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๑.  ดานกายภาพ 

     ๑.๑  ประวัต ิ สถานท่ีตั้ง และความเปนมาของเทศบาล 
 เทศบาลตําบลบานแปน  มีสํานักงานตั้งอยูในเขตพ้ืนท่ี  หมูท่ี  2 บานขวาง ตําบลหนอง
หนาม  อําเภอเมืองลําพูน  จังหวัดลําพูน  อยูหางจากศาลากลางจังหวัดลําพูน  ไปทางทิศใต ตามทางหลวง
หมายเลข  106  (ถนนลําพูน – ปาซาง)  แยกเขาทางหลวงหมายเลข  1033  (ถนนทาจักร – แมทา)  
ประมาณ  8  กิโลเมตร  ในเขตเทศบาลตําบลบานแปนมีพ้ืนท่ี  12.2  ตารางกิโลเมตร 
 เทศบาลตําบลบานแปน แตเดิมมีฐานะเปนสุขาภิบาลบานแปน  โดยไดจัดตั้งเปนสุขาภิบาล            
ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันท่ี  3  มกราคม  2523 และยกฐานะมาเปนเทศบาลตําบลบานแปน 
ตามพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะสุขาภิบาลเปนเทศบาล พ.ศ. 2542  ประกาศราชกิจจานุเบกษา                 
เลม  116  ตอนท่ี 9 ก. ลงวันท่ี  24  กุมภาพันธ  2542  
  
 ตราสัญลักษณ 
 
 
 
 
 
 

  1.  ตนตาลสองตน  หมายถึง  ตนตาลซ่ึงมีอยูเปนจํานวนมากในเขต                       
       เทศบาลตําบลบานแปน 
  2.  ทุงนาและตนขาว หมายถึง อาชีพสวนใหญของราษฎรในเขตเทศบาล 
  3.  หมวก (อยูในขอบภายนอกของดวงตา)  หมายถึง  อาชีพการทําหมวก                     
       ซ่ึงเปนอุตสาหกรรมภายในครัวเรือน ท่ีทํารายไดใหแกครอบครัว เปนอยางมาก   
       ในปจจุบัน 
   

1.๒  ลักษณะภูมิประเทศ 
 สภาพภูมิประเทศโดยท่ัวไปเปนท่ีราบลุมแมน้ํา  สามารถเพาะปลูกพืชผลทางการเกษตรได         
ทุกชนิด  พ้ืนท่ีสวนใหญใชในการทํานา  รองลงมา  คือ  ลําไย  มะมวง และพืชผักตางๆ  น้ําท่ีใช                  
ในการเพาะปลูกสวนใหญใชน้ําฝน  น้ําจากในลําน้ําแมกวง และใชน้ําจากลําเหมืองแปน ลําเหมืองถํ้าซ่ึงเปน
ลําน้ําสาขาแยกมาจากลําน้ําแมทา ในชวงฤดูฝน  สําหรับฤดูแลงจะใชน้ําจากบอบาดาลเพ่ือการเกษตร 
 
 

สวนที่ ๑ 
สภาพทั่วไปและขอมูลพ้ืนฐานของเทศบาลตําบลบานแปน 



2 
 
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 

 สภาพภูมิประเทศโดยท่ัวไปเของเทศบาลตําบลบานแปนเปนท่ีราบลุมแมน้ํา สามารถจําแนก
หนวยท่ีดินได 3  ประเภท  ดังนี้ 
 1. ชุดดินบานจอง  จัดเปนดินเหนียวลึกมากท่ีเกิดจากการสลายตัวของหินดินดาน  บริเวณ
พ้ืนท่ีท่ีมีการเกลี่ยผิวดิน มีสภาพพ้ืนท่ีเปนลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอยถึงลูกคลื่นลอนลาด ความลาดชัน 2-12 
เปอรเซ็นต การระบายน้ําดี  ความสามารถใหน้ําซึมผานไดปานกลาง  การไหลบาของน้ําบนผิวดินปานกลาง
ถึงเร็ว  ความอุดมสมบูรณของดินต่ําสภาพการใชดินชนิดนี้สวนใหญใชปลูกขาวโพด ลําไยและไมยืนตน 
 2. ชุดดินกําแพงเพชร  จัดเปนดินทรายแปงละเอียดลึกมากท่ีเกิดจากตะกอนน้ําพามาทับถม 
บริเวณพ้ืนท่ี สันดินริมน้ําเกา มีสภาพพ้ืนท่ีคอนขางราบเรียบจนถุงลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอย ความลาดชัน 
0-5 เปอรเซ็นต การระบายน้ําดีปานกลาง  ความสามารถใหน้ําซึมผานปานกลาง  การไหลบาของน้ําผิวดิน
ชาถึงปานกลาง และความอุดมสมบูรณปานกลาง  สภาพการใชดินชนิดนี้สวนใหญใชปลูกลําไย  หอมแดง  
กระเทียมบางพ้ืนท่ีปลูกขาว และหลังปลูกขาวใชปลูกถ่ัวเหลือง 
 3. ชุดดินหางดง  จัดเปนดินเหนียวละเอียดลึกมากท่ีเกิดจากตะกอนน้ําพามาทับถม บริเวณ
พ้ืนท่ีราบตะกอนน้ําพา มีสภาพพ้ืนท่ีราบเรียบ ความลาดชัน 0-2 เปอรเซ็นต  การระบายน้ําเลว 
ความสามารถใหน้ําซึมผานไดชา  การไหลบาของน้ําบนผิวดินชาและความอุดมสมบูรณปานกลางถึงคอนขาง
ชาต่ํา  สภาพการใชดินชนิดนี้สวนใหญใชทํานาดํา 
 4. ชุดดินท่ี 15 ชุดดินหลมสัก (La) ชุดดินแมสาย (Ms) และชุดดินแมทะ (Mta)  กลุมดิน
ทรายแปงลึกมากท่ีเกิดจากตะกอนลําน้ํา ปฏิกิริยาดินเปนกลางหรือเปนดาง การระบายน้ําเลวถึงคอนขางเลว 
ความอุดมสมบูรณต่ําถึงปานกลาง 
 5. ชุดดินท่ี 33  ชุดดินดงยางเอน (Don) ชุดดินกําแพงแสน (Ks) ชุดดินลําสนธิ (Ls) ชุดดินน้ํา
ดุก (Nd) ชุดดินธาตุพนม (Tp) และชุดดินตะพานหิน (Tph) กลุมดินทรายแปงละเอียดหรือดินรวนละเอียด
ลึกมากท่ีเกิดจากตะกอนแมน้ําหรือตะกอนน้ําพารูปพัด ปฏิกิริยาดินเปนกรดเล็กนอยถึงเปนกลาง การ
ระบายน้ําดีถึงดีปานกลาง ความอุดมสมบูรณปานกลาง 
  6. ชุดดินท่ี 36  ชุดดินเพชรบูรณ (Pe) ชุดดินปราณบุรี (Pr) และชุดดินสีค้ิว (Si)กลุมดินรวน
ละเอียดลึกถึงลึกมากท่ีเกิดจากตะกอนลําน้ําหรือวัตถุตนกําเนิดดินเนื้อหยาบ ปฏิกิริยาดินกลางหรือเปนดาง 
การระบายน้ําดีถึงดีปานกลาง ความอุดมสมบูรณต่ําถึงปานกลาง 

       

http://oss101.ldd.go.th/web_thaisoils/pf_desc/north/La.htm
http://oss101.ldd.go.th/web_thaisoils/pf_desc/north/Ms.htm
http://oss101.ldd.go.th/web_thaisoils/pf_desc/north/Mta.htm
http://oss101.ldd.go.th/web_thaisoils/pf_desc/north/Don.htm
http://oss101.ldd.go.th/web_thaisoils/pf_desc/central/Ks.htm
http://oss101.ldd.go.th/web_thaisoils/pf_desc/north/Ls.htm
http://oss101.ldd.go.th/web_thaisoils/pf_desc/north/Ls.htm
http://oss101.ldd.go.th/web_thaisoils/pf_desc/north/Nd.htm
http://oss101.ldd.go.th/web_thaisoils/pf_desc/north/Nd.htm
http://oss101.ldd.go.th/web_thaisoils/pf_desc/north/Tph.htm
http://oss101.ldd.go.th/web_thaisoils/pf_desc/north/Pe.htm
http://oss101.ldd.go.th/web_thaisoils/pf_desc/northeast/Si.htm
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แผนที่เทศบาลตําบลบานแปน 

อําเภอเมืองลําพูน  จังหวัดลําพูน 
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๑.5  ลักษณะของน้ํา 

 สภาพภูมิประเทศโดยท่ัวไปเของเทศบาลตําบลบานแปนเปนท่ีราบลุมแมน้ํา ซ่ึงมีแมน้ํากวง
ไหลผาน   ซ่ึงแมน้ํากวงเปนลําน้ําสาขาใหญสาขาหนึ่งของลําน้ําปง มีตนน้ําอยูท่ีบริเวณเทือกเขาในทองท่ี
อําเภอดอยสะเก็ด อําเภอสันทราย อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม และอําเภอเมือง จังหวัดลําพูน ไหลลง
สูแมน้ําปงท่ีบานสบทาอําเภอปาซาง จังหวัดลําพูน  นอกจากนี้น้ําแมกวงยังไดหลอเลี้ยงพ้ืนท่ีทําการเกษตร
ของชุมชนในเขตเทศบาลตําบลบานแปน 

2.  ดานการเมือง/การปกครอง 

      2.๑  เขตการปกครอง 
 เทศบาลตําบลบานแปน  มีพ้ืนท่ี  12.2  ตารางกิโลเมตร ซ่ึงจะครอบคลุมพ้ืนท่ี  2  ตําบล  
คือ   ตําบลบานแปนและตําบลหนองหนาม  ประกอบดวย  9  หมูบาน   ดังตอไปนี้ 
 1.  หมูท่ี  1  บานบอโจง         ตําบลหนองหนาม 
 2.  หมูท่ี  2  บานขวาง           ตําบลหนองหนาม 
 3.  หมูท่ี  3  บานหนองหนาม   ตําบลหนองหนาม 
 4.  หมูท่ี  8  บานรั้ว – บานทุง  ตําบลหนองหนาม 

 5.  หมูท่ี  3  บานหนองเตา      ตําบลบานแปน 
 6.  หมูท่ี  5  บานบูชา            ตําบลบานแปน 
 7.  หมูท่ี  6  บานแปน            ตําบลบานแปน 
 8.  หมูท่ี  7  บานเสง              ตําบลบานแปน 
 9.  หมูท่ี  8  บานมวง              ตําบลบานแปน 
 

 อาณาเขตเทศบาลตําบลบานแปน   มีอาณาเขตติดตอ  ดังนี้ 
  -  ทิศเหนือติดตอกับตําบลตนธง  และตําบลเวียงยอง  อําเภอเมืองลําพูน 
  -  ทิศใต ติดตอกับตําบลเหมืองจี้  อําเภอเมืองลําพูน 
  -  ทิศตะวันออกติดตอกับตําบลหนองหนาม  อําเภอเมืองลําพูน 
  -  ทิศตะวันตกติดตอกับอําเภอปาซาง   

 2.2  การเลือกตั้ง 
 ขอมูลผูมีสิทธิเลือกตั้งในเขตเทศบาลตําบลบานแปน  ณ  วันท่ี  24  มีนาคม  2562 
 มีจํานวนผูมีสิทธิเลือกตั้งท้ังหมด  5,598  คน 
 เขตเลือกตั้งท่ี  1  จํานวนผูมีสิทธิ์เลือกตั้ง  2,964  คน 
 -  บานบอโจง  หมู 1  ต.หนองหนาม               - บานขวาง  หมู 2  ต.หนองหนาม 
 -  บานถํ้า - หนองหนาม  หมู 3  ต.หนองหนาม    - บานหนองเตา  หมู 3  ต.บานแปน 
 -  บานรั้ว - บานทุง  หมู 8  ต.หนองหนาม  
  เขตเลือกตั้งท่ี  2  จํานวนผูมีสิทธิ์เลือกตั้ง  2,634  คน 
 -  บานบูชา  หมู  5  ต.บานแปน     - บานแปน  หมู 6  ต.บานแปน 
 -  บานเสง  หมู  7  ต.บานแปน    - บานมวง  หมู 8  ต.บานแปน          
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บ้านหนอง

เตา่
บ้านบูชา บ้านแป้น บ้านเส้ง บ้านม่วง บ้านบ่อโจง บ้านขว้าง

บ้านถํ �า- 

หนองหนาม
บ้านรั �ว - ทุ่ง

ทะเบียน

บ้านกลาง

จํานวนครัวเรือน 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 12

0
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400
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700
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น)

กราฟเปรียบเทียบจํานวนครัวเรือนและประชากรในเขตเทศบาล

ตําบลบ้านแป้น

3.  ประชากร 
      3.1  จํานวนครัวเรือน และจํานวนประชากร   
     มีครัวเรือนจํานวน  2,656  ครัวเรือน  (ขอมูลงานทะเบียนราษฎรของจํานวนครัวเรือน
เทศบาลตําบลบานแปนเม่ือสิ้นเดือน  กุมภาพันธ  2562) 
    ประชากรในเขตเทศบาลตําบลบานแปน  มีจํานวนท้ังสิ้น  6,291  คน  แยกเปนชาย  
2,933  คน  หญิง  3,358  คน  ซ่ึงแยกไดดังนี้   

 จํานวนครัวเรือน และจํานวนประชากร ในเขตเทศบาลตําบลบานแปน 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ช่ือหมูบาน หมูท่ี จํานวนครัวเรือน 
(หลังคา) 

พ้ืนท่ี  
(ตร.กม.) 

ชาย หญิง 

บานหนองเตา 3 378 2.4 373 443 
บานบูชา 5 173 0.3 172 211 
บานแปน 6 438 2.0 475 582 
บานเสง 7 382 1.5 407 440 
บานมวง 8 284 0.6 323 381 
บานบอโจง 1 236 0.7 281 319 
บานขวาง 2 339 2.5 397 426 
บานถํ้า- หนองหนาม 3 260 1.4 313 346 
บานรัว้ - ทุง 8 165 0.8 175 198 
ทะเบียนบานกลาง - 1 0 17 12 

รวม 2,656 12.2 2,933 3,358 
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4.  สภาพทางสงัคม 
 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  มีเจาหนาท่ี  13 คน  ในการ
ใหบริการ  และมี อสม.  จํานวน  155  คน  ในการบริการดานรักษาพยาบาลการวางแผนครอบครัว     
การปองกันและควบคุมโรค  ติดตอ   ใหกับประชาชนในเขตเทศบาลมีสถานพยาบาลและคลินิก        
จํานวน   2  แหง  เพ่ือรองรับและใหบริการดานการรักษาพยาบาล 

 4.3  อาชญากรรม/ยาเสพติด 
     พ้ืนท่ีเทศบาลตําบลบานแปน  อยูในความรับผิดชอบของสถานีตํารวจภูธรเหมืองจี้              
อําเภอเมืองลําพูน  จังหวัดลําพูน  โดยมีอัตรากําลังเจาหนาท่ี  49  นาย  เปนนายตํารวจชั้นสัญญาบัตร  
35  นาย  เปนนายตํารวจชั้นประทวน  14  นาย  ทางเทศบาลไดประสานงานกับทางเจาหนาท่ีตํารวจ            
เปนอยางดี  ในการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน  สวนสถิติคดีอาญา  แบงเปนคดี
ท่ีเกิดข้ึนเฉพาะในเขตเทศบาลตําบลบานแปน  ประจําป  2561  ดังนี้ 
 

ลําดับ รายการคดี 
จํานวน/คด ี
ต.บานแปน 

จํานวน/คด ี
ต.หนองหนาม 

1. คดี  พ.ร.บ.บุคคลเขาเมือง (ใหท่ีพักพิงบุคคลตางดาว)    จํานวน   3  คด ี จํานวน  -   คด ี   
2. คดี  พ.ร.บ.ยาเสพติด  ยาเสพติดใหโทษ                         จํานวน  22  คด ี จํานวน   7   คด ี  
3. คดี  การพนันท่ัวไป                                                         จํานวน    3  คด ี จํานวน  -  คด ี
4. คดี  ลักทรัพย                                                                  จํานวน    3  คด ี จํานวน   1  คด ี
5. คดีหม่ินประมาท                                                             จํานวน    -  คด ี จํานวน  -   คด ี
6. คดี  พ.ร.บ.การประมง                                                    จํานวน    -  คด ี จํานวน   -    คด ี
7. คดีทํารายรางกาย                                                              จํานวน    2  คด ี จํานวน   -    คด ี
8. คดียักยอกทรัพย                                                               จํานวน    5  คด ี จํานวน   -    คด ี
9. คดี  พ.ร.บ. บุคคลตางดาว                                               จํานวน    -  คด ี จํานวน   -    คด ี

10. คดี  พ.ร.บ. อาวุธปน                                                        จํานวน    1  คด ี จํานวน   -    คด ี
       
 หมายเหตุ * ขอมูล จาก สถานีตํารวจภูธรเหมืองจี้  จังหวัดลําพูน  

   เทศบาลตําบลบานแปน  ไดดําเนินการจัดตั้งศูนยอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน      
(อปพร.)  เพ่ือชวยเหลือดูแล  ปองกันเหตุสาธารณภัย  และรักษาความสงบเรียบรอยในเขตเทศบาล 
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 4.4  การสังคมสงเคราะห 

ขอมูลจํานวนผูสูงอายุ ผูพิการ ในเขตเทศบาลตําบลบานแปน 
 

ช่ือหมูบาน หมูท่ี ผูสูงอายุ ผูพิการ 
บานหนองเตา 3 197 45 
บานบูชา 5 109 23 
บานแปน 6 314 73 
บานเสง 7 207 48 
บานมวง 8 215 57 
บานบอโจง 1 157 20 
บานขวาง 2 178 55 
บานถํ้า- หนองหนาม 3 165 54 
บานรั้ว - ทุง 8 89 23 

รวม 1,631 398 
 
หมายเหตุ * ขอมูลกองสวัสดิการสังคม เทศบาลตําบลบานแปน  ณ  วันท่ี 30  เมษายน 2562   
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5.  ระบบบริการพ้ืนฐาน 
 5.1  การคมนาคมขนสง 
     เสนทางคมนาคมขนสงในเขตเทศบาลตําบลบานแปน   สวนใหญจะใชทางหลวงแผนดินสาย 
1033  ปจจุบนัจะมีรถรับจางประจําทางผานตลอดท้ังวัน  ถนนท่ีเชื่อมตอระหวางหมูบานตางๆ   สวนมาก
จะเปนถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  และถนนลาดยางแอสฟลทติก 

  5.2  การไฟฟา 
     พ้ืนท่ีเขตเทศบาลตําบลบานแปนจะอยูในเขตบริการของการไฟฟาจังหวัดลําพูน  และการ
ไฟฟายอยอําเภอปาซาง  ในเขตเทศบาลจะมีไฟฟาใชทุกครัวเรือน       

  5.3  การประปา 
     ประปาในเขตเทศบาลตําบลบานแปน  มีน้ําประปาเพ่ือการใชอุปโภคบริโภคทุกครัวเรือน  
เปนระบบประปาหมูบาน  โดยประชาชนเปนผูบริหารงานจัดเก็บคาน้ําประปาภายในแตละหมูบาน 

  5.4  การสื่อสารและโทรคมนาคม 
     ในพ้ืนท่ีเทศบาลตําบลบานแปน  อยูหางจากอําเภอเมืองลําพูน  ประมาณ  8  กิโลเมตร 
และอยูหางจากอําเภอปาซาง  2  กิโลเมตร การสื่อสารเปนไปโดยสะดวกอยูในเขตรับผิดชอบของชุมสาย
จังหวัดลําพูนและชุมสายโทรศัพทอําเภอปาซาง  ทําใหประชาชนมีโทรศัพทใชทุกหมูบาน สามารถอํานวย
ความสะดวกแกประชาชนและธุรกิจเอกสารไดอยางรวดเร็ว 

   5.5  ไปรษณียหรือการขนสง และวัสดุ ครุภัณฑ 
       ในพ้ืนท่ีเทศบาลตําบลบานแปน  อยูหางจากอําเภอเมืองลําพูน  ประมาณ  8  กิโลเมตร 
และอยูหางจากอําเภอปาซาง  2  กิโลเมตร การสื่อสารเปนไปโดยสะดวกอยูในเขตรับผิดชอบของการ
ไปรษณียจังหวัดลําพูนและไปรษณียอําเภอปาซาง   อีกท้ังยังมีบริษัทขนสงเอกชนมาเปดใหบริการ อาทิเชน 
ซุปเปอรเอสพลัส ตัวแทนเครือขายไปรษณียไทย  ซ่ึงสามารถอํานวยความสะดวกแกประชาชน หางรานและ
บริษัทเอกชนตาง ๆ ทําใหการติดตอธุรกิจและจัดสงเอกสารเปนไปไดอยางรวดเร็ว 

6.  ระบบเศรษฐกิจ 
 6.1  การเกษตร 
     ราษฎรสวนใหญ  ในเขตเทศบาลประกอบอาชีพ เกษตรกรรมเปนอาชีพหลัก พืชท่ีเพาะปลูก  
ไดแก  ขาว  การทําสวนไมยืนตน  เชน  ลําไย  มะมวง  และการปลูกพืชผักตางๆ  การทําเกษตรกรรม          
จะอาศัยน้ําจากแหลงน้ําธรรมชาติโดยเฉพาะน้ําจากฤดูฝนสวนชวงฤดูแลงจะอาศัยน้ําบาดาลเพ่ือการเกษตร  
 พ้ืนท่ีในเขตเทศบาลตําบลบานแปนเปนท่ีราบลุม มีเนื้อท่ี 12.2 ตารางกิโลเมตร               
เปนท่ีอยูอาศัย  1,195  ไร  พ้ืนท่ีทําพาณิชยกรรม  150  ไร  พ้ืนท่ีเกษตรกรรม  6,120  ไร  พ้ืนท่ี
สถาบันการศึกษา  45 ไร  พ้ืนท่ีศาสนา  50 ไร  พ้ืนท่ีราชการ  30  ไร  พ้ืนท่ีอุตสาหกรรม  35  ไร        
ซ่ึงแยกไดดังนี้ 
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การใชประโยชนจากท่ีดิน 
จํานวนพ้ืนท่ี  

(ไร) 
จํานวนพ้ืนท่ี  

(คิดเปนรอยละ) 

