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บันทึกหลกัการและเหตุผล 
แผนพัฒนาทองถิ่นเทศบาลตําบลบานแปน (พ.ศ.2561 – 2565) 

เพ่ิมเติม  คร้ังที ่4/2563   
---------------------------------- 

 
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 4/2563 ข้ึน  
เพ่ือใหมีความเหมาะสม สอดคลองกับปญหาและความตองการของประชาชน และเพ่ือใหสามารถแกปญหา
ความจําเปนเรงดวนทันตอสถานการณในปจจุบัน  อีกท้ังใชเปนกรอบในการพิจารณาจัดสรรงบประมาณตอไป  
ซ่ึงการเพ่ิมเติม แผนพัฒนาพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) ครั้งท่ี 4/2563  ในครั้งนี้จะกอใหเกิด
ประโยชนสูงสุดแกประชาชนและองคกรเปนสําคัญ   
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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  
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บัญชีสรปุ / รายละเอียดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาทองถิ่นเทศบาลตําบลบานแปน 

(พ.ศ. 2561 – 2565) 
เพิ่มเติม  ครั้งท่ี 4/2563  
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 4/2563   
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 - - - - 2 251,600 37 9,555,700 - - 39 9,807,300 

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

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

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

รวม - - - - 2 251,600 37 9,555,700 - - 39 9,807,300 

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

รวม - - - - - - - - - - - - 

3  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคม             

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

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

     3.3  แผนงานการสาธารณสุข - - - - 1 30,000 1 30,000 1 30,000 3 90,000 

     3.4  แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน - - - - 1 30,000 1 3๐,000 1 30,000 3 9๐,000 

     3.5  แผนงานการศึกษา - - - - 4 242,400 4 242,400 3 94,000 11 578,800 

     3.6  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ 

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

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

รวม - - - - 6 302,400 6 302,400 5 154,000 17 758,800 

แบบ ผ.07 
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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 - - - - 8 554,000 43 9,858,100 5 154,000 56 10,566,100 

 
 

 
 

แบบ ผ.07 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 4/2563   

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 โครงการปรับปรุงผิวจราจร
แบบเสรมิผิวแอสฟลทติก   
คอนกรีต (Overlay)         
สายปงชัย-บานมวง หมูท่ี 8  

-เพ่ือลดอุบัติเหตุท่ีเกิด
จากการใชถนน 
-เพ่ือบรรเทาความ
เดือดรอนของ
ประชาชนและผูใช
ถนนในการสัญจร 

ปรับปรุงผิวจราจรแบบ
เสรมิผิวแอสฟลทติก  
คอนกรีต (Overlay) 
สายปงชัย-บานมวง   
หมูท่ี 8   ขนาดกวาง  
4.00 ม. หนา 0.05 ม. 
ยาว 70  ม. หรือมี
พ้ืนท่ีผิวจราจรไมนอยกวา 
280  ตร.ม. ตามแบบ
แปลนของเทศบาล
ตําบลบานแปน 
 

- 
 
 

- 144,600 - - ปรับปรุง     
ผิวจราจร
ความยาว   
ไมนอยกวา 

70 ม. 

-ปญหาความ
เดือดรอนของ
ประชาชน ในพ้ืนท่ี
ไดรับการแกไข
และอุบัตเิหตุท่ีเกิด
จากการใชเสนทาง
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) 

๒ โครงการปรับปรุงผิวจราจร
เช่ือมทางหลวงแผนดินสาย 
1033 บริเวณแยกเขาบาน
เดน-รองอุย  หมูท่ี 3 บาน
หนองเตา 

- เพ่ือใหประชาชนมี
การสญัจรท่ีปลอดภัย 
สะดวก และรวดเร็ว 
-เพ่ือลดอุบัติเหตุท่ีเกิด
จากการใชถนน 
 

ปรับปรุงผิวจราจรเช่ือม
ทางหลวงแผนดินสาย 
1033 บริเวณแยกเขา
บานเดน-รองอุย  หมูท่ี 
3 บานหนองเตาโดย
ปรับปรุงพ้ืนท่ีผิวจราจร
รวมไมนอยกวา 
249.65 ตร.ม.  ตาม
แบบแปลนของเทศบาล
ตําบลบานแปน 
 

- 
 
 

- 107,000 - - ปรับปรุง
พ้ืนท่ีผิว

จราจรรวม
ไมนอยกวา 
249.65 

ตร.ม. 

-ปญหาความ
เดือดรอนของ
ประชาชน ในพ้ืนท่ี
ไดรับการแกไข
และอุบัตเิหตุท่ีเกิด
จากการใชเสนทาง
ลดลง 

กองชาง 

3 โครงการขุดลอกลําเหมือง
สาธารณะ  สายบานใหมทา
จักร-ลํานํ้ากวง หมูท่ี 3 

- เพ่ือแกไขปญหา
ความเดือดรอนใหแก
ประชาชนเขตพ้ืนท่ี   
หมูท่ี 3 บานหนองเตา  

ขุดลอกลําเหมือง
สาธารณะ สายบานใหม 
ทาจักร-ลํานํ้ากวง หมูท่ี 
3 บานหนองเตา  ยาว 
1,100  ม. ตามแบบ
แปลนของเทศบาล 

- - - 70,000 - ขุดลอกลํา
เหมือง  

ความยาวไม
นอยกวา 

1,100 ม. 

-ปญหาความเดือด 
รอนของประชาชน 
ในพ้ีนท่ีไดรับการ
แกไข นํ้าใชในภาค
การเกษตรมีอยาง
พอเพียง ปญหานํ้า
ทวมขังลดลง และ 
การระบายนํ้ามี
ประสิทธิภาพมาก
ข้ึน 

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 โครงการขยายสายดับพรอม
โคมไฟก่ิง  บริเวณซอย 3 
บานหนองเตา 

- เพ่ือใหประชาชนมี
การสญัจรท่ีปลอดภัย 
สะดวก และรวดเร็ว 

ขยายสายดับพรอมโคม
ไฟก่ิง ซอย 3 หมูท่ี 3 
บานหนองเตา  ตามแบบ
แปลนแผนผังของ
เทศบาลตําบลบานแปน 
 

- - 
 
 

- 197,000 - ขยายเขต
ไฟฟา 

1 สายทาง 
 

ประชาชนไดมีการ
สัญจรท่ีสะดวก
และปลอดภัย 

กองชาง 

5 โครงการปรับปรุงผิวจราจร
แบบเสรมิผิวแอสฟลทติก  
คอนกรีต (Overlay)        
ซอย 1/1 บานลอง   
(ตอจากเดิม) 

-เพ่ือลดอุบัติเหตุท่ีเกิด
จากการใชถนน 
-เพ่ือบรรเทาความ
เดือดรอนของ
ประชาชนและผูใช
ถนนในการสัญจร 

ปรับปรุงผิวจราจรแบบ
เสรมิผิวแอสฟลทติก   
คอนกรีต (Overlay) 
ซอย 1/1 บานลอง   
(ตอจากเดิม) หมูท่ี 3 
บานหนองเตา   
ขนาดกวาง  3.00 ม. 
หนาโดยเฉลี่ย 0.05 ม. 
ยาว 38  ม. หรือมี
พ้ืนท่ีผิวจราจร 110 
ตร.ม. (หักพ้ืนท่ีบอพัก)
ตามแบบแปลนเทศบาล
ตําบลบานแปน 
 

- 
 
 

- - 44,300 - ปรับปรุงผิว
จราจรความ
ยาวไมนอย
กวา 38 ม. 

-ปญหาความ
เดือดรอนของ
ประชาชน ในพ้ืนท่ี
ไดรับการแกไข
และอุบัตเิหตุท่ีเกิด
จากการใชเสนทาง
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) 

6 โครงการกอสรางถนน คสล. 
ซอยสุรสิทธ์ิ  หมูท่ี 5         
บานบูชา 

-เพ่ือลดอุบัติเหตุท่ีเกิด
จากการใชถนน 
-เพ่ือบรรเทาความ
เดือดรอนของ
ประชาชนและผูใช
ถนนในการสัญจร 

กอสรางถนน  คสล. 
ซอยสุรสิทธ์ิ หมูท่ี 5   
บานบูชา ขนาดกวาง  
4.00 ม. หนา 0.15 ม. 
ยาว 5๐  ม. หรือมี
พ้ืนท่ีไมนอยกวา 2๐๐ 
ตร.ม. ตามแบบแปลน
แผนผังของเทศบาล
ตําบลบานแปน 

- 
 
 

- - 107,000 - ถนน คสล.
ความยาวไม

นอยกวา 
50 ม. 

