมขับเคล่ือน  -  - 30,000  -  - มีผู้เข้าร่วม ประชาชนมีจิตส านึก ส านักปลัด
พลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย จิตส านึกการเป็นพลเมือง พลเมืองดีในชุมชน ร้อยละ 70 รักประชาธิปไตย

ดีวิถีประชาธิปไตย เข้าร่วมกิจกรรม รับฟังความคิดเห็น
ของส่วนรวม 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)
เทศบาลต าบลศรีวิชัย อ าเภอล้ี จังหวัดล าพูน

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลต าบลศรีวิชัย อ าเภอล้ี จังหวัดล าพูน 183
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แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดล าพูน  ยุทธศาสตร์ท่ี 5 เมืองแห่งคุณภาพชีวิต (Quality of Life)

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดล าพูน   ยุทธศาสตร์ท่ี 2 พัฒนาคุณภาพชีวิตและชุมชนท้องถ่ินให้เข้มแข็งบนรากฐานทุนทางวัฒนธรรมชุมชนท้องถ่ินและความย่ังยืนเชิงนิเวศ

2. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย

2.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) รับผิดชอบ
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

13 โครงการอบรมยุวชน เพ่ือให้นักเรียน อบรมนักเรียน  -  - 15,000  -  - อบรมนักเรียน นักเรียนมีความรู้ ฝ่ายปกครอง
ประชาธิปไตย มีความรู้เร่ือง เร่ืองประชาธิปไตย ส านักปลัด

ประชาธิปไตย ได้ดีข้ึน

14 โครงการอบรม เพ่ือให้ประชาชน อบรมประชาชน  -  - 15,000  -  - อบรมประชาชน ประชาชนมีความรู้ ฝ่ายปกครอง
ให้ความรู้กับประชาชน มีความรู้เร่ืองการ อาสาสมัคร เร่ืองการปกครอง ส านักปลัด
ในการมีส่วนร่วม ปกครองท้องถ่ิน ท้องถ่ิน
การปกครองท้องถ่ิน

15 โครงการสนับสนุน เพ่ือสนับสนุนในการ สนับสนุนในการด าเนิน  -  - 20,000     -  - จ านวน 1 คร้ัง การด าเนินงาน กอง
สภาเด็กและเยาวชน ด าเนินกิจกรรมของ กิจกรรมของเด็กและ ของสภาเด็กและ สวัสดิการฯ
ต าบลศรีวิชัย สภาเด็กและเยาวชน เยาวชนในพ้ืนท่ี เยาวชนมีประสิทธิ

ให้มีศักยภาพ จ านวน 13  หมู่บ้าน ภาพมากข้ึน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

เทศบาลต าบลศรีวิชัย อ าเภอล้ี จังหวัดล าพูน

งบประมาณ
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แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดล าพูน  ยุทธศาสตร์ท่ี  5 เมืองแห่งคุณภาพชีวิต (Quality of Life)
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดล าพูน   ยุทธศาสตร์ท่ี 2 พัฒนาคุณภาพชีวิตและชุมชนท้องถ่ินให้เข้มแข็งบนรากฐานทุนทางวัฒนธรรมชุมชนท้องถ่ินและความย่ังยืนเชิงนิเวศ

2. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย
2.4 แผนงานงบกลาง

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) รับผิดชอบ
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 เบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ เพ่ือจ่ายเบ้ียยังชีพผู้ จ่ายเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 ผู้สูงอายุทุกคน ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิต กอง
สูงอายุเพ่ือให้ผู้สูงอายุ จ านวน  13  หมู่บ้าน ได้รับเบ้ียยังชีพ ท่ีดีข้ึน สวัสดิการฯ
มีความเป็นอยู่ท่ีดีข้ึน

2 เบ้ียยังชีพผู้พิการ เพ่ือสนับสนุนในการ จ่ายเบ้ียยังชีพผู้พิการ 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 ผู้พิการทุกคน ผู้พิการมีคุณภาพชีวิต กอง
ด าเนินกิจกรรมของ จ านวน  13  หมู่บ้าน ได้รับเบ้ียยังชีพ ท่ีดีข้ึน สวัสดิการฯ
ศูนย์พัฒนาครอบครัว
ในชุมชน

3 เบ้ียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ เพ่ือเป็นค่าใช้จ่าย จ่ายเบ้ียยังชีพ 400,000  400,000  400,000  400,000  400,000  ผู้ป่วยเอดส์ทุกคน ผู้ป่วยเอดส์มี กอง
ในการด าเนินโครง ผู้ป่วยเอดส์ ได้รับเบ้ียยังชีพ คุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน สวัสดิการฯ
การพัฒนาศักยภาพ จ านวน  13  หมู่บ้าน
ผู้สูงอายุในต าบล

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

เทศบาลต าบลศรีวิชัย อ าเภอล้ี จังหวัดล าพูน

งบประมาณ
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แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดล าพูน  ยุทธศาสตร์ท่ี  5 เมืองแห่งคุณภาพชีวิต (Quality of Life)

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดล าพูน   ยุทธศาสตร์ท่ี 2 พัฒนาคุณภาพชีวิตและชุมชนท้องถ่ินให้เข้มแข็งบนรากฐานทุนทางวัฒนธรรมชุมชนท้องถ่ินและความย่ังยืนเชิงนิเวศ

2. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย

2.4 แผนงานงบกลาง
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) รับผิดชอบ
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

4 เงินส ารองจ่าย เพ่ือจ่ายในกรณีฉุกเฉิน เพ่ือช่วยเหลือประชาชน 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ประชาชนได้รับการ ประชาชนได้รับการ ส านักปลัด
ท่ีมีสาธารณภัยจ าเป็น เม่ือเกิดสาธารณภัย ช่วยเหลือ เม่ือเกิด ช่วยเหลือกรณีเหตุ
เร่งด่วน สาธารณภัยในพ้ืนท่ี ฉุกเฉิน

ทุกคนตามระเบียบฯ
5 รายจ่ายตามข้อผูกพัน เพ่ือจ่ายเงินสมทบ ปีงบประมาณ 500,000 1,500,00 500,000  500,000  500,000  เทศบาลจ่าย มีศักยภาพในการ ส านักปลัด

สปสช.และค่าบ ารุง 61-65 ตามท่ีกฏหมาย บริหารจัดการ
สันนิบาตฯ ก าหนด

6 เงินสมทบกองทุนบ า เพ่ือจ่ายงินสมทบกอง ปีงบประมาณ 700,000 700,000 700,000 700,000 700,000 เทศบาลจ่าย มีศักยภาพในการ ส านักปลัด
เหน็จบ านาญข้าราช ทุนบ าเหน็จบ านาญ 61-65 ตามท่ีกฏหมาย บริหารจัดการ
การส่วนท้องถ่ิน (กบท.) ข้าราชการส่วน ก าหนด

ท้องถ่ิน (กบท.)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

เทศบาลต าบลศรีวิชัย อ าเภอล้ี จังหวัดล าพูน

งบประมาณ
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แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดล าพูน  ยุทธศาสตร์ท่ี  5 เมืองแห่งคุณภาพชีวิต (Quality of Life)

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดล าพูน   ยุทธศาสตร์ท่ี 2 พัฒนาคุณภาพชีวิตและชุมชนท้องถ่ินให้เข้มแข็งบนรากฐานทุนทางวัฒนธรรมชุมชนท้องถ่ินและความย่ังยืนเชิงนิเวศ

2. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย

2.4 แผนงานงบกลาง
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) รับผิดชอบ
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

7 เงินสมทบประกันสังคม เพ่ือจ่ายงินสมทบประกัน ปีงบประมาณ 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 เทศบาลจ่าย มีศักยภาพในการ ส านักปลัด
สังคมพนักงานจ้าง 61-65 ตามท่ีกฏหมาย บริหารจัดการ

ก าหนด

8 เงินสมทบกองทุนเงิน เพ่ือจ่ายงินสมทบ ปีงบประมาณ 20,000 20,000 20,000 20,000 เทศบาลจ่าย ปฏิบัติตามท่ีกฏหมาย ส านักปลัด
ทดแทน กองทุนเงินทดแทน 61-65 ตามท่ีกฏหมาย ก าหนด

ก าหนด

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

เทศบาลต าบลศรีวิชัย อ าเภอล้ี จังหวัดล าพูน
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แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดล าพูน  ยุทธศาสตร์ท่ี 5 เมืองแห่งคุณภาพชีวิต (Quality of Life)
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดล าพูน   ยุทธศาสตร์ท่ี 3 พัฒนาผังเมืองและโครงสร้างพ้ืนฐานเช่ือมกลุ่มจังหวัด เพ่ือรองรับการพัฒนาเมืองในอนาคต

1. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) รับผิดชอบ
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

25 โครงการก่อสร้าง เพ่ือบริการประชาชน ก่อสร้างโรงจอดรถ 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 มีโรงจอดรถ ประชาขนมีท่ีจอดรถ กองช่าง
โรงจอดรถ ภายใน และผู้ท่ีมาติดต่อราชการ ขนาดกว้าง 6.40 ม. ตามแบบแปลนฯ เม่ือมาติดต่อ
ส านักงานเทศบาล ยาว 10.0 ม. จ านวน 2 หลัง งานราชการ
ต าบลศรีวิชัย จ านวน 2 หลัง

26 โครงการต่อเติมอาคาร เพ่ือให้มีสถานท่ีส าหรับ ต่อเติมอาคารส านักงาน 800,000 800,000 800,000 800,000 800,000 มีการต่อเติมอาคาร อาคารส านักงาน กองช่าง
ส านักงานเทศบาล ปฏิบัติงานท่ีเพียงพอ ขนาดกว้าง 6 เมตร ส านักงานเพ่ิมเติม มีพ้ืนท่ีส าหรับการ
ต าบลศรีวิชัย ยาว 16 เมตร ตามแบบแปลนฯ ปฏิบัติงานและ

พร้อมก่อสร้างทาง จ านวน 1 หลัง เพ่ือบริการประชาชน
เดินคนพิการ และติดต้ัง อย่างเพียงพอ
เคร่ืองปรับอากาศ

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

เทศบาลต าบลศรีวิชัย อ าเภอล้ี จังหวัดล าพูน
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แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดล าพูน  ยุทธศาสตร์ท่ี 5 เมืองแห่งคุณภาพชีวิต (Quality of Life)
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดล าพูน   ยุทธศาสตร์ท่ี 3 พัฒนาผังเมืองและโครงสร้างพ้ืนฐานเช่ือมกลุ่มจังหวัด เพ่ือรองรับการพัฒนาเมืองในอนาคต

1. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) รับผิดชอบ
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

27 โครงการเสริมผิวลาดยาง เพ่ือความสะดวก เสริมผิวจราจรแบบ  - 1,040,000 1,040,000  -  - มีถนนเสริมผิวจราจร ประชาชนได้รับความ กองช่าง
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต ปลอดภัยในการ แอสฟัลท์ติกคอนกรีต แบบแอสฟัลท์ติก สะดวก ปลอดภัย
ภายในหมู่บ้าน คมนาคม (Over Lay) กว้าง 5 ม. คอนกรีต (Over Lay) ในการคมนาคม
บ้านปาง หมู่ 1 ยาว 520 ม. จ านวน 1 สาย

หนา 0.05 เมตร หรือ
มีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
2,600 ตารางเมตร 
(หน้าวัดบ้านปาง)

28 โครงการก่อสร้างระบบ เพ่ือใช้กรองน้ าส าหรับ ติดต้ังถังกรองน้ าประปา -          -          50,000    -          -          มีถังกรองน้ าประปา ประชาชนมีน้ าประปา กองช่าง
กรองน้ าประปา อุปโภค ในหมู่บ้าน ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ตามแบบแปลนฯ ท่ีสะอาด ส าหรับ
บ้านปาง หมู่ 1 ไม่น้อยกว่า 1.20 ม. จ านวน 1 ชุด เพ่ือการอุปโภค

พร้อมอุปกรณ์ 
จ านวน 1 ชุด

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

เทศบาลต าบลศรีวิชัย อ าเภอล้ี จังหวัดล าพูน

งบประมาณ
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แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดล าพูน  ยุทธศาสตร์ท่ี 5 เมืองแห่งคุณภาพชีวิต (Quality of Life)
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดล าพูน   ยุทธศาสตร์ท่ี 3 พัฒนาผังเมืองและโครงสร้างพ้ืนฐานเช่ือมกลุ่มจังหวัด เพ่ือรองรับการพัฒนาเมืองในอนาคต

1. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) รับผิดชอบ
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

29 โครงการก่อสร้างถังเก็บน้ า เพ่ือใช้เก็บน้ าประปา ก่อสร้างถังเก็บน้ า -          -          -          500,000  -          มีถังเก็บน้ า ค.ส.ล. ประชาชนมีน้ า กองช่าง
ค.ส.ล. บริเวณบ่อขยะ ภูเขาส าหรับอุปโภค ค.ส.ล. ตามแบบแปลนฯ จ านวน 1 แห่ง เพ่ือการอุปโภค
บ้านปาง หมู่ท่ี 1 ในหมู่บ้าน อย่างเพียงพอ

30 โครงการก่อสร้างรางระบาย เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ ก่อสร้างรางระบายน้ า -          -          -          1,200,000  -          มีรางระบายน้ า ค.ส.ล. ประชาชนได้รับ กองช่าง
น้ า ค.ส.ล. ข้างถนนทางเข้า การระบายน้ าจากวัด ค.ส.ล. ขนาดปากราง ตามแบบแปลนฯ การบรรเทาจาก
วัดบ้านปาง หมู่ท่ี 1 บ้านปางลงสู่ กว้าง 0.40 ม. จ านวน 1 เส้น ปัญหาน้ าท่วมขัง

รางระบายน้ าเดิมได้ ลึก 0.50 ม 
สะดวกและเพ่ือป้องกัน ยาว 240 ม. เช่ือมกับ
ปัญหาน้ าท่วมขัง รางระบายน้ าเดิม

31 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพ่ือความสะดวก ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. -          -          -          8,800,000  -          มีถนน ค.ส.ล. ประชาชนได้รับความ กองช่าง
สายบ้านปาง หมู่ 1 ปลอดภัยในการขนส่ง ขนาดกว้าง 4 เมตร ตามแบบแปลนฯ สะดวก ปลอดภัย 
ซอย 2/1 พืชผลทางการเกษตร ยาว 4,000 เมตร จ านวน 1 เส้น ในการขนส่งพืชผล
(อ่างเก็บน้ าห้วยแม่ปาง) ไหล่ทางถมดินลูกรัง ทางการเกษตร

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

เทศบาลต าบลศรีวิชัย อ าเภอล้ี จังหวัดล าพูน

งบประมาณ
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แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดล าพูน  ยุทธศาสตร์ท่ี 5 เมืองแห่งคุณภาพชีวิต (Quality of Life)
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดล าพูน   ยุทธศาสตร์ท่ี 3 พัฒนาผังเมืองและโครงสร้างพ้ืนฐานเช่ือมกลุ่มจังหวัด เพ่ือรองรับการพัฒนาเมืองในอนาคต

1. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) รับผิดชอบ
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

32 โครงการก่อสร้างเมรุ เพ่ือให้มีสถานท่ี ก่อสร้างเมรุเผาศพ 826,000 826,000  -  -  - มีเมรุเผาศพ มีเมรุเผาศพให้ กองช่าง
เผาศพ บ้านแม่อีไฮ หมู่ 2 ประกอบพิธีฌาปนกิจ ขนาด 1 เตาเผา ตามแบบแปลนฯ ประชาชนได้

ในหมู่บ้าน ตามแบบแปลนท่ีเทศ จ านวน 1 หลัง ประกอบพิธีฌาปนกิจ
บาลก าหนด

33 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพ่ือความสะดวก ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. -          -          500,000  -          -          มีถนน ค.ส.ล. ประชาชนได้รับความ กองช่าง
บ้านแม่อีไฮ หมู่ 2 ปลอดภัยในการขนส่ง ขนาดกว้าง 4 เมตร ตามแบบแปลนฯ สะดวก ปลอดภัย 

พืชผลทางการเกษตร ยาว 150 เมตร พร้อม จ านวน 1 สาย ในการขนส่งพืชผล
ไหล่ทางถมดินลูกรัง ทางการเกษตร

34 โครงการก่อสร้างถนน เพ่ือความสะดวก ก่อสร้างถนนลาดยาง -          -          -          1,450,000  มีถนนลาดยาง ประชาชนได้รับความ กองช่าง
ลาดยางสายบ้านแม่อีไฮ ปลอดภัยในการขนส่ง ขนาดกว้าง 5 เมตร ตามแบบแปลนฯ สะดวก ปลอดภัย 
หมู่ 2 ซอย 5 พืชผลทางการเกษตร ยาว 580 เมตร จ านวน 1 สาย ในการขนส่งพืชผล

ทางการเกษตร

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

เทศบาลต าบลศรีวิชัย อ าเภอล้ี จังหวัดล าพูน

งบประมาณ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลต าบลศรีวิชัย อ าเภอล้ี จังหวัดล าพูน 119
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แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดล าพูน  ยุทธศาสตร์ท่ี 5 เมืองแห่งคุณภาพชีวิต (Quality of Life)
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดล าพูน   ยุทธศาสตร์ท่ี 3 พัฒนาผังเมืองและโครงสร้างพ้ืนฐานเช่ือมกลุ่มจังหวัด เพ่ือรองรับการพัฒนาเมืองในอนาคต

1. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) รับผิดชอบ
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

35 โครงการก่อสร้างรางระบาย เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ รางระบายน้ า ขนาด -          -          -          800,000  -          มีรางระบายน้ า ค.ส.ล. ประชาชนได้รับ กองช่าง
น้ า ค.ส.ล. ข้างถนน การระบายน้ าสู่ล าห้วย ปากรางกว้าง 0.40 ม. ตามแบบแปลนฯ การบรรเทาจาก
สายบ้านแม่อีไฮ หมู่ 2 สาธารณได้สะดวก ลึกไม่น้ายกว่า 0.50 ม. จ านวน 1 เส้น ปัญหาน้ าท่วมขัง

และเพ่ือป้องกันปัญหา ยาว 160 ม. หนา

น้ าท่วมขัง 0.10 ม.

36 โครงการก่อสร้างฝาย เพ่ือเก็บกักน้ าส าหรับ ก่อสร้างฝายกักเก็บน้ า -          -          -          500,000  -          มีฝายกักเก็บน้ า ประชาชนได้รับการ กองช่าง
ประชารัฐเพ่ือเก็บกักน้ า พ้ืนท่ีการเกษตร ตามแบบแปลนฯ จ านวน 1 แห่ง บรรเทาจากปัญหา

ภัยแล้ง

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)
เทศบาลต าบลศรีวิชัย อ าเภอล้ี จังหวัดล าพูน

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลต าบลศรีวิชัย อ าเภอล้ี จังหวัดล าพูน 120
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แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดล าพูน  ยุทธศาสตร์ท่ี 5 เมืองแห่งคุณภาพชีวิต (Quality of Life)
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดล าพูน   ยุทธศาสตร์ท่ี 3 พัฒนาผังเมืองและโครงสร้างพ้ืนฐานเช่ือมกลุ่มจังหวัด เพ่ือรองรับการพัฒนาเมืองในอนาคต

1. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) รับผิดชอบ
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

37 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพ่ือความสะดวก ก่อสร้างถนน คสล. 174,000 174,000 174,000  -  - มีถนน ค.ส.ล. ประชาชนได้รับความ กองช่าง
ภายในหมู่บ้าน ปลอดภัยในการ กว้าง 4 เมตร ตามแบบแปลนฯ สะดวก ปลอดภัย
บ้านห้วยบง หมู่ท่ี 3 คมนาคม ยาว 80 เมตร จ านวน 1 สาย ในการคมนาคม

หนา 0.15 เมตร หรือ
มีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
320 ตารางเมตร
(ซอยนางนุช)

38 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพ่ือความสะดวก ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. -          -          -          429,000  -          มีถนน ค.ส.ล. ประชาชนได้รับความ กองช่าง
บ้านห้วยบง หมู่ 3 ซอย 3 ปลอดภัยในการขนส่ง ขนาดกว้าง 3 เมตร ตามแบบแปลนฯ สะดวก ปลอดภัย 

พืชผลทางการเกษตร  ยาว 260 เมตร จ านวน 1 สาย ในการขนส่งพืชผล
ไหล่ทางถมดินลูกรัง ทางการเกษตร

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

เทศบาลต าบลศรีวิชัย อ าเภอล้ี จังหวัดล าพูน

งบประมาณ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลต าบลศรีวิชัย อ าเภอล้ี จังหวัดล าพูน 121
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แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดล าพูน  ยุทธศาสตร์ท่ี 5 เมืองแห่งคุณภาพชีวิต (Quality of Life)
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดล าพูน   ยุทธศาสตร์ท่ี 3 พัฒนาผังเมืองและโครงสร้างพ้ืนฐานเช่ือมกลุ่มจังหวัด เพ่ือรองรับการพัฒนาเมืองในอนาคต

1. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) รับผิดชอบ
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

39 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพ่ือความสะดวก ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. -          -          -          -          500,000  มีถนน ค.ส.ล. ประชาชนได้รับความ กองช่าง
บ้านห้วยบง หมู่ 3 ซอย 15 ปลอดภัยในการขนส่ง ขนาด กว้าง 3 เมตร ตามแบบแปลนฯ สะดวก ปลอดภัย 

พืชผลทางการเกษตร ยาว 300 เมตร จ านวน 1 สาย ในการขนส่งพืชผล
ไหล่ทางถมดินลูกรัง ทางการเกษตร

40 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพ่ือความสะดวกในการ ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. -          -          -          -          500,000  มีถนน ค.ส.ล. ประชาชนได้รับความ กองช่าง
บ้านห้วยบง  หมู่ 3 ซอย 1 ขนส่งพืชผลทางการ ขนาดกว้าง 3 เมตร ตามแบบแปลนฯ สะดวก ปลอดภัย 

เกษตร ยาว 300 เมตร จ านวน 1 สาย ในการขนส่งพืชผล
ไหล่ทางถมดินลูกรัง ทางการเกษตร

41 โครงการก่อสร้างสะพาน เพ่ือทดแทนสะพานไม้ ก่อสร้างสะพานคอนกรีต -          -          2,500,000 - 2,500,000 มีสะพานคอนกรีต ประชาชนได้รับความ กองช่าง
คอนกรีตข้ามแม่น้ าล้ี เดิมท่ีช ารุด เพ่ือความ ข้ามแม่น้ าล้ี ข้ามแม่น้ าล้ี สะดวก ปลอดภัย 
ณ บ้านห้วยบง  หมู่ 3 สะดวกในการขนส่ง ณ บ้านห้วยบง หมู่ท่ี 3 ตามแบบแปลนฯ ในการคมนาคมและ

พืชผลทางการเกษตร จ านวน 1 แห่ง ในการขนส่งพืชผล
ทางการเกษตร

งบประมาณ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)
เทศบาลต าบลศรีวิชัย อ าเภอล้ี จังหวัดล าพูน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลต าบลศรีวิชัย อ าเภอล้ี จังหวัดล าพูน 122
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แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดล าพูน  ยุทธศาสตร์ท่ี 5 เมืองแห่งคุณภาพชีวิต (Quality of Life)
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดล าพูน   ยุทธศาสตร์ท่ี 3 พัฒนาผังเมืองและโครงสร้างพ้ืนฐานเช่ือมกลุ่มจังหวัด เพ่ือรองรับการพัฒนาเมืองในอนาคต

1. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) รับผิดชอบ
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

42 โครงการเจาะบ่อ เพ่ือให้ประชาชนมี ขุดเจาะบ่อบาดาล 226,000 226,000 350,000  -  - มีบ่อบาดาล ประชาชนมีน้ า กองช่าง
บาดาล บ้านห้วยบง น้ าเพ่ือการอุปโภค ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ตามแบบแปลนฯ เพ่ือการอุปโภค
หมู่ 3 บริโภคอย่างเพียงพอ 4 น้ิว ท่อกรุ PVC ช้ัน จ านวน 1 บ่อ บริโภคอย่างเพียงพอ

8.5 ความลึกไม่น้อยกว่า
120 เมตร พร้อมติดต้ัง
เคร่ืองสูบน้ าแบบจมน้ า
ขนาด 2 แรงม้า
ปริมาณน้ าท่ีสูบได้
ไม่น้อยกว่า 4,500
ลิตรต่อช่ัวโมง ท่ีความ
ส่งสูง 50 เมตร
จ านวน 1 บ่อ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

เทศบาลต าบลศรีวิชัย อ าเภอล้ี จังหวัดล าพูน

งบประมาณ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลต าบลศรีวิชัย อ าเภอล้ี จังหวัดล าพูน 123
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แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดล าพูน  ยุทธศาสตร์ท่ี 5 เมืองแห่งคุณภาพชีวิต (Quality of Life)
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดล าพูน   ยุทธศาสตร์ท่ี 3 พัฒนาผังเมืองและโครงสร้างพ้ืนฐานเช่ือมกลุ่มจังหวัด เพ่ือรองรับการพัฒนาเมืองในอนาคต

1. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) รับผิดชอบ
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

43 โครงการจัดท าและติดต้ัง เพ่ือให้ประชาชนมี จัดท าและติดต้ังหอถัง -          -          350,000  -          -          มีหอถังเหล็กเก็บน้ า ประชาชนมีน้ า กองช่าง
หอถังเหล็กเก็บน้ า น้ าเพ่ือการอุปโภค เหล็กเก็บน้ า ขนาด ตามแบบแปลนฯ เพ่ือการอุปโภค
บ้านห้วยบง  หมู่ 3 บริโภคอย่างเพียงพอ ความจุ 15 ลบ.ม จ านวน 1 แห่ง บริโภคอย่างเพียงพอ

สูง  15 เมตร 
ตามแบบแปลนฯ
จ านวน 1 แห่ง 

44 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพ่ือความสะดวก ก่อสร้างถนน คสล. 400,000 400,000 400,000  -  - มีถนน ค.ส.ล. ประชาชนได้รับความ กองช่าง
ภายในหมู่บ้าน ปลอดภัยในการ ขนาดกว้าง 3 เมตร ตามแบบแปลนฯ สะดวกปลอดภัย
บ้านแม่ป้อกใน หมู่ท่ี 4 คมนาคม ยาว 240 เมตร จ านวน 1 เส้น ในการคมนาคม

หนา 0.15 เมตร หรือ
มีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า
720 ตารางเมตร
(ซอย 3)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

เทศบาลต าบลศรีวิชัย อ าเภอล้ี จังหวัดล าพูน

งบประมาณ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลต าบลศรีวิชัย อ าเภอล้ี จังหวัดล าพูน 124
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แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดล าพูน  ยุทธศาสตร์ท่ี 5 เมืองแห่งคุณภาพชีวิต (Quality of Life)
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดล าพูน   ยุทธศาสตร์ท่ี 3 พัฒนาผังเมืองและโครงสร้างพ้ืนฐานเช่ือมกลุ่มจังหวัด เพ่ือรองรับการพัฒนาเมืองในอนาคต

1. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) รับผิดชอบ
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

45 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพ่ือความสะดวก ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. -          -          127,500  -          -          มีถนน ค.ส.ล. ประชาชนได้รับความ กองช่าง
บ้านแม่ป้อกใน  หมู่ 4 ปลอดภัยในการขนส่ง ขนาดกว้าง 3 เมตร ตามแบบแปลนฯ สะดวก ปลอดภัย 

พืชผลทางการเกษตร ยาว 85 เมตร พร้อม จ านวน 1 เส้น ในการขนส่งพืชผล
ถมดินลูกรังไหล่ทาง  ทางการเกษตร
(ซอย 5)

46 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพ่ือความสะดวก ก่อสร้างถนน คสล. -          -          -          645,000  -          มีถนน ค.ส.ล. ประชาชนได้รับความ กองช่าง
บ้านแม่ป้อกใน หมู่ 4 ปลอดภัยในการขนส่ง ขนาดกว้าง 3 เมตร ตามแบบแปลนฯ สะดวก ปลอดภัย 

พืชผลทางการเกษตร ยาว 430 เมตร พร้อม จ านวน 1 เส้น ในการขนส่งพืชผล
ถมดินลูกรังไหล่ทาง ทางการเกษตร
(ซอย 1)

เทศบาลต าบลศรีวิชัย อ าเภอล้ี จังหวัดล าพูน

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลต าบลศรีวิชัย อ าเภอล้ี จังหวัดล าพูน 125
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แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดล าพูน  ยุทธศาสตร์ท่ี 5 เมืองแห่งคุณภาพชีวิต (Quality of Life)
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดล าพูน   ยุทธศาสตร์ท่ี 3 พัฒนาผังเมืองและโครงสร้างพ้ืนฐานเช่ือมกลุ่มจังหวัด เพ่ือรองรับการพัฒนาเมืองในอนาคต

1. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) รับผิดชอบ
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

47 โครงการก่อสร้างถนนค.ส.ล. เพ่ือความสะดวก ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. -          -          -          645,000  -          มีถนน ค.ส.ล. ประชาชนได้รับความ กองช่าง
บ้านแม่ป้อกใน หมู่ 4 ปลอดภัยในการขนส่ง ขนาดกว้าง 3 เมตร ตามแบบแปลนฯ สะดวก ปลอดภัย 

พืชผลทางการเกษตร ยาว 430 เมตร พร้อม จ านวน 1 เส้น ในการขนส่งพืชผล
ถมดินลูกรังไหล่ทาง ทางการเกษตร
(ซอย 3)

48 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพ่ือความสะดวก ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. -          -          -          405,000  -          มีถนน ค.ส.ล. ประชาชนได้รับความ กองช่าง
บ้านแม่ป้อกใน หมู่ 4 ปลอดภัยในการขนส่ง ขนาดกว้าง 3 เมตร ตามแบบแปลนฯ สะดวก ปลอดภัย 

พืชผลทางการเกษตร ยาว 270 เมตร พร้อม จ านวน 1 เส้น ในการขนส่งพืชผล
ถมดินลูกรังไหล่ทาง ทางการเกษตร
(ซอย 6)

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)
เทศบาลต าบลศรีวิชัย อ าเภอล้ี จังหวัดล าพูน

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลต าบลศรีวิชัย อ าเภอล้ี จังหวัดล าพูน 126
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แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดล าพูน  ยุทธศาสตร์ท่ี 5 เมืองแห่งคุณภาพชีวิต (Quality of Life)
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดล าพูน   ยุทธศาสตร์ท่ี 3 พัฒนาผังเมืองและโครงสร้างพ้ืนฐานเช่ือมกลุ่มจังหวัด เพ่ือรองรับการพัฒนาเมืองในอนาคต

1. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) รับผิดชอบ
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

49 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพ่ือความสะดวก ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. -          -          -          300,000  -          มีถนน ค.ส.ล. ประชาชนได้รับความ กองช่าง
บ้านแม่ป้อกใน  หมู่ 4 ปลอดภัยในการขนส่ง ขนาดกว้าง 3 เมตร ตามแบบแปลนฯ สะดวก ปลอดภัย 

พืชผลทางการเกษตร ยาว 200 เมตร พร้อม จ านวน 1 เส้น ในการขนส่งพืชผล
ถมดินลูกรังไหล่ทาง ทางการเกษตร
(ซอย 8)

50 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพ่ือความสะดวก ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. -          -          -          -          413,000  มีถนน ค.ส.ล. ประชาชนได้รับความ กองช่าง
บ้านแม่ป้อกใน หมู่ 4 ปลอดภัยในการขนส่ง ขนาดกว้าง 3 เมตร ตามแบบแปลนฯ สะดวก ปลอดภัย 

พืชผลทางการเกษตร ยาว 275 เมตร พร้อม จ านวน 1 เส้น ในการขนส่งพืชผล
ถมดินลูกรังไหล่ทาง ทางการเกษตร
(ซอย 9)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

เทศบาลต าบลศรีวิชัย อ าเภอล้ี จังหวัดล าพูน

งบประมาณ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลต าบลศรีวิชัย อ าเภอล้ี จังหวัดล าพูน 127
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แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดล าพูน  ยุทธศาสตร์ท่ี 5 เมืองแห่งคุณภาพชีวิต (Quality of Life)
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดล าพูน   ยุทธศาสตร์ท่ี 3 พัฒนาผังเมืองและโครงสร้างพ้ืนฐานเช่ือมกลุ่มจังหวัด เพ่ือรองรับการพัฒนาเมืองในอนาคต

1. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) รับผิดชอบ
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

51 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพ่ือความสะดวก ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. -          -          -          -          405,000  มีถนน ค.ส.ล. ประชาชนได้รับความ กองช่าง
บ้านแม่ป้อกใน หมู่ 4 ปลอดภัยในการขนส่ง  ขนาดกว้าง 3 เมตร ตามแบบแปลนฯ สะดวก ปลอดภัย 

พืชผลทางการเกษตร ยาว 270 เมตร พร้อม จ านวน 1 เส้น ในการขนส่งพืชผล
ถมดินลูกรังไหล่ทาง ทางการเกษตร
(ซอย 10)

52 โครงการขุดบ่อน้ าต้ืน เพ่ือเป็นแหล่งน้ า ขุดบ่อน้ าต้ืน -          -          100,000  -          -          มีบ่อน้ าต้ืน ประชาชนมีน้ าเพ่ือ กองช่าง
ในหมู่บ้าน บ้านแม่ป้อกใน ส ารองในการอุปโภค ตามแบบแปลนของ ตามแบบแปลนฯ การอุปโภค บริโภค
หมู่ท่ี 4 บริโภค เทศบาลฯก าหนด จ านวน 1 บ่อ อย่างเพียงพอ

53 โครงการปรับปรุงระบบน้ า เพ่ือด าเนินการปรับปรุง ด าเนินการจัดซ้ือวัสดุ -          -          250,000  -          -          จ านวนประชาชน ประชาชนมีระบบน้ า กองช่าง
ประปาภูเขา ซ่อมแซมระบบน้ า อุปกรณ์เพ่ือซ่อมแซม ผู้ใช้น้ าประปามีความ ประปาท่ีใช้งาน
บ้านแม่ป้อกใน หมู่ 4 ประปาภูเขาให้ใช้งาน ระบบน้ าประปาภูเขา พึงพอใจไม่น้อยกว่า ได้อย่างเป็นปกติ

ได้ปกติ ร้อยละ 80 และต่อเน่ือง

เทศบาลต าบลศรีวิชัย อ าเภอล้ี จังหวัดล าพูน

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลต าบลศรีวิชัย อ าเภอล้ี จังหวัดล าพูน 128
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แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดล าพูน  ยุทธศาสตร์ท่ี 5 เมืองแห่งคุณภาพชีวิต (Quality of Life)
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดล าพูน   ยุทธศาสตร์ท่ี 3 พัฒนาผังเมืองและโครงสร้างพ้ืนฐานเช่ือมกลุ่มจังหวัด เพ่ือรองรับการพัฒนาเมืองในอนาคต

1. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) รับผิดชอบ
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

54 โครงการก่อสร้างหอกระจาย เพ่ือใช้ส าหรับประชา- ก่อสร้างหอหอกระจาย -          -          100,000  -          -          มีหอกระจายข่าว ประชาชนได้รับทราบ กองช่าง
ข่าว บ้านแม่ป้อกใน หมู่ท่ี 4 สัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร ข่าว เสาไฟฟ้า พร้อมอุปกรณ์ ข้อมูล ข่าวสารได้

ในหมู่บ้าน พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง อย่างท่ัวถึง
55 โครงการเจาะบ่อน้ าบาดาล เพ่ือให้ประชาชนมี ขุดเจาะบ่อบาดาล -          -          -          400,000  -          มีบ่อบาดาล ประชาชนมีน้ า กองช่าง

บ้านแม่ป้อกใน หมู่ 4 น้ าเพ่ือการอุปโภค ตามแบบแปลนของ ตามแบบแปลนฯ เพ่ือการอุปโภค
บริโภคอย่างเพียงพอ เทศบาลฯ ก าหนด จ านวน 1 บ่อ บริโภคอย่างเพียงพอ

56 โครงการก่อสร้างถังเก็บน้ า เพ่ือใช้เก็บน้ าประปา ก่อสร้างถังเก็บน้ า -          -          -          500,000  -          มีถังเก็บน้ า ค.ส.ล. ประชาชนมีน้ า กองช่าง
ค.ส.ล. ภูเขาส าหรับอุปโภค ค.ส.ล. ตามแบบแปลนฯ ตามแบบแปลนฯ เพ่ือการอุปโภค
บ้านแม่ป้อกใน หมู่ท่ี 4 ในหมู่บ้าน จ านวน 1 แห่ง อย่างเพียงพอ

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

เทศบาลต าบลศรีวิชัย อ าเภอล้ี จังหวัดล าพูน

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลต าบลศรีวิชัย อ าเภอล้ี จังหวัดล าพูน 129
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แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดล าพูน  ยุทธศาสตร์ท่ี 5 เมืองแห่งคุณภาพชีวิต (Quality of Life)
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดล าพูน   ยุทธศาสตร์ท่ี 3 พัฒนาผังเมืองและโครงสร้างพ้ืนฐานเช่ือมกลุ่มจังหวัด เพ่ือรองรับการพัฒนาเมืองในอนาคต

1. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) รับผิดชอบ
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

57 โครงการเสริมผิวลาดยาง เพ่ือความสะดวก ก่อสร้างผิวจราจร 400,000 400,000 400,000 400,000  - มีถนนเสริมผิวจราจร ประชาชนได้รับความ กองช่าง
แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ปลอดภัยในการ แบบแอสฟัลท์ติก แบบแอสฟัลท์ติก สะดวก ปลอดภัย
ภายในหมู่บ้าน คมนาคม คอนกรีต (Over Lay) คอนกรีต (Over Lay) ในการคมนาคม
บ้านแม่ป้อกเหนือ หมู่ 5 ภายในหมู่บ้าน จ านวน 1 สาย

กว้าง 4 เมตร 
ยาว 250 เมตร 
หนา 0.05 เมตร หรือ
มีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
1,000 ตารางเมตร

58 โครงการเจาะบ่อน้ าบาดาล เพ่ือให้ประชาชนมี ขุดเจาะบ่อบาดาล -          -          400,000  - -          มีบ่อบาดาล ประชาชนมีน้ า กองช่าง
บ้านแม่ป้อกเหนือ หมู่ท่ี 5 น้ าเพ่ือการอุปโภค ตามแบบแปลนของ ตามแบบแปลนฯ เพ่ือการอุปโภค

บริโภคอย่างเพียงพอ เทศบาลฯ ก าหนด จ านวน 1 บ่อ บริโภคอย่างเพียงพอ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

เทศบาลต าบลศรีวิชัย อ าเภอล้ี จังหวัดล าพูน

งบประมาณ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลต าบลศรีวิชัย อ าเภอล้ี จังหวัดล าพูน 130
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แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดล าพูน  ยุทธศาสตร์ท่ี 5 เมืองแห่งคุณภาพชีวิต (Quality of Life)
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดล าพูน   ยุทธศาสตร์ท่ี 3 พัฒนาผังเมืองและโครงสร้างพ้ืนฐานเช่ือมกลุ่มจังหวัด เพ่ือรองรับการพัฒนาเมืองในอนาคต

1. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) รับผิดชอบ
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

59 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก เพ่ือความสะดวก ก่อสร้างถนนหินคลุก -          -          -          750,000  -          มีถนนหินคลุกบดอัด ประชาชนได้รับความ กองช่าง
พร้อมบดอัด  ปลอดภัยในการ บดอัด (สายผาตาย) ตามแบบแปลนฯ สะดวก ปลอดภัย
บ้านแม่ป้อกเหนือ หมู่ท่ี 5 คมนาคม กว้าง 3 เมตร จ านวน 1 สาย ในการคมนาคม

ยาว 500 เมตร 
หนา 0.20 เมตร

60 โครงการจัดท าและติดต้ัง เพ่ือให้ประชาชนมี จัดท าและติดต้ังหอถัง -          -          350,000  -          -          มีหอถังเหล็กเก็บน้ า ประชาชนมีน้ า กองช่าง
หอถังเหล็กเก็บน้ า น้ าเพ่ือการอุปโภค เหล็กเก็บน้ า ขนาด ตามแบบแปลนฯ เพ่ือการอุปโภค
บ้านแม่ป้อกเหนือ หมู่ท่ี 5 บริโภคอย่างเพียงพอ ความจุ 15 ลบ.ม จ านวน 1 แห่ง บริโภคอย่างเพียงพอ

สูง  15 เมตร 
ตามแบบแปลนฯ
จ านวน 1 แห่ง 

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

เทศบาลต าบลศรีวิชัย อ าเภอล้ี จังหวัดล าพูน

งบประมาณ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลต าบลศรีวิชัย อ าเภอล้ี จังหวัดล าพูน 131
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แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดล าพูน  ยุทธศาสตร์ท่ี 5 เมืองแห่งคุณภาพชีวิต (Quality of Life)
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดล าพูน   ยุทธศาสตร์ท่ี 3 พัฒนาผังเมืองและโครงสร้างพ้ืนฐานเช่ือมกลุ่มจังหวัด เพ่ือรองรับการพัฒนาเมืองในอนาคต

1. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) รับผิดชอบ
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

61 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพ่ือความสะดวก ก่อสร้างถนน คสล. 500,000 600,000 600,000  -  - มีถนน ค.ส.ล. ประชาชนได้รับความ กองช่าง
ภายในหมู่บ้าน ปลอดภัยในการ กว้าง 4 เมตร ตามแบบแปลนฯ สะดวกปลอดภัย
บ้านแม่ป้อก หมู่ท่ี 6 คมนาคม ยาว 230 เมตร จ านวน 1 สาย ในการคมนาคม

หนา 0.15 เมตร หรือ
มีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
920 ตารางเมตร
(บ้านผู้ช่วยคิด)

62 โครงการก่อสร้างถนน เพ่ือความสะดวก ก่อสร้างถนน คสล. 400,000  -  -  -  - มีถนน ค.ส.ล. ประชาชนได้รับความ กองช่าง
คอนกรีตเสริมเหล็ก ปลอดภัยในการ กว้าง 4 เมตร ยาว ตามแบบแปลนฯ สะดวกปลอดภัย
ภายในหมู่บ้าน คมนาคม 180 เมตร หนา จ านวน 1 สาย ในการคมนาคม
บ้านแม่ป้อก หมู่ท่ี 6 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ี

ไม่น้อยกว่า 720
ตารางเมตร

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

เทศบาลต าบลศรีวิชัย อ าเภอล้ี จังหวัดล าพูน

งบประมาณ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลต าบลศรีวิชัย อ าเภอล้ี จังหวัดล าพูน 132
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แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดล าพูน  ยุทธศาสตร์ท่ี 5 เมืองแห่งคุณภาพชีวิต (Quality of Life)
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดล าพูน   ยุทธศาสตร์ท่ี 3 พัฒนาผังเมืองและโครงสร้างพ้ืนฐานเช่ือมกลุ่มจังหวัด เพ่ือรองรับการพัฒนาเมืองในอนาคต

1. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) รับผิดชอบ
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

63 โครงการก่อสร้างระบบ เพ่ือใช้กรองน้ าส าหรับ ติดต้ังถังกรองน้ าประปา -          -          200,000  -          -          มีถังกรองน้ าประปา ประชาชนมีน้ าประปา กองช่าง
กรองน้ าประปา อุปโภค ในหมู่บ้าน ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ตามแบบแปลนฯ ท่ีสะอาด ส าหรับเพ่ือ
บ้านแม่ป้อก หมู่ 6 ไม่น้อยกว่า 1.20 ม.  จ านวน 4 ชุด การอุปโภค

พร้อมอุปกรณ์ 
จ านวน 4 ชุด

64 โครงการธนาคารน้ าใต้ดิน เพ่ือให้น้ าซึมลงดิน ก่อสร้างธนาคารน้ า -          -          300,000  -          -          มีการจัดท า ประชาชนได้รับ กองช่าง
ซอย 16 (ห้วยน้ าด้ัน) เร็วข้ึน บรรเทาปัญหา ใต้ดิน ซอย 16 ธนาคารน้ าใต้ดิน การบรรเทาจาก
บ้านแม่ป้อก หมู่ 6 น้ าท่วมขัง (ห้วยน้ าด้ัน) ปัญหาน้ าท่วมขัง

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)
เทศบาลต าบลศรีวิชัย อ าเภอล้ี จังหวัดล าพูน

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลต าบลศรีวิชัย อ าเภอล้ี จังหวัดล าพูน 133
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แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดล าพูน  ยุทธศาสตร์ท่ี 5 เมืองแห่งคุณภาพชีวิต (Quality of Life)
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดล าพูน   ยุทธศาสตร์ท่ี 3 พัฒนาผังเมืองและโครงสร้างพ้ืนฐานเช่ือมกลุ่มจังหวัด เพ่ือรองรับการพัฒนาเมืองในอนาคต

1. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) รับผิดชอบ
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

65 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพ่ือความสะดวก ก่อสร้าง ถนน ค.ส.ล. -          -          -          280,000  -          มีถนน ค.ส.ล. ประชาชนได้รับความ กองช่าง
บ้านแม่ป้อก หมู่ 6 ปลอดภัยในการขนส่ง (ซอย 6)  ตามแบบแปลนฯ สะดวก ปลอดภัย 

พืชผลทางการเกษตร ขนาดกว้าง 4 เมตร จ านวน 1 สาย ในการขนส่งพืชผล
ยาว 140 เมตร พร้อม ทางการเกษตร
ถมดินลูกรังไหล่ทาง

66 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพ่ือความสะดวก ก่อสร้าง ถนน ค.ส.ล. -          -          -          400,000  -          มีถนน ค.ส.ล. ประชาชนได้รับความ กองช่าง
บ้านแม่ป้อก หมู่ 6 ปลอดภัยในการขนส่ง (ซอย 9/1) ตามแบบแปลนฯ สะดวก ปลอดภัย 

พืชผลทางการเกษตร ขนาดกว้าง 4 เมตร จ านวน 1 สาย ในการขนส่งพืชผล
ยาว 200 เมตร พร้อม ทางการเกษตร
ถมดินลูกรังไหล่ทาง

เทศบาลต าบลศรีวิชัย อ าเภอล้ี จังหวัดล าพูน

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลต าบลศรีวิชัย อ าเภอล้ี จังหวัดล าพูน 134
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แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดล าพูน  ยุทธศาสตร์ท่ี 5 เมืองแห่งคุณภาพชีวิต (Quality of Life)
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดล าพูน   ยุทธศาสตร์ท่ี 3 พัฒนาผังเมืองและโครงสร้างพ้ืนฐานเช่ือมกลุ่มจังหวัด เพ่ือรองรับการพัฒนาเมืองในอนาคต

1. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) รับผิดชอบ
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

67 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพ่ือความสะดวก ก่อสร้าง ถนน ค.ส.ล. -          -          -          600,000  -          มีถนน ค.ส.ล. ประชาชนได้รับความ กองช่าง
บ้านแม่ป้อก หมู่ 6 ปลอดภัยในการขนส่ง (ซอย 2) ตามแบบแปลนฯ สะดวก ปลอดภัย 

พืชผลทางการเกษตร ขนาดกว้าง 4 เมตร จ านวน 1 สาย ในการขนส่งพืชผล
ยาว 300 เมตร พร้อม ทางการเกษตร
ถมดินลูกรังไหล่ทาง

68 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพ่ือความสะดวก ก่อสร้าง ถนน ค.ส.ล. -          -          -          560,000  -          มีถนน ค.ส.ล. ประชาชนได้รับความ กองช่าง
บ้านแม่ป้อก  หมู่ 6 ปลอดภัยในการขนส่ง (ซอย 9/2) ตามแบบแปลนฯ สะดวก ปลอดภัย 

พืชผลทางการเกษตร ขนาดกว้าง 4 เมตร จ านวน 1 สาย ในการขนส่งพืชผล
ยาว 280 เมตร พร้อม ทางการเกษตร
ถมดินลูกรังไหล่ทาง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

เทศบาลต าบลศรีวิชัย อ าเภอล้ี จังหวัดล าพูน

งบประมาณ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลต าบลศรีวิชัย อ าเภอล้ี จังหวัดล าพูน 135
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แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดล าพูน  ยุทธศาสตร์ท่ี 5 เมืองแห่งคุณภาพชีวิต (Quality of Life)
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดล าพูน   ยุทธศาสตร์ท่ี 3 พัฒนาผังเมืองและโครงสร้างพ้ืนฐานเช่ือมกลุ่มจังหวัด เพ่ือรองรับการพัฒนาเมืองในอนาคต

1. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) รับผิดชอบ
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

69 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพ่ือความสะดวก ก่อสร้าง ถนน ค.ส.ล. -          -          -          350,000  -          มีถนน ค.ส.ล. ประชาชนได้รับความ กองช่าง
บ้านแม่ป้อก  หมู่ 6 ปลอดภัยในการขนส่ง (ซอย 15) ตามแบบแปลนฯ สะดวก ปลอดภัย 

พืชผลทางการเกษตร ขนาดกว้าง 4 เมตร จ านวน 1 สาย ในการขนส่งพืชผล
ยาว 175 เมตร พร้อม ทางการเกษตร
ถมดินลูกรังไหล่ทาง

70 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพ่ือความสะดวก ก่อสร้าง ถนน ค.ส.ล. -          -          -          360,000  -          มีถนน ค.ส.ล. ประชาชนได้รับความ กองช่าง
บ้านแม่ป้อก หมู่ 6 ปลอดภัยในการขนส่ง (ซอย 16) ตามแบบแปลนฯ สะดวก ปลอดภัย 

พืชผลทางการเกษตร ขนาดกว้าง 4 เมตร จ านวน 1 สาย ในการขนส่งพืชผล
ยาว 180 เมตร พร้อม ทางการเกษตร
ถมดินลูกรังไหล่ทาง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

เทศบาลต าบลศรีวิชัย อ าเภอล้ี จังหวัดล าพูน

งบประมาณ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลต าบลศรีวิชัย อ าเภอล้ี จังหวัดล าพูน 136
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แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดล าพูน  ยุทธศาสตร์ท่ี 5 เมืองแห่งคุณภาพชีวิต (Quality of Life)
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดล าพูน   ยุทธศาสตร์ท่ี 3 พัฒนาผังเมืองและโครงสร้างพ้ืนฐานเช่ือมกลุ่มจังหวัด เพ่ือรองรับการพัฒนาเมืองในอนาคต

1. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) รับผิดชอบ
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

71 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพ่ือความสะดวก ก่อสร้าง ถนน ค.ส.ล. -          -          -          -          420,000  มีถนน ค.ส.ล. ประชาชนได้รับความ กองช่าง
บ้านแม่ป้อก หมู่ 6 ปลอดภัยในการขนส่ง (ซอย 3) กว้าง 4 เมตร ตามแบบแปลนฯ สะดวก ปลอดภัย 

พืชผลทางการเกษตร ยาว 210 เมตร พร้อม จ านวน 1 สาย ในการขนส่งพืชผล
ถมดินลูกรังไหล่ทาง ทางการเกษตร

72 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพ่ือความสะดวก ก่อสร้างถนน คสล. 400,000 400,000 500,000  -  - มีถนน ค.ส.ล. ประชาชนได้รับความ กองช่าง
ภายในหมู่บ้าน ปลอดภัยในการ กว้าง 4 เมตร ตามแบบแปลนฯ สะดวกปลอดภัย
บ้านแม่จ๋อง หมู่ท่ี 7 คมนาคม ยาว 230 เมตร จ านวน 1 เส้น ในการคมนาคม

หนา 0.15 เมตร หรือ
มีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
920 ตารางเมตร พร้อม
ถมดินลูกรังไหล่ทาง

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

เทศบาลต าบลศรีวิชัย อ าเภอล้ี จังหวัดล าพูน

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลต าบลศรีวิชัย อ าเภอล้ี จังหวัดล าพูน 137
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แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดล าพูน  ยุทธศาสตร์ท่ี 5 เมืองแห่งคุณภาพชีวิต (Quality of Life)
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดล าพูน   ยุทธศาสตร์ท่ี 3 พัฒนาผังเมืองและโครงสร้างพ้ืนฐานเช่ือมกลุ่มจังหวัด เพ่ือรองรับการพัฒนาเมืองในอนาคต

1. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) รับผิดชอบ
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

73 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพ่ือความสะดวก ก่อสร้าง ถนน ค.ส.ล. -          -          -          750,000  -          มีถนน ค.ส.ล. ประชาชนได้รับความ กองช่าง
บ้านแม่จ๋อง หมู่ 7 ปลอดภัยในการขนส่ง (ซอย 5) ตามแบบแปลนฯ สะดวกในการสัญจร

พืชผลทางการเกษตร ขนาดกว้าง 3 เมตร จ านวน 1 เส้น ขนส่งพืชผลทางการ
ยาว 500 เมตร พร้อม เกษตร
ถมดินลูกรังไหล่ทาง

74 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพ่ือความสะดวก ก่อสร้าง ถนน ค.ส.ล. -          -          190,000  - -          มีถนน ค.ส.ล. ประชาชนได้รับความ กองช่าง
บ้านแม่จ๋อง หมู่ท่ี 7 ปลอดภัยในการขนส่ง (ซอย 5/1) ตามแบบแปลนฯ สะดวกในการสัญจร

พืชผลทางการเกษตร ขนาดกว้าง 3 เมตร จ านวน 1 เส้น ขนส่งพืชผลทางการ
ยาว 36 เมตร พร้อม เกษตร
ถมดินลูกรังไหล่ทาง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

เทศบาลต าบลศรีวิชัย อ าเภอล้ี จังหวัดล าพูน

งบประมาณ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลต าบลศรีวิชัย อ าเภอล้ี จังหวัดล าพูน 138
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แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดล าพูน  ยุทธศาสตร์ท่ี 5 เมืองแห่งคุณภาพชีวิต (Quality of Life)
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดล าพูน   ยุทธศาสตร์ท่ี 3 พัฒนาผังเมืองและโครงสร้างพ้ืนฐานเช่ือมกลุ่มจังหวัด เพ่ือรองรับการพัฒนาเมืองในอนาคต

1. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) รับผิดชอบ
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

75 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพ่ือความสะดวก ก่อสร้าง ถนน ค.ส.ล. -          -          -          560,000  -          มีถนน ค.ส.ล. ประชาชนได้รับความ กองช่าง
บ้านแม่จ๋อง หมู่ 7 ปลอดภัยในการขนส่ง (ซอย 6) ตามแบบแปลนฯ สะดวกในการสัญจร

พืชผลทางการเกษตร ขนาดกว้าง 3 เมตร จ านวน 1 เส้น ขนส่งพืชผลทางการ
ยาว 370 เมตร พร้อม เกษตร
ถมดินลูกรังไหล่ทาง

76 โครงการก่อสร้างถังเก็บน้ า เพ่ือใช้เก็บน้ าประปา ก่อสร้างถังเก็บน้ า -          -          -          500000 -          มีถังเก็บน้ า ค.ส.ล. ประชาชนมีน้ า กองช่าง
ค.ส.ล. บ้านแม่จ๋อง หมู่ท่ี 7 ส าหรับอุปโภค ค.ส.ล. ตามแบบแปลนฯ ตามแบบแปลนฯ เพ่ือการอุปโภค

ในหมู่บ้าน จ านวน 1 แห่ง อย่างเพียงพอ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

เทศบาลต าบลศรีวิชัย อ าเภอล้ี จังหวัดล าพูน

งบประมาณ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลต าบลศรีวิชัย อ าเภอล้ี จังหวัดล าพูน 139
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แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดล าพูน  ยุทธศาสตร์ท่ี 5 เมืองแห่งคุณภาพชีวิต (Quality of Life)
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดล าพูน   ยุทธศาสตร์ท่ี 3 พัฒนาผังเมืองและโครงสร้างพ้ืนฐานเช่ือมกลุ่มจังหวัด เพ่ือรองรับการพัฒนาเมืองในอนาคต

1. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) รับผิดชอบ
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

77 โครงการก่อสร้างถนน เพ่ือความสะดวก ก่อสร้างถนน คสล. 400,000 400,000 900,000  -  - มีถนน ค.ส.ล. ประชาชนได้รับความ กองช่าง
คอนกรีตเสริมเหล็ก ปลอดภัยในการ ซอย 9  กว้าง 4 เมตร ตามแบบแปลนฯ สะดวกปลอดภัย
ภายในหมู่บ้าน คมนาคม ยาว 380 เมตร จ านวน 1 เส้น ในการคมนาคม
บ้านใหม่สุขสันต์ หมู่ท่ี 8 หนา 0.15 เมตร หรือ

มีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า
1,520 ตารางเมตร
ถมดินลูกรังไหล่ทาง

78 โครงการติดต้ังระบบ เพ่ือใช้เก็บข้อมูล ติดต้ังระบบกล้อง -          -          500,000   - -          มีกล้องโทรทัศน์ ประชาชนได้รับความ กองช่าง
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด บริเวณทางร่วมทางแยก โทรทัศน์วงจรปิด วงจรปิด ปลอดภัยในชีวิต
(CCTV) เพ่ือความปลอดภัยใน พร้อมอุปกรณ์ ตามแบบแปลนฯ และทรัพย์สิน
บ้านใหม่สุขสันต์ หมู่ 8 ชีวิตและทรัพย์สิน จ านวน 15 จุด จ านวน 15 จุด

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

เทศบาลต าบลศรีวิชัย อ าเภอล้ี จังหวัดล าพูน

งบประมาณ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลต าบลศรีวิชัย อ าเภอล้ี จังหวัดล าพูน 140
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แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดล าพูน  ยุทธศาสตร์ท่ี 5 เมืองแห่งคุณภาพชีวิต (Quality of Life)
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดล าพูน   ยุทธศาสตร์ท่ี 3 พัฒนาผังเมืองและโครงสร้างพ้ืนฐานเช่ือมกลุ่มจังหวัด เพ่ือรองรับการพัฒนาเมืองในอนาคต

1. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) รับผิดชอบ
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

79 โครงการเจาะบ่อน้ าบาดาล เพ่ือให้ประชาชนมี ขุดเจาะบ่อบาดาล -          -          -          500,000  -          มีบ่อบาดาล ประชาชนมีน้ า กองช่าง
บ้านใหม่สุขสันต์ หมู่ 8 น้ าเพ่ือการอุปโภค ตามแบบแปลนของ ตามแบบแปลนฯ เพ่ือการอุปโภค

บริโภคอย่างเพียงพอ เทศบาลฯ ก าหนด จ านวน 1 บ่อ บริโภคอย่างเพียงพอ

80 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพ่ือความสะดวก ก่อสร้าง ถนน ค.ส.ล. -          -          -          500,000  -          มีถนน ค.ส.ล. ประชาชนได้รับความ กองช่าง
สายบ้านใหม่สุขสันต์ หมู่ 8 ปลอดภัยในการขนส่ง (ซอย 1) ตามแบบแปลนฯ สะดวกในการสัญจร

พืชผลทางการเกษตร ขนาดกว้าง 4 เมตร จ านวน 1 เส้น ขนส่งพืชผลทางการ
ยาว 250 เมตร พร้อม เกษตร
ถมดินลูกรังไหล่ทาง

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)
เทศบาลต าบลศรีวิชัย อ าเภอล้ี จังหวัดล าพูน

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลต าบลศรีวิชัย อ าเภอล้ี จังหวัดล าพูน 141
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แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดล าพูน  ยุทธศาสตร์ท่ี 5 เมืองแห่งคุณภาพชีวิต (Quality of Life)
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดล าพูน   ยุทธศาสตร์ท่ี 3 พัฒนาผังเมืองและโครงสร้างพ้ืนฐานเช่ือมกลุ่มจังหวัด เพ่ือรองรับการพัฒนาเมืองในอนาคต

1. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) รับผิดชอบ
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

81 โครงการเสริมผิวลาดยยาง เพ่ือความสะดวก ก่อสร้างผิวจราจร 400,000  -  -  -  - มีถนนเสริมผิวจราจร ประชาชนได้รับความ กองช่าง
แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ปลอดภัยในการ แบบแอสฟัลท์ติก แบบแอสฟัลท์ติก สะดวก ปลอดภัย
(Over Lay) ภายในหมู่บ้าน คมนาคม คอนกรีต (Over Lay) คอนกรีต (Over Lay) ในการคมนาคม
บ้านศรีบุญเรือง หมู่ 9 ภายในหมู่บ้าน จ านวน 1 สาย

กว้าง 4 เมตร 
ยาว 250 เมตร 
หนา 0.05 เมตร 
มีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
1,000 ตารางเมตร

เทศบาลต าบลศรีวิชัย อ าเภอล้ี จังหวัดล าพูน

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลต าบลศรีวิชัย อ าเภอล้ี จังหวัดล าพูน 142
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แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดล าพูน  ยุทธศาสตร์ท่ี 5 เมืองแห่งคุณภาพชีวิต (Quality of Life)
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดล าพูน   ยุทธศาสตร์ท่ี 3 พัฒนาผังเมืองและโครงสร้างพ้ืนฐานเช่ือมกลุ่มจังหวัด เพ่ือรองรับการพัฒนาเมืองในอนาคต

1. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) รับผิดชอบ
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

82 โครงการเสริมผิวลาดยาง เพ่ือความสะดวก ก่อสร้างผิวจราจร  - 1,032,000 1,032,000 600,000  - มีถนนเสริมผิวจราจร ประชาชนได้รับความ กองช่าง
แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ปลอดภัยในการ แบบแอสฟัลท์ติก แบบแอสฟัลท์ติก สะดวก ปลอดภัย
ภายในหมู่บ้าน คมนาคม คอนกรีต (Over Lay) คอนกรีต (Over Lay) ในการคมนาคม
บ้านศรีบุญเรือง หมู่ 9 ซอย รพ.สต.บ้านปาง จ านวน 1 สาย
(ซอย รพ.สต.บ้านปาง) กว้าง 4 เมตร 

ยาว 645 เมตร 
หนา 0.05 เมตร หรือ
มีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
2,580 ตารางเมตร
(ซอย รพ.สต.บ้านปาง)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

เทศบาลต าบลศรีวิชัย อ าเภอล้ี จังหวัดล าพูน

งบประมาณ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลต าบลศรีวิชัย อ าเภอล้ี จังหวัดล าพูน 143
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แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดล าพูน  ยุทธศาสตร์ท่ี 5 เมืองแห่งคุณภาพชีวิต (Quality of Life)
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดล าพูน   ยุทธศาสตร์ท่ี 3 พัฒนาผังเมืองและโครงสร้างพ้ืนฐานเช่ือมกลุ่มจังหวัด เพ่ือรองรับการพัฒนาเมืองในอนาคต

1. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) รับผิดชอบ
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

83 โครงการก่อสร้างถนน เพ่ือความสะดวก ก่อสร้างถนนลาดยาง -          -          560,000  -          มีถนน ค.ส.ล. ประชาชนได้รับความ กองช่าง
ลาดยางแอสฟัสท์ติกคอนกรีต ปลอดภัยในการขนส่ง แอสฟัสท์ติกคอนกรีต. ตามแบบแปลนฯ สะดวกในการสัญจร
(Over Lay) พืชผลทางการเกษตร (Over Lay) ซอย 4 จ านวน 1 เส้น ขนส่งพืชผลทางการ
บ้านศรีบุญเรือง หมู่ 9 ขนาดกว้าง 4 ม. เกษตร

ยาว 350 ม.
84 โครงการก่อสร้างถนน เพ่ือความสะดวก ก่อสร้างถนนลาดยาง -          -          210,000  -          มีถนน ค.ส.ล. ประชาชนได้รับความ กองช่าง

ลาดยางแอสฟัสท์ติกคอนกรีต ปลอดภัยในการขนส่ง แอสฟัสท์ติกคอนกรีต. ตามแบบแปลนฯ สะดวกในการสัญจร
(Over Lay) พืชผลทางการเกษตร (Over Lay) ซอย 3/3 จ านวน 1 เส้น ขนส่งพืชผลทางการ
บ้านศรีบุญเรือง หมู่ 9 ขนาดกว้าง 4 ม. เกษตร

ยาว 130 ม.