ท่ีอยูอาศัย 1,195 15.67 

พาณิชยกรรม 150 1.97 

เกษตรกรรม 6,120 80.26 

สถาบันการศึกษา  45 0.59 

ศาสนา 50 0.66 

ราชการ 30 0.39 

อุตสาหกรรม 35 0.46 

รวม 7,625 100 

 

หมายเหตุ * ขอมูลจาก งานจัดเก็บและพัฒนารายได  กองคลัง  เทศบาลตําบลบานแปน 
 
 
 

กราฟเปรียบเทียบการใชประโยชนจากท่ีดิน 
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 6.2  การอุตสาหกรรม 
     ประกอบอาชีพทางดานอุตสาหกรรมของราษฎรในเทศบาล  จะเปนอุตสาหกรรมขนาดเล็ก
ภายในครัวเรือน  เชน  การทําอิฐ  ซีเมนตบล็อก  ทอใยหิน  ถัง  โตะเกาอ้ีหินออน  และการทําหมวก           
การขยายตัวดานอุตสาหกรรมประเภทนี้มีไมมากนัก  เนื่องจากเปนยานชุมชนจึงทําใหมีผลกระทบตอ
สภาพแวดลอม  ปจจุบันโรงงานตางๆ  ในเขตเทศบาล  มีจํานวน  17  โรงงาน   

 6.3  การพาณิชยกรรมและกลุมอาชีพ 
     การพาณิชยกรรมสวนใหญ  จะมีรานคาและบริการตางๆ  เปนธุรกิจขนาดเล็กเจาของ           
คนเดียว มักอยูในยานชุมชนบริเวณตลาดในเขตเทศบาลจะมีรานคาท้ังสิ้นรวม 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
สถานท่ีประกอบศาสนาดังนี้  คือ  มีวัด จํานวน  9  แหง  และมีโบสถคริสตจักร  จาํนวน  2  แหง  มีผูนับถือ 
ศาสนาพุทธ  คิดเปนรอยละ  98.04  ศาสนาคริสต  คิดเปนรอยละ  1.83  ศาสนาอิสลาม  คิดเปนรอยละ  
0.06   ศาสนาอ่ืน ๆ (พระยะโฮวา)  คิดเปนรอยละ  0.08          

 7.2  ประเพณีและงานประจําป 
       งานประเพณี  หรือ งานพิธีกรรมทางศาสนาในแตละครั้ง  จะมีประชาชนเขารวมเปน
จํานวนมาก  และมีการจัดงานประเพณีข้ึนเปนประจําทุกๆ ป  เพ่ือเปนการอนุรักษขนบธรรมเนียมประเพณี
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  ภูมิปญญาทองถ่ิน  ภาษาถ่ิน 
 พ้ืนท่ีเขตเทศบาลตําบลบานแปน  เปนชุมชนลุมแมน้ําทาเปนแหลงผลิตเครื่องจักรสานและ
มีการคาขายทางน้ํา  ประชากรมีวิถีชีวิตแบบเกษตรกรรม  มีการทําสวน ทําไร ทํานา  ในพ้ืนท่ีทําการเกษตร
มีการปลูกตนตาล  ตนไผ  ตนเพกา กันทุกหมูบาน  ซ่ึงหมูบานท่ีมีการปลูกตนตาลมากท่ีสุด  คือ  บานรั้ว-ทุง  
จึงกอเกิดปราชญผูรู  ในการนําเอาใบ  ลําตน  ของตนไมมาผลิตเปนเครื่องจักรสาน  เชน  หมวก  พัดใบตาล  
เปนสินคาข้ึนชื่อของทองถ่ิน  จึงทําใหชุมชน บานแปน - หนองหนาม  มีความโดดเดนในเรื่องหัตถกรรม
พ้ืนบาน กอปรกับทองถ่ินไดมีการนําเอาผลิตผลจากตนตาล ตนไผ  มาใชในการประกอบพิธีกรรม  ประเพณี  
ตลอดท้ังความเชื่อตางๆ ในชีวิตประจําวัน  จึงทําใหเกิดการเปนจารีตท่ีถือปฏิบัติสืบตอกันมา 
 7.4  สินคาพ้ืนเมืองและของท่ีระลึก 
 เนื่องจากพ้ืนท่ีเขตเทศบาลตําบลบานแปน  มีการปลูกตนตาลมากท่ีสุดราษฎรในพ้ืนท่ีจึง  
นําเอาใบ  ลําตน  ของตนไมมาผลิตเปนเครื่องจักรสานเพ่ือผลิตเปนของท่ีละลึก  อาทิเชน   
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 พัดใบตาลโบราณ   
 กลุมพัดใบตาลโบราณ  ตั้งอยูเลขท่ี  128  บานรั้ว-ทุง  หมูท่ี 8  ต.หนองหนาม  อ.เมืองลําพูน        
จ.ลําพูน 51000   หมายเลขโทรศัพท   08-9953-0664 
 หมวกใบลาน/ไมไผ (ไมเปย) 
 กลุมจักสานหมวกใบลาน  ตั้งอยูหมูท่ี 3 บานหนองเตา ตําบลบานแปน อําเภอเมืองลําพูน 
จังหวัดลําพูน  หมายเลขโทรศัพท  0-5322-6738 
 งอบใบลาน 
 กลุมจักสานหมวกใบลาน  ตั้งอยูหมูท่ี 3 บานหนองเตา ตําบลบานแปน อําเภอเมืองลําพูน 
จังหวัดลําพูน  หมายเลขโทรศัพท  0-5322-6738 
 เครื่องจักสาน 
 ผลิตภัณฑจักสานจากไมไผ  อาทิเชน  ตะกรา  ชะลอม  ผลิตโดยกล ุ มจักสานบานแปน 
ตั้งอยูเลขท่ี 126  หมูท่ี  8  ตําบลบานแปน  อําเภอเมืองลําพูน  จังหวัดลําพูน  หมายเลขโทรศัพท  08-
1765-3559 

8.  ทรัพยากรธรรมชาต ิ
 8.1  น้ํา 
 ตําบลบานแปน มีสภาพภูมิประเทศโดยท่ัวไปเปนท่ีราบและราบลุมแมน้ํา คือ ลําน้ําแมกวง 
และลําน้ําแมทา  โดยแมน้ําสายดังกลาวไหลผานบานหนองเตา หมูท่ี  3  ตําบลบานแปน  ซ่ึงราษฎรบาน
หนองเตาและหมูบานใกลเคียงใชในการเกษตรและอุปโภคบริโภค และพ้ืนท่ีในเขตเทศบาลตําบลบานแปน
เปนท่ีราบลุม  ราษฎรสวนใหญประกอบอาชีพเกษตรกรรม  โดยใชแหลงน้ําทางการเกษตร ดังนี้ 
   -  แมน้ํา จํานวน     1   สาย 
   -  หวย/หนอง/คลอง/บึง จํานวน   27   แหง 
   -  บอบาดาลสาธารณะ จํานวน   10   แหง 
   -  บอน้ําตื้นสาธารณะ จํานวน     3   แหง 

หมูบาน 
ขอมูลแหลงน้ํา 

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  ทรัพยากรธรรมชาติท่ีสําคัญขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 ใน พ้ืน ท่ี มีแหล งทรัพยากรธรรมชา ติ  คือ  ตนตาล   ใบลาน และไม ไผ  ซ่ึ ง เป น
ทรัพยากรธรรมชาติท่ีสามารถแปรรูปเพ่ือนําไปใชประโยชนทางอุตสาหกรรมตาง ๆ  โดยในปจจุบัน
ผลิตภัณฑดังกลาวไดเปนสินคาท่ีสรางรายไดใหแกประชาชนในเขตเทศบาลตําบลบานแปน 
 
 
 
 
 



15 

 
 
 
 

1. ความสัมพันธระหวางแผนพัฒนาระดับมหภาค 
    1.1  แผนยุทธศาสตรชาติ  20  ป 
         แผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป  มียุทธศาสตร  จํานวน 6   ดาน  สําหรับความเชื่อมโยงและ
สอดคลองกับยุทธศาสตรเทศบาลกับแผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป เปรียบเทียบไดดังนี้ 
  

ยุทธศาสตรเทศบาล 
มีความสอดคลองกับ 

แผนยุทธศาสตรชาติ  20 ป 
ยุทธศาสตรท่ี 1  การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน     
                    และการจัดการดานสิ่งแวดลอม 

ยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน 
ยุทธศาสตรท่ี 5 การสรางการเติบโตบนคุภาพชีวิตท่ี 
                    เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

ยุทธศาสตรท่ี 3  การพัฒนาดานสังคม ยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน 
ยุทธศาสตรท่ี 4 การสรางโอกาสความเสมอภาคและ 
                   เทาเทียมกันทางสังคม 
ยุทธศาสตรท่ี 5 การสรางการเติบโตบนคุภาพชีวิตท่ี   
                    เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

ยุทธศาสตรท่ี 4  การพัฒนาดานองคกร ยุทธศาสตรท่ี 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการ 
                   บริหารจัดการภาครัฐ 
 

 

 1.2  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  ฉบบัที่ 12 
       แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  ฉบับท่ี 12  มีจํานวน  10  ยุทธศาสตร   สําหรับความ
เชื่อมโยงและสอดคลองกับยุทธศาสตรเทศบาลกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  ฉบับท่ี 12  
เปรียบเทียบไดดังนี้ 
 

ยุทธศาสตรเทศบาล 
มีความสอดคลองกับ 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  ฉบับท่ี 12   
ยุทธศาสตรท่ี 1  การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน    
และการจัดการดานสิ่งแวดลอม 

ยุทธศาสตรท่ี 4 การเติบโตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
                   เพ่ือการพัฒนาอยางยั่งยืน 
ยุทธศาสตรท่ี 7 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและ 
                    ระบบโลจิสตกิส 

ยุทธศาสตรท่ี 2  การพัฒนาดานเศรษฐกิจ ยุทธศาสตรท่ี 3 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจ 
                   และแขงขันไดอยางยั่งยืน 

ยุทธศาสตรท่ี 3  การพัฒนาดานสังคม ยุทธศาสตรท่ี 1  การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพ 
                    ทุนมนุษย 

สวนที่ 2 
ยุทธศาสตรองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
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ยุทธศาสตรเทศบาล 
มีความสอดคลองกับ 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  ฉบับท่ี 12   
ยุทธศาสตรท่ี 3  การพัฒนาดานสังคม ยุทธศาสตรท่ี 2  การเสริมความเปนธรรมลดความ 

                    เหลื่อมล้ําในสังคม 
ยุทธศาสตรท่ี 4  การพัฒนาดานองคกร ยุทธศาสตรท่ี 6  การเพ่ิมประสิทธิภาพและธรรมา 

                     ภิบาลในภาครัฐ 
 

 1.3  แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุมจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 
       แผนพัฒนาจังหวัดลําพูน  มีจํานวน  5  ยุทธศาสตร   สําหรับความเชื่อมโยงและสอดคลองกับ
ยุทธศาสตรเทศบาลกับแผนพัฒนาจังหวัดลําพูน  เปรียบเทียบไดดังนี้ 
 

ยุทธศาสตรเทศบาล 
มีความสอดคลองกับ 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  ฉบับท่ี 12   
ยุทธศาสตรท่ี 1  การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน      
                    และการจัดการดานสิ่งแวดลอม 

ยุทธศาสตรท่ี 4 เมืองแหงคุณภาพชีวิต 
ยุทธศาสตรท่ี 5 เมืองนิเวศน 

ยุทธศาสตรท่ี 2  การพัฒนาดานเศรษฐกิจ ยุทธศาสตรท่ี 4 เมืองแหงคุณภาพชีวิต 
ยุทธศาสตรท่ี 3  การพัฒนาดานสังคม ยุทธศาสตรท่ี 1 เมืองหัตถ นวัตกรรม  สรางสรรค 

ยุทธศาสตรท่ี 3 เมืองจุดหมายปลายทางแหงการ 
                    ทองเท่ียวเชิงประสบการณทาง 
                    วัฒนธรรม 

 

 1.4  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด 
       ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด  มีจํานวน  3  ยุทธศาสตร   
สําหรับความเชื่อมโยงและสอดคลองกับยุทธศาสตรเทศบาลกับยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ินในเขตจังหวัด  เปรียบเทียบไดดังนี้ 
 

ยุทธศาสตรเทศบาล 
มีความสอดคลองกับ 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  ฉบับท่ี 12   
ยุทธศาสตรท่ี 1  การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน      
                    และการจัดการดานสิ่งแวดลอม 

ยุทธศาสตรท่ี 2  การพัฒนาภูมินิเวศนวัฒนธรรมและ 
                    อารยสถาปตย  

ยุทธศาสตรท่ี 2  การพัฒนาดานเศรษฐกิจ ยุทธศาสตรท่ี 3  การพัฒนาเมืองวัฒนธรรม สู 
                    เศรษฐกิจชุมชนสรางสรรค 

ยุทธศาสตรท่ี 3  การพัฒนาดานสังคม ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาและเพ่ิมขีดความสามารถ
ประชาชนบนรากฐานทุนทางวัฒนธรรมชุมชน 
ยุทธศาสตรท่ี 2  การพัฒนาภูมินิเวศนวัฒนธรรมและ 
                    อารยสถาปตย 
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2. ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
   2.1 วิสัยทัศน  (Vision) 

 วิสัยทัศนของเทศบาลตําบลบานแปน  ไดจัดทําข้ึนโดยคณะผูบริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน 
และประชาชนท่ีอยูในเขตเทศบาล รวมแสดงความคิดเห็น และพิจารณาจุดแข็ง  จุดออน  โอกาส  และ
ขอจํากัดของเทศบาล  จึงไดกําหนดวิสัยทัศนของเทศบาล  ดังตอไปนี้ 

“เทศบาลนาอยู      เคียงคูวัฒนธรรม       นําการศึกษา 
พัฒนาเศรษฐกิจ     สูคุณภาพชีวิตท่ีดี      เนนการมีสวนรวมของประชาชน” 

 2.2  ยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาของเทศบาลตําบลบานแปน 
 1.  ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน  และการจัดการดานสิ่งแวดลอม 
  2.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ 

 3.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคม 
 4.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานองคกร 
 5.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการอุดหนุนหนวยงานอ่ืน 

 2.3  เปาประสงค 
 1. เพ่ือพัฒนาไฟฟา ถนน  รางระบายน้ํา  สิ่งแวดลอม และแหลงน้ําทางการเกษตร 
  2. เพ่ือสงเสริมอาชีพและเพ่ิมรายไดแกประชาชน 
  3. เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต วัฒนธรรม ประเพณี  และการศึกษา 
  4. เพ่ือพัฒนาบุลากร 
 5. เพ่ือพัฒนาปรับปรุงเครื่องมือ  เครื่องใชในการปฏิบัติงาน 
  6. เพ่ือสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในการแกไขปญหาและการพัฒนา ทองถ่ินมากข้ึน  
              7. ปรับปรุงพัฒนาบุคลากรใหมีคุณภาพ 
 8. เพ่ือเปนการอุดหนุนกลุมตางๆ  และ หนวยงานอ่ืนในการปฏิบัติงาน 

 2.4  ตัวช้ีวัด 
 1. กรณีโครงการโครงสรางพ้ืนฐาน วัดคุณภาพงานจากการท่ีคณะกรรมการตรวจรับงานจาง

ตรวจรับงานโดยจะตองไดคุณภาพงานท่ีดี ไมมีปญหาและขอทวงติง 

 2. กรณีโครงการดานอ่ืนๆ วัดจากการบรรลุวัตถุประสงคท่ีกําหนดไวในโครงการทุกประการ 
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 2.5  คาเปาหมาย 

ยุทธศาสตร เปาหมาย 
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน และ
การจัดการสิ่งแวดลอม 

-สรางและบูรณะสาธารณูปการและไฟฟา 
-พัฒนาแหลงน้ําเพ่ือการอุปโภคและบริโภค 
-ปรับปรุ งภู มิ ทัศนบริ เวณพ้ืน ท่ีสาธารณะในเขต
เทศบาล  
-จัดระบบการจัดเก็บขยะมูลฝอย และท่ีท้ิงขยะมูลฝอย  
-จัดระบบผังเมืองรวม 
-ปองกันและแกไขปญหามลพิษ 

2.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ -ทําใหประชาชนมีรายไดจากการประกอบอาชีพ
เพ่ิมข้ึน 
-ลดจํานวนคนตกงานในเขตเทศบาลลงใหนอยกวา 
รอยละ 10 ภายใน  5  ป 

3.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคม - ใหมีสวนสาธารณะ เพ่ือเปนสถานท่ีพักผอน หยอนใจ 
อยางนอย 1 แหง  
-สงเสริมและสนับสนุนใหมีลานกีฬาในแตละชุมชน  
ทุกชุมชน 
-สืบสานวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณีอันดีงาม  
ในแตละชุมชน 
-  ติดตั้งเครื่องหมายจราจรใหท่ัวถึง 
- สนับสนนุการศึกษาแกเด็กนักเรียนใหครบทุก
โรงเรียนในเขตเทศบาล   
-  ใหเทศบาลเปนเขตปลอดจากอาชญากรรม โรค
ระบาด  และมลพิษตางๆ  

4.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานองคกร - ใหประชาชนมีสวนรวมคิด วางแผนดําเนินการรวม
ตรวจสอบ และ ปองกันการทุจริตประพฤติมิชอบ  
- เพ่ิมทักษะ  พัฒนาบุคลากร  และปรับปรงุ
กระบวนการบริหารงานบุคคล   

5.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการอุดหนุนหนวยงานอ่ืน -  ใหมีการอุดหนุนกลุมตางๆ และหนวยงานอ่ืน  ตาม
ระเบียบกฎหมายท่ีเก่ียวของ และตามสถานะการคลัง 
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2.6  กลยุทธ 
 1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน และการจัดการสิ่งแวดลอม 
                  -  ปรับปรุงและบูรณะ  ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
  -  พัฒนาระบบปองกันและแกไขปญหาน้ําทวม 
 -  ปรับปรุงประสิทธิภาพในการจัดการขยะมูลฝอย  สิ่งปฏิกูลและของเสียอันตราย 

-  เพ่ิมประสิทธิภาพในการสงเสริม  และรักษาสภาพแวดลอมท่ีดี 
-  ลดปริมาณมลพิษทางอากาศ  ฝุนละออง และความสั่นสะเทือน 
-  ควบคุมการสุขาภิบาลของอาคาร สถานท่ี และสถานประกอบการ 
-  สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม  
-  พัฒนาและฟนฟูลุมน้ําและแหลงน้ําภายในเขตเทศบาล 
-  ปรับปรุงท่ีสาธารณะเพ่ือปรับภูมิทัศนใหสวยงาม 

  2.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ 
 -  สนับสนุนจัดตั้งกองทุนสงเสริมพัฒนาอาชีพและรายไดแกกลุมเกษตรกรและกลุมจักสาน 
 -  พัฒนาการผลิตและการจัดการดานการตลาดแกกลุมจักสานใหไดมาตรฐาน 
                      สูเปาหมายของผลิตภัณฑ OTOP 
 -  สงเสริมอุตสาหกรรมครัวเรือนใหมีคุณภาพ เปนท่ียอมรับของตลาด 

                  -  สงเสริมใหเกิดเครือขายธุรกิจชุมชน เชื่อมโยงไปสูธุรกิจขนาดยอมและขนาดใหญ 
                             -  พัฒนาคุณภาพและเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต มีการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร  

 -  พัฒนางานฝมือหัตถกรรม 
 3.  ยุทธศาสตรการพัฒนา  ดานสังคม 

                 -  สรางสวนสุขภาพ  และสถานท่ีออกกําลังกายในพ้ืนท่ีของสํานักงาน    เทศบาล 
                 -  สนับสนุนงบประมาณในการกอสรางลานกีฬาในแตละชุมชน 
                 -  เสริมสรางวินยัจราจรและสนับสนุนงบประมาณในการจัดทําปายจราจร 
  -  สนับสนุนและสงเสริมดานงบประมาณและวิชาการในการจัดงานเก่ียวกับการสืบสาน 
                        ขนบธรรมเนียม  ประเพณี และวัฒนธรรมทองถ่ิน 
                 -  สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศูนยพัฒนาเด็กเล็กกอนวัยเรียน 
                 -  สนับสนุนวัสดุอุปกรณการเรียน  การสอน  และวัสดุอุปกรณสนามเด็กเลน 
                 -  สงเสริมการออกกําลังกายเพ่ือสุขภาพ  
                 -  อบรมใหความรู  และใหบริการเก่ียวกับการสาธารณสุขข้ันพ้ืนฐานตลอดจนจัดซ้ือเวชภัณฑ 
                        ยาสามัญประจําบาน  เพ่ือแจกจายแกประชาชนในเขตเทศบาล 
                 -  อบรมอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน(อป.พร.) เพ่ือออกไปปฏิบัติหนาท่ีรักษาความ 
                       ปลอดภัยแกชีวิต และทรัพยสินของประชาชนโดยการออกตรวจการ   และเฝาเวรยามใน    
                       เวลากลางคืน 
                 - ประสานกับหนวยราชการสาธารณสุข  เพ่ือรวมมือกัน  ในการปองกันและควบคุม 
                       โรคติดตอ และดูแลสุขภาพอนามัยของประชาชน 
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 4.  ยุทธศาสตรการพัฒนา  ดานองคกร 
                  -  ปลูกจิตสํานึกทางการเมือง แกประชาชนทุกระดับ ใหประชาชนเขาใจใน สิทธิหนาท่ี และ 
                       ประโยชนท่ีตนเองพึงไดรับ และการเขามามีสวนรวม  ทางการเมือง และการพัฒนาทองถ่ิน                  
 -  จัดประชาคมเก่ียวกับการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล เพ่ือใหประชาชนมีสวนรวมในการ 
                       เสนอแผน โครงการตางๆ เพ่ือพัฒนาทองถ่ิน 
                  -  ใหประชาชนมีสวนรวมเปนคณะกรรมการในการจัดซ้ือ จัดจาง 
                  -  สงเสริมสนับสนุนใหประชาชนและกลุมอาชีพตางๆ ในการประสานความ   รวมมือ แกไข 
                       ปญหาและพัฒนาทองถ่ิน 
                  -  พัฒนาบุคลากรของเทศบาล โดยใหมีการฝกอบรม ศึกษา หรือดูงาน เพ่ือการ บริหารงาน  
                       อยางมีประสิทธิภาพ 
 5.  ยุทธศาสตร  ดานการอุดหนุนหนวยงานอ่ืน 
                  -  การอุดหนุนหนวยงานอ่ืนตามระเบียบกฎหมายท่ีเก่ียวของ และตามสถานะการคลัง 

