
 

 

 
 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 
เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2564 

 
 
 
 
 

ของ 
องค์การบริหารส่วนจังหวดัลำพูน 

 

 

 

 
 
 

 

 



 
 

 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 
เรื่อง   ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2564 

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

 

  ด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ได้อนุมัติแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2564 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
ลำพูน ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ในคราวประชุม เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2564 โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ
จัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 22  เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการพิจารณาจัดสรร
งบประมาณต่อไป  

 

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) 
พ.ศ. 2561 ข้อ 24 จึงขอประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2564 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน มาเพื่อทราบ 
โดยทั่วกัน 

 

ทั้งนี้   ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป 
   

ประกาศ  ณ  วันที่  21  มิถุนายน พ.ศ. 2564 
 
 
 

(นายอนุสรณ์  วงศ์วรรณ) 
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 
 

 
 



เหตุผลและความจำเปน็ 

ด้วย 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    
   9. แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 1/2564  ประกาศใช้  ณ  วันที่  9 มีนาคม พ.ศ.2564                                                             

  “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 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 
และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น โดยแผนพัฒนา
สามารถแก้ไข เพ่ิมเติม หรือเปลี่ยนแปลงได้ตามความจำเป็นและความเหมาะสม โดยให้เป็นไปตามระเบียบนี้ 
  ข้อ 22 เพ่ือประโยชน์ของประชาชน การเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการตามข้ันตอน ดังนี้ 
   (1) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น จัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติม พร้อมเหตุผลและความจำเป็น       
เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
   (2) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่น พิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติม สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบล    
ให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติม ให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณาตามมาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหาร ส่วนตำบล    
พ.ศ. 2537 ด้วย  
    



  เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นท่ีเพ่ิมเติมได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าว ให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้
ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน นับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ 
   ข้อ 24 ให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้แผนพัฒนาที่อนุมัติแล้ว และนำไปปฏิบัติรวมทั้งแจ้งสภาท้องถิ่น คณะกรรมการบริหารงานจังหวัด
แบบบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และประกาศให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่ประกาศใช้ และปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อย
กว่าสามสิบวัน 
   ข้อ 25 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่าย
เพิ่มเติม และงบประมาณจากเงินสะสมในช่วงของแผนนั้น รวมทั้งวางแนวทางเพื่อให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ ตามโครงการพัฒนาที่กำหนดไว้ใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น                                                                                                                                                                       

เนื ่องจาก องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน มีความจำเป็นที ่จะต้องเพิ ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ ่น ตา มโครงการถวายเป็นพระราชกุศล  
เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (28 กรกฎาคม 2564) , โครงการเงินเหลือจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2564 , โครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชนบนพื้นฐานของโอกาสและศักยภาพของท้องถิ่น : ระดับพื้นที่ ของจังหวัดลำพูน , โครงการส่งเสริมอนุรักษ์
พลังงานและพลังงานทดแทนเศรษฐกิจฐานราก และโครงการพัฒนาตามอำนาจหน้าที่ เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับ ประชาชนในพื้นที่              
ให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนมากที่สุด จึงได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2564 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 
เพ่ือให้มีความเหมาะสม สอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของประชาชน และเพ่ือให้สามารถแก้ปัญหาความจำเป็น ทันต่อสถานการณ์ในปัจจุบัน อีกท้ังใช้เป็น
กรอบในการพิจารณาจัดสรรงบประมาณต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 
 

 
 แบบ  ผ.01 

บัญชสีรุปโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 

เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2564 
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 ได้มาตรฐานสากลโดยแนวคิด
ความย่ังยืน และเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม

รวม         -              -            -               -            -               -            -                       -            -               -            -                       -   
2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและ
ชุมชนท้องถ่ินให้เข้มแข็งบนรากฐานทุน
ทางวัฒนธรรมท้องถ่ินและความย่ังยืนเชิง
นิเวศ

 

2.1 แผนงำนบริหำรท่ัวไป 1 87,760 1 87,760

รวม         -              -            -               -            -               -   1             87,760          -               -   1             87,760

3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาผังเมืองและ
โครงสร้างพ้ืนฐานเช่ือมกลุ่มจังหวัด     
เพ่ือรองรับการพัฒนาเมืองในอนาคต

