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ส�วนที่ 1  

บทนํา 

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

   ตามที่องค�การบริหารส�วนจังหวัดลําปางได�ประกาศใช�แผนพัฒนาองค�การบริหารส�วนจังหวัดสี่ป& (พ.ศ.2561 – 2564) และแผนพัฒนาองค�การบริหาร

ส�วนจังหวัดสี่ป& (พ.ศ.2561 – 2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1  และประกาศใช�ข�อบัญญัติงบประมาณรายจ�ายประจําป& พ.ศ.2561 เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2560  ไปแล�วนั้น  

  องค�การบริหารส�วนจังหวัดลําปางได�แจ�งประสานไปยังหน�วยงานในสังกัด เพื่อจัดทํารายละเอียดกิจกรรมภายใต�โครงการที่บรรจุในข�อบัญญัติงบประมาณ

รายจ�ายประจําป& พ.ศ.2561 ที่สอดคล�องกับตัวชี้วัดในแผนพัฒนาสี่ป& (พ.ศ.2561-2564) และแผนการจัดหาพัสดุ ประจําป&งบประมาณ พ.ศ.2561 พร�อมทั้งระบุ

ระยะเวลาการดําเนินการภายในป&งบประมาณ พ.ศ.2561 และได�ยกร�างแผนการดําเนินการประจําป&งบประมาณ พ.ศ.2561 จํานวน 265 โครงการ งบประมาณ 

421,381,130 บาท โดยแยกเปAนเงินรายได� จํานวน 259 โครงการ งบประมาณ 380,469,130 บาท   เงินสะสมจํานวน 4 โครงการ งบประมาณ 24,350,000 บาท 

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ จํานวน 2 โครงการ งบประมาณ 16,562,000 บาท  โดยแยกเปAนไตรมาสที่ 1 จํานวน 79 โครงการ งบประมาณ 115,592,200 บาท  

ไตรมาสที่ 2 จํานวน 113 โครงการ งบประมาณ 179,747,240 บาท ไตรมาสที่ 3 จํานวน 60 โครงการ 104,180,690 บาท ไตรมาสที่ 4  จํานวน 13 โครงการ 

22,361,000 บาท   

  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว�าด�วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค�กรปกครองส�วนท�องถิ่น พ.ศ.2548 ข�อ 27  และแก�ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559  

ข�อ 27  แผนการดําเนินงานให�จัดทําให�แล�วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต�วันที่ประกาศใช�งบประมาณรายจ�ายประจําป& งบประมาณรายจ�ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงิน

สะสม หรือได�รับแจ�งแผนงานและโครงการจากหน�วยงานราชการส�วนกลาง ส�วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน�วยงานอื่นๆ ที่ต�องดําเนินการในพื้นที่องค�กรปกครองส�วน

ท�องถิ่นในป&งบประมาณนั้น การขยายเวลาการจัดทําและการแก�ไขแผนการดําเนินงานเปAนอํานาจผู�บริหารท�องถิ่น  

  กองแผนและงบประมาณ  ได�ขอความเห็นชอบขยายระยะเวลาการจัดทําแผนดําเนินงานออกไป และนายกองค�การบริหารส�วนจังหวัดลําปางได�อนุมัติให�

ขยายระยะเวลาการจัดทําแผนการดําเนินงานออกไปจนถึง วันที่ 28 เดือนกุมภาพันธ� 2561 เนื่องจากในระหว�างเดือน ตุลาคม – ธันวาคม 2560 กองแผนและ 
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งบประมาณได�จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค�การบริหารส�วนจังหวัดลําปาง  และประชุมประชาคมระดับอําเภอทั้ง 13 อําเภอ 

เพื่อรับทราบปKญหา / ความต�องการจากประชาชนในพื้นที่ 13 อําเภอของจังหวัดลําปาง   

 วัตถุประสงค�ของแผนการดําเนินงาน 

  1. เพื่อแสดงรายละเอียดโครงการ/กิจกรรมที่ดําเนินการในป&งบประมาณ พ.ศ.2561 

  2. เพื่อใช�เปAนกรอบแนวทางการปฏิบัติงานตามช�วงเวลาที่กําหนดไว� 

  3. เพื่อใช�เปAนข�อมูลสําหรับการติดตามและประเมินผลโครงการหลังเสร็จสิ้นป&งบประมาณ พ.ศ.2561 

  4. เพื่อใช�เปAนข�อมูลสําหรับการบูรณาการและประสานการทํางานร�วมกับส�วนราชการและองค�กรปกครองส�วนท�องถิ่นอื่น 

  ขั้นตอนการจัดทําแผนการดําเนินงาน 

  1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท�องถิ่นรวมรวมแผนงาน/โครงการพัฒนาขององค�กรปกครองส�วนท�องถิ่น หน�วยงานราชการส�วนกลาง 

ส�วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ และหน�วยงานอื่นๆที่ดําเนินการในพื้นที่ แล�วจัดทําร�างแผนการดําเนินงานเสนอคณะกรรมการพัฒนาท�องถิ่น 

  2. คณะกรรมการพัฒนาท�องถิ่นพิจารณาร�างแผนการดําเนินงาน แล�วเสนอผู�บริหารท�องถิ่นประกาศใช�เปAนแผนการดําเนินงาน 

  ประโยชน�ของแผนการดําเนินงาน 

  1. ผู�บริหารและหน�วยงานในสังกัดองค�การบริหารส�วนจังหวัดลําปาง สามารถควบคุม กํากับการปฏิบัติงานให�เปAนไปตามแผนการดําเนินงานได�อย�าง

เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

  2. องค�การบริหารส�วนจังหวัดลําปางใช�เปAนเครื่องมือในการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานประจําป&ให�เปAนไปตามนโยบาย ภารกิจ  

ความรับผิดชอบ  



โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ

1 ยุธศาสตร�การพัฒนาโครงสร�างพื้นฐาน 18                69,610,000     45      145,315,000  24      74,100,000     -     -               87       289,025,000      

1.1 การก)อสร�าง ปรับปรุง บํารุงรักษาถนน สะพาน ฯ 18                    69,610,000        41       141,102,000      24       74,100,000        -      -                  83       284,812,000      

แผนงานเคหะและชุมชน (2.4) -                    -                      2          3,000,000           -       -                      -       -                   2          3,000,000           

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (3.1) 18                     69,610,000         39        138,102,000       24        74,100,000         -       -                   81        281,812,000       

1.2 การพัฒนาด�านสาธารณูปโภค/สาธารณูปการ -                   -                     3         4,063,000          -      -                     -      -                  3         4,063,000          

แผนงานการเกษตร (3.2) -                    -                      3          4,063,000           -       -                      -       -                   3          4,063,000           

1.3 การผังเมือง -                   -                     1         150,000             -      -                     -      -                  1         150,000             

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (3.1) -                    -                      1          150,000              -       -                      -       -                   1          150,000              

2 ยุทธศาสตร�การอนุรักษ�ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม -                -                  2        4,000,000       7        12,500,000     -     -                9         16,500,000        

2.1 การสร�างจิตสํานึกและความตระหนักในการจัดการฯ -                   -                     1         2,000,000          -      -                     -      -                  1         2,000,000          

แผนงานสร'างความเข'มแข็งของชุมชน (2.5) -                    -                      1          2,000,000           -       -                      -       -                   1          2,000,000           

2.2 การอนุรัษ�/การฟABนฟู/การเฝDาระวังและการปDองกันรักษาฯ -                         -                           1             2,000,000                7             12,500,000               -          -                        8         14,500,000        

แผนงานเคหะและชุมชน (2.4) -                    -                      1          2,000,000           1          2,000,000           -       -                   2          4,000,000           

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ (2.6) -                    -                      -       -                      6          10,500,000         -       -                   6          10,500,000         

3 ยุทธศาสตร�การพัฒนาสังคม/ชุมชน 25                22,546,720     18      11,396,250    17      14,981,490     13      21,861,000  73       70,785,460        

3.1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี คนชรา ผู�พิการฯ 2                      3,000,000          1         500,000             -      -                     -      -                  3         3,500,000          

แผนงานสังคมสงเคราะห/ (2.3) 1                      1,000,000          -      -                    -      -                     -      -                  1          1,000,000           

แผนงานสร'างความเข'มแข็งของชุมชน (2.5) 1                       2,000,000           1          500,000              -       -                      -       -                   2          2,500,000           

3.2 การจัดการศึกษา 9                      2,146,720          8         3,159,250          5         231,490             9         5,068,000       31       10,605,460        

แผนงานการศึกษา (2.1) 9                       2,146,720           8          3,159,250           5          231,490              9          5,068,000        31        10,605,460         

3.3 การส)งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปGญญาท�องถิ่น 6                      8,550,000          3         1,000,000          1         400,000             1         340,000          11       10,290,000        

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ (2.6) 6                       8,550,000           3          1,000,000           1          400,000              1          340,000           11        10,290,000         

3.4 การปDองกัน การรักษา และการส)งเสริมสุขภาพอนามัยประชาชน 4                      7,500,000          -      -                    1         1,300,000          -      -                  5         8,800,000          

แผนงานสาธารณสุข (2.2) 2                       1,500,000           -       -                      -       -                      -       -                   2          1,500,000           

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ (2.6) 2                       6,000,000           -       -                      1          1,300,000           -       -                   3          7,300,000           

รวม

สรุปจํานวนโครงการและงบประมาณตามแผนการดําเนินงานประจําปJงบประมาณ 2561

ยุทธศาสตร�/แนวทางการพัฒนา
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4



โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ

รวม
ยุทธศาสตร�/แนวทางการพัฒนา

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4

3.5 การส)งเสริมความเข�มแข็งของชุมชน 4                      1,350,000          6         6,737,000          10       13,050,000        3         16,453,000     23       37,590,000        

แผนงานบริหารงานทั่วไป (1.1) 4                       1,350,000           3          3,000,000           1          900,000              1          15,653,000      9          20,903,000         

แผนงานการรักษาความสงบภายใน (1.2) -                    -                      1          500,000              -       -                      -       -                   1          500,000              

แผนงานการสร'างความเข'มแข็งของชุมชน (2.5) -                    -                      2          3,237,000           9          12,150,000         2          800,000           13        16,187,000         

4 ยุทธศาสตร�การพัฒนาเศรษฐกิจ 6                  9,450,000       1        200,000         -     -                 -     -               7         9,650,000          

4.1 การส)งเสริมอาชีพและเพิ่มรายได�ให�แก)ประชาชน 3                      4,750,000          -      -                    -      -                     -      -                  3         4,750,000          

แผนงานการสร'างความเข'มแข็งของชุมชน (2.5) 1                       1,750,000           -       -                      -       -                      -       -                   1          1,750,000           

แผนงานการเกษตร (3.2) 2                       3,000,000           -       -                      -       -                      -       -                   2          3,000,000           

4.2 การส)งเสริมการตลาดและการใช�สินค�าท�องถิ่น 1                      3,000,000          -      -                    -      -                     -      -                  1         3,000,000          

แผนงานสร'างความเข'มแข็งของชุมชน (2.5) 1                       3,000,000           -       -                      -       -                      -       -                   1          3,000,000           

4.3 การส)งเสริมการท)องเที่ยว 2                      1,700,000          1         200,000             -      -                     -      -                  3         1,900,000          

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ (2.6) 2                       1,700,000           1          200,000              -       -                      -       -                   3          1,900,000           

5 ยุทธศาสตร�การบริหารและการพัฒนาองค�กร 30                13,985,480     47      18,835,990    12      2,599,200       -     -               89       35,420,670        

5.1 การพัฒนาบุคลากร 3                      3,348,500          2         503,000             2         600,000             -      -                  7         4,451,500          

แผนงานบริหารงานทั่วไป (1.1) 3                       3,348,500           -       -                      1          300,000              -       -                   4          3,648,500           

แผนงานการศึกษา (2.1) -                    -                      1          3,000                  1          300,000              -       -                   2          303,000              

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (3.1) -                    -                      1          500,000              -       -                      -       -                   1          500,000              

5.2 การปรับปรุง การพัฒนาเครื่องมือ เครื่องใช�และสถานที่ฯ 27                      10,636,980           45         18,332,990           10         1,999,200             -        -                     82       30,969,170        

แผนงานบริหารงานทั่วไป (1.1) 15                     225,880              28        1,361,590           5          930,200              -       -                   48        2,517,670           

แผนงานการศึกษา (2.1) 2                       58,600                5          150,800              -       -                      -       -                   7          209,400              

แผนงานเคหะและชุมชน (2.4) -                    -                      -       -                      3          213,000              -       -                   3          213,000              

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ (2.6) -                    -                      -       -                      2          856,000              -       -                   2          856,000              

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (3.1) 10                        10,352,500            12          16,820,600            -         -                         -         -                      22          27,173,100             

79                115,592,200   113    179,747,240  60      104,180,690   13      21,861,000  265    421,381,130   

หมายเหตุ 1. โครงการและงบประมาณจากข�อบัญญัติงบประมาณรายจ)ายประจําปJ พ.ศ.2561 จํานวน    259   โครงการ    งบประมาณ    380,469,130   บาท

2. โครงการจ)ายจากเงินสะสมประจําปJงบประมาณ พ.ศ.2560 จํานวน 4  โครงการ   งบประมาณ    24,350,000   บาท

3. โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ จํานวน 2 โครงการ งบประมาณ 16,562,000 บาท

รวมทั้งสิ้น



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 อุดหนุนสํานักงานการไฟฟ<าส=วน ดําเนินการขยายเขตไฟฟ<าสาธารณะ     2,000,000 บ'านศาลาดอน หมู=ที่ 3 ตําบลชมพู กองช=าง

ผด.02

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปJงบประมาณ พ.ศ.2561

องค�การบริหารส)วนจังหวัดลําปาง

ยุทธศาสตร�ที่ 1 การพัฒนาโครงสร�างพื้นฐาน

1.1 แนวทางการพัฒนา การก)อสร�าง ปรับปรุง บํารุงรักษาถนน สะพาน และการบํารุงรักษาสายทางอื่น

แผนงาน 2.4 เคหะและชุมชน

หน)วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561
ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

(บาท)
สถานที่ดําเนินการ

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4

1 อุดหนุนสํานักงานการไฟฟ<าส=วน

ภูมิภาคจังหวัดลําปาง

ดําเนินการขยายเขตไฟฟ<าสาธารณะ 

จํานวน 1 จุด

    2,000,000 บ'านศาลาดอน หมู=ที่ 3 ตําบลชมพู 

อําเภอเมืองจังหวัดลําปาง

กองช=าง

2 อุดหนุนสํานักงานการไฟฟ<าส=วน

ภูมิภาคอําเภอเมืองปาน

ดําเนินการขยายเขตไฟฟ<าสาธารณะ 

จํานวน 1 จุด

    1,000,000 บ'านดอนไชย หมู=ที่ 6 ตําบลเมืองปาน -

 อุทยานแห=งชาติแจ'ซ'อน อําเภอเมือง

ปาน  จังหวัดลําปาง

กองช=าง

รวม 2 3,000,000    



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 โครงการก=อสร'างถนนลูกรังบดอัด

แน=น

ขนาดผิวจราจร กว'าง 5.00 เมตร ยาว 7,000 

เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนฯ

      2,000,000 บ'านใหม= หมู=ที่ 13 - บ'านมิ่งมงคล 

หมู=ที่ 17 ตําบลพิชัย - บ'านห'วยยาง หมู=ที่ 6 

ตําบลบ'านเสด็จ อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง

กองช=าง

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

ผด.02

แผนการดําเนินงาน ประจําปJงบประมาณ พ.ศ.2561

องค�การบริหารส)วนจังหวัดลําปาง

ยุทธศาสตร�ที่ 1 การพัฒนาโครงสร�างพื้นฐาน

พ.ศ.2561

1.1 แนวทางการพัฒนา การก)อสร�าง ปรับปรุง บํารุงรักษาถนน สะพาน และการบํารุงรักษาสายทางอื่น

แผนงาน 3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

พ.ศ.2560
ลําดับ

ที่ ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ

(บาท)
สถานที่ดําเนินการ

หน)วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

ตําบลบ'านเสด็จ อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง

2 โครงการก=อสร'างถนนลูกรังบดอัด

แน=น

ขนาดผิวจราจร กว'าง 5.00 เมตร ยาว 7,500 

เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนฯ

      2,000,000 บ'านหนอง หมู=ที่ 4 ตําบลน้ําโจ' อําเภอแม=ทะ - บ'านสาด

 หมู=ที่ 3 ตําบลวังพร'าว อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง

กองช=าง

3 โครงการก=อสร'างถนนลูกรังบดอัด

แน=น

ขนาดผิวจราจร กว'าง 5.00 เมตร ยาว 7,500 

เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนฯ

      2,000,000 บ'านฮ=อม หมู=ที่ 9 ตําบลนาครัว - บ'านนากว'าว 

หมู=ที่ 4 ตําบลบ'านกิ่ว อําเภอแม=ทะ จังหวัดลําปาง

กองช=าง

4 โครงการก=อสร'างถนนลูกรังบดอัด

แน=น

ขนาดผิวจราจร กว'าง 5.00 เมตร ยาว 8,500 

เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนฯ

      2,350,000 บ'านยางอ'อย หมู=ที่ 4 - บ'านทุ=งเกวียน หมู=ที่ 6 

ตําบลเวียงตาล - บ'านปHนเต'า หมู=ที่ 7 ตําบลแม=สัน อําเภอ

ห'างฉัตร จังหวัดลําปาง

กองช=าง

5 โครงการก=อสร'างถนนลูกรังบดอัด

แน=น

ขนาดผิวจราจร กว'าง 5.00 เมตร ยาว 8,000 

เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนฯ

      2,000,000 บ'านยางอ'อยใต' หมู=ที่ 11 ตําบลเวียงตาล - 

บ'านปHนเต'า หมู=ที่ 7 ตําบลแม=สัน อําเภอห'างฉัตร - บ'าน

ต'นผึ้ง หมู=ที่ 5 ตําบลใหม=พัฒนา 

อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง

กองช=าง

6 โครงการก=อสร'างถนนลูกรังบดอัด

แน=น

ขนาดผิวจราจร กว'าง 5.00 เมตร ยาว 7,000 

เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนฯ

      2,000,000 บ'านสบเอิม หมู=ที่ 1 - บ'านต'นมื่น 

หมู=ที่ 8 

ตําบลบ'านโปJง อําเภองาว จังหวัดลําปาง

กองช=าง

7 โครงการก=อสร'างถนนลูกรังบดอัด

แน=น

ขนาดผิวจราจร กว'าง 5.00 เมตร ยาว 

25,000 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนฯ

    10,000,000 บ'านค=าหลวง หมู=ที่ 4 ตําบลบ'านค=า อําเภอเมือง จังหวัด

ลําปาง

กองช=าง



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.2561พ.ศ.2560
ลําดับ

ที่ ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ

(บาท)
สถานที่ดําเนินการ

หน)วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

8 โครงการก=อสร'างถนนลูกรังบดอัด

แน=น

ขนาดผิวจราจร กว'าง 6.00 เมตร ยาว 

25,000 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนฯ

      5,000,000 บ'านไฮ หมู=ที่ 3 - บ'านเปKยงใจ หมู=ที่ 4 - 

บ'านเลาสู หมู=ที่ 8 ตําบลปงดอน อําเภอแจ'ห=ม - 

บ'านขุนอ'อนพัฒนา หมู=ที่ 8 - บ'านห'วยหก 

หมู=ที่ 5 ตําบลบ'านอ'อน อําเภองาว จังหวัดลําปาง

กองช=าง

9 โครงการก=อสร'างถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก

ขนาดผิวจราจรกว'าง 4 เมตร ยาว 950 เมตร 

หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม=น'อยกว=า 

3,800 ตร.ม.

รายละเอียดตามแบบแปลนฯ

      2,000,000 เขตองค/การบริหารส=วนตําบลพิชัย - เขตเทศบาลเมืองพิชัย

 ช=วงบ'านไร=ศิลาทอง หมู=ที่ 10 ตําบลพิชัย อําเภอเมือง 

จังหวัดลําปาง

กองช=าง

10 โครงการก=อสร'างถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก

ขนาดผิวจราจรกว'าง 5 เมตร ยาว 730 เมตร

หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม=น'อยกว=า 

3,650 ตร.ม.

รายละเอียดตามแบบแปลนฯ

      2,000,000 บ'านโปJงหลวง หมู=ที่ 15 ตําบลบ'านเอื้อม 

อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง

กองช=าง

รายละเอียดตามแบบแปลนฯ

11 โครงการก=อสร'างถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก

ขนาดผิวจราจรกว'าง 7 เมตร ยาว 1,000 เมตร

หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม=น'อยกว=า 

7,000 ตร.ม.

รายละเอียดตามแบบแปลนฯ

      4,000,000 ทางหลวงท'องถิ่น สาย ลป.ถ.1-0052 

บ'านศาลาดอน - แพะดอนตัน ตําบลชมพู 

อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง

กองช=าง

12 โครงการก=อสร'างถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก

ขนาดผิวจราจรกว'าง 4 เมตร ยาว 1,200 เมตร

หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม=น'อยกว=า 

4,800 ตร.ม.

รายละเอียดตามแบบแปลนฯ

      2,700,000 ช=วงบ'านโปJงพัฒนา หมู=ที่ 9 ตําบลบ'านโปJง - 

บ'านใหม=เจริญสุข หมู=ที่ 8 ตําบลหลวงใต' 

อําเภองาว  จังหวัดลําปาง

กองช=าง

13 โครงการก=อสร'างถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก

ขนาดผิวจราจรกว'าง 5 เมตร ยาว 700 เมตร

หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม=น'อยกว=า 

3,500 ตร.ม.

รายละเอียดตามแบบแปลนฯ

      2,000,000 ช=วงบ'านเสลียมหวาน หมู=ที่ 3 ตําบลเวียงมอก 

เชื่อมถนนสายเถิน - ทุ=งเสลี่ยม เขตตําบลแม=มอก อําเภอ

เถิน จังหวัดลําปาง

กองช=าง

14 โครงการก=อสร'างถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก

ขนาดผิวจราจรกว'าง 8 เมตร ยาว 470 เมตร

หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม=น'อยกว=า 

3,760 ตร.ม.

รายละเอียดตามแบบแปลนฯ

      2,000,000 ทางหลวงท'องถิ่น สาย ลป.ถ.1-0001 

บ'านศาลาไชย - บ'านม=อนแสนศรี ช=วงบ'านม=อนแสนศรี 

หมู=ที่ 6 ตําบลน้ําโจ' อําเภอแม=ทะ 

จังหวัดลําปาง

กองช=าง



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.2561พ.ศ.2560
ลําดับ

ที่ ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ

(บาท)
สถานที่ดําเนินการ

หน)วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

15 โครงการก=อสร'างถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก

ขนาดผิวจราจรกว'าง 4 เมตร ยาว 1,700 เมตร

หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม=น'อยกว=า 

6,800 ตร.ม.

รายละเอียดตามแบบแปลนฯ

      3,600,000 บ'านนางแตน หมู=ที่ 1 (เขต ทต.ท=าผา) - 

บ'านแสนตอ หมู=ที่ 11 (เขต ทต.เกาะคา) 

ตําบลท=าผา อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง

กองช=าง

16 โครงการก=อสร'างถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก

ขนาดผิวจราจรกว'าง 4 เมตร ยาว 895 เมตร

หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม=น'อยกว=า 

3,580 ตร.ม.

รายละเอียดตามแบบแปลนฯ

      2,000,000 บ'านสาแพะ หมู=ที่ 3 ตําบลบ'านสา - บ'านฮ=องลี่ 

หมู=ที่ 5 ตําบลแจ'ห=ม อําเภอแจ'ห=ม จังหวัดลําปาง

กองช=าง

17 โครงการก=อสร'างถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก

ขนาดผิวจราจรกว'าง 4 เมตร ยาว 895 เมตร

หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม=น'อยกว=า 

3,580 ตร.ม.

รายละเอียดตามแบบแปลนฯ

      2,000,000 บ'านแม=สุก หมู=ที่ 1 ตําบลแม=สุก อําเภอแจ'ห=ม จังหวัด

ลําปาง

กองช=าง

รายละเอียดตามแบบแปลนฯ

18 โครงการก=อสร'างถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก

ขนาดผิวจราจรกว'าง 4 เมตร ยาว 880 เมตร

หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม=น'อยกว=า 

3,520 ตร.ม.

รายละเอียดตามแบบแปลนฯ

      2,000,000 บ'านแม=เลียบ หมู=ที่ 8 ตําบลทุ=งฮั้ว - บ'านทัพ

ปJาเส'าหมู=ที่ 1 ตําบลวังเหนือ อําเภอวังเหนือ 

จังหวัดลําปาง

กองช=าง

19 โครงการก=อสร'างถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก

ขนาดผิวจราจรกว'าง 6 เมตร ยาว 600 เมตร

หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม=น'อยกว=า 

3,600 ตร.ม.

รายละเอียดตามแบบแปลนฯ

      2,000,000 บ'านสวนปJาแม=เมาะ หมู=ที่ 7 ตําบลบ'านดง - 

บ'านห'วยคิง หมู=ที่ 6 ตําบลแม=เมาะ อําเภอแม=เมาะ จังหวัด

ลําปาง

กองช=าง

20 โครงการก=อสร'างถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก

ขนาดผิวจราจรกว'าง 5 เมตร ยาว 1,000 เมตร

หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม=น'อยกว=า 

5,000 ตร.ม.

รายละเอียดตามแบบแปลนฯ

      2,800,000 ทางหลวงท'องถิ่น สาย ลป.ถ.1-0013 บ'านใหม=

รัตนโกสินทร/ - วังตม ช=วงบ'านหาด หมู=ที่ 2 ตําบลจาง

เหนือ อําเภอแม=เมาะ จังหวัดลําปาง

กองช=าง

21 โครงการก=อสร'างถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก

ขนาดผิวจราจรกว'าง 5 เมตร ยาว 740 เมตร

หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม=น'อยกว=า 

3,700 ตร.ม.

รายละเอียดตามแบบแปลนฯ

      2,000,000 บ'านแพะดอนสัก หมู=ที่ 5 - บ'านสถานี หมู=ที่ 4 - บ'าน

แม=ฮาว หมู=ที่ 3 ตําบลห'างฉัตร เชื่อมกับ 

ถนนสายทาง ม.ธรรมศาสตร/ศูนย/ลําปาง 

อําเภอห'างฉัตร จังหวัดลําปาง

กองช=าง
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รับผิดชอบ

หลัก

22 โครงการก=อสร'างถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก

ขนาดผิวจราจรกว'าง 4 เมตร ยาว 920 เมตร

หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม=น'อยกว=า 

3,680 ตร.ม.