 2.7  จุดยืนทางยุทธศาสตร 
 เทศบาลตําบลบานแปน  ไดกําหนดจุดยืนทางยุทธศาสตรในการพัฒนาท่ีครอบคลุมกิจกรรม

ตางๆ ท่ีเก่ียวของกับยุทธศาสตรการพัฒนา จํานวน 5 ยุทธศาสตร และ 9 กลยุทธ ดังนี้ 
 1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน และการจัดการสิ่งแวดลอม 

 1.1 กลยุทธการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐานและการจัดการสิ่งแวดลอม 
  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.  ยุทธศาสตรดานการอุดหนุนหนวยงานอ่ืน 
 5.1 กลยุทธดานการอุดหนุนหนวยงานอ่ืน 
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2.8  ความเช่ือมโยงของยุทธศาสตรในภาพรวม 
 ความเช่ือมโยงกับยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในจงัหวัดลําพูน 

- วิสัยทัศนองคการบริหารสวนจังหวัดลําพูนและขององคกรปกครองสวนทองถิน่              
   ในเขตจังหวัดลําพูน 
  

“ลําพูน : เมืองแหงทุนทางวัฒนธรรมชุมชนโลก” 
 

- พันธกิจ “ลําพูน : เมืองแหงความรุงเรือง  รมเย็น เปนสุข” 

                 ๑. พัฒนาเศรษฐกิจบนศักยภาพ ๓ ดาน อุตสาหกรรม เกษตร วัฒนธรรม ใหไดมาตรฐาน
สามารถแขงขันไดในระดับสากล โดยแนวคิดความยั่งยืน และเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม  
                 ๒. เสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนบนรากฐานทุนทางวัฒนธรรมชุมชนทองถ่ิน และความ
ยั่งยืนเชิงนิเวศ 
                 ๓. พัฒนาเมืองและโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการพัฒนาจังหวัด 

๑. ประเด็นยุทธศาสตรการพัฒนา 

                 ๑. พัฒนาเศรษฐกิจบนศักยภาพ ๓ ดาน อุตสาหกรรม เกษตร วัฒนธรรม ใหไดมาตรฐานสากล 
โดยแนวคิดความยั่งยืน และเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม  
                  ๒. พัฒนาคุณภาพชีวิตและชุมชนทองถ่ินใหเขมแข็งบนรากฐานทุนทางวัฒนธรรมชุมชน
ทองถ่ิน และความยั่งยืนเชิงนิเวศ 
                 ๓. พัฒนาผังเมืองและโครงสรางพ้ืนฐานเชื่อมกลุมจังหวัด เพ่ือรองรับการพัฒนาเมืองในอนาคต 

๒. เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร 
                 ๑. สินคาและบริการในพ้ืนท่ีจังหวัดลําพูนมีมาตรฐานสากล 
                 ๒. การพัฒนาเชิงพ้ืนท่ีบนรากฐานวัฒนธรรมทองถ่ินและความยั่งยืนเชิงนิเวศ ใหจังหวัดลําพูน
เปนเมืองแหงทุนทางวัฒนธรรมชุมชนโลก เนนการตอยอดและยั่งยืน 
                 ๓. ความสมดุลของการพัฒนาผังเมืองและโครงสรางพ้ืนฐานเชื่อมกลุมจังหวัด ท่ีมีมาตรฐานเพ่ือ
รองรับการพัฒนาเมืองในอนาคต 

ประกอบดวย ๓ ยุทธศาสตร  ดังนี้ 

ยุทธศาสตรที่ ๑. พัฒนาเศรษฐกิจบนศักยภาพ ๓ ดาน อุตสาหกรรม เกษตร วัฒนธรรม ใหไดมาตรฐานสากล  
                     โดยแนวคิดความยั่งยืน และเปนมติรตอสิ่งแวดลอม 
แนวทางการพัฒนา  เพ่ือยกระดับคุณภาพของสินคาและบริการในพ้ืนท่ีจังหวัดลําพูน ใหมีมาตรฐานสามารถ
แขงขันไดในระดับสากล ภายใตแนวคิดเปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน และเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม เนนการ
กระจายรายไดสูชุมชน 
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เปาประสงค 
                 ๑. ยกระดับวิสาหกิจ และผูผลิตภาคอุตสาหกรรมในจังหวัดสูการเปนอุตสาหกรรมสีเขียว 
                 ๒. ยกระดับการผลิตภาคการเกษตร มุงสูเปาหมายเกษตรอินทรีย ท่ีสามารถเทียบเคียงไดใน
ระดับสากล ภายใตกระบวนการผลิตตามมาตรฐานสามารถแขงขันไดในระดับสากล 
                 ๓. เพ่ิมมูลคาทาเศรษฐกิจ และมูลคาสินคาทางภูมิศาสตรใหแกผลิตภัณฑชุมชน 

ตัวช้ีวัดเปาประสงคและคาเปาหมาย 

ตัวช้ีวัดเปาประสงค คาเปาหมาย 
รอยละท่ีเพ่ิมข้ึนของจํานวนกลุมวิสาหกิจ ดานการ
ผลิตในพ้ืนท่ีจังหวัดสูการเปนอุตสาหกรรมสีเขียว 

เพ่ิมข้ึนรอยละ ๒๐ ตอป 

รอยละท่ีเพ่ิมข้ึนของจํานวนผลผลิตเกษตรอินทรียใน
พ้ืนท่ี ท่ีผานการรับรองตามมาตรฐานระดับประเทศ 

เพ่ิมข้ึนรอยละ ๒๐ ตอป 

รอยละท่ีเพ่ิมข้ึนของจํานวนวิสาหกิจชุมชนของจังหวัด รอยละ ๒๐ ตอป 

               หมายเหตุ : จํานวนรอยละใหคิดจากป ๒๕๖๐ เปนปฐาน หากไมมีใหใชขอมูลป ๒๕๖๑ เปนปฐาน 
 

กลยุทธ 
                 ๑. ยกระดับวิสาหกิจการผลิตในพ้ืนท่ีจังหวัดสูการเปนอุตสาหกรรมสีเขียว 
 ๑.๑ พัฒนาวิสาหกิจการผลิตใหไดรับมาตรฐาน เปนเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Town) 
 ๑.๒ พัฒนาวิสาหกิจการผลิตใหเขาสูมาตรฐานเมืองคารบอนต่ํา (Low Carbon City) 
 ๑.๓ ยกระดับมาตรฐานฝมือแรงงาน และมาตรฐานผูประกอบการระดับทองถ่ินเพ่ือรองรับ 
                             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 เพ่ือเชื่อมโยงแนวคิด (Idea) และ
ความเปนไปไดทางการคา (Commercialized) ในการพัฒนาสินคาและบริการไปใชประโยชนในเชิงพาณิชย 
เพ่ือมุงกระจายรายไดสูชุมชนทองถ่ิน 
 ๔.๑ จัดกระบวนการพัฒนาความสามารถของผูประกอบการใหสามารถพัฒนาการออกแบบ/ 
                             ผลิตสินคา/บริการใหไดมาตรฐาน ในระดับสากล 
 ๔.๒ สงเสริมการพัฒนานักเรียน นักศึกษาในพ้ืนท่ีเพ่ือเปนนักคิด/นักออกแบบเชิงสรางสรรค  
                             เพ่ือสรางมูลคาใหผลิตภัณฑทองถ่ิน 
 ๔.๓ การแสวงหาตลาดท่ีมีอยูเดิมและตลาดใหม ๆ ในระดับโลก 
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                ๕. การสรางตราสินคาของลําพูน (Lamphun Branding) ใหแกสินคา/บริการ ของจังหวัด 
 ๕.๑ ยกระดับคุณภาพของสินคา/บริการ ของจังหวัดดวยตราสินคาของลําพูน (Lamphun  
                             Branding) 
 ๕.๒ สรางศูนยตรวจประเมิน และกิจกรรมการประกวดมาตรฐานสินคาของจังหวัดทุกป  
                             เพ่ือการแขงขันการพัฒนาคุณภาพของสินคา/บริการ 
 ๕.๓ ออกแบบตัวชี้วัด มาตรฐาน และระดับ (Classify) สินคา/บริการ เพ่ือสรางมูลคาเพ่ิม 
                             ของตราสินคา 
 ๕.๔ จัดกิจกรรมเพ่ือการประชาสัมพันธตราสินคาของลําพูน (Lamphun Branding) ท้ังใน 
                             ประเทศและตางประเทศ 

ยุทธศาสตรที่ ๒. พัฒนาคุณภาพชีวิตและชุมชนทองถิ่นใหเขมแข็งบนรากฐานทุนทางวัฒนธรรม
ชุมชนทองถิ่นและความยัง่ยืนเชิงนิเวศ 

แนวทางการพัฒนา  เพ่ือพัฒนาเมืองและชุมชนทองถ่ินใหเขมแข็งบนรากฐานทุนทางวัฒนธรรมชุมชนทองถ่ิน
และความยั่งยืนเชิงนิเวศ ภายใตแนวคิดเปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน และเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 

เปาประสงค 
                 ๑. เพ่ือยกระดับการมีสวนรวมในการพัฒนาเมืองของภาคสวนตาง ๆ ท่ีเก่ียวของในเชิงพ้ืนท่ีทุก
ระดับภายใตหลักการบริหารจัดการท่ีดี 
                 ๒. เพ่ือสนับสนุนสภาพแวดลอมของการเรียนรูตลอดชีวิตดวยมาตรฐานการศึกษาในระดับ
สากล 
                 ๓. เพ่ือสรางความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน 
                 ๔. เพ่ือสงเสริมใหประชาชนในพ้ืนท่ีมีสุขภาพท่ีดี 
                 ๕. เพ่ือสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเยาวชน สตรี ผูสูงอายุ ผูพิการและผูดอยโอกาส 
                 ๖. เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการขยะและน้ําเสียของชุมชน 
                 ๗. เพ่ิมประสิทธิภาพในการแกปญหาหมอกควันในพ้ืนท่ี 
                 ๘. เพ่ือสนับสนุนการสืบสานภูมิปญญา ประเพณี วัฒนธรรมทองถ่ิน 
                 ๙. เรงจัดการองคความรูดานทุนทางปญญาและวัฒนธรรมทองถ่ิน เพ่ือนํามาตอยอดในเชิง
เศรษฐกิจสรางสรรค 

ตัวช้ีวัดเปาประสงคและคาเปาหมาย 

ตัวช้ีวัดเปาประสงค คาเปาหมาย 
จํานวนกลุมชุมชนท่ีมีความรวมมือในการแกไขปญหาเมือง/
ชุมชน 

เพ่ิมข้ึนรอยละ ๒๐ กลุมตอป 

จํานวนประชาชนท่ีไดเขารวมกิจกรรมการเรียนรูตลอดชีวิต เพ่ิมข้ึนรอยละ ๒๐ ตอป 
จํานวนอุบัติเหตุและอาชญากรรรมในพ้ืนท่ี ลดลงรอยละ ๑๐ ตอป 
จํานวนประชาชนในพ้ืนท่ีมีสุขภาพดี เพ่ิมข้ึนรอยละ ๑๐ ตอป 
จํานวนเยาวชน สตรี ผูสูงอายุ ผูพิการและผูดอยโอกาส เพ่ิมข้ึนรอยละ ๑๐ ตอป 
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ตัวช้ีวัดเปาประสงค คาเปาหมาย 
ระดับความพึงพอใจในการจัดการขยะและน้ําเสียของชุมชน เพ่ิมข้ึนรอยละ ๒๐ ตอป 
ระดับความพึงพอใจในการแกปญหาหมอกควันในพ้ืนท่ี เพ่ิมข้ึนรอยละ ๒๐ ตอป 
จํานวนกิจกรรมการสืบสานภูมิปญญา ประเพณี วัฒนธรรม
ทองถ่ิน 

เพ่ิมข้ึนรอยละ ๒๐ ตอป 

จํานวนองคความรูดานทุนทางปญญาและวฒันธรรมทองถ่ิน 
ท่ีสามารถนํามาตอยอดในเชิงเศรษฐกิจสรางสรรค 

เพ่ิมข้ึนรอยละ ๒๐ ตอป 

               หมายเหตุ : จํานวนรอยละใหคิดจากป ๒๕๖๐ เปนปฐาน หากไมมีใหใชขอมูลป ๒๕๖๑ เปนปฐาน 

 
กลยุทธ 
                 ๑. ยกระดับการมีสวนรวมในการพัฒนาเมืองของภาคสวนตาง ๆ ท่ีเก่ียวของในเชิงพ้ืนท่ีทุก
ระดับ ภายใตหลักการบริหารจัดการท่ีดี 
 ๑.๑  สนับสนุนใหหนวยงานและภาคสวนท่ีเก่ียวของสงเสริมการมีสวนรวมในการพัฒนาเมือง 
                              ของภาคสวนตาง ๆ ท่ีเก่ียวของในเชิงพ้ืนท่ีทุกระดับ 
 ๑.๒  สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพแกนนําชุมชนใหเปนนักจัดการความรูและขอมูลในเชิงพ้ืนท่ี 
 ๑.๓  สงเสริมสนับสนนุใหเกิดกลไกการแกปญหาและการพัฒนา ในเชิงพ้ืนท่ีดวยเครือขายภาค 
        ประชาสังคม  
 ๒. สนับสนุนสภาพแวดลอมของการเรียนรูตลอดชีวิตดวยมาตรฐานการศึกษาในระดับสากล 
 ๒.๑  ยกระดับการเรียนการสอนในการศึกษาข้ันพ้ืนฐานใหเปนการจัดการเรียนการสอน 
        เพ่ิมอีก ๒ ภาษา (ภาษาอังกฤษ และภาษาจีน) 
 ๒.๒  สรางเครือขายความรวมมือดานการศึกษาข้ันพ้ืนฐานในระดับนานาชาติ 
 ๒.๓  สนับสนุนการเรียนรูตลอดชีวิตของทุกชวงวัย 
 ๒.๔  การพัฒนาทักษะเฉพาะดานท่ีจําเปนในศตวรรษท่ี ๒๑ 
 ๒.๕  การพัฒนาบุคลากรดานอาชีวะศึกษาเพ่ือรองรีบการพัฒนาภาคอุตสาหกรรม 
 ๓. สรางความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน 
 ๓.๑  ติดตั้ง Smart CCTV ในทุกชุมชนสําคัญเพ่ือลดปญหาอาชญากรรม 
 ๓.๒  สนับสนุนการมีสวนรวมของภาคประชาชนและสถานศึกษาในการปองกันและแกไข 
        ปญหาอาชญากรรม และยาเสพติด 
 ๔. สงเสริมใหประชาชนในพ้ืนท่ีมีสุขภาพท่ีดี 
 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  ยกระดับคุณภาพชีวิตผูสูงอายุใหสูงกวาข้ันพ้ืนฐาน 
 ๕.๒  การสนับสนุนการถายทอดองคความรู ประสบการณของผูสูงอายุเพ่ือเปนทุนทางสังคม 
 ๕.๓  สงเสริมอาชีพและการมีงานทําท่ีเหมาะสมสําหรับสตรี  ผูสูงอายุ  ผูพิการและ 
        ผูดอยโอกาส 
 ๕.๔  สงเสริมสุขภาพและการดูแลรักษาตัวของผูสูงอายุ  ผูพิการและผูดอยโอกาสในระดับ 
        ครัวเรือน 
 ๖. เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการขยะและน้ําเสียของชุมชน 
 ๖.๑  เรงการเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการขยะและน้ําเสียของชุมชน 
 ๖.๒  สรางชุมชนตนแบบในการจัดการขยะและน้ําเสียในระดับชุมชน 
 ๗. เพ่ิมประสิทธิภาพในการแกปญหาหมอกควันในพ้ืนท่ี 
 ๗.๑  เรงสรางความเขาใจและประชาสัมพันธในการจัดการหมอกควัน/ไฟฟาใหกับ 
        กลุมเปาหมายหลัก 
 ๗.๒  เพ่ิมประสิทธิภาพของอุปกรณเครื่องมือและบุคลากรในพ้ืนท่ีในการดับไฟปา 
 ๗.๓  ติดตั้งอุปกรณตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดลอมในพ้ืนท่ีเสี่ยง เพ่ือเปนขอมูลเปดสําหรับ 
        การแผนและการตัดสินใจของประชาชน 
 ๘. สนับสนุนการสืบสานภูมิปญญา ประเพณี วัฒนธรรมทองถ่ิน 
 ๘.๑  อน ุรักษและฟนฟู วิถีชีวิตและวัฒนธรรมเดิม ของทองถ่ิน 
 ๘.๒  สืบสานความยั่งยืนใหกับเยาวชนและชุมชน 
 ๘.๓  จัดทําปฏิทินวัฒนธรรมประจําปเพ่ือบูรณาการกิจกรรมทางภูมิปญญาประเพณี  
        วัฒนธรรมทองถ่ิน 
 ๙. การจัดการองคความรูดานทุนทางปญญาและวัฒนธรรมทองถ่ิน เพ่ือนํามาตอยอดในเชิง 
    เศรษฐกิจสรางสรรค 
 ๙.๑  สืบสานตอยอดใหการเพ่ิมมูลคาทางเศรษฐศาสตรของภูมิปญญาทองถ่ินดวยเศรษฐกิจ 
        สรางสรรค 
 ๙.๒  สงเสริมและสนับสนุนการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมและเชิงนิเวศน 

ยุทธศาสตรที่ ๓. พัฒนาผังเมืองและโครงสรางพ้ืนฐานเช่ือมโยงกลุมจังหวัด เพ่ือรองรับการพัฒนา  
                     เมืองในอนาคต 

แนวทางการพัฒนา   

 เพ่ือใหจังหวัดลําพูนมีผังเมืองและโครงสรางพ้ืนฐานเชื่อมโยงกลุมจังหวัด ท่ีมีมาตรฐานสูงเพ่ือ
รองรับการพัฒนาเมืองในอนาคต ลดตนทุนคาครองชีพ ลดตนทุนการขนสง เนนการเพ่ิมผลิตภาพทางเศรษฐกิจ
โดยรวมของจังหวัด 
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เปาประสงค 

 ๑.  เพ่ือการพัฒนาผังเมืองรวมและโครงสรางพ้ืนฐานอยางบูรณาการเพ่ือรองรับการขยายตัว
ของเมืองในระยะยาว  
                 ๒. เพ่ือการพัฒนาเขตพ้ืนท่ีเมืองเกาและยานวัฒนธรรมของชุมชนตาง ๆ เพ่ือสนับสนุนการเปน
เมืองแหงทุนทางวัฒนธรรมชุมชนโลก 
                 ๓. เพ่ือพัฒนาระบบขนสงมวลชนระดับจังหวัดเพ่ือเชื่อมตอการเดินทางของประชาชน 
                 ๔. เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพระบบการจัดการน้ําอยางเปนระบบ 
                 ๕. เพ่ือพัฒนาเมืองตามเปาหมายการพัฒนาอยางยั่งยืน (SDG’s)๑ 

ตัวช้ีวัดเปาประสงคและคาเปาหมาย 

ตัวช้ีวัดเปาประสงค คาเปาหมาย 
ระดับความสําเร็จของการจัดทําผังเมืองรวมและโครงสราง
พ้ืนฐานท่ีบูรณาการความรวมมือจากภาคสวนท่ีเก่ียวของเพ่ือ
รองรับการขยายตัวของเมืองระยะยาว 

เพ่ิมข้ึนรอยละ ๒๐ กลุมตอป 

รอยละท่ีเพ่ิมข้ึนของจํานวนเขตพ้ืนท่ีเฉพาะในยานวัฒนธรรม
ของชุมชนตาง ๆ เพ่ือสนับสนุนการเปนเมืองแหงทุนทาง
วัฒนธรรมชุมชนโลก 

เพ่ิมข้ึนรอยละ ๒๐ ตอป 

รอยละของเสนทางของระบบขนสงมวลชนระดับจังหวัดท่ี
ครอบคลุมเสนทางการเดินทางของประชาชน 

เพ่ิมข้ึนรอยละ ๒๐ ตอป 

ระดับความพึงพอใจในการจัดระบบการบริหารจัดการน้ํา
อยางเปนระบบ 

เพ่ิมข้ึนรอยละ ๒๐ ตอป 

ระดับความสําเร็จของการพัฒนาเมืองตามเปาหมายการ
พัฒนาท่ียั่งยืน (SDG’s) 

เพ่ิมข้ึนรอยละ ๑๐ ตอป 

               หมายเหตุ : จํานวนรอยละใหคิดจากป ๒๕๖๐ เปนปฐาน หากไมมีใหใชขอมูลป ๒๕๖๑ เปนปฐาน 
 

กลยุทธ 
 ๑. การพัฒนาผังเมืองรวมและโครงสรางพ้ืนฐานอยางบูรณาการเพ่ือรองรับการขยายตัวของ
เมืองในระยะยาว  
 ๑.๑  บูรณาการแผนงานดานผังเมืองและโครงสรางพ้ืนฐานในเชิงพ้ืนท่ีเพ่ือการพัฒนาเมือง 
        ในระยะยาว 
 ๑.๒  การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน เพ่ือรองรับการบริหารจัดการเมือง ยุค ๔.๐ ในการบริหาร 
        จัดการและพัฒนาจังหวัดดวยขอมูลท่ีถูกตอง รวดเร็ว เขาถึงงาย 
 ๒. การพัฒนาเขตพ้ืนท่ีเฉพาะในยานวัฒนธรรมของชุมชนตาง ๆ เพ่ือสนับสนุนการเปนเมือง
แหงวัฒนธรรมชุมชนโลก 
 ๒.๑  เรงการออกขอตกลงชุมชนในการเปนพ้ืนท่ีเฉพาะในยานวัฒนธรรมของชุมชน 
 ๒.๒  ออกขอบัญญัติดานควบคุมอาคารและการใชพ้ืนท่ีเฉพาะในชุมชนท่ีกําหนด 

