
 

 

 
 

 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 
เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2564 

 
 
 
 
 

ของ 
องค์การบริหารส่วนจังหวดัลำพูน 

 

 

 

 
 
 

 



 
 

 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 
เรื่อง   ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2564 

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 
***************************** 

 

  ด้วย นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ได้อนุมัติแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2564 ขององค์การบริหาร        
ส่วนจังหวัดลำพูน ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ในคราวประชุม เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2564 โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย   
ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 22  เพ่ือใช้เป็นกรอบ
แนวทางในการพิจารณาจัดสรรงบประมาณต่อไป  

 

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)      
พ.ศ. 2559 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 24 จึงขอประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2564 ขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดลำพูน มาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 

 

ทั้งนี้   ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป 
   

ประกาศ  ณ  วันที่  9  มีนาคม พ.ศ. 2564 
 
 
 

(นายอนุสรณ์  วงศ์วรรณ) 
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 
 

 
 



เหตุผลและความจำเปน็ 

  “แผนพัฒนาท้องถิ่น” หมายความว่า แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กำหนดวิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ 
ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และกลยุทธ์ โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอำเภอ 
แผนพัฒนาตำบล แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผน อันมีลักษณะเป็นการกำหนดรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนา รายละเอียดที่ปรากฏในโครงการพัฒนา  
ที่จัดทำข้ึน สำหรับปีงบประมาณแต่ละปี ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้า และให้หมายความรวมถึงการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น 
  

  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 
และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือเป็นแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น โดยแผนพัฒนา
สามารถแก้ไข เพ่ิมเติม หรือเปลี่ยนแปลงได้ตามความจำเป็นและความเหมาะสม โดยให้เป็นไปตามระเบียบนี้ 
  ข้อ 22 เพ่ือประโยชน์ของประชาชน การเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการตามข้ันตอน ดังนี้ 
   (1) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น จัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติม พร้อมเหตุผลและความจำเป็น เสนอ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
   (2) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่น พิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติม สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบล    
ให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติม ให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณาตามมาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหาร ส่วนตำบล    
พ.ศ. 2537 ด้วย  
   เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าว ให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิด
ประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน นับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ 
   ข้อ 24 ให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้แผนพัฒนาที่อนุมัติแล้ว และนำไปปฏิบัติรวมทั้งแจ้งสภาท้องถิ่น คณะกรรมการบริหารงานจังหวัด
แบบบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และประกาศให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่ประกาศใช้ และปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อย
กว่าสามสิบวัน 
   ข้อ 25 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่าย
เพ่ิมเติม และงบประมาณจากเงินสะสมในช่วงของแผนนั้น รวมทั้งวางแนวทางเพ่ือให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ ตามโครงการพัฒนาที่กำหนดไว้ใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น 
 
 

                                                                                                                                                                                          
  



 

ทั้งนี้  องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ได้อนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ไปแล้ว ดังนี้  
1. แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ประกาศใช้ ณ วันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ.2562 
2. แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 1/2562  ประกาศใช้  ณ  วันที่  16  กันยายน พ.ศ.2562 
3. แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 2/2562  ประกาศใช้  ณ  วันที่  21  ตุลาคม พ.ศ.2562  
4. แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 1/2563  ประกาศใช้  ณ  วันที่  6   มกราคม พ.ศ.2563 

   5. แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 2/2563  ประกาศใช้  ณ  วันที่  9  มกราคม พ.ศ.2563 
   6. แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 3/2563  ประกาศใช้  ณ  วันที่  4  มิถุนายน  พ.ศ.2563  
   7. แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 4/2563  ประกาศใช้  ณ  วันที่  24 กรกฎาคม พ.ศ.2563  
                               8. แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 5/2563  ประกาศใช้  ณ  วันที่  8 กันยายน พ.ศ.2563                                                               

