๑

สวนที่ ๑
สภาพทั่วไปและขอมูลพื้นฐานของเทศบาลตําบลบานแปน
๑. ดานกายภาพ
๑.๑ ประวัติ สถานที่ตั้ง และความเปนมาของเทศบาล
เทศบาลตําบลบานแปน มีสํานักงานตั้งอยูในเขตพื้นที่ หมูที่ 2 บานขวาง ตําบลหนอง
หนาม อําเภอเมืองลําพูน จังหวัดลําพูน อยูหางจากศาลากลางจังหวัดลําพูน ไปทางทิศใต ตามทางหลวง
หมายเลข 106 (ถนนลําพูน – ปาซาง) แยกเขาทางหลวงหมายเลข 1033 (ถนนทาจักร – แมทา)
ประมาณ 8 กิโลเมตร ในเขตเทศบาลตําบลบานแปนมีพื้นที่ 12.2 ตารางกิโลเมตร
เทศบาลตําบลบานแปน แตเดิมมีฐานะเปนสุขาภิบาลบานแปน โดยไดจัดตั้งเปนสุขาภิบาล
ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 3 มกราคม 2523 และยกฐานะมาเปนเทศบาลตําบลบานแปน
ตามพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะสุขาภิบาลเปนเทศบาล พ.ศ. 2542 ประกาศราชกิจจานุเบกษา
เลม 116 ตอนที่ 9 ก. ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ 2542
ตราสัญลักษณ

1. ตนตาลสองตน หมายถึง ตนตาลซึ่งมีอยูเปนจํานวนมากในเขต
เทศบาลตําบลบานแปน
2. ทุงนาและตนขาว หมายถึง อาชีพสวนใหญของราษฎรในเขตเทศบาล
3. หมวก (อยูในขอบภายนอกของดวงตา) หมายถึง อาชีพการทําหมวก
ซึ่งเปนอุตสาหกรรมภายในครัวเรือน ที่ทํารายไดใหแกครอบครัว เปนอยางมาก
ในปจจุบัน
1.๒ ลักษณะภูมิประเทศ
สภาพภูมิประเทศโดยทั่วไปเปนที่ราบลุมแมน้ํา สามารถเพาะปลูกพืชผลทางการเกษตรได
ทุกชนิด พื้นที่สวนใหญใชในการทํานา รองลงมา คือ ลําไย มะมวง และพืชผักตางๆ น้ําที่ใช
ในการเพาะปลูกสวนใหญใชน้ําฝน น้ําจากในลําน้ําแมกวง และใชน้ําจากลําเหมืองแปน ลําเหมืองถ้ําซึ่งเปน
ลําน้ําสาขาแยกมาจากลําน้ําแมทา ในชวงฤดูฝน สําหรับฤดูแลงจะใชน้ําจากบอบาดาลเพื่อการเกษตร
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๑.๓ ลักษณะภูมิอากาศ
ลักษณะภูมิอากาศ ในเขตเทศบาลตําบลบานแปน สภาพอากาศจะรอนจัดในฤดูรอน มีฝนตก
หนักบางในชวงฤดูฝน และอากาศหนาวจัดในฤดูหนาว
- ฤดูรอน
เริ่มตั้งแตเดือนมีนาคม สิ้นสุดเดือนมิถุนายน และมีอากาศรอน
จัดในเดือนเมษายน
- ฤดูฝน
เริ่มตั้งแตเดือนกรกฎาคม สิ้นสุดเดือนตุลาคม มีฝนตกชุกในชวง
เดือนกันยายน
- ฤดูหนาว
เริ่มตั้งแตเดือนพฤศจิกายน สิ้นสุดเดือนกุมภาพันธ จะมีอากาศ
หนาวสุดในเดือนธันวาคม
๑.4 ลักษณะของดิน
สภาพภูมิประเทศโดยทั่วไปเของเทศบาลตําบลบานแปนเปนที่ราบลุมแมน้ํา สามารถจําแนก
หนวยที่ดินได 3 ประเภท ดังนี้
1. ชุดดินบานจอง จัดเปนดินเหนียวลึกมากที่เกิดจากการสลายตัวของหินดินดาน บริเวณ
พื้นที่ที่มีการเกลี่ยผิวดิน มีสภาพพื้นที่เปนลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอยถึงลูกคลื่นลอนลาด ความลาดชัน 2-12
เปอรเซ็นต การระบายน้ําดี ความสามารถใหน้ําซึมผานไดปานกลาง การไหลบาของน้ําบนผิวดินปานกลาง
ถึงเร็ว ความอุดมสมบูรณของดินต่ําสภาพการใชดินชนิดนี้สวนใหญใชปลูกขาวโพด ลําไยและไมยืนตน
2. ชุดดินกําแพงเพชร จัดเปนดินทรายแปงละเอียดลึกมากที่เกิดจากตะกอนน้ําพามาทับถม
บริเวณพื้นที่ สันดินริมน้ําเกา มีสภาพพื้นที่คอนขางราบเรียบจนถุงลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอย ความลาดชัน
0-5 เปอรเซ็นต การระบายน้ําดีปานกลาง ความสามารถใหน้ําซึมผานปานกลาง การไหลบาของน้ําผิวดิน
ชาถึงปานกลาง และความอุดมสมบูรณปานกลาง สภาพการใชดินชนิดนี้สวนใหญใชปลูกลําไย หอมแดง
กระเทียมบางพื้นที่ปลูกขาว และหลังปลูกขาวใชปลูกถั่วเหลือง
3. ชุดดินหางดง จัดเปนดินเหนียวละเอียดลึกมากที่เกิดจากตะกอนน้ําพามาทับถม บริเวณ
พื้ น ที่ ร าบตะกอนน้ํ า พา มี ส ภาพพื้ น ที่ ร าบเรี ย บ ความลาดชั น 0-2 เปอร เ ซ็ น ต การระบายน้ํ า เลว
ความสามารถใหน้ําซึมผานไดชา การไหลบาของน้ําบนผิวดินชาและความอุดมสมบูรณปานกลางถึงคอนขาง
ชาต่ํา สภาพการใชดินชนิดนี้สวนใหญใชทํานาดํา
4. ชุดดินที่ 15 ชุดดินหลมสัก (La) ชุดดินแมสาย (Ms) และชุดดินแมทะ (Mta) กลุมดิน
ทรายแปงลึกมากที่เกิดจากตะกอนลําน้ํา ปฏิกิริยาดินเปนกลางหรือเปนดาง การระบายน้ําเลวถึงคอนขางเลว
ความอุดมสมบูรณต่ําถึงปานกลาง
5. ชุดดินที่ 33 ชุดดินดงยางเอน (Don) ชุดดินกําแพงแสน (Ks) ชุดดินลําสนธิ (Ls) ชุดดินน้ํา
ดุก (Nd) ชุดดินธาตุพนม (Tp) และชุดดินตะพานหิน (Tph) กลุมดินทรายแปงละเอียดหรือดินรวนละเอียด
ลึกมากที่ เกิ ดจากตะกอนแมน้ํ าหรือตะกอนน้ําพารูป พัด ปฏิกิริย าดิ นเปน กรดเล็กนอยถึ งเปน กลาง การ
ระบายน้ําดีถึงดีปานกลาง ความอุดมสมบูรณปานกลาง
6. ชุดดินที่ 36 ชุดดินเพชรบูรณ (Pe) ชุดดินปราณบุรี (Pr) และชุดดินสีคิ้ว (Si)กลุมดินรวน
ละเอียดลึกถึงลึกมากที่เกิดจากตะกอนลําน้ําหรือวัตถุตนกําเนิดดินเนื้อหยาบ ปฏิกิริยาดินกลางหรือเปนดาง
การระบายน้ําดีถึงดีปานกลาง ความอุดมสมบูรณต่ําถึงปานกลาง
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แผนที่เทศบาลตําบลบานแปน
อําเภอเมืองลําพูน จังหวัดลําพูน
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6
๑.5 ลักษณะของน้ํา
สภาพภูมิประเทศโดยทั่วไปเของเทศบาลตําบลบานแปนเปนที่ราบลุมแมน้ํา ซึ่งมีแมน้ํากวง
ไหลผาน ซึ่งแมน้ํากวงเปนลําน้ําสาขาใหญสาขาหนึ่งของลําน้ําปง มีตนน้ําอยูที่บริเวณเทือกเขาในทองที่
อําเภอดอยสะเก็ด อําเภอสันทราย อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม และอําเภอเมือง จังหวัดลําพูน ไหลลง
สูแมน้ําปงที่บานสบทาอําเภอปาซาง จังหวัดลําพูน นอกจากนี้น้ําแมกวงยังไดหลอเลี้ยงพื้นที่ทําการเกษตร
ของชุมชนในเขตเทศบาลตําบลบานแปน

2. ดานการเมือง/การปกครอง
2.๑ เขตการปกครอง
เทศบาลตําบลบานแปน มีพื้นที่ 12.2 ตารางกิโลเมตร ซึ่งจะครอบคลุมพื้นที่ 2 ตําบล
คือ ตําบลบานแปนและตําบลหนองหนาม ประกอบดวย 9 หมูบาน ดังตอไปนี้
1. หมูที่ 1 บานบอโจง
ตําบลหนองหนาม
2. หมูที่ 2 บานขวาง
ตําบลหนองหนาม
3. หมูที่ 3 บานหนองหนาม ตําบลหนองหนาม
4. หมูที่ 8 บานรั้ว – บานทุง ตําบลหนองหนาม
5. หมูที่ 3 บานหนองเตา ตําบลบานแปน
6. หมูที่ 5 บานบูชา
ตําบลบานแปน
7. หมูที่ 6 บานแปน
ตําบลบานแปน
8. หมูที่ 7 บานเสง
ตําบลบานแปน
9. หมูที่ 8 บานมวง
ตําบลบานแปน
อาณาเขตเทศบาลตําบลบานแปน มีอาณาเขตติดตอ ดังนี้
- ทิศเหนือติดตอกับตําบลตนธง และตําบลเวียงยอง อําเภอเมืองลําพูน
- ทิศใต ติดตอกับตําบลเหมืองจี้ อําเภอเมืองลําพูน
- ทิศตะวันออกติดตอกับตําบลหนองหนาม อําเภอเมืองลําพูน
- ทิศตะวันตกติดตอกับอําเภอปาซาง
2.2 การเลือกตั้ง
ขอมูลผูมีสิทธิเลือกตั้งในเขตเทศบาลตําบลบานแปน
มีจํานวนผูมีสิทธิเลือกตั้งทั้งหมด 5,598 คน
เขตเลือกตั้งที่ 1 จํานวนผูมีสิทธิ์เลือกตั้ง 2,964
- บานบอโจง หมู 1 ต.หนองหนาม
- บานถ้ํา - หนองหนาม หมู 3 ต.หนองหนาม
- บานรั้ว - บานทุง หมู 8 ต.หนองหนาม
เขตเลือกตั้งที่ 2 จํานวนผูมีสิทธิ์เลือกตั้ง 2,634
- บานบูชา หมู 5 ต.บานแปน
- บานเสง หมู 7 ต.บานแปน

ณ วันที่ 24 มีนาคม 2562
คน
- บานขวาง หมู 2 ต.หนองหนาม
- บานหนองเตา หมู 3 ต.บานแปน
คน
- บานแปน หมู 6 ต.บานแปน
- บานมวง หมู 8 ต.บานแปน
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3. ประชากร

3.1 จํานวนครัวเรือน และจํานวนประชากร
มีครัวเรือนจํานวน 2,656 ครัวเรือน (ขอมูลงานทะเบียนราษฎรของจํานวนครัวเรือน
เทศบาลตําบลบานแปนเมื่อสิ้นเดือน กุมภาพันธ 2562)
ประชากรในเขตเทศบาลตําบลบานแปน มีจํานวนทั้งสิ้น 6,291 คน แยกเปนชาย
2,933 คน หญิง 3,358 คน ซึ่งแยกไดดังนี้
จํานวนครัวเรือน และจํานวนประชากร ในเขตเทศบาลตําบลบานแปน
ชื่อหมูบาน

หมูที่

บานหนองเตา
บานบูชา
บานแปน
บานเสง
บานมวง
บานบอโจง
บานขวาง
บานถ้ํา- หนองหนาม
บานรัว้ - ทุง
ทะเบียนบานกลาง
รวม

3
5
6
7
8
1
2
3
8
-

จํานวนครัวเรือน
(หลังคา)
378
173
438
382
284
236
339
260
165
1
2,656

พื้นที่
(ตร.กม.)
2.4
0.3
2.0
1.5
0.6
0.7
2.5
1.4
0.8
0
12.2

ชาย

หญิง

373
172
475
407
323
281
397
313
175
17
2,933

443
211
582
440
381
319
426
346
198
12
3,358

จํานวน (คน)

กราฟเปรี ยบเทียบจํานวนครั วเรื อนและประชากรในเขตเทศบาล
ตําบลบ้ านแป้ น
700
600
500
400
300
200
100
0

บ้ า นหนอง
เต่า

บ้ า นบูชา

บ้ า นแป้น

บ้ า นเส้ง

บ้ า นม่ว ง

จํา นวนครัว เรือน

378

173

438

382

284

236

339

260

165

1

ชาย

373

172

475

407

323

281

397

313

175

17

หญิง

443

211

582

440

381

319

426

346

198
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บ้ า นบ่อโจง บ้ า นขว้ า ง

บ้ า นถํา� ทะเบียน
บ้ า นรัว� - ทุ่ง
หนองหนาม
บ้ า นกลาง
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4. สภาพทางสังคม

4.1 การศึกษา ศาสนา ประเพณีและศิลปวัฒนธรรม
การศึกษา มีสถานศึกษาตั้งอยูในเขตเทศบาล จํานวน 5 แหง ดังนี้
- ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
จํานวน 1 แหง
- โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลบานแปน จํานวน 1 แหง
- โรงเรียนระดับมัธยมศึกษา
จํานวน 1 แหง
- โรงเรียนระดับประถมศึกษา
จํานวน 1 แหง
- โรงเรียนปริยัติธรรม
จํานวน 1 แหง

4.2 การสาธารณสุข
มีโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล จํานวน 2 แหง มีเจาหนาที่ 13 คน ในการ
ใหบริการ และมี อสม. จํานวน 155 คน ในการบริการดานรักษาพยาบาลการวางแผนครอบครัว
การป อ งกั น และควบคุ ม โรค ติ ด ต อ ให กั บ ประชาชนในเขตเทศบาลมี ส ถานพยาบาลและคลิ นิ ก
จํานวน 2 แหง เพื่อรองรับและใหบริการดานการรักษาพยาบาล
4.3 อาชญากรรม/ยาเสพติด
พื้ น ที่ เ ทศบาลตํ า บลบ า นแป น อยู ใ นความรั บ ผิ ด ชอบของสถานี ตํ า รวจภู ธ รเหมื อ งจี้
อําเภอเมืองลําพูน จังหวัดลําพูน โดยมีอัตรากําลังเจาหนาที่ 49 นาย เปนนายตํารวจชั้นสัญญาบัตร
35 นาย เปนนายตํารวจชั้นประทวน 14 นาย ทางเทศบาลไดประสานงานกับทางเจาหนาที่ตํารวจ
เปนอยางดี ในการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน สวนสถิติคดีอาญา แบงเปนคดี
ที่เกิดขึ้นเฉพาะในเขตเทศบาลตําบลบานแปน ประจําป 2561 ดังนี้
ลําดับ

รายการคดี

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

คดี พ.ร.บ.บุคคลเขาเมือง (ใหที่พักพิงบุคคลตางดาว)
คดี พ.ร.บ.ยาเสพติด ยาเสพติดใหโทษ
คดี การพนันทั่วไป
คดี ลักทรัพย
คดีหมิ่นประมาท
คดี พ.ร.บ.การประมง
คดีทํารายรางกาย
คดียักยอกทรัพย
คดี พ.ร.บ. บุคคลตางดาว
คดี พ.ร.บ. อาวุธปน

จํานวน/คดี
ต.บานแปน
จํานวน 3
จํานวน 22
จํานวน 3
จํานวน 3
จํานวน จํานวน จํานวน 2
จํานวน 5
จํานวน จํานวน 1

คดี
คดี
คดี
คดี
คดี
คดี
คดี
คดี
คดี
คดี

จํานวน/คดี
ต.หนองหนาม
จํานวน - คดี
จํานวน 7 คดี
จํานวน - คดี
จํานวน 1 คดี
จํานวน - คดี
จํานวน - คดี
จํานวน - คดี
จํานวน - คดี
จํานวน - คดี
จํานวน - คดี

หมายเหตุ * ขอมูล จาก สถานีตํารวจภูธรเหมืองจี้ จังหวัดลําพูน
เทศบาลตํา บลบ า นแปน ไดดําเนินการจัดตั้งศูนยอาสาสมัครปองกัน ภัย ฝายพลเรือน
(อปพร.) เพื่อชวยเหลือดูแล ปองกันเหตุสาธารณภัย และรักษาความสงบเรียบรอยในเขตเทศบาล
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4.4 การสังคมสงเคราะห
ขอมูลจํานวนผูสูงอายุ ผูพิการ ในเขตเทศบาลตําบลบานแปน
ชื่อหมูบาน
บานหนองเตา
บานบูชา
บานแปน
บานเสง
บานมวง
บานบอโจง
บานขวาง
บานถ้ํา- หนองหนาม
บานรั้ว - ทุง

รวม

หมูที่
3
5
6
7
8
1
2
3
8

ผูสูงอายุ
197
109
314
207
215
157
178
165
89
1,631

ผูพิการ
45
23
73
48
57
20
55
54
23
398

หมายเหตุ * ขอมูลกองสวัสดิการสังคม เทศบาลตําบลบานแปน ณ วันที่ 30 เมษายน 2562
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5. ระบบบริการพื้นฐาน

5.1 การคมนาคมขนสง
เสนทางคมนาคมขนสงในเขตเทศบาลตําบลบานแปน สวนใหญจะใชทางหลวงแผนดินสาย
1033 ปจจุบนั จะมีรถรับจางประจําทางผานตลอดทั้งวัน ถนนที่เชื่อมตอระหวางหมูบานตางๆ สวนมาก
จะเปนถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และถนนลาดยางแอสฟลทติก
5.2 การไฟฟา
พื้นที่เขตเทศบาลตําบลบานแปนจะอยูในเขตบริการของการไฟฟาจังหวัดลําพูน และการ
ไฟฟายอยอําเภอปาซาง ในเขตเทศบาลจะมีไฟฟาใชทุกครัวเรือน
5.3 การประปา
ประปาในเขตเทศบาลตําบลบานแปน มีน้ําประปาเพื่อการใชอุปโภคบริโภคทุกครัวเรือน
เปนระบบประปาหมูบ าน โดยประชาชนเปนผูบริหารงานจัดเก็บคาน้ําประปาภายในแตละหมูบาน
5.4 การสื่อสารและโทรคมนาคม
ในพื้นที่เทศบาลตําบลบานแปน อยูหางจากอําเภอเมืองลําพูน ประมาณ 8 กิโลเมตร
และอยูหางจากอําเภอปาซาง 2 กิโลเมตร การสื่อสารเปนไปโดยสะดวกอยูในเขตรับผิดชอบของชุมสาย
จังหวัดลําพูนและชุมสายโทรศัพทอําเภอปาซาง ทําใหประชาชนมีโทรศัพทใชทุกหมูบาน สามารถอํานวย
ความสะดวกแกประชาชนและธุรกิจเอกสารไดอยางรวดเร็ว
5.5 ไปรษณียหรือการขนสง และวัสดุ ครุภัณฑ
ในพื้นที่เทศบาลตําบลบานแปน อยูหางจากอําเภอเมืองลําพูน ประมาณ 8 กิโลเมตร
และอยูหางจากอําเภอปาซาง 2 กิโลเมตร การสื่อสารเปนไปโดยสะดวกอยูในเขตรับผิดชอบของการ
ไปรษณียจังหวัดลําพูนและไปรษณียอําเภอปาซาง อีกทั้งยังมีบริษัทขนสงเอกชนมาเปดใหบริการ อาทิเชน
ซุปเปอรเอสพลัส ตัวแทนเครือขายไปรษณียไทย ซึ่งสามารถอํานวยความสะดวกแกประชาชน หางรานและ
บริษัทเอกชนตาง ๆ ทําใหการติดตอธุรกิจและจัดสงเอกสารเปนไปไดอยางรวดเร็ว

6. ระบบเศรษฐกิจ

6.1 การเกษตร
ราษฎรสวนใหญ ในเขตเทศบาลประกอบอาชีพ เกษตรกรรมเปนอาชีพหลัก พืชที่เพาะปลูก
ไดแก ขาว การทําสวนไมยืนตน เชน ลําไย มะมวง และการปลูกพืชผักตางๆ การทําเกษตรกรรม
จะอาศัยน้ําจากแหลงน้ําธรรมชาติโดยเฉพาะน้ําจากฤดูฝนสวนชวงฤดูแลงจะอาศัยน้ําบาดาลเพื่อการเกษตร
พื้นที่ในเขตเทศบาลตําบลบานแปนเปนที่ราบลุม มีเนื้อที่ 12.2 ตารางกิโลเมตร
เปนที่อยูอาศัย 1,195 ไร พื้นที่ทําพาณิชยกรรม 150 ไร พื้นที่เกษตรกรรม 6,120 ไร พื้นที่
สถาบันการศึกษา 45 ไร พื้นที่ศาสนา 50 ไร พื้นที่ราชการ 30 ไร พื้นที่อุตสาหกรรม 35 ไร
ซึ่งแยกไดดังนี้
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การใชประโยชนจากที่ดิน

ที่อยูอาศัย
พาณิชยกรรม
เกษตรกรรม
สถาบันการศึกษา
ศาสนา
ราชการ
อุตสาหกรรม
รวม

จํานวนพื้นที่
(ไร)
1,195
150
6,120
45
50
30
35
7,625

จํานวนพื้นที่
(คิดเปนรอยละ)
15.67
1.97
80.26
0.59
0.66
0.39
0.46
100

หมายเหตุ * ขอมูลจาก งานจัดเก็บและพัฒนารายได กองคลัง เทศบาลตําบลบานแปน

กราฟเปรียบเทียบการใชประโยชนจากที่ดิน
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6.2 การอุตสาหกรรม
ประกอบอาชีพทางดานอุตสาหกรรมของราษฎรในเทศบาล จะเปนอุตสาหกรรมขนาดเล็ก
ภายในครัวเรือน เชน การทําอิฐ ซีเมนตบล็อก ทอใยหิน ถัง โตะเกาอี้หินออน และการทําหมวก
การขยายตัวดานอุตสาหกรรมประเภทนี้มีไมมากนัก เนื่องจากเปนยานชุมชนจึงทําใหมีผลกระทบตอ
สภาพแวดลอม ปจจุบันโรงงานตางๆ ในเขตเทศบาล มีจํานวน 17 โรงงาน
6.3 การพาณิชยกรรมและกลุมอาชีพ
การพาณิ ชยกรรมสว นใหญ จะมีรานคาและบริการตางๆ เปน ธุร กิจขนาดเล็กเจา ของ
คนเดียว มักอยูในยานชุมชนบริเวณตลาดในเขตเทศบาลจะมีรานคาทั้งสิ้นรวม 270 ราน มีการรวมตัวของ
กลุมอาชีพตาง ๆ ในเขตเทศบาล อาทิเชน กลุมเกษตรปลอดสารพิษ กลุมหมวกใบลาน กลุมหมวกใบตาล
กลุมพัดใบลาน
6.4 แรงงาน
ขอมูลแรงงานตางดาวในเขตเทศบาล สวนใหญเปนชาวพมา จํานวน 480 คน
มีนายจาง จํานวน 33 ราย

7. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม

7.1 การนับถือศาสนา
ประชาชนสวนใหญนับถือ ศาสนาพุทธ มีบางสวนนับถือ ศาสนาคริสต ในเขตเทศบาลมี
สถานที่ประกอบศาสนาดังนี้ คือ มีวัด จํานวน 9 แหง และมีโบสถคริสตจักร จํานวน 2 แหง มีผู นับ ถื อ
ศาสนาพุทธ คิดเปนรอยละ 98.04 ศาสนาคริสต คิดเปนรอยละ 1.83 ศาสนาอิสลาม คิดเปนรอยละ
0.06 ศาสนาอื่น ๆ (พระยะโฮวา) คิดเปนรอยละ 0.08
7.2 ประเพณีและงานประจําป
งานประเพณี หรื อ งานพิธีกรรมทางศาสนาในแตล ะครั้ง จะมีป ระชาชนเขารวมเปน
จํานวนมาก และมีการจัดงานประเพณีขึ้นเปนประจําทุกๆ ป เพื่อเปนการอนุรักษขนบธรรมเนียมประเพณี
ดั้งเดิมใหสืบตอไป อาทิเชน ทําบุญขาวใหมโบสถคริสต งานประเพณียี่เปง ง า น ป ร ะ เ พ ณี ส ง ก ร า น ต
งานวันเขาพรรษา งานเทศกาลลําไย งานรุกขมูลกรรมฯลฯ
7.3 ภูมิปญญาทองถิ่น ภาษาถิ่น
พื้นที่เขตเทศบาลตําบลบานแปน เปนชุมชนลุมแมน้ําทาเปนแหลงผลิตเครื่องจักรสานและ
มีการคาขายทางน้ํา ประชากรมีวิถีชีวิตแบบเกษตรกรรม มีการทําสวน ทําไร ทํานา ในพื้นที่ทําการเกษตร
มีการปลูกตนตาล ตนไผ ตนเพกา กันทุกหมูบาน ซึ่งหมูบานที่มีการปลูกตนตาลมากที่สุด คือ บานรั้ว-ทุง
จึงกอเกิดปราชญผูรู ในการนําเอาใบ ลําตน ของตนไมมาผลิตเปนเครื่องจักรสาน เชน หมวก พัดใบตาล
เปนสินคาขึ้นชื่อของทองถิ่น จึงทําใหชุมชน บานแปน - หนองหนาม มีความโดดเดนในเรื่องหัตถกรรม
พื้นบาน กอปรกับทองถิ่นไดมีการนําเอาผลิตผลจากตนตาล ตนไผ มาใชในการประกอบพิธีกรรม ประเพณี
ตลอดทั้งความเชื่อตางๆ ในชีวิตประจําวัน จึงทําใหเกิดการเปนจารีตที่ถือปฏิบัติสืบตอกันมา
7.4 สินคาพื้นเมืองและของที่ระลึก
เนื่องจากพื้นที่เขตเทศบาลตําบลบานแปน มีการปลูกตนตาลมากที่สุดราษฎรในพื้นที่จึง
นําเอาใบ ลําตน ของตนไมมาผลิตเปนเครื่องจักรสานเพื่อผลิตเปนของที่ละลึก อาทิเชน
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พัดใบตาลโบราณ
กลุมพัดใบตาลโบราณ ตั้งอยูเลขที่ 128 บานรั้ว-ทุง หมูที่ 8 ต.หนองหนาม อ.เมืองลําพูน
จ.ลําพูน 51000 หมายเลขโทรศัพท 08-9953-0664
หมวกใบลาน/ไมไผ (ไมเปย)
กลุมจักสานหมวกใบลาน ตั้งอยูหมูที่ 3 บานหนองเตา ตําบลบานแปน อําเภอเมืองลําพูน
จังหวัดลําพูน หมายเลขโทรศัพท 0-5322-6738
งอบใบลาน
กลุมจักสานหมวกใบลาน ตั้งอยูหมูที่ 3 บานหนองเตา ตําบลบานแปน อําเภอเมืองลําพูน
จังหวัดลําพูน หมายเลขโทรศัพท 0-5322-6738
เครื่องจักสาน
ผลิตภัณฑจักสานจากไมไผ อาทิเชน ตะกรา ชะลอม ผลิตโดยกลุมจักสานบานแปน
ตั้งอยูเลขที่ 126 หมูที่ 8 ตําบลบานแปน อําเภอเมืองลําพูน จังหวัดลําพูน หมายเลขโทรศัพท 081765-3559

8. ทรัพยากรธรรมชาติ

8.1 น้ํา
ตําบลบานแปน มีสภาพภูมิประเทศโดยทั่วไปเปนที่ราบและราบลุมแมน้ํา คือ ลําน้ําแมกวง
และลําน้ําแมทา โดยแมน้ําสายดังกลาวไหลผานบานหนองเตา หมูที่ 3 ตําบลบานแปน ซึ่งราษฎรบาน
หนองเตาและหมูบานใกลเคียงใชในการเกษตรและอุปโภคบริโภค และพื้นที่ในเขตเทศบาลตําบลบานแปน
เปนที่ราบลุม ราษฎรสวนใหญประกอบอาชีพเกษตรกรรม โดยใชแหลงน้ําทางการเกษตร ดังนี้
- แมน้ํา
จํานวน 1 สาย
- หวย/หนอง/คลอง/บึง
จํานวน 27 แหง
- บอบาดาลสาธารณะ
จํานวน 10 แหง
- บอน้ําตื้นสาธารณะ
จํานวน 3 แหง
ขอมูลแหลงน้ํา
หมูบาน
น้ําประปา
น้ําบาดาล
หมู 3 บานหนองเตา
1
3
หมู 5 บานบูชา
3
3
หมู 6 บานแปน
3
2
หมู 7 บานเสง
3
1
หมู 8 บานมวง
3
1
หมู 1 บานบอโจง
2
หมู 2 บานขวาง
3
5
หมู 3 บานหนองหนาม
4
3
หมู 8 บานรั้ว-ทุง
2
5
รวม
24
23
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8.2 ทรัพยากรธรรมชาติที่สําคัญขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ในพื้ น ที่ มี แ หล ง ทรั พ ยากรธรรมชาติ คื อ ต น ตาล ใบลาน และไม ไ ผ ซึ่ ง เป น
ทรั พ ยากรธรรมชาติ ที่ ส ามารถแปรรู ป เพื่ อ นํ า ไปใช ป ระโยชน ท างอุ ต สาหกรรมต าง ๆ โดยในป จ จุ บั น
ผลิตภัณฑดังกลาวไดเปนสินคาที่สรางรายไดใหแกประชาชนในเขตเทศบาลตําบลบานแปน

สวนที่ 2
ยุทธศาสตรองคกรปกครองสวนทองถิ่น
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1. ความสัมพันธระหวางแผนพัฒนาระดับมหภาค
1.1 แผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป

แผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป มียุทธศาสตร จํานวน 6 ดาน สําหรับความเชื่อมโยงและ
สอดคลองกับยุทธศาสตรเทศบาลกับแผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป เปรียบเทียบไดดังนี้
ยุทธศาสตรเทศบาล
ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
และการจัดการดานสิ่งแวดลอม
ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาดานสังคม

ยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาดานองคกร

มีความสอดคลองกับ
แผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป
ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน
ยุทธศาสตรที่ 5 การสรางการเติบโตบนคุภาพชีวิตที่
เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน
ยุทธศาสตรที่ 4 การสรางโอกาสความเสมอภาคและ
เทาเทียมกันทางสังคม
ยุทธศาสตรที่ 5 การสรางการเติบโตบนคุภาพชีวิตที่
เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
ยุทธศาสตรที่ 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการภาครัฐ

1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 มีจํานวน 10 ยุทธศาสตร สําหรับความ
เชื่อมโยงและสอดคลองกับยุทธศาสตรเทศบาลกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12
เปรียบเทียบไดดังนี้
ยุทธศาสตรเทศบาล
ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
และการจัดการดานสิ่งแวดลอม
ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาดานเศรษฐกิจ
ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาดานสังคม

มีความสอดคลองกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12
ยุทธศาสตรที่ 4 การเติบโตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
เพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน
ยุทธศาสตรที่ 7 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและ
ระบบโลจิสติกส
ยุทธศาสตรที่ 3 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจ
และแขงขันไดอยางยั่งยืน
ยุทธศาสตรที่ 1 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพ
ทุนมนุษย
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ยุทธศาสตรเทศบาล
ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาดานสังคม
ยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาดานองคกร

มีความสอดคลองกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12
ยุทธศาสตรที่ 2 การเสริมความเปนธรรมลดความ
เหลื่อมล้ําในสังคม
ยุทธศาสตรที่ 6 การเพิ่มประสิทธิภาพและธรรมา
ภิบาลในภาครัฐ

1.3 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุมจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด

แผนพัฒนาจังหวัดลําพูน มีจํานวน 5 ยุทธศาสตร สําหรับความเชื่อมโยงและสอดคลองกับ
ยุทธศาสตรเทศบาลกับแผนพัฒนาจังหวัดลําพูน เปรียบเทียบไดดังนี้
ยุทธศาสตรเทศบาล
ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
และการจัดการดานสิ่งแวดลอม
ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาดานเศรษฐกิจ
ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาดานสังคม

มีความสอดคลองกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12
ยุทธศาสตรที่ 4 เมืองแหงคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตรที่ 5 เมืองนิเวศน
ยุทธศาสตรที่ 4 เมืองแหงคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตรที่ 1 เมืองหัตถ นวัตกรรม สรางสรรค
ยุทธศาสตรที่ 3 เมืองจุดหมายปลายทางแหงการ
ทองเที่ยวเชิงประสบการณทาง
วัฒนธรรม

1.4 ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด

ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด มีจํานวน 3 ยุทธศาสตร
สําหรับความเชื่อมโยงและสอดคลองกับยุทธศาสตรเทศบาลกับยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นในเขตจังหวัด เปรียบเทียบไดดังนี้
ยุทธศาสตรเทศบาล
ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
และการจัดการดานสิ่งแวดลอม
ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาดานเศรษฐกิจ
ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาดานสังคม

มีความสอดคลองกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12
ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาภูมินิเวศนวัฒนธรรมและ
อารยสถาปตย
ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองวัฒนธรรม สู
เศรษฐกิจชุมชนสรางสรรค
ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถ
ประชาชนบนรากฐานทุนทางวัฒนธรรมชุมชน
ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาภูมินิเวศนวัฒนธรรมและ
อารยสถาปตย
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2. ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
2.1 วิสัยทัศน (Vision)
วิสัยทัศนของเทศบาลตําบลบานแปน ไดจัดทําขึ้นโดยคณะผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน
และประชาชนที่อยู ในเขตเทศบาล ร วมแสดงความคิดเห็น และพิจ ารณาจุดแข็ง จุดออน โอกาส และ
ขอจํากัดของเทศบาล จึงไดกําหนดวิสัยทัศนของเทศบาล ดังตอไปนี้
“เทศบาลนาอยู เคียงคูวัฒนธรรม
นําการศึกษา
พัฒนาเศรษฐกิจ สูคุณภาพชีวิตที่ดี เนนการมีสวนรวมของประชาชน”

2.2 ยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาของเทศบาลตําบลบานแปน
1.
2.
3.
4.
5.

ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน และการจัดการดานสิ่งแวดลอม
ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ
ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคม
ยุทธศาสตรการพัฒนาดานองคกร
ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการอุดหนุนหนวยงานอื่น

2.3 เปาประสงค

1. เพื่อพัฒนาไฟฟา ถนน รางระบายน้ํา สิ่งแวดลอม และแหลงน้ําทางการเกษตร
2. เพื่อสงเสริมอาชีพและเพิ่มรายไดแกประชาชน
3. เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต วัฒนธรรม ประเพณี และการศึกษา
4. เพื่อพัฒนาบุลากร
5. เพื่อพัฒนาปรับปรุงเครื่องมือ เครื่องใชในการปฏิบัติงาน
6. เพื่อสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในการแกไขปญหาและการพัฒนา ทองถิ่นมากขึ้น
7. ปรับปรุงพัฒนาบุคลากรใหมีคุณภาพ
8. เพื่อเปนการอุดหนุนกลุมตางๆ และ หนวยงานอื่นในการปฏิบัติงาน

2.4 ตัวชี้วัด

1. กรณีโครงการโครงสรางพื้นฐาน วัดคุณภาพงานจากการที่คณะกรรมการตรวจรับงานจาง
ตรวจรับงานโดยจะตองไดคุณภาพงานที่ดี ไมมีปญหาและขอทวงติง
2. กรณีโครงการดานอื่นๆ วัดจากการบรรลุวัตถุประสงคที่กําหนดไวในโครงการทุกประการ
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2.5 คาเปาหมาย
ยุทธศาสตร
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน และ
การจัดการสิ่งแวดลอม

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคม

4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานองคกร

5. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการอุดหนุนหนวยงานอื่น

เปาหมาย
-สรางและบูรณะสาธารณูปการและไฟฟา
-พัฒนาแหลงน้ําเพื่อการอุปโภคและบริโภค
-ปรั บ ปรุ ง ภู มิ ทั ศ น บ ริ เ วณพื้ น ที่ ส าธารณะในเขต
เทศบาล
-จัดระบบการจัดเก็บขยะมูลฝอย และที่ทิ้งขยะมูลฝอย
-จัดระบบผังเมืองรวม
-ปองกันและแกไขปญหามลพิษ
-ทํ า ให ป ระชาชนมี ร ายได จ ากการประกอบอาชี พ
เพิ่มขึ้น
-ลดจํานวนคนตกงานในเขตเทศบาลลงใหนอยกวา
รอยละ 10 ภายใน 5 ป
- ใหมีสวนสาธารณะ เพื่อเปนสถานที่พักผอน หยอนใจ
อยางนอย 1 แหง
-สงเสริมและสนับสนุนใหมีลานกีฬาในแตละชุมชน
ทุกชุมชน
-สืบสานวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณีอันดีงาม
ในแตละชุมชน
- ติดตั้งเครื่องหมายจราจรใหทั่วถึง
- สนับสนุนการศึกษาแกเด็กนักเรียนใหครบทุก
โรงเรียนในเขตเทศบาล
- ใหเทศบาลเปนเขตปลอดจากอาชญากรรม โรค
ระบาด และมลพิษตางๆ
- ใหประชาชนมีสวนรวมคิด วางแผนดําเนินการรวม
ตรวจสอบ และ ปองกันการทุจริตประพฤติมิชอบ
- เพิ่มทักษะ พัฒนาบุคลากร และปรับปรุง
กระบวนการบริหารงานบุคคล
- ใหมีการอุดหนุนกลุมตางๆ และหนวยงานอื่น ตาม
ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวของ และตามสถานะการคลัง
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2.6 กลยุทธ

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน และการจัดการสิ่งแวดลอม
- ปรับปรุงและบูรณะ ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
- พัฒนาระบบปองกันและแกไขปญหาน้ําทวม
- ปรับปรุงประสิทธิภาพในการจัดการขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและของเสียอันตราย
- เพิ่มประสิทธิภาพในการสงเสริม และรักษาสภาพแวดลอมที่ดี
- ลดปริมาณมลพิษทางอากาศ ฝุนละออง และความสั่นสะเทือน
- ควบคุมการสุขาภิบาลของอาคาร สถานที่ และสถานประกอบการ
- สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม
- พัฒนาและฟนฟูลุมน้ําและแหลงน้ําภายในเขตเทศบาล
- ปรับปรุงที่สาธารณะเพื่อปรับภูมิทัศนใหสวยงาม
2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ
- สนับสนุนจัดตั้งกองทุนสงเสริมพัฒนาอาชีพและรายไดแกกลุมเกษตรกรและกลุมจักสาน
- พัฒนาการผลิตและการจัดการดานการตลาดแกกลุมจักสานใหไดมาตรฐาน
สูเปาหมายของผลิตภัณฑ OTOP
- สงเสริมอุตสาหกรรมครัวเรือนใหมีคุณภาพ เปนที่ยอมรับของตลาด
- สงเสริมใหเกิดเครือขายธุรกิจชุมชน เชื่อมโยงไปสูธุรกิจขนาดยอมและขนาดใหญ
- พัฒนาคุณภาพและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต มีการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร
- พัฒนางานฝมือหัตถกรรม
3. ยุทธศาสตรการพัฒนา ดานสังคม
- สรางสวนสุขภาพ และสถานที่ออกกําลังกายในพื้นที่ของสํานักงาน เทศบาล
- สนับสนุนงบประมาณในการกอสรางลานกีฬาในแตละชุมชน
- เสริมสรางวินยั จราจรและสนับสนุนงบประมาณในการจัดทําปายจราจร
- สนับสนุนและสงเสริมดานงบประมาณและวิชาการในการจัดงานเกี่ยวกับการสืบสาน
ขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรมทองถิ่น
- สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศูนยพัฒนาเด็กเล็กกอนวัยเรียน
- สนับสนุนวัสดุอุปกรณการเรียน การสอน และวัสดุอุปกรณสนามเด็กเลน
- สงเสริมการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ
- อบรมใหความรู และใหบริการเกี่ยวกับการสาธารณสุขขั้นพื้นฐานตลอดจนจัดซื้อเวชภัณฑ
ยาสามัญประจําบาน เพื่อแจกจายแกประชาชนในเขตเทศบาล
- อบรมอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน(อป.พร.) เพื่อออกไปปฏิบัติหนาที่รักษาความ
ปลอดภัยแกชีวิต และทรัพยสินของประชาชนโดยการออกตรวจการ และเฝาเวรยามใน
เวลากลางคืน
- ประสานกับหนวยราชการสาธารณสุข เพื่อรวมมือกัน ในการปองกันและควบคุม
โรคติดตอ และดูแลสุขภาพอนามัยของประชาชน
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4. ยุทธศาสตรการพัฒนา ดานองคกร
- ปลูกจิตสํานึกทางการเมือง แกประชาชนทุกระดับ ใหประชาชนเขาใจใน สิทธิหนาที่ และ
ประโยชนที่ตนเองพึงไดรับ และการเขามามีสวนรวม ทางการเมือง และการพัฒนาทองถิ่น
- จัดประชาคมเกี่ยวกับการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล เพื่อใหประชาชนมีสวนรวมในการ
เสนอแผน โครงการตางๆ เพื่อพัฒนาทองถิ่น
- ใหประชาชนมีสวนรวมเปนคณะกรรมการในการจัดซื้อ จัดจาง
- สงเสริมสนับสนุนใหประชาชนและกลุมอาชีพตางๆ ในการประสานความ รวมมือ แกไข
ปญหาและพัฒนาทองถิ่น
- พัฒนาบุคลากรของเทศบาล โดยใหมีการฝกอบรม ศึกษา หรือดูงาน เพื่อการ บริหารงาน
อยางมีประสิทธิภาพ
5. ยุทธศาสตร ดานการอุดหนุนหนวยงานอื่น
- การอุดหนุนหนวยงานอื่นตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวของ และตามสถานะการคลัง

2.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร

เทศบาลตํ าบลบานแปน ไดกําหนดจุดยื นทางยุทธศาสตรในการพัฒนาที่ครอบคลุ มกิจกรรม
ตางๆ ที่เกี่ยวของกับยุทธศาสตรการพัฒนา จํานวน 5 ยุทธศาสตร และ 9 กลยุทธ ดังนี้
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน และการจัดการสิ่งแวดลอม
1.1 กลยุทธการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐานและการจัดการสิ่งแวดลอม
2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ
2.1 กลยุทธการพัฒนาดานเศรษฐกิจ
3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคม
3.1 กลยุทธการพัฒนาดานสังคมและสงเสริมคุณภาพชีวิต
3.2 กลยุทธการพัฒนาดานการจัดระเบียบชุมชนและรักษาความสงบเรียบรอย
3.3 กลยุทธการพัฒนาดานการศึกษา
3.4 กลยุทธการพัฒนาดานการศาสนาและวัฒนธรรม
3.5 กลยุทธการพัฒนาดานสาธารณสุข
4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานองคกร
4.1 กลยุทธการพัฒนาดานองคกร
5. ยุทธศาสตรดานการอุดหนุนหนวยงานอื่น
5.1 กลยุทธดานการอุดหนุนหนวยงานอื่น
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2.8 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตรในภาพรวม
ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัดลําพูน
- วิสัยทัศนองคการบริหารสวนจังหวัดลําพูนและขององคกรปกครองสวนทองถิน่
ในเขตจังหวัดลําพูน
“ลําพูน : เมืองแหงทุนทางวัฒนธรรมชุมชนโลก”
- พันธกิจ “ลําพูน : เมืองแหงความรุงเรือง รมเย็น เปนสุข”
๑. พัฒนาเศรษฐกิจบนศักยภาพ ๓ ดาน อุตสาหกรรม เกษตร วัฒนธรรม ใหไดมาตรฐาน
สามารถแขงขันไดในระดับสากล โดยแนวคิดความยั่งยืน และเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
๒. เสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนบนรากฐานทุนทางวัฒนธรรมชุมชนทองถิ่น และความ
ยั่งยืนเชิงนิเวศ
๓. พัฒนาเมืองและโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการพัฒนาจังหวัด

๑. ประเด็นยุทธศาสตรการพัฒนา
๑. พัฒนาเศรษฐกิจบนศักยภาพ ๓ ดาน อุตสาหกรรม เกษตร วัฒนธรรม ใหไดมาตรฐานสากล
โดยแนวคิดความยั่งยืน และเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
๒. พัฒนาคุณภาพชีวิตและชุมชนทองถิ่นใหเขมแข็งบนรากฐานทุนทางวัฒนธรรมชุมชน
ทองถิ่น และความยั่งยืนเชิงนิเวศ
๓. พัฒนาผังเมืองและโครงสรางพื้นฐานเชื่อมกลุมจังหวัด เพื่อรองรับการพัฒนาเมืองในอนาคต

๒. เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร

๑. สินคาและบริการในพื้นที่จังหวัดลําพูนมีมาตรฐานสากล
๒. การพัฒนาเชิงพื้นที่บนรากฐานวัฒนธรรมทองถิ่นและความยั่งยืนเชิงนิเวศ ใหจังหวัดลําพูน
เปนเมืองแหงทุนทางวัฒนธรรมชุมชนโลก เนนการตอยอดและยั่งยืน
๓. ความสมดุลของการพัฒนาผังเมืองและโครงสรางพื้นฐานเชื่อมกลุมจังหวัด ที่มีมาตรฐานเพื่อ
รองรับการพัฒนาเมืองในอนาคต
ประกอบดวย ๓ ยุทธศาสตร ดังนี้

ยุทธศาสตรที่ ๑. พัฒนาเศรษฐกิจบนศักยภาพ ๓ ดาน อุตสาหกรรม เกษตร วัฒนธรรม ใหไดมาตรฐานสากล
โดยแนวคิดความยั่งยืน และเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
แนวทางการพัฒนา เพื่อยกระดับคุณภาพของสินคาและบริการในพื้นที่จังหวัดลําพูน ใหมีมาตรฐานสามารถ
แขงขันไดในระดับสากล ภายใตแนวคิดเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน และเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม เนนการ
กระจายรายไดสูชุมชน

22
เปาประสงค

๑. ยกระดับวิสาหกิจ และผูผลิตภาคอุตสาหกรรมในจังหวัดสูการเปนอุตสาหกรรมสีเขียว
๒. ยกระดับการผลิตภาคการเกษตร มุงสูเปาหมายเกษตรอินทรีย ที่สามารถเทียบเคียงไดใน
ระดับสากล ภายใตกระบวนการผลิตตามมาตรฐานสามารถแขงขันไดในระดับสากล
๓. เพิ่มมูลคาทาเศรษฐกิจ และมูลคาสินคาทางภูมิศาสตรใหแกผลิตภัณฑชุมชน

ตัวชี้วัดเปาประสงคและคาเปาหมาย
ตัวชี้วัดเปาประสงค
คาเปาหมาย
รอยละที่เพิ่มขึ้นของจํานวนกลุมวิสาหกิจ ดานการ
เพิ่มขึ้นรอยละ ๒๐ ตอป
ผลิตในพื้นที่จังหวัดสูการเปนอุตสาหกรรมสีเขียว
รอยละที่เพิ่มขึ้นของจํานวนผลผลิตเกษตรอินทรียใน เพิม่ ขึ้นรอยละ ๒๐ ตอป
พื้นที่ ที่ผานการรับรองตามมาตรฐานระดับประเทศ
รอยละที่เพิ่มขึ้นของจํานวนวิสาหกิจชุมชนของจังหวัด รอยละ ๒๐ ตอป
หมายเหตุ : จํานวนรอยละใหคิดจากป ๒๕๖๐ เปนปฐาน หากไมมีใหใชขอมูลป ๒๕๖๑ เปนปฐาน

กลยุทธ

๑. ยกระดับวิสาหกิจการผลิตในพื้นที่จังหวัดสูการเปนอุตสาหกรรมสีเขียว
๑.๑ พัฒนาวิสาหกิจการผลิตใหไดรับมาตรฐาน เปนเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Town)
๑.๒ พัฒนาวิสาหกิจการผลิตใหเขาสูมาตรฐานเมืองคารบอนต่ํา (Low Carbon City)
๑.๓ ยกระดับมาตรฐานฝมือแรงงาน และมาตรฐานผูประกอบการระดับทองถิ่นเพื่อรองรับ
การพัฒนาดานอุตสาหกรรมสีเขียว
๒. สงเสริมผูประกอบการภาคการเกษตรสูมาตรฐานเกษตรอินทรีย (Organic Standard)
๒.๑ ยกระดับการผลิตภาคการเกษตรสูมาตรฐานเกษตรอินทรีย
๒.๒ ยกระดับภาคการเกษตรสู Smart Farming การจัดการฟารมอัจฉริยะ
๓. พัฒนาลําพูนใหเปนครัวโลก (World Kitchen) ดานอาหารอินทรีย (Organic Food)
๓.๑ กําหนดผลผลิต และกําหนดตัวชี้วัดทางภูมิศาสตรของสินคาการเกษตรของจังหวัดลําพูน
๓.๒ สรางมูลคาการตลาดในประเทศดวยการตลาดเชิงรุก ในระดับโลกดวยการยกระดับ
มาตรฐานความปลอดภัยทางอาหารระดับโลก
๔. ตั้งศูนยพัฒนาและยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑของจังหวัด เพื่อเชื่อมโยงแนวคิด (Idea) และ
ความเปนไปไดทางการคา (Commercialized) ในการพัฒนาสินคาและบริการไปใชประโยชนในเชิงพาณิชย
เพื่อมุงกระจายรายไดสูชุมชนทองถิ่น
๔.๑ จัดกระบวนการพัฒนาความสามารถของผูประกอบการใหสามารถพัฒนาการออกแบบ/
ผลิตสินคา/บริการใหไดมาตรฐาน ในระดับสากล
๔.๒ สงเสริมการพัฒนานักเรียน นักศึกษาในพื้นที่เพื่อเปนนักคิด/นักออกแบบเชิงสรางสรรค
เพื่อสรางมูลคาใหผลิตภัณฑทองถิ่น
๔.๓ การแสวงหาตลาดที่มีอยูเดิมและตลาดใหม ๆ ในระดับโลก
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๕. การสรางตราสินคาของลําพูน (Lamphun Branding) ใหแกสินคา/บริการ ของจังหวัด
๕.๑ ยกระดับคุณภาพของสินคา/บริการ ของจังหวัดดวยตราสินคาของลําพูน (Lamphun
Branding)
๕.๒ สรางศูนยตรวจประเมิน และกิจกรรมการประกวดมาตรฐานสินคาของจังหวัดทุกป
เพื่อการแขงขันการพัฒนาคุณภาพของสินคา/บริการ
๕.๓ ออกแบบตัวชี้วัด มาตรฐาน และระดับ (Classify) สินคา/บริการ เพื่อสรางมูลคาเพิ่ม
ของตราสินคา
๕.๔ จัดกิจกรรมเพื่อการประชาสัมพันธตราสินคาของลําพูน (Lamphun Branding) ทั้งใน
ประเทศและตางประเทศ