รายละเอียดตามแบบแปลนฯ

      2,000,000 บ'านหล=ายทุ=ง  หมู=ที่ 4   ตําบลวอแก'ว   

อําเภอห'างฉัตร   จังหวัดลําปาง

กองช=าง

23 โครงการก=อสร'างถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก

ขนาดผิวจราจรกว'าง 4 เมตร ยาว 1,830 เมตร

หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม=น'อยกว=า 

7,320 ตร.ม.

รายละเอียดตามแบบแปลนฯ

      4,000,000 บ'านฮ=องปุMสามัคคี หมู=ที่ 15 ตําบลสบปราบ - 

บ'านวังยาว หมู=ที่ 1 ตําบลแม=กั๊วะ อําเภอสบปราบ จังหวัด

ลําปาง

กองช=าง

24 โครงการก=อสร'างถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก

ขนาดผิวจราจรกว'าง 6 เมตร ยาว 4,300 เมตร

หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม=น'อยกว=า 25,800

 ตร.ม.

รายละเอียดตามแบบแปลนฯ

    14,000,000 ทางหลวงท'องถิ่น สาย ลป.ถ.1-0045 ตําบล

เสริมซ'าย - ตําบลเสริมกลาง อําเภอเสริมงาม จังหวัด

ลําปาง

กองช=าง

รายละเอียดตามแบบแปลนฯ

25 โครงการก=อสร'างถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก

ขนาดผิวจราจรกว'าง 5 เมตร ยาว 2,200 เมตร

หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม=น'อยกว=า 11,000

 ตร.ม.

รายละเอียดตามแบบแปลนฯ

      6,000,000 ช=วงบ'านท=าโปJง หมู=ที่ 5 ตําบลเสริมซ'าย - 

บ'านฮ=องฮี หมู=ที่ 6 ตําบลเสริมกลาง 

อําเภอเสริมงาม จังหวัดลําปาง

กองช=าง

26 โครงการก=อสร'างถนนหินคลุกบด

อัดแน=น

ขนาดผิวจราจรกว'าง 5 เมตร ยาว 4,000 

เมตร 

หนา 0.15 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนฯ

      3,700,000 บ'านทุ=งขามใต' หมู=ที่ 9 - บ'านทุ=งขาม หมู=ที่ 6 - บ'านนา

โปJงหาญ หมู=ที่ 7 ตําบลใหม=พัฒนา 

อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง

กองช=าง

27 โครงการก=อสร'างถนนหินคลุกบด

อัดแน=น

ขนาดผิวจราจรกว'าง 5 เมตร ยาว 4,000 

เมตร 

หนา 0.15 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนฯ

      3,700,000 บ'านไหล=หิน หมู=ที่ 6 - บ'านมะกอกนาบัว 

หมู=ที่ 4 ตําบลไหล=หิน อําเภอเกาะคา 

จังหวัดลําปาง

กองช=าง

28 โครงการก=อสร'างถนนหินคลุกบด

อัดแน=น

ขนาดผิวจราจรกว'าง 5 เมตร ยาว 5,000 

เมตร 

รายละเอียดตามแบบแปลนฯ

      4,000,000 บ'านนาฟาน หมู=ที่ 5 - บ'านนากวาง หมู=ที่ 2 

ตําบลดอนไฟ - บ'านห'วยมะเกลือ หมู=ที่ 4 

ตําบลหัวเสือ อําเภอแม=ทะ จังหวัดลําปาง

กองช=าง

29 โครงการก=อสร'างถนนหินคลุกบด

อัดแน=น

ขนาดผิวจราจรกว'าง 5 เมตร ยาว 7,000 

เมตร 

รายละเอียดตามแบบแปลนฯ

      6,000,000 บ'านทุ=งพัฒนา หมู=ที่ 12 ตําบลหัวเสือ 

อําเภอแม=ทะ - บ'านห'วยรากไม'  หมู=ที่ 2 

ตําบลแม=เมาะ อําเภอแม=เมาะ จังหวัดลําปาง

กองช=าง

30 โครงการก=อสร'างถนนหินคลุกบด ขนาดผิวจราจรกว'าง 5 เมตร ยาว 7,000 เมตร       6,000,000 บ'านแม=ทะ หมู=ที่ 1 ตําบลแม=ทะ - บ'านใหม= กองช=าง30 โครงการก=อสร'างถนนหินคลุกบด

อัดแน=น

ขนาดผิวจราจรกว'าง 5 เมตร ยาว 7,000 เมตร

  รายละเอียดตามแบบแปลนฯ

      6,000,000 บ'านแม=ทะ หมู=ที่ 1 ตําบลแม=ทะ - บ'านใหม= 

หมู=ที่ 1 - บ'านใหม=พัฒนา หมู=ที่ 8 ตําบลดอนไฟ อําเภอ

แม=ทะ จังหวัดลําปาง

กองช=าง
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31 โครงการก=อสร'างถนนหินคลุกบด

อัดแน=น

ขนาดผิวจราจรกว'าง 5 เมตร ยาว 6,000 

เมตร 

รายละเอียดตามแบบแปลนฯ

      5,000,000 บ'านสบเปMะ หมู=ที่ 3 ตําบลแม=ทะ - บ'านปงปJาเป<า 

หมู=ที่ 1 ตําบลวังเงิน อําเภอแม=ทะ จังหวัดลําปาง

กองช=าง

32 โครงการก=อสร'างถนนหินคลุกบด

อัดแน=น

ขนาดผิวจราจรกว'าง 5 เมตร ยาว 6,000 

เมตร 

รายละเอียดตามแบบแปลนฯ

      5,000,000 บ'านฮ=อม หมู=ที่ 9 ตําบลนาครัว - บ'านนากว'าว 

หมู=ที่ 4 ตําบลบ'านกิ่ว อําเภอแม=ทะ จังหวัดลําปาง

กองช=าง

33 โครงการก=อสร'างถนนหินคลุกบด

อัดแน=น

ขนาดผิวจราจรกว'าง 5 เมตร ยาว 11,000 

เมตร 

รายละเอียดตามแบบแปลนฯ

    10,500,000 บ'านก'อม หมู=ที่ 1 - บ'านสบไร= หมู=ที่ 9 - 

บ'านหนองมุงพัฒนา หมู=ที่ 10 ตําบลหัวเสือ 

เชื่อมกับบ'านผาลาด หมู=ที่ 6 ตําบลแม=ทะ 

อําเภอแม=ทะ จังหวัดลําปาง

กองช=าง

34 โครงการก=อสร'างถนนหินคลุกบด ขนาดผิวจราจรกว'าง 5 เมตร ยาว 2,400       2,000,000 บ'านแม=จาง หมู=ที่ 1 ตําบลนาสัก - บ'านสบเติ๋น กองช=าง34 โครงการก=อสร'างถนนหินคลุกบด

อัดแน=น

ขนาดผิวจราจรกว'าง 5 เมตร ยาว 2,400 

เมตร 

รายละเอียดตามแบบแปลนฯ

      2,000,000 บ'านแม=จาง หมู=ที่ 1 ตําบลนาสัก - บ'านสบเติ๋น 

หมู=ที่ 2   ตําบลสบป<าด   อําเภอแม=เมาะ 

จังหวัดลําปาง

กองช=าง

35 โครงการก=อสร'างถนนหินคลุกบด

อัดแน=น

ขนาดผิวจราจรกว'าง 5 เมตร ยาว 2,400 

เมตร 

รายละเอียดตามแบบแปลนฯ

      2,000,000 บ'านสบเมาะ หมู=ที่ 4 ตําบลสบป<าด - บ'านเมาะสถานี 

หมู=ที่ 4 ตําบลแม=เมาะ อําเภอแม=เมาะ จังหวัดลําปาง

กองช=าง

36 โครงการก=อสร'างถนนหินคลุกบด

อัดแน=น

ขนาดผิวจราจรกว'าง 5 เมตร ยาว 2,500 

เมตร 

รายละเอียดตามแบบแปลนฯ

      2,500,000 บ'านทุ=งสะแกง หมู=ที่ 2 ตําบลบ'านขอ - บ'านน้ําจํา 

หมู=ที่ 3 ตําบลเมืองปาน อําเภอเมืองปาน 

จังหวัดลําปาง

กองช=าง

37 โครงการก=อสร'างถนนหินคลุกบด

อัดแน=น

ขนาดผิวจราจรกว'าง 5 เมตร ยาว 2,000 

เมตร 

รายละเอียดตามแบบแปลนฯ

      2,000,000 บ'านขอเหนือ หมู=ที่ 9 - บ'านทุ=งบอม หมู=ที่ 11 ตําบล

บ'านขอ เชื่อมกับ บ'านถ้ํา หมู=ที่ 1 

ตําบลทุ=งกวPาว อําเภอเมืองปาน จังหวัดลําปาง

กองช=าง

38 โครงการก=อสร'างถนนหินคลุกบด

อัดแน=น

ขนาดผิวจราจรกว'าง 5 เมตร ยาว 3,300 

เมตร  

หรือมีพื้นที่ไม=น'อยกว=า 16,500 ตร.ม.

รายละเอียดตามแบบแปลนฯ

      3,000,000 บ'านแม=ปุแพะ หมู=ที่ 6 ตําบลแม=ปุ อําเภอแม=พริก - บ'าน

สองแควปQนหวาน หมู=ที่ 5 ตําบลเถินบุรี 

อําเภอเถิน จังหวัดลําปาง

กองช=าง

39 โครงการก=อสร'างถนนหินคลุกบด

อัดแน=น

ขนาดผิวจราจรกว'าง 5 เมตร ยาว 4,000 

เมตร  

หนา 0.20 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนฯ

      3,600,000 บ'านหัววัง หมู=ที่ 5 - บ'านทุ=งเกวียน หมู=ที่ 6 

ตําบลเวียงตาล อําเภอห'างฉัตร จังหวัดลําปาง

กองช=าง

หนา 0.20 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนฯ
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40 โครงการก=อสร'างถนนหินคลุกบด

อัดแน=น

ขนาดผิวจราจรกว'าง 5 เมตร ยาว 3,000 

เมตร  

หนา 0.20 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนฯ

      2,700,000 บ'านแม=ยามใต' หมู=ที่ 9 - บ'านแม=ยามเหนือ 

หมู=ที่ 8 ตําบลเมืองยาว อําเภอห'างฉัตร 

เชื่อมกับ บ'านมะกอกนาบัว   หมู=ที่ 4 

ตําบลไหล=หิน  อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง

กองช=าง

41 โครงการซ=อมสร'างถนนลาดยางผิว

จราจรแบบแอสฟHลท/ติก

คอนกรีต

ขนาดผิวจราจรกว'าง 7 เมตร ยาว 840 เมตร 

หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม=น'อยกว=า 

5,880 ตร.ม.

รายละเอียดตามแบบแปลนฯ

      2,000,000 ทางหลวงท'องถิ่น สาย ลป.ถ.1-0023 

บ'านท=าขัว - บ'านห'วยไร= อําเภอเมือง 

จังหวัดลําปาง

กองช=าง

42 โครงการซ=อมสร'างถนนลาดยางผิว

จราจรแบบแอสฟHลท/ติก

คอนกรีต

ขนาดผิวจราจรกว'าง 6 - 8  เมตร ยาว 840 

เมตร 

หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม=น'อยกว=า 

5,880 ตร.ม.

      2,000,000 ทางหลวงท'องถิ่น สาย ลป.ถ.1-0028 

พหลโยธิน - วัดม=อนพญาแช= ตําบลพิชัย 

อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง

กองช=าง

5,880 ตร.ม.

รายละเอียดตามแบบแปลนฯ

43 โครงการซ=อมสร'างถนนลาดยางผิว

จราจรแบบแอสฟHลท/ติก

คอนกรีต

ขนาดผิวจราจรกว'าง 4 - 5  เมตร ยาว 1,300

 เมตร 

หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม=น'อยกว=า 

5,880 ตร.ม.

รายละเอียดตามแบบแปลนฯ

      2,000,000 ทางหลวงท'องถิ่น สาย ลป.ถ.1-0011 บ'านจูRด - แม=กืย

 อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง

กองช=าง

44 โครงการซ=อมสร'างถนนลาดยางผิว

จราจรแบบแอสฟHลท/ติก

คอนกรีต

ขนาดผิวจราจรกว'าง 4  เมตร ยาว 2,170 

เมตร 

หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม=น'อยกว=า 

8,680 ตร.ม.

รายละเอียดตามแบบแปลนฯ

      3,000,000 บ'านหมอสม หมู=ที่ 2 - บ'านปJากล'วย หมู=ที่ 4 

ตําบลปงแสนทอง อําเภอเมือง เชื่อมกับ 

อําเภอห'างฉัตร  จังหวัดลําปาง

กองช=าง

45 โครงการซ=อมสร'างถนนลาดยางผิว

จราจรแบบแอสฟHลท/ติก

คอนกรีต

ขนาดผิวจราจรกว'าง 5  เมตร ยาว 1,150 

เมตร 

หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม=น'อยกว=า 

5,750 ตร.ม.

รายละเอียดตามแบบแปลนฯ

      2,000,000 บ'านแม=อางน้ําล'อม หมู=ที่ 8 - บ'านแม=อาง 

หมู=ที่ 4 ตําบลบ'านแลง อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง

กองช=าง



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.2561พ.ศ.2560
ลําดับ

ที่ ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ

(บาท)
สถานที่ดําเนินการ

หน)วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

46 โครงการซ=อมสร'างถนนลาดยางผิว

จราจรแบบแอสฟHลท/ติก

คอนกรีต

ขนาดผิวจราจรกว'าง 5  เมตร ยาว 1,150 

เมตร 

หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม=น'อยกว=า 

5,750 ตร.ม.

รายละเอียดตามแบบแปลนฯ

      2,000,000 ทางหลวงท'องถิ่น สาย ลป.ถ.1-0030 

บ'านสบมาย - บ'านปูJจ'อย ช=วงบ'านปูJจ'อย 

หมู=ที่ 7 - บ'านแตะ หมู=ที่ 6 ตําบลบ'านแลง 

อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง

กองช=าง

47 โครงการซ=อมสร'างถนนลาดยางผิว

จราจรCAPE SEAL

ขนาดผิวจราจรกว'าง 8  เมตร ยาว 3,000 

เมตร 

หนา 0.05 เมตร  รายละเอียดตามแบบแปลนฯ

      7,000,000 ทางหลวงท'องถิ่น สาย ลป.ถ.1-0025 

บ'านหนองละคอน - บ'านใหม=จําบอน 

ช=วงบ'านศรีดอนไชย หมู=ที่ 5 ตําบลต'นธงชัย 

อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง

กองช=าง

48 โครงการซ=อมสร'างถนนลาดยางผิว

จราจรแบบแอสฟHลท/ติก

ขนาดผิวจราจรกว'าง 6  เมตร ยาว 950 เมตร 

หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม=น'อยกว=า 

      2,000,000 ทางหลวงท'องถิ่น สาย ลป.ถ.1-0043 

บ'านแม=ตีบ - บ'านงิ้วงาม ช=วงบ'านงิ้วงาม 

กองช=าง

คอนกรีต 5,700 ตร.ม.

รายละเอียดตามแบบแปลนฯ

หมู=ที่ 4 ตําบลแม=ตีบ อําเภองาว จังหวัดลําปาง

49 โครงการซ=อมสร'างถนนลาดยางผิว

จราจรแบบแอสฟHลท/ติก

คอนกรีต

ขนาดผิวจราจรกว'าง 5  เมตร ยาว 1,600 

เมตร 

หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม=น'อยกว=า 

8,000 ตร.ม.

รายละเอียดตามแบบแปลนฯ

      3,500,000 ทางหลวงท'องถิ่น สาย ลป.ถ.1-0072

บ'านปากบอก - บ'านแม=งาวใต' ช=วงบ'านผาแดง 

หมู=ที่ 5 - บ'านแม=งาวใต' หมู=ที่ 7 ตําบลบ'านร'อง อําเภอ

งาว  จังหวัดลําปาง

กองช=าง

50 โครงการซ=อมสร'างถนนลาดยางผิว

จราจรแบบแอสฟHลท/ติก

คอนกรีต

ขนาดผิวจราจรกว'าง 5  เมตร ยาว 1,150 

เมตร 

หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม=น'อยกว=า 

5,750 ตร.ม.

รายละเอียดตามแบบแปลนฯ

      2,000,000 ทางหลวงท'องถิ่น สาย ลป.ถ.1-0042 

บ'านร=องเห็ด-บ'านบ=อฮ'อ ช=วงบ'านร=องเห็ดพัฒนา หมู=ที่ 8

 - บ'านบ=อฮ'อ หมู=ที่ 4 ตําบลบ'านแหง อําเภองาว 

จังหวัดลําปาง

กองช=าง

51 โครงการซ=อมสร'างถนนลาดยางผิว

จราจรแบบแอสฟHลท/ติก

คอนกรีต

ขนาดผิวจราจรกว'าง 5  เมตร ยาว 1,700 

เมตร 

หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม=น'อยกว=า 

8,500 ตร.ม.

รายละเอียดตามแบบแปลนฯ

      3,000,000 ทางหลวงท'องถิ่น สาย ลป.ถ.1-0048 

บ'านปางอ'า - บ'านแม=แสลม ตําบลเวียงมอก 

อําเภอเถิน จังหวัดลําปาง

กองช=าง
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ลําดับ

ที่ ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ

(บาท)
สถานที่ดําเนินการ

หน)วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

52 โครงการซ=อมสร'างถนนลาดยางผิว

จราจรแบบแอสฟHลท/ติก

คอนกรีต

ขนาดผิวจราจรกว'าง 5  เมตร ยาว 1,140 

เมตร 

หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม=น'อยกว=า 

5,700 ตร.ม.

รายละเอียดตามแบบแปลนฯ

      2,000,000 ช=วงบ'านแม=วะแล'ง หมู=ที่ 4 ตําบลแม=วะ 

อําเภอเถิน - ถนนพหลโยธิน อําเภอแม=พริก 

จังหวัดลําปาง

กองช=าง

53 โครงการซ=อมสร'างถนนลาดยางผิว

จราจรแบบแอสฟHลท/ติก

คอนกรีต

ขนาดผิวจราจรกว'าง 8  เมตร ยาว 3,300 เมตร 

หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม=น'อยกว=า 26,400

 ตร.ม.

รายละเอียดตามแบบแปลนฯ

      9,600,000 ทางหลวงท'องถิ่น สาย ลป.ถ.1-0010 

บ'านดอนธรรม - บ'านแม=ปุ<ม อําเภอเกาะคา 

จังหวัดลําปาง

กองช=าง

54 โครงการซ=อมสร'างถนนลาดยางผิว

จราจรแบบแอสฟHลท/ติก

ขนาดผิวจราจรกว'าง 6 เมตร ยาว 950 เมตร 

หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม=น'อยกว=า 

      2,000,000 ทางหลวงท'องถิ่น สาย ลป.ถ.1-0004

บ'านสบต๋ํา - แม=กึ๊ด อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง

กองช=าง

จราจรแบบแอสฟHลท/ติก

คอนกรีต

หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม=น'อยกว=า 

5,700 ตร.ม.

รายละเอียดตามแบบแปลนฯ

บ'านสบต๋ํา - แม=กึ๊ด อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง

55 โครงการซ=อมสร'างถนนลาดยางผิว

จราจรแบบแอสฟHลท/ติก

คอนกรีต

ขนาดผิวจราจรกว'าง 5 - 6 เมตร ยาว 1,600 

เมตร 

หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม=น'อยกว=า 

8,000 ตร.ม.

รายละเอียดตามแบบแปลนฯ

      3,000,000 ทางหลวงท'องถิ่น สาย ลป.ถ.1-0016 

บ'านนากว'าวกิ่ว - บ'านหัวทุ=ง ช=วงบ'านนาตPม 

หมู=ที่ 2 ตําบลบ'านกิ่ว เชื่อมกับ บ'านโปJงแน=น 

หมู=ที่ 4 ตําบลบ'านบอม อําเภอแม=ทะ 

จังหวัดลําปาง

กองช=าง

56 โครงการซ=อมสร'างถนนลาดยางผิว

จราจรแบบแอสฟHลท/ติก

คอนกรีต

ขนาดผิวจราจรกว'าง 5 เมตร ยาว 850 เมตร 

หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม=น'อยกว=า 

4,250 ตร.ม.

รายละเอียดตามแบบแปลนฯ

      2,000,000 บ'านแพะใหม= หมู=ที่ 5 ตําบลวังเงิน - บ'านทุ=งกวางทอง 

หมู=ที่ 3 ตําบลดอนไฟ อําเภอแม=ทะ จังหวัดลําปาง

กองช=าง

57 โครงการซ=อมสร'างถนนลาดยางผิว

จราจรแบบแอสฟHลท/ติก

คอนกรีต

ขนาดผิวจราจรกว'าง 6 เมตร ยาว 950 เมตร 

หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม=น'อยกว=า 

5,700 ตร.ม.

รายละเอียดตามแบบแปลนฯ

      2,000,000 ทางหลวงท'องถิ่น สาย ลป.ถ.1-0021 

บ'านฮ=อม -บ'านสบเปMาะ ช=วงบ'านหลุกใต' หมู=ที่ 12 - 

บ'านน้ําโท'ง หมู=ที่ 1 ตําบลนาครัว อําเภอแม=ทะ จังหวัด

ลําปาง

กองช=าง

58 โครงการซ=อมสร'างถนนลาดยางผิว

จราจรแบบแอสฟHลท/ติก

ขนาดผิวจราจรกว'าง 6 เมตร ยาว 560 เมตร 

หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม=น'อยกว=า 

      1,560,000 บ'านปJาตัน หมู=ที่ 5 ตําบลปJาตัน อําเภอแม=ทะ จังหวัด

ลําปาง

กองช=าง

จราจรแบบแอสฟHลท/ติก

คอนกรีต

หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม=น'อยกว=า 

3,360 ตร.ม.รายละเอียดตามแบบแปลนฯ

ลําปาง
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ที่ ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ
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หน)วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

59 โครงการซ=อมสร'างถนนลาดยางผิว

จราจรแบบแอสฟHลท/ติกคอนกรีต 

โดยวิธี Pavement In - Place 

Recycling

ขนาดผิวจราจรกว'าง 6 - 7 เมตร ยาว 1,000 

เมตร 

หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม=น'อยกว=า 

6,500 ตร.ม.

รายละเอียดตามแบบแปลนฯ

      3,200,000 ทางหลวงท'องถิ่น สาย ลป.ถ.1-0014 

ช=วงบ'านแม=ปุง หมู=ที่ 7 ตําบลน้ําโจ' - บ'านปJาตัน 

หมู=ที่ 5 ตําบลปJาตัน อําเภอแม=ทะ จังหวัดลําปาง

กองช=าง

60 โครงการซ=อมสร'างถนนลาดยางผิว

จราจรแบบแอสฟHลท/ติก

คอนกรีต

ขนาดผิวจราจรกว'าง 5 เมตร ยาว 1,260 

เมตร 

หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม=น'อยกว=า 

6,300 ตร.ม.

รายละเอียดตามแบบแปลนฯ

      2,000,000 ทางหลวงท'องถิ่น สาย ลป.ถ.1-0058 

บ'านแม=สุก - บ'านขาม  ช=วงบ'านแม=สุกสามัคคี 

หมู=ที่ 12 ตําบลแม=สุก อําเภอแจ'ห=ม

กองช=าง

61 โครงการซ=อมสร'างถนนลาดยางผิว ขนาดผิวจราจรกว'าง 6 เมตร ยาว 1,000       2,000,000 ทางหลวงท'องถิ่น สาย ลป.ถ.1-0063 กองช=าง61 โครงการซ=อมสร'างถนนลาดยางผิว

จราจรแบบแอสฟHลท/ติก

คอนกรีต

ขนาดผิวจราจรกว'าง 6 เมตร ยาว 1,000 

เมตร 

หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม=น'อยกว=า 

6,000 ตร.ม.

รายละเอียดตามแบบแปลนฯ

      2,000,000 ทางหลวงท'องถิ่น สาย ลป.ถ.1-0063 

บ'านแจ'คอน - บ'านร=องเคาะ ช=วงบ'านทุ=งผึ้ง 

หมู=ที่ 4 ตําบลทุ=งผึ้ง อําเภอแจ'ห=ม จังหวัดลําปาง

กองช=าง

62 โครงการซ=อมสร'างถนนลาดยางผิว

จราจรแบบแอสฟHลท/ติก

คอนกรีต

ขนาดผิวจราจรกว'าง 5 เมตร ยาว 2,050 เมตร 

หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม=น'อยกว=า 10,250

 ตร.ม.

รายละเอียดตามแบบแปลนฯ

      3,400,000 ทางหลวงท'องถิ่น สาย ลป.ถ.1-0062 

วัดผาแดงหลวง - บ'านไฮ ตําบลปงดอน 

อําเภอแจ'ห=ม  จังหวัดลําปาง

กองช=าง

63 โครงการซ=อมสร'างถนนลาดยางผิว

จราจรแบบแอสฟHลท/ติก

คอนกรีต

ขนาดผิวจราจรกว'าง 5 เมตร ยาว 1,000 

เมตร 

หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม=น'อยกว=า 

6,000 ตร.ม.

รายละเอียดตามแบบแปลนฯ

      2,000,000 บ'านไผ=แพะ หมู=ที่ 5 ตําบลเมืองมาย 

อําเภอแจ'ห=ม จังหวัดลําปาง เชื่อมทางหลวง

แผ=นดิน หมายเลข 1135

กองช=าง

64 โครงการซ=อมสร'างถนนลาดยางผิว

จราจรแบบแอสฟHลท/ติก

คอนกรีต

ขนาดผิวจราจรกว'าง 4 เมตร ยาว 1,450 

เมตร 

หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม=น'อยกว=า 

5,800 ตร.ม.