๑ เปาหมายการพัฒนาทีย่ั่งยืน (Sustainable Development Goals  : SDG’s) ๑๗ ขอ ของสหประชาชาติ 
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 ๒.๓  ประชาสัมพันธใหความรูแกคนในชุมชนและนักทองเท่ียวในพ้ืนท่ีเฉพาะในยาน 
        วัฒนธรรม 
 ๒.๔  สนับสนุนกิจกรรมการสืบทอดภูมิปญญาในพ้ืนท่ียานวัฒนธรรมชุมชน 
 ๓. พัฒนาระบบขนสงมวลชนระดับจังหวัดเพ่ือเชื่อมโยงการเดินทางของประชาชน 
 ๓.๑  พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานระบบขนสงมวลชนท้ังจังหวัดท่ีตอบโจทยการพัฒนาจังหวัด 
 ๓.๒  มุงลดคาใชจายและระยะเวลาในการเดินทางของประชาชน 
 ๓.๓  มุงลดปริมาณการใชยานพาหนะสวนบุคคล เพ่ือลดปญหาการจราจร 
 ๔. พัฒนาประสิทธิภาพระบบการจัดการน้ําอยางเปนระบบ 
 ๔.๑  พัฒนาการจัดการน้ําอยางเพียงพอตอความตองการในการอุปโภคและบริโภคของ 
        ประชาชนในพ้ืนท่ี 
 ๔.๒  พัฒนาการจัดการน้ําและแหลงน้ําใหเพียงพอในภาคการเกษตรและภาคอุตสาหกรรม 
 ๔.๓  เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการปญหาภัยแลงและน้ําทวมในเขตพ้ืนท่ีจังหวัด 
 ๕. พัฒนาเมืองตามเปาหมายการพัฒนาอยางยั่งยืน (SDG’s)๓ 
 ๕.๑  การสรางฐานขอมูลขนาดใหญ (Big Data) เพ่ือการพัฒนาเมืองและยกระดับการ 
        ขับเคลื่อนเมืองสูเปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน (SDG’s) โดยบูรณาการความรวมมือ 
        จากทุกภาคสวนท่ีเก่ียวของในทางปฏิบัติ 
 ๕.๒  พัฒนาเมืองตามเปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน (SDG’s) โดยใชพันธมิตรและหุนสวนเชิง 
        ยุทธศาสตรในการพัฒนาเมืองสูการเปนเมืองอัจฉริยะ (Smart City) 
 ๕.๓  แสวงหาความรวมมือจากเมือง Smart City ในระดับโลก  ท่ีมีบริบทท่ีใกลเคียงกันและ 
        เหมาะสมกับจังหวัดในการนํามาเปนตนแบบการพัฒนา 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒เปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (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  

   คุณภาพชีวิตและสภาวะแวดลอมท่ีดี” 

ตัวช้ีวัดและคาเปาหมายรวม  
 1.ผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัดเพ่ิมข้ึนไมนอยกวารอยละ 2 ตอป  
 2.หมูบาน/ชุมชนมีการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนอยางถูกตองตามหลักวิชาการ เพ่ิมข้ึนรอยละ 5 ตอป  

ตัวช้ีวัดเปาหมาย/วิสัยทัศน  ตัวชี้วัดวิสัยทัศนแบงออกเปน 2 สวน ดังนี ้ 
 (1) ตัวชี้วัดความสุข  
 (2) ตัวชี้วัดความพอเพียง  
 โดยการวัดความสุขของประชาชนในจังหวัดจากคุณภาพชีวิต อางอิงตัวชี้วัดท่ีปรับปรุงจาก ดัชนี
คุณภาพชีวิตของคณะกรรมการอํานวยการงานพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน พชช. (2558) ซ่ึงสามารถใช
ขอมูลความจําเปนพ้ืนฐาน (จปฐ.) และขอมูลพ้ืนฐาน และไดนําเอาแนวคิดคุณภาพชีวิต (quality of life) ข อง 
OECD (The Organization for Economic Co-operation and Development) มาปรับปรุงใหสอดคลองกับ
บริบทเฉพาะของจังหวัดลําพูน โดยแบงออกเปน 5 หมวด ดังนี้  
 (1) ความจําเปนข้ันพ้ืนฐาน  
 (2) การพัฒนาทุนมนุษย  
 (3) การเติบโตและความม่ันคงทางเศรษฐกิจ  
 (4) การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  
 (5) คุณธรรมและความสามัคคีของคนในสังคม 
ประเด็นการพัฒนาจังหวัด  
 จังหวัดลําพูนกําหนดประเด็นการพัฒนา จํานวน 5 ประเด็น โดยเรียงตามลําดับความสําคัญ ดังนี้  
 1. เมืองท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม (Green City)  
 2. เมืองหัตถ นวัตกรรม สรางสรรค (Creative Craft Innopolis)  
 3. เมืองเกษตรสีเขียว (Green Agricultural City)  
 4. เมืองจุดหมายปลายทางแหงการทองเท่ียวเชิงประสบการณวัฒนธรรม (Cultural Experience 
Destination)  
 5. เมืองแหงคุณภาพชีวิต (Quality of Life)  
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1. ประเด็นการพัฒนาท่ี 1 : เมืองท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม (Green City)  

 1.1 วัตถุประสงค:  
         (1) พัฒนาใหเปนจังหวัดสะอาดและเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม  
         (2) อนุรักษและจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางสมดุลและยั่งยืน  

 1.2 เปาหมายและตัวช้ีวัด :  

ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย (2563-2565) 
1. ขยะมูลฝอยชุมชนไดรับการจัดการอยางถูกตอง  
   ตามหลักวิชาการ 

เพ่ิมข้ึนรอยละ 5 ตอป 

2. ดําเนินการปองกันและแกไขปญหาหมอกควันและ  
ไฟปา เปนไปตามเกณฑมาตรฐานท่ีกําหนด 

ตามเกณฑมาตรฐานท่ีกําหนด 

3.จํานวนพ้ืนท่ีปาไมท่ีไดรับการอนุรักษและฟนฟู เพ่ิมข้ึน 100 ไรตอป 

 1.3 แนวทางการพัฒนา :  
         (1) การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย  
         (2) การรักษาและฟนฟูฐานทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ โดยยึดหลัก  
                            ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
        (3) การสงเสริมการผลิตและการบริโภคท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม  
        (4) การจัดการสิ่งแวดลอมและมลพิษหมอกควันไฟปา  
        (5) การบริหารจัดการน้ํา อยางเหมาะสมและเชื่อมโยงพ้ืนท่ีเกษตรใหท่ัวถึง  

2. ประเด็นการพัฒนาท่ี 2 : เมืองหัตถ นวัตกรรม สรางสรรค (Creative Craft Innopolis)  

 2.1 วัตถุประสงค : 
         (1) เพ่ือสงเสริม ยกระดับและพัฒนาหัตถกรรม ดวยนวัตกรรมอยางสรางสรรค  
         (2) เพ่ือเตรียมความพรอมรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ  

  2.2 เปาหมายและตัวช้ีวัด :  

ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย (2563-2565) 
1.มู ลค าการจํ าหน ายผลิ ตภัณฑหั ตถ อุตสาหกรรม
สรางสรรค ผลิตภัณฑเดนของจังหวัด และ OTOP 

เพ่ิมข้ึน เพ่ิมข้ึนรอยละ 10 ตอป 

2.จํานวนผลิตภัณฑเชิงนวัตกรรมและสรางสรรคเขาสูตลาด เพ่ิมข้ึน จํานวน 5 ผลิตภัณฑตอป 
3.ผูผลิต/ผูประกอบการไดรับการพัฒนาศักยภาพ เพ่ิมข้ึน 50 รายตอป 
4.สงเสริมสนับสนุนและผลักดันการพัฒนาโครงสราง
พ้ืนฐาน และการคมนาคม ขนสงและ Logistics รองรับการ
ขยายตัว ของอุตสาหกรรม การคาและลงทุน 

1 แผนงานตอป 
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 2.3  แนวทางการพัฒนา :  
         (1) การวิจัยพัฒนา (R&D) ออกแบบผลิตภัณฑ และพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน  
        (2) เพ่ิมขีดความสามารถและศักยภาพใหแกผูประกอบการและฝมือแรงงาน  
        (3) การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการผลิตและสรางมูลคาเพ่ิม โดยใชนวัตกรรม 
                             และเทคโนโลยี  
        (4) การประชาสัมพันธ สงเสริมและพัฒนาระบบตลาด ใหสามารถแขงขันไดในกลุมประเทศ 
เพ่ือนบาน AEC และกลุม Asean+3  

3. ประเด็นการพัฒนาท่ี 3 : เมืองเกษตรสีเขียว (Green Agriculture)  
 3.1 วัตถุประสงค:  
         พัฒนาการเกษตรใหมาตรฐานปลอดภัยและมูลคาเพ่ิมสูง  

 3.2 เปาหมายและตัวช้ีวัด :  

ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย (2563-2565) 
1.มูลคาสินคาเกษตรเพ่ิมข้ึน รอยละ 10 ตอป 
2.ลดตนทุนการผลิตทางการเกษตร รอยละ 5 ตอป 
3.สินคาเกษตรไดรับการรับรองมาตรฐานความปลอดภัย
เพ่ิมข้ึน 

รอยละ 20 ตอป 

4.สินคาเกษตรไดรับการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย
เพ่ิมข้ึน 

รอยละ 5 ตอป 

5.เตรียมการเขาสูเกษตรอินทรีย (PGS) เพ่ิมข้ึน รอยละ 5 ตอป 

 3.3 แนวทางการพัฒนา :  
       (1) การวิจัยพัฒนา (R&D) ผลิตภัณฑ และพัฒนาปจจัยพ้ืนฐานและบุคลากร  
       (2) การเพ่ิมผลผลิต พัฒนาคุณภาพและลดตนทุนการผลิต  
       (3) การแปรรูปและสรางมูลคาเพ่ิม โดยใชนวัตกรรมและเทคโนโลยี  
       (4) การประชาสัมพันธ สงเสริมและพัฒนาระบบตลาด ใหสามารถแขงขันไดในกลุมประเทศ 
เพ่ือนบาน AEC และกลุม Asean+3  
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4. ประเด็นการพัฒนาท่ี 4 : เมืองจุดหมายปลายทางแหงการทองเท่ียวเชิงประสบการณวัฒนธรรม  
                                    (Cultural Experience Destination)  

 4.1 วัตถุประสงค : 
       พัฒนาลําพูนสูเมืองมรดกวัฒธรรมลานนา และสรางมูลคาเพ่ิมจากการทองเท่ียวอยางยั่งยืน  

 4.2 ตัวช้ีวัดและคาเปาหมาย : 

ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย (2563-2565) 

1.รายไดจากการทองเท่ียวเพ่ิมข้ึน เพ่ิมข้ึนรอยละ 3 ตอป 

2.นักทองเท่ียวเพ่ิมข้ึน รอยละ 2 ตอป 

3.คาใชจายเฉลี่ยของนักทองเท่ียวในพ้ืนท่ีเพ่ิมข้ึน รอยละ 2 ตอป 

 4.3 แนวทางการพัฒนา :  
        (1) การสืบคนและจัดการองคความรูฐานวัฒนธรรมชุมชนและการทองเท่ียว  
       (2) การสืบคนและจัดการองคความรูวัฒนธรรมชุมชนและการทองเท่ียว  
       (3) เตรียมความพรอมและพัฒนาศักยภาพบุคลากร  
       (4) ปรับปรุงโครงสรางพ้ืนฐาน และการอํานวยความสะดวก  
       (5) พัฒนากิจกรรมและของท่ีระลึกฯ รองรับการทองเท่ียว  
       (6) การพัฒนาตลาดและประชาสัมพันธ  

5. ประเด็นการพัฒนาท่ี 5 : การพัฒนาสูเมืองแหงคุณภาพชีวิต (Quality of Life)  
 5.1 วัตถุประสงค : 
         ยกระดับคุณภาพชีวิตท่ีดีของประชาชนในจังหวัดลําพูน อยางเทาเทียม  

 5.2 ตัวช้ีวัดและคาเปาหมาย : 

ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย (2563-2565) 

1.รอยละของครัวเรือนท่ีมีรายไดต่ํากวาเกณฑ จปฐ. ลดลง ลดลงรอยละ 3 ตอป 

2.รอยละของคดียาเสพติดลดลง ลดลงรอยละ 1 ตอป 

3.รอยละของหมูบาน/ชุมชนท่ีไดรับการพัฒนาใหเปน
ชุมชน เขมแข็งตนแบบ 

เพ่ิมข้ึน 8 แหงตอป 

 5.3 แนวทางการพัฒนา :  
       (1) การยกระดับคุณภาพชีวิตและพัฒนาอาชีพ โครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือสงเสริมคุณภาพชีวิตท่ีดี  
       (2) การพัฒนาศักยภาพของประชาชนทุกกลุมวัย  
       (3) การขับเคลื่อนสูเมืองนาอยู 
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3. การวิเคราะหเพ่ือพัฒนาทองถิ่นของเทศบาลตําบลบานแปน 
   3.1 การวิเคราะหกรอบการจัดทํายุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิน่ 
   การวิเคราะห SWOT เปนการวิเคราะหขอมูลพ้ืนฐานของเทศบาลตําบลบานแปน ท้ังทางดาน
สภาพท่ัวไป  ดานโครงสรางพ้ืนฐาน  ดานเศรษฐกิจ  ดานสังคม  ดานการเมืองการบริหาร  และดาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  ดังนี้ 

 จุดแข็ง (Strengths) 
 1.  มีประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถ่ินท่ีดีงามท่ีไดรับการสืบทอดจากบรรพบุรุษซ่ึงมี
เอกลักษณเปนของตนเอง 
 2.  มีผลิตภัณฑ  หมวกจักสาน อิฐบล็อก ท่ีมีชื่อเสียงของเทศบาล 
 3. ใกลตัวจังหวัด การคมนาคมสะดวก 
 4. ราษฎรมีความตื่นตัวและมีสวนรวมในการพัฒนา  ใหความสนใจในการบริหารงาน 

 จุดออน (Weaknesses) 
 1.  กลุมอาชีพยังไมเขมแข็ง  ขาดงบประมาณสนับสนุน 
 2.  การวางผังเมืองยังไมดีพอ 
 3.  มีปญหาสิ่งแวดลอม ท่ีท้ิงขยะในเขตเทศบาลกอใหเกิดมลภาวะทางอากาศ 
 4.  ขาดความรวมมือจากคนบางกลุม 
 5.  ไมมีสถานท่ีพักผอนหยอนใจ 

 โอกาส (Opportunities) 
 1.  อยูใกลตัวจังหวัด  ซ่ึงเปนศูนยกลางในหลาย ๆ ดานในอนาคต 
 2.  จังหวัดมีนโยบายสงเสริมใหทําโครงการเมืองนาอยู 
 3.  ลําพูนเปนแหลงอารยธรรมลานนา  มีโบราณสถานท่ีสําคัญ เปนท่ีรูจักท่ัวไป 
 4.  บานแปนเปนหมูบานท่ีมีผลิตภัณฑข้ึนชื่อในการจัดทําหมวกจักสาน 

 ขอจํากัดและภัยคุกคาม (Threats) 
 1.  งบประมาณมีนอยและจำกัด 
  2.  ในเขตเทศบาลไมสถานท่ีทองเท่ียว 
 3.  ผลิตภัณฑในพ้ืนท่ีอ่ืนมีหลากหลายมากกวา 
 4.  มีการแขงขันกันประกอบอาชีพ  ไมมีการรวมตัวจัดตั้งเปนกลุม 
 5. การบังคับใชกฎหมายยังไมจริงจัง เชน การรุกล้ําท่ีดินของรัฐ 
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 3.2  การประเมินสถานการณสภาพแวดลอมภายนอกที่เกี่ยวของ 

     การเปล่ียนแปลงในประเทศท่ีจะสงผลกระทบตอเทศบาล 

 - รัฐธรรมนูญฉบับใหมจะสงผลตอองคกรปกครองสวนทองถ่ินอยางไร 

 - แนวโนมการควบรวมองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีมีพ้ืนท่ีในตําบลเดียวกันใหมีองคกรเดียว 

 - การเพ่ิมข้ึนหรือลดลงของการจัดสรรเงินงบประมาณให อปท. 

 



 
 
 
 

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาและแผนงาน 
 

ท่ี ยุทธศาสตร ดาน แผนงาน 
หนวยงานรับผิดชอบ

หลัก 
หนวยงาน
สนับสนุน 

1 ยุทธศาสตรท่ี 1 :การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน
และสิ่งแวดลอม 

ดานบริการชุมชนและสังคม 
แผนงานเคหะและชุมชน กองชาง อบจ. 

แผนงานการสาธารณสุข กองสาธารณสุขฯ  

ดานบริหารงานท่ัวไป แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
งานปองกันฯ 
สํานักปลัด 

 

2 ยุทธศาสตรท่ี 2 : การพัฒนาดานเศรษฐกิจ ดานการเศรษฐกิจ แผนงานการเกษตร กองสวัสดิการสังคม พม. 

3 ยุทธศาสตรท่ี 3 : การพัฒนาสังคม 

ดานบริหารงานท่ัวไป 
แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

กองวิชาการและ
แผนงาน 

 

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
งานปองกันฯ 
สํานักปลัด 

จังหวัด 
อําเภอ 

ดานบริการชุมชนและสังคม 

แผนงานการสาธารณสุข กองสาธารณสุขฯ  
แผนงานสรางความเขมเข็งของชุมชน กองสวัสดิการ พม. 
แผนงานการศึกษา กองการศึกษาฯ  
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

กองการศึกษาฯ 
 

ดานการดําเนินงานอ่ืน แผนงานงบกลาง กองสวัสดิการ  

สวนที่ 3 

การนําแผนพัฒนาทองถิ่นไปสูการปฏิบัต ิ
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ท่ี ยุทธศาสตร ดาน แผนงาน 
หนวยงานรับผิดชอบ

หลัก 
หนวยงาน
สนับสนุน 

 4 ยุทธศาสตรท่ี 4 : การพัฒนาดานองคกร 
ดานบริหารงานท่ัวไป 

แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
สํานักปลัดฯ /กอง
วิชาการฯ/กองคลัง 

 

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
งานปองกันฯ 
สํานักปลัด 

 

ดานบริการชุมชนและสังคม แผนงานเคหะและชุมชน กองชาง  

5 ยุทธศาสตรท่ี 5 : การอุดหนุนหนวยงานอ่ืน 

ดานบริหารงานท่ัวไป 
แผนงานบริหารงานท่ัวไป สํานักปลัดฯ  

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
งานปองกันฯ 
สํานักปลัด 

 

ดานบริการชุมชนและสังคม 

แผนงานการศึกษา กองการศึกษาฯ  

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

กองการศึกษาฯ  

แผนงานการสาธารณสุข กองสาธารณสุขฯ  

ดานการดําเนินงานอ่ืน แผนงานงบกลาง กองสวัสดิการ  

 

35 
 



167 
 

   

 
 

 

1. การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร 

  การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตรเปนการติดตามและประเมินผลความสอดคลองและ
ความสําเร็จของแผนพัฒนาสามปขององคกรปกครองสวนทองถ่ินและการติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนาท่ี
องคกรปกครองสวนทองถ่ินไดดําเนินการตามแผนดําเนินงานวาเปนไปตามเปาหมายการพัฒนาท่ีสอดคลองกับ
พันธกิจซ่ึงสามารถนําไปสูการบรรลุวิสัยทัศนท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินกําหนดหรือไม และโครงการพัฒนานั้น
ประสบความสําเร็จตามกรอบการประเมินผลระดับใด  โดยมีแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาทองถ่ินตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
พ.ศ. 2548 (แกไขเพ่ิมเติม ฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2559) เปนแบบท่ีกําหนดใหคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาทองถ่ิน ดําเนินการใหคะแนนตามเกณฑท่ีกําหนดไว ซ่ึงเปนสวนหนึ่งของการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา โดยดําเนินการใหแลวเสร็จภายในหกสิบวัน นับแตวันท่ีประกาศใชงบประมาณรายจาย 
 

2. การติดตามและประเมินผลโครงการ 
  ข้ันตอนท่ี 1 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินรวมประชุมเพ่ือกําหนด
กรอบแนวทาง และวิธีการในการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาสามปและประเมินผลโครงการพัฒนาตาม
แผนพัฒนาสามป ดังนี้ 

1.1 การกําหนดกรอบ แนวทาง และวิธีการ ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาอาจ
กําหนดแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามป ดังนี้ 

(1) ความสอดคลอง (Relevance) ของยุทธศาสตร แผน และกลยุทธท่ีกําหนด 
(2) ความเพียงพอ (Adequacy) ของทรัพยากรเพ่ือการดําเนินกิจกรรมของหนวยงาน 
(3) ความกาวหนา (Progress) กิจกรรมท่ีกําหนดไวตามแผน โดยมีการติดตามผล              

( Monitoring)  
(4) ประสิทธิภาพ (Efficiency) เปนการศึกษาความสัมพันธระหวางผลผลิตกับทรัพยากรท่ี

ใชโดยมีการประเมินประสิทธิภาพ (Efficiency Evaluation) 
(5) ประสิทธิผล (Effectiveness) เปนการศึกษาถึงผลท่ีไดรับ (Effect) 
(6) ผลลัพธและผลผลิต (Outcome and Output) เปนการประเมินผลประโยชนท่ีเกิดจาก

การทํากิจกรรมท่ีมีตอกลุมเปาหมายท่ีไดรับบริการ และการประเมินผลผลิตท่ีเกิดข้ึน
จากกิจกรรม 

(7) การประเมินผลกระทบเปนการศึกษาผลท่ีไดรับรวมยอด (Overall Effect) 

       คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน อาจนําแนวทางท้ังหมดท่ีกําหนดมา
ใชหรืออาจเลือกใชในบางแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปก็ได โดยอยางนอยตองสามารถ
ประเมินความสอดคลองและสามารถวัดความสําเร็จหรือความกาวหนาของแผนพัฒนาสามปได ท้ังนี้ข้ึนอยูกับ
คณะกรรมการฯจะพิจารณา 
 

สวนที่ 4 
การติดตามและประเมินผล 
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1.2 การกําหนดกรอบแนวทางและวิธีการในการติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนาตาม
แผนพัฒนาสามป อาจกําหนดแนวทางดังนี้ 

(1) การประเมินผลกระบวนการ (Process Evaluation) หรือ การประเมินประสิทธิภาพ 
(Efficiency Evaluation) 

(2) การประเมินผลโครงการ (Project Evaluation) หรือการประเมินประสิทธิผล 
(Effectiveness  Evaluation) 

(3) การประเมินผลกระทบ ( Impact Evaluation) 
ข้ันตอนท่ี 2 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินดําเนินการติดตามและ

ประเมินผลแผนพัฒนาสามป ตามกรอบแนวทางและวิธีการท่ีกําหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลไดตลอด
ระยะเวลาของแผนพัฒนาสามป ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

