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     ประกาศ  ณ  วันที่  24  เดือน ตุลาคม พ.ศ.2561    
 
 
 
 
 
 

 

                                                                                                               ( นายนิรันดร์  ด่านไพบูลย์ ) 
  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 



 

สารบัญ 
 

                หน้า 
    ส่วนที่  1 
    บทนำ                1 
    - วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน           2 
    - ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน           2 
    - ระยะเวลาในการจัดทำแผนการดำเนินงาน           4 
    - แนวทางในการจัดทำแผนการดำเนินงาน           4 
    - ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน            4 
 

       ส่วนที่  2 
    - บัญชีสรุปข้อมูลแผนงาน/โครงการ ตามยุทธศาสตร์การพัฒนา        5 
    - บัญชขี้อมูลรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม ตามยุทธศาสตร์การพัฒนา       8 
     1. การพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถประชาชนบนรากฐานทุนทางวัฒนธรรมชุมชน     8 
     2. การพัฒนาภูมินิเวศวัฒนธรรมและอารยสถาปัตย์       41 
     3. การพัฒนาเมืองวัฒนธรรม สู่เศรษฐกิจชุมชนสร้างสรรค์       50 
  - บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น     63 
  - โครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นที่ได้รับเงินอุดหนนุเฉพาะกิจ      72 

     ภาคผนวก                
    - สรุปข้อมูลโครงการแยกเป็นรายไตรมาส           73 
    - สรุปงบประมาณของแต่ละส่วนราชการ           74 

     - การติดตามและประเมินผลการนำแผนไปปฏิบัติ          75 
    - แบบรายงานติดตามและประเมินผลตามแผนการดำเนินงาน (แบบ ตผ.1)     76 
  - แบบสรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นท้องถิ่นตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวดัลำพูน (แบบ ตผ.2) 77 



 

 
 

 
 
 
 

 
 

แผนการดำเนินงาน  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 

ส่วนที่ 1 
 

 

 

 

 

 



 

 
บทนำ 

การจัดทำแผนการดำเนินงาน 
 

********************** 
 

 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 และ 
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น และแผนการดำเนินงาน 

 แผนพัฒนาท้องถิ่น หมายความว่า แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กำหนดวิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ 
ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และกลยุทธ์ โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอำเภอ แผนพัฒนา
ตำบล แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน อันมีลักษณะเป็นการกำหนดรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาที่จัดทำขึ้นสำหรับปีงบประมาณแต่ละปี ซึ่งมีความ
ต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้า และให้หมายความรวมถึงการเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น  

 แผนการดำเนินงาน หมายความว่า แผนการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่แสดงถึงรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาและ
กิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้น  

   สำหรับ แผนการดำเนินงาน นั้น มีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนา และกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้น แผนการดำเนินงานเป็นเอกสารที่ระบุแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมทั้งหมดที่จะดำเนินการในปีงบประมาณนั้น ทำ
ให้แนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณนั้นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น มีการประสานและบูรณาการการทำงานกับ
หน่วยงาน และการจำแนกรายละเอียดต่าง ๆ ของแผนงาน/โครงการในแผนการดำเนินงานจะทำให้การติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปีมีความสะดวกมากขึ้น  
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วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน 
  1. เพ่ือรวบรวมและแสดงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการ ที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้น 
  2. เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้นให้มีความชัดเจนในการปฏิบัติงานมากข้ึน 
  3. เพ่ือให้การติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปีมีความสะดวกมากข้ึน 
 
ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน 

 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 และ (ฉบับที่ 3) 
พ.ศ.2561 (หมวด 5 ข้อ 26) ได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนการดำเนินงาน โดยมีข้ันตอน ดังนี้ 
  1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน/โครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วน
ภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่น ๆ ที่ต้องการดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  2. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น จัดทำร่างแผนการดำเนินงาน โดยพิจารณาแผนงาน/โครงการ จากแผนงาน/โครงการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานต่าง ๆ 
  3. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น นำร่างแผนการดำเนินงานเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
    4. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่น 
  5. เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นให้ความเห็นชอบร่างแผนการดำเนินงานแล้ว ให้ประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายในสิบห้า
วันนับแต่วันที่ประกาศ เพ่ือให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน และต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน 
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ขั้นตอนการจัดทำแผน 
 

    
    คณะกรรมการสนับสนุนการ 
    จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 
    คณะกรรมการสนับสนุนการ 
    จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 
    คณะกรรมการสนับสนุนการ 
    จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 
    คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
 
 
 
     
                          

ผู้บริหารท้องถิ่น 
 
 
 

 

 

 

 

รวบรวมโครงการ/กิจกรรม 

จัดทำร่างแผนการดำเนินงาน 

เสนอร่างแผนการดำเนินงาน 

พิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน 

เสนอร่างฯ ต่อผู้บริหารท้องถิ่น 

ผู้บริหารท้องถิ่นให้ความเห็นชอบ 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ทอ้งถ่ินท 

หน่วยงานอื่น 

ประกาศใช้ 
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ระยะเวลาในการจัดทำแผนการดำเนินงาน 
 แผนการดำเนินงาน ต้องจัดทำให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที ่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม 

งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่จะต้องด ำเนินการในพื้นที่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น 
    การขยายเวลาการจัดทำและแก้ไขแผนการดำเนินงานเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น   
 
แนวทางในการจัดทำแผนการดำเนินงาน 
  แผนการดำเนินงาน มีแนวทางในการจัดทำดังนี้ 
    1. เป็นแผนที่แยกออกมาจากแผนพัฒนาและมีลักษณะเป็นแผนดำเนินการ (Action Plan) 
    2. จัดทำหลังจากท่ีได้มีการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีแล้ว 
    3. แสดงถึงเป้าหมาย รายละเอียด งบประมาณ ระยะเวลาที่ชัดเจน และแสดงถึงการดำเนินงานจริง 
    4. เป็นการรวบรวมข้อมูลจากทุกหน่วยงานที่เข้ามาดำเนินการในพื้นท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน 
    1. เป็นเครื่องมือที่สำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
    2. เป็นเครื่องมือในการควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
    3. เป็นเครื่องมือในการติดตามการดำเนินงานและการประเมินผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

บัญชีสรุปข้อมูล 
แผนงาน/โครงการ ตามยุทธศาสตร์การพัฒนา 

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

 
 

(แบบ ผด.01) 
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บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ       

แผนการดำเนินงาน   ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 

 

ลำดับที่ ยุทธศาสตร์/แผนงาน 

จำนวน 
โครงการ 

ที่ดำเนินการ 

คิดเป็นร้อยละ 
ของโครงการ 

ทั้งหมด 

จำนวน 
งบประมาณ 

คิดเป็น 
ร้อยละของ
งบประมาณ

ทั้งหมด 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 

1 การพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถประชาชนบนรากฐานทุนทางวัฒนธรรมชุมชน 

 
- แผนงานบริหารงานทั่วไป 16 10.96 26,950,000 14.14 

สำนักปลัดฯ,กองกิจการสภาฯ ,        
กองแผนฯ กองคลัง,กองการเจ้าหน้าที่ 

 - แผนงานการรักษาความสงบภายใน 4 2.74 1,100,000 0.58 กองช่าง 

 - แผนงานการศึกษา 13 8.91 23,981,000 12.58 กองการศึกษาฯ 

 - แผนงานสาธารณสุข 6 4.11 6,900,000 3.62 สำนักปลัดฯ 

 - แผนงานสังคมสงเคราะห์ 1 0.68 700,000 0.37 สำนักปลัดฯ 

 - แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 8 5.48 5,321,000 2.79 สำนักปลัดฯ,กองแผนฯ,กองการศึกษาฯ 

 - แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 5 3.42 1,000,000 0.52 กองการศึกษาฯ 

 - แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 2 1.37 11,400,000 5.98 กองช่าง 

รวม 55 37.67 77,352,000 40.58  

 

แบบ ผด.01 



 

                                                                                                                                                                                                           6 
 

 
บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ       

แผนการดำเนินงาน   ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 

 

ลำดับ
ที ่

ยุทธศาสตร์/แผนงาน 

จำนวน 
โครงการ 

ที่ดำเนินการ 

คิดเป็นร้อยละ 
ของโครงการ 

ทั้งหมด 

จำนวน 
งบประมาณ 

คิดเป็น 
ร้อยละของ
งบประมาณ

ทั้งหมด 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 

2 การพัฒนาภูมินิเวศวัฒนธรรมและอารยสถาปัตย์ 

 - แผนงานเคหะและชุมชน 62 42.47 90,503,200 47.48 กองช่าง,กองการศึกษาฯ,กองแผน ฯ 

 - แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 1 0.68 2,000,000 1.05 สำนักปลัดฯ 

รวม 63 43.15 92,503,200 48.53  

3 การพัฒนาเมืองวัฒนธรรม สู่เศรษฐกิจชุมชนสร้างสรรค์ 

 - แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 4 2.74 1,500,000 0.79 สำนักปลัดฯ , กองการศึกษาฯ 

 - แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 23 15.75 18,249,000 9.58 สำนักปลัดฯ , กองการศึกษาฯ 

 - แผนงานการเกษตร 1 0.69 1,000,000 0.52 สำนักปลัดฯ 

รวม 28 19.18 20,749,000 10.89  

รวมทั้งสิ้น 146 100.00 190,604,200 100.00  

 
 

 

แบบ ผด.01 



 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 

ส่วนที่ 2 
 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

บัญชขี้อมูลรายละเอียด 
โครงการ/กิจกรรม ตามยุทธศาสตร์การพัฒนา 

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

(แบบ ผด.02) 
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 170/11 126/08 ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและสนับสนุนการ
เลือกต้ังระดับชาติและระดับท้องถ่ิน

ให้การสนับสนุนการ
เลือกต้ังระดับชาติและ
ระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง
การประชาสัมพันธ์การ
เลือกต้ังในระดับต่าง ๆ

100,000 100,000 อบจ.ล าพูน กอง
กิจการ
สภาฯ

2 172/14 126/09 ค่าใช้จ่ายในการเลือกต้ังสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน และ
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัด

บริหารจัดการเลือกต้ัง
สมาชิกสภาฯ และ
ผู้บริหาร อบจ.ล าพูน 
ตามระเบียบและ
กฏหมายท่ีเก่ียวข้อง

18,000,000 18,000,000 อบจ.ล าพูน กอง
กิจการ
สภาฯ

3 171/02 125/06 โครงการฝึกอบรมเพ่ือเสริมสร้าง
อุดมการณ์ประชาธิปไตย

1. จัดท ารายละเอียด
โครงการเสนอให้
ผู้บริหารท้องถ่ิน
พิจารณาอนุมัติ

300,000 อบจ.ล าพูน กอง
กิจการ
สภาฯ

2. ด าเนินการจัดซ้ือจัด
จ้าง ตามระเบียบพัสดุฯ

3. จัดท าเอกสาร
ประกอบการอบรม/
ประสานวิทยากร

4. ด าเนินกิจกรรม
โครงการฝึกอบรมฯ

300,000

5. ติดตามประเมินผล

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเพ่ิมขีดความสามารถประชาชน บนรากฐานทุนทางวัฒนธรรมชุมชน

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562

องค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน
ล าดับ

ท่ี
แผน 4 ปี 
หน้า/ล าดับ

งบด าเนินการ งบประมาณ
ท่ีต้ังไว้

สถานท่ีด าเนินการ

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4   เมืองแห่งคุณภาพชีวิต

     ด้านบริหารท่ัวไป

          - แผนงานบริหารงานท่ัวไป

หน้า/
ข้อบัญญัติ

โครงการ/กิจกรรม พ.ศ.2562รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม

หน่วย
ต าเนินการ

พ.ศ.2561

แบบ ผด.02
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ล าดับ

ท่ี
แผน 4 ปี 
หน้า/ล าดับ

งบด าเนินการ งบประมาณ
ท่ีต้ังไว้

สถานท่ีด าเนินการหน้า/
ข้อบัญญัติ

โครงการ/กิจกรรม พ.ศ.2562รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม

หน่วย
ต าเนินการ

พ.ศ.2561

4 175/22 137/03 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดเก็บ
รายได้ของ อบจ.ล าพูน

1.จัดท าป้าย
ประชาสัมพันธ์การ
รณรงค์การจัดเก็บภาษี
น้ ามัน ยาสูบ โรงแรม 
ล้อเล่ือนและ
ภาษีมูลค่าเพ่ิม

193,438.80 300,000    อบจ.ล าพูน      
 และออกส ารวจ

พ้ืนท่ี 8  อ าเภอใน
จังหวัดล าพูน

กองคลัง

2.จัดฝึกอบรม
ผู้ประกอบการจ าหน่าย
น้ ามัน/ยาสูบ/โรงแรม

106,561.20    อบจ.ล าพูน

5 169/06 130/02 1. เสนอโครงการให้
ผู้บริหารท้องถ่ิน
พิจารณาอนุมัติ

200,000 อบจ.ล าพูน กองแผนฯ

2. แจ้งหนังสือให้ผู้เข้า
รับการอบรม

3. ประสานงานกับ
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง

4. จัดท าเอกสาร
ประกอบการฝึกอบรม

5. จัดการฝึกอบรม 200,000

6. สรุปการฝึกอบรม

6 173/19 130/03 โครงการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ล าพูน

1. จัดท าคู่มือติดตาม
และประเมินผลการ
ด าเนินงาน อบจ.ล าพูน

100,000 อบจ.ล าพูน กองแผนฯ

2. แจกคู่มือและช้ีแจง
รายละเอียดให้แต่ละ
ส่วนราชการรับทราบ

โครงการฝึกอบรมสัมมนาผู้บริหาร
ท้องถ่ิน สมาชิกสภาท้องถ่ิน และ
ข้าราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
ในจังหวัดล าพูน



9

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ล าดับ

ท่ี
แผน 4 ปี 
หน้า/ล าดับ

งบด าเนินการ งบประมาณ
ท่ีต้ังไว้

สถานท่ีด าเนินการหน้า/
ข้อบัญญัติ

โครงการ/กิจกรรม พ.ศ.2562รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม

หน่วย
ต าเนินการ

พ.ศ.2561

3. ทุกส่วนราชการต้อง
รายงานผลตาม
แบบฟอร์มของคู่มือ
และส่งข้อมูลมายังฝ่าย
ติดตามฯ

4. ฝ่ายติดตามฯน ามา
วิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือ
จัดท ารายงานติดตามใน
ภาพรวมขององค์กร 
ประชุมคณะกรรมการ

80,000

5. น ารายงานติดตามให้
 ก. ติดตามฯ พิจารณา
แล้วน าเสนอนายกอบจ.
เพ่ือให้เข้าสู่ท่ีประชุม
สภา อบจ.และก.พัฒนา
อบจ.แล้วจัดท าประกาศ
ให้ประชาชนทราบต่อไป

20,000

7 174/21 131/04 โครงการประชุมประชาคมท้องถ่ินและ
ประสานแผนพัฒนาท้องถ่ิน

1.จัดท าโครงการและ
ขออนุมัติด าเนินการ

500,000 อบจ.ล าพูน กองแผนฯ

2. จัดเตรียมเอกสาร 
ประสานงาน
กลุ่มเป้าหมาย/จัดซ้ือ
จัดจ้างตามระเบียบ
พัสดุฯ

3. ด าเนินการประชุม
ประชาคมท้ัง 8 อ าเภอ
ในจังหวัดล าพูน

500,000

4. รวบรวมประเด็น
ปัญหาเพ่ือจัดท า
แผนพัฒนาท้องถ่ินฯ

5. ติดตามประเมินผล
เสนอผู้บริหาร
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ล าดับ

ท่ี
แผน 4 ปี 
หน้า/ล าดับ

งบด าเนินการ งบประมาณ
ท่ีต้ังไว้

สถานท่ีด าเนินการหน้า/
ข้อบัญญัติ

โครงการ/กิจกรรม พ.ศ.2562รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม

หน่วย
ต าเนินการ

พ.ศ.2561

8 175/23 131/05 โครงการบริหารจัดการและจัดกิจกรรม   
ของศูนย์ Clinic Center ขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดล าพูน

1. เสนอโครงการให้
ผู้บริหารท้องถ่ิน
พิจารณาอนุมัติ

200,000 อบจ.ล าพูน กองแผนฯ

2. แจ้งหนังสือพร้อม
แบบสอบถามความ
ต้องการเข้าร่วมการ
ประชุมสัมมนาให้อปท.
ในจังหวัดล าพูน

3. จัดท าเอกสาร
ประกอบการ
ประชุมสัมมนา

4. ด าเนินการ
ประชุมสัมมนา

200,000

5. สรุปการ
ประชุมสัมมนา

6. ติดตามประเมินผล 
และรายงานผลการ
ด าเนินงานโครงการ

9 03/02 
เพ่ิมเติม คร้ังท่ี

 3

132/06 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือ
พัฒนาท้องถ่ินองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ล าพูน

1. ด าเนินการจ้างท่ี
ปรึกษาโดยด าเนินการ
ตามระเบียบฯ

1,000,000 1,500,000 อบจ.ล าพูน กองแผนฯ

2. ด าเนินการจัดจ้างท า
ระบบสารสนเทศด้าน
การบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ าของศูนย์
บริหารจัดการน้ า
จังหวัดล าพูน

500,000
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ล าดับ

ท่ี
แผน 4 ปี 
หน้า/ล าดับ

งบด าเนินการ งบประมาณ
ท่ีต้ังไว้

สถานท่ีด าเนินการหน้า/
ข้อบัญญัติ

โครงการ/กิจกรรม พ.ศ.2562รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม

หน่วย
ต าเนินการ

พ.ศ.2561

10 174/20 133/01 1. แต่งต้ัง
คณะกรรมการก าหนด
ขอบเขตและเง่ือนไข
การจ้าง

250,000 อบจ.ล าพูน กองแผนฯ

2. ประชุม
คณะกรรมการจัดท าร่าง
 TOR

3. เสนอนายกฯ อนุมัติ
ร่าง TOR

4. ขออนุมัติจัดจ้าง
พร้อมแต่งต้ัง
คณะกรรมการจัดจ้าง 
และตรวจรับโดยวิธี
เฉพาะเจาะจงท่ีปรึกษา

5. ท าหนังสือเชิญ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ย่ืน
ข้อเสนองานจัดจ้างท่ี
ปรึกษาฯ

6. จัดท าสัญญาจ้างท่ี
ปรึกษากับมหาวิทยาลัย
แม่โจ้

7. คณะกรรมการตรวจ
รับงานฯ ตามงวดท่ี 1 -
 4

250,000

8. เสนอผลการจัดจ้าง
ท่ีปรึกษาและเผยแพร่
ผ่านเว็ปไซค์ของ อบจ.
ล าพูน

ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการองค์กรหรือ
สถาบันกลาง เพ่ือเป็นผู้ด าเนินการส ารวจ
ความพึงพอใจของผู้รับบริการจาก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ล าดับ

ท่ี
แผน 4 ปี 
หน้า/ล าดับ

งบด าเนินการ งบประมาณ
ท่ีต้ังไว้

สถานท่ีด าเนินการหน้า/
ข้อบัญญัติ

โครงการ/กิจกรรม พ.ศ.2562รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม

หน่วย
ต าเนินการ

พ.ศ.2561

11 39/01 
เพ่ิมเติม คร้ังท่ี

 3

132/08 1.จัดท าโครงการและ
ขออนุมัติด าเนินการ

200,000 อบจ.ล าพูน กองแผน ฯ

2. จัดเตรียมเอกสาร 
ประสานกลุ่มเป้าหมาย

3. ด าเนินการจัดซ้ือจัด
จ้างตามระเบียบพัสดุฯ

4. ด าเนินการอบรมตาม
โครงการพัฒนา
ศักยภาพทักษะความรู้
ผู้น าหมู่บ้าน ผู้น าชุมชน
 และผู้น าองค์กรภาค
ประชาชนอ่ืนในระดับ
หมู่บ้าน/ชุมชนและ
ต าบล ในพ้ืนท่ีจังหวัด
ล าพูน 8 อ าเภอ จ านวน
 1 คร้ัง

