
1-

..•(ร®-•พ*. .i%'K?i»n!Fr-«Ar»

•-iV'"'-'

T'.*. .Ml .

แผนการดำเนนงานองคการบริหารส่วนจังH5aสำปาง
ประ:จำปงนประมาณ พ.ศ. ช<£

(เหยนโยบายและแผน กองแผนและงบประบาณ

โทร. ๐<£<£ - igaeบไว๐๐ ตอ ๐๐๐(ะ

โกรสาร. o<c(c - ©aojboc©



แผนการดำเนินงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
ประจำนิงนประมาณ พ.ศ. igc^cc

••'L

เ^ายนโยบายและแผน กองแผนและงมประมาณ

โทร. ๐(ะ<c - ©ตเโนไว๐๐ ต่อ ๑๐๑<£
โทรสาร. oec - เ9ต(ขชC©



แผนการดำเนินงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
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ฝ่ายนโยบายและแผนกองแผนและงบประมาณ

โทร. ๐๕๔ - ๒๓๗๖๐๐ ต่อ ๑๐๑๔

โทรสาร. ๐๔๔ - ๒๓๗๖๔๒



ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

เรื่อง การใช้แผนการดำเปินงาบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

ตามที่ สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง มีมติเห็นขอบการใช้จ่ายงบประมาณจากเงินสะสมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๔๖๓ ในการประชุมสมัยสามัญ (สมัยที่ ๒) ครั้งที่ ๓ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๓ ก นัยายน ๒๕๖๓ จำ นวน ๓๘ โครงการ
งบประมาณ ๙๐,๑๕๓,๓๐๐ บาท องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ได้ประกาศใช้ช้อบัญญ้ติองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง งบประมาณรายจ่าย ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ และสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง มีมติเห็นขอบการใช้จ่ายงบประมาณจากเงินสะสมของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ในการประชุมสมัยวิสามัญ (สมัยที่ ๔) ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๓
จำ นวน ๘ โครงการ งบประมาณ ๔๒,๙๕๐,๐๐๐ บาท นัน้

บ ดันี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ได้จัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ โดยนำแผนงาน/โครงการ ซึ่งเป็น
ภารกิจในความรับผิดชอบของแต่ละสำนัก/กอง ที่ปรากฏในช้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ โครงการจากเงินอุดหนนเฉพาะกิจ ที่สอดคล้อง
ก บัตัวซี้วัดในแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) และแผนการจัดหาพัสตุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ โดยกำหนด
รายละเอียดกิจกรรมและช่วงเวลาทีจะดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ โดยผ่านความเห็นขอบจากคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำ
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางและคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง เมื่อวันที่ ๑๔ ธ นัวาคม ๒๕๖๓ เรียบร้อยแล้ว

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แกิไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ช้อ ๒๖ (๒) จํงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ ว นัที่ ๑๕ เดือน ธ นัวาคม พ.ศ.๒๕๖๓
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สารบัญ
หน้า

ส่วนที่ ๑ บทนำ ๑
ส่วนที่ ๒ สรุปแผนงาน/โครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

- บ ญัซีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ ๔
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ๑๐
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมซาติและสิ่งแวดล้อม ๔๕
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม/ซุมซน และการรักษาความสงบเรียบร้อย ๕^
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ๖๘
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารและพัฒนาองค์กร ๗๓

บ ญัซีสรุปจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่!มใด้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๔
- บ ญัซีสรุปจำนวนครุภัณฑ์ ๗๔
- ครุภัณฑ์สำนักงาน ๗๗
- ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ๘๐
- ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ๘๓
- ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ๘๔
- ครุภัณฑ์โรงงาน ๘๔
- ครุภัณฑ์ยานพาหนะ ๘๖
- ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ๘๙
- ครุภัณฑ์การเกษตร ๙๐
- ครุภัณฑ์อื่น ๙๑



ส่วนที่ ๑
บทนำ

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

<L/ o I jal ^c^ J ^ _ yสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง มีมติเหนชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
เมื่อคราวประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง สมัยสามัญ (สมัยที่ ๒) ครั้งที่ ๕ ประจำปี พ.ศ.๒๔๖๓ ว นัที่ ๒๔ ก นัยายน ๒๔๖๓ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
ให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๔๖๔ ตามหนังสือจังหวัดลำปาง ที่ ลป ๐๐๒๓.๔/๒๒๖๑๒
ลงวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๔๖๓ และองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ประกาศไข้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๔๖๔
เมื่อวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๔๖๓

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๔๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) ข้อ ๒๗
กำ หนดไห้แผนการดำเนินงานไห้จัดทำไห้แล้วเสร็จภายไนสามสืบวันนับแต่วันที่ประกาศไข้งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม
หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ร ฐัวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่ ต้องดำเนินการไนพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ไนปีงบประมาณ นั น้

บ นัทึกข้อความ กองแผนและงบประมาณ ที่ ลป ๔๑๐๐๓/ - ลงวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๔๖๓ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ได้อนุมัติขยายเวลา
การจัดทำแผนการดำเนินงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๔๖๔ ออกไปโดยไห้แล้วเสร็จภายไนเดือนธันวาคม ๒๔๖๓

กองแผนและงบประมาณได้จัดทำแผนการดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๔๖๔โดยมีรายละเอียดด้งนี้
โครงการพัฒนาที่ดำเนินการจัดทำบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะ

แยกตามประเด็นยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ จำ นวน ๑๘๐ โครงการ งบประมาณ ๔๒๘,๔๓๑,๘๘๔ บาท
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ จำ นวน ๑๒ โครงการ งบประมาณ ๔๒,๒๐๐,๐๐๐ บาท
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ จำ นวน ๗๘ โครงการ งบประมาณ ๖๓,๖๗๖,๔๐๐ บาท
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ จำ นวน ๓๐ โครงการ งบประมาณ ๑๓,๙๐๐,๐๐๐ บาท
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ จำ นวน ๑ โครงการ งบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ บาท

รวมทั้งหมด ๓๐๑ โครงการ งบประมาณ ๔๔๘,๔๐๘,๒๘๔ บาท
๑



แยกตามรายไตรมาส
ไตรมาสที่ ๑ จำ นวน ๙๑ โครงการ งบประมาณ ๒๓๙,๒๙๘,๐๐๐ บาท
ไตรมาสที่ ๒ จำ นวน ๑๑๕: โครงการ งบประมาณ ๑๘๔,๗๗๐,๙๐๐ บาท
ไตรมาสที่ ๓ จำ นวน ๔๒ โครงการ งบประมาณ ๔๐,๑๒๓,๘๘๔ บาท
ไตรมาสที่ ๔ จำ นวน ๔๓ โครงการ งบประมาณ ๘๔,๒๑๖,๐๐๐ บาท

รวมที่งหมด ๓๐๑ โครงการ งบประมาณ ๔๔๘,๔๐๘,๒๘๔ บาท

ครุภัณฑ์สำนักงาน จำ นวน ๓๒ โครงการ งบประมาณ

P

0

d

บาท

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำ นวน ๓๒ โครงการ งบประมาณ ๑,๙๘๐,๔๐๐ บาท

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำ นวน ๑ โครงการ งบประมาณ ๒๗,๗๐๐ บาท

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำ นวน ๒ โครงการ งบประมาณ ๑๑๒,๔๐๐ บาท

ครุภัณฑ์โรงงาน จำ นวน ๑๑ โครงการ งบประมาณ ๒๒๓,๗๐๑ บาท

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำ นวน ๗ โครงการ งบประมาณ ๓,๒๗๘,๐๐๐ บาท

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำ นวน ๓ โครงการ งบประมาณ ๒๔,๔๔๐ บาท

ครุภัณฑ์การเกษตร จำ นวน ๔ โครงการ งบประมาณ ๒๑๔,๖๐๐ บาท

ครุภัณฑ์อื่น จำ นวน ๒ โครงการ งบประมาณ ๘๐๔,๖๐๐ บาท

รวมทั้งหมด จำ นวน ๙๔ โครงการ งบประมาณ ๗,๗๔๘,๐๐๑ บาท

ไตรมาสที่ ๑ จำ นวน ๓๗ โครงการ งบประ;มาณ ๑,๘๑๖,๗๙๐ บาท

ไตรมาสที่ ๒ จำ นวน
ไตรมาสที่ ๓ จำ นวน
ไตรมาสที่ ๔ จำ นวน

รวมทั้งหมด

๔๔ โครงการ งบประมาณ ๔,๖๑๓,๑๒๔ บาท
๑๒ โครงการ งบประมาณ ๓๒๘,๐๘๖ บาท

- โครงการ งบประมาณ - บาท

จำ นวน ๙๔ โครงการ งบประมาณ ๗,๗๔๘,๐๐๑ บาท

๒



ความส์าคัญของแผนการดำเนิบงาบ
๑. เพื่อแสดงรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา ที่ ดำ เนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.๒(ร:๖๔
๒. เพื่อไซ้เป็นกรอบแนวทางการปฏิปีตงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒(ร:๖๔
๓. เพื่อไซ้เป็นซ้อมูลสำหรับการติดตามและประเมินผลโครงการหลังเสร็จสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.๒(ร:๖๔
๔. เพื่อไซ้เป็นซ้อมูลสำหรับการบูรณาการและประสานการทำงานร่วมกับส่วนราซการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น
ขั บ้ตอบการจัดทำแผนการดำเนิบงาบ
๑. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นรวมรวมแผนงาน/โครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานราซการส่วนกลาง

ส่วนภูมิภาค ร ฐัวิสาหกิจและหน่วยงานอื่น ๆ ที่ ดำ เนินการไนพื้นที่ แล้วจัดทำร่างแผนการดำเนินงานเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
๒. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศไซ้เป็นแผนการดำเนินงาน

ประโยชน์ของแผบการดำเนิบงาบ

๑. ผู้บริหารและหน่วยงานไนลังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง สามารถควบคุม กำ ก บัการปฏิบัติงานไห้เป็นไปตามแผนการดำเนินงานได้อย่างเหมาะสม
และมีประสิทธิภาพ

๒. องค์การบริหารส่วนจังหวัดสำปางไซ้เป็นเครื่องมีอไนการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานประจำปีไห้เป็นไปตามนโยบาย ภารกิจ ความรับผิดขอบ

๓



ส่วนที่ te

บ ญั^สรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒(ราอ๔

แบบ ผด.๐๑

ยุทธศาสตร์/แผนงาน
จำ นวน

โครงการ

ที่ดำ เนินงาน

คิดเป็นร้อยละ

ของโครงการ

ทั ง้หมด

จำ นวน

งบประมาณ

คิดเป็นร้อยละ

ของงบประมาณ

ทั ง้หมด

หน่วยงาน

ร บัผิดขอบหลัก

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพึ๋นฐาน ๑๘๐ ๕๙.๘๐ ปืแ๒๘,๕๓๑,๘๘๕ ๗๘.๑๔

กลยุทธ์ ๑.๑ การก่อสร้าง ปรับปรุง บำ รุงรักษาถนน สะพานและการบำรุงรักษาสายทางอื่น ๗๒ ๒๓.๙๒ ๑๖๔,๖๗๐,๐๐๐ ๓๐.๒๑

แผนงาน ๓.๑ อดสาหกรรมและการโยธา ๗๒ ๒๓.๙๒ ๑๖๔,๖๗๐,๐๐๐ ๓๐.๒๑ กองซ่าง

กลยุทธ์ ๑.๒ การพัฒนาด้านสาธารณูปโภค/สาธารณูปการและแหล่งนํ้าเพื่อการเกษตร ๒๘ ๕.๘๑ ๔๓,๓๔๓,๐๐๐ ๔.๘๑

แผนงาน ๒.๔ เคหะและซมซน ๒๗ ๔.๗๗ ๔๒,๙๔๓,๐๐๐ ๗.๘๓ กองซ่าง

แผนงาน ๓.๒ การเกษตร ๑ ๐.๐๔ ๔๐๐,๐๐๐ ๐.๐๗ กองซ่าง

กลยทธ์ ๑.๓ การไฟฟ้าสาธารณะ ๗๙ ๒๔.๓๗ ๒๑๙,๔๖๘,๘๘๔ ๒๔.๓๗

แผนงาน ๑.๑ บริหารงานทั่วไป ๓ ๐.๖๒ ๔,๖๑๘,๘๘๔ ๑.๐๒ กองซ่าง

แผนงาน ๒.๔ เคหะและซมซน ๗๖ ๒๓.๗๔ ๒๑๓,๘๔๐,๐๐๐ ๒๓.๗๔ กองซ่าง

กลยุทธ์ ๑.๔ การวางผังเมือง ๑ ๐.๐๑ ๔๐,๐๐๐ ๐.๐๑

แผนงาน ๒.๔ เคหะและซมซน ๑ ๐.๐๑ ๔๐,๐๐๐ ๐.๐๑ กองซ่าง

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านการอบุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตและสิงแวดล้อม ๑๒ ๓.๙๙ ๔๒,๒๐๐,๐๐๐ ๗.๖๙

กลยุทธ์ ๒.๑ การสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมซาติและสิ่งแวดล้อม ๑ ๐.๓๓ ๔๐๐,๐๐๐ ๐.๐๗

แผนงาน ๒.๑ บริหารทั่วไป ๑ ๐.๓๓ ๔๐๐,๐๐๐ ๐.๐๗ กองการศึกษา

กลยุทธ์ ๒.๒ การอบุรักษ์ การพื่นฟู การเฝืาระวังและการป๋องกันรักษาทรัพยากรธรรมซาติและสิ่งแวดล้อม ๑๑ ๓.๖๔ ๔๑,๘๐๐,๐๐๐ ๗.๖๒

แผนงาน ๒.๔ เคหะและซมซน ๒ ๐.๖๖ ๒๐,๔๐๐,๐๐๐ ๓.๗๔ กองซ่าง

แผนงาน ๒.๕ สร้างความเข้มแข็งซองซมซน ๓ ๑.๐๐ ๑๑,๐๐๐,๐๐๐ ๒.๐๑ กองซ่าง

แผนงาน ๒.๖ การศาสนา ว ฒันธรรม และนันทนาการ ๕ ๑.๖๖ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ ๑.๘๒ กองการศึกษา

แผนงาน ๓.๒ การเกษตร ๑ ๐.๓๓ ๓๐๐,๐๐๐ ๐.๐๔ กองการศึกษา



ส่วนที่ ๒

บ ญัชีสรุปจำบวบโครงการพัฒนาท้องถิ่น กํจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเบนงาน องค์การบรหารส่วนจังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒(ราอ๔

แบบ ผด.๐๑

ยุทธศาสตร์/แผนงาน
จำ นวน

โครงการ

ที่ดำ เนินงาน

คิดเป็นร้อยละ

ของโครงการ

ทั ง้หมด

จำ นวน

งบประมาณ

คิดเป็นร้อยละ

ของงบประมาณ

ทั ง้หมด

หน่วยงาน

ร บัผิดขอบหลัก

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านการพัฒนาส์งคม/ชุมซน และการรักษาความสงบเรียบร้อย ฝ๘ ๒(ร:.๙๑ ๖๓,๖๗๖,๔๐๐ ๑®.๖๑

กลยุทธ์ ๓.๑ การพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี คนซรา ผู พ้ิการและผู้ด้อยโอกาส ๑ ๐.๓๓ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๐.๑๘

แผนงาน ๒.๓ ส งัคมสงเคราะห์ ๑ ๐.๓๓ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๐.๑๘ สำ น กัปลัด

กลยทธ์ ๓.๒ การสืกษา ๓๐ ๙.๙๗ ๑๒,๔๔๔,๔๐๐ ๒.๒๗

แผนงาน ๒.๑ การศึกษา ๓๐ ๙.๙๗ ๑๒,๔๔๔,๔๐๐ ๒.๒๗ กองการศึกษา/รร.วอแก้ว

กลยุทธ์ ๓.๓ การส่งเสรีมศึลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น ๗ ๒.๓๓ ๙,๗๐๐,๐๐๐ ๑.๗๗

แผนงาน ๒.๖ การศาสนา ว ฒันธรรม และนันทนาการ ๗ ๒.๓๓ ๙,๗๐๐,๐๐๐ ๑.๗๗ กองการศึกษา

กลยุทธ์ ๓.๔ การปัองกันรักษาและส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประซาซน ๑๒ ๓.๙๙ ๑๖,๘๒๑,๐๐๐ ๓.๐๗

แผนงาน ๒.๒ สาธารณสข ๗ ๒.๓๓ ๒,๘๐๐,๐๐๐ ๐.๔๑ สำ น กัปลัด

แผนงาน ๒.๖ การศาสนา ว ฒันธรรม และนันทนาการ ๕ ๑.๖๖ ๑๔,๐๒๑,๐๐๐ ๒.(ร:๖ สำ น กัปลัด/กองการศึกษา

กลยทธ์ ๓.(ร: การส่งเสริมความเข้มแข็งของประซาซน ๒๘ ๙.๓๐ ๒๓,๗๑๐,๐๐๐ ๔.๓๒

แผนงาน ๒.๓ ส งัคมสงเคราะห์ ๖ ๑.๙๙ ๒,๒๖๐,๐๐๐ ๐.๔๑ สำ น กัปลัด

แผนงาน ๒.(ร: การส่งเสริมความเข้มของแข็งซมซน ๒๒ ๗.๓๑ ๒๑,๔๔๐,๐๐๐ ๓.๙๑ สำ น กัปลัด/กองกิจการสภา/กองแผน

ยุทธศาสตร์ที่ ๔การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ๓๐ ๙๙๗ ๑๓,๙๐๐,๐๐๐ ๒๔๓

กลยุทธ์ ๔.๑ การส่งเสริมอาชีพและเพิ่มรายได้ให้แก่ประซาซน ๑๗ ๔.๖๕ ๖,๓๐๐,๐๐๐ ๑.๑๔

แผนงาน ๒.๔ การส่งเสริมความเข้มของแข็งซมซน ๑๗ ๔.๖๔ ๖,๓๐๐,๐๐๐ ๑.๑๔ กองแผนและงบประมาณ

กลยุทธ์ ๔.๒ การส่งเสริมการตลาดและการไข้สินค้าท้องถิ่น (5^ ๑.๓๓ ๒,๓๐๐,๐๐๐ ๐.(ริ:๒

แผนงาน ๓.๒ การเกษตร <2^ ๑.๓๓ ๒,๓๐๐,๐๐๐ ๐.(Sfe กองแผนและงบประมาณ

กลยุทธ์ ๔.๓ การส่งเสริมการท่องเที่ยว ๙ ๒.๙๙ ๔,๓๐๐,๐๐๐ ๐.๙๗

แผนงาน ๒.๖. การศาสนา ว ฒันธรรม และนันทนาการ ๙ ๒.๙๙ ๔,๓๐๐,๐๐๐ ๐.๙๗ สำ น กัปลัด

๕



แบบ ผด.๐๑

ส่วนที่ ๒
บ ญั?สรุปจำบวบโครงการพัฒนาท้องถิ่น กจกรรมและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

ยุทธศาสตร์/แผนงาน
จำ นวน

โครงการ

ที่ดำ เนินงาน

คิดเป็นร้อยละ

ของโครงการ

ทั ง้หมด

จำ นวน

งบประมาณ

คิดเป็นร้อยละ

ของงบประมาณ

ทั ง้หมด

หน่วยงาน

ร บัผิดขอบหลัก

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการบริหารและพัฒนาองค์กร ๑ ๐.๓๓ ๑๐๐,๐๐๐ ๐.๐๒

กลยทธ์ ๕.๑ การพัฒนาบคลากร ๑ ๐.๓๓ ๑๐๐,๐๐๐ ๐.๐๒

แผนงาน ๒.๑ การศึกษา ๑ ๐.๓๓ ๑๐๐,๐๐๐ ๐.๐๒ กองการศึกษา

รวม ๓๐๑ ๑๐๐.๐๐ ๕๔๘,๔๐๘,๒๘๕ ๑๐๐.๐๐

รวมงบประมาณตามแผนการดำเนินงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ จำ นวน ๓๐๑ โครงการ เป็นเงิน ๕๔๘,๔๐๘,๒๘๕ บาท โดยแยกเป็น
๑. โครงการและงบประมาณจากข้อบัญญ้ติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
๒. โครงการจ่ายขาดเงินสะสมขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

๒. โครงการจ่ายขาดเงินสะสมขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

๓. โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

จำ นวน ๒๔๗ โครงการ เป็นเงิน ๓๕๐,๓๔๕,๒๘๕ บาท

จำ นวน ๓๘ โครงการ เป็นเงิน ๙๐,๑๕๓,๐๐๐ บาท

จำ นวน ๘ โครงการ เป็นเงิน ๔๗,๙๕๐,๐๐๐ บาท

จำ นวน ๘ โครงการ เป็นเงิน ๕๙,๙๖๐,๐๐๐ บาท



สรุปจำนวนโครงการพัฒนา ตามแผนการดำณนงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒4๖๔
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

ยุทรศาสตร์/แผนงาน โตรมาสที ๑ ไตรมาสที ๒ ไตรมาสที ๓ ไตรมาสที ๔ รวม

โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ

ช ทุธศาสตร์ที®การพัฒนาโศรงสร้างทีนฐาน ๖๒ «๙๘,๖๒๓,๐๐0 ๔b ๑b๐,๖๖๐,00๐ ๓๑ ๒๙,๖๒๘,๘๘๔ ๔๑ ๘๙,๖๒๐,๐๐๐ ๑๘0 ๔๒๘,๔๓๑,๘๘๔

กลยุทธ์ ๑.® การก่อสร้าง ปรับปรุง บำ รุงรักบาถนน สะพานและการบำรุงรักษาสายทางอีน ปึ̂ ๒๒,ต)๖๐,๐๐๐ ๔๐ ๑๑๗,bbo,๐๐๐ ๘ ๑๓,๑๔๐,๐๐๐ ๑0 ๑๒,๔๐๐,๐๐๐ ๗b ๑๖๔,๖๘๐,๐๐๐

แผนงาน ๓.® อุตสาหกรรมและการโยธา ๑๔ ๒๒,ต/๖๐,๐๐๐ ๔๐ ๑๑๗,bb๐,๐๐๐ ๘ ๑๓,๑๔๐,๐๐๐ ๑0 ๑๒,๔๐๐,๐๐๐ ๗b ๑๖๔,๖๘๐,๐๐๐

กลยุทธ์ ๑.te การพัฒนาด้านสาธารญปโภค/สาธารญปการและแหล่งนํ้าเทีอการ๓ษตร b ๑๙,๔๓๓,๐๐๐ b ๓,๔๐๐,๐๐๐ bo ๑๒,๖๑๐,๐๐๐ ๔ ๘,๙๐๐,๐๐๐ b๘ ๔๓,๓๔๓,๐๐๐

แผนงาน ๒.๔ เคหะและชุมชน b ๑๙,๔๓๓,๐๐๐ b ๓,๔๐๐,๐๐๐ ๑๙ ๑๒,๒๑๐,๐๐๐ ๔ ๘,๙๐๐,๐๐๐ b๗ ๔๒,๙๔๓,๐๐๐

แผนงาน ๓.๒ การเกษตร - - - - ๑ ๔๐๐,๐๐๐ - - ๑ ๔๐๐,๐๐๐

กลยุทธ์ ๑.๓ การไฟฟ้าสาธารณะ ๔๐ ๑๔๖,๔๓๐,๐๐๐ - - b ๓,๘๑๘,๘๘๔ b๗ ๔๘,๒๒๐,๐๐๐ ๗๙ ๒๑๙,๔๖๘,๘๘๔

แผนงาน ๑.® บริหารงานทั่วโป ๑ ๑,๘๐๐,๐๐๐ _ - b ๓,๘๑๘,๘๘๔ - - ๓ ๔,๖๑๘,๘๘๔

แผนงาน ๒.๔ เคหะและชุมชน ๔๙ ๑๔๔,๖๓๐,๐๐๐ . - - - b๗ ๔๔,๒๒๐,๐๐๐ ๗๖ ๒๑๓,๘๔๐,๐๐๐

กลยทธ์ ๑.๔ การวางผังเมือง - - - . ๑ ๔๐,๐๐๐ - - ๑ ๔๐,๐๐๐

แผนงาน ๒.๔ เคหะและชุมชน - - - - ๑ ๔๐,๐๐๐ - - ๑ ๔๐,๐๐๐

ยุทธศาสตร์ที ๒ การพัฒนาด้านการอบุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม ๓ ๒๒,๐๐๐,๐๐๐ ๗ ๑๘,๐๐๐,๐๐๐ ๑ ๒,๘๐๐,๐๐๐ ๑ ๕๐๐,๐๐๐ ๑b ๔๒,๒๐๐,๐๐๐

กลยุทธ์ ๒.® การสร้างจิตลำนกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ๋งแวดล้อม - - ๑ ๒๐๐,๐๐๐ . ๒๐๐,๐๐๐ - - ๑ ๔๐๐,๐๐๐

แผนงาน ๒.๑ บริหารทั่วโป - - ๑ ๒๐๐,๐๐๐ - ๒๐๐,๐๐๐ - - ๑ ๔๐๐,๐๐๐

กลยุทธ์ ๒.๒ การอบุรักษ์ การทีนฟู การเฝืาระวังและการปีองกันรักษาทรัพยากรธรรมชาติ ๓ ๒๒,๐๐๐,๐๐๐ ๖ ๑๖,๘๐๐,๐๐๐ ๑ ๒,๔๐๐,๐๐๐ ๑ ๔๐๐,๐๐๐ ๑๑ ๔๑,๘๐๐,๐๐๐

และสํ่งแวดล้อม

แผนงาน ๒.๔ เคหะและชุมชน ๑ ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ - . . - ๑ ๔๐๐,๐๐๐ b ๒๐,๔๐๐,๐๐๐

แผนงาน ๒.4; สร้างความเข้มแฃืงชองชุมชน ๑ ๔๐๐,๐๐๐ b ๑๐,๔๐๐,๐๐๐
- - - -

๓ ๑๑,๐๐๐,๐๐๐

แผนงาน ๒.๖ การศาสนา ว ฒันธรรม และนันทนาการ ๑ ๑,๔๐๐,๐๐๐ ๓ ๖,๐๐๐,๐๐๐ ๑ ๒,๔๐๐,๐๐๐ - - ๔ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐

แผนงาน ๓.๒ การเกษตร - - ๑ ๓๐๐,๐๐๐ - - - - ๑ ๓๐๐,๐๐๐

๗



สรุปจำบวนโครงการพัฒนา ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.tedาอ๔
องค์การบริหารส่วนจังทวัคลำปาง

ยุทธศาสตร์/แผนงาน ไตรมาสที่ ๑ ไตรมาสที่ ๒ ไตรมาสที่ ๓ ไตรมาสที่ ๔ รวม

โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านการพัฒนาสังคม/ใเมชน และการรักษาความสงบเริยบร้อย ๑๗ ๑๖, ๐๐๐ ๔๔ ๓๘,๗๑๐,๔๐๐ ๘ ๔,๗๙๔,๐๐๐ ๙ ๒,๙๙๖,๐๐๐ ๗๘ ๖๓,๖๗๖,๔๐๐

กลยุทธ์ ๓.๑ การพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตริ คนชรา ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส ๑ . - ๔๐๐,๐๐๐ - ๒๔๐,๐๐๐ _ ๒๕;๐,0๐0 ๑ ๑,๐๐๐,๐๐๐

แผนงาน ๒.๓ ส งัคมสงเคราะห์ ๑ - - ๔๐๐,๐๐๐ - ๒๔๐,๐๐๐ - ๒(ร;๐,๐๐๐ ๑ ๑,๐๐๐,๐๐๐

กลยทธ์ ๓.๒ การสืกษา k) ๖๐๐,๐๐๐ ๑๘ ๘,๘๔๔,๔๐๐ ๔ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๖ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๓๐ ๑๒,๔๔๔,๔๐๐

แผนงาน ๒.๑ การสืกษา ๒ ๖๐๐,๐๐๐ ๑๘ ๘,๘๔๔,๔๐๐ ๔ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๖ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๓๐ ๑๒,๔๔๔,๔๐๐

กลยุทธ์ ๓.๓ การส่งเสริมสืลปวัฒนธรรม ประเพณีและคูรป็ญญาท้องถิ่น ๔ ๔,๙๖๐,๐๐๐ ๑ ๒,๑๐๐,๐๐๐ ๑ ๑,๔๘๐,๐๐๐ ๑ ๑๖๐,๐๐๐ ๗ ๙,๗๐๐,๐๐๐

แผนงาน ๒.๖ การศาสนา ว ฒันธรรม และนันทนาการ ๔,๙๖๐,๐๐๐ ๑ ๒,๑๐๐,๐๐๐ ๑ ๑,๔๘๐,๐๐๐ ๑ ๑๖๐,๐๐๐ ๗ ๙,๗๐๐,๐๐๐

กลยุทธ์ ๓.๔ การปีองกันรักษาและส่งเสริมสุขภาพอนามัยชองประชาชน ๑ ๔,๐๐๐,๐๐๐ ๑๐ ๑๑,๘๐๐,๐๐๐ - . ๑ ๒๑,๐๐๐ ๑๒ ๑๖,๘๒๑,๐๐๐

แผนงาน ๒.๒ สาธารณสฃ - . ๗ ๒,๘๐๐,๐๐๐ - - - - ๗ ๒,๘๐๐,๐๐๐

แผนงาน ๒.๖ การศาสนา ว ฒันธรรม และนันทนาการ ๑ ๔,๐๐๐,๐๐๐ ๓ ๙,๐๐๐,๐๐๐
- -

๑ ๒๑,๐๐๐ ๔ ๑๔,๐๒๑,๐๐๐

กลยุทธ์ ๓.๕ การส่งเสริมความเข้มแข็งของประชาชน ๙ ๔,๖๑๔,๐๐๐ ๑(ร; ๑๔,(ร๖>๔,๐๐๐ ๓ ๓,๐๖๔,๐๐๐ ๑ (ร;๖(ร;,๐๐๐ ๒๘ ๒๓,๗๑๐,๐๐๐

แผนงาน ๒.๓ ส งัคมสงเคราะห์ ๒ (ร๖)๔,๐๐๐ ๒ (ร๖>๔,๐๐๐ ๑ (ร๖)๔,๐๐๐ ๑ ๕๖๕,000 ๖ ๒,๒๖๐,๐๐๐

แผนงาน ๒.(ร; การส่งเสริมความเข้มของแข็งชุมชน ๗ ๔,๐๔๐,๐๐๐ ๑๓ ๑๔,๙๐๐,๐๐๐ ๒ ๒,๔๐๐,๐๐๐ - - ๒๒ ๒๑,๔๔๐,๐๐๐

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ๕ ๒,๔๐๐,๐๐๐ ๒๒ ๘,๔๐๐,๐๐๐ ๒ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๑ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๓๐ ๑๓,๙๐๐,๐๐๐

กลยุทธ์ ๔.ร) การส่งเสริมอาชีพและเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชน ๒ ๙๐๐,๐๐๐ ๑๒ ๒,๔๐๐,๐๐๐ ๒ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๑ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑๗ ๖,๓๐๐,๐๐๐

แผนงาน ๒.๔ การส่งเสริมความเข้มของแข็งชุมชน ๒ ๙๐๐,๐๐๐ ๑๒ ๒,๔๐๐,๐๐๐ ๒ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๑ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑๗ ๖,๓๐๐,๐๐๐

กลยุทธ์ ๔.๒ การส่งเสริมการตลาดและการใช้สินค้าท้องถิ่น - ๔ ๒,๓๐๐,๐๐๐ - - - - ๔ ๒,๓๐๐,๐๐๐

แผนงาน ๓.๒ การเกษตร _ - ๒,๓๐๐,๐๐๐ - . - - ๔ ๒,๓๐๐,๐๐๐

กลยุทธ์ ๔.๓ การส่งเสริมการท่องเที่ยว ๓ ๑,๖๐๐,๐๐๐ ๖ ๓,๗๐๐,๐๐๐ - . - - ๙ ๔,๓๐๐,๐๐๐

แผนงาน ๒.๖. การศาสนา ว ฒันธรรม และนันทนาการ ๓ ๑,๖๐๐,๐๐๐ ๖ ๓,๗๐๐,๐๐๐ - - - - ๙ ๔,๓๐๐,๐๐๐



สรุปจำบวบโครงการพัฒนา ตามแผบการดำเปิบงาบ ประจำจงบประมาณ พ.ศ.๒(^๖๔
องค์การบริหารส่วบจังหวัคลำปาง

ยุทธคาสตร์/แผบงาบ ไตรมาสที่ ๑ ไตรมาสที่ ๖ โตรมาสที่ ๓ โตรมาสที่ ๔ รวม

โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ

ย ทุธศาสตร์ทึ่ (t การพัฒบาค้าบการบริหารและพัฒบาองค์กร
- - - - - - ๑ ๑๐๐,๐๐๐ ๑ ®oo,ooo

กลยุทธ์ ๕.ร) การพัฒบาบุคลากร - - - - - - ๑ ๑๐๐,๐๐๐ ๑ ffiOOpOOO

แผบงาบ ๖.๑ การสืกษา
- - - - - ๑ ๑๐๐,๐๐๐ ๑ ๑๐๐»๐๐๐

รวม ๙๑ ๖๓๙,๖๙๘,๐00 ร)ร)๕ ๑๘๔,ฝฝ๐,๔๐๐ ๔๖ ๔๐,๑๖๓,๘๘๔ <t๓ ๘๔,๖๑๖,๐๐๐ ๓๐® ๘,๔๐๘,๒๘(t



บ ญั?โครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
นผบการดำเปิบงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ประจำปิงบประมาณ พ.ศ.๒(ราD๔

๑.ประเด็นยุทธศาสตร์ "การพัฒนาโครงสร้างพนฐาน"
๑.® กลยุทธ์ "การก่อสร้าง การปรับปรุง การบำรุงรักบา ถนน สะพาน นละสายทางส์น

ผด.๐๒

ที่ โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของ

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

(บาท)

สถานที่
ดำ เปินการ

หน่วยงาน

ร บัผิดขอบ

พ.ศ.๒๕๖๓ ห.ศ.๒๕๖๔

ไตรมาสที่ ๑ ไตรมาสที่ ๒ ไตรมาสที่ ๓ ไตรมาสที่ ๔
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม .ีค. เม.ย. พ.ค. ม .ีย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

๑ โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง

ผิวจราจรแบบแอสฟ้ลต์ โดยวิธี

Pavement In-Place Recycling

ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๕:๐๐ เมตร

หนา ๐.๐๕: ๓ตร พื น้ที่โม่น้อยกว่า ๓,๐๐๐ ตารางเมตร
รายละเอียดตามแบบแปลนของ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๙๗๐ เมตร

หนา ๐.๐๕ เมตร พื น้ที่โม่น้อยกว่า ๕,๘๒๐ ตารางเมตร
รายละเอียดตามแบบแปลนของ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

๑,๓๐๐,๐๐๐

๒,๐๐๐,๐๐๐

ทางหลวงท้องถิ่น สายทาง ลป.ถ.๑-๐๐(ร๖
บ า้นปาตาล - บ า้นนารีน อำ เภอเกิน

จ งัหวัดลำปาง

กองช่าง < 'ร

๒ โครงการเสริมผิวจราจรแบบ

แอสฟ้ลต์คอนกรีต

ทางหลวงท้องถิ่น สายทาง ลป.ถ.๑-๐๐๒๓
บ า้นท่าขัว-บ้านห้วยไร่ ซ่วงบ้านหส่ายทุ่ง
หมู่ที่ ๔ บ า้นทุ่งหก หมู่ที่ ๕ ตำ บลวอแก้ว
อำ ๓อห้างฉัตร จ งัหวัดลำปาง

กองช่าง <
<

๓ โครงการเสริมผิวจราจรแบบ

แอสฟ้ลต์คอนกรีต

ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐-๖.๐๐ เมตร

ยาว ๑,๑๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร พื น้ที่โม่น้อยกว่า
๖,๐๕๐ ตารางเมตร รายละเอียดตาม
แบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

๒,๐๐๐,๐๐๐

๒,๐๐๐,๐๐๐

สายบ้านท่าด่าน หมู่ที่ ๒
ตำ บลแม่พริก - บ า้นร่มไม้ยาง หมู่ที่ ๙
ตำ บลแม่พริก อำ เภอแม่พริก จ งัหวัดลำปาง

กองช่าง

๔ โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง

ผิวจราจรแบบแอสฟ้ลต์คอนกรีต โดยวิธี

Pavement In-Place Recycling

ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๕๐ เมตร ยาว ๘๓๐ เมตร

หนา ๐.๐๕ เมตร พื น้ที่โม่น้อยกว่า ๔,๕๖๕ ตารางเมตร
รายละเอียดตามแบบแปลนของ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

ทางหลวงท้องถิ่น สายทาง ลป.ถ.๑-๐๐๖๕
บ า้นร่องเคาะ - บ า้นหัวทุ่ง ข่วงบ้านร่องเคาะ
หมู่ที่ ๙ ตำ บลร่องเคาะ - บ า้นหัวทุ่ง หมู่ที่ ๓
ตำ บลวังซ้าย อำ เภอวังเหนือ จ งัหวัดลำปาง

กองช่าง
v. y

๕ โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง

ผิวจราจรแบบแอสฟ้ลต์คอนกรีต โดยวิธี

Pavement In-Place Recycling

ขนาดผิวจราจรกว้าง ๘.๐๐ เมตร ยาว ๕๗๐ เมตร

หนา ๐.๐๕ เมตร พื น้ที่โม่น้อยกว่า ๔,๕๖๐ ตารางเมตร
รายละเอียดตามแบบแปลนของ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

๒,๐๐๐,๐๐๐

๒,๐๐๐,๐๐๐

ทางหลวงท้องถิ่น สายทาง ลป.ถ.๑-๐๐๕๑
แยกทางหลวงหมายเลข ๑๐๖ - บ า้นแม่ถอด

ข่วงบ้านแม่ถอด หมู่ที่ ๒ - บ า้นนาบ้านไร่
หมู่ที่ ๕ ตำ บลแม่ถอด อำ เภอเกิน จ งัหวัดลำปาง

กองช่าง

๖ โครงการเสริมผิวถนนลาดยางแบบ

แอสฟ้ลต์คอนกรีต

ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๙๖๐ เมตร

หนา ๐.๐๕ เมตร พื น้ที่โม่น้อยกว่า ๔,๘๐๐ ตารางเมตร
รายละเอียดตามแบบแปลนของ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

ทางหลวงท้องถิ่น สายทาง ลป.ถ.๑-๐๐๓๙
ตำ บลแจ้ซ้อน - ตำ บลเมืองปาน ซ่วงบ้าน

ศรีตอนมูล หมู่ที่ ๒ ตำ บลแจ้ซ้อน
อำ เภอเมืองปาน จ งัหวัดลำปาง

กองช่าง
y



ที่ โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของ

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

(บาท)

สถานที่
ดำ เนิบการ

หน่วยงาน

ร บัผิดชอบ

พ.ศ.๒๔๖๓ พ.ศ.๒๕๖๔

ไตรมาสที่ ๑ ไตรมาสที่ ๒ ไตรมาสที่ ๓ ไตรมาสที่ ๔
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ค. เม.ย. พ.ค. ม .ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

๗

๘

โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง

ผิวจราจรแบบแอสฟ้ลต์คอนกรีต

ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๗๘๐ เมตร

หนา ๐.๐๕ เมตร พื น้ที่โม่น้อยกว่า ๔,๖๘๐ ตารางเมตร
รายละเอียดตามแบบแปลนของ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

๒,๐๐๐,๐๐๐

๒,๐๐๐,๐๐๐

ทางหลวงท้องถิ่น สายทาง ลป.ถ. ๑-๐๐๔๘
บ า้นปางอ้า - บ า้นแม่แสลม ช่วงบ้านปางอ้า

หม่ที่ ๔ - บ า้นแม่แสลม หมู่ที่ ๖ ตำ บลเวียงมอก
อำ เภอเถิน จ งัหวัดลำปาง

กองช่าง •รเ

<

y

โครงการเสริมผิวถนนลาดยาง

ผิวจราจรแบบแอสฟ้ลต์คอนกรีต

ขนาดผิวจราจรกว้าง ๘.๐๐ เมตร ยาว ๗๓๐ เมตร

หนา ๐.๐๔ เมตร พื น้ที่ไม่น้อยกว่า ๔,๘๔๐ ตารางเมตร
รายละเอียดตามแบบแปลนของ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

ทางหลวงท้องถิ่น สายทาง ลป.ถ. ๑-๐๐๒๒
บ า้นแม่ลู่ - บ า้นสามขา ช่วงบ้านแม่ลู่ใหม
ไฃยมงคล หมู่ที่ ๑๑ - บ้านสามขา หมู่ที่ ๖
ตำ บลหัวเสือ อำ เภอแม่ทะ จ งัหวัดลำปาง

กองช่าง

กองช่าง
-

y

๙ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก

ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๖๓๐ เมตร

หนา ๐.๑๔ เมตร พื น้ที่ไม่น้อยกว่า ๓,๑๔๐ ตารางเมตร
รายละเอียดตามแบบแปลนของ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

๒,๐๐๐,๐๐๐ ทางหลวงท้องถิ่น สายทาง ลป.ถ. ๑ - ๐๐๗๒
บ า้นปากบอก - บ า้นแม่งาวใต้ ช่วงบ้านผาแดง

หมู่ที่ ๔ - บ า้นแม่งาวใต้ หมู่ที่ ๗ ตำ บลบ้านร้อง
อำ เภองาว จ งัหวัดลำปาง

V. y

๑๐ โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่น ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๗,๔๐๐ เมตร
(เป็นโครงการที่เกินสักยภาพขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นอื่น) รายละเอียดตามแบบแปลนของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

๒,๐๐๐,๐๐๐ บ า้นจางเหนือพัฒนา หมู่ที่ ๗ ตำ บลจางเหนือ
อำ เภอแม่เมาะ จ งัหวัดลำปาง

กองช่าง
y

๑®

๑๒

โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก
บดอัดแน่น

โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก
บดอัดแน่น

ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๒๐๐ เมตร
รายละเอียดตามแบบแปลนของ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

๑,๐๐๐,๐๐๐ บ า้นค่าหลวง หมู่ที่ ๔ ตำ บลบ้านค่า
อำ เภอเมืองลำปาง จ งัหวัดลำปาง

กองช่าง
?

ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๒๐๐ เมตร
รายละเอียดตามแบบแปลนของ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

๑,๐๐๐,๐๐๐ บ า้นห้วยเป้ง หมู่ที่ ๔ ตำ บลบ้านค่า
อำ เภอเมืองลำปาง จ งัหวัดลำปาง

กองช่าง

กองช่าง

>

>

y

y

๑๓ โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก
บดอัดแน่น

ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒,๒๐๐ เมตร
รายละเอียดตามแบบแปลนของ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

๒,๐๐๐,๐๐๐ เขื่อมระหว่างบ้านหวด หมู่ที่ ๒ - บ า้นร่องต้า
หมู่ที่ ๑ ตำ บลบ้านหวด อำ เภองาว
จ งัหวัดลำปาง

y

๑ร^ โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก
บดอัดแน่น

ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒,๐๐๐ เมตร
รายละเอียดตามแบบแปลนของ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

๑,๔๐๐,๐๐๐ เซือมระหว่างบ้านจอมปิง

หมู่ที่ ๔ - บ า้นพระธาตุจอมปีง หมู่ที่ ๘
ตำ บลนาแก้ว อำ เภอเกาะคา จ งัหวัดลำปาง

กองช่าง y



ที่ โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของ

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

(บาท)

สถานที่
ดำ เนินการ

หน่วยงาน

ร บัผิดขอบ

พ.ศ.๒๕๖๓ พ.ศ.๒๕๖๔

ไตรมาสที่ ๑ ไตรมาสที่ ๒ ไตรมาสที่ ๓ ไตรมาสที่ ๔
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม,ค. ฌ.ย. พ.ค. u.b. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

๑๕ โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก
บดอัดแน่น

ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒,๕๐๐ เมตร
รายละเอียดตามแบบแปลนของ

องค'การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

๒,๐๐๐,๐๐๐ เขอมระหวางบานเมาะหลวง

หมู่ที่ ๘ - บ า้นเวียงหงส์ล้านนา หมู่ที่ ๑๒
ตำ บลแม่เมาะ อำ เภอแม่เมาะ จ งัหวัดลำปาง

กองช่าง < y

๑๖ โครงการเสริมผิวจราจรแบบแอสฟ้ลต์

คอนกรีต

ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๖๙๐ เมตร

หนา ๐.๐๕ เมตร พื น้ที่1ม'น้อยกว่า ๓,๔๕๐ ตารางเมตร
รายละเอียดตามแบบแปลนของ

องค'การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

๑,๑๕๐,๐๐๐

๑,๓๐๐,๐๐๐

๒,๐๐๐,๐๐๐

๒,๐๐๐,๐๐๐

ทางหลวงท้องถิ่น สายทาง ลป.ถ. ๑-๐๐๔๒
บ า้นร่องเห็ด - บ า้นบ่ออ้อ ตำ บลบ้านแหง

อำ เภองาว จ งัหวัดลำปาง

กองช่าง
k y

๑๗ โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง

ผิวจราจรแบบแอสฟ้ลต' โดยวิธี

Pavement In-Place Recycling

ขนาดผิวจราจร กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร

หนา ๐.๐๕ เมตร พื น้ที่โม่น้อยกว่า ๓,๐๐๐ ตารางเมตร
รายละเอียดตามแบบแปลนของ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

ทางหลวงท้องถิ่น สายทาง ลป.ถ. ๑-๐๐๔๖
บ า้นป่าตาล - บ า้นนาริน อำ ๓อเถิน

จ งัหวัดลำปาง

กองช่าง v.
y

ร)d โครงการเสริมผิวจราจรแบบแอสฟ้ลต'

คอนกรีต

ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๙๗๐ เมตร

หนา ๐.๐๕ เมตร พื น้ที่1ม่น้อยกว่า ๕,๘๒๐ ตารางเมตร
รายละเอียดตามแบบแปลนของ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

ทางหลวงท้องถิ่น สายทาง ลป.ถ. ๑-๐๐๒๓
บ า้นท่าขัว - บ า้นห้วยโร่ ช่วงบ้านหส่ายทุ่ง
หมู่ที่ ๔ - บ า้นทุ่งหก หมู่ที่ ๕ ตำ บลวอแก้ว
อำ เภอห้างฉัตร จ งัหวัดลำปาง

กองช่าง

กองช่าง

<
< y

ร) โครงการเสริมผิวจราจรแบบแอสฟ้ลต์

คอนกรีต

ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ - ๖.๐๐ เมตร

ยาว ๑,๑๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร พื น้ที่ไม่น้อยกว่า
๖,๐๕๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

สายบ้านท่าด่าน หมู่ที่ ๒
ตำ บลแม่พริก - บ า้นร่มโม้ยาง หมู่ที่ ๙
ตำ บลแม่พริก อำ เภอแม่พริก จ งัหวัดลำปาง

y

y

--

y

๒0 โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง

ผิวจราจรแบบแอสฟ้ลต์คอนกรีต โดยวิธี

Pavement in-Place Recycling

ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๕๐ เมตร ยาว ๘๓๐ เมตร

หนา ๐.๐๕ ฒตร พื น้ที่โม่น้อยกว่า ๔,๕๖๕ ตารางเมตร
รายละเอียดตามแบบแปลนของ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

๒,๐๐๐,๐๐๐ ทางหลวงท้องถิ่น สายทาง ลป.ถ. ๑-๐๐๖๕
บ า้นร่องเคาะ - บ า้นหัวทุ่ง ช่วงบ้านร่องเคาะ
หมู่ที่ ๙ ตำ บลร่องเคาะ - บ า้นหัวทุ่ง หมู่ที่ ๓
ตำ บลวังข้าย อำ เภอวังเหนือ จ งัหวัดลำปาง

กองช่าง
k y

๒๑ โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง

ผิวจราจรแบบแอสฟ้ลต์คอนกรีต โดยวิธี

Pavement In-Place Recycling

ขนาดผิวจราจรกว้าง ๘.๐๐ เมตร ยาว ๕๗๐ เมตร

หนา ๐.๐๕ เมตร พื น้ที่โม่น้อยกว่า ๔,๕๖๐ ตารางเมตร
รายละเอียดตามแบบแปลนของ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

๒,๐๐๐,๐๐๐ ทางหลวงท้องถิ่น สายทาง ลป.ถ. ๑-๐๐๕๑
แยกทางหลวงหมายเลข ๑๐๖ - บ า้นเฟถอด

ช่วงบ้านแม่ถอด หมู่ที่ ๒ - บ า้นนาบ้านโร่
หมู่ที่ ๕ ตำ บลแม่ถอด อำ เภอเถิน จ งัหวัดลำปาง

กองช่าง
k y

๑๒



โครงการ/กิจกรรม
รายละเอิยดของ

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

(บาท)

สถาบที
ดำ เปิบการ

หน่วยงาบ

ร บัผิดขอบ

พ.ศ.!0(รโ๖๓

ไตรมาสที่ ๑
ด.ค. พ.ย. 5.ค

พ.ศ.!0๕๖๔

ไตรมาสที่ ๒
ม.ค. ก.พ. ม.ค.

ไตรมาสที่ ๓
ฌ.ย. พ.ค. ม.ย.

ไตรมาสที่ ๔
ก.ค. ส.ค. ก.ย

๒๒ โครงการเสริมผิวถบบลาดยาง

ผิวจราจรแบบแอสฟัลต์คอบกรีต

๒๓

๒๔

๒๕

๒๖

๒๗

๒๘

โครงการซ่อมสร้างถบบลาดยาง

ผิวจราจรแบบแอสฟ้ลต์คอนกรีต

โครงการเสริมผิวจราจรแบบแอสฟัลต์

คอนกรีต

ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ ๓ดร ยาว ๙๖๐ เมตร

หนา ๐.๐๕ เมตร พึ๋นที่1ม่น้อยกว่า ๔,๘๐๐ ตารางเมตร
รายละเอียดตามแบบแปลนของ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

๒,๐๐๐,๐๐๐ ทางหลวงท้องถิ่น สายทาง ลป.ถ.๑-๐๐๓๙
ตำ บลแจ้ข้อน - ตำ บลเมืองปาน

ซ่วงบ้านศรีดอนมูล หมู่ที่ ๒ ตำ บลแจ้ข้อน
อำ เภอเมืองปาน จ งัหวัดลำปาง

โครงการเสริมผิวถนนลาดยาง

ผิวจราจรแบบแอสฟ้ลต์คอนกรีต

โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง

ผิวจราจรแบบแอสฟ้ลต์คอนกรีต โดยวิธี

Pavement in-Place Recycling

โครงการเสริมผิวถนนจราจรแบบ

แอสฟ้ลตํคอนกรีต

โครงการเสริมผิวจราจรแบบแอสฟ้ลต์

คอนกรีต

ขนาดผิวจราจรกว้าง ๘.๐๐ เมตร ยาว ๕๙๐ เมตร

หนา ๐.๐๕ เมตร พื น้ที่ไม่น้อยกว่า ๔,๗๒๐ ตารางเมตร
รายละเอียดตามแบบแปลนของ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

ขนาดผิวจราจรกว้าง ๘.๐๐ เมตร ยาว ๗๓๐ เมตร

หนา ๐.๐๕ เมตร พื น้ที่ไม่น้อยกว่า ๕,๘๔๐ ตารางเมตร
รายละเอียดตามแบบแปลนของ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑,๔๕๐ เมตร
หนา ๐.๐๕ เมตร พื น้ที่ไม่น้อยกว่า ๗,๒๕๐ ตารางเมตร
รายละเอียดตามแบบแปลนของ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

๒,๐๐๐,๐๐๐

๒,๐๐๐,๐๐๐

ทางหลวงท้องถิ่น สายทาง ลป.ถ.๑-๐๐๔๘
บ า้นปางอ้า - บ า้นแม่แสลม ช่วงบ้านปางอ้า

หมู่ที่ ๔ - บ า้นแม่แสลม หมู่ที่ ๖ ตำ บลเวียงมอก
อำ เภอเกิน จ งัหวัดลำปาง

ทางหลวงท้องถิ่น สายทาง ลป.ถ.๑-๐๐๒๒
บ า้นแม่ลู่ - บ า้นสามขา ช่วงบ้านแม่ลูใหม่
ไขยมงคล หมู่ที่ ๑๑ - บ า้นสามขา หมู่ที่ ๖
ตำ บลหัวเสือ อำ เภอแม่ทะ จ งัหวัดลำปาง

๔,๐๐๐,๐๐๐ สายบ้านแพะดอกเข็ม หมู่ท ๑๑ ตำ บลแม่พริก
เชื่อมทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข ๑๒๖๔
อำ เภอแม่พริก จ งัหวัดลำปาง

ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๔๙๐ เมตร

หนา ๐.๐๕ เมตร พื น้ที่ไม่น้อยกว่า ๒,๔๕๐ ตารางเมตร
พร้อมเปลี่ยนฝาบ่อพัก รายละเอียดตามแบบแปลน
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ - ๖.๐๐ เมตร

ยาว ๕๓๕ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร พื น้ที่ไม่น้อยกว่า
๓,๑๑๐ ตารางเมตร (เน้นโครงการที่เกินศักยภาพของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น) รายละเอียดตาม
แบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๘๐๐.๐๐ เมตร

หนา ๐.๐๕ เมตร พื น้ที่ไม่น้อยกว่า ๓,๒๐๐ ตารางเมตร
รายละเอียดตามแบบแปลนของ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

๑,๐๐๐,๐๐๐

๑,๐๐๐,๐๐๐

๑,๐๐๐,๐๐๐

บ า้นสายลมจอย หมู่ที่ ๑๖ ตำ บลบ่อแร้ว
อำ เภอเมืองลำปาง จ งัหวัดลำปาง

บ า้นพรประสิทธี้ หมู่ที่ ๑๗ ตำ บลปอแร้ว
อำ เภอเมืองลำปาง จ งัหวัดลำปาง

บ า้นทุ่งโค้ง หมู่ที่ ๓ - บ า้นม่วงแงว หมู่ที่ ๑๔
ตำ บลบ่อแร้วอำเภอเมืองลำปาง จ งัหวัดลำปาง

กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง ->



โครงการ/กิจกรรม
รายละเอิยดของ

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

(บาท)

สถานที่
คำ Iบินการ

หน่วยงาน

ร บัผิดขอบ

พ.ศ.๒(ราอ๓

ไตรมาสที่ ๑
ต.ค. พ.ย. ธ.ค

พ.ศ.๒(ราD๔

ไตรมาสที่ ๒
ม.ค. ก.พ. ม .ีค.

ไตรมาสที่
เม.ย. พ.ค. ม .ีย

ไตรมาสที่ ๔
ก.ค. ส.ค. ก.ย

๒๙ โครงการเสริมผิวจราจรแบบแอสฟ้ลต์

คอนกรีต

โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร

แบบแอสฟ้ลต์คอนกรีต

โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง

ผิวจราจรแบบแอสฟ้ลต์คอนกรีต

ขนาดผิวจราจรกว้าง (รr.๐๐-(ท!.๐๐ เมตร ยาว ๘๗๐ เมตร

หนา 0.0๕ เมตร พื น้ที่ไม่น้อยกว่า (T,๗๓๔ ตารางเมตร
รายละเอียดตามแบบแปลนของ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๗๕๐ เมตร

หนา ๐.๐๕ เมตร พื น้ที่ไม่น้อยกว่า ๓,๗๕๐ ตารางเมตร
รายละเอียดตามแบบแปลนของ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๙๕๐ เมตร

หนา ๐.๐๕ ฌตร พื น้ที่ไม่น้อยกว่า ๔,๗๕๐ ตารางเมตร
รายละเอียดตามแบบแปลนของ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

๓๒

๓๔

โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง

ผิวจราจรแบบแอสฟ้ลต์คอนกรีต

โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง

ผิวจราจรแบบแอสฟ้ลต์คอนกรีต

โครงการเสริมผิวจราจรแบบแอสฟ้ลต์

คอนกรีต

๓๕ โครงการเสริมผิวจราจรแบบแอสฟ้ลต์

คอนกรีต

ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๙๕๐ เมตร

หนา ๐.๐๕ เมตร พื น้ที่ไม่น้อยกว่า ๔,๗๕๐ ตารางเมตร
รายละเอียดตามแบบแปลนของ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๙๕๐ เมตร

หนา ๐.๐๕ เมตร พื น้ที่ไม่น้อยกว่า ๔,๗๕๐ ตารางเมตร
รายละเอียดตามแบบแปลนของ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

ข่วงที่ ๑ ขนาดผิวจราจร กว้าง ๖.๐๐ เมตร
ยาว ๓๕๐ เมตร ช่วงที่ ๒ ขนาดผิวจราจร
กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๒๕ เมตร พื น้ที่รวมไม่น้อยกว่า
๓,๐๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ - ๔.๐๐ เมตร ความยาว

รวม ๑,๒๗๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร พื น้ที่ไม่น้อยกว่า
๔,๗(£๒) ตารางเมตร (เป็นโครงการที่เกินสักยภาพของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น) รายละเอียดตาม
แบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

๒,๐๐๐,๐๐๐

๒,๐๐๐,๐๐๐

๒,๐๐๐,๐๐๐

๒,๐๐๐,๐๐๐

๒,๐๐๐,๐๐๐

๑,๐๐๐,๐๐๐

๑,๕๐๐,๐๐๐

บ า้นใหม่พัฒนา หมู่ท ๑๓ ตำ บลพิขัย
อำ เภอเมืองลำปาง จ งัหวัดลำปาง

เขอมระหว่างบ้านจาบอน

หมู่ที่ ๑๐ - บ า้นใหม่จำบอน หมู่ที่ ๙
ตำ บลต้นธงขัย อำ เภอเมืองลำปาง จ งัหวัดลำปาง

เขื่อมระหว่างบ้านนาโท้ง หมู่ที่ ๑
ตำ บลนาครัว - บ า้นทุ่งตอน หมู่ที่ ๒
ตำ บลวังเงิน อำ ๓อแม่ทะ จ งัหวัดลำปาง

เขื่อมระหว่างบ้านทุ่ง หมู่ที่ ๕ - บ า้นห้วยมะเกลือ
หม่ที่ ๔ ตำ บลหัวเลือ อำ เภอแม่ทะ จ งัหวัดลำปาง

เขึ๋อมระหว่างบ้านแม่ทะหลวง หมู่ที่ ๘
ตำ บลแม่ทะ - บ า้นใหม่ หมู่ที่ ๑ ตำ บลดอนไฟ
อำ เภอแม่ทะ จ งัหวัดลำปาง

เซัอม บ้านแม่สุขวังเหน่อ หมูท ๗
ตำ บลวังซ้าย - บ า้นห้วยช่อย หมู่ที่ ๓
ตำ บลวังเหนือ อำ เภอวังเหนือ จ งัหวัดลำปาง

บ า้นป็นง้าว หมู่ที่ ๗ - บ า้นหัวหนอง หมู่ที่ ๘
ตำ บลห้างฉัตร อำ เภอห้างฉัตร จ งัหวัดลำปาง

กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

■>

๑๔



โครงการ/กิจกรรม
รายละเอยคของ

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

(บาท)

สถานที่
ดำ เปิบการ

หน่วยงาบ

ร บัฝิดขอบ

ห.ศ.๒«๖๓

ไตรมาสที่ ๑
ต.ค. ท.ย. ธ.ค.

พ.ศ.๒«๖๔

ไตรมาสที่ ๒ ไตรมาสที่
ม.ค. ก.พ. ม.ค. เม.ย. พ.ค. ม .ิย.

ไตรมาสที่ ๔
ก.ค. ส.ค. ก.ย.

๓๖ ไครงการเสริมผิวจราจรแบบแอสฟ้ลต์

คอบกรีต

๓๗

๓๘

ไครงการก่อสร้างผิวจราจรแบบ

แอสฟ้ลต์คอบกรีต

ไครงการเสรีมผิวจราจรแบบแอสฟ้ทต์

คอบกรีต

๓๙ ไครงการเสรีมผิวจราจรแบบแอสฟ้ลต์

คอบกรีต

ขบาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๘๐๐ เมตร

หบา ๐.๐๔ เมตร พึ บ้ที่ไมบอยกว่า ๔,๐๐๐ ตารางเมตร
พร้อมวางท่อ คสล. และบ่อพัก รายละเอียดตาม

แบบแบ่ลบขององค์การบรีหารส่วบจังหวัดลำบ่าง

ขบาดผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร

หบา ๐.๐๔ เมตร พื บ้ที่ไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐ ตารางเมตร
รายละเอียดตามแบบแบ่ลบของ

องค์การบรีหารส่วบจังหวัดลำบ่าง

ขบาดผิวจราจรกว้าง ๔.๔๐ เมตร ยาว ๑,๐๔๐ เมตร
หบา ๐.๐๔ เมตร พึ บ้ที่ไม่น้อยกว่า ๔,๗๒๐ ตารางเมตร
รายละเอียดตามแบบแบ่ลบของ

องค์การบรีหารส่วบจังหวัดลำบ่าง

ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๔๐-๘.๐๐ เมตร ยาว ๔๑๐ เมตร

หนา ๐.๐๔ เมตร พื น้ที่ไม่น้อยกว่า ๓,๔๘๖ ตารางเมตร
รายละเอียดตามแบบแบ่ลนของ

องค์การบรีหารส่วนจังหวัดลำบ่าง

๑,๓๔๐,๐๐๐

๒,๔๐๐,๐๐๐

๑,๐๐๐,๐๐๐

๑,๑๒๐,๐๐๐

ไดยดำเปิบการก่อสร้าง

ข่วงที่ ร> ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร
ยาว ๒๑๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร

พื น้ที่ไม่น้อยกว่า ๘๔๐ ตารางเมตร
ข่วงที่ ๒ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร
ยาว ๔๒๔ ฒตร หนา ๐.๐๔ เมตร พื น้ที่
ไม่น้อยกว่า ๑,๗๐๐ ตารางเมตร
ข่วงที่ ๓ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร
ยาว ๗๔ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร พื น้ที่
ไม่น้อยกว่า ๓๐๐ ตารางเมตร

ช่วงที่ ๔ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ - ๔.๐๐
เมตร ยาว ๒๑๔ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร

พื น้ที่ไม่น้อยกว่า ๙๙๗ ตารางเมตร
รายละเอียดตามแบบแบ่ลนของ

องค์การบรีหารส่วนจังหวัดลำบ่าง

เขื่อมระหว่างบ้านป่าเทียง หมู่ที่ ๑ ตำ บลบ่อแอ้ว
อำ เภอเมืองลำบ่าง จ งัหวัดลำบ่าง -

ตำ บลบ่งยางคก อำ เภอห้างฉัตร จ งัหวัดลำบ่าง

บ า้นพร้าวพัฒนา หมู่ที่ ๑๓ ตำ บลบ่งเตา
อำ เภองาว จ งัหวัดลำบ่าง เขื่อมถนนพหลโยธิน
สายอำ๓องาว จ งัหวัดลำบ่าง - อำ เภอเมือง

จ งัหวัดพะเยา

บ า้นนํ้าไทังอุดมพร เที่อมถนนจามเทว
หมู่ที่ ๑๓ ตำ บลบ่อแอ้ว อำ เภอเมืองลำบ่าง
จ งัหวัดลำบ่าง

กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

๑๔



โครงการ/กิจกรรม
รายละเอยคของ

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

(บาท)

สถานที่
ดำ เนินการ

หน่วยงาน

ร บัผิดขอบ

พ.ศ.!o<t๖๓

ไตรมาสที่ ๑
ต.ค. พ.ย. ธ.ค

พ.ศ.๒(ะ๖๔

ไตรมาสที่ ๒
ม.ค. ก.พ. ม.ค.

ไตรมาสที่ ๓
๓.ย. พ.ค. น .ิย.

ไตรมาสที่ ๔
ก.ค. ส.ค. ก.ย

๔๐

๔®

๔๒

๔๓

โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง

แบบแอสฟ้ลต์คอนกรีต

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก

๔๔ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก

๔๕ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก

ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๖๒๕ เมตร

หนา ๐.๐๕ เมตร พื น้ที่ไม่น้อยกว่า ๒,๕๐๐ ตารางเมตร
รายละเอียดตามแบบแปลนของ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๖๓๐ เมตร

หนา ๐.๑๕ เมตร พื น้ที่ไม่น้อยกว่า ๓,๑๕๐ ตารางเมตร
รายละเอียดตามแบบแปลนของ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๐๐.๐๐ เมตร

หนา ๐.๑๕ เมตร พื น้ที่ไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐ ตารางเมตร
(เป็นโครงการที่เกินค์'กยภาพขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นอื่น) รายละเอียดตามแบบแปลนของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๕๐๐.๐๐ เมตร

หนา ๐.๑๕ เมตร พื น้ที่Iม่น้อยกว่า ๒,๐๐๐ ตารางเมตร
(เป็นโครงการที่เกินค์'กยภาพขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นอื่น) รายละเอียดตามแบบแปลนของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๕๑๕.๐๐ เมตร

หนา ๐.๑๕ เมตร พื น้ที่ไม่น้อยกว่า ๒,๐๖๐ ตารางเมตร
รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วน

จ งัหวัดลำปาง (เป็นโครงการที่เกินค์'กยภาพของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น)

ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔๐๐ เมตร

หนา ๐.๑๕ เมตร พื น้ที่Iม่น้อยกว่า ๑,๖๐๐ ตารางเมตร
รายละเอียดตามแบบแปลนของ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

๑,๕๐๐,๐๐๐

๒,๐๐๐,๐๐๐

เขีอมระหว่างบ้านจำปุย
หมู่ที่ ๔ - บ า้นแม่ล้าน หมู่ที่ ๖ ตำ บลบ้านดง
อำ เภอแม่เมาะ จ งัหวัดลำปาง

ทางหลวงท้องถิ่น สายทาง ลป.ถ.๑-๐๐๗๒
บ า้นปากบอก - บ า้นแม่งาวใต้ ข่วงบ้านผาแดง

หมู่ที่ ๕ - บ า้นแม่งาวใต้ หมู่ที่ ๗ ตำ บล
บ า้นร้อง อำ เภองาว จ งัหวัดลำปาง

กองช่าง

กองช่าง

๖๓๐,๐๐๐ บ า้นนํ้าโท้งอุดมพร หมู่ที่ ๑๓ ตำ บลบ่อแร้ว
อำ เภอเมืองลำปาง จ งัหวัดลำปาง

กองช่าง

๑,๐๖๐,๐๐๐ บ า้นปาเทียง หมู่ที่ ๑ ตำ บลบ่อแร้ว
อำ เภอเมืองลำปาง จ งัหวัดลำปาง

กองช่าง

๑,๓๕๐,๐๐๐ เขื่อมระหว่างบ้านนาแก หมู่ที่ ๓ ตำ บลนาแก
บ า้นปีนใต้ หมู่ที่ ๕ ตำ บลปงเตา อำ เภองาว
จ งัหวัดลำปาง

กองช่าง

๑,๐๐๐,๐๐๐ เซอมระหว่างปานต้นมืบ

หมู่ที่ ๘ - บ า้นโปง หมู่ที่ ๔ ตำ บลบ้านโปง
อำ เภองาว จ งัหวัดลำปาง

กองช่าง

๑๖



โครงการ/กิจกรรม
รายละเอิยดของ

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

(บาท)

สถานที่
ดำ เนินการ

หน่วยงาน

ร บัผิดขอบ

พ.ศ.!!)(ราอ๓ พ.ศ.te(ร:๖๔

ไตรมาสที่ ไตรมาสที่ ๒ ไตรมาสที่ ๓ ไตรมาสที่ ๔
ต.ค. พ.ย. ธ.ค ม.ค. ก.พ. ม.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

(tb

๔๗

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต

๔๘

เสริมเหล็ก

โครงก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

๔๙ โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีต

เสริมเหล็ก

๕๐ โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีต

เสริมเหล็ก

๕๑ โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีต

เสริมเหล็ก

ขนาดผิวจราจร กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๓๓๐ เมตร

หนา ๐.๑๕ เมตร พื น้ที่ไม่น้อยกว่า ๑,๖๕๐ ตารางเมตร
รายละเอียดตามแบบแปลนของ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๘๕๐ เมตร

หนา ๐.๑๕ เมตร พื น้ที่ไม่น้อยกว่า ๓,๔๐๐ ตารางเมตร
รายละเอียดตามแบบแปลนของ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๘๐๐ เมตร

หนา ๐.๑๕ เมตร พื น้ที่โม่น้อยกว่า ๓,๒๐๐ ตารางเมตร
รายละเอียดตามแบบแปลนของ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

ขนาดกว้าง ๗.๐๐ เมตร ยาว ๑๐.๐๐ เมตร

พร้อมก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๗๐.๐๐ เมตร

พื น้ที่โม่น้อยกว่า ๓๕๐ ตารางเมตร รายละเอียด
ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๐ เมตร

พร้อมก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๗๐.๐๐ ฌตร

พื น้ที่โม่น้อยกว่า ๓๕๐ ตารางเมตร รายละเอียดตาม
แบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๐ เมตร พร้อมก่อสร้าง

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง

๕.๐๐ เมตร ยาว ๗๐.๐๐ เมตร พื น้ที่โม่น้อยกว่า
๓๕๐ ตารางเมตร รายละเอียด ตามแบบแปลนของ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

๑,๐๐๐,๐๐๐ เชื่อมระหว่าง บ า้นแท่นดอกไม้ หมูที่ ๑๓
ตำ บลเถินบุรี - บ า้นสันป่าจี้ หมู่ที่ ๘
ตำ บลนาโป่ง อำ เภอเถิน จ งัหวัดลำป่าง

๒,๐๐๐,๐๐๐

๑,๙๕๐,๐๐๐

๑,๐๐๐,๐๐๐

๑,๐๐๐,๐๐๐

๑,๐๐๐,๐๐๐

เซีอมระหว่างน้านนาสันติราษฎร์ หมูที ๖
ตำ บลจางเหนือ - น า้นสบจาง หมู่ที่ ๖
ตำ บลนาสัก อำ เภอแม่เมาะ จ งัหวัดลำปาง

เชื่อมระหว่างน้านสบปุง หมู่ที่ ๓
ตำ บลท่าผา - น า้นสองแควเหนือ หมู่ที่ ๑
ตำ บลนาแก้ว อำ เภอเกาะคา จ งัหวัดลำปาง

ข้ามลำห้วยแม่กวัก น า้นแม่กวักดอนแก้ว

หมู่ที่ ๗ ตำ บลบ้านอ้อน - น า้นแม่แปัน
หม่ที่ ๕ ตำ บลนาแก อำ ๓องาว จ งัหวัดลำปาง

ข า้มลำห้วยร์องอ้อ น้านวังควาย

หมู่ที่ ๖ - น า้นทุ่งสุ่ม หมูที่ ๕ ตำ บลหลวงใต้
อำ ๓องาว จ งัหวัดลำปาง

ข า้มลำห้วยแม่โป่ง บ า้นโป่งพัฒนา

หมู่ที่ ๙ - บ า้นโป่งแก้ว หมู่ที่ ๑๒
ตำ บลน้านโป่ง อำ เภองาว จ งัหวัดลำป่าง

กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง ^

๑๗



โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของ

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

(บาท)

สถานที่
ดำ เบนการ

หน่วยงาน

ร บัผิดขอบ

โครงการก่อสร้างละพานคอนกรีต

เสริมเหล็ก

t

ขนาดกว้าง ๗.๐๐ เมตร ยาว ๙๐.๐๐ เมตร

พร้อมก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผวจราจร

กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๓๐๐ เมตร และก่อสร้างอาคาร

ป้องกันตลิ่งพังคอนกรีตเสริมเหล็กสูง ๓.๔๐ เมตร
ยาว ๘๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนของ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

๖,๐๐๐,๐๐๐ ระบบพนคอนกรตอดแรง เซอมระหวางบานมว

หมู่ที่ ๔ - บ า้นนาบอบ หมู่ที่ ๒ ตำ บลทุ่งงาม
อำ เภอเสริมงาม จ งัหวัดลำปาง

กองช่าง

โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีต

เสริมเหล็ก

ขนาดกว้าง ฝ.๐๐ เมตร ยาว ๓๐ เมตร

รายละเอียดตามแบบแปลนของ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

๒,๐๐๐,๐๐๐ ข า้มลำห้วยแม่งาว บ า้นนำล้อม หมู่ที ๓
ตำ บลหลวงใต้ - บ า้นดอนไชย หมู่ที่ ๔
ตำ บลหลวงเหนือ อำ เภองาว จ งัหวัดลำปาง

กองช่าง

โครงการก่อสร้างละพานคอนกรีต ขนาดกว้าง ๗.๐๐ เมตร ยาว ๑๖ เมตร ๑,๐๐๐,๐๐๐ ข า้มลำห้วยแม่ฟ้า บ า้นช่อฟ้า หมู่ที่ ๔ กองช่าง

เสรีมเหล็ก รายละเอียดตามแบบแปลบของ ตำ บลทุ่งผึ้ง อำ เภอแจ้ห่ม จ งัหวัดลำปาง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

พ.ศ.๒dfe๓

ไตรมาสที่ ๑
ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

พ.ศ.๒(ร๖๔

ไตรมาสที่ h ไตรมาสที่ ๓
ก.พ. ม.ค. เม.ย. พ.ค.

ไตรมาสท ๔

ส.ค. ก.ย.

รวม่งบประมาณ (งบปกต ๖๔๖๔) ๙๓,๖®๐,๐๐๐ ! .  1

โครงการใช้จ่ายเงนสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๖๔๖๓ จำ นวน ๑๐ โครงการ

๑ โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่น ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔,๐๐๐ เมตร

รายละเอียดตามแบบแปลนของ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

๑,๐๐๐,๐๐๐ บ า้นทุ่งสุ่ม หมู่ที ๔ ตำ บลหลวงใต้ - บ า้นทุ่งโป้
หมู่ที่ ๖ ตำ บลหลวงเหนือ อำ เภองาว
จ งัหวัดลำปาง

กองช่าง

๒ โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร

รายละเอียดตามแบบแปลนของ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

๑,๐๐๐,๐๐๐ บ า้นบํ้าจำ หมู่ที่ ๑ ตำ บลหลวงใต้ - บ า้นเป้าะ
หมู่ที่ ๔ ตำ บลบ้านโบ้ง อำ เภองาว จ งัหวัดลำปาง

กองช่าง ■MMH
๓ โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๗๐๐ เมตร

รายละเอียดตามแบบแปลนของ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

๑.๔๐๐,๐๐๐ บ า้นนาเวียง หมู่ที่ ๔ ตำ บลท่าผา อำ เภอเกาะคา
จ งัหวัดลำปาง

กองช่างBmnm
๔ โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๒๐๐ เมตร

รายละเอียดตามแบบแปลนของ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

๑,๐๐๐,๐๐๐ บ า้นกอรวก หมู่ที ๓ ตำ บลจางเหนือ เซือม
ตำ บลนาสัก อำ ๓อแม่เมาะ จ งัหวัดลำปาง

กองช่าง ■HMi
๔ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑๔๐ เมตร

หนา ๐.๑๔ เมตร พนที่ไม่น้อยกว่า ๙๐๐ ตารางเมตร
รายละเอียดตามแบบแปลนของ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

๔๐๐,๐๐๐ ทางหลวงห้องถิน สายทาง ลป.ถ. ๑-๐๐๑๓

บ า้นใหม่รัตนโกสินทร์ - บ า้นวังตม

อำ เภอแม่เมาะ จ งัหวัดลำปาง

กองช่าง

Hi



ที่ โครงการ/กิจกรรม
รายละเอยดของ

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

(บาท)

สถานที่
ค า่เนินการ

หน่วยงาน

ร บัผิดขอบ

พ.ศ.๒๕๖๓ พ.ศ.เอ<8:๖๔

ไตรมาสที่ ๑ ไตรมาสที่ ๒ ไตรมาสที่ ๓ ไตรมาสที่ ๔
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. OJ.ft. เม.ย. พ.ค. ม .ืย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

๖ โครงการก่อสร้างถบบคอบกรดเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมดร ยาว ๕๑๕ เมดร

หนา ๐.๑๕ เมดร พื น้ที่1ม่น้อยกว่า ๒,๕ฟ๕ ดารางเมดร
รายละเอียดดามแบบแปลบของ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

๑,๕๐๐,๐๐๐ บานรองเคาะ หมูท ๙ - บานสบลน หมูท ๗

ตำ บลร่องเคาะ อำ ๓อวังเหนือ จ งัหวัดลำปาง

กองข่าง V

๗ โครงการเสริมผํวจราจรแบบนอสฟ้ลต์

คอบกรีด

ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐-๖.๐๐ เมดร

ยาว ๑,๗๐๐ เมดร หนา ๐.๐๕ เมตร พื น้ที่1ม่น้อยกว่า
๘,๗๐๐ ดารางเมตร รายละเอียดดามแบบแปลนของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

๓,๐๐๐,๐๐๐ บ า้นนาดง หมู่ที่ ๔ -บ้านแพะโหม่ หมู่ที่ ๕
ตำ บลวังเงิน - บ า้นนาฟาน หมู่ที่ ๕
ตำ บลดอนไฟ อำ ๓อแม่ทะ จ งัหวัดลำปาง

กองข่าง < 'ร

๘ โครงการเสริมผิวจราจรแบบแอสฟัลด'

คอนกรีด

ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมดร ยาว ๓๗๕ เมดร

หนา ๐.๐๕ เมตร พื น้ที่!ม่น้อยกว่า ๒,๙๔๐ ดารางเมดร
รายละเอียดตามแบบแปลนของ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

๑,๐๐๐,๐๐๐ บ า้นแม่สุกสามัคคี หมู่ที่ ๑๒ ตำ บลแม่สุก
อำ เภอแจ้ห่ม จ งัหวัดลำปาง

กองข่าง

๙ โครงการเสริมผิวจราจรแบบแอสฟ้ลต์

คอบกรีด

ขนาดผิวจราจรกว้าง ๘.๐๐ เมดร ยาว ๓๗๕ เมดร

หนา ๐.๐๕ เมตร พื น้ที่โม่น้อยกว่า ๓,๐๐๐ ดารางเมดร
รายละเอียดดามแบบแปลนของ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

๑,๐๐๐,๐๐๐ ทางหลวงท้องถิ่น สายทาง ลป.ถ. ๑-๐๐๖๐
บ า้นอ่องลี่ - บ า้นสาแพะ อำ ๓อแจ้ห่ม
จ งัหวัดลำปาง

กองข่าง

๑๐ โครงการซ่อมสร้างผิวจราจรแบบ

แอสฟ้ลต์คอนกรีด

ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐-๕.๐๐ เมดร

ยาว ๖๒๐ เมดร หนา ๐.๐๕ เมดร พื น้ที่โม่น้อยกว่า
๒,๙๑๐ ดารางเมดร รายละเอียดดามแบบแปลนของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

๑,๐๐๐,๐๐๐ เขี่อมถนนลาดยาง สายทาง ลป.๑๑๐๒
บ า้นวังลำราญ หมู่ที่ ๖ ตำ บลแม่พริก
อำ เภอแม่พริก จ งัหวัดลำปาง

กองข่าง

รวมงบประมาณ (งบจ่ายขาดเงิบสะสม tedtow) «๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท

โครงการฝ็บชุดพเบเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ ห.ด.๒๕๖๔ จำ บวบ ๘ โครงการ
๑

๒

โครงการเสริมผิวจราจรแบบ

แอสฟ้ลท์ติกคอนกรีด

ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๕๐ เมดร

ยาว ๑,๘๕๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมดร หรีอ
พื น้ที่โม่น้อยกว่า ๑๐,๑๗๕ ตารางเมดร

๓,๔๕๐,๐๐๐ ทางหลวงท้องถิน สาย ลป.ถ. ๑-๐๐๓๖

บ า้นหม้อ - บ า้นสันทราย ข่วงบ้านหม้อ

หมู่ที่ ๑๒ - บ า้นโอ่งทะล้า หมู่ที่ ๑๑
ตำ บลปงยางคก อำ ๓อห้างฉัตร จ งัหวัดลำปาง

กองข่าง

—

%
V

โครงการเสริมผิวจราจรแบบ

แอสฟ้ลท์ดิกคอบกรีด

ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมดร

ยาว ๑,๕๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมดร หรีอ
พื น้ที่โม่น้อยกว่า ๙,๐๐๐ ดารางเมตร

๓,๑๔๐,๐๐๐ ทางหลวงท้องถิ่น สาย ลป.ถ. ๑-๐๐๓๐
บ า้นสบมาย - บ า้นมู่จ้อย ข่วงบ้านแตะ
หมู่ที่ ๖ - บ า้นปูจ้อย หมู่ที่ ๗ ตำ บลบ้านแลง
อำ เภอเมือง จ งัหวัดลำปาง

กองข่าง

๑๙



โครงการ/กิจกรรม

๓ โครงการก่อสร้างถนน คสล,

๔. โค^งการซ่อมสร้างถนนลาดยาง
ผิวจราจรแบบแอสู่ฟ้ลท์ติกคอนกรีต
โดยวธี Pavement เท - Place

รายละเอิยดของ

โครงการ/กิจกรรม

ขนาดผิวจราจรกวาง ๔,๐๐ เมตร

ยาว ๓,๐๐๐ เมตร หนา ๐.๑๔ เมตร หรือ
พื น้ทึ๋โม่น้อยกว่า ๑๔,๐๐๐ ตารางเมตร

ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔,๔๐ เมตร

ยาว ๖,๐๐๐ เมตร หนา ๐,๐๔ ฌตร หรือ
พี บ้ที่ไม่น้อยกว่า ๑๑,๐๐๐ ตารางเมตร

Recycling

๔ โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิว ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร

จราจรแบบแอสฟ้ลท์ติกคอนกรีต โดย ยาว ๓,๘๐๐ เมตร หนา ๐,๐๔ เมตร หรือ
วิธี Pavement เท - Place Recycling พื น้ที่ไม่น้อยกว่า ๖๖,๘๐๐ตารางเมตร

๖ โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง

ผิวจราจรแบบแอสฟ้ลท์ติกคอนกรีต

โดยวิธี Pavement In - Place

Recycling

๗ โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง

ผิวจราจรแบบแอสฟ้ลท์ติกคอนกรีต

โดยวิธี Pavement In - Place

Recycling

๘ โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิว

จราจรแบบแอสฟ้ลท์ตกคอนกรีต

โดยวิธี Pavement in - Place

Recycling

ขนาดผิวจราจรกว้าง ๘.๐๐ เมตร

ยาว ๒,๗๐๐ เมตร หนา ๐,๐๔ เมตร หรือ
พื น้ที่ไม่น้อยกว่า ๒๑,๖๐๐ ตารางเมตร

ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔๔๐ เมตร

ยาว ๔,๐๐๐ เมตร หนา ๐,๐๔ เมตร หรือ
พื น้ที่ไม่น้อยกว่า ๖๒,๐๐๐ ตารางเมตร

ขนาดผิวจราจรกว้าง ๘.๐๐ เมตร

ยาว ๒,๘๐๐ เมตร หนา ๐,๐๔ เมตร หรือ
พื น้ทโม่น้อยกว่า ๖๒,๔๐๐ ตารางเมตร

รวมงบประมาณ (งบเงนอุดหบุนเฉพาะกิจ ๒๔๖๔)
รวมหงหมด (งบปกด ๒๔๖๔+งบจ่ายขาดเงินสะสม ๒๔๖๓+งบเงินอุดหบุนเฉพาะกิจ ๒«ร่>๔)

งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

(บาท) ดำ เนินการ ร บัผิดขอบ

๙,๔๗๐,๐๐๐ ทางหลวงท้องถิ่น สาย ลป,ถ, ๑-๐๐๗๒
น า้นปากบอก - น า้นแม่งาวใต้ ซ่วงบ้านผาแดง

หผู่ที่ ๔ - บ า้นแม่งาวใต้ หมู่ที่ ๗ ตำ บลบ้านร้อง
อาเภองาว จ งัหวัดลำปาง

กองข่าง

๔,๙๐๐,๐๐๐ ทางหลวงท้องถิ่น สาย ลป.ถ. ๑-๐๐๖๙
บ า้นอ่างวังแก้ว - นํ า้ตกวังแก้ว ช่วงนํ้าตกวังแก้ว
ตำ บลวังแก้ว อำ เภอวังเหบีอ จ งัหวัดลำปาง

กองช่าง

๙,๗๔๐,๐๐๐ ทางหลวงท้องถิ่น สาย ลป,ถ. ๑-๐๐๒๓
บ้านท่าฃัว - บ า้นห้วยไร่ ช่วงบ้านปาไคร้

หมู่ที่ ๑ ตำ บลหนองหล่ม - บ า้นวอแก้ว
หมู่ที่ ๓ ตำ บลวอแก้ว อำ เภอห้างฉัตร
จ งัหวัดลำปาง

กองช่าง

๙,๗๑๐,๐๐๐ ทางหลวงท้องถิน สาย ลป.ถ. ๑-๐๐๔๑

แยกทางหลวงหมายเลข ๑๐๖ - บ า้นแม่ถอด

ช่วงบ้านแม่ถอด หมู่ที่ ๖ ตำ บลแม่ถอด
อำ เภอเถิน จ งัหวัดลำปาง

กองช่าง

๙,๙๖๐,๐๐๐ ทางหลวงท้องถิ่น สาย ลป,ถ, ๑-๐๐๔๘
บ า้นแม่สุก - บ า้นขาม ช่วงบ้านต้นงุ้
หมู่ที่ ๓ - บ า้นขาม หมู่ที่ ๑ ตำ บลหัวเมือง
อำ เภอเมืองปาน จ งัหวัดลำปาง

กองช่าง

๙,๔๘๐,๐๐๐ ทางหลวงท้องถิ่น สาย ลป,ถ. ๑-๐๐๔๖
บ้านแม่พริกลุ่ม - บ า้นแม่เชียงรายลุ่ม
ช่วงบ้านแม่เชียงรายลุ่ม หมู่ที่ ๓ ตำ บลแม่พริก
อำ เภอแม่พริก จ งัหวัดลำปาง

กองช่าง

๔๙,๙๖๐,๐๐๐ บาท

พ.ศ.๒๔๖๓

ไตรมาสที่ ๑
พ.ศ.๒๔๖๔

ไตรมาสที่ ๒ ไตรมาสที่ ๓ ไตรมาสที่ ๔
ก.พ. ม.ค. เม.ย. พ.ค, ร.ย. ก.ค. ล.ค. ก.6

■■1
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ผด.๐๒

บํญปึโครงการ/กํจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเบนงาบ องค์การบรํหารส่วนจังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒(เาอ๔

๑.ประเดนยุทธศาสตร์ ■การพัฒนาโครงสร้างพนฐาน"
๑.๒ กลยุทธ์ "การพัฒนาด้านสาธารญปโภคและสาธารญปการและแหล่งบํ้าเพึ๋อการเกษตร'
แผนงาน ๒.๔ "เคหะและยุมชน'
โครงการ/กจกรรม

รายละเอยดของโครงการ/กํจกรรม
งบประมาณ

(บาท)

สถานที
ดำ เป็นการ

พ.ค.๒๕๖๓ พ.ค.๒๕๖๔
หน่วยงาน

ร บัผดขอบ
ไตรมาสV

ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ไตรมาสที ๒
ม.ค. ก.พ. ม.ค.

