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กองยุทธศาสตรและงบประมาณ 
เทศบาลตําบลบานแปน 

อําเภอเมืองลําพูน  จังหวดัลําพูน 



 
  ตามท่ีเทศบาลตําบลบานแปน  ไดประกาศใชแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปเทศบาลตําบลบานแปน 
(พ.ศ. 2561–2565)  ไปแลวเม่ือวันท่ี  11  มิถุนายน  2563  สําหรับเปนกรอบในการดําเนินงานดานงบประมาณ 
ของเทศบาลตําบลบานแปน 

เนื่องจากการจัดทําโครงการ/กิจกรรม ดังปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน  (พ.ศ. ๒๕61 - 2565)  
ของเทศบาลตําบลยังไมครอบคลุมและมีความจําเปนเรงดวนในการใหบริการสาธารณะแกประชาชนในพ้ืนท่ี
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล  ประกอบกับปจจุบันไดมีการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส        
โคโรนา 2019 (COVID-19) ดังนั้น เพ่ือประโยชนและเปนการบรรเทาความเดือนรอนใหแกประชาชน  ทาง
เทศบาลตําบลบานแปน จึงไดจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 1/2564 ข้ึน  
เพ่ือใหมีความเหมาะสม สอดคลองกับปญหาและความตองการของประชาชน และเพ่ือใหสามารถแกปญหา
ความจําเปนเรงดวนทันตอสถานการณในปจจุบัน  อีกท้ังใชเปนกรอบในการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ
ตอไป  ซ่ึงการเพ่ิมเติมแผนพัฒนาพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) ในครั้งนี้จะกอใหเกิดประโยชน
สูงสุดแกประชาชนและองคกรเปนสําคัญ   
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บันทึกหลกัการและเหตุผล 
แผนพัฒนาทองถิ่นเทศบาลตําบลบานแปน (พ.ศ.2561 – 2565) 

เพ่ิมเติม  คร้ังที ่1/2564   
---------------------------------- 

 
ตามท่ี   เทศบาลตําบลบานแปน ไดประกาศใชแผนพัฒนาทองถ่ินเทศบาลตําบลบานแปน (พ.ศ. 

2561 – 2565) ไปแลว เม่ือวันท่ี  11  มิถุนายน  2562  นั้น 
  เนื่องจากการจัดทําโครงการ/กิจกรรม ดังปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน  (พ.ศ. ๒๕61 - 2565)  
ของเทศบาลตําบลยังไมครอบคลุมและมีความจําเปนเรงดวนในการใหบริการสาธารณะแกประชาชนในพ้ืนท่ี
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล จึงมีความจําเปนตองเพ่ิมเติมแกไขเปลี่ยนแปลงแผนโครงการ/
กิจกรรม ใหสอดคลองกับขอเท็จจริงและสถานการณปจจุบันเพ่ือดําเนินการใหเกิดประโยชนสูงสุดตอประชาชน
โดยสวนรวมและเพ่ือตอบสนอง แกไขปญหาความเดือดรอนใหกับประชาชนในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ  ซ่ึงตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548 และ
แกไขเพ่ิมเติม “ขอ 22 เพ่ือประโยชนของประชาชน การเพ่ิมเติมแผนพัฒนาทองถ่ิน ใหองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินอาจดําเนินการตามข้ันตอน ดังนี้ 
 (1) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินจัดทํารางแผนพัฒนาทองถ่ินท่ีเพ่ิมเติม
พรอมเหตุผลและความจําเปนเสนอคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน 
 (2) คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินและประชาคมทองถ่ินพิจารณารางแผนพัฒนาทองถ่ินท่ีเพ่ิมเติม
สําหรับองคการบริหารสวนตําบลใหสงรางแผนพัฒนาทองถ่ินท่ีเพ่ิมเติมใหสภาองคการบริหารสวนตําบล
พิจารณาตามมาตรา 46 แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 
  เม่ือแผนพัฒนาทองถ่ินท่ีเพ่ิมเติมไดรับความเห็นชอบแลว ใหสงแผนพัฒนาทองถ่ินดังกลาวให
ผูบริหารทองถ่ินประกาศใช พรอมท้ังปดประกาศใหประชาชนทราบโดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวันนับแต
วันท่ีผูบริหารทองถ่ินประกาศใช” 

แตเนื่องจากปจจุบันไดมีการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
ผูวาราชการจังหวัดลําพูนจึงอาศัยอํานาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2548 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม ขอ 5 วรรคสอง ประกอบกับหนังสือ        
กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0810.3/ว 1140  ลงวันท่ี  10  เมษายน 2563  ยกเวน
การจัดทําประชาคมทองถ่ินกรณีการเพ่ิมเติมแผนพัฒนาทองถ่ินตามขอ 22 (2) แหงตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2548 และแกไข
เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561  ดังนั้น เพ่ือประโยชนและเปนการบรรเทาความเดือดรอนใหแกประชาชน  
ทางเทศบาลตําบลบานแปน จึงไดจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 1/2564 ข้ึน  
เพ่ือใหมีความเหมาะสม สอดคลองกับปญหาและความตองการของประชาชน และเพ่ือใหสามารถแกปญหา
ความจําเปนเรงดวนทันตอสถานการณในปจจุบัน  อีกท้ังใชเปนกรอบในการพิจารณาจัดสรรงบประมาณตอไป  
ซ่ึงการเพ่ิมเติม แผนพัฒนาพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) ครั้งท่ี 1/2564  ในครั้งนี้จะกอใหเกิด
ประโยชนสูงสุดแกประชาชนและองคกรเปนสําคัญ   

 
 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 1/2564                                                         
 



 

 

บทนํา 

1. ลักษณะของแผนพัฒนาพัฒนาทองถิ่น  
 แผนพัฒนาทองถ่ิน เปนแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ท่ีกําหนด วิสัยทัศน 

ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค ตัวชี้วัด คาเปาหมาย และกลยุทธ โดยสอดคลองกับ แผนพัฒนาจังหวัด 
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอําเภอ แผนพัฒนาตําบล 
แผนพัฒนาหมูบานหรือแผนชุมชน อันมีลักษณะเปนการกําหนดรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนา ท่ีจัดทํา
ข้ึนสําหรับปงบประมาณแตละป ซ่ึงมีความตอเนื่องและเปนแผนกาวหนา และใหหมายความรวมถึงการ
เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาทองถ่ิน  

แผนพัฒนาทองถ่ินเปนกรอบในการจัดทํา งบประมาณรายจายประจําป งบประมาณรายจาย
เพ่ิมเติม และงบประมาณจากเงินสะสมในชวง ของแผนนั้น รวมท้ังวางแนวทางเพ่ือใหมีการปฏิบัติใหบรรลุ
วัตถุประสงคตามโครงการพัฒนาท่ีกําหนดไว ในแผนพัฒนาทองถ่ิน 

2. วัตถุประสงคของการเพ่ิมเติมแผนพัฒนาทองถิ่น 
1. เพ่ือใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินใชแผนพัฒนาทองถ่ินเปนกรอบในการจัดทํา งบประมาณ

รายจายประจําป งบประมาณรายจายเพ่ิมเติม และงบประมาณจากเงินสะสม รวมท้ังวางแนวทาง
เพ่ือใหมีการปฏิบัติใหบรรลุวัตถุประสงคตามโครงการพัฒนาท่ีกําหนดไว ในแผนพัฒนาทองถ่ิน 