ยุทธศาสตรที่ ๒. พัฒนาคุณภาพชีวิตและชุมชนทองถิ่นใหเขมแข็งบนรากฐานทุนทางวัฒนธรรม
ชุมชนทองถิ่นและความยัง่ ยืนเชิงนิเวศ
แนวทางการพัฒนา เพื่อพัฒนาเมืองและชุมชนทองถิ่นใหเขมแข็งบนรากฐานทุนทางวัฒนธรรมชุมชนทองถิ่น
และความยั่งยืนเชิงนิเวศ ภายใตแนวคิดเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน และเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
เปาประสงค

๑. เพื่อยกระดับการมีสวนรวมในการพัฒนาเมืองของภาคสวนตาง ๆ ที่เกี่ยวของในเชิงพื้นที่ทุก
ระดับภายใตหลักการบริหารจัดการที่ดี
๒. เพื่อสนับสนุนสภาพแวดลอมของการเรีย นรูตลอดชี วิตดวยมาตรฐานการศึกษาในระดั บ
สากล
๓. เพื่อสรางความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน
๔. เพื่อสงเสริมใหประชาชนในพื้นที่มีสุขภาพที่ดี
๕. เพื่อสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเยาวชน สตรี ผูสูงอายุ ผูพิการและผูดอยโอกาส
๖. เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะและน้ําเสียของชุมชน
๗. เพิ่มประสิทธิภาพในการแกปญหาหมอกควันในพื้นที่
๘. เพื่อสนับสนุนการสืบสานภูมปิ ญญา ประเพณี วัฒนธรรมทองถิ่น
๙. เรงจัดการองคความรูดานทุนทางปญญาและวัฒนธรรมทองถิ่น เพื่อนํามาตอยอดในเชิง
เศรษฐกิจสรางสรรค
ตัวชี้วัดเปาประสงคและคาเปาหมาย
ตัวชี้วัดเปาประสงค
จํานวนกลุมชุมชนที่มีความรวมมือในการแกไขปญหาเมือง/
ชุมชน
จํานวนประชาชนที่ไดเขารวมกิจกรรมการเรียนรูตลอดชีวิต
จํานวนอุบัติเหตุและอาชญากรรรมในพื้นที่
จํานวนประชาชนในพื้นที่มีสุขภาพดี
จํานวนเยาวชน สตรี ผูส ูงอายุ ผูพิการและผูดอยโอกาส

คาเปาหมาย
เพิ่มขึ้นรอยละ ๒๐ กลุมตอป
เพิ่มขึ้นรอยละ ๒๐ ตอป
ลดลงรอยละ ๑๐ ตอป
เพิ่มขึ้นรอยละ ๑๐ ตอป
เพิ่มขึ้นรอยละ ๑๐ ตอป
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ตัวชี้วัดเปาประสงค
ระดับความพึงพอใจในการจัดการขยะและน้ําเสียของชุมชน
ระดับความพึงพอใจในการแกปญหาหมอกควันในพื้นที่
จํานวนกิจกรรมการสืบสานภูมิปญญา ประเพณี วัฒนธรรม
ทองถิ่น
จํานวนองคความรูดานทุนทางปญญาและวัฒนธรรมทองถิ่น
ที่สามารถนํามาตอยอดในเชิงเศรษฐกิจสรางสรรค

คาเปาหมาย
เพิ่มขึ้นรอยละ ๒๐ ตอป
เพิ่มขึ้นรอยละ ๒๐ ตอป
เพิ่มขึ้นรอยละ ๒๐ ตอป
เพิ่มขึ้นรอยละ ๒๐ ตอป

หมายเหตุ : จํานวนรอยละใหคิดจากป ๒๕๖๐ เปนปฐาน หากไมมีใหใชขอมูลป ๒๕๖๑ เปนปฐาน

กลยุทธ

๑. ยกระดับการมีสวนรวมในการพัฒนาเมืองของภาคสวนตาง ๆ ที่เกี่ยวของในเชิงพื้นที่ทุก
ระดับ ภายใตหลักการบริหารจัดการที่ดี
๑.๑ สนับสนุนใหหนวยงานและภาคสวนที่เกี่ยวของสงเสริมการมีสวนรวมในการพัฒนาเมือง
ของภาคสวนตาง ๆ ที่เกี่ยวของในเชิงพื้นที่ทุกระดับ
๑.๒ สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพแกนนําชุมชนใหเปนนักจัดการความรูและขอมูลในเชิงพื้นที่
๑.๓ สงเสริมสนับสนุนใหเกิดกลไกการแกปญหาและการพัฒนา ในเชิงพื้นที่ดวยเครือขายภาค
ประชาสังคม
๒. สนับสนุนสภาพแวดลอมของการเรียนรูตลอดชีวิตดวยมาตรฐานการศึกษาในระดับสากล
๒.๑ ยกระดับการเรียนการสอนในการศึกษาขั้นพื้นฐานใหเปนการจัดการเรียนการสอน
เพิ่มอีก ๒ ภาษา (ภาษาอังกฤษ และภาษาจีน)
๒.๒ สรางเครือขายความรวมมือดานการศึกษาขั้นพื้นฐานในระดับนานาชาติ
๒.๓ สนับสนุนการเรียนรูตลอดชีวิตของทุกชวงวัย
๒.๔ การพัฒนาทักษะเฉพาะดานที่จําเปนในศตวรรษที่ ๒๑
๒.๕ การพัฒนาบุคลากรดานอาชีวะศึกษาเพื่อรองรีบการพัฒนาภาคอุตสาหกรรม
๓. สรางความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน
๓.๑ ติดตั้ง Smart CCTV ในทุกชุมชนสําคัญเพื่อลดปญหาอาชญากรรม
๓.๒ สนับสนุนการมีสวนรวมของภาคประชาชนและสถานศึกษาในการปองกันและแกไข
ปญหาอาชญากรรม และยาเสพติด
๔. สงเสริมใหประชาชนในพื้นที่มีสุขภาพที่ดี
๔.๑ สงเสริมสุขภาพในเชิงปองกันในระดับชุมชน
๔.๒ สนับสนุนการแกไขปญหาฉุกเฉินทางดานอุบัติเหตุ ดานสาธารณะภัยและ
ดานสาธารณสุขชุมชน
๔.๓ เรงยกระดับขีดความสามารถของชุมชนในการปองกันและแกไขปญหาดานสุขภาพ
อยางบูรณาการ
๔.๔ สงเสริมกิจกรรมดานกีฬาและนันทนาการในชุมชน
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๕. สงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเยาวชน สตรี ผูสูงอายุ ผูพิการและผูดอยโอกาส
๕.๑ ยกระดับคุณภาพชีวิตผูสูงอายุใหสูงกวาขั้นพื้นฐาน
๕.๒ การสนับสนุนการถายทอดองคความรู ประสบการณของผูสูงอายุเพื่อเปนทุนทางสังคม
๕.๓ สงเสริมอาชีพและการมีงานทําที่เหมาะสมสําหรับสตรี ผูสูงอายุ ผูพิการและ
ผูดอยโอกาส
๕.๔ สงเสริมสุขภาพและการดูแลรักษาตัวของผูสูงอายุ ผูพิการและผูดอยโอกาสในระดับ
ครัวเรือน
๖. เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะและน้ําเสียของชุมชน
๖.๑ เรงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะและน้ําเสียของชุมชน
๖.๒ สรางชุมชนตนแบบในการจัดการขยะและน้ําเสียในระดับชุมชน
๗. เพิ่มประสิทธิภาพในการแกปญหาหมอกควันในพื้นที่
๗.๑ เรงสรางความเขาใจและประชาสัมพันธในการจัดการหมอกควัน/ไฟฟาใหกับ
กลุมเปาหมายหลัก
๗.๒ เพิ่มประสิทธิภาพของอุปกรณเครื่องมือและบุคลากรในพื้นที่ในการดับไฟปา
๗.๓ ติดตั้งอุปกรณตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดลอมในพื้นที่เสี่ยง เพื่อเปนขอมูลเปดสําหรับ
การแผนและการตัดสินใจของประชาชน
๘. สนับสนุนการสืบสานภูมิปญ
 ญา ประเพณี วัฒนธรรมทองถิ่น
๘.๑ อนุรักษและฟนฟู วิถีชีวิตและวัฒนธรรมเดิม ของทองถิ่น
๘.๒ สืบสานความยั่งยืนใหกับเยาวชนและชุมชน
๘.๓ จัดทําปฏิทินวัฒนธรรมประจําปเพื่อบูรณาการกิจกรรมทางภูมิปญญาประเพณี
วัฒนธรรมทองถิ่น
๙. การจัดการองคความรูดานทุนทางปญญาและวัฒนธรรมทองถิ่น เพื่อนํามาตอยอดในเชิง
เศรษฐกิจสรางสรรค
๙.๑ สืบสานตอยอดใหการเพิ่มมูลคาทางเศรษฐศาสตรของภูมิปญญาทองถิ่นดวยเศรษฐกิจ
สรางสรรค
๙.๒ สงเสริมและสนับสนุนการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและเชิงนิเวศน

ยุทธศาสตรที่ ๓. พัฒนาผังเมืองและโครงสรางพื้นฐานเชื่อมโยงกลุมจังหวัด เพื่อรองรับการพัฒนา
เมืองในอนาคต
แนวทางการพัฒนา
เพื่อใหจังหวัดลําพูนมีผังเมืองและโครงสรางพื้นฐานเชื่อมโยงกลุมจังหวัด ที่มีมาตรฐานสูงเพื่อ
รองรับการพัฒนาเมืองในอนาคต ลดตนทุนคาครองชีพ ลดตนทุนการขนสง เนนการเพิ่มผลิตภาพทางเศรษฐกิจ
โดยรวมของจังหวัด
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เปาประสงค
๑. เพื่อการพัฒนาผังเมืองรวมและโครงสรางพื้นฐานอยางบูรณาการเพื่อรองรับการขยายตัว
ของเมืองในระยะยาว
๒. เพื่อการพัฒนาเขตพื้นที่เมืองเกาและยานวัฒนธรรมของชุมชนตาง ๆ เพื่อสนับสนุนการเปน
เมืองแหงทุนทางวัฒนธรรมชุมชนโลก
๓. เพื่อพัฒนาระบบขนสงมวลชนระดับจังหวัดเพื่อเชื่อมตอการเดินทางของประชาชน
๔. เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพระบบการจัดการน้ําอยางเปนระบบ
๕. เพื่อพัฒนาเมืองตามเปาหมายการพัฒนาอยางยั่งยืน (SDG’s)๑
ตัวชี้วัดเปาประสงคและคาเปาหมาย
ตัวชี้วัดเปาประสงค
ระดับความสําเร็จของการจัดทําผังเมืองรวมและโครงสราง
พื้นฐานที่บูรณาการความรวมมือจากภาคสวนที่เกี่ยวของเพื่อ
รองรับการขยายตัวของเมืองระยะยาว
รอยละที่เพิ่มขึ้นของจํานวนเขตพื้นที่เฉพาะในยานวัฒนธรรม
ของชุมชนตาง ๆ เพื่อสนับสนุนการเปนเมืองแหงทุนทาง
วัฒนธรรมชุมชนโลก
รอยละของเสนทางของระบบขนสงมวลชนระดับจังหวัดที่
ครอบคลุมเสนทางการเดินทางของประชาชน
ระดับความพึงพอใจในการจัดระบบการบริหารจัดการน้ํา
อยางเปนระบบ
ระดับความสําเร็จของการพัฒนาเมืองตามเปาหมายการ
พัฒนาที่ยั่งยืน (SDG’s)

คาเปาหมาย
เพิ่มขึ้นรอยละ ๒๐ กลุมตอป
เพิ่มขึ้นรอยละ ๒๐ ตอป

เพิ่มขึ้นรอยละ ๒๐ ตอป
เพิ่มขึ้นรอยละ ๒๐ ตอป
เพิ่มขึ้นรอยละ ๑๐ ตอป

หมายเหตุ : จํานวนรอยละใหคิดจากป ๒๕๖๐ เปนปฐาน หากไมมีใหใชขอมูลป ๒๕๖๑ เปนปฐาน

กลยุทธ

๑. การพัฒนาผังเมืองรวมและโครงสรางพื้นฐานอยางบูรณาการเพื่อรองรับการขยายตัวของ
เมืองในระยะยาว
๑.๑ บูรณาการแผนงานดานผังเมืองและโครงสรางพื้นฐานในเชิงพื้นที่เพื่อการพัฒนาเมือง
ในระยะยาว
๑.๒ การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน เพื่อรองรับการบริหารจัดการเมือง ยุค ๔.๐ ในการบริหาร
จัดการและพัฒนาจังหวัดดวยขอมูลที่ถูกตอง รวดเร็ว เขาถึงงาย
๒. การพัฒนาเขตพื้นที่เฉพาะในยานวัฒนธรรมของชุมชนตาง ๆ เพื่อสนับสนุนการเปนเมือง
แหงวัฒนธรรมชุมชนโลก
๒.๑ เรงการออกขอตกลงชุมชนในการเปนพื้นที่เฉพาะในยานวัฒนธรรมของชุมชน
๒.๒ ออกขอบัญญัติดานควบคุมอาคารและการใชพื้นที่เฉพาะในชุมชนที่กําหนด
๑

เปาหมายการพัฒนาทีย่ ั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDG’s) ๑๗ ขอ ของสหประชาชาติ
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๒.๓ ประชาสัมพันธใหความรูแกคนในชุมชนและนักทองเที่ยวในพื้นที่เฉพาะในยาน
วัฒนธรรม
๒.๔ สนับสนุนกิจกรรมการสืบทอดภูมิปญญาในพื้นที่ยานวัฒนธรรมชุมชน
๓. พัฒนาระบบขนสงมวลชนระดับจังหวัดเพื่อเชื่อมโยงการเดินทางของประชาชน
๓.๑ พัฒนาโครงสรางพื้นฐานระบบขนสงมวลชนทั้งจังหวัดที่ตอบโจทยการพัฒนาจังหวัด
๓.๒ มุงลดคาใชจายและระยะเวลาในการเดินทางของประชาชน
๓.๓ มุงลดปริมาณการใชยานพาหนะสวนบุคคล เพื่อลดปญหาการจราจร
๔. พัฒนาประสิทธิภาพระบบการจัดการน้ําอยางเปนระบบ
๔.๑ พัฒนาการจัดการน้ําอยางเพียงพอตอความตองการในการอุปโภคและบริโภคของ
ประชาชนในพื้นที่
๔.๒ พัฒนาการจัดการน้ําและแหลงน้ําใหเพียงพอในภาคการเกษตรและภาคอุตสาหกรรม
๔.๓ เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการปญหาภัยแลงและน้ําทวมในเขตพื้นที่จังหวัด
๕. พัฒนาเมืองตามเปาหมายการพัฒนาอยางยั่งยืน (SDG’s)๓
๕.๑ การสรางฐานขอมูลขนาดใหญ (Big Data) เพื่อการพัฒนาเมืองและยกระดับการ
ขับเคลื่อนเมืองสูเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG’s) โดยบูรณาการความรวมมือ
จากทุกภาคสวนที่เกี่ยวของในทางปฏิบัติ
๕.๒ พัฒนาเมืองตามเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG’s) โดยใชพันธมิตรและหุนสวนเชิง
ยุทธศาสตรในการพัฒนาเมืองสูการเปนเมืองอัจฉริยะ (Smart City)
๕.๓ แสวงหาความรวมมือจากเมือง Smart City ในระดับโลก ที่มีบริบทที่ใกลเคียงกันและ
เหมาะสมกับจังหวัดในการนํามาเปนตนแบบการพัฒนา

๒

เปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDG’s) ๑๗ ขอ ของสหประชาชาติ
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แผนพัฒนาจังหวัดลําพูน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 256๕
เปาหมายการพัฒนา/วิสัยทัศนในการพัฒนาของจังหวัดลําพูน (Vision)
“เมืองแหงความสุข บนความพอเพียง”
นิยาม

“เมืองแหงความสุข บนความพอเพียง” หมายถึง “ประชาชนในจังหวัดลําพูนมีความสุขจาก
คุณภาพชีวิตและสภาวะแวดลอมที่ดี”

ตัวชี้วัดและคาเปาหมายรวม
1.ผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัดเพิ่มขึ้นไมนอยกวารอยละ 2 ตอป
2.หมูบาน/ชุมชนมีการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนอยางถูกตองตามหลักวิชาการ เพิ่มขึ้นรอยละ 5 ตอป
ตัวชี้วัดเปาหมาย/วิสัยทัศน ตัวชี้วัดวิสัยทัศนแบงออกเปน 2 สวน ดังนี้
(1) ตัวชี้วัดความสุข
(2) ตัวชี้วัดความพอเพียง
โดยการวัดความสุขของประชาชนในจังหวัดจากคุณภาพชีวิต อางอิงตัวชี้วัดที่ปรับปรุงจาก ดัชนี
คุณภาพชีวิตของคณะกรรมการอํานวยการงานพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน พชช. (2558) ซึ่งสามารถใช
ขอมูลความจําเปนพื้นฐาน (จปฐ.) และขอมูลพื้นฐาน และไดนําเอาแนวคิดคุณภาพชีวิต (quality of life) ข อง
OECD (The Organization for Economic Co-operation and Development) มาปรับปรุงใหสอดคลองกับ
บริบทเฉพาะของจังหวัดลําพูน โดยแบงออกเปน 5 หมวด ดังนี้
(1) ความจําเปนขั้นพื้นฐาน
(2) การพัฒนาทุนมนุษย
(3) การเติบโตและความมั่นคงทางเศรษฐกิจ
(4) การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
(5) คุณธรรมและความสามัคคีของคนในสังคม
ประเด็นการพัฒนาจังหวัด
จังหวัดลําพูนกําหนดประเด็นการพัฒนา จํานวน 5 ประเด็น โดยเรียงตามลําดับความสําคัญ ดังนี้
1. เมืองที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม (Green City)
2. เมืองหัตถ นวัตกรรม สรางสรรค (Creative Craft Innopolis)
3. เมืองเกษตรสีเขียว (Green Agricultural City)
4. เมืองจุดหมายปลายทางแหงการทองเที่ยวเชิงประสบการณวัฒนธรรม (Cultural Experience
Destination)
5. เมืองแหงคุณภาพชีวิต (Quality of Life)
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1. ประเด็นการพัฒนาที่ 1 : เมืองที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม (Green City)
1.1 วัตถุประสงค:
(1) พัฒนาใหเปนจังหวัดสะอาดและเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
(2) อนุรักษและจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางสมดุลและยั่งยืน
1.2 เปาหมายและตัวชี้วัด :
ตัวชี้วัด
1. ขยะมูลฝอยชุมชนไดรับการจัดการอยางถูกตอง
ตามหลักวิชาการ
2. ดําเนินการปองกันและแกไขปญหาหมอกควันและ
ไฟปา เปนไปตามเกณฑมาตรฐานที่กําหนด
3.จํานวนพื้นที่ปาไมที่ไดรับการอนุรักษและฟนฟู

คาเปาหมาย (2563-2565)
เพิ่มขึ้นรอยละ 5 ตอป
ตามเกณฑมาตรฐานที่กําหนด
เพิ่มขึ้น 100 ไรตอป

1.3 แนวทางการพัฒนา :
(1) การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย
(2) การรักษาและฟนฟูฐานทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ โดยยึดหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
(3) การสงเสริมการผลิตและการบริโภคที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
(4) การจัดการสิ่งแวดลอมและมลพิษหมอกควันไฟปา
(5) การบริหารจัดการน้ํา อยางเหมาะสมและเชื่อมโยงพื้นที่เกษตรใหทั่วถึง
2. ประเด็นการพัฒนาที่ 2 : เมืองหัตถ นวัตกรรม สรางสรรค (Creative Craft Innopolis)
2.1 วัตถุประสงค :
(1) เพื่อสงเสริม ยกระดับและพัฒนาหัตถกรรม ดวยนวัตกรรมอยางสรางสรรค
(2) เพื่อเตรียมความพรอมรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ
2.2 เปาหมายและตัวชี้วัด :
ตัวชี้วัด
1.มู ล ค า การจํ า หน า ยผลิ ต ภั ณ ฑ หั ต ถอุ ต สาหกรรม
สรางสรรค ผลิตภัณฑเดนของจังหวัด และ OTOP
2.จํานวนผลิตภัณฑเชิงนวัตกรรมและสรางสรรคเขาสูตลาด
3.ผูผลิต/ผูประกอบการไดรับการพัฒนาศักยภาพ
4.ส ง เสริ ม สนั บ สนุ น และผลั ก ดั น การพั ฒ นาโครงสร า ง
พื้นฐาน และการคมนาคม ขนสงและ Logistics รองรับการ
ขยายตัว ของอุตสาหกรรม การคาและลงทุน

คาเปาหมาย (2563-2565)
เพิ่มขึ้น เพิ่มขึ้นรอยละ 10 ตอป
เพิ่มขึ้น จํานวน 5 ผลิตภัณฑตอป
เพิ่มขึ้น 50 รายตอป
1 แผนงานตอป

30
2.3 แนวทางการพัฒนา :
(1) การวิจัยพัฒนา (R&D) ออกแบบผลิตภัณฑ และพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
(2) เพิ่มขีดความสามารถและศักยภาพใหแกผูประกอบการและฝมือแรงงาน
(3) การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการผลิตและสรางมูลคาเพิ่ม โดยใชนวัตกรรม
และเทคโนโลยี
(4) การประชาสัมพันธ สงเสริมและพัฒนาระบบตลาด ใหสามารถแขงขันไดในกลุมประเทศ
เพื่อนบาน AEC และกลุม Asean+3
3. ประเด็นการพัฒนาที่ 3 : เมืองเกษตรสีเขียว (Green Agriculture)
3.1 วัตถุประสงค:
พัฒนาการเกษตรใหมาตรฐานปลอดภัยและมูลคาเพิ่มสูง
3.2 เปาหมายและตัวชี้วัด :
ตัวชี้วัด
1.มูลคาสินคาเกษตรเพิ่มขึ้น
2.ลดตนทุนการผลิตทางการเกษตร
3.สินคาเกษตรไดรับการรับรองมาตรฐานความปลอดภัย
เพิ่มขึ้น
4.สิน คา เกษตรได รั บการรั บรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย
เพิ่มขึ้น
5.เตรียมการเขาสูเกษตรอินทรีย (PGS) เพิ่มขึ้น

คาเปาหมาย (2563-2565)
รอยละ 10 ตอป
รอยละ 5 ตอป
รอยละ 20 ตอป
รอยละ 5 ตอป
รอยละ 5 ตอป

3.3 แนวทางการพัฒนา :
(1) การวิจัยพัฒนา (R&D) ผลิตภัณฑ และพัฒนาปจจัยพื้นฐานและบุคลากร
(2) การเพิ่มผลผลิต พัฒนาคุณภาพและลดตนทุนการผลิต
(3) การแปรรูปและสรางมูลคาเพิ่ม โดยใชนวัตกรรมและเทคโนโลยี
(4) การประชาสัมพันธ สงเสริมและพัฒนาระบบตลาด ใหสามารถแขงขันไดในกลุมประเทศ
เพื่อนบาน AEC และกลุม Asean+3
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4. ประเด็นการพัฒนาที่ 4 : เมืองจุดหมายปลายทางแหงการทองเที่ยวเชิงประสบการณวัฒนธรรม
(Cultural Experience Destination)
4.1 วัตถุประสงค :
พัฒนาลําพูนสูเมืองมรดกวัฒธรรมลานนา และสรางมูลคาเพิ่มจากการทองเที่ยวอยางยั่งยืน
4.2 ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย :
ตัวชี้วัด
1.รายไดจากการทองเที่ยวเพิ่มขึ้น

คาเปาหมาย (2563-2565)
เพิ่มขึ้นรอยละ 3 ตอป

2.นักทองเที่ยวเพิ่มขึ้น

รอยละ 2 ตอป

3.คาใชจายเฉลี่ยของนักทองเที่ยวในพื้นที่เพิ่มขึ้น

รอยละ 2 ตอป

4.3 แนวทางการพัฒนา :
(1) การสืบคนและจัดการองคความรูฐานวัฒนธรรมชุมชนและการทองเที่ยว
(2) การสืบคนและจัดการองคความรูวัฒนธรรมชุมชนและการทองเที่ยว
(3) เตรียมความพรอมและพัฒนาศักยภาพบุคลากร
(4) ปรับปรุงโครงสรางพื้นฐาน และการอํานวยความสะดวก
(5) พัฒนากิจกรรมและของที่ระลึกฯ รองรับการทองเที่ยว
(6) การพัฒนาตลาดและประชาสัมพันธ
5. ประเด็นการพัฒนาที่ 5 : การพัฒนาสูเมืองแหงคุณภาพชีวิต (Quality of Life)
5.1 วัตถุประสงค :
ยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนในจังหวัดลําพูน อยางเทาเทียม
5.2 ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย :
ตัวชี้วัด
คาเปาหมาย (2563-2565)
1.รอยละของครัวเรือนที่มีรายไดต่ํากวาเกณฑ จปฐ. ลดลง ลดลงรอยละ 3 ตอป
2.รอยละของคดียาเสพติดลดลง
ลดลงรอยละ 1 ตอป
3.ร อ ยละของหมู บ า น/ชุ ม ชนที่ ไ ด รั บ การพั ฒ นาให เ ป น เพิ่มขึ้น 8 แหงตอป
ชุมชน เขมแข็งตนแบบ
5.3 แนวทางการพัฒนา :
(1) การยกระดับคุณภาพชีวิตและพัฒนาอาชีพ โครงสรางพื้นฐานเพื่อสงเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี
(2) การพัฒนาศักยภาพของประชาชนทุกกลุมวัย
(3) การขับเคลื่อนสูเมืองนาอยู
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3. การวิเคราะหเพื่อพัฒนาทองถิ่นของเทศบาลตําบลบานแปน
3.1 การวิเคราะหกรอบการจัดทํายุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิน่

การวิเคราะห SWOT เปนการวิเคราะหขอมูลพื้นฐานของเทศบาลตําบลบานแปน ทั้งทางดาน
สภาพทั่วไป ดานโครงสรางพื้นฐาน ดานเศรษฐกิจ ดานสังคม ดานการเมืองการบริหาร และดาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ดังนี้

จุดแข็ง (Strengths)

1. มีประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่นที่ดีงามที่ไดรับการสืบทอดจากบรรพบุรุษซึ่งมี
เอกลักษณเปนของตนเอง
2. มีผลิตภัณฑ หมวกจักสาน อิฐบล็อก ที่มีชื่อเสียงของเทศบาล
3. ใกลตัวจังหวัด การคมนาคมสะดวก
4. ราษฎรมีความตื่นตัวและมีสวนรวมในการพัฒนา ใหความสนใจในการบริหารงาน

จุดออน (Weaknesses)
1.
2.
3.
4.
5.

กลุมอาชีพยังไมเขมแข็ง ขาดงบประมาณสนับสนุน
การวางผังเมืองยังไมดีพอ
มีปญหาสิ่งแวดลอม ที่ทิ้งขยะในเขตเทศบาลกอใหเกิดมลภาวะทางอากาศ
ขาดความรวมมือจากคนบางกลุม
ไมมีสถานที่พักผอนหยอนใจ

โอกาส (Opportunities)
1.
2.
3.
4.

อยูใกลตัวจังหวัด ซึ่งเปนศูนยกลางในหลาย ๆ ดานในอนาคต
จังหวัดมีนโยบายสงเสริมใหทําโครงการเมืองนาอยู
ลําพูนเปนแหลงอารยธรรมลานนา มีโบราณสถานที่สําคัญ เปนที่รูจักทั่วไป
บานแปนเปนหมูบานที่มีผลิตภัณฑขึ้นชื่อในการจัดทําหมวกจักสาน

ขอจํากัดและภัยคุกคาม (Threats)

1. งบประมาณมีนอยและจำกัด
2. ในเขตเทศบาลไมสถานที่ทองเที่ยว
3. ผลิตภัณฑในพื้นที่อื่นมีหลากหลายมากกวา
4. มีการแขงขันกันประกอบอาชีพ ไมมีการรวมตัวจัดตั้งเปนกลุม
5. การบังคับใชกฎหมายยังไมจริงจัง เชน การรุกล้ําที่ดินของรัฐ

33

3.2 การประเมินสถานการณสภาพแวดลอมภายนอกที่เกี่ยวของ

การเปลี่ยนแปลงในประเทศที่จะสงผลกระทบตอเทศบาล
- รัฐธรรมนูญฉบับใหมจะสงผลตอองคกรปกครองสวนทองถิ่นอยางไร
- แนวโนมการควบรวมองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มีพื้นที่ในตําบลเดียวกันใหมีองคกรเดียว
- การเพิ่มขึ้นหรือลดลงของการจัดสรรเงินงบประมาณให อปท.

สวนที่ 3
การนําแผนพัฒนาทองถิ่นไปสูการปฏิบัติ
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาและแผนงาน
ที่

ยุทธศาสตร

1 ยุทธศาสตรที่ 1 :การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
และสิ่งแวดลอม

2 ยุทธศาสตรที่ 2 : การพัฒนาดานเศรษฐกิจ

ดาน

แผนงาน

ดานบริการชุมชนและสังคม

แผนงานเคหะและชุมชน
แผนงานการสาธารณสุข

ดานบริหารงานทั่วไป

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ดานการเศรษฐกิจ

แผนงานการเกษตร

3 ยุทธศาสตรที่ 3 : การพัฒนาสังคม
ดานบริหารงานทั่วไป

ดานบริการชุมชนและสังคม
ดานการดําเนินงานอื่น

แผนงานบริหารงานทั่วไป
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
แผนงานการสาธารณสุข
แผนงานสรางความเขมเข็งของชุมชน
แผนงานการศึกษา
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ
แผนงานงบกลาง

หนวยงานรับผิดชอบ
หลัก
กองชาง
กองสาธารณสุขฯ
งานปองกันฯ
สํานักปลัด

หนวยงาน
สนับสนุน
อบจ.

กองสวัสดิการสังคม

พม.

กองวิชาการและ
แผนงาน
งานปองกันฯ
สํานักปลัด
กองสาธารณสุขฯ
กองสวัสดิการ
กองการศึกษาฯ

จังหวัด
อําเภอ
พม.

กองการศึกษาฯ
กองสวัสดิการ
34

ที่

ยุทธศาสตร

4 ยุทธศาสตรที่ 4 : การพัฒนาดานองคกร

ดาน
ดานบริหารงานทั่วไป
ดานบริการชุมชนและสังคม
ดานบริหารงานทั่วไป

5

ยุทธศาสตรที่ 5 : การอุดหนุนหนวยงานอื่น

ดานบริการชุมชนและสังคม
ดานการดําเนินงานอื่น

แผนงาน
แผนงานบริหารงานทั่วไป
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
แผนงานเคหะและชุมชน
แผนงานบริหารงานทั่วไป
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
แผนงานการศึกษา
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ
แผนงานการสาธารณสุข
แผนงานงบกลาง

หนวยงานรับผิดชอบ
หลัก
สํานักปลัดฯ /กอง
วิชาการฯ/กองคลัง
งานปองกันฯ
สํานักปลัด
กองชาง
สํานักปลัดฯ
งานปองกันฯ
สํานักปลัด
กองการศึกษาฯ

หนวยงาน
สนับสนุน

กองการศึกษาฯ
กองสาธารณสุขฯ
กองสวัสดิการ

35
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สวนที่ 4
การติดตามและประเมินผล
1. การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร
การติ ดตามและประเมิ น ผลยุทธศาสตรเปน การติดตามและประเมิน ผลความสอดคลองและ
ความสําเร็จของแผนพัฒนาสามปขององคกรปกครองสวนทองถิ่นและการติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนาที่
องคกรปกครองสวนทองถิ่นไดดําเนินการตามแผนดําเนินงานวาเปนไปตามเปาหมายการพัฒนาที่สอดคลองกับ
พันธกิจซึ่งสามารถนําไปสูการบรรลุวิสัยทัศนที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นกําหนดหรือไม และโครงการพัฒนานั้น
ประสบความสําเร็จตามกรอบการประเมินผลระดับใด โดยมีแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาทองถิ่นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
พ.ศ. 2548 (แกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559) เปนแบบที่กําหนดใหคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาทองถิ่น ดําเนินการใหคะแนนตามเกณฑที่กําหนดไว ซึ่งเปนสวนหนึ่งของการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา โดยดําเนินการใหแลวเสร็จภายในหกสิบวัน นับแตวันที่ประกาศใชงบประมาณรายจาย

2. การติดตามและประเมินผลโครงการ

ขั้นตอนที่ 1 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นรวมประชุมเพื่อกําหนด
กรอบแนวทาง และวิธีการในการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาสามปและประเมินผลโครงการพัฒนาตาม
แผนพัฒนาสามป ดังนี้
1.1 การกํ า หนดกรอบ แนวทาง และวิ ธีการ ในการติด ตามและประเมิน ผลแผนพัฒ นาอาจ
กําหนดแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามป ดังนี้
(1) ความสอดคลอง (Relevance) ของยุทธศาสตร แผน และกลยุทธที่กําหนด
(2) ความเพียงพอ (Adequacy) ของทรัพยากรเพื่อการดําเนินกิจกรรมของหนวยงาน
(3) ความก า วหน า (Progress) กิ จ กรรมที่ กํ า หนดไว ต ามแผน โดยมี ก ารติ ด ตามผล
( Monitoring)
(4) ประสิทธิภาพ (Efficiency) เปนการศึกษาความสัมพันธระหวางผลผลิตกับทรัพยากรที่
ใชโดยมีการประเมินประสิทธิภาพ (Efficiency Evaluation)
(5) ประสิทธิผล (Effectiveness) เปนการศึกษาถึงผลที่ไดรับ (Effect)
(6) ผลลัพธและผลผลิต (Outcome and Output) เปนการประเมินผลประโยชนที่เกิดจาก
การทํากิจกรรมที่มีตอกลุมเปาหมายที่ไดรับบริการ และการประเมินผลผลิตที่เกิดขึ้น
จากกิจกรรม
(7) การประเมินผลกระทบเปนการศึกษาผลที่ไดรับรวมยอด (Overall Effect)

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น อาจนําแนวทางทั้งหมดที่กําหนดมา
ใชหรืออาจเลือกใชในบางแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปก็ได โดยอยางนอยตองสามารถ
ประเมินความสอดคลองและสามารถวัดความสําเร็จหรือความกาวหนาของแผนพัฒนาสามปได ทั้งนี้ขึ้นอยูกับ
คณะกรรมการฯจะพิจารณา
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1.2 การกําหนดกรอบแนวทางและวิธี การในการติดตามและประเมิน ผลโครงการพัฒนาตาม
แผนพัฒนาสามป อาจกําหนดแนวทางดังนี้
(1) การประเมินผลกระบวนการ (Process Evaluation) หรือ การประเมินประสิทธิภาพ
(Efficiency Evaluation)
(2) การประเมิ น ผลโครงการ (Project Evaluation) หรื อ การประเมิ น ประสิ ท ธิ ผ ล
(Effectiveness Evaluation)
(3) การประเมินผลกระทบ ( Impact Evaluation)
ขั้นตอนที่ 2 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นดําเนินการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาสามป ตามกรอบแนวทางและวิธีการที่กําหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลไดตลอด
ระยะเวลาของแผนพัฒนาสามป ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ขั้นตอนที่ 3 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลผลแผนพัฒนาทองถิ่นดําเนินการติดตามและ
ประเมินโครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาสามปตามกรอบแนวทางและวิธีการที่กําหนด โดยสามารถติดตามและ
ประเมินผลไดตั้งแตกอนเริ่มโครงการพัฒนาตามแผนดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการฯ
ขั้นตอนที่ 4 รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งไดจาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามป
และผลการติดตามและประเมินโครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาสามปตอผูบริหารทองถิ่น เพื่อใหผูบริหารทองถิ่น
เสนอตอสภาทองถิ่น คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น และคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาทองถิ่นระดับจังหวัด
พรอมประกาศผลการติดตามและประเมินผลใหประชาชนในทองถิ่นทราบโดยทั่วกันอยางนอยปละหนึ่งครั้ง
ขั้น ตอนที่ 5 คณะกรรมการติดตามและประเมิน ผลแผนพัฒ นาทองถิ่น อาจใหความเห็นหรือ
ขอเสนอแนะในรายงานการติ ดตามและประเมินผลแผนพัฒ นาสามปและโครงการพัฒนาตอผูบริห ารทองถิ่น
เพื่อใหผูบริหารทองถิ่นเสนอตอสภาทองถิ่น คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นและคณะกรรมการประสานแผนพัฒนา
ทองถิ่นระดับจังหวัดได

3. สรุปผลการพัฒนาทองถิ่นในภาพรวม

3.1 การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
โดยใชแบบสําหรับติดตามและประเมินผลเชิงปริมาณและคุณภาพ
(1) แบบตัวบงชี้การปฏิบัติงาน (Performance Indicators)
(2) แบบบัตรคะแนน(Scorecard Model) หรือ Scorecard Model ของ Kaplan & Norton
(3) แบบมุงวัดผลสัมฤทธิ์ (Result FrameworkModel (RF))
(4) แบบเชิงเหตุผล(Logical Model)
(5) แบบวัดกระบวนการปฏิบัติงาน(Process Performance Measuament System (PPMS))
(6) แบบการประเมินโดยใชวิธีการแกปญหาหรือเรียนรูจากปญหาที่เกิดขึ้น หรือ Problem-Solving Method
(7) แบบการประเมินแบบมีสวนรวม (Participatory Method)
(8) แบบการประเมินผลกระทบ (Impact Evaluation)
(9) แบบการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment Model)
(10)แบบประเมินตนเอง (Self-Assessment Model)
(11) แบบอื่นๆ ที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นกําหนดขึ้น ทั้งนี้ตองอยูภายใตกรอบขอ (1) –(10) หรือเปน
แบบผสมก็ได
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เชิงปริมาณ (Quantity) เชิงคุณภาพ (Quality) ผลที่ไดจริงๆคืออะไร คาใชจาย (Cost) เวลา (Time)
เปนไปตามที่กําหนดไวหรือไม
ประชาชนไดประโยชนอยางไรหรือราชการไดประโยชนอยางไร
วัดผลนั้นไดหรือไม หรือวัดไดเทาไหร (Key Performance Indicator : KPIs)
ผลกระทบ (Impact)

4. ขอเสนอแนะในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นในอนาคต

4.1 ผลกระทบนําไปสูอนาคต (เชน จะทํา สนับสนุน สงเสริม ปองกัน อยางไร เปนตน)
ในทฤษฎี ท างวิ ช าการการจั ด การ ชี้ ว า องค ก รต า งๆไม ว า จะเป น องค ก รภาครั ฐ หรื อ องค ก ร
ภาคเอกชนจะพัฒนา เติบโตและอยูรอดไดตองมีการปรับตัวใหเขากับการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอมภายนอก
4 ประการ (PEST) ตลอดเวลา ซึ่งประกอบไปดวย
1) สิ่งแวดลอมดานการเมือง(Political Environment)
2) สิ่งแวดลอมดานเศรษฐกิจ (Economic Environment)
3) สิ่งแวดลอมดานสังคม (Social Environment) และ
4) สิ่งแวดลอมดานวิทยาการใหมๆ (Technology)
4.2 ขอสังเกต ขอเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา (รวมถึงองคประกอบสําคัญของขอมูลเพื่อนําไปสู
ขอเสนอแนะ เปนตน)
1) การเปลี่ยนแปลงในประเทศที่จะสงผลกระทบตอเทศบาล
- รัฐธรรมนูญฉบับใหมจะสงผลตอองคกรปกครองสวนทองถิ่นอยางไร
- แนวโนมการควบรวมองคกรปกครองสวนทองถิ่น
- การเพิ่มขึ้นหรือลดลงของการจัดสรรเงินงบประมาณให อปท.

แบบ ผ. 02

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

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

การกอสรางปรับปรุงถนน
1.

โครงการกอสรางถนนแอส
ฟลทติก ภายในหมูบา น
บานบูชา

2

โครงการกอสรางถนน คสล.
ซอยสนามกีฬา-หลังตลาด
บานแปน (ตอจากสายเดิม)

-เพื่อใหการคมนาคมมี -กอสรางถนนแอสฟลทติก
ความสะดวก รวดเร็ว ขนาดกวาง 4.0 ม.ยาว
ประมาณ 700 ม. หนา 0
.05 ม.หรือมีพื้นที่
ประมาณ 2,800 ตร.
ม. ตามแบบของ
เทศบาล
-เพื่อใหการคมนาคมมี -กอสรางถนน คสล.
ความสะดวก รวดเร็ว ขนาดกวาง 4.0 ม.ยาว
ประมาณ 70 ม. หนา
0.15 ม. ตามแบบของ
เทศบาล

2561
(บาท)

2562
(บาท)

งบประมาณ
2563
(บาท)

980,000

-

-

-

-

1 สาย

-การคมนาคมของ
ประชาชนมีความ
สะดวกเพิม่ ขึ้น

กองชาง

168,000

-

-

-

-

1 สาย

-การคมนาคมของ
ประชาชนมีความ
สะดวกเพิม่ ขึ้น

กองชาง

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะ
ไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

๓๘

ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค

3

โครงการกอสรางถนนพารา
แอสฟลทคอนกรีต
ถนนบอโจง-บานขวาง
(รานไอติม 222)

-เพื่อลดอุบัติเหตุที่เกิด
จากการใชถนน
-เพื่อบรรเทาความ
เดือดรอนของ
ประชาชนและผูใช
ถนนในการสัญจร

4

โครงการกอสรางถนน คสล.
ซอยสนามกีฬา-หลังตลาด
บานแปน (ตอจากสายเดิม)

-เพื่อใหการคมนาคมมี
ความสะดวก รวดเร็ว

5

โครงการกอสรางถนนแอส
ฟลทติกคอนกรีต ภายใน
หมูบาน บานเสง

- เพื่อใหมีสถานที่ออก
กําลังกายและทํา
กิจกรรมตาง ๆ

6

โครงการกอสรางถนนภายใน -เพื่อใหการคมนาคมมี
หมูบาน บานรั้ว-ทุง
ความสะดวก รวดเร็ว

7

โครงการกอสราง/ปรับปรุง -เพื่อใหการคมนาคมมี
ถนนแอสฟลทติก สายประชา ความสะดวก รวดเร็ว
รัฐพัฒโน

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)
200,000

กอสรางถนนพาราแอส
ฟลทคอนกรีต
ถนนบอโจง-บานขวาง
(รานไอติม 222) ขนาด
กวาง ๕.00 ม. หนาโดย
เฉลี่ย 0.05 ม. ยาว ๘๐
ม. หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา
๔๐๐ ตร.ม. ตามแบบ
แปลนแผนผังของเทศบาล
ตําบลบานแปน
-กอสรางถนน คสล.ขนาด 168,000
กวาง 4.0 ม.ยาวประมาณ
70 ม. หนา 0.15 ม.
ตามแบบของเทศบาล
-กอสรางถนนแอสฟลทติก
350,000
ขนาดกวาง 4.0 ม. หนา
0.05 ม. ยาวประมาณ
1,000 ม.ตามแบบเทศบาล
-กอสรางถนนลูกรัง ขนาด 2,160,000
กวาง 4.00 ม. ยาว 900
ม. หนา 0.215 ม.
ตามแบบของเทศบาล
-กอสรางถนนแอสฟลทติก 700,000
ขนาดกวาง 5.0 ม. หนา
0.05 ม. ยาวประมาณ
1,572 ม.ตามแบบเทศบาล

2562
(บาท)
-

งบประมาณ
2563
(บาท)
-

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

-

-

-

-

1 สาย

-การคมนาคมของ
ประชาชนมีความ
สะดวกเพิม่ ขึ้น

กองชาง

-

-

-

-

1 สาย

-การคมนาคมของ
ประชาชนมีความ
สะดวกเพิม่ ขึ้น

กองชาง

-

-

-

-

1 สาย

-การคมนาคมของ
ประชาชนมีความ
สะดวกเพิม่ ขึ้น

กองชาง

-

-

-

-

1 สาย

-การคมนาคมของ
ประชาชนมีความ
สะดวกเพิม่ ขึ้น

กองชาง

ตัวชี้วัด
(KPI)
อุบัติเหตุ
จากการ
สัญจร
ลดลงรอย
ละ 80

ผลที่คาดวาจะ
ไดรับ
-ปญหาความ
เดือดรอนของ
ประชาชน ในพื้นที่
ไดรับการแกไข
และ อุบัติที่เกิด
จากการใชเสนทาง
ลดลง

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองชาง

๓๙

ที่

โครงการ/กิจกรรม

8

โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสายบาน
หนองหนาม-บานแปน-ต.
เหมืองจี้

-เพื่อใหการคมนาคมมี -กอสรางถนนคอนกรีต
2,100,000
ความสะดวก รวดเร็ว เสริมเหล็กสายบานหนอง
หนาม-บานแปน-ต.เหมือง
จี้ ขนาดกวาง 4.0 ม ยาว

โครงการกอสรางถนนพารา
แอสฟลทคอนกรีต ซอยขาง
โบสถคริสต บานแปน
หมูที่ 6

-เพื่อลดอุบัติเหตุที่เกิด
จากการใชถนน
-เพื่อบรรเทาความ
เดือดรอนของ
ประชาชนและผูใช
ถนนในการสัญจร

9

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

875 ม. หนา 0.15 ม.

