แผนพัฒนาทองถิน่
เทศบาลตําบลบานแปน
(พ.ศ. 2561-2565)
เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2564
เทศบาลตําบลบานแปน
อําเภอเมืองลําพูน จังหวัดลําพูน
คํานํา

กองยุทธศาสตรและงบประมาณ
เทศบาลตําบลบานแปน
อําเภอเมืองลําพูน จังหวัดลําพูน

ตามที่เทศบาลตําบลบานแปน ไดประกาศใชแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปเทศบาลตําบลบานแปน
(พ.ศ. 2561–2565) ไปแลวเมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2563 สําหรับเปนกรอบในการดําเนินงานดานงบประมาณ
ของเทศบาลตําบลบานแปน
เนื่องจากการจัดทําโครงการ/กิจกรรม ดังปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕61 - 2565)
ของเทศบาลตําบลยังไมครอบคลุมและมีความจําเปนเรงดวนในการใหบริการสาธารณะแกประชาชนในพื้นที่
เป นไปอย า งมี ป ระสิทธิ ภาพ ประสิทธิ ผล ประกอบกับปจ จุบัน ไดมีการแพรร ะบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID-19) ดังนั้น เพื่อประโยชนและเปนการบรรเทาความเดือนรอนใหแกประชาชน ทาง
เทศบาลตําบลบานแปน จึงไดจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2564 ขึ้น
เพื่อใหมีความเหมาะสม สอดคลองกับปญหาและความตองการของประชาชน และเพื่อใหสามารถแกปญหา
ความจําเปนเรงดวนทันตอสถานการณในปจจุบัน อีกทั้งใชเปนกรอบในการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ
ตอไป ซึ่งการเพิ่มเติมแผนพัฒนาพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ในครั้งนี้จะกอใหเกิดประโยชน
สูงสุดแกประชาชนและองคกรเปนสําคัญ
เทศบาลตําบลบานแปน
มิถุนายน 2564

สารบัญ
ประกาศ
บันทึกหลักการและเหตุผล
สวนที่ 1 บทนํา
1. ลักษณะของแผนพัฒนาทองถิ่น
2. วัตถุประสงคของการเพิ่มเติมแผนพัฒนาทองถิ่น
3. ขั้นตอนในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น
สวนที่ 2 การนําแผนพัฒนาไปสูการปฏิบัติ
2.1 แผนพัฒนาทองถิ่นเพิ่มเติม
2.1.1 บัญชีสรุปโครงการแผนพัฒนาทองถิ่น เทศบาลตําบลบานแปน
(พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2564
2.1.2 รายละเอียดโครงการพัฒนา
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บันทึกหลักการและเหตุผล
แผนพัฒนาทองถิ่นเทศบาลตําบลบานแปน (พ.ศ.2561 – 2565)
เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2564
---------------------------------ตามที่ เทศบาลตําบลบานแปน ไดประกาศใชแผนพัฒนาทองถิ่นเทศบาลตําบลบานแปน (พ.ศ.
2561 – 2565) ไปแลว เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2562 นั้น
เนื่องจากการจัดทําโครงการ/กิจกรรม ดังปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕61 - 2565)
ของเทศบาลตําบลยังไมครอบคลุมและมีความจําเปนเรงดวนในการใหบริการสาธารณะแกประชาชนในพื้นที่
เป นไปอย างมีป ระสิ ทธิ ภ าพ ประสิทธิ ผล จึงมีความจําเปนตองเพิ่มเติมแก ไขเปลี่ ย นแปลงแผนโครงการ/
กิจกรรม ใหสอดคลองกับขอเท็จจริงและสถานการณปจจุบันเพื่อดําเนินการใหเกิดประโยชนสูงสุดตอประชาชน
โดยส ว นรวมและเพื่ อตอบสนอง แก ไขป ญหาความเดือดรอนใหกับ ประชาชนในพื้นที่รับ ผิดชอบ ซึ่ งตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 และ
แกไขเพิ่มเติม “ขอ 22 เพื่อประโยชนของประชาชน การเพิ่มเติมแผนพัฒนาทองถิ่น ใหองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นอาจดําเนินการตามขั้นตอน ดังนี้
(1) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นจัดทํารางแผนพัฒนาทองถิ่นที่เพิ่มเติม
พรอมเหตุผลและความจําเปนเสนอคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น
(2) คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นและประชาคมทองถิ่นพิจารณารางแผนพัฒนาทองถิ่นที่เพิ่มเติม
สํา หรับ องคการบริ ห ารส วนตํ า บลใหส งร างแผนพัฒ นาทองถิ่น ที่เพิ่มเติมใหส ภาองคการบริห ารสว นตําบล
พิจารณาตามมาตรา 46 แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537
เมื่อแผนพัฒนาทองถิ่นที่เพิ่มเติมไดรับความเห็นชอบแลว ใหสงแผนพัฒนาทองถิ่นดังกลาวให
ผูบริหารทองถิ่นประกาศใช พรอมทั้งปดประกาศใหประชาชนทราบโดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวันนับแต
วันที่ผูบริหารทองถิ่นประกาศใช”
แตเนื่องจากปจจุบันไดมีการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ผูวาราชการจังหวัดลําพูนจึงอาศัยอํานาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น
ขององค กรปกครองส ว นท องถิ่ น พ.ศ.2548 และที่ แกไขเพิ่มเติม ข อ 5 วรรคสอง ประกอบกั บ หนั งสื อ
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 1140 ลงวันที่ 10 เมษายน 2563 ยกเวน
การจั ด ทํ า ประชาคมท อ งถิ่ น กรณี ก ารเพิ่ ม เติ ม แผนพั ฒ นาท อ งถิ่ น ตามข อ 22 (2) แห ง ตามระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2548 และแกไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ดังนั้น เพื่อประโยชนและเปนการบรรเทาความเดือดรอนใหแกประชาชน
ทางเทศบาลตําบลบานแปน จึงไดจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2564 ขึ้น
เพื่อใหมีความเหมาะสม สอดคลองกับปญหาและความตองการของประชาชน และเพื่อใหสามารถแกปญหา
ความจําเปนเรงดวนทันตอสถานการณในปจจุบัน อีกทั้งใชเปนกรอบในการพิจารณาจัดสรรงบประมาณตอไป
ซึ่งการเพิ่มเติม แผนพัฒนาพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ครั้งที่ 1/2564 ในครั้งนี้จะกอใหเกิด
ประโยชนสูงสุดแกประชาชนและองคกรเปนสําคัญ