รายละเอียดตามแบบแปลนฯ

      2,000,000 บ'านทุ=งฮั้ว หมู=ที่ 4 - บ'านทุ=งฮั้วพัฒนา หมู=ที่ 11 ตําบล

ทุ=งฮั้ว เชื่อมกับ บ'านแม=ม=า หมู=ที่ 1 

ตําบลวังซ'าย อําเภอวังเหนือ จังหวัดลําปาง

กองช=าง



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.2561พ.ศ.2560
ลําดับ

ที่ ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ

(บาท)
สถานที่ดําเนินการ

หน)วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

65 โครงการซ=อมสร'างถนนลาดยางผิว

จราจรแบบแอสฟHลท/ติก

คอนกรีต

ขนาดผิวจราจรกว'าง 5.50 - 6.00 เมตร 

ยาว 2,500 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่

ไม=น'อยกว=า 14,500 ตร.ม.รายละเอียด

ตามแบบแปลนฯ

      5,000,000 ทางหลวงท'องถิ่น สาย ลป.ถ.1-0065 

บ'านร=องเคาะ - บ'านหัวทุ=ง ตําบลร=องเคาะ 

อําเภอวังเหนือ จังหวัดลําปาง

กองช=าง

 

66 โครงการซ=อมสร'างถนนลาดยางผิว

จราจรแบบแอสฟHลท/ติกคอนกรีต 

โดยวิธี Pavement In - Place 

Recycling

ขนาดผิวจราจรกว'าง 6 เมตร  ยาว 1,200 

เมตร 

หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม=น'อยกว=า 

7,200 ตร.ม.รายละเอียดตามแบบแปลนฯ

      3,600,000 ทางหลวงท'องถิ่น สาย ลป.ถ.1-0070 บ'านฮ=าง

วังแก'ว - บ'านปางสัก ช=วงบ'านฮ=างวังแก'ว 

หมู=ที่ 5 ตําบลวังแก'ว อําเภอวังเหนือ จังหวัดลําปาง

กองช=าง

67 โครงการซ=อมสร'างถนนลาดยางผิว

จราจรแบบแอสฟHลท/ติก

ขนาดผิวจราจรกว'าง 6 เมตร  ยาว 1,900 

เมตร 

      4,000,000 ช=วงบ'านแม=เมาะหลวง (บ'านทุ=งกล'วย) หมู=ที่ 8 ตําบลแม=

เมาะ - ถนนสายหลักเข'าสู=ตําบลสบป<าดอําเภอแม=เมาะ 

กองช=าง

คอนกรีต หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม=น'อยกว=า 

11,400 ตร.ม.รายละเอียดตามแบบแปลนฯ

จังหวัดลําปาง

68 โครงการซ=อมสร'างถนนลาดยางผิว

จราจรแบบแอสฟHลท/ติก

คอนกรีต

ขนาดผิวจราจรกว'าง 5 เมตร  ยาว 1,140 

เมตร 

หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม=น'อยกว=า 

5,700 ตร.ม.รายละเอียดตามแบบแปลนฯ

      2,000,000 บ'านห'างฉัตร - บ'านวอแก'ว ช=วงบ'านปางม=วง 

หมู=ที่ 9 ตําบลห'างฉัตร อําเภอห'างฉัตร 

จังหวัดลําปาง

กองช=าง

69 โครงการซ=อมสร'างถนนลาดยางผิว

จราจรแบบแอสฟHลท/ติก

คอนกรีต

ขนาดผิวจราจรกว'าง 5 เมตร  ยาว 1,150 

เมตร 

หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม=น'อยกว=า 

5,750 ตร.ม.รายละเอียดตามแบบแปลนฯ

      2,000,000 ช=วงบ'านหวด หมู=ที่ 2 ตําบลบ'านหวด - 

บ'านโปJงแก'ว หมู=ที่ 12 ตําบลบ'านโปJง 

อําเภองาว จังหวัดลําปาง

กองช=าง

70 โครงการซ=อมสร'างถนนลาดยางผิว

จราจรแบบแอสฟHลท/ติก

คอนกรีต

ขนาดผิวจราจรกว'าง 5 เมตร  ยาว 800 เมตร 

หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม=น'อยกว=า 

4,000 ตร.ม.รายละเอียดตามแบบแปลนฯ

      2,000,000 บ'านแจ'ซ'อน หมู=ที่ 12 ตําบลแจ'ซ'อน - บ'านกลาง 

หมู=ที่ 12 ตําบลบ'านขอ  อําเภอเมืองปาน 

จังหวัดลําปาง

กองช=าง

71 โครงการซ=อมสร'างถนนลาดยางผิว

จราจรแบบแอสฟHลท/ติก

คอนกรีต

ขนาดผิวจราจรกว'าง 5.50 เมตร  ยาว 1,200 

เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม=น'อยกว=า

 6,600 ตร.ม.รายละเอียดตามแบบแปลนฯ

      2,240,000 บ'านแจ'ซ'อนเหนือ หมู=ที่ 11 ตําบลแจ'ซ'อน 

อําเภอเมืองปาน จังหวัดลําปาง

กองช=าง

72 โครงการซ=อมสร'างถนนลาดยางผิว

จราจรแบบแอสฟHลท/ติก

ขนาดผิวจราจรกว'าง 4 - 5  เมตร  ยาว 

1,250 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม=

      2,000,000 ทางหลวงท'องถิ่น สาย ลป.ถ.1-0046 

ช=วงบ'านนาริน หมู=ที่ 1 ตําบลผาปHง อําเภอแม=พริก -บ'าน

กองช=าง

จราจรแบบแอสฟHลท/ติก

คอนกรีต

1,250 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม=

น'อยกว=า 5,625 ตร.ม.รายละเอียดตามแบบ

แปลนฯ

ช=วงบ'านนาริน หมู=ที่ 1 ตําบลผาปHง อําเภอแม=พริก -บ'าน

ปJาตาล หมู=ที่ 2 ตําบลเถินบุรี อําเภอเถิน จังหวัดลําปาง



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.2561พ.ศ.2560
ลําดับ

ที่ ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ

(บาท)
สถานที่ดําเนินการ

หน)วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

73 โครงการซ=อมสร'างถนนลาดยางผิว

จราจรแบบแอสฟHลท/ติก

คอนกรีต

ขนาดผิวจราจรกว'าง 5 - 6  เมตร  ยาว 

1,000 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม=

น'อยกว=า 5,500 ตร.ม.รายละเอียดตามแบบ

แปลนฯ

      2,000,000 บ'านเกาะหัวช'าง หมู=ที่ 1 ตําบลพระบาทวังตวง อําเภอ

แม=พริก จังหวัดลําปาง

กองช=าง

74 โครงการก=อสร'างสะพานคอนกรีต

เสริมเหล็ก

ขนาดกว'าง 5 เมตร ยาว 30 เมตร รายละเอีย

ดตามแบบแปลนฯ

      1,650,000 บ'านห'วยเรียน หมู=ที่ 7 ตําบลเวียงตาล 

อําเภอห'างฉัตร จังหวัดลําปาง

กองช=าง

75 โครงการก=อสร'างสะพานคอนกรีต

เสริมเหล็ก

ขนาดกว'าง 5 เมตร ยาว 15 เมตร รายละเอียด

ตามแบบแปลนฯ

      1,000,000 บ'านนาบัว หมู=ที่ 3 - บ'านนาน้ํามัน หมู=ที่ 4 

ตําบลเมืองยาว อําเภอห'างฉัตร จังหวัดลําปาง

กองช=าง

76 โครงการซ=อมสร'างถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)

ขนาดกว'าง 8 เมตร ยาว 1,550 เมตร หนา 

0.15 เมตร

      6,860,000 ทางหลวงท'องถิ่น ลป.ถ.1-0001  สายบ'านศาลาไชย -

 บ'านม=อนแสนศรี หมู=ที่ 2  บ'านศาลาไชย ตําบลศาลา 

อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง

กองช=าง

77 โครงการซ=อมสร'างถนนคอนกรีต ขนาดกว'าง 8 เมตร ยาว  3,000 เมตร หนา       9,702,000 ทางหลวงท'องถิ่น ลป.ถ.1-0024  สายบ'านหนอง กองช=าง

เสริมเหล็ก (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) 0.05 เมตร ละคอน - บ'านใหม=จําบอน  ช=วงบ'านศรีดอนชัย หมู=ที่ 5

 ตําบลต'นธงชัย  อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง

78 โครงการก=อสร'างถนนหินคลุกบด

อัดแน=น (โครงการจ=ายขาดเงิน

สะสม)

ขนาดกว'าง 5.00 เมตร ยาว 11,000 เมตร 

รายละเอียดตามแบบแปลนฯ

    10,000,000 บ'านวังเงิน หมุ=ที่ 9 ตําบลวังเงิน - บ'านหลุกแพะ หมู=ที่ 

11 ตําบลนาครัว อําเภอแม=ทะ จังหวัดลําปาง

กองช=าง

79 โครงการก=อสร'างสะพานคอนกรีต

เสริมเหล็ก (โครงการจ=ายขาดเงิน

สะสม)

ขนาดกว'าง 7.00 เมตร ยาว 50.00 เมตร สูง

 4.00 เมตร พร'อมก=อสร'างถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก ขนาดกว'าง 6.00 เมตร ยาว 300.00 

เมตร หนา 0.15 เมตร และก=อสร'างท=อลอด

เหลี่ยม ขนาด(2.10x2.10) ยาว 12.00 เมตร

 รายละเอียดตามแบบแปลนฯ

      5,350,000 บ'านแม=สุขวังเหนือ หมู=ที่ 7  ตําบลวังซ'าย 

อําเภอวังเหนือ จังหวัดลําปาง

กองช=าง

80 โครงการก=อสร'างถนนหินคลุกบด

อัดแน=น (โครงการจ=ายขาดเงิน

สะสม)

ขนาดกว'าง 5.00 เมตร ยาว 6,000 เมตร       6,000,000 บ'านใหม= หมู=ที่6 ตําบลบ'านเป<า อําเภอเมืองลําปาง 

จังหวัดลําปาง

กองช=าง

81 โครงการก=อสร'างถนนลูกรังบด

อัดแน=น (โครงการจ=ายขาดเงิน

สะสม)

ขนาดกว'าง 5.00 เมตร ยาว 10,000 เมตร       3,000,000 บ'านปง หมู=ที่ 11  ตําบลบ'านเอื้อม อําเภอเมืองลําปาง 

จังหวัดลําปาง

กองช=าง

รวม 81 281,812,000  รวม 81 281,812,000  



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 โครงการก=อสร'างประปาหมู=บ'าน

พร'อมระบบ

ดําเนินการก=อสร'างโรงสูบน้ํา ระบบกรองน้ําผิว

ดิน 

ถังน้ําใส ขนาด 100 ลบ.ม. หอถังสูงขนาด 30

         2,000,000 บ'านเด=นสมัย หมู=ที่ 1 ตําบลสมัย อําเภอ

สบปราบ จังหวัดลําปาง

กองช=าง

ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

(บาท)

1.2 แนวทางการพัฒนา การพัฒนาด�านสาธารณูปโภค/สาธารณูปการ และแหล)งน้ําเพื่อการเกษตร

แผนงาน 3.2 การเกษตร

ผด.02

ยุทธศาสตร�ที่ 1 การพัฒนาโครงสร�างพื้นฐาน

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปJงบประมาณ พ.ศ.2561

องค�การบริหารส)วนจังหวัดลําปาง

ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4

พ.ศ.2561

สถานที่ดําเนินการ

หน)วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

พ.ศ.2560

ไตรมาสที่ 1

 ลบ.ม. 

ชนิดไม=ตอกเข็ม รายละเอียดตามแบบแปลนฯ

2 อุดหนุนการประปาส=วนภูมิภาค 

สาขาลําปาง

ดําเนินการขยายวางท=อประปา              63,000 ชุมชนพระบาท - หนองหมู อําเภอเมือง 

จังหวัดลําปาง

กองช=าง

3 โครงการก=อสร'างสถานีสูบน้ํา ดําเนินการก=อสร'างสถานีสูบน้ําพลัง

แสงอาทิตย/

รายละเอียดตามแบบแปลนฯ

         2,000,000 ในพื้นที่จังหวัดลําปาง จํานวน 2 แห=ง กองช=าง

รวม 3 4,063,000         



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 โครงการวางและจัดทํา

ผังเมืองรวมจังหวัดลําปาง

 - จ'างเหมาทําป<ายไวนิลพร'อมติดตั้ง

 เพื่อการป<องกันและลดอุบัติเหตุ

150,000 องค/การบริหารส=วนจังหวัด

ลําปางและสถานที่ศึกษาดูงาน

กองช=าง

ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4

พ.ศ.2561

ผด.02

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปJงบประมาณ พ.ศ.2561

องค�การบริหารส)วนจังหวัดลําปาง

ยุทธศาสตร�ที่ 1 การพัฒนาโครงสร�างพื้นฐาน

แผนงาน 3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

1.3 แนวทางการพัฒนา การวางผังเมือง

พ.ศ.2560
หน)วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

(บาท)
สถานที่ดําเนินการ ไตรมาสที่ 1

ผังเมืองรวมจังหวัดลําปาง  เพื่อการป<องกันและลดอุบัติเหตุ

ทางถนน  ช=วงเทศกาลปKใหม= พ.ศ.

2561

 - โครงการรณรงค/ประหยัดพลังงาน

และลดอุบัติเหตุทางถนนช=วง

เทศกาลปKใหม= พ.ศ.2561

 - โครงการฝhกอบรมป<องกันและ

บรรเทาสาธารณภัยโครงการซักซ'อม

แผนการระงับอัคคีภัย (การดับเพลิง)

ลําปางและสถานที่ศึกษาดูงาน

รวม 1 150,000



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 โครงการรณรงค/ป<องกันสภาวะ

โลกร'อนและอนุรักษ/

โครงการปลูกปJาเฉลิมพระเกียรติฯ ดอย

ล'าน(โครงการพัฒนาแหล=งท=องเที่ยวปลูก

2,000,000 องค/การบริหารส=วนจังหวัด

ลําปาง

กองช=าง

ผด.02

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปJงบประมาณ พ.ศ.2561

องค�การบริหารส)วนจังหวัดลําปาง

ยุทธศาสตร�ที่ 2 การพัฒนาด�านการอนุรักษ�ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม

หน)วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561

2.1 แนวทางการพัฒนา การสร�างจิตสํานึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม

แผนงาน 2.5 สร�างความเข�มแข็งของชุมชน

ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

(บาท)
สถานที่ดําเนินการ ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4

โลกร'อนและอนุรักษ/

ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล'อม

ล'าน(โครงการพัฒนาแหล=งท=องเที่ยวปลูก

ดอกนางพญาเสือโคร=ง (ซากุระเมืองไทย)

 , โครงการจัดซื้อต'นไม'เพื่อใช'ดําเนินการ

ปรับปรุงภูมิทัศน/บริเวณศูนย/จัดการขยะ

มูลฝอยฯ ของ อบจ. โครงการฟijนฟูปJา

ชุมชนเข'มแข็ง, โครงการพัฒนาปJาเพื่อ

ตามแนวพระราชดําริฯ, โครงการฟijนฟูปJา

ชุมชนเข'มแข็ง, จ'างเหมาขนขยะพิษของ

องค/การบริหารส=วนท'องถิ่นไปกําจัดยัง

ศูนย/กําจัดจังหวัดสระบุรี, จ'างเหมาจัดทํา

ไวนิลรณรงค/ป<องกันและแก'ไขปHญหาไฟ

ปJาและหมอกควัน พร'อมติดตั้ง ประจําปK

 พ.ศ.2561, โครงการจัดซื้ออุปกรณ/

ความปลอดภัยทางจราจร ฯลฯ

ลําปาง

รวม 1 2,000,000รวม 1 2,000,000



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 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน/ (1) ก=อสร'างอาคารอเนกประสงค/

(2) ปรับปรุงภูมิทัศน/และตกแต=งด'าน

2,000,000 สวนอนันตยศ ตําบลห'างฉัตร 

อําเภอห'างฉัตร จังหวัดลําปาง

กองช=าง

ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4

พ.ศ.2561

ผด.02

ยุทธศาสตร�ที่ 2 การพัฒนาด�านการอนุกรักษ�ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปJงบประมาณ พ.ศ.2561

องค�การบริหารส)วนจังหวัดลําปาง

หน)วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

2.2 แนวทางการพัฒนา การอนุรักษ� การฟABนฟู การเฝOาระวัง และการปDองกันรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม

แผนงาน 2.4 เคหะและชุมชน

พ.ศ.2560
ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

(บาท)
สถานที่ดําเนินการ ไตรมาสที่ 1

(2) ปรับปรุงภูมิทัศน/และตกแต=งด'าน

สถาปHตยกรรม

อําเภอห'างฉัตร จังหวัดลําปาง

2 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน/ ดําเนินการก=อสร'างลานจอดรถภายใน

สวนสาธารณะหนองกระทิง รายละเอียด

ตามแบบแปลนฯ

2,000,000 สวนสาธารณะหนองกระทิง 

ตําบลบ=อแฮ'ว 

อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง

กองช=าง

รวม 2 4,000,000



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 โครงการก=อสร'างสาธารณะ

ประโยชน/ที่ประชาชนใช'ร=วมกัน

ก=อสร'างฌาปนสถาน (เมรุเผาศพ) ระบบ

ปลอดมลพิษ

1,000,000 บ'านเวียงใต' หมู=ที่ 2 ตําบลเมืองยาว 

อําเภอห'างฉัตร จังหวัดลําปาง

กองช=าง

ผด.02

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปJงบประมาณ พ.ศ.2561

องค�การบริหารส)วนจังหวัดลําปาง

ยุทธศาสตร�ที่ 2 การพัฒนาด�านการอนุกรักษ�ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561

2.2 แนวทางการพัฒนา การอนุรักษ� การฟABนฟู การเฝOาระวัง และการปDองกันรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม

แผนงาน 2.6 การศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

(บาท)
สถานที่ดําเนินการ

หน)วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4

ประโยชน/ที่ประชาชนใช'ร=วมกัน ปลอดมลพิษ

รายละเอียดตามแบบแปลนฯ

อําเภอห'างฉัตร จังหวัดลําปาง

2 โครงการก=อสร'างสาธารณะ

ประโยชน/ที่ประชาชนใช'ร=วมกัน

ก=อสร'างฌาปนสถาน (เมรุเผาศพ) ระบบ

ปลอดมลพิษ

พร'อมฐานและหลังคา รายละเอียดตามแบบ

แปลนฯ

2,500,000 บ'านท=าขัว หมู=ที่ 4 ตําบลบ=อแฮ'ว 

อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง

กองช=าง

3 โครงการก=อสร'างสาธารณะ

ประโยชน/ที่ประชาชนใช'ร=วมกัน

ก=อสร'างฌาปนสถาน (เมรุเผาศพ) ระบบ

ปลอดมลพิษ

พร'อมฐานและหลังคา รายละเอียดตามแบบ

แปลนฯ

2,500,000 บ'านปJายะ หมู=ที่ 11 ตําบลบ=อแฮ'ว 

อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง

กองช=าง

4 โครงการก=อสร'างสาธารณะ

ประโยชน/ที่ประชาชนใช'ร=วมกัน

ก=อสร'างฌาปนสถาน (เมรุเผาศพ) ระบบ

ปลอดมลพิษ

ขนาดกว'าง 5 เมตร ยาว 10 เมตร

รายละเอียดตามแบบแปลนฯ

1,000,000 บ'านนาแก หมู=ที่ 3 ตําบลนาแก 

อําเภองาว จังหวัดลําปาง

กองช=าง

5 โครงการก=อสร'างสาธารณะ

ประโยชน/ที่ประชาชนใช'ร=วมกัน

ก=อสร'างฌาปนสถาน (เมรุเผาศพ) ระบบ

ปลอดมลพิษ

ขนาดกว'าง 5 เมตร ยาว 10 เมตร 

1,000,000 บ'านห'วยอูน หมู=ที่ 2 ตําบลปงเตา 

อําเภองาว จังหวัดลําปาง

กองช=าง

ขนาดกว'าง 5 เมตร ยาว 10 เมตร 

รายละเอียดตามแบบแปลนฯ



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.2560 พ.ศ.2561
ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

(บาท)
สถานที่ดําเนินการ

หน)วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4

6 โครงการก=อสร'างสาธารณะ

ประโยชน/ที่ประชาชนใช'ร=วมกัน

ก=อสร'างฌาปนสถาน (เมรุเผาศพ) ระบบ

ปลอดมลพิษ

พร'อมฐานและหลังคารายละเอียดตามแบบ

แปลนฯ

2,500,000 บ'านทุ=งกู=ด'าย หมู=ที่ 6 ตําบลปงแสน

ทอง 

อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง

กองช=าง

รวม 6 10,500,000



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 โครงการส=งเสริมและพัฒนา ดําเนินการตามโครงการส=งเสริมและพัฒนา 1,000,000 อบจ.ลําปาง สํานักปลัดฯ

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4

แผนงาน 2.3 แผนงานสังคมสงเคราะห�

ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

(บาท)
สถานที่ดําเนินการ

หน)วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

3.1 แนวทางการพัฒนา การพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา ผู�พิการ และผู�ด�อยโอกาส

ผด.02

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปJงบประมาณ พ.ศ.2561

องค�การบริหารส)วนจังหวัดลําปาง

ยุทธศาสตร�ที่ 3 การพัฒนาด�านการพัฒนาสังคม/ชุมชน และการรักษาความสงบเรียบร�อย

1 โครงการส=งเสริมและพัฒนา

คุณภาพชีวิต

ดําเนินการตามโครงการส=งเสริมและพัฒนา

คุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน ผู'สูงอายุ ผู'พิการ 

ผู'ด'อยโอกาสและผู'ปJวยเอดส/ ประชาชนทั่วไป 

หรือการอบรมหรือกิจกรรมเกี่ยวกับการ

ส=งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตหรือแนว

ทางการพัฒนาคุณภาพชีวิต  การศึกษาดูงาน

การให'ความรู'เกี่ยวกับการพัฒนาคุภรพชีวิตแก=

ประชาชนทั่วไป บุคลากรภาคเอกชน หรือ

บุคลากรภาครัฐ ทั้งองค/กรปกครองส=วน

ท'องถิ่นอื่นและหน=วยงานอื่น รวมถึงของ อบจ.

ลําปาง

1,000,000 อบจ.ลําปาง สํานักปลัดฯ

รวม 1 1,000,000



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 โครงการจัดงานส=งเสริมกิจกรรม 1.จัดกิจกรรมการแสดงของเด็กและเยาวชน 2,000,000 องค/การบริหารส=วน กองการศึกษาฯ

3.1 แนวทางการพัฒนา การพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา ผู�พิการ และผู�ด�อยโอกาส

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ

(บาท)

หน)วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

สถานที่ดําเนินการ

ผด.02

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปJงบประมาณ พ.ศ.2561

องค�การบริหารส)วนจังหวัดลําปาง

ยุทธศาสตร�ที่ 3 การพัฒนาด�านการพัฒนาสังคม/ชุมชน และการรักษาความสงบเรียบร�อย

ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4

แผนงาน 2.5 สร�างความเข�มแข็งของชุมชน

ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561

ไตรมาสที่ 1

1 โครงการจัดงานส=งเสริมกิจกรรม

เพื่อเด็กและเยาวชน

1.จัดกิจกรรมการแสดงของเด็กและเยาวชน

จังหวัดลําปาง

2.จัดนิทรรศการให'ความรู'จากหน=วยงานต=างๆ

3.จัดอบรมเสริมทักษะทางวิชาการรองรับการ

เข'าสู=ประชาคมอาเซียน เช=น ภาษาอังกฤษ 

ภาษาจีน คณิตศาสตร/ วิทยาศาสตร/

4.จัดกิจรรมประกวดหรือแข=งขันทักษะความรู'

ทางวิชาการ

5.จัดกิจกรรมเข'าค=ายเยาวชน

ฯลฯ

2,000,000 องค/การบริหารส=วน

จังหวัดลําปาง

กองการศึกษาฯ

2 โครงการพัฒนาสตรีและ

ครอบครัว

1. โคงการพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดลําปาง

2. โครงการอบรมเพศศึกษาและการตั้งครรภ/

ไม=พร'อมในวัยรุ=น

500,000 องค/การบริหารส=วน

จังหวัดลําปาง

สํานักปลัดฯ

รวม 2 2,500,000



ยุทธศาสตร�ที่ 3 การพัฒนาด�านการพัฒนาสังคม/ชุมชน และการรักษาความสงบเรียบร�อย

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 โครงการส=งเสริมการศึกษา 1.จัดกิจกรรมส=งเสริม/สนับสนุนทักษะทางวิชาการ 1,000,000 องค/การบริหาร กองการศึกษาฯ

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4

ผด.02

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปJงบประมาณ พ.ศ.2561

องค�การบริหารส)วนจังหวัดลําปาง

ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

(บาท)
สถานที่ดําเนินการ

3.2 แนวทางการพัฒนา การศึกษา

แผนงาน 2.1 การศึกษา

หน)วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561

1 โครงการส=งเสริมการศึกษา 1.จัดกิจกรรมส=งเสริม/สนับสนุนทักษะทางวิชาการ

เพื่อรองรับการเข'าสู=ประชาคมอาเซียน เช=น

ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน คอมพิวเตอร/ ฯลฯ

2.จัดกิจกรรมส=งเสริม/สนับสนุนการพัฒนาทาง

การศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบ ตามอัธยาศัย และ

การศึกษาตลอดชีพ ให'กับเด็กและเยาวชน ประชาชน

ในจังหวัดลําปาง

1,000,000 องค/การบริหาร

ส=วนจังหวัดลําปาง

กองการศึกษาฯ

2 โครงการอบรมนิเทศติดตาม

การจัดการศึกษา

จัดประชุม/อบรมสัมมนาระบบการจัดการศึกษา

โรงเรียนวอแก'ว

50,000 องค/การบริหาร

ส=วนจังหวัดลําปาง

กองการศึกษาฯ

3 โครงการตอบปHญหา

สารานุกรมไทย

จัดกิจกรรมแข=งขันตอบปHญหาสารานุกรมไทยสําหรับ

เด็กและเยาวชนในเขตพื้นที่จังหวัดลําปาง  ประจําปK

 2561

100,000 องค/การบริหาร

ส=วนจังหวัดลําปาง

กองการศึกษาฯ

4 โครงการอบรมมัคคุเทศก/ จัดอบรมเด็กและเยาวชนในเขตพื้นที่จังหวัดลําปาง

ประจําปK 2561 จํานวน 250 คน

200,000  กองการศึกษาฯ

5 โครงการวิทยาศาสตร/เพื่อการ

เรียนรู'

1.จัดโครงการเทศกาลวิทยาศาสตร/เพื่อการเรียนรู'

2.จัดโครงการเทศกาลภาพยนตร/วิทยาศาสตร/

200,000 องค/การบริหาร

ส=วนจังหวัดลําปาง

กองการศึกษาฯ



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

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4
ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

(บาท)
สถานที่ดําเนินการ

หน)วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561

6 อุดหนุนสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาลําปาง 

เขต 1

จัดโครงการแข=งขันความเปpนเลิศทางวิชาการนักเรียน

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 1 (งาน

ศิลปหัตถกรรมนักเรียน) ประจําปK 2561

500,000 องค/การบริหาร

ส=วนจังหวัดลําปาง

กองการศึกษาฯ

7 อุดหนุนสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาลําปาง 

เขต 2

(1) จัดโครงการศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 14 

ประจําปK 2561 (500,000 บาท)

(2) จัดโครงการพัฒนาการเรียนการสอนศิลปะ การ

ดนตรี และนาฏศิลปrไทยในโรงเรียน (200,000 

บาท)

700,000 องค/การบริหาร

ส=วนจังหวัดลําปาง

กองการศึกษาฯ

8 อุดหนุนสํานักงานเขตพื้นที่ (1) จัดโครงการศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 14 1,000,000 องค/การบริหาร กองการศึกษาฯ8 อุดหนุนสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาลําปาง 

เขต 3

(1) จัดโครงการศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 14 

ประจําปK 2561 (500,000 บาท)

(2) จัดโครงการถังน้ําสะอาดให'น'องดื่ม โรงเรียน

อนุบาลแจ'ห=ม ตําบลแจ'ห=ม อําเภอแจ'ห=ม จังหวัด

ลําปาง (500,000 บาท)

1,000,000 องค/การบริหาร

ส=วนจังหวัดลําปาง

กองการศึกษาฯ

9 อุดหนุนสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35

(1) จัดโครงการส=งเสริมและสนับสนุนความเปpนเลิศทาง

วิชาการ

ของโรงเรียนในสังกัด สพม.เขต 35 (500,000 บาท)

(2) ดําเนินโครงการปรับปรุงสนามกีฬา โรงเรียนบุญ

วาทย/วิทยาลัย อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง 

(2,000,000 บาท)

2,500,000 องค/การบริหาร

ส=วนจังหวัดลําปาง

กองการศึกษาฯ

10 โครงการจัดการแข=งขันกีฬา

ของโรงเรียนวอแก'ววิทยา

จัดโครงการแข=งขันกีฬานักเรียน คณะครู และ

บุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนวอแก'ววิทยา 

ร=วมกับผู'ปกครองและชุมชนในตําบลวอแก'ว อําเภอ

ห'างฉัตร จ.ลําปาง

50,000 โรงเรียนวอแก'ว

วิทยา

โรงเรียนวอ

แก'ววิทยา



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

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4
ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

(บาท)
สถานที่ดําเนินการ

หน)วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561

11 โครงการแข=งขันกีฬาโรงเรียน 

อปท.