ข้ันตอนท่ี 3 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลผลแผนพัฒนาทองถ่ินดําเนินการติดตามและ
ประเมินโครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาสามปตามกรอบแนวทางและวิธีการท่ีกําหนด โดยสามารถติดตามและ
ประเมินผลไดตั้งแตกอนเริ่มโครงการพัฒนาตามแผนดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการฯ 

ข้ันตอนท่ี 4 รายงานผลและเสนอความเห็นซ่ึงไดจาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามป
และผลการติดตามและประเมินโครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาสามปตอผูบริหารทองถ่ิน เพ่ือใหผูบริหารทองถ่ิน
เสนอตอสภาทองถ่ิน คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน  และคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาทองถ่ินระดับจังหวัด 
พรอมประกาศผลการติดตามและประเมินผลใหประชาชนในทองถ่ินทราบโดยท่ัวกันอยางนอยปละหนึ่งครั้ง 

ข้ันตอนท่ี 5 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินอาจใหความเห็นหรือ
ขอเสนอแนะในรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปและโครงการพัฒนาตอผูบริหารทองถ่ิน 
เพ่ือใหผูบริหารทองถ่ินเสนอตอสภาทองถ่ิน คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินและคณะกรรมการประสานแผนพัฒนา
ทองถ่ินระดับจังหวัดได 

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) แบบการประเมินโดยใชวิธีการแกปญหาหรือเรียนรูจากปญหาท่ีเกิดข้ึน หรือ Problem-Solving Method  
(7) แบบการประเมินแบบมีสวนรวม (Participatory Method) 
(8) แบบการประเมินผลกระทบ (Impact Evaluation) 
(9) แบบการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment Model) 
(10)แบบประเมินตนเอง (Self-Assessment Model) 
(11) แบบอ่ืนๆ ท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินกําหนดข้ึน ท้ังนี้ตองอยูภายใตกรอบขอ (1) –(10) หรือเปน

แบบผสมก็ได 
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เชิงปริมาณ (Quantity) เชิงคุณภาพ (Quality) ผลท่ีไดจริงๆคืออะไร คาใชจาย (Cost) เวลา (Time) 
เปนไปตามท่ีกําหนดไวหรือไม 

ประชาชนไดประโยชนอยางไรหรือราชการไดประโยชนอยางไร 
วัดผลนั้นไดหรือไม หรือวัดไดเทาไหร (Key Performance Indicator : KPIs) 
ผลกระทบ (Impact) 

4. ขอเสนอแนะในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นในอนาคต 
 4.1 ผลกระทบนําไปสูอนาคต (เชน จะทํา สนับสนุน สงเสริม ปองกัน อยางไร เปนตน) 

ในทฤษฎีทางวิชาการการจัดการ ชี้วา องคกรตางๆไมวาจะเปนองคกรภาครัฐหรือองคกร
ภาคเอกชนจะพัฒนา เติบโตและอยูรอดไดตองมีการปรับตัวใหเขากับการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอมภายนอก
4 ประการ (PEST) ตลอดเวลา ซ่ึงประกอบไปดวย 

1) สิ่งแวดลอมดานการเมือง(Political Environment)  
2) สิ่งแวดลอมดานเศรษฐกิจ (Economic Environment)  
3) สิ่งแวดลอมดานสังคม (Social Environment) และ 
4) สิ่งแวดลอมดานวิทยาการใหมๆ (Technology)  

4.2 ขอสังเกต ขอเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา (รวมถึงองคประกอบสําคัญของขอมูลเพ่ือนําไปสู
ขอเสนอแนะ เปนตน) 

1) การเปล่ียนแปลงในประเทศท่ีจะสงผลกระทบตอเทศบาล 

- รัฐธรรมนูญฉบับใหมจะสงผลตอองคกรปกครองสวนทองถ่ินอยางไร 

- แนวโนมการควบรวมองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

- การเพ่ิมข้ึนหรือลดลงของการจัดสรรเงินงบประมาณให  อปท. 

 

 
 

   

 

 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2561 - 2565) 

เทศบาลตําบลบานแปน  อ.เมืองลําพูน  จ.ลําพูน 

ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  4  ยุทธศาสตรเมืองแหงคุณภาพชีวิต    

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด    ยุทธศาสตรท่ี 2 

    1. ยุทธศาสตร  โครงสรางพ้ืนฐานและการจัดการดานส่ิงแวดลอม 
 1.1  แผนงานเคหะและชุมชน 
 

 
ท่ี 

 
โครงการ/กจิกรรม 

 
วัตถุประสงค 

 

เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลท่ีคาดวาจะ

ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

 

1. 

การกอสรางปรับปรุงถนน 
 
โครงการกอสรางถนนแอส
ฟลทติก ภายในหมูบาน    
บานบูชา 

 
 
-เพ่ือใหการคมนาคมมี                  
ความสะดวก รวดเร็ว 

  
 
-กอสรางถนนแอสฟลทติก 
ขนาดกวาง 4.0 ม.ยาว
ประมาณ 700 ม. หนา 0 
.05 ม.หรือมีพ้ืนท่ี
ประมาณ 2,800 ตร.
ม. ตามแบบของ
เทศบาล 

 
 

980,000 
  
 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 

1  สาย 

 
 
-การคมนาคมของ     
ประชาชนมีความ
สะดวกเพ่ิมข้ึน  

 

 
 

กองชาง 
 
 
 

2 โครงการกอสรางถนน คสล.
ซอยสนามกีฬา-หลังตลาด
บานแปน  (ตอจากสายเดิม) 

-เพ่ือใหการคมนาคมมี                  
ความสะดวก รวดเร็ว 

 -กอสรางถนน คสล.
ขนาดกวาง 4.0 ม.ยาว
ประมาณ 70 ม. หนา 
0.15 ม. ตามแบบของ
เทศบาล 

168,000 
 

- - - - 1  สาย -การคมนาคมของ     
ประชาชนมีความ
สะดวกเพ่ิมข้ึน  

 

กองชาง 
 
 
 

   
    

  
 

  
 

 

แบบ ผ. 02 

๓๘ 
 



 
ท่ี 

 
โครงการ/กจิกรรม 

 
วัตถุประสงค 

เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลท่ีคาดวาจะ

ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

3 โครงการกอสรางถนนพารา
แอสฟลทคอนกรีต  
ถนนบอโจง-บานขวาง  
(รานไอติม 222) 

-เพ่ือลดอุบัติเหตุท่ีเกิด
จากการใชถนน 
-เพ่ือบรรเทาความ
เดือดรอนของ
ประชาชนและผูใช
ถนนในการสัญจร 

กอสรางถนนพาราแอส
ฟลทคอนกรีต  
ถนนบอโจง-บานขวาง 
(รานไอติม 222) ขนาด
กวาง  ๕.00 ม. หนาโดย
เฉลี่ย 0.05 ม. ยาว ๘๐  
ม. หรือมีพ้ืนท่ีไมนอยกวา 
๔๐๐ ตร.ม. ตามแบบ
แปลนแผนผังของเทศบาล
ตําบลบานแปน 

200,000 
 
 

- - - - อุบัติเหตุ
จากการ
สัญจร
ลดลงรอย
ละ 80 

-ปญหาความ
เดือดรอนของ
ประชาชน ในพ้ืนท่ี
ไดรับการแกไข
และ อุบัติท่ีเกิด
จากการใชเสนทาง
ลดลง 

กองชาง 

4 โครงการกอสรางถนน คสล.
ซอยสนามกีฬา-หลังตลาด
บานแปน  (ตอจากสายเดิม) 

-เพ่ือใหการคมนาคมมี                  
ความสะดวก รวดเร็ว 

 -กอสรางถนน คสล.ขนาด
กวาง 4.0 ม.ยาวประมาณ 
70 ม. หนา 0.15 ม. 
ตามแบบของเทศบาล 

168,000 
 

- - - - 1  สาย -การคมนาคมของ     
ประชาชนมีความ
สะดวกเพ่ิมข้ึน  

 

กองชาง 
 
 
 

5 โครงการกอสรางถนนแอส
ฟลทติกคอนกรีต ภายใน
หมูบาน บานเสง 

- เพ่ือใหมีสถานท่ีออก
กําลังกายและทํา
กิจกรรมตาง ๆ  

-กอสรางถนนแอสฟลทติก
ขนาดกวาง 4.0 ม. หนา 
0.05 ม. ยาวประมาณ 
1,000 ม.ตามแบบเทศบาล 

350,000 
 

- - - - 1  สาย -การคมนาคมของ     
ประชาชนมีความ
สะดวกเพ่ิมข้ึน  

 

กองชาง 
 
 
 

6 โครงการกอสรางถนนภายใน
หมูบาน  บานรั้ว-ทุง 

-เพ่ือใหการคมนาคมมี                  
ความสะดวก รวดเร็ว 

 -กอสรางถนนลูกรัง ขนาด 
กวาง 4.00 ม. ยาว 900 
ม. หนา  0.215 ม.  

ตามแบบของเทศบาล 

2,160,000 
 

- 
 

- - - 1  สาย -การคมนาคมของ     
ประชาชนมีความ
สะดวกเพ่ิมข้ึน  

 

กองชาง 
 
 
 

7 โครงการกอสราง/ปรับปรุง
ถนนแอสฟลทติก สายประชา
รัฐพัฒโน 
 

-เพ่ือใหการคมนาคมมี                  
ความสะดวก รวดเร็ว 

 -กอสรางถนนแอสฟลทติก
ขนาดกวาง 5.0 ม. หนา 
0.05 ม. ยาวประมาณ 
1,572 ม.ตามแบบเทศบาล 

700,000 
 

- 
 

- - - 1  สาย -การคมนาคมของ     
ประชาชนมีความ
สะดวกเพ่ิมข้ึน  

 

กองชาง 
 
 
 

 
 

๓๙ 
 



 
ท่ี 

 
โครงการ/กจิกรรม 

 
วัตถุประสงค 

เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลท่ีคาดวาจะ

ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

8 โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสายบาน
หนองหนาม-บานแปน-ต.
เหมืองจี้   

-เพ่ือใหการคมนาคมมี                    
ความสะดวก รวดเร็ว 

 -กอสรางถนนคอนกรตี
เสรมิเหล็กสายบานหนอง
หนาม-บานแปน-ต.เหมือง
จี้ ขนาดกวาง 4.0 ม ยาว 
875 ม. หนา 0.15 ม. 

2,100,000 
 

- - - - 1  สาย 
 
 
 

-การคมนาคมของ     
ประชาชนมีความ
สะดวกเพ่ิมข้ึน 

กองชาง 

9 โครงการกอสรางถนนพารา
แอสฟลทคอนกรีต  ซอยขาง
โบสถครสิต  บานแปน       
หมูท่ี 6 

-เพ่ือลดอุบัติเหตุท่ีเกิด
จากการใชถนน 
-เพ่ือบรรเทาความ
เดือดรอนของ
ประชาชนและผูใช
ถนนในการสัญจร 

กอสรางถนนพาราแอส
ฟลทคอนกรีต  ซอยขาง
โบสถครสิต    บานแปน  
หมูท่ี 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. 
หรือมีพ้ืนท่ีไมนอยกวา 
1,010 ตร.ม.ตามแบบ
แปลนแผนผังของเทศบาล
ตําบลบานแปน 

485,000 
 

- - - - อุบัติเหตุ
จากการ
สัญจร
ลดลงรอย
ละ 80 

-ปญหาความ
เดือดรอนของ
ประชาชน ในพ้ีนท่ี
ไดรับการแกไข
และ อุบัติท่ีเกิด
จากการใชเสนทาง
ลดลง 

กองชาง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๔๐ 
 



 
ท่ี 

 
โครงการ/กจิกรรม 

 
วัตถุประสงค 

เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลท่ีคาดวาจะ

ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

10 โครงการกอสรางถนนพารา
แอสฟลทคอนกรีต  ซอยหนา
วัดบอโจง  บานบอโจง      
หมูท่ี 1 

-เพ่ือลดอุบัติเหตุท่ีเกิด
จากการใชถนน 
-เพ่ือบรรเทาความ
เดือดรอนของ
ประชาชนและผูใช
ถนนในการสัญจร 

กอสรางถนนพาราแอส
ฟลทคอนกรีต  ซอยหนา
วัดบอโจง    บานบอโจง  
หมูท่ี 1ต.หนองหนาม      
อ.เมือง จ.ลําพูน  ขนาด
กวาง  4.00 ม. ยาว 172 
ม. หนา 0.05 ม. หรือมี
พ้ืนท่ีไมนอยกวา 688 
ตร.ม. ตามแบบแปลน
แผนผังของเทศบาลตําบล 
บานแปน 

385,000 
 

- - - - อุบัติเหตุ
จากการ
สัญจร
ลดลงรอย
ละ 80 

การคมนาคมของ
ประชาชน มีความ
สะดวกเพ่ิมข้ึนและ
อุบัติเหตลุดลง 

กองชาง 

11 โครงการกอสรางถนน คสล. 
ซอยรวมใจ 1 บานรั้ว-ทุง     
หมูท่ี 8  
 

-เพ่ือลดอุบัติเหตุท่ีเกิด
จากการใชถนน 
-เพ่ือบรรเทาความ
เดือดรอนของ
ประชาชนและผูใช
ถนนในการสัญจร 

กอสรางถนน คสล. ซอย
รวมใจ 1 บานรั้ว - ทุง หมู
ท่ี 8  ต.หนองหนาม        
อ.เมือง  จ.ลําพูน  ขนาด
กวาง  3.00 ม. ยาว 90 ม. 
หนา 0.15 ม .หรือมพ้ืีนท่ี 
ไมนอยกวา  270 ตร.ม. 
ตามแบบแปลนแผนผัง
ของเทศบาลตําบล 
บานแปน 

155,000 
 
 

- - - - อุบัติเหตุ
จากการ
สัญจร
ลดลงรอย
ละ 80 

-ปญหาความ
เดือดรอนของ
ประชาชน ในพ้ืนท่ี
ไดรับการแกไข
และ อุบัติท่ีเกิด
จากการใชเสนทาง
ลดลง 

กองชาง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๔๑ 
 



 

 
ท่ี 

 
โครงการ/กจิกรรม 

 
วัตถุประสงค 

เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลท่ีคาดวาจะ

ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

12 โครงการกอสรางถนน คสล. 
ซอยอุประโจง  บานรั้ว - ทุง  
หมูท่ี 8  
 

เพ่ือลดอุบัตเิหตุท่ีเกิด
จากการใชถนน 
-เพ่ือบรรเทาความ
เดือดรอนของ
ประชาชนและผูใช
ถนนในการสัญจร 

กอสรางถนน คสล. ซอย 
อุประโจง บานรั้ว - ทุง   
หมูท่ี 8 ต.หนองหนาม        
อ.เมือง จ.ลําพูน  ขนาด
กวาง  3.00 ม. หนา 
0.15 ม. ยาว 98 ม. 
หรือมีพ้ืนท่ีไมนอยกวา 
294ตร.ม. ตามแบบ
แปลนแผนผังของเทศบาล
ตําบลบานแปน 

169,000 
 

- - - - อุบัติเหตุ
จากการ
สัญจร
ลดลงรอย
ละ 80 

-ปญหาความเดือด 
รอนของระชาชน 
ในพ้ืนท่ีไดรับการ
แกไขและ อุบัติท่ี
เกิดจากการใช
เสนทางลดลง 

กองชาง 

13 โครงการกอสรางถนน คสล. 
ซอย 5 บานรั้ว - ทุง  หมูท่ี 8  
 

เพ่ือลดอุบัตเิหตุท่ีเกิด
จากการใชถนน 
-เพ่ือบรรเทาความ
เดือดรอนของ
ประชาชนและผูใช
ถนนในการสัญจร 

กอสรางถนน คสล. ซอย 
5 บานรั้ว - ทุง หมูท่ี 8 ต.
หนองหนาม  อ.เมือง     
จ.ลําพูน  ขนาดกวาง  
3.00 ม. ยาว 45 ม. หนา 
0.15 ม. หรือมีพ้ืนท่ีไม
นอยกวา 135 ตร.ม. 
ตามแบบแปลนแผนผัง
ของเทศบาลตําบล 
บานแปน 

76,000 
 

- - - - อุบัติเหตุ
จากการ
สัญจร
ลดลงรอย
ละ 80 

-ปญหาความ
เดือดรอนของ
ประชาชน ในพ้ีนท่ี
ไดรับการแกไข
และ อุบัติท่ีเกิด
จากการสญัจร
ลดลง 

กองชาง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๔๒ 
 



 
ท่ี 

 
โครงการ/กจิกรรม 

 
วัตถุประสงค 

เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลท่ีคาดวาจะ

ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

14 โครงการกอสรางถนนแอส
ฟลทติกคอนกรตี ซอย 20 
(ชวงท่ี 2) บานเสง หมูท่ี 7  

-เพ่ือลดอุบัติเหตุท่ีเกิด
จากการใชถนน 
-เพ่ือบรรเทาความ
เดือดรอนของ
ประชาชนและผูใช
ถนนในการสัญจร 

กอสรางถนนแอสฟลท   
ติกคอนกรีต ซอย 20 
(ชวงท่ี 2) บานเสงหมูท่ี 7  
ต.บานแปน  อ.เมอืง จ.
ลําพูน  ขนาดกวาง  3.00 
ม. ยาว 137 ม. หนา 
0.05 ม. หรือมีพ้ืนท่ีไม
นอยกวา 411 ตร.ม.ตาม
แบบแปลนแผนผังของ
เทศบาลตาํบลบานแปน 

130,000 
 

- - - - อุบัติเหตุ
จากการ
สัญจร
ลดลงรอย
ละ 80 

-ปญหาความ
เดือดรอนของ
ประชาชน ในพ้ีนท่ี
ไดรับการแกไข
และ อุบัติท่ีเกิด
จากการใชเสนทาง
ลดลง 

กองชาง 

15 โครงการกอสรางถนนแอส
ฟลทติกคอนกรีต ซอย 26/1 
บานเสง หมูท่ี 7  

-เพ่ือลดอุบัติเหตุท่ีเกิด
จากการใชถนน 
-เพ่ือบรรเทาความ
เดือดรอนของ
ประชาชนและผูใช
ถนนในการสัญจร 

กอสรางถนนแอสฟลท      
ติกคอนกรีต ซอย 26/1 
บานเสง  หมูท่ี 7  ต.บาน
แปน  อ.เมือง จ.ลําพูน  
ขนาดกวาง  3.00 ม. ยาว  
65  ม. หนา 0.05 ม. 
หรือมีพ้ืนท่ีไมนอยกวา 
195 ตร.ม. ตามแบบ
แปลนแผนผังของเทศบาล
ตําบลบานแปน 
 

60,000 
 
 

- - - - อุบัติเหตุ
จากการ
สัญจร
ลดลงรอย
ละ 80 

-ปญหาความ
เดือดรอนของ
ประชาชน ในพ้ีนท่ี
ไดรับการแกไข
และ อุบัติท่ีเกิด
จากการใชเสนทาง
ลดลง 

กองชาง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๔๓ 
 



 
ท่ี 

 
โครงการ/กจิกรรม 

 
วัตถุประสงค 

เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลท่ีคาดวาจะ

ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

16 โครงการกอสรางถนนแอส
ฟลทติกคอนกรีต  ซอยสาม
หลัง บานเสง  หมูท่ี 7  

-เพ่ือลดอุบัติเหตุท่ีเกิด
จากการใชถนน 
-เพ่ือบรรเทาความ
เดือดรอนของ
ประชาชนและผูใช
ถนนในการสัญจร 

กอสรางถนนแอสฟลท     
ติกคอนกรีต ซอยสามหลัง     
บานเสง  หมูท่ี 7   ต.   
บานแปน  อ.เมือง จ.
ลําพูน  ขนาดกวาง  3.00 
ม. ยาว 175 ม. หนา 
0.05 ม. หรือมีพ้ืนท่ีไม
นอยกวา 525 ตร.ม. 
ตามแบบแปลนแผนผัง
ของเทศบาลตําบล 
บานแปน 

166,000 
 

- - - - อุบัติเหตุ
จากการ
สัญจร
ลดลงรอย
ละ 80 

-ปญหาความ
เดือดรอนของ
ประชาชน ในพ้ืนท่ี
ไดรับการแกไข
และ อุบัติท่ีเกิด
จากการใชเสนทาง
ลดลง 

กองชาง 

17 โครงการกอสรางถนน  คสล. 
ซอย 20/1  บานเสง         
หมูท่ี 7  

-เพ่ือลดการเกิด
อุบัติเหตุจากการ
สัญจร 
-เพ่ือบรรเทาความ
เดือดรอนของ
ประชาชนในหมูบาน 

กอสรางถนน คสล. ซอย 
20/1 บานเสง  หมูท่ี 7  
ต. บานแปน  อ.เมือง จ.
ลําพูน  ขนาดกวาง  2.30 
ม. หนา 0.15 ม. ยาว  
12 ม. (หักบอนํ้า) หรือมี
พ้ืนท่ีไมนอยกวา 26.4 
ตร.ม. ตามแบบแปลน
แผนผังของเทศบาลตําบล
บานแปน 

15,300 
 

- - - - อัตราการ
เกิด
อุบัติเหตุ
ลดลง รอย
ละ 80 

ปญหาความ
เดือดรอนของ
ประชาชนในพ้ืนท่ี
ลดนอยลงและการ
เกิดอุบัติเหตุลดลง 

กองชาง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๔๔ 
 



 
ท่ี 

 
โครงการ/กจิกรรม 

 
วัตถุประสงค 

เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลท่ีคาดวาจะ

ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

18 โครงการกอสรางถนน คสล. 
สายบานรองอุย -บานขวาง 
(ชวงท่ี 3) บานขวาง  หมูท่ี 2 

-เพ่ือลดอุบัติเหตุท่ีเกิด
จากการใชถนน 
-เพ่ือบรรเทาความ
เดือดรอนของ
ประชาชนและผูใช
ถนนในการสัญจร 

กอสรางถนน คสล. สาย
บานรองอุย-บานขวาง 
(ชวงท่ี 3) บานขวาง  หมู
ท่ี 2 ต.หนองหนาม  อ.
เมือง จ.ลําพูน  ขนาด
กวาง  4.00 ม. หนา 
0.15 ม. ยาว 190 ม. 
หรือมีพ้ืนท่ีไมนอยกวา 
760ตร.ม. ตามแบบ
แปลนแผนผังของเทศบาล
ตําบลบานแปน 

418,000 
 

- - - - อุบัติเหตุ
จากการ
สัญจร
ลดลงรอย
ละ 80 

-ปญหาความ
เดือดรอนของ
ประชาชน ในพ้ืนท่ี
ไดรับการแกไข
และ อุบัติท่ีเกิด
จากการใชเสนทาง
ลดลง 

