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***************************** 
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บริหารส่วนจังหวัดลำพูน เมื่อวันที่  17 ตุลาคม พ.ศ.2562 
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บทนำ 
การจัดทำแผนการดำเนินงาน 

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

 
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 และ        

(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น และแผนการดำเนินงาน 

 แผนพัฒนาท้องถิ ่น 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 การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติ 

ข้อ 26 การจัดทำแผนการดำเนินงานให้ดำเนินการตามระเบียบนี้ โดยมีข้ันตอนดำเนินการ ดังนี้ 
  (1) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการส่วนกลาง     
ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอ่ืน ๆ ที่ต้องการดำเนินการในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน เสนอคณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่น 
  (2) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่น ประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการ
ดำเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ เพ่ือให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน และต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน 
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ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน 
 

    
    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 ส่วนภูมิภา ค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่จะต้องดำเนินการในพื้นที่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น 
    การขยายเวลาการจัดทำและแก้ไขแผนการดำเนินงานเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น   
 
แนวทางในการจัดทำแผนการดำเนินงาน 
  แผนการดำเนินงาน มีแนวทางในการจัดทำดังนี้ 
    1. เป็นแผนที่แยกออกมาจากแผนพัฒนาและมีลักษณะเป็นแผนดำเนินการ (Action Plan) 
    2. จัดทำหลังจากท่ีได้มีการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีแล้ว 
    3. แสดงถึงเปา้หมาย รายละเอียด งบประมาณ ระยะเวลาที่ชัดเจน และแสดงถึงการดำเนินงานจริง 
    4. เป็นการรวบรวมข้อมูลจากทุกหน่วยงานที่เข้ามาดำเนินการในพื้นท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน 
    1. เป็นเครื่องมือทีส่ำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
    2. เป็นเครื่องมือในการควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
    3. เป็นเครื่องมือในการติดตามการดำเนินงานและการประเมินผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

แผนการดำเนินงาน  
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 

ส่วนที่ 2 
 
 
 



 

 
 

บัญชีสรุปข้อมูล 
แผนงาน/โครงการ ตามยุทธศาสตร์การพัฒนา 

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

 
 

(แบบ ผด.01) 
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บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ       

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 

 

ลำดับที่ ยุทธศาสตร์/แผนงาน 
จำนวน 
โครงการ 

ที่ดำเนินการ 

คิดเป็นร้อยละ 
ของโครงการ 

ทั้งหมด 

จำนวน 
งบประมาณ 

คิดเป็น 
ร้อยละของ

งบประมาณทั้งหมด 
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 

1 การพัฒนาเศรษฐกิจบนศักยภาพ 3 ด้าน อุตสาหกรรม เกษตร วัฒนธรรม ใหไ้ด้มาตรฐานสากล โดยแนวคิดความย่ังยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

 - แผนงานบริหารงานทั่วไป 1 0.64 20,000 0.01 สำนักปลัดฯ 

 - แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 11 7.05 1,984,000 1.27 สำนักปลัดฯ  
 - แผนงานการเกษตร 1 0.64 300,000 0.09 สำนักปลัดฯ 

รวม 13 8.33 2,304,000 1.47  

2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและชุมชนท้องถิ่นให้เข้มแข็ง บนรากฐานทุนทางวัฒนธรรมท้องถิ่นและความยั่งยืนเชิงนิเวศ 

 
- แผนงานบริหารงานทั่วไป 18 11.54 8,250,000 5.26 

สำนักปลัดฯ,กองกิจการสภา,กองแผน,
กองคลัง,กองการเจ้าหน้าที่ 

 - แผนงานการรักษาความสงบภายใน 4 2.56 800,000 0.50 กองช่าง 
 - แผนงานการศึกษา 21 13.46 23,592,190 15.03 กองการศึกษาฯ 

 - แผนงานสาธารณสุข 6 3.85 3,900,000 2.49 สำนักปลัดฯ 

 - แผนงานสังคมสงเคราะห์ 1 0.64 500,000 0.32 สำนักปลัดฯ 

 - แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 9 5.77 2,874,000 1.83 สำนักปลัด,กองแผนฯ 

 - แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 33 21.16 28,667,000 18.27 สำนักปลัด,กองการศึกษา 

รวม 92 58.98 68,583,190 43.70  

แบบ ผด.01 



 

                                                                                                                                                                                                                                        
                                                         6 

 
บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ       

แผนการดำเนินงาน   ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 

 

ลำดับ
ที ่

ยุทธศาสตร์/แผนงาน 

จำนวน 
โครงการ 

ที่ดำเนินการ 

คิดเป็นร้อยละ 
ของโครงการ 

ทั้งหมด 

จำนวน 
งบประมาณ 

คิดเป็น 
ร้อยละของ
งบประมาณ

ทั้งหมด 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 

3 การพัฒนาผังเมืองและโครงสร้างพ้ืนฐานเชื่อมกลุ่มจังหวัด เพื่อรองรับการพัฒนาเมืองในอนาคต 

 - แผนงานบริหารงานทั่วไป 1 0.64 300,000 0.20 กองช่าง 

 - แผนงานเคหะและชุมชน 42 26.92 79,181,800 50.45 กองช่าง 

 - แผนงานการเกษตร 2 1.28 2,180,000 1.38 กองช่าง 

 - แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 6 3.85 4.391,000 2.80 กองช่าง 

รวม 51 32.69 86,052,800 54.83  

รวมทั้งสิ้น 156 100 156,939,990 100  

 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผด.01 



 

 
 
 
 
 
 

บัญชขี้อมูลรายละเอียด 
โครงการ/กิจกรรม ตามยุทธศาสตร์การพัฒนา 

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

(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.

1 117/01 105/05  โครงการตรวจสอบมาตรฐานการ
ผลิตสินค้าท่ีได้รับการข้ึนทะเบียน
เป็นส่ิงบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ (GI) 
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
ล าพูน

 1. ผ้าไหมยกดอก
ล าพูน            - 
ตรวจสอบมาตรฐาน
การผลิตสินค้าส่ิง
บ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ 
(GI) ผ้าไหมยกดอก
ล าพูน จ านวน 3 
คร้ัง แจ้งผลการ
ตรวจสอบไปยังกรม
ทรัพย์สินทางปัญญา

20,000              5,000 สถาบันผ้าทอ
มือหริภุญชัย

ส านักปลัดฯ

 2.ล าไยเบ้ียวเขียว  
  - ตรวจสอบ
มาตรฐานการผลิต
สินค้า

        5,000 ต าบลหนองช้าง
คืน อุโมงค์ 

ริมปิง ประตูป่า 
เหมืองง่า และ

ต้นธง

ส านักปลัดฯ

 3. ล าไยอบแห้ง
เน้ือสีทอง             
 - ตรวจสอบ
มาตรฐานการผลิต
สินค้า

        5,000 วิสาหกิจชุมชน
บ้านริมร่อง 

วิสาหกิจชุมชน
บ้านสันป่าเหียง
 ต าบลมะเขือแจ้

ส านักปลัดฯ

บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563

องค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน

ล าดับ
ที่

แผนพัฒนา
ท้องถ่ิน  

หน้า/ล าดับ

ข้อบัญญัติ
 หน้า/
ล าดับ

โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของ

โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ

ที่ต้ังไว้
งบด าเนินการ

สถานที่
ด าเนินการ

หน่วย
ด าเนินการ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 เมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 2 เมืองหตัถ นวัตกรรม สร้างสรรค์ 3 เมืองเกษตรสีเขียว 4 เมืองจุดหมายปลายทางแหง่การทอ่งเที่ยวเชิงประสบการณ์วัฒนธรรม
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาบนศักยภาพ 3 ด้าน อุตสาหกรรม เกษตร วัฒนธรรม ใหไ้ด้มาตรฐานสากล โดยแนวคิดความยัง่ยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
          - แผนงานบริหารงานทั่วไป

แบบ ผด.02



8ต.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

ที่

แผนพัฒนา
ท้องถ่ิน  

หน้า/ล าดับ

ข้อบัญญัติ
 หน้า/
ล าดับ

โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของ

โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ

ที่ต้ังไว้
งบด าเนินการ

สถานที่
ด าเนินการ

หน่วย
ด าเนินการ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

 4. ผ้าตีนจกโหล่งล้ี 
 - จัดประชุม
คณะกรรมการ
ต่างๆท่ีเก่ียวข้อง

        5,000 อ าเภอล้ี ส านักปลัดฯ

  - จัดท าโครงการ
เพ่ือเสนอผู้บริหาร
อนุมัติ

สถาบันผ้าทอ
มือหริภุญชัย

ส านักปลัดฯ

   - แจ้งหลักเกณฑ์
การตรวจสอบ/
ประเมินให้ผู้ประ 
กอบการทราบ

สถาบันผ้าทอ
มือหริภุญชัย

ส านักปลัดฯ

   -แจ้งคณะกรรม 
การและผู้เก่ียวข้อง 
เข้ารับการตรวจ
ประเมินตาม
หลักเกณฑ์/วิธีการ
และข้ันตอนท่ี
ก าหนดไว้

สถาบันผ้าทอ
มือหริภุญชัย

ส านักปลัดฯ

  - แจ้งกระทรวง
พาณิชย์ให้รับทราบ
 การตรวจประเมิน

สถาบันผ้าทอ
มือหริภุญชัย

ส านักปลัดฯ

  - ส่งเอกสารข้อมูล
ให้กระทรวง
พาณิชย์พิจารณาให้
ผู้ประกอบการ

สถาบันผ้าทอ
มือหริภุญชัย

ส านักปลัดฯ

   - ติดตามและ
ประเมินผล

สถาบันผ้าทอ
มือหริภุญชัย

ส านักปลัดฯ

20,000 20,000รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป     1     โครงการ



9ต.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

ที่

แผนพัฒนา
ท้องถ่ิน  

หน้า/ล าดับ

ข้อบัญญัติ
 หน้า/
ล าดับ

โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของ

โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ

ที่ต้ังไว้
งบด าเนินการ

สถานที่
ด าเนินการ

หน่วย
ด าเนินการ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

1 120/7 166/03 โครงการส่งเสริมผลผลิตมะม่วง   
มหาชนกของดีต าบลป่าไผ่

 1. ประชุมร่วมกับ
ภาคีเครือข่าย เพ่ือ
วางแผนการ
ด าเนินการจัด
กิจกรรม

      50,000 ต าบลป่าไผ่
อ าเภอล้ี

ส านักปลัด

 2. ด าเนินการจัด
กิจกรรม

      50,000

 3. ประชุมสรุปผล
การด าเนินการจัด
กิจกรรม

 4. ประเมินผลการ
จัดกิจกรรมสรุปผล
วิเคราะห์พร้อมท้ัง
ข้อเสนอแนะ 
รายงานต่อนายก
องค์การบริหารส่วน
จังหวัดล าพูน

          - แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน



10ต.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

ที่

แผนพัฒนา
ท้องถ่ิน  

หน้า/ล าดับ

ข้อบัญญัติ
 หน้า/
ล าดับ

โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของ

โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ

ที่ต้ังไว้
งบด าเนินการ

สถานที่
ด าเนินการ

หน่วย
ด าเนินการ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

2 121/10 167/06 โครงการแต่งสี อวดลาย            
ผ้าฝ้ายดอนหลวง

 1. ประชุมร่วมกับ
ภาคีเครือข่าย เพ่ือ
วางแผนการ
ด าเนินการจัด
กิจกรรม

200,000    ต าบลแม่แรง 
อ าเภอป่าซาง

ส านักปลัด

 2. ด าเนินการจัด
กิจกรรม

200,000     

 3. ประชุมสรุปผล
การด าเนินการจัด
กิจกรรม

 4. ประเมินผลการ
จัดกิจกรรมสรุปผล
วิเคราะห์พร้อมท้ัง
ข้อเสนอแนะ 
รายงานต่อนายก
องค์การบริหารส่วน
จังหวัดล าพูน



11ต.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

ที่

แผนพัฒนา
ท้องถ่ิน  

หน้า/ล าดับ

ข้อบัญญัติ
 หน้า/
ล าดับ

โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของ

โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ

ที่ต้ังไว้
งบด าเนินการ

สถานที่
ด าเนินการ

หน่วย
ด าเนินการ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

3 124/14 168/07 โครงการสืบสานต านานฝ้ายงาม
หนองเงือก

 1. ประชุมร่วมกับ
ภาคีเครือข่าย เพ่ือ
วางแผนการ
ด าเนินการจัด
กิจกรรม

134,000 ต าบลแม่แรง 
อ าเภอป่าซาง

ส านักปลัด

 2. ด าเนินการจัด
กิจกรรม

134,000     

 3. ประชุมสรุปผล
การด าเนินการจัด
กิจกรรม

 4. ประเมินผลการ
จัดกิจกรรมสรุปผล
วิเคราะห์พร้อมท้ัง
ข้อเสนอแนะ 
รายงานต่อนายก
องค์การบริหารส่วน
จังหวัดล าพูน

4 119/4 168/08 โครงการส่งเสริมพัฒนาและ
ยกระดับสินค้าทุนทางวัฒนธรรม
ชุมชนของจังหวัดล าพูน

 1. จัดรวบรวม
ข้อมูลผลิตภัณฑ์ 
และบริการทุนทาง
วัฒนธรรมชุมชน

100,000    นอกเขตพ้ืนท่ี
จังหวัดล าพูน 
(ต่างจังหวัด)

ส านักปลัด



12ต.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

ที่

แผนพัฒนา
ท้องถ่ิน  

หน้า/ล าดับ

ข้อบัญญัติ
 หน้า/
ล าดับ

โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของ

โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ

ที่ต้ังไว้
งบด าเนินการ

สถานที่
ด าเนินการ

หน่วย
ด าเนินการ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

 2. ลงพ้ืนท่ีเพ่ือ
เย่ียมเยือน
ผู้ประกอบการ
แลกเปล่ียนความ
คิดเห็นใน
ความก้าวหน้าของ
การผลิตสินค้าและ
บริการ

 3. จัดท ารายงาน
ข้อมูลต่อผู้บริหาร
ทราบสถานการณ์
การผลิตสินค้าและ
บริการ

 4. ประสาน
เครือข่ายหน่วยงาน
ภาครัฐ เอกชน 
องค์กรมหาชน เพ่ือ
จัดท าหลักสูตรใน
การพัฒนาความรู้ 
การศึกษาดูงาน

 5. จัดกิจกรรม
อบรม สัมมนาหรือ
ศึกษาดูงาน ตาม
หลักสูตรท่ีก าหนดไว้

100,000     

 6. ประเมินผลการ
จัดท าโครงการ



13ต.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

ที่

แผนพัฒนา
ท้องถ่ิน  

หน้า/ล าดับ

ข้อบัญญัติ
 หน้า/
ล าดับ

โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของ

โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ

ที่ต้ังไว้
งบด าเนินการ

สถานที่
ด าเนินการ

หน่วย
ด าเนินการ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

5 122/11 169/10 โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
ผลิตภัณฑ์ภายใต้ส่ิงบ่งช้ีทาง
ภูมิศาสตร์(GI) และสินค้า OTOP 
จังหวัดล าพูน ท้ังในและ
ต่างประเทศ

 1. รับแจ้ง
หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้องเพ่ือขอ
ความร่วมมือในการ
จัดนิทรรศการ

    100,000 องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดล าพูน

ส านักปลัด

 2. จัดโครงการเพ่ือ
เสนอผู้บริหารอนุมัติ

 3. จัดท าแผนการ
ด าเนินงานในการ
ประชาสัมพันธ์
สินค้าท่ีได้รับการ
ข้ึนทะเบียนส่ิงบ่งช้ี
ทางภูมิศาสาตร์

    100,000

 4. ติดตามและ
ประเมินผลโครงการ

6 124/15 170/11 โครงการบาติกงามพร้อมมัดย้อม
งามตา งานผ้ากองงาม

 1. ประชุมร่วมกับ
ภาคีเครือข่าย เพ่ือ
วางแผนการ
ด าเนินการจัด
กิจกรรม

100,000    ต าบลแม่แรง 
อ าเภอป่าซาง

ส านักปลัด

 2. ด าเนินการจัด
กิจกรรม

100,000     

 3. ประชุมสรุปผล
การด าเนินการจัด
กิจกรรม



14ต.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

ที่

แผนพัฒนา
ท้องถ่ิน  

หน้า/ล าดับ

ข้อบัญญัติ
 หน้า/
ล าดับ

โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของ

โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ

ที่ต้ังไว้
งบด าเนินการ

สถานที่
ด าเนินการ

หน่วย
ด าเนินการ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

 4. ประเมินผลการ
จัดกิจกรรมสรุปผล
วิเคราะห์พร้อมท้ัง
ข้อเสนอแนะ 
รายงานต่อนายก
องค์การบริหารส่วน
จังหวัดล าพูน

7 121/9 170/12 โครงการจัดงานมหกรรม
เฟอร์นิเจอร์บ้านม้าแฟร์ของดี
จังหวัดล าพูน

 1. ประชุมร่วมกับ
ภาคีเครือข่าย เพ่ือ
วางแผนการ
ด าเนินการจัด
กิจกรรม

300,000    ต าบลศรีบัวบาน
 อ าเภอเมือง

ล าพูน

ส านักปลัด

 2. ด าเนินการจัด
กิจกรรม

300,000     

 3. ประชุมสรุปผล
การด าเนินการจัด
กิจกรรม

 4. ประเมินผลการ
จัดกิจกรรมสรุปผล
วิเคราะห์พร้อมท้ัง
ข้อเสนอแนะ 
รายงานต่อนายก
องค์การบริหารส่วน
จังหวัดล าพูน



15ต.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

ที่

แผนพัฒนา
ท้องถ่ิน  

หน้า/ล าดับ

ข้อบัญญัติ
 หน้า/
ล าดับ

โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของ

โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ

ที่ต้ังไว้
งบด าเนินการ

สถานที่
ด าเนินการ

หน่วย
ด าเนินการ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

8 121/8 173/17 โครงการจัดงานไม้แกะสลักและ
ของดีอ าเภอแม่ทา

 1. ประชุมร่วมกับ
ภาคีเครือข่าย เพ่ือ
วางแผนการ
ด าเนินการจัด

500,000    ต าบลทาทุ่ง
หลวง อ าเภอแม่

ทา

ส านักปลัด

 2. ด าเนินการจัด
กิจกรรม

500,000     

 3. ประชุมสรุปผล
การด าเนินการจัด
กิจกรรม

 4. ประเมินผลการ
จัดกิจกรรมสรุปผล
วิเคราะห์พร้อมท้ัง
ข้อเสนอแนะ 
รายงานต่อนายก
องค์การบริหารส่วน
จังหวัดล าพูน

9 122/12 173/18 โครงการจัดงานผ้าทอและของดี 
ต าบลเวียงยอง

 1. ประชุมร่วมกับ
ภาคีเครือข่าย เพ่ือ
วางแผนการ
ด าเนินการจัด
กิจกรรม

200,000    ต าบลเวียงยอง 
อ าเภอเมืองล าพูน

ส านักปลัด

 2. ด าเนินการจัด
กิจกรรม

200,000     

 3. ประชุมสรุปผล
การด าเนินการจัด
กิจกรรม



16ต.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

ที่

แผนพัฒนา
ท้องถ่ิน  

หน้า/ล าดับ

ข้อบัญญัติ
 หน้า/
ล าดับ

โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของ

โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ

ที่ต้ังไว้
งบด าเนินการ

สถานที่
ด าเนินการ

หน่วย
ด าเนินการ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

 4. ประเมินผลการ
จัดกิจกรรมสรุปผล
วิเคราะห์พร้อมท้ัง
ข้อเสนอแนะ 
รายงานต่อนายก
องค์การบริหารส่วน
จังหวัดล าพูน

10 120/6 174/19 โครงการส่งเสริมการตลาด
ทางการท่องเท่ียวของจังหวัดล าพูน

 1. กิจกรรมการ
ส่งเสริมการตลาด
ทางการท่องเท่ียว 
สะพานขาว ยาวถึง
ขุนตาน

200,000    100,000     ต าบลทาปลาดุก
 อ าเภอแม่ทา

ส านักปลัด

 2. กิจกรรมการ
ส่งเสริมตลาดการ
ท่องเท่ียวเปิดเมืองล้ี
วิถีครูบา 100 โล 
100 ล้ี

100,000     ต าบลป่าไผ่ 
อ าเภอล้ี

ส านักปลัด

11 125/16 174/20 โครงการรวบรวมสายพันธ์ุล าไย  1. ประชุมร่วมกับ
ผู้ท่ีเก่ียวข้องเพ่ือ
รวบรวมสายพันธ์ุ
ล าไย

100,000    30,000       องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดล าพูน

ส านักปลัด



17ต.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

ที่

แผนพัฒนา
ท้องถ่ิน  

หน้า/ล าดับ

ข้อบัญญัติ
 หน้า/
ล าดับ

โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของ

โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ

ที่ต้ังไว้
งบด าเนินการ

สถานที่
ด าเนินการ

หน่วย
ด าเนินการ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

 2. ประชุม/
ฝึกอบรมเพ่ือ
ร่วมกันอนุรักษ์สาย
พันธ์ุล าไย และ
การศึกษาดูงาน

35,000       

 3. ประชุมเพ่ือ
ประเมินผลการ
ด าเนินงาน ปัญหา 
อุปสรรค และ
แนวทางการแก้ไข

35,000       

1,984,000 1,984,000รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน     11     โครงการ



18ต.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

ที่

แผนพัฒนา
ท้องถ่ิน  

หน้า/ล าดับ

ข้อบัญญัติ
 หน้า/
ล าดับ

โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของ

โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ

ที่ต้ังไว้
งบด าเนินการ

สถานที่
ด าเนินการ

หน่วย
ด าเนินการ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

1 126/1 198/01 โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ
เกษตรกรรมในท้องถ่ิน

 1. ขออนุมัติด าเนิน
กิจกรรมตามโครงการ

300,000    นอกเขตพ้ืนท่ี
จังหวัดล าพูน 
(ต่างจังหวัด)

ส านักปลัด

 2. ประสานงาน
และเชิญเจ้าหน้าท่ี
และหน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง

 3. เชิญวิทยากรท่ีมี
ความรู้
ความสามารถมาให้
ความรู้
 4. จัดเตรียมวัสดุ 
อุปกรณ์และส่ือท่ีใช้
ในการประชุมสัมมนา

 5. ด าเนินกิจกรรม
ตามแผนด าเนินงาน
โครงการ

300,000     

 6. ติดตาม
ประเมินผลและ
รายงานผลการ
ด าเนินงานตาม
โครงการ

300,000 300,000

2,304,000 2,304,000รวมแผนงานตามยุทธศาสตร์   13     โครงการ

รวมแผนงานการเกษตร     1     โครงการ

          - แผนงานการเกษตร



19

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

1 128/1 105/06  1.จัดท ำโครงกำร 500,000       สถำบันผ้ำทอ
มือหริภุญชัย

ส ำนักปลัด

 2. ประชุมวำงแผน
กำรด ำเนินงำน และ
เสนอโครงกำร

 3. ด ำเนินกำรจัด
กิจกรรมท่ีก ำหนด

500,000       ส ำนักปลัด

 4. สรุปผลกำร
ด ำเนินโครงกำร

ส ำนักปลัด

2 129/3 105/07 โครงกำรประชุมกำรพัฒนำ
สถำบันผ้ำทอมือหริภุญชัย
องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดล ำพูน

 1. ขออนุมัติ
ผู้บริหำรเพ่ือ
ก ำหนดแผนกำร
ด ำเนินงำน

        50,000 สถำบันผ้ำทอ
มือหริภุญชัย

ส ำนักปลัด

 2. แจ้งเชิญประชุม
ผู้ท่ีเก่ียวข้อง
 3. จัดกำรประชุม 
จัดท ำรำยงำนกำร
ประชุม

50,000         

สถานที่
ด าเนินการ

หน่วย
ด าเนินการ

โครงกำรจัดกิจกรรมงำน ผ้ำทอ
มือหริภุญชัย องค์กำรบริหำร
ส่วนจังหวัดล ำพูน

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 เมืองหตัถ นวัตกรรม สร้างสรรค์ 4 เมืองจุดหมายปลายทางแหง่การทอ่งเที่ยวเชิงประสบการณ์วัฒนธรรม 5 เมืองแหง่คุณภาพชีวิต
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและชุมชนทอ้งถ่ินใหเ้ข้มแข็ง บนรากฐานทนุทางวัฒนธรรมชุมชนทอ้งถ่ินและความยัง่ยืนเชิงนิเวศ
          - แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบประมาณ
ที่ต้ังไว้

บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563

องค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน

ล าดับ
ที่

แผนพัฒนา
ท้องถ่ิน  

หน้า/ล าดับ

ข้อบัญญัติ
 หน้า/
ล าดับ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม

งบด าเนินการ

แบบ ผด.02



20ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
สถานที่

ด าเนินการ
หน่วย

ด าเนินการ
งบประมาณ

ที่ต้ังไว้
ล าดับ

ที่

แผนพัฒนา
ท้องถ่ิน  

หน้า/ล าดับ

ข้อบัญญัติ
 หน้า/
ล าดับ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม

งบด าเนินการ

 4. น ำผลกำร
ประชุมปรับเป็น
วิธีกำรด ำเนินงำน
 5. ติดตำมและ
ประเมินผล

3 129/4 104/04 โครงกำรส่งเสริมสนับสนุนกำร
จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ ของ
องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดล ำพูน

1. จัดกิจกรรม
เทิดพระเกียรติ
สมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว
 และพระบรมวงศำ
นุวงศ์ รวมถึงกำร
จัดแสดงนิทรรศกำร
เทิดพระเกียรติต่ำง ๆ

500,000       500,000       สนำมกีฬำ
กลำง องค์กำร
บริหำรส่วน
จังหวัดล ำพูน

ส ำนักปลัด

4 131/9 166/04 โครงกำรช่ือบ้ำนนำมเมืองสู่ทุน
ทำงวัฒนธรรมชุมชน

 1. ขออนุมัติ
โครงกำรด ำเนิน
กิจกรรม

      500,000 องค์กำร
บริหำรส่วน
จังหวัดล ำพูน

ส ำนักปลัดฯ



21ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
สถานที่

ด าเนินการ
หน่วย

ด าเนินการ
งบประมาณ

ที่ต้ังไว้
ล าดับ

ที่

แผนพัฒนา
ท้องถ่ิน  

หน้า/ล าดับ

ข้อบัญญัติ
 หน้า/
ล าดับ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม

งบด าเนินการ

2. ด ำเนินกำรจัดท ำ
ก ำหนดร่ำงขอบเขต
งำน (TOR) สรุปคัด
ย่อเรียบเรียง
รวบรวมข้อมูลช่ือ
บ้ำนนำมเมือง ของปี
 2555 จ ำนวน 
100 หมู่บ้ำน และ
ปี 2560 จ ำนวน 
100 หมู่บ้ำนท่ี 
ผ่ำนกระบวนกำร
สืบค้นวิเครำะห์ 
สังเครำะห์ เพ่ือ
จัดท ำสำรำนุกรม
ช่ือบ้ำนนำมเมือง
กำรจัดจ้ำงออกแบบ
รูปแล่ม ช่ือบ้ำนนำม
เมืองและจัดพิมพ์
เป็นสำรำนุกรมช่ือ
บ้ำน

      500,000 องค์กำร
บริหำรส่วน
จังหวัดล ำพูน

ส ำนักปลัดฯ

 นำมเมือง
 4. สรุปผลกำร
ต ำเนินงำนโครงกำร



22ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
สถานที่

ด าเนินการ
หน่วย

ด าเนินการ
งบประมาณ

ที่ต้ังไว้
ล าดับ

ที่

แผนพัฒนา
ท้องถ่ิน  

หน้า/ล าดับ

ข้อบัญญัติ
 หน้า/
ล าดับ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม

งบด าเนินการ

5 136/19 106/08 โครงกำรสัมมนำเพ่ือพัฒนำ
ศักยภำพผู้ประกอบกำรผ้ำทอ 
ช่ำงทอผ้ำ และผู้เก่ียวข้อง

 1. จัดประชุม
ผู้ประกอบกำร 
คณะกรรมกำรและ
ผู้เก่ียวข้อง เพ่ือวำง
แผนกำรด ำเนินงำน
ตำมโครงกำร

200,000       สถำบันผ้ำทอ
มือหริภุญชัย

ส ำนักปลัด

 2. ขออนุมัติ
กิจกรรมโครงกำร

 3. ด ำเนินกำรตำม
โครงกำร

200,000       

 4. ติดตำมและ
ประเมินผล

6 132/10 106/10 โครงกำรฝึกอบรมเพ่ือเสริมสร้ำง
อุดมกำรณ์ประชำธิปไตย

1. จัดท ำ
รำยละเอียด
โครงกำรเสนอให้
ผู้บริหำรพิจำรณำ
อนุมัติ

200,000       องค์กำร
บริหำรส่วน
จังหวัดล ำพูน

กองกิจกำร
สภำ

2. ด ำเนินกำรจัดซ้ือ
จัดจ้ำงตำมระเบียบ
พัสดุฯ
3. จัดท ำเอกสำร
ประกอบกำร
อบรม/ประสำน
วิทยำกร/
กลุ่มเป้ำหมำย

4. ด ำเนินกิจกรรม
โครงกำรฝึกอบรมฯ

200,000       

5. ติดตำมและ
ประเมินผล



23ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
สถานที่

ด าเนินการ
หน่วย

ด าเนินการ
งบประมาณ

ที่ต้ังไว้
ล าดับ

ที่

แผนพัฒนา
ท้องถ่ิน  

หน้า/ล าดับ

ข้อบัญญัติ
 หน้า/
ล าดับ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม

งบด าเนินการ

7 132/11 107/11 โครงกำรส่งเสริมกำรมีส่วนร่วม
ของประชำชนในกำรพัฒนำ
ท้องถ่ิน

1. ขออนุมัติจัดต้ัง
ศูนย์ส่งเสริมกำรมี
ส่วนร่วมของ
ประชำชน

200,000       องค์กำร
บริหำรส่วน
จังหวัดล ำพูน

กองกิจกำร
สภำ

2. ประกำศจัดต้ัง
ศูนย์ส่งเสริมกำรมี
ส่วนร่วมและแต่งต้ัง
คณะกรรมกำรศูนย์

3. ประชุมบทบำท
อ ำนำจหน้ำท่ีของ
คณะกรรมกำรและ
กำรพิจำรณำเพ่ือ
จัดท ำแผน
ปฏิบัติงำนของศูนย์

4. ประชุมช้ีแจง
สร้ำงกำรรับรู้ให้
ประชำชนและภำคี
เครือข่ำยรับทรำบ
ภำรกิจของศูนย์

5. ด ำเนินกำรขับ
เคล่ือนท่ี โดย
ประชำชนมีส่วน
ร่วมแสดงควำม
คิดเห็นหรือเข้ำร่วม
ด ำเนินกำรโครงกำร
กับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน



24ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
สถานที่

ด าเนินการ
หน่วย

ด าเนินการ
งบประมาณ

ที่ต้ังไว้
ล าดับ

ที่

แผนพัฒนา
ท้องถ่ิน  

หน้า/ล าดับ

ข้อบัญญัติ
 หน้า/
ล าดับ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม

งบด าเนินการ

6. กำรศึกษำดูงำน
รูปแบบกำรจัดต้ัง
ศูนย์ส่งเสริมกำรมี
ส่วนร่วมของ
ประชำชนต้นแบบ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินท่ีได้มี
กำรด ำเนินกำร
จัดกำรอย่ำงเป็น
รูปธรรม

200,000       

8 130/5 111/02 1. เสนอโครงกำร
ให้ผู้บริหำรท้องถ่ิน
พิจำรณำอนุมัติ

150,000 องค์กำร
บริหำรส่วน
จังหวัดล ำพูน

กองแผน ฯ

2. แจ้งหนังสือ
พร้อมแบบสอบถำม
ควำมต้องกำรเข้ำ
รับกำรอบรม

3. ประสำนงำนกับ
หน่วยงำนท่ีเก่ียวข้อง

4. จัดท ำเอกสำร
ประกอบกำรกำร
ฝึกอบรม
5. จัดกำรฝึกอบรม 150,000
6. สรุปกำรฝึกอบรม

โครงกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำร 
กำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถ่ิน
และงบประมำณของผู้บริหำร 
สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วน
จังหวัดล ำพูน เจ้ำหน้ำท่ีองค์กำร
บริหำรส่วนจังหวัดล ำพูนและ
เจ้ำหน้ำท่ีองค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน



25ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
สถานที่

ด าเนินการ
หน่วย

ด าเนินการ
งบประมาณ

ที่ต้ังไว้
ล าดับ

ที่

แผนพัฒนา
ท้องถ่ิน  

หน้า/ล าดับ

ข้อบัญญัติ
 หน้า/
ล าดับ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม

งบด าเนินการ

9 132/12 111/03 โครงกำรติดตำมและประเมินผล
แผนพัฒนำองค์กำรบริหำรส่วน
จังหวัดล ำพูน

1. จัดท ำคู่มือ
ติดตำมและ
ประเมินผลกำร
ด ำเนินงำน อบจ.
ล ำพูน

50,000 องค์กำร
บริหำรส่วน
จังหวัดล ำพูน

กองแผนฯ

2. แจกคู่มือและ
ช้ีแจงรำยละเอียด
ให้แต่ละส่วน
รำชกำรรับทรำบ
3. ทุกส่วนรำชกำร
ต้องรำยงำนผลตำม
แบบฟอร์มของคู่มือ
และส่งข้อมูลมำยัง
ฝ่ำยติดตำมฯ

4. ฝ่ำยติดตำมฯ
น ำมำวิเครำะห์
ข้อมูลเพ่ือจัดท ำ
รำยงำนติดตำมใน
ภำพรวมขององค์กร

5. ประชุม ก.ติดตำม 50,000



26ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
สถานที่

ด าเนินการ
หน่วย

ด าเนินการ
งบประมาณ

ที่ต้ังไว้
ล าดับ

ที่

แผนพัฒนา
ท้องถ่ิน  

หน้า/ล าดับ

ข้อบัญญัติ
 หน้า/
ล าดับ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม

งบด าเนินการ

6. น ำรำยงำน
ติดตำมให้ ก. ติด
ตำมฯ พิจำรณำ
แล้วน ำเสนอนำยก
อบจ.เพ่ือให้เข้ำสู่ท่ี
ประชุมสภำ อบจ.
และก.พัฒนำอบจ.
เพ่ือทรำบ หลังจำก
น้ันจัดท ำประกำศ
ให้ประชำชนทรำบ
โดยท่ัวกันต่อไป

10 133/13 112/04 โครงกำรประชุมประชำคมและ
ประสำนแผนพัฒนำท้องถ่ิน

1. จัดท ำโครงกำร
และขออนุมัติ
ด ำเนินกำร

100,000 องค์กำร
บริหำรส่วน
จังหวัดล ำพูน

กองแผนฯ

2. จัดเตรียมเอกสำร
 ประสำนงำน
กลุ่มเป้ำหมำย/
จัดซ้ือจัดจ้ำงตำม
ระเบียบพัสดุฯ

3. ด ำเนินกำร
ประชุมประชำคม 
ท้ัง 57 อปท.