ไตรมาสf ไตรมาสที ๔
๓.ย. พ.ค. ม.ย. ก.ค. ส.ค.

อดหนุนการประปาส่วนภมิภาคสาขาลำปาง ดำ เนินการขยายเขตแนวแนวเขตวางท่อประปา

ดูดหนุนการประปาส่วนภมิภาฅสาขาเกาะคา ดำ เนินการขยายเขตแนวแนวเขตวางท่อประปา

อดหนุนการประปาส่วนภมิภาคสาขาลำปาง

อุดหนุนการประปาส่วนภูมิภาคสาขาเมืองปาน

อุดหนุนการประปาส่วนภูมิภาคสาขาเถิน

โครงการก่อสร้างระบบประปา

ดำ เนินการขยายวางท่อประปา

ดำ เนินการขยายวางท่อประปา

ดำ เนินการขยายวางท่อประปา

โดยทำการก่อสร้างโรงสูบนํ้า ระบบบาดาลถังนํ้าใส
ขนาด ๑๐๐ ลบ.ม. หอถังสูงขนาด ๓๐ ลบ.ม.
พร้อมระบบประปา (เป็นโครงการที่เกินศักยภาพของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น) รายละเอียดตาม
แบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

๒,๙๕๐,๐๐๐ ๑. บ า้นศาลาดอน หมู่ทิ ๓ ตาบลขมพู
อำ เภอเมืองลำปาง จ งัหวัดลำปาง

๒. บ้านดงม่อนกระทิง หมู่ที่ ๖
ดำ บลปอแฮ้ว อำ เภอเมืองลำปาง

จ งัหวัดลำปาง

๓. บ า้นต้าหน้าค่าย (หมู่บ้านแสนเทพ)
หมู่ที่ ๖ ตำ บลบ่อแฮ้ว
อำ เภอเมืองลำปาง จ งัหวัดลำปาง

กองช่าง

๔๕๐,๐๐๐

๒,๐๐๐,๐๐๐

๗๐๐,๐๐๐

๓,๑๑๐,๐๐๐

๓,๐๐๐,๐๐๐

๑. บ า้นหัวแต หมู่ที่ ๒ ตำ บลเกาะคา
อำ เภอเกาะคา จ งัหวัดลำปาง

๒. บ า้นนาเวียง หมู่ที่ ๕ ตำ บลท่าผา
อำ เภอเกาะคา จ งัหวัดลำปาง

บ า้นไร่แผ่นดินทอง หมู่ที่ ๗ ต.พิชัย
อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง

บ า้นสบปาน หมู่ที่ ๗ ต.เมืองปาน
อ.เมืองปาน จ.ลำปาง

บ า้นอุมลอง หมู่ที่ ๔ - บ า้นป่าไผ่
พ ฒันา หมู่ที่ ๘ ต.สมัย อ.สบปราบ
จ.ลำปาง

ขนาดใหญ่ บ า้นบ่อแฮ้ว หมู่ที่ ๒
ตำ บลบ่อแฮ้ว อำ ๓อเมืองลำปาง

จ งัหวัดลำปาง

กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

■>
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โครงการ/กจกรรม

รายละเอยดของโครงการ/กํจกรรม
งบประมาณ

(บาท)

สถานที
คำ เนินการ

พ.ส.๒๕๖๓ พ.ศ.๒๕๖๔
หน่วยงาน

ร บัผคชอบ
โตรมาสf โตรมาสที ๒ ไตรมาสV

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ค. ๓.ย. พ.ค. ม.ย.

โตรมาสที ๔
ก.ค. ส.ค. ก.ย.

โครงการก่อสร้างระบบประปา

โครงการจัดสัอท่อพลาสติก (PE)

โครงการจัดซอท่อพลาสติก (PE)

โครงการวางท่อส่งบํ้าและ
ดาดลำเหมืองคอนกร้ตเสรํมเหล็ก

อดหนุนองค์การบริหารส่วนตำบลร่องเคาร

โดยทำการก่อสร้างโรงสูบนํ้า ระบบบาดาลถังบํ้าใส
ขนาด ๑๐๐ ลบ.ม. หอถังสูงขนาด ๓๐ ลบ.ม.
พร้อมระบบประปา (เป็นโครงการทีเกินศักยภาพของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น) รายละเอียดตาม
แบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

๒,๔๐๐,๐๐๐ หมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่
บ า้นไร่พัฒนา (ไร่แผ่นดินทอง)
หมู่ที ๗ ตำ บลพิขัย อำ เภอเมืองลำปาง
จ งัหวัดลำปาง

กองซ่าง

ท่อพลาสติก PE ซนิดความหนาแน่นสูง
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๑๑๐ PE ๘๐PN ๖
(SDR ๒๑) มอก. ยาว ๔,๖๕๐ เมตร

๑,๐๐๐,๐๐๐

ท่อพลาสติก PE ชนิดความหนาแน่นสูง
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๑๑๐ PE ๘๐PN ๖
(SDR ๒๑) มอก. ยาว ๔,๖๕๐ เมตร

๑,๐๐๐,๐๐๐

เทีอใช้ระบบสาธารณูปโภค
ภายในหมู่บ้าน บ า้นสบฟ้าด หมู่ที ๑
ตำ บลสบฟ้าด อำ เภอแม่เมาะ

จ งัหวัดลำปาง

เพื่อใช้ระบบสาธารณูปโภค
ภายในหมู่บ้าน บ า้นปงต้นปีน หมู่ที ๖
ตำ บลสบฟ้าด อำ เภอเฌ่เมาะ

จ งัหวัดลำปาง

กองซ่าง

กองซ่าง

วางท่อส่งนํ้าเหล็กกลมตำขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง
๘ นิ ว้ หนาไม่น้อยกว่า ๒ มืลสิเมตร ยาว ๘๐๐ ฌตร
พร้อมอุปกรณ์ และดาดลำเหมืองคอนกรีตเสริมเหล็ก
ขนาดปากกว้าง ๑.๐๐ - ๑.๒๐ เมตร ท้องกว้าง

๐.๔๐ - ๐.๖๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๔๐ - ๐.๕๐ เมตร
ยาวรวม ๔๘๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลน

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

๑,๕๐๐,๐๐๐ บ้านสาด หมู่ทํ ๓ ตำ บลวังพร้าว
อำ เภอเกาะคา จ งัหวัดลำปาง

กองซ่าง

เพื่ออุดหนุนองค์การบริหารส่วนตำบลร่องเคาะ
ตำ เนินการโครงการพัฒนาระบบประปาพลังงานแสงอาทิตย์

บ า้นดอนแก้ว หมู่ที ๘ ตำ บลร่องเคาะ อำ เภอวังเหนือ
จ งัหวัดลำปาง ตามหนังสือองค์การบริหารส่วนตำบลร่องเคาร

ที ลป ๗๗๕๐๑.๓/๘๐๙ ลงวันที ๑๗'กรกฎาคม ๒๕๖๓
(กองซ่าง) จ่ายจากเงินรายใต้

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าต้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. ๒๕๕๙ แก้ไขเพื่มเติมถึง (ฉบับที๒) พ.ศ. ๒๕๖๓

๔๐๐,๐๐๐ อบจ.ลำปาง กองซ่าง ■>

๒๒



โครงการ/กํจกรรม

รายละเอยดฃองโครงการ/กจกรรม
งบประมาณ

(บาท)

สลานที
คำ เปิบการ

หน่วยงาบ

^บฝ็คชอบ

พ.ค.๒!!ben พ.ค.๒(£๖๔

โตรมาสy

ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

โตรมาสที ๒
ม.ค. ก.พ. ม.ค.

โตรมาสy

เม.ย. พ.ค. ร.ย.

โตรมาสที
ก.ค. ส.ค. ก.ย.

๑๒ อุดหนุนองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองมาย

อุดหนุนองค์การบริหารส่วนตำบลวังช้าย

- เป็นไปตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

(พ.ศ. ๒!!๖๑ - ๒๔๖!:) เพมเติม ฉบัยที่ ๔
หน้า ๑๒๖ รายการที่ ๔๘

เพื่ออุดหนุนองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองมาย ดำ เนินการ
โครงการพัฒนาระบบประปาพลังงานแสงอาทิตย์

บ า้นนาไหม้ หมู่ที่ ๒ ดำ บลเมืองมายอำเภอแจ้ห่ม
จ งัหวัดลำปาง ตามหนังสิอองค์การบริหารส่วนดำบล

เมืองมาย ที่ ลป ๗๖๔๐๓/๔๑๙ ลงวันที่ ๑๗ สิงหาคม
๒๔๖๓ (กองช่าง) จ่ายจากเงินรายโต้

- เป็นไปตามระเบียบ'กระทรวงมหาดไทย'ว่าต้วยเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องลน พ.ศ.๒๔๔๙ แก้ไขเพื่มเติม
ถึง (ฉบับที่๒) พ.ศ. ๒๔๖๓

- เป็นไปตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

(พ.ศ. ๒๔๖๑ - ๒๔๖๔) เพื่มเติม ฉบัยที่ ๔ หน้า ๑๒๖
รายการที่ ๔๑

เพื่ออุดหนุนองค์การบริหารส่วนดำบลวังช้าย ดำ เนิบการ
โครงการพัฒนาระบบประปาพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ ๒
บ า้นใหม่หส่ายท่า ดำ บลวังช้ายอำเภอวังเหนือ จ งัหวัดลำปาง

ตามหนังสือองค์การบริหารส่วนดำบลวังช้าย

ที ลป ๗๗๙๐๑.ส!/๐๖๘ ลงวันท ๓๑ กรกฎาคม ๒๔๖๓
(กองช่าง) จ่ายจากเงินรายไต้

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย'ว่าต้วยเงินอุดหนุบ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องลน พ.ศ.๒๔๔๙ แก้ไขเพื่มเติม
ถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๔๖๓

- เป็นไปตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

(พ.ศ. ๒๔๖๑ - ๒๔๖๔) เพื่มเติม ฉบัยที่ ๔
หน้า ๑๓๐ รายการที่ ๗๖

๔๐๐,๐๐๐ อบจ.ลำปาง กองช่าง

๔๐๐,๐๐๐ อบจ.ลำปาง กองช่าง

๒๓



โกรงการ/กิจกรรม

รายละเอยดของโครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ

(บาท)

สถานที
ด า่เปิบการ

ท.ค.lo<£๖๓
หน่วยงาบ

ร บัธคชอบ

พ.ค.๒(เ๖๔

โตรมาสV โตรมาสV โตรมาสรํ

ต.ค. ท.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.ท. 01.ค. เม.ย. ท.ค. ม .ิย.

ไตรมาสที ๔
ก.ค. ส.ค. ก.ย.

๑๔ อุดหบุบองค์การบริหารส่วบตำบลหัวเมือง

๑๔ อุดหบุนองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเสด็จ

๑๖ อุดหบุนเทศบาลตำบลแม่ทะ

เฟ้ออุดหบุบองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง ดาเปิบการ
โครงการพัฒนาระบบประปาพลังงาบแสงอาทิตย์

บ า้นหัวเมือง หมู่ที ๔ ตำ บลหัวเมืองอำ๓อเมืองปาน
จ งัหวัดลำปาง ตามหนังสือองค์การบริหารส่วนตำบล

ห วัเมือง ที่ ลป ๗๙๔๐๓/๖๙๘ ลงวันที่ ๒๔ มืฤนายน
๒๔๖๓ (กองข่าง) จ่ายจากเงินรายไต้

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย'ว่าต้วยเงินอุดหบุน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๔๔๙ แก้ไขเพมเตํม
ถง (ฉบ้บที่ ๒)พ.ศ. ๒๔๖๓- เป็นไปตามแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง (พ.ศ.๒๔๖๑ - ๒๔๖๔)

เพิ่มเติม ฉบ้ยที่ ๔ หน้า ๑๒๘ รายการที่ ๖๖
เพิ่ออุดหบุนองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเสด็จ ดำ เนินการ
โครงการพัฒนาระบบประปาพลังงานแสงอาทิตย์

บ้านห้วยยางพัฒนา หมู่ที่ ๑๔ ตำ บลบ้านเสด็จอำเภอเมือง
ลำ ปาง จ งัหวัดลำปาง ตามหนังสือองค์การบริหารส่วน

ตำ บลบ้านเสด็จที่ ลป ๗๔๐๓๑/๗๑๙ ลงวันที่ ๑๖
กรกฎาคม ๒๔๖๓ (กองข่าง) จ่ายจากเงินรายไต้
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าต้วยเงินอุดหบุน

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๔๔๙

แก้ไขเพิ่มเติมถึง (อบ้บที่ ๒) พ.ศ.๒๔๖๓

- เป็นไปตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

(พ.ศ. ๒๔๖๑ - ๒๔๖๔) เพิ่มเติม ฉบ้ยที่ ๔ หน้า ๑๒๘

รายการที่ ๖๐
เพิ่ออุดหบุนเทศบาลตำบลแม่ทะ ดำ เนินการโครงการพัฒนา
ระบบประปาพลังงานแสงอาทิตย์ บ า้นแม่ทะ หมู่ที่ ๑
ตำ บลแม่ทะ อำ ๓อแม่ทะจังหวัดลำปาง ตามหนังสือ

เทศบาลตำบลแม่ทะ ที่ ลป ๔๔๔๐๓/๒๑๙ ลงวันที่ ๑๓
สิงหาตม ๒๔๖๓ (กองข่าง) จ่ายจากเงินรายไต้

๔๐๐,๐๐๐ อบจ.ลำปาง กองข่าง

๔๐๐,๐๐๐ อบจ.ลำปาง กองข่าง

๔๐๐,๐๐๐ อบจ.ลำปาง กองข่าง

๒๔



โครงการ/กํจกรรม

รายละเอยคฃองโครงการ/กํจกรรม
งบประมาณ

(บาท)

สถานที
ดำ เจนการ

หน่วยงาน

ร บัผํดชอบ

ท.ค.เอ(£๖๓ ท.ค.๒ส์;๖๔

โตรมาสf

ต.ค. ท.ย. ธ.ค.

ไตรมาสที ๒
ม.ค. ก.ท. ม.ค.

โตรมาสที
๓.ย. ท.ค. ม .ิย.

โตรมาสที ๔
ก.ค. ส.ค. ก.ย.

๑๗ อุดหนุนองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค่า

ร)d อุดหนุนองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป๋า

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒(£๕๙ แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓'- เป็นไปตามแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)

เพิ่มเติม ฉบ้ยที่ ๕ หน้า ๑๒๘ รายการที่ ๖๑
เพิ่ออุดหนุนองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค่า ดำ เนินการ
โครงการพัฒนาระบบประปาพลังงานแสงอาทิตย์

จ งัหวัดลำปาง ตามหนังสือองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค่า

ทิ ลป ๗๒๐๐๓/๔๐๑ลงวันที ๒๓ กรกฎาคม ๒(£๖๓
(กองช่าง) 'จ่ายจากเงินรายได้

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 'พ.ศ.๒๕๕๙
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒(£๖๓

- เป็นไปตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

(พ.ค. ๒๕๖๑ - ๒(£๖๕) เพิ่มเติม ฉบัยที่ ๕ หน้า ๑๒๗
รายการที่ ๕๗

เพื่ออุดหนุนองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป๋า ดำ เนินการ
โครงการพัฒนาระบบประปาพลังงานแสงอาทิตย์ บ า้นใหม่

หมู่ที่ ๖ ตำ บลบ้านเป๋า อำ เภอเมืองลำปางจังหวัดลำปาง
ตามหนังสือองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป๋า

ท ลป ๗๒๑๐๓/๘๑๐ลงวันท ๓๐ กรกฎาคม ๒(£๖๓
(กองช่าง) จ่ายจากเงินรายได้
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุน

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๙ แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒(£๖๓'- เป็นไปตามแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง (พ.ศ. ๒(£๖๑ - ๒(£๖๕)

เพิ่มเติม ฉบัยที่ ๕ หน้า ๑๒๗ รายการที่ ๕๘

๔๐๐,๐๐๐ อบจ.ลำปาง กองช่าง

๔๐๐,๐๐๐ อบจ.ลำปาง กองช่าง

๒๕



โกรงการ/ก๊จกรรม

รายละเอยกฃองโกรงการ/กํจกรรม
งบประมาณ

(บาท)

ศถาบร็เ
กำ เป็นการ

ทบ่วยงาบ

fuwกชอบ

ท.ก.๒๕๖น! พ.ก.๒๕๖๔

โตรมาสV

ต.ก. พ.ย. ธ.ก.

โตรมาสร็เ ๒
ม.ก. ก.พ. ม.ก.

โตรมาสy

๓.ย. พ.ก. ม.ย.

โตรมาสที ๔
ก.ก. ส.ก. ก.ย.

<5)Qi อุดหนุบองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแลง เพิออุดหนุนองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแลง ดาเป็นการ
โครงการพัฒนาระบบประปาพลังงานแสงอาทํตย์

บ า้นหลวง หมู่ที่ ๑๑ ตำ บลบ้านแลง อำ เภอเมองลำปาง
จ งัหวัดลำปาง ตามหนังสิอองค์การบริหารส่วนตำบล

บ า้นแลง ที่ ลป ๗๕๒๐๓/๑๑๑๑ ลงวันที่ ๑๖ กรกฎาคม
๒๕๖๓ (กองช่าง) จ่ายจากเงินรายได้'- เป็นไปตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๙ แก้ไขเพมเติมถง (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๖๓

- เป็นไปตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

(พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เที่มเติม ฉบ้ยที่ ๕ หนัา ๑๒๗
รายการที่ ๕๙

๔00,000 อบจ.ลำปาง กองช่าง

๒๐ อดหนุนองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลัน เพื่ออุดหนุนองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลัน ตำ เป็นการ
โครงการพัฒนาระบบประปาพลังงานแสงอาทํตย์

บ า้นป่าเทียง หมู่ที่ ๑ ตำ บลแม่ลัน อำ เภอห้างฉัตรจังหวัด
ลำ ปาง ตามหนังสึอองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลัน

ท ลป่ ๗๗๓๐๓/๕๒๐ลงวันท ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๓

(กองช่าง) จ่ายจากเงินรายได้'- เป็นไปตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๙ แก้ไขเพื่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๖๓

- เป็นไปตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพื่มเติม ฉบัยที่ ๕ หนัา ๑๒๙
รายการที่ ๗๑

๒๑ อุดหนุนเทศบาลตำบลเป็องยาว เพื่ออุดหนุนเทศบาลตำบลเมืองยาว ตำ เป็นการ
โครงการพัฒนาระบบประปาพลังงานแลงอาทิตย์

บ า้นนาบัว หมู่ที่ ๓ ตำ บลเมืองยาว อำ เภอห้างฉัตรจังหวัด
ลำ ปาง ตามหนังสือเทศบาลตำบลเมืองยาว

ที่ ลป ๕๕๗๐๓/๖๓๖ ลงวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๓
(กองช่าง) จ่ายจากเงินรายได้

๔๐๐,๐๐๐ อบจ.ลำปาง กองช่าง

๔๐๐,๐๐๐ อบจ.ลำปาง กองช่าง

๒๖



โครงการ/จกรรม

รายละเอยคของโครงการ/กจกรรม
งบประมาณ

(บาท)

สถานที
คำ เปิบการ

หน่วยงาบ

ร บัผดขอบ

พ.ค.10๕๖๓ ท.ศ.๒๕๖๔

โตรมาสV โตรมาสV โตรมาสV

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ค. เม.ย. พ.ค. ป .ิย.

โตรมาสที ๔
ก.ค. ส.ค. ก.ย.

๒๒ อุดหนุนองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สุก

๒๓ อุดหนุนองค์การบริหารส่วนตำบลแจ้ซ้อน

- เป็นไปตามระเปิยบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๙
แก้ไขเพิ่มเตํมถึง (ฉบับที ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓

- เป็นโปตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพิ่มเติม ฉบัยที ๕ หน้า ๑๒๙
รายการที ๖๙

เพิ่ออุดหนุนองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สุก ตำ เนินการ
โครงการพัฒนาระบบประปาพลังงานแสงอาทิตย์

บ าันหนองกอก หม่ที ๒ ตำ บลแม่สุก อำ ๓อแจ้ห่มจังหวัด
ลำ ปาง ตามหนังสิอองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองยาว

ที ลป ๗๗๔๐๓/๕๗๔ลงวันที ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๓
(กองช่าง) จ่ายจากเงินรายได้
- เป็นไปตามระเปิยบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุน

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๙ แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓

- เป็นไปตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพิ่มเติม ฉบัยที ๕ หน้า ๑๒๖
รายการที ๕๐

เพิ่ออุดหนุนองค์การบริหารส่วนตำบลแจ้ซ้อน ตำ เนินการ
โครงการพัฒนาระบบประปาพลังงานแสงอาทิตย์

บ า้นสบลี หมู่ที ๖ ตำ บลแจ้ซ้อน อำ เภอเมืองปานจังหวัด
ลำ ปาง ตามหนังสิอองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองยาว

ที ลป ๗๓๒๐๓/๓๔๐ ลงวันที ๙ มืถุนายน ๒๕๖๓
(กองช่าง) จ่ายจากเงินรายได้

- เป็นไปตามระเปิยบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๙ แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓

- เป็นไปตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพิ่มเติม ฉบัยที ๕ หน้า ๑๒๘
รายการที ๖๕

๔๐๐,๐๐๐ อบจ.ลำปาง กองช่าง

๔๐๐,๐๐๐ อบจ.ลำปาง กองช่าง

๒๗



โครงการ/กจกรรม

รายละ๓ยดของโครงการ/กํจกรรม
งบประมาณ

(บาท)

สถานvl
ดำ เปิบการ

พ.ศ.๒(เ:๖๓
หน่วยงาน

ร บัผํคขอบ

พ.ค.๖(£๖๔

โตรมาสV

ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ไตรมาสvl ๒
ม.ค. ก.พ. ม.ค.

โตรมาสV

เม.ย. พ.ค. ม .ํย.

ไตรมาสที ๔
ก.ค. ส.ค. ก.ย.

๒๔ อุดหบุนเทศบาลตำบลแม่

๒๔ อุดหนุนเทศบาลต้นธงซัย

เพออุดหนุนเทศบาลตำบลแม่ไJ ตำ เปินการโครงการพัฒนา
ระบบประปาพลังงานแสงอาทิตย์ จำ นวน ๔โครงการ ด งันี้
๑. บ า้นท่าไม้ หมู่ที่ ๑ ตำ บลแม่บ้ อำ เภอแม่พริก
จ งัหวัดลำปาง จำ นวน ๔๐๐,๐๐๐ บาท

- เป็นไปตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

(พ.ศ. ๒๔๖๑ - ๒๔๖๔) เพมเตํม ฉบ้ยที่ ๔ หน้า ๑๓๑
รายการที่ ๘๖

๒. บ า้นต้นธง หมู่ที่ ๓ ตำ บลแม่มู่ อำ เภอแม่พริก
จ งัหวัดลำปาง จำ นวน ๔๐๐,๐๐๐ บาท

- เป็นไปตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

(พ.ศ. ๒(£๖๑ - ๒(£๖๔) เพิ่มเติม ฉบ้ยที่ ๔ หน้า ๑๓๑
รายการที่ ๘๗

๓. บ า้นวังผู หมู่ที่ ๔ ตำ บลแม่บ้ อำ เภอแม่พริก
จ งัหวัดลำปาง จำ นวน ๔๐๐,๐๐๐ บาท

- เป็นไปตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

(พ.ศ. ๒(£๖๑ - ๒(£๖๔) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๔ หน้า ๑๓๒
รายการที่ ๘๙

๔. บ า้นแม่ปุแพะ หมู่ที่ ๖ ตำ บลแม่ปุ อำ เภอแม่พริก
จ งัหวัดลำปาง จำ นวน ๔๐๐,๐๐๐ บาท

- เป็นไปตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

(พ.ศ. ๒๔๖๑ - ๒๔๖๔) เพิ่มเติม ฉบัยที่ ๔ หน้า ๑๓๒
รายการที่ ๙๐

เพิ่ออุดหนุนเทศบาลต้นธงซัย ตำ เปินการโครงการพัฒนา
ระบบประปาพลังงานแสงอาทิตย์ บ า้นห้วยทราย หมู่ที่ ๔
ตำ บลต้นธงซัย อำ ๓อเมืองลำปางจังหวัดลำปาง

ตามหนังสือเทศบาลต้นธงชัย ที่ ลป ๔๔๙๐๓/(£๖๐
ลงวันที่ ๒๒ มิ ถุนายน ๒(£๖๓ (กองข่าง) จ่ายจากเงินรายไต้
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าต้วยเงินอุดหนุน

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถํ่น พ.ศ. ๒๔๔๙ แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่๒) พ.ศ. ๒(£๖๓

๔๐๐,๐๐๐ อบจ.ลำปาง กองข่าง

๔๐๐,๐๐๐ อบจ.ลำปาง กองข่าง

๒๘



โครงการ/flจกรรม

รายละเอึยคของโครงการ/กํจกรรม
งบประมาณ

ดำ เปิบการ

หน่วยงาน

ร บัผดซอบ
ไตรมาสที ๑ ไตรมาสที ๒ ไตรมาสที ๓ I ไตรมาสที ๔

- เป็นไปตามแผนพัฒนา องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพิ่มเติม ฉบัยที่ ๕ หน้า ๑๒๙
รายการที่ ๘๖

๒๖!อุดหนุบองค์การบริหารส่วนตำบลวังแก้ว เพื่ออุดหนุบองค์การบริหารส่วนตำบลวังแก้ว ดำ เนินการ ๔๐๐,๐๐๐ อบจ.ลำปาง
โครงการพัฒนาระบบประปาพลังงาบแสงอาทิตย์

บ า้นป่าแหน่ง หมู่ที่ ๓ ตำ บลวังแก้ว อา๓อวังเหนือ
จ งัหวัดลำปาง ตามหนังสิอองค์การบริหารส่วนตำบลวังแก้ว

ที ลป ๗๗๘๐๓/๔๐๒ลงวันท ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓
(กองช่าง) จ่ายจากเงินรายได้'- เป็นไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ, ๒๕๕๙ แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่๒) พ.ศ. ๒๕๖๓
- เป็นไปตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพิ่มเติม ฉบัยที่ ๕ หน้า ๑๒๙
รายการที่ ๗๐

รวมงบประมาณ{งบปกสิ๒๕๖๔) ๒๔,๕®๐,๐๐๐

โครงการใช้จ่ายเงิบสะสมประจำปีงบประมาณห.«.๒๕๖๓จ่าบวน®โครงการ

๑ โครงการพัฒนาระบบนํ้าประปา ก่อสร้างระบบบํ้าประปา และระบบกระจายบํ้าประปา ๑๘,๔๓๓,๐๐๐ บ า้นแม่สุก หมู่ที่ ๑. บ า้นใหม่สามัคคี

ม.ค. ก.พ.

กองช่าง

กองช่าง

ในหมู่บ้าน รายละเอียดตามแบบแปลนของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

รวมงบประมาณ (งบจ่ายขาดเงินสะสม ๒๕๖ฬ; ๑๘,๔๓๓,๐๐^

รวมทีงหมด (งบปกต ๒๕๖๔+งบจ่ายขาดพบสะสม :๒๕๖๓), ๔๒,๙๔๓,๐๐'

หมู่ที่ ๖ , บ า้นสบสุก หมู่ที่ ๙ ,
บ า้นแม่สุขสามัคคี หมู่ที่ ๑๒ ตำ บล
แม่สุก อำ เภอแจ้ห่ม จ งัหวัดลำปาง



ผด.๐๒

บ ญั?โครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
นผบการดำเนินงาน องค์การบรํหารส่วนจังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒dr๖๔

๑.ประเดนยุทธศาสตร์ "การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน"
๑.๒ กลยุทธ์ "การพัฒนาค้านสาธารญปโภคและสาธารญปการและแหส่งบํ้าเพื้อการเกพ!ร"
แผนงาน ๓.๒. "การเกพ!ร"

โครงการ/กิจกรรม
รายละเอยดของ

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

(บาท)

สถานที่
ดำ เนินการ

หนวยงาน

ร บัผิดขอบ

พ.ศ.๒๔๖๓ พ.ศ.๒๔๖๔

ไตรมาสที่ ๑ ไตรมาสที่ ๒ ไตรมาสที่ ๓ ไตรมาสที่ ๔
ต.ค. พ.ย. ธ.ค ม.ค. ก.พ. ม.ค. เม.ย. พ.ค. ม .ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

อุดหนุนองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง ดำ เนินการขุดสระเก็บนำ ๔๐0,000 ขุดสระเก็บนํ้าสาธารณะ บ า้นหัวเมือง
หม่ที่ ๔ ต.หัวเมือง อ.เมืองปาน จ.ลำปาง

กองช่าง



ผค.๐๒

ป ญั?โครงการ/กํจกรรม/งบประมาณ
นผบการคำเปิบงาบ องคํการบรหารส่วบจังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒(ราอ๔

๑.ประเดบยุทธศาสตร์ "การพัฒบาใดรงสร้างพึ้บฐาบ*
๑.๓ กลยุทธ์ "การไฟฟ้าสาธารณะ*
นผบงาบ ๑.๑ "บร้หารงาบทั่วไป"

โครงการ/กจกรรม รายละเอยดฃองโครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ

(บาท)

สถาบที
คำ เปิบการ

หน่วยงาบ

ร บัผิดชอบ

พ.ค.๒๕๖๓

ไตรมาสที ๑
พ.ค.๒๕๖๔

ไดรมาสท ๒ ไตรมาสV

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ค. เม.ย. ห.ค. ม .ิย.

ไดรมาสที ๔
ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ติดตงอุปกรณ์อำบวยความปลอดภัยบริเวณ
ถบบเลียบคลองส่งบํ้าสายใหญ่แม่วังผิงซ้าย

อุดหบุบสำบักงาบการไฟฟ้าส่วบภูมิภาค
อำ เภอเกาะคา

อุดหบุบสำบักงาบการไฟฟ้าส่วบภูมิภาค
อำ เภอห้างฉัตร

โครงการติดตั้งอุปกรณ์อำบวยความ
ปลอดภัยบริเวณถบบเลียบคลองส่งบํ้า
สายใหญ่แม่วังผิงซ้าย

ดำ เปิบการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ

๑,๘๐๐,๐๐๐

๓,๓๐๐,๐๐๐

ดำ เปิบการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณt ๕๑๘,๘๘๕

ระหว่างบ้านศาลาดอน หมู่ที ๓ - บ า้นแพะดอนตัน
หม่ที ๙ ตำ บลชมพ อำ ๓อเมีอง จ งัหวัดสำปาง

๑. บ า้นศาลาไชย หมู่ที่ ๒ ตำ บลศาลา
อำ เภอเกาะคา จ งัหวัดสำปาง

๒. บ า้นนาเวียง หมู่ที่ ๕ ตำ บลท่าผา
อำ เภอเกาะคา จ งัหวัดสำปาง

๓. บ า้นสบปุง หมู่ที่ ๓ ตำ บลท่าผา
อำ เภอเกาะคา จ งัหวัดลำปาง

๔. บ า้นใบ้งร้อน หมู่ที่ ๑ ตำ บลใหม่พัฒนา
อำ ๓อเกาะคา จ งัหวัดลำปาง

๑. บ า้นทุ่งหนองขาม หมู่ที่ ๖ ตำ บลหนองหส่ม
อำ เภอห้างฉัตร จ งัหวัดลำปาง

๒. บ า้นหนองหล่ม หมู่ที่ ๕ ตำ บลหนองหล่ม
อำ เภอห้างฉัตร จ งัหวัดลำปาง

๓. บ า้นหัวทุ่ง หมู่ที่ ๗ ตำ บลหนองหล่ม
อำ เภอห้างฉัตร จ งัหวัดสำปาง

๔. บ า้นหลิ่งก้าน (จุดที่ ๒) หมู่ที่ ๓ ตำ บล
หนองหล่ม อำ เภอห้างฉัตร จ งัหวัดลำปาง

๕. บ้านหลิ่งก้าน (จุดที่ ๑) หมู่ที่ ๓ ตำ บล
หนองหล่ม อำ เภอห้างฉัตร จ งัหวัดสำปาง

กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

๓๑



ผค.๐\ร

บ ญัปึโครงการ/กจกรรม/งบประมาณ
นผบการดำเปินงาบ องค์การบ1หารส่วบจังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒(ะ๖๔

๑.ประเด็นยุทธศาสตร์ "การพัฒนาโครงสร้างพึ๋บฐาน'
๑.๓ กลยุทธ์ ■การไฟฟ้าสาธารณะ'
แผนงาน ๖.๔ 'เคหะและยุมชน'

โครงการ/กํจกรรม รายละเอยคของโครงการ/กํจกรรม
งบประมาณ

(บาท)

สถานที
ดำ เบนการ

หน่วยงาบ

ร บัผคซอบ

พ.ค.๒๔๖๓

ไตรมาสที ๑
ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

พ.ค.๒๔๖๔

ไตรมาสที ๒
ม.ค. ก.พ. ม .ีค.

ไตรมาสที ๓
เม.ย. พ.ค. ม .ีย

ไตรมาสที ๔
ก.ค. ส.ค. ก.ย

โครงการจัดขื้อโคมไฟถนนพลังงาบ
แสงอาทิตย์แบบประกอบในขุดเดียวกัน
(All เท One Solar Street Light)

พร้อมติดตั้งทางหลวงท้องถิ่น

ดำ เนินการจัดขื้อโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์
แบบประกอบในขุดเดียวกัน (All เก One Solar
Street Light) พร้อมติดตั้งทางหลวงท้องถิ่น

โครงการจัดซื้อโคมไฟถนน พลังงาน
แสงอาทิตย์แบบประกอบในขุดเดียวกัน
(All เก One Solar Street Light)

พร้อมติดตั้ง

โครงการจัดซื้อโคมไฟถนน พลังงาน
แสงอาทิตย์แบบประกอบในขุดเดียวกัน
(All เก One Solar Street Light)

พร้อมติดตั้งตามจุดเสี่ยงผ่านจุดแยก
และทางโค้ง

ดำ เนินการจัดซื้อโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์
แบบประกอบในขุดเดียวกัน (All เก One Solar
Street Light) พร้อมติดตั้งทางหลวงท้องถิ่น

ดำ เนินการจัดซื้อโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์
แบบประกอบในขุดเดียวกัน (All เก One Solar
Street Light) พร้อมติดตั้งทางหลวงท้องถิ่น

โครงการจัดซื้อโคมไฟถนน พลังงาน
แสงอาทิตย์แบบประกอบในขุดเดียวกัน
(All เก One Solar street Light)

พร้อมติดตั้งตามจุดเสี่ยงผ่านจุดแยก
และทางโค้ง

โครงการจัดซื้อโคมไฟถนน พลังงาน
แสงอาทิตย์แบบประกอบในขุดเดียวกัน
(All เก One Solar Street Light)

พร้อมติดตั้งตามจุดเสี่ยงผ่านจุดแยก
และทางโค้ง

ดำ เนินการจัดซื้อโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์
แบบประกอบในขุดเดียวกัน (All เก One Solar
Street Light) พร้อมติดตั้งทางหลวงท้องถิ่น

ดำ เนินการจัดซื้อโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์
แบบประกอบในขุดเดียวกัน (All เก One Solar
Street Light) พร้อมติดตั้งทางหลวงท้องถิ่น

๖,๐๒๐,๐๐๐

๒,๘๐๐,๐๐๐

๒,๑๐๐,๐๐๐

๒,๑๐๐,๐๐๐

ทางหลวงท้องถิ่น สายทาง ลป.ถ. ๑-๐๐๒๘
พหลโยธิน - ว ดัม่อนพญาแซ่ อำ เภอเมือง
ลำ ปาง จ งัหวัดลำปาง จำ นวน ๘๖ ต น้

ทางหลวงท้องถิ่น สายทาง ลป.ถ. ๑-๐๐๒๓
บ า้นท่าฃัว - บ า้นห้วยไร่อำเภอเมืองลำปาง

จ งัหวัดลำปาง จำ นวน ๔๐ ต้น

ตามจุดเสี่ยงผ่านจุดแยกและทางโค้ง
บ า้นแม่อาง หม่ที่ ๔ - บ า้นดง
หมู่ที่ ๔ - บ า้นแม่อางนํ้าล้อม หมู่ที่ ๘
ดำ บลบ้านแลง อำ เภอเมืองลำปาง

จ งัหวัดลำปาง จำ นวน ๓๐ ต น้

ตามจุดเสี่ยงผ่านจุดแยกและทางโค้ง
บ า้นเสด็จ หมู่ที่ ๕ - บ า้นปงขัย
หมู่ที่ ๑๑ - บ้านลูเหนือ หมู่ที่ ๘ - บ้านลูใต้
หมู่ที่ ๙ ดำ บลบ้านเสด็จ อำ เภอเมืองลำปาง
จ งัหวัดลำปาง จำ นวน ๓๐ ต น้

๒,๑๐๐,๐๐๐ ตามจุดเสี่ยงผ่านจุดแยกและทางโค้ง
บ า้นปงวัง หมู่ที่ ๖ - บ า้นวังขัยพัฒนา
หมู่ที่ ๑๖ - บ า้นดอนมูล หมู่ที่ ๑๑
ดำ บลพิขัย อำ เภอเมืองลำปาง

จ งัหวัดลำปาง จำ นวน ๓๐ ต น้

กองซ่าง

กองซ่าง

กองซ่าง

กองซ่าง

กองซ่าง

■>

๓๒



โกรงการ/กจกรรม

ใครงการจัดสัอโคมไฟถนน พลังงาน
แสงอาทิดย์แบบประกอบในชุดเดียวกัน
(All เท One Solar Street Light)
พร้อมดีดดั้งตามจุดเสี่ยงผ่านจุดแยก
และทางโค้ง

โครงการจัดซื้อโคมไฟถนน พลังงาน
แสงอาทิตย์แบบประกอบในชุดเดียวกัน
(All เก One Solar Street Light)

พร้อมดีดดั้งตามจุดเสี่ยงผ่านจุดแยก
และทางโค้ง

รายละเอยดของโกรงการ/กจกรรม
งบประมาณ

(บาท)

สถานที
ดำ เบนการ

หน่วยงาน

ร บัฝ็กขอบ

พ.ก.๒(£๖๓

ไตรมาสที ๑ ไตรมาสท ๒

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม .ีค.