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

เทศบาลต าบลศรีวิชัย อ าเภอล้ี จังหวัดล าพูน

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลต าบลศรีวิชัย อ าเภอล้ี จังหวัดล าพูน 144
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แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดล าพูน  ยุทธศาสตร์ท่ี 5 เมืองแห่งคุณภาพชีวิต (Quality of Life)
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดล าพูน   ยุทธศาสตร์ท่ี 3 พัฒนาผังเมืองและโครงสร้างพ้ืนฐานเช่ือมกลุ่มจังหวัด เพ่ือรองรับการพัฒนาเมืองในอนาคต

1. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) รับผิดชอบ
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

85 โครงการเจาะบ่อน้ าบาดาล เพ่ือให้ประชาชนมี ขุดเจาะบ่อบาดาล -          -          -          400,000  -          มีบ่อบาดาล ประชาชนมีน้ า กองช่าง
บ้านศรีบุญเรือง หมู่ 9 น้ าเพ่ือการอุปโภค ตามแบบแปลนของ ตามแบบแปลนฯ เพ่ือการอุปโภค

บริโภคอย่างเพียงพอ เทศบาลฯ ก าหนด จ านวน 1 บ่อ บริโภคอย่างเพียงพอ

86 โครงการติดต้ังระบบ เพ่ือใช้เก็บข้อมูล ติดต้ังระบบกล้อง -          -          - 500,000  -          มีกล้องโทรทัศน์ ประชาชนได้รับความ กองช่าง
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด บริเวณทางร่วมทางแยก โทรทัศน์วงจรปิด วงจรปิด ปลอดภัยในชีวิต
(CCTV) เพ่ือความปลอดภัยใน พร้อมอุปกรณ์ ตามแบบแปลนฯ และทรัพย์สิน
บ้านศรีบุญเรือง หมู่ 9 ชีวิตและทรัพย์สิน จ านวน 15 จุด จ านวน 15 จุด

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

เทศบาลต าบลศรีวิชัย อ าเภอล้ี จังหวัดล าพูน

งบประมาณ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลต าบลศรีวิชัย อ าเภอล้ี จังหวัดล าพูน 145
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แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดล าพูน  ยุทธศาสตร์ท่ี 5 เมืองแห่งคุณภาพชีวิต (Quality of Life)
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดล าพูน   ยุทธศาสตร์ท่ี 3 พัฒนาผังเมืองและโครงสร้างพ้ืนฐานเช่ือมกลุ่มจังหวัด เพ่ือรองรับการพัฒนาเมืองในอนาคต

1. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) รับผิดชอบ
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

87 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพ่ือความสะดวก ก่อสร้างถนน คสล. 400,000 400,000 400,000  -  - มีถนน ค.ส.ล. ประชาชนได้รับความ กองช่าง
ภายในหมู่บ้าน ปลอดภัยในการ กว้าง 4 เมตร ตามแบบแปลนฯ สะดวกปลอดภัย
บ้านศรีวิชัย หมู่ท่ี 10 คมนาคม ยาว 180 เมตร จ านวน 1 เส้น ในการคมนาคม

หนา 0.15 เมตร หรือ
มีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
720 ตารางเมตร
(บ้านป้าพร)

88 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพ่ือความสะดวก ก่อสร้าง ถนน ค.ส.ล. - - - 340,000 - มีถนน ค.ส.ล. ประชาชนได้รับความ กองช่าง
บ้านศรีวิชัย หมู่ 10 ปลอดภัยในการขนส่ง (ซอย 2) ตามแบบแปลนฯ สะดวกในการสัญจร

พืชผลทางการเกษตร ขนาดกว้าง 4 เมตร จ านวน 1 เส้น ขนส่งพืชผลทางการ
ยาว 170 เมตร พร้อม เกษตร
ถมดินลูกรังไหล่ทาง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

เทศบาลต าบลศรีวิชัย อ าเภอล้ี จังหวัดล าพูน

งบประมาณ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลต าบลศรีวิชัย อ าเภอล้ี จังหวัดล าพูน 146
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แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดล าพูน  ยุทธศาสตร์ท่ี 5 เมืองแห่งคุณภาพชีวิต (Quality of Life)
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดล าพูน   ยุทธศาสตร์ท่ี 3 พัฒนาผังเมืองและโครงสร้างพ้ืนฐานเช่ือมกลุ่มจังหวัด เพ่ือรองรับการพัฒนาเมืองในอนาคต

1. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) รับผิดชอบ
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

89 โครงการติดต้ังระบบ เพ่ือใช้เก็บข้อมูล ติดต้ังระบบกล้อง -          -          - 500,000  -          มีกล้องโทรทัศน์ ประชาชนได้รับความ กองช่าง
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด บริเวณทางร่วมทางแยก โทรทัศน์วงจรปิด วงจรปิด ปลอดภัยในชีวิต
(CCTV) เพ่ือความปลอดภัยใน พร้อมอุปกรณ์ ตามแบบแปลนฯ และทรัพย์สิน
บ้านศรีวิชัย หมู่ 10 ชีวิตและทรัพย์สิน จ านวน 15 จุด จ านวน 15 จุด

90 โครงการเจาะบ่อน้ าบาดาล เพ่ือให้ประชาชนมี ขุดเจาะบ่อบาดาล -          -          -          500,000  -          มีบ่อบาดาล ประชาชนมีน้ า กองช่าง
บ้านศรีวิชัย  หมู่ 10 น้ าเพ่ือการอุปโภค ตามแบบแปลนของ ตามแบบแปลนฯ เพ่ือการอุปโภค

บริโภคอย่างเพียงพอ เทศบาลฯ ก าหนด จ านวน 1 บ่อ บริโภคอย่างเพียงพอ

91 โครงการก่อสร้าง เพ่ือเก็บกักน้ าส าหรับ ก่อสร้างฝายกักเก็บน้ า -          -          -          500,000  -          มีฝายกักเก็บน้ า ประชาชนได้รับการ กองช่าง
ฝายชะลอน้ าเพ่ือเก็บกักน้ า พ้ืนท่ีการเกษตร ตามแบบแปลนฯ จ านวน 1 แห่ง บรรเทาจากปัญหา
บ้านศรีวิชัย หมู่ 10 ภัยแล้ง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

เทศบาลต าบลศรีวิชัย อ าเภอล้ี จังหวัดล าพูน

งบประมาณ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลต าบลศรีวิชัย อ าเภอล้ี จังหวัดล าพูน 147
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แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดล าพูน  ยุทธศาสตร์ท่ี 5 เมืองแห่งคุณภาพชีวิต (Quality of Life)
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดล าพูน   ยุทธศาสตร์ท่ี 3 พัฒนาผังเมืองและโครงสร้างพ้ืนฐานเช่ือมกลุ่มจังหวัด เพ่ือรองรับการพัฒนาเมืองในอนาคต

1. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) รับผิดชอบ
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

92 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพ่ือความสะดวก ก่อสร้างถนน คสล. 400,000 400,000 400,000  -  - มีถนน ค.ส.ล. ประชาชนได้รับความ กองช่าง
บ้านใหม่สวรรค์ หมู่ท่ี 11 ปลอดภัยในการ กว้าง 4 เมตร ตามแบบแปลนฯ สะดวกปลอดภัย

คมนาคม ยาว 180 เมตร จ านวน 1 เส้น ในการคมนาคม
หนา 0.15 เมตร หรือ
มีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
720 ตารางเมตร
(บ้านนายสน่ัน อุตมะ)

93 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพ่ือความสะดวก ก่อสร้าง ถนน ค.ส.ล. -          -          -          760,000  -          มีถนน ค.ส.ล. ประชาชนได้รับความ กองช่าง
บ้านใหม่สวรรค์ หมู่ 11 ปลอดภัยในการขนส่ง (ซอย 3) ตามแบบแปลนฯ สะดวกในการสัญจร

พืชผลทางการเกษตร ขนาดกว้าง 4 เมตร จ านวน 1 เส้น ขนส่งพืชผลทางการ
ยาว 370 เมตร พร้อม เกษตร
ถมดินลูกรังไหล่ทาง

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)
เทศบาลต าบลศรีวิชัย อ าเภอล้ี จังหวัดล าพูน

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
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แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดล าพูน  ยุทธศาสตร์ท่ี 5 เมืองแห่งคุณภาพชีวิต (Quality of Life)
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดล าพูน   ยุทธศาสตร์ท่ี 3 พัฒนาผังเมืองและโครงสร้างพ้ืนฐานเช่ือมกลุ่มจังหวัด เพ่ือรองรับการพัฒนาเมืองในอนาคต

1. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) รับผิดชอบ
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

94 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพ่ือความสะดวก ก่อสร้าง ถนน ค.ส.ล. -          -          -          -          800,000  มีถนน ค.ส.ล. ประชาชนได้รับความ กองช่าง
บ้านใหม่สวรรค์ หมู่ 11 ปลอดภัยในการขนส่ง (ซอย 1/2) กว้าง 4 ม. ตามแบบแปลนฯ สะดวกในการสัญจร

พืชผลทางการเกษตร ยาว 400 เมตร พร้อม จ านวน 1 เส้น ขนส่งพืชผลทางการ
ถมดินลูกรังไหล่ทาง เกษตร

95 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพ่ือใช้เป็นทางสัญจร ก่อสร้าง ถนน ค.ส.ล. -          -          -          -          620,000  มีถนน ค.ส.ล. ประชาชนได้รับความ กองช่าง
บ้านใหม่สวรรค์ หมู่ 11 ขนส่งพืชผลทางการ (ซอย 5/2) กว้าง 3 ม. ตามแบบแปลนฯ สะดวกในการสัญจร

เกษตร ยาว 410 เมตร พร้อม จ านวน 1 เส้น ขนส่งพืชผลทางการ
ถมดินลูกรังไหล่ทาง เกษตร

96 โครงการจัดท าและติดต้ัง เพ่ือให้ประชาชนมี จัดท าและติดต้ังหอถัง -          -          350,000  -          -          มีหอถังเหล็กเก็บน้ า ประชาชนมีน้ า กองช่าง
หอถังเหล็กเก็บน้ า น้ าเพ่ือการอุปโภค เหล็กเก็บน้ า ขนาด ตามแบบแปลนฯ เพ่ือการอุปโภค
บ้านใหม่สวรรค์ หมู่ 11 บริโภคอย่างเพียงพอ ความจุ 15 ลบ.ม จ านวน 1 แห่ง บริโภคอย่างเพียงพอ

สูง 15 ม. ตามแบบฯ
จ านวน 1 แห่ง 

เทศบาลต าบลศรีวิชัย อ าเภอล้ี จังหวัดล าพูน

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลต าบลศรีวิชัย อ าเภอล้ี จังหวัดล าพูน 149
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แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดล าพูน  ยุทธศาสตร์ท่ี 5 เมืองแห่งคุณภาพชีวิต (Quality of Life)
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดล าพูน   ยุทธศาสตร์ท่ี 3 พัฒนาผังเมืองและโครงสร้างพ้ืนฐานเช่ือมกลุ่มจังหวัด เพ่ือรองรับการพัฒนาเมืองในอนาคต

1. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) รับผิดชอบ
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

97 โครงการเจาะบ่อน้ าบาดาล เพ่ือให้ประชาชนมี ขุดเจาะบ่อบาดาล -          -          400,000  - -          มีบ่อบาดาล ประชาชนมีน้ า กองช่าง
บ้านใหม่สวรรค์ หมู่ 11 น้ าเพ่ือการอุปโภค ตามแบบแปลนของ ตามแบบแปลนฯ เพ่ือการอุปโภค

บริโภคอย่างเพียงพอ เทศบาลฯ ก าหนด จ านวน 1 บ่อ บริโภคอย่างเพียงพอ

98 โครงการซ่อมแซมถนน เพ่ือเสริมผิวถนนให้ ซ่อมแซมเสริมผิวจราจร -          -          100,000  -          -          เสริมผิวถนน ตาม ประชาชนได้รับความ กองช่าง
บริเวณทางแยก (ซอย 1/1) สูงข้ึน ให้สูงข้ึนบริเวณทางแยก แบบแปลนฯ สะดวกปลอดภัย
บ้านอุดมพัฒนา หมู่ 12 ซอย 1/1 ตามแบบ จ านวน 1 จุด ในการคมนาคม

แปลนฯ ท่ีก าหนด และบรรเทาน้ าท่วม

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

เทศบาลต าบลศรีวิชัย อ าเภอล้ี จังหวัดล าพูน

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลต าบลศรีวิชัย อ าเภอล้ี จังหวัดล าพูน 150
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แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดล าพูน  ยุทธศาสตร์ท่ี 5 เมืองแห่งคุณภาพชีวิต (Quality of Life)
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดล าพูน   ยุทธศาสตร์ท่ี 3 พัฒนาผังเมืองและโครงสร้างพ้ืนฐานเช่ือมกลุ่มจังหวัด เพ่ือรองรับการพัฒนาเมืองในอนาคต

1. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) รับผิดชอบ
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

99 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพ่ือความสะดวก ช่วงท่ี 1 ก่อสร้างถนน 400,000 400,000 600,000  -  - มีถนน ค.ส.ล. ประชาชนได้รับความ กองช่าง
บ้านอุดมพัฒนา หมู่ท่ี 12 ปลอดภัยในการ คสล. ซอย 5 ผิวจราจร ตามแบบแปลนฯ สะดวกปลอดภัย

คมนาคม  กว้าง 4 ม. ยาว 200 ม. จ านวน 2 เส้น ในการคมนาคม
หนาเฉล่ีย 0.15 ม.ไหล่ทาง

ลูกรังกว้างข้างละ 0.50 ม.
ช่วงท่ี 2 ก่อสร้างถนน

คสล. ซอย 5/1 ผิวจราจร

 กว้าง 3 ม. ยาว 90 ม. 

หนา 0.15 ม. ไหล่ทาง

ลูกรังกว้างข้างละ 0.50 ม.

หรือพ้ืนท่ีผิวจราจรรวม

ไม่น้อยกว่า 1,070 ตร.ม. 

ตามแบบแปลนฯ ท่ีก าหนด

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

เทศบาลต าบลศรีวิชัย อ าเภอล้ี จังหวัดล าพูน

งบประมาณ
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แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดล าพูน  ยุทธศาสตร์ท่ี 5 เมืองแห่งคุณภาพชีวิต (Quality of Life)
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดล าพูน   ยุทธศาสตร์ท่ี 3 พัฒนาผังเมืองและโครงสร้างพ้ืนฐานเช่ือมกลุ่มจังหวัด เพ่ือรองรับการพัฒนาเมืองในอนาคต

1. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) รับผิดชอบ
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

100 โครงการเสริมผิวลาดยาง เพ่ือความสะดวก ก่อสร้างผิวจราจร 400,000 400,000 400,000  -  - มีถนนเสริมผิวจราจร ประชาชนได้รับความ กองช่าง
แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ปลอดภัยในการ แบบแอสฟัลท์ติก แบบแอสฟัลท์ติก สะดวก ปลอดภัย
ภายในหมู่บ้าน คมนาคม คอนกรีต (Over Lay) คอนกรีต (Over Lay) ในการคมนาคม
บ้านบารมี หมู่ 13 (ซอยบ้านนายชาติ) จ านวน 1 สาย

ขนาดกว้าง 4 เมตร 
ยาว 250 เมตร 
หนา 0.05 เมตร 
มีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
1,000 ตารางเมตร

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

เทศบาลต าบลศรีวิชัย อ าเภอล้ี จังหวัดล าพูน

งบประมาณ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลต าบลศรีวิชัย อ าเภอล้ี จังหวัดล าพูน 152
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แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดล าพูน  ยุทธศาสตร์ท่ี 5 เมืองแห่งคุณภาพชีวิต (Quality of Life)
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดล าพูน   ยุทธศาสตร์ท่ี 3 พัฒนาผังเมืองและโครงสร้างพ้ืนฐานเช่ือมกลุ่มจังหวัด เพ่ือรองรับการพัฒนาเมืองในอนาคต

1. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) รับผิดชอบ
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

101 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพ่ือความสะดวก ถนน ค.ส.ล. ขนาด -          -          -          173,000  -          ถนน ค.ส.ล. ขนาด ประชาชนได้รับความ กองช่าง
บารมีศริชัย หมู่ 13 ปลอดภัยในการ กว้าง 3 เมตร ยาว กว้าง 3 เมตร ยาว สะดวกปลอดภัย

คมนาคม 115 เมตร 115 เมตร ในการคมนาคม
ไหล่ทางถมดินลูกรัง จ านวน 1 เส้น

102 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพ่ือความสะดวก ถนน ค.ส.ล. ขนาด -          -          -          300,000  -          ถนน ค.ส.ล. ขนาด ประชาชนได้รับความ กองช่าง
สายบารมีศริชัย หมู่ 13 ปลอดภัยในการ กว้าง 3 เมตร ยาว กว้าง 3 เมตร ยาว สะดวกปลอดภัย
ซอย 2/1 คมนาคม 200 เมตร 200 เมตร ซอย 2/1 ในการคมนาคม

ไหล่ทางถมดินลูกรัง จ านวน 1 เส้น
103 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพ่ือความสะดวก ก่อสร้าง ถนน ค.ส.ล. -          -          -          360,000  -          มีถนน ค.ส.ล. ประชาชนได้รับความ กองช่าง

บ้านบารมีศริชัย หมู่ 13 ปลอดภัยในการขนส่ง (ซอย 1/3 และ 4) ตามแบบแปลนฯ สะดวกในการสัญจร
พืชผลทางการเกษตร ขนาดกว้าง 3 เมตร จ านวน 1 เส้น ขนส่งพืชผลทางการ

ยาว 240 เมตร พร้อม เกษตร
ถมดินลูกรังไหล่ทาง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

เทศบาลต าบลศรีวิชัย อ าเภอล้ี จังหวัดล าพูน

งบประมาณ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลต าบลศรีวิชัย อ าเภอล้ี จังหวัดล าพูน 153
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แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดล าพูน  ยุทธศาสตร์ท่ี 5 เมืองแห่งคุณภาพชีวิต (Quality of Life)
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดล าพูน   ยุทธศาสตร์ท่ี 3 พัฒนาผังเมืองและโครงสร้างพ้ืนฐานเช่ือมกลุ่มจังหวัด เพ่ือรองรับการพัฒนาเมืองในอนาคต

1. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) รับผิดชอบ
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

104 โครงการเจาะบ่อน้ าบาดาล เพ่ือให้ประชาชนมี ขุดเจาะบ่อบาดาล -          -          -          400,000  -          มีบ่อบาดาล ประชาชนมีน้ า กองช่าง
บ้านบารมีศริชัย หมู่ 13 น้ าเพ่ือการอุปโภค (บริเวณศาลาอเนกประสงค์) ตามแบบแปลนฯ เพ่ือการอุปโภค

บริโภคอย่างเพียงพอ ตามแบบแปลนของ จ านวน 1 บ่อ บริโภคอย่างเพียงพอ
เทศบาลฯ ก าหนด

105 โครงการเจาะบ่อน้ าบาดาล เพ่ือให้ประชาชนมี ขุดเจาะบ่อบาดาล -          -          -          400,000  มีบ่อบาดาล ประชาชนมีน้ า กองช่าง
บ้านบารมีศริชัย หมู่ 13 น้ าเพ่ือการอุปโภค (บริเวณใจบ้าน) ตามแบบแปลนฯ เพ่ือการอุปโภค

บริโภคอย่างเพียงพอ ตามแบบแปลนของ จ านวน 1 บ่อ บริโภคอย่างเพียงพอ
เทศบาลฯ ก าหนด

106 โครงการเจาะบ่อน้ าบาดาล เพ่ือให้ประชาชนมี ขุดเจาะบ่อบาดาล -          -          -          400,000  มีบ่อบาดาล ประชาชนมีน้ า กองช่าง
บ้านบารมีศริชัย หมู่ 13 น้ าเพ่ือการอุปโภค (บริเวณข้างถังเก็บน้ า ตามแบบแปลนฯ เพ่ือการอุปโภค

บริโภคอย่างเพียงพอ ประปาภูเขา) จ านวน 1 บ่อ บริโภคอย่างเพียงพอ
ตามแบบแปลนของ
เทศบาลฯ ก าหนด

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)
เทศบาลต าบลศรีวิชัย อ าเภอล้ี จังหวัดล าพูน

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
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แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดล าพูน  ยุทธศาสตร์ท่ี 5 เมืองแห่งคุณภาพชีวิต (Quality of Life)
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดล าพูน   ยุทธศาสตร์ท่ี 3 พัฒนาผังเมืองและโครงสร้างพ้ืนฐานเช่ือมกลุ่มจังหวัด เพ่ือรองรับการพัฒนาเมืองในอนาคต

1. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) รับผิดชอบ
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

107 โครงการก่อสร้างศูนย์ เพ่ือให้ผู้สูงอายุและ ก่อสร้างอาคารศูนย์  -  - 640,000 640,000  - อาคารศูนย์ฯ เป็นศูนย์ช่วยเหลือ กองช่าง
พัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้พิการมาติดต่อราช พัฒนาคุณภาพชีวิตของ 1 อาคาร ผู้สูงอายุและผู้พิการ
ผู้สูงอายุและผู้พิการ การได้สะดวกมากย่ิงข้ึน ผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจ าต าบลศรีวิชัย
ต าบลศรีวิชัย ต าบลศรีวิชัย

108 โครงการซ่อมแซมเมรุเผาศพ เพ่ือแก้ไขปัญหาความ เมรุ สุสานป่าป้า  -  - 400,000  -  - ซ่อมแซมเมรุเผาศพ เมรุเผาศพมีสภาพการ กองช่าง
เดือดร้อนให้กับประชา บ้านแม่ป้อกเหนือ จ านวน 2 เตา ใช้งานท่ีเป็นปกติ
ชน จ านวน 5 หมู่บ้าน หมู่ 5

109 โครงการก่อสร้าง เพ่ือให้มีสถานท่ีให้ ก่อสร้างอาคาร 400,000  -  -  -  - มีอาคารเด็กเล่น เด็กเล็กมีอาคาร กองการศึกษา
อาคารเด็กเล่น เด็กเล่นออกก าลังกาย เด็กเล่น จ านวน 1 หลัง ส าหรับออกก าลัง

และท ากิจกรรมต่างๆ ตามแบบแปลนฯ ท่ี กายและท า
เทศบาลก าหนด กิจกรรมต่างๆ
จ านวน 1 หลัง

เทศบาลต าบลศรีวิชัย อ าเภอล้ี จังหวัดล าพูน

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลต าบลศรีวิชัย อ าเภอล้ี จังหวัดล าพูน 155
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แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดล าพูน  ยุทธศาสตร์ท่ี 5 เมืองแห่งคุณภาพชีวิต (Quality of Life)
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดล าพูน   ยุทธศาสตร์ท่ี 3 พัฒนาผังเมืองและโครงสร้างพ้ืนฐานเช่ือมกลุ่มจังหวัด เพ่ือรองรับการพัฒนาเมืองในอนาคต

1. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) รับผิดชอบ
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

110 โครงการก่อสร้าง เพ่ือให้เด็กเล็กได้ ก่อสร้างเสาธงชาติ 60,000  -  -  -  - มีเสาธงชาติ เด็กเล็กได้ท ากิจกรรม กองการศึกษา
เสาธงชาติ ท ากิจกรรมหน้าเสาธง ขนาดสูง 6 เมตร จ านวน 1 เสา หน้าเสาธง

ตามแบบแปลนฯ ท่ี
เทศบาลก าหนด

111 โครงก่อสร้างอาคาร เพ่ือใช้ในการท ากิจกรรม ก่อสร้างอาคาร  -  - 500,000  -  - มีอาคารเอนก เด็กนักเรียนระดับ กองการศึกษา
เอนกประสงค์ในศูนย์ ของเด็กระดับปฐมวัย เอนกประสงค์ ประสงค์ในศูนย์ ปฐมวัยมีอาคาร
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล ตามแบบแปลนฯ ท่ี พัฒนาเด็กเล็กฯ เอนกประสงค์ใช้
ต าบลศรีวิชัย เทศบาลก าหนด จ านวน 1 หลัง ในการท ากิจกรรม

จ านวน 1 หลัง
112 โครงการก่อสร้างร้ัว เพ่ือความปลอดภัยและ ก่อสร้างร้ัว  -  - 150,000  -  - มีการก่อสร้างร้ัว เด็กนักเรียนมีความ กองการศึกษา

ศูนย์พัฒนาด็กเล็ก ความเรียบร้อยของ ตามแบบแปลนฯ ท่ี ศูนย์พัฒนาด็กเล็ก ปลอดภัยในชีวิตและ
เทศบาลต าบลศรีวิชัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลก าหนด ตามแบบแปลนฯ ทรัพย์สิน

ท่ีเทศบาลก าหนด

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

เทศบาลต าบลศรีวิชัย อ าเภอล้ี จังหวัดล าพูน
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แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดล าพูน  ยุทธศาสตร์ท่ี 5 เมืองแห่งคุณภาพชีวิต (Quality of Life)
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดล าพูน   ยุทธศาสตร์ท่ี 3 พัฒนาผังเมืองและโครงสร้างพ้ืนฐานเช่ือมกลุ่มจังหวัด เพ่ือรองรับการพัฒนาเมืองในอนาคต

1. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) รับผิดชอบ
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

113 โครงการก่อสร้างห้องน้ า เพ่ือความสะดวกและ ห้องน้ าห้องส้วมมี  -  -  - 80,000  - มีห้องน้ าในศูนย์ ครู มีห้องน้ า กองการศึกษา
ส าหรับครูในศูนย์พัฒนา ปลอดภัยแก่ครูและ อุปกรณ์อ านวยความ พัฒนาเด็กเล็ก ใช้อย่างเพียงพอ
เด็กเล็กเทศบาลต าบลศรีวิชัย ผู้ท่ีมาขอใช้บริการได้ สะดวกพร้อม  ตามแบบแปลนฯ ท่ี

ใช้ห้องน้ าอย่างเพียงพอ จ านวน 2 ห้อง เทศบาลก าหนด
114 โครงการปรับปรุง เพ่ือปรับปรุงศูนย์ ปรับปรุงอาคารศูนย์ฯ  -  -  - 500,000  - มีการปรับปรุง เด็กนักเรียนมีความ กองการศึกษา

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก พัฒนาเด็กเล็กให้สะอาด พัฒนาเด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ปลอดภัยในชีวิตและ
เทศบาลต าบลศรีวิชัย น่าอยู่ และปลอดภัย ตามแบบแปลนฯ ท่ี ตามแบบแปลนฯ ท่ี ศูนย์มีมาตรฐานดี

เทศบาลก าหนด เทศบาลก าหนด ย่ิงข้ึน

115 โครงการก่อสร้างอาคาร เพ่ือใช้ในการท าการ ก่อสร้างอาคาร  -  -  - 2,000,000  - มีอาคารศูนย์พัฒนา เด็กนักเรียนระดับ กองการศึกษา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เรียนการสอนเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เด็กเล็ก ปฐมวัยมีอาคารท่ี
เทศบาลต าบลศรีวิชัย นักเรียนระดับปฐมวัย ตามแบบแปลนฯ จ านวน 1 หลัง เพียงพอส าหรับการ

เรียนการสอน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

เทศบาลต าบลศรีวิชัย อ าเภอล้ี จังหวัดล าพูน

งบประมาณ
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แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดล าพูน  ยุทธศาสตร์ท่ี 5 เมืองแห่งคุณภาพชีวิต (Quality of Life)
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดล าพูน   ยุทธศาสตร์ท่ี 3 พัฒนาผังเมืองและโครงสร้างพ้ืนฐานเช่ือมกลุ่มจังหวัด เพ่ือรองรับการพัฒนาเมืองในอนาคต

1. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) รับผิดชอบ
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

116 โครงการก่อสร้างห้องน้ า เพ่ือความสะดวกและ ห้องน้ าห้องส้วมมี  -  - 500,000  -  - มีห้องน้ าข้ึน พนักงานเจ้าหน้าท่ี กองช่าง
อาคารป้องกันและบรรเทา ปลอดภัยแก่พนักงาน อุปกรณ์อ านวยความ ตามแบบแปลนฯ ท่ี และประชาชนท่ีมา
สาธารณภัย เจ้าหน้าท่ีและประชาชน สะดวกพร้อม  เทศบาลก าหนด ใช้บริการห้องน้ า

ท่ัวไป ขนาด 2 เมตร ยาว ห้องส้วม
4 เมตร

117 โครงการปรับปปรุงอาคาร เพ่ือปรับปรุงอาคารใช้ ปรับปรุงประตูหน้าต่าง  -  - 500,000  -  - มีการปรับปรุง เด็กนักเรียนมีความ กองการศึกษา
ป้องกันและบรรเทาสาธารณ ส าหรับเป็นอาคาร เสริมพ้ืนห้องให้สูงข้ึน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ปลอดภัยในชีวิตและ
ภัย ส านักงานป้องกันและ แก้ปัญหาน้ าท่วมขัง ตามแบบแปลนฯ ท่ี ศูนย์มีมาตรฐานดี

บรรเทาสาธารณภัย พร้อมติดต้ังผนังกระจก เทศบาลก าหนด ย่ิงข้ึน
อลูมิเนียม

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

เทศบาลต าบลศรีวิชัย อ าเภอล้ี จังหวัดล าพูน

งบประมาณ
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แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดล าพูน  ยุทธศาสตร์ท่ี 1 เมืองท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม (Green City Innopolis) 5 เมืองแห่งคุณภาพชีวิต (Quality of Life)

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดล าพูน   ยุทธศาสตร์ท่ี 2 พัฒนาคุณภาพชีวิตและชุมชนท้องถ่ินให้เข้มแข็งบนรากฐานทุนทางวัฒนธรรมชุมชนท้องถ่ินและความย่ังยืนเชิงนิเวศ

2. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย

2.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) รับผิดชอบ
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงการป้องกันและ เพ่ือป้องกันและ จัดอบรมให้ความ 50,000 50,000 ประชาชนได้รับ ประชาชนในเขต ส านักปลัด
แก้ปัญหาไฟป่าและ แก้ไขปัญหาการเกิด รู้แก่เจ้าหน้าท่ีและ ความรู้และวิธี เทศบาลต าบลศรีวิชัย
หมอกควัน หมอกควันและไฟป่า ประชาชนในการ ป้องกันไฟป่า ได้เข้ามามีส่วนร่วม

แก้ไขปัญหาหมอก และน าไปปฏบัติ ในกิจกรรม
ควันไฟป่า ได้จริง

2 โครงการป้องกันและ เพ่ือให้ประชาชนมี จัดต้ังจุดบริการ 50,000 50,000 ต้ังจุดบริการ ประชาชนได้รับ ส านักปลัด
ลดอุบัติเหตุทางถนน ความปลอดภัยใน ประชาชน เพ่ือป้องกัน ประชาชน บริการและได้รับการ
ช่วงเทศกาลปีใหม่ ชีวิตและทรัพย์สิน และเฝ้าระว้งอุบัติเหตุ 2 คร้ังช่วง ประสานช่วยเหลือ
และสงกรานต์ บนถนนในช่วงเทศกาล เทศกาลปีใหม่ ในการเดินทาง

และสงกรานต์ ได้อย่างปลอดภัย

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

เทศบาลต าบลศรีวิชัย อ าเภอล้ี จังหวัดล าพูน

งบประมาณ
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แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดล าพูน  ยุทธศาสตร์ท่ี  5 เมืองแห่งคุณภาพชีวิต (Quality of Life)
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดล าพูน   ยุทธศาสตร์ท่ี 2 พัฒนาคุณภาพชีวิตและชุมชนท้องถ่ินให้เข้มแข็งบนรากฐานทุนทางวัฒนธรรมชุมชนท้องถ่ินและความย่ังยืนเชิงนิเวศ

2. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย
2.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) รับผิดชอบ
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

3 โครงการป้องกันและ เพ่ือเสริมสร้าง จัดอบรมให้ความ 35,000  -  -  -  - ประชาชนได้รับ ประชาชนในเขต ส านักปลัด
บรรเทาสาธารณภัย ศักยภาพชุมชนใน รู้แก่เจ้าหน้าท่ีและ ความรู้และวิธี เทศบาลต าบลศรีวิชัย

การเตรียมความพร้อม ประชาชนในการ ป้องกันภัยต่างๆ ได้เข้ามามีส่วนร่วม
รับมือกับภัยต่างๆ ฝึกซ้อมแผนป้องกัน ในกิจกรรม

4 โครงการฝึกอบรมอาสา เพ่ือเพ่ิมศักยภาพให้ ฝึกอบรม อปพร. 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 อปพร.ได้รับ ชุมชนมีความเข้มแข็ง ส านักปลัด
สมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน อาสาสมัครมีความ ภายในเขตเทศบาล การทบทวน และมีความปลอดภัย

เข้มแข็งพร้อมปฏิบัติ ต าบลศรีวิชัยและ ความรู้และฝึก และด้านการบริการ
หน้าท่ีท่ีได้รับค าส่ัง นอกสถานท่ี สมรรถภาพ ประชาชน
ปฏิบัติหน้าท่ีได้ทันที ร่างกาย

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

เทศบาลต าบลศรีวิชัย อ าเภอล้ี จังหวัดล าพูน

งบประมาณ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลต าบลศรีวิชัย อ าเภอล้ี จังหวัดล าพูน 160



- 161 -

แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดล าพูน  ยุทธศาสตร์ท่ี  5 เมืองแห่งคุณภาพชีวิต (Quality of Life)
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดล าพูน   ยุทธศาสตร์ท่ี 2 พัฒนาคุณภาพชีวิตและชุมชนท้องถ่ินให้เข้มแข็งบนรากฐานทุนทางวัฒนธรรมชุมชนท้องถ่ินและความย่ังยืนเชิงนิเวศ

2. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย
2.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) รับผิดชอบ
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

5 โครงการถนนสีขาว เพ่ือเสริมสร้าง จัดอบรมให้ความ 10,000  -  -  -  - ประชาชน ประชาชนในเขต ส านักปลัด
ศักยภาพในชุมชน รู้แก่เจ้าหน้าท่ีและ ร้อยละ 70 เทศบาลต าบลศรีวิชัย
ป้องกันการเกิด ประชาชนในการ ได้รับความรู้ ได้เข้ามามีส่วนร่วม
อุบัติเหตุทางถนน ใช้รถใช้ถนนและ กฏจราจรและ ในกิจกรรม

ให้ความรู้ด้านกฎ การใช้รถใช้ถนน
หมายจราจร เพ่ิมข้ึน

6 โครงการส่งเสริม เพ่ือเพ่ิมศักยภาพให้ ฝึกอบรมให้ความ 10,000  -  -  -  - ประชาชน ชุมชนมีความเข้มแข็ง ส านักปลัด
ประชาธิปไตยใน ประชาชนมีความรู้ รู้ด้านประชาธิปไตย ร้อยละ 70 และมีความรักความ
ท้องถ่ิน ความเข้าใจเก่ียวกับ ให้กับผู้น าและ ได้รับความรู้ สามัคคีปรองดอง

ประชาธิปไตยและ ประชาชนท่ีสนใจ เก่ียวกับประชา- สมานฉันท์
ลดความขัดแย้งใน ธิปไตยในชุมชน
ชุมชน เพ่ิมข้ึน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

เทศบาลต าบลศรีวิชัย อ าเภอล้ี จังหวัดล าพูน

งบประมาณ
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แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดล าพูน  ยุทธศาสตร์ท่ี  5 เมืองแห่งคุณภาพชีวิต (Quality of Life)
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดล าพูน   ยุทธศาสตร์ท่ี 2 พัฒนาคุณภาพชีวิตและชุมชนท้องถ่ินให้เข้มแข็งบนรากฐานทุนทางวัฒนธรรมชุมชนท้องถ่ินและความย่ังยืนเชิงนิเวศ

2. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย
2.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) รับผิดชอบ
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

7 โครงการอบรมให้ 1.เพ่ือเสริมสร้าง 1.จัดอบรมให้ความ 10,000  -  -  -  - ประชาชนได้รับ ประชาชนในเขต ส านักปลัด
ความรู้เก่ียวกับ ศักยภาพชุมชนใน รู้แก่เจ้าหน้าท่ีและ ความรู้และวิธี เทศบาลต าบลศรีวิชัย
สาธารณภัยและการ การเตรียมความพร้อม ประชาชนในการ ป้องกันภัยต่างๆ ได้เข้ามามีส่วนร่วม
ป้องกันภัยแก่ รับมือกับภัยต่างๆ ฝึกซ้อมแผนป้องกัน และการหนีและ ในกิจกรรม
ประชาชน ภัย ช่วยเหลือผู้ประสบ

ภัยด้วยกัน

8 โครงการฝึกอบรมให้ 1.เพ่ือเพ่ิมศักยภาพให้ 1.ฝึกอบรมนักเรียน 10,000  -  -  -  - จ านวนนักเรียน เด้กนักเรียนในเขต ส านักปลัด
ความรู้แก่เด็กนักเรียน เด็กนัเรียนมีความรู้ ภายในเขตเทศบาล ในต าบลศรีวิชัย เทศบาลต าบลศรีวิชัย
ในการป้องกันและ ในการใช้ถนน ต าบลศรีวิชัยให้มี ได้เข้ามามีส่วนร่วม
ลดอุบัติเหตุทางถนน ความรู้กฎจราจร ในกิจกรรม

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

เทศบาลต าบลศรีวิชัย อ าเภอล้ี จังหวัดล าพูน

งบประมาณ
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แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดล าพูน  ยุทธศาสตร์ท่ี  5 เมืองแห่งคุณภาพชีวิต (Quality of Life)
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดล าพูน   ยุทธศาสตร์ท่ี 2 พัฒนาคุณภาพชีวิตและชุมชนท้องถ่ินให้เข้มแข็งบนรากฐานทุนทางวัฒนธรรมชุมชนท้องถ่ินและความย่ังยืนเชิงนิเวศ

2. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย
2.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) รับผิดชอบ
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

9 โครงการฝึกซ้อมแผน 1.เพ่ือเพ่ิมศักยภาพให้ 1.จัดอบรมให้ความ  - 30,000  -  -  - ประชาชนได้รับ ประชาชนในเขต ส านักปลัด
ป้องกันและบรรเทา ชุมชนในการเตรียม รู้แก่เจ้าหน้าท่ีและ ความรู้และวิธี เทศบาลต าบลศรีวิชัย
สาธารณภัย (อุทกภัย ความพร้อมรับมือ ประชาชนในการ ป้องกันภัยต่างๆ ได้เข้ามามีส่วนร่วม
วาตภัย ดินโคลนถล่ม) กับภัยต่างๆ ฝึกซ้อมแผนป้องกันภัย และการหนีและ ในกิจกรรม

ช่วยเหลือผู้
ประสบภัยด้วยกัน

10 โครงการฝึกอบรมการ 1.เพ่ือเพ่ิมศักยภาพให้ 1.ฝึกอบรมประชา  - 10,000  -  -  - ประชาชน ประชาชนในเขต ส านักปลัด
ป้องกันและลด ชุมชนมีความรู้ ชนภายในเขตเทศ ร้อยละ 70 เทศบาลต าบลศรีวิชัย
อุบัติเหตุทางถนน ในการใช้รถใช้ถนน บาลต าบลศรีวิชัยให้ ได้รับความรู้ ได้เข้ามามีส่วนร่วม

และกฎจราจร มีความรู้กฎจราจร เพ่ิมข้ึน ในกิจกรรม

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

เทศบาลต าบลศรีวิชัย อ าเภอล้ี จังหวัดล าพูน

งบประมาณ
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แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดล าพูน  ยุทธศาสตร์ท่ี  5 เมืองแห่งคุณภาพชีวิต (Quality of Life)
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดล าพูน   ยุทธศาสตร์ท่ี 2 พัฒนาคุณภาพชีวิตและชุมชนท้องถ่ินให้เข้มแข็งบนรากฐานทุนทางวัฒนธรรมชุมชนท้องถ่ินและความย่ังยืนเชิงนิเวศ

2. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย
2.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) รับผิดชอบ
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

11 โครงการป้องกันและ                  เพ่ือเฝ้าระวังป้องกัน จัดต้ังจุดบริการ  -  - ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ มีจุดบริการ เพ่ือป้องกันและ ฝ่ายปกครอง
ลดอุบัติเหตุทางถนน และลดอุบัติเหตุทาง ประชาชน ประชาชน ลดอุบัติเหตุทางถนน ส านักปลัด
ช่วงเทศกาลปีใหม่ ถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ช่วงเทศกาลปีใหม่ ช่วงเทศกาลปีใหม่ ช่วงเทศกาลปีใหม่

12 โครงการป้องกันและ                  เพ่ือเฝ้าระวังป้องกัน จัดต้ังจุดบริการ  -  - ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ มีจุดบริการ เพ่ือป้องกันและ ฝ่ายปกครอง
ลดอุบัติเหตุทางถนน และลดอุบัติเหตุทาง ประชาชน ประชาชน ลดอุบัติเหตุทาง ส านักปลัด
ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ถนนช่วงเทศกาล ช่วงเทศกาล ช่วงเทศกาล ถนนช่วงเทศกาล

สงกรานต์ สงกรานต์ สงกรานต์ ปีใหม่
13 โครงการรณรงค์ป้องกันและ เพ่ือรณรงค์ป้องกัน เดินรณรงค์การป้องกัน  -  - 15,000  -  - มีการรณรงค์ ประชาชนได้รับ ฝ่ายปกครอง

ลดอุบัติเหตุทางถนน และลดอุบัติเหตุทางถนน และลดอุบัติเหตุทางถนน ป้องกันอุบัติเหตุ ความสะดวกในการ ส านักปลัด
ทางถนน สัญจรไปมา  

และป้องกันลด
อุบัติเหตุทางถนน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

เทศบาลต าบลศรีวิชัย อ าเภอล้ี จังหวัดล าพูน

งบประมาณ
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แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดล าพูน  ยุทธศาสตร์ท่ี  5 เมืองแห่งคุณภาพชีวิต (Quality of Life)

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดล าพูน   ยุทธศาสตร์ท่ี 2 พัฒนาคุณภาพชีวิตและชุมชนท้องถ่ินให้เข้มแข็งบนรากฐานทุนทางวัฒนธรรมชุมชนท้องถ่ินและความย่ังยืนเชิงนิเวศ

2. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย

2.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) รับผิดชอบ
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

14 โครงการขับข่ีปลอดภัย เพ่ือให้ประชาชน อบรมประชาชน  -  - 20,000  -  - อบรมประชาชน ประชาชนมีความรู้ ฝ่ายปกครอง
รักษาวินัยจราจร มีความรู้การขับข่ี ต าบลศรีวิชัย ด้านการขับข่ี ด้านการขับข่ีและ ส านักปลัด

ปลอดภัยและวินัยจราจร และวินัยจราจร วินัยจราจร
15 โครงการฝึกอบรมการ เพ่ือให้ผู้เข้ารับการ ฝึกอบรม ผู้น าชุมชน  -  - 50,000  -  - ฝึกอบรมให้ ผู้น าชุมชน อปพร. ฝ่ายปกครอง

ป้องกันและบรรเทา ฝึกอบรมมีทักษะใน อปพร. และพนักงาน ความรู้ ทักษะ พนักงาน เจ้าหน้าท่ี ส านักปลัด
สาธารณภัยตามแผนป้องกัน การป้องกันและ เจ้าหน้าท่ีเทศบาล ในการป้องกัน เทศบาลได้รับความรู้
และบรรเทาสาธารณภัย บรรเทาสาธารณภัย และบรรเทา ทักษะการป้องกัน

สาธารณภัยต่าง ๆ และบรรเทา
สาธารณภัย

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

เทศบาลต าบลศรีวิชัย อ าเภอล้ี จังหวัดล าพูน

งบประมาณ
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แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดล าพูน  ยุทธศาสตร์ท่ี  5 เมืองแห่งคุณภาพชีวิต (Quality of Life)

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดล าพูน   ยุทธศาสตร์ท่ี 2 พัฒนาคุณภาพชีวิตและชุมชนท้องถ่ินให้เข้มแข็งบนรากฐานทุนทางวัฒนธรรมชุมชนท้องถ่ินและความย่ังยืนเชิงนิเวศ

2. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย

2.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) รับผิดชอบ
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

16 โครงการเสริมสร้าง เพ่ือให้ชุมชน ฝึกอบรม  -  - 30,000  -  - อบรมผู้น าชุมชน ผู้น าชุมชน ประชาชน ฝ่ายปกครอง
ศักยภาพชุมชน มีศักยภาพด้านการ ผู้น าชุมชน ประชาชน มีศักยภาพในการ ส านักปลัด
ด้านการป้องกันและ การป้องกันและ ประชาชน ป้องกันและบรรเทา
บรรเทาสาธารณภัย บรรเทาสาธารณภัย สาธารณภัย

17 โครงการอบรมให้ความรู้แก่ เพ่ือให้นักเรียนมี อบรมให้ความรู้แก่  -  - 15,000  -  - อบรมนักเรียน นักเรียนมีความรู้ ฝ่ายปกครอง
นักเรียนในการป้องกันและ ความรู้ในการป้องกัน นักเรียนในเร่ืองการ ด้านการป้องกันและ ส านักปลัด
บรรเทาสาธารณภัย และบรรเทาสาธารณภัย ป้องกันและสาธารณภัย บรรเทาสาธารณภัย

18 โครงการป้องกัน เพ่ือให้ประชาชน อบรมประชาชน  -  - ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ อบรมประชาชน ประชาชนและ ฝ่ายปกครอง
และแก้ไขปัญหาไฟป่า อาสาสมัคร มีความรู้ อาสาสมัคร อาสาสมัคร อาสาสมัครมีความรู้ ส านักปลัด
และหมอกควัน ทักษะในการป้องกัน ในการป้องกันและ

และไขปัญหาไฟป่า แก้ไขปัญหาไฟป่า
และหมอกควัน และหมอกควัน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

เทศบาลต าบลศรีวิชัย อ าเภอล้ี จังหวัดล าพูน

งบประมาณ
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แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดล าพูน  ยุทธศาสตร์ท่ี  5 เมืองแห่งคุณภาพชีวิต (Quality of Life)

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดล าพูน   ยุทธศาสตร์ท่ี 2 พัฒนาคุณภาพชีวิตและชุมชนท้องถ่ินให้เข้มแข็งบนรากฐานทุนทางวัฒนธรรมชุมชนท้องถ่ินและความย่ังยืนเชิงนิเวศ

2. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย

2.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) รับผิดชอบ
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

19 โครงการเสริมสร้าง เพ่ือให้ชุมชน ฝึกอบรม  -  - 30,000  -  - อบรมผู้น าชุมชน ผู้น าชุมชน ประชาชน ฝ่ายปกครอง
ศักยภาพชุมชน มีศักยภาพด้านการ ผู้น าชุมชน ประชาชน เพ่ือ มีศักยภาพในการ ส านักปลัด
ด้านการป้องกันและ การป้องกันและ ประชาชน เพ่ิมศักยภาพ ป้องกันและบรรเทา
บรรเทาสาธารณภัย บรรเทาสาธารณภัย การป้องกันและ สาธารณภัย

บรรเทาสาธารณภัย
20 โครงการจัดท าแนวกันไฟเขต เพ่ือป้องกันไฟป่า จัดท าแนวกันไฟ  -  - 50,000 50,000 50,000 มีแนวกันไฟ สามารถป้องกันไฟป่า ฝ่ายปกครอง

ป่าชุมชน เขตป่าชุมชน ป้องกันไฟป่า ในเขตป่าชุมชน ส านักปลัด

21 โครงการฝึกอบรม เพ่ือให้ประชาชน อบรมประชาชน  -  -  - ๓๐,๐๐๐  - อบรมประชาชน ประชาชนและ ฝ่ายปกครอง
แผนป้องกันและระงับ มีทักษะในการป้องกัน อาสาสมัคร อาสาสมัคร อาสาสมัครมีทักษะ ส านักปลัด
อัคคีภัยในชุมชน และระงับอัคคีภัย ในการป้องกัน

และระงับอัคคีภัย

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

เทศบาลต าบลศรีวิชัย อ าเภอล้ี จังหวัดล าพูน

งบประมาณ
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แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดล าพูน  ยุทธศาสตร์ท่ี  5 เมืองแห่งคุณภาพชีวิต (Quality of Life)

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดล าพูน   ยุทธศาสตร์ท่ี 2 พัฒนาคุณภาพชีวิตและชุมชนท้องถ่ินให้เข้มแข็งบนรากฐานทุนทางวัฒนธรรมชุมชนท้องถ่ินและความย่ังยืนเชิงนิเวศ

2. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย

2.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) รับผิดชอบ
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

22 โครงการซ้อมแผนป้องกัน เพ่ือให้ครู บุคลากร ฝึกอบรม ครู  -  - 10,000  -  - ฝึกอบรม ครู พนักงานจ้าง ฝ่ายปกครอง
อัคคีภัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทางการศึกษามีความรู้ พนักงานจ้าง ครู พนักงานจ้าง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ส านักปลัด
เทศบาลต าบลศรีวิชัย ทักษะในการป้องกันและ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มีความรู้ทักษะในการ

ระงับอัคคีภัย ป้องกันและระงับ
อัคคีภัย

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

เทศบาลต าบลศรีวิชัย อ าเภอล้ี จังหวัดล าพูน

งบประมาณ
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แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดล าพูน  ยุทธศาสตร์ท่ี 5 เมืองแห่งคุณภาพชีวิต (Quality of Life)
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดล าพูน   ยุทธศาสตร์ท่ี 2 พัฒนาคุณภาพชีวิตและชุมชนท้องถ่ินให้เข้มแข็งบนรากฐานทุนทางวัฒนธรรมชุมชนท้องถ่ิน และความย่ังยืนเชิงนิเวศ

2. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย
2.2 แผนงานสังคมสงเคราะห์

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) รับผิดชอบ
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงการดูแลผู้ติดเช้ือเอดส์ เพ่ือให้ผู้ป่วยมีสุขภาพ จัดอบรมกลุ่มผู้ติดเช้ือ 8,870  -  -  -  - จ านวนผู้ติดเช้ือได้ กลุ่มผู้ป่วยเอดส์ กอง
และผู้ป่วยเอดส์อย่างครบถ้วน ให้ปกติได้นานท่ีสุด ให้เป็นคนถ่ายทอด รับการอบรมไม่ สามารถดูแลสุขภาพ สวัสดิการ
และต่อเน่ือง ถ่ายทอดความรู้ในการ ความรู้ให้กับผู้ติดเช้ือ น้อยกว่าร้อยละ 60 ของตนเองและช่วย

ดูแลสุขภาพตนเอง ภายในหมู่บ้าน ถ่ายทอดความรู้แก่
ส าหรับผู้ติดเช้ือรายอ่ืน ผู้อ่ืนได้