2. เพ่ือสนองตอบความตองการ แกไขปญหาและเพ่ือประโยชนสุขของประชาชน 

3. ข้ันตอนการเพ่ิมเติมแผนพัฒนาทองถิ่น 
  อาศัยความตามหนังสือสั่งการของกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนท่ีสุดท่ี มท 
0810.3/ว 1140  ลงวันท่ี  10  เมษายน 2563 เรื่อง  แนวทางการจัดทําประชาคมทองถ่ิน  กรณีการ
เพ่ิมเติมแผนพัฒนาทองถ่ินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ในสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID-19)  และหนังสือสํานักงานสงเสริมการปกครองทองถ่ินจังหวัดลําพูน ดวนท่ีสุด       
ท่ี ลพ 0023.3/ว 6215  ลงวันท่ี  16 เมษายน  2563  เรื่อง ยกเวนการจัดทําประชาคมทองถ่ิน กรณีการ
เพ่ิมเติมแผนพัฒนาทองถ่ินขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตพ้ืนท่ีจังหวัดลําพูน โดยยกเวนการจัดทํา
ประชาคมทองถ่ินกรณีการเพ่ิมเติมแผนพัฒนาทองถ่ินตามขอ 22 (2) แหงตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ดวยการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2548 และแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 3) 
พ.ศ. 2561  

“ขอ 22 เพ่ือประโยชนของประชาชน การเพ่ิมเติมแผนพัฒนาทองถ่ิน ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
อาจดําเนินการตามข้ันตอน ดังนี้ 

(1) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินจัดทํารางแผนพัฒนาทองถ่ินท่ี
เพ่ิมเติมพรอมเหตุผลและความจําเปนเสนอคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน 
  (2) คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินและประชาคมทองถ่ินพิจารณารางแผนพัฒนาทองถ่ินท่ี
เพ่ิมเติมสําหรับองคการบริหารสวนตําบลใหสงรางแผนพัฒนาทองถ่ินท่ีเพ่ิมเติม  ใหสภาองคการบริหารสวน
ตําบลพิจารณาตามมาตรา 46 แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 
  เม่ือแผนพัฒนาทองถ่ินท่ีเพ่ิมเติมไดรับความเห็นชอบแลว ใหสงแผนพัฒนาทองถ่ินดังกลาวให
ผูบริหารทองถ่ินประกาศใช พรอมท้ังปดประกาศใหประชาชนทราบโดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวันนับแต
วันท่ีผูบริหารทองถ่ินประกาศใชอในไปตามกฎหมายวาดวยสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล สําหรับ  

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 1/2564                                                         
 



 

 

 
 
 
 
 
 

บัญชีสรปุ / รายละเอียดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาทองถิ่นเทศบาลตําบลบานแปน 

(พ.ศ. 2561 – 2565) 
เพิ่มเติม  ครั้งท่ี 1/2564  
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 1/2564   
เทศบาลตําบลบานแปน  อําเภอเมืองลําพูน   จังหวัดลําพูน 

ยุทธศาสตร 
ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 ป 2565 รวม 5 ป 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

1)  ยุทธศาสตรโครงสรางพ้ืนฐาน ฯ             

     1.1  แผนงานเคหะและชุมชน - - - - - - 2 912,000 21 6,469,400 23 7,381,400 

     1.2  แผนงานการรักษาความสงบภายใน - - - - - - - - - - - - 

     1.3  แผนงานการสาธารณสุข - - - - - - - - - - - - 

     1.4  แผนงานบริหารงานท่ัวไป - - - - - - - - - - - - 

รวม - - - - - - 2 912,000 21 6,269,400 23 7,381,400 

2  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ             
     2.1  แผนงานการเกษตร - - - - - - - - - - - - 

รวม - - - - - - - - - - - - 

3  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคม             

     3.1  แผนงานบริหารงานท่ัวไป - - - - - - - - - - - - 

     3.2  แผนงานการรักษาความสงบภายใน - - - - - - - - - - - - 

     3.3  แผนงานการสาธารณสุข - - - - - - - - - - - - 

     3.4  แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน - - - - - - 1 30,000 3 90,000 4 120,000 

     3.5  แผนงานการศึกษา - - - - - - - - 3 150,000 3 150,000 

     3.6  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ 

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

     3.7  แผนงานงบกลาง - - - - - - - - - - - - 

รวม - - - - - - 1 30,000 6 240,000 7 270,000 
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ยุทธศาสตร 
ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 ป 2565 รวม 5 ป 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

4  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานองคกร             

     4.1  แผนงานบริหารงานท่ัวไป - - - - - - - - - - - - 

     4.2  แผนงานการรักษาความสงบภายใน - - - - - - - - - - - - 

     4.3  แผนงานเคหะและชุมชน - - - - - - - - - - - - 

รวม - - - - - - - - - - - - 

5) ยุทธศาสตรการอุดหนุนหนวยงานอ่ืนๆ             

     5.1  แผนงานบริหารงานท่ัวไป - - - - - - - - - - - - 

     5.2  แผนงานการรักษาความสงบภายใน - - - - - - - - - - - - 

     5.3  แผนงานการศึกษา - - - - - - - - - - - - 

     5.4  แผนงานการสาธารณสุข - - - - - - - - - - - - 

     5.5  แผนงานเคหะและชุมชน - - - - - - - - - - - - 

     5.6  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ 

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

     5.7  แผนงานงบกลาง - - - - - - - - - - - - 

รวม - - - - - - - - - - - - 

รวมท้ังส้ิน - - - - - - 3 942,000 27 6,709,400 30 7,651,400 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 1/2564   

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ 
เทศบาลตําบลบานแปน  อําเภอเมืองลําพูน   จังหวัดลําพูน 

ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  4  ยุทธศาสตรเมืองแหงคุณภาพชีวิต    

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด    ยุทธศาสตรท่ี 1 

    1. ยุทธศาสตร  โครงสรางพ้ืนฐานและการจัดการดานส่ิงแวดลอม 

 1.1  แผนงานเคหะและชุมชน 

 
ท่ี 

 
โครงการ/กจิกรรม 

 
วัตถุประสงค 

 

เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลท่ีคาดวาจะ

ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

๑ โครงการขยายเขตไฟฟา 1 
เฟส 1 สาย บริเวณประปา
บานลอง  หมูท่ี 3   
บานหนองเตา  

- เพ่ือใหประชาชนมี
การสญัจรท่ีสะดวก
และปลอดภัย  
- ลดการเกิด อุบัติเหตุ
และอาชญากรรมใน
พ้ืนท่ี 
 

ขยายเขตไฟฟา 1 เฟส 
1 สาย พรอมเครื่อง  
สูบนํ้าแบบจม (ซมัเมริส
ซิเบิล) และตูควบคมุ
ขนาด 3 HP 3 เฟส 
380 V บริเวณประปา
บานลอง  หมูท่ี 3   
บานหนองเตา  ตาม
แบบแปลนแผนผังของ
เทศบาลตําบลบานแปน 
 

- 
 
 

- - - 79,500 ขยายเขต
ไฟฟาระบบ

ประปา 
1 แหง 

 

-ระบบประปามี
ประสิทธิภาพ
เพ่ิมข้ึน 
-ประชาชนไดมนํ้ีา
ใชในการอุปโภค
บริโภคท่ีเพียงพอ
และท่ัวถึง 

กองชาง 
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ท่ี 

 
โครงการ/กจิกรรม 

 
วัตถุประสงค 

 

เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลท่ีคาดวาจะ

ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

๒ โครงการขยายเขตไฟฟา
ภายใน 2 เฟส 2 สาย 
บริเวณประปาขางวัด   
หมูท่ี 3  บานหนองเตา  

- เพ่ือใหประชาชนมี
นํ้าใชเพ่ือการอุปโภค-
บริโภคคอยางเพียงพอ  
ท่ัวถึง  
 

ขยายเขตไฟฟาภายใน 
2 เฟส 2 สาย พรอม
ติดตั้งเครื่องสูบนํ้า 
แบบจม (ซัมเมริสซิเบิล) 
และตูควบคุมขนาด  
3 HP 3 เฟส 380 V 
ตามแบบแปลนแผนผัง
ของเทศบาลตําบล 
บานแปน 

 

- 
 
 

- - - 42,500 ขยายเขต
ไฟฟาระบบ

ประปา 
1 แหง 

 