-ปญหาความ
เดือดรอนของ
ประชาชน ในพ้ืนท่ี
ไดรับการแกไข
และอุบัตเิหตุท่ีเกิด
จากการใชเสนทาง
ลดลง 

กองชาง 

7 โครงการปรับปรุงระบบ
ประปาหมูบาน  สายกลางบาน      
บานเสง หมูท่ี 7 

- เพ่ือใหประชาชนไดมี
นํ้าใชในการอุปโภค
และบรโิภคอยาง
เพียงพอและได
มาตรฐาน 

ปรับปรุงระบบประปา
หมูบาน(สายกลางบาน)   
บานเสง  หมูท่ี 7 โดย
วางทอเมน PVC ø 3 น้ิว 
ช้ัน 8.5 ความยาวรวม 
3,028 ม.พรอม
อุปกรณตอเช่ือมตาม
แบบแปลนของเทศบาล
ตําบลบานแปน 

- - - 
 
 

737,000 - ปรับปรุง
ระบบ

ประปา 1 
แหง 

 

ประชาชนไดมีนํ้า
ใชในการอุปโภค
และ  บริโภคอยาง
เพียงพอและได
มาตรฐาน 

กองชาง 

8 โครงการขยายเขตไฟฟา       
1 เฟส 2 สาย พรอมสายดับ
และโคมไฟก่ิง  บริเวณ    
สนามกีฬา-สวนนางทอง    
หมูท่ี 6บานแปน 

- เพ่ือใหประชาชนมี
การสญัจรท่ีปลอดภัย 
สะดวก และรวดเร็ว 

ขยายเขตไฟฟา 1 เฟส 
2 สาย พรอมสายดับ
และโคมไฟก่ิง บริเวณ
สนามกีฬา-สวนนางทอง 
ตามแบบของเทศบาล
ตําบลบานแปน 
 

- - 
 
 

- 73,000 - ขยายเขต
ไฟฟา 

1 สายทาง 

ประชาชนไดมีการ
สัญจรท่ีสะดวก
และปลอดภัย 

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) 

9 โครงการขยายสายดับและ
โคมไฟก่ิง สายสันตก-บาน
เหมืองจี้ใหม หมูท่ี 6  
บานแปน 

- เพ่ือใหประชาชนมี
การสญัจรท่ีปลอดภัย 
สะดวก และรวดเร็ว 

ขยายสายดับและโคม 
ไฟก่ิง  สายสันตก-บาน
เหมืองจี้ใหม. ตามแบบ
ของเทศบาลตําบลบาน
แปน 
 

- - 
 
 

- 26,000 - ขยายเขต
ไฟฟา 

1 สายทาง 

ประชาชนไดมีการ
สัญจรท่ีสะดวก
และปลอดภัย 

กองชาง 

10 โครงการขยายเขตไฟฟา   
1 เฟส 2 สาย พรอมสายดับ
และโคมไฟก่ิง สายบานแปน-
บานเหมืองจี้ใหม-บานหนอง
หนาม  หมูท่ี 6 บานแปน 

- เพ่ือใหประชาชนมี
การสญัจรท่ีปลอดภัย 
สะดวก และรวดเร็ว 

ขยายเขตไฟฟา 1 เฟส 
2 สาย พรอมสายดับ
และโคมไฟก่ิง  สาย
บานแปน-บานเหมืองจี้
ใหม-บานหนองหนาม       
หมูท่ี 6 ตามแบบแปลน
ของเทศบาลตําบล    
บานแปน 

- - 
 
 

- 140,000 - ขยายเขต
ไฟฟา 

1 สายทาง 

ประชาชนไดมีการ
สัญจรท่ีสะดวก
และปลอดภัย 

กองชาง 

11 โครงการปรับปรุงระบบ
ประปาหมูบาน  หมูท่ี 6  
บานแปน 

- เพ่ือใหประชาชนไดมี
นํ้าใชในการอุปโภค
และบรโิภคอยาง
เพียงพอและได
มาตรฐาน 

ปรับปรุงระบบประปา
หมูบาน  หมูท่ี 6      
บานแปน  โดยเปลี่ยน
สารกรองระบบประปา  
จํานวน 3 แหง บริเวณ
หนาวัดบานแปน,สันตก 
และสนามกีฬาบานแปน  
ตามแบบแปลนของ
เทศบาลตาํบลบานแปน 

- - - 
 
 

66,000 - ปรับปรุง
ระบบ

ประปา 3
แหง 

 

ประชาชนไดมีนํ้า
ใชในการอุปโภค
และบรโิภคอยาง
เพียงพอและได
มาตรฐาน 

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) 

12 โครงการกอสรางถนน คสล. 
ซอยนายสุวรรณ  กัณทวงค 

-เพ่ือลดอุบัติเหตุท่ีเกิด
จากการใชถนน 
-เพ่ือบรรเทาความ
เดือดรอนของ
ประชาชนและผูใช
ถนนในการสัญจร 

กอสรางถนน คสล. 
ซอยนายสุวรรณ        
กัณทวงค  หมูท่ี 6  
บานแปน ขนาดกวาง  
2.50 ม. ยาว 26  ม. 
หนา 0.15 ม. หรือมี
พ้ืนท่ีผิวจราจรไมนอยกวา 
65 ตร.ม. ตามแบบ
แปลนของเทศบาล
ตําบลบานแปน 
 

- 
 
 

- - 35,000 - ถนน คสล.
ความยาว  
ไมนอยกวา 

26 ม. 

-ปญหาความ
เดือดรอนของ
ประชาชน ในพ้ืนท่ี
ไดรับการแกไข
และ อุบัติเหตุท่ี
เกิดจากการใช
เสนทางลดลง 

กองชาง 

13 โครงการกอสรางถนน คสล. 
ซอยนายถาวร  จันทรเหนือ
หมูท่ี 6 บานแปน 

-เพ่ือลดอุบัติเหตุท่ีเกิด
จากการใชถนน 
-เพ่ือบรรเทาความ
เดือดรอนของ
ประชาชนและผูใช
ถนนในการสัญจร 

กอสรางถนน คสล. 
ซอยนายถาวร       
จันทรเหนือ  หมูท่ี 6        
บานแปน ขนาดกวาง  
4.00 ม. ยาว 2๐  ม. 
หนา 0.15 ม. หรือมี
พ้ืนท่ีผิวจราจรไมนอยกวา 
80  ตร.ม. ตามแบบ
แปลนของเทศบาล
ตําบลบานแปน 
 

- 
 
 

- - 42,800 - ถนน คสล.
ความยาว  
ไมนอยกวา 

20 ม. 

-ปญหาความ
เดือดรอนของ
ประชาชน ในพ้ืนท่ี
ไดรับการแกไข
และอุบัตเิหตุท่ีเกิด
จากการใชเสนทาง
ลดลง 

กองชาง 

 

 

แบบ ผ.01 



 

 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 4/2563                                             หนา 12           
 

 
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. 
ซอยบานนายอุดม  รตัมุข  
บานแปน 

-เพ่ือลดอุบัติเหตุท่ีเกิด
จากการใชถนน 
-เพ่ือบรรเทาความ
เดือดรอนของ
ประชาชนและผูใช
ถนนในการสัญจร 

กอสรางถนน คสล. 
ซอยบานนายอุดม       
รัตมุข  หมูท่ี 6      
บานแปน ขนาดกวาง  
2.00 ม. ยาว 3๐  ม. 
หนา 0.15 ม. หรือมี
พ้ืนท่ีผิวจราจรไมนอยกวา 
60 ตร.ม. ตามแบบ
แปลนของเทศบาล
ตําบลบานแปน 
 

- 
 
 

- - 32,000 - ถนน คสล.
ความยาว  
ไมนอยกวา 

30 ม. 

-ปญหาความ
เดือดรอนของ
ประชาชน ในพ้ืนท่ี
ไดรับการแกไข
และอุบัตเิหตุท่ีเกิด
จากการใชเสนทาง
ลดลง 

กองชาง 

15 โครงการกอสรางถนน คสล. 
ซอยบานนายลาํดวน         
โพธิพฤกษ  หมูท่ี 6          
บานแปน 

-เพ่ือลดอุบัติเหตุท่ีเกิด
จากการใชถนน 
-เพ่ือบรรเทาความ
เดือดรอนของ
ประชาชนและผูใช
ถนนในการสัญจร 

กอสรางถนน คสล. 
ซอยบานนายลาํดวน 
โพธิพฤกษ  หมูท่ี 6   
บานแปน ขนาดกวาง  
2.50 ม. ยาว 26  ม. 
หนา 0.15 ม. หรือมี
พ้ืนท่ีผิวจราจรไมนอยกวา 
65 ตร.ม. ตามแบบ
แปลนของเทศบาล
ตําบลบานแปน 
 

- 
 
 

- - 35,000 - ถนน คสล.
ความยาว  
ไมนอยกวา 

26 ม. 

