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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 
 
 
 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

สรุปโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 
(แบบ ผด.01) 

 
 
 
 
 
 
 

 
 



ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงาน
โครงการ

ท่ีด าเนินการ

คิดเป็นร้อยละ
ท้ังหมดของ
โครงการ

จ านวนงบประมาณ
คิดเป็นร้อยละ
ท้ังหมดของ
โครงการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

1. กลยุทธ์ส่งเสริมและพัฒนาขีดความสามารถทางการ
ท่องเท่ียว

1. แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และนันทนาการ

1 100.00 3,000,000 100.00  ส านักปลัดฯ

2. กลยุทธ์ส่งเสริมเศรษฐกิจการท่องเท่ียว - - - - - -

รวม 1 100.00 3,000,000 100.00
1. กลยุทธ์ปรับปรุงและพัฒนาแหล่งน  า
เพ่ือการเกษตรและการอุปโภคบริโภค

- - - - - -

1. แผนงานบริหารงานท่ัวไป 10              83.33        4,950,000             83.19  ส านักปลัดฯ
2. แผนงานการเกษตร 2              16.67        1,000,000             16.81  ส านักปลัดฯ, 

กองสาธารณสุข

12 100.00 5,950,000 100.00
1 กลยุทธ์ปรับปรุงโครงสร้างพื นฐานและการจัดระบบ
บริการสาธารณะให้ได้มาตรฐาน เพ่ือยกระดับคุณภาพ
ชีวิตของประชาชนในจังหวัดล าพูน

1. แผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา

42 60.00 84,366,524             81.18 กองการศึกษาฯ,
กองช่าง,กองคลัง

1. แผนงานรักษาความสงบ
ภายใน

1 1.43 800,000               0.77 ส านักปลัดฯ

2. แผนงานการศึกษา 2 2.86 1,000,000               0.96 กองการศึกษาฯ, 
3. แผนงานสังคมสงเคราะห์ 2 2.86 1,300,000               1.25 ส านักปลัดฯ
4. แผนงานสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน

2 2.86 921,000               0.89 กองสาธารณสุข

5. แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และนันทนาการ

1 1.43 500,000               0.48 กองการศึกษาฯ, 

6. แผนงานการเกษตร 1 1.43 200,000               0.19 ส านักปลัดฯ

                                                                            สรุปโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ                                                               (แบบ ผ. 07)
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

องค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน

3. ยุทธศาสตร์ เมืองแห่ง
คุณภาพชีวิต สุขภาวะ 
และส่ิงแวดล้อมท่ีดี

รวม

1. ยุทธศาสตร์ เมืองแห่ง
วัฒนธรรมความหลากหลาย
และการท่องเท่ียว
เชิงวัฒนธรรมในวิถีใหม่

2. ยุทธศาสตร์ เมืองแห่ง
นวัตกรรมการเกษตร 
อุตสาหกรรมและเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์

2. กลยุทธ์ส่งเสริมและสร้างความเข้มแข็งให้
กับภาคการเกษตร หัตถกรรม อุตสาหกรรม 
เพ่ือเพ่ิมรายได้สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจอย่างย่ังยืน

2. กลยุทธ์ส่งเสริมและสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและ
การพัฒนาศักยภาพของประชาชนทุกกลุ่มวัย

แบบ ผด.01

5



ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงาน
โครงการ

ท่ีด าเนินการ

คิดเป็นร้อยละ
ท้ังหมดของ
โครงการ

จ านวนงบประมาณ
คิดเป็นร้อยละ
ท้ังหมดของ
โครงการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

                                                                            สรุปโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ                                                               (แบบ ผ. 07)
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

องค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน

แบบ ผด.01

3. ยุทธศาสตร์ เมืองแห่ง
คุณภาพชีวิต สุขภาวะ 
และส่ิงแวดล้อมท่ีดี (ต่อ)

3. กลยุทธ์ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาด้านสุขภาพ เพ่ือ
ป้องกันและดูแลรักษาสุขภาพของประชาชน
ในระดับพื นฐานให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดี

1. แผนงานสาธารณสุข 9 12.86 6,481,978               6.24 กองสาธารณสุข

4. กลยุทธ์ปรับปรุงสนามกีฬา สถานท่ี นันทนาการ และ
ส่งเสริมพัฒนาการกีฬาเพ่ือสุขภาพ 
มุ่งสู่ความเป็นเลิศ

1. แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และนันทนาการ

1 1.43 950,000               0.91 กองการศึกษาฯ

1. แผนงานเคหะและชุมชน 1 1.43 300,000               0.29 กองสาธารณสุข

2. แผนงานการเกษตร 1 1.43 300,000               0.29 กองสาธารณสุข
6. กลยุทธ์สนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหาร
พัฒนา และการเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

1. แผนงานบริหารงานท่ัวไป 7 10.00 6,800,000               6.54 สนง.เลขาฯ
กองยุทธศาสตร์ฯ,
กองคลัง,กองการ

เจ้าหน้าท่ี
70 100.00 103,919,502 100.00

1. กลยุทธ์ส่งเสริมท านุบ ารุงศาสนา อนุรักษ์ สืบสาน และ
เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม
ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถ่ิน

1. แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และนันทนาการ

20 51.28 8,000,000             32.82 กองการศึกษาฯ

1. แผนงานการศึกษา 18 46.15 16,277,660             66.77 กองการศึกษาฯ

2. แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และนันทนาการ

1 2.56 100,000               0.41 กองการศึกษาฯ

39 100.00 24,377,660 100.00
122 100.00 137,247,162 100.00

รวม
รวมท้ังส้ิน

5. กลยุทธ์ปรับปรุง/ก่อสร้าง สถานท่ีพื นท่ีสีเขียว 
ให้มีคุณภาพอากาศเป็นไปตามค่ามาตรฐาน 
รองรับการมีสุขภาวะ ภายใต้ส่ิงแวดล้อมท่ีดี

2. กลยุทธ์ส่งเสริมและพัฒนายกระดับคุณภาพการศึกษา
ทุกระดับให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา

4. ยุทธศาสตร์ เมืองแห่ง
ภูมิปัญญาและการเรียนรู้ตลอด
ชีวิต

รวม
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จำนวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมงบประมาณ 
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 
(แบบ ผด.02) 

 
 
 
 
 
 
 

 

 



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

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 เมืองแห่งวัฒนธรรมอัตลักษณ์วิถีและการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์
1. ยุทธศาสตร์เมืองแห่งวัฒนธรรมความหลากหลายและการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมในวิถีใหม่
  1.1 กลยุทธ์ส่งเสริมและพัฒนาขีดความสามารถทางการท่องเท่ียว
          (1) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

1 117/1 375/01 โครงการส่งเสริม
และพัฒนาการ
ท่องเท่ียวจังหวัดล าพูน

 ๑. โครงการประกวด
ภาพถ่ายประชาสัมพันธ์
และส่งเสริมการท่องเท่ียว
จังหวัดล าพูน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

3,000,000     500,000 8 อ าเภอ ส านักปลัดฯ

 ๒. โครงการส่งเสริมการตลาด
การท่องเท่ียวจังหวัดล าพูน
"อบจ.ล าพูน Trail สะพานขาว
ยาวถึงขุนตาล"

    500,000 อ าเภอแม่ทา

 ๓. โครงการส่งเสริมการตลาด
การท่องเท่ียวจังหวัดล าพูน
"อบจ.ล าพูน Run มหัศจรรย์
๑๐๖ @วัดพระพุทธบาท
ตากผ้า"

    500,000 อ าเภอป่าซาง

 4. โครงการส่งเสริมการตลาด
การท่องเท่ียวจังหวัดล าพูน
"ป่ันมหัศจรรย์ ๑๐๖ ล าพูน"

    300,000 อ าเภอล้ี
อ าเภอบ้านโฮ่ง
อ าเภอป่าซาง

อ าเภอเมืองล าพูน

สถานท่ี
ด าเนินการ

หน่วย
ด าเนินการ

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

จ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

องค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน

ล าดับ
ท่ี

แผนพัฒนา
ท้องถ่ิน  

หน้า/ล าดับ

ข้อบัญญัติ
 หน้า/
ล าดับ

โครงการ
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม
งบประมาณ

ท่ีต้ังไว้
งบด าเนินการ

แบบ ผด.02
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

สถานท่ี
ด าเนินการ

หน่วย
ด าเนินการ

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566
ล าดับ

ท่ี

แผนพัฒนา
ท้องถ่ิน  

หน้า/ล าดับ

ข้อบัญญัติ
 หน้า/
ล าดับ

โครงการ
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม
งบประมาณ

ท่ีต้ังไว้
งบด าเนินการ

 ๕. โครงการฝึกอบรม
และศึกษาดูงานการบริหาร
จัดการท่องเท่ียวเส้นทาง ๑๐๖

    200,000 อ าเภอล้ี
อ าเภอบ้านโฮ่ง
อ าเภอป่าซาง

อ าเภอเมืองล าพูน

 ๖. โครงการฝึกอบรม
และศึกษาดูงานการพัฒนา
และส่งเสริมการท่องเท่ียว
ทางน้ า (เขตพ้ืนท่ีอ าเภอ
เมืองล าพูน)

    100,000 อ าเภอเมืองล าพูน

 ๗. โครงการฝึกอบรมพัฒนา
ศักยภาพอาสาสมัคร
ท่องเท่ียวจังหวัดล าพูน

    200,000 อ าเภอเมืองล าพูน

 ๘. โครงการฝึกอบรมพัฒนา
ศักยภาพผู้น าเท่ียว
(มัคคุเทศก์ชุมชน)

    200,000 อ าเภอเมืองล าพูน

 ๙. โครงการจ้างออกแบบ
และจัดท าส่ือประชาสัมพันธ์
การท่องเท่ียวจังหวัดล าพูน

    500,000 8 อ าเภอ

      รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ จ านวน 1 โครงการ 3,000,000 3,000,000
                   รวมแผนงานตามกลยุทธ์ จ านวน  1  โครงการ 3,000,000 3,000,000
                   รวมแผนงานตามยุทธศาสตร์    1    โครงการ 3,000,000 3,000,000
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 เมืองแห่งเกษตรสุขภาพ และเกษตรนวัตกรรมสร้างสรรค์, 4 เมืองแห่งความม่ันคง ม่ังค่ัง ย่ังยืน
2. ยุทธศาสตร์เมืองแห่งนวัตกรรมการเกษตร อุตสาหกรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์
  2.2 กลยุทธ์ส่งเสริมและสร้างความเข้มแข็งให้กับภาคการเกษตร หัตถกรรม อุตสาหกรรม เพ่ือเพ่ิมรายได้สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจอย่างย่ังยืน
          (1) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

1 120/2 343/02  1. ขออนุมัติโครงการ 1,000,000 อบจ.ล าพูน ส านักปลัดฯ

 ๒. กิจกรรมตรวจสอบ
มาตรฐานสินค้าส่ิงบ่งช้ี
ทางภูมิศาสตร์ (GI) 
ล าไยเบ้ียวเขียวล าพูน

          20,000

 ๓. กิจกรรมตรวจสอบ
มาตรฐานสินค้าส่ิงบ่งช้ี
ทางภูมิศาสตร์ (GI) 
ผ้าไหมยกดอกล าพูน

          20,000

 ๔. ด าเนินกิจกรรมตาม
แผนงานท่ีก าหนด
และด าเนินการตรวจสอบ
มาตรฐานสินค้าส่ิงบ่งช้ี
ทางภูมิศาสตร์ (GI) 
ผ้าตีนจกโหล่งล้ีล าพูน

          20,000

หน่วย
ด าเนินการ

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

จ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

องค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน

ล าดับ
ท่ี

แผนพัฒนา
ท้องถ่ิน  

หน้า/ล าดับ

ข้อบัญญัติ
 หน้า/
ล าดับ

โครงการ
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม
งบประมาณ

ท่ีต้ังไว้
งบด าเนินการ

โครงการส่งเสริมพัฒนา
ยกระดับผลิตภัณฑ์สินค้า
จากภูมิปัญญาท้องถ่ิน
และตรวจสอบมาตรฐาน
คุณภาพสินค้าส่ิงบ่งช้ีทาง
ภูมิศาสตร์ (GI) ขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดล าพูน

สถานท่ี
ด าเนินการ

แบบ ผด.02
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

หน่วย
ด าเนินการ

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566
ล าดับ

ท่ี

แผนพัฒนา
ท้องถ่ิน  

หน้า/ล าดับ

ข้อบัญญัติ
 หน้า/
ล าดับ

โครงการ
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม
งบประมาณ

ท่ีต้ังไว้
งบด าเนินการ

สถานท่ี
ด าเนินการ

 ๕. โครงการเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์
สินค้าส่ิงบ่งช้ีทาง
ภูมิศาสตร์ GI และสินค้า
OTOP ของจังหวัดล าพูน
ท้ังในและต่างประเทศ
ขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดล าพูน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

        500,000

 6. โครงการฝึกอบรม
และพัฒนาศักยภาพ
ผู้ประกอบการสินค้าส่ิง
บ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ GI
ขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดล าพูน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

        440,000

 ๗. ติดตามประเมินผล
2 121/3 344/03  1. ขออนุมัติโครงการ

ด าเนินการตามระเบียบพัสดุ
1,500,000 อบจ.ล าพูน ส านักปลัดฯ

 ๒. กิจกรรมการอบรม
พัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรี
จังหวัดล าพูนด้านกฎหมาย
สิทธิสตรีและการดูแล
สุขภาพของสตรี

        500,000

 ๓. กิจกรรมการฝึกอบรม
และศึกษาดูงานการพัฒนา
ศักยภาพกลุ่มสตรี
ด้านการส่งเสริมและพัฒนา

     1,000,000 อบจ.ล าพูน
และจังหวัดอ่ืน ๆ

 ท่ีเก่ียวข้อง

 ๔. สรุปและรายงานผล

โครงการพัฒนาศักยภาพ
และเสริมสร้างความเข้มแข็ง
กลุ่มสตรี จังหวัดล าพูน
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

หน่วย
ด าเนินการ

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566
ล าดับ

ท่ี

แผนพัฒนา
ท้องถ่ิน  

หน้า/ล าดับ

ข้อบัญญัติ
 หน้า/
ล าดับ

โครงการ
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม
งบประมาณ

ท่ีต้ังไว้
งบด าเนินการ

สถานท่ี
ด าเนินการ

3 119/1 345/04 โครงการส่งเสริมอาชีพ
เกษตรกรรมท้องถ่ิน
และพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
จังหวัดล าพูน

 ๑. กิจกรรมโครงการ
บูรณาการ 
ภาคเกษตรกรรมร่วมกับ
หน่วยงาน ภาคีเครือข่าย
ภาครัฐกับประชาชน

1,000,000         300,000 อบจ.ล าพูน ส านักปลัดฯ

 ๒. กิจกรรมส่งเสริม
งานเกษตรกรรมโดย
บูรณาการร่วมกับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน

        300,000

 ๓. กิจกรรมโครงการ
อบรมการเรียนรู้ 
การพัฒนาและส่งเสริม
อาชีพเกษตรกรรมท้องถ่ิน
และพัฒนาคุณภาพชีวิต

        400,000

 4. ติดตามและประเมินผล
4 122/4 347/01  1. แจ้งหน่วยงานท่ีขอรับ

เงินอุดหนุน
240,000 อบจ.ล าพูน ส านักปลัดฯ

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

        240,000 ต าบลศรีบัวบาน 
อ าเภอเมืองล าพูน

3. ติดตามและประเมินผล

อุดหนุนให้เทศบาล
ต าบลศรีบัวบาน 
ในการด าเนินงาน
ตามโครงการจัดงานมหกรรม
เฟอร์นิเจอร์บ้านม้าแฟร์
ของดีจังหวัดล าพูน
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

หน่วย
ด าเนินการ

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566
ล าดับ

ท่ี

แผนพัฒนา
ท้องถ่ิน  

หน้า/ล าดับ

ข้อบัญญัติ
 หน้า/
ล าดับ

โครงการ
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม
งบประมาณ

ท่ีต้ังไว้
งบด าเนินการ

สถานท่ี
ด าเนินการ

5 122/5 348/02  1. แจ้งหน่วยงานท่ีขอรับ
เงินอุดหนุน

400,000 อบจ.ล าพูน ส านักปลัดฯ

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

        400,000 ต าบลทาทุ่งหลวง
อ าเภอแม่ทา

3. ติดตามและประเมินผล
6 122/7 348/03  1. แจ้งหน่วยงานท่ีขอรับ

เงินอุดหนุน
160,000 อบจ.ล าพูน ส านักปลัดฯ

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

        160,000 ต าบลป่าไผ่ 
อ าเภอล้ี

3. ติดตามและประเมินผล
7 123/8 348/04  1. แจ้งหน่วยงานท่ีขอรับ

เงินอุดหนุน
80,000 อบจ.ล าพูน ส านักปลัดฯ

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

          80,000 ต าบลแม่แรง 
อ าเภอป่าซาง

3. ติดตามและประเมินผล

อุดหนุนให้เทศบาล
ต าบลทาทุ่งหลวง 
ในการด าเนินงาน
ตามโครงการจัดงาน
ต้นก าเนิดไม้แกะสลัก
ของดีอ าเภอแม่ทา

อุดหนุนให้เทศบาล
ต าบลป่าไผ่ 
ในการด าเนินงาน
ตามโครงการส่งเสริมผลผลิต
มะม่วงมหาชนกของดี
ต าบลป่าไผ่

อุดหนุนให้เทศบาล
ต าบลแม่แรง 
ในการด าเนินงาน
ตามโครงการบาติก
งามพร้อม มัดย้อมงามตา
งานผ้ากองงาม
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

หน่วย
ด าเนินการ

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566
ล าดับ

ท่ี

แผนพัฒนา
ท้องถ่ิน  

หน้า/ล าดับ

ข้อบัญญัติ
 หน้า/
ล าดับ

โครงการ
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม
งบประมาณ

ท่ีต้ังไว้
งบด าเนินการ

สถานท่ี
ด าเนินการ

8 123/9 349/05  1. แจ้งหน่วยงานท่ีขอรับ
เงินอุดหนุน

160,000 อบจ.ล าพูน ส านักปลัดฯ

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

        160,000 ต าบลแม่แรง 
อ าเภอป่าซาง

3. ติดตามและประเมินผล
9 123/10 349/06  1. แจ้งหน่วยงานท่ีขอรับ

เงินอุดหนุน
110,000 อบจ.ล าพูน ส านักปลัดฯ

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

        110,000 ต าบลแม่แรง 
อ าเภอป่าซาง

3. ติดตามและประเมินผล
10 123/11 349/07  1. แจ้งหน่วยงานท่ีขอรับ

เงินอุดหนุน
300,000 อบจ.ล าพูน ส านักปลัดฯ

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

        300,000 ต าบลน้ าดิบ
อ าเภอป่าซาง

3. ติดตามและประเมินผล
                    รวมแผนงานบริหารงานท่ัวไป  จ านวน 10   โครงการ 4,950,000 4,950,000

อุดหนุนให้เทศบาล
ต าบลแม่แรง 
ในการด าเนินงาน
ตามโครงการจัดงานแต่งสี 
อวดลาย ผ้าฝ้ายดอนหลวง

อุดหนุนให้เทศบาล
ต าบลแม่แรง 
ในการด าเนินงาน
ตามโครงการสืบสานต านาน
ฝ้ายงามหนองเงือก

อุดหนุนให้องค์การบริหาร
ส่วนต าบลน้ าดิบ 
ในการด าเนินงาน
ตามโครงการวิถีชีวิตคน
ต าบลน้ าดิบกับไก่เหล่าป่าก๋อย
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

หน่วย
ด าเนินการ

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566
ล าดับ

ท่ี

แผนพัฒนา
ท้องถ่ิน  

หน้า/ล าดับ

ข้อบัญญัติ
 หน้า/
ล าดับ

โครงการ
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม
งบประมาณ

ท่ีต้ังไว้
งบด าเนินการ

สถานท่ี
ด าเนินการ

          (2) แผนงานการเกษตร
1 เพ่ิมเติม 

คร้ังท่ี 
1/2565 

2/1

418/02 โครงการฝึกอบรมพัฒนา
ทักษะการปลูกหม่อน
เล้ียงไหม

 1. ขออนุมัติโครงการ
และด าเนินตามระเบียบพัสดุ

300,000         300,000 อบจ.ล าพูน ส านักปลัดฯ

 2. เร่ิมด าเนินการกิจกรรม

 3. สรุปและรายงานผล
2 124/1 420/02 โครงการส่งเสริมพันธ์ุ

สัตว์น้ าจืดเพ่ือประชาชน
จังหวัดล าพูน

 1. เสนอโครงการให้
ผู้บริหารท้องถ่ินพิจารณา
อนุมัติ

700,000 พ้ืนท่ี 8 อ าเภอ
ในจังหวัดล าพูน

กอง
สาธารณสุข

 2. เชิญประชุมหน่วยงาน
ราชการท่ีเก่ียวข้อง

 3. ส ารวจพ้ืนท่ี 
เพ่ือพิจารณา
ความเหมาะสมของชนิด
พันธ์ุสัตว์น้ าจืด
 4. ด าเนินการโครงการ         700,000
 5. ติดตามผล

                    รวมแผนงานการเกษตร     2    โครงการ 1,000,000 1,000,000
                   รวมแผนงานตามกลยุทธ์   12   โครงการ 5,950,000 5,950,000
                   รวมแผนงานตามยุทธศาสตร์    12   โครงการ 5,950,000 5,950,000
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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.

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4 เมืองแห่งความม่ันคง ม่ังค่ัง ย่ังยืน
3. ยุทธศาสตร์เมืองแห่งคุณภาพชีวิต สุขภาวะ และส่ิงแวดล้อมท่ีดี
    3.1 กลยุทธ์ปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานและการจัดระบบบริการสาธารณะให้ได้มาตรฐาน  เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในจังหวัดล าพูน
          (1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

1 200/143 395/01 โครงการก่อสร้าง
สนามกีฬา
อเนกประสงค์

 1. ขออนุมัติด าเนินการ
และด าเนินการจัดจ้าง 
ตามระเบียบพัสดุ

883,600 โรงเรียนอบจ.ล าพูน 
นาทราย

กอง
การศึกษาฯ

 2. เร่ิมด าเนินการ
และด าเนินการแล้วเสร็จ

883,600 

 3. ติดตามและประเมินผล

2 146/7 395/01  1. ขออนุมัติด าเนินการ
และด าเนินการจัดจ้าง 
ตามระเบียบพัสดุ

1,537,000 กองช่าง

 2. เร่ิมด าเนินการ
และด าเนินการแล้วเสร็จ

1,537,000 

 3. ติดตามและประเมินผล

3 เปล่ียนแปลง
คร้ังท่ี 

1/2565 
7/6

396/02  1. ขออนุมัติด าเนินการ
และด าเนินการจัดจ้าง 
ตามระเบียบพัสดุ

2,664,000 กองช่าง

 2. เร่ิมด าเนินการ
และด าเนินการแล้วเสร็จ

2,664,000 

 3. ติดตามและประเมินผล

หน่วย
ด าเนินการ

พ.ศ.2566

จ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

องค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน

ล าดับ
ท่ี

แผนพัฒนา
ท้องถ่ิน  

หน้า/ล าดับ

ข้อบัญญัติ
 หน้า/
ล าดับ

โครงการ
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม
งบประมาณ

ท่ีต้ังไว้
งบด าเนินการ

สายทางบ้าน
สันคะยอม หมู่ท่ี 1
ต าบลป่าสัก เช่ือม
ต าบลศรีบัวบาน 
อ าเภอเมืองล าพูน
จังหวัดล าพูน

ถนนสายไปกู่อรหันต์ -
อ่างเก็บน้ าห้วยน้ าดิบ
หมู่ท่ี 14 ต าบลป่าสัก
เช่ือมบ้านหนองหล่ม
หมู่ท่ี 8 
ต าบลศรีบัวบาน 
อ าเภอเมืองล าพูน
จังหวัดล าพูน

สถานท่ีด าเนินการ

โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยาง
ผิวจราจรแอสฟัลต์
คอนกรีต

โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยาง
ผิวจราจรแอสฟัลต์
คอนกรีต

แบบ ผด.02
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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.

หน่วย
ด าเนินการ

พ.ศ.2566
ล าดับ

ท่ี

แผนพัฒนา
ท้องถ่ิน  

หน้า/ล าดับ

ข้อบัญญัติ
 หน้า/
ล าดับ

โครงการ
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม
งบประมาณ

ท่ีต้ังไว้
งบด าเนินการ สถานท่ีด าเนินการ

4 145/5 396/03  1. ขออนุมัติด าเนินการ
และด าเนินการจัดจ้าง 
ตามระเบียบพัสดุ

951,000 กองช่าง

 2. เร่ิมด าเนินการ
และด าเนินการแล้วเสร็จ

951,000 

 3. ติดตามและประเมินผล

5 เปล่ียนแปลง
คร้ังท่ี 

1/2565 
12/10

397/04  1. ขออนุมัติด าเนินการ
และด าเนินการจัดจ้าง 
ตามระเบียบพัสดุ

1,383,000 กองช่าง

 2. เร่ิมด าเนินการ
และด าเนินการแล้วเสร็จ

1,383,000 

 3. ติดตามและประเมินผล

6 เปล่ียนแปลง
คร้ังท่ี 

1/2565 
13/11

397/05  1. ขออนุมัติด าเนินการ
และด าเนินการจัดจ้าง 
ตามระเบียบพัสดุ

2,269,000 กองช่าง

 2. เร่ิมด าเนินการ
และด าเนินการแล้วเสร็จ

2,269,000 

 3. ติดตามและประเมินผล

สายบ้านหัวฝาย 
หมู่ท่ี 1, บ้าน
หนองช้างคืน หมู่ท่ี 4 
ต าบลหนองช้างคืน 
เช่ือมบ้านกอม่วง 
หมู่ท่ี 2 ต าบลอุโมงค์
อ าเภอเมืองล าพูน
จังหวัดล าพูน

สายทางบ้านบ่อโจง 
หมู่ท่ี 1 ต าบลหนอง
หนาม (ทต.บ้านแป้น) 
เช่ือมบ้านกอข่อย 
หมู่ท่ี 6 
ต าบลหนองหนาม 
(อบต.หนองหนาม) 
อ าเภอเมืองล าพูน 
จังหวัดล าพูน

บริเวณล าเหมืองข้าง
สนามกีฬาและ
นันทนาการจามเทวี 
บ้านท่าล้อ - ศรีค า - 
ต้นฮ่ัง หมู่ท่ี 2 
ต าบลบ้านกลาง เช่ือม
บ้านม้าเหนือ หมู่ท่ี 6 
ต าบลศรีบัวบาน
อ าเภอเมืองล าพูน 
จังหวัดล าพูน

โครงการวางท่อ
ระบายน้ าคอนกรีต
เสริมเหล็ก 
พร้อมบ่อพักคอนกรีต
เสริมเหล็ก

โครงการก่อสร้าง
สะพานคอนกรีต
เสริมเหล็ก

โครงการก่อสร้าง
คลองดาดคอนกรีต
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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.

หน่วย
ด าเนินการ

พ.ศ.2566
ล าดับ

ท่ี

แผนพัฒนา
ท้องถ่ิน  

หน้า/ล าดับ

ข้อบัญญัติ
 หน้า/
ล าดับ

โครงการ
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม
งบประมาณ

ท่ีต้ังไว้
งบด าเนินการ สถานท่ีด าเนินการ

7 เปล่ียนแปลง
คร้ังท่ี 

1/2565 
14/12

398/06  1. ขออนุมัติด าเนินการ
และด าเนินการจัดจ้าง 
ตามระเบียบพัสดุ

2,559,000 กองช่าง

 2. เร่ิมด าเนินการ
และด าเนินการแล้วเสร็จ

2,559,000 

 3. ติดตามและประเมินผล

8 เปล่ียนแปลง
คร้ังท่ี 

1/2565 
17/15

398/07 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก

 1. ขออนุมัติด าเนินการ
และด าเนินการจัดจ้าง 
ตามระเบียบพัสดุ

2,090,000 กองช่าง

 2. เร่ิมด าเนินการ
และด าเนินการแล้วเสร็จ

2,090,000 

 3. ติดตามและประเมินผล

9 เปล่ียนแปลง
คร้ังท่ี 

1/2565 
16/14

399/08 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก

 1. ขออนุมัติด าเนินการ
และด าเนินการจัดจ้าง 
ตามระเบียบพัสดุ

1,125,000 กองช่าง

 2. เร่ิมด าเนินการ
และด าเนินการแล้วเสร็จ

1,125,000 

 3. ติดตามและประเมินผล

10 แก้ไข คร้ังท่ี 
2/2565 

4/3

399/09 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก

 1. ขออนุมัติด าเนินการ
และด าเนินการจัดจ้าง 
ตามระเบียบพัสดุ

2,494,000 กองช่าง

 2. เร่ิมด าเนินการ
และด าเนินการแล้วเสร็จ

2,494,000 

 3. ติดตามและประเมินผล

หมู่ท่ี 6 บ้านสันมะนะ,
หมู่ท่ี 8 บ้านใหม่
สันมะนะ, หมู่ท่ี 9 
บ้านปากล้อง ต าบล
ต้นธง ข้ามล าเหมือง
ไม้แดง เช่ือมต าบล
ริมปิง อ าเภอเมือง
ล าพูน และอ าเภอ
ป่าซาง จังหวัดล าพูน

สายทางบ้านแม่อาว 
หมู่ท่ี 3 ต าบล
นครเจดีย์ เช่ือม
บ้านใหม่ป่าฝาง 
หมู่ท่ี 15 ต าบลน้ าดิบ 
อ าเภอป่าซาง จังหวัด
ล าพูน

สายทางบ้านป่าสีเสียด
หมู่ท่ี 8 ต าบลท่าตุ้ม 
(ถนนเลียบล าเหมือง
ทรายแดง) เช่ือมต าบล
บ้านเรือน อ าเภอป่าซาง 
จังหวัดล าพูน

สายทางบ้านห้วยแทง
หมู่ท่ี 5 ต าบลป่าพลู 
เช่ือมบ้านห้วยแทงใต้
หมู่ท่ี 15 
ต าบลบ้านโฮ่ง (อบต.
เวียงกานต์) อ าเภอ
บ้านโฮ่ง จังหวัดล าพูน

โครงการก่อสร้าง
สะพานคอนกรีต
เสริมเหล็ก
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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.

หน่วย
ด าเนินการ

พ.ศ.2566
ล าดับ

ท่ี

แผนพัฒนา
ท้องถ่ิน  

หน้า/ล าดับ

ข้อบัญญัติ
 หน้า/
ล าดับ

โครงการ
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม
งบประมาณ

ท่ีต้ังไว้
งบด าเนินการ สถานท่ีด าเนินการ

11 เปล่ียนแปลง
คร้ังท่ี 

1/2565 
19/17

400/10 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก

 1. ขออนุมัติด าเนินการ
และด าเนินการจัดจ้าง 
ตามระเบียบพัสดุ

3,190,000 กองช่าง

 2. เร่ิมด าเนินการ
และด าเนินการแล้วเสร็จ

3,190,000 

 3. ติดตามและประเมินผล

12 เปล่ียนแปลง
คร้ังท่ี 

1/2565 
18/16

400/11 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก

 1. ขออนุมัติด าเนินการ
และด าเนินการจัดจ้าง 
ตามระเบียบพัสดุ

2,638,000 กองช่าง

 2. เร่ิมด าเนินการ
และด าเนินการแล้วเสร็จ

2,638,000 

 3. ติดตามและประเมินผล

13 แก้ไข คร้ังท่ี 
2/2565 

7/6

401/12  1. ขออนุมัติด าเนินการ
และด าเนินการจัดจ้าง 
ตามระเบียบพัสดุ

1,679,000 กองช่าง

 2. เร่ิมด าเนินการ
และด าเนินการแล้วเสร็จ

1,679,000 

 3. ติดตามและประเมินผล

14 แก้ไข คร้ังท่ี 
2/2565 

6/5

401/13 โครงการก่อสร้าง
คลองส่งน้ าคอนกรีต
เสริมเหล็ก

 1. ขออนุมัติด าเนินการ
และด าเนินการจัดจ้าง 
ตามระเบียบพัสดุ

924,900 กองช่าง

 2. เร่ิมด าเนินการ
และด าเนินการแล้วเสร็จ

924,900 

 3. ติดตามและประเมินผล

สายทางบ้านหนองสูน
หมู่ท่ี 1 ต าบลหนอง
ปลาสะวาย อ าเภอ
บ้านโฮ่ง จังหวัดล าพูน
เช่ือมต าบลแม่สอย 
อ าเภอจอมทอง จังหวัด
เชียงใหม่

สายทางบ้านเหล่าหมุ้น
หมู่ท่ี 10 
ต าบลเหล่ายาว เช่ือม
บ้านดงฤาษี หมู่ท่ี 8 
ต าบลบ้านโฮ่ง อ าเภอ
บ้านโฮ่ง จังหวัดล าพูน

สายมิตรประชา 
บ้านล้ี หมู่ท่ี 6 
(ทต.วังดิน) 
เช่ือมบ้านป่าหก 
หมู่ท่ี 7 (ทต.ล้ี)   
ต าบลล้ี อ าเภอล้ี 
จังหวัดล าพูน

เหมืองกระซาง 
บ้านกลาง หมู่ท่ี 10 
(ทต.ล้ี) เช่ือมบ้านล้ี 
หมู่ท่ี 6 (ทต.วังดิน) 
ต าบลล้ี อ าเภอล้ี 
จังหวัดล าพูน

โครงการขยายผิว
จราจรคอนกรีต
เสริมเหล็กพร้อมเสริม
ผิวจราจรแอสฟัลต์
คอนกรีต
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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.