100,000

4. รวบรวม
ประเด็นปัญหำเพ่ือ
จัดท ำแผนพัฒนำ
ท้องถ่ินฯ
5. ติดตำม
ประเมินผลเสนอ
ผู้บริหำร



27ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
สถานที่

ด าเนินการ
หน่วย

ด าเนินการ
งบประมาณ

ที่ต้ังไว้
ล าดับ

ที่

แผนพัฒนา
ท้องถ่ิน  

หน้า/ล าดับ

ข้อบัญญัติ
 หน้า/
ล าดับ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม

งบด าเนินการ

11 134/15 112/05 โครงกำรบริหำรจัดกำรและจัด
กิจกรรมของศูนย์ Clinic Center
 องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดล ำพูน

1. เสนอโครงกำร
ให้ผู้บริหำรท้องถ่ิน
พิจำรณำอนุมัติ

50,000 องค์กำร
บริหำรส่วน
จังหวัดล ำพูน

กองแผนฯ

2. แจ้งหนังสือ
พร้อม 
แบบสอบถำม 
ควำมต้องกำร      
เข้ำร่วมกำร
ประชุมสัมมนำให้
อปท.ในจังหวัดล ำพูน

3. จัดท ำเอกสำร
ประกอบกำร
ประชุมสัมมนำ
4. ด ำเนินกำร
ประชุมสัมมนำ

50,000

5. สรุปกำร
ประชุมสัมมนำ
6. ติดตำม
ประเมินผล และ
รำยงำนผลกำร
ด ำเนินงำนโครงกำร



28ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
สถานที่

ด าเนินการ
หน่วย

ด าเนินการ
งบประมาณ

ที่ต้ังไว้
ล าดับ

ที่

แผนพัฒนา
ท้องถ่ิน  

หน้า/ล าดับ

ข้อบัญญัติ
 หน้า/
ล าดับ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม

งบด าเนินการ

12 135/17 113/07 โครงกำรฝึกอบรมสัมมนำกำร
จัดท ำข้อมูลกำรบริหำรจัดกำร
น้ ำจังหวัดล ำพูน

1. เสนอโครงกำร
ให้ผู้บริหำรท้องถ่ิน
พิจำรณำอนุมัติ

400,000       องค์กำร
บริหำรส่วน
จังหวัดล ำพูน

กองแผนฯ

2. แจ้งหนังสือ
พร้อมแบบสอบถำม
ควำมต้องกำรเข้ำ
กำรฝึกอบรม/
จัดเตียม  สถำนท่ี 
เอกสำรกำร
ฝึกอบรม และ
ประสำนวิทยำกร

3. ด ำเนินกำรจัดซ้ือ
จัดจ้ำงตำมระเบียบ
พัสดุฯ
4. ด ำเนินกำรจัด
ฝึกอบรม

400,000

5. ติดตำมและ
ประเมินผล

13 136/18 113/06 1.จัดท ำโครงกำร
และขออนุมัติ
ด ำเนินกำร

1,000,000 อบจ.ล ำพูน กองแผนฯ

2.แต่งต้ัง
คณะกรรมกำร
ก ำหนดร่ำงขอบเขต
งำน (TOR)

โครงกำรพัฒนำระบบสำรสนเทศ
 เพ่ือกำรพัฒนำท้องถ่ินของ
องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดล ำพูน



29ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
สถานที่

ด าเนินการ
หน่วย

ด าเนินการ
งบประมาณ

ที่ต้ังไว้
ล าดับ

ที่

แผนพัฒนา
ท้องถ่ิน  

หน้า/ล าดับ

ข้อบัญญัติ
 หน้า/
ล าดับ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม

งบด าเนินการ

3.ประชุมคณะ 
กรรมกำรจัดท ำร่ำง
ขอบเขตงำน (TOR)

4.ขออนุมัติร่ำง
ขอบเขตงำน (TOR)

5.ขออนุมัติจ้ำงตำม
ระเบียบพัสดุฯ
6.ผู้รับจ้ำงด ำเนิน 
กำรตำมสัญญำ
7.ตรวจรับงำนจ้ำง 
ตำมขอบเขตงำน

1,000,000       

8.ติดตำมและ
ประเมินผล

14 133/14 117/03 โครงกำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำร
จัดเก็บรำยได้ขององค์กำร
บริหำรส่วนจังหวัด

1. กำรส ำรวจควำม
ต้องกำรฝึกอบรม

100,000       องค์กำร
บริหำรส่วน
จังหวัดล ำพูน

กองคลัง

ล ำพูน 2. กำรจัดฝึกอบรม 100,000       
3. กำรวัดผลกำร
ฝึกอบรม
4. กำรติดตำม    
กำรฝึกอบรม

15 - 114/01 1. แต่งต้ัง
คณะกรรมกำร
ก ำหนดร่ำง  TOR

250,000 องค์กำร
บริหำรส่วน
จังหวัดล ำพูน

กองแผนฯ

2. ประชุม
คณะกรรมกำร
จัดท ำร่ำง TOR

3. เสนอนำยกฯ 
อนุมัติร่ำง TOR

ค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินกำรจ้ำง
องค์กรหรือสถำบันท่ีเป็นกลำง 
เพ่ือเป็นผู้ด ำเนินกำรส ำรวจ
ควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร
จำกองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด
ล ำพูน



30ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
สถานที่

ด าเนินการ
หน่วย

ด าเนินการ
งบประมาณ

ที่ต้ังไว้
ล าดับ

ที่

แผนพัฒนา
ท้องถ่ิน  

หน้า/ล าดับ

ข้อบัญญัติ
 หน้า/
ล าดับ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม

งบด าเนินการ

4. ขออนุมัติจัดจ้ำง
พร้อมแต่งต้ัง
คณะกรรมกำรจัด
จ้ำง และตรวจรับ
โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

5. ท ำหนังสือเชิญ
สถำบันกำรศึกษำ  
ย่ืนข้อเสนองำน    
จัดจ้ำงท่ีปรึกษำฯ

6. จัดท ำสัญญำจ้ำง
ท่ีปรึกษำ

7. คณะกรรมกำร
ตรวจรับงำนฯ     
ตำมงวดท่ี 1 - 4

250,000

8. เสนอผลกำรจัด
จ้ำงท่ีปรึกษำและ
เผยแพร่ผ่ำนเว็ปไซค์
 ของ อบจ.ล ำพูน



31ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
สถานที่

ด าเนินการ
หน่วย

ด าเนินการ
งบประมาณ

ที่ต้ังไว้
ล าดับ

ที่

แผนพัฒนา
ท้องถ่ิน  

หน้า/ล าดับ

ข้อบัญญัติ
 หน้า/
ล าดับ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม

งบด าเนินการ

16 - 106/09 1.จัดท ำรำยละเอียด
โครงกำรเสนอให้
ผู้บริหำรท้องถ่ิน
พิจำรณำอนุมัติ

1,000,000 1,000,000    อบจ.ล ำพูน กองกิจกำร
สภำ

 2. ด ำเนินกำรจัดซ้ือ
จัดจ้ำง ตำม
ระเบียบพัสดุฯ
3. จัดท ำเอกสำร
ประกอบกำรอบรม 
ประสำน วิทยำกร/
กลุ่มเป้ำหมำย

4. ด ำเนินกิจกรรม
อบรมและศึกษำดู
งำน
5. ติดตำม
ประเมินผล

17 - 109/01  โครงกำรจ้ำงท่ีปรึกษำทำงวิชำกำร
วิจัยและพัฒนำสถำบันผ้ำทอมือหริ
ภุญชัย องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด
ล ำพูน

 1. จัดกำรประชุม
เพ่ือหำแนวทำงเพ่ือ
พัฒนำสถำบันผ้ำ
ทอมือหริภุญชัย

500,000       สถำบันผ้ำทอ
มือหริภุญชัย

ส ำนักปลัด

 2. ขออนุมัติด ำเนิน
โครงกำร/จัดท ำ
ขอบเขตงำนตำม
ระเบียบพัสดุฯ

สถำบันผ้ำทอ
มือหริภุญชัย

ส ำนักปลัด

 3. ขออนุมัติด ำเนิน
โครงกำร

      500,000 สถำบันผ้ำทอ
มือหริภุญชัย

ส ำนักปลัด

 4. เบิกเงินตำม
ระเบียบ

สถำบันผ้ำทอ
มือหริภุญชัย

ส ำนักปลัด

โครงกำรฝึกอบรม ทัศนศึกษำ   
 ดูงำนของคณะผู้บริหำร สมำชิก
สภำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด 
ข้ำรำชกำร และพนักงำนจ้ำง
ขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด
ล ำพูน



32ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
สถานที่

ด าเนินการ
หน่วย

ด าเนินการ
งบประมาณ

ที่ต้ังไว้
ล าดับ

ที่

แผนพัฒนา
ท้องถ่ิน  

หน้า/ล าดับ

ข้อบัญญัติ
 หน้า/
ล าดับ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม

งบด าเนินการ

 5. รำยงำนผล
กำรศึกษำ เพ่ือให้
คณะกรรมกำร
บริหำรสถำบันและ
ผู้เก่ียวข้องทรำบ
และจัดท ำแผนตำม
โครงกำรท่ีก ำหนดไว้

สถำบันผ้ำทอ
มือหริภุญชัย

ส ำนักปลัด

 6. น ำแผนท่ีจะ
ด ำเนินกำรมำบรรจุ
ไว้ในแผนพัฒนำ
ท้องถ่ิน

18 - 108/15 โครงกำรฝึกอบรม สัมมนำ 
ศึกษำดูงำนและพัฒนำบุคลำกร
ของอบจ.ล ำพูน

1. โครงกำรพัฒนำ
ศักยภำพบุคลำกร 
องค์กำรบริหำรส่วน
จังหวัดล ำพูน เพ่ือ 
Transform องค์กร
ให้พร้อมรับกับกำร
เปล่ียนแปลงจำก 
Digital Disruption

2,500,000 กองกำร
เจ้ำหน้ำท่ี

   1.1 กิจกรรมกำร
ฝึกอบรม"คุณธรรม 
จริยธรรมน ำชีวิต
ข้ำรำชกำร 
ข้ำรำชกำรครู 
ลูกจ้ำงประจ ำ และ
พนักงำนจ้ำง "

100,000 องค์กำร
บริหำรส่วน
จังหวัดล ำพูน



33ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
สถานที่

ด าเนินการ
หน่วย

ด าเนินการ
งบประมาณ

ที่ต้ังไว้
ล าดับ

ที่

แผนพัฒนา
ท้องถ่ิน  

หน้า/ล าดับ

ข้อบัญญัติ
 หน้า/
ล าดับ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม

งบด าเนินการ

   1.2 กิจกรรมกำร
ฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติกำร และ
กำรศึกษำดูงำน 
"กำรพัฒนำ
ศักยภำพบุคลำกร
ด้ำนช่ำง"

400,000 นอกสถำนท่ี

   1.3 กิจกรรมกำร
ฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติกำร " กำร
เพ่ิมประสิทธิภำพ
กำรบริหำรงำนด้ำน
ช่ำง ตำมพรบ.
จัดซ้ือจัดจ้ำงและ
บริหำรพัสดุภำครัฐ 
พ.ศ.2560"

100,000 นอกสถำนท่ี

   1.4 กิจกรรม
ฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติกำรและ
ศึกษำดูงำน "กำร
บริหำรองค์กรยุค
ใหม่ให้มีสุขอย่ำง
ย่ังยืน"

250,000 นอกสถำนท่ี

   1.5 กิจกรรมกำร
ฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติกำรและ
ศึกษำดูงำน "กำร
ประชำสัมพันธ์เชิง
รุกและกำรสร้ำง
ภำพลักษณ์องค์กร
แนวใหม่"

150,000 นอกสถำนท่ี



34ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
สถานที่

ด าเนินการ
หน่วย

ด าเนินการ
งบประมาณ

ที่ต้ังไว้
ล าดับ

ที่

แผนพัฒนา
ท้องถ่ิน  

หน้า/ล าดับ

ข้อบัญญัติ
 หน้า/
ล าดับ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม

งบด าเนินการ

   1.6 กิจกรรมกำร
ฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติกำรและ
กำรศึกษำดูงำน 
"กำรเพ่ิมทักษะและ
พัฒนำกำร
ปฏิบัติงำนด้ำน
กำรเงิน กำรคลัง 
งำนพัสดุและงำน
ตรวจสอบภำยใน

150,000 นอกสถำนท่ี

   1.7 กิจกรรม
ฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติกำรและ
ศึกษำดูงำน" กำร
บริหำรจัดกำร
ท้องถ่ินเชิงบูรณำ
กำรภำยใต้หลักธรร
มำภิบำล (GG)

150,000 นอกสถำนท่ี

   1.8 กิจกรรม
ฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติกำร"กำร
พัฒนำศักยภำพ
กำรปฏิบัติงำนของ
พนักงำนจ้ำง "

100,000 นอกสถำนท่ี

   1.9 กิจกรรม
ฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติกำร"
ปฐมนิเทศ
ข้ำรำชกำร 
พนักงำนจ้ำง"

150,000 นอกสถำนท่ี



35ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
สถานที่

ด าเนินการ
หน่วย

ด าเนินการ
งบประมาณ

ที่ต้ังไว้
ล าดับ

ที่

แผนพัฒนา
ท้องถ่ิน  

หน้า/ล าดับ

ข้อบัญญัติ
 หน้า/
ล าดับ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม

งบด าเนินการ

   1.10 กิจกรรม
ฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติกำร " วินัย
และกำรรักษำวินัย
ข้ำรำชกำรส่วน
ท้องถ่ิน และกำร
ป้องกัน
ผลประโยชน์ทับ
ซ้อนเพ่ือต่อต้ำน
กำรทุจริตและกำร
บริหำรควำมขัดแย้ง

150,000 นอกสถำนท่ี

2.โครงกำรพัฒนำ
ศักยภำพข้ำรำชกำร
ครู บุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ และ
บุคลำกร สำย
สนับสนุนทำง
กำรศึกษำ สังกัด
องค์กำรบริหำรส่วน
จังหวัดล ำพูน "

นอกสถำนท่ี

   2.1 กิจกรรมกำร
ฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติกำร"กำร
ทบทวนกำรจัดท ำ
แผนกำรศึกษำของ
องค์กำรบริหำรส่วน
จังหวัดล ำพูน "

50,000 นอกสถำนท่ี



36ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
สถานที่

ด าเนินการ
หน่วย

ด าเนินการ
งบประมาณ

ที่ต้ังไว้
ล าดับ

ที่

แผนพัฒนา
ท้องถ่ิน  

หน้า/ล าดับ

ข้อบัญญัติ
 หน้า/
ล าดับ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม

งบด าเนินการ

   2.2 กิจกรรมกำร
ฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติกำรและ
ศึกษำดูงำน "กำร
พัฒนำระบบงำน
และกำรเพ่ิม
ประสิทธิภำพกำร
ปฏิบัติงำน "

150,000 นอกสถำนท่ี

   2.3 กิจกรรมกำร
ฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติกำร " กำร
พัฒนำผู้เรียนให้มี
ควำมรู้คู่คุณธรรม 
และมีทักษะใน
ศตวรรษท่ี 21 "

300,000

3. โครงกำร
ฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติกำรและ
ศึกษำดูงำนหลักสูตร
 "กำรจัดกำรควำมรู้
 นวัตกรรมทำง
ปัญญำ KM 
(Knowledge 
Management) "

300,000

8,250,000 8,250,000รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป     18   โครงการ



37ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
สถานที่

ด าเนินการ
หน่วย

ด าเนินการ
งบประมาณ

ที่ต้ังไว้
ล าดับ

ที่

แผนพัฒนา
ท้องถ่ิน  

หน้า/ล าดับ

ข้อบัญญัติ
 หน้า/
ล าดับ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม

งบด าเนินการ

1 137/1 121/03 โครงกำรฝึกอบรมกำรป้องกัน
และบรรเทำสำธำรณภัย

1. ด ำเนินโครงกำร
ฝึกอบรมกำร
ป้องกันและบรรเทำ
สำธำรณภัย คร้ังท่ี 1

150,000       75,000         องค์กำร
บริหำรส่วน
จังหวัดล ำพูน

กองช่ำง

2. ด ำเนินโครงกำร
ฝึกอบรมกำร
ป้องกันและบรรเทำ
สำธำรณภัย คร้ังท่ี 2

75,000         

2 137/2 121/02 โครงกำรฝึกอบรมอำสำสมัครกู้
ชีพกู้ภัย

ด ำเนินโครงกำร
ฝึกอบรมอำสำ 
สมัครกู้ชีพกู้ภัย

250,000       250,000       องค์กำร
บริหำรส่วน
จังหวัดล ำพูน

กองช่ำง

3 138/3 120/01 โครงกำรฝึกอบรมอำสำสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ำยพลเรือน

ด ำเนินโครงกำร
ฝึกอบรม
อำสำสมัครป้องกัน
ภัยฝ่ำยพลเรือน

250,000       250,000       องค์กำร
บริหำรส่วน
จังหวัดล ำพูน

กองช่ำง

4 138/4 121/04 โครงกำรพัฒนำศักยภำพ ชรบ. 
อปพร. และภำคีเครือข่ำย กลุ่ม
พลังมวลชน ผู้เก่ียวข้องใน
ภำพรวมของจังหวัดล ำพูน

ด ำเนินโครงกำร
พัฒนำศักยภำพ 
ชรบ. อปพร. และ
ภำคีเครือข่ำย กลุ่ม
พลังมวลชน

150,000       150,000       องค์กำร
บริหำรส่วน
จังหวัดล ำพูน

กองช่ำง

800,000 800,000รวมแผนงานรักษาความสงบภายใน     4     โครงการ

          - แผนงานรักษาความสงบภายใน



38ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
สถานที่

ด าเนินการ
หน่วย

ด าเนินการ
งบประมาณ

ที่ต้ังไว้
ล าดับ

ที่

แผนพัฒนา
ท้องถ่ิน  

หน้า/ล าดับ

ข้อบัญญัติ
 หน้า/
ล าดับ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม

งบด าเนินการ

1 144/12 135/03 โครงกำรจัดงำนวันเด็กแห่งชำติ 1.ประชุมผู้เก่ียวข้อง
เพ่ือช้ีแจงและหำรือ
แนวทำงก ำหนด
กิจกรรมโครงกำรฯ

1,000,000    สนำมกีฬำกลำงฯ กอง
กำรศึกษำฯ

2.ด ำเนินกิจกรรม
โครงกำรจัดงำนวัน
เด็กแห่งชำติ

1,000,000

3.สรุปผลกำร
ด ำเนินโครงกำร

2 140/3 126/02 โครงกำรเข้ำร่วมงำนมหกรรม
กำรจัดกำรศึกษำท้องถ่ิน

1. ประชุมก ำหนด
แผนกำรจัดท ำ
โครงกำร

      200,000 องค์กำร
บริหำรส่วน
จังหวัดล ำพูน

กอง
กำรศึกษำฯ

2. เข้ำร่วมกิจกรรม
มหกรรมกำรศึกษำ
ท้องถ่ิน (ระดับภำค)

      100,000

3. เข้ำร่วมกิจกรรม
มหกรรมกำรศึกษำ
ท้องถ่ิน
(ระดับประเทศ)

      100,000

4. กำรสรุปผลและ
รำยงำนผล

3 143/9 126/03 โครงกำรรณรงค์ป้องกันยำเสพ
ติด ในสถำนศึกษำสังกัดองค์กำร
บริหำรส่วนจังหวัดล ำพูน

อบรมพัฒนำ
บุคลำกรด้ำนกำร
ป้องกันยำเสพติดใน
สถำนศึกษำ

3,000 3,000           องค์กำร
บริหำรส่วน
จังหวัดล ำพูน

กอง
กำรศึกษำ

          - แผนงานการศึกษา



39ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
สถานที่

ด าเนินการ
หน่วย

ด าเนินการ
งบประมาณ

ที่ต้ังไว้
ล าดับ

ที่

แผนพัฒนา
ท้องถ่ิน  

หน้า/ล าดับ

ข้อบัญญัติ
 หน้า/
ล าดับ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม

งบด าเนินการ

4 143/10 127/04 โครงกำรส่งเสริมและสนับสนุน
กำรพัฒนำศักยภำพของเด็ก 
เยำวชนและผู้เก่ียวข้องใน
จังหวัดล ำพูน

1. ประชุมเตรียม
ควำมพร้อม 
วำงแผน ช้ีแจง
กลุ่มเป้ำหมำย
สถำนศึกษำใน
จังหวัดล ำพูน 
เพ่ือให้เกิดกำรร่วม
คิด ร่วมท ำ ร่วมรับ
ผลประโยชน์

300,000       องค์กำร
บริหำรส่วน
จังหวัดล ำพูน

กอง
กำรศึกษำ

2. ขออนุมัติ
โครงกำร วำง
แผนกำรด ำเนิน
กิจกรรม และ
มอบหมำยภำระกิจ
กำรจัดกิจกรรม
ให้แก่ผู้เก่ียวข้อง

3. ด ำเนินกำรจัด
กิจกรรมตำมแผนท่ี
ได้ก ำหนดไว้

300,000       



40ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
สถานที่

ด าเนินการ
หน่วย

ด าเนินการ
งบประมาณ

ที่ต้ังไว้
ล าดับ

ที่

แผนพัฒนา
ท้องถ่ิน  

หน้า/ล าดับ

ข้อบัญญัติ
 หน้า/
ล าดับ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม

งบด าเนินการ

4. ติดตำม 
ประเมินผล และ
สรุปผลกำรด ำเนิน
กิจกรรม เพ่ือให้
ทรำบถึงข้อดี ข้อเสีย
 ปัญหำและอุปสรรค
ในกำรด ำเนินงำน 
และน ำไปปรับปรุง
ปรับใช้ในกำร
ด ำเนินงำนในปีต่อไป

5 141/5 127/05 1. ประชำสัมพันธ์
โครงกำร รุ่นท่ี 11

3,000,000    50,000         องค์กำร
บริหำรส่วน
จังหวัดล ำพูน

กอง
กำรศึกษำ

2. ประชุม
กล่ันกรอง
สถำนศึกษำ และ
ประชุมคณะ
ด ำเนินงำน

5,000           

3. กำรลงนำม
บันทึกข้อตกลง
ควำมร่วมมือและ
พิธีส่งมอบ

50,000         

4. กำรออกนิเทศ
ติดตำมและ
ประเมินผลกำรสอน
ของนักศึกษำจีน

โครงกำรแลกเปล่ียนภำษำและ
วัฒนธรรมไทย - จีน ของ
องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดล ำพูน



41ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
สถานที่

ด าเนินการ
หน่วย

ด าเนินการ
งบประมาณ

ที่ต้ังไว้
ล าดับ

ที่

แผนพัฒนา
ท้องถ่ิน  

หน้า/ล าดับ

ข้อบัญญัติ
 หน้า/
ล าดับ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม

งบด าเนินการ

5. พิธีปัจฉิมนิเทศ
นักศึกษำจีน 11

50,000         

6. ส่งนักศึกษำจีน 
เดินทำงกลับ
7. สรุปผลกำร
ด ำเนินงำนโครงกำร
 รุ่นท่ี 11

5,000           

8. ประชำสัมพันธ์
โครงกำร รุ่นท่ี 12

50,000         

9. ประชุม
กล่ันกรอง
สถำนศึกษำ และ
ประชุมคณะ
ด ำเนินงำน

5,000           

10. กำรลงนำม
บันทึกข้อตกลง
ควำมร่วมมือและ
พิธีส่งมอบนักศึกษำ
จีน

50,000         

11. กำรออกนิเทศ
ติดตำมและ
ประเมินผลกำรสอน
ของนักศึกษำจีน

12. พิธีปัจฉิมนิเทศ
นักศึกษำจีน

50,000         

13. ส่งนักศึกษำจีน 
เดินทำงกลับ
14. สรุปผลกำร
ด ำเนินงำนโครงกำร
 รุ่นท่ี 12

5,000           



42ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
สถานที่

ด าเนินการ
หน่วย

ด าเนินการ
งบประมาณ

ที่ต้ังไว้
ล าดับ

ที่

แผนพัฒนา
ท้องถ่ิน  

หน้า/ล าดับ

ข้อบัญญัติ
 หน้า/
ล าดับ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม

งบด าเนินการ

15. กิจกรรม
โครงกำรโรงเรียนพ่ี 
โรงเรียนน้อง

1,000,000    

16. กิจกรรม อบจ.
ล ำพูนนิทัศน์ 2563

500,000       

17. กิจกรรม 
Chainese Camp 
2020

350,000       

18. กิจกรรม 
ฝึกอบรม ศึกษำดูงำน

350,000       

19. กิจกรรม 
ฝึกอบรมกำรวัด
ระดับควำมรู้
ภำษำจีน HSK

300,000       

20. กิจกรรม กำร
แข่งขันวัดระดับ
ควำมรู้ภำษำจีน

50,000         

21. กิจกรรม
แลกเปล่ียนภำษำ
และวัฒนธรรมไทย -
 จีน อ่ืนๆ

130,000       



43ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
สถานที่

ด าเนินการ
หน่วย

ด าเนินการ
งบประมาณ

ที่ต้ังไว้
ล าดับ

ที่

แผนพัฒนา
ท้องถ่ิน  

หน้า/ล าดับ

ข้อบัญญัติ
 หน้า/
ล าดับ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม

งบด าเนินการ

6 144/13 127/06 โครงกำรจัดท ำหลักสูตรท้องถ่ิน 1. ขออนุมัติและ
ด ำเนินกิจกรรม
โครงกำร

500,000 องค์กำร
บริหำรส่วน
จังหวัดล ำพูน

กอง
กำรศึกษำ

2. จัดประชุม 
สัมมนำเพ่ือจัดท ำ
หลักสูตรท้องถ่ิน
3. จัดท ำเล่ม
หลักสูตรท้องถ่ิน

500,000       

7 149/20 128/07 โครงกำรจัดท ำแผนพัฒนำ
กำรศึกษำขององค์กำรบริหำร
ส่วนจังหวัดล ำพูน

1. เสนอโครงกำร
ให้ผู้บริหำร ท้องถ่ิน
พิจำรณำอนุมัติ

100,000 องค์กำร
บริหำรส่วน
จังหวัดล ำพูน

กอง
กำรศึกษำฯ

2. ขออนุมัติ 
ด ำเนินกิจกรรม 
และมอบหมำย
ภำระกิจกำรจัดจัด
ประชุมเตรียมควำม
พร้อมในกำรจัดท ำ
ทบทวน เพ่ิมเติม 
เปล่ียนแปลงแผนฯ

3. ประชุมร่ำงกำร
จัดท ำ ทบทวน 
เพ่ิมเติม
เปล่ียนแปลง 
แผนพัฒนำ
กำรศึกษำฯ

10,000         

4.จัดท ำแผนพัฒนำ
กำรศึกษำฯ

90,000         



44ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
สถานที่

ด าเนินการ
หน่วย

ด าเนินการ
งบประมาณ

ที่ต้ังไว้
ล าดับ

ที่

แผนพัฒนา
ท้องถ่ิน  

หน้า/ล าดับ

ข้อบัญญัติ
 หน้า/
ล าดับ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม

งบด าเนินการ

5. ติดตำม
ประเมินผลและ
รำยงำนผลกำร
ด ำเนินงำนตำม
โครงกำร

8 149/21 128/08 โครงกำรประสำนและจัดท ำ
แผนพัฒนำกำรศึกษำขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินในเขต
จังหวัดล ำพูน

1. เสนอโครงกำร
ให้ผู้บริหำรท้องถ่ิน
พิจำรณำอนุมัติ

100,000 องค์กำร
บริหำรส่วน
จังหวัดล ำพูน

กอง
กำรศึกษำฯ

2. ขออนุมัติด ำเนิน
กิจกรรม และ
มอบหมำยภำระกิจ
กำรจัดจัดประชุม
เตรียมควำมพร้อม
ในกำรจัดท ำแผนฯ

3. ประชุมร่ำงกำร
จัดท ำแผนพัฒนำ
กำรศึกษำฯ

10,000         

4. จัดท ำ
แผนพัฒนำ
กำรศึกษำฯ

90,000         

5. ติดตำม
ประเมินผลและ
รำยงำนผลกำร
ด ำเนินงำนตำม
โครงกำร



45ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
สถานที่

ด าเนินการ
หน่วย

ด าเนินการ
งบประมาณ

ที่ต้ังไว้
ล าดับ

ที่

แผนพัฒนา
ท้องถ่ิน  

หน้า/ล าดับ

ข้อบัญญัติ
 หน้า/
ล าดับ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม

งบด าเนินการ

9 150/22 133/01 โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยกำร
บริหำรสถำนศึกษำของโรงเรียน
บ้ำนป่ำป๋วย อ ำเภอบ้ำนโฮ่ง 
จังหวัดล ำพูน

1. เบิกหักผลักส่ง
เงินอุดหนุนส ำหรับ
อำหำรกลำงวัน

1,945,840    868,000       โรงเรียนบ้ำน
ป่ำป๋วย

กอง
กำรศึกษำฯ

2. เบิกหักผลักส่ง
เงินเงินอุดหนุน
ส ำหรับส่งเสริม
ศักยภำพกำรจัด
กำรศึกษำของท้องถ่ิน

263,600       

3. เบิกหักผลักส่ง
เงินค่ำปัจจัยพ้ืนฐำน
ส ำหรับนักเรียน
ยำกจน

22,000         

4. เบิกหักผลักส่ง
เงินเงินอุดหนุน
ส ำหรับค่ำใช้จ่ำยใน
กำรจัดกำรศึกษำ
ต้ังแต่ระดับอนุบำล
จนจบกำรศึกษำข้ัน
พ้ืนฐำน

792,240       



46ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
สถานที่

ด าเนินการ
หน่วย

ด าเนินการ
งบประมาณ

ที่ต้ังไว้
ล าดับ

ที่

แผนพัฒนา
ท้องถ่ิน  

หน้า/ล าดับ

ข้อบัญญัติ
 หน้า/
ล าดับ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม

งบด าเนินการ

10 150/23 134/02 โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยกำร
บริหำรสถำนศึกษำของโรงเรียน
บ้ำนป่ำแป๋  อ ำเภอบ้ำนโฮ่ง  
จังหวัดล ำพูน

1. เบิกหักผลักส่ง
เงินอุดหนุนส ำหรับ
อำหำรกลำงวัน

408,180       108,000       โรงเรียนบ้ำน
ป่ำแป๋

กอง
กำรศึกษำฯ

2. เบิกหักผลักส่ง
เงินเงินอุดหนุน
ส ำหรับส่งเสริม
ศักยภำพกำรจัด
กำรศึกษำของท้องถ่ิน

227,600       

3. เบิกหักผลักส่ง
เงินค่ำปัจจัยพ้ืนฐำน
ส ำหรับนักเรียน
ยำกจน

4,000           

4. เบิกหักผลักส่ง
เงินเงินอุดหนุน
ส ำหรับค่ำใช้จ่ำยใน
กำรจัดกำรศึกษำ
ต้ังแต่ระดับอนุบำล
จนจบกำรศึกษำข้ัน
พ้ืนฐำน

68,580         



47ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
สถานที่

ด าเนินการ
หน่วย

ด าเนินการ
งบประมาณ

ที่ต้ังไว้
ล าดับ

ที่

แผนพัฒนา
ท้องถ่ิน  

หน้า/ล าดับ

ข้อบัญญัติ
 หน้า/
ล าดับ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม

งบด าเนินการ

11 151/24 136/01 โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยกำร
บริหำรสถำนศึกษำของโรงเรียน
นำทรำยวิทยำคม  อ ำเภอล้ี  
จังหวัดล ำพูน

1. เบิกหักผลักส่ง
เงินอุดหนุนส ำหรับ
ส่งเสริมศักยภำพ
กำรจัดกำรศึกษำ
ของท้องถ่ิน

2,952,170    1,280,600    โรงเรียนนำ
ทรำยวิทยำคม

กอง
กำรศึกษำฯ

2. เบิกหักผลักส่ง
เงินอุดหนุนส ำหรับ
ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัด
กำรศึกษำต้ังแต่
ระดับอนุบำลจนจบ
กำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน

1,671,570    

12 151/25 138/01 โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยใน
กำรบริหำรสถำนศึกษำวิทยำลัย
เทคโนโลยีและกำรจัดกำร
องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดล ำพูน

1. เบิกหักผลักส่ง
เงินอุดหนุน ส ำหรับ
ส่งเสริมศักยภำพ 
กำรจัดกำรศึกษำ
ของท้องถ่ิน

1,983,000    299,600       วิทยำลัย
เทคโนโลยี
และกำร
จัดกำร
องค์กำร

บริหำรส่วน
จังหวัดล ำพูน

กอง
กำรศึกษำฯ

2. เบิกหักผลักส่ง
เงินอุดหนุน ส ำหรับ
ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัด
กำรศึกษำต้ังแต่
ระดับอนุบำลจนจบ
กำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน

1,683,400    



48ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
สถานที่

ด าเนินการ
หน่วย

ด าเนินการ
งบประมาณ

ที่ต้ังไว้
ล าดับ

ที่

แผนพัฒนา
ท้องถ่ิน  

หน้า/ล าดับ

ข้อบัญญัติ
 หน้า/
ล าดับ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม

งบด าเนินการ

13 152/26 128/09 โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยใน
กำรจัดท ำศูนย์กำรเรียนรู้ด้ำน
กำรท่องเท่ียวของสถำนศึกษำใน
สังกัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินจังหวัดล ำพูน

ขออนุมัติเบิกหัก
ผลักส่งเงินอุดหนุน
ให้กับสถำนศึกษำ
ตำมหนังสือส่ังกำร

50,000 50,000         องค์กำร
บริหำรส่วน
จังหวัดล ำพูน

กอง
กำรศึกษำ

14 139/2 129/10 โครงกำรส่งเสริมสนับสนุนกำร
ปฏิรูปกำรศึกษำในจังหวัดล ำพูน

1. ประชุมเตรียม
ควำมพร้อมกับ ส่วน
รำชกำรและ
หน่วยงำนอ่ืนท่ี
เก่ียวข้อง

3,000,000 องค์กำร
บริหำรส่วน
จังหวัดล ำพูน

กอง
กำรศึกษำฯ

2. ขออนุมัติและ
ด ำเนินกิจกรรม
โครงกำร

3. ประสำนงำน
วิทยำกรและ
สถำนท่ีจัด  โครงกำร

4. ประสำนงำน
และแจ้งส่วน
รำชกำรท่ี
เก่ียวข้อง/หน่วย 
งำนท่ีเก่ียวข้อง



49ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
สถานที่

ด าเนินการ
หน่วย

ด าเนินการ
งบประมาณ

ที่ต้ังไว้
ล าดับ

ที่

แผนพัฒนา
ท้องถ่ิน  

หน้า/ล าดับ

ข้อบัญญัติ
 หน้า/
ล าดับ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม

งบด าเนินการ

5. ด ำเนินกิจกรรม
ด้ำนวิชำกำร ตำม
ก ำหนดกำร

3,000,000    

6. ติดตำม/
ประเมินผลกำร
ด ำเนินกิจกรรม

15 141/6 129/11 โครงกำรแลกเปล่ียนภำษำ 
วัฒนธรรมไทยและต่ำงประเทศ

1. จัดท ำโครงกำร
เพ่ือขออนุมัติ
ผู้บริหำร

3,000,000             - จังหวัดล ำพูน กอง
กำรศึกษำ

2. ร่ำงลงนำม
บันทึกข้อตกลง
ควำมร่วมมือโดย
ผู้บริหำรองค์กำร
บริหำรส่วนจังหวัด
ล ำพูนและ
ผู้เก่ียวข้องกับ
มหำวิทยำลัยใน
ต่ำงประเทศ

250,000       

3. ประชำสัมพันธ์
โครงกำร รุ่นท่ี 1

         -

4. ประชุม
กล่ันกรอง
สถำนศึกษำ และ
ประชุมคณะ
ด ำเนินงำน

15,000         



50ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
สถานที่

ด าเนินการ
หน่วย

ด าเนินการ
งบประมาณ

ที่ต้ังไว้
ล าดับ

ที่

แผนพัฒนา
ท้องถ่ิน  

หน้า/ล าดับ

ข้อบัญญัติ
 หน้า/
ล าดับ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม

งบด าเนินการ

5. กำรลงนำม
บันทึกข้อตกลง
ควำมร่วมมือและ
พิธีส่งมอบ

100,000       

6. กำรออกนิเทศ
ติดตำมและ
ประเมินผลกำรสอน
ของนักศึกษำ
แลกเปล่ียน

         -

7. พิธีปัจฉิมนิเทศ
นักศึกษำ
แลกเปล่ียน รุ่นท่ี 1

130,000       

8. ส่งนักศึกษำ 
เดินทำงกลับ

         -

9. สรุปผลกำร
ด ำเนินงำนโครงกำร
 รุ่นท่ี 1

5,000           

10. กิจกรรม อบจ.
ล ำพูน นิทัศน์ 2563

500,000       

11. กิจกรรม
ฝึกอบรมและ
พัฒนำครูผู้สอน

1,500,000    



51ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
สถานที่

ด าเนินการ
หน่วย

ด าเนินการ
งบประมาณ

ที่ต้ังไว้
ล าดับ

ที่

แผนพัฒนา
ท้องถ่ิน  

หน้า/ล าดับ

ข้อบัญญัติ
 หน้า/
ล าดับ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม

งบด าเนินการ

12. กิจกรรม
เดินทำงแลกเปล่ียน
ภำษำและ
วัฒนธรรมไทยและ
ต่ำงประเทศ อ่ืนๆ

500,000       

16 152/27 130/12 โครงกำรโรงเรียนพอเพียงของ
สถำนศึกษำในสังกัดองค์กำร
บริหำรส่วนจังหวัดล ำพูน

1. ขออนุมัติจัดซ้ือ/
จัดจ้ำง กิจกรรม 
โครงกำรโรงเรียน
พอเพียงของ
สถำนศึกษำใน
สังกัดองค์กำร
บริหำรส่วนจังหวัด
ล ำพูน

510,000 องค์กำร
บริหำรส่วน
จังหวัดล ำพูน

กอง
กำรศึกษำ

2. ด ำเนินกำรจัด
จ้ำง/จัดซ้ือวัสดุ 
อุปกรณ์ กิจกรรม
โครงกำรโรงเรียน
พอเพียง ของ
สถำนศึกษำใน
สังกัดองค์กำร
บริหำรส่วนจังหวัด
ล ำพูน

510,000       



52ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
สถานที่

ด าเนินการ
หน่วย

ด าเนินการ
งบประมาณ

ที่ต้ังไว้
ล าดับ

ที่

แผนพัฒนา
ท้องถ่ิน  

หน้า/ล าดับ

ข้อบัญญัติ
 หน้า/
ล าดับ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม

งบด าเนินการ

17 153/28 130/13 1. แต่งต้ังคณะ
กรรมกรสถำนศึกษำ

40,000         องค์กำร
บริหำรส่วน
จังหวัดล ำพูน

กอง
กำรศึกษำ

2. จัดประชุม
คณะกรรมกำร
สถำนศึกษำ ของ
สถำนศึกษำใน
สังกัดองค์กำร
บริหำรส่วนจังหวัด
ล ำพูน ก่อนเปิดภำค
เรียนท่ี 2/2562

10,000         

3. จัดประชุม
คณะกรรมกำร
สถำนศึกษำ ของ
สถำนศึกษำใน
สังกัดองค์กำร
บริหำรส่วนจังหวัด
ล ำพูน ระหว่ำงภำค
เรียนภำคเรียนท่ี 
2/2562

10,000         

โครงกำรส่งเสริมกำรมีส่วนร่วม
ของคณะกรรมกำรสถำนศึกษำ
ของสถำนศึกษำในสังกัดองค์กำร
บริหำรส่วนจังหวัดล ำพูน



53ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
สถานที่

ด าเนินการ
หน่วย

ด าเนินการ
งบประมาณ

ที่ต้ังไว้
ล าดับ

ที่

แผนพัฒนา
ท้องถ่ิน  

หน้า/ล าดับ

ข้อบัญญัติ
 หน้า/
ล าดับ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม

งบด าเนินการ

4. จัดประชุม
คณะกรรมกำร
สถำนศึกษำ ของ
สถำนศึกษำใน
สังกัดองค์กำร
บริหำรส่วนจังหวัด
ล ำพูน ก่อนเปิดภำค
เรียนท่ี 1/2563

10,000         

5. จัดประชุม
คณะกรรมกำร
สถำนศึกษำ ของ
สถำนศึกษำใน
สังกัดองค์กำร
บริหำรส่วนจังหวัด
ล ำพูน ระหว่ำงภำค
เรียนภำคเรียนท่ี 
1/2563

10,000         

6. สรุปผลกำร
ด ำเนินงำน

18 153/29 130/14 1. ประชุมวำงแผน
ร่วมกับสถำนศึกษำ
ในสังกัดฯ

200,000 องค์กำร
บริหำรส่วน
จังหวัดล ำพูน

กอง
กำรศึกษำฯ

2. ขออนุมัติและ
ด ำเนินกิจกรรม
โครงกำร
3. ด ำเนินงำนตำม
แผน

200,000       

โครงกำรประกวดส่ิงประดิษฐ์
นวัตกรรมอำชีวศึกษำของ
สถำนศึกษำในสังกัดองค์กำร
บริหำรส่วนจังหวัดล ำพูน



54ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
สถานที่

ด าเนินการ
หน่วย

ด าเนินการ
งบประมาณ

ที่ต้ังไว้
ล าดับ

ที่

แผนพัฒนา
ท้องถ่ิน  

หน้า/ล าดับ

ข้อบัญญัติ
 หน้า/
ล าดับ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม

งบด าเนินการ

4. ติดตำม
ประเมินผลและ
สรุปผลกำรด ำเนิน
กิจกรรม

19 146/17 137/01 อุดหนุนส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ี
กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 35 
(โครงกำรพัฒนำศูนย์จีนศึกษำ
วัฒนธรรมอำเซียนสู่
มำตรฐำนสำกล)

1. ประชุมวำงแผน
ร่วมกับสถำนศึกษำ
ในจังหวัดล ำพูนท่ี
เข้ำร่วมโครงกำร

1,000,000 1,000,000 องค์กำร
บริหำรส่วน
จังหวัดล ำพูน

กอง
กำรศึกษำฯ

2. ขออนุมัติและ
ด ำเนินกิจกรรม
โครงกำร
3. ด ำเนินงำนตำม
แผน
4. ติดตำม
ประเมินผลและ
สรุปผลกำรด ำเนิน
กิจกรรม

20 - 131/15 1. ขออนุมัติด ำเนิน
โครงกำร
ประชุมแต่งต้ัง
คณะกรรมกำร
คัดเลือก

300,000       อบจ.ล ำพูน กอง
กำรศึกษำฯ

2. ประกำศรับ
สมัครนักเรียนท่ี
ขอรับทุนกำรศึกษำ

ค่ำใช้จ่ำยเก่ียวกับทุนกำรศึกษำ
และกำรให้ควำมช่วยเหลือ
นักเรียนของสถำนศึกษำในสังกัด
องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดล ำพูน



55ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
สถานที่

ด าเนินการ
หน่วย

ด าเนินการ
งบประมาณ

ที่ต้ังไว้
ล าดับ

ที่

แผนพัฒนา
ท้องถ่ิน  

หน้า/ล าดับ

ข้อบัญญัติ
 หน้า/
ล าดับ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม

งบด าเนินการ

3. คัดเลือกตำม
หลักเกณฑ์
ประกำศรำยช่ือผู้
ได้รับทุน
4. มอบทุนกำรศึกษำ
สรุปผลกำรด ำเนิน
โครงกำร

300,000       

21 - 132/01 โครงกำรจ้ำงท่ีปรึกษำทำง
วิชำกำร วิจัยและพัฒนำ
กำรศึกษำของสถำนศึกษำสังกัด
องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดล ำพูน

ด ำเนินกำรจัดจ้ำงท่ี
ปรึกษำทำงวิชำกำร
 วิจัยและพัฒนำ
กำรศึกษำของ
สถำนศึกษำสังกัด
องค์กำรบริหำรส่วน
จังหวัดล ำพูน

3,000,000    3,000,000    สถำนศึกษำ
สังกัด อบจ.