พ.ก.๖<£๖๔

ไตรมาสที ๓
เม.ย. พ.ค. ม .ีย.

ไตรมาสที ๔
ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ดำ เนินการจัดซื้อโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์
แบบประกอบในชุดเดียวกัน (All เก One Solar
Street Light) พร้อมดีดดั้งทางหลวงท้องถิ่น

โครงการจัดซื้อโคมไฟถนน พลังงาน
แสงอาทิตย์แบบประกอบในชุดเดียวกัน
(All เก One Solar Street Light)
พร้อมดีดดั้งตามจุดเสี่ยงผ่านจุดแยก
และทางโค้ง

โครงการจัดซื้อโคมไฟถนน พลังงาน
แสงอาทิตย์แบบประกอบในชุดเดียวกัน
(All เก One Solar Street Light)

พร้อมดีดดั้งตามจุดเสี่ยงผ่านจุดแยก
และทางโค้ง

โครงการจัดซื้อโคมไฟถนน พลังงาน
แสงอาทิตย์แบบประกอบไนชุดเดียวกัน
(All เก One Solar street Light)
พร้อมดีดดั้ง

โครงการจัดซื้อโคมไฟถนน พลังงาน
แสงอาทิตย์แบบประกอบไนชุดเดียวกัน
(All เก One Solar Street Light)

พร้อมดีดดั้ง

ดำ เนินการจัดซื้อโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์
แบบประกอบในชุดเดียวกัน (All เก One Solar
Street Light) พร้อมดีดดั้งทางหลวงท้องถิ่น

ดำ เนินการจัดซื้อโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์
แบบประกอบในชุดเดียวกัน (All เก One Solar
Street Light) พร้อมดีดดั้งทางหลวงท้องถิ่น

ดำ เนินการจัดซื้อโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์
แบบประกอบในชุดเดียวกัน (All เก One Solar
Street Light) พร้อมดีดดั้งทางหลวงท้องถิ่น

ดำ เนินการจัดซื้อโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์
แบบประกอบในชุดเดียวกัน (All เก One Solar
Street Light) พร้อมดีดดั้งทางหลวงท้องถิ่น

ดำ เนินการจัดซอโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์

แบบประกอบในชุดเดียวกัน (All เก One Solar
Street Light) พร้อมดีดดั้งทางหลวงท้องถิ่น

๑,๙๖0,๐๐๐

๒,๑๐๐,๐๐๐

๒,๐๓๐,๐๐๐

๑,๘๒๐,๐๐๐

๔๖๐,๐๐๐

ตามจุดเสี่ยง ผ่านจุดแยกและทางโค้ง
ในเขตพื้นที่ตำบลบ้านเอื้อมและ
ตำ บลบ้านค่า อำ เภอเมืองลำปาง

จ งัหวัดลำปาง จำ นวน ๒๘ ต้น

ตามจุดเสี่ยง ผ่านจุดแยกและทางใค้ง
ในเขตพื้นที่ตำบลทุ่งฝาย อำ เภอเมืองลำปาง
จ งัหวัดลำปาง จำ นวน ๓๐ ต น้

ตามจุดเสี่ยง ผ่านจุดแยกและทางโค้ง
ในเขตพื้นที่ตำบลนิคมพัฒนา
อำ เภอเมืองลำปาง จ งัหวัดลำปาง

จำ นวน ๒๙ ต น้

ตามจุดเสี่ยง ผ่านจุดแยกและทางโค้ง
ในเขตพื้นที่ตำบลต้นธงขัย
อำ เภอเมืองลำปาง จ งัหวัดลำปาง

จำ นวน ๒๖ ต น้

ทางหลวงท้องถิ่น สายทาง ลป.ถ. ๑-๐๐๔๒
บ า้นร่องเห็ด - บ า้นบ่อรอ อำ เภองาว

จ งัหวัดลำปาง จำ นวน ๑๔ ต้น

๒,๑๐๐,๐๐๐ ทางหลวงท้องถิ่น สายทาง ลป.ถ.๑-๐๐๑๐
บ า้นดอนธรรม - บ า้นแม่ปุม อำ เภอเกาะคา

จ งัหวัดลำปาง จำ นวน ๓๐ ต น้

กองข่าง

กองข่าง

กองข่าง

กองข่าง

กองข่าง

กองข่าง



โครงการ/กํจกรรม รายละเอยดของโครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ

(บาท)

สลานที
ดำ เบนการ

หน่วยงาน

ร บัผดชอบ

ท.ค.เร£๖๓

ไตรมาสที ๑
ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ท.ค.๒£๖๔

ไตรมาสที ๖
ม.ค. ก.พ. ม.ค.

ไตรมาสที ๓
เม.ย. พ.ค. ม .ิย

ไตรมาสท ๔

ก.ค. ส.ค. ก.ย

๑๒ โครงการจัดสัอโคมไฟถนน พลังงาน
แสงอาทิตย์แบบประกอบในชุดเดียวกัน
(All เท One Solar Street Light)

พร้อมติดตั้ง

โครงการจัดชื้อโคมไฟถนน พลังงาน
แสงอาทิตย์แบบประกอบในชุดเดียวกัน
(All in One Solar street Light)

พร้อมติดตั้ง

(5)(S^

๑(ร^

โครงการจัดซอโคมไฟถนน พลังงาน

แสงอาทิตย์แบบประกอบในชุดเดียวกัน
(All In One Solar Street Light)

พร้อมติดตั้ง

โครงการจัดชื้อโคมไฟถนน พลังงาน
แสงอาทิตย์แบบประกอบในชุดเดียวกัน
(All In One Solar Street Light)

พร้อมติดตั้ง

๑๖

๑๗

โครงการจัดชื้อโคมไฟถนน พลังงาน
แสงอาทิตย์แบบประกอบในชุดเดียวกัน
(All In One Solar Street Light)

พร้อมติดตั้ง

โครงการจัดชื้อโคมไฟถนน พลังงาน
แสงอาทิตย์แบบประกอบในชุดเดียวกัน
(All In One Solar Street Light)

พร้อมติดตั้ง
(9)C^

ดำ เนินการจัดชื้อโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์
แบบประกอบในชุดเดียวกัน (All In One Solar
Street Light) พร้อมติดตั้งทางหลวงท้องถิ่น

ดำ เนินการจัดซอโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์

แบบประกอบในชุดเดียวกัน (All In One Solar
Street Light) พร้อมติดตั้งทางหลวงท้องถิ่น

ดำ เนินการจัดชื้อโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์
แบบประกอบในชุดเดียวกัน (All In One Solar
Street Light) พร้อมติดตั้งทางหลวงท้องถิ่น

ดำ เนินการจัดชื้อโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์
แบบประกอบในชุดเดียวกัน (All In One Solar
Street Light) พร้อมติดตั้งทางหลวงท้องถิ่น

ดำ เนินการจัดชื้อโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์
แบบประกอบในชุดเดียวกัน (All In One Solar
Street Light) พร้อมติดตั้งทางหลวงท้องถิ่น

ดำ เนินการจัดชื้อโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์
แบบประกอบในชุดเดียวกัน (All In One Solar
Street Light) พร้อมติดตั้งทางหลวงท้องถิ่น

โครงการจัดชื้อโคมไฟถนน พลังงาน
แสงอาทิตย์แบบประกอบในชุดเดียวกัน
(All In One Solar street Light)

พร้อมติดตั้ง

ดำ เนินการจัดชื้อโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์
แบบประกอบในชุดเดียวกัน (All In One Solar
Street Light) พร้อมติดตั้งทางหลวงท้องถิ่น

๒,๘๐๐,00๐ ทางหลวงท้องถิน สายทาง ลป.ถ.๑-๐๐๑๘

บ า้นนํ้าโท้ง - บ า้นท่าแหน อำ เภอแม่ทะ
จ งัหวัดลำปาง จำ นวน ๔๐ ต น้

๖,๐๒๐,๐๐๐

๒,๘๐๐,๐๐๐

๑,๐£๐,๐๐๐

๓,๐๑๐,๐๐๐

๓,๐๑๐,๐๐๐

๓,£๐๐,๐๐๐

ทางหลวงท้องถิน สายทาง ลป.ถ. ๑-๐๐£๘

บ า้นแม่สุก - บ า้นขาม ตำ บลแม่สุก
อำ เภอแจ้ห่ม จ งัหวัดลำปาง จำ นวน ๘๖ ต น้

ทางหลวงท้องถิน สายทาง ลป.ถ. ๑-๐๐๖๓

บ า้นแจ้คอน - บ า้นร่องเคาะ อำ เภอแจ้ห่ม

จ งัหวัดลำปาง จำ นวน ๔๐ ต้น

ทางหลวงท้องถิ่น สายทาง ลป.ถ. ๑-๐๐๖๘
บ า้นวังเหนือ - บ า้นอ่างวังแก้ว

อำ เภอวังเหนือ จ งัหวัดลำปาง

จำ นวน ๑๔ ต น้

ทางหลวงท้องถิ่น สายทาง ลป.ถ. ๑-๐๐๖๔
บ า้นร่องเคาะ - บ า้นหัวทุ่ง อำ เภอวังเหนือ
จ งัหวัดลำปาง จำ นวน ๔๓ ต้น

ทางหลวงท้องถิ่น สายทาง ลป.ถ. ๑-๐๐๖๔
บ า้นร่องเคาะ - บ า้นแม่สงใต้ อำ เภอวังเหนือ

จ งัหวัดลำปาง จำ นวน ๔๓ ต น้

ทางหลวงท้องถิ่น สายทาง ลป.ถ. ๑-๐๐๐๔
บ า้นสบตั้า - บ า้นแม่กั๊ด อำ เภอเกาะคา
จ งัหวัดลำปาง จำ นวน £๐ ต น้

กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

■>

๓๔



โครงการ/กํจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กํจกรรม
งบประมาณ

(บาท)

สถานที
ดำ เนิบการ

หน่วยงาบ

ร บัฝ็ดชอบ

ท.ค.lo(£!b๓

ไตรมาสที ๑
ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

พ.ค.๒(ร^๔

ไตรมาสที te
ม.ค. ก.พ. ม .ีค.

โตรมาสท็

เม.ย. พ.ค. ม .ีย.

ไตรมาสที ๔
ก.ค. ส.ค. ก.ย

๑๙ โครงการจัดสัอโคมไฟถนน พลังงาน
แสงอาทิตย์แบบประกอบในขุดเดียวกัน
(All เท One Solar Street Light)

พร้อมติดตั้ง

๒๐ โครงการจัดขื้อโคมไฟถนน พลังงาน
แสงอาทิตย์แบบประกอบในขุดเดียวกัน
(All เก One Solar Street Light)

พร้อมติดตั้ง

๒๑

๒๒ โครงการจัดซื้อโคมไฟถนน พลังงาน
แสงอาทิตย์แบบประกอบในขุดเดียวกัน
(All เท One Solar Street Light)

พร้อมติดตั้ง

โครงการจัดซื้อโคมไฟถนน พลังงาน
แสงอาทิตย์แบบประกอบในขุดเดียวกัน
(All เท One Solar Street Light)

พร้อมติดตั้ง

โครงการจัดซื้อโคมไฟถนน พลังงาน
แสงอาทิตย์แบบประกอบในขุดเดียวกัน
(All เท One Solar street Light)

พร้อมติดตั้ง

โครงการจัดซื้อโคมไฟถนน พลังงาน
แสงอาทิตย์แบบประกอบในขุดเดียวกัน
(All เท One Solar Street Light)

พร้อมติดตั้ง

๒๓

๒๔

๒๔

ดำ เนินการจัดซื้อโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์
แบบประกอบในขุดเดียวกัน (All เท One Solar
Street Light) พร้อมติดตั้งทางหลวงท้องถิ่น

๓,๔00,000

โครงการจัดซื้อโคมไฟถนน พลังงาน
แสงอาทิตย์แบบประกอบในขุดเดียวกัน
(All เท One Solar Street Light)

พร้อมติดตั้ง

ดำ เนินการจัดซื้อโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์
แบบประกอบในขุดเดียวกัน (All เท One Solar
Street Light) พร้อมติดตั้งทางหลวงท้องถิ่น

ดำ เนินการจัดซื้อโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์
แบบประกอบในขุดเดียวกัน (All เท One Solar
Street Light) พร้อมติดตั้งทางหลวงท้องถิ่น

๒,๑๐๐,000

ทางหลวงท้องถิน สายทาง ลป.ถ. ๑-๐๐๑๓

บ า้นใหม่รัตนโกสินทร์ - บ า้นวังตม

อำ เภอแม่เมาะ จ งัหวัดลำปาง

จำ นวน ๔๐ ต น้

ทางหลวงท้องถิ่น สายทาง ลป.ถ. ๑-๐๐๑๙
บ า้นแม่ทะ - บ า้นผาลาด อำ เภอแม่ทะ

จ งัหวัดลำปาง จำ นวน ๓๐ ต น้

๓,๔๐๐,๐๐๐ ทางหลวงท้องถิ่น สายทาง ลป.ถ. ๑-๐๐๒๒
บ้านแม่ลู่ - บ้านสามขา อำ เภอแม่ทะ
จ งัหวัดลำปาง จำ นวน ๔๐ ต น้

ดำ เนินการจัดซื้อโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์
แบบประกอบในขุดเดียวกัน (All เท One Solar
Street Light) พร้อมติดตั้งทางหลวงท้องถิ่น

๘,๐๔๐,๐๐๐

ดำ เนินการจัดซื้อโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์
แบบประกอบในขุดเดียวกัน (All เท One Solar
Street Light) พร้อมติดตั้งทางหลวงท้องถิ่น

ดำ เนินการจัดซื้อโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์
แบบประกอบในขุดเดียวกัน (All เท One Solar
Street Light) พร้อมติดตั้งทางหลวงท้องถิ่น

๒,๘๐๐,๐๐๐

๒,๘๐๐,๐๐๐

ดำ เนินการจัดซื้อโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์
แบบประกอบในขุดเดียวกัน (All เท One Solar
Street Light) พร้อมติดตั้งทางหลวงท้องถิ่น

๓,๔๐๐,๐๐๐

ทางหลวงท้องถิ่น สายทาง ลป.ถ. ๑-๐๐๒๔
บ า้นหนองละคอน -บ้านใหม่จำบอน

อำ เภอเมืองลำปาง จ งัหวัดลำปาง

จำ นวน ๑๑๔ ต น้

ทางหลวงท้องถิ่น สายทาง ลป.ถ. ๑-๐๐๓๐
บ า้นสบมาย - บ า้นบ้จ้อย อำ เภอเมือง

ลำ ปาง จ งัหวัดลำปาง จำ นวน ๔๐ ต น้

ทางหลวงท้องถิ่น สายทาง ลป.ถ. ๑-๐๐๓๓
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง
อำ เภอห้างฉัตร จ งัหวัดลำปาง

จำ นวน ๔๐ ต น้

ทางหลวงท้องถิ่น สายทาง ลป.ถ. ๑-๐๐๔๓
บ า้นแม่ตีบ - บ า้นงิ้วงาม อำ เภองาว
จ งัหวัดลำปาง จำ นวน ๔๐ ต น้

กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

■>

■>

■>

๓๕



โครงการ/กํจกรรม รายละเอยดของโครงการ/กจกรรม
งบประมาณ

(บาท)

สถานที
ด า่เนิบการ

หน่วยงาบ

ร บัผดชอบ

พ.ค.๒£๖๓

โตรมาสV

ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

พ.ค.๒๕๖๔

โตรมาสที ๒
ม.ค. ก.พ. ม.ค.

ไตรมาสที ๓
เม.ย. พ.ค. ม .ํย

โตรมาสที ๔
ก.ค. ส.ค. ก.ย

๒๖ โครงการจัดชื้อโคมไฟถบบพลังงาบ
แสงอาทิตย์แบบประกอบในชุดเดียวกัน
(All เก One Solar street Light)

พร้อมติดตั้ง ทางหลวงท้องถิ่น สายทาง
ลป.ถ. ๑-๐๐๔๕ ตำ บลเสริมซ้าย-ตำบล

เสริมกลาง อำ เภอเสริมงาม จ งัหวัด

ดำ เนินการจัดชื้อโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์
แบบประกอบในชุดเดียวกัน (All เก 0กe Solar
Street Light) พร้อมติดตั้งทางหลวงท้องถิ่น

๒๗ โครงการจัดขอโคมไฟถนน พลังงาน

แสงอาทิตย์แบบประกอบในชุดเดียวกัน
(All เก 0กe Solar street Light)

พร้อมติดตั้ง

ดำ เนินการจัดชื้อโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์
แบบประกอบในชุดเดียวกัน (All เก 0กe Solar
Street Light) พร้อมติดตั้งทางหลวงท้องถิ่น

๒๘ โครงการจัดซอโคมไฟถนน พลังงาน

แสงอาทิตย์แบบประกอบในชุดเดียวกัน
(All เก 0กe Solar Street Light)

พร้อมติดตั้ง

ดำ เนินการจัดชื้อโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์
แบบประกอบในชุดเดียวกัน (All เก 0กe Solar
Street Light) พร้อมติดตั้งทางหลวงท้องถิ่น

๒๙ โครงการจัดขอโคมไฟถนน พลังงาน

แสงอาทิตย์แบบประกอบในชุดเดียวกัน
(All เก 0กe Solar Street Light)

พร้อมติดตั้ง

โครงการจัดชื้อโคมไฟถนน พลังงาน
แสงอาทิตย์แบบประกอบในชุดเดียวกัน
(All เก 0กe Solar Street Light)

พร้อมติดตั้ง

ดำ เนินการจัดชื้อโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์
แบบประกอบในชุดเดียวกัน (All เก 0กe Solar
Street Light) พร้อมติดตั้งทางหลวงท้องถิ่น

ดำ เนินการจัดชื้อโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์
แบบประกอบในชุดเดียวกัน (All เก 0กe Solar
Street Light) พร้อมติดตั้งทางหลวงท้องถิ่น

โครงการจัดชื้อโคมไฟถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์แบบประกอบในชุดเดียวกัน
(All เก 0กe Solar Street Light)

พร้อมติดตั้งตามจุดเสี่ยง ผ่านจุดแยก
และทางโค้ง

ดำ เนินการจัดชื้อโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์
แบบประกอบในชุดเดียวกัน (All เก 0กe Solar
Street Light) พร้อมติดตั้งทางหลวงท้องถิ่น

๓,๕๐๐,๐๐๐

๓,๕๐๐,๐๐๐

๒,๑๐๐,๐๐๐

ทางหลวงท้องถิ่น สายทาง ลป.ถ. ๑-๐๐๔๕
ตำบลเสริมซ้าย - ตำบลเสริมกลาง

อำเภอเสริมงาม จ งัหวัดลำปาง

จำนวน ๕๐ ต้น

ทางหลวงท้องถิน สายทาง ลป.ถ. ๑-๐๐๔๖

บ า้นป่าตาล - บ า้นนาริน อำเภอเถิน

จ งัหวัดลำปาง จำนวน ๕๐ ต น้

๒,๕๒๐,๐๐๐

๓,๕๐๐,๐๐๐

ทางหลวงท้องถิน สายทาง ลป.ถ. ๑-๐๐๔๗

บ า้นนาโป่ง - บ า้นปากกอง อำเภอเถิน

จ งัหวัดลำปาง จำนวน ๓๐ ต้น

ทางหลวงท้องถิ่น สายทาง ลป.ถ. ๑-๐๐๕๓
บ า้นต้นธง - บ า้นผาป้ง อำเภอแม่พริก

จ งัหวัดลำปาง จำนวน ๓๖ ต น้

ทางหลวงท้องถิ่น สายทาง ลป.ถ. ๑-๐๐๗๑
บ้านทุ่งเป๋า - บ า้นผาแดง อำ เภอวังเหนือ
จ งัหวัดลำปาง จำนวน ๕๐ ต น้

๒,๔๕๐,๐๐๐ ตามจุดเสี่ยง ผ่านจุดแยกและทางโค้ง
บ า้นห้วยเป็ด หม่ที ๑ - บ า้นห้วยรากไม้
หมู่ที่ ๒ - บ า้นหางยุง หมู่ที่ ๓ - บ้านปงขัย
หมู่ที่ ๕ - บ า้นเวียงหงส์ล้านนา หมู่ที่ ๑๒
ตำบลแม่ฌาะ อำเภอแม่เมาะ จ งัหวัดลำปาง

จำนวน ๓๕ ต น้

กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

■>

๓๖



โครงการ/กจกรรม รายละเอยคของโครงการ/กจกรรม
งบประมาณ

(บาท)

สถาบที
คำ เนิบการ

หน่วยงาบ

ร บัผคซอบ

พ.ค.๒£๖๓

โตรมาสV โตรมาสที ๒
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม .ีค.

พ.ค.๒£๖๔

ไตรมาสที่ ๓
เม.ย. พ.ค. ม .ีย.

ไตรมาสที่ ๔
ก.ค. ส.ค. ก.ย.

๓เร โครงการจัดซื้อโคมไฟถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์แบบประกอบในชุดเดียวกัน
(All เก One Solar street Light)

พร้อมติดตั้งตามจุดเสี่ยง ผ่านจุดแยก
และทางโค้ง

๓๔

๓๔

๓๖

๓๗

ดำ เนินการจัดซื้อโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์
แบบประกอบในชุดเดียวกัน (All เก One Solar
Street Light) พร้อมติดตั้งทางหลวงท้องถิ่น

โครงการจัดซื้อโคมไฟถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์แบบประกอบในชุดเดียวกัน
(All เก One Solar Street Light)

พร้อมติดตั้งตามจุดเสี่ยง ผ่านจุดแยก
และทางโค้ง

โครงการจัดซื้อโคมไฟถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์แบบประกอบในชุดเดียวกัน
(All เก One Solar Street Light)
พร้อมติดตั้ง

โครงการจัดซื้อโคมไฟถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์แบบประกอบในชุดเดียวกัน
(All เก One Solar Street Light)

พร้อมติดตั้ง

โครงการจัดซื้อโคมไฟถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์แบบประกอบในชุดเดียวกัน
(All เก One Solar Street Light)

พร้อมติดตั้ง
โครงการจัดซื้อโคมไฟถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์แบบประกอบในชุดเดียวกัน
(All เก One Solar Street Light)

พร้อมติดตั้ง

ดำ เนินการจัดซื้อโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์
แบบประกอบในชุดเดียวกัน (All เก One Solar
Street Light) พร้อมติดตั้งทางหลวงท้องถิ่น

ดำ เนินการจัดซื้อโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์
แบบประกอบในชุดเดียวกัน (All เก One Solar
Street Light) พร้อมติดตั้งทางหลวงท้องถิ่น

ดำ เนินการจัดซื้อโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์
แบบประกอบในชุดเดียวกัน (All เก One Solar
Street Light) พร้อมติดตั้งทางหลวงท้องถิ่น

ดำ เนินการจัดซื้อโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์
แบบประกอบในชุดเดียวกัน (All เก One Solar
Street Light) พร้อมติดตั้งทางหลวงท้องถิ่น

ดำ เนินการจัดซื้อโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์
แบบประกอบในชุดเดียวกัน (All เก One Solar
Street Light) พร้อมติดตั้งทางหลวงท้องถิ่น

๒,๔๕0,๐00

๔CpOfOOO

ตามจุดเสี่ยง ผ่านจุดแยกและทางโค้ง
บ า้นห้างฉัตรใต้ หมู่ที่ ๑ - บ า้นห้างฉัตร
เหนือ หมู่ที่ ๒ - บ า้นสถานี หมู่ที่ ๔ - บ้าน
แพะ

ดอนสักหมู่ที่ ๔ - บ้านขามแดง
หมู่ที่ ๖ ดำ บลห้างฉัตรอำเภอห้างฉัตร
ตามจุดเสี่ยง ผ่านจุดแยกและทางโค้ง
บ า้นส้อง หมู่ที่ ๒ - บ า้นหสี่งก้าน
หมู่ที่ ๓ ตำ บลหนองหล่ม อำ เภอห้างฉัตร
จ งัหวัดลำปาง จำ นวน ๑๔ ต น้

๒,๘๐๐,๐๐๐ ทางหลวงท้องถิ่น สายทาง ลป.ถ.๑-๐๐๓๔
บ า้นห้างฉัตร - บ า้นวอแก้ว อำ เภอห้างฉัตร

จ งัหวัดลำปาง จำ นวน ๔๐ ต้น

๑,๔๐๐,๐๐๐

๑,๔๐๐,๐๐๐

ตามจุดเสี่ยง ผ่านจุดแยกและทางโค้ง
ตำ บลสมัย อำ เภอสบปราบ จ งัหวัดลำปาง

จำ นวน ๒๐ ต น้

ตามจุดเสี่ยง ผ่านจุดแยกและทางโค้ง
ตำ บลแม่กัวะ อำ เภอสบปราบ

จ งัหวัดลำปาง จำ นวน ๒๐ ต น้

๑,๔๐๐,๐๐๐ ตามจุดเสี่ยง ผ่านจุดแยกและทางโค้ง
ตำ บลนายาง อำ ๓อสบปราบ จ งัหวัดลำปาง

จำ นวน ๒๐ ต้น

กองข่าง

กองข่าง

กองข่าง

กองข่าง

กองข่าง

กองข่าง

■>

๓๗



โครงการ/กํจกรรม

๓๘ โครงการจัดซอโคมไฟถนนพลังงาน

แสงอาทิตย์แบบประกอบในขุดเดียวกัน
(AIL เท One Solar street Liglit)

พร้อมตดตั้ง
๓๙ โครงการจัดซื๋'อโคมไฟถนนพลังงาน

แสงอาทิตย์แบบประกอบในขุดเดียวกัน
(ALL เก One Solar street Liglit)

พร้อมติดตั้ง

ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างตามจุดเส์ยง
ผ่านจุดแยกและทางโค้ง
ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างตามจุดเสี่ยง
ผ่านจดแยกและทางโค้ง

รายละเอยดของโครงการ/กัจกรรม

ดำ เนินการจัดซื้อโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์
แบบประกอบในขุดเดียวกัน (All เก One Solar
Street Ligเาt) พร้อมติดตั้งทางหลวงท้องถิ่น

ดำ เนินการจัดซื้อโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์
แบบประกอบในขุดเดียวกัน (ALL เก One Solar
Street Lig^าt) พร้อมติดตั้งทางหลวงท้องถิ่น

โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง
ตามจุดเสี่ยง ผ่านจุดแยกและทางโค้ง
โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง
ตามจุดเสี่ยง ผ่านจุดแยกและทางโค้ง

งบประมาณ สถานที
ดำ เนินการ

หน่วยงาน

ร บัรดขอบ

พ.ค.tect๖๓ พ.ศ.๒๕๖๔

รวมงบประมาณ (งบปกตํ ๒๕๖๔3

โครงการใช้จ่ายเงนสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ จำ นวน ๒ฬ โครงการ
๑ โครงการจัดซื้อโคมไฟถนนพลังงาน โครงการติดตั้งโคมไฟพลังงานแสงอาทิตย์

แสงอาทิตย์ แบบประกอบในขุดเดียวกับ (All เก One Solar
Street Lเght) ตามจุดเสี่ยง ผ่านจุดแยกและ
ทางโค้ง จำ นวน ๒๑ ต้นๆ ละ ๗๐,๐๐๐ บาท

๒ โครงการจัดซื้อโคมไฟถนนพลังงาน โครงการติดตั้งโคมไฟพลังงานแสงอาทิตย์
แสงอาทิตย์ แบบประกอบในขุดเดียวกับ (All เก One Solar

Street Light) ตามจุดเสี่ยง ผ่านจุดแยกและ
ทางโค้ง จำ นวน ๑๐ ต้นๆ ละ ๗๐,๐๐๐ บาท

๓ โครงการจัดซื้อโคมไฟถนนพลังงาน โครงการติดตั้งโคมไฟพลังงานแสงอาทิตย์
แสงอาทิตย์ แบบประกอบในขุดเดียวกัน (All เก One Solar

Street Light) ตามจุดเสี่ยง ผ่านจุดแยกและ
ทางโค้ง จำ นวน ๒๑ ต้นๆ ละ ๗๐,๐๐๐ บาท

๒ โครงการจัดซื้อโคมไฟถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์

๓ โครงการจัดซื้อโคมไฟถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์

๑,๗๔๐,๐๐๐ ตามจุดเสี่ยง ผ่านจุดแยกและทางโค้ง
ตำ บลสบปราบ อำ เภอสบปราบ

จ งัหวัดลำปาง จำ นวน ๒๔ ต้น

๑,๔๐๐,๐๐๐ ตามจุดเสี่ยงภายในสวนสาธารณะ
หนองกระทิง ตำ บลบ่อแฮ้ว

อำ เภอเมืองลำปาง จ งัหวัดลำปาง

จำ นวน ๒๐ ต้น

๔๐๐,๐๐๐

ไตรมาสที ร) ไตรมาสที ๒ ไตรมาสที ๓ ไตรมาสที ๔
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม .ีค.

บ า้นสายลมจอย หมู่ที่ ๑๖ ตำ บลปอแฮ้ว
อำ เภอเมืองลำปาง จ งัหวัดลำปาง

๔๐๐,๐๐๐ บ า้นม่อนเขาแก้ว หมู่ที่ ๓ - บ า้นทรายใต้
หมู่ที่ ๘ ตำ บลพิชัย อำ เภอเมืองลำปาง
จ งัหวัดลำปาง

๑,๔๗๐,๐๐๐ ทางหลวงท้องถิ่น สายทาง ลป.ถ. ๑-๐๐๒๔ กองซ่าง
บ า้นหนองละคอบ - บ า้นใหม่จำบอน

อำ เภอเมืองลำปาง จ งัหวัดลำปาง

๗๐๐,๐๐๐ ทางหลวงท้องถิ่น สายทาง ลป.ถ. ๑-๐๐๓๒ กองซ่าง
บ า้นหัวทุ่ง - บ า้นทุ่งม่านใต้
อำ เภอเมืองลำปาง จ งัหวัดลำปาง

๑,๔๗๐,๐๐๐ ทางหลวงท้องถิ่น สายทาง ลป.ถ. ๑-๐๐๔๒ กองช่าง
บ า้นร่องเห็ด - บ า้นบ่ออ้อ อำ เภองาว

จ งัหวัดลำปาง

กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง



โครงการ/กํจกรรม รายละเอยดของโครงการ/กํจกรรม
งบประมาณ

(บาท)

สถานที
คำ เปินการ

หน่วยงาบ

ร บัผคขอบ

พ.ศ.๒(ราว๓

ไตรมาสที ๑
ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ไตรมาสที ๒
ม.ค. ก.พ. ม .ีค.

พ.ศ.๒๕๖๔

ไตรมาสที ๓
เม.ย. พ.ค. ม .ีย.

ไครงการจัดซื้อโคมไฟถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์

โครงการติดตั๋งโคมไฟพลังงานแสงอาทิตย์
แบบประกอบในขุดเดียวกัน (All เก One Solar
Street Light) ตามจุดเสี่ยง ผ่านจุดแยกและ
ทางโค้ง จำ นวน ๕๐ ต น้ๆ ละ ๗๐,๐๐๐ บาท

๑๒ โครงการจัดซื้อโคมไฟถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์

โครงการจัดซื้อโคมไฟถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์

(3)<ร1 โครงการจัดซื้อโคมไฟถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์

๑(i

๑๖

โครงการจัดซื้อโคมไฟถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์

โครงการจัดซื้อโคมไฟถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์

๑๗ โครงการจัดซื้อโคมไฟถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์

โครงการติดตั้งโคมไฟพลังงานแสงอาทิตย์
แบบประกอบในขุดเดียวกัน (All เก One Solar
Street Light) ตามจุดเสี่ยง ผ่านจุดแยกและ
ทางโค้ง จำ นวน ๑๔ ต น้ๆ ละ ๗๐,๐๐๐ บาท

โครงการติดตั้งโคมไฟพลังงานแสงอาทิตย์
แบบประกอบในขุดเดียวกัน (All เก One Solar
Street Light) ตามจุดเสี่ยง ผ่านจุดแยกและ
ทางโค้ง จำ นวน ๔๐ ต น้ๆ ละ ๗๐,๐๐๐ บาท

โครงการติดตั้งโคมไฟพลังงานแสงอาทิตย์
แบบประกอบในขุดเดียวกัน (All เก One Solar
Street Light) ตามจุดเสี่ยง ผ่านจุดแยกและ
ทางโค้ง จำ นวน ๑๔ ต น้ๆ ละ ๗๐,๐๐๐ บาท

โครงการติดตั้งโคมไฟพลังงานแสงอาทิตย์
แบบประกอบในขุดเดียวกัน (All เก One Solar
Street Light) ตามจุดเสี่ยง ผ่านจุดแยกและ
ทางโค้ง จำ นวน ๔๐ ต น้ๆ ละ ๗๐,๐๐๐ บาท

โครงการติดตั้งโคมไฟพลังงานแสงอาทิตย์
แบบประกอบในขุดเดียวกัน (All เก One Solar
Street Light) ตามจุดเสี่ยง ผ่านจุดแยกและ
ทางโค้ง จำ นวน ๓๖ ต้นๆ ละ ๗๐,๐๐๐ บาท

โครงการติดตั้งโคมไฟพลังงานแสงอาทิตย์
แบบประกอบในขุดเดียวกัน (All เก One Solar
Street Light) ตามจุดเสี่ยง ผ่านจุดแยกและ
ทางโค้ง จำ นวน ๒๑ ต้นๆ ละ ๗๐,๐๐๐ บาท

๓,๔๐๐,๐๐๐

๑,๐๔๐,๐๐๐

๓,๔๐๐,๐๐๐

๑,๐๔๐,๐๐๐

๓,๔๐๐,๐๐๐

๒,๔๒๐,๐๐๐

๑,๔๗๐,๐๐๐

ทางหลวงท้องถิ่น สายทาง ลป.ถ. ๑-๐๐๔๔
ตำ บลเสริมข้าย - ตำ บลเสริมกลาง

อำ เภอเสริมงาม จ งัหวัดลำปาง

ทางหลวงท้องถิ่น สายทาง ลป.ถ. ๑-๐๐๖๐
บ า้นอ่องสี่ - บ า้นสาแพะ อำ เภอแจัห่ม
จ งัหวัดลำปาง

ทางหลวงท้องถิ่น สายทาง ลป.ถ. ๑-๐๐๖๒
ว ดัผาแดงหลวง - บ า้นไอ อำ เภอแจ้ห่ม

จ งัหวัดลำปาง

ทางหลวงท้องถิ่น สายทาง ลป.ถ. ๑-๐๐๖๓
บ า้นแจ้คอน-บ้านร่องเคาะ อำ เภอแจ้ห่ม

จ งัหวัดลำปาง

ทางหลวงท้องถิ่น สายทาง ลป.ถ. ๑-๐๐๗๒
บ า้นปากบอก - บ า้นแม่งาวใต้ อำ เภองาว

จ งัหวัดลำปาง

พื น้ที่ตำบลบ่อแฮ้ว อำ เภอเมืองลำบ่าง
จ งัหวัดลำบ่าง

ตำ บลบุญนาคพัฒนา อำ เภอเมืองลำบ่าง
จ งัหวัดลำบ่าง

กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

■>

๔๐



โครงกา'ร/กจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กํจกรรม
งบประมาณ

(บาท)

สถานที่
ดำ เบนการ

ทบํวยงาน

?บผดชอบ

พ.ค.๒(£๖๓

ไตรมาสที่ ๑
พ.ค.๖(1:๖๔

ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

โตรมาสที่ ๒
ม.ค. ก.พ. ม.ค.

โตรมาสV

๓.ย. พ.ค. ม.ย.

โครงการจัดสัอโคมไฟถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์

(9)G^ โครงการจัดขื้อโคมไฟถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์

๒๐ โครงการจัดขื้อโคมไฟถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์

๒๑

๒๒

๒๓

๒๔

โครงการจัด^อโคมไฟถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์

โครงการจัดซื้อโคมไฟถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์

โครงการจัดซื้อโคมไฟถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์

โครงการจัดซื้อโคมไฟถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์

โครงการติดตั้งโคมไฟพลังงานแสงอาทิตย์
แบบประกอบในขุดเดียวกัน (All เก One Solar
Street Light) ตามจุดเส์ยง ผ่านจุดแยกและ
ทางโค้ง จำ นวน ๒๐ ต น้ๆ ละ ๗๐,๐๐๐ บาท

โครงการติดตั้งโคมไฟพลังงานแสงอาทิตย์
แบบประกอบในขุดเดียวกัน (All เก One Solar
Street Light) ตามจุดเสี่ยง ผ่านจุดแยกและ
ทางโค้ง จำ นวน ๑๒ ต น้ๆ ละ ๗๐,๐๐๐ บาท

โครงการติดตั้งโคมไฟพลังงานแสงอาทิตย์
แบบประกอบในขุดเดียวกัน (All เก One Solar
Street Light) ตามจุดเสี่ยง ผ่านจุดแยกและ
ทางโค้ง จำ นวน ๑๐ ต น้ๆ ละ ๗๐,๐๐๐ บาท

โครงการติดตั้งโคมไฟพลังงานแสงอาทิตย์
แบบประกอบในขุดเดียวกัน (All เก One Solar
Street Light) ตามจุดเสี่ยง ผ่านจุดแยกและ
ทางโค้ง จำ นวน ๒๔ ต้นๆ ละ ๗๐,๐๐๐ บาท

โครงการติดตั้งโคมไฟพลังงานแสงอาทิตย์
แบบประกอบในขุดเดียวกัน (All เก One Solar
Street Light) ตามจุดเสี่ยง ผ่านจุดแยกและ
ทางโค้ง จำ นวน ๒๑ ต น้ๆ ละ ๗๐,๐๐๐ บาท

โครงการติดตั้งโคมไฟพลังงานแสงอาทิตย์
แบบประกอบในขุดเดียวกัน (All เก One Solar
Street Light) ตามจุดเสี่ยง ผ่านจุดแยกและ
ทางโค้ง จำ นวน ๑๔ ต น้ๆ ละ ๗๐,๐๐๐ บาท
โครงการติดตั้งโคมไฟพลังงานแสงอาทิตย์
แบบประกอบในขุดเดียวกัน (All เก One Solar
Street Light) ตามจุดเสี่ยง ผ่านจุดแยกและ
ทางโค้ง จำ นวน ๒๒ ต น้ๆ ละ ๗๐,๐๐๐ บาท

๑,๔๐๐,๐๐๐

๘๔๐,๐๐๐

๗๐๐,๐๐๐

๑,๗๔๐,๐๐๐

๑,๔๗๐,๐๐๐

๙๘๐,๐๐๐

๑,๔๔๐,๐๐๐

ตำ บล'ทุ่งฝาย อำ เภอเมืองลำปาง
จ งัหวัดลำปาง

ตำ บลนิคม'พัฒนา อำ เภอเมืองลำปาง

จ งัหวัดลำปาง

ตำ บลต้นธงชัย อำ เภอเมืองลำปาง

จ งัหวัดลำปาง

ตำ บล'บ้านเ'ปืา อำ เภอเมืองลำปาง

จ งัหวัดลำปาง

บ า้นพระธาตุจอมปิง หมู่ที่ ๘ ตำ บลนาแก้ว
อำ เภอเกาะคา - บ า้นแม่กี๊ด หมู่ที่ ๑
ตำ บล'ทุ่งงาม อำ เภอเสริมงาม จ งัหวัดลำปาง

บ า้นแม่ฮาว หมู่ที่ ๓ - บ า้นปีนง้าว หมู่ที่ ๗
ตำ บลใง้างฉัตร อำ เภอ'ห้างฉัตร จ งัหวัดลำปาง

บ า้นลันหนองบง หมู่ที่ ๑ - บ า้นปงใต้
หมู่ที่ ๗ - บ า้นปงเหนือ หมู่ที่ ๘
ตำ บลปงยางคก อำ เภอห้างฉัตร

จ งัหวัดลำปาง

กองข่าง

กองข่าง

กองข่าง

กองข่าง

กองข่าง

กองข่าง

กองข่าง

๔๑



โครงการ/กจกรรม รายละเอยดของโครงการ/กจกรรม
งบประมาณ

{บาท)

สถานที่
ดำ เนินการ

หน่วยงาน

ร บัผิดชอบ

พ.ค.๒๕๖๓ 1  ห.ศ.๒๕๖๔

ไตรมาสที่ ๑ ไตรมาสที่ ๒ ไตรมาสที่ ๓ ไตรมาสที่ ๔

๒๕ โครงการจัดสัอโคมไฟถ'นนพลังงาน โครงการติดตั้งโคมไฟพลังงานแสงอา'ทิตย์
แสงอาทิตย์ แบบประกอบในขุดเดียวกัน (All เท One Solar

Street Li§[ๆt) ตามจุดเ^ยง ผ่านจุดแยกและ
ทางโค้ง จำ บวบ ๒๑ ต้นๆ ละ ๗๐,๐๐๐ บาท

โครงการจัดซื้อโคมไฟถนนพลังงาน โครงการติดตั้งโคมไฟพลังงาบแสงอาทิตย์
แสงอาทิตย์ แบบประกอบในขุดเดียวกัน (All เก One Solar

Street Li§เาt) ตามจุดเส์ยง ผ่านจุดแยกและ
ทางโค้ง จำ นวน ๒๑ ต้นๆ ละ ๗๐,๐๐๐ บาท

โครงการจัดซื้อโคมไฟถนนพลังงาน โครงการติดตั้งโคมไฟพลังงานแสงอาทิตย์
แสงอาทิตย์ แบบประกอบในขุดเดียวกัน (All เก One Solar

Street Li§เาt) ตามจุดเสิยง ผ่านจุดแยกและ
ทางโค้ง จำ นวน ๒๑ ต้นๆ ละ ๗๐,๐๐๐ บาท

๒๖ โครงการจัดซื้อโคมไฟถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์

๒๗ โครงการจัดซื้อโคมไฟถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์

โครงกาไกัจัจารแน่รฒปีระจำปีงบประมาณ'พร^ ๘ โครงอๆรแiillii j'-' •■■j
๑ โครงการจัดซื้อโคมไฟถนนพลังงาน จำ นวน ๑๐๐ ขุด ๆ ละ ๗๐,๐๐๐ บาท รายละเอียด

แลงอาทิตย์แบบประกอบในขุดเดียวกับ ตาม'บัญชีนวัตกรรมไทยโดยลำนักงบประมาณ
(All เท One Solar street Ligเาt) ฉบับเพิ่มเติม เดือน มิถุนายน ๒๕๖๓
พร้อมติดตั้ง รายการนวัตกรรมไทย ลำ ด บัที่ ๑๙ รหัส ๐๗๐๑๐๐๑๕
(All เท One Solar street 1เ§เาเ)
พร้อมติดตั้ง

๑,๕๗๐,๐๐๐ บ า้นหนองวัวแดง หมู่ที่ ๔ ตำ บลนายาง
อำ เภอสบปราบ จ งัหวัดลำปาง

๑,๔๗๐,๐๐๐ ตำ บลแจ้ซ้อน อำ เภอเมืองปาน จ งัหวัดลำปาง กองช่าง

๒ โครงการจัดซื้อโคมไฟลบนพลังงาน
แสงอาทิตย์แบบประกอบในขุดเดียวกัน
(All เก One Solar street Light)
พร้อมติดตั้ง

๓ โครงการจัดซื้อโคมไฟถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์แบบประกอบใบขุดเดียวกัน
(All เท One Solar street Light)

พร้อมติดตั้ง

๙ โครงการจัดซื้อโคมไฟถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์แบบประกอบในขุดเดียวกับ
(AU เก One Solar Street Light)
พร้อมติดตั้ง

จำ นวน ๑๐๐ ขุด ๆ ละ ๗๐,๐๐๐ บาท รายละเอียด
ตามบัญชีนวัตกรรมไทย โดยลำนักงบประมาณ
ฉบับเพิ่มเติม เดือน มิถุนายน ๒๕๖๓
รายการบวัตกรรมไทย ลำ ด บัที่ ๑๙ รหัส ๐๗๐๑๐๐๑๔

จำ นวน ๒๐ ขุด ๆ ละ ๗๐.๐๐๐ บาท รายละเอียด
ตามบัญชีนวัตกรรมไทย โดยลำนักงบประมาณ
ฉบับเพิ่มเติม เดือน มิถุนายน ๒๕๖๓
รายการนวัตกรรมไทย ลำ ด บัที่ ๑๙ รหัส ๐๗๐๑๐๐๑๔

จำ นวน ๑๐๐ ขุด ๆ ละ ๗๐,๐๐๐ บาท รายละเอียด
ตามบัญชีนวัตกรรมไทย โดยลำนักงบประมาณ
ฉบับเพิ่มเติม เดือน มิ ถุนายน ๒๕๖๓
รายการนวัดกรรมไทย ลำ ด บัที่ ๑๙ รหัส ๐๗๐๑๐๐๑๔

๑,๔๗๐,๐๐๐ บ า้นปาไคร้ใต้ หมู่ที่ ๑ - บ า้นแม่ยิ่ง
หมู่ที่ ๔ - บ า้นหนองหล่ม หมู่ที่ ๕
ตำ บลหนองหล่ม อำ เภอห้างฉัตร

จ งัหวัดลำปาง

,๕๙,๒๖๐,๐๐๐ บาท

๗,๐๐๐,๐๐๐ ทางหลวงท้องถิ่น สายทาง ลป.ถ. ๑-๐๐๐๑
บ า้นคาลาไชย - บ า้นม่อนแสนศรี อำ ๓อเกาะคา

จ งัหวัดลำปาง

๗,๐๐๐,๐๐๐ ทางหลวงท้องถิ่น สายทาง ลป,ถ, ๑-๐๐๐๖
บ้านเกาะคา - บ า้นแม่ฮาม อำ เภอเกาะคา

จ งัหวัดลำปาง

๑,๔๐๐,๐๐๐ ทางหลวงท้องถิ่น สายทาง ลป.ถ,
ลป.ถ. ๑-๐๐๓๒ บ า้นหัว'ทุ่ง - บ า้น'ทุ่งม่านใต้
อำ เภอเมืองลำปาง จ งัหวัดลำปาง

๗,๐๐๐,๐๐๐ ทางหลวงท้องถิ่น สายทาง ลป,ถ,
ลป.ถ. ๑-๐๐๓๙ ตำ บลแจ้ซ้อน - ตำ บลเมืองปาน

อำ ๓อเมืองปาน จ งัหวัดลำปาง

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ, ม .ืค.

กองช่าง

กองช่าง



โครงการ/กจกรรม รายละเอยดของโครงการ/กัจกรรม
งบประมาณ สถานที หน่วยงาน

(บาท) ดำ เบนการ ร บัผดชอบ

โครงการจัดขี้อใคมไฟถนนพลังงาน จำ นวน ๘๑ ขุด ๆ ละ ๗๐,๐๐๐ บาท รายละเอียด ๕,๖๗๐,๐๐๐ ทางหลวงท้องถิ่น สายทาง ลป.ถ. ๑-๐๐๔๙ กองช่าง

แสงอาทิตย์แบบประกอบในขุดเดียวกัน ตามบัญขีนวัตกรรมไทย โดยลัานักงบประมาณ บ า้นทุ่มเนิ้ง - บ า้นแม่มอกหัวนํ้า อำ เภอเถิน
(AIL เท One Solar street Light) ฉบับเพมเติม เดือน มิ ถุนายน ๒๕๖๓ จ งัหวัดสำปาง

พร้อมติดตั้ง รายการนวัตกรรมไทย สำ ด บัที่ ๑๙ รหัส ๐๗๐๑๐๐๑๕

โครงการจัดซื้อโคมไฟถนนพลังงาบ จำ นวน ๕๐ ขุด ๆ ละ ๗๐,๐๐๐ บาท รายละเอียด ๓,๕๐๐,๐๐๐ ทางหลวงท้องถิ่น สายทาง ลป.ถ. ๑-๐๐๖๐ กองช่าง

แสงอาทิตย์แบบประกอบในขุดเดียวกัน ตามบัญชีนวัตกรรมไทย โดยสำนักงบประมาณ บ า้นฮ่องลี่ - บ า้นสาแพะ อำ เภอแจ้ห่ม
(All เก One Solar Street Light) ฉบับเพิ่มเติม เดือน มิถุนายน ๒๕๖๓ จ งัหวัดลำปาง

พร้อมติดตั้ง รายการนวัตกรรมไทย สำ ด บัที่ ๑๙ รหัส ๐๗๐๑๐๐๑๖

โครงการจัดซื้อโคมไฟถนนพลังงาน จำ นวน ๘๔ ขุด ๆ ละ ๗๐,๐๐๐ บาท รายละเอียด ๕.๘๘๐,๐๐๐ ทางหลวงท้องถิ่น สายทาง ลป.ถ. ๑-๐๐๖๒ กองช่าง

แสงอาทิตย์แบบประกอบในขุดเดียวกัน ตามบัญชีนวัตกรรมไทย โดยสำนักงบประมาณ ว ดัผาแดงหลวง - บ า้นไร อำ เภอแจ้ห่ม

(All In One Solar street Light) ฉบับเพิ่มเติม เดือน มิถุนายน ๒๕๖๓ จ งัหวัดลำปาง

พร้อมติดตั้ง รายการนวัตกรรมไทย ลำ ด บัที่ ๑๙ รหัส ๐๗๐๑๐๐๑๗

โครงการจัดซื้อโคมไฟถนนพลังงาบ จำ นวน ๑๕๐ ขุด ๆ ละ ๗๐,๐๐๐ บาท รายละเอียด ๑๐,๕๐๐,๐๐๐ ทางหลวงท้องถิ่น สายทาง ลป.ถ. ๑-๐๐๗๒ กองช่าง

แสงอาทิตย์แบบประกอบในขุดเดียวกัน ตามบัญชีนวัตกรรมไทย โดยสำนักงบประมาณ บ า้นปากบอก - บ า้นแม่งาวใต้ อำ ๓องาว

(All เก One Solar street Light) ฉบับเพิ่มเติม เดือน มิถุนายน ๒๕๖๓ จ งัหวัดสำปาง

พร้อมติดตั้ง รายการนวัตกรรมไทย ลำ ด บัที่ ๑๙ รหัส ๐๗๐๑๐๐๑๘

รวมงบประมาณ (งบจ่ายซาคเงิบสะสม><«๖๔) ๔๗,๙๕๐,๐๐๐ บาท

พ.ค.๒<๕๖๓ พ.ค.๒<๕๖๔

ไตรมาสที ร) ไตรมาสที ๒ ไตรมาสที ๓ ไตรมาสที ๔
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม .ีค. เม.ย. พ.ค.

รวมทังหมค (งบปกต+งฆจ่ายขาคเงินสะสม 10(ะ๖๓+งบจ่ายซาคเงนสะสม 1ร่»4ไอ๔) ๒๑๓,rffo,๐00 บาท



ผด.๐๒

ป ญัขโครงการ/กํจกรรม/งบประมาณ
นผบการดำIบนงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒(เาอ๔

๑.ประเดนยุทธศาสตร์ "การพัฒนาโศรงสร้างพบฐาน"
๑.๔ กลยุทธ์ "การวางผังเมอง"
แผนงาน ๒.๔ "เศหะและยุมชน"

โครงการ/กํจกรรม
รายละเอิยดของ

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

(บาท)

สถานที
ดำ เนินการ

หน่วยงาน

ร บัผิดขอบ

พ.ศ.๒๖๓

ไตรมาสที ๑
ต.ค. พ.ย. ธ.ค

พ.ศ.๒๕๖๔

ไตรมาสที ๒
ม.ค. ก.พ. ม.ค.

ไตรมาสที
เม.ย. พ.ค. น .ิย.

ไตรมาสที ๔
ก.ค. ส.ค. ก.ย

โครงการวางและจัดทำผังเมองรวมจังหวัดลำปาง เพื่อจ่ายเป็นค่าไข้จ่ายดามโครงการวางและจัดทำผังเนิองรวมจังหวัด
ลำ ปาง โดยดำเนินการสัมมนาเขิงปฎิบ้ติการเกี่ยวกับการวางและ
จ ดัทำผังเมืองรวมของจังหวัดลำปางไห้เป็นเนิองน่าอยู่ น่าเทียว
เกิดความเขียวขจี สะอาดและสวยงาม ควบคู่กับการเป็นเมืองเขรานิก
แห่งประเทศไทยไนอนาคตพร้อมทั้งการสืกษาดูงานโดยจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง
ค่าพาหนะ ค่าทีพัก ค่าจัดทำเอกสาร ค่าจัดสถานที่ ค่าโฆษณา
ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม
ประขาสัมพันธ์โห้ประขาซนได้ทราบถึงข้อยูลและเรื่องเกี่ยวกับผังเมืองรวม
จ งัหวัดลำปางและค่าไข้จ่ายอื่นๆ ทีจำ เป็นและเกี่ยวข้อง

๕0,000 อบจ.ลำปาง กองข่าง

๔๔



ผค.๐๒

โม่ญปึโครงการ/กจกรรม/งบประมาณ
นผบการดำเใ}บงาบ องค์การบรหารส่วบจังหวัดลำปาง ประจำจงบประมาณ พ.«.๒<£๖๔

๒.ประเดนยุท0ศาสตร์ ■การอโ^รักโร์ทรัพยากรธรรมชาดนละสิงนวดล้อม'
๒.® กลยุทธ์ ■การสร้างจํดลำบกและความดระหโรักใบการจัดการทรัพยากรธรรมชาดินละสิงแวดล้อม"
นผบงาบ ๒.® ■นผบงาบการดิกษา'

โครงการ/กจกรรม รายละเอยดชองโครงการ/กํจกรรม
งบประมาณ

(บาท)

สถาบที
ดำ เบํบการ

หน่วยงาบ

ร บัผํดชอบ

พ.ค.๒๔๖๓

ไดรมาสที่ ®
ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ไดรมาสที ๒
พ.ค.๒(£๖๔

ไดรมาสที ๓ ไดรมาสที่ ๔
ม.ค. ก.พ. ม.ค. ฌ.ย. พ.ค. ม .ํย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

โครงการโรงเรียนปลอดขยะ ร กัสิงแวดล้อม

(โรงเรียนสีเขียว)

จ ดั1!เกอบรม'นักเรียนตามโครงการโรงเรียนปลอดขยะ

ร กัสิ่งแวดล้อม (โรงเรียบสีเขียว) ใบสถานดิกษาจังหวัดลำปาง
โดยการจัด!!!กอบรมและถ่ายทอดความรู้ด้านการกำจัดขยะ
และลดมลพิ■ษครบวงจร 'ดั้งใบรูปแบบ'ทีองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ดำ เนินการเองหรือร่วมกับหน่วยงาบอื่น

๔๐๐,๐๐๐ อบจ.ลำปาง กองการดิก'ษา

หน่วยงานอื่น
ทีร่วมดำเนินการ

๔๔



NM.ob

บ ญัปึโครงการ/กํจกรรม/งบประมาณ
แผบการดำเปิบงาบ องค์การบรหารส่วบจังหวัคลำปาง ประจำปีงบประมาณ ห.ค.๒(ทว๔

๒.ประเคบยุทธคาสตร์ ■การอบุรักพ์ทรัพยากรธรรมชาตํและสิงนวตล้อม"
๒.๒ กลยุทธ์ ■การอบุรักษ์ การฟ้บTj การเฝ็าระวัง และการฟ้องกับ/รักษาทรัพยากรธรรมชาตนละสิงแวคล้อม"
แผบงาบ ๒.๔ 'แผบงาบเคหะและยุมชบ'

โครงการ/กจกรรม รายละเอยดชองโครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ

(บาท)

ลถาบทึ๋
ดำ เปิบการ

หบ่วยงาบ

ร บัผํตชอบ

พ.ค.๒(ราว๓

ไตรมาลที ร)
ต.ก. พ.ย. ธ.ค.

ไตรมาลที ๒
ม.ค. ก.พ. ม.ค.

พ.ค.๒(ราว๔

ไตรมาลที ๓
เม.ย. พ.ค. ม.ย.

ไตรมาลที ๔
ก.ค. ส.ค. ก.ย.

โครงการบริหารจัดการศูนย์จัดการขยะมูลฝอย
รวมแบบครบวงจร องค์การบริหารส่วนจังหวัด

ลำ ปาง

โครงการแก้ไขปิญหาขยะชุมชนแล!
การขนถ่ายขยะอันตรายไปกำจัด

เพอจ่ายเป็นค่าไข้จ่ายในการบริหารจัดการขยะและกำจัดขยะมูลฝอย
ณ ศูนย์จัดการขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจร ตามโครงการบริหาร
จ ดัการศูนย์จัดการขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจร องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ตั ง้แต่เดือน
ตุลาคม ๒(ราว๓ - ก นัยายน ๒๕๖๔โดยจ่ายตามปริมาณขยะที่
กำ จ ดัจริง ณ ศูนย์จัดการขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจร
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางตามอัตราค่าจ้าง ๔๔(ส)/ตัน

(กองช่าง จ่ายจากเงินอุดหบุนทั่วไป
เพื่อจ่ายเป็นค่าไข้จ่ายไนการรณรงค์แก้ไขป้ญหาขยะชุมชนและการ
ชนส่งขยะอันตรายชององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดลำปาง
ไปกำจัดที่ศูนย์กำจัดขยะอันตรายโดยจ่ายเป็นค่าวัลคุอุปกรณ์
ค่าพาหนะค่าเบี้ยเลี้ยง ค่านํ้ามันเชื้อเพลิง ค่าจ้างเหมาบริการ
ค่าเอกสารเผยแพร่ค่าจัดกิจกรรมรณรงค์ การเสวนา การผเกอบรม

การสัมมนา การดืกษาดูงาน ค่าอาหารกลางวัน ค่านํ้าส์ม
ค่าอาหารว่างและเครื่องดึ๋ม ค่าอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ค่าจ้างเหมา
เครื่องขยายเสิยง เวที่ และค่าไข้จ่ายอื่นๆที่จำเป็น โดยดำเปินการเอง
หริอมูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่น (กองช่าง) จ่ายจากเงินรายได้
- เป็นไปตามพระราชบัญญ้ติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.๒๕๔๐
- เป็นไปตามพระราชบัญญ้ติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย

อำ นาจไห้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒
- เป็นไปตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

(พ.ศ. ๒(ะ๖๑-๒๕๖๕) เพื่มเติม ฉบับที่๕ หน้า ๑๕๐ รายการที่ ๑

๒๐,๐๐๐,๐๐๐ อบจ.ลำปาง กองช่าง

๕๐๐,๐๐๐ อบจ.ลำปาง กองช่าง

(๔๖



นค.๐๒

ใ3ญปึโครงการ/กํจกรรม/งบประมาณ
นผบการดำณํบงาบ องค์การบรหารส่วบจังหวัดลำปาง ประจำจงบประมาณ *1.ศ.๒«๖๔

๒.ประเค์บยุทธคาสตร์ ■การอบุรักษ์ทวัหยากรธรรมชาตนละสิงนวดล้อม"
๒.๒ กลยุทธ์ •การอบุรักษ์ การฟ้บชุเ การฟ้าระวัง นละการฟ้องกัน/รักษาทรัพยากรธรรมชาตินละสิงนวดล้อม'
นผบงาบ ๒.๔ •สร้างความเช้มนชงชองไiมชน'

โครงการ/กิจกรรม รายละเอยดชองโครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ

(บาท)

สถานที
ดำ เบนการ

หน่วยงาน

ร บัผดชอบ

พ.ค.๒๔๖๓

ไตรมาสที ๑ ไดรมาสที ๒
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. 13.ค.

พ.ค.๒๔๖๔

ไตรมาสที ๓
เม.ย. พ.ค. ม.ย.

ไตรมาสที ๔
ก.ค. ส.ค. ก.ย.

โครงการรณรงค์ฟ้องกับลดภาวะโลกร้อน เทีอจ่ายเป็นค่าไซ้จ่ายตามโครงการรณรงค์ฟ้องกับลดสภาวะโลกร้อน
และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ รูปแบบที่องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ลำ ปางดำเนินการเองหรือบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่น จำ นวนเงิน
งบประมาณที่ตั้งไว้ จำ นวน ๔๐๐.๐๐๐ บาท โดยแบ่งค่าไซ้จ่ายออก
เป็น ๒ ส่วน คือ ส่วนที 8> จำ นวนเงินงบบ่ระมาณ ๒๔๐,๐๐๐ บาท
รายละเอียดดังนี้ เทีอจ่ายเป็นค่ารณรงค์ฟ้องกันสภาวะโลกร้อน
โดยทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำบ่าง จะดำเนินการรณรงค์ฟ้องกัน

เกียวกับสภาวะโลกร้อนไห้บ่ระขาซนได้รับทราบ เข้าใจและรับรู้ถึง
ปิญหาที่เกิดขี้นทราบถึงสาเหตุและผลกระทบที่เกิดขึ้น ตลอดจน
แนวทางฟ้องกันและแก้ไขฟ้ญหาเกียวกับภาวะโลกร้อนโดยจ่ายเป็น
ค่าไซ้จ่าย ด งันี้
๑. ค่าไซ้จ่ายไนการจัดงาน จ ดักิจกกรมรณรงค์ จ ดันิทรรศการการเสวนา

การอบรม ส มัมนา

๒. การคืกษาดูงาน ค่าจ้างทำการค้นคว้าวิจัยทางวิขาการอื่นๆ
๓. ค่าจัดทำฟ้ายบ่ระขาสัมพันธ์รณรงค์ฟ้องกันสภาวะโลกร้อน หมอกควัน

ไฟป่า เพี่อจ่ายเป็นค่ายานพาหนะ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจัดสถานที่
ค่าจัดทำเอกสาร ค่าอาหาร เครื่องดื่ม นํ า้ดื่ม ค่าพสังานไฟฟ้า

ค่ากิาขหุงด้ม ค่านํ้ามันเขี้อเพลิงและหล'อลื่น ค่าการแสดง ค่าตอบแทน
วิทยากร ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก ค่าจัดทำเอกสาร แผ่นพับใบบ่ลิว
ค่าของชำร่วย ค่าของขวัญรางวัล ค่าเข่าสถานที่ ค่าฟ้ายบ่ระขาสัมพันธ์
ค่าโฆษณาเผยแพร่ข่าวสาร ค่าจ้างเหมาที่'วไบ่ สติ๊กเกอร์ ค่าจ้างเหมา
ค่าเวที ค่าเครื่องขยายเสียง ค่าจัดทำกระเป๋า

๔๐๐,๐๐๐ อบจ.ลำบ่าง กองข่าง

๔๗



โครงการ/กํจกรรม รายละ๓ยดของโครงการ/กํจกรรม
งบประมาณ

(บาท)

สถานที
คำ เบนการ

หน่วยงาน

ร บัผคชอบ

Ti.n.io£๖๓ พ.ค.b(t๖๔

โตรมาสที ๑ ไตรมาสที Id โตรมาสที ๓ ไตรมาสที ๔
ต.ค. พ.ย. ธ.ค ม.ค. ก.พ. ม.ค. เม.ย. พ.ค. 13.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

โครงการพัฒนาสิงแวดล้อม กำ จ ดัวัขพืขลอยนํ้า
และผักตบชวาดูแลรักษาแหล่งบํ้าธรรมชาติ

ค่าไข้จ่ายใบการศึกษาดูงาน ค่าใข้จ่ายอึ๋นทีจำเป็นและเกี่ยวข้อง
ในการดำเนํนโครงการดังกล่าว

ส่วนที ๒ จำ นวนเงินงบประมาณ ๒(ร:๐,๐๐๐ บาท รายละเอียด ด งันี้
ร). จ ดัซื้อกล้าพัน^ ไม้ดอกไม้ประดับ หญ้าและต้นไม้อื่น ๆ ที่จำ เป็น

โดยจะมอบให้ประชาชนโนชุมชนทีปลูกไปยังหมู่บ้าน/ชุมชน เพื่อเป็น
บ้าชุมชนหมู่บ้านตัวอย่าง หรีอหมู่บ้านนำร่องต่อไป

๒. ค่ารณรงค์ต่อต้านการนำถุงพลาสติก การใข้กล่องโฟมและการ
สนับสนนปรับปรุง ด ดัแปลงสิ่งของทีโข้แล้วไห้กลับมาใข้ใหม่

๓. ค่าใข้จ่ายในการลดปิญหามลพิษทางอากาศ ปีญหาหมอกควันไฟบ้า
จ ดักิจกรรมรณรงค์แก้ไขปีญหามูลฝอยโดยดำเนินการประชาลัมพันธ์
จ ดัเวทีประชาคม การประชุม 5!1กอบรม การจัดทำโครงการ จ ดัทำ
กิจกรรมเพื่อลดปีญหามลพิษอากาศ โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์
ค่าพาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าอาหารและว่างเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนๆ
อุปกรณ์เครื่องเขียน ค่าเอกสารพับ ค่าแผ่นพับใบปลิว บ้ายประชา
ล มัพันธ์ ค่าของรางวัลและค่าใข้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง
(กองช่าง) จ่ายจากเงินรายไต้

- เป็นไปตามพระราชบ้ญญ้ตองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๔๔๐
และกฎกระทรวง พ.ศ. ๒(ร:๔๑ ออกตามความใน พ.ร.บ อบจ.
พ.ศ.๒๔๔๐

- เป็นไปตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

(พ.ศ. ๒(ะ๖๑-๒(ร๖๔) หนัา ๓๐๐ รายการที่ ๑

เพื่อจ่ายเป็นค่าไข้จ่ายตามโครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมกำจัดผักตบชวา
แม่นํ้าสายหลัก แม่วัง แม่จาง แม่ตุ้ย และแหล่งนํ้าธรรมชาติอื่น ๆ
ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องทนเจ้าชองพื้นที่นี้าไหลผ่าน (กองช่าง)
จ่ายจากเงินอุดหนุนที่'วไป
- เป็นไปตามพระราชบ้ญญ้ติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๔๔๐

และกฎกระทรวง พ.ศ. ๒๔๔๑ ออกตามความใน พ.ร.บ. อบจ.
พ.ศ. ๒๔๔๐

๑๐,๐๐๐,๐๐๐ อบจ.ลำปาง กองช่าง

๔๘



โครงการ/กิจกรรม รายละเอยคของโครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ

(บาท)

สถานที
คำ เนิบการ

หน่วยงาน

ร บัฝ็คชอบ

ท.ค.b£๖๓

โครมาสที ๑
ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

โครมาสท ๒

ม.ค. ก.พ. ม.ค.

ท.ค.๒<£๖๔

ไครมาสที ๓
เม.ย. พ.ค. ม.ย.

ใครมาสที ๔
ก.ค. ส.ค. ก.ย.

โครงการรณรงค์ฟ้องกับและแก้ไขปีญหา
ด า้นทรัพยากรธรรมซาติและสิงแวดล้อม

เฟ้นไปตามพระราขกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕(£๒
เฟ้นไปตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

(พ.ศ. ๒<£๖๑-๒<£๖๕) เปลียนแปลงฉบับที่ ๒ หน้า ๔ รายการที่ ๖
เพื่อจ่ายเฟ้นค่ารณรงค์ฟ้องกันและแก้ไขฟ้ญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม โดยองค์กรการบริหารส่วนจังหวัดลำปาง จะดำเนิน
การรณรงค์ฟ้องกันเกยวกับปิญหาสิ่งแวดล้อมให้ประชาขนได้รับทราบ
เข้าใจและรับรัถีงฟ้ญหาที่เกิดขี้น ทราบถึงสาเหตุและผลกระทบที่เกิดขึ้น
ตลอดจนแนวทางฟ้องกันและแก้ไขเกี่ยวกับภาวะโลกร้อน เพื่อจะได้
ร่วมมือในการลดกระแสความร้อนของโลกให้ลดลง โดยจ่ายเฟ้นค่าใข้

จ่ายเกี่ยวกับการจัดงาน จ ดักิจกรรมรณรงค์ การเสวนา การอบรม
ส มัมนา สืกษาดูงาน เพื่อจ่ายเฟ้นค่ายานพาหนะ ค่าวัสดุอุปกรณ์
ค่าสถานที่ ค่าจัดทำเอกสาร แผ่นพับใบปลิว ค่าตอบแทนวิทยากร
ค่าตอยขบแทนอื่นๆ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าพลังงานไฟฟ้า
ก็าขหุงต้ม ค่าของขวัญของรางวัล ค่าจ้างเหมาทั่วไป ค่าจ้างเหมาทำ
การค้นคว้าวิจัยทางวิชาการอื่นๆ และค่าจัดสถานที่ ค่าตอบแทนบริการ
ค่าไข้จ่ายในการกิกษาดูงาน ค่าจ้างเหมากิจกรรม ค่าจัดทำฟ้าย
ประชาสัมพันธ์ ค่าจ้างเหมา ค่าฟ้ายประชาสัมพันธ์ ค่าโฆษณาค่าใข้จ่าย

อื่นๆที่จำเฟ้น (กองช่าง) จ่ายจากเงินรายได้
- เฟ้นไปตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย

อำ นาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕<£๒
- เฟ้นไปตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) หน้า ๓๐๑ รายการที่ ๔

๕๐๐,๐๐๐ อบจ.ลำปาง กองช่าง

๔๙



ผด.๐๒

ป ญั?โครงการ/กิจกรรม/งนประมาณ
แผนการดำเปิบงาบ องค์การบริทารส่วบจังหวัดลำปาง ประจำปิงบประมาณ ท.ค.๒(1:๖๔

๒.ประเด็บยุทธคาสดร์ ■การอบุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม*
๒.๒ กลยุทธ์ ■การอบุรักษ์ การฟ้บrj การเฝืาระวัง และการฟ้องกับรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม*
แผบงาบ ๒.๖. ■การคาสบา ว ฒับธรรม และบับทบาการ*

โครงการ/กิจกรรม รายละเอยดชองโครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ

(บาท)

สถาบที
ดำ เปิบการ

ทบ่วยงาบ

ร บัผิดชอบ

พ.ค.๒๕๖(ท

ไตรมาสที

ด.ค. พ.ย. ธ.ค

พ.ค.๒๕๖๔

ไตรมาสที ๒ ไตรมาสที ๓ ไตรมาสที ๔

ม.ค. ก.พ. ม.ค, เม.ย. พ.ค. ม .ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

โครงการก่อสร้างสาธารณะประโยชน์ทีใช้ร่วมกับ

โครงการก่อสร้างสาธารณะประโยชน์ทีใช้ร่วมกับ

โครงการก่อสร้างสาธารณะประโยชน์ทีใช้ร่วมกับ

โครงการก่อสร้างสาธารณะประโยชน์ทีใช้ร่วมกับ

โครงการก่อสร้างลาบถบบคอบกริตเสริมเหลีก

โดยก่อสร้าง๓รุเผาศพระบบนํ้ามับ พร้อมฐาบ
และหล้งคา รายละเอียดตามแบบแปลบๆ

โดยก่อสร้างเมรุเผาคพระบบนํ้ามับ พร้อมฐาบ
และหลังคา รายละเอียดตามแบบแปลบๆ

โดยก่อสร้างเมรุเผาศพระบบบํ้ามับ พร้อมฐาบ
และหลังคา รายละเอียดตามแบบแปลบๆ

โดยก่อสร้างเมรุเผาศพระบบบํ้ามับ พร้อมฐาบ
และหลังคา รายละเอียดตามแบบแปลบๆ

พร้อมก่อสร้างณาปบกิจลถาบแบบเปิด

(เมรุเผาศพแบบเปิด) จำ บวบ ๑ จุด
และห้องบํ้า จำ บวบ ๑ หลัง
รายละเอียดตามแบบแปลบๆ

๒,๕๐๐,๐๐๐ ทำ การก่อสร้าง ณ บ า้บทุ่งกล้วยใต้ หมู่ที ๑๒ ตำบลบ้าบเออม
อำ ๓อเมิองลำปาง จ งัหวัดลำปาง

๒,๕๐๐,๐๐๐ ทำ การกอสร้าง ณ บ้าบทุ่งม่าบพ้ฒบา หมู่ทํ ๑๑
ตำ บลบ้าบเฟ้า อำ ๓อเมืองลำปาง จ งัหวัดลำปาง

๒,๕๐๐,๐๐๐ ทำ การก่อสร้าง ณ บ้าบแม่ก่ง หมู่ที ๓ ตำ บลบ้าบเฟ้า
อำ เภอเมืองลำปาง จ งัหวัดลำปาง

๑,๐๐๐,๐๐๐

๑,๕๐๐,๐๐๐

ใบเชตตำบลแม่ตีบ โดยทำการก่อสร้าง

ณ บ า้บแม่งาว หมู่ที ๕ ตำ บลแม่ตีบ อำ ๓องาว
จ งัหวัดลำปาง

บ้าบแม่หลง หมูทํ ๑ ตำ บลวังพร้าว อา๓อเกาะคา
จ งัหวัดลำปาง

กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

■>

๕๐



ผค.๐๒

ป ญัปึโครงการ/กํจกรรม/งบประมาณ
นผบการคำณํบงาบ องค์การบรหารส่วบจังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒(«าว๔

๒.ประเดบยุทธศาสตร์ "การอบุวักษ์ทวัทยากรธรรมชาตนละสิงนวดล้อม"
๒.๒ กลยุทธ์ "การอบุวักษ์ การฟ้นrj การเฝ็าระวัง นละการปัองกับวักษาทวัทยากรธรรมขาตนละสิงนวดล้อม"
นผบงาบ ๓.๒ "การเกษตร"

โดรงการ/กํจกรรม รายละเอยดของโศรงการ/กํจกรรม
งบประมาณ

(บาท)

สกาบที
คำ เบํบการ

หบ่วยงาบ

ว บัผดขอบ

ท.ศ.๒£๖๓

ไตรมาสที ๑

ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ไตรมาสที ๒

ม.ค. ก.ท. JJ.fl.

ท.ศ.๒£๖๔

ไตรมาสที ๓

เม.ย. ท.ค. ม .ิย.

ไตรมาสที ๔

ก.ค. ส.ค. ก.ย.

โครงการอบุรักษ์พับธุกรรมพืขอันเบื่องมาจากพระราขดำริ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราขเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราขสุดาฯ
สยามบรมราขกุมารี

ดำ เนินกิจกรรมฐานทรัพยากรท้องถน ณ สำ น กังาน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ต.ศาลา อ.เกาะคา จ.สำปาง

ด งันี้
- จ ดักิจกรรมการปกปีกทรัพยากรท้องถิ่น สำ รวจเก็บรวบรวม

ทรัพยากร ท้องถิ่นการปลูกรักษาทรัพยากรท้องถิ่น ตลอดจน
การอนุรักษ์และใช้ประใยขน์ทรัพยากรท้องถิ่น

- จ ดัทำฐานข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น
- จ ดัทำแผนที่ปกปีกพันธุกรรม สำ รวจขึ้นทะเบียนและจัดทำ

รหัสประจำต้นพืขในเขตพื้นที่ของ อบจ.สำปาง
- สำ รวจเก็บรวบรวมดัวอย่างทรัพยากรกายภาพ ทรัพยากร

ชีวภาพและทรัพยากรวัฒนธรรมและภูมิปีญญาท้องถิ่นพื้นที่
เบีาหมาย บริเวณรัศมิ £๐ กิใลเมตร หรีอในเขตพื้นที่ความ
ร บัผิดขอบของ อบจ.สำปาง

- จ ดัตั้งสวนสาธารณะหรีอ สวนพฤกษศาสตร์ จำ นวน ๑ แห่ง
- สืกษาและพัฒนาพันธุกรรมพขที่สำคัญของท้องถิ่น อย่างนัอย

จำ นวน ๒ ขนิด

- จ ดัตั้งศูนย์ข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น จำ นวน ๑ ศูนย์
(**งบประมาณถัวจ่ายทุกใครงการ**)

๓๐๐,๐๐๐ จ งัหวัดสำปาง สำ น กัปลัด

£๑



มค.๐๒

ป ญัปึโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเปิบงาบ องดํการบรหารส่วบจังหวัคลำปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒<t๖๔

๓.ประเคีบยุทธศาสตร์ ■การพัฒนาสังคม/ยุมชบ และการรักษาศวามสงบเร์ยบร้อย"
๓.» กลยุทธ์ ■การพัฒนาทุณภาพปึวํต เคก สตร์ ศนชรา ผู พ้การและผู้ต้อยโอกาส'
แผนงาน ๒.๓ ■สังคมสงเตราะท"

โครงการ/กิจกรรม รายละเอยตของโครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ

(บาท)

สถานที
ดำ เปิบการ

หน่วยงาน

ร บัผตขอบ

พ.ค.๒๔๖๓

โตรมาสที ๑
ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

โตรมาสที ๒
ม.ค. ก.พ. ม.ค.

พ.ค.๒๔๖๔

โตรมาสที ๓
เม.ย. พ.ค. ป .ิย.

โตรมาสที ๔
ก.ค. ส.ค. ก.ย.

