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บทนำ 
การจัดทำแผนการดำเนินงาน 

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

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

และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น และแผนการดำเนินงาน 

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

 แผนการดำเนินงาน หมายความว่า แผนการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่แสดงถึงรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาและ
กิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้น 

   สำหรับ แผนการดำเนินงาน นั้น มีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนา และกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้น แผนการดำเนินงานเป็นเอกสารที่ระบุแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมทั้งหมดที่จะดำเนินการในปีงบประมาณนั้น  
ทำให้แนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณนั้นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น มีการประสานและบูรณาการการทำงาน
กับหน่วยงาน และการจำแนกรายละเอียดต่าง ๆ ของแผนงาน/โครงการในแผนการดำเนินงานจะทำให้การติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปีมีความสะดวกมากขึ้น  
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วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน 
  1. เพ่ือรวบรวมและแสดงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการ ทีด่ำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้น 
  2. เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้นให้มีความชัดเจนในการปฏิบัติงานมากข้ึน 
  3. เพ่ือให้การติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปีมีความสะดวกมากข้ึน 
 
ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน 

 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 และ (ฉบับที่ 3) 
พ.ศ.2561 หมวด 5 การนำแผนพัฒนาท้องถิน่ไปปฏิบัติ 

  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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ขั้นตอนการจัดทำแผน 
 

    
    คณะกรรมการสนับสนุนการ 
    จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 
    คณะกรรมการสนับสนุนการ 
    จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 
    คณะกรรมการสนับสนุนการ 
    จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 
    คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
 
 
 
     
                          

ผู้บริหารทอ้งถิ่น 
 
 
 

 

 

 

รวบรวมโครงการ/กิจกรรม 

จัดทำร่างแผนการดำเนินงาน 

เสนอร่างแผนการดำเนินงาน 

พิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน 

เสนอร่างฯ ต่อผู้บริหารท้องถิ่น 

ผู้บริหารท้องถิ่นให้ความเห็นชอบ 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ทอ้งถ่ินท 

หน่วยงานอื่น 

ประกาศใช้ 
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ระยะเวลาในการจัดทำแผนการดำเนินงาน 
 แผนการดำเนินงาน ต้องจัดทำให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที ่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม 

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

 

 

 

 

 

 



 
 
 

บัญชีสรปุข้อมูล 
จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

องค์การบริการบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 
(แบบ ผด.01) 
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บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 
 

ลำดับที ่ ประเภท 
จำนวน
โครงการ 

ที่ดำเนินการ 

คิดเป็นร้อยละ
ของโครงการ

ทั้งหมด 

จำนวน
งบประมาณ 

คิดเป็นร้อยละของ
โครงการทั้งหมด 

หน่วยงานรบัผิดชอบหลัก 

1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาบนศักยภาพ 3 ด้าน อุตสาหกรรม เกษตร วัฒนธรรม ให้ได้มาตรฐานสากล โดยแนวคิดความยั่งยืนและเป็นมติรต่อสิ่งแวดล้อม 

 - แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 10  76.92   3,310,200   35.55  สำนักปลดัฯ 

 - แผนงานการเกษตร 3  23.08   6,000,000   64.45  สำนักปลดั,กองสาธารณสุข 

รวม 13 100.00 9,310,200 100.00  

2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและชุมชนท้องถิน่ให้เข้มแข็ง บนรากฐานทนุทางวัฒนธรรมชุมชนท้องถิน่และความยั่งยนืเชิงนิเวศ 

 - แผนงานบริหารงานท่ัวไป 9 16.67  6,300,000  13.56 สำนักงานเลขาฯ,กองยทุธศาสตร์ฯ,กองคลัง,
กองการเจ้าหน้าที ่

 - แผนงานสร้างรักษาความสงบภายใน 1 1.85  1,000,000  2.15 สำนักปลดัฯ 

 - แผนงานการศึกษา 17 31.48  17,625,970  37.94 กองการศึกษาฯ 

 - แผนงานสาธารณสุข 4 7.40  4,800,000  10.33 กองสาธารณสุข 

 - แผนงานสังคมสงเคราะห ์ 3 5.56  1,500,000  3.23 สำนักปลดั 

 - แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 5 9.26  4,528,200  9.75 สำนักปลดั,กองสาธารณสุข 

 - แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 15 27.78  10,700,000  23.04 สำนักปลดัฯ,กองการศึกษาฯ 

รวม 55 100.00  46,454,170 100.00  

แบบ ผด.01 
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บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 
 

ลำดับที ่ ประเภท 
จำนวน
โครงการ 

ที่ดำเนินการ 

คิดเป็นร้อยละ
ของโครงการ

ทั้งหมด 

จำนวน
งบประมาณ 

คิดเป็นร้อยละของ
โครงการทั้งหมด 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 

3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาผังเมืองและโครงสร้างพ้ืนฐานเชื่อมกลุม่จงัหวัด เพ่ือรองรับการพัฒนาเมืองในอนาคต  

 - แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา 35 100.00 81,027,000 100.00 กองช่าง 

รวม 35 100.00 81,027,000 100.00  

รวมท้ังสิ้น 102 100.00  136,791,370  100.00  

 

แบบ ผด.01 



 
 
 
 
 
 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

องค์การบริการบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 
(แบบ ผด.02) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 
 

7 

 

 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการดำเนนิงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน  
 

ลำดับ
ที่ 

แผนพัฒนา
ท้องถิ่น  

รายการที/่หน้า 

หน้า
ข้อบัญญัติ  

รายการที/่หน้า 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของ

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

ที่ตั้งไว ้
งบดำเนินการ สถานที่ดำเนินการ หน่วย

ดำเนินการ 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

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

ยุทธศาสตร์จังหวดัที่ 1 เมืองทีเ่ป็นมติรกับสิ่งแวดล้อม 2 เมืองหัตถ นวตักรรม สร้างสรรค์ 3 เมืองเกษตรสีเขยีว 4 เมืองจดุหมายปลายทางแห่งการท่องเที่ยวเชิงประสบการณ์วัฒนธรรม 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจบนศักยภาพ 3 ดา้น อุตสาหกรรม เกษตร วัฒนธรรม ไดม้าตรฐานสากล โดยแนวคิดความยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

 - แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

1 เปลี่ยนแปลง 
ครั้งที่ 

3/2564 
1/2 

01/269 โครงการส่งเสริม
พัฒนาคุณภาพ
ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น 
และพัฒนาระบบ
ตรวจสอบมาตรฐาน
สินค้าสิ่งบ่งชี้ทาง
ภูมิศาสตร์ (GI)  
ขององค์การบริการ
ส่วนจังหวัดลำพูน 

1. ขออนุมัติโครงการ 1,000,000  องค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดลำพูน 

สำนักปลัดฯ             

2. กิจกรรมตรวจสอบ
มาตรฐานสินค้าสิ่งบ่งชี้
ทางภูมิศาสตร์  (GI)  
ผ้าไหมยกดอกลำพูน  

 500,000 สถาบันผ้าทอมอื/พื้นที่
จังหวัดลำพูน 

             

3. กิจกรรมโครงการ
ตรวจสอบมาตรฐานสินค้า
สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) 
ลำไยเบี้ยวเขียวลำพูน   
 

 500,000 พื้นที่จังหวัดลำพูน              

4. ติดตามและประเมินผล                 

2 11/122 04/272 โครงการเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์
ผลิตภัณฑ์ภายใต้สิ่ง
บ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ 
(GI) และสินค้า 
OTOP จังหวัดลำพูน 
ทั้งในและต่างประเทศ 
 

1. ขออนุมัติโครงการ 
และดำเนินการตาม
ระเบียบพัสดุ 

500,000  องค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดลำพูน  

และ 8 อำเภอในพื้นที่
จังหวัดลำพูน 

สำนักปลัดฯ             

2. เร่ิมดำเนินการจัด
กิจกรรม 

 500,000               

3. ติดตามและประเมินผล                 

 
 
 

                    

แบบ ผด.02 
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ลำดับ
ที่ 

แผนพัฒนา
ท้องถิ่น  

รายการที/่หน้า 

หน้า
ข้อบัญญัติ  

รายการที/่หน้า 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของ

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

ที่ตั้งไว ้
งบดำเนินการ สถานที่ดำเนินการ หน่วย

ดำเนินการ 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

 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 แผนฯ 
เพิ่มเติม 
ครั้งที่ 

3/2564 
1/3 

06/274 โครงการส่งเสริม
พัฒนายกระดบัสินค้า
จากภูมิปัญญาทอ้งถิ่น 
ผลิตภัณฑ์ชุมชน 
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
ฐานรากสู่ความยั่งยืน 
ประจำป ีพ.ศ.2565 
 

1. ขออนุมัติโครงการ 
และดำเนินการตาม
ระเบียบพัสด ุ

500,000  องค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดลำพูน 

สำนักปลัดฯ             

2. เร่ิมดำเนินการจัด
กิจกรรม 

 500,000               

3. ติดตามและประเมินผล                 

4 แผนฯ 
เปลี่ยนแปลง 

ครั้งที่ 
3/2564 

4/4 

01/276 อุดหนุนเทศบาล
ตำบลศรบีัวบาน  
ในการดำเนินงาน 
ตามโครงการจัดงาน
มหกรรมเฟอร์นิเจอร์
บ้านม้าแฟร์ของดี
จังหวัดลำพูน 

1. แจ้งหน่วยงานที่ขอรับ
เงินอุดหนุน 

240,000  ตำบลศรีบัวบาน  
อำเภอเมืองลำพูน 

สำนักปลัดฯ             

2. ขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน
อุดหนุน/ลงนามบันทึก
ข้อตกลง การรับเงิน
อุดหนุน/แต่งต้ัง
คณะกรรมการติด 
ตามและประเมินผลฯ 
 

 240,000               

3. ติดตามและประเมินผล                 

5 เปลี่ยนแปลง 
ครั้งที่ 

3/2564 
5/5 

02/276 อุดหนุนเทศบาล
ตำบลแม่แรง  
ในการดำเนินงาน 
ตามโครงการจัดงาน
แต่งสี อวดลาย  
ผ้าฝ้ายดอนหลวง 

1. แจ้งหน่วยงานที่ขอรับ
เงินอุดหนุน 

160,000  ตำบลแม่แรง  
อำเภอปา่ซาง 

สำนักปลัดฯ             

2. ขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน
อุดหนุน/ลงนามบันทึก
ข้อตกลง การรับเงิน
อุดหนุน/แต่งต้ัง
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลฯ 
 

 160,000               

3. ติดตามและประเมินผล                 
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ลำดับ
ที่ 

แผนพัฒนา
ท้องถิ่น  

รายการที/่หน้า 

หน้า
ข้อบัญญัติ  

รายการที/่หน้า 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของ

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

ที่ตั้งไว ้
งบดำเนินการ สถานที่ดำเนินการ หน่วย

ดำเนินการ 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

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

6 เปลี่ยนแปลง 
ครั้งที่ 

3/2564 
7/6 

03/277 เงินอุดหนุนเทศบาล
ตำบลแม่แรง ในการ
ดำเนินงานตาม
โครงการสืบสาน
ตำนานฝ้ายงามหนอง
เงือก 

1. แจ้งหน่วยงานที่ขอรับ
เงินอุดหนุน 

110,000  ตำบลแม่แรง  
อำเภอปา่ซาง 

สำนักปลัดฯ             

2. ขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน
อุดหนุน/ลงนามบันทึก
ข้อตกลง การรับเงิน
อุดหนุน/แต่งต้ัง
คณะกรรมการติดตาม
และประเมนิผลฯ 
 

 110,000               

3. ติดตามและประเมินผล                 

7 เปลี่ยนแปลง 
ครั้งที่ 

3/2564 
8/6 

04/277 เงินอุดหนุนเทศบาล
ตำบลแม่แรง ในการ
ดำเนินงานตาม
โครงการบาติกงาม
พร้อม มัดย้อมงามตา 
งานผ้ากองงาม 

1. แจ้งหน่วยงานที่ขอรับ
เงินอุดหนุน 

80,000  ตำบลแม่แรง  
อำเภอปา่ซาง 

สำนักปลัดฯ             

2. ขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน
อุดหนุน/ลงนามบันทึก
ข้อตกลง การรับเงิน
อุดหนุน/แต่งต้ัง
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลฯ 
 

 80,000               

3. ติดตามและประเมินผล                 

8 เปลี่ยนแปลง 
ครั้งที่ 

3/2564 
6/5 

05/278 อุดหนุนเทศบาล
ตำบลเวียงยอง  
ในการดำเนินงาน 
ตามโครงการจัดงาน
เทศกาลผ้าทอและ
ของดีตำบลเวียงยอง 
ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ.2565       
(ครั้งที่ 13) 

1. แจ้งหน่วยงานที่ขอรับ
เงินอุดหนุน 

159,400  ตำบลเวียงยอง  
อำเภอเมืองลำพูน 

สำนักปลัดฯ             

2. ขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน
อุดหนุน/ลงนามบันทึก
ข้อตกลง การรับเงิน
อุดหนุน/แต่งต้ัง
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลฯ 
 

 159,400               

3. ติดตามและประเมินผล                 
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ลำดับ
ที่ 

แผนพัฒนา
ท้องถิ่น  

รายการที/่หน้า 

หน้า
ข้อบัญญัติ  

รายการที/่หน้า 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของ

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

ที่ตั้งไว ้
งบดำเนินการ สถานที่ดำเนินการ หน่วย

ดำเนินการ 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

 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 เปลี่ยนแปลง 
ครั้งที่ 

3/2564 
2/3 

07/279 เงินอุดหนุนเทศบาล
ตำบลป่าไผ่  
ในการดำเนินงาน 
ตามโครงการส่งเสริม
ผลผลิตมะม่วงมหา
ชนกของดีตำบลป่าไผ่ 

1. แจ้งหน่วยงานที่ขอรับ
เงินอุดหนุน 

160,800  ตำบลป่าไผ่ อำเภอลี ้ สำนักปลัดฯ             

2. ขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน
อุดหนุน/ลงนามบันทึก
ข้อตกลง การรับเงิน
อุดหนุน/แต่งต้ัง
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลฯ 

 160,800               

3. ติดตามและประเมินผล                 

10 เปลี่ยนแปลง 
ครั้งที่ 

3/2564 
3/3 

08/279 อุดหนุนเทศบาล
ตำบลทาทุ่งหลวง  
ในการดำเนินงาน 
ตามโครงการจัดงาน
ต้นกำเนิดไม้แกะสลัก
ของดีอำเภอแม่ทา 
ประจำป ี2565 

1. แจ้งหน่วยงานที่ขอรับ
เงินอุดหนุน 

400,000  ตำบลทาทุ่งหลวง  
อำเภอแม่ทา 

สำนักปลัดฯ             

2. ขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน
อุดหนุน/ลงนามบันทึก
ข้อตกลง การรับเงิน
อุดหนุน/แต่งต้ัง
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลฯ 

 400,000               

3. ติดตามและประเมินผล                 

รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชมุชน จำนวน 10 โครงการ 3,310,200 3,310,200  
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ลำดับ
ที่ 

แผนพัฒนา
ท้องถิ่น  

รายการที/่หน้า 

หน้า
ข้อบัญญัติ  

รายการที/่หน้า 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของ

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

ที่ตั้งไว ้
งบดำเนินการ สถานที่ดำเนินการ หน่วย

ดำเนินการ 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

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

 - แผนงานการเกษตร 

1 แผนฯ 
เพิ่มเติม 
ครั้งที่ 

3/2564 
1/5 

01/340 โครงการส่งเสริม
พัฒนาเกษตรกรรม 
อุตสาหกรรมแปรรูป 
ภายใต้หลกัเศรษฐกิจ
พอเพียงสู่เกษตรที่
ยั่งยืนบนวิถปีกติใหม่ 
ประจำป ีพ.ศ.2565 

1. กิจกรรมโครงการ
บูรณาการ 
ภาคเกษตรกรรมร่วมกับ
หน่วยงาน ภาคีเครอืข่าย
ภาครัฐกับประชาชน 

2,000,000 500,000 องค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดลำพูน 

สำนักปลัดฯ             

2. กิจกรรมส่งเสริม 
งานเกษตรกรรมโดย
บูรณาการร่วมกบัองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ๆ 

 500,000               

3. กิจกรรมโครงการ
อบรมการเรียนรู้  
การพัฒนาและส่งเสริม
การแปรรูปผลิตภัณฑ์
สินค้าเกษตรกรรม  
การจัดหาตลาดและ
ช่องทางการจำหน่ายพืช
ผลผลิตเกษตรกรรม 

 1,000,000               

4. ติดตามและประเมินผล                 

2 แผนฯ 
เพิ่มเติม 
ครั้งที่ 

3/2564 
2/5 

01/341 โครงการส่งเสริม 
และฟื้นฟูพื้นที่สีเขยีว 

1. ขออนุมัติโครงการ 1,000,000  องค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดลำพูน 

กอง
สาธารณสุข 

            

2. เชิญประชุมหน่วยงาน 
ราชการที่เกี่ยวข้อง เช่น 
สำนักงานทรัพยากร- 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
จังหวัดลำพูน,สำนกังาน
ป่าไม้จังหวัดลำพูน  

 5,000               

๓. สำรวจพื้นทีถ่นน 
ที่มีพื้นที่สำหรับการปลูก
ต้นไม้ และพื้นที่
สาธารณประโยชน ์

 100,000               
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ลำดับ
ที่ 

แผนพัฒนา
ท้องถิ่น  

รายการที/่หน้า 

หน้า
ข้อบัญญัติ  

รายการที/่หน้า 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของ

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

ที่ตั้งไว ้
งบดำเนินการ สถานที่ดำเนินการ หน่วย

ดำเนินการ 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

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

ในชุมชนเพื่อพิจารณา
ความเหมาะสม 
ของชนิดพันธุ์ไม้ที่ใช้ปลูก 
4. ดำเนินการจัดกจิกรรม  795,000               

๕. ติดตามผลการ
ดำเนินการ 

 100,000               

3 แผนฯ 
เพิ่มเติม 
ครั้งที่ 

3/2564 
3/5 

02/342 โครงการส่งเสริม 
พันธุ์สัตว์น้ำจืด 
เพื่อประชาชน 
ในจังหวัดลำพูน 

1. ขออนุมัติโครงการ 3,000,000  องค์การบริหารสว่น
จังหวัดลำพูน 

กอง
สาธารณสุข 

            

๒. เชิญประชุมหน่วยงาน 
ราชการที่เกี่ยวข้อง เช่น 
สำนักงานประมงฯ, 
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการ 
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดลำพูน  

 5,000               

๓. สำรวจพื้นทีแ่หล่งน้ำใน
ชุมชน แหล่งน้ำสาธารณะ
ที่เหมาะสมต่อการ
ดำเนินการเพื่อพิจารณา
ความเหมาะสมของชนิด
พันธุ์สัตว์น้ำจืด 

 100,000               

๔. ประสานงานหนว่ยงาน
ที่เกี่ยวขอ้งด้านพันธุ์สัตว์
น้ำจืดเพื่อขอความ
อนุเคราะห์สนับสนุน/
จัดซื้อพันธุ์สัตว์นำ้จืด 

 1,000,000               

5. ดำเนินการจัดกจิกรรม  1,795,000               

6. ติดตามผลการ
ดำเนินการ 

 100,000               

รวมแผนงานการเกษตร จำนวน 3 โครงการ 6,000,000 6,000,000  

รวมแผนงานตามยุทธศาสตร ์จำนวน 13 โครงการ 9,310,200 9,310,200  
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการดำเนนิงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 
 

ลำดับ
ที่ 

แผนพัฒนา
ท้องถิ่น  

รายการที/่หน้า 

หน้า
ข้อบัญญัติ  

รายการที/่หน้า 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของ

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

ที่ตั้งไว ้
งบดำเนินการ สถานที่ดำเนินการ หน่วย

ดำเนินการ 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

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

ยุทธศาสตร์จังหวดัที่ 2 เมืองหตัถ นวตักรรม สรา้งสรรค์ 4.เมืองแห่งจุดหมายปลายทางแห่งการท่องเที่ยวเชิงประสบการณ์วัฒนธรรม 5 เมืองแห่งคุณภาพชีวิต 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและชุมชนท้องถิ่นให้เข้มแขง็บนรากฐานทุนทางวัฒนธรรมชุมชนท้องถิ่นและความยั่งยืนเชิงนิเวศ 

 - แผนงานบรหิารงานทั่วไป 

1 10/132 10/154 โครงการฝึกอบรม 
เพื่อเสริมสร้าง
อุดมการณ์
ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุข 

1.ขออนุมัติโครงการจัด
ฝึกอบรมเสริมสร้าง
อุดมการณ์ประชาธิปไตย 
ความรู ้ด้านประชาธิปไตย 
การมีส่วนร่วมของ 
ประชาชนทุกหมู่เหลา่ 

200,000  องค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดลำพูน 

สำนักงาน
เลขาฯ 

            

๑.1 อำเภอเมือง/อำเภอ 
แม่ทา/อำเภอบ้านธ ิ
อำเภอปา่ซาง 

 40,000 อำเภอเมืองลำพูน              

1.2 อำเภอลี้/ 
อำเภอทุ่งหวัช้าง 

 20,000 อำเภอลี ้              

1.3 อำเภอบ้านโฮ่ง 
อำเภอเวยีงหนองล่อง 

 20,000 อำเภอบา้นโฮ่ง              

1.4 จัดการศึกษาดูงาน 
ด้านการส่งเสริม 
ประชาธิปไตย 

 120,000 องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นต้นแบบ 

             

2 เปลี่ยนแปลง 
ครั้งที่ 

3/2563 
1/3 

11/155 โครงการส่งเสริมการ
มีส่วนร่วมประชาชน
ในการพัฒนาท้องถิ่น 

๑. ออกเดินทางพบปะ 
ประชาชนและร่วมรับฟัง 
ความคิดเห็นในการ 
จัดบริการสาธารณะ 
เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน 
มีส่วนร่วมในการพัฒนา 
จังหวัดลำพูน และร่วม 

500,000  องค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดลำพูน 

สำนักงาน
เลขาฯ 

            

แบบ ผด.02 



 
 

14 

 

ลำดับ
ที่ 

แผนพัฒนา
ท้องถิ่น  

รายการที/่หน้า 

หน้า
ข้อบัญญัติ  

รายการที/่หน้า 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของ

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

ที่ตั้งไว ้
งบดำเนินการ สถานที่ดำเนินการ หน่วย

ดำเนินการ 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

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

ประชุมปรึกษาหารือกบั 
อปท. และผู้นำชุมชน 
กำนัน/ผูใ้หญ่บ้าน 
ในการแก้ไข พัฒนา 
ท้องถิ่น 
๑.๑ อำเภอลี้/ 
อำเภอทุ่งหวัช้าง 