จัดส=งนักกีฬาา ครู บุคลากรทางการศึกษาของ

โรงเรียนวอแก'ววิทยา และบุคลากรขององค/การ

บริหารส=วนจังหวัดลําปาง เข'าร=วมการแข=งขันกีฬา

นักเรียนองค/กรปกครองส=วนท'องถิ่น

250,000 โรงเรียนวอแก'ว

วิทยา

โรงเรียนวอ

แก'ววิทยา

12 โครงการพัฒนาความเปpนเลิศ

ทางวิชาการ คุณธรรม 

จริยธรรม

1.จัดตัวแทนนักเรียนเข'าร=วมกิจกรรมการแข=งขัน

ทักษะทางวิชาการระดับโรงเรียน ระดับจังหวัด 

ระดับภาค และระดับประเทศ

2.จัดส=งตัวแทนนักเรียนเข'าร=วมการแข=งขันในงาน

ศิลปหัตถกรรมนักเรียนในระดับกลุ=มเครือข=ายระดับ

เขตพื้นที่การศึกษา ระดับภาคเหนือ และระดับชาติ

500,000 สพป.ลําปางเขต1 

เขต2 เขต3 และ 

สพม.เขต35

โรงเรียนวอ

แก'ววิทยา

เขตพื้นที่การศึกษา ระดับภาคเหนือ และระดับชาติ

13 โครงการเรียนรู'นอกสถานศึกษา 1. เข'าร=วมการประชุม/อบรมสัมมนา

2.จัดส=งนักเรียนเข'าร=วมการแข=งขันทักษะทางวิชาการ

3.ศึกษาดูงาน

300,000 จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ/ 

จังหวัดแพร=

จังหวัดเชียงใหม=

โรงเรียนวอ

แก'ววิทยา

14 โครงการพัฒนาครูแกนนํา จัดโครงการประชุมสัมมนาพัฒนาครูแกนนําในการ

รณรงค/เพื่อป<องกันยาเสพติดในสถานศึกษา

3,000 โรงเรียนวอ

แก'ววิทยา

15 โครงการรณรงค/ป<องกันยา

เสพติดในสถานศึกษา

1.จัดอบรมสัมมนาการป<องกันและแก'ไขปHญหายา

เสพติดกลุ=มเด็กและเยาวชนในสถานศึกษา

2.จัดนิทรรศการให'ความรู'โทษภัยยาเสพติด

3.ศึกษาดูงานนอกสถานที่ต'นแบบการแก'ไขปHญหายา

เสพติด

15,000 สถานที่ดําเนินการ

ฝhกอบรม

โรงเรียนวอ

แก'ววิทยา



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

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4
ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

(บาท)
สถานที่ดําเนินการ

หน)วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561

16 โครงการปรับปรุงหลักสูตร

สถานศึกษา

1.จัดประชุมสัมมนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

โรงเรียนวอแก'ววิทยาเพื่อปรับปรุงหลักสูตร

2.จัดฝhกอบรมพัฒนาศักยภาพการจัดทําหลักสูตรการ

เรียนการสอนของบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนวอ

แก'ววิทยา

20,000 โรงเรียนวอแก'ว

วิทยา

โรงเรียนวอ

แก'ววิทยา

17 โครงการอาหารกลางวัน จ=ายเปpนค=าอาหารกลางวันให'กับเด็กนักเรียนโรงเรียน

วอแก'ว

วิทยา โดยจัดสรรให'นักเรียนในระดับอนุบาล 1 - 

มัธยมศึกษา

ปKที่ 6 ในอัตรามื้อละ 20 บาทต=อคน จํานวน 200 

366,000 โรงเรียนวอแก'ว

วิทยา

โรงเรียนวอ

แก'ววิทยา

ปKที่ 6 ในอัตรามื้อละ 20 บาทต=อคน จํานวน 200 

วัน

18 โครงการพัฒนาบุคลากรทาง

การศึกษา

จัดส=งข'าราชการครูของโรงเรียนวอแก'ววิทยา 

ตลอดจนบุคลากรทางการศึกษาเข'ารับการศึกษา 

ฝhกอบรม สัมมนาฯ เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากร

175,000 องค/การบริหาร

ส=วนจังหวัดลําปาง

โรงเรียนวอ

แก'ววิทยา

19 โครงการพัฒนาการบริหารจัด

การศึกษาโดยใช'โรงเรียนเปpน

ฐาน

ในการพัฒนาท'องถิ่น (SBMLD)

1.จัดส=งครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนวอ

แก'ววิทยาเข'าร=วมการฝhกอบรมเพื่อพัฒนาการจัด

การศึกษาตามอัจฉริยภาพของนักเรียนโดยใช'โรงเรียน

เปpนฐาน(750,000)

2.จัดซื้อสื่อการเรียนการสอน และอุปกรณ/ที่

เกี่ยวข'องในการเข'าร=วมฝhกอบรมเพื่อพัฒนาการจัด

การศึกษาตามอัจฉริยภาพของนักเรียนโดยใช'โรงเรียน

1,000,000 โรงเรียนวอแก'ว

วิทยา

โรงเรียนวอ

แก'ววิทยา

การศึกษาตามอัจฉริยภาพของนักเรียนโดยใช'โรงเรียน

เปpนฐาน(250,000 บาท)



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

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4
ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

(บาท)
สถานที่ดําเนินการ

หน)วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561

20 โครงการพัฒนาแหล=งเรียนรู'

ในโรงเรียนวอแก'ววิทยา

1.ปรับปรุงห'องปฏิบัติการกลุ=มสาระต=างๆ

2.จัดซื้อสื่อการเรียนการสอนกลุ=มสาระต=างๆ

50,000 โรงเรียนวอแก'ว

วิทยา

โรงเรียนวอ

แก'ววิทยา

21 โครงการพัฒนาห'องสมุด

โรงเรียน

จัดซื้อหนังสือ คู=มือ วารสาร ตํารา สําหรับเปpนแหล=ง

ค'นคว'าเพื่อการศึกษาของนักเรียนวอแก'ววิทยา

100,000 โรงเรียนวอแก'ว

วิทยา

โรงเรียนวอ

แก'ววิทยา

วอแก'ววิทยา

22 โครงการพัฒนาเรียนรู' 

(Internet)

จัดหาอุปกรณ//เชื่อมต=ออินเตอร/เน็ตความเร็วสูง เพื่อ

การศึกษาของครู/นักเรียน โรงเรียนวอแก'ววิทยา

22,900 โรงเรียนวอแก'ว

วิทยา

โรงเรียนวอ

แก'ววิทยา

23 โครงการส=งเสริมการศึกษา

นักเรียนยากจน

จัดหาปHจจัยพื้นฐานที่จําเปpนต=อการดํารงชีพและเพิ่ม

โอกาสทางการศึกษาให'แก=นักเรียนที่มีฐานะยากจน 

เช=น ค=าหนังสือและอุปกรณ/การเรียน ค=าเสื้อผ'าและ

วัสดุเครื่องแต=งกาย ค=าอาหารกลางวัน และค=าใช'จ=าย

อื่นๆที่จําเปpน

33,000 โรงเรียนวอแก'ว

วิทยา

โรงเรียนวอ

แก'ววิทยา

24 โครงการส=งเสริมการเรียนการ

สอน

จัดหาสื่อและอุปกรณ/การศึกษาสําหรับใช'ในการเรียน

การสอนและการบริหารจัดการทั่วไปของโรงเรียนวอ

แก'ววิทยา

231,600 โรงเรียนวอแก'ว

วิทยา

โรงเรียนวอ

แก'ววิทยา

25 โครงการส=งเสริมการเรียนการ

สอน (รายส=วนหัวเพิ่ม)

จัดหาสื่อและอุปกรณ/การศึกษาสําหรับใช'ในการเรียน

การสอนและการบริหารจัดการทั่วไปของโรงเรียนวอ

36,750 โรงเรียนวอแก'ว

วิทยา

โรงเรียนวอ

แก'ววิทยา

แก'ววิทยา



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

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4
ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

(บาท)
สถานที่ดําเนินการ

หน)วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561

26 โครงการส=งเสริมการศึกษา (1) จัดซื้อหนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานตามหลักสูตร

แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 จํานวน 

100% ของจํานวนนักเรียน

(2) จัดซื้อหนังสือแบบฝhกหัดเฉพาะรายวิชาพื้นฐานที่

กระทรวงศึกษาธิการกําหนดในระดับประถมศึกษา

50,810 โรงเรียนวอแก'ว

วิทยา

โรงเรียนวอ

แก'ววิทยา

27 โครงการส=งเสริมการศึกษา สนับสนุนปHจจัยเพื่อเปpนค=าจัดซื้ออุปกรณ/การเรียนที่

จําเปpนต=อการพัฒนาคุณภาพผู'เรียน เช=น สมุด ดินสอ

 ปากกา ยางลบ ไม'บรรทัด ฯลฯ

31,470 โรงเรียนวอแก'ว

วิทยา

โรงเรียนวอ

แก'ววิทยา

28 โครงการส=งเสริมการศึกษา สนับสนุนปHจจัยเพื่อเปpนค=าจัดซื้อเครื่องแบบนักเรียน 41,490 โรงเรียนวอแก'ว โรงเรียนวอ28 โครงการส=งเสริมการศึกษา สนับสนุนปHจจัยเพื่อเปpนค=าจัดซื้อเครื่องแบบนักเรียน

คนละ 2 ชุด หรืออุปกรณ/การเรียนอื่นๆจําเปpน

41,490 โรงเรียนวอแก'ว

วิทยา

โรงเรียนวอ

แก'ววิทยา

29 โครงการพัฒนากิจกรรม

นักเรียน

จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู'เรียน โดยจัดกิจกรรม

วิชาการ กิจกรรมคุณธรรม  กิจกรรมทัศนศึกษา และ

กิจกรรมสารสนเทศ

58,440 โรงเรียนวอแก'ว

วิทยา

โรงเรียนวอ

แก'ววิทยา

30 โครงการป<องกันและแก'ไข

ปHญหา

ยาเสพติดนักเรียน (D.A.R.E)

จัดการฝhกอบรมป<องกันและแก'ไขปHญหายาเสพติด

นักเรียน (D.A.R.E) ของโรงเรียนวอแก'ววิทยา

20,000 โรงเรียนวอ

แก'ววิทยา

31 โครงการพัฒนาอาคารสถานที่

โรงเรียนวอแก'ววิทยา 

(ปรับปรุงซ=อมแซมสิ่งก=อสร'าง)

ค=าบํารุงรักษาหรือปรับปรุงซ=อมแซมสิ่งก=อสร'างของ

โรงเรียนวอแก'ววิทยา กรณีเกิดการชํารุดเสียหาย 

หรือดัดแปลงอาคารเรียนให'สามารถใช'งานได'อย=างมี

ประสิทธิภาพและคุ'มค=า

1,000,000 โรงเรียนวอแก'ว

วิทยา

โรงเรียนวอ

แก'ววิทยา

รวม 31 10,605,460
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1 โครงการจัดงานพิธี งานราชพิธี 

และงานรัฐพิธี

1. โครงการจัดพิธีถวายดอกไม'จันทน/พระราชพิธีถวายพระ

เพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย

1,500,000 ม.ราชภัฏลําปาง สํานักปลัดฯ

3.3 แนวทางการพัฒนา การส)งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปGญญาท�องถิ่น

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ

(บาท)

หน)วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

สถานที่ดําเนินการ

ผด.02

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปJงบประมาณ พ.ศ.2561

องค�การบริหารส)วนจังหวัดลําปาง

ยุทธศาสตร�ที่ 3 การพัฒนาด�านการพัฒนาสังคม/ชุมชน และการรักษาความสงบเรียบร�อย

ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4

แผนงาน 2.6 การศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ลําดั

บ

ที่

โครงการ/กิจกรรม

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561

ไตรมาสที่ 1

และงานรัฐพิธี เพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย

เดช ในวันที่ 26 ตุลาคม 2560 

2.กิจกรรมวันปQยะมหาราช

3. กิจกรรมวันคล'ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จ

พระปมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช วันชาติ "วันพ=อแห=งชาติ"

4. กิจกรรมพิธียุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

5. กิจกรรมวันจักรี

6. กิจกรรมวันฉัตรมงคล

7. กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10 (28 ก.ค.)

8. กิจกรรมวันแม=แห=งชาติ (12 ส.ค.)

9. กิจกรรมงานรัฐพิธี งานราชพิธี งานรัฐพิธี งานเฉลิมพระ

เกียรติราชวงศ/จักรีหรือวันสําคัญของชาติที่รับผิดชอบ ฯลฯ

อนุเสาวรีย/ฯ

อบจ.ลําปาง

อนุเสาวรีย/ฯ

อบจ.ลําปาง

อบจ.ลําปาง

อบจ.ลําปาง

อบจ.ลําปาง

อบจ.ลําปาง

2 โครงการส=งเสริมประเพณี

สงกรานต/

จัดงานส=งเสริมสืบสานประเพณีสงกรานต/ 1,800,000 สวนสาธารณะหนอง

กระทิง

กอง

การศึกษาฯ

3 โครงการส=งเสริมประเพณีปKใหม=ม'ง จัดประเพณีปKใหม=ม'ง อําเภอเมืองปาน จังหวัดลําปาง 150,000 อําเภอเมืองปาน กอง

การศึกษาฯ4 โครงการฝhกอบรมสัมมนา

ผู'ปฏิบัติงานด'านศาสนพิธี

จัดฝhกอบรมสัมมนาผู'ปฏิบัติงานด'านศาสนพิธี ระดับอําเภอ 

จํานวน 3 อําเภอ ได'แก= อําเภอห'างฉัตร อําเภองาว อําเภอสบ

400,000 อําเภอห'างฉัตร อําเภอ

งาว อําเภอสบปราบ

กอง

การศึกษาฯผู'ปฏิบัติงานด'านศาสนพิธี จํานวน 3 อําเภอ ได'แก= อําเภอห'างฉัตร อําเภองาว อําเภอสบ

ปราบ  อําเภอละ 100 คน

งาว อําเภอสบปราบ การศึกษาฯ
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รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ

(บาท)

หน)วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

สถานที่ดําเนินการ ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4

ลําดั

บ

ที่

โครงการ/กิจกรรม

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561

ไตรมาสที่ 1

5 โครงการส=งเสริมงานประเพณี 

ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปHญญา

ท'องถิ่น

ส=งเสริมงานประเพณีศิลปวัฒนธรรมและภูมิปHญญาท'องถิ่นทั้งใน

รูปแบบดําเนินการเองและบูรณาการทํางานร=วมกับหน=วยงาน

อื่น เช=น

1. พิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู=บ'านคู=เมืองจังหวัดลําปาง

2. ส=งเสริมการจัดงานประเพณีสัการะเจ'าพ=อพญาคําลือ

3.งานตั้งธรรมหลวง

4.ปK{ใหม=เมืองง'าวเงิน

2,950,000  

ศาลากลางหลังเก=า

อําเภอแจ'ห=ม

มหาวิทยาลัยสงฆ/

อําเภองาว

กอง

การศึกษาฯ

6 โครงการธรรมสัญจร จัดฝhกอบรม ส=งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให'แก=เด็กและเยาวชน 

ประชาชนในจังหวัดลําปาง จํานวน 300 คน

340,000 องค/การบริหารส=วน

จังหวัดลําปาง

กอง

การศึกษาฯ

7 โครงการส=งเสริมการทํานุบํารุง สืบ จัดงานวันสําคัญทางพุทธศาสนา เช=น วันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา 500,000 องค/การบริหารส=วน กอง7 โครงการส=งเสริมการทํานุบํารุง สืบ

สานพระพุทธศาสนา และวัน

สําคัญทางศาสนา

จัดงานวันสําคัญทางพุทธศาสนา เช=น วันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา

 วันอาสาฬหบูชา และวันเข'าพรรษา

500,000 องค/การบริหารส=วน

จังหวัดลําปาง

กอง

การศึกษาฯ

8 โครงการศึกษาเรียนรู'หลักธรรม

เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จ

พระเจ'าอยู=หัวฯ

จัดฝhกอบรมเรียนรู'หลักธรรม "เทอดพระเกียรติในหลวงรัชการที่

 9" ให'แก=เด็ก เยาวชน และประชาชนในจังหวัดลําปาง จํานวน

 300 คน

200,000 องค/การบริหารส=วน

จังหวัดลําปาง

กอง

การศึกษาฯ

9 โครงการส=งเสริมประเพณีลอย

กระทง

1.เข'าร=วมงานล=องสะเปาจาวละกอน

2.จัดงานประเพณีลอยกระทงระดับอําเภอ โดยการดําเนินงาน

เองหรือบูรณาการร=วมกับหน=วยงานอื่น

1,650,000 อําเภอเมืองลําปาง 

อําเภอในเขตจังหวัด

ลําปาง

กอง

การศึกษาฯ

10 โครงการอนุรักษ/ศิลปวัฒนธรรม

การตี๋กPองปูJจา

(1) จัดฝhกอบรมการตี๋กPองปูJจาในระดับอําเภอและระดับจังหวัด

(2) ผู'เข'าร=วมโครงการเปpนเด็ก เยาวชน และประชาชนใน

จังหวัดลําปาง จํานวน 300  คน

500,000 องค/การบริหารส=วน

จังหวัดลําปาง

กอง

การศึกษาฯ

11 โครงการอนุรักษ/ศิลปวัฒนธรรม

การอ=านและเขียนอักษรธรรม

ล'านนา (ตั๋วเมือง)

(1) จัดฝhกอบรมการอ=านและเขียนอักษรธรรมล'านนา (ตั๋วเมือง) 

ในระดับอําเภอและระดับจังหวัด

(2) ผู'เข'าร=วมโครงการเปpนเด็ก เยาวชน และประชาชนใน

จังหวัดลําปาง จํานวน   300  คน

300,000 องค/การบริหารส=วน

จังหวัดลําปาง

กอง

การศึกษาฯ

รวม 11 10,290,000
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3.4 แนวทางการพัฒนา การปDองกันรักษาและส)งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ

(บาท)

หน)วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

สถานที่ดําเนินการ

ผด.02

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปJงบประมาณ พ.ศ.2561

องค�การบริหารส)วนจังหวัดลําปาง

ยุทธศาสตร�ที่ 3 การพัฒนาด�านการพัฒนาสังคม/ชุมชน และการรักษาความสงบเรียบร�อย

ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4

แผนงาน 2.2 สาธารณสุข

ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561

ไตรมาสที่ 1

1 โครงการสาธารณสุข 1. โครงการฝhกอบรมเชิงสัมมนาเชิงปฏิบัติการ

ธรรมนูญสุขภาพชุมชนคนลําปางสู=สุขภาวะอย=าง

ยั่งยืนในยุค Thailand 4.0

2.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแกนนําส=งเสริม

สุขภาพกายใจผู'สูงอายุ

3.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการส=งเสริมการออก

กําลังกายไลน/แดนซ/

4. กิจกรรมเกี่ยวกับงานสาธารณสุข เช=น การจัดทํา

แผ=นพับ ฯลฯ

1,000,000 องค/การบริหารส=วน

จังหวัดลําปาง

สํานักปลัดฯ

2 โครงการบริการการแพทย/

ฉุกเฉิน (EMS) จังหวัด

ลําปาง

1.โครงการฝhกอบรมแกนนําอาสาสมัครสาธารณสุข 

การปฐมพยาบาลและการช=วยฟijนคืนชีพพื้นฐาน

2.ค=าใช'จ=ายเกี่ยวกับการบริการการแพทย/ฉุกเฉินที่

จําเปpน

500,000 องค/การบริหารส=วน

จังหวัดลําปาง

สํานักปลัดฯ

รวม 2 1,500,000  



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

ผด.02

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปJงบประมาณ พ.ศ.2561

องค�การบริหารส)วนจังหวัดลําปาง

ยุทธศาสตร�ที่ 3 การพัฒนาด�านการพัฒนาสังคม/ชุมชน และการรักษาความสงบเรียบร�อย

หน)วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561

3.4 แนวทางการพัฒนา การปDองกันรักษาและส)งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน

แผนงาน 2.6 การศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

(บาท)
สถานที่ดําเนินการ ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4

1 โครงการจัดการแข=งขัน

กีฬา

จัดโครงการแข=งขันกีฬาเด็ก เยาวชน และประชาชน

ในจังหวัดลําปาง ทั้งที่ดําเนินการเองและบูรณาการ

ร=วมกับหน=วยงานอื่น

1,000,000 สนามกีฬากลางจังหวัด

ลําปาง

กอง

การศึกษาฯ

2 โครงการส=งเสริมและ

พัฒนากีฬา

1.จัดโครงการฝhกอบรมทักษะพื้นฐานในการเล=นกีฬา

ให'แก=เด็กและเยาวชน

2.จัดโครงการฝhกอบรมทักษะการเล=นกีฬาให'แก=

ประชาชน

1,300,000 สนามกีฬากลางจังหวัด

ลําปาง

กอง

การศึกษาฯ

3 อุดหนุนสมาคมกีฬาแห=ง

จังหวัดลําปาง

จัดการแข=งขันกีฬาเยาวนและประชาชนจังหวัดลําปาง 5,000,000 องค/การบริหารส=วน

จังหวัดลําปาง

กอง

การศึกษาฯ

รวม 3 7,300,000



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 โครงการจัดการเลือกตั้ง (1) การเลือกตั้งนายกองค/การบริหารส=วนจังหวัด

ลําปาง

(2) การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค/การบริหารส=วน

จังหวัดลําปาง

15,653,000 องค/การบริหารส=วน

จังหวัดลําปาง

สํานักปลัดฯ

พ.ศ.2561
ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

(บาท)
สถานที่ดําเนินการ

พ.ศ.2560หน)วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4

3.5 แนวทางการพัฒนา การส)งเสริมความเข�มแข็งของชุมชน

แผนงาน 1.1 บริหารงานทั่วไป

แผนการดําเนินงาน ประจําปJงบประมาณ พ.ศ.2561

องค�การบริหารส)วนจังหวัดลําปาง

ยุทธศาสตร�ที่ 3 การพัฒนาด�านการพัฒนาสังคม/ชุมชน และการรักษาความสงบเรียบร�อย

จังหวัดลําปาง

(3) สนับสนุนการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู'แทนราษฎร

(4) สนับสนุนการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา

2 โครงการส=งเสริมความรู'ด'าน

กฎหมาย

1.โครงการส=งเสริมความรู'ด'านกฎหมายเกี่ยวการ

ดําเนินคดีทางปกครอง

2.โครงการเผยแพร=และจัดทําคู=มือกฎหมาย

3.โครงการอบรมป<องกันและปราบปรามการทุจริต

และผลประโยชน/ทับซ'อน

4.โครงการส=งเสริมความรู'ด'านกฎหมายที่ใช'ใน

ชีวิตประจําวัน

1,000,000 องค/การบริหารส=วน

จังหวัดลําปาง

สํานักปลัดฯ

3 โครงการจัดงานวันองค/การ

บริหาร

ส=วนจังหวัด

1.การจัดกิจกรรมวัน อบจ. เช=น ค=าประกอบพิธีสงฆ/ 

ค=าจัดนิทรรศการ ค=าวัสดุอุปกรณ/ ค=าตกแต=งสถานที่ 

ค=าจ'างเหมาบริการ ค=าอาหาร ฯลฯ

200,000 องค/การบริหารส=วน

จังหวัดลําปาง

สํานักปลัดฯ



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.2561
ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

(บาท)
สถานที่ดําเนินการ

พ.ศ.2560หน)วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4

4 โครงการฝhกอบรมสัมมนาเพิ่ม

ประสิทธิภาพบุคลากร

ผู'ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงบประมาณ

1.ฝhกอบรม/ให'ความรู' เจ'าหน'าที่ อปท. 104 แห=ง 

เกี่ยวกับการจัดทํางบประมาณ

2. ศึกษา ดูงาน อปท. ที่ได'รับรางวัลเกี่ยวกับการ

บริหารจัดการดีเด=น ด'านงบประมาณ หรือด'านอื่นๆ ที่

เกี่ยวข'อง

3. ค=าใช'จ=ายประกอบด'วย ค=าอาหาร/เครื่องดื่ม ค=า

เช=าที่พักฯ และค=าวัสดุอื่นๆ ที่จําเปpนและเกี่ยวข'อง

1,000,000 องค/การบริหารส=วน

จังหวัดลําปาง

กองแผนและ

งบประมาณ

5 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการ

จัดเก็บรายได'

1.ลงพื้นที่สํารวจผู'ประกอบการโรงแรม น้ํามัน กRาซ 

ยาสูบ รายใหม=ในจังหวัดลําปาง

2.จัดอบรมเสริมสร'างความรู'เกี่ยวกับอํานาจหน'าที่ของ

100,000 องค/การบริหารส=วน

จังหวัดลําปาง

กองคลัง

2.จัดอบรมเสริมสร'างความรู'เกี่ยวกับอํานาจหน'าที่ของ

 อบจ. ให'กับผู'ประกอบการโรงแรม น้ํามัน กRาซ ยาสูบ

 ในจังหวัดลําปาง

6 โครงการฝhกอบรมสัมมนาพัฒนา

การจัดเก็บรายได'

จัดประชุมสัมมนาผู'ประกอบการ/ประชาชนเพื่อ

เสริมสร'างความรู' ความเข'าใจในอํานาจหน'าที่ของ 

อบจ.ลําปาง และความตระหนักต=อการมีส=วนร=วมใน

การพัฒนาท'องถิ่นโดยการชําระภาษี/ค=าธรรมเนียม

900,000 องค/การบริหารส=วน

จังหวัดลําปาง

กองคลัง

7 โครงการให'บริการชําระภาษี

และค=าธรรมเนียมบํารุงงอบจ.น

อกสถานที่ตั้งของอบจ.ลําปาง

ลงพื้นที่ให'บริการประชาชน ผู'ประกอบการโรงแรม/

สถานค'าปลีก น้ํามันและยาสูบ ในการชําระภาษี/

ค=าธรรมเนียมให'กับ อบจ.ลําปาง เพื่อให'การจัดเก็บ

รายได'และค=าธรรมเนียมเปpนไปตามเป<าหมาย

ประมาณการที่ได'กําหนดไว'

50,000 องค/การบริหารส=วน

จังหวัดลําปาง

กองคลัง

8 โครงการรณรงค/ป<องกันและ

แก'ไขปHญหายาเสพติด

1. โครงการวฝhกอบรมเชิงปฏิบัติการ การแก'ไขปHญหา

ยาเสพติด

2.ค=าจัดทําสื่อประชาสัมพันธ/ แผ=นพับ คู=มือ โปสเตอร/

 ฯลฯ

1,000,000 องค/การบริหารส=วน

จังหวัดลําปาง

สํานักปลัดฯ



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.2561
ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

(บาท)
สถานที่ดําเนินการ

พ.ศ.2560หน)วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4

9 โครงการฝhกอบรมและสัมมนา

ผู'นําท'องถิ่น/ผู'นําท'องที่

1.โครงการฝhกอบรมและสัมมนาผู'นําท'องถิ่น/ผู'นํา

ท'องที่อําเภอเมืองลําปาง

2.โครงการฝhกอบรมและสัมมนาผู'นําท'องถิ่น/ผู'นํา

ท'องที่ อ.ห'างฉัตร อ.เสริมงาม อ.เกาะคา

3.โครงการฝhกอบรมสัมมนาผู'นําท'องถิ่น/ผู'นําท'องที่ อ.