หน่วย
ด าเนินการ

พ.ศ.2566
ล าดับ

ท่ี

แผนพัฒนา
ท้องถ่ิน  

หน้า/ล าดับ

ข้อบัญญัติ
 หน้า/
ล าดับ

โครงการ
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม
งบประมาณ

ท่ีต้ังไว้
งบด าเนินการ สถานท่ีด าเนินการ

15 เปล่ียนแปลง
คร้ังท่ี 

1/2565 
23/21

402/14 โครงการก่อสร้างถนน
หินคลุกบดอัดแน่น

 1. ขออนุมัติด าเนินการ
และด าเนินการจัดจ้าง 
ตามระเบียบพัสดุ

2,409,000 กองช่าง

 2. เร่ิมด าเนินการ
และด าเนินการแล้วเสร็จ

2,409,000 

 3. ติดตามและประเมินผล

16 เปล่ียนแปลง
คร้ังท่ี 

1/2565 
21/19

402/15 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก

 1. ขออนุมัติด าเนินการ
และด าเนินการจัดจ้าง 
ตามระเบียบพัสดุ

2,687,000 กองช่าง

 2. เร่ิมด าเนินการ
และด าเนินการแล้วเสร็จ

2,687,000 

 3. ติดตามและประเมินผล

17 เปล่ียนแปลง
คร้ังท่ี 

1/2565 
22/20

403/16 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก

 1. ขออนุมัติด าเนินการ
และด าเนินการจัดจ้าง 
ตามระเบียบพัสดุ

1,519,000 กองช่าง

 2. เร่ิมด าเนินการ
และด าเนินการแล้วเสร็จ

1,519,000 

 3. ติดตามและประเมินผล

18 403/17  1. ขออนุมัติด าเนินการ
และด าเนินการจัดจ้าง 
ตามระเบียบพัสดุ

1,738,000 กองช่าง

 2. เร่ิมด าเนินการ
และด าเนินการแล้วเสร็จ

1,738,000 

 3. ติดตามและประเมินผล

เปล่ียนแปลง
คร้ังท่ี 

1/2565 
20/18

สายทางบ้านแม่เทย
สามัคคี หมู่ท่ี 13, 
บ้านสันป่าสัก หมู่ท่ี 5
ต าบลแม่ตืน อ าเภอล้ี
จังหวัดล าพูน เช่ือม
ทางหลวงหมายเลข 
106 ต าบลศรีวิชัย 
อ าเภอล้ี จังหวัดล าพูน

บ้านหนองปู หมู่ท่ี 9,
บ้านเด่นทรายมูล 
หมู่ท่ี 14 และบ้าน
ศรีเวียงชัย หมู่ท่ี 21 
ต าบลนาทราย อ าเภอล้ี
 จังหวัดล าพูน
เช่ือมทางหลวง
หมายเลข 1087 
ต าบลล้ี อ าเภอล้ี 
จังหวัดล าพูน

สายหนองค าหล้ี 
บ้านผาต้าย หมู่ท่ี 1 
ต าบลแม่ลาน อ าเภอล้ี
จังหวัดล าพูน เช่ือม
ทางหลวงหมายเลข 
1087 ต าบลนาทราย
อ าเภอล้ี จังหวัดล าพูน

สายทางบ้านชีวิตใหม่
หมู่ท่ี 5 ต าบลป่าไผ่ 
เช่ือมบ้านไร่ หมู่ท่ี 2 
ต าบลแม่ตืน อ าเภอล้ี
จังหวัดล าพูน

โครงการก่อสร้าง
สะพานคอนกรีต
เสริมเหล็ก ข้ามล า
ห้วยแป๋น
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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.

หน่วย
ด าเนินการ

พ.ศ.2566
ล าดับ

ท่ี

แผนพัฒนา
ท้องถ่ิน  

หน้า/ล าดับ

ข้อบัญญัติ
 หน้า/
ล าดับ

โครงการ
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม
งบประมาณ

ท่ีต้ังไว้
งบด าเนินการ สถานท่ีด าเนินการ

19 เปล่ียนแปลง
คร้ังท่ี 

1/2565 
26/24

404/18 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก

 1. ขออนุมัติด าเนินการ
และด าเนินการจัดจ้าง 
ตามระเบียบพัสดุ

2,496,000 กองช่าง

 2. เร่ิมด าเนินการ
และด าเนินการแล้วเสร็จ

2,496,000 

 3. ติดตามและประเมินผล

20 แก้ไข คร้ังท่ี 
2/2565 

9/8

404/19  1. ขออนุมัติด าเนินการ
และด าเนินการจัดจ้าง 
ตามระเบียบพัสดุ

2,530,000 กองช่าง

 2. เร่ิมด าเนินการ
และด าเนินการแล้วเสร็จ

2,530,000 

 3. ติดตามและประเมินผล

21 เปล่ียนแปลง
คร้ังท่ี 

1/2565 
24/22

405/20 โครงการก่อสร้าง
คลองส่งน้ าคอนกรีต
เสริมเหล็ก 
ล าเหมืองเหล่าฮ้อ

 1. ขออนุมัติด าเนินการ
และด าเนินการจัดจ้าง 
ตามระเบียบพัสดุ

1,443,000 กองช่าง

 2. เร่ิมด าเนินการ
และด าเนินการแล้วเสร็จ

1,443,000 

 3. ติดตามและประเมินผล

22 เปล่ียนแปลง
คร้ังท่ี 

1/2565 
29/27

405/21 โครงการก่อสร้าง
สะพานคอนกรีตเสริม
เหล็ก

 1. ขออนุมัติด าเนินการ
และด าเนินการจัดจ้าง 
ตามระเบียบพัสดุ

1,761,000 กองช่าง

 2. เร่ิมด าเนินการ
และด าเนินการแล้วเสร็จ

1,761,000 

 3. ติดตามและประเมินผล

สายทางบ้านป่าแดง 
หมู่ท่ี 15 ต าบลบ้านธิ
เช่ือมบ้านสันต้นผ้ึง 
หมู่ท่ี 17 
ต าบลมะเขือแจ้ 
อ าเภอเมืองล าพูน 
จังหวัดล าพูน

บ้านเกาะทราย 
หมู่ท่ี 5 ต าบลทากาศ 
เช่ือมต าบลทาขุมเงิน 
อ าเภอแม่ทา 
จังหวัดล าพูน

บ้านศาลาแม่ทา 
หมู่ท่ี 3 
(ทต.ทาสบเส้า) เช่ือม
บ้านดอยแก้ว หมู่ท่ี 12
(ทต.ทาสบชัย) 
ต าบลทาสบเส้า 
อ าเภอแม่ทา 
จังหวัดล าพูน

สายทางบ้านวังผาง 
หมู่ท่ี 4 ต าบลวังผาง 
เช่ือมต าบลหนองยวง
อ าเภอเวียงหนองล่อง
จังหวัดล าพูน 
(ข้ามล าเหมือง
หนองไฮ)

โครงการก่อสร้าง
คลองส่งน้ าคอนกรีต
เสริมเหล็ก 
ล าเหมืองนอก
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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.

หน่วย
ด าเนินการ

พ.ศ.2566
ล าดับ

ท่ี

แผนพัฒนา
ท้องถ่ิน  

หน้า/ล าดับ

ข้อบัญญัติ
 หน้า/
ล าดับ

โครงการ
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม
งบประมาณ

ท่ีต้ังไว้
งบด าเนินการ สถานท่ีด าเนินการ

23 เพ่ิมเติม 
คร้ังท่ี 

1/2565 
9/3

406/22 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก

 1. ขออนุมัติด าเนินการ
และด าเนินการจัดจ้าง 
ตามระเบียบพัสดุ

1,197,000 กองช่าง

 2. เร่ิมด าเนินการ
และด าเนินการแล้วเสร็จ

1,197,000 

 3. ติดตามและประเมินผล

24 เพ่ิมเติม 
คร้ังท่ี 

1/2565 
9/4

406/23 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก

 1. ขออนุมัติด าเนินการ
และด าเนินการจัดจ้าง 
ตามระเบียบพัสดุ

1,784,000 กองช่าง

 2. เร่ิมด าเนินการ
และด าเนินการแล้วเสร็จ

1,784,000 

 3. ติดตามและประเมินผล

25 เพ่ิมเติม
 คร้ังท่ี 

1/2565 
8/1

407/24  1. ขออนุมัติด าเนินการ
และด าเนินการจัดจ้าง 
ตามระเบียบพัสดุ

9,166,000 กองช่าง

 2. เร่ิมด าเนินการ
และด าเนินการแล้วเสร็จ

9,166,000 

 3. ติดตามและประเมินผล

26 407/25 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก

 1. ขออนุมัติด าเนินการ
และด าเนินการจัดจ้าง 
ตามระเบียบพัสดุ

794,000 กองช่าง

 2. เร่ิมด าเนินการ
และด าเนินการแล้วเสร็จ

794,000 

 3. ติดตามและประเมินผล

เพ่ิมเติม 
คร้ังท่ี 

1/2565 
8/2

สายทางบ้านป่าหมุ้น 
หมู่ท่ี 7 ต าบลมะกอก
เช่ือมบ้านหนองเงือก
หมู่ท่ี 5 ต าบลแม่แรง
อ าเภอป่าซาง จังหวัด
ล าพูน

สายทางบ้านศรีดงเย็น
หมู่ท่ี 11 
ต าบลตะเคียนปม 
อ าเภอทุ่งหัวช้าง 
จังหวัดล าพูน เช่ือม
ทางหลวงหมายเลข 
1184 ต าบลทุ่งหัวช้าง
 อ าเภอทุ่งหัวช้าง 
จังหวัดล าพูน

สายทางห้วยหมู 
บ้านห้วยห้าง หมู่ท่ี 7
ต าบลตะเคียนปม 
อ าเภอทุ่งหัวช้าง 
จังหวัดล าพูน เช่ือม
ทางหลวงหมายเลข 
1184 ต าบลทุ่งหัวช้าง
อ าเภอทุ่งหัวช้าง 
จังหวัดล าพูน

สายทางเลียบล าเหมือง
จ่าแส้ ต าบลในเมือง 
เช่ือมต าบลเหมืองง่า 
อ าเภอเมืองล าพูน 
จังหวัดล าพูน

โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางผิว
จราจรแอสฟัลต์
คอนกรีตพร้อมระบบ
ระบายน้ าคอนกรีต
เสริมเหล็ก
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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.

หน่วย
ด าเนินการ

พ.ศ.2566
ล าดับ

ท่ี

แผนพัฒนา
ท้องถ่ิน  

หน้า/ล าดับ

ข้อบัญญัติ
 หน้า/
ล าดับ

โครงการ
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม
งบประมาณ

ท่ีต้ังไว้
งบด าเนินการ สถานท่ีด าเนินการ

27 เปล่ียนแปลง
คร้ังท่ี 

1/2565 
27/25

408/26 โครงการก่อสร้าง
คลองส่งน้ าคอนกรีต
เสริมเหล็กรูปตัวยู

 1. ขออนุมัติด าเนินการ
และด าเนินการจัดจ้าง 
ตามระเบียบพัสดุ

2,673,000 กองช่าง

 2. เร่ิมด าเนินการ
และด าเนินการแล้วเสร็จ

2,673,000 

 3. ติดตามและประเมินผล

28 เปล่ียนแปลง
คร้ังท่ี 

1/2565 
25/23

408/27 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก

 1. ขออนุมัติด าเนินการ
และด าเนินการจัดจ้าง 
ตามระเบียบพัสดุ

1,769,000 กองช่าง

 2. เร่ิมด าเนินการ
และด าเนินการแล้วเสร็จ

1,769,000 

 3. ติดตามและประเมินผล

29 - 409/01 โครงการปรับปรุงห้อง
ปฏิบัติงาน
ผู้อ านวยการกองคลัง

 1. ขออนุมัติด าเนินการ
และด าเนินการจัดจ้าง 
ตามระเบียบพัสดุ

60,500 อบจ.ล าพูน กองคลัง

 2. เร่ิมด าเนินการ
และด าเนินการแล้วเสร็จ

60,500 

 3. ติดตามและประเมินผล

30 เปล่ียนแปลง
คร้ังท่ี 

1/2565 
6/5

409/02  1. ขออนุมัติด าเนินการ
และด าเนินการจัดจ้าง 
ตามระเบียบพัสดุ

3,198,000 กองช่าง

 2. เร่ิมด าเนินการ
และด าเนินการแล้วเสร็จ

3,198,000 

 3. ติดตามและประเมินผล

บ้านหนองล่อง หมู่ท่ี 1
ต าบลหนองล่อง เช่ือม
บ้านดงเหนือ หมู่ท่ี 8 
ต าบลวังผาง อ าเภอ
เวียงหนองล่อง
จังหวัดล าพูน 
(ล าเหมืองบ้านดง)

สายแพะดินแดง 
บ้านทุ่งหัวช้าง หมู่ท่ี 3
(ทต.ทุ่งหัวช้าง) 
เช่ือมบ้านสันดอนมูล 
หมู่ท่ี 11 (อบต.
ทุ่งหัวช้าง) ต าบล
ทุ่งหัวช้าง อ าเภอ
ทุ่งหัวช้าง จังหวัดล าพูน

สายทางบ้านไร่ หมู่ท่ี 8
ต าบลอุโมงค์ 
อ าเภอเมืองล าพูน 
เช่ือมบ้านสันมะนะ 
หมู่ท่ี 10 ต าบลบ้านธิ
อ าเภอบ้านธิ  
จังหวัดล าพูน

โครงการปรับปรุง
ถนนผิวจราจร
แอสฟัลต์คอนกรีต 
โดยวิธีเสริมผิว
แอสฟัลต์คอนกรีต 
(Over Lay) พร้อม
ก่อสร้างรางระบายน้ า
คอนกรีต
เสริมเหล็ก
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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.

หน่วย
ด าเนินการ

พ.ศ.2566
ล าดับ

ท่ี

แผนพัฒนา
ท้องถ่ิน  

หน้า/ล าดับ

ข้อบัญญัติ
 หน้า/
ล าดับ

โครงการ
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม
งบประมาณ

ท่ีต้ังไว้
งบด าเนินการ สถานท่ีด าเนินการ

31 เปล่ียนแปลง
คร้ังท่ี 

1/2565 
5/4

410/03  1. ขออนุมัติด าเนินการ
และด าเนินการจัดจ้าง 
ตามระเบียบพัสดุ

2,420,000 กองช่าง

 2. เร่ิมด าเนินการ
และด าเนินการแล้วเสร็จ

2,420,000 

 3. ติดตามและประเมินผล

32 เปล่ียนแปลง
คร้ังท่ี 

1/2565 
8/7

411/04  1. ขออนุมัติด าเนินการ
และด าเนินการจัดจ้าง 
ตามระเบียบพัสดุ

2,309,000 กองช่าง

 2. เร่ิมด าเนินการ
และด าเนินการแล้วเสร็จ

2,309,000 

 3. ติดตามและประเมินผล

33 เปล่ียนแปลง
คร้ังท่ี 

1/2565 
9/8

412/05  1. ขออนุมัติด าเนินการ
และด าเนินการจัดจ้าง 
ตามระเบียบพัสดุ

1,729,000 กองช่าง

 2. เร่ิมด าเนินการ
และด าเนินการแล้วเสร็จ

1,729,000 

 3. ติดตามและประเมินผล

สายทางบ้านสะแล่ง -
บ้านเหล่า สายบ้าน
มะเขือแจ้ หมู่ท่ี 1, 
บ้านเหล่า หมู่ท่ี 12 
ต าบลมะเขือแจ้ เช่ือม
ถนนเลียบคันคลอง
ชลประทาน 
ต าบลศรีบัวบาน อ าเภอ
เมืองล าพูน จังหวัด
ล าพูน

ถนนสุเมธประชา
สามัคคี หมู่ท่ี 8 
บ้านป่ายาง, หมู่ท่ี 10
บ้านกลางทุ่ง ต าบล
ริมปิง เช่ือมหมู่ท่ี 7 
บ้านจักรค าภิมุข 
ต าบลต้นธง 
อ าเภอเมืองล าพูน 
จังหวัดล าพูน

ถนนเลียบล าเหมือง
ทางด้านทิศใต้ 
วัดสบปะ หมู่ท่ี 9 
ต าบลริมปิง เช่ือม
หมู่ท่ี 8 
บ้านใหม่สันมะนะ 
ต าบลต้นธง 
อ าเภอเมืองล าพูน 
จังหวัดล าพูน

โครงการปรับปรุง
ถนนผิวจราจร
แอสฟัลต์คอนกรีต 
โดยวิธีซ่อมสร้าง
ผิวจราจรแอสฟัลต์
คอนกรีต (Pavement
 In - Place 
Recycling)

โครงการปรับปรุง
ถนนผิวจราจร
แอสฟัลต์คอนกรีต 
โดยวิธีเสริมผิว
แอสฟัลต์คอนกรีต 
(Over Lay)

โครงการปรับปรุง
ถนนผิวจราจร
แอสฟัลต์คอนกรีต 
โดยวิธีซ่อมสร้าง
ผิวจราจรแอสฟัลต์
คอนกรีต (Pavement
 In - Place 
Recycling) และวิธี
เสริมผิวแอสฟัลต์
คอนกรีต (Over Lay)
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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.

หน่วย
ด าเนินการ

พ.ศ.2566
ล าดับ

ท่ี

แผนพัฒนา
ท้องถ่ิน  

หน้า/ล าดับ

ข้อบัญญัติ
 หน้า/
ล าดับ

โครงการ
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม
งบประมาณ

ท่ีต้ังไว้
งบด าเนินการ สถานท่ีด าเนินการ

34 แก้ไข คร้ังท่ี 
1/2565 

3/2

412/06  1. ขออนุมัติด าเนินการ
และด าเนินการจัดจ้าง 
ตามระเบียบพัสดุ

2,495,000 กองช่าง

 2. เร่ิมด าเนินการ
และด าเนินการแล้วเสร็จ

2,495,000 

 3. ติดตามและประเมินผล

35 เปล่ียนแปลง
คร้ังท่ี 

1/2565 
15/13

413/07  1. ขออนุมัติด าเนินการ
และด าเนินการจัดจ้าง 
ตามระเบียบพัสดุ

1,127,000 กองช่าง

 2. เร่ิมด าเนินการ
และด าเนินการแล้วเสร็จ

1,127,000 

 3. ติดตามและประเมินผล

36 แก้ไข คร้ังท่ี 
1/2565 

5/4

413/08  1. ขออนุมัติด าเนินการ
และด าเนินการจัดจ้าง 
ตามระเบียบพัสดุ

982,000 กองช่าง

 2. เร่ิมด าเนินการ
และด าเนินการแล้วเสร็จ

982,000 

 3. ติดตามและประเมินผล

37 แก้ไข คร้ังท่ี 
1/2565 

8/7

414/09  1. ขออนุมัติด าเนินการ
และด าเนินการจัดจ้าง 
ตามระเบียบพัสดุ

1,034,000 กองช่าง

 2. เร่ิมด าเนินการ
และด าเนินการแล้วเสร็จ

1,034,000 

 3. ติดตามและประเมินผล

สายทางบ้านล้อง 
หมู่ท่ี 2 ต าบลป่าซาง 
เช่ือมบ้านสะปุ๋ง 
หมู่ท่ี 3 
ต าบลม่วงน้อย
อ าเภอป่าซาง 
จังหวัดล าพูน

สายทางบ้านก่ิวม่ืน 
หมู่ท่ี 8 ต าบลมะกอก
อ าเภอป่าซาง เช่ือม
บ้านไร่อ้อย หมู่ท่ี 5 
ต าบลเหมืองจ้ี 
อ าเภอเมืองล าพูน 
จังหวัดล าพูน

สายทางบ้านน้ า
เพอะพะ หมู่ท่ี 10 
ต าบลบ้านโฮ่ง 
(อบต.เวียงกานต์) 
เช่ือมต าบลบ้านโฮ่ง 
(ทต.บ้านโฮ่ง) 
อ าเภอบ้านโฮ่ง 
จังหวัดล าพูน

สายทางบ้านเหมืองลึก
หมู่ท่ี 2 
ต าบลทาทุ่งหลวง 
อ าเภอแม่ทา เช่ือม
บ้านป่าบง หมู่ท่ี 9 
ต าบลศรีบัวบาน 
อ าเภอเมืองล าพูน 
จังหวัดล าพูน

โครงการปรับปรุง
ถนนผิวจราจร
แอสฟัลต์คอนกรีต 
โดยวิธีเสริมผิว
แอสฟัลต์คอนกรีต 
(Over Lay)

โครงการปรับปรุง
ถนนผิวจราจร
แอสฟัลต์คอนกรีต 
โดยวิธีเสริมผิว
แอสฟัลต์คอนกรีต 
(Over Lay)

โครงการปรับปรุง
ถนนผิวจราจร
คอนกรีต 
โดยวิธีเสริมผิว
แอสฟัลต์คอนกรีต 
(Over Lay)

โครงการปรับปรุง
ถนนผิวจราจร
คอนกรีต โดยวิธีเสริม
ผิวแอสฟัลต์คอนกรีต 
(Over Lay)
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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.

หน่วย
ด าเนินการ

พ.ศ.2566
ล าดับ

ท่ี

แผนพัฒนา
ท้องถ่ิน  

หน้า/ล าดับ

ข้อบัญญัติ
 หน้า/
ล าดับ

โครงการ
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม
งบประมาณ

ท่ีต้ังไว้
งบด าเนินการ สถานท่ีด าเนินการ

38 เปล่ียนแปลง
คร้ังท่ี 

1/2565 
28/26

414/10  1. ขออนุมัติด าเนินการ
และด าเนินการจัดจ้าง 
ตามระเบียบพัสดุ

1,706,000 กองช่าง

 2. เร่ิมด าเนินการ
และด าเนินการแล้วเสร็จ

1,706,000 

 3. ติดตามและประเมินผล

39 เปล่ียนแปลง
คร้ังท่ี 

1/2565 
11/9

415/11  1. ขออนุมัติด าเนินการ
และด าเนินการจัดจ้าง 
ตามระเบียบพัสดุ

2,073,000 กองช่าง

 2. เร่ิมด าเนินการ
และด าเนินการแล้วเสร็จ

2,073,000 

 3. ติดตามและประเมินผล

40 242/1 416/12  1. ขออนุมัติด าเนินการ
และด าเนินการจัดจ้าง 
ตามระเบียบพัสดุ

1,356,800 กองช่าง

 2. เร่ิมด าเนินการ
และด าเนินการแล้วเสร็จ

1,356,800 

 3. ติดตามและประเมินผล

41 แก้ไข คร้ังท่ี 
1/2565 

2/1

416/13  1. ขออนุมัติด าเนินการ
และด าเนินการจัดจ้าง 
ตามระเบียบพัสดุ

498,624 สนามกีฬากลาง 
อบจ.ล าพูน

กอง
การศึกษาฯ

 2. เร่ิมด าเนินการ
และด าเนินการแล้วเสร็จ

498,624 

 3. ติดตามและประเมินผล

สายทางบ้านเหล่าแมว
หมู่ท่ี 1 ต าบลวังผาง 
เช่ือมทล.1010 
บ้านหนองล่อง หมู่ท่ี 1
ต าบลหนองล่อง 
อ าเภอเวียงหนองล่อง
จังหวัดล าพูน

สายทางบ้านป่าซาง
น้อย หมู่ท่ี 1, 
บ้านแม่ทาหลง หมู่ท่ี 9
ต าบลบ้านแป้น 
อ าเภอเมืองล าพูน 
เช่ือมบ้านสบทา 
หมู่ท่ี 1 ต าบลปากบ่อง
อ าเภอป่าซาง 
จังหวัดล าพูน

สายทาง ลพ.ถ 10035
 แยกทล.11 
- บ้านกลาง 
(ถนนถ่ายโอนฯ)

โครงการปรับปรุง
ถนนผิวจราจร
คอนกรีต โดยวิธีเสริม
ผิวแอสฟัลต์คอนกรีต 
(Over Lay)

โครงการปรับปรุง
ถนนผิวจราจรแบบ
แอสฟัลต์คอนกรีต
โดยวิธีเสริมผิว
แอสฟัลต์คอนกรีต 
(Over Lay)

โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมถนนลาดยาง
ผิวจราจรแบบ
แอสฟัลต์คอนกรีต 
(Over Lay) 
พร้อมรางระบายน้ า
คอนกรีตเสริมเหล็ก

โครงการปรับปรุง
ระบบสายไฟฟ้า
อากาศเป็นสายไฟฟ้า
ใต้ดินหน้าอาคารศูนย์
ประสานงานสนาม
กีฬากลางองค์การ
บริหาร
ส่วนจังหวัดล าพูน
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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.

หน่วย
ด าเนินการ

พ.ศ.2566
ล าดับ

ท่ี

แผนพัฒนา
ท้องถ่ิน  

หน้า/ล าดับ

ข้อบัญญัติ
 หน้า/
ล าดับ

โครงการ
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม
งบประมาณ

ท่ีต้ังไว้
งบด าเนินการ สถานท่ีด าเนินการ

42 แก้ไข คร้ังท่ี 
1/2565 
13/15

417/14  1. ขออนุมัติด าเนินการ
และด าเนินการจัดจ้าง 
ตามระเบียบพัสดุ

3,024,100 สนามกีฬากลาง 
อบจ.ล าพูน

กอง
การศึกษาฯ

 2. เร่ิมด าเนินการ
และด าเนินการแล้วเสร็จ

3,024,100 

 3. ติดตามและประเมินผล

        รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา จ านวน 42 โครงการ 84,366,524 84,366,524
                   รวมแผนงานตามกลยุทธ์ จ านวน 42 โครงการ 84,366,524 84,366,524

โครงการปรับปรุง
สนามกีฬากลาง 
องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดล าพูน
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ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4 เมืองแห่งความม่ันคง ม่ังค่ัง ย่ังยืน
3. ยุทธศาสตร์เมืองแห่งคุณภาพชีวิต สุขภาวะ และส่ิงแวดล้อมท่ีดี
  3.2 กลยุทธ์ส่งเสริมและสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและการพัฒนาศักยภาพของประชาชนทุกกลุ่มวัย
          (1) แผนงานรักษาความสงบภายใน

1 130/1 250/01  ๑. ขออนุมัติโครงการ
และด าเนินการตามระเบียบพัสดุ

800,000 อบจ.ล าพูน ส านักปลัดฯ

 ๒. กิจกรรมฝึกซ้อมวิธีการ
ป้องกันและการใช้ถังดับเพลิงเข้า
ระงับเหตุเพลิงไหม้ให้กับบุคลากร
และสถานศึกษาในสังกัด อบจ.
ล าพูน

    200,000 อบจ.ล าพูน
และ

สถานศึกษาใน
สังกัดอบจ.

ล าพูน

 ๓. กิจกรรมพัฒนาศักยภาพ
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพล
เรือนหลักสูตรดับเพลิงข้ันสูง
และการกู้ภัยสารเคมีร่ัวไหล

    200,000 อ าเภอแม่ทา

 ๔. กิจกรรมพัฒนาศักยภาพ
และการศึกษาดูงาน ด้านการ
จัดการภัยพิบัติ ของอาสาสมัคร
และเครือข่ายกลุ่มพลังมวลชน
ผู้ปฏิบัติหน้าท่ีบรรเทาสาธารณภัย
ในภาพรวมระดับจังหวัด

    300,000 อ าเภอน้ าก้อ
,น้ าชุน จังหวัด

เพชรบูรณ์

 ๕. กิจกรรมฝึกช้อมแผนระงับ
อัคคีภัยข้ันรุนแรง และการ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยระดับจังหวัด

    100,000 อบจ.ล าพูน

 ๖. ติดตามและประเมินผล
                    รวมแผนงานรักษาความสงบภายใน     1     โครงการ 800,000 800,000

พ.ศ.2566

จ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

องค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน

ล าดับ
ท่ี

แผนพัฒนา
ท้องถ่ิน  

หน้า/ล าดับ

ข้อบัญญัติ
 หน้า/
ล าดับ

โครงการ
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม
งบประมาณ

ท่ีต้ังไว้
งบด าเนินการ

สถานท่ี
ด าเนินการ

หน่วย
ด าเนินการ

พ.ศ. 2565

 โครงการพัฒนาศักยภาพ
อาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน

แบบ ผด.02
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พ.ศ.2566
ล าดับ

ท่ี

แผนพัฒนา
ท้องถ่ิน  

หน้า/ล าดับ

ข้อบัญญัติ
 หน้า/
ล าดับ

โครงการ
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม
งบประมาณ

ท่ีต้ังไว้
งบด าเนินการ

สถานท่ี
ด าเนินการ

หน่วย
ด าเนินการ

พ.ศ. 2565

          (2) แผนงานการศึกษา
1 132/2 257/04 โครงการส่งเสริม

และสนับสนุนการพัฒนา
ศักยภาพของเด็ก เยาวชน
และผู้ท่ีเก่ียวข้อง
ในจังหวัดล าพูน

1. ประชุมเตรียมความพร้อม 
วางแผน ช้ีแจงกลุ่มเป้าหมาย
สถานศึกษาในจังหวัดล าพูน 
เพ่ือให้เกิดการร่วมคิด ร่วมท า 
ร่วมรับผลประโยชน์

500,000 อบจ.ล าพูน กอง
การศึกษาฯ

2. ขออนุมัติโครงการ 
วางแผนการด าเนินกิจกรรม 
และมอบหมายภารกิจการจัด
กิจกรรมให้แก่ผู้เก่ียวข้อง
3. ด าเนินการจัดกิจกรรม
ตามแผนท่ีได้ก าหนดไว้

    500,000

4. ติดตาม ประเมินผล และ
สรุปผลการด าเนินกิจกรรม

2 131/1 278/03 โครงการจัดงานวันเด็ก
แห่งชาติ

1. จัดท าโครงการเพ่ือขออนุมัติ 
ประชุมผู้เก่ียวข้องเพ่ือช้ีแจง
และหารือแนวทางก าหนด
กิจกรรมโครงการฯ

500,000 สนามกีฬากลาง
 อบจ.ล าพูน

กอง
การศึกษาฯ

2. ด าเนินกิจกรรมโครงการจัด
งานวันเด็กแห่งชาติ

    500,000

3. สรุปผลการด าเนินโครงการ
                    รวมแผนงานการศึกษา     2     โครงการ 1,000,000 1,000,000
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พ.ศ.2566
ล าดับ

ท่ี

แผนพัฒนา
ท้องถ่ิน  

หน้า/ล าดับ

ข้อบัญญัติ
 หน้า/
ล าดับ

โครงการ
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม
งบประมาณ

ท่ีต้ังไว้
งบด าเนินการ

สถานท่ี
ด าเนินการ

หน่วย
ด าเนินการ

พ.ศ. 2565

          (3) แผนงานสังคมสงเคราะห์
1 136/1 339/01 โครงการส่งเสริมและพัฒนา

ศักยภาพผู้สูงอายุ
ในจังหวัดล าพูน

 ๑. จัดเตรียมแผนการด าเนิน
กิจกรรมร่วมกับสาขาสมาคมสภา
ผู้สูงอายุฯ ประจ าจังหวัดล าพูน 
เครือข่ายโรงเรียนผู้สูงอายุ
จังหวัดล าพูน ส านักงานพัฒนา
สังคมฯ และหน่วยราชการท่ี
เก่ียวข้อง

1,000,000 อบจ.ล าพูน ส านักปลัดฯ

 2. จัดท าโครงการแจ้งหน่วยงาน
ท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือเข้าร่วมกิจกรรม
 ๓. ขออนุมัติด าเนินกิจกรรม
ตามแผนงานท่ีก าหนด
      ๓.๑ กิจกรรมอบรม
เพ่ือพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ

250,000     จังหวัดล าพูน

      ๓.๒ กิจกรรมสัมมนา
วิชาการและการถอดบทเรียน

50,000       จังหวัดล าพูน

      ๓.๓ กิจกรรมส่งเสริม 
การเรียนรู้เผยแพร่ภูมิปัญญา 
คลังปัญญาท้องถ่ิน

300,000     จังหวัดล าพูน

      ๓.๔ กิจกรรมสัมมนา
ครูผู้สอนโรงเรียนผู้สูงอายุ
จังหวัดล าพูน

100,000     จังหวัดล าพูน

      ๓.๕ กิจกรรมมหกรรม
ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุ จังหวัดล าพูน

300,000     จังหวัดล าพูน

 ๔. ติดตาม ประเมินผล 
และรายงานผลการด าเนินงาน
ตามโครงการ
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พ.ศ.2566
ล าดับ