กองชาง 

19 โครงการกอสรางถนน   คสล. 
พรอมรางระบายนํ้า ซอย 3  
หมู 3  บานหนองหนาม 

- เพ่ือลดอุบัติเหตุท่ี
เกิดจากการใชถนน 
-เพ่ือใหการระบายนํ้า
มีประสิทธภาพ และ
ลดปญหานํ้าทวมขัง
ในชวงฤดูฝนและฤดู
นํ้าหลาก 

กอสรางถนน คสล. พรอม
รางระบายนํ้า ซอย 3 หมู 
3  บานหนองหนาม  
ขนาดกวาง 3.50 ม. หนา 
0.15 ม. ยาว 127 ม.หรือ
มีพ้ืนท่ีผิวจราจรไมนอย
กวา 444.5 ตร.ม. พรอม
กอสรางรางระบายนํ้าคอน 
กรตีเสริมเหล็ก ขนาดกวาง 
0.30 ม. ยาว 127 ม. 
ลึกไมนอยกวา 0.30 ม. 
ตามแบบแปลนแผนผังของ
เทศบาลตาํบลบานแปน    

- 528,000 
 

- - - ถนน
พรอมราง
ระบายนํ้า 
  1 สาย 

การระบายนํ้ามี
ประสิทธิภาพ
เพ่ิมข้ึน ปญหาท่ี
เกิดจากนํ้าทวมขัง
ลดลง 
 

กองชาง 

 
 
 
 
 
 

๔๕ 
 



 
ท่ี 

 
โครงการ/กจิกรรม 

 
วัตถุประสงค 

เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลท่ีคาดวาจะ

ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

20 โครงการกอสรางถนน คสล.  
ภายในหมูบาน  บานหนอง
เตา 

-เพ่ือใหการคมนาคมมี                    
ความสะดวก รวดเร็ว 

 -ซอยบานใหม-ทาจักร ,
ซอยขางวัดหนองเตา-สัน
มะกรูด ,ซอยนายทองใบ  
ธิเดช  ขนาดกวาง 4.0 ม 
ยาว 1,700 ม. หนา 
0.05 ม. ตามแบบแปลน 
แผนผังของเทศบาลตําบล
บานแปน 

- 
 

2,380,000 
 
 

- 
 
 

- 
 
 

- 1  สาย 
 
 
 

-การคมนาคมของ     
ประชาชนมีความ
สะดวกเพ่ิมข้ึน 

กองชาง 

21 โครงการกอสรางถนนลูกรัง
ภายในหมูบาน  บานแปน 

-เพ่ือใหการคมนาคมมี                  
ความสะดวก รวดเร็ว 

 - กอสรางถนนลูกรังขนาด
กวาง 4.0 ม.หนา 0.20 
ม.ยาวประมาณ 1,500 
ม. ตามแบบของเทศบาล 

- 800,000 
 

- - - 1  สาย -การคมนาคมของ     
ประชาชนมีความ
สะดวกเพ่ิมข้ึน  

 

กองชาง 
 
 
 

22 โครงการกอสรางถนน คสล.  
ซอย บานนายชายสนิ        
หมู 1 บานบอโจง 
 
 
 
 
 
 
 

- เพ่ือบรรเทาความ
เดือดรอนของ
ประชาชนและผูใช
ถนนในการสัญจร 
- เพ่ือใชเปนเสนทาง
ขนสงผลผลติทาง 
การเกษตรของ
ประชาชนในชุมชน 
 

กอสรางถนน คสล. ซอย
บานนายชายสิน        
หมู 1 บานบอโจง ขนาด
กวาง 3.00 ม. ยาว  84  
ม. หนา 0.15  ม.หรือมี
พ้ืนท่ีผิวจราจรไมนอยกวา  
423.75  ตร.ม. ตาม
แบบแปลน แผนผังของ
เทศบาลตาํบลบานแปน 

- 146,000 
 
 

- - - ถนน 1 
สาย 

-ปญหาความ
เดือดรอนของ
ประชาชน ในพ้ืนท่ี
ไดรับการแกไข 
และประชาชนมี
เสนทางในการ
ขนสงผลผลติ
ทางการเกษตร
ออกสูตลาด สราง
รายไดใหแก
ประชาชนในพ้ืนท่ี 

กองชาง 

 
 
 
 
 
 
 

๔๖ 
 



 
ท่ี 

 
โครงการ/กจิกรรม 

 
วัตถุประสงค 

เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลท่ีคาดวาจะ

ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

23 โครงการกอสรางถนน คสล. 
ซอย 3 บานรั้ว-ทุง 

เพ่ือลดอุบัตเิหตุท่ีเกิด
จากการใชถนน 
-เพ่ือบรรเทาความ
เดือดรอนของ
ประชาชนและผูใช
ถนนในการสัญจร 

โครงการกอสรางถนน 
คสล. ซอย 3 หมู 8 บานรั้ว-
ทุง ขนาดกวาง 3.00  ม. 
ยาว  97 ม. หนา 0.15  
ม.. หรือมีพ้ืนท่ีผวิจราจร
ไมนอยกวา  291  ตร.ม. 
ตามแบบแปลนแผนผังของ
เทศบาลตําบลบานแปน 

- 161,000 
 
 

- - - ถนน 1 
สาย 

-ปญหาความ
เดือดรอนของ
ประชาชน ในพ้ืนท่ี
ไดรับการแกไข
และ อุบัติท่ีเกิด
จากการใชเสนทาง
ลดลง 

กองชาง 

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

- เพ่ือลดอุบัติเหตุท่ี
เกิดจากการใชถนน 
- เพ่ือบรรเทาความ
เดือดรอนของ
ประชาชนและผูใช
ถนนในการสัญจร 

กอสรางถนน คสล. ซอย 4 
เช่ือมถนนประชารฐัพัฒโน 
หมู 8 บานรั้ว-ทุง ขนาด
กวาง 3.50 – 4.00 ม. ยาว  
113 ม. หนา 0.15  ม.หรือมี
พ้ืนท่ีผิวจราจรไมนอยกวา  
423..75 ตร.ม. ตามแบบ 
แปลนแผนผังของเทศบาล
ตําบลบานแปน 

- 239,000 
 

- - - ถนน 1 
สาย 

-ปญหาความ
เดือดรอนของ
ประชาชน ในพ้ืนท่ี
ไดรับการแกไข
และ อุบัติท่ีเกิด
จากการใชเสนทาง
ลดลง 

กองชาง 

25 โครงการกอสรางถนน คสล. 
บริเวณซอย 2 ถึงสวนนาย  
ยงยุทธ หมูท่ี 2  บานขวาง 

เพ่ือลดอุบัตเิหตุท่ีเกิด
จากการใชถนน 
-เพ่ือบรรเทาความ
เดือดรอนของ
ประชาชนและผูใช
ถนนในการสัญจร 

โครงการกอสรางถนน 
คสล. บริเวณซอย 2 – 
สวนนายยงยุทธ บาน
ขวางขนาดกวาง 3.50 ม. 
หนา 0.15  ม. ยาว 50 
ม. หรือมีพ้ืนท่ีไมนอยกวา 
175 ตร.ม.ตามแบบ
แปลนแผนผังของเทศบาล
ตําบลบานแปน 

- 97,000 
 

- - - ถนน  1 
สาย 

-ปญหาความ
เดือดรอนของ
ประชาชน ในพ้ืนท่ี
ไดรับการแกไข
และ อุบัติท่ีเกิด
จากการใชเสนทาง
ลดลง 

กองชาง 

 
 
 

๔๗ 
 



 

 
ท่ี 

 
โครงการ/กจิกรรม 

 
วัตถุประสงค 

เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลท่ีคาดวาจะ

ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

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

- เพ่ือลดอุบัติเหตุท่ี
เกิดจากการใชถนน 
- เพ่ือบรรเทาความ
เดือดรอนของ
ประชาชนและผูใช
ถนนในการสัญจร 

กอสรางถนนแอสฟลทติก 
คอนกรีต (แบบ Overlay) 
ซอยขางวัดบานแปน  
ขนาดกวาง 2.50  ม. ยาว  
98 ม. หนาโดยเฉลี่ย 0.05  ม. 
หรือมีพ้ืนท่ีผิวจราจรไม
นอยกวา  245  ตร.ม. ตาม
แบบแปลน แผนผังของ
เทศบาลตําบลบานแปน 

- 75,000 
 
 

- - - ถนน 1 
สาย 

-ปญหาความ
เดือดรอนของ
ประชาชน ในพ้ืนท่ี
ไดรับการแกไข
และ อุบัติท่ีเกิด
จากการใชเสนทาง
ลดลง 

กองชาง 

27 โครงการกอสรางถนนแอส
ฟลทติกคอนกรีต  (แบบ 
Overlay) สายหนาวัดบูชา - 
บานมวง  หมูท่ี 5 บานบูชา 

- เพ่ือลดอุบัติเหตุท่ี
เกิดจากการใชถนน 
- เพ่ือบรรเทาความ
เดือดรอนของ
ประชาชนและผูใช
ถนนในการสัญจร 

กอสรางถนนแอสฟลทติก 
คอนกรีต (แบบ Overlay) 
สายหนาวัดบูชา-บานมวง  
หมูท่ี 5 -ชวงท่ี 1 กวาง
เฉลี่ย 4.50 ม. ยาว 67  ม. 
หนาโดยเฉลี่ย 0.05 ม. 
ชวงท่ี 2 กวางเฉลี่ย 
4.00 ม. ยาว 208  ม. 
หนาโดยเฉลี่ย 0.05 ม. 
- ชวงท่ี 3 กวางเฉลี่ย 
5.00 ม. ยาว 105 ม. 
หนาโดยเฉลี่ย 0.05 ม. 
หรือมีพ้ืนท่ีผิวจราจรรวมไม
นอยกวา1,658.50 ตาม
แบบแปลนแผนผังของ
เทศบาล ตําบลบานแปน 

- 
 

500,000 
 

- - - ถนน 1 
สาย 

- ปญหาความ
เดือดรอนของ
ประชาชน ในพ้ืนท่ี
ไดรับการแกไข
และ อุบัติท่ีเกิด
จากการใชเสนทาง
ลดลง 

กองชาง 

 
 
 

๔๘ 
 



 
ท่ี 

 
โครงการ/กจิกรรม 

 
วัตถุประสงค 

เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลท่ีคาดวาจะ

ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

28 โครงการกอสรางถนนลูกรัง
พรอมบดอัด ภายในหมูบาน  
บานเสง 

-เพ่ือใหการคมนาคมมี                    
ความสะดวก รวดเร็ว 

-กอสรางถนนลูกรังขนาด
กวาง 4.0 ม. หนา 0.20 
ม. ยาวประมาณ 1,500 
ม. ตามแบบของเทศบาล 

- 
 

300,000 
 
 

- 
 
 

- 
 
 

- 1  สาย 
 
 
 

-การคมนาคมของ     
ประชาชนมีความ
สะดวกเพ่ิมข้ึน 

กองชาง 

29 โครงการกอสรางถนน
คอนกรีต ภายในหมูบาน 
บานมวง 

-เพ่ือใหการคมนาคมมี                    
ความสะดวก รวดเร็ว 

-กอสรางถนนคอนกรีต
กวาง 3 ม. ยาว 100 ม. 
หนา 0.15 ม. ตามแบบ
ของเทศบาล 

- 
 

180,000 
 
 
 

- 
 
 

- 
 
 

- 1  สาย 
 
 
 

-การคมนาคมของ     
ประชาชนมีความ
สะดวกเพ่ิมข้ึน 

กองชาง 

30 โครงการกอสราง/ปรับปรุง
ถนนลูกรัง ภายในหมูบาน 
บานมวง 

-เพ่ือใหการคมนาคมมี                    
ความสะดวก รวดเร็ว 

-กอสราง/ปรับปรุงถนน
โดยลงลูกรัง หนา 0.20 
ม. ยาวประมาณ 100 ม. 
ตามแบบของเทศบาล 

- 
 

200,000 
 
 

- 
 
 

- 
 
 

- 1  สาย 
 
 
 

-การคมนาคมของ     
ประชาชนมีความ
สะดวกเพ่ิมข้ึน 

กองชาง 

31 โครงการกอสรางถนน คสล.  
บอเกษตร-วัดหวยสา 
บานหนองหนาม 

-เพ่ือใหการคมนาคมมี                    
ความสะดวก รวดเร็ว 

-กอสรางถนน คสล.ขนาด
กวาง 4.0 ม. ยาว 
1,000 ม. หนา 0.15 ม. 
ตามแบบของเทศบาล 

- 2,400,000  
 

 

- - - 1  สาย 
 

 

-การคมนาคมของ     
ประชาชนมีความ
สะดวกเพ่ิมข้ึน 

กองชาง 

32 โครงการกอสรางถนนลูกรัง 
บานหนองหนาม-บานถํ้า  
 

-เพ่ือใหการคมนาคมมี                    
ความสะดวก รวดเร็ว 

-กอสรางถนนลูกรังขนาด
กวาง 4.0 ม. ยาว
ประมาณ 1,500 ม. หนา 
0.20 ม.ตามแบบเทศบาล 
 

- 350,000 
 

- - - 1  สาย 
 
 

 

-การคมนาคมของ     
ประชาชนมีความ
สะดวกเพ่ิมข้ึน 

กองชาง 

33 โครงการกอสรางถนน คสล.
ภายในหมูบาน บานขวาง 

-เพ่ือใหการคมนาคมมี                
ความสะดวก รวดเร็ว 

-กอสรางถนน คสล. 
ขนาดกวาง 4.00 ม. ยาว 
1,000 ม. หนา 0.15 ม  
ตามแบบของเทศบาล 
 

- 2,400,000  
 

 

- - - 1  สาย -การคมนาคมของ     
ประชาชนมีความ
สะดวกเพ่ิมข้ึน 

กองชาง 
 

 

 
 
 

๔๙ 
 



 

 
ท่ี 

 
โครงการ/กจิกรรม 

 
วัตถุประสงค 

เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลท่ีคาดวาจะ

ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

34 โครงการปรับปรุงผิวจราจร
แบบเสรมิผิวแอสฟลทติก 
คอนกรีต (Overlay)  ซอย
เทศบาลตาํบลบานแปน 42  

-เพ่ือลดอุบัติเหตุท่ีเกิด
จากการใชถนน 
-เพ่ือบรรเทาความ
เดือดรอนของ
ประชาชนและผูใช
ถนนในการสัญจร 

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

- 212,000 
 

- - - ถนน 1 
สาย 

-ปญหาความ
เดือดรอนของ
ประชาชน ในพ้ืนท่ี
ไดรับการแกไข
และ อุบัติท่ีเกิด
จากการใชเสนทาง
ลดลง 

กองชาง 

35 โครงการกอสรางถนนลูกรัง
บดอัดแนนรอบสนามกีฬา
บานแปน  

เพ่ือใหประชาชนใน
พ้ืนท่ีมีสถานท่ีจัด
กิจกรรมและออก
กําลังกาย 
 

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

- 60,000 
 

- - - ลูเดิน-ว่ิง     
สนามกีฬา 

1 แหง 

-ประชาชนในพ้ืนท่ี
มีสถานท่ีจัด
กิจกรรมและออก
กําลังกาย 

กองชาง 

 
 
 
 
 
 
 

๕๐ 
 



 
ท่ี 

 
โครงการ/กจิกรรม 

 
วัตถุประสงค 

เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลท่ีคาดวาจะ

ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

36 โครงการปรับปรุงผิวจราจร
แบบเสรมิผิวแอสฟลทติก 
คอนกรีต (Overlay) ซอย      
เจจิต (ชวงท่ี 2) บานบูชา 

-เพ่ือลดอุบัติเหตุท่ีเกิด
จากการใชถนน 
-เพ่ือบรรเทาความ
เดือดรอนของ
ประชาชนและผูใช
ถนนในการสัญจร 

ปรับปรุงผิวจราจรแบบ
เสรมิผิวแอสฟลทตกิ 
คอนกรีต (Overlay) ซอย   
เจจิต (ชวงท่ี 2) บานบูชา 
หมูท่ี 5  ต.บานแปน 
ขนาดกวาง 4.00 ม. หนา 
0.05 ม. ยาว 26 ม. หรือมี
พ้ืนท่ีผิวจราจร ไมนอย
กวา  104 ตร.ม. ตาม
แบบแปลนแผนผังของ
เทศบาลตาํบลบานแปน 

- 34,400 
 

- - - ถนน 1 
สาย 

-ปญหาความ
เดือดรอนของ
ประชาชน ในพ้ืนท่ี
ไดรับการแกไข
และอุบัติท่ีเกิดจาก
การใชเสนทาง
ลดลง 

กองชาง 

37 โครงการปรับปรุงผิวจราจร
แบบเสรมิผิวแอสฟลทติก 
คอนกรีต (Overlay) ซอย
หลังโรงงานสืบสวรรค  

-เพ่ือลดอุบัติเหตุท่ีเกิด
จากการใชถนน 
-เพ่ือบรรเทาความ
เดือดรอนของ
ประชาชนและผูใช
ถนนในการสัญจร 

ปรับปรุงผิวจราจรแบบ
เสรมิผิวแอสฟลทติก 
คอนกรีต (Overlay) ซอย
หลังโรงงานสบืสวรรค 
บานบูชา หมูท่ี 5 ต.บาน
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. หรือมีพ้ืนท่ีผิว
จราจร ไมนอยกวา  
๔๐๔.๕๐ ตร.ม. ตามแบบ
แปลนแผนผังของเทศบาล
ตําบลบานแปน 

- 124,600 
 

- - - ถนน 1 
สาย 

-ปญหาความ
เดือดรอนของ
ประชาชน ในพ้ืนท่ี
ไดรับการแกไข
และ อุบัติท่ีเกิด
จากการใชเสนทาง
ลดลง 

กองชาง 

 
 
 
 

๕๑ 
 



 

 
ท่ี 

 
โครงการ/กจิกรรม 

 
วัตถุประสงค 

เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลท่ีคาดวาจะ

ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

38 โครงการกอสรางถนน คสล.
ซอยนางบุญฤทธ์ิ   สุโรจน 
บานมวง 

-เพ่ือลดอุบัติเหตุท่ีเกิด
จากการใชถนน 
-เพ่ือบรรเทาความ
เดือดรอนของ
ประชาชนและผูใช
ถนนในการสัญจร 

กอสรางถนน คสล.ซอย
นางบุญฤทธ์ิ   สุโรจน  
บานมวงหมู 8 ต.บาน
แปน อ.เมอืง  ขนาดกวาง 
2.50 ม. หนา 0.15 ม. ยาว 
50 ม. หรือมีพ้ืนท่ีไมนอย
กวา 125 ตร.ม.ตามแบบ
แปลนแผนผังของเทศบาล
ตําบลบานแปน 

- 65,000   
 

- - - ถนน 1 
สาย 

-ปญหาความ
เดือดรอนของ
ประชาชน ในพ้ืนท่ี
ไดรับการแกไข
และอุบัติท่ีเกิดจาก
การใชเสนทาง
ลดลง 

กองชาง 

39 โครงการกอสรางถนน คสล.
ซอยบานนายสมจิตร            
กิติกาศ บานมวง 

-เพ่ือลดอุบัติเหตุท่ีเกิด
จากการใชถนน 
-เพ่ือบรรเทาความ
เดือดรอนของ
ประชาชนและผูใช
ถนนในการสัญจร 

กอสรางถนน คสล.ซอย
บานนายสมจิตร   กิติกาศ 
บานมวง หมู 8 ต.บานแปน    
ขนาดกวาง 2.50 ม. หนา 
0.15 ม. ยาว 36 ม. หรือมี
พ้ืนท่ีไมนอยกวา 90 ตร.ม.  
ตามแบบแปลนแผนผังของ
เทศบาล ตําบลบานแปน 

- 46,000  
 

- - - ถนน 1 
สาย 

-ปญหาความ
เดือดรอนของ
ประชาชน ในพ้ืนท่ี
ไดรับการแกไข
และ อุบัติท่ีเกิด
จากการใชเสนทาง
ลดลง 

กองชาง 

40 โครงการปรับปรุงผิวจราจร
แบบเสรมิผิวแอสฟลทติกคอ
นกรีต (Overlay) สายบาน
มวง-บานปง 

-เพ่ือลดอุบัติเหตุท่ีเกิด
จากการใชถนน 
-เพ่ือบรรเทาความ
เดือดรอนของ
ประชาชนและผูใช
ถนนในการสัญจร 

ปรับปรุงผิวจราจรแบบ
เสรมิผวิแอสฟลทติกคอ
นกรีต (Overlay) สาย
บานมวง-บานปง หมู 8 
บานมวง  ต.บานแปน ขนาด
กวาง 4.00 ม. หนา 0.05 
ม. ยาว 71 ม. หรือมีพ้ืนท่ี
ไมนอยกวา 284 ตร.ม.  ตาม
แบบแปลนแผนผังของ
เทศบาลตาํบลบานแปน 

- 142,000  
 

- - - ถนน 1 
สาย 

-ปญหาความ
เดือดรอนของ
ประชาชน ในพ้ืนท่ี
ไดรับการแกไข
และ อุบัติท่ีเกิด
จากการใชเสนทาง
ลดลง 

กองชาง 

 

๕๒ 
 



 

 
ท่ี 

 
โครงการ/กจิกรรม 

 
วัตถุประสงค 

เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลท่ีคาดวาจะ

ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

41 โครงการปรับปรุงผิวจราจร
แบบเสริมผวิพาราแอสฟลทติก 
คอนกรตี (Overlay)        
ซอย 11  บานบอโจง 

-เพ่ือลดอุบัติเหตุท่ีเกิด
จากการใชถนน 
-เพ่ือบรรเทาความ
เดือดรอนของ
ประชาชนและผูใช
ถนนในการสัญจร 

ปรับปรุงผิวจราจรแบบ
เสรมิผิวพาราแอสฟลทติก
คอน กรตี (Overlay) ซอย 
11 บานบอโจง  หมู 1 ต.
หนองหนาม  อ.เมือง 
ขนาดกวาง 3.50 ม. หนา 
0.05 ม. ยาว 87 ม. หรือ
มีพ้ืนท่ีไมนอยกวา304.5 
ตร.ม.ตามแบบแปลน
แผนผังของเทศบาลตําบล 
บานแปน 

- 146,000 
 
  
  

- - - ถนน 1 
สาย 

-ปญหาความ
เดือดรอนของ
ประชาชน ในพ้ืนท่ี
ไดรับการแกไข
และ อุบัติท่ีเกิด
จากการใชเสนทาง
ลดลง 