-ปญหาความ
เดือดรอนของ
ประชาชน ในพ้ืนท่ี
ไดรับการแกไข
และอุบัตเิหตุท่ีเกิด
จากการใชเสนทาง
ลดลง 

กองชาง 

 
 

แบบ ผ.01 



 

 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 4/2563                                             หนา 13           
 

 
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 โครงการกอสรางถนน คสล. 
ซอยหนาโบสถคริตส-สวน
นายจรูญ  จี้อาทิตย หมูท่ี 6        
บานแปน 

-เพ่ือลดอุบัติเหตุท่ีเกิด
จากการใชถนน 
-เพ่ือบรรเทาความ
เดือดรอนของ
ประชาชนและผูใช
ถนนในการสัญจร 

กอสรางถนน คสล. 
ซอยหนาโบสถคริตส-
สวนนายจรญู  จี้อาทิตย         
หมูท่ี 6   บานแปน 
ขนาดกวาง  3.00 ม. 
หนา 0.15 ม. ยาว    
5๐ ม. หรือมพ้ืีนท่ีผิว
จราจรไมนอยกวา       
15๐ ตร.ม. ตามแบบ
แปลนของเทศบาล
ตําบลบานแปน 
 

- 
 
 

- - 80,000 - ถนน คสล.
ความยาว  
ไมนอยกวา 

50 ม. 

-ปญหาความ
เดือดรอนของ
ประชาชนในพ้ืนท่ี
ไดรับการแกไข
และอุบัตเิหตุท่ีเกิด
จากการใชเสนทาง
ลดลง 

กองชาง 

17 โครงการกอสรางถนน คสล. 
ซอยจันยาพร  หมูท่ี 6      
บานแปน 

-เพ่ือลดอุบัติเหตุท่ีเกิด
จากการใชถนน 
-เพ่ือบรรเทาความ
เดือดรอนของ
ประชาชนและผูใช
ถนนในการสัญจร 

กอสรางถนน คสล. 
ซอยจันยาพร  หมูท่ี 6   
บานแปน ขนาดกวาง  
3.00 ม. หนา 0.15 ม. 
ยาว  25๐ ม. หรือมี
พ้ืนท่ีผิวจราจรไมนอย
กวา  75๐ ตร.ม. ตาม
แบบแปลนของเทศบาล
ตําบลบานแปน 
 

- 
 
 

- - 401,000 - ถนน คสล.
ความยาว  
ไมนอยกวา 
250 ม. 

-ปญหาความ
เดือดรอนของ
ประชาชน ในพ้ืนท่ี
ไดรับการแกไข
และ อุบัตเิหตุท่ี
เกิดจากการใช
เสนทางลดลง 

กองชาง 

 
 
 

แบบ ผ.01 



 

 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 4/2563                                             หนา 14           
 

 
ท่ี 

 
โครงการ/กจิกรรม 

 
วัตถุประสงค 

 

เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลท่ีคาดวาจะ

ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

18 โครงการปรับปรุงผิวจราจร
แบบเสรมิผิวแอสฟลทติก  
คอนกรีต (Overlay)     
บริเวณหนาบานนางสาว     
รักชนก – โรงเรียนบานมวง    
หมูท่ี 8 บานมวง 

-เพ่ือลดอุบัติเหตุท่ีเกิด
จากการใชถนน 
-เพ่ือบรรเทาความ
เดือดรอนของ
ประชาชนและผูใช
ถนนในการสัญจร 

ปรับปรุงผิวจราจรแบบ
เสรมิผิวแอสฟลทติก  
คอนกรีต (Overlay) 
บริเวณหนาบาน
นางสาวรักชนก – 
โรงเรียนบานมวง       
หมูท่ี 8 บานมวง ขนาด
กวาง  4.00 ม. หนา 
0.05 ม. ยาว 617  ม. 
หรือมีพ้ืนท่ีผิวจราจรไม
นอยกวา 2,468 ตร.ม. 
ตามแบบแปลนของ
เทศบาลตาํบลบานแปน 
 

- 
 
 

- - 814,000 - ปรับปรุงผิว
จราจรความ
ยาวไมนอย

กวา  
617 ม. 

-ปญหาความ
เดือดรอนของ
ประชาชน ในพ้ืนท่ี
ไดรับการแกไข
และ อุบัตเิหตุท่ี
เกิดจากการใช
เสนทางลดลง 

กองชาง 

19 โครงการขุดเจาะบอบาดาล
เพ่ือการเกษตร หมูท่ี 8      
บานมวง 

เพ่ือแกปญหาการขาด
แคลนนํ้าในภาค
การเกษตรในชวง      
ฤดูแลง 

ขุดเจาะบอบาดาลเพ่ือ
การเกษตร หมูท่ี 8   
บานมวง  ขนาด ø 6 น้ิว 
ลึก 120 ม. พรอม
อุปกรณเช่ือมระบบ
เรียบรอยบริเวณวัดหาง 
ตามแบบแปลนของ
เทศบาลตําบลบานแปน 
 

- - 
 

- 560,000 - บอเกษตร 1 
บอ 

เกษตรกรไดมีนํ้า
ใชภาคการเกษตร
อยางเพียงพอ 

กองชาง 

 

 

แบบ ผ.01 



 

 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 4/2563                                             หนา 15           
 

 
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 โครงการขยายเขตไฟฟา 1 
เฟส 2 สาย พรอมสายดับ
และโคมไฟก่ิง ซอยนาย
สําราญ  นันทะปารียอง  
หมูท่ี 8 บานมวง  

- เพ่ือใหประชาชนมี
การสญัจรท่ีปลอดภัย 
สะดวก และรวดเร็ว 

ขยายเขตไฟฟา 1 เฟส 
2 สาย พรอมสายดับ
และโคมไฟก่ิง  ซอย
นายสําราญ  นันทะปารี
ยอง หมูท่ี 8 บานมวง 
ตามแบบของเทศบาล
ตําบลบานแปน 

- - 
 
 

- 78,000 - ขยายเขต
ไฟฟา 

1 สายทาง 
 

ประชาชนไดมีการ
สัญจรท่ีสะดวก
และปลอดภัย 

กองชาง 

21 โครงการวางทอระบายนํ้า 
คสล.ลําเหมืองสาธารณะ      
หมูท่ี 8 บานมวง 

-เพ่ือปองกันนํ้าทวมขัง
ในฤดูฝนและ 
-เพ่ือใหการระบายนํ้ามี
ประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน 

วางทอระบายนํ้า คสล.
ลําเหมืองสาธารณะ   
หมูท่ี 8 บานมวง ขนาด  
ø 0.60 ม. (มอก.ช้ัน 3)
ยาว 100 ม. พรอม    
บอพัก ตามแบบของ
เทศบาลตาํบลบานแปน 
 

- 
 

- - 300,000 - ทอระบาย
นํ้าความยาว
ไมนอยกวา 
100 ม. 

-การระบายนํ้าม ี
 ประสิทธิภาพ
เพ่ิมข้ึน 

กองชาง 

22 โครงการกอสรางรางระบายนํ้า 
คสล. บริเวณดานหนาสวน
อาศรม-แยกทางเขาบาน     
บอโจง  หมูท่ี 1  
 
 

-เพ่ือไมใหเกิดนํ้าทวม
ขังในฤดูฝนและเพ่ือให
การระบายนํ้ามี
ประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน 

กอสรางรางระบายนํ้า 
คสล.บริเวณดานหนา
สวนอาศรม-แยกทาง 
เขาบานบอโจง  หมูท่ี 1  
ขนาดกวาง 0.30 ม. 
ยาว 94 ม. ลึก 0.30-
0.50 ม. ตามแบบ
แปลนแผนผังของ
เทศบาลตาํบลบานแปน 
 

- 
 

- - 198,000 - รางระบาย
นํ้าความยาว
ไมนอยกวา 

94 ม. 

