
 

 

 

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

 

 

ของ 

องค์การบริหารส่วนจังหวดัลำพูน 
 



 

 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 
เรื่อง   ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 1/2565 

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 

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

  ด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ได้อนุมัติแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2565 ขององค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดลำพูน ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ในคราวประชุม เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2565 โดยถือปฏิบัติ          
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 22/1    
เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่นต่อไป  

 

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) 
พ.ศ. 2561 ข้อ 24 จึงขอประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2565 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน มาเพื่อทราบ 
โดยทั่วกัน 

 

ทั้งนี้   ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป 
   

ประกาศ  ณ  วันที่  22  เมษายน พ.ศ. 2565 
 

  
 

(นายอนุสรณ์  วงศ์วรรณ) 
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 
 

 
 



ก 
 

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) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2562          ประกาศใช้ ณ วันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ.2562 
3. แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2563          ประกาศใช้ ณ วันที่  7 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 
4. แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2563          ประกาศใช้ ณ วันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ.2563 
5. แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2563          ประกาศใช้ ณ วันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ.2563  
6. แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4/2563          ประกาศใช้ ณ วันที่  8 กันยายน พ.ศ.2563   
7. แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2564          ประกาศใช้ ณ วันที่  9 มีนาคม พ.ศ.2564   
8. แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2564          ประกาศใช้ ณ วันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ.2564   
9. แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2564          ประกาศใช้ ณ วันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ.2564   
10. แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4/2564          ประกาศใช้ ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ.2564   
“แผนพัฒนาท้องถิ่น” หมายความว่า แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กำหนดวิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และกลยุทธ์ โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอำเภอ 
แผนพัฒนาตำบล แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผน อันมีลักษณะเป็นการกำหนดรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนา รายละเอียดที่ปรากฏในโครงการพัฒนา  
ที่จัดทำข้ึน สำหรับปีงบประมาณแต่ละปี ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้า และให้หมายความรวมถึงการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 
และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น โดยแผนพัฒนา
สามารถแก้ไข เพ่ิมเติม หรือเปลี่ยนแปลงได้ตามความจำเป็นและความเหมาะสม โดยให้เป็นไปตามระเบียบนี้ 
  ข้อ 22/1 เพื่อประโยชน์ของประชาชน การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น เมื่อแผนพัฒนา
ท้องถิ่นตามวรรคหนึ่งได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผย
ไม่น้อยกว่าสามสิบวัน นับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ 
  



ข 
 

ข้อ 25 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม 
และงบประมาณจากเงินสะสมในช่วงของแผนนั้น รวมทั้งวางแนวทาง เพื่อให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ ตามโครงการพัฒนาที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น 

เนื ่องจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน มีความจำเป็นที ่จะดำเนินการตามโครงการพัฒนาเพื ่อการบริการสาธารณะ แก้ไขปัญหา 
ความเดือดร้อนให้กับประชาชนในพื้นที่  ให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนมากที่สุด ตามอำนาจหน้าที่ จึงได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2565 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน เพื่อให้มีความเหมาะสม สอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของประชาชน และเพื่อให้
สามารถแก้ปัญหาความจำเป็น และทันต่อสถานการณ์ในปัจจุบัน  
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แบบ ผ.01 
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 

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

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 
 

 
 



  แบบ ผ.01   

จ ำนวน
โครงกำร

 งบประมำณ 
(บำท)

จ ำนวน
โครงกำร

 งบประมำณ 
(บำท)

จ ำนวน
โครงกำร

 งบประมำณ 
(บำท)

จ ำนวน
โครงกำร

 งบประมำณ 
(บำท)

จ ำนวน
โครงกำร

 งบประมำณ 
(บำท)

จ ำนวน
โครงกำร

 งบประมำณ 
(บำท)

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา
เศรษฐกิจบนศักยภาพ 3 ด้าน 
อุตสาหกรรม เกษตร วัฒนธรรม 
ได้มาตรฐานสากลโดยแนวคิด
ความย่ังยืน และเป็นมิตรต่อ
ส่ิงแวดล้อม