 35,000               

๑.๒ อำเภอบ้านโฮ่ง/
อำเภอเวยีงหนองล่อง 

 35,000               

๑.๓  อำเภอแม่ทา/ 
อำเภอบา้นธ ิ

 10,000               

๑.๔ อำเภอเมือง/ 
อำเภอปา่ซาง 

 10,000               

๒. ออกเดินทางพบปะ 
ผู้นำชุมชน ผู้นำท้องถิ่น 
เพื่อการมีส่วนรว่ม 
ในการพัฒนาท้องถิ่น 
ตามที่ได้รับการร้องขอ 

 50,000               

3. กิจกรรมส่งเสริม 
ให้ประชาชน ผู้นำชุมชน 
ผู้นำท้องถิ่น เยาวชน 
หน่วยงานราชการ อปท. 
ฯลฯ มีสว่นรว่มในการ
พัฒนาท้องถิน่ จังหวัดลำพูน 

 360,000               

3 18/136 03/174 โครงการพัฒนาระบบ
สารสนเทศเพื่อการ
พัฒนาท้องถิ่นของ
องค์การบริหารส่วน
จังหวัดลำพูน 

1. ขออนุมัติโครงการ 
และดำเนินการตาม
ระเบียบพัสดุ 

500,000  องค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดลำพูน 

กอง
ยุทธศาสตร์ฯ 

            

2. เร่ิมดำเนินการ 
และดำเนินการแลว้เสร็จ 

 500,000               

3. ติดตามและประเมินผล                 
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ลำดับ
ที่ 

แผนพัฒนา
ท้องถิ่น  

รายการที/่หน้า 

หน้า
ข้อบัญญัติ  

รายการที/่หน้า 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของ

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

ที่ตั้งไว ้
งบดำเนินการ สถานที่ดำเนินการ หน่วย

ดำเนินการ 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

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

4 13/133 04/175 โครงการประชุม
ประชาคม 
และประสาน
แผนพัฒนาท้องถิ่น 

1. ขออนุมัติโครงการ 
และดำเนินการตาม
ระเบียบพัสด ุ

100,000  องค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดลำพูน 

กอง
ยุทธศาสตร์ฯ 

            

2. เร่ิมดำเนินการ 
และดำเนินการแลว้เสร็จ 

 100,000               

3. ติดตามและประเมินผล                 

5 เพิ่มเติมครั้งที่ 
4/2563  

1/3 

05/176 โครงการฝึกอบรม
และพัฒนาศักยภาพ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นและกลุ่มผู้ใช้
น้ำเชิงพื้นที่จังหวัด
ลำพูน 

1. ขออนุมัติโครงการ 
และดำเนินการตาม
ระเบียบพัสด ุ

200,000  องค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดลำพูน 

กอง
ยุทธศาสตร์ฯ 

            

2. เร่ิมดำเนินการ 
และดำเนินการแลว้เสร็จ 

 200,000               

3. ติดตามและประเมินผล                 

6 14/133 03/196 โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพ 
การจัดเก็บรายได้ 
ขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดลำพูน 

1. อบรมวธิีการใช้
โปรแกรมการชำระภาษี
ผ่านระบบออนไลน์ 
สำหรับผู้ประกอบการ
น้ำมัน/ก๊าซ/โรงแรม  

100,000  องค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดลำพูน 

กองคลัง             

1.1 ขออนุมัติโครงการ                 

1.2 จัดฝึกอบรม  
และวัดผลการฝกึอบรม 

 50,000               

2. โครงการ 
การปรับปรุงพัฒนาระบบ
การชำระภาษีผ่านระบบ
ออนไลน์และดำเนินการ
ตามระเบียบพัสด ุ

                

2.1 ขออนุมัต ิ
และดำเนินการ 
ตามระเบียบพัสด ุ

                

2.2 เร่ิมดำเนินการ 
และดำเนินการแลว้เสร็จ 

 50,000               

3. ติดตามและประเมินผล 
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ลำดับ
ที่ 

แผนพัฒนา
ท้องถิ่น  

รายการที/่หน้า 

หน้า
ข้อบัญญัติ  

รายการที/่หน้า 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของ

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

ที่ตั้งไว ้
งบดำเนินการ สถานที่ดำเนินการ หน่วย

ดำเนินการ 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

 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 - 03/172 ค่าจ้างที่ปรึกษาทาง
วิชาการ สำรวจ และ
จัดเก็บข้อมูลแหล่งน้ำ
เพื่อจัดทำข้อมูลระบบ
สารสนเทศการบริหาร
จัดการทรัพยากรน้ำ
จังหวัดลำพูน 

1. ขออนุมัติโครงการ 
และดำเนินการตาม
ระเบียบพัสด ุ

1,000,000  องค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดลำพูน 

กอง
ยุทธศาสตร์ฯ 

            

2. เร่ิมดำเนินการ 
และดำเนินการแลว้เสร็จ 

 1,000,000               

3. ติดตามและประเมินผล                 

8 
 

- 13/157 โครงการฝึกอบรม 
สัมมนา ศึกษาดูงาน
และพัฒนาบุคลากร
ขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดลำพูน 

1. การสง่เสรมิคุณธรรม 
จริยธรรมและธรรมาภิบาล 
ของบุคลากรองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดลำพูน 

2,500,000  องค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดลำพูน 

กองการ
เจ้าหน้าที ่

            

1.1 ขออนุมัติโครงการ 
และดำเนินการตาม
ระเบียบพัสด ุ

                

1.2 เร่ิมดำเนินการ 
และดำเนินการแลว้เสร็จ 

 100,000               

1.3 ติดตามและ
ประเมินผล 

                

2. การเสริมสร้าง
สมรรถนะทักษะการ
ปฏิบัติงานและทกัษะ 
ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของ
บุคลากร องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดลำพูน 

  นอกสถานที่/ออนไลน ์              

2.1 ขออนุมัติโครงการ 
และดำเนินการ 
ตามระเบียบพัสด ุ

                

2.2 เร่ิมดำเนินการ 
และดำเนินการแลว้เสร็จ 

 1,200,000               

2.3 ติดตาม 
และประเมินผล 
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ลำดับ
ที่ 

แผนพัฒนา
ท้องถิ่น  

รายการที/่หน้า 

หน้า
ข้อบัญญัติ  

รายการที/่หน้า 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของ

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

ที่ตั้งไว ้
งบดำเนินการ สถานที่ดำเนินการ หน่วย

ดำเนินการ 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

 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. การสร้าง
สภาพแวดล้อม  
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
และการสร้างองค์ความรู้
ร่วมกันของบุคลากร  
อบจ.ลำพูน  
(Knowledge 
Management : KM) 

                

3.1 ขออนุมัต ิ
โครงการ 
และดำเนนิการ 
ตามระเบียบพัสด ุ
 

                

3.2 เร่ิมดำเนินการ 
และดำเนินการแลว้เสร็จ 

 400,000               

3.3 ติดตามและ
ประเมินผล 

                

4. การส่งเสริมสุขภาวะ 
ของบุคลากร  
อบจ.ลำพูน 

  นอกสถานที่/ออนไลน ์              

4.1 ขออนุมัติโครงการ 
และดำเนินการ 
ตามระเบียบพัสด ุ

                

4.2 เร่ิมดำเนินการ 
และดำเนินการแลว้เสร็จ 

 800,000               

4.3 ติดตามและ
ประเมินผล 

                

___________________________________
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ลำดับ
ที่ 

แผนพัฒนา
ท้องถิ่น  

รายการที/่หน้า 

หน้า
ข้อบัญญัติ  

รายการที/่หน้า 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของ

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

ที่ตั้งไว ้
งบดำเนินการ สถานที่ดำเนินการ หน่วย

ดำเนินการ 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

 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 - 09/153 โครงการฝึกอบรม
สัมมนาทัศนศึกษาดู
งานของ คณะ
ผู้บริหาร สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วน
จังหวัด ขา้ราชการ
และพนักงานจา้งของ
องค์การบริหารส่วน
จังหวัดลำพูน 

1. ขออนุมัติจัดทำ
โครงการ 

1,200,000  องค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดลำพูน 

สำนักงาน
เลขาฯ 

            

2. จัดการฝึกอบรม 
ความรู้ด้านกฎหมาย 
เพื่อใช้ในการปฏิบัติ 
ราชการ 

 100,000 องค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดลำพูน 

             

3. จัดการศึกษาดูงาน 
ด้านการจัดบริการ 

 800,000 สงขลา กระบี่ ตรัง              

4. จัดการฝึกอบรมความรู้
ด้านหลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี 

 100,000 องค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดลำพูน 

             

5. จัดการศึกษาดูงาน 
ด้านการบริหารกิจการ 
บ้านเมืองที่ดีสาธารณะ 

 200,000 องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นต้นแบบ 

             

รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป จำนวน 9 โครงการ 6,300,000 6,300,000  

 - แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

1 เปลี่ยนแปลง 
ครั้งที ่

3/2564 
9/7 

01/210 โครงการพัฒนา
ศักยภาพอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝา่ย 
พลเรือน  

1. ขออนุมัติโครงการ 
และดำเนินการตาม
ระเบียบพัสด ุ

1,000,000  องค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดลำพูน 

สำนักปลัดฯ             

2. กิจกรรมการอบรม
อาสาสมัครป้องกันภยัฝ่าย
พลเรือน หลักสูตรจัดตั้ง
ภายใต้โครงการพัฒนา
ศักยภาพอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝา่ยพลเรือน 

 400,000 อำเภอแม่ทา              

3. กิจกรรมฝึกอบรมการ
ซ้อมแผนและการเตรียม
ความพร้อมเผชิญเหตุ
ภายใต้โครงการพัฒนา
ศักยภาพอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝา่ยพลเรือน 
(ครั้งที่ 1) 

 100,000 อำเภอเมืองลำพูน              
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ลำดับ
ที่ 

แผนพัฒนา
ท้องถิ่น  

รายการที/่หน้า 

หน้า
ข้อบัญญัติ  

รายการที/่หน้า 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของ

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

ที่ตั้งไว ้
งบดำเนินการ สถานที่ดำเนินการ หน่วย

ดำเนินการ 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

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

4. กิจกรรมฝึกอบรมการ
ซ้อมแผนและการเตรียม
ความพร้อมเผชิญเหตุ
ภายใต้โครงการพัฒนา
ศักยภาพอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝา่ยพลเรือน 
(ครั้งที่ 2) 

 100,000 อำเภอปา่ซาง              

5. กิจกรรมฝึกอบรมการ
กู้ภัยและศึกษาดูงาน 
เพื่อพัฒนาศักยภาพ
อาสาสมัครกลุ่มพลัง
มวลชนเจ้าหน้าที่ผู้มี
หน้าที่เกี่ยวข้องใน
ภาพรวมจังหวัดลำพูน 

 400,000 อำเภอเมืองลำพูน              

6. ติดตามและประเมินผล                 

รวมแผนการรักษาความสงบภายใน จำนวน 1 โครงการ 1,000,000 1,000,000  

 - แผนงานการศึกษา 

1 3/140 02/215 โครงการเข้าร่วมงาน
มหกรรมการจัด
การศึกษาทอ้งถิ่น 

1. ขออนุมัติโครงการ   องค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดลำพูน 

กอง
การศึกษาฯ 

            

2. ประชุมกำหนด 
แผนการจัดทำโครงการ 

200,000                

3. เข้าร่วมกจิกรรม
มหกรรมการศึกษาท้องถิ่น 
(ระดับภาค) 

 150,000               

4. การสรุปผลและ
รายงานผล (ระดับภาค) 

                

5. เข้าร่วมกจิกรรม
มหกรรมการศึกษาท้องถิ่น
(ระดับประเทศ) 

 50,000               

6. การสรุปผลและ
รายงานผล (ระดับประเทศ) 

                

                     

___________________________________



 
 

20 

 

ลำดับ
ที่ 

แผนพัฒนา
ท้องถิ่น  

รายการที/่หน้า 

หน้า
ข้อบัญญัติ  

รายการที/่หน้า 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของ

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

ที่ตั้งไว ้
งบดำเนินการ สถานที่ดำเนินการ หน่วย

ดำเนินการ 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

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

2 เปลี่ยนแปลง 
ครัง้ที่ 

3/2564 
17/15 

04/216 โครงการส่งเสริม 
และสนับสนุนการ
พัฒนาศักยภาพ 
ของเด็ก เยาวชน 
และผู้เกี่ยวข้อง 
ในจังหวัดลำพูน 

1. ประชุมเตรียมความ
พร้อม วางแผน ชี้แจง
กลุ่มเป้าหมายสถานศึกษา
ในจังหวัดลำพูน เพือ่ให้
เกิดการร่วมคิด ร่วมทำ 
ร่วมรับผลประโยชน ์

500,000   กอง
การศึกษาฯ 

            

2. ขออนุมัติโครงการ  
วางแผนการดำเนิน
กิจกรรม และมอบหมาย
ภารกิจการจัดกิจกรรม
ให้แก่ผู้เกี่ยวข้อง 

                

3. ดำเนินการจัดกจิกรรม
ตามแผนที่ได้กำหนดไว ้

 500,000               

4. ติดตาม ประเมินผล 
และสรุปผลการดำเนิน
กิจกรรม เพื่อให้ทราบถึง
ข้อดี ข้อเสีย ปัญหาและ
อุปสรรคในการดำเนินงาน 
และนำไปปรับปรุงปรับใช้
ในการดำเนินงานในปี
ต่อไป 

                

3 2/139 05/217 โครงการส่งเสริม
สนับสนุนการปฏิรูป
การศึกษา 
ในจังหวัดลำพูน 

1. ขออนุมัติโครงการ 500,000  องค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดลำพูน 

กอง
การศึกษาฯ 

            

2. ประชุมวางแนวทางการ
ดำเนินงานโครงการ 

                

3.การดำเนินงานกิจกรรม
การอบรม สัมมนา 
และศึกษาดูงานการ
พัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาของ
สถานศึกษาในสังกัด  
ให้มีประสิทธิภาพ 
ตามมาตรฐานชาติ  

 70,000 โรงเรียนในสังกัด อบจ.
ลำพูน 
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ลำดับ
ที่ 

แผนพัฒนา
ท้องถิ่น  

รายการที/่หน้า 

หน้า
ข้อบัญญัติ  

รายการที/่หน้า 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของ

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

ที่ตั้งไว ้
งบดำเนินการ สถานที่ดำเนินการ หน่วย

ดำเนินการ 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

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

4. การดำเนินงาน
กิจกรรมการประชุม 
สัมมนาการพัฒนาการ
ประกันคุณภาพการศึกษา
การส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพ และการนิเทศ
การศึกษาของสถานศึกษา
ในสังกัด ให้มีประสิทธิภาพ  
เพื่อรองรับการประเมิน
ภายนอก 

 50,000 โรงเรียนในสงักัด อบจ.
ลำพูน 

             

5. ดำเนินงานกิจกรรม
การอบรม สัมมนา 
และศึกษาดูงานการพัฒนา
ศักยภาพครูและบุคลากร
ทางการศึกษาของ
สถานศึกษาในสังกัด  
ในด้านทักษะและเทคนิค
การจัดการเรียนรู้  
ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู ้  

 150,000               

6. ดำเนินงานกิจกรรม
การส่งเสริมและเผยแพร่ 
การแสดงผลงานการ
พัฒนาศักยภาพการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา
ในสังกัด ร่วมกับ
หน่วยงานทางการศึกษา
ในจังหวัดลำพูน  

 100,000               

7. กิจกรรมการอบรม
พัฒนาทักษะของผู้เรียน
ในสังกัดองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดลำพูน  
(ค่ายพัฒนาความรู้  
สู่ความเป็นสากล)  

 100,000               

___________________________________

___________________________________
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ลำดับ
ที่ 

แผนพัฒนา
ท้องถิ่น  

รายการที/่หน้า 

หน้า
ข้อบัญญัติ  

รายการที/่หน้า 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของ

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

ที่ตั้งไว ้
งบดำเนินการ สถานที่ดำเนินการ หน่วย

ดำเนินการ 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

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

8. กิจกรรมการประชุม 
อบรมเพื่อพัฒนาการ
ยกระดับประสิทธิภาพ
ของบุคลากรสาย
สนับสนุนการสอนใน
สังกัด เพื่อพัฒนาการ
บริหารจัดการสถานศึกษา  

 30,000               

9. สรุปผลการดำเนินการ 
รายงานให้ผู้บริหาร
รับทราบ 

                

4 เปลี่ยนแปลง 
ครั้งที่ 

3/2564 
18/16 

06/218 โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายเกีย่วกับ
ทุนการศึกษา 
และการให้ความ
ช่วยเหลือนกัเรียน 
 

1. ขออนุมัติโครงการ 2,000,000  องค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดลำพูน 

กอง
การศึกษาฯ 

            

2. ประชุมวางแผนแนว
ทางการดำเนินงาน
โครงการ วางหลักเกณฑ์
ในการคัดเลือก 

                

3. แต่งต้ังคณะกรรมการ
พิจารณาคัดเลือกนักเรียน
เพื่อให้ได้รับความ
ช่วยเหลือ  

                

4. แต่งต้ังคณะทำงานเพื่อ
ดำเนินงานตามโครงการฯ 
โดยมีส่วนราชการใน
องค์การบริหารส่วน
จังหวัดลำพูนดำเนินงาน
ร่วมกับกองการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม  

                

5. ประกาศรับสมัคร
นักเรียนที่ขอรับ
ทุนการศึกษา 

                

6. คณะกรรมการ
พิจารณาคัดเลือกนักเรียน
เพื่อให้ได้รับความ

                

___________________________________
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ลำดับ
ที่ 

แผนพัฒนา
ท้องถิ่น  

รายการที/่หน้า 

หน้า
ข้อบัญญัติ  

รายการที/่หน้า 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของ

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

ที่ตั้งไว ้
งบดำเนินการ สถานที่ดำเนินการ หน่วย

ดำเนินการ 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

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

ช่วยเหลือ พิจารณา
คัดเลือกผู้มีสิทธิได้รับ
ความช่วยเหลือ และเสนอ
ชื่อพร้อมแบบคำขอต่อ
นายกองค์การบริหารส่วน
จังหวัดลำพูน 
7. นายกองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดลำพูน  
ส่งรายชื่อผู้ขอรับความ
ช่วยเหลือ  
ให้คณะกรรมการ
ช่วยเหลือประชาชน 

                

8. คณะกรรมการ
ช่วยเหลือประชาชน
พิจารณาให้ความเห็นชอบ 

                

9. องค์การบริหารส่วน
จังหวัดลำพูนประกาศ
รายชื่อผู้ได้รับทุน 

                

10. มอบทุนการศึกษา
หรือให้ความชว่ยเหลือ 

 2,000,000               

11. ติดตามประเมินผล 
พร้อมสรุปผลการ
ดำเนินการโครงการพร้อม
รายงานต่อผู้บริหาร 

                

5 20/259 07/219 โครงการจัดทำ
แผนพัฒนาการศึกษา
ขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดลำพูน 

1.จัดทำโครงการ 100,000  องค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดลำพูน 

กอง
การศึกษาฯ 

            

2. ขออนุมัติดำเนิน
กิจกรรม และมอบหมาย
ภารกิจการจัดประชุม
เตรียมความพร้อมในการ
จัดทำทบทวน เพิม่เติม 
เปลี่ยนแปลงแผนฯ  
 

                

___________________________________
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ลำดับ
ที่ 

แผนพัฒนา
ท้องถิ่น  

รายการที/่หน้า 

หน้า
ข้อบัญญัติ  

รายการที/่หน้า 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของ

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

ที่ตั้งไว ้
งบดำเนินการ สถานที่ดำเนินการ หน่วย

ดำเนินการ 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

 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. ประชุมร่างการจัดทำ
ทบทวน เพิ่มเติม
เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา
การศึกษาฯ  

 10,000               

4. จัดทำแผนพัฒนา
การศึกษาฯ 

 90,000               

5. ติดตามประเมินผล                 

6 เปลี่ยนแปลง 
ครั้งที่ 

1/2563 
6/5 

08/220 โครงการประสาน 
และจัดทำแผนพัฒนา
การศึกษาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
ในจังหวัดลำพูน 

1. ขออนุมัติโครงการ 300,000  องค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดลำพูน 

กอง
การศึกษาฯ 

            

2. ขออนุมัติดำเนิน
กิจกรรม และมอบหมาย
ภารกิจการจัดประชุม
เตรียมความพร้อมในการ
จัดทำแผนฯ  

                

3. ประชุมร่างการจัดทำ
แผนพัฒนาการศึกษาฯ  

 200,000               

4. จัดทำแผนพัฒนา
การศึกษาฯ 

 100,000               

5. ติดตามประเมนิผลและ
รายงานผลการดำเนินงาน
ตามโครงการ 

                

7 29/153 09/221 โครงการประกวด
สิ่งประดิษฐ์นวัตกรรม
อาชีวศึกษาของ
สถานศึกษาในสังกัด
องค์การบริหารส่วน
จังหวัดลำพูน 

1. ขออนุมัติโครงการ 
พร้อมจัดประชุมกำหนด
แผนการจัดทำโครงการ 
และดำเนินการ 
ตามระเบียบพัสดุ 

200,000  วิทยาลยัเทคโนโลยีและ
การจัดการ อบจ.ลำพูน 

กอง
การศึกษาฯ 

            

2. ดำเนินการจัดอบรม
ตามโครงการ 

 150,000               

3. ติดตามและประเมินผล                 

4. ขออนุมัติกจิกรรมนำ
นักเรียนเข้าร่วมประกวด
สิ่งประดิษฐ์นวัตกรรม 
ระดับประเทศ 

                

___________________________________
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ลำดับ
ที่ 

แผนพัฒนา
ท้องถิ่น  

รายการที/่หน้า 

หน้า
ข้อบัญญัติ  

รายการที/่หน้า 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของ

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

ที่ตั้งไว ้
งบดำเนินการ สถานที่ดำเนินการ หน่วย

ดำเนินการ 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

 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. นำนักเรียนเข้ารว่ม
ประกวดสิ่งประดิษฐ์
นวัตกรรมระดับประเทศ 

 50,000               

5. ติดตามและประเมินผล                 

8 27/152 10/222 โครงการโรงเรียน
พอเพียงของ
สถานศึกษาในสังกัด
องค์การบริหารส่วน
จังหวัดลำพูน 

1. ประชุมเตรียมความ
พร้อมวางแผนการดำเนิน
กิจกรรมร่วมกบั 
สถานศึกษาในสังกัด 

300,000  สถานศึกษาในสังกัด  
อบจ.ลำพูน 

กอง
การศึกษาฯ 

            

2. สถานศึกษาในสังกัด
เสนอโครงการให้ 
กองการศึกษาตรวจสอบ
ความถูกต้อง ตรงตาม 
ข้อระเบียบ/กฎหมาย 

                

3. ขออนุมัติโครงการ 
และดำเนินตามระเบียบ
พัสดุ 

                