-การระบายนํ้าม ี
 ประสิทธิภาพ
เพ่ิมข้ึน 

กองชาง 

 

แบบ ผ.01 



 

 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 4/2563                                             หนา 16           
 

 

 
ท่ี 

 
โครงการ/กจิกรรม 

 
วัตถุประสงค 

 

เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลท่ีคาดวาจะ

ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

23 โครงการกอสรางรางระบาย
นํ้า คสล. บริเวณซอยหลังวัด
บอโจงเช่ือมของเดิม หมูท่ี 1 
บานบอโจง 
 
 

-เพ่ือไมใหเกิดนํ้าทวม
ขังในฤดูฝนและเพ่ือให
การระบายนํ้ามี
ประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน 

กอสรางรางระบายนํ้า 
คสล.บริเวณซอยหลังวัด
บอโจงเช่ือมของเดิม    
หมูท่ี 1 บานบอโจง 
ขนาดกวาง 0.30 ม. 
ยาว 27 ม. ลึก 0.30-
0.40 ม. ตามแบบ
แปลนแผนผังของ
เทศบาลตาํบลบานแปน 
 

- 
 

- - 56,700 - รางระบาย
นํ้าความยาว
ไมนอยกวา 

27 ม. 

-การระบายนํ้าม ี
 ประสิทธิภาพ
เพ่ิมข้ึน 

กองชาง 

24 โครงการขยายเขตไฟฟา 1 
เฟส 2 สาย พรอมสายดับ
และโคมไฟก่ิง บานนายปรีชา  
ซอย 10  หมูท่ี 1 
บานบอโจง 

- เพ่ือใหประชาชนมี
การสญัจรท่ีปลอดภัย 
สะดวก และรวดเร็ว 

ขยายเขตไฟฟา 1 เฟส 
2 สาย พรอมสายดับ
และโคมไฟก่ิง  บาน
นายปรีชา  ซอย 10  
หมูท่ี 1 บานบอโจง 
ตามแบบแปลนของ
เทศบาลตําบลบานแปน 

 

- - 
 
 

- 120,000 - ขยายเขต
ไฟฟา 

1 สายทาง 
 

ประชาชนไดมีการ
สัญจรท่ีสะดวก
และปลอดภัย 

กองชาง 

 

 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.01 



 

 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 4/2563                                             หนา 17           
 

 

 
ท่ี 

 
โครงการ/กจิกรรม 

 
วัตถุประสงค 

 

เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลท่ีคาดวาจะ

ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

25 โครงการขยายเขตไฟฟา 1 
เฟส 2 สาย พรอมสายดับ
และโคมไฟก่ิง ถนนบาน
ขวาง-รองอุย  หมูท่ี 2  
บานขวาง 

- เพ่ือใหประชาชนมี
การสญัจรท่ีปลอดภัย 
สะดวก และรวดเร็ว 

ขยายเขตไฟฟา 1 เฟส 
2 สาย พรอมสายดับ
และโคมไฟก่ิง  ถนน
บานขวาง-รองอุย      
หมูท่ี 2 บานขวาง    
ตามแบบของเทศบาล
ตําบลบานแปน 
 

- - 
 
 

- 1,180,000 - ขยายเขต
ไฟฟา 
1 สาย
ทาง  

ประชาชนไดมีการ
สัญจรท่ีสะดวก
และปลอดภัย 

กองชาง 

26 โครงการกอสรางถนน คสล. 
บริเวณซอย 2 - สวนนาย      
ยงยุทธ (ตอจากเดมิ)         
หมูท่ี 2  บานขวาง 

-เพ่ือลดอุบัติเหตุท่ีเกิด
จากการใชถนน 
-เพ่ือบรรเทาความ
เดือดรอนของ
ประชาชนและผูใช
ถนนในการสัญจร 

กอสรางถนน คสล. 
บริเวณซอย 2-สวนนาย
ยงยุทธ (ตอจากเดมิ)  
หมูท่ี 2 บานขวาง   
ขนาดกวาง  3.50 ม. 
หนา 0.15 ม. ยาว  
35 ม. หรือมีพ้ืนท่ีผิว
จราจรไมนอยกวา  
122.50 ตร.ม. ตาม
แบบแปลนของเทศบาล
ตําบลบานแปน 
 

- 
 
 

- - 65,500 - ถนน คสล.
ความยาว
ไมนอย
กวา 35 

ม. 

-ปญหาความ
เดือดรอนของ
ประชาชน ในพ้ืนท่ี
ไดรับการแกไข
และ อุบัตเิหตุท่ี
เกิดจากการใช
เสนทางลดลง 

กองชาง 

 
 
 
 

แบบ ผ.01 



 

 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 4/2563                                             หนา 18           
 

 
ท่ี 

 
โครงการ/กจิกรรม 

 
วัตถุประสงค 

 

เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลท่ีคาดวาจะ

ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

27 โครงการขยายเขตไฟฟา 1 
เฟส 2 สาย พรอมสายดับ
และโคมไฟก่ิง ซอย 3   
หมูท่ี 2 บานขวาง 

- เพ่ือใหประชาชนมี
การสญัจรท่ีปลอดภัย 
สะดวก และรวดเร็ว 

ขยายเขตไฟฟา 1 เฟส 
2 สาย พรอมสายดับ
และโคมไฟก่ิง  ซอย 3  
หมูท่ี 2 บานขวาง ตาม
แบบของเทศบาลตําบล
บานแปน 
 

- - 
 
 

- 26,000 - ขยายเขต
ไฟฟา 

1 สายทาง  

ประชาชนไดมีการ
สัญจรท่ีสะดวก
และปลอดภัย 

กองชาง 

28 โครงการกอสรางราง     
ระบายนํ้า คสล. สายบาน
ขวาง-บอโจง  หมูท่ี 2         
บานขวาง 
 
 

-เพ่ือไมใหเกิดนํ้าทวม
ขังในฤดูฝนและเพ่ือให
การระบายนํ้ามี
ประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน 

กอสรางรางระบายนํ้า 
คสล. สายบานขวาง-      
บอโจง  หมูท่ี 2 บาน
ขวาง  ขนาดกวาง 
0.30 ม. ยาว 131 ม. 
ลึก 0.30-0.50 ม. 
ตามแบบแปลนของ
เทศบาลตาํบลบานแปน 
 

- 
 

- - 275,000 - รางระบาย
นํ้าความยาว
ไมนอยกวา 
131 ม. 

-การระบายนํ้าม ี
 ประสิทธิภาพ
เพ่ิมข้ึน 

กองชาง 

29 โครงการกอสรางราง     
ระบายนํ้า คสล. ซอย 1      
บานขวาง (ตอจากเดิม)      
 
 

-เพ่ือไมใหเกิดนํ้าทวม
ขังในฤดูฝนและเพ่ือให
การระบายนํ้ามี
ประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน 

กอสรางรางระบายนํ้า 
คสล. ซอย 1 บานขวาง 
(ตอจากเดิม) ขนาด
กวาง 0.30 ม. ยาวรวม 
90 ม. ลึกโดยเฉลี่ย      
0.30 ม. ตามแบบ
แปลนของเทศบาล
ตําบลบานแปน 
 

- 
 

- - 189,000 - รางระบาย
นํ้าความยาว
ไมนอยกวา 

90 ม. 

-การระบายนํ้าม ี
 ประสิทธิภาพ
เพ่ิมข้ึน 

กองชาง 

 

แบบ ผ.01 



 

 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 4/2563                                             หนา 19           
 

 

 
ท่ี 

 
โครงการ/กจิกรรม 

 
วัตถุประสงค 

 

เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลท่ีคาดวาจะ

ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

30 โครงการกอสรางถนน คสล.
พรอมวางทอระบายนํ้า คสล. 
ซอยขางสนามกีฬาเทศบาล
ตําบลบานแปน 
 
 

-เพ่ือไมใหเกิดนํ้าทวม
ขังในฤดูฝนและเพ่ือให
การระบายนํ้ามี
ประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน 

กอสรางถนน คสล.
พรอมวางทอระบายนํ้า 
คสล. ซอยขางสนาม
กีฬาเทศบาลตําบล   
บานแปน 
ชวงท่ี 1  ถนน คสล. 
ขนาดกวาง 4.00 ม  
หนา 0.15 ม. ยาว 
120 ม. หรือมีพ้ืนท่ีผิว
จราจรไมนอยกวา 480 
ตร.ม. พรอมรางระบาย
นํ้า คสล.ขนาดกวาง 
0.30 ม. ยาว 120 ม. 
ลึก 0.30-0.40 ม. 
ชวงท่ี 2 วางทอ คสล. 
ø 0.60 ม. (มอก.ช้ัน 3) 
จํานวน 141 ทอน 
พรอมบอพัก คสล. 
ขนาด 1x1 ม.จํานวน 
15 บอ ตามแบบแปลน
ของเทศบาลตําบล      
บานแปน 
 

- 
 

- - 812,400 - ถนน คสล.
พรอมทอ
ระบายนํ้า

ความยาวไม
นอยกวา 
120 ม. 