2 โครงการติดตามเข้าถึง เพ่ือประสานช่วยเหลือ จัดอบรมกลุ่มผู้พิการ 12,500  -  -  -  - จ านวนผู้พิการท่ี กลุ่มผู้พิการสามารถ กอง
สิทธิของผู้พิการและ ผู้พิการให้ได้รับสวัสดิการ ให้ได้รับความรู้และ รับการอบรมไม่ ดูแลสุขภาพของ สวัสดิการ
การพัฒนารูปแบบ ผู้พิการและบริการ สวัสดิการต่างๆท่ีจะ น้อยกว่าร้อยละ 60 ตนเองและช่วยถ่าย
สวัสดิการท่ีท่ีส่งเสริม สาธารณสุขอย่างท่ัวถึง ได้รับและสามารถ ทอดความรู้แก่ผู้อ่ืนได้
การเข้าถึงของคนพิการ บอกต่อผู้พิการคน

อ่ืนให้ได้รับรู้ข่าว
สารอย่างถูกต้อง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

เทศบาลต าบลศรีวิชัย อ าเภอล้ี จังหวัดล าพูน

งบประมาณ
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แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดล าพูน  ยุทธศาสตร์ท่ี 5 เมืองแห่งคุณภาพชีวิต (Quality of Life)

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดล าพูน   ยุทธศาสตร์ท่ี 2 พัฒนาคุณภาพชีวิตและชุมชนท้องถ่ินให้เข้มแข็งบนรากฐานทุนทางวัฒนธรรมชุมชนท้องถ่ิน และความย่ังยืนเชิงนิเวศ

2. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย

2.2 แผนงานสังคมสงเคราะห์
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) รับผิดชอบ
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

3 โครงการผู้พิการสุขภาพจิตดี เพ่ือเพ่ิมศักยภาพ อบรมให้ความรู้ 12,500  -  -  -  - กลุ่มผู้พิการภายใน กลุ่มผู้พิการ กอง
มีสุขในบ้าน ผู้พิการให้มีสุภาพ การรักษาสุขภาพ ต าบลศรีวิชัย สามารถดูแลสุขภาพ สวัสดิการ

ร่างกายและจิตใจ จิตใจไม่ให้ตึงเครียด ของตนเองไม่เป็น
ไม่เคร่งเครียด จัดกิจกรรมผ่อน ภาระของลูกหลาน

คลายความเครียด

4 โครงการย่ืนสุข ปันใจสู่ชายคา เพ่ือติดตามผู้ป่วยเอดส์ จัดอบรมให้ 14,870  -  -  -  - กลุ่มผู้พิการภายใน กลุ่มผู้พิการสามารถ กอง
ผู้ป่วยติดเช้ือและผู้ป่วยเอดส์ กล้าเผชิญปัญหาและ ความรู้เก่ียวกับ ต าบลศรีวิชัย ให้ก าลังใจตนเอง สวัสดิการ

แก้ปัญหาด้วยตนเอง การสร้างก าลังใจ และช่วยเหลือสังคม
แลกเปล่ียน และการช่วยเหลือ ชุมชนได้
ประสบการณ์ สังคมและตนเอง
ช่วยเหลือสังคม

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)
รายละเอียดโครงการพัฒนา

เทศบาลต าบลศรีวิชัย อ าเภอล้ี จังหวัดล าพูน

งบประมาณ
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แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดล าพูน  ยุทธศาสตร์ท่ี 5 เมืองแห่งคุณภาพชีวิต (Quality of Life)
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดล าพูน   ยุทธศาสตร์ท่ี 2 พัฒนาคุณภาพชีวิตและชุมชนท้องถ่ินให้เข้มแข็งบนรากฐานทุนทางวัฒนธรรมชุมชนท้องถ่ิน และความย่ังยืนเชิงนิเวศ

2. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย
2.2 แผนงานสังคมสงเคราะห์

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) รับผิดชอบ
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

5 โครงการศูนย์พัฒนาศักยภาพ เพ่ือรองรับการบริการ จัดต้ังศูนย์และหัว 200,000 20,000  -  -  - กลุ่มผู้มีจิตอาสา กลุ่มผู้มีจิตอาสา กอง
ผู้พิการในบ้าน ผู้พิการในต าบล ลง หน้าศูนย์ด าเนินงาน ภายในต าบลศรีวิชัย ลงพ้ืนท่ีให้บริการ สวัสดิการ

พ้ืนท่ีบริการให้ค า เพ่ือช่วยเหลือผู้พิการ อย่างท่ัวถึงและไกล้
ปรึกษาแนะน าช่วย และประสานหน่วย ชิดกับผู้พิการ
เหลือผู้พิการท่ีติดตียง งานภาครัฐ

6 โครงการสนับสนุนอาชีพ เพ่ือจัดกิจกรรมการ 1.จัดให้มีกิจกรรม 40,000  -  -  -  - กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กอง
ให้กับผู้ด้อยโอกาส ส่งเสริมอาชีพให้กับ ส่งเสริมอาชีพท่ี ภายในต าบลศรีวิชัย ได้มีอาชีพหลักและ สวัสดิการ

ผู้ด้อยโอกาสในชุมชน สามราถเล้ียงชีพ สามารถเล้ียงตนเอง
ตนเองและครอบ และครอบครัวได้
ครัวได้

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

เทศบาลต าบลศรีวิชัย อ าเภอล้ี จังหวัดล าพูน

งบประมาณ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลต าบลศรีวิชัย อ าเภอล้ี จังหวัดล าพูน 171
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แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดล าพูน  ยุทธศาสตร์ท่ี 5 เมืองแห่งคุณภาพชีวิต (Quality of Life)

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดล าพูน   ยุทธศาสตร์ท่ี 2 พัฒนาคุณภาพชีวิตและชุมชนท้องถ่ินให้เข้มแข็งบนรากฐานทุนทางวัฒนธรรมชุมชนท้องถ่ิน และความย่ังยืนเชิงนิเวศ

2. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย

2.2 แผนงานสังคมสงเคราะห์
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) รับผิดชอบ
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

7 โครงการผู้สูงอายุ เขต 1 เพือจัดกิจกรรมแลก จัดกิจกรรมเพ่ิม 120,000  -  -  -  - กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มผู้สูงอายุ กอง
เขต 2 สังคมพรหมวิหาร เปล่ียนเรียนรู้ประสบ ศักยภาพผู้สูงอายุ ภายในต าบลศรีวิชัย สามารถดูแลสุขภาพ สวัสดิการ
แก่อย่างมีค่าชราอย่างมีคุณ การณ์จากผู้สูงอายุ ในด้านต่างๆและ ของตนเองไม่เป็น

ด้านศาสนา ศีลธรรม การท ากิจกรรมต่าง ภาระของลูกหลาน
ศิลปวัฒนธรรมพ้ืน ร่วมกัน และมีจิตใจสดช่ืน
บ้านต่างๆ รู้จักคุณค่าของตนเอง

8 โครงการวันผู้สูงอายุ เพ่ือจัดกิจกรรมการ จัดให้มีกิจกรรม 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มผู้สูงอายุสามารถ กอง
รดน้ าด าหัวและแสดง รดน้ าด าหัวและแสดง ภายในต าบลศรีวิชัย ให้ก าลังใจตนเอง สวัสดิการ
ความสามารถต่างๆ ความสามารถต่างๆ และช่วยเหลือสังคม
การละเล่นของผู้สูงอายุ การละเล่นของผู้สูงอายุ ชุมชนได้

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

เทศบาลต าบลศรีวิชัย อ าเภอล้ี จังหวัดล าพูน

งบประมาณ
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แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดล าพูน  ยุทธศาสตร์ท่ี 5 เมืองแห่งคุณภาพชีวิต (Quality of Life)

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดล าพูน   ยุทธศาสตร์ท่ี 2 พัฒนาคุณภาพชีวิตและชุมชนท้องถ่ินให้เข้มแข็งบนรากฐานทุนทางวัฒนธรรมชุมชนท้องถ่ิน และความย่ังยืนเชิงนิเวศ

2. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย

2.2 แผนงานสังคมสงเคราะห์
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) รับผิดชอบ
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

9 โครงการวิทยาลัยสูงวัย เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายใน ผู้สูงอายุในพ้ืนท่ี  -  - 50,000    50,000    50,000    ผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุได้ท ากิจกรรม กอง
การด าเนินกิจกรรม จ านวน  13 จ านวน  13 ร่วมกัน สวัสดิการฯ
โครงการวิทยาลัย หมู่บ้าน หมู่บ้าน
สูงวัย

10 โครงการสงเคราะห์ เพ่ือจัดหาทุนการศึกษา จัดหาทุนการศึกษา  -  - 50,000     -  - จ านวน 13  เด็กแรกเกิด  เด็กก่อน กอง
เด็กแรกเกิด เด็กก่อนวัยเรียน และเงินสงเคราะห์ และเงินสงเคราะห์ หมู่บ้าน วัยเรียนและเด็กใน สวัสดิการฯ
และเด็กในวัยเรียน ให้กับเด็กแรกเกิด ให้กับเด็กแรกเกิด วัยเรียนได้รับการ

เด็กก่อนวัยเรียน เด็กก่อนวัยเรียน ช่วยเหลืออย่างท่ัวถึง
และเด็กในวัยเรียน และเด็กในวัยเรียน

จ านวน  13  หมู่บ้าน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

เทศบาลต าบลศรีวิชัย อ าเภอล้ี จังหวัดล าพูน

งบประมาณ
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แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดล าพูน  ยุทธศาสตร์ท่ี 5 เมืองแห่งคุณภาพชีวิต (Quality of Life)

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดล าพูน   ยุทธศาสตร์ท่ี 2 พัฒนาคุณภาพชีวิตและชุมชนท้องถ่ินให้เข้มแข็งบนรากฐานทุนทางวัฒนธรรมชุมชนท้องถ่ิน และความย่ังยืนเชิงนิเวศ

2. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย

2.2 แผนงานสังคมสงเคราะห์
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) รับผิดชอบ
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

11 โครงการพัฒนาศักยภาพ เพ่ือเป็นค่าใช้จ่าย ด าเนินกิจกรรมเก่ียวกับ  -  - 100,000  100,000  100,000  มีกิจกรรมเก่ียวกับ กลุ่มสตรีต าบลศรีวิชัย กอง
กลุ่มสตรีต าบลศรีวิชัย ในการด าเนินโครง การพัฒนาศักยภาพ การพัฒนากลุ่มสตรี มีศักยภาพเพ่ิมมากข้ึน สวัสดิการฯ

การพัฒนาศักยภาพ กลุ่มสตรีต าบลศรีวิชัย ต าบลศรีวิชัย
กลุ่มสตรีต าบลศรีวิชัย

12 โครงการพัฒนาศักยภาพ เพ่ือสนับสนุนในการ ด าเนินกิจกรรมของ  -  - 50,000     -  - มีกิจกรรมเก่ียวกับ ศูนย์พัฒนาครอบครัว กอง
ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน ด าเนินกิจกรรมของ ศูนย์พัฒนาครอบครัว การพัฒนากลุ่มสตรี ในชุมชนมีการด าเนิน สวัสดิการฯ

ศูนย์พัฒนาครอบครัว ในชุมชน ต าบลศรีวิชัย งานท่ีมีประสิทธิภาพ
ในชุมชน จ านวน 13  หมู่บ้าน จ านวน 1 คร้ัง มากข้ึน

13 โครงการสงเคราะห์ เพ่ือให้ความช่วยเหลือ ให้ความช่วยเหลือ  -  - 100,000   -  - มีการให้ความช่วย ประชาชนผู้มีรายได้ กอง
ผู้มีรายได้น้อย ผู้มีรายได้น้อย ผู้มีรายได้น้อย เหลือผู้มีรายได้น้อย น้อยได้รับการช่วย สวัสดิการฯ

ในต าบลศรีวิชัย เหลืออย่างท่ัวถึง

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)
เทศบาลต าบลศรีวิชัย อ าเภอล้ี จังหวัดล าพูน

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
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แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดล าพูน  ยุทธศาสตร์ท่ี 5 เมืองแห่งคุณภาพชีวิต (Quality of Life)

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดล าพูน   ยุทธศาสตร์ท่ี 2 พัฒนาคุณภาพชีวิตและชุมชนท้องถ่ินให้เข้มแข็งบนรากฐานทุนทางวัฒนธรรมชุมชนท้องถ่ิน และความย่ังยืนเชิงนิเวศ

2. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย

2.2 แผนงานสังคมสงเคราะห์
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) รับผิดชอบ
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

14 โครงการพัฒนาศักยภาพ เพ่ือเป็นค่าใช้จ่าย ด าเนินกิจกรรมในการ  -  - 100,000   -  - ผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุได้ท า กอง
ผู้สูงอายุ ในการด าเนินโครง พัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ มีความพึงพอใจ กิจกรรมร่วมกัน สวัสดิการฯ

การพัฒนาศักยภาพ ในต าบลศรีวิชัย ไม่น้อยกว่า และกลุ่มคนพิการ
ผู้สูงอายุในต าบล ร้อยละ 70 มีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน

15 โครงการพัฒนาศักยภาพ เพ่ือเป็นค่าใช้จ่าย ด าเนินกิจกรรมในการ  -  - 100,000   -  - คนพิการ คนพิการได้ท า กอง
คนพิการ ในการด าเนินโครง พัฒนาศักยภาพคนพิการ มีความพึงพอใจ กิจกรรมร่วมกัน สวัสดิการฯ

การพัฒนาศักยภาพ ในต าบลศรีวิชัย ไม่น้อยกว่า และกลุ่มคนพิการ
คนพิการในต าบล ร้อยละ 70 มีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

เทศบาลต าบลศรีวิชัย อ าเภอล้ี จังหวัดล าพูน

งบประมาณ
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แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดล าพูน  ยุทธศาสตร์ท่ี 5 เมืองแห่งคุณภาพชีวิต (Quality of Life)

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดล าพูน   ยุทธศาสตร์ท่ี 2 พัฒนาคุณภาพชีวิตและชุมชนท้องถ่ินให้เข้มแข็งบนรากฐานทุนทางวัฒนธรรมชุมชนท้องถ่ิน และความย่ังยืนเชิงนิเวศ

2. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย

2.2 แผนงานสังคมสงเคราะห์
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) รับผิดชอบ
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

16 โครงการพัฒนาศักยภาพ เพ่ือเป็นค่าใช้จ่าย ด าเนินกิจกรรมในการ  -  - 100,000   -  - ผู้ติดเช้ือเอดส์ ผู้ติดเช้ือเอดส์ได้ท า กอง
ผู้ติดเช้ือเอดส์ ในการด าเนินโครง พัฒนาศักยภาพผู้ติด มีความพึงพอใจ กิจกรรมร่วมกันและมี สวัสดิการฯ

การพัฒนาศักยภาพ เช้ือเอดส์ในต าบลศรีวิชัย ไม่น้อยกว่า ประสิทธิภาพมากข้ึน
ผู้ติดเช้ือเอดส์ ร้อยละ 70

17 โครงการพัฒนาศักยภาพ เพ่ือเป็นค่าใช้จ่าย ด าเนินกิจกรรมในการ  -  - 100,000   -  - ผู้มีรายได้น้อยและ ผู้มีรายได้น้อยและผู้ กอง
ผู้มีรายได้น้อยและ ในการด าเนินโครง พัฒนาศักยภาพคนพิการ ผู้ด้อยโอกาส ด้อยโอกาสทางสังคม สวัสดิการฯ
ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม การพัฒนาศักยภาพ ในต าบลศรีวิชัย มีความพึงพอใจ ได้ท ากิจกรรมร่วมกัน

ผู้มีรายได้น้อยและผู้ ไม่น้อยกว่า และมีประสิทธิภาพ
ด้อยโอกาสทางสังคม ร้อยละ 70 มากข้ึน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ..2561-2565)

เทศบาลต าบลศรีวิชัย อ าเภอล้ี จังหวัดล าพูน

งบประมาณ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลต าบลศรีวิชัย อ าเภอล้ี จังหวัดล าพูน 176
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แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดล าพูน  ยุทธศาสตร์ท่ี 2 เมืองหัตถ นวัตกรรม สร้างสรรค์ (Creative Craft Innopolis) 5 เมืองแห่งคุณภาพชีวิต (Quality of Life)

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดล าพูน   ยุทธศาสตร์ท่ี 1 

พัฒนาเศรษฐกิจบนศักยภาพ 3 ด้านอุตสาหกรรม เกษตร วัฒนธรรมได้มาตรฐาน โดยแนวคิดความย่ังยืน และเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม

3. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การเกษตร และการท่องเท่ียว

3.1 แผนงานสังคมสงเคราะห์
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) รับผิดชอบ
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

18 โครงการสนับสนุนการ เพ่ือจัดกิจกรรมการ 1.จัดให้มีกิจกรรม  - 50,000 50,000 50,000 กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กอง
ด าเนินงานศูนย์พัฒนา ส่งเสริมอาชีพให้กับ ส่งเสริมอาชีพท่ี ภายในต าบลศรีวิชัย ได้มีอาชีพหลักและ สวัสดิการ
คุณภาพชีวิตและส่งเสริม ผู้ด้อยโอกาสในชุมชน สามราถเล้ียงชีพ สามารถเล้ียงตนเอง
อาชีพผู้สูงอายุต าบลศรีวิชัย ตนเองและครอบ และครอบครัวได้

ครัวได้
19 อุดหนุนก่ิงกาชาดอ าเภอล้ี เพ่ืออุดหนุนก่ิงกาชาด อุดหนุนก่ิงกาชาด  - 10,000 10,000 10,000 อุดหนุนก่ิงกาชาด ผู้ประสบสาธารณภัย กอง

อ าเภอล้ี อ าเภอล้ี และราษฎรผู้เดือดร้อน สวัสดิการ
ตามโครงการช่วยเหลือ ได้รับการช่วยเหลือ
บรรเทาทุกข์แก่ผู้ประสบ
สาธารณภัยและราษฎร
ผู้เดือดร้อนในอ าเภอล้ี  
และรับบริจาคโลหิต 

เทศบาลต าบลศรีวิชัย อ าเภอล้ี จังหวัดล าพูน

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลต าบลศรีวิชัย อ าเภอล้ี จังหวัดล าพูน 177
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แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดล าพูน  ยุทธศาสตร์ท่ี 5 เมืองแห่งคุณภาพชีวิต (Quality of Life)

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดล าพูน   ยุทธศาสตร์ท่ี 2 พัฒนาคุณภาพชีวิตและชุมชนท้องถ่ินให้เข้มแข็งบนรากฐานทุนทางวัฒนธรรมชุมชนท้องถ่ินและความย่ังยืนเชิงนิเวศ

2. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย

2.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) รับผิดชอบ
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงการชุมชนเข้มแข็ง เพ่ือให้ชุมชนมีความ อบรมให้ความรู้ 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ประชาชนผู้เข้าร่วม ประชาชนมีส่วนร่วม ส านักปลัด
เอาชนะยาเสพติด เข้มแข็งและสร้างจิต เก่ียวกับยาเสพติด โครงการมีความรู้ ในการป้องกันและ
สู่สังคมท่ีย่ังยืน ส านึกในการมีส่วน จัดกิจกรรมรณรงค์ ความเข้าใจไม่น้อย แก้ไขปัญหายาเสพติด

ร่วมในการป้องกัน ป้องกันและแก้ไข กว่าร้อยละ 80
และแก้ไขปัญหายา ปัญหายาเสพติด
เสพติด

2 โครงการคนรุ่นใหม่ เพ่ือให้ความรู้ความ จัดอบรมให้ความรู้  -  -  - 100,000  - มีผู้เข้าร่วมโครงการ ผู้เข้าร่วมการอบรม ส านักปลัด
ห่างไกลยาเสพติด เข้าใจเก่ียวกับโทษ และศึกษาดูงาน ไม่น้อยกว่า มีความรู้เก่ียวกับโทษ

ของยาเสพติด นอกสถานท่ี ร้อยละ 70 ของกลุ่ม ของยาเสพติด
เป้าหมาย และห่างไกลจาก

ยาเสพติด

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

เทศบาลต าบลศรีวิชัย อ าเภอล้ี จังหวัดล าพูน

งบประมาณ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลต าบลศรีวิชัย อ าเภอล้ี จังหวัดล าพูน 178
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แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดล าพูน  ยุทธศาสตร์ท่ี 5 เมืองแห่งคุณภาพชีวิต (Quality of Life)

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดล าพูน   ยุทธศาสตร์ท่ี 2 พัฒนาคุณภาพชีวิตและชุมชนท้องถ่ินให้เข้มแข็งบนรากฐานทุนทางวัฒนธรรมชุมชนท้องถ่ินและความย่ังยืนเชิงนิเวศ

2. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย

2.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) รับผิดชอบ
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

3 โครงการจัดท าแผนชุมชน เพ่ือส่งเสริมการมีส่วน ผู้บริหารและ 10,000  -  -  -  - มีผู้เข้าร่วม ผู้เข้าร่วมการจัดท า กอง
ร่วมของประชาชน สมาชิกสภาพ ร้อยละ 70 แผนมีความรู้ความ สวัสดิการ
ในการบริหารจัดการ พนักงานผู้น าชุมชน มีส่วนร่วมเพ่ิมข้ึน เข้าใจในการจัดท า
ท้องถ่ินด้วยคนในท้อง และประชาคมหมู่ แผนและโครงการ
ถ่ินและแก้ปัญหาของ บ้าน มากย่ิงข้ึน
ท้องถ่ิน

4 โครงการเยาวชนจิตอาสา เพ่ือปลูกฝังให้เยาวชน เยาวชนจิตอาสา มีผู้เข้าร่วม เยาวชนผู้มีจิตอาสา กอง
พัฒนาชุมชน มีจิตอาสาช่วยเหลือ ในต าบลศรีวิชัย ร้อยละ 70 มีจิตส านึกรักบ้านเกิด สวัสดิการ

สังคมและจิตส านึก 13 หมู่บ้าน มีจิตส านึกรักบ้าน
รักบ้านเกิด เกิด

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

เทศบาลต าบลศรีวิชัย อ าเภอล้ี จังหวัดล าพูน

งบประมาณ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลต าบลศรีวิชัย อ าเภอล้ี จังหวัดล าพูน 179
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แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดล าพูน  ยุทธศาสตร์ท่ี 5 เมืองแห่งคุณภาพชีวิต (Quality of Life)
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดล าพูน   ยุทธศาสตร์ท่ี 2 พัฒนาคุณภาพชีวิตและชุมชนท้องถ่ินให้เข้มแข็งบนรากฐานทุนทางวัฒนธรรมชุมชนท้องถ่ินและความย่ังยืนเชิงนิเวศ

2. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย
2.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) รับผิดชอบ
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

5 โครงการเยาวชน เพ่ืออนุรักษ์ภาษา ประชาชนท่ีสนใจ 18,000  -  -  -  - มีผู้เข้าร่วม เยาวชนสามารถอ่าน กอง
สืบทอดสาสนาภาษา ล้านนา (ต๋ัวเมือง) ในต าบลศรีวิชัย ร้อยละ 70 เขียนภาษาเมืองได้ สวัสดิการ
ถ่ิน (ต๋ัวเมือง) ให้คงอยู่สืบต่อไป มีความรู้เร่ือง

ต๋ัวเมือง

6 โครงการวันสตรีสากล เพ่ือให้กลุ่มสตรีมี กลุ่มสตรี 50,000 50,000 50,000 มีผู้เข้าร่วม กลุ่มสตรีรู้บทบาท กอง
กิจกรรมท าร่วมกัน ในต าบลศรีวิชัย ร้อยละ 70 และดึงศักยภาพของ สวัสดิการ
และรู้บทบาทหน้าท่ี 13 หมู่บ้าน ร่วมกิจกรรม กลุ่มสตรีแสดงความ
ของกลุ่มสตรี สามารถอย่างเต็มท่ี

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

เทศบาลต าบลศรีวิชัย อ าเภอล้ี จังหวัดล าพูน

งบประมาณ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลต าบลศรีวิชัย อ าเภอล้ี จังหวัดล าพูน 180
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แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดล าพูน  ยุทธศาสตร์ท่ี 5 เมืองแห่งคุณภาพชีวิต (Quality of Life)

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดล าพูน   ยุทธศาสตร์ท่ี 2 พัฒนาคุณภาพชีวิตและชุมชนท้องถ่ินให้เข้มแข็งบนรากฐานทุนทางวัฒนธรรมชุมชนท้องถ่ินและความย่ังยืนเชิงนิเวศ

2. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย

2.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) รับผิดชอบ
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

7 โครงการสนับสนุน เพ่ือให้แม่บ้านได้มี จัดอบรมส่งเสริม 40,000  -  -  -  - มีผู้เข้าร่วม กลุ่มสตรีมีอาชีพเสริม กอง
อาชีพให้กับกลุ่มสตรี อาชีพเสริมช่วยเหลือ อาชีพให้กับกลุ่ม ร้อยละ 70 และมีรายได้เพ่ิม สวัสดิการ

ครอบครัวได้ สตรีให้มีรายได้ เข้าร่วมกิจกรรม ช่วยเหลือครอบครัว

8 โครงการสมุนไพรพ้ืนบ้าน เพ่ือรักษาภูมิปัญญา ผู้มีความรู้ด้านยา 42,960  -  -  -  - มีผู้เข้าร่วม ผู้สนใจสามารถท ายา กอง
กับการรักษาภูมิปัญญา ท้องถ่ิน สมุนไพร ในต าบล ร้อยละ 70 สมุนไพรไว้ใช้เอง สวัสดิการ
ท้องถ่ิน เพ่ือให้คนในชุมชนมี ศรีวิชัย 13 หมู่บ้าน มีความรู้เก่ียวกับ และสามารถท าเป็น

อาชีพเสริมท ายา สมุนไพรเพ่ิมข้ึน รายได้เสริมได้
สมุนไพรขาย

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

เทศบาลต าบลศรีวิชัย อ าเภอล้ี จังหวัดล าพูน

งบประมาณ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลต าบลศรีวิชัย อ าเภอล้ี จังหวัดล าพูน 181
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แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดล าพูน  ยุทธศาสตร์ท่ี 5 เมืองแห่งคุณภาพชีวิต (Quality of Life)

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดล าพูน   ยุทธศาสตร์ท่ี 2 พัฒนาคุณภาพชีวิตและชุมชนท้องถ่ินให้เข้มแข็งบนรากฐานทุนทางวัฒนธรรมชุมชนท้องถ่ินและความย่ังยืนเชิงนิเวศ

2. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย

2.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) รับผิดชอบ
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

9 โครงการหัตถศิลปนวด เพ่ือให้ผู้สนใจมีความ จัดอบรมส่งเสริม 25,000  -  -  -  - มีผู้เข้าร่วม กลุ่มผู้สนใจนวดแผน กอง
แผนไทยคลายเส้น รู้ในการนวดแผนไทย อาชีพให้กับผู้สนใจ ร้อยละ 70 มีทักษะ ไทยมีรายได้เพ่ิม สวัสดิการ

และสามารถต่อยอด นวดแผนไทย ในการนวดเพ่ิมข้ึน ช่วยเหลือครอบครัว
เป็นอาชีพเสริมได้

10 โครงการเทศบาล เพ่ือรับฟังความคิด จัดอบรมผู้น าชุมชน  -  - 30,000 30,000  - มีผู้เข้าร่วม ได้รับฟังปัญหาจาก ส านักปลัด
ต าบลศรีวิชัยร่วมใจ เห็นปัญหาข้อเสนอ และคณะกรรมการ ร้อยละ 70 ร่วม ประชาชนแล้วน ามา
พัฒนา (บูรณาการจัด แนะของประชาชนใน ชุมชน ในต าบล จัดท าแผนเพ่ิมข้ึน ปรับปรุงแก้ไขและ
ท าแผนชุมชนและแผน เขตพ้ืนท่ีต าบลศรีวิชัย ศรีวิชัย พัฒนาท้องถ่ินต่อไป
พัฒนาท้องถ่ิน และส่งเสริมการมีส่วน
(พ.ศ.2561-2565) ร่วมในการบริหาร

พัฒนาท้องถ่ิน

เทศบาลต าบลศรีวิชัย อ าเภอล้ี จังหวัดล าพูน

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลต าบลศรีวิชัย อ าเภอล้ี จังหวัดล าพูน 182
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แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดล าพูน  ยุทธศาสตร์ท่ี 5 เมืองแห่งคุณภาพชีวิต (Quality of Life)
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดล าพูน   ยุทธศาสตร์ท่ี 2 พัฒนาคุณภาพชีวิตและชุมชนท้องถ่ินให้เข้มแข็งบนรากฐานทุนทางวัฒนธรรมชุมชนท้องถ่ินและความย่ังยืนเชิงนิเวศ

2. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย
2.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) รับผิดชอบ
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

11 โครงการอบรมการจัดท า เพ่ือให้คณะผู้บริหาร จัดอบรมการจัดท า  -  - 30,000  -  - มีผู้เข้าร่วม ผู้บริหาร และสมาชิก ส านักปลัด
แผนชุมชนและ สมาชิกสภา พนักงาน แผนชุมชนและแผน ร้อยละ 70 มี สภา พนักงานมีความ
แผนพัฒนาท้องถ่ิน เจ้าหน้าท่ี ลูกจ้างของ พัฒนาท้องถ่ินให้ ความเข้าใจในการ รู้ในการจัดท าแผน

เทศบาลและผู้น า กับผู้บริหารและ จัดท าแผนเพ่ิมข้ึน
ชุมชนมีความรู้ในการ สมาชิกสภาฯ
จัดท าแผนชุมชน

12 โครงการขับเคล่ือน เพ่ือให้ประชาชนมี จัดอบรมขับเคล่ือน  -  - 30,000  -  - มีผู้เข้าร่วม ประชาชนมีจิตส านึก ส านักปลัด
พลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย จิตส านึกการเป็นพลเมือง พลเมืองดีในชุมชน ร้อยละ 70 รักประชาธิปไตย

ดีวิถีประชาธิปไตย เข้าร่วมกิจกรรม รับฟังความคิดเห็น
ของส่วนรวม 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)
เทศบาลต าบลศรีวิชัย อ าเภอล้ี จังหวัดล าพูน

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
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แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดล าพูน  ยุทธศาสตร์ท่ี 5 เมืองแห่งคุณภาพชีวิต (Quality of Life)

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดล าพูน   ยุทธศาสตร์ท่ี 2 พัฒนาคุณภาพชีวิตและชุมชนท้องถ่ินให้เข้มแข็งบนรากฐานทุนทางวัฒนธรรมชุมชนท้องถ่ินและความย่ังยืนเชิงนิเวศ

2. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย

2.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) รับผิดชอบ
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

13 โครงการอบรมยุวชน เพ่ือให้นักเรียน อบรมนักเรียน  -  - 15,000  -  - อบรมนักเรียน นักเรียนมีความรู้ ฝ่ายปกครอง
ประชาธิปไตย มีความรู้เร่ือง เร่ืองประชาธิปไตย ส านักปลัด

ประชาธิปไตย ได้ดีข้ึน

14 โครงการอบรม เพ่ือให้ประชาชน อบรมประชาชน  -  - 15,000  -  - อบรมประชาชน ประชาชนมีความรู้ ฝ่ายปกครอง
ให้ความรู้กับประชาชน มีความรู้เร่ืองการ อาสาสมัคร เร่ืองการปกครอง ส านักปลัด
ในการมีส่วนร่วม ปกครองท้องถ่ิน ท้องถ่ิน
การปกครองท้องถ่ิน

15 โครงการสนับสนุน เพ่ือสนับสนุนในการ สนับสนุนในการด าเนิน  -  - 20,000     -  - จ านวน 1 คร้ัง การด าเนินงาน กอง
สภาเด็กและเยาวชน ด าเนินกิจกรรมของ กิจกรรมของเด็กและ ของสภาเด็กและ สวัสดิการฯ
ต าบลศรีวิชัย สภาเด็กและเยาวชน เยาวชนในพ้ืนท่ี เยาวชนมีประสิทธิ

ให้มีศักยภาพ จ านวน 13  หมู่บ้าน ภาพมากข้ึน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

เทศบาลต าบลศรีวิชัย อ าเภอล้ี จังหวัดล าพูน

งบประมาณ
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แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดล าพูน  ยุทธศาสตร์ท่ี  5 เมืองแห่งคุณภาพชีวิต (Quality of Life)
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดล าพูน   ยุทธศาสตร์ท่ี 2 พัฒนาคุณภาพชีวิตและชุมชนท้องถ่ินให้เข้มแข็งบนรากฐานทุนทางวัฒนธรรมชุมชนท้องถ่ินและความย่ังยืนเชิงนิเวศ

2. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย
2.4 แผนงานงบกลาง

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) รับผิดชอบ
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 เบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ เพ่ือจ่ายเบ้ียยังชีพผู้ จ่ายเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 ผู้สูงอายุทุกคน ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิต กอง
สูงอายุเพ่ือให้ผู้สูงอายุ จ านวน  13  หมู่บ้าน ได้รับเบ้ียยังชีพ ท่ีดีข้ึน สวัสดิการฯ
มีความเป็นอยู่ท่ีดีข้ึน

2 เบ้ียยังชีพผู้พิการ เพ่ือสนับสนุนในการ จ่ายเบ้ียยังชีพผู้พิการ 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 ผู้พิการทุกคน ผู้พิการมีคุณภาพชีวิต กอง
ด าเนินกิจกรรมของ จ านวน  13  หมู่บ้าน ได้รับเบ้ียยังชีพ ท่ีดีข้ึน สวัสดิการฯ
ศูนย์พัฒนาครอบครัว
ในชุมชน

3 เบ้ียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ เพ่ือเป็นค่าใช้จ่าย จ่ายเบ้ียยังชีพ 400,000  400,000  400,000  400,000  400,000  ผู้ป่วยเอดส์ทุกคน ผู้ป่วยเอดส์มี กอง
ในการด าเนินโครง ผู้ป่วยเอดส์ ได้รับเบ้ียยังชีพ คุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน สวัสดิการฯ
การพัฒนาศักยภาพ จ านวน  13  หมู่บ้าน
ผู้สูงอายุในต าบล

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

เทศบาลต าบลศรีวิชัย อ าเภอล้ี จังหวัดล าพูน

งบประมาณ
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แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดล าพูน  ยุทธศาสตร์ท่ี  5 เมืองแห่งคุณภาพชีวิต (Quality of Life)

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดล าพูน   ยุทธศาสตร์ท่ี 2 พัฒนาคุณภาพชีวิตและชุมชนท้องถ่ินให้เข้มแข็งบนรากฐานทุนทางวัฒนธรรมชุมชนท้องถ่ินและความย่ังยืนเชิงนิเวศ

2. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย

2.4 แผนงานงบกลาง
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) รับผิดชอบ
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

4 เงินส ารองจ่าย เพ่ือจ่ายในกรณีฉุกเฉิน เพ่ือช่วยเหลือประชาชน 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ประชาชนได้รับการ ประชาชนได้รับการ ส านักปลัด
ท่ีมีสาธารณภัยจ าเป็น เม่ือเกิดสาธารณภัย ช่วยเหลือ เม่ือเกิด ช่วยเหลือกรณีเหตุ
เร่งด่วน สาธารณภัยในพ้ืนท่ี ฉุกเฉิน

ทุกคนตามระเบียบฯ
5 รายจ่ายตามข้อผูกพัน เพ่ือจ่ายเงินสมทบ ปีงบประมาณ 500,000 1,500,00 500,000  500,000  500,000  เทศบาลจ่าย มีศักยภาพในการ ส านักปลัด

สปสช.และค่าบ ารุง 61-65 ตามท่ีกฏหมาย บริหารจัดการ
สันนิบาตฯ ก าหนด

6 เงินสมทบกองทุนบ า เพ่ือจ่ายงินสมทบกอง ปีงบประมาณ 700,000 700,000 700,000 700,000 700,000 เทศบาลจ่าย มีศักยภาพในการ ส านักปลัด
เหน็จบ านาญข้าราช ทุนบ าเหน็จบ านาญ 61-65 ตามท่ีกฏหมาย บริหารจัดการ
การส่วนท้องถ่ิน (กบท.) ข้าราชการส่วน ก าหนด

ท้องถ่ิน (กบท.)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

เทศบาลต าบลศรีวิชัย อ าเภอล้ี จังหวัดล าพูน

งบประมาณ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลต าบลศรีวิชัย อ าเภอล้ี จังหวัดล าพูน 186
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แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดล าพูน  ยุทธศาสตร์ท่ี  5 เมืองแห่งคุณภาพชีวิต (Quality of Life)

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดล าพูน   ยุทธศาสตร์ท่ี 2 พัฒนาคุณภาพชีวิตและชุมชนท้องถ่ินให้เข้มแข็งบนรากฐานทุนทางวัฒนธรรมชุมชนท้องถ่ินและความย่ังยืนเชิงนิเวศ

2. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย

2.4 แผนงานงบกลาง
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) รับผิดชอบ
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

7 เงินสมทบประกันสังคม เพ่ือจ่ายงินสมทบประกัน ปีงบประมาณ 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 เทศบาลจ่าย มีศักยภาพในการ ส านักปลัด
สังคมพนักงานจ้าง 61-65 ตามท่ีกฏหมาย บริหารจัดการ

ก าหนด

8 เงินสมทบกองทุนเงิน เพ่ือจ่ายงินสมทบ ปีงบประมาณ 20,000 20,000 20,000 20,000 เทศบาลจ่าย ปฏิบัติตามท่ีกฏหมาย ส านักปลัด
ทดแทน กองทุนเงินทดแทน 61-65 ตามท่ีกฏหมาย ก าหนด

ก าหนด

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

เทศบาลต าบลศรีวิชัย อ าเภอล้ี จังหวัดล าพูน

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลต าบลศรีวิชัย อ าเภอล้ี จังหวัดล าพูน 187



- 188 -

แบบ ผ 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดล าพูน  ยุทธศาสตร์ท่ี 2 เมืองหัตถ นวัตกรรม สร้างสรรค์ (Creative Craft Innopolis) 5 เมืองแห่งคุณภาพชีวิต (Quality of Life)

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดล าพูน   ยุทธศาสตร์ท่ี 1 

พัฒนาเศรษฐกิจบนศักยภาพ 3 ด้านอุตสาหกรรม เกษตร วัฒนธรรมได้มาตรฐาน โดยแนวคิดความย่ังยืน และเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม

3. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การเกษตร และการท่องเท่ียว

3.1 แผนงานสังคมสงเคราะห์
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) รับผิดชอบ
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 ส่งเสริมและสนับสนุน เพ่ือเป็นค่าใช้จ่าย ด าเนินกิจกรรมส่งเสริม  -  - 100,000  100,000  100,000  มีกิจกรรมส่งเสริมฯ กลุ่ม OTOP นวัตวิถี กอง
กลุ่ม OTOP  นวัตวิถี และการด าเนินกิจกรรม และสนับสนุน กลุ่ม OTOP นวัตวิถี มีการพัฒนาและมี สวัสดิการฯ

ของกลุ่ม OTOP นวัตวิถี กลุ่ม OTOP  นวัตวิถี ประสิทธิภาพมากข้ึน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

เทศบาลต าบลศรีวิชัย อ าเภอล้ี จังหวัดล าพูน

งบประมาณ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลต าบลศรีวิชัย อ าเภอล้ี จังหวัดล าพูน 188
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แบบ ผ 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดล าพูน  ยุทธศาสตร์ท่ี 3 เมืองเกษตรสีเขียว (Green Agriculture) 5 เมืองแห่งคุณภาพชีวิต (Quality of Life)
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดล าพูน   ยุทธศาสตร์ท่ี 1 

พัฒนาเศรษฐกิจบนศักยภาพ 3 ด้านอุตสาหกรรม เกษตร วัฒนธรรมได้มาตรฐาน โดยแนวคิดความย่ังยืน และเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม 
3. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การเกษตร และการท่องเท่ียว

3.2 แผนงานการเกษตร
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) รับผิดชอบ
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงการขับเคล่ือน เพ่ือให้ประชาชนได้ จัดอบรมให้ความรู้ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 70 ประชาชนสามารถ ส านักปลัด
การพัฒนาตามปรัชญา เรียนรู้ทฤษฎีเศรษกิจ จัดกิจกรรมทาง เป็นไปตามวัตถุ น าทฤษฎีไปใช้ในการ
เศรษฐกิจพอเพียง พอเพียงและน าไปใช้ เกษตรอินทรีย์ ประสงค์ ท าเกษตรแบบย่ังยืน

เป้นแนวทางการท า
เกษตรผสมผสาน

2 โครงการเกษตรอินทรีย์ เพ่ือส่งเสริมให้ จัดอบรมให้ความรู้ 20,000  -  -  -  - ร้อยละ 70 ประชาชนสามารถ ส านักปลัด
เพ่ือชีวิตพอเพียง ประชาชนมาท า จัดกิจกรรมทาง เป็นไปตามวัตถุ น าทฤษฎีไปใช้ในการ

เกษตรแบบอินทรีย์ เกษตรอินทรีย์ ประสงค์ ท าเกษตรแบบย่ังยืน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

เทศบาลต าบลศรีวิชัย อ าเภอล้ี จังหวัดล าพูน

งบประมาณ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลต าบลศรีวิชัย อ าเภอล้ี จังหวัดล าพูน 189
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แบบ ผ 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดล าพูน  ยุทธศาสตร์ท่ี 3 เมืองเกษตรสีเขียว (Green Agriculture) 5 เมืองแห่งคุณภาพชีวิต (Quality of Life)

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดล าพูน   ยุทธศาสตร์ท่ี 1 

พัฒนาเศรษฐกิจบนศักยภาพ 3 ด้านอุตสาหกรรม เกษตร วัฒนธรรมได้มาตรฐาน โดยแนวคิดความย่ังยืน และเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม 

3. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การเกษตร และการท่องเท่ียว

3.2 แผนงานการเกษตร
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) รับผิดชอบ
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

3 โครงการท าปุ๋ยหมัก เพ่ือส่งเสริมให้ จัดอบรมให้ความรู้  - 50,000  -  -  - ร้อยละ 70 ประชาชนสามารถ ส านักปลัด
ประชาชนมาท า จัดกิจกรรมทาง เป็นไปตามวัตถุ น าทฤษฎีไปใช้ในการ
ปุ๋ยหมักท าเองจาก เกษตรอินทรีย์ ประสงค์ ท าเกษตรแบบย่ังยืน
วัสดุธรรมชาติ

4 โครงการตามรอยพ่อ เพ่ือให้ประชาชนได้ จัดอบรมให้ความรู้ 60,000  -  -  -  - ร้อยละ 70 ประชาชนพ่ึงตนเอง ส านักปลัด
อยู่อย่างพอเพียง เรียนรู้ในการพ่ึงตน เก่ียวกับเศรษฐกิจ ประชาชนมีส่วน ได้ พออยู่ พอกิน

เอง ท าบัญชีครัวเรือน พอเพียง หมู่ 5 ,6 ในการเรียนรู้ พอเพียง
ปลูกผัก เล้ียงสัตว์ 10,11,12 หลักเศรษฐกิจ
ไว้กินเอง พอเพียง

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)
เทศบาลต าบลศรีวิชัย อ าเภอล้ี จังหวัดล าพูน

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลต าบลศรีวิชัย อ าเภอล้ี จังหวัดล าพูน 190
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แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดล าพูน  ยุทธศาสตร์ท่ี 5 เมืองแห่งคุณภาพชีวิต (Quality of Life)
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดล าพูน   ยุทธศาสตร์ท่ี 2 พัฒนาคุณภาพชีวิตและชุมชนท้องถ่ินให้เข้มแข็งบนรากฐานทุนทางวัฒนธรรมชุมชนท้องถ่ินและความย่ังยืนเชิงนิเวศ

4. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

4.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) รับผิดชอบ
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงการฝายชะลอน ้า เพ่ือใช้กักเก็บน ้าให้ ท้าฝายชะลอน ้า 20,000  -  -  -  - ประชาชนผู้ใช้น ้า ประชาชนมีน ้าใช้ ส้านักปลัด
ตามแนวพระราชด้าริ ประชาชนได้ใช้ใน บ้านแม่จ๋อง หมู่ 7 มีความพึงพอใจ เพ่ือการเกษตร
ปวงประชาเป็นสุขด้วย การเกษตร บ้านศรีวิชัย หมู่ 10 ไม่น้อยกว่า บรรเทาปัญหาภัยแล้ง
พระบารมี บ้านใหม่สวรรค์ หมู่ 11 ร้อยละ 70 ประชาชนมีส่วน

ร่วมในกิจกรรม

2 โครงการสร้างฝายประชารัฐ เพ่ือใช้กักเก็บน ้าให้ ท้าฝายประชารัฐ 85,400  -  -  -  - ประชาชนผู้ใช้น ้า ประชาชนมีน ้าใช้ ส้านักปลัด
เพ่ือการอนุรักษ์ดินและน ้า ประชาชนได้ใช้ใน กั นน ้าลี   1 ฝาย มีความพึงพอใจ เพ่ือการเกษตร

การเกษตรในหน้าแล้ง บ้านแม่อีไฮ หมู่ 2 ไม่น้อยกว่า บรรเทาปัญหาภัยแล้ง
ร้อยละ 70 ประชาชนมีส่วน

ร่วมในกิจกรรม

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

เทศบาลต าบลศรีวิชัย อ าเภอล้ี จังหวัดล าพูน

งบประมาณ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลต้าบลศรีวิชัย อ้าเภอลี  จังหวัดล้าพูน 191
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แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดล าพูน  ยุทธศาสตร์ท่ี 5 เมืองแห่งคุณภาพชีวิต (Quality of Life)

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดล าพูน   ยุทธศาสตร์ท่ี 2 พัฒนาคุณภาพชีวิตและชุมชนท้องถ่ินให้เข้มแข็งบนรากฐานทุนทางวัฒนธรรมชุมชนท้องถ่ินและความย่ังยืนเชิงนิเวศ

4. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

4.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) รับผิดชอบ
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

3 โครงการศึกษาดูงาน เพ่ือให้ประชาชนได้ จัดอบรมให้ความรู้ 40,000  -  -  -  - ผู้เข้าร่วมโครงการ ประชาชนมีส่วนร่วม ส้านักปลัด
สร้างฝายชะลอน ้า ไปศึกษาดูงานการท้า เก่ียวกับการท้าฝาย มีความพึงพอใจ ในการอนุรักษ์
ตามรอยพ่อ ฝายชะลอน ้าและปลูก และไปศึกษาดูงาน ไม่น้อยกว่า ทรัพยากรธรรมชาติ

จิตส้านึกในการรักษา ท่ีบ้านสามขา อ้าเภอ ร้อยละ 70 และส่ิงแวดล้อม
ป่าไม้ แม่ทะ จังหวัดล้าปาง

4 โครงการอนุรักษ์ธรรมชาติ เพ่ืออนุรักษ์ธรรมชาติ ท้าฝายแม้ว 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ผู้เข้าร่วมโครงการ ประชาชนมีส่วนร่วม ส้านักปลัด
และส่ิงแวดล้อม และส่ิงแวดล้อมใน ท้าแนวกันไฟ มีความพึงพอใจ ในการอนุรักษ์

ชุมชน และปลูกจิต ไม่น้อยกว่า ทรัพยากรธรรมชาติ
ส้านึกในการรักป่า ร้อยละ 70 และส่ิงแวดล้อม

5 โครงการพัฒนาต้าบลศรีวิชัย เพ่ือส่งเสริมสนับสนุน จัดการฝึกอบรมเพ่ิมพูน 30,000 30,000 30,000 ผู้เข้าร่วมโครงการ ประชาชนมีส่วนร่วม ส้านักปลัด
เป็นแหล่งท่องเท่ียว ให้มีแหล่งท่องเท่ียวใน ความรู้ และส่งเสริมให้ มีความพึงพอใจ ในการอนุรักษ์

เขตต้าบลศรีวิชัย มีแหล่งท่องเท่ียวในพื นท่ี ไม่น้อยกว่า ทรัพยากรธรรมชาติ
ร้อยละ 70 และส่ิงแวดล้อม

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)
เทศบาลต าบลศรีวิชัย อ าเภอล้ี จังหวัดล าพูน

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลต้าบลศรีวิชัย อ้าเภอลี  จังหวัดล้าพูน 192
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แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดล าพูน  ยุทธศาสตร์ท่ี 5 เมืองแห่งคุณภาพชีวิต (Quality of Life)

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดล าพูน   ยุทธศาสตร์ท่ี 2 พัฒนาคุณภาพชีวิตและชุมชนท้องถ่ินให้เข้มแข็งบนรากฐานทุนทางวัฒนธรรมชุมชนท้องถ่ินและความย่ังยืนเชิงนิเวศ

4. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

4.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) รับผิดชอบ
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

6 โครงการเพ่ิมพื นท่ีสีเขียว เพ่ือลดผลกระทบ กิจกรรมปลูกต้นไม้  - 100,000  -  -  - มีการปลูกป่า ประชาชนมีส่วนร่วม ส้านักปลัด
จากภาวะโลกร้อน ท้าฝายแม้ว มีฝายชะลอน ้า ในการอนุรักษ์
และสร้างความสมดุล ท้าแนวกันไฟ มีการท้าแนวกันไฟ ทรัพยากรธรรมชาติ
ให้ระบบนิเวศใน และส่ิงแวดล้อม
ชุมชน

7 โครงการลาดตระเวณ สร้างการมีส่วนร่วม จัดกิจกรรม  - 120,000  -  -  - จ้านวนผู้เข้าร่วม ประชาชนมีส่วนร่วม ส้านักปลัด
ป้องกันรักษาป่าไม้ และเครือข่ายระหว่าง ลาดตระเวนในเขต โครงการ ไม่น้อย ในการอนุรักษ์
พื นท่ีต้าบลศรีวิชัย ภาครัฐภาคประชาชน พื นท่ีป่าไม้ กว่าร้อยละ 60 ทรัพยากรธรรมชาติ

เพ่ือป้องกันการ จ้านวน 13 หมู่บ้าน ของเป้าหมาย และส่ิงแวดล้อม
ตัดไม้ท้าลายป่า

เทศบาลต าบลศรีวิชัย อ าเภอล้ี จังหวัดล าพูน

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลต้าบลศรีวิชัย อ้าเภอลี  จังหวัดล้าพูน 193
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แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดล าพูน  ยุทธศาสตร์ท่ี 1 เมืองท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม (Green City Innopolis) 5 เมืองแห่งคุณภาพชีวิต (Quality of Life)

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดล าพูน   ยุทธศาสตร์ท่ี 2 พัฒนาคุณภาพชีวิตและชุมชนท้องถ่ินให้เข้มแข็งบนรากฐานทุนทางวัฒนธรรมชุมชนท้องถ่ิน และความย่ังยืนเชิงนิเวศ

4. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

4.2 แผนงานสาธารณสุข
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) รับผิดชอบ
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงการอาสาสมัคร 1.เพ่ือให้เยาวชนและ 1.สร้างกลุ่มเครือ  -  - 15,000 15,000  - ร้อยละ 70 ของ อาสาสมัครพิทักษ์ กอง
พิทักษ์รักส่ิงแวดล้อม ประชาชนร่วมกิจกรรม ข่ายอาสาสมัคร อาสาสมัครพิทักษ์ ส่ิงแวดล้อมมีความรู้ สาธาณสุข

เป็นอาสาสมัครพิทักษ์ ท้องถ่ินรักษ์โลก ส่ิงแวดล้อมมีการ ความเข้าใจและรู้
ส่ิงแวดล้อมของเทศบาล 2.อบรมให้ความรู้ น าความรู้และไป คุณค่าในเร่ืองทรัพยา
ต าบลศรีวิชัย 3.ท ากิจกรรมอาสา ปฏิบัติในชุมชน กรธรรมชาติและส่ิง
2.เพ่ือด าเนินการให้ สมัครพทักษ์ส่ิงแวด แวดล้อม
ความรู้แก่เยาวชนและ ล้อม เช่น ด้านขยะ
ประชาชนเร่ืองการลด มูลฝอยเป็นขยะ
และการคัดแยกขยะ ออมบุญเสวียนไม้ไผ่
มูลฝอยจากต้นทาง ผ้าป่าขยะรีไซเคิล
ตามหลัการ 3 RS ด้านอนุรักษ์ทรัพยากร

ธรรมชาติ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

เทศบาลต าบลศรีวิชัย อ าเภอล้ี จังหวัดล าพูน

งบประมาณ
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แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดล าพูน  ยุทธศาสตร์ท่ี 1 เมืองท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม (Green City Innopolis) 5 เมืองแห่งคุณภาพชีวิต (Quality of Life)

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดล าพูน   ยุทธศาสตร์ท่ี 2 พัฒนาคุณภาพชีวิตและชุมชนท้องถ่ินให้เข้มแข็งบนรากฐานทุนทางวัฒนธรรมชุมชนท้องถ่ิน และความย่ังยืนเชิงนิเวศ

4. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

4.2 แผนงานสาธารณสุข
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) รับผิดชอบ
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

2 โครงการหมู่บ้านต้นแบบ 1.เพ่ือให้มีการคัดแยก 1.ครัวเรือน  -  - 50,000 100,000  - ร้อยละ 70 ของ ประชาชน ภาครัฐ กอง
การจัดการขยะในชุมชน ขยะมูลฝอยท่ัวไปท่ีต้น สถานท่ีราชการ ครัวเรือนมีการ ภาคเอกชน มีส่วน สาธาณสุข

ทาง(ครัวเรือน) สถานศึกษา วัด คัดแยกขยะเพ่ิมข้ึน ร่วมในการแก้ไข
2.เสริมสร้างจิตส านึก สถานท่ีเอกชน ปัญหาขยะในชุมชน
ในการคัดแยกขยะมูล ในต าบลศรีวิชัย ปัญหาขยะลดลง
ฝอยให้ประชาชนและ
บุคคลท่ัวไป

3 โครงการขยะออมบุญ เพ่ือให้ประชาชรู้จัก 1.กลุ่มเครือข่าย  -  - 10,000  -  - ร้อยละ 70 ของ ประชาชน ภาครัฐ กอง
วิธีการคัดแยกขยะ อาสาสมัครท้องถ่ิน ครัวเรือนมีการ ภาคเอกชน มีส่วน สาธาณสุข
มูลฝอยโดยผ่าน รักษ์โลกในต าบล คัดแยกขยะเพ่ิมข้ึน ร่วมในการแก้ไข
กิจกรรม ขยะออมบุญ ศรีวิชัย ปัญหาขยะในชุมชน

2.โรงเรียนในพ้ืนท่ี ปัญหาขยะลดลง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

เทศบาลต าบลศรีวิชัย อ าเภอล้ี จังหวัดล าพูน

งบประมาณ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลต าบลศรีวิชัย อ าเภอล้ี จังหวัดล าพูน 195



- 196 -

แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดล าพูน  ยุทธศาสตร์ท่ี 1 เมืองท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม (Green City Innopolis) 5 เมืองแห่งคุณภาพชีวิต (Quality of Life)

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดล าพูน   ยุทธศาสตร์ท่ี 2 พัฒนาคุณภาพชีวิตและชุมชนท้องถ่ินให้เข้มแข็งบนรากฐานทุนทางวัฒนธรรมชุมชนท้องถ่ิน และความย่ังยืนเชิงนิเวศ

4. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

4.2 แผนงานสาธารณสุข
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) รับผิดชอบ
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

4 โครงการฝึกอบรมการ 1.เพ่ือให้มีการคัดแยก 1.กลุ่มเครือข่าย  -  - 20,000  -  - ร้อยละ 70 ของ ประชาชน ภาครัฐ กอง
เล้ียงใส้เดือนเพ่ือก าจัด ขยะมูลฝอยท่ัวไปท่ีต้น อาสาสมัครท้องถ่ิน ครัวเรือนมีการ ภาคเอกชน มีส่วน สาธาณสุข
ขยะอินทรีย์เพ่ือผลิต ทาง(ครัวเรือน) รักษ์โลกในต าบล คัดแยกขยะเพ่ิมข้ึน ร่วมในการแก้ไข
ปุ๋ยมูลใส้เดือน 2.เสริมสร้างจิตส านึก ศรีวิชัย ปัญหาขยะในชุมชน

ในการคัดแยกขยะมูล 2.โรงเรียนในพ้ืนท่ี ปัญหาขยะลดลง
ฝอยให้ประชาชนและ
บุคคลท่ัวไป

5 โครงการหมู่บ้านจัดการขยะ เพ่ือให้ความรู้เกียว 1.จัดอบรมให้ความรู้ 25,000  - 50,000 100,000  - ประชาชนร้อยละ ชุมชนมีความสะอาด กอง
แบบองค์รวม กับการก าจัดขยะ เก่ียวกับการจัดขยะใน 70 สามารถแยก และมีรายได้จากการ สาธาณสุข

ท่ีถูกต้อง ชุมชนตามหลักสุขาภิบาล ขยะได้ถูกวิธี คัดแยกขยะใน
2. ประชาชนมีส่วนร่วม ครัวเรือน
ในการด าเนินการจัดการ

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ..2561-2565)

เทศบาลต าบลศรีวิชัย อ าเภอล้ี จังหวัดล าพูน

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลต าบลศรีวิชัย อ าเภอล้ี จังหวัดล าพูน 196
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แบบ ผ 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดล าพูน  ยุทธศาสตร์ท่ี   5 เมืองแห่งคุณภาพชีวิต (Quality of Life)
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดล าพูน   ยุทธศาสตร์ท่ี 2 พัฒนาคุณภาพชีวิตและชุมชนท้องถ่ินให้เข้มแข็งบนรากฐานทุนทางวัฒนธรรมชุมชนท้องถ่ินและความย่ังยืนเชิงนิเวศ

5. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านการศึกษา กีฬา และนันทนาการ
5.1 แผนงานการศึกษา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) รับผิดชอบ
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงการเข้าค่ายคุณธรรม เพ่ือให้นักเรียนมี อบรมให้ความรู้ 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละ 70 เพ่ือให้เด็กนักเรียน กอง
จริยธรรม ความรู้ ปะพฤติตน เก่ียวกับคุณธรรม เด็กนักเรียนใน มีจิตใจท่ีอ่อนน้อม การศึกษา

ให้เป็นคนดีของสังคม จริยธรรม ต าบลศรีวิชัย รู้จักกตัญญูต่อพ่อแม่
และผู้มีพระคุณ

2 โครงการจัดงานวันเด็ก เพ่ือส่งเสริมกิจกรรม จัดกิจกรรมงาน 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 70 เพ่ือให้เด็กนักเรียน กอง
แห่งชาติ ของเด็ก กิจกรรม วันเด็ก โดยมีการ เด็กนักเรียนใน มีความสุข รู้หน้าท่ี การศึกษา

นันทนาการท่ีเสริม แสดงบนเวทีและ ต าบลศรีวิชัย ของตนเองและกล้า
สร้างสติปัญญาและ เล่นเกมส์เข้าฐาน แสดงออก
พัฒนาการท่ีดีให้เด็ก ซุ้มต่างๆ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

เทศบาลต าบลศรีวิชัย อ าเภอล้ี จังหวัดล าพูน

งบประมาณ
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แบบ ผ 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดล าพูน  ยุทธศาสตร์ท่ี   5 เมืองแห่งคุณภาพชีวิต (Quality of Life)
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดล าพูน   ยุทธศาสตร์ท่ี 2 พัฒนาคุณภาพชีวิตและชุมชนท้องถ่ินให้เข้มแข็งบนรากฐานทุนทางวัฒนธรรมชุมชนท้องถ่ินและความย่ังยืนเชิงนิเวศ

5. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านการศึกษา กีฬา และนันทนาการ
5.1 แผนงานการศึกษา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) รับผิดชอบ
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

3 โครงการปลูกจิตส านึก เพ่ือให้นักเรียนมี อบรมให้ความรู้ 10,000  -  -  -  - ร้อยละ 70 โรงเรียนมีความรัก กอง
ประชาธิปไตยในโรงเรียน ความรู้ประชาธิปไตย เก่ียวกับประชา เด็กนักเรียนใน ความสามัคคี การศึกษา

มีความสามัคคี ธิปไตย ให้กับ ต าบลศรีวิชัย ปรองดองสมานฉันท์
มีความยุติธรรม นักเรียน

4 โครงการวันวิชาการ 1.เพ่ือพัฒนาทักษะ จัดกิจกรรมงาน 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ 70 เด็กได้เพ่ิมทักษะทาง กอง
และจัดนิทรรศการเด็กปฐมวัย ทางวิชาการให้กับเด็ก วันเด็ก โดยมีการ เด็กนักเรียนใน วิชาการและครูผู้ดูแล การศึกษา

ปฐมวัย แสดงบนเวทีและ ต าบลศรีวิชัย เด็กได้แสดงออกถึง
2.เพ่ือส่งเสริมการจัด เล่นเกมส์เข้าฐาน ความสมารถ
นิทรรศการผลงาน ซุ้มต่างๆ ของตนเอง
ทางวิชาการของเด็ก

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

เทศบาลต าบลศรีวิชัย อ าเภอล้ี จังหวัดล าพูน
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แบบ ผ 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดล าพูน  ยุทธศาสตร์ท่ี   5 เมืองแห่งคุณภาพชีวิต (Quality of Life)
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดล าพูน   ยุทธศาสตร์ท่ี 2 พัฒนาคุณภาพชีวิตและชุมชนท้องถ่ินให้เข้มแข็งบนรากฐานทุนทางวัฒนธรรมชุมชนท้องถ่ินและความย่ังยืนเชิงนิเวศ

5. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านการศึกษา กีฬา และนันทนาการ
5.1 แผนงานการศึกษา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) รับผิดชอบ
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

5 โครงการค่ายเยาวชนรู้งาน เพ่ือส่งเสริมและพัฒนา จัดกิจกรรมอบรมเพ่ิม -  - 25,000 25,000 25,000 ร้อยละ 70 เด็กเยาวชนได้รู้ กอง
สืบสานตามรอยพระราชด าริ ศักยภาพเด็กเยาวชน ทักษะการเรียนรู้ให้กับ ของเยาวชนใน หลักการทรงงานใน การศึกษา
เทศบาลต าบลศรีวิชัย อ าเภอล้ี ให้เรียนรู้ตามหลักการ เยาวชน ต าบลศรีวิชัย พระราชด าริ
จังหวัดล าพูน ทรงงานในพระราชด าริ เข้าร่วมกิจกรรม

6 โครงการเยาวชนอาสา เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน จัดอบรมให้ความรู้ 30,000  - 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ 70 เด็กมีส่วนร่วมและ กอง
คัดแยกขยะ ให้เยาวขนได้ให้ความ เก่ียวกับการตัดแยกขยะ เด็กนักเรียนใน ด าเนินการคัดแยกขยะ การศึกษา

ส าคัญในการคัดแยกขยะ มีกิจกรรมรณรงค์และ ต าบลศรีวิชัย
ประชาสัมพันธ์ให้ร่วมมือ
กันคัดแยกขยะ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

เทศบาลต าบลศรีวิชัย อ าเภอล้ี จังหวัดล าพูน

งบประมาณ
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แบบ ผ 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดล าพูน  ยุทธศาสตร์ท่ี   5 เมืองแห่งคุณภาพชีวิต (Quality of Life)
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดล าพูน   ยุทธศาสตร์ท่ี 2 พัฒนาคุณภาพชีวิตและชุมชนท้องถ่ินให้เข้มแข็งบนรากฐานทุนทางวัฒนธรรมชุมชนท้องถ่ินและความย่ังยืนเชิงนิเวศ

5. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านการศึกษา กีฬา และนันทนาการ
5.1 แผนงานการศึกษา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) รับผิดชอบ
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

7 โครงการส่งเสริมศักยภาพ เพ่ือจัดหาปัจจัยพ้ืน จัดหาปัจจัยข้ัน 25,000  -  -  -  - นักเรียน ระดับ เด็กนักเรียนได้รับ กอง
การจัดการศึกษาของท้องถ่ิน ฐานท่ีจ าเป็นต่อการ พ้ืนฐานให้กับ ป.1- ม.3 โอกาสทางการศึกษา การศึกษา
(ค่าปัจจัยพ้ืนฐาน ด ารงชีวิตและเพ่ิม นักเรียน ระดับ ท่ียากจน ท่ีสูงข้ึน
ส าหรับเด็กนักเรียน) โอกาสทางการศึกษา ป.1- ม.3 ท่ียากจน ในต าบลศรีวิชัย

8 โครงการส่งเสริม เพ่ือส่งเสริมพัฒนา จัดอบรมและศึกษา 25,000  -  -  -  - ครูผู้ดูแลเด็ก ครูผู้ดูแลเด็กได้พัฒนา กอง
ศักยภาพการจัดการ บุคลากรทางการ ดูงานให้ครูผู้ดูแล จ านวน 15 คน หลักสูตรการเรียน การศึกษา
ศึกษาท้องถ่ิน ศึกษาพัฒนาหลักสูตร ได้เพ่ิมศักยภาพ เสริมทักษะให้เด็ก

กระบวนการเรียนรู้ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

เทศบาลต าบลศรีวิชัย อ าเภอล้ี จังหวัดล าพูน

งบประมาณ
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แบบ ผ 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดล าพูน  ยุทธศาสตร์ท่ี   5 เมืองแห่งคุณภาพชีวิต (Quality of Life)
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดล าพูน   ยุทธศาสตร์ท่ี 2 พัฒนาคุณภาพชีวิตและชุมชนท้องถ่ินให้เข้มแข็งบนรากฐานทุนทางวัฒนธรรมชุมชนท้องถ่ินและความย่ังยืนเชิงนิเวศ

5. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านการศึกษา กีฬา และนันทนาการ
5.1 แผนงานการศึกษา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) รับผิดชอบ
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

9 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย เพ่ือจัดหาอาหาร จัดหาอาหาร 784,000 1,100,000 1,300,000 1,400,000 1,450,000 เด็กนักเรียน เด็กนักเรียนได้รับ กอง
การบริหารสถานศึกษา กลางวันให้กับศูนย์ กลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อาหารกลางวัน การศึกษา

พัฒนาเด็กเล็ก ครบถ้วน 5 หมู่

10 โครงการหนูน้อยคนเก่ง เพ่ือเพ่ิมศักยภาพให้ จัดกิจกรรมและ 5,000 12,000 20,000 20,000 20,000 เด็กนักเรียน เด็กได้พัฒนา กอง
เด็กศูนย์พัฒนา ศึกษาดูงานให้เด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก การเรียนรู้เพ่ือเสริม การศึกษา
เด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทักษะให้เด็กศูนย์

ได้เพ่ิมศักยภาพ พัฒนาเด็กเล็ก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

เทศบาลต าบลศรีวิชัย อ าเภอล้ี จังหวัดล าพูน

งบประมาณ
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แบบ ผ 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดล าพูน  ยุทธศาสตร์ท่ี   5 เมืองแห่งคุณภาพชีวิต (Quality of Life)
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดล าพูน   ยุทธศาสตร์ท่ี 2 พัฒนาคุณภาพชีวิตและชุมชนท้องถ่ินให้เข้มแข็งบนรากฐานทุนทางวัฒนธรรมชุมชนท้องถ่ินและความย่ังยืนเชิงนิเวศ

5. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านการศึกษา กีฬา และนันทนาการ
5.1 แผนงานการศึกษา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) รับผิดชอบ
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

11 โครงการห้องเรียน เพ่ือจัดกิจกรรมให้กับ จัดกิจกรรมให้เด็ก 20,000 20,000  -  -  - เด็กนักเรียน เด็กนักเรียนและผู้ กอง
พ่อแม่เพ่ือสุขภาพ พ่อแม่ผู้ปกครองได้ท า นักเรียนและผู้ปก ศูนย์พัฒนาเด็ก ปกครองได้มีความรัก การศึกษา
สานสัมพันธ์ของลูกรัก กิจกรรมร่วมกัน ครองได้ร่วมท า เล็ก สานสัมพันธ์ระหว่าง

กิจกรรม วัย

12 โครงการอนุรักษ์และ เพ่ือให้ความรู้ ความ สร้างฝายชะลอน้ า 15,000  -  -  -  - ร้อยละ 70ของ ประชาชนได้ท า กอง
พัฒนาส่ิงแวดล้อม เข้าใจและการมี ปลูกป่าร่วมกับ ประชาชนมีส่วน กิจกรรมสร้างฝาย การศึกษา

ส่วนร่วมในการ ชุมชน ร่วมในการท า มีส่วนร่วมอนุรักษ์
อนุรักษ์ธรรมชาติ กิจกรรม ธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)
เทศบาลต าบลศรีวิชัย อ าเภอล้ี จังหวัดล าพูน

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลต าบลศรีวิชัย อ าเภอล้ี จังหวัดล าพูน 202
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แบบ ผ 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดล าพูน  ยุทธศาสตร์ท่ี   5 เมืองแห่งคุณภาพชีวิต (Quality of Life)
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดล าพูน   ยุทธศาสตร์ท่ี 2 พัฒนาคุณภาพชีวิตและชุมชนท้องถ่ินให้เข้มแข็งบนรากฐานทุนทางวัฒนธรรมชุมชนท้องถ่ินและความย่ังยืนเชิงนิเวศ

5. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านการศึกษา กีฬา และนันทนาการ
5.1 แผนงานการศึกษา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) รับผิดชอบ
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

13 โครงการอบรมพล 1.เพ่ือเพ่ิมศักยภาพให้ 1.ฝึกอบรมให้ความ 15,000  -  -  -  - เด็กนักเรียน เด็กนักเรียนในเขต กอง
เมืองดีวิถีประชาธิปไตย เด็กนักรียนมีความรู้ รู้ด้านประชาธิปไตย ร้อยละ 70 เทศบาลต าบลศรีวิชัย การศึกษา

ความเข้าใจเก่ียวกับ ให้กับนักเรียน ได้รับความรู้ ได้เข้ามามีส่วนร่วม
ประชาธิปไตยใน เก่ียวกับประชาธิปไตย ในกิจกรรม
โรงเรียน ในโรงเรียน

14 โครงการแข่งขันกีฬา เพ่ือเสริมสร้างการ เด็กนักเรียนศูนย์ 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 เด็กนักเรียนศูนย์ เด็กนักเรียนศูนย์ กอง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในต าบล ออกก าลังกาย รู้จัก พัฒนาเด็กเล็กใน พัฒนาเด็กเล็ก พัฒนาเด็กเล็กได้ การศึกษา
ศรีวิชัย การเล่นกีฬาเป็นทีม ต าบลศรีวิชัย ร้อยละ 70 รู้จักการเล่นกีฬา

รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย ได้เข้าร่วมกิจกรรม เป็นทีม การออก
ก าลังกาย

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

เทศบาลต าบลศรีวิชัย อ าเภอล้ี จังหวัดล าพูน

งบประมาณ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลต าบลศรีวิชัย อ าเภอล้ี จังหวัดล าพูน 203
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แบบ ผ 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดล าพูน  ยุทธศาสตร์ท่ี   5 เมืองแห่งคุณภาพชีวิต (Quality of Life)
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดล าพูน   ยุทธศาสตร์ท่ี 2 พัฒนาคุณภาพชีวิตและชุมชนท้องถ่ินให้เข้มแข็งบนรากฐานทุนทางวัฒนธรรมชุมชนท้องถ่ินและความย่ังยืนเชิงนิเวศ

5. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านการศึกษา กีฬา และนันทนาการ
5.1 แผนงานการศึกษา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) รับผิดชอบ
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

15 โครงการแข่งขันกีฬา เพ่ือให้ประชาชนได้ แข่งขันกีฬาฟุตบอล 150,000  - 150,000 150,000 150,000 มีผู้เข้าร่วม ผู้เข้าร่วมแข่งขันมี กอง
ประชาชนสัมพันธ์เทศบาล ออกก าลังกายและ วอลเลย์บอล ร้อยละ 70 สุขภาพร่างกายท่ี การศึกษา
ต าบลศรีวิชัย เพ่ือเช่ือมความสามัคคี ตะกร้อ เปตอง แข็งแรง

ในหมู่บ้าน

16 โครงการจัดส่งนักกีฬา เพ่ือเสริมสร้างการ แข่งขันกีฬาฟุตบอล 50,000  - 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 70 ได้ พนักงานและผู้บริหาร กอง
เข้าแข่งขันกีฬากับ ออกก าลังกาย รู้จัก วอลเลย์บอล เข้าร่วมกิจกรรม สมาชิกสภาได้ออก การศึกษา
หน่วยงานอ่ืน การเล่นกีฬาเป็นทีม เปตอง ก าลังกาย และสร้าง

รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย ความสามัคคีใน
องค์กร

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)
เทศบาลต าบลศรีวิชัย อ าเภอล้ี จังหวัดล าพูน

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
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แบบ ผ 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดล าพูน  ยุทธศาสตร์ท่ี   5 เมืองแห่งคุณภาพชีวิต (Quality of Life)
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดล าพูน   ยุทธศาสตร์ท่ี 2 พัฒนาคุณภาพชีวิตและชุมชนท้องถ่ินให้เข้มแข็งบนรากฐานทุนทางวัฒนธรรมชุมชนท้องถ่ินและความย่ังยืนเชิงนิเวศ

5. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านการศึกษา กีฬา และนันทนาการ
5.1 แผนงานการศึกษา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) รับผิดชอบ
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

17 โครงการเยาวชน เพ่ือให้เยาวชนได้รู้จัก จัดกิจกรรมให้ 20,000  -  -  -  - มีเยาวชนเข้าร่วม เยาวชนได้เรียนรู้ กอง
อนุรักษ์ขนมไทยโบราณ การท าขนมไทย เยาวชนได้เรียนรู้ ร้อยละ 70 การท าขนมไทย การศึกษา

โบราณและต่อยอด วิธีการท าขนมไทย เป็นไปตาม โบราณและต่อยอด
ท าเป็นรายได้เสริม โบราณ วัตุประสงค์ท่ีต้ังไว้ ท าเป็นอาชีพเสริมได้
ในวัยเรียนได้

18 โครงการส่งเสริม เพ่ือเทิดทูนสถาบัน จัดท าซุ้มเฉลิม 20,000  -  -  -  - เทศบาลต าบล ได้เทิดทูนสถาบัน กอง
กิจกรรมวันส าคัญ พระมหากษัตริย์ พระเกียรติฯ ศรีวิชัย พระมหากษัตริย์ การศึกษา
วันเฉลิมพระเกียรติ ประดับธงชาติและ ให้ประชาชได้ลงนาม

ธงตราสัญลักษ์ ถวายพระพร
ผูกผ้ารอบร้ัวส านักงาน

เทศบาลต าบลศรีวิชัย อ าเภอล้ี จังหวัดล าพูน

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลต าบลศรีวิชัย อ าเภอล้ี จังหวัดล าพูน 205
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แบบ ผ 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดล าพูน  ยุทธศาสตร์ท่ี   5 เมืองแห่งคุณภาพชีวิต (Quality of Life)
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดล าพูน   ยุทธศาสตร์ท่ี 2 พัฒนาคุณภาพชีวิตและชุมชนท้องถ่ินให้เข้มแข็งบนรากฐานทุนทางวัฒนธรรมชุมชนท้องถ่ินและความย่ังยืนเชิงนิเวศ

5. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านการศึกษา กีฬา และนันทนาการ
5.1 แผนงานการศึกษา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) รับผิดชอบ
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

19 โครงการอบรมทักษะ เพ่ือให้เยาวชนได้รู้จัก 1.จัดอบรมให้ 75,000 100,000 100,000  -  - มีผู้เข้าร่วม เยาวชนได้มีความรู้ กอง
ชีวิตตามแนวของ การสร้างอาชีพและ ความรู้เก่ียวกับ ร้อยละ 70 และทักษะในการ การศึกษา
ปรัชญาเศรษฐกิจ สร้างรายได้เสริม การปลูกพืชผัก เป็นไปตาม ประกอบอาชีพสร้าง
พอเพียงเด็กและ ในวัยเรียน สวนครัว การท า วัตุประสงค์ท่ีต้ังไว้ รายได้เสริม
เยาวชนต าบลศรีวิชัย บัญชีรับจ่าย

20 โครงการค่ายอบรมเยาวชน เพ่ือสร้างจิตส านึกให้ จัดอบรมให้ความรู้ 50,000  -  -  -  - ร้อยละ 70 ปัญหายาเสพติด กอง
วัยใสร่วมใจป้องกัน เยาวชนมีส่วนร่วมใน เก่ียวกับโทษของ โครงการบรรลุ ลดลงจากกลุ่ม การศึกษา
และห่างไกลยาเสพติด การแก้ไขป้องกันยา ยาเสพติด วัตถุประสงค์ เยาวชน

เสพติดในกลุ่มวัยรุ่น

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

เทศบาลต าบลศรีวิชัย อ าเภอล้ี จังหวัดล าพูน

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลต าบลศรีวิชัย อ าเภอล้ี จังหวัดล าพูน 206
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แบบ ผ 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดล าพูน  ยุทธศาสตร์ท่ี   5 เมืองแห่งคุณภาพชีวิต (Quality of Life)
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดล าพูน   ยุทธศาสตร์ท่ี 2 พัฒนาคุณภาพชีวิตและชุมชนท้องถ่ินให้เข้มแข็งบนรากฐานทุนทางวัฒนธรรมชุมชนท้องถ่ินและความย่ังยืนเชิงนิเวศ

5. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านการศึกษา กีฬา และนันทนาการ
5.1 แผนงานการศึกษา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) รับผิดชอบ
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

21 โครงการเยาวชนอาสา เพ่ือสร้างจิตส านึกให้ จัดอบรมให้ความรู้ - 20,000 20,000 20,000 20,000 มีผู้เข้าร่วม ปริมาณขยะลดลง กอง
คัดแยกขยะ เยาวชนมีส่วนร่วมใน เก่ียวกับการคัดแยกขยะ ร้อยละ 70 เยาวชนมีจิตส านึกท่ีดี การศึกษา

การคัดแยกขยะในชุมชน เป็นไปตาม ในการคัดแยกขยะ
วัตุประสงค์ท่ีต้ังไว้

22 โครงการเข้าค่ายอบรม เพ่ือสร้างจิตส านึกให้ จัดอบรมให้ความรู้ 70,000  -  -  -  - มีผู้เข้าร่วม เยาวชนได้มีหลัก กอง
คุณธรรมจริยธรรม เยาวชนมีส่วนร่วมใน เก่ียวกับคุณธรรม ร้อยละ 70 ด าเนินชีวิตให้มี การศึกษา
เฉลิมพระเกียรติเด็ก การประพฤติตนเป็น จริยธรรม เป็นไปตาม คุณธรรมจริยธรรม
นักเรียนโรงเรียนใน แบบอย่างท่ีดี วัตุประสงค์ท่ีต้ังไว้
ต าบลศรีวิชัย

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

เทศบาลต าบลศรีวิชัย อ าเภอล้ี จังหวัดล าพูน

งบประมาณ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลต าบลศรีวิชัย อ าเภอล้ี จังหวัดล าพูน 207
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แบบ ผ 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดล าพูน  ยุทธศาสตร์ท่ี   5 เมืองแห่งคุณภาพชีวิต (Quality of Life)
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดล าพูน   ยุทธศาสตร์ท่ี 2 พัฒนาคุณภาพชีวิตและชุมชนท้องถ่ินให้เข้มแข็งบนรากฐานทุนทางวัฒนธรรมชุมชนท้องถ่ินและความย่ังยืนเชิงนิเวศ

5. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านการศึกษา กีฬา และนันทนาการ
5.1 แผนงานการศึกษา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) รับผิดชอบ
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

23 โครงการเข้าค่ายล้าง เพ่ือสร้างจิตส านึกให้ จัดอบรมให้ความรู้  - 30,000 30,000 30,000 30,000 มีผู้เข้าร่วม เยาวชนได้มีหลัก กอง
พิษล้างใจ พิชิตปัญหา เยาวชนมีส่วนร่วมใน เก่ียวกับโทษของ ร้อยละ 70 ด าเนินชีวิตให้มี การศึกษา
ยาเสพติด การแก้ไขป้องกันยา ยาเสพติดและ เป็นไปตาม คุณธรรมจริยธรรม

เสพติดในกลุ่มวัยรุ่น คุณธรรมจริยธรรม วัตุประสงค์ท่ีต้ังไว้
เป็นแบบอย่างท่ีดี

24 โครงการทัศนศึกษา เพ่ือเพ่ิมศักยภาพให้ จัดอบรมและศึกษา  - 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละ 70 ครูและนักเรียนได้น า กอง
แหล่งเรียนรู้นอก คุณครูและเด็ก ดูงานนอกสถานท่ี โครงการบรรลุ ความรู้และเทคนิค การศึกษา
สถานท่ีของศูนย์ นักเรียนในศูนย์พัฒนา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก วัตถุประสงค์ ใหม่ๆมาปรับใช้
พัฒนาเด็กเล็ก เด็กเล็ก ดีเด่น พัฒนาการและ

เสริมจินตนาการ

เด็กเล็ก

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)
เทศบาลต าบลศรีวิชัย อ าเภอล้ี จังหวัดล าพูน

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
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แบบ ผ 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดล าพูน  ยุทธศาสตร์ท่ี   5 เมืองแห่งคุณภาพชีวิต (Quality of Life)
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดล าพูน   ยุทธศาสตร์ท่ี 2 พัฒนาคุณภาพชีวิตและชุมชนท้องถ่ินให้เข้มแข็งบนรากฐานทุนทางวัฒนธรรมชุมชนท้องถ่ินและความย่ังยืนเชิงนิเวศ

5. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านการศึกษา กีฬา และนันทนาการ
5.1 แผนงานการศึกษา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) รับผิดชอบ
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

25 โครงการแม่ครัวตัวน้อย เพ่ือเสริมสร้างสติ จัดอบรมให้ความรู้  - 20,000  -  -  - มีผู้เข้าร่วม เด็กเล็กสามารถ กอง
ปัญญา การท าอาหาร เก่ียวกับโภชนาการ ร้อยละ 70 ท าอาหารได้ การศึกษา
อย่างง่ายๆได้ และท าอาหารอย่าง เป็นไปตาม

ง่ายได้ วัตุประสงค์ท่ีต้ังไว้

26 โครงการบริการรถรับ-ส่ง เพ่ือใช้ส าหรับรับ-ส่ง เด็กนักเรียนใน 372,000 372,000 380,000 408,000 408,000 ร้อยละ 70 เด็กนักเรียนใน กอง
นักเรียนในศูนย์พัฒนา เด็กนักเรียนในศูนย์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โครงการบรรลุ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก การศึกษา
เด็กเล็กต าบลศรีวิชัย พัฒนาเด็กเล็กต าบล- ต าบลศรีวิชัย วัตถุประสงค์ท่ีต้ังไว้ มีรถบริการรับ-ส่ง

ศรีวิชัย

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

เทศบาลต าบลศรีวิชัย อ าเภอล้ี จังหวัดล าพูน

งบประมาณ
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แบบ ผ 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดล าพูน  ยุทธศาสตร์ท่ี   5 เมืองแห่งคุณภาพชีวิต (Quality of Life)
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดล าพูน   ยุทธศาสตร์ท่ี 2 พัฒนาคุณภาพชีวิตและชุมชนท้องถ่ินให้เข้มแข็งบนรากฐานทุนทางวัฒนธรรมชุมชนท้องถ่ินและความย่ังยืนเชิงนิเวศ

5. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านการศึกษา กีฬา และนันทนาการ
5.1 แผนงานการศึกษา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) รับผิดชอบ
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

27 โครงการศึกษาดูงาน เพ่ือส่งเสริมและเพ่ิม จัดส่งครูผู้ดูแลเด็ก  - 30,000  -  -  - มีผู้เข้าร่วม ครูผู้ดูแลเด็กได้รับ กอง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบ ศักยภาพครูผู้ดูแลเด็ก ไปศึกษาดูงานศูนย์ ร้อยละ 70 ปรพโยชน์จากการ การศึกษา

พัฒนาเด็กเล็กต้น เป็นไปตาม เข้ารับการศึกษาดู
แบบ วัตุประสงค์ท่ีต้ังไว้ งานน าเทคนิคมาปรับ

ใช้ให้มีประสอทธิภาพ
มากข้ึน

28 โครงการฝึกซ้อมแผน เพ่ือเป็นการเสริมสร้าง 1.ฝึกซ้อมแผน  -  - 5,000  -  - ร้อยละ 70 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กอง
ป้องกันและระงับอัคคี ชุมชนและเตรียมความ ป้องกันและระงับ โครงการบรรลุ ได้รับการดูแลและ การศึกษา
ภัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก พร้อมรับมือภัยต่างๆ อัคคีภัยในศูนย์ วัตถุประสงค์ท่ีต้ังไว้ รู้วิธีการเตรียม

ท่ีจะเกิดข้ึนได้อย่างถูกวิธี พัฒนาเด็กเล็ก ความพร้อมรับมือกับ
ภัยต่างๆท่ีจะเกิดข้ึน
อย่างถูกวิธี

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)
เทศบาลต าบลศรีวิชัย อ าเภอล้ี จังหวัดล าพูน

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
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แบบ ผ 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดล าพูน  ยุทธศาสตร์ท่ี   5 เมืองแห่งคุณภาพชีวิต (Quality of Life)
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดล าพูน   ยุทธศาสตร์ท่ี 2 พัฒนาคุณภาพชีวิตและชุมชนท้องถ่ินให้เข้มแข็งบนรากฐานทุนทางวัฒนธรรมชุมชนท้องถ่ินและความย่ังยืนเชิงนิเวศ

5. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านการศึกษา กีฬา และนันทนาการ
5.1 แผนงานการศึกษา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) รับผิดชอบ
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

29 โครงการค่ายเยาวชนรู้งาน เพ่ือน าเอาหลักปรัชญา เยาวชนต าบลศรีวิชัย  - 30,000 30,000 30,000 30,000 เยาวชนต าบลศรีวิชัย เยาวชนต าบล กอง

สืบสานตามรอยพระราชด าริ ในพระราชด าริมาปรับ เข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 7๐ เข้าร่วม ศรีวิชัย สามารถน า การศึกษา
เทศบาลต าบลศรีวิชัย ใช้ในชีวิตประจ าวัน กิจกรรมค่ายคุณธรรม หลักปรัชญาใน

จริยธรรม พระราชด าริมาใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน และ
สืบสานแนวทาง
พระราชด าริได้

30 โครงการจัดหาส่ือการ เพ่ือจ่ายเป็นค่าส่ือการ จัดหาส่ือการเรียน 202,300 195,500 250,000 250,000 250,000 ร้อยละ 70 เด็กนักเรียนใน กอง
เรียนการสอนส าหรับ เรียนการสอนของเด็ก การสอนส าหรับเด็ก โครงการบรรลุ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก การศึกษา
เด็กในศูนย์พัฒนาเด็ก นักเรียนในศูนย์พัฒนา ในศูนย์พัฒนาเด็ก- วัตถุประสงค์ท่ีต้ังไว้ มีส่ือการเรียนการ
เล็กเทศบาลต าบลศรีวิชัย เด็กเล็กต าบลศรีวิชัย เล็กเทศบาลต าบล การสอนใช้

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

เทศบาลต าบลศรีวิชัย อ าเภอล้ี จังหวัดล าพูน

งบประมาณ
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แบบ ผ 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดล าพูน  ยุทธศาสตร์ท่ี   5 เมืองแห่งคุณภาพชีวิต (Quality of Life)
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดล าพูน   ยุทธศาสตร์ท่ี 2 พัฒนาคุณภาพชีวิตและชุมชนท้องถ่ินให้เข้มแข็งบนรากฐานทุนทางวัฒนธรรมชุมชนท้องถ่ินและความย่ังยืนเชิงนิเวศ

5. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านการศึกษา กีฬา และนันทนาการ
5.1 แผนงานการศึกษา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) รับผิดชอบ
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

31 โครงการค่าจัดการ เพ่ือจ่ายค่าจัดการเรียน ค่าหนังสือเรียน  - 105,090 169,500 169,500 169,500 ร้อยละ 70 เด็กนักเรียนได้รับ กอง
เรียนการสอน ในศูนย์ การสอนส าหรับเด็ก เคร่ืองแบบนักเรียน โครงการบรรลุ ค่าหนังสือเรียน การศึกษา
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล อายุ 3-5 ปี ในศูนย์ ค่าอุปกรณ์การเรียน วัตถุประสงค์ท่ีต้ังไว้ เคร่ืองแบบนักเรียน
ต าบลศรีวิชัย พัฒนาเด็กเล็กต าบล- ค่ากิจกรรมพัฒนา ค่าอุปกรณ์การเรียน

ศรีวิชัย  ผู้เรียน ค่ากิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน

32 โครงการอบรมทักษะชีวิต เพ่ือส่งเสริมให้ยึดหลัก เทศบาลร่วมกับ  -  - 20,000  -  - ร้อยละ 70 เด็กและเยาวชน กอง
ตามแนวปรัชญาเศรษกิจ การด ารงชีวิตตาม ประชาชน เด็ก โครงการบรรลุ ร้อยละ 85% การศึกษา
พอเพียง เด็กและเยาวชน แบบเศรษฐกิจพอ และเยาวชน วัตถุประสงค์ท่ีต้ังไว้ ด ารงชีวิตตามแนว
ต าบลศรีวิชัย เพียง ในต าบลศรีวิชัย ปรัชญาเศรษฐกิจ
โรงเรียนบ้านแม่ป้อกใน พอเพียง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

เทศบาลต าบลศรีวิชัย อ าเภอล้ี จังหวัดล าพูน

งบประมาณ
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แบบ ผ 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดล าพูน  ยุทธศาสตร์ท่ี   5 เมืองแห่งคุณภาพชีวิต (Quality of Life)
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดล าพูน   ยุทธศาสตร์ท่ี 2 พัฒนาคุณภาพชีวิตและชุมชนท้องถ่ินให้เข้มแข็งบนรากฐานทุนทางวัฒนธรรมชุมชนท้องถ่ินและความย่ังยืนเชิงนิเวศ

5. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านการศึกษา กีฬา และนันทนาการ
5.1 แผนงานการศึกษา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) รับผิดชอบ
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

33 โครงการอบรมทักษะชีวิต เพ่ือส่งเสริมให้ยึดหลัก เทศบาลร่วมกับ  -  - 28,000  -  - ร้อยละ 70 เด็กและเยาวชน กอง
ตามแนวปรัชญาเศรษกิจ การด ารงชีวิตตาม ประชาชน เด็ก โครงการบรรลุ ร้อยละ 85% การศึกษา
พอเพียง เด็กและเยาวชน แบบเศรษฐกิจพอ และเยาวชน วัตถุประสงค์ท่ีต้ังไว้ ด ารงชีวิตตามแนว
ต าบลศรีวิชัย  เพียง ในต าบลศรีวิชัย ปรัชญาเศรษฐกิจ
 โรงเรียนบ้านปาง พอเพียง

34 โครงการอบรมทักษะชีวิต เพ่ือส่งเสริมให้ยึดหลัก เทศบาลร่วมกับ  -  - 20,000  -  - ร้อยละ 70 เด็กและเยาวชน กอง
ตามแนวปรัชญาเศรษกิจ การด ารงชีวิตตาม ประชาชน เด็ก โครงการบรรลุ ร้อยละ 85% การศึกษา
พอเพียง เด็กและเยาวชน แบบเศรษฐกิจพอ และเยาวชน วัตถุประสงค์ท่ีต้ังไว้ ด ารงชีวิตตามแนว
ต าบลศรีวิชัย เพียง ในต าบลศรีวิชัย ปรัชญาเศรษฐกิจ
โรงเรียนห้วยบง พอเพียง

เทศบาลต าบลศรีวิชัย อ าเภอล้ี จังหวัดล าพูน

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลต าบลศรีวิชัย อ าเภอล้ี จังหวัดล าพูน 213
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แบบ ผ 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดล าพูน  ยุทธศาสตร์ท่ี   5 เมืองแห่งคุณภาพชีวิต (Quality of Life)
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดล าพูน   ยุทธศาสตร์ท่ี 2 พัฒนาคุณภาพชีวิตและชุมชนท้องถ่ินให้เข้มแข็งบนรากฐานทุนทางวัฒนธรรมชุมชนท้องถ่ินและความย่ังยืนเชิงนิเวศ

5. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านการศึกษา กีฬา และนันทนาการ
5.1 แผนงานการศึกษา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) รับผิดชอบ
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

35 โครงการอบรมทักษะชีวิต เพ่ือส่งเสริมให้ยึดหลัก เทศบาลร่วมกับ  -  - 28,000  -  - ร้อยละ 70 เด็กและเยาวชน กอง
ตามแนวปรัชญาเศรษกิจ การด ารงชีวิตตาม ประชาชน เด็ก โครงการบรรลุ ร้อยละ 85% การศึกษา
พอเพียง เด็กและเยาวชน แบบเศรษฐกิจพอ และเยาวชน วัตถุประสงค์ท่ีต้ังไว้ ด ารงชีวิตตามแนว
ต าบลศรีวิชัย  เพียง ในต าบลศรีวิชัย ปรัชญาเศรษฐกิจ
โรงเรียนบ้านแม่ป้อก พอเพียง

36 โครงการไหว้ครู เพ่ือให้นักเรีนได้แสดง เด็กนักเรียนระดับ  -  - 10,000 10,000 10,000 ร้อยละ 70 นักเรียนระดับปฐมวัย กอง
ออกถึงความกตัญญู ปฐมวัย ศพด. โครงการบรรลุ ศพด.เทศบาลต าบล การศึกษา
ต่อครู เทศบาลต าบลศรีวิชัย วัตถุประสงค์ท่ีต้ังไว้ ศรีวิชัยได้แสดงออก

ถึงการมีความกตัญญู

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

เทศบาลต าบลศรีวิชัย อ าเภอล้ี จังหวัดล าพูน

งบประมาณ
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แบบ ผ 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดล าพูน  ยุทธศาสตร์ท่ี   5 เมืองแห่งคุณภาพชีวิต (Quality of Life)
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดล าพูน   ยุทธศาสตร์ท่ี 2 พัฒนาคุณภาพชีวิตและชุมชนท้องถ่ินให้เข้มแข็งบนรากฐานทุนทางวัฒนธรรมชุมชนท้องถ่ินและความย่ังยืนเชิงนิเวศ

5. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านการศึกษา กีฬา และนันทนาการ
5.1 แผนงานการศึกษา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) รับผิดชอบ
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

37 โครงการประชุมผู้ เพ่ือเป็นการท าความ ผู้ปกครองเด็ก  -  - 10,000 10,000 10,000 ร้อยละ 70 ผู้ปครองได้รับทราบ กอง
ปกครองศูนย์พัฒนา เข้าใจเก่ียวกับการจัด เรียนระดับปฐมวัย โครงการบรรลุ และเข้าใจเก่ียวกับ การศึกษา
เด็กเล็กเทศบาลต าบล- การศึกษาของเด็กระดับ วัตถุประสงค์ท่ีต้ังไว้ การจัดการศึกษา
ศรีวิชัย ปฐมวัย ระดับปฐมวัย

38 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เพ่ือเป็นการส่งเสริม จัดอบรมให้ความรู้  -  -  - 10,000  - ร้อยละ 70 ครูในศูนย์พัฒนา กอง
การดูแลและเทคนิค ความรู้ให้กับครูใน แก่ครูศูนย์พัฒนา โครงการบรรลุ เด็กเล็กได้เพ่ิมทักษะ การศึกษา
การสอนเด็กเล็กให้มี ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เด็กเล็กเทศบาล วัตถุประสงค์ท่ีต้ังไว้ ความรู้ในการดูแล
พัฒนาการเหมาะสมตามวัย ต าบลศรีวิชัย เด็กระดับปฐมวัย

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

เทศบาลต าบลศรีวิชัย อ าเภอล้ี จังหวัดล าพูน

งบประมาณ
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แบบ ผ 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดล าพูน  ยุทธศาสตร์ท่ี   5 เมืองแห่งคุณภาพชีวิต (Quality of Life)
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดล าพูน   ยุทธศาสตร์ท่ี 2 พัฒนาคุณภาพชีวิตและชุมชนท้องถ่ินให้เข้มแข็งบนรากฐานทุนทางวัฒนธรรมชุมชนท้องถ่ินและความย่ังยืนเชิงนิเวศ

5. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านการศึกษา กีฬา และนันทนาการ
5.1 แผนงานการศึกษา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) รับผิดชอบ
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

39 โครงการป้องกันโรค เพ่ือให้ความรู้แก่ผู้ปก- จัดอบรมให้ความรู้  -  - 15,000 15,000 15,000 ร้อยละ 70 ผู้ปกครองได้ทราบ กอง

โรคติดต่อภายในศูนย์ ครองและครู และ แก่ผู้ปกครอง  ครู โครงการบรรลุ ถึงปัญหา/การป้อง การศึกษา

พัฒนาเด็กเล็ก สามารถป้องกันโรค และผู้ท่ีเก่ียวข้อง วัตถุประสงค์ท่ีต้ังไว้ กันโรคติดต่อท่ีจะ

ติดต่อได้อย่างถูกวิธี เกิดกับเด็ก

40 โครงการจัดกิจกรรม จัดกิจกรรม/โครงการ กิจกรรม/โครงการ  -  - 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ 70 เด็กและประชาชน กอง

พิเศษ/โครงการตามนโยบาย พิเศษตามนโยบายเร่ง พิเศษตามนโยบาย โครงการบรรลุ ได้ร่วมกิจกรรม/ การศึกษา

รัฐบาล/จังหวัด/อ าเภอ/ ด่วนของรัฐบาล/จังหวัด เร่งด่วนของรัฐบาล/ วัตถุประสงค์ท่ีต้ังไว้ โครงการตามนโยบาย

ท่ีเก่ียวข้องกับนโยบาย อ าเภอ ท่ีเก่ียวข้องกับ จังหวัด/อ าเภอ/ท่ีเก่ียว เร่งด่วนของรัฐบาล

ทางการศึกษา นโยบายทางการศึกษา จังหวัด อ าเภอท่ีเก่ียว

ข้องกับนโยบาย

ทางการศึกษา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

เทศบาลต าบลศรีวิชัย อ าเภอล้ี จังหวัดล าพูน

งบประมาณ
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แบบ ผ 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดล าพูน  ยุทธศาสตร์ท่ี   5 เมืองแห่งคุณภาพชีวิต (Quality of Life)
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดล าพูน   ยุทธศาสตร์ท่ี 2 พัฒนาคุณภาพชีวิตและชุมชนท้องถ่ินให้เข้มแข็งบนรากฐานทุนทางวัฒนธรรมชุมชนท้องถ่ินและความย่ังยืนเชิงนิเวศ

5. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านการศึกษา กีฬา และนันทนาการ
5.1 แผนงานการศึกษา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) รับผิดชอบ
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

41 โครงการปฐมพยาบาล เพ่ือพัฒนาบุคลากร จัดอบรมการปฐม  -  -  - 6,500  - ร้อยละ 70 ครูและผู้ท่ีได้รับ กอง
เบ้ืองต้น ให้มีความรู้ในเร่ือง พยาบาลเบ้ืองต้น โครงการบรรลุ การอบรมได้รับ การศึกษา

ของการปฐมพยาบาล ให้กับครูและ วัตถุประสงค์ท่ีต้ังไว้ ความรู้และสามารถ
เบ้ืองต้นได้ บุคลากรท่ีเก่ียวข้อง น าไปปฏิบัติได้

42 โครงการอบรมการป้องกัน เพ่ือเป็นการให้ความรู้ อบรมให้ความรู้และ  - 20,000  - 20,000  - ร้อยละ 70 ครู  ผู้ปกครอง กอง
เด็กจมน้ า กับครู ผู้ปกครอง ปฏิบัติจริงกรณีท่ี โครงการบรรลุ มีความรู้เร่ืองการ การศึกษา

มีเหตุเด็กจมน้ า วัตถุประสงค์ท่ีต้ังไว้ เด็กจมน้ า

43 โครงการ กิน กอด เล่น เล่า เพ่ือส่งเสริมพัฒนาการ ผู้ปกครองและ  -  - 5,000  -  - ร้อยละ 70 ผู้ปกครองและเด็ก กอง
ท้ังส่ีด้านท้ังทางด้าน นักเรียนได้ร่วมกัน โครงการบรรลุ ร่วมกันท ากิจกรรม การศึกษา
ร่างกาย  อารมณ์ สังคม ท ากิจกรรม วัตถุประสงค์ท่ีต้ังไว้ ได้อย่างมีความสุข
สติปัญญา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

เทศบาลต าบลศรีวิชัย อ าเภอล้ี จังหวัดล าพูน

งบประมาณ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลต าบลศรีวิชัย อ าเภอล้ี จังหวัดล าพูน 217



- 218 -

แบบ ผ 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดล าพูน  ยุทธศาสตร์ท่ี   5 เมืองแห่งคุณภาพชีวิต (Quality of Life)
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดล าพูน   ยุทธศาสตร์ท่ี 2 พัฒนาคุณภาพชีวิตและชุมชนท้องถ่ินให้เข้มแข็งบนรากฐานทุนทางวัฒนธรรมชุมชนท้องถ่ินและความย่ังยืนเชิงนิเวศ

5. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านการศึกษา กีฬา และนันทนาการ
5.1 แผนงานการศึกษา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) รับผิดชอบ
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

44 โครงการขยับกายสบายชีวิ  เพ่ือส่งเสริมพัฒนาการ เด็กนักเรียเข้าร่วม  -  -  - 7,000  - ร้อยละ 70 เด็กนักเรียนมีร่าง- กอง
ท้ง 4 ด้าน ท้ังทางด้าน กิจกรรมการเต้นแอโรบิค โครงการบรรลุ กายท่ีสมบูรณ์ การศึกษา
ร่างกาย  อารมณ์ สังคม วัตถุประสงค์ท่ีต้ังไว้ แข็งแรง
และสติปัญญา

45 โครงการส่งเสริมพัฒนา เพ่ือส่งเสริมพัฒนาการ ครูเป็นผู้ประเมิน  -  - 10,000 10,000 10,000 ร้อยละ 70 เด็กนักเรียนระดับ กอง
การเด็กปฐมวัย ของเด็กระดับปฐมวัย พัฒนาการของเด็ก โครงการบรรลุ ปฐมวัยได้รับการ การศึกษา

ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก วัตถุประสงค์ท่ีต้ังไว้ ประเมินพัฒนา
อย่างถูกต้อง

เทศบาลต าบลศรีวิชัย อ าเภอล้ี จังหวัดล าพูน

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)
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แบบ ผ 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดล าพูน  ยุทธศาสตร์ท่ี   5 เมืองแห่งคุณภาพชีวิต (Quality of Life)
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดล าพูน   ยุทธศาสตร์ท่ี 2 พัฒนาคุณภาพชีวิตและชุมชนท้องถ่ินให้เข้มแข็งบนรากฐานทุนทางวัฒนธรรมชุมชนท้องถ่ินและความย่ังยืนเชิงนิเวศ

5. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านการศึกษา กีฬา และนันทนาการ
5.1 แผนงานการศึกษา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) รับผิดชอบ
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

46 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ เพ่ือปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณภายใน  -  -  - 100,000  - ร้อยละ 70 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กอง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ภายนอก ศูนย์ โครงการบรรลุ ได้รับการ การศึกษา
เทศบาลต าบลศรีวิชัย พัฒนาเด็กเล็ก วัตถุประสงค์ท่ีต้ังไว้ การปรับปรุงภูมิทัศน์

ท่ีสวยงามเพ่ิมมากข้ึน
47 โครงการส่งท้ายปีเก่า เพ่ือให้เด็กระดับปฐมวัย เด็กระดับปฐมวัย  -  - 5,000 5,000 5,000 ร้อยละ 70 ผู้ปกครองและเด็ก กอง

ต้อนรับปีใหม่ และผู้ปกครองได้ท ากิจ- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โครงการบรรลุ ระดับปฐมวัยมีส่วน การศึกษา
กรรมร่วมกัน เทศบาลต าบลศรีวิชัย วัตถุประสงค์ท่ีต้ังไว้ ร่วมในการท ากิจ-

กรรมร่วมกัน
48 โครงการเย่ียมบ้านนักเรียน เพ่ือหาข้อมูลของเด็ก ครูประจ าช้ันออก  -  - 5,000 5,000 5,000 ร้อยละ 70 ครู และผู้ปกครอง กอง

เพ่ือจะได้น ามาส่งเสริม เย่ียมบ้านนักเรียน โครงการบรรลุ ได้ทราบข้อมูลของ การศึกษา
หรือช่วยเหลือเด็กใน วัตถุประสงค์ท่ีต้ังไว้ เด็ก
ด้านต่าง ๆ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

เทศบาลต าบลศรีวิชัย อ าเภอล้ี จังหวัดล าพูน

งบประมาณ
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แบบ ผ 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดล าพูน  ยุทธศาสตร์ท่ี   5 เมืองแห่งคุณภาพชีวิต (Quality of Life)
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดล าพูน   ยุทธศาสตร์ท่ี 2 พัฒนาคุณภาพชีวิตและชุมชนท้องถ่ินให้เข้มแข็งบนรากฐานทุนทางวัฒนธรรมชุมชนท้องถ่ินและความย่ังยืนเชิงนิเวศ

5. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านการศึกษา กีฬา และนันทนาการ
5.1 แผนงานการศึกษา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) รับผิดชอบ
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

49 โครงการหนูน้อยรักการออม เพ่ือปลูกฝังนิสัยการ เด็กระดับปฐมวัย  -  - 10,000  -  - ร้อยละ 70 เด็กนักเรียนระดับ กอง
ออมให้กับเด็กนักเรียน ในศูนย์พัฒนาเด็ก โครงการบรรลุ ปฐมวัยมีนิสัย การศึกษา
ระดับปฐมวัย เล็กเทศบาลต าบลศรีวิชัย วัตถุประสงค์ท่ีต้ังไว้ รักการออม

50 โครงการจัดซ้ืออุปกรณ์ เพ่ือให้เด็กได้มีอุปกรณ์ จัดหาอุปกรณ์  -  - 100,000  -  - ร้อยละ 70 เด็กนักเรียนศูนย์ กอง
ของเล่นส าหรับเด็กเล็ก ของเล่นเพ่ือเพ่ิมทักษะ ของเล่นเพ่ือเพ่ิม โครงการบรรลุ พัฒนาเด็กเล็กมี การศึกษา
ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทางด้านอารมณ์ และ และพัฒนาการ วัตถุประสงค์ท่ีต้ังไว้ อุปกรณ์ของเล่น
เทศบาลต าบลศรีวิชัย สติปัญญา (ของเล่นกลางแจ้ง) เพ่ิมข้ึน มีทักษะท าให้

มีการพัฒนาด้านสติ
ปัญญา เพ่ิมข้ึน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

เทศบาลต าบลศรีวิชัย อ าเภอล้ี จังหวัดล าพูน
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แบบ ผ 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดล าพูน  ยุทธศาสตร์ท่ี   5 เมืองแห่งคุณภาพชีวิต (Quality of Life)
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดล าพูน   ยุทธศาสตร์ท่ี 2 พัฒนาคุณภาพชีวิตและชุมชนท้องถ่ินให้เข้มแข็งบนรากฐานทุนทางวัฒนธรรมชุมชนท้องถ่ินและความย่ังยืนเชิงนิเวศ

5. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านการศึกษา กีฬา และนันทนาการ
5.1 แผนงานการศึกษา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) รับผิดชอบ
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

51 โครงการสนามเด็กเล่น เพ่ือให้เด็กนักเรียนได้ จัดหาอุปกรณ์  -  - 100,000  -  - ร้อยละ 70 เด็กนักเรียนศูนย์ กอง
สร้างปัญญา เรียนรู้การเล่นท่ีค้นพบ ของเล่นเพ่ือเพ่ิม โครงการบรรลุ พัฒนาเด็กเล็กมี การศึกษา

ตัวเอง พบการเรียนรู้ และพัฒนาการ วัตถุประสงค์ท่ีต้ังไว้ อุปกรณ์ของเล่นเพ่ิม
และการเรียนรู้ ข้ึน  มีทักษะท าให้

มีการพัฒนาด้าน
สติ ปัญญา เพ่ิมข้ึน

52 โครงการรักการอ่าน เพ่ือปลูกฝังให้ ประชาชนในต าบล  -  - 30,000  -  - ร้อยละ 70 ประชาชนในต าบล กอง
ประชาชนมีนิสัย ศรีวิชัย จ านวน โครงการบรรลุ ศรีวิชัยได้รับความรู้ การศึกษา
รักการอ่าน 13 หมู่บ้าน วัตถุประสงค์ท่ีต้ังไว้ จากการอ่านหนังสือ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

เทศบาลต าบลศรีวิชัย อ าเภอล้ี จังหวัดล าพูน

งบประมาณ
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แบบ ผ 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดล าพูน  ยุทธศาสตร์ท่ี   5 เมืองแห่งคุณภาพชีวิต (Quality of Life)
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดล าพูน   ยุทธศาสตร์ท่ี 2 พัฒนาคุณภาพชีวิตและชุมชนท้องถ่ินให้เข้มแข็งบนรากฐานทุนทางวัฒนธรรมชุมชนท้องถ่ินและความย่ังยืนเชิงนิเวศ

5. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านการศึกษา กีฬา และนันทนาการ
5.1 แผนงานการศึกษา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) รับผิดชอบ
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

53 การอบรมสัมมนาแลก 1. เพ่ือเป็นการร่วม เชิงปริมาณ  -  - 30,000  -  - เยาวชนต าบลศรีวิชัย 1. มีการร่วมพัฒนา กอง

เปล่ียนเรียนรู้เยาวชน พัฒนาเครือข่ายในรูป ร่วมแลกเปล่ียนเรียนรู้ ได้ร่วมแลกเปล่ียน เครือข่ายในรูปแบบ การศึกษา
ต าบลศรีวิชัยเพ่ือการป้องกัน แบบการแลกเปล่ียน รู้ร่วมกัน ปีละ เรียนรู้ร่วมกัน การแลกเปล่ียนเรียน
และแก้ไขปัญหายาเสพติด เรียนรู้ในกลุ่มเยาวชน 5 คร้ัง ร้อยละ 70% รู้ในกลุ่มเยาวชน

ต าบลศรีวิชัย น าความรู้ความเข้า ต าบลศรีวิชัย
2. เพ่ือน าแนวทางใน ใจจากการแลกเปล่ียน 2. เยาวชนต าบล
การแลกเปล่ียนเรียนรู้ เรียนรู้ มาพัฒนาชุมชน ศรีวิชัยมีแนวทางใน
มาพัฒนาการด าเนิน อย่างมีประสิทธิภาพ การแลกพัฒนาการ
งานของเยาวชนต าบล ด าเนินงานให้มี
ศรีวิชัยให้มีประสิทธิ ประสิทธิภาพมาก
ภาพมากย่ิงข้ึน ย่ิงข้ึน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)
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งบประมาณ
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แบบ ผ 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดล าพูน  ยุทธศาสตร์ท่ี   5 เมืองแห่งคุณภาพชีวิต (Quality of Life)
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดล าพูน   ยุทธศาสตร์ท่ี 2 พัฒนาคุณภาพชีวิตและชุมชนท้องถ่ินให้เข้มแข็งบนรากฐานทุนทางวัฒนธรรมชุมชนท้องถ่ินและความย่ังยืนเชิงนิเวศ

5. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านการศึกษา กีฬา และนันทนาการ
5.1 แผนงานการศึกษา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) รับผิดชอบ
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

54 โครงการการอบรมพัฒนา 1. ต าบลศรีวิชัยมีเครือ  -เยาวชนต าบลศรีวิชัย  -  -  - 30,000     - เยาวชนต าบล เครือข่ายเยาวชน กอง
เครือข่ายเยาวชนต าบลศรีวิชัย ข่ายเยาชนท่ีสามารถ เข้าร่วมอบรมพัฒนา ศรีวิชัยได้ร่วม ต าบลศรีวิชัยมีความ การศึกษา
ในการป้องปรามปัญหา ป้องปรามตนเองและ เครือข่ายเยาวชน อบรมพัฒนา รู้ในการป้องปราม
ยาเสพติด การแนะน าผู้อ่ืนให้ ต าบลศรีวิชัยในการ เครือข่ายและ ตนเองและการแนะ

ห่างไกลจากส่ิงเสพติด ป้องปรามปัญหา ไม่ยุ่งเก่ียวกับ น าผู้อ่ืนให้ห่างไกล
2. เพ่ือให้เครือข่าย ยาเสพติด ยาเสพติด จากส่ิงเสพติด
เยาวชนต าบลศรีวิชัย  -เครือข่ายเยาวชน ร้อยละ 70%
มีความตระหนักถึงโทษ ต าบลศรีวิชัย ไม่ยุ่ง
และภัยจากส่ิงเสพติด เก่ียวกับยาเสพติด

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)
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แบบ ผ 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดล าพูน  ยุทธศาสตร์ท่ี   5 เมืองแห่งคุณภาพชีวิต (Quality of Life)
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดล าพูน   ยุทธศาสตร์ท่ี 2 พัฒนาคุณภาพชีวิตและชุมชนท้องถ่ินให้เข้มแข็งบนรากฐานทุนทางวัฒนธรรมชุมชนท้องถ่ินและความย่ังยืนเชิงนิเวศ

5. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านการศึกษา กีฬา และนันทนาการ
5.1 แผนงานการศึกษา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) รับผิดชอบ
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

55 โครงการอบรมเยาวชน 1. เพ่ือให้เยาวชน เยาวชนต าบลศรีวิชัย  -  -  -  - 30,000 เยาวชนต าบลศรีวิชัย เยาวชนต าบลศรีวิชัย กอง
ให้มีความรู้และมีส่วน ต าบลศรีวิชัยมีความรู้ เข้าร่วมการอบรม ได้ร่วมอบรมรณรงค์ มีความรู้และ การศึกษา
ร่วมรณรงค์ป้องกันและ และมีส่วนร่วมรณรงค์ เยาวชนให้มีความรู้ ป้องกันและแก้ไข มีส่วนร่วมรณรงค์
แก้ไขปัญหายาเสพติด ป้องกันและแก้ไข และมีส่วนร่วมรณ ปัญหายาเสพติด ป้องกันและแก้ไข

ปัญหายาเสพติด รงค์ป้องกันและแก้ ร้อยละ 70% ปัญหายาเสพติด 
2. เพ่ือให้เยาวชน ไขปัญหายาเสพติด 
ต าบลศรีวิชัยมีความ
ตระหนักถึงโทษและ
ภัยจากส่ิงเสพติด

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)
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แบบ ผ 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดล าพูน  ยุทธศาสตร์ท่ี   5 เมืองแห่งคุณภาพชีวิต (Quality of Life)
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดล าพูน   ยุทธศาสตร์ท่ี 2 พัฒนาคุณภาพชีวิตและชุมชนท้องถ่ินให้เข้มแข็งบนรากฐานทุนทางวัฒนธรรมชุมชนท้องถ่ินและความย่ังยืนเชิงนิเวศ

5. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านการศึกษา กีฬา และนันทนาการ
5.1 แผนงานการศึกษา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) รับผิดชอบ
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