-ระบบประปามี
ประสิทธิภาพ
เพ่ิมข้ึน 
-ประชาชนไดมีนํ้า
ใชในการอุปโภค
บริโภคท่ีเพียงพอ
และท่ัวถึง 

กองชาง 

3 โครงการติดตั้งระบบ Sola 
cell ขนาด 5 KV บริเวณ 
โรงนํ้าดื่มบานบูชา หมูท่ี 5 
ต.บานแปน   

-ประหยัดพลังงานและ
ลดคาใชจายในการ
บริหารจดัการ 
-เพ่ือใหประชาชนมีนํ้า
ใชเพ่ือการบริโภค
อยางเพียงพอ ท่ัวถึง 
 

ติดตั้งระบบ Sola cell  
ขนาด 5 KV เพ่ือใชกับ
โรงนํ้าดื่มบานบูชา  
หมูท่ี 5 พรอมเช่ือมตอ
ระบบใหสามารถใชการ
ได รายละเอียดตาม
แบบแปลนของเทศบาล
ตําบลบานแปน 
 

- - - - 166,000 ติดตั้งระบบ 
Sola cell   
1 แหง 

- คาใชจายในการ
บริหารจดัการ
ลดลง  
- ประชาชนมีนํ้า
ดื่มอยางเพียงพอ 
ท่ัวถึง 

กองชาง 
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ท่ี 

 
โครงการ/กจิกรรม 

 
วัตถุประสงค 

 

เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลท่ีคาดวาจะ

ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

4 โครงการเสรมิผิวแอสฟลท 
ติกคอนกรีต (Overlay)  
ถนนสาย ลพ.ถ.15-001 
เทศบาลตาํบลบานแปน 
ซอย 26 บานเสง หมูท่ี 7 
ตําบลบานแปน อําเภอเมือง 
จังหวัดลําพูน 

- เพ่ือใชเปนเสนทาง 
การลําเลียงผลผลติ
ทางการเกษตรสูตลาด
ไดอยางสะดวก 
รวดเร็ว ลดตนทุนการ
ผลิต ลด  ความ
เสียหายของผลผลติ 
- เพ่ือใหประชาชนมี
ถนนท่ีไดมาตรฐาน  
สะดวก  ปลอดภัย                                                
- กระตุนใหเกิดการ
จางงานของคนใน
พ้ืนท่ี รวมถึงผูไดรับ
ผลกระทบจาก 
Covid-2019                                                               

เสรมิผิวแอสฟลท 
ติกคอนกรีต(Overlay)  
ถนนสาย ลพ.ถ. 15-
001 เทศบาลตําบล
บานแปน ซอย 26 
บานเสง หมูท่ี 7  
ชวงท่ี 1 ขนาดผิว
จราจร กวาง 4.00 ม. 
ยาว 215.00 ม. หนา 
0.05 ม.  
ชวงท่ี 2 ขนาดผิว
จราจร กวาง 3.00 ม. 
ยาว 25.00 ม. หนา    
0.05 ม. ความยาวรวม 
240.00 ม.หรือมี
พ้ืนผิวจราจรรวมไมนอย
กวา 935.00 ตร.ม. 
รายละเอียดตามแบบ
แปลนของเทศบาล
ตําบลบานแปน 
 

- 
 
 

- - 360,000 360,000 เสรมิผิวแอส
ฟลทติกถนน  

1 สาย 

-ปญหาความ
เดือดรอนของ
ประชาชน ในพ้ืนท่ี
ไดรับการแกไข
และอุบัตเิหตุท่ีเกิด
จากการใชเสนทาง
ลดลง 

กองชาง 
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ท่ี 

 
โครงการ/กจิกรรม 

 
วัตถุประสงค 

 

เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลท่ีคาดวาจะ

ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

5 โครงการกอสรางรางระบายนํ้า 
ซอยหลังวัดบูชา  บานบูชา 
หมูท่ี 5  ต.บานแปน 

-เพ่ือปองกันนํ้าทวมขัง
ในฤดูฝนและ 
-เพ่ือใหการระบายนํ้ามี
ประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน 

กอสรางรางระบายนํ้า 
บริเวณซอยหลังวัดบูชา   
หมูท่ี 5 บานบูชา กวาง 
0.30 ม. ลึกเฉลีย่ 
0.30-0.40 ม. ยาว
รวม 84 ม.  ตามแบบ
แปลนของเทศบาล
ตําบลบานแปน 
 

- 
 

- - - 193,000 รางระบาย
นํ้าความยาว
รวม 84 ม. 

-การระบายนํ้าม ี
 ประสิทธิภาพ
เพ่ิมข้ึน 
-ปญหานํ้าทวมขัง
ลดลง 

กองชาง 

6 โครงการติดตั้งระบบ Sola 
cell บริเวณประปาหนาวัด
บูชา หมูท่ี 5 ต.บานแปน   

-ประหยัดพลังงานและ
ลดคาใชจายในการ
บริหารจดัการ 
-เพ่ือใหประชาชนมีนํ้า
ใชเพ่ือการบริโภค
อยางเพียงพอ ท่ัวถึง 
 

ติดตั้งระบบ Sola cell  
ขนาด 5 KV เพ่ือใชกับ
ประปาหนาวัดบูชา  
หมูท่ี 5 พรอมเช่ือมตอ
ระบบใหสามารถใช    
การได รายละเอียดตาม
แบบแปลนของเทศบาล
ตําบลบานแปน 
 

- - - - 174,000 ติดตั้งระบบ 
Sola cell   
1 แหง 

- คาใชจายในการ
บริหารจดัการ
ลดลง  
- ประชาชนมีนํ้า
ดื่มอยางเพียงพอ 
ท่ัวถึง 

กองชาง 
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ท่ี 

 
โครงการ/กจิกรรม 

 
วัตถุประสงค 

 

เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลท่ีคาดวาจะ

ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

7 โครงการติดตั้งกลองวงจรปด 
(CCTV) ภายในหมูบาน  
บานเสง  หมูท่ี 7 ต.บานแปน 

-เพ่ือใหประชาชนมี
ความปลอดภัย ลด
อัตราการกอ
อาชญากรรมในชุมชน 

ติดตั้งกลองวงจรปด 
(CCTV) ภายในหมูบาน  
บานเสง  จํานวน  13  
ตัว พรอมอุปกรณติดตั้ง
ท้ังระบบ  รายละเอียด
ตามแบบแปลนของ
เทศบาลตาํบลบานแปน 

- 
 
 

- - - 278,000 กลองวงจร
ปด จํานวน  

13 ตัว   

-ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสิน 
- อาชญากรรมใน
ชุมชนลดลง 

กองชาง 

8 โครงการกอสรางถนน คสล. 
ซอยทวีคูณ บานเสง หมูท่ี 7  
บานเสง 

-เพ่ือลดอุบัติเหตุท่ีเกิด
จากการใชถนน 
-เพ่ือบรรเทาความ
เดือดรอนของ
ประชาชนและผูใช
ถนนในการสัญจร 

กอสรางถนน คสล.ซอย 
ทวีคูณ บานเสง หมูท่ี 7 
ขนาดกวาง 4.00 ม. 
ยาว 104  ม. หนา 
0.15 ม. หรือมีพ้ืนท่ี 
คสล. ไมนอยกวา 416 
ตร.ม. ตามแบบแปลน
ของเทศบาลตําบล 
บานแปน 

- 
 
 

- - - 226,000 ถนน คสล. 
1 สาย 

ความยาว  
140 ม. 