-การระบายนํ้าม ี
 ประสิทธิภาพ
เพ่ิมข้ึน 
-ปญหานํ้าทวมขัง
ลดลง 

กองชาง 

 

แบบ ผ.01 



 

 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 4/2563                                             หนา 20           
 

 
ท่ี 

 
โครงการ/กจิกรรม 

 
วัตถุประสงค 

 

เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลท่ีคาดวาจะ

ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

31 โครงการกอสรางราง     
ระบายนํ้า คสล. ซอยบาน
นายสงวน  หมูท่ี 2         
บานขวาง 
 
 

-เพ่ือไมใหเกิดนํ้าทวม
ขังในฤดูฝนและเพ่ือให
การระบายนํ้ามี
ประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน 

กอสรางรางระบายนํ้า 
คสล. ซอยบานนาย
สงวน  หมูท่ี 2 บาน
ขวาง  ขนาดกวาง 
0.30 ม. ยาวรวม    
102 ม. ลึก 0.30-
0.50 ม. ตามแบบ
แปลนของเทศบาล
ตําบลบานแปน 
 

- 
 

- - 214,000 - รางระบาย
นํ้าความยาว
รวมไมนอย

กวา  
102 ม. 

-การระบายนํ้าม ี
 ประสิทธิภาพ
เพ่ิมข้ึน 

กองชาง 

32 โครงการปรับปรุงผิวจราจร
แบบเสรมิผิวแอสฟลทติก 
คอนกรีต (Overlay) ซอย 1 
บานหนองหนาม  

-เพ่ือลดอุบัติเหตุท่ีเกิด
จากการใชถนน 
-เพ่ือบรรเทาความ
เดือดรอนของ
ประชาชนและผูใช
ถนนในการสัญจร 

ปรับปรุงผิวจราจรแบบ
เสรมิผิวแอสฟลทติก  
คอนกรีต (Overlay) 
ซอย 1 หมูท่ี 3 บาน
หนองหนาม  ขนาด
กวาง  3.00 ม. หนา 
0.05 ม. ยาว 158  ม. 
หรือมีพ้ืนท่ีผิวจราจร   
ไมนอยกวา 474 ตร.ม. 
ตามแบบแปลนของ
เทศบาลตาํบลบานแปน 
 

- 
 
 

- - 167,000 - ปรับปรุงผิว
จราจรความ
ยาวไมนอย
กวา 158 ม. 

-ปญหาความ
เดือดรอนของ
ประชาชน ในพ้ืนท่ี
ไดรับการแกไข
และอุบัตเิหตุท่ีเกิด
จากการใชเสนทาง
ลดลง 

กองชาง 

 
 
 

แบบ ผ.01 



 

 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 4/2563                                             หนา 21           
 

 
ท่ี 

 
โครงการ/กจิกรรม 

 
วัตถุประสงค 

 

เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลท่ีคาดวาจะ

ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

33 โครงการขยายเขตไฟฟา 1 
เฟส 2 สาย พรอมสายดับ
และโคมไฟก่ิง ซอย 2 –    
ซอย 4  หมูท่ี 3  
บานหนองหนาม 

- เพ่ือใหประชาชนมี
การสญัจรท่ีปลอดภัย 
สะดวก และรวดเร็ว 

ขยายเขตไฟฟา 1 เฟส 
2 สาย พรอมสายดับ
และโคมไฟก่ิง  ซอย 2 
– ซอย 4  หมูท่ี 3 บาน
หนองหนาม ตามแบบ
ของเทศบาลตําบลบาน
แปน 
 

- - 
 
 

- 167,000 - ขยายเขต
ไฟฟา 

1 สายทาง 
 

ประชาชนไดมีการ
สัญจรท่ีสะดวก
และปลอดภัย 

กองชาง 

34 โครงการขุดเจาะบอบาดาล
เพ่ือการเกษตร ซอย 3      
หมูท่ี 8  บานรั้ว-ทุง 

เพ่ือแกปญหาการขาด
แคลนนํ้าในภาค
การเกษตรในชวง      
ฤดูแลง 

ขุดเจาะบอบาดาลเพ่ือ
การเกษตร ซอย 3      
หมูท่ี 8  บานรั้ว-ทุง
ขนาด ø 6 น้ิว ลึก     
120 ม. พรอมทอเมน 
PVC ขนาด ø 4 น้ิว 
โรงสูบนํ้าขนาด 2x 2ม. 
และตูควบคุมเช่ือมตอ
ระบบเรียบรอย ตาม
แบบแปลนของเทศบาล
ตําบลบานแปน 
 

- - 
 

- 820,000 - บอเกษตร 1 
บอ 

เกษตรกรไดมีนํ้า
ใชอยางเพียงพอ 

กองชาง 

 
 
 
 

แบบ ผ.01 



 

 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 4/2563                                             หนา 22           
 

 
ท่ี 

 
โครงการ/กจิกรรม 

 
วัตถุประสงค 

 

เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลท่ีคาดวาจะ

ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

35 โครงการกอสรางรางระบาย
นํ้า คสล. ซอยเทศบาลตําบล 
28  บานเสง  หมูท่ี 7  

-เพ่ือไมใหเกิดนํ้าทวม
ขังในฤดูฝนและเพ่ือให
การระบายนํ้ามี
ประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน 

กอสรางรางระบายนํ้า 
คสล. ซอยเทศบาล
ตําบล 28  บานเสง  
หมูท่ี 7  ขนาดกวาง 
0.30 ม. ยาว 207 ม. 
ลึก 0.30-0.50 ม. 
ตามแบบแปลนของ
เทศบาลตาํบลบานแปน 
 

- 
 

- - 455,000 - รางระบาย
นํ้าความยาว
ไมนอยกวา 
207 ม. 

-การระบายนํ้าม ี
 ประสิทธิภาพ
เพ่ิมข้ึน 

 

36 โครงการวางทอ คสล. (มอก.
ช้ัน 3) บริเวณลําเหมือง       
สันทรายพัฒนา (ชวงท่ี 3) 
บานเสง  หมูท่ี 7 

-เพ่ือไมใหเกิดนํ้าทวม
ขังในฤดูฝนและเพ่ือให
การระบายนํ้ามี
ประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน 

วางทอ คสล. (มอก.ช้ัน 
3) บริเวณลําเหมือง       
สันทรายพัฒนา (ชวงท่ี 
3) บานเสง  หมูท่ี 7  
ขนาด ø 0.60 ม. 
จํานวน 283 ทอน 
พรอมบอพัก คสล.
ขนาด 1.00 x 1.00 ม. 
จํานวน 31 บอ ความ
ยาวรวม 314 ม. ตาม
แบบแปลนของเทศบาล
ตําบลบานแปน 
 

- 
 

- - 684,000 - วางทอ 
ความยาวไม

นอยกวา 
314 ม. 

-เพ่ือไมใหเกิดนํ้า
ทวมขังในฤดูฝน
และเพ่ือใหการ
ระบายนํ้ามี
ประสิทธิภาพ
เพ่ิมข้ึน 

กองชาง 

 
 

แบบ ผ.01 



 

 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 4/2563                                             หนา 23           
 

 
ท่ี 

 
โครงการ/กจิกรรม 

 
วัตถุประสงค 

 

เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลท่ีคาดวาจะ

ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

3๗ โครกอสรางปายบอกทาง
เทศบาลตาํบลบานแปน  

-เพ่ืออํานวยความ
สะดวกใหแกประชาชน
ผูมาตดิตอราชการ 

กอสรางปายบอกทาง
เทศบาลตาํบลบานแปน 
ขนาดกวาง 0.60 ม. 
ยาว 1.00 ม. สูง 2.10
ม. ตามแบบแปลนของ
เทศบาลตาํบลบานแปน 
 

- 
 

- - 38,000 - ปายบอก
ทาง จํานวน 

13 ปาย 

- ผูมาติดตอ
ราชการไดรับ
ความสะดวก 

กองชาง 

๓๘ โครงการปรับปรุงผิวจราจร
แบบเสรมิผิวแอสฟลทติก 
คอนกรีต (Overlay) บริเวณ
ประปาบานถํ้า เช่ือมทาง
หลวงชนบท  

-เพ่ือลดอุบัติเหตุท่ีเกิด
จากการใชถนน 
-เพ่ือบรรเทาความ
เดือดรอนของ
ประชาชนและผูใช
ถนนในการสัญจร 