โครงการสังคมสงเคราะห์และเยี่ยมเยือนราษฎร กิจกรรมให้ความข่วยเหลือหรือสงเคราะห์ราษฎร
ใบพื้นที่จังหวัดลำปาง

๑,๐๐๐,0๐0 อบจ.ลำปาง

๑๓ อำ เภอ

สำ น กัปสัด ■>

๔๒



ผด.๐๒

บ ญั?โครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนิบงาบ องค์การบริหารส่วบจังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒(ะ๖๔

ฌ.ประเด็บยุทธศาสตร์ ■การพัฒบาสังคม/ทุมชบ และการรักษาความสงบเรียบร้อย"
๓.๒ กลยุทธ์ ■การสืกษา"
แผบงาบ ๒.® ■การสืกษา^

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ

(บาท)

สถาบที่
ดำ เนิบการ

หน่วยงาบรับผิดขอบ

พ.ศ.๒๔๖๓ พ.ศ.๒๔๖๔

ไตรมาสที่ ๑ ไตรมาสที่ ๒ ไตรมาสที่ ไตรมาสV

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

โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ

โครงการส่งเสริมการศึกษาเด็กและเยาวขน

จ งัหวัดลำปาง

โครงการส่งเสริมกิจกรรมเพื่อเด็กและเยาวชน

โครงการส่งเสริมการศึกษาเพื่อพัฒนา
ศ กัยภาพเด็กและเยาวชนชองจังหวัดลำปาง

โครงการส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชน

จ งัหวัดลำปาง

ค่าไช้จ่ายในการดำเนินโครงการการจัดงาบวันเด็ก

แห่งชาติ ทั ง้ในระดับอำ๓อและระดับจังหวัด
รูปแบบที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดดำเนินการเอง
หริอดำเนิบการร่วมกับหน่วยงาบอืบ

ค่าใช้จ่ายในการดำเนิบโครงการส่งเสริมกิจกรรมเด็ก

และเยาวชนจังหวัดลำปางด้านเทคโนโลยีและ

บวัตกรรม ทั ง้ใบรูปแบบที่องค์การบริหารส่วน
จ งัหวัดดำเนิบการเองหรือร่วมกับหน่วยงาบอื่น
ดำ เนิบการ

ค่าใช้จ่ายใบการดำเนิบโครงการส่งเสริมกิจกรรม

เพื่อเด็กและเยาวชน ด า้นวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
ทั ง้ใบรูปแบบและสิ่งแวดล้อมที่องค์การบริหารส่วน
จ งัหวัดดำเนินการเองหรือร่วมกับหน่วยงานอื่น
ดำ เนินการ

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมการศึกษา

เพื่อพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนของจังหวัด
ลำ ปาง ทั ง้ในรูปแบบที่องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ดำ เนินการเองหรือร่วมกับหน่วยงานอื่นดำเนินการ
ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา การส่งเสริมสนับสนุน
ทั ง้ในรูปแบบที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดดำเนินการ
เองหรือดำเนินการร่วมกับหน่วยงาบอื่น

๒,๐๐๐,DOG

๓๐๐,๐๐๐

๗๐๐,๐๐๐

๔๐๐,๐๐๐

๔๐๐,๐๐๐

สวนสาธารณะ

หนองกระทิง

จ งัหวัดลำปาง

อบจ.ลำปาง /

หน่วยงาบอื่น
ที่ ร่วมการดำเนิบการ

จ งัหวัดลำปาง

อบจ.ลำปาง /

หน่วยงาบอื่น
ที่ ร่วมการดำเนิบการ

อบจ.ลำปาง /

หน่วยงาบอื่น
ที่ ร่วมการดำเนิบการ

จ งัหวัดลำปาง อบจ.ลำปาง /

หน่วยงาบอื่น
ที่ ร่วมการดำเนิบการ

จ งัหวัดลำปาง อบจ.ลำปาง /

หน่วยงาบอื่น
ที่ ร่วมการดำเนิบการ

■>

<-

๔๓



โครงการ/กิจกรรม รายละพียดของโครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ

(บาท)

สถานที
ดำ เนิบการ

หน่วยงานรับรดชอบ

พ.ค.๒(ราอ๓ พ.ศ.๒(ราอ๔

ไตรมาสที ๑ ไตรมาสที ๒ ไตรมาสที ไตรมาสที ๔
ต.ค. พ.ย. ธ.ค ม.ค. ก.พ. ม.ค. เม.ย. พ.ค. ร.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

โครงการอบรมมัคคุเทศก์น้อยคู่ท้องถิ่น ค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมมัคคุเทศก์น้อย องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดลำปาง โดยองค์การส่วนจังหวัด

ลำ ปางดำเนินการเองหรือร่วมกับหน่วยงานอื่น
โครงการอบรมเซิงปฎิ'บต๊การ ค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมเซิงปฏิน้ติการในการ

จ ดัการศึกษาโดยใช้กระบวนการ Active Learning

ให้แก่ประชาขนและบุคคลทีเกี่ยวช้องในการจัดการ
ศึกษาของจังหวัดลำปาง องค์การบริหารส่วนจังหวัด

ดำ เนินการเองหรือดำเนินการร่วมกับหน่วยงานอื่น
โครงการฟ้กอบรมเซิงปฎิษัติการ ด า้นดนตรี
สากลของเด็กและเยาวชนจังหวัดลำปาง

ค่าใช้จ่ายตามโครงการฟ้กอบรมเซิงปฎิบ้ติการ
ด า้นดนตรีสากลของเด็กและเยาวชนจังหวัดลำปาง

เพื่อเพิ่มทักษะและพัฒนาด้กยภาพด้านดนตรี
ให้กับเด็กและเยาวชนจังหวัดลำปาง โดยองค์การ

บริหารส่วนจังหวัดดำเนินการเองหรือดำเนินการ

ร่วมกับหน่วยงานอื่น
โครงการพัฒนาด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ ค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาด้านนวัตกรรม

เทคโนโลยีสารสนเทศ ยุค ๔.๐ ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นจังหวัดลำปางโดยจัดการ!!เกอบรมและ
ถ่ายทอดแลกเปลี่ยนความรู้ด้านนวัตกรรมเทคโนโลยี
และสารสนเทศโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ดำ เนินการเองหรือดำเนินการร่วมกับหน่วยงานอื่น
โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
เด็กและเยาวชนของจังหวัดลำปาง (โตไปไมโกง)

ค่าใช้จ่ายตาม โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
เด็กและเยาวขนของจังหวัดลำปาง (โตไปไม่โกง)
โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดดำเนินการเองหรือ

ดำ เนินการร่วมกับหน่วยงานอื่น
โครงการส่งเสริมการศึกษาเพิ่อการเรียนรัตลอดชีวิต ค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมการศึกษาเพิ่อการเรียนรู้

ตลอดชีวิตโดยจัดการ!!!กอบรมและจัดนิทรรศการ

ทางด้านวิชาการตามอัธยากัยแก่ประขาขนผู้ร่วม
โครงการ โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ดำ เนินการเองหรือดำเนินร่วมกับหน่วยงานอื่น

๓๐๐,0๐0

boo,๐๐๐

๔๐๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

๒๐๐,๐๐๐

๒๐๐,๐๐๐

สถานทจัดโครงการ

สถานทีจัดโครงการ

สถานทีจัดโครงการ

สถานทีจัดโครงการ

สถานทีจัดโครงการ

สถานทีจัดโครงการ

อบจ.ลำปาง /

หน่วยงานอื่น
ทีร่วมการดำเนินการ

อบจ.ลำปาง /

หน่วยงานอื่น
ทีร่วมการดำเนินการ

อบจ.ลำปาง /

หน่วยงานอื่น
ทีร่วมการดำเนินการ

อบจ.ลำปาง /

หน่วยงานอื่น
ที ร่วมการดำเนินการ

อบจ.ลำปาง /

หน่วยงานอื่น
ที ร่วมการดำเนินการ

อบจ.ลำปาง /

หน่วยงานอื่น
ที ร่วมการดำเนินการ

■>

{^๔



โครงการ/กํจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กํจกรรม
งบประมาณ

(บาท)

สถานที
ดำ เใ]นการ

หน่วยงานรับผิดขอบ

พ.ศ.๒(ะ๖๓ พ.ศ.๒๕๖๔

ไตรมาสที ๑ โตรมาสทํ ไตรมาสท ๓ ไตรมาสที ๔
ต.ค. พ.ย. ธ.ค ม.ค. ก.พ. ม.ค. เม.ย. พ.ค. ม .ิย. ก.ค. ส.ค.

๑๒ โครงการส่งเสริมประขาธ๊ปไตยไนสถานสืกษา ค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมประชาธิปไตย

ไนสถานศึกษาจังหวัดลำปางโดยองค์การบริหาร

ส่วนจังหวัดดำเนินการเองหรือดำเนินร่วมกับ

หน่วยงานอื่น

๑๐0,00๐ สถานทจัดโครงการ อบจ.ลำปาง /

หน่วยงานอื่น
ทีร่วมการดำเนินการ

^^ดหโ^นลำนักงๆนเขศทนทีทารศึกพาประถมศึกพาลำปาง เขต a

๑๔

๑๕

โครงการงานมหกรรมริขาการนละศึลปหัตถกรรม

น กัเรืยน ลำ น กังานเขตพนทีการศึกษาประถมศึกษา
ลำ ปาง เขต ๑

โครงการพัฒนาส์อการเรืยนการสอนริขาดนตรื
โรงเรืยนบ้านบ่อห้อ ตำบลบ้านแหง อำ เภองาว

จ งัหวัดลำบ่าง

โครงการบ่รับบ่รุงสนามกึหาโรงเรืยนบ้านปงส'นุก
อำ เภอเมืองลำปาง จ งัหวัดลำปาง

ค่าใช้จ่ายตามโครงการงานมหกรรมริขาการ

และศิลปหัตถกรรมนักเรืยน ลำ น กังานเขตพื้นที
การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต ๑

ค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาส์อการเรืยน
การสอนริซาดนตรื โรงเรืยนบ้านบ่อห้อ

ตำบลบ้านแหง อำเภองาว จ งัหวัดลำบ่าง

ค่าใช้จ่ายตามโครงการปรับปรุงสนามที'พา
โรงเรืยนบ้านปงส'นุก อำ เภอเมืองลำปาง

๓00,000

๕๐๐,๐๐๐

๑,๐๐๐,๐๐๐

สพป.ลป เขต ๑

สพป.ลป เขต ๑ /

โรงเรืยนบ้านบ่อห้อ

สพป.ลป เขต ๑ /

โรงเรืยนบ้านปงลโ^ก

อบจ.ลำปาง /

สพป.ลป เขต ๑

อบจ.ลำปาง /

สพป.ลป เขต ๑

อบจ.ลำปาง /

สพป.ลป เขต ๑

สุพหใ^บลำฆักงานเขพพนทีการศึกพาประถมศึกษาลำปาง เขต ๒
๑๖

๑๗

๑๘

๑๙

๒๐

โครงการมหกรรมความสามารถทางศึลปหัตถกรรม

ริขาการและเทคโนโลยีนักเรืยนระดับเขตพื้นที่
การศึกษา ประจำปี ๒๕๖๔

โครงการพัฒนาส์อการเรืยนการสอบ
โรงเรืยนบ้านท่าผา ตำบลท่าผา อำ๓อเกาะคา

จ งัหวัดลำปาง

โครงการพัฒนาส์อและเทคโนโลยีเทีอการเรืยน
การสอนไนศตวรรษที ๒๑ โรงเรืยนศาลาริทยา
ตำบลศาลา อำเภอเกาะคา จ งัหวัดลำปาง

โครงการพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีเทีอการเรืยน
การสอนไนศตวรรษที ๒๑ โรงเรืยนอโJบาลเกาะคา
ตำบลศาลา อำ๓อเกาะคาจังหวัดลำปาง

โครงการพัฒนาสื่อการเรืยนการสอนริขาดนตรื
สากลโรงเรืยนบ้านนาคต ตำบลป่าดัน อำ๓อแม่ทร

จ งัหวัดลำป่าง

ค่าใช้จ่ายตามโครงการมหกรรมความสามารถ

ทางศึลปหัตถกรรมริขาการและเทคโนโลยี

น กัเรืยนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี ๒๕๖๔
ค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาสื่อการเรืยนการสอน
โรงเรืยนบ้านท่าผา ตำบลท่าผา อำ๓อเกาะคา

จ งัหวัดลำปาง

ค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาสื่อและเทคโนโลยี
เพื่อการเรืยนการสอนในศตวรรษที ๒๑ โรงเรืยนศาลา
ริทยา ตำ บลศาลา อำ ๓อเกาะคา จ งัหวัดลำปาง

ค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาสื่อและเทคโนโลยี
เพื่อการเรืยนการสอนในศตวรรษที ๒๑
โรงเรืยนอ'นุบาลเกาะคา ตำบลศาลา อำ๓อเกาะคา
จ งัหวัดลำปาง

๓๐๐,๐๐๐

๒๐๐,๐๐๐

๒๐๐,๐๐๐

๔๐๐,๐๐๐

สพป.ลป เขต ๒

สพป.ลป เขต ๒ /

โรงเรืยนบ้านท่าผา

สพป.ลป เขต ๒ /

โรงเรืยนศาลาริทยา

สพป.ลป เขต ๒ /

โรงเรืยนอใJบาล

เกาะคา

ค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาสอการเรืยนการสอน

ริขาดนตรืสากล โรงเรืยนบ้านนาคต ตำบลป่าดัน

อำ๓อแม่ทะ จ งัหวัดลำปาง

๔๕,๓๐๐ สพป.ลป เขต ๒ /

โรงเรืยนบ้านนาคต

อบจ.ลำปาง /

สพป.ลป เขต ๒

อบจ.ลำปาง /

สพป.ลป เขต ๒

อบจ.ลำปาง /

สพป.ลป เขต ๒

อบจ.ลำปาง /

สพป.ลป เขต ๒

อบจ.ลำปาง /

สพป.ลป เขต ๒

๕๕



โครงการ/กิจกรรม รายละเอยดของโครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ

(บาท)

สถาบที่
ดำ เนินการ

หน่วยงาบรับผิดขอบ

พ.ศ.๒(ราอ๓ พ.ศ.๒(ราอ๔

ไตรมาสท ๑ ไตรมาสที ๒ ไตรมาสที ๓ ไตรมาสที ๔
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ค. เม.ย. พ.ค. ม .ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

๒๑ ไครงการพัฒนาสอนละเทคโนโลยีเพอการเรียน

การสอนในศตวรรษที ๒๑ โรงเรียนบ้านศาลาสามัคคี
ตำ บลท่าผา อำ ๓อเกาะคา จ งัหวัดลำปาง

๒๒ อุดหนุนสำนักงานเขตพนทีการคีกษาประถมคีกษา
ลำ ปาง เขต ๓

ค่าไข้จ่ายตามโครงการพัฒนาส์อและเทคโนโลยี
เพื่อการเรียนการสอนในศตวรรษที ๒๑
โรงเรียนบ้านศาลาสามัคคี ตำ บลท่าผา อำ ๓อเกาะคา

จ งัหวัดลำปาง

ค่าไข้จ่ายตามโครงการแข่งขันทักษะทางวิขาการ

น กัเรียน "งานคีลปหัตถกรรมนักเรียน" ระดับ

เขตพื้นที่การคีกษา ประจำปี ๒(ร:๖๔

๒๐๐,๐๐๐ สพป.ลป เขต ๒ /

โรงเรียนบ้านศาลา

สามัคคี

อบจ.ลำปาง /

สพป.ลป เขต ๒

๓๐๐,๐๐๐ สพป.ลป เขต ๓ อบจ.ลำปาง /

สพป.ลป เขต ๓

อดหนุนลำนักงานเขตพื้นทีการคีกษามัธยมคีกษา เขต ๓(g
๒๓

๒๔

๒๔

๒๖

๒๗

๒๘

๒๙

โครงการงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม

วิขาการและเทคโนโลยีนักเรียนระดับเขตพื้นที่
การศึกษา ประจำปี ๒(ร๖)๔

โครงการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนวิขาดนตรีสากล
โรงเรียนประขาราชวิทยา ตำ บลบ้านร้อง อำ เภองาว

จ งัหวัดลำปาง

โครงการพัฒนาห้องมัลติมีเดียเพื่อการเรียนรู้
โรงเรียนเกาะคาวิทยาคม ตำ บลเกาะคา จ งัหวัดลำปาง

โครงการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนวิชาดนตรีสากล
โรงเรียนเมืองปานพัฒนวิทย์ ตำ บลหัวเมือง

อำ เภอเมืองปาน จ งัหวัดลำปาง

โครงการพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีเพื่อการเรียน
การสอนในศตวรรษที่ ๒๑ โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม
อำ เภอเสริมงาม จ งัหวัดลำปาง

โครงการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนวิชาดนตรี
สากล โรงเรียนโบ้งหลวงวิทยา ร ขัมัคลาภิเษก

อำ ๓อเมืองลำปาง จ งัหวัดลำปาง

โครงการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนวิชาดนตรี
สากล โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย อำ ๓อเมืองลำปาง
จ งัหวัดลำบ้าง

ค่าไข้จ่ายตามโครงการงานมหกรรมความ

สามารถทางศึลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยี

น กัเรียนระดับ เขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี ๒(ร๖)๔
ค่าไข้จ่ายตามโครงการพัฒนาสื่อการเรียน
การสอนวิชาดนตรีสากลโรงเรียนประชาราชวิทยา

ตำ บลบ้านร้อง อำ ๓องาว จ งัหวัดลำปาง

๓๐๐,๐๐๐

๔๐๐,๐๐๐

ค่าไข้จ่ายตามโครงการพัฒนาห้องมัลติมืเดียเพื่อ
การเรียนรู้โรงเรียนเกาะคาวิทยาคม ตำ บลเกาะคา
จ งัหวัดลำปาง

๒๐๐,๐๐๐

ค่าไข้จ่ายตามโครงการพัฒนาสื่อการเรียนการสอน
วิชาดนตรีสากล โรงเรียนเมืองปานพัฒนวิทย์

ตำ บลหัวเมือง อำ ๓อเมืองบ้าน จ งัหวัดลำปาง

๔๗๐,๗๐๐

ค่าไข้จ่ายตามโครงการพัฒนาสื่อและเทคโนโลยี
เพื่อการเรียนการสอนไนศตวรรษที่ ๒๑ โรงเรียน
เสริมงามวิทยาคม อำ เภอเสริมงาม จ งัหวัดลำปาง

ค่าไข้จ่ายตามโครงการพัฒนาสื่อการเรียน
การสอนวิชาดนตรีสากล โรงเรียนโบ้งหลวงวิทยา

ร ชัมัคลากิเษก อำ เภอเมืองลำปาง จ งัหวัดลำปาง

ค่าไข้จ่ายตามโครงการพัฒนาสื่อการเรียน
การสอนวิชาดนตรีสากล โรงเรียนบุญวาทยีวิทยาลัย
อำ ๓อเมืองลำปาง จ งัหวัดลำปาง

๔๘๐,๐๐๐

๒๐๐,๐๐๐

๑,๐๐๐,๐๐๐

สพม. เขต ๓๔

ลพม. เขต ๓๔

สพม. เขต ๓๔

สพม. เขต ๓๔

สพม. เขต ๓๔

สพม. เขต ๓๔

สพม. เขต ๓๔

อบจ.ลำปาง /

ลพม. เขต ๓๔

อบจ.ลำปาง /

สพม. เขต ๓๔

อบจ.ลำปาง /

ลพม. เขต ๓๔

อบจ.ลำปาง /

สพม. เขต ๓๔

อบจ.ลำบ้าง /

ลพม. เขต ๓๔

อบจ.ลำปาง /

ลพม. เขต ๓๔

อบจ.ลำปาง /

ลพม. เขต ๓๔

■>

■>

๕๖



โครงการ/กิจกรรม รายละเอยดของโครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ

(บาท)

สถานที
ดำ เบนการ

หน่วยงานรับผํดขอบ

พ.ศ.เอ๕๖๓ พ.ศ.๒๕๖๔

ไตรมาสทํ ไตรมาสท ๒ ไตรมาสที ไตรมาสที ๔
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ค. ฌ.ย. พ.ค. ม .ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

อุดหนุนสำนักงานอาซีวสืกษาจังหวัดลำปาง ค่าไข้จ่ายตามไครงการพัฒนาสอการเรียนด้าน

ICT เทีอประสิทธํภาพการเรียนรู้ วิทยาลัยเทคนัค
ลำ ปาง อำ ๓อเมิองลำปาง จ งัหวัดลำปาง

๔๔๙,๔๐๐ สนง. อาขีวสืกษา

จ งัหวัดลำปาง

อบจ.ลำปาง /

สนง.อาชีวสืกษา

จ งัหวัดลำปาง

๕๗



ผด.๐๒

ป ญั?โครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
นผบการดำเนิบงาบ องค์การบริหารส่วบจังหวัดลำปาง ประจำนิงบประมาณ พ.ศ.๒(ราอ๔

๓.ประเดบยุทธศาสตร์ "การพัฌบาลํงคม/ใเมขบ และการรักษาความสงบเริยบร้อย"
๓.๓ กลยุทธ์ "การส่งเสริมกิลปวัฒบธรรม ประเพณ และภูมป็ญญาท้องถิ่บ"
แผบงาบ ๒.๖ "การศาลบา ว ฒับธรรม และนิ'บทบาการ"

โครงการ/กิจกรรม รายละเอยดของโครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ

(บาท)

สถาบที่
ดำ เนิบการ

หปวยงาบ

ร บัผดขอบ

พ.ศ.๒(£๖๓ พ.ศ.๒<£๖๔

ไตรมาสที ๑ ไตรมาสที ๒ ไตรมาสที ๓ ไตรมาสที ๔
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. น .ิค. เม.ย. พ.ค. น .ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

โครงการจัดงานเมืองสังฆเติ๋นรวมใจเทิดไท้องค์ราซับ

โครงส่งเสริมประเพณีสงกรานต์

โครงการส่งเสริมประเพณีลอยกระทง

ค่าไข้จ่ายตามโครงการจัดงานเมืองสังฆเติ๋นรวมใจ
เทิดไท้องค์ราข้น ให้แก่เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และ
ประชาขน ในจังหวัดลำปางทั้งในระดับอำเภอและ
ระดับจังหวัด ทั ง้ในรูปแบบที่องคืการบริหารส่วน
จ งัหวัดดำเนินการเองหรือร่วมกับหน่วยงานอื่น
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมส่งเสริมประเพณี

สงกรานต์ ในระดับอำเภอและระดับจังหวัด

ทั ง้ในรูปแบบที่องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ดำ เนินการเองหรือดำเนินการร่วมกับหน่วยงานอื่น
ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการส่งเสริมประเพณี

ลอยกระทง ในระดับอำเภอและระดับจังหวัด

ทั ง้ในรูปแบบที่องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ดำ เนินการเองหรือดำเนินการร่วมกับหน่วยงานอื่น

โครงการจัดงานพิธี'yชา พิธีส งัเวย และพิธีบวงสรวง
สิ่งศักดี้สิทธึ๋คู่บ้านคู่เมืองนครลำปาง

ค่าใช้จ่ายในการจัดงานพิธี'บูชา พิธีส งัเวย และ
พิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ๋สิทธี้คู่บ้านคู่เมืองนครลำปาง
ทั ง้ในระดับอำเภอและระดับจังหวัด

๓๐๐,๐๐๐ อบจ.ลำปาง/

หน่วยงานอื่น
ที่ ร่วมดำเนินการ

๑,๐๐๐,๐๐๐ อบจ.ลำปาง/

หน่วยงานอื่น
ที่ ร่วมดำเนินการ

๓,๐๐๐,๐๐๐ อบจ.ลำปาง/

หน่วยงานอื่น
ที่ ร่วมดำเนินการ

๑๐๐,๐๐๐ กองการศึกษาฯ

อบจ.ลำปาง/

หน่วยงานอื่น
ที่ ร่วมดำเนินการ

อบจ.ลำปาง/

หน่วยงานอื่น
ที่ ร่วมดำเนินการ

อบจ.ลำปาง/

หน่วยงานอื่น
ที่ ร่วมดำเนินการ

อบจ.ลำปาง/

กองการศึกษาฯ

๕๘



โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ

(บาท)

สถานที่
ดำ เบนการ

หน่วยงาน

ร บัผดขอบ

ท.ศ.!octาอ๓ พ.ศ.๒(รทอ๔

ไตรมาสที่ ๑
ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ไตรมาสที่ ๒
ม.ค. ก.พ. ม .ีค.

ไตรมาสที่ ๓
เม.ย. พ.ค. ม .ีย.

ไตรมาสที่ ๔
ก.ค. ส.ค. ก.ย.

๕ โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ ฟืนฟู สืบสาน
สืลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
ของจังหวัดลำปาง

โครงการส่งเสริมการทำนุบำรุง สืบสาน
พระพทธศาสนา

โครงการจัดงานพิธีงานราขพิธีและงานรัฐพิธี

ค่าไข้จ่ายในการจัดกิจกรรมส่งเสริมและอนุรักษ์
ฟืนฟู สืบสาน สืลปวัฒนธรรม ประเพณีและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น ไท้แก่เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ
และประซาซนจังหวัดลำปาง ทั ง้ไนระดับอำเภอ
และระดับจังหวัด ทั ง้ไนรูปแบบที่องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดดำเนินการเองหรือดำเนินการร่วม

ก บัหน่วยงานอื่น
ค่าไข้จ่ายไนการจัดกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา
เพื่อเป็นการทำนุบำรุงศาสนาและไท้ความรู้แก่เด็ก
เยาวซบและประซาชนไนจังหวัดลำปาง

ได้รับรู้ถึงความอันดีงามไห้คงอยู่สืบต่อไป ทั ง้ไน
รูปแบบที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดดำเนินการ
เอง หรือดำเนินการร่วมกับหน่วยงานอื่น
ดำ เนินการจัดกิจกรรม/โครงการ

งบประมาณ ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท ด งันี้
๑. ว นัคล้ายวันสวรรคต ร.๙ (๑๓ ต.ค.)

๒. ว นัปียมหาราซ (๒๓ ต.ค.)

๓. ว นัซาดิ (๕ ธ.ค.)

๔. ว นัยุทธหัตถึสมเด็จพระนเรศวรมหาราซ (๑๘ ม.ค.)
๕. ว นัระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว

(๓๑ ม.ค.)

๒,๐๐๐,๐๐๐

๓๐๐,๐๐๐

๖๐,๐๐๐

๔๐,๐๐๐

๔๐,๐๐๐

๔๐,๐๐๐

๔๐,๐๐๐

อบจ.ลำปาง/

หน่วยงานอื่น
ที่ ร่วมดำเนินการ

อบจ.ลำปาง/

หน่วยงานอื่น
ที่ ร่วมดำเนินการ

หอประชุม ลป.
หอประชุม ลป.
หอประชุม ลป.

อนุสาวรืย์ๆ
หอประชุม ลป.

อบจ.ลำปาง/

หน่วยงานอื่น
ที่ ร่วมดำเนินการ

อบจ.ลำปาง/

หน่วยงานอื่น
ที่ ร่วมดำเนินการ

ลำ น กัปลัด

สำ น กัปลัด

สำ น กัปลัด

ลำ น กัปลัด

สำ น กัปลัด

■>

๔๙



โกรงการ/กจกรรม รายละเอยดซองโกรงการ/กํจกรรม
งบประมาณ

(บาท)

สถานที
ดำ เปิบการ

หน่วยงาบ

ร บัผดซอบ

ท.ก.๒d^๓

ไตรมาสที ๑
ต.ก. พ.ย. ธ.ก

พ.ก.๒<t๖๔

ไตรมาสที ๒
ม.ก. ก.พ. ม.ก

ไตรมาสที
เม.ย. พ.ก. ป .ิย.

ไตรมาสที ๔
ก.ก. ส.ก. ก.ย

๖. ว นัคล้ายวับสวรรคตสมเด็จพระบเรศวรมหาราซ

(๒๔ เม.ย.)

๗. ว นัเฉลิมพระซนมพรรษาสมเด็จพระบางเจ้า

พระบรมราชินีนาถ (๓ มิ.ย.)

๘. ว นัเฉลิมพระซนมพรรษา ร.๑๐ (๒๘ ก.ค.)

๙. ว นัเฉลิมพระซนมพรรษาสมเด็จพระบรมราซซนนี

พ นัปีหลวง (๑๒ ส.ค.)

๑๐. กิจกรรมรับเสด็จราซวงศ์จักรี

๑๑. กิจกรรมงานรัฐพิธี งานราซพิธี งานรัฐพิธี งานเฉลิม
พระเกียรติราซวงศ์จักรี/วันสำคัญซองซาติที
อบจ.สำปาง ร บัผิดขอบหรีอร่วมกับทุกภาคส่วน

๑๑.โครงการกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ/เทิดทูลสถาบัน
พระมหากษัตริย์ สำ นึกในพระมหากรุณาธิคุณ
เพื่อขับเคลื่อนโครงการ/กิจกรรม ตามนโยบายจังหวัด
และรัฐบาลที่ อบจ.ลำปาง ร บัผิดซอบหรีอร่วมกับ
ทุกภาคส่วน (**งบประมาณถัวจ่ายทุกโครงการ**)

๑๐๐,๐๐๐

๘๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

๖๐,๐๐๐

๕๐๐,๐๐๐

๕๐๐,๐๐๐

๑,๔๐๐,๐๐๐

อนุสาวรีย์ๆ

หอประซุม ลป.

หอประซุม ลป.
หอประชุม ลป.

จ งัหวัดลำปาง

จ งัหวัดลำปาง

จ งัหวัดลำปาง

สำ น กัปลัด

สำ น กัปลัด

สำ น กัปลัด

สำ น กัปลัด

สำ น กัปลัด

สำ น กัปลัด

สำ น กัปลัด

<■

■>

■>

๖๐



ผค.๐๒

บ ญั?โทรงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผบการดำเปิบงาบ องค์การบร7ารส่วบจังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒(ราอ๔

๓.ประเด็บยุทธศาสตร์ "การฟ้ฒบาสังคม/ทุมขบ และการรักษาทวามสงบเร์ยบร้อย"
๓.๔ กลยุทธ์ "การฟ้องกับ การรักษา และการส่งเสรัมสุขภาทอบามัยของประขาขบ"
แผบงาบ ๒.๒ "สาธารณสุข"

โทรงการ/กิจกรรม รายละเอยดของโทรงการ/กิจกรรม
งบประมาณ

(บาท)

สถาบที
ดำ เปิบการ

หบ่วยงาบ

ร บัผํดขอบ

ท.ท.๒£๖๓ ท.ท.๒£๖๔

ไตรมาสที่ ๑ ไตรมาสที่ ๒ ไตรมาสที่ ๓ ไตรมาสที่ ๔
ต.ท. ท.ย. ธ.ท ม.ท. ก.ท. ม.ท. ฌ.ย. ท.ท. ม .ิย. ก.ท. ส.ท. ก.ย.

โครงการบริการทางการแพทย์ฉุกเฉิน
(E.M.S) จ งัหวัดลำปาง

ใครงการฟ้กอบรมการป้องกันโรคติดต่อ

จ่ายเป็นค่าไข้จ่ายใบการดำเนินโครงการบริการทางการแพทย์ฉุกเฉิน
(E.M.S.) จ งัหวัดลำปาง โดยจัดกิจกรรม!!เกอบรมให้ความรู้ด้านการแพทย์ฉุกเฉิน
จ ดักิจกรรมรณรงค์การบริการการแพทย์ฉุกเฉินตามนโยบาย ร ฐับาล/จังหวัด
จ่ายเป็นค่าไข้จ่ายในการดำเนินโครงการ!!!กอบรมการป้องกันโรคติดต่อที่ต้อง
เฝ็าระวังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยจัดกิจกรรม!!!กอบรม/สัมมนา
ให้ความรู้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฎิบ้ตงานด้านสาธารณสุขในจังหวัดลำปาง

£๐๐,๐๐๐ อบจ.ลำปาง สำ น กัปลัด

๒๐๐,๐๐๐ อบจ.ลำปาง สำ น กัปลัด

โครงการงานสาธารณสุข

โครงการป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ

จ่ายเป็นค่าไข้จ่ายในการดำเนินโครงการงานสาธารณสุข
- ส่งเสริม/สนับสนุนการให้ความรู้ในการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคต่างๆ
- จ ดักิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาลักยภาพ อสม. เช่น!!เกอบรม ส มัมนา

จ ดังานด้านสุขภาพของกลุ่มภาคีเครือช่ายสุขภาพ
- จ ดักิจกรรมเกี่ยวข้องกับการ!!!กอบรมสัมมนาการดูแลสุขภาพประซาขน

ที่ประสบป้ญหาด้านสุขภาพ
- จ ดัซื้อวัสดุอุปกรณ์ ว สัดุวิทยาศาสตร์ เวซภัณฑ์ทางการแพทย์ เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา

ผลิตภัณฑ์นํ้ายาต่างๆ และวัสดุอุปกรณ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- \|รณาการร่วมภับหน่วยงานอื่น

£๐๐,๐๐๐ อบจ.ลำปาง สำ น กัปลัด

จ่ายเป็นค่าไข้จ่ายในการดำเนินโครงการป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ
โดยจัด!!!กอบรม จ ดักิจกรรมรณรงค์/ส่งเสริม/สนับสนุน/การให้ความรู้เกี่ยวกับ
โรคไม่ติดต่อ การจัดทำถิ่อประขาสัมพันธ์ คู่มือ แผ่นพับ

๓๐๐,๐๐๐ อบจ.ลำปาง ลำ น กัปลัด

โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ จ่ายเป็นค่าไข้จ่ายไนการดำเนินโครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ
โดยจัด!3กอบรม จ ดักิจกรรมรณรงค์/ส่งเสริม/สนับสมุน/การให้ความรู้เกี่ยวกับ
โรคติดต่อ การจัดทำส์อประขาสัมพันธ์ คู่มือ แผ่นพับ

£๐๐,๐๐๐ อบจ.ลำปาง ลำ น กัปลัด

e

๖๑



โครงการ/กํจกรรม รายละเอยดของโครงการ/กจกรรม
งบประมาณ

(บาท)

สถานที
ดำ เบนการ

หน่วยงาน

ร บัผดชอบ

ท.ค.๒£๖๓

ไตรมาสที ๑
ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ไตรมาสที ๒
33.ค.ม.ค. ก.พ.

พ.ค.๒£๖๔

ไตรมาสที ๓
เม.ย. พ.ค. ม .ํย.

ไตรมาสที ๔
ก.ค. ส.ค. ก.ย.

โครงการส่งเสริมการออกกำลังกาย

โครงการปีบจักรยานเพื่อสุขภาพ

จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมการออกกำลังกาย

โดยจัดกิจกรรมส่งเสริม/สนับสนุนการออกกำลังกายให้ถูกวิธีและใช้เวลาว่าง
ให้เกิดประโยชน์

จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการปีนจักรยานเพื่อสฃภาพ

£00,๐๐๐

๓๐๐,๐๐๐

อบจ.ลำปาง

อบจ.ลำปาง

ลำ น กัปลัด

สำ น กัปลัด

■>

๖๒



ผด.๐!ร)

บ ญั?โครงการ/กํจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเปิบงาบ องค์การบรํหารส่วบจังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒(ะ๖๔

๓.ประเด็บยุทธศาสตร์ ■การพัฒบาสังคม/ชุมชบ และกา'
๓.๔ กลยุทธ์ "การปัองกับ การรักษา และการส่งเสริมสุขภาพอบามัยของประขาขบ"
แผบงาบ ๒.๖ "การคาสบา ว ฒับธรรม และบับทบาการ"

โครงการ/กิจกรรม รายละเอยดของโครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ

(บาท)

สลาบที
ดำ เปิบการ

หน่วยงาบรับผิดขอบ

พ.ศ.๒๔๖๓ พ.ศ.๒๔๖๔

ไตรมาสที ไตรมาสที ๒ ไตรมาสที ๓ ไตรมาสที ๔

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

โครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดใบสถานศึกษา

โครงการจัดการแข่งขันฟุตบอล ๗ คน
อบจ.ลำปางคัพ"

โครงการส่งเสริมและพัฒนากีฬา

โครงการส่งเสริมกิจกรรมการเล่นกีฬา

การออกกำลังกาย

อดหบนสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดลำปาง

ค่าดำเนินโครงการรณรงค์เพื่อป้องกันยาเสพติดใน
สถานศึกษาของโรงเรียบวอแก้ววิทยา โดยจัดการ

ปีกอบรมสัมมนา ท ศันศึกษาดูงาบ
ค่าใช้จ่ายใบการจัดการแข่งขันฟุตบอล ๓1 คน
อบจ.ลำปางคัพ ให้แก่เด็กและเยาวชนผู้สูงอายุ และ
ประชาชนใบจังหวัดลำปางทั้งในระดับอำเภอและระดับ
จ งัหวัด ทั ง้ใบรูปแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ดำ เนินการเองหรือร่วมกับหน่วยงาบอื่น
ค่าใช้จ่ายใบการดำเปิบการส่งเสริมนักกีฬาเข้าร่วมการ

แข่งขับกีฬา การจัดปีกอบรมทักษะกีฬาและการจัดการ

แข่งขับกีฬาแก่เด็ก เยาวชน ประขาขบ และผู้สูงอายุ
ทั ง้ใบระดับอำ๓อและระดับจังหวัด
ค่าใช้จ่ายใบการจัดการส่งเสริมกิจกรรมการเล่นกีฬา

การออกกำลังกาย ทั ง้ใบรูปแบบทีองค์การบริหารส่วน
จ งัหวัดดำเปิบการเองหรือดำเปิบการร่วมกับหน่วยงาบอื่น
ค่าใช้จ่ายใบการจัดการแข่งขับกีฬาเยาวชนและประชาขบ

จ งัหวัดลำปาง โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

อดหบบให้กับสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดลำปาง

๒๑,000

๑,000,000

๑,๐๐0,000

๗,๐๐๐,๐๐๐

๔,๐๐๐,๐๐๐

ร.ร. วอแก้ววิทยา/

สถานที่ดำเปิบการ

อบจ.ลำปาง

อบจ.ลำปาง/หน่วยงาบ

อื่บที่ร่วมดำเปิบการ

อบจ.ลำปาง/หน่วยงาบ

อื่บที่ร่วมดำเปิบการ

อบจ.ลำปาง/

สมาคมกีฬาแห่ง

จ งัหวัดลำปาง

ร.ร.วอแก้ววิทยา

กองการศึกษา

อบจ.ลำปาง/

หน่วยงาบอื่บที่
ร่วมดำเปิบการ

อบจ.ลำปาง/

หน่วยงาบอื่บที่
ร่วมดำเปิบการ

อบจ.ลำปาง/

สมาคมกีฬาแห่ง

จ งัหวัดลำปาง

๖๓



ผด.๐เร

บ ญั?โครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเบนงาบ องค์การบรํหารส่วนจังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒4าอ๔

๓.ประเดนยุทธศาสตร์ "การพัฒนาสังคม/ยุมขน และการรักษาความสงบเรียบร้อย"
๓.4: กลยุทธ์ "การส่งเสรีมความเข้มแขงของประขาขน"
แผนงาน ๒.๓ "สังคมสงเคราะห์"

ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอยดของโครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ

(บาท)

สถานที่
ดำ เป็นการ

หน่วยงาน

ร บัผิดขอบ

พ.ศ.๒๔๖๓ พ.ศ.๒๔๖๔

ไตรมาสที่ ๑ ไตรมาสที่ ๒ ไตรมาสที่ ๓ ไตรมาสที่ ๔

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม .ีค. ฌ.ย. พ.ค. ม .ีย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

(5)

๒

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุจังหวัดลำปาง แกอบรม ส มัมนาให้ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต ๒๖๐,๐๐๐ อบจ.ลำปาง

๑๓ อำ เภอ

อบจ.ลำปาง

๑๓ อำ เภอ

สำ น กัปลัด

สำ น กัปลัด

X

โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำผู้สูงอายุจังหวัดลำปาง รีเกอบรม ส มัมนาให้ความรู้เกี่ยวกับคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ๔๐๐,๐๐๐

๓๐๐,๐๐๐

y

๓ โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคนพิการจังหวัดลำปาง ร )ีกอบรม ส มัมนาให้ความรู้เกี่ยวกับโครงการส่งเสริมและ
พ ฒันาคุณภาพชีวิตคนพิการ

อบจ.ลำปาง สำ น กัปลัด

๔ โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้ด้อยโอกาสจังหวัดลำปาง รีเกอบรม ส มัมนาให้ความรู้เกียวกับโครงการส่งเสริมและ
พ ฒันาคณภาพชีวิตผ้ด้อยโอกาสผ้ยากไร้

๓๐๐,๐๐๐ อบจ.ลำปาง สำ น กัปลัด

๕

๖

โครงการส่งเสริมและพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดลำปาง รีเกอบรม ส มัมนาให้ความรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตบทบาทสตรีจังหวัดลำปาง

๔๐๐,๐๐๐

๔๐๐,๐๐๐

อบจ.ลำปาง

อบจ.ลำปาง

สำ น กัปลัด

สำ น กัปลัดโครงการปีองกันและแก้โขปัญหาการมีเพศสัมพันธ์
ก่อนวัยอันควร การตั้งครรภในวัยรุ่น

รีเกอบรม ส มัมนาให้ความรู้เกี่ยวกับโครงการปีองกันและแก้โข
ปัญหาการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น

ร

๖๔



ผด.ots

ป ญั?โครงการ/กํจกรรม/งบประมาณ
นผบการดำฌิบงาบ องค์การบริหารส่วบจังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒(ร๖๔

๓.ประเดํนยุทธศาสตร์ •การพัฒนาสังคม/ยุมขน และการรักบาความสงบเริยบร้อย*
๓.๔ กลยุทธ์ ■การส่งเสริมความเข้มแข็งของประชาขน*
แผนงาน ๒.๔ •การส่งเสริมความเข้มแข็งของยุมขน*

ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอยดของโครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ

(บาท)
สถานที่ดำเนีนการ

หน่วยงาน

ร บัผดขอบ

พ.ศ.๒๕๖๓ พ.ศ.๒(8๖๔

ไตรมาสที่ ๑ ไตรมาสที่ ๒ ไตรมาสที่ ๓ ไตรมาสที่ ๔
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ค. เม.ย. พ.ค. ม .ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

๑ โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ ลงพื้นที่สำรวจผู้ประกอบการโรงแรม นามัน กิาข
ยาสูบรายโหมโนจังหวัดลำปางและเสริมสร้างความรู้
เกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ของ อบจ.ให้กับผู้ประกอบการ
โรงแรม นํ า้มัน กิาข ยาสูบในจังหวัดลำปาง

๑,๐0๐,๐0๐

๕๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

อบจ.ลำปาง

อบจ.ลำปาง

กองคลัง

กองคลัง

V

๒

๓

๔

๕

โครงการให้บริการรับขำระภาษีและค่าธรรมเนียม

บำ รุง อบจ. นอกสถานที่ตั้งของ อบจ.ลำปาง
เพื่อให้บริการกับประขาขน ผู้ประกอบการโรงแรม
/สถานค้าปลีกนํ้ามันและยาสูบในการขำระภาษี/
ค่าธรรมเนียมให้กับ อบจ.ลำปางและเพื่อให้การ
จ ดัเก็บรายได้/ค่าธรรมเนียมให้เป็นใปตามประมาณ

การหรือเป๋าหมายที่ตั้งไว้
โครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหาร

ส่วนจังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

อบจ.ลำปาง กองแผนและ

งบประมาณ

กองแผนและ

งบประมาณ

โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมเพื่อแก้ไขปีญหา
ในระดับพื้นที่เชิงยุเรณาการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

การส่งเสริมการมีส่วนร่วมเพื่อแก้ไขปีญหา
ในระดับพื้นที่เชิงยุเรณาการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

๒๐๐,๐๐๐ อบจ.ลำปาง V

โครงการสัมมนาเชิงปฎิบํติการกำหนดทิศทาง
การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใบเขต

ลำ ปางจังหวัด

การสัมมนาเชิงปฏิบํติการกำหนดทิศทางการพัฒนา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดลำปาง

๓๐๐,๐๐๐ อบจ.ลำปาง กองแผนและ

งบประมาณ

'ร

ร๖ โครงการป๋องกันและแก้!ขปีญหายาเสพติด ค่าไข้จ่ายในการดำเนีนโครงการป๋องกันและแก้ไขป็ญหายาเสพติด
โดยจัดกิจกรรมวันต่อด้านยาเสพติด กิจกรรมรณรงค์หรือปีกอบรมให้

ความรู้ในการป๋องกันและแก้ไขป็ญหายาเสพติด ประขาขนได้รับความรู้
ในการป๋องกันและแก้!ขปีญหายาเสพติด \jรณาการร่วมกันกับหน่วยงาน
อื่นในการแก้!ขปีญหายาเสพติด

๓๐๐,๐๐๐ อบจ.ลำปาง สำ น กัปลัด <

ฬเ โครงการสานสัมพันธ์สายใยรักของครอบครัว

พ่งใกลยาเสพติด

ค่าไข้จ่ายในการดำเนีนโครงการสานสัมพันธ์สายใยรักของ

ครอบครัวห่างไกลยาเสพติดโดยจัดกิจกรรมที่เกี่ยวเบิ่องกับการสาน

ส มัพันธ์สายใยรักภายในครอบครัว

๓๐๐,๐๐๐ อบจ.ลำปาง สำ น กัปลัด 'ร

๖๕



ที่ โครงการ/กจกใเรม รายละเอยดซองโครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ

สถานที่ดำเนินการ
หน่วยงาน

พ.ค.๒๕๖๓ พ.ค.๒๔๖๔

(บาท) ร บัฝ็ดชอบ ใดรมาสที่ ๑ ใตรมาสที่ ๒ ไตรมาสที่ ๓ ไตรมาสV ๔

ด.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ศ. เม.ย. พ.ค. ม.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

โครงการรณรงค์ปัองกันและแก้!ขปีญหายาเสพติด
(TO BE NUMBER ONE)

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการรณรงค์ป๋องกันและแก้!ขปีญหายาเสพติด
(TO BE NUMBER ONE) โดยจัดกิจกรรมประกวดการแสดงความสามารถ

บนเวทีให้กับเด็กและเยาวชนในสถานสกษาจังหวัดลำปางและคัดเลึอก

เด็กและเยาวชนที่ชนะการประกวดเช้าร่วมการแข่งขันในทุกระดับ

๒๐๐,๐๐๐ สถานสืกษาโนจังหวัดลำปาง ลำ น กัปสัด ■ร

๙ โครงการรณรงค์ป๋องกันและแก้!ขปิญหายาเสพติด
ในเด็กและเยาวชนจังหวัดลำปาง

จ่ายเนินค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการรณรงค์ป๋องกันและแก้!ขป๋ญหา
ยาเสพติดในเด็กและเยาวชนจังหวัดลำปาง โดยจัดประทุม'ฝึกอบรม
ให้ความรู้เกี่ยวกับการป๋องกันและแก้!ขปีญหายาเสพติด

๔๐๐,๐๐๐ สถานสืกษาในจังหวัดลำปาง สำนักปสัด •ร

โครงการอบรมสัมมนาให้ความรู่ดานข้อมูล
ข่าวสารของทางราชการ

จ ดั'ฝึกอบรมเกี่ยวกับ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.๒๔๔๐
ให้กับบุคลากร อบจ.ลำปางและประชาชนทั่วโป หมู่บ้าน/ทุมชนละ ๑ คน

๔๐๐,๐๐๐ ห้องประทุม อบจ.
ลำ ปาง ขัน้ ๑

ลำ น กัปสัด๑๐ < X

โครงการส่งเสริมความเข้มแข้งและยุติความรุนแรง
ในครอบครัว

ฝึกอบรม ส มัมนาให้ความรู้เกี่ยวกับการส่งเสริม
ความเข้มแข้งและยุติความรุนแรงในครอบครัว

๓๐๐,๐๐๐ อบจ.ลำปาง

๑๓ อำ เภอ

ลำ น กัปลัด๑๑

๑!ร) โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ขนาดกว้าง ๑๔.๐๐ เมดร ยาว ๑๐.๐๐ เมดร ๑,๐๐๐,๐๐๐ บ า้นนํ้าโท้งอุดมพร หมู่ที่ ๑๓
ตำ บลบ่อแฮ้ว อำ ๓อเมองลำปาง

จ งัหวัดลำปาง

กองข่าง <

(เนินโครงการที่เกินคักยภาพชององค์กรปกครองส่วนท้องถนอี๋น)
รายละเอียดตามแบบแปลนของ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

<

โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ชนาดกว้าง ๑๔.๐๐ ฌดร ยาว ๑๔.๐๐ เมดร

(เนินโครงการที่เกินศักยภาพชององค์กรปกครองส่วนท้องถนอื่น)
รายละเอียดตามแบบแปลนของ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

๑,๔๐๐,๐๐๐ บ า้นปายะ หมู่ที่ ๑๑
ตำบลบ่อแร้ว อำ๓อเมองลำปาง

จ งัหวัดลำปาง

กองข่าง 'ร

๑๔ โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ชนาดกว้าง ๑๐.๐๐ เมตร ยาว ๒๐.๐๐ ฌดร

(เนินโครรุการที่เกินศักยภาพชององค์กรปกครองส่วนท้องถนอึ่น)
รายละเอียดตามแบบแปลนชอง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

๑,๐๐๐,๐๐๐ ที่ประชาชนใช้ร่วมกันในบริเวณ
ฌาปนสถาน บ า้นอ้อนใต้ หมู่ที่ ๒

ตำ บลบ้านอ้อน อำ ๓องาว

จ งัหวัดลำปาง

กองข่าง

๑๔ โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ชนาดกว้าง ๒.๐๐ เมตร ยาว ๓๐.๐๐ เมตร

รายละเอียดตามแบบแปลนชอง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

๒,๐๐๐,๐๐๐ บ า้นบ่อแร้ว หมู่ที่ ๒
ตำบลบ่อแร้ว อำ๓อเมองลำปาง

จ งัหวัดลำปาง

กองข่าง < 'ร
เ^

๑๖ โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ชนาดกว้าง ๘.๐๐ ฌตร ยาว ๑๖.๐๐ เมตร

(เนินโครงการที่เกินศักยภาพชององค์กรปกครองส่วนท้องถนอึ๋น)
รายละเอียดตามแบบแปลนชอง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

๑,๐๐๐,๐๐๐ บ า้นบํ้าโท้ง หมู่ที่ ๔
ตำ บลปอแร้ว อำ๓อเมองลำปาง

จ งัหวัดลำปาง

กองข่าง

๖๖



โครงการ/กํจกรรม รายละเอยดของโครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ

(บาท)
สลาบที๋ดำเนิบการ

หน่วยงาบ

?บฝ็คขอบ

พ.fl.teiาอ๓ พ.ค.te(t๖๔

โตรมาสที ไตรมาสที ๒ ไตรมาสที ๓ ไตรมาสที ๔

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ค. เม.ย. พ.ค. น .ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

๑๗ โครงการก่อสร้างหลังคาคุมลาบอเบกประสงค์

๑๘ โครงการก่อสร้างลาบอเบกประสงค์

๑๙ โครงการส่งเสริมการนิส่วบร่วมของประชาขบ

loo โครงการUกอบรมส่งเสริมและพัฒบา

ประชาธิปไตย

๒๑ โครงการจัดงาบวับท้องถิ่บไทย

๒๒ โครงการตามรอยพระยุคลบาท
"ศาสตร์ของพระราชา" ระดับอำ๓อ

จ งัหวัดลำปาง

ขบาดกว้าง ๒๐.๐๐ เมตร ยาว ๓๐.๐๐ เมตร

(เนิบโครงการทีเกิบดักยภาพขององค์กรปกครองส่วบท้องถบอึ๋บ)
รายละเอียดตามแบบแปลบของ

องค์การบริหารส่วบจังหวัดลำปาง

ขบาดกว้าง ๘.๐๐ เมตร ยาว ๑๖.๐๐ เมตร

(เนิบโครงการทีเกินดักยภาพขององค์กรปกครองส่วบท้องถบอื่บ)
รายละเอียดตามแบบแปลบของ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

จ ดัประชุม จ ดัTIกอบรมลัมมบาและดักษาดูงาน ผู บ้ำ ท้องถบและ
ประชาชนทั่วไป จำ บวบ ๑๓ อำ ๓อ

๒,๐๐๐,0๐๐

®>,๐๐๐,๐๐๐

จ ดัโ!เกอบรม/ประชุม/บรรยายให้ความรู้
ก บัประชาชน จ งัหวัดลำปาง

จำ บวน ๑๓ อำ เภอ

๑. จ ดัพิธีถวายราชสักการะฯ จำ นวน ๙๐,๐๐๐ บาท
๒. จ ดันิทรรศการ จำ นวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท

๓. จ ดัเวที สถานที่ จำ นวน ๓๐,๐๐๐ บาท
๔. จ ดักิจกรรมบำเพิญสาธารณประโยชน์ จำ นวน ๔๐,๐๐๐ บาท
๔. จ ดักิจกรรมเดินรณรงค์ จำ นวน ๔๐,๐๐๐ บาท

๒,๐๐๐,๐๐๐

๔๐๐,๐๐๐

๓๐๐,๐๐๐

ว ดับ้านป่ากล้วย หมู่ที ๔
ตำ บลปงแสบทอง

อำ ๓อเนิองลำปาง จ งัหวัดลำปาง

บ า้บบํ้าโท้ง หมู่ที ๔
ตำ บลบ่อแร้ว อำ เภอเนิองลำบ่าง

จ งัหวัดลำปาง

อบจ.ลำปาง

พึ บ้ที่ จ.ลำปาง
อบจ.ลำปาง

พื น้ที่ จ.ลำปาง

อบจ.ลำปาง

กองช่าง

กองช่าง

๑. ค ดัเลีอกกลุ่มและพื้นที่เปัาหมายระดับอำ๓อ/ตำบล
๒. จ ดัเวทีประชาคมขับเคลื่อนการพัฒนาบูรณาการแบบประชารัฐ

จำ นวน ๓ ครั้งตามแบวทาง
ครั้งที่ ๑ ร บัทราบปีญหา ร่วมวิเคราะห์และ
ด บัหาความต้องการของประชาชน

ครั้งที่ ๒ ถ่ายทอดแนวความดัด
"ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยน" เพื่อยกระดับคุณภาพ
ช วีิตของประชาชนและเสริมสร้างความเข้มแข็งของท้องลื่น
ครั้งที่ ๓ ดักษาดูงานพื้นที่ต้นแบบ
การประยกตํไข้ศาสตร์ของพระราชา

๔,๔๐๐,๐๐๐

กองกิจการสภา

กองกิจการสภา

กองกิจการสภา

อบจ.ลำปาง

พื น้ที่ จ.ลำปาง
กองกิจการสภา

๖๗



บ ญั?โครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
นผบการคำเปิบงาบ องค์การบรํทารส่วบจังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ ห.ศ.๒(ร:๖๔

๔.ประเค์บยุทธศาสตร์ "การหัฒบาเศรษฐกิจ*
๔.๑ กลยุทธ์ "การส่งเสร์มอาจํพและเหมรายได้ให้แก่ประชาขบ"

ผด.๐!!)

ห.ศ.!ร๔๖๓ ห.ศ.tect๖๔

y{ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดชองโครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ

(บาท)

สถาบท

คำ เปิบการ
หน่วยงาบรับรดชอบ ใตรมาสที่ ๑ ใตรมาสที่ ๒ ใตรมาสที่ ๓ ใตรมาสที่ ๔

ต.ศ. ห.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.ห. ม .ืค. เม.ย. ห.ค. £|.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

โครงการ'ฝืกอบรมการทำพรมเช็ดเท้าแฟบชี ๔๐-๖๐คน/กลุ่มเป๋าหมายสามารถนำความรู้
ใปประกอบอาชีพเที่มรายใด่'อย่างยั่งยืบ / ที่งตบเองใต้

อำ ๓อแม่ทะ

จ งัหวัดลำปาง

กองแผนและงบประมาณ๑ ๑๐๐,๐๐๐ V

เอ โครงการปีกอบรบการแปรรูปผลผลิตจากใบเหมี๋ยง ๔๐-๖๐คบ/กลุ่มเป๋าหมายสามารถนำความรู้
ใปประกอบอาชีพเพิ่มรายใต้อย่างยั่งยืบ / พิ่งตบเองใต้

อำ ๓อเมืองปาน

จ งัหวัดลำปาง

กองแผนและงบประมาณ ร
๑๐๐,๐๐๐ V

โครงการปีกอบรมพัฒบาอาชีพการทำกระเป๋าผ้า

เยีบมือ (งาบควิลทํ)

๔๐-๖๐คน/กลุ่มเป๋าหมายสามารถนำความรู้
ใปประกอบอาชีพเพิ่มรายใต้อย่างยั่งยืน / พิ่งตนเองใต้

กองแผนและงบประมาณ๓ ๑๐๐,๐๐๐ อาเภอเกาะคา

จ งัหวัดลำปาง

โครงการปีกอบรมพัฒบาอาชีพการทำกระเป๋าผ้า

เย็บมือ (งาบควิลทํ)

๔๐-๖๐คน/กลุ่มเป๋าหมายสามารถนำความรู้
ใปประกอบอาชีพเพิ่มรายใต้อย่างยั่งยืน / พิ่งตบเองใต้

อำ ๓อแจ้ห่ม

จ งัหวัดลำปาง

กองแผนและงบประมาณ y ร
<L ๑๐๐,๐๐๐ K

โครงการปีกอบรมส่งเสริมอาชีพด้าบการจักสาบ ๔๐-๖๐คบ/กลุ่มเป๋าหมายสามารถนำความรู้
ใปประกอบอาชีพเพิ่มรายใต้อย่างยั่งยืน / พิ่งตบเองใต้

อำ ๓อเมืองปาน

จ งัหวัดลำปาง

กองแผนและงบประมาณ y

<L ๑๐๐,๐๐๐ k

โครงการปีกอบรมพัฒบาทักษะอาชีพงาบปีมือและ

งาบประดิษธ์ชองที่ระลิก
๔๐-๖๐คบ/กลุ่มเป๋าหมายสามารถนำความรู้
ใปประกอบอาชีพเสริมใต้ / เพิ่มรายใต้อย่างยั่งยืน

อำ ๓องาว

จ งัหวัดลำปาง

กองแผนและงบประมาณ
y ■ร

๖ ๑๐๐,๐๐๐

๗ โครงการปีกอบรมพัฒบาทักษะอาชีพโคมศรีล้าบบา ๔๐-๖๐คบ/กลุ่มเป๋าหมายสามารถนำความรู้
ใปประกอบอาชีพเสริมใต้ / เพิ่มรายใต้อย่างยั่งยืน

อำ ๓อเมืองลำปาง

จ งัหวัดลำปาง

กองแผนและงบประมาณ
y

๑๐๐,๐๐๐ K

โครงการปีกอบรมพัฒบาทักษะอาชีพการพัฒบา

ผลิตภัณท์จากดิบใทย

๔๐-๖๐คบ/กลุ่มเป๋าหมายสามารถนำความรู้
ใปประกอบอาชีพเสริมใต้ / เพิ่มรายใต้อย่างยั่งยืน

อำ ๓อเมืองลำปาง

จ งัหวัดลำปาง

กองแผนและงบประมาณ y

d ๑๐๐,๐๐๐ k

๙ โครงการปีกอบรมพัฒบาทักษะอาชีพงาบปีมือและ

งาบประดิษธ์ชองที่ระลิกตกแต่งจากผ้าทอ
๔๐-๖๐คน/กลุ่มเป๋าหมายสามารถนำความรู้
ใปประกอบอาชีพเสริมใต้ / เพิ่มรายใต้อย่างยั่งยืน

อำ เภอเถิบ

จ งัหวัดลำปาง

กองแผนและงบประมาณ y

๑๐๐,๐๐๐ k

โครงการประชาล้มพับธ์ให้ความรู้เรื่องต่าง ๆ ให้แก่
เครือข่ายกลุ่มอาชีพๆ

|£)๔๕ กลุ่ม ประชาล้มพันธ์ข่าวสารต่าง ๆ อบจ.ลำปาง กองแผนและงบประมาณ๑๐

๖๘



โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ

(บาท)

สถานที่
ดำ เนินการ

หน่วยงานรับผิดขอบ

พ.ศ.๒๕๖๓ พ.ศ.๒๕๖๔

ไตรมาสที่ ๑ ไตรมาสที่ ๒ ไตรมาสที่ ๓ ไตรมาสที่ ๔

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

๑๒

โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาอีพกลุ่มเครือข่าย
อาอีพ อบจ.ลำปาง

โครงการจัดงาน "ลำปางเขรามีกแฟร์ ครั้งที่ ๓๓"

กลุ่มเครือข่ายอาอีพฯ สามารถพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ /
ต่อยอดได้ดีฃึ้บและพึ่งตนเองได้

โครงการจัดงาน "Ceramic World Class"

กลุ่มเครือข่ายอาอีพๆ / กลุ่มเป๋าหมายมีข่องทางโนการ
จำ หน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ / เพิ่มรายได้ที่งขณะ
จ ดังานและในอนาคต

ประซาซนเข้าซม ๕,๐๐๐ - ๑๐,๐๐๐ คน/กลุ่มอาอีพ
๕ - ๑๐ กลุ่ม/เพิ่มซ่องทางการตลาดกลุ่มอาอีพๆ/
เพิ่มรายได้

(ร)(^ โครงการส่งเสริมการขับเคลื่อนกิจกรรมทางเศรบฐกิจ
และการท่องเที่ยวจังหวัดลำปาง

กระตุ้นเศรษฐกิจจังหวัดลำปางให้เกิดการหมุนเวียน
สามารถขยายซ่องทางการตลาด/ประซาซนและ

กลุ่มอาอีพมีรายได้และพึ่งตนเองได้
(ร)(ร! โครงการส่งเสริมการตลาดสินค้าห้ตถอุตสาหกรรม

ที่ผลิตโนจังหวัดลำปาง
ผู ป้ระกอบอาอีพสินค้าหัตถอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง
สามารถพัฒนาเพิ่มรายได้ สร้างเศรษฐกิจในชุมซน
ให้ยั่งยน

๑๖

๑๗

โครงการจัดงาน "Lampang Industrail Fair"

ค่าจ้างที่ปรืกษาเพิ่อสืกษาวิจัย ประเมินผลหรือพัฒนา
ระบบต่างๆขึ๋งมิโซ่จัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ ที่ ดิน
และสิงก่อสร้าง

กลุ่มเครือข่ายอาอีพๆ จำ นวน ๑๐ - ๒๐ กลุ่ม และ
ประซาซนผู้เข้าร่วมงาน จำ นวน ๕,๐๐๐ - ๑๐,๐๐๐ คน
กลุ่มเครือข่ายอาขีพฯ และประซาซนจังหวัดลำปาง
ได้รับการพัฒนา / ส่งเสริม / ปรับปรุง
ทุกกระบวนการตลาด

๙๐๐,๐๐๐

๑,๐๐๐,๐๐๐

๑,๐๐๐,๐๐๐

๑,๐๐๐,๐๐๐

๑,๐๐๐,๐๐๐

๒๐๐,๐๐๐

จ งัหวัดลำปาง

ห า้งไทวัสดุ สาขาลำปาง
จ งัหวัดลำปาง

กองแผนและงบประมาณ

กองแผนและงบประมาณ

ศูนย์การค้าเขนทร้ล
พลาซ่าลำปาง

หน่วยงานกำหนด

กองแผนและงบประมาณ

กองแผนและงบประมาณ

ห า้งไทวัสดุ สาขาลำปาง
จ งัหวัดลำปาง

กองแผนและงบประมาณ

ศูนย์การค้าเข็นทรัล
พลาซ่าลำปาง

จ งัหวัดลำปาง

อบจ.ลำปาง

กองแผนและงบประมาณ

กองแผนและงบประมาณ

■>

■>

๖๙



ผด.๐๒

บ ญั?โดรงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
นผบการดำเนิบงาบ องค์การบริหารส่วบจังหวัดล่าปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ด.๒๕๖๔

๔.ประเดํบยุทซดาสตร์ "การพฒบาเดรษฐกิจ"
๔.๒ กลยุทธ์ "การส่งเสริมการตลาดและการใช้สิบด้าท้องถํ่บ"
แผบงาบ ๓.๒ "การเกษตร"

ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอยดของโครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ

(บาท)

สลาบที่
ดำ เนิบการ

หน่วยงาบรับผิดขอบ

พ.ค.๒๕๖๓ พ.ด.๒๕๖๔

ไตรมาสที่ ๑ ใตรมาสที่ ๒ ใตรมาสที่ ๓ ใตรมาสที่ ๔

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

๑ โครงการส่งเสริมและพัฒบาอาขพการเกษตร เกษตรกรผู้สบใจ จำ บวบ ๕๐๐ คบ / เกษตรกรนำ
ความรู้ทึ๋โค้รับไปปฎิบ้ติอย่างถูกต้อง / สร้างรายไค้
ให้กับตบเอง ครอบครัว ขุมขบ เกิดความมั่งคง มั ง่คั่ง
และยั่งยีบ

๕๐๐,๐๐๐ อบจ.ล่าปาง

๑๓ อำ ๓อใบจังหวัด

ล่าปาง

กองแผบและงบประมาณ

—

ร

๒ โครงการส่งเสริมอาชีพเกษตรกรผลิตสิบค้า

เกษตรปลอดภัย จ งัหวัดล่าปาง

เกษตรกรผู้สบใจ จำ บวบ ๕๐๐ คบ/เกษตรกรมีความ!
ค า้บการผลิตสิบค้าเกษตรให้มีความปลอดภัยจาก

สารเคมี

๑,๐๐๐,๐๐๐ พื บ้ที่ ๑๓ อำ ๓อใบ
จ งัหวัดลำปาง

กองแผบและงบประมาณ y

๓ โครงการส่งเสริมพัฒบาอาชีพการปลูกโผ่ เกษตรกรผู้สบใจ จำ บวบ ๕๐๐ คบ / เกษตรกรโต้รับ
ความร้ใบการปลูกไผ่อย่างเหมาะลม และปีบฟู
สภาพแวดล้อม

๕๐๐,๐๐๐ พื๋บที่ อ.เมีองล่าปาง,อ.งาว
อ.วังเหนิอ,อ.เลิบ,อ.แจ้ห่ม

พื บ้ที่ ๑๓ อำ เภอใบ
จ งัหวัดล่าปาง

กองแผบและงบประมาณ

-

y

ร^ โครงการส่งเสริมสิบค้าเกษตรจังหวัดล่าปาง เกษตรกร / พ่อค้า แม่ค้า และประขาขบทัวไป

เช้าร่วมงาบ ๕,๐๐๐ คบ/ประขาล้มพับธ์สิบค้าเกษตร

ของลำปางให้เป็บที่รู้จัก

๓๐๐,๐๐๐ กองแผบและงบประมาณ ^—

๗๐



ผด.oId

ป ญัปึโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำฒํบงาบ องค์การบรหารส่วนจังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ค.๒4:๖๔

๔.ประเดนยุทซคาคตร์ ■การพัฒนาเครบฐกิจ'
๔.๓ กลยุทธ์ ■การส่งเสริมการท่องเทียว"
แผนงาน ๒.๖. ■การคาสนา ว ฒันธรรม และนันทนาการ'

งบประมาณ

(บาท)

หน่วยงาน

ร บัผิดชอบ

พ.ศ.๒๕๖๓ พ.ค.๒๕๖๔

ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอยดฃองโครงการ/กิจกรรม
สถานท

ใตรมาสที ๑ ใตรมาสที ๒ ใตรมาสที รก ใตรมาสที ๔
ดาเบนการ

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ค. ฌ.ย. พ.ค. ม.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

โครงการจัดทำหนังสือคู่มือท่องเทียวจังหวัดลำปาง จ ดัทำหนังสือคู่มือท่องเทียวจังหวัดลำปาง เป็นภาบาไทยและ
ภาษาอังกฤบ

๕๐๐,๐๐๐ อบจ.ลำปาง สำนักปลัด๑

โครงการจัดทำแผ่นพับแนะนำแหล่งท่องเทียว
จ งัหวัดลำปาง

จ ดัทำแผ่นพับแนะนำแหล่งท่องเทียวในจังหวัดลำปาง ๒๐๐,๐๐๐ อบจ.ลำปาง สำนักปลัด๒ y

โครงการจัดทำวดิทัศน์แบะนำแหล่งท่องเทียว
จ งัหวัดลำปาง

จ ดัทำวีดิทัศน์แสดงภาพเกียวกับสลานทีท่องเทียวทีสำคัญและ
โดดเด่นทีง ๑๓ อำเภอของจังหวัดลำปาง

๕๐๐,๐๐๐ อบจ.ลำปาง สำนักปลัด๓

โครงการส่งเสริมการท่องเทียวจังหวัดลำปาง
"เทศทาลพอกเสี้ยวบานบ้านป่าเหมี้ยง"

จ ดังาน "เทศกาลดอกเสี้ยวบานบ้านป่าเหมี้ยง" ประจำปี ๒4๖๔
ในขุมขนบ้านป่าเหมี้ยง หมู่ที ๓/ ต.แจ้ซ้อน อ.เมืองป่าน จ.ลำป่าง
ร่วมกับ อบต.แจ้ซ้อน

บ า้นป่าเหมี้ยง
หมู่ที ๓/ ต.แจ้ซ้อน

อ.เมืองปาน

จ.ลำปาง

สำนักปลัด เ^ 'ร
๓๐๐,๐๐๐

โครงการส่งเสริมการท่องเทียวจังหวัดลำปาง
"แสง สิ เสิยงสะพานโยง เมืองง้าวเงิน"

จ ดังาน "แสง สิ เสียง สะพานโยงเมืองง้าวเงิน" อ.งาว จ.ลำปาง

ร่วมกับสมาคมท่องเทียวอำ๓องาว จ งัหวัดลำปาง

บริเวณสะพานโยง

ท งีสองฝืงเทศบาล
ตำบลหลวงเหนือ

และหลวงใต้ อ.งาว

จ.ลำปาง

สำนักปลัด(t ๓๐๐,๐๐๐

โครงการส่งเสริมการท่องเทียวจังหวัดลำปาง
"วง เทียว กินฟินทิเน ทีเมืองปาน"

จ ดักิจกรรมส่งเสริมการท่องเทียวอำเภอเมืองปาน จ งัหวัดลำปาง
- กิจกรรมวง Fun Run

- กิจกรรมวง Trail

๒,๐๐๐,๐๐๐ ในเขตพี้นที
อำ๓อเมืองปาน

จ งัหวัดลำปาง

ส่านักปลัด๖ < y

๗ โครงการส่งเสริมการท่องเทียวจังหวัดลำปาง

"แม่แจ่ม แจ่มแต้หนา"

จ ดังาน "แม่เจ่ม แจ่มแต้หนา' บ้านแม่แจ่ม หมู่ที ๑ ต.แจ้ซ้อน
อ.เมืองปาน จ.ลำปาง

บ้านแม่แจ่ม

หมู่ที ๑ ต.แจ้ซ้อน
อ.เมืองปาน

จ.ลำปาง

สำนักปลัด๓๐๐,๐๐๐ y

๗๑



โครงการ/กํจกรรม รายละ10ยดของโครงการ/กํจกรรม
งบประมาณ

(บาท)

สถานที
คำ ณินการ

พ.ค.!ร)(£๖๓
หน่วยงาบ

ร บัธคขอบ
โตรมาสที ®

ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

โตรมาสที te

ม.ค. ก.พ. ม.ค.

พ.ศ.๖(£๖๔

โตรมาสที ๓

เม.ย. พ.ค. ม .ิย.

ไตรมาสที ๔

ก.ค. ส.ค. ก.ย.

โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเทียวของ
จ งัหวัดลำปาง

โครงการสัมมนาเชิงปฎิบ้ติการ "ส์อมวลขนกับการ
ส่งเสริมการท่องเทียวเทีอพัฒนาท้องถิ่นจังหวัดลำปาง'

จ ดังาน/กิจกรรมส่งเสริมการท่องเทียวจังหวัดลำปาง
ทั ง้ ๑๓ อำ ๓อ โดยจัดกิจกรรมร่วมกับจังหวัดลำปาง
สมาคมท่องเทียว หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกขนเทีอไห้ประขาขน
หริอนักท่องเทียวรู้จักและเดินทางมาท่องเทียวในจังหวัดลำปาง
โดยจ่ายเป็นค่าจัดประชุม/อบรม/สัมมนา/ การจัดกิจกรรม
ส่งเสริมการท่องเทียวของจังหวัด/อำเภอ ค่าจัดท้าส์อ
ประขาสัมพันธ์ทุกรูปแบบ

๑,00๐,0๐๐ ในเขดพนทีทั้ง ๑๓
อำ ๓อของจังหวัด

ลำ ปาง

ลำ น กัปสัด

จ ดัอบรม ส มัมนา หริอจัดกิจกรรมให้ความรู้แก่ส์อมวลขนและ
ประขาขนจังหวัดลำปาง

๒๐๐,๐๐๐ ห้องประชุม
อบจ.ลำปาง ขัน้ ๑

หริอห้องประชุม
โรงแรมในเขต

อ.เมิองลำปาง

ลำ น กัปสัด

๗!อ



ผด.๐๒

บ ญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
นผบการดำเบนงาบ องค์การบริหารส่วบจังหวัดลำปาง ประจำปิงบประมาณ ห.ศ.๒(เ:๖๔

๔.ประเด์บยุทธศาสตร์ "การบริหารและหัตเบาองค์กร"
๔.® กลยุทธ์ "การบริหารและหัตเบาองค์กร"
แผบงาบ ๒.® "การสืกษา"

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ

(บาท)

สถาบที
ดำ เบบการ

หน่วยงาบ

ร บัผํดขอบ

พ.ค.๒๔๖๓

ไตรมาสที ®
ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ไตรมาสที ๒
ม.ค. ก.พ. ม.ค.

พ.ค.๒๔๖๔

ไตรมาสที ๓

เม.ย. พ.ค. ม .ิย.

ไตรมาสที ๔
ก.ค. ส.ค. ก.ย.

โครงการตอบป็ญหาลาราบุกรมไทย ค่าไข้จ่ายตามโครงการตอบสาราบุกรมไทยสำหรับเดก
และเยาวขนในจังหวัดสำปางโดยทีองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดลำปางดำเนินการเองหริอร่วมกับหน่วยงาน

อื่นดำเนิบการ

สถานทจัดโครงการ กองการสืกบา

๗๓



สรุปบัญ?ครุภัณฑ์สำหรับvflม่ได้ดำเปิบการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเปินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒<t๖๔

องค์การบรหารส่วนจังหวัดสำปาง

ยุทธศาสตร์/แผนงาบ จำ บวบโครงการ

ที่ดำ เปิบงาบ
คิดเป็บร้อยละ

ของโครงการทั้งหมด จำ บวบงบประมาณ
คิดเป็บร้อยละ

ของงบประมาณทั้งหมด
ครุภัณฑ์สำนักงาน ๓๒ ๓๔.๐๔ ๑,๐๘๙,๖๔๐ ๐.®๒

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ๓๒ ๓๔.๐๔ ๑,๙๘๐,๔๐๐ ๐.๒๒

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ๑ ®.๐๖ ๒๗,๗๐๐ ๐.๐๐

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ๒ ๒.®๓ ๑®๒,๔๐๐ ๐.๐®

ครุภัณฑ์โรงงาน ®® ®®.๗๐ ๒๒๓,๗๐๑ ๐.๐๒

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ๗ ๗.๔๔ ๓,๒๗๘,๐๐๐ ๐.๓๖

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ๓ ๓.®๙ ๒๔,๔๔๐ ๐.๐๐

ครุภัณฑ์เกษตร ๔ ๔.๒๖ ๒๑๔,๖๐๐ ๐.๐๒

ครุภัณฑ์อืน ๒ ๒.®๓ ๘๐๔,๐๐๐ ๐.๐๙

รวม ๙๔ ®๐๐.๐๐ ๗,๗๔๘,๐๐๑ ๐.๘๖

๗๔



ส'^ปบัญflflชุภัณท์สำหรับทึ๋นJใด้ดำIบนการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ค.๒๕๖๔

องค์การบรํหารส่วนจังหวัดสำปาง

ยุทธคาสตร์/แผนงาน ไตรมาสที ๑ ไตรมาสที ๒ ไตรมาสที ๓ ไตรมาสที ๔ รวม

โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ

คชุภัณฑ์สำนักงาน ๑๒ ๑๗๖,๐๐๐ ๑๔ ๗๒๐,๗๕๐ ๖ ๑๙๒,๙๐๐ - - ๓๒ ๑,๐๙๙,๖๕๐

แผนงาน บริหารทั่วไป - - ๙ ๓๓๗,๐๐๐ - - - - ๓๓๗,๐๐๐

แผนงาน การค์กษๆ - - ๕ ๑๙๙,๗๕๐ ๔ ๑๕๑,๕๐๐ - - ๙ ๓๕๐,๒๕๐

แผนงาน เคหะและชุม'ซน ๑๒ ๑๗๖,๐๐๐ ๑ ๑๙๕,๐๐๐ ๒ ๕๑,๕๐๐ - - ๑๕ ๕๑๒,๕๐๐

คชุภัณฑ์คอม'Rวเตอร์ ๑๙ ๑,๔๗๙,๕๐๐ ๑๓ ๕๐๐,๙๐๐ - - - - ๓๒ ๑,๙๙๐,๕๐๐

แผนงาน บริหารทั่วไป - - ๗ ๒๑๕,๗๐๐ - - - - ๗ ๒๑๕,๗๐๐

แผนงาน การสืกษา - - ๕ ๒๕๐,๒๐๐ - - - - ๕ ๒๕๐,๒๐๐

แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมขน ๓ ๑๖๑,๐๐๐ - - - - - - ๓ ๑๖๑,๐๐๐

แผนงาน เคหะและชุมขน ๑๖ ๑,(ท๑๙,๕๐๐ ๑ ๓๕,๐๐๐ - - - - ๑๗ ๑,๓๕๓,๕๐๐

คชุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ๑ ๒๗,๗๐๐ - - - - - - ๑ ๒๗,๗๐๐

แผนงาน เคหะและชุมขน ๑ ๒๗,๗๐๐ - - - - - - ๑ ๒๗,๗๐๐

คชุภัณฑ์ไฟฟ้าและวํทยุ - - ๑ ๑๐๐,๐๐๐ ๑ ๑๒,๕๐๐ - - ๒ ๑๑๒,๕๐๐

แผนงาน บริหารทั่วไป - - ๑ ๑๐๐,๐๐๐ ๑ ๑๒,๕๐๐ - - ๒ ๑๑๒,๕๐๐

คชุภัณฑ์โรงงาน ๔ ๖๙,๑๙๐ ๔ ๙๑,๙๒๕ ๓ ๗๓,๖๙๖ - - ๑๑ ๒๒๓,๗๐๑

แผนงาน เคหะและชุมชน ๔ ๖๙,๑๙๐ ๕ ๙๑,๙๒๕ ๓ ๗๓,๖๙๖ - - ๑๑ ๒๒๓,๗๐๑

คชุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง - - ๖ ๓,๒๔๓,๐๐๐ ๑ ๓๕,๐๐๐ - - ๗ ๓,๒๗๙,๐๐๐

แผนงาน บริหารทั่วไป - - ๔ ๒,๙๙๓,๐๐๐ - - - - ๕ ๒,๙๙๓,๐๐๐

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา - - ๒ ๓๖๐,๐๐๐ ๑ ๓๕,๐๐๐ - - ๓ ๓๙๕,๐๐๐

๗๕



สรุปบัญ?ครุภัณฑ์สำหรับทน]ได้ดำเปิบการตานโครงการพัฒนาท้องถึ๋บ
แผบการดำเปิบงาบ ประจำปีงบประมาณ พ.ค.๒(tto๔

องค์การบริหารส่วบจังหวัคสำปาง

ยุทธคาสตร์/นผบงาบ ไตรมาสที ๑ ไตรมาสที ๒ ไตรมาสที ๓ ไตรมาสที ๔ รวม

ไครงการ งบประมาณ ไครงการ งบประมาณ ไครงการ งบประมาณ ไครงการ งบประมาณ ไครงการ งบประมาณ

ครุภัณฑ์งาบบ้าบงาบครัว - - ๒ ร)ร),๔๕0 ๑ ๑๔,๐๐๐ - - ๓ ๒๕,๔๕๐

แผนงาน การศึกษา - - ๒ ร)ร),๔๕0 ๑ ๑๔,๐๐๐ - - ๓ ๒๕,๔๕๐

ครุภัณฑ์เกษตร ๑ ๖๕,๔00 ๓ ๑๕๐,๒๐๐ - - - - ๔ ๒๑๕,๖๐๐

แผนงาน เคหะและชุมขบ ๑ ๖๕,๔00 ๓ ๑๕๐,๒๐๐ - - - - ๔ ๒๑๕,๖๐๐

ครุภัณฑ์อึ๋บ
- - ๒ ๘๐๕,๐๐๐ - - - - ๒ ๘๐๕,๐๐๐

แผนงาน เคหะและชุมขน - - ๒ ๘๐๕,๐๐๐ - - - - ๒ ๘๐๕,๐๐๐

รวม ๓๗ ๑,๘๑๖,๗๙๐ ๔๕ ๕,๖๑๓,๑๒๕ ๑๒ ๓๒๘,๐๘๖ - - ๙๔ ๗,๗๕๘,๐๐๑

๗๖



ผด.๐๒/๑

บ ญัชีจำนวนครุภัณฑ์ทึ๋นiไค้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่บ
แผนการดำเนินงาน องดํการบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๙:๖๔

ประเภทครุภัณฑ์ลำนักงาน
แผนงานบริหารทั่วไป

ที่ ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์
งบประมาณ

(บาท)

สถานที่
ดำ เนินการ

หน่วยงาน

ร บัผิดขอบ

พ.ศ.๒๔๖๓ พ.ศ.๒(ร:๖๔

ไดรมาสที่ ๑ ไตรมาสที่ ๒ ไตรมาสที่ ๓ ไตรมาสที่ ๔
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม .่ค. เม.ย. พ.ค. ม.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

๑

๒

คาจดซอตูเหลก

ค่าจัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร

ค่าจัดซื้อตู้เหล็ก ๒ บาน จำ นวน ๔ ใบ ๒๒,๐๐๐

๙๐,๐๐๐

อบจ.ลำปาง หน่วยตรวจสอบภายใน

กองคลัง
--

-

•ร

-

จ ดัซื้อเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจดตอล (ขาว-ดำ) จำ นวน ๑ เครื่อง อบจ.ลำปาง

- -

๓ ค่าจัดซื้อเครื่องทำลายเอกสาร จ ดัซื้อเครื่องทำลายเอกสารแบบตัดตรง จำ นวน ๑ เครื่อง ๓๑,๐๐๐ อบจ.ลำปาง

อบจ.ลำปาง

กองคลัง เ^
<

๔ คาจดซอตูเหลก จ ดัซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร ซนิด ๒ บานเปิด
จำ นวน ๑๐ ใบ ๆ ละ ๔,๔๐๐ บาท

๔๔,๐๐๐ กองคลัง

กองแผนและงบประมาณ

<

๕

๖

ค่าจัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์
ค่าจัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์

จ ดัซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์จำนวน๗ตัวๆละ๓,๔๐๐บาท ๒๔,๔๐๐ อบจ.ลำปาง
-

< 'ร

- -

จ ดัซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์ จำ นวน ๑ ต วั ๔,๐๐๐ อบจ.ลำปาง กองกิจการสภา
-

<

๗ คาจดซอเกาอ จ ดัซื้อเก้าอี้จำนวน๓ตัวๆละ๓,๔๐๐บาท ๑๐,๔๐๐ อบจ.ลำปาง กองแผนและงบประมาณ
... _ -

<
<

<๘ ค่าจัดซื้อเครื่องควบคุมและ
การจ่ายกระแสไฟฟ้า

จ ดัซื้อเครื่องควบคุมและจ่ายกระแสไฟฟ้าพร้อมชุดไมดํประชุม
(Central Unit) จำ นวน ๑ ชุด
ลำ หรับไข้ไนห้องประซมองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

๑๐๐,๐๐๐ อบจ.ลำปาง ลำ น กัปลัด v.

รวน ๘ ๓๓๗,๐๐๐

แผนงานการสืกบา

๑

๒

ค่าจัดซื้อโทรทัศน์ ค่าไซ้จ่ายในการจัดซื้อโทรทัศน์แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV
จำ นวน ๑ เครื่อง

๑๓,๔๐๐ อบจ.ลำปาง กองการศึกษา < 'ร

- -

<

ค่าจัดซื้อโต๊ะ ค่าไข้จ่ายในการจัดซื้อโต๊ะเหล็ก ๔ ฟุต พร้อมกระจก จำ นวน ๔ ต วั
ราคาตัวละ ๑๔,๘๐๐ บาท

๗๔,๐๐๐ อบจ.ลำปาง

อบจ.ลำปาง

กองการศึกษา

-

?