-ปญหาความ
เดือดรอนของ
ประชาชน ในพ้ืนท่ี
ไดรับการแกไข
และอุบัตเิหตุท่ีเกิด
จากการใชเสนทาง
ลดลง 

กองชาง 

9 โครงการขุดเจาะบอบาดาล
เพ่ือการเกษตร บริเวณขาง 
วัดหาง  บานมวง หมูท่ี 8       

เพ่ือแกปญหาการขาด
แคลนนํ้าในภาค
การเกษตรในชวง      
ฤดูแลง 

ขุดเจาะบอบาดาลเพ่ือ
การเกษตร ขนาด ø 6 
น้ิว ลึก 120 ม. พรอม
อุปกรณเช่ือมระบบ
เรียบรอยบริเวณขางวัด
หาง ตามแบบแปลนของ
เทศบาลตําบลบานแปน 

- - 
 

- 552,000 552,000 บอเกษตร 1 
บอ 

เกษตรกรมีนํ้าใช
ภาคการเกษตร
ชวงฤดูแลงอยาง
เพียงพอและท่ัวถึง 

กองชาง 

 

แบบ ผ.01 
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ท่ี 

 
โครงการ/กจิกรรม 

 
วัตถุประสงค 

 

เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลท่ีคาดวาจะ

ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

10 โครงการปรับปรุงระบบ
ประปาหมูบาน บานบอโจง 
หมูท่ี 1 ต.หนองหนาม  อ.
เมือง  จ.ลําพูน 

-เพ่ือใหประชาชนมีนํ้า
ใชสําหรับอุปโภค
บริโภค อยางเพียงพอ
และท่ัวถึง 

ปรับปรุงระบบประปา
หมูบาน บานบอโจง 
โดยตดิตั้งหอถังสูงแบบ
เชมเปญ ขนาดความจุ 
20 ลบ.ม. สูง 20 ม. 
และถังกรองสนิมเหล็ก 
ขนาด ø 1.15 ม. 
พรอมเช่ือมตอระบบ
เรียบรอย ตามแบบ
แปลนแผนผังของกรม
ทรัพยากรนํ้า  

- 
 
 

- - - 640,000 ปรับปรุง
ระบบ
ประปา 
1 แหง 

-ปญหาความ
เดือดรอนของ
ประชาชน ในพ้ืนท่ี
ไดรับการแกไข 
-ประชาชนมีนํ้าใช
อยางเพียงพอ และ
ท่ัวถึง 

กองชาง 

11 โครงการขยายเขตไฟฟา  
3 เฟส 4 สาย บริเวณถนน
สายบานขวาง-รองอุย 
หมูท่ี 2  บานขวาง   
ต.หนองหนาม  อ.เมือง   
จ.ลําพูน 

- เพ่ือใหประชาชนมี
การสญัจรท่ีสะดวก
และปลอดภัย  
- ลดการเกิด อุบัติเหตุ
และอาชญากรรมใน
พ้ืนท่ี 

ขยายเขตไฟฟา 3 เฟส 
4 สาย บริเวณถนนสาย
บานขวาง-รองอุย  ตาม
แบบแปลนแผนผังของ
เทศบาลตําบลบานแปน 

- 
 
 

- - - 500,000 ขยายเขต
ไฟฟา 

1 สายทาง 
 

-ถนนมีแสงสวาง
เพียงพอตอการ
สัญจร ประชาชน
ไดรับความสะดวก
และปลอดภัย 
-ปญหาอาชญา 
กรรมในพ้ืนท่ีลดลง 

กองชาง 

12 โครงการกอสรางอาคาร
อเนกประสงค  บานหนอง
หนาม หมูท่ี 3 ต.หนองหนาม 
อ.เมือง  จ.ลําพูน 

-เพ่ือใชเปนสถานท่ีจัด
กิจกรรมนันทนาการ
ของชุมชน 
-เพ่ือใหประชาชนมี
ความสะดวกดาน
สาธารณูปการ 

กอสรางอาคาร คสล. 
ขนาดกวาง 10 ม. ยาว 
12 ม. รายละเอียดตาม
แบบแปลนแผนผังของ
เทศบาลตาํบลบานแปน  

- - - - 500,000 อาคาร คสล. 
1 หลัง 

-ประชาชนมี
สถานท่ีสําหรับจัด
ประชุมและจัด
กิจกรรมสันทนา
การตาง ๆ  
 

กองชาง 

 

แบบ ผ.01 
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ท่ี 

 
โครงการ/กจิกรรม 

 
วัตถุประสงค 

 

เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลท่ีคาดวาจะ

ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

13 โครงการปรับปรุงผิวจราจร
แบบเสรมิผิวลาดยางแอส
ฟลทติกคอนกรีต (Overlay)     
บานรั้ว-ทุง ซอย 5 หมูท่ี 8 
ต.หนองหนาม  อ.เมือง   
จ.ลําพูน 

-เพ่ือลดอุบัติเหตุท่ีเกิด
จากการใชถนน 
-เพ่ือบรรเทาความ
เดือดรอนของ
ประชาชนและผูใช
ถนนในการสัญจร 

ปรับปรุงผิวจราจรแบบ
เสรมิผิวลาดยางแอส-
ฟลทติกคอนกรีต 
(Overlay) บานรั้ว-ทุง 
ซอย 5 หมูท่ี 8 
ชวงท่ี 1 ขนาดกวาง  
4.00 ม. หนา 0.05 ม. 
ยาว 203 ม. และกวาง 
3.50 ม. หนา 0.05 ม.
ยาว 12 ม.  
ชวงท่ี 2 ขนาดกวาง 
3.00 ม. หนา 0.05 ม. 
ยาว 40 ม. หรือมีพ้ืนท่ี
แอสฟลทติกคอนกรีต
รวมกันไมนอยกวา 974 
ตร.ม. ตามแบบแปลน
ของเทศบาลตําบล 
บานแปน 
 

- 
 
 

- - - 384,000 ปรับปรุงผิว
จราจรถนน 

1 สาย 
ความยาว  
255 ม. 

-ปญหาความ
เดือดรอนของ
ประชาชน ในพ้ืนท่ี
ไดรับการแกไข
และ อุบัตเิหตุท่ี
เกิดจากการใช
เสนทางลดลง 

กองชาง 

 

 

 

 

แบบ ผ.01 
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ท่ี 

 
โครงการ/กจิกรรม 

 
วัตถุประสงค 

 

เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลท่ีคาดวาจะ

ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

14 โครงการกอสรางถนน คสล. 
บานรั้ว-ทุง ซอย 3 หมูท่ี 8  
ต.หนองหนาม  อ.เมือง   
จ.ลําพูน 

-เพ่ือลดอุบัติเหตุท่ีเกิด
จากการใชถนน 
-เพ่ือบรรเทาความ
เดือดรอนของ
ประชาชนและผูใช
ถนนในการสัญจร 

กอสรางถนน คสล.  
บานรั้ว-ทุง ซอย 3  
หมูท่ี 8 ขนาดกวาง 
3.00 ม. ยาว 96 ม. 
หนา 0.15 ม. หรือมี
พ้ืนท่ี คสล.   ไมนอย
กวา 288 ตร.ม. ตาม
แบบแปลนของเทศบาล
ตําบลบานแปน 
 

- 
 
 

- - - 139,000 ถนน คสล. 
1 สาย 

ความยาว  
96 ม. 

-ปญหาความ
เดือดรอนของ
ประชาชน ในพ้ืนท่ี
ไดรับการแกไข
และอุบัตเิหตุท่ีเกิด
จากการใชเสนทาง
ลดลง 

กองชาง 

15 โครงการกอสรางรางระบาย
นํ้า คสล. บริเวณหนาบาน
อาจารยนิรันดร ขันแกวหลา 
บานมวง หมูท่ี 8 ต.บานแปน  
อ.เมือง จ.ลําพูน 

-เพ่ือปองกันนํ้าทวมขัง
ในฤดูฝนและ 
-เพ่ือใหการระบายนํ้ามี
ประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน 

กอสรางรางระบายนํ้า 
คสล. บริเวณหนาบาน
อาจารยนิรันดร ขันแกว
หลา บานมวง หมูท่ี 8 
จุดท่ี 1 ขนาดกวาง 
0.30 ม. ยาว 118 ม.  
ลึกเฉลีย่ 0.30-0.40ม. 
จุดท่ี 2  ขนาดกวาง 
0.30 ม. ยาว 75 ม.  
ลึกเฉลีย่ 0.25-0.30ม. 
ตามแบบแปลนของ
เทศบาลตาํบลบานแปน 
 

- 
 

- - - 463,000 รางระบายนํ้า
ความยาว   

รวม 193 ม. 