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2564

บทนํา
1. ลักษณะของแผนพัฒนาพัฒนาทองถิ่น
แผนพัฒนาทองถิ่น เปนแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ที่กําหนด วิสัยทัศน
ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค ตัวชี้วัด คาเปาหมาย และกลยุทธ โดยสอดคลองกับ แผนพัฒนาจังหวัด
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอําเภอ แผนพัฒนาตําบล
แผนพัฒนาหมูบานหรือแผนชุมชน อันมีลักษณะเปนการกําหนดรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนา ที่จัดทํา
ขึ้นสําหรับปงบประมาณแตละป ซึ่งมีความตอเนื่องและเปนแผนกาวหนา และใหหมายความรวมถึงการ
เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาทองถิ่น
แผนพัฒนาทองถิ่นเปนกรอบในการจัดทํา งบประมาณรายจายประจําป งบประมาณรายจาย
เพิ่มเติม และงบประมาณจากเงินสะสมในชวง ของแผนนั้น รวมทั้งวางแนวทางเพื่อใหมีการปฏิบัติใหบรรลุ
วัตถุประสงคตามโครงการพัฒนาที่กําหนดไว ในแผนพัฒนาทองถิ่น
2. วัตถุประสงคของการเพิ่มเติมแผนพัฒนาทองถิ่น
1. เพื่อใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นใชแผนพัฒนาทองถิ่นเปนกรอบในการจัดทํา งบประมาณ
รายจายประจําป งบประมาณรายจายเพิ่มเติม และงบประมาณจากเงินสะสม รวมทั้งวางแนวทาง
เพื่อใหมีการปฏิบัติใหบรรลุวัตถุประสงคตามโครงการพัฒนาที่กําหนดไว ในแผนพัฒนาทองถิ่น
2. เพื่อสนองตอบความตองการ แกไขปญหาและเพื่อประโยชนสุขของประชาชน
3. ขั้นตอนการเพิ่มเติมแผนพัฒนาทองถิ่น
อาศั ย ความตามหนั ง สื อ สั่ ง การของกรมส ง เสริ ม การปกครองท อ งถิ่ น ด ว นที่ สุ ด ที่ มท
0810.3/ว 1140 ลงวันที่ 10 เมษายน 2563 เรื่อง แนวทางการจัดทําประชาคมทองถิ่น กรณีการ
เพิ่มเติมแผนพัฒนาทองถิ่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ในสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID-19) และหนังสือสํานักงานส งเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัด ลําพูน ดว นที่สุ ด
ที่ ลพ 0023.3/ว 6215 ลงวันที่ 16 เมษายน 2563 เรื่อง ยกเวนการจัดทําประชาคมทองถิ่น กรณีการ
เพิ่มเติมแผนพัฒนาทองถิ่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดลําพูน โดยยกเวนการจัดทํา
ประชาคมทองถิ่นกรณีการเพิ่มเติมแผนพัฒนาทองถิ่นตามขอ 22 (2) แหงตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ดวยการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2548 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3)
พ.ศ. 2561
“ขอ 22 เพื่อประโยชนของประชาชน การเพิ่มเติมแผนพัฒนาทองถิ่น ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น
อาจดําเนินการตามขั้นตอน ดังนี้
(1) คณะกรรมการสนั บ สนุน การจัดทําแผนพัฒ นาทองถิ่น จัดทํารางแผนพัฒนาทองถิ่น ที่
เพิ่มเติมพรอมเหตุผลและความจําเปนเสนอคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น
(2) คณะกรรมการพัฒ นาทองถิ่นและประชาคมทองถิ่น พิจารณารางแผนพัฒนาท องถิ่น ที่
เพิ่มเติมสําหรับองคการบริหารสวนตําบลใหสงรางแผนพัฒนาทองถิ่นที่เพิ่มเติม ใหสภาองคการบริหารสวน
ตําบลพิจารณาตามมาตรา 46 แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537
เมื่อแผนพัฒนาทองถิ่นที่เพิ่มเติมไดรับความเห็นชอบแลว ใหสงแผนพัฒนาทองถิ่นดังกลาวให
ผูบริหารทองถิ่นประกาศใช พรอมทั้งปดประกาศใหประชาชนทราบโดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวันนับแต
วันที่ผูบริหารทองถิ่นประกาศใชอในไปตามกฎหมายวาดวยสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล สําหรับ

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2564

บัญชีสรุป / รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่นเทศบาลตําบลบานแปน
(พ.ศ. 2561 – 2565)
เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2564

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2564

หนา 3

แบบ ผ.07

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2564
เทศบาลตําบลบานแปน อําเภอเมืองลําพูน จังหวัดลําพูน
ยุทธศาสตร

1) ยุทธศาสตรโครงสรางพื้นฐาน ฯ
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน
1.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน
1.3 แผนงานการสาธารณสุข
1.4 แผนงานบริหารงานทั่วไป
รวม
2 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ
2.1 แผนงานการเกษตร
รวม
3 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคม
3.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
3.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน
3.3 แผนงานการสาธารณสุข
3.4 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน
3.5 แผนงานการศึกษา
3.6 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ
3.7 แผนงานงบกลาง
รวม

ป 2561
ป 2562
ป 2563
ป 2564
ป 2565
รวม 5 ป
จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ
โครงการ
(บาท)
โครงการ
(บาท)
โครงการ
(บาท)
โครงการ
(บาท)
โครงการ
(บาท)
โครงการ
(บาท)
-

-

-

-

-

-

2
2

912,000
912,000

21
21

6,469,400
6,269,400

23
23

7,381,400
7,381,400

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1
-

30,000
-

3
3
-

90,000
150,000
-

4
3
-

120,000
150,000
-

-

-

-

-

-

-

1

30,000

6

240,000

7

270,000

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2564

หนา 4

แบบ ผ.07
ยุทธศาสตร

4 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานองคกร
4.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
4.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน
4.3 แผนงานเคหะและชุมชน
รวม
5) ยุทธศาสตรการอุดหนุนหนวยงานอื่นๆ
5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
5.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน
5.3 แผนงานการศึกษา
5.4 แผนงานการสาธารณสุข
5.5 แผนงานเคหะและชุมชน
5.6 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ
5.7 แผนงานงบกลาง
รวม
รวมทั้งสิ้น

ป 2561
ป 2562
ป 2563
จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ
โครงการ
(บาท)
โครงการ (บาท) โครงการ
(บาท)

ป 2564
ป 2565
รวม 5 ป
จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ
โครงการ
(บาท)
โครงการ
(บาท)
โครงการ
(บาท)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3

942,000

27

6,709,400

30

7,651,400

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2564

หนา 5

แบบ ผ.01

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2564
สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ
เทศบาลตําบลบานแปน อําเภอเมืองลําพูน จังหวัดลําพูน
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 ยุทธศาสตรเมืองแหงคุณภาพชีวิต
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1
1. ยุทธศาสตร โครงสรางพื้นฐานและการจัดการดานสิ่งแวดลอม
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่
๑

โครงการ/กิจกรรม
โครงการขยายเขตไฟฟา 1
เฟส 1 สาย บริเวณประปา
บานลอง หมูที่ 3
บานหนองเตา

วัตถุประสงค
- เพื่อใหประชาชนมี
การสัญจรทีส่ ะดวก
และปลอดภัย
- ลดการเกิด อุบัติเหตุ
และอาชญากรรมใน
พื้นที่

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ขยายเขตไฟฟา 1 เฟส
1 สาย พรอมเครื่อง
สูบน้ําแบบจม (ซัมเมิรส
ซิเบิล) และตูควบคุม
ขนาด 3 HP 3 เฟส
380 V บริเวณประปา
บานลอง หมูที่ 3
บานหนองเตา ตาม
แบบแปลนแผนผังของ
เทศบาลตําบลบานแปน

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2564

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
-

งบประมาณ
2563
(บาท)
-

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
79,500

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะ
ไดรับ
ขยายเขต -ระบบประปามี
ไฟฟาระบบ ประสิทธิภาพ
ประปา เพิ่มขึ้น
-ประชาชนไดมนี ้ํา
1 แหง
ใชในการอุปโภค
บริโภคทีเ่ พียงพอ
และทั่วถึง