200,000

5. ติดตามและ
ประเมินผลรายงาน
ผู้บริหาร

โครงการพัฒนาศักยภาพทักษะความรู้
ผู้น าหมู่บ้าน ผู้น าชุมชน และผู้น าองค์กร
ภาคประชาชนอ่ืนในระดับหมู่บ้าน/ชุมชน
และต าบล
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ล าดับ

ท่ี
แผน 4 ปี 
หน้า/ล าดับ

งบด าเนินการ งบประมาณ
ท่ีต้ังไว้

สถานท่ีด าเนินการหน้า/
ข้อบัญญัติ

โครงการ/กิจกรรม พ.ศ.2562รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม

หน่วย
ต าเนินการ

พ.ศ.2561

132/07 โครงการฝึกอบรมสัมมนาการจัดท าข้อมูล
การบริหารจัดการน้ าจังหวัดล าพูน

1. เสนอโครงการให้
ผู้บริหารท้องถ่ิน
พิจารณาอนุมัติ

300,000      อ าเภอแม่ทา   
  อ าเภอล้ี

กองแผนฯ

2. แจ้งหนังสือพร้อม
แบบสอบถามความ
ต้องการเข้าการ
ฝึกอบรม/จัดเตียม  
สถานท่ี เอกสารการ
ฝึกอบรม และประสาน
วิทยากร

3. ด าเนินการจัดซ้ือจัด
จ้างตามระเบียบพัสดุฯ

4. ด าเนินการจัด
ฝึกอบรม จ านวน 2 คร้ัง

300,000

4. ติดตามและ
ประเมินผล

13 172/15 127/12 โครงการพัฒนาบุคลากรขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดล าพูน

1. โครงการคุณธรรม
จริยธรรมน าชีวิต
ข้าราชการองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด 
ข้าราชการครู 
ลูกจ้างประจ าและ
พนักงานจ้าง

75,000 1,000,000 อบจ.ล าพูน กองการ
เจ้าหน้าท่ี

2. โครงการฝึกอบรม
เชิงปฏิบัติการ การ
บริหารองค์กรยุคใหม่ให้
มีสุขอย่างย่ังยืน
(Sustainable 
Organization)

300,000 อบจ.ล าพูน และ
นอกสถานท่ี

12 02/01 
เพ่ิมเติม คร้ังท่ี

 3
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ล าดับ

ท่ี
แผน 4 ปี 
หน้า/ล าดับ

งบด าเนินการ งบประมาณ
ท่ีต้ังไว้

สถานท่ีด าเนินการหน้า/
ข้อบัญญัติ

โครงการ/กิจกรรม พ.ศ.2562รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม

หน่วย
ต าเนินการ

พ.ศ.2561

3. โครงการพัฒนา
บุคลากรองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดล าพูน 
หลักสูตรพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรด้าน
การช่าง

50,000    อบจ.ล าพูนและ 
 นอกสถานท่ี

4. โครงการพัฒนา
บุคลากรองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดล าพูน 
หลักสูตรเพ่ิมทักษะและ
พัฒนาความรู้ความ
เข้าใจเก่ียวกับการ
ปฏิบัติการเงิน การคลัง 
และงานพัสดุ

50,000    อบจ.ล าพูนและ 
 นอกสถานท่ี

5. โครงการพัฒนา
บุคลากรขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัด
ล าพูน หลักสูตรวินัย
และรักษาวินัย
ข้าราชการท้องถ่ิน

80,000    อบจ.ล าพูนและ 
 นอกสถานท่ี

6. โครงการพัฒนา
บุคลากรขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัด
ล าพูน หลักสูตรการคิด
วิเคราะห์ ตัดสินใจ
สไตล์ผู้น ายุคใหม่

60,000    อบจ.ล าพูนและ 
 นอกสถานท่ี
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ล าดับ

ท่ี
แผน 4 ปี 
หน้า/ล าดับ

งบด าเนินการ งบประมาณ
ท่ีต้ังไว้

สถานท่ีด าเนินการหน้า/
ข้อบัญญัติ

โครงการ/กิจกรรม พ.ศ.2562รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม

หน่วย
ต าเนินการ

พ.ศ.2561

7. โครงการพัฒนา
บุคลากรขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัด
ล าพูน หลักสูตรการ
บริหารความขัดแย้ง

60,000    อบจ.ล าพูนและ 
 นอกสถานท่ี

8. โครงการพัฒนา
บุคลากรขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัด
ล าพูน หลักสูตร
แนวทางปฏิบัติตาม
มาตรฐานการควบคุม
ภายใน

50,000    อบจ.ล าพูนและ 
 นอกสถานท่ี

9. โครงการพัฒนา
บุคลากรขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัด
ล าพูน หลักสูตรการ
ป้องกันผลประโยชน์ทัน
ซ้อนเพ่ือต่อต้านการ
ทุจริตขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดล าพูน

75,000               อบจ.ล าพูนและ 
 นอกสถานท่ี

10. การปฐมนิเทศ
ข้าราชการองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด 
ข้าราชการครูองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดและ
พนักงานจ้าง

200,000    อบจ.ล าพูนและ 
 นอกสถานท่ี
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ล าดับ

ท่ี
แผน 4 ปี 
หน้า/ล าดับ

งบด าเนินการ งบประมาณ
ท่ีต้ังไว้

สถานท่ีด าเนินการหน้า/
ข้อบัญญัติ

โครงการ/กิจกรรม พ.ศ.2562รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม

หน่วย
ต าเนินการ

พ.ศ.2561

14 02/01 
เปล่ียนแปลง 

คร้ังท่ี 2

127/13 โครงการฝึกอบรมหรือสัมมนาทัศนศึกษา
ดูงานท้ังในประเทศและต่างประเทศของ
บุคลากรสังกัด อบจ.ล าพูน

1.โครงการอบรมเพ่ือ
พัฒนาศักยภาพและ
ศึกษาดูงานของ
ผู้บริหารท้องถ่ิน 
ข้าราชการอบจ.ล าพูน
สมาชิกสภาอบจ.ล าพูน 
กับการขับเคล่ือน
นโยบายบริการ
สาธารณะของอบจ.ล าพูน

500,000 1,500,000

2. โครงการพัฒนา
ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
ขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดล าพูน "หลักสูตร
การศึกษาในยุคแห่งการ
เรียนรู้

          500,000

2.1 กิจกรรมการ
พัฒนาศักยภาพครูและ
บุคลากรทางการศึกษา

2.2 กิจกรรมการ
พัฒนาศักยภาพ
บุคลากรสายสนับสนุน
ทางการศึกษา

3.โครงการพัฒนา
บุคลากรขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัด
ล าพูนการ
ประชาสัมพันธ์เชิงรุก 
สร้างภาพลักษณ์องค์กร
แนวใหม่

          100,000    อบจ.ล าพูนและ 
 นอกสถานท่ี
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ล าดับ

ท่ี
แผน 4 ปี 
หน้า/ล าดับ

งบด าเนินการ งบประมาณ
ท่ีต้ังไว้

สถานท่ีด าเนินการหน้า/
ข้อบัญญัติ

โครงการ/กิจกรรม พ.ศ.2562รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม

หน่วย
ต าเนินการ

พ.ศ.2561

3.1 กิจกรรมพัฒนา
นวัตกรรมการ
ประชาสัมพันธ์ผลการ
ด าเนินงานเชิงรุก

3.2 กิจกรรมด้านการ
ผลิตส่ือประชาสัมพันธ์
องค์กรในยุด 4.0

3.3 กิจกรรมพัฒนา
นวัตกรรมการสร้า
เครือข่ายการส่ือสาร
แบบมีส่วนร่สวมเพ่ือ
การพัฒนาท้องถ่ิน

4.โครงการพัฒนา
บุคลากรขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัด
ล าพูน  การบริหาร
จัดการความรู้ KM 
(Knowledge 
Management)

150,000    อบจ.ล าพูนและ 
 นอกสถานท่ี

กองการ
เจ้าหน้าท่ี

4.1 กิจกรรมการ
ส่งเสริมการเรียนรู้ของ
บุคลากรในองค์กร

4.2 กิจกรรมการ
ถ่ายทอดองค์ความรู้
เก่ียวกับการปฏิบัติงาน
ของบุคลากร

4.3 กิจกรรมส่งเสริม
กระบวนการเรียนรู้ท่ี
สร้างความผูกพันใน
องค์กรและสร้างแรงจูงใจ
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ล าดับ

ท่ี
แผน 4 ปี 
หน้า/ล าดับ

งบด าเนินการ งบประมาณ
ท่ีต้ังไว้

สถานท่ีด าเนินการหน้า/
ข้อบัญญัติ

โครงการ/กิจกรรม พ.ศ.2562รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม

หน่วย
ต าเนินการ

พ.ศ.2561

4.4 กิจกรรมการศึกษา
วิจัยระบบการ
บริหารงานขององค์กร
เพ่ือพัฒนา

5.โครงการพัฒนา
บุคลากรขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัด
ล าพูน"หลักสูตรการ
พัฒนาการบริการสู่
ความเป็นเลิศ" 
(PMQA/GG)

          250,000    อบจ.ล าพูนและ 
 นอกสถานท่ี

15 168/04 125/04 โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรม
เทิดพระเกียรติของ อบจ.ล าพูน 

 1. กิจกรรมการจัด
นิทรรศการเทิด     พระ
เกียรติ พระบาทสมเด็จ 
  พระปรมินทรมหา   
ภูมิพลอดุลยเดช

500,000 1,000,000 พ้ืนท่ีอ าเภอเมือง
ล าพูน

ส านักปลัดฯ

 2. กิจกรรมการจัด
นิทรรศการเทิด     พระ
เกียรติ สมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวมหาวชิราลง
กรบดินทรเทพยวราง
กูลและพระบรมวงศานุ
วงค์

400,000

3. ป้ายคัทเอาท์แสดง
ความจงรักภักดีต่อ
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
และพระบรมวงศา   นุ
วงค์

100,000          
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ล าดับ

ท่ี
แผน 4 ปี 
หน้า/ล าดับ

งบด าเนินการ งบประมาณ
ท่ีต้ังไว้

สถานท่ีด าเนินการหน้า/
ข้อบัญญัติ

โครงการ/กิจกรรม พ.ศ.2562รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม

หน่วย
ต าเนินการ

พ.ศ.2561

16 03/04 
เพ่ิมเติม คร้ังท่ี

 3

128/01 โครงการจ้างท่ีปรึกษาทางวิชการเพ่ือ
พัฒนาบุคลากรของ อบจ.ล าพูน

1. แต่งต้ัง
คณะกรรมการก าหนด 
TOR จ้างท่ีปรึกษา

1,500,000 กองการ
เจ้าหน้าท่ี

2. ท่ีปรึกษาส่งรายงาน
เบ้ืองต้น (Inception 
Report)

          450,000

3. ท่ีปรึกษาส่งรายงาน
ฉบับกลาง (Interim 
Report)

          450,000

4. ท่ีปรึกษาส่งร่าง
รายงานผลการประเมิน
ฉบับสมบูรณ์ เบ้ืองต้น   
(Draft Final Report)

          300,000

5 ท่ีปรึกษาส่งร่าง
รายงานผลการประเมิน
ฉบับสมบูรณ์  (Final 
Report) และสรุปผล
การวิเคราะห์ผลการ
ด าเนินโครงการพร้อม
ข้อเสนอแนะ

          300,000

26,950,000รวมแผนงานบริหารงานท่ัวไป  16  โครงการ
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ล าดับ

ท่ี
แผน 4 ปี 
หน้า/ล าดับ

งบด าเนินการ งบประมาณ
ท่ีต้ังไว้

สถานท่ีด าเนินการหน้า/
ข้อบัญญัติ

โครงการ/กิจกรรม พ.ศ.2562รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม

หน่วย
ต าเนินการ

พ.ศ.2561

1 177/03 140/01 โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัย   
 ฝ่ายพลเรือน

ด าเนินโครงการ
ฝึกอบรมอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน

250,000 250,000 อ าเภอแม่ทา กองช่าง

2 177/02 140/02 โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครกู้ชีพกู้ภัย 1. ด าเนินโครงการ
ฝึกอบรมอาสาสมัคร  กู้
ชีพกู้ภัย คร้ังท่ี 1

150,000 500,000 อบจ.ล าพูน กองช่าง

2. ด าเนินโครงการ
ฝึกอบรมอาสาสมัคร  กู้
ชีพกู้ภัย คร้ังท่ี 2

350,000 อบจ.ล าพูน

3 177/01 140/03 โครงการฝึกอบรมการป้องกันและบรรเทา
    สาธารณภัย

1.ด าเนินโครงการ
ฝึกอบรมการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณ
ภัยคร้ังท่ี 1

75,000 150,000 อบจ.ล าพูน กองช่าง

2.ด าเนินโครงการ
ฝึกอบรมการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณ
ภัยคร้ังท่ี 2

75,000 อ าเภอบ้านโฮ่ง

4 178/04 141/04 โครงการพัฒนาศักยภาพ ชรบ. อปพร.
และภาคีเครือข่าย

1. ด าเนินโครงการ
ฝึกอบรมพัฒนา
ศักยภาพอาสาสมัคร 
ชรบ. อปพร. และภาคี
เครือข่าย คร้ังท่ี 1

100,000 200,000 อ าเภอแม่ทา กองช่าง

1. ด าเนินโครงการ
ฝึกอบรมพัฒนา

100,000 อ าเภอแม่ทา

1,100,000

          - แผนงานการรักษาความสงบภายใน

     ด้านบริการชุมชนและสังคม

รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน  4  โครงการ
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ล าดับ

ท่ี
แผน 4 ปี 
หน้า/ล าดับ

งบด าเนินการ งบประมาณ
ท่ีต้ังไว้

สถานท่ีด าเนินการหน้า/
ข้อบัญญัติ

โครงการ/กิจกรรม พ.ศ.2562รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม

หน่วย
ต าเนินการ

พ.ศ.2561

1 183/12 145/03 1. จัดกิจกรรมโครงการ
และขออนุมัติโครงการ

15,000 อบจ.ล าพูน กอง
การศึกษาฯ

2. ด าเนินการจัด
กิจกรรมตามโครงการ

15,000

3. ประเมินโครงการ

2 184/14 146/04 โครงการโรงเรียนกาแฟดอยป่าแป๋ 1. ประชุมเตรียมความ
พร้อม วางแผน ช้ีแจง
กลุ่มเป้าหมาย
สถานศึกษาในสังกัด 
เพ่ือให้เกิดการร่วมคิด 
ร่วมท า ร่วมรับ
ผลประโยชน์

100,000 อบจ.ล าพูน กอง
การศึกษาฯ

2. ขออนุมัติโครงการ 
วางแผนการด าเนิน
กิจกรรมและมอบหมาย
ภาระกิจการจัดกิจกรรม
ให้แก่ผู้เก่ียวข้อง

3. ด าเนินการจัด
กิจกรรมตามแผนท่ีได้
ก าหนดไว้

100,000

โครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดใน
สถานศึกษาสังกัดองค์การบริหารส่วน
จังหวัดล าพูน

          - แผนงานการศึกษา
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ล าดับ

ท่ี
แผน 4 ปี 
หน้า/ล าดับ

งบด าเนินการ งบประมาณ
ท่ีต้ังไว้

สถานท่ีด าเนินการหน้า/
ข้อบัญญัติ

โครงการ/กิจกรรม พ.ศ.2562รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม

หน่วย
ต าเนินการ

พ.ศ.2561

4. ติดตาม ประเมินผล 
และสรุปผลการด าเนิน
กิจกรรม เพ่ือให้ทราบ
ถึงข้อดี ข้อเสีย ปัญหา
และอุปสรรค ในการ
ด าเนินงาน และน าไป
ปรับปรุงปรับใช้ในการ
ด าเนินงานในปีต่อไป

3 182/08/ 145/02 โครงการเข้าร่วมงานมหกรรมการจัด
การศึกษาท้องถ่ิน ประจ าปี

1. ประชุมก าหนด
แผนการจัดท าโครงการ

500,000 อบจ.ล าพูน กอง
การศึกษาฯ

2. เข้าร่วมกิจกรรม
มหกรรมการศึกษา
ท้องถ่ิน (ระดับภาค)

250,000

3. เข้าร่วมกิจกรรม
มหกรรมการศึกษา
ท้องถ่ิน(ระดับประเทศ)

250,000

4. การสรุปผลและ
รายงานผล

4 05/01 
เพ่ิมเติม คร้ังท่ี

 3

147/08 โครงการประชุมการจัดท าแผนการศึกษา
ท้องถ่ินในจังหวัดล าพูน

1.จัดประชุมเพ่ิมเติม /
เปล่ียนแปลง 
แผนพัฒนาการศึกษาส่ีปี

100,000 200,000 อบจ.ล าพูน กอง
การศึกษาฯ

2. จัดประชุมประสาน
แผนการศึกษาเพ่ือ
จัดท าแผนพัฒนา
การศึกษาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน

100,000
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ล าดับ

ท่ี
แผน 4 ปี 
หน้า/ล าดับ

งบด าเนินการ งบประมาณ
ท่ีต้ังไว้

สถานท่ีด าเนินการหน้า/
ข้อบัญญัติ

โครงการ/กิจกรรม พ.ศ.2562รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม

หน่วย
ต าเนินการ

พ.ศ.2561

5 182/10 146/06 โครงการแลกเปล่ียนภาษาและวัฒนธรรม
ไทย – จีน ของ อบจ.ล าพูน

1. ประชาสัมพันธ์     
รุ่นท่ี 9

          100,000 2,000,000 อบจ.ล าพูน กอง
การศึกษาฯ

2. การลงนามบันทึก
ข้อตกลงความร่วมมือ
และพิธีส่งมอบนักศึกษา
จีนให้กับสถานศึกษาท่ี
เข้าร่วมโครงการ

            50,000

3. การออกนิเทศ
ติดตามและประเมินผล
การสอนของนักศึกษาจีน

4. สรุปผลการด าเนิน
โครงการปัจฉิมนิเทศ
และพิธีมอบเกียรติบัตร
ให้แก่นักศึกษาจีนและ
สถานศึกษาท่ีเข้าร่วม
โครงการ ส่งนักศึกษาจีน
 ณ สนามบินเชียงใหม่

            50,000

5. กิจกรรมแลกเปล่ียน
ภาษาและวัฒนธรรมอ่ืนๆ

          550,000

6. ประชาสัมพันธ์     
รุ่นท่ี 10

          100,000

7. การลงนามบันทึก
ข้อตกลงความร่วมมือ
และพิธีส่งมอบนักศึกษา
จีนให้กับสถานศึกษาท่ี
เข้าร่วมโครงการ

            50,000
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ล าดับ

ท่ี
แผน 4 ปี 
หน้า/ล าดับ

งบด าเนินการ งบประมาณ
ท่ีต้ังไว้

สถานท่ีด าเนินการหน้า/
ข้อบัญญัติ

โครงการ/กิจกรรม พ.ศ.2562รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม

หน่วย
ต าเนินการ

พ.ศ.2561

8. การออกนิเทศ
ติดตามและประเมินผล
การสอนของนักศึกษาจีน

9. กิจกรรม อบจ.
ล าพูนนิทัศน์ ภายใต้
โครงการแลกเปล่ียน
ภาษาและวัฒนธรรม
ไทย-จีน

          500,000

10. สรุปผลการด าเนิน
โครงการปัจฉิมนิเทศ
และพิธีมอบเกียรติบัตร
ให้แก่นักศึกษาจีนและ
สถานศึกษาท่ีเข้าร่วม
โครงการ ส่งนักศึกษาจีน
 ณ สนามบินเชียงใหม่

            50,000

11. กิจกรรม
แลกเปล่ียนภาษาและ
วัฒนธรรมอ่ืนๆ

          550,000

6 183/13 146/05 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนา
ศักยภาพของเด็ก เยาวชนและผู้ท่ี
เก่ียวข้องในจังหวัดล าพูน

