
 

 

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

 

 

ของ 

องค์การบริหารส่วนจังหวดัลำพูน 
 

 

 





เหตุผลและความจำเปน็ 

  ด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ได้อนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
ลำพูน ไปแล้ว ดังนี้  

1. แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ประกาศใช้ ณ วันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ.2562  
2. แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) แก้ไข ครั้งที่ 1/2562          ประกาศใช้ ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ.2562 
3. แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) แก้ไข ครั้งที่ 2/2562          ประกาศใช้ ณ วันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ.2562 
4. แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) แก้ไข ครั้งที่ 3/2562          ประกาศใช้ ณ วันที่ 13 กันยายน พ.ศ.2562 
5. แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) แก้ไข ครั้งที่ 1/2563          ประกาศใช้ ณ วันที่   9 เมษายน พ.ศ.2563 
6. แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) แก้ไข ครั้งที่ 2/2563          ประกาศใช้ ณ วันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ.2563 
7. แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) แก้ไข ครั้งที่ 1/2564          ประกาศใช้ ณ วันที่ 19 เมษายน พ.ศ.2564 
8. แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) แก้ไข ครั้งที่ 2/2564          ประกาศใช้ ณ วันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ.2564 
9. แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) แก้ไข ครั้งที่ 3/2564          ประกาศใช้ ณ วันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ.2564 
10. แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) แก้ไข ครั้งที่ 4/2564          ประกาศใช้ ณ วันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ.2564 
11. แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) แก้ไข ครั้งที่ 5/2564          ประกาศใช้ ณ วันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ.2564 

“แผนพัฒนาท้องถิ่น” หมายความว่า แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กำหนดวิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ 
ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และกลยุทธ์ โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอำเภอ 
แผนพัฒนาตำบล แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน อันมีลักษณะเป็นการกำหนดรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาที่จัดทำขึ้นสำหรับงบประมาณแต่ละ ปี  
ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้า และให้หมายความรวมถึงการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น  
 

  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น  พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ ่มเติม (ฉบับที ่ 2)  
พ.ศ. 2559 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาท้ องถิ่น  
โดยแผนพัฒนาสามารถแก้ไข เพ่ิมเติม หรือเปลี่ยนแปลงได้ตามความจำเป็นและความเหมาะสม โดยให้เป็นไปตามระเบียบนี้ 
  ข้อ 21 การแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น 
  เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นได้เห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่นที่แก้ไขแล้ว ให้ปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วั นที่
ผู้บริหารท้องถิ่นเห็นชอบ พร้อมทั้งแจ้งสภาท้องถิ่น อำเภอ และจังหวัดทราบด้วย 



  ข้อ 24 ให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นที่อนุมัติแล้ว และนำไปปฏิบัติรวมทั้งแจ้งสภาท้องถิ่น คณะกรรมการบริหารงานจังหวัด
แบบบูรณาการ องค์การบริหารส่วนจังหวัด อำเภอ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และประกาศให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันภายในสิบห้าวันนับแต่วั นที่
ประกาศใช้และปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 
   

เนื ่องจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน มีความจำเป็นที ่จะดำเนินการตาม โครงการพัฒนาเพื ่อการบริการสาธารณะ แก้ไขปัญหา 
ความเดือดร้อนให้กับประชาชนในพื้นที่ ให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนมากที่สุด ตามอำนาจหน้าที่ จึงได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) แก้ไข 
ครั้งที่ 1/2565 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน เพ่ือให้การปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนเป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบฯ  
   
  



 

 

 

แบบ ผ.01 
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 
แก้ไข ครั้งที่ 1/2565 

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 
 
 



แบบ ผ.01 1111

จ ำนวน
โครงกำร

 งบประมำณ 
(บำท)

จ ำนวน
โครงกำร

 งบประมำณ 
(บำท)

จ ำนวน
โครงกำร

 งบประมำณ 
(บำท)

จ ำนวน
โครงกำร

 งบประมำณ 
(บำท)

จ ำนวน
โครงกำร

 งบประมำณ 
(บำท)

จ ำนวน
โครงกำร

 งบประมำณ 
(บำท)