        -                   -          -                   -          -                   -          -                     -           -                   -          -                     -   

รวม         -                   -            -                   -          -                   -          -                     -           -                   -          -                     -   
2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและชุมชนท้องถ่ินให้เข้มแข็ง
บนรากฐานทุนทางวัฒนธรรม
ท้องถ่ินและความย่ังยืนเชิงนิเวศ

        -                   -          -                   -          -                   -          -                     -           -                   -          -                     -   

2.1 แผนงำนกำรศึกษำ         -                   -          -                   -          -                   -          -                     -   1 2,300,000   1 2,300,000     
2.2 แผนงำนกำรศำสนำ 
วัฒนธรรมและนันทนำกำร

        -                   -          -                   -          -                   -          -                     -   
2 1,100,000   2 1,100,000     

รวม         -                     -          -                   -          -                   -          -                     -   3    3,400,000 3      3,400,000
3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาผังเมือง
  และโครงสร้างพ้ืนฐานเช่ือมกลุ่ม
จังหวัด เพ่ือรองรับการพัฒนา
เมืองในอนาคต

        -                   -          -                   -          -                   -          -                     -           -                   -          -                     -   

3.1 แผนงำนอุตสำหกรรมและกำร
โยธำ

        -                   -          -                   -          -                   -          -                     -   
1 2,485,000   1 2,485,000     

รวม         -                   -          -                  -          -                  -          -                     -   1    2,485,000 1 2,485,000     
รวมท้ังส้ิน         -                   -          -                    -          -                   -          -                     -   4    5,885,000 4      5,885,000

ปี  2563 ปี  2565 รวม  5  ปีปี  2564

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

เปล่ียนแปลง คร้ังท่ี 1/2565
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน

ยุทธศาสตร์
ปี  2561 ปี  2562

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



ข 
 

 
แบบ ผ.02 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 

เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2565 
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 

 
 

 



                       แบบ ผ.02  

                                                                                                                                                                                                                                                                             2       แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2565 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 

เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2565 
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 

 
ลำดับ    รายละเอียดในแผนพัฒนา

ท้องถิ่น (ปัจจุบัน) 
รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่น

(เปลี่ยนแปลงใหม่) 
เหตุผลการเปลี่ยนแปลง ยุทธศาสตร์ แผนงาน หน่วยงาน 

รับผิดชอบ
หลัก 

1 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ
ทุนการศึกษาและการให้ความ
ช่วยเหลือนักเรียน 
งบประมาณในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ปี 2565 ตั้งไว้ 2,000,000 บาท 
ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น           
(พ.ศ. 2561 - 2565)  
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2564 
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
ลำพูน รายการที่ 18 หน้า 16 
 

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
เกี่ยวกับทุนการศึกษาและการให้
ความช่วยเหลือนักเรียน 
งบประมาณในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ปี 2565 ตั้งไว้ 2,300,000 บาท
ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น           
(พ.ศ. 2561 - 2565)  
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2565  
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
ลำพูน รายการที่ 1 หน้า 2 

  

เพ่ือเพ่ิมโอกาสให้นักเรียน 
ที่เรียนดี ความประพฤติดี
แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ 
ยากจน และด้อยโอกาส ให้
ได้รับการส่งเสริมและ
สนับสนุนทุนการศึกษา
เพ่ือให้นักเรียนได้รับ
การศึกษาต่อในระดับที่
สูงขึ้น จึงขอเปลี่ยนแปลง 
งบประมาณในแผนพัฒนาฯ  
 
  

ยุทธศาสตร์ที่ 2
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและชุมชน
ท้องถิ่นให้เข้มแข็ง 
บนรากฐานทุน
ทางวัฒนธรรม
ชุมชนท้องถิ่นและ
ความยั่งยืนเชิง
นิเวศ 

การศึกษา กอง
การศึกษาฯ 

  



                       แบบ ผ.02  

                                                                                                                                                                                                                                                                             3       แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2565 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 

เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2565 
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 