3.1 แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ 8 25,505,000         8 25,505,000

รวม         -              -            -               -            -               -   8 25,505,000                  -     - 8 25,505,000         

รวมท้ังส้ิน        -             -            -     -          -               -   9     25,592,760          -     - 9     25,592,760

ปี  2564 ปี  2565 รวม  5  ปี

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2561 – 2565)

เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2/2564
องค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน

ยุทธศาสตร์ ปี  2561 ปี  2562 ปี  2563

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



 
 
 

แบบ  ผ.02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา  

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 
เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2564 

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 
 

 
 

 

 

 

 

 



(แบบ ผ.02)

   2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและชุมชนท้องถ่ินให้เข้มแข็ง บนรากฐานทุนทางวัฒนธรรมชุมชนท้องถ่ินและความย่ังยืนเชิงนิเวศ

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตโครงการ) ปี 2561
(บาท)

ปี 2562
(บาท)

  ปี 2563
(บาท)

ปี 2564
(บาท)

ปี 2565
(บาท)

(KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
หลัก

1 ขยายผลการพัฒนาเศรษฐกิจ
ฐานราก ฟางข้าวสร้างรายได้
 สู่ชุมชน

1. เพ่ือเพ่ิมรายได้ให้ และ
สร้างอาชีพกับกลุ่มเกษตรกร 
2. ลดการเผาตอซังข้าวท่ี
ก่อให้เกิดปัญหาหมอกควัน 
และฝุ่น PM 2.5

กลุ่มเกษตรกรมีความรู้
ความเข้าใจใน
กระบวนการแปรรูป
ผลิตภัณฑ์จากฟางข้าว 
กลุ่มเป้าหมาย 4 กลุ่ม 
ได้แก่                        
1. วิสาหกิจชุมชนข้าว
แปลงใหญ่อ าเภอป่าซาง  
2.วิสาหกิจชุมชนนาแปลง
ใหญ่อ าเภอบ้านธิ         
3.ศูนย์ข้าวชุมชนบ้านสัน
คะยอม ต าบลป่าสัก 
อ าเภอเมืองล าพูน จังหวัด
ล าพูน                      
4.ศูนย์ข้าวชุมชนบ้านทา
สบเส้า ต าบลทาสบเส้า 
อ าเภอแม่ทา จังหวัดล าพูน

  -   -   -          87,760   - มีการรวมกลุ่ม
สร้างผลิตภัณฑ์
จากฟางข้าว ท า
รายได้ให้กับชุมชน

เกษตรกรสามารถ
สร้างรายได้จาก
ผลิตภัณฑ์ตาม
โครงการดังกล่าว

ส านักปลัดฯ

-          -          -           87,760         

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2561 – 2565)
เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2/2564

องค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 5 เมืองแห่งคุณภาพชีวิต

รวม  ๑ โครงการ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน ท่ี ๒

        2.1 แผนงานบริหารท่ัวไป

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา
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(แบบ ผ.0๒)

   3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาผังเมืองและโครงสร้างพ้ืนฐานเช่ือมกลุ่มจังหวัด เพ่ือรองรับการพัฒนาเมืองในอนาคต 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตโครงการ) ปี 2561
(บาท)

ปี 2562
(บาท)

  ปี 2563
(บาท)

ปี 2564
(บาท)

ปี 2565
(บาท)

(KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
หลัก

1 โครงการจัดต้ังสถานีน้้าด่ืม
พัชรธรรม (แห่งท่ี 2 )        
ถวายเป็นพระราชกุศลเน่ือง
ในวันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 28 กรกฎาคม 2564

1. เพ่ือถวายเป็นพระราชกุศล
เน่ืองในวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม
 2564                          
 2. เพ่ือให้ประชาชนมีน้้าด่ืม
ท่ีสะอาดและได้มาตรฐาน
สาธารณสุข ส้าหรับการ
บริโภคในชีวิตประจ้าวัน       
  3. เพ่ือช่วยเหลือประชาชน
ในการลดค่าใช้จ่ายใน
ครัวเรือน เน่ืองจากได้รับ
ผลกระทบจากการแพร่
ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโค
โรนา 2019 (COVID-19)