4. ดำเนินการจัดกจิกรรม
ตามโครงการ 

 300,000               

5. ติดตามและประเมินผล                 

9 6/141 11/223 โครงการแลกเปลี่ยน
ภาษา วัฒนธรรมไทย
และต่างประเทศ 

1. ขออนุมัติโครงการ 
และประชุมวางแนว
ทางการดำเนินงาน 

 500,000    องค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดลำพูน 

กอง
การศึกษาฯ 

            

2. การดำเนนิงาน
ฝึกอบรม ทักษะด้าน
ภาษาและวัฒนธรรม
ต่างประเทศ 

    200,000                

3. โครงการแสดงผลงาน
และการแข่งขันทักษะดา้น
ภาษาและวัฒนธรรม
ต่างประเทศ  
(อบจ.ลำพูนนิทัศน์) 

   120,000                

4. โครงการส่งเสริมด้าน
ภาษาและวัฒนธรรมไทย 

    150,000                

___________________________________
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ลำดับ
ที่ 

แผนพัฒนา
ท้องถิ่น  

รายการที/่หน้า 

หน้า
ข้อบัญญัติ  

รายการที/่หน้า 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของ

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

ที่ตั้งไว ้
งบดำเนินการ สถานที่ดำเนินการ หน่วย

ดำเนินการ 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

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

- ต่างประเทศ (English 
and Chinese Camp) 
5. กิจกรรมแข่งขัน 
วัดระดับภาษาต่างประเทศ 
(Enjoy English and 
Chinese) 

     30,000                

6. ติดตามและประเมินผล                  

10 เปลี่ยนแปลง 
ครั้งที่ 

1/2563 
2/3 

01/229 โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษาของ
โรงเรียนบ้านป่าปว๋ย 

1. เบิกหักผลักส่งเงิน
อุดหนุนสำหรับอาหาร
กลางวัน 

2,967,450 1,224,800 องค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดลำพูน 

กอง
การศึกษาฯ 

            

2. เบิกหักผลกัส่งเงินค่า
ปัจจัยพื้นฐานสำหรับ
นักเรียนยากจน 

      22,000                

3. เบิกหักผลักส่งเงิน
อุดหนุนสำหรับค่าใช้จา่ย
ในการจัดการศึกษาตั้งแต่
ระดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

    740,050                

4. เบิกหักผลักส่งเงิน
รายได้ อบจ. สำหรับ
ค่าจ้างเหมาบริการทำ
ความสะอาด 

    180,000                

5. เบิกหักผลักส่งเงิน
รายได้ อบจ. สำหรับ
ค่าจ้างเหมาบริการงาน
รักษาความปลอดภยั 

    228,000                

6. เบิกหักผลักส่งเงิน
รายได้ อบจ. สำหรับ 
ค่าเบี้ยประชุม
คณะกรรมการ
สถานศึกษา 
 
 

      57,600                

___________________________________
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ลำดับ
ที่ 

แผนพัฒนา
ท้องถิ่น  

รายการที/่หน้า 

หน้า
ข้อบัญญัติ  

รายการที/่หน้า 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของ

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

ที่ตั้งไว ้
งบดำเนินการ สถานที่ดำเนินการ หน่วย

ดำเนินการ 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

 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. เบิกหักผลักส่งเงิน
รายได้ อบจ. สำหรับ 
ค่าวัสดุสำนักงาน 

    100,000                

8. เบิกหักผลักส่งเงิน
รายได้ อบจ. สำหรับ 
ค่าวัสดุการศึกษา 

    150,000                

9. เบิกหักผลักส่งเงิน
รายได้ อบจ. สำหรับ 
ค่าซ่อมบำรุงยานพาหนะ 
ของโรงเรียน 

      20,000                

10. เบิกหักผลกัส่งเงิน
รายได้ อบจ. สำหรับ
ค่าใช้จ่ายเกีย่วกับการ
จัดการพัฒนาขา้ราชการ
ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา หรือส่งบุคลากร
ของสถานศึกษาไปเข้ารับ
การฝึกอบรม 

    130,000                

11. เบิกหักผลกัส่งเงิน
รายได้ อบจ. สำหรับ
ค่าใช้จ่ายในการจัดหา
ปรับปรุงซ่อมแซม
บำรุงรักษาวัสดุหรือ
ครุภัณฑ์สำนักงาน 
และอาคารสถานที ่

    100,000                

12. เบิกหักผลกัส่งเงิน
รายได้ อบจ. สำหรับ
ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์
ป้องกันยาเสพติดใน
สถานศึกษา 

      15,000                

 
 
 

                    

___________________________________
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ลำดับ
ที่ 

แผนพัฒนา
ท้องถิ่น  

รายการที/่หน้า 

หน้า
ข้อบัญญัติ  

รายการที/่หน้า 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของ

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

ที่ตั้งไว ้
งบดำเนินการ สถานที่ดำเนินการ หน่วย

ดำเนินการ 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

 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 เปลี่ยนแปลง 
ครั้งที่ 

1/2563 
3/3 

02/231 โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษาของ
โรงเรียนป่าแป ๋

1. เบิกหักผลักส่งเงิน
อุดหนุนสำหรับอาหาร
กลางวัน 

 453,040    128,600  องค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดลำพูน 

กอง
การศึกษาฯ 

            
 

2. เบิกหักผลักส่งเงินค่า
ปัจจัยพื้นฐานสำหรับ
นักเรียนยากจน 

         6,000                

3. เบิกหักผลักส่งเงิน
อุดหนุนสำหรับค่าใช้จา่ย
ในการจัดการศึกษาตั้งแต่
ระดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

      80,840                

4. เบิกหักผลักส่งเงิน
รายได้ อบจ. สำหรับ 
ค่าเบี้ยประชุม
คณะกรรมการสถานศึกษา 

      57,600                

5. เบิกหักผลักส่งเงิน
รายได้ อบจ. สำหรับ 
ค่าวัสดุสำนักงาน 

      20,000                

6. เบิกหักผลักส่งเงิน
รายได้ อบจ. สำหรับ 
ค่าวัสดุการศึกษา 

         5,000                

7. เบิกหักผลักส่งเงิน
รายได้ อบจ. สำหรับ 
ค่าซ่อมบำรุงยานพาหนะ
ของโรงเรียน 

      10,000                

8. เบิกหักผลักส่งเงิน
รายได้ อบจ. สำหรับ
ค่าใช้จ่ายเกีย่วกับการ
จัดการพัฒนาขา้ราชการ
ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา หรือส่งบุคลากร
ของสถานศึกษาไปเข้ารับ
การฝึกอบรม 

      30,000                
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ลำดับ
ที่ 

แผนพัฒนา
ท้องถิ่น  

รายการที/่หน้า 

หน้า
ข้อบัญญัติ  

รายการที/่หน้า 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของ

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

ที่ตั้งไว ้
งบดำเนินการ สถานที่ดำเนินการ หน่วย

ดำเนินการ 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

 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. เบิกหักผลักส่งเงิน
รายได้ อบจ. สำหรับ
ค่าใช้จ่ายในการจัดหา
ปรับปรุงซ่อมแซม
บำรุงรักษาวัสดุหรือ
ครุภัณฑ์สำนักงาน 
และอาคารสถานที ่

    100,000                

10. เบิกหักผลกัส่งเงิน
รายได้ อบจ. สำหรับ
ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์
ป้องกันยาเสพติด 
ในสถานศึกษา 

      15,000                

12 12/144 03/233 โครงการจัดงาน 
วันเด็กแห่งชาต ิ
 

1. จัดทำโครงการ 
เพื่อขออนุมัติ ประชุม
ผู้เกี่ยวข้องเพื่อชีแ้จง 
และหารือแนวทางกำหนด
กิจกรรมโครงการฯ 

500,000  สนามกีฬากลางฯหรือ
โรงเรียนในสังกัด อบจ. 

กอง
การศึกษาฯ 

            

2. ดำเนินการจัดกจิกรรม  500,000               

3. ติดตามและประเมินผล                 

13 เปลี่ยนแปลง 
ครั้งที่ 

1/2563 
4/4 

01/236 โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษาของ
โรงเรียนนาทราย
วิทยาคม 

1. เบิกหักผลักส่งเงิน 
ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับ
นักเรียนยากจน 

3,488,700    102,000  องค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดลำพูน 

กอง
การศึกษาฯ 

            

2. เบิกหักผลักส่งเงิน 
อุดหนุนสำหรับค่าใช้จา่ย
ในการจัดการศึกษาตั้งแต่
ระดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

  1,686,100               

3. เบิกหักผลักส่งเงิน
รายได้ อบจ. สำหรับ
ค่าจ้างเหมาบริการ 
ทำความสะอาด 
 

    180,000                

___________________________________



 
 

30 

 

ลำดับ
ที่ 

แผนพัฒนา
ท้องถิ่น  

รายการที/่หน้า 

หน้า
ข้อบัญญัติ  

รายการที/่หน้า 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของ

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

ที่ตั้งไว ้
งบดำเนินการ สถานที่ดำเนินการ หน่วย

ดำเนินการ 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

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

4. เบิกหักผลักส่งเงิน
รายได้ อบจ. สำหรับ
ค่าจ้างเหมาบริการงาน
รักษาความปลอดภยั 

    228,000                

5. เบิกหักผลักส่งเงิน
รายได้ อบจ. สำหรับ
ค่าใช้จ่ายในการนำ
นักเรียนไปร่วมกิจกรรม
แข่งขันกีฬา 

    100,000                

6. เบิกหักผลักส่งเงิน
รายได้ อบจ. สำหรับค่า
เบี้ยประชุมคณะกรรมการ
สถานศึกษา 

      57,600                

7. เบิกหักผลักส่งเงิน
รายได้ อบจ. สำหรับ 
ค่าวัสดุสำนักงาน 

    100,000                

8. เบิกหักผลักส่งเงิน
รายได้ อบจ. สำหรับ 
ค่าวัสดุการศึกษา 

    150,000                

9. เบิกหักผลักส่งเงิน
รายได้ อบจ. สำหรับ
ค่าใช้จ่ายในการนำ
นักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน
ทักษะทางการศึกษา 

    100,000                

10. เบิกหักผลกัส่งเงิน
รายได้ อบจ. สำหรับค่า
ซ่อมบำรุงยานพาหนะของ
โรงเรียน 

      80,000                

11. เบิกหักผลกัส่งเงิน
รายได้ อบจ. สำหรับ
ค่าใช้จ่ายเกีย่วกับการ
จัดการพัฒนาขา้ราชการ
ครูและบุคลากรทางการ

    290,000                

___________________________________
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ลำดับ
ที่ 

แผนพัฒนา
ท้องถิ่น  

รายการที/่หน้า 

หน้า
ข้อบัญญัติ  

รายการที/่หน้า 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของ

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

ที่ตั้งไว ้
งบดำเนินการ สถานที่ดำเนินการ หน่วย

ดำเนินการ 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

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

ศึกษา หรือส่งบุคลากร
ของสถานศึกษาไปเข้ารับ
การฝึกอบรม 
12. เบิกหักผลกัส่งเงิน
รายได้ อบจ. สำหรับ
ค่าใช้จ่ายในการจัดหา
ปรับปรุงซ่อมแซม
บำรุงรักษาวัสดุหรือ
ครุภัณฑ์สำนักงาน 
และอาคารสถานที ่

    100,000                

13. เบิกหักผลกัส่งเงิน
รายได้ อบจ. สำหรับ
ค่าใช้จ่ายตามโครงการสวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียน 

    300,000                

14. เบกิหักผลกัส่งเงิน
รายได้ อบจ. สำหรับ
ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์
ป้องกันยาเสพติด 
ในสถานศึกษา 

      15,000                

14 แก้ไข ครั้งที่ 
2/2564 

1/3 

01/238 อุดหนุนสำนักงาน 
เขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาลำปาง 
ลำพูนในการ
ดำเนินงานตาม
โครงการพัฒนา 
ศูนย์จีนศึกษา
วัฒนธรรมอาเซียน 
สู่มาตรฐานสากล 

1. แจ้งการขอรับการ
สนับสนุนงบประมาณ 
เงินอุดหนุนสำนักงาน 
เขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน 
และโรงเรียนที่เข้าร่วม
โครงการ 

1,000,000  องค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดลำพูน 

กอง
การศึกษาฯ 

            

2. ขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน
อุดหนุน/ลงนามบันทึก
ข้อตกลง การรับเงิน
อุดหนุน/แต่งต้ัง
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลฯ 

 1,000,000               

3. ติดตามและประเมินผล                 

___________________________________
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ลำดับ
ที่ 

แผนพัฒนา
ท้องถิ่น  

รายการที/่หน้า 

หน้า
ข้อบัญญัติ  

รายการที/่หน้า 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของ

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

ที่ตั้งไว ้
งบดำเนินการ สถานที่ดำเนินการ หน่วย

ดำเนินการ 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

 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 เพิ่มเติม ครั้งที่ 
3/2564 

4/8 

02/239 อุดหนุนสำนักงาน 
เขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาลำปาง 
ลำพูน ในการ
ดำเนินงานตาม
โครงการพัฒนา 
แหล่งเรียนรู้ส่ือ
นวัตกรรม  
และเทคโนโลย ี
เพื่อการศึกษา 

1. แจ้งการขอรับการ
สนับสนุนงบประมาณ 
เงินอุดหนุนสำนักงาน 
เขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน 
และสถานศึกษาที่เข้าร่วม
โครงการ 

1,000,000  องค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดลำพูน 

กอง
การศึกษาฯ 

            

2. ขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน
อุดหนุน/ลงนามบันทึก
ข้อตกลง การรับเงิน
อุดหนุน/แต่งต้ัง
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลฯ 

 1,000,000               

3. ติดตามและประเมินผล                 

16 เพิ่มเติม ครั้งที่ 
3/2564 

3/7 

03/240 อุดหนุนสำนักงาน 
เขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาลำปาง 
ลำพูน ในการ
ดำเนินงานตาม
โครงการแข่งขัน
ศิลปหัตถกรรม
นักเรียน  
ครั้งที่ 70 
 

1. แจ้งการขอรับการ
สนับสนุนงบประมาณ 
เงินอุดหนุนสำนักงาน 
เขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน 
และสถานศึกษาที่เข้าร่วม
โครงการ 

1,000,000  องค์การบริหารส่วน
จังหวัดลำพูน และ

สำนักงาน 
เขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน 

กอง
การศึกษาฯ 

            

2. ขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน
อุดหนุน/ลงนามบันทึก
ข้อตกลง การรับเงิน
อุดหนุน/แต่งต้ัง
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลฯ 

 1,000,000               

3. ติดตามและประเมินผล                 
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ลำดับ
ที่ 

แผนพัฒนา
ท้องถิ่น  

รายการที/่หน้า 

หน้า
ข้อบัญญัติ  

รายการที/่หน้า 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของ

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

ที่ตั้งไว ้
งบดำเนินการ สถานที่ดำเนินการ หน่วย

ดำเนินการ 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

 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 เปลี่ยนแปลง 
ครั้งที่ 

1/2563 
5/4 

01/241 โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษาของ
วิทยาลยัเทคโนโลยี
และการจัดการ 

1. เบิกหักผลักส่งเงิน 
เงินอุดหนุนสำหรับ
ค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาตั้งแต่ระดับ
อนุบาลจนจบการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน 

2,616,780   1,426,180  องค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดลำพูน 

กอง
การศึกษาฯ 

            

2. เบิกหักผลักส่งเงิน
รายได้ อบจ. สำหรับ
ค่าจ้างเหมาบริการทำ
ความสะอาด 

        90,000                

3. เบิกหักผลักส่งเงิน
รายได้ อบจ. สำหรับ
ค่าจ้างเหมาบริการงาน
รักษาความปลอดภยั 

      228,000                

4. เบิกหักผลักส่งเงิน
รายได้ อบจ. สำหรับ
ค่าใช้จ่ายในการนำ
นักเรียนไปร่วมกิจกรรม
แข่งขันกีฬา 

      100,000                

5. เบิกหักผลักส่งเงิน
รายได้ อบจ. สำหรับค่า
เบี้ยประชุมคณะกรรมการ
สถานศึกษา 

        57,600                

6. เบิกหักผลักส่งเงิน
รายได้ อบจ. สำหรับค่า
วัสดุสำนักงาน 

      100,000                

7. เบิกหักผลักส่งเงินรายได้ 
อบจ. สำหรับค่าวัสดุการศึกษา 

      150,000                

8. เบิกหักผลักส่งเงิน
รายได้ อบจ. สำหรับ
ค่าใช้จ่ายในการนำ
นักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน
ทักษะทางการศึกษา 

      100,000                
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ลำดับ
ที่ 

แผนพัฒนา
ท้องถิ่น  

รายการที/่หน้า 

หน้า
ข้อบัญญัติ  

รายการที/่หน้า 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของ

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

ที่ตั้งไว ้
งบดำเนินการ สถานที่ดำเนินการ หน่วย

ดำเนินการ 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

 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. เบิกหักผลักส่งเงิน
รายได้ อบจ. สำหรับ 
ค่าซ่อมบำรุงยานพาหนะ
ของโรงเรียน 

        80,000                

10. เบิกหักผลกัส่งเงิน
รายได้ อบจ. สำหรับ
ค่าใช้จ่ายเกีย่วกับการ
จัดการพัฒนาขา้ราชการ
ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา หรือส่งบุคลากร
ของสถานศึกษาไปเข้ารับ
การฝึกอบรม 

      170,000                

11. เบิกหักผลกัส่งเงิน
รายได้ อบจ. สำหรับ
ค่าใช้จ่ายในการจัดหา
ปรับปรุงซ่อมแซม
บำรุงรักษาวัสดุหรือ
ครุภัณฑ์สำนักงาน 
และอาคารสถานที ่

      100,000                

12. เบิกหักผลกัส่งเงิน
รายได้ อบจ. สำหรับ
ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์
ป้องกันยาเสพติดใน
สถานศึกษา 

        15,000                

รวมแผนงานการศึกษา จำนวน 17 โครงการ 17,625,970 17,625,970               

 - แผนงานสาธารณสุข 

1 เปลี่ยนแปลง 
ครั้งที่ 

3/2564 
15/13 

01/247 โครงการพัฒนา
ศักยภาพอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจำ
หมู่บ้าน (อสม.) 

1. ขออนุมัติโครงการ 
 

3,000,000  องค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดลำพูน 

กอง
สาธารณสุข 

            

2. เร่ิมดำเนินการ 
และดำเนินการแลว้เสร็จ 

 3,000,000               

3. ติดตามและประเมินผล 
 

                

________________________________
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ลำดับ
ที่ 

แผนพัฒนา
ท้องถิ่น  

รายการที/่หน้า 

หน้า
ข้อบัญญัติ  

รายการที/่หน้า 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของ

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

ที่ตั้งไว ้
งบดำเนินการ สถานที่ดำเนินการ หน่วย

ดำเนินการ 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

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

2 3/156 02/248 โครงการส่งเสริม 
การอบรมการแพทย์
แผนไทย 

1. ขออนุมัติโครงการ 
และดำเนินการตาม
ระเบียบพัสด ุ

300,000  องค์การบริหารส่วน
จังหวัดลำพูนและ

สาธารณสุขจังหวัดลำพูน 

กอง
สาธารณสุข 

            

2. เร่ิมดำเนินการ 
กิจกรรมอบรมแพทย ์
แผนไทย 330 ชัว่โมง 

 300,000               

3. ติดตามและประเมินผล                 

3 1/155 04/249 โครงการพัฒนา
ศักยภาพผู้ปฏบิัติการ
การแพทย์ฉุกเฉิน 
ในจังหวัดลำพูน 

1. ขออนุมัติโครงการ 500,000  องค์การบริหารส่วน
จังหวัดลำพูน 

กอง
สาธารณสุข 

            

1. การประชุมเครือข่าย
ระบบการแพทย์ฉกุเฉิน 

 60,000               

2. อบรมฟื้นฟูและเพิ่ม
ศักยภาพ 

 200,000               

3. การอบรมผู้ปฏิบัติการ 
การแพทย์ฉุกเฉิน 
(หลักสูตร EMR 40 
ชั่วโมง) 

 240,000               

4. ติดตามและประเมินผล                 

4 เปลี่ยนแปลง 
ครั้งที่ 

3/2564 
16/14 

01/263 โครงการป้องกัน 
และควบคุมโรคติดต่อ 

1. ขออนุมัติโครงการ 
และดำเนินการตาม
ระเบียบพัสด ุ

1,000,000  องค์การบริหารส่วน
จังหวัดลำพูน 

กอง
สาธารณสุข 

            

2. จัดกิจกรรมป้องกัน
และควบคุมโรคเอดส ์

                

3. จัดกิจกรรมป้องกัน 
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 
2019 (โควิค-19) 

 750,000               

4. จัดกิจกรรมป้องกัน 
ควบคุมโรคไข้เลือดออก 

 250,000               

3. ติดตามและประเมินผล                 

รวมแผนงานสาธารณสขุ จำนวน 4 โครงการ 4,800,000 4,800,000               
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ลำดับ
ที่ 

แผนพัฒนา
ท้องถิ่น  

รายการที/่หน้า 

หน้า
ข้อบัญญัติ  

รายการที/่หน้า 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของ

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

ที่ตั้งไว ้
งบดำเนินการ สถานที่ดำเนินการ หน่วย

ดำเนินการ 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

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

 - แผนงานสังคมสงเคราะห ์

1 เปลี่ยนแปลง 
ครั้งที่ 

3/2564 
10/8 

01/265 โครงการส่งเสริม 
และพัฒนาศักยภาพ
ผู้สูงอายุในจังหวัด
ลำพูน ประจำป ี 
พ.ศ. 2565 

๑. จัดเตรียมแผนงาน 
และแนวทางการดำเนิน
กิจกรรมร่วมกบัสาขา
สมาคมสภาผู้สูงอายุฯ 
จังหวัดลำพูนสำนกังาน
พัฒนาสังคมฯ  
และสำนักงานสาธารณสุข
จังหวัดลำพูน 

1,000,000  องค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดลำพูน 

สำนักปลัดฯ             

๒. จัดทำโครงการ  
แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
เพื่อเข้าร่วมกจิกรรมฯ 

                

๓. ขออนุมัติดำเนิน
กิจกรรมตามแผนงาน 
ที่กำหนด ดังนี ้

                

   ๓.๑ กิจกรรมอบรม
พัฒนาศักยภาพ 

 800,000               

   ๓.๒ กิจกรรมประชุม 
สัมมนาวิชาการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู ้

 100,000               

   ๓.๓ กิจกรรมคลัง
ปัญญาผูสู้งอาย ุ

 100,000               

4. ติดตามและประเมินผล                 

2 เพิ่มเติม ครั้งที่ 
3/2564 

1/9 

02/266 โครงการช่วยเหลือ
ประชาชนด้านการ 
ให้ความช่วยเหลือ
เกษตรกรผู้มีรายได้นอ้ย 
ขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดลำพูน 
ประจำป ีพ.ศ.2565 
 