ท่ี

แผนพัฒนา
ท้องถ่ิน  

หน้า/ล าดับ

ข้อบัญญัติ
 หน้า/
ล าดับ

โครงการ
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม
งบประมาณ

ท่ีต้ังไว้
งบด าเนินการ

สถานท่ี
ด าเนินการ

หน่วย
ด าเนินการ

พ.ศ. 2565

2 เปล่ียนแปลง
 คร้ังท่ี 

1/2565 
4/3

342/01 โครงการช่วยเหลือ
ประชาชนด้านการส่งเสริม
และพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ล าพูน

 ๑. จัดท าโครงการเพ่ือขอ
อนุมัติ เม่ือมีคนพิการ เด็ก
เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้ยากไร้
ผู้ด้อยโอกาส ผู้ไร้ท่ีพ่ึง
ย่ืนลงทะเบียนเพ่ือขอรับ
ความช่วยเหลือ

300,000 300,000     อบจ.ล าพูน ส านักปลัดฯ

 ๒. แต่งต้ังคณะกรรมการ
พิจารณาให้ช่วยเหลือ
ประชาชนตามอ านาจหน้าท่ี
ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดล าพูน

 3. คณะกรรมการฯ ร่วมกับ
ผู้น าชุมชนผู้น าท้องถ่ิน
และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง
ลงพ้ืนท่ีตรวจสอบและรวบรวม
ข้อมูลของผู้ท่ีขอรับการ
ช่วยเหลือเสนอต่อคณะกรรมการ
ช่วยเหลือประชาชนขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดล าพูน

 ๔. ติดตามผลการด าเนินงาน 
และรายงานต่อนายกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด

                    รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์    2   โครงการ 1,300,000 1,300,000
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พ.ศ.2566
ล าดับ

ท่ี

แผนพัฒนา
ท้องถ่ิน  

หน้า/ล าดับ

ข้อบัญญัติ
 หน้า/
ล าดับ

โครงการ
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม
งบประมาณ

ท่ีต้ังไว้
งบด าเนินการ

สถานท่ี
ด าเนินการ

หน่วย
ด าเนินการ

พ.ศ. 2565

          (4) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
1 139/1 346/05 โครงการป้องกัน

และแก้ไขปัญหายาเสพติด
 1. จัดท าโครงการ 700,000 อบจ.ล าพูน กอง

สาธารณสุข
2. กิจกรรมฝึกอบรมค่ายแกนน า
ดีศรีล าพูน

100,000     

 3. กิจกรรมฝึกอบรมค่ายแกนน า
เครือข่ายนักเรียน/ชุมชน
เสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิต TO 
BE NUMBER ONE

150,000     

 4. กิจกรรมการพัฒนา
และขับเคล่ือนการป้องกันยาเสพ
ติด ของ อบจ.ล าพูน

100,000     

 5. กิจกรรมฝึกอบรมค่าย
ต้นกล้าอาสาพัฒนา คุณธรรม
จังหวัดล าพูน

100,000     

 7. กิจกรรมส่งเสริมสนับสนุน
งบประมาณแก่สถานศึกษาท่ีเข้า
ร่วมมหกรรมรวมพลสมาชิก TO 
BE NUMBER ONE ระดับประเทศ

150,000     

 8. ส่งเสริมสนับสนุนวันต่อต้าน
ยาเสพติดโลก
และกิจกรรม TO BE NUMBER 
ONE

100,000     

 9. ติดตาม ประเมินผลการ
ด าเนินกิจกรรม
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พ.ศ.2566
ล าดับ

ท่ี

แผนพัฒนา
ท้องถ่ิน  

หน้า/ล าดับ

ข้อบัญญัติ
 หน้า/
ล าดับ

โครงการ
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม
งบประมาณ

ท่ีต้ังไว้
งบด าเนินการ

สถานท่ี
ด าเนินการ

หน่วย
ด าเนินการ

พ.ศ. 2565

2 139/2 347  1. จัดท าโครงการ
และขออนุมัติด าเนินการ

221,000 อบจ.ล าพูน กอง
สาธารณสุข

 2. ขออนุมัติจัดซ้ือชุดทดสอบ
สารเมทแอมเฟตามีนใน
ปัสสาวะ/ก าหนด TOR

 ๓. จัดซ้ือวัสดุฯ ตาม
ระเบียบพัสดุ
 ๔. ตรวจรับพัสดุ/จัดท า
ทะเบียนคุมการเบิก-จ่าย
 ๕. จัดท าฎีกาเบิกจ่ายเงิน 221,000     

                    รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน จ านวน    2   โครงการ 921,000 921,000
          (5) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

1 140/1 353/01  1. จัดท าโครงการเพ่ือขออนุมัติ 500,000 อบจ.ล าพูน กอง
การศึกษาฯ

 2. ด าเนินกิจกรรม 500,000     
 3. สรุปผลการด าเนินโครงการ
ส่งเสริมการแข่งขันฯ

      รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ จ านวน   1   โครงการ 500,000 500,000

โครงการส่งเสริมการแข่งขัน
กีฬาต้านยาเสพติดแบบ
บูรณาการในจังหวัดล าพูน

ค่าจัดซ้ือชุดทดสอบสารเมท
แอมเฟตามีนในปัสสาวะ 
ชนิดตลับพร้อมอุปกรณ์
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พ.ศ.2566
ล าดับ

ท่ี

แผนพัฒนา
ท้องถ่ิน  

หน้า/ล าดับ

ข้อบัญญัติ
 หน้า/
ล าดับ

โครงการ
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม
งบประมาณ

ท่ีต้ังไว้
งบด าเนินการ

สถานท่ี
ด าเนินการ

หน่วย
ด าเนินการ

พ.ศ. 2565

          (6) แผนงานการเกษตร
1 เพ่ิมเติม คร้ัง

ท่ี 1/2565
 21/1

418/01 โครงการช่วยเหลือ
ประชาชนด้านการให้ความ
ช่วยเหลือเกษตรกรผู้มี
รายได้น้อยขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดล าพูน

 ๑. จัดท าโครงการเพ่ือขออนุมัติ
เม่ือมีเกษตรกรผู้มีรายได้น้อย
มาย่ืนลงทะเบียนเพ่ือขอรับความ
ช่วยเหลือ หรือหน่วยงาน
ราชการ/องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินอ่ืนขอรับการสนับสนุน

200,000 ในพ้ืนท่ีจังหวัด
ล าพูน

ส านักปลัดฯ

 ๒. จัดท าประกาศหลักเกณฑ์ฯ
 ๓. แต่งต้ังคณะกรรมการ
พิจารณาให้ช่วยเหลือ
ประชาชนตามอ านาจหน้าท่ีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินของ
องค์การบริหารส่วน
จังหวัดล าพูน

 4. คณะกรรมการฯ ร่วมกับผู้น า
ชุมชน ผู้น าท้องถ่ิน และ
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องลงพ้ืนท่ี
ตรวจสอบและรวบรวมข้อมูลของ
เกษตรกรผู้มีรายได้น้อย
ท่ีขอรับการช่วยเหลือเสนอ
ต่อคณะกรรมการช่วยเหลือ
ประชาชนขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดล าพูน

 5. ปิดประกาศรายช่ือเกษตรกร
ผู้มีรายได้น้อย 
ท่ีจะได้รับความช่วยเหลือ

200,000     

 ๖) ติดตามผลการด าเนินงาน 
และรายงานต่อนายกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด

                    รวมแผนงานการเกษตร จ านวน     1    โครงการ 200,000 200,000
                   รวมแผนงานตามกลยุทธ์  จ านวน  9     โครงการ 4,721,000 4,721,000
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4 เมืองแห่งความม่ันคง ม่ังค่ัง ย่ังยืน
3. ยุทธศาสตร์เมืองแห่งคุณภาพชีวิต สุขภาวะ และส่ิงแวดล้อมท่ีดี
  3.3 กลยุทธ์ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาด้านสุขภาพ เพ่ือป้องกันและดูแลรักษาสุขภาพของประชาชน ในระดับพ้ืนฐานให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดี
          (1) แผนงานสาธารณสุข

1 134/3 300/01  โครงการพัฒนา
ศักยภาพอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ า
หมู่บ้าน (อสม.) 
ในจังหวัดล าพูน

 1. จัดประชุมเตรียมแผนการ
จัดกิจกรรมร่วมกับส านักงาน
สาธารณสุขอ าเภอ 8 แห่ง

2,000,000  พ้ืนท่ี 8 
อ าเภอใน

จังหวัดล าพูน

กอง
สาธารณสุข

2. ตรวจคัดกรองกลุ่มเป้าหมาย
 3. ก าหนดหลักสูตร
และเตรียมการ
 4. ด าเนินโครงการ     2,000,000
 5. ติดตาม ประเมินผล 
และรายงานให้นายกฯ ทราบ

2 134/2 301/02  1. ขออนุมัติโครงการ 300,000 อบจ.ล าพูน กอง
สาธารณสุข

 2. เร่ิมด าเนินการกิจกรรม
อบรมแพทย์แผนไทย 330 
ช่ัวโมง

       300,000

 3. ติดตาม ประเมินผล
และรายงานให้นายกฯ ทราบ

 โครงการส่งเสริม
การอบรมแพทย์
แผนไทย

สถานท่ี
ด าเนินการ

หน่วย
ด าเนินการ

พ.ศ. 2565 พ.ศ.2566

จ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

องค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน

ล าดับ
ท่ี

แผนพัฒนา
ท้องถ่ิน  

หน้า/ล าดับ

ข้อบัญญัติ
 หน้า/
ล าดับ

โครงการ
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม
งบประมาณ

ท่ีต้ังไว้
งบด าเนินการ

แบบ ผด.02
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

สถานท่ี
ด าเนินการ

หน่วย
ด าเนินการ

พ.ศ. 2565 พ.ศ.2566
ล าดับ

ท่ี

แผนพัฒนา
ท้องถ่ิน  

หน้า/ล าดับ

ข้อบัญญัติ
 หน้า/
ล าดับ

โครงการ
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม
งบประมาณ

ท่ีต้ังไว้
งบด าเนินการ

3 133/1 303/03  1. การประชุมเครือข่ายระบบ
บริการการแพทย์ฉุกเฉิน

500,000          60,000 กอง
สาธารณสุข

 2. อบรมฟ้ืนฟูและเพ่ิมศักยภาพ        200,000

 3. การอบรมผู้ปฏิบัติการ 
การแพทย์ฉุกเฉิน (หลักสูตร 
EMR 40 ช่ัวโมง)

       240,000

 4. ติดตาม ประเมินผลและ
รายงานให้นายกฯ ทราบ

4 135/4 311/01  โครงการส่งเสริม
สุขภาพของประชาชน
ในจังหวัดล าพูน

 1. จัดประชุมเตรียมแผนการ
จัดกิจกรรมร่วมกับส านักงาน
สาธารณสุขอ าเภอ 8 แห่ง

100,000  พ้ืนท่ี 8 
อ าเภอใน

จังหวัดล าพูน

กอง
สาธารณสุข

2. ตรวจคัดกรองกลุ่มเป้าหมาย
 3. ก าหนดหลักสูตรและ
เตรียมการ
 4. ด าเนินโครงการ        100,000
 5. ติดตาม ประเมินผล และ
รายงานให้นายกฯ ทราบ

5 135/5 311/02  โครงการป้องกัน 
ควบคุม และแก้ไข
ปัญหาโรคในจังหวัด
ล าพูน

 1. จัดประชุมเตรียมแผนการ
จัดกิจกรรมร่วมกับส านักงาน
สาธารณสุขอ าเภอ 8 แห่ง

300,000  พ้ืนท่ี 8 
อ าเภอใน

จังหวัดล าพูน

กอง
สาธารณสุข

2. ตรวจคัดกรองกลุ่มเป้าหมาย
 3. ก าหนดหลักสูตรและ
เตรียมการ
 4. ด าเนินโครงการ        300,000
 5. ติดตาม ประเมินผล และ
รายงานให้นายกฯ ทราบ

 โครงการพัฒนา
ศักยภาพผู้ปฏิบัติการ
การแพทย์ฉุกเฉิน

 พ้ืนท่ี 8 
อ าเภอใน

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

สถานท่ี
ด าเนินการ

หน่วย
ด าเนินการ

พ.ศ. 2565 พ.ศ.2566
ล าดับ

ท่ี

แผนพัฒนา
ท้องถ่ิน  

หน้า/ล าดับ

ข้อบัญญัติ
 หน้า/
ล าดับ

โครงการ
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม
งบประมาณ

ท่ีต้ังไว้
งบด าเนินการ

6 312/03  โครงการพัฒนาระบบ
บริการสุขภาพ

 1. จัดประชุมเตรียมแผนการ
จัดกิจกรรมร่วมกับส านักงาน
สาธารณสุขอ าเภอ 8 แห่ง

500,000  พ้ืนท่ี 8 
อ าเภอใน

จังหวัดล าพูน

กอง
สาธารณสุข

2. ตรวจคัดกรองกลุ่มเป้าหมาย
 3. ก าหนดหลักสูตร
และเตรียมการ
 4. ด าเนินโครงการ        500,000
 5. ติดตาม ประเมินผล และ
รายงานให้นายกฯ ทราบ

7 เพ่ิมเติม
คร้ังท่ี 

1/2565 
5/3

312/04  โครงการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากร
สาธารณสุข

 1. จัดประชุมเตรียมแผนการ
จัดกิจกรรมร่วมกับส านักงาน
สาธารณสุขอ าเภอ 8 แห่ง

500,000  พ้ืนท่ี 8 
อ าเภอใน

จังหวัดล าพูน

กอง
สาธารณสุข

2. ตรวจคัดกรองกลุ่มเป้าหมาย
 3. ก าหนดหลักสูตร
และเตรียมการ
 4. ด าเนินโครงการ        500,000
 5. ติดตาม ประเมินผล และ
รายงานให้นายกฯ ทราบ

8 เพ่ิมเติมคร้ังท่ี
 1/2565 

5/2

338/01  โครงการฟ้ืนฟู
สมรรถภาพทาง
การแพทย์

 1. จัดประชุมเตรียมแผนการ
จัดกิจกรรมร่วมกับส านักงาน
สาธารณสุขอ าเภอ 8 แห่ง

500,000  พ้ืนท่ี 8 
อ าเภอใน

จังหวัดล าพูน

กอง
สาธารณสุข

2. ตรวจคัดกรองกลุ่มเป้าหมาย
 3. ก าหนดหลักสูตร
และเตรียมการ
 4. ด าเนินโครงการ        500,000
 5. ติดตาม ประเมินผล และ
รายงานให้นายกฯ ทราบ

เพ่ิมเติม
คร้ังท่ี 

1/2565 
4/1
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

สถานท่ี
ด าเนินการ

หน่วย
ด าเนินการ

พ.ศ. 2565 พ.ศ.2566
ล าดับ

ท่ี

แผนพัฒนา
ท้องถ่ิน  

หน้า/ล าดับ

ข้อบัญญัติ
 หน้า/
ล าดับ

โครงการ
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม
งบประมาณ

ท่ีต้ังไว้
งบด าเนินการ

9 123/9 349/05  1. แจ้งหน่วยงานท่ีขอรับเงิน
อุดหนุน

1,781,978 อบจ.ล าพูน กอง
สาธารณสุข

 2. ขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน
อุดหนุน/ลงนามบันทึกข้อตกลง
 การรับเงินอุดหนุน/แต่งต้ัง
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลฯ

1,781,978 

3. ติดตามและประเมินผล

                    รวมแผนงานสาธารณสุข จ านวน   9  โครงการ 6,481,978 6,481,978
                   รวมแผนงานตามกลยุทธ์ จ านวน 9  โครงการ 6,481,978 6,481,978

อุดหนุนให้ส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัด
ล าพูนในการ
ด าเนินการตาม
โครงการความร่วมมือ
ด้านสาธารณสุขในการ
ให้บริการส่งเสริม
สุขภาพและ
รักษาพยาบาลผู้ป่วย
โรคไต
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4 เมืองแห่งความม่ันคง ม่ังค่ัง ย่ังยืน
3. ยุทธศาสตร์เมืองแห่งคุณภาพชีวิต สุขภาวะ และส่ิงแวดล้อมท่ีดี
  3.4 กลยุทธ์ปรับปรุงสนามกีฬา สถานท่ีนันทนาการ และส่งเสริมพัฒนาการกีฬาเพ่ือสุขภาพ มุ่งสู่ ความเป็นเลิศ
          (1) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

1 141/2 355 1. ประชุมวางแผนจัดท าโครงการ 950,000 สนามกีฬากลาง
 อบจ.ล าพูน

กอง
การศึกษาฯ

2. สนามกีฬากลางองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดล าพูนเสนอ
บันทึกข้อความแจ้งความ
ประสงค์ปรับปรุงซ่อมแซม
สนามกีฬากลางองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดล าพูน

3. ขออนุมัติผู้บริหาร/แจ้งกอง
ช่างส ารวจ ออกแบบ ประมาณ
การ/กองพัสดุฯด าเนินการตาม
ข้อระเบียบ
4. ด าเนินการปรับปรุงซ่อมแซม
สนามกีฬากลางองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดล าพูน

950,000    

5. ติดตามประเมินผล
และสรุปผลการด าเนินกิจกรรม

      รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ จ านวน 1 โครงการ 950,000 950,000
                   รวมแผนงานตามกลยุทธ์ จ านวน 1   โครงการ 950,000 950,000

จ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

องค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน

ล าดับ
ท่ี

แผนพัฒนา
ท้องถ่ิน  

หน้า/ล าดับ

ข้อบัญญัติ
 หน้า/
ล าดับ

โครงการ
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม
งบประมาณ

ท่ีต้ังไว้
งบด าเนินการ

 ค่าใช้จ่ายในการ
บ ารุงรักษา
และปรับปรุงซ่อมแซม 
สนามกีฬากลางองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดล าพูน

สถานท่ี
ด าเนินการ

หน่วย
ด าเนินการ

พ.ศ. 2565 พ.ศ.2566

แบบ ผด.02
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4 เมืองแห่งความม่ันคง ม่ังค่ัง ย่ังยืน
3. ยุทธศาสตร์เมืองแห่งคุณภาพชีวิต สุขภาวะ และส่ิงแวดล้อมท่ีดี
  3.5 กลยุทธ์ปรับปรุง/ก่อสร้าง สถานท่ีพ้ืนท่ีสีเขียว ให้มีคุณภาพอากาศเป็นไปตามค่ามาตรฐาน รองรับ การมีสุขภาวะ ภายใต้ส่ิงแวดล้อมท่ีดี
          (1) แผนงานเคหะและชุมชน

1 138/1 340/1  1. เสนอโครงการให้ผู้บริหาร
ท้องถ่ินพิจารณาอนุมัติ

300,000    อบจ.ล าพูน/
ทต.ม่วงน้อย

กอง
สาธารณสุข

 2. รวบรวมข้อมูลปริมาณขยะ
อันตรายจากอปท.
 3. สรรหาบริษัทเอกชนเข้า
ด าเนินการ
 4. ด าเนินการโครงการฯ 300,000     
 5. ติดตามผล

                    รวมแผนงานเคหะและชุมชน  จ านวน  1    โครงการ 300,000 300,000
          (2) แผนงานการเกษตร

1 202/1 419/01 โครงการส่งเสริมและฟ้ืนฟู
พ้ืนท่ีสีเขียว

 1. เสนอโครงการให้ผู้บริหาร
ท้องถ่ินพิจารณาอนุมัติ

300,000    อบจ.ล าพูน กอง
สาธารณสุข

 2. เชิญประชุมหน่วยงาน
ราชการท่ีเก่ียวข้อง
 3. ส ารวจพ้ืนท่ี เพ่ือพิจารณา
ความเหมาะสมของชนิดพันธ์ุไม้
ท่ีใช้ในการปลูก
 4. ด าเนินการโครงการ     300,000
 5. ติดตามผล

                    รวมแผนงานการเกษตร จ านวน     1     โครงการ 300,000 300,000
                   รวมแผนงานตามกลยุทธ์    2    โครงการ 600,000 600,000

 ค่าจ้างเหมาการจัดการ
ขยะอันตรายจากชุมชน
ของจังหวัดล าพูน

สถานท่ี
ด าเนินการ

หน่วย
ด าเนินการ

พ.ศ. 2565 พ.ศ.2566

จ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

องค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน

ล าดับ
ท่ี

แผนพัฒนา
ท้องถ่ิน  

หน้า/ล าดับ

ข้อบัญญัติ
 หน้า/
ล าดับ

โครงการ
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม
งบประมาณ

ท่ีต้ังไว้
งบด าเนินการ

แบบ ผด.02
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ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4 เมืองแห่งความม่ันคง ม่ังค่ัง ย่ังยืน
3. ยุทธศาสตร์เมืองแห่งคุณภาพชีวิต สุขภาวะ และส่ิงแวดล้อมท่ีดี
  3.6 กลยุทธ์สนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารพัฒนา และการเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างาน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
          (1) แผนงานบริหารงานท่ัวไป

1 126/2 175/07  ด าเนินกิจกรรม คร้ังท่ี 1 1,500,000 อบจ.ล าพูน สนง.
เลขานุการฯ

 1. ขออนุมัติโครงการและ
ด าเนินการตามระเบียบพัสดุ
 2. ขออนุมัติด าเนินกิจกรรม
ตามโครงการ และด าเนินการ
แล้วเสร็จ

    800,000 อบจ.ล าพูน 
และดูงานนอก

สถานท่ี
 3. ติดตามและประเมินผล
 ด าเนินกิจกรรม คร้ังท่ี 2
 1. ขออนุมัติโครงการและ
ด าเนินการตามระเบียบพัสดุ
 2. ขออนุมัติด าเนินกิจกรรม
ตามโครงการ และด าเนินการ
แล้วเสร็จ

    700,000 อบจ.ล าพูน 
และดูงานนอก

สถานท่ี
 3. ติดตามและประเมินผล

2 176/08  1. จัดท ารายละเอียดโครงการ
เสนอให้ผู้บริหารท้องถ่ิน
พิจารณาอนุมัติ

300,000 อบจ.ล าพูน 
และดูงานนอก

สถานท่ี

สนง.
เลขานุการฯ

 2. ขออนุมัติด าเนินกิจกรรม
ตามโครงการ และด าเนินการ
แล้วเสร็จ

    300,000

 3. ติดตามและประเมินผล

จ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

องค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน

ล าดับ
ท่ี

แผนพัฒนา
ท้องถ่ิน  

หน้า/ล าดับ

ข้อบัญญัติ
 หน้า/
ล าดับ

โครงการ
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม
งบประมาณ

ท่ีต้ังไว้
งบด าเนินการ

เปล่ียนแปลง
 คร้ังท่ี 

1/2565 
3/2

สถานท่ี
ด าเนินการ

หน่วย
ด าเนินการ

พ.ศ. 2565 พ.ศ.2566

 โครงการฝึกอบรม
สัมมนาทัศนศึกษา
ดูงานของคณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด 
ข้าราชการและพนักงาน
จ้างขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดล าพูน

 โครงการฝึกอบรม
เพ่ือเสริมสร้างอุดมการณ์
ประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุข โดยองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดล าพูน

แบบ ผด.02
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ล าดับ
ท่ี

แผนพัฒนา
ท้องถ่ิน  

หน้า/ล าดับ

ข้อบัญญัติ
 หน้า/
ล าดับ

โครงการ
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม
งบประมาณ

ท่ีต้ังไว้
งบด าเนินการ

สถานท่ี
ด าเนินการ

หน่วย
ด าเนินการ

พ.ศ. 2565 พ.ศ.2566

3 เปล่ียนแปลง
 คร้ังท่ี 

1/2565 
2/1

177/09  โครงการส่งเสริมการ
มีส่วนร่วมในการพัฒนา
ท้องถ่ิน

 ๑. จัดเตรียมแผนปฏิบัติการ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาท้องถ่ินโดยอบจ.ล าพูน
จัดข้ึนหรือด าเนินการ
ร่วมกับหน่วยงานอ่ืน

2,000,000 อบจ.ล าพูน สนง.
เลขานุการฯ

 ๒. ขออนุมัติด าเนินกิจกรรม
และด าเนินการการพัฒนา
ท้องถ่ินด้วยการมีส่วนร่วมโดย
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ล าพูนจัดข้ึนเองหรือด าเนินการ
ร่วมกับหน่วยงานอ่ืน

2,000,000 

 ๓. ติดตามและประเมินผล
การปฏิบัติงานทุกคร้ังท่ีมี
การด าเนินกิจกรรมตาม
โครงการ

4 128/8 212/03  1. จัดท ารายละเอียดโครงการ
เสนอให้ผู้บริหารท้องถ่ิน
พิจารณาอนุมัติ

300,000 อบจ.ล าพูน กอง
ยุทธศาสตร์ฯ

 2. ขออนุมัติด าเนินกิจกรรม
ตามโครงการ และด าเนินการ
แล้วเสร็จ

    300,000

 3. ติดตามและประเมินผล

 โครงการสัมมนา
เชิงปฏิบัติการ 
การจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถ่ินและการจัดท า
งบประมาณ
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ล าดับ
ท่ี

แผนพัฒนา
ท้องถ่ิน  

หน้า/ล าดับ

ข้อบัญญัติ
 หน้า/
ล าดับ

โครงการ
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม
งบประมาณ

ท่ีต้ังไว้
งบด าเนินการ

สถานท่ี
ด าเนินการ

หน่วย
ด าเนินการ

พ.ศ. 2565 พ.ศ.2566

5 213/04  1. ขออนุมัติโครงการและ
ด าเนินการตามระเบียบพัสดุ

100,000 อบจ.ล าพูน กอง
ยุทธศาสตร์ฯ

 2. จัดประชุมเครือข่ายการ
ประชาสัมพันธ์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินจังหวัด
ล าพูน

      40,000

 3. ประชุมติดตามการท างาน
ของเครือข่ายการ
ประชาสัมพันธ์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินจังหวัด
ล าพูน

      20,000

 4. ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท า
แผนยุทธศาสตร์การ
ประชาสัมพันธ์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินในจังหวัด
ล าพูน

      40,000

 5. ติดตาม ประเมินผลและ
สรุปผลการด าเนินครงการ

6 128/9 230/4  1. จัดฝึกอบรมวิธีการใช้
โปรแกรมการช าระภาษีผ่าน
ระบบออนไลน์ส าหรับ
ผู้ประกอบการน้ ามัน/ก๊าช และ
โรงแรม

100,000     100,000 อบจ.ล าพูน กองคลัง

     1.1 ส ารวจความต้องการ
เข้าร่วมฝึกอบรม
     1.2 เสนอโครงการให้
ผู้บริหารท้องถ่ินพิจารณาอนุมัติ

     1.3 จัดเตรียมเน้ือหา/
เอกสาร/จัดเตรียมสถานท่ี
ฝึกอบรม และประสานวิทยากร

เพ่ิมเติม คร้ัง
ท่ี 1/2565

 3/1

 โครงการเสริมสร้าง
ศักยภาพและพัฒนา
เครือข่ายการ
ประชาสัมพันธ์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินจังหวัดล าพูน

 โครงการเพ่ิม
ประสิทธิภาพ
การจัดเก็บรายได้ของ
องค์การบริหารส่วน
จังหวัดล าพูนส าหรับ
ผู้ประกอบการน้ ามัน/ก๊าซ
 และโรงแรม

42



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

ล าดับ
ท่ี

แผนพัฒนา
ท้องถ่ิน  

หน้า/ล าดับ

ข้อบัญญัติ
 หน้า/
ล าดับ

โครงการ
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม
งบประมาณ

ท่ีต้ังไว้
งบด าเนินการ

สถานท่ี
ด าเนินการ

หน่วย
ด าเนินการ

พ.ศ. 2565 พ.ศ.2566

     1.4 ด าเนินการจัดฝึกอบรม

     1.5 การวัดผลการฝึกอบรม

     1.6 การติดตามและ
ประเมินผล
  2. โครงการการรักษา
มาตรฐานระยะเวลาการ
ให้บริการ

     2.1 รวบรวมข้อมูลเพ่ือ
เสนอโครงการให้ผู้บริหาร
ท้องถ่ินอนุมัติพร้อมแต่งต้ัง
คณะท างาน
     2.2 ประชุมคณะท างาน
     2.3 ออกหน่วยเคล่ือนท่ี
ประชาสัมพันธ์
     2.4 ปรับปรุงสถานท่ี และ
ส่ิงอ านวยความสะดวกให้
เหมาะสมกับการบริการท่ีดี
     2.5 การติดตามและ
ประเมินผล
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ล าดับ
ท่ี

แผนพัฒนา
ท้องถ่ิน  

หน้า/ล าดับ

ข้อบัญญัติ
 หน้า/
ล าดับ

โครงการ
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม
งบประมาณ

ท่ีต้ังไว้
งบด าเนินการ

สถานท่ี
ด าเนินการ

หน่วย
ด าเนินการ

พ.ศ. 2565 พ.ศ.2566

7 179/13  ๑. โครงการส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม และธรรมาภิบาลของ
บุคลากรองค์การบริหารส่วน
จังหวัดล าพูน

2,500,000 อบจ.ล าพูน กองการ
เจ้าหน้าท่ี

     ๑.๑ ศึกษาข้อมูลฯ ก าหนด
วัตถุประสงค์ หัวข้อการ
ฝึกอบรม ส ารวจรายช่ือ/
ความต้องการเข้ารับการ
ฝึกอบรม ประมาณการค่าใช้จ่าย

     ๑.๒ จัดท าร่างโครงการ
เสนอผู้บริหารท้องถ่ินพิจารณา
อนุมัติ

     ๑.๓ ประสานวิทยากร 
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง จัดเตรียม
เอกสาร อุปกรณ์
ท่ีใช้ในการฝึกอบรม

     ๑.๔ ด าเนินการจัดฝึกอบรม       40,000

     ๑.๕ ติดตาม ประเมินผล 
และจัดท ารายงาน
 2. โครงการเสริมสร้าง
สมรรถนะพัฒนาทักษะ 
การปฏิบัติงานและทักษะ
ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล
ของบุคลากรองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดล าพูน

นอกสถานท่ี/
ออนไลน์

 โครงการฝึกอบรม 
สัมมนาศึกษาดูงาน และ
พัฒนาบุคลากรของ
องค์การบริหารส่วน
จังหวัดล าพูน
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ล าดับ
ท่ี

แผนพัฒนา
ท้องถ่ิน  

หน้า/ล าดับ

ข้อบัญญัติ
 หน้า/
ล าดับ

โครงการ
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม
งบประมาณ

ท่ีต้ังไว้
งบด าเนินการ

สถานท่ี
ด าเนินการ

หน่วย
ด าเนินการ

พ.ศ. 2565 พ.ศ.2566

     2.๑ ศึกษาข้อมูลฯ ก าหนด
วัตถุประสงค์ หัวข้อการ
ฝึกอบรม ส ารวจรายช่ือ/
ความต้องการเข้ารับการ
ฝึกอบรม ประมาณการค่าใช้จ่าย

     2.๒ จัดท าร่างโครงการ
เสนอผู้บริหารท้องถ่ินพิจารณา
อนุมัติ
     2.๓ ประสานวิทยากร 
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง จัดเตรียม
เอกสาร อุปกรณ์
ท่ีใช้ในการฝึกอบรม
     2.๔ ด าเนินการจัดฝึกอบรม 1,640,000 

     2.๕ ติดตาม ประเมินผล 
และจัดท ารายงาน
 3. โครงการสร้าง
สภาพแวดล้อมการแลกเปล่ียน
เรียนรู้และการสร้างองค์ความรู้
ร่วมกันของบุคลากรองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดล าพูน (KM)

     3.๑ ศึกษาข้อมูลฯ ก าหนด
วัตถุประสงค์ หัวข้อการ
ฝึกอบรม ส ารวจรายช่ือ/
ความต้องการเข้ารับการ
ฝึกอบรม ประมาณการค่าใช้จ่าย

     3.๒ จัดท าร่างโครงการ
เสนอผู้บริหารท้องถ่ินพิจารณา
อนุมัติ 45
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ล าดับ
ท่ี

แผนพัฒนา
ท้องถ่ิน  

หน้า/ล าดับ

ข้อบัญญัติ
 หน้า/
ล าดับ

โครงการ
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม
งบประมาณ

ท่ีต้ังไว้
งบด าเนินการ

สถานท่ี
ด าเนินการ

หน่วย
ด าเนินการ

พ.ศ. 2565 พ.ศ.2566

     3.๓ ประสานวิทยากร 
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง จัดเตรียม
เอกสาร อุปกรณ์
ท่ีใช้ในการฝึกอบรม
     3.๔ ด าเนินการจัดฝึกอบรม 160,000 

     3.๕ ติดตาม ประเมินผล 
และจัดท ารายงาน
 4. โครงการส่งเสริมสุขภาพ 
สุขภาวะของบุคลากรองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดล าพูน

     4.๑ ศึกษาข้อมูลฯ ก าหนด
วัตถุประสงค์ หัวข้อการ
ฝึกอบรม ส ารวจรายช่ือ/
ความต้องการเข้ารับการ
ฝึกอบรม ประมาณการค่าใช้จ่าย