2561
(บาท)

กอสรางถนนพาราแอส
485,000
ฟลทคอนกรีต ซอยขาง
โบสถคริสต บานแปน
หมูที่ 6 ต.บานแปน อ.
เมือง จ.ลําพูน ขนาด
กวาง 5.00 ม. หนา
0.05 ม. ยาว 42 ม.
และขนาดกวาง 4.00 ม.
หนา 0.05 ม. ยาว 200
ม. ระยะทางรวม 242 ม.
หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา
1,010 ตร.ม.ตามแบบ
แปลนแผนผังของเทศบาล
ตําบลบานแปน

2562
(บาท)
-

งบประมาณ
2563
(บาท)
-

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

-

-

-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)
1 สาย

อุบัติเหตุ
จากการ
สัญจร
ลดลงรอย
ละ 80

ผลที่คาดวาจะ
ไดรับ
-การคมนาคมของ
ประชาชนมีความ
สะดวกเพิม่ ขึ้น
-ปญหาความ
เดือดรอนของ
ประชาชน ในพี้นที่
ไดรับการแกไข
และ อุบัติที่เกิด
จากการใชเสนทาง
ลดลง

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองชาง

กองชาง

๔๐

ที่

โครงการ/กิจกรรม

10 โครงการกอสรางถนนพารา
แอสฟลทคอนกรีต ซอยหนา
วัดบอโจง บานบอโจง
หมูที่ 1

11 โครงการกอสรางถนน คสล.
ซอยรวมใจ 1 บานรั้ว-ทุง
หมูที่ 8

วัตถุประสงค
-เพื่อลดอุบัติเหตุที่เกิด
จากการใชถนน
-เพื่อบรรเทาความ
เดือดรอนของ
ประชาชนและผูใช
ถนนในการสัญจร

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

กอสรางถนนพาราแอส
ฟลทคอนกรีต ซอยหนา
วัดบอโจง บานบอโจง
หมูที่ 1ต.หนองหนาม
อ.เมือง จ.ลําพูน ขนาด
กวาง 4.00 ม. ยาว 172
ม. หนา 0.05 ม. หรือมี
พื้นที่ไมนอยกวา 688
ตร.ม. ตามแบบแปลน
แผนผังของเทศบาลตําบล
บานแปน
-เพื่อลดอุบัติเหตุที่เกิด กอสรางถนน คสล. ซอย
จากการใชถนน
รวมใจ 1 บานรั้ว - ทุง หมู
-เพื่อบรรเทาความ
ที่ 8 ต.หนองหนาม
เดือดรอนของ
อ.เมือง จ.ลําพูน ขนาด
ประชาชนและผูใช
กวาง 3.00 ม. ยาว 90 ม.
ถนนในการสัญจร
หนา 0.15 ม .หรือมีพื้นที่
ไมนอยกวา 270 ตร.ม.
ตามแบบแปลนแผนผัง
ของเทศบาลตําบล
บานแปน

2561
(บาท)
385,000

2562
(บาท)
-

งบประมาณ
2563
(บาท)
-

155,000

-

-

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)
อุบัติเหตุ
จากการ
สัญจร
ลดลงรอย
ละ 80

อุบัติเหตุ
จากการ
สัญจร
ลดลงรอย
ละ 80

ผลที่คาดวาจะ
ไดรับ
การคมนาคมของ
ประชาชน มีความ
สะดวกเพิ่มขึ้นและ
อุบัติเหตุลดลง

-ปญหาความ
เดือดรอนของ
ประชาชน ในพื้นที่
ไดรับการแกไข
และ อุบัติที่เกิด
จากการใชเสนทาง
ลดลง

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองชาง

กองชาง

๔๑

ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค

12 โครงการกอสรางถนน คสล.
ซอยอุประโจง บานรั้ว - ทุง
หมูที่ 8

เพื่อลดอุบัตเิ หตุที่เกิด
จากการใชถนน
-เพื่อบรรเทาความ
เดือดรอนของ
ประชาชนและผูใช
ถนนในการสัญจร

13 โครงการกอสรางถนน คสล.
ซอย 5 บานรั้ว - ทุง หมูที่ 8

เพื่อลดอุบัตเิ หตุที่เกิด
จากการใชถนน
-เพื่อบรรเทาความ
เดือดรอนของ
ประชาชนและผูใช
ถนนในการสัญจร

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
กอสรางถนน คสล. ซอย
อุประโจง บานรั้ว - ทุง
หมูที่ 8 ต.หนองหนาม
อ.เมือง จ.ลําพูน ขนาด
กวาง 3.00 ม. หนา
0.15 ม. ยาว 98 ม.
หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา
294ตร.ม. ตามแบบ
แปลนแผนผังของเทศบาล
ตําบลบานแปน
กอสรางถนน คสล. ซอย
5 บานรั้ว - ทุง หมูที่ 8 ต.
หนองหนาม อ.เมือง
จ.ลําพูน ขนาดกวาง
3.00 ม. ยาว 45 ม. หนา
0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม
นอยกวา 135 ตร.ม.
ตามแบบแปลนแผนผัง
ของเทศบาลตําบล
บานแปน

2561
(บาท)
169,000

2562
(บาท)
-

งบประมาณ
2563
(บาท)
-

76,000

-

-

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)
อุบัติเหตุ
จากการ
สัญจร
ลดลงรอย
ละ 80

อุบัติเหตุ
จากการ
สัญจร
ลดลงรอย
ละ 80

ผลที่คาดวาจะ
ไดรับ
-ปญหาความเดือด
รอนของระชาชน
ในพื้นที่ไดรับการ
แกไขและ อุบัติที่
เกิดจากการใช
เสนทางลดลง

-ปญหาความ
เดือดรอนของ
ประชาชน ในพี้นที่
ไดรับการแกไข
และ อุบัติที่เกิด
จากการสัญจร
ลดลง

หนวยงาน
รับผิด
ชอบหลัก
กองชาง

กองชาง

๔๒

ที่

โครงการ/กิจกรรม

14 โครงการกอสรางถนนแอส
ฟลทติกคอนกรีต ซอย 20
(ชวงที่ 2) บานเสง หมูที่ 7

วัตถุประสงค
-เพื่อลดอุบัติเหตุที่เกิด
จากการใชถนน
-เพื่อบรรเทาความ
เดือดรอนของ
ประชาชนและผูใช
ถนนในการสัญจร

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

กอสรางถนนแอสฟลท
ติกคอนกรีต ซอย 20
(ชวงที่ 2) บานเสงหมูที่ 7
ต.บานแปน อ.เมือง จ.
ลําพูน ขนาดกวาง 3.00
ม. ยาว 137 ม. หนา
0.05 ม. หรือมีพื้นที่ไม
นอยกวา 411 ตร.ม.ตาม
แบบแปลนแผนผังของ
เทศบาลตําบลบานแปน
15 โครงการกอสรางถนนแอส
-เพื่อลดอุบัติเหตุที่เกิด กอสรางถนนแอสฟลท
ฟลทติกคอนกรีต ซอย 26/1 จากการใชถนน
ติกคอนกรีต ซอย 26/1
บานเสง หมูที่ 7
-เพื่อบรรเทาความ
บานเสง หมูที่ 7 ต.บาน
เดือดรอนของ
แปน อ.เมือง จ.ลําพูน
ประชาชนและผูใช
ขนาดกวาง 3.00 ม. ยาว
ถนนในการสัญจร
65 ม. หนา 0.05 ม.
หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา
195 ตร.ม. ตามแบบ
แปลนแผนผังของเทศบาล
ตําบลบานแปน

2561
(บาท)
130,000

2562
(บาท)
-

งบประมาณ
2563
(บาท)
-

60,000

-

-

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)
อุบัติเหตุ
จากการ
สัญจร
ลดลงรอย
ละ 80

อุบัติเหตุ
จากการ
สัญจร
ลดลงรอย
ละ 80

ผลที่คาดวาจะ
ไดรับ
-ปญหาความ
เดือดรอนของ
ประชาชน ในพี้นที่
ไดรับการแกไข
และ อุบัติที่เกิด
จากการใชเสนทาง
ลดลง

-ปญหาความ
เดือดรอนของ
ประชาชน ในพี้นที่
ไดรับการแกไข
และ อุบัติที่เกิด
จากการใชเสนทาง
ลดลง

หนวยงาน
รับผิด
ชอบหลัก
กองชาง

กองชาง

๔๓

ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค

16 โครงการกอสรางถนนแอส
ฟลทติกคอนกรีต ซอยสาม
หลัง บานเสง หมูที่ 7

-เพื่อลดอุบัติเหตุที่เกิด
จากการใชถนน
-เพื่อบรรเทาความ
เดือดรอนของ
ประชาชนและผูใช
ถนนในการสัญจร

17 โครงการกอสรางถนน คสล.
ซอย 20/1 บานเสง
หมูที่ 7

-เพื่อลดการเกิด
อุบัติเหตุจากการ
สัญจร
-เพื่อบรรเทาความ
เดือดรอนของ
ประชาชนในหมูบาน

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
กอสรางถนนแอสฟลท
ติกคอนกรีต ซอยสามหลัง
บานเสง หมูที่ 7 ต.
บานแปน อ.เมือง จ.
ลําพูน ขนาดกวาง 3.00
ม. ยาว 175 ม. หนา
0.05 ม. หรือมีพื้นที่ไม
นอยกวา 525 ตร.ม.
ตามแบบแปลนแผนผัง
ของเทศบาลตําบล
บานแปน
กอสรางถนน คสล. ซอย
20/1 บานเสง หมูที่ 7
ต. บานแปน อ.เมือง จ.
ลําพูน ขนาดกวาง 2.30
ม. หนา 0.15 ม. ยาว
12 ม. (หักบอน้ํา) หรือมี
พื้นที่ไมนอยกวา 26.4
ตร.ม. ตามแบบแปลน
แผนผังของเทศบาลตําบล
บานแปน

2561
(บาท)
166,000

2562
(บาท)
-

งบประมาณ
2563
(บาท)
-

15,300

-

-

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)
อุบัติเหตุ
จากการ
สัญจร
ลดลงรอย
ละ 80

ผลที่คาดวาจะ
ไดรับ
-ปญหาความ
เดือดรอนของ
ประชาชน ในพื้นที่
ไดรับการแกไข
และ อุบัติที่เกิด
จากการใชเสนทาง
ลดลง

อัตราการ
เกิด
อุบัติเหตุ
ลดลง รอย
ละ 80

ปญหาความ
เดือดรอนของ
ประชาชนในพื้นที่
ลดนอยลงและการ
เกิดอุบัติเหตุลดลง

หนวยงาน
รับผิด
ชอบหลัก
กองชาง

กองชาง

๔๔

ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค

18 โครงการกอสรางถนน คสล. -เพื่อลดอุบัติเหตุที่เกิด
สายบานรองอุย -บานขวาง จากการใชถนน
(ชวงที่ 3) บานขวาง หมูที่ 2 -เพือ่ บรรเทาความ
เดือดรอนของ
ประชาชนและผูใช
ถนนในการสัญจร

19 โครงการกอสรางถนน คสล. - เพื่อลดอุบัติเหตุที่
พรอมรางระบายน้ํา ซอย 3 เกิดจากการใชถนน
หมู 3 บานหนองหนาม
-เพื่อใหการระบายน้ํา
มีประสิทธภาพ และ
ลดปญหาน้ําทวมขัง
ในชวงฤดูฝนและฤดู
น้ําหลาก

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
กอสรางถนน คสล. สาย
บานรองอุย-บานขวาง
(ชวงที่ 3) บานขวาง หมู
ที่ 2 ต.หนองหนาม อ.
เมือง จ.ลําพูน ขนาด
กวาง 4.00 ม. หนา
0.15 ม. ยาว 190 ม.
หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา
760ตร.ม. ตามแบบ
แปลนแผนผังของเทศบาล
ตําบลบานแปน
กอสรางถนน คสล. พรอม
รางระบายน้าํ ซอย 3 หมู
3 บานหนองหนาม
ขนาดกวาง 3.50 ม. หนา
0.15 ม. ยาว 127 ม.หรือ
มีพื้นที่ผิวจราจรไมนอย
กวา 444.5 ตร.ม. พรอม
กอสรางรางระบายน้าํ คอน
กรีตเสริมเหล็ก ขนาดกวาง
0.30 ม. ยาว 127 ม.
ลึกไมนอยกวา 0.30 ม.
ตามแบบแปลนแผนผังของ
เทศบาลตําบลบานแปน

2561
(บาท)
418,000

2562
(บาท)
-

งบประมาณ
2563
(บาท)
-

-

528,000

-

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)
อุบัติเหตุ
จากการ
สัญจร
ลดลงรอย
ละ 80

ถนน
พรอมราง
ระบายน้ํา
1 สาย

ผลที่คาดวาจะ
ไดรับ
-ปญหาความ
เดือดรอนของ
ประชาชน ในพื้นที่
ไดรับการแกไข
และ อุบัติที่เกิด
จากการใชเสนทาง
ลดลง

การระบายน้ํามี
ประสิทธิภาพ
เพิ่มขึ้น ปญหาที่
เกิดจากน้ําทวมขัง
ลดลง

หนวยงาน
รับผิด
ชอบหลัก
กองชาง

กองชาง

๔๕

ที่

โครงการ/กิจกรรม

20 โครงการกอสรางถนน คสล.
ภายในหมูบาน บานหนอง
เตา

21 โครงการกอสรางถนนลูกรัง
ภายในหมูบาน บานแปน
22 โครงการกอสรางถนน คสล.
ซอย บานนายชายสิน
หมู 1 บานบอโจง

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

-เพื่อใหการคมนาคมมี -ซอยบานใหม-ทาจักร ,
ความสะดวก รวดเร็ว ซอยขางวัดหนองเตา-สัน
มะกรูด ,ซอยนายทองใบ
ธิเดช ขนาดกวาง 4.0 ม
ยาว 1,700 ม. หนา
0.05 ม. ตามแบบแปลน
แผนผังของเทศบาลตําบล
บานแปน
-เพื่อใหการคมนาคมมี - กอสรางถนนลูกรังขนาด
ความสะดวก รวดเร็ว กวาง 4.0 ม.หนา 0.20
ม.ยาวประมาณ 1,500
ม. ตามแบบของเทศบาล
- เพื่อบรรเทาความ
กอสรางถนน คสล. ซอย
เดือดรอนของ
บานนายชายสิน
ประชาชนและผูใช
หมู 1 บานบอโจง ขนาด
ถนนในการสัญจร
กวาง 3.00 ม. ยาว 84
- เพื่อใชเปนเสนทาง ม. หนา 0.15 ม.หรือมี
ขนสงผลผลิตทาง
พื้นที่ผิวจราจรไมนอยกวา
การเกษตรของ
423.75 ตร.ม. ตาม
ประชาชนในชุมชน
แบบแปลน แผนผังของ
เทศบาลตําบลบานแปน

2561
(บาท)
-

งบประมาณ
2562
2563
(บาท)
(บาท)
2,380,000
-

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)
1 สาย

หนวยงาน
ผลที่คาดวาจะ
รับผิด
ไดรับ
ชอบหลัก
-การคมนาคมของ กองชาง
ประชาชนมีความ
สะดวกเพิม่ ขึ้น

-

800,000

-

-

-

1 สาย

-การคมนาคมของ
ประชาชนมีความ
สะดวกเพิม่ ขึ้น

กองชาง

-

146,000

-

-

-

ถนน 1
สาย

-ปญหาความ
เดือดรอนของ
ประชาชน ในพื้นที่
ไดรับการแกไข
และประชาชนมี
เสนทางในการ
ขนสงผลผลิต
ทางการเกษตร
ออกสูตลาด สราง
รายไดใหแก
ประชาชนในพื้นที่

กองชาง

๔๖

ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค

23 โครงการกอสรางถนน คสล.
ซอย 3 บานรั้ว-ทุง

เพื่อลดอุบัตเิ หตุที่เกิด
จากการใชถนน
-เพื่อบรรเทาความ
เดือดรอนของ
ประชาชนและผูใช
ถนนในการสัญจร

24 โครงการกอสรางถนน คสล.
ซอย 4 เชื่อมถนนประชา
รัฐพัฒโน หมู 8
บานรั้ว-ทุง

- เพื่อลดอุบัติเหตุที่
เกิดจากการใชถนน
- เพื่อบรรเทาความ
เดือดรอนของ
ประชาชนและผูใช
ถนนในการสัญจร

25 โครงการกอสรางถนน คสล.
บริเวณซอย 2 ถึงสวนนาย
ยงยุทธ หมูที่ 2 บานขวาง

เพื่อลดอุบัตเิ หตุที่เกิด
จากการใชถนน
-เพื่อบรรเทาความ
เดือดรอนของ
ประชาชนและผูใช
ถนนในการสัญจร

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
โครงการกอสรางถนน
คสล. ซอย 3 หมู 8 บานรั้วทุง ขนาดกวาง 3.00 ม.
ยาว 97 ม. หนา 0.15
ม.. หรือมีพื้นที่ผวิ จราจร
ไมนอยกวา 291 ตร.ม.
ตามแบบแปลนแผนผังของ
เทศบาลตําบลบานแปน
กอสรางถนน คสล. ซอย 4
เชื่อมถนนประชารัฐพัฒโน
หมู 8 บานรั้ว-ทุง ขนาด
กวาง 3.50 – 4.00 ม. ยาว
113 ม. หนา 0.15 ม.หรือมี
พื้นที่ผิวจราจรไมนอยกวา
423..75 ตร.ม. ตามแบบ
แปลนแผนผังของเทศบาล
ตําบลบานแปน
โครงการกอสรางถนน
คสล. บริเวณซอย 2 –
สวนนายยงยุทธ บาน
ขวางขนาดกวาง 3.50 ม.
หนา 0.15 ม. ยาว 50
ม. หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา
175 ตร.ม.ตามแบบ
แปลนแผนผังของเทศบาล
ตําบลบานแปน

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
161,000

งบประมาณ
2563
(บาท)
-

-

239,000

-

-

-

ถนน 1
สาย

-ปญหาความ
เดือดรอนของ
ประชาชน ในพื้นที่
ไดรับการแกไข
และ อุบัติที่เกิด
จากการใชเสนทาง
ลดลง

กองชาง

-

97,000

-

-

-

ถนน 1
สาย

-ปญหาความ
เดือดรอนของ
ประชาชน ในพื้นที่
ไดรับการแกไข
และ อุบัติที่เกิด
จากการใชเสนทาง
ลดลง

กองชาง

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)
ถนน 1
สาย

ผลที่คาดวาจะ
ไดรับ
-ปญหาความ
เดือดรอนของ
ประชาชน ในพื้นที่
ไดรับการแกไข
และ อุบัติที่เกิด
จากการใชเสนทาง
ลดลง

หนวยงาน
รับผิด
ชอบหลัก
กองชาง

๔๗

ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค

26 โครงการกอสรางถนน แอส
ฟลทติดคอนกรีต (แบบ
Overlay) ซอยขางวัดบาน
แปน หมู 6 บานแปน

- เพื่อลดอุบัติเหตุที่
เกิดจากการใชถนน
- เพื่อบรรเทาความ
เดือดรอนของ
ประชาชนและผูใช
ถนนในการสัญจร

27 โครงการกอสรางถนนแอส
ฟลทติกคอนกรีต (แบบ
Overlay) สายหนาวัดบูชา บานมวง หมูที่ 5 บานบูชา

- เพื่อลดอุบัติเหตุที่
เกิดจากการใชถนน
- เพื่อบรรเทาความ
เดือดรอนของ
ประชาชนและผูใช
ถนนในการสัญจร

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
กอสรางถนนแอสฟลทติก
คอนกรีต (แบบ Overlay)
ซอยขางวัดบานแปน
ขนาดกวาง 2.50 ม. ยาว
98 ม. หนาโดยเฉลี่ย 0.05 ม.
หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม
นอยกวา 245 ตร.ม. ตาม
แบบแปลน แผนผังของ
เทศบาลตําบลบานแปน
กอสรางถนนแอสฟลทติก
คอนกรีต (แบบ Overlay)
สายหนาวัดบูชา-บานมวง
หมูที่ 5 -ชวงที่ 1 กวาง
เฉลี่ย 4.50 ม. ยาว 67 ม.
หนาโดยเฉลี่ย 0.05 ม.
ชวงที่ 2 กวางเฉลี่ย
4.00 ม. ยาว 208 ม.
หนาโดยเฉลี่ย 0.05 ม.
- ชวงที่ 3 กวางเฉลี่ย
5.00 ม. ยาว 105 ม.
หนาโดยเฉลี่ย 0.05 ม.
หรือมีพนื้ ที่ผิวจราจรรวมไม
นอยกวา1,658.50 ตาม
แบบแปลนแผนผังของ
เทศบาล ตําบลบานแปน

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
75,000

งบประมาณ
2563
(บาท)
-

-

500,000

-

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)
ถนน 1
สาย

ถนน 1
สาย

ผลที่คาดวาจะ
ไดรับ
-ปญหาความ
เดือดรอนของ
ประชาชน ในพื้นที่
ไดรับการแกไข
และ อุบัติที่เกิด
จากการใชเสนทาง
ลดลง
- ปญหาความ
เดือดรอนของ
ประชาชน ในพื้นที่
ไดรับการแกไข
และ อุบัติที่เกิด
จากการใชเสนทาง
ลดลง

หนวยงาน
รับผิด
ชอบหลัก
กองชาง

กองชาง

๔๘

ที่

โครงการ/กิจกรรม

28 โครงการกอสรางถนนลูกรัง
พรอมบดอัด ภายในหมูบาน
บานเสง
29 โครงการกอสรางถนน
คอนกรีต ภายในหมูบาน
บานมวง
30 โครงการกอสราง/ปรับปรุง
ถนนลูกรัง ภายในหมูบา น
บานมวง
31 โครงการกอสรางถนน คสล.
บอเกษตร-วัดหวยสา
บานหนองหนาม
32 โครงการกอสรางถนนลูกรัง
บานหนองหนาม-บานถ้ํา

33 โครงการกอสรางถนน คสล.
ภายในหมูบาน บานขวาง

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

-เพื่อใหการคมนาคมมี -กอสรางถนนลูกรังขนาด
ความสะดวก รวดเร็ว กวาง 4.0 ม. หนา 0.20
ม. ยาวประมาณ 1,500
ม. ตามแบบของเทศบาล
-เพื่อใหการคมนาคมมี -กอสรางถนนคอนกรีต
ความสะดวก รวดเร็ว กวาง 3 ม. ยาว 100 ม.
หนา 0.15 ม. ตามแบบ
ของเทศบาล
-เพื่อใหการคมนาคมมี -กอสราง/ปรับปรุงถนน
ความสะดวก รวดเร็ว โดยลงลูกรัง หนา 0.20
ม. ยาวประมาณ 100 ม.
ตามแบบของเทศบาล
-เพื่อใหการคมนาคมมี -กอสรางถนน คสล.ขนาด
ความสะดวก รวดเร็ว กวาง 4.0 ม. ยาว
1,000 ม. หนา 0.15 ม.
ตามแบบของเทศบาล
-เพื่อใหการคมนาคมมี -กอสรางถนนลูกรังขนาด
ความสะดวก รวดเร็ว กวาง 4.0 ม. ยาว
ประมาณ 1,500 ม. หนา
0.20 ม.ตามแบบเทศบาล
-เพื่อใหการคมนาคมมี -กอสรางถนน คสล.
ความสะดวก รวดเร็ว ขนาดกวาง 4.00 ม. ยาว
1,000 ม. หนา 0.15 ม
ตามแบบของเทศบาล

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
300,000

งบประมาณ
2563
(บาท)
-

-

180,000

-

-

-

1 สาย

-การคมนาคมของ
ประชาชนมีความ
สะดวกเพิม่ ขึ้น

กองชาง

-

200,000

-

-

-

1 สาย

-การคมนาคมของ
ประชาชนมีความ
สะดวกเพิม่ ขึ้น

กองชาง

-

2,400,000

-

-

-

1 สาย

-การคมนาคมของ
ประชาชนมีความ
สะดวกเพิม่ ขึ้น

กองชาง

-

350,000

-

-

-

1 สาย

-การคมนาคมของ
ประชาชนมีความ
สะดวกเพิม่ ขึ้น

กองชาง

-

2,400,000

-

-

-

1 สาย

-การคมนาคมของ
ประชาชนมีความ
สะดวกเพิม่ ขึ้น

กองชาง

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)
1 สาย

หนวยงาน
ผลที่คาดวาจะ
รับผิด
ไดรับ
ชอบหลัก
-การคมนาคมของ กองชาง
ประชาชนมีความ
สะดวกเพิม่ ขึ้น

๔๙

ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

34 โครงการปรับปรุงผิวจราจร
แบบเสริมผิวแอสฟลทติก
คอนกรีต (Overlay) ซอย
เทศบาลตําบลบานแปน 42

-เพื่อลดอุบัติเหตุที่เกิด
จากการใชถนน
-เพื่อบรรเทาความ
เดือดรอนของ
ประชาชนและผูใช
ถนนในการสัญจร

ปรับปรุงผิวจราจรแบบ
เสริมผิวแอสฟลทติก
คอนกรีต (แบบ Overlay)
ซอยเทศบาลตําบลบาน
แปน 42 หมู 6 บาน
แปน ขนาดกวาง 4.00
ม.ยาว 175 ม. หนา
0.05 ม.หรือมีพื้นที่ผิว
จราจรไมนอยกวา 700
ตร.ม. ตามแบบแปลน
แผนผังของเทศบาล
ตําบลบานแปน

35 โครงการกอสรางถนนลูกรัง
บดอัดแนนรอบสนามกีฬา
บานแปน

เพื่อใหประชาชนใน
พื้นที่มีสถานที่จัด
กิจกรรมและออก
กําลังกาย

กอสรางถนนลูกรังบดอัด
แนนรอบสนามกีฬาบาน
แปน หมู 6 ต.บานแปน
ขนาดกวาง 4.00 ม. ยาว
160 ม. หนา 0.30 ม.
หรือมีพื้นทีผ่ ิวจราจรไมนอย
กวา 640 ตร.ม. ตามแบบ
แปลนแผนผังของเทศบาล
ตําบลบานแปน

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
212,000

งบประมาณ
2563
(บาท)
-

-

60,000

-

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)
ถนน 1
สาย

ผลที่คาดวาจะ
ไดรับ
-ปญหาความ
เดือดรอนของ
ประชาชน ในพื้นที่
ไดรับการแกไข
และ อุบัติที่เกิด
จากการใชเสนทาง
ลดลง

ลูเดิน-วิ่ง -ประชาชนในพื้นที่
สนามกีฬา มีสถานที่จัด
1 แหง กิจกรรมและออก
กําลังกาย

หนวยงาน
รับผิด
ชอบหลัก
กองชาง

กองชาง

๕๐

ที่

โครงการ/กิจกรรม

36 โครงการปรับปรุงผิวจราจร
แบบเสริมผิวแอสฟลทติก
คอนกรีต (Overlay) ซอย
เจจิต (ชวงที่ 2) บานบูชา

37 โครงการปรับปรุงผิวจราจร
แบบเสริมผิวแอสฟลทติก
คอนกรีต (Overlay) ซอย
หลังโรงงานสืบสวรรค

วัตถุประสงค
-เพื่อลดอุบัติเหตุที่เกิด
จากการใชถนน
-เพื่อบรรเทาความ
เดือดรอนของ
ประชาชนและผูใช
ถนนในการสัญจร

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ปรับปรุงผิวจราจรแบบ
เสริมผิวแอสฟลทตกิ
คอนกรีต (Overlay) ซอย
เจจิต (ชวงที่ 2) บานบูชา
หมูที่ 5 ต.บานแปน
ขนาดกวาง 4.00 ม. หนา
0.05 ม. ยาว 26 ม. หรือมี
พื้นที่ผิวจราจร ไมนอย
กวา 104 ตร.ม. ตาม
แบบแปลนแผนผังของ
เทศบาลตําบลบานแปน
-เพื่อลดอุบัติเหตุที่เกิด ปรับปรุงผิวจราจรแบบ
จากการใชถนน
เสริมผิวแอสฟลทติก
-เพื่อบรรเทาความ
คอนกรีต (Overlay) ซอย
เดือดรอนของ
หลังโรงงานสืบสวรรค
ประชาชนและผูใช
บานบูชา หมูที่ 5 ต.บาน
ถนนในการสัญจร
แปน อ.เมือง ขนาดกวาง
๓.๕0 ม. หนา 0.05 ม. ยาว
10๗ ม. และขนาดกวาง
๓.๐๐ ม. ยาว ๑๐ ม. หนา
๐.๐๕ ม.ความยาวรวม
๑๑๗ ม. หรือมีพื้นที่ผิว
จราจร ไมนอยกวา
๔๐๔.๕๐ ตร.ม. ตามแบบ
แปลนแผนผังของเทศบาล
ตําบลบานแปน

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
34,400

งบประมาณ
2563
(บาท)
-

-

124,600

-

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)
ถนน 1
สาย

ถนน 1
สาย

ผลที่คาดวาจะ
ไดรับ
-ปญหาความ
เดือดรอนของ
ประชาชน ในพื้นที่
ไดรับการแกไข
และอุบัติที่เกิดจาก
การใชเสนทาง
ลดลง

-ปญหาความ
เดือดรอนของ
ประชาชน ในพื้นที่
ไดรับการแกไข
และ อุบัติที่เกิด
จากการใชเสนทาง
ลดลง

หนวยงาน
รับผิด
ชอบหลัก
กองชาง

กองชาง

๕๑

ที่

โครงการ/กิจกรรม

38 โครงการกอสรางถนน คสล.
ซอยนางบุญฤทธิ์ สุโรจน
บานมวง

39 โครงการกอสรางถนน คสล.
ซอยบานนายสมจิตร
กิติกาศ บานมวง

40 โครงการปรับปรุงผิวจราจร
แบบเสริมผิวแอสฟลทติกคอ
นกรีต (Overlay) สายบาน
มวง-บานปง

วัตถุประสงค
-เพื่อลดอุบัติเหตุที่เกิด
จากการใชถนน
-เพื่อบรรเทาความ
เดือดรอนของ
ประชาชนและผูใช
ถนนในการสัญจร

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

กอสรางถนน คสล.ซอย
นางบุญฤทธิ์ สุโรจน
บานมวงหมู 8 ต.บาน
แปน อ.เมือง ขนาดกวาง
2.50 ม. หนา 0.15 ม. ยาว
50 ม. หรือมีพื้นที่ไมนอย
กวา 125 ตร.ม.ตามแบบ
แปลนแผนผังของเทศบาล
ตําบลบานแปน
-เพื่อลดอุบัติเหตุที่เกิด กอสรางถนน คสล.ซอย
จากการใชถนน
บานนายสมจิตร กิติกาศ
-เพื่อบรรเทาความ
บานมวง หมู 8 ต.บานแปน
เดือดรอนของ
ขนาดกวาง 2.50 ม. หนา
ประชาชนและผูใช
0.15 ม. ยาว 36 ม. หรือมี
ถนนในการสัญจร
พื้นที่ไมนอยกวา 90 ตร.ม.
ตามแบบแปลนแผนผังของ
เทศบาล ตําบลบานแปน
-เพื่อลดอุบัติเหตุที่เกิด ปรับปรุงผิวจราจรแบบ
เสริมผิวแอสฟลทติกคอ
จากการใชถนน
นกรีต (Overlay) สาย
-เพื่อบรรเทาความ
บานมวง-บานปง หมู 8
เดือดรอนของ
บานมวง ต.บานแปน ขนาด
ประชาชนและผูใช
กวาง 4.00 ม. หนา 0.05
ถนนในการสัญจร
ม. ยาว 71 ม. หรือมีพื้นที่
ไมนอยกวา 284 ตร.ม. ตาม
แบบแปลนแผนผังของ
เทศบาลตําบลบานแปน

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
65,000

งบประมาณ
2563
(บาท)
-

-

46,000

-

-

-

ถนน 1
สาย

-ปญหาความ
เดือดรอนของ
ประชาชน ในพื้นที่
ไดรับการแกไข
และ อุบัติที่เกิด
จากการใชเสนทาง
ลดลง

กองชาง

-

142,000

-

-

-

ถนน 1
สาย

-ปญหาความ
เดือดรอนของ
ประชาชน ในพื้นที่
ไดรับการแกไข
และ อุบัติที่เกิด
จากการใชเสนทาง
ลดลง

กองชาง

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)
ถนน 1
สาย

ผลที่คาดวาจะ
ไดรับ
-ปญหาความ
เดือดรอนของ
ประชาชน ในพื้นที่
ไดรับการแกไข
และอุบัติที่เกิดจาก
การใชเสนทาง
ลดลง

หนวยงาน
รับผิด
ชอบหลัก
กองชาง

๕๒

ที่

โครงการ/กิจกรรม

41 โครงการปรับปรุงผิวจราจร
แบบเสริมผิวพาราแอสฟลทติก
คอนกรีต (Overlay)
ซอย 11 บานบอโจง

วัตถุประสงค
-เพื่อลดอุบัติเหตุที่เกิด
จากการใชถนน
-เพื่อบรรเทาความ
เดือดรอนของ
ประชาชนและผูใช
ถนนในการสัญจร

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ปรับปรุงผิวจราจรแบบ
เสริมผิวพาราแอสฟลทติก
คอน กรีต (Overlay) ซอย
11 บานบอโจง หมู 1 ต.
หนองหนาม อ.เมือง
ขนาดกวาง 3.50 ม. หนา
0.05 ม. ยาว 87 ม. หรือ
มีพื้นที่ไมนอยกวา304.5
ตร.ม.ตามแบบแปลน
แผนผังของเทศบาลตําบล
บานแปน
42 โครงการปรับปรุงผิวจราจร -เพื่อลดอุบัติเหตุที่เกิด ปรับปรุงผิวจราจรแบบ
เสริมผิวพาราแอสฟลทติก
แบบเสริมผิวพาราแอสฟลทติก จากการใชถนน
คอนกรีต (Overlay) ซอย 3
คอนกรีต (Overlay) ซอย 3 -เพื่อบรรเทาความ
เดือดรอนของ
บานบอโจง
บานบอโจง หมู 1 ต.หนอง
ประชาชนและผูใช
หนาม อ.เมือง ขนาด
ถนนในการสัญจร
กวาง 4..00 ม. หนา 0.05 ม.
ยาว 118 ม. และกวาง
3.00 ม. หนา 0.05 ม.
ยาว 21 ม. ความยาวรวม
๑๓9 ม. หรือมีพื้นที่ ผิว
จราจรไมนอยกวา 535
ตร.ม. ตามแบบแปลน
แผนผังของเทศบาลตําบล
บานแปน

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
146,000

งบประมาณ
2563
(บาท)
-

-

254,000

-

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)
ถนน 1
สาย

ถนน 1
สาย

ผลที่คาดวาจะ
ไดรับ
-ปญหาความ
เดือดรอนของ
ประชาชน ในพื้นที่
ไดรับการแกไข
และ อุบตั ิที่เกิด
จากการใชเสนทาง
ลดลง

-ปญหาความ
เดือดรอนของ
ประชาชน ในพื้นที่
ไดรับการแกไข
และ อุบัติที่เกิด
จากการใชเสนทาง
ลดลง

หนวยงาน
รับผิด
ชอบหลัก
กองชาง

กองชาง

๕๓

ที่

โครงการ/กิจกรรม

43 โครงการกอสรางถนน คสล.
สายรองอุย-บานขวาง (ชวง
ที่ 4)

44 โครงการกอสรางถนน คสล.
ซอย 5 เชื่อม ซอย 6 บาน
รั้ว-บานทุง

45 โครงการกอสรางถนน คสล.
ซอย 2 บานหนองเตา

วัตถุประสงค
-เพื่อลดอุบัติเหตุที่เกิด
จากการใชถนน
-เพื่อบรรเทาความ
เดือดรอนของ
ประชาชนและผูใช
ถนนในการสัญจร

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

กอสรางถนน คสล. สาย
รองอุย-บานขวาง (ชวงที่
4) หมู 2 บานขวาง ต.
หนองหนาม ขนาดกวาง
4.00ม. หนา 0.15 ม.
ยาว 127 ม.หรือมีพื้นที่
ผิวจราจรไมนอยกวา
508 ตร.ม. ตามแบบ
แปลนแผนผังของเทศบาล
ตําบลบานแปน
-เพื่อลดอุบัติเหตุที่เกิด กอสรางถนน คสล. ซอย
จากการใชถนน
5 เชื่อมซอย 6 หมูที่ 8
-เพื่อบรรเทาความ
บานรั้ว-ทุง ต.หนอง
เดือดรอนของ
หนาม ขนาดกวาง 3.00 ม.
ประชาชนและผูใช
หนา 0.15 ม. ยาว 64
ถนนในการสัญจร
ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม
นอยกวา 192 ตร.ม.ตาม
แบบแปลนแผนผังของ
เทศบาล ตําบลบานแปน
-เพื่อลดอุบัติเหตุที่เกิด กอสรางถนน คสล. ซอย
จากการใชถนน
2 หมูที่ 3 บานหนองเตา
-เพื่อบรรเทาความ
ต.บานแปน ขนาดกวาง
เดือดรอนของ
5.00 ม. หนา 0.๑5 ม.
ประชาชนและผูใช
ยาว 1๐๐ ม. หรือมีพื้นที่ผวิ
ถนนในการสัญจร
จราจร ไมนอยกวา ๕๐๐ ตร.
ม. ตามแบบแปลนแผนผัง
ของเทศบาลตําบลบานแปน

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
256,000

งบประมาณ
2563
(บาท)
-

-

95,000

-

-

-

ถนน 1
สาย

-ปญหาความ
เดือดรอนของ
ประชาชน ในพื้นที่
ไดรับการแกไข
และ อุบัติที่เกิด
จากการใชเสนทาง
ลดลง

กองชาง

-

2๗๙,000

-

-

-

ถนน 1
สาย

-ปญหาความ
เดือดรอนของ
ประชาชน ในพื้นที่
ไดรับการแกไข
และ อุบัติที่เกิด
จากการใชเสนทาง
ลดลง

กองชาง

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)
ถนน 1
สาย

ผลที่คาดวาจะ
ไดรับ
-ปญหาความ
เดือดรอนของ
ประชาชน ในพื้นที่
ไดรับการแกไข
และ อุบัติที่เกิด
จากการใชเสนทาง
ลดลง

หนวยงาน
รับผิด
ชอบหลัก
กองชาง

๕๔

ที่

โครงการ/กิจกรรม

46 โครงการปรับปรุงผิวจราจร
แบบเสริมผิวแอสฟลทติก
คอนกรีต (Overlay) ซอย 1
(บานลอง) บานหนองเตา

47 โครงการปรับปรุงผิวจราจร
แบบเสริมผิวแอสฟลทติก
คอนกรีต (Overlay) ซอย
บานผูชวยสม-สุพจน
ซาลาเปา

วัตถุประสงค
-เพื่อลดอุบัติเหตุที่เกิด
จากการใชถนน
-เพื่อบรรเทาความ
เดือดรอนของ
ประชาชนและผูใช
ถนนในการสัญจร

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ปรับปรุงผิวจราจรแบบ
เสริมผิวแอสฟลทติกคอ
นกรีต (Overlay) ซอย 1
(บานลอง) บานหนองเตา
หมูที่ 3 ต.บานแปน ขนาด
กวาง 3.50 ม. หนา
0.05 ม. ยาว 125 ม.
หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม
นอยกวา 437.5 ตร.ม.
ตามแบบแปลนแผนผังของ
เทศบาลตําบลบานแปน
-เพื่อลดอุบัติเหตุที่เกิด ปรับปรุงผิวจราจรแบบ
จากการใชถนน
เสริมผิวแอสฟลทติก
-เพื่อบรรเทาความ
คอนกรีต (Overlay) ซอย
เดือดรอนของ
บานผูชวยสม-สุพจน
ประชาชนและผูใช
ซาลาเปา หมูที่ 7 บานเสง
ถนนในการสัญจร
ต.บานแปน ขนาดกวาง
3.50 ม. หนา 0.05 ม.
ยาว 206 ม. หรือมีพื้นที่
ผิวจราจรไมนอยกวา 721
ตร.ม. ตามแบบแปลน
แผนผังของเทศบาลตําบล
บานแปน

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
132,000

งบประมาณ
2563
(บาท)
-

-

219,000

-

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)

-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)
ถนน 1
สาย

ถนน 1
สาย

ผลที่คาดวาจะ
ไดรับ
-ปญหาความ
เดือดรอนของ
ประชาชน ในพื้นที่
ไดรับการแกไข
และ อุบัติที่เกิด
จากการใชเสนทาง
ลดลง

-ปญหาความ
เดือดรอนของ
ประชาชน ในพื้นที่
ไดรับการแกไข
และ อุบัติที่เกิด
จากการใชเสนทาง
ลดลง

หนวยงาน
รับผิด
ชอบหลัก
กองชาง

กองชาง

๕๕

ที่

โครงการ/กิจกรรม

48 โครงการปรับปรุงผิวจราจร
แบบเสริมผิวแอสฟลทติก
คอนกรีต (Overlay) ถนน
สายประฃารัฐพัฒโน หมูที่ 2
ต.หนองหนาม

วัตถุประสงค
-เพื่อลดอุบัติเหตุที่เกิด
จากการใชถนน
-เพื่อบรรเทาความ
เดือดรอนของ
ประชาชนและผูใช
ถนนในการสัญจร

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ปรับปรุงผิวจราจรแบบ
เสริมผิวแอสฟลทติกคอน
กรีต (Overlay) ถนนสาย
ประฃารัฐพัฒโน หมูที่ 2 ต.
หนองหนาม – ชวงที่ 1
ขนาดกวาง 5.00 ม. หนา
0.05 ม. ยาว 619 ม.
หรือมีพื้นที่ ผิวจราจรไม
นอยกวา 3,095 ตร.ม.
- ชวงที่ 2 ขยายไหลทาง
กวางขางละ 0.50 ม. ทั้ง
สองขาง หนา 0.05 ม.
ยาว 240 ม. หรือมีพื้นที่ผิว
จราจรไมนอยกวา 240 ตร.ม.
ตามแบบแปลนแผนผังของ
เทศบาลตําบลบานแปน
49 โครงการปรับปรุงผิวจราจร -เพื่อลดอุบัติเหตุที่เกิด ปรับปรุงผิวจราจรแบบ
เสริมผิวแอสฟลทติกคอน
แบบเสริมผิวแอสฟลทติกคอ จากการใชถนน
กรีต (Overlay) ซอยขาง
นกรีต (Overlay) ซอยขางวัด -เพื่อบรรเทาความ
เดือดรอนของ
บานแปน
วัดบานแปน หมูที่ 6 บาน
ประชาชนและผูใช
แปน ขนาดกวาง 3.00 ม.
ถนนในการสัญจร
ยาวรวมมนอยกวา 144
ม. หนา 0.05 ม. หรือมีพื้นที่
ผิวจราจร ไมนอยกวา 432
ตร.ม. ตามแบบแปลนแผน
ผังของเทศบาลตําบลบาน
แปน

2561
(บาท)
-

-

งบประมาณ
2562
2563
(บาท)
(บาท)
1,042,000
-

149,000

-

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)

-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)
ถนน 1
สาย

ถนน 1
สาย

ผลที่คาดวาจะ
ไดรับ
-ปญหาความ
เดือดรอนของ
ประชาชน ในพี้นที่
ไดรับการแกไข
และ อุบัติที่เกิด
จากการใชเสนทาง
ลดลง

-ปญหาความ
เดือดรอนของ
ประชาชน ในพื้นที่
ไดรับการแกไข
และ อุบัติที่เกิด
จากการใชเสนทาง
ลดลง

หนวยงาน
รับผิด
ชอบหลัก
กองชาง

กองชาง

๕๖

ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
41,200

งบประมาณ
2563
(บาท)
-

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

-

๕๐ โครงการกอสรางถนนลูกรัง
บดอัดแนน ซอยจันยาพร
บานแปน

-เพื่อลดอุบัติเหตุที่เกิด
จากการใชถนน
-เพื่อบรรเทาความ
เดือดรอนของ
ประชาชนและผูใช
ถนนในการสัญจร

กอสรางถนนลูกรังบด
อัดแนน ซอยจันยาพร
บานแปน หมูที่ 6
ต.บานแปน ขนาดกวาง
4.00 ม. หนา 0.30 ม.
ยาว 106 ม. หรือมี
พื้นที่ผิวจราจรไมนอยกวา
242 ตร.ม. ตามแบบของ
เทศบาล

๕๑ โครงการกอสรางถนนแอส
ฟลทติก คอนกรีตแบบ
(Overlay) ซอยหลังโรงเรียน
บานหนองหนามเชื่อม
ซอย 3

-เพื่อลดอุบัติเหตุที่เกิด
จากการใชถนน
-เพื่อบรรเทาความ
เดือดรอนของ
ประชาชนและผูใช
ถนนในการสัญจร

กอสรางถนนแอสฟลทติก
คอนกรีตแบบ (Overlay) ซอย
หลังโรงเรียนบานหนอง
หนามเชื่อม ซอย 3
ขนาดกวาง 3.00 ม. หนา
0.05 ม. ยาว 248 ม.

-

-

223,000

-

5๒ โครงการกอสรางถนนแอส
ฟลทติก แบบ (Overlay)
ซอยสวนนก บานบูชา

-เพื่อลดอุบัติเหตุที่เกิด
จากการใชถนน
-เพื่อบรรเทาความ
เดือดรอนของ
ประชาชนและผูใช
ถนนในการสัญจร

กอสรางถนนแอสฟลทติก
แบบ (Overlay) ซอยสวน
นก บานบูชา หมูที่ 5 ต.
บานแปน อ.เมือง ขนาด
กวาง 4.00 ม. หนา 0.05 ม.
ยาว 178 ม. ตามแบบ
แปลนแผนผังของเทศบาล
ตําบลบานแปน

-

-

214,000

-

ตัวชี้วัด
(KPI)
ถนน 1
สาย

หนวยงาน
ผลที่คาดวาจะ
รับผิด
ไดรับ
ชอบหลัก
-ปญหาความ
อบจ./
เดือดรอนของ
ทต.บาน
ประชาชน ในพื้นที่
แปน/
ไดรับการแกไข
หนวยงาน
และ อุบัติที่เกิด
อื่น
จากการใชเสนทาง
ลดลง

ถนน 1
สาย

-ปญหาความเดือด อบจ./
รอนของประชาชน ทต.บาน
ในพื้นที่ไดรับการ
แปน/
แกไขและอุบตั ิที่
หนวยงาน
เกิดจากการใช
อืน่
เสนทางลดลง

ถนน 1
สาย

-ปญหาความ
เดือดรอนของ
ประชาชน ในพื้นที่
ไดรับการแกไข
และ อุบัติที่เกิด
จากการใชเสนทาง
ลดลง

กองชาง

๕๗

ที่

โครงการ/กิจกรรม

๕๓ โครงการกอสรางถนน คสล.
ซอยบานนองนี (ซอยแสวง)
บานหนองเตา

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

-เพื่อใหการคมนาคมมี - กอสรางถนน คสล.ซอย
ความสะดวก รวดเร็ว บานนองนี (ซอยแสวง)
หมูที่ 3 บานหนองเตา
ขนาดกวาง 4.00 ม.
ยาว 75 ม. พรอมไหล
ทางตามแบบของเทศบาล
๕๔ โครงการกอสรางถนนลูกรัง -เพื่อใหการคมนาคมมี -กอสรางถนนลูกรัง ซอย
ซอยบอเกษตรใหม-จรรยาพร ความสะดวก รวดเร็ว บอเกษตรใหม-จรรยาพร
หมูที่ 6 บานแปน ขนาด
บานแปน
และลดการเกิด
กวาง 4.00 ม. ยาว 200
อุบัติเหตุ
ม. ตามแบบของเทศบาล
55 โครงการปรับปรุงผิวจราจร -เพื่อใหการคมนาคมมี -ปรับปรุงผิวจราจรแบบ
แบบเสริมผิวแอสฟลทติก
ความสะดวก รวดเร็ว เสริมผิวแอสฟลทติก
คอนกรีต (Overlay) ซอย
และลดการเกิด
คอนกรีต (Overlay) ซอย
อุบัติเหตุ
ผูชวยสม – สุพจนซาลาเปา
ผูชวยสม–สุพจนซาลาเปา
บานเสง
หมูที่ 7 บานเสง ขนาด
กวาง 3.50 ม. ยาว 232
ม. ตามแบบของเทศบาล
56 โครงการกอสรางถนน คสล. -เพื่อใหการคมนาคมมี -กอสรางถนน คสล.ซอย
ซอยทวีโชค บานเสง
ความสะดวก รวดเร็ว ทวีโชค หมูที่ 7 บานเสง
และลดการเกิด
ขนาดกวาง 4.00 ม. ยาว
อุบัติเหตุ
142 ม. ตามแบบของ
เทศบาล

งบประมาณ
2563
2564
(บาท)
(บาท)
165,000

2565
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

หนวยงาน
ผลที่คาดวาจะ
รับผิด
ไดรับ
ชอบหลัก
-การคมนาคมของ กองชาง
ประชาชนมีความ
สะดวกเพิม่ ขึ้น

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
-

-

-

-

280,000

-

1 สาย

-การคมนาคมของ
ประชาชนมีความ
สะดวกเพิม่ ขึ้น

กองชาง

-

-

-

300,000

-

1 สาย

-การคมนาคมของ
ประชาชนมีความ
สะดวกเพิม่ ขึ้น

กองชาง

-

-

-

320,000

-

1 สาย

-การคมนาคมของ
ประชาชนมีความ
สะดวกเพิม่ ขึ้น

กองชาง

1 สาย

๕๘

ที่

โครงการ/กิจกรรม

๕๗ โครงการปรับปรุงผิวจราจร
แบบเสริมผิวแอสฟลทติกคอ
นกรีต (Overlay) ซอย
26/1 บานเสง

วัตถุประสงค
-เพื่อใหการคมนาคมมี
ความสะดวก รวดเร็ว
และลดการเกิด
อุบัติเหตุ

58 โครงการกอสรางถนน คสล. -เพื่อใหการคมนาคมมี
พรอมวางทอลอดเหลี่ยม
ความสะดวก รวดเร็ว
บริเวณสายเลียบเหมืองแปน- ลดการเกิดอุบัตเิ หตุ
บวกขุด บานมวง
-เพือ่ เพิ่มประสิทธิภาพ
การระบายน้ํา ลด
การทวมขัง

59 โครงการกอสรางถนนลูกรัง
บริเวณสวนนายถนอม
ยอดทอง บานมวง

-เพื่อใหการคมนาคมมี
ความสะดวก รวดเร็ว
และลดการเกิด
อุบัติเหตุ

60 โครงการปรับปรุงผิวจราจร
ซอย 3 บานบอโจง

-เพื่อใหการคมนาคมมี
ความสะดวก รวดเร็ว
และลดการเกิด
อุบัติเหตุ

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
-ปรับปรุงผิวจราจรแบบ
เสริมผิวแอสฟลทติก
คอนกรีต (Overlay)
ซอย 26/1 หมูที่ 7
บานเสง ขนาดกวาง
4.00ม. ยาว 253 ม.
ตามแบบของเทศบาล
-กอสรางถนน คสล. ขนาด
กวาง ๓.๐๐ ม. ยาว ๕๐๐
ม. พรอมวางทอลอด
เหลี่ยม ขนาด ๒,๑๐ x
๒.๑๐ ม. ยาว ๖๑ เมตร
จํานวน ๑ จุด บริเวณสาย
เลียบเหมืองแปน-บวกขุด
หมูที่ 8 บานมวง ตาม
แบบของเทศบาล
-กอสรางถนนลูกรัง บริเวณ
สวนนายถนอม ยอดทอง
หมูที่ 8 บานมวง พรอม
วางทอ คสล. ขนาด ๖๐
ม. ยาว 100 ม. ตาม
แบบของเทศบาล
-ปรับปรุงผิวจราจร บริเวณ
ซอย 3 หมูที่ 1 บานบอ
โจง ขนาดกวาง ๓.๐๐๔.๐๐ ม. ยาว ๔๐๐ ม.
ตามแบบของเทศบาล

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
-

งบประมาณ
2563
(บาท)
-

-

-

-

๙๐๐,๐๐๐

-

1 สาย

-การคมนาคมของ
ประชาชนมีความ
สะดวกเพิม่ ขึ้น

กองชาง

-

-

-

๓๐๐,๐๐๐

-

1 สาย

-การคมนาคมของ
ประชาชนมีความ
สะดวกเพิม่ ขึ้น

กองชาง

-

-

-

๔๙๐,๐๐๐

1 สาย

-การคมนาคมของ
ประชาชนมีความ
สะดวกเพิม่ ขึ้น

กองชาง

2564
(บาท)
560,000

2565
(บาท)
-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)
1 สาย

หนวยงาน
ผลที่คาดวาจะ
รับผิด
ไดรับ
ชอบหลัก
-การคมนาคมของ กองชาง
ประชาชนมีความ
สะดวกเพิม่ ขึ้น

๕๙

ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค

6๑ โครงการปรับปรุงผิวจาจร
แอสฟลทติก ซอย 2-3
บานถ้ํา

-เพื่อใหการคมนาคมมี
ความสะดวก รวดเร็ว
และลดการเกิด
อุบัติเหตุ

6๒ โครงการกอสรางถนน คสล.
ซอยวัดหวยสา บานหนอง
หนามใต

-เพื่อใหการคมนาคมมี
ความสะดวก รวดเร็ว
และลดการเกิด
อุบัติเหตุ

๖๓ โครงการปรับปรุงผิวจราจร
ซอยสันทรายพัฒนา บาน
บูชา

-เพื่อใหการคมนาคมมี
ความสะดวก รวดเร็ว

64 โครงการปรับปรุงผิวจราจร
ถนนภายในหมูบาน
บานแปน

-เพื่อใหการคมนาคมมี
ความสะดวก รวดเร็ว
และลดการเกิด
อุบัติเหตุ

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
-ปรับปรุงผิวจาจรแอสฟลท
ติก ซอย 2-3 บานถ้ํา หมู
ที่ 3 บานหนองหนาม
ขนาดกวาง ๓.๐๐ ม. ยาว
๒๐๐ ม.ตามแบบของ
เทศบาล
-กอสรางถนน คสล.ซอยวัด
หวยสา บานหนองหนาม
ใต หมูที่ 3 บานหนอง
หนาม ขนาดกวาง๓.๐๐
ม. ยาว ๔๐๐ ม. ตามแบบ
ของเทศบาล
-ปรับปรุงผิวจราจร ซอย
สันทรายพัฒนา หมูที่ 5
บานบูชา ขนาดกวาง.
3.00 ม. ยาว 250 ม.
ตามแบบแปลนแผนผัง
ของเทศบาล
-ปรับปรุงผิวจาจรซอยหลัง
โบสถ/ซอยสนามกีฬา/ซอย
หลังโรงเรียนบานแปน
(เดิม)/ซอยหลังตลาดเชา
บานแปนและถนนสาย
บานแปน-เหมืองจี้ หมูที่
6 บานแปน ตามแบบ
ของเทศบาล