56 โครงการค่ายพัฒนาศักย เพ่ือให้แกนน าเยาวชน แกนน าเยาวชน  -  - 50,000  -  - เยาวชนแกนน า เยาวชนแกนน า กอง
ภาพเยาวชนเพ่ือการ มีความรู้ ความเข้าใจ จ านวน 100 คน ต าบลศรีวิชัย มีความรู้ ความเข้าใจ การศึกษา
เป็นผู้น าการป้องกัน มีทักษะเก่ียวกับแนวทาง ร้อยละ 70  มีทักษะเก่ียวกับแนว
และแก้ไขปัญหายาเสพ การด าเนินงานการช่วย ได้รับการพัฒนา ทางการด าเนินงาน
ติดในต าบลศรีวิชัย เหลือสมาชิกในการ ศักยภาพพร้อม การช่วยเหลือสมาชิก

ป้องกันและแก้ไขปัญ การเป็นผู้น าใน ในการป้องกันและ
หาพฤติกรรมเส่ียง การป้องกันและ แก้ไขปัญหาพฤติกรรม
ของสมาชิกในชุมชน แก้ไขปัญหา เส่ียงของสมาชิกใน

ยาเสพติด ชุมชน
57 โครงการหนูน้อยฟันสวย เพ่ือให้เด็กมีสุขภาพ เด็กนักเรียนในระดับ  -  - 20,000  -  - ร้อยละ 70 เด็กนักเรียนมี กอง

ทางช่องปากท่ีดี ปฐมวัยได้รับการ โครงการบรรลุ สุขภาพช่องปากท่ีดี การศึกษา
ตรวจฟันจากทันตเพทย์ วัตถุประสงค์ท่ีต้ังไว้

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

เทศบาลต าบลศรีวิชัย อ าเภอล้ี จังหวัดล าพูน
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แบบ ผ 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดล าพูน  ยุทธศาสตร์ท่ี   5 เมืองแห่งคุณภาพชีวิต (Quality of Life)
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดล าพูน   ยุทธศาสตร์ท่ี 2 พัฒนาคุณภาพชีวิตและชุมชนท้องถ่ินให้เข้มแข็งบนรากฐานทุนทางวัฒนธรรมชุมชนท้องถ่ินและความย่ังยืนเชิงนิเวศ

5. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านการศึกษา กีฬา และนันทนาการ
5.1 แผนงานการศึกษา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) รับผิดชอบ
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

58 ค่ายเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน 1. เพ่ือเสริมสร้างภูมิ เยาวชนต าบลศรีวิชัย  -  -  - 50,000  - เยาวชนต าบลศรีวิชัย เยาวชนต าบล กอง
ทางจิตใจให้แก่เยาวชน คุ้มกันทางจิตใจ จ านวน 150 คน ร้อยละ 7๐ เข้าร่วม ศรีวิชัยภูมิคุ้มกันทาง การศึกษา
ต าบลศรีวิชัย 2. เพ่ือให้นักเรียน กิจกรรมค่ายเสริม จิตใจห่างไกลจาก

เยาวชนต าบลศรีวิชัย สร้างภูมิคุ้มกัน ส่ิงเสพติดและ
มีภูมิคุ้มกันในการป้อง ทางจิตใจ อบายมุข
กันและห่างไกลจาก
ส่ิงเสพติดและอบายมุข
3. เพ่ือสร้างความ
สามัคคีในหมู่คณะและ
เสริมสร้างความเข้ม
แข็งให้กับเยาวชน
ต าบลศรีวิชัย

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)
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แบบ ผ 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดล าพูน  ยุทธศาสตร์ท่ี   5 เมืองแห่งคุณภาพชีวิต (Quality of Life)
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดล าพูน   ยุทธศาสตร์ท่ี 2 พัฒนาคุณภาพชีวิตและชุมชนท้องถ่ินให้เข้มแข็งบนรากฐานทุนทางวัฒนธรรมชุมชนท้องถ่ินและความย่ังยืนเชิงนิเวศ

5. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านการศึกษา กีฬา และนันทนาการ
5.1 แผนงานการศึกษา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) รับผิดชอบ
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

59 โครงการท่ีอ่านหนังสือ เพ่ือเป็นจุดศูนย์รวมท่ี อาคารเอนกประสงค์  -  - 130,000  -  - ร้อยละ 70 ประชาชนในต าบล กอง
ท้องถ่ิน รักการอ่าน อ่านหนังสือประจ า หรือหอประชุม โครงการบรรลุ ศรีวิชัยได้มีสถานท่ี การศึกษา

ท้องถ่ิน จ านวน 13  หมู่บ้าน วัตถุประสงค์ท่ีต้ังไว้ อ่านหนังสือ

60 เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุน เพ่ือจัดสรรอาหารเสริม จัดสรรส าหรับเด็กปฐมวัย  -  - 1,300,000 1,300,000 1,300,000 เด็กทุกคนได้รับการ เด็กทุกคนได้ด่ืมนม กอง
อาหารเสริม (นม) (นม) ส าหรับเด็กปฐมวัย เด็กอนุบาล และเด็ก จัดสรรอาหารเสริม เพ่ือร่างกายท่ีแข็งแรง การศึกษา

เด็กอนุบาล และเด็ก ป.1-ป.6 ทุกคน (นม) ทุกคน สมบูรณ์
ป.1-ป.6 ในพ้ืนท่ีต าบลศรีวิชัย

61 เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุน เพ่ือจัดสรรอาหารกลาง จัดสรรส าหรับเด็กปฐมวัย  -  - 1,700,000 1,700,000 1,700,000 เด็กทุกคนได้รับการ เด็กได้รับประทาน กอง
อาหารกลางวัน วัน ส าหรับเด็กปฐมวัย เด็กอนุบาล และเด็ก จัดสรรอาหารกลางวัน อาหารครบ 5 หมู่ การศึกษา

เด็กอนุบาล และเด็ก ป.1-ป.6 ทุกคน ทุกคน เพ่ือสุขภาพท่ีแข็งแรง
ป.1-ป.6 ในพ้ืนท่ีต าบลศรีวิชัย

0

งบประมาณ

เทศบาลต าบลศรีวิชัย อ าเภอล้ี จังหวัดล าพูน
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แบบ ผ 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดล าพูน  ยุทธศาสตร์ท่ี 5 เมืองแห่งคุณภาพชีวิต (Quality of Life)
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดล าพูน   ยุทธศาสตร์ท่ี 2 พัฒนาคุณภาพชีวิตและชุมชนท้องถ่ินให้เข้มแข็งบนรากฐานทุนทางวัฒนธรรมชุมชนท้องถ่ินและความย่ังยืนเชิงนิเวศ

6. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถ่ิน
6.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) รับผิดชอบ
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงการเปิดรูปเหมือน เพ่ือเป็นจุดศูนย์รวม ก่อสร้างรูปเหมือนครูบา 66,000  -  -  -  - มีองค์รูปเหมือนครูบา ประชาชนมีส่วนร่วม ส านักปลัด
ครูบาเจ้าศรีวิชัย ใจส าหรับผู้มีจิต เจ้าศรีวิชัยหล่อเท่า เจ้าศรีวิชัยหล่อเท่า ในกิจกรรม มีความ

ศรัทธา องค์จริง จ านวน 1 องค์ องค์จริง สามัคคี และได้แสดง
และจัดกิจกรรมต่างๆ จ านวน 1 องค์ ร าลึกถึงคุณงาม

ความดีของครูบา
2 โครงการจัดงานสมโภช เพ่ืออนุรักษ์สืบสาน จัดกิจกรรมแห่ขบวน  - 50,000  -  -  - มีการจัดกิจกรรม ประชาชนมีส่วนร่วม ส านักปลัด

ดาบน้ าล้ี ศิริเวียงชัย ภูมิปัญญาของบรรชน รถบุษบกแห่ดาบน้ าล้ี แห่ขบวนรถบุษบก ในการอนุรักษ์สืบสาน
ชาวล้ี  สิริเวียงชัยและพิธีเจริญ แห่ดาบน้ าล้ี ภูมิปัญญาของ

พระพุทธมนต์สมโภชน์ บรรพชนชาวล้ี
ดาบน้ าล้ี

3 โครงการสืบสานต านาน เพ่ืออนุรักษ์บ้านครูบา ชาติภูมิสถานครูบา  -  - 70,000  -  - มีกิจกรรมและผู้เข้า ประชาชนมีส่วนร่วม ส านักปลัด
บ้านครูบาเจ้าศรีวิชัย เจ้าศรีวิชัย เจ้าศรีวิชัย ร่วมโครงการไม่น้อย ในการสืบสานต านาน

กว่าร้อยละ 70 บ้านครูบาเจ้าศรีวิชัย

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

เทศบาลต าบลศรีวิชัย อ าเภอล้ี จังหวัดล าพูน

งบประมาณ
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แบบ ผ 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดล าพูน  ยุทธศาสตร์ท่ี  4  เมืองจุดหมายปลายทางแห่งการท่องเท่ียวเชิงประสบการณ์วัฒนธรรม (Cultural Experience Destination) 5 เมืองแห่งคุณภาพชีวิต (Quality of Life)
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดล าพูน   ยุทธศาสตร์ท่ี 2 พัฒนาคุณภาพชีวิตและชุมชนท้องถ่ินให้เข้มแข็งบนรากฐานทุนทางวัฒนธรรมชุมชนท้องถ่ินและความย่ังยืนเชิงนิเวศ

6. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถ่ิน
6.2 แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) รับผิดชอบ
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงการประเพณี เพ่ือสืบสาน อนุรักษ์ สรงน ้ารอยพระพุทธบาท 25,000    25,000    25,000    25,000    25,000    ร้อยละ 70ของ ประชาชนได้เข้าร่วม กอง
สรงน ้ารอยพระพุทธบาท ฟ้ืนฟู ศิลปวัฒนธรรม พีธีสืบชะตา ประชาชนมีการ กิจกรรมสืบสาน การศึกษา
 บ้านแม่อีไฮ หมู่ 2 ขนบธรรมเนียม อนุรักษ์ ศิลปะ ประเพณีให้คงอยู่

ประเพณี วัฒนธรรม สืบไป
ประเพณีเพ่ิมขึ น

2 โครงการบวชสามเณร เพ่ือสืบสานพระพุทธ บวชสามเณร 70,000    70,000    70,000    70,000    70,000    ร้อยละ 70 สามเณรภาคฤดูร้อน กอง
ภาคฤดูร้อนวัดห้วยบง ศาสนาให้คงอยู่สืบไป วิปัสนารักษาศีล ของผู้บวช ได้ปฏิบัติตนให้อยู่ใน การศึกษา

ท้ากิจวัตของสงฆ์ สามเณรได้สืบ ศีลธรรมและยึดหลัก
ฝึกจิต ฝึกสมาธิ ทอดพระพุทธ พระพุทธศาสนา

ศาสนา ในการด้ารงชีวิตต่อไป

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

เทศบาลต าบลศรีวิชัย อ าเภอล้ี จังหวัดล าพูน

งบประมาณ
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แบบ ผ 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดล าพูน  ยุทธศาสตร์ท่ี  4  เมืองจุดหมายปลายทางแห่งการท่องเท่ียวเชิงประสบการณ์วัฒนธรรม (Cultural Experience Destination) 5 เมืองแห่งคุณภาพชีวิต (Quality of Life)
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดล าพูน   ยุทธศาสตร์ท่ี 2 พัฒนาคุณภาพชีวิตและชุมชนท้องถ่ินให้เข้มแข็งบนรากฐานทุนทางวัฒนธรรมชุมชนท้องถ่ินและความย่ังยืนเชิงนิเวศ

6. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถ่ิน
6.2 แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) รับผิดชอบ
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

3 โครงการประเพณีสรงน ้า เพ่ือสืบสาน อนุรักษ์ สรงน ้าพระธาตุ 25,000 25,000    40,000    40,000    40,000    ร้อยละ 70ของ ประชาชนได้เข้าร่วม กอง
พระธาตุวัดแม่ป้อกใน หมู่ 4 ฟ้ืนฟู ศิลปวัฒนธรรม แข่งจุดบั งไฟ ประชาชนมีการ กิจกรรมสืบสาน การศึกษา

ขนบธรรมเนียม อนุรักษ์ ศิลปะ ประเพณีให้คงอยู่
ประเพณี วัฒนธรรม สืบไป

ประเพณีเพ่ิมขึ น

4 โครงการประเพณีสรงน ้า เพ่ือสืบสาน อนุรักษ์ ท้าบุญตักบาตร 65,000    65,000    70,000    70,000    70,000    ร้อยละ 70ของ ประชาชนได้เข้าร่วม กอง
พระธาตุวัดบ้านปางและ ฟ้ืนฟู ศิลปวัฒนธรรม สรงน ้าพระธาตุ ประชาชนมีการ กิจกรรมสืบสาน การศึกษา
อนุเสาวรีย์ครูบาเจ้าศรีวิชัย ขนบธรรมเนียม สรงน ้าอนุเสาวรีย์ อนุรักษ์ ศิลปะ ประเพณีให้คงอยู่

ประเพณี คณุบาเจ้าศริวชัย วัฒนธรรม สืบไป
ประเพณีเพ่ิมขึ น

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

เทศบาลต าบลศรีวิชัย อ าเภอล้ี จังหวัดล าพูน

งบประมาณ
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แบบ ผ 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดล าพูน  ยุทธศาสตร์ท่ี  4  เมืองจุดหมายปลายทางแห่งการท่องเท่ียวเชิงประสบการณ์วัฒนธรรม (Cultural Experience Destination) 5 เมืองแห่งคุณภาพชีวิต (Quality of Life)
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดล าพูน   ยุทธศาสตร์ท่ี 2 พัฒนาคุณภาพชีวิตและชุมชนท้องถ่ินให้เข้มแข็งบนรากฐานทุนทางวัฒนธรรมชุมชนท้องถ่ินและความย่ังยืนเชิงนิเวศ

6. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถ่ิน
6.2 แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) รับผิดชอบ
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

5 โครงการประเพณี เพ่ือสืบสาน อนุรักษ์ สรงน ้าพระ 90,000 90,000  -  -  - ร้อยละ 70ของ ประชาชนได้เข้าร่วม กอง
รดน ้าด้าหัวปีใหม่เมือง ฟ้ืนฟู ศิลปวัฒนธรรม พิธีสืบชะตา ประชาชนมีการ กิจกรรมสืบสาน การศึกษา
หมู่ 5 ขนบธรรมเนียม อนุรักษ์ ศิลปะ ประเพณีให้คงอยู่

ประเพณี วัฒนธรรม สืบไป
ประเพณีเพ่ิมขึ น

6 โครงการประเพณี เพ่ือสืบสาน อนุรักษ์ ท้าบุญตักบาตร 25,000 25,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 70ของ ประชาชนได้เข้าร่วม กอง
สรงน ้าพระพุทธรูป ฟ้ืนฟู ศิลปวัฒนธรรม สรงน ้าพระพุทธรูป ประชาชนมีการ กิจกรรมสืบสาน การศึกษา
ดอยถ ้าบ้านแม่จ๋อง ขนบธรรมเนียม แข่งบั งไฟ อนุรักษ์ ศิลปะ ประเพณีให้คงอยู่
หมู่ 7 ประเพณี วัฒนธรรม สืบไป

ประเพณีเพ่ิมขึ น

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

เทศบาลต าบลศรีวิชัย อ าเภอล้ี จังหวัดล าพูน
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แบบ ผ 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดล าพูน  ยุทธศาสตร์ท่ี  4  เมืองจุดหมายปลายทางแห่งการท่องเท่ียวเชิงประสบการณ์วัฒนธรรม (Cultural Experience Destination) 5 เมืองแห่งคุณภาพชีวิต (Quality of Life)
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดล าพูน   ยุทธศาสตร์ท่ี 2 พัฒนาคุณภาพชีวิตและชุมชนท้องถ่ินให้เข้มแข็งบนรากฐานทุนทางวัฒนธรรมชุมชนท้องถ่ินและความย่ังยืนเชิงนิเวศ

6. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถ่ิน
6.2 แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) รับผิดชอบ
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

7 โครงการสรงน ้ารูป เพ่ือสืบสาน อนุรักษ์ สรงน ้าพระ 25,000 25,000 30,000    30,000    30,000    ร้อยละ 70ของ ประชาชนได้เข้าร่วม กอง
เหมือนครูบาเจ้าศรีวิชัย ฟ้ืนฟู ศิลปวัฒนธรรม พิธีสืบชะตา ประชาชนมีการ กิจกรรมสืบสาน การศึกษา
อารามห้วยน ้าดั น ขนบธรรมเนียม อนุรักษ์ ศิลปะ ประเพณีให้คงอยู่
หมู่ 6 ประเพณี วัฒนธรรม สืบไป

ประเพณีเพ่ิมขึ น

8 โครงการประเพณี เพ่ือสืบสาน อนุรักษ์ ท้าบุญตักบาตร 25,000 25,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 70ของ ประชาชนได้เข้าร่วม กอง
สรงน ้าพระธาตุวัดแม่ป้อก ฟ้ืนฟู ศิลปวัฒนธรรม สรงน ้าพระธาตุ ประชาชนมีการ กิจกรรมสืบสาน การศึกษา
หมู่ 5 ขนบธรรมเนียม แข่งบั งไฟ อนุรักษ์ ศิลปะ ประเพณีให้คงอยู่

ประเพณี วัฒนธรรม สืบไป
ประเพณีเพ่ิมขึ น

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

เทศบาลต าบลศรีวิชัย อ าเภอล้ี จังหวัดล าพูน

งบประมาณ
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แบบ ผ 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดล าพูน  ยุทธศาสตร์ท่ี  4  เมืองจุดหมายปลายทางแห่งการท่องเท่ียวเชิงประสบการณ์วัฒนธรรม (Cultural Experience Destination) 5 เมืองแห่งคุณภาพชีวิต (Quality of Life)
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดล าพูน   ยุทธศาสตร์ท่ี 2 พัฒนาคุณภาพชีวิตและชุมชนท้องถ่ินให้เข้มแข็งบนรากฐานทุนทางวัฒนธรรมชุมชนท้องถ่ินและความย่ังยืนเชิงนิเวศ

6. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถ่ิน
6.2 แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) รับผิดชอบ
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

9 โครงการถวายเทียน เพ่ือสืบสาน อนุรักษ์ ตกแต่งเทียนพรรษา 20,000 20,000  -  -  - เทียนพรรษา ผู้บริหารและ กอง
เน่ืองในวันเข้าพรรษา ฟ้ืนฟู ศิลปวัฒนธรรม พร้อมจัดหาสังฆทาน พร้อมสังฆทาน สมาชิกสภา เจ้าหน้า การศึกษา

ขนบธรรมเนียม ไปถวายวัดในต้าบล ไปถวายวัด ท่ีร่วมกันสืบทอด
ประเพณี ศรีวิชัย 9 วัด ใน ประเพณีถวายเทียน

ต้าบลศรีวิชัย จ้าน้าพรรษา

10 โครงการเทศกาลงาน เพ่ือส่งเสริมการท่อง จัดท้าขบวนล้าไย 50,000 50,000  -  -  - ร้อยละ 70 คนท่ัวไปได้รู้จัก กอง
ล้าไยของดีอ้าเภอลี เท่ียวและส่งเสริม ประกวดธิดาล้าไย เป็นไปตามวัตถุ ผลไม้ท่ีขึ นช่ือของ การศึกษา

สนับสนุนกลุ่มผู้ปลูก ประกวดประกอบ ประสงค์ อ้าเภอลี และเพ่ิม
ล้าไย อาหารด้วยล้าไย รายได้ให้กับเกษตร

กรท่ีปลูกล้าไย

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

เทศบาลต าบลศรีวิชัย อ าเภอล้ี จังหวัดล าพูน

งบประมาณ
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แบบ ผ 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดล าพูน  ยุทธศาสตร์ท่ี  4  เมืองจุดหมายปลายทางแห่งการท่องเท่ียวเชิงประสบการณ์วัฒนธรรม (Cultural Experience Destination) 5 เมืองแห่งคุณภาพชีวิต (Quality of Life)
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดล าพูน   ยุทธศาสตร์ท่ี 2 พัฒนาคุณภาพชีวิตและชุมชนท้องถ่ินให้เข้มแข็งบนรากฐานทุนทางวัฒนธรรมชุมชนท้องถ่ินและความย่ังยืนเชิงนิเวศ

6. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถ่ิน
6.2 แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) รับผิดชอบ
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

11 โครงการงานประเพณี 11 เพ่ือสืบสาน อนุรักษ์ ท้าบุญตักบาตร -  - 100,000  100,000  100,000  ร้อยละ 70ของ ประชาชนได้เข้าร่วม กอง
มิถุนาวันครบรอบวันเกิด ฟ้ืนฟู ศิลปวัฒนธรรม สืบชะตา ประชาชนมีการ กิจกรรมสืบสาน การศึกษา
ครูบาศรีวิชัยนักบุญ ขนบธรรมเนียม ขบวนแห่ผ้าไตร อนุรักษ์ ศิลปะ ประเพณีให้คงอยู่
แห่งล้านนา ประเพณี ครูบาเจ้าศรีวิชัย วัฒนธรรม สืบไป

ประเพณีเพ่ิมขึ น

12 โครงการจัดงานสืบสาน เพ่ือสืบสาน อนุรักษ์ ท้าบุญตักบาตร 20,000  -  -  -  - ร้อยละ 70ของ ประชาชนได้เข้าร่วม กอง
ประเพณีสงกรานต์และ ฟ้ืนฟู ศิลปวัฒนธรรม พิธีสืบชะตา ประชาชนมีการ กิจกรรมสืบสาน การศึกษา
สรงน ้าด้าหัว ขนบธรรมเนียม รดน ้าขอพรพระ อนุรักษ์ ศิลปะ ประเพณีให้คงอยู่

ประเพณี วัฒนธรรม สืบไป
ประเพณีเพ่ิมขึ น

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

เทศบาลต าบลศรีวิชัย อ าเภอล้ี จังหวัดล าพูน
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แบบ ผ 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดล าพูน  ยุทธศาสตร์ท่ี  4  เมืองจุดหมายปลายทางแห่งการท่องเท่ียวเชิงประสบการณ์วัฒนธรรม (Cultural Experience Destination) 5 เมืองแห่งคุณภาพชีวิต (Quality of Life)
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดล าพูน   ยุทธศาสตร์ท่ี 2 พัฒนาคุณภาพชีวิตและชุมชนท้องถ่ินให้เข้มแข็งบนรากฐานทุนทางวัฒนธรรมชุมชนท้องถ่ินและความย่ังยืนเชิงนิเวศ

6. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถ่ิน
6.2 แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) รับผิดชอบ
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

13 โครงการส่งเสริมประเพณี เพ่ือสืบสาน อนุรักษ์ ท้าบุญตักบาตร 30,000 30,000 50,000    50,000    50,000    ร้อยละ 70ของ ประชาชนได้เข้าร่วม กอง
ตักบาตรเทโว ฟ้ืนฟู ศิลปวัฒนธรรม ข้าวสารอาหารแห้ง ประชาชนมีการ กิจกรรมสืบสาน การศึกษา

ขนบธรรมเนียม อนุรักษ์ ศิลปะ ประเพณีให้คงอยู่
ประเพณี วัฒนธรรม สืบไป

ประเพณีเพ่ิมขึ น

14 โครงการสืบสานวัฒนธรรม เพ่ือสืบสาน อนุรักษ์ จัดอบรมให้ความรู้ 20,000  -  -  -  - ร้อยละ 70ของ ประชาชนได้เข้าร่วม กอง
ภูมิปัญญาท้องถ่ิน ฟ้ืนฟู ศิลปวัฒนธรรม กับเยาวชนได้รู้จัก ประชาชนมีการ กิจกรรมสืบสาน การศึกษา

ขนบธรรมเนียม ภูมิปัญญาท้องถ่ิน อนุรักษ์ ศิลปะ ประเพณีให้คงอยู่
ประเพณี วัฒนธรรม สืบไป

ประเพณีเพ่ิมขึ น

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

เทศบาลต าบลศรีวิชัย อ าเภอล้ี จังหวัดล าพูน

งบประมาณ
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แบบ ผ 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดล าพูน  ยุทธศาสตร์ท่ี  4  เมืองจุดหมายปลายทางแห่งการท่องเท่ียวเชิงประสบการณ์วัฒนธรรม (Cultural Experience Destination) 5 เมืองแห่งคุณภาพชีวิต (Quality of Life)
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดล าพูน   ยุทธศาสตร์ท่ี 2 พัฒนาคุณภาพชีวิตและชุมชนท้องถ่ินให้เข้มแข็งบนรากฐานทุนทางวัฒนธรรมชุมชนท้องถ่ินและความย่ังยืนเชิงนิเวศ

6. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถ่ิน
6.2 แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) รับผิดชอบ
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

15 โครงการประเพณี เพ่ือสืบสาน อนุรักษ์ ท้าบุญตักบาตร  - 65,000  -  -  - ร้อยละ 70ของ ประชาชนได้เข้าร่วม กอง
141 ปี ครูบาเจ้า ฟ้ืนฟู ศิลปวัฒนธรรม สืบชะตา ประชาชนมีการ กิจกรรมสืบสาน การศึกษา
ศรีวิชัยนักบุญแห่ง ขนบธรรมเนียม ขบวนแห่ผ้าตรัย อนุรักษ์ ศิลปะ ประเพณีให้คงอยู่
ลานนาไทย ประเพณี ครูบาเจ้าศรีวิชัย วัฒนธรรม สืบไป

ประเพณีเพ่ิมขึ น

16 โครงการสืบสานภูมิ เพ่ือสืบสาน อนุรักษ์ จัดอบรมและแลก  - 20,000  -  -  - ร้อยละ 70ของ ประชาชนได้เข้าร่วม กอง
ปัญญาผ้าทอกะเหร่ียง ฟ้ืนฟู ผ้าทอกะเหร่ียง เปล่ียนครวามรู้ ประชาชนมี กิจกรรมสืบสาน การศึกษา
บ้านแม่ป้อกใน ก่ีเอว พัฒนาลวดลายใหม่ ความรู้เพ่ิมขึ น ผ้าทอกะเหร่ียงก่ีเอว

ให้ทันสมัยมากขึ น

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

เทศบาลต าบลศรีวิชัย อ าเภอล้ี จังหวัดล าพูน

งบประมาณ
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แบบ ผ 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดล าพูน  ยุทธศาสตร์ท่ี  4  เมืองจุดหมายปลายทางแห่งการท่องเท่ียวเชิงประสบการณ์วัฒนธรรม (Cultural Experience Destination) 5 เมืองแห่งคุณภาพชีวิต (Quality of Life)
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดล าพูน   ยุทธศาสตร์ท่ี 2 พัฒนาคุณภาพชีวิตและชุมชนท้องถ่ินให้เข้มแข็งบนรากฐานทุนทางวัฒนธรรมชุมชนท้องถ่ินและความย่ังยืนเชิงนิเวศ

6. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถ่ิน
6.2 แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) รับผิดชอบ
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

17 โครงการสืบสานภูมิ เพ่ือสืบสาน อนุรักษ์ จัดอบรมและแลก  - 20,000  -  -  - ร้อยละ 70ของ ประชาชนได้เข้าร่วม กอง
ปัญญาผ้าทอกะเหร่ียง ฟ้ืนฟู ผ้าทอกะเหร่ียง เปล่ียนครวามรู้ ประชาชนมี กิจกรรมสืบสาน การศึกษา
บ้านห้วยบง ก่ีเอว พัฒนาลวดลายใหม่ ความรู้เพ่ิมขึ น ผ้าทอกะเหร่ียงก่ีเอว

ให้ทันสมัยมากขึ น
18 โครงการอนุรักษ์ เพ่ือสืบสาน อนุรักษ์ จัดอบรมและแลก  -  - 20,000    20,000    20,000    ร้อยละ 70ของ ประชาชนได้เข้าร่วม กอง

การทอผ้าก่ีเอวบ้านห้วยบง ฟ้ืนฟู ผ้าทอกะเหร่ียง เปล่ียนครวามรู้ ประชาชนมี กิจกรรมสืบสาน การศึกษา
ก่ีเอว พัฒนาลวดลายใหม่ ความรู้เพ่ิมขึ น ผ้าทอกะเหร่ียงก่ีเอว

ให้ทันสมัยมากขึ น
19 โครงการสืบสานภูมิ เพ่ือสืบสาน อนุรักษ์ จัดอบรมและแลก  - 20,000  -  -  - ร้อยละ 70ของ ประชาชนได้เข้าร่วม กอง

ปัญญาผ้าทอกะเหร่ียง ฟ้ืนฟู ผ้าทอกะเหร่ียง เปล่ียนครวามรู้ ประชาชนมี กิจกรรมสืบสาน การศึกษา
บ้านแม่ป้อกใน ก่ีเอว พัฒนาลวดลายใหม่ ความรู้เพ่ิมขึ น ผ้าทอกะเหร่ียงก่ีเอว

ให้ทันสมัยมากขึ น

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)
เทศบาลต าบลศรีวิชัย อ าเภอล้ี จังหวัดล าพูน

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
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แบบ ผ 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดล าพูน  ยุทธศาสตร์ท่ี  4  เมืองจุดหมายปลายทางแห่งการท่องเท่ียวเชิงประสบการณ์วัฒนธรรม (Cultural Experience Destination) 5 เมืองแห่งคุณภาพชีวิต (Quality of Life)
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดล าพูน   ยุทธศาสตร์ท่ี 2 พัฒนาคุณภาพชีวิตและชุมชนท้องถ่ินให้เข้มแข็งบนรากฐานทุนทางวัฒนธรรมชุมชนท้องถ่ินและความย่ังยืนเชิงนิเวศ

6. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถ่ิน
6.2 แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) รับผิดชอบ
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

20 โครงการหมู่บ้านศีล 5 เพ่ือสืบสานอนุรักษ์ กิจกรรม  -  - 150,000  -  - ร้อยละ 70 สร้างความสามัคคี กอง
พระพุทธศาสนาและ การท้าบุญตักบาตร โครงการบรรลุ ของประชาชนใน การศึกษา
สร้างจิตส้านึกท่ีดีแก่ การเวียนเทียน วัตถุประสงค์ท่ี เขตเทศบาลต้าบล
ประชาชนในการประ- การฟังเทศน์ ศรีวิชัย และมีการ
พฤติปฏิบัติในส่ิงท่ีดี การประกวดหมู่บ้าน อนุรักษ์วัฒนธรรม

ศีล  5 ในท้องถ่ินให้คง
อยู่ต่อไป

21 โครงการประเพณีสืบ เพ่ือสืบสานอนุรักษ์ ฟ้ืน กิจกรรม  -  - 20,000  -  - ร้อยละ 70 ประชาชนได้ร่วม กอง
ชะตาหลวง ฟู ศิลปวัฒนธรรม และ การเจริญพระพุทธ- โครงการบรรลุ กิจกรรมการสืบ- การศึกษา

ประเพณีให้คงอยู่สืบไป มนต์สืบชะตาหลวง วัตถุประสงค์ท่ี การสืบชะตาหลวง
แบบล้านนา และเป็นการอนุรักษ์

วัฒนธรรมทาง
ล้านนาให้สืบต่อไป

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

เทศบาลต าบลศรีวิชัย อ าเภอล้ี จังหวัดล าพูน

งบประมาณ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลต าบลศรีวิชัย อ าเภอล้ี จังหวัดล าพูน 238
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แบบ ผ 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดล าพูน  ยุทธศาสตร์ท่ี  4  เมืองจุดหมายปลายทางแห่งการท่องเท่ียวเชิงประสบการณ์วัฒนธรรม (Cultural Experience Destination) 5 เมืองแห่งคุณภาพชีวิต (Quality of Life)
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดล าพูน   ยุทธศาสตร์ท่ี 2 พัฒนาคุณภาพชีวิตและชุมชนท้องถ่ินให้เข้มแข็งบนรากฐานทุนทางวัฒนธรรมชุมชนท้องถ่ินและความย่ังยืนเชิงนิเวศ

6. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถ่ิน
6.2 แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) รับผิดชอบ
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

22 ประเพณีสรงน ้าม่อนพระ- เพ่ือสืบสานอนุรักษ์ กิจกรรม  -  - 25,000 25,000 25,000 ร้อยละ 70 ประชาชนได้ร่วม กอง
ธาตุบ้านแม่ป้อกใน ฟ้ืนฟู ศิลปวัฒนธรรม การท้าบุญตักบาตร โครงการบรรลุ กิจกรรมการสรง การศึกษา

และประเพณีให้ การสรงน ้าม่อนพระ วัตถุประสงค์ท่ี น ้าม่อนพระธาตุและ
คงอยู่สืบไป ธาตุ ตั งไว้ ร่วมอนุรักษ์

วัฒนธรรมของชุมชน

23 โครงการประเพณีสรงน ้า เพ่ือสนับสนุน และ กิจกรรมขบวนแห่น ้าฯ  -  - 90,000 90,000 90,000 ร้อยละ 70 ประชาชนท่ัวไปได้ กอง
พระ และรดน ้าด้าหัว อนุรักษ์วัฒนธรรมและ พิธีสรงน ้าพระและ โครงการบรรลุ ร่วมการอนุรักษ์ การศึกษา
พระสังฆธิการ ประเพณีในท้องถ่ิน รดน ้าด้าหัวพระ วัตถุประสงค์ท่ี วัฒนธรรมประเพณี

สังฆธิการ ท่ีตั งไว้ ของชุมชน

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)
เทศบาลต าบลศรีวิชัย อ าเภอล้ี จังหวัดล าพูน

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลต าบลศรีวิชัย อ าเภอล้ี จังหวัดล าพูน 239
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แบบ ผ 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดล าพูน  ยุทธศาสตร์ท่ี  4  เมืองจุดหมายปลายทางแห่งการท่องเท่ียวเชิงประสบการณ์วัฒนธรรม (Cultural Experience Destination) 5 เมืองแห่งคุณภาพชีวิต (Quality of Life)
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดล าพูน   ยุทธศาสตร์ท่ี 2 พัฒนาคุณภาพชีวิตและชุมชนท้องถ่ินให้เข้มแข็งบนรากฐานทุนทางวัฒนธรรมชุมชนท้องถ่ินและความย่ังยืนเชิงนิเวศ

6. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถ่ิน
6.2 แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) รับผิดชอบ
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

24 โครงการสืบสานวัฒนธรรม เพ่ือสืบสานอนุรักษ์ ฟ้ืน อบรมให้ความรู้  -  - 20,000  -  - ร้อยละ 70 เด็กและเยาวชน กอง

ภูมิปัญญาท้องถ่ิน ฟู ศิลปวัฒนธรรม กิจกรรมการท้า โครงการบรรลุ สามารถร่วมกัน การศึกษา

การท้าข้าวแคบ ห้คงอยู่สืบไป ข้าวแคบ วัตถุประสงค์ท่ีตั งไว้ อนุรักษ์ภูมิปัญญา

ท้องถ่ิน

25 โครงการเข้าค่ายพุทธบุตร เพ่ือส่งเสริมให้เด็กมี อบรมให้ความรู้  -  - 30,000  -  - ร้อยละ 70 เด็กและเยาวชน กอง

พระพุทธธรรม จิตใจท่ีรู้จักแบ่งปันมี แก่แกนน้าเด็กและ โครงการบรรลุ ท่ีเป็นแกนน้า การศึกษา

ความเอื ออารีและ เยาวชน วัตถุประสงค์ท่ีตั งไว้ สามารถน ้าความรู้

สามารถเป็นแบบอย่าง ไปเผยแพร่ได้

ท่ีดีแก่ผู้อ่ืนได้

เทศบาลต าบลศรีวิชัย อ าเภอล้ี จังหวัดล าพูน

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลต าบลศรีวิชัย อ าเภอล้ี จังหวัดล าพูน 240
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แบบ ผ 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดล าพูน  ยุทธศาสตร์ท่ี  4  เมืองจุดหมายปลายทางแห่งการท่องเท่ียวเชิงประสบการณ์วัฒนธรรม (Cultural Experience Destination) 5 เมืองแห่งคุณภาพชีวิต (Quality of Life)
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดล าพูน   ยุทธศาสตร์ท่ี 2 พัฒนาคุณภาพชีวิตและชุมชนท้องถ่ินให้เข้มแข็งบนรากฐานทุนทางวัฒนธรรมชุมชนท้องถ่ินและความย่ังยืนเชิงนิเวศ

6. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถ่ิน
6.2 แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) รับผิดชอบ
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

26 โครงการอนุรักษ์ดนตรี เพ่ือสืบสานอนุรักษ์ ด้าเนินกิจกรรมเพ่ือการ  -  -  - 30,000  - ร้อยละ 70 สามารถอนุรักษ์ กอง
พื นเมือง ฟ้ืนฟู ศิลปวัฒนธรรม อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ศิลปะ โครงการบรรลุ ศิลปวัฒนธรรม การศึกษา

ให้คงอยู่สืบไป วัฒนธรรม วัตถุประสงค์ท่ีตั งไว้ ในท้องถ่ินได้

27 โครงการประเพณีสรงน ้า เพ่ือสืบสานอนุรักษ์ กิจกรรมการท้าบุญ  -  -  - 100,000  - ร้อยละ 70 ประชาชนได้ร่วม กอง
องค์พระธาตุหริภุญชัย ฟ้ืนฟู ศิลปวัฒนธรรม ตักบาตร โครงการบรรลุ กันอนุรักษ์วัฒนธรรม การศึกษา

และประเพณีให้คง การสรงน ้าพระธาตุ วัตถุประสงค์ท่ีตั งไว้ ประเพณีของ
ขบวนแห่น ้าพระ จังหวัดล้าพูน
ราชทาน ฯลฯ

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

เทศบาลต าบลศรีวิชัย อ าเภอล้ี จังหวัดล าพูน

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลต าบลศรีวิชัย อ าเภอล้ี จังหวัดล าพูน 241



- 242 -

แบบ ผ 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดล าพูน  ยุทธศาสตร์ท่ี  4  เมืองจุดหมายปลายทางแห่งการท่องเท่ียวเชิงประสบการณ์วัฒนธรรม (Cultural Experience Destination) 5 เมืองแห่งคุณภาพชีวิต (Quality of Life)
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดล าพูน   ยุทธศาสตร์ท่ี 2 พัฒนาคุณภาพชีวิตและชุมชนท้องถ่ินให้เข้มแข็งบนรากฐานทุนทางวัฒนธรรมชุมชนท้องถ่ินและความย่ังยืนเชิงนิเวศ

6. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถ่ิน
6.2 แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) รับผิดชอบ
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

28 โครงการประเพณีสามครูบา เพ่ือสืบสานอนุรักษ์ ฟ้ืน กิจกรรมพิธีทางศาสนา 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ 70 ประชาชนได้ร่วม กอง
ฟู ศิลปวัฒนธรรม และ สรงน ้ารูปเหมือน โครงการบรรลุ กันอนุรักษ์วัฒนธรรม การศึกษา
ประเพณีให้คงอยู่สืบไป สามครูบา วัตถุประสงค์ท่ีตั งไว้ และประเพณีของ

ขบวนแห่น ้าขมิ นฯ ชุมชน

29 โครงการหล่อเทียนและ เพ่ือส่งเสริมขนบ จัดกิจกรรมหล่อเทียน 30,000 30,000 30,000 ร้อยละ 70 ประชาชนได้ร่วม กอง
ถวายเทียนเข้าพรรษา ธรรมเนียมประเพณี และถวายเทียนเข้า โครงการบรรลุ กันอนุรักษ์ขนบ การศึกษา

อันดีงามของท้องถ่ิน พรรษา ในพื นท่ีต้าบล วัตถุประสงค์ท่ีตั งไว้ ธรรมเนียมประเพณี
ศรีวิชัย อันดีงามของชุมชน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

เทศบาลต าบลศรีวิชัย อ าเภอล้ี จังหวัดล าพูน

งบประมาณ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลต าบลศรีวิชัย อ าเภอล้ี จังหวัดล าพูน 242
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แบบ ผ 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดล าพูน  ยุทธศาสตร์ท่ี 5 เมืองแห่งคุณภาพชีวิต (Quality of Life)
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดล าพูน   ยุทธศาสตร์ท่ี 2 พัฒนาคุณภาพชีวิตและชุมชนท้องถ่ินให้เข้มแข็งบนรากฐานทุนทางวัฒนธรรมชุมชนท้องถ่ิน และความย่ังยืนเชิงนิเวศ

7. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านสาธารณสุข
7.1 แผนงานสาธารณสุข

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) รับผิดชอบ
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงการด าเนินงานของ เพ่ือเพ่ิมศักยภาพ 1.อบรมให้ความรู้ 97,500  -  -  -  - อาสาสมัคร อาสาสมัครสาธารณ กอง
อาสาสมัครสาธารณสุข อาสาสมัครสาธารณ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิ สาธารณสุขประ สุขประจ าหมู่บ้าน สาธาณสุข
ประจ าหมู่บ้าน สุขประจ าหมู่บ้าน ภาพในการปฏิบัติ จ าหมู่บ้าน จ านวน 13 หมู่บ้าน

งาน จ านวน 13 
2.ศึกษาดูงานใน/ หมู่บ้าน
นอกสถานท่ี

2 โครงการป้องกันและ เพ่ือป้องกันการแพร่ จัดอบรมให้ 188,500 150,000 200,000  -  - ร้อยละ 70 ของ ชุมชนมีความร่วมมือ กอง
แก้ไขปัญหายาเสพติด ระบาดของยาเสพติด ความรู้เก่ียวกับ จ านวนเด็กนักเรียนใน ดูแลร่วมกันในชุมชน สาธาณสุข

ในชุมชน สารเสพติดให้โทษ ต าบลศรีวิชัย เพ่ือมิให้เกิดการแพร่
และการดูแลป้อง ระบาดของยาเสพติด

กันลูกหลาน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

เทศบาลต าบลศรีวิชัย อ าเภอล้ี จังหวัดล าพูน

งบประมาณ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลต าบลศรีวิชัย อ าเภอล้ี จังหวัดล าพูน 243



- 244 -

แบบ ผ 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดล าพูน  ยุทธศาสตร์ท่ี 5 เมืองแห่งคุณภาพชีวิต (Quality of Life)
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดล าพูน   ยุทธศาสตร์ท่ี 2 พัฒนาคุณภาพชีวิตและชุมชนท้องถ่ินให้เข้มแข็งบนรากฐานทุนทางวัฒนธรรมชุมชนท้องถ่ิน และความย่ังยืนเชิงนิเวศ

7. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านสาธารณสุข
7.1 แผนงานสาธารณสุข

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) รับผิดชอบ
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

3 โครงการจัดงานวัน เพ่ือเดินรณรงค์ให้ เดินรณรงค์ 13 5,000  -  -  -  - ประชาชนได้รับ ชุมชนมีความเข้ม กอง
ยาเสพติดโลก ความรู้เก่ียวกับภัยยา หมู่บ้าน ความรู้และวิธี แข็ง มีส่วนร่วม รัก สาธาณสุข

เสพติดตามหมู่บ้าน ป้องกันภัยยาเสพ และห่วงใยคนใน
ในต าบลศรีวิชัย ติด ชุมชน

4 โครงการอาหารสะอาด เพ่ือให้ผู้ประกอบการ สถานท่ีจ าหน่าย 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 สถานท่ีจ าหน่าย สถานท่ีจ าหน่าย กอง
รสชาดอร่อย  (Clean Food จัดสถานท่ีปรุงอาหาร อาหารในเทศบาล อาหารร้อยละ 70 อาหารถูกสุขลักษณะ สาธาณสุข
Good Taste) ให้ถูกสุขลักษณะ ต าบลศรีวิชัย ปรุงอาหารได้ถูก ปลอดภัยต่อผู้บริโภค

ปลอดภัยต่อผู้บริโภค สุขลักษณะ มีป้ายสัญลักษณ์รับ
รองมาตรฐาน

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)
รายละเอียดโครงการพัฒนา

เทศบาลต าบลศรีวิชัย อ าเภอล้ี จังหวัดล าพูน

งบประมาณ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลต าบลศรีวิชัย อ าเภอล้ี จังหวัดล าพูน 244
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แบบ ผ 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดล าพูน  ยุทธศาสตร์ท่ี 5 เมืองแห่งคุณภาพชีวิต (Quality of Life)
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดล าพูน   ยุทธศาสตร์ท่ี 2 พัฒนาคุณภาพชีวิตและชุมชนท้องถ่ินให้เข้มแข็งบนรากฐานทุนทางวัฒนธรรมชุมชนท้องถ่ิน และความย่ังยืนเชิงนิเวศ

7. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านสาธารณสุข
7.1 แผนงานสาธารณสุข

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) รับผิดชอบ
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

5 โครงการรณรงค์และป้องกัน เพ่ือป้องกันการเกิด จัดอบรมให้ความรู้ 35,000 35,000 35,000 35,000 35,000 ประชาชนได้รับ ชุมชนมีความเข้มแข็ง กอง
โรคไข้เลือดออก ของลูกน้ ายุงลาย วิธีป้องกัน ควบคุม ความรู้และวิธีก าจัดลูก มีส่วนร่วม รักและ สาธาณสุข

ลูกน้ ายุงลาย น้ ายุงลาย ดูอาการ ห่วงใยคนในชุมชน
ผู้ป่วยได้

6 โครงการจัดงานวัน เพ่ือเดินรณรงค์ให้ เดินรณรงค์ 13 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 ประชาชนได้รับ ชุมชนมีความเข้ม กอง
เอดส์โลก ความรู้เก่ียวกับภัย หมู่บ้าน ความรู้และวิธี แข็ง มีส่วนร่วม รัก สาธาณสุข

เอดส์ ตามหมู่บ้าน ป้องกันภัยเอดส์ และห่วงใยคนใน
ในต าบลศรีวิชัย ทางเพศสัมพันธ์ ชุมชน

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

เทศบาลต าบลศรีวิชัย อ าเภอล้ี จังหวัดล าพูน
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แบบ ผ 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดล าพูน  ยุทธศาสตร์ท่ี 5 เมืองแห่งคุณภาพชีวิต (Quality of Life)
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดล าพูน   ยุทธศาสตร์ท่ี 2 พัฒนาคุณภาพชีวิตและชุมชนท้องถ่ินให้เข้มแข็งบนรากฐานทุนทางวัฒนธรรมชุมชนท้องถ่ิน และความย่ังยืนเชิงนิเวศ

7. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านสาธารณสุข
7.1 แผนงานสาธารณสุข

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) รับผิดชอบ
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

7 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติ เพ่ือป้องกันการเกิด จัดอบรมให้ความรู้ 25,000 25,000 25,000 25000 25000 ประชาชนได้รับ ชุมชนมีความเข้มแข็ง กอง
การป้องกันและควบคุมโรค โรคตามฤดูกาล วิธีป้องกัน ควบคุม ความรู้และวิธี มีส่วนร่วม รักและ สาธาณสุข
อุบัติใหม่อุบัติซ ้าต าบลศรีวิชัย การเกิดโรค เช่น ป้องกันโรคท่ีเกิด ห่วงใยคนในชุมชน

มือปากเท้าเปล่ือย ข้ึนตามฤดูกาล
ท้องร่วง ฯ

9 โครงการส่งเสริมการสร้าง 1.เพ่ือส่งเสริม 1.จัดกิจกรรม เช่น  -  - 20,000  -  - ระดับความพึงพอใจ ประชาชนภายในเขต กอง
สุขภาพแก่ประชาชนเทศบาล สุขภาพอนามัยให้กับ การเต้นแอโรบิก ของประชาชน เทศบาลต าบลศรีวิชัย สาธาณสุข
ต าบลศรีวิชัย ประชาชน ร าไทเก๊ก ฯ ต่อการมีสุขภาพ  มีสุขภาพแข็งแรง

2.ศึกษาดูงานใน/ พลานามัยท่ีสมบูรณ์
นอกสถานท่ี แข็งแรง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

เทศบาลต าบลศรีวิชัย อ าเภอล้ี จังหวัดล าพูน

งบประมาณ
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แบบ ผ 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดล าพูน  ยุทธศาสตร์ท่ี 5 เมืองแห่งคุณภาพชีวิต (Quality of Life)
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดล าพูน   ยุทธศาสตร์ท่ี 2 พัฒนาคุณภาพชีวิตและชุมชนท้องถ่ินให้เข้มแข็งบนรากฐานทุนทางวัฒนธรรมชุมชนท้องถ่ิน และความย่ังยืนเชิงนิเวศ

7. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านสาธารณสุข
7.1 แผนงานสาธารณสุข

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) รับผิดชอบ
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

10 โครงการป้องกันและควบคุม เพ่ือจัดกิจกรรม จัดอบรมให้ความรู้  -  - 20,000  -  - ระดับความพึงพอ ประชาชนภายในเขต กอง
โรคระบาด รณรงค์ป้องกันควบคุม แก่ประชาชนในการ ใจของประชาชน เทศบาลต าบลศรีวิชัย สาธาณสุข

โรคและอบรมให้ความ ป้องกันและควบคุม ต่อการมีสุขภาพ น าความรู้มาใช้ต่อตน
รู้เก่ียวกับโรคระบาด โรค ท้ัง 13 หมู้บ้าน พลานามัยท่ี เองและครอบครัวใน
เช่นโรคไข้เลือดออกฯ ในต าบลศรีวิชัย สมบูรณ์แข็งแรง การป้องกันโรคระบาด

11 โครงการอบรมแกนน าแพทย์ เพ่ือพัฒนาความรู้ด้าน จัดกิจกรรมอบรมให้  -  - 15,000  -  - ร้อยละ 70 ของ ประชาชนมามารถน า กอง
แผนไทยและสมุนไพรท้องถ่ิน การแพทย์แผนไทย ความรู้เร่ืองแพทย์แผน ผู้ร่วมอบรมมีความ สมุนไพรไทยมา สาธาณสุข

และสมุนไพรท้องถ่ิน ไทยสมุนไพรท้องถ่ิน รู้เก่ียวกับการแพทย์ พัฒนาต่อยอดและ
ให้แก่ประชาชนผู้สนใจ แผนไทยเพ่ิมข้ึน รักษาไว้ซ่ึงภูมิปัญญา
ภายในเขตเทศบาล ท้องถ่ิน
ต าบลศรีวิชัย

เทศบาลต าบลศรีวิชัย อ าเภอล้ี จังหวัดล าพูน

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)
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แบบ ผ 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดล าพูน  ยุทธศาสตร์ท่ี 5 เมืองแห่งคุณภาพชีวิต (Quality of Life)
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดล าพูน   ยุทธศาสตร์ท่ี 2 พัฒนาคุณภาพชีวิตและชุมชนท้องถ่ินให้เข้มแข็งบนรากฐานทุนทางวัฒนธรรมชุมชนท้องถ่ิน และความย่ังยืนเชิงนิเวศ

7. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านสาธารณสุข
7.1 แผนงานสาธารณสุข

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) รับผิดชอบ
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

12 โครงการฝึกอบรมผู้ประกอบ 1.เพ่ือให้ความรู้ ความ  -  - 10,000 10,000 10,000 ผู้เข้าร่วมโครงการ 1. ผู้ประกอบการมี กอง
การเทศบาลต าบลศรีวิชัย เข้าใจในสิทธิกฏ มีความรู้เพ่ิมข้ึน ความรู้เข้าใจในเร่ือง สาธาณสุข

ระเบียบท่ีเก่ียวข้อง ไม่น้อยกว่า สิทธิ กฏระเบียบเพ่ือ
2.เพ่ืออบรมให้ความรู้ สะสมอาหาร ร้อยละ 70 ใช้ปฏิบัติ
ในเร่ืองหลักการสุขา 2.ผู้ประกอบการ 2. ผู้ประกอบการ
ภิบาลสถานท่ีประกอบ สถานท่ีประกอบ ความรู้ในเร่ืองหลัก
กิจการเพ่ือขอรับ กิจการท่ีเป็น การสุขาภิบาล
ใบอนุญาตฯ อันตรายต่อสุขภาพ สถานท่ีประกอบ

กิจการเพ่ือขอรับ
ใบอนุญาตฯ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

เทศบาลต าบลศรีวิชัย อ าเภอล้ี จังหวัดล าพูน

งบประมาณ

1.ผู้ประกอบการ
สถานท่ีจ าหน่าย
อาหารและสถานท่ี
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แบบ ผ 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดล าพูน  ยุทธศาสตร์ท่ี 5 เมืองแห่งคุณภาพชีวิต (Quality of Life)
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดล าพูน   ยุทธศาสตร์ท่ี 2 พัฒนาคุณภาพชีวิตและชุมชนท้องถ่ินให้เข้มแข็งบนรากฐานทุนทางวัฒนธรรมชุมชนท้องถ่ิน และความย่ังยืนเชิงนิเวศ

7. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านสาธารณสุข
7.1 แผนงานสาธารณสุข

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) รับผิดชอบ
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

13 โครงการเยาวชนรุ่นใหม่ เพ่ืออบรมให้ความรู้ นักเรียนในพ้ืนท่ี  -  - 15,000  -  - ร้อยละ 70 ของ นักเรียนมีความรู้และ กอง
รู้ทัน รู้จักเล่ียง ไม่เส่ียงเอดส์ ในการป้องกันตนเอง ต าบลสรีวิชัย ผู้ร่วมอบรมมีความ รู้จักป้องกันตนเอง สาธาณสุข

จากโรคเอดส์ รู้เก่ียวกับโรคเอดส์ จากโรคทางเพศ
และโรคทางเพศ สัมพันธ์ในกลุ่มเส่ียง
สัมพันธ์เพ่ิมข้ึน

14 โครงการเงินอุดหนุนส าหรับ เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชน สนับสนุนให้คณะ  - 260,000 260,000 260,000 260,000 ประชาชนได้รับการ ประชาชนมีส่วนร่วม กอง
ด าเนินการตามแนวทาง มีสุขภาพสมบูรณ์และ กรรมการหมู่บ้าน ส่งเสริมสุขภาพตาม ในการส่งเสริมสุขภาพ สาธาณสุข
พระราชด าริด้านสาธารณสุข ส่งเสริมให้ประชาชน 13 หมู่บ้าน จัดท า โครงการพระราชด าริ ตามโครงการ

มีส่วนร่วมในการพัฒนา โครงการตามแนว ด้านสาธารณสุข พระราชด าริ
พฤติกรรมสุขภาพตาม พระราชด าริด้าน ทุกหมู่บ้านในต าบล ด้านสาธารณสุข
โครงการพระราชด าริ สาธารณสุข อย่าง ศรีวิชัย
ด้านสาธารณสุข น้อยหมู่ละ 3 โครงการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

เทศบาลต าบลศรีวิชัย อ าเภอล้ี จังหวัดล าพูน

งบประมาณ
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แบบ ผ 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดล าพูน  ยุทธศาสตร์ท่ี 5 เมืองแห่งคุณภาพชีวิต (Quality of Life)
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดล าพูน   ยุทธศาสตร์ท่ี 2 พัฒนาคุณภาพชีวิตและชุมชนท้องถ่ินให้เข้มแข็งบนรากฐานทุนทางวัฒนธรรมชุมชนท้องถ่ิน และความย่ังยืนเชิงนิเวศน์

7. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านสาธารณสุข
7.1 แผนงานสาธารณสุข

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) รับผิดชอบ
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

15 เพ่ือเป็นค่าตอบแทนให้ สุนัขและแมวในพ้ืนท่ี  -  - 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ 100 ของ สุนัขและแมว กอง
แก่ผู้ปฎิบัติหน้าท่ีการ ต าบลศรีวิชัย สุนัขและแมวได้รับ ได้รับการส ารวจและ สาธาณสุข
ส ารวจข้อมูลจ านวนสัตว์ การส ารวจและข้ึน ข้ึนทะเบียนสัตว์
และข้ึนทะเบียนสัตว์ ทะเบียน
โดยท าการส ารวจปีละ
2 คร้ัง และเบิกค่าตอบ
แทนให้แก่ผู้ปฎิบัติงาน
ตามจ านวนสุนัขและ
แมวตัวละ 3 บาท 
ต่อคร้ังของการส ารวจ
และข้ึนทะเบียนสัตว์

รายละเอียดโครงการพัฒนา

งบประมาณ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)
เทศบาลต าบลศรีวิชัย อ าเภอล้ี จังหวัดล าพูน

โครงการส ารวจข้อมูล
จ านวนสัตว์และข้ึนทะเบียน
สัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอด
โรค คนปลอดภัยจากโรค
พิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน
 ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ
เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ 
อัครราชกุมารี
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แบบ ผ 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดล าพูน  ยุทธศาสตร์ท่ี 5 เมืองแห่งคุณภาพชีวิต (Quality of Life)

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดล าพูน   ยุทธศาสตร์ท่ี 2 พัฒนาคุณภาพชีวิตและชุมชนท้องถ่ินให้เข้มแข็งบนรากฐานทุนทางวัฒนธรรมชุมชนท้องถ่ิน และความย่ังยืนเชิงนิเวศน์

7. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านสาธารณสุข

7.1 แผนงานสาธารณสุข
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) รับผิดชอบ
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

16 โครงการสัตว์ปลอดโรค เพ่ือด าเนินการฉีดวัคซีน สุนัขและแมวในพ้ืนท่ี  -  - 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 100 ของ สุนัขและแมว กอง
คนปลอดภัยจากโรคพิษ ป้องกันโรค ต าบลศรีวิชัย สุนัขและแมวได้รับ ได้รับการส ารวจและ สาธาณสุข
สุนัขบ้า ตามพระปณิธาน พิษสุนัขบ้าให้กับสัตว์ท่ี การส ารวจและข้ึน ข้ึนทะเบียนสัตว์
ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ ข้ึนทะเบียนสัตว์ ทะเบียน
เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์
อัครราชกุมารี