ปรับปรุงผิวจราจรแบบ
เสรมิผิวแอสฟลทติก  
คอนกรีต (Overlay) 
บริเวณประปาบานถํ้า 
เช่ือมทางหลวงชนบท 
หมูท่ี 3 บานหนอง
หนาม  ขนาดกวาง  
3.70 - 5.50 ม. หนา 
0.05 ม. ยาว 153  ม. 
หรือมีพ้ืนท่ีผิวจราจรไม
นอยกวา 623.6 ตร.ม. 
ตามแบบแปลนของ
เทศบาลตาํบลบานแปน 
 

- 
 
 

- - 200,000 - เสรมิผิว
จราจรความ
ยาวไมนอย
กวา 15๓ 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) 

3๙ โครงการจดัทําปายช่ือซอย  -เพ่ิมความสะดวกแก 
ประชาชนและนักทอง 
เท่ียว และมคีวามเปน 
ระเบียบเรียบรอย 

จัดทําปายช่ือซอยตาง ๆ
ท่ีเช่ือมถนนสายหลัก
ภายในเขตเทศบาล
ตําบลบานแปน  
จํานวน  10  ปาย  
ตามแบบแปลนของ
เทศบาลตาํบลบานแปน 
 

- 
 

- - 50,000 - ปายบอก
ซอย จํานวน 

10 ปาย 

- ประชาชนและ 
นักทองเท่ียว
ไดรับความ
สะดวกในการ
สัญจร 

กองชาง 

รวม 39 โครงการ - - - - 251,600 9,555,700 - - - - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

แบบ ผ.01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 4/2563   

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ 
เทศบาลตําบลบานแปน  อําเภอเมืองลําพูน   จังหวัดลําพูน 

ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  4  ยุทธศาสตรเมืองแหงคุณภาพชีวิต    

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด    ยุทธศาสตรท่ี  1 

    3. ยุทธศาสตร การพัฒนาดานสังคม 
 3.๓  แผนงานการสาธารณสุข 
 

 
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 โครงการเฝาระวังการ
เกิดโรคอุบัติใหม อุบัติซ้าํ 
หรือโรคระบาดท่ีพบบอย
ในชุมชน สูตําบลควบคุม
โรคเขมแข็งแบบยั่งยืน 

-เพ่ือแกปญหาสุขภาพ
ของประชาชนในกรณี
โรคระบาดหรือภัยพิบัติ
ในพ้ืนท่ี 
-เพ่ือปองกันและควบคุม
โรคระบาดประจําทองถ่ิน 
ใหไดมาตรฐาน 
-เพ่ือใหชุมชนเขมแข็ง
และการมีสวนรวมใน
การปองกันควบคุมโรค
โดยชุมชน 
 

-ทีมเฝาระวังและสอบ 
สวนโรคเคลื่อนท่ีเร็ว 
กํานัน ผูใหญบาน ๙ 
หมูบาน อสม. ผูแทน
หนวยงานตาง ๆ และ
ประชาชนในเขตพ้ืนท่ี
เทศบาล 

- - ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ การปองกัน
และควบคมุ
โรคระบาด
ประจํา
ทองถ่ิน ได
มาตรฐาน
ตามท่ีรัฐ
กําหนด 

 

ชุมชนเขมแข็ง
และมสีวนรวม
ในการปองกันใน
การควบคุมโรค
โดยชุมชน และ
ปญหาสุขภาพ
ของประชาชน
ในพ้ืนท่ีไดรับ
การแกไข 

 

รวม 1 โครงการ - - - - 30,000 30,000 30,000 - - - 
 

แบบ ผ.01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 4/2563   

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ 
เทศบาลตําบลบานแปน  อําเภอเมืองลําพูน   จังหวัดลําพูน 

ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  4  ยุทธศาสตรเมืองแหงคุณภาพชีวิต    

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด    ยุทธศาสตรท่ี  1 

    3. ยุทธศาสตร การพัฒนาดานสังคม 
 3.4  แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 
 

 
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 โครงการชวยเหลือ
ประชาชนผูยากไร         
ท่ีดอยโอกาสทางสังคม 

-เพ่ือชวยเหลือ
ประชาชนผูยากไรท่ีดอย
โอกาสทางสังคมในเขต
เทศบาลฯ 
-เพ่ือสรางโอกาสและ ลด
ชองวางทางสังคม ใหแก
ผูดอยโอกาสสามารถ
ดํารงชีวิตในสังคมได
อยางถูกตองเหมาะสม 
-ชวยเหลือเกษตรกรท่ีไม
มีรายไดหรือรายไดนอย 

กลุมผูดอยโอกาสทาง
สังคม อันไดแก  ผูสูงอายุ 
ผูพิการ เด็กดอยโอกาส
ท่ีถูกทอดท้ิงใหอยูตาม
ลําพัง ครอบครัวท่ีขาด
ผูนําอันเน่ืองมาจากการ
เสียชีวิต ทุพพลภาพ
สาบสญู หรือตองโทษ
จําคุก เด็กท่ีเรยีนดีแต
ขาดทุนทรัพย ครอบครัว
ท่ีมีผูปวยเรื้อรังรักษาไม
หาย เกษตรกรผูมีรายได
นอย ฯลฯ 

- 
 

- 
 

30,000 30,000 30,000 1 โครงการ -ประชาชนผู
ยากไรท่ีดอย
โอกาสทางสังคม
มีคุณภาพชีวิตท่ี
ดีข้ึน 
- เกษตรกรผูมี
รายไดนอย
ประกอบอาชีพ
ไดอยางมี
คุณภาพ 

กอง 
สวัสดิการฯ 

รวม 1 โครงการ - - - - 30,000 30,000 30,000 - - - 

แบบ ผ.01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 4/2563   

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ 
เทศบาลตําบลบานแปน  อําเภอเมืองลําพูน   จังหวัดลําพูน 

ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  4  ยุทธศาสตรเมืองแหงคุณภาพชีวิต    

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด    ยุทธศาสตรท่ี  1 

    3. ยุทธศาสตร การพัฒนาดานสังคม 
 3.๕  แผนงานการศึกษา 
 

 
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 โครงการสงเสริมการจัด
กระบวนการเรียน การ
สอน การบริหารตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง “สถานศึกษา
พอเพียง” สูศูนยการ
เรียนรูตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

เพ่ือใหคณะครูและ
นักเรียนมีความเขาใจใน
หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ขับเคลื่อน
สถานศึกษาพอเพียง
ไปสูศูนยการเรียนรูตาม
หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

คณะครูและนักเรยีน
โรงเรียนอนุบาลเทศบาล
ตําบลบานแปน 

- - 148,400 
(เงินอุดหนุน) 

148,400 
(เงินอุดหนุน) 

- เด็กนักเรยีน
มีความรู

ความเขาใจ
ในหลัก

เศรษฐกิจ
พอเพียง 

โรงเรียนอนุบาล
เทศบาลตาํบล

บานแปน
ขับเคลื่อน 

“สถานศึกษา
พอเพียง”ไปสู
ศูนยการเรียนรู

ตามหลัก
ปรัชญาของ
เศรษฐกิจ
พอเพียง 

 

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) 

2565 
(บาท) 

2 โครงการสงเสริม
กิจกรรมรักการอานใน
สถานศึกษา 

เพ่ือสงเสริมใหเด็กใฝ
เรียนรูรักการอาน
หนังสือ (ฟง พูด อาน 
เขียน) 

เด็ก นักเรียนในสังกัด
เทศบาลตาํบลบานแปน 

- - ๕๐,๐๐๐ 
(เงินอุดหนุน) 

๕๐,๐๐๐ 
(เงินอุดหนุน) 

๕๐,๐๐๐ 
(เงินอุดหนุน) 

เด็ก นักเรียน 
ในสังกัด

เทศบาลตาํบล
บานแปน  

รักการอาน 

เด็กใฝเรียนรู  
รักการอาน

หนังสือ 

รร.อ.ทต.
บานแปน 

๓ โครงการอบรมสมัมนา 
การจัดระบบประกัน
คุณภาพการศึกษา
ภายในสถานศึกษา
ปฐมวัยขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ินตาม
กฎกระทรวงการประกัน
คุณภาพการศึกษา พ.ศ.
๒๕๖๑ 

เพ่ือใหครูและบุคลากร
ทางการศึกษาได
พัฒนาตนเองในการ
เขารับการอบรม    
ตาง ๆ 

ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาในสังกัดเทศบาล
ตําบลบานแปน 

- - ๑๑,๐๐๐ 
(เงินอุดหนุน) 

๑๑,๐๐๐ 
(เงินอุดหนุน) 