เนื่องจาก องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน มีความจำเป็นที่จะต้องเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น โครงการพัฒนาตามอำนาจหน้าที่                   
เพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในพ้ืนที่ ให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนมากที่สุด จึงได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 
เพ่ิมเติม ครั้งที่ 1/2564 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน เพ่ือให้มีความเหมาะสม สอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของประชาชน และเพ่ือให้สามารถ
แก้ปัญหา ความจำเป็น ทันต่อสถานการณ์ในปัจจุบัน อีกท้ังใช้เป็นกรอบในการพิจารณาจัดสรรงบประมาณต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 แบบ  ผ. 01 

บัญชสีรุปโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 

เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2564 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 

 
 
 

 

 

 

 

 



(แบบ ผ.01)

จ ำนวน
โครงกำร

งบประมำณ
(บำท)

จ ำนวน
โครงกำร

งบประมำณ
(บำท)

จ ำนวน
โครงกำร

  งบประมำณ  
(บำท)

จ ำนวน
โครงกำร

งบประมำณ   
(บำท)

จ ำนวน
โครงกำร

งบประมำณ 
(บำท)

จ ำนวน
โครงกำร

งบประมำณ  
(บำท)

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจบน
ศักยภาพ 3 ด้าน อุตสาหกรรม เกษตร 
วัฒนธรรม ได้มาตรฐานสากลโดย
แนวคิดความย่ังยืน และเป็นมิตรต่อ
ส่ิงแวดล้อม

รวม        -              -          -               -          -                      -          -                     -          -               -           -                      -   
2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต
และชุมชนท้องถ่ินให้เข้มแข็ง            
บนรากฐานทุนทางวัฒนธรรมท้องถ่ิน
และความย่ังยืนเชิงนิเวศ

 

2.1 แผนงำนสำธำรณสุข 1 4,200,000 1 4,200,000
รวม        -              -          -               -          -                      -   1      4,200,000        -               -   1       4,200,000

3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาผังเมืองและ
โครงสร้างพ้ืนฐานเช่ือมกลุ่มจังหวัด     
เพ่ือรองรับการพัฒนาเมืองในอนาคต

3.1 แผนงำนเคหะและชุมชน        -              -          -     -        -                      -   2      5,749,000  -  - 2       5,749,000
รวม        -              -          -     -        -                      -   2      5,749,000        -     - 2       5,749,000

รวมท้ังส้ิน        -              -          -     -        -                      -   3      9,949,000        -     - 3      9,949,000

รวม  5  ปี

                                                                                                             บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2561 – 2565)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน
เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 1/2564

ยุทธศาสตร์ ปี  2561 ปี  2562 ปี  2563 ปี  2564 ปี  2565

แผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 1/2564 ขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดล ำพูน 1



 

 

แบบ  ผ. 02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา  

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 
เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2564 

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 



(แบบ ผ.02)

   2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและชุมชนท้องถ่ินให้เข้มแข็ง บนรากฐานทุนทางวัฒนธรรมชุมชนท้องถ่ินและความย่ังยืนเชิงนิเวศ

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิต
โครงการ)

ปี 2561
(บาท)

ปี 2562
(บาท)

  ปี 2563
(บาท)

ปี 2564
(บาท)

ปี 2565
(บาท)

(KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
หลัก

1 อุดหนุนส ำนักงำนสำธำรณสุข
จังหวัดล ำพูน

1. เพ่ือพัฒนำห้องปฏิบัติกำร
ตรวจวินิจฉัยอณูชีวโมเลกุลใน
กำรตรวจยืนยันเช้ือไวรัส
โคโรนำ 2019                
2. เพ่ือควบคุมกำรแพร่
ระบำดของเช้ือไวรัสโคโรนำ 
2019

 มีห้องปฏิบัติ   
กำรตรวจวินิจฉัย
อณูชีวโมเลกุลใน
กำรตรวจยืนยัน
เช้ือไวรัสโคโรนำ
 2019

  -   -   -  4,200,000   - 1. ร้อยละ 100 
ของประชำชนท่ี
เข้ำเกณฑ์สอบสวน
โรคได้รับกำร
ตรวจหำเช้ือไวรัส
โคโรนำ 2019    
 2. ร้อยละ 80 
ของประชำชนกลุ่ม
เส่ียงท่ีมีกำรสัมผัส
กับผู้ป่วยใกล้ชิด
ได้รับกำรตรวจหำ
เช้ือไวรัสโคโรนำ 
2019