     4.๒ จัดท าร่างโครงการ
เสนอผู้บริหารท้องถ่ินพิจารณา
อนุมัติ
     4.๓ ประสานวิทยากร 
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง จัดเตรียม
เอกสาร อุปกรณ์
ท่ีใช้ในการฝึกอบรม
     4.๔ ด าเนินการจัดฝึกอบรม 660,000 

     4.๕ ติดตาม ประเมินผล 
และจัดท ารายงาน

                    รวมแผนงานบริหารงานท่ัวไป จ านวน 7  โครงการ 6,800,000 6,800,000
                   รวมแผนงานตามกลยุทธ์  จ านวน  7 โครงการ 6,800,000 6,800,000
                   รวมแผนงานตามยุทธศาสตร์ จ านวน 68 โครงการ 103,919,502 103,919,502
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ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4 เมืองแห่งความม่ันคง ม่ังค่ัง ย่ังยืน
4. ยุทธศาสตร์เมืองแหงภูมิปญญาและการเรียนรูตลอดชีวิต
  4.1 กลยุทธ์ส่งเสริมท านุบ ารุงศาสนา อนุรักษ์ สืบสาน และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถ่ิน
          (1) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

1 เปล่ียนแปลง
 คร้ังท่ี 

1/2565 
32/30

364/01 1. ขออนุมัติโครงการ
และด าเนินการตามระเบียบพัสดุฯ

300,000    อ าเภอแม่ทา กอง
การศึกษาฯ

2. เร่ิมด าเนินการ
และด าเนินการแล้วเสร็จ

300,000    

3. ติดตามและประเมินผล
2 237/19 364/02 โครงการประเพณี

สลากภัต สลากย้อม
ประจ าปี

1. ขออนุมัติโครงการ
และด าเนินการตามระเบียบพัสดุฯ

300,000    วัดพระธาตุ
หริภุญชัยฯ

กอง
การศึกษาฯ

2. เร่ิมด าเนินการ
และด าเนินการแล้วเสร็จ

300,000    

3. ติดตามและประเมินผล
3 236/18 365/03 โครงการส่งเสริม

ประเพณีสรงน้ า
พระบรมธาตุหริภุญชัย

1. ขออนุมัติโครงการ
และด าเนินการตามระเบียบพัสดุฯ

800,000    วัดพระธาตุ
หริภุญชัยฯ

กอง
การศึกษาฯ

2. เร่ิมด าเนินการ
และด าเนินการแล้วเสร็จ

800,000    

3. ติดตามและประเมินผล

พ.ศ. 2565 พ.ศ.2566

โครงการฝึกอบรม
พัฒนาศักยภาพผู้น า
ศาสนาและผู้ท่ีเก่ียวข้อง
ในจังหวัดล าพูน ของ
องค์การบริหารส่วน
จังหวัดล าพูน

จ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

องค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน

ล าดับ
ท่ี

แผนพัฒนา
ท้องถ่ิน  

หน้า/ล าดับ

ข้อบัญญัติ
 หน้า/
ล าดับ

โครงการ
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม
งบประมาณ

ท่ีต้ังไว้
งบด าเนินการ

หน่วย
ด าเนินการ

สถานท่ี
ด าเนินการ

แบบ ผด.02

47



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

พ.ศ. 2565 พ.ศ.2566
ล าดับ

ท่ี

แผนพัฒนา
ท้องถ่ิน  

หน้า/ล าดับ

ข้อบัญญัติ
 หน้า/
ล าดับ

โครงการ
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม
งบประมาณ

ท่ีต้ังไว้
งบด าเนินการ

หน่วย
ด าเนินการ

สถานท่ี
ด าเนินการ

4 233/15 365/04 โครงการส่งเสริมพัฒนา
ศักยภาพเครือข่าย
วัฒนธรรม

1. ขออนุมัติโครงการ
และด าเนินการตามระเบียบพัสดุฯ

200,000    อบจ.ล าพูน กอง
การศึกษาฯ

จังหวัดล าพูน 2. เร่ิมด าเนินการ
และด าเนินการแล้วเสร็จ

200,000    

3. ติดตามและประเมินผล
5 232/14 366/05 1. ขออนุมัติโครงการ

และด าเนินการตามระเบียบพัสดุฯ
500,000    อบจ.ล าพูน กอง

การศึกษาฯ

2. เร่ิมด าเนินการ
และด าเนินการแล้วเสร็จ

500,000    

3. ติดตามและประเมินผล
6 เปล่ียนแปลง

 คร้ังท่ี 
1/2565 
35/33

366/06 โครงการบรรพชา
สามเณรภาคฤดูร้อน
ในจังหวัดล าพูน

1. ขออนุมัติโครงการ
และด าเนินการตามระเบียบพัสดุฯ

200,000    อบจ.ล าพูนและ
สถานท่ีภายใน
จังหวัดล าพูน

กอง
การศึกษาฯ

2. เร่ิมด าเนินการ
และด าเนินการแล้วเสร็จ

200,000    

3. ติดตามและประเมินผล
7 221/3 367/07 โครงการส่งเสริม

ประเพณีหล่อเทียน
และแห่เทียนพรรษา
ในจังหวัดล าพูน

1. ขออนุมัติโครงการ
และด าเนินการตามระเบียบพัสดุฯ

100,000    อบจ.ล าพูนและ
พ้ืนท่ีของ

กลุ่มเป้าหมายใน
เขตจังหวัดล าพูน

กอง
การศึกษาฯ

2. เร่ิมด าเนินการ
และด าเนินการแล้วเสร็จ

100,000    

3. ติดตามและประเมินผล

โครงการฝึกอบรม
คุณธรรมและจริยธรรม
เด็ก เยาวชน และ
ประชาชนในจังหวัด
ล าพูน
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พ.ศ. 2565 พ.ศ.2566
ล าดับ

ท่ี

แผนพัฒนา
ท้องถ่ิน  

หน้า/ล าดับ

ข้อบัญญัติ
 หน้า/
ล าดับ

โครงการ
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม
งบประมาณ

ท่ีต้ังไว้
งบด าเนินการ

หน่วย
ด าเนินการ

สถานท่ี
ด าเนินการ

8 220/2 367/08 โครงการส่งเสริม
ประเพณีป๋ีใหม่เมือง

1. ขออนุมัติโครงการ
และด าเนินการตามระเบียบพัสดุฯ

100,000 จังหวัดล าพูน กอง
การศึกษาฯ

2. เร่ิมด าเนินการ
และด าเนินการแล้วเสร็จ

100,000

3. ติดตามและประเมินผล
9 เปล่ียนแปลง

 คร้ังท่ี 
1/2565 
33/31

368/09 โครงการส่งเสริมการ
อนุรักษ์ สืบสาน ฟ้ืนฟู 
และเผยแพร่วิถีชีวิต
ชาติพันธ์ุต่าง ๆ

1. ขออนุมัติโครงการ
และด าเนินการตามระเบียบพัสดุฯ

500,000 จังหวัดล าพูน กอง
การศึกษาฯ

2. เร่ิมด าเนินการ
และด าเนินการแล้วเสร็จ

500,000

3. กิจกรรมอนุรักษ์สืบสาน ฟ้ืนฟู
และเผยแพร่วิถีชีวิตชนชาติพันธ์ุ
กะเหร่ียง
4. กิจกรรมอนุรักษ์สืบสาน ฟ้ืนฟู
และเผยแพร่วิถีชีวิตชนชาติพันธ์ุ 
3 ไต
5. กิจกรรมอ่ืนๆ
6. ติดตามและประเมินผล

10 225/7 368/10 โครงการจัดงาน
พระนางจามเทวี
(พระแม่น่ังเมือง)

1. ขออนุมัติโครงการ
และด าเนินการตามระเบียบพัสดุฯ

500,000    อนุสาวรีย์พระ
นางจามเทวี

กอง
การศึกษาฯ

2. เร่ิมด าเนินการ
และด าเนินการแล้วเสร็จ

500,000    

3. ติดตามและประเมินผล
11 226/8 369/11 โครงการประวัติศาสตร์

นครหริภุญชัย
1. ขออนุมัติโครงการ
และด าเนินการตามระเบียบพัสดุฯ

500,000    ในจังหวัดล าพูน กอง
การศึกษาฯ

2. เร่ิมด าเนินการ
และด าเนินการแล้วเสร็จ

500,000    

3. ติดตามและประเมินผล 49
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พ.ศ. 2565 พ.ศ.2566
ล าดับ

ท่ี

แผนพัฒนา
ท้องถ่ิน  

หน้า/ล าดับ

ข้อบัญญัติ
 หน้า/
ล าดับ

โครงการ
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม
งบประมาณ

ท่ีต้ังไว้
งบด าเนินการ

หน่วย
ด าเนินการ

สถานท่ี
ด าเนินการ

12 229/11 369/12 โครงการส่งเสริม
ประเพณีสรงน้ า
วัดพระบาทตากผ้า

1. ขออนุมัติโครงการ
และด าเนินการตามระเบียบพัสดุฯ

300,000    วัดพระบาท
ตากผ้า

กอง
การศึกษาฯ

2. เร่ิมด าเนินการ
และด าเนินการแล้วเสร็จ

300,000    

3. ติดตามและประเมินผล
13 370/13 1. ขออนุมัติโครงการ

และด าเนินการตามระเบียบพัสดุฯ
1,000,000 กอง

การศึกษาฯ

2. งานเทศกาลโคมย่ีเป็งจังหวัด
ล าพูน

700,000    1. วัดป่าเห็ว  
ต.อุโมงค์ 

อ.เมืองล าพูน 
2. วัดทากาศ ต.

ทากาศ 
อ.แม่ทา จ.ล าพูน

3. การจัดกิจกรรมโคมลอยเมือง
ล าพูน

300,000 อ.เมืองล าพูน

4. ติดตามและประเมินผล
14 เปล่ียนแปลง

 คร้ังท่ี 
1/2565 
38/36

370/14 โครงการส่งเสริม
ประเพณี
ไหว้เจ้าพ่อผาด่าน 
อ าเภอแม่ทา

1. ขออนุมัติโครงการ
และด าเนินการตามระเบียบพัสดุฯ

200,000    อ าเภอแม่ทา กอง
การศึกษาฯ

2. เร่ิมด าเนินการ
และด าเนินการแล้วเสร็จ

200,000    

3. ติดตามและประเมินผล
15 เปล่ียนแปลง

 คร้ังท่ี 
1/2565 
37/35

371/15 โครงการไหว้สา
ปาระมีครูบา
เจ้าศรีวิชัย วัดดอยติ

1. ขออนุมัติโครงการ
และด าเนินการตามระเบียบพัสดุฯ

600,000    อนุสาวรีย์ครูบา
เจ้าศรีวิชัย    

วัดดอยติ

กอง
การศึกษาฯ

2. เร่ิมด าเนินการ
และด าเนินการแล้วเสร็จ

600,000    

3. ติดตามและประเมินผล

เปล่ียนแปลง
 คร้ังท่ี 
1/2565 
36/34

โครงการสืบสาน
วัฒนธรรมประเพณี
โคมย่ีเป็งในจังหวัด
ล าพูน
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พ.ศ. 2565 พ.ศ.2566
ล าดับ

ท่ี

แผนพัฒนา
ท้องถ่ิน  

หน้า/ล าดับ

ข้อบัญญัติ
 หน้า/
ล าดับ

โครงการ
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม
งบประมาณ

ท่ีต้ังไว้
งบด าเนินการ

หน่วย
ด าเนินการ

สถานท่ี
ด าเนินการ

16 เปล่ียนแปลง
 คร้ังท่ี 

1/2565 
34/32

371/16 1. ขออนุมัติโครงการ
และด าเนินการตามระเบียบพัสดุฯ

800,000    อบจ.ล าพูน 
และพ้ืนท่ีของ

กลุ่มเป้าหมายใน
เขตจังหวัดล าพูน

กอง
การศึกษาฯ

2. เร่ิมด าเนินการ
และด าเนินการแล้วเสร็จ

800,000    

3. ติดตามและประเมินผล
17 เพ่ิมเติม คร้ัง

ท่ี 1/2565
 27/3

372/17 1. ขออนุมัติโครงการ
และด าเนินการตามระเบียบพัสดุฯ

300,000    กอง
การศึกษาฯ

2. กิจกรรมเตียวข้ึนดอยงุ้ม 150,000    พระธาตุดอยงุ้ม
(บ้านธิ ล าพูน)

3. กิจกรรมลอยโขมด 150,000    วัดกู่ละมัก 
(รมณียาราม)

4. ติดตามและประเมินผล
18 เพ่ิมเติม คร้ัง

ท่ี 1/2565
 25/1

372/18 โครงการอนุรักษ์
พระดีศรีหริภุญชัยและ
เผยแพร่
ภูมิปัญญา

1. ขออนุมัติโครงการ
และด าเนินการตามระเบียบพัสดุฯ

300,000    อบจ.ล าพูน กอง
การศึกษาฯ

2. เร่ิมด าเนินการ
และด าเนินการแล้วเสร็จ

300,000    

3. ติดตามและประเมินผล
19 เพ่ิมเติม คร้ัง

ท่ี 1/2565
 26/2

373/19 โครงการอนุรักษ์
ภูมิปัญญาอาหาร
พ้ืนถ่ิน

1. ขออนุมัติโครงการ
และด าเนินการตามระเบียบพัสดุฯ

300,000 อบจ.ล าพูน กอง
การศึกษาฯ

2. เร่ิมด าเนินการ
และด าเนินการแล้วเสร็จ

300,000

3. ติดตามและประเมินผล

โครงการฝึกอบรมและ
การจัดกิจกรรมสืบสาน
วัฒนธรรมท้องถ่ิน
ประเพณีพ้ืนบ้านภูมิ
ปัญญาท้องถ่ินใน
จังหวัดล าพูน

โครงการจัดกิจกรรม
ส่งเสริมประเพณี
วัฒนธรรมท้องถ่ิน
ประจ าปี
แบบบูรณาการ
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พ.ศ. 2565 พ.ศ.2566
ล าดับ

ท่ี

แผนพัฒนา
ท้องถ่ิน  

หน้า/ล าดับ

ข้อบัญญัติ
 หน้า/
ล าดับ

โครงการ
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม
งบประมาณ

ท่ีต้ังไว้
งบด าเนินการ

หน่วย
ด าเนินการ

สถานท่ี
ด าเนินการ

20 231/16 373/20 โครงการส่งเสริม
ประเพณี
ไหว้สาส่ีครูบา
ในจังหวัดล าพูน

1. ขออนุมัติโครงการ
และด าเนินนการตามระเบียบ
พัสดุฯ

200,000    วัดบ้านปาง
อ.ล้ี

กอง
การศึกษาฯ

2. เร่ิมด าเนินการ
และด าเนินการแล้วเสร็จ

200,000    

3. ติดตามและประเมินผล
   รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ  จ านวน  20 โครงการ 8,000,000 8,000,000
                   รวมแผนงานตามกลยุทธ์ จ านวน  20   โครงการ 8,000,000 8,000,000
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ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4 เมืองแห่งความม่ันคง ม่ังค่ัง ย่ังยืน
4. ยุทธศาสตร์เมืองแหงภูมิปญญาและการเรียนรูตลอดชีวิต
  4.2 กลยุทธ์ส่งเสริมและพัฒนายกระดับคุณภาพการศึกษาทุกระดับให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา
          (1) แผนงานการศึกษา

1 208/7 256/03 1. ขออนุมัติโครงการ 200,000 อบจ.ล าพูน กอง
การศึกษาฯ

2. ประชุมก าหนดแผนการจัดท า
โครงการ
3. เข้าร่วมกิจกรรมมหกรรมการ
จัดการศึกษาท้องถ่ิน (ระดับภาค)

     150,000

4. การสรุปผลและรายงานผล 
(ระดับภาค)
5. เข้าร่วมกิจกรรมมหกรรมการ
จัดการศึกษาท้องถ่ิน 
(ระดับประเทศ)

       50,000

6. การสรุปผลและรายงานผล
(ระดับประเทศ)
7. สรุปผลการด าเนินงาน
รายงานให้ผู้บริหารรับทราบ

พ.ศ.2566

จ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

องค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน

ล าดับ
ท่ี

แผนพัฒนา
ท้องถ่ิน  

หน้า/ล าดับ

ข้อบัญญัติ
 หน้า/
ล าดับ

โครงการ
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม
งบประมาณ

ท่ีต้ังไว้
งบด าเนินการ

โครงการเข้าร่วมงาน
มหกรรมการจัด
การศึกษาท้องถ่ิน

สถานท่ี
ด าเนินการ

หน่วย
ด าเนินการ

พ.ศ. 2565

แบบ ผด.02
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

พ.ศ.2566
ล าดับ

ท่ี

แผนพัฒนา
ท้องถ่ิน  

หน้า/ล าดับ

ข้อบัญญัติ
 หน้า/
ล าดับ

โครงการ
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม
งบประมาณ

ท่ีต้ังไว้
งบด าเนินการ

สถานท่ี
ด าเนินการ

หน่วย
ด าเนินการ

พ.ศ. 2565

2 208/8 258/05 1. ขออนุมัติโครงการ 300,000 อบจ.ล าพูน กอง
การศึกษาฯ

2. ขออนุมัติด าเนินกิจกรรม
    2.1 การส่งเสริมและ
เผยแพร่การแสดงผลงานการ
พัฒนาศักยภาพการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา
ในสังกัดร่วมกับหน่วยงาน
ทางการศึกษาในจังหวัดล าพูน

100,000

    2.2 กิจกรรมฝึกอบรม
พัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาในการพัฒนา
ส่ือและนวัตกรรม

180,000

    2.3 กิจกรรมพัฒนาการ
ยกระดับประสิทธิภาพ
ของบุคลากรสายสนับสนุน
การสอนในสังกัด

20,000

3. ติดตามประเมินผล
และรายงานผลการด าเนินงาน

3 213/16 259/06 1. ขออนุมัติโครงการ 2,000,000 อบจ.ล าพูน กอง
การศึกษาฯ

2. แต่งต้ังคณะกรรมการ
3. ประชุมร่างหลักเกณฑ์และ
แนวทางการมอบทุนการศึกษา

5,000

4. เสนอร่างหลักเกณฑ์ให้
คณะกรรมการช่วยเหลือ
ประชาชน
5. ประกาศหลัเกณฑ์ และ
ประกาศรับสมัคร
6. รับสมัครให้ย่ืนใบค าขอ
7. พิจารณาคุณสมบัติ
8. เสนอรายช่ือให้นายกฯ

โครงการส่งเสริม
สนับสนุนการปฏิรูป
การศึกษาในจังหวัด
ล าพูน

โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับ
ทุนการศึกษาและการ
ให้ความช่วยเหลือ
นักเรียน
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พ.ศ.2566
ล าดับ

ท่ี

แผนพัฒนา
ท้องถ่ิน  

หน้า/ล าดับ

ข้อบัญญัติ
 หน้า/
ล าดับ

โครงการ
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม
งบประมาณ

ท่ีต้ังไว้
งบด าเนินการ

สถานท่ี
ด าเนินการ

หน่วย
ด าเนินการ

พ.ศ. 2565

9. คณะกรรมการช่วยเหลือ
ประชาชนพิจารณาเห็นชอบ

10. ประกาศรายช่ือผู้ได้รับ
ทุนการศึกษาและเงินช่วยเหลือ
นักเรียน
11. มอบทุนการศึกษา
และเงินช่วยเหลือนักเรียน

1,995,000 

12. สรุปผลรายงาน
ให้ผู้บริหารทราบ

4 207/5 260/07 1. ขออนุมัติโครงการ 100,000 อบจ.ล าพูน กอง
การศึกษาฯ

2. ขออนุมัติกิจกรรม
3. จัดประชุมทบทวน เพ่ิมเติม
 /แก้ไข/เปล่ียนแปลงแผนฯ

80,000

4. จัดท าเล่มแผนฯ 20,000
5. ติดตามประเมินผล
และรายงานผลการด าเนินงาน

5 207/6 261/08 1. ขออนุมัติโครงการ 100,000 อบจ.ล าพูน กอง
การศึกษาฯ

2. ขออนุมัติกิจกรรม
3. จัดประชุมทบทวนแผนฯ 80,000
4. จัดท าเล่มแผนฯ 20,000
5. ติดตามประเมินผล
และรายงานผลการด าเนินงาน

โครงการจัดท า
แผนพัฒนาการศึกษา
ขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดล าพูน

โครงการประสานและ
จัดท าแผนพัฒนา
การศึกษาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินใน
จังหวัดล าพูน
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พ.ศ.2566
ล าดับ

ท่ี

แผนพัฒนา
ท้องถ่ิน  

หน้า/ล าดับ

ข้อบัญญัติ
 หน้า/
ล าดับ

โครงการ
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม
งบประมาณ

ท่ีต้ังไว้
งบด าเนินการ

สถานท่ี
ด าเนินการ

หน่วย
ด าเนินการ

พ.ศ. 2565

6 211/13 262/09 1. ประชุมวางแผนร่วมกับ
วิทยาลัยเทคโนโลยีองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดล าพูน

200,000 วิทยาลัย
เทคโนโลยี 
อบจ.ล าพูน

กอง
การศึกษาฯ

2. วิทยาลัยเทคโนโลยีองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดล าพูน เสนอ
โครงการให้กองการศึกษา
ตรวจสอบความถูกต้อง ตรงตาม
ข้อระเบียบ/กฎหมาย
3. ขออนุมัติโครงการ
4. ขออนุมัติด าเนินการกิจกรรม
ภายใต้โครงการ จ านวน 3 
กิจกรรม

5. ด าเนินกิจกรรมต่างๆ ภายใต้
โครงการ

200,000

6. สรุปผลการด าเนินงาน
รายงานให้ผู้บริหารรับทราบ

7 210/12 263/10 1. ประชุมเตรียมความพร้อม
วางแผน การด าเนินกิจกรรม
ร่วมกับสถานศึกษาในสังกัด

300,000 สถานศึกษา
ในสังกัด อบจ.

ล าพูน

กอง
การศึกษา

2. สถานศึกษาในสังกัด
เสนอโครงการให้
กองการศึกษาตรวจสอบ
ความถูกต้องตามข้อระเบียบ/
กฎหมาย

3. ขออนุมัติโครงการ
4. ขออนุมัติด าเนินการกิจกรรม
ภายใต้โครงการ
5. ด าเนินการกิจกรรม
ตามโครงการ

300,000

6. ติดตามประเมินผล
และสรุปผลการด าเนินกิจกรรม

โครงการส่งเสริม
และพัฒนาส่ิงประดิษฐ์
นวัตกรรมอาชีวศึกษา

โครงการโรงเรียน
พอเพียงของ
สถานศึกษาในสังกัด
องค์การบริหารส่วน
จังหวัดล าพูน
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พ.ศ.2566
ล าดับ

ท่ี

แผนพัฒนา
ท้องถ่ิน  

หน้า/ล าดับ

ข้อบัญญัติ
 หน้า/
ล าดับ

โครงการ
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม
งบประมาณ

ท่ีต้ังไว้
งบด าเนินการ

สถานท่ี
ด าเนินการ

หน่วย
ด าเนินการ

พ.ศ. 2565

8 209/10 264/11 1. ขออนุมัติโครงการ 500,000    อบจ.ล าพูน กอง
การศึกษาฯ

2. ประชุมวางแผนการ
ด าเนินงาน
3. กิจกรรม English & 
Chainese Camp

300,000     

4. กิจกรรมฝึกอบรมทักษะและ
ภาษาไทย - จีน

100,000     

5. กิจกรรมส่งเสริม
และสนับสนุนด้านภาษา
และวัฒนธรรมไทย
และต่างประเทศอ่ืน ๆ

100,000     

9 212/14 265/12 1. ขออนุมัติโครงการ 200,000 อบจ.ล าพูนและ
สถานท่ี

กอง
การศึกษาฯ

2. ประชุมวิเคราะห์ปัญหา 
อุปสรรคและผลการใช้หลักสูตร
สถานศึกษา
ของสถานศึกษาในสังกัด 
เพ่ือวางแผนแนวทางการ
ด าเนินการตามโครงการ

ฝึกอบรมใน
จังหวัดล าพูน

3. จัดท า TOR/ขออนุมัติ TOR/
ขออนุมัติยืมเงิน (ถ้ามี)
4. จัดส่งเอกสารให้กองพัสดุ
ด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างตาม
ระเบียบพัสดุ
5. ด าเนินงานกิจกรรมการ
ฝึกอบรม สัมมนาเชิงปฏิบัติการ 
ในการยกระดับและพัฒนา
หลักสูตรของสถานศึกษา
ในสังกัดองค์การบริหารส่วน
จังหวัดล าพูน

200,000

โครงการแลกเปล่ียน
ภาษาวัฒนธรรมไทย
และต่างประเทศ

โครงการยกระดับและ
พัฒนาหลักสูตรของ
สถานศึกษาในสังกัด
องค์การบริหารส่วน
จังหวัดล าพูน
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พ.ศ.2566
ล าดับ

ท่ี

แผนพัฒนา
ท้องถ่ิน  

หน้า/ล าดับ

ข้อบัญญัติ
 หน้า/
ล าดับ

โครงการ
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม
งบประมาณ

ท่ีต้ังไว้
งบด าเนินการ

สถานท่ี
ด าเนินการ

หน่วย
ด าเนินการ

พ.ศ. 2565

6. ติดตามผลการยกระดับและ
พัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา
ในสังกัดองค์การบริหารส่วน
จังหวัดล าพูน
7. สรุปผลการด าเนินงาน
รายงานให้ผู้บริหารรับทราบ

10 266/13 1. ขออนุมัติโครงการ 200,000    อบจ.ล าพูน กอง
การศึกษาฯ

2. ประชุมวางแผนการ
ด าเนินงาน

1,500         

3. ขออนุมัติกิจกรรม
4. ด าเนินกิจกรรม 198,500     
5. สรุปผลการด าเนินกิจกรรม

11 267/14 1. ขออนุมัติโครงการ 100,000 อบจ.ล าพูน กอง
การศึกษาฯ

2. ประชุมวิเคราะห์ปัญหา 
อุปสรรคและผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน (SAR)
ของสถานศึกษาในสังกัด 
เพ่ือวางแผนแนวทางการ
ด าเนินการตามโครงการ

3. จัดท า TOR/ขออนุมัติ TOR/
ขออนุมัติยืมเงิน (ถ้ามี)
4. จัดส่งเอกสารให้กองพัสดุ
ด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างตาม
ระเบียบพัสดุ

เพ่ิมเติมคร้ังท่ี
 1/2565 

22/1

โครงการพัฒนางาน
ประกันคุณภาพ
การศึกษา

เพ่ิมเติมคร้ังท่ี
 1/2565 

23/2

โครงการการแสดง
ผลงานและการแข่งขัน
ทักษะวิชาการด้าน
ภาษาและวัฒนธรรม
ไทย - จีน (อบจ.นิทัศน์)
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พ.ศ.2566
ล าดับ

ท่ี

แผนพัฒนา
ท้องถ่ิน  

หน้า/ล าดับ

ข้อบัญญัติ
 หน้า/
ล าดับ

โครงการ
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม
งบประมาณ

ท่ีต้ังไว้
งบด าเนินการ

สถานท่ี
ด าเนินการ

หน่วย
ด าเนินการ

พ.ศ. 2565

5. ด าเนินงานกิจกรรมการ
ฝึกอบรม สัมมนาเชิงปฏิบัติการ 
ในการยกระดับและพัฒนา
คุณภาพการประกันคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษา
ในสังกัดองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดล าพูน

100,000 สถานศึกษา
ในสังกัด

องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด
ล าพูน และ

สถานท่ีฝึกอบรม
ในจังหวัดล าพูน

6. ตรวจติดตาม 
และประเมินผลงานประกัน
คุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษาในสังกัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดล าพูน 
โดยต้นสังกัด

7. สรุปผลการด าเนินงาน
รายงานให้ผู้บริหารรับทราบ

12 203/1 274/01 1. ขออนุมัติค่าใช้จ่ายบริหาร
สถานศึกษาประจ าไตรมาส 1-4
 เงินอุดหนุนและเงินรายได้

3,067,490 อบจ.ล าพูน กอง
การศึกษาฯ

2. เบิกหักผลักส่งเงิน
งบประมาณเข้าบัญชีธนาคาร
ให้กับโรงเรียน

3,067,490 

3. ท าบันทึกข้อความแจ้งให้กับ
โรงเรียนรายละเอียดท่ีเบิกหัก
ผลักส่ง
4. โรงเรียนท าบันทึกข้อความ
น าส่งใบเสร็จรับเงินส่งกลับมาให้
 อบจ.ล าพูน

โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษาของ
โรงเรียนองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด
ล าพูน ป่าป๋วย
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พ.ศ.2566
ล าดับ

ท่ี

แผนพัฒนา
ท้องถ่ิน  

หน้า/ล าดับ

ข้อบัญญัติ
 หน้า/
ล าดับ

โครงการ
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม
งบประมาณ

ท่ีต้ังไว้
งบด าเนินการ

สถานท่ี
ด าเนินการ

หน่วย
ด าเนินการ

พ.ศ. 2565

13 204/2 276/02 1. ขออนุมัติค่าใช้จ่ายบริหาร
สถานศึกษาประจ าไตรมาส 1-4
 เงินอุดหนุนและเงินรายได้

630,970 อบจ.ล าพูน กอง
การศึกษาฯ

2. เบิกหักผลักส่งเงิน
งบประมาณเข้าบัญชีธนาคาร
ให้กับโรงเรียน

630,970     

3. ท าบันทึกข้อความแจ้งให้กับ
โรงเรียนรายละเอียด
ท่ีเบิกหักผลักส่ง
4. โรงเรียนท าบันทึกข้อความ
น าส่งใบเสร็จรับเงินส่งกลับมาให้
 อบจ.ล าพูน

14 214/17 282/1 อุดหนุนส านักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาล าพูน 
เขต 1

1. ขออนุมัติโครงการ 500,000 อบจ.ล าพูนและ กอง
การศึกษา

2. ตรวจสอบสถานะการคลัง/
แจ้งการขอรับการสนับสนุน
งบประมาณเงินอุดหนุนต่อ
ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาล าพูน เขต 1

สพป.ลพ. เขต 
1โรงเรียนใน

สังกัด สพป.ลพ.
 เขต 1

3. ส านักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษาล าพูน 
เขต 1 จัดส่งหนังสือขอรับเงิน
อุดหนุน โครงการ และรายช่ือผู้
ลงนามรับเงินอุดหนุน

โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษาของ
โรงเรียนองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด
ล าพูน ป่าแป๋
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พ.ศ.2566
ล าดับ

ท่ี

แผนพัฒนา
ท้องถ่ิน  

หน้า/ล าดับ

ข้อบัญญัติ
 หน้า/
ล าดับ

โครงการ
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม
งบประมาณ

ท่ีต้ังไว้
งบด าเนินการ

สถานท่ี
ด าเนินการ

หน่วย
ด าเนินการ

พ.ศ. 2565

4. ขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน
อุดหนุน/แต่งต้ังคณะท างาน
ติดตามและประเมินผลการใช้
จ่ายเงินอุดหนุน/ลงนามบันทึก
ข้อตกลงการรับเงินอุดหนุน

5. เบิกจ่ายเงินอุดหนุน 500,000     
6. ส านักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษาล าพูน 
เขต 1 ด าเนินการโครงการตาม
ระเบียบ ข้อกฎหมาย

7. ติดตามและประเมินผลการ
ใช้จ่ายเงินอุดหนุน

15 215/18 282/2 1. ขออนุมัติโครงการ 500,000 อบจ.ล าพูน กอง
การศึกษา

2. ตรวจสอบสถานะการคลัง/
แจ้งการขอรับการสนับสนุน
งบประมาณเงินอุดหนุนต่อ
ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาล าพูน เขต 2

สพป.ลพ. เขต 
2 โรงเรียน

ในสังกัด สพป.
ลพ. เขต 2

3. ส านักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษาล าพูน 
เขต 2 จัดส่งหนังสือขอรับเงิน
อุดหนุน โครงการ และรายช่ือผู้
ลงนามรับเงินอุดหนุน

4. ขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน
อุดหนุน/แต่งต้ังคณะท างาน
ติดตามและประเมินผลการใช้
จ่ายเงินอุดหนุน/ลงนามบันทึก
ข้อตกลงการรับเงินอุดหนุน

อุดหนุนส านักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาล าพูน 
เขต 2
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พ.ศ.2566
ล าดับ

ท่ี

แผนพัฒนา
ท้องถ่ิน  

หน้า/ล าดับ

ข้อบัญญัติ
 หน้า/
ล าดับ

โครงการ
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม
งบประมาณ

ท่ีต้ังไว้
งบด าเนินการ

สถานท่ี
ด าเนินการ

หน่วย
ด าเนินการ

พ.ศ. 2565

5. เบิกจ่ายเงินอุดหนุน 500,000     
6. ส านักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษาล าพูน 
เขต 2 ด าเนินการโครงการตาม
ระเบียบ ข้อกฎหมาย

7. ติดตามและประเมินผลการ
ใช้จ่ายเงินอุดหนุน

16 205/3 285/1 1. ขออนุมัติค่าใช้จ่ายบริหาร
สถานศึกษาประจ าไตรมาส 1-4
 เงินอุดหนุนและเงินรายได้