ล ำพูน

กอง
กำรศึกษำ

23,592,190 23,592,190รวมแผนงานการศึกษา     21    โครงการ



56ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
สถานที่

ด าเนินการ
หน่วย

ด าเนินการ
งบประมาณ

ที่ต้ังไว้
ล าดับ

ที่

แผนพัฒนา
ท้องถ่ิน  

หน้า/ล าดับ

ข้อบัญญัติ
 หน้า/
ล าดับ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม

งบด าเนินการ

1 155/1 140/04 โครงกำรพัฒนำศักยภำพ         
ผู้ปฏิบัติกำรกำรแพทย์ฉุกเฉินใน
จังหวัดล ำพูน

 1. กำรประชุม
เครือข่ำยระบบ
บริกำรกำรแพทย์
ฉุกเฉิน

      500,000       100,000 พ้ืนท่ี 8 อ ำเภอ
ในจังหวัดล ำพูน

ส ำนักปลัด

 2. กำรอบรมฟ้ืนฟู
และเพ่ิมศักยภำพ   
 - กำรใช้วิทยุส่ือสำร
     - ระบบกำรรับ
แจ้งเหตุและส่ังกำร

        50,000

 3. กำรอบรมผู้
ปฏิบัติกำร
กำรแพทย์ฉุกเฉิน 
และเจ้ำหน้ำท่ี
ผู้เก่ียวข้อง

      200,000

 4. กิจกรรม
ส่งเสริมและพัฒนำ
ฝึกทักษะกำร
ช่วยเหลือ  ผู้บำดเจ็บ

      150,000

2 156/3 140/02 โครงกำรส่งเสริมกำรอบรม
กำรแพทย์แผนไทย

 กิจกรรมอบรม
แพทย์แผนไทย 
330 ช่ัวโมง

      300,000       300,000 ส ำนักงำน
สำธำรณสุข

จังหวัดล ำพูน 
และศูนย์กำร
พัฒนำสตรีฯ

ส ำนักปลัด

          - แผนงานสาธารณสุข



57ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
สถานที่

ด าเนินการ
หน่วย

ด าเนินการ
งบประมาณ

ที่ต้ังไว้
ล าดับ

ที่

แผนพัฒนา
ท้องถ่ิน  

หน้า/ล าดับ

ข้อบัญญัติ
 หน้า/
ล าดับ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม

งบด าเนินการ

3 156/4 139/01  1. ประชุม      
วำงแผนกำร
ด ำเนินงำน

700,000       นอกเขตพ้ืนท่ี
จังหวัดล ำพูน 
(ต่ำงจังหวัด)

ส ำนักปลัด

 2. กิจกรรม  
อบรมพัฒนำ
ศักยภำพ

250,000       

3. กิจกรรม 
สัมมนำแลกเปล่ียน
เรียนรู้

450,000       

4 157/6 142/01 โครงกำรป้องกันควบคุมและ
แก้ไขปัญหำโรคในจังหวัดล ำพูน

 1. กิจกรรม 
รณรงค์และป้องกัน 
โรคเอดส์

      300,000 พ้ืนท่ี 8 อ ำเภอ
ในจังหวัดล ำพูน

ส ำนักปลัด

 2. กิจกรรม 
ป้องกันควบคุม  โรค
ไข้หวัดใหญ่สำยพันธ์ุ
ใหม่

        50,000

 3. กิจกรรม 
ป้องกันควบคุม  โรค
ไข้เลือดออก

      200,000

 4. กิจกรรม 
ควบคุมโรคอุบัติ
ใหม่ฯ

        50,000

โครงกำรพัฒนำศักยภำพ
บุคลำกร ด้ำนสำธำรณสุข อสม. 
และผู้เก่ียวข้อง แบบบูรณำกำร
ในจังหวัดล ำพูน



58ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
สถานที่

ด าเนินการ
หน่วย

ด าเนินการ
งบประมาณ

ที่ต้ังไว้
ล าดับ

ที่

แผนพัฒนา
ท้องถ่ิน  

หน้า/ล าดับ

ข้อบัญญัติ
 หน้า/
ล าดับ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม

งบด าเนินการ

5 157/7 140/03 โครงกำรส่งเสริมสุขภำพ
ประชำชน

 1. กิจกรรมตรวจ
คัดกรอง

      100,000 อ ำเภอบ้ำนธิ ส ำนักปลัด

 2. กิจกรรมกำร
ปรับเปล่ียน
พฤติกรรม

      100,000

 3. กำรติดตำมและ
ประเมินผล

6 158/9 141/01 โครงกำรควำมร่วมมือด้ำน
สำธำรณสุขในกำรให้บริกำร
ส่งเสริมสุขภำพและ
รักษำพยำบำลผู้ป่วยโรคไต

อุดหนุน
โรงพยำบำลล้ี

2,000,000    2,000,000    องค์กำร
บริหำรส่วน
จังหวัดล ำพูน

ส ำนักปลัด

3,900,000 3,900,000รวมแผนงานสาธารณสุข     6     โครงการ



59ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
สถานที่

ด าเนินการ
หน่วย

ด าเนินการ
งบประมาณ

ที่ต้ังไว้
ล าดับ

ที่

แผนพัฒนา
ท้องถ่ิน  

หน้า/ล าดับ

ข้อบัญญัติ
 หน้า/
ล าดับ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม

งบด าเนินการ

1 159/1 142/01 โครงกำรส่งเสริมและพัฒนำ
ศักยภำพของผู้สูงอำยุและ
ผู้เก่ียวข้องในจังหวัดล ำพูน

 1. จัดประชุมกำร
วำงแผนด ำเนินงำน
ตำมโครงกำร

      500,000 นอกเขตพ้ืนท่ี
จังหวัดล ำพูน 
(ต่ำงจังหวัด)

ส ำนักปลัดฯ

 2. กิจกรรมอบรม
พัฒนำศักยภำพ

      400,000

 3. กิจกรรม
ประชุมสัมมนำ
วิชำกำร (ถอด
บทเรียน)

        50,000

 4. กิจกรรมคลัง
ปัญญำผู้สูงอำยุ

        50,000

500,000 500,000รวมแผนงานสังคมสงเคราะห ์    1     โครงการ

          - แผนงานสังคมสงเคราะห์



60ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
สถานที่

ด าเนินการ
หน่วย

ด าเนินการ
งบประมาณ

ที่ต้ังไว้
ล าดับ

ที่

แผนพัฒนา
ท้องถ่ิน  

หน้า/ล าดับ

ข้อบัญญัติ
 หน้า/
ล าดับ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม

งบด าเนินการ

1 161/2 169/09  1. ประชุมหำรือ
ร่วมกับกลุ่มสตรี
แม่บ้ำนท้ัง 8 อ ำเภอ

      300,000 พ้ืนท่ี 8 อ ำเภอ
ในจังหวัดล ำพูน

ส ำนักปลัด

 2. ประสำนกำรจัด
กิจกรรมร่วมกับ
อปท.ในพ้ืนท่ี

 3. วำงแผนกำร
ด ำเนินกิจกรรม 
เตรียมกำร และ
มอบหมำยภำระ
กิจกรรมให้แก่
ผู้เก่ียวข้อง

 4. ด ำเนินกำรจัด
กิจกรรมฝึกอบรม

      300,000

 5. ประชุมเพ่ือ
ติดตำมประเมินผล
กำรด ำเนินงำน

2 162/5 167/05  1. ขออนุมัติ
ด ำเนินกิจกรรมตำม
โครงกำร

300,000       พ้ืนท่ี 8 อ ำเภอ
ในจังหวัดล ำพูน

ส ำนักปลัด

 2. ประสำนงำน
และเชิญเจ้ำหน้ำท่ี
และหน่วยงำนท่ี
เก่ียวข้อง

          - แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
โครงกำรเสริมสร้ำงควำม
เข้มแข็งองค์กรกลุ่มพัฒนำสตรี 
กลุ่มสตรีแม่บ้ำนกลุ่มเกษตรกร  
กลุ่มพลังมวลชน และผู้เก่ียวข้อง
ในจังหวัดล ำพูน

โครงกำรฝึกอบรมสัมมนำเพ่ือ
พัฒนำศักยภำพผู้เก่ียวข้องด้ำน
กำรผลิตสินค้ำทุนทำงวัฒนธรรม
ชุมชน  จังหวัดล ำพูน และสินค้ำ
 OTOP



61ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
สถานที่

ด าเนินการ
หน่วย

ด าเนินการ
งบประมาณ

ที่ต้ังไว้
ล าดับ

ที่

แผนพัฒนา
ท้องถ่ิน  

หน้า/ล าดับ

ข้อบัญญัติ
 หน้า/
ล าดับ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม

งบด าเนินการ

 3. เชิญวิทยำกรท่ี
มีควำมรู้
ควำมสำมำรถมำให้
ควำมรู้
 4. จัดเตรียมวัสดุ 
อุปกรณ์และส่ือท่ีใช้
ในกำรประชุมสัมมนำ

 5. ด ำเนินกิจกรรม
ตำมแผนด ำเนินงำน
โครงกำร

300,000       

 6. ติดตำม
ประเมินผลและ
รำยงำนผลกำร
ด ำเนินงำนตำม
โครงกำร

3 166/15 171/13 โครงกำรวิถีชีวิตคนต ำบลน้ ำดิบ 
กับไก่เหล่ำป่ำก๋อย

 1. ประชุมร่วมกับ
ภำคีเครือข่ำย เพ่ือ
วำงแผนกำร
ด ำเนินกำรจัด
กิจกรรม

403,000       อบต.น้ ำดิบ 
อ ำเภอป่ำซำง

ส ำนักปลัด

 2. ด ำเนินกำรจัด
กิจกรรม

403,000       

 3. ประชุมสรุปผล
กำรด ำเนินกำรจัด
กิจกรรม



62ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
สถานที่

ด าเนินการ
หน่วย

ด าเนินการ
งบประมาณ

ที่ต้ังไว้
ล าดับ

ที่

แผนพัฒนา
ท้องถ่ิน  

หน้า/ล าดับ

ข้อบัญญัติ
 หน้า/
ล าดับ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม

งบด าเนินการ

 4. ประเมินผลกำร
จัดกิจกรรมสรุปผล
วิเครำะห์พร้อมท้ัง
ข้อเสนอแนะ 
รำยงำนต่อนำยก
องค์กำรบริหำรส่วน
จังหวัดล ำพูน

4 165/13 171/14 โครงกำรเทศกำลปลำ "ปลำอะด้ือ"  1. ประชุมร่วมกับ
ภำคีเครือข่ำย เพ่ือ
วำงแผนกำร
ด ำเนินกำรจัด
กิจกรรม

300,000       เทศบำลต ำบล
ก้อ อ ำเภอล้ี

ส ำนักปลัด

 2. ด ำเนินกำรจัด
กิจกรรม

300,000       

 3. ประชุมสรุปผล
กำรด ำเนินกำรจัด
กิจกรรม

 4. ประเมินผลกำร
จัดกิจกรรมสรุปผล
วิเครำะห์พร้อมท้ัง
ข้อเสนอแนะ 
รำยงำนต่อนำยก
องค์กำรบริหำรส่วน
จังหวัดล ำพูน



63ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
สถานที่

ด าเนินการ
หน่วย

ด าเนินการ
งบประมาณ

ที่ต้ังไว้
ล าดับ

ที่

แผนพัฒนา
ท้องถ่ิน  

หน้า/ล าดับ

ข้อบัญญัติ
 หน้า/
ล าดับ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม

งบด าเนินการ

5 165/12 172/15 โครงกำรดอกฝ้ำยบำนท่ีบ้ำนก้อ  1. ประชุมร่วมกับ
ภำคีเครือข่ำย เพ่ือ
วำงแผนกำร
ด ำเนินกำรจัด
กิจกรรม

300,000       เทศบำลต ำบล
ก้อ อ ำเภอล้ี

ส ำนักปลัด

 2. ด ำเนินกำรจัด
กิจกรรม

300,000       

 3. ประชุมสรุปผล
กำรด ำเนินกำรจัด
กิจกรรม

 4. ประเมินผลกำร
จัดกิจกรรมสรุปผล
วิเครำะห์พร้อมท้ัง
ข้อเสนอแนะ 
รำยงำนต่อนำยก
องค์กำรบริหำรส่วน
จังหวัดล ำพูน

6 166/16 172/16 โครงกำรธนำคำรปลำ โดยชุมชน
มีส่วนร่วม

 1. ประชุมร่วมกับ
ภำคีเครือข่ำย เพ่ือ
วำงแผนกำร
ด ำเนินกำรจัด
กิจกรรม

100,000       เทศบำลต ำบล
ก้อ อ ำเภอล้ี

ส ำนักปลัด

 2. ด ำเนินกำรจัด
กิจกรรม

100,000       



64ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
สถานที่

ด าเนินการ
หน่วย

ด าเนินการ
งบประมาณ

ที่ต้ังไว้
ล าดับ

ที่

แผนพัฒนา
ท้องถ่ิน  

หน้า/ล าดับ

ข้อบัญญัติ
 หน้า/
ล าดับ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม

งบด าเนินการ

 3. ประชุมสรุปผล
กำรด ำเนินกำรจัด
กิจกรรม

 4. ประเมินผลกำร
จัดกิจกรรมสรุปผล
วิเครำะห์พร้อมท้ัง
ข้อเสนอแนะ 
รำยงำนต่อนำยก
องค์กำรบริหำรส่วน
จังหวัดล ำพูน

7 162/6 165/02 โครงกำรจัดกิจกรรมเพ่ือป้องกัน 
  และแก้ไขปัญหำยำเสพติด
องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดล ำพูน

1. กิจกรรม
ฝึกอบรมค่ำยแกน
น ำดีศรีล ำพูน 
ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ.
2563

500,000       60,000 องค์กำร
บริหำรส่วน
จังหวัดล ำพูน

กองแผนฯ

2. กิจกรรม
ฝึกอบรมค่ำยแกน
น ำเครือข่ำย
นักเรียน/ชุมชน
เสริมสร้ำงภูมิคุ้มกัน
ทำงจิต  TO BE 
NUMBER ONE

90,000 โรงเรียนธีร
กำนท์บ้ำนโฮ่ง



65ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
สถานที่

ด าเนินการ
หน่วย

ด าเนินการ
งบประมาณ

ที่ต้ังไว้
ล าดับ

ที่

แผนพัฒนา
ท้องถ่ิน  

หน้า/ล าดับ

ข้อบัญญัติ
 หน้า/
ล าดับ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม

งบด าเนินการ

3. กิจกรรมส่งเสริม
สนับสนุน
งบประมำณแก่
สถำนศึกษำท่ีเข้ำ
ร่วมมหกรรมรวม
พลสมำชิก TO BE 
NUMBER ONE 
ระดับประเทศ

80,000 องค์กำร
บริหำรส่วน
จังหวัดล ำพูน

4. กิจกรรม
ฝึกอบรมค่ำยต้น
กล้ำอำสำพัฒนำ 
คุณธรรมจังหวัด
ล ำพูน คร้ังท่ี 12 
ประจ ำปี  พ.ศ.
2563

90,000 องค์กำร
บริหำรส่วน
จังหวัดล ำพูน

5. กิจกรรม
ฝึกอบรมค่ำยแกน
น ำเครือข่ำย
นักเรียน/ชุมชน
เสริมสร้ำงภูมิคุ้มกัน
ทำงจิต  TO BE 
NUMBER ONE

60,000 โรงเรียนแม่ตืน
วิทยำ

6. กิจกรรมกำร
พัฒนำและ
ขับเคล่ือนกำร
ป้องกันยำเสพติด
ของ อบจ.ล ำพูน

120,000 องค์กำร
บริหำรส่วน
จังหวัดล ำพูน



66ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
สถานที่

ด าเนินการ
หน่วย

ด าเนินการ
งบประมาณ

ที่ต้ังไว้
ล าดับ

ที่

แผนพัฒนา
ท้องถ่ิน  

หน้า/ล าดับ

ข้อบัญญัติ
 หน้า/
ล าดับ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม

งบด าเนินการ

8 163/7 165/01 1. ประชุมเตรียม
ควำมพร้อม 
ร่วมกับหน่วยงำน  
 ท่ีเก่ียวข้อง

450,000       องค์กำร
บริหำรส่วน
จังหวัดล ำพูน

กองแผนฯ

2. จัดท ำโครงกำร
และขออนุมัติด ำเนิน
โครงกำร
3. ติดต่อ
ประสำนงำนและ
ด ำเนินกำรจัดซ้ือจัด
จ้ำงตำมระเบียบ
พัสดุฯ

4. ด ำเนินกิจกรรม
วันต่อต้ำน           
ยำเสพติดโลก    
และกิจกรรม       
TO BE  NUMBER 
ONE 

450,000

5. ติดตำมและ
ประเมินผลโครงกำร
เสนอผู้บริหำร

โครงกำรส่งเสริมสนับสนุนงำน
วันต่อต้ำนยำเสพติดโลกและ
กิจกรรม TO BE  NUMBER 
ONE ของจังหวัดล ำพูน



67ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
สถานที่

ด าเนินการ
หน่วย

ด าเนินการ
งบประมาณ

ที่ต้ังไว้
ล าดับ

ที่

แผนพัฒนา
ท้องถ่ิน  

หน้า/ล าดับ

ข้อบัญญัติ
 หน้า/
ล าดับ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม

งบด าเนินการ

9 163/8 174/01 ชุดตรวจหำสำรเสพติด 1. จัดท ำโครงกำร
และขออนุมัติ
ด ำเนินกำร

221,000 องค์กำร
บริหำรส่วน
จังหวัดล ำพูน

กองแผน ฯ

2. ขออนุมัติจัดซ้ือ
ชุดวิทยำศำสตร์
หรือกำรแพทย์ชุด
ทดสอบสำรเมทแอม
เฟตำมีนใน
ปัสสำวะ/ก ำหนด 
TOR

3. ด ำเนินกำร
จัดซ้ือตำมระเบียบ
พัสดุฯ

221,000

4. ตรวจรับพัสดุ/
จัดท ำทะเบียบนคุม
กำรเบิกจ่ำย
5. จัดท ำฎีกำเบิก
จ่ำยเงิน

2,874,000 2,874,000รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน     9     โครงการ



68ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
สถานที่

ด าเนินการ
หน่วย

ด าเนินการ
งบประมาณ

ที่ต้ังไว้
ล าดับ

ที่

แผนพัฒนา
ท้องถ่ิน  

หน้า/ล าดับ

ข้อบัญญัติ
 หน้า/
ล าดับ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม

งบด าเนินการ

1 180/35 178/01 โครงกำรขับเคล่ือนทุนทำง
วัฒนธรรมชุมชนจังหวัดล ำพูน

 1. จัดประชุมผู้ท่ี
เก่ียวข้อง เพ่ือ
ก ำหนดแนวทำง/
วิธีกำรในกำร
ด ำเนินงำน

3,000,000    องค์กำร
บริหำรส่วน
จังหวัดล ำพูน

ส ำนักปลัด

 2. ขออนุมัติ   
และด ำเนินกิจกรรม
เสนอผู้บริหำรเพ่ือ
ด ำเนินตำมโครงกำร

 3. ด ำเนินกำรจัด
กิจกรรมขับเคล่ือน
ทุนทำงวัฒนธรรม
ชุมชนจังหวัดล ำพูน

3,000,000    

 4. ประชุม  
สรุปผลกำรด ำเนิน
โครงกำร 
ประเมินผลกำรจัด
กิจกรรม สรุปผล
วิเครำะห์พร้อมท้ัง
ข้อเสนอแนะ

          - แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ



69ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
สถานที่

ด าเนินการ
หน่วย

ด าเนินการ
งบประมาณ

ที่ต้ังไว้
ล าดับ

ที่

แผนพัฒนา
ท้องถ่ิน  

หน้า/ล าดับ

ข้อบัญญัติ
 หน้า/
ล าดับ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม

งบด าเนินการ

2 184/43 190/01 โครงกำรพัฒนำศักยภำพผู้น ำ
เท่ียวเพ่ือกำรบริหำรจัดกำรกำร
ท่องเท่ียวแบบบูรณำกำรกำร
เช่ือมโยงเส้นทำงท่องเท่ียว

 กิจกรรมกำร
พัฒนำศักยภำพผู้น ำ
เท่ียวเพ่ือกำร
บริหำรจัดกำรกำร
ท่องเท่ียวแบบ
บูรณำกำรกำร
เช่ือมโยงเส้นทำง
กำรท่องเท่ียว

100,000       100,000       องค์กำร
บริหำรส่วน
จังหวัดล ำพูน

ส ำนักปลัด

3 185/44 191/02 โครงกำรพัฒนำศักยภำพ
เครือข่ำยด้ำนกำรท่องเท่ียว
จังหวัดล ำพูน

 กิจกรรมประชุม
เครือข่ำยด้ำนกำร
ท่องเท่ียว เพ่ือน ำสู่
กำรพัฒนำกำร
ท่องเท่ียวของ
จังหวัดล ำพูน
อย่ำงย่ังย่ืน

50,000         50,000         องค์กำร
บริหำรส่วน
จังหวัดล ำพูน

ส ำนักปลัด

4 185/45 191/03 โครงกำรส่งเสริมและ
ประชำสัมพันธ์แหล่งท่องเท่ียว
ในจังหวัดล ำพูน

 1. จัดท ำ
รำยละเอียด
โครงกำรเพ่ือขอ
อนุมัติด ำเนินงำน

100,000       องค์กำร
บริหำรส่วน
จังหวัดล ำพูน

ส ำนักปลัด

 2. แต่งต้ัง
คณะกรรมกำร
ด ำเนินงำนตำม
โครงกำรพร้อม
ประชุมหำรือกำร
ด ำเนินงำนตำม
โครงกำร



70ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
สถานที่

ด าเนินการ
หน่วย

ด าเนินการ
งบประมาณ

ที่ต้ังไว้
ล าดับ

ที่

แผนพัฒนา
ท้องถ่ิน  

หน้า/ล าดับ

ข้อบัญญัติ
 หน้า/
ล าดับ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม

งบด าเนินการ

 3. จัดท ำส่ือ
ประชำสัมพันธ์ เพ่ือ
ประชำสัมพันธ์
ผู้สนใจเข้ำร่วม
กิจกรรม

50,000         

 4. ด ำเนิน 
กิจกรรมกำร
ประกวดส่ือวีดีทัศน์ 
เพ่ือกำรส่งเสริมกำร
ท่องเท่ียวจังหวัด
ล ำพูน

50,000         

 5. ประเมินผล 
และจัดท ำสรุป
โครงกำร

5 185/46 191/04 โครงกำรส่งเสริมและพัฒนำ
แหล่งท่องเท่ียวตำมวิถีเมืองเก่ำ
จังหวัดล ำพูน

 1. กิจกรรมจัดท ำ
ส่ือประชำสัมพันธ์
แหล่งท่องเท่ียวตำม
วิถีเมืองเก่ำจังหวัด
ล ำพูน

2,000,000    1,000,000    องค์กำร
บริหำรส่วน

จังหวัดล ำพูน 
 และชุมชน
อ ำเภอเมือง

ล ำพูน

ส ำนักปลัด

 2. กิจกรรมอบรม
มัคคุเทศก์ชุมชน

500,000       



71ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
สถานที่

ด าเนินการ
หน่วย

ด าเนินการ
งบประมาณ

ที่ต้ังไว้
ล าดับ

ที่

แผนพัฒนา
ท้องถ่ิน  

หน้า/ล าดับ

ข้อบัญญัติ
 หน้า/
ล าดับ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม

งบด าเนินการ

 3. กิจกรรมกำร
ฝึกอบรมและ 
ศึกษำดูงำนแนว
ทำงกำรบริหำร
จัดกำรชุมชนใน
รูปแบบเมือง
ท่องเท่ียวเชิง
วัฒนธรรมเมืองเก่ำ

500,000       

 4. สรุปผลกำร
ด ำเนินงำนตำม
โครงกำร

6 170/8 176/03 1. ประชุมวำงแผน
ร่วมกับสถำนศึกษำ
ในสังกัดฯ

500,000 องค์กำร
บริหำรส่วน
จังหวัดล ำพูน

กอง
กำรศึกษำฯ

2. ขออนุมัติ   และ
ด ำเนินกิจกรรม
โครงกำร

3. ด ำเนินงำน ตำม
แผน

500000

4. ติดตำม
ประเมินผลและ
สรุปผลกำรด ำเนิน
กิจกรรม

โครงกำรส่งเสริมกำรมีส่วนร่วม
ของคณะกรรมกำรสถำนศึกษำ
ของสถำนศึกษำในสังกัดองค์กำร
บริหำรส่วนจังหวัดล ำพูน



72ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
สถานที่

ด าเนินการ
หน่วย

ด าเนินการ
งบประมาณ

ที่ต้ังไว้
ล าดับ

ที่

แผนพัฒนา
ท้องถ่ิน  

หน้า/ล าดับ

ข้อบัญญัติ
 หน้า/
ล าดับ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม

งบด าเนินการ

7 168/2 175/01 โครงกำรพัฒนำบุคลำกร และ
เจ้ำหน้ำท่ีสนำมกีฬำกลำง
องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดล ำพูน

1. ขออนุมัติ
ด ำเนินกำรพัฒนำ
บุคลำกรและ
เจ้ำหน้ำท่ีฯ

12,000    องค์กำร
บริหำรส่วน
จังหวัดล ำพูน

กอง
กำรศึกษำฯ

2. ด ำเนิน กิจกรรม
พัฒนำบุคลำกรและ
เจ้ำหน้ำท่ีสนำม
กีฬำ/ส่งเข้ำร่วมกำร
ฝึกอบรมฯ

12,000

3. สรุปผลกำร
ด ำเนินโครงกำร

8 169/7 175/02  โครงกำรส่งเสริมกำรแข่งขันกีฬำ
 ต้ำนยำเสพติดแบบบูรณำกำร
ในจังหวัดล ำพูน

1. ประชุม
ผู้เก่ียวข้อง เพ่ือ
หำรือแนวทำง
เตรียมควำมกำร
จัดกำรแข่งขันกีฬำฯ

300,000       องค์กำร
บริหำรส่วน
จังหวัดล ำพูน

กอง
กำรศึกษำฯ

2. รับสมัครจัดท ำ
เอกสำรท่ีเก่ียวข้อง
3. จัดซ้ือจัดหำวัสดุ
อุปกรณ์กำรแข่งขันฯ

4. จัดกิจกรรมกำร
แข่งขันฯ

300,000       

5. สรุปผลกำร
ด ำเนินโครงกำร
ส่งเสริมกำร    แข่ง
ขันฯ



73ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
สถานที่

ด าเนินการ
หน่วย

ด าเนินการ
งบประมาณ

ที่ต้ังไว้
ล าดับ

ที่

แผนพัฒนา
ท้องถ่ิน  

หน้า/ล าดับ

ข้อบัญญัติ
 หน้า/
ล าดับ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม

งบด าเนินการ

9 178/31 179/04  โครงกำรส่งเสริมประเพณี     
สรงน้ ำพระบรมธำตุหริภุญชัย

1.กิจกรรมประเพณี
สรงน้ ำพระบรมธำตุ
เจ้ำหริภุญชัย

2,000,000    2,000,000    จังหวัดล ำพูน กอง
กำรศึกษำ

10 178/30 180/05  โครงกำรส่งเสริมประเพณี     
สรงน้ ำ วัดพระพุทธบำทตำกผ้ำ

1.งำนประเพณีสรง
น้ ำวัดพระบำทตำก
ผ้ำ

300,000 300,000   วัดพระบำท
ตำกผ้ำ

กอง
กำรศึกษำ

11 180/34 180/06  โครงกำรส่งเสริมประเพณี     
ไหว้สำ ครูบำในจังหวัดล ำพูน

1.กิจกรรมไหว้สำ
ครูบำขำวปี วัดพระ
บำทผำหนำม

900,000       50,000         วัดพระพุทธ
บำทผำหนำม

กอง
กำรศึกษำ

2.กิจกรรมไหว้สำ
ครูบำล้ี

50,000         อนุสำวรีย์สำม
ครูบำ อ ำเภอล้ี

3.กิจกรรมไหว้สำ
ครูบำชัยยะวงศำ 
วัดพระบำทห้วยต้ม

50,000         วัดพระบำท
ห้วยต้ม

4.กิจกรรมไหว้สำ
ครูบำเจ้ำศรีวิชัย 
วัดบ้ำนปำง

300,000        วัดบ้ำนปำง

5.กิจกรรมไหว้สำ
ครูบำเจ้ำศรีวิชัย 
วัดบ้ำนโฮ่งหลวง

50,000         วัดบ้ำนโฮ่ง
หลวง

6.กิจกรรมไหว้สำ
ครูบำเจ้ำศรีวิชัย 
เชิงสะพำนศรีวิชัย 
ต.ริมปิง

150,000        เชิงสะพำนศรี
วิชัย ต.ริมปิง

7.กิจกรรมไหว้สำ
ครูบำเจ้ำศรีวิชัย 
รอยต่อล้ีเถิน

50,000         ส ำนักสงฆ์
รอยต่อ ล้ี-เถิน

8.กิจกรรมไหว้สำ
ครูบำเจ้ำวัดจำมเทวี

200,000       วัดจำมเทวี



74ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
สถานที่

ด าเนินการ
หน่วย

ด าเนินการ
งบประมาณ

ที่ต้ังไว้
ล าดับ

ที่

แผนพัฒนา
ท้องถ่ิน  

หน้า/ล าดับ

ข้อบัญญัติ
 หน้า/
ล าดับ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม

งบด าเนินการ

12 177/28 181/07  โครงกำรจัดงำนประเพณีทำน
สลำกภัต สลำกย้อมประจ ำปี

1.ประเพณีสลำก
ย้อมเมืองล ำพูน 
หน่ึงเดียวในโลก

1,800,000    1,300,000    วัดพระธำตุ  
หริภุญชัย

กอง
กำรศึกษำ

2.ประเพณีสลำก
ย้อมอ ำเภอเมือง
ล ำพูน

500,000       

13 181/37 181/08  โครงกำรฝึกอบรมพัฒนำ
คุณธรรมและจริยธรรม เด็ก 
เยำวชนและประชำชนในจังหวัด
ล ำพูน

1.กิจกรรมอบรม
คุณธรรมจริยธรรม
เด็ก เยำวชนและ
ประชำชนอ ำเภอ
เมือง

1,335,000    500,000       อ.เมืองล ำพูน กอง
กำรศึกษำ

2.กิจกรรมอบรม
คุณธรรมจริยธรรม
เด็ก เยำวชนและ
ประชำชนอ ำเภอทุ่ง
หัวช้ำง

230,000       อ.ทุ่งหัวช้ำง

3.กิจกรรมอบรม
คุณธรรมจริยธรรม
เด็ก เยำวชนและ
ประชำชนอ ำเภอล้ี

405,000       อ.ล้ี

4.กิจกรรมอบรม
คุณธรรมจริยธรรม
เด็ก เยำวชนและ
ประชำชนอ ำเภอ
แม่ทำ

100,000       อ.แม่ทำ

5.กิจกรรมอบรม
คุณธรรมจริยธรรม
เด็ก เยำวชนและ
ประชำชนอ ำเภอ
บ้ำนโฮ่ง

100,000       อ.บ้ำนโฮ่ง



75ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
สถานที่

ด าเนินการ
หน่วย

ด าเนินการ
งบประมาณ

ที่ต้ังไว้
ล าดับ

ที่

แผนพัฒนา
ท้องถ่ิน  

หน้า/ล าดับ

ข้อบัญญัติ
 หน้า/
ล าดับ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม

งบด าเนินการ

14 168/3 182/09  โครงกำรปฏิบัติธรรมน ำชีวิต 1. กิจกรรมปฏิบัติ
ธรรมสัญจร ณ วัด
ปำงส้ำน

550,000 43,000         อ.ล้ี กอง
กำรศึกษำ

2. กิจกรรมปฏิบัติ
ธรรมสัญจร ณ วัด
ทำป่ำเปำ

43,000         อ.แม่ทำ

3. กิจกรรมปฏิบัติ
ธรรมสัญจร ณ วัด
บ้ำนแจ่ม

43,000         อ.เมืองล ำพูน

4. กิจกรรมปฏิบัติ
ธรรมสัญจร ณ วัด
พำนิชสิทธิกำรำม

43,000         อ.ป่ำซำง

5. กิจกรรมปฏิบัติ
ธรรมสัญจร ณ วัด
ประตูป่ำ

43,000         อ.เมืองล ำพูน

6. กิจกรรมปฏิบัติ
ธรรมสัญจร ณ วัด
ป่ำเหียง

43,000         อ.ป่ำซำง

7. กิจกรรมปฏิบัติ
ธรรมสัญจร ณ วัด
ทุ่งม่ำน

43,000         อ.บ้ำนโฮ่ง

8. กิจกรรมปฏิบัติ
ธรรมสัญจร ณ วัด
นำเล่ียง

43,000         อ.ล้ี

9. กิจกรรมปฏิบัติ
ธรรมสัญจร ณ วัด
ทำสวนหลวง

43,000         อ.แม่ทำ



76ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
สถานที่

ด าเนินการ
หน่วย

ด าเนินการ
งบประมาณ

ที่ต้ังไว้
ล าดับ

ที่

แผนพัฒนา
ท้องถ่ิน  

หน้า/ล าดับ

ข้อบัญญัติ
 หน้า/
ล าดับ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม

งบด าเนินการ

10. กิจกรรมปฏิบัติ
ธรรมสัญจร ณ วัด
ห้วยห้ำง

43,000         อ.ทุ่งหัวช้ำง

11. กิจกรรมปฏิบัติ
ธรรมสัญจร ณ วัด
ปำกกอง

43,000         อ.บ้ำนธิ

12. กิจกรรมปฏิบัติ
ธรรมสัญจร ณ วัด
เหล่ำปงเสือ

43,000         อ.เวียงหนอง
ล่อง

13. จัดท ำหนังสือ
เผยแพร่กิจกรรม
โครงกำรปฏิบัติ
ธรรมน ำชีวิตและ
หมู่บ้ำนศีลห้ำของปี
ท่ีผ่ำนมำ