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
-

งบประมาณ
2563
(บาท)
-

-

-

-

๕๐๐,๐๐๐

-

1 สาย

-การคมนาคมของ
ประชาชนมีความ
สะดวกเพิม่ ขึ้น

กองชาง

-

-

-

-

420,000

1 สาย

-การคมนาคมของ
ประชาชนมีความ
สะดวกเพิม่ ขึ้น

กองชาง

-

-

-

-

500,000

1 สาย

-การคมนาคมของ
ประชาชน มี
ความสะดวก
ปลอดภัย

กองชาง

2564
(บาท)
๕๐๐,๐๐๐

2565
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)
1 สาย

หนวยงาน
ผลที่คาดวาจะ
รับผิด
ไดรับ
ชอบหลัก
-การคมนาคมของ กองชาง
ประชาชนมีความ
สะดวกเพิม่ ขึ้น

๖๐

ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค

65 โครงการกอสรางถนน คสล.
สายบานนายทวี-บานนาย
บุญรักษ บานมวง

-เพื่อใหการคมนาคมมี
ความสะดวก รวดเร็ว
และลดการเกิด
อุบัติเหตุ

66 โครงการกอสรางถนน คสล.
สายสันกอเก็ต บานบอโจง

-เพื่อใหการคมนาคมมี
ความสะดวก รวดเร็ว
และลดการเกิด
อุบัติเหตุ

67 โครงการขยายถนนบริเวณ
ปากทางเขาบานขวาง-บาน
นางสาวนงเยาว บานบอโจง

-เพื่อใหการคมนาคมมี
ความสะดวก รวดเร็ว
และลดการเกิด
อุบัติเหตุ

68 โครงการปรับปรุงผิวจราจร
แบบเสริมผิวแอสฟลทติก
คอนกรีต (Overlay) ถนน
สายหลัก บานบอโจง

-เพื่อใหการคมนาคมมี
ความสะดวก รวดเร็ว
และลดการเกิด
อุบัติเหตุ

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
-กอสรางถนน คสล. สาย
บานนายทวี-บานนายบุญ
รักษ หมูที่ 8 บานมวง
ขนาดกวาง ๓.๐๐.ม. ยาว
๒๖๐ ม. ตามแบบของ
เทศบาล
-กอสรางถนน คสล. สาย
สันกอเก็ต หมูที่ 1 บาน
บอโจง ขนาดกวาง ๓.๐๐ ม.
หนา ๐.๑๕ ม.ยาว ๑,๐๐๐ ม.
ตามแบบของเทศบาล
-ขยายถนนบริเวณปาก
ทางเขาบานขวาง-บาน
นางสาวนงเยาว หมูที่ 1
บานบอโจง ขนาดกวาง
ขางละ ๑.๐๐ ม. ยาว
๓๐๐ ม. ตามแบบของ
เทศบาล
-ปรับปรุงผิวจราจรแบบ
เสริมผิวแอสฟลทติกคอน
กรีต(Overlay) ถนนสาย
หลักบานบอโจง หมูที่ 1
บานบอโจง ขนาดกวาง
๓.๐๐-๔.๐๐ ม. หนา
๐.๐๕ ม. ยาว ๑,๐๐๐ ม.
ตามแบบของเทศบาล

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
-

งบประมาณ
2563
(บาท)
-

-

-

-

-

๑,๖๕๐,๐๐๐

1 สาย

-การคมนาคม
ของประชาชน
มีความสะดวก
ปลอดภัย

กองชาง

-

-

-

-

๓๐๐,๐๐๐

1 สาย

-การคมนาคม
ของประชาชน
มีความสะดวก
ปลอดภัย

กองชาง

-

-

-

-

๕๐๐,๐๐๐

1 สาย

-การคมนาคม
ของ
ประชาชนมี
ความสะดวก
เพิ่มขึ้น

กองชาง

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
๔๕๐,๐๐๐

ตัวชี้วัด
(KPI)
1 สาย

ผลที่คาดวาจะ
ไดรับ
-การคมนาคม
ของประชาชน
มีความสะดวก
ปลอดภัย

หนวยงาน
รับผิด
ชอบหลัก
กองชาง

๖๑

ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
-

งบประมาณ
2563
(บาท)
-

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
๔๔๐,๐๐๐

ตัวชี้วัด
(KPI)

69 โครงการกอสรางถนน คสล.
ซอยขางสนามกีฬาเทศบาล
ตําบลบานแปน

-เพื่อใหการคมนาคมมี
ความสะดวก รวดเร็ว
และลดการเกิด
อุบัติเหตุ

-กอสรางถนน คสล.ซอย
ขางสนามกีฬาเทศบาล
ตําบลบานแปน หมูที่ 2
บานขวาง ขนาดกวาง
๔.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.
ยาว ๒๐๐ ม.ตามแบบ
ของเทศบาล

70 โครงการกอสรางถนน คสล.
บานรองอุย

-เพื่อใหการคมนาคมมี
ความสะดวก รวดเร็ว
และลดการเกิด
อุบัติเหตุ

-กอสรางถนน คสล.บาน
รองอุย หมูที่ 2 บาน
ขวาง ขนาดกวาง ๓.๐๐
ม. ยาว ๒๐๐ ม.ตามแบบ
ของเทศบาล

-

-

-

-

๓๓๐,๐๐๐

1 สาย

-การคมนาคมของ
ประชาชนมีความ
สะดวกเพิม่ ขึ้น

กองชาง

71 โครงการปรับปรุงผิวจราจร
ซอย 5 บานรั้ว-ทุง

-เพื่อใหการคมนาคมมี
ความสะดวก รวดเร็ว
และลดการเกิด
อุบัติเหตุ

-ปรับปรุงผิวจราจร ซอย 5
หมูที่ 8 บานรั้ว-ทุง
ขนาดกวาง ๔.๐๐ ม.
หนา ๐.๐๕ ม.ยาว ๓๐๐
ม.ตามแบบของเทศบาล

-

-

-

-

๔๒๐,๐๐๐

1 สาย

-การคมนาคมของ
ประชาชนมีความ
สะดวกเพิม่ ขึ้น

กองชาง

-ขยายผิวจราจร ซอยหลัง
วัด-ถนนประชารัฐพัฒโน
หมูที่ 8 บานรั้ว-ทุง
ขนาดกวาง ๑.๐๐ ม.
ยาว ๕๐๐ ม. ตามแบบ
ของเทศบาล

-

-

-

-

๔๒๐,๐๐๐

1 สาย

-การคมนาคมของ
ประชาชนมีความ
สะดวกเพิม่ ขึ้น

กองชาง

72 โครงการขยายผิวจราจร ซอย -เพื่อใหการคมนาคมมี
หลังวัด-ถนนประชารัฐพัฒโน ความสะดวก รวดเร็ว
บานรั้ว-ทุง
และลดการเกิด
อุบัติเหตุ

1 สาย

หนวยงาน
ผลที่คาดวาจะ
รับผิด
ไดรับ
ชอบหลัก
-การคมนาคมของ กองชาง
ประชาชนมีความ
สะดวกเพิม่ ขึ้น

๖๒

ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

การสรางปรับปรุงระบบ
ระบายน้ํา

2561
(บาท)

2562
(บาท)

งบประมาณ
2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะ
ไดรับ

หนวยงาน
รับผิด
ชอบหลัก

73 โครงการกอสรางรางระบาย
น้ําภายในหมูบานหนองเตา

-เพื่อไมใหเกิดน้ําทวม
ขัง ในฤดูฝนและ
เพื่อใหการระบายน้ํา
มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น

-กอสรางรางระบายน้ํา
100,000
ขนาดกวาง 0.50 ม. ลึก
0.3-0.50 ม. ยาว 50 ม.
ตามแบบของเทศบาล

-

-

-

-

1 แหง

-การระบายน้ํามี
ประสิทธิภาพ
เพิ่มขึ้น

กองชาง

74 โครงการวางทอระบายน้ํา
ภายในหมูบานมวง

-เพื่อไมใหเกิดน้ําทวม
ขัง ในฤดูฝนและ
เพื่อใหการระบายน้ํา
มีประสิทธิภาพ
เพิ่มขึ้น
-เพื่อใหการระบายน้ํา
มีประสิทธิภาพ
เพิ่มขึ้น

-วางทอระบายน้ํา คสล.
ดวยทอ Ø0.40 ม. ยาว
ประมาณ 1,000 ม. ตาม
แบบของเทศบาล

400,000

-

-

-

-

1 แหง

-การระบายน้ํามี
ประสิทธิภาพ
เพิ่มขึ้น

กองชาง

-วางทอ คสล. ขนาด Ø
0.80 ม. ความยาว 180
ม. พรอมบอพักจํานวน
18 บอ หรือกอสรางราง
ระบายน้ําขนาดกวาง
0.50 ม. ลึก 0.300.50 ม. ยาว 350 ม.
ตามแบบของเทศบาล

700,000

-

-

-

-

1 แหง

-การระบายน้ํามี
ประสิทธิภาพ
เพิ่มขึ้น

กองชาง

-กอสรางรางระบายน้ํา
ขนาดกวาง 0.50 ม. ลึก
0.30-0.50 ม.ยาว
ประมาณ 250 ม.

625,000

-

-

-

-

1 แหง

-การระบายน้ํามี
ประสิทธิภาพ
เพิ่มขึ้น

กองชาง

75 โครงการวางทอ คสล.หรือ
กอสรางระบายน้ํา ภายใน
หมูบาน บานบอโจง

76 โครงการกอสรางรางระบาย -เพื่อไมใหเกิดน้ําทวม
น้ําภายในหมูบานหนอง
ขัง ในฤดูฝนและ
หนาม จากโรงหนังสือพิมพ- เพื่อใหการระบายน้ํามี
หนาวัดหนองหนาม
ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น

๖๓

2561
(บาท)
300,000

2562
(บาท)
-

งบประมาณ
2563
(บาท)
-

-วางทอ คสล.ขนาด Ø

450,000

-

-

-

-

วางทอระบายน้ํา คสล.
(มอก.ชั้น 3) ลําเหมือง
ขางบานนายสําราญ
นันทะปาลียอง บานมวง
หมูที่ 8 ต. บานแปน อ.
เมือง จ.ลําพูน ทอคสล.
(มอก.ชั้น 3) ขนาด Ø
0.80 ม. พรอมบอพัก
คสล.ขนาด 1.24 x 1.24 ม.
จํานวน 15 บอ ยาว
รวม 138.60 ม. ตาม
แบบแปลนแผนผังของ
เทศบาลตําบลบานแปน

410,000

-

-

-

-

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

77 โครงการวางทอระบายน้ํา
ภายในหมู บานหนองเตา

-เพื่อไมใหเกิดน้ําทวม
ขัง ในฤดูฝนและ
เพื่อใหการระบายน้ํา
มีประสิทธิภาพ
เพิ่มขึ้น

-วางทอระบายน้ําขนาด
กวาง 0.50 ม. ลึก
0.30-0.50 ม. ยาว
ประมาณ 150 ม. ตาม
แบบของเทศบาล

78 โครงการวางทอระบายน้ํา
ภายในหมู บานรั้ว-ทุง

-เพื่อไมใหเกิดน้ําทวม
ขังในฤดูฝนและเพื่อ
ใหการระบายน้ํามี
ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น

ที่

โครงการ/กิจกรรม

79 โครงการวางทอระบายน้ํา
- เพื่อใหการระบายน้ํา
คสล. (มอก.ชั้น 3) ลําเหมือง มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
ขางบานนายสําราญ นันทะ และน้าํ ทวมขังลดลง
ปาลียอง บานมวง หมูที่ 8

0.80 ม. พรอมบอพัก
จํานวน 15 บอ ความยาว
150 ม. ตามแบบเทศบาล

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)
1 แหง

1 แหง

ผลที่คาดวาจะ
ไดรับ
-การระบายน้ํามี
ประสิทธิภาพ
เพิ่มขึ้น

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองชาง

-การระบายน้ํามี
ประสิทธิภาพ
เพิ่มขึ้น

กองชาง

น้ําทวมขังลดลง
- การ
ระบายน้ํา สามารถระบาย
มีประสิทธิ น้าํ ไดรวดเร็วขึ้น
ภาพมากขึ้น
- การทวม
ขังของน้ํา
ลดลงรอย
ละ 80

กองชาง

๖๔

ที่

โครงการ/กิจกรรม

80 โครงการกอสรางรางระบาย
น้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก
บริเวณหนาบานนางอนัญญา
หมื่นสิทธิโรจน และบริเวณ
ซอย 1 หมู 8 บานมวง

วัตถุประสงค
เพื่อใหการระบายน้ํามี
ประสิทธภาพ และลด
ปญหาน้ําทวมขัง
ในชวงฤดูฝนและฤดู
น้ําหลาก

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

กอสรางรางระบายน้ํา
คอนกรีตเสริมเหล็ก
บริเวณหนาบานนาง
อนัญญา หมื่นสิทธิโรจน
และบริเวณซอย 1 บาน
มวง ขนาดปากรางกวาง
ไมนอยกวา 0.30 ม. ยาว
รวมไมนอ ยกวา 203 ม.
ลึกไมนอยกวา 0.300.50 ม. ตามแบบแปลน
แผนผังของเทศบาลตําบล
บานแปน
81 โครงการกอสรางราง
เพื่อใหการระบายน้ํามี กอสรางรางระบาย น้ํา
ระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก ประสิทธภาพ และลด คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย
ซอย 1 หมู 2 บานขวาง
ปญหาน้ําทวมขัง
1 หมู 2 บานขวาง ขนาด
ในชวงฤดูฝนและฤดู ปากรางกวางไมนอยกวา
น้ําหลาก
0.30 ม. ยาวรวมไมนอย
กวา 134 ม. สูงไมนอย
กวา 0.30 ม. ตามแบบ
แปลนแผนผังของเทศบาล
ตําบลบานแปน

2561
(บาท)
-

-

งบประมาณ
2562
2563
(บาท)
(บาท)
500,000
-

327,000

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

ผลที่คาดวาจะ
ไดรับ
ราง
การระบายน้ํามี
ระบายน้ํา ประสิทธิภาพ
1 แหง เพิ่มขึ้น ปญหาที่
เกิดจากน้ําทวม
ขังลดลง

-

-

ราง
การระบายน้ํามี
ระบายน้ํา ประสิทธิภาพ
1 แหง เพิ่มขึ้น ปญหาที่
เกิดจากน้ําทวม
ขังลดลง

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองชาง

กองชาง

๖๕

ที่

โครงการ/กิจกรรม

82 โครงการกอสรางรางระบาย
น้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย
ขางวัดบานแปน หมู 6
บานแปน

83 โครงการกอสรางรางระบาย
น้ํา คสล. ซอยเทศบาลตําบล
บานแปน 1 หมู 3
บานหนองเตา

84 โครงการกอสรางรางระบาย
น้ํา ซอย 1
(บานลอง) หมู 3
บานหนองเตา

วัตถุประสงค
เพื่อใหการระบายน้ํามี
ประสิทธภาพ และลด
ปญหาน้ําทวมขัง
ในชวงฤดูฝนและฤดู
น้ําหลาก

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

กอสรางรางระบายน้ํา
คสล. ซอยขางวัดบาน
แปน ขนาดปากรางกวาง
ไมนอยกวา 0.30 ม. ยาว
รวมไมนอยกวา 98 ม. ลึก
ไมนอยกวา 0.30-0.50 ม.
ตามแบบแปลนแผนผัง
ของเทศบาลตําบลบานแปน
เพื่อใหการระบายน้ํามี กอสรางรางระบายน้ํา
ประสิทธภาพ และลด คสล. ซอยเทศบาลตําบล
ปญหาน้ําทวมขัง
บานแปน 1 หมู 3 บาน
ในชวงฤดูฝนและฤดู หนองเตา ขนาดปากราง
น้ําหลาก
ไมนอยกวา 0.30 ม. ยาว
รวมไมนอยกวา 121 ม.
ลึกไมนอยกวา 0.70 ม.
ตามแบบแปลนแผนผัง
ของเทศบาลตําบลบานแปน
เพื่อใหการระบายน้ํามี กอสรางรางระบายน้ํา
ประสิทธภาพ และลด ซอย 1 (บานลอง) หมู 3
ปญหาน้ําทวมขัง
บานหนองเตาขนาดกวาง
ในชวงฤดูฝนและฤดู ไมนอยกวา 0.30 ม. ยาว
น้ําหลาก
44 ม. ลึกไมนอยกวา
0.30 ม. ตามแบบแปลน
แผน ผังของเทศบาลตําบล
บานแปน

2561
(บาท)
-

งบประมาณ
2562
2563
(บาท)
(บาท)
221,000
-

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)
รางระบาย
น้ํา
1 แหง

ผลที่คาดวาจะ
ไดรับ
การระบายน้ํามี
ประสิทธิภาพ
เพิ่มขึ้น ปญหาที่
เกิดจากน้ําทวม
ขังลดลง

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองชาง

-

346,000

-

-

-

รางระบาย
น้ํา
1 แหง

การระบายน้ํามี
ประสิทธิภาพ
เพิ่มขึ้น ปญหาที่
เกิดจากน้ําทวม
ขังลดลง

กองชาง

-

92,000

-

-

-

รางระบาย
น้ํา
1 แหง

การระบายน้ํามี
ประสิทธิภาพ
เพิ่มขึ้น ปญหาที่
เกิดจากน้ําทวม
ขังลดลง

กองชาง

๖๖

ที่

โครงการ/กิจกรรม

85 โครงการกอสรางรางระบาย
น้ําภายในหมูบานรั้ว-ทุง

86 โครงการวางทอระบายน้ํา
คสล.บานลุงชายสิน บาน
บอโจง

วัตถุประสงค
-เพื่อไมใหเกิดน้ําทวม
ขัง ในฤดูฝนและ
เพื่อใหการระบายน้ํา
มีประสิทธิภาพ
เพิ่มขึ้น
-เพื่อใหการระบายน้ํา
มีประสิทธิภาพ
เพิ่มขึ้น

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
-กอสรางรางระบายน้ํา
ขนาดกวาง 0.05 ม. ลึก
0.30-0.50 ม.ยาว
ประมาณ 1,000 ม.

2561
(บาท)
-

งบประมาณ
2562
2563
(บาท)
(บาท)
2,500,000
-

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)
1 แหง

ผลที่คาดวาจะ
ไดรับ
-การระบายน้ํามี
ประสิทธิภาพ
เพิ่มขึ้น

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองชาง

-วางทอ คสล.ขนาด
Ø0.40 ม. ยาวประมาณ
80 ม. ตามแบบของ
เทศบาล

-

400,000

-

-

-

1 แหง

-การระบายน้ํามี
ประสิทธิภาพ
เพิ่มขึ้น

กองชาง

87 โครงการกอสรางรางระบายน้ํา -เพื่อใหการระบายน้ํา
บานขวาง
มีประสิทธิภาพ
เพิ่มขึ้น

-ขุดลอกรางระบายน้ํา
กวาง 0.50 ม. ลึก
0.30-0.50 ม. ยาว
250 ม.

-

500,000

-

-

-

1 แหง

-การระบายน้ํามี
ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น

กองชาง

88 โครงการกอสรางรางระบาย
น้ํา คสล. ซอย 1 (บานถ้ํา)
หนองหนาม

กอสรางรางระบายน้ํา
คสล. ซอย 1 (บานถ้ํา)
หมู 3 บานหนองหนาม
ขนาดกวาง 0.30 ม. ยาว
187 ม. ลึกไมนอยกวา
0.30 ม. ตามแบบแปลน
แผนผังของเทศบาลตําบล
บานแปน

-

401,000

-

-

-

รางระบาย
น้ํา
1 สาย

การระบายน้ํามี
ประสิทธิภาพ
เพิ่มขึ้น ปญหาที่
เกิดจากน้ําทวม
ขังลดลง

กองชาง

-เพื่อใหการระบายน้ํา
มีประสิทธภาพ และ
ลดปญหาน้ําทวมขัง
ในชวงฤดูฝนและฤดู
น้ําหลาก

๖๗

ที่

โครงการ/กิจกรรม

89 โครงการวางทอระบายน้ํา ซอย
หลังวัดบานรั้ว-ทุง (เชื่อม
ของเดิม)

วัตถุประสงค
เพื่อใหการระบายน้ํามี
ประสิทธภาพ และลด
ปญหาน้ําทวมขัง
ในชวงฤดูฝนและฤดู
น้ําหลาก

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

วางทอระบายน้ํา ซอย
หลังวัดบานรั้ว-ทุง (เชื่อม
ของเดิม)หมู 8 ต.หนอง
หนาม อ.เมือง ทอ คสล.
ø 0.60 ม. (มอก.ชั้น 3)
จํานวน 64 ทอน ความยาว
69 ม. พรอมบอพัก ขนาด
1x1 ม. จํานวน 5 บอ
ตามแบบแปลน แผนผัง
ของเทศบาลตําบลบานแปน
90 โครงการกอสรางรางระบายน้ํา -เพื่อไมใหเกิดน้าํ ทวมขัง -กอสรางรางระบายน้ํา
บานนายอานนท
ในฤดูฝนและเพื่อให บานนายอานนท หมู 1
บานบอโจง กวาง ๐.๓๐ ม.
การระบายน้ํามี
ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น ลึก ๐.๓๐-๐.๖๐ ม. ยาว
๒๕๐ ม. ตามแบบของ
เทศบาล
91 โครงการวางทอระบายน้ํา
- เพื่อแกไขปญหาน้ํา วางทอระบายน้ําคอนกรีต
คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยขาง ทวมขังและเพิ่ม
เสริมเหล็ก ซอยขางวัดบาน
วัดบานแปน
ประสิทธิภาพในการ แปน หมูที่ 6 ต.บานแปน
ระบายน้ํา
โดยวางทอคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดเสนผาศูนย
- เพื่อบรรเทาความ
กลาง 0.30 ม. (ชั้น 3)
เดือดรอนของ
รวม 97 ม. พรอมบอ
ประชาชนและผูใช
สําเร็จรูปขนาด 0.65 x
ถนนในการสัญจร
0.75 ม. จํานวน 9บอพัก
ตามแบบแปลนแผนผัง
ของเทศบาลตําบลบานแปน

2561
(บาท)
-

งบประมาณ
2562
2563
(บาท)
(บาท)
171,000
-

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)
วางทอ
ระบายน้ํา
1 แหง

ผลที่คาดวาจะ
ไดรับ
การระบายน้ํามี
ประสิทธิภาพ
เพิ่มขึ้น ปญหาที่
เกิดจากน้ําทวม
ขังลดลง

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองชาง

-

-

๕๕๐,๐๐๐

-

-

1 แหง

-การระบายน้ํามี
ประสิทธิภาพ
เพิ่มขึ้น

กองชาง

-

-

136,000

-

-

1 แหง

-การระบายน้ํามี
ประสิทธิภาพ
เพิ่มขึ้น

กองชาง

๖๘

ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

92 โครงการวางทอระบายน้ํา
คสล. พรอมบอพัก ซอย
สนามกีฬาบานแปน

- เพื่อแกไขปญหาน้ํา
ทวมขังและเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการ
ระบายน้ํา
- เพื่อบรรเทาความ
เดือดรอนของ
ประชาชนและผูใช
ถนนในการสัญจร

-วางทอระบายน้ํา คสล.
พรอมบอพัก ซอยสนาม
กีฬา บานแปน หมูที่ 6
ต.บานแปน โดยใชทอ
คสล.ขนาดเสนผาศูนย
กลาง 0.40 ม. (มอก.
ชั้น 3) จํานวน 249
ทอน ความยาว 276 ม.
พรอมบอพักขนาด 0.6 x
0.6 ม. จํานวน 27 บอ
ตามแบบแปลนแผนผัง
ของเทศบาลตําบลบาน
แปน

93 โครงการวางทอ คสล.
บริเวณบานผูชวยสม –
สุพจนซาลาเปา บานเสง

-เพื่อใหการระบายน้ํา
มีประสิทธิภาพ และ
ลดปญหาน้ําทวมขัง
ในชวงฤดูฝนและฤดู
น้ําหลาก

-วางทอ คสล. บริเวณ
บานผูชวยสม –สุพจน
ซาลาเปา ทอขนาด 0.80
ม. จํานวน 207 ทอน
พรอม บอพักขนาด
1x1 ม. จํานวน 24 บอ
ยาวรวม 232 ม. ตาม
แบบแปลนแผนผังของ
เทศบาล ตําบลบานแปน

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
-

-

-

งบประมาณ
2563
(บาท)
500,000

700,000

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)
1 แหง

รางระบาย
น้ํา
1 สาย

ผลที่คาดวาจะ
ไดรับ
-การระบายน้ํามี
ประสิทธิภาพ
เพิ่มขึ้น

การระบายน้ํามี
ประสิทธิภาพ
เพิ่มขึ้น ปญหาที่
เกิดจากน้ําทวม
ขังลดลง

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองชาง

กองชาง

๖๙

ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค

94 โครงการกอสรางรางระบายน้ํา เพื่อใหการระบายน้ํามี
คสล. ซอย 3 บานบอโจง
ประสิทธิภาพ และลด
ปญหาน้ําทวมขัง
ในชวงฤดูฝนและฤดู
น้ําหลาก

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

กอสรางรางระบายน้ํา คสล.
ซอย 3 หมู 1 บานบอโจง
ต.หนองหนาม ขนาด
ปากรางกวาง 0.30 ม. ลึก
โดยเฉลี่ย 0.30-0.40 ม.
ยาว 249 ม. ตามแบบ
แปลนแผนผังของเทศบาล
ตําบลบานแปน
95 โครงการกอสรางรางระบายน้ํา เพื่อใหการระบายน้ํามี กอสรางรางระบายน้ํา ซอย
ซอย 1 บานรั้ว-ทุง
ประสิทธิภาพ และลด 1 บานรั้ว-ทุงหมู 8 ต.
ปญหาน้ําทวมขัง
หนองหนาม อ.เมือง
ในชวงฤดูฝนและฤดู ขนาดปากรางกวาง 0.30
น้ําหลาก
ม. ลึกโดยเฉลี่ย 0.300.40 ม. ยาว 300 ม. ตาม
แบบแปลน แผนผังของ
เทศบาล ตําบลบานแปน
96 โครงการขุดลอกรางระบายน้ํา -เพื่อใหการระบายน้ํา -ขุดลอกรางระบายน้ํา
บานเสง
มีประสิทธิภาพ
ภายในหมูบาน บานเสง
เพิ่มขึ้น
บานขวาง กวาง 0.50
ยาว 2,000 ม.
97 โครงการวางทอ คสล. สาย
-เพื่อไมใหเกิดน้าํ ทวมขัง -วางทอ คสล. สายตะวัน
ตะวันออก บานเสง
ในฤดูฝนและเพื่อให ออก หมู 7 บานเสง
การระบายน้ํามี
ขนาด 0.60 ม. พรอม
ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น บอพัก ยาว 1,000 ม.
ตามแบบของเทศบาล

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
-

งบประมาณ
2563
(บาท)
550,000

-

-

660,000

-

-

-

-

-

100,000

-

1 แหง

-การระบายน้ํามี
ประสิทธิภาพ
เพิ่มขึ้น

กองชาง

-

-

-

1,300,000

-

1 แหง

-การระบายน้ํามี
ประสิทธิภาพ
เพิ่มขึ้น

กองชาง

ตัวชี้วัด
(KPI)

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

ผลที่คาดวาจะ
ไดรับ
รางระบาย การระบายน้ํามี
น้ํา
ประสิทธิภาพ
1 แหง เพิ่มขึ้น ปญหาที่
เกิดจากน้ําทวม
ขังลดลง

รางระบาย การระบายน้ํามี
น้ํา
ประสิทธิภาพ
1 แหง เพิ่มขึ้น ปญหาที่
เกิดจากน้ําทวม
ขังลดลง

หนวยงาน
รับผิด
ชอบหลัก
กองชาง

กองชาง

๗๐

ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค

98 โครงการกอสรางรางระบายน้ํา -เพื่อไมใหเกิดน้าํ ทวมขัง
ซอย 9 บานหนองเตา
ในฤดูฝนและเพื่อให
การระบายน้ํามี
ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
99 โครงการกอสรางรางระบายน้ํา
ซอยแสวงหินออน บานหนอง
เตา

100 โครงการกอสรางรางระบายน้ํา
บริเวณบานนายสมจิตร-บาน
นายอํานวย บานมวง

101 โครงการกอสรางรางระบายน้ํา
บริเวณหนาบานนายปรีชา
ซอย 10 บานบอโจง

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

กอสรางรางระบายน้ํา
ซอย 9 บานหนองเตา
หมูที่ 3 ขนาดกวาง
030 ม. ลึก 0.30-0.50
ม. ยาว 151 ม.ตามแบบ
ของเทศบาล
-เพื่อไมใหเกิดน้าํ ทวมขัง กอสรางรางระบายน้ํา
ในฤดูฝนและเพื่อให ซอยแสวงหินออน
บานหนองเตา หมูที่ 3
การระบายน้ํามี
ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น ขนาดกวาง 0.30 ม. ลึก
0.30-0.50 ม.ยาว
105 ม. ตามแบบของ
เทศบาลตําบลบานแปน
-เพื่อไมใหเกิดน้าํ ทวมขัง -กอสรางรางระบายน้ํา
ในฤดูฝนและเพื่อให บริเวณบานนายสมจิตรบานนายอํานวย หมู 8
การระบายน้ํามี
ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น บานมวง กวาง ๐.๓๐
ม. ลึก ๐.๓๐-๐.๖๐ ยาว
๒๒๕ ม. ตามแบบของ
เทศบาล
-เพื่อไมใหเกิดน้าํ ทวมขัง -รางระบายน้ํา บริเวณหนา
ในฤดูฝนและเพือ่ ให บานนายปรีชา ซอย 10
การระบายน้ํามี
หมู 1 บานบอโจง กวาง
ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น ๐.๓๐ ม. ลึก ๐.๓๐๐,๖๐ ม. ยาว ๑๐๐ ม.
ตามแบบของเทศบาล

งบประมาณ
2563
2564
(บาท)
(บาท)
340,000

2565
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะ
ไดรับ
-การระบายน้ํามี
ประสิทธิภาพ
เพิ่มขึ้น

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองชาง

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
-

-

-

-

232,000

-

1 แหง

-การระบายน้ํามี
ประสิทธิภาพ
เพิ่มขึ้น

กองชาง

-

-

-

๖๐๐,๐๐๐

-

1 แหง

-การระบายน้ํามี
ประสิทธิภาพ
เพิ่มขึ้น

กองชาง

-

-

-

๒๒๐,๐๐๐

-

1 แหง

-การระบายน้ํามี
ประสิทธิภาพ
เพิ่มขึ้น

กองชาง

1 แหง

๗๑

ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค

102 โครงการกอสรางรางระบายน้ํา -เพื่อไมใหเกิดน้าํ ทวมขัง
บริเวณ ซอย 12 บานโจง
ในฤดูฝนและเพื่อให
การระบายน้ํามี
ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

-รางระบายน้ํา บริเวณ
ซอย 12 หมู 1 บานบอ
โจง กวาง ๐.๓๐ ม. ลึก
๐.๓๐-๐,๖๐ ม. ยาว
๒๐๐ ม. ตามแบบของ
เทศบาล
103 โครงการกอสรางรางระบายน้ํา -เพื่อไมใหเกิดน้าํ ทวมขัง -กอสรางรางระบายน้ํา
บริเวณหลังโรงเรียนวัดบาน
บริเวณหลังโรงเรียนวัด
ในชวงฤดูฝนและ
ขวาง
เพื่อใหการระบายน้ํา บานขวาง หมู 2 บาน
ขวาง ขนาดกวาง ๓.๐๐
มีประสิทธิภาพ
ม. ลึก ๐.๓๐-๐.๖๐ ม.
เพิ่มขึ้น
หนา ๐.๑๕ ม.ยาว ๑๐๐
ม. ตามแบบของเทศบาล
104 โครงการกอสรางรางระบายน้ํา -เพื่อไมใหเกิดน้าํ ทวมขัง -กอสรางรางระบายน้ําซอย
7 หมู 2 บานขวาง
ซอย 7 บานขวาง
ในชวงฤดูฝนและ
เพื่อใหการระบายน้ํา ขนาดกวาง ๓.๐๐ ม. ลึก
๐.๓๐-๐.๖๐ ม.หนา
มีประสิทธิภาพ
๐.๑๕ ม.ยาว ๑๐๐ ม.
เพิ่มขึ้น
ตามแบบของเทศบาล
105 โครงการขุดลอกรางระบายน้ํา -เพื่อไมใหเกิดน้าํ ทวมขัง -ขุดลอกรางระบายน้ํา
ภายในหมูบาน บานขวาง
ในชวงฤดูฝนและ
ภายในหมูบาน หมู 2
เพื่อใหการระบายน้ํา บานขวาง ขนาดกวาง
มีประสิทธิภาพ
๓.๐๐ ม. ลึก ๐.๒๐ ม.
เพิ่มขึ้น
ยาว ๑,๐๐๐ ม.ตามแบบ
ของเทศบาล

งบประมาณ
2563
2564
(บาท)
(บาท)
๔๔๐,๐๐๐

2565
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะ
ไดรับ
-การระบายน้ํามี
ประสิทธิภาพ
เพิ่มขึ้น

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองชาง

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
-

-

-

-

๒๕๐,๐๐๐

-

1 แหง

-การระบายน้ํามี
ประสิทธิภาพ
เพิ่มขึ้น

กองชาง

-

-

-

๒๕๐,๐๐๐

-

1 แหง

-การระบายน้ํามี
ประสิทธิภาพ
เพิ่มขึ้น

กองชาง

-

-

-

๒๕๐,๐๐๐

-

1 แหง

-การระบายน้ํามี
ประสิทธิภาพ
เพิ่มขึ้น

กองชาง

1 แหง

๗๒

ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค

106 โครงการกอสรางรางระบายน้ํา -เพื่อไมใหเกิดน้าํ ทวมขัง
ซอยนายชุมพล ปญญาอุทัย
ในชวงฤดูฝนและ
เพื่อใหการระบายน้ํา
มีประสิทธิภาพ
เพิ่มขึ้น

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

-กอสรางรางระบายน้ํา
ซอยนายชุมพล ปญญาอุทัย
หมู 3 บานหนองหนาม
ขนาดกวาง ๓.๐๐ ม. ลึก
๐.๓๐-๐.๕๐ ม. ยาวรวม
๑๐๐ ม. ตามแบบของเทศบาล
107 โครงการกอสรางรางระบายน้ํา -เพื่อไมใหเกิดน้าํ ทวมขัง -กอสรางรางระบายน้ํา
ซอย 5 บานรั้ว-ทุง
ซอย 5 หมู 8 บานรั้ว-ทุง
ในชวงฤดูฝนและ
เพื่อใหการระบายน้ํา ขนาดกวาง 0.30 ม.
ลึก 0.30-0.๖0 ม. ยาว
มีประสิทธิภาพ
๔๐0 ม.ตามแบบของ
เพิ่มขึ้น
เทศบาลตําบลบานแปน
ตามแบบของเทศบาล
108 โครงการขุดลอกรางระบายน้ํา -เพื่อไมใหเกิดน้าํ ทวมขัง -ขุดลอกรางระบายน้ําซอย
ซอยหนาวัดบานรั้ว-ทุง
หนาวัดบานรั้ว-ทุง หมู 8
ในชวงฤดูฝนและ
เพื่อใหการระบายน้ํา บานบานรั้ว-ทุง ขนาด
ปากกวาง ๒.๐๐ ม. กน
มีประสิทธิภาพ
รางกวาง ๑.๐๐ ม. ลึก
เพิ่มขึ้น
๐.๕๐ ม. ยาว ๒๐๐ ม.
ตามแบบของเทศบาล
109 โครงการปรับปรุงขยายทอ
-เพื่อไมใหเกิดน้าํ ทวมขัง -ปรับปรุงขยายทอระบาย
ระบายน้ํา ซอย 8 /บานปา
ในฤดูฝนและเพื่อให น้ํา ซอย 8 /บานปาจันทร
หมูที่ 3 บานหนองเตา
จันทร บานหนองเตา
การระบายน้ํามี
ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น ขนาดกวาง 0.30 ม. ลึก
0.30-0.50 ม. ยาว 50 ม.
ตามแบบของเทศบาล

งบประมาณ
2563
2564
(บาท)
(บาท)
๒๒๐,๐๐๐

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

800,000

-

2565
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)
1 แหง

ผลที่คาดวาจะ
ไดรับ
-การระบายน้ํามี
ประสิทธิภาพ
เพิ่มขึ้น

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองชาง

-

1 แหง

-การระบายน้ํามี
ประสิทธิภาพ
เพิ่มขึ้น

กองชาง

๑๐๐,๐๐๐

1 แหง

-การระบายน้ํามี
ประสิทธิภาพ
เพิ่มขึ้น

กองชาง

110,000

1 แหง

-การระบายน้ํามี
ประสิทธิ ภาพ
เพิ่มขึ้น

กองชาง

๗๓

ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค

110 โครงการกอสรางรางระบายน้ํา -เพื่อไมใหเกิดน้าํ ทวมขัง
บานนายออด-บานปาจันทร
ในฤดูฝนและเพื่อให
การระบายน้ํามี
บานหนองเตา
ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

-กอสรางรางระบายน้ํา
บานนายออด-บานปา
จันทร หมูที่ 3 บาน
หนองเตา ขนาดกวาง
0.30 ม. ลึก 0.300.50 ม. ยาว 103 ม.
ตามแบบของเทศบาล
ตําบลบานแปน
111 โครงการวางทอ คสล. บริเวณ -เพื่อไมใหเกิดน้าํ ทวมขัง วางทอ คสล. บริเวณถนน
ถนนสันทรายพัฒนา (ตอจาก ในฤดูฝนและเพื่อให สันทรายพัฒนา (ตอจาก
เดิม)
การระบายน้ํามี
เดิม) หมู 5 บานบูชา ทอ
ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น คสล.ขนาด 0.60 ม. ยาว
1,000 ม. ตามแบบของ
เทศบาลตําบลบานแปน
112 โครงการกอสรางรางระบายน้ํา -เพื่อไมใหเกิดน้าํ ทวมขัง โครงการกอสรางระบายน้ํา
บริเวณลําเหมืองหลังรานทอง- ในฤดูฝนและเพื่อให บริเวณลําเหมืองหลังราน
การระบายน้ํามี
สันหวาย บานแปน
ทอง-สันหวาย หมู 6
ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น บานแปน ขนาดกวาง
0.30 ม. ยาว 500 ม.
ตามแบบของเทศบาล
ตําบลบานแปน

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
-

งบประมาณ
2563
(บาท)
-

-

-

-

-

1,800,000

1 แหง

-การระบายน้ํา
มีประสิทธิ
ภาพเพิ่มขึ้น

กองชาง

-

-

-

-

850,000

1 แหง

-การระบายน้ํา
มีประสิทธิ
ภาพเพิ่มขึ้น

กองชาง

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
230,000

ตัวชี้วัด
(KPI)
1 แหง

หนวยงาน
ผลที่คาดวา
รับผิด
จะไดรับ
ชอบหลัก
-การระบายน้ํา กองชาง
มีประสิทธิ
ภาพเพิ่มขึ้น

๗๔

ที่

โครงการ/กิจกรรม

113 โครงการวางทอ คสล. สาย
สุพจนซาลาเปา - ซอย 14

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

-วางทอ คสล. สายสุพจน
ซาลาเปา - ซอย 14
หมู 7 บานเสง ยาว
ประมาณ 100 ม. ตาม
แบบของเทศบาล
114 โครงการปรับปรุงระบบระบาย -เพื่อไมใหเกิดน้าํ ทวมขัง -กอสรางรางระบายน้ํา
น้ํา สายกลางบาน บานมวง
ในฤดูฝนและเพื่อให สายกลางบาน หมู 8
บานมวง ขนาดกวาง
การระบายน้ํามี
ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น ๐.๓๐ ม. ลึก ๐.๓๐-๐๖๐
ม. ยาว ๑,๐๐๐ ม. ตาม
แบบของเทศบาล
115 โครงการกอสรางรางระบายน้ํา -เพื่อไมใหเกิดน้าํ ทวมขัง -กอสรางรางระบายน้ําตัวยู
ตัวยู บริเวณบานนายอินสม
ในชวงฤดูฝนและ
บริเวณบานนายอินสม
เพื่อใหการระบายน้ํา กาแกว หมู 1 บานบอ
กาแกว
มีประสิทธิภาพ
โจง กวาง ๐.๓๐ ม. ลึก
เพิ่มขึ้น
๐.๓๐-๐,๖๐ ม. ยาว
๑๐๐ ม. ตามแบบของเทศบาล
การกอสรางสะพาน
ปรับปรุงสะพาน
116 โครงการขยายคอสะพาน
บริเวณเสื้อบาน บานรองอุย
หมูที่ 2 บานขวาง

-เพื่อไมใหเกิดน้าํ ทวมขัง
ในฤดูฝนและเพื่อให
การระบายน้ํามี
ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น

- เพื่อลดอุบัติเหตุที่
เกิดจากการใชถนน
- เพื่อบรรเทาความ
เดือดรอนของ
ประชาชนและผูใช
ถนนในการสัญจร

ขยายคอสะพานบริเวณ
เสื้อบาน บานรองอุย
ขนาดกวาง 4.00 ม. ยาว
1.50 ม. สูง 2.60 ม.
พรอมราวกันตก ตามแบบ
แปลนแผนผังของเทศบาล
ตําบลบานแปน

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
-

งบประมาณ
2563
(บาท)
-

-

-

-

-

๒,๐๐๐,๐๐๐

1 แหง

-การระบายน้ํา
มีประสิทธิ
ภาพเพิ่มขึ้น

กองชาง

-

-

-

-

๒๕๐,๐๐๐

1 แหง

-การระบายน้ํา
มีประสิทธิ
ภาพเพิ่มขึ้น

กองชาง

-

76,000

-

-

-

ขยายคอ
สะพาน 1
แหง

ประชาชนไดมี
การสัญจรที่
สะดวกและ
ปลอดภัย

กองชาง

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
450,000

ตัวชี้วัด
(KPI)
1 แหง

หนวยงาน
ผลที่คาดวา รับผิดชอบ
จะไดรับ
หลัก
-การระบายน้ํา กองชาง
มีประสิทธิ
ภาพเพิ่มขึ้น

๗๕

ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

การกอสรางทอลอดเหลี่ยม

2561
(บาท)

2562
(บาท)

งบประมาณ
2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)
-

117 โครงการกอสรางทอลอด
เหลี่ยมหนาบานนายจรูญ
เชื้อเย็น บานหนองหนาม

-เพื่อใหประชาชนมี
-กอสราง ทอลอดเหลี่ยม
การสัญจร ทีส่ ะดวก กวาง 1.50 ม. ยาว 2
รวดเร็ว
ม. ตามแบบของเทศบาล

30,000

-

-

-

118 โครงการกอสรางทอลอด
เหลี่ยม คสล. บริเวณหนา
บานนายจรูญ เชื้อเย็น บาน
หนองหนาม หมูที่ 3

กอสรางทอลอดเหลี่ยม
คสล. บริเวณหนาบาน
นายจรูญ เชื้อเย็น บาน
หนองหนาม หมูที่ 3 ต.
หนองหนาม อ.เมือง จ.
ลําพูน ขนาดกวาง 1.80
ม. ลึก 1.80 ม. ยาว 8.00
ม. ตามแบบมาตรฐาน
กรมทางหลวงฃนบท
-เพื่อใหประชาชนมี
-กอสรางทอลอดเหลี่ยม
การสัญจร ที่สะดวก บริเวณลําเหมืองปูจี๋ หมู
รวดเร็ว
8 บานมวง ขนาดกวาง
-เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ๒.๔๐ม. ลึก ๒.๑๐ ม.
ยาว ๑๕๐ ม. ตามแบบ
การระบายน้ํา ลด
การทวมขังของน้ํา
ของเทศบาล
-เพื่อใหประชาชนมี
-กอสรางทอลอดเหลี่ยม
การสัญจรทีส่ ะดวก
เหมืองคา หมู 3 บาน
รวดเร็ว
หนองหนาม ขนาด
-เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ๒.๑๐ x ๒.๑๐ ม. ยาว
การระบายน้ํา ลด
๒๐ม. ตามแบบของ
การทวมขังของน้ํา
เทศบาล

199,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

119 โครงการกอสรางทอลอด
เหลี่ยม บริเวณลําเหมืองปูจี๋

120 โครงการกอสรางทอลอด
เหลี่ยมเหมืองคา

-เพื่อใหเปนทาง
ระบายน้ํา
-เพื่อลดอุบัติเหตุที่เกิด
จากการใชถนน
-เพื่อบรรเทาความ
เดือดรอนของ
ประชาชนและผูใช
ถนนในการสัญจร

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะ
ไดรับ

-ประชาชนไดมี
การสัญจรที่
สะดวก และ
ปลอดภัย
-การ
-สามารถปองกัน
ระบายน้ํา น้ําทวม
มีประสิทธิ - ปญหาความ
ภาพเพิ่มขึ้น เดือดรอนของ
-อุบัติเหตุ ประชาชนในพื้น
จากการ ที่ไดรับการแกไข
และอุบัติ เหตุที่
สัญจร
ลดลงรอย เกิดจากการใช
ละ 80
เสนทางลดลง
๒,๕๐๐,๐๐๐ 1 แหง -ประชาชนไดมี
การสัญจรที่
สะดวก และ
ปลอดภัย
๓๐๐,๐๐๐

1 แหง

1 แหง

-ประชาชนไดมี
การสัญจรที่
สะดวก และ
ปลอดภัย

หนวยงาน
รับผิด
ชอบหลัก
กองชาง

กองชาง

กองชาง

กองชาง

๗๖

2561
(บาท)

2562
(บาท)

งบประมาณ
2563
(บาท)

ปรับปรุงเสียงตามสาย
หมูบาน หมู 8บานรั้วทุง ต.หนองหนาม

-

133,000

-

-

-

๑ แหง

122 โครงการขยายเขตไฟฟา 1 เพื่อใหประชาชนมีการ
เฟส 2 สาย พรอมสายดับ สัญจรที่ปลอดภัย
และโคมไฟกิ่ง ซอย 1 หมู สะดวก และรวดเร็ว
ที่ 8 บานรั้ว-ทุง

ขยายเขตไฟฟา 1 เฟส
2 สาย พรอมสายดับ
และโคมไฟกิ่ง ซอย 1
หมูที่ 8 บานรั้ว-ทุง
ระยะทาง ประมาณ
160 ม. ตามแบบ
แปลนแผนผังของ
เทศบาลตําบลบานแปน

-

100,000

-

-

123 โครงการขยายเขตไฟฟา 2 เพื่อใหประชาชนมีการ
เฟส 2 สาย ซอยหนา
สัญจรที่ปลอดภัย สะดวก
โบสถคริสต หมูที่ 6
และรวดเร็ว
บานแปน

- ขยายเขตไฟฟา ซอย
หนาโบสถคริสต หมูที่
6 บานแปน ตามแบบ
แปลนแผนผังของ
เทศบาลตําบลบานแปน

-

60,000

-

-

ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค

การปรับปรุงบํารุงรักษา
ไฟฟา/เครื่องขยายเสียง/
ระบบรักษาความ
ปลอดภัย
121 โครงการติดตั้งเสียงตาม
-เพื่อใหประชาชนไดรับ
ขอมูลขาวสารที่ถูกตอง
สายหมูบ าน บานรั้ว-ทุง
และทันตอเหตุการณ

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะ
ไดรับ

หนวยงาน
รับผิด
ชอบหลัก

กองชาง

-

1 สายทาง

-ประชาชนไดรบั
ขอมูลขาวสารที่
ถูกตองทันตอ
เหตุการณ
ประชาชนไดมีการ
สัญจรที่สะดวก
และปลอดภัย

-

1 สายทาง ประชาชนไดมีการ
สัญจรที่สะดวก
และปลอดภัย

กองชาง

กองชาง

๗๗

ที่

โครงการ/กิจกรรม

๑๒๔ โครงการติดตั้งเสียงตาม
สายหมูบ าน บานแปน

๑๒๕ โครงการติดตั้งไฟฟาแสง
สวางทางแยกบานบูชา

วัตถุประสงค
-เพื่อใหประชาชนใน
ชุมชนไดรบั ทราบขาวสาร
ที่ถูกตองและทันตอ
เหตุการณ
-เพื่อปองกันมิให
ประชาชนถูกหลอกลวง
จากผูไมประสงคดี
-เพื่อใหประชาชนมีแสง
สวางใชอยางเพียงพอ
ลดการเกิดอุบัตเิ หตุและ
อาชญากรรม

๑๒๖ โครงการขยายเขตไฟฟา
สายดับและโคมไฟกิ่ง
บริเวณซอยสันทราย
พัฒนา บานบูชา

-เพื่อใหประชาชนมีการ
สัญจรที่ปลอดภัย
สะดวก และรวดเร็ว

๑๒๗ โครงการขยายเขตไฟฟา
พรอมไฟกิ่ง บริเวณบอ
ขยะ- ทาเชียงทอง

-เพื่อใหประชาชนมีการ
สัญจรที่ปลอดภัย
สะดวก และรวดเร็ว

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ติดตั้งเสียงตามสาย
หมูบาน บานแปนตาม
แบบของเทศบาล ตําบล
บานแปน

ติดตั้งไฟฟาแสงสวาง
ทางบริเวณทางแยก
บานบูชา หมูที่ 5 ต.บาน
แปน ตามแบบแปลน
แผนผังของเทศบาลตําบล
บานแปน
ขยายเขตไฟฟา 1 เฟส
2 สาย พรอมสายดับ
และโคมไฟกิ่ง บริเวณ
ถนนสันทรายพัฒนา
หมูที่ 5 บานบูชา ตาม
แบบเทศบาล
ขยายเขตไฟฟาพรอม
ไฟกิ่ง บริเวณบอขยะทาเชียงทอง หมูที่ 3
บานหนองเตา ตามแบบ
เทศบาล

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
-

งบประมาณ
2563
(บาท)
119,000

-

-

337,000

-

-

-

286,000

-

-

1 สายทาง

-ประชาชนมีการ
สัญจรที่ปลอดภัย
สะดวก และ
รวดเร็ว

กองชาง

-

-

-

60,000

-

1 สายทาง

-ประชาชนมีการ
สัญจรที่ปลอดภัย
สะดวก และ
รวดเร็ว

กองชาง

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)
1 แหง

ขยายเขต
ไฟฟา
1 สายทาง

ผลที่คาดวาจะ
ไดรับ
ประชาชนใน
ชุมชนไดรับทราบ
ขาวสารที่ถูกตอง
ไมถูกหลอกลวง
จากผูไมประสงคดี
และทราบขาวสาร
ที่ทันตอเหตุการณ
ประชาชนมีแสง
สวางใชอยาง
เพียงพอ การเกิด
อุบัติเหตุและ
อาชญากรรมลดลง