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจบน
ศักยภาพ 3 ด้าน อุตสาหกรรม เกษตร 
วัฒนธรรม ได้มาตรฐานสากลโดยแนวคิด
ความย่ังยืน และเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม

รวม - - - - - - -                -   - - - -
2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต     
และชุมชนท้องถ่ินให้เข้มแข็งบนรากฐาน
ทุนทางวัฒนธรรมท้องถ่ินและความย่ังยืน
เชิงนิเวศ

รวม - - - - - - - - - - - -
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาผังเมือง        
และโครงสร้างพ้ืนฐานเช่ือมกลุ่มจังหวัด 
เพ่ือรองรับการพัฒนาเมืองในอนาคต

3.1 แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ - - - - - - - - 1 2,499,000 1 2,499,000
รวม - - - - - - - - 1 2,499,000 1       2,499,000

รวมท้ังส้ิน - - - - - - - - 1 2,499,000 1       2,499,000

                                                                             บัญชีสรุปโครงการพัฒนา                                                               (แบบ ผ. 07)
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2561 – 2565)

แก้ไข คร้ังท่ี 1/2565
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน

ยุทธศาสตร์
ปี  2561 ปี  2562 ปี  2563 ปี  2565 รวม  5  ปีปี  2564

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



 
แบบ ผ.02 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 

แก้ไข ครั้งที่ 1/2565 
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 

 
 



(แบบ ผ. 02) 
 

2 
 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) แก้ไข ครั้งที่ 1/2565 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 

แก้ไข ครั้งที่ 1/2565 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 

 

ลำดับ รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(โครงการเดิม) 

รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่น  
(โครงการแก้ไข) 

เหตุผลในการ
แก้ไข 

ยุทธศาสตร์ แผนงาน หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
1 ก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลตค์อนกรีต 

สายทางบ้านฮ่อมต้อ หมู่ที่ 5 - บ้านปวงคำ 
หมู่ที่ 8 (ทต.ลี้) เชื่อมบ้านลี้ หมูท่ี่ 6  
(ทต.วังดิน) อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน 
ผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ยาว 775 เมตร 
หรือมีพ้ืนที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 4,650 
ตารางเมตร  
 
งบประมาณในแผนพัฒนาท้องถิ่นปี 2565 
ตั้งไว้ 2,499,000 บาท 
 
ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น           
(พ.ศ. 2561 - 2565)  
แก้ไข ครั้งที่ 3/2564  
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 
รายการที่ 2 หน้า 4 
 

ก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลตค์อนกรีต 
สายทางบ้านฮ่อมต้อ หมู่ที่ 5 - บ้านปวงคำ 
หมู่ที่ 9 (ทต.ลี้) เชื่อมบ้านลี้ หมูท่ี่ 6  
(ทต.วังดิน) อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน 
ผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ยาว 775 เมตร 
หรือมีพ้ืนที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 4,650 
ตารางเมตร  
 
งบประมาณในแผนพัฒนาท้องถิ่นปี 2565 
ตั้งไว้ 2,499,000 บาท 
 
ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น           
(พ.ศ. 2561 - 2565)  
แก้ไข ครั้งที่ 1/2565 
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 
รายการที่ 1 หน้า 2 
 

เนื่องจากเกิด
ข้อผิดพลาด 
จากการพิมพ์
เอกสาร  
 
              

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาผังเมืองและ
โครงสร้างพื้นฐาน
เชื่อมกลุ่มจังหวัด
เพ่ือรองรับการ
พัฒนาเมืองใน
อนาคต 

อุตสาหกรรม
และการโยธา 

กองช่าง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


	ef749ccb8f22fc9226078f73b2b773497a347668a6a4c9414fdab33f5b89778e.pdf
	a82d8a50a214b19a38678937c56b48027a93ca7fe0a4bb337b3cb5f784b20d36.pdf
	ef749ccb8f22fc9226078f73b2b773497a347668a6a4c9414fdab33f5b89778e.pdf
	b094ba962c50a6e26d3c7b5367efd933c8937da4d3377d85574dc38b6cddc535.pdf
	ef749ccb8f22fc9226078f73b2b773497a347668a6a4c9414fdab33f5b89778e.pdf
	(แบบ ผ. 02)