34,000         องค์กำร
บริหำรส่วน
จังหวัดล ำพูน

15 182/39 179/03 โครงกำรบรรพชำสำมเณรภำค
ฤดูร้อนในจังหวัดล ำพูน

1. ประเพณีปอย
ลูกแก้ว อ.ป่ำซำง

      780,000 350,000       อ.ป่ำซำง กอง
กำรศึกษำ

2. กิจกรรม
บรรพชำสำมเณร 
อ.บ้ำนโฮ่ง

100,000       อ.บ้ำนโฮ่ง

3. กิจกรรม
บรรพชำสำมเณร   
อ.เวียงหนองล่อง

130,000       อ.เวียงหนอง
ล่อง

4. กิจกรรม
บรรพชำสำมเณร   
อ.เมืองล ำพูน

200,000       อ.เมืองล ำพูน



77ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
สถานที่

ด าเนินการ
หน่วย

ด าเนินการ
งบประมาณ

ที่ต้ังไว้
ล าดับ

ที่

แผนพัฒนา
ท้องถ่ิน  

หน้า/ล าดับ

ข้อบัญญัติ
 หน้า/
ล าดับ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม

งบด าเนินการ

16 181/36 182/10 1. กิจกรรมสวด
มนต์ข้ำมปีจังหวัด
ล ำพูน

1,640,000    50,000         อ.เมืองล ำพูน กอง
กำรศึกษำ

2. กิจกรรมสวด
มนต์ข้ำมปีอ ำเภอล้ี

40,000         อ.ล้ี

3. ประเพณีตวย
ฮอยครูบำไหว้สำ
พระพุทธบำท      
สำมยอด

100,000       อ.บ้ำนโฮ่ง

4. กิจกรรมส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม
ประเพณี             
อ ำเภอป่ำซำง

700,000       อ.ป่ำซำง

5. ไหว้สำปำระมี
พระแม่จำมรี

200,000       อ.ล้ี

6. กิจกรรมส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม
ประเพณี อ ำเภอ
บ้ำนธิ

200,000       อ.บ้ำนธิ

7. ประเพณีแห่
ช้ำงเผือก

200,000       อ.ทุ่งหัวช้ำง

8. กิจกรรมส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม
ประเพณีในจังหวัด
ล ำพูน

150,000       จ.ล ำพูน

โครงกำรจัดกิจกรรมส่งเสริม
ประเพณีศิลปวัฒนธรรมท้องถ่ิน
ประจ ำปีแบบบูรณำกำร



78ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
สถานที่

ด าเนินการ
หน่วย

ด าเนินการ
งบประมาณ

ที่ต้ังไว้
ล าดับ

ที่

แผนพัฒนา
ท้องถ่ิน  

หน้า/ล าดับ

ข้อบัญญัติ
 หน้า/
ล าดับ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม

งบด าเนินการ

17 181/38 188/21 โครงกำรส่งเสริมพัฒนำศักยภำพ
เครือข่ำยวัฒนธรรมจังหวัดล ำพูน

1.ฝึกอบรมและ
ศึกษำดูงำนทำงด้ำน
วัฒนธรรมเพ่ือ
เพ่ิมพูนควำมรู้

300,000 300,000    องค์กำร
บริหำรส่วน
จังหวัดล ำพูน

กอง
กำรศึกษำฯ

18 175/21 183/11 โครงกำรไหว้สำปำระมีครูบำเจ้ำ
ศรีวิชัย วัดดอยติ

1.กิจกรรมงำน   
11 มิถุนำ ตีกลอง
ถวำยบูชำ ครูบำเจ้ำ
ศรีวิชัย คร้ังท่ี 8

3,000,000 3,000,000 วัดดอยติ กอง
กำรศึกษำฯ

19 176/26 184/13 โครงกำรส่งเสริมประเพณีแห่แค่
หลวงอ ำเภอบ้ำนโฮ่ง

1. ประเพณีแห่แค่
หลวง

400,000 200,000 อ.บ้ำนโฮ่ง กอง
กำรศึกษำ

2. แห่แค่หลวงพุทธ
บูชำ

200,000 อ.บ้ำนโฮ่ง

20 177/27 184/14 โครงกำรส่งเสริมประเพณีแห่ไม้
ค้ ำโพธ์ิ

1.กิจกรรมประเพณี
แห่ไม้ค้ ำโพธ์ิ

200,000       100,000       อ.เวียงหนอง
ล่อง

กอง
กำรศึกษำ

2.ประเพณีแห่ไม้ค้ ำ
ทำงน้ ำ

100,000       อ.เวียงหนอง
ล่อง

21 171/12 185/15 โครงกำรจัดกิจกรรมประเพณีป๋ี
ใหม่เมือง

1.กิจกรรมประเพณี
 ปีใหม่เมืองหละปูน

550,000       400,000       อ.เมืองล ำพูน กอง
กำรศึกษำ

2.กิจกรรมประเพณี
สงกรำนต์อ ำเภอป่ำ
ซำง

150,000       อ.ป่ำซำง



79ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
สถานที่

ด าเนินการ
หน่วย

ด าเนินการ
งบประมาณ

ที่ต้ังไว้
ล าดับ

ที่

แผนพัฒนา
ท้องถ่ิน  

หน้า/ล าดับ

ข้อบัญญัติ
 หน้า/
ล าดับ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม

งบด าเนินการ

22 172/13 185/16 โครงกำรส่งเสริมประเพณีหล่อ
เทียนและแห่เทียนพรรษำใน
จังหวัดล ำพูน

1.กิจกรรมหล่อ
เทียนแห่เทียนใน
จังหวัดล ำพูน

350,000       150,000       วัดพระธำตุ 
หริภุญชัย

กอง
กำรศึกษำ

2.กิจกรรมแห่เทียน
 อ.แม่ทำ

100,000       อ.แม่ทำ

3.กิจกรรมแห่ 
เทียนพรรษำ         
 ต.เหมืองจ้ี

100,000       อ.เมืองล ำพูน

23 172/15 186/17 โครงกำรจัดกิจกรรมกำรอนุรักษ์ 
  สืบสำน ฟ้ืนฟู และเผยแพร่วิถี
ชีวิตชำติพันธ์ุต่ำงๆ

๑.กิจกรรมอนุรักษ์
สืบสำน ฟ้ืนฟูและ
เผยแพร่วิถีชีวิตชน
ชำติพันธ์ุมอญ

700,000 50,000 อ ำเภอป่ำซำง กอง
กำรศึกษำ

2. .กิจกรรมอนุรักษ์
สืบสำน ฟ้ืนฟูและ
เผยแพร่วิถีชีวิตชน
ชำติพันธ์ุกระเหร่ียง

50,000 อ ำเภอแม่ทำ

3. .กิจกรรมอนุรักษ์
สืบสำน ฟ้ืนฟูและ
เผยแพร่วิถีชีวิตชน
ชำติพันธ์ุไทล้ือ

100,000 อ ำเภอบ้ำนธิ

4. .กิจกรรมอนุรักษ์
สืบสำน ฟ้ืนฟูและ
เผยแพร่วิถีชีวิตชน
ชำติพันธ์ุบ้ำนธิเมือง
  3 ไต

500,000 อ ำเภอบ้ำนธิ



80ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
สถานที่

ด าเนินการ
หน่วย

ด าเนินการ
งบประมาณ

ที่ต้ังไว้
ล าดับ

ที่

แผนพัฒนา
ท้องถ่ิน  

หน้า/ล าดับ

ข้อบัญญัติ
 หน้า/
ล าดับ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม

งบด าเนินการ

24 177/29 186/18 โครงกำรส่งเสริมประเพณี  สรง
น้ ำในจังหวัดล ำพูน

1. สรงน้ ำพระธำตุ
วัดห้วยห้ำง อ.ทุ่ง
หัวช้ำง

      600,000 100,000       อ.ทุ่งหัวช้ำง กอง
กำรศึกษำ

2. สรงน้ ำพระธำตุ
ดอยห้ำงบำตร

100,000       อ.บ้ำนธิ

3. สรงน้ ำในอ ำเภอ
แม่ทำ

150,000       อ.แม่ทำ

4. สรงน้ ำพระเจ้ำ
หลีกเครำะห์

150,000       อ.บ้ำนโฮ่ง

5. สรงน้ ำพระเจ้ำ
สะเลียมหวำน

50,000         อ.บ้ำนโฮ่ง

6. สรงน้ ำเจดีย์แม่
หม้ำย

50,000         อ.บ้ำนโฮ่ง

25 179/33 187/20 โครงกำรส่งเสริมประเพณีวัน
มำฆบูชำสืบสำนเจดีย์สองธำตุ

1.ประเพณีวัน
มำฆบูชำ สืบสำน
เจดีย์สองธำตุ

150,000       150,000       วัดพระธำตุ 
หริภุญชัย

กอง
กำรศึกษำ

26 175/23 188/22 โครงกำรสืบสำนวัฒนธรรม
ส่งเสริมคุณค่ำสร้ำงมูลค่ำโคม

1.กิจกรรมถวำย
โคมแสนดวง

2,300,000    2,000,000    วัดพระธำตุ 
หริภุญชัย

กอง
กำรศึกษำ

ย่ีเป็งในจังหวัดล ำพูน 2.กิจกรรมถวำย
โคมอ ำเภอเมือง

300,000       วัดพระธำตุ 
หริภุญชัย

27 167/1 189/23 โครงกำรฝึกอบรมพัฒนำ
ศักยภำพผู้น ำศำสนำ และ
ผู้เก่ียวข้องในจังหวัดล ำพูน

1. กิจกรรม
ฝึกอบรมพัฒนำ
ศักยภำพผู้น ำศำสนำ

100,000 100,000    องค์กำร
บริหำรส่วน
จังหวัดล ำพูน

กอง
กำรศึกษำ



81ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
สถานที่

ด าเนินการ
หน่วย

ด าเนินการ
งบประมาณ

ที่ต้ังไว้
ล าดับ

ที่

แผนพัฒนา
ท้องถ่ิน  

หน้า/ล าดับ

ข้อบัญญัติ
 หน้า/
ล าดับ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม

งบด าเนินการ

28 173/16 189/24 โครงกำรฝึกอบรมและกำรจัด
กิจกรรมสืบสำนวัฒนธรรม
ท้องถ่ินประเพณีพ้ืนบ้ำนภูมิ
ปัญญำท้องถ่ินในจังหวัดล ำพูน

1.ฝึกอบรม
ศิลปวัฒนธรรมภูมิ
ปัญญำท้องถ่ินใน
จังหวัด

300,000       220,000 ในพ้ืนท่ี จ.
ล ำพูน

กอง
กำรศึกษำ

2.ฝึกอบรม
ศิลปวัฒนธรรมภูมิ
ปัญญำท้องถ่ิน   อ.ล้ี

        80,000 อ.ล้ี

29 173/17 190/25 โครงกำรส่งเสริมประเพณีไหว้สำ 
เจ้ำพ่อผำด่ำน อ ำเภอแม่ทำ

จัดประเพณีไหว้   
เจ้ำพ่อผำด่ำน

100,000 100,000    องค์กำร
บริหำรส่วน
จังหวัดล ำพูน

กอง
กำรศึกษำ

30 176/25 187/19 โครงกำรประวัติศำสตร์           
นครหริภุญชัย

1. กิจกรรม
ประวัติศำสตร์นคร
หริภุญชัย

500,000 500,000 จ.ล ำพูนและ
จังหวัดท่ี
เก่ียวข้อง

กอง
กำรศึกษำ

31 172/14 178/02 โครงกำรส่งเสริมประเพณีย่ีเป็ง 1.ประเพณีย่ีเป็ง
เมืองหละปูน

250,000 100,000 อ.เมืองล ำพูน กอง
กำรศึกษำ

2.ประเพณีย่ีเป็ง
อ ำเภอแม่ทำ

150,000 อ.แม่ทำ

32 174/19 183/12 โครงกำรงำนพระนำงจำมเทวี    
 (พระแม่น่ังเมือง)

1. กิจกรรมวันพระ
แม่น่ังเมือง

2,000,000 2,000,000   อนุสำวรีย์
พระนำงจำม

เทวี

กอง
กำรศึกษำ



82ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
สถานที่

ด าเนินการ
หน่วย

ด าเนินการ
งบประมาณ

ที่ต้ังไว้
ล าดับ

ที่

แผนพัฒนา
ท้องถ่ิน  

หน้า/ล าดับ

ข้อบัญญัติ
 หน้า/
ล าดับ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม

งบด าเนินการ

33 171/10 176/04 โครงกำรจัดกำรแข่งขันกีฬำ
แห่งชำติ

1.จัดท ำโครงกำร
เพ่ือขออนุมัติ

1,500,000 1,500,000 สนำมกีฬำ
กลำงฯ

กอง
กำรศึกษำ

2.ประชุมผู้เก่ียวข้อง
เพ่ือช้ีแจงและหำรือ
แนวทำงก ำหนด
กิจกรรมตำม
โครงกำร

3.ด ำเนินกิจกรรม
โครงกำร
4.สรุปผลกำร
ด ำเนินโครงกำร

28,667,000 28,667,000

68,583,190 68,583,190รวมแผนงานตามยุทธศาสตร์    92     โครงการ

รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ    33     โครงการ
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1 191/2 164/1 จ้างเหมาการจัดการขยะ
อันตรายจากชุมชนของ
จังหวัดล าพูน

ด าเนินการจ้างเหมา
การจัดการขยะ
อันตรายจากชุมชน
ของจังหวัดล าพูน

300,000             300,000         อบจ.ล าพูน กองช่าง

300,000 300,000

1 350/249 143/1 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก

ผิวจราจรกว้าง 4 
เมตร ยาว 610 
เมตร หรือมีพ้ืนท่ีผิว
จราจรไม่น้อยกว่า  
2,440 ตารางเมตร

1,110,000           1,110,000      สายทางบ้านแม่ลาน 
หมู่ท่ี 3 เช่ือมบ้านแม่
กองวะ หมู่ท่ี 4 ต าบล
แม่ลาน อ าเภอล้ี 
จังหวัดล าพูน

กองช่าง

2 351/250 144/2 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กพร้อมก าแพงกันดิน

ผิวจราจรกว้าง 5 
เมตร ยาว 109 
เมตร หรือมีพ้ืนท่ีผิว
จราจรไม่น้อยกว่า 
545 ตารางเมตร

1,067,900           1,067,900      สายทางบ้านสะปุ๋ง  
หมู่ท่ี 3          ต าบล
ม่วงน้อย  เช่ือมบ้าน
ฉางข้าวน้อยเหนือ หมู่
ท่ี 3 ต าบลป่าซาง 
อ าเภอป่าซาง จังหวัด
ล าพูน

กองช่าง

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563

องค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน

ล าดับ
ท่ี

แผนพัฒนา
ท้องถ่ิน 

หน้า/ล าดับ

ข้อบัญญัติ
 หน้า/
ล าดับ

โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของ

โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ

ท่ีต้ังไว้
งบด าเนินการ

รวมแผนงานบริหารงานท่ัวไป     1     โครงการ

สถานท่ีด าเนินการ
หน่วย

ด าเนินการ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 เมืองหัตถ นวัตกรรม สร้างสรรค์ 3 เมืองเกษตรสีเขียว 5 เมืองแห่งคุณภาพชีวิต
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาผังเมืองและโครงสร้างพ้ืนฐานเช่ือมกลุ่มจังหวัด เพ่ือรองรับการพัฒนาเมืองในอนาคต
          - แผนงานบริหารงานท่ัวไป

          - แผนงานเคหะและชุมชน

แบบ ผด.02



84ต.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

แผนพัฒนา
ท้องถ่ิน 

หน้า/ล าดับ

ข้อบัญญัติ
 หน้า/
ล าดับ

โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของ

โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ

ท่ีต้ังไว้
งบด าเนินการ สถานท่ีด าเนินการ

หน่วย
ด าเนินการ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

3 351/251 144/3 ก่อสร้างถนนลาดยางผิว
จราจรแบบพาราแอสฟัลท์   
ติกคอนกรีต

ผิวจราจรกว้าง 5 
เมตร ยาว 600 
เมตร หรือมีพ้ืนท่ีผิว
จราจรไม่น้อยกว่า 
3,000 ตารางเมตร

1,497,000           1,497,000      สายทางบ้านหนอง
สร้อย หมู่ท่ี 1  ต าบล
มะกอก  อ าเภอป่าซาง
 เช่ือมบ้านทาขุมเงิน 
หมู่ท่ี 1 ต าบลทาขุม
เงิน  อ าเภอแม่ทา    
จังหวัดล าพูน

กองช่าง

4 379/285 145/4 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก

ผิวจราจรกว้าง 4  
เมตร ยาว 520 
เมตร หรือมีพ้ืนท่ีผิว
จราจรไม่น้อยกว่า 
2,080 ตารางเมตร

1,100,000           1,100,000      สายทางแยกทางหลวง
 1087 บ้านก้อหนอง
 หมู่ท่ี 2 เช่ือมทาง
แยกทางหลวง 1087
 บ้านก้อจอก หมู่ท่ี 3 
ต าบลก้อ อ าเภอล้ี 
จังหวัดล าพูน

กองช่าง

5 252/352 145/5 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก

ผิวจราจรกว้าง 4  
เมตร ยาว 825 
เมตร หรือมีพ้ืนท่ีผิว
จราจรไม่น้อยกว่า 
3,300 ตารางเมตร

1,600,000           1,600,000      สายทางบ้านสันปูเลย 
หมู่ท่ี 2 ต าบลศรีเต้ีย  
เช่ือมบ้านปากล้อง 
หมู่ท่ี 8 ต าบลหนอง
ปลาสะวาย อ าเภอ
บ้านโฮ่ง จังหวัดล าพูน

กองช่าง



85ต.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

แผนพัฒนา
ท้องถ่ิน 

หน้า/ล าดับ

ข้อบัญญัติ
 หน้า/
ล าดับ

โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของ

โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ

ท่ีต้ังไว้
งบด าเนินการ สถานท่ีด าเนินการ

หน่วย
ด าเนินการ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

6 353/253 146/6 ก่อสร้างถนนลาดยางผิว
จราจรแบบพาราแอสฟัลท์ติก
 คอนกรีต

ผิวจราจรกว้าง 5  
เมตร ยาว 580 
เมตร หรือมีพ้ืนท่ีผิว
จราจรไม่น้อยกว่า 
2,900 ตารางเมตร

1,604,000           1,604,000      สายทาง ลพ.ถ10044
  สายเลียบคันคลอง
ชลประทาน (สาย 7R)
 บ้านสันทราย หมู่ท่ี 5
 ต าบลบ้านธิ เช่ือม
บ้านสันพระเจ้าแดง 
หมู่ท่ี 6 ต าบลห้วยยาบ
 อ าเภอบ้านธิ  จังหวัด
ล าพูน (ถนนถ่ายโอนฯ)

กองช่าง

7 354/254 146/7 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก

ผิวจราจรกว้าง 4 
เมตร ยาว 498 
เมตร หรือมีพ้ืนท่ีผิว
จราจรไม่น้อยกว่า 
1,992 ตารางเมตร

912,000             912,000         สายทางบ้านเกาะ
ทราย หมู่ท่ี 5 (ทต.ทา
กาศ) เช่ือมบ้านหนอง
ผ้ึง หมู่ท่ี 11 (ทต.ทา
กาศเหนือ) ต าบลทา
กาศ อ าเภอแม่ทา 
จังหวัดล าพูน

กองช่าง

8 382/289 147/8 ก่อสร้างถนนลาดยางผิว
จราจรแบบพาราแอสฟัลท์ติ
กคอนกรีต

ผิวจราจรกว้าง 5 
เมตร ยาว 435 
เมตร หรือมีพ้ืนท่ีผิว
จราจรไม่น้อยกว่า 
2,175 ตารางเมตร

1,096,000           1,096,000      สายทางบ้านทาขุมเงิน
 หมู่ท่ี 1 ต าบลทาขุม
เงิน เช่ือมบ้านหนอง
สร้อย หมู่ท่ี 1 ต าบล
มะกอก  อ าเภอป่าซาง
 จังหวัดล าพูน

กองช่าง



86ต.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

แผนพัฒนา
ท้องถ่ิน 

หน้า/ล าดับ

ข้อบัญญัติ
 หน้า/
ล าดับ

โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของ

โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ

ท่ีต้ังไว้
งบด าเนินการ สถานท่ีด าเนินการ

หน่วย
ด าเนินการ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

9 354/255 147/09 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก

ผิวจราจรกว้าง 4 
เมตร ยาว 510 
เมตร   หรือมีพ้ืนท่ี
ผิวจราจรไม่น้อยกว่า
 2,040 ตารางเมตร

1,004,000           1,004,000      สายทางบ้านสันมะกรูด
 หมู่ท่ี 2 (ทต.ท่าเชียง
ทอง) ต าบลบ้านแป้น 
เช่ือมบ้านเส้ง หมู่ท่ี 7 
ต าบลบ้านแป้น อ าเภอ
เมืองล าพูน จังหวัด
ล าพูน

กองช่าง

10 355/256 148/10 ก่อสร้างถนนลาดยางผิว
จราจรแบบพาราแอสฟัลท์ติก
 คอนกรีต

ผิวจราจรกว้าง 6  
เมตร ยาว 335 
เมตร หรือมีพ้ืนท่ีผิว
จราจรไม่น้อยกว่า 
2,010 ตารางเมตร

1,361,000           1,361,000      สายทางบ้าน          
สันคะยอม หมู่ท่ี 1  
ต าบลป่าสัก เช่ือม
ต าบลศรีบัวบาน 
อ าเภอเมืองล าพูน 
จังหวัดล าพูน

กองช่าง

11 355/257 148/11 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก

ผิวจราจรกว้าง 4 
เมตร ยาว 500 
เมตร หรือมีพ้ืนท่ีผิว
จราจรไม่น้อยกว่า 
2,000 ตารางเมตร

1,020,000 1,020,000 สายทางบ้านหัวขัว 
หมู่ท่ี 4 (อบต.ทุ่งหัว
ช้าง) เช่ือมบ้าน 
จริญญา หมู่ท่ี 8        
 (ทต.ทุ่งหัวช้าง) 
ต าบลทุ่งหัวช้าง 
อ าเภอทุ่งหัวช้าง 
จังหวัดล าพูน

กองช่าง

12 288/381 149/12 ก่อสร้างถนนลาดยางผิว
จราจรแบบพาราแอสฟัลท์ติก
 คอนกรีต

ผิวจราจรกว้าง 5 
เมตร ยาว 860 
เมตร หรือมีพ้ืนท่ีผิว
จราจรไม่น้อยกว่า 
4,300 ตารางเมตร

3,000,000           3,000,000      สายทางแยก         ทล
 1147  หมู่ท่ี 5 บ้าน
ป่าตึง-หมู่ท่ี 14 ต าบล
มะเขือแจ้ อ าเภอเมือง
ล าพูน เช่ือมต าบล
บ้านธิ อ าเภอบ้านธิ   
จังหวัดล าพูน

กองช่าง



87ต.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

แผนพัฒนา
ท้องถ่ิน 

หน้า/ล าดับ

ข้อบัญญัติ
 หน้า/
ล าดับ

โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของ

โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ

ท่ีต้ังไว้
งบด าเนินการ สถานท่ีด าเนินการ

หน่วย
ด าเนินการ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

13 382/290 149/13 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก

ผิวจราจรกว้าง 8 
เมตร ยาว 4,350 
เมตร หรือมีพ้ืนท่ีผิว
จราจรไม่น้อยกว่า 
34,800 ตารางเมตร

21,606,000        21,606,000    สายทาง ลพ.ถ 
10020 สายทางบ้าน
สันห้างเสือ-  บ้าน
เวียงหนองล่อง อ าเภอ
ป่าซาง  จังหวัดล าพูน  
  (ถนนถ่ายโอนฯ)

กองช่าง

14 356/258 150/01 ปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนลาดยางผิวจราจรแบบ
พาราแอสฟัลท์ติก คอนกรีต 
(Over Lay)

ผิวจราจรกว้าง 5 
เมตร  ยาว 575 
เมตร  หรือมีพ้ืนท่ีผิว
จราจรไม่น้อยกว่า 
2,875 ตารางเมตร

1,200,000 1,200,000 สายทางบ้านฉางข้าว
น้อยเหนือ หมู่ท่ี 3 
ต าบลป่าซาง     เช่ือม
ต าบลม่วงน้อย อ าเภอ
ป่าซาง  จังหวัดล าพูน

กองช่าง

15 356/259 151/02 ปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนลาดยางผิวจราจรแบบ
พาราแอสฟัลท์ติก คอนกรีต 
(Over Lay)

ผิวจราจรกว้าง 4  
เมตร ยาว 255 
เมตร หรือมีพ้ืนท่ีผิว
จราจรไม่น้อยกว่า 
1,020 ตารางเมตร

446,000             446,000         สายทางบ้านสบทา 
หมู่ท่ี1 ต าบลปากบ่อง 
เช่ือมต าบลต้นธง 
อ าเภอเมืองล าพูน 
จังหวัดล าพูน

กองช่าง

16 357/260 151/03 ปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนลาดยางผิวจราจรแบบ
พาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
(Over Lay)

ผิวจราจรกว้าง 5.50
 เมตร ยาว 945 
เมตร หรือมีพ้ืนท่ีผิว
จราจรไม่น้อยกว่า 
5,197.50 ตาราง
เมตร

2,100,000           2,100,000      สายทาง ลพ.ถ10002
 สายบ้านไร่ดง  -หนอง
เงือก บริเวณบ้าน
หนองเงือก    หมู่ท่ี 5 
ต าบลแม่แรง อ าเภอ
ป่าซาง จังหวัดล าพูน   
 (ถนนถ่ายโอนฯ)

กองช่าง



88ต.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

แผนพัฒนา
ท้องถ่ิน 

หน้า/ล าดับ

ข้อบัญญัติ
 หน้า/
ล าดับ

โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของ

โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ

ท่ีต้ังไว้
งบด าเนินการ สถานท่ีด าเนินการ

หน่วย
ด าเนินการ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

17 358/261 152/04 ปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนลาดยางผิวจราจรแบบ
พาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
(Over Lay)

ผิวจราจรกว้าง 5.50
 -6 เมตร ยาว 450 
เมตร หรือมีพ้ืนท่ีผิว
จราจรไม่น้อยกว่า 
2,670 ตารางเมตร

1,100,000           1,100,000      สายทาง ลพ.ถ 
10002 สายทางบ้าน
ไร่ดง – หนองเงือก 
บริเวณบ้านป่าสีเสียด 
หมู่ท่ี 8 ต าบลท่าตุ้ม 
อ าเภอป่าซาง จังหวัด
ล าพูน    (ถนนถ่าย
โอนฯ)

กองช่าง

18 359/262 152/05 ปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนลาดยางผิวจราจรแบบ
พาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
(Over Lay)

ผิวจราจรกว้าง 8  
เมตร ยาว 414 
เมตร หรือมีพ้ืนท่ีผิว
จราจรไม่น้อยกว่า 
3,312 ตารางเมตร

1,346,500           1,346,500      สายทาง ลพ.ถ 
10016 สายทางแยก
 ทล.106 –บ้านน้ า
ดิบน้อย บริเวณบ้าน
น้ าดิบน้อย หมู่ท่ี 6 
ต าบลน้ าดิบ เช่ือม
บ้านแม่อาว  หมู่ท่ี 3 
ต าบลนครเจดีย์ 
อ าเภอป่าซาง จังหวัด
ล าพูน (ถนนถ่ายโอนฯ)

กองช่าง

19 360/263 153/6 ปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนลาดยางผิวจราจรแบบ
พาราแอสฟัลท์ติก คอนกรีต 
(Over Lay)

ผิวจราจรกว้าง 5 
เมตร ยาว 525 
เมตร หรือมีพ้ืนท่ีผิว
จราจรไม่น้อยกว่า 
2,625 ตารางเมตร

1,096,500           1,096,500      สายทาง ลพ.ถ 
10017 สายแยก  
ทล. 1156 – บ้าน
หนองสมณะ บริเวณ
บ้านเรือน  หมู่ท่ี 3 
ต าบลบ้านเรือน      
อ าเภอป่าซาง จังหวัด
ล าพูน (ถนนถ่ายโอนฯ)

กองช่าง



89ต.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

แผนพัฒนา
ท้องถ่ิน 

หน้า/ล าดับ

ข้อบัญญัติ
 หน้า/
ล าดับ

โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของ

โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ

ท่ีต้ังไว้
งบด าเนินการ สถานท่ีด าเนินการ

หน่วย
ด าเนินการ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

20 361/264 153/7 ปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนลาดยางผิวจราจรแบบ
พาราแอสฟัลท์ติก คอนกรีต 
(Over Lay)

ผิวจราจรกว้าง 3.70
 - 5 เมตร  ยาว 
1,652 เมตร หรือมี
พ้ืนท่ีผิวจราจรไม่
น้อยกว่า 6,847.10
 ตารางเมตร

2,000,000           2,000,000      สายทางบ้านดอยก้อม
 หมู่ท่ี 6 เช่ือมบ้าน
ห้วยปางค่า หมู่ท่ี 16 
และบ้านห้วยน้ าดิบ
หมู่ท่ี 5 ต าบลบ้านโฮ่ง
 อ าเภอบ้านโฮ่ง 
จังหวัดล าพูน

กองช่าง

21 361/265 154/8 ปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนลาดยางผิวจราจรแบบ
พาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
(Over Lay)

ผิวจราจรกว้าง 3-4 
เมตร ยาว 1,326 
เมตร หรือมีพ้ืนท่ีผิว
จราจรไม่น้อยกว่า 
4,571 ตารางเมตร

1,350,000           1,350,000      สายทางแยก ทช.
3004 บ้านห้วยแพ่ง 
หมู่ท่ี 12       เช่ือม
บ้านล้อง หมู่ท่ี 9 
ต าบลบ้านโฮ่ง อ าเภอ
บ้านโฮ่ง  จังหวัดล าพูน

กองช่าง

22 362/266 154/9 ปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนลาดยางผิวจราจรแบบ
พาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
(Over Lay)

ผิวจราจรกว้าง 5 
เมตร ยาว 775 
เมตร หรือมีพ้ืนท่ีผิว
จราจรไม่น้อยกว่า 
3,875 ตารางเมตร

1,498,900           1,498,900      สายทางบ้านห้วยไซ 
เลียบคันคลอง
ชลประทาน (4L - 
3R-LMC) หมู่ท่ี 14 
เช่ือมบ้านป่าตึง    หมู่
ท่ี 5 ต าบลห้วยยาบ 
อ าเภอบ้านธิ จังหวัด
ล าพูน เช่ือมอ าเภอสัน
ก าแพง จังหวัดเชียงใหม่

กองช่าง



90ต.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

แผนพัฒนา
ท้องถ่ิน 

หน้า/ล าดับ

ข้อบัญญัติ
 หน้า/
ล าดับ

โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของ

โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ

ท่ีต้ังไว้
งบด าเนินการ สถานท่ีด าเนินการ

หน่วย
ด าเนินการ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

23 363/267 155/10 ปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนลาดยางผิวจราจรแบบ
พาราแอสฟัลท์ติก คอนกรีต 
(Over Lay)

ผิวจราจรกว้าง 6  
เมตร ยาว 410 
เมตร หรือมีพ้ืนท่ีผิว
จราจรไม่น้อยกว่า  
2,460 ตารางเมตร

1,000,000           1,000,000      สายทาง ลพ.ถ 
10036                
สายบ้านสบสะป๊วด – 
บ้านหนองยางไคล 
ต าบลทาสบเส้า 
อ าเภอแม่ทา จังหวัด
ล าพูน (ถนนถ่ายโอนฯ)

กองช่าง

24 364/268 155/11 ปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนลาดยางผิวจราจรแบบ
พาราแอสฟัลท์ติก คอนกรีต 
(Over Lay)

ผิวจราจรกว้าง 8  
เมตร ยาว 335 
เมตร หรือมีพ้ืนท่ีผิว
จราจรไม่น้อยกว่า 
2,680 ตารางเมตร

1,100,000           1,100,000      สายทาง ลพ.ถ 
10013 สายแยก 
ทล.1033 –บ้านร้อง
เรือ บริเวณบ้านหนอง
ยางฟ้า หมู่ท่ี 5 ต าบล
ทาทุ่งหลวง อ าเภอแม่
ทา จังหวัดล าพูน 
(ถนนถ่ายโอนฯ)

กองช่าง

25 365/269 156/12 ค่าปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนลาดยางผิวจราจรแบบ
พาราแอสฟัลท์ติก คอนกรีต 
(Over Lay)

ผิวจราจรกว้าง 5 - 6
 เมตร ยาว 640 
เมตร หรือมีพ้ืนท่ีผิว
จราจรไม่น้อยกว่า 
3,400 ตารางเมตร

1,400,000           1,400,000      สายทาง ลพ.ถ 
10034 สายบ้านสัน
ริมปิง-บ้านต้นแงะ  
บ้านสันริมปิง หมู่ท่ี 6 
ต าบลริมปิง เช่ือมบ้าน
ต้นแงะ หมู่ท่ี 9 ต าบล
ประตูป่า อ าเภอเมือง
ล าพูน จังหวัดล าพูน 
(ถนนถ่ายโอนฯ)

กองช่าง



91ต.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

แผนพัฒนา
ท้องถ่ิน 

หน้า/ล าดับ

ข้อบัญญัติ
 หน้า/
ล าดับ

โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของ

โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ

ท่ีต้ังไว้
งบด าเนินการ สถานท่ีด าเนินการ

หน่วย
ด าเนินการ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

26 366/270 156/13 ปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนลาดยางผิวจราจรแบบ
พาราแอสฟัลท์ติก คอนกรีต 
(Over Lay)

ผิวจราจรกว้าง 6  
เมตร ยาว 570 
เมตร หรือมีพ้ืนท่ีผิว
จราจรไม่น้อยกว่า 
3,420 ตารางเมตร

1,406,000           1,406,000      สายทาง ลพ.ถ 
10001                
สายบ้านร่องกาศ –    
 บ้านหัวฝาย      บ้าน
ศรีสุพรรณ         หมู่
ท่ี6 ต าบลประตูป่า 
อ าเภอเมืองล าพูน 
จังหวัดล าพูน    (ถนน
ถ่ายโอนฯ)

กองช่าง

27 367/271 157/14 ปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนลาดยางผิวจราจรแบบ
พาราแอสฟัลท์ติก คอนกรีต 
(Over Lay)

ผิวจราจรกว้าง 4.80
 เมตร ยาว 795 
เมตร หรือมีพ้ืนท่ีผิว
จราจรไม่น้อยกว่า 
3,816 ตารางเมตร

1,305,000           1,305,000      สายทางบ้านริมเหมือง
เหนือ หมู่ท่ี 6 ต าบล
หนองช้างคืน เช่ือม
บ้านหลุก หมู่ท่ี 8 
ต าบลเหมืองง่า อ าเภอ
เมืองล าพูน จังหวัด
ล าพูน

กองช่าง

28 368/272 157/15 ปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนลาดยางผิวจราจรแบบ
พาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
(Over Lay)

ผิวจราจรกว้าง 8  
เมตร ยาว 517 
เมตร หรือมีพ้ืนท่ีผิว
จราจรไม่น้อยกว่า 
4,136 ตารางเมตร

1,661,000           1,661,000      สายทางบ้านเหมืองจ้ี
หลวง หมู่ท่ี 1   ต าบล
เหมืองจ้ี  อ าเภอเมือง
ล าพูน เช่ือมบ้านฉาง
ข้าวน้อย หมู่ท่ี 4 
ต าบลป่าซาง อ าเภอ
ป่าซาง จังหวัดล าพูน

กองช่าง



92ต.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

แผนพัฒนา
ท้องถ่ิน 

หน้า/ล าดับ

ข้อบัญญัติ
 หน้า/
ล าดับ

โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของ

โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ

ท่ีต้ังไว้
งบด าเนินการ สถานท่ีด าเนินการ

หน่วย
ด าเนินการ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

29 369/273 158/16 ปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนลาดยางผิวจราจรแบบ
พาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
(Over Lay)

ผิวจราจรกว้าง 5-6 
เมตร ยาว 480 
เมตร หรือมีพ้ืนท่ีผิว
จราจรไม่น้อยกว่า 
2,430 ตารางเมตร 
ผิวจราจรกว้าง 8  
เมตร ยาว 517 
เมตร หรือมีพ้ืนท่ีผิว
จราจรไม่น้อยกว่า 
4,136 ตารางเมตร

1,000,000           1,000,000      สายทางบ้านหนองเต่า
 หมู่ท่ี 3 ต าบลบ้าน
แป้น  เช่ือมบ้านขว้าง 
หมู่ท่ี2 ต าบลหนอง
หนาม  อ าเภอเมือง
ล าพูน จังหวัดล าพูน

กองช่าง

30 369/274 158/17 ปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนลาดยางผิวจราจรแบบ
พาราแอสฟัลท์ติก คอนกรีต 
(Over Lay)