กองชาง 

42 โครงการปรับปรุงผิวจราจร
แบบเสริมผิวพาราแอสฟลทติก 
คอนกรีต (Overlay) ซอย 3 
บานบอโจง 

-เพ่ือลดอุบัติเหตุท่ีเกิด
จากการใชถนน 
-เพ่ือบรรเทาความ
เดือดรอนของ
ประชาชนและผูใช
ถนนในการสัญจร 

ปรับปรุงผิวจราจรแบบ
เสรมิผิวพาราแอสฟลทติก 
คอนกรตี (Overlay) ซอย 3 
บานบอโจง หมู 1 ต.หนอง
หนาม  อ.เมือง  ขนาด
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. หรือมีพ้ืนท่ี ผิว
จราจรไมนอยกวา 535 
ตร.ม. ตามแบบแปลน
แผนผังของเทศบาลตําบล
บานแปน 

- 254,000 
 
   

- - - ถนน 1 
สาย 

-ปญหาความ
เดือดรอนของ
ประชาชน ในพ้ืนท่ี
ไดรับการแกไข
และ อุบัติท่ีเกิด
จากการใชเสนทาง
ลดลง 

กองชาง 

 
 
 

๕๓ 
 



 
ท่ี 

 
โครงการ/กจิกรรม 

 
วัตถุประสงค 

เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลท่ีคาดวาจะ

ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

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

-เพ่ือลดอุบัติเหตุท่ีเกิด
จากการใชถนน 
-เพ่ือบรรเทาความ
เดือดรอนของ
ประชาชนและผูใช
ถนนในการสัญจร 

กอสรางถนน คสล. สาย
รองอุย-บานขวาง (ชวงท่ี 
4) หมู 2 บานขวาง  ต.
หนองหนาม ขนาดกวาง 
4.00ม. หนา 0.15 ม. 
ยาว 127 ม.หรือมีพ้ืนท่ี 
ผิวจราจรไมนอยกวา 
508  ตร.ม. ตามแบบ
แปลนแผนผังของเทศบาล
ตําบลบานแปน 

- 256,000  
 
 
  

- - - ถนน 1 
สาย 

-ปญหาความ
เดือดรอนของ
ประชาชน ในพ้ืนท่ี
ไดรับการแกไข
และ อุบัติท่ีเกิด
จากการใชเสนทาง
ลดลง 

กองชาง 

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

-เพ่ือลดอุบัติเหตุท่ีเกิด
จากการใชถนน 
-เพ่ือบรรเทาความ
เดือดรอนของ
ประชาชนและผูใช
ถนนในการสัญจร 

กอสรางถนน คสล. ซอย 
5 เช่ือมซอย 6 หมูท่ี 8 
บานรั้ว-ทุง  ต.หนอง
หนาม ขนาดกวาง 3.00 ม. 
หนา 0.15 ม. ยาว 64 
ม. หรือมีพ้ืนท่ีผิวจราจรไม
นอยกวา 192 ตร.ม.ตาม 
แบบแปลนแผนผังของ 
เทศบาล ตําบลบานแปน 

- 95,000 
 
 

- - - ถนน 1 
สาย 

-ปญหาความ
เดือดรอนของ
ประชาชน ในพ้ืนท่ี
ไดรับการแกไข
และ อุบัติท่ีเกิด
จากการใชเสนทาง
ลดลง 

กองชาง 

45 โครงการกอสรางถนน คสล. 
ซอย 2 บานหนองเตา 

-เพ่ือลดอุบัติเหตุท่ีเกิด
จากการใชถนน 
-เพ่ือบรรเทาความ
เดือดรอนของ
ประชาชนและผูใช
ถนนในการสัญจร 

กอสรางถนน คสล. ซอย 
2 หมูท่ี 3    บานหนองเตา        
ต.บานแปน ขนาดกวาง 
5.00 ม. หนา 0.๑5 ม. 
ยาว 1๐๐ ม. หรือมีพ้ืนท่ีผวิ
จราจร ไมนอยกวา ๕๐๐ ตร.
ม. ตามแบบแปลนแผนผัง
ของเทศบาลตาํบลบานแปน 

- 2๗๙,000 
 
   

- - - ถนน 1 
สาย 

-ปญหาความ
เดือดรอนของ
ประชาชน ในพ้ืนท่ี
ไดรับการแกไข
และ อุบัติท่ีเกิด
จากการใชเสนทาง
ลดลง 

กองชาง 

 
 

๕๔ 
 



 
ท่ี 

 
โครงการ/กจิกรรม 

 
วัตถุประสงค 

เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลท่ีคาดวาจะ

ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

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

-เพ่ือลดอุบัติเหตุท่ีเกิด
จากการใชถนน 
-เพ่ือบรรเทาความ
เดือดรอนของ
ประชาชนและผูใช
ถนนในการสัญจร 

ปรับปรุงผิวจราจรแบบ
เสรมิผิวแอสฟลทติกคอ
นกรีต (Overlay) ซอย 1 
(บานลอง) บานหนองเตา 
หมูท่ี 3 ต.บานแปน ขนาด
กวาง 3.50 ม. หนา 
0.05 ม. ยาว 125 ม.
หรือมีพ้ืนท่ีผิวจราจรไม
นอยกวา 437.5 ตร.ม. 
ตามแบบแปลนแผนผังของ
เทศบาลตาํบลบานแปน 

- 132,000 
 
 

- -  ถนน 1 
สาย 

-ปญหาความ
เดือดรอนของ
ประชาชน ในพ้ืนท่ี
ไดรับการแกไข
และ อุบัติท่ีเกิด
จากการใชเสนทาง
ลดลง 

กองชาง 

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

-เพ่ือลดอุบัติเหตุท่ีเกิด
จากการใชถนน 
-เพ่ือบรรเทาความ
เดือดรอนของ
ประชาชนและผูใช
ถนนในการสัญจร 

ปรับปรุงผิวจราจรแบบ
เสรมิผิวแอสฟลทติก 
คอนกรีต (Overlay) ซอย
บานผูชวยสม-สุพจน
ซาลาเปา หมูท่ี 7 บานเสง    
ต.บานแปน ขนาดกวาง 
3.50 ม. หนา 0.05 ม. 
ยาว 206 ม. หรือมีพ้ืนท่ี
ผิวจราจรไมนอยกวา 721 
ตร.ม. ตามแบบแปลน
แผนผังของเทศบาลตําบล    
บานแปน 

- 219,000  
 
 

- - - ถนน 1 
สาย 

-ปญหาความ
เดือดรอนของ
ประชาชน ในพ้ืนท่ี
ไดรับการแกไข
และ อุบัติท่ีเกิด
จากการใชเสนทาง
ลดลง 

กองชาง 

 
 
 
 
 
 

๕๕ 
 



 
ท่ี 

 
โครงการ/กจิกรรม 

 
วัตถุประสงค 

เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลท่ีคาดวาจะ

ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

48 โครงการปรับปรุงผิวจราจร
แบบเสรมิผิวแอสฟลทติก 
คอนกรีต (Overlay) ถนน
สายประฃารัฐพัฒโน หมูท่ี 2 
ต.หนองหนาม 

-เพ่ือลดอุบัติเหตุท่ีเกิด
จากการใชถนน 
-เพ่ือบรรเทาความ
เดือดรอนของ
ประชาชนและผูใช
ถนนในการสัญจร 

ปรับปรุงผิวจราจรแบบ
เสรมิผิวแอสฟลทติกคอน 
กรีต (Overlay) ถนนสาย 
ประฃารัฐพัฒโน หมูท่ี 2 ต.
หนองหนาม – ชวงท่ี 1 
ขนาดกวาง 5.00 ม. หนา 
0.05 ม. ยาว 619 ม. 
หรือมีพ้ืนท่ี ผิวจราจรไม
นอยกวา 3,095 ตร.ม.  
- ชวงท่ี 2 ขยายไหลทาง 
กวางขางละ 0.50 ม. ท้ัง
สองขาง หนา 0.05 ม.
ยาว 240 ม. หรือมีพ้ืนท่ีผิว
จราจรไมนอยกวา 240 ตร.ม.  
ตามแบบแปลนแผนผังของ
เทศบาลตาํบลบานแปน 

- 1,042,000 
 
  

- -  ถนน 1 
สาย 

-ปญหาความ
เดือดรอนของ
ประชาชน ในพ้ีนท่ี
ไดรับการแกไข
และ อุบัติท่ีเกิด
จากการใชเสนทาง
ลดลง 

กองชาง 

49 โครงการปรับปรุงผิวจราจร
แบบเสรมิผิวแอสฟลทติกคอ
นกรีต (Overlay) ซอยขางวัด
บานแปน  

-เพ่ือลดอุบัติเหตุท่ีเกิด
จากการใชถนน 
-เพ่ือบรรเทาความ
เดือดรอนของ
ประชาชนและผูใช
ถนนในการสัญจร 

ปรับปรุงผิวจราจรแบบ
เสรมิผิวแอสฟลทติกคอน 
กรีต (Overlay) ซอยขาง
วัดบานแปน  หมูท่ี 6 บาน
แปน  ขนาดกวาง 3.00 ม. 
ยาวรวมมนอยกวา 144 
ม. หนา 0.05 ม. หรือมีพ้ืนท่ี
ผิวจราจร ไมนอยกวา 432 
ตร.ม. ตามแบบแปลนแผน 
ผังของเทศบาลตําบลบาน
แปน 

- 149,000 
 
   

- - - ถนน 1 
สาย 

-ปญหาความ
เดือดรอนของ
ประชาชน ในพ้ืนท่ี
ไดรับการแกไข
และ อุบัติท่ีเกิด
จากการใชเสนทาง
ลดลง 

กองชาง 

๕๖ 
 



 

 
ท่ี 

 
โครงการ/กจิกรรม 

 
วัตถุประสงค 

เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลท่ีคาดวาจะ

ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

๕๐ โครงการกอสรางถนนลูกรัง
บดอัดแนน ซอยจันยาพร  
บานแปน 

-เพ่ือลดอุบัติเหตุท่ีเกิด
จากการใชถนน 
-เพ่ือบรรเทาความ
เดือดรอนของ
ประชาชนและผูใช
ถนนในการสัญจร 

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

- 41,200 
 
   

- - - ถนน 1 
สาย 

-ปญหาความ
เดือดรอนของ
ประชาชน ในพ้ืนท่ี
ไดรับการแกไข
และ อุบัติท่ีเกิด
จากการใชเสนทาง
ลดลง 

อบจ./ 
ทต.บาน
แปน/ 

หนวยงาน
อ่ืน 

๕๑ โครงการกอสรางถนนแอส
ฟลทติก คอนกรีตแบบ 
(Overlay) ซอยหลังโรงเรียน
บานหนองหนามเช่ือม       
ซอย 3   

-เพ่ือลดอุบัติเหตุท่ีเกิด
จากการใชถนน 
-เพ่ือบรรเทาความ
เดือดรอนของ
ประชาชนและผูใช
ถนนในการสัญจร 

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

- - 223,000 
 
 
   

- - ถนน 1 
สาย 

-ปญหาความเดือด 
รอนของประชาชน 
ในพ้ืนท่ีไดรับการ
แกไขและอุบัติท่ี
เกิดจากการใช
เสนทางลดลง 

อบจ./ 
ทต.บาน
แปน/ 

หนวยงาน
อ่ืน 

5๒ โครงการกอสรางถนนแอส
ฟลทติก แบบ (Overlay) 
ซอยสวนนก บานบูชา 

-เพ่ือลดอุบัติเหตุท่ีเกิด
จากการใชถนน 
-เพ่ือบรรเทาความ
เดือดรอนของ
ประชาชนและผูใช
ถนนในการสัญจร 

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

- - 214,000 
 
 
 

-  ถนน 1 
สาย 

-ปญหาความ
เดือดรอนของ
ประชาชน ในพ้ืนท่ี
ไดรับการแกไข
และ อุบัติท่ีเกิด
จากการใชเสนทาง
ลดลง 

กองชาง 

 
 

๕๗ 
 



 
ท่ี 

 
โครงการ/กจิกรรม 

 
วัตถุประสงค 

เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลท่ีคาดวาจะ

ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

๕๓ โครงการกอสรางถนน คสล.
ซอยบานนองนี (ซอยแสวง) 
บานหนองเตา 

-เพ่ือใหการคมนาคมมี                  
ความสะดวก รวดเร็ว 

 - กอสรางถนน คสล.ซอย
บานนองนี (ซอยแสวง) 
หมูท่ี 3 บานหนองเตา  
ขนาดกวาง 4.00  ม. 
ยาว 75 ม. พรอมไหล
ทางตามแบบของเทศบาล 

- - - 165,000 
 
 

- 1  สาย -การคมนาคมของ     
ประชาชนมีความ
สะดวกเพ่ิมข้ึน  

 

กองชาง 
 
 
 

๕๔ โครงการกอสรางถนนลูกรัง 
ซอยบอเกษตรใหม-จรรยาพร 
บานแปน 
 

-เพ่ือใหการคมนาคมมี                  
ความสะดวก รวดเร็ว
และลดการเกิด
อุบัติเหต ุ

-กอสรางถนนลูกรัง ซอย
บอเกษตรใหม-จรรยาพร 
หมูท่ี 6 บานแปน  ขนาด
กวาง 4.00 ม. ยาว 200 
ม. ตามแบบของเทศบาล 

- - - 280,000 
 

 

- 1  สาย -การคมนาคมของ     
ประชาชนมีความ
สะดวกเพ่ิมข้ึน  

 

กองชาง 
 
 
 

55 โครงการปรับปรุงผิวจราจร
แบบเสรมิผิวแอสฟลทติก  
คอนกรีต (Overlay) ซอย
ผูชวยสม – สุพจนซาลาเปา  
บานเสง 

-เพ่ือใหการคมนาคมมี                  
ความสะดวก รวดเร็ว
และลดการเกิด
อุบัติเหต ุ

-ปรับปรุงผิวจราจรแบบ
เสรมิผิวแอสฟลทติก 
คอนกรีต (Overlay) ซอย
ผูชวยสม–สุพจนซาลาเปา 
หมูท่ี 7 บานเสง ขนาด
กวาง 3.50 ม. ยาว 232 
ม. ตามแบบของเทศบาล 

- - - 300,000 
 
 

- 1  สาย -การคมนาคมของ     
ประชาชนมีความ
สะดวกเพ่ิมข้ึน  

 

กองชาง 
 
 
 

56 โครงการกอสรางถนน คสล.
ซอยทวีโชค  บานเสง 

-เพ่ือใหการคมนาคมมี                  
ความสะดวก รวดเร็ว
และลดการเกิด
อุบัติเหต ุ

-กอสรางถนน คสล.ซอย
ทวีโชค  หมูท่ี 7 บานเสง 
ขนาดกวาง 4.00 ม. ยาว 
142 ม. ตามแบบของ
เทศบาล 

- - - 320,000 
 
 

- 1  สาย -การคมนาคมของ     
ประชาชนมีความ
สะดวกเพ่ิมข้ึน  

 

กองชาง 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

๕๘ 
 



 
ท่ี 

 
โครงการ/กจิกรรม 

 
วัตถุประสงค 

เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลท่ีคาดวาจะ

ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด  

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

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

-เพ่ือใหการคมนาคมมี                  
ความสะดวก รวดเร็ว
และลดการเกิด
อุบัติเหต ุ

-ปรับปรุงผิวจราจรแบบ
เสรมิผิวแอสฟลทติก  
คอนกรีต (Overlay)  
ซอย 26/1 หมูท่ี 7    
บานเสง ขนาดกวาง 
4.00ม. ยาว  253 ม. 
ตามแบบของเทศบาล 

- - - 560,000 
 
 

- 1  สาย -การคมนาคมของ     
ประชาชนมีความ
สะดวกเพ่ิมข้ึน  

 

กองชาง 
 
 
 

58 โครงการกอสรางถนน คสล.
พรอมวางทอลอดเหลี่ยม 
บริเวณสายเลียบเหมืองแปน-
บวกขุด บานมวง 

-เพ่ือใหการคมนาคมมี                  
ความสะดวก รวดเร็ว
ลดการเกิดอุบัตเิหต ุ 

-เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
การระบายนํ้า ลด
การทวมขัง 

-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 บรเิวณสาย
เลียบเหมืองแปน-บวกขุด 
หมูท่ี 8  บานมวง ตาม
แบบของเทศบาล 

- - - ๙๐๐,๐๐๐ 
 
 

- 1  สาย -การคมนาคมของ     
ประชาชนมีความ
สะดวกเพ่ิมข้ึน  

 

กองชาง 
 
 
 

59 โครงการกอสรางถนนลูกรัง 
บริเวณสวนนายถนอม     
ยอดทอง บานมวง 

-เพ่ือใหการคมนาคมมี                  
ความสะดวก รวดเร็ว
และลดการเกิด
อุบัติเหต ุ

-กอสรางถนนลูกรัง บรเิวณ
สวนนายถนอม  ยอดทอง 
หมูท่ี 8  บานมวง พรอม
วางทอ คสล. ขนาด ๖๐ 
ม. ยาว 100 ม.  ตาม
แบบของเทศบาล 

- - - ๓๐๐,๐๐๐ 
 
 

- 1  สาย -การคมนาคมของ     
ประชาชนมีความ
สะดวกเพ่ิมข้ึน  

 

กองชาง 
 
 
 

60 โครงการปรับปรุงผิวจราจร  
ซอย 3 บานบอโจง 

-เพ่ือใหการคมนาคมมี                  
ความสะดวก รวดเร็ว
และลดการเกิด
อุบัติเหต ุ

-ปรับปรุงผิวจราจร บริเวณ
ซอย 3  หมูท่ี 1  บานบอ
โจง  ขนาดกวาง ๓.๐๐-
๔.๐๐ ม. ยาว ๔๐๐ ม. 
ตามแบบของเทศบาล 

- - - ๔๙๐,๐๐๐ 
 

 

- 1  สาย -การคมนาคมของ     
ประชาชนมีความ
สะดวกเพ่ิมข้ึน  

 

กองชาง 
 
 
 

๕๙ 
 



 

 
ท่ี 

 
โครงการ/กจิกรรม 

 
วัตถุประสงค 

เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลท่ีคาดวาจะ

ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด  

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

6๑ โครงการปรับปรุงผิวจาจร
แอสฟลทติก ซอย 2-3     
บานถํ้า 

-เพ่ือใหการคมนาคมมี                  
ความสะดวก รวดเร็ว
และลดการเกิด
อุบัติเหต ุ

-ปรับปรุงผิวจาจรแอสฟลท
ติก ซอย 2-3 บานถํ้า หมู
ท่ี 3  บานหนองหนาม  
ขนาดกวาง ๓.๐๐ ม. ยาว 
๒๐๐ ม.ตามแบบของ
เทศบาล 

- - - ๕๐๐,๐๐๐ 
 

- 
 

1  สาย -การคมนาคมของ
ประชาชนมีความ
สะดวกเพ่ิมข้ึน  

 

กองชาง 
 

6๒ โครงการกอสรางถนน คสล.
ซอยวัดหวยสา บานหนอง
หนามใต 
 
 

-เพ่ือใหการคมนาคมมี                  
ความสะดวก รวดเร็ว
และลดการเกิด
อุบัติเหต ุ

-กอสรางถนน คสล.ซอยวัด
หวยสา บานหนองหนาม
ใต หมูท่ี 3  บานหนอง
หนาม  ขนาดกวาง๓.๐๐ 
ม. ยาว ๔๐๐ ม. ตามแบบ
ของเทศบาล 

- - - ๕๐๐,๐๐๐ 
 

- 
 

1  สาย -การคมนาคมของ
ประชาชนมีความ
สะดวกเพ่ิมข้ึน  

 

กองชาง 
 

๖๓ โครงการปรับปรุงผิวจราจร 
ซอยสันทรายพัฒนา  บาน
บูชา 

-เพ่ือใหการคมนาคมมี                  
ความสะดวก รวดเร็ว 

-ปรับปรุงผิวจราจร ซอย
สันทรายพัฒนา  หมูท่ี 5 
บานบูชา ขนาดกวาง.
3.00 ม. ยาว 250 ม. 
ตามแบบแปลนแผนผัง
ของเทศบาล 

- - - - 420,000 
 

 

1  สาย -การคมนาคมของ     
ประชาชนมีความ
สะดวกเพ่ิมข้ึน  

 

กองชาง 
 
 
 

64 โครงการปรับปรุงผิวจราจร 
ถนนภายในหมูบาน         
บานแปน 

-เพ่ือใหการคมนาคมมี                  
ความสะดวก รวดเร็ว
และลดการเกิด
อุบัติเหต ุ

-ปรับปรุงผิวจาจรซอยหลัง
โบสถ/ซอยสนามกีฬา/ซอย
หลังโรงเรียนบานแปน 
(เดิม)/ซอยหลังตลาดเชา
บานแปนและถนนสาย
บานแปน-เหมืองจี้  หมูท่ี 
6 บานแปน  ตามแบบ
ของเทศบาล 

- - - - 500,000 
 

1  สาย -การคมนาคมของ
ประชาชน มี
ความสะดวก
ปลอดภัย 

 

กองชาง 
 
 
 

 

๖๐ 
 



 
ท่ี 

 
โครงการ/กจิกรรม 

 
วัตถุประสงค 

เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลท่ีคาดวาจะ

ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

65 โครงการกอสรางถนน คสล.
สายบานนายทวี-บานนาย   
บุญรักษ  บานมวง 

-เพ่ือใหการคมนาคมมี                  
ความสะดวก รวดเร็ว
และลดการเกิด
อุบัติเหต ุ

-กอสรางถนน คสล. สาย
บานนายทวี-บานนายบุญ
รักษ  หมูท่ี 8  บานมวง 
ขนาดกวาง ๓.๐๐.ม. ยาว 
๒๖๐ ม. ตามแบบของ
เทศบาล 

- - - - ๔๕๐,๐๐๐ 
 

 

1  สาย -การคมนาคม
ของประชาชน 
มีความสะดวก
ปลอดภัย 

 

กองชาง 
 
 
 

66 โครงการกอสรางถนน คสล. 
สายสันกอเก็ต บานบอโจง 

-เพ่ือใหการคมนาคมมี                  
ความสะดวก รวดเร็ว
และลดการเกิด
อุบัติเหต ุ

-กอสรางถนน คสล. สาย     
สันกอเก็ต หมูท่ี 1 บาน
บอโจง ขนาดกวาง ๓.๐๐ ม. 
หนา ๐.๑๕ ม.ยาว ๑,๐๐๐ ม. 
ตามแบบของเทศบาล 