 มีอาคารเพ่ือติดต้ังเคร่ือง
กรองน้้าผลิตน้้าด่ืม ขนาด
 6 x 9 เมตร จ้านวน 1 
หลัง ณ วัดป่าพุทธพจน์
หริภุญไชย (ธรรมยุต) ใน
พระราชูปถัมภ์ ต้าบลต้น
ธง อ้าเภอเมืองล้าพูน 
จังหวัดล้าพูน

  -   -   -           499,000   - ประชาชนในพ้ืนท่ี
จังหวัดล้าพูนมีน้้าด่ืมท่ี
สะอาด และได้มาตรฐาน
สาธารณสุข ส้าหรับการ
บริโภคอย่างเพียงพอ

ประชาชนในพ้ืนท่ี
จังหวัดล้าพูน มีน้้าด่ืม
สะอาด และได้
มาตรฐานสาธารณสุข
 ส้าหรับการบริโภคใน
ชีวิตประจ้าวัน         
มีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน

กองช่าง

วัตถุประสงค์

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2561 – 2565)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน
เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2/2564

งบประมาณและท่ีผ่านมา

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน ท่ี 3

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  2 เมืองหัตถ นวัตกรรม สร้างสรรค์  5 เมืองแห่งคุณภาพชีวิต

        3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ
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(แบบ ผ.0๒)
   3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาผังเมืองและโครงสร้างพ้ืนฐานเช่ือมกลุ่มจังหวัด เพ่ือรองรับการพัฒนาเมืองในอนาคต 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตโครงการ) ปี 2561
(บาท)

ปี 2562
(บาท)

  ปี 2563
(บาท)

ปี 2564
(บาท)

ปี 2565
(บาท)

(KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
หลัก

วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา
        3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ

2 ปรับปรุงและต่อเติมสนาม
กีฬากลางองค์การบริหารส่วน
จังหวัดล้าพูน

เพ่ือให้มีอาคารและพ้ืนท่ี
ภายในสนามกีฬากลางท่ีมี
ความพร้อม และมีความ
ปลอดภัย สามารถรองรับการ
จัดแข่งขันกีฬาได้

อาคารและพ้ืนท่ีภายใน
สนามกีฬากลางได้รับการ
ปรับปรุงตามแบบแปลน 
จ้านวน 1 งาน

  -   -   -        1,117,000   - มีการปรับปรุงและต่อ
เติมสนามกีฬากลาง
องค์การบริหารส่วน
จังหวัดล้าพูนตามแบบ
แปลน

อาคารและพ้ืนท่ีใน
สนามกีฬากลางได้รับ
การปรับปรุงและต่อ
เติมเพ่ือให้พร้อมใช้
งาน และมีความ
ปลอดภัย

กองช่างและ
กองการศึกษา

3 ก่อสร้างรางระบายน้้า ภายใน
สนามกีฬากลางองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดล้าพูน

เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหา
การระบายน้้าภายในสนาม
กีฬากลางองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดล้าพูน

กว้าง 0.50 เมตร ยาว 
514 เมตร (พร้อมฝาปิด
รางคอนกรีตเสริมเหล็ก)

  -   -   -        2,337,000   - มีการก่อสร้างรางระบาย
น้้าท่ีได้มาตรฐาน ตาม
แบบแปลน

มีทางระบายน้้าท่ีได้
มาตรฐาน ลดปัญหา
น้้าท่วมขังภายใน
พ้ืนท่ีสนามกีฬา

กองช่างและ
กองการศึกษา
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(แบบ ผ.0๒)
   3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาผังเมืองและโครงสร้างพ้ืนฐานเช่ือมกลุ่มจังหวัด เพ่ือรองรับการพัฒนาเมืองในอนาคต 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตโครงการ) ปี 2561
(บาท)

ปี 2562
(บาท)

  ปี 2563
(บาท)

ปี 2564
(บาท)

ปี 2565
(บาท)

(KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
หลัก

วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา
        3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ

4 ก่อสร้างห้องพักพนักงาน
รักษาความปลอดภัย (ป้อม
ยาม) ซุ้มบริการจ้าหน่าย
อาหาร และลานคอนกรีต
อเนกประสงค์ สนามกีฬา
กลางองค์การบริหารส่วน
จังหวัดล้าพูน