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองชาง

หนา 6

แบบ ผ.01
วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ที่

โครงการ/กิจกรรม

๒

โครงการขยายเขตไฟฟา
ภายใน 2 เฟส 2 สาย
บริเวณประปาขางวัด
หมูที่ 3 บานหนองเตา

- เพื่อใหประชาชนมี
น้ําใชเพื่อการอุปโภคบริโภคคอยางเพียงพอ
ทั่วถึง

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

3

โครงการติดตั้งระบบ Sola
cell ขนาด 5 KV บริเวณ
โรงน้ําดื่มบานบูชา หมูที่ 5
ต.บานแปน

-ประหยัดพลังงานและ
ลดคาใชจายในการ
บริหารจัดการ
-เพื่อใหประชาชนมีน้ํา
ใชเพื่อการบริโภค
อยางเพียงพอ ทั่วถึง

ติดตั้งระบบ Sola cell
ขนาด 5 KV เพื่อใชกับ
โรงน้ําดื่มบานบูชา
หมูที่ 5 พรอมเชื่อมตอ
ระบบใหสามารถใชการ
ได รายละเอียดตาม
แบบแปลนของเทศบาล
ตําบลบานแปน

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2564

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
-

งบประมาณ
2563
(บาท)
-

-

-

-

2564
(บาท)
-

-

2565
(บาท)
42,500

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะ
ไดรับ
ขยายเขต -ระบบประปามี
ไฟฟาระบบ ประสิทธิภาพ
ประปา เพิ่มขึ้น
1 แหง
-ประชาชนไดมีน้ํา
ใชในการอุปโภค
บริโภคทีเ่ พียงพอ
และทั่วถึง

166,000 ติดตั้งระบบ - คาใชจายในการ
Sola cell บริหารจัดการ
1 แหง
ลดลง
- ประชาชนมีน้ํา
ดื่มอยางเพียงพอ
ทั่วถึง

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองชาง

กองชาง

หนา 7

แบบ ผ.01
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค

4

โครงการเสริมผิวแอสฟลท
ติกคอนกรีต (Overlay)
ถนนสาย ลพ.ถ.15-001
เทศบาลตําบลบานแปน
ซอย 26 บานเสง หมูที่ 7
ตําบลบานแปน อําเภอเมือง
จังหวัดลําพูน

- เพื่อใชเปนเสนทาง
การลําเลียงผลผลิต
ทางการเกษตรสูตลาด
ไดอยางสะดวก
รวดเร็ว ลดตนทุนการ
ผลิต ลด ความ
เสียหายของผลผลิต
- เพื่อใหประชาชนมี
ถนนที่ไดมาตรฐาน
สะดวก ปลอดภัย
- กระตุนใหเกิดการ
จางงานของคนใน
พื้นที่ รวมถึงผูไดรับ
ผลกระทบจาก
Covid-2019

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
เสริมผิวแอสฟลท
ติกคอนกรีต(Overlay)
ถนนสาย ลพ.ถ. 15001 เทศบาลตําบล
บานแปน ซอย 26
บานเสง หมูที่ 7
ชวงที่ 1 ขนาดผิว
จราจร กวาง 4.00 ม.
ยาว 215.00 ม. หนา
0.05 ม.
ชวงที่ 2 ขนาดผิว
จราจร กวาง 3.00 ม.
ยาว 25.00 ม. หนา
0.05 ม. ความยาวรวม
240.00 ม.หรือมี
พื้นผิวจราจรรวมไมนอย
กวา 935.00 ตร.ม.
รายละเอียดตามแบบ
แปลนของเทศบาล
ตําบลบานแปน

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2564

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
-

งบประมาณ
2563
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะ
2564
2565
ไดรับ
(บาท)
(บาท)
360,000 360,000 เสริมผิวแอส -ปญหาความ
ฟลทติกถนน เดือดรอนของ
1 สาย
ประชาชน ในพื้นที่
ไดรับการแกไข
และอุบัตเิ หตุที่เกิด
จากการใชเสนทาง
ลดลง

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองชาง

หนา 8

แบบ ผ.01
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

5

โครงการกอสรางรางระบายน้ํา -เพื่อปองกันน้ําทวมขัง
ซอยหลังวัดบูชา บานบูชา ในฤดูฝนและ
หมูที่ 5 ต.บานแปน
-เพื่อใหการระบายน้ํามี
ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น

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

6

โครงการติดตั้งระบบ Sola
cell บริเวณประปาหนาวัด
บูชา หมูที่ 5 ต.บานแปน

ติดตั้งระบบ Sola cell
ขนาด 5 KV เพื่อใชกับ
ประปาหนาวัดบูชา
หมูที่ 5 พรอมเชื่อมตอ
ระบบใหสามารถใช
การได รายละเอียดตาม
แบบแปลนของเทศบาล
ตําบลบานแปน

-ประหยัดพลังงานและ
ลดคาใชจายในการ
บริหารจัดการ
-เพื่อใหประชาชนมีน้ํา
ใชเพื่อการบริโภค
อยางเพียงพอ ทั่วถึง

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2564

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
-

งบประมาณ
2563
(บาท)
-

-

-

-

2564
(บาท)
-

-

2565
(บาท)
193,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะ
ไดรับ
รางระบาย -การระบายน้ํามี
น้ําความยาว ประสิทธิภาพ
รวม 84 ม. เพิ่มขึ้น
-ปญหาน้ําทวมขัง
ลดลง

174,000 ติดตั้งระบบ - คาใชจายในการ
Sola cell บริหารจัดการ
1 แหง
ลดลง
- ประชาชนมีน้ํา
ดื่มอยางเพียงพอ
ทั่วถึง

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองชาง

กองชาง

หนา 9

แบบ ผ.01
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค

7

โครงการติดตั้งกลองวงจรปด -เพื่อใหประชาชนมี
(CCTV) ภายในหมูบาน
ความปลอดภัย ลด
บานเสง หมูที่ 7 ต.บานแปน อัตราการกอ
อาชญากรรมในชุมชน

8

โครงการกอสรางถนน คสล.
ซอยทวีคูณ บานเสง หมูที่ 7
บานเสง

9

โครงการขุดเจาะบอบาดาล
เพื่อการเกษตร บริเวณขาง
วัดหาง บานมวง หมูที่ 8

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ติดตั้งกลองวงจรปด
(CCTV) ภายในหมูบาน
บานเสง จํานวน 13
ตัว พรอมอุปกรณติดตั้ง
ทั้งระบบ รายละเอียด
ตามแบบแปลนของ
เทศบาลตําบลบานแปน
-เพื่อลดอุบัติเหตุที่เกิด กอสรางถนน คสล.ซอย
จากการใชถนน
ทวีคูณ บานเสง หมูที่ 7
-เพื่อบรรเทาความ
ขนาดกวาง 4.00 ม.
เดือดรอนของ
ยาว 104 ม. หนา
ประชาชนและผูใช
0.15 ม. หรือมีพื้นที่
ถนนในการสัญจร
คสล. ไมนอยกวา 416
ตร.ม. ตามแบบแปลน
ของเทศบาลตําบล
บานแปน
เพื่อแกปญหาการขาด ขุดเจาะบอบาดาลเพื่อ
แคลนน้ําในภาค
การเกษตร ขนาด ø 6
การเกษตรในชวง
นิ้ว ลึก 120 ม. พรอม
ฤดูแลง
อุปกรณเชื่อมระบบ
เรียบรอยบริเวณขางวัด
หาง ตามแบบแปลนของ
เทศบาลตําบลบานแปน

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2564

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
-

งบประมาณ
2563
(บาท)
-

-

-

-

-

-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
278,000

ผลที่คาดวาจะ
ไดรับ
กลองวงจร -ประชาชนมีความ
ปด จํานวน ปลอดภัยในชีวิต
13 ตัว และทรัพยสิน
- อาชญากรรมใน
ชุมชนลดลง

-

226,000

ถนน คสล.
1 สาย
ความยาว
140 ม.