เมืองปาน อ.แจ'ห=ม อ.วังเหนือ

4.โครงการฝhกอบรมและสัมมนาผู'นําท'องถิ่น/ผู'นํา

ท'องที่ อ.แม=เมาะ อ.แม=ทะ อ.งาว

5.โครงการฝhกอบรมและสัมมนาผู'นําท'องถิ่น/ผู'นํา

ท'องที่ อ.สบปราบ อ.เถิน อ.แม=พริก

1,000,000 อบจ.ลําปาง

อบจ.ลําปาง

อ.วังเหนือ

อ.แม=เมาะ

อ.เถิน

สํานักปลัดฯ

ท'องที่ อ.สบปราบ อ.เถิน อ.แม=พริก

รวม 9 20,903,000



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 โครงการสังคมสงเคราะห/และ 1. โครงการปรับปรุงซ=อมแซมที่อยู=อาศัยให'แก=ประชาชน 500,000 องค/การบริหารส=วน สํานักปลัดฯ

ผด.02

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปJงบประมาณ พ.ศ.2561

องค�การบริหารส)วนจังหวัดลําปาง

ยุทธศาสตร�ที่ 3 การพัฒนาด�านการพัฒนาสังคม/ชุมชน และการรักษาความสงบเรียบร�อย

หน)วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561

3.5 แนวทางการพัฒนา การส)งเสริมความเข�มแข็งของชุมชน

แผนงาน 1.2 การรักษาความสงบภายใน

ลําดั

บ

ที่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ

(บาท)
สถานที่ดําเนินการ ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4

1 โครงการสังคมสงเคราะห/และ

เยี่ยมเยือนราษฎร

1. โครงการปรับปรุงซ=อมแซมที่อยู=อาศัยให'แก=ประชาชน

จังหวัดลําปาง

2. โครงการเยี่ยมเยือนและให'สงเคราะห/ประชาชน

ประสบปHญหาความเดือดร'อนจังหวัดลําปาง

500,000 องค/การบริหารส=วน

จังหวัดลําปาง

สํานักปลัดฯ

รวม 1 500,000



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 โครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค/การ 1.จัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อติดตามและ 300,000 องค/การบริหารส=วน กองแผนและ

หน)วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561

แผนงาน 2.5 สร�างความเข�มแข็งของชุมชน

ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

(บาท)
สถานที่ดําเนินการ ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4

3.5 แนวทางการพัฒนา การส)งเสริมความเข�มแข็งของชุมชน

ผด.02

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปJงบประมาณ พ.ศ.2561

องค�การบริหารส)วนจังหวัดลําปาง

ยุทธศาสตร�ที่ 3 การพัฒนาด�านการพัฒนาสังคม/ชุมชน และการรักษาความสงบเรียบร�อย

1 โครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค/การ

บริหารส=วนจังหวัดลําปาง

1.จัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อติดตามและ

ประเมินผลแผนพัฒนาองค/การบริหารส=วนจังหวัด

ลําปาง ปKงบประมาณ พ.ศ.2561

300,000 องค/การบริหารส=วน

จังหวัดลําปาง

กองแผนและ

งบประมาณ

2 โครงการอบรมสัมมนาผู'ปฏิบัติงานด'านแผนและ

งบประมาณ

1.จัดอบรมให'ความรู'และศึกษาดูงานด'านการจัดทํา

แผนและงบประมาณขององค/กรปกครองส=วนท'องถิ่น

500,000 องค/การบริหารส=วน

จังหวัดลําปาง

กองแผนและ

งบประมาณ

3 โครงการประสานแผนพัฒนาท'องถิ่น (1) จัดประชุมสัมมนาการจัดทําและประสาน

แผนพัฒนาขององค/กรปกครองส=วนท'องถิ่นในเขต

จังหวัดลําปาง

850,000 องค/การบริหารส=วน

จังหวัดลําปาง

กองแผนและ

งบประมาณ

4 โครงการแก'ไขปHญหาและส=งเสริมการมี

ส=วนร=วมในการพัฒนาท'องถิ่น (Clinic Center)

(1) จัดทําโครงการส=งเสริมการมีส=วนร=วมใน

กระบวนการจัดทําแผนพัฒนาท'องถิ่น

500,000 องค/การบริหารส=วน

จังหวัดลําปาง

กองแผนและ

งบประมาณ

5 โครงการก=อสร'างอาคารเอนกประสงค/ ก=อสร'างอาคารอเนกประสงค/ คสล. ขนาดกว'าง 8 เมตร 

ยาว 16 เมตร  รายละเอียดตามแบบแปลนฯ

2,000,000 บ'านผึ้ง หมู=ที่ 9 ตําบล

บ'านเอื้อม อําเภอเมือง 

จังหวัดลําปาง

กองช=าง

6 โครงการก=อสร'างอาคารเอนกประสงค/ ก=อสร'างอาคารอเนกประสงค/  ขนาดกว'าง 15 เมตร 

ยาว 24 เมตร  รายละเอียดตามแบบแปลนฯ

2,000,000 บ'านดอกสบันงา หมู=ที่ 8

 ตําบลปJาตัน อําเภอแม=

ทะ จังหวัดลําปาง

กองช=าง

ทะ จังหวัดลําปาง



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

หน)วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561
ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

(บาท)
สถานที่ดําเนินการ ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4

7 โครงการส=งเสริมการมีส=วนร=วมของประชาชนจังหวัด

ลําปาง

1. โครงการฝhกอบรมประชาชนและเยาวชนเสริมสร'าง

ความสามัคคีสู=การเปpนลูกเสือชาวบ'านรุ=นใหม=เฉลิมพระ

เกียรติสมเด็จพระเจ'าอยู=หัว มหาวชิราลงกรณ/บดินทร

เทพยวรางกูร ทรงเจริญพระชนมพรรษา 66 พรรษา

2. โครงการฝhกอบรมลูกเสือชาวบ'านต'านยาเสพติด สู=

สังคมแห=งการปรองดองสมานฉันท/เฉลิมพระเกียรติ

สมเด็จพระเจ'าอยู=หัว มหาวชิราลงกรณ/บดินทรเทพ

ยวรางกูร เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 60

 พรรษา จํานวน 150,000.-บาท

3.โครงการประชุมเสวนาพัฒนาเมืองลําปางเฉลิมพระ

1.เพื่อสร'างความเข'มแข็งให'กับชุมชนด'วยการส=งเสริม

ให'ประชาชนในจังหวัดลําปางมีความรู'ความเข'าใจ

เกี่ยวกับสิทธิและเสรีภาพของตนเองและเคารพสิทธิ

ของผุ'อื่น

2.เพื่อให'ประชาชนในจังหวัดลําปางมีส=วนร=วมในการ

แก'ไขปHญหาและลดเงื่อนไขความขัดแย'งในสังคม

2,937,000 องค/การบริหารส=วน

จังหวัดลําปาง

กองกิจการ

สภาฯ

3.โครงการประชุมเสวนาพัฒนาเมืองลําปางเฉลิมพระ

เกียรติ สมเด็จพระเจ'าอยู=หัวมหาวชิราลงกรณ/ บริดนทร

เทพยวรากูร ทรงเจิรญพระชนมพรรษา 66 พรรษา 

จํานวน 250,000.-บาท

4. โครงการฝhกอบรมและศึกษาดูงานการมีส=วนร=วม

ของประชาชนและภาคีเครือข=ายในการบริหารจัดการ

ขยะแบบครบวงจร

ร=นที่ 2

รุ=นที่ 3

รุ=นที่ 4 

จํานวน 2,423,000.-บาท



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

หน)วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561
ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

(บาท)
สถานที่ดําเนินการ ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4

8 โครงการวันท'องถิ่นไทย  -เพื่อรําลึกถึงพระมหา 300,000       องค/การบริหารส=วน กองกิจการสภาฯ

2.1 จัดพิธีถวายราชสักการะฯ กรุณาธิคุณแห=ง จังหวัดลําปาง

จํานวน 90,000.- บาท พระบาทสมเด็จพระจุลจอม

2.2 จัดนิทรรศการ จํานวน 100,000.-บาท เกล'าเจ'าอยู=หัวรัชกาลที่ 5 

2.3 จัดกิจกรรมบําเพ็ญสาธารณะประโยชน/ ที่ได'ทรงกรุณาโปรดเกล'า

จํานวน 40,000.- บาท โปรดกระหม=อมให'จัดตั้ง

2.4 จัดเวที สถานที่ จํานวน 30,000.- บาท ตําบลท=าฉลอมขึ้นเปpนสุขา

2.5 จัดกิจกรรมเดินรณรงค/ จํานวน 40,000.- บาท ภิบาลหัวเมืองแห=งแรก

9 โครงการฝhกอบรมและประชุมสัมมนา  -เพื่อเสริมสร'างความรู'ของ 450,000       องค/การบริหารส=วน กองกิจการสภาฯ

ประชาชนในจังหวัดลําปางซึ่งเปpนผู'นําผู'บริหาร กลุ=มลูกเสือชาวบ'านใน จังหวัดลําปางประชาชนในจังหวัดลําปางซึ่งเปpนผู'นําผู'บริหาร กลุ=มลูกเสือชาวบ'านใน จังหวัดลําปาง

และประชาชนผู'ที่เกี่ยวข'องกับกิจการลูกเสือ จังหวัดลําปาง ในการ

ชาวบ'าน พัฒนาสังคมและชุมชนให'

3.1 จัดฝhกอบรมและประชุมสัมมนาผู'นํา เข'มแข็ง

ผู'บริหาร จํานวน 450,000.- บาท

10 โครงการฝhกอบรมส=งเสริมความรู'เพื่อเสริมสร'าง  -เพื่อให'ประชาชนใน 350,000       องค/การบริหารส=วน กองกิจการสภาฯ

พลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย จังหวัดลําปางมีส=วนร=วมใน จังหวัดลําปาง

 -จัดฝhกอบรมและประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยน การแก'ไขปHญหาและ

เรียนรู'เพื่อเสริมสร'างพลเมืองดีตามวิถี ลดเงื่อนไขความขัดแย'งใน

ประชาธิปไตย สังคม



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

หน)วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561
ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

(บาท)
สถานที่ดําเนินการ ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4

11 โครงการก=อสร'างศาลาอเนกประสงค/ ก=อสร'างศาลาอเนกประสงค/ ขนาดกว'าง 15 เมตร ยาว

 30 เมตร

รายละเอียดตามแบบแปลนฯ

2,000,000 บ'านปJาแข หมู=ที่ 7 

ตําบลนาแก'ว อําเภอ

เกาะคา จังหวัดลําปาง

กองช=าง

12 โครงการก=อสร'างศาลาอเนกประสงค/ ก=อสร'างศาลาอเนกประสงค/ ขนาดกว'าง 15 เมตร ยาว

 30 เมตร

รายละเอียดตามแบบแปลนฯ

2,000,000 บ'านจอมปQง หมู=ที่ 5 

ตําบลนาแก'ว อําเภอ

เกาะคา จังหวัดลําปาง

กองช=าง

13 โครงการก=อสร'างลานอเนกประสงค/ ก=อสร'างลานอเนกประสงค/คอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ช=วง

ช=วงที่ 1 ขนาดกว'าง 32 เมตร ยาว 20 เมตร 

ช=วงที่ 2 ขนาดกว'าง 40 เมตร ยาว 96 เมตร 

รวมพื้นที่ไม=น'อยกว=า 4,480 ตารางเมตร

รายละเอียดตามแบบแปลนฯ

2,000,000 บ'านทุ=งวิเชตนคร หมู=ที่ 

11 ตําบลวิเชตนคร 

อําเภอแจ'ห=ม จังหวัด

ลําปาง

กองช=าง

รายละเอียดตามแบบแปลนฯ

รวม 13 16,187,000
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1 โครงการงานฝhกอาชีพ

อุตสาหกรรม

ในครอบครัวและหัตถกรรมไทย

แผนการส=งเสริม/พัฒนาอาชีพให'กับ

ประชาชน

1.โครงการฝhกอบรมพัฒนาอาชีพการทํา

1,750,000  

หมู=ที่ 4 ต.เมืองมาย 

อ.แจ'ห=ม จ.ลําปาง

กองแผนและ

งบประมาณ

หน)วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ

(บาท)

พ.ศ.2561

ผด.02

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปJงบประมาณ พ.ศ.2561

องค�การบริหารส)วนจังหวัดลําปาง

ยุทธศาสตร�ที่ 4 การพัฒนาด�านเศรษฐกิจ

4.1 แนวทางการพัฒนา การส)งเสริมอาชีพและเพิ่มรายได�ให�แก)ประชาชน

ลําดั

บ

ที่

โครงการ/กิจกรรม

แผนงาน 2.5 สร�างความเข�มแข็งของชุมชน

พ.ศ.2560

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4สถานที่ดําเนินการ

ปุ�ยหมัก-น้ําหมักชีวภาพบ'านไผ=งาม จํานวน

เงิน 50,000 บาท

2. โคงการฝhกอบรมพัฒนาอาชีพการสาน

ตะกร'าพลาสติก จํานวนเงิน 50,000 บาท

3. โครงการฝhกอบรมพัฒนาอาชีพการแปร

รูปผักและผลไม' ตําบลแม=เมาะ จํานวนเงิน

 50,000 บาท

4. โครงการฝhกอบรมพัฒนาอาชีพการจัก

สานผลิตภัณฑ/จากไม'ไผ= ต.วอแก'ว จํานวน

 50,000 บาท

5.โครงการฝhกอบรมพัฒนาอาชีพการสาร

ตะกร'าพลาสติกอําเภอวังเหนือ จํานวนเงิน

 50,000 บาท

6. โครงการฝhกอบรมพัฒนาอาชีพการเย็บ

กระเป�าผ'าทํามือ อําเภอเภิน จํานวนเงิน 

50,000 บาท

ตําบลพระบาท 

อ.เมืองลําปาง จ.ลําปาง

บ'านเมาะหลวง ต.แม=เมาะ อ.

แม=เมาะ จ.ลําปาง

ตําบลวอแก'ว อ.ห'างฉัตร จ.

ลําปาง

อําเภอวังเหนือ จ.ลําปาง

อําเภอเถิน จ.ลําปาง

องค/การบริหารส=วนจังหวัด

ลําปาง



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

หน)วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ

(บาท)

พ.ศ.2561

ยุทธศาสตร�ที่ 4 การพัฒนาด�านเศรษฐกิจ

4.1 แนวทางการพัฒนา การส)งเสริมอาชีพและเพิ่มรายได�ให�แก)ประชาชน

ลําดั

บ

ที่

โครงการ/กิจกรรม

แผนงาน 2.5 สร�างความเข�มแข็งของชุมชน

พ.ศ.2560

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4สถานที่ดําเนินการ

โครงการงานฝhกอาชีพ

อุตสาหกรรม

7.ทบทวนกิจกรรม/โครงการจัดทําแผน

ดําเนินงานปKถัดไป จํานวนเงิน - บาท

องค/การบริหารส=วนจังหวัด

ลําปาง

ในครอบครัวและหัตถกรรมไทย

 (ต=อ)

8.กิจกรรม/โครงการส=งเสริมและพัฒนา

อาชีพของจังหวัดตามนโยบายของ อบจ.

ลําปาง หน=วยงานราชการอื่น และกลุ=ม

ประชาชนทีร'องขอให' อบจ.ลําปาง เปpน

ส=วนหนึ่งในการดําเนินงาน จํานวนเงิน 

450,000 บาท

พื้นที่ในจังหวัดลําปาง

450,000 บาท

แผนการส=งเสริม/พัฒนา/การให'ความรู'กับ

สมาชิกเครือข=ายอาชีพ อบจ.ลําปาง

1) โครงการเสวนาแนวทางการพัฒนา

ผลิตภัณฑ/และบริหารจัดการกลุ=มเครือข=าย

อาชีพ อบจ.ลําปาง ประจําปKงบประมาณ 

พ.ศ.256๑ จํานวนเงิน 100,000 บาท

องค/การบริหารส=วนจังหวัด

ลําปาง

2) โครงการปรับปรุงมาตรฐาน

ผลิตภัณฑ/เครือข=ายกลุ=มอาชีพ อบจ.

ลําปาง ประจําปKงบประมาณ พ.ศ.

256๑ จํานวน 2 ครั้ง

ครั้งที่ 1 กลุ=มงานประเภทอาหาร

จํานวนเงิน ๒00,000 บาท

ครั้งที่ 2 กลุ=มงานประเภทของใช'และ

เครื่องประดับ

จํานวนเงิน ๒00,000 บาท

 

จํานวนเงิน ๒00,000 บาท



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

หน)วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ

(บาท)

พ.ศ.2561

ยุทธศาสตร�ที่ 4 การพัฒนาด�านเศรษฐกิจ

4.1 แนวทางการพัฒนา การส)งเสริมอาชีพและเพิ่มรายได�ให�แก)ประชาชน

ลําดั

บ

ที่

โครงการ/กิจกรรม

แผนงาน 2.5 สร�างความเข�มแข็งของชุมชน

พ.ศ.2560

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4สถานที่ดําเนินการ

3) โครงการฝhกอบรมพัฒนาทักษะ

อาชีพการเย็บกระเป�าผ'าทํามือ 

ตําบลเวียงตาล

จํานวนเงิน 50,000 บาท

ตําบลเวียงตาล อําเภอห'าง

ฉัตร  จังหวัดลําปาง

4) โครงการฝhกอบรมพัฒนาทักษะ

อาชีพการประดิษฐ/ดอกไม'กระดาษ 

อําเภอวังเหนือ

อําเภอวังเหนือ จังหวัด

ลําปาง

โครงการงานฝhกอาชีพ

อุตสาหกรรม

ในครอบครัวและหัตถกรรมไทย

 (ต=อ)

อําเภอวังเหนือ

จํานวนเงิน 50,000 บาท

5) โครงการฝhกอบรมพัฒนาทักษะ

อาชีพการทําผลิตภัณฑ/จากเม็ดมะค=า

 อําเภอแจ'ห=ม

จํานวนเงิน 50,000 บาท

บ'านทุ=งฮ'าง ตําบลทุ=งผึ้ง 

อําเภอเมืองลําปาง จังหวัด

ลําปาง

6) โครงการฝhกอบรมพัฒนาทักษะ

อาชีพการตัดเย็บเสื้อผ'าบ'านห'วยเป<ง

จํานวนเงิน 50,000 บาท

บ'านห'วยเป<ง หมู=ที่ ๕ 

ตําบลบ'านค=า อําเภอเมือง

ลําปาง จังหวัดลําปาง

๗) โครงการฝhกอบรมพัฒนาทักษะ

อาชีพการประดิษฐ/ตุRกตาชาวเขา 

อําเภองาว จํานวนเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท

หมู=ที่ ๔ ตําบลหลวงเหนือ 

อําเภองาว จังหวัดลําปาง

๘) โครงการส=งเสริมและพัฒนากลุ=มผู'

เลี้ยงโค อบจ.ลําปาง จํานวนเงิน 

อบจ.ลําปาง หรือที่ อบจ.

ลําปางกําหนดเลี้ยงโค อบจ.ลําปาง จํานวนเงิน 

๒๐๐,๐๐๐ บาท

ลําปางกําหนด



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

หน)วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ

(บาท)

พ.ศ.2561

ยุทธศาสตร�ที่ 4 การพัฒนาด�านเศรษฐกิจ

4.1 แนวทางการพัฒนา การส)งเสริมอาชีพและเพิ่มรายได�ให�แก)ประชาชน

ลําดั

บ

ที่

โครงการ/กิจกรรม

แผนงาน 2.5 สร�างความเข�มแข็งของชุมชน

พ.ศ.2560

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4สถานที่ดําเนินการ

๙) โครงการประชาสัมพันธ/ให'ความรู'

เรื่องต=างๆ แก=กลุ=มเครือข=ายอาชีพ 

อบจ.ลําปาง

จํานวนเงิน   -  บาท

องค/การบริหารส=วน

จังหวัดลําปาง

๑๐) ทบทวนกิจกรรม/โครงการ 

จัดทําแผนการดําเนินงานปKถัดไป

จํานวนเงิน    -     บาท

องค/การบริหารส=วน

จังหวัดลําปาง

โครงการงานฝhกอาชีพ

อุตสาหกรรม

ในครอบครัวและหัตถกรรมไทย

 (ต=อ)

จํานวนเงิน    -     บาท

แผนงานบริหารจัดการศูนย/วิจัยและ

พัฒนาผลิตภัณฑ/

- ค=าใช'จ=ายที่จําเปpนในการบริหาร

จัดการศูนย/วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ/

จํานวนเงิน 50,000 บาท

 

องค/การบริหารส=วน

จังหวัดลําปาง

 

รวม 1 1,750,000



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 โครงการสนับสนุนและ

พัฒนาอาชีพการเกษตร

1.โครงการฝhกอบรมส=งเสริมอาชีพเกษตรกร

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมใช'สารเคมีจํานวนเงิน 

2,000,000 13 อําเภอในจังหวัดลําปาง กองแผนและ

งบประมาณ

ผด.02

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปJงบประมาณ พ.ศ.2561

องค�การบริหารส)วนจังหวัดลําปาง

ยุทธศาสตร�ที่ 4 การพัฒนาด�านเศรษฐกิจ

หน)วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561

4.1 แนวทางการพัฒนา การส)งเสริมอาชีพและเพิ่มรายได�ให�แก)ประชาชน

แผนงาน 3.2 การเกษตร

ลําดั

บ

ที่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ

(บาท)
สถานที่ดําเนินการ ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4

พัฒนาอาชีพการเกษตร ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมใช'สารเคมีจํานวนเงิน 

300,000 บาท

2.โคงการจัดงานวันเกษตรแฟร/ ประจําปK

งบประมาณ พ.ศ.2561 จํานวน 1,000,000

 บาท

3. โครงการจัดงานวันเกษตรปลอดภัยจังหวัด

ลําปาง จํานวนเงิน 300,000 บาท

องค/การบริหารส=วนจังหวัดลําปาง

13 อําเภอในจังหวดัลําปาง

งบประมาณ

4. โครงการฝhกอบรมปลูกพืชสวน,ไร=,นา

อย=างปลอดภัย จังหวัดลําปาง

จํานวนเงิน 100,000 บาท

5. โครงการฝhกอบรมปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ศุนย/การเรียนรู'ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

บ'านแม=กัวะ ต.แม=กัวะ อ.สบปราบ จ.ลําปาง

จํานวนเงิน 100,000 บาท



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

ยุทธศาสตร�ที่ 4 การพัฒนาด�านเศรษฐกิจ

หน)วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561

4.1 แนวทางการพัฒนา การส)งเสริมอาชีพและเพิ่มรายได�ให�แก)ประชาชน

แผนงาน 3.2 การเกษตร

ลําดั

บ

ที่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ

(บาท)
สถานที่ดําเนินการ ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4

6. กิจกรรม/โครงการจัดงานอื่นตามนโยบายของ

จังหวัด นโยบายของ อบจ.ลําปาง หน=วยงาน

ราชการอื่น และกลุ=มประชาชนที่ร'องขอให'

อบจ.ลําปาง เปpนส=วนหนึ่งในการดําเนินงาน

จํานวนเงิน 200,000 บาท

2 โครงการช=วยเหลือ ค=าใช'จ=ายในการช=วยเหลือเกษตรกรผู' 1,000,000 กองแผนและ2 โครงการช=วยเหลือ

เกษตรกร

ผู'ประสบปHญหาราคา

ผลผลิตตกต่ํา

ค=าใช'จ=ายในการช=วยเหลือเกษตรกรผู'

ประสบปHญหาทางการเกษตรเนื่องจาก

ราคาผลิตตกต่ําหรือล'นตลาดและ

ค=าใช'จ=ายอื่นๆที่จําเปpนและเกี่ยวข'อง 

ตามหนังสือสั่งการของจังหวัดลําปาง

1,000,000 กองแผนและ

งบประมาณ

 

รวม 2 3,000,000



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 โครงการงานฝhกอาชีพ

อุตสาหกรรม

ในครอบครัวและ

แผนกิจกรรมส=งเสริมการตลาดให'กับสมาชิก

เครือข=ายอาชีพ อบจ.ลําปาง

1) โครงการจัดงานลําปางเซรามิกแฟร/ 

3,000,000

ศูนย/การค'าเซ็นทรัล

ผด.02

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปJงบประมาณ พ.ศ.2561

องค�การบริหารส)วนจังหวัดลําปาง

ยุทธศาสตร�ที่ 4 การพัฒนาด�านเศรษฐกิจ

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561

4.2 แนวทางการพัฒนา การส)งเสริมการตลาดและการใช�สินค�าท�องถิ่น 

สถานที่ดําเนินการ

แผนงาน 2.5 สร�างความเข�มแข็งของชุมชน

หน)วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

ลําดับ

ที่ ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ

(บาท)

ในครอบครัวและ

หัตถกรรมไทย

1) โครงการจัดงานลําปางเซรามิกแฟร/ 

ประจําปKงบประมาณ พ.ศ.256๑

จํานวนเงิน 1,000,000 บาท

ศูนย/การค'าเซ็นทรัล

พลาซาลําปาง

2) โครงการจัดงานแสดงและจําหน=าย

ผลิตภัณฑ/ของกลุ=มเครือข=ายอาชีพ อบจ.