ผิวจราจรกว้าง 6 - 7
 เมตร ยาว 400 
เมตร หรือมีพ้ืนท่ีผิว
จราจรไม่น้อยกว่า 
2,440 ตารางเมตร

985,000             985,000         สายทางบ้านฝ่ังหม่ิน 
หมู่ท่ี 7 ต าบลเหมืองจ้ี 
เช่ือมต าบลทาขุมเงิน  
อ าเภอแม่ทา  จังหวัด
ล าพูน

กองช่าง

31 370/275 159/18 ปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนลาดยางผิวจราจรแบบ
พาราแอสฟัลท์ติก คอนกรีต 
(Over Lay)

ผิวจราจรกว้าง 4  
เมตร ยาว 670 
เมตร หรือมีพ้ืนท่ีผิว
จราจรไม่น้อยกว่า 
2,680 ตารางเมตร

1,104,000           1,104,000      สายทางบ้านกอลุง 
หมู่ท่ี 3  ต าบลหนอง
หนาม เช่ือมบ้านกู่เส้า
 หมู่ท่ี 2 ต าบลเหมืองจ้ี
  อ าเภอเมืองล าพูน 
จังหวัดล าพูน

กองช่าง



93ต.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

แผนพัฒนา
ท้องถ่ิน 

หน้า/ล าดับ

ข้อบัญญัติ
 หน้า/
ล าดับ

โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของ

โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ

ท่ีต้ังไว้
งบด าเนินการ สถานท่ีด าเนินการ

หน่วย
ด าเนินการ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

32 371/276 159/19 ปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนลาดยางผิวจราจรแบบ
พาราแอสฟัลท์ติก คอนกรีต 
(Over Lay)

ผิวจราจรกว้าง 6  
เมตร ยาว 260 
เมตร หรือมีพ้ืนท่ีผิว
จราจรไม่น้อยกว่า 
1,560 ตารางเมตร

806,000             806,000         สายทาง ลพ.ถ 
10003 สายบ้าน แม่
สารบ้านตอง – บ้าน
ล้อง (ท่าจักร) บ้านศรี
เมืองยู้ หมู่ท่ี 6 ต าบล
เวียงยอง อ าเภอเมือง
ล าพูน จังหวัดล าพูน    
(ถนนถ่ายโอนฯ)

กองช่าง

33 372/277 160/20 ปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนลาดยางผิวจราจรแบบ
พาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
(Over Lay)

ผิวจราจรกว้าง 6 
เมตร ยาว 369 
เมตร หรือมีพ้ืนท่ีผิว
จราจรไม่น้อยกว่า 
2,214 ตารางเมตร

908,000             908,000         สายทางแยก ทล.114
 (ล าพูน - ดอยติ) เข้า
ศูนย์ราชการจังหวัด
ล าพูน สายบ้านพระ
ยืนร่องไร่ หมู่ท่ี 1
ต าบลเวียงยอง เช่ือม
บ้านประตูโขง หมู่ท่ี 
10 ต าบลบ้านกลาง  
อ าเภอเมืองล าพูน 
จังหวัดล าพูน

กองช่าง

34 373/278 160/21 ปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนลาดยางผิวจราจรแบบ
พาราแอสฟัลท์ติก คอนกรีต 
(Over Lay)

ผิวจราจรกว้าง 
5-5.50 เมตร ยาว 
1,430 เมตร หรือมี
พ้ืนท่ีผิวจราจรไม่
น้อยกว่า 7,250 
ตารางเมตร

3,007,000           3,007,000      สายทางบ้านหลุก หมู่ท่ี
 8 ต าบลเหมืองง่า 
เช่ือมบ้านริมเหมือง
เหนือ หมู่ท่ี 6 ต าบล
หนองช้างคืน อ าเภอ
เมืองล าพูน จังหวัด
ล าพูน

กองช่าง



94ต.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

แผนพัฒนา
ท้องถ่ิน 

หน้า/ล าดับ

ข้อบัญญัติ
 หน้า/
ล าดับ

โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของ

โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ

ท่ีต้ังไว้
งบด าเนินการ สถานท่ีด าเนินการ

หน่วย
ด าเนินการ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

35 374/279 161/22 ปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนลาดยางผิวจราจรแบบ
พาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
(Over Lay)

ผิวจราจรกว้าง 6  
เมตร ยาว 1,020 
เมตร หรือมีพ้ืนท่ีผิว
จราจรไม่น้อยกว่า 
6,120 ตารางเมตร

2,501,000           2,501,000      สายทาง ลพ.ถ 
10014 สายบ้านน้ าพุ
 – บ้านหนองหล่ม  
บริเวณบ้านหนองหล่ม
 หมู่ท่ี 8                 
ต าบลศรีบัวบาน  
เช่ือมบ้านน้ าพุ หมู่ท่ี 7
 ต าบลป่าสัก          
อ าเภอเมืองล าพูน     
จังหวัดล าพูน          
(ถนนถ่ายโอนฯ)

กองช่าง

36   แก้ไขคร้ังท่ี
     

1/2562   
หน้า 2/1

161/23 ปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนลาดยางผิวจราจรแบบ
พาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
(Over Lay)

ผิวจราจรกว้าง 6  
เมตร ยาว 405 
เมตร หรือมีพ้ืนท่ีผิว
จราจรไม่น้อยกว่า 
2,430 ตารางเมตร

1,432,000           1,432,000      สายทางบ้านหนอง
ปลาขอ หมู่ท่ี 5 ต าบล
ป่าสัก เช่ือมบ้านแม่
สารบ้านตอง หมู่ท่ี 4 
ต าบลเวียงยอง อ าเภอ
เมืองล าพูน จังหวัด
ล าพูน

กองช่าง

37 376/281 162/24 ขยายผิวจราจรแบบคอนกรีต
เสริมเหล็ก

ผิวจราจรกว้าง 1.50
 เมตร ยาว 2,240 
เมตร หรือมีพ้ืนท่ีผิว
จราจรไม่น้อยกว่า 
3,360 ตารางเมตร

1,703,000           1,703,000      สายทาง ลพ.ถ 
10041 (2R – 16R 
LMC) สายทางบ้าน
แจ่มพัฒนา หมู่ท่ี 12 
ต าบลบ้านกลาง เช่ือม
บ้านสะแล่ง  หมู่ท่ี 2 
ต าบลมะเขือแจ้ อ าเภอ
เมืองล าพูน จังหวัด
ล าพูน (ถนนถ่ายโอนฯ)

กองช่าง



95ต.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

แผนพัฒนา
ท้องถ่ิน 

หน้า/ล าดับ

ข้อบัญญัติ
 หน้า/
ล าดับ

โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของ

โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ

ท่ีต้ังไว้
งบด าเนินการ สถานท่ีด าเนินการ

หน่วย
ด าเนินการ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

38 377/282 162/25 ปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนลาดยางผิวจราจรแบบ
พาราแอสฟัลท์ติก คอนกรีต 
(Over Lay)

ผิวจราจรกว้าง 4 
เมตร ยาว 620 
เมตร หรือมีพ้ืนท่ีผิว
จราจรไม่น้อยกว่า 
2,480 ตารางเมตร

1,000,000           1,000,000      สายทางบ้านหัวขัว 
หมู่ท่ี 4 (อบต.ทุ่งหัว
ช้าง) เช่ือมบ้าน 
จริญญา หมู่ท่ี 8 (ทต.
ทุ่งหัวช้าง) ต าบลทุ่ง
หัวช้าง อ าเภอทุ่งหัว
ช้าง จังหวัดล าพูน

กองช่าง

39 379/284 163/26 ขยายผิวจราจรถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก

ผิวจราจรกว้าง 0.5 
เมตร ยาว 1,950 
เมตร หรือมีพ้ืนท่ีผิว
จราจรไม่น้อยกว่า 
975 ตารางเมตร

620,000             620,000         สายทางบ้านต้นผ้ึง 
หมู่ท่ี 2 เช่ือมบ้านวัง
หมุ้น หมู่ท่ี 7 ต าบลวัง
ผาง อ าเภอเวียงหนอง
ล่อง จังหวัดล าพูน

กองช่าง

40 378/283 163/27 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนและ
วางท่อระบายน้ าคอนกรีต  
อัดแรง พร้อมบ่อพักคอนกรีต
เสริมเหล็ก

จ านวน 4 จุด 306,000             306,000         สายทาง ลพ.ถ 
10011 สายทางแยก
 ทล.116 – บ้านถ้ า
หนองหนาม  บริเวณ
บ้านกอเปา หมู่ท่ี 9, 
บ้านใหม่ร่องแกลบ 
หมู่ท่ี 17 ต าบลป่าสัก
,บ้านหนองเรือ หมู่ท่ี7
 ต าบลหนองหนาม 
อ าเภอเมืองล าพูน 
จังหวัดล าพูน    (ถนน
ถ่ายโอนฯ)

กองช่าง



96ต.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

แผนพัฒนา
ท้องถ่ิน 

หน้า/ล าดับ

ข้อบัญญัติ
 หน้า/
ล าดับ

โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของ

โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ

ท่ีต้ังไว้
งบด าเนินการ สถานท่ีด าเนินการ

หน่วย
ด าเนินการ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

41 380/286 164/28 ปรับปรุงซ่อมแซมถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กและ
ถนนลาดยางผิวจราจรแบบ
พาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
(Over Lay)

ผิวจราจรกว้าง 6 
เมตร ยาว 600 
เมตร หรือมีพ้ืนท่ีผิว
จราจรไม่น้อยกว่า 
3,600 ตารางเมตร

2,822,000           2,822,000      สายทางวัดต้นธง (เส้น
วัดป่าพุทธพจน์) เช่ือม
ทางหลวงหมายเลข 
106 (ล าพูน- ป่าซาง)
 ต าบลในเมือง   
อ าเภอเมืองล าพูน 
จังหวัดล าพูน

กองช่าง

42 381/287 143/1 ติดต้ังไฟฟ้าแสงสว่าง ด าเนินการติดต้ัง
ไฟฟ้าแสงสว่าง

3,000,000           3,000,000      ถนน ลพ.ถ 10009 
สายทางแยก ทล.11 –
 บ้านป่าเป้า    ต าบล
มะเขือแจ้ อ าเภอเมือง
ล าพูน จังหวัดล าพูน    
(ถนนถ่ายโอนฯ)

กองช่าง

79,181,800 79,181,800รวมแผนงานเคหะและชุมชน     42    โครงการ



97ต.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

แผนพัฒนา
ท้องถ่ิน 

หน้า/ล าดับ

ข้อบัญญัติ
 หน้า/
ล าดับ

โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของ

โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ

ท่ีต้ังไว้
งบด าเนินการ สถานท่ีด าเนินการ

หน่วย
ด าเนินการ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

1 399/12 198/1 ก่อสร้างฝายน้ าล้นคอนกรีต
เสริมเหล็ก

ขนาดสันฝายกว้าง 
18.50 เมตร ยาว 
10.20 เมตร พร้อม
ขุดลอกเปิดทางน้ า
ปริมาณดินขุด 
12,700 ลบ.

1,180,000 1,180,000 ล าห้วยแม่ไปร์ บ้านวัง
ดิน หมู่ท่ี 4 ต าบลล้ี 
อ าเภอล้ี จังหวัดล าพูน

กองช่าง

2 400/13 199/2 วางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ท่อขนาด 1 เมตร 
ยาว 60 เมตร 
พร้อมบ่อพัก พร้อม
ก่อสร้างคลองส่งน้ า
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
คลองส่งน้ ากว้าง 
0.80 เมตร สูง 
0.80 เมตร ยาว 
200 เมตร

1,000,000 1,000,000 ล าเหมืองศรีป้าน   หมู่
ท่ี 6 ต าบลทากาศ 
เช่ือมหมู่ท่ี 11 ต าบล
ทาขุมเงิน อ าเภอแม่ทา
 จังหวัดล าพูน

กองช่าง

2,180,000 2,180,000

1 393/27 196/01 ก่อสร้างอาคารเก็บของ
สถาบันผ้าทอมือหริภุญชัย
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ล าพูน

 1. ส ารวจเขียนแบบ
และก าหนดราคากลาง

670,000               สถาบันผ้าทอมือ   
หริภุญชัย

ส านักปลัด

 2. ขออนุมัติราคา
กลาง
 3. ส่งกองพัสดุและ
ทรัพย์สินด าเนินการ
ก่อสร้าง
 4. ด าเนินการ
ก่อสร้าง

670,000         

 5. ส่งมอบงาน

          - แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

          - แผนงานการเกษตร

รวมแผนงานการเกษตร   2     โครงการ



98ต.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

แผนพัฒนา
ท้องถ่ิน 

หน้า/ล าดับ

ข้อบัญญัติ
 หน้า/
ล าดับ

โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของ

โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ

ท่ีต้ังไว้
งบด าเนินการ สถานท่ีด าเนินการ

หน่วย
ด าเนินการ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

2 197/01  โครงการออกแบบ
พิพิธภัณฑ์สถาบันผ้าทอมือ
หริภุญชัย  องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดล าพูน

 1. ขออนุมัติ
โครงการจ้างท่ี
ปรึกษาออกแบบ
พิพิธภัณฑ์และ
แต่งต้ัง
คณะกรรมการ
ก าหนดขอบเขตงาน

500,000               สถาบันผ้าทอมือ   
หริภุญชัย

ส านักปลัด

 2. ก าหนดขอบเขต
งานกิจกรรม/ขอ
อนุมัติขอบเขตงาน

 3. จัดส่งให้กอง
พัสดุฯ เพ่ือ
ด าเนินการจัดหาผู้รับ
จ้าง
 4. ด าเนินการตาม
โครงการ

500,000         

 5. ส่งมอบงาน/เบิก
จ่ายเงิน

3 394/28 197/02 ปรับปรุงอาคารสถาบันผ้าทอ
มือหริภุญชัยองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดล าพูน

 1. ส ารวจเขียนแบบ
และก าหนดราคากลาง

             460,000   สถาบันผ้าทอมือ   
หริภุญชัย

ส านักปลัด

 2. ขออนุมัติราคา
กลาง
 3.ส่งกองพัสดุและ
ทรัพย์สินด าเนินการ
ก่อสร้าง
 4. ด าเนินการ
ก่อสร้าง

460,000         

 5. ส่งมอบงาน



99ต.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

แผนพัฒนา
ท้องถ่ิน 

หน้า/ล าดับ

ข้อบัญญัติ
 หน้า/
ล าดับ

โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของ

โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ

ท่ีต้ังไว้
งบด าเนินการ สถานท่ีด าเนินการ

หน่วย
ด าเนินการ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

4 394/29 197/03  1. ส ารวจเขียนแบบ
และก าหนดราคากลาง

687,000               สถาบันผ้าทอมือ   
หริภุญชัย

ส านักปลัด

 2. ขออนุมัติราคา
กลาง
 3.ส่งกองพัสดุและ
ทรัพย์สินด าเนินการ
ก่อสร้าง

 4. ด าเนินการ
ก่อสร้าง

687,000         

 5. ส่งมอบงาน

5 390/19 150/14 ก่อสร้างสะพานคอนกรีต   
เสริมเหล็ก

ผิวจราจรกว้าง 5 
เมตร ยาว 18 เมตร

1,500,000 1,500,000 หมู่ท่ี 2 บ้านแม่สาร
ป่าแดด ต าบลเวียงยอง
 อ าเภอเมืองล าพูน 
จังหวัดล าพูน

กองช่าง

6 392/24 196/01 ปรับปรุงอาคารเก็บพัสดุ 
(บริเวณช้ัน 2) 
ห้องปฏิบัติการเคร่ืองกล

ปรับปรุงอาคารเก็บ
พัสดุ (บริเวณช้ัน 2) 
ห้องปฏิบัติการ
เคร่ืองกลองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด
ล าพูน

574,000 574,000    อบจ.ล าพูน กองช่าง

4,391,000 4,391,000

86,052,800 86,052,800

156,939,990 156,939,990

ปรับปรุงอาคารเจ้าหญิงส่วน
บุญจักรค าขจรศักด์ิและ
อาคารเอนกประสงค์ 
สถาบันผ้าทอมือหริภุญชัย
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ล าพูน

รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา    6     โครงการ

รวมตามยุทธศาสตร์ 51 โครงการ

รวมท้ังหมด 156 โครงการ



                                                                                                                      

 

 

 

 

 

บัญชจีำนวนครุภัณฑ์ 
สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

 

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
 

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 
 

(แบบ ผด.02/1) 

 

 

 

 



 

                                                                                                                                                                                                                                       100                                                                                                        

 
บัญชีสรุปจำนวนครุภัณฑ์ สำหรับที่ไม่ไดด้ำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 

ลำดับที่ ประเภท 
จำนวนโครงการ

ที่ดำเนินการ 
คิดเป็นร้อยละของ
โครงการทั้งหมด 

จำนวน
งบประมาณ 

คิดเป็นร้อยละของ
งบประมาณ

ทั้งหมด 
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 

1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 

 - แผนงานบริหารงานทั่วไป 2 28.55 279,400 3.22 กองพัสดุฯ 

2 ครุภัณฑ์ดนตรีและนาฎศิลป์ 

 - แผนงานการศึกษา 1 14.29 400,000 4.61 กองการศึกษาฯ 
 

3 
 

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 
 

 
     

- แผนงานสาธารณสุข 
 

1 14.29 4,500,000 51.90 
 

สำนักปลัดฯ 

 - แผนงานการศึกษา 1 14.29 2,750,000 31.71 กองการศึกษาฯ 

4 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 

 - แผนงานการศึกษา 1 14.29 560,210 6.46 กองการศึกษาฯ 

5 ครุภัณฑ์การเกษตร      

 - แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 1 14.29 181,500 2.10 กองช่าง 
 

รวม 7 100 8,671,110 100  
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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.

1 120/01 ชุดโปรแกรมจัดการส านักงาน ด าเนินการจัดซ้ือชุด
โปรแกรมจัดการส านักงาน 
ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตาม
กฎหมาย จ านวน 22 ชุด ๆ
 ละ12,000บาท

264,000 อบจ.ล าพูน กองพัสดุฯ

2 120/02 ชุดโปรแกรมป้องกันไวรัส ด าเนินการจัดซ้ือชุด
โปรแกรมป้องกันไวรัส 
จ านวน 22 ชุด ชุด 700
บาท

15,400 อบจ.ล าพูน กองพัสดุฯ

2 279,400

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 465/102 137/01 ชุดกลองบูชา ด าเนินการจัดซ้ือชุดกลอง

บูชา จ านวน 10 ชุด ชุดละ
 40,000.-บาท

400,000 โรงเรียนนา
ทรายวิทยาคม

กอง
การศึกษาฯ

1 400,000

ล ำดับ
ที่

รำยละเอียดของครุภัณฑ์ครุภัณฑ์ งบประมำณ
(บำท)

หน้ำ/
ข้อบัญญัติ

รวม

แผนพัฒนำ
ท้องถ่ิน 

หน้ำ/ล ำดับ

ล ำดับ
ที่

พ.ศ.2563สถำนที่
ด ำเนินกำร

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก

พ.ศ.2562

บัญชีจ ำนวนครุภัณฑ์ส ำหรับทีไ่ม่ได้ด ำเนินกำรตำมโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2563

องค์กำรบริหำรส่วนจังหวดัล ำพูน

   2.1 แผนงำนกำรศึกษำ

รำยละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมำณ
(บำท)

2. ประเภทครุภัณฑ์ดนตรีและนำฏศิลป์

1. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

    1.1 แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป

รวม

พ.ศ.2563แผนพัฒนำ
ท้องถ่ิน 

หน้ำ/ล ำดับ

หน้ำ/
ข้อบัญญัติ

ครุภัณฑ์ สถำนที่
ด ำเนินกำร

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก

พ.ศ.2562

แบบ ผด.02/1
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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.

1 434/53 141/01 รถปฏิบัติการการแพทย์
ฉุกเฉิน พร้อมอุปกรณ์

ด าเนินการจัดซ้ือรถ
ปฏิบัติการการแพทย์
ฉุกเฉินพร้อมอุปกรณ์ 
จ านวน 3 คันคันละ 
1,500,000 บาท

4,500,000 อบจ.ล าพูน ส านักปลัด ฯ

1 4,500,000

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

1 449/70 131/01 รถบรรทุก (ดีเซล) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 4
 ตัน 6 ล้อ ปริมาตร
กระบอกสูบ  ไม่ต่ ากว่า 
4,000 ซีซี หรือก าลัง
เคร่ืองยนต์สูงสุดไม่ต่ ากว่า 
105 กิโลวัตต์ จ านวน 2 
คันคันละ 1,375,000.- 
บาท

2,750,000     โรงเรียน      
    บ้านป่าป๋วย

 / วิทยาลัย
เทคโนโลยีและ

การจัดการ

กอง
การศึกษาฯ

1 2,750,000

รวม

แผนพัฒนำ
ท้องถ่ิน 

หน้ำ/ล ำดับ

หน้ำ/
ข้อบัญญัติ

ครุภัณฑ์ รำยละเอียดของครุภัณฑ์

รวม

ล ำดับ
ที่

แผนพัฒนำ
ท้องถ่ิน 

หน้ำ/ล ำดับ

3. ประเภทครุภัณฑ์ยำนพำหนะและขนส่ง

    3.1 แผนงำนสำธำรณสุข

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

หน้ำ/
ข้อบัญญัติ

สถำนที่
ด ำเนินกำร

ครุภัณฑ์ รำยละเอียดของครุภัณฑ์ หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563งบประมำณ
(บำท)

สถำนที่
ด ำเนินกำร

     3.2 แผนงำนกำรศึกษำ

ล ำดับ
ที่

งบประมำณ
(บำท)
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4. ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้ำและวิทยุ

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

1 464/99 177/01 กล้องโทรทัศน์วงจรปิด 
CCTVพร้อมติดต้ัง

ด าเนินการจัดซ้ือ
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด 
CCTVและวัสดุอุปกรณ์ 
พร้อมติดต้ังจ านวน 1 ชุด

560,210 สนามกีฬากลาง
 อบจ.ล าพูน

กอง
การศึกษาฯ

1 560,210

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

1 475/114 193/01 เคร่ือสูบน้ าไฟฟ้าแบบ
มอเตอร์จมใต้น้ า

ด าเนินการจัดซ้ือเคร่ืองสูบ
น้ าไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมใต้
น้ า ขนาด 3.0 แรงม้า 380
 V.AC 3 เฟส จ านวน 3 ชุด
 ชุดละ 60,500.- บาท

181,500 อบจ.ล าพูน กองช่าง

1 181,500

7 8,671,110

ล ำดับ
ที่

แผนพัฒนำ
ท้องถ่ิน 

หน้ำ/ล ำดับ

สถำนที่
ด ำเนินกำร

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก

รวมครุภัณฑ์ทั้งหมด

รวม

รวม

สถำนที่
ด ำเนินกำร

งบประมำณ
(บำท)

พ.ศ.2563

พ.ศ.2562รำยละเอียดของครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ รำยละเอียดของครุภัณฑ์

5. ประเภทครุภัณฑ์กำรเกษตร

    5.1 แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ

ล ำดับ
ที่

แผนพัฒนำ
ท้องถ่ิน 

หน้ำ/ล ำดับ

หน้ำ/
ข้อบัญญัติ

ครุภัณฑ์ พ.ศ.2563หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก

หน้ำ/
ข้อบัญญัติ

งบประมำณ
(บำท)

พ.ศ.2562

     4.1 แผนงำนกำรศึกษำ



 
 
 
 
 
 

แผนการดำเนินงาน 
 โครงการใช้จ่ายเงินสะสม 

 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
 

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 
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บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ       
 แผนการดำเนินงาน โครงการใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 
 
 

ยุทธศาสตร์/แผนงาน 

จำนวน 
โครงการ 

ที่ดำเนินการ 

คิดเป็นร้อยละ 
ของโครงการ 

ทั้งหมด 

จำนวน 
งบประมาณ 

คิดเป็น 
ร้อยละของ
งบประมาณ

ทั้งหมด 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 

 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาผังเมืองและโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมกลุ่มจังหวัด เพื่อรองรับการพัฒนาเมืองในอนาคต 
           

 - แผนงานเคหะและชุมชน 

 

8 
 

100.00 
 

9,403,000 
 

100.00 
 

กองช่าง 
 

 

รวม 
 

 

8 
 

100.00 
 

9,403,000 
 

100.00  

 

 
 

 

แบบ ผด.01 
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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 02/01 
(เพ่ิมเติม   

คร้ังท่ี 
1/2562)

01/01 ก่อสร้างถนนลาดยางผิว
จราจรแบบพาราแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต

ผิวจราจรกว้าง 5 เมตรยาว
  317 เมตรหรือมีพ้ืนท่ีผิว
จราจรไม่น้อยกว่า 1,585
 ตารางเมตร

980,000 980,000 สายทางบ้านห้วยแทงใต้
หมู่ท่ี 15 ต าบลบ้านโฮ่ง 
เช่ือมบ้านห้วยทงเหนือ 
หมู่ท่ี 5 ต าบลป่าพลู 
อ าเภอบ้านโฮ่ง จังหวัด
ล าพูน

กองช่าง

2 03/02 
(เพ่ิมเติม   

คร้ังท่ี 
1/2562)

02/02 ก่อสร้างถนนลาดยางผิว
จราจรแบบพาราแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต

ผิวจราจรกว้าง 5 เมตรยาว
 464 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีผิว
จราจรไม่น้อยกว่า 2,320
 ตารางเมตรและเสริมผิว
จราจรแบบพาราแอสฟัสท์ 
   ติกคอนกรีต (Over 
Lay)กว้าง 4 เมตร    ยาว 
28 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีผิว
จราจรไม่น้อยกว่า 112 
ตารางเมตร

1,490,000 1,490,000 สายทางบ้านวังดิน      
หมู่ท่ี 14 ต าบลล้ี เช่ือม
องค์การบริหารส่วนต าบล
แม่ลาน ต าบลแม่ลาน  
อ าเภอล้ี จังหวัดล าพูน

กองช่าง

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

องค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน

ล าดับท่ี
แผนพัฒนา
ท้องถ่ิน 

หน้า/ล าดับ

บัญชี
รายละเอียด
โครงการใช้

จ่ายเงินสะสม
 หน้า/ล าดับ

งบประมาณ
ท่ีต้ังไว้

โครงการ/กิจกรรม สถานท่ีด าเนินการ
หน่วย

ต าเนินการ

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาผังเมืองและโครงสร้างพ้ืนฐานเช่ือมกลุ่มจังหวัด เพ่ือรองรับการพัฒนาเมืองในอนาคต

พ.ศ.2562

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม

พ.ศ.2563

งบด าเนินการ

          - แผนงานเคหะและชุมชน

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 าดับท่ี

แผนพัฒนา
ท้องถ่ิน 

หน้า/ล าดับ

บัญชี
รายละเอียด
โครงการใช้

จ่ายเงินสะสม
 หน้า/ล าดับ

งบประมาณ
ท่ีต้ังไว้

โครงการ/กิจกรรม สถานท่ีด าเนินการ
หน่วย

ต าเนินการ

พ.ศ.2562

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม

พ.ศ.2563

งบด าเนินการ

3 04/03 
(เพ่ิมเติม   

คร้ังท่ี 
1/2562)

03/01 ปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนลาดยางผิวจราจร
แบบพารา  แอสฟัลท์ติ
กคอนกรีต (Over Lay)

ผิวจราจรกว้าง 6 เมตรยาว
 875 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีผิว
จราจรไม่น้อยกว่า 5,250
 ตารางเมตร

2,200,000 2,200,000 สายทาง ลพถ.1001 
สายทางบ้านร่องกาศ -
บ้านหัวฝาย บ้านน้าโค้ง
(บ้านศรีทรายมูล) หมู่ท่ี 5
 ต าบลหนองช้างคืน 
อ าเภอเมืองล าพูน จังหวัด
ล าพูน

กองช่าง

4 05/04 
(เพ่ิมเติม   

คร้ังท่ี 
1/2562 )

03/02 ปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนลาดยางผิวจราจร
แบบพารา  แอสฟัลท์ติ
กคอนกรีต (Over Lay)

ผิวจราจรกว้าง 6 เมตรยาว
 400 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีผิว
จราจรไม่น้อยกว่า 2,400
 ตารางเมตร

997,000 997,000 สายทาง ลพถ.10017 
สายทางแยก ทล.1156
บ้านหนองสมนะบริเวณ
บ้านป่าสีเสียด หมู่ท่ี 8 
ต าบลท่าตุ้ม อ าเภอป่าซาง
 จังหวัดล าพูน

กองช่าง

5 06/05 
(เพ่ิมเติม   

คร้ังท่ี 
1/2562)

04/03 ปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนลาดยางผิวจราจร
แบบพารา  แอสฟัลท์ติ
กคอนกรีต (Over Lay)

ผิวจราจรกว้าง 4 เมตรยาว
 750 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีผิว
จราจรไม่น้อยกว่า 3,000
 ตารางเมตร

1,336,000 1,336,000 สายทางบ้านสัน หมู่ท่ี 4 
(เทศบาลต าบลทาขุมเงิน) 
เช่ือมบ้านศรีป้าน หมู่ท่ี 5
 บ้านแพะใต้   หมู่ท่ี  11 
(เทศบาลต าบลทากาศ) 
เช่ือมบ้านนาห้า หมู่ท่ี 7 
(เทศบาลต าบลทากาศ
เหนือ) อ าเภอแม่ทา
จังหวัดล าพูน

กองช่าง
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ล าดับท่ี

แผนพัฒนา
ท้องถ่ิน 

หน้า/ล าดับ

บัญชี
รายละเอียด
โครงการใช้

จ่ายเงินสะสม
 หน้า/ล าดับ

งบประมาณ
ท่ีต้ังไว้

โครงการ/กิจกรรม สถานท่ีด าเนินการ
หน่วย

ต าเนินการ

พ.ศ.2562

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม

พ.ศ.2563

งบด าเนินการ

6 07/06 
(เพ่ิมเติม   

คร้ังท่ี 
1/2562)

04/04 ปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนลาดยางผิวจราจร
แบบพารา  แอสฟัลท์ติ
กคอนกรีต (Over Lay)

ผิวจราจรกว้าง 4  เมตร
ยาว 310 เมตร หรือมี
พ้ืนท่ีผิวจราจรไม่น้อยกว่า 
1,240 ตารางเมตร

514,000 514,000 สายทางบ้านหัวขัว      
หมู่ท่ี 4 (องค์การบริหาร
ส่วนต าบลทุ่งหัวช้าง) 
เช่ือมบ้านใหม่จริญญา 
หมู่ท่ี 8 (เทศบาลต าบล
ทุ่งหัวช้าง) ต าบล       
ทุ่งหัวช้าง อ าเภอ        
ทุ่งหัวช้าง จังหวัดล าพูน

กองช่าง

7 08/07 
(เพ่ิมเติม   

คร้ังท่ี 
1/2562)

05/05 ปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนลาดยางผิวจราจร
แบบพารา  แอสฟัลท์ติ
กคอนกรีต (Over Lay)

ผิวจราจรกว้าง 4 เมตรยาว
 580 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีผิว
จราจรไม่น้อยกว่า 2,320
 ตารางเมตร

996,000 996,000 สายทางบ้านแพะต้นยาง
งาม หมู่ท่ี 11 ต าบล
บ้านธิ เช่ือมบ้านป่าลาน 
หมู่ท่ี 11 ต าบห้วยยาบ 
อ าเภอบ้านธิ จังหวัดล าพูน

กองช่าง

8 08/08 
(เพ่ิมเติม   

คร้ังท่ี 
1/2562)

05/06 ปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนลาดยางผิวจราจร
แบบพารา  แอสฟัลท์ติ
กคอนกรีต (Over Lay)

ผิวจราจรกว้าง 9 เมตรยาว
 232 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีผิว
จราจรไม่น้อยกว่า 2,088
 ตารางเมตร

890,000 890,000 สายทางแยก ทล.1010 
เช่ือมหน้าโรงพยาบาล
เวียงหนองล่อง บ้านกลาง
ทุ่ง หมู่ท่ี 9 ต าบลวังผาง 
อ าเภอเวียงหนองล่อง 
จังหวัดลพูน

กองช่าง

9,403,000 9,403,000รวมโครงการใช้จ่ายเงินสะสม  8  โครงการ



                            

 

 

 

 

 

บัญชจีำนวนครุภัณฑ์ 
บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย 
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 
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บัญชีสรุปจำนวนครุภัณฑ์ สำหรับที่ไม่ไดด้ำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

บัญชโีอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 

ลำดับ
ที ่

ประเภท 
จำนวน

โครงการที่
ดำเนินการ 

คิดเป็นร้อยละของ
โครงการทั้งหมด 

จำนวน
งบประมาณ 

คิดเป็นร้อยละของ
งบประมาณ

ทั้งหมด 
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 

1 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง 

 - แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 11 9.32 64,224,570 77.75 กองช่าง 

 รวม 11 9.32 64,224,570 77.75  

2 ครุภัณฑ์การกีฬา 

 - แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 28 23.73 686,200 0.84 กองการศึกษาฯ 
รวม 28 23.73 686,200 0.84  

       

3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 

 - แผนงานบริหารงานทั่วไป 27 22.89 1,200,500 1.45 สำนักปลัดฯ,กองการเจ้าหน้าที่, 
หน่วยตรวจสอบภายใน, 

กองกิจการสภาฯ ,กองแผนฯ,
กองคลัง,กองพัสดุฯ, 

 - แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 3 2.54 189,000 0.23 กองช่าง 

 - แผนงานการศึกษา 3 2.54 175,000 0.21 กองการศึกษาฯ 

 รวม 33 27.97 1,564,500 1.89 
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ลำดับ
ที ่

ประเภท 
จำนวน

โครงการที่
ดำเนินการ 

คิดเป็นร้อยละของ
โครงการทั้งหมด 

จำนวน
งบประมาณ 

คิดเป็นร้อยละของ
งบประมาณ

ทั้งหมด 
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 

4 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 

 - แผนงานบริหารงานทั่วไป 5 4.24 10,680,000 12.93 สำนักปลัดฯ,กองแผนฯ 

 - แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 1 0.85 829,000 1.00 กองช่าง 

 - แผนงานการศึกษา 2 1.69 2,648,500 3.21 กองการศึกษาฯ 
รวม 8 6.78 14,157,500 17.14  

5 ครุภัณฑ์โรงงาน      

 - แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 2 1.69 73,000 0.09 กองช่าง 
รวม 2 1.69 73,000 0.09  

6 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว      

 - แผนงานบริหารงานทั่วไป 2 1.69 413,160 0.50 สำนักปลัดฯ 

 - แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 1 0.85 18,500 0.02 กองช่าง 

 - แผนงานการศึกษา 1 0.85 14,700 0.02 กองการศึกษาฯ 
รวม 4 3.39 446,360 0.54  

7 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่      

 - แผนงานบริหารงานทั่วไป 3 2.54 145,100 0.17 สำนักปลัดฯ 

 - แผนงานการศึกษา 1 0.85 13,600 0.02 กองการศึกษาฯ 
รวม 4 3.39 158,700 0.19  
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ลำดับ
ที ่

ประเภท 
จำนวน

โครงการที่
ดำเนินการ 

คิดเป็นร้อยละของ
โครงการทั้งหมด 

จำนวน
งบประมาณ 

คิดเป็นร้อยละของ
งบประมาณ

ทั้งหมด 
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 

8 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 

 
     

- แผนงานบริหารงานทั่วไป 
 

2 1.69 91,000 0.11 สำนักปลัดฯ 

 - แผนงานการศึกษา 2 1.70 160,000 0.19 กองการศึกษาฯ 
รวม 4 3.39 251,000 0.30  

       

9 ครุภัณฑ์สำนักงาน 

 - แผนงานบริหารงานทั่วไป 18 
 

15.25 815,100 1.01 
 

สำนักปลัดฯ,กองกิจการสภา,
กองแผนฯ,กองคลัง,กองพัสดุ,

กองการเจ้าหน้าที่, 
 - แผนงานการศึกษา 5 4.24 215,300 0.24 กองการศึกษาฯ 

 - แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 1 0.85 11,000 0.01 กองการศึกษาฯ 

รวม 24 20.34 
 

1,041,400 1.26  

รวมครุภัณฑ์ทั้งหมด 118 100 82,603,230 100  
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1 แก้ไข คร้ังท่ี 
3/2562    

5/4

โอนต้ังจ่าย
รายการใหม่ 

(โอนเงิน
งบประมาณ

รายจ่าย
ประจ าปี

งบประมาณ
 พ.ศ.2562

 คร้ังท่ี 
18/2562)

รถปูแอสฟัลท์ล้อยางขับเคล่ือน 4
 ล้อ (4WD)

ด าเนินการจัดซ้ือรถปูแอสฟัลท์
ล้อยางขับเคล่ือน 4 ล้อ (4WD)
 น้ าหนักพร้อมท างานไม่น้อย
กว่า 18 ตัน ก าลังเคร่ืองยนต์
ไม่น้อยกว่า 170 แรงม้า 
จ านวน 1 คัน

20,000,000 อบจ.ล าพูน กองช่าง

2 แก้ไข คร้ังท่ี 
3/2562    

2/1

โอนต้ังจ่าย
รายการใหม่ 

(โอนเงิน
งบประมาณ

รายจ่าย
ประจ าปี

งบประมาณ
 พ.ศ.2562

 คร้ังท่ี 
18/2562)