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองชาง

-ปญหาความ
เดือดรอนของ
ประชาชน ในพื้นที่
ไดรับการแกไข
และอุบัตเิ หตุที่เกิด
จากการใชเสนทาง
ลดลง

กองชาง

552,000 552,000 บอเกษตร 1 เกษตรกรมีน้ําใช
บอ
ภาคการเกษตร
ชวงฤดูแลงอยาง
เพียงพอและทั่วถึง

กองชาง

หนา 10

แบบ ผ.01
ที่

โครงการ/กิจกรรม

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

11 โครงการขยายเขตไฟฟา
3 เฟส 4 สาย บริเวณถนน
สายบานขวาง-รองอุย
หมูที่ 2 บานขวาง
ต.หนองหนาม อ.เมือง
จ.ลําพูน
12 โครงการกอสรางอาคาร
อเนกประสงค บานหนอง
หนาม หมูที่ 3 ต.หนองหนาม
อ.เมือง จ.ลําพูน

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

-เพื่อใหประชาชนมีน้ํา
ใชสําหรับอุปโภค
บริโภค อยางเพียงพอ
และทั่วถึง

ปรับปรุงระบบประปา
หมูบาน บานบอโจง
โดยติดตั้งหอถังสูงแบบ
เชมเปญ ขนาดความจุ
20 ลบ.ม. สูง 20 ม.
และถังกรองสนิมเหล็ก
ขนาด ø 1.15 ม.
พรอมเชื่อมตอระบบ
เรียบรอย ตามแบบ
แปลนแผนผังของกรม
ทรัพยากรน้ํา
- เพื่อใหประชาชนมี ขยายเขตไฟฟา 3 เฟส
การสัญจรทีส่ ะดวก
4 สาย บริเวณถนนสาย
และปลอดภัย
บานขวาง-รองอุย ตาม
- ลดการเกิด อุบัติเหตุ แบบแปลนแผนผังของ
และอาชญากรรมใน เทศบาลตําบลบานแปน
พื้นที่

-เพื่อใชเปนสถานที่จัด
กิจกรรมนันทนาการ
ของชุมชน
-เพื่อใหประชาชนมี
ความสะดวกดาน
สาธารณูปการ

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

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2564

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
-

งบประมาณ
2563
(บาท)
-

-

-

-

-

-

-

-

-

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
640,000

500,000

ตัวชี้วัด
(KPI)
ปรับปรุง
ระบบ
ประปา
1 แหง

ขยายเขต
ไฟฟา
1 สายทาง

ผลที่คาดวาจะ
ไดรับ
-ปญหาความ
เดือดรอนของ
ประชาชน ในพื้นที่
ไดรับการแกไข
-ประชาชนมีน้ําใช
อยางเพียงพอ และ
ทั่วถึง

-ถนนมีแสงสวาง
เพียงพอตอการ
สัญจร ประชาชน
ไดรับความสะดวก
และปลอดภัย
-ปญหาอาชญา
กรรมในพื้นที่ลดลง
500,000 อาคาร คสล. -ประชาชนมี
1 หลัง
สถานที่สําหรับจัด
ประชุมและจัด
กิจกรรมสันทนา
การตาง ๆ

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองชาง

กองชาง

กองชาง

หนา 11

แบบ ผ.01
ที่

โครงการ/กิจกรรม

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

วัตถุประสงค
-เพื่อลดอุบัติเหตุที่เกิด
จากการใชถนน
-เพื่อบรรเทาความ
เดือดรอนของ
ประชาชนและผูใช
ถนนในการสัญจร

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ปรับปรุงผิวจราจรแบบ
เสริมผิวลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต
(Overlay) บานรั้ว-ทุง
ซอย 5 หมูที่ 8
ชวงที่ 1 ขนาดกวาง
4.00 ม. หนา 0.05 ม.
ยาว 203 ม. และกวาง
3.50 ม. หนา 0.05 ม.
ยาว 12 ม.
ชวงที่ 2 ขนาดกวาง
3.00 ม. หนา 0.05 ม.
ยาว 40 ม. หรือมีพื้นที่
แอสฟลทติกคอนกรีต
รวมกันไมนอยกวา 974
ตร.ม. ตามแบบแปลน
ของเทศบาลตําบล
บานแปน

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2564

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
-

งบประมาณ
2563
(บาท)
-

2564
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

2565
(บาท)
384,000 ปรับปรุงผิว
จราจรถนน
1 สาย
ความยาว
255 ม.

ผลที่คาดวาจะ
ไดรับ
-ปญหาความ
เดือดรอนของ
ประชาชน ในพื้นที่
ไดรับการแกไข
และ อุบัตเิ หตุที่
เกิดจากการใช
เสนทางลดลง

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองชาง

หนา 12

แบบ ผ.01
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

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

-เพื่อลดอุบัติเหตุที่เกิด
จากการใชถนน
-เพื่อบรรเทาความ
เดือดรอนของ
ประชาชนและผูใช
ถนนในการสัญจร

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

15 โครงการกอสรางรางระบาย
น้ํา คสล. บริเวณหนาบาน
อาจารยนิรันดร ขันแกวหลา
บานมวง หมูที่ 8 ต.บานแปน
อ.เมือง จ.ลําพูน

-เพื่อปองกันน้ําทวมขัง
ในฤดูฝนและ
-เพื่อใหการระบายน้ํามี
ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น

กอสรางรางระบายน้ํา
คสล. บริเวณหนาบาน
อาจารยนิรันดร ขันแกว
หลา บานมวง หมูที่ 8
จุดที่ 1 ขนาดกวาง
0.30 ม. ยาว 118 ม.
ลึกเฉลีย่ 0.30-0.40ม.
จุดที่ 2 ขนาดกวาง
0.30 ม. ยาว 75 ม.
ลึกเฉลีย่ 0.25-0.30ม.
ตามแบบแปลนของ
เทศบาลตําบลบานแปน

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2564

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
-

งบประมาณ
2563
(บาท)
-

-

-

-

2564
(บาท)
-

-

2565
(บาท)
139,000

ตัวชี้วัด
(KPI)
ถนน คสล.
1 สาย
ความยาว
96 ม.