-การระบายนํ้าม ี
 ประสิทธิภาพ
เพ่ิมข้ึน 
-ปญหานํ้าทวมขัง
ลดลง 

กองชาง 

 

แบบ ผ.01 
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ท่ี 

 
โครงการ/กจิกรรม 

 
วัตถุประสงค 

 

เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลท่ีคาดวาจะ

ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

16 โครงการเสรมิผิวแอสฟลท 
ติกคอนกรีต (Overlay)  
ทางหลวงทองถ่ิน  รหัสสาย
ทาง ลพ.ถ. 15-042  
บานหนองหนาม  ซอย 11 
หมูท่ี 3 ต.หนองหนาม   
อ.เมือง  จ.ลําพูน 

-เพ่ือลดอุบัติเหตุท่ีเกิด
จากการใชถนน 
-เพ่ือบรรเทาความ
เดือดรอนของ
ประชาชนและผูใช
ถนนในการสัญจร 
-เพ่ือลดตนทุนการ
ขนสงผลผลติทางการ
เกษตร 

เสรมิผิวแอสฟลทติก 
คอนกรีต (Overlay) 
ทางหลวงทองถ่ิน   
รหัสสายทาง ลพ.ถ.  
15-042 บานหนอง
หนาม ซอย 11 ขนาด
ผิวจราจรกวาง 4.00 ม. 
ยาว 355 ม. หนา 
0.05 ม.หรือมีพ้ืนท่ีผิว
จราจรไมนอยกวา 
1,420 ตร.ม. ตามราย 
ละเอียดแบบแปลนของ
เทศบาลตาํบลบานแปน 

- - - - 586,000 ถนน
มาตรฐาน
ความยาว 
ไมนอยกวา 

1,420  
ตร.ม. 

-ปญหาความ
เดือดรอนของ
ประชาชน ในพ้ืนท่ี
ไดรับการแกไข
และอุบัตเิหตุท่ีเกิด
จากการใชเสนทาง
ลดลง 

ทต.บานแปน/ 
หนวยงานอ่ืน 

17 โครงการขยายเขตไฟฟาพรอม
สายดับและโคมไฟก่ิง บริเวณ
ซอย 3 บานรั้ว-ทุง หมูท่ี 8  
ต.หนองหนาม  อ.เมือง   
จ.ลําพูน 

- เพ่ือใหประชาชนมี
การสญัจรท่ีปลอดภัย 
สะดวก และรวดเร็ว 

ขยายเขตไฟฟาพรอม
สายดับและโคมไฟก่ิง 
บริเวณซอย 3 บานรั้ว-ทุง 
หมูท่ี 8  ตามแบบของ
เทศบาลตาํบลบานแปน 

- - - - 66,000 ขยายเขต
ไฟฟา 

1 สายทาง 

ประชาชนเสนทาง
การสญัจรท่ี
สะดวก ปลอดภัย
และรวดเร็ว 

กองชาง 

18 โครงการติดตั้งผนังระแนง
สํานักงานเทศบาลตําบล 
บานแปน   

-เพ่ือปองกันความ
เสียหายท่ีจะเกิดกับ
อาคารสํานักงาน
เทศบาลตาํบลบาน
แปน 

ติดตั้งกันสาดระแนงไม 
ดานหนาอาคาร
สํานักงาน (ช้ัน 2)
จํานวน 2 จุด  ตาม
แบบของเทศบาลตําบล
บานแปน 

- - - - 46,400 ติดตั้งผนัง
ระแนง 2 

จุด 

ความเสยีหายท่ีจะ
เกิดกับอาคาร
สํานักงานเทศบาล
ตําบลบานแปน
ลดลง 

กองชาง 

 

แบบ ผ.01 
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ท่ี 

 
โครงการ/กจิกรรม 

 
วัตถุประสงค 

 

เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลท่ีคาดวาจะ

ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

19 โครงการปรบัปรุงระบบ
ประปา บานหนองเตา  
หมูท่ี 3  ต.บานแปน   
อ.เมอืง  จ.ลําพูน 

-เพ่ือแกไขปญหานํ้า
อุปโภค-บริโภคไม
เพียงพอ 

ปรับปรุงระบบประปา 
บานหนองเตา หมูท่ี 3 
โดยการดําเนินการ 
1.ขยายระบบไฟฟา 
แรงสูงเพ่ิม 1 เฟส 
2. เปลีย่นหมอแปลง
ไฟฟาแรงต่ําเพ่ิม 1 เฟส 
3. ขยายระบบไฟฟา
แรงต่ํา เพ่ิม 1 เฟส 
4. ติดตั้งซัมเมอรสซิเบ้ิล 
ขนาด 3 HP 380 V 
จํานวน 2 ชุด 
5. เปลีย่นสารกรองนํ้า 
จํานวน 2 จุด 
6. ติดตั้งระบบควบคุม
ระดับนํ้า จํานวน 1 จุด 
7. เปลีย่นมิเตอรไฟฟา 
ขนาด 15 A 3 เฟส 1 
จุด 
 

- - - - 524,000 ปรับปรุง
ระบบ
ประปา 
2 แหง 

-ปญหาความ
เดือดรอนของ
ประชาชน ในพ้ืนท่ี
ไดรับการแกไข
และประชาชนมี
นํ้าใชอยางเพียงพอ 
และท่ัวถึง 

กองชาง 
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ท่ี 

 
โครงการ/กจิกรรม 

 
วัตถุประสงค 

 

เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลท่ีคาดวาจะ

ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

20 โครงการกอสรางกําแพง 
กันดินตามแนวลําเหมือง 
บริเวณเสื้อบาน บานขวาง 
หมูท่ี 2  ต.หนองหนาม 
อ.เมือง  จ.ลําพูน  

-เพ่ือปองกันการทรุด
ตัวของดิน  
 

กอสรางกําแพงกันดิน
ตามแนวลําเหมือง 
บริเวณเสื้อบาน บาน
ขวาง โดยกอสราง
กําแพงกันดิน คสล. 
และปรับพ้ืนท่ีทางเทา 
ตลอดแนว  ความยาว 
19 ม. ตามแบบแปลน
ของเทศบาลตําบลบาน
แปน 
 

- - - - 185,000 กําแพงกัน
ดิน 1 แหง 

-การทรุดตัวของ
ดินบริเวณลํา
เหมืองลดลง ทําให
นํ้าไหลผานสะดวก 

กองชาง 

21 โครงการปรับปรุงทางว่ิง
โดยรอบสนามฟุตบอล
เทศบาลตาํบลบานแปน  สวน
ท่ีเหลือจํานวน 2 ดาน หมูท่ี 
2 ต.หนองหนาม  อ.เมือง  จ.
ลําพูน 

- เพ่ือยกระดับ
คุณภาพชีวิตของ
ประชาชนในเขต
เทศบาล 
- เพ่ือบริหารจัดการ
การทองเท่ียว 
- เพ่ือใหประชาชนใน
จังหวัดลําพูนมสีถานท่ี
พักผอนหยอนใจ 

- ปรับปรุงทางว่ิง
โดยรอบสนามฟุตบอล
เทศบาลตาํบลบานแปน  
สวนท่ีเหลือจํานวน 2 
ดาน ขนาดกวาง 3 ม. 
หนา 0.05 ม. ยาว 
192 ม. หรือมีพ้ืนท่ีผิว
จราจรไมนอยกวา 576 
ตร.ม. รายละเอียดตาม
แบบแปลนแผนผังของ
เทศบาลตาํบลบานแปน 