ลําปาง , กลุ=มวิสาหกิจชุมชน , กลุ=ม

ประชาชน , กลุ=มผู'ประกอบการในจังหวัด

ลําปาง จํานวนเงิน ๗๐๐,๐๐๐ บาท

หน=วยงานกําหนดทั้ง

ในจังหวัดและ

ต=างจังหวัด

๓) โครงการส=งเสริมและสนับสนุนการตลาด

 ด'านการใช'สื่อออนไลน/ให'กับกลุ=มเครือข=าย

อาชีพ อบจ.ลําปาง และประชาชนทั่วไป 

จํานวน ๑๓ อําเภอ จํานวนเงิน ๓๐๐,๐๐๐ 

บาท

โรงเรียนประจําอําเภอ

 ๑๓ อําเภอ



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.2560 พ.ศ.2561

สถานที่ดําเนินการ

หน)วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

ลําดับ

ที่ ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ

(บาท)

๔) โครงการจัดงาน The Best of อบจ. 

จํานวนเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท

ศูนย/การค'าเซ็นทรัล

พลาซาลําปาง

๕) กิจกรรม/โครงการจัดงานอื่นตาม

นโยบายของจังหวัด นโยบายของคณะ

ผู'บริหาร อบจ.ลําปาง หน=วยงานราชการอื่น 

และกลุ=มประชาชนที่ร'องขอให' อบจ.ลําปาง 

เปpนส=วนหนึ่งในการดําเนินงาน

จํานวนเงิน    500,000     บาท

องค/การบริหารส=วน

จังหวัดลําปาง

รวม 1 3,000,000



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 โครงการส=งเสริมการท=องเที่ยวจังหวัด

ลําปาง

1.กิจกรรมส=งเสริมการท=องเที่ยว ค=า

เอกสาร สื่อประชาสัมพันธ/ทุกรูปแบบ

1,500,000 จังหวัดลําปาง สํานักปลัดฯ

4.3 แนวทางการพัฒนา การส)งเสริมการท)องเที่ยว

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ

(บาท)

หน)วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

สถานที่ดําเนินการ

ผด.02

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปJงบประมาณ พ.ศ.2561

องค�การบริหารส)วนจังหวัดลําปาง

ยุทธศาสตร�ที่ 4 การพัฒนาด�านเศรษฐกิจ

ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4

แผนงาน 2.6 การศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561

ไตรมาสที่ 1

ลําปาง เอกสาร สื่อประชาสัมพันธ/ทุกรูปแบบ

2.ค=าแผ=นพับ สติกเกอร/ โปสเตอร/ ป<าย

โฆษณา ค=าจัดนิทรรศการ ฯลฯ

2 โครงการส=งเสริมการท=องเที่ยวดอก

เสี้ยวบาน

1.จัดกิจกรรม/นิทรรศการ ค=าตกแต=ง

สถานที่ ค=าเช=าเครื่องเสียง ค=าจ'างเหมา

บริการ ค=าจัดแสดงแสงสีเสียง ฯลฯ

200,000 อําเภอเมืองปาน จังหวัดลําปาง สํานักปลัดฯ

3 โครงการคาวบอยแบนด/แดนรถม'า 1. จัดกิจรรม/นิทรรศการ ค=าตกแต=ง

สถานที่ ค=าเช=าเครื่องเสียง ค=าจ'างเหมา

บริการ ค=าจัดแสดงแสงสีเสียง ฯลฯ

200,000 องค/การบริหารส=วนจังหวัดลําปาง สํานักปลัดฯ

รวม 3 1,900,000



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 โครงการพัฒนาศักยภาพการ  -เพื่อให'สมาชิกสภา อบจ. และผู'มีส=วนเกี่ยวข'องมี 500,000    องค/การบริหารส=วน กองกิจการสภาฯ

พ.ศ.2561

แผนงาน 1.1 บริหารงานทั่วไป

ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม

พ.ศ.2560

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4

ผด.02

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปJงบประมาณ พ.ศ.2561

องค�การบริหารส)วนจังหวัดลําปาง

ยุทธศาสตร�ที่ 5 การพัฒนาด�านการบริหารและพัฒนาองค�กร

5.1 แนวทางการพัฒนา การพัฒนาบุคลากร

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ

(บาท)

หน)วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

สถานที่ดําเนินการ

1 โครงการพัฒนาศักยภาพการ  -เพื่อให'สมาชิกสภา อบจ. และผู'มีส=วนเกี่ยวข'องมี 500,000    องค/การบริหารส=วน กองกิจการสภาฯ

ปฏิบัติงานสําหรับสมาชิกสภา ความรู' ความสามารถและมีประสบการณ/ตรง จังหวัดลําปาง

องค/การบริหารส=วนจังหวัดลําปาง สามารถนํามาปรับใช'ในการปฏิบัติงาน

1.1 จัดฝhกอบรมสัมมนาและศึกษา  

ดูงานสําหรับสมาชิกสภาฯ 

จํานวน 200,000.-บาท

1.2 จัดส=งสมาชิกสภาเข'ารับ

การฝhกอบรมตามแผนการฝhกอบรม

และหลักสูตรที่กรมส=งเสริม

การปกครองท'องถิ่นกําหนด

จํานวน 150,000.- บาท

1.3 จัดส=งสมาชิกสภาฯ เข'าร=วม

การฝhกอบรมตามหลักสูตร/

โครงการที่สถาบันการศึกษาหรือ

หน=วยงานอื่นจัดทําขึ้น หน=วยงานอื่นจัดทําขึ้น 

จํานวน 150,000.- บาท



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.2561
ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม

พ.ศ.2560

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ

(บาท)

หน)วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

สถานที่ดําเนินการ

2 โครงการฝhกอบรมสัมมนา

ผู'ปฏิบัติงานขององค/การบริหาร

ส=วนจังหวัดลําปาง

1.โครงการฝhกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงาน อบจ.

ภาคเหนือตอนบน

2. โครงการฝhกอบรมสัมมนาบุคลากรผู'ปฏิบัติงาน อบจ.

3.โครงการปฐมนิเทศข'าราชการ ลูกจ'างและพนักงาน

จ'างที่ได'รับโอนการบรรจุใหม= หรือจัดจ'างใหม=

4.โครงการฝhกอบรมสัมมนาเสริมสร'างคุณธรรมและ

จริยธรรมในการปฏิบัติราชการของบุคลากร อบจ.ลําปาง

2,500,000 องค/การบริหาร

ส=วนจังหวัดลําปาง

สํานักปลัดฯ

3 โครงการพัฒนาระบบข'อมูล

บุคลากร อบจ.ลําปาง

1.พัฒนาระบบข'อมูลบุคลากรองค/การบริหารส=วน

จังหวัดลําปาง

300,000 องค/การบริหาร

ส=วนจังหวัดลําปาง

สํานักปลัดฯ

4 โครงการฝhกอบรมการจัดหาพัสดุ เพื่อจ=ายเปpนค=าใช'จ=ายตามโครงการฝhกอบรมการจัดหา 348,500 องค/การบริหาร กองพัสดุ4 โครงการฝhกอบรมการจัดหาพัสดุ

แนวใหม=ตามพระราชบัญญัติการ

จัดซื้อจัดจ'างและบริหารพัสดุ

ภาครัฐ พ.ศ.2560

เพื่อจ=ายเปpนค=าใช'จ=ายตามโครงการฝhกอบรมการจัดหา

พัสดุแนวใหม=ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ'าง และ

บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 โดยการจัดอบรม 

สัมมนา หรือจัดกิจกรรมให'ความรู'แก=บุคลากรของ

องค/การบริหารส=วนจังหวัดลําปางที่มีหน'าที่ในการ

ดําเนินการจัดซื้อจัดจ'าง และการบริหารพัสดุของ

องค/การบริหารส=วนจังหวัดลําปาง โดยจ=ายเปpนค=าจัดทํา

เอกสาร ค=าวัสดุอุปกรณ/ ค=าจัดสถานที่ ค=าตอบแทน

วิทยากร ค=าอาหาร ค=าอาหารว=างและเครื่องดื่ม ค=า

พาหนะ ค=าที่พัก ค=าจ'างเหมาบริการ ตลอดจนค=าใช'จ=าย

อื่นที่จําเปpน โดยองค/การบริหารส=วนจังหวัดลําปาง

ดําเนินการเองหรือดําเนินการร=วมกับหน=วยงานอื่นหรือ

สถาบันอื่น

348,500 องค/การบริหาร

ส=วนจังหวัดลําปาง

กองพัสดุ

และทรัพย/สิน

รวม 4 3,648,500 



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 โครงการพัฒนาศักยภาพ จัดกิจกรรมฝhกอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพทาง 300,000 องค/การบริหารส=วน กอง

ผด.02

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปJงบประมาณ พ.ศ.2561

องค�การบริหารส)วนจังหวัดลําปาง

ยุทธศาสตร�ที่ 5 การพัฒนาด�านการบริหารและพัฒนาองค�กร

หน)วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561

5.1 แนวทางการพัฒนา การพัฒนาบุคลากร

แผนงาน 2.1 การศึกษา

ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

(บาท)
สถานที่ดําเนินการ ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4

1 โครงการพัฒนาศักยภาพ

บุคลากร

ด'านการศึกษา

จัดกิจกรรมฝhกอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพทาง

การศึกษาของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

ตลอดจน โรงเรียนวอแก'ววิทยา ตามโครงการ

ศักยภาพบุคลากรด'านการศึกษา

300,000 องค/การบริหารส=วน

จังหวัดลําปาง

กอง

การศึกษาฯ

2 โครงการพัฒนาเจ'าหน'าที่

องค/การบริหารส=วนจังหวัด

ลําปาง

จัดกิจกรรมฝhกอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาเจ'าหน'าที่

องค/การบริหารส=วนจังหวัดลําปางตามโครงการรณรงค/

เพื่อป<องกันยาเสพติดในสถานศึกษา

3,000 องค/การบริหารส=วน

จังหวัดลําปาง

กอง

การศึกษาฯ

รวม 2 303,000



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 โครงการฝhกอบรมเพื่อเพิ่ม โครงการฝhกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 500,000 องค/การบริหาร กองช=าง

ผด.02

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปJงบประมาณ พ.ศ.2561

องค�การบริหารส)วนจังหวัดลําปาง

ยุทธศาสตร�ที่ 5 การพัฒนาด�านการบริหารและพัฒนาองค�กร

หน)วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561

5.1 แนวทางการพัฒนา การพัฒนาบุคลากร

แผนงาน 3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

(บาท)
สถานที่ดําเนินการ ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4

1 โครงการฝhกอบรมเพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน

โครงการฝhกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน

ของข'าราชการ ลูกจ'างประจํา พนักงานจ'างของกองช=าง 

ค=าใช'จ=าย ประกอบด'วยค=าประชุมสัมมนา ค=าการจัดการ

ฝhกอบรม การศึกษาดูงาน ค=าเบี้ยเลี้ยง ค=าพาหนะ ค=าที่พัก

 ค=าอาหารและเครื่องดื่ม ค=าตอบแทนวิทยากร ค=าวัสดุ

อุปกรณ/ต=างๆ ที่จําเปpนและเกี่ยวข'อง

500,000 องค/การบริหาร

ส=วนจังหวัดลําปาง

กองช=าง

รวม 1 500,000



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 จัดซื้อครุภัณฑ/สํานักงาน จัดซื้อเครื่องทําลายเอกสาร จํานวน 2 เครื่องๆละ 64,000 องค/การบริหารส=วน สํานักปลัดฯ

5.2 แนวทางการพัฒนา การปรับปรุง การพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช� และสถานที่ปฏิบัติงาน

แผนงาน 1.1 บริหารงานทั่วไป

หน)วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

(บาท)
สถานที่ดําเนินการ

ผด.02

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปJงบประมาณ พ.ศ.2561

องค�การบริหารส)วนจังหวัดลําปาง

ยุทธศาสตร�ที่ 5 การพัฒนาด�านการบริหารและพัฒนาองค�กร

ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561

ไตรมาสที่ 1

1 จัดซื้อครุภัณฑ/สํานักงาน จัดซื้อเครื่องทําลายเอกสาร จํานวน 2 เครื่องๆละ 

32,000 บาท

64,000 องค/การบริหารส=วน

จังหวัดลําปาง

สํานักปลัดฯ

2 จัดซื้อครุภัณฑ/สํานักงาน จัดซื้อตู'เหล็กบานเลื่อนทึบ ขนาด 4 ฟุต จํานวน 1 

ใบๆละ 

4,800 บาท

4,800 องค/การบริหารส=วน

จังหวัดลําปาง

สํานักปลัดฯ

3 จัดซื้อครุภัณฑ/สํานักงาน จัดซื้อโตRะเหล็กพร'อมกระจก ขนาด 4 ฟุต จํานวน 4 

ตัวๆละ 

5,800 บาท

23,200 องค/การบริหารส=วน

จังหวัดลําปาง

สํานักปลัดฯ

4 จัดซื้อครุภัณฑ/สํานักงาน จัดซื้อโตRะอเนกประสงค/ จํานวน 100 ตัวๆละ 2,000

 บาท

200,000 องค/การบริหารส=วน

จังหวัดลําปาง

สํานักปลัดฯ

5 จัดซื้อครุภัณฑ/สํานักงาน จัดซื้อโตRะหมู=บูชา หมู= 9  หน'า 9 จํานวน 1 ชุด 30,000 องค/การบริหารส=วน

จังหวัดลําปาง

สํานักปลัดฯ

6 จัดซื้อครุภัณฑ/สํานักงาน จัดซื้อเก'าอี้สํานักงาน จํานวน 6 ตัวๆละ 3,900 บาท 23,400 องค/การบริหารส=วน

จังหวัดลําปาง

สํานักปลัดฯ

7 จัดซื้อครุภัณฑ/สํานักงาน จัดซื้อเก'าอี้อเนกประสงค/ จํานวน 300 ตัวๆละ 300,000 องค/การบริหารส=วน สํานักปลัดฯ7 จัดซื้อครุภัณฑ/สํานักงาน จัดซื้อเก'าอี้อเนกประสงค/ จํานวน 300 ตัวๆละ 

1,000 บาท

300,000 องค/การบริหารส=วน

จังหวัดลําปาง

สํานักปลัดฯ



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

หน)วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

(บาท)
สถานที่ดําเนินการ ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561

ไตรมาสที่ 1

8 จัดซื้อครุภัณฑ/ยานพาหนะและขนส=ง จัดซื้อรถยกลากเคลื่อนที่ 20,000 องค/การบริหารส=วน

จังหวัดลําปาง

สํานักปลัดฯ

9 จัดซื้อครุภัณฑ/ไฟฟ<าและวิทยุ จัดซื้อเครื่องบันทึกเสียง 6,890 องค/การบริหารส=วน

จังหวัดลําปาง

สํานักปลัดฯ

10 จัดซื้อครุภัณฑ/คอมพิวเตอร/ จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร/สําหรับงานสํานักงาน (จอ

ขนาด

ไม=น'อยกว=า 19 นิ้ว) จํานวน 1 ชุด

16,000 องค/การบริหารส=วน

จังหวัดลําปาง

สํานักปลัดฯ

ไม=น'อยกว=า 19 นิ้ว) จํานวน 1 ชุด

11 จัดซื้อครุภัณฑ/คอมพิวเตอร/ จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร/สําหรับงานประมวลผลแบบที่

 2 

(จอขนาดไม=น'อยกว=า 19 นิ้ว) จํานวน 1 ชุด

30,000 องค/การบริหารส=วน

จังหวัดลําปาง

สํานักปลัดฯ

12 จัดซื้อครุภัณฑ/คอมพิวเตอร/ จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร/โน'ตบุRกสําหรับสํานักงาน 

จํานวน 1 เครื่อง

16,000 องค/การบริหารส=วน

จังหวัดลําปาง

สํานักปลัดฯ

13 จัดซื้อครุภัณฑ/คอมพิวเตอร/ จัดซื้อเครื่องพิมพ/คอมพิวเตอร/แบบฉีดหมึก พร'อม

ติดตั้งถังหมึกพิมพ/ (Ink Tank Printer) จํานวน 4 

เครื่องๆละ 4,300 บาท

17,200 องค/การบริหารส=วน

จังหวัดลําปาง

สํานักปลัดฯ

14 จัดซื้อครุภัณฑ/คอมพิวเตอร/ จัดซื้อเครื่องพิมพ/คอมพิวเตอร/ Multifunction แบบ

ฉีดหมึก (Inkjet) จํานวน 2 เครื่องๆละ 3,990 บาท

7,980 องค/การบริหารส=วน

จังหวัดลําปาง

สํานักปลัดฯ

15 จัดซื้อครุภัณฑ/คอมพิวเตอร/ จัดซื้อสแกนเนอร/ สําหรับงานเก็บเอกสารระดับ

ศูนย/บริการ 

แบบที่ 1 จํานวน 1 เครื่อง

20,000 องค/การบริหารส=วน

จังหวัดลําปาง

สํานักปลัดฯ

16 จัดซื้อครุภัณฑ/คอมพิวเตอร/ จัดซื้อสแกนเนอร/ สําหรับงานเก็บเอกสารระดับ

ศูนย/บริการ 

36,000 องค/การบริหารส=วน

จังหวัดลําปาง

สํานักปลัดฯ

ศูนย/บริการ 

แบบที่ 3 จํานวน 1 เครื่อง

จังหวัดลําปาง



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

หน)วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

(บาท)
สถานที่ดําเนินการ ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561

ไตรมาสที่ 1

17 จัดซื้อครุภัณฑ/คอมพิวเตอร/ จัดซื้อจานบันทึกข'อมูล (Hard disk) สําหรับเครื่องแม=

ข=าย (Server)ขององค/การบริหารส=วนจังหวัดลําปาง 

จํานวน 4 ตัวๆละ  10,000 บาท

40,000 องค/การบริหารส=วน

จังหวัดลําปาง

สํานักปลัดฯ

18 จัดซื้อครุภัณฑ/คอมพิวเตอร/ จัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ<า ขนาด 800 VA จํานวน 2 

เครื่องๆละ 2,800 บาท

5,600 องค/การบริหารส=วน

จังหวัดลําปาง

สํานักปลัดฯ

19 จัดซื้อครุภัณฑ/สํานักงาน จัดซื้อเก'าอี้พนักพิงต่ํา จํานวน 5 ตัวๆละ 3,900 บาท 19,500 องค/การบริหารส=วน

จังหวัดลําปาง

กองคลัง

20 จัดซื้อครุภัณฑ/สํานักงาน จัดซื้อเก'าอี้พนักพิงสูง มีเท'าแขน จํานวน 1 ตัว 5,500 องค/การบริหารส=วน

จังหวัดลําปาง

กองพัสดุและ

ทรัพย/สิน

21 จัดซื้อครุภัณฑ/สํานักงาน จัดซื้อโตRะคอมพิวเตอร/ พร'อมที่วาง CPU จํานวน 3 

ตัวๆละ 

2,200 บาท

6,600 องค/การบริหารส=วน

จังหวัดลําปาง

กองคลัง

22 จัดซื้อครุภัณฑ/สํานักงาน จัดซื้อโตRะวางคอมพิวเตอร/ พร'อมที่วาง CPU จํานวน 4

 ตัวๆละ 2,000 บาท

8,000 องค/การบริหารส=วน

จังหวัดลําปาง

กองพัสดุและ

ทรัพย/สิน

23 จัดซื้อครุภัณฑ/สํานักงาน จัดซื้อโตRะวางคอมพิวเตอร/ พร'อมที่วาง CPU จํานวน 1

 ตัว

2,000 องค/การบริหารส=วน

จังหวัดลําปาง

หน=วย

ตรวจสอบ

ภายใน
24 จัดซื้อครุภัณฑ/สํานักงาน จัดซื้อตู'เหล็กเก็บเอกสารชนิด 2 บานเปQด จํานวน 10

 ตู'ๆละ 

5,500 บาท

55,000 องค/การบริหารส=วน

จังหวัดลําปาง

กองคลัง

25 จัดซื้อครุภัณฑ/สํานักงาน จัดซื้อตู'เหล็กใส=เอกสาร 3 ลิ้นชัก จํานวน 4 ตู'ๆละ 

3,900 บาท

15,600 องค/การบริหารส=วน

จังหวัดลําปาง

กองคลัง



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

หน)วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

(บาท)
สถานที่ดําเนินการ ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561

ไตรมาสที่ 1

26 จัดซื้อครุภัณฑ/สํานักงาน จัดซื้อตู'เหล็กบานเลื่อนทึบ ขนาด 3 ฟุต จํานวน 5 

ตู'ๆละ 3,400 บาท

17,000 องค/การบริหารส=วน

จังหวัดลําปาง

กองพัสดุและ

ทรัพย/สิน

27 จัดซื้อครุภัณฑ/สํานักงาน จัดซื้อตู'เหล็ก 3 ลิ้นชัก จํานวน 4 ตู'ๆละ 3,500 บาท 14,000 องค/การบริหารส=วน

จังหวัดลําปาง

กองพัสดุและ

ทรัพย/สิน

28 จัดซื้อครุภัณฑ/สํานักงาน จัดซื้อตู'เหล็ก 2 บาน จํานวน 1 ตู' 5,500 องค/การบริหารส=วน

จังหวัดลําปาง

หน=วย

ตรวจสอบ

ภายใน

29 จัดซื้อครุภัณฑ/สํานักงาน จัดซื้อเครื่องถ=ายเอกสารระบบดิจิตอล จํานวน 1 เครื่อง 100,000 องค/การบริหารส=วน

จังหวัดลําปาง

กองคลัง

จังหวัดลําปาง

30 จัดซื้อครุภัณฑ/สํานักงาน จัดซื้อเครื่องถ=ายเอกสารระบบดิจิตอล จํานวน 1 เครื่อง 100,000 องค/การบริหารส=วน

จังหวัดลําปาง

กองพัสดุและ

ทรัพย/สิน

31 จัดซื้อครุภัณฑ/สํานักงาน จัดซื้อเครื่องทําลายเอกสาร แบบทําลายครั้งละ 20 

แผ=น 

จํานวน 1 เครื่อง

32,000 องค/การบริหารส=วน

จังหวัดลําปาง

กองพัสดุและ

ทรัพย/สิน

32 จัดซื้อครุภัณฑ/สํานักงาน จัดซื้อเครื่องพิมพ/สําเนาระบบดิจิตอล จํานวน 1 เครื่อง 90,000 องค/การบริหารส=วน

จังหวัดลําปาง

กองพัสดุและ

ทรัพย/สิน

33 จัดซื้อครุภัณฑ/สํานักงาน จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส=วนชนิดตั้งพื้นหรือ

แขวน (มีระบบฟอกอากาศ)

97,200 องค/การบริหารส=วน

จังหวัดลําปาง

กองพัสดุและ

ทรัพย/สิน

34 จัดซื้อครุภัณฑ/ยานพาหนะและขนส=ง จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตร

กระบอกสูบไม=ต่ํากว=า 2,400 ซีซี หรือกําลัง

เครื่องยนต/สูงสุดไม=ต่ํากว=า 110 กิโลวัตต/ ขับเคลื่อน 2

 ล'อ จํานวน 1 คัน

787,000 องค/การบริหารส=วน

จังหวัดลําปาง

กองพัสดุและ

ทรัพย/สิน

35 จัดซื้อครุภัณฑ/ไฟฟ<าและวิทยุ จัดซื้อเครื่องบันทึกเสียงพร'อมอุปกรณ/ จํานวน 1 เครื่อง 7,000 องค/การบริหารส=วน กองพัสดุและ35 จัดซื้อครุภัณฑ/ไฟฟ<าและวิทยุ จัดซื้อเครื่องบันทึกเสียงพร'อมอุปกรณ/ จํานวน 1 เครื่อง 7,000 องค/การบริหารส=วน

จังหวัดลําปาง

กองพัสดุและ

ทรัพย/สิน



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

หน)วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

(บาท)
สถานที่ดําเนินการ ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561

ไตรมาสที่ 1

36 จัดซื้อครุภัณฑ/ไฟฟ<าและวิทยุ จัดซื้อเครื่องมัลติโปรเจคเตอร/ จํานวน 1 เครื่อง 24,000 องค/การบริหารส=วน

จังหวัดลําปาง

กองพัสดุและ

ทรัพย/สิน

37 จัดซื้อครุภัณฑ/ไฟฟ<าและวิทยุ จัดซื้อโทรทัศน/ LED  ระดับความละเอียดจอภาพ 

1,920 x 1,080 พิกเซล ขนาด 40 นิ้ว 

จํานวน 1 เครื่อง

15,000 องค/การบริหารส=วน

จังหวัดลําปาง

กองพัสดุและ

ทรัพย/สิน

38 จัดซื้อครุภัณฑ/คอมพิวเตอร/ จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร/สําหรับงานสํานักงาน (จอ

ขนาด

ไม=น'อยกว=า 19 นิ้ว) จํานวน 3 

เครื่องๆละ 16,000 บาท

48,000 องค/การบริหารส=วน

จังหวัดลําปาง

กองคลัง

39 จัดซื้อครุภัณฑ/คอมพิวเตอร/ จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร/ สําหรับงานประมวลผลแบบ 88,000 องค/การบริหารส=วน กองพัสดุและ39 จัดซื้อครุภัณฑ/คอมพิวเตอร/ จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร/ สําหรับงานประมวลผลแบบ