1. จัดทำโครงการ 
และขออนุมัติดำเนินการ
ตามระเบียบพัสดุ 

200,000  องค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดลำพูน 

สำนักปลัดฯ             

2. ดำเนนิการจัดฝึกอบรม  200,000               

3. ติดตามและประเมินผล                 
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ลำดับ
ที่ 

แผนพัฒนา
ท้องถิ่น  

รายการที/่หน้า 

หน้า
ข้อบัญญัติ  

รายการที/่หน้า 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของ

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

ที่ตั้งไว ้
งบดำเนินการ สถานที่ดำเนินการ หน่วย

ดำเนินการ 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

 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 เพิ่มเติม ครั้งที่ 
3/2564 

2/9 

03/267 โครงการช่วยเหลือ
ประชาชนด้านการ
ส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิต 
ขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดลำพูน 
ประจำป ีพ.ศ. 2565 

1. จัดทำโครงการ 
และขออนุมัติดำเนินการ
ตามระเบียบพัสดุ 

300,000  องค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดลำพูน 

สำนักปลัดฯ             

2. ดำเนนิการจัดฝึกอบรม  300,000               

3. ติดตามและประเมินผล                 

รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์ จำนวน 3 โครงการ 1,500,000 1,500,000               

 - แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

1 เปลี่ยนแปลง 
ครั้งที่ 

3/2564 
14/12 

02/270 โครงการเพื่อป้องกัน
และแก้ไขปัญหา 
ยาเสพติด 

1. จัดทำโครงการ 1,000,000  องค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดลำพูน 

กอง
สาธารณสุข 

            

2. กิจกรรมฝกึอบรม 
ค่ายแกนนำดีศรีลำพูน  

 60,000               

3. กิจกรรมฝึกอบรมค่าย
แกนนำเครือข่ายนักเรียน/
ชุมชนเสริมสรา้ง 
ภูมิคุ้มกันทางจิต   
TO BE NUMBER ONE  
(รร.ธีรกานต์บ้านโฮ่ง) 

 90,000               

4. กิจกรรมการพัฒนา 
และขับเคลือ่นการปอ้งกัน
ยาเสพติดของ อบจ.ลำพูน 

 120,000               

5. กิจกรรมฝึกอบรมค่าย
ต้นกล้าอาสาพัฒนา 
คุณธรรมจังหวัดลำพูน 
 

 90,000               

6. กิจกรรมฝึกอบรมค่าย
แกนนำเครือข่ายนักเรียน/
ชุมชนเสริมสรา้งภูมิคุ้มกัน
ทางจิต  TO BE 
NUMBER ONE  
(รร.แม่ตืนวิทยา) 

 60,000               
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ลำดับ
ที่ 

แผนพัฒนา
ท้องถิ่น  

รายการที/่หน้า 

หน้า
ข้อบัญญัติ  

รายการที/่หน้า 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของ

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

ที่ตั้งไว ้
งบดำเนินการ สถานที่ดำเนินการ หน่วย

ดำเนินการ 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

 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. กิจกรรมส่งเสริม
สนับสนุนงบประมาณ 
แก่สถานศึกษาที่เข้าร่วม
มหกรรมรวมพลสมาชิก 
TO BE NUMBER ONE 
ระดับประเทศ 

 80,000               

8. ส่งเสริมสนับสนุนวัน
ต่อต้านยาเสพติดโลก 

 500,000               

9. ติดตามและประเมินผล                  

2 เปลี่ยนแปลง 
ครั้งที่ 

3/2564 
11/9 

03/271 โครงการพัฒนา
ศักยภาพและ
เสริมสรา้งความ
เข้มแข็งของกลุ่มสตรี
แม่บ้านจังหวัดลำพูน 
ประจำป ีพ.ศ. 2565 

1. จัดทำโครงการ 
และขออนุมัติดำเนินการ
ตามระเบียบพัสด ุ

2,000,000  องค์การบริหารส่วน
จังหวัดลำพูน 

สำนักปลัดฯ             

2. ดำเนินการจัดกจิกรรม
ตามแผนที่กำหนด 

 2,000,000               

3. ติดตามและประเมินผล                 

3 เพิ่มเติม ครั้งที่ 
3/2564 

1/10 

05/273 โครงการพัฒนา
คุณภาพชีวิตและ
ส่งเสริมอาชีพของ
ประชาชนในจังหวัด
ลำพูน ประจำป ี 
พ.ศ. 2565 

1. จัดทำโครงการและขอ
อนุมัติดำเนนิการ 

1,000,000  องค์การบริหารส่วน
จังหวัดลำพูน 

สำนักปลัดฯ             

2. แจ้งหนังสอืพร้อม
แบบสอบถามความ
ต้องการเข้ารับการ
ฝึกอบรม/จัดเตรียม
เอกสารและสถานทีอ่บรม
และประสานวิทยากร 

                

3. ดำเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง                 

4. ดำเนินการจัดฝึกอบรม  1,000,000               

5. ติดตามและประเมินผล                 

4 8/163 01/275 ชุดทดสอบสาร 
เมทแอมเฟตามีน 
ในปัสสาวะชนิดตลับ
พร้อมอุปกรณ์ 
 

1. จัดทำโครงการ 
และขออนุมัติดำเนินการ
ตามระเบียบพัสด ุ

221,000  องค์การบริหารส่วน
จังหวัดลำพูน 

กอง
สาธารณสุข 

            

2. ดำเนินการจัดซ้ือ  221,000               

3. ติดตามและประเมินผล                 

___________________________________
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ลำดับ
ที่ 

แผนพัฒนา
ท้องถิ่น  

รายการที/่หน้า 

หน้า
ข้อบัญญัติ  

รายการที/่หน้า 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของ

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

ที่ตั้งไว ้
งบดำเนินการ สถานที่ดำเนินการ หน่วย

ดำเนินการ 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

 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 เปลี่ยนแปลง 
ครั้งที่ 

3/2564 
13/11 

07/279 อุดหนุนองค์การ
บริหารสว่นตำบลน้ำดบิ 
ในการดำเนินงานตาม
โครงการวิถีชีวิตคน
ตำบลน้ำดิบกับไก่
เหล่าป่ากอ๋ย 

1. แจ้งหน่วยงานที่ขอรับ
เงินอุดหนุน 

307,200  องค์การบริหารส่วน
จังหวัดลำพูน 

สำนักปลัดฯ             

2. ขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน
อุดหนุน/ลงนามบันทึก
ข้อตกลง การรับเงิน
อุดหนุน/แต่งต้ัง
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลฯ 

 307,200 ตำบลน้ำดิบ อำเภอป่าซาง              

3. ติดตามและประเมินผล                 

รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชมุชน จำนวน 5 รายการ 4,528,200 4,528,200               

 - แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 

1 10/171 01/281 โครงการจัดการ
แข่งขันกีฬาแห่งชาต ิ

1. ขออนุมัติจัดทำ
โครงการพร้อมประชุม
ผู้เกี่ยวข้อง เพือ่ชี้แจง 
และหารือแนวทางกำหนด
กิจกรรมโครงการฯ  

1,500,000  สนามกีฬากลางฯ กอง
การศึกษาฯ 

            

2. ดำเนินกิจกรรม 
ตามโครงการฯ 

 1,500,000               

3. ติดตามและประเมินผล                 

2 เปลี่ยนแปลง 
ครั้งที่ 

3/2564 
19/17 

02/282 โครงการส่งเสริมการ
แข่งขันกีฬา 
ต้านยาเสพติด 
แบบบูรณาการใน
จังหวัดลำพูน 

1.ขออนุมัติจัดทำ
โครงการ 

3,000,000  องค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดลำพูนและ

จังหวัดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

กอง
การศึกษาฯ 

            

2. จัดกิจกรรมการแข่งขันฯ 
เปตอง 

  600,000                

3. จัดกิจกรรมการแข่งขันฯ 
แบดมินตัน 

  600,000                

4. จัดกิจกรรมการแข่งขันฯ 
ฟุตบอล 

  1,200,000                

5. จัดกิจกรรมการแข่งขันฯ 
ตะกร้อ 

  600,000                

6. สรุปผลการจัดกิจกรรม                 
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ลำดับ
ที่ 

แผนพัฒนา
ท้องถิ่น  

รายการที/่หน้า 

หน้า
ข้อบัญญัติ  

รายการที/่หน้า 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของ

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

ที่ตั้งไว ้
งบดำเนินการ สถานที่ดำเนินการ หน่วย

ดำเนินการ 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

 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 8/170 03/283 โครงการนำนักเรียน
เข้าแข่งขันกีฬา
นักเรียนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
ของสถานศึกษาใน
สังกัดองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดลำพูน 

1. ประชุมวางแผนรว่มกับ
สถานศึกษาในสังกัด
องค์การบริหารส่วน
จังหวัดลำพูน 

100,000  องค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดลำพูน 

กอง
การศึกษาฯ 

            

2. สถานศึกษาในสังกัด
องค์การบริหารส่วน
จังหวัดลำพูนเสนอ
โครงการให้กองการศึกษา
ตรวจสอบความถูกต้อง 
ตรงตามข้อระเบียบ/
กฎหมาย 

                

3. ขออนุมัติโครงการ/ 
ขออนุมัติ TOR/ขออนุมัติ
จัดซื้อจัดจ้าง/ขออนุมัต ิ
ยืมเงิน/ขออนุมัติเดินทาง
ไปราชการ 

 100,000               

4. นำนักเรียนและผู้ที่
เกี่ยวขอ้งเข้าร่วมแข่งขัน
กีฬานักเรียนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
ระดับภาค/ระดับประเทศ 
 

                

5. ติดตามประเมินผล 
และสรุปผลการดำเนิน
กิจกรรม 
 

                

4 38/183 01/285 โครงการส่งเสริม
พัฒนาศักยภาพ
เครือข่ายวัฒนธรรม
จังหวัดลำพูน 

1. ขออนุมัติโครงการ 
และดำเนินการตาม
ระเบียบพัสด ุ

250,000  องค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดลำพูน 

กอง
การศึกษาฯ 

            

2. เร่ิมดำเนินการ 
และดำเนินการแลว้เสร็จ 

 250,000               

3. ติดตามและประเมินผล 
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ลำดับ
ที่ 

แผนพัฒนา
ท้องถิ่น  

รายการที/่หน้า 

หน้า
ข้อบัญญัติ  

รายการที/่หน้า 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของ

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

ที่ตั้งไว ้
งบดำเนินการ สถานที่ดำเนินการ หน่วย

ดำเนินการ 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

 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 14/172 02/286 โครงการส่งเสริม
ประเพณียี่เป็ง 

1. ขออนุมัติโครงการ 
และดำเนินการตาม
ระเบียบพัสดุ 

100,000  อำเภอเมืองลำพูน กอง
การศึกษาฯ 

            

2. เร่ิมดำเนินการ 
และดำเนินการแลว้เสร็จ 

 100,000               

3. ติดตามและประเมินผล                 

6 19/174 03/286 โครงการจัดงาน 
พระนางจามเทว ี
(พระแม่นั่งเมือง) 

1. ขออนุมัติโครงการ 
และดำเนินการตาม
ระเบียบพัสด ุ

300,000  องค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดลำพูน 

กอง
การศึกษาฯ 

            

2. เร่ิมดำเนินการ 
และดำเนินการแลว้เสร็จ 

 300,000 อนุสาวรียพ์ระนางจามเทว ี              

3. ติดตามและประเมินผล                 

7 12/171 04/287 โครงการจัดกิจกรรม
ประเพณีปี๋ใหม่เมือง 

1. ขออนุมัติโครงการ 
และดำเนินการตาม
ระเบียบพัสด ุ

200,000  องค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดลำพูน 

กอง
การศึกษาฯ 

            

2. เร่ิมดำเนินการ 
และดำเนินการแลว้เสร็จ 

 200,000 อำเภอเมืองลำพูน 
และอำเภอป่าซาง 

             

3. ติดตามและประเมินผล                 

8 30/178 05/288 โครงการสง่เสริม
ประเพณีสรงน้ำวัด
พระพุทธบาทตากผา้ 
 
 

1. ขออนุมัติโครงการ 
และดำเนินการตาม
ระเบียบพัสด ุ

300,000  องค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดลำพูน 

กอง
การศึกษาฯ 

            

2. เร่ิมดำเนินการ 
และดำเนินการแลว้เสร็จ 

 300,000 วัดพระพุทธบาทตากผ้า              

3. ติดตามและประเมินผล 
 

                

9 เปลี่ยนแปลง 
ครั้งที่ 

3/2563 
2/4 

06/289 โครงการฝึกอบรม
และการจัดกิจกรรม
สืบสานวัฒนธรรม
ท้องถิ่นประเพณี
พื้นบ้านภูมปิัญญา
ท้องถิ่นในจังหวัด
ลำพูน 

1. ขออนุมัติโครงการ 
และดำเนินการตาม
ระเบียบพัสด ุ

100,000  องค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดลำพูน 

กอง
การศึกษาฯ 

            

2. เร่ิมดำเนินการอบรม 
ได้แก่การทำเทียนฟั่น, 
การทำหมากสุ่ม,การทำ
หมากเบ็ง,การทำต้นดอก 

 100,000               
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ลำดับ
ที่ 

แผนพัฒนา
ท้องถิ่น  

รายการที/่หน้า 

หน้า
ข้อบัญญัติ  

รายการที/่หน้า 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของ

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

ที่ตั้งไว ้
งบดำเนินการ สถานที่ดำเนินการ หน่วย

ดำเนินการ 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

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

ต้นผึ้ง,การทำเครื่องสืบ
ชะตา 
3. ติดตามและประเมินผล                 

10 25/176 07/190 โครงการประวัติศาสตร์ 
นครหริภุญชัย 

1. ขออนุมัติโครงการ 
และดำเนินการตาม
ระเบียบพัสด ุ

150,000  องค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดลำพูน 

กอง
การศึกษาฯ 

            

2. จัดประชุมสัมมนาองค์
ความรู้ประวัติศาสตร์นคร
หริภุญชัย ศึกษาดูงาน
และรวบรวมองค์ความรู้
ประวัติศาสตร์ 
นครหริภุญชัย 

 150,000 จังหวัดลำพูนและจังหวัด
อื่น ๆ ที่เกีย่วขอ้ง 

             

3. ติดตามและประเมินผล                 

11 เปลี่ยนแปลง 
ครัง้ที่ 

3/2564 
23/19 

01/291 อุดหนุนเทศบาล 
เมืองลำพูนในการ
ดำเนินงานตาม
โครงการส่งเสริม
ประเพณีสรงน้ำ 
พระบรมธาตุหริภุญชัย 

1. แจ้งหน่วยงานที่ขอรับ
เงินอุดหนุน 

800,000  องค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดลำพูน 

กอง
การศึกษาฯ 

            

2. ขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน
อุดหนุน/ลงนามบันทึก
ข้อตกลง การรับเงิน
อุดหนุน/แต่งต้ัง
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลฯ 

 800,000 วัดพระธาตุหริภุญชัยฯ              

3. ติดตามและประเมินผล                 

12 เปลี่ยนแปลง 
ครั้งที่ 

3/2564 
22/19 

02/291 อุดหนุนเทศบาล 
เมืองลำพูน  
ในการดำเนินงาน 
ตามโครงการจัดงาน
ประเพณีทาน
สลากภัต สลากยอ้ม 

1. แจ้งหน่วยงานที่ขอรับ
เงินอุดหนุน 

300,000  องค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดลำพูน 

กอง
การศึกษาฯ 

            

2. ขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน
อุดหนุน/ลงนามบันทึก
ข้อตกลง การรับเงิน
อุดหนุน/แต่งต้ัง
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลฯ 
 

 300,000 วัดพระธาตุหริภุญชัยฯ              

3. ติดตามและประเมินผล                 

___________________________________
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ลำดับ
ที่ 

แผนพัฒนา
ท้องถิ่น  

รายการที/่หน้า 

หน้า
ข้อบัญญัติ  

รายการที/่หน้า 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของ

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

ที่ตั้งไว ้
งบดำเนินการ สถานที่ดำเนินการ หน่วย

ดำเนินการ 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

 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 เปลี่ยนแปลง 
ครั้งที่ 

3/2564 
21/18 

03/292 อุดหนุนเทศบาล
ตำบลป่าสัก 
ในการดำเนินงาน 
ตามโครงการไหว้สา
ปาระมี ครูบาเจา้ศรี
วิชัย วัดดอยต ิ

1. แจ้งหน่วยงานที่ขอรับ
เงินอุดหนุน 

500,000  องค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดลำพูน 

กอง
การศึกษาฯ 

            

2. ขออนุมตัิเบิกจ่ายเงิน
อุดหนุน/ลงนามบันทึก
ข้อตกลง การรับเงิน
อุดหนุน/แต่งตั้ง
คณะกรรมการติดตาม 
และประเมินผลฯ 
 

 500,000 วัดดอยติ  
อำเภอเมืองลำพูน 

             

3. ติดตามและประเมินผล                 

14 เปลี่ยนแปลง 
ครั้งที่ 

3/2564 
21/18 

04/292 อุดหนุนเทศบาล
ตำบลทากาศเหนือ 
ในการดำเนินงาน 
ตามโครงการจัด
ประเพณีไหว้เจ้าพ่อ
ผาด่าน อำเภอแม่ทา 

1. แจ้งหน่วยงานที่ขอรับ
เงินอุดหนุน 

100,000  องค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดลำพูน 

กอง
การศึกษาฯ 

            

2. ขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน
อุดหนุน/ลงนามบันทึก
ข้อตกลง การรับเงิน
อุดหนุน/แต่งต้ัง
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลฯ 
 

 100,000 ตำบลทากาศ  
อำเภอแม่ทา 

             

3. ติดตามและประเมินผล                 

15 เปลี่ยนแปลง 
ครั้งที่ 

3/2564 
10/12 

01/294 โครงการส่งเสริม 
และพัฒนาการ
ท่องเที่ยวในจังหวัด
ลำพูน 

๑. ขออนุมัติโครงการ 3,000,000  องค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดลำพูน 

สำนักปลัดฯ             

2. กิจกรรมส่งเสริม 
และพัฒนาการท่องเท่ียว
โดยชุมชนจังหวัดลำพูน 
(ครั้งที่ 1)  

 450,000               

3. กิจกรรมส่งเสริม 
และพัฒนาการท่องเท่ียว
โดยชุมชนจังหวัดลำพูน 
(ครั้งที่ 2) 

 450,000               

4. กิจกรรมพัฒนา
ศักยภาพด้านการ
ท่องเที่ยวจังหวัดลำพูน 
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ลำดับ
ที่ 

แผนพัฒนา
ท้องถิ่น  

รายการที/่หน้า 

หน้า
ข้อบัญญัติ  

รายการที/่หน้า 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของ

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

ที่ตั้งไว ้
งบดำเนินการ สถานที่ดำเนินการ หน่วย

ดำเนินการ 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

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

4.1 กิจกรรมส่งเสริม 
และพัฒนาศักยภาพด้าน
มาตรฐานสถาน
ประกอบการ 

 100,000               

4.2 กิจกรรมฝึกอบรม
และศึกษาดูงานพัฒนา
ศักยภาพผู้นำเท่ียว 

 100,000               

4. กิจกรรมพัฒนา 
และส่งเสริมการท่องเท่ียว
จังหวัดลำพูน 

 1,900,000               

5. ติดตามและประเมินผล                 

รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ จำนวน 15 โครงการ 10,700,000 10,700,000  

รวมแผนงานตามยุทธศาสตร ์จำนวน 55 โครงการ 47,454,170 47,454,170  

___________________________________
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการดำเนนิงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 
 

ลำดับ
ที่ 

แผนพัฒนา
ท้องถิ่น  

รายการที/่หน้า 

หน้า
ข้อบัญญัติ  

รายการที/่หน้า 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของ

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

ที่ตั้งไว ้
งบดำเนินการ สถานที่ดำเนินการ หน่วย

ดำเนินการ 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

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

ยุทธศาสตร์จังหวดัที่ 2 เมืองหตัถ นวตักรรม สรา้งสรรค์ 3 เมืองเกษตรสีเขยีว 5 เมืองแห่งคุณภาพชีวติ 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาผังเมืองและโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมกลุ่มจังหวัด 

 - แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

1 เพิ่มเติม ครั้งที่ 
3/2564 

1/11 

01/305 ติดตั้งระบบสปริงเกอร์
ในการรดน้ำสนาม
ฟุตบอล องค์การ
บริหารส่วนจังหวัด
ลำพูน 
 

1. ขออนุมัติดำเนินการ
และดำเนินการจัดจ้าง  
ตามระเบียบพัสดุ 

1,100,000  องค์การบริหารส่วน
จังหวัดลำพูน 

กองช่าง             

2. เร่ิมดำเนินการ 
และดำเนินการแลว้เสร็จ 

 1,100,000              

3. ติดตามและประเมินผล                

2 เพิ่มเติม ครั้งที่ 
3/2564 
17/25 

01/306 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก กว้าง 6 
เมตร ยาว 409 
เมตร หรือมีพื้นที่ผิว
จราจรไม่น้อยกว่า 
2,454 ตารางเมตร 

1. ขออนุมัติดำเนินการ
และดำเนินการจัดจ้าง  
ตามระเบียบพัสดุ 

1,305,000  สายทางบ้านเหลา่  
หมู่ที่ 12 ตำบลมะเขือแจ้ 
เช่ือมถนนบ้านสะแล่ง -
ดอยขะม้อ และถนนเลียบ
คันคลองชลประทาน 
ตำบลศรีบัวบาน อำเภอ
เมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 

กองช่าง             

2. เร่ิมดำเนินการ 
และดำเนินการแลว้เสร็จ 

 1,305,000              

3. ติดตามและประเมินผล                

3 เพิ่มเติม ครั้งที่ 
3/2564 
18/25 

 
 

02/307 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กพร้อมราง
ระบายน้ำคอนกรตี
เสริมเหล็ก กว้าง 6 เมตร 
ยาว 350 เมตร หรือ
มีพื้นที่ผิวจราจรไม่
น้อยกว่า 2,100 
ตารางเมตร 

1. ขออนุมัติดำเนินการ
และดำเนินการจัดจ้าง  
ตามระเบียบพัสดุ 

3,252,000  บ้านแม่สารปา่ขาม  
หมู่ที่ 5 ตำบลเวียงยอง  
เชื่อมบ้านหนองปลาขอ  
หมู่ที่ 5 ตำบลป่าสัก 
อำเภอเมืองลำพูน  
จังหวัดลำพูน 

 

กองช่าง             

2. เร่ิมดำเนินการ 
และดำเนินการแลว้เสร็จ 

 3,252,000              

3. ติดตามและประเมินผล                

แบบ ผด.02 
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ลำดับ
ที่ 

แผนพัฒนา
ท้องถิ่น  

รายการที/่หน้า 

หน้า
ข้อบัญญัติ  

รายการที/่หน้า 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของ

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

ที่ตั้งไว ้
งบดำเนินการ สถานที่ดำเนินการ หน่วย

ดำเนินการ 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

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

4 เพิ่มเติม ครั้งที่ 
3/2564 
19/26 

03/308 ก่อสร้างถนนคอนกรตี
เสริมเหล็ก กว้าง  
4 เมตร ยาว 797 
เมตร หรือมีพื้นที่ 
ผิวจราจรไม่น้อยกวา่ 
3,188 ตารางเมตร 
 

