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ค ำน ำ 
 

  ตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ได้อนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถ่ิน            
เพื่อใช้เป็นกรอบในการจดัท างบประมาณรายจ่ายประจ าปแีละงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม รวมทั้งวางแนวทาง
เพื่อให้มีการปฏิบัติให้บรรลุ วัตถุประสงค์ตามโครงการที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนา โดยภายหลังจาก             
การประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถ่ินฯ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ได้ตรวจสอบโครงการพัฒนา              
ในแผนพัฒนาท้องถ่ิน พบว่ามีข้อผิดพลาดเล็กน้อย และเพื่อประโยชน์สาธารณะ จึงจ าเป็นต้องแก้ไขข้อมูลใน
แผนพัฒนาท้องถ่ินฯ ให้ถูกต้อง  

  โดยอาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม หมวด 4 ข้อ 21 จึงได้จัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน        
(พ.ศ. 2561 – 2565) แก้ไข ครั้งที่ 3/2563 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ขององค์การบริหารส่วน     
จังหวัดลพบุรี ส าหรับน าไปด าเนินการตามวิธีการงบประมาณ ต่อไป 

 

       

        กองแผนและงบประมาณ 
           ฝ่ายนโยบายและแผน 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ี 2 พัฒนาคุณภาพชีวิต พัฒนาสังคม และอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถ่ิน

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

 - หมวดค่าครุภัณฑ์ เน่ืองจากพิมพ์คุณลักษณะผิด

ประเภทครุภัณฑ์การศึกษา

 - อัฒจันทร์น่ังชมกีฬาพร้อมติดต้ังเก้าอ้ี เป้าหมาย เป้าหมาย

(สนามฟุตซอล) ชนิดถอดประกอบได้ 56 ท่ีน่ัง/1 ชุด  - อัฒจันทร์น่ังชมกีฬาพร้อมติดต้ังเก้าอ้ี  - อัฒจันทร์น่ังชมกีฬาพร้อมติดต้ังเก้าอ้ี

(สนามฟุตซอล) ชนิดถอดประกอบได้ (สนามฟุตซอล) ชนิดถอดประกอบได้

 56 ท่ีน่ัง/1 ชุด จ านวน 8 ชุดๆ ละ 269,800  56 ท่ีน่ัง/1 ชุด จ านวน 8 ชุดๆ ละ 269,800

บาท มีคุณลักษณะ ดังน้ี บาท มีคุณลักษณะ ดังน้ี

1. ขนาดของอัฒจันทร์กว้างไม่น้อยกว่า 3 เมตร 1. ขนาดของอัฒจันทร์กว้างไม่น้อยกว่า 3 เมตร

ยาวไม่น้อยกว่า 8 เมตร จ านวน 4 ช้ัน ยาวไม่น้อยกว่า 8 เมตร จ านวน 4 ช้ัน

สูงไม่น้อยกว่า 2 เมตร (รวมกันราวตก) สูงไม่น้อยกว่า 2 เมตร (รวมกันราวตก)

2. โครงสร้างผลิตจากเหล็กท่อด าขนาดเส้นผ่าน 2. โครงสร้างผลิตจากเหล็กท่อด าขนาดเส้นผ่าน

ศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 42 มิลลิเมตร 32 มิลลิเมตร ศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 42 มิลลิเมตร 32 มิลลิเมตร

25 มิลลิเมตร หนาไม่น้อยกว่า 1.6 มิลลิเมตร 25 มิลลิเมตร หนาไม่น้อยกว่า 1.6 มิลลิเมตร

ยึดประกอบโครงสร้างรูปกากบาทประกอบติดกัน ยึดประกอบโครงสร้างรูปกากบาทประกอบติดกัน

ด้วยหมุดย้ าประกอบเข้ากับชุดโครงขาและประกอบ ด้วยหมุดย้ าประกอบเข้ากับชุดโครงขาและประกอบ

เข้ากับชุดฐานขาแกนเกลียวเช่ือมติดกับแผ่นเพลท เข้ากับชุดฐานขาแกนเกลียวเช่ือมติดกับแผ่นเพลท

3. ชุดโครงสร้างพ่นสีผงหรือสีฝุ่น (Powder coatings) 3. ชุดโครงสร้างพ่นสีผงหรือสีฝุ่น (Powder coatings)

อบความร้อนท่ีอุณหภูมิ 180 - 200 องศาเซลเซียส อบความร้อนท่ีอุณหภูมิ 180 - 200 องศาเซลเซียส
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บัญชีแก้ไขรายการครุภัณฑ์แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) แก้ไข คร้ังท่ี 3/2563  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี

ท่ี รายการครุภัณฑ์ ข้อความเดิม ข้อความท่ีแก้ไข เหตุผล
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ท่ี รายการครุภัณฑ์ ข้อความเดิม ข้อความท่ีแก้ไข เหตุผล

4. โครงขาสามารถปรับสูงต่ าจากสตรัทเกลียว 4. โครงขาสามารถปรับสูงต่ าจากสตรัทเกลียว

ผลิตจากเหล็กหล่อ เช่ือมประกอบกับฐานเหล็ก ผลิตจากเหล็กหล่อ เช่ือมประกอบกับฐานเหล็ก

แผ่นเพลท ขนาดไม่น้อยกว่า 300x300x5 แผ่นเพลท ขนาดไม่น้อยกว่า 300x300x5 

(กว้างxยาวxหนา) มิลลิเมตร ราวกันตก เหล็กท่อด า (กว้างxยาวxหนา) มิลลิเมตร ราวกันตก เหล็กท่อด า

ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 42 มิลลิเมตร ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 42 มิลลิเมตร 

32 มิลลิเมตร หนาไม่น้อยกว่า 1.6 มิลลิเมตร 32 มิลลิเมตร หนาไม่น้อยกว่า 1.6 มิลลิเมตร

ติดต้ังโดยรอบ ติดต้ังโดยรอบ

5. แผ่นพ้ืนเป็นเหล็กแผ่นลายตีนเป็ด ตีนไก่ 5. แผ่นพ้ืนเป็นเหล็กแผ่นลายตีนเป็ด ตีนไก่

Checkered Plate ป๊ัมลายกันล่ืน กว้างไม่น้อยกว่า Checkered Plate ป๊ัมลายกันล่ืน กว้างไม่น้อยกว่า

750 มิลลิเมตร ยาวไม่น้อยกว่า 8,000 มิลลิเมตร 750 มิลลิเมตร ยาวไม่น้อยกว่า 8,000 มิลลิเมตร

ชุดโครงถักด้วยเหล็กขนาด ไม่น้อยกว่า 19x32x1.5 ชุดโครงถักด้วยเหล็กขนาด ไม่น้อยกว่า 19x38x1.5

(กว้างxยาวxหนา) มิลลิเมตร (กว้างxยาวxหนา) มิลลิเมตร

6. เก้าอ้ีอัฒจันทร์ ชนิด เฮช ดีพีอี HDPE Blow Mold 6. เก้าอ้ีอัฒจันทร์ ชนิด เฮช ดีพีอี HDPE Blow Mold

มีเน้ือวัสดุ 2 ช้ัน ทนทาน มีเน้ือวัสดุ 2 ช้ัน ทนทาน

อยู่ในแผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ. 2561 - 2565 เพ่ิมเติม

คร้ังท่ี 4/2563 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

หน้า 47 ท่ี 30 และ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ. 2561 - 2565 เปล่ียนแปลง

คร้ังท่ี 4/2563 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
หน้า 5 ท่ี 1
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