หนวยงาน
รับผิด
ชอบหลัก
กองชาง

กองชาง

๗๘

ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค

12๘ โครงการขยายเขตไฟฟา
-เพื่อใหประชาชนมีการ
พรอมไฟกิ่ง บริเวณหลัง
สัญจรที่ปลอดภัย
โรงงานทอใยหินสืบสวรรค สะดวก และรวดเร็ว

12๙ โครงการขยายเขตไฟฟา
-เพื่อใหประชาชนมีการ
เพื่อการเกษตร สายสันกอธง สัญจรที่ปลอดภัย
สะดวก และรวดเร็ว

1๓๐ โครงการขยายเขตไฟฟา
ซอยบอเกษตรปากกอง

-เพื่อใหประชาชนมีการ
สัญจรที่ปลอดภัย
สะดวก และรวดเร็ว

๑๓๑ โครงการขยายเขตไฟฟา
พรอมติดตั้งไฟกิ่งถนนสาย
ใหม บานบอโจง

-เพื่อใหประชาชนมีการ
สัญจรที่ปลอดภัย
สะดวก และรวดเร็ว

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ขยายเขตไฟฟาพรอม
ไฟกิ่ง บริเวณหลัง
โรงงานทอใยหินสืบ
สวรรค หมูที่ 5 บาน
บูชา ขนาด 1 เฟส 2
สาย พรอมสายดับและ
โคมไฟกิ่ง ตามแบบของ
เทศบาล
ขยายเขตไฟฟาเพื่อ
การเกษตร ขนาด 1
เฟส 2 พรอมสายดับ
และโคมไฟกิ่งสายสันกอ
ธง หมูที่ 7 บานเสง
ตามแบบเทศบาล
ขยายเขตไฟฟา ๑ เฟส
๒ สาย พรอมสายดับ
และโคมไฟกิ่ง ซอยบอ
เกษตรปากกอง หมูที่
8 บานมวง ตามแบบ
เทศบาล
ขยายเขตไฟฟา ๑ เฟส
๒ สาย พรอมสายดับ
และโคมไฟกิ่ง บริเวณ
ถนนสายใหม หมูที่ 1
บานบอโจง ตามแบบ
เทศบาล

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
-

งบประมาณ
2563
(บาท)
-

-

-

-

90,000

-

1 สายทาง

-ประชาชนมีการ
สัญจรที่ปลอดภัย
สะดวก และ
รวดเร็ว

กองชาง

-

-

-

๗๖,๕๐๐

-

1 สายทาง

-ประชาชนมีการ
สัญจรที่ปลอดภัย
สะดวก และ
รวดเร็ว

กองชาง

-

-

-

๒๑๓,๕๐๐

-

1 สายทาง

-ประชาชนมีการ
สัญจรที่ปลอดภัย
สะดวก และ
รวดเร็ว

กองชาง

ตัวชี้วัด
(KPI)

2564
(บาท)
80,000

2565
(บาท)
-

1 สายทาง

ผลที่คาดวาจะ
ไดรับ
-ประชาชนมีการ
สัญจรที่ปลอดภัย
สะดวก และ
รวดเร็ว

หนวยงาน
รับผิด
ชอบหลัก
กองชาง

๗๙

ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค

132 โครงการขยายเขตไฟฟา
พรอมติดตั้งไฟกิ่ง ซอย 3

-เพื่อใหประชาชนมีการ
สัญจรที่ปลอดภัย
สะดวก และรวดเร็ว

13๓ โครงการขยายเขตไฟฟา
พรอมติดตั้งไฟกิ่ง ซอย
อุประโจง บานรั้ว – ทุง

-เพื่อใหประชาชนมีการ
สัญจรที่ปลอดภัย
สะดวก และรวดเร็ว

13๔ โครงการขยายเขตไฟฟา
พรอมติดตั้งไฟกิ่ง ซอย ๓
บานรั้ว – ทุง

-เพื่อใหประชาชนมีการ
สัญจรที่ปลอดภัย
สะดวก และรวดเร็ว

13๕ โครงการขยายเขตไฟฟา
พรอมติดตั้งไฟกิ่ง ซอย ๔
บานรั้ว – ทุง

-เพื่อใหประชาชนมีการ
สัญจรที่ปลอดภัย
สะดวก และรวดเร็ว

๑๓๖ โครงการขยายเขตไฟฟา
พรอมสายดับและโคม
ไฟกิ่ง ซอยหนาวัด/ซอย
หลังวัดหนองหนามและ
ซอย 2

-เพื่อใหประชาชนมีการ
สัญจรที่ปลอดภัย
สะดวก และรวดเร็ว

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ขยายเขตไฟฟาพรอม
ไฟกิ่ง ซอย 3 หมูที่ 2
บานขวาง ตามแบบ
เทศบาล
-ขยายเขตไฟฟา ๑ เฟส
๒ สาย พรอมสายดับ
และโคมไฟกิ่ง ซอยหนา
อุประโจง หมูที่ ๘ บาน
รั้ว-ทุง ตามแบบเทศบาล
-ขยายเขตไฟฟา ๑ เฟส
๒ สาย พรอมสายดับ
และโคมไฟกิ่ง ซอย ๓
หมูที่ ๘ บานบานรั้ว-ทุง
ตามแบบเทศบาล
-ขยายเขตไฟฟา ๑ เฟส
๒ สาย พรอมสายดับ
และโคมไฟกิ่ง ซอย ๔
หมูที่ ๘ บานบานรั้ว-ทุง
ตามแบบเทศบาล
-ขยายเขตไฟฟา ๑ เฟส
๒ สาย พรอมสายดับ
และโคมไฟกิ่ง ซอยหนา
วัดและซอยหลังวัด
หนองหนาม หมูที่ 3
บานหนองหนาม ตาม
แบบเทศบาล

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
-

งบประมาณ
2563
(บาท)
-

-

-

-

๕๕,๐๐๐

-

1 สายทาง

-

-

-

๒๓๕,๐๐๐

-

1 สายทาง

-ประชาชนมีการ
สัญจรที่ปลอดภัย
สะดวก และ
รวดเร็ว

กองชาง

-

-

-

๑๕๔,๐๐๐

-

1 สายทาง

-ประชาชนมีการ
สัญจรที่ปลอดภัย
สะดวก และ
รวดเร็ว

กองชาง

-

-

-

๑๕๐,๐๐๐

-

1 สายทาง

-ประชาชนมีการ
สัญจรที่ปลอดภัย
สะดวก และ
รวดเร็ว

กองชาง

ตัวชี้วัด
(KPI)

2564
(บาท)
๕๐,๐๐๐

2565
(บาท)
-

1 สายทาง

ผลที่คาดวาจะ
ไดรับ
-ประชาชนมีการ
สัญจรที่ปลอดภัย
สะดวก และ
รวดเร็ว
-ประชาชนมีการ
สัญจรที่ปลอดภัย
สะดวก และ
รวดเร็ว

หนวยงาน
รับผิดชอ
บหลัก
กองชาง

กองชาง

๘๐

ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค

๑๓๗ โครงการติดตั้งกลองวงจรปด -เพื่อใหประชาชนไดรับ
ภายในหมูบาน บานรั้ว-ทุง ความปลอดภัยและลด
อัตราเหตุรายที่จะเกิด
ขึ้นกับประชาชน
13๘ โครงการติดตั้งกลองวงจร
ปด ภายในหมูบา น
บานบูชา

-เพื่อใหประชาชนไดรับ
ความปลอดภัยและลด
อัตราเหตุรายที่จะเกิด
ขึ้นกับประชาชน
13๙ โครงการปรับปรุงเสียงตาม -เพื่อใหประชาชนไดรับ
สายภายในหมูบา น
ขอมูลขาวสารที่ถูกตอง
บานหนองเตา
ทันตอเหตุการณ
1๔๐ โครงการปรับปรุงระบบ
แสงสวาง บริเวณหนา
ตลาดบานแปน
๑๔๑ โครงการขยายเขตไฟฟา
เพื่อการเกษตร สายมวง
นอย บานมวง

-เพื่อใหประชาชนไดรับ
ความปลอดภัยและลด
อัตราเหตุรายที่จะเกิด
ขึ้นกับประชาชน
-เพื่อใหประชาชนมีการ
สัญจรที่ปลอดภัย
สะดวก และรวดเร็ว

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
-จัดซื้อพรอมติดตั้ง
กลองวงจรปดภายใน
หมูบาน หมูที่ 8 บาน
บานรั้ว-ทุง ตามแบบ
ของเทศบาล
-จัดซื้อพรอมติดตั้ง
กลองวงจรปดภายใน
หมูบาน หมูที่ 5 บาน
บูชา ตามแบบเทศบาล
ปรับปรุงเสียงตามสาย
ภายในหมูบาน บาน
หนองเตา หมูที่ 3
ตามแบบเทศบาล
-ปรับปรุงระบบแสง
สวาง บริเวณหนาตลาด
บานแปน หมูที่ 6 บาน
แปนตามแบบเทศบาล
-ขยายเขตไฟฟา ๑ เฟส
๒ สาย เพื่อการเกษตร
สายมวงนอย หมูที่ 8
บานมวง โดยการขยาย
เขตไฟฟา ๑ เฟส ๒ สาย
ตามแบบเทศบาล

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
-

งบประมาณ
2563
(บาท)
-

-

-

-

800,000

-

1 โครงการ -ประชาชนไดรบั
ความปลอดภัย

กองชาง

-

-

-

180,000

-

กองชาง

-

-

-

343,000

-

5 จุด

-ประชาชนไดรบั
ขอมูลขาวสารที่
ถูกตอง ทันตอ
เหตุการณ
-ประชาชนไดรบั
ความปลอดภัย

-

-

-

-

๑๐๐,๐๐๐

1 สายทาง

-ประชาชนมีการ
สัญจรที่ปลอดภัย
สะดวก และ
รวดเร็ว

กองชาง

ตัวชี้วัด
(KPI)

2564
(บาท)
800,000

2565
(บาท)
-

ผลที่คาดวาจะ
ไดรับ
1 โครงการ -ประชาชนไดรบั
ความปลอดภัย

หนวยงาน
รับผิดชอ
บหลัก
กองชาง

กองชาง

๘๑

ที่

โครงการ/กิจกรรม

๑๔๒ โครงการขยายเขตไฟฟา
พรอมติดตั้งไฟกิ่ง
บานขวางรองอุย

การพัฒนาแหลงน้ํา
เพื่อการเกษตร
143 โครงการขุดเจาะบอ
บาดาลเพื่อการเกษตร
บานขวาง

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

-เพื่อใหประชาชนมี
ขยายเขตไฟฟา ๑ เฟส
การสัญจรที่ปลอดภัย ๒ สาย พรอมสายดับ
สะดวก และรวดเร็ว โคมไฟกิ่งและปรับปรุง
หมอแปลงไฟฟา หมูที่
2 บานขวางรองอุย
ตามแบบเทศบาล

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
-

-เพื่อใหประชาชนไดมี -ขุดเจาะบอบาดาล
350,000
น้ําใช ในการอุปโภค บานขวางขนาด Ø 5 นิ้ว
บริโภค อยางเพียงพอ ความลึกไมนอยกวา
120 ม. ตามแบบของ
เทศบาล
๑๔๔ โครงการปรับปรุงแหลงน้ํา เพื่อใหประชาชนมีน้ํา กอสรางโรงสูบน้ํา
89,000
เพื่อใชในการเกษตร ซอย ใชในการอุปโภค
ขนาดกวาง 2.00 x
หนาโบสถคริสต หมูที่ 6 บริโภคไดอยางทั่วถึง 2.00 ม. และติดตั้ง
บานแปน
ซัมเมิรสขนาด 7.5 HP
380 V พรอมติดตั้ง
มิเตอรไฟฟาขนาด 15
A 3 เฟส ตามแบบ
แปลนแผนผังของ
เทศบาลตําบลบานแปน
145 โครงการวางทอสงน้ําเพื่อ -เพื่อใหประชาชนไดมี - วางทอสงน้ําเพื่อการ
400,000
การ เกษตร บานบอโจง
น้ําใชในการเกษตร
เกษตรบานบอโจงและ
อยางเพียงพอ
บานขวาง ขนาด Ø 4”
ยาว 2,000 ม. ตาม
แบบของเทศบาล

งบประมาณ
2563
(บาท)
-

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
๑,๑๗๘,๕๐๐

-

-

-

-

-

-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)
1 สายทาง

หนวยงาน
ผลที่คาดวาจะ
รับผิด
ไดรับ
ชอบหลัก
-ประชาชนมีการ กองชาง
สัญจรที่
ปลอดภัย
สะดวก และ
รวดเร็ว

1 โครงการ -ประชาชนไดมี
น้ําใชในการ
เกษตรอยาง
อยางเพียงพอ

-

โรงสูบน้ํา
1 แหง

ประชาชนมีน้ํา
ใชในการอุปโภค
บริโภคไดอยาง
ทั่วถึง

-

2 หมูบาน -ประชาชนไดมี
น้ําใชในการ
เกษตรอยาง
อยางเพียงพอ

กองชาง

กองชาง

กองชาง

๘๒

ที่

โครงการ/กิจกรรม

146 โครงการปรับปรุงบอ
เกษตร (บอปากกอง)
147 โครงการปรับปรุงบอ
เกษตร (บอตนกวาว)
148 โครงการขุดเจาะบอ
บาดาลเพื่อการเกษตร
บานบูชา

149 สถานีสูบน้ําดวยพลังงาน
ไฟฟา (ผันน้ํากวง)

วัตถุประสงค
เพื่อแกปญหาการขาด
แคลนน้ําในภาค
การเกษตรในชวงฤดู
แลง
เพื่อแกปญหาการขาด
แคลนน้ําในภาค
การเกษตรในชวงฤดู
แลง
-เพื่อใหประชาชนไดมี
น้ําใช ในการอุปโภค
บริโภค อยางเพียงพอ

-เพื่อใหประชาชนไดมี
น้ําใชในการเกษตร
อยางเพียงพอ

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ปรับปรุงบอเกษตร
(บอปากกอง) บานมวง
หมูที่ 8 ต.บานแปน
ปรับปรุงบอเกษตร (บอ
เกษตรตนกวาว) บานมวง
หมูที่ 8 ต.บานแปน
อ.เมือง
ขุดเจาะบอบาดาล
บานมวง บานขวางขนาด
Ø 5 นิ้ว พรอมวางทอ
PVC ขนาด Ø 4 นิ้ว
ความลึกไมนอยกวา 120
ม. ตามแบบของเทศบาล
-กอสรางสถานีสูบน้ําดวย
พลังงานไฟฟาพรอม วาง
ทอสงน้ํา PVC ขนาด เสน
ผาศูนย กลาง 0.03 ม.
ระยะทาง 5 กม. คลอบคลุม
พื้นที่ 4 หมูบาน คือ
บานหนองเตา บานเสง
บานมวงและบานแปน
พรอมกอสรางถังพักน้ํา
คสล. 2-3 แหง

2561
(บาท)
-

งบประมาณ
2562
2563
(บาท)
(บาท)
125,๗00
-

-

125,700

-

-

350,000

-

-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองชาง

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

ผลที่คาดวาจะ
ไดรับ
บอเกษตร 1 เกษตรกรไดมีน้าํ
บอ
ใชอยางเพียงพอ

-

-

บอเกษตร 1 เกษตรกรไดมีน้าํ
บอ
ใชอยางเพียงพอ

กองชาง

-

1 โครงการ -ประชาชนไดมี
น้ําใชในการ
เกษตรอยาง
อยางเพียงพอ

กองชาง

-

20,000,000 20,000,000
งบอื่นๆ
งบอื่นๆ

-

1 แหง

-ประชาชนไดมี
น้ําใชใน
การเกษตร
อยางเพียงพอ

กองชาง

๘๓

ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค

150 โครงการขยายทอสงน้ํา
เพื่อการ เกษตรบานบูชา

-เพื่อใหประชาชนไดมี
น้ําใชในการเกษตร
อยางเพียงพอ

151 โครงการขยายทอสงน้ํา
เพื่อการเกษตร บานบอ
โจง

-เพื่อใหประชาชนไดมี
น้ําใชในการเกษตร
อยางเพียงพอ

1๕2 โครงการปรับปรุงระบบสง -เพื่อใหประชาชนไดมี
น้ําเพื่อการเกษตร บาน
น้ําใชในการเกษตร
แปน
อยางเพียงพอ
1๕3 โครงการวางทอสงน้ําเพื่อ
การเกษตรของกรม
ชลประทาน บานเสง

-เพื่อใหประชาชนไดมี
น้ําใชในการเกษตร
อยางเพียงพอ

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
- วางทอสงน้ําเพื่อการ
เกษตรบานบูชา ทอ
PVC ขนาด 4 นิ้ว ชั้น
8.5 ยาว 2,000 ม.
ตามแบบของเทศบาล
- ขยายทอสงน้ําเพื่อ
การเกษตร บานบอโจง
วางทอ PVC ขนาด ๔ นิ้ว
ชั้น ๘.๕ ยาว ๒๐๐ ม.
พรอมอุปกรณ ตามแบบ
ของเทศบาล
- ปรับปรุงระบบสงน้ําเพื่อ
การเกษตร บานแปน
ความยาว 2,000 กม.
ตามแบบของเทศบาล
- วางทอสงน้ําเพื่อการ
เกษตรของกรมชลประทาน
บานเสง โดยการวางทอ
PVC ขนาด 4 นิ้ว ชั้น
8.5 ยาว 2,000 ม.

ขุดเจาะบอบาดาลและ
ระบบประปา
๑๕๔ โครงการกอสราง/ปรับปรุง -เพื่อใหประชาชนไดมี -กอสราง/ปรับปรุงระบบ
น้ําใช ในการอุปโภค ประปาโดยวางทอ PVC
ระบบประปาหมูบ าน
บริโภค อยางเพียงพอ ชั้น 8.5 ขนาด Ø 4 นิ้ว
บานขวาง
ความยาวประมาณ
1,000 ม.

งบประมาณ
2563
2564
(บาท)
(บาท)
300,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

หนวยงาน
รับผิด
ชอบหลัก
กองชาง

2565
(บาท)
-

ผลที่คาดวาจะ
ไดรับ
1 โครงการ -ประชาชนไดมี
น้ําใชในการ
เกษตรอยาง
อยางเพียงพอ

๕๐๐,๐๐๐

-

1 โครงการ -ประชาชนไดมี
น้ําใชในการ
เกษตรอยาง
อยางเพียงพอ

กองชาง

-

-

500,000

กองชาง

-

-

-

300,000

1 โครงการ -ประชาชนไดมี
น้ําใชในการ
เกษตรอยาง
อยางเพียงพอ
1 โครงการ -ประชาชนไดมี
น้ําใชในการ
เกษตรอยาง
อยางเพียงพอ

-

-

-

-

1 โครงการ -ประชาชนไดมี
น้ําใชในการ
อุปโภคบริโภค
อยางเพียงพอ

กองชาง

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
-

-

-

-

-

-

-

350,000

กองชาง

๘๔

ที่

โครงการ/กิจกรรม

15๕ โครงการกอสรางระบบ
ประปาหมูบาน บานมวง

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

-เพื่อใหประชาชนไดมี -กอสรางระบบประปา
น้ําใช ในการอุปโภค หมูบ าน พรอมติดตั้ง
บริโภค อยางเพียงพอ อุปกรณ ตามแบบของ
เทศบาล

๑๕๖ โครงการกอสรางระบบ
เพื่อใหประชาชนมีน้ํา
ประปาหมูบาน บานหนอง ใชในการอุปโภค
เตา บริเวณซอยหนา
บริโภคไดอยางทั่วถึง
โรงเรียนบานแปน
พิทยาคม

2561
(บาท)
800,000

กอสรางระบบประปา
595,000
หมูบาน บานหนองเตา
บริเวณซอยหนาโรงเรียน
บานแปนพิทยาคม หมูที่
3 ต.บานแปน อ.เมือง
จ.ลําพูน
1.กอสรางแท็งคประปา
แบบแชมเปญ ขนาดความจุ
20 ลบ.ม สูง 20 ม.
2.เจาะบอบาดาลขนาด
เสนผาศูนย กลาง 5 นิ้ว
ลึกไมนอยกวา 120 ม.
ตามแบบแปลนของกรม
ทรัพยากรน้ําบาดาล

2562
(บาท)
-

งบประมาณ
2563
(บาท)
-

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)

-

-

-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะ
ไดรับ
1 โครงการ -ประชาชนมีน้ํา
ใชในการอุปโภค
บริโภคไดอยาง
ทั่วถึง
ประชาชนใน
หมูบานมีน้ํา
ใชในการ
อุปโภค
บริโภครอย
ละ 90

-ประชาชนมีน้ํา
ใชในการอุปโภค
บริโภคไดอยาง
ทั่วถึง

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองชาง

กองชาง

๘๕

ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค

15๗ โครงการกอสรางแท็งค
เพื่อใหประชาชนมีน้ํา
น้ําประปาแบบแชมเปญ
ใชในการอุปโภค
บานบูชา บริเวณสวนนาย บริโภคไดอยางทั่วถึง
สุทิน คําวังพฤกษ

15๘ โครงการติดตั้งถังกรอง
สนิมเหล็ก บริเวณประปา
หมูบาน หมู 3
บานหนองเตา

เพื่อใหประชาชนมีน้ํา
ใชในการอุปโภค
บริโภคไดอยางทั่วถึง

15๙ โครงการปรับปรุงระบบ
ประปาภายในหมูบาน
บานเสง

-เพื่อใหประชาชนไดมี
น้ําใช ในการอุปโภค
บริโภค อยางเพียงพอ

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
กอสรางแท็งคน้ํา ประปา
แบบแชมเปญ บานบูชา
บริเวณสวนนายสุทิน
คําวังพฤกษ หมูที่ 5
ต.บา นแปน อ.เมือง จ.ลําพูน
1.กอสรางแท็งคประปา
แบบแชมเปญ ขนาดความจุ
20 ลบ.ม สูง 20 ม.
2.ถังกรองสนิมเหล็ก
ขนาดกวาง1.15 เมตร
สูง1.50 เมตร ตามแบบ
แปลนของกรมทรัพยากร
น้ําบาดาล
ติดตั้งถังกรองสนิมเหล็ก
บานหนองเตา ขนาด
1.15 ม.x 1.20 ม. ตาม
แบบแปลนแผนผังของ
เทศบาลตําบลบานแปน
-ปรับปรุงระบบประปา
ตามแบบของเทศบาล

1๖๐ โครงการซอมแซมแท็งกน้ํา -เพื่อใหประชาชนไดมี -ซอมแซมแท็งกน้ํา
บานรองอุย
น้ําใช ในการอุปโภค บานรองอุย
บริโภค อยางเพียงพอ

2561
(บาท)
414,000

2562
(บาท)
-

งบประมาณ
2563
(บาท)
-

-

62,000

-

-

200,000

-

250,000

-

-

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

-

-

-

-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะ
ไดรับ
ประชาชนใน -ประชาชนมีน้ํา
หมูบานมีน้ํา ใชในการอุปโภค
ใชในการ
บริโภคไดอยาง
อุปโภค
ทั่วถึง
บริโภครอย
ละ 90

ติดตั้งถัง
กรองสนิม
เหล็ก
1 แหง

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองชาง

-ประชาชนมีน้ํา
ใชในการอุปโภค
บริโภคไดอยาง
ทั่วถึง

กองชาง

1 โครงการ -ประชาชนมีน้ํา
ใชในการอุปโภค
บริโภคไดอยาง
ทั่วถึง
1 โครงการ -ประชาชนไดมี
น้ําใชในการ
อุปโภคบริโภค
อยางเพียงพอ

กองชาง

กองชาง

๘๖

ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

1๖๑ โครงการติดตั้งอุปกรณ
ผลิตน้าํ ดื่ม RO
บานบูชา

เพื่อใหประชาชนใน
ติดตั้งอุปกรณผลิตน้ําดื่ม
ชุมชนมีน้ําดื่มที่สะอาด RO บานบูชา หมูที่ 5 ต.
และไดมาตรฐาน
บานแปน

16๒ โครงการขยายทอประปา
สายบานหนองหนาม

- เพื่อใหประชาชนไดมี
น้ําใชในการอุปโภค
และบริโภคอยาง
เพียงพอและได
มาตรฐาน

-ขยายทอประปา สาย
บานหนองหนามใต หมู 3
ต.หนองหนาม อ.เมือง
ทอ PVC ขนาดเสนผา
ศูนย กลาง 3 นิ้ว ชั้น
8.5 ยาวรวม 2,000 ม.
พรอมอุปกรณ ตามแบบ
แปลนแผนผังของเทศบาล
ตําบลบานแปน
- เพื่อใหประชาชนไดมี ปรับปรุงระบบประปา
16๓ โครงการปรับปรุงระบบ
ประปาบานรองอุย หมูที่ 2 น้ําใชในการอุปโภค
บานรองอุย หมูที่ 2
บานขวาง
และบริโภคอยาง
บานขวาง ต.หนองหนาม
เพียงพอและได
หอถังสูงขนาดความจุ 20
มาตรฐาน
ลบ.ม. สูง 20 ม. พรอม
ถังกรองสนิมเหล็ก ขนาด
กวาง 1.15 ม. สูง 1.50 ม.
ตามแบบของเทศบาล
ตําบลบานแปน
๑๖๔ โครงการปรับปรุงระบบ
-เพื่อใหประชาชนไดมี ปรับปรุงระบบประปา
ประปาหมูบาน บานหนอง น้ําใช ในการอุปโภค หมูบาน หมูที่ 3 บาน
เตา
บริโภค อยางเพียงพอ หนองเตา ทอ PVC ขยาย
3 นิ้ว ยาว 2,000 ม.
ตามแบบของเทศบาล

2561
(บาท)
-

งบประมาณ
2562
2563
(บาท)
(บาท)
244,000
-

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะ
ไดรับ
ติดตั้ง
-ประชาชนใน
อุปกรณผลิต ชุมชนมีน้ําดื่มที่
น้ําดื่ม RO 1 สะอาดและได
แหง
มาตรฐาน
ปรับปรุง ประชาชนไดมี
ระบบ
น้ําใชในการ
ประปา 1 อุปโภคและ
แหง
บริโภคอยาง
3 สายทาง เพียงพอและได
มาตรฐาน

-

-

400,000

-

-

-

-

600,000

-

-

ปรับปรุง
ระบบ
ประปา 1
แหง
3 สายทาง

-

-

-

300,000

-

1 โครงการ -ประชาชนไดมี
น้ําใชในการ
อุปโภคและบริโภค
อยางเพียงพอ
และไดมาตรฐาน

ประชาชนไดมี
น้ําใชในการ
อุปโภคและ
บริโภคอยาง
เพียงพอและได
มาตรฐาน

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองชาง

กองชาง

กองชาง

กองชาง

๘๗

ที่

โครงการ/กิจกรรม

16๕ โครงการปรับปรุง
ซอมแซมระบบประปา
หมูบาน บานแปน

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

-เพื่อใหประชาชนไดมี -ปรับปรุงซอมแซม
น้ําใช ในการอุปโภค ระบบประปาหมูบ าน
บริโภค อยางเพียงพอ หมูท่ี 6 บานแปน โดย
การเปลีย่ นทอเปนขนาด
6 นิ้ว ยาว 2,000 ม.
ตามแบบของเทศบาล
16๖ โครงการขุดเจาะบอ
-เพื่อใหประชาชนไดมี ขุดเจาะบอบาดาลเพื่อ
บาดาลเพื่อการเกษตร
น้ําใช ในการอุปโภค การเกษตร บริเวณสวน
บริเวณสวนอาจารยอาคม บริโภค อยางเพียงพอ อาจารยอาคม วังพฤกษ
หมูที่ 6 บานแปน
วังพฤกษ บานแปน
ตามแบบของเทศบาล
16๗ โครงการขุดเจาะประปา -เพื่อใหประชาชนไดมี ขุดเจาะประปาพรอม
พรอมติดตั้งถังแชมเปญ น้ําใช ในการอุปโภค ติดตั้งถังแชมเปญ
บานเสง
บริโภค อยางเพียงพอ หมูที่ 7 บานเสง ขนาด
ทอ 5 นิ้ว ลึก 120 ม.
พรอมถังแชมเปญ ขนาด
20 ลบ.ม. สูง 20 ม.
ตามแบบของเทศบาล
๑๖๘ โครงการปรับปรุงระบบ -เพื่อใหประชาชนไดมี -ซอมแซมถังแชมเปญ
ประปาหมูบาน บาน
น้ําใช ในการอุปโภค และระบบกรองน้ํา
บอโจง
บริโภค อยางเพียงพอ ประปา หมูที่ 1 บาน
บอโจง ตามแบบของ
เทศบาล

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
-

-

-

-

-

งบประมาณ
2563
(บาท)
-

หนวยงาน
ผลที่คาดวาจะไดรับ รับผิดชอบ
หลัก
1 โครงการ ประชาชนไดมีน้ําใช
กองชาง
ในการอุปโภคและ
บริโภคอยางเพียงพอ
และไดมาตรฐาน
ตัวชี้วัด
(KPI)

2564
(บาท)
700,000

2565
(บาท)
-

-

750,000

-

1 โครงการ -ประชาชนไดมีน้ําใช
ในการอุปโภคบริโภค
อยางเพียงพอ

กองชาง

-

-

800,000

-

1 โครงการ -ประชาชนไดมีน้ําใช
ในการอุปโภคบริโภค
อยางเพียงพอ

กองชาง

-

-

๓๐๐,๐๐๐

-

1 โครงการ -ประชาชนไดมีน้ําใช
ในการอุปโภคบริโภค
อยางเพียงพอ

กองชาง

๘๘

ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
-

งบประมาณ
2563
(บาท)
-

2564
(บาท)
๓๐๐,๐๐๐

2565
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)
1
โครงการ

หนวยงาน
ผลที่คาดวาจะไดรับ รับผิดชอบ
หลัก
-ประชาชนไดมีน้ําใช
กองชาง
ในการอุปโภคบริโภค
อยางเพียงพอ

169 โครงการปรับปรุงระบบ
ประปาบานขวาง (วัด
หาง)

-เพื่อใหประชาชนไดมี ปรับปรุงระบบประปา
น้ําใช ในการอุปโภค บานขวาง (วัดหาง)
บริโภค อยางเพียงพอ หมูท ี่ 2 บานขวาง เชน
เปลี่ยนถังกรอง ทอ
ประปา ฯลฯ ตามแบบ
ของเทศบาล

170 โครงการวางทอประปา
ภายในหมูบานหนอง
หนามใตและบานถ้ํา

-เพื่อใหประชาชนไดมี -วางทอประปาภายใน
น้ําใช ในการอุปโภค หมูบานหนองหนามใต
บริโภค อยางเพียงพอ และบานถ้ํา หมูที่ 3
บานหนองหนาม ขนาด
4” และ 3” ยาว
๒,๐๐๐ ม. ตามแบบ
ของเทศบาล

-

-

-

๔๐๐,๐๐๐

-

1
โครงการ

-ประชาชนไดมีน้ําใช
ในการอุปโภคบริโภค
อยางเพียงพอ

กองชาง

171 โครงการปรับปรุงระบบ
ประปา บานมวง

-เพื่อใหประชาชนไดมี -ปรับปรุงระบบประปา
น้ําใช ในการอุปโภค บานมวง หมูที่ 8
บริโภค อยางเพียงพอ บานมวง วางทอ PVC
ขนาด ๓ นิ้ว ชั้น ๘.๕
ยาว ๒,๐๐๐ ม. พรอม
กอสรางระบบประปา
หมูบานตามแบบของ
เทศบาล

-

-

-

๑,๐๐๐,๐๐๐

-

1
โครงการ

-ประชาชนไดมีน้ําใช
ในการอุปโภคบริโภค
อยางเพียงพอ

กองชาง

๘๙

ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

17๒ โครงการปรับปรุงประปา -เพื่อใหประชาชนไดมี -ปรับปรุงซอมแซม
หมูบาน บานถ้ํา-หนอง
น้ําใช ในการอุปโภค ประปาหมูบาน บานถ้ําหนาม
บริโภค อยางเพียงพอ หนองหนาม หมูที่ 3
บานหนองหนาม
เปลี่ยนถังกรอง ทอ
ขนาด 3 นิ้ว ฯลฯ ตาม
แบบของเทศบาล
17๓ โครงการขยายทอ
-เพื่อใหประชาชนไดมี -ขยายทอน้ําประปา
น้ําประปาหมูบาน
น้ําใช ในการอุปโภค หมูบาน (แท็งกกลาง)
(แท็งกกลาง) บานรั้ว-ทุง บริโภค อยางเพียงพอ หมูที่ 8 บานรั้ว-ทุง ทอ
PVC ขนาด ๓ นิ้ว ชั้น
๘.๕ ยาว ๒,๐๐๐ ม.
ตามแบบของเทศบาล
กอสรางพนังกั้นตลิ่งพัง
ฝายกันน้ํา
17๔ โครงการกอสรางกําแพง -เพื่อปองกันการทรุด โครงการกอสรางกําแพง
กันดิน บริเวณหนาไอติม
กันดิน บริเวณหนาไอติม ตัวของถนน
222 บานบอโจง หมูที่
222 บานบอโจง
-เพื่อบรรเทาความ
1 ต.หนองหนาม อ.
เดือดรอน
-เพื่อปองกันอุบัติเหตุ เมือง จ.ลําพูน ฐานกวาง
1.10 ม. สูง 1.40 ม.
จากการทรุดตัวของ
ยาว 70 ม. ตาม
ถนน
แบบแปลนแผนผังของ
เทศบาลบานแปน

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
-

งบประมาณ
2563
(บาท)
-

-

-

-

279,000

-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

2564
(บาท)
-

ผลที่คาดวาจะ
2565
ไดรับ
(บาท)
๓๐๐,๐๐๐ 1 โครงการ -ประชาชนไดมี
น้ําใช
ในการอุปโภค
บริโภค อยาง
เพียงพอ

-

๓๐๐,๐๐๐ 1 โครงการ -ประชาชนไดมี
น้ําใช
ในการอุปโภค
บริโภค อยาง
เพียงพอ

-

-

1 สาย

-การคมนาคม
ของ
ประชาชนมี
ความสะดวก
เพิ่มขึ้น

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองชาง

กองชาง

กองชาง

๙๐

ที่

โครงการ/กิจกรรม

17๕ โครงการกอสรางกําแพง
กันดินขางปอมยามบาน
แปน

วัตถุประสงค
-เพื่อลดอุบัติเหตุที่เกิด
จากการใชถนน
-เพื่อปองกันการทรุด
ตัวของถนน

17๖ โครงการกอสรางพนังกัน - เพื่อปองกันการทรุด
ดินขางบานนายอราม
ตัวของถนน
(ซอย 4) บานขวาง
- เพือ่ ลดอุบัติเหตุที่
เกิดจากการใชถนน
-เพื่อบรรเทาความ
เดือดรอนของ
ประชาชนและผูใช
ถนนในการสัญจร
17๗ กอสรางพนังกั้นตลิ่ง
บริเวณหลังวัดบานมวงลําเหมืองใต บานมวง

-เพื่อใหประชาชนไดมี
การสัญจรทีส่ ะดวก
และปลอดภัย

17๘ กอสรางฝายกันน้ําลํา
เหมืองกลาง บานมวง

-เพื่อใหประชาชนไดมี
น้ําใชในยามจําเปน

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
กอสรางกําแพงกันดิน
ขางปอมยามบานแปน
หมูที่ 6 ต.บานแปน อ.
เมือง ฐานกวาง 1.50
ม. สูง 2.00 ม. ยาว
12 ม. ตามแบบแปลน
แผนผังของเทศบาล
ตําบล บานแปน
กอสรางพนังกันดินขาง
บานนายอราม (ซอย 4)
หมู ๒ บานขวาง ต.
หนองหนาม อ.เมือง
ขนาดกวาง 1.50 ม. สูง
2.00 ม. ยาว 25 ม.
ตามแบบแปลนแผนผัง
ของเทศบาลตําบล
บานแปน
-กอสรางพนังกั้นตลิ่ง
ขนาด 0.80 ม. สูง
1.20-1.50 ม. ยาว
1,000 ม.ตามแบบของ
เทศบาล
-กอสรางฝายกันน้ํา
บริเวณลําเหมืองกลาง
หมู 8 บานมวง ขนาด
กวาง ๓.๕๐ ม. ตาม
แบบของเทศบาล

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
83,000

งบประมาณ
2563
(บาท)
-

-

๑๖๑,000

-

-

-

700,000

-

-

1 โครงการ -ประชาชนไดมี
การสัญจรที่
สะดวกและ
ปลอดภัย

กองชาง

-

-

-

๑00,000

-

1 โครงการ -ประชาชนไดมี
น้ําใชในยาม
จําเปน

กองชาง

ตัวชี้วัด
(KPI)

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองชาง

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

ผลที่คาดวาจะ
ไดรับ
ถนน 1 สาย -ปญหาความ
เดือดรอนของ
ประชาชน ใน
พื้นที่ไดรับการ
แกไขและ อุบัติ
ที่เกิดจากการใช
เสนทางลดลง

-

-

ถนน 1 สาย -ปญหาความ
เดือดรอนของ
ประชาชน ใน
พื้นที่ไดรับการ
แกไขและ
ปองกันอุบัติที่
อาจเกิดจากการ
ใชเสนทาง

กองชาง

๙๑

ที่

โครงการ/กิจกรรม

ขุดลอกลําเหมือง
17๙ โครงการขุดลอกลําเหมือง
กลาง บานเสง

18๐ ขุดลอกลําเหมืองพรอมวาง
ทอระบายน้ํา บริเวณบาน
นางนงเยาว บานบอโจง

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

งบประมาณ
2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะ
ไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

-เพื่อใหการระบายน้ํา
มีประสิทธิภาพ และ
ลดปญหาน้ําทวมขัง
ในชวงฤดูฝนและฤดู
น้ําหลาก

ขุดลอกลําเหมืองกลาง
หมู 7 บานเสง ต.บาน
แปน อ.เมือง ขนาด
ปาก กวาง 0.80 ม.
กนรางกวาง 0.43 ม.
ลึก 0.30 ม. ยาว
1,561 ม. พรอมวางทอ
Ø 0.60 ม.ชั้น 3
จํานวน 125 ทอน บอ
พักสําเร็จรูป จํานวน
15 บอ ตามแบบแปลน
แผนผังของเทศบาล
ตําบลบานแปน

-

400,000

-

-

-

ขุดลอก การระบายน้ํามี
ลําเหมือง ประสิทธิภาพ
1 แหง เพิ่มขึ้น ปญหาที่
เกิดจากน้ําทวมขัง
ลดลง

กองชาง

-เพื่อแกไขปญหาน้ํา
ทวมขัง ในพื้นที่

ขุดลอกลําเหมือง
พรอมวางทอระบายน้ํา
บริเวณบานนางนงเยาว
หมู 1 บานบอโจง ขนาด
ปากกวาง ๒.๐๐ ม. กน
เหมิองกวาง ๑.๕๐ ม.
ลึก ๑.๕๐ ม. ยาว
๑,๕๐๐ ม. ตามแบบ
ของเทศบาล

-

-

๒๐๐,๐๐๐

-

-

1 แหง

กองชาง

-แกไขปญหา
น้ําทวมขัง

๙๒

ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
-

งบประมาณ
2563
(บาท)
-

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
50,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

1๘๑ ขุดลอกลําเหมืองบริเวณ
บานลุงประสาท-บานเดน
(ขางบานนายมานพ) บาน
หนองเตา

-เพื่อแกไขปญหาน้ํา
ทวมขัง ในพื้นที่

-ขุดลอกลําเหมือง
บริเวณบานลุงประสาทบานเดน (ขางบานนาย
มานพ) ขนาดปากกวาง
1.50 ม. ลึก 1.00 ม.
กนลําเหมืองกวาง 1.00
ม. ยาว 1,000 ม.ตาม
แบบแปลนแผนผังของ
เทศบาลตําบลบานแปน

1 แหง

18๒ ขุดลอกลําเหมืองสาธารณ
สายหลัก และลําเหมือง
ใสไก บานแปน

-เพื่อแกไขปญหาน้ํา
ทวมขัง ในพื้นที่

ขุดลอกลําเหมือง
สาธารณสายหลัก และ
ลําเหมืองใสไก หมู 6
บานแปน ความยาว
ประมาณ 3 กม. ตาม
แบบของเทศบาล

-

-

-

-

200,000

18๓ ขุดลอกลําเหมืองภายใน
หมูบาน บานบอโจง

-เพื่อแกไขปญหาน้ํา
ทวมขัง ในพื้นที่

ขุดลอกลําเหมืองภายใน
หมูบาน หมู 1 บานบอ
โจง ขนาดปากกวาง
๒.๐๐ ม. กนกวาง
๑.๐๐ ม. ลึก ๐.๘๐ ม.
ยาว ๒,๐๐๐ ม.ตามแบบ
ของเทศบาล

-

-

-

-

๒๐๐,๐๐๐ 1 แหง

1 แหง

ผลที่คาดวาจะ
ไดรับ
-แกไขปญหา
น้ําทวมขัง

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองชาง

-แกไขปญหา
น้ําทวมขัง

กองชาง

-แกไขปญหา
น้ําทวมขัง

กองชาง

๙๓

ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

การกอสราง ปรับปรุง
ซอมแซม ศาลาอเนก
ประสงค ลานอเนก ประสงค
ลานกีฬาฯลฯ
18๔ โครงการตอเติมโรงอาหาร
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ตําบลบานแปน

-เพื่อตอเติมและ
ปรับปรุงโรงอาหาร
ใหมีมาตรฐาน
โภชนาการสุขาภิบาล
อาหาร และอาหาร
ปลอดภัยสําหรับ
โรงเรียน
ประถมศึกษา
-เพื่อใหเด็กนักเรียน
มีสุขภาพอนามัยที่ดี
ลดความเสีย่ งจาก
เชื้อโรคตาง ๆ ที่
เกิดขึ้นในโรงอาหาร

ตอเติมโรงอาหารศูนย
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ตําบลบานแปน ขนาด
กวาง 6.00 เมตร ยาว
7.00 เมตร หรือมีพื้นที่
ใชสอยไมนอยกวา
42.00 ตร.ม.

2561
(บาท)

2562
(บาท)

350,000

-

งบประมาณ
2563
(บาท)

-

2564
(บาท)

2565
(บาท)

-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

โรงอาหาร
ศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก
เทศบาล
ตําบลบาน
แปน 1
แหง

ผลที่คาดวาจะ
ไดรับ

-สถานศึกษาสังกัด
ทต.บานแปน มี
โรงอาหารตาม
มาตรฐาน
โภชนาการ
สุขาภิบาลอาหาร
และอาหาร
ปลอดภัยสําหรับ
โรงเรียน
ประถมศึกษา
-เด็กนักเรียนมี
สุขภาพอนามัยทีด่ ี
มีความเสี่ยงจาก
การติดเชื้อโรคตาง
ๆ ที่เกิดขึ้นในโรง
อาหารนอยลง

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

กองชาง

๙๔

ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2562
(บาท)
-

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะ
ไดรับ
ตอเติม
-สถานศึกษามี
หลังคาศูนย ทางเดินระหวาง
พัฒนาเด็ก อาคารใหแกเด็ก
เล็กเทศบาล นักเรียนเดินไปมา
ตําบลบาน ไดอยางปลอดภัย
แปน (หลัง -อาคารสถานศึกษา
ใหม) 1 แหง สังกัดเทศบาลตําบล
บานแปน มีมาตร
ฐานในการให
บริการเด็กนักเรียน
มากยิ่งขึ้น
ตอเติม
โรงเรียนมีหองน้ํา
หองน้ํา ที่ปลอดภัยและ
จํานวน 8 เพียงพอตอจํานวน
หอง
นักเรียน

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองชาง

18๕ โครงการตอเติมหลังคาศูนย
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบล
บานแปน (หลังใหม)

-เพื่อตอเติมหลังคา
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตําบลบาน
แปน (หลังใหม)
เปนทางเดิน
-เพื่อสรางความ
ปลอดภัยภายใน
สถานศึกษา สังกัด
เทศบาลบานแปน
ใหมากยิ่งขึ้น

18๖ โครงการปรับปรุง ตอเติม
หองน้ําของศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลตําบลบานแปน

เพื่อใหนักเรียนมี
ปรับปรุงตอเติมหองน้ําใน 154,000
หองน้ําใชอยางเพียง อาคารเรียนศูนยพัฒนา
และถูกสุขลักษณะ เด็กเล็ก
1. ในอาคารเรียนหลังเกา
4 หอง
2. ในอาคารเรียนหลัง
ใหม 4 หอง
-ประชาชนมีความ -กอสรางสนามกีฬา/ลาน 2,000,000
สะดวก ในดาน
กีฬา ตามแบบ
สาธารณูปการ
ของเทศบาลบานแปน

-

-

-

-

-

-

1 โครงการ -ประชาชนมีความ
สะดวก ในดาน
สาธารณูปการ

กองชาง

-ประชาชนมีความ
สะดวก ในดาน
สาธารณูปการ

-

-

-

-

1 โครงการ -ประชาชนมีความ
สะดวก ในดาน
สาธารณูปการ

กองชาง

18๗ โครงการกอสรางสนามกีฬา/
ลานกีฬาบานแปน
18๘ โครงการกอสรางศาลา
เอนกประสงค ภายใน
หมูบาน บานเสง

ตอเติมหลังคาศูนยพัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลตําบล
บานแปน (หลังใหม)ขนาด
กวาง 8.00 ม. ยาว
6.00 ม. จํานวน 2 จุด
หรือมีพื้นที่ใชสอย 96
ตร.ม.