ผลที่คาดวาจะ
ไดรับ
-ปญหาความ
เดือดรอนของ
ประชาชน ในพื้นที่
ไดรับการแกไข
และอุบัตเิ หตุที่เกิด
จากการใชเสนทาง
ลดลง

463,000 รางระบายน้าํ -การระบายน้ํามี
ความยาว ประสิทธิภาพ
รวม 193 ม. เพิ่มขึ้น
-ปญหาน้ําทวมขัง
ลดลง

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองชาง

กองชาง

หนา 13

แบบ ผ.01
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค

16 โครงการเสริมผิวแอสฟลท
ติกคอนกรีต (Overlay)
ทางหลวงทองถิ่น รหัสสาย
ทาง ลพ.ถ. 15-042
บานหนองหนาม ซอย 11
หมูที่ 3 ต.หนองหนาม
อ.เมือง จ.ลําพูน

-เพื่อลดอุบัติเหตุที่เกิด
จากการใชถนน
-เพื่อบรรเทาความ
เดือดรอนของ
ประชาชนและผูใช
ถนนในการสัญจร
-เพื่อลดตนทุนการ
ขนสงผลผลิตทางการ
เกษตร

17 โครงการขยายเขตไฟฟาพรอม
สายดับและโคมไฟกิ่ง บริเวณ
ซอย 3 บานรั้ว-ทุง หมูที่ 8
ต.หนองหนาม อ.เมือง
จ.ลําพูน
18 โครงการติดตั้งผนังระแนง
สํานักงานเทศบาลตําบล
บานแปน

- เพื่อใหประชาชนมี
การสัญจรที่ปลอดภัย
สะดวก และรวดเร็ว
-เพื่อปองกันความ
เสียหายที่จะเกิดกับ
อาคารสํานักงาน
เทศบาลตําบลบาน
แปน

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
เสริมผิวแอสฟลทติก
คอนกรีต (Overlay)
ทางหลวงทองถิ่น
รหัสสายทาง ลพ.ถ.
15-042 บานหนอง
หนาม ซอย 11 ขนาด
ผิวจราจรกวาง 4.00 ม.
ยาว 355 ม. หนา
0.05 ม.หรือมีพื้นที่ผิว
จราจรไมนอยกวา
1,420 ตร.ม. ตามราย
ละเอียดแบบแปลนของ
เทศบาลตําบลบานแปน
ขยายเขตไฟฟาพรอม
สายดับและโคมไฟกิ่ง
บริเวณซอย 3 บานรั้ว-ทุง
หมูที่ 8 ตามแบบของ
เทศบาลตําบลบานแปน
ติดตั้งกันสาดระแนงไม
ดานหนาอาคาร
สํานักงาน (ชั้น 2)
จํานวน 2 จุด ตาม
แบบของเทศบาลตําบล
บานแปน

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2564

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
-

งบประมาณ
2563
(บาท)
-

-

-

-

-

66,000

ขยายเขต
ไฟฟา
1 สายทาง

ประชาชนเสนทาง
การสัญจรที่
สะดวก ปลอดภัย
และรวดเร็ว

กองชาง

-

-

-

-

46,400

ติดตั้งผนัง
ระแนง 2
จุด

ความเสียหายที่จะ
เกิดกับอาคาร
สํานักงานเทศบาล
ตําบลบานแปน
ลดลง

กองชาง

ตัวชี้วัด
(KPI)

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
586,000

ผลที่คาดวาจะ
ไดรับ
ถนน
-ปญหาความ
มาตรฐาน เดือดรอนของ
ความยาว ประชาชน ในพื้นที่
ไมนอยกวา ไดรับการแกไข
1,420 และอุบัตเิ หตุที่เกิด
ตร.ม.
จากการใชเสนทาง
ลดลง

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
ทต.บานแปน/
หนวยงานอื่น

หนา 14

แบบ ผ.01
ที่

โครงการ/กิจกรรม

19 โครงการปรับปรุงระบบ
ประปา บานหนองเตา
หมูที่ 3 ต.บานแปน
อ.เมือง จ.ลําพูน

วัตถุประสงค
-เพื่อแกไขปญหาน้ํา
อุปโภค-บริโภคไม
เพียงพอ

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ปรับปรุงระบบประปา
บานหนองเตา หมูที่ 3
โดยการดําเนินการ
1.ขยายระบบไฟฟา
แรงสูงเพิ่ม 1 เฟส
2. เปลีย่ นหมอแปลง
ไฟฟาแรงต่ําเพิม่ 1 เฟส
3. ขยายระบบไฟฟา
แรงต่ํา เพิ่ม 1 เฟส
4. ติดตั้งซัมเมอรสซิเบิ้ล
ขนาด 3 HP 380 V
จํานวน 2 ชุด
5. เปลีย่ นสารกรองน้ํา
จํานวน 2 จุด
6. ติดตั้งระบบควบคุม
ระดับน้ํา จํานวน 1 จุด
7. เปลีย่ นมิเตอรไฟฟา
ขนาด 15 A 3 เฟส 1
จุด

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2564

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
-

งบประมาณ
2563
(บาท)
-

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
524,000

ตัวชี้วัด
(KPI)
ปรับปรุง
ระบบ
ประปา
2 แหง

ผลที่คาดวาจะ
ไดรับ
-ปญหาความ
เดือดรอนของ
ประชาชน ในพื้นที่
ไดรับการแกไข
และประชาชนมี
น้ําใชอยางเพียงพอ
และทั่วถึง

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองชาง

หนา 15

แบบ ผ.01
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

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

-เพื่อปองกันการทรุด
ตัวของดิน

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

21 โครงการปรับปรุงทางวิ่ง
โดยรอบสนามฟุตบอล
เทศบาลตําบลบานแปน สวน
ที่เหลือจํานวน 2 ดาน หมูที่
2 ต.หนองหนาม อ.เมือง จ.
ลําพูน

- เพื่อยกระดับ
คุณภาพชีวิตของ
ประชาชนในเขต
เทศบาล
- เพื่อบริหารจัดการ
การทองเที่ยว
- เพื่อใหประชาชนใน
จังหวัดลําพูนมีสถานที่
พักผอนหยอนใจ

- ปรับปรุงทางวิ่ง
โดยรอบสนามฟุตบอล
เทศบาลตําบลบานแปน
สวนที่เหลือจํานวน 2
ดาน ขนาดกวาง 3 ม.
หนา 0.05 ม. ยาว
192 ม. หรือมีพื้นที่ผิว
จราจรไมนอยกวา 576
ตร.ม. รายละเอียดตาม
แบบแปลนแผนผังของ
เทศบาลตําบลบานแปน

รวม 21 โครงการ

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2564

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
-

งบประมาณ
2563
(บาท)
-

-

-

-

-

-

-

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
185,000

-

365,000

ตัวชี้วัด
(KPI)
กําแพงกัน
ดิน 1 แหง

- มีสถานที่
สําหรับ
ทองเที่ยว
และจัด
กิจกรรม
สงเสริมการ
ทองเที่ยว
จํานวน
1 แหง

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองชาง

ผลที่คาดวาจะ
ไดรับ
-การทรุดตัวของ
ดินบริเวณลํา
เหมืองลดลง ทําให
น้ําไหลผานสะดวก

- มีสถานที่จัด
กิจกรรมสงเสริม
การทองเที่ยวเพื่อ
ดึงดูดนักทองเที่ยว
ใหเขามาในพื้นที่
เพิ่มขึ้น
-ประชาชนมีรายได
มีความเปนอยูและ
มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
- ประชาชนมี
สถานที่พักผอน
และออกกําลังกาย

กองชาง

912,000 6,469,400

หนา 16

แบบ ผ.01

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2564
สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ
เทศบาลตําบลบานแปน อําเภอเมืองลําพูน จังหวัดลําพูน
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 ยุทธศาสตรเมืองแหงคุณภาพชีวิต
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1
3. ยุทธศาสตร การพัฒนาดานสังคม
3.๔ แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค

1.