จังหวัดล ำพูน
สำมำรถควบบคุม
กำรแพร่ระบำดโรค
ติดเช้ือไวรัสโคโรนำ
 2019 ได้อย่ำง
รวดเร็ว

ส ำนักปลัดฯ

-            -            -            4,200,000 รวม  ๑ โครงกำร

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน ท่ี ๒

        2.1 แผนงานสาธารณสุข

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2561 – 2565)
เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 1/2564

องค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 5 เมืองแห่งคุณภาพชีวิต

แผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)  เพ่ิมเติม คร้ังท่ี  1/2564 ขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดล ำพูน 2



(แบบ ผ.0๒)

   3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาผังเมืองและโครงสร้างพ้ืนฐานเช่ือมกลุ่มจังหวัด เพ่ือรองรับการพัฒนาเมืองในอนาคต 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิต
โครงการ)

ปี 2561
(บาท)

ปี 2562
(บาท)

  ปี 2563
(บาท)

ปี 2564
(บาท)

ปี 2565
(บาท)

(KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
หลัก

1 ปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนลาดยางผิวจราจรแบบ
แอสฟัลท์คอนกรีต 
(Over Lay) สายทาง ลพ.ถ
10008 สายทางแยก ทล.11
 บ้านป่าตาล บริเวณบ้านไร่ 
หมู่ท่ี 8 ต าบลอุโมงค์ อ าเภอ
เมืองล าพูน จังหวัดล าพูน 
(ถนนถ่ายโอนฯ)

เพ่ือแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนให้แก่
ประชาชนได้สัญจรไป
มาสะดวกปลอดภัย

กว้าง 5.50 
เมตร ยาว 
1,310 เมตร
 หรือมีพ้ืนท่ี
ผิวจราจรไม่
น้อยกว่า 
7,205 
ตารางเมตร

  -   -   -  2,632,000   -  มีการ
ปรับปรุง
ซ่อมแซมถนน
 ตามแบบ
แปลน จ านวน
 1 สาย

ประชาชนได้
ใช้ถนนท่ีได้
มาตรฐาน
สะดวกและ
ปลอดภัย

กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2561 – 2565)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน
เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 1/2564

งบประมาณและท่ีผ่านมา

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน ท่ี 3

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  2 เมืองหัตถ นวัตกรรม สร้างสรรค์  5 เมืองแห่งคุณภาพชีวิต

        3.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)  เพ่ิมเติม คร้ังท่ี  1/2564 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน 3



(แบบ ผ.0๒)
   3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาผังเมืองและโครงสร้างพ้ืนฐานเช่ือมกลุ่มจังหวัด เพ่ือรองรับการพัฒนาเมืองในอนาคต 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิต
โครงการ)

ปี 2561
(บาท)

ปี 2562
(บาท)

  ปี 2563
(บาท)

ปี 2564
(บาท)

ปี 2565
(บาท)

(KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
หลัก

งบประมาณและท่ีผ่านมา
        3.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

2 ปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนลาดยางผิวจราจรแบบ
แอสฟัลท์คอนกรีต 
(Over Lay) สายทาง 
ลพ.ถ 10020 สายทางบ้าน
สันห้างเสือ - บ้านเวียงหนอง
ล่อง บริเวณบ้านห้วยปันจ๊อย 
หมู่ท่ี ๒ ต าบลหนองยวง 
อ าเภอเวียงหนองล่อง       
จังหวัดล าพูน 
(ถนนถ่ายโอนฯ)

เพ่ือแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนให้แก่
ประชาชนได้สัญจรไป
มาสะดวกปลอดภัย

กว้าง 7 เมตร
 ยาว 1,260 
เมตร หรือมี
พ้ืนท่ีผิวจราจร
ไม่น้อยกว่า 
8,820 
ตารางเมตร