ที่ 1 * (จอขนาดไม=น'อยกว=า 19 นิ้ว) จํานวน 4 

เครื่องๆละ 22,000 บาท

88,000 องค/การบริหารส=วน

จังหวัดลําปาง

กองพัสดุและ

ทรัพย/สิน

40 จัดซื้อครุภัณฑ/คอมพิวเตอร/ จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร/สําหรับงานสํานักงาน (จอ

ขนาด

ไม=น'อยกว=า 19 นิ้ว) จํานวน 1 เครื่อง

16,000 องค/การบริหารส=วน

จังหวัดลําปาง

หน=วย

ตรวจสอบ

ภายใน

41 จัดซื้อครุภัณฑ/คอมพิวเตอร/ จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร/โน'ตบุRกสําหรับสํานักงาน 

จํานวน 1 เครื่อง

16,000 องค/การบริหารส=วน

จังหวัดลําปาง

กองคลัง

42 จัดซื้อครุภัณฑ/คอมพิวเตอร/ จัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ<า ขนาด 800 VA จํานวน 3 

เครื่องๆละ 2,800 บาท

8,400 องค/การบริหารส=วน

จังหวัดลําปาง

กองคลัง

43 จัดซื้อครุภัณฑ/คอมพิวเตอร/ จัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ<า ขนาด 800 VA 

จํานวน 1 เครื่อง

2,800 องค/การบริหารส=วน

จังหวัดลําปาง

หน=วย

ตรวจสอบ

ภายใน



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

หน)วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

(บาท)
สถานที่ดําเนินการ ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561

ไตรมาสที่ 1

44 จัดซื้อครุภัณฑ/คอมพิวเตอร/ จัดซื้อเครื่องพิมพ/คอมพิวเตอร/ชนิดเลเซอร//ชนิด LED 

ขาวดํา 

(18 หน'า/นาที) จํานวน 3 เครื่องๆละ 3,300 บาท

9,900 องค/การบริหารส=วน

จังหวัดลําปาง

กองคลัง

45 จัดซื้อครุภัณฑ/คอมพิวเตอร/ จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร/ Multifunction แบบฉีดหมึก 7,700 องค/การบริหารส=วน

จังหวัดลําปาง

หน=วย

ตรวจสอบ

ภายใน

46 จัดซื้อครุภัณฑ/คอมพิวเตอร/ จัดซื้อเครื่องสแกนเนอร/ สําหรับงานเก็บเอกสารระดับ

ศูนย/บริการ แบบที่ 1 จํานวน 2 

40,000 องค/การบริหารส=วน

จังหวัดลําปาง

กองพัสดุและ

ทรัพย/สินศูนย/บริการ แบบที่ 1 จํานวน 2 

เครื่องๆละ 20,000 บาท

จังหวัดลําปาง ทรัพย/สิน

47 จัดซื้อครุภัณฑ/คอมพิวเตอร/ จัดซื้อเครื่องสแกนเนอร/ สําหรับงานเก็บเอกสารทั่วไป 3,100 องค/การบริหารส=วน

จังหวัดลําปาง

หน=วย

ตรวจสอบ

ภายใน

48 จัดซื้อครุภัณฑ/คอมพิวเตอร/ จัดซื้อเครื่องพิมพ/คอมพิวเตอร/แบบฉีดหมึก (Inkjet 

Printer) สําหรับกระดาษ A3 จํานวน 2 เครื่องๆละ 

7,900 บาท

15,800 องค/การบริหารส=วน

จังหวัดลําปาง

กองพัสดุและ

ทรัพย/สิน

รวม 48 2,517,670



 

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 จัดซื้อครุภัณฑ/สํานักงาน จัดซื้อเครื่องถ=ายเอกสารระบบดิจิตอล จํานวน 1 เครื่อง 100,000 องค/การบริหารส=วน กองการศึกษาฯ

หน)วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561

แผนงาน 2.1 การศึกษา

ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

(บาท)
สถานที่ดําเนินการ ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4

5.2 แนวทางการพัฒนา การปรับปรุง การพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช� และสถานที่ปฏิบัติงาน

ผด.02

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปJงบประมาณ พ.ศ.2561

องค�การบริหารส)วนจังหวัดลําปาง

ยุทธศาสตร�ที่ 5 การพัฒนาด�านการบริหารและพัฒนาองค�กร

1 จัดซื้อครุภัณฑ/สํานักงาน จัดซื้อเครื่องถ=ายเอกสารระบบดิจิตอล จํานวน 1 เครื่อง 100,000 องค/การบริหารส=วน

จังหวัดลําปาง

กองการศึกษาฯ

2 จัดซื้อครุภัณฑ/คอมพิวเตอร/ จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร/สําหรับงานสํานักงาน 

(จอขนาดไม=น'อยกว=า 19 นิ้ว) จํานวน 1 เครื่อง

16,000 องค/การบริหารส=วน

จังหวัดลําปาง

กองการศึกษาฯ

3 จัดซื้อครุภัณฑ/คอมพิวเตอร/ จัดซื้อเครื่องสแกนเนอร/ จํานวน 2 เครื่องๆละ 

3,100 บาท

6,200 องค/การบริหารส=วน

จังหวัดลําปาง

กองการศึกษาฯ

4 จัดซื้อครุภัณฑ/คอมพิวเตอร/ จัดซื้อเครื่องพิมพ/คอมพิวเตอร/ Miltifunction 

แบบฉีดหมึก (Inkjet) จํานวน 2 เครื่องๆละ 

7,700 บาท

15,400 องค/การบริหารส=วน

จังหวัดลําปาง

กองการศึกษาฯ

5 จัดซื้อครุภัณฑ/คอมพิวเตอร/ จัดซื้อเครื่องพิมพ/คอมพิวเตอร/ ชนิดเลเซอร/ หรือ LED

 ขาวดํา 

(18 หน'า/นาที) จํานวน 4 เครื่องๆละ 3,300 บาท

13,200 องค/การบริหารส=วน

จังหวัดลําปาง

กองการศึกษาฯ

6 จัดซื้อครุภัณฑ/โฆษณาและเผยแพร= จัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร/ ระดับ XGA ขนาด

 3,000 ANSI Lumens จํานวน 1 เครื่อง

33,000 องค/การบริหารส=วน

จังหวัดลําปาง

โรงเรียนวอแก'ว

วิทยา



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

หน)วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561
ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

(บาท)
สถานที่ดําเนินการ ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4

7 จัดซื้อครุภัณฑ/คอมพิวเตอร/ จัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ<า ขนาด 800 VA จํานวน 8 

เครื่องๆละ 3,200 บาท

25,600 องค/การบริหารส=วน

จังหวัดลําปาง

โรงเรียนวอแก'ว

วิทยา

รวม 7 209,400



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 จัดซื้อครุภัณฑ/การเกษตร จัดซื้อเครื่องแต=งกิ่งไม'และตัดแต=งพุ=มไม'ชนิดเครื่องยนต/ 60,000 องค/การบริหารส=วน กองช=าง

หน)วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561

แผนงาน 2.4 เคหะและชุมชน

ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

(บาท)
สถานที่ดําเนินการ ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4

5.2 แนวทางการพัฒนา การปรับปรุง การพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช� และสถานที่ปฏิบัติงาน

ผด.02

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปJงบประมาณ พ.ศ.2561

องค�การบริหารส)วนจังหวัดลําปาง

ยุทธศาสตร�ที่ 5 การพัฒนาด�านการบริหารและพัฒนาองค�กร

จํานวน  3 เครื่องๆละ 20,000 บาท จังหวัดลําปาง

2 จัดซื้อครุภัณฑ/การเกษตร จัดซื้อเลื่อยยนต/ ขนาด 12 " จํานวน 6 เครื่องๆละ 

13,500 บาท

81,000 องค/การบริหารส=วน

จังหวัดลําปาง

กองช=าง

3 จัดซื้อครุภัณฑ/งานบ'านงานครัว จัดซื้อเครื่องตัดหญ'าแบบข'ออ=อน จํานวน 6 เครื่องๆละ 

12,000 บาท

72,000 องค/การบริหารส=วน

จังหวัดลําปาง

กองช=าง

รวม 3 213,000  



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 จัดซื้อครุภัณฑ/กีฬา จัดซื้อเครื่องออกกําลังกายกลางแจ'ง จํานวน 3 ชุดๆ 546,000 องค/การบริหารส=วน กองช=าง

ผด.02

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปJงบประมาณ พ.ศ.2561

องค�การบริหารส)วนจังหวัดลําปาง

ยุทธศาสตร�ที่ 5 การพัฒนาด�านการบริหารและพัฒนาองค�กร

หน)วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561

5.2 แนวทางการพัฒนา การปรับปรุง การพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช� และสถานที่ปฏิบัติงาน

แผนงาน 2.6 การศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

(บาท)
สถานที่ดําเนินการ ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4

1 จัดซื้อครุภัณฑ/กีฬา จัดซื้อเครื่องออกกําลังกายกลางแจ'ง จํานวน 3 ชุดๆ

ละ 10 ตัว

546,000 องค/การบริหารส=วน

จังหวัดลําปาง

กองช=าง

2 จัดซื้อครุภัณฑ/กีฬา จัดซื้ออุปกรณ/สนามเด็กเล=นแบบพลาสติกกลางแจ'ง

ชุดโดมคู=สไลเดอร/  3 ราง จํานวน 3 ชุด

310,000 องค/การบริหารส=วน

จังหวัดลําปาง

กองช=าง

รวม 2 856,000



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 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน จัดซื้ออุปกรณ/และเครื่องมือความปลอดภัยทางจราจร เช=น 

ป<ายสํานักงาน แผ=นป<ายจราจร แผ=นป<ายและอุปกรณ/สําหรับ

การประกอบและติดตั้ง

650,000 องค/การบริหารส=วน

จังหวัดลําปาง

กองช=าง

2 จัดซื้อครุภัณฑ/สํานักงาน จัดซื้อเก'าอี้พนักพิงต่ํา มีเท'าแขน จํานวน 11 ตัวๆละ 3,500

 บาท

38,500 องค/การบริหารส=วน

จังหวัดลําปาง

กองช=าง

องค�การบริหารส)วนจังหวัดลําปาง

ยุทธศาสตร�ที่ 5 การพัฒนาด�านการบริหารและพัฒนาองค�กร

หน)วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561

5.2 แนวทางการพัฒนา การปรับปรุง การพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช� และสถานที่ปฏิบัติงาน

แผนงาน 3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

(บาท)
สถานที่ดําเนินการ ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4

3 จัดซื้อครุภัณฑ/สํานักงาน จัดซื้อตู'เหล็ก 3 ลิ้นชัก จํานวน 4 ตู'ๆละ 3,900 บาท 15,600 องค/การบริหารส=วน

จังหวัดลําปาง

กองช=าง

4 จัดซื้อครุภัณฑ/สํานักงาน จัดซื้อตู'เหล็กบานเลื่อนทึบ ขนาด 3 ฟุต จํานวน 1 ตู' 3,400 องค/การบริหารส=วน

จังหวัดลําปาง

กองช=าง

5 จัดซื้อครุภัณฑ/สํานักงาน จัดซื้อโตRะทํางาน (เหล็ก) จํานวน 2 ตัวๆละ 6,500 บาท 13,000 องค/การบริหารส=วน

จังหวัดลําปาง

กองช=าง

6 จัดซื้อครุภัณฑ/สํานักงาน จัดซื้อชั้นวางแฟ<มตั้ง 2 ชั้น จํานวน 3 ตัวๆละ 4,000 บาท 12,000 องค/การบริหารส=วน

จังหวัดลําปาง

กองช=าง

7 จัดซื้อครุภัณฑ/คอมพิวเตอร/ จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร/สําหรับประมวลผลแบบที่ 1* (จอ

ขนาด

ไม=น'อยกว=า 19 นิ้ว) จํานวน 2 ชุดๆละ 22,000 บาท

44,000 องค/การบริหารส=วน

จังหวัดลําปาง

กองช=าง

8 จัดซื้อครุภัณฑ/คอมพิวเตอร/ จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร/สําหรับประมวลผลแบบที่ 2* (จอ

ขนาด

ไม=น'อยกว=า 19 นิ้ว) จํานวน 13 ชุดๆละ 30,000 บาท

390,000 องค/การบริหารส=วน

จังหวัดลําปาง

กองช=าง



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

หน)วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561
ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

(บาท)
สถานที่ดําเนินการ ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4

9 จัดซื้อครุภัณฑ/คอมพิวเตอร/ จัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ<า ขนาด 800 VA จํานวน 15 

เครื่องๆละ 2,800 บาท

42,000 องค/การบริหารส=วน

จังหวัดลําปาง

กองช=าง

10 จัดซื้อครุภัณฑ/คอมพิวเตอร/ จัดซื้อเครื่องพิมพ/คอมพิวเตอร/ ชนิดเลเซอร//ชนิด LED ขาวดํา 

(18 หน'า/นาที) จํานวน 9 เครื่องๆละ 3,300 บาท

29,700 องค/การบริหารส=วน

จังหวัดลําปาง

กองช=าง

11 จัดซื้อครุภัณฑ/คอมพิวเตอร/ จัดซื้อเครื่องพิมพ/แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สําหรับ

กระดาษ A3 จํานวน 2 เครื่องๆละ 7,900 บาท

15,800 องค/การบริหารส=วน

จังหวัดลําปาง

กองช=าง

12 จัดซื้อครุภัณฑ/คอมพิวเตอร/ จัดซื้อเครื่องพิมพ/คอมพิวเตอร/ ชนิดเลเซอร//ชนิด LED ขาวดํา 

สําหรับกระดาษขนาด A3 จํานวน 2 

เครื่องๆละ 53,000 บาท

106,000 องค/การบริหารส=วน

จังหวัดลําปาง

กองช=าง

เครื่องๆละ 53,000 บาท

13 จัดซื้อครุภัณฑ/คอมพิวเตอร/ จัดซื้อเครื่องพิมพ/แบบฉีดหมึกพร'อมติดตั้งถังพิมพ/ (Ink Tank 

Printer) จํานวน 2 เครื่องๆละ 4,300 บาท

8,600 องค/การบริหารส=วน

จังหวัดลําปาง

กองช=าง

14 จัดซื้อครุภัณฑ/อื่น จัดซื้ออุปกรณ/ติดตามและบันทึกข'อมูลการใช'งานรถยนต/ 

(กล=อง SWE)

600,000 องค/การบริหารส=วน

จังหวัดลําปาง

กองช=าง

15 จัดซื้อวัสดุก=อสร'าง จัดซื้อยาง CMS - 2H จํานวน 733 ถังๆละ 7,500 บาท 5,475,000 องค/การบริหารส=วน

จังหวัดลําปาง

กองช=าง

16 จัดซื้อวัสดุก=อสร'าง จัดซื้อหินคลุก จํานวน 6,072 ลูกบาศก/เมตรๆละ 500 บาท 3,038,500 องค/การบริหารส=วน

จังหวัดลําปาง

กองช=าง

17 จัดซื้อวัสดุก=อสร'าง จัดซื้อแอสฟHลท/ติกคอนกรีตสําเร็จรูป จํานวน 2,008 ตันๆละ

 2,000 บาท

4,016,000 องค/การบริหารส=วน

จังหวัดลําปาง

กองช=าง

18 จัดซื้อวัสดุก=อสร'าง จัดซื้อหิน 3/8 - 1/2 นิ้ว จํานวน 6,110 ลูกบาศก/เมตรๆละ

 500 บาท

3,055,000 องค/การบริหารส=วน

จังหวัดลําปาง

กองช=าง

19 จัดซื้อครุภัณฑ/ยานพาหนะและขนส=ง จัดซื้อรถบดล'อยาง จํานวน 1 คัน 4,000,000 องค/การบริหารส=วน

จังหวัดลําปาง

กองช=าง

20 จัดซื้อครุภัณฑ/ยานพาหนะและขนส=ง จัดซื้อรถบรรทุกพร'อมชุดสเปรย/ยาง ขนาดไม=น'อยกว=า 210 5,000,000 องค/การบริหารส=วน กองช=าง20 จัดซื้อครุภัณฑ/ยานพาหนะและขนส=ง จัดซื้อรถบรรทุกพร'อมชุดสเปรย/ยาง ขนาดไม=น'อยกว=า 210 

แรงม'า จํานวน 1 คัน

5,000,000 องค/การบริหารส=วน

จังหวัดลําปาง

กองช=าง



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

หน)วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561
ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

(บาท)
สถานที่ดําเนินการ ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4

21 จัดซื้อครุภัณฑ/สํารวจ จัดซื้อเครื่องมือสํารวจและทําแผนที่ จํานวน 1 ชุด 450,000 องค/การบริหารส=วน

จังหวัดลําปาง

กองช=าง  

22 จัดซื้อครุภัณฑ/สํารวจ จัดซื้อกล'องระดับ ขนาดกําลังขยาย 30 เท=า จํานวน 5 ชุดๆละ

34,000 บาท

170,000 องค/การบริหารส=วน

จังหวัดลําปาง

กองช=าง

รวม 22 27,173,100



0 1 1 2 2 3 3 4 4 0 0

โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ

ครุภัณฑ�สํานักงาน 7                 90,000           20               1,208,600       1                  97,200       -              -              28 1,395,800        

แผนงาน 1.1 บริหารงานทั่วไป 2                  7,500              19                1,108,600        1                   97,200        -               -               22                1,213,300        

แผนงาน 2.1 การศึกษา -               -                  1                  100,000          -               -              -               -               1                  100,000           

แผนงาน 3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา 5                  82,500            -               -                  -               -              -               -               5                  82,500             

ครุภัณฑ�ยานพาหนะและขนส)ง 2                 9,000,000      1                 20,000           1                  787,000     -              -              4                 9,807,000        

แผนงาน 1.1 บริหารงานทั่วไป -               -                  1                  20,000            1                   787,000      -               -               2                  807,000           

แผนงาน 3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา 2                  9,000,000       -               -                  -               -              -               -               2                  9,000,000        

ครุภัณฑ�ไฟฟDาและวิทยุ 1                 33,000           1                 6,890             3                  46,000       -              -              5 85890

แผนงาน 1.1 บริหารงานทั่วไป -               -                  1                  6,890              3                   46,000        -               -               4                  52,890             

แผนงาน 2.1 การศึกษา 1                  33,000            -               -                  -               -              -               -               1                  33,000             

ครุภัณฑ�คอมพิวเตอร� 14               243,980         18               913,000         -               -             -              -              32               1,156,980        

แผนงาน 1.1 บริหารงานทั่วไป 13                218,380          7                  226,100          -               -              -               -               20                444,480           

แผนงาน 2.1 การศึกษา 1                  25,600            4                  50,800            -               -              -               -               5                  76,400             

แผนงาน 3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา -               -                  7                  636,100          -               -              -               -               7                  636,100           

ครุภัณฑ�การเกษตร -              -                 -              -                 4                  285,000     -              -              4                 285,000          

แผนงาน 2.4 เคหะและชุมชน -               -                  -               -                  2                   141,000      -               -               2                  141,000           

ครุภัณฑ�งานบ�านงานครัว -              -                 -              -                 1                  72,000       -              -              1                 72,000            

แผนงาน 2.4 เคหะและชุมชน -               -                  -               -                  1                   72,000        -               -               1                  72,000             

ครุภัณฑ�กีฬา -              -                 -              -                 2                  856,000     -              -              2                 856,000          

แผนงาน 2.6 การศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ -               -                  -               -                  2                   856,000      -               -               2                  856,000           

ครุภัณฑ�สํารวจ 2                 620,000         -              -                 -               -             -              -              2                 620,000          

แผนงาน 3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา 2                  620,000          -               -                  -               -              -               -               2                  620,000           

ครุภัณฑ�อื่นๆ -              -                 1                 600,000         -               -             -              -              1                 600,000          

แผนงาน 3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา -               -                  1                  600,000          -               -              -               -               1                  600,000           

รวมทั้งสิ้น 26               9,986,980      41               2,748,490       12                2,143,200  -              -              79               14,878,670      

รวม
ประเภทครุภัณฑ�

สรุปบัญชีจํานวนครุภัณฑ�สําหรับที่ไม)ได�ดําเนินการตามโครงกาพัฒนาท�องถิ่น

แผนการดําเนินงาน ประจําปJงบประมาณ พ.ศ.2561

องค�การบริหารส)วนจังหวัดลําปาง

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4



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 เครื่องทําลายเอกสาร เครื่องทําลายเอกสาร จํานวน 2 เครื่องๆละ 32,000 บาท 64,000 องค/การบริหารส=วน

จังหวัดลําปาง

สํานักปลัดฯ

2 ตู'เหล็กบานเลื่อนทึบ ตู'เหล็กบานเลื่อนทึบ ขนาด 4 ฟุต จํานวน 1 ใบๆละ 

4,800 บาท

4,800 องค/การบริหารส=วน

จังหวัดลําปาง

สํานักปลัดฯ

หน)วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561

ผด.02/1

บัญชีจํานวนครุภัณฑ�สําหรับที่ไม)ได�ดําเนินการตามโครงกาพัฒนาท�องถิ่น

แผนการดําเนินงาน ประจําปJงบประมาณ พ.ศ.2561

องค�การบริหารส)วนจังหวัดลําปาง

ประเภทครุภัณฑ�สํานักงาน

แผนงาน 1.1 บริหารงานทั่วไป

ลําดับ

ที่
ครุภัณฑ� รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

(บาท)
สถานที่ดําเนินการ ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4

4,800 บาท จังหวัดลําปาง

3 โตRะเหล็กพร'อมกระจก โตRะเหล็กพร'อมกระจก ขนาด 4 ฟุต จํานวน 4 ตัวๆละ 

5,800 บาท

23,200 องค/การบริหารส=วน

จังหวัดลําปาง

สํานักปลัดฯ

4 โตRะอเนกประสงค/ โตRะอเนกประสงค/ จํานวน 100 ตัวๆละ 2,000 บาท 200,000 องค/การบริหารส=วน

จังหวัดลําปาง

สํานักปลัดฯ

5 โตRะหมู=บูชา โตRะหมู=บูชา หมู= 9  หน'า 9 จํานวน 1 ชุด 30,000 องค/การบริหารส=วน

จังหวัดลําปาง

สํานักปลัดฯ

6 เก'าอี้สํานักงาน เก'าอี้สํานักงาน จํานวน 6 ตัวๆละ 3,900 บาท 23,400 องค/การบริหารส=วน

จังหวัดลําปาง

สํานักปลัดฯ

7 เก'าอี้อเนกประสงค/ เก'าอี้อเนกประสงค/ จํานวน 300 ตัวๆละ 1,000 บาท 300,000 องค/การบริหารส=วน

จังหวัดลําปาง

สํานักปลัดฯ

8 เก'าอี้พนักพิงต่ํา เก'าอี้พนักพิงต่ํา จํานวน 5 ตัวๆละ 3,900 บาท 19,500 องค/การบริหารส=วน

จังหวัดลําปาง

กองคลัง

9 เก'าอี้พนักพิมสูง เก'าอี้พนักพิงสูง มีเท'าแขน จํานวน 1 ตัว 5,500 องค/การบริหารส=วน กองพัสดุและ9 เก'าอี้พนักพิมสูง เก'าอี้พนักพิงสูง มีเท'าแขน จํานวน 1 ตัว 5,500 องค/การบริหารส=วน

จังหวัดลําปาง

กองพัสดุและ

ทรัพย/สิน



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

10 โตRะคอมพิวเตอร/ โตRะคอมพิวเตอร/ พร'อมที่วาง CPU จํานวน 3 ตัวๆละ 

2,200 บาท

6,600 องค/การบริหารส=วน

จังหวัดลําปาง

กองคลัง

11 โตRะวางคอมพิวเตอร/ โตRะวางคอมพิวเตอร/ พร'อมที่วาง CPU จํานวน 4 ตัวๆละ 

2,000 บาท

8,000 องค/การบริหารส=วน

จังหวัดลําปาง

กองพัสดุและ

ทรัพย/สิน

12 โตRะวางคอมพิวเตอร/ โตRะวางคอมพิวเตอร/ พร'อมที่วาง CPU จํานวน 1 ตัว 2,000 องค/การบริหารส=วน

จังหวัดลําปาง

หน=วย

ตรวจสอบ

ภายใน

13 ตู'เหล็กเก็บเอกสาร ตู'เหล็กเก็บเอกสารชนิด 2 บานเปQด จํานวน 10 ตู'ๆละ 

5,500 บาท

55,000 องค/การบริหารส=วน

จังหวัดลําปาง

กองคลัง

ลําดับ

ที่
ครุภัณฑ� รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

(บาท)
สถานที่ดําเนินการ

หน)วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4

14 ตู'เหล็กใส=เอกสาร ตู'เหล็กใส=เอกสาร 3 ลิ้นชัก จํานวน 4 ตู'ๆละ 3,900 บาท 15,600 องค/การบริหารส=วน

จังหวัดลําปาง

กองคลัง

15 ตู'เหล็กบานเลื่อนทึบ ตู'เหล็กบานเลื่อนทึบ ขนาด 3 ฟุต จํานวน 5 ตู'ๆละ 

3,400 บาท

17,000 องค/การบริหารส=วน

จังหวัดลําปาง

กองพัสดุและ

ทรัพย/สิน

16 ตู'เหล็ก 3 ลิ้นชัก ตู'เหล็ก 3 ลิ้นชัก จํานวน 4 ตู'ๆละ 3,500 บาท 14,000 องค/การบริหารส=วน

จังหวัดลําปาง

กองพัสดุและ

ทรัพย/สิน

17 ตู'เหล็ก 2 บาน ตู'เหล็ก 2 บาน จํานวน 1 ตู' 5,500 องค/การบริหารส=วน

จังหวัดลําปาง

หน=วย

ตรวจสอบ

ภายใน

18 เครื่องถ=ายเอกสารระบบดิจิตอล เครื่องถ=ายเอกสารระบบดิจิตอล จํานวน 1 เครื่อง 100,000 องค/การบริหารส=วน

จังหวัดลําปาง

กองคลัง

19 เครื่องถ=ายเอกสารระบบดิจิตอล เครื่องถ=ายเอกสารระบบดิจิตอล จํานวน 1 เครื่อง 100,000 องค/การบริหารส=วน

จังหวัดลําปาง

กองพัสดุและ

ทรัพย/สิน

20 เครื่องทําลายเอกสาร เครื่องทําลายเอกสาร แบบทําลายครั้งละ 20 แผ=น 32,000 องค/การบริหารส=วน กองพัสดุและ20 เครื่องทําลายเอกสาร เครื่องทําลายเอกสาร แบบทําลายครั้งละ 20 แผ=น 

จํานวน 1 เครื่อง

32,000 องค/การบริหารส=วน

จังหวัดลําปาง

กองพัสดุและ

ทรัพย/สิน



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

21 เครื่องพิมพ/สําเนาระบบดิจิตอล เครื่องพิมพ/สําเนาระบบดิจิตอล จํานวน 1 เครื่อง 90,000 องค/การบริหารส=วน