3,587,280 อบจ.ล าพูน กอง
การศึกษาฯ

2. เบิกหักผลักส่งเงิน
งบประมาณเข้าบัญชีธนาคาร
ให้กับโรงเรียน

3,587,280 

3. ท าบันทึกข้อความแจ้งให้กับ
โรงเรียนรายละเอียดท่ีเบิกหัก
ผลักส่ง
4. โรงเรียนท าบันทึกข้อความ
น าส่งใบเสร็จรับเงินส่งกลับมาให้
 อบจ.ล าพูน

17 216/19 291/1 1. ขออนุมัติโครงการ 1,000,000 อบจ.ล าพูน กอง
การศึกษา

2. ตรวจสอบสถานะการคลัง/
แจ้งการขอรับการสนับสนุน
งบประมาณเงินอุดหนุนต่อ
ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษาล าปางล าพูน

สพม. ล าปาง 
ล าพูน

โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษาของ
โรงเรียนองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด
ล าพูน นาทราย

อุดหนุนส านักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา ล าปาง 
ล าพูน
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พ.ศ.2566
ล าดับ

ท่ี

แผนพัฒนา
ท้องถ่ิน  

หน้า/ล าดับ

ข้อบัญญัติ
 หน้า/
ล าดับ

โครงการ
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม
งบประมาณ

ท่ีต้ังไว้
งบด าเนินการ

สถานท่ี
ด าเนินการ

หน่วย
ด าเนินการ

พ.ศ. 2565

3. ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษาล าปางล าพูน จัดส่ง
หนังสือขอรับเงินอุดหนุน 
โครงการ และรายช่ือผู้ลงนามรับ
เงินอุดหนุน

4. ขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน
อุดหนุน/แต่งต้ังคณะท างาน
ติดตามและประเมินผลการใช้
จ่ายเงินอุดหนุน/ลงนามบันทึก
ข้อตกลงการรับเงินอุดหนุน

5. เบิกจ่ายเงินอุดหนุน 1,000,000 
6. ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษาล าปางล าพูน 
ด าเนินการโครงการตามระเบียบ
 ข้อกฎหมาย

7. ติดตามและประเมินผลการ
ใช้จ่ายเงินอุดหนุน

18 206/4 293/01 1. ขออนุมัติค่าใช้จ่ายบริหาร
สถานศึกษาประจ าไตรมาส 1-4
 เงินอุดหนุนและเงินรายได้

2,791,920 อบจ.ล าพูน กอง
การศึกษาฯ

2. เบิกหักผลักส่งเงิน
งบประมาณเข้าบัญชีธนาคาร
ให้กับโรงเรียน

2,791,920 

3. ท าบันทึกข้อความแจ้งให้กับ
โรงเรียนรายละเอียด
ท่ีเบิกหักผลักส่ง
4. โรงเรียนท าบันทึกข้อความ
น าส่งใบเสร็จรับเงินส่งกลับมาให้
 อบจ.ล าพูน

                    รวมแผนงานการศึกษา จ านวน 18  โครงการ 16,277,660 16,277,660

โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษาของ
วิทยาลัยเทคโนโลยี
องค์การบริหารส่วน
จังหวัดล าพูน
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พ.ศ.2566
ล าดับ

ท่ี

แผนพัฒนา
ท้องถ่ิน  

หน้า/ล าดับ

ข้อบัญญัติ
 หน้า/
ล าดับ

โครงการ
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม
งบประมาณ

ท่ีต้ังไว้
งบด าเนินการ

สถานท่ี
ด าเนินการ

หน่วย
ด าเนินการ

พ.ศ. 2565

          (2) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
1 212/15 354/02 1. ประชุมวางแผนร่วมกับ

สถานศึกษาในสังกัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดล าพูน

100,000 อบจ.ล าพูน กอง
การศึกษาฯ

2. สถานศึกษาในสังกัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดล าพูน เสนอ
โครงการให้กองการศึกษา
ตรวจสอบความถูกต้อง ตรงตาม
ข้อระเบียบ/กฎหมาย

3. ขออนุมัติโครงการ/ขออนุมัติ
 TOR/ขออนุมัติจัดซ้ือจัดจ้าง/
ขออนุมัติยืมเงิน/ขออนุมัติ
เดินทางไปราชการ
4. น านักเรียนและผู้ท่ีเก่ียวข้อง
เข้าร่วมแข่งขันกีฬานักเรียน
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
ระดับภาค/ระดับประเทศ

     100,000

5. ติดตามประเมินผลและ
สรุปผลการด าเนินกิจกรรม

   รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ จ านวน 1 โครงการ 100,000 100,000
                   รวมแผนงานตามกลยุทธ์ จ านวน 19  โครงการ 16,377,660 16,377,660
                   รวมแผนงานตามยุทธศาสตร์    39    โครงการ 24,377,660 24,377,660

โครงการน านักเรียน
เข้าแข่งขันกีฬา
นักเรียนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน
ของสถานศึกษาใน
สังกัดองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดล าพูน
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โครงการเพื่อการพัฒนาที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

องค์การบริหารส่วนจังหวดัลำพูน 



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  1. ขออนุมัติด ำเนินกำร
และด ำเนินกำรจัดจ้ำง 
ตำมระเบียบพัสดุ

13,578,000        กองช่ำง

 2. เร่ิมด ำเนินกำร
และด ำเนินกำรแล้วเสร็จ

 3. ติดตำมและประเมินผล

2  1. ขออนุมัติด ำเนินกำร
และด ำเนินกำรจัดจ้ำง 
ตำมระเบียบพัสดุ

5,950,700          กองช่ำง

 2. เร่ิมด ำเนินกำร
และด ำเนินกำรแล้วเสร็จ

 3. ติดตำมและประเมินผล
3  1. ขออนุมัติด ำเนินกำร

และด ำเนินกำรจัดจ้ำง 
ตำมระเบียบพัสดุ

9,374,900          กองช่ำง

 2. เร่ิมด ำเนินกำร
และด ำเนินกำรแล้วเสร็จ

 3. ติดตำมและประเมินผล

4  1. ขออนุมัติด ำเนินกำร
และด ำเนินกำรจัดจ้ำง 
ตำมระเบียบพัสดุ

4,613,600          กองช่ำง

 2. เร่ิมด ำเนินกำร
และด ำเนินกำรแล้วเสร็จ

 3. ติดตำมและประเมินผล

หน่วย
ด ำเนินกำร

พ.ศ. 2565 พ.ศ.2566

โครงกำรเพ่ือกำรพัฒนำท่ีได้รับเงินอุดหนุนเฉพำะกิจ
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566

องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดล ำพูน

ล ำดับ
ท่ี

โครงกำร
รำยละเอียดของโครงกำร/

กิจกรรม
งบด ำเนินกำร

โครงกำรปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนลำดยำงผิวจรำจรแบบ
แอสฟัลต์คอนกรีต (Over Lay)
พร้อมรำงระบำยน  ำ
คอนกรีตเสริมเหล็ก

สำยทำง ลพ.ถ ๑๐0๓๕ 
แยก ทล.11 - บ้ำนกลำง 
(ถนนถ่ำยโอนฯ) บริเวณบ้ำนหนอง
บัว หมู่ท่ี 6 ต ำบลป่ำสัก - บ้ำน
แจ่มพัฒนำ หมู่ท่ี ๑๒ ต ำบลบ้ำน
กลำง อ ำเภอเมืองล ำพูน จังหวัด
ล ำพูน

โครงกำรซ่อมสร้ำงถนนลำดยำง
ผิวจรำจรแบบแอสฟัลต์
คอนกรีต (โดยวิธี Pavement 
In-Place Recycling) 

สำยทำง ลพ.ถ ๑๐๐๒๒ 
บ้ำนวังผำง-บ้ำนเหล่ำดู่ หมู่ท่ี ๔ 
ต ำบลวังผำง อ ำเภอเวียงหนองล่อง
 จังหวัดล ำพูน (ถนนถ่ำยโอนฯ)

สถำนท่ีด ำเนินกำร

โครงกำรปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนลำดยำงผิวจรำจรแบบ
แอสฟัลต์คอนกรีต (Over Lay)
พร้อมรำงระบำยน  ำ
คอนกรีตเสริมเหล็ก

สำยทำง ลพ.ถ ๑00๓๓ แยกทล.
๑๐๓๓ - บ้ำนทำร้องเรือ (ถนนถ่ำย
โอนฯ) บริเวณบ้ำนหนองยำงฟ้ำ 
หมู่ท่ี ๕ 
ต ำบลทำทุ่งหลวง อ ำเภอแม่ทำ 
จังหวัดล ำพูน

โครงกำรก่อสร้ำงอำคำรเรียน
เด็กเล็ก ๒๐๐ คน ๘ ห้องเรียน
โรงเรียนบ้ำนป่ำป๋วย

โรงเรียนองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด
ล ำพูน ป่ำป๋วย
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

หน่วย
ด ำเนินกำร

พ.ศ. 2565 พ.ศ.2566
ล ำดับ

ท่ี
โครงกำร

รำยละเอียดของโครงกำร/
กิจกรรม

งบด ำเนินกำร สถำนท่ีด ำเนินกำร

5  1. ขออนุมัติด ำเนินกำร
และด ำเนินกำรจัดจ้ำง 
ตำมระเบียบพัสดุ

3,771,900          กองช่ำง

 2. เร่ิมด ำเนินกำร
และด ำเนินกำรแล้วเสร็จ

 3. ติดตำมและประเมินผล
37,289,100รวม 5 รำยกำร

โครงกำรก่อสร้ำงบ้ำนพักครู 
แบบ สปช. ๓03/๒๘ 
(ขนำด 6 หน่วย) 
โรงเรียนบ้ำนป่ำป๋วย

โรงเรียนองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด
ล ำพูน ป่ำป๋วย
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โครงการเพื่อการพัฒนาที่ได้รับเงินกองทุนฟื้นฟูเพื่อส่งเสริม 
การอนุรักษ์พลังงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

องค์การบริหารส่วนจังหวดัลำพูน 



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  1. ขออนุมัติด ำเนินกำร
และด ำเนินกำรจัดจ้ำง 
ตำมระเบียบพัสดุ

21,800               กองช่ำง

 2. เร่ิมด ำเนินกำร
และด ำเนินกำรแล้วเสร็จ

 3. ติดตำมและประเมินผล

21,800รวม 1 รายการ

พ.ศ.2566

โครงกำรส่งเสริมระบบอบแห้ง
พลังงำนแสงอำทิตย์วิสำหกิจ
ชุมชนมอญหนองดู่

บ้ำนหนองดู่ หมู่ท่ี 1 
ต ำบลบ้ำนเรือน อ ำเภอป่ำซำง 
จังหวัดล ำพูน

โครงการเพ่ือการพัฒนาท่ีได้รับเงินกองทุนฟ้ืนฟูเพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

องค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน

ล าดับ
ท่ี

โครงการ
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม
งบด าเนินการ สถานท่ีด าเนินการ

หน่วย
ด าเนินการ

พ.ศ. 2565
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โครงการเพื่อการพัฒนาที่ได้รับเงินจากโครงการพัฒนาและเสริมสร้าง

ความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากปี พ.ศ. 2565 
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

องค์การบริหารส่วนจังหวดัลำพูน 



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  1. ขออนุมัติด ำเนินกำร
และด ำเนินกำรจัดจ้ำง 
ตำมระเบียบพัสดุ

7,440,000          กองช่ำง

 2. เร่ิมด ำเนินกำร
และด ำเนินกำรแล้วเสร็จ

 3. ติดตำมและประเมินผล
2  1. ขออนุมัติด ำเนินกำร

และด ำเนินกำรจัดจ้ำง 
ตำมระเบียบพัสดุ

10,144,325        กองช่ำง

 2. เร่ิมด ำเนินกำร
และด ำเนินกำรแล้วเสร็จ

 3. ติดตำมและประเมินผล

17,584,325

โครงการเพ่ือการพัฒนาท่ีได้รับเงินจากโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ปี พ.ศ. 2565
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

องค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน

ล าดับ
ท่ี

โครงการ
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม
งบด าเนินการ สถานท่ีด าเนินการ

หน่วย
ด าเนินการ

พ.ศ. 2565

รวม 2 รายการ

พ.ศ.2566

โครงกำรก่อสร้ำงสะพำนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ตำมแบบมำตรฐำน
งำนสะพำนกรมทำงหลวงชนบท 
และก่อสร้ำงถนนเช่ือมคอสะพำน
ผิวทำงแบบแอสฟัลต์คอนกรีต

บ้ำนดอยค ำ หมู่ท่ี ๑๓ 
ต ำบลทำกำศ เช่ือมบ้ำนปง 
หมู่ท่ี ๑๒ ต ำบลทำขุมเงิน 
อ ำเภอแม่ทำ จังหวัดล ำพูน 
(ถนนถ่ำยโอนฯ)

โครงกำรช่อมสร้ำงถนนลำดยำง
ผิวจรำจรแบบแอสฟัลต์คอนกรีต
(โดยวิธี Pavement In - Place 
Recycling)

ลพ.ถ. ๑๐๐๒๐ สำยทำงบ้ำน
สันห้ำงเสือ - บ้ำนเวียงหนองล่อง
(ถนนถ่ำยโอนฯ) บริเวณแยก
ทล.๑๐๖ บ้ำนสันห้ำงเสือ
หมู่ท่ี ๙ ต ำบลนครเจดีย์ 
เช่ือมบ้ำนหนองเกิด หมู่ท่ี ๓
ต ำบลท่ำตุ้ม อ ำเภอป่ำซำง 
จังหวัดล ำพูน
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สรุปจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 



ประเภท
จ ำนวน
ครุภัณฑ์

คิดเป็นร้อยละท้ังหมด
ของครุภัณฑ์

จ ำนวนงบประมำณ
คิดเป็นร้อยละท้ังหมด

ของครุภัณฑ์
หน่วยงำนรับผิดชอบหลัก

1. ครุภัณฑ์ส ำนักงำน
     - แผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป 13 76.47 1,827,200 85.05 ส ำนักปลัดฯ,หน่วยตรวจสอบฯ
     - แผนงำนกำรศึกษำ 1 5.88 267,500 12.45 กองกำรศึกษำฯ
     - แผนงำนสำธำรณสุข 2 11.76 50,000 2.33 กองสำธำรณสุข
     - แผนงำนกำรศำสนำ วัฒนธรรม 
และนันทนำกำร

1 5.88 3,750 0.17 กองกำรศึกษำฯ

รวม 17 100.00 2,148,450 100.00
2. ครุภัณฑ์ยำนพำหนะและขนส่ง
     - แผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป 3 50.00            6,207,000 85.34  ส ำนักปลัดฯ
     - แผนงำนกำรศึกษำ 1 16.67            1,000,000 13.75 กองกำรศึกษำฯ
     - แผนงำนสำธำรณสุข 1 16.67                 30,000 0.41 กองสำธำรณสุข
     - แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ 1 16.66                 35,900 0.49  กองช่ำง

รวม 6 100.00 7,272,900 100.00
3. ครุภัณฑ์ไฟฟ้ำและวิทยุ
     - แผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป 2 22.22               305,485 2.89  ส ำนักปลัดฯ
     - แผนงำนสำธำรณสุข 1 11.11                 12,000 0.11 กองสำธำรณสุข
     - แผนงำนกำรศำสนำ วัฒนธรรม 
และนันทนำกำร

1 11.11            1,417,750 13.44 กองกำรศึกษำฯ

     - แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ 5 55.56            8,820,000 83.56  กองช่ำง
รวม 9 100.00 10,555,235 100.00

                                                                            สรุปจ ำนวนครุภัณฑ์ส ำหรับท่ีไม่ได้ด ำเนินกำรตำมโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน                                                       (แบบ ผ. 07)
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566

องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดล ำพูน
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ประเภท
จ ำนวน
ครุภัณฑ์

คิดเป็นร้อยละท้ังหมด
ของครุภัณฑ์

จ ำนวนงบประมำณ
คิดเป็นร้อยละท้ังหมด

ของครุภัณฑ์
หน่วยงำนรับผิดชอบหลัก

                                                                            สรุปจ ำนวนครุภัณฑ์ส ำหรับท่ีไม่ได้ด ำเนินกำรตำมโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน                                                       (แบบ ผ. 07)
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566

องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดล ำพูน

4. ครุภัณฑ์งำนบ้ำนงำนครัว
     - แผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป 1 16.67                 17,000 5.88  ส ำนักปลัดฯ
     - แผนงำนสำธำรณสุข 2 33.33                 51,500 17.82 กองสำธำรณสุข
     - แผนงำนกำรศึกษำ 1 16.67               170,000 58.82 กองกำรศึกษำฯ
     - แผนงำนกำรศำสนำ วัฒนธรรม 
และนันทนำกำร

2 33.33                 50,500 17.48 กองกำรศึกษำฯ

รวม 6 100.00 289,000 100.00
5. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์
     - แผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป 7 33.33               599,446 18.40  ส ำนักปลัดฯ,กองยุทธศำสตร์ฯ
     - แผนงำนกำรศึกษำ 3 14.29               114,400 3.51 กองกำรศึกษำฯ
     - แผนงำนสำธำรณสุข 7 33.33               179,000 5.50 กองสำธำรณสุข
     - แผนงำนกำรศำสนำ วัฒนธรรม 
และนันทนำกำร

1 4.76            1,558,000 47.83 กองกำรศึกษำฯ

     - แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ 3 14.29               806,530 24.76  กองช่ำง
รวม 21 100.00 3,257,376 100.00

6. ครุภัณฑ์โฆษณำและเผยแพร่
     - แผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป 1 33.33               534,000 90.39  กองยุทธศำสตร์ฯ
     - แผนงำนสำธำรณสุข 2 66.67                 56,800 9.61 กองสำธำรณสุข

รวม 3 100.00 590,800 100.00
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ประเภท
จ ำนวน
ครุภัณฑ์

คิดเป็นร้อยละท้ังหมด
ของครุภัณฑ์

จ ำนวนงบประมำณ
คิดเป็นร้อยละท้ังหมด

ของครุภัณฑ์
หน่วยงำนรับผิดชอบหลัก

                                                                            สรุปจ ำนวนครุภัณฑ์ส ำหรับท่ีไม่ได้ด ำเนินกำรตำมโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน                                                       (แบบ ผ. 07)
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566

องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดล ำพูน

7. ครุภัณฑ์สนำม
     - แผนงำนกำรศึกษำ 1 50.00               247,700 41.44  กองกำรศึกษำฯ
     - แผนงำนกำรศำสนำ วัฒนธรรม 
และนันทนำกำร

1 50.00               350,000 58.56  กองกำรศึกษำฯ

รวม 2 100.00 597,700 100.00
8. ครุภัณฑ์กำรเกษตร
     - แผนงำนกำรศึกษำ 1 33.33                 59,000 7.32  กองกำรศึกษำฯ
     - แผนงำนกำรศำสนำ วัฒนธรรม 
และนันทนำกำร

2 66.67               747,395 92.68  กองกำรศึกษำฯ

รวม 3 100.00 806,395 100.00
9. ครุภัณฑ์วิทยำศำสตร์หรือกำรแพทย์
     - แผนงำนสำธำรณสุข 9 100.00               172,000 100.00  กองสำธำรณสุข

รวม 9 100.00 172,000 100.00
10. ครุภัณฑ์กีฬำ
     - แผนงำนกำรศำสนำ วัฒนธรรม 
และนันทนำกำร

1 100.00               500,000 100.00  กองกำรศึกษำฯ

รวม 1 100.00 500,000 100.00
 รวมท้ังหมด 77 100.00 26,189,856 100.00
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บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนนิการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 
(แบบ ผด.02/1) 

 

 



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. ขออนุมัติด ำเนินกำร
และด ำเนินกำรจัดท ำ TOR

6,500 อบจ.ล ำพูน ส ำนักปลัดฯ

2. ด ำเนินกำรจัดซ้ือฯ 
ตำมระเบียบ
3. ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ
และเบิกจ่ำยเงิน
1. ขออนุมัติด ำเนินกำร
และด ำเนินกำรจัดท ำ TOR

10,500 อบจ.ล ำพูน ส ำนักปลัดฯ

2. ด ำเนินกำรจัดซ้ือฯ 
ตำมระเบียบ
3. ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ
และเบิกจ่ำยเงิน
1. ขออนุมัติด ำเนินกำร
และด ำเนินกำรจัดท ำ TOR

10,800 อบจ.ล ำพูน สนง.เลขำฯ

2. ด ำเนินกำรจัดซ้ือฯ 
ตำมระเบียบ
3. ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ
และเบิกจ่ำยเงิน

บัญชีจ ำนวนครุภัณฑ์ส ำหรับท่ีไม่ได้ด ำเนินกำรตำมโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2566

องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดล ำพูน

ล ำดับ
ท่ี

แผนพัฒนำ
ท้องถ่ิน 

หน้ำ/ล ำดับ

ข้อบัญญัติ
 หน้ำ/
ล ำดับ

ครุภัณฑ์ รำยละเอียดของครุภัณฑ์
งบประมำณ

(บำท)
สถำนท่ี

ด ำเนินกำร

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

1 เก้ำอ้ีท ำงำนส ำหรับผู้บริหำร 
จ ำนวน 1 ตัว จัดซ้ือตำมรำคำ
ท้องตลำด เน่ืองจำกเป็นครุภัณฑ์
ท่ีไม่มีก ำหนดไว้ 
ในบัญชีมำตรฐำนครุภัณฑ์

1. ประเภทครุภัณฑ์ส ำนักงำน
          1.1 แผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป

2 - 183 เก้ำอ้ี จ ำนวน 3 ตัว รำคำ
ตัวละ 3,500 บำท จัดซ้ือตำม
รำคำท้องตลำด เน่ืองจำกเป็น
ครุภัณฑ์ท่ีไม่มีก ำหนดไว้ 
ในบัญชีมำตรฐำนครุภัณฑ์

3 - 184 เคร่ืองโทรศัพท์พ้ืนฐำน จ ำนวน 
9 เคร่ือง รำคำ
เคร่ืองละ 1,200 บำท 
จัดซ้ือตำมรำคำท้องตลำด 
เน่ืองจำกเป็นครุภัณฑ์
ท่ีไม่มีก ำหนดไว้ ในบัญชี
มำตรฐำนครุภัณฑ์

182-

แบบ ผด.02/1
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.ล ำดับ
ท่ี

แผนพัฒนำ
ท้องถ่ิน 

หน้ำ/ล ำดับ

ข้อบัญญัติ
 หน้ำ/
ล ำดับ

ครุภัณฑ์ รำยละเอียดของครุภัณฑ์
งบประมำณ

(บำท)
สถำนท่ี

ด ำเนินกำร

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

1. ขออนุมัติด ำเนินกำร
และด ำเนินกำรจัดท ำ TOR

27,200 อบจ.ล ำพูน ส ำนักปลัดฯ

2. ด ำเนินกำรจัดซ้ือฯ 
ตำมระเบียบ
3. ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ
และเบิกจ่ำยเงิน

1. ขออนุมัติด ำเนินกำร
และด ำเนินกำรจัดท ำ TOR

145,200 อบจ.ล ำพูน ส ำนักปลัดฯ

2. ด ำเนินกำรจัดซ้ือฯ 
ตำมระเบียบ
3. ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ
และเบิกจ่ำยเงิน

186 เคร่ืองปรับอำกำศ 
แบบแยกส่วน 
ขนำด 26,000 บีทียู 
พร้อมอุปกรณ์และติดต้ัง 
แบบต้ังพ้ืนหรือแบบแขวน 
จ ำนวน 4 เคร่ือง 
รำคำเคร่ืองละ 36,300 บำท
จัดซ้ือตำมบัญชีรำคำมำตรฐำน
ครุภัณฑ์ ส ำนักงบประมำณ 
ธันวำคม 2564

4

-

- 185 เคร่ืองปรับอำกำศ 
แบบแยกส่วน 
ขนำด 18,000 บีทียู 
พร้อมอุปกรณ์และติดต้ัง 
แบบต้ังพ้ืนหรือแบบแขวน 
จ ำนวน 1 เคร่ือง
จัดซ้ือตำมบัญชีรำคำมำตรฐำน
ครุภัณฑ์ ส ำนักงบประมำณ 
ธันวำคม 2564

5
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.ล ำดับ
ท่ี

แผนพัฒนำ
ท้องถ่ิน 

หน้ำ/ล ำดับ

ข้อบัญญัติ
 หน้ำ/
ล ำดับ

ครุภัณฑ์ รำยละเอียดของครุภัณฑ์
งบประมำณ

(บำท)
สถำนท่ี

ด ำเนินกำร

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

1. ขออนุมัติด ำเนินกำร
และด ำเนินกำรจัดท ำ TOR

455,000 อบจ.ล ำพูน ส ำนักปลัดฯ

2. ด ำเนินกำรจัดซ้ือฯ 
ตำมระเบียบ
3. ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ
และเบิกจ่ำยเงิน

1. ขออนุมัติด ำเนินกำร
และด ำเนินกำรจัดท ำ TOR

544,500 อบจ.ล ำพูน ส ำนักปลัดฯ

2. ด ำเนินกำรจัดซ้ือฯ 
ตำมระเบียบ
3. ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ
และเบิกจ่ำยเงิน

6 - 187 เคร่ืองปรับอำกำศ 
แบบแยกส่วน 
ขนำด 36,000 บีทียู 
พร้อมอุปกรณ์และติดต้ัง 
แบบต้ังพ้ืนหรือแบบแขวน 
จ ำนวน 10 เคร่ือง รำคำเคร่ือง
ละ 45,500 บำท
จัดซ้ือตำมบัญชีรำคำมำตรฐำน
ครุภัณฑ์ ส ำนักงบประมำณ 
ธันวำคม 2564

188 เคร่ืองปรับอำกำศ 
แบบแยกส่วน 
ขนำด 40,000 บีทียู 
พร้อมอุปกรณ์และติดต้ัง 
แบบต้ังพ้ืนหรือแบบแขวน 
จ ำนวน 10 เคร่ือง รำคำเคร่ือง
ละ 45,500 บำท
จัดซ้ือตำมบัญชีรำคำมำตรฐำน
ครุภัณฑ์ ส ำนักงบประมำณ 
ธันวำคม 2564

7 -
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.ล ำดับ
ท่ี

แผนพัฒนำ
ท้องถ่ิน 

หน้ำ/ล ำดับ

ข้อบัญญัติ
 หน้ำ/
ล ำดับ

ครุภัณฑ์ รำยละเอียดของครุภัณฑ์
งบประมำณ

(บำท)
สถำนท่ี

ด ำเนินกำร

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

1. ขออนุมัติด ำเนินกำร
และด ำเนินกำรจัดท ำ TOR

52,000 อบจ.ล ำพูน ส ำนักปลัดฯ

2. ด ำเนินกำรจัดซ้ือฯ 
ตำมระเบียบ
3. ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ
และเบิกจ่ำยเงิน

1. ขออนุมัติด ำเนินกำร
และด ำเนินกำรจัดท ำ TOR

280,000 อบจ.ล ำพูน ส ำนักปลัดฯ

2. ด ำเนินกำรจัดซ้ือฯ 
ตำมระเบียบ
3. ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ
และเบิกจ่ำยเงิน

1. ขออนุมัติด ำเนินกำร
และด ำเนินกำรจัดท ำ TOR

21,000 อบจ.ล ำพูน ส ำนักปลัดฯ

2. ด ำเนินกำรจัดซ้ือฯ 
ตำมระเบียบ
3. ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ
และเบิกจ่ำยเงิน

10 - 191 โต๊ะคอมพิวเตอร์ จ ำนวน 
6 ตัว รำคำตัวละ 3,500 บำท
จัดซ้ือตำมรำคำท้องตลำด 
เน่ืองจำกเป็นครุภัณฑ์ท่ีไม่มี
ก ำหนดไว้ ในบัญชีมำตรฐำน
ครุภัณฑ์

8 - 189 เคร่ืองปรับอำกำศ 
แบบแยกส่วน 
ขนำด 44,000 บีทียู 
พร้อมอุปกรณ์และติดต้ัง 
แบบต้ังพ้ืนหรือแบบแขวน 
จ ำนวน 1 เคร่ือง 
จัดซ้ือตำมบัญชีรำคำมำตรฐำน
ครุภัณฑ์ ส ำนักงบประมำณ 
ธันวำคม 2564

9 - 190 เคร่ืองปรับอำกำศ 
แบบแยกส่วน 
ขนำด 50,000 บีทียู 
พร้อมอุปกรณ์และติดต้ัง 
แบบต้ังพ้ืนหรือแบบแขวน  
จ ำนวน 5 เคร่ือง รำคำเคร่ือง
ละ 56,000 บำท
จัดซ้ือตำมบัญชีรำคำมำตรฐำน
ครุภัณฑ์ ส ำนักงบประมำณ 
ธันวำคม 2564
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.ล ำดับ
ท่ี

แผนพัฒนำ
ท้องถ่ิน 

หน้ำ/ล ำดับ

ข้อบัญญัติ
 หน้ำ/
ล ำดับ

ครุภัณฑ์ รำยละเอียดของครุภัณฑ์
งบประมำณ

(บำท)
สถำนท่ี

ด ำเนินกำร

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

1. ขออนุมัติด ำเนินกำร
และด ำเนินกำรจัดท ำ TOR

27,500 อบจ.ล ำพูน ส ำนักปลัดฯ

2. ด ำเนินกำรจัดซ้ือฯ 
ตำมระเบียบ
3. ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ
และเบิกจ่ำยเงิน
1. ขออนุมัติด ำเนินกำร
และด ำเนินกำรจัดท ำ TOR

236,000 อบจ.ล ำพูน ส ำนักปลัดฯ

2. ด ำเนินกำรจัดซ้ือฯ 
ตำมระเบียบ
3. ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ
และเบิกจ่ำยเงิน
1. ขออนุมัติด ำเนินกำร
และด ำเนินกำรจัดท ำ TOR

11,000 อบจ.ล ำพูน หน่วย
ตรวจสอบ
ภำยใน

2. ด ำเนินกำรจัดซ้ือฯ 
ตำมระเบียบ
3. ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ
และเบิกจ่ำยเงิน

13 1,827,200

11 - 191 โต๊ะท ำงำน จ ำนวน 5 ตัว รำคำ
ตัวละ 5,500 บำท จัดซ้ือตำม
รำคำท้องตลำด เน่ืองจำกเป็น
ครุภัณฑ์ท่ีไม่มีก ำหนดไว้ ในบัญชี
มำตรฐำนครุภัณฑ์

12 - 192 ผ้ำม่ำนพร้อมอุปกรณ์และติดต้ัง 
จัดซ้ือตำมรำคำท้องตลำด 
เน่ืองจำกเป็นครุภัณฑ์ท่ีไม่มี
ก ำหนดไว้ ในบัญชีมำตรฐำน
ครุภัณฑ์

รวม        

13 - 248 โต๊ะวำงคอมพิวเตอร์ จ ำนวน 2 
ตัว รำคำตัวละ 5,500 บำท
จัดซ้ือตำมรำคำท้องตลำด 
เน่ืองจำกเป็นครุภัณฑ์ท่ีไม่มี
ก ำหนดไว้ ในบัญชีมำตรฐำน
ครุภัณฑ์
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.ล ำดับ
ท่ี

แผนพัฒนำ
ท้องถ่ิน 

หน้ำ/ล ำดับ

ข้อบัญญัติ
 หน้ำ/
ล ำดับ

ครุภัณฑ์ รำยละเอียดของครุภัณฑ์
งบประมำณ

(บำท)
สถำนท่ี

ด ำเนินกำร

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

1. ขออนุมัติด ำเนินกำร
และด ำเนินกำรจัดท ำ TOR

267,500 วิทยำลัย
เทคโนโลยี อบจ.