- - - - 365,000 - มีสถานท่ี
สําหรับ

ทองเท่ียว
และจัด
กิจกรรม

สงเสริมการ
ทองเท่ียว
จํานวน  
1 แหง 

- มีสถานท่ีจัด
กิจกรรมสงเสริม
การทองเท่ียวเพ่ือ
ดึงดูดนักทองเท่ียว
ใหเขามาในพ้ืนท่ี
เพ่ิมข้ึน 
-ประชาชนมีรายได 
มีความเปนอยูและ 
มีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน 
- ประชาชนมี
สถานท่ีพักผอน
และออกกําลังกาย 

กองชาง 

รวม  21  โครงการ - - - 912,000 6,469,400    

แบบ ผ.01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 1/2564   

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ 
เทศบาลตําบลบานแปน  อําเภอเมืองลําพูน   จังหวัดลําพูน 

ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  4  ยุทธศาสตรเมืองแหงคุณภาพชีวิต  

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด    ยุทธศาสตรท่ี  1 

    3. ยุทธศาสตร  การพัฒนาดานสังคม  
 3.๔  แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 

 

 
ท่ี 

 
โครงการ/กจิกรรม 

 
วัตถุประสงค 

 

เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลท่ีคาดวาจะ

ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

1. โครงการเสรมิสราง
เครือขายคุมครองเด็ก
เทศบาลตาํบลบานแปน 

-เพ่ือใหเกิดการเช่ือม 
โยงกลไกการคุมครอง
เด็กอยางเปนระบบ 
-เพ่ือสรางความเขมแข็ง
ของเครือขายคุมครอง
เด็กระดับตําบล 

-เครือขายคุมครองเด็กมี
ความเขาใจโลกของเด็ก
ท่ีถูกกระทํารุนแรง 
เขาใจอารมณของเด็ก
เพ่ือสรางแรงเสรมิ
ทางบวกเพ่ือใชในการ
ขับเคลื่อนการดูแลเด็ก
ในชุมชน 

- - - - 20,000 1 โครงการ -เครือขายคุมครอง
เด็กในชุมชนมี
ความเขมแข็ง
สามารถแกไข
ปญหาไดอยางเปน
ระบบ 

กองสวัสดิการ
สังคม 

2. โครงการนวัตกรรมสาน
พลังสรางสรรคสังคม
อุดมสุข  

-เพ่ือบรรเทาความเดือด 
รอนของผูประสบปญหา
ทางสังคมในดานตาง ๆ  
-เพ่ือใหผูดอยโอกาสใน
ชุมชนมีคุณภาพชีวติท่ีดี
ข้ึน 

-ผูดอยโอกาสในชุมชนมี
คุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน 

- - - - 20,000 1 โครงการ -ผูดอยโอกาส
สามารถชวยเหลือ 
และพึงพาตนเอง 
ได 

กองสวัสดิการ
สังคม 

แบบ ผ.01 
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ท่ี 

 
โครงการ/กจิกรรม 

 
วัตถุประสงค 

 

เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลท่ีคาดวาจะ

ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

3 โครงการสงเสริมผลิตภณัฑ
ชุมชนและผลผลิตทางการ
เกษตรชุมชน เทศบาล
ตําบลบานแปน 

-เพ่ือสงเสรมิการ
รวมกลุม สราง
เครือขาย ผลิตภัณฑ
ชุมชนกลุมอาชีพใน 
เขตเทศบาล 
-เพ่ือเปนศูนยกลาง
และชองทางการ
จําหนายสินคา 
ผลิตภณัฑชุมชน และ
ผลผลติทางการ
เกษตร 

-เพ่ือสรางความ
เขมแข็งใหชุมชน
พ่ึงตนเอง และ
สามารถดํารงชีพ
ดวยปชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

-มีสถานท่ีรวมกลุมเพ่ือ
จําหนายสินคาและ
ผลิตภณัฑชุมชน 
บริเวณลานคนเมือง 
กาดมวนใจ  

- ประชาชนในเขต
เทศบาลตาํบลบาน
แปน มีความเขมแข็ง
สามารถพ่ึงพาตนเอง
ได 

 
 

- - - ๓๐,๐๐๐ 50,000 1 โครงการ -ประชาชนมี  
 คุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน    
 สามารถสรางราย 
 ไดใหแกตนเองและ 
 ครอบครัว 
- เกิดการรวมกลุม
อาชีพเพ่ือพัฒนา
ผลิตภณัฑและ
สรางมลูคาใหแก
สินคาชุมชน 

กองสวัสดิการ
สังคม 

รวม  ๓  โครงการ - - - ๓๐,๐๐๐ ๙๐,๐๐๐    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 1/2564   

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ 
เทศบาลตําบลบานแปน  อําเภอเมืองลําพูน   จังหวัดลําพูน 

ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  4  ยุทธศาสตรเมืองแหงคุณภาพชีวิต  

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด    ยุทธศาสตรท่ี  1 

    3. ยุทธศาสตร  การพัฒนาดานสังคม  
 3.5  แผนงานการศึกษา 

 

 
ท่ี 

 
โครงการ/กจิกรรม 

 
วัตถุประสงค 

 

เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลท่ีคาดวาจะ

ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

1. โครงการเสรมิสราง
คุณธรรม จรยิธรรม
ประชาชนในเขตเทศบาล
ตําบลบานแปน 

-เพ่ือปลูกจิตสาํนึกให
ประชาชนในชุมชน 

-เพ่ือใหประชาชนใน
ชุมชนไดรับการ
พัฒนาจิตใจใหมีจิต
สาธารณะ 

 

-ประชาชนในเขต
เทศบาล ไดรับการ
ปลูกจิตสํานึกดาน
คุณธรรม จรยิธรรม 
รวมถึงมีการพัฒนา
จิตใจใหมีจิตสาธารณะ 

- - - - 50,000 1 โครงการ -ประชาชนมี
ความรูความ
เขาใจสามารถ
นําไปใชใน
ชีวิตประจําวัน 

กอง 
การศึกษาฯ 

2. โครงการลดปญหาทาง
การศึกษาในเขตเทศบาล
ตําบลบานแปน  

-เพ่ือใหเด็กและ
เยาวชนไดรับ
การศึกษาท่ีมีคณุภาพ
และเทาเทียมกัน 

 

-เด็กและเยาวชนไดรับ
การศึกษาอยางเทา
เทียมกันในทุก ๆ ดาน 

- - - - 50,000 1 โครงการ -เด็กและเยาวชน
ไดรับการพัฒนา
ดานการเรียนรู
อยางเทาเทียมกัน
ในทุกดาน 

 

กอง 
การศึกษาฯ 

 

แบบ ผ.01 
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ท่ี 

 
โครงการ/กจิกรรม 

 
วัตถุประสงค 

 

เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลท่ีคาดวาจะ

ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

3. โครงการเด็กตามวัยดี อยูท่ี
ผูปกครองในเขตเทศบาล
ตําบลบานแปน 

-เพ่ือใหผูปกครอง 
หรือผูดูแลมีความรูใน
การพัฒนาเด็กให
สมวัย 

 

-ผูปกครองหรือผูดูแล
เด็กสามารถนําความรู
ไปเสริมสรางพัฒนา
เด็กไดอยางถูกตอง
สมวัย 

 
 

- - - - 50,000 1 โครงการ -ผูปกครองหรือ
ผูดูแลเด็กไดนํา
ความรูไปพัฒนา 
เด็กในความดูแล
ใหมีความรูและมี
พัฒนาการตาม
วัย 

 

กอง 
การศึกษาฯ 

รวม  3  โครงการ - - - - 150,000    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2561 - 2565) 

สําหรับ โครงการที่เกินศกัยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิน่ 
เทศบาลตําบลบานแปน  อ.เมืองลําพูน  จ.ลําพูน 

ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  4  ยุทธศาสตรเมืองแหงคุณภาพชีวิต    