1.เพ่ือเป็นการบริการ
ประชาชนท่ีมาใช้บริการมี
ความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน                       
2.เพ่ือเป็นบริการประชาชน
ให้มีความสะดวกสบายใน
การซ้ืออาหารและเคร่ืองด่ืม 
 3.ให้มีลานอเนกประสงค์
ส้าหรับประชาชนในการจัด
กิจกรรมต่าง ๆ เพ่ิมมากข้ึน

ห้องพักพนักงานรักษา
ความปลอดภัย (ป้อมยาม)
 จ้านวน 1 ซุ้ม และซุ้ม
บริการจ้าหน่ายอาหาร 
ขนาด 2 x 2 เมตร 
จ้านวน 10 ซุ้ม  และลาน
อเนกประสงค์ กว้าง 14 
เมตร ยาว 60 เมตร

  -   -   -           935,000   - มีการก่อสร้างห้องพัก
พนักงานรักษาความ
ปลอดภัย (ป้อมยาม)   
ซุ้มบริการจ้าหน่าย
อาหาร และลาน
คอนกรีตอเนกประสงค์ 
สนามกีฬากลางองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดล้าพูน
 ตามแบบแปลน

1.มีห้องพักพนักงาน
รักษาความปลอดภัย 
(ป้อมยาม) ท่ีได้
มาตรฐานตามแบบ
แปลน                  
2.มีซุ้มจ้าหน่าย
อาหารและเคร่ืองด่ืม
ส้าหรับประชาชนท่ีมา
ใช้บริการ             
3.มีลาน
อเนกประสงค์ส้าหรับ
ประชาชนใช้ใน
กิจกรรมต่าง ๆ

กองช่างและ
กองการศึกษา

5 ก่อสร้างลานจัดกิจกรรม
บริเวณหน้าอาคารเรียนร่ม
ตะแบก โรงเรียนบ้านป่าป๋วย

เพ่ือให้นักเรียนมีลาน
อเนกประสงค์ส้าหรับใช้ใน
การจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของ
โรงเรียนเพ่ิมมากข้ึน

ขนาดกว้าง 20 เมตร ยาว
 40 เมตร

  -   -   -           490,000   - มีการก่อสร้างลานจัด
กิจกรรมบริเวณหน้า
อาคารเรียนร่มตะแบก 
โรงเรียนบ้านป่าป๋วย     
 ท่ีได้มาตรฐาน ตามแบบ
แปลน

มีลานอเนกประสงค์
ส้าหรับใช้ในการจัด
กิจกรรมต่าง ๆ ของ
โรงเรียนเพ่ิมมากข้ึน

กองช่างและ
กองการศึกษา
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(แบบ ผ.0๒)
   3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาผังเมืองและโครงสร้างพ้ืนฐานเช่ือมกลุ่มจังหวัด เพ่ือรองรับการพัฒนาเมืองในอนาคต 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตโครงการ) ปี 2561
(บาท)

ปี 2562
(บาท)

  ปี 2563
(บาท)

ปี 2564
(บาท)

ปี 2565
(บาท)

(KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
หลัก

วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา
        3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ

6 ก่อสร้างถนนลาดยางผิว
จราจรแอสฟัลท์คอนกรีต
พร้อมระบบระบายน้้า คสล. 
สายทางเลียบล้าเหมืองจ่าแส้ 
ต้าบลในเมือง เช่ือมต้าบล
เหมืองง่า อ้าเภอเมืองล้าพูน 
จังหวัดล้าพูน

เพ่ือแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนให้แก่ ประชาชนได้
สัญจรไปมาสะดวกปลอดภัย