รถบดล้อยางชนิด 7 ล้อ 
ขับเคล่ือนด้วยตัวเอง

ด าเนินการจัดซ้ือรถบดล้อยาง
ชนิด 7 ล้อ ขับเคล่ือนด้วย
ตัวเอง น้ าหนักพร้อมท างานไม่
น้อยกว่า 13.5 ตัน ก าลัง
เคร่ืองยนต์ไม่น้อยกว่า 95 
แรงม้า จ านวน 1 คัน

4,000,000 อบจ.ล าพูน กองช่าง

บัญชีจ ำนวนครุภัณฑ์ ส ำหรับท่ีไม่ได้ด ำเนินกำรตำมโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน
บัญชีโอนเงินงบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2562

องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดล ำพูน
1. ประเภทครุภัณฑ์ก่อสร้ำง

    1.1 แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ
ล ำดับท่ี   แผนพัฒนำ  

 ท้องถ่ิน     
หน้ำ/ล ำดับ

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก

ครุภัณฑ์ รำยละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมำณ
(บำท)

สถำนท่ีด ำเนินกำร พ.ศ.2562 พ.ศ.2563โอนเงิน
งบประมำณ

แบบ ผด.02/1
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3 แก้ไข คร้ังท่ี 
3/2562    

3/2

โอนต้ังจ่าย
รายการใหม่ 

(โอนเงิน
งบประมาณ

รายจ่าย
ประจ าปี

งบประมาณ
 พ.ศ.2562

 คร้ังท่ี 
18/2562)

รถบดล้อเหล็กคู่ ส่ันสะเทือน ด าเนินการจัดซ้ือรถบดล้อ
เหล็กคู่ ส่ันสะเทือน น้ าหนัก
พร้อมท างานไม่น้อยกว่า 7.5 
ตัน ก าลังเคร่ืองยนต์ไม่น้อย
กว่า 70 แรงม้า จ านวน 1 คัน

4,500,000 อบจ.ล าพูน กองช่าง

4 แก้ไข คร้ังท่ี 
3/2562   

4/3

โอนต้ังจ่าย
รายการใหม่ 

(โอนเงิน
งบประมาณ

รายจ่าย
ประจ าปี

งบประมาณ
 พ.ศ.2562

 คร้ังท่ี 
18/2562)

รถบดล้อเหล็กสามล้อ (STATIC) ด าเนินการจัดซ้ือรถบดล้อ
เหล็กสามล้อ (STATIC) 
น้ าหนักพร้อมท างานไม่น้อย
กว่า 13 ตัน ก าลังเคร่ืองยนต์
ไม่น้อยกว่า 70 แรงม้า จ านวน
 1 คัน

4,500,000 อบจ.ล าพูน กองช่าง

สถำนท่ีด ำเนินกำร หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563ล ำดับท่ี   แผนพัฒนำ  
 ท้องถ่ิน     
หน้ำ/ล ำดับ

โอนเงิน
งบประมำณ

ครุภัณฑ์ รำยละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมำณ
(บำท)
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5 แก้ไข คร้ังท่ี 
3/2562   

6/5

โอนต้ังจ่าย
รายการใหม่ 

(โอนเงิน
งบประมาณ

รายจ่าย
ประจ าปี

งบประมาณ
 พ.ศ.2562

 คร้ังท่ี 
18/2562)

รถตักล้อยาง 4 ล้อ ติดต้ังบุ้งก๋ี
แบบท างานท่ัวไป

ด าเนินการจัดซ้ือรถตักล้อยาง 
4 ล้อ ติดต้ังบุ้งก๋ีแบบท างาน
ท่ัวไปน้ าหนักพร้อมท างานไม่
น้อยกว่า 13.5 ตัน ก าลัง
เคร่ืองยนต์ไม่น้อยกว่า 170 
แรงม้า จ านวน 1 คัน

6,500,000 อบจ.ล าพูน กองช่าง

6 แก้ไข คร้ังท่ี 
3/2562   

9/8

โอนต้ังจ่าย
รายการใหม่ 

(โอนเงิน
งบประมาณ

รายจ่าย
ประจ าปี

งบประมาณ
 พ.ศ.2562

 คร้ังท่ี 
18/2562)

รถบรรทุก 10 ล้อเทท้าย พร้อม
กระบะพ่วงเทท้าย

ด าเนินการจัดซ้ือรถบรรทุก 10
 ล้อเทท้าย พร้อมกระบะพ่วง
เทท้าย น้ าหนักพร้อมท างาน
ไม่น้อยกว่า 25 ตัน ก าลัง
เคร่ืองยนต์ไม่น้อยกว่า 240 
แรงม้า จ านวน 2 คัน ๆ ละ 
6,500,000.-บาท

13,000,000 อบจ.ล าพูน กองช่าง

สถำนท่ีด ำเนินกำร หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563ล ำดับท่ี   แผนพัฒนำ  
 ท้องถ่ิน     
หน้ำ/ล ำดับ

โอนเงิน
งบประมำณ

ครุภัณฑ์ รำยละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมำณ
(บำท)
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7 แก้ไข คร้ังท่ี 
3/2562   

7/6

โอนต้ังจ่าย
รายการใหม่ 

(โอนเงิน
งบประมาณ

รายจ่าย
ประจ าปี

งบประมาณ
 พ.ศ.2562

 คร้ังท่ี 
18/2562)

รถสเปรย์ยาง ด าเนินการจัดซ้ือรถสเปรย์ยาง
ขนาดไม่น้อยกว่า 6,000 ลิตร
 ก าลังเคร่ืองยนต์ไม่น้อยกว่า 
240 แรงม้า จ านวน 1 คัน

7,000,000 อบจ.ล าพูน กองช่าง

8 แก้ไข คร้ังท่ี 
3/2562   

8/7

โอนต้ังจ่าย
รายการใหม่ 

(โอนเงิน
งบประมาณ

รายจ่าย
ประจ าปี

งบประมาณ
 พ.ศ.2562

 คร้ังท่ี 
18/2562)

รถตีเส้นจราจร ด าเนินการจัดซ้ือรถตีเส้น
จราจร น้ าหนักรวมบรรทุก
สูงสุดไม่น้อยกว่า 8.5 ตัน 
ก าลังเคร่ืองยนต์ไม่น้อยกว่า 
150 แรงม้า พร้อมอุปกรณ์
การตีเส้นจราจร จ านวน 1 คัน

2,500,000 อบจ.ล าพูน กองช่าง

สถำนท่ีด ำเนินกำร หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563ล ำดับท่ี   แผนพัฒนำ  
 ท้องถ่ิน     
หน้ำ/ล ำดับ

โอนเงิน
งบประมำณ

ครุภัณฑ์ รำยละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมำณ
(บำท)
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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.

9 แก้ไข คร้ังท่ี 
3/2562  

11/10

โอนต้ังจ่าย
รายการใหม่ 

(โอนเงิน
งบประมาณ

รายจ่าย
ประจ าปี

งบประมาณ
 พ.ศ.2562

 คร้ังท่ี 
18/2562)

รถเคร่ืองเป่าฝุ่น (Blower) พ่วง
ท้ายรถฟาร์มแทรกเตอร์ (4WD)

ด าเนินการจัดซ้ือรถเคร่ืองเป่า
ฝุ่น (Blower) พ่วงท้ายรถ
ฟาร์มแทรกเตอร์ (4WD)  
ก าลังเคร่ืองยนต์ไม่น้อยกว่า 
90 แรงม้า  จ านวน 1 คัน

1,300,000 อบจ.ล าพูน กองช่าง

10 แก้ไข คร้ังท่ี 
3/2562  

10/9

โอนต้ังจ่าย
รายการใหม่ 

(โอนเงิน
งบประมาณ

รายจ่าย
ประจ าปี

งบประมาณ
 พ.ศ.2562

 คร้ังท่ี 
18/2562)

รถกวาดถนนแบบลากจูงด้วย
รถบรรทุกหรือรถฟาร์มแทรกเตอร์

ด าเนินการจัดซ้ือรถกวาดถนน
แบบลากจูงด้วยรถบรรทุกหรือ
รถฟาร์มแทรกเตอร์ ขนาด 
50-90 แรงม้า  จ านวน 1 คัน

400,000 อบจ.ล าพูน กองช่าง

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563ล ำดับท่ี   แผนพัฒนำ  
 ท้องถ่ิน     
หน้ำ/ล ำดับ

โอนเงิน
งบประมำณ

ครุภัณฑ์ รำยละเอียดของครุภัณฑ์ สถำนท่ีด ำเนินกำรงบประมำณ
(บำท)
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11 โอนต้ังจ่าย
รายการใหม่ 

(โอนเงิน
งบประมาณ

รายจ่าย
ประจ าปี

งบประมาณ
 พ.ศ.2562

 คร้ังท่ี 
18/2562)

แขนรถขุดตีนตะขาบ ด าเนินการจัดซ้ือแขนรถขุด
ตีนตะขาบ ความยาวของอาร์ม
ไม่น้อยกว่า 6,250 เมตร มี
จุดยึดกระบอก      ไฮดรอลิ
กบริเวณด้านบนของตัวอาร์ม 
บริเวณด้านหัวและด้านท้าย
ของอาร์มมีรูส าหรับใส่บู้ชและ
สลัก เพ่ือประกอบเข้ากับตัว
บู้ชและตัวบุ้งก๋ี จ านวน 1 ชุด

524,570 อบจ.ล าพูน กองช่าง

11 64,224,570

งบประมำณ
(บำท)

สถำนท่ีด ำเนินกำร หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ.2562ล ำดับท่ี   แผนพัฒนำ  
 ท้องถ่ิน     
หน้ำ/ล ำดับ

โอนเงิน
งบประมำณ

ครุภัณฑ์ รำยละเอียดของครุภัณฑ์ พ.ศ.2563

รวมครุภัณฑ์ก่อสร้ำง



117  
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1 450/71 โอนต้ังจ่าย
รายการใหม่ 

(โอนเงิน
งบประมาณ

รายจ่าย
ประจ าปี

งบประมาณ
 พ.ศ.2562

 คร้ังท่ี 
18/2562)

เคร่ืองลดหน้าท้อง ด าเนินการจัดซ้ือเคร่ืองลด
หน้าท้อง จ านวน 1 เคร่ือง 
ขนาดไม่น้อยกว่าความกว้าง 
0.70 เมตร ยาว 1.00 เมตร 
สูง 1.35 เมตร วัสดุท่อเหล็ก
ชุบกัลวาไนซ์เหล็กกล่อง สปริง
 2 เส้น ท่ีจับหุ้มด้วยยางพารา 
เบาะน่ังไม้หนาเสริมฟองน้ าหุ้ม
ด้วยหนังเทียม ใช้สีพ่นป้องกัน
สนิมอบด้วยความร้อนสูง 
พร้อมติดต้ัง

21,900 อบจ.ล าพูน กองการศึกษาฯ

2 450/72 โอนต้ังจ่าย
รายการใหม่ 

(โอนเงิน
งบประมาณ

รายจ่าย
ประจ าปี

งบประมาณ
 พ.ศ.2562

 คร้ังท่ี 
18/2562)

เคร่ืองบริหารเข่า ด าเนินการจัดซ้ือเคร่ืองบริหาร
เข่า จ านวน 1 เคร่ือง ขนาดไม่
น้อยกว่าความกว้าง 0.65 
เมตร ยาว 1.40 เมตร สูง 
1.10 เมตร วัสดุท่อเหล็กชุบ
กัลวาไนซ์ เหล็กตาราง ล้อโพลี
ยูริเทน 1 ล้อ ท่ีเท้าเหยียบหุ้ม
ด้วยยางพาราท่ีจับหุ้มด้วย
ยางพารา เบาะน่ังไม้หนาเสริม
ฟองน้ าหุ้มด้วยหนังเทียม ใช้สี
พ่นป้องกันสนิมอบด้วยความ
ร้อนสูง พร้อมติดต้ัง

21,900 อบจ.ล าพูน กองการศึกษาฯ

  แผนพัฒนำ  
 ท้องถ่ิน     
หน้ำ/ล ำดับ

2. ประเภทครุภัณฑ์กีฬำ
     2.1 แผนงำนกำรศำสนำวัฒนธรรมและนันทนำกำร

ครุภัณฑ์ รำยละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมำณ
(บำท)

ล ำดับท่ี สถำนท่ีด ำเนินกำร หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ.2563หน้ำ/
ข้อบัญญัติ

พ.ศ.2562
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3 451/73 โอนต้ังจ่าย
รายการใหม่ 

(โอนเงิน
งบประมาณ

รายจ่าย
ประจ าปี

งบประมาณ
 พ.ศ.2562

 คร้ังท่ี 
18/2562)

เคร่ืองออกก าลังกายข้อเข่า ด าเนินการจัดซ้ือเคร่ืองออก
ก าลังกายข้อเข่า จ านวน 1 
เคร่ือง ขนาดไม่น้อยกว่าความ
กว้าง 0.65 เมตร ยาว 0.90 
เมตร สูง 1 เมตร วัสดุท่อ
เหล็กชุบกัลป์วาไนซ์ เหล็ก
เหล็ก ท่ีจับหุ้มด้วยยางพารา 
เบาะน่ังไม้หนาเสริมฟองน้ าหุ้ม
ด้วยหนังเทียม พนักพิงใช้ไม้
หนาเสริมฟองน้ าหุ้มด้วยหนัง
เทียม ใช้สีพ่นป้องกันสนิมอบ
ด้วยความร้อนสูง พร้อมติดต้ัง

16,900 อบจ.ล าพูน กองการศึกษาฯ

4 451/74 โอนต้ังจ่าย
รายการใหม่ 

(โอนเงิน
งบประมาณ

รายจ่าย
ประจ าปี

งบประมาณ
 พ.ศ.2562

 คร้ังท่ี 
18/2562)

เคร่ืองออกก าลังกายแขนลดหน้า
ท้อง

ด าเนินการจัดซ้ือเคร่ืองออก
ก าลังกายแขนลดหน้าท้อง
จ านวน 1 เคร่ือง ขนาดไม่
น้อยกว่าความกว้าง 0.59 
เมตร ยาว 1.05 เมตร สูง 
0.85 เมตร วัสดุท่อเหล็กชุบ
กัลป์วาไนซ์ เหล็กราง สายพาน
ร่อง B สปริง 1 เส้นท่ีจับคัน
โยกหุ้มด้วยยางพารา เบาะน่ัง
ไม้หนาเสริมฟองน้ าหุ้มด้วยหนัง
เทียม ใช้สีพ่นป้องกันสนิมอบ
ด้วยความร้อนสูง พร้อมติดต้ัง

19,900 อบจ.ล าพูน กองการศึกษาฯ

ล ำดับท่ี   แผนพัฒนำ  
 ท้องถ่ิน     
หน้ำ/ล ำดับ

หน้ำ/
ข้อบัญญัติ

ครุภัณฑ์ รำยละเอียดของครุภัณฑ์ พ.ศ.2562 พ.ศ.2563สถำนท่ีด ำเนินกำร หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก

งบประมำณ
(บำท)
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5 452/75 โอนต้ังจ่าย
รายการใหม่ 

(โอนเงิน
งบประมาณ

รายจ่าย
ประจ าปี

งบประมาณ
 พ.ศ.2562

 คร้ังท่ี 
18/2562)

เคร่ืองซิทอัพหน้าท้อง ด าเนินการจัดซ้ือเคร่ืองซิทอัพ
หน้าท้อง จ านวน 1 เคร่ือง 
ขนาดไม่น้อยกว่าความกว้าง 
0.55 เมตร ยาว 0.95 เมตร 
สูง 0.55 เมตร วัสดุท่อเหล็ก
ชุบกัลวาไนซ์ ท่ีเหยียบเท้าหุ้ม
ด้วยยางพารา เบาะน่ังไม้หนา
เสริมฟองน้ าหุ้มด้วยหนังเทียม 
ใช้สีพ่นป้องกันสนิมอบด้วย
ความร้อนสูง พร้อมติดต้ัง

10,900 อบจ.ล าพูน กองการศึกษาฯ

6 452/76 โอนต้ังจ่าย
รายการใหม่ 

(โอนเงิน
งบประมาณ

รายจ่าย
ประจ าปี

งบประมาณ
 พ.ศ.2562

 คร้ังท่ี 
18/2562)

เคร่ืองบริหารข้อสะโพกแบบคู่ ด าเนินการจัดซ้ือเคร่ืองบริหาร
ข้อสะโพกแบบคู่ จ านวน 1 
เคร่ือง ขนาดไม่น้อยกว่าความ
กว้าง 0.65 เมตร ยาว 1.45 
เมตร สูง 1.05 เมตร วัสดุท่อ
เหล็กชุบกัลวาไนซ์ เหล็กราง 
แผ่นเหล็กกลมเส้นผ่าศูนย์กลาง
 30 ซม. หน้า 3/4 น้ิว ท่ีจับ
หุ้มด้วยยางพารา ใช้สีพ่น
ป้องกันสนิมอบด้วยความร้อน
สูง พร้อมติดต้ัง

23,900 อบจ.ล าพูน กองการศึกษาฯ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563ล ำดับท่ี   แผนพัฒนำ  
 ท้องถ่ิน     
หน้ำ/ล ำดับ

หน้ำ/
ข้อบัญญัติ

ครุภัณฑ์ รำยละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมำณ
(บำท)

สถำนท่ีด ำเนินกำร หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก
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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.

7 453/77 โอนต้ังจ่าย
รายการใหม่ 

(โอนเงิน
งบประมาณ

รายจ่าย
ประจ าปี

งบประมาณ
 พ.ศ.2562

 คร้ังท่ี 
18/2562)

เคร่ืองดัดหลังลดหน้าท้อง ด าเนินการจัดซ้ือเคร่ืองดัดหลัง
ลดหน้าท้อง จ านวน 1 เคร่ือง 
ขนาดไม่น้อยกว่าความกว้าง 
0.50 เมตร ยาว 0.90 เมตร 
สูง 0.75 เมตร วัสดุท่อเหล็ก
ชุบกัลวาไนซ์ เหล็กราง ใช้สี
พ่นป้องกันสนิมอบด้วยความ
ร้อนสูง พร้อมติดต้ัง

19,900 อบจ.ล าพูน กองการศึกษาฯ

8 453/78 โอนต้ังจ่าย
รายการใหม่ 

(โอนเงิน
งบประมาณ

รายจ่าย
ประจ าปี

งบประมาณ
 พ.ศ.2562

 คร้ังท่ี 
18/2562)

เคร่ืองบริหารเข่า ด าเนินการจัดซ้ือเคร่ืองบริหาร
เข่า จ านวน 1 เคร่ือง ขนาดไม่
น้อยกว่าความกว้าง 0.70 
เมตร ยาว 1 เมตร สูง 0.95 
เมตร วัสดุท่อเหล็กชุบกัลวา
ไนซ์ เหล็กราง สายพานร่อง B 
ล้อเหล็ก 1 ลูก มู่เล่ย์ 12 น้ิว 
ท่ีจับหุ้มด้วยยางพาราแผ่น
เหล็กหนา 2.5 มม. ครอบ
สายพานป้องกันอันตราย 
เบาะน่ังไม้หนาเสริมฟองน้ าหุ้ม
ด้วยหนังเทียม ใช้สีพ่นป้องกัน
สนิมอบด้วยความร้อนสูง 
พร้อมติดต้ัง

27,900 อบจ.ล าพูน กองการศึกษาฯ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563  แผนพัฒนำ  
 ท้องถ่ิน     
หน้ำ/ล ำดับ

หน้ำ/
ข้อบัญญัติ

ครุภัณฑ์ รำยละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมำณ
(บำท)

สถำนท่ีด ำเนินกำร หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก

ล ำดับท่ี
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9 454/79 โอนต้ังจ่าย
รายการใหม่ 

(โอนเงิน
งบประมาณ

รายจ่าย
ประจ าปี

งบประมาณ
 พ.ศ.2562

 คร้ังท่ี 
18/2562)

เคร่ืองบริหารหลังข้อสะโพกและ
ไหล่แบบไร้สปริง

ด าเนินการจัดซ้ือเคร่ืองบริหาร
หลังข้อสะโพกและไหล่แบบไร้
สปริง จ านวน 1 เคร่ือง ขนาด
ไม่น้อยกว่าความกว้าง 0.65 
เมตร ยาว 0.95 เมตร สูง 
1.20 เมตร วัสดุท่อเหล็กชุบ
กัลวาไนซ์ เหล็กราง ท่ีจับหุ้ม
ด้วยยางพารา ท่ีเท้าเหยียบหุ้ม
ด้วยยางพารา เบาะน่ังไม้หนา
เสริมฟองน้ าหุ้มด้วยหนังเทียม 
ใช้สีพ่นป้องกันสนิมอบด้วย
ความร้อนสูง พร้อมติดต้ัง

19,900 อบจ.ล าพูน กองการศึกษาฯ

10 454/80 โอนต้ังจ่าย
รายการใหม่ 

(โอนเงิน
งบประมาณ

รายจ่าย
ประจ าปี

งบประมาณ
 พ.ศ.2562

 คร้ังท่ี 
18/2562)

เคร่ืองบริหารข้อเข่าออกก าลัง
กายแขน

ด าเนินการจัดซ้ือเคร่ืองบริหาร
ข้อเข่าออกก าลังกายแขน 
จ านวน 1 เคร่ือง ขนาดไม่
น้อยกว่าความกว้าง 0.75 
เมตร ยาว 1.05 เมตร สูง 
1.05 เมตร วัสดุท่อเหล็กชุบ
กัลวาไนซ์ เหล็กราง สปริง 1 
เส้น แผ่นเหล็กกลม
เส้นผ่าศูนย์กลาง 20 ซม. หนา
 1/4 น้ิว แผ่นเหล็กกลม
เส้นผ่าศูนย์กลาง 30 ซม. หนา
 3/8 น้ิว ท่ีจับหุ้มด้วย
ยางพารา  ใช้สีพ่นป้องกันสนิม
อบด้วยความร้อนสูง พร้อม
ติดต้ัง

19,900 อบจ.ล าพูน กองการศึกษาฯ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563ล ำดับท่ี   แผนพัฒนำ  
 ท้องถ่ิน     
หน้ำ/ล ำดับ

หน้ำ/
ข้อบัญญัติ

ครุภัณฑ์ รำยละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมำณ
(บำท)

สถำนท่ีด ำเนินกำร หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก



122  

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

11 455/81 โอนต้ังจ่าย
รายการใหม่ 

(โอนเงิน
งบประมาณ

รายจ่าย
ประจ าปี

งบประมาณ
 พ.ศ.2562

 คร้ังท่ี 
18/2562)

เคร่ืองยกน้ าหนัก ด าเนินการจัดซ้ือเคร่ืองยก
น้ าหนัก จ านวน 1 เคร่ือง 
ขนาดไม่น้อยกว่าความกว้าง 
0.95 เมตร ยาว 1.30 เมตร 
สูง 1.05 เมตร วัสดุท่อเหล็ก
ชุบกัลวาไนซ์ เหล็กราง ลูกน้ า
หนัก 2 ข้างๆ ละ 10 กก. ท่ี
เท้าเหยียบหุ้มด้วยยางพาราท่ี
จับหุ้มด้วยยางพารา เบาะน่ัง
ไม้หนาเสริมฟองน้ าหุ้มด้วยหนัง
เทียม ใช้สีพ่นป้องกันสนิมอบ
ด้วยความร้อนสูง พร้อมติดต้ัง

23,900 อบจ.ล าพูน กองการศึกษาฯ

12 455/82 โอนต้ังจ่าย
รายการใหม่ 

(โอนเงิน
งบประมาณ

รายจ่าย
ประจ าปี

งบประมาณ
 พ.ศ.2562

 คร้ังท่ี 
18/2562)

เคร่ืองบริหารไหล่และขา ด าเนินการจัดซ้ือเคร่ืองเคร่ือง
บริหารไหล่และขา จ านวน 1 
เคร่ือง ขนาดไม่น้อยกว่าความ
กว้าง 0.65 เมตร ยาว 1 เมตร
 สูง 1.30 เมตร วัสดุท่อเหล็ก
ชุบกัลวาไนซ์ เหล็กราง ท่ีจับ
หุ้มด้วยยางพารา ใช้สีพ่น
ป้องกันสนิมอบด้วยความร้อน
สูง พร้อมติดต้ัง

21,900 อบจ.ล าพูน กองการศึกษาฯ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563ล ำดับท่ี   แผนพัฒนำ  
 ท้องถ่ิน     
หน้ำ/ล ำดับ

หน้ำ/
ข้อบัญญัติ

ครุภัณฑ์ รำยละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมำณ
(บำท)

สถำนท่ีด ำเนินกำร หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก



123  

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

13 456/83 โอนต้ังจ่าย
รายการใหม่ 

(โอนเงิน
งบประมาณ

รายจ่าย
ประจ าปี

งบประมาณ
 พ.ศ.2562

 คร้ังท่ี 
18/2562)

เคร่ืองบริหารไหล่และสะโพก ด าเนินการจัดซ้ือเคร่ืองบริหาร
ไหล่และสะโพก จ านวน 1 
เคร่ือง ขนาดไม่น้อยกว่าความ
กว้าง 0.65 เมตร ยาว 1 เมตร
 สูง 1.30 เมตร วัสดุท่อเหล็ก
ชุบกัลวาไนซ์ เหล็กราง ท่ีจับ
หุ้มด้วยยางพารา ใช้สีพ่น
ป้องกันสนิมอบด้วยความร้อน
สูง พร้อมติดต้ัง

21,900 อบจ.ล าพูน กองการศึกษาฯ

14 456/84 โอนต้ังจ่าย
รายการใหม่ 

(โอนเงิน
งบประมาณ

รายจ่าย
ประจ าปี

งบประมาณ
 พ.ศ.2562

 คร้ังท่ี 
18/2562)

เคร่ืองลู่ว่ิง อเนกประสงค์ ด าเนินการจัดซ้ือเคร่ืองลู่ว่ิง 
อเนกประสงค์ จ านวน 1 
เคร่ือง ขนาดไม่น้อยกว่าความ
กว้าง 0.60 เมตร ยาว 1.25 
เมตร สูง 1.35 เมตร วัสดุท่อ
เหล็กชุบกัลวาไนซ์ เหล็กราง 
สายพานร่อง B ล้อเหล็ก 1 ลูก
 มู่เล่ย์ 12 น้ิว ท่ีจับหุ้มด้วย
ยางพารา  แผ่นเหล็กหนา 2.5
 มม. ครอบสายพานป้องกัน
อันตราย ใช้สีพ่นป้องกันสนิม
อบด้วยความร้อนสูง พร้อม
ติดต้ัง

33,900 อบจ.ล าพูน กองการศึกษาฯ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563ล ำดับท่ี   แผนพัฒนำ  
 ท้องถ่ิน     
หน้ำ/ล ำดับ

หน้ำ/
ข้อบัญญัติ

ครุภัณฑ์ รำยละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมำณ
(บำท)

สถำนท่ีด ำเนินกำร หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก



124  

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

15 457/85 โอนต้ังจ่าย
รายการใหม่ 

(โอนเงิน
งบประมาณ

รายจ่าย
ประจ าปี

งบประมาณ
 พ.ศ.2562

 คร้ังท่ี 
18/2562)

เคร่ืองออกก าลังกายแขนไหล่ 
หน้าอก

ด าเนินการจัดซ้ือเคร่ืองออก
ก าลังกายแขนไหล่ หน้าอก 
จ านวน 1 เคร่ือง ขนาดไม่
น้อยกว่าความกว้าง 0.90 
เมตร ยาว 1 เมตร สูง 1.90 
เมตร วัสดุท่อเหล็กชุบกัลวา
ไนซ์ เหล็กราง สปริง 1 เส้น ท่ี
จับหุ้มด้วยยางพารา เบาะน่ัง
ไม้หนาเสริมฟองน้ าหุ้มด้วยหนัง
เทียม ใช้สีพ่นป้องกันสนิมอบ
ด้วยความร้อนสูง พร้อมติดต้ัง

22,900 อบจ.ล าพูน กองการศึกษาฯ

16 457/86 โอนต้ังจ่าย
รายการใหม่ 

(โอนเงิน
งบประมาณ

รายจ่าย
ประจ าปี

งบประมาณ
 พ.ศ.2562

 คร้ังท่ี 
18/2562)

เคร่ืองบริหารกล้ามเน้ือแขนและ
หัวไหล่

ด าเนินการจัดซ้ือเคร่ืองบริหาร
กล้ามเน้ือแขนและหัวไหล่
จ านวน 1 เคร่ือง ขนาดไม่
น้อยกว่าความกว้าง 0.90 
เมตร ยาว 1.30 เมตร สูง 
1.85 เมตร วัสดุท่อเหล็กชุบ
กัลวาไนซ์ เหล็กราง ท่ีจับหุ้ม
ด้วยยางพารา ท่ีเท้าเหยียบหุ้ม
ด้วยยางพารา เบาะน่ังไม้หนา
เสริมฟองน้ าหุ้มด้วยหนังเทียม 
ใช้สีพ่นป้องกันสนิมอบด้วย
ความร้อนสูง พร้อมติดต้ัง

27,900 อบจ.ล าพูน กองการศึกษาฯ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563ล ำดับท่ี   แผนพัฒนำ  
 ท้องถ่ิน     
หน้ำ/ล ำดับ

หน้ำ/
ข้อบัญญัติ

ครุภัณฑ์ รำยละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมำณ
(บำท)

สถำนท่ีด ำเนินกำร หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก



125  

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

17 458/87 โอนต้ังจ่าย
รายการใหม่ 

(โอนเงิน
งบประมาณ

รายจ่าย
ประจ าปี

งบประมาณ
 พ.ศ.2562

 คร้ังท่ี 
18/2562)

เคร่ืองบริหารสะโพกชนิดเหว่ียง
แบบคู่

ด าเนินการจัดซ้ือเคร่ืองบริหาร
สะโพกชนิดเหว่ียงแบบคู่
จ านวน 1 เคร่ือง ขนาดไม่
น้อยกว่าความกว้าง 0.60 
เมตร ยาว 0.95 เมตร สูง 
1.20 เมตร วัสดุท่อเหล็กชุบ
กัลวาไนซ์ เหล็กราง ท่ีจับหุ้ม
ด้วยยางพารา ใช้สีพ่นป้องกัน
สนิมอบด้วยความร้อนสูง 
พร้อมติดต้ัง

35,900 อบจ.ล าพูน กองการศึกษาฯ

18 458/88 โอนต้ังจ่าย
รายการใหม่ 

(โอนเงิน
งบประมาณ

รายจ่าย
ประจ าปี

งบประมาณ
 พ.ศ.2562

 คร้ังท่ี 
18/2562)

เคร่ืองบริหารข้อเข่าแบบโยกตัว ด าเนินการจัดซ้ือเคร่ืองบริหาร
ข้อเข่าแบบโยกตัว จ านวน 1 
เคร่ือง ขนาดไม่น้อยกว่าความ
กว้าง 0.40 เมตร ยาว 0.80 
เมตร สูง 1.25 เมตร วัสดุท่อ
เหล็กชุบกัลวาไนซ์ เหล็กราง ท่ี
จับหุ้มด้วยยางพารา ท่ีน่ังไม้
หนาเสริมด้วยฟองน้ าหุ้มด้วย
หนังเทียม ใช้สีพ่นป้องกันสนิม
อบด้วยความร้อนสูง พร้อม
ติดต้ัง

27,900 อบจ.ล าพูน กองการศึกษาฯ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563ล ำดับท่ี   แผนพัฒนำ  
 ท้องถ่ิน     
หน้ำ/ล ำดับ

หน้ำ/
ข้อบัญญัติ

ครุภัณฑ์ รำยละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมำณ
(บำท)

สถำนท่ีด ำเนินกำร หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก



126  

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

19 459/89 โอนต้ังจ่าย
รายการใหม่ 

(โอนเงิน
งบประมาณ

รายจ่าย
ประจ าปี

งบประมาณ
 พ.ศ.2562

 คร้ังท่ี 
18/2562)

เคร่ืองสลับเท้าเดินอากาศ ด าเนินการจัดซ้ือเคร่ืองสลับเท้า
เดินอากาศ จ านวน 1 เคร่ือง 
ขนาดไม่น้อยกว่าความกว้าง 1 
เมตร ยาว 1.10 เมตร สูง 
1.10 เมตร วัสดุท่อเหล็กชุบ
กัลวาไนซ์ เหล็กราง ท่ีจับหุ้ม
ด้วยยางพารา ใช้สีพ่นป้องกัน
สนิมอบด้วยความร้อนสูง 
พร้อมติดต้ัง

23,900 อบจ.ล าพูน กองการศึกษาฯ

20 459/90 โอนต้ังจ่าย
รายการใหม่ 

(โอนเงิน
งบประมาณ

รายจ่าย
ประจ าปี

งบประมาณ
 พ.ศ.2562

 คร้ังท่ี 
18/2562)

เคร่ืองบริหารข้อเข่าแบบเบา ด าเนินการจัดซ้ือเคร่ืองบริหาร
ข้อเข่าแบบเบา จ านวน 1 
เคร่ือง ขนาดไม่น้อยกว่าความ
กว้าง 0.75 เมตร ยาว 1.25 
เมตร สูง 1.10 เมตร วัสดุท่อ
เหล็กชุบกัลวาไนซ์ เหล็กราง 
แผ่นเหล็กกลมเส้นผ่าศูนย์กลาง
 30 ซม. หนา 0.5 น้ิว ท่ีจับ
หุ้มด้วยยางพารา ท่ีน่ังใช้ไม้
หนาเสริมด้วยฟองน้ าหุ้มด้วย
หนังเทียม ใช้สีพ่นป้องกันสนิม
อบด้วยความร้อนสูง พร้อม
ติดต้ัง

17,900 อบจ.ล าพูน กองการศึกษาฯ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563ล ำดับท่ี   แผนพัฒนำ  
 ท้องถ่ิน     
หน้ำ/ล ำดับ

หน้ำ/
ข้อบัญญัติ

ครุภัณฑ์ รำยละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมำณ
(บำท)

สถำนท่ีด ำเนินกำร หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก



127  

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

21 460/91 โอนต้ังจ่าย
รายการใหม่ 

(โอนเงิน
งบประมาณ

รายจ่าย
ประจ าปี

งบประมาณ
 พ.ศ.2562

 คร้ังท่ี 
18/2562)

เคร่ืองบริหารขาและสลับเท้า ด าเนินการจัดซ้ือเคร่ืองบริหาร
ขาและสลับเท้า จ านวน 1 
เคร่ือง ขนาดไม่น้อยกว่าความ
กว้าง 0.45 เมตร ยาว 0.60 
เมตร สูง 1.50 เมตร วัสดุท่อ
เหล็กชุบกัลวาไนซ์เหล็กกล่อง 
เหล็กราง ท่ีจับหุ้มด้วย
ยางพารา ใช้สีพ่นป้องกันสนิม
อบด้วยความร้อนสูง พร้อม
ติดต้ัง

28,900 อบจ.ล าพูน กองการศึกษาฯ

22 460/92 โอนต้ังจ่าย
รายการใหม่ 

(โอนเงิน
งบประมาณ

รายจ่าย
ประจ าปี

งบประมาณ
 พ.ศ.2562

 คร้ังท่ี 
18/2562)

เคร่ืองออกก าลังข้อเท้าแบบเบา ด าเนินการจัดซ้ือเคร่ืองออก
ก าลังข้อเท้าแบบเบา จ านวน 1
 เคร่ือง ขนาดไม่น้อยกว่าความ
กว้าง 0.65 เมตร ยาว 0.75 
เมตร สูง 1.25 เมตร วัสดุท่อ
เหล็กชุบกัลวาไนซ์ แผ่นเหล็ก
กลมเส้นผ่าศูนย์กลาง 36 ซม.
 หน้า 1/2 น้ิว  ท่ีจับหุ้มด้วย
ยางพารา ท่ีน่ังไม้หนาเสริม
ด้วยฟองน้ าหุ้มด้วยหนังเทียม 
ใช้สีพ่นป้องกันสนิมอบด้วย
ความร้อนสูง พร้อมติดต้ัง

19,900 อบจ.ล าพูน กองการศึกษาฯ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563ล ำดับท่ี   แผนพัฒนำ  
 ท้องถ่ิน     
หน้ำ/ล ำดับ

หน้ำ/
ข้อบัญญัติ

ครุภัณฑ์ รำยละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมำณ
(บำท)

สถำนท่ีด ำเนินกำร หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก



128  

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

23 460/92 โอนต้ังจ่าย
รายการใหม่ 

(โอนเงิน
งบประมาณ

รายจ่าย
ประจ าปี

งบประมาณ
 พ.ศ.2562

 คร้ังท่ี 
18/2562)

เคร่ืองดันขา ด าเนินการจัดซ้ือเคร่ืองดันขา 
จ านวน 1 เคร่ือง ขนาดไม่
น้อยกว่าความกว้าง 0.90 
เมตร ยาว 1.30 เมตร สูง 
1.80 เมตร วัสดุท่อเหล็กชุบ
กัลวาไนซ์ เหล็กราง ท่ีจับคัน
โยกหุ้มด้วยยางพารา ท่ีน่ังไม้
หนาเสริมด้วยฟองน้ าหุ้มด้วย
หนังเทียม ใช้สีพ่นป้องกันสนิม
อบด้วยความร้อนสูง พร้อม
ติดต้ัง

35,900 อบจ.ล าพูน กองการศึกษาฯ

24 461/94 โอนต้ังจ่าย
รายการใหม่ 

(โอนเงิน
งบประมาณ

รายจ่าย
ประจ าปี

งบประมาณ
 พ.ศ.2562

 คร้ังท่ี 
18/2562)