ล ำพูน

กอง
กำรศึกษำฯ

2. ด ำเนินกำรจัดซ้ือฯ 
ตำมระเบียบ
3. ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ
และเบิกจ่ำยเงิน

1 267,500

1. ขออนุมัติด ำเนินกำร
และด ำเนินกำรจัดท ำ TOR

40,000 รพ.สต.บ้ำนปวง กอง
สำธำรณสุข

2. ด ำเนินกำรจัดซ้ือฯ 
ตำมระเบียบ
3. ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ
และเบิกจ่ำยเงิน

รวม        

          1.2 แผนงำนกำรศึกษำ
1 257/1 295/01 เคร่ืองปรับอำกำศ 

แบบแยกส่วน 
ขนำด 48,000 บีทียู 
พร้อมอุปกรณ์และติดต้ัง 
แบบต้ังพ้ืนหรือแบบแขวน  
จ ำนวน 5 เคร่ือง 
รำคำเคร่ืองละ 53,500 บำท
จัดซ้ือตำมบัญชีรำคำมำตรฐำน
ครุภัณฑ์ ส ำนักงบประมำณ 
ธันวำคม 2564

          1.3 แผนงำนสำธำรณสุข
1 เพ่ิมเติม

คร้ังท่ี 
1/2565 

35/6

313 เก้ำอ้ีแถว 4 ท่ีน่ัง จ ำนวน 8 ตัว 
รำคำตัวละ 5,000 บำท จัดซ้ือ
ตำมรำคำท้องตลำด เน่ืองจำก
เป็นครุภัณฑ์ท่ีไม่มีก ำหนดไว้ ใน
บัญชีมำตรฐำนครุภัณฑ์
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.ล ำดับ
ท่ี

แผนพัฒนำ
ท้องถ่ิน 

หน้ำ/ล ำดับ

ข้อบัญญัติ
 หน้ำ/
ล ำดับ

ครุภัณฑ์ รำยละเอียดของครุภัณฑ์
งบประมำณ

(บำท)
สถำนท่ี

ด ำเนินกำร

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

1. ขออนุมัติด ำเนินกำร
และด ำเนินกำรจัดท ำ TOR

10,000 รพ.สต.บ้ำนปวง กอง
สำธำรณสุข

2. ด ำเนินกำรจัดซ้ือฯ 
ตำมระเบียบ
3. ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ
และเบิกจ่ำยเงิน

2 50,000

1. ขออนุมัติด ำเนินกำร
และด ำเนินกำรจัดท ำ TOR

3,750 สนำมกีฬำกลำง
อบจ.ล ำพูน

กอง
กำรศึกษำฯ

2. ด ำเนินกำรจัดซ้ือฯ 
ตำมระเบียบ
3. ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ
และเบิกจ่ำยเงิน

1 3,750
17 2,148,450

          1.4 แผนงำนกำรศำสนำ วัฒนธรรม และนันทนำกำร
1 259/7 356 พัดลมดูดอำกำศแบบโคจร 16 

น้ิว พร้อมติดต้ัง จ ำนวน 3 เคร่ือง
 รำคำเคร่ืองละ 1,250 บำท 
จัดซ้ือตำมรำคำท้องตลำด 
เน่ืองจำกเป็นครุภัณฑ์ท่ีไม่มี
ก ำหนดไว้ ในบัญชีมำตรฐำน
ครุภัณฑ์

รวม        
รวม        

รวม        

2 เพ่ิมเติม
คร้ังท่ี 

1/2565 
35/5

314 โต๊ะท ำงำนพร้อมเก้ำอ้ีส ำหรับ
เจ้ำหน้ำท่ี จ ำนวน 4 ชุด รำคำ
ชุดละ 2,500 บำท จัดซ้ือตำม
รำคำท้องตลำด เน่ืองจำกเป็น
ครุภัณฑ์ท่ีไม่มีก ำหนดไว้ ในบัญชี
มำตรฐำนครุภัณฑ์
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.ล ำดับ
ท่ี

แผนพัฒนำ
ท้องถ่ิน 

หน้ำ/ล ำดับ

ข้อบัญญัติ
 หน้ำ/
ล ำดับ

ครุภัณฑ์ รำยละเอียดของครุภัณฑ์
งบประมำณ

(บำท)
สถำนท่ี

ด ำเนินกำร

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

       
   - 

2.1 แผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป
1. ขออนุมัติด ำเนินกำร
และด ำเนินกำรจัดท ำ TOR

2,000,000 อบจ.ล ำพูน ส ำนักปลัดฯ

2. ด ำเนินกำรจัดซ้ือฯ 
ตำมระเบียบ
3. ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ
และเบิกจ่ำยเงิน

1. ขออนุมัติด ำเนินกำร
และด ำเนินกำรจัดท ำ TOR

879,000 อบจ.ล ำพูน ส ำนักปลัดฯ

2. ด ำเนินกำรจัดซ้ือฯ 
ตำมระเบียบ
3. ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ
และเบิกจ่ำยเงิน

1. ขออนุมัติด ำเนินกำร
และด ำเนินกำรจัดท ำ TOR

3,328,000 อบจ.ล ำพูน ส ำนักปลัดฯ

2. ด ำเนินกำรจัดซ้ือฯ 
ตำมระเบียบ
3. ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ
และเบิกจ่ำยเงิน

3 6,207,000รวม        

2. ประเภทครุภัณฑ์ยำนพำหนะและขนส่ง

1 - 193 รถบรรทุก (ดีเซล) ขนำด 
1 ตัน แบบดับเบ้ิลแค็บ จ ำนวน 
2 คัน รำคำคันละ 
1,000,000 บำท 
ตำมรำคำกลำงและคุณลักษณะ
พ้ืนฐำนในบัญชีรำคำมำตรฐำน
ครุภัณฑ์ ส ำนักงบประมำณ

2 - 194 รถบรรทุก (ดีเซล) ขนำด 1 ตัน 
แบบมีช่องว่ำงด้ำนหลังคนขับ 
(Cab) จ ำนวน 1 คัน 
ตำมรำคำกลำงและคุณลักษณะ
พ้ืนฐำนในบัญชีรำคำมำตรฐำน
ครุภัณฑ์ ส ำนักงบประมำณ

3 - 195 รถยนต์ตรวจกำรณ์ เคร่ืองยนต์
ดีเซล ขับเคล่ือน 4 ล้อ จ ำนวน 
2 คัน รำคำคันละ 
1,664,000 บำท ตำมรำคำ
กลำงและคุณลักษณะพ้ืนฐำนใน
บัญชีรำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์ 
ส ำนักงบประมำณ
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.ล ำดับ
ท่ี

แผนพัฒนำ
ท้องถ่ิน 

หน้ำ/ล ำดับ

ข้อบัญญัติ
 หน้ำ/
ล ำดับ

ครุภัณฑ์ รำยละเอียดของครุภัณฑ์
งบประมำณ

(บำท)
สถำนท่ี

ด ำเนินกำร

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

       
   - 

2.2 แผนงำนกำรศึกษำ
1. ขออนุมัติด ำเนินกำร
และด ำเนินกำรจัดท ำ TOR

1,000,000 อบจ.ล ำพูน กอง
กำรศึกษำฯ

2. ด ำเนินกำรจัดซ้ือฯ 
ตำมระเบียบ
3. ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ
และเบิกจ่ำยเงิน

รวม 1 1,000,000
       
   - 

2.3 แผนงำนสำธำรณสุข
1. ขออนุมัติด ำเนินกำร
และด ำเนินกำรจัดท ำ TOR

30,000 รพ.สต.บ้ำนปวง กอง
สำธำรณสุข

2. ด ำเนินกำรจัดซ้ือฯ 
ตำมระเบียบ
3. ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ
และเบิกจ่ำยเงิน

รวม 1 30,000
2.4 แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ

1. ขออนุมัติด ำเนินกำร
และด ำเนินกำรจัดท ำ TOR

35,900 อบจ.ล ำพูน กองช่ำง

2. ด ำเนินกำรจัดซ้ือฯ 
ตำมระเบียบ
3. ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ
และเบิกจ่ำยเงิน

รวม 1 35,900
6 7,272,900

1 - 389 หลังคำรถบรรทุก ขนำด 
1 ตัน จ ำนวน 1 หลัง 
ตำมรำคำกลำงและคุณลักษณะ
พ้ืนฐำนในบัญชีรำคำมำตรฐำน
ครุภัณฑ์ ส ำนักงบประมำณ

267 รถบรรทุก (ดีเซล) ขนำด 
1 ตัน แบบดับเบ้ิลแค็บ จ ำนวน 
1 คัน 
ตำมรำคำกลำงและคุณลักษณะ
พ้ืนฐำนในบัญชีรำคำมำตรฐำน
ครุภัณฑ์ ส ำนักงบประมำณ

รวม        

1 -

1 เพ่ิมเติม
คร้ังท่ี 

1/2565 
38/13

315 รถจักรยำนไฟฟ้ำสำมล้อ ขนำด 
500 วัตต์ จ ำนวน 1 คัน จัดซ้ือ
ตำมรำคำท้องตลำด เน่ืองจำก
เป็นครุภัณฑ์ท่ีไม่มีก ำหนดไว้ ใน
บัญชีมำตรฐำนครุภัณฑ์
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.ล ำดับ
ท่ี

แผนพัฒนำ
ท้องถ่ิน 

หน้ำ/ล ำดับ

ข้อบัญญัติ
 หน้ำ/
ล ำดับ

ครุภัณฑ์ รำยละเอียดของครุภัณฑ์
งบประมำณ

(บำท)
สถำนท่ี

ด ำเนินกำร

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

       
   - 

3.1 แผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป
1. ขออนุมัติด ำเนินกำร
และด ำเนินกำรจัดท ำ TOR

295,855 อบจ.ล ำพูน ส ำนักปลัดฯ

2. ด ำเนินกำรจัดซ้ือฯ 
ตำมระเบียบ
3. ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ
และเบิกจ่ำยเงิน

1. ขออนุมัติด ำเนินกำร
และด ำเนินกำรจัดท ำ TOR

9,630 อบจ.ล ำพูน ส ำนักปลัดฯ

2. ด ำเนินกำรจัดซ้ือฯ 
ตำมระเบียบ
3. ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ
และเบิกจ่ำยเงิน

รวม 2 305,485
       
   - 

3.2 แผนงำนสำธำรณสุข
1. ขออนุมัติด ำเนินกำร
และด ำเนินกำรจัดท ำ TOR

12,000 รพ.สต.บ้ำนปวง กอง
สำธำรณสุข

2. ด ำเนินกำรจัดซ้ือฯ 
ตำมระเบียบ
3. ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ
และเบิกจ่ำยเงิน

รวม 1 12,000

1 - 196 เคร่ืองกระจำยเสียง
ประชำสัมพันธ์ 
(ล ำโพงชนิดกลมติดเพดำน) 
ท้ังระบบ พร้อมอุปกรณ์
และติดต้ัง จัดซ้ือตำมรำคำ
ท้องตลำด เน่ืองจำกเป็นครุภัณฑ์
ท่ีไม่มีก ำหนดไว้ ในบัญชี
มำตรฐำนครุภัณฑ์

1 เพ่ิมเติม
คร้ังท่ี 

1/2565 
39/15

316 ตู้ล ำโพงเคล่ือนท่ี จ ำนวน 1 
เคร่ือง ส ำหรับใช้ในกำร
ปฏิบัติงำนในโรงพยำบำลส่งเสริม
สุขภำพต ำบลบ้ำนปวง จัดซ้ือตำม
รำคำท้องตลำด เน่ืองจำกเป็น
ครุภัณฑ์ท่ีไม่มีก ำหนดไว้ ในบัญชี
มำตรฐำนครุภัณฑ์

2 - 197 เคร่ืองขยำยเสียงไร้สำย
แบบห้ิว จ ำนวน 2 เคร่ือง รำคำ
เคร่ืองละ 4,815 บำท จัดซ้ือ
ตำมรำคำท้องตลำด เน่ืองจำก
เป็นครุภัณฑ์ท่ีไม่มีก ำหนดไว้ ใน
บัญชีมำตรฐำนครุภัณฑ์

3. ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้ำและวิทยุ
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.ล ำดับ
ท่ี

แผนพัฒนำ
ท้องถ่ิน 

หน้ำ/ล ำดับ

ข้อบัญญัติ
 หน้ำ/
ล ำดับ

ครุภัณฑ์ รำยละเอียดของครุภัณฑ์
งบประมำณ

(บำท)
สถำนท่ี

ด ำเนินกำร

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

       
   - 

3.3 แผนงำนกำรศำสนำ วัฒนธรรม และนันทนำกำร
1. ขออนุมัติด ำเนินกำร
และด ำเนินกำรจัดท ำ TOR

1,417,750 สนำมกีฬำกลำง
อบจ.ล ำพูน

กอง
กำรศึกษำฯ

2. ด ำเนินกำรจัดซ้ือฯ 
ตำมระเบียบ
3. ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ
และเบิกจ่ำยเงิน

รวม 1 1,417,750
       
   - 

3.4 แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ
1. ขออนุมัติด ำเนินกำร
และด ำเนินกำรจัดท ำ TOR

2,520,000 กองช่ำง

2. ด ำเนินกำรจัดซ้ือฯ 
ตำมระเบียบ
3. ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ
และเบิกจ่ำยเงิน

1. ขออนุมัติด ำเนินกำร
และด ำเนินกำรจัดท ำ TOR

2,100,000 กองช่ำง

2. ด ำเนินกำรจัดซ้ือฯ 
ตำมระเบียบ
3. ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ
และเบิกจ่ำยเงิน

1 แก้ไขคร้ังท่ี
 2/2565 

13/3

357 ระบบเคร่ืองเสียงบนอัฒจันทร์
พร้อมติดต้ัง จ ำนวน 1 ชุด จัดซ้ือ
ตำมรำคำท้องตลำด เน่ืองจำก
เป็นครุภัณฑ์ท่ีไม่มีก ำหนดไว้ ใน
บัญชีมำตรฐำนครุภัณฑ์

ถนนสำยทำง
เลียบรำงรถไฟ
เชียงใหม่ - 
ล ำพูน อ ำเภอ
เมืองล ำพูน 
จังหวัดล ำพูน 
(ถนนถ่ำยโอนฯ)

ถนนสำยทำง 
ลพ.ถ 10014 
สำยบ้ำนน้ ำพุ 
-บ้ำนหนอง
หล่ม ต ำบล
ป่ำสัก อ ำเภอ
เมืองล ำพูน 
จังหวัดล ำพูน 
(ถนนถ่ำยโอนฯ)

1 เพ่ิมเติม 
คร้ังท่ี 

1/2565 
46/32

389 โคมไฟถนนพลังงำนแสงอำทิตย์
แบบประกอบ
ในชุดเดียวกัน แบบเสำก่ิงเด่ียว 
พร้อมติดต้ัง จ ำนวน 
36 ชุดๆ ละ 70,000 บำท 
ครุภัณฑ์ตำมบัญชีนวัตกรรมไทย 
โดยส ำนักงบประมำณ ฉบับ
เพ่ิมเติม มิถุนำยน 2563

2  269/27 390 โคมไฟถนนพลังงำนแสงอำทิตย์
แบบประกอบ
ในชุดเดียวกัน แบบเสำก่ิงเด่ียว 
พร้อมติดต้ัง จ ำนวน 
30 ชุดๆ ละ 70,000 บำท 
ครุภัณฑ์ตำมบัญชีนวัตกรรมไทย 
โดยส ำนักงบประมำณ ฉบับ
เพ่ิมเติม มิถุนำยน 2563
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.ล ำดับ
ท่ี

แผนพัฒนำ
ท้องถ่ิน 

หน้ำ/ล ำดับ

ข้อบัญญัติ
 หน้ำ/
ล ำดับ

ครุภัณฑ์ รำยละเอียดของครุภัณฑ์
งบประมำณ

(บำท)
สถำนท่ี

ด ำเนินกำร

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

1. ขออนุมัติด ำเนินกำร
และด ำเนินกำรจัดท ำ TOR

1,400,000 กองช่ำง

2. ด ำเนินกำรจัดซ้ือฯ 
ตำมระเบียบ
3. ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ
และเบิกจ่ำยเงิน

1. ขออนุมัติด ำเนินกำร
และด ำเนินกำรจัดท ำ TOR

1,750,000 กองช่ำง

2. ด ำเนินกำรจัดซ้ือฯ 
ตำมระเบียบ
3. ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ
และเบิกจ่ำยเงิน

4 แก้ไข คร้ังท่ี
 2/2565 

15/5

390 โคมไฟถนนพลังงำนแสงอำทิตย์
แบบประกอบ
ในชุดเดียวกัน แบบเสำก่ิงเด่ียว 
พร้อมติดต้ัง จ ำนวน 
25 ชุดๆ ละ 70,000 บำท 
ครุภัณฑ์ตำมบัญชีนวัตกรรมไทย 
โดยส ำนักงบประมำณ ฉบับ
เพ่ิมเติม มิถุนำยน 2563

เหมืองล้ี 
ต ำบลล้ี 
อ ำเภอล้ี จังหวัด
ล ำพูน

3 แก้ไข คร้ังท่ี
 2/2565 

14/4

390 โคมไฟถนนพลังงำนแสงอำทิตย์
แบบประกอบ
ในชุดเดียวกัน แบบเสำก่ิงเด่ียว 
พร้อมติดต้ัง จ ำนวน 
20 ชุดๆ ละ 70,000 บำท 
ครุภัณฑ์ตำมบัญชีนวัตกรรมไทย 
โดยส ำนักงบประมำณ ฉบับ
เพ่ิมเติม มิถุนำยน 2563

ถนนสำยทำง 
ลพ.ถ 10011 
แยก ทล.116 -
 บ้ำนถ้ ำหนอง
หนำม ต ำบลป่ำ
สัก อ ำเภอเมือง
ล ำพูน 
จังหวัดล ำพูน 
(ถนนถ่ำยโอนฯ)
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.ล ำดับ
ท่ี

แผนพัฒนำ
ท้องถ่ิน 

หน้ำ/ล ำดับ

ข้อบัญญัติ
 หน้ำ/
ล ำดับ

ครุภัณฑ์ รำยละเอียดของครุภัณฑ์
งบประมำณ

(บำท)
สถำนท่ี

ด ำเนินกำร

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

1. ขออนุมัติด ำเนินกำร
และด ำเนินกำรจัดท ำ TOR

1,050,000 กองช่ำง

2. ด ำเนินกำรจัดซ้ือฯ 
ตำมระเบียบ
3. ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ
และเบิกจ่ำยเงิน

รวม 5 8,820,000
9 10,555,235

       
   - 

4.1 แผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป
1. ขออนุมัติด ำเนินกำร
และด ำเนินกำรจัดท ำ TOR

17,000 อบจ.ล ำพูน ส ำนักปลัดฯ

2. ด ำเนินกำรจัดซ้ือฯ 
ตำมระเบียบ
3. ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ
และเบิกจ่ำยเงิน

1 17,000

5 เพ่ิมเติม 
คร้ังท่ี 

1/2565 
46/33

391 โคมไฟถนนพลังงำนแสงอำทิตย์
แบบประกอบ
ในชุดเดียวกัน แบบเสำก่ิงเด่ียว 
พร้อมติดต้ัง จ ำนวน 
15 ชุดๆ ละ 70,000 บำท 
ครุภัณฑ์ตำมบัญชีนวัตกรรมไทย 
โดยส ำนักงบประมำณ ฉบับ
เพ่ิมเติม มิถุนำยน 2563

ถนนสำยทำง 
ลพ.ถ 10020
สำยบ้ำนสันห้ำง
เสือ - เวียง
หนองล่อง 
บริเวณบ้ำนห้วย
อ้อ - บ้ำนป่ำ
รกฟ้ำ ต ำบลน้ ำ
ดิบ อ ำเภอป่ำ
ซำง จังหวัด
ล ำพูน (ถนนถ่ำย

4. ประเภทครุภัณฑ์งำนบ้ำนงำนครัว
รวม        

1 - 198 ตู้เย็น ขนำด 7 คิวบิกฟุต 
จ ำนวน 2 เคร่ือง รำคำเคร่ือง
ละ 8,500 บำท ตำมรำคำกลำง
และคุณลักษณะพ้ืนฐำนในบัญชี
รำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์ ส ำนัก
งบประมำณ 

รวม        
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.ล ำดับ
ท่ี

แผนพัฒนำ
ท้องถ่ิน 

หน้ำ/ล ำดับ

ข้อบัญญัติ
 หน้ำ/
ล ำดับ

ครุภัณฑ์ รำยละเอียดของครุภัณฑ์
งบประมำณ

(บำท)
สถำนท่ี

ด ำเนินกำร

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

       
   - 

4.2 แผนงำนสำธำรณสุข
1. ขออนุมัติด ำเนินกำร
และด ำเนินกำรจัดท ำ TOR

42,000 รพ.สต.บ้ำนปวง กอง
สำธำรณสุข

2. ด ำเนินกำรจัดซ้ือฯ 
ตำมระเบียบ
3. ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ
และเบิกจ่ำยเงิน
1. ขออนุมัติด ำเนินกำร
และด ำเนินกำรจัดท ำ TOR

9,500 รพ.สต.บ้ำนปวง กอง
สำธำรณสุข

2. ด ำเนินกำรจัดซ้ือฯ 
ตำมระเบียบ
3. ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ
และเบิกจ่ำยเงิน

2 51,500
       
   - 

4.3 แผนงำนกำรศึกษำ
1. ขออนุมัติด ำเนินกำร
และด ำเนินกำรจัดท ำ TOR

170,000 รร.อบจ.ล ำพูน 
นำทรำย

กอง
กำรศึกษำฯ

2. ด ำเนินกำรจัดซ้ือฯ 
ตำมระเบียบ
3. ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ
และเบิกจ่ำยเงิน

1 170,000

1 258/3 290 เคร่ืองตัดหญ้ำแบบน่ังขับ 
จ ำนวน 1 เคร่ือง  ตำมรำคำ
กลำงและคุณลักษณะพ้ืนฐำนใน
บัญชีรำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์ 
ส ำนักงบประมำณ

รวม        

รวม        

2 เพ่ิมเติม
คร้ังท่ี 

1/2565 
44/27

328 เคร่ืองตัดหญ้ำ แบบข้อแข็ง 
จ ำนวน 1 เคร่ือง ตำมรำคำกลำง
และคุณลักษณะพ้ืนฐำนในบัญชี
รำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์ ส ำนัก
งบประมำณ

1 เพ่ิมเติม
คร้ังท่ี 

1/2565 
44/27

327 เคร่ืองซักผ้ำปรำศจำกเช้ือ จ ำนวน
 1 เคร่ือง จัดซ้ือตำมรำคำ
ท้องตลำด เน่ืองจำกเป็นครุภัณฑ์
ท่ีไม่มีก ำหนดไว้ ในบัญชี
มำตรฐำนครุภัณฑ์
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.ล ำดับ
ท่ี

แผนพัฒนำ
ท้องถ่ิน 

หน้ำ/ล ำดับ

ข้อบัญญัติ
 หน้ำ/
ล ำดับ

ครุภัณฑ์ รำยละเอียดของครุภัณฑ์
งบประมำณ

(บำท)
สถำนท่ี

ด ำเนินกำร

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

       
   - 

4.4 แผนงำนกำรศำสนำ วัฒนธรรม และนันทนำกำร
1. ขออนุมัติด ำเนินกำร
และด ำเนินกำรจัดท ำ TOR

22,000 สนำมกีฬำกลำง
อบจ.ล ำพูน

กอง
กำรศึกษำฯ

2. ด ำเนินกำรจัดซ้ือฯ 
ตำมระเบียบ
3. ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ
และเบิกจ่ำยเงิน
1. ขออนุมัติด ำเนินกำร
และด ำเนินกำรจัดท ำ TOR

28,500 สนำมกีฬำกลำง
อบจ.ล ำพูน

กอง
กำรศึกษำฯ

2. ด ำเนินกำรจัดซ้ือฯ 
ตำมระเบียบ
3. ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ
และเบิกจ่ำยเงิน

รวม 2 50,500
6 289,000

1 261/11 358 เคร่ืองตัดแต่งพุ่มไม้ ขนำด 22 
น้ิว จ ำนวน 2 เคร่ือง รำคำเคร่ือง
ละ 11,000 บำท ตำมรำคำ
กลำงและคุณลักษณะพ้ืนฐำนใน
บัญชีรำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์ 
ส ำนักงบประมำณ

2 เพ่ิมเติม 
คร้ังท่ี

1/2565 
31/3

359 เคร่ืองตัดหญ้ำแบบข้อแข็ง 
จ ำนวน 3 เคร่ือง รำคำ
เคร่ืองละ 9,500 บำท 
ตำมรำคำกลำงและคุณลักษณะ
พ้ืนฐำนในบัญชีรำคำมำตรฐำน
ครุภัณฑ์ ส ำนักงบประมำณ

รวมครุภัณฑ์งำนบ้ำนงำนครัว     
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.ล ำดับ
ท่ี

แผนพัฒนำ
ท้องถ่ิน 

หน้ำ/ล ำดับ

ข้อบัญญัติ
 หน้ำ/
ล ำดับ

ครุภัณฑ์ รำยละเอียดของครุภัณฑ์
งบประมำณ

(บำท)
สถำนท่ี

ด ำเนินกำร

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

       
   - 

5.1 แผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป
1. ขออนุมัติด ำเนินกำร
และด ำเนินกำรจัดท ำ TOR

85,000 อบจ.ล ำพูน ส ำนักปลัดฯ

2. ด ำเนินกำรจัดซ้ือฯ 
ตำมระเบียบ
3. ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ
และเบิกจ่ำยเงิน

1. ขออนุมัติด ำเนินกำร
และด ำเนินกำรจัดท ำ TOR

32,000 อบจ.ล ำพูน ส ำนักปลัดฯ

2. ด ำเนินกำรจัดซ้ือฯ 
ตำมระเบียบ
3. ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ
และเบิกจ่ำยเงิน

2 - 200 เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก
ส ำหรับงำนส ำนักงำน จ ำนวน 2 
เคร่ือง รำคำเคร่ืองละ 16,000 
บำท รำยละเอียดตำมเกณฑ์
รำคำกลำงและคุณลักษณะ
พ้ืนฐำนกำรจัดหำอุปกรณ์และ
ระบบคอมพิวเตอร์ 
ของกระทรวงดิจิทัล
เพ่ือเศรษฐกิจและสังคม

5. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

1 - 199 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส ำหรับงำน
ส ำนักงำน จ ำนวน 
5 เคร่ือง รำคำเคร่ืองละ 
17,000 บำท รำยละเอียดตำม
เกณฑ์รำคำกลำงและ
คุณลักษณะพ้ืนฐำนกำรจัดหำ
อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ 
ของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือ
เศรษฐกิจและสังคม
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.ล ำดับ
ท่ี

แผนพัฒนำ
ท้องถ่ิน 

หน้ำ/ล ำดับ

ข้อบัญญัติ
 หน้ำ/
ล ำดับ

ครุภัณฑ์ รำยละเอียดของครุภัณฑ์
งบประมำณ

(บำท)
สถำนท่ี

ด ำเนินกำร

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

1. ขออนุมัติด ำเนินกำร
และด ำเนินกำรจัดท ำ TOR

12,500    อบจ.ล ำพูน ส ำนักปลัดฯ

2. ด ำเนินกำรจัดซ้ือฯ 
ตำมระเบียบ
3. ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ
และเบิกจ่ำยเงิน

1. ขออนุมัติด ำเนินกำร
และด ำเนินกำรจัดท ำ TOR

361,446 อบจ.ล ำพูน ส ำนักปลัดฯ

2. ด ำเนินกำรจัดซ้ือฯ 
ตำมระเบียบ
3. ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ
และเบิกจ่ำยเงิน
1. ขออนุมัติด ำเนินกำร
และด ำเนินกำรจัดท ำ TOR

66,000 อบจ.ล ำพูน กอง
ยุทธศำสตร์ฯ

2. ด ำเนินกำรจัดซ้ือฯ 
ตำมระเบียบ
3. ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ
และเบิกจ่ำยเงิน

3 - 201 เคร่ืองส ำรองไฟฟ้ำ ขนำด 800 
VA จ ำนวน 5 เคร่ือง รำคำเคร่ือง
ละ 2,500 บำท รำยละเอียด
ตำมเกณฑ์รำคำกลำงและ
คุณลักษณะพ้ืนฐำนกำรจัดหำ
อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ 
ของกระทรวงดิจิทัล
เพ่ือเศรษฐกิจและสังคม

5 - 215 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ส ำหรับงำน
ประมวลผล แบบท่ี 1  จ ำนวน 
3 เคร่ือง รำคำเคร่ืองละ 
22,000 บำท รำยละเอียดตำม
เกณฑ์รำคำกลำงและ
คุณลักษณะพ้ืนฐำนกำรจัดหำ
อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ 
ของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือ
เศรษฐกิจและสังคม

4 - 202 ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด 
พร้อมอุปกรณ์และติดต้ัง จัดซ้ือ
ตำมรำคำท้องตลำด เน่ืองจำก
เป็นครุภัณฑ์ท่ีไม่มีก ำหนดไว้ ใน
บัญชีมำตรฐำนครุภัณฑ์
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.ล ำดับ
ท่ี

แผนพัฒนำ
ท้องถ่ิน 

หน้ำ/ล ำดับ

ข้อบัญญัติ
 หน้ำ/
ล ำดับ

ครุภัณฑ์ รำยละเอียดของครุภัณฑ์
งบประมำณ

(บำท)
สถำนท่ี

ด ำเนินกำร

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

1. ขออนุมัติด ำเนินกำร
และด ำเนินกำรจัดท ำ TOR

30,000 อบจ.ล ำพูน กอง
ยุทธศำสตร์ฯ

2. ด ำเนินกำรจัดซ้ือฯ 
ตำมระเบียบ
3. ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ
และเบิกจ่ำยเงิน

1. ขออนุมัติด ำเนินกำร
และด ำเนินกำรจัดท ำ TOR

12,500 อบจ.ล ำพูน กอง
ยุทธศำสตร์ฯ

2. ด ำเนินกำรจัดซ้ือฯ 
ตำมระเบียบ
3. ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ
และเบิกจ่ำยเงิน

7 599,446รวม        

7 - 218 เคร่ืองส ำรองไฟฟ้ำ ขนำด 800 
VA จ ำนวน 5 เคร่ือง รำคำเคร่ือง
ละ 2,500 บำท รำยละเอียด
ตำมเกณฑ์รำคำกลำงและ
คุณลักษณะพ้ืนฐำนกำรจัดหำ
อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ 
ของกระทรวงดิจิทัล
เพ่ือเศรษฐกิจและสังคม

6 - 216 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ส ำหรับงำน
ประมวลผล แบบท่ี 2  จ ำนวน 
1 เคร่ือง  รำยละเอียดตำมเกณฑ์
รำคำกลำงและคุณลักษณะ
พ้ืนฐำนกำรจัดหำอุปกรณ์และ
ระบบคอมพิวเตอร์ 
ของกระทรวงดิจิทัล
เพ่ือเศรษฐกิจและสังคม
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.ล ำดับ
ท่ี

แผนพัฒนำ
ท้องถ่ิน 

หน้ำ/ล ำดับ

ข้อบัญญัติ
 หน้ำ/
ล ำดับ

ครุภัณฑ์ รำยละเอียดของครุภัณฑ์
งบประมำณ

(บำท)
สถำนท่ี

ด ำเนินกำร

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

       
   - 

5.2 แผนงำนกำรศึกษำ
1. ขออนุมัติด ำเนินกำร
และด ำเนินกำรจัดท ำ TOR

44,000 อบจ.ล ำพูน กอง
กำรศึกษำฯ

2. ด ำเนินกำรจัดซ้ือฯ 
ตำมระเบียบ
3. ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ
และเบิกจ่ำยเงิน

1. ขออนุมัติด ำเนินกำร
และด ำเนินกำรจัดท ำ TOR

60,000 อบจ.ล ำพูน กอง
กำรศึกษำฯ

2. ด ำเนินกำรจัดซ้ือฯ 
ตำมระเบียบ
3. ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ
และเบิกจ่ำยเงิน

1 - 268 เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก
ส ำหรับงำนส ำนักงำน จ ำนวน 2 
เคร่ือง รำคำเคร่ืองละ 22,000 
บำท รำยละเอียดตำมเกณฑ์
รำคำกลำงและคุณลักษณะ
พ้ืนฐำนกำรจัดหำอุปกรณ์และ
ระบบคอมพิวเตอร์ 
ของกระทรวงดิจิทัล
เพ่ือเศรษฐกิจและสังคม

- 269 เคร่ืองพิมพ์ Multifunction 
แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ัง
ถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank 
Printer) จ ำนวน 8 เคร่ือง รำคำ
เคร่ืองละ 7,500 บำท
รำยละเอียดตำมเกณฑ์
รำคำกลำงและคุณลักษณะ
พ้ืนฐำนกำรจัดหำอุปกรณ์และ
ระบบคอมพิวเตอร์ 
ของกระทรวงดิจิทัล
เพ่ือเศรษฐกิจและสังคม

2
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.ล ำดับ
ท่ี

แผนพัฒนำ
ท้องถ่ิน 

หน้ำ/ล ำดับ

ข้อบัญญัติ
 หน้ำ/
ล ำดับ

ครุภัณฑ์ รำยละเอียดของครุภัณฑ์
งบประมำณ

(บำท)
สถำนท่ี

ด ำเนินกำร

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

1. ขออนุมัติด ำเนินกำร
และด ำเนินกำรจัดท ำ TOR

10,400 อบจ.ล ำพูน กอง
กำรศึกษำฯ

2. ด ำเนินกำรจัดซ้ือฯ 
ตำมระเบียบ
3. ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ
และเบิกจ่ำยเงิน

รวม 3 114,400
       
   - 

5.3 แผนงำนสำธำรณสุข
1. ขออนุมัติด ำเนินกำร
และด ำเนินกำรจัดท ำ TOR

55,000 อบจ.ล ำพูน กอง
สำธำรณสุข

2. ด ำเนินกำรจัดซ้ือฯ 
ตำมระเบียบ
3. ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ
และเบิกจ่ำยเงิน

3 - 270 เคร่ืองพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED 
ขำวด ำ (18 หน้ำ/นำที) จ ำนวน 
4 เคร่ือง 
รำคำเคร่ืองละ 2,600 บำท
รำยละเอียดตำมเกณฑ์
รำคำกลำงและคุณลักษณะ
พ้ืนฐำนกำรจัดหำอุปกรณ์และ
ระบบคอมพิวเตอร์ 
ของกระทรวงดิจิทัล
เพ่ือเศรษฐกิจและสังคม