1.การประชุมเตรียม
ความพร้อมวางแผน
ช้ีแจงกลุ่มเป้าหมาย
สถานศึกษาในสังกัด

300,000 ทุกอ าเภอ กอง
การศึกษาฯ

2.ขออนุมัติโครงการ 
แผนการด าเนินกิจกรรม
 และมอบหมายภาระ
กิจการจัดกิจกรรมให้
ผู้เก่ียวข้อง
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ล าดับ

ท่ี
แผน 4 ปี 
หน้า/ล าดับ

งบด าเนินการ งบประมาณ
ท่ีต้ังไว้

สถานท่ีด าเนินการหน้า/
ข้อบัญญัติ

โครงการ/กิจกรรม พ.ศ.2562รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม

หน่วย
ต าเนินการ

พ.ศ.2561

3.ด าเนินการจัด
กิจกรรมตามแผนท่ีได้
ก าหนดไว้

300,000

4.ติดตาม ประเมินผล 
และสรุปผลการด าเนิน
กิจกรรม/โครงการ

7 184/16 147/07 โครงการจัดท าหลักสูตรท้องถ่ิน 1. จัดประชุมสัมมนา
เพ่ือจัดท าหลักสูตร
ท้องถ่ิน

250,000 500,000 อบจ.ล าพูน กอง
การศึกษาฯ

2. จัดท าเล่มหลักสูตร
ท้องถ่ิน

250,000

8 184/15 151/03 โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ 1. ประชุมผู้เก่ียวข้อง 
เพ่ือช้ีแจงและหารือ
แนวทางก าหนดกิจกรรม
โครงการฯ ประจ าปี
งบประมาณ 2562

500,000 กอง
การศึกษาฯ

2. ขออนุมัติและด าเนิน
กิจกรรมตามโครงการ
จัดงานวันเด็กแห่งชาติ 
ประจ าปีงบประมาณ 
๒๕๖2 ขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดล าพูน

500,000

3. สรุปผลการด าเนิน
โครงการจัดงานวันเด็ก
แห่งชาติ ประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๖2 
ขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดล าพูน
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ล าดับ

ท่ี
แผน 4 ปี 
หน้า/ล าดับ

งบด าเนินการ งบประมาณ
ท่ีต้ังไว้

สถานท่ีด าเนินการหน้า/
ข้อบัญญัติ

โครงการ/กิจกรรม พ.ศ.2562รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม

หน่วย
ต าเนินการ

พ.ศ.2561

9 147/01 1. ขออนุมัติด าเนิน
โครงการ

3,000,000 อบจ.ล าพูน กอง
การศึกษาฯ

2. ด าเนินการจัดจ้าง
ตามระเบียบพัสดุ

3. ด าเนินการตาม
โครงการฯ

3,000,000

10 180/04 148/01 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษาของโรงเรียนบ้านป่าป๋วย

1. โครงการเงินอุดหนุน
ส าหรับอาหารกลางวัน

968,000 4,931,000 รร.บ้านป่าป๋วย กอง
การศึกษาฯ

2. โครงการตามงบเงิน
อุดหนุน ส าหรับส่งเสริม
ศักยภาพการจัด
การศึกษาท้องถ่ิน

730,600

3. โครงการตามงบเงิน
อุดหนุนส าหรับส่งเสริม
ศักยภาพการจัด
การศึกษาของท้องถ่ิน 
(ค่าปัจจัย   พ้ืนฐาน
ส าหรับนักเรียนยากจน)

22,000

4. โครงการงบเงิน
อุดหนุนส าหรับ
สนับสนุนค่าใช้จ่ายใน
การจัดการศึกษาต้ังแต่
อนุบาลจนจบการศึกษา
ข้ันพ้ืนฐาน

859,989

41/10 
เปล่ียนแปลง 

คร้ังท่ี2

ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการจ้างท่ีปรึกษา
ทางวิชาการ วิจัยและพัฒนาการศึกษา
ของสถาบันการศึกษา สังกัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดล าพูน
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ล าดับ

ท่ี
แผน 4 ปี 
หน้า/ล าดับ

งบด าเนินการ งบประมาณ
ท่ีต้ังไว้

สถานท่ีด าเนินการหน้า/
ข้อบัญญัติ

โครงการ/กิจกรรม พ.ศ.2562รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม

หน่วย
ต าเนินการ

พ.ศ.2561

5. โครงการตามงบเงิน
ท่ีองค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินใช้รายได้ตนต้ัง
งบประมาณให้
สถานศึกษา

2,350,411

11 181/05 150/02 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษาโรงเรียนบ้านป่าแป๋

1. โครงการเงินอุดหนุน
ส าหรับส าหรับอาหาร
กลางวัน

            64,000 675,000 รร.บ้านป่าแป๋ กอง
การศึกษาฯ

2. โครงการตามงบเงิน
อุดหนุน ส าหรับส่งเสริม
ศักยภาพการจัด
การศึกษาท้องถ่ิน

          212,600

3. โครงการตามงบเงิน
อุดหนุนส าหรับส่งเสริม
ศักยภาพการจัด
การศึกษาของท้องถ่ิน 
(ค่าปัจจัย พ้ืนฐาน
ส าหรับนักเรียนยากจน)

              4,000

4. โครงการงบเงิน
อุดหนุนส าหรับ
สนับสนุนค่าใช้จ่ายใน
การจัดการศึกษาต้ังแต่
อนุบาลจนจบการศึกษา
ข้ันพ้ืนฐาน

            57,669

5. โครงการตามงบเงิน
ท่ีองค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินใช้รายได้ตนต้ัง
งบประมาณให้
สถานศึกษา

          336,731
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ล าดับ

ท่ี
แผน 4 ปี 
หน้า/ล าดับ

งบด าเนินการ งบประมาณ
ท่ีต้ังไว้

สถานท่ีด าเนินการหน้า/
ข้อบัญญัติ

โครงการ/กิจกรรม พ.ศ.2562รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม

หน่วย
ต าเนินการ

พ.ศ.2561

12 181/06 152/01 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษาของโรงเรียนนาทรายวิทยาคม
 อ าเภอล้ี จังหวัดล าพูน

1. โครงการตามงบเงิน
อุดหนุน ส าหรับส่งเสริม
ศักยภาพการจัด
การศึกษาท้องถ่ิน

       1,005,600 6,400,000 รร.นาทรายวิทยาคม กอง
การศึกษาฯ

2. โครงการงบเงิน
อุดหนุนส าหรับ
สนับสนุนค่าใช้จ่ายใน
การจัดการศึกษาต้ังแต่
อนุบาลจนจบการศึกษา
ข้ันพ้ืนฐาน

       1,978,060

3. โครงการตามงบเงิน
ท่ีองค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินใช้รายได้ตนต้ัง
งบประมาณให้
สถานศึกษา

       3,416,340

13 180/03 154/01 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหาร
สถานศึกษาของวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
การจัดการ

1. โครงการตามงบเงิน
อุดหนุน ส าหรับส่งเสริม
ศักยภาพการจัด
การศึกษาท้องถ่ิน

248,600 4,860,000 วิทยาลัยเทคโนโลยี
และการจัดาร

กอง
การศึกษาฯ

2. โครงการงบเงิน
อุดหนุนส าหรับ
สนับสนุนค่าใช้จ่ายใน
การจัดการศึกษาต้ังแต่
อนุบาลจนจบการศึกษา
ข้ันพ้ืนฐาน

1,599,840

3. โครงการตามงบเงิน
ท่ีองค์การปกครองส่วน
ท้องถ่ินใช้รายได้ตนต้ัง
งบประมาณให้
สถานศึกษา

3,011,560

23,981,000รวมแผนงานการศึกษา  13  โครงการ
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ล าดับ

ท่ี
แผน 4 ปี 
หน้า/ล าดับ

งบด าเนินการ งบประมาณ
ท่ีต้ังไว้

สถานท่ีด าเนินการหน้า/
ข้อบัญญัติ

โครงการ/กิจกรรม พ.ศ.2562รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม

หน่วย
ต าเนินการ

พ.ศ.2561

1 187/04 156/01 1. การประชุมหาแนว
ทางการด าเนินงาน

700,000 อบจ.ล าพูน ส านักปลัดฯ

2. กิจกรรมอบรม
พัฒนาศักยภาพ
บุคลากรด้าน
สาธารณสุข อสม. และ
ผู้เก่ียวข้องแบบบูรณา
การในจังหวัดล าพูน

          150,000

3. กิจกรรมสัมมนา
แลกเปล่ียนเรียนรู้

          550,000

2 187/03 156/02 1. ประชุมติดตามงาน 170,000 500,000 อบจ.ล าพูน ส านักปลัดฯ

2. กิจกรรมอบรม      
330 ชม.

330,000 พ้ืนท่ีอ าเภอเมือง
ล าพูน

3 188/07 156/03 โครงการส่งเสริมสุขภาพประชาชน กิจกรรมฝึกอบรม
สัมมนาและกิจกรรม
อ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้อง

100,000 100,000         8 อ าเภอ    
   ในจังหวัดล าพูน

ส านักปลัดฯ

4 186/05 157/05 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติการ
การแพทย์ฉุกเฉินในจังหวัดล าพูน

1. กิจกรรมอบรมและ
เพ่ิมศักยภาพ(40 ชม.)

          250,000 300,000       8  อ าเภอ    
ในจังหวัดล าพูน

ส านักปลัดฯ

2. กิจกรรมประชุม
ระบบบริการการแพทย์
ฉุกเฉิน

            50,000  อ าเภอเมืองล าพูน

5 187/06 158/01 โครงการป้องกันควบคุมและแก้ไขปัญหา
โรคในจังหวัดล าพูน

กิจกรรมป้องกันควบคุม
โรคไข้เลือดออก

300,000          300,000        8 อ าเภอ     
    ในจังหวัดล าพูน

ส านักปลัดฯ

6      01/01    
  แก้ไขคร้ังท่ี 4

157/04 โครงการประชุมการแพทย์ฉุกเฉินของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ระดับชาติ    
 คร้ังท่ี 5/2561

กิจกรรมฝึกอบรม
สัมมนาและกิจกรรม
อ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้อง

5,000,000 5,000,000        8 อ าเภอ     
    ในจังหวัดล าพูน

ส านักปลัดฯ

6,900,000

โครงการส่งเสริมการอบรมการแพทย์     
แผนไทย

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้าน
สาธารณสุข อสม. และผู้เก่ียวข้อง          
 แบบบูรณาการในจังหวัดล าพูน

          - แผนงานสาธารณสุข

รวมตามแผนงานสาธารณสุข  6   โครงการ
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ล าดับ

ท่ี
แผน 4 ปี 
หน้า/ล าดับ

งบด าเนินการ งบประมาณ
ท่ีต้ังไว้

สถานท่ีด าเนินการหน้า/
ข้อบัญญัติ

โครงการ/กิจกรรม พ.ศ.2562รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม

หน่วย
ต าเนินการ

พ.ศ.2561

1 189/01 159/01 1.การประชุมหาแนว
ทางการด าเนินงาน

              5,000 700,000        8 อ าเภอ     
    ในจังหวัดล าพูน

ส านักปลัดฯ

2.กิจกรรมการอบรม
พัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ

          645,000

3.กิจกรรมสัมมนา
แลกเปล่ียนเรียนรู้

            50,000

700,000

1 193/07 188/01 1. ประชุมเตรียมความ
พร้อมร่วมกับหน่วยงาน
ท่ีเก่ียวข้อง

400,000 อบจ.ล าพูน กองแผนฯ

2. จัดท าโครงการและ
ขออนุมัติด าเนินโครงการ

3. ติดต่อประสานงาน
และด าเนินการจัดซ้ือ
จัดจ้างตามระเบียบ
พัสดุฯ

4. ด าเนินกิจกรรมวัน
ต่อต้านยาเสพติดโลก
และกิจกรรม TO BE  
NUMBER ONE 

          400,000

5. ติดตามและ
ประเมินผลโครงการ
เสนอผู้บริหาร

โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของ
ผู้สูงอายุและผู้เก่ียวข้องในจังหวัดล าพูน

          - แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

          - แผนงานสังคมสงเคราะห์

รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์  1   โครงการ

โครงการส่งเสริมสนับสนุนงานวันต่อต้าน
ยาเสพติดโลกและกิจกรรม TO BE  
NUMBER ONE ของจังหวัดล าพูน
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ล าดับ

ท่ี
แผน 4 ปี 
หน้า/ล าดับ

งบด าเนินการ งบประมาณ
ท่ีต้ังไว้

สถานท่ีด าเนินการหน้า/
ข้อบัญญัติ

โครงการ/กิจกรรม พ.ศ.2562รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม

หน่วย
ต าเนินการ

พ.ศ.2561

2 193/06 188/02 โครงการจัดกิจกรรมเพ่ือป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด อบจ.ล าพูน

1. กิจกรรมฝึกอบรม
ค่ายแกนน าดีศรีล าพูน 
ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2562

60,000 500,000 อบจ.ล าพูน กองแผนฯ

2. กิจกรรมฝึกอบรม
ค่ายแกนน าเครือข่าย
นักเรียน/ชุมชน
เสริมสร้างภูมิคุ้มกันทาง
จิต TO BE NUMBER 
ONE

90,000 โรงเรียนธีรกานท์
บ้านโฮ่ง

3. กิจกรรมส่งเสริม
สนับสนุนงบประมาณ
แก่สถานศึกษาท่ีเข้า
ร่วมมหกรรมรวมพล
สมาชิก TO BE 
NUMBER ONE 
ระดับประเทศ

80,000 อบจ.ล าพูน

4. กิจกรรมฝึกอบรม
ค่ายต้นกล้าอาสาพัฒนา
 คุณธรรมจังหวัดล าพูน 
      คร้ังท่ี 11 ประจ าปี
 พ.ศ.2562

90,000 อบจ.ล าพูน

5. กิจกรรมฝึกอบรม
ค่ายแกนน าเครือข่าย
นักเรียน/ชุมชน
เสริมสร้างภูมิคุ้มกันทาง
จิต TO BE NUMBER 
ONE

60,000 โรงเรียนแม่ตืนวิทยา

6. กิจกรรมการพัฒนา
และขับเคล่ือนการ
ป้องกันยาเสพติดของ 
อบจ.ล าพูน

120,000 อบจ.ล าพูน



32

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ล าดับ

ท่ี
แผน 4 ปี 
หน้า/ล าดับ

งบด าเนินการ งบประมาณ
ท่ีต้ังไว้

สถานท่ีด าเนินการหน้า/
ข้อบัญญัติ

โครงการ/กิจกรรม พ.ศ.2562รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม

หน่วย
ต าเนินการ

พ.ศ.2561

3 189/05 1. จัดท าโครงการและ
ขออนุมัติด าเนินการ

1,000,000 อบจ.ล าพูน ส านักปลัดฯ

2. ด าเนินการจัดซ้ือจัด
จ้างตามระเบียบพัสดุฯ

3. ด าเนินโครงการ
ฝึกอบรมสัมมนาเพ่ือ
พัฒนาศักยภาพ

       1,000,000

4. จัดท าบันทึกสรุป
โครงการเสนอผู้บริหาร

5. จัดท าฎีกาเบิกจ่ายเงิน

4 193/08 1. จัดท าโครงการและ
ขออนุมัติด าเนินการ

221,000 อบจ.ล าพูน กองแผน ฯ

2. ขออนุมัติจัดซ้ือชุด
วิทยาศาสตร์หรือ
การแพทย์ชุดทดสอบ
สารเมทแอมเฟตามีนใน
ปัสสาวะ/ก าหนด TOR

3. ด าเนินการจัดซ้ือ
ตามระเบียบพัสดุฯ

221,000

4. ตรวจรับพัสดุ/จัดท า
ทะเบียบนคุมการเบิกจ่าย

5. จัดท าฎีกาเบิกจ่ายเงิน

06/02
เปบล่ียนแปลง

 คร้ังท่ี 2

โครงการฝึกอบรมสัมมนาเพ่ือพัฒนา
ศักยภาพผู้เก่ียวข้องด้าน OTOP และ
ตลาดกลางองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ล าพูน

ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เพ่ือ
เป็นค่าจัดซ้ือชุดทดสอบสารเมทแอมเฟตา
มีนในปัสสาวะ ชนิดตลับพร้อมอุปกรณ์ 
จ านวน 13,000 ชุด ๆ ละ 18 บาท
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ล าดับ

ท่ี
แผน 4 ปี 
หน้า/ล าดับ

งบด าเนินการ งบประมาณ
ท่ีต้ังไว้

สถานท่ีด าเนินการหน้า/
ข้อบัญญัติ

โครงการ/กิจกรรม พ.ศ.2562รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม

หน่วย
ต าเนินการ

พ.ศ.2561

5 05/01 
เปล่ียนแปลง 

คร้ังท่ี 2

190/06 โครงการกิจกรรมขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดล าพูน

 1. กิจกรรมวันองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด

100,000          1,700,000       อบจ.ล าพูน ส านักปลัดฯ

 2. กิจกรรมการจัดงาน
เทศกาลกินปลาก้อ

300,000          อ าเภอล้ี

 3. กิจกรรมส่งเสริม
หัตถกรรมไม้แกะสลัก
ของดีอ าเภอแม่ทา คร้ัง
ท่ี 8/2562

300,000          อ าเภอแม่ทา

 4. กิจกรรมส่งเสริม
เฟอร์นิเจอร์บ้านม้า 
คร้ังท่ี 12/2562

300,000          อ าเภอเมืองล าพูน

 5. กิจกรรมสืบสาน
งานแต่งสีอวดลาย   ผ้า
ฝ้าย ดอนหลวง คร้ังท่ี 
17/2562

300,000          อ าเภอป่าซาง

 6. กิจกรรมบูรณาการ
ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ
 และเอกชน

400,000          พ้ืนท่ี 8 อ าเภอใน
จังหวัดล าพูน

6 192/03 189/03 โครงการสนับสนุนกิจการลูกเสือชาวบ้าน
ในภาพรวมระดับจังหวัด

 1. ประชุมวางแผนการ
ปฏิบัติงาน

          300,000 ส านักปลัดฯ

 2. จัดท าโครงการและ
ขออนุมัติโครงการ

 3. ด าเนินการจัดซ้ือจัด
จ้างตามระเบียบพัสดุฯ

 4. ด าเนินโครงการ
ฝึกอบรมฯ

      300,000 พ้ืนท่ี 8 อ าเภอ
ในจังหวัดล าพูน 5. จัดท าบันทึกสรุป

โครงการเสนอ
ผู้บริหาร

 6. จัดท าฎีกาฯ
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ล าดับ

ท่ี
แผน 4 ปี 
หน้า/ล าดับ

งบด าเนินการ งบประมาณ
ท่ีต้ังไว้

สถานท่ีด าเนินการหน้า/
ข้อบัญญัติ

โครงการ/กิจกรรม พ.ศ.2562รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม

หน่วย
ต าเนินการ

พ.ศ.2561

7 191/02 191/09 1. ประชุมหารือกลุ่ม
สตรีแม่บ้านท้ัง        8 
อ าเภอ

50,000            700,000 8 อ าเภอในจังหวัด
ล าพูน

ส านักปลัดฯ

2. กิจกรรมส่งเสริม
พัฒนาศักยภาพ        8
 อ าเภอ

650,000          

8 08/02
เพ่ิมเติมคร้ังท่ี 3

209/01 ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการจ้างท่ีปรึกษา
ส ารวจออกแบบปรับปรุงพิพิธภัณฑ์ของ
สถาบันผ้าทอมือ       หริภุญชัย