1. ขออนุมัติดำเนินการ
และดำเนินการจัดจ้าง  
ตามระเบียบพัสดุ 

1,604,000  
 

 สายทางบ้านกู่เส้า หมู่ที ่2 
ตำบลเหมืองจี้ เช่ือมตำบล
บ้านแป้น อำเภอเมือง
ลำพูน จังหวัดลำพูน 

กองช่าง             

2. เร่ิมดำเนินการ 
และดำเนินการแลว้เสร็จ 

 1,604,000  
 

             

3. ติดตามและประเมินผล                

5 เพิ่มเติม ครั้งที่ 
3/2564 
19/26 

04/309 ก่อสร้างถนนลาดยาง 
ผิวจราจรแบบ
แอสฟัลต์คอนกรีต 
กว้าง 6 เมตร  
ยาว 1,200 เมตร 
หรือมีพื้นที่ผิวจราจร
ไม่น้อยกวา่ 7,200 
ตารางเมตร 
 

1. ขออนุมัติดำเนินการ
และดำเนินการจัดจ้าง  
ตามระเบียบพัสดุ 

3,666,000   สายทางแยก ลพ.3004 
บ้านปากล้อง หมู่ที่ 8 
ตำบลหนองปลาสะวาย 
เช่ือมบ้านสันปูเลย  
หมู่ที่ 2 ตำบลศรีเต้ีย 
อำเภอบา้นโฮ่ง  
จังหวัดลำพูน 

 

กองช่าง             

2. เร่ิมดำเนินการ 
และดำเนินการแลว้เสร็จ 

 3,666,000               

3. ติดตามและประเมินผล                

6 เพิ่มเติม ครั้งที่ 
3/2564 
21/27 

05/310 ก่อสร้างถนน
แอสฟัลต์คอนกรีต 
กว้าง 6 เมตร  
ยาว 640 เมตร  
หรือมีพื้นที่ผิวจราจร
ไม่น้อยกวา่ 3,840 
ตารางเมตร 
 

1. ขออนุมัติดำเนินการ
และดำเนินการจัดจ้าง  
ตามระเบียบพัสดุ 

 2,526,000   สายทางบ้านสันคะยอม 
หมู่ที่ 1 ตำบลป่าสัก  
เช่ือมตำบลศรีบัวบาน 
อำเภอเมืองลำพูน  
จังหวัดลำพูน 

 

กองช่าง             

2. เร่ิมดำเนินการ 
และดำเนินการแลว้เสร็จ 

  2,526,000               

3. ติดตามและประเมินผล                

7 เพิ่มเติม ครั้งที่ 
3/2564 
22/27 

06/311 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก กว้าง 4 
เมตร ยาว 706 
เมตร หรือมีพื้นที่ผิว
จราจรไม่น้อยกว่า 
2,824 ตารางเมตร 

1. ขออนุมัติดำเนินการ
และดำเนินการจัดจ้าง  
ตามระเบียบพัสดุ 

 1,417,000   บริเวณถนน ทล.1030 
บ้านหนองช้างคืน หมู่ที ่4 
ตำบลหนองช้างคืน  
เช่ือมตำบลอุโมงค์ 
และตำบลเหมืองง่า 
อำเภอเมืองลำพูน  
จังหวัดลำพูน 
 

กองช่าง             

2. เร่ิมดำเนินการ 
และดำเนินการแลว้เสร็จ 

  1,417,000               

3. ติดตามและประเมินผล                
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ลำดับ
ที่ 

แผนพัฒนา
ท้องถิ่น  

รายการที/่หน้า 

หน้า
ข้อบัญญัติ  

รายการที/่หน้า 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของ

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

ที่ตั้งไว ้
งบดำเนินการ สถานที่ดำเนินการ หน่วย

ดำเนินการ 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

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

8 เพิ่มเติม ครั้งที่ 
3/2564 
26/29 

07/312 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก กว้าง 4 - 
5 เมตร ยาว 1,047 
เมตร หรือมีพื้นที่ผิว
จราจรไม่น้อยกว่า 
5,002 ตารางเมตร 

1. ขออนุมัติดำเนินการ
และดำเนินการจัดจ้าง  
ตามระเบียบพัสดุ 

2,786,000   สายทางบ้านห้วยแทงใต้ 
หมู่ที่ 15 ตำบลบ้านโฮ่ง 
เช่ือมบ้านห้วยแทง  
หมู่ที่ 5 , บ้านทุ่งม่าน  
หมู่ที่ 4 ตำบลป่าพล ู
อำเภอบา้นโฮ่ง  
จังหวัดลำพูน 
 

กองช่าง             

2. เร่ิมดำเนินการ 
และดำเนินการแลว้เสร็จ 

 2,786,000               

3. ติดตามและประเมินผล                

9 เพิ่มเติม ครั้งที่ 
3/2564 
27/30                                                                 

08/313 ก่อสร้างถนนผิว
จราจร 
หินคลุก กว้าง 6 
เมตร ยาว 1,500 
เมตร หรือมีพื้นที่ 
ผิวจราจรไม่น้อยกวา่ 
9,000 ตารางเมตร 
 

1. ขออนุมัติดำเนินการ
และดำเนินการจัดจ้าง  
ตามระเบียบพัสดุ 

1,574,000   สายทางบ้านอุดมพัฒนา 
หมู่ที่ 12 ตำบลศรีวิชัย 
เช่ือมบ้านแม่ตืน หมู่ที ่3     
ตำบลแม่ตืน อำเภอลี้ 
จังหวัดลำพูน 

 

             

2. เร่ิมดำเนินการ 
และดำเนินการแลว้เสร็จ 

 1,574,000               

3. ติดตามและประเมินผล                

10 เพิ่มเติม ครั้งที่ 
3/2564 
28/30                                                                 

09/314 ก่อสร้างถนนผิว
จราจรแอสฟัลต์
คอนกรีต กวา้ง 5 
เมตร ยาว 1,214 
เมตร หรือมีพื้นที่ 
ผิวจราจรไม่น้อยกวา่ 
6,070 ตารางเมตร 
 

1. ขออนุมัติดำเนินการ
และดำเนินการจัดจ้าง  
ตามระเบียบพัสดุ 

2,499,000   สายทางบ้านจัดสรรคอก
ช้าง หมู่ที่ 8 ตำบลปา่ไผ่ 
เช่ือมบ้านใหม่ศิวิไล  
หมู่ที่ 12 ตำบลลี้  
อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน 

 

กองช่าง             

2. เร่ิมดำเนินการ 
และดำเนินการแลว้เสร็จ 

 2,499,000               

3. ติดตามและประเมินผล                

11 เพิ่มเติม ครั้งที่ 
3/2564 
29/30                                                                 

10/315 ก่อสร้างถนน 
ผิวจราจรแอสฟัลต์
คอนกรีต กวา้ง 6 
เมตร ยาว 775 
เมตร หรือมีพื้นที่ผิว
จราจรไม่น้อยกว่า 
4,650 ตารางเมตร 

1. ขออนุมัติดำเนินการ
และดำเนินการจัดจ้าง  
ตามระเบียบพัสดุ 

2,499,000   สายทางบ้านฮ่อมตอ้ 
หมู่ที่ 5 – บ้านปวงคำ  
หมู่ที่ 8 เช่ือมบา้นลี้  
หมู่ที่ 6 (ทต.วังดิน) 
อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน 

 

กองช่าง             

2. เร่ิมดำเนินการ 
และดำเนินการแลว้เสร็จ 

 2,499,000               

3. ติดตามและประเมินผล                
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ลำดับ
ที่ 

แผนพัฒนา
ท้องถิ่น  

รายการที/่หน้า 

หน้า
ข้อบัญญัติ  

รายการที/่หน้า 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของ

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

ที่ตั้งไว ้
งบดำเนินการ สถานที่ดำเนินการ หน่วย

ดำเนินการ 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

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

12 เพิ่มเติม ครั้งที่ 
3/2564 
30/31                                                                 

11/316 ก่อสร้างถนน 
ผิวจราจรแอสฟัลต์
คอนกรีต กวา้ง 5 
เมตร ยาว 942 
เมตร หรอืมีพื้นที่ 
ผิวจราจรไม่น้อยกวา่ 
4,710 ตารางเมตร 

1. ขออนุมัติดำเนินการ
และดำเนินการจัดจ้าง  
ตามระเบียบพัสดุ 

3,000,000   สายทางบ้านเด่นทรายมูล 
หมู่ที่ 14 , บ้านศรีเวียงชัย 
หมู่ที่ 21 และบ้าน    
พระบาทพัฒนา หมู่ที ่23 
ตำบลนาทราย  เช่ือมสาย
ทางหลวงหมายเลข 
1087 ตำบลลี ้อำเภอลี้ 
จังหวัดลำพูน 
 

กองช่าง             

2. เร่ิมดำเนินการ 
และดำเนินการแลว้เสร็จ 

 3,000,000               

3. ติดตามและประเมนิผล                

13 เพิ่มเติม ครั้งที่ 
3/2564 
31/31                                                   

12/317 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก กว้าง  
5 เมตร ยาว 530 
เมตร หรือมีพื้นที่ 
ผิวจราจรไม่น้อยกวา่ 
2,650 ตารางเมตร 

1. ขออนุมัติดำเนินการ
และดำเนนิการจัดจ้าง  
ตามระเบียบพัสดุ 

1,506,500   สายทางบ้านหนองสมณะ 
หมู่ที่ 2 ตำบลนครเจดีย์ 
เช่ือม บ้านใหม่ปา่ฝาง  
หมู่ที่ 15 ตำบลน้ำดิบ 
อำเภอปา่ซาง จังหวัด
ลำพูน 

 

กองช่าง             

2. เร่ิมดำเนินการ 
และดำเนินการแลว้เสร็จ 

 1,506,500               

3. ติดตามและประเมินผล                

14 เพิ่มเติม ครั้งที่ 
3/2564 
32/32 

13/318 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก กว้าง 4 
เมตร ยาว 1,420 
เมตร หรือมีพื้นที่ผิว
จราจรไม่น้อยกว่า 
5,680 ตารางเมตร 

1. ขออนุมัติดำเนินการ
และดำเนินการจัดจ้าง  
ตามระเบียบพัสดุ 

2,966,500   สายทางเลียบลำเหมืองจ้าย 
บ้านแซม หมู่ที ่2  
ตำบลม่วงน้อย เช่ือมบ้าน
ดอนหลวง หมู่ที ่7 ตำบล
แม่แรง อำเภอป่าซาง 
จังหวัดลำพูน 
 

กองช่าง             

2. เร่ิมดำเนินการ 
และดำเนินการแลว้เสร็จ 

 2,966,500               

3. ติดตามและประเมินผล                

15 เพิ่มเติม ครั้งที่ 
3/2564 
33/32 

14/319 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก กว้าง 4 
เมตร ยาว 1,200 
เมตร หรือมีพื้นที่ผิว
จราจรไม่น้อยกว่า 
4,800 ตารางเมตร 

1. ขออนุมัติดำเนินการ
และดำเนินการจัดจ้าง  
ตามระเบียบพัสดุ 

2,502,500   สายทางเลียบคันคลอง
ชลประทานบ้านหว้ยไซ
เหนือ หมู่ที่ 4  
ตำบลห้วยยาบ  
อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน 
เช่ือมตำบลแม่ออนใต้ 
อำเภอสันกำแพง  
จังหวัดเชียงใหม่ 
 

กองช่าง             

2. เร่ิมดำเนินการ 
และดำเนินการแลว้เสร็จ 

 2,502,500               

3. ติดตามและประเมินผล                
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ลำดับ
ที่ 

แผนพัฒนา
ท้องถิ่น  

รายการที/่หน้า 

หน้า
ข้อบัญญัติ  

รายการที/่หน้า 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของ

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

ที่ตั้งไว ้
งบดำเนินการ สถานที่ดำเนินการ หน่วย

ดำเนินการ 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

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

16 เพิ่มเติม ครัง้ที่ 
3/2564 
34/33 

15/320 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก กว้าง 4 
เมตร ยาว 1,305 
เมตร หรือมีพื้นที่ผิว
จราจรไม่น้อยกว่า 
5,220 ตารางเมตร 

1. ขออนุมัติดำเนินการ
และดำเนินการจัดจ้าง  
ตามระเบียบพัสดุ 

2,706,500   บ้านดอนตอง หมู่ที ่4 
ตำบลแม่แรง เช่ือม     
บ้านป่าสีเสียด (บ้านลอม) 
หมู่ที่ 8 ตำบลท่าตุ้ม 
อำเภอปา่ซาง  
จังหวัดลำพูน 

กองช่าง             

2. เร่ิมดำเนินการ 
และดำเนินการแลว้เสร็จ 

 2,706,500               

3. ติดตามและประเมินผล                

17 เพิ่มเติม ครั้งที่ 
3/2564 
36/33 

16/321 ก่อสร้างถนนหินคลุก
บดอัดแน่น กว้าง 6 
เมตร ยาว 4,030 
เมตร หรือมีพื้นที่ 
ผิวจราจรไม่น้อยกวา่ 
24,180 ตารางเมตร 

1. ขออนุมัติดำเนินการ
และดำเนินการจัดจ้าง  
ตามระเบียบพัสดุ 

2,492,000   สายทางเลียบลำเหมอืง
หนองไฮ บ้านเหล่าดู่  
หมู่ที่ 1 ตำบลหนองยวง 
เช่ือมบ้านวังผาง หมู่ที ่4 
ตำบลวังผาง อำเภอเวยีง
หนองล่อง จังหวัดลำพูน 

กองช่าง             

2. เร่ิมดำเนินการ 
และดำเนินการแลว้เสร็จ 

 2,492,000               

3. ติดตามและประเมินผล                

18 เพิ่มเติม ครั้งที่ 
3/2564 
38/34 

17/322 ก่อสร้างสะพาน
คอนกรีตเสรมิเหล็ก 
กว้าง 6 เมตร  
ยาว 14 เมตร 

1. ขออนุมัติดำเนินการ
และดำเนินการจัดจ้าง  
ตามระเบียบพัสดุ 

1,693,000   บ้านศรีสุพรรณ หมู่ที่ 6 
ตำบลประตูป่า เช่ือมถนน 
ทล.1030 บ้านสันหวัววั 
หมู่ที่ 8 ตำบลประตูป่า 
อำเภอเมืองลำพูน  
จังหวัดลำพูน 

กองช่าง             

2. เริ่มดำเนินการ 
และดำเนินการแลว้เสร็จ 

 1,693,000               

3. ติดตามและประเมินผล                

19 เพิ่มเติม ครั้งที่ 
3/2564 
39/34 

18/323 ก่อสร้างงานป้องกัน
การกัดเซาะและ
พังทลายของดิน 
ขนาดความสูง  
5.50 เมตร  
ความยาว 44 เมตร 

1. ขออนุมัติดำเนินการ
และดำเนินการจัดจ้าง  
ตามระเบียบพัสดุ 

1,300,000   บริเวณคอสะพานข้าม    
ลำน้ำลี้ บา้นแม่ป้อกเหนือ 
หมู่ที่ 5 ตำบลศรีวิชัย 
อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน 

กองช่าง             

2. เร่ิมดำเนินการ 
และดำเนินการแลว้เสร็จ 

 1,300,000               

3. ติดตามและประเมินผล                

20 เพิ่มเติม ครั้งที่ 
3/2564 
40/35 

19/324 ก่อสร้างรางระบายนำ้
คอนกรีตเสริมเหล็ก    
กว้าง 0.60 เมตร  
สูง 0.50 เมตร  
ยาว 300 เมตร 

1. ขออนุมัติดำเนินการ
และดำเนินการจัดจ้าง  
ตามระเบียบพัสดุ 

  923,000   บ้านปวง หมู่ที่ 7  
ตำบลบ้านปวง   
อำเภอทุ่งหวัช้าง เช่ือม
บ้านปู หมู่ที ่3 ตำบลลี้ 
อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน 

กองช่าง             

2. เร่ิมดำเนินการ 
และดำเนินการแลว้เสร็จ 

   923,000               

3. ติดตามและประเมินผล                
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ลำดับ
ที่ 

แผนพัฒนา
ท้องถิ่น  

รายการที/่หน้า 

หน้า
ข้อบัญญัติ  

รายการที/่หน้า 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของ

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

ที่ตั้งไว ้
งบดำเนินการ สถานที่ดำเนินการ หน่วย

ดำเนินการ 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

 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 เพิ่มเติม ครั้งที่ 
3/2564 
41/35 

20/325 ก่อสร้างคลองส่งน้ำ
คอนกรีตเสริมเหล็ก
พร้อมฝายนำ้ล้น
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
กวา้ง 2 เมตร สูง 1.50 
เมตร ยาว  170 เมตร 

1. ขออนุมัติดำเนินการ
และดำเนินการจัดจ้าง  
ตามระเบียบพัสดุ 

1,668,000   บ้านดอนแกว้       
หมู่ที่ 11 ตำบลศรีบัวบาน 
เช่ือมบ้านประตูโขง       
หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านกลาง 
อำเภอเมืองลำพูน  
จังหวัดลำพูน 

กองช่าง             

2. เร่ิมดำเนินการ 
และดำเนินการแลว้เสร็จ 

 1,668,000               

3. ติดตามและประเมินผล                

22 เพิ่มเติม ครั้งที่ 
3/2564 
42/35 

21/326 ก่อสร้างคลองส่งน้ำ
คอนกรีตเสริมเหล็ก     
กว้าง 1.20 เมตร  
สูง 1.20 เมตร  
ยาว  120 เมตร 

1. ขออนุมัติดำเนินการ
และดำเนินการจัดจ้าง  
ตามระเบียบพัสดุ 

  817,000   บ้านม้าใต้ หมู่ที ่5        
ตำบลศรีบัวบาน เช่ือม
บ้านประตูโขง หมู่ที่ 10 
ตำบลบ้านกลาง อำเภอ
เมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 

กองช่าง             

2. เร่ิมดำเนินการ 
และดำเนินการแลว้เสร็จ 

   817,000               

3. ติดตามและประเมินผล                

23 เพิ่มเติม ครั้งที่ 
3/2564 
41/35 

22/327 ก่อสร้างคลองส่งน้ำ
คอนกรีตเสริมเหล็ก      
กว้าง 3 เมตร  
สูง 2 เมตร     
ยาว 135 เมตร 

1. ขออนุมัติดำเนนิการ
และดำเนินการจัดจ้าง  
ตามระเบียบพัสดุ 

2,946,000   บ้านสบล้อง หมู่ที ่11 
ตำบลบ้านโฮ่ง (อบต.เวียง
กานต์) เช่ือมบา้นดงฤาษี 
หมู่ที่ 8 (ทต.บ้านโฮ่ง) 
อำเภอบา้นโฮ่ง จังหวัด
ลำพูน (ลำเหมอืงล้อง) 

กองช่าง             

2. เร่ิมดำเนินการ 
และดำเนินการแลว้เสร็จ 

 2,946,000               

3. ติดตามและประเมินผล                

24 เพิ่มเติม ครั้งที่ 
3/2564 
44/36 

23/328 ก่อสร้างคลองส่งน้ำ
คอนกรีตเสริมเหล็ก        
กว้าง 1 เมตร  
สูง 1 เมตร 
ยาว 400 เมตร 

1. ขออนุมัติดำเนินการ
และดำเนินการจัดจ้าง  
ตามระเบียบพัสดุ 

2,497,000   ลำเหมืองหลวงตะวันออก 
บ้านทาปา่เปา หมู่ที่ 6 
ตำบลทาปลาดกุ เช่ือม
บ้านผาตั้ง หมู่ที่ 5 ตำบล
ทาสบเส้า อำเภอแม่ทา 
จังหวัดลำพูน 

กองช่าง             

2. เร่ิมดำเนินการ 
และดำเนินการแลว้เสร็จ 

 2,497,000               

3. ติดตามและประเมินผล                

25 เพิ่มเติม ครั้งที่ 
3/2564 
45/37 

24/329 ก่อสร้างคลองส่งน้ำ
คอนกรีตเสริมเหล็ก          
กว้าง 1.50 เมตร  
สูง 1 เมตร  
ยาว 207 เมตร 

1. ขออนุมัติดำเนินการ
และดำเนินการจัดจ้าง  
ตามระเบียบพัสดุ 

1,517,000   ลำเหมืองดอยแช ่
บ้านแพะยันต์ หมู่ที่ 2 
(ทต.ทากาศเหนือ) เช่ือม
บ้านเกาะทราย หมู่ที่ 5  
(ทต.ทากาศ) ตำบลทากาศ 
อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน 

กองช่าง             

2. เร่ิมดำเนินการ 
และดำเนินการแลว้เสร็จ 

 1,517,000               

3. ติดตามและประเมินผล                
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ลำดับ
ที่ 

แผนพัฒนา
ท้องถิ่น  

รายการที/่หน้า 

หน้า
ข้อบัญญัติ  

รายการที/่หน้า 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของ

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

ที่ตั้งไว ้
งบดำเนินการ สถานที่ดำเนินการ หน่วย

ดำเนินการ 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

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

26 เพิ่มเติม ครั้งที่ 
3/2564 
46/37 

25/330 ก่อสร้างคลองส่งน้ำ
คอนกรีตเสริมเหล็ก      
กว้าง 0.80 เมตร  
สูง 0.80 เมตร  
ยาว 125 เมตร 

1. ขออนุมัติดำเนินการ
และดำเนินการจัดจ้าง  
ตามระเบียบพัสดุ 

  717,000   ฝายทุ่งโฮ่ง หมู่ที่ 9       
บ้านหนองหลัก  
ตำบลตะเคียนปม  
เช่ือมบ้านทุ่งเป็ด หมู่ที่ 1    
ตำบลทุ่งหัวช้าง อำเภอ  
ทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน 

กองช่าง             

2. เร่ิมดำเนินการ 
และดำเนินการแลว้เสร็จ 

   717,000               

3. ติดตามและประเมินผล                

27 เพิ่มเติม ครั้งที่ 
4/2564 

9/15 

26/331 ก่อสร้างอัฒจันทร์สนาม
ฟุตบอลสนามกีฬากลาง
องค์การบริหารส่วน
จังหวัดลำพูน ขนาดกว้าง 
12.12 เมตร และ 
8.39 เมตร รวม 4 ด้าน 
ยาว 88.60 เมตร         

1. ขออนุมัติดำเนินการ
และดำเนินการจัดจ้าง  
ตามระเบียบพัสดุ 

14,220,000  สนามกีฬากลางองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดลำพูน 