1 - 308 เคร่ืองส ำรองไฟฟ้ำ ขนำด 2 kVA
 จ ำนวน 5 เคร่ือง รำคำเคร่ืองละ
 11,000 บำทรำยละเอียดตำม
เกณฑ์รำคำกลำงและ
คุณลักษณะพ้ืนฐำนกำรจัดหำ
อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ 
ของกระทรวงดิจิทัล
เพ่ือเศรษฐกิจและสังคม
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.ล ำดับ
ท่ี

แผนพัฒนำ
ท้องถ่ิน 

หน้ำ/ล ำดับ

ข้อบัญญัติ
 หน้ำ/
ล ำดับ

ครุภัณฑ์ รำยละเอียดของครุภัณฑ์
งบประมำณ

(บำท)
สถำนท่ี

ด ำเนินกำร

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

1. ขออนุมัติด ำเนินกำร
และด ำเนินกำรจัดท ำ TOR

22,000 รพ.สต.
บ้ำนดงหลวง

กอง
สำธำรณสุข

2. ด ำเนินกำรจัดซ้ือฯ 
ตำมระเบียบ
3. ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ
และเบิกจ่ำยเงิน

1. ขออนุมัติด ำเนินกำร
และด ำเนินกำรจัดท ำ TOR

22,000 รพ.สต.บ้ำนปวง กอง
สำธำรณสุข

2. ด ำเนินกำรจัดซ้ือฯ 
ตำมระเบียบ
3. ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ
และเบิกจ่ำยเงิน

เพ่ิมเติม 
คร้ังท่ี 

1/2565 
37/11

330 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ส ำหรับงำน
ประมวลผล แบบท่ี 1  จ ำนวน 
1 เคร่ือง รำยละเอียดตำมเกณฑ์
รำคำกลำงและคุณลักษณะ
พ้ืนฐำนกำรจัดหำอุปกรณ์และ
ระบบคอมพิวเตอร์ 
ของกระทรวงดิจิทัล
เพ่ือเศรษฐกิจและสังคม

3

2 เพ่ิมเติม 
คร้ังท่ี 

1/2565 
35/7

329 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ส ำหรับงำน
ประมวลผล แบบท่ี 1  จ ำนวน 
1 เคร่ือง รำยละเอียดตำมเกณฑ์
รำคำกลำงและคุณลักษณะ
พ้ืนฐำนกำรจัดหำอุปกรณ์และ
ระบบคอมพิวเตอร์ 
ของกระทรวงดิจิทัล
เพ่ือเศรษฐกิจและสังคม
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.ล ำดับ
ท่ี

แผนพัฒนำ
ท้องถ่ิน 

หน้ำ/ล ำดับ

ข้อบัญญัติ
 หน้ำ/
ล ำดับ

ครุภัณฑ์ รำยละเอียดของครุภัณฑ์
งบประมำณ

(บำท)
สถำนท่ี

ด ำเนินกำร

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

1. ขออนุมัติด ำเนินกำร
และด ำเนินกำรจัดท ำ TOR

22,000 รพ.สต.วังผำง กอง
สำธำรณสุข

2. ด ำเนินกำรจัดซ้ือฯ 
ตำมระเบียบ
3. ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ
และเบิกจ่ำยเงิน

1. ขออนุมัติด ำเนินกำร
และด ำเนินกำรจัดท ำ TOR

22,000 รพ.สต.บ้ำนปวง กอง
สำธำรณสุข

2. ด ำเนินกำรจัดซ้ือฯ 
ตำมระเบียบ
3. ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ
และเบิกจ่ำยเงิน

4 เพ่ิมเติม 
คร้ังท่ี 

1/2565 
36/9

331

5 เพ่ิมเติม 
คร้ังท่ี 

1/2565 
38/12

332 เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก
ส ำหรับงำนส ำนักงำน จ ำนวน 1 
เคร่ือง รำยละเอียดตำมเกณฑ์
รำคำกลำงและคุณลักษณะ
พ้ืนฐำนกำรจัดหำอุปกรณ์และ
ระบบคอมพิวเตอร์ 
ของกระทรวงดิจิทัล
เพ่ือเศรษฐกิจและสังคม

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ส ำหรับงำน
ประมวลผล แบบท่ี 1  จ ำนวน 
1 เคร่ือง รำยละเอียดตำมเกณฑ์
รำคำกลำงและคุณลักษณะ
พ้ืนฐำนกำรจัดหำอุปกรณ์และ
ระบบคอมพิวเตอร์ 
ของกระทรวงดิจิทัล
เพ่ือเศรษฐกิจและสังคม
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.ล ำดับ
ท่ี

แผนพัฒนำ
ท้องถ่ิน 

หน้ำ/ล ำดับ

ข้อบัญญัติ
 หน้ำ/
ล ำดับ

ครุภัณฑ์ รำยละเอียดของครุภัณฑ์
งบประมำณ

(บำท)
สถำนท่ี

ด ำเนินกำร

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

1. ขออนุมัติด ำเนินกำร
และด ำเนินกำรจัดท ำ TOR

7,500 รพ.สต.
บ้ำนดงหลวง

กอง
สำธำรณสุข

2. ด ำเนินกำรจัดซ้ือฯ 
ตำมระเบียบ
3. ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ
และเบิกจ่ำยเงิน

1. ขออนุมัติด ำเนินกำร
และด ำเนินกำรจัดท ำ TOR

28,500 รพ.สต.บ้ำนปวง กอง
สำธำรณสุข

2. ด ำเนินกำรจัดซ้ือฯ 
ตำมระเบียบ
3. ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ
และเบิกจ่ำยเงิน

รวม 7 179,000

335 เคร่ืองส ำรองไฟฟ้ำ ขนำด 1 kVA
 จ ำนวน 5 เคร่ือง รำคำเคร่ืองละ
 5,700 บำทรำยละเอียดตำม
เกณฑ์รำคำกลำงและ
คุณลักษณะพ้ืนฐำนกำรจัดหำ
อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ 
ของกระทรวงดิจิทัล
เพ่ือเศรษฐกิจและสังคม

6 เพ่ิมเติม 
คร้ังท่ี 

1/2565 
36/8

333 เคร่ืองพิมพ์ Multifunction 
แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถังหมึก
พิมพ์ (Ink Tank Printer) จ ำนวน
 1 เคร่ือง รำยละเอียดตำมเกณฑ์
รำคำกลำงและคุณลักษณะ
พ้ืนฐำนกำรจัดหำอุปกรณ์และ
ระบบคอมพิวเตอร์ 
ของกระทรวงดิจิทัล
เพ่ือเศรษฐกิจและสังคม

7 เพ่ิมเติม 
คร้ังท่ี 

1/2565 
37/10
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.ล ำดับ
ท่ี

แผนพัฒนำ
ท้องถ่ิน 

หน้ำ/ล ำดับ

ข้อบัญญัติ
 หน้ำ/
ล ำดับ

ครุภัณฑ์ รำยละเอียดของครุภัณฑ์
งบประมำณ

(บำท)
สถำนท่ี

ด ำเนินกำร

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

       
   - 

5.4 แผนงำนกำรศำสนำ วัฒนธรรม และนันทนำกำร
1. ขออนุมัติด ำเนินกำร
และด ำเนินกำรจัดท ำ TOR

1,558,000 สนำมกีฬำกลำง
อบจ.ล ำพูน

กอง
กำรศึกษำฯ

2. ด ำเนินกำรจัดซ้ือฯ 
ตำมระเบียบ
3. ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ
และเบิกจ่ำยเงิน

1 1,558,000
       
   - 

5.5 แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ
1. ขออนุมัติด ำเนินกำร
และด ำเนินกำรจัดท ำ TOR

540,000 อบจ.ล ำพูน กองช่ำง

2. ด ำเนินกำรจัดซ้ือฯ 
ตำมระเบียบ
3. ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ
และเบิกจ่ำยเงิน

1. ขออนุมัติด ำเนินกำร
และด ำเนินกำรจัดท ำ TOR

191,530 อบจ.ล ำพูน กองช่ำง

2. ด ำเนินกำรจัดซ้ือฯ 
ตำมระเบียบ
3. ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ
และเบิกจ่ำยเงิน

2 - 393 เคร่ืองพิมพ์ DesignJet จ ำนวน 1
 เคร่ือง รำคำเคร่ืองละ 
191,530 บำท  จัดซ้ือตำม
รำคำท้องตลำด เน่ืองจำกเป็น
ครุภัณฑ์ท่ีไม่มีก ำหนดไว้ ในบัญชี
มำตรฐำนครุภัณฑ์

1 - 391 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ส ำหรับงำน
ประมวลผล แบบท่ี 2  จ ำนวน 
18 เคร่ือง ๆ 30,000 บำท 
รำยละเอียดตำมเกณฑ์รำคำ
กลำงและคุณลักษณะพ้ืนฐำนกำร
จัดหำอุปกรณ์และระบบ
คอมพิวเตอร์ 
ของกระทรวงดิจิทัล
เพ่ือเศรษฐกิจและสังคม

1 แก้ไขคร้ังท่ี
 2/2565 

12/2

361 ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด
พร้อมติดต้ัง จ ำนวน 1 ชุด 
จัดซ้ือตำมรำคำท้องตลำด 
เน่ืองจำกเป็นครุภัณฑ์ท่ีไม่มี
ก ำหนดไว้ ในบัญชีมำตรฐำน
ครุภัณฑ์

รวม        
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ท่ี

แผนพัฒนำ
ท้องถ่ิน 

หน้ำ/ล ำดับ

ข้อบัญญัติ
 หน้ำ/
ล ำดับ

ครุภัณฑ์ รำยละเอียดของครุภัณฑ์
งบประมำณ

(บำท)
สถำนท่ี

ด ำเนินกำร

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

1. ขออนุมัติด ำเนินกำร
และด ำเนินกำรจัดท ำ TOR

75,000 อบจ.ล ำพูน กองช่ำง

2. ด ำเนินกำรจัดซ้ือฯ 
ตำมระเบียบ
3. ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ
และเบิกจ่ำยเงิน

3 806,530
20 3,257,376

       
   - 

6.1 แผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป
1. ขออนุมัติด ำเนินกำร
และด ำเนินกำรจัดท ำ TOR

534,000 อบจ.ล ำพูน กอง
ยุทธศำสตร์ฯ

2. ด ำเนินกำรจัดซ้ือฯ 
ตำมระเบียบ
3. ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ
และเบิกจ่ำยเงิน

1 534,000

รวม        

3 - 394 เคร่ืองพิมพ์ Multifunction 
เลเซอร์ หรือ LED สี จ ำนวน 5 
เคร่ือง รำคำเคร่ืองละ 15,000 
บำท รำยละเอียดตำมเกณฑ์
รำคำกลำงและคุณลักษณะ
พ้ืนฐำนกำรจัดหำอุปกรณ์และ
ระบบคอมพิวเตอร์ ของ
กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจ
และสังคม

รวมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์        

รวม        

6. ประเภทครุภัณฑ์โฆษณำและเผยแพร่

1 - 215 เคร่ืองพิมพ์โปรเพช่ันกรำฟฟิก 
(เคร่ืองพิมพ์ไวนิล) 
จ ำนวน 1 เคร่ือง จัดซ้ือตำม
รำคำท้องตลำด เน่ืองจำกเป็น
ครุภัณฑ์ท่ีไม่มีก ำหนดไว้ ในบัญชี
มำตรฐำนครุภัณฑ์
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ท่ี

แผนพัฒนำ
ท้องถ่ิน 

หน้ำ/ล ำดับ

ข้อบัญญัติ
 หน้ำ/
ล ำดับ

ครุภัณฑ์ รำยละเอียดของครุภัณฑ์
งบประมำณ

(บำท)
สถำนท่ี

ด ำเนินกำร

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

       
   - 

6.2 แผนงำนสำธำรณสุข
1. ขออนุมัติด ำเนินกำร
และด ำเนินกำรจัดท ำ TOR

29,900 อบจ.ล ำพูน กอง
สำธำรณสุข

2. ด ำเนินกำรจัดซ้ือฯ 
ตำมระเบียบ
3. ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ
และเบิกจ่ำยเงิน

1. ขออนุมัติด ำเนินกำร
และด ำเนินกำรจัดท ำ TOR

26,900 อบจ.ล ำพูน กอง
สำธำรณสุข

2. ด ำเนินกำรจัดซ้ือฯ 
ตำมระเบียบ
3. ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ
และเบิกจ่ำยเงิน

2 56,800
3 590,800

2 - 317 เคร่ืองมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ 
ระดับ XGA ขนำด 3,000 ANSI
 Lumens พร้อมอุปกรณ์และ
ติดต้ัง จ ำนวน 1 เคร่ือง ตำม
เกณฑ์รำคำกลำงและ
คุณลักษณะพ้ืนฐำนกำรจัดหำ
อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ 
ของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือ
เศรษฐกิจและสังคม  
ฉบับเดือน ธันวำคม 2564

รวม   

1 - 307 เคร่ืองมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ 
ระดับ XGA ขนำด 4,000 ANSI
 Lumens พร้อมอุปกรณ์และ
ติดต้ัง จ ำนวน 
1 เคร่ือง ตำมเกณฑ์รำคำกลำง
และคุณลักษณะพ้ืนฐำนกำร
จัดหำอุปกรณ์และระบบ
คอมพิวเตอร์  ของกระทรวง
ดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม   
ฉบับเดือน ธันวำคม 2564

รวมครุภัณฑ์โฆษณำและเผยแพร่        
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ท่ี

แผนพัฒนำ
ท้องถ่ิน 

หน้ำ/ล ำดับ

ข้อบัญญัติ
 หน้ำ/
ล ำดับ

ครุภัณฑ์ รำยละเอียดของครุภัณฑ์
งบประมำณ

(บำท)
สถำนท่ี

ด ำเนินกำร

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

       
   - 

7.1 แผนงำนกำรศึกษำ
1. ขออนุมัติด ำเนินกำร
และด ำเนินกำรจัดท ำ TOR

247,700 ร.ร.อบจ.ล ำพูน
ป่ำป๋วย

กอง
กำรศึกษำฯ

2. ด ำเนินกำรจัดซ้ือฯ 
ตำมระเบียบ
3. ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ
และเบิกจ่ำยเงิน

1 247,700
7.2 แผนงำนกำรศำสนำ วัฒนธรรม และนันทนำกำร

1. ขออนุมัติด ำเนินกำร
และด ำเนินกำรจัดท ำ TOR

350,000 สนำมกีฬำกลำง
อบจ.ล ำพูน

กอง
กำรศึกษำฯ

2. ด ำเนินกำรจัดซ้ือฯ 
ตำมระเบียบ
3. ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ
และเบิกจ่ำยเงิน

1 350,000
2 597,700

รวม        

1

7. ประเภทครุภัณฑ์สนำม

1 258/4

รวม        

264/16 362 ชุดเคร่ืองเล่นสนำมเด็กเล่น 
จัดซ้ือตำมรำคำท้องตลำด 
เน่ืองจำกเป็นครุภัณฑ์ท่ีไม่มี
ก ำหนดไว้ ในบัญชีมำตรฐำน
ครุภัณฑ์

281 เคร่ืองเล่นสนำมเด็กเล่นพร้อม
ติดต้ัง จ ำนวน 5 ชุด ส ำหรับ
โรงเรียนองค์กำรบริหำรส่วน
จังหวัดล ำพูน ป่ำป๋วย จัดซ้ือตำม
รำคำท้องตลำด เน่ืองจำกเป็น
ครุภัณฑ์ท่ีไม่มีก ำหนดไว้ 
ในบัญชีมำตรฐำนครุภัณฑ์

รวมครุภัณฑ์สนำม        
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ท่ี

แผนพัฒนำ
ท้องถ่ิน 

หน้ำ/ล ำดับ

ข้อบัญญัติ
 หน้ำ/
ล ำดับ

ครุภัณฑ์ รำยละเอียดของครุภัณฑ์
งบประมำณ

(บำท)
สถำนท่ี

ด ำเนินกำร

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

       
   - 

8.1 แผนงำนกำรศึกษำ
1. ขออนุมัติด ำเนินกำร
และด ำเนินกำรจัดท ำ TOR

59,000 รร.อบจ.ล ำพูน
นำทรำย

กอง
กำรศึกษำฯ

2. ด ำเนินกำรจัดซ้ือฯ 
ตำมระเบียบ
3. ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ
และเบิกจ่ำยเงิน

รวม 1 59,000
       
   - 

8.2 แผนงำนกำรศำสนำ วัฒนธรรม และนันทนำกำร
1. ขออนุมัติด ำเนินกำร
และด ำเนินกำรจัดท ำ TOR

288,900 สนำมกีฬำกลำง
อบจ.ล ำพูน

กอง
กำรศึกษำฯ

2. ด ำเนินกำรจัดซ้ือฯ 
ตำมระเบียบ
3. ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ
และเบิกจ่ำยเงิน

2 357 1. ขออนุมัติด ำเนินกำร
และด ำเนินกำรจัดท ำ TOR

458,495 สนำมกีฬำกลำง
อบจ.ล ำพูน

กอง
กำรศึกษำฯ

2. ด ำเนินกำรจัดซ้ือฯ 
ตำมระเบียบ
3. ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ
และเบิกจ่ำยเงิน

รวม 2 747,395
3 806,395

เพ่ิมเติม 
คร้ังท่ี 

1/2565 
42/28

เคร่ืองสูบน้ ำแรงดันแบบคงท่ี
พร้อมติดต้ัง จ ำนวน 1 เคร่ือง
จัดซ้ือตำมรำคำท้องตลำด 
เน่ืองจำกเป็นครุภัณฑ์ท่ีไม่มี
ก ำหนดไว้ ในบัญชีมำตรฐำน
ครุภัณฑ์

1 260/9 356 เคร่ืองสูบน้ ำแบบจมพร้อมติดต้ัง 
ขนำด 15 – 20 แรงม้ำ ชนิด 3 
เฟส จ ำนวน 2 เคร่ือง รำคำ
เคร่ืองละ 144,450 บำท 
จัดซ้ือตำมรำคำท้องตลำด 
เน่ืองจำกเป็นครุภัณฑ์ท่ีไม่มี
ก ำหนดไว้ 
ในบัญชีมำตรฐำนครุภัณฑ์

8. ประเภทครุภัณฑ์กำรเกษตร

1 เพ่ิมเติม 
คร้ังท่ี 

1/2565 
30/2

289 เคร่ืองพ่นหมอกควัน จ ำนวน 1 
เคร่ือง ตำมรำคำกลำงและ
คุณลักษณะพ้ืนฐำนในบัญชีรำคำ
มำตรฐำนครุภัณฑ์ ส ำนัก
งบประมำณ 

รวมครุภัณฑ์กำรเกษตร        99
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ท่ี

แผนพัฒนำ
ท้องถ่ิน 

หน้ำ/ล ำดับ

ข้อบัญญัติ
 หน้ำ/
ล ำดับ

ครุภัณฑ์ รำยละเอียดของครุภัณฑ์
งบประมำณ

(บำท)
สถำนท่ี

ด ำเนินกำร

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

       
   - 

9.1 แผนงำนสำธำรณสุข
1. ขออนุมัติด ำเนินกำร
และด ำเนินกำรจัดท ำ TOR

8,900 รพ.สต.บ้ำนปวง กอง
สำธำรณสุข

2. ด ำเนินกำรจัดซ้ือฯ 
ตำมระเบียบ
3. ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ
และเบิกจ่ำยเงิน
1. ขออนุมัติด ำเนินกำร
และด ำเนินกำรจัดท ำ TOR

17,800 รพ.สต.บ้ำนปวง กอง
สำธำรณสุข

2. ด ำเนินกำรจัดซ้ือฯ 
ตำมระเบียบ
3. ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ
และเบิกจ่ำยเงิน
1. ขออนุมัติด ำเนินกำร
และด ำเนินกำรจัดท ำ TOR

65,000 รพ.สต.บ้ำนปวง กอง
สำธำรณสุข

2. ด ำเนินกำรจัดซ้ือฯ 
ตำมระเบียบ
3. ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ
และเบิกจ่ำยเงิน

1 เพ่ิมเติม
คร้ังท่ี 

1/2565 
41/18

318 เคร่ืองช่ังน้ ำหนักแบบดิจิตอล 
จ ำนวน 1 เคร่ือง จัดซ้ือตำม
รำคำท้องตลำด เน่ืองจำกเป็น
ครุภัณฑ์ท่ีไม่มีก ำหนดไว้ 
ในบัญชีมำตรฐำนครุภัณฑ์

9. ประเภทครุภัณฑ์วิทยำศำสตร์หรือกำรแพทย์

2 เพ่ิมเติม
คร้ังท่ี 

1/2565 
42/22

319 เคร่ืองดูดเสมหะ (Mobile 
Suction) จ ำนวน 1 เคร่ือง 
จัดซ้ือตำมรำคำท้องตลำด 
เน่ืองจำกเป็นครุภัณฑ์ท่ีไม่มี
ก ำหนดไว้ 
ในบัญชีมำตรฐำนครุภัณฑ์

3 เพ่ิมเติม
คร้ังท่ี 

1/2565 
41/19

320 เคร่ืองน่ึงฆ่ำเช้ือไฟฟ้ำ จ ำนวน 1 
เคร่ือง จัดซ้ือตำมรำคำท้องตลำด 
เน่ืองจำกเป็นครุภัณฑ์ท่ีไม่มี
ก ำหนดไว้ 
ในบัญชีมำตรฐำนครุภัณฑ์
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.ล ำดับ
ท่ี

แผนพัฒนำ
ท้องถ่ิน 

หน้ำ/ล ำดับ

ข้อบัญญัติ
 หน้ำ/
ล ำดับ

ครุภัณฑ์ รำยละเอียดของครุภัณฑ์
งบประมำณ

(บำท)
สถำนท่ี

ด ำเนินกำร

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

1. ขออนุมัติด ำเนินกำร
และด ำเนินกำรจัดท ำ TOR

8,500 รพ.สต.บ้ำนปวง กอง
สำธำรณสุข

2. ด ำเนินกำรจัดซ้ือฯ 
ตำมระเบียบ
3. ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ
และเบิกจ่ำยเงิน

1. ขออนุมัติด ำเนินกำร
และด ำเนินกำรจัดท ำ TOR

35,000 รพ.สต.บ้ำนปวง กอง
สำธำรณสุข

2. ด ำเนินกำรจัดซ้ือฯ 
ตำมระเบียบ
3. ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ
และเบิกจ่ำยเงิน

1. ขออนุมัติด ำเนินกำร
และด ำเนินกำรจัดท ำ TOR

2,400 รพ.สต.บ้ำนปวง กอง
สำธำรณสุข

2. ด ำเนินกำรจัดซ้ือฯ 
ตำมระเบียบ
3. ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ
และเบิกจ่ำยเงิน
1. ขออนุมัติด ำเนินกำร
และด ำเนินกำรจัดท ำ TOR

7,600 รพ.สต.บ้ำนปวง กอง
สำธำรณสุข

2. ด ำเนินกำรจัดซ้ือฯ 
ตำมระเบียบ
3. ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ
และเบิกจ่ำยเงิน

เพ่ิมเติม
คร้ังท่ี 

1/2565 
43/25

323 เคร่ืองวัดออกซิเจนปลำยน้ิว 
จ ำนวน 3 เคร่ือง รำคำเคร่ืองละ
 800 บำท จัดซ้ือตำมรำคำ
ท้องตลำด เน่ืองจำกเป็นครุภัณฑ์
ท่ีไม่มีก ำหนดไว้ 
ในบัญชีมำตรฐำนครุภัณฑ์

7 เพ่ิมเติม
คร้ังท่ี 

1/2565 
42/21

324 เตียงท ำแผล จ ำนวน 1 เตียง
จัดซ้ือตำมรำคำท้องตลำด 
เน่ืองจำกเป็นครุภัณฑ์ท่ีไม่มี
ก ำหนดไว้ ในบัญชีมำตรฐำน
ครุภัณฑ์

5 เพ่ิมเติม
คร้ังท่ี 

1/2565 
40/17

322 เคร่ืองวัดออกซิเจน ส ำหรับเด็ก
และผู้ใหญ่ จ ำนวน 2 เคร่ือง 
รำคำเคร่ืองละ 17,500 บำท 
จัดซ้ือตำมรำคำท้องตลำด 
เน่ืองจำกเป็นครุภัณฑ์ท่ีไม่มี
ก ำหนดไว้ 
ในบัญชีมำตรฐำนครุภัณฑ์

6

4 เพ่ิมเติม
คร้ังท่ี 

1/2565 
43/23

321 เคร่ืองวัดควำมดันแบบดิจิตอล 
จ ำนวน 2 เคร่ือง รำคำเคร่ืองละ
 4,250 บำท จัดซ้ือตำมรำคำ
ท้องตลำด เน่ืองจำกเป็นครุภัณฑ์
ท่ีไม่มีก ำหนดไว้ ในบัญชี
มำตรฐำนครุภัณฑ์
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.ล ำดับ
ท่ี

แผนพัฒนำ
ท้องถ่ิน 

หน้ำ/ล ำดับ

ข้อบัญญัติ
 หน้ำ/
ล ำดับ

ครุภัณฑ์ รำยละเอียดของครุภัณฑ์
งบประมำณ

(บำท)
สถำนท่ี

ด ำเนินกำร

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

1. ขออนุมัติด ำเนินกำร
และด ำเนินกำรจัดท ำ TOR

3,800 รพ.สต.บ้ำนปวง กอง
สำธำรณสุข

2. ด ำเนินกำรจัดซ้ือฯ 
ตำมระเบียบ
3. ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ
และเบิกจ่ำยเงิน
1. ขออนุมัติด ำเนินกำร
และด ำเนินกำรจัดท ำ TOR

23,000 รพ.สต.บ้ำนปวง กอง
สำธำรณสุข

2. ด ำเนินกำรจัดซ้ือฯ 
ตำมระเบียบ
3. ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ
และเบิกจ่ำยเงิน

9 172,000

       
   - 

10.1 แผนงำนกำรศำสนำ วัฒนธรรม และนันทนำกำร
1. ขออนุมัติด ำเนินกำร
และด ำเนินกำรจัดท ำ TOR

500,000 สนำมกีฬำกลำง
อบจ.ล ำพูน

กอง
กำรศึกษำฯ

2. ด ำเนินกำรจัดซ้ือฯ 
ตำมระเบียบ
3. ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ
และเบิกจ่ำยเงิน

1 500,000
26,189,856

รวมครุภัณฑ์วิทยำศำสตร์หรือกำรแพทย์        

รวมครุภัณฑ์กีฬำ        

1 แก้ไขคร้ังท่ี
 2/2565 

10/1

360 เคร่ืองออกก ำลังกำยกลำงแจ้ง
ส ำหรับผู้สูงอำยุ พร้อมติดต้ัง 
จ ำนวน 1 ชุด จัดซ้ือตำมรำคำ
ท้องตลำด เน่ืองจำกเป็นครุภัณฑ์
ท่ีไม่มีก ำหนดไว้ ในบัญชี
มำตรฐำนครุภัณฑ์

10. ประเภทครุภัณฑ์กีฬำ

8 เพ่ิมเติม
คร้ังท่ี 

1/2565 
43/24

325 เตียงวัดควำมยำวเด็ก จ ำนวน 2 
เตียง รำคำเตียงละ 1,900 บำท
 จัดซ้ือตำมรำคำท้องตลำด 
เน่ืองจำกเป็นครุภัณฑ์ท่ีไม่มี
ก ำหนดไว้ 
ในบัญชีมำตรฐำนครุภัณฑ์

รวมครุภัณฑ์ท้ังหมด    19     โครงกำร

9 เพ่ิมเติม
คร้ังท่ี 

1/2565 
42/20

326 รถเข็นขยะติดเช้ือ สแตนเลส 
จ ำนวน 1 คัน จัดซ้ือตำมรำคำ
ท้องตลำด เน่ืองจำกเป็นครุภัณฑ์
ท่ีไม่มีก ำหนดไว้ 
ในบัญชีมำตรฐำนครุภัณฑ์
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จำนวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมงบประมาณ  
บัญชโีอนตั้งจ่ายรายการใหม ่

(โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 18/2565) 

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 

(แบบ ผด.02) 



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) แผนงานบริหารงานท่ัวไป
1  1. ขออนุมัติด ำเนินกำร

และด ำเนินกำรจัดจ้ำง 
ตำมระเบียบพัสดุ

1,148,800 อบจ.ล ำพูน ส ำนักปลัดฯ

 2. เร่ิมด ำเนินกำร
และด ำเนินกำรแล้วเสร็จ

1,148,800 

 3. ติดตำมและประเมินผล

                    รวมแผนงานบริหารงานท่ัวไป  จ านวน  1    โครงการ 1,148,800 1,148,800
          (2) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

1  1. ขออนุมัติด ำเนินกำร
และด ำเนินกำรจัดจ้ำง 
ตำมระเบียบพัสดุ

6,287,000 อบจ.ล ำพูน กองช่ำง

 2. เร่ิมด ำเนินกำร
และด ำเนินกำรแล้วเสร็จ

6,287,000 

 3. ติดตำมและประเมินผล

จ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

องค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน

ล าดับ
ท่ี

แผนพัฒนา
ท้องถ่ิน  

หน้า/ล าดับ

ข้อบัญญัติ 
หน้า/ล าดับ

โครงการ
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม
งบประมาณ

ท่ีต้ังไว้
งบด าเนินการ

สถานท่ี
ด าเนินการ

หน่วย
ด าเนินการ

พ.ศ. 2565 พ.ศ.2566

 ค่ำปรับปรุงบ้ำนพักอำศัย
ขององค์กำรบริหำรส่วน
จังหวัดล ำพูน

-

เพ่ิมเติม 
1/2565 

2/3

โอนต้ังจ่ำย
รำยกำรใหม่

(โอนเงิน
งบประมำณ

รำยจ่ำยประจ ำปี
งบประมำณ 

พ.ศ.2565 คร้ังท่ี
 18/2565)

 ค่ำปรับปรุงซ่อมแซมลำน
เอนกประสงค์ด้ำนหน้ำ
อำคำรส ำนักงำนองค์กำร
บริหำรส่วนจังหวัดล ำพูน

โอนต้ังจ่ำย
รำยกำรใหม่

(โอนเงิน
งบประมำณ

รำยจ่ำยประจ ำปี
งบประมำณ 

พ.ศ.2565 คร้ังท่ี
 18/2565)

แบบ ผด.02
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ล าดับ
ท่ี

แผนพัฒนา
ท้องถ่ิน  

หน้า/ล าดับ

ข้อบัญญัติ 
หน้า/ล าดับ

โครงการ
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม
งบประมาณ

ท่ีต้ังไว้
งบด าเนินการ

สถานท่ี
ด าเนินการ

หน่วย
ด าเนินการ

พ.ศ. 2565 พ.ศ.2566

2  1. ขออนุมัติด ำเนินกำร
และด ำเนินกำรจัดจ้ำง 
ตำมระเบียบพัสดุ

2,120,000 อบจ.ล ำพูน กองช่ำง

 2. เร่ิมด ำเนินกำร
และด ำเนินกำรแล้วเสร็จ

2,120,000 

 3. ติดตำมและประเมินผล

3  1. ขออนุมัติด ำเนินกำร
และด ำเนินกำรจัดจ้ำง 
ตำมระเบียบพัสดุ

7,814,660 อบจ.ล ำพูน กองช่ำง

 2. เร่ิมด ำเนินกำร
และด ำเนินกำรแล้วเสร็จ

7,814,660 

 3. ติดตำมและประเมินผล

4  1. ขออนุมัติด ำเนินกำร
และด ำเนินกำรจัดจ้ำง 
ตำมระเบียบพัสดุ

475,000 อบจ.ล ำพูน กองช่ำง

 2. เร่ิมด ำเนินกำร
และด ำเนินกำรแล้วเสร็จ

475,000 

 3. ติดตำมและประเมินผล

เพ่ิมเติม 
2/2565 

3/4

โอนต้ังจ่ำย
รำยกำรใหม่

(โอนเงิน
งบประมำณ

รำยจ่ำยประจ ำปี
งบประมำณ 

พ.ศ.2565 คร้ังท่ี
 18/2565)

 ค่ำปรับปรุงซ่อมแซมเสริม
ผิวจรำจรแบบแอสฟัลต์ 
(Over Lay) พร้อมก่อสร้ำง
รำงระบำยน้ ำ บริเวณ
ด้ำนหน้ำส ำนักงำน
องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด
ล ำพูน

เพ่ิมเติม 
2/2565 

2/4

โอนต้ังจ่ำย
รำยกำรใหม่

(โอนเงิน
งบประมำณ

รำยจ่ำยประจ ำปี
งบประมำณ 

พ.ศ.2565 คร้ังท่ี
 18/2565)

 ค่ำต่อเติมด้ำนหน้ำอำคำร
ส ำนักงำนองค์กำรบริหำร
ส่วนจังหวัดล ำพูน

- โอนต้ังจ่ำย
รำยกำรใหม่

(โอนเงิน
งบประมำณ

รำยจ่ำยประจ ำปี
งบประมำณ 

พ.ศ.2565 คร้ังท่ี
 18/2565)

 ค่ำปรับปรุงห้องส ำนักงำน
กองกำรศึกษำ ศำสนำและ
วัฒนธรรม องค์กำรบริหำร
ส่วนจังหวัดล ำพูน
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ล าดับ
ท่ี