2561
(บาท)
150,000

งบประมาณ
2563
(บาท)
-

-กอสรางศาลาอเนก
ประสงคขนาด 8x10 ม.
ตามแบบของเทศบาล

500,000

กองชาง

๙๕

ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค

18๙ โครงการกอสรางศาลา
-ประชาชนมีความ
เอนกประสงคภายในหมูบา น สะดวก ในดาน
บานเสง
สาธารณูปการ
1๙๐ โครงการเทลาน คสล.
พรอมบอพัก บริเวณหนาวัด
หนองหนาม บานหนอง
หนาม

1๙๑ โครงการกอสรางอาคาร
เอนกประสงคหมูบาน
บริเวณดานหลังอาคาร
เอนกประสงคหมูบาน หมูที่
7 บานเสง

-เพื่อใหประชาชนมี
สถานที่ในการจัด
กิจกรรมตาง ๆ ของ
หมูบาน
-เพื่อบรรเทาความ
เดือดรอนของ
ประชาชนใน
หมูบาน

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
-กอสรางศาลาอเนก
ประสงคขนาด 8x10 ม.
ตามแบบของเทศบาล

เทลาน คสล. พรอมบอ
พักบริเวณหนาวัดหนอง
หนาม บานหนองหนาม
หมูที่ 3 ต.หนองหนาม
อ.เมือง จ.ลําพูน มีพื้นที่
ไมนอยกวา 310.73 ตร.ม.
พรอมวางทอ PVC ขนาด
4 นิ้ว ความยาวไมนอ ย
กวา 44 ม. พรอมบอพัก
คสล. ขนาด 0.45 x 0.35
ม. จํานวน 1 บอ ตาม
แบบแปลนแผนผังของ
เทศบาลตําบลบานแปน
เพื่อใหประชาชนได โครงการกอสรางอาคาร
มีสถานที่จัด
เอนกประสงคหมูบาน
กิจกรรม
บริเวณดาน หลังอาคาร
เอนกประสงคหมูบาน
ขนาดกวาง 6 ม. ยาว 16
ม. สูง 3.40 ม.หรือมี
พื้นที่ใชสอยไมนอยกวา
96 ตรม. ตามแบบแปลน
แผนผังของเทศบาลตําบล
บานแปน

2561
(บาท)
500,000

2562
(บาท)
-

134,000

-

-

500,000

งบประมาณ
2563
(บาท)
-

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

-

-

-

-

-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะ
ไดรับ
1 โครงการ -ประชาชนมีความ
สะดวก ในดาน
สาธารณูปการ
1 แหง

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองชาง

ประชาชนมี
สถานที่ในการจัด
กิจกรรมตาง ๆ
ของหมูบาน

กองชาง

อาคาร
ประชาชนใน
เอนกประสงค ชุมชนมีสถานทีจ่ ัด
1 หลัง กิจกรรมและเผย
แพรความรู

กองชาง

๙๖

ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

192 โครงการตอเติมอาคาร
เอนกประสงคภายในวัด
หนองหนาม

-ประชาชนมีความ
สะดวก ในดาน
สาธารณูปการ

193 โครงการตอเติมสถานที่รับ
บริการชําระภาษี

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ หองบริการชําระภาษี
ในการใหบริการ
ขนาด 1.80 ม. x 9.68 ม.
ประชาชน
มีพ้นื ที่รวม 17.24 ตร.ม.
ตามแบบแปลนแผนผัง
ของเทศบาลตําบลบาน
แปน
เพื่อใหประชาชน
กอสรางศาลา
ไดรับความสะดวก เอนกประสงค สุสาน บาน
ในการเขารวม
บอโจง กวาง 8 ม. ยาว
กิจกรรมของชุมชน 10 เมตร สูง 5.00 ม.
หรือมีพื้นที่ใชสอยไมนอย
กวา 80 ตร.ม. ตามแบบ
แปลนแผนผังเทศบาล
ตําบลบานแปน
- เพื่อปองกันการ
กอสรางรั้วสุสานบานบอ
บุกรุกพื้นที่ชุมนและ โจง ยาว 53 ม. สูง 1.60
ปองกันทรัพยสิน
ม. ตามแบบแปลนแผนผัง
ของหมูบานสูญหาย เทศบาลตําบลบานแปน

194 โครงการกอสรางศาลา
เอนกประสงคสุสาน
บานบอโจง

195 โครงการกอสรางรั้วสุสาน
บานบอโจง

-ตอเติมอาคารอเนก
ประสงค พื้นที่ประมาณ
100 ตร.ม. ตามแบบ
ของเทศบาล

2561
(บาท)
-

งบประมาณ
2562
2563
(บาท)
(บาท)
300,000
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

ผลที่คาดวาจะ
ไดรับ
1 โครงการ -ประชาชนมีความ
สะดวก ในดาน
สาธารณูปการ

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองชาง

-

54,000

-

-

-

หองบริการ ประชาชนไดรับ
ชําระภาษี ความสะดวกและ
1 หอง
รวดเร็วในการใช
บริการ

กองชาง

-

164,000

-

-

-

ศาลาอเนก
ประสงค
1 หลัง

ประชาชนใชใน
การจัดกิจกรรม
ของชุมชน

กองชาง

-

163,000

-

-

-

กอสรางรั้ว
1 แหง

สามารถปองกัน
ทรัพยสินของ
หมูบานไมใหสญ
ู
หาย

กองชาง

๙๗

ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค

196 กอสรางลานเอนกประสงค
ภายในหมูบาน บานหนอง
หนาม

-ประชาชนมีความ
สะดวก ในดาน
สาธารณูปการ

197 โครงการกอสรางศาลา
เอนกประสงคบริเวณหลังวัด
บานมวง

เพื่อใหประชาชน
ไดรับความสะดวก
มีสถานที่ในการจัด
กิจกรรมและออก
กําลังกาย

198 โครงการกอสรางศาลา
เอนกประสงคบริเวณลาน
หนาวัดหนองเตา

เพื่อใหประชาชน
ไดรับความสะดวก
มีสถานที่ในการจัด
กิจกรรมและออก
กําลังกาย

199 โครงการกอสรางอาคาร
-ประชาชนมีความ
สําหรับเก็บของ บริเวณสุสาน สะดวก ในดาน
บานขวาง
สาธารณูปการ

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
-กอสรางลานอเนกประสงค
โดยเทลานคอนกรีต หนา
0.10 ม. พื้นที่ประมาณ
100 ตร.ม. ตามแบบของ
เทศบาล
-กอสรางศาลาอเนก ประสงค
บริเวณหลังวัดบานมวง
หมู 8 ต.บานแปน อ.เมือง
ขนาดกวาง 12 ม. ยาว
12 ม. สูง 4.40 ม. ตาม
แบบแปลน แผนผังของ
เทศบาล ตําบลบานแปน
กอสรางศาลาอเนก
ประสงคบริเวณ ลาน
หนาวัดหนองเตา หมู 3 ต.
บานแปน อ.เมือง ขนาด
กวาง 12 ม. ยาว 12 ม.
สูง 4.40 ม. ตามแบบ
แปลน แผนผังของ
เทศบาล ตําบลบานแปน
-กอสรางอาคารสําหรับ
เก็บของบริเวณสุสานบาน
ขวาง หมูที่ 2 ต.หนองหนาม
ขนาดพื้นที่ 6 x 8 ม.
ตามแบบของเทศบาล
ตําบลบานแปน

2561
(บาท)
-

งบประมาณ
2562
2563
(บาท)
(บาท)
900,000
-

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะ
ไดรับ
1 โครงการ -ประชาชนมีความ
สะดวก ในดาน
สาธารณูปการ

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองชาง

-

-

500,000

-

-

ศาลาอเนก
ประสงค
1 หลัง

ประชาชนใชใน
การจัดกิจกรรม
ของชุมชน

กองชาง

-

-

500,000

-

-

ศาลาอเนก
ประสงค
1 หลัง

ประชาชนใชใน
การจัดกิจกรรม
ของชุมชน

กองชาง

-

-

400,000

-

-

1 แหง

-ประชาชนมีความ
สะดวก ในดาน
สาธารณูปการ

กองชาง

๙๘

ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
2563
2564
(บาท)
(บาท)
1,680,000

หนวยงาน
ผลที่คาดวาจะ
รับผิด
ไดรับ
ชอบหลัก
-ประชาชนมีความ กองชาง
สะดวกในดาน
สาธารณูปการ

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
-

-

-

-

300,000

-

1 แหง

-ประชาชนมีความ
สะดวกในดาน
สาธารณูปการ

กองชาง

-ปรับปรุงเมรุ บริเวณ
สุสานบานแปน หมูที่ 6

-

-

-

500,000

-

1 แหง

กองชาง

-กอสรางอาคารอเนก
ประสงคภายในหมูบาน
หนองหนาม หมูที่ 3
ขนาดตัวอาคารกวาง
๑๒.๐๐ ม. ยาว ๑๒.๐๐ ม.
ตามแบบของเทศบาล

-

-

-

๕๐๐,๐๐๐

-

1 แหง

-ประชาชนมีความ
สะดวกในดาน
สาธารณูปการ
-ประชาชนมีความ
สะดวกในดาน
สาธารณูปการ

20๔ โครงการปรับปรุงเมรุ บริเวณ -ประชาชนมีความ
สุสานบานหนองหนาม
สะดวก ในดาน
สาธารณูปการ

-ปรับปรุงเมรุ บริเวณ
สุสานบานหนองหนาม
หมูที่ 3

-

-

-

๓๐๐,๐๐๐

-

1 แหง

-ประชาชนมีความ
สะดวกในดาน
สาธารณูปการ

กองชาง

20๕ โครงการปรับปรุงซอมแซม
หองน้ําอาคารเอนกประสงค
บานบูชา

-ปรับปรุงซอมแซมหองน้ํา
อาคารเอนกประสงค
จํานวน 4 หอง
ตามแบบมาตรฐาน

-

-

-

200,000

-

4 หอง

-ประชาชนมีความ
สะดวกในดาน
สาธารณูปการ

กองชาง

๒๐๐ โครงการกอสรางโรงจอดรถ
เทศบาลตําบลบานแปน

-ประชาชนมีความ
สะดวกในดาน
สาธารณูปการ

๒๐๑ โครงการปรับปรุงเมรุ บริเวณ -ประชาชนมีความ
สุสานบานหนองเตา
สะดวกในดาน
สาธารณูปการ

20๒ โครงการปรับปรุงเมรุ บริเวณ -ประชาชนมีความ
สุสานบานแปน
สะดวก ในดาน
สาธารณูปการ
20๓ โครงการกอสรางอาคาร
-ประชาชนมีความ
เอนกประสงคหนองหนาม
สะดวก ในดาน
สาธารณูปการ

-ประชาชนมีความ
สะดวก ในดาน
สาธารณูปการ

-กอสรางโรงจอดรถ
ขนาด 8 x 28 ม. ตาม
แบบของเทศบาลตําบล
บานแปน
ปรับปรุงเมรุ สุสานบาน
หนองเตา หมูที่ 3 ขนาด
กวาง 4 ม. ยาว 12 ม.
ตามแบบของเทศบาล
ตําบลบานแปน

2565
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)
1 แหง

กองชาง

๙๙

ที่

โครงการ/กิจกรรม

20๖ โครงการปรับปรุงศูนย
กิจกรรมหมูบาน บานแปน
20๗

20๘

20๙

2๑๐

วัตถุประสงค
-ประชาชนมีความ
สะดวก ในดาน
สาธารณูปการ

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

- ปรับปรุงอาคารศูนย
กิจกรรมหมูบานพื้นที่
ประมาณ 80 ตร.ม.ตาม
แบบของเทศบาล
โครงการกอสรางสวนสุขภาพ -เพื่อใหประชาชนได -กอสรางสวนสุขภาพ
พอเพียง บริเวณสนามกีฬา มีสถานที่ออกกําลัง พอเพียง บริเวณสนาม
ชุมชนบานแปน
กายและจัดกิจกรรม กีฬาชุมชนบานแปน
หมูที่ 6
โครงการกอสรางศาลา
-ประชาชนมีความ -กอสรางศาลาอเนก
เอนกประสงค บริเวณศูนย
สะดวก ในดาน
ประสงค บริเวณศูนย
กิจกรรมชุมชนบานแปน
สาธารณูปการ
กิจกรรมชุมชนบานแปน
หมูที่ 6 ขนาดกวาง 18 ม.
ยาว 30 ม. ตามแบบ
แปลนแผนผังของเทศบาล
โครงการปรับปรุงสุสานบาน -ประชาชนมีความ -ปรับปรุงสุสานบานรั้วรั้ว-ทุง
สะดวก ในดาน
ทุง หมูที่ 8 บานรั้ว-ทุง
สาธารณูปการ
เทลาน หนา ๐.๑๐ ม.
หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา
๕๐๐ ตรม. ตามแบบของ
เทศบาล
โครงการจัดทําปายภายใน
-ประชาชนมีความ - จัดทําปายภายในหมูบาน
หมูที่ 3 บานหนองเตา
หมูบาน บานหนองเตา
สะดวก ในดาน
สาธารณูปการ

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
-

งบประมาณ
2563
(บาท)
-

-

-

-

900,000

-

-

-

500,000

-

-

-

-

๓๐๐,๐๐๐ 1 โครงการ -ประชาชนมี
ความสะดวก
ในดาน
สาธารณูปการ

กองชาง

-

-

-

-

50,000

กองชาง

2564
(บาท)
900,000

2565
(บาท)
-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะ
ไดรับ
1 โครงการ -ประชาชนมี
ความสะดวกใน
ดาน
สาธารณูปการ
1 โครงการ -ประชาชนมี
ความสะดวก
ในดาน
สาธารณูปการ
1 แหง -ประชาชนมี
ความสะดวก
ในดาน
สาธารณูปการ

1 โครงการ -ประชาชนมี
ความสะดวก
ในดาน
สาธารณูปการ

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองชาง

กองชาง

กองชาง

๑๐๐

ที่

โครงการ/กิจกรรม

2๑๑ โครงการจัดทําปายภายใน
หมูบาน บานบูชา

วัตถุประสงค
-ประชาชนมีความ
สะดวก ในดาน
สาธารณูปการ

21๒ โครงการจัดหาอุปกรณออก - เพื่อใหประชาชน
กําลังกาย ณ ศูนยกีฬาชุมชน ไดมีอุปกรณสําหรับ
บานแปน
ออกกําลังกายและมี
สุขภาพที่แข็งแรง
ลดภาระคาใชจาย
21๓ โครงการปรับปรุงภูมิทัศน
-เพื่อใหประชาชนได
ภายในสนามกีฬา
มีสถานที่สําหรับ
ออกกําลังกายและ
จัดกิจกรรมตางๆ

21๔ คาออกแบบ และคํานวณงาน -เพื่อใหงานออกแบบ
กอสรางที่จายใหแกเอกชน
หรือควบคุมงาน
นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอก กอสรางเปนไป
อยางถูกตองตรง
ตามมาตรฐานงาน
กอสรางที่กําหนดไว
รวม

21๔ โครงการ

-

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
-

งบประมาณ
2563
(บาท)
-

-จัดหาอุปกรณออก
กําลังกาย ณ ศูนยกีฬา
ชุมชนบานแปน ตาม
มาตรฐาน

-

-

-

-

300,000

1
โครงการ

-ประชาชนมี
สุขภาพที่แข็งแรง
ปราศจากโรค

-ปรับปรุงภูมิทัศนภายใน
สนามกีฬา

-

-

300,000

300,000

300,000

1
โครงการ

300,000

300,000

300,000

จํานวน
โครงการ

-ประชาชน
ประชาชนไดมี
สถานที่สําหรับ
ออกกําลังกายและ
จัดกิจกรรมตางๆ
และมีสุขภาพที่
แข็งแรงปราศจากโรค
-งานออกแบบและ
ควบคุมงาน
กอสรางเปนไป
อยางถูกตอง
สอดคลองกับ
ระเบียบ

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
- จัดทําปายภายในหมูบาน
หมูที่ 5 บานบูชา

354,000 300,000
-เพื่อใหแกเอกชน นิติ
บุคคลหือบุคคลภายนอก
เปนคาออกแบบหรือ
ควบคุมงานกอสราง

-

2564
(บาท)
-

2564
(บาท)
50,000

ตัวชี้วัด
(KPI)
1
โครงการ

หนวยงาน
ผลที่คาดวาจะ
รับผิด
ไดรับ
ชอบหลัก
-ประชาชนมีความ กองชาง
สะดวก ในดาน
สาธารณูปการ
กองชาง

กองชาง

ซอยหนา
19,029,300 24,751,600 28,175,000 44,434,000 18,448,500 ตอเติม
ประปา

๑๐๑

แบบ ผ. 02

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

รวม

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค

โครงการคืนน้ําใสใหลําน้ํากวง -เพื่อใหการกําจัด
วัชพืช/ ขยะมี
ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
๑ โครงการ

-

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)
-กําจัดผักตบชวา ลํา
น้ําแมกวง

2561
(บาท)
100,000

-

100,000

งบประมาณ
2562
2563
(บาท)
(บาท)
100,000 30,000

๑๐๐,000

30,000

2564
(บาท)
30,000

30,000

2564
(บาท)
30,000

30,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ
1
-ในชุมชนมี
โครงการ สิ่งแวดลอม
ที่ดีขึ้น สงผล
ใหบานเมือง
นาอยู
-

หนวยงาน
รับผิด
ชอบหลัก
งานปองกันฯ
สํานักปลัด

-

๑๐๒

แบบ ผ. 02

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

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

-เพื่อใหการกําจัดขยะ
มีประสิทธิภาพ
เพิ่มขึ้น

-จางเหมาเอกชน
ในการกําจัดขยะหรือ
เทศบาลกําจัดเอง

การกําจัดขยะสิ่งปฏิกลู และ
สรางจิตสํานึกในการอนุรกั ษ
ทรัพยากรสิ่งแวดลอม

2561
(บาท)

2562
(บาท)

งบประมาณ
2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

จางเหมาเอกชนขนขยะ
1

จัดเก็บขยะและกําจัดขยะใน
เขตเทศบาล
อบรมเรื่องขยะ/สิ่งแวดลอม

2

โครงการเมืองสวยใส ไร
มลพิษ

-เพื่อรณรงคลดการ
-จัดทําโครงการเมือง
เผาขยะและทิ้งขยะลง สวยใส ไรมลพิษ
ในแมน้ํา ลําคลอง
ถนนที่สาธารณะ

1,000,000 1,000,000 1,800,000 1,800,000 1,800,000 1 โครงการ -การกําจัดขยะ
กอง
ของเทศบาล สาธารณสุขฯ
มีประสิทธิ
ภาพเพิ่มขึ้น
20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

1 โครงการ -การกําจัดขยะ
กอง
ของเทศบาล สาธารณสุขฯ
มีประสิทธิ
ภาพเพิ่มขึ้น

๑๐๓

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)
50,000

งบประมาณ
2562
2563
(บาท)
(บาท)
50,000
50,000

2564
(บาท)
50,000

2565
(บาท)
50,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

ที่

โครงการ/กิจกรรม

3

โครงการรณรงคคัดแยกขยะ
ในชุมชน

-เพื่อรณรงคการคัด
แยกขยะในชุมชน

4

โครงการรักษบานเกิด สราง
ถิ่นกําเนิดใหนาอยู

5

โครงการลดภาวะโลกรอน
ดวยสองมือเรา

-เพื่อปลูกจิตสํานึกให
ประชาชนรักษบาน
เกิด
-เพื่อรณรงคการใชถุง
ผาแทนถุงพลาสติก

-ประชาสัมพันธใหความรู
แกประชาชน
-กิจกรรมจัดตั้งธนาคาร
ใบไมเพื่อทําทําปุยหมัก
ชีวภาพและรณรงค
คัดแยกขยะในชุมชน
-จัดทําโครงการรักษ
บานเกิด สรางถิ่น
กําเนิดใหนาอยู
-จัดทําโครงการลดภาวะ
โลกรอนดวยสองมือเรา

6

โครงการออมบุญ ออมเบี้ย
ออมขยะ

-เพื่อปลูกจิตสํานึกใน
การคัดแยกขยะ

-จัดกิจกรรมออมบุญ ออม
ขยะ ออมเบี้ย

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

7

โครงการบานตัวอยาง
หนาบาน นามอง

-เพื่อใหชุมชนอยูใน
สิ่งแวดลอมที่ดี คนใน
ชุมชนไมเกิดโรคและมี
สุขภาพที่ดีทั้งดาน
รางกายและ จิตใจ

-ประชาสัมพันธใหประชาชน
ทุกหลังคาเรือน ทุกหมูบานมี
สวนรวมในการดําเนินการ
พัฒนาหมูบาน
-แตงตั้งคณะกรรมการ
ประเมินและใหคะแนน
ตามเกณฑที่กําหนด
-จัดกิจกรรมตรวจเยี่ยม
และประเมินหมูบานตาม

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

หนวยงาน
ผลที่คาดวา รับผิดชอบ
จะไดรับ
หลัก
1 โครงการ -การกําจัดขยะ
กอง
ของเทศบาล สาธารณสุขฯ
มีประสิทธิ
ภาพเพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัด
(KPI)

1 โครงการ -ประชาชนมี
คุณภาพชีวิต
ที่ดีขึ้น
1 โครงการ -ในชุมชนมี
สิ่งแวดลอมที่ดี
ขึ้นสงผลให
บานเมืองนาอยู
1 โครงการ -ในชุมชนมี
สิ่งแวดลอมที่ดี
ขึ้นสงผลให
บานเมืองนาอยู
1 โครงการ -ในชุมชนมี
สิ่งแวดลอมที่ดี
ขึ้นสงผลให
บานเมืองนาอยู

กอง
สาธารณสุขฯ
กอง
สาธารณสุขฯ
กอง
สาธารณสุขฯ
กอง
สาธารณสุขฯ

๑๐๔

กําหนดตรวจเยี่ยม
ที่

โครงการ/กิจกรรม

8

โครงการชุมชนอาสาพัฒนา
ทองถิ่นนาอยู อยางยั่งยืน

9

โครงการอนุรักษธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมเพิ่มพื้นที่สี
เขียวใหชุมชน

รวม

9 โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)
100,000

งบประมาณ
2562
2563
(บาท)
(บาท)
100,000 100,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
2564
2565
จะไดรับ
(บาท)
(บาท)
100,000 100,000 1 โครงการ - ชุมชนมี
สิ่งแวดลอม
ที่ดีขึ้น สงผล
ใหบานเมือง
นาอยู และ
ประชาชนมี
คุณภาพชีวิต
ที่ดีขึ้น

-เพื่อใหชุมชนเกิด
-ประชาสัมพันธให
ความสามัคคีและเปน ประชาชนทุกหลังคาเรือน
หมูบานจัดการสุขภาพ ทุกหมูบานมีสว นรวมใน
การดําเนินการพัฒนา
หมูบาน
-แตงตั้งคณะกรรมการ
ประเมินและใหคะแนน
ตามเกณฑที่กําหนด
-จัดกิจกรรมตรวจเยี่ยม
และประเมินหมูบาน ตาม
กําหนดตรวจเยี่ยม
-ดําเนินการพัฒนา
หมูบาน ปรับปรุงภูมิทัศน
ที่อยูอาศัย ทําความ
สะอาดถนนที่ทาง
สาธารณะและจัดกิจกรรม
ใหชุมชนนาอยูตาม
หลักเกณฑที่กําหนด
-เพื่อลดภาวะโลกรอน -จัดกิจกรรมอนุรักษ
20,000
20,000
20,000
20,000 20,000 1 โครงการ -ประชาชนมี
-เพื่อใหคนในชุมชนมี ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
คุณภาพชีวิต
คุณภาพชีวิตที่ทั้งดาน เพิ่มพื้นที่สีเขียวใหชุมชน
ที่ดีขึ้น
รางกายและจิตใจ
-ลดมลพิษทางดาน
สิ่งแวดลอม
1,270,000 1,270,000 2,070,000 2,070,000 2,070,000
-

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กอง
สาธารณสุขฯ

กอง
สาธารณสุขฯ

-

๑๐๕

๑๐๖

แบบ ผ. 0๒

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 – 256๕)
เทศบาลตําบลบานแปน อ.เมืองลําพูน จ.ลําพูน
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 ยุทธศาสตรเมืองเกษตรสีเขียว ปลอดภัยและปราดเปรื่อง
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 2
2. ยุทธศาสตร การพัฒนาดานเศรษฐกิจ
2.1 แผนงานการเกษตร
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)
150,000

งบประมาณ
2562
2563
(บาท)
(บาท)
150,000 150,000

หนวยงาน
ผลที่คาดวาจะ รับผิดชอบ
2564
256๕
ไดรับ
หลัก
(บาท)
(บาท)
150,000 150,000 1 โครงการ -ประชาชนมีอาชีพ กองสวัสดิการ
และ มีรายไดที่ดี
สังคม
ขึ้น
ตัวชี้วัด
(KPI)

1.

โครงการคลินิกเกษตร

-เพื่อเปนการสงเสริม -จัดทําโครงการคลินิก
อาชีพและรายไดของ เกษตร จํานวน 1
ประชาชน
โครงการ

2.

จัดหาวัสดุเกษตร

-เพื่อเปนการสงเสริม -จัดซื้อวัสดุการเกษตร
อาชีพและรายไดของ เพือ่ ชวยเหลือ
ประชาชน
เกษตรกรในเขตพื้นที่

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

1 โครงการ -ประชาชนมีอาชีพ กองสวัสดิการ
และ มีรายไดที่ดี
สังคม
ขึ้น

3

โครงการสงเสริมกิจกรรม
ศูนยถายทอดเทคโนโลยี

-เพื่อเปนการสงเสริม -จัดทําโครงการสงเสริม
อาชีพและรายไดของ กิจกรรมศูนยถายทอด
ประชาชน
เทคโนโลยี

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

1 โครงการ -ประชาชนมี
กองสวัสดิการ
คุณภาพชีวิตที่ดี
สังคม
ขึ้น
-ประชาชนมีอาชีพ
และ มีรายไดที่ดี
ขึ้น

๑๐๖

ที่
4.

5

6

๗

รวม

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค

โครงการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจพอเพียง

-เพื่อดําเนินงานตาม
แนวพระราชดําริและ
ตามนโยบายของ
รัฐบาล โดยบูรณาการ
การทํางานรวมกัน
ของทุกภาคสวน
โครงการสงเสริมอาชีพตาม -เพื่อดําเนินงานตาม
แนวเศรษฐกิจพอเพียง
แนวพระราชดําริและ
ตามนโยบายของ
รัฐบาล โดยบูรณาการ
การทํางานรวมกัน
ของทุกภาคสวน
โครงการจางงานนักเรียน -เพื่อเปนการ
นักศึกษา ระหวางปดภาค ชวยเหลือประชาชน
เรียน
โครงการฝกอบรมกลุม
อาชีพตางๆ ในเขต
เทศบาล

๗ โครงการ

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
-จัดทําโครงการ
ขับเคลื่อนการพัฒนา
ตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง

2561
(บาท)
50,000

งบประมาณ
2562
2563
(บาท)
(บาท)
50,000
-

2564
(บาท)
-

256๕
(บาท)
-

-จัดทําโครงการสงเสริม
อาชีพตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียง

-

50,000

50,000

50,000

50,000

-จัดทําโครงการจาง
งาน นักเรียนนักศึกษา
ระหวางปดภาคเรียน

50,000

50,000

-

-

-

-เพื่อเปนการสงเสริม -จัดทําโครงการ
อาชีพและรายไดของ ฝกอบรมกลุมอาชีพ
ตางๆ ในเขตเทศบาล
ประชาชน

50,000

50,000

-

360,000

๔๑0,000

๒60,000

-

-

หนวยงาน
ผลที่คาดวาจะ รับผิดชอบ
ไดรับ
หลัก
1 โครงการ -ประชาชนมีอาชีพ กองสวัสดิการ
และมีรายไดที่ดี
สังคม
ขึ้น
ตัวชี้วัด
(KPI)

1 โครงการ -ประชาชนมีอาชีพ กองสวัสดิการ
และมีรายไดที่ดี
สังคม
ขึ้น

1 โครงการ -ประชาชนมี
กองสวัสดิการ
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
สังคม
-ประชาชนมีอาชีพ
และมีรายไดที่ดีขึ้น
1 โครงการ -ประชาชนมี
กองสวัสดิการ
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
สังคม
-ประชาชนมีอาชีพ
และมีรายไดที่ดี
ขึ้น
๒60,000 ๒60,000

๑๐๗

แบบ ผ. 02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
เทศบาลตําบลบานแปน อ.เมืองลําพูน จ.ลําพูน
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 ยุทธศาสตรเมืองแหงคุณภาพชีวิต
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1
3. ยุทธศาสตร การพัฒนาดานสังคม
3.1 แผนงานบริหารทั่วไป
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค

1

โครงการจัดเก็บขอมูลพื้นฐาน -เพื่อเปนการ
เพื่อจัดทําแผนพัฒนา
ชวยเหลือประชาชน
เทศบาล

2

โครงการจัดทํา ทบทวน
ปรับปรุง แผนหมูบา น

3

โครงเปดบานแปนสูอาเซียน
“BP FOR AEC”

4

โครงการสนับสนุน สงเสริม
การขับเคลื่อนแผนหมูบา น

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

-จัดทําโครงการจัดเก็บ
ขอมูลพื้นฐานเพื่อ
จัดทําแผนพัฒนา
เทศบาล
-เพื่อเปนการสงเสริม -จัดทําโครงการจัดทํา
คุณภาพชีวิตของ
ทบทวน ปรับปรุง
ประชาชน
แผนหมูบาน
-เพื่อใหเตรียมความ
-จัดทําปายไวนิล/
พรอมเขา สูประชาคม จัดบอรดใหความรู
อาเซียน
-กิจกรรมอบรมให
ความรูทางดานภาษา
- -กิจกรรมอื่นๆ
-เพื่อเปนการสงเสริม -จัดกิจกรรมอบรมให
ความรูเกี่ยวกับการ
คุณภาพชีวิตของ
ประชาชน
จัดทําแผนหมูบาน

2561
(บาท)
70,000

งบประมาณ
2562
2563
(บาท)
(บาท)
70,000
-

50,000

50,000

50,000

20,000

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

-

-

-

50,000

50,000

50,000

50,000

20,000

-

-

-

หนวยงาน
ผลที่คาดวาจะ
รับผิด
ไดรับ
ชอบหลัก
1 โครงการ -มีขอมูลพื้นฐานที่
กอง
เปนปจจุบันในการ วิชาการฯ
จัดทําแผน
ตัวชี้วัด
(KPI)

1 โครงการ -ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้น
1 โครงการ -ประชาชนมี
ความรู ความ
เขาใจ การเขาสู
ประชาคมอาเซียน

กอง
วิชาการฯ

1 โครงการ -ประชาชนมี
คุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น

กอง
วิชาการฯ

กอง
วิชาการฯ

๑๐๘

ที่

โครงการ/กิจกรรม

5

โครงการพัฒนาศักยภาพ
เครือขายตางๆ หรือกลุม
ตาง ๆ

-เพื่อเปนการสงเสริม
คุณภาพชีวิตของ
ประชาชน

6

โครงการจัดทําแผนพัฒนา
เทศบาล (แผน 360 องศา)

7

โครงการจัดทําแผนพัฒนา
เทศบาล (แผนกินได)

-เพื่อเปนการสงเสริม
คุณภาพชีวิตของ
ประชาชน
-เพื่อเปนการสงเสริม
คุณภาพชีวิตของ
ประชาชน

8

โครงการนักประชาสัมพันธ
รุนเยาว

รวม

8 โครงการ

วัตถุประสงค

-สงเสริมใหเด็กและ
เยาวชนมีความกลา
แสดงออก
-เพื่อสรางเครือขายนัก
ประชาสัมพันธรุนเยาว
-

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
-จัดทําโครงการพัฒนา
ศักยภาพเครือขาย
ตางๆ เชน เครือขาย
ยุติความรุนแรง
เครือขายยุติธรรม
ชุมชน ต..บานแปน
คณะทํางานตางๆ เชน
คณะกรรมการกองทุน
สวัสดิการชุมชนเทศบาล
, คณะทํางานตนแบบ
การพัฒนาสังคมและ
สวัสดิการสังคมเทศบาล
ตําบลบานแปน ฯลฯ
-จัดทําแผนพัฒนาเทศบาล
และติดตามประเมินผล
แผนพัฒนาเทศบาล
-จัดทําแผนพัฒนา
เทศบาล และติดตาม
ประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบาล
-ตัวแทนเด็กและ
เยาวชนในพื้นที่และ
เจาหนาที่ที่เกี่ยวของ

-

งบประมาณ
2563
(บาท)
70,000

2564
(บาท)
70,000

2565
(บาท)
70,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะ
ไดรับ
1 โครงการ -ประชาชนมี
คุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น

2561
(บาท)
120,000

2562
(บาท)
120,000

50,000

50,000

-

-

50,000

50,000

50,000

-

-

20,000

20,000

20,000

ผูเขารวม
กิจกรรม
จํานวน 50
คน

360,000

360,000

190,000

190,000

190,000

-

1 โครงการ -ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้น
1 โครงการ -ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้น

หนวยงาน
รับผิด
ชอบหลัก
กอง
สวัสดิการ
ฯ
กอง
วิชาการฯ

กอง
วิชาการฯ
กอง
วิชาการฯ

-เด็กและเยาวชนมี
กอง
ความรูความเขาใจ วิชาการฯ
ในหลักการประชา
สัมพันธและมีความ
กลาแสดงออกในที่
สาธารณะ
-

๑๐๙

แบบ ผ. 02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
เทศบาลตําบลบานแปน อ.เมืองลําพูน จ.ลําพูน
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 ยุทธศาสตรเมืองแหงคุณภาพชีวิต
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1
3. ยุทธศาสตร การพัฒนาดานสังคม
3.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

การพัฒนาคุณภาพชีวิตและ
คุณคาทางสังคม

2561
(บาท)

2562
(บาท)

งบประมาณ
2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิด
ชอบหลัก

1

โครงการฝกอบรมหรือพัฒนา -เพื่อเปนการสงเสริม
คุณภาพชีวิตของ
ศักยภาพ อปพร.
ประชาชน

-จัดโครงการพัฒนา
ศักยภาพ อปพร.
-ฝกอบรม อปพร.

100,000

100,000

-

-

-

1
-ประชาชนมี
โครงการ คุณภาพชีวิต
ที่ดีขึ้น

งาน
ปองกันฯ
สํานักปลัด

2

โครงการบานแปนรวมใจ
ขจัดภัยยาเสพติด
(To Be Number One)

-จัดทําโครงการบานแปน
รวมใจขจัดภัยยาเสพติด
จํานวน 1 โครงการ

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

1
-ประชาชนมี
โครงการ คุณภาพชีวิต
ที่ดีขึ้น

งาน
ปองกันฯ
สํานักปลัด

3

โครงการกิจกรรม วัน อปพร. -เพื่อเปนการสงเสริม
คุณภาพชีวิตของ
ประชาชน

-จัดฝกอบรมหลักสูตร
ทบทวนสําหรับ
อปพร./กิจกรรมวัน
อปพร./ฯลฯ

15,000

-

-

-

-

1
โครงการ

งาน
ปองกันฯ
สํานักปลัด

-เพื่อเปนการสงเสริม
คุณภาพชีวิตของ
ประชาชน

-ประชาชนมี
คุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น

๑๑๐

ที่

โครงการ/กิจกรรม

4

โครงการพัฒนาศักยภาพ
อปพร.

5

โครงการลดอุบัตเิ หตุทางถนน -เพื่อเปนการสงเสริม
คุณภาพชีวิตของ
ประชาชน

รวม

๕ โครงการ

วัตถุประสงค
-เพื่อเปนการสงเสริม
คุณภาพชีวิตของ
ประชาชน

-

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
25,000

งบประมาณ
2563
(บาท)
25,000

-จัดตั้งจุดบริการ
ประชาชนในชวงเทศกาล
ปใหมสงกรานต งาน
กาชาด ฯลฯ

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

-

195,000

205,000

105,000

105,000

105,000

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
- จัดโครงการพัฒนา
ศักยภาพ อปพร.
- ฝกอบรม อปพร.

2564
(บาท)
25,000

2565
(บาท)
25,000

ผลที่คาดวา
จะไดรับ
1
-ประชาชนมี
โครงการ คุณภาพชีวิต
ที่ดีขึ้น

หนวยงาน
รับผิด
ชอบหลัก
งาน
ปองกันฯ
สํานักปลัด

1
-ประชาชนมี
โครงการ คุณภาพชีวิต
ที่ดีขึ้น

งาน
ปองกันฯ
สํานักปลัด

ตัวชี้วัด
(KPI)

๑๑๑

แบบ ผ. 02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
เทศบาลตําบลบานแปน อ.เมืองลําพูน จ.ลําพูน
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 ยุทธศาสตรเมืองแหงคุณภาพชีวิต
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1
3. ยุทธศาสตร การพัฒนาดานสังคม
3.3 แผนงานสาธารณสุข
ที่

โครงการ/กิจกรรม

1

โครงการเทศบาลหวงใย
ใสใจสุขภาพประชาชน

2
3
4

วัตถุประสงค

-เพื่อเปนการสงเสริม
คุณภาพชีวิตของ
ประชาชน
โครงการพัฒนาศักยภาพแกน -เพื่อเปนการสงเสริม
นําสุขภาพ
คุณภาพชีวิตของ
ประชาชน
โครงการรณรงคปองกัน
-เพื่อควบคุมปองกัน
ควบคุมโรคไขหวัดนก
โรคไขหวัดนก
โครงการรณรงคปองกัน
โรคพิษสุนัขบา และลด
ประชากร สุนัขและแมว

-เพื่อควบคุมปองกัน
โรคพิษสุนัขบา

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
-จัดทําโครงการเทศบาล
หวงใย ใสใจสุขภาพ
ประชาชน
-จัดทําโครงการ
พัฒนาศักยภาพ
แกนนําสุขภาพ
-จัดทําโครงการรณรงค
ปองกัน ควบคุม
โรคไขหวัดนก
-จัดทําโครงการรณรงค
ควบคุมปองกันโรค
พิษสุนัขบา

2561
(บาท)
30,000

งบประมาณ
2562
2563
(บาท)
(บาท)
30,000
30,000

2564
(บาท)
30,000

500,000

500,000

500,000

500,000 500,000 1 โครงการ

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

1 โครงการ

20,000

10,000

10,000

10,000

10,000

1 โครงการ

2565
(บาท)
30,000

ตัวชี้วัด
(KPI)
1 โครงการ

ผลที่คาดวา
จะไดรับ
-ประชาชนมี
คุณภาพชีวิต
ที่ดีขึ้น
-ประชาชนมี
คุณภาพชีวิต
ที่ดีขึ้น
-ประชาชนมี
คุณภาพชีวิต
ที่ดีขึ้น
-ประชาชนมี
คุณภาพชีวิต
ที่ดีขึ้น

หนวยงาน
รับผิด
ชอบหลัก
กอง
สาธารณสุขฯ
กอง
สาธารณสุขฯ
กอง
สาธารณสุขฯ
กอง
สาธารณสุขฯ

๑๑๒

ที่
5

6

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค

โครงการสัตวปลอดโรค คน -เพื่อควบคุมปองกัน
ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบา โรคพิษสุนัขบา
ตามปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จ
พระเจาลูกเธอ เจาฟาจุฬา
ภรณวลัยลักษณอัครราช
กุมารี
โครงการน้ําประปาปลอดภัย -เพื่อพัฒนาคุณภาพ
น้ําประปาใหสะอาด
ปลอดภัยตามเกณฑ
มาตรฐานและเสริม
สรางใหคนในชุมชนมี
สวนเฝาระวังคุณภาพ
น้ํา

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
-จัดซื้อวัสดุทางการแพทย
-จางเหมาสํารวจ

-จัดอบรมใหความรูแก
คณะกรรมการน้ําประปา
ประชาชน โรงน้ําในพื้นที่
โรงเรียนในเขตเทศบาล
ฯลฯ จํานวน 70 คน
-ตรวจวิเคราะหคณ
ุ ภาพ
น้ําประปา 9 หมูบาน

2561
(บาท)
-

-

งบประมาณ
2562
2563
(บาท)
(บาท)
50,000
50,000

2564
(บาท)
50,000

2565
(บาท)
50,000

10,000

10,000

10,000 น้ําประปาใน
เขตเทศบาล
ผานตามเกณฑ
มาตรฐาน 9
หมูบาน

10,000

ตัวชี้วัด
(KPI)
9 มูบาน

หนวยงาน
ผลที่คาดวา
รับผิด
จะไดรับ
ชอบหลัก
-สามารถควบ
กอง
คุมและจํากัด สาธารณสุขฯ
การแพร
ระบาดของ
โรคที่เกิดจาก
สัตว
-น้ําประปาใน
กอง
เขตเทศบาล สาธารณสุขฯ
สะอาด
ปลอดภัย
-คนในชุมชนมี
สวนรวมใน
การตรวจสอบ
และเฝาระวัง

คุณภาพน้ํา

7

โครงการรณรงคปองกัน และ -เพื่อควบคุมปองกัน
ควบคุม โรคไขเลือดออก
โรคไขเลือดออก

-จัดทําโครงการรณรงค
ปองกัน ควบคุม
โรคไขเลือดออก

30,000

30,000

60,000

60,000

60,000

1 โครงการ -ประชาชนมี
คุณภาพชีวิต
ที่ดีขึ้น

กอง
สาธารณสุขฯ

8

โครงการรณรงคการปองกัน
โรคเอดส

-จัดทําโครงรณรงคการ
ปองกันโรคเอดส

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

1 โครงการ -ประชาชนมี
คุณภาพชีวิต
ที่ดีขึ้น

กอง
สาธารณสุขฯ

9

โครงการสงเสริมสุขภาวะทาง -เพื่อเปนการสงเสริม
เพศในชุมชน
คุณภาพชีวิตของ
ประชาชน

-จัดกิจกรรมการใหความรู
ดานสุขภาวะทางเพศใน
ชุมชน ปองกันการทอง
ไมพรอมในกลุมวัยรุน

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

1 โครงการ -ประชาชนมี
คุณภาพชีวิต
ที่ดีขึ้น

กอง
สาธารณสุขฯ

-เพื่อเปนการสงเสริม
คุณภาพชีวิตของ
ประชาชน

๑๑๓

ที่

โครงการ/กิจกรรม

10 โครงการหมูบานจัดการดาน
สุขภาพ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

-เพื่อเปนการสงเสริม
คุณภาพชีวิตของ
ประชาชน

-จัดทําโครงการหมูบาน
จัดการดานสุขภาพ

11 โครงการอาหารปลอดภัยและ -เพื่อเปนการสงเสริม
คุมครองผูบริโภค
คุณภาพชีวิตของ
ประชาชน

-จัดทําโครงการอาหาร
ปลอดภัยและคุมครอง
ผูบริโภค

12 โครงการดูแลระยาวดาน
สาธารณสุขสําหรับผูส ูงอายุ
ที่มีภาวะพึ่งพิง

รวม

12 โครงการ

-เพื่อเปนการดูแล
โครงการดูแลระยาวดาน
ระยะยาวดาน
สาธารณสุขสําหรับ
สาธารณสุขสําหรับ ผูสูงอายุ ที่มภี าวะพึ่งพิง
ผูสูงอายุ ที่มีภาวะ
พึ่งพิง เทศบาลตําบล
บานแปน
-

-

2561
(บาท)
30,000

งบประมาณ
2562
2563
(บาท)
(บาท)
30,000
30,000

2564
(บาท)
30,000

2565
(บาท)
30,000

ผลที่คาดวา
จะไดรับ
1 โครงการ -ประชาชนมี
คุณภาพชีวิต
ที่ดีขึ้น

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

1 โครงการ -ประชาชนมี
คุณภาพชีวิต
ที่ดีขึ้น

กอง
สาธารณสุขฯ

-

-

150,000

150,000 150,000 1 โครงการ -ประชาชนมี
คุณภาพชีวิต
ที่ดีขึ้น

กอง
สาธารณสุขฯ

710,000

745,000

925,000

925,000 925,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

-

-

หนวยงาน
รับผิด
ชอบหลัก
กอง
สาธารณสุขฯ

-

๑๑๔

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 – 256๕)
เทศบาลตําบลบานแปน อ.เมืองลําพูน จ.ลําพูน

แบบ ผ. 0๒

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 ยุทธศาสตรเมืองแหงคุณภาพชีวิต
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1
3. ยุทธศาสตร การพัฒนาดานสังคม
3.4 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน
ที่

1

โครงการ/กิจกรรม
การพัฒนาคุณภาพชีวิต
และคุณคาทางสังคม
โครงการพัฒนาแกนนํา
ผูสูงอายุ

2561
(บาท)

2562
(บาท)

งบประมาณ
2563
(บาท)

-กิจกรรมพัฒนา
ศักยภาพแกนนํา
ผูสูงอายุในเขตเทศบาล

50,000

50,000

-

-

-

1 โครงการ -ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่
ดีขึ้น

กอง
สวัสดิการฯ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

-เพื่อเปนการ
สงเสริมคุณภาพ
ชีวิตของผูสูงอายุ

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะ
ไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

2

โครงการอบรมฟนฟู
สมรรถภาพคนพิการ

-เพื่อเปนการ
สงเสริม
คุณภาพชีวิตของ
ประชาชน

-จัดทําโครงการอบรม
ฟนฟูสมรรถภาพ
คนพิการ

20,000

20,000

-

-

-

1 โครงการ -ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่
ดีขึ้น

กอง
สวัสดิการฯ

3

โครงการพัฒนาสตรีและ
ครอบครัว

-เพื่อเปนการ
สงเสริมคุณภาพ
ชีวิตของประชาชน

-จัดทําโครงการพัฒนา
สตรีและครอบครัว

20,000

20,000

-

-

-

1 โครงการ -ประชาชนมี
คุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น

กอง
สวัสดิการฯ

๑๑๕

ที่

โครงการ/กิจกรรม

4

โครงการโรงเรียนผูส ูงอายุ
เทศบาลตําบลบานแปน
(อุยมวนใจ)

-เพื่อเปนการ
-จัดทําโครงการ
สงเสริมคุณภาพชีวิต โรงเรียนผูสูงอายุ
ของประชาชน
เทศบาลตําบลบานแปน

5

โครงการอาสาสมัครดูแล
ผูสูงอายุที่บาน (อผส.)

-เพื่อเปนการ
สงเสริม
คุณภาพชีวิตของ
ประชาชน

6

โครงการพัฒนาศักยภาพ
คนพิการและอาสาสมัคร
ดูแลคนพิการที่บาน (อพมก.)
โครงการสงเสริมกิจกรรม
ศูนยพัฒนาคุณภาพชีวิต
และสงเสริมอาชีพผูสูงอายุ

8

๙

7

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
2563
2564
(บาท)
(บาท)
๑00,000 ๑00,000

2565
(บาท)
๑00,000

ผลที่คาดวาจะ
ไดรับ
1 โครงการ -ประชาชนมี
คุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กอง
สวัสดิการ
สังคม

50,000

50,000

1 โครงการ -ประชาชนมี
คุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น

กอง
สวัสดิการ
สังคม

-

-

-

80,000

80,000

80,000

80,000

1 โครงการ -ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้น
1 โครงการ -ประชาชนมี
คุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น

กอง
สวัสดิการ
สังคม
กอง
สวัสดิการ
สังคม

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

1 โครงการ -ประชาชนมี
คุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น

กอง
สวัสดิการ
สังคม

-

15,000

-

-

-

ผูเขารวม
กิจกรรม
จํานวน 50
คน

กอง
สวัสดิการ
สังคม

2561
(บาท)
200,000

2562
(บาท)
๑00,000

-จัดทําโครงการ
อาสาสมัครดูแล
ผูสูงอายุที่บาน (อผส.)
ในเขตเทศบาล

50,000

50,000

50,000

-เพื่อเปนการ
สงเสริมคุณภาพ
ชีวิตของประชาชน
-เพื่อเปนการ
สงเสริมคุณภาพชีวิต
ของประชาชน

-จัดทําโครงการอาสา
สมัครดูแลคนพิการ
(อพมก.) ในเขตเทศบาล
-จัดทําสงเสริมกิจกรรม
ศูนยพัฒนาคุณภาพชีวิต
และสงเสริมอาชีพผูส ูงอายุ

20,000

-

80,000

โครงการพัฒนาศักยภาพ
กองทุนสวัสดิการชุมชน
เทศบาลตําบลบานแปน

-เพื่อเปนการ
สงเสริมคุณภาพ
ชีวิตของประชาชน

-จัดทําโครงการพัฒนา
ศักยภาพกองทุน
สวัสดิการชุมชนเทศบาล
ตําบลบานแปน

โครงการเสริมสรางให
ผูสูงอายุใชภูมิปญ
 ญาใน
การสรางอาชีพและรายได

- เพื่อสงเสริมดาน ผูสูงอายุ ทั้ง 9 หมูบาน
อาชีพและการถาย ในเขตเทศบาล และ
ทอดภูมิปญญาของ เจาหนาที่ที่เกี่ยวของ
ผูสูงอายุในชุมชน
- สงเสริมใหผสู ูงอายุ
ไดรับการพัฒนาดาน
สุขภาพกาย จิตใจ
สังคมและภูมิปญ
 ญา

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผูสูงอายุใน
ชุมชนไดรับการ
สงเสริมดาน
อาชีพและการ
ถาย ทอดภูมิ
ปญญาของ

๑๑๖

ที่

โครงการ/กิจกรรม

๑๐ โครงการสํารวจขอมูลคลัง
ปญญาผูสูงอายุ

๑๑ โครงการเสริมสรางความรู
ดานสวัสดิการสําหรับ
ผูสูงอายุ

วัตถุประสงค
- เพื่อเปนการเชิดชู
คุณคาของผูส ูงอายุ
ในชุมชน
- เพื่อใหการจัดเก็บ
ขอมูลคลังปญญา
ของผูสูงอายุมีประ
สิทธิ ภาพสามารถ
นําไปใชประโยชนได
จริง
เพื่อใหผูสูงอายุและ
ผูนําชุมชนมีความรู
ความเขาใจใน
กฎหมายที่เกีย่ วของ
กับสิทธิและสวัสดิ
การสําหรับผูส ูงอายุ

๑๒ โครงการสิทธิสตรีและสิทธิ เพื่อใหเด็กและสตรีมี
เด็กที่พึงรู
มีความรู ความเขาใจ
ในกฎหมายที่เกี่ยว
ของและสรางองค
ความรูเกี่ยวกับแนว
ทางการชวยเหลือ

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
20,000

งบประมาณ
2563
(บาท)
-

ผูนําชุมขน /หมูบา น
ผูสูงอายุ ประชาชน
ทั่วไป และเจาหนาที่ที่
เกี่ยวของ

-

15,000

-

-

-

แกนนําเด็ก เยาวชน
และสตรีในเขตเทศบาล
ทั้ง 9 หมู บาน และ
เจาหนาที่ที่เกี่ยวของ

-

10,000

-

-

-

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
คลังปญญาผูส ูงอายุใน
เขตเทศบาล
คณะกรรมการชมรม
คลังปญญาผูส ูงอายุ
และเจาหนาที่ที่
เกี่ยวของ

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะ
ไดรับ
ผูเขารวม มีขอมูลคลัง
กิจกรรม ปญญาของ
จํานวน 50 ผูสูงอายุที่มี
คน
ประสิทธิภาพ
สามารถนํา ไป
ประยุคใช ได
จริง
ผูเขารวม
กิจกรรม
จํานวน 50
คน

ผูสูงอายุและ
ผูนําชุมชนมี
ความรู ความ
เขาใจในกฎหมาย
ที่เกี่ยวของกับ
สิทธิและสวัสดิการ
สําหรับผูสูงอายุ
ผูเขารวม เด็กและสตรีมี
กิจกรรม ความรู ความ
จํานวน 50 เขาใจในกฎหมาย
คน
ที่เกี่ยวของ

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กอง
สวัสดิการ
สังคม

กอง
สวัสดิการ
สังคม

กอง
สวัสดิการ
สังคม

๑๑๗

ที่

โครงการ/กิจกรรม

๑๓ โครงการเสริมสราง
กระบวนการคุม ครองและ
พิทักษสิทธิผูดอยโอกาสใน
ชุมชน

๑๔ โครงการเสริมสรางใหคน
ในชุมชนใชภูมิปญญาใน
การสรางอาชีพและรายได
เสริม

๑๕ โครงการพัฒนาบทบาท
สตรี

วัตถุประสงค
- สงเสริมกระบวน
การคุมครองและ
พิทักษสิทธิผูตอย
โอกาสในชุมชน
- ผูดอยโอกาสไดรับ
การยอมรับและ
สามารถพัฒนาตนเอง
และพึ่งตนเองได
- เพื่อสงเสริมดาน
อาชีพและการถาย
ทอดภูมิปญญาของ
ชุมชน
- สงเสริมใหคนใน
ชุมชนไดรับการ
พัฒนาดานสุขภาพ
กาย จิตใจ สังคม
และภูมิปญญา
-สงเสริมใหสตรีใน
ชุมชนมีความรู
ความเขาใจใน
บทบาทหนาที่ของ
ตนเอง

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
15,000

งบประมาณ
2563
(บาท)
๒๐,๐๐๐

ผูนําชุมชน เด็ก เยาวชน
ผูสูงอายุ ประชาชน
ทั่วไป ทั้ง ๙ หมูบาน
และเจาหนาที่ที่
เกี่ยวของ

-

-

๖๐,000

๖๐,000

๖๐,000

๙ หมูบาน

ผูสูงอายุใน
ชุมชนไดรับการ
สงเสริมดาน
อาชีพและการ
ถาย ทอดภูมิ
ปญญาของ

กอง
สวัสดิการ
สังคม

กลุมผูนาํ สตรี/สตรีใน
เขตเทศบาล ทั้ง ๙
หมูบานและเจาหนาที่ที่
เกี่ยวของ

-

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

ผูเขารวม
กิจกรรม
จํานวน 50
คน

สตรีในชุมชนมี
ความรู ความ
เขาใจในบทบาท
หนาที่ของ
ตนเอง

กอง
สวัสดิการ
สังคม

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
กลุมผูด อยโอกาส ผูนํา
ชุมขน /หมูบาน ภาคี
เครือขาย และเจาหนาที่
ที่เกี่ยวของ

ตัวชี้วัด
(KPI)

2564
(บาท)
๒๐,๐๐๐

2565
(บาท)
๒๐,๐๐๐

ผลที่คาดวาจะ
ไดรับ
ผูเขารวม ผูดอยโอกาไดรับ
กิจกรรม การยอมรับ และ
จํานวน 50 สามารถพึ่ง
คน
ตนเองได

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กอง
สวัสดิการ
สังคม

๑๑๘

ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
15,000

งบประมาณ
2563
(บาท)
๕๐,๐๐๐

2564
(บาท)
๕๐,๐๐๐

2565
(บาท)
๕๐,๐๐๐

๑๖ โครงการครอบครัวสัมพันธ เพื่อใหครอบครัวมี
เวทีในการ
แลกเปลี่ยน เรียนรู
วิเคราะหสภาพ
ปญหาของ
ครอบครัว

ตัวแทนครอบครัวใน
ชุมชนทั้ง 9 หมูบานและ
เจาหนาที่ที่เกี่ยวของ

๑๗ โครงการนักสังคม
สงเคราะหนอย

- เพื่อสงเสริมใหเด็ก
เยาวชน และเครือ
ขายเด็กและเยาวชน
ไดทํากิจกรรมที่
สรางสรรค
- เพื่อใหเด็กและ
ครอบครัวไดรับการ
เงินอุดหนุนเด็กแรก
เกิด มีคณ
ุ ภาพชีวิตที่
ดีขึ้น
-เพื่อเปนการ
สงเสริมคุณภาพชีวิต
ของประชาชน

ตัวแทนเด็กและเยาวชน
ในพื้นที่ และเจาหนาที่ที่
เกีย่ วของ

-

17,000

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

-จัดทําโครงการอบรม
พัฒนาศักยภาพคน
พิการและผูดูแลคน
พิการในเขตเทศบาล

-

๒๐,000

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

-

-

460,000

487,000

440,000

440,000

440,000

๑๘ โครงการอบรมพัฒนา
ศักยภาพคนพิการและ
ผูดูแลคนพิการ
รวม

18 โครงการ

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะ
ไดรับ
ผูเขารวม ครอบครัวมี
กิจกรรม ความสัมพันธที่ดี
จํานวน 50 มีความตื่นตัวใน
คน
การทํางานดาน
การสงเสริม
ความเขม แข็ง
ของครอบครัว
ผูเขารวม เด็กและเยาวชน
กิจกรรม มีความรูความ
จํานวน 50 เขาใจในหลัก
คน
การสังคม
สงเคราะหและ
สามารถสามารถ
สงตอผูประสบ
ปญหาแก
หนวยงานที่
เกี่ยวของได
๑ โครงการ -ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้น
-

-

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กอง
สวัสดิการ
สังคม

กอง
สวัสดิการ
สังคม

กอง
สวัสดิการ
สังคม
-

๑๑๙

แบบ ผ. 0๒

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 – 256๕)
เทศบาลตําบลบานแปน อ.เมืองลําพูน จ.ลําพูน
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 ยุทธศาสตรเมืองแหงคุณภาพชีวิต
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1
3. ยุทธศาสตร การพัฒนาดานสังคม

3.5 แผนงานการศึกษา

ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

การสงเสริมการศึกษา
1

โครงการอาหารกลางวัน
-เพื่อใหนักเรียนไดรับ
โรงเรียนในเขตเทศบาล/ศูนย อาหาร กลางวันที่มี
พัฒนาเด็กเล็ก
คุณภาพและ สาร
อาหารครบถวน

-สนับสนุนเงินคาอาหาร
กลางวัน

2

โครงการอาหารเสริม (นม)
โรงเรียนในเขตเทศบาล /
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

-เพื่อใหนักเรียนไดรับ
ประทาน อาหารเสริม
(นม)ที่มีคุณคาและ
ปริมาณที่เพียงพอตอ
ความตองการของ
รางกาย

-สนับสนุนเงินคาอาหาร
เสริม (นม)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

งบประมาณ
2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะ
ไดรับ

หนวยงาน
รับผิด
ชอบหลัก

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000
1
กอง
-นักเรียนมี
งบอุดหนุน งบอุดหนุน งบอุดหนุน งบอุดหนุน งบอุดหนุน จาก โครงการ สุขภาพสมบูรณ การศึกษา
จากรัฐบาล จากรัฐบาล จากรัฐบาล จากรัฐบาล
แข็งแรง
รัฐบาล
เหมาะสมตาม
วัย
1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000
1
-นักเรียนมี
กอง
งบอุดหนุน งบอุดหนุน งบอุดหนุน งบอุดหนุน งบอุดหนุน จาก โครงการ สุขภาพสมบูรณ การศึกษา
จากรัฐบาล จากรัฐบาล จากรัฐบาล จากรัฐบาล
แข็งแรง
รัฐบาล
เหมาะสมตาม
วัย

๑๒๐

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
2561
2562
2563
2564
2565
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
200,000 200,000 200,000 200,000 200,000
(งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล)
งบอุดหนุน งบอุดหนุน งบอุดหนุน งบอุดหนุน งบอุดหนุน

ตัวชี้วัด
(KPI)

หนวยงาน
รับผิด
ชอบหลัก
กอง
การศึกษา
(ศพด.)