โครงการเสริมสราง
เครือขายคุมครองเด็ก
เทศบาลตําบลบานแปน

-เพื่อใหเกิดการเชื่อม
โยงกลไกการคุมครอง
เด็กอยางเปนระบบ
-เพื่อสรางความเขมแข็ง
ของเครือขายคุมครอง
เด็กระดับตําบล

2.

โครงการนวัตกรรมสาน
พลังสรางสรรคสังคม
อุดมสุข

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

-เครือขายคุมครองเด็กมี
ความเขาใจโลกของเด็ก
ที่ถูกกระทํารุนแรง
เขาใจอารมณของเด็ก
เพื่อสรางแรงเสริม
ทางบวกเพื่อใชในการ
ขับเคลื่อนการดูแลเด็ก
ในชุมชน
-เพื่อบรรเทาความเดือด -ผูดอยโอกาสในชุมชนมี
รอนของผูประสบปญหา คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
ทางสังคมในดานตาง ๆ
-เพื่อใหผูดอยโอกาสใน
ชุมชนมีคุณภาพชีวติที่ดี
ขึ้น

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2564

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
-

งบประมาณ
2563
(บาท)
-

-

-

-

2564
(บาท)
-

256๕
(บาท)
20,000

-

20,000

หนวยงาน
ผลที่คาดวาจะ รับผิดชอบ
ไดรับ
หลัก
1 โครงการ -เครือขายคุมครอง กองสวัสดิการ
เด็กในชุมชนมี
สังคม
ความเขมแข็ง
สามารถแกไข
ปญหาไดอยางเปน
ระบบ
ตัวชี้วัด
(KPI)

กองสวัสดิการ
1 โครงการ -ผูดอยโอกาส
สังคม
สามารถชวยเหลือ
และพึงพาตนเอง
ได

หนา 17

แบบ ผ.01
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค

3

โครงการสงเสริมผลิตภัณฑ
ชุมชนและผลผลิตทางการ
เกษตรชุมชน เทศบาล
ตําบลบานแปน

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

-เพื่อสงเสริมการ
-มีสถานที่รวมกลุมเพื่อ
รวมกลุม สราง
จําหนายสินคาและ
เครือขาย ผลิตภัณฑ
ผลิตภัณฑชุมชน
ชุมชนกลุมอาชีพใน
บริเวณลานคนเมือง
เขตเทศบาล
กาดมวนใจ
-เพื่อเปนศูนยกลาง
- ประชาชนในเขต
และชองทางการ
เทศบาลตําบลบาน
จําหนายสินคา
แปน มีความเขมแข็ง
ผลิตภัณฑชุมชน และ สามารถพึ่งพาตนเอง
ผลผลิตทางการ
ได
เกษตร
-เพื่อสรางความ
เขมแข็งใหชุมชน
พึ่งตนเอง และ
สามารถดํารงชีพ
ดวยปชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง
รวม ๓ โครงการ

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2564

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
-

งบประมาณ
2563
(บาท)
-

-

-

-

2564
(บาท)
๓๐,๐๐๐

256๕
(บาท)
50,000

๓๐,๐๐๐

๙๐,๐๐๐

หนวยงาน
ผลที่คาดวาจะ รับผิดชอบ
ไดรับ
หลัก
กองสวัสดิการ
1 โครงการ -ประชาชนมี
สังคม
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
สามารถสรางราย
ไดใหแกตนเองและ
ครอบครัว
- เกิดการรวมกลุม
อาชีพเพื่อพัฒนา
ผลิตภัณฑและ
สรางมูลคาใหแก
สินคาชุมชน
ตัวชี้วัด
(KPI)

หนา 18

แบบ ผ.01

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2564
สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ
เทศบาลตําบลบานแปน อําเภอเมืองลําพูน จังหวัดลําพูน
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 ยุทธศาสตรเมืองแหงคุณภาพชีวิต
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1
3. ยุทธศาสตร การพัฒนาดานสังคม
3.5 แผนงานการศึกษา
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

1.

โครงการเสริมสราง
คุณธรรม จริยธรรม
ประชาชนในเขตเทศบาล
ตําบลบานแปน

-เพื่อปลูกจิตสํานึกให
ประชาชนในชุมชน
-เพื่อใหประชาชนใน
ชุมชนไดรับการ
พัฒนาจิตใจใหมีจิต
สาธารณะ

-ประชาชนในเขต
เทศบาล ไดรับการ
ปลูกจิตสํานึกดาน
คุณธรรม จริยธรรม
รวมถึงมีการพัฒนา
จิตใจใหมีจิตสาธารณะ

2.

โครงการลดปญหาทาง
การศึกษาในเขตเทศบาล
ตําบลบานแปน

-เพื่อใหเด็กและ
-เด็กและเยาวชนไดรับ
เยาวชนไดรับ
การศึกษาอยางเทา
การศึกษาที่มีคณ
ุ ภาพ เทียมกันในทุก ๆ ดาน
และเทาเทียมกัน

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2564

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
-

งบประมาณ
2563
(บาท)
-

-

-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กอง
การศึกษาฯ

2564
(บาท)
-

256๕
(บาท)
50,000

ผลที่คาดวาจะ
ไดรับ
1 โครงการ -ประชาชนมี
ความรูความ
เขาใจสามารถ
นําไปใชใน
ชีวิตประจําวัน

-

50,000

1 โครงการ -เด็กและเยาวชน
กอง
ไดรับการพัฒนา การศึกษาฯ
ดานการเรียนรู
อยางเทาเทียมกัน
ในทุกดาน

หนา 19

แบบ ผ.01
ที่
3.

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

โครงการเด็กตามวัยดี อยูที่ -เพื่อใหผูปกครอง
-ผูปกครองหรือผูดูแล
ผูปกครองในเขตเทศบาล
หรือผูดูแลมีความรูใน เด็กสามารถนําความรู
ตําบลบานแปน
การพัฒนาเด็กให
ไปเสริมสรางพัฒนา
สมวัย
เด็กไดอยางถูกตอง
สมวัย

รวม 3 โครงการ

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2564

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
-

งบประมาณ
2563
(บาท)
-

-

-

-

2564
(บาท)
-

256๕
(บาท)
50,000

-

150,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะ
ไดรับ
1 โครงการ -ผูปกครองหรือ
ผูดูแลเด็กไดนํา
ความรูไปพัฒนา
เด็กในความดูแล
ใหมีความรูและมี
พัฒนาการตาม
วัย

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กอง
การศึกษาฯ

หนา 20

แบบ ผ. 02/1

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
สําหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิน่
เทศบาลตําบลบานแปน อ.เมืองลําพูน จ.ลําพูน
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 ยุทธศาสตรเมืองแหงคุณภาพชีวิต
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 2
1. ยุทธศาสตร โครงสรางพื้นฐานและการจัดการดานสิ่งแวดลอม
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค

1

โครงการเสริมผิวแอสฟลท
ติกคอนกรีต (Overlay)
ถนนสาย ลพ.ถ. 15-050
เทศบาลตําบลบานแปน
ซอย 16 (ชวงที่ 2) บานเสง
หมูที่ 7 ต.บานแปน
อ.เมือง จ.ลําพูน