แผนพัฒนา
ท้องถ่ิน  

หน้า/ล าดับ

ข้อบัญญัติ 
หน้า/ล าดับ

โครงการ
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม
งบประมาณ

ท่ีต้ังไว้
งบด าเนินการ

สถานท่ี
ด าเนินการ

หน่วย
ด าเนินการ

พ.ศ. 2565 พ.ศ.2566

5  1. ขออนุมัติด ำเนินกำร
และด ำเนินกำรจัดจ้ำง 
ตำมระเบียบพัสดุ

2,700,000 อบจ.ล ำพูน กองช่ำง

 2. เร่ิมด ำเนินกำร
และด ำเนินกำรแล้วเสร็จ

2,700,000 

 3. ติดตำมและประเมินผล

6  1. ขออนุมัติด ำเนินกำร
และด ำเนินกำรจัดจ้ำง 
ตำมระเบียบพัสดุ

5,516,253 อบจ.ล ำพูน กอง
กำรศึกษำฯ

 2. เร่ิมด ำเนินกำร
และด ำเนินกำรแล้วเสร็จ

5,516,253 

 3. ติดตำมและประเมินผล

                    รวมแผนงานเคหะและชุมชน  จ านวน  6    โครงการ 24,912,913 24,912,913
          (3) แผนงานแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

1  1. ขออนุมัติด ำเนินกำร
และด ำเนินกำรจัดจ้ำง 
ตำมระเบียบพัสดุ

950,000 อบจ.ล ำพูน กอง
กำรศึกษำฯ

 2. เร่ิมด ำเนินกำร
และด ำเนินกำรแล้วเสร็จ

950,000 

 3. ติดตำมและประเมินผล

            รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ  จ านวน  1    โครงการ 950,000 950,000
                   รวมท้ังหมด    8    โครงการ 27,011,713 27,011,713

22/391 โอนต้ังจ่ำย
รำยกำรใหม่

(โอนเงิน
งบประมำณ

รำยจ่ำยประจ ำปี
งบประมำณ 

พ.ศ.2565 คร้ังท่ี
 18/2565)

 ค่ำปรับปรุงซ่อมแซม  
สนำมกีฬำกลำงองค์กำร
บริหำรส่วนจังหวัดล ำพูน

เพ่ิมเติม 
2/2565 

1/3

โอนต้ังจ่ำย
รำยกำรใหม่

(โอนเงิน
งบประมำณ

รำยจ่ำยประจ ำปี
งบประมำณ 

พ.ศ.2565 คร้ังท่ี
 18/2565)

 ค่ำก่อสร้ำงถนนผิวจรำจร
แอสฟัลต์คอนกรีต ภำยใน
บริเวณโครงกำรเหมืองล้ีมี
รัก บ้ำนโฮ่ง หมู่ท่ี 11 
ต ำบลล้ี อ ำเภอล้ี จังหวัด
ล ำพูน

เพ่ิมเติม 
2/2565 

2/4

โอนต้ังจ่ำย
รำยกำรใหม่

(โอนเงิน
งบประมำณ

รำยจ่ำยประจ ำปี
งบประมำณ 

พ.ศ.2565 คร้ังท่ี
 18/2565)

 ค่ำปรับปรุงอำคำร
สถำนศึกษำโรงเรียน
องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด
ล ำพูน นำทรำย
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บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนนิการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
บัญชโีอนตั้งจ่ายรายการใหม ่

(โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 18/2565) 

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 

(แบบ ผด.02/1) 



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. ขออนุมัติด ำเนินกำร
และด ำเนินกำรจัดท ำ 
TOR

28,000 อบจ.ล ำพูน ส ำนักปลัดฯ

2. ด ำเนินกำรจัดซ้ือฯ 
ตำมระเบียบ
3. ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ
และเบิกจ่ำยเงิน

1. ขออนุมัติด ำเนินกำร
และด ำเนินกำรจัดท ำ 
TOR

73,400 อบจ.ล ำพูน ส ำนักงำน
เลขำฯ

2. ด ำเนินกำรจัดซ้ือฯ 
ตำมระเบียบ
3. ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ
และเบิกจ่ำยเงิน

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

1. ประเภทครุภัณฑ์ส ำนักงำน
          1.1 แผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป

1 - โอนต้ังจ่ำย
รำยกำรใหม่

(โอนเงิน
งบประมำณ

รำยจ่ำยประจ ำปี
งบประมำณ 

พ.ศ.2565 คร้ังท่ี
 18/2565)

เคร่ืองดูดฝุ่น ขนำด 25 ลิตร
  จ ำนวน 1 เคร่ือง จัดซ้ือตำม
เกณฑ์รำคำกลำง บัญชีรำคำ
มำตรฐำนครุภัณฑ์ กอง
มำตรฐำนงบประมำณ 1 
ส ำนักงบประมำณ ธันวำคม 
2564

บัญชีจ ำนวนครุภัณฑ์ส ำหรับท่ีไม่ได้ด ำเนินกำรตำมโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2566

องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดล ำพูน

ล ำดับ
ท่ี

แผนพัฒนำ
ท้องถ่ิน 

หน้ำ/ล ำดับ

ข้อบัญญัติ หน้ำ/
ล ำดับ

ครุภัณฑ์ รำยละเอียดของครุภัณฑ์
งบประมำณ

(บำท)
สถำนท่ี

ด ำเนินกำร

2 - โอนต้ังจ่ำย
รำยกำรใหม่

(โอนเงิน
งบประมำณ

รำยจ่ำยประจ ำปี
งบประมำณ 

พ.ศ.2565 คร้ังท่ี
 18/2565)

เคร่ืองปรับอำกำศแบบฝัง
เพดำน (ระบบ Inverter) 
ขนำด 24,000 บีทียู จ ำนวน
 1 เคร่ือง
จัดซ้ือตำมบัญชีรำคำ
มำตรฐำนครุภัณฑ์ ส ำนัก
งบประมำณ ธันวำคม 2564

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก

แบบ ผด.02/1
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พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

ล ำดับ
ท่ี

แผนพัฒนำ
ท้องถ่ิน 

หน้ำ/ล ำดับ

ข้อบัญญัติ หน้ำ/
ล ำดับ

ครุภัณฑ์ รำยละเอียดของครุภัณฑ์
งบประมำณ

(บำท)
สถำนท่ี

ด ำเนินกำร

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก

1. ขออนุมัติด ำเนินกำร
และด ำเนินกำรจัดท ำ 
TOR

53,600 อบจ.ล ำพูน ส ำนักงำน
เลขำฯ

2. ด ำเนินกำรจัดซ้ือฯ 
ตำมระเบียบ
3. ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ
และเบิกจ่ำยเงิน

1. ขออนุมัติด ำเนินกำร
และด ำเนินกำรจัดท ำ 
TOR

260,000 อบจ.ล ำพูน กองยุทธฯ

2. ด ำเนินกำรจัดซ้ือฯ 
ตำมระเบียบ
3. ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ
และเบิกจ่ำยเงิน

1. ขออนุมัติด ำเนินกำร
และด ำเนินกำรจัดท ำ 
TOR

124,500 อบจ.ล ำพูน กองพัสดุฯ

2. ด ำเนินกำรจัดซ้ือฯ 
ตำมระเบียบ
3. ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ
และเบิกจ่ำยเงิน

5 539,500

3 - โอนต้ังจ่ำย
รำยกำรใหม่

(โอนเงิน
งบประมำณ

รำยจ่ำยประจ ำปี
งบประมำณ 

พ.ศ.2565 คร้ังท่ี
 18/2565)

เคร่ืองปรับอำกำศแบบแขวน 
(ระบบ Inverter)  ขนำด 
36,000 บีทียู พร้อม
อุปกรณ์และติดต้ัง จัดซ้ือตำม
บัญชีรำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์ 
ส ำนักงบประมำณ ธันวำคม 
2564

รวม        

4 เปล่ียนแปลง
 คร้ังท่ี 

1/2565 
1/6

โอนต้ังจ่ำย
รำยกำรใหม่

(โอนเงิน
งบประมำณ

รำยจ่ำยประจ ำปี
งบประมำณ 

พ.ศ.2565 คร้ังท่ี
 18/2565)

เก้ำอ้ีบุนวม จ ำนวน 400 
ตัวๆ ละ 650.-บำท  
จัดซ้ือตำมรำคำท้องตลำด 
เน่ืองจำกเป็นครุภัณฑ์ท่ีไม่มี
ก ำหนดไว้ ในบัญชีมำตรฐำน
ครุภัณฑ์

5 - โอนต้ังจ่ำย
รำยกำรใหม่

(โอนเงิน
งบประมำณ

รำยจ่ำยประจ ำปี
งบประมำณ 

พ.ศ.2565 คร้ังท่ี
 18/2565)

เคร่ืองปรับอำกำศ 
แบบแยกส่วน แบบแขวน 
ขนำด 30,000 บีทียู พร้อม
อุปกรณ์และติดต้ัง  จ ำนวน 3
 เคร่ือง ๆ ละ  41,500.-
บำท จัดซ้ือตำมบัญชีรำคำ
มำตรฐำนครุภัณฑ์ ส ำนัก
งบประมำณ ธันวำคม 2564
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

ล ำดับ
ท่ี

แผนพัฒนำ
ท้องถ่ิน 

หน้ำ/ล ำดับ

ข้อบัญญัติ หน้ำ/
ล ำดับ

ครุภัณฑ์ รำยละเอียดของครุภัณฑ์
งบประมำณ

(บำท)
สถำนท่ี

ด ำเนินกำร

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก

 1.2 แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ
1. ขออนุมัติด ำเนินกำร
และด ำเนินกำรจัดท ำ 
TOR

492,200 อบจ.ล ำพูน กองช่ำง

2. ด ำเนินกำรจัดซ้ือฯ 
ตำมระเบียบ
3. ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ
และเบิกจ่ำยเงิน

1. ขออนุมัติด ำเนินกำร
และด ำเนินกำรจัดท ำ 
TOR

167,990 อบจ.ล ำพูน กองช่ำง

2. ด ำเนินกำรจัดซ้ือฯ 
ตำมระเบียบ
3. ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ
และเบิกจ่ำยเงิน

รวม 2 660,190
รวม 7 1,199,690

1 เพ่ิมเติม
คร้ังท่ี 

2/2565 
4/9

โอนต้ังจ่ำย
รำยกำรใหม่

(โอนเงิน
งบประมำณ

รำยจ่ำยประจ ำปี
งบประมำณ 

พ.ศ.2565 คร้ังท่ี
 18/2565)

เต็นท์ทรงโค้ง ขนำด 4 x 8 
เมตร จ ำนวน 20 หลัง ๆ ละ
 24,610.-บำท จัดซ้ือตำม
รำคำท้องตลำด เน่ืองจำก
เป็นครุภัณฑ์ท่ีไม่มีก ำหนดไว้ 
ในบัญชีมำตรฐำนครุภัณฑ์

2 เพ่ิมเติม
คร้ังท่ี 

2/2565 
3/8

โอนต้ังจ่ำย
รำยกำรใหม่

(โอนเงิน
งบประมำณ

รำยจ่ำยประจ ำปี
งบประมำณ 

พ.ศ.2565 คร้ังท่ี
 18/2565)

ค่ำจัดซ้ือพัดลมไอน้ ำ แบบ
ล้อเล่ือนรังผ้ึง ขนำด 30 ลิตร
 จ ำนวน 10 เคร่ือง ๆ ละ 
16,799.-บำท จัดซ้ือตำม
รำคำท้องตลำด เน่ืองจำก
เป็นครุภัณฑ์ท่ีไม่มีก ำหนดไว้ 
ในบัญชีมำตรฐำนครุภัณฑ์
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พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

ล ำดับ
ท่ี

แผนพัฒนำ
ท้องถ่ิน 

หน้ำ/ล ำดับ

ข้อบัญญัติ หน้ำ/
ล ำดับ

ครุภัณฑ์ รำยละเอียดของครุภัณฑ์
งบประมำณ

(บำท)
สถำนท่ี

ด ำเนินกำร

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก

       
   - 

2.1 แผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป
1. ขออนุมัติด ำเนินกำร
และด ำเนินกำรจัดท ำ 
TOR

1,664,000 อบจ.ล ำพูน ส ำนักปลัดฯ

2. ด ำเนินกำรจัดซ้ือฯ 
ตำมระเบียบ
3. ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ
และเบิกจ่ำยเงิน

1 1,664,000
       
   - 

2.2 แผนงำนสำธำรณสุข
1. ขออนุมัติด ำเนินกำร
และด ำเนินกำรจัดท ำ 
TOR

2,900,000 อบจ.ล ำพูน กอง
สำธำรณสุข

2. ด ำเนินกำรจัดซ้ือฯ 
ตำมระเบียบ
3. ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ
และเบิกจ่ำยเงิน

รวม 1 2,900,000
2 4,564,000

2. ประเภทครุภัณฑ์ยำนพำหนะและขนส่ง

1 - โอนต้ังจ่ำย
รำยกำรใหม่

(โอนเงิน
งบประมำณ

รำยจ่ำยประจ ำปี
งบประมำณ 

พ.ศ.2565 คร้ังท่ี
 18/2565)

รถยนต์ตรวจกำรณ์ 
เคร่ืองยนต์ดีเซล ขับเคล่ือน 
4 ล้อ จ ำนวน 1 คัน  ตำม
รำคำกลำงและคุณลักษณะ
พ้ืนฐำนในบัญชีรำคำ
มำตรฐำนครุภัณฑ์ ส ำนัก
งบประมำณ

รวมครุภัณฑ์ยำนพำหนะและขนส่ง        

รวม        

1 เเพ่ิมเติม 
คร้ังท่ี 

4/2564 
2/8

โอนต้ังจ่ำย
รำยกำรใหม่

(โอนเงิน
งบประมำณ

รำยจ่ำยประจ ำปี
งบประมำณ 

พ.ศ.2565 คร้ังท่ี
 18/2565)

รถปฏิบัติกำรกำรแพทย์
ฉุกเฉิน (EMS) จ ำนวน 2 
คันๆ ละ 1,450,000.- บำท
 จัดซ้ือตำมรำคำท้องตลำด 
เน่ืองจำกเป็นครุภัณฑ์ท่ีไม่มี
ก ำหนดไว้ ในบัญชีมำตรฐำน
ครุภัณฑ์
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พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

ล ำดับ
ท่ี

แผนพัฒนำ
ท้องถ่ิน 

หน้ำ/ล ำดับ

ข้อบัญญัติ หน้ำ/
ล ำดับ

ครุภัณฑ์ รำยละเอียดของครุภัณฑ์
งบประมำณ

(บำท)
สถำนท่ี

ด ำเนินกำร

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก

       
   - 

3.1 แผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป
1. ขออนุมัติด ำเนินกำร
และด ำเนินกำรจัดท ำ 
TOR

498,500 อบจ.ล ำพูน ส ำนักปลัดฯ

2. ด ำเนินกำรจัดซ้ือฯ 
ตำมระเบียบ
3. ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ
และเบิกจ่ำยเงิน

รวม 1 498,500
       
   - 

3.2 แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ
1. ขออนุมัติด ำเนินกำร
และด ำเนินกำรจัดท ำ 
TOR

1,190,000 กองช่ำง

2. ด ำเนินกำรจัดซ้ือฯ 
ตำมระเบียบ
3. ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ
และเบิกจ่ำยเงิน

1 เพ่ิมเติม 
คร้ังท่ี 

2/2565 
1/7

โอนต้ังจ่ำย
รำยกำรใหม่

(โอนเงิน
งบประมำณ

รำยจ่ำยประจ ำปี
งบประมำณ 

พ.ศ.2565 คร้ังท่ี
 18/2565)

ค่ำจัดซ้ือเคร่ืองเสียงพร้อม
อุปกรณ์และอุปกรณ์ระบบ
แสงสี พร้อมติดต้ังภำยใน
หอประชุมองค์กำรบริหำร
ส่วนจังหวัดล ำพูน จัดซ้ือตำม
รำคำท้องตลำด เน่ืองจำก
เป็นครุภัณฑ์ท่ีไม่มีก ำหนดไว้ 
ในบัญชีมำตรฐำนครุภัณฑ์

3. ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้ำและวิทยุ

1 เพ่ิมเติม 
คร้ังท่ี 

2/2565 
5/10

โอนต้ังจ่ำยรำยกำร
ใหม่

(โอนเงิน
งบประมำณ

รำยจ่ำยประจ ำปี
งบประมำณ 

พ.ศ.2565 คร้ังท่ี
 18/2565)

โคมไฟถนนพลังงำน
แสงอำทิตย์แบบประกอบ
ในชุดเดียวกัน แบบเสำก่ิง
เด่ียว พร้อมติดต้ัง จ ำนวน 
17 ชุดๆ ละ 70,000 บำท 
ครุภัณฑ์ตำมบัญชีนวัตกรรม
ไทย โดยส ำนักงบประมำณ 
ฉบับเพ่ิมเติม มิถุนำยน 2563

สำยทำง ลพ.ถ.
10012 สำย
บ้ำนวังไฮ-บ้ำน
หนองซิว ต ำบล
ป่ำสัก อ ำเภอ
เมืองล ำพูน 
จังหวัดล ำพูน 
(ถนนถ่ำยโอนฯ)
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พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

ล ำดับ
ท่ี

แผนพัฒนำ
ท้องถ่ิน 

หน้ำ/ล ำดับ

ข้อบัญญัติ หน้ำ/
ล ำดับ

ครุภัณฑ์ รำยละเอียดของครุภัณฑ์
งบประมำณ

(บำท)
สถำนท่ี

ด ำเนินกำร

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก

1. ขออนุมัติด ำเนินกำร
และด ำเนินกำรจัดท ำ 
TOR

1,190,000 กองช่ำง

2. ด ำเนินกำรจัดซ้ือฯ 
ตำมระเบียบ
3. ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ
และเบิกจ่ำยเงิน

รวม 2 2,380,000
3 2,878,500

       
   - 

4.1 แผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป
1. ขออนุมัติด ำเนินกำร
และด ำเนินกำรจัดท ำ 
TOR

180,000 อบจ.ล ำพูน ส ำนักปลัดฯ

2. ด ำเนินกำรจัดซ้ือฯ 
ตำมระเบียบ
3. ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ
และเบิกจ่ำยเงิน

1 180,000

4. ประเภทครุภัณฑ์งำนบ้ำนงำนครัว

1 - โอนต้ังจ่ำย
รำยกำรใหม่

(โอนเงิน
งบประมำณ

รำยจ่ำยประจ ำปี
งบประมำณ 

พ.ศ.2565 คร้ังท่ี
 18/2565)

เคร่ืองซักผ้ำ แบบธรรมดำ 
ขนำด 15 กิโลกรัม จัดซ้ือ
ตำมเกณฑ์รำคำกลำง บัญชี
รำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์ กอง
มำตรฐำนงบประมำณ 1 
ส ำนักงบประมำณ ธันวำคม 
2564

   รวมครุภัณฑ์งำนบ้ำนงำนครัว        

รวมครุภัณฑ์ไฟฟ้ำและวิทยุ        

2 เพ่ิมเติม 
คร้ังท่ี 

2/2565 
6/11

โอนต้ังจ่ำย
รำยกำรใหม่

(โอนเงิน
งบประมำณ

รำยจ่ำยประจ ำปี
งบประมำณ 

พ.ศ.2565 คร้ังท่ี
 18/2565)

โคมไฟถนนพลังงำน
แสงอำทิตย์แบบประกอบ
ในชุดเดียวกัน แบบเสำก่ิง
เด่ียว พร้อมติดต้ัง จ ำนวน 
17 ชุดๆ ละ 70,000 บำท 
ครุภัณฑ์ตำมบัญชีนวัตกรรม
ไทย โดยส ำนักงบประมำณ 
ฉบับเพ่ิมเติม มิถุนำยน 2563

สำยทำง ลพ.ถ.
10022 สำย
บ้ำนวังผำง-บ้ำน
เหล่ำดู่ ต ำบล
หนองยวง 
อ ำเภอเวียง
หนองล่อง 
จังหวัดล ำพูน 
(ถนนถ่ำยโอนฯ)
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ล ำดับ
ท่ี

แผนพัฒนำ
ท้องถ่ิน 

หน้ำ/ล ำดับ

ข้อบัญญัติ หน้ำ/
ล ำดับ

ครุภัณฑ์ รำยละเอียดของครุภัณฑ์
งบประมำณ

(บำท)
สถำนท่ี

ด ำเนินกำร

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก

       
   - 

5.1 แผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป
1. ขออนุมัติด ำเนินกำร
และด ำเนินกำรจัดท ำ 
TOR

92,000 อบจ.ล ำพูน กองพัสดุฯ

2. ด ำเนินกำรจัดซ้ือฯ 
ตำมระเบียบ
3. ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ
และเบิกจ่ำยเงิน

1 92,000
5.2 แผนงำนสำธำรณสุข

1. ขออนุมัติด ำเนินกำร
และด ำเนินกำรจัดท ำ 
TOR

176,000 อบจ.ล ำพูน กอง
สำธำรณสุข

2. ด ำเนินกำรจัดซ้ือฯ 
ตำมระเบียบ
3. ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ
และเบิกจ่ำยเงิน

- โอนต้ังจ่ำย
รำยกำรใหม่

(โอนเงิน
งบประมำณ

รำยจ่ำยประจ ำปี
งบประมำณ 

พ.ศ.2565 คร้ังท่ี
 18/2565)

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส ำหรับ
งำนประมวลผล แบบท่ี 1 
(จอแสดงภำพขนำดไม่น้อย
กว่ำ 19 น้ิว) จ ำนวน 8 
เคร่ืองๆ ละ 22,000.-บำท  
รำยละเอียดตำมเกณฑ์
รำคำกลำงและคุณลักษณะ
พ้ืนฐำนกำรจัดหำอุปกรณ์
และระบบคอมพิวเตอร์ 
ของกระทรวงดิจิทัล
เพ่ือเศรษฐกิจและสังคม

5. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

1 - โอนต้ังจ่ำย
รำยกำรใหม่

(โอนเงิน
งบประมำณ

รำยจ่ำยประจ ำปี
งบประมำณ 

พ.ศ.2565 คร้ังท่ี
 18/2565)

จัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
All In One ส ำหรับงำน
ประมวลผล จ ำนวน 4 
เคร่ืองๆ ละ 23,000.-บำท
รำยละเอียดตำมเกณฑ์รำคำ
กลำงและคุณลักษณะพ้ืนฐำน
กำรจัดหำอุปกรณ์และระบบ
คอมพิวเตอร์ ของกระทรวง
ดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม

รวม        

1
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พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

ล ำดับ
ท่ี

แผนพัฒนำ
ท้องถ่ิน 

หน้ำ/ล ำดับ

ข้อบัญญัติ หน้ำ/
ล ำดับ

ครุภัณฑ์ รำยละเอียดของครุภัณฑ์
งบประมำณ

(บำท)
สถำนท่ี

ด ำเนินกำร

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก

1. ขออนุมัติด ำเนินกำร
และด ำเนินกำรจัดท ำ 
TOR

45,600    อบจ.ล ำพูน กอง
สำธำรณสุข

2. ด ำเนินกำรจัดซ้ือฯ 
ตำมระเบียบ
3. ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ
และเบิกจ่ำยเงิน

2 221,600
3 313,600

       
   - 

6.1 แผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป
1. ขออนุมัติด ำเนินกำร
และด ำเนินกำรจัดท ำ 
TOR

498,000 อบจ.ล ำพูน กอง
ยุทธศำสตร์ฯ

2. ด ำเนินกำรจัดซ้ือฯ 
ตำมระเบียบ
3. ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ
และเบิกจ่ำยเงิน

1 498,000

2 - โอนต้ังจ่ำย
รำยกำรใหม่

(โอนเงิน
งบประมำณ

รำยจ่ำยประจ ำปี
งบประมำณ 

พ.ศ.2565 คร้ังท่ี
 18/2565)

เคร่ืองส ำรองไฟฟ้ำ ขนำด 1 
kVA จ ำนวน 8 เคร่ือง รำคำ
เคร่ืองละ 5,700 บำท 
รำยละเอียดตำมเกณฑ์รำคำ
กลำงและคุณลักษณะพ้ืนฐำน
กำรจัดหำอุปกรณ์และระบบ
คอมพิวเตอร์ 
ของกระทรวงดิจิทัล
เพ่ือเศรษฐกิจและสังคม

รวมครุภัณฑ์โฆษณำและเผยแพร่        

รวมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์        
6. ประเภทครุภัณฑ์โฆษณำและเผยแพร่

1 เพ่ิมเติม 
คร้ังท่ี 

2/2565 
2/9

โอนต้ังจ่ำย
รำยกำรใหม่

(โอนเงิน
งบประมำณ

รำยจ่ำยประจ ำปี
งบประมำณ 

พ.ศ.2565 คร้ังท่ี
 18/2565)

จอแสดงภำพ LCD VIDEO 
WALL จ ำนวน 6 ชุดๆ ละ 
83,000.-บำท ส ำหรับใช้
ภำยในอำคำรศูนย์ปฏิบัติกำร
 ช้ัน 2 องค์กำรบริหำรส่วน
จังหวัดล ำพูน จัดซ้ือตำม
รำคำท้องตลำด เน่ืองจำก
เป็นครุภัณฑ์ท่ีไม่มีก ำหนดไว้ 
ในบัญชีมำตรฐำนครุภัณฑ์

รวม        
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พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

ล ำดับ
ท่ี

แผนพัฒนำ
ท้องถ่ิน 

หน้ำ/ล ำดับ

ข้อบัญญัติ หน้ำ/
ล ำดับ

ครุภัณฑ์ รำยละเอียดของครุภัณฑ์
งบประมำณ

(บำท)
สถำนท่ี

ด ำเนินกำร

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก

 7.1 แผนงำนกำรศำสนำ วัฒนธรรม และนันทนำกำร
1. ขออนุมัติด ำเนินกำร
และด ำเนินกำรจัดท ำ 
TOR

66,875 ร.ร.อบจ.ล ำพูน
ป่ำป๋วย

กอง
กำรศึกษำฯ

2. ด ำเนินกำรจัดซ้ือ - 
จัดจ้ำง ตำมระเบียบ
3. ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ
และเบิกจ่ำยเงิน

1 66,875
10,240,165รวมครุภัณฑ์ท้ังหมด    18     โครงกำร

รวม        

7. ประเภทค่ำบ ำรุงรักษำและปรับปรุงครุภัณฑ์

1 เพ่ิมเติม 
คร้ังท่ี 

2/2565 
3/9

โอนต้ังจ่ำย
รำยกำรใหม่

(โอนเงิน
งบประมำณ

รำยจ่ำยประจ ำปี
งบประมำณ 

พ.ศ.2565 คร้ังท่ี
 18/2565)

ค่ำบ ำรุงรักษำและปรับปรุง
ระบบป้ำยว่ิงอิเล็กทรอนิกส์ 
(LED DISPLAY)
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ภาคผนวก 



๑๑๕ 
 

สรุปข้อมูลโครงการแยกเป็นรายไตรมาส 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

 

ไตรมาส โครงการพัฒนา โครงการประจำ ครุภัณฑ์ รวม 
1  6,360,914   50,000,000   2,093,575   58,454,489  
2  39,136,638   50,000,000   6,714,435   95,851,073  
3  75,830,194   60,000,000   15,944,346   151,774,540  
4  15,919,416   70,562,982   1,437,500   87,919,898  

รวมทั้งหมด  137,247,162   230,562,982   26,189,856   394,000,000  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

๑๑๖ 

 

สรุปงบประมาณของแต่ละส่วนราชการ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

 

 

ลำดับ
ที่ 

หน่วยงาน จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
ที่ตั้งไว ้

คิดเปน็ 
ร้อยละ 

โครงการ 
พัฒนา 

งบพัฒนา โครงการ
ประจำ 

งบประจำ ครุภัณฑ์ งบประมาณ
ที่ตั้งไว ้

1 สำนักปลัดฯ 82  53,344,166  13.54 16 10,550,000 45 33,968,335 21 8,825,831 

2 สำนักเลขานุการ 22  21,171,140  5.37 3 3,800,000 18 17,360,340 1  10,800  

3 กองยุทธศาสตร์ฯ 23  16,593,260  4.22 2  400,000  17 15,550,760 4  642,500  

4 กองคลัง 32 28,530,545 7.25 2 160,500 30 28,370,045 - - 

5 กองช่าง 71 147,853,090 37.52 38 79,899,700 24 58,290,960 9 9,662,430 

6 กองการศึกษาฯ 107  77,423,999  19.65 46 31,233,984 44 39,704,020 17 6,485,995 

7 กองพัสดุฯ 23 15,330,680 3.89 - - 23 15,330,680 - - 

8 กองการเจ้าหน้าที่ 17 10,898,840 2.77 1 2,500,000 16 8,398,840 - - 

9 หน่วยตรวจสอบฯ 5 832,920 0.21 - - 4 821,920 1  11,000  

10 กองสาธารณสุข 62 22,021,360 5.58 14  8,702,978  24 12,767,082 24  551,300  

รวม 444 394,000,000 100 122 137,247,162 245 230,562,982 77 26,189,856 
 

            คิดเป็นร้อยละ                   100 %                                       34.83 %                     58.52 %                         6.65 %   



 

๑๑๗ 

 

การติดตามและประเมินผลการนำแผนไปปฏิบัต ิ
 

  การติดตามและประเมินผลการนำแผนไปปฏิบัติ เป็นขั้นตอนที่สำคัญในกระบวนการวางแผน เพ่ือจัดระดับความสำเร็จและความล้มเหลวของแผนงาน 
โครงการ หรือกิจกรรมที่จะดำเนินการจริงในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน โดยให้ทุกส่วนราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ลำพูน ประเมินผลความก้าวหน้า ความสำเร็จหรือความล้มเหลว โดยการจัดทำเอกสารรายละเอียดประกอบแผนการดำเนินงาน พ.ศ. 2566 (แบบ ME0) และตารางติดตาม         
และประเมินผลการดำเนินงาน โครงการ กลยุทธ์ (แบบ ME4) และ (แบบ ME7) กรณกีารดำเนินงานโครงการพบปัญหาอุปสรรคไม่เป็นไปตามระเบียบที่กำหนดในแผนการดำเนินงาน       
(Y , R2) แล้วรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานส่งให้กองยุทธศาสตร์และงบประมาณเป็นประจำทุกเดือน (ตามแบบ ตผ.1) ภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดไป พร้อมทั้ง
จัดทำสรุปผลการดำเนินงานเมื่อโครงการแล้วเสร็จ (B) หรือในแต่ละไตรมาสของปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ตามแบบ ตผ. 2)  ดังนี้ 
 
    ไตรมาสที่ 1   ( 1  ตุลาคม 2565 - 31  ธันวาคม 2565)   ให้รายงาน ภายในวันที่ 5 มกราคม  2566 
    ไตรมาสที่ 2   ( 1  มกราคม 2566 - 31  มีนาคม  2566)   ใหร้ายงาน ภายในวันที ่ 5 เมษายน  2566 
    ไตรมาสที่ 3   ( 1  เมษายน 2566 - 30  มิถุนายน 2566)   ให้รายงาน ภายในวันที่ 5 กรกฎาคม 2566 
    ไตรมาสที่ 4   ( 1  กรกฎาคม 2566 - 30  กันยายน 2566)   ให้รายงาน ภายในวันที่ 5 ตุลาคม  2566 



 

๑๑๘ 

 

        

 

                                                                            

ความสอดคล้อง 
1. แผนยุทธศาสตร์ชาต ิ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. 
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แบบ MEo 



 

๑๑๙ 

 

 
ตารางติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน โครงการ............................................................. ...........กลยุทธ์........................................................................................ 

 

ลำดับ โครงการ ตัวชี้วัด น้ำหนัก เป้าหมาย 
ปี 6... 

ผลการดำเนินงาน เกณฑ์การให้คะแนน ช่วงปรับ
เกณฑ์ 

ผลการดำเนินงาน
ปี 256... 

คะแนน 
ท่ีได้ 

คะแนน
ถ่วง

น้ำหนัก 

ผูก้ำกับ
ตัวชี้วัด ปี 6... ปี 6... 1 2 3 4 5 

   
 
 

              
 
 

                 
 
 

                 
 
 

                 
 
 

                 
 
 

                 
 
 

              รวม   

 
                                                                                                                  

แบบ ME4 



 

๑๒๐ 

 

 
แบบรายงานติดตามและประเมินผลตามแผนการดำเนินงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

1) ยุทธศาสตร์......................................................... 
 1.1) แผนงาน..............................................................     ประจำเดือน.................................................         ผู้กำกับตัวชี้วัด............................................... 

ที ่ โครงการ กิจกรรม* ผลการดำเนินงาน งบประมาณ สอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิน่ 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.2566-2570) 

(1) ระบุผลการ
ดำเนินงานเทียบ
กับเป้าหมายที่

กำหนดไว้ 

ระบุตัวชี้วัด 
ของโครงการ 
ในแผนพัฒนา 

ท้องถ่ิน 

(1) ระบุผลการ
ดำเนินงาน
เทียบกับตัวชี้วัด
ที่ต้ังไว้ 

  
 
 
 
 
 
 

         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   *จากแผนดำเนินงาน        
ปี 2566 
**จากแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(2566-2570) 
*** 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) 



 

๑๒๑ 

 

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) 



 

๑๒๒ 

 

   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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