กองช่าง             

2. เร่ิมดำเนินการ 
และดำเนินการแลว้เสร็จ 

 14,220,000              

3. ติดตามและประเมินผล                

28 เพิ่มเติม ครั้งที่ 
3/2564 
20/26 

01/332 ปรับปรุงซ่อมแซม
เสริมผิวแอสฟัลต์
คอนกรีต (Over lay) 
กว้าง 4 เมตร  
ยาว 590 เมตร  
หรือมีพื้นที่ผิวจราจร
ไม่น้อยกวา่ 2,360 
ตารางเมตร 

1. ขออนุมัติดำเนินการ
และดำเนินการจัดจ้าง  
ตามระเบียบพัสดุ 

 937,000   สายทางบ้านร่องอยุ  
หมู่ที่ 2 ตำบลหนองหนาม 
เช่ือมบ้านหนองเต่า   
หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านแป้น 
อำเภอเมืองลำพูน  
จังหวัดลำพูน 

กองช่าง             

2. เร่ิมดำเนินการ 
และดำเนินการแลว้เสร็จ 

  937,000               

3. ติดตามและประเมินผล                

29 เพิ่มเติม ครั้งที่ 
3/2564 
23/28 

02/333 ปรับปรุงซ่อมแซม
เสรมิผิวจราจร
แอสฟัลต์คอนกรีต 
(Over lay)  
กว้าง 4-6 เมตร  
ยาว 571 เมตร  
หรือมีพื้นที่ผิวจราจร
ไม่น้อยกวา่  
2,944.75  
ตารางเมตร 

1. ขออนุมัติดำเนินการ
และดำเนินการจัดจ้าง  
ตามระเบียบพัสดุ 

 1,183,000   บริเวณหน้าวัดกอม่วง 
ถนน ทล.1030 –  
ถนน ทล.106 บ้านกอม่วง 
หมู่ที่ 2 ตำบลอุโมงค์ 
อำเภอเมอืงลำพูน  
จังหวัดลำพูน 
 

กองช่าง             

2. เร่ิมดำเนินการ 
และดำเนินการแลว้เสร็จ 

  1,183,000               

3. ติดตามและประเมินผล                
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ลำดับ
ที่ 

แผนพัฒนา
ท้องถิ่น  

รายการที/่หน้า 

หน้า
ข้อบัญญัติ  

รายการที/่หน้า 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของ

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

ที่ตั้งไว ้
งบดำเนินการ สถานที่ดำเนินการ หน่วย

ดำเนินการ 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

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

30 เพิ่มเติม ครั้งที่ 
3/2564 
24/28 

03/334 ปรับปรุงซ่อมแซม
เสริมผิวจราจร
แอสฟัลต์คอนกรีต 
(Over lay) กว้าง  
4 – 7.50 เมตร  
ยาว 1,105 เมตร 
หรือมีพื้นที่ผิวจราจร
ไม่น้อยกวา่ 7,099.50  
ตารางเมตร 

1. ขออนุมัติดำเนินการ
และดำเนินการจัดจ้าง  
ตามระเบียบพัสดุ 

2,787,000   สายทางบ้านสันต้นธง  
หมู่ที่ 1 ตำบลต้นธง 
(บริเวณแยกโรงเรียนอรพิน) 
เช่ือมตำบลในเมือง  
อำเภอเมืองลำพูน  
จังหวัดลำพูน 
 

กองช่าง             

2. เร่ิมดำเนินการ 
และดำเนินการแลว้เสร็จ 

 2,787,000               

3. ติดตามและประเมินผล                

31 เพิ่มเติม ครั้งที่ 
3/2564 
35/33 

04/335 ซ่อมสร้างถนนหิน
คลุกบดอัดแน่น กว้าง 
4 เมตร ยาว 1,450 
เมตร หรือมีพื้นที่ผิว
จราจรไม่น้อยกว่า 
5,800 ตารางเมตร 

1. ขออนุมัติดำเนินการ
และดำเนินการจัดจ้าง  
ตามระเบียบพัสดุ 

1,198,000   สายทางซอย 7  
บ้านห้วยเดื่อ หมู่ที ่9 
ตำบลทาขุมเงิน อำเภอ 
แม่ทา เช่ือมบา้นโป่งรู      
หมู่ที่ 5 ตำบลนครเจดีย์ 
อำเภอปา่ซาง  
จังหวัดลำพูน 

กองช่าง             

2. เร่ิมดำเนินการ 
และดำเนินการแลว้เสร็จ 

 1,198,000               

3. ติดตามและประเมินผล                

32 เพิ่มเติม ครั้งที่ 
3/2564 
37/34 

05/336 ซ่อมสร้างถนนลาดยาง
ผิวจราจรแอสฟัลต์
คอนกรีต (โดยวิธ ี
Pavement In-Place 
Recycling) กว้าง  
5 เมตร ยาว 511 
เมตร หรือมีพื้นที่ผิว
จราจรไม่น้อยกว่า 
2,555 ตารางเมตร 

1. ขออนุมัติดำเนินการ
และดำเนินการจัดจ้าง  
ตามระเบียบพัสดุ 

1,344,000   สายทางบ้านสบปะ        
หมู่ที่ 9 ตำบลริมปิง  
เช่ือมบ้านจักรคำภิมุข  
หมู่ที่ 7 ตำบลต้นธง 
อำเภอเมืองลำพูน  
จังหวัดลำพูน 

กองช่าง             

2. เร่ิมดำเนินการ 
และดำเนินการแลว้เสร็จ 

 1,344,000               

3. ติดตามและประเมินผล                

33 เพิ่มเติม ครั้งที่ 
3/2564 
47/37 

06/337 
 

ปรับปรุงซ่อมแซม 
คันสระเก็บน้ำ  
ขนาดสูง 65 เมตร   
ยาว 130 เมตร 

1. ขออนุมัติดำเนินการ
และดำเนินการจัดจ้าง  
ตามระเบียบพัสดุ 

  858,000   ห้วยแม่ป๋วงตอนบน  
บ้านหนองป่าตึง หมู่ที่ 2 
ตำบลทุ่งหัวช้าง อำเภอ   
ทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน 

กองช่าง             

2. เร่ิมดำเนินการ 
และดำเนินการแลว้เสร็จ 

   858,000               

3. ติดตามและประเมินผล                
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ลำดับ
ที่ 

แผนพัฒนา
ท้องถิ่น  

รายการที/่หน้า 

หน้า
ข้อบัญญัติ  

รายการที/่หน้า 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของ

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

ที่ตั้งไว ้
งบดำเนินการ สถานที่ดำเนินการ หน่วย

ดำเนินการ 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

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

34 แก้ไข ครั้งที่ 
2/2564 

2/4 

07/338 
 

ปรับปรุงซ่อมแซม
เสริมผิวจราจรแบบ
แอสฟัลต์คอนกรีต 
(Over Lay) ขนาดกวา้ง 
7 เมตร ยาว 5,500 
เมตร หรือมีพื้นที่ผิว
จราจรไม่น้อยกว่า 
38,500 ตารางเมตร 

1. ขออนุมัติดำเนินการ
และดำเนินการจัดจ้าง  
ตามระเบียบพัสดุ 

1,050,000  ลพ.ถ 10020  
สายทางบ้านสันห้างเสือ -
บ้านเวียงหนองล่อง 
อำเภอเวยีงหนองล่อง 
จังหวัดลำพูน  
(ถนนถ่ายโอนฯ) 

กองช่าง             

2. เร่ิมดำเนินการ 
และดำเนินการแลว้เสร็จ 

 1,050,000              

3. ติดตามและประเมินผล                

35 เพิ่มเติม ครั้งที่ 
3/2564 

8/15 

08/339 ปรับปรุงอาคาร
หอประชุมองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด
ลำพูน ขนาดกวา้ง  
8 เมตร ยาว 24 
เมตร 

1. ขออนุมัติดำเนินการ
และดำเนินการจัดจ้าง  
ตามระเบียบพัสดุ 

3,970,000  องค์การบริหารส่วน
จังหวัดลำพูน 

กองช่าง             

2. เร่ิมดำเนินการ 
และดำเนินการแลว้เสร็จ 

 3,970,000              

3. ติดตามและประเมินผล                

รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา จำนวน 35 โครงการ 81,027,000 81,027,000  

รวมแผนงานตามยุทธศาสตร ์จำนวน 35 โครงการ 81,027,000 81,027,000  

รวมทั้งหมด จำนวน 102 โครงการ 136,791,370  136,791,370   

 



 
 
 
 

โครงการเพื่อการพัฒนาที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

องค์การบริการบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 



 
 

54 

 

 

โครงการเพื่อการพัฒนาที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 

แผนการดำเนนิงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 
 

ลำดับที่ โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม 
งบดำเนินการ สถานที่ดำเนินการ หน่วย

ดำเนินการ 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

 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 ปรับปรุงซ่อมแซม 
เสริมผิวจราจรแบบแอสฟัลต์
คอนกรีต (Over Lay)  
ผิวจราจรกว้าง 7.00 เมตร 
ยาว 2,020.00 เมตร หรอื
มีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 
14,140.00 ตารางเมตร 
 

1. ขออนุมัติดำเนินการและ
ดำเนินการจัดจ้าง  
ตามระเบียบพัสดุ 

 ลพ.ถ 10010  
บ้านดอยแก้ว - บ้านฝั่งแดง  
ตำบลทาสบเสา้ อำเภอแม่ทา 
จังหวัดลำพูน (ถนนถ่ายโอนฯ) 

กองช่าง             

2. เร่ิมดำเนินการ 
และดำเนินการแลว้เสร็จ 

3,952,000              

3. ติดตามและประเมินผล               

2 ปรับปรุงซ่อมแซม 
เสริมผิวจราจรแบบแอสฟัลต์
คอนกรีต (Over Lay)  
ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร  
ยาว 1,730.00 เมตร หรอื
มีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 
8,900.00 ตารางเมตร 
 

1. ขออนุมัติดำเนินการและ
ดำเนินการจัดจ้าง  
ตามระเบียบพัสดุ 

 ลพ.ถ 10034  
สายทางบ้านศรีบังวัน  
หมู่ที่ 4 เช่ือมบา้นต้นแงะ หมู่ที่ 9 
ตำบลประตูป่า อำเภอเมืองลำพูน  
จังหวัดลำพูน 
(ถนนถ่ายโอนฯ) 

กองช่าง             

2. เร่ิมดำเนินการ 
และดำเนินการแลว้เสร็จ 

2,781,000              

3. ติดตามและประเมินผล               

3 ปรับปรุงช่อมแซม 
เสริมผิวจราจรแบบแอสฟัลต์
คอนกรีต (Over Lay)  
ผิวจราจรกว้าง 5.00-8.00
เมตร ยาว 5,630.00 เมตร 
หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 
33,700.00 ตารางเมตร 
 

1. ขออนุมัติดำเนินการ 
และดำเนินการจัดจ้าง  
ตามระเบียบพัสดุ 

 ลพ.ถ 10009  
สายแยก ทล. 11 - บ้านป่าเป้า 
อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 
(ถนนถ่ายโอนฯ) 

กองช่าง             

2. เร่ิมดำเนินการ 
และดำเนินการแลว้เสร็จ 

9,709,000              

3. ติดตามและประเมนิผล               
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ลำดับที่ โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม 
งบดำเนินการ สถานที่ดำเนินการ หน่วย

ดำเนินการ 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

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

4 ซ่อมสร้างถนนผิวจราจร 
แบบแอสฟัลต์คอนกรีต  
(โดยวธิี PAVEMENT IN-
PLACE RECYCLING)  
ผิวจราจรกว้าง 8.00 เมตร 
ยาว 3,150.00 เมตร หรอื
มีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 
25,200.00 ตารางเมตร 

1. ขออนุมัติดำเนินการและ
ดำเนินการจัดจ้าง  
ตามระเบียบพัสดุ 

 ถนนเลียบทางรถไฟเชียงใหม่ -
ลำพูน อำเภอเมืองลำพูน  
จังหวัดลำพูน (ถนนถ่ายโอน) 

กองช่าง             

2. เร่ิมดำเนินการ 
และดำเนินการแลว้เสร็จ 

9,942,000              

3. ติดตามและประเมินผล               

5 ปรับปรุงซ่อมแซม 
เสริมผิวจราจรแบบแอลฟัสต์
คอนกรีต (Over Lay)  
ผิวจราจรกว้าง 7.00 เมตร 
ยาว 5,500.00 เมตร หรอื
มีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 
38,500.00 ตารางเมตร 

1. ขออนุมัติดำเนินการ 
และดำเนินการจัดจ้าง  
ตามระเบียบพัสดุ 

 ลพ.ถ 10020 สายทาง 
บ้านสันห้างเสือ-บ้านเวียงหนองล่อง 
อำเภอเวยีงหนองล่อง  
จังหวัดลำพูน (ถนนถ่ายโอนฯ) 

กองช่าง             

2. เร่ิมดำเนินการ 
และดำเนินการแลว้เสร็จ 

9,450,000              

3. ติดตามและประเมินผล               

รวม 5 รายการ 35,834,000  

 



 
 
 
 

โครงการเพื่อการพัฒนาที่ได้รับเงินกองทุนฟื้นฟูเพื่อส่งเสริม 
การอนุรักษ์พลังงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

องค์การบริหารส่วนจังหวดัลำพูน 
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โครงการเพื่อการพัฒนาที่ได้รับเงินกองทุนฟื้นฟูเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
แผนการดำเนนิงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 
 

ลำดับที่ โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม 
งบดำเนินการ สถานที่ดำเนินการ หน่วย

ดำเนินการ 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

 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 โครงการส่งเสริมอนุรักษ์
พลังงานและพลังงานทดแทน
เศรษฐกิจฐานรากองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดลำพูน 
(ระบบสูบน้ำพลังงาน
แสงอาทิตย์บ่อบาดาล  
นายอนันต์ นันตา) 
- ระบบสูบนำ้พลังงาน
แสงอาทิตย์ บาดาล  
จำนวน ๑ ระบบ  

1. ขออนุมัติดำเนนิการ  ตำบลท่าตุ้ม อำเภอปา่ซาง กองช่าง             

2. ดำเนินการจัดซื้อจัดจา้ง  
ตามระเบียบพัสดุ 

               

3. เริ่มดำเนินการ 
และดำเนินการแลว้เสร็จ 

๔๒๓,๐๐๐               

2 โครงการส่งเสริมอนุรักษ์
พลังงานและพลังงาน
ทดแทนเศรษฐกิจฐานราก
องค์การบริหารสว่นจังหวัด
ลำพูน (สถานพีลังงาน
เทศบาลตำบลก้อ) 
- ระบบอบแห้งพลังงาน
แสงอาทิตย์ ขนาด ๖ x ๘.๒ 
เมตร จำนวน ๑ ระบบ 
จำนวนเงิน ๒๖๔,๘๗๙ บาท 
- ระบบสูบนำ้พลังงาน
แสงอาทิตย์ แบบเคลื่อนที่ 
จำนวน ๑ ระบบ จำนวนเงิน 
๒๑,๕๐๐ บาท 

1. ขออนุมัติดำเนินการ  ตำบลก้อ อำเภอลี ้ กองช่าง             

2. ดำเนินการจัดซื้อจัดจา้ง  
ตามระเบียบพัสดุ 

               

3. เริ่มดำเนินการ 
และดำเนินการแลว้เสร็จ 

286,379               

รวม 2 โครงการ 709,379  

 



 

 
 

บัญชีสรปุข้อมูล 
บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนา

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
องค์การบริการบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 
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บัญชีสรุปจำนวนครุภัณฑส์ำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 
 

ลำดับที ่ ประเภท 
จำนวน
โครงการ 

ที่ดำเนินการ 

คิดเป็นร้อยละ
ของโครงการ

ทั้งหมด 

จำนวน
งบประมาณ 

คิดเป็นร้อยละของ
โครงการทัง้หมด 

หน่วยงานรบัผิดชอบหลัก 

1 ครุภัณฑ์สำนกังาน 

 - แผนงานบริหารงานท่ัวไป 9 52.94 280,500 56.86 กองยุทธศาสตร์,กองการเจ้าหนา้ที,่กองคลัง 

 - แผนงานการศึกษา 2 11.77 18,700 3.79 กองการศึกษาฯ 

 - แผนงานสาธารณสุข 6 35.29 194,100 39.35 กองสาธารณสุข 

รวม 17 100.00 493,300 100.00  

2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 

 - แผนงานบริหารงานท่ัวไป 2  50.00  3,808,000 63.56 สำนักปลดัฯ,กองคลัง 

 - แผนงานสาธารณสุข 1  25.00  1,092,000 18.22 กองสาธารณสุข 

 - แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา 1  25.00  1,092,000 18.22 กองช่าง 

รวม 4 100.00 5,992,000 100.00  

3 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 

 - แผนงานบริหารงานท่ัวไป 2 100.00 912,604 100.00 สำนักปลดัฯ 

รวม 2 100.00 912,604 100.00  

4 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส ์

 - แผนงานบริหารงานท่ัวไป 18  75.00  902,500 72.26 สำนักงานเลขาฯ,กองคลัง,กองการเจ้าหน้าที่,
กองยุทธศาสตรฯ์ 

 - แผนงานการศึกษา 1  4.17  85,000 6.80 กองการศึกษาฯ 



 
 

58 

 

ลำดับที ่ ประเภท 
จำนวน
โครงการ 

ที่ดำเนินการ 

คิดเป็นร้อยละ
ของโครงการ

ทั้งหมด 

จำนวน
งบประมาณ 

คิดเป็นร้อยละของ
โครงการทัง้หมด 

หน่วยงานรบัผิดชอบหลัก 

 - แผนงานสาธารณสุข 5  20.83  261,500 20.94 กองสาธารณสุข 

รวม 24 100.00 1,249,000 100.00  

5 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 

 - แผนงานสาธารณสุข 2 100.00 27,100 100.00 กองสาธารณสุข 

รวม 2 100.00 27,100 100.00  

6 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง 

 - แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา 1 100.00 4,500,000 100.00 กองช่าง 

รวม 1 100.00 4,500,000 100.00  

7 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 

 - แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา 1 100.00 2,500,000 100.00 กองช่าง 

รวม 1 100.00 2,500,000 100.00  

8 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทย ุ

 - แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา 3 100.00 5,250,000 100.00 กองช่าง 

รวม 3 100.00 5,250,000 100.00  

รวมครุภัณฑ์ทั้งหมด 54 100.00 20,924,004 100.00  



 
 
 

บัญชีจำนวนครุภัณฑส์ำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนา
ท้องถิ่น แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

องค์การบริการบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 
(แบบ ผด.02/1) 
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บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
แผนการดำเนนิงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 
1. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน 

1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 
 

ลำดับ
ที่ 

แผนพัฒนา
ท้องถิ่น  

รายการที/่หน้า 

หน้า
ข้อบัญญัติ  

รายการที/่หน้า 

ครุภัณฑ์ รายละเอียด 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่ดำเนินการ หน่วย

ดำเนินการ 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

 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 - 01/159 เครื่องปรับอากาศ  
แบบแยกส่วน  
ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดไม่ต่ำกว่า 
18,000 บีทีย ู
จำนวน 1 เครื่อง 
จัดซ้ือตามเกณฑ์ราคากลาง  
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
กองงบประมาณ 1  
สำนักงบประมาณ  
ธันวาคม 2563 

1. ขออนุมัติดำเนินการ 
และดำเนินการจัดทำ 
TOR  

 องค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดลำพูน 

กองการ
เจ้าหน้าที ่

            

2. ดำเนินการจัดซ้ือ 
ตามระเบียบพัสดุ 

               

3. เริ่มดำเนินการ 
และดำเนนิการ 
แล้วเสร็จ 

27,800               

2 - 01/177 เก้าอี้ทำงานสำหรับผู้บริหาร 
จำนวน 1 ตัว จัดซื้อตามราคา
ท้องตลาด เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ 
ที่ไม่มีกำหนดไว้ ในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ 
 

1. ขออนุมัติดำเนินการ 
และดำเนินการจัดทำ 
TOR  

 องค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดลำพูน 

กอง
ยุทธศาสตร์ฯ 

            

2. ดำเนินการจัดซ้ือ 
ตามระเบียบพัสดุ 

               

3. เริ่มดำเนินการ 
และดำเนินการ 
แล้วเสร็จ 

5,500               

 
 
 
 
 

                   

แบบ ผด.02/1 
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ลำดับ
ที่ 

แผนพัฒนา
ท้องถิ่น  

รายการที/่หน้า 

หน้า
ข้อบัญญัติ  

รายการที/่หน้า 

ครุภัณฑ์ รายละเอียด 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่ดำเนินการ หน่วย

ดำเนินการ 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

 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 - 02/178 จัดซื้อเก้าอี้ จำนวน 14 ตวั ๆ  
ละ 3,000.-บาท 
จัดซื้อตามราคาท้องตลาด 
เนือ่งจากเป็นครุภัณฑ์ 
ที่ไม่มีกำหนดไว้ ในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ 
 

1. ขออนุมัติดำเนินการ 
และดำเนินการจัดทำ 
TOR  

 องค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดลำพูน 

กอง
ยุทธศาสตร์ฯ 

            

2. ดำเนินการจัดซ้ือ 
ตามระเบียบพัสดุ 

               

3. เริ่มดำเนินการ 
และดำเนนิการแลว้
เสร็จ 

42,000               

4 - 03/178 โต๊ะทำงาน จำนวน 3 ตวั ๆ ละ 
5,500.-บาท 
จัดซื้อตามราคาท้องตลาด 
เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ 
ที่ไม่มีกำหนดไว้ ในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ 
 

1. ขออนุมัติดำเนินการ 
และดำเนินการจัดทำ 
TOR  

 องค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดลำพูน 

กอง
ยุทธศาสตร์ฯ 

            

2. ดำเนินการจัดซ้ือ 
ตามระเบียบพัสดุ 

               

3. เริ่มดำเนินการ 
และดำเนินการแลว้
เสร็จ 

16,500               

5 - 04/179 ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน จำนวน 1 ตู ้
จัดซ้ือตามราคาท้องตลาด 
เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ 
ที่ไม่มีกำหนดไว้ ในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ 
 

1. ขออนุมัติดำเนินการ 
และดำเนินการจัดทำ 
TOR  

 องค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดลำพูน 

กอง
ยุทธศาสตร์ฯ 

            

2. ดำเนินการจัดซ้ือ 
ตามระเบียบพัสดุ 

               

3. เริ่มดำเนินการ 
และดำเนินการแลว้
เสร็จ 

5,900               

6 - 01/202 เก้าอี้ จำนวน 9 ตวั ๆ ละ 
3,000.- บาท 
จัดซื้อตามราคาท้องตลาด 
เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ 
ที่ไม่มีกำหนดไว้ ในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ 

1. ขออนุมัติดำเนินการ 
และดำเนินการจัดทำ 
TOR  

 องค์การบรหิาร 
ส่วนจังหวัดลำพูน 

กองคลัง             

2. ดำเนินการจัดซ้ือ 
ตามระเบียบพัสดุ 

               