17 การจัดเก็บขยะมูลฝอย เพ่ือให้การจัดการเก็บ จัดเก็บขยะมูลฝอย  -  - 500,000 500,000 500,000 จัดเก็บขยะครบท้ัง ต าบลศรีวิชัย กอง
พร้อมฝ่ังกลบขยะในเขต ขยะในพ้ืนท่ีต าบลศรีวิชัย และฝังกลบให้ถูกต้อง 13 หมู่บ้าน มีความสะอาด สาธาณสุข
ต าบลศรีวิชัย เป็นไปด้วยความเรียบ ตามหลักสุขาภิบาล และการจัดเก็บขยะ

ร้อย ครบถ้วน ถูกต้องตามหลักสุขา
ภิบาล

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)
เทศบาลต าบลศรีวิชัย อ าเภอล้ี จังหวัดล าพูน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

งบประมาณ
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แบบ ผ 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดล าพูน  ยุทธศาสตร์ท่ี 5 เมืองแห่งคุณภาพชีวิต (Quality of Life)
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดล าพูน   ยุทธศาสตร์ท่ี 2 พัฒนาคุณภาพชีวิตและชุมชนท้องถ่ินให้เข้มแข็งบนรากฐานทุนทางวัฒนธรรมชุมชนท้องถ่ินและความย่ังยืนเชิงนิเวศ

8. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร
8.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) รับผิดชอบ
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงการพัฒนาเพ่ิม เพ่ือเพ่ิมศักยภาพการ 1.อบรมให้ความรู้ 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละ 70 ของ ผู้เข้าร่วมโครงการ มี ส านักปลัด
ประสิทธิภาพ บริหารและการ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ ผู้เข้าร่วมโครง ความรู้ ความเข้าใจ

ปฏิบัติงานให้มี ในการปฏิบัติงาน การมีความรู้ และน าความรู้ท่ีได้มา
ประสิทธิภาพมาก 2.ศึกษาดูงานใน/ ความเข้าใจใน พัฒนาองค์กร
ย่ิงข้ึน นอกสถานท่ี การอบรม

2 ค่าใช้จ่ายในการเลือกต้ัง เพ่ือส่งเสริมและสนับ 1. ด าเนินการจัดให้มี 500,000 500,000 500,000  -  - ร้อยละ 70 ของ การเลือกต้ังเป็นไป ส านักปลัด
นายกเทศมนตรีและสมาชิก สนุนให้ประชาชน การเลือกต้ังตามระบอบ ประชาชนออก ด้วยความเรียบร้อย
สภาเทศบาล รู้จักและมีส่วนร่วม ประชาธิปไตย มาใช้สิทธิเลือกต้ัง

ในการปกครองตาม 2. จัดกิจกรรมส่งเสริม
ระบอบประชาธิปไตย การเลือกต้ังระดับ
และมีส่วนร่วมในการ ท้องถ่ินและระดับชาติ
ใช้สิทธิเลือกต้ัง 3. ส่งเสริมการมีส่วน

ร่วมจากประชาชน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

เทศบาลต าบลศรีวิชัย อ าเภอล้ี จังหวัดล าพูน

งบประมาณ
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แบบ ผ 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดล าพูน  ยุทธศาสตร์ท่ี 5 เมืองแห่งคุณภาพชีวิต (Quality of Life)
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดล าพูน   ยุทธศาสตร์ท่ี 2 พัฒนาคุณภาพชีวิตและชุมชนท้องถ่ินให้เข้มแข็งบนรากฐานทุนทางวัฒนธรรมชุมชนท้องถ่ินและความย่ังยืนเชิงนิเวศ

8. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร
8.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) รับผิดชอบ
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

3 โครงการเทศบาล 1.เพ่ือให้ประชาชนมี 1.ให้บริการรับ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ประชาชนผู้เข้าร่วม ประชาชนในเขต ส านักปลัด
เคล่ือนท่ี ส่วนร่วมในการแสดง เร่ืองราวร้องทุกข์ โครงการมีความ เทศบาลต าบลศรีวิชัย

ความคิดเห็นและได้ 2.ให้บริการตรวจ พึงพอใจไม่น้อยกว่า ได้รับบริการนอก
รับบริการในด้าน สุขภาพ ร้อยละ 80 สถานท่ีของหน่วยงาน
ต่างๆอย่างเข้าถึง 3.รับบริการช าระภาษี ราชการอย่างท่ัวถึง

4.บริการอ่ืนๆ
4 โครงการประชาสัมพันธ์ เพ่ือรณรงค์และประชา 1.จัดท าแผ่นพับประชา 20,000 40,000  -  -  - ประชาชนมีความ ประชาชนมีความรู้ กองคลัง

การเสียภาษี สัมพันธ์ให้ประชาชน สัมพันธ์ต่างๆ พึงพอใจไม่น้อยกว่า ในเร่ืองภาษีและได้
ได้ตระหนักถึง 2.จัดท าป้ายไวนิล ร้อยละ 80 รับการบริการนอก
ความส าคัญในการ ประชาสัมพันธ์การช าระ สถานท่ี
ช าระภาษีประจ าปี ภาษีทุกหมู่บ้าน
และบริการประชาชน
นอกสถานท่ี

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)
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แบบ ผ 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดล าพูน  ยุทธศาสตร์ท่ี 5 เมืองแห่งคุณภาพชีวิต (Quality of Life)
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดล าพูน   ยุทธศาสตร์ท่ี 2 พัฒนาคุณภาพชีวิตและชุมชนท้องถ่ินให้เข้มแข็งบนรากฐานทุนทางวัฒนธรรมชุมชนท้องถ่ินและความย่ังยืนเชิงนิเวศ

8. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร
8.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) รับผิดชอบ
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

5 โครงการปรับปรุง เพ่ือปรับปรุงทะเบียน ด าเนินการปรับปรุง 500,000 500,000  -  -  - มีการปรับปรุงระบบ เทศบาลต าบลศรีวิชัย กองคลัง
ระบบงานแผนท่ีภาษี ทรัพย์สินและระบบ ระบบงานแผนท่ีภาษี แผนท่ีภาษีและทรัพย์ มีระบบแผนท่ีภาษี
(ปรับปรุงทะเบียน สารสนเทศภูมิศาสตร์ และทะเบียนทรัพย์สิน สินและระบบ และทะเบียนทรัพย์
ทรัพย์สินและระบบ ไปสู่ระบบ LTEX 3.0 ของผู้มีเอกสารสิทธ์ิ สารสนเทศภูมิศาสตร์ สินท่ีดีข้ึน 
สารสนเทศภูมิศาสตร์ ท้ัง 13 หมู่บ้าน ไปสู่ระบบ LTEX 3.0 และประชาชนได้
ไปสู่ระบบ LTEX 3.0) รับการบริการท่ีดีข้ึน

6 โครงการอบรมให้ความ เพ่ือให้ประชาชนมี อบรมให้ความรู้  - 20,000  -  -  - ผู้เข้าร่วมโครงการ ประชาชนมีความรู้ กองคลัง
รู้เก่ียวกับการช าระ ความรู้เก่ียวกับหน้าท่ี เก่ียวกับการช าระ มีความรู้ความเข้าใจ เก่ียวกับภาษีเพ่ิม
ภาษี ในการช าระภาษี ภาษี เพ่ิมมากข้ึนไม่น้อย มากข้ึน

ประจ าปี กว่าร้อยละ 70
7 โครงการปรับปรุงแผนท่ีภาษี เพ่ือรองรับ พรบ. ภาษี ประชาชนในต าบล  -  - 1,000,000  -  - ร้อยละ 70 ของ การจัดเก็บภาษีได้ กองคลัง

เพ่ือรองรับ พรบ. ภาษีท่ีดิน ท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง ศรีวิชัย ทุกหมู่บ้าน โครงการ บรรุลุวัตถุ ครบทุกคน และผู้เสีย
และส่ิงปลูกสร้าง ประสงค์ ภาษีมีความสะดวก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

เทศบาลต าบลศรีวิชัย อ าเภอล้ี จังหวัดล าพูน

งบประมาณ
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แบบ ผ 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดล าพูน  ยุทธศาสตร์ท่ี 5 เมืองแห่งคุณภาพชีวิต (Quality of Life)
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดล าพูน   ยุทธศาสตร์ท่ี 2 พัฒนาคุณภาพชีวิตและชุมชนท้องถ่ินให้เข้มแข็งบนรากฐานทุนทางวัฒนธรรมชุมชนท้องถ่ินและความย่ังยืนเชิงนิเวศ

8. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร
8.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) รับผิดชอบ
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

8 โครงการเตรียมความพร้อม เพ่ือรองรับ พรบ. ภาษี ประชาชนในต าบล  -  - 200,000  -  - ร้อยละ 70 ของ เพ่ือจัดเก็บภาษีให้ กองคลัง
เพ่ือรองรับภาษีท่ีดิน ท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง ศรีวิชัย ทุกหมู่บ้าน โครงการ บรรุลุวัตถุ ได้ 100 % และ
และส่ิงปลูกสร้าง ประสงค์ อ านวยความสะดวก

ให้กับผู้เสียภาษี

9 โครงการปรับปรุง เพ่ือให้การปฎิบัติงาน ปรับปรุงสถานท่ี  -  - 30,000  -  - ประชาชนผู้รับบริการ ประชาชนได้รับความ ส านักปลัด
การให้บริการประชาชน เกิดความรวดเร็วและ การให้บริการประ มีความพึงพอใจ สะดวก ความรวดเร็ว

อ านวยความสะดวก ชาชนและปรับปรุง ไม่น้อยกว่า ในการให้บริการ
ประชาชนในการ ส่ิงอ านวยความ ร้อยละ 70
บริการและลดข่ันตอน สะดวกในการให้
การปฏิบัติงาน บริการประชาชน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

เทศบาลต าบลศรีวิชัย อ าเภอล้ี จังหวัดล าพูน

งบประมาณ
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แบบ ผ 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดล าพูน  ยุทธศาสตร์ท่ี 5 เมืองแห่งคุณภาพชีวิต (Quality of Life)
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดล าพูน   ยุทธศาสตร์ท่ี 2 พัฒนาคุณภาพชีวิตและชุมชนท้องถ่ินให้เข้มแข็งบนรากฐานทุนทางวัฒนธรรมชุมชนท้องถ่ินและความย่ังยืนเชิงนิเวศ

8. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร
8.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) รับผิดชอบ
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

10 โครงการวันท้องถ่ินไทย เพ่ือร าลึกถึงพระมหา เข้าร่วมกิจกรรมวัน  -  - 20,000 20,000 20,000 จัดซุ้มนิทรรศการ ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ส านักปลัด
กรุณาธิคุณแห่งพระ ท้องถ่ินไทยและ  จ านวน 1 ซุ้ม ร าลึกถึงมหากรุณา
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จัดซุ้มนิทรรศการ ธิคุณแห่งพระบาท
ท่ีได้โปรดเกล้าจัดต้ัง งานวันท้องถ่ินไทย สมเด็จพระจุลจอม
สุขาภิบาลแห่งแรก เกล้าเจ้าอยู่หัว
เม่ือวันท่ี 18 มีนาคม
2488 (รศ.124)

11 โครงการเผยแพร่ความ เพ่ือเผยแพร่ความรู้ จัดอบรมให้ความรู้  -  - 20,000  -  - ผู้เข้าร่วมโครงการ ประชาชนมีความรู้ ส านักปลัด
รู้ความเข้าใจทาง ความเข้าใจและให้ ด้านกฎหมายให้กับ มีความรู้ความเข้าใจ เก่ียวกับกฎหมายเพ่ิม
กฎหมายให้แก่ ความช่วยเหลือประ ประชาชนในพ้ืนท่ี เพ่ิมมากข้ึนไม่น้อย มากข้ึน
ประชาชนในเขตพ้ืนท่ี ชาชนทางด้าน ต าบลศรีวิชัย กว่าร้อยละ 70
เทศบาลต าบลศรีวิชัย กฎหมาย

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)
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แบบ ผ 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดล าพูน  ยุทธศาสตร์ท่ี 5 เมืองแห่งคุณภาพชีวิต (Quality of Life)
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดล าพูน   ยุทธศาสตร์ท่ี 2 พัฒนาคุณภาพชีวิตและชุมชนท้องถ่ินให้เข้มแข็งบนรากฐานทุนทางวัฒนธรรมชุมชนท้องถ่ินและความย่ังยืนเชิงนิเวศ

8. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร
8.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) รับผิดชอบ
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

12 โครงการวันเทศบาล เพ่ือให้ตระหนักถึง จัดกิจกรรมและ  -  - 20,000 20,000 20,000 มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม บุคลากรเทศบาล ส านักปลัด
ความส าคัญของการ เข้าร่วมวันเทศบาล มีความพึงพอใจ มีความรักความผูกพัน
ปกครองส่วนท้องถ่ิน วันท่ี 24 เมษายน ไม่น้อยกว่า ความสามัคคีในหมู่
รูปแบบเทศบาล ร้อยละ 70 คณะ

13 โครงการงานพิธีวาง เพ่ือระลึกถึงพระมหา ร่วมกิจกรรมพิธี  -  - 5,000 5,000 5,000 มีผู้บริหาร สมาชิก ผู้เข้าร่วมโครงการ ส านักปลัด
พวงมาลาวันปิยมหาราช กรุณาธิคุณของพระ วางพวงมาลา สภา และพนักงาน แสดงออกถึงความ

บาทสมเด็จพระจุล ณ ท่ีว่าการอ าเภอล้ี เข้าร่วมโครงการ จงรักภักดี
จอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ไม่น้อยกว่า และส านึกใน

ร้อยละ  60 พระมหากรุณาธิคุณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

เทศบาลต าบลศรีวิชัย อ าเภอล้ี จังหวัดล าพูน

งบประมาณ
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แบบ ผ 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดล าพูน  ยุทธศาสตร์ท่ี 5 เมืองแห่งคุณภาพชีวิต (Quality of Life)
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดล าพูน   ยุทธศาสตร์ท่ี 2 พัฒนาคุณภาพชีวิตและชุมชนท้องถ่ินให้เข้มแข็งบนรากฐานทุนทางวัฒนธรรมชุมชนท้องถ่ินและความย่ังยืนเชิงนิเวศ

8. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร
8.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) รับผิดชอบ
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

14 โครงการจัดงานเฉลิม เพ่ือให้ประชาชนได้ ร่วมกิจกรรมวาง  -  - 20,000 20,000 20,000 มีผู้เข้าร่วมไม่น้อยกว่า ประชาชนได้ร่วมกัน ส านักปลัด
พระเกียรติเน่ืองใน ร่วมกันแสดงออกถึง พานพุ่ม ณ ท่ีว่าการ ร้อยละ 70 แสดงออกถึงความ
โอกาสวันเฉลิมพระ ความจงรักภักดีและ อ าเภอล้ี และมีการจัดซุ้ม จงรักภักดีและ
เกียรติพระชนมพรรษา ส านึกในพระมหา จัดซุ้มเฉลิม เฉลิมพระเกียรติ ส านึกในพระมหา
พระบาทสมเด็จ กรุณธิคุณของสถาบัน พระเกียรติพระชนม กรุณาธิคุณ
พระเจ้าอยู่หัว พระมหากษัตริย์ พรรษา

15 โครงการเฉลิมพระ เพ่ือให้ประชาชนได้ ร่วมกิจกรรมวาง  - 20,000 20,000 20,000 20,000 มีผู้เข้าร่วมไม่น้อย ประชาชนได้ร่วมกัน ส านักปลัด
เกียรติเน่ืองในโอกาส ร่วมกันแสดงออกถึง พานพุ่ม ณ ท่ีว่าการ กว่าร้อยละ 70 แสดงออกถึงความ
วันเฉลิมพระชนมพรรษา ความจงรักภักดีและ อ าเภอล้ี และมีการจัดซุ้ม จงรักภักดีและ
สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา ส านึกในพระมหา จัดซุ้มเฉลิม เฉลิมพระเกียรติ ส านึกในพระมหา
พัชรสุธาพิมลลักษณ กรุณธิคุณของสถาบัน พระเกียรติพระชนม กรุณาธิคุณ
พระบรมราชินี พระมหากษัตริย์ พรรษา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

เทศบาลต าบลศรีวิชัย อ าเภอล้ี จังหวัดล าพูน
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แบบ ผ 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดล าพูน  ยุทธศาสตร์ท่ี 5 เมืองแห่งคุณภาพชีวิต (Quality of Life)
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดล าพูน   ยุทธศาสตร์ท่ี 2 พัฒนาคุณภาพชีวิตและชุมชนท้องถ่ินให้เข้มแข็งบนรากฐานทุนทางวัฒนธรรมชุมชนท้องถ่ินและความย่ังยืนเชิงนิเวศ

8. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร
8.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) รับผิดชอบ
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

16 โครงการพัฒนาบุคลิก เพ่ือให้พนักงานพัฒนา จัดอบรมพัฒนา  -  - 10,000  -  - มีพนักงานเข้าร่วม พนักงานเทศบาล ส านักปลัด
ภาพพนักงาน บุคลิกภาพสร้างความ บุคลิกภาพให้กับ โครงการ ไม่น้อยกว่า มีการพัฒนาบุคลิก

ประทับใจให้กับ พนักงานเทศบาล ร้อยละ 70 ท่ีดีมากข้ึน และเพ่ือ
ประชาชนท่ีมาติด บริการประชาชน
ต่อราชการ ท่ีดีเลิศ

17 โครงการฝึกอบรมและ เพ่ือให้เกิดความ จัดฝึกอบรมและ  -  - 200,000 200,000  - มีผู้เข้าร่วมโครงการ เกิดความสามัคคี ส านักปลัด
ศึกษาดูงานเพ่ือพัฒนา สามัคคีความเข้าใจ ศึกษาดูงานนอก ไม่น้อยกว่า ความเข้าใจในการ
ศักยภาพในการท างาน ในการบริหารปฎิบัติ สถานท่ีให้กับผู้ ร้อยละ 70 ปฎิบัติงานท่ีมี

งานภายในองค์กร บริหารสมาชิกสภา ประสิทธิภาพ
และเสริมสร้างความ
รู้ความเข้าใจ

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)
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แบบ ผ 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดล าพูน  ยุทธศาสตร์ท่ี 5 เมืองแห่งคุณภาพชีวิต (Quality of Life)
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดล าพูน   ยุทธศาสตร์ท่ี 2 พัฒนาคุณภาพชีวิตและชุมชนท้องถ่ินให้เข้มแข็งบนรากฐานทุนทางวัฒนธรรมชุมชนท้องถ่ินและความย่ังยืนเชิงนิเวศ

8. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร
8.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) รับผิดชอบ
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

18 โครงการส ารวจความ เพ่ือให้ทราบถึงปัญหา จ้างส ารวจความพึง  -  - 20,000 20,000 20,000 ได้ผลสรุปการส ารวจ ทราบปัญหา และ ส านักปลัด
พึงพอใจของประชาชน ความต้องการของ พอใจของประชาชน ความพึงพอใจของ ความต้องการของ
ในพ้ืนท่ีเก่ียวกับการ ประชาชนและแนว เก่ียวกับการให้ ประชาชน ประชาชนและแนว
บริหารและการให้ ทางแก้ไขปัญหาให้ บริการพร้อมปรับ ทางในการแก้ไข
บริการของเทศบาล ตรงกับความต้องการ ปรุงกระบวนการ ปัญหาให้ตรงกับ

ของประชาชน ท างาน ความต้องการของ
ประชาชน

19 โครงการอบรมให้ความรู้ เพ่ือเสริมสร้างพฤติกรรม จัดอบรมให้ความรู้  -  - 20,000 20,000 20,000 มีผู้เข้าร่วมโครงการ เจ้าหน้าท่ีผู้ปฎิบัติงาน ส านักปลัด
และปลูกจิตส านึกในการ และวิธีการท างาน ปลูกจิตส านึกในการป้อง ไม่น้อยกว่า มีความรู้ความเข้าใจ
ป้องกันและการปราบปราม ท่ีสุจริตโปร่งใสของ กันและปราบปรามการ ร้อยละ 70 ของกลุ่ม งานตามระเบียบ
การทุจริตในหน่วยงาน ข้าราชการและเจ้าหน้าท่ี ทุจริตให้กับพนัก เป้าหมาย กฎหมายท่ีเก่ียวข้อง

งานเจ้าหน้าท่ี

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

เทศบาลต าบลศรีวิชัย อ าเภอล้ี จังหวัดล าพูน

งบประมาณ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลต าบลศรีวิชัย อ าเภอล้ี จังหวัดล าพูน 260



- 261 -

แบบ ผ 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดล าพูน  ยุทธศาสตร์ท่ี 5 เมืองแห่งคุณภาพชีวิต (Quality of Life)
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดล าพูน   ยุทธศาสตร์ท่ี 2 พัฒนาคุณภาพชีวิตและชุมชนท้องถ่ินให้เข้มแข็งบนรากฐานทุนทางวัฒนธรรมชุมชนท้องถ่ินและความย่ังยืนเชิงนิเวศ

8. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร
8.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) รับผิดชอบ
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

20 โครงการอบรมให้ความ เพ่ือให้เจ้าหน้าท่ีผู้ จัดอบรมให้ความรู้  -  - 20,000 20,000  - มีผู้เข้าร่วมโครงการ เจ้าหน้าท่ีผู้ปฎิบัติงาน ส านักปลัด
รู้เร่ืองการป้องกันผล ปฎิบัติงานในองค์กร เร่ืองการป้องกัน ไม่น้อยกว่า มีความรู้ความเข้าใจ
ประโยชน์ทับซ้อนแก่ ได้รู้และเข้าใจในเร่ือง ผลประโยชน์ทับ ร้อยละ 70 ของกลุ่ม ในเร่ืองผลประโยชน์
เจ้าหน้าท่ี ผลประโยชน์ทับซ้อน ซ้อนแก่เจ้าหน้าท่ี เป้าหมาย ทับซ้อนและปฎิบัติ

และปฎิบัติหนน้าท่ี งานตามระเบียบ
ตามระเบียบกฎหมาย กฎหมาย

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

เทศบาลต าบลศรีวิชัย อ าเภอล้ี จังหวัดล าพูน
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แบบ ผ 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดล าพูน  ยุทธศาสตร์ท่ี 5 เมืองแห่งคุณภาพชีวิต (Quality of Life)
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดล าพูน   ยุทธศาสตร์ท่ี 2 พัฒนาคุณภาพชีวิตและชุมชนท้องถ่ินให้เข้มแข็งบนรากฐานทุนทางวัฒนธรรมชุมชนท้องถ่ินและความย่ังยืนเชิงนิเวศ

8. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร
8.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) รับผิดชอบ
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

21 โครงการฝึกอบรมคุณธรรม เพ่ือลูกจิตส านึกให้ จัดอบรมให้ความรู้  -  -  - 50,000 50,000 มีผู้เข้าร่วมโครงการ ผู้เข้าร่วมการอบรม ส านักปลัด
และจริยธรรมให้กับผู้บริหาร ผู้บริหาร สมาชิกสภา และศึกษาดูงาน ไม่น้อยกว่า มีคุณธรรม จริยธรรม
สมาชิกสภา พนักงาน พนักงาน ผู้น าชุมชน นอกสถานท่ี ร้อยละ 70 ของกลุ่ม เข้าใจหลักธรรมและ
 เจ้าหน้าท่ี ลูกจ้าง และ มีคุณธรรมจริยธรรม เป้าหมาย น ามาปรับใช้กับ
ผู้น าชุมชน ในการท างานเพ่ือ การท างานในชีวิต

ประชาชน ประจ าวัน

22 โครงการอบรมให้ความรู้ เพ่ือให้ผู้มีสิทธ์ิเลือก ผู้มีสิทธ์ิเลือกต้ัง  -  - 50,000  -  - มีผู้เข้าร่วมโครงการ การเลือกต้ังมีความ ส านักปลัด
เก่ียวกับการเลือกต้ัง ต้ังมีความรู้ความเข้า จ านวน 13 หมู่บ้าน ไม่น้อยกว่า บริสุทธ์ิ ยุติธรรม
สมาชิกสภาท้องถ่ิน ใจเก่ียวกับกฎหมาย ร้อยละ 70 ของกลุ่ม ปราศจากการซ้ือสิทธิ
และผู้บริหารท้องถ่ิน เลือกต้ังท้องถ่ิน เป้าหมาย ขายเสียงและลดการ

ขัดแย้งในชุมชน

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
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แบบ ผ 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดล าพูน  ยุทธศาสตร์ท่ี 5 เมืองแห่งคุณภาพชีวิต (Quality of Life)
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดล าพูน   ยุทธศาสตร์ท่ี 2 พัฒนาคุณภาพชีวิตและชุมชนท้องถ่ินให้เข้มแข็งบนรากฐานทุนทางวัฒนธรรมชุมชนท้องถ่ินและความย่ังยืนเชิงนิเวศ

8. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร
8.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) รับผิดชอบ
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

23 โครงการจัดเช่ารถยนต์ เพ่ือน ามาใช้เป็นพาหนะ จัดหารถยนต์เช่า  -  - 939,600  -  - เช่ารถยนต์ส่วนกลาง การให้บริการ ส านักปลัด
ส่วนกลาง ในการเดินทางไปติดต่อ ส่วนกลางแบบรถบรรทุก จ านวน 1 คัน ประชาชนและการ

ราชการ อบรม ประชุม (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปฏิบัติงานราชการ
สัมมนา ตลอดจน   ปริมาตรกระบอกสูบ มีความสะดวก
ประสานงานกับ ไม่ต่ ากว่า 2,400 ซีซี รวดเร็วมากย่ิงข้ึน
หน่วยราชการอ่ืนๆ หรือก าลังเคร่ืองยนต์

สูงสุดไม่ต่ ากว่า 
90 กิโลวัตต์ 
ขับเคล่ือน 2 ล้อ 
แบบดับเบ้ิลแค็บ
จ านวน 1 คัน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

เทศบาลต าบลศรีวิชัย อ าเภอล้ี จังหวัดล าพูน

งบประมาณ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลต าบลศรีวิชัย อ าเภอล้ี จังหวัดล าพูน 263



- 264 -

แบบ ผ 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดล าพูน  ยุทธศาสตร์ท่ี 5 เมืองแห่งคุณภาพชีวิต (Quality of Life)
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดล าพูน   ยุทธศาสตร์ท่ี 2 พัฒนาคุณภาพชีวิตและชุมชนท้องถ่ินให้เข้มแข็งบนรากฐานทุนทางวัฒนธรรมชุมชนท้องถ่ินและความย่ังยืนเชิงนิเวศ

8. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร
8.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) รับผิดชอบ
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

24 โครงการสวนสาธารณะ เพ่ือเป็นเป็นแหล่งเรียน ปรับปรุงภูมิทัศน์ และ  -  - 100,000  -  - มีการปรับปรุงภูมิทัศน์ ประชาชนได้ใช้ ส านักปลัด
เฉลิมพระเกียรติ รู้ประวัติของครูบาเจ้า บริหารจัดการ ปลูกต้นไม้ ดอกไม้ ประโยชน์ในสถานท่ี

เจ้าศรีวิชัย และสถานท่ี ชาติภูมิสถาน ในชาติภูมิสถาน และเป็นแหล่งเรียนรู้
ท่องเท่ียวของต าบล ครูบาเจ้าศรีวิชัย ครูบาเจ้าศรีวิชัย ประวัติของครูบาเจ้า

ศรีวิชัย

เทศบาลต าบลศรีวิชัย อ าเภอล้ี จังหวัดล าพูน

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลต าบลศรีวิชัย อ าเภอล้ี จังหวัดล าพูน 264
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แบบ ผ. 01/1

จ ำนวน
โครงกำร

 งบประมำณ
(บำท)

จ ำนวน
โครงกำร

 งบประมำณ
(บำท)

จ ำนวน
โครงกำร

 งบประมำณ
(บำท)

จ ำนวน
โครงกำร

 งบประมำณ
(บำท)

จ ำนวน
โครงกำร

 งบประมำณ
(บำท)

จ ำนวน
โครงกำร

 งบประมำณ
(บำท)

1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน
สำธำรณูปโภค สำธำรณูปกำร

     1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 65 0 98 2,160,000 116 64,390,000 75 195,860,000 77 311,670,000 431 574,080,000
รวม 65 0 98 2,160,000 116 64,390,000 75 195,860,000 77 311,670,000 431 574,080,000

รวมท้ังส้ิน 65 0 98 2,160,000 116 64,390,000 75 195,860,000 77 311,670,000 431 574,080,000

รวม 5 ปี

เทศบำลต ำบลศรีวิชัย อ ำเภอล้ี  จังหวัดล ำพูน

2. บัญชีโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน

บัญชีสรุปโครงกำรพัฒนำ
แผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

ส ำหรับ โครงกำรเกินศักยภำพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

ยุทธศำสตร์

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลต าบลศรีวิชัย อ าเภอล้ี จังหวัดล าพูน 265
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แบบ ผ 02/1

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดล าพูน  ยุทธศาสตร์ท่ี 5 เมืองแห่งคุณภาพชีวิต (Quality of Life)
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดล าพูน   ยุทธศาสตร์ท่ี 3 พัฒนาผังเมืองและโครงสร้างพ้ืนฐานเช่ือมกลุ่มจังหวัด เพ่ือรองรับการพัฒนาเมืองในอนาคต

1. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) รับผิดชอบ
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงการหินเกร็ด/ เพ่ือด าเนินการซ่อม ซ่อมแซมถนน  -  - 1,100,000  -  - ซ่อมแซมถนน ประชาชนได้รับความ กองช่าง
ยางมะตอย ส าหรับ แซมถนนท่ีได้รับความ หมู่ 7 หมู่ 8 4 สาย ปลอดภัยและสะดวก
ปรับปรุงถนนในพ้ืนท่ี เสียหายเน่ืองจากการ  หมู่ 9 3 หมู่บ้าน ในการสัญจรไปมา
ต าบลศรีวิชัย ใช้งานและอุทกภัย จ านวน 670

ครัวเรือน

2 โครงการขุดลอกทราย 1.เพ่ือแก้ไขปัญหาความ ขุดลอกทรายหน้า  -  -  - 5,000,000 5,000,000 เพ่ิมพ้ืนท่ีเก็บกัก ประชาชนมีน้ าใช้ กองช่าง
หน้าฝายสบจ๋อง เดือดร้อนของ ฝายสบจ๋อง น้ าฝายสบจ๋อง เพ่ือการเกษตรอย่าง

ประชาชน เพียงพอ
2.เพ่ือเปิดทางน้ าและ
ก าจัดทายและวัชพืช

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลต าบลศรีวิชัย อ าเภอล้ี จังหวัดล าพูน

งบประมาณ

ส าหรับ โครงการเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลต าบลศรีวิชัย อ าเภอล้ี จังหวัดล าพูน 266
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แบบ ผ 02/1

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดล าพูน  ยุทธศาสตร์ท่ี 5 เมืองแห่งคุณภาพชีวิต (Quality of Life)
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดล าพูน   ยุทธศาสตร์ท่ี 3 พัฒนาผังเมืองและโครงสร้างพ้ืนฐานเช่ือมกลุ่มจังหวัด เพ่ือรองรับการพัฒนาเมืองในอนาคต

1. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) รับผิดชอบ
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

3 โครงการก่อสร้างคลอง 1.เพ่ือแก้ไขปัญหา ก่อสร้างคลองส่ง  -  -  - 60,000,000 60,000,000 เพ่ือส่งน้ าไปพ้ืน ประชาชนลดเวลา กองช่าง
ส่งน้ าคอนกรีตเสริม ความเดือดร้อนของ น้ าคอนกรีตเสริม ท่ีการเกษตรได้ ในการเอาน้ าเข้าพ้ืน
เหล็กฝายสบจ๋อง ประชาชน เหล็กฝายสบจ๋อง อย่างรวดเร็ว ท่ีในการเกษตร

2.เพ่ือป้องกันแนว ยาว 6000 เมตร
ตล่ิงพัง

4 โครงการปรับปรุง 1.เพ่ือแก้ไขปัญหา ปรับปรุงซ่อมแซม  -  -  - 100,000 100,000 เพ่ือส่งน้ าไปพ้ืน ประชาชนลดเวลา กองช่าง
ซ่อมแซมท่อลอดเหล่ียม ความเดือดร้อนของ ท่อลอดเหล่ียม ท่ีการเกษตรได้ ในการเอาน้ าเข้าพ้ืน
หนองเปา ประชาชน หนองเปาระดับ อย่างรวดเร็ว ท่ีในการเกษตร

สูงต่อจากคลอง
ส่งน้ าเดิมหนองเปา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

ส าหรับ โครงการเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
เทศบาลต าบลศรีวิชัย อ าเภอล้ี จังหวัดล าพูน

งบประมาณ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลต าบลศรีวิชัย อ าเภอล้ี จังหวัดล าพูน 267
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แบบ ผ 02/1

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดล าพูน  ยุทธศาสตร์ท่ี 5 เมืองแห่งคุณภาพชีวิต (Quality of Life)
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดล าพูน   ยุทธศาสตร์ท่ี 3 พัฒนาผังเมืองและโครงสร้างพ้ืนฐานเช่ือมกลุ่มจังหวัด เพ่ือรองรับการพัฒนาเมืองในอนาคต

1. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) รับผิดชอบ
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

5 โครงการปรับปรุง 1.เพ่ือแก้ไขปัญหา ปรับปรุงซ่อมแซม  -  - 100,000 100,000  - ประตูฝายใช้งาน ประชาชนได้มีน้ าใช้ กองช่าง
ซ่อมแซมประตูฝาย ความเดือดร้อนของ ประตูฝายห้วยบง ได้ปกติและมี เพ่ือการเกษตรอย่าง
ห้วยบง ประชาชน ประสิทธิภาพ เพียงพอ

มากข้ึน

6 โครงการขุดลอกคลอง 1.เพ่ือแก้ไขปัญหา ขุดลอกคลองส่งน้ า  -  -  - 200,000 200,000 เพ่ือส่งน้ าไปพ้ืน ประชาชนได้มีน้ าใช้ กองช่าง
ส่งน้ าฝายห้วยบง ความเดือดร้อนของ ฝายห้วยบง สูง ท่ีการเกษตรได้ เพ่ือการเกษตรอย่าง

ประชาชน ระดับหลังประตู อย่างรวดเร็ว เพียงพอ
ฝาย ยาว 100
เมตร

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

ส าหรับ โครงการเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
เทศบาลต าบลศรีวิชัย อ าเภอล้ี จังหวัดล าพูน

งบประมาณ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลต าบลศรีวิชัย อ าเภอล้ี จังหวัดล าพูน 268
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แบบ ผ 02/1

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดล าพูน  ยุทธศาสตร์ท่ี 5 เมืองแห่งคุณภาพชีวิต (Quality of Life)
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดล าพูน   ยุทธศาสตร์ท่ี 3 พัฒนาผังเมืองและโครงสร้างพ้ืนฐานเช่ือมกลุ่มจังหวัด เพ่ือรองรับการพัฒนาเมืองในอนาคต

1. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) รับผิดชอบ
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

7 โครงการก่อสร้างคลอง 1.เพ่ือแก้ไขปัญหา ก่อสร้างคลองส่ง  -  -  - 3,000,000 3,000,000 เพ่ือส่งน้ าไปพ้ืน ประชาชนได้มีน้ าใช้ กองช่าง
ส่งน้ าคอนกรีตเสริม ความเดือดร้อนของ น้ าคอนกรีตเสริม ท่ีการเกษตรได้ เพ่ือการเกษตรอย่าง
เหล็ก ฝายห้วยบง ประชาชน เหล็ก ฝายห้วยบง อย่างรวดเร็ว เพียงพอ
หมู่ 3 ยาว 300 เมตร

8 โครงการจัดซ้ือรอก 1.เพ่ือแก้ไขปัญหา จัดซ้ือรอกโซ่  -  -  - 70,000 70,000 รอกโซ่ ขนาด ประชาชนได้มีน้ าใช้ กองช่าง
ความเดือดร้อนของ ขนาด 15 ตัน 15 ตัน จ านวน เพ่ือการเกษตรอย่าง
ประชาชน 7 ตัว เพียงพอ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

ส าหรับ โครงการเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
เทศบาลต าบลศรีวิชัย อ าเภอล้ี จังหวัดล าพูน

งบประมาณ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลต าบลศรีวิชัย อ าเภอล้ี จังหวัดล าพูน 269
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แบบ ผ 02/1

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดล าพูน  ยุทธศาสตร์ท่ี 5 เมืองแห่งคุณภาพชีวิต (Quality of Life)
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดล าพูน   ยุทธศาสตร์ท่ี 3 พัฒนาผังเมืองและโครงสร้างพ้ืนฐานเช่ือมกลุ่มจังหวัด เพ่ือรองรับการพัฒนาเมืองในอนาคต

1. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) รับผิดชอบ
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

9 โครงการก่อสร้างคลอง 1.เพ่ือแก้ไขปัญหา ก่อสร้างคลองส่ง  -  - 32,000,000 32,000,000 32,000,000 มีคลองส่งน้ า ประชาชนลดเวลา กองช่าง
ส่งน้ าคอนกรีตเสริม ความเดือดร้อนของ น้ าคอนกรีตเสริม ไปพ้ืนท่ีการ ในการเอาน้ าเข้าพ้ืน
เหล็กฝายศรีวิชัย หมู่ 9 ประชาชน เหล็กฝายศรีวิชัย เกษตรได้ ท่ีในการเกษตร

2.เพ่ือป้องกันแนว ยาว 3,200 เมตร อย่างรวดเร็ว
ตล่ิงพัง

10 โครงการปรับปรุง 1.เพ่ือแก้ไขปัญหา ปรับปรุงซ่อมแซม  -  - 80,000 80,000 80,000 ประตูฝายใช้งาน ประชาชนได้มีน้ าใช้ กองช่าง
ซ่อมแซมประตูระบาย ความเดือดร้อนของ ประตูระบายน้ า ได้ปกติและมี เพ่ือการเกษตรอย่าง
น้ าฝายศรีวิชัย ประชาชน ฝายศรีวิชัย ประสิทธิภาพ เพียงพอ

จ านวน 4 บาน มากข้ึน
เมตร

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

ส าหรับ โครงการเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
เทศบาลต าบลศรีวิชัย อ าเภอล้ี จังหวัดล าพูน

งบประมาณ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลต าบลศรีวิชัย อ าเภอล้ี จังหวัดล าพูน 270
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แบบ ผ 02/1

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดล าพูน  ยุทธศาสตร์ท่ี 5 เมืองแห่งคุณภาพชีวิต (Quality of Life)
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดล าพูน   ยุทธศาสตร์ท่ี 3 พัฒนาผังเมืองและโครงสร้างพ้ืนฐานเช่ือมกลุ่มจังหวัด เพ่ือรองรับการพัฒนาเมืองในอนาคต

1. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) รับผิดชอบ
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

11 โครงการก่อสร้างคลอง 1.เพ่ือแก้ไขปัญหา ก่อสร้างคลองส่ง  -  - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 เพ่ือส่งน้ าไปพ้ืน ประชาชนได้มีน้ าใช้ กองช่าง
คอนกรีตเสริมเหล็ก ความเดือดร้อนของ น้ าคอนกรีตเสริม ท่ีการเกษตรได้ เพ่ือการเกษตรอย่าง
ข้ามเช่ือมคลองห้วย ประชาชน เหล็ก ข้างคลอง อย่างรวดเร็ว เพียงพอ
ไม้แงะ ห้วยไม้แงะ

12 โครงการขุดลอกทราย 1.เพ่ือแก้ไขปัญหา ขุดลอกทรายหน้า  -  - 5,000,000 5,000,000 5,000,000 เพ่ิมพ้ืนท่ีเก็บกัก ประชาชนมีน้ าใช้เพ่ือ กองช่าง
หน้าฝายโรงเรียน ความเดือดร้อนของ ฝายโรงเรียน น้ าฝายโรงเรียน การเกษตรอย่างเพียง

ประชาชน พอ
2.เพ่ือเปิดทางน้ าและ
ก าจัดทายและวัชพืช

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

ส าหรับ โครงการเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
เทศบาลต าบลศรีวิชัย อ าเภอล้ี จังหวัดล าพูน

งบประมาณ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลต าบลศรีวิชัย อ าเภอล้ี จังหวัดล าพูน 271
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แบบ ผ 02/1

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดล าพูน  ยุทธศาสตร์ท่ี 5 เมืองแห่งคุณภาพชีวิต (Quality of Life)
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดล าพูน   ยุทธศาสตร์ท่ี 3 พัฒนาผังเมืองและโครงสร้างพ้ืนฐานเช่ือมกลุ่มจังหวัด เพ่ือรองรับการพัฒนาเมืองในอนาคต

1. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) รับผิดชอบ
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

13 โครงการปรับปรุง 1.เพ่ือแก้ไขปัญหา ปรับปรุงซ่อมแซม  -  - 50,000 50,000 50,000 เพ่ือส่งน้ าไปพ้ืน ประชาชนลดเวลา กองช่าง
ซ่อมแซมระดับท่อข้าม ความเดือดร้อนของ ระดับท่อข้ามถนน ท่ีการเกษตรได้ ในการเอาน้ าเข้าพ้ืน
ถนนสูงทางเข้าฝาย ประชาชน สูงทางเข้าฝาย อย่างรวดเร็ว ท่ีในการเกษตร
โรงเรียน โรงเรียนให้ด้ระดับ

14 โครงการก่อสร้างฝาย เพ่ือใช้กักเก็บน้ าให้ ท าฝายชะลอน้ า  - 61,000 61,000  -  - ร้อยละ 70 ของ ประชาชนมีส่วนร่วม กองช่าง
ต้นน้ าแบบกล่องเกเบ้ียน ประชาชนได้ใช้ใน บ้านห้วยบง ประชาชนมีส่วน ในการสร้างฝาย
ชนิดกระสอบดินทราย การเกษตรในหน้าแล้ง หมู่ 3 ห้วยมะไฟ ร่วมในการสร้าง ชะลอน้ า
ผสมซีเมนต์ (ห้วยมะไฟ) ฝายชะลอน้ า
จุดท่ี 1

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

ส าหรับ โครงการเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
เทศบาลต าบลศรีวิชัย อ าเภอล้ี จังหวัดล าพูน

งบประมาณ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลต าบลศรีวิชัย อ าเภอล้ี จังหวัดล าพูน 272
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แบบ ผ 02/1

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดล าพูน  ยุทธศาสตร์ท่ี 5 เมืองแห่งคุณภาพชีวิต (Quality of Life)
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดล าพูน   ยุทธศาสตร์ท่ี 3 พัฒนาผังเมืองและโครงสร้างพ้ืนฐานเช่ือมกลุ่มจังหวัด เพ่ือรองรับการพัฒนาเมืองในอนาคต

1. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) รับผิดชอบ
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

19 โครงการก่อสร้างฝาย เพ่ือใช้กักเก็บน้ าให้ ท าฝายชะลอน้ า  - 55,500 55,500  -  - ร้อยละ 70 ของ ประชาชนมีส่วนร่วม กองช่าง
ต้นน้ าแบบกล่องเกเบ้ียน ประชาชนได้ใช้ใน บ้านห้วยบง ประชาชนมีส่วน ในการสร้างฝาย
ชนิดกระสอบดินทราย การเกษตรในหน้าแล้ง หมู่ 3 ห้วยมะไฟ ร่วมในการสร้าง ชะลอน้ า
ผสมซีเมนต์ (ห้วยมะไฟ) ฝายชะลอน้ า
จุดท่ี 2

20 โครงการก่อสร้างฝาย เพ่ือใช้กักเก็บน้ าให้ ท าฝายชะลอน้ า  - 71,500 71,500  -  - ร้อยละ 70 ของ ประชาชนมีส่วนร่วม กองช่าง
ต้นน้ าแบบกล่องเกเบ้ียน ประชาชนได้ใช้ใน บ้านห้วยบง ประชาชนมีส่วน ในการสร้างฝาย
ชนิดกระสอบดินทราย การเกษตรในหน้าแล้ง หมู่ 3 ห้วยมะไฟ ร่วมในการสร้าง ชะลอน้ า
ผสมซีเมนต์ (ห้วยมะไฟ) ฝายชะลอน้ า
จุดท่ี 3

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

ส าหรับ โครงการเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
เทศบาลต าบลศรีวิชัย อ าเภอล้ี จังหวัดล าพูน

งบประมาณ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลต าบลศรีวิชัย อ าเภอล้ี จังหวัดล าพูน 273
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แบบ ผ 02/1

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดล าพูน  ยุทธศาสตร์ท่ี 5 เมืองแห่งคุณภาพชีวิต (Quality of Life)
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดล าพูน   ยุทธศาสตร์ท่ี 3 พัฒนาผังเมืองและโครงสร้างพ้ืนฐานเช่ือมกลุ่มจังหวัด เพ่ือรองรับการพัฒนาเมืองในอนาคต

1. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) รับผิดชอบ
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

21 โครงการก่อสร้างฝาย เพ่ือใช้กักเก็บน้ าให้ ท าฝายชะลอน้ า  - 71,500 71,500  -  - ร้อยละ 70 ของ ประชาชนมีส่วนร่วม กองช่าง
ต้นน้ าแบบกล่องเกเบ้ียน ประชาชนได้ใช้ใน บ้านแม่ป้อกใน ประชาชนมีส่วน ในการสร้างฝาย
ชนิดกระสอบดินทราย การเกษตรในหน้าแล้ง หมู่ 4 ห้วยย่าหล้า ร่วมในการสร้าง ชะลอน้ า
ผสมซีเมนต์ ฝายชะลอน้ า
(ห้วยย่าหล้า) จุดท่ี 1

22 โครงการก่อสร้างฝาย เพ่ือใช้กักเก็บน้ าให้ ท าฝายชะลอน้ า  - 71,500 71,500  -  - ร้อยละ 70 ของ ประชาชนมีส่วนร่วม กองช่าง
ต้นน้ าแบบกล่องเกเบ้ียน ประชาชนได้ใช้ใน บ้านแม่ป้อกใน ประชาชนมีส่วน ในการสร้างฝาย
ชนิดกระสอบดินทราย การเกษตรในหน้าแล้ง หมู่ 4 ห้วยย่าหล้า ร่วมในการสร้าง ชะลอน้ า
ผสมซีเมนต์ ฝายชะลอน้ า
(ห้วยย่าหล้า) จุดท่ี 2

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

ส าหรับ โครงการเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
เทศบาลต าบลศรีวิชัย อ าเภอล้ี จังหวัดล าพูน

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลต าบลศรีวิชัย อ าเภอล้ี จังหวัดล าพูน 274
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แบบ ผ 02/1

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดล าพูน  ยุทธศาสตร์ท่ี 5 เมืองแห่งคุณภาพชีวิต (Quality of Life)
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดล าพูน   ยุทธศาสตร์ท่ี 3 พัฒนาผังเมืองและโครงสร้างพ้ืนฐานเช่ือมกลุ่มจังหวัด เพ่ือรองรับการพัฒนาเมืองในอนาคต

1. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) รับผิดชอบ
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

23 โครงการก่อสร้างฝาย เพ่ือใช้กักเก็บน้ าให้ ท าฝายชะลอน้ า  - 71,500 71,500  -  - ร้อยละ 70 ของ ประชาชนมีส่วนร่วม กองช่าง
ต้นน้ าแบบกล่องเกเบ้ียน ประชาชนได้ใช้ใน บ้านแม่ป้อกเหนือ ประชาชนมีส่วน ในการสร้างฝาย
ชนิดกระสอบดินทราย การเกษตรในหน้าแล้ง หมู่ 5 ห้วยผาแดง ร่วมในการสร้าง ชะลอน้ า
ผสมซีเมนต์ ฝายชะลอน้ า
(ห้วยผาแดง) จุดท่ี 1

24 โครงการก่อสร้างฝาย เพ่ือใช้กักเก็บน้ าให้ ท าฝายชะลอน้ า  - 71,500 71,500  -  - ร้อยละ 70 ของ ประชาชนมีส่วนร่วม กองช่าง
ต้นน้ าแบบกล่องเกเบ้ียน ประชาชนได้ใช้ใน บ้านแม่ป้อกเหนือ ประชาชนมีส่วน ในการสร้างฝาย
ชนิดกระสอบดินทราย การเกษตรในหน้าแล้ง หมู่ 5 ห้วยผาแดง ร่วมในการสร้าง ชะลอน้ า
ผสมซีเมนต์ ฝายชะลอน้ า
(ห้วยผาแดง) จุดท่ี 2

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

ส าหรับ โครงการเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
เทศบาลต าบลศรีวิชัย อ าเภอล้ี จังหวัดล าพูน

งบประมาณ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลต าบลศรีวิชัย อ าเภอล้ี จังหวัดล าพูน 275
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แบบ ผ 02/1

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดล าพูน  ยุทธศาสตร์ท่ี 5 เมืองแห่งคุณภาพชีวิต (Quality of Life)
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดล าพูน   ยุทธศาสตร์ท่ี 3 พัฒนาผังเมืองและโครงสร้างพ้ืนฐานเช่ือมกลุ่มจังหวัด เพ่ือรองรับการพัฒนาเมืองในอนาคต

1. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) รับผิดชอบ
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

25 โครงการก่อสร้างฝาย เพ่ือใช้กักเก็บน้ าให้ ท าฝายชะลอน้ า  - 71,500 71,500  -  - ร้อยละ 70 ของ ประชาชนมีส่วนร่วม กองช่าง
ต้นน้ าแบบกล่องเกเบ้ียน ประชาชนได้ใช้ใน บ้านแม่ป้อกเหนือ ประชาชนมีส่วน ในการสร้างฝาย
ชนิดกระสอบดินทราย การเกษตรในหน้าแล้ง หมู่ 5 ห้วยผาแดง ร่วมในการสร้าง ชะลอน้ า
ผสมซีเมนต์ ฝายชะลอน้ า
(ห้วยผาแดง) จุดท่ี 3

26 โครงการก่อสร้างฝาย เพ่ือใช้กักเก็บน้ าให้ ท าฝายชะลอน้ า  - 71,500 71,500  -  - ร้อยละ 70 ของ ประชาชนมีส่วนร่วม กองช่าง
ต้นน้ าแบบกล่องเกเบ้ียน ประชาชนได้ใช้ใน บ้านแม่ป้อกเหนือ ประชาชนมีส่วน ในการสร้างฝาย
ชนิดกระสอบดินทราย การเกษตรในหน้าแล้ง หมู่ 5 ห้วยผาแดง ร่วมในการสร้าง ชะลอน้ า
ผสมซีเมนต์ ฝายชะลอน้ า
(ห้วยผาแดง) จุดท่ี 4

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

ส าหรับ โครงการเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
เทศบาลต าบลศรีวิชัย อ าเภอล้ี จังหวัดล าพูน

งบประมาณ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลต าบลศรีวิชัย อ าเภอล้ี จังหวัดล าพูน 276
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แบบ ผ 02/1

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดล าพูน  ยุทธศาสตร์ท่ี 5 เมืองแห่งคุณภาพชีวิต (Quality of Life)
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดล าพูน   ยุทธศาสตร์ท่ี 3 พัฒนาผังเมืองและโครงสร้างพ้ืนฐานเช่ือมกลุ่มจังหวัด เพ่ือรองรับการพัฒนาเมืองในอนาคต

1. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) รับผิดชอบ
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

27 โครงการก่อสร้างฝาย เพ่ือใช้กักเก็บน้ าให้ ท าฝายชะลอน้ า  - 71,500 71,500  -  - ร้อยละ 70 ของ ประชาชนมีส่วนร่วม กองช่าง
ต้นน้ าแบบกล่องเกเบ้ียน ประชาชนได้ใช้ใน บ้านแม่ป้อก ประชาชนมีส่วน ในการสร้างฝาย
ชนิดกระสอบดินทราย การเกษตรในหน้าแล้ง หมู่ 6 ห้วยมงคล ร่วมในการสร้าง ชะลอน้ า
ผสมซีเมนต์ ฝายชะลอน้ า
(ห้วยมงคล) จุดท่ี 1

28 โครงการก่อสร้างฝาย เพ่ือใช้กักเก็บน้ าให้ ท าฝายชะลอน้ า  - 71,500 71,500  -  - ร้อยละ 70 ของ ประชาชนมีส่วนร่วม กองช่าง
ต้นน้ าแบบกล่องเกเบ้ียน ประชาชนได้ใช้ใน บ้านแม่ป้อก ประชาชนมีส่วน ในการสร้างฝาย
ชนิดกระสอบดินทราย การเกษตรในหน้าแล้ง หมู่ 6 ห้วยมงคล ร่วมในการสร้าง ชะลอน้ า
ผสมซีเมนต์ ฝายชะลอน้ า
(ห้วยมงคล) จุดท่ี 2

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

ส าหรับ โครงการเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
เทศบาลต าบลศรีวิชัย อ าเภอล้ี จังหวัดล าพูน

งบประมาณ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลต าบลศรีวิชัย อ าเภอล้ี จังหวัดล าพูน 277
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แบบ ผ 02/1

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดล าพูน  ยุทธศาสตร์ท่ี 5 เมืองแห่งคุณภาพชีวิต (Quality of Life)
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดล าพูน   ยุทธศาสตร์ท่ี 3 พัฒนาผังเมืองและโครงสร้างพ้ืนฐานเช่ือมกลุ่มจังหวัด เพ่ือรองรับการพัฒนาเมืองในอนาคต

1. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) รับผิดชอบ
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

29 โครงการก่อสร้างฝาย เพ่ือใช้กักเก็บน้ าให้ ท าฝายชะลอน้ า  - 71,500 71,500  -  - ร้อยละ 70 ของ ประชาชนมีส่วนร่วม กองช่าง
ต้นน้ าแบบกล่องเกเบ้ียน ประชาชนได้ใช้ใน บ้านแม่ป้อก ประชาชนมีส่วน ในการสร้างฝาย
ชนิดกระสอบดินทราย การเกษตรในหน้าแล้ง หมู่ 6 ห้วยมงคล ร่วมในการสร้าง ชะลอน้ า
ผสมซีเมนต์ ฝายชะลอน้ า
(ห้วยมงคล) จุดท่ี 3

30 โครงการก่อสร้างฝาย เพ่ือใช้กักเก็บน้ าให้ ท าฝายชะลอน้ า  - 71,500 71,500  -  - ร้อยละ 70 ของ ประชาชนมีส่วนร่วม กองช่าง
ต้นน้ าแบบกล่องเกเบ้ียน ประชาชนได้ใช้ใน บ้านแม่จ๋อง ประชาชนมีส่วน ในการสร้างฝาย
ชนิดกระสอบดินทราย การเกษตรในหน้าแล้ง หมู่ 7 ห้วยจะค่าน ร่วมในการสร้าง ชะลอน้ า
ผสมซีเมนต์ ฝายชะลอน้ า
(ห้วยจะค่าน) จุดท่ี 1

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

ส าหรับ โครงการเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
เทศบาลต าบลศรีวิชัย อ าเภอล้ี จังหวัดล าพูน

งบประมาณ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลต าบลศรีวิชัย อ าเภอล้ี จังหวัดล าพูน 278
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แบบ ผ 02/1

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดล าพูน  ยุทธศาสตร์ท่ี 5 เมืองแห่งคุณภาพชีวิต (Quality of Life)
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดล าพูน   ยุทธศาสตร์ท่ี 3 พัฒนาผังเมืองและโครงสร้างพ้ืนฐานเช่ือมกลุ่มจังหวัด เพ่ือรองรับการพัฒนาเมืองในอนาคต

1. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) รับผิดชอบ
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

31 โครงการก่อสร้างฝาย เพ่ือใช้กักเก็บน้ าให้ ท าฝายชะลอน้ า  - 71,500 71,500  -  - ร้อยละ 70 ของ ประชาชนมีส่วนร่วม กองช่าง
ต้นน้ าแบบกล่องเกเบ้ียน ประชาชนได้ใช้ใน บ้านแม่จ๋อง ประชาชนมีส่วน ในการสร้างฝาย
ชนิดกระสอบดินทราย การเกษตรในหน้าแล้ง หมู่ 7 ห้วยจะค่าน ร่วมในการสร้าง ชะลอน้ า
ผสมซีเมนต์ ฝายชะลอน้ า
(ห้วยจะค่าน) จุดท่ี 2

32 โครงการก่อสร้างฝาย เพ่ือใช้กักเก็บน้ าให้ ท าฝายชะลอน้ า  - 71,500 71,500  -  - ร้อยละ 70 ของ ประชาชนมีส่วนร่วม กองช่าง
ต้นน้ าแบบกล่องเกเบ้ียน ประชาชนได้ใช้ใน บ้านแม่จ๋อง ประชาชนมีส่วน ในการสร้างฝาย
ชนิดกระสอบดินทราย การเกษตรในหน้าแล้ง หมู่ 7 ห้วยจะค่าน ร่วมในการสร้าง ชะลอน้ า
ผสมซีเมนต์ ฝายชะลอน้ า
(ห้วยจะค่าน) จุดท่ี 3

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

ส าหรับ โครงการเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
เทศบาลต าบลศรีวิชัย อ าเภอล้ี จังหวัดล าพูน

งบประมาณ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลต าบลศรีวิชัย อ าเภอล้ี จังหวัดล าพูน 279
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แบบ ผ 02/1

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดล าพูน  ยุทธศาสตร์ท่ี 5 เมืองแห่งคุณภาพชีวิต (Quality of Life)
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดล าพูน   ยุทธศาสตร์ท่ี 3 พัฒนาผังเมืองและโครงสร้างพ้ืนฐานเช่ือมกลุ่มจังหวัด เพ่ือรองรับการพัฒนาเมืองในอนาคต

1. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) รับผิดชอบ
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

33 โครงการก่อสร้างฝาย เพ่ือใช้กักเก็บน้ าให้ ท าฝายชะลอน้ า  - 71,500 71,500  -  - ร้อยละ 70 ของ ประชาชนมีส่วนร่วม กองช่าง
ต้นน้ าแบบกล่องเกเบ้ียน ประชาชนได้ใช้ใน บ้านแม่จ๋อง ประชาชนมีส่วน ในการสร้างฝาย
ชนิดกระสอบดินทราย การเกษตรในหน้าแล้ง หมู่ 7 ห้วยจะค่าน ร่วมในการสร้าง ชะลอน้ า
ผสมซีเมนต์ ฝายชะลอน้ า
(ห้วยจะค่าน) จุดท่ี 4

34 โครงการก่อสร้างฝาย เพ่ือใช้กักเก็บน้ าให้ ท าฝายชะลอน้ า  - 71,500 71,500  -  - ร้อยละ 70 ของ ประชาชนมีส่วนร่วม กองช่าง
ต้นน้ าแบบกล่องเกเบ้ียน ประชาชนได้ใช้ใน บ้านแม่จ๋อง ประชาชนมีส่วน ในการสร้างฝาย
ชนิดกระสอบดินทราย การเกษตรในหน้าแล้ง หมู่ 7 ห้วยจะค่าน ร่วมในการสร้าง ชะลอน้ า
ผสมซีเมนต์ ฝายชะลอน้ า
(ห้วยจะค่าน) จุดท่ี 5

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

ส าหรับ โครงการเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
เทศบาลต าบลศรีวิชัย อ าเภอล้ี จังหวัดล าพูน

งบประมาณ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลต าบลศรีวิชัย อ าเภอล้ี จังหวัดล าพูน 280
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แบบ ผ 02/1

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดล าพูน  ยุทธศาสตร์ท่ี 5 เมืองแห่งคุณภาพชีวิต (Quality of Life)
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดล าพูน   ยุทธศาสตร์ท่ี 3 พัฒนาผังเมืองและโครงสร้างพ้ืนฐานเช่ือมกลุ่มจังหวัด เพ่ือรองรับการพัฒนาเมืองในอนาคต

1. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) รับผิดชอบ
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

35 โครงการก่อสร้างฝาย เพ่ือใช้กักเก็บน้ าให้ ท าฝายชะลอน้ า  - 60,000 60,000  -  - ร้อยละ 70 ของ ประชาชนมีส่วนร่วม กองช่าง
ต้นน้ าแบบกล่องเกเบ้ียน ประชาชนได้ใช้ใน บ้านศรีบุญเรือง ประชาชนมีส่วน ในการสร้างฝาย
ชนิดกระสอบดินทราย การเกษตรในหน้าแล้ง หมู่ 9 ห้วยอมป๊าก ร่วมในการสร้าง ชะลอน้ า
ผสมซีเมนต์ ฝายชะลอน้ า
(ห้วยอมป๊าก) จุดท่ี 1

36 โครงการก่อสร้างฝาย เพ่ือใช้กักเก็บน้ าให้ ท าฝายชะลอน้ า  - 60,000 60,000  -  - ร้อยละ 70 ของ ประชาชนมีส่วนร่วม กองช่าง
ต้นน้ าแบบกล่องเกเบ้ียน ประชาชนได้ใช้ใน บ้านศรีบุญเรือง ประชาชนมีส่วน ในการสร้างฝาย
ชนิดกระสอบดินทราย การเกษตรในหน้าแล้ง หมู่ 9 ห้วยอมป๊าก ร่วมในการสร้าง ชะลอน้ า
ผสมซีเมนต์ ฝายชะลอน้ า
(ห้วยอมป๊าก) จุดท่ี 2

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

ส าหรับ โครงการเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
เทศบาลต าบลศรีวิชัย อ าเภอล้ี จังหวัดล าพูน

งบประมาณ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลต าบลศรีวิชัย อ าเภอล้ี จังหวัดล าพูน 281
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แบบ ผ 02/1

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดล าพูน  ยุทธศาสตร์ท่ี 5 เมืองแห่งคุณภาพชีวิต (Quality of Life)
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดล าพูน   ยุทธศาสตร์ท่ี 3 พัฒนาผังเมืองและโครงสร้างพ้ืนฐานเช่ือมกลุ่มจังหวัด เพ่ือรองรับการพัฒนาเมืองในอนาคต

1. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) รับผิดชอบ
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

37 โครงการก่อสร้างฝาย เพ่ือใช้กักเก็บน้ าให้ ท าฝายชะลอน้ า  - 60,000 60,000  -  - ร้อยละ 70 ของ ประชาชนมีส่วนร่วม กองช่าง
ต้นน้ าแบบกล่องเกเบ้ียน ประชาชนได้ใช้ใน บ้านศรีบุญเรือง ประชาชนมีส่วน ในการสร้างฝาย
ชนิดกระสอบดินทราย การเกษตรในหน้าแล้ง หมู่ 9 ห้วยอมป๊าก ร่วมในการสร้าง ชะลอน้ า
ผสมซีเมนต์ ฝายชะลอน้ า
(ห้วยอมป๊าก) จุดท่ี 3

38 โครงการก่อสร้างฝาย เพ่ือใช้กักเก็บน้ าให้ ท าฝายชะลอน้ า  - 60,000 60,000  -  - ร้อยละ 70 ของ ประชาชนมีส่วนร่วม กองช่าง
ต้นน้ าแบบกล่องเกเบ้ียน ประชาชนได้ใช้ใน บ้านศรีวิชัย ประชาชนมีส่วน ในการสร้างฝาย
ชนิดกระสอบดินทราย การเกษตรในหน้าแล้ง หมู่ 10 ร่วมในการสร้าง ชะลอน้ า
ผสมซีเมนต์ ห้วยหินลาด ฝายชะลอน้ า
(ห้วยหินลาด) จุดท่ี 1

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

ส าหรับ โครงการเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
เทศบาลต าบลศรีวิชัย อ าเภอล้ี จังหวัดล าพูน

งบประมาณ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลต าบลศรีวิชัย อ าเภอล้ี จังหวัดล าพูน 282
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แบบ ผ 02/1

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดล าพูน  ยุทธศาสตร์ท่ี 5 เมืองแห่งคุณภาพชีวิต (Quality of Life)
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดล าพูน   ยุทธศาสตร์ท่ี 3 พัฒนาผังเมืองและโครงสร้างพ้ืนฐานเช่ือมกลุ่มจังหวัด เพ่ือรองรับการพัฒนาเมืองในอนาคต

1. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) รับผิดชอบ
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

39 โครงการก่อสร้างฝาย เพ่ือใช้กักเก็บน้ าให้ ท าฝายชะลอน้ า  - 60,000 60,000  -  - ร้อยละ 70 ของ ประชาชนมีส่วนร่วม กองช่าง
ต้นน้ าแบบกล่องเกเบ้ียน ประชาชนได้ใช้ใน บ้านศรีวิชัย ประชาชนมีส่วน ในการสร้างฝาย
ชนิดกระสอบดินทราย การเกษตรในหน้าแล้ง หมู่ 10 ร่วมในการสร้าง ชะลอน้ า
ผสมซีเมนต์ ห้วยหินลาด ฝายชะลอน้ า
(ห้วยหินลาด) จุดท่ี 2

40 โครงการก่อสร้างฝาย เพ่ือใช้กักเก็บน้ าให้ ท าฝายชะลอน้ า  - 60,000 60,000  -  - ร้อยละ 70 ของ ประชาชนมีส่วนร่วม กองช่าง
ต้นน้ าแบบกล่องเกเบ้ียน ประชาชนได้ใช้ใน บ้านใหม่สวรรค์ ประชาชนมีส่วน ในการสร้างฝาย
ชนิดกระสอบดินทราย การเกษตรในหน้าแล้ง หมู่ 11 ห้วยใคร้ ร่วมในการสร้าง ชะลอน้ า
ผสมซีเมนต์ (ห้วยใคร้) ฝายชะลอน้ า
จุดท่ี 1

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

ส าหรับ โครงการเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
เทศบาลต าบลศรีวิชัย อ าเภอล้ี จังหวัดล าพูน

งบประมาณ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลต าบลศรีวิชัย อ าเภอล้ี จังหวัดล าพูน 283
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แบบ ผ 02/1

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดล าพูน  ยุทธศาสตร์ท่ี 5 เมืองแห่งคุณภาพชีวิต (Quality of Life)
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดล าพูน   ยุทธศาสตร์ท่ี 3 พัฒนาผังเมืองและโครงสร้างพ้ืนฐานเช่ือมกลุ่มจังหวัด เพ่ือรองรับการพัฒนาเมืองในอนาคต

1. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) รับผิดชอบ
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

41 โครงการก่อสร้างฝาย เพ่ือใช้กักเก็บน้ าให้ ท าฝายชะลอน้ า  - 60,000 60,000  -  - ร้อยละ 70 ของ ประชาชนมีส่วนร่วม กองช่าง
ต้นน้ าแบบกล่องเกเบ้ียน ประชาชนได้ใช้ใน บ้านใหม่สวรรค์ ประชาชนมีส่วน ในการสร้างฝาย
ชนิดกระสอบดินทราย การเกษตรในหน้าแล้ง หมู่ 11 ห้วยใคร้ ร่วมในการสร้าง ชะลอน้ า
ผสมซีเมนต์ (ห้วยใคร้) ฝายชะลอน้ า
จุดท่ี 2

42 โครงการก่อสร้างฝาย เพ่ือใช้กักเก็บน้ าให้ ท าฝายชะลอน้ า  - 71,500 71,500  -  - ร้อยละ 70 ของ ประชาชนมีส่วนร่วม กองช่าง
ต้นน้ าแบบกล่องเกเบ้ียน ประชาชนได้ใช้ใน บ้านใหม่สวรรค์ ประชาชนมีส่วน ในการสร้างฝาย
ชนิดกระสอบดินทราย การเกษตรในหน้าแล้ง หมู่ 11 ห้วยใคร้ ร่วมในการสร้าง ชะลอน้ า
ผสมซีเมนต์ (ห้วยใคร้) ฝายชะลอน้ า
จุดท่ี 3

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

ส าหรับ โครงการเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
เทศบาลต าบลศรีวิชัย อ าเภอล้ี จังหวัดล าพูน

งบประมาณ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลต าบลศรีวิชัย อ าเภอล้ี จังหวัดล าพูน 284
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แบบ ผ 02/1

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดล าพูน  ยุทธศาสตร์ท่ี 5 เมืองแห่งคุณภาพชีวิต (Quality of Life)
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดล าพูน   ยุทธศาสตร์ท่ี 3 พัฒนาผังเมืองและโครงสร้างพ้ืนฐานเช่ือมกลุ่มจังหวัด เพ่ือรองรับการพัฒนาเมืองในอนาคต

1. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) รับผิดชอบ
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

43 โครงการก่อสร้างฝาย เพ่ือใช้กักเก็บน้ าให้ ท าฝายชะลอน้ า  - 71,500 71,500  -  - ร้อยละ 70 ของ ประชาชนมีส่วนร่วม กองช่าง
ต้นน้ าแบบกล่องเกเบ้ียน ประชาชนได้ใช้ใน บ้านใหม่สวรรค์ ประชาชนมีส่วน ในการสร้างฝาย
ชนิดกระสอบดินทราย การเกษตรในหน้าแล้ง หมู่ 11 ห้วยใคร้ ร่วมในการสร้าง ชะลอน้ า
ผสมซีเมนต์ (ห้วยใคร้) ฝายชะลอน้ า
จุดท่ี 4

44 โครงการก่อสร้างฝาย เพ่ือใช้กักเก็บน้ าให้ ท าฝายชะลอน้ า  - 71,500 71,500  -  - ร้อยละ 70 ของ ประชาชนมีส่วนร่วม กองช่าง
ต้นน้ าแบบกล่องเกเบ้ียน ประชาชนได้ใช้ใน บ้านอุดมพัฒนา ประชาชนมีส่วน ในการสร้างฝาย
ชนิดกระสอบดินทราย การเกษตรในหน้าแล้ง หมู่ 12  ร่วมในการสร้าง ชะลอน้ า
ผสมซีเมนต์ ห้วยผาหม่ืน ฝายชะลอน้ า
(ห้วยผาหม่ืน) จุดท่ี 1

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

ส าหรับ โครงการเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
เทศบาลต าบลศรีวิชัย อ าเภอล้ี จังหวัดล าพูน

งบประมาณ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลต าบลศรีวิชัย อ าเภอล้ี จังหวัดล าพูน 285
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แบบ ผ 02/1

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดล าพูน  ยุทธศาสตร์ท่ี 5 เมืองแห่งคุณภาพชีวิต (Quality of Life)
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดล าพูน   ยุทธศาสตร์ท่ี 3 พัฒนาผังเมืองและโครงสร้างพ้ืนฐานเช่ือมกลุ่มจังหวัด เพ่ือรองรับการพัฒนาเมืองในอนาคต

1. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) รับผิดชอบ
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

45 โครงการก่อสร้างฝาย เพ่ือใช้กักเก็บน้ าให้ ท าฝายชะลอน้ า  - 61,000 61,000  -  - ร้อยละ 70 ของ ประชาชนมีส่วนร่วม กองช่าง
ต้นน้ าแบบกล่องเกเบ้ียน ประชาชนได้ใช้ใน บ้านอุดมพัฒนา ประชาชนมีส่วน ในการสร้างฝาย
ชนิดกระสอบดินทราย การเกษตรในหน้าแล้ง หมู่ 12  ร่วมในการสร้าง ชะลอน้ า
ผสมซีเมนต์ ห้วยผาหม่ืน ฝายชะลอน้ า
(ห้วยผาหม่ืน) จุดท่ี 2

46 โครงการก่อสร้างฝาย เพ่ือใช้กักเก็บน้ าให้ ท าฝายชะลอน้ า  - 71,500 71,500  -  - ร้อยละ 70 ของ ประชาชนมีส่วนร่วม กองช่าง
ต้นน้ าแบบกล่องเกเบ้ียน ประชาชนได้ใช้ใน บ้านอุดมพัฒนา ประชาชนมีส่วน ในการสร้างฝาย
ชนิดกระสอบดินทราย การเกษตรในหน้าแล้ง หมู่ 12  ร่วมในการสร้าง ชะลอน้ า
ผสมซีเมนต์ ห้วยผาหม่ืน ฝายชะลอน้ า
(ห้วยผาหม่ืน) จุดท่ี 3

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

ส าหรับ โครงการเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
เทศบาลต าบลศรีวิชัย อ าเภอล้ี จังหวัดล าพูน

งบประมาณ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลต าบลศรีวิชัย อ าเภอล้ี จังหวัดล าพูน 286
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แบบ ผ 02/1

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดล าพูน  ยุทธศาสตร์ท่ี 5 เมืองแห่งคุณภาพชีวิต (Quality of Life)
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดล าพูน   ยุทธศาสตร์ท่ี 3 พัฒนาผังเมืองและโครงสร้างพ้ืนฐานเช่ือมกลุ่มจังหวัด เพ่ือรองรับการพัฒนาเมืองในอนาคต

1. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) รับผิดชอบ
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

47 โครงการก่อสร้างฝาย เพ่ือใช้กักเก็บน้ าให้ ท าฝายชะลอน้ า  - 61,000 61,000  -  - ร้อยละ 70 ของ ประชาชนมีส่วนร่วม กองช่าง
ต้นน้ าแบบกล่องเกเบ้ียน ประชาชนได้ใช้ใน บ้านบารมีศรีวิชัย ประชาชนมีส่วน ในการสร้างฝาย
ชนิดกระสอบดินทราย การเกษตรในหน้าแล้ง หมู่ 13  ร่วมในการสร้าง ชะลอน้ า
ผสมซีเมนต์ ห้วยแม่ปางบก ฝายชะลอน้ า
(ห้วยแม่ปางบก) จุดท่ี 1

48 โครงการก่อสร้างฝาย เพ่ือใช้กักเก็บน้ าให้ ท าฝายชะลอน้ า  - 71,500 71,500  -  - ร้อยละ 70 ของ ประชาชนมีส่วนร่วม กองช่าง
ต้นน้ าแบบกล่องเกเบ้ียน ประชาชนได้ใช้ใน บ้านบารมีศรีวิชัย ประชาชนมีส่วน ในการสร้างฝาย
ชนิดกระสอบดินทราย การเกษตรในหน้าแล้ง หมู่ 13  ร่วมในการสร้าง ชะลอน้ า
ผสมซีเมนต์ ห้วยแม่ปางบก ฝายชะลอน้ า
(ห้วยแม่ปางบก) จุดท่ี 2

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

ส าหรับ โครงการเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
เทศบาลต าบลศรีวิชัย อ าเภอล้ี จังหวัดล าพูน

งบประมาณ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลต าบลศรีวิชัย อ าเภอล้ี จังหวัดล าพูน 287
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แบบ ผ 02/1

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดล าพูน  ยุทธศาสตร์ท่ี 5 เมืองแห่งคุณภาพชีวิต (Quality of Life)
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดล าพูน   ยุทธศาสตร์ท่ี 3 พัฒนาผังเมืองและโครงสร้างพ้ืนฐานเช่ือมกลุ่มจังหวัด เพ่ือรองรับการพัฒนาเมืองในอนาคต

1. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) รับผิดชอบ
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

49 โครงการก่อสร้างฝาย เพ่ือใช้กักเก็บน้ าให้ ท าฝายชะลอน้ า  - 71,500 71,500  -  - ร้อยละ 70 ของ ประชาชนมีส่วนร่วม กองช่าง
ต้นน้ าแบบกล่องเกเบ้ียน ประชาชนได้ใช้ใน บ้านบารมีศรีวิชัย ประชาชนมีส่วน ในการสร้างฝาย
ชนิดกระสอบดินทราย การเกษตรในหน้าแล้ง หมู่ 13  ร่วมในการสร้าง ชะลอน้ า
ผสมซีเมนต์ ห้วยแม่ปางบก ฝายชะลอน้ า
(ห้วยแม่ปางบก) จุดท่ี 3

50 โครงการก่อสร้างฝาย เพ่ือเป็นการป้องกัน ก่อสร้างฝายคอน  -  - 6,000,000  -  - ก่อสร้างฝาย สร้างความชุ่มช้ืน กองช่าง
คอนกรีตเสริมเหล็ก และแก้ไขปัญหา กรีตเสริมเหล็ก คอนกรีตเสริม สามารถกักเก็บน้ า
ล าห้วยจะค่าน ภัยแล้งและอุทกภัย กว้าง 8 เมตร เหล็กจ านวน ท าการเกษตรได้

และสามารถกักเก็บ ยาว 3000 เมตร 12 จุด ตลอดท้ังปี
น้ าได้เพ่ิมข้ึน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

ส าหรับ โครงการเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
เทศบาลต าบลศรีวิชัย อ าเภอล้ี จังหวัดล าพูน

งบประมาณ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลต าบลศรีวิชัย อ าเภอล้ี จังหวัดล าพูน 288
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แบบ ผ 02/1

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดล าพูน  ยุทธศาสตร์ท่ี 5 เมืองแห่งคุณภาพชีวิต (Quality of Life)
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดล าพูน   ยุทธศาสตร์ท่ี 3 พัฒนาผังเมืองและโครงสร้างพ้ืนฐานเช่ือมกลุ่มจังหวัด เพ่ือรองรับการพัฒนาเมืองในอนาคต

1. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) รับผิดชอบ
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

51 โครงการก่อสร้างฝาย เพ่ือเป็นการป้องกัน ก่อสร้างฝายคอน  -  - 4,000,000  -  - ก่อสร้างฝาย สร้างความชุ่มช้ืน กองช่าง
คอนกรีตเสริมเหล็ก และแก้ไขปัญหา กรีตเสริมเหล็ก คอนกรีตเสริม สามารถกักเก็บน้ า
ล าห้วยเต่าน้ า ภัยแล้งและอุทกภัย กว้าง 8 เมตร เหล็กจ านวน ท าการเกษตรได้

และสามารถกักเก็บ ยาว 2000 เมตร 8 จุด ตลอดท้ังปี
น้ าได้เพ่ิมข้ึน

52 โครงการท าแก้มลิง เพ่ือขุดขยายสระให้มี ขุดลอกและขุด  -  - 3,000,000  -  - สระเก็บน้ า สามารถกักเก็บน้ า กองช่าง
หนองเปา ความลึกและความ ขยายสระหนอง สามารถกักเก็บ ประชาชนได้ใช้น้ า

กว้างมากข้ึนเพ่ือจะได้ เปา กว้าง 100 น้ าได้มากข้ึน ท าการเกษตรได้
กักเก็บน้ ามากข้ึน เมตร ยาว 200 ตลอดท้ังปี

เมตร ลึก 6 เมตร

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

ส าหรับ โครงการเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
เทศบาลต าบลศรีวิชัย อ าเภอล้ี จังหวัดล าพูน

งบประมาณ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลต าบลศรีวิชัย อ าเภอล้ี จังหวัดล าพูน 289
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แบบ ผ 02/1

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดล าพูน  ยุทธศาสตร์ท่ี 5 เมืองแห่งคุณภาพชีวิต (Quality of Life)
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดล าพูน   ยุทธศาสตร์ท่ี 3 พัฒนาผังเมืองและโครงสร้างพ้ืนฐานเช่ือมกลุ่มจังหวัด เพ่ือรองรับการพัฒนาเมืองในอนาคต

1. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) รับผิดชอบ
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

53 โครงการระบบประปา เพ่ือแก้ปัญหาการ ก่อสร้างระบบ  -  -  - 4,500,000 4,500,000 ก่อสร้างระบบ ประชาชนได้ใช้น้ า กองช่าง
ผิวดินขนาดใหญ่ ขาดแคลนน้ าซ้ าซาก ประปาผิวดิน ประปาผิวดิน อุปโภคบริโภคได้ท้ัง 
บ้านปาง หมู่ 1 และสามารถใช้ประ ขนาดใหญ่ ความจุ ขนาดใหญ่ 3 หมู่บ้าน

โยชน์ร่วมกันได้ท้ัง 30 ลบ.เมตร
3 หมู่บ้าน

54 โครงการระบบประปา เพ่ือแก้ปัญหาการ ก่อสร้างระบบ  -  -  - 4,500,000 4,500,000 ก่อสร้างระบบ ประชาชนได้ใช้น้ า กองช่าง
ผิวดินขนาดกลาง ขาดแคลนน้ าซ้ าซาก ประปาผิวดิน ประปาผิวดิน อุปโภคบริโภคได้ท้ังปี
บ้านแม่ป้อกใน หมู่ 4 และสามารถใช้น้ าได้ ขนาดใหญ่ ความจุ ขนาดกลาง

ตลอดท้ังปี 30 ลบ.เมตร

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

ส าหรับ โครงการเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
เทศบาลต าบลศรีวิชัย อ าเภอล้ี จังหวัดล าพูน

งบประมาณ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลต าบลศรีวิชัย อ าเภอล้ี จังหวัดล าพูน 290
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แบบ ผ 02/1

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดล าพูน  ยุทธศาสตร์ท่ี 5 เมืองแห่งคุณภาพชีวิต (Quality of Life)
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดล าพูน   ยุทธศาสตร์ท่ี 3 พัฒนาผังเมืองและโครงสร้างพ้ืนฐานเช่ือมกลุ่มจังหวัด เพ่ือรองรับการพัฒนาเมืองในอนาคต

1. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) รับผิดชอบ
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

55 โครงการขุดเจาะบ่อ เพ่ือให้ประชาชนมีน้ าใช้ ขุดเจาะบ่อบาดาล  -  -  - 600,000 600,000 ขุดเจาะบ่อบาดาล ประชาชนได้ใช้น้ า กองช่าง
บาดาลพร้อมหอถังสูง อุปโภคบริโภคได้ตลอด พร้อมหอถังสูง พร้อมหอถังสูง อุปโภคบริโภคได้ท้ังปี
บ้านศรีวิชัย หมู่ 10 ท้ังปี ขนาดบรรจุน้ า ขนาดบรรจุน้ า

25 ลบ.เมตร 25 ลบ.เมตร

56 โครงการขุดเจาะบ่อ เพ่ือให้ประชาชนมีน้ าใช้ ขุดเจาะบ่อบาดาล  -  -  - 600,000 600,000 ขุดเจาะบ่อบาดาล ประชาชนได้ใช้น้ า กองช่าง
บาดาลพร้อมหอถังสูง อุปโภคบริโภคได้ตลอด พร้อมหอถังสูง พร้อมหอถังสูง อุปโภคบริโภคได้ท้ังปี
บ้านใหม่สวรรค์ หมู่ 11 ท้ังปี ขนาดบรรจุน้ า ขนาดบรรจุน้ า

25 ลบ.เมตร 25 ลบ.เมตร

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

ส าหรับ โครงการเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
เทศบาลต าบลศรีวิชัย อ าเภอล้ี จังหวัดล าพูน

งบประมาณ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลต าบลศรีวิชัย อ าเภอล้ี จังหวัดล าพูน 291
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แบบ ผ 02/1

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดล าพูน  ยุทธศาสตร์ท่ี 5 เมืองแห่งคุณภาพชีวิต (Quality of Life)
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดล าพูน   ยุทธศาสตร์ท่ี 3 พัฒนาผังเมืองและโครงสร้างพ้ืนฐานเช่ือมกลุ่มจังหวัด เพ่ือรองรับการพัฒนาเมืองในอนาคต

1. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) รับผิดชอบ
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

57 โครงการขุดเจาะบ่อ เพ่ือให้เกษตรกรมีน้ าใช้ ขุดเจาะบ่อบาดาล  -  - 300,000  -  - ขุดเจาะบ่อบาดาล ประชาชนมีน้ าใช้ท า กองช่าง
บาดาลเพ่ือการเกษตร ในการท าเกษตรได้ตลอด เพ่ือการเกษตร เพ่ือการเกษตร การเกษตรได้ตลอดท้ังปี
บ้านปาง หมู่ 1 ท้ังปี ขนาดท่อ PVC ขนาดท่อ PVC

ขนาด 6 น้ิว ขนาด 6 น้ิว

58 โครงการขุดเจาะบ่อ เพ่ือให้เกษตรกรมีน้ าใช้ ขุดเจาะบ่อบาดาล  -  - 300,000  -  - ขุดเจาะบ่อบาดาล ประชาชนมีน้ าใช้ท า กองช่าง
บาดาลเพ่ือการเกษตร ในการท าเกษตรได้ตลอด เพ่ือการเกษตร เพ่ือการเกษตร การเกษตรได้ตลอดท้ังปี
บ้านแม่อีไฮ หมู่ 2 ท้ังปี ขนาดท่อ PVC ขนาดท่อ PVC

ขนาด 6 น้ิว ขนาด 6 น้ิว

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

ส าหรับ โครงการเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
เทศบาลต าบลศรีวิชัย อ าเภอล้ี จังหวัดล าพูน

งบประมาณ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลต าบลศรีวิชัย อ าเภอล้ี จังหวัดล าพูน 292
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แบบ ผ 02/1

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดล าพูน  ยุทธศาสตร์ท่ี 5 เมืองแห่งคุณภาพชีวิต (Quality of Life)
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดล าพูน   ยุทธศาสตร์ท่ี 3 พัฒนาผังเมืองและโครงสร้างพ้ืนฐานเช่ือมกลุ่มจังหวัด เพ่ือรองรับการพัฒนาเมืองในอนาคต

1. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) รับผิดชอบ
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

59 โครงการขุดเจาะบ่อ เพ่ือให้เกษตรกรมีน้ าใช้ ขุดเจาะบ่อบาดาล  -  - 300,000  -  - ขุดเจาะบ่อบาดาล ประชาชนมีน้ าใช้ท า กองช่าง
บาดาลเพ่ือการเกษตร ในการท าเกษตรได้ตลอด เพ่ือการเกษตร เพ่ือการเกษตร การเกษตรได้ตลอดท้ังปี
บ้านห้วยบง หมู่ 3 ท้ังปี ขนาดท่อ PVC ขนาดท่อ PVC

ขนาด 6 น้ิว ขนาด 6 น้ิว

60 โครงการขุดเจาะบ่อ เพ่ือให้เกษตรกรมีน้ าใช้ ขุดเจาะบ่อบาดาล  -  - 300,000  -  - ขุดเจาะบ่อบาดาล ประชาชนมีน้ าใช้ท า กองช่าง
บาดาลเพ่ือการเกษตร ในการท าเกษตรได้ตลอด เพ่ือการเกษตร เพ่ือการเกษตร การเกษตรได้ตลอดท้ังปี
บ้านแม่ป้อกใน หมู่ 4 ท้ังปี ขนาดท่อ PVC ขนาดท่อ PVC

ขนาด 6 น้ิว ขนาด 6 น้ิว

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

ส าหรับ โครงการเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

งบประมาณ

เทศบาลต าบลศรีวิชัย อ าเภอล้ี จังหวัดล าพูน

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลต าบลศรีวิชัย อ าเภอล้ี จังหวัดล าพูน 293
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แบบ ผ 02/1

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดล าพูน  ยุทธศาสตร์ท่ี 5 เมืองแห่งคุณภาพชีวิต (Quality of Life)
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดล าพูน   ยุทธศาสตร์ท่ี 3 พัฒนาผังเมืองและโครงสร้างพ้ืนฐานเช่ือมกลุ่มจังหวัด เพ่ือรองรับการพัฒนาเมืองในอนาคต

1. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) รับผิดชอบ
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

61 โครงการขุดเจาะบ่อ เพ่ือให้เกษตรกรมีน้ าใช้ ขุดเจาะบ่อบาดาล  -  - 300,000  -  - ขุดเจาะบ่อบาดาล ประชาชนมีน้ าใช้ท า กองช่าง
บาดาลเพ่ือการเกษตร ในการท าเกษตรได้ตลอด เพ่ือการเกษตร เพ่ือการเกษตร การเกษตรได้ตลอดท้ังปี
บ้านแม่ป้อกเหนือ หมู่ 5 ท้ังปี ขนาดท่อ PVC ขนาดท่อ PVC

ขนาด 6 น้ิว ขนาด 6 น้ิว

62 โครงการขุดเจาะบ่อ เพ่ือให้เกษตรกรมีน้ าใช้ ขุดเจาะบ่อบาดาล  -  - 300,000  -  - ขุดเจาะบ่อบาดาล ประชาชนมีน้ าใช้ท า กองช่าง
บาดาลเพ่ือการเกษตร ในการท าเกษตรได้ตลอด เพ่ือการเกษตร เพ่ือการเกษตร การเกษตรได้ตลอดท้ังปี
บ้านแม่ป้อก หมู่ 6 ท้ังปี ขนาดท่อ PVC ขนาดท่อ PVC

ขนาด 6 น้ิว ขนาด 6 น้ิว

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

ส าหรับ โครงการเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

งบประมาณ

เทศบาลต าบลศรีวิชัย อ าเภอล้ี จังหวัดล าพูน

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลต าบลศรีวิชัย อ าเภอล้ี จังหวัดล าพูน 294
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แบบ ผ 02/1

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดล าพูน  ยุทธศาสตร์ท่ี 5 เมืองแห่งคุณภาพชีวิต (Quality of Life)
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดล าพูน   ยุทธศาสตร์ท่ี 3 พัฒนาผังเมืองและโครงสร้างพ้ืนฐานเช่ือมกลุ่มจังหวัด เพ่ือรองรับการพัฒนาเมืองในอนาคต

1. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) รับผิดชอบ
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

63 โครงการขุดเจาะบ่อ เพ่ือให้เกษตรกรมีน้ าใช้ ขุดเจาะบ่อบาดาล  -  - 300,000  -  - ขุดเจาะบ่อบาดาล ประชาชนมีน้ าใช้ท า กองช่าง
บาดาลเพ่ือการเกษตร ในการท าเกษตรได้ตลอด เพ่ือการเกษตร เพ่ือการเกษตร การเกษตรได้ตลอดท้ังปี
บ้านแม่จ๋อง หมู่ 7 ท้ังปี ขนาดท่อ PVC ขนาดท่อ PVC

ขนาด 6 น้ิว ขนาด 6 น้ิว

64 โครงการขุดเจาะบ่อ เพ่ือให้เกษตรกรมีน้ าใช้ ขุดเจาะบ่อบาดาล  -  - 300,000  -  - ขุดเจาะบ่อบาดาล ประชาชนมีน้ าใช้ท า กองช่าง
บาดาลเพ่ือการเกษตร ในการท าเกษตรได้ตลอด เพ่ือการเกษตร เพ่ือการเกษตร การเกษตรได้ตลอดท้ังปี
บ้านใหม่สุขสันต์ หมู่ 8 ท้ังปี ขนาดท่อ PVC ขนาดท่อ PVC

ขนาด 6 น้ิว ขนาด 6 น้ิว

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

ส าหรับ โครงการเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

งบประมาณ

เทศบาลต าบลศรีวิชัย อ าเภอล้ี จังหวัดล าพูน

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลต าบลศรีวิชัย อ าเภอล้ี จังหวัดล าพูน 295
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แบบ ผ 02/1

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดล าพูน  ยุทธศาสตร์ท่ี 5 เมืองแห่งคุณภาพชีวิต (Quality of Life)
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดล าพูน   ยุทธศาสตร์ท่ี 3 พัฒนาผังเมืองและโครงสร้างพ้ืนฐานเช่ือมกลุ่มจังหวัด เพ่ือรองรับการพัฒนาเมืองในอนาคต

1. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) รับผิดชอบ
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

65 โครงการขุดเจาะบ่อ เพ่ือให้เกษตรกรมีน้ าใช้ ขุดเจาะบ่อบาดาล  -  - 300,000  -  - ขุดเจาะบ่อบาดาล ประชาชนมีน้ าใช้ท า กองช่าง
บาดาลเพ่ือการเกษตร ในการท าเกษตรได้ตลอด เพ่ือการเกษตร เพ่ือการเกษตร การเกษตรได้ตลอดท้ังปี
บ้านศรีบุญเรือง หมู่ 9 ท้ังปี ขนาดท่อ PVC ขนาดท่อ PVC

ขนาด 6 น้ิว ขนาด 6 น้ิว

66 โครงการขุดเจาะบ่อ เพ่ือให้เกษตรกรมีน้ าใช้ ขุดเจาะบ่อบาดาล  -  - 300,000  -  - ขุดเจาะบ่อบาดาล ประชาชนมีน้ าใช้ท า กองช่าง
บาดาลเพ่ือการเกษตร ในการท าเกษตรได้ตลอด เพ่ือการเกษตร เพ่ือการเกษตร การเกษตรได้ตลอดท้ังปี
บ้านศรีวิชัย หมู่ 10 ท้ังปี ขนาดท่อ PVC ขนาดท่อ PVC

ขนาด 6 น้ิว ขนาด 6 น้ิว

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

ส าหรับ โครงการเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

งบประมาณ

เทศบาลต าบลศรีวิชัย อ าเภอล้ี จังหวัดล าพูน

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลต าบลศรีวิชัย อ าเภอล้ี จังหวัดล าพูน 296
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แบบ ผ 02/1

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดล าพูน  ยุทธศาสตร์ท่ี 5 เมืองแห่งคุณภาพชีวิต (Quality of Life)
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดล าพูน   ยุทธศาสตร์ท่ี 3 พัฒนาผังเมืองและโครงสร้างพ้ืนฐานเช่ือมกลุ่มจังหวัด เพ่ือรองรับการพัฒนาเมืองในอนาคต

1. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) รับผิดชอบ
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

67 โครงการขุดเจาะบ่อ เพ่ือให้เกษตรกรมีน้ าใช้ ขุดเจาะบ่อบาดาล  -  - 300,000  -  - ขุดเจาะบ่อบาดาล ประชาชนมีน้ าใช้ท า กองช่าง
บาดาลเพ่ือการเกษตร ในการท าเกษตรได้ตลอด เพ่ือการเกษตร เพ่ือการเกษตร การเกษตรได้ตลอดท้ังปี
บ้านใหม่สวรรค์ หมู่ 11 ท้ังปี ขนาดท่อ PVC ขนาดท่อ PVC

ขนาด 6 น้ิว ขนาด 6 น้ิว

68 โครงการขุดเจาะบ่อ เพ่ือให้เกษตรกรมีน้ าใช้ ขุดเจาะบ่อบาดาล  -  - 300,000  -  - ขุดเจาะบ่อบาดาล ประชาชนมีน้ าใช้ท า กองช่าง
บาดาลเพ่ือการเกษตร ในการท าเกษตรได้ตลอด เพ่ือการเกษตร เพ่ือการเกษตร การเกษตรได้ตลอดท้ังปี
บ้านอุดมพัฒนา หมู่ 12 ท้ังปี ขนาดท่อ PVC ขนาดท่อ PVC

ขนาด 6 น้ิว ขนาด 6 น้ิว

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

ส าหรับ โครงการเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

งบประมาณ

เทศบาลต าบลศรีวิชัย อ าเภอล้ี จังหวัดล าพูน

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลต าบลศรีวิชัย อ าเภอล้ี จังหวัดล าพูน 297
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แบบ ผ 02/1

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดล าพูน  ยุทธศาสตร์ท่ี 5 เมืองแห่งคุณภาพชีวิต (Quality of Life)
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดล าพูน   ยุทธศาสตร์ท่ี 3 พัฒนาผังเมืองและโครงสร้างพ้ืนฐานเช่ือมกลุ่มจังหวัด เพ่ือรองรับการพัฒนาเมืองในอนาคต

1. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) รับผิดชอบ
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

69 โครงการขุดเจาะบ่อ เพ่ือให้เกษตรกรมีน้ าใช้ ขุดเจาะบ่อบาดาล  -  - 300,000  -  - ขุดเจาะบ่อบาดาล ประชาชนมีน้ าใช้ท า กองช่าง
บาดาลเพ่ือการเกษตร ในการท าเกษตรได้ตลอด เพ่ือการเกษตร เพ่ือการเกษตร การเกษตรได้ตลอดท้ังปี
บ้านบารมีศรีวิชัย ท้ังปี ขนาดท่อ PVC ขนาดท่อ PVC
หมู่ 13 ขนาด 6 น้ิว ขนาด 6 น้ิว

70 โครงการก่อสร้างถนน เพ่ือใช้เป็นทางสัญจร ถนน ค.ส.ล. ขนาด - - - 8,800,000 - ถนน ค.ส.ล. ประชาชนได้รับความ กองช่าง
ค.ส.ล.สายบ้านปาง ขนส่งพืชผลทางการ กว้าง 4 เมตร ยาว ขนาดกว้าง 4 ม. สะดวกในการขนส่ง
ซอย 2/1 เกษตร 4,000 เมตร ยาว 4,000 ม. พืชผลทางการเกษตร
(อ่างเก็บน้ าห้วยแม่ปาง) ไหล่ทางถมดิน (อ่างเก็บน้ าห้วย

ลูกรัง แม่ปาง)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

ส าหรับ โครงการเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

งบประมาณ

เทศบาลต าบลศรีวิชัย อ าเภอล้ี จังหวัดล าพูน

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลต าบลศรีวิชัย อ าเภอล้ี จังหวัดล าพูน 298
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แบบ ผ 02/1

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดล าพูน  ยุทธศาสตร์ท่ี 5 เมืองแห่งคุณภาพชีวิต (Quality of Life)
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดล าพูน   ยุทธศาสตร์ท่ี 3 พัฒนาผังเมืองและโครงสร้างพ้ืนฐานเช่ือมกลุ่มจังหวัด เพ่ือรองรับการพัฒนาเมืองในอนาคต

1. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) รับผิดชอบ
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

71 โครงการก่อสร้างราง เพ่ือใช้ระบายน้ าจาก รางระบายน้ า - - - 1,200,000 - รางระบายน้ า ค.ส.ล.ระบายน้ าจากวัดบ้านปาง กองช่าง
ระบายน้ าค.ส.ล. วัดบ้านปางลงสู่ราง ค.ส.ล. ขนาดปาก ขนาดปากรางกว้าง ลงสู่รางระบายน้ าเดิม
ข้างถนนทางเข้า ระบายน้ าเดิม รางกว้าง0.40 ม. 0.40 ม.
วัดบ้านปาง บริเวณหน้า ลึก 0.50 ม.  ลึก 0.50 ม.
อาคารศูนย์พัฒนา ยาว 240 ม.  ยาว 240 ม
เด็กเล็กบ้านปางเดิม  เช่ือมกับราง .บริเวณหน้

ระบายน้ าเดิม าอาคารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านปางเดิม

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

ส าหรับ โครงการเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

งบประมาณ

เทศบาลต าบลศรีวิชัย อ าเภอล้ี จังหวัดล าพูน

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลต าบลศรีวิชัย อ าเภอล้ี จังหวัดล าพูน 299
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แบบ ผ 02/1

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดล าพูน  ยุทธศาสตร์ท่ี 5 เมืองแห่งคุณภาพชีวิต (Quality of Life)
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดล าพูน   ยุทธศาสตร์ท่ี 3 พัฒนาผังเมืองและโครงสร้างพ้ืนฐานเช่ือมกลุ่มจังหวัด เพ่ือรองรับการพัฒนาเมืองในอนาคต

1. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) รับผิดชอบ
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

72 โครงการก่อสร้างถนน เพ่ือใช้เป็นทางสัญจร ถนนลาดยาง - - - 8,000,000 ถนนลาดยาง ประชาชนได้รับความ กองช่าง
ลาดยางบ้านแม่อีไฮ ขนส่งพืชผลทางการ ขนาดกว้าง 4 ม. ขนาดกว้าง 4 ม. สะดวกในการขนส่ง
หมู่ 2 เกษตร ยาว 900 ม.  ยาว 900 ม. พืชผลทางการเกษตร

 ซอย 5/1

73 โครงการก่อสร้าง เพ่ือใช้เป็นทางสัญจร ถนนลาดยาง - - - 1,450,000 ถนนลาดยาง ประชาชนได้รับความ กองช่าง
ถนนลาดยาง ขนส่งพืชผลทางการ ขนาดกว้าง 5 ม. ขนาดกว้าง 5 ม. สะดวกในการขนส่ง
บ้านแม่อีไฮ หมู่ 2 เกษตร ยาว 580 ม ยาว 580 ม. พืชผลทางการเกษตร

ซอย 5

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

ส าหรับ โครงการเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

งบประมาณ

เทศบาลต าบลศรีวิชัย อ าเภอล้ี จังหวัดล าพูน

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลต าบลศรีวิชัย อ าเภอล้ี จังหวัดล าพูน 300
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แบบ ผ 02/1

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดล าพูน  ยุทธศาสตร์ท่ี 5 เมืองแห่งคุณภาพชีวิต (Quality of Life)
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดล าพูน   ยุทธศาสตร์ท่ี 3 พัฒนาผังเมืองและโครงสร้างพ้ืนฐานเช่ือมกลุ่มจังหวัด เพ่ือรองรับการพัฒนาเมืองในอนาคต

1. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) รับผิดชอบ
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

75 โครงการก่อสร้าง เพ่ือใช้เป็นทางสัญจร ถนนลาดยาง ขนาด - - - - 9,000,000 ถนนลาดยาง ประชาชนได้รับความ กองช่าง
ถนนลาดยางสายบ้าน ขนส่งพืชผลทางการ กว้าง 6 ม. ยาว ขนาดกว้าง 6 ม. สะดวกในการขนส่ง
แม่อีไฮ-บ้านศรีบุญเรือง เกษตร 3,000 ม. ยาว 3,000 ม. พืชผลทางการเกษตร

หมู่ 2 เช่ือม 
หมู่ 9

76 โครงการก่อสร้าง เพ่ือเก็บกักน้ าส าหรับ ประชาชนมีน้ าใช้ - - - - 20,000,000 มีฝายน้ าล้น ประชาชนมีน้ าใช้ กองช่าง
ฝายน้ าล้นเพ่ือเก็บกักน้ า พ้ืนท่ีการเกษตร ในช่วงฤดูแล้ง เพ่ือเก็บกักน้ า ในช่วงฤดูแล้ง
แม่น้ าล้ี บริเวณสะพาน ช่วงฤดูแล้ง แม่น้ าล้ี
ข้ามแม่น้ าล้ีบ้านแม่อีไฮ 
หมู่ท่ี 2

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)
ส าหรับ โครงการเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

งบประมาณ

เทศบาลต าบลศรีวิชัย อ าเภอล้ี จังหวัดล าพูน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลต าบลศรีวิชัย อ าเภอล้ี จังหวัดล าพูน 301
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แบบ ผ 02/1

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดล าพูน  ยุทธศาสตร์ท่ี 5 เมืองแห่งคุณภาพชีวิต (Quality of Life)
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดล าพูน   ยุทธศาสตร์ท่ี 3 พัฒนาผังเมืองและโครงสร้างพ้ืนฐานเช่ือมกลุ่มจังหวัด เพ่ือรองรับการพัฒนาเมืองในอนาคต

1. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) รับผิดชอบ
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

77 โครงการก่อสร้างคลอง เพ่ือก่อสร้างคลอง คลองส่งน้ า ค.ส.ล. - - - 41,000,000 การส่งน้ าเข้าสู่พ้ืน การส่งน้ าเข้าสู่พ้ืนท่ีการ กองช่าง
ส่งน้ าค.ส.ล. ฝายศรีวิชัย ส่งน้ า ค.ส.ล.ระยะทาง ระยะทาง 2,700 ท่ีการเกษตรสะดวก เกษตรสะดวก 
บ้านแม่อีไฮ หมู่ท่ี 2 2,700 เมตร เมตร

78 โครงการขุดอ่างเก็บน้ า เพ่ือเก็บน้ าไว้ใช้ใน ประชาชนในพ้ืนท่ี - - 10,000,000 ขุดอ่างเก็บน้ า ประชาชนในพ้ืนท่ี กองช่าง
ห้วยมะไฟ บ้านห้วยบง ช่วงฤดูแล้ง มีน้ าใช้ ห้วยมะไฟ  มีน้ าใช้ เพ่ือการเกษตร
หมู่ 3

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

ส าหรับ โครงการเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
เทศบาลต าบลศรีวิชัย อ าเภอล้ี จังหวัดล าพูน

งบประมาณ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลต าบลศรีวิชัย อ าเภอล้ี จังหวัดล าพูน 302
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แบบ ผ 02/1

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดล าพูน  ยุทธศาสตร์ท่ี 5 เมืองแห่งคุณภาพชีวิต (Quality of Life)
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดล าพูน   ยุทธศาสตร์ท่ี 3 พัฒนาผังเมืองและโครงสร้างพ้ืนฐานเช่ือมกลุ่มจังหวัด เพ่ือรองรับการพัฒนาเมืองในอนาคต

1. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) รับผิดชอบ
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

79 โครงการก่อสร้างสะพาน เพ่ือใช้เป็นทางสัญจร สะพาน ค.ส.ล. - - - 6,000,000 สะพาน ค.ส.ล. สะพาน ค.ส.ล. ขนาด กองช่าง
ค.ส.ล. ข้ามแม่น้ าล้ี ขนส่งพืชผลทางการ ขนาดกว้าง 6 ม. ขนาดกว้าง 6 ม. กว้าง 6 เมตร
บ้านห้วบง หมู่ 3 เกษตร ยาว 60 ม. ยาว 60 เมตร  ยาว 60 เมตร

80 โครงการก่อสร้าง เพ่ือใช้ส่งน้ าประปา ประชาชนมีถังสูง - - - 2,500,000 - ถังสูงส่งน้ า ค.ส.ล. ประชาชนมีถังสูงส่งน้ า กองช่าง
ถังสูงส่งน้ าคอนกรีต ภายในหมู่บ้าน ส่งน้ าคอนกรีต คอนกรีตเสริมเหล็ก
เสริมเหล็กบ้านห้วบง เสริมเหล็ก
หมู่ 3

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

ส าหรับ โครงการเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

งบประมาณ

เทศบาลต าบลศรีวิชัย อ าเภอล้ี จังหวัดล าพูน

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลต าบลศรีวิชัย อ าเภอล้ี จังหวัดล าพูน 303
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แบบ ผ 02/1

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดล าพูน  ยุทธศาสตร์ท่ี 5 เมืองแห่งคุณภาพชีวิต (Quality of Life)
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดล าพูน   ยุทธศาสตร์ท่ี 3 พัฒนาผังเมืองและโครงสร้างพ้ืนฐานเช่ือมกลุ่มจังหวัด เพ่ือรองรับการพัฒนาเมืองในอนาคต

1. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) รับผิดชอบ
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

81 โครงการขุดลอก เพ่ือเก็บน้ าไว้ใช้ใน ประชาชนในพ้ืนท่ี - - - - 1,000,000 ขุดลอกสระเก็บน้ า ประชาชนในพ้ืนท่ี กองช่าง
สระเก็บน้ า ช่วงฤดูแล้ง  มีน้ าใช้ บ้านห้วยบง มีน้ าใช้เพ่ือการเกษตร
บ้านห้วยบง หมู่ 3

82 โครงการก่อสร้างถนน เพ่ือใช้เป็นทางสัญจร ถนนหินคลุกบดอัด - - - 1,700,000 - ถนนหินคลุกบดอัด ประชาชนได้รับความ กองช่าง
หินคลุกบดอัด กว้าง 4 ม. กว้าง 4 ม. สะดวกในการสัญจร
ทางเข้าป่าช้า ยาว 750 ม. ยาว 750 ม.
บ้านแม่ป้อกใน หมู่ 4 หนา 0.20 ม. หนา 0.20 ม.

ส าหรับ โครงการเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

งบประมาณ

เทศบาลต าบลศรีวิชัย อ าเภอล้ี จังหวัดล าพูน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลต าบลศรีวิชัย อ าเภอล้ี จังหวัดล าพูน 304
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แบบ ผ 02/1

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดล าพูน  ยุทธศาสตร์ท่ี 5 เมืองแห่งคุณภาพชีวิต (Quality of Life)
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดล าพูน   ยุทธศาสตร์ท่ี 3 พัฒนาผังเมืองและโครงสร้างพ้ืนฐานเช่ือมกลุ่มจังหวัด เพ่ือรองรับการพัฒนาเมืองในอนาคต

1. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) รับผิดชอบ
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

83 โครงการก่อสร้างถนน เพ่ือใช้เป็นทางสัญจร ถนน ค.ส.ล. - - - - 3,225,000 ถนน ค.ส.ล. ขนาด ประชาชนได้รับความ กองช่าง
ค.ส.ล.บ้านแม่ป้อกใน ขนส่งพืชผลทางการ ขนาดกว้าง 3 ม. กว้าง 3 เมตร ยาว สะดวกในการสัญจร
หมู่ 4 ซอย 6 เกษตร  ยาว 2,150 ม. 2,150 เมตร ขนส่งพืชผลทางการ

ไหล่ทางถมดิน ซอย 6 เกษตร
ลูกรัง

84 โครงการก่อสร้างอาคาร เพ่ือใช้เป็นอาคาร หมู่บ้านมีอาคาร - - - 2,000,000 - หมู่บ้านมีอาคาร หมู่บ้านมีอาคาร กองช่าง
ผลิตน้ าด่ืมชุมชน ผลิตน้ าด่ืมชุมชน ผลิตน้ าด่ืมชุมชน ผลิตน้ าด่ืมชุมชน ผลิตน้ าด่ืมชุมชน
หน้าวัดแม่ป้อก หมู่ 5 พร้อมเคร่ืองมือ และ พร้อมเคร่ืองมือ พร้อมเคร่ืองมือ และพร้อมเคร่ืองมือ และ

อุปกรณ์ผลิตน้ า และอุปกรณ์ผลิตน้ า อุปกรณ์ผลิตน้ า อุปกรณ์ผลิตน้ า

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

ส าหรับ โครงการเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
เทศบาลต าบลศรีวิชัย อ าเภอล้ี จังหวัดล าพูน

งบประมาณ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลต าบลศรีวิชัย อ าเภอล้ี จังหวัดล าพูน 305
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แบบ ผ 02/1

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดล าพูน  ยุทธศาสตร์ท่ี 5 เมืองแห่งคุณภาพชีวิต (Quality of Life)
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดล าพูน   ยุทธศาสตร์ท่ี 3 พัฒนาผังเมืองและโครงสร้างพ้ืนฐานเช่ือมกลุ่มจังหวัด เพ่ือรองรับการพัฒนาเมืองในอนาคต

1. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) รับผิดชอบ
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

85 จัดซ้ือวัสดุเพ่ือซ่อมแซม เพ่ือซ้ือวัสดุ อุปกรณ์ ระบบส่งน้ าประปา ใช้ -            -            1,000,000 -            -            ได้วัสดุซ่อมแซม ประชาชนมีระบบ กองช่าง

ระบบประปา บ้านแม่ป้อก ส าหรับซ่อมแซมระบบ การได้อย่างต่อเน่ือง ระบบประปา น้ าประปาท่ีใช้งานได้

เหนือ หมู่ 5 ประปา อย่างต่อเน่ือง

86 โครงการก่อสร้างราง เพ่ือระบายน้ าท่วมขัง รางระบายน้ า ค.ส.ล. -            -            -            2,700,000 -            รางระบายน้ า ค.ส.ล. ไม่มีน้ าท่วมขังบนถนน กองช่าง

ระบายน้ า ค.ส.ล.ถนนบ้าน ไหลลงสู่ล าห้วย ขนาดปากรางกว้าง ขนาดปากรางกว้าง และบ้านเรือนประชาชน

แม่ป้อกเหนือ หมู่ 5 สาธารณประโยชน์ 0.40 ม. ลึก 0.50. 0.40 ม. 

ม .ยาว 240 ม. ลึก 0.50 ม. 

หนา 0.10 ม. ยาว 240 ม. 

หนา 0.10 ม. 

ซอย 6

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

ส าหรับ โครงการเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
เทศบาลต าบลศรีวิชัย อ าเภอล้ี จังหวัดล าพูน

งบประมาณ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลต าบลศรีวิชัย อ าเภอล้ี จังหวัดล าพูน 306
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แบบ ผ 02/1

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดล าพูน  ยุทธศาสตร์ท่ี 5 เมืองแห่งคุณภาพชีวิต (Quality of Life)
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดล าพูน   ยุทธศาสตร์ท่ี 3 พัฒนาผังเมืองและโครงสร้างพ้ืนฐานเช่ือมกลุ่มจังหวัด เพ่ือรองรับการพัฒนาเมืองในอนาคต

1. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) รับผิดชอบ
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

87 โครงการก่อสร้าง เพ่ือส่งเสริมให้ ประชาชนมี -            -            -            -            2,000,000 สวนสุขภาพพร้อม ประชาชนมีสถานท่ี กองช่าง

สวนสุขภาพพร้อมจัดซ้ือ ประชาชนมีท่ีออก สวนสุขภาพ เคร่ืองออกก าลังกาย พักผ่อนและออกก าลังกาย

เคร่ืองออกก าลังกาย ก าลังกาย

ใน รพ.สต.บ้านแม่ป้อก

88 โครงการก่อสร้างถนน เพ่ือใช้เป็นทางสัญจร ถนน ค.ส.ล. ขนาด -            -            2,000,000 -            -            ถนน ค.ส.ล. ขนาด ประชาชนได้รับความ กองช่าง

 ค.ส.ล.เลียบคลองส่งน้ า ขนส่งพืชผลทางการ กว้าง 3 เมตร ยาว กว้าง 3 เมตร สะดวกในการสัญจร

ฝายโรงเรียน เกษตร 1,200 เมตร ยาว 1,200 เมตร ขนส่งพืชผลทางการ

ไหล่ทางถมดินลูกรัง เกษตร

89 โครงการขยายเขตไฟฟ้า เพ่ือความปลอดภัย ข้างถนนมีไฟฟ้า -            -            1,000,000 -            -            ติดต้ังไฟฟ้า ข้างถนนมีไฟฟ้าส่องสว่าง กองช่าง

ส่องสว่าง ข้างถนน ส าหรับการเดินทาง ส่องสว่าง ส่องสว่างข้างถนน 

ลพ 3006 สัญจรช่วงวลา ลพ 3006

กม. 0+000-1+100 กลางคืน

ส าหรับ โครงการเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
เทศบาลต าบลศรีวิชัย อ าเภอล้ี จังหวัดล าพูน

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลต าบลศรีวิชัย อ าเภอล้ี จังหวัดล าพูน 307
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แบบ ผ 02/1

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดล าพูน  ยุทธศาสตร์ท่ี 5 เมืองแห่งคุณภาพชีวิต (Quality of Life)
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดล าพูน   ยุทธศาสตร์ท่ี 3 พัฒนาผังเมืองและโครงสร้างพ้ืนฐานเช่ือมกลุ่มจังหวัด เพ่ือรองรับการพัฒนาเมืองในอนาคต

1. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) รับผิดชอบ
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

90 โครงการก่อสร้างถนน เพ่ือใช้เป็นทางสัญจร ถนนหินคลุกบดอัด -            -            -            5,000,000 -            ถนนหินคลุกบดอัด ประชาชนได้รับความ กองช่าง

หินคลุกบดอัดถนนเลียบ กว้าง 3 เมตร ยาว กว้าง 3 เมตร สะดวกในการสัญจร

คลองส่งน้ าฝายสบจ๋อง 3,300 ม.หนา ยาว 3,300 ม. 

บ้านแม่ป้อก หมู่ 6 0.20 ม. หนา 0.20 ม.