ที่

โครงการ/กิจกรรม

3

โครงการปรับปรุงซอมแซม
อาคารศูนยพัฒนาเด็กเล็กฯ
และโรงเรียนอนุบาลฯ

-เพื่อใชสําหรับ
-ปรับปรุงซอมแซมศูนย
ปรับปรุงซอมแซม
พัฒนาเด็กเล็กฯ และ
อาคารที่ชํารุดเสียหาย โรงเรียนอนุบาลฯ
ใหใชไดตามปกติ

4

โครงการจัดหา วัสดุ
อุปกรณ สื่อการเรียนการ
สอนของกองการศึกษา/ศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก/โรงเรียน และ
ศูนยเยาวชน

-เพื่อใหครูและ
-จัดหาวัสดุ ครุภณ
ั ฑ
150,000 150,000 150,000 150,000 150,000
บุคลากรทาง
ตางๆ ในกองการศึกษา / (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล)
การศึกษามีวัสดุ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
งบอืน่ ๆ
งบอื่น ๆ
งบอื่น ๆ
งบอืน่ ๆ
งบอืน่ ๆ
อุปกรณ ครุภัณฑสื่อ
โรงเรียนและศูนย
การเรียนการสอน
เยาวชน
ที่เพียงพอและทันสมัย
สําหรับ พัฒนาเด็ก

กอง
1
-ครูและบุคลากร
โครงการ ทางการศึกษามี การศึกษา
(ศพด.)
วัสดุ อุปกรณ
ครุภณ
ั ฑสื่อการ
เรียน การสอน
ที่เพียงพอและ
ทันสมัย

5

โครงการวันสําคัญ

-เพื่อใหเด็กมีความรู -จัดกิจกรรมในวันสําคัญ
ความเขาใจเกี่ยวกับ
เชน วันเขาพรรษา
วันสําคัญตาง ๆ
วันพอแหงชาติ
-เพื่อใหเด็กมีทัศนคติที่ วันแมแหงชาติ ฯลฯ
ดีงามเกี่ยวกับวัน
สําคัญเพื่อทําหนาที่สืบ
ทอดวัฒนธรรมและ
ประเพณีของไทย
สืบไป

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

1
-นักเรียนเกิด
โครงการ ความรัก
ภาคภูมิใจใน
กิจกรรม
ประเพณี
ศิลปวัฒนธรรม
ของทองถิ่น

กอง
การศึกษา
(ศพด.)

6

โครงการวันเด็กแหงชาติ
เทศบาลตําบลบานแปน

-เพื่อใหเด็กไดรับ
ประสบการณจริง
และไดแสดงออก
ในทางที่ถูกตอง

100,000

100,000

-

-

-

1
-มีการสงเสริม
โครงการ การศึกษาของ
เด็ก

กอง
การศึกษา

-จัดโครงการ/กิจกรรมวัน
เด็กแหงชาติ ฯลฯ

ผลที่คาดวาจะ
ไดรับ
1
-เพื่อใหการ
โครงการ ปฏิบัติงาน
มีประสิทธิภาพ
มากขึ้น

๑๒๑

ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค

7

โครงการสงเสริมศักยภาพ
เด็กและเยาวชน

8

โครงการพัฒนาศักยภาพเด็ก
เยาวชน และประชาชนใน
เขตเทศบาลตําบลบานแปน

9

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน
-เพื่อสงเสริม
บริเวณศูนยพัฒนาเด็กเล็กฯ / สุขภาพจิตของเด็ก
โรงเรียน
ครู และผูปกครอง

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
-

งบประมาณ
2563
2564
(บาท)
(บาท)
150,000 150,000

2565
(บาท)
150,000

เพื่อสงเสริมใหเด็กและ - จัดกิจกรรมสงเสริม
เยาวชนไดรับ
พัฒนาการเด็กและ
ประสบการณและได
เยาวชน
จัดกิจกรรมสงเสริมใหเด็ก
แสดงออกในทางที่
และเยาวชนไดแสดงออก
ถูกตอง
อยางสรางสรรค
-เพื่อเปดโอกาสใหเด็ก -จัดกิจกรรมดานคุณธรรม 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000
เยาวชนและประชาชน ดานสงเสริมสุขภาพและ (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล)
งบอืน่ ๆ
งบอื่น ๆ
งบอืน่ ๆ
งบอืน่ ๆ
ในเขตเทศบาล ไดรับ อนามัยเด็ก ดานถายทอด งบอื่น ๆ
ภูมิปญญาทองถิ่น
การพัฒนาความรู
ทักษะ ความสามารถ อนุรักษศิลปวัฒนธรรม
ประเพณี ฯลฯ
และสามารถนํา
ความรูที่ไดรับไปใชใน
ชีวิตประจําวันและ
รองรับการเขาสู
ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน
-กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000
บริเวณศูนยเด็กเล็ก
(งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล)
งบอื่น ๆ
งบอืน่ ๆ
งบอื่น ๆ
งบอืน่ ๆ
งบอืน่ ๆ

หนวยงาน
ผลที่คาดวาจะ
รับผิด
ไดรับ
ชอบหลัก
1
เด็กและเยาวชน
กอง
โครงการ ไดรับประสบ
การศึกษา
การณและไดรับ
การสงเสริมให
กลาแสดงออก
อยางสรางสรรค
1
-เด็กเยาวชน
กอง
โครงการ และประชาชน การศึกษา
ไดรับการพัฒนา
ความรู ทักษะ
ความสามารถ
และสามารถนํา
ความรูที่ไดรับ
ไปใชในชีวิต
ประจําวันและ
รองรับการเขา
สูประชาคม
เศรษฐกิจ
อาเซียน
-ศูนยพัฒนาเด็ก
กอง
1
การศึกษา
โครงการ เล็กเทศบาล
ตําบลบานแปน (ศพด.)
มีภูม-ิ ทัศนที่
สวยงาม
ตัวชี้วัด
(KPI)

๑๒๒

ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

10 โครงการชุมชนสัมพันธบาน
วัด โรงเรียน

-เพื่อเปนการสราง
-จัดทําโครงการ/กิจกรรม
ความสัมพันธ อันดี
สรางความสัมพันธอันดี
ระหวางโรงเรียน บาน ระหวางบาน วัด
วัด และชุมชน
โรงเรียน และชุมชน

11 โครงการสานสัมพันธบานวัด
โรงเรียน

-เพื่อเปนการสราง
-จัดทําโครงการ/กิจกรรม
ความสัมพันธ อันดี
สรางความสัมพันธอันดี
ระหวางโรงเรียน บาน ระหวางบาน วัด
วัด และชุมชน
โรงเรียน และชุมชน

2561
(บาท)
100,000

2562
(บาท)
100,000

งบประมาณ
2563
(บาท)
-

-

-

10,000

10,000

10,000

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

12 โครงการเขารวมการจัดงาน -เพื่อเปนการ แลก
มหกรรมการศึกษาของ อปท. เปลีย่ นเรียนรูกับ
ระดับภาคและระดับประเทศ อปท. อื่น และเปน
การ ประชาสัมพันธ
การจัดการศึกษา
ของ อปท. ใหเปนที่
รูจักยิ่งขึ้น

-จัดทําโครงการเขารวม
การจัดงานมหกรรม
การศึกษาของ อปท.
ระดับภาคและ
ระดับประเทศ

100,000

100,000

100,000

100,000

100,000

13 โครงการสายใยสัมพันธ
วันปดภาคเรียน

-จัดทําโครงการ/กิจกรรม 100,000
สายใยสัมพันธวันปดภาค
เรียน ฯลฯ

100,000

20,000

20,000

20,000

-เพื่อเปนเกียรติและ
ขวัญกําลังใจ ใหแก
เด็กปฐมวัยที่จบ
การศึกษา ระดับ
ปฐมวัย

ตัวชี้วัด
(KPI)

หนวยงาน
รับผิด
ชอบหลัก
กอง
การศึกษา
(ศพด.)

ผลที่คาดวาจะ
ไดรับ
1
-สงเสริมและ
โครงการ พัฒนาศักย
ภาพเด็กทั้ง 4
ดาน ทําใหเด็ก
เกิดความ
กระตือรือรนใน
การเรียนรู
1
-บาน วัด
กอง
โครงการ โรงเรียน ไดรับ การศึกษา
การสงเสริมให
(ศพด.)
ทํากิจกรรม
ดานการศึกษา
เพิ่มมากยิ่งขึ้น
1
-มีการสงเสริม
กอง
โครงการ การศึกษาของ การศึกษา
เด็ก
(ศพด.)

1
-มีการสงเสริม
โครงการ การศึกษาของ
เด็ก

กอง
การศึกษา
(ศพด.)

๑๒๓

ที่

โครงการ/กิจกรรม

14 โครงการคาราวานเสริมสราง
เด็กและเยาวชน ในเขต
เทศบาล
15 โครงการเขาคายเด็กและ
เยาวชน

16 โครงการพัฒนาศักยภาพ
คณะกรรมการบริหารศูนย/
คณะกรรมการสถานศึกษา
ครู บุคลากรทางการศึกษา

วัตถุประสงค
-เพื่อสงเสริมใหเด็ก
เยาวชนไดแลกเปลี่ยน
เรียนรูและกิจกรรม
รวมกัน
-เพื่อสงเสริม
สนับสนุนใหเด็กและ
เยาวชนมีความรู
ความสามารถ
ความคิดริเริม่
สรางสรรค
- เพื่อสงเสริมใหสภา
เด็กและเยาวชนมี
ศักยภาพมากยิ่งขึ้น
-เพื่อพัฒนาศักยภาพ
คณะกรรมการบริหาร
ศพด.ฯ/คณะกรรมการ
สถานศึกษา ครู
บุคลากรทางการ
ศึกษา และผูม ีสวน
เกี่ยวของรวมกัน
พัฒนาเด็กใหมี
คุณภาพไดมาตรฐาน
การศึกษาระดับ
ปฐมวัยของ
สถานศึกษา

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
-จัดทําโครงการ/กิจกรรม
คาราวานเสริมสรางเด็ก
และเยาวชน เทศบาล
ตําบลบานแปน
-จัดกิจกรรมเขาคายเด็ก
และเยาวชน
-จัดกิจกรรมสงเสริมการ
บริหารงานสภาเด็กและ
เยาวชน

-พัฒนาเด็กใหมีคุณภาพ
ไดมาตรฐานการศึกษา
ระดับปฐมวัยของ
สถานศึกษา

2561
(บาท)
50,000

2562
(บาท)
50,000

งบประมาณ
2563
(บาท)
-

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

200,000

200,000

50,000

50,000

50,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

หนวยงาน
รับผิด
ชอบหลัก
กอง
การศึกษา
(ศพด.)

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

ผลที่คาดวาจะ
ไดรับ
1
-มีการสงเสริม
โครงการ การศึกษาของ
เด็ก

1
-เด็กและ
กอง
โครงการ เยาวชนไดรับ การศึกษา
การปลูกฝงให
(ศพด.)
เปนเยาวชนที่ดี
-สภาเด็กและ
เยาวมีความ
เขาใจในการ
บริหารมาก
ยิ่งขึ้น
กอง
1
-มีการสงเสริม
โครงการ การศึกษาของ การศึกษา
(ศพด.)
เด็ก

๑๒๔

ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค

17 โครงการกอสรางและ
-เพื่อใหบริการดาน
ปรับปรุงที่อานหนังสือพิมพ ขอมูลและขาวสารแก
หมูบาน / ศูนยขอมูลขาวสาร ประชาชนใหทั่วถึง
ประจําหมูบาน

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
-กอสราง ปรับปรุง
ที่อานหนังสือพิมพ
หมูบาน / ศูนยขอมูล
ขาวสารหมูบาน จํานวน
9 หมูบาน
-จัดกิจกรรมสงเสริม
ศักยภาพการจัด
การศึกษาทองถิ่น

18 โครงการสงเสริมศักยภาพ
การจัดการศึกษาทองถิ่น

-เพื่อพัฒนาครู และ
บุคลากรทางการ
ศึกษา รวมถึงผูมสี วน
เกี่ยวของทางการ
ศึกษาของเทศบาล
ตําบลบานแปน

19 โครงการประกันคุณภาพ
การศึกษา

-เพื่อเปนการสงเสริม -กิจกรรมสงเสริมความรู
ใหครูผสู อน และผูมี
ดานการประกันคุณภาพ
สวนเกี่ยวของ รวม
การศึกษาสําหรับผูที่
พัฒนา เด็กใหมี
เกี่ยวของดานการศึกษา
คุณภาพมาตรฐานตาม -กิจกรรมการจัดทํา
มาตรฐานการศึกษา
การศึกษาระดับ
-กิจกรรมการจัดทํา
การศึกษาปฐมวัย
หลักสูตรสถานศึกษาให
ตาม พรบ.การศึกษา
สอดคลองกับทองถิน่
แหงชาติ

2561
(บาท)
100,000

2562
(บาท)
100,000

งบประมาณ
2563
(บาท)
50,000

100,000

100,000

50,000

50,000

50,000

1
-ครู และบุคลากร
กอง
โครงการ ทางการศึกษามี การศึกษา
ศักยภาพทาง
การจัก
การศึกษา
ทองถิ่น

200,000

200,000

50,000

50,000

50,000

1
-ครูผูสอนและผู
โครงการ มีสวนเกี่ยวของ
รวมพัฒนา เด็ก
ใหมีคุณภาพ
ตามเกณฑ
มาตรฐานการ
ศึกษาของกรม
สงเสริมการ
ปกครองสวน
ทองถิ่น 23
มาตรฐาน

ตัวชี้วัด
(KPI)

2564
(บาท)
50,000

2565
(บาท)
50,000

ผลที่คาดวาจะ
ไดรับ
1
-ประชาชนได
โครงการ รับทราบขอมูล
ขาวสารอยาง
ทั่วถึง

หนวยงาน
รับผิด
ชอบหลัก
กอง
การศึกษา

กอง
การศึกษา
(ศพด.)

๑๒๕

ที่

โครงการ/กิจกรรม

20 โครงการเสริมสรางความรู
ความเขาใจใหแกผูปกครอง
ในการพัฒนาศักยภาพเด็ก
ปฐมวัย

วัตถุประสงค
-เพื่อเปนการ
เสริมสรางความรู
ความเขาใจใหแก
ผูปกครองในการเลี้ยง
ดูเด็กปฐมวัย

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
-จัดอบรมใหความรูใหแก
ผูปกครองในการเลี้ยงดู
เด็กปฐมวัย

2561
(บาท)
50,000

2562
(บาท)
50,000

งบประมาณ
2563
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

หนวยงาน
รับผิด
ชอบหลัก
กอง
การศึกษา
(ศพด.)

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

ผลที่คาดวาจะ
ไดรับ
1
-ผูปกครองมี
โครงการ ความรู ความ
เขาใจในการ
เลี้ยงดูเด็ก
ปฐมวัย
1
-นักเรียนได
โครงการ เรียนรูจ าก
ประสบการณ
จริงแลสามารถ
นําไปใชในชีวิต
ประจําวันได
1
-สงเสริมการ
โครงการ ศึกษาของเด็ก

กอง
การศึกษา
(ศพด.)

1
-สงเสริม
โครงการ การศึกษาของ
เด็ก

กอง
การศึกษา
(ศพด.)

21 โครงการเขาคายกลางวันของ -เพื่อใหเด็กไดเรียนรู
นักเรียนศูนยพัฒนาเด็กเล็ก/ จากประสบการณจริง
โรงเรียน

-จัดกิจกรรมเขาคาย
กลางวันของนักเรียน
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก/
โรงเรียน

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

22 โครงการสงเสริมคุณธรรม
จริยธรรมสําหรับนักเรียนใน
โรงเรียนสังกัดเทศบาลตําบล
บานแปน
23 โครงการพัฒนางานวิชาการ

-เพื่อปลูกฝงใหเด็กมี
คุณธรรม จริยธรรม

-จัดกิจกรรมสงเสริม
คุณธรรม จริยธรรม
สําหรับนักเรียน

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

-เพื่อพัฒนาความรู
ความสามารถของเด็ก
ในทุก ๆ ดาน
-เพื่อสงเสริมใหครูผลิต
นวัตกรรมใหม ๆ มา
เปนสื่อการเรียนการ
สอน

-จัดกิจกรรมแขงขันทักษะ
ทางวิชาการ
-กิจกรรมการเขารวมงาน
แขงขันทักษะทางวิชาการ
ระดับจังหวัดและตาง
จังหวัด
-กิจกรรมจัดบูท
แลกเปลีย่ นเรียนรู

250,000

250,000

100,000

100,000

100,000

กอง
การศึกษา
(ศพด.)

๑๒๖

ที่

โครงการ/กิจกรรม

24 โครงการพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา

25 โครงการปลอดภัยไวกอน

26 โครงการสนับสนุนคาใชจาย
การบริหารสถานศึกษา

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)
150,000

2562
(บาท)
150,000

งบประมาณ
2563
(บาท)
50,000

2564
(บาท)
50,000

2565
(บาท)
50,000

-เพื่อใหครูและ
- จัดกิจกรรมพัฒนาครู
บุคลากรทางการ
บุคลากรทางการศึกษา ผู
ศึกษาไดพัฒนาตนเอง ที่เกีย่ วของดานการศึกษา
-กิจกรรมสงครูเขารวมอบรม
-กิจกรรมประกวดครู
ดีเดนประจําป
-เพื่อสรางความ
-จัดกิจกรรมอบรมให
30,000
30,000
30,000
30,000
30,000
ปลอดภัยใหกับเด็ก
ความรูแกครู และ
และผูเ กี่ยวของใน
บุคลากรทางการศึกษาใน
โรงเรียน
การปองกันอัคคีภัย
-จัดกิจกรรมปองกันความ
ปลอดภัยของเด็กนักเรียน
-เพื่อเปนคาใชจายใน -กิจกรรมสงเสริมศักย
1,450,300 1,450,300 1,400,000 1,400,000 1,400,000
การบริหาร
ภาพการจัดการศึกษา
(งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล)
สถานศึกษา
ของทองถิ่น อาทิปรับ
งบอุดหนุน งบอุดหนุน งบอุดหนุน งบอุดหนุน งบอุดหนุน
ปรุงหลักสูตรสถานศึกษา
อินเตอรเนตโรงเรียน การ
พัฒนาแหลงเรียนรู การ
เรียนรูส ูประชาคม
อาเซียน พัฒนา สื่อการ
เรียนการสอน การ
พัฒนาขาราชการ

หนวยงาน
ผลที่คาดวาจะ
รับผิด
ไดรับ
ชอบหลัก
1
-ครูและบุคลากร
กอง
โครงการ ทางการศึกษาได การศึกษา
พัฒนาตนเอง
(ศพด.)
ตัวชี้วัด
(KPI)

1
-เด็กและ
โครงการ ผูเกี่ยวของเกิด
ปลอดภัย

กอง
การศึกษา
(ศพด.)

1
-สงเสริมการ
โครงการ ศึกษาของเด็ก

กอง
การศึกษา
(ศพด.)

๑๒๗

ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

27 โครงการขับเคลื่อนหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง

-เพื่อใหสถานศึกษา
นําหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมา
ประยุกตใชในการ
จัดการเรียนการสอน
จัดกิจกรรมพัฒนา
ผูเรียน และบริการ
จัดการสถานศึกษา

-พัฒนาสถานศึกษาใน
สังกัดเทศบาลตําบลบาน
แปน ใหสามารถนําหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงไปใชใน การ
ศึกษา กระบวนการเรียน
การสอนและการบริหาร
จัดการที่ดไี ดภายในป
๒๕๖๕

28 โครงการรณรงคใหความรู
และบริหารจัดการขยะ
ภายในโรงเรียนอนุบาล
เทศบาลตําบลบานแปน

-เพื่อลดปริมาณขยะ -ลดปริมาณขยะใน
ตนทาง
โรงเรียนอนุบาลเทศบาล
ตําบลบานแปนโดยการ
-เพื่อใหเด็กนักเรียน
ใหเด็กนักเรียนรูจ ักการ
รูจักการลดปริมาณ
คัดแยกขยะ
ขยะโดยการคัดแยก
ขยะและนํากลับมาใช
ประโยชนใหมากที่สุด
กอนการนําไปกําจัด

2561
(บาท)
-

-

2562
(บาท)
-

-

งบประมาณ
2563
(บาท)
-

2564
(บาท)
๑๐๐,๐๐๐

2565
(บาท)
๑๐๐,๐๐๐

๕,๐๐๐

๕,๐๐๐

๕,๐๐๐

ตัวชี้วัด
(KPI)

หนวยงาน
รับผิด
ชอบหลัก
กอง
การศึกษา
ฯ

ผลที่คาดวาจะ
ไดรับ
1
สถานศึกษาใน
โครงการ สังกัดเทศบาล
ตําบลบานแปน
สามารถนําหลัก
ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอ
เพียงไปใชในการ
จัดกระบวน การ
เรียนการสอน
และการบริหาร
จัดการที่เหมาะสม
กับบริบทของแต
ละสถานศึกษา
1
-ปริมาณขยะใน
กอง
โครงการ โรงเรียน
การศึกษา
อนุบาล
ฯ
เทศบาลตําบล
บานแปนลดลง

๑๒๘

ที่

โครงการ/กิจกรรม

29 โครงการจัดทําแผนพัฒนา
การศึกษาขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นและ
สถานศึกษาในสังกัด

30 โครงการสงเสริมคุณธรรม
จริยธรรมนําชีวิต

รวม

30 โครงการ

วัตถุประสงค
-เพื่อเปนกรอบและ
ทิศทางในการพัฒนา
ผูเรียนใหบรรลุตาม
เปาหมาย ปรัชญา
วิสัยทัศนและ
วัตถุประสงคปรากฏ
เปนอัตลักษณผเู รียน
-เพื่อสงเสริมใหครู
และผูม ีสวนไดเสีย
ทางการศึกษารวมกัน
จัดทําแผนพัฒนา
การศึกษา
-เพื่อสงเสริมใหเด็ก
เยาวชนและ
ประชาชนทั่วไปมี
คุณธรรม จริยธรรม
สามารถดําเนินชีวิตได
อยางมีความสุข

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
-เทศบาลตําบลบานแปน
-โรงเรียนอนุบาลเทศบาล
ตําบลบานแปน
-ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตําบลบานแปน

-ประชาชนในเขตเทศบาล
ตําบลบานแปนทั้ง ๙
หมูบาน

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
-

งบประมาณ
2563
(บาท)
๕๐,๐๐๐

-

-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

2564
(บาท)
๕๐,๐๐๐

2565
(บาท)
๕๐,๐๐๐

ผลที่คาดวาจะ
ไดรับ
1
-เทศบาลตําบล
โครงการ บานแปนและ
โรงเรียนใน
สังกัดมี
แผนพัฒนา
การศึกษาที่
สอดคลองกับ
ความตองการ
ของประชาชน
ในทองถิ่น

๑๐๐,๐๐๐

-

1
-เด็ก เยาวชน
โครงการ และประชาชน
ตระหนักใน
คานิยมดาน
คุณธรรม
จริยธรรม
สามารถนําไป
ปฏิบัติในชีวิต
ประจําวันได
อยางมี
ประสิทธิภาพ

หนวยงาน
รับผิด
ชอบหลัก
กอง
การศึกษา
ฯ

กอง
การศึกษา
ฯ

6,710,300 6,710,300 5,845,000 6,045,000 5,945,000

๑๒๙

แบบ ผ. 02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
เทศบาลตําบลบานแปน อ.เมืองลําพูน จ.ลําพูน
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 ยุทธศาสตรเมืองแหงคุณภาพชีวิต
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1
3. ยุทธศาสตร การพัฒนาดานสังคม

3.๖ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่

โครงการ/กิจกรรม

1

โครงการสนับสนุนการ
แขงขันกีฬาประชาชนกับ
หนวยงานอื่น

2

3

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

-เพื่อเปนการสงเสริม -จัดโครงการ/กิจกรรม
การเลนกีฬาและการ ดานกีฬา และเขารวม
ออกกําลังกายของ
การแขงขันกีฬา
ระดับอําเภอและจังหวัด
เยาวชนและ
ประชาชน
ฯลฯ
โครงการแขงขันกีฬาเทศบาล -เพื่อเปนการสงเสริม -จัดโครงการ/กิจกรรม
และประชาชนสัมพันธจังหวัด การเลนกีฬาและการ แขงขันกีฬาเทศบาลและ
ลําพูน
ออกกําลังกายของ
ประชาชนสัมพันธจังหวัด
เยาวชนและ
ลําพูน ฯลฯ
ประชาชน
โครงการอบรมกีฬาสําหรับ -เพื่อเปนการสงเสริม -เด็กและเยาวชนในตําบล
เด็ก เยาวชนตานภัยยาเสพ
สุขภาพพลานามัย
บานแปนไดใชเวลาวาง
ติด
ใหกับเด็กและ
ใหเปนประโยชน
เยาวชนในเขต
เทศบาล

2561
(บาท)
100,000

2562
(บาท)
100,000

งบประมาณ
2563
2564
(บาท)
(บาท)
100,000 100,000

150,000

150,000

150,000

150,000

150,000

1
-ประชาชน
โครงการ ออกกําลังกาย
กัน
มากขึ้น

กอง
การศึกษา

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

9 หมูบาน -ประชาชน
ออกกําลังกาย
กัน
มากขึ้น

กอง
การศึกษา

ตัวชี้วัด
(KPI)

2565
(บาท)
100,000

ผลที่คาดวาจะ
ไดรับ
1
-ประชาชน
โครงการ ออกกําลังกาย
กัน
มากขึ้น

หนวยงาน
รับผิด
ชอบหลัก
กอง
การศึกษา

๑๓๐

ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)
100,000

2562
(บาท)
100,000

งบประมาณ
2563
2564
(บาท)
(บาท)
100,000 100,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

2565
(บาท)
100,000

ผลที่คาดวาจะ
ไดรับ
1
-ประชาชน
โครงการ พนักงาน
เทศบาลตําบล
บานแปน ออก
กําลังกายกัน
มากขึ้น

หนวยงาน
รับผิด
ชอบหลัก
กอง
การศึกษา

4

โครงการแขงขันกีฬา
ประชาชนพิทักษ คุรุ จตุร
มิตร สิงหสัมพันธ ตานภัย
ยาเสพติด

-เพื่อสงเสริมสุขภาพ -จัดโครงการแขงขันกีฬา
พลานามัยใหกับ
ประชาชนพิทักษ คุรุ
พนักงานเทศบาลและ จตุรมิตร สิงหสัมพันธ
ประชาชนในเขต
ดานภัยยาเสพติด
เทศบาล

5

โครงการแขงขันกีฬา
ประชาชนสัมพันธ ตานภัย
ยาเสพติด

-เพื่อเปนการสงเสริม -จัดโครงการ/กิจกรรม
การเลนกีฬาและการ แขงขันกีฬาประชาชน
ออกกําลังกายของ
เทศบาลสัมพันธ
เยาวชนและ
ตานภัยยาเสพติด การ
ประชาชน
แขงขันกีฬาเยาวชนตาน
ภัยยาเสพติด
-จัดโครงการ/กิจกรรม
แขงขันกีฬา นักเรียน
ผูปกครองศูนยพัฒนา
เด็กเล็กสัมพันธ
ตานภัยยาเสพติด

200,000

200,000

200,000

200,000

200,000

1
-ประชาชน
โครงการ ออกกําลังกาย
กัน
มากขึ้น

กอง
การศึกษา
(ศพด.)

6

โครงการสงเสริมสุขภาพ
อนามัย

-เพื่อเปนการสงเสริม
สุขภาพพลานามัย
ใหกับเด็กและ
เยาวชนในเขต
เทศบาล

200,000

200,000

200,000

200,000

200,000

9 หมูบาน -ประชาชน
ออกกําลังกาย
กัน
มากขึ้น

กอง
การศึกษา
(ศพด.)

-เด็กและเยาวชนในตําบล
บานแปนมีสุขภาพ
รางกายแข็งแรง
มีทันตสุขภาพที่ดี

กอง
สาธารณสุ
ขฯ

๑๓๑

ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

7

กอสราง/ ปรับปรุง ลานกีฬา -เพื่อเปนการสงเสริม -กอสราง / ปรับปรุงลาน
สนามกีฬา สวนสุขภาพ สระ การเลนกีฬาและการ กีฬา สนามกีฬา สวน
วายน้ํา ปรับปรุงภูมิทัศน
ออกกําลังกายของ
สุขภาพ สระวาย-น้ํา
สถานที่ออกกําลังกายของ
เยาวชนและ
ปรับปรุงภูมิทัศน สถานที่
เทศบาล (Smart City)และ
ประชาชน
ออกกําลังกายของ
เทศบาล, บานบอ-โจง
ของหมูบานในเขตเทศบาล
บานอื่นๆ ในเขตเทศบาล
พรอมอุปกรณ
พรอมอุปกรณ
สงเสริมศิลปะและวัฒนธรรม
ทองถิ่น

8

โครงการสงเสริมศาสนา
ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม
และภูมิปญญาทองถิ่น

-เพื่อเปนการสงเสริม -จัดกิจกรรมประเพณีวัน
ศิลปวัฒนธรรมทองถิ่น สงกรานต
สงเสริมเอกลักษณของ -จัดกิจกรรมวันลอย
ชาติ
กระทง ทต.บานแปน
-กิจกรรมถวายเทียนพรรษา
-กิจกรรมพัฒนาศักยภาพ
คณะกรรมการสภา
วัฒนธรรม ทต.บานแปน
-กิจกรรมงานหมวกพัด
โบราณจักสานบานแปน
-กิจกรรมอื่นๆ ที่เกีย่ วของ
กับการสงเสริมดาน
ศาสนา ประเพณี และ
วัฒนธรรม

2561
(บาท)
300,000

2562
(บาท)
300,000

510,000

510,000

งบประมาณ
2563
2564
(บาท)
(บาท)
500,000 500,000

50,000

50,000

2565
(บาท)
500,000

50,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะ
ไดรับ
9 หมูบาน -ประชาชน
1 อปท. ออกกําลังกาย
กัน มากขึ้น

หนวยงาน
รับผิด
ชอบหลัก
กอง
การศึกษา
กองชาง

-มีการสงเสริม
กอง
1
การศึกษา
โครงการ ดานศาสนา
ศิลปวัฒนธรรม
และประเพณี
ทองถิ่น สราง
เสริมเอกลักษณ
ของชาติ

๑๓๒

ที่
9

โครงการ/กิจกรรม
โครงการสงเสริมภูมิปญญา
ทองถิ่นหมวกพัดโบราณ
จักสานบานแปน

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
-

งบประมาณ
2563
2564
(บาท)
(บาท)
200,000 200,000

2565
(บาท)
200,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

เพื่อสงเสริมการ
ทองเที่ยวและสงเสริม
อาชีพ ภูมิปญ
 ญา
ทองถิ่นภายในเขต
เทศบาลตําบลบาน
แปนใหเปนที่รูจักแก
นักทองเที่ยว
เพื่อสงเสริมและ
อนุรักษการหลอเทียน
วันเขาพรรษาใหคงอยู
สืบไป

จัดกิจกรรมสงเสริมการ
ทองเที่ยวและสงเสริม
อาชีพการทําหมวก พัด
และภูมิปญญาทองถิ่นอื่น
ๆ
จัดกิจกรรมสงเสริมการ
หลอเทียนวันเขาพรรษา
แกเด็ก เยาวชนและ
ประชาชน

-

-

30,000

30,000

30,000

1
โครงการ

11 โครงการประเพณีสงกรานต

เพื่อสงเสริมและ
อนุรักษประเพณี
สงกรานตใหคงอยูส ืบ
ตอไป

จัดกิจกรรมสงเสริมการ
อนุรักษประเพณี
สงกรานตใหแกเด็ก
เยาวชนและประชาชน

-

-

100,000

100,000

100,000

1
โครงการ

12 โครงการประเพณียี่เปง

เพื่อสงเสริมและ
อนุรักษประเพณีลอย
กระทงใหคงอยูสืบ
ตอไป

จัดกิจกรรมสงเสริมการ
อนุรักษประเพณีลอย
กระทงใหแกเด็ก เยาวชน
และประชาชน

-

-

80,000

80,000

80,000

1
โครงการ

10 โครงการหลอเทียนวัน
เขาพรรษา

1
โครงการ

ผลที่คาดวาจะ
ไดรับ
ภูมิปญญา
ทองถิ่นภายใน
เขตเทศบาล
ตําบลบานแปน
เปนที่รูจักแก
ประชาชนทั่วไป

หนวยงาน
รับผิด
ชอบหลัก
กอง
การศึกษา

เด็ก เยาวชน
กอง
และประชาชน การศึกษา
ไดรวมสงเสริม
และอนุรักษการ
หลอเทียนวัน
เขาพรรษาใหคง
อยู
เด็ก เยาวชนและ
กอง
ประชาชนได
การศึกษา
รวมสงเสริมและ
อนุรักษประเพณี
สงกรานตใหคงอยู
เด็ก เยาวชน
กอง
และประชาชน การศึกษา
ไดรวมสงเสริม
และอนุรักษ
ประเพณีลอย
กระทงใหคงอยู

๑๓๓

ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

13 โครงการพัฒนาศักยภาพสภา เพื่อสรางเสริมความรู
วัฒนธรรมเทศบาลตําบลบาน ความเขาใจในการ
แปน
อนุรักษ ฟนฟู การ
พัฒนา สรางสรรค
วัฒนธรรมและภูมิ
ปญญาทองถิ่น

จัดกิจกรรมสงเสริมพัฒนา
ศักยภาพคณะสภา
วัฒนธรรมทองถิ่น
เทศบาลตําบลบานแปน
และผูเ กี่ยวของ

14 โครงการรวมการจัดงานลําไย เพื่อรวมสงเสริมการ
จังหวัดลําพูน
ทองเที่ยวของจังหวัด
ลําพูนและสงเสริม
ศิลปวัฒนธรรมของ
ทองถิ่นโดยการใช
ลําไย ใหเปนที่รูจักแก
นักทองเที่ยว

จัดสงกิจกรรมเขารวมการ
จัดงานลําไยจังหวัดลําพูน

รวม

14 โครงการ

-

-

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
-

งบประมาณ
2563
(บาท)
30,000

-

-

20,000

2564
(บาท)
30,000

2565
(บาท)
30,000

20,000

20,000

1,590,000 1,590,000 1,790,000 1,790,000 1,790,000

ตัวชี้วัด
(KPI)
1
โครงการ

1
โครงการ

-

ผลที่คาดวาจะ
ไดรับ
สภาวัฒนธรรม
เทศบาลตําบล
บานแปนและ
ผูเกี่ยวของเกิด
ความรูความ
เขาใจในการ
สงเสริม
วัฒนธรรมและ
ภูมิปญญา
ทองถิ่น
การทองเที่ยว
ของจังหวัด
ลําพูน และ
ศิลปวัฒนธรรม
ของทองถิ่นโดย
การใชลําไยรับ
การสงเสริมให
เปนที่รูจักแก
นักทองเที่ยว

หนวยงาน
รับผิด
ชอบหลัก
กอง
การศึกษา

กอง
การศึกษา

-

๑๓๔

แบบ ผ. 0๒

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 – 256๕)
เทศบาลตําบลบานแปน อ.เมืองลําพูน จ.ลําพูน
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 ยุทธศาสตรเมืองแหงคุณภาพชีวิต
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1
3. ยุทธศาสตร การพัฒนาดานสังคม

3.๗ แผนงานงบกลาง

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
2562
2563
(บาท)
(บาท)
500,000 500,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
งานปองกันฯ
สํานักปลัด

ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค

1

ชวยเหลือผูประสบภัยทาง
ธรรมชาติ

-เพื่อเปนการสงเสริม
คุณภาพชีวิตของ
ประชาชน

-จัดงบประมาณเพื่อ
เตรียม ชวยเหลือ
ผูประสบภัยทาง
ธรรมชาติ

2

โครงการสนับสนุนเบี้ยยัง
ชีพผูพิการ

-เพื่อเปนการสงเสริม
สวัสดิการดานเบี้ย
ยังชีพ

-สนับสนุนดานเบี้ยยัง 4,032,000 4,032,000 4,060,800 4,060,800 4,060,800 1 โครงการ -ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดี
ชีพแกผูพิการ จํานวน
ขึ้น
42๓x800x12 เดือน

กอง
สวัสดิการ
สังคม

3

โครงการจัดสรรเบี้ยยังชีพ
ผูติดเชื้อ

-เพื่อเปนการสงเสริม
สวัสดิการดานเบี้ย
ยังชีพ

-สนับสนุนการ
234,000
สงเคราะหเบี้ยยังชีพแก
ผูปวยเอดส จํานวน
397x500x12

กอง
สวัสดิการ
สังคม

2561
(บาท)
500,000

234,000

234,000

ผลที่คาดวาจะ
2564
256๕
ไดรับ
(บาท)
(บาท)
500,000 500,000 1 โครงการ -ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้น

234,000 234,000 1 โครงการ -ไดชวยเหลือผูตดิ
เชื้อ ในการดํารง
ชีพ

๑๓๕

ที่
4

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค

โครงการสนับสนุนเบี้ยยัง -เพื่อเปนการสงเสริม
ชีพผูสูงอายุในเขตเทศบาล สวัสดิการดานเบี้ยยัง
ชีพ
5 โครงการสมทบกองทุน
-เพื่อเปนการสงเสริม
หลักประกันสุขภาพระดับ สุขภาพและสวัสดิการ
ทองถิ่นหรือพื้นที่เทศบาล ของคนในชุมชน
ตําบลบานแปน
รวม
๕ โครงการ
-

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
-สนับสนุนดานเบี้ยยัง
ชีพแกผูสูงอายุ

งบประมาณ
2561
2562
2563
2564
256๕
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
11,983,200 12,000,000 12,350,400 12,350,400 12,350,400

-สมทบกองทุน
200,000 200,000 200,000 200,000 200,000
หลักประกันสุขภาพ
ระดับทองถิ่นหรือพื้นที่
เทศบาลตําบลบานแปน
16,๙49,200 16,๙66,000 17,๓45,200 17,๓45,200 17,๓45,200

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะ
ไดรับ
1 โครงการ -ไดชวยเหลือ
ผูสูงอายุ ในการ
ดํารงชีพ
1 โครงการ -คนในชุมชนมี
สุขภาพที่ดีขึ้น

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กอง
สวัสดิการ
สังคม
กอง
สาธารณสุข

--

-

๑๓๖

แบบ ผ. 02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564)
เทศบาลตําบลบานแปน อ.เมืองลําพูน จ.ลําพูน
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 ยุทธศาสตรเมืองแหงคุณภาพชีวิต
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1
4. ยุทธศาสตร การพัฒนาดานองคกร
4.1 แผนงานบริหารทั่วไป
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

1.

โครงการจัดงานพระราชพิธี -เพื่อสรางความเปน
รัฐพิธี งานในวันสําคัญตางๆ เอกลักษณ ของชาติ
ที่เกี่ยวของ

-จัดโครงการ/กิจกรรม
ในวันสําคัญตางๆ เชน
วันพอแหงชาติ วันแม
แหงชาติ วันปยมหาราช
และ โครงการ/กิจกรรม
งานราชพิธี รัฐพิธี
ตางๆ ตามหนังสือสั่งการ

2.

โครงการประชุมหัวหนาสวน -เพื่อสงเสริมการมีสวน -ประชุมหัวหนาสวน
ราชการ ผูนําชุมชน กํานัน
รวมของประชาชน
ราชการ ผูนําชุมชน
ผูใหญบาน (โครงการฮอมผญา ในการพัฒนาทองถิน่
กํานัน ผูใหญบาน
และแลกเปลีย่ นความ
อาสาคลายทุกข)
คิดเห็น

2561
(บาท)
150,000

งบประมาณ
2562
2563
(บาท)
(บาท)
100,000 100,000

50,000

30,000

30,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะ
2564
2565
ไดรับ
(บาท)
(บาท)
100,000 100,000 1 โครงการ -สงเสริมความ
เปนเอกลักษณ
ของชาติ

30,000

30,000

1 โครงการ -สงเสริมความ
เปนเอกลักษณ
ของชาติ

หนวยงาน
รับผิด
ชอบหลัก
สํานักปลัด

สํานักปลัด

๑๓๗

ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค

3

โครงการพัฒนาศักยภาพของ -เพื่อพัฒนาศักยภาพ
ผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ของผูบ ริหาร สมาชิก
พนักงานเทศบาล เจาหนาที่ สภาเทศบาล
ของเทศบาลตําบลบานแปน พนักงานเทศบาล
เพื่อเตรียมความพรอมในการ และเจาหนาที่
ปฏิบัติงาน/กิจกรรม 5 ส.

4

โครงการวันทองถิ่นไทย

5

โครงการวันเทศบาล

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

-ฝกอบรมใหความรูเพื่อ
พัฒนาศักยภาพในการ
ปฏิบัติงานของผูบริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
พนักงาน และเจาหนาที่
เพื่อเตรียมความพรอมใน
การปฏิบัติงาน/กิจกรรม
5 ส.
-เพื่อสงเสริมการมีสวน - จัดกิจกรรมบําเพ็ญ
รวมของผูบริหาร
ประโยชน และรวม
สมาชิกสภาเทศบาล กิจกรรมของ อปท.อื่น ๆ
พนักงานเทศบาล
เจาหนาที่ และ
ประชาชนในการ
พัฒนาทองถิ่น

-เพื่อสงเสริมการมี
- จัดกิจกรรมบําเพ็ญ
สวนรวมของผูบริหาร ประโยชน และกิจกรรม
สมาชิกสภาเทศบาล ที่เปนประโยชนตอคนใน
พนักงานเทศบาล
ชุมชน
เจาหนาที่ และ
ประชาชนในการ
พัฒนาทองถิ่น

2561
(บาท)
300,000

งบประมาณ
2562
2563
(บาท)
(บาท)
50,000
50,000

2564
(บาท)
50,000

2565
(บาท)
50,000

50,000

5,000

5,000

5,000

5,000

50,000

25,000

35,000

35,000

35,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

หนวยงาน
รับผิดชอ
บหลัก
สํานักปลัด

ผลที่คาดวาจะ
ไดรับ
1 โครงการ -ผูบริหาร
สมาชิกสภา
เทศบาลพนัก
งานเทศบาล
เจาหนาที่ ไดรับ
ความรูในการ
การปฏิบัตหิ นาที่
เพิ่มมากขึ้น
1 โครงการ -ผูบริหาร
สํานักปลัด
สมาชิกสภา
เทศบาล พนัก
งานเทศบาล
เจาหนาที่ได
บําเพ็ญประโยชน
ตอสังคม
-ประชาชนมี
สวนรวมในการ
พัฒนาทองถิ่น
1 โครงการ -ผูบริหาร
สํานักปลัด
สมาชิกสภา
เทศบาล พนัก
งานเทศบาล
เจาหนาที่ได
บําเพ็ญประโยชน
ตอสังคม

๑๓๘

ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)
700,000

งบประมาณ
2562
2563
(บาท)
(บาท)
700,000 200,000

2564
2565
(บาท)
(บาท)
200,000 200,000

1 โครงการ

ตัวชี้วัด
(KPI)

หนวยงาน
ผลที่คาดวา
รับผิด
จะไดรับ
ชอบหลัก
-ประชาชนมี
กอง
วิชาการฯ/
สวนรวม
ในการพัฒนา กองชาง
ทองถิ่น

6. ติดตั้ง/ปรับปรุง ระบบเสียง
ตามสายในเขตเทศบาล

-เพื่อสงเสริมการมีสวน -ทําการติดตั้ง/ปรับปรุง
รวม ของประชาชน
ระบบเสียงตามสาย
ในการพัฒนาทองถิ่น บานแปน บานหนอง
หนามและบานอื่นๆ
ในเขตเทศบาล

7

โครงการเลือกตั้งขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นตามที่
คณะกรรมการการเลือกตั้ง
กําหนด

-เพื่อสงเสริมการมีสวน -จัดการเลือกตั้งของ
รวมของประชาชน
องคกรปกครอง
ในการพัฒนาทองถิ่น สวนทองถิ่นตามที่
คณะกรรมการการ
เลือกตั้งกําหนด

700,000

300,000

700,000

200,000 200,000

1 โครงการ

-ประชาชนมี
คุณภาพชีวิต
ที่ดีขึ้น

สํานักปลัด

8

โครงการออกหนวยบริการ
เคลื่อนที่และสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการ

70,000

10,000

15,000

15,000

15,000

9 หมูบาน

-ประชาชนมี
คุณภาพชีวิต
ที่ดีขึ้น

สํานักปลัด

9.

โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพ
และศึกษาดูงานของคณะ
ผูบริหาร สมาชิกสภาผูนํา
ชุมชน กรรมการหมูบ าน
และประชาชน

-เพื่อใหบริการ
-จัดการออกหนวยบริการ
ประชาชนในดานตาง เคลือ่ นที่เพื่อใหบริการ
ๆ รับฟงปญหาเพื่อ
แกประชาชนในเขต
นํามาแกไข และ
เทศบาล
พัฒนาทักษะการ
ปฏิบัติงาน
-เพื่อสงเสริมคุณภาพ -จัดอบรมและกิจกรรม
ชีวิตของประชาชน
ศึกษาดูงานของคณะ
ผูบริหาร สมาชิกสภา
ผูนําชุมชน กรรมการ
หมูบานและ ประชาชน

150,000

250,000

500,000

500,000 500,000

1 โครงการ

-ประชาชนมี
คุณภาพชีวิต
ที่ดีขึ้น

สํานักปลัด

๑๓๙

ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)
1,500,000

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
2562
2563
2564
2565
(KPI)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
55,000 1,200,000 1,440,000 1,440,000 1 โครงการ

10 โครงการผลประโยชนตอบ
แทนอื่นสําหรับพนักงานสวน
ทองถิ่นเปนกรณีพิเศษ

-เพื่อใหการปฏิบัติงาน -จัดทําโครงการ
มีประสิทธิภาพมาก
คาตอบแทน จํานวน 1
ขึ้น
โครงการ

11 โครงการจิตอาสา

-ปลูกจิตสํานึกให
ประชาชนรูจักการ
เสียสละเพื่อสวนรวม
-เพื่อใชสําหรับงาน
ราชพิธี รัฐพิธีตางๆ
ตามหนังสือสั่งการ
งานพิธี
-เพื่อสงเสริมการมีสวน
รวมของประชาชน
ในการพัฒนาทองถิ่น

-จัดกิจกรรมตามหนังสือ
สั่งการ

-

-

50,000

50,000

50,000

1 โครงการ

-จัดทําพวงมาลา พวง
มาลัย ชอดอกไม เพื่อ
รวมงานราชพิธี รัฐพิธี
ตางๆ ตามหนังสือสั่งการ
-ประชาสัมพันธขาวสาร
ของเทศบาลตาม
สื่อตางๆ

3,000

3,000

3,000

3,000

3,000

1 โครงการ

250,000

250,000

250,000

-เพื่อเปนการเพิ่มประ
สิทธิ ภาพในการ
จัดเก็บภาษีของ
เทศบาล
-เพื่อเปนการเพิ่มประ
สิทธิ ภาพในการ
จัดเก็บภาษีของ
เทศบาล

-เพิ่มประสิทธิ ภาพใน
การจัดเก็บภาษีของ
เทศบาล รณรงคพัฒนา
ศักยภาพบุคลากร
-เพิ่มประสิทธิ ภาพใน
การจัดเก็บภาษีของ
เทศบาล รณรงคพัฒนา
ศักยภาพบุคลากร

-

50,000

50,000

-

-

1 โครงการ

50,000

-

-

50,000

50,000

1 โครงการ

12 คาพวงมาลา พวงมาลัย
ชอดอกไม
13 โครงการเผยแพร
ประชาสัมพันธ แผนงาน /
โครงการ /กิจกรรม ของ
เทศบาล
การปรับปรุงพัฒนารายได
14 โครงการเตรียมความพรอม
การจัดเก็บภาษีที่ดินและ
สิ่งกอสราง
15 โครงการเพิม่ ประสิทธิภาพ
การจัดเก็บรายได

250,000 250,000

1 โครงการ

หนวยงาน
รับผิด
ชอบหลัก
สํานักปลัด

ผลที่คาดวา
จะไดรับ
-พนักงานมี
ขวัญและกําลัง
ใจสงผลใหการ
ปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพ
มากขึ้น
-ประชาชนมี สํานักปลัด
จิตสํานึกรูจัก
การเสียสละ
เจาหนาที่และ สํานักปลัด
ประชาชนมี
สวนรวมใน
งานพิธีตาง ๆ
-ประชาชนมี
กอง
สวนรวมใน
วิชาการฯ
การพัฒนา
ทองถิ่น
-การจัดเก็บ
กองคลัง
ภาษีเพิ่มมาก
ขึ้น
-การจัดเก็บ
ภาษีเพิ่มมาก
ขึ้น

กองคลัง

๑๔๐

ที่

โครงการ/กิจกรรม

16 โครงการปรับปรุงแผนทีภ่ าษี
และทะเบียนทรัพยสิน

วัตถุประสงค

-เพื่อเปนการเพิ่มประ
สิทธิ ภาพในการ
จัดเก็บภาษีของ
เทศบาล
17 โครงการอบรมใหความรูแก -เพี่อเพิ่มประสิทธิภาพ
คณะกรรมการจัดซื้อจัดจาง ใหบุคลากรมีองคความ
ตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจาง รูมากขึ้นและปองกัน
และการบริหารพัสดุภาครัฐ ขอผิดพลาดอันจะนํามา
ซึ่งขอทักทวงของ สตง.
18 โครงการอบรมใหความรูดาน -เพื่อใหความรูดาน
กฎหมาย
กฎหมายแกประชาชน
ในเขตเทศบาล และให
ความรูดานกฎหมาย
แกเจาหนาที่และ
พนักงานเทศบาล
การปรับปรุงระเบียบ เทศ
บัญญัติ ขอบังคับตาง ๆ
19 โครงการเพิม่ ทักษะทางดาน
งบประมาณ
รวม

19 โครงการ

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
-เพิ่มประสิทธิ ภาพใน
การจัดเก็บภาษีของ
เทศบาล รณรงคพัฒนา
ศักยภาพบุคลากร
-อบรมใหความรู
คณะกรรมการจัดซื้อจัด
จาง จํานวน 150 คน
-อบรมใหความรูทางดาน
กฎหมายแกประชาชน
เจาหนาที่และพนักงานใน
เขตเทศบาล

งบประมาณ
2563
2564
(บาท)
(บาท)
280,000 280,000

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
280,000

2565
(บาท)
280,000

-

20,000

20,000

20,000

20,000

-

20,000

20,000

20,000

20,000

-เพื่อเปนการกําหนด -อบรมใหความรูเ กี่ยวกับ
80,000
15,000
30,000
30,000
30,000
แนวทางในการพัฒนา งบประมาณใหแก
ประชาชน เจาหนาที่และ
ทองถิ่น
พนักงานในเขตเทศบาล
4,103,000 2,163,000 3,538,000 3,278,000 3,278,000

ตัวชี้วัด
(KPI)
1 โครงการ

ผลที่คาดวา
จะไดรับ
-การจัดเก็บ
ภาษีเพิ่มมาก
ขึ้น

หนวยงาน
รับผิด
ชอบหลัก
กองคลัง

ผูเขารวม คณะกรรมการ กองคลัง
อบรม จํานวน จัดซื้อจัดจางมี
150 คน ความรูและ
เขาใจเกี่ยวกับ
ระเบียบมากขึ้น
กอง
1 โครงการ ประชาชน เจา
หนาที่และพนัก วิชาการฯ
งานมีความรู
ความเขาใจใน
กฎหมายเพิ่มขึ้น

1 โครงการ

-

-การพัฒนา
กอง
ทองถิ่น
วิชาการฯ
เปนไปอยางมี
ระบบ
-

๑๔๑

แบบ ผ. 02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
เทศบาลตําบลบานแปน อ.เมืองลําพูน จ.ลําพูน
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 ยุทธศาสตรเมืองแหงคุณภาพชีวิต
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1
4. ยุทธศาสตร การพัฒนาดานองคกร
4.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

การปองกันและบรรเทา
สาธารณภัย

2561
(บาท)

2562
(บาท)

งบประมาณ
2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะ
ไดรับ

หนวยงาน
รับผิด
ชอบหลัก

1

ติดตั้งเครื่องหมายจราจรและ -เพื่อใหการทํางาน
สัญญาณไฟจราจรในเขต
ดานการปองกัน
เทศบาล
และบรรเทาสาธารณ
ภัย มีความสะดวก
ยิ่งขึ้น

-ติดตั้งสัญญาณไฟ
จราจรในเขตเทศบาล
จํานวน 1 โครงการ

150,000

150,000

150,000

150,000 150,000

9 หมูบาน

-การปองกัน
บรรเทา
สาธารณภัย
เปนไปอยาง
สะดวกรวดเร็ว

งาน
ปองกันฯ
สํานักปลัด

2

โครงการพัฒนาศักยภาพ
ปองกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย

-จัดกิจกรรม/ฝกอบรม/
ฝกทบทวนสมาชิก
อปพร./อส.ดับเพลิง
ในเขตเทศบาล
-จัดฝกอบรมซอมแผน
ปองกันภัย

120,000

120,000

120,000

120,000 120,000

2 กิจกรรม -การปองกัน
บรรเทา
สาธารณภัย
เปนไปอยาง
สะดวกรวดเร็ว

งาน
ปองกันฯ
สํานักปลัด

-เพื่อใหการทํางาน
ดานการปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
มีความสะดวกยิ่งขึ้น

๑๔๒

ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)
100,000

งบประมาณ
2562
2563
(บาท)
(บาท)
100,000 100,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

หนวยงาน
รับผิด
ชอบหลัก
งาน
ปองกันฯ
สํานักปลัด

ผลที่คาดวาจะ
2564
2565
ไดรับ
(บาท)
(บาท)
100,000 100,000 1 โครงการ -การปองกัน
บรรเทาสา
ธารณภัย
เปนไปอยาง
สะดวกรวดเร็ว
กอง
/ การแพทย
สาธารณสุ
ขฯ
ฉุกเฉิน
มีประสิทธิภาพ
40,000 40,000 1 โครงการ -การปองกัน
งาน
บรรเทา
ปองกันฯ
สาธารณภัย
สํานักปลัด
เปนไปอยาง
สะดวกรวดเร็ว

3

โครงการการใหบริการ
การแพทยฉุกเฉิน

-เพื่อใหการทํางาน
ดานการปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
การแพทยฉุกเฉินมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

-จัดฝกอบรมเจาหนาที่
โครงการการแพทย
ฉุกเฉิน

4

โครงการอบรมปองกัน
อัคคีภัย ในสถานศึกษา
และในชุมชน

-เพื่อใหนักเรียนมี
ความรู ความเขาใจ
เกี่ยวกับอัคคีภัยและ
การปองกัน

-จัดฝกอบรมปองกัน
อัคคีภัยในสถานศึกษา
ในเขตเทศบาล ฯลฯ

40,000

40,000

40,000

5

โครงการปองกันและแกไข
ปญหา หมอกควันและไฟปา

-เพื่อใหการทํางาน
ดานการปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
มีความสะดวกยิ่งขึ้น

-จัดโครงการปองกันและ
แกไขปญหาหมอกควัน
และไฟปา ฯลฯ

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

1 โครงการ -การปองกัน
บรรเทา
สาธารณภัย
เปนไปอยาง
สะดวกรวดเร็ว

งาน
ปองกันฯ
สํานักปลัด

6

โครงการซอมแผนปองกัน
และระงับอัคคีภัย

-เพื่อเปนการเตรียม
ความพรอมในการ
ปองกันการเกิด
อัคคีภัย

-จัดโครงการซอมแผน
ปองกันและระงับอัคคีภัย

20,000

-

-

-

-

1 โครงการ -การปองกัน
บรรเทา
สาธารณภัย
เปนไปอยาง
สะดวกรวดเร็ว

งาน
ปองกันฯ
สํานักปลัด

๑๔๓

ที่
7

รวม

โครงการ/กิจกรรม
โครงการซอมแผนปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย

7 โครงการ

วัตถุประสงค
-เพื่อเปนการเตรียม
ความพรอมในการ
ปองกันการเกิด
อัคคีภัย
-

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
-จัดโครงการซอมแผน
ปองกันและระงับอัคคีภัย

-

2561
(บาท)
-

450,000

งบประมาณ
2562
2563
(บาท)
(บาท)
20,000
20,000

450,000

2564
(บาท)
20,000

2564
(บาท)
20,000

450,000 450,000 450,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะ
ไดรับ
1 โครงการ -การปองกัน
บรรเทา
สาธารณภัย
เปนไปอยาง
สะดวกรวดเร็ว
-

-

หนวยงาน
รับผิด
ชอบหลัก
งาน
ปองกันฯ
สํานักปลัด

-

๑๔๔

แบบ ผ. 02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
เทศบาลตําบลบานแปน อ.เมืองลําพูน จ.ลําพูน
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 ยุทธศาสตรเมืองแหงคุณภาพชีวิต
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1
4. ยุทธศาสตร การพัฒนาดานองคกร
4.3 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

การปรับปรุงซอมแซม
เครื่องมือและเครื่องใช
ในการทํางาน
1

โครงการปรับปรุงอาคารงาน
ปองกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย

รวม

๑ โครงการ

-เพื่อใหการปฏิบัติงาน -กอสราง ปรับปรุง
มีประสิทธิภาพมากขึ้น อาคารหรือ อาคาร
สํานักงาน ตามแบบ
ของเทศบาล
-

2561
(บาท)

2562
(บาท)

งบประมาณ
2563
(บาท)

-

-

300,000

300,000

-

-

-

300,000

300,000

-

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

1 โครงการ -เพื่อใหการ
ปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น
-

หนวยงาน
รับผิด
ชอบหลัก

กองชาง

-

๑๔๕

แบบ ผ. 02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
เทศบาลตําบลบานแปน อ.เมืองลําพูน จ.ลําพูน
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 ยุทธศาสตรเมืองแหงคุณภาพชีวิต
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1
5. ยุทธศาสตร การอุดหนุนหนวยงานอื่น ๆ
5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)
30,000

งบประมาณ
2562
2563
(บาท)
(บาท)
30,000
-

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

1

อุดหนุนโครงการจัดซื้อจัดจัด -เพื่อเปนการ
จางสํานักงานทองถิ่น ระดับ อุดหนุนหนวยงาน
อําเภอ
ในการปฏิบัติงาน

-อุดหนุนโครงการจัดซื้อ
จัดจัดจางสํานักงาน
ทองถิ่น ระดับอําเภอ

1
โครงการ

2

โครงการขอรับเงินอุดหนุน
สนับสนุนภารกิจองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นเพื่อ
ประชาชน

-เพื่อเปนการ
อุดหนุนหนวยงาน
ในการปฏิบัติงาน

25,000

-

-

-

-

1
โครงการ

3

อุดหนุนโครงการศูนย
ปฏิบัติการรวมในการ
ชวยเหลือประชาชนของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
อําเภอเมืองลําพูน จังหวัด
ลําพูน

-เพื่อเปนการ
อุดหนุนหนวยงาน
ในการปฏิบัติงาน

-อุดหนุนโครงการขอรับ
เงินอุดหนุนสนับสนุน
ภารกิจองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นเพื่อ
ประชาชน
-อุดหนุนโครงการขอรับ
เงินอุดหนุนสนับสนุน
ภารกิจองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นเพื่อ
ประชาชน

-

17,000

17,000

17,000

17,000

1
โครงการ

รวม

3 โครงการ

-

-

55,000

47,000

17,000

17,000

17,000

-

หนวยงาน
ผลที่คาดวาจะ
รับผิด
ไดรับ
ชอบหลัก
-การปฏิบัติงานมี สํานักปลัด
ความสะดวก
คลองตัวและเกิด
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
-การปฏิบัติงานมี สํานักปลัด
ความสะดวก
คลองตัวและ
เกิดประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น
-การปฏิบัติงานมี สํานักปลัด
ความสะดวก
คลองตัวและ
เกิดประ สิทธิ
ภาพยิ่งขึ้น
-

-

๑๔๖

แบบ ผ. 02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
เทศบาลตําบลบานแปน อ.เมืองลําพูน จ.ลําพูน
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 ยุทธศาสตรเมืองแหงคุณภาพชีวิต
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1
5. ยุทธศาสตร การอุดหนุนหนวยงานอื่น ๆ
5.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค

1

อุดหนุน ศตส.จังหวัดลําพูน

-เพื่อเปนการอุดหนุน
หนวยงานอื่น ในการ
ปฏิบัติงาน

2

อุดหนุนโครงการปองกันและ -เพื่อเปนการอุดหนุน
แกไขปญหายาเสพติด
หนวยงานอื่น ในการ
ปฏิบัติงาน

รวม

2 โครงการ

-

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
-อุดหนุน ศตส. จังหวัด
ลําพูน

2561
(บาท)
20,000

2562
(บาท)
20,000

งบประมาณ
2563
(บาท)
20,000

2564
(บาท)
20,000

2565
(บาท)
20,000

ผลที่คาดวา
จะไดรับ
1 โครงการ -ประชาชนมี
คุณภาพชีวิต
ที่ดีขึ้น

หนวยงาน
รับผิด
ชอบหลัก
งาน
ปองกันฯ
สํานักปลัด

1 โครงการ -ประชาชนมี
คุณภาพชีวิต
ที่ดีขึ้น

งาน
ปองกันฯ
สํานักปลัด

-อุดหนุนโครงการปองกัน
และแกไขปญหายาเสพ
ติด

-

-

9,000

-

-

-

20,000

20,000

29,000

20,000

20,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

-

-

-

๑๔๗

แบบ ผ. 02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
เทศบาลตําบลบานแปน อ.เมืองลําพูน จ.ลําพูน
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 ยุทธศาสตรเมืองแหงคุณภาพชีวิต
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1
5. ยุทธศาสตร การอุดหนุนหนวยงานอื่น ๆ
5.3 แผนงานการศึกษา
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)
250,000

งบประมาณ
2562
2563
(บาท)
(บาท)
250,000
-

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

1

อุดหนุนโรงเรียนเพื่อสงเสริม -เพื่อเปนการสงเสริม
และพัฒนาคุณภาพการศึกษา การจัดการศึกษา

-อุดหนุนโรงเรียน ในเขต
เทศบาล

2

โครงการพัฒนาคุณภาพดาน -เพื่อเปนการสงเสริม
การศึกษาระดับประถมศึกษา การจัดการศึกษา

-อุดหนุนโรงเรียนระดับ
ประถามศึกษา จํานวน
1 โรงเรียน

-

-

50,000

50,000

50,000

3

โครงการพัฒนาคุณภาพดาน
การศึกษาระดับมัธยมศึกษา

-เพื่อเปนการสงเสริม
การจัดการศึกษา

-อุดหนุนโรงเรียนระดับ
มัธยมศึกษา ในเขต
เทศบาล

-

-

40,000

40,000

40,000

รวม

๓ โครงการ

-

250,000

250,000

90,000

90,000

90,000

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะ
ไดรับ
1 โครงการ -เด็ก นักเรียน
ไดรับ
การสงเสริม
การพัฒนา
ดาน การศึกษา
1 โครงการ -เด็ก นักเรียน
ไดรับการสง
เสริมการพัฒนา
ดานการศึกษา
ที่ดีขึ้น
1 โครงการ -เด็ก นักเรียน
ไดรับการสง
เสริมการพัฒนา
ดานการศึกษา
ที่ดีขึ้น
-

หนวยงาน
รับผิด
ชอบหลัก
กอง
การศึกษา

กอง
การศึกษา

กอง
การศึกษา

-

๑๔๘

แบบ ผ. 02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
เทศบาลตําบลบานแปน อ.เมืองลําพูน จ.ลําพูน
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 ยุทธศาสตรเมืองแหงคุณภาพชีวิต
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1
5. ยุทธศาสตร การอุดหนุนหนวยงานอื่น ๆ
5.4 แผนงานสาธารณสุข
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค

1

อุดหนุนกลุม อสม. ในเขต
เทศบาล

-เพื่ออุดหนุน
หนวยงานอื่น
ในการปฏิบัติงาน

2

อุดหนุนสําหรับการ
ดําเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชดําริดาน
สาธารณสุข

- เพื่อดําเนินงานตาม
แนวทางโครงการ
พระราชดําริดาน
สาธารณสุข

รวม

2 โครงการ

-

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)
-อุดหนุนหนวยงานอื่น

- อุดหนุนกรรมการ
หมูบานในการ
ดําเนินงานตาม
แนวทางโครงการ
พระราชดําริดาน
สาธารณสุข
-

2561
(บาท)
67,500

2562
(บาท)
-

งบประมาณ
2563
(บาท)
-

-

180,000

180,000

180,000 180,000

9 หมูบาน

67,500

180,000

180,000

180,000 180,000

-

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะ
ไดรับ
1 โครงการ -ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่
ดีขึ้น
-ประชาชน
สามารถดูแล
สุขภาพตนเอง
เบื้องตนได

-

หนวยงาน
รับผิด
ชอบหลัก
กอง
สาธารณสุขฯ
/ทุกหมูบาน
กอง
สาธารณสุขฯ
คณะกรรมการ
หมูบาน

-

๑๔๙

แบบ ผ. 02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 – 256๕)
เทศบาลตําบลบานแปน อ.เมืองลําพูน จ.ลําพูน
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 ยุทธศาสตรเมืองแหงคุณภาพชีวิต
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1
5. ยุทธศาสตร การอุดหนุนหนวยงานอื่น ๆ
5.5 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

2564
(บาท)
30,000

256๕
(บาท)
30,000

อุดหนุนสภาเด็กและ
เยาวชนเทศบาลตําบล
บานแปน

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

-อุดหนุนประเพณี หรือ
วัฒนธรรม เอกลักษณ
ของชาติ

300,000

300,000

-

-

-

วัตถุประสงค
-เพื่อเปนการสงเสริม
เด็กและเยาวชนใน
การจัดกิจกรรม

-อุดหนุนโครงการถนน
เด็กเดิน จํานวน 1
โครงการ

1

อุดหนุนงานถนนเด็กเดิน

2

อุดหนุนสภาเด็กและ
เพื่อเปนการสงเสริมให
เยาวชนเทศบาลตําบลบาน เด็กและเยาวชนใช
แปน
เวลาวางใหเปน
ประโยชน
อุดหนุนโครงการอนุรักษ -เพื่อเปนการสงเสริม
ขนบประเพณี ศาสนา และ วัฒนธรรม
วัฒนธรรม สงเสริม
และประเพณีทองถิ่น
เอกลักษณของชาติ ให
สงเสริม
หมูบาน วัด โบสถ และ
เอกลักษณของชาติ
กลุมตางๆ ในเขตเทศบาล

3

2561
(บาท)
25,000

งบประมาณ
2562
2563
(บาท)
(บาท)
25,000
25,000

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะ
ไดรับ
1 โครงการ -เด็กและ
เยาวชนมี
คุณภาพชีวิตที่
ดีขึ้น
1 โครงการ -เด็กและ
เยาวชนมี
คุณภาพชีวิตที่
ดีขึ้น
1 โครงการ -ประชาชนมี
สวนรวม ใน
การสืบสาน
ประเพณี
วัฒนธรรมของ
ทองถิ่น

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กอง
การศึกษาฯ
กอง
การศึกษาฯ
กอง
การศึกษาฯ

๑๕๐

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)
20,000

งบประมาณ
2562
2563
(บาท)
(บาท)
20,000
-

2564
(บาท)
-

256๕
(บาท)
-

1 โครงการ

ตัวชี้วัด
(KPI)

ที่

โครงการ/กิจกรรม

4

อุดหนุนโครงการรุกขมูล
กรรม วัดในเขตเทศบาล

-เพื่อเปนการ
สงเสริมพุทธ
ศาสนา

-อุดหนุนโครงการ
รุกขมูลกรรม วัดในเขต
เทศบาล

5

อุดหนุนศูนย อปต.สัญจร
ต.บานแปน และ ต.หนอง
หนาม

-เพื่อเปนการ
เผยแพรพุทธ
ศาสนา

-อุดหนุนกลุมหรือ
หนวยงานอื่น จํานวน
2 โครงการ

24,000

24,000

24,000

24,000

24,000

1 โครงการ

6

อุดหนุนโครงการพุทธศาสนา เพื่อเปนการ
วันอาทิตย วัดบานรั้ว-ทุง
เผยแพรพุทธ
(โรงเรียนปริยัตศิ ึกษา)
ศาสนา

-อุดหนุนโครงการพุทธ
ศาสนาวันอาทิตย วัด
บานรั้ว-ทุง

10,000

10,000

-

-

-

1 โครงการ

7

อุดหนุนโครงการสงเสริม
คุณธรรมจริยธรรมนําชีวิต
ศูนยพระพุทธศาสนาวัดบาน
รั้ว-ทุง

-เพื่อพัฒนาจิตใจ
-เด็ก นักเรียน และ
และปลูกฝง
เยาวชนศูนยศึกษา
คุณธรรม จริยธรรม พระพุทธศาสนาวัน
และศีลธรรมตาม
อาทิตย วัดบานรั้ว-ทุง
หลักพุทธศาสนา
ใหแกเด็กและ
เยาวชน

-

-

10,000

10,000

10,000

1 โครงการ

8

อุดหนุนสภาเด็กและเยาวชน
เทศบาลตําบลบานแปน

-เพื่อเปนการ
-อุดหนุนโครงการสภา
สงเสริมใหเด็ก
เด็กและเยาวชน
เยาวชนใชเวลาวาง จํานวน 1 โครงการ
ใหเปนประโยชน

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

1 โครงการ

ผลที่คาดวาจะ
ไดรับ
-ประชาชนไดมี
สวนรวมใน
กิจกรรมทาง
พุทธศาสนา
-เพื่อเปนการ
อุดหนุน อปต.
บานแปน และ
อปต.หนอง
หนาม
-ประชาชนไดมี
สวนรวมใน
กิจกรรมทาง
พุทธศาสนา
-เกิดการสงเสริม
พระพุทธ
ศาสนาและ
อนุรักษวัฒน
ธรรมประเพณี
อันดีงามให
ลูกหลานไดสืบ
ทอดตอไป
-เด็กและ
เยาวชนได
แลกเปลีย่ น
เรียนรูในการ
ทํากิจกรรม
ตางๆ

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กอง
การศึกษาฯ
กอง
การศึกษาฯ

กอง
การศึกษาฯ
กอง
การศึกษาฯ

กอง
การศึกษาฯ

๑๕๑

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
-

งบประมาณ
2563
(บาท)
๒๐,๐๐๐

ผูสูงอายุและ
ประชาชนเขตพื้นที่
หมูบานหนองหนาม

-

-

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

1 โครงการ -เกิดการสงเสริม
กอง
อนุรักษและสืบ
การศึกษาฯ
ทอดขนบธรรม
เนียมประเพณีที่ดี
งามของคนใน
ชุมชนใหคงอยูตอไป

11 โครงการประเพณีสงกรานต
บานบูชา

-เพื่อสงเสริมและ
ผูสูงอายุและ
อนุรักษ
ประชาชนเขตพื้นที่
ขนบธรรมเนียม
หมูบ านบูชา
ประเพณีที่ดีงาม
ของชุมชนใหคงอยู
สืบไป

-

-

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

1 โครงการ -เกิดการสงเสริม
กอง
อนุรักษและสืบ
การศึกษาฯ
ทอดขนบธรรม
เนียมประเพณีที่ดี
งามของคนใน
ชุมชนใหคงอยูตอไป

๑2 โครงการประเพณีสงกรานต
บานบอโจง

-เพื่อสงเสริมและ
อนุรักษขนบธรรม
เนียมประเพณีที่ดี
งามของชุมชนให
คงอยูสืบไป

ผูสูงอายุและ
ประชาชนเขตพื้นที่
หมูบานบอโจง

-

-

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

1 โครงการ -เกิดการสงเสริม
กอง
อนุรักษและสืบ
การศึกษาฯ
ทอดขนบธรรม
เนียมประเพณีที่ดี
งามของคนใน
ชุมชนใหคงอยูตอไป

ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค

9

โครงการประเพณีสงกรานต
บานรั้ว-ทุง

-เพื่อสงเสริมและ
อนุรักษขนบธรรม
เนียมประเพณีที่ดี
งามของชุมชนให
คงอยูสืบไป

10 โครงการประเพณีสงกรานต
บานหนองหนาม

-เพื่อสงเสริมและ
อนุรักษขนบธรรม
เนียมประเพณีที่ดี
งามของชุมชนให
คงอยูสืบไป

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)
ผูสูงอายุและ
ประชาชนเขตพื้นที่
หมูบานรั้ว-ทุง

ตัวชี้วัด
(KPI)

2564
(บาท)
๒๐,๐๐๐

256๕
(บาท)
๒๐,๐๐๐

ผลที่คาดวาจะ
ไดรับ
1 โครงการ -เกิดการสงเสริม
อนุรักษและสืบ
ทอดขนบธรรม
เนียมประเพณีที่ดี
งามของคนใน
ชุมชนใหคงอยูตอไป

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กอง
การศึกษาฯ

๑๕๒

ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)
ผูสูงอายุและ
ประชาชนเขตพื้นที่
หมูบานมวง

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
-

งบประมาณ
2563
(บาท)
๒๐,๐๐๐

ตัวชี้วัด
(KPI)

2564
(บาท)
๒๐,๐๐๐

256๕
(บาท)
๒๐,๐๐๐

1 โครงการ

13 โครงการประเพณีสงกรานต
บานมวง

-เพื่อสงเสริมและ
อนุรักษขนบธรรม
เนียมประเพณีที่ดี
งามของชุมชนให
คงอยูสืบไป

๑4 โครงการประเพณีสงกรานต
บานแปน

-เพื่อสงเสริมและ
อนุรักษขนบธรรม
เนียมประเพณีที่ดี
งามของชุมชนให
คงอยูสืบไป

ผูสูงอายุและ
ประชาชนเขตพื้นที่
หมูบานแปน

-

-

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

1 โครงการ

๑5 โครงการประเพณีสงกรานต
บานเสง

-เพื่อสงเสริมและ
อนุรักษขนบธรรม
เนียมประเพณีที่ดี
งามของชุมชนให
คงอยูสืบไป

ผูสูงอายุและ
ประชาชนเขตพื้นที่
หมูบานเสง

-

-

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

1 โครงการ

๑6 โครงการประเพณีสงกรานต
บานขวาง

-เพื่อสงเสริมและ
อนุรักษขนบธรรม
เนียมประเพณีที่ดี
งามของชุมชนให
คงอยูสืบไป

ผูสูงอายุและ
ประชาชนเขตพื้นที่
หมูบานขวาง

-

-

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

1 โครงการ

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กอง
การศึกษาฯ

ผลที่คาดวาจะ
ไดรับ
-เกิดการสงเสริม
อนุรักษและสืบ
ทอดขนบธรรม
เนียมประเพณีที่ดี
งามของคนใน
ชุมชนใหคงอยู
-เกิดการสงเสริม
กอง
อนุรักษและสืบ
การศึกษาฯ
ทอดขนบธรรม
เนียมประเพณีที่ดี
งามของคนใน
ชุมชนใหคงอยูตอไป
-เกิดการสงเสริม
กอง
อนุรักษและสืบ
การศึกษาฯ
ทอดขนบธรรม
เนียมประเพณีที่ดี
งามของคนใน
ชุมชนใหคงอยูตอไป
-เกิดการสงเสริม
กอง
อนุรักษและสืบ
การศึกษาฯ
ทอดขนบธรรม
เนียมประเพณีที่ดี
งามของคนใน
ชุมชนใหคงอยูตอไป

๑๕๓

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
-

งบประมาณ
2563
(บาท)
๒๐,๐๐๐

-พระสงฆและ
18 โครงการสรงน้ําพระธาตุเจดีย -เพื่ออนุรักษ
ศรีหริภุญชัยวัดบานแปน
วัฒนธรรมอันดีงาม ประชาชนในเขตพื้นที่
หมูบานแปน
ของชุมชนและ
เยาวชนใหคงอยู
สืบไป

-

-

๑๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

1 โครงการ

19 โครงการประเพณีสรงน้ําพระ -เพื่อเปนการสืบ
-พระสงฆและ
ธาตุวัดหนองเตา
ทอดพระพุทธ
ประชาชนในเขตพื้นที่
ศาสนารักษา
หมูบานแปน
ประเพณีไวคูกับ
ชุมชนตลอดไป
20 โครงการประเพณีสรงน้ําพระ -เพื่อสงเสริมพุทธ -พระสงฆและ
วัดบานรั้ว-ทุง
ศาสนาและอนุรักษ ประชาชนในเขตพื้นที่
วัฒนธรรมประเพณี หมูบานรั้ว-ทุง
อันดีงามใหลูก
หลานไดสืบตอไป

-

-

๑๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

1 โครงการ

-

-

๑๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

1 โครงการ

ที่

โครงการ/กิจกรรม

17 โครงการประเพณีสงกรานต
บานหนองเตา

วัตถุประสงค
-เพื่อสงเสริมและ
อนุรักษขนบธรรม
เนียมประเพณีที่ดี
งามของชุมชนให
คงอยูสืบไป

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)
- ผูสูงอายุและ
ประชาชนเขตพื้นที่
หมูบานหนองเตา

ตัวชี้วัด
(KPI)

2564
(บาท)
๒๐,๐๐๐

256๕
(บาท)
๒๐,๐๐๐

1 โครงการ

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กอง
การศึกษาฯ

ผลที่คาดวาจะ
ไดรับ
-เกิดการสงเสริม
อนุรักษและสืบ
ทอดขนบธรรม
เนียมประเพณีที่ดี
งามของคนใน
ชุมชนใหคงอยูตอไป
-เกิดการอนุรักษ
กอง
ประเพณี
การศึกษาฯ
วัฒนธรรมที่ดีงาม
ของชุมชนและ
เยาวชนใหคงอยู
สืบไปชุมชนใหคง
อยูตอไป
-เกิดการสืบทอด
กอง
พระพุทธ ศาสนา การศึกษาฯ
รักษาประเพณีไว
คูกับชุมชน
ตลอดไป
-เกิดการสงเสริม
กอง
พุทธศาสนาและ การศึกษาฯ
อนุรักษวัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงาม
ใหลูกหลานไดสืบ
ทอดตอไป

๑๕๔

ที่

โครงการ/กิจกรรม

21 โครงการบรรพชาอุปสมบท
สามเณรภาคฤดูรอน

วัตถุประสงค
-เพื่อใหเด็กและ
เยาวชนเกิดศรัทธา
และเลื่อมใสใน
พระพุทธศาสนา

22 โครงการสระเกลาดําหัว
-เพื่อแสดงออกซึ่ง
พระสงฆในเขตเทศบาลตําบล ความกตัญูแดพระ
บานแปน
มหาเถระผูม ีพรรษา
ยุกาลมากและเปน
การรักษาประเพณี
อันดีงามไวใหคงอยู
สืบไป

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)
อุดหนุนโครงการ
บรรพชาอุปสมบท
สามเณรภาคฤดูรอน
ใหแก อปต. ต. บาน
แปน และ ต.หนอง
หนาม จํานวน 2
โครงการ
อุดหนุนโครงการสระ
เกลาดําหัวพระสงฆใน
เขตเทศบาลตําบลบาน
แปนใหแก อปต. ต.
บานแปน และ ต.
หนองหนาม จํานวน
2 โครงการ

23 โครงการสรงน้ําพระธาตุวัดใน -เพื่ออนุรักษประเพณี -ประชาชนในตําบล
ตําบลบานแปน
วัฒนธรรมอันดีงาม บานแปน
และสงเสริม
ประชาชนให
ตระหนักถึง
คุณธรรม จริยธรรม

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
-

งบประมาณ
2563
(บาท)
6,000

-

-

๒๒,๐๐๐

๒๒,๐๐๐

๒๒,๐๐๐

1 โครงการ -เกิดความกตัญู
แดพระมหาเถระ
ผูมีพรรษายุกาล
มากและเปนการ
รักษาประเพณี
อันดีงามไวใหคง
อยูสืบไป

กอง
การศึกษาฯ

-

-

๒๔,๐๐๐

๒๔,๐๐๐

๒๔,๐๐๐

1 โครงการ -เกิดการอนุรักษ
ประเพณี
วัฒนธรรมอันดี
งามและประชาชน
ไดตระหนักถึง
คุณธรรม
จริยธรรม

กอง
การศึกษาฯ

ตัวชี้วัด
(KPI)

2564
(บาท)
6,000

256๕
(บาท)
6,000

ผลที่คาดวาจะ
ไดรับ
2 โครงการ -เด็กและเยาวชน
เกิดการตระหนัก
ถึงคุณธรรม
จริยธรรมและ
ขนบธรรมเนียม
ประเพณีอันดีงาม

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กอง
การศึกษาฯ

๑๕๕

เปาหมาย
ที่
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค
(ผลผลิตของ
โครงการ)
24 โครงการประพฤติวัตรรุกขมูล -เพื่อใหคณะศรัทธา อุดหนุนโครงการ
กรรม
ไดรวมกันปฏิบัติ
ประพฤติวัตรรุกขมูล
ธรรมเปนแนวทาง กรรม โสสานกรรม
ในการดําเนินชีวิต ใหแก อปต. ต.บาน
แปน และ อปต. ต.
หนองหนาม จํานวน
2 โครงการ
รวม

๒4 โครงการ

-

-

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
-

งบประมาณ
2563
(บาท)
20,000

479,000

479,000

441,000

2564
(บาท)
20,000

256๕
(บาท)
20,000

441,000 441,๐๐๐

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะ
ไดรับ
2 โครงการ -คณะศรัทธาได
รวมกันปฏิบตั ิ
ธรรมเปน
แนวทางในการ
ดําเนินชีวิต

-

-

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กอง
การศึกษาฯ

-

๑๕๖

แบบ ผ. 02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
เทศบาลตําบลบานแปน อ.เมืองลําพูน จ.ลําพูน
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 ยุทธศาสตรเมืองแหงคุณภาพชีวิต
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1
5. ยุทธศาสตร การอุดหนุนหนวยงานอื่น ๆ
5.6 แผนงานงบกลาง
ที่

โครงการ/กิจกรรม

1

โครงการสมทบกองทุน
สวัสดิการชุมชนเทศบาล
ตําบลบานแปน

รวม

1 โครงการ

วัตถุประสงค
-เพื่อเปนการสมทบ
กองทุนในการ
ปฏิบัติงาน
-

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
-สมทบกองทุนสวัสดิการ
ชุมชน
-

2561
(บาท)
100,000

งบประมาณ
2562
2563
(บาท)
(บาท)
100,000 100,000

หนวยงาน
ผลที่คาดวา รับผิดชอ
2564
2565
จะไดรับ
บหลัก
(บาท)
(บาท)
100,000 100,000 1 โครงการ -ประชาชนมี เทศบาล
คุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น

100,000

100,000

100,000 100,000

100,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

-

-

-

๑๕๗

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

โครงการปรับปรุงซอมแซมเสริม
ผิวจราจรแบบพาราแอสฟลท
ติกคอนกรีต (แบบ Overlay) สาย
บานเสง หมูที่7 (ทต.บานแปน)
เชื่อมบานสันมะโก หมูที่ 4 ,บาน
มวง (ทต.ทาเชียงทอง) ต.บาน
แปน อ.เมือง จ.ลําพูน

เพื่อลดอุบัติเหตุที่เกิดจาก
การใชถนน
-เพื่อบรรเทาความ
เดือดรอนของประชาชน
และผูใชถนนในการสัญจร
-เพื่อลดตนทุนการขนสง
ผลผลิตทางการเกษตร

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

ปรับปรุงซอมแซมเสริมผิว
จราจรแบบพาราแอส
ฟลทติกคอนกรีต (แบบ
Overlay) สายบานเสง
หมูที่ 7 (ทต.บานแปน)
เชื่อมบานสันมะโก หมูที่ 4 ,
(ทต.ทาเชียงทอง) และ บาน
มวง หมูที่ ๘ ต.บานแปน
อ.เมือง จ.ลําพูน ขนาด
กวาง 5.00 ม. หนา 0.05
ม. ยาว 527 ม. หรือมี
พื้นที่ไมนอยกวา 5,365
ตร.ม.

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)

1,600,000

งบประมาณ
2563
(บาท)
-

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)
-อุบัติเหตุ
จากการ
สัญจรลดลง
รอยละ 80

ผลที่คาดวาจะ
ไดรับ

-ปญหาความ
เดือดรอนของ
ประชาชน ในพี้นที่
ไดรับการแกไข
อุบัติที่เกิดจากการ
สัญจรลดลง

หนวยงาน
รับผิด
ชอบหลัก
อบจ.ลําพูน

๑๕๘

ที่

โครงการ/กิจกรรม

2

โครงการปรับปรุงซอมแซม
ถนนลาดยางผิวจราจรแบบ
พาราแอสฟลทติกสายบาน
เสง หมูที่ 7 ต.บานแปน
เชื่อมบานสันมะโก หมูที่ 4
ต.บานแปน อ.เมือง จ.
ลําพูน

3

โครงการกอสรางถนนแอส
ฟลทติกคอนกรีต (แบบ
OVERLAY) ถนนสายบาน
แปน-บานเหมืองจี้ใหม

เปาหมาย
วัตถุประสงค
(ผลผลิตของ
โครงการ)
เพื่อลดอุบัตเิ หตุที่เกิด ปรับปรุงซอมแซมถนน
จากการใชถนน
ลาดยางผิวจราจรแบบ
-เพื่อบรรเทาความ
พาราแอสฟลทติก
เดือดรอนของ
สายบานเสง หมูที่ 7
ประชาชนและผูใช
ต.บานแปน เชื่อม
ถนนในการสัญจร
บานสันมะโก หมูที่ 4
-เพื่อลดตนทุนการ
ขนาดกวาง 5.00 ม.
ขนสงผลผลิตทางการ หนา 0.05 ม. ยาว
เกษตร
345 ม. หรือมีพื้นที่
ไมนอยกวา 1,725
ตร.ม.
-เพื่อลดอุบัติเหตุที่เกิด กอสรางถนนแอส
จากการใชถนน
ฟลทติกคอนกรีต
-เพื่อบรรเทาความ
(แบบ OVERLAY)
เดือดรอนของ
ถนนสายบานแปนประชาชนและผูใช
บานเหมืองจี้ใหม
ถนนในการสัญจร
หมู 6 ต.บานแปน
ขนาดกวาง 4.00 ม.
ยาว 704 ม. หนา
0.05 ม.. หรือมี
พื้นที่ผิวจราจรไมนอย
กวา 2,816 ตร.ม. ตาม
แบบแปลนแผนผังของ
เทศบาลตําบลบานแปน

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
800,000

-

-

งบประมาณ
2563
(บาท)
-

990,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

2564
(บาท)

2565
(บาท)
-

-อุบัติเหตุ
จากการ
สัญจร
ลดลงรอย
ละ 80

-

-

ถนน 1
สาย

-

ผลที่คาดวาจะ
ไดรับ
-ปญหาความ
เดือดรอนของ
ประชาชน ใน
พี้นที่ไดรับการ
แกไข อุบัติที่เกิด
จากการสัญจร
ลดลง

หนวยงาน
รับผิด
ชอบหลัก
อบจ./
ทต.บานแปน/
หนวยงานอื่น

อบจ./
-ปญหาความ
ทต.บานแปน/
เดือดรอนของ
หนวยงานอื่น
ประชาชน ใน
พี้นที่ไดรับการ
แกไขและ อุบัติ
ที่เกิดจากการใช
เสนทางลดลง

๑๕๙

ที่

โครงการ/กิจกรรม

4

โครงการกอสรางถนนแอส
ฟลทติกคอนกรีต (แบบ
OVERLAY) ถนนสายบาน
หนองเตา-บานขวาง

5

โครงการกอสรางถนน
คสล. ถนนสายบานใหมบานสันมะกรูด

เปาหมาย
วัตถุประสงค
(ผลผลิตของ
โครงการ)
เพื่อลดอุบัตเิ หตุที่เกิด กอสรางถนนแอสฟลทติก
จากการใชถนน
คอนกรีต (แบบ OVERLAY)
-เพื่อบรรเทาความ
ถนนสายบานหนองเตาเดือดรอนของ
บานขวาง หมู 3 ต.
ประชาชนและผูใช
บานแปน อ.เมือง
ถนนในการสัญจร
จ.ลําพูน ขนาดกวาง
4.00--5.00 ม. ยาว
1,727 ม. หนา 0.05 ม.
หรือมีพื้นที่ผิวจราจร
ไมนอยกวา 7,771.50
ตร.ม. ตามแบบแปลน
แผนผังของเทศบาล
ตําบลบานแปน
-เพื่อลดอุบัติเหตุที่เกิด กอสรางถนน คสล.
จากการใชถนน
ถนนสายบานใหม-เพื่อบรรเทาความ
บานสันมะกรูด หมู 3
เดือดรอนของ
ต.บานแปน อ.เมือง
ประชาชนและผูใช
จ.ลําพูน ขนาดกวาง
ถนนในการสัญจร
3.00 ม. ยาว 386 ม.
หนา 0.05 ม.. หรือ
มีพื้นที่ผิวจราจรไม
นอยกวา 1,158 ตร.ม.
ตามแบบแปลนแผนผัง
ของเทศบาลตําบล
บานแปน

2561
(บาท)

2562
(บาท)
-

งบประมาณ
2563
(บาท)
2,720,000

-

-

671,000

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

ถนน 1
สาย

-

-

ถนน 1
สาย

ผลที่คาดวาจะ
ไดรับ
-ปญหาความ
เดือดรอนของ
ประชาชน ใน
พื้นที่ไดรับการ
แกไขและ อุบัติ
ที่เกิดจากการใช
เสนทางลดลง

หนวยงาน
รับผิด
ชอบหลัก
อบจ./
ทต.บานแปน/
หนวยงานอื่น

-ปญหาความ
อบจ./
เดือดรอนของ
ทต.บานแปน/
ประชาชน ใน
หนวยงานอื่น
พื้นที่ไดรับการ
แกไขและ อุบัติ
ที่เกิดจากการใช
เสนทางลดลง

๑๖๐

ที่

โครงการ/กิจกรรม

6

โครงการกอสรางอาคาร
อเนกประสงค โรงเรียน
อนุบาลเทศบาลตําบล
บานแปน

-เพื่อจัดหาอาคาร
อเนกประสงคใหแก
โรงเรียน

7

โครงการกอสรางถนน คสล.
สายทาจักร-สันมะกรูด บาน
หนองเตา

-เพื่อใหการคมนาคมมี
ความสะดวก รวดเร็ว

8

โครงการปรับปรุงผิวจราจร
ซอยการเดนอินน บานหนอง
เตา

-เพื่อใหการคมนาคมมี
ความสะดวก รวดเร็ว

9

ขยายไฟฟาสาธารณะ (Solar -เพื่อลดภาระคาใช
Cell)
จายและประหยัด
พลังงานไฟฟา

รวม

9 โครงการ

วัตถุประสงค

-

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)
โครงการกอสราง
อาคารอเนกประสงค
ขนาดเล็กชั้นลอย
โรงเรียนอนุบาล
เทศบาลตําบลบาน
แปน สังกัดเทศบาล
ตําบลบานแปน อ.
เมืองลําพูน จ.ลําพูน
- กอสรางถนน คสล.
สายทาจักร-สันมะกรูด
หมูที่ 3 บานหนองเตา
ขนาดกวาง 5.00 ม.
ยาว 1,000 ม. ตาม
แบบของเทศบาล
- ปรับปรุงผิวจราจร
ซอยการเดนอินน
หมูที่ 3 บานหนองเตา
ขนาดกวาง 4.00 ม.
ยาว 2,000 ม. ตามแบบ
ของเทศบาล
-ขยายไฟฟาสาธารณะ
โดยการติดตั้งแผง
Solar Cell สายบานแปน
-หนองหนาม และ
สายรองอุย-บานขวาง
-

2561
(บาท)
-

งบประมาณ
2562
2563
(บาท)
(บาท)
7,909,500
-

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะ
ไดรับ
อาคาร
โรงเรียนมี
อเนกประ สถานที่ไวใชใน
สงค
การจัดกิจกรรม
จํานวน 1 การเรียนการ
สอน
หลัง

หนวยงาน
รับผิด
ชอบหลัก
กอง
การศึกษา

-

-

-

2,800,000

-

1 สาย

-การคมนาคม
ของประชาชน
มีความสะดวก
เพิ่มขึ้น

กองชาง

-

-

-

-

2,800,000

1 สาย

-การคมนาคม
ของประชาชน
มีความสะดวก
เพิ่มขึ้น

กองชาง

-

-

-

1,000,000 1,000,000

1 สาย

-การคมนาคม
ของประชาชน
มีความสะดวก
เพิ่มขึ้น

กองชาง

-

-

-

-

10,309,500 4,381,000 3,800,000 3,800,000

๑๖๑

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
1.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน
ที่

โครงการ/กิจกรรม

๑

จัดซื้อรถบรรทุกน้ําดับเพลิง
เอนกประสงค

รวม

๑ โครงการ

เปาหมาย
วัตถุประสงค
(ผลผลิตของ
โครงการ)
-เพื่อใหการปฏิบัติงาน -จัดซื้อรถบรรทุกน้ํา
มีประสิทธิภาพมากขึ้น ดับเพลิงเอนกประสงค
ขนาด 6,000 ลิตร
ตามบัญชีมาตรฐาน
ครุภณ
ั ฑ สํานัก
งบประมาณ
-

2561
(บาท)
-

งบประมาณ
2562
2563
(บาท)
(บาท)
2,500,000 2,500,000
(หนวยงานอื่น) (หนวยงานอื่น)

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

-

2,๕00,000 2,๕00,000

-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ
รถบรรทุก -เพื่อใหการ
น้ําดับเพลิง ปฏิบัติงานมี
เอนกประสงค ประสิทธิภาพ
๑ คัน
มากยิ่งขึ้น
-

-

หนวยงาน
รับผิด
ชอบหลัก
งานปองกัน
สํานักปลัดฯ

-

๑๖๒

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
1.๓ แผนงานการศึกษา
ที่
1

2

รวม

เปาหมาย
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค
(ผลผลิตของ
โครงการ)
โครงการกอสราง
-เพื่อจัดหาอาคาร
โครงการกอสรางอาคาร
อาคารอเนกประสงค
อเนกประสงคใหแก
อเนกประสงค โรงเรียน
ขนาดเล็กชั้นลอย
โรงเรียน
อนุบาลเทศบาลตําบล
โรงเรียนอนุบาล
บานแปน
เทศบาลตําบลบานแปน
สังกัดเทศบาลตําบล
บานแปน อ.เมือง
ลําพูน จ.ลําพูน
โครงการขอรับการสนับสนุน -เพื่อใหเด็กนักเรียนมี -กอสรางอาคารเรียน
งบประมาณกอสรางอาคาร อาคารเรียนสําหรับจัด ขนาด ๒๐๐ คน ๘
เด็กเล็ก ๒๐๐ คน ๘ หองเรียน กิจกรรมการเรียนการ หองเรียน (แบบฐาน
(แบบฐานแผ) โรงเรียนอนุบาล สอน
แผ) จํานวน ๑ หลัง
เทศบาลตําบลบานแปน
-ปายโครงการ
สังกัดเทศบาลตําบลบานแปน
จํานวน ๑ ปาย
2 โครงการ

-

-

2561
(บาท)
-

-

งบประมาณ
2562
2563
(บาท)
(บาท)
7,909,500
-

-

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะ
ไดรับ
อาคารเอนก โรงเรียนมี
ประสงค สถานที่ไวใชใน
การจัดกิจกรรม
จํานวน
การเรียนการ
1 หลัง
สอน

๕,๔๑๓,๐๐๐ ๕,๔๑๓,๐๐๐ ๕,๔๑๓,๐๐๐ อาคารเรียน -โรงเรียนอนุบาล
ขนาด ๒๐๐ เทศบาลตําบล
คน ๘ หอง บานแปนมี
เรียน (แบบ อาคารเรียนไว
ฐานแผ) ๑ ใชจัดกิจกรรม
หลังพรอม การเรียนการสอน

หนวยงาน
รับผิด
ชอบหลัก
กอง
การศึกษา

กอง
การศึกษา

ปายโครงการ

-

7,909,500 ๕,๔๑๓,๐๐๐ ๕,๔๑๓,๐๐๐ ๕,๔๑๓,๐๐๐

-

-

-

๑๖๓

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
1.๔ แผนงานสาธารณสุข
เปาหมาย
ที่
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค
(ผลผลิตของ
โครงการ)
๑ โครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ -เพื่อใหการจัดเก็บ
จัดซื้อรถบรรทุกขยะ
ขยะเพียงพอเหมาะสม แบบอัดทายขนาด 6
กับปริมาณขยะ
ตน 6 ลอ ปริมาตร
- เพื่อปองกันการเกิด กระบอกสูบไมตา่ํ กวา
โรคระบาดและปญหา 6,000 ซีซี หรือกําลัง
สุขภาพอนามัยของ
เครื่องยนตสูงสุดไมตา่ํ
ประชาชน
กวา 70 กิโลวตต
จํานวน 2 คัน ตาม
มาตรฐานบัญชี
ครุภณ
ั ฑ สํานักงาน
งบประมาณ
รวม
๑ โครงการ
-

2561
(บาท)
-

งบประมาณ
2562
2563
(บาท)
(บาท)
4,800,000 4,800,000
(หนวยงานอื่น) (หนวยงานอื่น)

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

-

4,800,000 4,800,000

-

-

หนวยงาน
ผลที่คาดวา
รับผิด
จะไดรับ
ชอบหลัก
กอง
รถบรรทุก -มียานพาหนะ
สาธารณสุข
ขยะ
ในการกําจัด
และ
2 คัน ขยะที่เพียงพอ
สิ่งแวดลอม
-มีการกําจัด
ขยะที่ถูกตอง / หนวยงาน
อื่น
ตามหลักสุขา
ภิบาล
ตัวชี้วัด
(KPI)

-

-

-

๑๖๔