3. เริ่มดำเนินการ 
และดำเนินการแลว้
เสร็จ 

27,000               
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ลำดับ
ที่ 

แผนพัฒนา
ท้องถิ่น  

รายการที/่หน้า 

หน้า
ข้อบัญญัติ  

รายการที/่หน้า 

ครุภัณฑ์ รายละเอียด 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่ดำเนินการ หน่วย

ดำเนินการ 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

 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 - 02/203 โต๊ะทำงาน จำนวน 12 ตวั ๆ ละ 
5,500.- บาท 
จัดซื้อตามราคาท้องตลาด 
เนื่องจากเป็นครภุัณฑ์ 
ที่ไม่มีกำหนดไว้ ในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ 

1. ขออนุมัติดำเนินการ 
และดำเนนิการจัดทำ 
TOR  

 องค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดลำพูน 

กองคลัง             

2. ดำเนินการจัดซ้ือ 
ตามระเบียบพัสดุ 

               

3. เริ่มดำเนินการ 
และดำเนินการแลว้
เสร็จ 

66,000               

8 - 03/203 โต๊ะวางคอมพวิเตอร์  
จำนวน 11 ตัว ๆ ละ 1,800.-บาท 
จัดซ้ือตามราคาท้องตลาด 
เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ 
ที่ไม่มีกำหนดไว้ ในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ 

1. ขออนุมัติดำเนินการ 
และดำเนินการจัดทำ 
TOR  

 องค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดลำพูน 

กองคลัง             

2. ดำเนินการจัดซ้ือ 
ตามระเบียบพัสดุ 

               

3. เร่ิมดำเนินการ 
และดำเนินการแลว้
เสร็จ 

19,800               

9 - 04/204 ผ้าม่านพร้อมอปุกรณ์  
และติดต้ัง จัดซื้อตามราคา
ท้องตลาด เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ 
ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ 

1. ขออนุมัติดำเนินการ 
และดำเนินการจัดทำ 
TOR  

 องค์การบรหิาร 
ส่วนจังหวัดลำพูน 

กองคลัง             

2. ดำเนินการจัดซ้ือ 
ตามระเบียบพัสดุ 

               

3. เริ่มดำเนินการ 
และดำเนินการแลว้
เสร็จ 

70,000               

รวม 9 รายการ 280,500  
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1.2 แผนงานการศึกษา 
 

ลำดับ
ที่ 

แผนพัฒนา
ท้องถิ่น  

รายการที/่หน้า 

หน้า
ข้อบัญญัติ  

รายการที/่หน้า 

ครุภัณฑ์ 
รายละเอียดของ

ครุภัณฑ ์
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่ดำเนินการ หน่วย

ดำเนินการ 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

 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 - 01/224 โต๊ะทำงานเหล็ก จำนวน  
2 ตัว ๆ ละ 6,450.- บาท 
จัดซื้อตามราคาท้องตลาด 
เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ 
ที่ไม่มีกำหนดไว้ ในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ 

1. ขออนุมัติดำเนินการ 
และดำเนินการจัดทำ 
TOR  

 องค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดลำพูน 

กอง
การศึกษาฯ 

            

2. ดำเนินการจัดซ้ือ 
ตามระเบียบพัสดุ 

               

3. เริ่มดำเนินการ 
และดำเนินการแลว้
เสร็จ 

12,900               

2 - 02/225 เก้าอี้ จำนวน 2 ตวั ๆ ละ 
2,900.- บาท 
จัดซื้อตามราคาท้องตลาด 
เนือ่งจากเป็นครุภัณฑ์ 
ที่ไม่มีกำหนดไว้ ในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ 

1. ขออนุมัติดำเนินการ 
และดำเนินการจัดทำ 
TOR  

 องค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดลำพูน 

กอง
การศึกษาฯ 

            

2. ดำเนินการจัดซ้ือ 
ตามระเบียบพัสดุ 

               

3. เริ่มดำเนินการ 
และดำเนนิการแลว้
เสร็จ 

5,800               

รวม 2 รายการ 18,700  
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1.3 แผนงานสาธารณสุข 
 

ลำดับ
ที่ 

แผนพัฒนา
ท้องถิ่น  

รายการที/่หน้า 

หน้า
ข้อบัญญัติ  

รายการที/่หน้า 

ครุภัณฑ์ 
รายละเอียดของ

ครุภัณฑ ์
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่ดำเนินการ หน่วย

ดำเนินการ 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

 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 - 01/251 โต๊ะพรอ้มเก้าอี้ จำนวน  
5 ตัว ๆ ละ 7,000.- บาท 
จัดซื้อตามราคาท้องตลาด 
เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ 
ที่ไม่มีกำหนดไว้ ในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ 
 

1. ขออนุมัติดำเนินการ 
และดำเนินการจัดทำ 
TOR  

 องค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดลำพูน 

กอง
สาธารณสุข 

            

2. ดำเนินการจัดซ้ือ 
ตามระเบียบพัสดุ 

               

3. เริ่มดำเนินการ 
และดำเนินการ 
แล้วเสร็จ 
 

35,000               

2 - 02/252 โต๊ะพร้อมเก้าอี้ จำนวน  
4 ตัว ๆ ละ 15,000.- บาท 
จัดซ้ือตามราคาท้องตลาด 
เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ 
ที่ไม่มีกำหนดไว้ ในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ 
 

1. ขออนุมัติดำเนินการ 
และดำเนินการจัดทำ 
TOR  

 องค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดลำพูน 

กอง
สาธารณสขุ 

            

2. ดำเนินการจัดซ้ือ 
ตามระเบียบพัสดุ 

               

3. เริ่มดำเนินการ 
และดำเนินการ 
แล้วเสร็จ 
 

60,000               

3 - 03/252 ตูเ้หล็กเก็บเอกสาร 
แบบบานเล่ือนกระจก  
จำนวน 3 ตู้ ๆ ละ5,000 บาท 
จัดซื้อตามราคาท้องตลาด 
เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ 
ที่ไม่มีกำหนดไว้ ในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ 
 

1. ขออนุมัติดำเนินการ 
และดำเนินการจัดทำ 
TOR  

 องค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดลำพูน 

กอง
สาธารณสุข 

            

2. ดำเนินการจัดซ้ือ 
ตามระเบียบพัสดุ 

               

3. เริ่มดำเนินการ 
และดำเนินการ 
แล้วเสร็จ 
 

15,000               
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ลำดับ
ที่ 

แผนพัฒนา
ท้องถิ่น  

รายการที/่หน้า 

หน้า
ข้อบัญญัติ  

รายการที/่หน้า 

ครุภัณฑ์ 
รายละเอียดของ

ครุภัณฑ ์
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่ดำเนินการ หน่วย

ดำเนินการ 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

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

4 - 04/253 ตูเ้หล็กเก็บเอกสาร 
แบบบานเล่ือนกระจก  
จำนวน 3 ตู้ ๆ ละ5,000 บาท 
จัดซื้อตามราคาท้องตลาด 
เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ 
ที่ไม่มีกำหนดไว้ ในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ 
 

1. ขออนุมัติดำเนินการ 
และดำเนินการจัดทำ 
TOR  

 องค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดลำพูน 

กอง
สาธารณสุข 

            

2. ดำเนินการจัดซ้ือ 
ตามระเบียบพัสดุ 

               

3. เริ่มดำเนินการ 
และดำเนนิการ 
แล้วเสร็จ 

15,000               

5 - 04/253 ตู้เก็บแบบฟอร์ม ตู้เหล็กจำนวน 
2 ตู้ ๆ ละ 4,500.-บาท 
จัดซื้อตามราคาท้องตลาด 
เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ 
ที่ไม่มีกำหนดไว้ ในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ 

1. ขออนุมัตดิำเนินการ 
และดำเนินการจัดทำ 
TOR  

 องค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดลำพูน 

กอง
สาธารณสขุ 

            

2. ดำเนินการจัดซ้ือ 
ตามระเบียบพัสดุ 

               

3. เริ่มดำเนินการ 
และดำเนินการ 
แล้วเสร็จ 

9,000               

6 - 06/254 เครือ่งปรับอากาศแบบตั้งพื้นหรือ
แบบแขวน ขนาด 40,000 บีทีย ู
(ระบบ Inverter) จำนวน 1 
เครื่อง 

1. ขออนุมัติดำเนินการ 
และดำเนินการจัดทำ 
TOR  

 องค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดลำพูน 

กอง
สาธารณสุข 

            

2. ดำเนินการจัดซ้ือ 
ตามระเบียบพัสดุ 

               

3. เริ่มดำเนินการ 
และดำเนินการ 
แล้วเสร็จ 

60,100               

รวม 6 รายการ 194,100  

รวมครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 17 รายการ 493,300  
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2. ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 
2.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 
 

ลำดับ
ที่ 

แผนพัฒนา
ท้องถิ่น  

รายการที/่หน้า 

หน้า
ข้อบัญญัติ  

รายการที/่หน้า 

ครุภัณฑ์ 
รายละเอียดของ

ครุภัณฑ ์
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่ดำเนินการ หน่วย

ดำเนินการ 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

 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 - 01/160 รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) 
จำนวน 2 คัน ๆ ละ 
1,358,000.-บาท  
จัดซ้ือตามเกณฑร์าคากลาง  
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 
กองงบประมาณ 1  
สำนักงบประมาณ  
ธันวาคม 2563 

1. ขออนุมัติดำเนินการ 
และดำเนินการจัดทำ 
TOR  

 องค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดลำพูน 

สำนักปลัดฯ             

2. ดำเนินการจัดซ้ือ 
ตามระเบียบพัสดุ 

               

3. เร่ิมดำเนินการ 
และดำเนินการแลว้
เสร็จ 

2,716,000               

2 - 01/204 รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน 
ปริมาตรกระบอกสบูไม่ต่ำกวา่ 
2,400 ซีซี หรือ กำลังเครื่องยนต์
สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ 
ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ล
แค็บ จำนวน 1 คัน 
จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลาง  
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 
กองงบประมาณ 1 
สำนักงบประมาณ  
ธันวาคม 2563 

1. ขออนุมัติดำเนินการ 
และดำเนินการจัดทำ 
TOR  

 องค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดลำพูน 

กองคลัง             

2. ดำเนินการจัดซ้ือ 
ตามระเบียบพัสดุ 

               

3. เริ่มดำเนินการ 
และดำเนนิการแลว้
เสร็จ 

1,092,000               

รวม 2 รายการ 3,808,000  
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2.2 แผนงานสาธารณสุข 
 

ลำดับ
ที่ 

แผนพัฒนา
ท้องถิ่น  

รายการที/่หน้า 

หน้า
ข้อบัญญัติ  

รายการที/่หน้า 

ครุภัณฑ์ 
รายละเอียดของ

ครุภัณฑ ์
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่ดำเนินการ หน่วย

ดำเนินการ 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

 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 - 01/255 รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน 
ปริมาตรกระบอกสบูไม่ต่ำกวา่ 
2,400 ซีซี หรือ กำลังเครื่องยนต์
สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ 
ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ 
จำนวน 1 คัน จัดซื้อตามเกณฑ์
ราคากลาง บัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ กองงบประมาณ 1 
สำนักงบประมาณ ธันวาคม 2563 

1. ขออนุมัติดำเนินการ 
และดำเนินการจัดทำ 
TOR  

 องค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดลำพูน 

กอง
สาธารณสุข 

            

2. ดำเนินการจัดซ้ือ 
ตามระเบยีบพัสดุ 

               

3. เริ่มดำเนินการ 
และดำเนนิการ 
แล้วเสรจ็ 

1,092,000               

รวม 1 รายการ 1,092,000               

 
2.3 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา 

 

ลำดับ
ที่ 

แผนพัฒนา
ท้องถิ่น  

รายการที/่หน้า 

หน้า
ข้อบัญญัติ  

รายการที/่หน้า 

ครุภัณฑ์ 
รายละเอียดของ

ครุภัณฑ ์
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่ดำเนินการ หน่วย

ดำเนินการ 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

 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 - 01/299 รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน 
ปริมาตรกระบอกสบูไม่ต่ำกวา่ 
2,400 ซีซี หรือ กำลังเครื่องยนต์
สูงสดุไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ 
ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ 
จำนวน 1 คัน จัดซ้ือตามเกณฑ์
ราคากลาง บัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ กองงบประมาณ 1 
สำนักงบประมาณ ธันวาคม 2563 

1. ขออนุมัติดำเนินการ 
และดำเนินการจัดทำ 
TOR  

 องค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดลำพูน 

กองช่าง             

2. ดำเนินการจัดซ้ือ 
ตามระเบียบพัสดุ 

               

3. เริ่มดำเนินการ 
และดำเนินการ 
แล้วเสร็จ 

1,092,000               

รวม 1 รายการ 1,092,000               

รวมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 4 รายการ 5,992,000               
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3. ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 
3.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 
 

ลำดับ
ที่ 

แผนพฒันา
ท้องถิ่น  

รายการที/่หน้า 

หน้า
ข้อบัญญัติ  

รายการที/่หน้า 

ครุภัณฑ์ 
รายละเอียดของ

ครุภัณฑ ์
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่ดำเนินการ หน่วย

ดำเนินการ 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

 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 - 01/161 เครือ่งมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ 
ระดับ XGA ขนาด 3,000 ANSI 
Lumens จำนวน 3 เครื่อง ๆ ละ 
27,000.-บาท  
จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลาง  
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
กองงบประมาณ 1  
สำนักงบประมาณ  
ธันวาคม 2563 
 

1. ขออนุมัติดำเนินการ 
และดำเนินการจัดทำ 
TOR  

 สถาบันผ้าทอมอื 
หริภุญชัย 

สำนักปลัดฯ             

2. ดำเนินการจัดซ้ือ 
ตามระเบียบพัสดุ 

               

3. เริ่มดำเนินการ 
และดำเนินการแลว้
เสร็จ 

81,000               

2 - 02/162 เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ 
ระดับ XGA ขนาด 10,000 
ANSI Lumens จำนวน 1 ชุด 
จัดซื้อตามราคาท้องตลาด 
เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มี
กำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ 

1. ขออนุมัติดำเนินการ 
และดำเนินการจัดทำ 
TOR  

 องค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดลำพูน 

สำนักปลัดฯ             

2. ดำเนินการจัดซ้ือ 
ตามระเบียบพัสดุ 

               

3. เริ่มดำเนินการ 
และดำเนินการแลว้
เสรจ็ 

831,604               

รวม 2 รายการ 912,604  

รวมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร ่2 รายการ 912,604  
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4. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ 
4.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 
 

ลำดับ
ที่ 

แผนพัฒนา
ท้องถิ่น  

รายการที/่หน้า 

หน้า
ข้อบัญญัติ  

รายการที/่หน้า 

ครุภัณฑ์ 
รายละเอียดของ

ครุภัณฑ ์
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่ดำเนินการ หน่วย

ดำเนินการ 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

 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 - 01/163 เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงาน
สำนักงาน (จอแสดงภาพขนาด 
ไม่น้อยกวา่ 19 นิ้ว) จำนวน  
4 เครื่อง ๆ ละ  17,000.- บาท  
จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลาง 
และคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์
ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม เดือนพฤษภาคม 
2563 

1. ขออนุมัติดำเนินการ 
และดำเนินการจัดทำ 
TOR  

 องค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดลำพูน 

สำนักงาน
เลขาฯ 

            

2. ดำเนินการจัดซ้ือ 
ตามระเบียบพัสดุ 

               

3. เริ่มดำเนินการ 
และดำเนินการแลว้
เสร็จ 

68,000               

2 - 02/164 เครือ่งพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED 
ขาวดำ (18 หน้า/นาที) จำนวน 
4 เครื่อง ๆ ละ 2,600.-บาท 
จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลาง 
และคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์
ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม เดือนพฤษภาคม 
2563 

1. ขออนุมัติดำเนินการ 
และดำเนินการจัดทำ 
TOR  

 องค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดลำพูน 

สำนักงาน
เลขาฯ 

            

2. ดำเนินการจัดซ้ือ 
ตามระเบียบพัสดุ 

               

3. เริ่มดำเนินการ 
และดำเนินการแลว้
เสร็จ 

10,400               

3 - 03/164 เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 
VA จำนวน 6 เครื่อง ๆ ละ 
2,500.-บาท จัดซื้อตามเกณฑ์
ราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์ 
และระบบคอมพวิเตอร์ของ
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ 
และสงัคม เดือนพฤษภาคม 
2563 
 

1. ขออนุมัติดำเนินการ 
และดำเนินการจัดทำ 
TOR  

 องค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดลำพูน 

สำนักงาน
เลขาฯ 

            

2. ดำเนนิการจัดซ้ือ 
ตามระเบียบพัสดุ 

               

3. เริ่มดำเนินการ 
และดำเนินการแลว้
เสร็จ 

15,000               
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ลำดับ
ที่ 

แผนพัฒนา
ท้องถิ่น  

รายการที/่หน้า 

หน้า
ข้อบัญญัติ  

รายการที/่หน้า 

ครุภัณฑ์ 
รายละเอียดของ

ครุภัณฑ ์
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่ดำเนินการ หน่วย

ดำเนินการ 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

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

4  04/165 เครื่องพิมพ์ Multifunction 
เลเซอร์ หรือ LED สี จำนวน  
1 เครื่อง จัดซื้อตามเกณฑ์ราคา
กลางและคุณลักษณะพื้นฐานการ
จัดหาอุปกรณ์และระบบ
คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม  
เดือนพฤษภาคม 2563 
 

1. ขออนุมัติดำเนินการ 
และดำเนินการจัดทำ 
TOR  

 องค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดลำพูน 

สำนักงาน
เลขาฯ 

            

2. ดำเนินการจัดซ้ือ 
ตามระเบียบพัสดุ 

               

3. เริ่มดำเนินการ 
และดำเนนิการแลว้
เสร็จ 

15,000               

5 - 05/166 เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงาน
สำนักงาน (จอแสดงภาพขนาด 
ไม่น้อยกวา่ 19 นิ้ว) จำนวน  
2 เครื่อง ๆ ละ 17,000.-บาท 
จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลาง 
และคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์
ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม เดือนพฤษภาคม 
2563 
 

1. ขออนุมัติดำเนินการ 
และดำเนินการจัดทำ 
TOR  

 องค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดลำพูน 

กองการ
เจ้าหน้าที ่

            

2. ดำเนินการจัดซ้ือ 
ตามระเบียบพัสดุ 

               

3. เริ่มดำเนินการ 
และดำเนินการแลว้
เสร็จ 

34,000               

6 - 06/167 เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก 
สำหรับงานสำนักงาน จำนวน  
2 เครื่อง ๆ ละ 16,000.-บาท 
จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลาง 
และคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์
ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม เดือนพฤษภาคม 
2563 
 
 
 

1. ขออนุมัติดำเนินการ 
และดำเนินการจัดทำ 
TOR  

 องค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดลำพูน 

กองการ
เจ้าหน้าที ่

            

2. ดำเนินการจัดซ้ือ 
ตามระเบียบพัสดุ 

               

3. เริ่มดำเนินการ 
และดำเนินการแลว้
เสร็จ 
 
 
 
 

32,000               
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ลำดับ
ที่ 

แผนพัฒนา
ท้องถิ่น  

รายการที/่หน้า 

หน้า
ข้อบัญญัติ  

รายการที/่หน้า 

ครุภัณฑ์ 
รายละเอียดของ

ครุภัณฑ ์
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่ดำเนินการ หน่วย

ดำเนินการ 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

 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 - 07/168 เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED  
ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 
(28 หน้า/นาที) จำนวน 4 เครื่อง ๆ 
ละ 8,900.-บาท 
จัดซ้ือตามเกณฑ์ราคากลาง 
และคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์
ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสงัคม เดือนพฤษภาคม 
2563 
 

1. ขออนุมัติดำเนินการ 
และดำเนินการจัดทำ 
TOR  

 องค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดลำพูน 

กองการ
เจ้าหน้าที ่

            

2. ดำเนินการจัดซ้ือ 
ตามระเบียบพัสดุ 

               

3. เริ่มดำเนินการ 
และดำเนินการแลว้
เสร็จ 

35,600               

8 - 08/169 เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 
จำนวน 2 เครื่อง ๆ ละ 2,500.-
บาท จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลาง 
และคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์
ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม เดือนพฤษภาคม 
2563 
 

1. ขออนุมัติดำเนินการ 
และดำเนินการจัดทำ 
TOR  

 องค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดลำพูน 

กองการ
เจ้าหน้าที ่

            

2. ดำเนินการจัดซ้ือ 
ตามระเบียบพัสดุ 

               

3. เริ่มดำเนินการ 
และดำเนินการแลว้
เสร็จ 

5,000               

9 - 01/180 เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงาน
สำนักงาน (จอแสดงภาพขนาด 
ไม่น้อยกวา่ 19 นิ้ว) จำนวน  
2 เครื่อง ๆ ละ 17,000.-บาท 
จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลาง 
และคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์
ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม เดือนพฤษภาคม 
2563 
 

1. ขออนุมัติดำเนินการ 
และดำเนินการจัดทำ 
TOR  

 องค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดลำพูน 

กอง
ยุทธศาสตร์ฯ 

            

2. ดำเนินการจัดซ้ือ 
ตามระเบียบพัสดุ 

               

3. เริ่มดำเนินการ 
และดำเนินการแลว้
เสร็จ 

34,000               
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ลำดับ
ที่ 

แผนพัฒนา
ท้องถิ่น  

รายการที/่หน้า 

หน้า
ข้อบัญญัติ  

รายการที/่หน้า 

ครุภัณฑ์ 
รายละเอียดของ

ครุภัณฑ ์
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่ดำเนินการ หน่วย

ดำเนินการ 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

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

10 - 02/181 เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงาน
ประมวลผล แบบที่ 1  
(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกวา่ 
19 นิ้ว) จำนวน 4 เครื่อง ๆ ละ 
22,000.-บาท 
จัดซ้ือตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์
ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม เดือนพฤษภาคม 
2563 
 

1. ขออนุมัติดำเนินการ 
และดำเนินการจัดทำ 
TOR  

 องค์การบริหารส่วน
จังหวัดลำพูน 

กอง
ยุทธศาสตร์ฯ 

            

2. ดำเนินการจัดซ้ือ 
ตามระเบียบพัสดุ 

               

3. เริ่มดำเนินการ 
และดำเนินการแลว้
เสร็จ 

88,000               

11 - 03/182 คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงาน
ประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง 
จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์
ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม เดือนพฤษภาคม 
2563 
 

1. ขออนุมัติดำเนินการ 
และดำเนินการจัดทำ 
TOR  

 องค์การบริหารส่วน
จังหวัดลำพูน 

กอง
ยุทธศาสตร์ฯ 

            

2. ดำเนินการจัดซ้ือ 
ตามระเบียบพัสดุ 

               

3. เริ่มดำเนินการ 
และดำเนินการแลว้
เสร็จ 

22,000               

12 - 04/183 เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก 
สำหรับงานสำนักงาน  
จัดซือ้ตามเกณฑ์ราคากลาง 
และคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์
ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม เดือนพฤษภาคม 
2563 
 