๓ ค่าจัดซื้อโต๊ะ ค่าไข้จ่ายในการจัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์ พร้อมที่วาง CPU
จำ นวน ๔ ต วั ราคาตัวละ ๔,๖๔๐ บาท

๒๓,๒๔๐ กองการศึกษา

๔ ค่าจัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร ค่าไข้จ่ายในการจัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล (ขาว-ดำ)
จำ นวน ๑ เครื่อง ราคา ๑๒๐,๐๐๐ บาท

๑๒๐,๐๐๐ อบจ.ลำปาง กองการศึกษา

กองการศึกษา

<
<

๔ ค่าจัดซื้อตู้บานเลื่อน ค่าไข้จ่ายในการจัดซื้อตู้บานเลื่อนกระจกสูง
จำ นวน ๔ ต วั ราคาตัวละ ๖,๔๐๐ บาท

๒๖,๐๐๐ อบจ.ลำปาง <
<

๖ ค่าจัดซื้อเครื่องโทรตัพท์ ค่าไข้จ่ายในการจัดซื้อเครื่องโทรตัพทํ แบบกดป่มไร้สาย
จำ นวน ๒ เครื่อง ราคาเครื่องละ ๓,๐๐๐ บาท

๖,๐๐๐ อบจ.ลำปาง กองการศึกษา ■ร,
•ร

๗๗



ที่ ครุภัณทํ รายละเอียดของครุภัณฑ์
งบประมาณ

(บาท)

สถานที่
ดำ เนินการ

หน่วยงาน

ร บัผิดชอบ

พ.ศ.๒๕๖๓ พ.ศ.๒๕๖๔

ไตรมาสที่ ๑ ไตรมาสที่ ๒ ไตรมาสที่ ๓ ไตรมาสที่ ๔
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ค. เม.ย. พ.ค. ม .ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

๗

๘

ค่าจัดชื้อชุดรับแขก ค่าไข้จ่ายไนการจัดชื้อชุดรับแขก จำ นวน ๑ ชุด ๒๐,๐๐๐

๑๒,๐๐๐

อบจ.ลำปาง

อบจ.ลำปาง

กองการสืกษา < 'ร

- —

—

ค่าจัดชื้อเครื่องเจาะกระดาบและ
เข้าเล่ม

ค่าไข้จ่ายไนการจัดชื้อเครื่องเจาะกระดาษและเข้าเล่ม
จำ นวน ๑ เครื่อง

กองการศึกษา <

๙ ค่าจัดชื้อเก้าอี้ ค่าไข้จ่ายไนการจัดชื้อเก้าอี้สำนักงาน จำ นวน ๕ ต วั
ราคาตัวละ ๙,๑๐๐ บาท

๔๕,๕๐๐ อบจ.ลำปาง กองการศึกษา <

รวม ๙ ๓๔๐,๒๕๐

แผนงานเคหะและชุมชน

ค่าจัดชอเก้าอี้พนักพิงตํ่า
มีเท้าแขน

ค่าจัดชื้อโต๊ะทำงาน (เหล็ก)
พร้อมกระจก

ค่าจัดซอโต๊ะทำงาน (เหล็ก)
พร้อมกระจก

ค่าจัดชื้อต้เหล็กบานเลื่อนทึบ

จ ดัชื้อตู้เหล็ก
จ ดัชื้อพัดลมไอเยีน

ค่าจัดชื้อโต๊ะเหล็ก

ค่าจัดชื้อเก้าอี้

ค่าจัดซอตู้บานเลื่อนทึบ

ค่าจัดชื้อตู้บานเลื่อนสูง
อเนกประสงค์

ค่าไข้จ่ายในการจัดชื้อเก้าอี้พนักพิงตํ่า มีเท้าแขน
จำ นวน๕ตัวๆละ๓,๙๐๐บาท
ค่าไข้จ่ายในการจัดชื้อโต๊ะทำงาน (เหล็ก) พร้อมกระจก
จำ นวน๔ตัวๆละ๕,๕๐๐บาท
ค่าไข้จ่ายไนการจัดชื้อโต๊ะทำงาน (เหล็ก) พร้อมกระจก
จำ นวน๑ตัวๆละ๘,๕๐๐บาท
ค่าไข้จ่ายไนการจัดชื้อตู้เหล็กบานเลื่อนทึบ
ขนาด ๓ ฟุต จำ นวน ๓ ไบ ๆ ละ ๓,๔๐๐ บาท
จ ดัชื้อตู้เหล็ก ๓ ลิ น้ชัก จำ นวน ๒ ตู้ ๆ ละ ๓,๕๐๐ บาท
เพี่อจ่ายเป็นค่าจัดชื้อพัดลมไอเยีบ
จำ นวน ๑๐ เครื่อง ๆ ละ ๑๙,๕๐๐ บาท
เพี่อจ่ายเป็นค่าจัดชื้อโต๊ะเหล็ก ๔ ฟุตพร้อมกระจก
จำ นวน๓ตัวๆละ๖,๙๐๐บาทรวม๒๐,๗๐๐บาท

เพี่อจ่ายเป็นค่าจัดชื้อเก้าอี้พนักพิงตํ่า

จำ นวน๖ตัวๆละ๓,๔๕๐บาทรวม๒๐,๗๐๐บาท
เพี่อจ่ายเป็นค่าจัดชื้อตู้บานเลื่อนทึบ
จำ นวน ๑ ไบ ๆ ละ ๖,๖๐๐ บาท

เพี่อจ่ายเป็นค่าจัดชื้อตู้บานเลื่อนสูงอเนกประสงค์
จำ นวน ๑ ตู้ ๆ ละ ๑๒,๙๐๐ บาท

๑๙,๕๐๐

๒๒,๐๐๐

๘,๕๐๐

๑๐,๒๐๐

๗,๐๐๐

๑๙๕,๐๐๐

๒๐,๗๐๐

๒๐,๗๐๐

๖,๖๐๐

๑๒,๙๐๐

อบจ.ลำปาง

อบจ.ลำปาง

อบจ.ลำปาง

อบจ.ลำปาง

อบจ.ลำปาง

อบจ.ลำปาง

อบจ.ลำปาง

อบจ.ลำปาง

อบจ.ลำปาง

อบจ.ลำปาง

กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

->

๗๘



งบประมาณ

(บาท)

สถานที่
ดำ เนันการ

หน่วยงาบ

ร บัผิดขอบ

พ.ศ.๒๕๖๓ พ.ศ.๒๕๖๔

ท คๅ(ภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ ไตรมาสที่ ๑ ไตรมาสที่ ๒ ไตรมาสที่ ๓ ไตรมาสที่ ๔

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

ค่าจัดซื้อชั้นวางแฟ้มตั้ง ๔๐ ซ่อง เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชั้นวางแฟ้มตั้ง ๔๐ ชัน้

จำ นวน ๑ ใบ ๆ ละ ๘,๓๐๐ บาท
อบจ.ลำปาง<51®) ๘,๓๐๐ กองขาง

ค่าจัดซื้อโต๊ะ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะเหล็ก ๔ ฟุต พร้อมกระจก
จำ นวน๑ตัวๆละ๙,๕๐๐บาท

อบจ.ลำปาง กองซ่าง๑๒ ๙,๕๐๐ ?

ค่าจัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์ อบจ.ลำปาง๑๓ ๑๖,๐๐๐ กองขาง
K X

จำ นวน๔ตัวๆละ๔,๐๐๐บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์ <

๑(ร! ค่าจัดซอโต๊ะคอมพิวเตอร์ ๓๔,๕๐๐ อบจ.ลำปาง กองซาง
<

จำ นวน๕ตัวๆละ๖,๙๐๐บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้พนักพิงตํ่า๑๕ คาจดซอเกาอ ๒๑,๐๐๐ อบจ.ลำปาง กองขาง

จำ นวน๖ตัวๆละ๓,๕๐๐บาท

รวม ๑๕ ๔๑๒,๔๐๐

๗๙



ผด.olo/ffl

บ ญั?จำบวบครุภัณฑ์ทึ๋น]ได้ดำเปิบการตามโครงการพัฒนาท้องลิบ
นผบการดำเปิบงาบ องค์การบริหารส่วบจังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ค.๒๕๖๔

ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
นผบงาบ บริหารทั่วไป

ที่ ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์
งบประมาณ

(บาท)

สถานที่
ดำ เปิบการ

หน่วยงาบ

ร บัรดขอบ

พ.ศ.๒๕๖๓ พ.ค.๒๕๖๔

ไตรมาสที่ ๑ ไตรมาสที่ ๒ ไตรมาสที่ ๓ ไตรมาสที่ ๔
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

๑ คาจดชอเครองพมพคอมพวเตอร จ ดัซื้อเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำ บวบ ๒ เครื่อง ๆ ละ ๕๔,๐๐0 บาท ๑๐๘,๐๐๐

รท๔,๐๐๐

๓๔,๐๐๐

อบจ.สำปาง

อบจ.ลำปาง

กองคลัง

กองคลัง

-

—

-

๒

๓

คาจดชอเครองสแกบเบอร

ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์

จ ดัซื้อเครื่องสแกบเบอร์สำหรับงาบเก็บเอกสารระดับศูบย์บริการ แบบที่ ๑
จำ บวบ ๒ เครื่อง ๆ ละ ๑๗,๐๐๐ บาท

K.

จ ดัซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน จำ บวบ ๒ เครื่อง ๆ ละ ๑๗,๐๐๐ บาท อบจ.ลำปาง กองคลัง
-

๔ คาจดขอเครองคอมพวเตอร

ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์
จ ดัซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงาบสำนักงาน จำ นวน ๑ เครื่อง ๑๗,๐๐๐

๕,๒๐๐

อบจ.ลำปาง กองกิจการสภา

๕ จ ดัซื้อเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำ นวน ๒ เครื่อง ๆ ละ ๒,๖๐๐ บาท อบจ.สำปาง กองคลัง
-

๖

๗

ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า จ ดัซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐ VA จำ บวบ ๒ เครื่อง ๆ ละ ๒,๕๐๐ บาท ๕,๐๐๐ อบจ.สำปาง กองคลัง

ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า จ ดัซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐ VA จำ บวบ ๕ เครื่อง ๆ ละ ๒,๕๐๐ บาท ๑๒,๕๐๐ อบจ.สำปาง สำ น กัปลัด v.

รวม ฟ ๒๑๕,๗๐๐

แผบงาบการค์กษา

๑ ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ค่าไข้จ่ายใบการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำ หรับงาบประมวลผล แบบที่ ๑
จำ บวบ ๕ เครื่อง ราคา เครื่องละ ๒๒,๐๐๐ บาท

®)(5)0,000 อบจ.สำปาง กองการสืกษาๆ

-

๒

๓

๔

ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์

ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า

ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์

ค่าไข้จ่ายใบการจัดซื้อเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์
จำ บวบ ๕ เครื่อง ราคาเครื่องละ ๒,๖๐๐ บาท

<5>cn,ooo

๑๒,๕๐๐

๘๕,๐๐๐

อบจ.สำปาง

อบจ.สำปาง

กองการสืกพา

กองการสืกบาๆ

'ร

ค่าไข้จ่ายใบการจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐ VA
จำ บวบ ๕ เครื่อง ราคาเครื่องละ ๒,๕๐๐ บาท
ค่าไข้จ่ายใบการจัดซื้อเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์
จำ บวบ ๕ เครื่อง ราคาเครื่องละ ๑๗,๐๐๐ บาท

รร.วอแก้ววิทยา/

อบจ.ลำปาง

รร.วอแก้ววิทยา

—

๕ ค่าจัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ค่าไข้จ่ายใบการจัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์
จำ บวน ๑ เครื่อง

๒๙,๗๐๐ รร.วอแก้ววิทยา/

อบจ.สำปาง

รร.วอแก้ววิทยา

รวม ๕ ๒๕๐,๒๐๐

๘0



งบประมาณ

(บาท)

สถานที่
ดำ เนินการ

หน่วยงาน

ร บัผิดขอบ

พ.ศ.๒๕๖๓ พ.ค.๒๕๖๔

ท ครุภัณฑ์ รายละเอยดของครุภัณฑ์ ไตรมาสที่ ๑ ไตรมาสที่ ๒ ไตรมาสที่ ๓ ไตรมาสที ๔

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. น .ิค. เม.ย. พ.ค. ม .ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมซน
๑

๒

คาจดขอเครองพมพคอมพวเตอร ค่าไข้จ่ายในการจัดชื้อเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำ นวน ๒ เครื่อง
ราคาเครื่องละ ๘,๙๐๐ บาท เพื่อไข้ไนการปฎิบ้ตงานของกองพัสดุและทรัพย์สิน

S)(5)0,000 อบจ.ลำปาง กองพัสดุ
และทรัพย์สิน

-

>

—

y

Nค่าจัตขื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ค่าไข้จ่ายไนการจัดชื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐ VA จำ นวน ๒ เครื่อง
ราคาเครื่องละ ๒,๕๐๐ บาท เพื่อไข้ในการปฏิบ้ตงานของกองพัสดุและทรัพย์สิน

๕,๐๐๐ อบจ.สำปาง กองพัสดุ
และทรัพย์สิน

๓ ค่าจัดชื้อเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ค่าไข้จ่ายในการจัดชื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In one สำ หรับงานประมวลผล
จำ นวน ๑ เครื่อง ราคาเครื่องละ ๒๓,๐๐๐ บาท เพื่อไข้ในการปฏิบัติงานของ
กองพัสดุและทรัพย์สิน

๔๖,๐๐๐ อบจ.ลำปาง กองพัสดุ
และทรัพย์สิน

0. y

รวม ๓ ๑๖๑,๐๐๐

แผนงานเคหะและชุมขน

๑ คาจดขอเครองคอมพวเตอร

สำ หรับงานประมวลผล แบบที่ ๒
ค่าไข้จ่ายในการจัดชื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำ หรับงานประมวลผล แบบที่ ๒
* (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ ว้) จำ นวน ๓ เครื่อง ๆ ละ ๓๐,๐๐๐ บาท

๔๔,๐๐๐ อบจ.สำปาง กองข่าง
y

๒ คาจดซอเครองพมพแบบฉดหมก

(Inkjet Printer)

ค่าไข้จ่ายไนการจัดชื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมก (Inkjet Printer) สำ หรับกระดาบ A๓
จำ นวน ๔ เครื่องๆ ละ ๖,๓๐๐ บาท

๓๙๐,๐๐๐ อบจ.สำปาง กองข่าง y

๓

๔

ค่าจัดชื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า
ขนาด ๘๐๐ VA

ค่าไข้จ่ายไนการจัดชื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐ VA ราคา ๒,๕๐๐ บาท
จำ นวน ๖ เครื่อง

๑๕,๐๐๐ อบจ.ลำปาง กองข่าง y

คาจดขอเครองคอมพวเตอร

สำ หรับงานสำนักงาน

ค่าไข้จ่ายไนการจัดชื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน
• (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ ว้) จำ นวน ๓ เครื่อง ๆ ละ ๑ฅเ,๐๐๐ บาท

๕๑,๐๐๐ อบจ.ลำปาง กองข่าง

กองข่าง

y

๕ คาจดซอเครองพมพแบบฉดหมก

พร้อมติดตั้งถังหนิกพิมพ์
(Ink Tank Printer)

ค่าไข้จ่ายไนการจัดชื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหนิกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์
(Ink Tank Printer) จำ นวน ๕ เครื่อง ๆ ละ ๔,๓๐๐ บาท

๒๑,๕๐๐ อบจ.สำปาง •ร
y

๖ คาจดซอเครองพมพแบบฉดหมก

(InkJet Printer) สำ หรับกระดาบ A๓
ค่าไข้จ่ายไนการจัดชื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer)
สำ หรับกระดาบ Aw จำ นวน ๘ เครื่อง ๆ ละ ๖,๓๐๐ บาท

๕๐,๔๐๐ อบจ.สำปาง กองข่าง
y

๗

๘

คาจดขอเครองคอมพวเตอร

สำ หรับงานประมวลผล แบบที่ ๒
จ ดัชื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำ หรับงานประมวลผล แบบที่ ๒
" (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ ว้) จำ นวน ๓ เครื่อง ๆ ละ ๓๐,๐๐๐ บาท

๒ฅเ๐,๐๐๐ อบจ.ลำปาง กองข่าง >

— —

y

คาจดขอเครองคอมพวเตอร เพื่อจ่ายเน้นค่าจัดชื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำ หรับงานประมวลผล แบบที่ ๑
จำ นวน ๗ เครื่อง ๆ ละ ๒๒,๐๐๐ บาท

๑๕๔,๐๐๐ อบจ.ลำปาง กองข่าง y

๙ ค่าจัดชื้อเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ เพื่อจ่ายเน้นค่าจัดชื้อเครื่องพิมพ์เครื่องคอมพิวเตอร์มัลติฟ้งก์ซั่นอิงค์เจ็ท
จำ นวน ๒ เครื่อง ๆ ละ ๒๑,๙๐๐ บาท

๓๕,๐๐๐ อบจ.สำปาง กองข่าง V y

c^(d)



งบประมาณ

(บาท)

สถานที หน่วยงาน

ร บัฝ็ดขอบ

พ.ก.๒๔๖๓ พ.ศ.๒๕๖๔

ท กรุภัณฑ์ รายละเอียดของกรุภัณฑ์ ไตรมาสที ๑ ไตรมาสที ๒ ไตรมาสที ๓ ไตรมาสที ๔
ดาเนนการ

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

ค่าจัดสัอเครองพิมพ์คอมพํว1ตลร์ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เครื่องคอมพิวเตอร์เลเซอร์หรือ LED

ขาวดำ (๑๘ หน้า/นาที) จำ นวน ๘ เครื่อง ๆ ละ ๒,๖๐๐ บาท
๒๐,๘๐๐ อบจ.ลำปาง กองซ่าง

ค่าจัดซื้อเครึ๋องพิมพ์คอมพิวเตอร์ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ จำ นวน ๘ เครื่อง ๆ ละ ๖,๓๐๐ บาท ๔๐,๔๐๐ อบจ.สำปาง กองซ่าง(9)<9)

๑๒ ค่าจัดซื้อเครึ๋องสนกนเบอร์ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสแกนเนอร์สำหรับงานเกืบเอกสารระดับ
ศูนย์บรืการ แบบที ๓ จำ นวน ๑ เครื่อง ๆ ละ ๓๖,๐๐๐ บาท

๓๖,๐๐๐ อบจ.สำปาง กองซ่าง

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที ๒ •
(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ ว้) จำ นวน ๓ เครื่อง ๆ ราคา ๓๐,๐๐๐ บาท

๙๐,๐๐๐ อบจ.ลำปาง กองซ่าง๑๓ จดซอคอมพวเตอร

๑๔ จ ดัซื้อเคร์องพิมพ์แบนรดหมก เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบรดหมึก (Inkjet Printer)
สำ หรับกระดาษขนาด Act จำ นวน ๒ เครื่อง ๆ ละ ๖,๓๐๐ บาท

๑๒,๖๐๐ อบจ.ลำปาง กองซ่าง <

ค่าจัดซื้อเครึ๋องพิมพ์เลเซอร์
หรือ LED ขาวดำ

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ (๑๘ หน้า/นาที)
จำ นวน ๓ เครื่อง ๆ ละ ๒,๖๐๐ บาท รวม ๗,๘๐๐ บาท

อบจ.ลำปาง กองซ่าง๑๔ ๗,๘๐๐ y

ค่าจัดซื้อเครึ๋องพิมพ์ Multifunction
เลเซอร์ หรือ LED สี

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี
จำ นวน ๑ เครื่อง ๆ ละ ๑๔,๐๐๐ บาท

๑๖ ๑๔,๐๐๐ อบจ.ลำปาง กองขาง < y

๑๗ ค่าจัดซื้อเครึ๋องคอมพิวเตอร์ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์ สำ หรับงานประมวลผล แบบที ๒
(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ ว้) จำ นวน ๓ เครื่อง ๆ ละ ๓๐,๐๐๐ บาท
รวม ๙๐,๐๐๐ บาท

๙๐,๐๐๐ อบจ.สำปาง กองซ่าง y

รวม ๑๗ ๑,๓๔๓,๔๐๐

๘๒



ผด.๐๒/®

บ ญัปึจำบวบกๅเภัณฑ์ทึ๋นJใด้ดำเบิบการตามโดรงการพัฒนาท้องถิ่บ
นผบการดำณิบงาบ องค์การบ ารส่วบจังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒(ะ๖๔

ประ๓ทครุภัณฑ์โฆษณานละเผยแพร่
แผบงาบ เดหะและHมขบ

ดรุภัณฑ์ รายละเอยดของดรุภัณฑ์
งบประมาณ

(บาท)

สถาบที่
ดำ เนิบการ

หน่วยงาบ

ร บัผํดชอบ

พ.ด.๒๔๖๓ พ.ด.๒๔๖๔

ไตรมาสที ๑ โตรมาสที ๒ โตรมาสที ๓ โตรมาสที ๔
ต.ด. พ.ย. ธ.ด. ม.ด. ก.พ. ม.ด. ฌ.ย. พ.ด. น .ิย. ก.ด. ส.ด. ก.ย.

จ ดัซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์
ระดับ XGA ราคา ๒๗,๗๐๐ บาท จำ นวน ๑ เครื่อง

๒๗,๗๐๐ อบจ.ลำปาง กองข่าง

๒๗,๗๐๐

๘๓



ผค.๐๒/๑

ป ญัชจำบวบครุภัณฑ์ทึ๋น]ได้ดำเนิบการตามโค'รงการพัฒนาท้องถิ่น
นผบการดำเนิบงาบ องค์การบรํหารส่วนจังห'รัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

ประ๓ทครุภัณฑ์ไฟฟัานละวทยุ
แผนงาบ บรํหารทั่วไป

ที่ ครุภัณฑ์ รายละเอยคของครุภัณฑ์
งบประมาณ

(บาท)

สถานที่
ดำ เนิบการ

หน่วยงาบ

ร บัผิดขอบ

พ.ศ.๒๕๖๓ พ.ศ.๒๕๖๔

ไตรมาสที่ ๑ ไตรมาสที่ ๒ ไตรมาสที่ ๓ ไตรมาสV ๔

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

๑

๒

ค่าจัดซื้อเครื่องบันทึกเสียง จ ดัซื้อเครื่องบันทึกเสียง จำ บวบ ๑ เครื่อง ๑๒,๕๐๐

๑๐๐,๐๐๐

อบจ.ลำปาง

อบจ.ลำปาง

กองคลัง

สำ น กัปลัดค่าจัดซื้อเครื่องขยายเสียงพร้อมอุปกรณ์ จ ดัซื้อเครื่องขยายเสียงพร้อมอุปกรณ์ จำ บวบ ๑ ชุด ki >

รวม ๒ ๑๑๒,๕๐๐

๘๔



มค.๐๒/๑

ป ญัปึจำบวบคๅเภัณฑ์ทึ๋น]ใดด่าฌํบการตามโครงการพัฒบาท้องถิ่บ
นผบการด่าเบํบงาบ องค์การบริหารส่วบจังหวัดล่าปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ค.๒<r๖๔

ประ๓ทครุภัณฑ์โรงงาบ
แผบงาบ เคหะและใ{มชุบ

ครุภัณฑ์ รายละเอยดของครุภัณฑ์
งบประมาณ

(บาท)

สถาบที
ด า่เปิบการ

หปวยงาบ

ร บัฝ็ดชอบ

พ.ค.๒๔๖๓ พ.ค.๒๔๖๔

ไตรมาสที ๑ โตรมาสที ๒ ไตรมาสที ๓ ไตรมาสที ๔
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ค. ๓.ย. พ.ค. ป .ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ค่าจัดซอสว่านไร้สาย เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสว่านไร้สาย ขนาด ๑๘ โวลต์ จำ นวน ๓ ต วั
ราคา ต วัละ ๔,๐๐๐ บาทd เท I VI dblQ/ «4.,เพ บ เท

(5)(4^,000

ค่าจัดซื้อเครื่องตัดไฟเบอร์

จ ดัซื้อเครื่องเป่าสม
จ ดัซื้อเครื่องเชื่อมแก๊ส

ค่าจัดซื้อเครื่องฉีดนํ้าแรงตันสูง

จ ดัซื้อเครื่องเจีย/ตัด แบบมือถือ

ค่าจัดซื้อสว่านไฟฟ้า

ค่าจัดซื้อตู้ชาร์จแบตเตอรี่

ค่าจัดซื้อตู้เชื่อมไฟฟ้า

ค่าจัดซื้อวินท์ไฟฟ้า

ค่าจัดซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องตัดไฟเบอร์ ๑๔ นิ ว้
จำ นวน ๑ เครื่อง
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องเป่าลม จำ นวน ๖ เครื่อง ๆ ละ ๖,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องเชื่อมแก๊ส ขนาด ๑.๔ คิว

จำ นวน๒ชุดๆละ๗,๐๐๐บาท

๓,๑๙๐

๓๖,๐๐๐

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องฉีดนํ้าแรงดันสูง
จำ นวน ๑ เครื่อง ๆ ละ ๑๙,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายป็นค่าจัดซื้อเครื่องเจีย/ตัด แบบมือถือ
จำ นวน ๑ เครื่อง ๆ ละ ๔,๔๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสว่านไฟฟ้า
จำ นวน ๑ เครื่อง ๆ ละ ๒,๖๘๖ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้ชาร์จแบตเตอรี่
จำ นวน ๑ เครื่อง ๆ ละ ๖,๙๙๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เชื่อมไฟฟ้า
จำ นวน ๑ เครื่อง ๆ ละ ๑๙,๓๓๔ บาท
เพอจ่ายเป็นค่าจัดซอวินทIฟฟ้า

จำ นวน ๑ เครื่อง ๆ ละ ๔๐,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า
จำ นวน ๑ เครื่อง ๆ ละ ๔๒,๐๐๐ บาท

๑๔,๐๐๐

๑๙,๐๐๐

๔,๔๐๐

๒,๖๘๖

๖,๙๙๐

๑๙,๓๓๔

๔๐,๐๐๐

๔๒,๐๐๐

๒๒๓,๗๐๑

อบจ.ลำปาง

อบจ.ลำปาง

อบจ.ลำปาง

อบจ.ลำปาง

อบจ.ลำปาง

อบจ.ลำปาง

อบจ.ลำปาง

อบจ.ลำปาง

อบจ.ลำปาง

กองซ่าง

กองซ่าง

กองซ่าง

กองซ่าง

กองซ่าง

กองซ่าง

กองซ่าง

กองซ่าง

กองซ่าง

อบจ.ลำปาง

อบจ.ลำปาง

กองซ่าง

กองซ่าง

<-

<-

■>

■>

๘๕:



Nfl.๐๒/(ร)

ประ๓ทค';[ภัณฑ์ยาบพาหนะ
แผบงาบ บ?หารทั่วไป

บ ญัปึจำบวบค';[ภัณฑ์ทั่1มได้ดำเปิบการตามโครงการพัฒบาท้องถิ่บ
นผบการดำเปิบงาบ องค์การบ?หารส่วบจังห'?คลำปาง ประจำจงบประมาณ พ.ค.๒«๖๔

ที ค'ชุภัณฑ์ รายละเอยคของครุภัณฑ์
งบประมาณ

(บาท)

สถานที
ดำ เปิบการ

หน่วยงาบ

ร บัผิดชอบ

พ.ค.๒«๖๓ พ.ค.๒(ะ๖๔

ไตรมาสที ๑ ไตรมาสที ๒ ไตรมาสที ๓ ไตรมาสที ๔

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ค. ฌ.ย. พ.ค. ป .ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

<»)

๒

๓

๔

ค่าจัตขื้อรถบรร'ทุก (ดีเซล)

ค่าจัดซี้อรถบรรทุก (ดีเซล)

ค่าจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ต นั ข บัเคลื่อน ๒ ล้อ
ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตากว่า ๒,๔๐๐ ซีซี
หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ตรกว่า ๑๑๐ ก โิลวัตต์ แบบตับเบิ้ลนค็บ
จ ดัซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) จำ นวน ๑ ค นั ขนาด ๑ ต นั ข บัเคลื่อน ๒ ล้อ
ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตรกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์
สงสดไม่ตรกว่า ๑๑๐ ก โิลวัตต์ แบบดับเบิ้ลแค็ป

££๔๔,๐๐๐

๘๔๔,๐๐๐

อบจ.ลำปาง

อบจ.ลำปาง

อบจ.ลำปาง

อบจ.ลำปาง

กองคลัง

กองกิจการสภา

%
<ร

X
-X

ค่าจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล)

ค่าปรับปรุงสภาพรถบรรทุกเป็บ
รถประขาสัมพันธ์เคลื่อบที่

จ ดัซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) จำ นวน ๑ ค นั ขนาด ๑ ต นั ข บัเคลื่อน ๒ ล้อ
ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตรกว่า ๒,๔๐๐ ?ซี หรือกำลังเครื่องยนต์
สงสดไม่ตรกว่า ๑๑๐ ก โิลวัตต์ แบบธรรมดา

๔๗๔,๐๐๐ สำ 'นักปลัด <— —>

จ าังเหมาปรับปรุงสภาพรถบรรทุกเจนรถประขาสัมพันธ์เคลื่อนที
จำ นวน ๑ ค นั ประกอบด้วย

๑. ติดตั้งตู้ประขาสัมพันธ์ท้ายบรรทุก
๒. ติดตั้งขุดเครื่องเสิยง

๖๐๐,๐๐๐ สำ น กัปลัด y

รวม ๔ ๒,๘๘๓,๐๐๐

๘๖



ที่ ครุภัณฑ์ รายละเอยตของครุภัณฑ์
งบประมาณ

(บาท)

สถานที่
ดำ เนินการ

หน่วยงาน

ว บัฝืดขอบ

พ.ค.๒(ร:๖๓ พ.ค.๒(ราว๔

ไตรมาสที่ ๑ ไตรมาสที่ ๒ ไตรมาสที่ ๓ ไตรมาสที่ ๔
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม .ีค. ๓.ย. พ.ค. ม .ีย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผนงาบอุตสาหกรรมและการโยธา
๑ ค่าจัดซื้อรถเข็น

ค่าจัดซื้อเครึ๋องตีเส้นจราจร

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถเข็นแบบล้อจักรยาน จำ นวน ๑๐ ค นั ๆ  ละ
๓,(ร;๐๐ บาท เพื่อใช้ในการปฎิบ้ติงานเก็บขนขยะและวัขพีขของ
ศูนย์จัดการขยะมูลฝอยแบบครบวงจร โดยมีคุณลักษณ์พื่นฐาน ด งันี้
๑) เป็นล้อเข็นแบบล้อจักรยาน

๒) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของล้อใม่ตํ่ากว่า ๒๖ นี ว้
๓) โครงเหล็ก ขาตั้งล้อเข็นแบบขาตั้งศู่จัดซื้อตามราคาท้องตลาด
เนื่องจากไม่ปรากฎในบัญข็ราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ์ของ
สำ น กังบประมาณ ณ ธ นัวาคม ๒๕๖๒ (กองข่าง) จ่ายจากเงินรายได้
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องตีเล้นสีจราจร ระบบสุญญากาศ (สีเย็น)
จำ นวน ๑ เครื่อง เพื่อใช้ในการปฎิ'มติงานของกองข่าง
องค่การบริหารส่วนจังหวัดสำปาง โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ด งันี้
- เครื่องยนต์ ๕๕ แรงม้า
- แรงขับสูงสุด ๓,๐๐๐ ปอนด์ (PSI)
- ปริมาณการไหลสูงสุด ๓ ลิตร/นาที
- ระบบสเปรย์แบบสุญญากาศ
- พร้อมกล่องโรยลูกแก้วสะท้อนแสง

- พร้อมอุปกรณ์ครบชุดพร้อมไข้งาน
จ ดัซื้อตามราคาท้องตลาด เนื่องจากไม่ปรากฏในบัญข็ราคาตาม
มาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงบประมาณ ณ ธ นัวาคม ๒๕๖๒ (กองข่าง)
จ่ายจากเงินรายได้

๓(ร;,๐๐๐

๒๙๐,๐๐๐

อบจ.สำปาง

อบจ.ลำปาง

กองข่าง

กองข่าง

๘๗



กรุภัณฑ์ รายละ10ยกของกรุภัณฑ์
งบประมาณ

(บาท)

สถานที
กำ เปินการ

หน่วยงาบ

ร บัฝืกชอบ

พ.ก.๒4:๖๓

ไตรมาสที ๑
ต.ก. พ.ย. ธ.ก.

ไตรมาสที ๒
ม.ก. ก.พ. {3.ก.

พ.ก.๒4าว๔

ไตรมาสที ๓
๓.ย. พ.ก. ม .ํย.

ไตรมาสที ๔
ก.ก. ส.ก. ก.ย.

ค่าจัดซอลิฟท์ยกรถ เทีอจ่ายเป็นค่าจัดซื้อลิฟท์ยกรถ จำ นวน ๑ เครื่อง เครื่องละ
๗๐,๐๐๐.- บาท

เพื่อใช้ในการปฏิบ้ติงานซองกองข่าง มีคุณลักษณะดังนี้
- ร บันํ้าหนักสูงสุด ๔.๕ ต นั
- ระบบปลดล็อคช้างเดียว (Single Point Lock Release)
- ระบบไอดรอลิคกระบอกคู่ระบบ Chain Drive
- แขนลิฟท์ ๒ ท่อน แบบ Symmetrical
- โครงสร้างเสาหนา ๕ มิลลิเมตร ทรง S ออกแบบให้รับนํ้าหนักและ

มีความแข็งแรงกว่ารุ่นทั่วๆไป
- เสาลิฟท่พ่นสี Powder Coat แบบเดียวกับพ่นรถยนต์

- มีระบบเซพ่ตี้ทุกระยะการยก
- มาตรฐานการผลิตสูง พ่นสีปัองกันสนิม,ขุดซีลจากอิตาลี
- ระบบเซพ่ตี้ด้านบน ปัองกันรถยกสูงเกิน
- ร บันํ้าหนัก ๔.๕: ด นั (๑๐,๐๐๐ lbs)

- ความเร็วไนการยก ๕๐ วินาที / ๔๕ วินาที

* ระยะยกสูงสุด ๑,๘๐๐ มิลลิเมตร
* ความสูงจากพื้นถึงแป๋นยก ๙๒ มิลลิเมตร
• ความสูงทั้งหมดของลิฟท์ ๓,๖๕:๒ มิลลิเมตร
• ความกว้างของเสาด้านนอก (รวมฐาน) ๓,๔๒๐ มิลลิเมตร
* ความกว้างของเสาด้านใน (รถขับผ่าน) ๒,๔๐๐ มิลลิ๓ตร
• ความกว้างระหว่างเสา ๒,๗๙๘ มิลลิ๓ตร

- กำ ล งัไพ่ ๓.๐ แรงม้า / ๒๒๐ หรือ ๓๘๐ ใวล์ท

๗๐,๐๐๐ อบจ.ลำปาง กองข่าง ■>

๓๙๕:,๐๐๐



มด.๐๒/๑

ป ญัปึจำบวนกรุภัณฑ์ทึ๋1มใด้ดำเปิบการตามโครงการพัฒบาท้องถิ่บ
แผบการดำเปิบงาบ องค์การบรvารส่วบจังหวัดลำปาง ประจำปิงบประมาณ พ.ก.๒(ร:๖๔

ประเภทกรุภัณฑ์งาบบ้าบงาบกรัว
แผบงาบการสืกษา

กรุภัณฑ์ รายละเอยตของกรุภัณฑ์
งบประมาณ

(บาท)

สลาบที่
ดำ เปิบการ

หน่วยงาบ

ร บัฝ็ตขอบ

พ.ก.10(ราว๓ พ.ก.te(C๖๔

ไตรมาสท ๑ ไตรมาสที ๒ ไตรมาสที ๓ ไตรมาสที ๔
ต.ก. พ.ย. ธ.ก. ม.ก. ก.พ. ม.ก. ฌ.ย. พ.ก. ม .ิย. ก.ก. ส.ก. ก.ย.

ค่าจัดขอเครื่องดูดฝ่บ
ค่าจัดขึ้อถังบํ้าแข็ง

ค่าจัดซื้อกระติกบํ้าร้อบ

ค่าไข้จ่ายใบการจัดขอเครื่องดูดฝ่บ จำ บวบ ๑ เครื่อง
ค่าไข้จ่ายไบการจัดซื้อถังบํ้าแข็ง (ถังคูลเลอร์เย็บ)
จำ บวบ ๒ ถ งั ๆ ละ ๔,ฟ๕๐ บาท
ค่าไข้จ่ายใบการจัดซื้อกระติกบํ้าร้อบ
จำ บวบ ๒ เครื่อง ๆ ละ ๙๗๔ บาท

๑๔,๐๐๐

รวม

๙,๔๐๐

๑,๙๔๐

๒๔,๔๔๐

อบจ.ลำปาง

อบจ.ลำปาง

อบจ.ลำปาง

กองการศึกษา

กองการศึกษา

กองการศึกษา

■>

๘๙



ประ๓ทกชุภัณฑ์การเกพเร
แผนงาน เทหะนละ^มชน

ผด.๐!ร)/๑

บ ญัปึจำนวนกรุภัณฑ์ทน]ได้คำเปินการตามโกรงการพัฒนาท้องถิ่น
แผนการคำเนินงาน องก์การบ?หารส่วนจังทวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ก.๒(t๖๔

กรุภัณฑ์ รายละเอยดของกรุภัณฑ์ งบประมาณ

(บาท)

สถานที
คำ เนินการ

หน่วยงาน

ร บัผดชอบ

พ.ก.๖๔๖๓ พ.ก.๒๔๖๔

ไดรมาสที ร) ไตรมาสที ๖ ไตรมาสที ไตรมาสที ๔
ต.ก. พ.ย. ธ.ก. ม.ก. ก.พ. ม.ก. เม.ย. พ.ก. ม.ย. ก.ก. ส.ก. ก.ย.

ค่าจัดซื้อเครองตัดหญ้า

จ ดัซื้อเครึ๋องตัดหญ้า

จ ดัซื้อเครื่องตัดแต่งพุ่มไม้

จ ดัซื้อเครื่องดูดตะไคร่บํ้า

รวม

ค่าไข้จ่ายในการจัดซอเครื่องตัดหญ้าแบบข้ออ่อน
จำ นวน ๖ เครื่อง ๆ ละ ๑๐,๙๐๐ บาท
เทีอจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบล้อจักรยาน
จำ นวน ๔ เครื่อง ๆ ละ ๑๒,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องตัดแต่งพุ่มไม้
จำ นวน ๓ เครื่อง ๆ ละ ๑๗,๔๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องดูดตะไคร่นํ้า
จำ นวน ๒ เครื่อง ๆ ละ ๒๔,๐๐๐ บาท

๖๔,๔๐๐

๔๘,๐๐๐

๔๒,๒๐๐

๔๐,๐๐๐

๒๑๔,๖๐๐

อบจ.ลำปาง

อบจ.ลำปาง

อบจ.ลำปาง

อบจ.ลำปาง

กองข่าง

กองข่าง

กองข่าง

กองข่าง

e

๙๐



ผด.๐๒/๑

บ ญัปีจำบวบครุภัณฑ์ทึ๋Iมใต้ดำเนิบการตามโครงการฟ้ฒบาท้องถิ่บ
นผบการดำเนิบงาบ องค์การบรหารส่วบจังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ค.๒<c๖๔

ประ๓ทครุภัณฑ์ส์บ
แผบงาบ เคหะและHมชบ

ครุภัณฑ์ รายละเอยดของครุภัณฑ์
งบประมาณ

(บาท)

สถาบทึ๋
ดำ เนิบการ

หปวยงาบ

ร บัผํดขอบ

ท.ค.๒๔๖๓ ท.ค.๒๔๖๔

ไดรมาสที ๑ ไดรมาสที ๒ ไดรมาสที ๓ ไดรมาสทึ๋ ๔
ต.ค. ท.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.ท. ม.ค. ฌ.ย. ท.ค. น .ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ไครงการจัดหาเวทีเคลื่อนทีจากเหล็กขิงค์
สำ เร็จรป

ไครงการจัดหาอัฒจันทร์

ขบาดกว้าง ๖ เมดร ยาว ๑๒ เมตร สูง ๒ ระดับ
ระดับหน้าสูง ๑ เมตร กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๒ เมตร
ระดับหลังสูง ๑.๔ เมตร กว้าง ๒ เมตร ยาว ๑๒ เมตร
เสาเวทีเป็นเหล็กซิงค์ 0 ๒ Vu,"

๓๔0,000 อบจ.ลำปาง กองข่าง

คานเวทีเป็นเหล็กขิงค์ 0 ๑

พื น้ทำด้วยไม้อัดกับลื่น ขนาด ๑๘ มม.
มีบ นัไดขึ้นลง ๒ ข้าง
ความกว้างไม่น้อยกว่า ๔ เมตร

ความยาวไม่น้อยกว่า ๖ เมตร

ความสูงไม่น้อยกว่า ๓.๖ เมตร
มีราวกับตกสง ๐.๔ เมตร

๔๔๔,๐๐๐ อบจ.ลำปาง กองข่าง

๘0๔,000

๙๑