-เพื่อลดอุบัติเหตุที่
เกิดจากการใชถนน
-เพื่อบรรเทาความ
เดือดรอนของ
ประชาชนและผูใช
ถนนในการสัญจร
-เพื่อลดตนทุนการ
ขนสงผลผลิต
ทางการเกษตร

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
เสริมผิวแอสฟลทตกิ คอน
กรีต (Overlay) ถนนสาย
ลพ.ถ.15-050 เทศบาล
ตําบลบานแปน ซอย 16
(ชวงที่ 2) บานเสง หมูที่
7 ตําบลบานแปน ขนาด
ผิวจราจร กวาง 4.00 ม.
ยาว 520 ม. หนา 0.05
ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม
นอยกวา 2,080 ตร.ม.
รายละเอียดตามแบบ
แปลนแผนผังของเทศบาล
ตําบลบานแปน

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2564

2561
(บาท)

งบประมาณ
2562
2563
(บาท)
(บาท)

2564
2565
(บาท)
(บาท)
793,000 793,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะ
ไดรับ
ถนน
-ปญหาความ
มาตรฐาน เดือดรอนของ
ความยาว ประชาชน ในพื้นที่
ไมนอยกวา ไดรับการแกไข
2,080 และอุบัตเิ หตุที่เกิด
ตร.ม.
จากการใชเสนทาง
ลดลง

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
ทต.บานแปน/
หนวยงานอื่น

หนา 21

แบบ ผ. 02/1
ที่

โครงการ/กิจกรรม

2

โครงการเสริมผิวแอสฟลท
ติกคอนกรีต (Overlay)
ถนนสาย ลพ.ถ.15-045
บานรั้ว-ทุง ซอย 3 หมูที่ 8
ต.หนองหนาม อ.เมือง
จ.ลําพูน

เปาหมาย
วัตถุประสงค
(ผลผลิตของ
โครงการ)
-เพื่อลดอุบัติเหตุที่เกิด เสริมผิวแอสฟลทตกิ
คอนกรีต (Overlay)
จากการใชถนน
ถนนสาย ลพ.ถ.15-เพื่อบรรเทาความ
045 บานรั้ว-ทุง
เดือดรอนของ
ซอย 3 หมูที่ 8
ประชาชนและผูใช
ถนนในการสัญจร
ชวงที่ 1 : ขนาดผิว
-เพื่อลดตนทุนการ
จราจรกวาง 3.00 ม.
ขนสงผลผลิตทางการ ยาวรวม 380 ม.หนา
เกษตร
0.05
ชวงที่ 2 : ขนาดผิว
จราจรกวาง 3.00 ม.
ยาว 96 ม. หนา
0.05 ม. ความยาว
รวม 476 ม. หรือมี
พื้นที่ผิวจราจรรวมไม
นอยกวา 1,428 ตร.ม.
ตามแบบแปลน
แผนผังของเทศบาล
ตําบลบานแปน

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2564

2561
(บาท)
-

งบประมาณ
2562
2563
(บาท)
(บาท)
-

หนวยงาน
ผลที
ค
่
าดว
า
จะ
รับผิด
2564
2565
ได
ร
บ
ั
ชอบหลั
ก
(บาท)
(บาท)
ทต.บานแปน/
603,000 -603,000
ถนน
-ปญหาความ
หนวยงานอื่น
มาตรฐาน เดือดรอนของ
ความยาว ประชาชน ในพื้นที่
ไมนอยกวา ไดรับการแกไข
1,428 -อุบัติเหตุที่เกิด
ตร.ม.
จากการสัญจร
ลดลง
-ประชาชนมีถนน
เพื่อใชในการ
ขนสงผลผลิต
ทางการเกษตรที่
สะดวก ลด
ตนทุนการผลิต
ตัวชี้วัด
(KPI)

หนา 22

แบบ ผ. 02/1
ที่
3

เปาหมาย
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค
(ผลผลิตของ
โครงการ)
โครงการเสริมผิวแอสฟลท -เพื่อลดอุบัติเหตุที่เกิด เสริมผิวแอสฟลท
ติกคอนกรีต
จากการใชถนน
ติกคอนกรีต (Overlay)
(Overlay) ถนนสาย
ถนนสาย ลพ.ถ.15-052 -เพื่อบรรเทาความ
ลพ.ถ.15-052
เดือดรอนของ
เทศบาลตําบลบานแปน
เทศบาลตําบลบาน
ประชาชนและผูใช
ซอย 2 หมูที่ 3
แปน ซอย 2 หมูที่ 3
บานหนองเตา ต.บานแปน ถนนในการสัญจร
บานหนองเตา
-เพื่อลดตนทุนการ
อ.เมือง จ.ลําพูน
ขนสงผลผลิตทางการ ขนาดผิวจราจรกวาง
5.00 ม.ยาว 540 ม.
เกษตร
หนา 0.05 ม. หรือมี
พื้นที่ผิวจราจรไมนอย
กวา 2,700 ตร.ม.
ตามแบบแปลน
แผนผังของเทศบาล
ตําบลบานแปน

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2564

2561
(บาท)

2562
(บาท)

งบประมาณ
2563
(บาท)

2564
2565
(บาท)
(บาท)
1,039,000 1,039,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะ
ไดรับ
ถนน
-ปญหาความ
มาตรฐาน เดือดรอนของ
ความยาว ประชาชน ใน
ไมนอยกวา พื้นที่ไดรับการ
2,700 แกไขและ
ตร.ม.
อุบัติเหตุที่เกิด
จากการใช
เสนทางลดลง

หนวยงาน
รับผิด
ชอบหลัก
ทต.บานแปน/
หนวยงานอื่น

หนา 23

แบบ ผ. 02/1
ที่

โครงการ/กิจกรรม

4

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

วัตถุประสงค
-เพื่อปรับปรุงระบบ
ประปาหมูบานใหมี
ปริมาณน้ําเพียงพอ
สําหรับประชาชนใน
พื้นที่

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)
กอสรางระบบประปา
หมูบาน แบบบาดาล
ขนาดใหญมาก บาน
มวง หมูที่ 8 โดยการ
ขุดเจาะบอบาดาล
ขนาด ø 6 นิ้ว ลึกไม
นอยกวา 120 ม. หอ
ถังสูง คสล.ขนาด 45
ลบ.ม. ถังน้ําใส ระบบ
กรองและโรงสูบน้ํา
พรอมเชื่อมระบบ
เรียบรอย ตามแบบ
มาตรฐานของกรม
ทรัพยากรน้ําบาดาล