จ้างท่ีปรึกษาส ารวจ
ออกแบบปรับปรุง
พิพิธภัณฑ์ของสถาบัน
ผ้าทอมือหริภุญชัย

500,000 500,000       สถาบันผ้าทอ 
         มือหริภุญชัย

กอง
การศึกษาฯ

5,321,000

1 03/01 
เปล่ียนแปลง 

คร้ังท่ี 2

193/01 โครงการพัฒนาบุคลากร และเจ้าหน้าท่ี
สนามกีฬากลาง อบจ.ล าพูน

1. ขออนุมัติด าเนินการ
พัฒนาบุคลากรและ
เจ้าหน้าท่ีฯ

50,000 อบจ.ล าพูน กอง
การศึกษาฯ

2. ด าเนินกิจกรรม
พัฒนาบุคลากรและ
เจ้าหน้าท่ีสนามกีฬา/ส่ง
เข้าร่วมการฝึกอบรมฯ

            50,000

3. สรุปผลการด าเนิน
โครงการ

โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งองค์กร
กลุ่มพัฒนาสตรี กลุ่มสตรีแม่บ้าน  กลุ่ม
เกษตรกร กลุ่มพลังมวลชน และ
ผู้เก่ียวข้องในจังหวัดล าพูน

รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  8  โครงการ

          - แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ล าดับ

ท่ี
แผน 4 ปี 
หน้า/ล าดับ

งบด าเนินการ งบประมาณ
ท่ีต้ังไว้

สถานท่ีด าเนินการหน้า/
ข้อบัญญัติ

โครงการ/กิจกรรม พ.ศ.2562รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม

หน่วย
ต าเนินการ

พ.ศ.2561

2 197/07 193/02 1. ประชุมผู้เก่ียวข้อง 
เพ่ือหารือแนวทาง
เตรียมความการจัดการ
แข่งขันกีฬาต้านยาเสพ
ติดแบบบูรณาการใน
จังหวัดล าพูน

100,000 อบจ.ล าพูน กอง
การศึกษาฯ

2. รับสมัครจัดท า
เอกสารท่ีเก่ียวข้อง

3. จัดซ้ือจัดหาวัสดุ
อุปกรณ์การแข่งขันฯ

4. จัดกิจกรรมการ
แข่งขันฯ

          100,000

5. สรุปผลการด าเนิน
โครงการส่งเสริมการ
แข่งขันฯ

3 195/01 202/23 โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพผู้น า
ทางศาสนาและผู้เก่ียวข้องในจังหวัดล าพูน

ด าเนินกิจกรรม
ฝึกอบรมพัฒนา
ศักยภาพผู้น าศาสนา

          100,000 100,000 จังหวัดล าพูน กอง
การศึกษาฯ

4 197/08 194/02 โครงการฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพ
ผู้ประกอบการผ้าทอ คณะกรรมการและ
ผู้เก่ียวข้องสถาบันผ้าทอมือหริภุญชัย

๑.กิจกรรมอบรมและ
ศึกษาดูงานการพัฒนา
ศักยภาพคณะกรรมการ
และผู้ท่ีเก่ียวข้อง
สถาบันผ้าทอมือหริภุญ
ขัย

          100,000 200,000    สถาบันผ้าทอมือ
     หริภุญชัย

กอง
การศึกษาฯ

2.กิจกรรมอบรมและ
ศึกษาดูงานการพัฒนา
ศักยภาพผู้ประกอบการ
ผ้าทอมือ

          100,000

3.สรุป วิเคราะห์ผลการ
ด าเนินงานโครงการ
ท้ังหมด

โครงการส่งเสริมการแข่งขันกีฬาต้านยา
เสพติดแบบบูรณาการในจังหวัดล าพูน
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ล าดับ

ท่ี
แผน 4 ปี 
หน้า/ล าดับ

งบด าเนินการ งบประมาณ
ท่ีต้ังไว้

สถานท่ีด าเนินการหน้า/
ข้อบัญญัติ

โครงการ/กิจกรรม พ.ศ.2562รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม

หน่วย
ต าเนินการ

พ.ศ.2561

5 195/02 197/09 โครงการปฏิบัติธรรมน าชีวิต ๑.กิจกรรมปฏิบัติธรรม
น าชีวิต ณ วัดพระธาตุ
หริภุญชัย วรมหาวิหาร

43,000 550,000 อ าเภอเมืองล าพูน กอง
การศึกษาฯ

2.กิจกรรมปฏิบัติธรรม
น าชีวิต          ณ วัด
หัวฝาย

43,000 อ าเภอเมืองล าพูน

3.กิจกรรมปฏิบัติธรรม
น าชีวิต          ณ วัด
เหมืองง่า

43,000 อ าเภอเมืองล าพูน

4.กิจกรรมปฏิบัติธรรม
น าชีวิต          ณ วัด
ธรรมสังเวช

43,000 อ าเภอป่าซาง

5.กิจกรรมปฏิบัติธรรม
น าชีวิต          ณ วัดทุ่ง
โป่ง

43,000 อ าเภอบ้านโฮ่ง

6.กิจกรรมปฏิบัติธรรม
น าชีวิต          ณ วัดป่า
ไผ่

43,000 อ าเภอล้ี

7.กิจกรรมปฏิบัติธรรม
น าชีวิต ณ ส านักสงฆ์ห
ล่ายสาย

43,000 อ าเภอแม่ทา

8.กิจกรรมปฏิบัติธรรม
น าชีวิต          ณ วัด
ดอนแก้ว

43,000 อ าเภอทุ่งหัวช้าง

9.กิจกรรมปฏิบัติธรรม
น าชีวิต           ณ วัด
หนองยวง

43,000 อ าเภอเวียงหนอง
ล่อง
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ล าดับ

ท่ี
แผน 4 ปี 
หน้า/ล าดับ

งบด าเนินการ งบประมาณ
ท่ีต้ังไว้

สถานท่ีด าเนินการหน้า/
ข้อบัญญัติ

โครงการ/กิจกรรม พ.ศ.2562รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม

หน่วย
ต าเนินการ

พ.ศ.2561

10.กิจกรรมปฏิบัติ
ธรรมน าชีวิต          ณ 
วัดเชตวัน      (หนองหมู)

43,000 อ าเภอเมืองล าพูน

11.กิจกรรมปฏิบัติ
ธรรมน าชีวิต ณ วัดพระ
พุทธบาทตากผ้า

43,000 อ าภอป่าซาง

12.กิจกรรมปฏิบัติ
ธรรมน าชีวิต ณ ท่ีพัก
สงฆ์ดอยหลังถ้ า

43,000 อ าเภอบ้านโฮ่ง

13.จัดท าหนังสือ
เผยแพร่กิจกรรม
โครงการปฏิบัติธรรมน า
ชีวิต และหมู่บ้านศิลห้า

            34,000 อบจ.ล าพูน

1,000,000

1 202/07 207/03 จัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง เช่น ท่อ PVC ท่อเซาะ
ร่อง กรวดคัด โคลนผง ดินเหนียว ฯลฯ

ด าเนินการจัดซ้ือวัสดุ
ก่อสร้าง พร้อมเบิกจ่าย
แล้วเสร็จ

       1,000,000 1,000,000 อบจ.ล าพูน กองช่าง

2 202/07 207/06 จัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง เช่น หินเกร็ด           
ยางมะตอย หินคลุก ฯลฯ

ด าเนินการจัดซ้ือวัสดุ
ก่อสร้าง พร้อมเบิกจ่าย
แล้วเสร็จ

     10,400,000      10,400,000 อบจ.ล าพูน กองช่าง

11,400,000
77,352,000

รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา     2      โครงการ
รวมตามยุทธศาสตร์  55   โครงการ

     ด้านเศรษฐกิจ

          - แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ    5     โครงการ
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ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1  เมืองหัตถ นวัตกรรมสร้างสรรค์ , 2 แผนงานการเกษตร , 5 เมืองนิเวศน์

1 06/01 เพ่ิมเติม 
คร้ังท่ี 3

159/01 ติดต้ังระบบไฟฟ้าแสงสว่างบนถนนถ่าย
โอนฯ ลพ.ถ. 10007

สายบ้านสันป่าเหียง- 
บ้านสันมะนะ ต าบล
มะเขือแจ้ อ าเภอเมือง
ล าพูน

1,000,000 1,000,000 อ าเภอเมืองล าพูน กองช่าง

2   06/1       
เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 3

160/02 ติดต้ังระบบไฟฟ้าแสงสว่างแบบโซล่าร์
เซลล์ บนถนนถ่ายโอนฯ ลพ.ถ. 10004

สายทางบ้านสะแล่ง-  
บ้านศรีบัวบาน ต าบล
ศรีบัวบาน อ าเภอเมือง
ล าพูน

1,000,000 1,000,000 อ าเภอเมืองล าพูน กองช่าง

3 06/01 เพ่ิมเติม 
คร้ังท่ี 3

160/01 ก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น 
สายทางเลียบล าเหมืองฟ้าผ่า หมู่ท่ี 
11,1,2,7 ต าบลต้นธง  เช่ือมต าบล
ริมปิง  อ าเภอเมืองล าพูน จังหวัด
ล าพูน

ผิวจราจรกว้าง  3 - 4  
เมตร  ยาว 2,360 
เมตรหรือมีพ้ืนท่ีผิว
จราจรไม่น้อยกว่า 
7,480 ตารางเมตร

1,960,000 1,960,000 อ าเภอเมืองล าพูน กองช่าง

4 41/05 เพ่ิมเติม 
คร้ังท่ี 3

161/03 ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก
ข้ามล าห้วยล่องฟาก  พร้อมถนน
ลูกรังบดอัดแน่น หมู่ท่ี 1  บ้าน
หนองล่อง ต าบลหนองล่อง อ าเภอ
เวีงหนองล่อง จังหวัดล าพูน

ผิวจราจรกว้าง 4  เมตร 
 ยาว  16  เมตร

1,191,000 1,191,000 อ าเภอเวียงหนอง
ล่อง

กองช่าง

5 39/47 เพ่ิมเติม 
คร้ังท่ี 3

161/02 ก่อสร้างวางท่อระบายน้ าคอนกรีต
เสริมเหล็กพร้อมบ่อพักคสล. ถนน
สาธารณะถนนศรีหม่ืน บ้านสันริมปิง
  หมู่ท่ี 6   ต าบลริมปิง เช่ือมบ้าน
ต้นแงะ  หมู่ท่ี 9 ต าบลประตูป่า  
อ าเภอเมืองล าพูน  จังหวัดล าพูน

ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 
1 เมตร ยาว 217 เมตร

1,223,000 1,223,000 อ าเภอเมืองล าพูน กองช่าง

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาภูมินิเวศวัฒนธรรมและอารยสถาปัตย์
     ด้านบริการชุมชนและสังคม

สถานท่ีด าเนินการล าดับท่ี หน่วย
ต าเนินการ

พ.ศ.2561แผน 4 ปี หน้า/
ล าดับ

          - แผนงานเคหะและชุมชน

หน้า/
ข้อบัญญัติ

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม

งบด าเนินการ งบประมาณ
ท่ีต้ังไว้

พ.ศ.2562
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
สถานท่ีด าเนินการล าดับท่ี หน่วย

ต าเนินการ
พ.ศ.2561แผน 4 ปี หน้า/

ล าดับ
หน้า/

ข้อบัญญัติ
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ

โครงการ/กิจกรรม
งบด าเนินการ งบประมาณ

ท่ีต้ังไว้
พ.ศ.2562

6 20/12 เพ่ิมเติม 
คร้ังท่ี 3

162/04 ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบ
พาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  (Over 
Lay) สายทางบ้านหนองท่า  หมู่ท่ี 1
 ต าบลป่าสัก เช่ือมบ้านกอข่อย หมู่ท่ี
 6ต าบลหนองหนาม  อ าเภอเมือง
ล าพูน จังหวัดล าพูน

ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร 
ยาว 247  เมตร หรือมี
พ้ืนผิวจราจรไม่น้อยกว่า
 1,235 ตารางเมตร

       740,000            740,000 อ าเภอเมืองล าพูน กองช่าง

7 21/13 เพ่ิมเติม 
คร้ังท่ี 3

162/05 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายบ้านฉางข้าวน้อยใต้  หมู่ท่ี 4  
ต าบลป่าซาง เช่ือมบ้านม่วงน้อย  
หมู่ท่ี 4  ต าบลม่วงน้อย  อ าเภอป่า
ซาง  จังหวัดล าพูน

ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร 
ยาว 368  เมตร หรือมี
พ้ืนผิวจราจรไม่น้อยกว่า
 1,840 ตารางเมตร

848,000 848,000 อ าเภอป่าซาง กองช่าง

8 22/15 เพ่ิมเติม 
คร้ังท่ี 3

163/06 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย
เลียบคันคลองบ้านล้อง      หมู่ท่ี 2 
 ต าบลป่าซาง เช่ือมบ้านหนองผ า  
หมู่ท่ี 4 ต าบลปากบ่อง  อ าเภอป่า
ซางจังหวัดล าพูน

ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร 
ยาว 168  เมตร หรือมี
พ้ืนผิวจราจรไม่น้อยกว่า
 840 ตารางเมตร

408,000 408,000 อ าเภอป่าซาง กองช่าง

9 24/19 เพ่ิมเติม 
คร้ังท่ี 3

163/07 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
บ้านแม่อาว  หมู่ท่ี 3  ต าบลนคร
เจดีย์อ าเภอป่าซาง  เช่ือม ต าบลน้ า
ดิบ  อ าเภอป่าซาง จังหวัดล าพูน

ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร 
ยาว 865  เมตร หรือมี
พ้ืนท่ีผิวจราจรไม่น้อย
กว่า 4,325 ตารางเมตร

1,996,000 1,996,000 อ าเภอป่าซาง กองช่าง

10 25/21 เพ่ิมเติม 
คร้ังท่ี 3

163/08 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านแม่อีไฮ  หมู่ท่ี 2  ต าบลศรีวิชัย
อ าเภอล้ี เช่ือมบ้านแม่หาด หมู่ท่ี 6 
 ต าบลป่าพลู       อ าเภอบ้านโฮ่ง  
จังหวัดล าพูน

ผิวจราจรกว้าง 4  เมตร
 ยาว 625  เมตร หรือ
มีพ้ืนท่ีผิวจราจรไม่น้อย
กว่า 2,500 ตารางเมตร

1,100,000 1,100,000         อ าเภอล้ี      
      อ าเภอบ้านโฮ่ง

กองช่าง
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
สถานท่ีด าเนินการล าดับท่ี หน่วย

ต าเนินการ
พ.ศ.2561แผน 4 ปี หน้า/

ล าดับ
หน้า/

ข้อบัญญัติ
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ

โครงการ/กิจกรรม
งบด าเนินการ งบประมาณ

ท่ีต้ังไว้
พ.ศ.2562

11 32/33 เพ่ิมเติม 
คร้ังท่ี 3

164/09 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก    
สายทางแพะดินแดง บ้านทุ่งหัวช้าง
 หมู่ท่ี 3 (เทศบาลต าบลทุ่งหัวช้าง) 
เช่ือมบ้านสันดอนมูล  หมู่ท่ี 11  
(อบต.ทุ่งหัวช้าง) ต าบลทุ่งหัวช้าง 
อ าเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดล าพูน

ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร 
ยาว 574  เมตร หรือมี
พ้ืนท่ีผิวจราจรไม่น้อย
กว่า 2,296 ตารางเมตร

1,160,000 1,160,000 อ าเภอทุ่งหัวช้าง กองช่าง

12 35/40 เพ่ิมเติม 
คร้ังท่ี 3

164/10 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก   
สายทางบ้านสบสะป้วด  หมู่ท่ี 14  
ต าบลทาสบเส้า เช่ือม บ้านท้องฝาย 
 หมู่ท่ี 1 ต าบลทากาศ  อ าเภอแม่ทา
 จังหวัดล าพูน

ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร 
ยาว 530  เมตร หรือมี
พ้ืนท่ีผิวจราจรไม่น้อย
กว่า 2,120 ตารางเมตร

995,000 995,000 อ าเภอแม่ทา กองช่าง

13 36/41 เพ่ิมเติม 
คร้ังท่ี 3

165/11 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก   
สายทางบ้านจ าตาเหิน   หมู่ท่ี 5 
(เทศบาลต าบลทาสบเส้า) ต าบล
ทาสบเส้า เช่ือมบ้านหนองยางฟ้า  
หมู่ท่ี 5  ต าบลทาทุ่งหลวง อ าเภอ
แม่ทา จังหวัดล าพูน

ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร 
ยาว 530  เมตร หรือมี
พ้ืนผิวจราจรไม่น้อยกว่า
 2,120 ตารางเมตร

1,000,000 1,000,000 อ าเภอแม่ทา กองช่าง

14 37/43 เพ่ิมเติม 
คร้ังท่ี 3

165/12 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายทางบ้านเกาะทราย  หมู่ท่ี 5     
(เทศบาลต าบลทากาศ)   ถึงบ้าน
หนองผ้ึง หมู่ท่ี 11 (เทศบาลต าบล  
  ทากาศเหนือ)  ต าบลทากาศ  
อ าเภอแม่ทา  จังหวัดล าพูน

ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร 
ยาว 590 เมตร หรือมี
พ้ืนท่ีผิวจราจรไม่น้อย
กว่า 2,360 ตารางเมตร

1,100,000 1,100,000 อ าเภอแม่ทา กองช่าง

15    37/44     
เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 3

166/13 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก   
สายทางบ้านดอยคร่ัง หมู่ท่ี 7      
ต าบลทาขุมเงิน อ าเภอแม่ทา เช่ือม
บ้านฝ่ังหม่ิน หมู่ท่ี 7  ต าบลเหมืองจ้ี
 อ าเภอเมืองล าพูน จังหวัดล าพูน

ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร 
ยาว 470  เมตร หรือมี
พ้ืนท่ีผิวจราจรไม่น้อย
กว่า 2,350 ตารางเมตร

1,100,000 1,100,000 อ าเภอแม่ทา     
อ าเภอเมืองล าพูน

กองช่าง
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
สถานท่ีด าเนินการล าดับท่ี หน่วย

ต าเนินการ
พ.ศ.2561แผน 4 ปี หน้า/

ล าดับ
หน้า/

ข้อบัญญัติ
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ

โครงการ/กิจกรรม
งบด าเนินการ งบประมาณ

ท่ีต้ังไว้
พ.ศ.2562

16    22/16    
เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 3

166/14 ก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่น สาย
ทางบ้านป่าหมุ้น  หมู่ท่ี 7 ต าบล
มะกอกเช่ือมบ้านหนองเงือก หมู่ท่ี 5
  ต าบลแม่แรง  อ าเภอป่าซาง  
จังหวัดล าพูน

ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร 
ยาว 2,158 เมตร หรือ
มีพ้ืนผิวจราจรไม่น้อย
กว่า 10,790ตาราง
เมตร

1,943,000 1,943,000 อ าเภอป่าซาง กองช่าง

17 27/26 เพ่ิมเติม 
คร้ังท่ี 3

167/15 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
สายทางบ้านห้วยแทงใต้  หมู่ท่ี 15 
 ต าบลบ้านโฮ่ง เช่ือมสนามกีฬาบ้าน 
  ทุ่งม่าน  หมู่ท่ี 4  ต าบลป่าพลู  
อ าเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดล าพูน

ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร 
ยาว 900 เมตร หรือมี
พ้ืนผิวจราจรไม่น้อยกว่า
 3,600 ตารางเมตร

1,700,000 1,700,000 อ าเภอบ้านโฮ่ง กองช่าง

18 31/31 เพ่ิมเติม 
คร้ังท่ี 3

167/16 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง
เทคโนโลยีหมู่บ้านครู บ้านศรีดอนชัย  
หมู่ท่ี 8  - บ้านสันมะนะ  หมู่ท่ี 10  
ต าบลบ้านธิ  อ าเภอบ้านธิ เช่ือมต าบล
มะเขือแจ้  และต าบลอุโมงค์  อ าเภอเมือง
ล าพูน  จังหวัดล าพูน

ผิวจราจรกว้าง 8 เมตร 
ยาว 215 เมตร หรือมี
พ้ืนผิวจราจรไม่น้อยกว่า
 1,720 ตารางเมตร