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด    ยุทธศาสตรท่ี 2 

    1. ยุทธศาสตร  โครงสรางพ้ืนฐานและการจัดการดานส่ิงแวดลอม 
          1.1  แผนงานเคหะและชุมชน 

 
ท่ี 

 
โครงการ/กจิกรรม 

 
วัตถุประสงค 

 

เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลท่ีคาดวาจะ

ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการเสรมิผิวแอสฟลท 
ติกคอนกรีต (Overlay)  
ถนนสาย ลพ.ถ. 15-050                           
เทศบาลตาํบลบานแปน  
ซอย 16 (ชวงท่ี 2) บานเสง  
หมูท่ี 7  ต.บานแปน   
อ.เมือง  จ.ลําพูน 

-เพ่ือลดอุบัติเหตุท่ี
เกิดจากการใชถนน 
-เพ่ือบรรเทาความ
เดือดรอนของ
ประชาชนและผูใช
ถนนในการสัญจร 
-เพ่ือลดตนทุนการ
ขนสงผลผลติ
ทางการเกษตร 

เสรมิผิวแอสฟลทตกิคอน 
กรีต (Overlay) ถนนสาย 
ลพ.ถ.15-050 เทศบาล
ตําบลบานแปน ซอย 16   
(ชวงท่ี 2) บานเสง หมูท่ี 
7 ตําบลบานแปน  ขนาด
ผิวจราจร กวาง 4.00 ม. 
ยาว 520 ม. หนา 0.05 
ม. หรือมีพ้ืนท่ีผิวจราจรไม
นอยกวา 2,080 ตร.ม.
รายละเอียดตามแบบ
แปลนแผนผังของเทศบาล
ตําบลบานแปน 

   793,000 793,000 ถนน
มาตรฐาน
ความยาว 
ไมนอยกวา 

2,080  
ตร.ม. 

-ปญหาความ
เดือดรอนของ
ประชาชน ในพ้ืนท่ี
ไดรับการแกไข
และอุบัตเิหตุท่ีเกิด
จากการใชเสนทาง
ลดลง 

ทต.บานแปน/ 
หนวยงานอ่ืน 

แบบ ผ. 02/1 
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ท่ี 

 
โครงการ/กจิกรรม 

 
วัตถุประสงค 

 

เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลท่ีคาดวาจะ

ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด   

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

2 โครงการเสรมิผิวแอสฟลท 
ติกคอนกรีต (Overlay)  
ถนนสาย ลพ.ถ.15-045 
บานรั้ว-ทุง ซอย 3  หมูท่ี 8  
ต.หนองหนาม  อ.เมอืง     
จ.ลําพูน 
 
 

-เพ่ือลดอุบัติเหตุท่ีเกิด
จากการใชถนน 
-เพ่ือบรรเทาความ
เดือดรอนของ
ประชาชนและผูใช
ถนนในการสัญจร 
-เพ่ือลดตนทุนการ
ขนสงผลผลติทางการ
เกษตร 

เสรมิผิวแอสฟลทตกิ 
คอนกรีต (Overlay) 
ถนนสาย ลพ.ถ.15-
045  บานรั้ว-ทุง  
ซอย 3  หมูท่ี 8  
ชวงท่ี 1 : ขนาดผิว
จราจรกวาง 3.00 ม.
ยาวรวม 380 ม.หนา 
0.05  
ชวงท่ี 2  : ขนาดผิว
จราจรกวาง 3.00 ม. 
ยาว 96 ม. หนา
0.05 ม. ความยาว
รวม 476 ม. หรือมี
พ้ืนท่ีผิวจราจรรวมไม
นอยกวา 1,428 ตร.ม. 
ตามแบบแปลน
แผนผังของเทศบาล
ตําบลบานแปน 

- - - 603,000 -603,000 ถนน
มาตรฐาน
ความยาว 
ไมนอยกวา 

1,428  
ตร.ม. 

-ปญหาความ
เดือดรอนของ
ประชาชน ในพ้ืนท่ี
ไดรับการแกไข        
-อุบัติเหตุท่ีเกิด
จากการสญัจร
ลดลง 
-ประชาชนมีถนน
เพ่ือใชในการ
ขนสงผลผลติ
ทางการเกษตรท่ี
สะดวก    ลด
ตนทุนการผลิต 

ทต.บานแปน/ 
หนวยงานอ่ืน 
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ท่ี 

 
โครงการ/กจิกรรม 

 
วัตถุประสงค 

 

เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลท่ีคาดวาจะ

ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด   

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

3 โครงการเสรมิผิวแอสฟลท 
ติกคอนกรีต (Overlay) 
ถนนสาย ลพ.ถ.15-052  
เทศบาลตาํบลบานแปน 
ซอย  2  หมูท่ี  3  
บานหนองเตา ต.บานแปน  
อ.เมือง  จ.ลําพูน 

-เพ่ือลดอุบัติเหตุท่ีเกิด
จากการใชถนน 
-เพ่ือบรรเทาความ
เดือดรอนของ
ประชาชนและผูใช
ถนนในการสัญจร 
-เพ่ือลดตนทุนการ
ขนสงผลผลติทางการ
เกษตร 

เสรมิผิวแอสฟลท 
ติกคอนกรีต 
(Overlay) ถนนสาย 
ลพ.ถ.15-052 
เทศบาลตาํบลบาน
แปน ซอย 2  หมูท่ี 3 
บานหนองเตา   
ขนาดผิวจราจรกวาง 
5.00 ม.ยาว 540 ม. 
หนา 0.05 ม. หรือมี
พ้ืนท่ีผิวจราจรไมนอย
กวา 2,700 ตร.ม.
ตามแบบแปลน
แผนผังของเทศบาล
ตําบลบานแปน 
 

   1,039,000 1,039,000 ถนน
มาตรฐาน
ความยาว 
ไมนอยกวา 

2,700  
ตร.ม. 

-ปญหาความ
เดือดรอนของ
ประชาชน ใน
พ้ืนท่ีไดรับการ
แกไขและ
อุบัติเหตุท่ีเกิด
จากการใช
เสนทางลดลง 

ทต.บานแปน/ 
หนวยงานอ่ืน 
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ท่ี 

 
โครงการ/กจิกรรม 

 
วัตถุประสงค 

 

เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลท่ีคาดวาจะ

ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด   

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

4 โครงการกอสรางระบบ
ประปาหมูบาน  แบบ
บาดาลขนาดใหญมาก  
บานมวง หมูท่ี 8  
ต.บานแปน  อ.เมืองลําพูน  
จ.ลําพูน 

-เพ่ือปรับปรุงระบบ
ประปาหมูบานใหมี
ปริมาณนํ้าเพียงพอ
สําหรับประชาชนใน
พ้ืนท่ี 
 

กอสรางระบบประปา
หมูบาน  แบบบาดาล
ขนาดใหญมาก บาน
มวง หมูท่ี 8 โดยการ
ขุดเจาะบอบาดาล 
ขนาด ø 6 น้ิว ลึกไม
นอยกวา 120 ม. หอ
ถังสูง คสล.ขนาด 45 
ลบ.ม. ถังนํ้าใส ระบบ
กรองและโรงสูบนํ้า
พรอมเช่ือมระบบ
เรียบรอย ตามแบบ
มาตรฐานของกรม
ทรัพยากรนํ้าบาดาล 
 

- - - 5,800,000 5,800,000 ระบบ
ประปา

มาตรฐาน  
1 แหง 

-ประชาชนมีนํ้า
ใชเพ่ือการ
อุปโภคและ
บริโภคอยาง
เพียงพอ 
 

ทต.บานแปน/ 
หนวยงานอ่ืน 
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ท่ี 

 
โครงการ/กจิกรรม 

 
วัตถุประสงค 

 

เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลท่ีคาดวาจะ

ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด   

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

5 โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก เขา
พ้ืนท่ีเกษตรกรรม สายบาน
มวง-บานหนองเตา เช่ือม 
เทศบาลตาํบลทาเชียงทอง 