91 โครงการก่อสร้างถนน เพ่ือใช้เป็นทางสัญจร ถนน ค.ส.ล. ขนาด -            -            -            2,640,000 -            ถนน ค.ส.ล. ประชาชนได้รับความ กองช่าง

ค.ส.ล.บ้านแม่ป้อก หมู่ 6 ขนส่งพืชผลทางการ กว้าง 4 เมตร ยาว ขนาดกว้าง 4 เมตร สะดวกในการสัญจร

เกษตร 1,320 เมตร ยาว 1,320 เมตร ขนส่งพืชผลทางการ

ไหล่ทางถมดินลูกรัง ซอย 1 เกษตร

92 โครงการก่อสร้างถนน เพ่ือใช้เป็นทางสัญจร ถนน ค.ส.ล. ขนาด -            -            -            -            820,000    ถนน ค.ส.ล. ประชาชนได้รับความ กองช่าง

ค.ส.ล.บ้านแม่ป้อก หมู่ 6  ขนส่งพืชผลทางการ กว้าง 4 เมตร ยาว ขนาดกว้าง 4 เมตร สะดวกในการสัญจร

เกษตร 410 เมตร ยาว 410 เมตร ขนส่งพืชผลทางการ

ไหล่ทางถมดินลูกรัง ซอย 5 เกษตร

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

ส าหรับ โครงการเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
เทศบาลต าบลศรีวิชัย อ าเภอล้ี จังหวัดล าพูน

งบประมาณ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลต าบลศรีวิชัย อ าเภอล้ี จังหวัดล าพูน 308
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แบบ ผ 02/1

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดล าพูน  ยุทธศาสตร์ท่ี 5 เมืองแห่งคุณภาพชีวิต (Quality of Life)
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดล าพูน   ยุทธศาสตร์ท่ี 3 พัฒนาผังเมืองและโครงสร้างพ้ืนฐานเช่ือมกลุ่มจังหวัด เพ่ือรองรับการพัฒนาเมืองในอนาคต

1. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) รับผิดชอบ
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

93 โครงการก่อสร้างถนน เพ่ือใช้เป็นทางสัญจร ถนน ค.ส.ล. ขนาด -            -            -            -            1,300,000 ถนน ค.ส.ล. ขนาด ประชาชนได้รับความ กองช่าง

ค.ส.ล. บ้านแม่ป้อก หมู่ 6 ขนส่งพืชผลทางการ กว้าง 4 เมตร ยาว กว้าง 4 เมตร ยาว สะดวกในการสัญจร

เกษตร 650 เมตร 650 เมตร ขนส่งพืชผลทางการ

ไหล่ทางถมดินลูกรัง  ซอย 5/1 เกษตร

94 โครงการก่อสร้างถนน เพ่ือใช้เป็นทางสัญจร ถนน ค.ส.ล. ขนาด -            -            -            -            5,000,000 ถนน ค.ส.ล. ขนาด ประชาชนได้รับความ กองช่าง

ค.ส.ล.บ้านแม่ป้อก หมู่ 6 ขนส่งพืชผลทางการ กว้าง 4 เมตร ยาว กว้าง 4 เมตร ยาว สะดวกในการสัญจร

เกษตร 2,480 เมตร 2,480 เมตร ขนส่งพืชผลทางการ

ไหล่ทางถมดินลูกรัง ซอย 9 เกษตร

95 โครงการก่อสร้างถนน เพ่ือใช้เป็นทางสัญจร ถนน ค.ส.ล. ขนาด -            -            -            2,460,000 -            ถนน ค.ส.ล. ขนาด ประชาชนได้รับความ กองช่าง

ค.ส.ล. บ้านแม่ป้อก หมู่ 6 ขนส่งพืชผลทางการ กว้าง 4 เมตร ยาว กว้าง 4 เมตร ยาว สะดวกในการสัญจร

เกษตร 1,300 เมตร 1,230 เมตร ขนส่งพืชผลทางการ

ไหล่ทางถมดินลูกรัง ซอย 13 เกษตร

เทศบาลต าบลศรีวิชัย อ าเภอล้ี จังหวัดล าพูน

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)
ส าหรับ โครงการเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลต าบลศรีวิชัย อ าเภอล้ี จังหวัดล าพูน 309
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แบบ ผ 02/1

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดล าพูน  ยุทธศาสตร์ท่ี 5 เมืองแห่งคุณภาพชีวิต (Quality of Life)
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดล าพูน   ยุทธศาสตร์ท่ี 3 พัฒนาผังเมืองและโครงสร้างพ้ืนฐานเช่ือมกลุ่มจังหวัด เพ่ือรองรับการพัฒนาเมืองในอนาคต

1. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) รับผิดชอบ
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

96 โครงการก่อสร้างสะพาน เพ่ือใช้เป็นทางสัญจร สะพาน ค.ส.ล. -            -            -            800,000    สะพาน ค.ส.ล. ประชาชนได้รับความ กองช่าง

ค.ส.ล.ข้ามล าห้วยย่าดี ขนส่งพืชผลทางการ ขนาดกว้าง 6 เมตร ขนาดกว้าง 6 ม.  สะดวกในการขนส่ง

บ้านแม่ป้อก หมู่ 6 เกษตร ยาว 8 เมตร ยาว 8 ม. พืชผลทางการเกษตร

97 โครงการก่อสร้าง เพ่ือใช้เป็นทางสัญจร ถนนลาดยาง -            -            -            2,520,000 -            ถนนลาดยาง ประชาชนได้รับความ กองช่าง

ถนนลาดยาง ขนส่งพืชผลทางการ ขนาดกว้าง 4 ม. ขนาดกว้าง 4 ม. สะดวกในการขนส่ง

สายบ้านแม่จ๋อง หมู่ 7 เกษตร ยาว  1,260 ม. ยาว 1,260 ม. พืชผลทางการเกษตร

ซอย 2/2

98 โครงการก่อสร้าง เพ่ือใช้เป็นทางสัญจร ถนน ค.ส.ล. -            -            -            880,000    -            ถนน ค.ส.ล. ขนาด ประชาชนได้รับความ กองช่าง

ถนน ค.ส.ล. ขนส่งพืชผลทางการ ขนาดกว้าง 4 เมตร กว้าง 4  ม. สะดวกในการสัญจร

บ้านแม่จ๋อง หฒุ่ 7 เกษตร ยาว440 เมตร ยาว 440 ม. ขนส่งพืชผลทางการ

ไหล่ทางถมดินลูกรัง ซอย 1/1 เกษตร

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

ส าหรับ โครงการเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

งบประมาณ

เทศบาลต าบลศรีวิชัย อ าเภอล้ี จังหวัดล าพูน

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลต าบลศรีวิชัย อ าเภอล้ี จังหวัดล าพูน 310
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แบบ ผ 02/1

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดล าพูน  ยุทธศาสตร์ท่ี 5 เมืองแห่งคุณภาพชีวิต (Quality of Life)
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดล าพูน   ยุทธศาสตร์ท่ี 3 พัฒนาผังเมืองและโครงสร้างพ้ืนฐานเช่ือมกลุ่มจังหวัด เพ่ือรองรับการพัฒนาเมืองในอนาคต

1. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) รับผิดชอบ
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

99 โครงการก่อสร้างถนน เพ่ือใช้เป็นทางสัญจร ถนน ค.ส.ล. ขนาด -            -            -            750,000    -            ถนน ค.ส.ล. ประชาชนได้รับความ กองช่าง

ค.ส.ล.บ้านแม่จ๋อง หมู่ 7 ขนส่งพืชผลทางการ กว้าง 3 เมตร ยาว ขนาดกว้าง 3 เมตร สะดวกในการสัญจร

เกษตร 500 เมตร ยาว 500 เมตร ขนส่งพืชผลทางการ

ไหล่ทางถมดินลูกรัง ซอย 5 เกษตร

100 โครงการก่อสร้าง เพ่ือใช้เป็นทางสัญจร ถนน ค.ส.ล. ขนาด -            -            -            1,100,000 -            ถนน ค.ส.ล. ประชาชนได้รับความ กองช่าง

ถนน ค.ส.ล. ขนส่งพืชผลทางการ กว้าง 3 เมตร ยาว ขนาดกว้าง 3 เมตร สะดวกในการสัญจร

บ้านแม่จ๋อง หมู่ 7 เกษตร 700 เมตร ยาว 700 เมตร ขนส่งพืชผลทางการ

ไหล่ทางถมดินลูกรัง ซอย 3 เกษตร

101 โครงการก่อสร้างถนน เพ่ือใช้เป็นทางสัญจร ถนน ค.ส.ล. ขนาด -            -            -            1,425,000 -            ถนน ค.ส.ล. ประชาชนได้รับความ กองช่าง

ค.ส.ล.บ้านแม่จ๋อง หมู่ 7 ขนส่งพืชผลทางการ กว้าง 3 เมตร ยาว ขนาดกว้าง 3 เมตร สะดวกในการสัญจร

เกษตร 950 เมตร ยาว 950 เมตร ขนส่งพืชผลทางการ

ไหล่ทางถมดินลูกรัง ซอย 1 (แม่จ๋องใต้) เกษตร

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลต าบลศรีวิชัย อ าเภอล้ี จังหวัดล าพูน
ส าหรับ โครงการเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

งบประมาณ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลต าบลศรีวิชัย อ าเภอล้ี จังหวัดล าพูน 311
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แบบ ผ 02/1

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดล าพูน  ยุทธศาสตร์ท่ี 5 เมืองแห่งคุณภาพชีวิต (Quality of Life)
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดล าพูน   ยุทธศาสตร์ท่ี 3 พัฒนาผังเมืองและโครงสร้างพ้ืนฐานเช่ือมกลุ่มจังหวัด เพ่ือรองรับการพัฒนาเมืองในอนาคต

1. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) รับผิดชอบ
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

102 จัดซ้ือวัสดุเพ่ือซ่อมแซม เพ่ือซ่อมแซมระบบประปา จัดซ้ือวัสดุซ่อมแซม -            -            1,000,000 -            -            จัดซ้ือวัสดุ ประชาชนมีระบบ กองช่าง

ระบบประปา ให้ประชาชนมีน้ าใช้อย่าง ระบบประปา เพ่ือซ่อมแซม น้ าประปาท่ีใช้งานได้

บ้านแม่จ๋อง หมู่ 7 เพียงพอ ระบบประปา อย่างต่อเน่ือง

103 โครงการก่อสร้างถนนลาด เพ่ือใช้เป็นทางสัญจร ถนนลาดยาง -            -            -            1,500,000 ถนนลาดยาง ประชาชนได้รับความ กองช่าง

ยางสายบ้านแม่ป้อก- ขนส่งพืชผลทางการ ขนาดกว้าง 6 ม. ขนาดกว้าง 6 ม. สะดวกในการขนส่ง

แม่จ๋อง เกษตร ยาว 500 ม. ยาว 500 ม. พืชผลทางการเกษตร

104 โครงการจัดซ้ือหม้อแปลง เพ่ือให้ประชาชนมีไฟฟ้า ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ -            -            -            1,000,000 -            จัดซ้ือหม้อแปลง ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ กองช่าง

ไฟฟ้าพร้อมติดต้ัง ใช้เพ่ือการเกษตร เพ่ือใช้ในการเกษตร ไฟฟ้าพร้อมติดต้ัง เพ่ือใช้ในการเกษตร

เพ่ือการเกษตร

เทศบาลต าบลศรีวิชัย อ าเภอล้ี จังหวัดล าพูน

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)
ส าหรับ โครงการเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลต าบลศรีวิชัย อ าเภอล้ี จังหวัดล าพูน 312
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แบบ ผ 02/1

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดล าพูน  ยุทธศาสตร์ท่ี 5 เมืองแห่งคุณภาพชีวิต (Quality of Life)
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดล าพูน   ยุทธศาสตร์ท่ี 3 พัฒนาผังเมืองและโครงสร้างพ้ืนฐานเช่ือมกลุ่มจังหวัด เพ่ือรองรับการพัฒนาเมืองในอนาคต

1. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) รับผิดชอบ
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

105 โครงการขยายเขตไฟฟ้า เพ่ือความปลอดภัย ข้างถนนมีไฟฟ้า -            -            -            2,000,000 -            ติดต้ังไฟฟ้าส่อง ประชาชนมีความสะดวก กองช่าง

ส่องสว่าง ข้างทางหลวง ส าหรับการเดินทาง ส่องสว่าง สว่างข้างทางหลวง และความปลอดภัย

แผ่นดินหมายเลข 106 สัญจรช่วงวลา แผ่นดินหมายเลข ในการคมนาคม

กลางคืน 106

106 โครงการก่อสร้างคลอง เพ่ือส่งน้ าเข้าสู่พ้ืนท่ี ก่อสร้างคลองส่งน้ า -            -            -            1,500,000 คลองส่งน้ า ค.ส.ล. ประชาชนมีน้ า กองช่าง

ส่งน้ า ค.ส.ล. ฝายห้วยบง ท าการเกษตร  ค.ส.ล. ระยะทาง ระยะทาง 1,000 เพ่ือท าการเกษตร

บริเวณบ้านใหม่สุขสันต์ 1,000  เมตร เมตร

หมู่ท่ี 8

107 โครงการก่อสร้าง เพ่ือใช้เป็นทางสัญจร ถนน ค.ส.ล. ขนาด -            -            -            1,000,000 -            ถนน ค.ส.ล. ขนาด ประชาชนได้รับความ กองช่าง

ถนน ค.ส.ล. ขนส่งพืชผลทางการ กว้าง 4 เมตร ยาว กว้าง 4 เมตร ยาว สะดวกในการสัญจร

สายบ้านใหม่สุขสันต์ หมู่ 8 เกษตร 500 เมตร 500 เมตร ขนส่งพืชผลทางการ

ไหล่ทางถมดินลูกรัง ซอย 3 เกษตร

เทศบาลต าบลศรีวิชัย อ าเภอล้ี จังหวัดล าพูน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

ส าหรับ โครงการเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

งบประมาณ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลต าบลศรีวิชัย อ าเภอล้ี จังหวัดล าพูน 313
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แบบ ผ 02/1

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดล าพูน  ยุทธศาสตร์ท่ี 5 เมืองแห่งคุณภาพชีวิต (Quality of Life)
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดล าพูน   ยุทธศาสตร์ท่ี 3 พัฒนาผังเมืองและโครงสร้างพ้ืนฐานเช่ือมกลุ่มจังหวัด เพ่ือรองรับการพัฒนาเมืองในอนาคต

1. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) รับผิดชอบ
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

108 โครงการก่อสร้างถนน เพ่ือใช้เป็นทางสัญจร ถนน ค.ส.ล. ขนาด -            -            -            3,340,000 -            ถนน ค.ส.ล. ขนาด ประชาชนได้รับความ กองช่าง

ค.ส.ล.บ้านใหม่สุขสันต์ ขนส่งพืชผลทางการ กว้าง 4 เมตร ยาว กว้าง 4 เมตร ยาว สะดวกในการสัญจร

หมู่ 8 เกษตร 1,670 เมตร 1,670 เมตร ขนส่งพืชผลทางการ

ไหล่ทางถมดินลูกรัง ซอย 4/1 เกษตร

109 โครงการก่อสร้างถนน เพ่ือใช้เป็นทางสัญจร ถนน ค.ส.ล. ขนาด -            -            -            1,800,000 -            ถนน ค.ส.ล. ขนาด ประชาชนได้รับความ

ค.ส.ล. บ้านใหม่สุขสันต์ ขนส่งพืชผลทางการ กว้าง 4 เมตร ยาว กว้าง 4 เมตร ยาว สะดวกในการสัญจร

หมู่ 8 เกษตร 900 เมตร 900 เมตร ขนส่งพืชผลทางการ

ไหล่ทางถมดินลูกรัง  ซอย 4/2 เกษตร

110 โครงการก่อสร้างถนน เพ่ือใช้เป็นทางสัญจร ถนน ค.ส.ล. ขนาด -            -            -            1,800,000 -            ถนน ค.ส.ล. ขนาด ประชาชนได้รับความ

ค.ส.ล.สายบ้านใหม่สุขสันต์ ขนส่งพืชผลทางการ กว้าง 4 เมตร ยาว กว้าง 4 เมตร ยาว สะดวกในการสัญจร

หมู่ 8 เกษตร 900 เมตร 900 เมตร ขนส่งพืชผลทางการ

ไหล่ทางถมดินลูกรัง ซอย 7 เกษตร

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)
ส าหรับ โครงการเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

งบประมาณ

เทศบาลต าบลศรีวิชัย อ าเภอล้ี จังหวัดล าพูน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลต าบลศรีวิชัย อ าเภอล้ี จังหวัดล าพูน 314
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แบบ ผ 02/1

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดล าพูน  ยุทธศาสตร์ท่ี 5 เมืองแห่งคุณภาพชีวิต (Quality of Life)
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดล าพูน   ยุทธศาสตร์ท่ี 3 พัฒนาผังเมืองและโครงสร้างพ้ืนฐานเช่ือมกลุ่มจังหวัด เพ่ือรองรับการพัฒนาเมืองในอนาคต

1. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) รับผิดชอบ
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

111 โครงการก่อสร้างถนน เพ่ือใช้เป็นทางสัญจร ถนน ค.ส.ล. ขนาด -            -            -            1,000,000 -            ถนน ค.ส.ล. ขนาด ประชาชนได้รับความ กองช่าง

ค.ส.ล.บ้านใหม่สุขสันต์ ขนส่งพืชผลทางการ กว้าง 4 เมตร ยาว กว้าง 4 เมตร ยาว สะดวกในการสัญจร

หมู่ 8 เกษตร 500 เมตร 500 เมตร ขนส่งพืชผลทางการ

ไหล่ทางถมดินลูกรัง ซอย 10 เกษตร

112 โครงการก่อสร้างถนน เพ่ือใช้เป็นทางสัญจร ถนน ค.ส.ล. ขนาด -            -            -            1,000,000 -            ถนน ค.ส.ล. ขนาด ประชาชนได้รับความ กองช่าง

ค.ส.ล.บ้านใหม่สุขสันต์ ขนส่งพืชผลทางการ กว้าง 4 เมตร ยาว กว้าง 4 เมตร ยาว สะดวกในการสัญจร

หมู่ 8 เกษตร 500 เมตร 500 เมตร ขนส่งพืชผลทางการ

ไหล่ทางถมดินลูกรัง ซอย 9/1 เกษตร

113 โครงการขุดลอกสระเก็บน้ า เพ่ือเก็บน้ าไว้ใช้ใน ประชาชนในพ้ืนท่ี -            -            -            -            1,000,000 ขุดลอกสระเก็บน้ า ประชาชนในพ้ืนท่ี มีน้ าใช้ กองช่าง

หนองเปา บ้านใหม่สุขสันต์ ช่วงฤดูแล้ง มีน้ าใช้เพ่ือท า หนองเปา เพ่ือการเกษตร

หมู่ 8 การเกษตร

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

ส าหรับ โครงการเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

งบประมาณ

เทศบาลต าบลศรีวิชัย อ าเภอล้ี จังหวัดล าพูน

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลต าบลศรีวิชัย อ าเภอล้ี จังหวัดล าพูน 315
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แบบ ผ 02/1

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดล าพูน  ยุทธศาสตร์ท่ี 5 เมืองแห่งคุณภาพชีวิต (Quality of Life)
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดล าพูน   ยุทธศาสตร์ท่ี 3 พัฒนาผังเมืองและโครงสร้างพ้ืนฐานเช่ือมกลุ่มจังหวัด เพ่ือรองรับการพัฒนาเมืองในอนาคต

1. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) รับผิดชอบ
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

114 โครงการก่อสร้างถนน เพ่ือใช้เป็นทางสัญจร ถนนหินคลุกบดอัด - - - 750,000 - ถนนหินคลุกบดอัด ประชาชนได้รับความ กองช่าง

หินคลุกบดอัด ถนนเลียบ กว้าง 3 เมตร ยาว กว้าง 4 เมตร ยาว สะดวกในการสัญจร

คลองส่งน้ าฝายห้วยบง 500 ม. หนา 750 ม. หนา 

บ้านใหม่สุขสันต์ หมู่ 8 0.20 ม. 0.20ม.

115 โครงการขุดอ่างเก็บน้ า เพ่ือเก็บน้ าไว้ใช้ใน ประชาชนในพ้ืนท่ี มีน้ าใช้ - - 10,000,000 มีอ่างเก็บน้ า ประชาชนในพ้ืนท่ี มีน้ าใช้ กองช่าง

ห้วยกงเกวียน ช่วงฤดูแล้ง ห้วยกงเกวียน เพ่ือการเกษตร

บ้านใหม่สุขสันต์ หมู่ 8

116 โครงการก่อสร้างสวน เพ่ือส่งเสริมให้ ประชาชนมีสวนสุขภาพ - - - - 2,000,000 มีสวนสุขภาพพร้อม ประชาชนมีสถานท่ีออก กองช่าง

สุขภาพพร้อมจัดซ้ือเคร่ือง ประชาชนมีท่ีออก เคร่ืองออกก าลังกาย ลังกาย

ออกก าลังกาย ในหมู่บ้าน ก าลังกาย

บ้านใหม่สุขสันต์ หมู่ 8

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

ส าหรับ โครงการเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
เทศบาลต าบลศรีวิชัย อ าเภอล้ี จังหวัดล าพูน

งบประมาณ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลต าบลศรีวิชัย อ าเภอล้ี จังหวัดล าพูน 316
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แบบ ผ 02/1

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดล าพูน  ยุทธศาสตร์ท่ี 5 เมืองแห่งคุณภาพชีวิต (Quality of Life)
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดล าพูน   ยุทธศาสตร์ท่ี 3 พัฒนาผังเมืองและโครงสร้างพ้ืนฐานเช่ือมกลุ่มจังหวัด เพ่ือรองรับการพัฒนาเมืองในอนาคต

1. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) รับผิดชอบ
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

117 โครงการก่อสร้างถังสูงส่งน้ าเพ่ือใช้ส่งน้ าประปา ประชาชนมีถังสูงส่งน้ า -            -            -            2,500,000 -            ถังสูงส่งน้ า ประชาชนมีถังสูงส่งน้ า กองช่าง

คอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน คอนกรีตเสริมเหล็ก คอนกรีตเสริมเหล็ก คอนกรีตเสริมเหล็ก

บ้านศรีบุญเรือง หมู่ 9

118 โครงการก่อสร้างศาลาอเนกเพ่ือใช้เก็บส่ิงของ อาคาร ค.ส.ล. -            -            -            1,000,000 -            ศาลาเอนกประสงค์ ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ กองช่าง

ประสงค์ เคร่ืองใช้ของหมู่บ้าน 1 หลัง เพ่ือใช้เก็บส่ิงของเคร่ืองใช้

บ้านศรีบุญเรือง หมู่ 9 ของหมู่บ้าน

119 โครงการก่อสร้างถนน เพ่ือใช้เป็นทางสัญจร ถนน ค.ส.ล. ขนาด -            -            -            1,800,000 -            ถนน ค.ส.ล. ประชาชนได้รับความ กองช่าง

ค.ส.ล. บ้านศรีบุญเรือง ขนส่งพืชผลทางการ กว้าง 4 เมตร ยาว ขนาดกว้าง 4 เมตร สะดวกในการสัญจร

หมู่ 9 เกษตร 900 เมตร ยาว 900 เมตร ขนส่งพืชผลทางการ

ไหล่ทางถมดินลูกรัง ซอย 1 เกษตร

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

ส าหรับ โครงการเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

งบประมาณ

เทศบาลต าบลศรีวิชัย อ าเภอล้ี จังหวัดล าพูน

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลต าบลศรีวิชัย อ าเภอล้ี จังหวัดล าพูน 317
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แบบ ผ 02/1

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดล าพูน  ยุทธศาสตร์ท่ี 5 เมืองแห่งคุณภาพชีวิต (Quality of Life)
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดล าพูน   ยุทธศาสตร์ท่ี 3 พัฒนาผังเมืองและโครงสร้างพ้ืนฐานเช่ือมกลุ่มจังหวัด เพ่ือรองรับการพัฒนาเมืองในอนาคต

1. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) รับผิดชอบ
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

120 โครงกานก่อสร้าง ราง เพ่ือระบายน้ าท่วมขัง รางระบายน้ า ค.ส.ล. -            -            -            2,810,000 -            รางระบายน้ า ค.ส.ล. ไม่มีน้ าท่วมขังบนถนน กองช่าง

ระบายน้ า ค.ส.ล.ถนน ไหลลงสู่ล าห้วย ขนาดปากรางกว้าง ขนาดปากรางกว้าง และบ้านเรือนประชาชน

ศรีวิชัย หมู่ 10 สาธารณประโยชน์ 0.40 ม. ลึก 0.50 0.40 ม. ลึก 0.50

ม. ยาว 250 ม. ม. ยาว 250 ม.

หนา 0.10 ม. หนา 0.10 ม.

 ซอย 1/1

121 โครงการก่อสร้างถนน เพ่ือใช้เป็นทางสัญจร ถนนหินคลุกบดอัด -            -            -            2,235,000 -            ถนนหินคลุกบดอัด ประชาชนได้รับความ กองช่าง

หินคลุกบดอัด ถนนบ้าน กว้าง 3 เมตร ยาว กว้าง 3 เมตร ยาว สะดวกในการสัญจร

ศรีวิชัย หมู่ 10 1,490 ม. 1,490 ม. หนา

หนา0.20 ม. 0.20 ม.

ซอย 4

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

ส าหรับ โครงการเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

งบประมาณ

เทศบาลต าบลศรีวิชัย อ าเภอล้ี จังหวัดล าพูน

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลต าบลศรีวิชัย อ าเภอล้ี จังหวัดล าพูน 318
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แบบ ผ 02/1

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดล าพูน  ยุทธศาสตร์ท่ี 5 เมืองแห่งคุณภาพชีวิต (Quality of Life)
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดล าพูน   ยุทธศาสตร์ท่ี 3 พัฒนาผังเมืองและโครงสร้างพ้ืนฐานเช่ือมกลุ่มจังหวัด เพ่ือรองรับการพัฒนาเมืองในอนาคต

1. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) รับผิดชอบ
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

121 โครงการก่อสร้างถนน เพ่ือใช้เป็นทางสัญจร ถนน ค.ส.ล. ขนาด -            -            -            1,800,000 -            ถนน ค.ส.ล. ขนาด ประชาชนได้รับความ กองช่าง

ค.ส.ล.บ้านศรีวิชัย หมู่ 10 ขนส่งพืชผลทางการ กว้าง 4 เมตร ยาว กว้าง 4 เมตร สะดวกในการสัญจร

เกษตร 900 เมตร  ยาว 900 เมตร ขนส่งพืชผลทางการ

ไหล่ทางถมดินลูกรัง ซอย 1 เกษตร

122 โครงการก่อสร้างถังสูง เพ่ือใช้ส่งน้ าประปา ประชาชนมีน้ าใช้ -            -            -            2,500,000 -            มีถังสูงส่งน้ า ประชาชนมีน้ าใช้ กองช่าง

ส่งน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน อย่างเพียงพอ คอนกรีตเสริมเหล็ก อย่างท่ัวถึง

บ้านใหม่สวรรค์ หมู่ 11

123 โครงการก่อสร้างราง เพ่ือใช้ระบายน้ าข้าง รางระบายน้ า ขนาด -            -            -            800,000    -            รางระบายน้ า ปัญหาน้ าท่วมขังของ กองช่าง

ระบายน้ าค.ส.ล. ข้างถนน ถนนให้ไหลลงสู่ห้วย ปากรางกว้าง 0.40 ขนาดปากรางกว้าง ประชาชนได้รับการแก้ไข

บ้านใหม่สวรรค์ หมู่ 11 สาธารณประโยชน์ ม.ลึกไม่น้ายกว่า 0.40 ม. ลึกไม่น้อย

0.50 ม.ยาว 160 กว่า 0.50 ม. ยาว

160 ม. หนา

ม. หนา 0.10 ม. 0.10 ม. ซอย 5

ส าหรับ โครงการเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

งบประมาณ

เทศบาลต าบลศรีวิชัย อ าเภอล้ี จังหวัดล าพูน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลต าบลศรีวิชัย อ าเภอล้ี จังหวัดล าพูน 319
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แบบ ผ 02/1

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดล าพูน  ยุทธศาสตร์ท่ี 5 เมืองแห่งคุณภาพชีวิต (Quality of Life)
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดล าพูน   ยุทธศาสตร์ท่ี 3 พัฒนาผังเมืองและโครงสร้างพ้ืนฐานเช่ือมกลุ่มจังหวัด เพ่ือรองรับการพัฒนาเมืองในอนาคต

1. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) รับผิดชอบ
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

124 โครงการก่อสร้างอาคาร เพ่ือใช้เป็นอาคาร หมู่บ้านมีอาคาร - - - 2,000,000 - หมู่บ้านมีอาคาร หมู่บ้านมีอาคาร กองช่าง

ผลิตน้ าด่ืมชุมชน ผลิตน้ าด่ืมชุมชน ผลิตน้ าด่ืมชุมชน ผลิตน้ าด่ืมชุมชน ผลิตน้ าด่ืมชุมชน

บ่อขยะเดิม พร้อมเคร่ืองมือ และ พร้อมเคร่ืองมือ และ พร้อมเคร่ืองมือ และ พร้อมเคร่ืองมือ และ

บ้านใหม่สวรรค์ หมู่ 11 อุปกรณ์ผลิตน้ า อุปกรณ์ผลิตน้ า อุปกรณ์ผลิตน้ า อุปกรณ์ผลิตน้ า

125 โครงการก่อสร้างสวน เพ่ือส่งเสริมให้ ก่อสร้างสวนสุขภาพ - - - - 2,000,000 สวนสุขภาพพร้อม ประชาชนมีสวนสุขภาพ กองช่าง

สุขภาพพร้อมจัดซ้ือเคร่ือง ประชาชนมีท่ีออก พร้อมเคร่ือง เคร่ืองออกก าลังกาย เพ่ือพักผ่อนและ

ออกก าลังกาย ในหมู่บ้าน ก าลังกาย ออกก าลังกาย ออกก าลังกาย

บ้านใหม่สวรรค์ หมู่ 11

126 โครงการขุดอ่างเก็บน้ า เพ่ือเก็บน้ าไว้ใช้ใน ประชาชนในพ้ืนท่ี - - 20,000,000 มีอ่างเก็บน้ า ประชาชนในพ้ืนท่ี มีน้ าใช้ กองช่าง

ห้วยทรายขาว ช่วงฤดูแล้ง มีน้ าใช้ ณ ห้วยทรายขาว เพ่ือการเกษตร

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

ส าหรับ โครงการเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

งบประมาณ

เทศบาลต าบลศรีวิชัย อ าเภอล้ี จังหวัดล าพูน

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลต าบลศรีวิชัย อ าเภอล้ี จังหวัดล าพูน 320
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แบบ ผ 02/1

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดล าพูน  ยุทธศาสตร์ท่ี 5 เมืองแห่งคุณภาพชีวิต (Quality of Life)
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดล าพูน   ยุทธศาสตร์ท่ี 3 พัฒนาผังเมืองและโครงสร้างพ้ืนฐานเช่ือมกลุ่มจังหวัด เพ่ือรองรับการพัฒนาเมืองในอนาคต

1. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) รับผิดชอบ
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

127 โครงการก่อสร้างรางระบายเพ่ือใช้ระบายน้ าข้าง รางระบายน้ า ขนาด -            -            -            -            7,125,000 รางระบายน้ า ขนาด ปัญหาน้ าท่วมขังของ กองช่าง

น้ าค.ส.ล. ข้างถนนบ้าน ถนนให้ไหลลงสู่ห้วย ปากรางกว้าง 0.40 ปากรางกว้าง 0.40 ประชาชนได้รับการแก้ไข

อุดมพัฒนา หมู่ 12 สาธารณประโยชน์ ม.ลึกไม่น้ายกว่า ลึกไม่น้ายกว่า0.50

0.50 ม.ยาว ยาว 1,425 ม. 

1,425 ม. หนา หนา 0.10 ม.

0.10 ม.

128 โครงการก่อสร้างรางระบายเพ่ือใช้ระบายน้ าข้าง รางระบายน้ า ขนาด -            -            -            2,500,000 -            รางระบายน้ า ขนาด ปัญหาน้ าท่วมขังของ กองช่าง

น้ าค.ส.ล. ข้างถนน ลพ. ถนนให้ไหลลงสู่ห้วย ปากรางกว้าง 0.40 ปากรางกว้าง 0.40 ประชาชนได้รับการแก้ไข

3006 บ้านอุดมพัฒนา สาธารณประโยชน์ ม.ลึกไม่น้ายกว่า ลึกไม่น้ายกว่า0.50

หมู่ 12 0.50 ม.ยาว 500 ยาว 500 ม. หนา

ม. หนา 0.10 ม. 0.10 ม.

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

ส าหรับ โครงการเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

งบประมาณ

เทศบาลต าบลศรีวิชัย อ าเภอล้ี จังหวัดล าพูน

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลต าบลศรีวิชัย อ าเภอล้ี จังหวัดล าพูน 321
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แบบ ผ 02/1

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดล าพูน  ยุทธศาสตร์ท่ี 5 เมืองแห่งคุณภาพชีวิต (Quality of Life)
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดล าพูน   ยุทธศาสตร์ท่ี 3 พัฒนาผังเมืองและโครงสร้างพ้ืนฐานเช่ือมกลุ่มจังหวัด เพ่ือรองรับการพัฒนาเมืองในอนาคต

1. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) รับผิดชอบ
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

129 โครงการก่อสร้างลานกีฬา เพ่ือส่งเสริมให้ ประชาชนมีสวน -            -            -            -            2,000,000 ลานกีฬาพร้อม ประชาชนมีสถานท่ีเพ่ือ กองช่าง

ชุมชนพร้อมจัดซ้ือเคร่ือง ประชาชนมีท่ีออก สุขภาพ เคร่ืองออกก าลังกาย ออกก าลังกาย

ออกก าลังกาย ในหมู่บ้าน ก าลังกาย

บ้านอุดมพัฒนา หมู่ 12

130 โครงการก่อสร้างถนนค.ส.ล.เพ่ือใช้เป็นทางสัญจร ถนน ค.ส.ล. ขนาด -            -            -            -            5,000,000 ถนน ค.ส.ล. ขนาด ประชาชนได้รับความ กองช่าง

สายเลียบคลองส่งน้ าฝาย ขนส่งพืชผลทางการ กว้าง 4 เมตร ยาว กว้าง 4 เมตร ยาว สะดวกในการสัญจร

สบจ๋อง บ้านอุดมพัฒนา เกษตร 3,300 เมตร 3,300 เมตร ขนส่งพืชผลทางการ

หมู่ 12 ไหล่ทางถมดินลูกรัง เกษตร

131 โครงการขุดลอกสระเก็บน้ า เพ่ือเก็บน้ าไว้ใช้ใน ประชาชนในพ้ืนท่ี -            -            -            -            1,000,000 ขุดสระ ประชาชนในพ้ืนท่ี มีน้ าใช้ กองช่าง

ห้วยป่าไร่ ช่วงฤดูแล้ง  มีน้ าใช้ จ านวน 1 บ่อ เพ่ือการเกษตร

บ้านอุดมพัฒนา หมู่ 12

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

ส าหรับ โครงการเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

งบประมาณ

เทศบาลต าบลศรีวิชัย อ าเภอล้ี จังหวัดล าพูน

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลต าบลศรีวิชัย อ าเภอล้ี จังหวัดล าพูน 322
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แบบ ผ 02/1

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดล าพูน  ยุทธศาสตร์ท่ี 5 เมืองแห่งคุณภาพชีวิต (Quality of Life)
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดล าพูน   ยุทธศาสตร์ท่ี 3 พัฒนาผังเมืองและโครงสร้างพ้ืนฐานเช่ือมกลุ่มจังหวัด เพ่ือรองรับการพัฒนาเมืองในอนาคต

1. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) รับผิดชอบ
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

132 จัดซ้ือวัสดุเพ่ือซ่อมแซม เพ่ือซ้ือวัสดุ อุปกรณ์ ระบบส่งน้ าประปา ใช้ -            -            1,000,000 -            - ระบบประปา ประชาชนมีน้ าประปา กองช่าง

ระบบประปา ส าหรับซ่อมแซมระบบ การได้อย่างต่อเน่ือง ในพ้ืนท่ีต าบล ใช้งานได้อย่างต่อเน่ือง

ประปา ศรีวิชัยได้รับการ

ซ่อมแซม 

133 โครงการขุดสระเก็บน้ า เพ่ือเก็บน้ าไว้ใช้ใน ประชาชนในพ้ืนท่ี -            -            10,000,000 สระเก็บน้ าห้วยหิน ประชาชนในพ้ืนท่ี มีน้ าใช้ กองช่าง

ห้วยหินเหล็กไฟ ช่วงฤดูแล้ง มีน้ าใช้ เหล็กไฟ จ านวน 1 เพ่ือการเกษตร

แห่ง

134 โครงการขุดอ่างเก็บน้ า เพ่ือเก็บน้ าไว้ใช้ใน ประชาชนในพ้ืนท่ี -            -            30,000,000 อ่างเก็บน้ าห้วยแม่ ประชาชนในพ้ืนท่ี มีน้ าใช้ กองช่าง

ห้วยแม่ลอง ช่วงฤดูแล้ง มีน้ าใช้ ลอง จ านวน 1 แห่ง เพ่ือการเกษตร

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลต าบลศรีวิชัย อ าเภอล้ี จังหวัดล าพูน
ส าหรับ โครงการเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

งบประมาณ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลต าบลศรีวิชัย อ าเภอล้ี จังหวัดล าพูน 323
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แบบ ผ 02/1

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดล าพูน  ยุทธศาสตร์ท่ี 5 เมืองแห่งคุณภาพชีวิต (Quality of Life)
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดล าพูน   ยุทธศาสตร์ท่ี 3 พัฒนาผังเมืองและโครงสร้างพ้ืนฐานเช่ือมกลุ่มจังหวัด เพ่ือรองรับการพัฒนาเมืองในอนาคต

1. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) รับผิดชอบ
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

135 โครงการก่อสร้างลานกีฬา เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชน ประชาชนมีสวน -            -            -            -            2,000,000 ลานกีฬาพร้อม ประชาชนมีสถานท่ีเพ่ือ กองช่าง

ชุมชนพร้อมจัดซ้ือเคร่ือง มีท่ีออกก าลังกาย สุขภาพ เคร่ืองออก ออกก าลังกาย

ออกก าลังกาย ในหมู่บ้าน ก าลังกาย

งบประมาณ

เทศบาลต าบลศรีวิชัย อ าเภอล้ี จังหวัดล าพูน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

ส าหรับ โครงการเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลต าบลศรีวิชัย อ าเภอล้ี จังหวัดล าพูน 324
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แบบ ผ 03

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย หน่วยงาน
(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบ

ครุภัณฑ์) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
1 แผนงานสาธารสุข ครุภัณฑ์ การเกษตร จัดซ้ือเคร่ืองพ่นยุงชนิดละอองฝอยละเอียด  - 70,000 70,000  -  - กอง

จ านวน 1 เคร่ือง สาธารณสุข

2 แผนงานเคหะและชุมชน ครุภัณฑ์ โรงงาน เคร่ืองสูบน้ าส าหรับสูบน้ าผลิตน้ าประปา  -  - 500,000  -  - กองช่าง
จ านวน 10 เคร่ือง

3 แผนงานรักษาความสงบภายใน ครุภัณฑ์ เคร่ืองดับเพลิง จัดซ้ือชุดดับเพลิง จ านวน 8 ชุด  -  - 300,000  -  - ส านักปลัด

4 แผนงานรักษาความสงบภายใน ครุภัณฑ์ เกษตร จัดซ้ือเคร่ืองเล่ือยยนต์ 2 แรงม้า  -  - 100,000  -  - ส านักปลัด
จ านวน 2 เคร่ือง

4 แผนงานบริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ์ ยานพาหนะ รถส่วนกลาง แบบรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน  -  - 868,000  -  - ส านักปลัด
และขนส่ง ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 2,400 ซีซี

หรือก าลังเคร่ืองยนต์สูงสุดไม่ต่ ากว่า 90 กิโลวัตต์
ขับเคล่ือน 2 ล้อ แบบดับเบ้ิลแค็บ

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

เทศบาลต าบลศรีวิชัย อ าเภอล้ี จังหวัดล าพูน

งบประมาณ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลต าบลศรีวิชัย อ าเภอล้ี จังหวัดล าพูน 325



- 326 -

แบบ ผ 03

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย หน่วยงาน
(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบ

ครุภัณฑ์) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
5 รักษาความสงบภายใน ครุภัณฑ์ เคร่ืองดับเพลืง จัดซ้ือรถยนต์ดับเพลิง จ านวน 1 คัน  -  - 5,000,000  -  - ส านักปลัด

ป้องกันฯ

6 รักษาความสงบภายใน ครุภัณฑ์ เกษตร จัดซ้ือเคร่ืองสูบน้ า จ านวน 2 เคร่ือง  -  - 50,000  -  - ส านักปลัด
ป้องกันฯ

7 รักษาความสงบภายใน ครุภัณฑ์ ส านักงาน จัดซ้ือตู้เก็บอุปกรณ์ดับเพลิง จ านวน  -  - 60,000  -  - ส านักปลัด
2 ตู้ ป้องกันฯ

8 รักษาความสงบภายใน ครุภัณฑ์ อาวุธ จัดซ้ือปืนลูกซอง จ านวน 2 กระบอก  -  - 200,000  -  - ส านักปลัด
ป้องกันฯ

9 รักษาความสงบภายใน ครุภัณฑ์ อ่ืนๆ จัดซ้ือป้ายสามเหล่ียมจราจร จ านวน  -  - 150,000  -  - ส านักปลัด
4 ป้าย ป้องกันฯ

10 รักษาความสงบภายใน ครุภัณฑ์ ส านักงาน จัดซ้ือตู้เก็บชุดดับเพลิง  จ านวน 1 ตู้  - 25,000  -  -  - ส านักปลัด
ป้องกันฯ

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ..2561-2565)

เทศบาลต าบลศรีวิชัย อ าเภอล้ี จังหวัดล าพูน

งบประมาณ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลต าบลศรีวิชัย อ าเภอล้ี จังหวัดล าพูน 326



- 327 -

แบบ ผ 03

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย หน่วยงาน
(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบ

ครุภัณฑ์) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
11 แผนงานบริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ์ ส านักงาน จัดซ้ือโต๊ะเอนกประสงค์ ท าด้วยไม้เน้ือแข็ง  - 100,000  -  -  - ส านักปลัด

 จ านวน 40 ตัว

12 แผนงานบริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ์ ส านักงาน จัดซ้ือเก้าอ้ีพลาสติก เกรดเอ อย่างดี  - 40,000  -  -  - ส านักปลัด
จ านวน 100 ตัว

13 แผนงานบริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ์ ส านักงาน จัดซ้ือเคร่ืองดูดฝุ่น  จ านวน  1  ตัว  - 2,000  -  -  - ส านักปลัด

14 แผนงานบริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ์ ส านักงาน จัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดต้ังพ้ืน 400,000 400,000 400,000  -  - ส านักปลัด
หรือแยกแขวน จ านวน 8 เคร่ือง

15 รักษาความสงบภายใน ครุภัณฑ์ ส านักงาน จัดซ้ือเต้นท์ ขนาด 4 X 8 จ านวน 2 หลัง 40,000  -  -  -  - ส านักปลัด

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

เทศบาลต าบลศรีวิชัย อ าเภอล้ี จังหวัดล าพูน

งบประมาณ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลต าบลศรีวิชัย อ าเภอล้ี จังหวัดล าพูน 327
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แบบ ผ 03

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย หน่วยงาน
(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบ

ครุภัณฑ์) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
16 แผนงานการศึกษา ครุภัณฑ์ ส านักงาน จัดซ้ือเต้นท์สนามพับ 3 X 3  จ านวน 10 หลัง 25,000  -  -  -  - กองศึกษา

17 แผนงานเคหะและชุมชน ครุภัณฑ์ ส ารวจ จัดซ้ือเทปวัดระยะ  5,000  -  -  -  - กองช่าง
จ านวน 1  อัน

18 แผนงานเคหะและชุมชน ครุภัณฑ์ ส ารวจ จัดซ้ือล้อวัดระยะ  15,000  -  -  -  - กองช่าง
จ านวน  1  ตัว

19 แผนงานรักษาความสงบภายใน ครุภัณฑ์ การเกษตร จัดซ้ือเคร่ืองสูบน้ า ขนาด 11 แรงม้า  - 100,000  -  -  - ส านักปลัด
พร้อมอุปกรณ์ 
จ านวน  2  เคร่ือง

20 แผนงานรักษาความสงบภายใน ครุภัณฑ์ การเกษตร จัดซ้ือท่อดูดพญานาค  - 6,500  -  -  - ส านักปลัด
จ านวน 1 ตัว

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

เทศบาลต าบลศรีวิชัย อ าเภอล้ี จังหวัดล าพูน

งบประมาณ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลต าบลศรีวิชัย อ าเภอล้ี จังหวัดล าพูน 328
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แบบ ผ 03

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย หน่วยงาน
(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบ

ครุภัณฑ์) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
21 แผนงานบริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ์ ส านักงาน จัดซ้ือเคร่ืองท าน้ าเย็น   - 40,000  -  -  - ส านักปลัด

จ านวน 4 เคร่ือง

22 แผนงานรักษาความสงบภายใน ครุภัณฑ์ วิทยาศาสตร์ จัดซ้ือแผ่นกระดานเคล่ือนย้ายผู้ป่วย  - 25,000  -  -  - ส านักปลัด
และการแพทย์ จ านวน 2 ชุด

23 แผนงานรักษาความสงบภายใน ครุภัณฑ์ วิทยาศาสตร์ จัดซ้ือเคร่ืองวัดความดันโลหิต   - 2,000  -  -  - ส านักปลัด
และการแพทย์ จ านวน 1  เคร่ือง

24 แผนงานรักษาความสงบภายใน ครุภัณฑ์ เคร่ืองดับเพลิง จัดซ้ือหัวฉีดเกลียวใน ขนาด 2.5 น้ิว ยาว 31 น้ิว  - 5,000  -  -  - ส านักปลัด
ทองเหลืองชุบโครเม่ียม  จ านวน 1 ชุด

25 แผนงานรักษาความสงบภายใน ครุภัณฑ์ วิทยาศาสตร์ จัดซ้ือเคร่ืองช่วยหายใจชนิดบีบมือ (AMBU BAG)  - 3,000  -  -  - ส านักปลัด
และการแพทย์ จ านวน 1  เคร่ือง

งบประมาณ

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

เทศบาลต าบลศรีวิชัย อ าเภอล้ี จังหวัดล าพูน

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลต าบลศรีวิชัย อ าเภอล้ี จังหวัดล าพูน 329
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แบบ ผ 03

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย หน่วยงาน
(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบ

ครุภัณฑ์) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
26 แผนงานรักษาความสงบภายใน ครุภัณฑ์ เคร่ืองดับเพลิง จัดซ้ือหัวฉีดเกลียวใน ขนาด 2.5 น้ิว ยาว 24 น้ิว  - 5,000  -  -  - ส านักปลัด

ทองเหลืองชุบโครเม่ียม  จ านวน 1 ชุด

27 แผนงานรักษาความสงบภายใน ครุภัณฑ์ วิทยาศาสตร์ จัดซ้ือเคร่ืองวัดออกซิเจนในเลือด   - 3,000  -  -  - ส านักปลัด
และการแพทย์ จ านวน 1  เคร่ือง

28 แผนงานรักษาความสงบภายใน ครุภัณฑ์ ส านักงาน จัดซ้ือตู้เก็บชุดดับเพลิง  - 30,000 -  -  - ส านักปลัด
 จ านวน 1 ตู้

29 แผนงานรักษาความสงบภายใน ครุภัณฑ์ ยานพาหนะ จัดซ้ือไซเรน  - 10,000 -  -  - ส านักปลัด
และขนส่ง จ านวน 1 ชุด

30 แผนงานรักษาความสงบภายใน ครุภัณฑ์ ส านักงาน จัดซ้ือพัดลมติดผนัง  - 2,000 -  -  - ส านักปลัด
 จ านวน 1 เคร่ือง

เทศบาลต าบลศรีวิชัย อ าเภอล้ี จังหวัดล าพูน

งบประมาณ

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลต าบลศรีวิชัย อ าเภอล้ี จังหวัดล าพูน 330
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แบบ ผ 03

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย หน่วยงาน
(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบ

ครุภัณฑ์) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
31 แผนงานสังคมสงเคราะห์ ครุภัณฑ์ ส านักงาน จัดซ้ือโต๊ะท างาน ระดับช านาญการ แบบเหล็ก  - - 7,900  -  - กอง

จ านวน 1 ตัว สวัสดิการ

32 แผนงานสังคมสงเคราะห์ ครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ จัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ All In One  - - 23,000  -  - กอง
ส าหรับงานประมวลผล สวัสดิการ
จ านวน 1 เคร่ือง

33 แผนงานเคหะและชุมชน ครุภัณฑ์ ส านักงาน จัดซ้ือโต๊ะส านักงาน แบบเหล็ก ขนาดกว้างไม่น้อย  - - 6,000  -  - กองช่าง
กว่า 67 ซม. ยาวไม่น้อยกว่า 123 ซม. 
สูงไม่น้อยกว่า 75 ซม. จ านวน 1 ตัว

34 แผนงานเคหะและชุมชน ครุภัณฑ์ ส านักงาน จัดซ้ือโต๊ะเหล็กเสริมข้าง ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า  - - 3,900  -  - กองช่าง
42 ซม.  ยาวไม่น้อยกว่า 68 ซม. 
สูงไม่น้อยกว่า 75 ซม จ านวน 1 ตัว

35 แผนงานรักษาความสงบภายใน ครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ จัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ส าหรับงาน  - 21,000 -  -  - ส านักปลัด
ประมวลผล จ านวน 1 เคร่ือง

36 แผนงานรักษาความสงบภายใน ครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ จัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED สี  - 10,000 -  -  - ส านักปลัด
ชนิด Network 
จ านวน 1 เคร่ือง

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)
เทศบาลต าบลศรีวิชัย อ าเภอล้ี จังหวัดล าพูน

งบประมาณ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลต าบลศรีวิชัย อ าเภอล้ี จังหวัดล าพูน 331
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แบบ ผ 03

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย หน่วยงาน
(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบ

ครุภัณฑ์) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
37 แผนงานบริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ์ ไฟฟ้าและวิทยุ จัดซ้ือเคร่ืองขยายเสียง ขนาด 1000 วัตต์  - 20,000  -  -  - ส านักปลัด

จ านวน 1 เคร่ือง

38 แผนงานบริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ์ ไฟฟ้าและวิทยุ จัดซ้ือล าโพงเอนกประสงค์  - 10,000  -  -  - ส านักปลัด
จ านวน 1 เคร่ือง

39 แผนงานบริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ์ ส านักงาน จัดซ้ือเก้าอ้ีส านักงาน เก้าอ้ีระดับผู้บริหาร  - 8,000 -  -  - ส านักปลัด
ขนาด 64x72x118–119 ซม. แบบพนักพิง
ทรงสูงแขนเหล็กชุบโครเม่ียม จ านวน 2 ตัว

40 แผนงานบริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ์ ส านักงาน จัดซ้ือตู้เก็บเอกสาร แบบบานเล่ือนทึบ  - 9,000 -  -  - ส านักปลัด
จ านวน 2 ใบ

41 แผนงานบริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ์ ส านักงาน จัดซ้ือโต๊ะท างาน ระดับช านาญการ แบบเหล็ก  - 7,900 -  -  - ส านักปลัด
ขนาด 78x154x75.3 ซม.

42 แผนงานบริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ จัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล  - 23,000 -  -  - ส านักปลัด
จ านวน 1 เคร่ือง

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)
เทศบาลต าบลศรีวิชัย อ าเภอล้ี จังหวัดล าพูน

งบประมาณ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลต าบลศรีวิชัย อ าเภอล้ี จังหวัดล าพูน 332



- 333 -

แบบ ผ 03

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย หน่วยงาน
(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบ

ครุภัณฑ์) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
43 แผนงานบริหารงานคลัง ครุภัณฑ์ ส านักงาน จัดซ้ือตู้เก็บเอกสาร แบบบานเล่ือนทึบ  - 9,000 -  -  - กองคลัง

จ านวน 2 ใบ

44 แผนงานบริหารงานคลัง ครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ จัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล  - 66,000 -  -  - กองคลัง
แบบท่ี 1  จ านวน 3 เคร่ือง

45 แผนงานบริหารงานคลัง ครุภัณฑ์ ส านักงาน จัดซ้ือเคร่ืองท าน้ าเย็น  - 40,000 -  -  - กองคลัง
จ านวน 4 เคร่ือง

46 แผนงานบริหารงานคลัง ครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ จัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED ขาวด า  - 30,000 -  -  - กองคลัง
ชนิด Network แบบท่ี 2
จ านวน 2 เคร่ือง

47 แผนงานบริหารงานคลัง ครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ จัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED ขาวด า  - 23,700 -  -  - กองคลัง
ชนิด Network แบบท่ี 1
จ านวน 3 เคร่ือง

48 แผนงานบริหารงานคลัง ครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ จัดซ้ือจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 21.5 น้ิว  - 3,900 -  -  - กองคลัง
จ านวน 1 เคร่ือง

งบประมาณ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)
เทศบาลต าบลศรีวิชัย อ าเภอล้ี จังหวัดล าพูน

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลต าบลศรีวิชัย อ าเภอล้ี จังหวัดล าพูน 333
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แบบ ผ 03

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย หน่วยงาน
(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบ

ครุภัณฑ์) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
49 แผนงานบริหารงานคลัง ครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ จัดซ้ือจอแสดงภาพ LED หรือดีกว่า  - 2,800 -  -  - กองคลัง

ขนาดไม่น้อยกว่า 19.0 น้ิว 
จ านวน 1 เคร่ือง

50 แผนงานการศึกษา ครุภัณฑ์ ส านักงาน จัดซ้ือพัดลมติดผนัง  - 20,000 -  -  - กอง
 จ านวน 1 เคร่ือง การศึกษา

51 แผนงานการศึกษา ครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ จัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล  - 30,000 -  -  - กอง
แบบท่ี 2  จ านวน 1 เคร่ือง การศึกษา

51 แผนงานการศึกษา ครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ จัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer)  - 7,900 -  -  - กอง
จ านวน 1 เคร่ือง การศึกษา

52 แผนงานการศึกษา ครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ จัดซ้ือเคร่ืองส ารองไฟ ขนาด 800 VA  - 7,900 -  -  - กอง
จ านวน 3 เคร่ือง การศึกษา

53 แผนงานการศึกษา ครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ จัดซ้ือจอแสดงภาพ LED หรือดีกว่า  - 2,800 -  -  - กอง
ขนาดไม่น้อยกว่า 19.0 น้ิว การศึกษา
จ านวน 1 เคร่ือง

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)
เทศบาลต าบลศรีวิชัย อ าเภอล้ี จังหวัดล าพูน

งบประมาณ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลต าบลศรีวิชัย อ าเภอล้ี จังหวัดล าพูน 334



- 335 -

แบบ ผ 03

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย หน่วยงาน
(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบ

ครุภัณฑ์) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
54 แผนงานการศึกษา ครุภัณฑ์ การศึกษา จัดซ้ือครุภัณฑ์การศึกษาโครงการพัฒนาคุณภาพ  - 30,500 -  -  - กอง

การศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV การศึกษา
55 แผนงานสังคมสงเคราะห์ ครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ จัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer)  - 5,000 -  -  - กอง

จ านวน 1 เคร่ือง . สวัสดิการ

56 แผนงานสังคมสงเคราะห์ ครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ จัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ All In One  - 23,000 -  -  - กอง
ส าหรับงานประมวลผล สวัสดิการ
จ านวน 1 เคร่ือง

57 แผนงานสังคมสงเคราะห์ ครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ จัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ All In One  - 23,000 -  -  - กองช่าง
ส าหรับงานประมวลผล 
จ านวน 1 เคร่ือง

58 แผนงานเคหะและชุมชน ครุภัณฑ์ ไฟฟ้าและวิทยุ จัดซ้ือเคร่ืองขยายเสียงขนาด 1,000 วัตถ์ - 17,500  -  -  - กองช่าง
จ านวน 1 เคร่ือง

59 แผนงานบริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ์ ยานพาหนะ จัดซ้ือรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ - - 2,400,000 2,400,000  - ส านักปลัด
และขนส่ง ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 6,000 ซีซี หรือ

ก าลังเคร่ืองยนต์สูงสุดไม่ต่ ากว่า 170 กิโลวัตต์
แบบอัดท้าย

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)
เทศบาลต าบลศรีวิชัย อ าเภอล้ี จังหวัดล าพูน

งบประมาณ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลต าบลศรีวิชัย อ าเภอล้ี จังหวัดล าพูน 335
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แบบ ผ 03

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย หน่วยงาน
(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบ

ครุภัณฑ์) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
59 แผนงานบริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ์ ยานพาหนะ จัดซ้ือรถบรรทุกขยะ ขนาด 1 ตัน - - - 950,000  - ส านักปลัด

และขนส่ง ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 2,400 ซีซี หรือ
ก าลังเคร่ืองยนต์สูงสุดไม่ต่ ากว่า 110 กิโลวัตต์ 
แบบเปิดข้างเทท้าย 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)
เทศบาลต าบลศรีวิชัย อ าเภอล้ี จังหวัดล าพูน

งบประมาณ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลต าบลศรีวิชัย อ าเภอล้ี จังหวัดล าพูน 336