1,000,000 1,000,000 อ าเภอบ้านธิ     
อ าเภอเมืองล าพูน

กองช่าง

19 31/32   เพ่ิมเติม
 คร้ังท่ี 3

168/17 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก    
สายทางบ้านป่าเปา  หมู่ท่ี 2 –    
บ้านดอยเวียง หมู่ท่ี 9 ต าบลบ้านธิ  
เช่ือมต าบลห้วยยาบ อ าเภอบ้านธิ  
และต าบลมะเขือแจ้ อ าเภอเมือง
ล าพูน จังหวัดล าพูน

ผิวจราจรกว้าง 5-6 
เมตร ยาว 366  เมตร 
หรือมีพ้ืนท่ีผิวจราจรไม่
น้อยกว่า 2,000 ตาราง
เมตร

995,000 995,000 อ าเภอบ้านธิ     
อ าเภอเมืองล าพูน

กองช่าง

20 34/38 เพ่ิมเติม 
คร้ังท่ี 3

168/18 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก    
สายทางบ้านท่าหลุก  หมู่ท่ี 4 
ต าบลหนองล่อง  อ าเภอเวียงหนอง
ล่อง   เช่ือมบ้านหนองเขียด หมู่ท่ี 4
  ต าบลหนองปลาสะวาย  อ าเภอ
บ้านโฮ่ง  จังหวัดล าพูน

ผิวจราจรกว้าง  4 เมตร
 ยาว 575 เมตร หรือมี
พ้ืนท่ีผิวจราจรไม่น้อย
กว่า 2,300 ตารางเมตร

1,100,000 1,100,000       อ าเภอ         
เวียงหนองล่อง  
อ าเภอบ้านโฮ่ง

กองช่าง
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
สถานท่ีด าเนินการล าดับท่ี หน่วย

ต าเนินการ
พ.ศ.2561แผน 4 ปี หน้า/

ล าดับ
หน้า/

ข้อบัญญัติ
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ

โครงการ/กิจกรรม
งบด าเนินการ งบประมาณ

ท่ีต้ังไว้
พ.ศ.2562

21 25/22 เพ่ิมเติม 
คร้ังท่ี 3

169/19 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
สายทางบ้านชัยวงษา หมู่ท่ี 22 
บ้านพระบาทพัฒนา หมู่ท่ี 2    
ต าบลนาทราย  เช่ือม ต าบลล้ี   
อ าเภอล้ี  จังหวัดล าพูน

ผิวจราจรกว้าง 5 - 6 
เมตร หรือมีพ้ืนท่ีผิว
จราจรไม่น้อยกว่า 
3,903 ตารางเมตร

2,000,000 2,000,000 อ าเภอล้ี กองช่าง

22    30/29     
เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 3

169/20 ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบ
พาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Over 
Lay) สายทางบ้านห้วยแทงใต้  หมู่ท่ี
 15  ต าบลบ้านโฮ่ง เช่ือมต่อบ้าน
ห้วยแทงเหนือ หมู่ท่ี 5  ต าบลป่าพลู
  อ าเภอบ้านโฮ่ง  จังหวัดล าพูน

ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร 
ยาว 246  เมตร หรือมี
พ้ืนท่ีผิวจราจรไม่น้อย
กว่า 1,230 ตารางเมตร

770,000 770,000 อ าเภอบ้านโฮ่ง กองช่าง

23 26/24 เพ่ิมเติม 
คร้ังท่ี 3

170/21 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง
บ้านป่าจ้ี หมู่ท่ี 3  ต าบลป่าไผ่ เช่ือมบ้าน  
 วังดิน  หมู่ท่ี 4  (เทศบาลต าบลวังดิน)  
ต าบลล้ี อ าเภอล้ี  จังหวัดล าพูน

ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร 
ยาว 500  เมตร หรือมี
พ้ืนท่ีผิวจราจรไม่น้อย
กว่า 2,000 ตารางเมตร

1,000,000 1,000,000 อ าเภอล้ี กองช่าง

24 43/01 เพ่ิมเติม 
คร้ังท่ี 3

170/22 ก่อสร้างคลองส่งน้ าคอนกรีตเสริม
เหล็กบ้านปางส้าน  หมู่ท่ี 5  ต าบล
ดงด า อ าเภอล้ี  จังหวัดล าพูน

กว้าง 1.50เมตร        
 ลึก 1.50 เมตร         
 ยาว 208  เมตร

1,100,000 1,100,000 อ าเภอล้ี กองช่าง

25 39/48    
เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 3

170/23 ก่อสร้างท่อลอดเหล่ียมคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านผาด่าน  หมู่ท่ี 10 เช่ือม 
บ้านแม่สะแง๊ะ หมู่ท่ี 15  ต าบลทา
กาศ อ าเภอแม่ทา  จังหวัดล าพูน

กว้าง  3 เมตร           
ยาว 3  เมตร

1,300,000 1,300,000 อ าเภอแม่ทา กองช่าง     

26 38/45 เพ่ิมเติม 
คร้ังท่ี 3

171/24 ก่อสร้างวางท่อระบายน้ าคอนกรีต
เสริมเหล็ก พร้อมบ่อพักคอนกรีต
เสริมเหล็กบริเวณซอย 17  หมู่ท่ี 
10 บ้านชัยสถาน  ต าบลอุโมงค์ 
เช่ือม     ต าบลเหมืองง่า อ าเภอ
เมืองล าพูน  จังหวัดล าพูน

ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง  
 1 เมตร  ยาว  388  
เมตร

2,300,000 2,300,000 อ าเภอเมืองล าพูน กองช่าง
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
สถานท่ีด าเนินการล าดับท่ี หน่วย

ต าเนินการ
พ.ศ.2561แผน 4 ปี หน้า/

ล าดับ
หน้า/

ข้อบัญญัติ
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ

โครงการ/กิจกรรม
งบด าเนินการ งบประมาณ

ท่ีต้ังไว้
พ.ศ.2562

27 40/01 เพ่ิมเติม 
คร้ังท่ี 3

171/25 ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก
ข้ามห้วยหยวก บ้านผาลาดเหนือ 
หมู่ท่ี 15 ต าบลนาทราย  อ าเภอล้ี  
จังหวัดล าพูน

ผิวจราจรกว้าง 4  เมตร
 ยาว 10  เมตร

1,000,000 1,000,000 อ าเภอล้ี กองช่าง

28 40/02 เพ่ิมเติม 
คร้ังท่ี 3

171/26 ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก
ข้ามห้วยน้ าแม่หาด บ้านหนองมะล้อ
 หมู่ท่ี 2  ต าบลแม่ลาน  อ าเภอล้ี  
จังหวัดล าพูน

ผิวจราจรกว้าง 4  เมตร
 ยาว 10  เมตร

1,100,000 1,100,000 อ าเภอล้ี กองช่าง

29 41/03 เพ่ิมเติม 
คร้ังท่ี 3

172/27 ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก 
 สายทางดงสนาม  ต าบลก้อ  
อ าเภอล้ี จังหวัดล าพูน

ผิวจราจรกว้าง 7 เมตร 
ยาว 12  เมตร

1,500,000 1,500,000 อ าเภอล้ี กองช่าง

30 41/04    
เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 3

172/28 ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก
ข้ามห้วยแม่สม บ้านหนองหล่ม  หมู่
ท่ี 8 ต าบลศรีบัวบาน อ าเภอเมือง
ล าพูน จังหวัดล าพูน

ผิวจราจรกว้าง  5  
เมตรยาว  18  เมตร

1,500,000 1,500,000 อ าเภอเมืองล าพูน กองช่าง

31 15/03    
เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 3

173/02 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางผิวจราจร
แบบพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Over 
Lay) สายทางบ้านหลุก  หมู่ท่ี 8  เช่ือม
บ้าน   ป่าขาม หมู่ท่ี 5  ต าบลเหมืองง่า  
เช่ือมต าบลหนองช้างคืน  อ าเภอเมือง
ล าพูน  จังหวัดล าพูน

ผิวจราจรกว้าง 4  เมตร
 ยาว 1,583  เมตร 
หรือมีพ้ืนท่ีผิวจราจรไม่
น้อยกว่า 6,332 ตาราง
เมตร

3,000,000 3,000,000 อ าเภอเมืองล าพูน กองช่าง

32 16/05    
เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 3

173/03 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางผิวจราจร
แบบพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Over 
Lay) สายทางบ้านหนองเส้ง หมู่ท่ี 4       
       ต าบลในเมือง  เช่ือมบ้านหนองมูล 
หมู่ท่ี 4ต าบลประตูป่า  อ าเภอเมืองล าพูน
 จังหวัดล าพูน

ผิวจราจรกว้าง 7.50 
เมตร ยาว 403 เมตร  
หรือมีพ้ืนผิวจราจรไม่
น้อยกว่า 3,022.50 
ตารางเมตร

1,400,000 1,400,000 อ าเภอเมืองล าพูน กองช่าง
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
สถานท่ีด าเนินการล าดับท่ี หน่วย

ต าเนินการ
พ.ศ.2561แผน 4 ปี หน้า/

ล าดับ
หน้า/

ข้อบัญญัติ
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ

โครงการ/กิจกรรม
งบด าเนินการ งบประมาณ

ท่ีต้ังไว้
พ.ศ.2562

33 17/06    
เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 3

174/04 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางผิว
จราจรแบบพาราแอสฟัลท์ติกคอนก
รีต (Over Lay) สายทางบ้านเส้ง 
หมู่ท่ี 7 ต าบลบ้านแป้น เช่ือมบ้าน
สันมะโก  หมู่ท่ี 4 (เทศบาลต าบลท่า
เชียงทอง) ต าบลบ้านแป้น อ าเภอ
เมืองล าพูน จังหวัดล าพูน

กว้าง 5 เมตร ยาว 345
 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีผิว
จราจรไม่น้อยกว่า 
1,725 ตารางเมตร

800,000 800,000 อ าเภอเมืองล าพูน กองช่าง

34 19/09    
เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 3

174/05 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางผิว
จราจรแบบพาราแอสฟัลท์ติกคอนก
รีต (Over Lay) สายทางบ้านเหมือง
จ้ีใหม่หมู่ท่ี 8  ต าบลเหมืองจ้ี  เช่ือม
บ้านแป้น หมู่ท่ี 6 ต าบลบ้านแป้น  
อ าเภอเมืองล าพูน   จังหวัดล าพูน

ผิวจราจรกว้าง 4.50  
เมตร ยาว 254 เมตร 
หรือมีพ้ืนท่ีผิวจราจรไม่
น้อยกว่า 1,143 ตาราง
เมตร

531,000 531,000 อ าเภอเมืองล าพูน กองช่าง

35 19/10    
เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 3

175/06 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางผิว
จราจรแบบพาราแอสฟัลท์ติกคอนก
รีต (Over Lay) สายทางบ้านกอข่อย
     หมู่ท่ี 6  ต าบลหนองหนาม  
เช่ือมบ้านหนองเต่า หมู่ท่ี 3  ต าบล
บ้านแป้น  อ าเภอเมืองล าพูน  
จังหวัดล าพูน

ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร 
ยาว 586  เมตร หรือมี
พ้ืนท่ีผิวจราจรไม่น้อย
กว่า 2,344 ตารางเมตร

1,100,000 1,100,000 อ าเภอเมืองล าพูน กองช่าง

36 20/11    
เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 3

175/07 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางผิว
จราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Over 
Lay) สายทางบ้านหนองซิว  หมู่ท่ี 
13 ต าบลป่าสัก เช่ือมบ้านป่าขาม 
หมู่ท่ี 5 ต าบลเวียงยอง  อ าเภอ
เมืองล าพูน  จังหวัดล าพูน

ผิวจราจรกว้าง 5-6 
เมตร ยาว 858  เมตร 
หรือมีพ้ืนท่ีผิวจราจรไม่
น้อยกว่า 4,573 ตาราง
เมตร

2,132,000 2,132,000 อ าเภอเมืองล าพูน กองช่าง
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
สถานท่ีด าเนินการล าดับท่ี หน่วย

ต าเนินการ
พ.ศ.2561แผน 4 ปี หน้า/

ล าดับ
หน้า/

ข้อบัญญัติ
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ

โครงการ/กิจกรรม
งบด าเนินการ งบประมาณ

ท่ีต้ังไว้
พ.ศ.2562

37 21/14    
เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 3

176/08 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางผิว
จราจรแบบพาราแอสฟัลท์ติกคอนก
รีต (Over Lay) สายทางบ้านก้อง  
หมู่ท่ี 5ต าบลปากบ่อง เช่ือมบ้านสัน
นา หมู่ท่ี1ต าบลป่าซาง  อ าเภอป่า
ซาง จังหวัดล าพูน

ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร 
ยาว 431  เมตร หรือมี
พ้ืนท่ีผิวจราจรไม่น้อย
กว่า 2,155 ตารางเมตร

990,000 990,000 อ าเภอป่าซาง กองช่าง

38 23/18    
เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 3

176/09 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางผิว
จราจรแบบพาราแอสฟัลท์ติกคอนก
รีต (Over Lay) สายทางบ้านวังกู่  
ต าบลน้ าดิบ  อ าเภอป่าซาง  จังหวัด
ล าพูน เช่ือมต าบลดอยหล่อ อ าเภอ
ดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่

ผิวจราจรกว้าง 5-6
เมตรยาว 821 เมตร 
หรือมีพ้ืนท่ีผิวจราจรไม่
น้อยกว่า 4,351 ตาราง
เมตร

1,995,000 1,995,000      อ าเภอป่าซาง  
   อ าภอดอยหล่อ

กองช่าง

39 24/20    
เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 3

177/10 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางผิว
จราจรแบบพาราแอสฟัลท์ติกคอนก
รีต(Over Lay) สายทางบ้านปวงค า 
      หมู่ท่ี 9  เทศบาลต าบลล้ี เช่ือม
เทศบาลต าบลวังดิน  อ าเภอล้ี  
จังหวัดล าพูน

ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร 
ยาว 940  เมตร หรือมี
พ้ืนท่ีผิวจราจรไม่น้อย
กว่า 4,700 ตารางเมตร

2,300,000 2,300,000 อ าเภอล้ี กองช่าง

40 26/23    
เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 3

177/11 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางผิวจราจร
แบบพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Over 
Lay) สายทางบ้านป่าไผ่  หมู่ท่ี 1  ต าบล
ป่าไผ่ เช่ือม บ้านไร่  หมู่ท่ี 2 ต าบลแม่ตืน 
      อ าเภอล้ี  จังหวัดล าพูน

ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร 
ยาว 788  เมตร หรือมี
พ้ืนท่ีผิวจราจรไม่น้อย
กว่า 3,016 ตารางเมตร

1,630,000 1,630,000 อ าเภอล้ี กองช่าง
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
สถานท่ีด าเนินการล าดับท่ี หน่วย

ต าเนินการ
พ.ศ.2561แผน 4 ปี หน้า/

ล าดับ
หน้า/

ข้อบัญญัติ
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ

โครงการ/กิจกรรม
งบด าเนินการ งบประมาณ

ท่ีต้ังไว้
พ.ศ.2562

41 32/34    
เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 3

178/12 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางผิว
จราจรแบบพาราแอสฟัลท์ติกคอนก
รีต(Over Lay) สายทางบ้านใหม่จ
ริญญา หมู่ท่ี 8  (เทศบาลต าบลทุ่ง
หัวช้าง)ต าบลทุ่งหัวช้าง  อ าเภอทุ่ง
หัวช้าง  เช่ือมบ้านหนองผ า  หมู่ท่ี 
10  (องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่ง
หัวช้าง) ต าบลทุ่งหัวช้าง  อ าเภอทุ่ง
หัวช้าง จังหวัดล าพูน

ผิวจราจรกว้าง 5  เมตร
 ยาว 435  เมตร หรือ
มีพ้ืนผิวจราจรไม่น้อย
กว่า 2,175 ตารางเมตร

1,000,000 1,000,000 อ าเภอทุ่งหัวช้าง กองช่าง

42 33/35    
เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 3

178/13 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางผิว
จราจรแบบพาราแอสฟัลท์ติกคอนก
รีตสายทางบ้านใหม่ไม้สลี หมู่ท่ี 12 
 - บ้านศรีดงเย็น  ต าบลตะเคียนปม 
เช่ือมต าบลทุ่งหัวช้าง  อ าเภอทุ่งหัว
ช้าง  จังหวัดล าพูน

ผิวจราจรกว้าง 6 เมตร 
ยาว 261  เมตร หรือมี
พ้ืนผิวจราจรไม่น้อยกว่า
 1,566 ตารางเมตร

1,100,000 1,100,000 อ าเภอทุ่งหัวช้าง กองช่าง

43 15/02    
เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 3

179/14 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางผิว
จราจรแบบพาราแอสฟัลท์ติกคอนก
รีต(Over Lay) สายทางบ้านสะแล่ง 
     หมู่ท่ี 2 - ดอยขะม้อ ต าบล
มะเขือแจ้เช่ือมต าบลบ้านกลาง 
อ าเภอเมืองล าพูน

ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร 
ยาว 850  เมตร หรือมี
พ้ืนผิวจราจรไม่น้อยกว่า
 4,250 ตารางเมตร

2,000,000 2,000,000 อ าเภอเมืองล าพูน กองช่าง

44 17/07    
เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 3

179/15 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางผิว
จราจรแบบพาราแอสฟัลท์ติกคอนก
รีต (Over Lay) สายทางบ้านสัน
มะกรูด  หมู่ท่ี 2 (เทศบาลต าบลท่า
เชียงทอง)เช่ือมบ้านหนองเต่า   หมู่ท่ี
 3 (เทศบาลต าบลบ้านแป้น)  
ต าบลบ้านแป้น อ าเภอเมืองล าพูน  
 จังหวัดล าพูน

ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร 
ยาว 345  เมตร หรือมี
พ้ืนท่ีผิวจราจรไม่น้อย
กว่า 1,725 ตารางเมตร

800,000 800,000 อ าเภอเมืองล าพูน กองช่าง
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
สถานท่ีด าเนินการล าดับท่ี หน่วย

ต าเนินการ
พ.ศ.2561แผน 4 ปี หน้า/

ล าดับ
หน้า/

ข้อบัญญัติ
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ

โครงการ/กิจกรรม
งบด าเนินการ งบประมาณ

ท่ีต้ังไว้
พ.ศ.2562

45 23/17    
เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 3

180/16 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางผิว
จราจรแบบพาราแอสฟัลท์ติกคอนก
รีต(Over Lay) สายทางบ้านสารภี
ชัย  หมู่ท่ี 12  ต าบลท่าตุ้ม  เช่ือม
บ้านหนองเงือก หมู่ท่ี 5 ต าบลแม่
แรง อ าเภอป่าซาง จังหวัดล าพูน

ผิวจราจรกว้าง 4-6 
เมตร ยาว 863  เมตร 
หรือมีพ้ืนท่ีผิวจราจรไม่
น้อยกว่า 4,765 ตาราง
เมตร

2,200,000 2,200,000 อ าเภอป่าซาง กองช่าง

46 27/25    
เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 3

180/17 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางผิว
จราจรพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
(Over Lay)  สายทางบ้านหนอง
เขียด  หมู่ท่ี 4 ต าบลหนองปลาสะ
วาย  อ าเภอบ้านโฮ่ง เช่ือมบ้านท่า
หลุก      หมู่ท่ี 4  ต าบลหนองล่อง 
 อ าเภอเวียงหนองล่อง  จังหวัดล าพูน

ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร 
ยาว 730  เมตร หรือมี
พ้ืนท่ีผิวจราจรไม่น้อย
กว่า 2,920 ตารางเมตร

1,500,000 1,500,000 อ าเภอบ้านโฮ่ง 
อ าเภอเวียงหนอง

ล่อง

กองช่าง

47 28/27    
เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 3

181/18 เสริมผิวถนนลาดยางผิวจราจรแบบ
พาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Over 
Lay)สายทางบ้านม่วงโตน หมู่ท่ี 1   
  บ้านเหล่าหมุ้น หมู่ท่ี 10 ต าบล
เหล่ายาว  เช่ือมบ้านห้วยห้า  หมู่ท่ี 
7  ต าบลบ้านโฮ่ง  อ าเภอบ้านโฮ่ง  
จังหวัดล าพูน