๑๑,๐๐๐ 
(เงินอุดหนุน) 

ครูและ
บุคลากร
ทางการ

ศึกษามีการ
พัฒนา
ตนเอง 

ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา

ไดรับการ
พัฒนาตนเอง 

ศพด.ทต.
บานแปน 

๔ โครงการอบรมสมัมนา 
“การจัดระบบประกัน
คุณภาพการศึกษา 
ภายในสถานศึกษาข้ัน
พ้ืนฐานของ อปท.ตาม
กฎ กระทรวงการประกัน
คุณภาพการศึกษา พ.ศ.
๒๕๖๑” 

เพ่ือใหสถานศึกษามี
การจัดระบบประกัน
คุณภาพการศึกษา
ภายในท่ีด ี

สถานศึกษาในความดูแล
ของเทศบาลตําบลบาน
แปน 

- - ๓๓,๐๐๐ 
(เงินอุดหนุน) 

๓๓,๐๐๐ 
(เงินอุดหนุน) 

๓๓,๐๐๐ 
(เงินอุดหนุน) 

ระบบ
ประกัน

คุณภาพการ 
ศึกษา
ภายใน 

สถานศึกษามี
ระบบประกัน
คุณภาพการ 
ศึกษาภายใน   

ท่ีดี 

รร.อ.ทต.
บานแปน 

รวม ๔  โครงการ   - - 242,400 242,400 94,000    
 

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 โครงการปรับปรุงผิวจราจร
แบบเสรมิผิวแอสฟลทติก   
คอนกรีต (Overlay) สาย
บานบูชา  หมูท่ี 5  - บาน
มวง หมูท่ี 8    ตําบลบาน
แปน  เช่ือมบานปาซางนอย  
หมูท่ี 1 ตําบลบานแปน 
อําเภอเมือง  จังหวัดลําพูน   

-เพ่ือลดอุบัติเหตุท่ี
เกิดจากการใชถนน 
-เพ่ือบรรเทาความ
เดือดรอนของ
ประชาชนและผูใช
ถนนในการสัญจร 

ปรับปรุงผิวจราจรแบบ 
เสริมผิวแอสฟลทติกคอน  
กรตี (Overlay) สายบาน
บูชา หมูท่ี 5  - บานมวง 
หมูท่ี 8  ตําบลบานแปน  
เช่ือมบานปาซางนอย      
ขนาดกวาง 3.00-๕.๐๐ ม. 
หนา 0.05 ม. ยาว 1,๑๑๐  
ม. หรือมีพ้ืนท่ีผิวจราจรไม
นอยกวา 4,๖๐๔.๕๐ ตร.ม. 
ตามแบบแปลนของ
เทศบาลตาํบลบานแปน 

- 
 
 

- - 1,314,000 - ปรับปรุง    
ผิวจราจร

ความยาวไม
นอยกวา    

1,๑๑๐ ม. 

-ปญหาความ
เดือดรอนของ
ประชาชน ในพ้ืนท่ี
ไดรับการแกไข
และอุบัตเิหตุท่ีเกิด
จากการใชเสนทาง
ลดลง 

อบจ./ 
ทต.บานแปน/ 
หนวยงานอ่ืน 

 

แบบ ผ. 02/1 



 

 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 4/2563                                             หนา 30           
 

 
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 โครงการปรับปรุงผิวจราจร
แบบเสรมิผิวแอสฟลทติก   
คอนกรีต (Overlay) สาย
แยกทางหลวง 1033 บาน
หนองเตา-รองอุย  เช่ือมบาน
หนองเรือ เขตองคการบรหิาร
สวนตําบลหนองหนาม   
 
 
 

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

ปรับปรุงผิวจราจร
แบบเสรมิผิวแอส 
ฟลทติกคอนกรีต 
(Overlay) สายแยก
ทางหลวง 1033 
บานหนองเตา-รองอุย  
เช่ือมบานหนองเรือ 
ชวงท่ี ๑ ขนาดกวาง 
4.00 ม. ยาว  
1,415 ม. หนา 
0.05 ม. และ 
ชวงท่ี ๒ ขนาดกวาง 
3.00 ม. ยาว  65 ม. 
หนา 0.05 ม. ความ
ยาวรวม 1,480 ม. 
หรือมีพ้ืนท่ีผิวจราจร
ไมนอยกวา 5,855 
ตร.ม. ตามแบบแปลน
แผนผังของเทศบาล
ตําบลบานแปน 
 

- - - 1,648,000 -1,648,000 ปรับปรุง
ผิวจราจร
ถนน 1 

สาย ความ
ยาวรวมไม
นอยกวา 

1,480 ม. 

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

อบจ./ 
ทต.บานแปน/ 
หนวยงานอ่ืน 

 
 
 

แบบ ผ. 02/1 



 

 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 4/2563                                             หนา 31           
 

 
ท่ี 

 
โครงการ/กจิกรรม 

 
วัตถุประสงค 

 

เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลท่ีคาดวาจะ

ไดรบั 

หนวยงาน
รับผิด   

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

3 โครงการกอสรางอาคาร
ศูนยพัฒนาคุณภาพชีวิต
และสงเสรมิอาชีพผูสูงอาย ุ
 
 
 

-เพ่ือใหเกิดการจดั 
บริการและสวัสดิการ
สังคมสําหรับผูสูงอายุ
โดยเอ้ือประโยชนให
ครอบคลมุถึงผูสูงอายุ 
ทุกกลุม ทุกคน 
 

กอสรางอาคารศูนย
พัฒนาคุณภาพชีวิต
และสงเสรมิอาชี พผู
สูงอายุ ขนาดกวาง 
11  ม. ยาว 12 ม. 
สูง 3.55 ม. ตาม
แบบแปลนแผนผัง
ของเทศบาลตําบล
บานแปน 

- - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 อาคาร 1  
หลัง 

-ผูสูงอายุมีโอกาส 
ไดแลกเปลีย่น
เรยีนรูประสบการณ 
- มีสถานท่ีรวม 
กลุมเพ่ือทํา
กิจกรรมท่ีเปน 
ประโยชนตอ
ตนเองและ
สวนรวม 

อบจ./ 
ทต.บานแปน/ 
หนวยงานอ่ืน 

4 โครงการปรับปรุงคณุภาพ
นํ้าประปาหมูบาน บริเวณ
อาคารอเนกประสงค บาน
เสง หมูท่ี 7 ตําบลบาน
แปน  อําเภอเมืองลําพูน  
จังหวัดลําพูน 

-เพ่ือปรับปรุงระบบ
ประปาหมูบานใหมี
ปริมาณนํ้าเพียงพอ
สําหรับประชาชนใน
พ้ืนท่ี 
-เพ่ือปรับปรุงนํ้าใหมี
ความสะอาดและ
ปราศจากสารปนเปอน 
ตามมาตรฐานของกรม
อนามัย 

ปรับปรุงคณุภาพ
นํ้าประปาหมูบาน 
บริเวณอาคารอเนก 
ประสงคบานเสง ดังน้ี  
1.ติดตั้งถังเติมอากาศ
ดวยระบบเวนจูรีและ
ถังเก็บนํ้าใส 1 ถัง 
ขนาดเสนผาศูนย 
กลาง 0.97 ม. สูง 3 ม. 
2.ติดตั้งถังกรอง
ตะกอนและกรอง 1 
ถัง ขนาดเสนผาศูนย 
กลาง 0.97 ม. สูง 3 ม. 
และตดิตั้งระบบสูบนํ้า 
เติมและผสมสารเคม ี

- - 615,000 - - ปรับปรุง
คุณภาพ

นํ้าประปา 
1 แหง 

-ประชาชนมีนํ้า
ใชเพียงพอ 
-นํ้าสะอาดปราศ  
จากสารปนเปอน 
ตามมาตรฐาน
ของกรมอนามยั 

ทต.บานแปน/ 
หนวยงานอ่ืน 

 

แบบ ผ. 02/1 



 

 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 4/2563                                             หนา 32           
 

 

 
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 โครงการปรับปรุงคณุภาพ
นํ้าประปาหมูบาน บริเวณ
ซอย 26 บานเสง หมูท่ี 7 
ตําบลบานแปน  อําเภอ
เมืองลําพูน  จังหวัดลําพูน 

-เพ่ือปรับปรุงระบบ
ประปาหมูบานใหมี
ปริมาณนํ้าเพียงพอ
สําหรับประชาชนใน
พ้ืนท่ี 
-เพ่ือปรับปรุงนํ้าใหมี
ความสะอาดและ
ปราศจากสารปนเปอน 
ตามมาตรฐานของกรม
อนามัย 