เคร่ืองออกก าลังกายแขนแบบ
หมุนวงล้อ

ด าเนินการจัดซ้ือเคร่ืองออก
ก าลังกายแขนแบบหมุนวงล้อ
จ านวน 1 เคร่ือง ขนาดไม่
น้อยกว่าความกว้าง 0.70 
เมตร ยาว 0.80 เมตร สูง 
1.70 เมตร วัสดุท่อเหล็กชุบ
กัลวาไนซ์ เหล็กราง แผ่นเหล็ก
ลาย เส้นผ่าศูนย์กลาง 35 ซม.
 หนา 1/4 น้ิว ใช้สีพ่นป้องกัน
สนิมอบด้วยความร้อนสูง 
พร้อมติดต้ัง

23,900 อบจ.ล าพูน กองการศึกษาฯ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563ล ำดับท่ี   แผนพัฒนำ  
 ท้องถ่ิน     
หน้ำ/ล ำดับ

หน้ำ/
ข้อบัญญัติ

ครุภัณฑ์ รำยละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมำณ
(บำท)

สถำนท่ีด ำเนินกำร หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก



129  

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

25 461/95 โอนต้ังจ่าย
รายการใหม่ 

(โอนเงิน
งบประมาณ

รายจ่าย
ประจ าปี

งบประมาณ
 พ.ศ.2562

 คร้ังท่ี 
18/2562)

เคร่ืองหมุนบริหารขา ด าเนินการจัดซ้ือเคร่ืองหมุน
บริหารขา จ านวน 1 เคร่ือง 
ขนาดไม่น้อยกว่าความกว้าง 
0.80 เมตร ยาว 1 เมตร สูง
0.90 เมตร วัสดุท่อเหล็กชุบ
กัลวาไนซ์ เหล็กราง แผ่นเหล็ก
ลายหนา ท่ีจับคันโยกหุ้มด้วย
ยางพารา ท่ีน่ังไม้หนาเสริม
ฟองน้ าหุ้มด้วยหนังเทียม ใช้สี
พ่นป้องกันสนิมอบด้วยความ
ร้อนสูง พร้อมติดต้ัง

27,900 อบจ.ล าพูน กองการศึกษาฯ

26 462/96 โอนต้ังจ่าย
รายการใหม่ 

(โอนเงิน
งบประมาณ

รายจ่าย
ประจ าปี

งบประมาณ
 พ.ศ.2562

 คร้ังท่ี 
18/2562)

เคร่ืองซิทอัพหน้าท้องคู่ ด าเนินการจัดซ้ือเคร่ืองซิทอัพ
หน้าท้องคู่ จ านวน 1 เคร่ือง 
ขนาดไม่น้อยกว่าความกว้าง 
1.50 เมตร ยาว 1.70 เมตร 
สูง0.60 เมตร วัสดุท่อเหล็ก
ชุบกัลวาไนซ์ แผ่นเหล็กกลม
เส้นผ่าศูนย์กลาง 50 ซม. หนา
 3/4 น้ิว เหล็กกล่อง ท่ีเท้า
เหยียบหุ้มด้วยยางพารา  ใช้สี
พ่นป้องกันสนิมอบด้วยความ
ร้อนสูง พร้อมติดต้ัง

27,900 อบจ.ล าพูน กองการศึกษาฯ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563ล ำดับท่ี   แผนพัฒนำ  
 ท้องถ่ิน     
หน้ำ/ล ำดับ

หน้ำ/
ข้อบัญญัติ

ครุภัณฑ์ รำยละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมำณ
(บำท)

สถำนท่ีด ำเนินกำร หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก



130  

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

27 463/97 โอนต้ังจ่าย
รายการใหม่ 

(โอนเงิน
งบประมาณ

รายจ่าย
ประจ าปี

งบประมาณ
 พ.ศ.2562

 คร้ังท่ี 
18/2562)

เคร่ืองเดินลูกกล้ิง ด าเนินการจัดซ้ือเคร่ืองเคร่ือง
เดินลูกกล้ิง จ านวน 1 เคร่ือง 
ขนาดไม่น้อยกว่าความกว้าง 
1.90 เมตร ยาว 1.15 เมตร 
สูง 0.50 เมตร วัสดุท่อเหล็ก
ชุบกัลวาไนซ์  ใช้สีพ่นป้องกัน
สนิมอบด้วยความร้อนสูง 
พร้อมติดต้ัง

32,900 อบจ.ล าพูน กองการศึกษาฯ

28 463/98 โอนต้ังจ่าย
รายการใหม่ 

(โอนเงิน
งบประมาณ

รายจ่าย
ประจ าปี

งบประมาณ
 พ.ศ.2562

 คร้ังท่ี 
18/2562)

เคร่ืองออกก าลังกายแขนแบบดัน
ออกเด่ียว

ด าเนินการจัดซ้ือเคร่ืองออก
ก าลังกายแขนแบบดันออก
เด่ียวจ านวน 1 เคร่ือง ขนาด
ไม่น้อยกว่าความกว้าง 1 เมตร
ยาว 1.05 เมตร สูง1.85 
เมตร วัสดุท่อเหล็กชุบกัลวา
ไนซ์ เหล็กราง ท่ีจับคันโยกหุ้ม
ด้วยยางพารา เบาะน่ังไม้หนา
เสริมฟองน้ าหุ้มด้วยหนังเทียม
 ท่ีเท้าเหยียบหุ้มด้วยยางพารา 
ใช้สีพ่นป้องกันสนิมอบด้วย
ความร้อนสูง พร้อมติดต้ัง

27,900 อบจ.ล าพูน กองการศึกษาฯ

28 686,200

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563ล ำดับท่ี   แผนพัฒนำ  
 ท้องถ่ิน     
หน้ำ/ล ำดับ

หน้ำ/
ข้อบัญญัติ

ครุภัณฑ์ รำยละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมำณ
(บำท)

สถำนท่ีด ำเนินกำร หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก

รวมครุภัณฑ์กีฬำ



131  

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 โอนต้ังจ่าย
รายการใหม่ 

(โอนเงิน
งบประมาณ

รายจ่าย
ประจ าปี

งบประมาณ
 พ.ศ.2562

 คร้ังท่ี 
18/2562)

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับงาน
ส านักงาน

ด าเนินการจัดซ้ือเคร่ือง
คอมพิวเตอร์ ส าหรับงาน
ส านักงาน (จอแสดงภาพขนาด
ไม่น้อยกว่า 19 น้ิว) จ านวน 
15 เคร่ือง ๆ ละ 17,000.-
บาท

255,000 อบจ.ล าพูน ส านักปลัดฯ

2 โอนต้ังจ่าย
รายการใหม่ 

(โอนเงิน
งบประมาณ

รายจ่าย
ประจ าปี

งบประมาณ
 พ.ศ.2562

 คร้ังท่ี 
18/2562)

เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก 
ส าหรับงานประมวลผล

ด าเนินการจัดซ้ือเคร่ือง
คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ส าหรับ
งานประมวลผล จ านวน 2 
เคร่ือง ๆ ละ 22,000.-บาท

44,000 อบจ.ล าพูน ส านักปลัดฯ

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

3. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
     3.1 แผนงำนบริหำรท่ัวไป
ล ำดับท่ี   แผนพัฒนำ  

 ท้องถ่ิน     
หน้ำ/ล ำดับ

หน้ำ/
ข้อบัญญัติ

ครุภัณฑ์ รำยละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมำณ
(บำท)

สถำนท่ีด ำเนินกำร



132  

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

3 โอนต้ังจ่าย
รายการใหม่ 

(โอนเงิน
งบประมาณ

รายจ่าย
ประจ าปี

งบประมาณ
 พ.ศ.2562

 คร้ังท่ี 
18/2562)

เคร่ืองคอมพิวเตอร์แท็ปเล็ต ด าเนินการจัดซ้ือเคร่ือง
คอมพิวเตอร์แท็ปเล็ต จ านวน 
1 เคร่ือง

20,000 อบจ.ล าพูน ส านักปลัดฯ

4 โอนต้ังจ่าย
รายการใหม่ 

(โอนเงิน
งบประมาณ

รายจ่าย
ประจ าปี

งบประมาณ
 พ.ศ.2562

 คร้ังท่ี 
18/2562)

เคร่ืองพิมพ์ Multifunction 
เลเซอร์ หรือ LED ขาวด า

ด าเนินการจัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์ 
Multifunction เลเซอร์ หรือ 
LED ขาวด า  จ านวน 13 
เคร่ือง ๆ ละ 9,000.-บาท

117,000 อบจ.ล าพูน ส านักปลัดฯ

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563ล ำดับท่ี   แผนพัฒนำ  
 ท้องถ่ิน     
หน้ำ/ล ำดับ

หน้ำ/
ข้อบัญญัติ

ครุภัณฑ์ รำยละเอียดของครุภัณฑ์ สถำนท่ีด ำเนินกำรงบประมำณ
(บำท)



133  

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

5 โอนต้ังจ่าย
รายการใหม่ 

(โอนเงิน
งบประมาณ

รายจ่าย
ประจ าปี

งบประมาณ
 พ.ศ.2562

 คร้ังท่ี 
18/2562)

เคร่ืองพิมพ์ Multifunction 
เลเซอร์ หรือ LED สี

ด าเนินการจัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์ 
Multifunction เลเซอร์ หรือ 
LED สี   จ านวน 2 เคร่ือง ๆ 
ละ 15,000.-บาท

30,000 อบจ.ล าพูน ส านักปลัดฯ

6 โอนต้ังจ่าย
รายการใหม่ 

(โอนเงิน
งบประมาณ

รายจ่าย
ประจ าปี

งบประมาณ
 พ.ศ.2562

 คร้ังท่ี 
18/2562)

จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 
21.5 น้ิว

ด าเนินการจัดซ้ือจอแสดงภาพ
ขนาดไม่น้อยกว่า 21.5 น้ิว 
จ านวน 4 จอ ๆ ละ 4,000.-
บาท

16,000 อบจ.ล าพูน ส านักปลัดฯ

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563ล ำดับท่ี   แผนพัฒนำ  
 ท้องถ่ิน     
หน้ำ/ล ำดับ

หน้ำ/
ข้อบัญญัติ

ครุภัณฑ์ รำยละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมำณ
(บำท)

สถำนท่ีด ำเนินกำร



134  

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

7 โอนต้ังจ่าย
รายการใหม่ 

(โอนเงิน
งบประมาณ

รายจ่าย
ประจ าปี

งบประมาณ
 พ.ศ.2562

 คร้ังท่ี 
18/2562)

เคร่ืองส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 
VA

ด าเนินการจัดซ้ือเคร่ืองส ารอง
ไฟฟ้า ขนาด 800 VA จ านวน
 6 เคร่ือง ๆ ละ 2,500.-บาท

15,000 อบจ.ล าพูน ส านักปลัดฯ

8 โอนต้ังจ่าย
รายการใหม่ 

(โอนเงิน
งบประมาณ

รายจ่าย
ประจ าปี

งบประมาณ
 พ.ศ.2562

 คร้ังท่ี 
18/2562)

อุปกรณ์อ่านบัตรแบบ
อเนกประสงค์ (Smart Card 
Reader)

ด าเนินการจัดซ้ืออุปกรณ์อ่าน
บัตรแบบอเนกประสงค์ 
(Smart Card Reader) 
จ านวน 5 เคร่ือง ๆ ละ 
700.-บาท

3,500 อบจ.ล าพูน ส านักปลัดฯ

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563ล ำดับท่ี   แผนพัฒนำ  
 ท้องถ่ิน     
หน้ำ/ล ำดับ

หน้ำ/
ข้อบัญญัติ

ครุภัณฑ์ รำยละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมำณ
(บำท)

สถำนท่ีด ำเนินกำร



135  

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

9 โอนต้ังจ่าย
รายการใหม่ 

(โอนเงิน
งบประมาณ

รายจ่าย
ประจ าปี

งบประมาณ
 พ.ศ.2562

 คร้ังท่ี 
18/2562)

เคร่ืองสแกนเนอร์ ส าหรับงาน
เก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ 
แบบท่ี 3

ด าเนินการจัดซ้ือเคร่ือง
สแกนเนอร์ ส าหรับงานเก็บ
เอกสารระดับศูนย์บริการ 
แบบท่ี 3 จ านวน 2 เคร่ือง ๆ 
ละ 36,000.-บาท

72,000 อบจ.ล าพูน ส านักปลัดฯ

10 โอนต้ังจ่าย
รายการใหม่ 

(โอนเงิน
งบประมาณ

รายจ่าย
ประจ าปี

งบประมาณ
 พ.ศ.2562

 คร้ังท่ี 
18/2562)

เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก 
ส าหรับงานส านักงาน

ด าเนินการจัดซ้ือเคร่ือง
คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ส าหรับ
งานส านักงาน จ านวน 1 เคร่ือง

16,000 อบจ.ล าพูน กองการเจ้าหน้าท่ี

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563ล ำดับท่ี   แผนพัฒนำ  
 ท้องถ่ิน     
หน้ำ/ล ำดับ

หน้ำ/
ข้อบัญญัติ

ครุภัณฑ์ รำยละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมำณ
(บำท)

สถำนท่ีด ำเนินกำร



136  

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

11 โอนต้ังจ่าย
รายการใหม่ 

(โอนเงิน
งบประมาณ

รายจ่าย
ประจ าปี

งบประมาณ
 พ.ศ.2562

 คร้ังท่ี 
18/2562)

เคร่ืองพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี 
ชนิด Network แบบท่ี 1

ด าเนินการจัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์
เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด 
Network แบบท่ี 1 (18 
หน้า/นาที) จ านวน 1 เคร่ือง

10,000 อบจ.ล าพูน กองการเจ้าหน้าท่ี

12 โอนต้ังจ่าย
รายการใหม่ 

(โอนเงิน
งบประมาณ

รายจ่าย
ประจ าปี

งบประมาณ
 พ.ศ.2562

 คร้ังท่ี 
18/2562)

เคร่ืองพิมพ์ Multifunction 
แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถังหมึก
พิมพ์ (Ink Tank Printer)

ด าเนินการจัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์ 
Multifunction แบบฉีดหมึก
พร้อมติดต้ังถังหมึกพิมพ์ (Ink 
Tank Printer) จ านวน 1 
เคร่ือง

8,000 อบจ.ล าพูน กองการเจ้าหน้าท่ี

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563ล ำดับท่ี   แผนพัฒนำ  
 ท้องถ่ิน     
หน้ำ/ล ำดับ

หน้ำ/
ข้อบัญญัติ

ครุภัณฑ์ รำยละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมำณ
(บำท)

สถำนท่ีด ำเนินกำร



137  

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

13 โอนต้ังจ่าย
รายการใหม่ 

(โอนเงิน
งบประมาณ

รายจ่าย
ประจ าปี

งบประมาณ
 พ.ศ.2562

 คร้ังท่ี 
18/2562)

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับงาน
ส านักงาน

ด าเนินการจัดซ้ือเคร่ือง
คอมพิวเตอร์ ส าหรับงาน
ส านักงาน (จอแสดงภาพขนาด
ไม่น้อยกว่า 19 น้ิว) จ านวน 4
 เคร่ือง ๆ ละ 17,000.-บาท

68,000 อบจ.ล าพูน กองการเจ้าหน้าท่ี

14 โอนต้ังจ่าย
รายการใหม่ 

(โอนเงิน
งบประมาณ

รายจ่าย
ประจ าปี

งบประมาณ
 พ.ศ.2562

 คร้ังท่ี 
18/2562)

เคร่ืองส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 
VA

ด าเนินการจัดซ้ือเคร่ืองส ารอง
ไฟฟ้า ขนาด 800 VA  จ านวน
 2 เคร่ือง ๆ ละ 2,500.-บาท

5,000 อบจ.ล าพูน กองการเจ้าหน้าท่ี

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563ล ำดับท่ี   แผนพัฒนำ  
 ท้องถ่ิน     
หน้ำ/ล ำดับ

หน้ำ/
ข้อบัญญัติ

ครุภัณฑ์ รำยละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมำณ
(บำท)

สถำนท่ีด ำเนินกำร



138  

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

15 โอนต้ังจ่าย
รายการใหม่ 

(โอนเงิน
งบประมาณ

รายจ่าย
ประจ าปี

งบประมาณ
 พ.ศ.2562

 คร้ังท่ี 
18/2562)

เคร่ืองพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED 
ขาวด า ชนิด Network แบบท่ี 1

ด าเนินการจัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์
เลเซอร์ หรือ LED ขาวด า ชนิด
 Network แบบท่ี 1 จ านวน 2
 เคร่ือง ๆ ละ 8,900.-บาท

17,800 อบจ.ล าพูน กองการเจ้าหน้าท่ี

16 โอนต้ังจ่าย
รายการใหม่ 

(โอนเงิน
งบประมาณ

รายจ่าย
ประจ าปี

งบประมาณ
 พ.ศ.2562

 คร้ังท่ี 
18/2562)

เคร่ืองพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED 
ขาวด า ชนิด Network แบบท่ี 1

ด าเนินการจัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์
เลเซอร์ หรือ LED ขาวด า ชนิด
 Network แบบท่ี 1 จ านวน 2
 เคร่ือง ๆ ละ 8,900.-บาท

17,800 อบจ.ล าพูน หน่วยตรวจสอบ
ภายใน

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563ล ำดับท่ี   แผนพัฒนำ  
 ท้องถ่ิน     
หน้ำ/ล ำดับ

หน้ำ/
ข้อบัญญัติ

ครุภัณฑ์ รำยละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมำณ
(บำท)

สถำนท่ีด ำเนินกำร



139  

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

17 โอนต้ังจ่าย
รายการใหม่ 

(โอนเงิน
งบประมาณ

รายจ่าย
ประจ าปี

งบประมาณ
 พ.ศ.2562

 คร้ังท่ี 
18/2562)

วิดีโอวอลล์ VIDEO WALL 
CONTROLLER BOX

ด าเนินการวิดีโอวอลล์ VIDEO
 WALL CONTROLLER BOX 
จ านวน 1 ชุด

45,000 อบจ.ล าพูน ส านักปลัดฯ

18 โอนต้ังจ่าย
รายการใหม่ 

(โอนเงิน
งบประมาณ

รายจ่าย
ประจ าปี

งบประมาณ
 พ.ศ.2562

 คร้ังท่ี 
18/2562)

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ All in One 
ส าหรับงานส านักงาน

ด าเนินการจัดซ้ือเคร่ือง
คอมพิวเตอร์ All in One 
ส าหรับงานส านักงาน จ านวน 
1 เคร่ือง

17,000 อบจ.ล าพูน กองกิจการสภาฯ

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563ล ำดับท่ี   แผนพัฒนำ  
 ท้องถ่ิน     
หน้ำ/ล ำดับ

หน้ำ/
ข้อบัญญัติ

ครุภัณฑ์ รำยละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมำณ
(บำท)

สถำนท่ีด ำเนินกำร



140  

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

19 โอนต้ังจ่าย
รายการใหม่ 

(โอนเงิน
งบประมาณ

รายจ่าย
ประจ าปี

งบประมาณ
 พ.ศ.2562

 คร้ังท่ี 
18/2562)

เคร่ืองส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 
VA

ด าเนินการจัดซ้ือเคร่ืองส ารอง
ไฟฟ้า ขนาด 800 VA  จ านวน
 1 เคร่ือง

2,500 อบจ.ล าพูน กองกิจการสภาฯ

20 โอนต้ังจ่าย
รายการใหม่ 

(โอนเงิน
งบประมาณ

รายจ่าย
ประจ าปี

งบประมาณ
 พ.ศ.2562

 คร้ังท่ี 
18/2562)

ตู้ส าหรับจัดเก็บเคร่ือง
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์      
แบบท่ี 1  (ขนาด 15U)

ด าเนินการจัดซ้ือตู้ส าหรับ
จัดเก็บเคร่ืองคอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์แบบท่ี 1  (ขนาด 
15U) พร้อมติดต้ัง เป็นตู้ Rack
 ขนาด 19 น้ิว 15U โดยมี
ความกว้างไม่น้อยกว่า 60 ซม.
 ลึกไม่น้อยกว่า 80 ซม. และ
ความสูงไม่น้อยกว่า 85 ซม. 
จ านวน 1 ตู้

13,000 อบจ.ล าพูน กองแผนฯ

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563ล ำดับท่ี   แผนพัฒนำ  
 ท้องถ่ิน     
หน้ำ/ล ำดับ

หน้ำ/
ข้อบัญญัติ

ครุภัณฑ์ รำยละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมำณ
(บำท)

สถำนท่ีด ำเนินกำร



141  

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

21 โอนต้ังจ่าย
รายการใหม่ 

(โอนเงิน
งบประมาณ

รายจ่าย
ประจ าปี

งบประมาณ
 พ.ศ.2562

 คร้ังท่ี 
18/2562)

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับงาน
ส านักงาน

ด าเนินการจัดซ้ือเคร่ือง
คอมพิวเตอร์ ส าหรับงาน
ส านักงาน จ านวน 6 เคร่ือง ๆ
 ละ 17,000.-บาท

102,000 อบจ.ล าพูน กองคลัง

22 โอนต้ังจ่าย
รายการใหม่ 

(โอนเงิน
งบประมาณ

รายจ่าย
ประจ าปี

งบประมาณ
 พ.ศ.2562

 คร้ังท่ี 
18/2562)

เคร่ืองส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 
VA

ด าเนินการจัดซ้ือเคร่ืองส ารอง
ไฟฟ้า ขนาด 800 VA  จ านวน
 6 เคร่ือง ๆ ละ 2,500.-บาท

15,000 อบจ.ล าพูน กองคลัง

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563ล ำดับท่ี   แผนพัฒนำ  
 ท้องถ่ิน     
หน้ำ/ล ำดับ

หน้ำ/
ข้อบัญญัติ

ครุภัณฑ์ รำยละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมำณ
(บำท)

สถำนท่ีด ำเนินกำร



142  

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

23 โอนต้ังจ่าย
รายการใหม่ 

(โอนเงิน
งบประมาณ

รายจ่าย
ประจ าปี

งบประมาณ
 พ.ศ.2562

 คร้ังท่ี 
18/2562)

เคร่ืองพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED 
ขาวด า ชนิด Network แบบท่ี 1

ด าเนินการจัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์
เลเซอร์ หรือ LED ขาวด า ชนิด
 Network แบบท่ี 1 (28 
หน้า/นาที) จ านวน 6 เคร่ือง ๆ
 ละ 8,900.-บาท

53,400 อบจ.ล าพูน กองคลัง

24 โอนต้ังจ่าย
รายการใหม่ 

(โอนเงิน
งบประมาณ

รายจ่าย
ประจ าปี

งบประมาณ
 พ.ศ.2562

 คร้ังท่ี 
18/2562)

เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก 
ส าหรับงานประมวลผล

ด าเนินการจัดซ้ือเคร่ือง
คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ส าหรับ
งานประมวลผล จ านวน 1 
เคร่ือง

22,000 อบจ.ล าพูน กองคลัง

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563ล ำดับท่ี   แผนพัฒนำ  
 ท้องถ่ิน     
หน้ำ/ล ำดับ

หน้ำ/
ข้อบัญญัติ

ครุภัณฑ์ รำยละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมำณ
(บำท)

สถำนท่ีด ำเนินกำร



143  

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

25 โอนต้ังจ่าย
รายการใหม่ 

(โอนเงิน
งบประมาณ

รายจ่าย
ประจ าปี

งบประมาณ
 พ.ศ.2562

 คร้ังท่ี 
18/2562)

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ All in One 
ส าหรับงานประมวลผล

ด าเนินการจัดซ้ือเคร่ือง
คอมพิวเตอร์ All in One 
ส าหรับงานประมวลผล จ านวน
 7 เคร่ือง ๆ ละ 23,000.-บาท

161,000 อบจ.ล าพูน กองพัสดุฯ

26 โอนต้ังจ่าย
รายการใหม่ 

(โอนเงิน
งบประมาณ

รายจ่าย
ประจ าปี

งบประมาณ
 พ.ศ.2562

 คร้ังท่ี 
18/2562)

เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก 
ส าหรับงานประมวลผล

ด าเนินการจัดซ้ือเคร่ือง
คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ส าหรับ
งานประมวลผล จ านวน 1 
เคร่ือง

22,000 อบจ.ล าพูน กองพัสดุฯ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563สถำนท่ีด ำเนินกำรล ำดับท่ี   แผนพัฒนำ  
 ท้องถ่ิน     
หน้ำ/ล ำดับ

หน้ำ/
ข้อบัญญัติ

ครุภัณฑ์ รำยละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมำณ
(บำท)

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก



144  

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

27 โอนต้ังจ่าย
รายการใหม่ 

(โอนเงิน
งบประมาณ

รายจ่าย
ประจ าปี

งบประมาณ
 พ.ศ.2562

 คร้ังท่ี 
18/2562)

เคร่ืองส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 
VA

ด าเนินการจัดซ้ือเคร่ืองส ารอง
ไฟฟ้า ขนาด 800 VA  จ านวน
 13 เคร่ือง ๆ ละ 2,500.-บาท

32,500 อบจ.ล าพูน                                                                                                                                                                      

27 1,200,500

สถำนท่ีด ำเนินกำร หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ.2562ล ำดับท่ี   แผนพัฒนำ  
 ท้องถ่ิน     
หน้ำ/ล ำดับ

หน้ำ/
ข้อบัญญัติ

ครุภัณฑ์ รำยละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมำณ
(บำท)

พ.ศ.2563

รวม



145  

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 โอนต้ังจ่าย
รายการใหม่ 

(โอนเงิน
งบประมาณ

รายจ่าย
ประจ าปี

งบประมาณ
 พ.ศ.2562

 คร้ังท่ี 
18/2562)

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับงาน
ประมวลผล แบบท่ี 2

ด าเนินการจัดซ้ือเคร่ือง
คอมพิวเตอร์ ส าหรับงาน
ประมวลผล แบบท่ี 2 (จอ
แสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 
19 น้ิว) จ านวน 2 เคร่ือง ๆ 
ละ 30,000.-บาท

60,000 อบจ.ล าพูน กองช่าง

2 โอนต้ังจ่าย
รายการใหม่ 

(โอนเงิน
งบประมาณ

รายจ่าย
ประจ าปี

งบประมาณ
 พ.ศ.2562

 คร้ังท่ี 
18/2562)

เคร่ืองพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED 
ขาวด า ชนิด Network ส าหรับ
งานกระดาษชนิด A3

ด าเนินการจัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์
เลเซอร์ หรือ LED ขาวด า ชนิด
 Network ส าหรับงาน
กระดาษชนิด A3 จ านวน 1 
เคร่ือง

54,000 อบจ.ล าพูน กองช่าง

สถำนท่ีด ำเนินกำร หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ.2562ครุภัณฑ์ รำยละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมำณ
(บำท)

พ.ศ.2563

     3.2 แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ

ล ำดับท่ี   แผนพัฒนำ  
 ท้องถ่ิน     
หน้ำ/ล ำดับ

หน้ำ/
ข้อบัญญัติ



146  

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

3 โอนต้ังจ่าย
รายการใหม่ 

(โอนเงิน
งบประมาณ

รายจ่าย
ประจ าปี

งบประมาณ
 พ.ศ.2562

 คร้ังท่ี 
18/2562)

เคร่ืองพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี 
 ส าหรับงานกระดาษชนิด A3

ด าเนินการจัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์
เลเซอร์ หรือ LED สี  ส าหรับ
งานกระดาษชนิด A3 จ านวน 
1 เคร่ือง

75,000 อบจ.ล าพูน กองช่าง

3 189,000

สถำนท่ีด ำเนินกำร หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563ล ำดับท่ี   แผนพัฒนำ  
 ท้องถ่ิน     
หน้ำ/ล ำดับ

หน้ำ/
ข้อบัญญัติ

ครุภัณฑ์ รำยละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมำณ
(บำท)

รวม
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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 โอนต้ังจ่าย
รายการใหม่ 

(โอนเงิน
งบประมาณ

รายจ่าย
ประจ าปี

งบประมาณ
 พ.ศ.2562

 คร้ังท่ี 
18/2562)

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับงาน
ส านักงาน

ด าเนินการจัดซ้ือเคร่ือง
คอมพิวเตอร์ ส าหรับงาน
ส านักงาน (จอแสดงภาพขนาด
ไม่น้อยกว่า 19 น้ิว) จ านวน 5
 เคร่ือง ๆ ละ 17,000.-บาท

85,000 อบจ.ล าพูน กองการศึกษา

2 โอนต้ังจ่าย
รายการใหม่ 

(โอนเงิน
งบประมาณ

รายจ่าย
ประจ าปี

งบประมาณ
 พ.ศ.2562

 คร้ังท่ี 
18/2562)

เคร่ืองส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 
VA

ด าเนินการจัดซ้ือเคร่ืองส ารอง
ไฟฟ้า ขนาด 800 VA จ านวน
 30 เคร่ือง ๆ ละ 2,500.-บาท

75,000 อบจ.ล าพูน กองการศึกษา

สถำนท่ีด ำเนินกำร หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

     3.3 แผนงำนกำรศึกษำ

ล ำดับท่ี   แผนพัฒนำ  
 ท้องถ่ิน     
หน้ำ/ล ำดับ

หน้ำ/
ข้อบัญญัติ

ครุภัณฑ์ รำยละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมำณ
(บำท)
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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.

3 โอนต้ังจ่าย
รายการใหม่ 

(โอนเงิน
งบประมาณ

รายจ่าย
ประจ าปี

งบประมาณ
 พ.ศ.2562

 คร้ังท่ี 
18/2562)

เคร่ืองพิมพ์ Multifunction 
เลเซอร์ หรือ LED สี

ด าเนินการจัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์ 
Multifunction เลเซอร์ หรือ 
LED สี จ านวน 1 เคร่ือง

15,000 อบจ.ล าพูน กองการศึกษา

3 175,000
33 1,564,500

สถำนท่ีด ำเนินกำร พ.ศ.2563ล ำดับท่ี   แผนพัฒนำ  
 ท้องถ่ิน     
หน้ำ/ล ำดับ

หน้ำ/
ข้อบัญญัติ

ครุภัณฑ์ รำยละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมำณ
(บำท)

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ.2562

รวม
รวมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
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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 โอนต้ังจ่าย
รายการใหม่ 

(โอนเงิน
งบประมาณ

รายจ่าย
ประจ าปี

งบประมาณ
 พ.ศ.2562

 คร้ังท่ี 
18/2562)

รถยนต์ตรวจการณ์ ขนาดไม่น้อย
กว่า 7 ท่ีน่ัง

ด าเนินการจัดซ้ือรถยนต์ตรวจ
การณ์ ขนาดไม่น้อยกว่า 7 ท่ี
น่ัง ขนาดปริมาตรกระบอกสูบ
ไม่ต่ ากว่า 2,400 ซีซี หรือ
ก าลังเคร่ืองยนต์สูงสุดไม่ต่ ากว่า
 110 กิโลวัตต์ แบบ
ขับเคล่ือนส่ีล้อ เคร่ืองยนต์
ดีเซล จ านวน 2 คัน ๆ ละ 
1,499,000.-บาท

2,998,000 อบจ.ล าพูน ส านักปลัดฯ

2 โอนต้ังจ่าย
รายการใหม่ 

(โอนเงิน
งบประมาณ

รายจ่าย
ประจ าปี

งบประมาณ
 พ.ศ.2562

 คร้ังท่ี 
18/2562)

รถโดยสารหลังคาสูงตกแต่งเบาะ
 VIP ขนาด 12 ท่ีน่ัง

ด าเนินการจัดซ้ือรถโดยสาร
หลังคาสูงตกแต่งเบาะ VIP 
ขนาด 12 ท่ีน่ัง เกียร์ออโต้ 
ขนาดปริมาตรกระบอกสูบไม่
ต่ ากว่า 2,700 ซีซี หรือก าลัง
เคร่ืองยนต์สูงสุดไม่ต่ ากว่า 
120 กิโลวัตต์ จ านวน 2 
คัน ๆ ละ 1,400,000.-บาท

2,800,000 อบจ.ล าพูน ส านักปลัดฯ

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563สถำนท่ีด ำเนินกำรล ำดับท่ี   แผนพัฒนำ  
 ท้องถ่ิน     
หน้ำ/ล ำดับ

หน้ำ/
ข้อบัญญัติ

ครุภัณฑ์ รำยละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมำณ
(บำท)

4. ประเภทครุภัณฑ์ยำนพำหนะและขนส่ง

     4.1 แผนงำนบริหำรท่ัวไป
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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.

3 โอนต้ังจ่าย
รายการใหม่ 

(โอนเงิน
งบประมาณ

รายจ่าย
ประจ าปี

งบประมาณ
 พ.ศ.2562

 คร้ังท่ี 
18/2562)

รถโดยสารขนาด 11 ท่ีน่ัง ด าเนินการจัดซ้ือรถโดยสาร
ขนาด 11 ท่ีน่ัง  ขนาด
ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า
 2,700 ซีซี หรือก าลัง
เคร่ืองยนต์สูงสุดไม่ต่ ากว่า 
120 กิโลวัตต์ จ านวน 1 คัน

2,199,000 อบจ.ล าพูน ส านักปลัดฯ

4 โอนต้ังจ่าย
รายการใหม่ 

(โอนเงิน
งบประมาณ

รายจ่าย
ประจ าปี

งบประมาณ
 พ.ศ.2562

 คร้ังท่ี 
18/2562)

รถบรรทุก (ดีเซล) ด าเนินการจัดซ้ือรถบรรทุก 
(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตร
กระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 2,400 
ซีซี หรือก าลังเคร่ืองยนต์สูงสุด
ไม่ต่ ากว่า 110 กิโลวัตต์ 
ขับเคล่ือน 4 ล้อ แบบมี
ช่องว่างด้านหลังคนขับ (Cab) 
จ านวน 2 คัน ๆ ละ 
829,000.-บาท

1,658,000 อบจ.ล าพูน ส านักปลัดฯ

พ.ศ.2563ล ำดับท่ี   แผนพัฒนำ  
 ท้องถ่ิน     
หน้ำ/ล ำดับ

หน้ำ/
ข้อบัญญัติ

ครุภัณฑ์ รำยละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมำณ
(บำท)

สถำนท่ีด ำเนินกำร หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก

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.