ผิวจราจรกว้าง 4-5 
เมตร ยาว 1,610  
เมตร หรือมีพ้ืนท่ีผิว
จราจรไม่น้อยกว่า 
7,274 ตารางเมตร

3,280,000 3,280,000 อ าเภอบ้านโฮ่ง กองช่าง

48 30/30    
เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 3

181/19 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางผิว
จราจรแบบพาราแอสฟัลท์ติกคอนก
รีต (Over Lay) สายทางบ้านห้วยไซ
    คันคลองชลประทาน (4L– 3R 
LMC )หมู่ท่ี 14 เช่ือมบ้านป่าตึง  
หมู่ท่ี 5 ต าบลห้วยยาบ  อ าเภอ
บ้านธิ  จังหวัดล าพูนเช่ือมอ าเภอสัน
ก าแพง  จังหวัดเชียงใหม่

ผิวจราจรกว้าง 4-5 
เมตร ยาว 728  เมตร 
หรือมีพ้ืนท่ีผิวจราจรไม่
น้อยกว่า 3,247 ตาราง
เมตร

1,700,000 1,700,000 อ าเภอบ้านธิ กองช่าง
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
สถานท่ีด าเนินการล าดับท่ี หน่วย

ต าเนินการ
พ.ศ.2561แผน 4 ปี หน้า/

ล าดับ
หน้า/

ข้อบัญญัติ
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ

โครงการ/กิจกรรม
งบด าเนินการ งบประมาณ

ท่ีต้ังไว้
พ.ศ.2562

49 29/28    
เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 3

182/20 เสริมผิวจราจรแบบพาราแอสฟัลท์
ติก  คอนกรีต  (Over Lay) พร้อม
รางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายทางบ้านโฮ่ง หมู่ท่ี 2 (เทศบาล
ต าบลบ้านโฮ่ง) เช่ือมบ้านห้วยกาน  
หมู่ท่ี 1 ต าบลบ้านโฮ่ง (องค์การ
บริหารส่วนต าบลเวียงกานต์) 
อ าเภอบ้านโฮ่ง  จังหวัดล าพูน

ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร 
ยาว 137  เมตร หรือมี
พ้ืนท่ีผิวจราจรไม่น้อย
กว่า 548 ตารางเมตร

1,000,000 1,000,000 อ าเภอบ้านโฮ่ง กองช่าง

50 33/36   เพ่ิมเติม
 คร้ังท่ี 3

182/21 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางผิว
จราจรแบบพาราแอสฟัลท์ติกคอนก
รีต (Over Lay) สายทางบ้านวังหมุ้น
      หมู่ท่ี 7  ต าบลวังผาง  เช่ือม
ต าบลหนองล่อง อ าเภอเวียงหนอง
ล่อง  จังหวัดล าพูน

ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร 
ยาว 550 เมตร หรือมี
พ้ืนท่ีผิวจราจรไม่น้อย
กว่า 2,750 ตารางเมตร

1,410,000 1,410,000 อ าเภอเวียงหนอง
ล่อง

กองช่าง

51 34/37    
เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 3

183/22 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางผิว
จราจรแบบพาราแอสฟัลท์ติกคอนก
รีต (Over Lay) สายทางบ้านหนอง
ยวง  หมู่ท่ี 3  ต าบลหนองยวง  
อ าเภอเวียงหนองล่อง เช่ือมต าบล
น้ าดิบ  อ าเภอป่าซาง  จังหวัดล าพูน

ผิวจราจรกว้าง4-5 
เมตร ยาว 553  เมตร 
หรือมีพ้ืนท่ีผิวจราจรไม่
น้อยกว่า 2,227 ตาราง
เมตร

1,070,000 1,070,000         อ าเภอ       
   เวียงหนองล่อง

อ าเภอป่าซาง

กองช่าง

52 36/42    
เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 3

183/23 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางผิว
จราจรแบบพาราแอสฟัลท์ติกคอนก
รีต (Over Lay) สายทางบ้านหนอง
ยางฟ้า  หมู่ท่ี 5  ต าบลทาทุ่งหลวง  
เช่ือมบ้านร้องเรือ หมู่ท่ี 6  ต าบล
ทาสบเส้า (ทต.ทาสบชัย)  อ าเภอ
แม่ทา จังหวัดล าพูน

ผิวจราจรกว้าง 8 เมตร 
ยาว 300  เมตร หรือมี
พ้ืนท่ีผิวจราจรไม่น้อย
กว่า 2,400 ตารางเมตร

1,100,000 1,100,000 อ าเภอแม่ทา กองช่าง
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
สถานท่ีด าเนินการล าดับท่ี หน่วย

ต าเนินการ
พ.ศ.2561แผน 4 ปี หน้า/

ล าดับ
หน้า/

ข้อบัญญัติ
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ

โครงการ/กิจกรรม
งบด าเนินการ งบประมาณ

ท่ีต้ังไว้
พ.ศ.2562

53 38/46    
เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 3

184/24 ขยายผิวจราจรพร้อมวางท่อระบายน้ า
คอนกรีตเสริมเหล็ก (มอก.ช้ัน 3)  สาย
ทางบ้านน้ าโค้ง  หมู่ท่ี 5 ต าบลหนองช้าง
คืน เช่ือมต าบลประตูป่า อ าเภอเมือง
ล าพูน จังหวัดล าพูน

ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 
0.60 เมตร  ยาว 766 
เมตร

2,242,000 2,242,000 อ าเภอเมืองล าพูน กองช่าง

54 35/39    
เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 3

184/25 เสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนก
รีต (Over Lay) สายทางบ้านทาร้อง
เรือ(เทศบาลต าบลทาสบเส้า) หมู่ท่ี 
6 ต าบลทาสบเส้า  เช่ือมบ้านกอลุง 
 (เทศบาลต าบลทาสบชัย) หมู่ท่ี 10 
 ต าบลทาสบเส้า  อ าเภอแม่ทา  
จังหวัดล าพูน

ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร 
ยาว 545  เมตร หรือมี
พ้ืนท่ีผิวจราจรไม่น้อย
กว่า 2,180 ตารางเมตร

912,000 912,000 อ าเภอแม่ทา กองช่าง

55 42/06    
เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 3

185/26 ปรับปรุงสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก 
พร้อมก่อสร้างก าแพงกันดินป้องกัน การ
กัดเซาะ และถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายทางบ้านดงข้ีเหล็ก หมู่ท่ี 5 ต าบลศรี
เต้ีย   เช่ือมบ้านท้องฝาย  ต าบลเหล่ายาว
 อ าเภอบ้านโฮ่ง

ขนาดกว้าง  5  เมตร  
ยาว  5.50  เมตร

2,100,000 2,100,000 อ าเภอบ้านโฮ่ง กองช่าง

56 39/39    
เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 3

186/28 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางผิว
จราจรแบบพาราแอสฟัลท์ติกคอนก
รีต(Over Lay)  ถนนถ่ายโอนฯ 
ลพ.ถ 10003 สายทางบ้านแม่สาร
บ้านตอง-บ้านล้อง (ท่าจักร) ต าบล
เวียงยอง อ าเภอเมืองล าพูน จังหวัด
ล าพูน

ผิวจราจรกว้าง 6 เมตร 
ยาว 1,055  เมตร 
หรือมีพ้ืนท่ีผิวจราจรไม่
น้อยกว่า 6,330 ตาราง
เมตร

3,000,000 3,000,000 อ าเภอเมืองล าพูน กองช่าง

57 14/01    
เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 3

185/27 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางผิวจราจร
แบบพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Over 
Lay)บริเวณถนนล าพูน – ป่าซาง (ช่วงโค้ง
ครูบา-หน้าส านักงานทรัพยากรธรรมชาติ 
และส่ิงแวดล้อมจังหวัดล าพูน) ต าบลใน
เมือง เช่ือมต าบลต้นธง อ าเภอเมืองล าพูน 
 จังหวัดล าพูน

ผิวจราจรกว้าง 9-17 
เมตร ยาว 692  เมตร 
หรือมีพ้ืนท่ีผิวจราจรไม่
น้อยกว่า 8,150ตาราง
เมตร

3,744,000 3,744,000 อ าเภอเมืองล าพูน กองช่าง
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
สถานท่ีด าเนินการล าดับท่ี หน่วย

ต าเนินการ
พ.ศ.2561แผน 4 ปี หน้า/

ล าดับ
หน้า/

ข้อบัญญัติ
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ

โครงการ/กิจกรรม
งบด าเนินการ งบประมาณ

ท่ีต้ังไว้
พ.ศ.2562

58 18/08    
เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 3

186/29 ช่วงท่ี 1  บ้านป่าตอง
หนองจาง  หมู่ท่ี 11  
ผิวจราจรกว้าง  8  
เมตรยาว  400  เมตร

2,000,000 2,000,000 กองช่าง

ช่วงท่ี 2  บ้านเหมืองจ้ี 
 หมู่ท่ี 1 ต าบลเหมืองจ้ี 
 อ าเภอเมืองล าพูน  
จังหวัดล าพูน ผิวจราจร
กว้าง  6 - 8  เมตร     
ยาว 585  เมตร หรือมี
พ้ืนท่ีผิวจราจรไม่น้อย
กว่า 4,380 ตารางเมตร

59 265/03 187/01 ค่าจ้างเหมาการจัดการขยะอันตรายจาก
ชุมชนของจังหวัดล าพูน

ด าเนินการจ้างเหมาการ
จัดการขยะอันตรายจาก
ชุมชนของจังหวัดล าพูน

500,000 500,000 จังหวัดล าพูน กองช่าง

60 204/01 172/01 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนท่ีอยู่ในความ
รับผิดชอบของ อบจ.ล าพูน

ปรับปรุงซ่อมแซมถนน
ท่ีอยู่ในความรับผิดชอบ
ของอบจ. พร้อม
เบิกจ่ายแล้วเสร็จ

     3,000,000 3,000,000 อบจ.ล าพูน กองช่าง

61 12/02 เพ่ิมเติม 
คร้ังท่ี 3

153/01 1. ขออนุมัติด าเนิน
กิจกรรมเพ่ือจัดท าแหล่ง
เรียนรู้เก่ียวกับข้อมูล
ด้านต่าง ๆ ด้านภาษาจีน

1,000,000 อบจ.ล าพูน กองการ
คึกษาฯ

2. อุดหนุนส านักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 35

1,000,000

ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางผิวจราจร
แบบพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(Over 
Lay) สายทางบ้านกู่เส้า  หมู่ท่ี 2 ต าบล
เหมืองจ้ี  อ าเภอเมืองล าพูน เช่ือมบ้าน
ฉางข้าวน้อย  หมู่ท่ี 4  ต าบลป่าซาง  
อ าเภอป่าซาง  จังหวัดล าพูน

โครงการพัฒนาศูนย์จีนศึกษาวัฒนธรรม
อาเซียนสู่มาตรฐานสากล
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
สถานท่ีด าเนินการล าดับท่ี หน่วย

ต าเนินการ
พ.ศ.2561แผน 4 ปี หน้า/

ล าดับ
หน้า/

ข้อบัญญัติ
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ

โครงการ/กิจกรรม
งบด าเนินการ งบประมาณ

ท่ีต้ังไว้
พ.ศ.2562

62  12/01เพ่ิมเติม 
คร้ังท่ี 3

187/01 โครงการขยายเขตระบบจ าหน่ายไฟฟ้าใน
การติดต้ังหม้อแปลงเข้าพ้ืนท่ีเหมืองล้ี มีรัก
 ต าบลล้ี (อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
สาขาอ าเภอล้ี)

1. ท าหนังสือแจ้งการ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขา
อ าเภอล้ี เร่ืองการ
สนับสนุนเงินอุดหนุน

838,200 อ าเภอล้ี กองแผนฯ

2. การไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค สาขาอ าเภอล้ี 
แจ้งขอรับเงิน
งบประมาณอุดหนุน 
พร้องลงนามบันทึก
ข้อตกลง

3. องค์การบริหารส่วน
จังหวัดล าพูน เบิกจ่าย
งบเงินอุดหนุนให้การ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาล้ี

838,200

4. การไฟฟ้าฯ 
ด าเนินการติดต้ังหม้อ
แปลง

5. การไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค สาขาล้ี รายงาน
ผลการด าเนินงาน

6. กองแผนฯรายงาน
ผลการด าเนินงานให้
ผู้บริหารทราบ

90,503,200รวมตามแผนงานเคหะและชุมชน   62    โครงการ
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
สถานท่ีด าเนินการล าดับท่ี หน่วย

ต าเนินการ
พ.ศ.2561แผน 4 ปี หน้า/

ล าดับ
หน้า/

ข้อบัญญัติ
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ

โครงการ/กิจกรรม
งบด าเนินการ งบประมาณ

ท่ีต้ังไว้
พ.ศ.2562

1 217/02 203/01  1. กิจกรรมการประชุม
เครือข่ายด้านการ
ท่องเท่ียวเพ่ือการจัดท า
แผนยุทธศาสตร์หรือ
แผนแม่บทด้านการ
ท่องเท่ียวร่วมกันของ
ทุกภาคส่วน เพ่ือน าสู่
การพัฒนาการ
ท่องเท่ียวของจังหวัด
ล าพูน

          50,000 2,000,000   พ้ืนท่ี 8 อ าเภอ
ในจังหวัดล าพูน

ส านักปลัดฯ

 2. กิจกรรมส ารวจและ
พัฒนาแหล่งท่องเท่ียว
ในจังหวัดล าพูนท้ัง 8 
อ าเภอเพ่ือพัฒนาเป็น
แหล่งท่องเท่ียวเช่ือมโยง
เส้นทางท่องเท่ียว
ร่วมกับกลุ่มท่องเท่ียว
อ่ืนๆ

          50,000

 3. กิจกรรมฝึกอบรม
และศึกษาดูงานเพ่ือเพ่ิม
ศักยภาพบุคลากรด้าน
การท่องเท่ียวด้านการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพ่ือการท่องเท่ียว

       250,000

          - แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

โครงการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเท่ียว
ในจังหวัดล าพูน
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
สถานท่ีด าเนินการล าดับท่ี หน่วย

ต าเนินการ
พ.ศ.2561แผน 4 ปี หน้า/

ล าดับ
หน้า/

ข้อบัญญัติ
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ

โครงการ/กิจกรรม
งบด าเนินการ งบประมาณ

ท่ีต้ังไว้
พ.ศ.2562

 4. กิจกรรมฝึกอบรม
และศึกษาดูงานเพ่ือ
เพ่ิมประสบการณ์และ
เพ่ิมศักยภาพการ
บริหารจัดการชุมชน
ท่องเท่ียวของบุคลากร
ด้านการท่องเท่ียว/
ชุมชนท่องเท่ียวในพ้ืนท่ี
จังหวัดล าพูน

       250,000

 5. การจัดท าส่ือ
ประชาสัมพันธ์การ
ท่องเท่ียว 

       650,000

 6. กิจกรรมส่งเสริม
การตลาดท่องเท่ียว
จังหวัดล าพูน

       750,000

2,000,000

92,503,200

รวมตามแผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 1   โครงการ

รวมตามยุทธศาสตร์   63  โครงการ
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4   เมืองแห่งคุณภาพชีวิต

1 231/07 191/10 1. จัดนิทรรศการ
เผยแพร่
ประชาสัมพันธ์สินค้าท่ี
ได้รับการข้ึนทะเบียน
ส่ิงบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ 
(GI) ในงานต่าง ๆ

100,000 200,000    สถาบันผ้าทอมือ 
    หริภุญชัย

กอง
การศึกษาฯ

2.จัดท าวารสาร 
หนังสือ แผ่นพับและ
เอกสารต่าง ๆ ท่ี
เก่ียวข้องกับการ
ประชาสัมพันธ์สินค้าท่ี
ได้รับการข้ึนระเบียน
ส่ิงบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ 
(GI) ของจังหวัดล าพูน

100,000

3. สรุป วิเคราะห์ผล
การด าเนินงาน
โครงการท้ังหมด

2 229/01 190/08 โครงการส่งเสริมพัฒนาและยกระดับสินค้า
ทุนทางวัฒนธรรมชุมชนของจังหวัดล าพูน

 1. ประชุมเจ้าหน้าท่ี
ผู้รับผิดชอบทุนทาง
วัฒนธรรม

           10,000 100,000 พ้ืนท่ี 8 อ าเภอใน
จังหวัดล าพูน

ส านักปลัดฯ

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองวัฒนธรรม สู่เศรษฐกิจชุมชนสร้างสรรค์

ล าดับท่ี พ.ศ.2562แผน 4 ปี 
หน้า/ล าดับ

หน้า/
ข้อบัญญัติ

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม

สถานท่ีด าเนินการ หน่วย
ต าเนินการ

พ.ศ.2561งบประมาณ
ท่ีต้ังไว้

งบด าเนินการ

          - แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์
ภายใต้ส่ิงบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์(GI) และ
สินค้า OTOP จังหวัดล าพูน ท้ังในและ
ต่างประเทศ

     ด้านบริการชุมชนและสังคม
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ล าดับท่ี พ.ศ.2562แผน 4 ปี 

หน้า/ล าดับ
หน้า/

ข้อบัญญัติ
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ

โครงการ/กิจกรรม
สถานท่ีด าเนินการ หน่วย

ต าเนินการ
พ.ศ.2561งบประมาณ

ท่ีต้ังไว้
งบด าเนินการ

 2.ประชุมหารือการ
ขับเคล่ือนโครงการฯ
ร่วมกับหน่วยงานอ่ืน

           10,000

 3. กิจกรรมพัฒนา
และส่งเสริมสินค้าทุน
ทางวัฒนธรรมชุมชน
ของจังหวัดล าพูน

           60,000

 4. ติดตามและ
ประเมินผล

           20,000

3 11/01 
เพ่ิมเติม คร้ังท่ี

 3

190/07  1. โครงการส่งเสริม
การข้ึนทะเบียน GI 
ล าไยอบแห้งเน้ือสีทอง
ล าพูน

10,000           200,000 พ้ืนท่ี 8 อ าเภอใน
จังหวัดล าพูน

ส านักปลัดฯ

 2. โครงการส่งเสริม
การข้ีนทะเบียน GI 
ล าไยเบ้ียวเขียวล าพูน

50,000           อ าเภอเมืองล าพูน

 3. โครงการส่งเสริม
การข้ึนทะเบียน GI ผ้า
ตีนจกโหล่งล้ีล าพูน

10,000           อ าเภอล้ี

 4. โครงการส่งเสริม
การข้ึนทะเบียน GI 
มะม่วงมหาชนกอ าเภอล้ี

10,000           อ าเภอล้ี

โครงการส่งเสริมการข้ึนทะเบียนส่ิงบ่งช้ี
ทางภูมิศาสตร์ (GI)  สินค้าทุนทาง
วัฒนธรรมชุมชนจังหวัดล าพูน
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ล าดับท่ี พ.ศ.2562แผน 4 ปี 

หน้า/ล าดับ
หน้า/

ข้อบัญญัติ
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ

โครงการ/กิจกรรม
สถานท่ีด าเนินการ หน่วย

ต าเนินการ
พ.ศ.2561งบประมาณ

ท่ีต้ังไว้
งบด าเนินการ

 5. โครงการส่งเสริม
การข้ึนทะเบียน GI 
หม้อดินสันเหมือง

10,000           อ าเภอเวียงหนอง
ล่อง

 6. ประชุม/ฝึกอบรม/
การศึกษาดูงานเพ่ือ
เพ่ิมพูนทักษะองค์
ความรู้ของเจ้าหน้าท่ี
และผู้เก่ียวข้องในเร่ือง
การข้ึนทะเบียนส่ิง
บ่งช้ีทางภูมิศาสตร์