ปรับปรุงคณุภาพ
นํ้าประปาหมูบาน 
บริเวณซอย 26 บาน
เสง ดังน้ี  
1.ติดตั้งถังเติมอากาศ
ดวยระบบเวนจูรีและ
ถังเก็บนํ้าใส 1 ถัง 
ขนาดเสนผาศูนย 
กลาง 0.97 ม. สูง 3 ม. 
2.ติดตั้งถังกรอง
ตะกอนและกรอง 1 
ถัง ขนาดเสนผาศูนย 
กลาง 0.97 ม. สูง 3 ม. 
และตดิตั้งระบบสูบนํ้า 
เติมและผสมสารเคม ี
ตามบัญชีนวัตกรรม
สํานักงบประมาณ 
 

- - 615,000 - - ปรับปรุง
คุณภาพ

นํ้าประปา 
1 แหง 

-ประชาชนมีนํ้า
ใชเพียงพอ 
-นํ้าสะอาดปราศ  
จากสารปนเปอน 
ตามมาตรฐาน
ของกรมอนามยั 

ทต.บานแปน/ 
หนวยงานอ่ืน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ. 02/1 



 

 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 4/2563                                             หนา 33           
 

 

 
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 โครงการปรับปรุงคณุภาพ
นํ้าประปาหมูบาน บริเวณ
หนาวัดบานมวง หมูท่ี 8 
ตําบลบานแปน  อําเภอ
เมืองลําพูน  จังหวัดลําพูน 

-เพ่ือปรับปรุงระบบ
ประปาหมูบานใหมี
ปริมาณนํ้าเพียงพอ
สําหรับประชาชนใน
พ้ืนท่ี 
-เพ่ือปรับปรุงนํ้าใหมี
ความสะอาดและ
ปราศจากสารปนเปอน 
ตามมาตรฐานของกรม
อนามัย 

ปรับปรุงคณุภาพ
นํ้าประปาหมูบาน 
บริเวณหนาวัดบาน
มวง หมูท่ี 8 ดังน้ี  
1.ติดตั้งถังเติมอากาศ
ดวยระบบเวนจูรีและ
ถังเก็บนํ้าใส 1 ถัง 
ขนาดเสนผาศูนย 
กลาง 0.97 ม. สูง 3 ม. 
2.ติดตั้งถังกรอง
ตะกอนและกรอง 1 
ถัง ขนาดเสนผาศูนย 
กลาง 0.97 ม. สูง 3 ม. 
และตดิตั้งระบบสูบนํ้า 
เติมและผสมสารเคม ี
ตามบัญชีนวัตกรรม
สํานักงบประมาณ 
 

- - 615,000 - - ปรับปรุง
คุณภาพ

นํ้าประปา 
1 แหง 

-ประชาชนมีนํ้า
ใชเพียงพอ 
-นํ้าสะอาดปราศ  
จากสารปนเปอน 
ตามมาตรฐาน
ของกรมอนามยั 

ทต.บานแปน/ 
หนวยงานอ่ืน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ. 02/1 



 

 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 4/2563                                             หนา 34           
 

 

 
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) 

7 โครงการปรับปรุงคณุภาพ
นํ้าประปาหมูบาน บริเวณ
วัดหาง หมูท่ี 8  บานมวง 
ตําบลบานแปน  อําเภอ
เมืองลําพูน  จังหวัดลําพูน 

-เพ่ือปรับปรุงระบบ
ประปาหมูบานใหมี
ปริมาณนํ้าเพียงพอ
สําหรับประชาชนใน
พ้ืนท่ี 
-เพ่ือปรับปรุงนํ้าใหมี
ความสะอาดและ
ปราศจากสารปนเปอน 
ตามมาตรฐานของกรม
อนามัย 

ปรับปรุงคณุภาพ
นํ้าประปาหมูบาน 
บริเวณวัดหาง หมูท่ี 
8 บานมวง ดังน้ี  
1.ติดตั้งถังเติมอากาศ
ดวยระบบเวนจูรีและ
ถังเก็บนํ้าใส 1 ถัง 
ขนาดเสนผาศูนย 
กลาง 0.97 ม. สูง 3 ม. 
2.ติดตั้งถังกรอง
ตะกอนและกรอง 1 
ถัง ขนาดเสนผาศูนย 
กลาง 0.97 ม. สูง 3 ม. 
และตดิตั้งระบบสูบนํ้า 
เติมและผสมสารเคม ี
ตามบัญชีนวัตกรรม
สํานักงบประมาณ 
 

- - 615,000 - - ปรับปรุง
คุณภาพ

นํ้าประปา 
1 แหง 

-ประชาชนมีนํ้า
ใชเพียงพอ 
-นํ้าสะอาดปราศ  
จากสารปนเปอน 
ตามมาตรฐาน
ของกรมอนามยั 

ทต.บานแปน/ 
หนวยงานอ่ืน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ. 02/1 



 

 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 4/2563                                             หนา 35           
 

 
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) 

8 โครงการปรับปรุงคณุภาพ
นํ้าประปาหมูบาน บริเวณ
วัดบานบูชา หมูท่ี 5 ตําบล
บานแปน  อําเภอเมือง
ลําพูน  จังหวัดลําพูน 

-เพ่ือปรับปรุงระบบ
ประปาหมูบานใหมี
ปริมาณนํ้าเพียงพอ
สําหรับประชาชนใน
พ้ืนท่ี 
-เพ่ือปรับปรุงนํ้าใหมี
ความสะอาดและ
ปราศจากสารปนเปอน 
ตามมาตรฐานของกรม
อนามยั 

ปรับปรุงคณุภาพ
นํ้าประปาหมูบาน 
บริเวณวัดบานบูชา 
หมูท่ี 5  ดังน้ี  
1.ติดตั้งถังเติมอากาศ
ดวยระบบเวนจูรีและ
ถังเก็บนํ้าใส 1 ถัง 
ขนาดเสนผาศูนย 
กลาง 0.97 ม. สูง 3 ม. 
2.ติดตั้งถังกรอง
ตะกอนและกรอง 1 
ถัง ขนาดเสนผาศูนย 
กลาง 0.97 ม. สูง 3 ม. 
และตดิตั้งระบบสูบนํ้า 
เติมและผสมสารเคม ี
ตามบัญชีนวัตกรรม
สํานักงบประมาณ 
 

- - 615,000 - - ปรับปรุง
คุณภาพ

นํ้าประปา 
1 แหง 

-ประชาชนมีนํ้า
ใชเพียงพอ 
-นํ้าสะอาดปราศ  
จากสารปนเปอน 
ตามมาตรฐาน
ของกรมอนามยั 

ทต.บานแปน/ 
หนวยงานอ่ืน 

 
 
 
 
 

แบบ ผ. 02/1 



 

 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 4/2563                                             หนา 36           
 

 
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) 

9 โครงการปรับปรุงคณุภาพ
นํ้าประปาหมูบาน บริเวณ
หนาวัดบานเสง หมูท่ี 7 
ตําบลบานแปน  อําเภอ
เมืองลําพูน  จังหวัดลําพูน 

-เพ่ือปรับปรุงระบบ
ประปาหมูบานใหมี
ปริมาณนํ้าเพียงพอ
สําหรับประชาชนใน
พ้ืนท่ี 
-เพ่ือปรับปรุงนํ้าใหมี
ความสะอาดและ
ปราศจากสารปนเปอน 
ตามมาตรฐานของกรม
อนามัย 

ปรับปรุงคณุภาพ
นํ้าประปาหมูบาน 
บริเวณหนาวัดบาน
เสง ดังน้ี  
1.ติดตั้งถังเติมอากาศ
ดวยระบบเวนจูรีและ
ถังเก็บนํ้าใส 1 ถัง 
ขนาดเสนผาศูนย 
กลาง 0.97 ม. สูง 3 ม. 
2.ติดตั้งถังกรอง
ตะกอนและกรอง 1 
ถัง ขนาดเสนผาศูนย 
กลาง 0.97 ม. สูง 3 ม. 
และตดิตั้งระบบสูบนํ้า 
เติมและผสมสารเคม ี

- - 615,000 - - ปรับปรุง
คุณภาพ

นํ้าประปา 
1 แหง 

-ประชาชนมีนํ้า
ใชเพียงพอ 
-นํ้าสะอาดปราศ  
จากสารปนเปอน 
ตามมาตรฐาน
ของกรมอนามยั 

ทต.บานแปน/ 
หนวยงานอ่ืน 

รวม 9  โครงการ   - - 4,690,000 3,962,000 2,648,000    

 

แบบ ผ. 02/1 
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