กว้าง 5 เมตร ยาว 880 
เมตร

  -   -   -      19,281,000   - มีการก่อสร้างถนนตาม
แบบแปลน จ้านวน 1 
สาย

ประชาชนได้ใช้ถนนท่ี
ได้มาตรฐานสะดวก
และปลอดภัย

กองช่าง

7 จ้างท้าระบบสูบน้้าพลังงาน
แสงอาทิตย์ส้าหรับบ่อบาดาล

เพ่ือเป็นการลดค่าใช้จ่ายใน
ครัวเรือนของเกษตรกร

โซลาเซลล์ขนาด 2.5 
กิโลวัตต์ พร้อมถังพักน้้า
ขนาดบรรจุ 20 ลบม. 
ราคา 423,000 บาท 
พ้ืนท่ีด้าเนินการ  หมู่ท่ี 4 
ต้าบลท่าตุ้ม อ้าเภอป่าซาง
 จังหวัดล้าพูน

  -   -   -           423,000   - เกษตรกรมีเทคโนโลยี
พลังงานแสงอาทิตย์ มา
ใช้ในการเกษตร เพ่ือ
ช่วยลดค่าใช้จ่าย และ
สามารถมีน้้าใช้ได้ตลอดปี

เกษตรกรสามารถลด
ค่าใช้จ่ายในครัวเรือน
 และมีน้้าใช้ได้ตลอดปี

กองช่าง

8 จ้างท้าระบบสูบน้้าพลังงาน
แสงอาทิตย์ส้าหรับบ่อบาดาล

เพ่ือเป็นการลดค่าใช้จ่ายใน
ครัวเรือนของเกษตรกร

โซลาเซลล์ขนาด 2.5 
กิโลวัตต์ พร้อมถังพักน้้า
ขนาดบรรจุ 20 ลบม.  
ราคา 423,000 บาท 
พ้ืนท่ีด้าเนินการ  หมู่ท่ี 8 
 ต้าบลท่าตุ้ม อ้าเภอป่า
ซาง จังหวัดล้าพูน

  -   -   -           423,000   - เกษตรกรมีเทคโนโลยี
พลังงานแสงอาทิตย์ มา
ใช้ในการเกษตร เพ่ือ
ช่วยลดค่าใช้จ่าย และ
สามารถมีน้้าใช้ได้ตลอดปี

เกษตรกรสามารถลด
ค่าใช้จ่ายในครัวเรือน
 และมีน้้าใช้ได้ตลอดปี

กองช่าง

-          -          -             25,505,000     รวม  8 โครงการ
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แบบ  ผ. 03 
บัญชคีรุภัณฑ์ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 
เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2564 

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 อุตสาหกรรมและการโยธา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์อ่ืน ๆ จัดซ้ือซุ้มเฉลิมพระเกียรติฯ 

พร้อมติดต้ังพระบรมฉายา
ลักษณ์พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลท่ี 10 ขนาด 
2.5x4 เมตร บริเวณอาคาร
สถานีน้้าด่ืมพัชรธรรม (แห่งท่ี 2)
 หน้าวัดป่าพุทธพจน์หริภุญไชย 
(ธรรมยุต) ในพระราชูปถัมภ์ 
ต้าบลต้นธง อ้าเภอเมืองล้าพูน 
จังหวัดล้าพูน จ้านวน 1 ซุ้ม 
ครุภัณฑ์นอกเหนือจากบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์

 -    -    - 50,000  -   กองช่าง

หมวด ประเภท
งบประมาณ

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

เพ่ิมเติม  คร้ังท่ี 2/2564
องค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน

ท่ี แผนงาน

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2/2564 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดล้าพูน 7



(แบบ ผ.0๓)

เป้าหมาย หน่วยงาน
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)  ปี 2561

(บาท)
 ปี 2562

(บาท)
 ปี 2563 

(บาท)
 ปี 2564 

(บาท)
 ปี 2565

(บาท)
รับผิดชอบ

หลัก
หมวด ประเภท

งบประมาณ
ท่ี แผนงาน

2 อุตสาหกรรมและการโยธา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จัดซ้ือโคมไฟถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์แบบประกอบในชุด
เดียวกัน แบบเสาก่ิงเด่ียว พร้อม
ติดต้ัง บนถนนสายทาง ลพถ.
10014 ถนนเลียบรางรถไฟ
เชียงใหม่ - ล้าพูน (ถนนถ่ายโอน)
 จ้านวน 12 ชุด ๆ ละ 70,000
 บาท ครุภัณฑ์ตามบัญชี
นวัตกรรมไทย โดยส้านัก
งบประมาณ ฉบับเพ่ิมเติม 
มิถุนายน 2563