 
ลำดับ    รายละเอียดในแผนพัฒนา

ท้องถิ่น (ปัจจุบัน) 
รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่น

(เปลี่ยนแปลงใหม่) 
เหตุผลการเปลี่ยนแปลง ยุทธศาสตร์ แผนงาน หน่วยงาน 

รับผิดชอบ
หลัก 

2 อุดหนุนเทศบาลเมืองลำพูนตาม
โครงการจัดประเพณีทานสลากภัต 
สลากย้อม  
งบประมาณในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ปี 2565 ตั้งไว้ 300,000 บาท 
ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น           
(พ.ศ. 2561 - 2565)  
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2564  
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 
รายการที่ 22 หน้า 19 
 

โครงการจัดประเพณีทาน
สลากภัต สลากย้อม ประจำปี 
งบประมาณในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ปี 2565 ตั้งไว้ 300,000 บาท
ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น           
(พ.ศ. 2561 - 2565)  
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2565 
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
ลำพูน รายการที่ 2 หน้า 3 
 
 

เนื่องจากเปลี่ยนรูปแบบ
การดำเนินงาน จากการตั้ง
งบประมาณอุดหนุน มา
ดำเนินการเอง เพ่ือให้เกิด
ประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผล บรรลุเป้าหมาย
ของโครงการที่กำหนดไว้  

 

 

 

 

 

 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาคุณภาพชีวิต
และชุมชนท้องถิ่น
ให้เข้มแข็ง บน
รากฐานทุนทาง
วัฒนธรรมชุมชน
ท้องถิ่นและความ
ยั่งยืนเชิงนิเวศ 

การศาสนา
วัฒนธรรม

และ
นันทนาการ 

กอง
การศึกษาฯ 

 
  



                       แบบ ผ.02  

                                                                                                                                                                                                                                                                             4       แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2565 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 

เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2565 
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 

 
ลำดับ    รายละเอียดในแผนพัฒนา

ท้องถิ่น (ปัจจุบัน) 
รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่น

(เปลี่ยนแปลงใหม่) 
เหตุผลการเปลี่ยนแปลง ยุทธศาสตร์ แผนงาน หน่วยงาน 

รับผิดชอบ
หลัก 

3 อุดหนุนเทศบาลเมืองลำพูนตาม
โครงการส่งเสริมประเพณีสรงน้ำ 
พระบรมธาตุหริภุญชัย  
งบประมาณในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ปี 2565 ตั้งไว้ 800,000 บาท 
ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น           
(พ.ศ. 2561 - 2565)  
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2564  
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 
รายการที่ 23 หน้า 19 
 

โครงการส่งเสริมประเพณีสรงน้ำ 
พระบรมธาตุหริภุญชัย  
งบประมาณในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ปี 2565 ตั้งไว้ 800,000 บาท
ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น           
(พ.ศ. 2561 - 2565)  
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2565 
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
ลำพูน รายการที่ 3 หน้า 4 
 
 

เนื่องจากเปลี่ยนรูปแบบ
การดำเนินงาน จากการตั้ง
งบประมาณอุดหนุน มา
ดำเนินการเอง เพ่ือให้เกิด
ประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผล บรรลุเป้าหมาย
ของโครงการที่กำหนดไว้  

 

 

 

 

 

 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาคุณภาพชีวิต
และชุมชนท้องถิ่น
ให้เข้มแข็ง บน
รากฐานทุนทาง
วัฒนธรรมชุมชน
ท้องถิ่นและความ
ยั่งยืนเชิงนิเวศ 

การศาสนา
วัฒนธรรม

และ
นันทนาการ 

กอง
การศึกษาฯ 

 
  



                       แบบ ผ.02  

                                                                                                                                                                                                                                                                             5       แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2565 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 

เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2565 
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 