จังหวัดลําปาง

กองพัสดุและ

ทรัพย/สิน

22 เครื่องปรับอากาศ เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส=วนชนิดตั้งพื้นหรือแขวน 

(มีระบบฟอกอากาศ)

97,200 องค/การบริหารส=วน

จังหวัดลําปาง

กองพัสดุและ

ทรัพย/สิน

รวม 22 1,213,300

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

ลําดับ

ที่
ครุภัณฑ�

แผนงาน 2.1 การศึกษา

หน)วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

ลําดับ

ที่
ครุภัณฑ� รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

(บาท)
สถานที่ดําเนินการ

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ

(บาท)
สถานที่ดําเนินการ

หน)วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4

พ.ศ.2561

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4

พ.ศ.2560

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 เครื่องถ=ายเอกสารระบบดิจิตอล เครื่องถ=ายเอกสารระบบดิจิตอล จํานวน 1 เครื่อง 100,000 องค/การบริหารส=วน

จังหวัดลําปาง

กอง

การศึกษาฯ

รวม 1  100,000



แผนงาน 3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

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 เก'าอี้พนักพิงต่ํา เก'าอี้พนักพิงต่ํา มีเท'าแขน จํานวน 11 ตัวๆละ 3,500 บาท 38,500 องค/การบริหารส=วน

จังหวัดลําปาง

กองช=าง

2 ตู'เหล็ก 3 ลิ้นชัก ตู'เหล็ก 3 ลิ้นชัก จํานวน 4 ตู'ๆละ 3,900 บาท 15,600 องค/การบริหารส=วน

จังหวัดลําปาง

กองช=าง

3 ตู'เหล็กบานเลื่อนทึบ ตู'เหล็กบานเลื่อนทึบ ขนาด 3 ฟุต จํานวน 1 ตู' 3,400 องค/การบริหารส=วน

จังหวัดลําปาง

กองช=าง

4 โตRะทํางาน(เหล็ก) โตRะทํางาน (เหล็ก) จํานวน 2 ตัวๆละ 6,500 บาท 13,000 องค/การบริหารส=วน

จังหวัดลําปาง

กองช=าง

พ.ศ.2561

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4
งบประมาณ

(บาท)
สถานที่ดําเนินการ

หน)วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

พ.ศ.2560
ลําดับ

ที่
ครุภัณฑ� รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

จังหวัดลําปาง

5 ชั้นวางแฟ<มตั้ง 2 ชั้น ชั้นวางแฟ<มตั้ง 2 ชั้น จํานวน 3 ตัวๆละ 4,000 บาท 12,000 องค/การบริหารส=วน

จังหวัดลําปาง

กองช=าง

รวม 5 82,500

28 1,395,800  รวมครุภัณฑ�สํานักงานทั้งสิ้น



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 รถยกลากเคลื่อนที่ รถยกลากเคลื่อนที่ 20,000 องค/การบริหารส=วน

จังหวัดลําปาง

สํานักปลัดฯ

แผนงาน 1.1 บริหารงานทั่วไป

ผด.02/1

บัญชีจํานวนครุภัณฑ�สําหรับที่ไม)ได�ดําเนินการตามโครงกาพัฒนาท�องถิ่น

แผนการดําเนินงาน ประจําปJงบประมาณ พ.ศ.2561

องค�การบริหารส)วนจังหวัดลําปาง

ประเภทครุภัณฑ�ยานพาหนะและขนส)ง

ลําดับ

ที่
ครุภัณฑ� รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

(บาท)
สถานที่ดําเนินการ

หน)วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4

2 รถบรรทุก(ดีเซล) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบ

ไม=ต่ํากว=า 2,400 ซีซี หรือกําลังเครื่องยนต/สูงสุดไม=ต่ํากว=า 

110 กิโลวัตต/ ขับเคลื่อน 2 ล'อ จํานวน 1 คัน

787,000 องค/การบริหารส=วน

จังหวัดลําปาง

กองพัสดุและ

ทรัพย/สิน

รวม 2 807,000

แผนงาน 3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

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 รถบดล'อยาง รถบดล'อยาง จํานวน 1 คัน 4,000,000 องค/การบริหารส=วน

จังหวัดลําปาง

กองช=าง

2 รถบรรทุกพร'อมชุดเสปรย/ยาง รถบรรทุกพร'อมชุดสเปรย/ยาง ขนาดไม=น'อยกว=า 210 แรงม'า

 จํานวน 1 คัน

5,000,000 องค/การบริหารส=วน

จังหวัดลําปาง

กองช=าง

รวม 2 9,000,000

หน)วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4
ลําดับ

ที่
ครุภัณฑ� รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

(บาท)
สถานที่ดําเนินการ

4 9,807,000  รวมครุภัณฑ�ยานพาหนะและขนส)งทั้งสิ้น



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 เครื่องบันทึกเสียง เครื่องบันทึกเสียง 6,890 องค/การบริหารส=วน

จังหวัดลําปาง

สํานักปลัดฯ

ผด.02/1

บัญชีจํานวนครุภัณฑ�สําหรับที่ไม)ได�ดําเนินการตามโครงกาพัฒนาท�องถิ่น

แผนการดําเนินงาน ประจําปJงบประมาณ พ.ศ.2561

องค�การบริหารส)วนจังหวัดลําปาง

ประเภทครุภัณฑ�ไฟฟDาและวิทยุ

แผนงาน 1.1 บริหารงานทั่วไป

ลําดับ

ที่
ครุภัณฑ� รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

(บาท)
สถานที่ดําเนินการ

หน)วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4

2 เครื่องบันทึกเสียงพร'อมอุปกรณ/ เครื่องบันทึกเสียงพร'อมอุปกรณ/ จํานวน 1 เครื่อง 7,000 องค/การบริหารส=วน

จังหวัดลําปาง

กองพัสดุและ

ทรัพย/สิน

3 เครื่องมัลติโปรเจคเตอร/ เครื่องมัลติโปรเจคเตอร/ จํานวน 1 เครื่อง 24,000 องค/การบริหารส=วน

จังหวัดลําปาง

กองพัสดุและ

ทรัพย/สิน

4 โทรทัศน/ LED โทรทัศน/ LED  ระดับความละเอียดจอภาพ 1,920 x 1,080

 พิกเซล ขนาด 40 นิ้ว จํานวน 1 เครื่อง

15,000 องค/การบริหารส=วน

จังหวัดลําปาง

กองพัสดุและ

ทรัพย/สิน

รวม 4 52,890



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 เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร/ เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร/ ระดับ XGA ขนาด 3,000 

ANSI Lumens จํานวน 1 เครื่อง

33,000 องค/การบริหารส=วน

จังหวัดลําปาง

โรงเรียนวอ

แก'ววิทยา

รวม 1 33,000

5 85,890      

แผนงาน 2.1 การศึกษา

ลําดับ

ที่
ครุภัณฑ� รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

(บาท)
สถานที่ดําเนินการ

รวมครุภัณฑ�ไฟฟDาและวิทยุทั้งสิ้น

หน)วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4



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 เครื่องคอมพิวเตอร/สําหรับงาน

สํานักงาน

เครื่องคอมพิวเตอร/สําหรับงานสํานักงาน (จอขนาด

ไม=น'อยกว=า 19 นิ้ว) จํานวน 1 ชุด

16,000 องค/การบริหารส=วน

จังหวัดลําปาง

สํานักปลัดฯ

ผด.02/1

บัญชีจํานวนครุภัณฑ�สําหรับที่ไม)ได�ดําเนินการตามโครงกาพัฒนาท�องถิ่น

แผนการดําเนินงาน ประจําปJงบประมาณ พ.ศ.2561

องค�การบริหารส)วนจังหวัดลําปาง

ประเภทครุภัณฑ�คอมพิวเตอร�

แผนงาน 1.1 บริหารงานทั่วไป

ลําดับ

ที่
ครุภัณฑ� รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

(บาท)
สถานที่ดําเนินการ

หน)วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4

2 เครื่องคอมพิวเตอร/สําหรับงาน

ประมวลผลแบบที่ 2

เครื่องคอมพิวเตอร/สําหรับงานประมวลผลแบบที่ 2 

(จอขนาดไม=น'อยกว=า 19 นิ้ว) จํานวน 1 ชุด

30,000 องค/การบริหารส=วน

จังหวัดลําปาง

สํานักปลัดฯ

3 เครื่องคอมพิวเตอร/สําหรับงาน

สํานักงาน

เครื่องคอมพิวเตอร/สําหรับงานสํานักงาน (จอขนาด

ไม=น'อยกว=า 19 นิ้ว) จํานวน 3 เครื่องๆละ 16,000 บาท

48,000 องค/การบริหารส=วน

จังหวัดลําปาง

กองคลัง

4 เครื่องคอมพิวเตอร/ สําหรับงาน

ประมวลผลแบบที่ 1 *

เครื่องคอมพิวเตอร/ สําหรับงานประมวลผลแบบที่ 1 *

(จอขนาดไม=น'อยกว=า 19 นิ้ว) จํานวน 4 เครื่องๆละ 22,000

 บาท

88,000 องค/การบริหารส=วน

จังหวัดลําปาง

กองพัสดุและ

ทรัพย/สิน

5 เครื่องคอมพิวเตอร/สําหรับงาน

สํานักงาน

เครื่องคอมพิวเตอร/สําหรับงานสํานักงาน (จอขนาด

ไม=น'อยกว=า 19 นิ้ว) จํานวน 1 เครื่อง

16,000 องค/การบริหารส=วน

จังหวัดลําปาง

หน=วย

ตรวจสอบ

ภายใน

6 เครื่องคอมพิวเตอร/โน'ตบุRกสําหรับ

สํานักงาน

เครื่องคอมพิวเตอร/โน'ตบุRกสําหรับสํานักงาน 

จํานวน 1 เครื่อง

16,000 องค/การบริหารส=วน

จังหวัดลําปาง

กองคลัง



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

7 เครื่องคอมพิวเตอร/โน'ตบุRกสําหรับ

สํานักงาน

เครื่องคอมพิวเตอร/โน'ตบุRกสําหรับสํานักงาน จํานวน 1 เครื่อง 16,000 องค/การบริหารส=วน

จังหวัดลําปาง

สํานักปลัดฯ

8 เครื่องสํารองไฟฟ<า ขนาด 800 VA เครื่องสํารองไฟฟ<า ขนาด 800 VA จํานวน 3 เครื่องๆละ 

2,800 บาท

8,400 องค/การบริหารส=วน

จังหวัดลําปาง

กองคลัง

9 เครื่องสํารองไฟฟ<า ขนาด 800 VA เครื่องสํารองไฟฟ<า ขนาด 800 VA จํานวน 1 เครื่อง 2,800 องค/การบริหารส=วน

จังหวัดลําปาง

หน=วย

ตรวจสอบ

ภายใน

ลําดับ

ที่
ครุภัณฑ� รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

(บาท)
สถานที่ดําเนินการ

หน)วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4

10 เครื่องสํารองไฟฟ<า เครื่องสํารองไฟฟ<า ขนาด 800 VA จํานวน 2 เครื่องๆละ 

2,800 บาท

5,600 องค/การบริหารส=วน

จังหวัดลําปาง

สํานักปลัดฯ

11 เครื่องพิมพ/คอมพิวเตอร/ชนิด

เลเซอร//ชนิด LED ขาวดํา

เครื่องพิมพ/คอมพิวเตอร/ชนิดเลเซอร//ชนิด LED ขาวดํา 

(18 หน'า/นาที) จํานวน 3 เครื่องๆละ 3,300 บาท

9,900 องค/การบริหารส=วน

จังหวัดลําปาง

กองคลัง

12 เครื่องพิมพ/คอมพิวเตอร/ 

Multifunction แบบฉีดหมึก

เครื่องพิมพ/คอมพิวเตอร/ Multifunction แบบฉีดหมึก 7,700 องค/การบริหารส=วน

จังหวัดลําปาง

หน=วย

ตรวจสอบ

ภายใน

13 เครื่องพิมพ/คอมพิวเตอร/แบบฉีดหมึก

 (Inkjet Printer)

เครื่องพิมพ/คอมพิวเตอร/แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) 

สําหรับกระดาษ A3 จํานวน 2 เครื่องๆละ 7,900 บาท

15,800 องค/การบริหารส=วน

จังหวัดลําปาง

กองพัสดุและ

ทรัพย/สิน

14 เครื่องพิมพ/คอมพิวเตอร/แบบฉีดหมึก

 พร'อมติดตั้งถังหมึกพิมพ/ (Ink Tank

เครื่องพิมพ/คอมพิวเตอร/แบบฉีดหมึก พร'อมติดตั้งถังหมึกพิมพ/

 (Ink Tank Printer) จํานวน 4 เครื่องๆละ 4,300 บาท

17,200 องค/การบริหารส=วน

จังหวัดลําปาง

สํานักปลัดฯ

 พร'อมติดตั้งถังหมึกพิมพ/ (Ink Tank

 Printer)

 (Ink Tank Printer) จํานวน 4 เครื่องๆละ 4,300 บาท จังหวัดลําปาง



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

15 เครื่องพิมพ/คอมพิวเตอร/ 

Multifunction แบบฉีดหมึก 

(Inkjet)

เครื่องพิมพ/คอมพิวเตอร/ Multifunction แบบฉีดหมึก 

(Inkjet) จํานวน 2 เครื่องๆละ 3,990 บาท

7,980 องค/การบริหารส=วน

จังหวัดลําปาง

สํานักปลัดฯ

16 เครื่องสแกนเนอร/ เครื่องสแกนเนอร/ สําหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย/บริการ 

แบบที่ 1 จํานวน 2 เครื่องๆละ 20,000 บาท

40,000 องค/การบริหารส=วน

จังหวัดลําปาง

กองพัสดุและ

ทรัพย/สิน

17 เครื่องสแกนเนอร/ เครื่องสแกนเนอร/ สําหรับงานเก็บเอกสารทั่วไป 3,100 องค/การบริหารส=วน

จังหวัดลําปาง

หน=วย

ตรวจสอบ

ภายใน

ลําดับ

ที่
ครุภัณฑ� รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

(บาท)
สถานที่ดําเนินการ

หน)วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4

18 เครื่องสแกนเนอร/ สแกนเนอร/ สําหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย/บริการ 

แบบที่ 1 จํานวน 1 เครื่อง

20,000 องค/การบริหารส=วน

จังหวัดลําปาง

สํานักปลัดฯ

19 เครื่องสแกนเนอร/ สแกนเนอร/ สําหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย/บริการ 

แบบที่ 3 จํานวน 1 เครื่อง

36,000 องค/การบริหารส=วน

จังหวัดลําปาง

สํานักปลัดฯ

20 จานบันทึกข'อมูล (Hard disk) 

สําหรับเครื่องแม=ข=าย (Server)

จานบันทึกข'อมูล (Hard disk) สําหรับเครื่องแม=ข=าย 

(Server)ขององค/การบริหารส=วนจังหวัดลําปาง 

จํานวน 4 ตัวๆละ  10,000 บาท

40,000 องค/การบริหารส=วน

จังหวัดลําปาง

สํานักปลัดฯ

รวม 20 444,480



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 เครื่องคอมพิวเตอร/สําหรับงาน

สํานักงาน

เครื่องคอมพิวเตอร/สําหรับงานสํานักงาน 

(จอขนาดไม=น'อยกว=า 19 นิ้ว) จํานวน 1 เครื่อง

16,000 องค/การบริหารส=วน

จังหวัดลําปาง

กอง

การศึกษาฯ

2 เครื่องสแกนเนอร/ เครื่องสแกนเนอร/ จํานวน 2 เครื่องๆละ 

3,100 บาท

6,200 องค/การบริหารส=วน

จังหวัดลําปาง

กอง

การศึกษาฯ

3 เครื่องพิมพ/คอมพิวเตอร/ 

Miltifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet)

เครื่องพิมพ/คอมพิวเตอร/ Miltifunction 

แบบฉีดหมึก (Inkjet) จํานวน 2 เครื่องๆละ 

7,700 บาท

15,400 องค/การบริหารส=วน

จังหวัดลําปาง

กอง

การศึกษาฯ

4 เครื่องพิมพ/คอมพิวเตอร/ ชนิด เครื่องพิมพ/คอมพิวเตอร/ ชนิดเลเซอร/ หรือ LED ขาวดํา 13,200 องค/การบริหารส=วน กอง

แผนงาน 2.1 การศึกษา

ลําดับ

ที่
ครุภัณฑ� รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

(บาท)
สถานที่ดําเนินการ

หน)วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4

4 เครื่องพิมพ/คอมพิวเตอร/ ชนิด

เลเซอร/ หรือ LED ขาวดํา

เครื่องพิมพ/คอมพิวเตอร/ ชนิดเลเซอร/ หรือ LED ขาวดํา 

(18 หน'า/นาที) จํานวน 4 เครื่องๆละ 3,300 บาท

13,200 องค/การบริหารส=วน

จังหวัดลําปาง

กอง

การศึกษาฯ

5 เครื่องสํารองไฟฟ<า ขนาด 800 VA เครื่องสํารองไฟฟ<า ขนาด 800 VA จํานวน 8 เครื่องๆละ 

3,200 บาท

25,600 องค/การบริหารส=วน

จังหวัดลําปาง

โรงเรียนวอ

แก'ว

วิทยา

รวม 5 76,400



แผนงาน 3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

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 จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร/สําหรับ

ประมวลผลแบบที่ 1*

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร/สําหรับประมวลผลแบบที่ 1* (จอ

ขนาด

ไม=น'อยกว=า 19 นิ้ว) จํานวน 2 ชุดๆละ 22,000 บาท

44,000 องค/การบริหารส=วน

จังหวัดลําปาง

กองช=าง

2 จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร/สําหรับ

ประมวลผลแบบที่ 2*

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร/สําหรับประมวลผลแบบที่ 2* (จอ

ขนาด

ไม=น'อยกว=า 19 นิ้ว) จํานวน 13 ชุดๆละ 30,000 บาท

390,000 องค/การบริหารส=วน

จังหวัดลําปาง

กองช=าง

3 จัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ<า ขนาด 

800 VA

จัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ<า ขนาด 800 VA จํานวน 15 

เครื่องๆละ 2,800 บาท

42,000 องค/การบริหารส=วน

จังหวัดลําปาง

กองช=าง

4 จัดซื้อเครื่องพิมพ/คอมพิวเตอร/ ชนิด จัดซื้อเครื่องพิมพ/คอมพิวเตอร/ ชนิดเลเซอร//ชนิด LED ขาวดํา 29,700 องค/การบริหารส=วน กองช=าง

หน)วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4
ลําดับ

ที่
ครุภัณฑ� รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

(บาท)
สถานที่ดําเนินการ

4 จัดซื้อเครื่องพิมพ/คอมพิวเตอร/ ชนิด

เลเซอร//ชนิด LED ขาวดํา

จัดซื้อเครื่องพิมพ/คอมพิวเตอร/ ชนิดเลเซอร//ชนิด LED ขาวดํา 

(18 หน'า/นาที) จํานวน 9 เครื่องๆละ 3,300 บาท

29,700 องค/การบริหารส=วน

จังหวัดลําปาง

กองช=าง

5 จัดซื้อเครื่องพิมพ/แบบฉีดหมึก 

(Inkjet Printer)

จัดซื้อเครื่องพิมพ/แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สําหรับ

กระดาษ A3 จํานวน 2 เครื่องๆละ 7,900 บาท

15,800 องค/การบริหารส=วน

จังหวัดลําปาง

กองช=าง

6 จัดซื้อเครื่องพิมพ/คอมพิวเตอร/ ชนิด

เลเซอร//ชนิด LED ขาวดํา

จัดซื้อเครื่องพิมพ/คอมพิวเตอร/ ชนิดเลเซอร//ชนิด LED ขาวดํา 

สําหรับกระดาษขนาด A3 จํานวน 2 เครื่องๆละ 53,000 

บาท

106,000 องค/การบริหารส=วน

จังหวัดลําปาง

กองช=าง

7 จัดซื้อเครื่องพิมพ/แบบฉีดหมึกพร'อม

ติดตั้งถังพิมพ/ (Ink Tank Printer)

จัดซื้อเครื่องพิมพ/แบบฉีดหมึกพร'อมติดตั้งถังพิมพ/ (Ink Tank 

Printer) จํานวน 2 เครื่องๆละ 4,300 บาท

8,600 องค/การบริหารส=วน

จังหวัดลําปาง

กองช=าง

รวม 7 636,100

32 1,156,980  รวมครุภัณฑ�ครุภัณฑ�คอมพิวเตอร�ทั้งสิ้น



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 เครื่องแต=งกิ่งไม'และตัดแต=งพุ=มไม' เครื่องแต=งกิ่งไม'และตัดแต=งพุ=มไม'ชนิดเครื่องยนต/ 

จํานวน  3 เครื่องๆละ 20,000 บาท

60,000 องค/การบริหารส=วน

จังหวัดลําปาง

กองช=าง

ลําดับ

ที่
ครุภัณฑ� รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

(บาท)
สถานที่ดําเนินการ

แผนงาน 2.4 เคหะและชุมชน

ผด.02/1

บัญชีจํานวนครุภัณฑ�สําหรับที่ไม)ได�ดําเนินการตามโครงกาพัฒนาท�องถิ่น

แผนการดําเนินงาน ประจําปJงบประมาณ พ.ศ.2561

องค�การบริหารส)วนจังหวัดลําปาง

ประเภทครุภัณฑ�การเกษตร

พ.ศ.2561

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4

หน)วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

พ.ศ.2560

จํานวน  3 เครื่องๆละ 20,000 บาท จังหวัดลําปาง

2 เลื่อยยนต/ เลื่อยยนต/ ขนาด 12 " จํานวน 6 เครื่องๆละ 13,500 บาท 81,000 องค/การบริหารส=วน

จังหวัดลําปาง

กองช=าง

รวม 2 141,000

2 141,000  รวมครุภัณฑ�การเกษตรทั้งสิ้น



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 เครื่องตัดหญ'าแบบข'ออ=อ เครื่องตัดหญ'าแบบข'ออ=อน จํานวน 6 เครื่องๆละ 12,000 

บาท

72,000 องค/การบริหารส=วน

จังหวัดลําปาง

กองช=าง

ลําดับ

ที่
ครุภัณฑ� รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

(บาท)
สถานที่ดําเนินการ

แผนงาน 2.4 เคหะและชุมชน

ผด.02/1

บัญชีจํานวนครุภัณฑ�สําหรับที่ไม)ได�ดําเนินการตามโครงกาพัฒนาท�องถิ่น

แผนการดําเนินงาน ประจําปJงบประมาณ พ.ศ.2561

องค�การบริหารส)วนจังหวัดลําปาง

ประเภทครุภัณฑ�งานบ�านงานครัว

พ.ศ.2561

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4

หน)วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

พ.ศ.2560

บาท จังหวัดลําปาง

รวม 1 72,000

1 72,000   รวมครุภัณฑ�งานบ�านงานครัวทั้งสิ้น



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 เครื่องออกกําลังกายกลางแจ' เครื่องออกกําลังกายกลางแจ'ง จํานวน 3 ชุดๆละ 10 ตัว 546,000 องค/การบริหารส=วน

จังหวัดลําปาง

กองช=าง

2 อุปกรณ/สนามเด็กเล=น อุปกรณ/สนามเด็กเล=นแบบพลาสติกกลางแจ'งชุดโดมคู= 310,000 องค/การบริหารส=วน กองช=าง

แผนงาน 2.6 การศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ผด.02/1

บัญชีจํานวนครุภัณฑ�สําหรับที่ไม)ได�ดําเนินการตามโครงกาพัฒนาท�องถิ่น

แผนการดําเนินงาน ประจําปJงบประมาณ พ.ศ.2561

องค�การบริหารส)วนจังหวัดลําปาง

ประเภทครุภัณฑ�กีฬา

หน)วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4
ลําดับ

ที่
ครุภัณฑ� รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

(บาท)
สถานที่ดําเนินการ

2 อุปกรณ/สนามเด็กเล=น อุปกรณ/สนามเด็กเล=นแบบพลาสติกกลางแจ'งชุดโดมคู= 

สไลเดอร/  3 ราง จํานวน 3 ชุด

310,000 องค/การบริหารส=วน

จังหวัดลําปาง

กองช=าง

รวม 2 856,000

2 856,000 รวมครุภัณฑ�กีฬาทั้งสิ้น



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 เครื่องมือสํารวจและทําแผนที่ เครื่องมือสํารวจและทําแผนที่ จํานวน 1 ชุด 450,000 องค/การบริหารส=วน

จังหวัดลําปาง

กองช=าง  

ลําดับ

ที่
ครุภัณฑ� รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

(บาท)
สถานที่ดําเนินการ

แผนงาน 3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

ผด.02/1

บัญชีจํานวนครุภัณฑ�สําหรับที่ไม)ได�ดําเนินการตามโครงกาพัฒนาท�องถิ่น

แผนการดําเนินงาน ประจําปJงบประมาณ พ.ศ.2561

องค�การบริหารส)วนจังหวัดลําปาง

ประเภทครุภัณฑ�สํารวจ

พ.ศ.2561

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4

หน)วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

พ.ศ.2560

จังหวัดลําปาง

2 กล'องระดับ กล'องระดับ ขนาดกําลังขยาย 30 เท=า จํานวน 5 ชุดๆละ

34,000 บาท

170,000 องค/การบริหารส=วน

จังหวัดลําปาง

กองช=าง

รวม 2 620,000

2 620,000 รวมครุภัณฑ�สํารวจทั้งสิ้น



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 อุปกรณ/ติดตามและบันทึกข'อมูลการ

ใช'งานรถยนต/ (กล=อง SWE)

อุปกรณ/ติดตามและบันทึกข'อมูลการใช'งานรถยนต/ (กล=อง 

SWE)

600,000 องค/การบริหารส=วน

จังหวัดลําปาง

กองช=าง

ลําดับ

ที่
ครุภัณฑ� รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

(บาท)
สถานที่ดําเนินการ

แผนงาน 3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

ผด.02/1

บัญชีจํานวนครุภัณฑ�สําหรับที่ไม)ได�ดําเนินการตามโครงกาพัฒนาท�องถิ่น

แผนการดําเนินงาน ประจําปJงบประมาณ พ.ศ.2561

องค�การบริหารส)วนจังหวัดลําปาง

ประเภทครุภัณฑ�อื่น

พ.ศ.2561

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4

หน)วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

พ.ศ.2560

ใช'งานรถยนต/ (กล=อง SWE) SWE) จังหวัดลําปาง

รวม 1 600,000

1 600,000 รวมครุภัณฑ�อื่นๆทั้งสิ้น
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