840,000 กองช่าง

3 อุตสาหกรรมและการโยธา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จัดซ้ือโคมไฟถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์แบบประกอบในชุด
เดียวกัน แบบเสาก่ิงเด่ียว พร้อม
ติดต้ัง บนถนนสายทาง ลพถ.
10004 สายบ้านสะแล่ง - บ้าน
ศรีบัวบาน อ้าเภอเมืองล้าพูน 
จังหวัดล้าพูน (ถนนถ่ายโอน) 
จ้านวน 12 ชุด ๆ ละ 70,000
 บาท ครุภัณฑ์ตามบัญชี
นวัตกรรมไทย โดยส้านัก
งบประมาณ ฉบับเพ่ิมเติม 
มิถุนายน 2563

-            -             - 840,000 -            กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2/2564 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดล้าพูน 8



(แบบ ผ.0๓)

เป้าหมาย หน่วยงาน
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)  ปี 2561

(บาท)
 ปี 2562

(บาท)
 ปี 2563 

(บาท)
 ปี 2564 

(บาท)
 ปี 2565

(บาท)
รับผิดชอบ

หลัก
หมวด ประเภท

งบประมาณ
ท่ี แผนงาน

4 อุตสาหกรรมและการโยธา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จัดซ้ือโคมไฟถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์แบบประกอบในชุด
เดียวกัน แบบเสาก่ิงเด่ียว พร้อม
ติดต้ัง บนถนนสายทาง ลพถ.
10012 สายลพ 2047 บ้าน
วังไฮ - บ้านหนองซิว อ้าเภอ
เมืองล้าพูน จังหวัดล้าพูน (ถนน
ถ่ายโอน) จ้านวน 12 ชุด ๆ ละ 
70,000 บาท ครุภัณฑ์ตาม
บัญชีนวัตกรรมไทย โดยส้านัก
งบประมาณ ฉบับเพ่ิมเติม 
มิถุนายน 2563

-            -             - 840,000 -            กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2/2564 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดล้าพูน 9



(แบบ ผ.0๓)

เป้าหมาย หน่วยงาน
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)  ปี 2561

(บาท)
 ปี 2562

(บาท)
 ปี 2563 

(บาท)
 ปี 2564 

(บาท)
 ปี 2565

(บาท)
รับผิดชอบ

หลัก
หมวด ประเภท

งบประมาณ
ท่ี แผนงาน

5 อุตสาหกรรมและการโยธา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จัดซ้ือโคมไฟถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์แบบประกอบในชุด
เดียวกัน แบบเสาก่ิงเด่ียว พร้อม
ติดต้ัง บนถนนสายทาง ลพถ.
10021 บ้านหนองยวง - เหล่า
ป่าก๋อย  ต้าบลหนองยวง อ้าเภอ
เวียงหนองล่อง จังหวัดล้าพูน 
(ถนนถ่ายโอน) จ้านวน 14 ชุด ๆ
 ละ 70,000 บาท ครุภัณฑ์
ตามบัญชีนวัตกรรมไทย โดย
ส้านักงบประมาณ ฉบับเพ่ิมเติม 
มิถุนายน 2563

-            -             - 980,000 -            กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2/2564 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดล้าพูน 10



(แบบ ผ.0๓)

เป้าหมาย หน่วยงาน
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)  ปี 2561

(บาท)
 ปี 2562

(บาท)
 ปี 2563 

(บาท)
 ปี 2564 

(บาท)
 ปี 2565

(บาท)
รับผิดชอบ

หลัก
หมวด ประเภท

งบประมาณ
ท่ี แผนงาน

6 อุตสาหกรรมและการโยธา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ก่อสร้าง จัดซ้ือระบบผลิตน้้าประปา 
(Water Treatment System) 
POG ระบบขนาดใหญ่ L รองรับ
 121 - 300 ครัวเรือน ก้าลัง
การผลิต 10 ลบม./ชม. สถานท่ี
ติดต้ัง หมู่ท่ี 2 ต้าบลศรีบัวบาน
 ,หมู่ท่ี 9 ต้าบลอุโมงค์ ,หมู่ท่ี 11
 ต้าบลมะเขือแจ้ ,หมู่ท่ี 15 
ต้าบลป่าสัก อ้าเภอเมืองล้าพูน 
จังหวัดล้าพูน  ครุภัณฑ์ตาม
บัญชีนวัตกรรมไทย โดยส้านัก
งบประมาณ ฉบับเพ่ิมเติม 
กุมภาพันธ์ 2564