 
ลำดับ    รายละเอียดในแผนพัฒนา

ท้องถิ่น (ปัจจุบัน) 
รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่น

(เปลี่ยนแปลงใหม่) 
เหตุผลการเปลี่ยนแปลง ยุทธศาสตร์ แผนงาน หน่วยงาน 

รับผิดชอบ
หลัก 

4 ก่อสร้างคลองส่งน้ำคอนกรีต 
เสริมเหล็ก บ้านม้าใต้ หมู่ที่ 5 ตำบล
ศรีบัวบาน เชื่อมบ้านประตูโขง  
หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านกลาง อำเภอ
เมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 
กว้าง 1.20 เมตร สูง 1.20 เมตร 
ยาว 120 เมตร 
งบประมาณในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ปี 2565 ตั้งไว้ 817,400 บาท 
ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น           
(พ.ศ. 2561 - 2565)  
เพ่ิมเติม ครั้งที่ 3/2564 ของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 
รายการที่ 42 หน้า 35 

ก่อสร้างคลองส่งน้ำคอนกรีต 
เสริมเหล็ก บ้านม้าใต้ หมู่ที่ 5,  
หมู่ที่ 6 ตำบลศรีบัวบาน เชื่อม
บ้านประตูโขง หมู่ที่ 10 ตำบล 
บ้านกลาง อำเภอเมืองลำพูน 
จังหวัดลำพูน 
ช่วงที่ 1 กว้าง 1.20 เมตร  
สูง 1.20 เมตร ยาว 120 เมตร 

ช่วงที่ 2 กว้าง 2 เมตร สูง 1.50 
เมตร ยาว 175 เมตร 
งบประมาณในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ปี 2565 ตั้งไว้ 2,485,000 บาท
ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น           
(พ.ศ. 2561 - 2565)  
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2565 
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
ลำพูน รายการที่ 4 หน้า 5  

ขอเปลี่ยนแปลง 
รายละเอียดในโครงการ 
และงบประมาณ เพ่ือให้มี
ความเหมาะสมและ
สอดคล้องกับสภาพพ้ืนที่ 
และประชาชนได้รับ
ประโยชน์เพ่ิมมากข้ึน 

 

 

 

 

 

 

 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาผังเมืองและ
โครงสร้างพื้นฐาน
เชื่อมกลุ่มจังหวัด
เพ่ือรองรับการ
พัฒนาเมืองใน
อนาคต 

อุตสาหกรรม
และการโยธา 

กองช่าง 

 
 

 



ค 
 

 
แบบ ผ.03 
บัญชีครุภัณฑ์  

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

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 
 

 

  



                       แบบ ผ.03  

6 
 

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

บัญชีครุภัณฑ์  
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 

เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2565 
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 

 
ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท    รายละเอียดในแผนพัฒนา

ท้องถิ่น (ปัจจุบัน) 
รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่น

(เปลี่ยนแปลงใหม่) 
เหตุผลการเปลี่ยนแปลง หน่วยงาน

รับผิดชอบ
หลัก 

1 บริหารงาน
ทั่วไป 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
สำนักงาน 

โครงการจัดหาเก้าอี้สำหรับศูนย์
ประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น
ระดับอำเภอเมืองลำพูน 
งบประมาณในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ปี 2565 ตั้งไว้ 79,600 บาท  
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  
(พ.ศ. 2561 - 2565)   
เพ่ิมเติม ครั้งที่ 4/2564  
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
ลำพูน รายการที่ 1 หน้า 2 
  

จัดซื้อเก้าอ้ีบุนวมสำหรับศูนย์
ประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับ
อำเภอเมืองลำพูน จำนวน 400 
ตัว ๆ ละ 650 บาท  
งบประมาณในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ปี 2565 ตั้งไว้ 260,000 บาท  
ปรากฏในบัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น  
(พ.ศ. 2561 - 2565)   
เปลี่ยนแปลง  ครั้งที่ 1/2565  
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
ลำพูน รายการที่ 1 หน้า 6 
จัดซื้อตามราคาท้องตลาด 
เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนด
ไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 

ขอเปลี่ยนแปลงประเภท
จากค่าวัสดุเป็นครุภัณฑ์ 
และงบประมาณ เพ่ือให้
ประชาชนได้รับประโยชน์
เพ่ิมข้ึน  

กอง
ยุทธศาสตร์ฯ 
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