110,000         พ้ืนท่ี 8 อ าเภอใน
จังหวัดล าพูน

4 230/03 189/04 โครงการช่ือบ้านนามเมืองสู่ทุนทาง
วัฒนธรรมชุมชน

 1. กิจกรรมการ
ฝึกอบรมสัมมนาและ
กิจกรรมอ่ืนๆ   ท่ี
เก่ียวข้อง

1,000,000      1,000,000   พ้ืนท่ี 8 อ าเภอ  
ในจังหวัดล าพูน

ส านักปลัดฯ

 2. ประชุมสรุปผล
การด าเนินงาน เพ่ือ
วางแผนการจัดท า
งบประมาณในปีถัดไป

อบจ.ล าพูน

 3. การติดตาม
ประเมินผล เพ่ือการ
พัฒนาต่อยอดใน
ปีงบประมาณถัดไป

อบจ.ล าพูน

1,500,000

          - แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน   4   โครงการ
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ล าดับท่ี พ.ศ.2562แผน 4 ปี 

หน้า/ล าดับ
หน้า/

ข้อบัญญัติ
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ

โครงการ/กิจกรรม
สถานท่ีด าเนินการ หน่วย

ต าเนินการ
พ.ศ.2561งบประมาณ

ท่ีต้ังไว้
งบด าเนินการ

1 232/01 199/15 โครงการจัดกิจกรรมประเพณีป๋ีใหม่เมือง
ประจ าปี

1. จัดกิจกรรม
ประเพณีป๋ีใหม่เมือง
หละปูน อ าเภอเมือง
หละปูน

100,000 300,000 อ าเภอเมืองล าพูน กอง
การศึกษาฯ

2. จัดกิจกรรม
ประเพณีป๋ีใหม่เมือง
อ าเภอป่าซาง

150,000 อ าเภอป่าซาง

3. จัดกิจกรรม
ประเพณีป๋ีใหม่เมือง
ต าบลริมปิง

50,000 อ าเภอเมืองล าพูน

2 12/09 
เปล่ียนแปลง

คร้ังท่ี 2

200/17 โครงการจัดกิจกรรมการอนุรักษ์ สืบสาน  
ฟ้ืนฟูและเผยแพร่วิถีชีวิตชาติพันธ์ุต่าง ๆ

 1.จัดกิจกรรมอนุรักษ์
 สืบสาน ฟ้ืนฟูและ
เผยแพร่วิถีชีวิตชน
ชาติพันธ์ุมอญ

50,000 700,000 อ าเภอป่าซาง กอง
การศึกษาฯ

 2.จัดกิจกรรมอนุรักษ์
 สืบสาน ฟ้ืนฟูและ
เผยแพร่วิถีชีวิตชน
ชาติพันธ์ุกะเหร่ียง

50,000 อ าเภอล้ี

3. จัดกิจกรรมอนุรักษ์
 สืบสาน ฟ้ืนฟูและ
เผยแพร่วิถีชีวิตชน
ชาติพันธ์ุไทล้ือ

100,000 อ าเภอบ้านธิ

4.จัดกิจกรรมอนุรักษ์ 
สืบสาน ฟ้ืนฟูและ
เผยแพร่วิถีชีวิตชน
ชาติพันธ์ุบ้านธิเมือง    
 3 ไต

500,000 อ าเภอบ้านธิ
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หน้า/ล าดับ
หน้า/

ข้อบัญญัติ
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ

โครงการ/กิจกรรม
สถานท่ีด าเนินการ หน่วย

ต าเนินการ
พ.ศ.2561งบประมาณ

ท่ีต้ังไว้
งบด าเนินการ

3 10/06 
เปล่ียนแปลง 

คร้ังท่ี 2

199/16 โครงการส่งเสริมประเพณีหล่อเทียนและแห่
เทียนพรรษาในจังหวัดล าพูน

 1. จัดกิจกรรม
ประเพณีแห่เทียน
พรรษา อ าเภอเมือง
ล าพูน

150,000 400,000        วัดพระธาตุ   
     หริภุญชัย

กอง
การศึกษาฯ

2. จัดกิจกรรม
ประเพณีแห่เทียน
พรรษา อ าเภอแม่ทา

180,000 อ าเภอแม่ทา

3. จัดกิจกรรม
ประเพณีแห่เทียน
พรรษา ต าบลเหมืองจ้ี

70,000 อ าเภอเมืองล าพูน

4 233/24 202/24 โครงการฝึกอบรมและการจัดกิจกรรมสืบ
สานศิลปวัฒนธรรมท้องถ่ินประเพณีพ้ืนบ้าน
       ภูมิปัญญาท้องถ่ินในจังหวัดล าพูน

 1. กิจกรรมฝึกอบรม
ภูมิปัญญาและการ
ศิลปวัฒนธรรม

200,000 300,000 จังหวัดล าพูน กอง
การศึกษาฯ

 2. กิจกรรมส่งเสริม
ภูมิปัญญาด้าน
หัตถกรรมท้องถ่ิน

100,000 จังหวัดล าพูน

5 233/06 202/25 โครงการจัดประเพณีไหว้เจ้าพ่อผาด่าน     
 อ าเภอแม่ทา

ด าเนินโครงการจัด
งานประเพณีไหว้เจ้า
พ่อผาด่าน

100,000 100,000 อบจ.ล าพูน กอง
การศึกษาฯ

6 200/19 โครงการประวัติศาสตร์นครหริภุญชัย 1.จัดกิจกรรมวันพระ
แม่น่ังเมือง

1,000,000 1,500,000 จังหวัดล าพูน กอง
การศึกษาฯ

2. จัดพิมพ์หนังสือ
ประวัติศาสตร์นคร  
หริภุญชัย

300,000

3. โครงการศึกษา
เส้นทางประวัติศาสตร์

50,000

4. จัดกิจกรรมอ่ืนๆท่ี
เก่ียวข้องกับ
ประวัติศาสตร์นคร  
หริภุญชัย

150,000

08/01 
เปล่ียนแปลง

คร้ังท่ี 2
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ล าดับท่ี พ.ศ.2562แผน 4 ปี 

หน้า/ล าดับ
หน้า/

ข้อบัญญัติ
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ

โครงการ/กิจกรรม
สถานท่ีด าเนินการ หน่วย

ต าเนินการ
พ.ศ.2561งบประมาณ

ท่ีต้ังไว้
งบด าเนินการ

7 09/03 
เปล่ียนแปลง

คร้ังท่ี 2

198/11 โครงการไหว้สาครูบาเจ้าศรีวิชัย วัดดอยติ จัดกิจกรรมงาน 11 
มิถุนา ตีกลองถวาย
บูชา ครูบาเจ้าศรีวิชัย 
คร้ังท่ี 7

1,500,000 1,500,000 วัดดอยติ กอง
การศึกษาฯ

8 12/09 
เปล่ียนแปลง

คร้ังท่ี 2

198/13 โครงการส่งเสริมประเพณีแห่แค่หลวง    
อ าเภอบ้านโฮ่ง

กิจกรรมส่งเสริม
ประเพณีแห่แค่หลวง

400,000 400,000 อ.บ้านโฮ่ง กอง
การศึกษาฯ

9 237/16 199/14 โครงการส่งเสริมประเพณีแห่ไม้ค้ าสลี กิจกรรมส่งเสริม
ประเพณีแห่ไม้ค้ าสลี

200,000 200,000 อ.เวียงหนองล่อง กอง
การศึกษาฯ

10 08/02 
เปล่ียนแปลง

คร้ังท่ี 2

196/07 โครงการจัดงานประเพณีสลากภัต สลาก
ย้อมประจ าปี

1. จัดกิจกรรม
ประเพณีสลากย้อม 
อ าเภอเมืองล าพูน  
คร้ังท่ี 5

500,000 1,050,000 วัดหนองเรือ กอง
การศึกษาฯ

2. จัดกิจกรรมสลาก
ย้อมเมืองล าพูนหน่ึง
เดียวในโลก

500,000 วัดพระธาตุ
หริภุญชัย

3. จัดกิจกรรมสลาก
ย้อมต าบลบ้านกลาง

50,000 อ าเภอเมืองล าพูน

11 237/18 200/18 โครงการส่งเสริมประเพณีสรงน้ าในจังหวัด
ล าพูน

1. ประเพณีสรงน้ า
พระธาตุวัดม่วงค า

100,000 400,000 อ าเภอทุ่งหัวช้าง กอง
การศึกษาฯ

2. ประเพณีสรงน้ า
พระธาตุดอยห้างบาตร
และดอยเวียง

150,000 อ าเภอบ้านธิ

3.ประเพณีสรงน้ าพระ
เจ้าทันใจ

100,000 อ าเภอแม่ทา

4.ประเพณีสรงน้ าพระ
ธาตุ 5 ดวง

50,000 อ าเภอล้ี
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หน้า/ล าดับ
หน้า/

ข้อบัญญัติ
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ

โครงการ/กิจกรรม
สถานท่ีด าเนินการ หน่วย

ต าเนินการ
พ.ศ.2561งบประมาณ

ท่ีต้ังไว้
งบด าเนินการ

12 238/19 195/05 โครงการส่งเสริมประเพณีสรงน้ าพระพุทธ
บาทตากผ้า

งานประเพณีสรงน้ า
วัดพระบาทตากผ้า

300,000 300,000  วัดพระพุทธบาท
ตากผ้า อ.ป่าซาง

กอง
การศึกษาฯ

13 238/20 195/04 โครงการส่งเสริมประเพณีสรงน้ า     พระ
ธาตุวัดหริภุญชัยวรมหาวิหาร

กิจกรรมประเพณีสรง
น้ าพระบรมธาตุเจ้าหริ
ภุญชัย

1,000,000 1,000,000 วัดพระธาตุหริภุญ
ชัย

กอง
การศึกษาฯ

14 11/08 
เปล่ียนแปลง

คร้ังท่ี 2

196/06 โครงการส่งเสริมประเพณีไหว้สาครูบาใน
จังหวัดล าพูน

1. กิจกรรมส่งเสริม
ประเพณีครูบาอภิชัย
ขาวปี

50,000 500,000   วัดพระพุทธบาท 
   ผาหนาม

กอง
การศึกษาฯ

2. กิจกรรมประเพณี
สรงน้ ารูปเหมือนสาม
ครูบา

50,000 ลานอนุสาวรีย์สาม
ครูบา อ.ล้ี

3. กิจกรรมประเพณี
เปล่ียนผ้าสรีระทิพย์
หลวงปู่ครูบาชัยยะ

50,000 วัดพระพุทธบาท
ห้วยต้ม

4. กิจกรรมประเพณี
ครบรอบ 141 ปี 
แห่งชาติกาลครูบาเจ้า
ศรีวิชัย

50,000 วัดบ้านปาง

5. กิจกรรม 120 ป๋ี 
อุปสัมปทานไหว้สาป๋า
ระมีวิถีครูบาวิถีศรัทธา
ชาวบ้านโฮ่ง

50,000 อนุสาวรีย์รูป  
เหมือนครูบา

อุโบสถธรณีสงฆ์

6. กิจกรรมไหว้สา   
ครูบาเจ้าศรีวิชัย

150,000 เชิงสะพานศรีวิชัย 
ต.ริมปิง

7. กิจกรรมไหว้สาสาม
ครูบาวันกตัญญูครูบา
เจ้าศรีวิชัย ครบ 141
 ปี

50,000   ส านักสงฆ์รอยต่อ
    ล้ี - เถิน

8. กิจกรรมไหว้สา   
ครูบาเจ้าศรีวิชัย

50,000 วัดจามเทวี
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หน้า/ล าดับ
หน้า/

ข้อบัญญัติ
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ

โครงการ/กิจกรรม
สถานท่ีด าเนินการ หน่วย

ต าเนินการ
พ.ศ.2561งบประมาณ

ท่ีต้ังไว้
งบด าเนินการ

15 09/04 
เปล่ียนแปลง

คร้ังท่ี 2

197/10 โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมประเพณี
ศิลปวัฒนธรรมท้องถ่ินประจ าปีแบบบูรณา
การ

1. จัดกิจกรรม
ประเพณีย่ีเป็งอ าเภอ
แม่ทา

180,000 1,909,000 อ าเภอแม่ทา กอง
การศึกษาฯ

2. จัดกิจกรรม
ประเพณีย่ีเป็ง   อ าเภอ
เมืองล าพูน

100,000 อ าเภอเมืองล าพูน

 3. จัดกิจกรรมสวด
มนต์ข้ามปี

50,000 วัดพระธาตุฯ

4. จัดกิจกรรม   พระ
บาทสามยอด

100,000 อ าเภอบ้านโฮ่ง

5. จัดกิจกรรมส่งเสริม
ประเพณี
ศิลปวัฒนธรรมอ าเภอ
ป่าซาง

729,000 อ าเภอป่าซาง

6. จัดกิจกรรมไหว้สา
ปาระมี วัดสวนดอก

50,000 อ าเภอเมืองล าพูน

7. จัดกิจกรรม
ประเพณีแห่ช้างเผือก

150,000 อ าเภอทุ่งหัวช้าง

8. จัดกิจกรรมไหว้สา 
3 ครูบา บูชาองค์พระ
ธาตุฯ

200,000         อ าเภอล้ี

9. กิจกรรมส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรมและ
ประเพณีท่ีเก่ียวข้อง

350,000         จังหวัดล าพูน
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หน้า/ล าดับ
หน้า/

ข้อบัญญัติ
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ

โครงการ/กิจกรรม
สถานท่ีด าเนินการ หน่วย

ต าเนินการ
พ.ศ.2561งบประมาณ

ท่ีต้ังไว้
งบด าเนินการ

16 11/07 
เปล่ียนแปลง

คร้ังท่ี 2

196/08 โครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมเด็ก 
เยาวชนและประชาชนในจังหวัดล าพูน

1. กิจกรรมฝึกอบรม
คุณธรรมจริยธรรมเด็ก 
เยาวชนและประชาชน
อ าเภอเมืองล าพูน

500,000 1,410,000 อ าเภอเมืองล าพูน กอง
การศึกษาฯ

2. กิจกรรมฝึกอบรม
คุณธรรมจริยธรรมเด็ก 
เยาวชนและประชาชน
อ าเภอ   ทุ่งหัวช้าง

230,000 อ าเภอทุ่งหัวช้าง

3. กิจกรรมฝึกอบรม
คุณธรรมจริยธรรมเด็ก 
เยาวชนและประชาชน
อ าเภอล้ี

380,000 อ าเภอล้ี

4. กิจกรรมฝึกอบรม
คุณธรรมจริยธรรมเด็ก 
เยาวชนและประชาชน
อ าเภอ   บ้านโฮ่ง

300,000 อ าเภอบ้านโฮ่ง

17 241/30 203/26 โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพเครือข่าย
วัฒนธรรมจังหวัดล าพูน

1. ประชุมหารือการ
ด าเนินงานกับกลุ่ม
เครือข่ายวัฒนธรรม
ทุกสาขา

200,000 อบจ.ล าพูน กอง
การศึกษาฯ
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ล าดับท่ี พ.ศ.2562แผน 4 ปี 

หน้า/ล าดับ
หน้า/

ข้อบัญญัติ
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ

โครงการ/กิจกรรม
สถานท่ีด าเนินการ หน่วย

ต าเนินการ
พ.ศ.2561งบประมาณ

ท่ีต้ังไว้
งบด าเนินการ

 2. กิจกรรมสัมมนา
ทางวิชาการกลุ่ม
เครือข่ายวัฒนธรรม
ระดับต าบลและจังหวัด

100,000

3. สรุปผลการด าเนิน
กิจกรรมและติดตาม
ประเมินผล กิจกรรม
ฝึกอบรมและศึกษาดู
งาน

100,000

18 238/21 198/12 โครงการส่งเสริมประเพณีตักน้ าทิพย์         
  ในจังหวัดล าพูน

 1.ประเพณีตักน้ า
ทิพย์ดอยขะม้อ

50,000 400,000 อ าเภอเมืองล าพูน กอง
การศึกษาฯ

2.ประเพณีตักน้ าทิพย์
ดอยจ าปาข่า

50,000 อ าเภอแม่ทา

 3.ประเพณีตักน้ า
ทิพย์พระบาทห้วยต้ม

50,000 อ าเภอล้ี

4.ประเพณีตักน้ าทิพย์
อ าเภอบ้านธิ

50,000 อ าเภอบ้านธิ

5.ประเพณีตักน้ าทิพย์
อ าเภอป่าซาง

50,000 อ าเภอป่าซาง

6.ประเพณีตักน้ าทิพย์
อ าเภอทุ่งหัวช้าง

50,000 อ าเภอทุ่งหัวช้าง

7.ประเพณีตักน้ าทิพย์
อ าเภอเวียงหนองล่อง

50,000 อ าเภอเวียงหนองล่อง

 8.ประเพณีตักน้ า
ทิพย์อ าเภอบ้านโฮ่ง

50,000 อ าเภอบ้านโฮ่ง

19 239/22 201/20 โครงการส่งเสริมประเพณีวันมาฆบูชาสืบ
สานเจดีย์สองธาตุ

กิจกรรมประเพณี
มาฆบูชาสืบสานเจดีย์
สองธาตุ

150,000 150,000 วัดพระธาตุหริภุญชัย กอง
การศึกษาฯ
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ล าดับท่ี พ.ศ.2562แผน 4 ปี 

หน้า/ล าดับ
หน้า/

ข้อบัญญัติ
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ

โครงการ/กิจกรรม
สถานท่ีด าเนินการ หน่วย

ต าเนินการ
พ.ศ.2561งบประมาณ

ท่ีต้ังไว้
งบด าเนินการ

20 10/05 
เปล่ียนแปลง

คร้ังท่ี 2

201/22 โครงการสืบสานวัฒนธรรมส่งเสริมคุณค่า
สร้างมูลค่าโคมย่ีเป็งในจังหวัดล าพูน

งานประเพณีย่ีเป็ง ฟัง
เทศน์มหาชาติถวาย
ทานโคมหน่ึงแสนดวง
แด่องค์พระบรมธาตุ
เจ้าหริภุญชัย

1,000,000 1,000,000 วัดพระธาตุหริภุญชัย กอง
การศึกษาฯ

21     10/01     
  เพ่ิมเติม      
 คร้ังท่ี 3

195/03 โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนใน
จังหวัดล าพูน

๑. จัดกิจกรรม
บรรพชาสามเณรภาค
ฤดูร้อน

350,000 830,000 อ าเภอป่าซาง กอง
การศึกษาฯ

2. จัดกิจกรรม
บรรพชาสามเณรภาค
ฤดูร้อน

200,000 อ าเภอเมืองล าพูน

3. จัดกิจกรรม
บรรพชาสามเณรภาค
ฤดูร้อน

130,000 อ าเภอเวียงหนอง
ล่อง

4 จัดกิจกรรมบรรพชา
สามเณรภาคฤดูร้อน

150,000         อ าเภอล้ี

22 239/24 194/01 โครงการขับเคล่ือนทุนทางวัฒนธรรมชุมชน
จังหวัดล าพูน

กิจกรรมสัมมนา
แลกเปล่ียนเรียนรู้/
การจัดงานมหกรรม
ทุนทางวัฒนธรรมชุมชน

3,000,000 3,000,000        8 อ าเภอ     
     ในจังหวัดล าพูน

ส านักปลัด
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ล าดับท่ี พ.ศ.2562แผน 4 ปี 

หน้า/ล าดับ
หน้า/

ข้อบัญญัติ
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ

โครงการ/กิจกรรม
สถานท่ีด าเนินการ หน่วย

ต าเนินการ
พ.ศ.2561งบประมาณ

ท่ีต้ังไว้
งบด าเนินการ

23 13/11 
เปล่ียนแปลง

คร้ังท่ี 2

201/21 โครงการบริหารจัดการสถาบันผ้าทอมือหริ
ภุญชัยและหอศิลปวัฒนธรรมและการแสดง
จังหวัดล าพูน

1. โครงการตรวจสอบ
มาตรฐานการผลิตผ้า
ไหมยกดอกล าพูน GI 
ประจ าปี 2562

700,000 กอง
การศึกษาฯ

(1.1) ประชุม
คณะท างาน Internal 
Control และ
ผู้ประกอบการ พร้อม
ตรวจสอบมาตรฐาน
การผลิตผ้าไหมยก
ดอกล าพูน GI คร้ังท่ี 
1/62