1. ขออนุมัติดำเนินการ 
และดำเนินการจัดทำ 
TOR  

 องค์การบริหารส่วน
จังหวัดลำพูน 

กอง
ยุทธศาสตร์ฯ 

            

2. ดำเนินการจัดซ้ือ 
ตามระเบียบพัสดุ 

               

3. เริ่มดำเนินการ 
และดำเนินการแลว้
เสร็จ 

16,000               
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ลำดับ
ที่ 

แผนพัฒนา
ท้องถิ่น  

รายการที/่หน้า 

หน้า
ข้อบัญญัติ  

รายการที/่หน้า 

ครุภัณฑ์ 
รายละเอียดของ

ครุภัณฑ ์
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่ดำเนินการ หน่วย

ดำเนินการ 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

 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 - 05/184 เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงาน
ประมวล แบบที่ 2 (จอแสดงภาพ
ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิว้) 
จำนวน 1 เครื่อง จัดซื้อตาม
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และ
ระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวง
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
เดือนพฤษภาคม 2563 

1. ขออนุมัติดำเนินการ 
และดำเนินการจัดทำ 
TOR  

30,000 องค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดลำพูน 

กอง
ยุทธศาสตร์ฯ 

            

2. ดำเนินการจัดซ้ือ 
ตามระเบียบพัสดุ 

               

3. เริ่มดำเนินการ 
และดำเนินการแลว้
เสร็จ 

               

14 - 06/186 เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 
VA จำนวน 5 เครื่อง ๆ ละ 
2,500.-บาท จัดซื้อตามเกณฑ์
ราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และ
ระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวง
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
เดือนพฤษภาคม 2563 

1. ขออนุมัติดำเนินการ 
และดำเนินการจัดทำ 
TOR  

12,500 องค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดลำพูน 

กอง
ยุทธศาสตร์ฯ 

            

2. ดำเนินการจัดซ้ือ 
ตามระเบียบพัสดุ 

               

3. เริ่มดำเนนิการ 
และดำเนินการแลว้
เสร็จ 

               

15 - 07/186 ชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน  
ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 

1. ขออนุมัติดำเนินการ 
และดำเนินการจัดทำ TOR  

 องค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดลำพูน 

กอง
ยุทธศาสตร์ฯ 

            

2. ดำเนินการจัดซ้ือ 
ตามระเบียบพัสดุ 

               

3. เริ่มดำเนินการ 
และดำเนินการแล้วเสร็จ 

250,000               

16 - 01/205 เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One 
สำหรับงานสำนักงานจำนวน 4 
เครื่อง ๆ 17,000.-บาท 
จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์
ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม เดือนพฤษภาคม 
2563 

1. ขออนุมัติดำเนินการ 
และดำเนินการจัดทำ 
TOR  

 องค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดลำพูน 

กองคลัง             

2. ดำเนินการจัดซ้ือ 
ตามระเบียบพัสดุ 

               

3. เริ่มดำเนินการ 
และดำเนินการแลว้
เสร็จ 

68,000               
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ลำดับ
ที่ 

แผนพัฒนา
ท้องถิ่น  

รายการที/่หน้า 

หน้า
ข้อบัญญัติ  

รายการที/่หน้า 

ครุภัณฑ์ 
รายละเอียดของ

ครุภัณฑ ์
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่ดำเนินการ หน่วย

ดำเนินการ 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

 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 - 02/206 เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงาน
ประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดง
ภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิว้) 
จำนวน 6 เครื่อง ๆ ละ 
22,000.-บาท 
จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์
ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสงัคม เดือนพฤษภาคม 
2563 

1. ขออนุมัติดำเนินการ 
และดำเนินการจัดทำ 
TOR  

 องค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดลำพูน 

กองคลัง             

2. ดำเนินการจัดซ้ือ 
ตามระเบียบพัสดุ 

               

3. เริ่มดำเนินการ 
และดำเนินการแลว้
เสร็จ 

132,000               

18 - 03/207 เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 
VA จำนวน 14 เครื่อง ๆ ละ 
2,500.-บาท จัดซื้อตามเกณฑ์
ราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และ
ระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวง
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
เดือนพฤษภาคม 2563 

1. ขออนุมัติดำเนินการ 
และดำเนนิการจัดทำ 
TOR  

 องค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดลำพูน 

กองคลัง             

2. ดำเนินการจัดซ้ือ 
ตามระเบียบพัสดุ 

               

3. เริ่มดำเนินการ 
และดำเนินการแลว้
เสร็จ 

35,000               

รวม 18 รายการ 902,500  

 
 
 
 



 
 

74 

 

4.2 แผนงานการศึกษา 

 

ลำดับ
ที่ 

แผนพัฒนา
ท้องถิ่น  

รายการที/่หนา้ 

หน้า
ข้อบัญญัติ  

รายการที/่หน้า 

ครุภัณฑ์ 
รายละเอียดของ

ครุภัณฑ ์
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่ดำเนินการ หน่วย

ดำเนินการ 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

 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 - 01/224 เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงาน
สำนักงาน (จอแสดงภาพขนาด 
ไม่น้อยกวา่ 19 นิ้ว) จำนวน  
5 เครื่อง ๆ ละ 17,000.-บาท 
จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลาง 
และคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์
ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม เดือนพฤษภาคม 
2563 

1. ขออนุมัติดำเนินการ 
และดำเนนิการจัดทำ 
TOR  

 องค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดลำพูน 

กอง
การศึกษาฯ 

            

2. ดำเนินการจัดซ้ือ 
ตามระเบียบพัสดุ 

               

3. เริ่มดำเนินการ 
และดำเนินการแลว้
เสร็จ 

85,000               

รวม 1 รายการ 85,000  

 



 
 

75 

 

4.3 แผนงานสาธารณสุข 

ลำดับ
ที่ 

แผนพัฒนา
ท้องถิ่น  

รายการที/่หนา้ 

หน้า
ข้อบัญญัติ  

รายการที/่หน้า 

ครุภัณฑ์ 
รายละเอียดของ

ครุภัณฑ ์
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่ดำเนินการ หน่วย

ดำเนินการ 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

 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 - 01/257 เครือ่งคอมพิวเตอร์สำหรับงาน
สำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่
น้อยกว่า 19 นิว้) จำนวน 10 
เครื่อง ๆ ละ 17,000.-บาท 
จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์
ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม เดือนพฤษภาคม 
2563 
 

1. ขออนุมัติดำเนินการ 
และดำเนนิการจัดทำ 
TOR  

 องค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดลำพูน 

กอง
สาธารณสุข 

            

2. ดำเนินการจัดซ้ือ 
ตามระเบียบพัสดุ 

               

3. เริ่มดำเนินการ 
และดำเนินการแลว้
เสร็จ 

170,000               

2  - 02/258 เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงาน
ประมวล แบบที่ 2 (จอแสดงภาพ
ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิว้) 
จำนวน 1 เครื่อง 
จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์
ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม เดือนพฤษภาคม 
2563 
 

1. ขออนุมัติดำเนินการ 
และดำเนนิการจัดทำ 
TOR  

 องค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดลำพูน 

กอง
สาธารณสุข 

            

2. ดำเนินการจัดซ้ือ 
ตามระเบียบพัสดุ 

               

3. เริ่มดำเนินการ 
และดำเนินการแลว้
เสร็จ 

30,000               

3 - 03/259 เครื่องพิมพ์ Multifunction 
เลเซอร์ หรือ LED สี จำนวน 1 
เครื่อง จัดซื้อตามเกณฑ์ราคา
กลางและคุณลักษณะพื้นฐานการ
จัดหาอุปกรณ์และระบบ
คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม เดือน
พฤษภาคม 2563 

1. ขออนุมัติดำเนินการ 
และดำเนนิการจัดทำ 
TOR  

 องค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดลำพูน 

กอง
สาธารณสุข 

            

2. ดำเนินการจัดซ้ือ 
ตามระเบียบพัสดุ 

               

3. เริ่มดำเนินการ 
และดำเนินการแลว้
เสร็จ 

15,000               
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ลำดับ
ที่ 

แผนพัฒนา
ท้องถิ่น  

รายการที/่หนา้ 

หน้า
ข้อบัญญัติ  

รายการที/่หน้า 

ครุภัณฑ์ 
รายละเอียดของ

ครุภัณฑ ์
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่ดำเนินการ หน่วย

ดำเนินการ 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

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

4 - 04/261 เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อม
ติดต้ังถังหมึกพิมพ์จำนวน 5 
เครื่อง ๆ ละ 4,300.-บาท 

1. ขออนุมัติดำเนินการ 
และดำเนนิการจัดทำ 
TOR  

 องค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดลำพูน 

กอง
สาธารณสุข 

            

2. ดำเนนิการจัดซ้ือ 
ตามระเบียบพัสดุ 

               

3. เริ่มดำเนินการ 
และดำเนินการแลว้
เสร็จ 

21,500               

5 - 05/261 เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 
VA จำนวน 10 เครื่อง ๆ ละ 
2,500.-บาท จัดซื้อตามเกณฑ์
ราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และ
ระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวง
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
เดือนพฤษภาคม 2563 
 

1. ขออนุมัติดำเนินการ 
และดำเนนิการจัดทำ 
TOR  

 องค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดลำพูน 

กอง
สาธารณสุข 

            

2. ดำเนินการจัดซ้ือ 
ตามระเบียบพัสดุ 

               

3. เริ่มดำเนินการ 
และดำเนนิการแลว้
เสร็จ 

25,000               

รวม 5 รายการ 261,500  

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 24 รายการ 1,249,000  

 
 

 



 
 

77 

 

5. ประเภทครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 
5.1 แผนงานสาธารณสุข 
 

ลำดับ
ที่ 

แผนพัฒนา
ท้องถิ่น  

รายการที/่หนา้ 

หน้า
ข้อบัญญัติ  

รายการที/่หน้า 

ครุภัณฑ์ 
รายละเอียดของ

ครุภัณฑ ์
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่ดำเนินการ หน่วย

ดำเนินการ 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

 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 - 01/255 เครือ่งตรวจวัดความเป็นกรด-ด่าง
แบบปากกา จัดซื้อตามราคา
ท้องตลาด เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์
ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ 

1. ขออนุมัติดำเนินการ 
และดำเนนิการจัดทำ 
TOR  

 องค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดลำพูน 

กอง
สาธารณสุข 

            

2. ดำเนินการจัดซ้ือ 
ตามระเบียบพัสดุ 

               

3. เริม่ดำเนินการ 
และดำเนนิการแลว้
เสร็จ 

2,100               

2 - 02/256 เครื่องตรวจวัดปริมาณออกซิเจน
ที่ละลายในน้ำ จัดซื้อตามราคา
ท้องตลาด เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์
ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ 

1. ขออนุมัติดำเนินการ 
และดำเนนิการจัดทำ 
TOR  

 องค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดลำพูน 

กอง
สาธารณสุข 

            

2. ดำเนินการจัดซ้ือ 
ตามระเบียบพัสดุ 

               

3. เริ่มดำเนินการ 
และดำเนินการแลว้
เสร็จ 

25,000               

รวม 2 รายการ 27,100  

รวมครุภัณฑ์วทิยาศาสตร์หรือการแพทย์ 2 รายการ 27,100  
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6. ประเภทครุภัณฑ์ก่อสร้าง 
6.1 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา 
 

ลำดับ
ที่ 

แผนพัฒนา
ท้องถิ่น  

รายการที/่หนา้ 

หน้า
ข้อบัญญัติ  

รายการที/่หน้า 

ครุภัณฑ์ 
รายละเอียดของ

ครุภัณฑ ์
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่ดำเนินการ หน่วย

ดำเนินการ 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

 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 - 01/299 รถตักหน้าขุดหลัง  
ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ พร้อมชุด
ตัดหญ้าไหล่ทาง จำนวน 1 คัน 
จัดซื้อตามราคาท้องตลาด 
เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มี
กำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐาน
ครภุัณฑ์ 

1. ขออนุมัตดิำเนินการ 
และดำเนนิการจัดทำ 
TOR  

 องค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดลำพูน 

กองช่าง             

2. ดำเนินการจัดซ้ือ 
ตามระเบียบพัสดุ 

               

3. เริ่มดำเนินการ 
และดำเนินการแล้วเสร็จ 

4,500,000               

รวม 1 รายการ 4,500,000  

รวมครุภัณฑ์ก่อสร้าง 1 รายการ 4,500,000  

 
7. ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 

7.1 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา 
 

ลำดับ
ที่ 

แผนพัฒนา
ท้องถิ่น  

รายการที/่หนา้ 

หน้า
ข้อบัญญัติ  

รายการที/่หน้า 

ครุภัณฑ์ 
รายละเอียดของ

ครุภัณฑ ์
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่ดำเนินการ หน่วย

ดำเนินการ 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

 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 แก้ไข ครั้งที่ 
4/2564 

1/13 

01/300 รถตัดหญ้าชนิดใบมีดพวง แบบนั่ง
ขับ 5 ชุด จำนวน 1 คัน จัดซื้อ
ตามราคาท้องตลาด เนื่องจากเป็น
ครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 

1. ขออนุมัติดำเนินการ 
และดำเนนิการจัดทำ 
TOR  

 องค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดลำพูน 

กองช่าง             

2. ดำเนินการจัดซ้ือ 
ตามระเบียบพัสดุ 

               

3. เริ่มดำเนินการ 
และดำเนินการแลว้
เสร็จ 

2,500,000               

รวม 1 รายการ 2,500,000  

รวมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 1 รายการ 2,500,000  



 
 

79 

 

 
7. ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 

7.1 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา 
 

ลำดับ
ที่ 

แผนพัฒนา
ท้องถิ่น  

รายการที/่หนา้ 

หน้า
ข้อบัญญัติ  

รายการที/่หน้า 

ครุภัณฑ์ 
รายละเอียดของ

ครุภัณฑ ์
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่ดำเนินการ หน่วย

ดำเนินการ 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

 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 เพิ่มเติม ครั้งที่ 
3/2564  
11/43 

01/304 โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์
แบบประกอบในชุดเดียวกัน    
แบบเสากิ่งเด่ียวพร้อมติดตั้ง 
จำนวน 40 ชุด ๆ ละ 70,000.-
บาท ครภุัณฑ์ตามบัญชีนวัตกรรม
ไทย โดยสำนกังบประมาณ ฉบับ
เพิ่มเติม มิถุนายน 2563 

1. ขออนุมัติดำเนินการ 
และดำเนนิการจัดทำ 
TOR  

 ถนนสายทางเลียบ
รางรถไฟ เชียงใหม่ – 
ลำพูน อำเภอเมือง
ลำพูน จังหวัดลำพูน 
(ถนนถ่ายโอนฯ) 

กองช่าง             

2. ดำเนินการจัดซ้ือ 
ตามระเบียบพัสดุ 

              

3. เริ่มดำเนนิการ 
และดำเนนิการแลว้เสร็จ 

2,800,000              

2 เพิ่มเติม ครั้งที่ 
3/2564  
19/45 

02/304 โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์
แบบประกอบในชุดเดียวกัน    
แบบเสากิ่งเด่ียวพร้อมติดตั้ง 
จำนวน 20 ชุด ๆ ละ 70,000.-
บาท ครุภัณฑ์ตามบัญชีนวัตกรรม
ไทย โดยสำนกังบประมาณ ฉบับ
เพิ่มเติม มิถุนายน 2563 

1. ขออนุมัติดำเนินการ 
และดำเนนิการจัดทำ 
TOR  

 ถนนสายทาง  
ลพถ.10007  
สายสันป่าเหียง –  
สันมะนะ ตำบล
มะเขือแจ้  อำเภอ
เมืองลำพูน จังหวัด
ลำพนู (ถนนถา่ยโอนฯ) 

กองช่าง             

2. ดำเนินการจัดซ้ือ 
ตามระเบียบพัสดุ 

              

3. เริ่มดำเนินการ 
และดำเนินการแล้วเสร็จ 

1,400,000              

3 เพิ่มเติม ครั้งที่ 
3/2564  
20/45 

03/305 โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์
แบบประกอบในชุดเดียวกัน    
แบบเสากิ่งเด่ียวพร้อมติดตั้ง 
จำนวน 15 ชุด ๆ ละ 70,000.-
บาท ครุภัณฑ์ตามบัญชีนวัตกรรม
ไทย โดยสำนกังบประมาณ ฉบับ
เพิ่มเติม มิถุนายน 2563 

1. ขออนุมัติดำเนินการ 
และดำเนนิการจัดทำ 
TOR  

 ถนนสายทาง  
ลพถ.10020  
สายสันห้างเสือ -       
เวียงหนองล่อง  
และบนถนนสายทาง 
ลพถ.10028  
สายน้ำดิบ – แม่อาว     
ตำบลนครเจดีย์ อำเภอ
ป่าซาง จังหวัดลำพูน  
(ถนนถ่ายโอนฯ) 

กองช่าง             

2. ดำเนินการจัดซ้ือ 
ตามระเบียบพัสดุ 

              

3. เริ่มดำเนินการ 
และดำเนินการแลว้
เสร็จ 

1,050,000              

รวม 3 รายการ 5,250,000  

รวมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวทิยุ 3 รายการ 5,250,000  

 



๗๙ 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

ภาคผนวก 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

๘๐ 

 

สรุปข้อมูลโครงการแยกเป็นรายไตรมาส 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

 

ไตรมาส โครงการพัฒนา โครงการประจำ ครุภัณฑ์ รวม 
1 13,565,297  50,000,000   6,680,000   59,498,843  
2 17,547,964  50,000,000   8,386,400   98,621,044  
3 104,624,764  60,000,000   5,857,604   124,559,350  
4 21,201,965  73,284,626  -  107,320,773  

รวมทั้งหมด 136,791,370  233,284,626  20,924,004  391,000,000  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

๘๑ 

 

สรุปงบประมาณของแต่ละส่วนราชการ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

 

 

ลำดับ
ที่ 

หน่วยงาน จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
ที่ตั้งไว ้

คิดเปน็ 
ร้อยละ 

โครงการ 
พัฒนา 

งบพัฒนา โครงการ
ประจำ 

งบประจำ ครุภัณฑ์ งบประมาณ
ที่ตั้งไว ้

1 สำนักปลัดฯ 58 55,387,001 14.16 19 14,117,400 36 37,640,997 3 3,628,604 

2 สำนักเลขานุการฯ 23 17,942,380 4.59 3 1,900,000 16 15,933,980 4 108,400 

3 กองยุทธศาสสตรฯ์ 30 16,531,160 4.23 4 1,800,000 15 14,208,760 11 522,400 

4 กองคลัง 40 28,845,626 7.38 1 100,000 31 27,235,826 8 1,509,800 

5 กองช่าง 65 158,536,580 40.54 35 81,027,000 23 64,167,580 6 13,342,00
0 

6 กองการศึกษาฯ 79 64,557,143 16.51 31 25,325,970 45 39,127,473 3 103,700 

7 กองพัสดุฯ 24 16,176,480 4.14 - - 24 16,176,480 - - 

8 กองการเจ้าหน้าที ่ 23 10,390,550 2.66 1 2,500,000 17 7,756,150 5 134,400 

9 กองสาธารณสุข 43 21,847,640 5.59 8 10,021,000 21 10,251,940 14 1,574,700 

10 หน่วยตรวจสอบฯ 4 785,440 0.20 - - 4 785,440 - - 

รวม 388 391,000,000 100 102 136,791,370 232 233,284,626 54 20,924,004 
 

            คิดเป็นร้อยละ                   100 %                                       34.98 %                     59.66 %                         5.36 %   



 

๘๒ 

 

การติดตามและประเมินผลการนำแผนไปปฏิบัติ 
 

  การติดตามและประเมินผลการนำแผนไปปฏิบัติ เป็นขั้นตอนที่สำคัญในกระบวนการวางแผน เพ่ือจัดระดับความสำเร็จและความล้มเหลวของแผนงาน 
โครงการ หรือกิจกรรมที่จะดำเนินการจริงในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน โดยให้ทุกส่วนราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ลำพูน ประเมินผลความก้าวหน้า ความสำเร็จหรือความล้มเหลว โดยการจัดทำเอกสารรายละเอียดประกอบแผนการดำเนินงาน พ.ศ. 2565 (แบบ ME0) และตารางติดตาม         
และประเมินผลการดำเนินงาน โครงการ กลยุทธ์ (แบบ ME4) และ (แบบ ME7) กรณีการดำเนินงานโครงการพบปัญหาอุปสรรคไม่เป็นไปตามระเบียบที่กำหนดในแผนการดำเนินงาน       
(Y , R2) แล้วรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานส่งให้กองยุทธศาสตร์และงบประมาณเป็นประจำทุกเดือน (ตามแบบ ตผ.1) ภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดไป พร้อมทั้ง
จัดทำสรุปผลการดำเนินงานเมื่อโครงการแล้วเสร็จ (B) หรือในแต่ละไตรมาสของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ตามแบบ ตผ. 2)  ดังนี้ 
 
    ไตรมาสที่ 1   ( 1  ตุลาคม 2564 - 31  ธันวาคม 2564 )   ให้รายงาน ภายในวันที่ 5 มกราคม  2565 
    ไตรมาสที่ 2   ( 1  มกราคม 2565 - 31  มีนาคม  2565 )   ใหร้ายงาน ภายในวันที ่ 5 เมษายน  2565 
    ไตรมาสที่ 3   ( 1  เมษายน 2565 - 30  มิถุนายน 2565 )   ให้รายงาน ภายในวันที่ 5 กรกฎาคม 2565 
    ไตรมาสที่ 4   ( 1  กรกฎาคม 2565 - 30  กันยายน 2565)   ให้รายงาน ภายในวันที่ 5 ตุลาคม  2565 



 

๘๓ 

 

        

 

                                                                            

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 ...................................................................................................................................... 
หนว่ยดำเนินงาน ......................................................................................................................... 
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 



 

๘๔ 

 

 
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 



 

๘๕ 

 

 
แบบรายงานติดตามและประเมินผลตามแผนการดำเนินงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

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 2565 
**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 

(ปรับจากแบบ ME 4) 



 

๘๖ 

 

แบบสรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน  รายไตรมาส......................           
 

ลำดับ ยุทธศาสตร์ น้ำหนัก 
คะแนน

ที่ได้ 

คะแนน
ถ่วง

น้ำหนัก 

จำนวน
โครงการที่
ปรากฎใน
แผนพัฒนา 
อบจ.ลำพูน 

จำนวน
โครงการ 

ที่นำไปสู่การ
ปฏิบตั ิ

คิดเป็น
ร้อยละ 

ผลที่ได้รับจากการดำเนินงาน 
สรุปปัญหา 
และแนวทางแก้ไข 

สถานภาพ 
รวม 

 
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 

(สรุปแบบ  ME 2) 



 

๘๗ 

 

   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 
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