-เพ่ือลดอุบัติเหตุท่ีเกิด
จากการใชถนน 
-เพ่ือบรรเทาความ
เดือดรอนของ
ประชาชนและผูใช
ถนนในการสัญจร 
-เพ่ือลดตนทุนการ
ขนสงผลผลติทางการ
เกษตร 

ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กเขาพ้ืนท่ี
เกษตรกรรม สายบาน
มวง -บานหนองเตา 
เช่ือมเทศบาลตําบล
ทาเชียงทอง  ขนาด
ผิวจราจรกวาง 3.00 ม. 
ยาวรวม 1,220 ม. 
หนาเฉลี่ย 0.15 ม.
และขนาดผิวจราจร
กวาง2.50 ม. ยาว
รวม  165 ม.หนา
เฉลี่ย 0.15 ม. ความ
ยาวรวมท้ังหมด 
1,385 ม. หรือมี
พ้ืนท่ีผิวจราจรไมนอย
กวา 4,072.50 ตร.ม. 
ตามแบบแปลนของ
เทศบาลตาํบลบาน
แปน 

- - - - 1,990,000 ถนน
มาตรฐาน
ความยาว 
ไมนอย
กวา 

4,072 
ตร.ม. 

-ปญหาความ
เดือดรอนของ
ประชาชน ใน
พ้ืนท่ีไดรับการ
แกไขและ
อุบัติเหตุท่ีเกิด
จากการใช
เสนทางลดลง 

ทต.บานแปน/ 
หนวยงานอ่ืน 
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ท่ี 

 
โครงการ/กจิกรรม 

 
วัตถุประสงค 

 

เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลท่ีคาดวาจะ

ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด   

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

6 โครงการพัฒนาและ
ปรับปรุงภูมิทัศนเพ่ือการ
ทองเท่ียว 

- เพ่ือยกระดับ
คุณภาพชีวิตของ
ประชาชนในเขต
เทศบาล 
- เพ่ือบริหารจัดการ
การทองเท่ียว 
- เพ่ือใหประชาชนใน
จังหวัดลําพูนมสีถานท่ี
พักผอนหยอนใจ 

- ปรับปรุงภูมิทัศน
ตามแบบแปลน
แผนผังของเทศบาล
ตําบลบานแปน 

- - - 3,๘๖๖,000 3,๘๖๖,000 - มีสถานท่ี
ทองเท่ียว
จํานวน  
1 แหง 

-ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตท่ีดี
ข้ึน 
 - มีประชาชน
เขามาทองเท่ียว
ในพ้ืนท่ีเพ่ิมข้ึน 
- ประชาชนมี
สถานท่ีพักผอน
หยอนใจ 

ทต.บานแปน/ 
หนวยงานอ่ืน 

7 โครงการเสรมิผิวแอสฟลท 
ติกคอนกรีต (Overlay)  
ทางหลวงทองถ่ิน  รหัสสาย
ทาง ลพ.ถ. 15-025  
บานขวาง  ซอย 2 หมูท่ี 2  
ต.หนองหนาม  อ.เมือง   
จ.ลําพูน 

-เพ่ือลดอุบัติเหตุท่ีเกิด
จากการใชถนน 
-เพ่ือบรรเทาความ
เดือดรอนของ
ประชาชนและผูใช
ถนนในการสัญจร 
-เพ่ือลดตนทุนการ
ขนสงผลผลติทางการ
เกษตร 

เสรมิผิวแอสฟลทติก 
คอนกรีต (Overlay) 
ทางหลวงทองถ่ิน   
รหัสสายทาง ลพ.ถ.  
15-025 บานขวาง  
ซอย 2 ขนาดผิว
จราจรกวาง 4.00 ม. 
ยาว 875 ม. หนา 
0.05 ม.หรือมีพ้ืนท่ีผิว
จราจรไมนอยกวา 
3,500 ตร.ม. ตาม
รายละเอียดแบบ
แปลนของเทศบาล
ตําบลบานแปน 

- - - - 1,431,000 ถนน
มาตรฐาน
ความยาว 
ไมนอย
กวา 

3,500  
ตร.ม. 

-ปญหาความ
เดือดรอนของ
ประชาชน ใน
พ้ืนท่ีไดรับการ
แกไขและ
อุบัติเหตุท่ีเกิด
จากการใช
เสนทางลดลง 

ทต.บานแปน/ 
หนวยงานอ่ืน 
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ท่ี 

 
โครงการ/กจิกรรม 

 
วัตถุประสงค 

 

เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลท่ีคาดวา

จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด   

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

8 โครงการเสรมิผิวแอสฟลท 
ติกคอนกรีต (Overlay)  
ทางหลวงทองถ่ิน  รหัสสาย
ทาง ลพ.ถ.15-042  
บานหนองหนาม  ซอย 11 
หมูท่ี 3  ต.หนองหนาม   
อ.เมือง  จ.ลําพูน 

-เพ่ือลดอุบัติเหตุท่ีเกิด
จากการใชถนน 
-เพ่ือบรรเทาความ
เดือดรอนของ
ประชาชนและผูใช
ถนนในการสัญจร 
-เพ่ือลดตนทุนการ
ขนสงผลผลติทางการ
เกษตร 

เสรมิผิวแอสฟลทติก 
คอนกรีต (Overlay) 
ทางหลวงทองถ่ิน   
รหัสสายทาง ลพ.ถ.  
ลพ.ถ.15-042 บาน
หนองหนาม  ซอย 11 
หมูท่ี 3 ขนาดผิว
จราจรกวาง 4.00 
เมตร ยาว 355 เมตร 
หนา 0.05  เมตร 
หรือมีพ้ืนท่ีไมนอยกวา 
1,420 ตร.ม. ตาม
รายละเอียดแบบ
แปลนของเทศบาล
ตําบลบานแปน 
 

- - - - 586,000 ถนน
มาตรฐาน
ความยาว 
ไมนอยกวา 

1,420  
ตร.ม. 

-ปญหาความ
เดือดรอนของ
ประชาชนใน
พ้ืนท่ีไดรับการ
แกไข 
-อุบัติเหตุท่ี
เกิดจากการใช
เสนทางลดลง 
-ตนทุนการ
ขนสงผลผลติ
ทางการ
เกษตรลดลง 

ทต.บานแปน/ 
หนวยงานอ่ืน 

รวม  8  โครงการ    12,101,000 16,108,000    
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บัญชีครุภัณฑ 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 1/2564   
 เทศบาลตําบลบานแปน  อําเภอเมืองลําพูน จังหวัดลําพูน 

 

ท่ี แผนงาน หมวด 

 
ประเภท 

 
 

วัตถุประสงค 
(ผลผลิตของ
ครุภณัฑ) 

เปาหมาย 
(ผลผลิตของครภุัณฑ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
หนวยงาน

รับผิดชอบหลกั 
2561 2562 2563 2564 2565 

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

1 อุตสาหกรรม
และการโยธา 

คาครุภณัฑ  ครุภณัฑการเกษตร เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพ 
ในการใหบริการ 
ประชาชน 

เครื่องสูบนํ้าแบบจม 
(ซัมเมิรสซิเบิล) และ
ตูควบคุมขนาด 3 HP 
3 เฟส 380 V 
จํานวน 4  ชุด ๆ ละ 
39,500 บาท 
(ราคาตามทองตลาด) 

- - - - 158,000 กองชาง 

2 การรักษาความ
สงบภายใน 

คาครุภณัฑ  ครุภณัฑงานบาน
งานครัว 

เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพ 
ในการใหบริการ 
ประชาชน 

เครื่องตัดแตงพุมไม 
ขนาด 22  น้ิว  
จํานวน 1  เครื่อง 

- - - - 11,000 งานปองกันฯ 

รวม  2  แผนงาน - - - - 169,000  
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