5 โอนต้ังจ่าย
รายการใหม่ 

(โอนเงิน
งบประมาณ

รายจ่าย
ประจ าปี

งบประมาณ
 พ.ศ.2562

 คร้ังท่ี 
18/2562)

รถบรรทุก (ดีเซล) ด าเนินการจัดซ้ือรถบรรทุก 
(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตร
กระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 2,400 
ซีซี หรือก าลังเคร่ืองยนต์สูงสุด
ไม่ต่ ากว่า 110 กิโลวัตต์ 
ขับเคล่ือน 4 ล้อ แบบดับเบ้ิล
แค็บ จ านวน 1 คัน

1,025,000 อบจ.ล าพูน กองแผนฯ

5 10,680,000

สถำนท่ีด ำเนินกำรล ำดับท่ี   แผนพัฒนำ  
 ท้องถ่ิน     
หน้ำ/ล ำดับ

หน้ำ/
ข้อบัญญัติ

ครุภัณฑ์ รำยละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมำณ
(บำท)

พ.ศ.2563หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ.2562

รวม
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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 โอนต้ังจ่าย
รายการใหม่ 

(โอนเงิน
งบประมาณ

รายจ่าย
ประจ าปี

งบประมาณ
 พ.ศ.2562

 คร้ังท่ี 
18/2562)

รถบรรทุก (ดีเซล) ด าเนินการจัดซ้ือรถบรรทุก 
(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตร
กระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 2,400 
ซีซี หรือก าลังเคร่ืองยนต์สูงสุด
ไม่ต่ ากว่า 110 กิโลวัตต์ 
ขับเคล่ือน 4 ล้อ แบบมี
ช่องว่างด้านหลังคนขับ (Cab) 
จ านวน 1 คัน

829,000 อบจ.ล าพูน กองช่าง

1 829,000

พ.ศ.2563

รวม

ครุภัณฑ์ รำยละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมำณ
(บำท)

สถำนท่ีด ำเนินกำร หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ.2562

     4.2 แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ

ล ำดับท่ี   แผนพัฒนำ  
 ท้องถ่ิน     
หน้ำ/ล ำดับ

หน้ำ/
ข้อบัญญัติ
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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 โอนต้ังจ่าย
รายการใหม่ 

(โอนเงิน
งบประมาณ

รายจ่าย
ประจ าปี

งบประมาณ
 พ.ศ.2562

 คร้ังท่ี 
18/2562)

รถจักรยานยนต์ระบบเกียร์
ธรรมดา 4 เกียร์

ด าเนินการจัดซ้ือ
รถจักรยานยนต์ระบบเกียร์
ธรรมดา 4 เกียร์ แบบเกียร์วน
 ขนาดเคร่ืองยนต์น้อยกว่า 
124 ซีซี แบบเคร่ืองยนต์ 4 
จังหวะ ระบบจ่ายน้ ามันแบบ
หัวฉีด ล้อแมกซ์ จ านวน 1 คัน

50,500 อบจ.ล าพูน กองการศึกษาฯ

2 โอนต้ังจ่าย
รายการใหม่ 

(โอนเงิน
งบประมาณ

รายจ่าย
ประจ าปี

งบประมาณ
 พ.ศ.2562

 คร้ังท่ี 
18/2562)

รถโดยสาร ขนาด 15 ท่ีน่ัง ด าเนินการจัดซ้ือรถโดยสาร 
ขนาด 15 ท่ีน่ัง เคร่ืองยนต์
ดีเซล ปริมาตรกระบอกสูบไม่
ต่ ากว่า 2,700 ซีซี มีระบบ
เบรก ABS พวงมาลัยปรับ
ระดับสูงต่ าได้ มีคานเหล็ก
เสริมนิรภัย ดิสก์เบรก 4 ล้อ 
เซ็นทรัลล็อค เป็นราคารวม
เคร่ืองปรับอากาศ จ านวน 2 
คัน ๆ ละ 1,299,000.-บาท

2,598,000 อบจ.ล าพูน กองการศึกษาฯ

2 2,648,500
8 14,157,500

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563ล ำดับท่ี   แผนพัฒนำ  
 ท้องถ่ิน     
หน้ำ/ล ำดับ

หน้ำ/
ข้อบัญญัติ

ครุภัณฑ์ รำยละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมำณ
(บำท)

     4.3 แผนงำนกำรศึกษำ
สถำนท่ีด ำเนินกำร หน่วยงำน

รับผิดชอบหลัก

รวม
รวมครุภัณฑ์ยำนพำหนะและขนส่ง
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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 โอนต้ังจ่าย
รายการใหม่ 

(โอนเงิน
งบประมาณ

รายจ่าย
ประจ าปี

งบประมาณ
 พ.ศ.2562

 คร้ังท่ี 
18/2562)

ลิฟท์ยกรถ ด าเนินการจัดซ้ือลิฟท์ยกรถ 
ขนาดไม่น้อยกว่า 4 ตัน 
จ านวน 1 ตัว

40,000 อบจ.ล าพูน กองช่าง

2 โอนต้ังจ่าย
รายการใหม่ 

(โอนเงิน
งบประมาณ

รายจ่าย
ประจ าปี

งบประมาณ
 พ.ศ.2562

 คร้ังท่ี 
18/2562)

ตู้เช่ือมไฟฟ้า ด าเนินการจัดซ้ือตู้เช่ือมไฟฟ้า 
ขนาด 500 แอมป์ จ านวน 1 
เคร่ือง

33,000 อบจ.ล าพูน กองช่าง

2 73,000

งบประมำณ
(บำท)

สถำนท่ีด ำเนินกำร หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

รวมครุภัณฑ์โรงงำน

5. ประเภทครุภัณฑ์โรงงำน
     5.1 แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ

ล ำดับท่ี   แผนพัฒนำ  
 ท้องถ่ิน     
หน้ำ/ล ำดับ

หน้ำ/
ข้อบัญญัติ

ครุภัณฑ์ รำยละเอียดของครุภัณฑ์



155  

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 โอนต้ังจ่าย
รายการใหม่ 

(โอนเงิน
งบประมาณ

รายจ่าย
ประจ าปี

งบประมาณ
 พ.ศ.2562

 คร้ังท่ี 
18/2562)

ผ้าม่านพร้อมอุปกรณ์และติดต้ัง ด าเนินการจัดซ้ือผ้าม่านพร้อม
อุปกรณ์และติดต้ัง

15,000 อบจ.ล าพูน ส านักปลัดฯ

2 โอนต้ังจ่าย
รายการใหม่ 

(โอนเงิน
งบประมาณ

รายจ่าย
ประจ าปี

งบประมาณ
 พ.ศ.2562

 คร้ังท่ี 
18/2562)

ม่านม้วน UV กันแสงแดด 100% ด าเนินการจัดซ้ือม่านม้วน UV
 กันแสงแดด 100% 
คุณสมบัติป้องกันการลามไฟ
ควบคุมระบบมอเตอร์ม่านม้วน
ไฟฟ้าแบบรีโมทไร้สายพร้อม
อุปกรณ์ และติดต้ัง จ านวน 
10 ม้วน ๆ ละ 39,816.-บาท

398,160 อบจ.ล าพูน ส านักปลัดฯ

2 413,160

สถำนท่ีด ำเนินกำร หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

รวม

     6.1 แผนงำนบริหำรท่ัวไป
ล ำดับท่ี   แผนพัฒนำ  

 ท้องถ่ิน     
หน้ำ/ล ำดับ

หน้ำ/
ข้อบัญญัติ

ครุภัณฑ์ รำยละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมำณ
(บำท)

6. ประเภทครุภัณฑ์งำนบ้ำนงำนครัว



156  

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 โอนต้ังจ่าย
รายการใหม่ 

(โอนเงิน
งบประมาณ

รายจ่าย
ประจ าปี

งบประมาณ
 พ.ศ.2562

 คร้ังท่ี 
18/2562)

ตู้เย็น ขนาด 13 คิวบิกฟุต ด าเนินการจัดซ้ือตู้เย็น ขนาด 
13 คิวบิกฟุต จ านวน 1 ตู้

18,500 อบจ.ล าพูน กองช่าง

1 18,500

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 โอนต้ังจ่าย
รายการใหม่ 

(โอนเงิน
งบประมาณ

รายจ่าย
ประจ าปี

งบประมาณ
 พ.ศ.2562

 คร้ังท่ี 
18/2562)

ตู้เย็น ขนาด 9 คิวบิกฟุต ด าเนินการจัดซ้ือตู้เย็น ขนาด
ความจุ 9 คิวบิกฟุต จ านวน 1 
เคร่ือง

14,700 อบจ.ล าพูน กองการศึกษา

1 14,700

4 446,360

พ.ศ.2563ครุภัณฑ์ รำยละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมำณ
(บำท)

สถำนท่ีด ำเนินกำร หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ.2562

สถำนท่ีด ำเนินกำร หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

รวม

รวม

     6.3 แผนงำนกำรศึกษำ
ล ำดับท่ี   แผนพัฒนำ  

 ท้องถ่ิน     
หน้ำ/ล ำดับ

หน้ำ/
ข้อบัญญัติ

ล ำดับท่ี   แผนพัฒนำ  
 ท้องถ่ิน     
หน้ำ/ล ำดับ

หน้ำ/
ข้อบัญญัติ

ครุภัณฑ์ รำยละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมำณ
(บำท)

     6.2 แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ

รวมครุภัณฑ์งำนบ้ำนงำนครัว



157  

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 โอนต้ังจ่าย
รายการใหม่ 

(โอนเงิน
งบประมาณ

รายจ่าย
ประจ าปี

งบประมาณ
 พ.ศ.2562

 คร้ังท่ี 
18/2562)

กล้อง Webcam Logitech 
BRIO 4K ULTRA HD

ด าเนินการจัดซ้ือกล้อง 
Webcam Logitech BRIO 4K
 ULTRA HD จ านวน 2 ชุด ๆ 
ละ 8,200.-บาท

16,400 อบจ.ล าพูน ส านักปลัดฯ

2 โอนต้ังจ่าย
รายการใหม่ 

(โอนเงิน
งบประมาณ

รายจ่าย
ประจ าปี

งบประมาณ
 พ.ศ.2562

 คร้ังท่ี 
18/2562)

กล้องถ่ายรูปพร้อมเลนส์ ด าเนินการจัดซ้ือกล้องถ่ายรูป
พร้อมเลนส์ ขนาดช่วงไม่น้อย
กว่า 12-60 mm จ านวน 1 
ตัว

81,700 อบจ.ล าพูน ส านักปลัดฯ

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

7. ประเภทครุภัณฑ์เผยแพร่และโฆษณำ
     7.1 แผนงำนบริหำรท่ัวไป
ล ำดับท่ี   แผนพัฒนำ 

 ท้องถ่ิน    
หน้ำ/ล ำดับ

หน้ำ/
ข้อบัญญัติ

ครุภัณฑ์ รำยละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมำณ
(บำท)

สถำนท่ีด ำเนินกำร



158  

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

3 โอนต้ังจ่าย
รายการใหม่ 

(โอนเงิน
งบประมาณ

รายจ่าย
ประจ าปี

งบประมาณ
 พ.ศ.2562

 คร้ังท่ี 
18/2562)

ชุดอุปกรณ์ถ่ายทอดสดและเสียง
ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต (Live 
Stream)

ด าเนินการจัดซ้ือชุดอุปกรณ์
ถ่ายทอดสดและเสียงผ่าน
ระบบอินเตอร์เน็ต (Live 
Stream) จ านวน 1 ตัว

47,000 อบจ.ล าพูน ส านักปลัดฯ

3 145,100

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 โอนต้ังจ่าย
รายการใหม่ 

(โอนเงิน
งบประมาณ

รายจ่าย
ประจ าปี

งบประมาณ
 พ.ศ.2562

 คร้ังท่ี 
18/2562)

กล้องถ่ายภาพ ระบบดิจิตอล ด าเนินการจัดซ้ือกล้องถ่ายภาพ
 ระบบดิจิตอล ความละเอียด
ไม่น้อยกว่า 16 ล้านพิกเซล 
จ านวน 1 ตัว

13,600 อบจ.ล าพูน กองการศึกษา

1 13,600
4 158,700

สถำนท่ีด ำเนินกำร หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก

ล ำดับท่ี แผนพัฒนำ
ท้องถ่ิน หน้ำ/

ล ำดับ

หน้ำ/
ข้อบัญญัติ

ครุภัณฑ์ รำยละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมำณ
(บำท)

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563หน้ำ/
ข้อบัญญัติ

ครุภัณฑ์ รำยละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมำณ
(บำท)

สถำนท่ีด ำเนินกำร หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก

รวม

     7.2 แผนงำนกำรศึกษำ
ล ำดับท่ี   แผนพัฒนำ  

 ท้องถ่ิน     
หน้ำ/ล ำดับ

รวม
รวมครุภัณฑ์โฆษณำและเผยแพร่



159  

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 โอนต้ังจ่าย
รายการใหม่ 

(โอนเงิน
งบประมาณ

รายจ่าย
ประจ าปี

งบประมาณ
 พ.ศ.2562

 คร้ังท่ี 
18/2562)

ชุดโคมไฟถ่ายภาพ ด าเนินการจัดซ้ือชุดโคมไฟ
ถ่ายภาพ ขนาด 100 ซม. 
พร้อมขาต้ัง จ านวน 1 ชุด

21,000 อบจ.ล าพูน ส านักปลัดฯ

2 โอนต้ังจ่าย
รายการใหม่ 

(โอนเงิน
งบประมาณ

รายจ่าย
ประจ าปี

งบประมาณ
 พ.ศ.2562

 คร้ังท่ี 
18/2562)

ตู้ควบคุมระบบไฟฟ้าแรงต่ า 
(MDB) พร้อมติดต้ัง

ด าเนินการจัดซ้ือตู้ควบคุม
ระบบไฟฟ้าแรงต่ า (MDB) 
พร้อมติดต้ัง จ านวน 1 ระบบ

70,000 อบจ.ล าพูน กองแผนฯ

2 91,000รวม

ล ำดับท่ี   แผนพัฒนำ  
 ท้องถ่ิน     
หน้ำ/ล ำดับ

หน้ำ/
ข้อบัญญัติ

ครุภัณฑ์ รำยละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมำณ
(บำท)

สถำนท่ีด ำเนินกำร หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

8. ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้ำและวิทยุ
     8.1 แผนงำนบริหำรท่ัวไป



160  

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 โอนต้ังจ่าย
รายการใหม่ 

(โอนเงิน
งบประมาณ

รายจ่าย
ประจ าปี

งบประมาณ
 พ.ศ.2562

 คร้ังท่ี 
18/2562)

เคร่ืองเสียงเคล่ือนท่ี ด าเนินการจัดซ้ือเคร่ืองเสียง
เคล่ือนท่ี จ านวน 1 ชุด

40,000 อบจ.ล าพูน กองการศึกษา

2 โอนต้ังจ่าย
รายการใหม่ 

(โอนเงิน
งบประมาณ

รายจ่าย
ประจ าปี

งบประมาณ
 พ.ศ.2562

 คร้ังท่ี 
18/2562)

เคร่ืองรับส่งวิทยุ ด าเนินการจัดซ้ือเคร่ืองรับส่ง
วิทยุ ชนิดมือถือ 5 วัตต์ ระบบ
 VHF/FM ประกอบด้วย 
ตัวเคร่ือง แท่นชาร์ท แบตเตอร่ี
 1 ก้อน เสายาง เหล็กพับ 
จ านวน 10 เคร่ือง ๆ ละ 
12,000.-บาท

120,000 อบจ.ล าพูน กองการศึกษา

2 160,000
4 251,000

งบประมำณ
(บำท)

สถำนท่ีด ำเนินกำร หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

รวม

     8.2 แผนงำนกำรศึกษำ
ล ำดับท่ี   แผนพัฒนำ  

 ท้องถ่ิน     
หน้ำ/ล ำดับ

หน้ำ/
ข้อบัญญัติ

ครุภัณฑ์ รำยละเอียดของครุภัณฑ์

รวมครุภัณฑ์ไฟฟ้ำ



161  

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 โอนต้ังจ่าย
รายการใหม่ 

(โอนเงิน
งบประมาณ

รายจ่าย
ประจ าปี

งบประมาณ
 พ.ศ.2562

 คร้ังท่ี 
18/2562)

โต๊ะท างานระดับปฏิบัติงาน/
ปฏิบัติการ

ด าเนินการจัดซ้ือโต๊ะท างาน
ระดับปฏิบัติงาน/ปฏิบัติการ
จ านวน 7 ชุด ๆ ละ 5,500.-
บาท

38,500 อบจ.ล าพูน ส านักปลัดฯ

2 โอนต้ังจ่าย
รายการใหม่ 

(โอนเงิน
งบประมาณ

รายจ่าย
ประจ าปี

งบประมาณ
 พ.ศ.2562

 คร้ังท่ี 
18/2562)

โต๊ะท างานระดับช านาญการ/
ผู้บริหาร

ด าเนินการจัดซ้ือโต๊ะท างาน
ระดับช านาญการ/ผู้บริหาร
จ านวน 1 ชุด

7,500 อบจ.ล าพูน ส านักปลัดฯ

9. ประเภทครุภัณฑ์ส ำนักงำน
     9.1 แผนงำนบริหำรท่ัวไป

ล ำดับท่ี หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก

รำยละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมำณ
(บำท)

สถำนท่ีด ำเนินกำร พ.ศ.2562 พ.ศ.2563  แผนพัฒนำ  
 ท้องถ่ิน     
หน้ำ/ล ำดับ

หน้ำ/
ข้อบัญญัติ

ครุภัณฑ์



162  

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

3 โอนต้ังจ่าย
รายการใหม่ 

(โอนเงิน
งบประมาณ

รายจ่าย
ประจ าปี

งบประมาณ
 พ.ศ.2562

 คร้ังท่ี 
18/2562)

เก้าอ้ีระดับปฏิบัติงาน/ปฏิบัติการ ด าเนินการจัดซ้ือเก้าอ้ีระดับ
ปฏิบัติงาน/ปฏิบัติการ จ านวน
 6 ตัว ๆ ละ 3,000.-บาท

18,000 อบจ.ล าพูน ส านักปลัดฯ

4 โอนต้ังจ่าย
รายการใหม่ 

(โอนเงิน
งบประมาณ

รายจ่าย
ประจ าปี

งบประมาณ
 พ.ศ.2562

 คร้ังท่ี 
18/2562)

โต๊ะหมู่บูชา ด าเนินการจัดซ้ือโต๊ะหมู่บูชา 
หมู่ 9 จ านวน 2 ชุด ๆ ละ 
8,500.-บาท

17,000 อบจ.ล าพูน ส านักปลัดฯ

งบประมำณ
(บำท)

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563ล ำดับท่ี   แผนพัฒนำ  
 ท้องถ่ิน     
หน้ำ/ล ำดับ

หน้ำ/
ข้อบัญญัติ

ครุภัณฑ์ รำยละเอียดของครุภัณฑ์ สถำนท่ีด ำเนินกำร หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก



163  

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

5 โอนต้ังจ่าย
รายการใหม่ 

(โอนเงิน
งบประมาณ

รายจ่าย
ประจ าปี

งบประมาณ
 พ.ศ.2562

 คร้ังท่ี 
18/2562)

ฉากก้ันห้อง ขนาด 90x150 ซม. ด าเนินการจัดซ้ือฉากก้ันห้อง 
ขนาด 90x150 ซม. จ านวน 
2 ชุด ๆ ละ 6,000.-บาท

12,000 อบจ.ล าพูน ส านักปลัดฯ

6 โอนต้ังจ่าย
รายการใหม่ 

(โอนเงิน
งบประมาณ

รายจ่าย
ประจ าปี

งบประมาณ
 พ.ศ.2562

 คร้ังท่ี 
18/2562)

ฉากก้ันห้อง ขนาด 120x150 
ซม.

ด าเนินการจัดซ้ือฉากก้ันห้อง 
ขนาด 120x150 ซม. จ านวน
 2 ชุด ๆ ละ 6,500.-บาท

13,000 อบจ.ล าพูน ส านักปลัดฯ

งบประมำณ
(บำท)

ล ำดับท่ี   แผนพัฒนำ  
 ท้องถ่ิน     
หน้ำ/ล ำดับ

หน้ำ/
ข้อบัญญัติ

ครุภัณฑ์ รำยละเอียดของครุภัณฑ์ สถำนท่ีด ำเนินกำร หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563



164  

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

7 โอนต้ังจ่าย
รายการใหม่ 

(โอนเงิน
งบประมาณ

รายจ่าย
ประจ าปี

งบประมาณ
 พ.ศ.2562

 คร้ังท่ี 
18/2562)

เคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วน ด าเนินการจัดซ้ือ
เคร่ืองปรับอากาศแบบแยก
ส่วน ขนาด 26,000 บีทียู 
จ านวน 1 เคร่ือง

36,000 อบจ.ล าพูน ส านักปลัดฯ

8 โอนต้ังจ่าย
รายการใหม่ 

(โอนเงิน
งบประมาณ

รายจ่าย
ประจ าปี

งบประมาณ
 พ.ศ.2562

 คร้ังท่ี 
18/2562)

เคร่ืองปรับอากาศแบบเคล่ือนท่ี ด าเนินการจัดซ้ือ
เคร่ืองปรับอากาศแบบเคล่ือนท่ี
 ขนาด 15,000 บีทียู จ านวน
 4 เคร่ือง ๆ ละ 25,000.-บาท

100,000 อบจ.ล าพูน ส านักปลัดฯ

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก

สถำนท่ีด ำเนินกำรงบประมำณ
(บำท)

ล ำดับท่ี   แผนพัฒนำ  
 ท้องถ่ิน     
หน้ำ/ล ำดับ

หน้ำ/
ข้อบัญญัติ

ครุภัณฑ์ รำยละเอียดของครุภัณฑ์ พ.ศ.2562 พ.ศ.2563



165  

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

9 โอนต้ังจ่าย
รายการใหม่ 

(โอนเงิน
งบประมาณ

รายจ่าย
ประจ าปี

งบประมาณ
 พ.ศ.2562

 คร้ังท่ี 
18/2562)

เคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วน
แบบแขวน

ด าเนินการจัดซ้ือ
เคร่ืองปรับอากาศแบบแยก
ส่วนแบบแขวน ขนาด 
40,000 บีทียู จ านวน 1 
เคร่ือง

51,200 อบจ.ล าพูน ส านักปลัดฯ

10 โอนต้ังจ่าย
รายการใหม่ 

(โอนเงิน
งบประมาณ

รายจ่าย
ประจ าปี

งบประมาณ
 พ.ศ.2562

 คร้ังท่ี 
18/2562)

โต๊ะท างานระดับปฏิบัติการ/
ช านาญการ

ด าเนินการจัดซ้ือโต๊ะท างาน
ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ 
จ านวน 1 ตัว

5,900 อบจ.ล าพูน กองกิจการสภาฯ

พ.ศ.2563ล ำดับท่ี แผนพัฒนำ
ท้องถ่ิน หน้ำ/

ล ำดับ

หน้ำ/
ข้อบัญญัติ

ครุภัณฑ์ รำยละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมำณ
(บำท)

สถำนท่ีด ำเนินกำร หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ.2562



166  

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

11 โอนต้ังจ่าย
รายการใหม่ 

(โอนเงิน
งบประมาณ

รายจ่าย
ประจ าปี

งบประมาณ
 พ.ศ.2562

 คร้ังท่ี 
18/2562)

เคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วน
แบบต้ังพ้ืนหรือแบบแขวน

ด าเนินการจัดซ้ือ
เคร่ืองปรับอากาศแบบแยก
ส่วนแบบต้ังพ้ืนหรือแบบแขวน
 ขนาด 24,000 บีทียู จ านวน
 2 เคร่ือง ๆ ละ 32,400.-บาท

64,800 อบจ.ล าพูน กองแผนฯ

12 โอนต้ังจ่าย
รายการใหม่ 

(โอนเงิน
งบประมาณ

รายจ่าย
ประจ าปี

งบประมาณ
 พ.ศ.2562

 คร้ังท่ี 
18/2562)

เคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วน
แบบต้ังพ้ืนหรือแบบแขวน

ด าเนินการจัดซ้ือ
เคร่ืองปรับอากาศแบบแยก
ส่วนแบบต้ังพ้ืนหรือแบบแขวน
 ขนาด 40,000 บีทียู จ านวน
 5 เคร่ือง ๆ ละ 51,200.-บาท

256,000 อบจ.ล าพูน กองคลัง

ล ำดับท่ี   แผนพัฒนำ  
 ท้องถ่ิน     
หน้ำ/ล ำดับ

หน้ำ/
ข้อบัญญัติ

ครุภัณฑ์ รำยละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมำณ
(บำท)

สถำนท่ีด ำเนินกำร หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563



167  

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

13 โอนต้ังจ่าย
รายการใหม่ 

(โอนเงิน
งบประมาณ

รายจ่าย
ประจ าปี

งบประมาณ
 พ.ศ.2562

 คร้ังท่ี 
18/2562)

เคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วน
แบบต้ังพ้ืนหรือแบบแขวน

ด าเนินการจัดซ้ือ
เคร่ืองปรับอากาศแบบแยก
ส่วนแบบต้ังพ้ืนหรือแบบแขวน
 ขนาด 18,000 บีทียู จ านวน
 1 เคร่ือง

28,600 อบจ.ล าพูน กองคลัง

14 โอนต้ังจ่าย
รายการใหม่ 

(โอนเงิน
งบประมาณ

รายจ่าย
ประจ าปี

งบประมาณ
 พ.ศ.2562

 คร้ังท่ี 
18/2562)

ตู้เก็บเอกสาร ด าเนินการจัดซ้ือตู้เก็บเอกสาร
 แบบบานกระจกเล่ือน 2 บาน
 2 ช้ัน จ านวน 8 ตู้ ๆ ละ 
4,200.-บาท

33,600 อบจ.ล าพูน กองพัสดุฯ

ล ำดับท่ี   แผนพัฒนำ  
 ท้องถ่ิน     
หน้ำ/ล ำดับ

หน้ำ/
ข้อบัญญัติ

ครุภัณฑ์ รำยละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมำณ
(บำท)

สถำนท่ีด ำเนินกำร หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563



168  

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

15 โอนต้ังจ่าย
รายการใหม่ 

(โอนเงิน
งบประมาณ

รายจ่าย
ประจ าปี

งบประมาณ
 พ.ศ.2562

 คร้ังท่ี 
18/2562)

เก้าอ้ี ด าเนินการจัดซ้ือเก้าอ้ี จ านวน
 10 ตัว ๆ ละ 3,000.-บาท

30,000 อบจ.ล าพูน กองพัสดุฯ

16 โอนต้ังจ่าย
รายการใหม่ 

(โอนเงิน
งบประมาณ

รายจ่าย
ประจ าปี

งบประมาณ
 พ.ศ.2562

 คร้ังท่ี 
18/2562)

โต๊ะท างานเหล็ก ด าเนินการจัดซ้ือโต๊ะท างาน
เหล็ก จ านวน 10 ตัว ๆ ละ 
5,500.-บาท

55,000 อบจ.ล าพูน กองพัสดุฯ

ล ำดับท่ี แผนพัฒนำ
ท้องถ่ิน หน้ำ/

ล ำดับ

หน้ำ/
ข้อบัญญัติ

ครุภัณฑ์ รำยละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมำณ
(บำท)

สถำนท่ีด ำเนินกำร หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563



169  

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

17 โอนต้ังจ่าย
รายการใหม่ 

(โอนเงิน
งบประมาณ

รายจ่าย
ประจ าปี

งบประมาณ
 พ.ศ.2562

 คร้ังท่ี 
18/2562)

เก้าอ้ี ระดับปฏิบัติงาน/ปฏิบัติการ ด าเนินการจัดซ้ือเก้าอ้ี ระดับ
ปฏิบัติงาน/ปฏิบัติการ จ านวน
 10 ตัว ๆ ละ 3,000.-บาท

30,000 อบจ.ล าพูน กองการเจ้าหน้าท่ี

18 โอนต้ังจ่าย
รายการใหม่ 

(โอนเงิน
งบประมาณ

รายจ่าย
ประจ าปี

งบประมาณ
 พ.ศ.2562

 คร้ังท่ี 
18/2562)

เคร่ืองโทรสาร ด าเนินการจัดซ้ือเคร่ืองโทรสาร
 แบบใช้กระดาษธรรมดา ส่ง
เอกสารได้คร้ังละ 20 แผ่น
จ านวน 1 เคร่ือง

18,000 อบจ.ล าพูน กองการเจ้าหน้าท่ี

18 815,100รวม

ล ำดับท่ี   แผนพัฒนำ  
 ท้องถ่ิน     
หน้ำ/ล ำดับ

หน้ำ/
ข้อบัญญัติ

ครุภัณฑ์ รำยละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมำณ
(บำท)

สถำนท่ีด ำเนินกำร หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563



170  

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 โอนต้ังจ่าย
รายการใหม่ 

(โอนเงิน
งบประมาณ

รายจ่าย
ประจ าปี

งบประมาณ
 พ.ศ.2562

 คร้ังท่ี 
18/2562)

เก้าอ้ีส านักงาน ด าเนินการจัดซ้ือเก้าอ้ี
ส านักงาน จ านวน 10 ตัว ๆ 
ละ 2,500.-บาท

25,000 อบจ.ล าพูน กองการศึกษา

2 โอนต้ังจ่าย
รายการใหม่ 

(โอนเงิน
งบประมาณ

รายจ่าย
ประจ าปี

งบประมาณ
 พ.ศ.2562

 คร้ังท่ี 
18/2562)

โต๊ะท างานเหล็ก ด าเนินการจัดซ้ือโต๊ะท างาน
เหล็ก โครงสร้างเหล็กป้ัมข้ึนรูป
 แข็งแรง ทนทาน ผลิตจาก
แผ่นเหล็กหนาไม่น้อยกว่า 0.5
 มม. ขนาดไม่น้อยกว่า 
120x65x74.5 ซม.จ านวน 
10 ตัว ๆ ละ 5,500.-บาท

55,000 อบจ.ล าพูน กองการศึกษา

สถำนท่ีด ำเนินกำร หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก

งบประมำณ
(บำท)

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
     9.2 แผนงำนกำรศึกษำ
ล ำดับท่ี   แผนพัฒนำ  

 ท้องถ่ิน     
หน้ำ/ล ำดับ

หน้ำ/
ข้อบัญญัติ

ครุภัณฑ์ รำยละเอียดของครุภัณฑ์



171  

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

3 โอนต้ังจ่าย
รายการใหม่ 

(โอนเงิน
งบประมาณ

รายจ่าย
ประจ าปี

งบประมาณ
 พ.ศ.2562

 คร้ังท่ี 
18/2562)

เคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วน
แบบต้ังพ้ืนหรือแบบแขวน

ด าเนินการจัดซ้ือ
เคร่ืองปรับอากาศแบบแยก
ส่วนแบบต้ังพ้ืนหรือแบบแขวน
 ขนาด 24,000 บีทียู จ านวน
 2 ตัว ๆ ละ 32,400.-บาท

64,800 อบจ.ล าพูน กองการศึกษา

4 โอนต้ังจ่าย
รายการใหม่ 

(โอนเงิน
งบประมาณ

รายจ่าย
ประจ าปี

งบประมาณ
 พ.ศ.2562

 คร้ังท่ี 
18/2562)

โต๊ะพับอเนกประสงค์ ด าเนินการจัดซ้ือโต๊ะพับ
อเนกประสงค์ ขนาดไม่น้อย
กว่า กว้าง 60 x ยาว 180 x 
สูง 74 ซม. จ านวน 30 ตัว ๆ
 ละ 1,150.-บาท

34,500 อบจ.ล าพูน กองการศึกษา

ล ำดับท่ี   แผนพัฒนำ  
 ท้องถ่ิน     
หน้ำ/ล ำดับ

หน้ำ/
ข้อบัญญัติ

ครุภัณฑ์ รำยละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมำณ
(บำท)

สถำนท่ีด ำเนินกำร หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563



172  

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

5 โอนต้ังจ่าย
รายการใหม่ 

(โอนเงิน
งบประมาณ

รายจ่าย
ประจ าปี

งบประมาณ
 พ.ศ.2562

 คร้ังท่ี 
18/2562)

เคร่ืองโทรสาร ด าเนินการจัดซ้ือเคร่ืองโทรสาร
 แบบใช้กระดาษธรรมดา ส่ง
เอกสารได้คร้ังละ 20 แผ่น 
จ านวน 2 เคร่ือง ๆ ละ 
18,000.-บาท

36,000 อบจ.ล าพูน กองการศึกษา

5 215,300รวม

สถำนท่ีด ำเนินกำร หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก

ครุภัณฑ์ รำยละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมำณ
(บำท)

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563ล ำดับท่ี   แผนพัฒนำ  
 ท้องถ่ิน     
หน้ำ/ล ำดับ

หน้ำ/
ข้อบัญญัติ
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1 โอนต้ังจ่าย
รายการใหม่ 

(โอนเงิน
งบประมาณ

รายจ่าย
ประจ าปี

งบประมาณ
 พ.ศ.2562

 คร้ังท่ี 
18/2562)

ตู้เหล็ก ด าเนินการจัดซ้ือตู้เหล็ก แบบ 
2 บาน จ านวน 2 ตู้ ๆ ละ 
5,500.-บาท

11,000 อบจ.ล าพูน กองการศึกษา

1 11,000
24 1,041,400

118    82,603,230

  

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

รวม

     9.3 แผนงำนกำรศำสนำวัฒนธรรมและนันทนำกำร
ล ำดับท่ี   แผนพัฒนำ  

 ท้องถ่ิน     
หน้ำ/ล ำดับ

หน้ำ/
ข้อบัญญัติ

ครุภัณฑ์ รำยละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมำณ
(บำท)

สถำนท่ีด ำเนินกำร หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก

รวมครุภัณฑ์ท้ังหมด

รวมครุภัณฑ์ส ำนักงำน



 

 
 
 

 

 

 

 

ภาคผนวก 
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สรุปข้อมูลโครงการแยกเป็นรายไตรมาส 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

 

ไตรมาส โครงการพัฒนา โครงการประจำ ครุภัณฑ์ รวม 
1 13,565,297 70,000,000 3,429,400 88,929,697 
2 17,547,964 80,000,000 560,210 104,939,840 
3 104,624,764 90,000,000 4,500,000 203,306,431 
4 21,201,965 106,388,900 181,500 132,824,032 

รวมทั้งหมด 156,939,990 364,388,900 8,671,110 530,000,000 
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สรุปงบประมาณของแต่ละส่วนราชการ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

 

ลำดับ
ที่ 

หน่วยงาน จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
ที่ตั้งไว ้

คิดเปน็ 
ร้อยละ 

โครงการ 
พัฒนา 

งบพัฒนา โครงการ
ประจำ 

งบประจำ ครุภัณฑ์ งบประมาณ
ที่ตั้งไว ้

1 สำนักปลัดฯ 72 188,416,210 35.55 41 18,224,000 30 165,692,210 1 4,500,000 

2 กองกิจการสภาฯ 14 30,031,340 5.67 3 1,400,000 11 28,631,340 - - 

3 กองแผนฯ 19 12,743,900 2.40 10 3,171,000 9 9,572,900 - - 

4 กองคลัง 24 21,527,810 4.06 1 100,000 23 21,427,810 - - 

5 กองช่าง 74 158,592,100 29.92 51 84,535,800 22 73,874,800 1 181,500 

6 กองการศึกษาฯ 88 91,681,820 17.30 49 47,009,190 36 40,962,420 3 3,710,210 

7 กองพัสดุฯ 23 16,187,640 3.05 - - 21 15,908,240 2 279,400 

8 กองการเจ้าหน้าที ่ 17 10,044.540 1.90 1 2,500,000 16 7,544,540 - - 

9 หน่วยตรวจสอบฯ 3 774,640 0.15 - - 3 774,640 - - 

รวม 334 530,000,000 100 156 156,939,990 171 364,388,900 7 8,671,110 

           
            คิดเป็นร้อยละ                  100 %                                       29.61 %                         68.75%                        1.64 %                                                                                                 



 

                                                                                                                              176 

การติดตามและประเมินผลการนำแผนไปปฏิบัติ 
 

  การติดตามและประเมินผลการนำแผนไปปฏิบัติ เป็นขั้นตอนที่สำคัญในกระบวนการวางแผน เพ่ือจัดระดับความสำเร็จและความล้มเหลวของแผนงาน 
โครงการ หรือกิจกรรมที่จะดำเนินการจริ0งในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน โดยให้ทุกส่วนราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ลำพูน ประเมินผลความก้าวหน้า ความสำเร็จหรือความล้มเหลว โดยการจัดทำเอกสารรายละเอียดประกอบแผนการดำเนินงาน พ.ศ.2563 (แบบ ME0) และตารางติดตามและ       
ประมินผลการดำเนินงาน โครงการ กลยุทธ์ (แบบ ME4) และ ME7 กรณีการดำเนินงานโครงการพบปัญหาอุปสรรคไม่เป็นไปตามระเบียบที่กำหนดในแผนการดำเนินงาน (Y , R2)   
แล้วรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานส่งให้กองแผนและงบประมาณเป็นประจำทุกเดือน (ตามแบบ ตผ.1) ภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดไป พร้อมทั้งจัดทำสรุปผลการ
ดำเนินงานเมื่อโครงการแล้วเสร็จ (B) หรือในแต่ละไตรมาสของปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ตามแบบ ตผ. 2)  ดังนี้ 
 
    ไตรมาสที่ 1   ( 1  ตุลาคม 2562 - 31  ธันวาคม 2562 )   ให้รายงาน ภายในวันที่ 5 มกราคม  2563 
    ไตรมาสที่ 2   ( 1  มกราคม 2563 - 31  มีนาคม  2563 )   ให้รายงาน ภายในวันที ่ 5 เมษายน  2563 
    ไตรมาศท่ี 3   ( 1  เมษายน 2563 - 30  มิถุนายน 2563 )   ให้รายงาน ภายในวันที่ 5 กรกฎาคม 2563 
    ไตรมาสที่ 4   ( 1  กรกฎาคม 2563 - 30  กันยายน 2563)   ให้รายงาน ภายในวันที่ 5 ตุลาคม  2563 
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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. 2563    (ปรับจากแบบ ME 4) 
1) ยุทธศาสตร์......................................................... 
 1.1) แผนงาน..............................................................           ประจำเดือน.................................................         ผู้กำกับตัวชี้วัด............................................... 

ที ่ โครงการ กิจกรรม* ผลการดำเนินงาน งบประมาณ สอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น หมายเหต ุ
 

อธิบายโดยย่อผลการ
ดำเนินงาน 

***ดำเนินการ 
G,Y, B 

**** 
ไม่ได้ดำเนินการ 

R, R2  

คะแนน 
ที่ได้ 

น้ำหนัก คะแนนถ่วง  
น้ำหนัก 

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

แผนพัฒนาท้องถ่ิน
(พ.ศ.2561-2565) 

(1) ระบุผลการ
ดำเนินงานเทียบ
กับเป้าหมายที่

กำหนดไว้ 

ระบุตัวชี้วัด 
ของโครงการ 
ในแผนพัฒนา 

ท้องถ่ิน 

(1) ระบุผลการ
ดำเนินงาน
เทียบกับตัวชี้วัด
ที่ต้ังไว้ 

  
 
 
 
 
 
 

         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   *จากแผนดำเนินงาน        
ปี 2563 
**จากแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(2561-2565) 
*** G = เริ่มแล้วตาม
กำหนดไม่ล่าช้า 
     Y = มีปัญหาล่าช้า 
     B = แล้วเสร็จ ให้
ตรวจสอบ 
**** R = ยังไม่ได้ทำและ
ยังไม่ถึงเวลาทำ 
     R2 = เลยกำหนด 
        เวลา ไม่ได้ทำ 
(1) ระบผุลการดำเนินงาน
เทียบกับค่าเป้าหมาย/KPI 
ระบุดังนี้ 

 -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 



                                                                                                                                                                                                               

              181 

                                                                                                                                                                                                   

   โครงการ...................................................................................................................... ...........................................................................................................สถานะ Y / R / R2 

   ยุทธศาสตร์.................................................................................................................... ............................................................................................................................. ............ 

   กลยุทธ์...................................................................................................................... ......................................................................................................................... .................... 

   งบประมาณ..................................................................................................................... ........................................................................................................... ............................ 

   เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ/กอง.................................................................................................. ................................................................................................... ................................ 
 

 

ลำดับ 
 

ประเด็น/คำถาม 
 

ข้อเสนอแนะ/แนวทางการแก้ไข 
 

1 ปัญหาที่ทำให้ไม่ดำเนินการ  
 

2 มีการรายงานความก้าวหน้าตามข้ันตอนที่วางไว้หรือไม่  
 

3 งบประมาณ (ตกหรือไม่/อย่างไร)  
 

4 ไม่ดำเนินการก่อให้เกิดความเสียหายหรือไม่  
 

5 ความจำเป็นต้องดำเนินการในปีงบประมาณต่อไป  
 

6 แก้ไขข้อผิดพลาดอย่างไร  
 

 

แบบ ME 7 