5,000

(1.2) ประชุม
คณะท างาน Internal 
Control และ
ผู้ประกอบการ พร้อม
ตรวจสอบมาตรฐาน
การผลิตผ้าไหมยก
ดอกล าพูน GI คร้ังท่ี 
2/62

5,000

(1.3) ประชุม
คณะท างาน Internal 
Control และ
ผู้ประกอบการ พร้อม
ตรวจสอบมาตรฐาน
การผลิตผ้าไหมยก
ดอกล าพูน GI คร้ังท่ี 
3/62

5,000
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ล าดับท่ี พ.ศ.2562แผน 4 ปี 

หน้า/ล าดับ
หน้า/

ข้อบัญญัติ
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ

โครงการ/กิจกรรม
สถานท่ีด าเนินการ หน่วย

ต าเนินการ
พ.ศ.2561งบประมาณ

ท่ีต้ังไว้
งบด าเนินการ

2. ส่งเสริมการข้ึน
ทะเบียนส่ิงบ่งช้ีทาง
ภูมิศาสตร์ผ้าตีนจก
โหล่งล้ี

(2.1) ลงพ้ืนท่ีเก็บ
ข้อมูลเพ่ือจัดท าคู่มือ
ปฏิบัติงานและระบบ
ตรวจสอบย้อนกลับ

5,000

(2.2) ประชุมหารือผู้ท่ี
เก่ียวข้องจังหวัด

10,000

3. กิจกรรมจัดจ้างงาน
สาธารณูปโภคของ
สถาบันผ้าทอมือหริ
ภุญชัย

100,000

4. กิจกรรมปรับปรุง
ภูมิทัศน์

(4.1) ตกแต่ง      ภูมิ
ทัศน์บริเวณโดยรอบ
สถาบันผ้าทอมือหริ
ภุญชัยและหอ
ศิลปวัฒนธรรมและ
การแสดงจังหวัดล าพูน

100,000   

(4.2) ตกแต่ง     ภูมิ
ทัศน์บริเวณ      ร้าน
กาแฟประจ าสถาบัน
ผ้าทอมือ    หริภุญชัย

50,000
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ล าดับท่ี พ.ศ.2562แผน 4 ปี 

หน้า/ล าดับ
หน้า/

ข้อบัญญัติ
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ

โครงการ/กิจกรรม
สถานท่ีด าเนินการ หน่วย

ต าเนินการ
พ.ศ.2561งบประมาณ

ท่ีต้ังไว้
งบด าเนินการ

(4.3) ตกแต่ง       
ภูมิทัศน์บริเวณศูนย์โอ
ทอป ประจ าสถาบัน
ผ้าทอมือ    หริภุญชัย

50,000

5.งานด้านฝึกอบรม

(5.1) โครงการ
ฝึกอบรมการเพ่ิม
ทักษะและศักยภาพ
ด้านการย้อมสี
ธรรมชาติให้
ผู้ประกอบการผ้าทอ
นักเรียน และผู้ท่ีสนใจ
ในจังหวัดล าพูน 
ประจ าปีงบประมาณ 
2562

-  กิจกรรมอบรมฯ 
กลุ่มเป้าหมายช่างทอ
ผ้า และผู้ประกอบการ
ในอ าเภอเมือง จังหวัด
ล าพูน เป้าหมาย 50คน

50,000

-  กิจกรรมอบรมฯ 
กลุ่มป้าหมายช่างทอผ้า
 และผู้ประกอบการใน
อ าเภอล้ี จังหวัดล าพูน 
เป้าหมาย 50 คน

50,000
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ล าดับท่ี พ.ศ.2562แผน 4 ปี 

หน้า/ล าดับ
หน้า/

ข้อบัญญัติ
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ

โครงการ/กิจกรรม
สถานท่ีด าเนินการ หน่วย

ต าเนินการ
พ.ศ.2561งบประมาณ

ท่ีต้ังไว้
งบด าเนินการ

-  กิจกรรมอบรมฯ 
กลุ่มป้าหมายช่างทอผ้า
 และผู้ประกอบการใน
อ าเภอทุ่งหัวช้าง 
จังหวัดล าพูน 
เป้าหมาย 50 คน

50,000

(5.2) โครงการอบรม
เชิงปฏิบัติการการทอ
ผ้ายกดอกล าพูน

50,000

(5.3) โครงการอบรม
เชิงปฏิบัติการการทอ
ผ้าด้วยก่ีเล็ก

80,000

(5.4) โครงการอบรม
เชิงปฏิบัติการการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์ท่ี
ท าจากผ้าทอของล าพูน

50,000

6. การประชุม/หารือ 
แนวทางการ
ด าเนินงานตาม
โครงการ/กิจกรรม
ต่างๆ ท่ีท าร่วมกัน
ระหว่างสถาบันผ้าทอ
มือหริภุญชัยฯและ
หน่วยงานภาคีเครือข่าย

20,000
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ล าดับท่ี พ.ศ.2562แผน 4 ปี 

หน้า/ล าดับ
หน้า/

ข้อบัญญัติ
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ

โครงการ/กิจกรรม
สถานท่ีด าเนินการ หน่วย

ต าเนินการ
พ.ศ.2561งบประมาณ

ท่ีต้ังไว้
งบด าเนินการ

7. รับรองต้อนรับ
คณะศึกษาดูงาน และผู้
เย่ียมชมสถาบันผ้าทอ
มือ   หริภุญชัยฯ

20,000

8. สรุป วิเคราะห์ผล
การด าเนินงาน
โครงการท้ังหมด

18,249,000

1 14/0
เปล่ียนแปลง 

คร้ังท่ี 1

210/01 โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ
เกษตรกรรมในท้องถ่ิน

กิจกรรมสัมมนา
แลกเปล่ียนเรียนรู้
โครงการฝึกอบรมและ
ศึกษาดูงาน

1,000,000 1,000,000 อ าเภอเมืองล าพูน ส านักปลัดฯ

1,000,000

20,749,000

190,604,200

รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ   23   โครงการ

          - แผนงานการเกษตร
     ด้านเศรษฐกิจ

รวมท้ังหมด  146  โครงการ

รวมแผนงานการเกษตร     1    โครงการ

รวมตามยุทธศาสตร์     28     โครงการ



 
 

บัญชจีำนวนครุภัณฑ์ 
สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

 

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
 

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 
 

(แบบ ผด.02/1) 
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บัญชีสรุปจำนวนครุภัณฑ์ สำหรับที่ไม่ไดด้ำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 

ลำดับที่ ยุทธศาสตร์/แผนงาน 
จำนวนโครงการที่

ดำเนินการ 
คิดเป็นร้อยละของ
โครงการทั้งหมด 

จำนวน
งบประมาณ 

คิดเป็นร้อยละของ
งบประมาณ

ทั้งหมด 
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 

 

1 
 

การพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถประชาชนบนรากฐานทุนทางวัฒนธรรม 
 

 
 

1.1 ด้านบริการชุมชนและสังคม 
 
 

 
     

     - แผนงานสาธารณสุข 
 

1 100 1,500,000 100 
 

สำนักปลัดฯ 
 

รวม 1 100.00 1,500,000 100.00  
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บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับท่ีไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
 

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 

          
 

                              

1. ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 

    1.1 แผนงานสาธารณสขุ 
ลำดับที่ แผน 4 ปี 

หน้า/ลำดับ 
หน้า/

ข้อบัญญัติ 
ครภุัณฑ์ รายละเอียด

ของครุภัณฑ์ 
งบดำเนินการ งบประมาณ 

ที่ตั้งไว้ 
สถานที่

ดำเนินการ 
หน่วย

ดำเนินการ 
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค. มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

1 25/62 
เพิ่มเติม 
ครั้งท่ี 3 

158/01 รถ
ปฏิบัติการ
การแพทย์
ฉุกเฉิน 
พร้อม
อุปกรณ์ 

ดำเนินการ
จัดซ้ือรถ
ปฏิบัติการ
การแพทย์
ฉุกเฉิน พร้อม
อุปกรณ์  
จำนวน 1 คัน 
คันละ 
1,500,000 
บาท 

1,500,000 1,500,000 อบจ.ลำพูน สำนักปลัดฯ                         

รวมท้ังหมด 1  โครงการ 1,500,000 1,500,000  

                                          
                                          

 

แบบ ผด.02/1 



 

 

                                                                                                                                                                        
 
 
 

 
โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ แผนการ

ดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
 

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 
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โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 
แผนการดำเนนิงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 

                                    
ลำดับที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม 
งบดำเนินการ สถานที่

ดำเนินการ 
 หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 เงินอุดหนุน
สำหรับ
สนับสนุนการ
ถ่ายโอนภารกจิ
การก่อสร้างและ
บำรุงรักษาถนน 

ปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนลาดยางผิวจราจร    
พาราแอสฟัสทต์ิกคอนกรีต 
รหัสทางหลวงท้องถิ่น ลพ.ถ. 
10024 สายทางบ้านดอย
คำหมู่ที่ 13  ตำบลทากาศ 
เชื่อมบ้านสวนหลวงหมู่ที่ 3 
ตำบลทาขุมเงิน มีพื้นท่ีไม่
น้อยกวา่18,000 ตาราง
เมตร  

8,500,000 จังหวัด
ลำพูน 

อบจ.ลำพูน                        

2 เงินอุดหนุน
สำหรับ
สนับสนุนการ
ถ่ายโอนภารกจิ
การก่อสร้างและ
บำรุงรักษาถนน 

ปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนลาดยางผิวจราจร   
พาราแอสฟัสทต์ิกคอนกรีต 
รหัสทางหลวงท้องถิ่น ลพ.ถ.
10034  สายทางแยกทาง
หลวง106 - บ้านล้องเครือ
กวาว มีพื้นท่ีไม่น้อยกว่า
22,216 ตารางเมตร  

9,995,000 จังหวัด
ลำพูน 

อบจ.ลำพูน                         

รวม 2  โครงการ 18,495,000   



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

 

 

 

 

ภาคผนวก 
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สรุปข้อมูลโครงการแยกเป็นรายไตรมาส 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

 

ไตรมาส งบประมาณพัฒนา ครุภัณฑ์ 
1 18,937,196 - 
2 33,339,996 - 
3 94,306,996 - 
4 44,020,012 - 

รวม 190,604,200 1,500,000 
โครงการประจำ 270,895,800 

รวมทั้งหมด 463,000,000 
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สรุปงบประมาณของแต่ละส่วนราชการ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

 

ลำดับ
ที่ 

หน่วยงาน จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
ที่ตั้งไว ้

คิดเป็น 
ร้อยละ 

โครงการ 
พัฒนา 

งบพัฒนา โครงการ
ประจำ 

งบประจำ ครุภัณฑ์ งบประมาณ
ที่ตั้งไว ้

1 สำนักปลัดฯ 50 136,201,960 29.41 18 19,600,000 31 115,101,960 1 1,500,000 

2 กองกิจการสภาฯ 14 29,427,300 6.35 3 18,400,000 11 11,027,300 - - 

3 กองแผนฯ 19 12,078,640 2.61 12 5,209,200 7 6,869,440 - - 

4 กองคลัง 23 19,341,840 4.18 1 300,000 22 19,041,840 - - 

5 กองช่าง 93 158,207,730 34.17 66 101,165,000 27 57,042,730 - - 

6 กองการศึกษาฯ 74 79,846,570 17.25 43 41,930,000 31 37,916,570 - - 

7 กองพัสดุฯ 20 16,851,400 3.64 - - 20 16,851,400 - - 

8 กองการเจ้าหน้าที ่ 14 10,395,560 2.25 3 4,000,000 11 6,395,560 - - 

9 หน่วยตรวจสอบฯ 3 649,000 0.14 - - 3 649,000 - - 

รวม 310 463,000,000 100 146 190,604,200 163 270,895,800 1 1,500,000 

          
 คิดเป็นร้อยละ                  100 %                                       41.17 %                         58.50%                        0.33 %                                                                                                 
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 การติดตามและประเมินผลการนำแผนไปปฏิบัติ 
 

  การติดตามและประเมินผลการนำแผนไปปฏิบัติ เป็นขั้นตอนที่สำคัญในกระบวนการวางแผน เพ่ือจัดระดับความสำเร็จและความล้มเหลวของแผนงาน 
โครงการ หรือกิจกรรมที่จะดำเนินการจริงในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน โดยให้ทุกส่วนราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 
ประเมินผลความก้าวหน้า ความสำเร็จหรือความล้มเหลว แล้วรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานส่งให้กองแผนและงบประมาณเป็นประจำทุกเดือน (ตามแบบ ตผ.1)
หรือในแต่ละไตรมาสของปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ตามแบบ ตผ. 2)  ดังนี้ 
 
    ไตรมาสที่ 1   ( 1  ตุลาคม 2561 - 31  ธันวาคม 2561 )   ให้รายงาน ภายในวันที่ 5 มกราคม  2562 
    ไตรมาสที่ 2   ( 1  มกราคม 2562 - 31  มีนาคม  2562 )   ให้รายงาน ภายในวันที ่ 5 เมษายน  2562 
    ไตรมาศท่ี 3   ( 1  เมษายน 2562 - 30  มิถุนายน 2562 )   ให้รายงาน ภายในวันที่ 5 กรกฎาคม 2562 
    ไตรมาสที่ 4   ( 1  กรกฎาคม 2562 - 30  กันยายน 2562)   ให้รายงาน ภายในวันที่ 5 ตุลาคม  2562 
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ความสอดคล้อง 
1. แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี.................................................................................................................... 
2. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 ............................................................................. 
3. ยุทธศาสตร์จังหวัด ................................................................................................................................. 
4. หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง .............................................................................................................. 
5. เศรษฐกิจพอเพยีงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) (Local Sufficiency Economy Plan : LSEP) 
........................................................................................................................................................................... 

เอกสารรายละเอียดประกอบแผนการดำเนินงาน พ.ศ. ................. 
โครงการ ............................................................................................................................................. 
หน่วยดำเนินงาน ................................................................................................................................. 
กลยุทธ์ ............................................................................................................................................... 
แผนงาน ...................................................................................  งบประมาณ ............................ บาท 
ยุทธศาสตร์ ......................................................................................................................................... 
สถานท่ีดำเนินงาน ............................................................................................................................... 

วัตถุประสงค์ 
 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ/

เป้าหมายผลลัพธ์
โครงการ 

ผลผลติ/เปา้หมาย
ผลผลติ/ตัวช้ีวัด

ผลผลติ 

กลุ่มเป้าหมาย
ผู้รับผลประโยชน์ 

ขั้นตอนการ
ดำเนินงาน 

256...... 256...... 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย

. 
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1................................ 
………………………..….. 
…………………………….. 
2………………………….. 
………………………….…. 
…………………………….. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เป้าหมาย 
1.......................... 
............................. 
2.......................... 
............................. 
 
KPI 
1.......................... 
............................. 
2.......................... 
............................. 
 

เป้าหมาย 
1.......................... 
............................. 
2.......................... 
............................. 
 
KPI 
1.......................... 
............................. 
2.......................... 
............................. 
 

เป้าหมาย 
1.......................... 
............................. 
2.......................... 
............................. 
 
KPI 
1.......................... 
............................. 
2.......................... 
............................. 
 

1.............................. 
................................. 
2.............................. 
................................. 
3.............................. 
................................. 
4.............................. 
................................. 
5.............................. 
................................. 
 

            

แบบ MEo 
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ตารางติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน โครงการ........................................................................กลยุทธ์... .......................................................................................................... 
 

ลำดับ โครงการ ตัวชี้วัด น้ำหนัก เป้าหมาย 
ปี 6... 

ผลการดำเนินงาน เกณฑ์การให้คะแนน ช่วงปรับ
เกณฑ์ 

ผลการดำเนินงาน
ปี 256... 

คะแนน 
ท่ีได้ 

คะแนน
ถ่วง

น้ำหนัก 

ผู้กำกับ
ตัวชี้วัด ปี 6... ปี 6... 1 2 3 4 5 

   
 
 

              
 
 

                 
 
 

                 
 
 

                 
 
 

                 
 
 

                 
 
 

              รวม   
 
                                                                                                                                                                                                                                                       
 
                                                                                                                                                                                                                                       

แบบ ME4 
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                           แบบรายงานติดตามและประเมินผลตามแผนการดำเนินงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562       (ปรับจากแบบ ME 4) 
1) ยุทธศาสตร์......................................................... 
 1.1) แผนงาน..............................................................           ประจำเดือน.................................................         ผู้กำกับตัวชี้วัด............................................... 

ที ่ โครงการ กิจกรรม* ผลการดำเนินงาน งบประมาณ สอดคล้องแผนพัฒนา 4 ป ี หมายเหต ุ
 

อธิบายโดยย่อผล
การดำเนินงาน 

***ดำเนินการ 
G,Y, B 

**** 
ไม่ได้ดำเนินการ 

R, R2  

คะแนน 
ที่ได้ 

น้ำหนัก คะแนน
ถ่วง

น้ำหนัก 

ตั้งไว ้ เบิกจ่าย เป้าหมาย** ตัวช้ีวัด(KPI)** 
ระบุค่าเป้าหมาย
ของโครงการใน
แผนพัฒนา4 ปี 

(1) ระบุผลการ
ดำเนินงานเทียบ
กับเป้าหมายที่

กำหนดไว้ 

ระบุตัวชี้วัด 
ของโครงการ 
ในแผนพัฒนา 

4 ปี 

(1) ระบุผลการ
ดำเนินงาน

เทียบกับตัวชี้วัด
ที่ต้ังไว้ 

  
 
 
 
 
 
 

         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   *จากแผนดำเนินงานปี 
2562 
**จากแผนพัฒนา 4 ปี 
(2561-2564) 
*** G = เริ่มแล้วตาม
กำหนดไม่ล่าช้า 
     Y = มีปัญหาล่าช้า 
     B = แล้วเสร็จ ให้
ตรวจสอบ 
**** R = ยังไม่ได้ทำ
และยังไม่ถึงเวลาทำ 
     R2 = เลยกำหนด 
        เวลา ไม่ได้ทำ 
(1) ระบผุลการ
ดำเนินงานเทียบกับค่า
เป้าหมาย/KPI ระบุดังน้ี 

 -เป็นไปตามเป้าหมาย         
=E 
 -มากกว่าเป้าหมาย  
=M 
 -น้อยกว่าเป้าหมาย  
=L 

  -ไม่สอดคล้องกับ
เป้าหมาย = IN 

แบบ ตผ.1 
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แบบสรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน  รายไตรมาส...................... 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             (สรุปแบบ  ME 2) 

ลำดับ ยุทธศาสตร์ น้ำหนัก 
คะแนน

ที่ได้ 

คะแนน
ถ่วง

น้ำหนัก 

จำนวน
โครงการที่
ปรากฎใน
แผนพัฒนา 
อบจ.ลำพูน 

จำนวน
โครงการที่
นำไปสู่การ

ปฏิบตั ิ

คิดเป็น
ร้อยละ 

ผลที่ได้รับจากการดำเนินงาน 
สรุปปัญหา 
และแนวทางแก้ไข 

สถาน
ภาพรวม 

 
ผลที่ได้รับ/ผลที่สำคัญ ผลกระทบ 

 
1 
 

           

 
2 
 

           

 
3 
 

           

 
4 
 

           

 

รวม 
          

 
2) สรุปผลการพัฒนาในภาพรวม (ผลจากการนำยุทธศาสตร์ไปดำเนินการในแผนดำเนินงานไปปฏิบัติเกิดผลทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพอย่างไร)................................................... 
3) ข้อเสนอแนะในการดำเนินงานในอนาคต 
 3.1) ผลกระทบนำไปสู่อนาคต (เช่น จะทำ สนับสนุน ส่งเสริม ป้องกัน อย่างไร ฯลฯ) 
............................................................................................................................. ............................................................................................................................. .......................................... 
 3.2) ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลการพัฒนา (รวมถึงองค์ประกอบสำคัญของข้อมูลเพื่อนำไปสู่ข้อเสนอแนะ) 
............................................................................................................................. .............................................................................................................................. ......................................... 

แบบ ตผ.2 



 