-            -             - 20,800,000 -            กองช่าง

7 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์อ่ืน ๆ จัดซ้ือหม้อแรงดันอเนกประสงค์ 
autoclave จ้านวน 4 เคร่ือง ๆ 
ละ 225,000 บาท ครุภัณฑ์
นอกเหนือจากบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์

-            -             - 900,000 -            ส้านักปลัดฯ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2/2564 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดล้าพูน 11



(แบบ ผ.0๓)

เป้าหมาย หน่วยงาน
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)  ปี 2561

(บาท)
 ปี 2562

(บาท)
 ปี 2563 

(บาท)
 ปี 2564 

(บาท)
 ปี 2565

(บาท)
รับผิดชอบ

หลัก
หมวด ประเภท

งบประมาณ
ท่ี แผนงาน

8 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์อ่ืน ๆ จัดซ้ือชุดเคร่ืองมือข้ึนรูปบรรจุ
ภัณฑ์เย่ือกระดาษข้ึนรูปแบบอัด
ร้อน จ้านวน 4 ชุด ๆ ละ 
197,950 บาท ประกอบด้วย 
1.เคร่ืองอัด จ้านวน 1 เคร่ือง ๆ 
ละ 90,950 บาท 2. โมลด์ 
จ้านวน 4 แบบ แบบละ 
26,750 บาท เป็นเงิน 
107,000 บาท ครุภัณฑ์
นอกเหนือจากบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์

-            -            -            791,800 -            ส้านักปลัดฯ

9 อุตสาหกรรมและการโยธา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์อ่ืน ๆ จัดซ้ือระบบสูบน้้าพลังงาน
แสงอาทิตย์ แบบเคล่ือนท่ี 320
 W.  จ้านวน 1 ระบบ ราคา 
21,500 บาท  สถานท่ีใช้งาน 
หมู่ท่ี 3 ต้าบลก้อ อ้าเภอล้ี 
จังหวัดล้าพูน ครุภัณฑ์
นอกเหนือจากบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์

-            -            -            21,500 -            กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2/2564 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดล้าพูน 12



(แบบ ผ.0๓)

เป้าหมาย หน่วยงาน
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)  ปี 2561

(บาท)
 ปี 2562

(บาท)
 ปี 2563 

(บาท)
 ปี 2564 

(บาท)
 ปี 2565

(บาท)
รับผิดชอบ

หลัก
หมวด ประเภท

งบประมาณ
ท่ี แผนงาน

10 อุตสาหกรรมและการโยธา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์อ่ืน ๆ จัดจ้างท้าระบบอบแห้ง
แสงอาทิตย์ ขนาด 6x8.2 เมตร
 จ้านวน 1 ระบบ ราคา 
264,879 บาท สถานท่ีติดต้ัง 
หมู่ท่ี 1 ต้าบลก้อ อ้าเภอล้ี 
จังหวัดล้าพูน ครุภัณฑ์
นอกเหนือจากบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์

-            -            -            264,879 -            กองช่าง

11 อุตสาหกรรมและการโยธา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์อ่ืน ๆ จัดจ้างท้าระบบผลิตไฟฟ้าจาก
พลังงานแสงอาทิตย์ (Off Grid) 
ส้าหรับบ้านพักอาศัย (เรือนแพ) 
แบบไม่เกิน 600 W./หลัง 
ส้าหรับ 5 ครัวเรือน ราคา 
204,850 บาท พ้ืนท่ีด้าเนินการ
  หมู่ท่ี 3 และหมู่ท่ี 4  ต้าบลก้อ
 อ้าเภอล้ี จังหวัดล้าพูน ครุภัณฑ์
นอกเหนือจากบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์

-            -            -            204,850 -            กองช่าง

-            -            -            26,533,029 -            รวม  11  รายการ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2/2564 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดล้าพูน 13
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