  -   -   - 3,117,000   -  มีการ
ปรับปรุง
ซ่อมแซมถนน
 ตามแบบ
แปลน จ านวน
 1 สาย

ประชาชนได้
ใช้ถนนท่ีได้
มาตรฐาน
สะดวกและ
ปลอดภัย

กองช่าง

-            -            -            5,749,000 รวม  2 โครงการ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)  เพ่ิมเติม คร้ังท่ี  1/2564 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน 4



 
แบบ  ผ. 03 
บัญชคีรุภัณฑ์ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 
เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2564 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 
 
 
 
 



(แบบ ผ.0๓)

เป้าหมาย หน่วยงาน
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)  ปี 2561

(บาท)
 ปี 2562

(บาท)
 ปี 2563 

(บาท)
 ปี 2564 

(บาท)
 ปี 2565

(บาท)
รับผิดชอบ

หลัก
1 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จัดซ้ือกล้องถ่ายภาพความร้อน

ส าหรับตรวจวัดอุณหภูมิ
ร่างกายบุคคล (Thermal  
Imager) จ านวน 2 เคร่ือง 
เคร่ืองละ 269,000 บาท 
ครุภัณฑ์ตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ กอง
มาตรฐานงบประมาณ 1 ส านัก
งบประมาณ ธันวาคม 2563

 -    -    - 538,000  -   ส านักปลัดฯ

2 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง

จัดซ้ือรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด
 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่
ต่ ากว่า 2,400 ซี.ซี. หรือก าลัง
เคร่ืองยนต์สูงสุดไม่ต่ ากว่า 110
 กิโลวัตต์ ขับเคล่ือน 4 ล้อ 
แบบดับเบ้ิลแค็บ จ านวน 1 คัน
 ครุภัณฑ์ตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ กอง
มาตรฐานงบประมาณ 1 ส านัก
งบประมาณ ธันวาคม 2563

1,092,000     กอง     
กิจการสภา

องค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน

บัญชีครุภัณฑ์

ประเภท
งบประมาณ

ท่ี แผนงาน หมวด

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)
เพ่ิมเติม  คร้ังท่ี 1/2564

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)  เพ่ิมเติม คร้ังท่ี  1/2564 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน 5



(แบบ ผ.0๓)

เป้าหมาย หน่วยงาน
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)  ปี 2561

(บาท)
 ปี 2562

(บาท)
 ปี 2563 

(บาท)
 ปี 2564 

(บาท)
 ปี 2565

(บาท)
รับผิดชอบ

หลัก
ประเภท

งบประมาณ
ท่ี แผนงาน หมวด

3 อุตสาหกรรมและการโยธา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง

จัดซ้ือรถบรรทุกน้ าดับเพลิงแบบ
เอนกประสงค์ พร้อมระบบ
อัดโฟม (ถังเหล่ียม) ตัวรถชนิด 
10 ล้อ เคร่ืองยนต์ดีเซลขนาด
ไม่น้อยกว่า 6 สูบ 4 จังหวะ    
 มีก าลังแรงม้าสูงสุดไม่น้อยกว่า
 240 แรงม้า มีตู้บรรทุกน้ า    
 มีปริมาตรความจุไม่น้อยกว่า 
12,000 ลิตร พร้อมถังบรรจุ
น้ ายาโฟม มีปริมาตรความจุไม่
น้อยกว่า 500 ลิตร จ านวน  1
 คัน ครุภัณฑ์นอกเหนือจาก
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์

-            -             - 7,500,000 -            กองช่าง

4 อุตสาหกรรมและการโยธา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จัดซ้ือโคมไฟถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์แบบประกอบในชุด
เดียวกัน แบบเสาก่ิงเด่ียว 
พร้อมติดต้ังภายในสนามกีฬา
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ล าพูน ต าบลในเมือง อ าเภอ
เมืองล าพูน จังหวัดล าพูน  
จ านวน 50 ชุด ๆ ละ 70,000
 บาท ครุภัณฑ์ตามบัญชี
นวัตกรรมไทย โดยส านัก
งบประมาณ ฉบับเพ่ิมเติม 
มิถุนายน 2563

-            -             - 3,500,000 -            กองช่าง

-            -            -            12,630,000 -            รวม  4  รายการ
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)  เพ่ิมเติม คร้ังท่ี  1/2564 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน 6