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2564

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
-

งบประมาณ
2563
2564
2565
(บาท)
(บาท)
(บาท)
5,800,000 5,800,000

ตัวชี้วัด
(KPI)
ระบบ
ประปา
มาตรฐาน
1 แหง

ผลที่คาดวาจะ
ไดรับ
-ประชาชนมีน้ํา
ใชเพื่อการ
อุปโภคและ
บริโภคอยาง
เพียงพอ

หนวยงาน
รับผิด
ชอบหลัก
ทต.บานแปน/
หนวยงานอื่น

หนา 24

แบบ ผ. 02/1
ที่
5

เปาหมาย
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค
(ผลผลิตของ
โครงการ)
โครงการกอสรางถนน
-เพื่อลดอุบัติเหตุที่เกิด ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กเขาพื้นที่
คอนกรีตเสริมเหล็ก เขา
จากการใชถนน
เกษตรกรรม สายบาน
พื้นที่เกษตรกรรม สายบาน -เพื่อบรรเทาความ
มวง -บานหนองเตา
มวง-บานหนองเตา เชื่อม เดือดรอนของ
เชื่อมเทศบาลตําบล
เทศบาลตําบลทาเชียงทอง ประชาชนและผูใช
ทาเชียงทอง ขนาด
ถนนในการสัญจร
ผิวจราจรกวาง 3.00 ม.
-เพื่อลดตนทุนการ
ขนสงผลผลิตทางการ ยาวรวม 1,220 ม.
หนาเฉลี่ย 0.15 ม.
เกษตร
และขนาดผิวจราจร
กวาง2.50 ม. ยาว
รวม 165 ม.หนา
เฉลี่ย 0.15 ม. ความ
ยาวรวมทั้งหมด
1,385 ม. หรือมี
พื้นที่ผิวจราจรไมนอย
กวา 4,072.50 ตร.ม.
ตามแบบแปลนของ
เทศบาลตําบลบาน
แปน

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2564

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
-

งบประมาณ
2563
(บาท)
-

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
1,990,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะ
ไดรับ
-ปญหาความ
ถนน
มาตรฐาน เดือดรอนของ
ความยาว ประชาชน ใน
ไมนอย พื้นที่ไดรับการ
แกไขและ
กวา
4,072 อุบัติเหตุที่เกิด
ตร.ม. จากการใช
เสนทางลดลง

หนวยงาน
รับผิด
ชอบหลัก
ทต.บานแปน/
หนวยงานอื่น

หนา 25

แบบ ผ. 02/1
ที่

โครงการ/กิจกรรม

6

โครงการพัฒนาและ
ปรับปรุงภูมิทัศนเพื่อการ
ทองเที่ยว

7

วัตถุประสงค

- เพื่อยกระดับ
คุณภาพชีวิตของ
ประชาชนในเขต
เทศบาล
- เพื่อบริหารจัดการ
การทองเที่ยว
- เพื่อใหประชาชนใน
จังหวัดลําพูนมีสถานที่
พักผอนหยอนใจ
โครงการเสริมผิวแอสฟลท -เพื่อลดอุบัติเหตุที่เกิด
จากการใชถนน
ติกคอนกรีต (Overlay)
ทางหลวงทองถิ่น รหัสสาย -เพื่อบรรเทาความ
เดือดรอนของ
ทาง ลพ.ถ. 15-025
บานขวาง ซอย 2 หมูที่ 2 ประชาชนและผูใช
ถนนในการสัญจร
ต.หนองหนาม อ.เมือง
-เพื่อลดตนทุนการ
จ.ลําพูน
ขนสงผลผลิตทางการ
เกษตร

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)
- ปรับปรุงภูมิทัศน
ตามแบบแปลน
แผนผังของเทศบาล
ตําบลบานแปน

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

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2564

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
-

-

-

งบประมาณ
2563
2564
(บาท)
(บาท)
3,๘๖๖,000

-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะ
ไดรับ
-ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้น
- มีประชาชน
เขามาทองเที่ยว
ในพื้นที่เพิ่มขึ้น
- ประชาชนมี
สถานที่พักผอน
หยอนใจ
-ปญหาความ
ถนน
มาตรฐาน เดือดรอนของ
ความยาว ประชาชน ใน
ไมนอย พื้นที่ไดรับการ
แกไขและ
กวา
3,500 อุบัติเหตุที่เกิด
ตร.ม. จากการใช
เสนทางลดลง

2565
(บาท)
3,๘๖๖,000 - มีสถานที่
ทองเที่ยว
จํานวน
1 แหง

1,431,000

หนวยงาน
รับผิด
ชอบหลัก
ทต.บานแปน/
หนวยงานอื่น

ทต.บานแปน/
หนวยงานอื่น

หนา 26

แบบ ผ. 02/1
ที่
8

เปาหมาย
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค
(ผลผลิตของ
โครงการ)
โครงการเสริมผิวแอสฟลท -เพื่อลดอุบัติเหตุที่เกิด เสริมผิวแอสฟลทติก
คอนกรีต (Overlay)
จากการใชถนน
ติกคอนกรีต (Overlay)
ทางหลวงทองถิ่น
ทางหลวงทองถิ่น รหัสสาย -เพื่อบรรเทาความ
รหัสสายทาง ลพ.ถ.
เดือดรอนของ
ทาง ลพ.ถ.15-042
ลพ.ถ.15-042 บาน
บานหนองหนาม ซอย 11 ประชาชนและผูใช
หนองหนาม ซอย 11
ถนนในการสัญจร
หมูที่ 3 ต.หนองหนาม
หมูที่ 3 ขนาดผิว
-เพื่อลดตนทุนการ
อ.เมือง จ.ลําพูน
ขนสงผลผลิตทางการ จราจรกวาง 4.00
เมตร ยาว 355 เมตร
เกษตร
หนา 0.05 เมตร
หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา
1,420 ตร.ม. ตาม
รายละเอียดแบบ
แปลนของเทศบาล
ตําบลบานแปน
รวม 8 โครงการ

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2564

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
-

งบประมาณ
2563
(บาท)
-

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
586,000

หนวยงาน
ผลที่คาดวา
รับผิด
จะไดรับ
ชอบหลัก
ถนน
-ปญหาความ ทต.บานแปน/
มาตรฐาน เดือดรอนของ หนวยงานอื่น
ความยาว ประชาชนใน
ไมนอยกวา พื้นที่ไดรับการ
1,420 แกไข
ตร.ม.
-อุบัติเหตุที่
เกิดจากการใช
เสนทางลดลง
-ตนทุนการ
ขนสงผลผลิต
ทางการ
เกษตรลดลง
ตัวชี้วัด
(KPI)

12,101,000 16,108,000

หนา 27

แบบ ผ.08

บัญชีครุภัณฑ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2564
เทศบาลตําบลบานแปน อําเภอเมืองลําพูน จังหวัดลําพูน
ที่

แผนงาน

หมวด

1

อุตสาหกรรม
และการโยธา

คาครุภณ
ั ฑ

2

การรักษาความ คาครุภณ
ั ฑ
สงบภายใน

ประเภท

วัตถุประสงค
(ผลผลิตของ
ครุภณ
ั ฑ)

ครุภณ
ั ฑการเกษตร

เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพ
ในการใหบริการ
ประชาชน

ครุภณ
ั ฑงานบาน
งานครัว

เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพ
ในการใหบริการ
ประชาชน

รวม 2 แผนงาน

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2564

เปาหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ)
เครื่องสูบน้ําแบบจม
(ซัมเมิรส ซิเบิล) และ
ตูควบคุมขนาด 3 HP
3 เฟส 380 V
จํานวน 4 ชุด ๆ ละ
39,500 บาท
(ราคาตามทองตลาด)
เครื่องตัดแตงพุมไม
ขนาด 22 นิ้ว
จํานวน 1 เครื่อง

2561

งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563
2564

(บาท)
-

(บาท)
-

(บาท)
-

(บาท)
-

(บาท)
158,000

-

-

-

-

11,000

-

-

-

-

169,000

2565

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก
กองชาง

งานปองกันฯ

หนา 28