- - - - ๑,๖๕๐,๐๐๐ 
 

 

1  สาย -การคมนาคม
ของประชาชน 
มีความสะดวก
ปลอดภัย 

 

กองชาง 
 
 
 

67 โครงการขยายถนนบริเวณ
ปากทางเขาบานขวาง-บาน
นางสาวนงเยาว  บานบอโจง 

-เพ่ือใหการคมนาคมมี                  
ความสะดวก รวดเร็ว
และลดการเกิด
อุบัติเหต ุ

-ขยายถนนบริเวณปาก
ทางเขาบานขวาง-บาน
นางสาวนงเยาว หมูท่ี 1  
บานบอโจง  ขนาดกวาง
ขางละ  ๑.๐๐  ม. ยาว 
๓๐๐ ม. ตามแบบของ
เทศบาล 

- - - - ๓๐๐,๐๐๐ 
 

 

1  สาย -การคมนาคม
ของประชาชน 
มีความสะดวก
ปลอดภัย 

 

กองชาง 
 

68 โครงการปรับปรุงผิวจราจร
แบบเสรมิผิวแอสฟลทติก 
คอนกรีต (Overlay) ถนน
สายหลัก  บานบอโจง 

-เพ่ือใหการคมนาคมมี                  
ความสะดวก รวดเร็ว
และลดการเกิด
อุบัติเหต ุ

-ปรับปรุงผิวจราจรแบบ
เสรมิผิวแอสฟลทติกคอน 
กรีต(Overlay) ถนนสาย 
หลักบานบอโจง หมูท่ี 1  
บานบอโจง ขนาดกวาง 
๓.๐๐-๔.๐๐  ม. หนา 
๐.๐๕ ม. ยาว  ๑,๐๐๐ ม. 
ตามแบบของเทศบาล 

- - - - ๕๐๐,๐๐๐ 
 

 

1  สาย -การคมนาคม
ของ     
ประชาชนมี
ความสะดวก
เพ่ิมข้ึน  

 

กองชาง 
 

 

๖๑ 
 



 
ท่ี 

 
โครงการ/กจิกรรม 

 
วัตถุประสงค 

เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลท่ีคาดวาจะ

ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

69 โครงการกอสรางถนน คสล.
ซอยขางสนามกีฬาเทศบาล
ตําบลบานแปน 

-เพ่ือใหการคมนาคมมี                  
ความสะดวก รวดเร็ว
และลดการเกิด
อุบัติเหต ุ

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

 

- - - - ๔๔๐,๐๐๐ 
 

 

1  สาย -การคมนาคมของ
ประชาชนมีความ
สะดวกเพ่ิมข้ึน  

 

กองชาง 
 

70 โครงการกอสรางถนน คสล.
บานรองอุย 

-เพ่ือใหการคมนาคมมี                  
ความสะดวก รวดเร็ว
และลดการเกิด
อุบัติเหต ุ

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

 

- - - - ๓๓๐,๐๐๐ 
 

 

1  สาย -การคมนาคมของ
ประชาชนมีความ
สะดวกเพ่ิมข้ึน  

 

กองชาง 
 

71 โครงการปรับปรุงผิวจราจร 
ซอย 5 บานรั้ว-ทุง 

-เพ่ือใหการคมนาคมมี                  
ความสะดวก รวดเร็ว
และลดการเกิด
อุบัติเหต ุ

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

 

- - - - ๔๒๐,๐๐๐ 
 

 

1  สาย -การคมนาคมของ
ประชาชนมีความ
สะดวกเพ่ิมข้ึน  

 

กองชาง 
 

72 โครงการขยายผิวจราจร ซอย
หลังวัด-ถนนประชารัฐพัฒโน 
บานรั้ว-ทุง 

-เพ่ือใหการคมนาคมมี                  
ความสะดวก รวดเร็ว
และลดการเกิด
อุบัติเหต ุ

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

 

- - - - ๔๒๐,๐๐๐ 
 

 

1  สาย -การคมนาคมของ
ประชาชนมีความ
สะดวกเพ่ิมข้ึน  

 

กองชาง 
 

 
 
 

๖๒ 
 



 
ท่ี 

 
โครงการ/กจิกรรม 

 
วัตถุประสงค 

เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลท่ีคาดวาจะ

ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด  

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

 
 
 

73 

การสรางปรับปรุงระบบ
ระบายนํ้า 

 
โครงการกอสรางรางระบาย
นํ้าภายในหมูบานหนองเตา 

 
 
 
-เพ่ือไมใหเกิดนํ้าทวม
ขัง  ในฤดูฝนและ
เพ่ือใหการระบายนํ้า
มีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน 

  
 
 
-กอสรางรางระบายนํ้า
ขนาดกวาง 0.50 ม. ลึก 
0.3-0.50 ม. ยาว 50 ม. 
ตามแบบของเทศบาล 
 

 
 
 

100,000 
 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

 
 
 

1  แหง 

 
 
 
-การระบายนํ้าม ี
 ประสิทธิภาพ
เพ่ิมข้ึน 

 
 
 

กองชาง 

74 โครงการวางทอระบายนํ้า
ภายในหมูบานมวง 

-เพ่ือไมใหเกิดนํ้าทวม
ขัง  ในฤดูฝนและ
เพ่ือใหการระบายนํ้า
มีประสิทธิภาพ
เพ่ิมข้ึน 

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

400,000 
 

- - - - 1  แหง -การระบายนํ้าม ี
 ประสิทธิภาพ
เพ่ิมข้ึน 

กองชาง 

75 โครงการวางทอ คสล.หรือ
กอสรางระบายนํ้า ภายใน
หมูบาน  บานบอโจง 

-เพ่ือใหการระบายนํ้า
มีประสิทธิภาพ
เพ่ิมข้ึน 

-วางทอ คสล. ขนาด Ø 
0.80 ม. ความยาว 180 
ม. พรอมบอพักจํานวน 
18 บอ หรือกอสรางราง
ระบายนํ้าขนาดกวาง 
0.50 ม. ลึก 0.30-
0.50 ม. ยาว 350 ม. 
ตามแบบของเทศบาล 
 

700,000 
 

- - - - 1  แหง -การระบายนํ้าม ี
 ประสิทธิภาพ
เพ่ิมข้ึน 

กองชาง 

76 โครงการกอสรางรางระบาย
นํ้าภายในหมูบานหนอง
หนาม  จากโรงหนังสือพิมพ-
หนาวัดหนองหนาม 

-เพ่ือไมใหเกิดนํ้าทวม
ขัง  ในฤดูฝนและ
เพ่ือใหการระบายนํ้ามี
ประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน 

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

625,000 
 

- - - - 1  แหง -การระบายนํ้าม ี
 ประสิทธิภาพ
เพ่ิมข้ึน 

กองชาง 

 
 

๖๓ 
 



 
ท่ี 

 
โครงการ/กจิกรรม 

 
วัตถุประสงค 

เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลท่ีคาดวาจะ

ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

77 โครงการวางทอระบายนํ้า
ภายในหมู บานหนองเตา 

-เพ่ือไมใหเกิดนํ้าทวม
ขัง  ในฤดูฝนและ
เพ่ือใหการระบายนํ้า
มีประสิทธิภาพ
เพ่ิมข้ึน 

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

300,000 
 

- - - - 1  แหง -การระบายนํ้าม ี
 ประสิทธิภาพ
เพ่ิมข้ึน 

กองชาง 

78 โครงการวางทอระบายนํ้า
ภายในหมู บานรั้ว-ทุง 

-เพ่ือไมใหเกิดนํ้าทวม
ขังในฤดูฝนและเพ่ือ 
ใหการระบายนํ้ามี
ประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน 

 -วางทอ คสล.ขนาด Ø 
0.80 ม. พรอมบอพัก 
จํานวน 15 บอ ความยาว 
150 ม. ตามแบบเทศบาล 
 

450,000 
 

- - - - 1  แหง -การระบายนํ้าม ี
 ประสิทธิภาพ
เพ่ิมข้ึน 

กองชาง 

79 โครงการวางทอระบายนํ้า 
คสล. (มอก.ช้ัน 3) ลาํเหมือง 
ขางบานนายสําราญ   นันทะ
ปาลียอง  บานมวง  หมูท่ี 8  

- เพ่ือใหการระบายนํ้า
มีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน  
และนํ้าทวมขังลดลง 

วางทอระบายนํ้า คสล. 
(มอก.ช้ัน 3) ลําเหมือง 
ขางบานนายสําราญ     
นันทะปาลียอง  บานมวง  
หมูท่ี 8 ต. บานแปน  อ.
เมือง จ.ลําพูน  ทอคสล. 
(มอก.ช้ัน 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
เทศบาลตาํบลบานแปน 
 

410,000 
 

- - - - - การ
ระบายนํ้า
มีประสิทธิ 
ภาพมากข้ึน  
- การทวม
ขังของนํ้า
ลดลงรอย
ละ 80 

นํ้าทวมขังลดลง
สามารถระบาย
นํ้าไดรวดเร็วข้ึน   

กองชาง 

 
 
 
 
 

๖๔ 
 



 
ท่ี 

 
โครงการ/กจิกรรม 

 
วัตถุประสงค 

 

เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลท่ีคาดวาจะ

ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

80 โครงการกอสรางรางระบาย
นํ้าคอนกรีตเสรมิเหล็ก 
บริเวณหนาบานนางอนัญญา  
หมื่นสิทธิโรจน และบริเวณ
ซอย 1 หมู 8  บานมวง 
 
 
 

เพ่ือใหการระบายนํ้ามี
ประสิทธภาพ และลด
ปญหานํ้าทวมขัง
ในชวงฤดูฝนและฤดู
นํ้าหลาก 

กอสรางรางระบายนํ้า
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บริเวณหนาบานนาง
อนัญญา  หมื่นสิทธิโรจน 
และบรเิวณซอย 1 บาน
มวง ขนาดปากรางกวาง
ไมนอยกวา 0.30 ม. ยาว
รวมไมนอยกวา  203 ม. 
ลึกไมนอยกวา 0.30-
0.50 ม. ตามแบบแปลน
แผนผังของเทศบาลตําบล
บานแปน 

- 500,000 
 

- - - ราง
ระบายนํ้า 
1 แหง 

การระบายนํ้ามี
ประสิทธิภาพ
เพ่ิมข้ึน ปญหาท่ี
เกิดจากนํ้าทวม
ขังลดลง 
 

กองชาง 

81 โครงการกอสรางราง   
ระบายนํ้าคอนกรีตเสรมิเหล็ก 
ซอย 1 หมู 2   บานขวาง 
 
 
 
 
 
 

เพ่ือใหการระบายนํ้ามี
ประสิทธภาพ และลด
ปญหานํ้าทวมขัง
ในชวงฤดูฝนและฤดู
นํ้าหลาก 

กอสรางรางระบาย นํ้า
คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 
1 หมู 2 บานขวาง ขนาด
ปากรางกวางไมนอยกวา 
0.30 ม. ยาวรวมไมนอย
กวา 134 ม. สูงไมนอย
กวา 0.30 ม. ตามแบบ
แปลนแผนผังของเทศบาล
ตําบลบานแปน 

- 327,000 
 

- - - ราง
ระบายนํ้า 
1 แหง 

การระบายนํ้ามี
ประสิทธิภาพ
เพ่ิมข้ึน ปญหาท่ี
เกิดจากนํ้าทวม
ขังลดลง 
 

กองชาง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๖๕ 
 



 
ท่ี 

 
โครงการ/กจิกรรม 

 
วัตถุประสงค 

 

เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลท่ีคาดวาจะ

ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

82 โครงการกอสรางรางระบาย
นํ้าคอนกรีตเสรมิเหล็ก ซอย
ขางวัดบานแปน หมู 6     
บานแปน 

เพ่ือใหการระบายนํ้ามี
ประสิทธภาพ และลด
ปญหานํ้าทวมขัง
ในชวงฤดูฝนและฤดู
นํ้าหลาก 

กอสรางรางระบายนํ้า 
คสล. ซอยขางวัดบาน
แปน ขนาดปากรางกวาง
ไมนอยกวา 0.30 ม. ยาว
รวมไมนอยกวา 98 ม. ลึก
ไมนอยกวา 0.30-0.50 ม. 
ตามแบบแปลนแผนผัง
ของเทศบาลตาํบลบานแปน 

- 221,000 
 

- - - รางระบาย
นํ้า 

1 แหง 

การระบายนํ้ามี
ประสิทธิภาพ
เพ่ิมข้ึน ปญหาท่ี
เกิดจากนํ้าทวม
ขังลดลง 

กองชาง 

83 โครงการกอสรางรางระบาย
นํ้า คสล. ซอยเทศบาลตําบล
บานแปน 1 หมู 3         
บานหนองเตา 

เพ่ือใหการระบายนํ้ามี
ประสิทธภาพ และลด
ปญหานํ้าทวมขัง
ในชวงฤดูฝนและฤดู
นํ้าหลาก 

กอสรางรางระบายนํ้า 
คสล. ซอยเทศบาลตําบล
บานแปน 1 หมู 3 บาน
หนองเตา ขนาดปากราง
ไมนอยกวา 0.30 ม. ยาว
รวมไมนอยกวา 121 ม. 
ลึกไมนอยกวา 0.70 ม. 
ตามแบบแปลนแผนผัง
ของเทศบาลตาํบลบานแปน 

- 346,000 
 

- - - รางระบาย
นํ้า 

1 แหง 

การระบายนํ้ามี
ประสิทธิภาพ
เพ่ิมข้ึน ปญหาท่ี
เกิดจากนํ้าทวม
ขังลดลง 

กองชาง 

84 โครงการกอสรางรางระบาย
นํ้า ซอย 1  
(บานลอง) หมู 3  
บานหนองเตา 

เพ่ือใหการระบายนํ้ามี
ประสิทธภาพ และลด
ปญหานํ้าทวมขัง
ในชวงฤดูฝนและฤดู
นํ้าหลาก 
 

กอสรางรางระบายนํ้า 
ซอย 1 (บานลอง) หมู 3 
บานหนองเตาขนาดกวาง
ไมนอยกวา 0.30 ม. ยาว  
44 ม. ลึกไมนอยกวา 
0.30 ม. ตามแบบแปลน
แผน ผังของเทศบาลตําบล
บานแปน 

- 92,000 
 

- - - รางระบาย
นํ้า 

1 แหง 

การระบายนํ้ามี
ประสิทธิภาพ
เพ่ิมข้ึน ปญหาท่ี
เกิดจากนํ้าทวม
ขังลดลง 

กองชาง 

 
 
 

๖๖ 
 



 
ท่ี 

 
โครงการ/กจิกรรม 

 
วัตถุประสงค 

 

เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลท่ีคาดวาจะ

ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

85 โครงการกอสรางรางระบาย
นํ้าภายในหมูบานรั้ว-ทุง 

-เพ่ือไมใหเกิดนํ้าทวม
ขัง  ในฤดูฝนและ
เพ่ือใหการระบายนํ้า
มีประสิทธิภาพ
เพ่ิมข้ึน 

-กอสรางรางระบายนํ้า
ขนาดกวาง 0.05 ม. ลึก 
0.30-0.50 ม.ยาว
ประมาณ 1,000 ม. 

- 2,500,000 
 

- - - 1  แหง -การระบายนํ้าม ี
 ประสิทธิภาพ
เพ่ิมข้ึน 

กองชาง 

86 โครงการวางทอระบายนํ้า 
คสล.บานลุงชายสิน   บาน
บอโจง 

-เพ่ือใหการระบายนํ้า
มีประสิทธิภาพ
เพ่ิมข้ึน 

 

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

- 400,000 
 

- - - 1  แหง -การระบายนํ้าม ี
 ประสิทธิภาพ
เพ่ิมข้ึน 

กองชาง 

87 โครงการกอสรางรางระบายนํ้า   
บานขวาง 

-เพ่ือใหการระบายนํ้า
มีประสิทธิภาพ
เพ่ิมข้ึน 

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

- 500,000 
 

- - - 1  แหง -การระบายนํ้าม ี
 ประสิทธิภาพ-
เพ่ิมข้ึน 

กองชาง 

88 โครงการกอสรางรางระบาย
นํ้า คสล. ซอย 1  (บานถํ้า) 
หนองหนาม 

-เพ่ือใหการระบายนํ้า
มีประสิทธภาพ และ
ลดปญหานํ้าทวมขัง
ในชวงฤดูฝนและฤดู
นํ้าหลาก 

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

- 401,000 
   

- - - รางระบาย
นํ้า 

  1 สาย 

การระบายนํ้ามี
ประสิทธิภาพ
เพ่ิมข้ึน ปญหาท่ี
เกิดจากนํ้าทวม
ขังลดลง 
 

กองชาง 

 
 
 
 
 

๖๗ 
 



 
ท่ี 

 
โครงการ/กจิกรรม 

 
วัตถุประสงค 

 

เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลท่ีคาดวาจะ

ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

89 โครงการวางทอระบายนํ้า ซอย
หลังวัดบานรั้ว-ทุง (เช่ือม
ของเดิม) 

เพ่ือใหการระบายนํ้ามี
ประสิทธภาพ และลด
ปญหานํ้าทวมขัง
ในชวงฤดูฝนและฤดู
นํ้าหลาก 

วางทอระบายนํ้า ซอย
หลังวัดบานรั้ว-ทุง (เช่ือม
ของเดิม)หมู 8 ต.หนอง
หนาม อ.เมือง ทอ คสล.    
ø 0.60 ม. (มอก.ช้ัน 3) 
จํานวน 64 ทอน ความยาว 
69  ม. พรอมบอพัก ขนาด 
1x1 ม. จํานวน 5 บอ 
ตามแบบแปลน แผนผัง
ของเทศบาลตาํบลบานแปน 

- 171,000 
 

- - - วางทอ 
ระบายนํ้า 
1 แหง 

การระบายนํ้ามี
ประสิทธิภาพ
เพ่ิมข้ึน ปญหาท่ี
เกิดจากนํ้าทวม
ขังลดลง 

กองชาง 

90 โครงการกอสรางรางระบายนํ้า 
บานนายอานนท 

-เพ่ือไมใหเกิดนํ้าทวมขัง  
ในฤดูฝนและเพ่ือให
การระบายนํ้ามี
ประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน 

-กอสรางรางระบายนํ้า 
บานนายอานนท  หมู  1 
บานบอโจง กวาง ๐.๓๐ ม. 
ลึก ๐.๓๐-๐.๖๐ ม. ยาว   
๒๕๐ ม. ตามแบบของ
เทศบาล 

- - ๕๕๐,๐๐๐ 
 
 

- - 1  แหง -การระบายนํ้าม ี
 ประสิทธิภาพ
เพ่ิมข้ึน 

กองชาง 

91 โครงการวางทอระบายนํ้า
คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยขาง
วัดบานแปน 

- เพ่ือแกไขปญหานํ้า
ทวมขังและเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการ
ระบายนํ้า 
- เพ่ือบรรเทาความ
เดือดรอนของ
ประชาชนและผูใช
ถนนในการสัญจร 

วางทอระบายนํ้าคอนกรตี
เสรมิเหลก็ ซอยขางวัดบาน 
แปน หมูท่ี 6 ต.บานแปน 
โดยวางทอคอนกรีตเสรมิ
เหล็ก ขนาดเสนผาศูนย 
กลาง 0.30 ม. (ช้ัน 3) 
รวม 97 ม. พรอมบอ
สําเรจ็รูปขนาด 0.65 x 
0.75 ม. จํานวน 9บอพัก 
ตามแบบแปลนแผนผัง
ของเทศบาลตาํบลบานแปน 

- 
 

- 136,000 
 
 

- - 1  แหง -การระบายนํ้าม ี
 ประสิทธิภาพ
เพ่ิมข้ึน 

กองชาง 

๖๘ 
 



 

 
ท่ี 

 
โครงการ/กจิกรรม 

 
วัตถุประสงค 

 

เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลท่ีคาดวาจะ

ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

92 โครงการวางทอระบายนํ้า 
คสล. พรอมบอพัก ซอย
สนามกีฬาบานแปน 

- เพ่ือแกไขปญหานํ้า
ทวมขังและเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการ
ระบายนํ้า 
- เพ่ือบรรเทาความ
เดือดรอนของ
ประชาชนและผูใช
ถนนในการสัญจร 

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

- 
 

- 500,000 
 
 

- - 1  แหง -การระบายนํ้าม ี
 ประสิทธิภาพ
เพ่ิมข้ึน 

กองชาง 

93 โครงการวางทอ คสล. 
บริเวณบานผูชวยสม –  
สุพจนซาลาเปา  บานเสง 

-เพ่ือใหการระบายนํ้า
มีประสิทธิภาพ และ
ลดปญหานํ้าทวมขัง
ในชวงฤดูฝนและฤดู
นํ้าหลาก 

-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 
 

- - 700,000 
   

- - รางระบาย
นํ้า 

  1 สาย 

การระบายนํ้ามี
ประสิทธิภาพ
เพ่ิมข้ึน ปญหาท่ี
เกิดจากนํ้าทวม
ขังลดลง 
 

กองชาง 

 
 
 
 
 

๖๙ 
 



 
ท่ี 

 
โครงการ/กจิกรรม 

 
วัตถุประสงค 

 

เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลท่ีคาดวาจะ

ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด  

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

94 โครงการกอสรางรางระบายนํ้า 
คสล. ซอย 3 บานบอโจง 

เพ่ือใหการระบายนํ้ามี
ประสิทธิภาพ และลด
ปญหานํ้าทวมขัง
ในชวงฤดูฝนและฤดู
นํ้าหลาก 

กอสรางรางระบายนํ้า 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  

- - 550,000  
  

- - รางระบาย
นํ้า 

1 แหง 

การระบายนํ้ามี
ประสิทธิภาพ
เพ่ิมข้ึน ปญหาท่ี
เกิดจากนํ้าทวม
ขังลดลง 

กองชาง 

95 โครงการกอสรางรางระบายนํ้า  
ซอย 1 บานรั้ว-ทุง 

เพ่ือใหการระบายนํ้ามี
ประสิทธิภาพ และลด
ปญหานํ้าทวมขัง
ในชวงฤดูฝนและฤดู
นํ้าหลาก 

กอสรางรางระบายนํ้า ซอย 
1 บานรั้ว-ทุงหมู 8 ต.
หนองหนาม  อ.เมือง 
ขนาดปากรางกวาง 0.30 
ม. ลึกโดยเฉลี่ย 0.30-
0.40 ม. ยาว 300 ม. ตาม
แบบแปลน แผนผังของ
เทศบาล ตําบลบานแปน 

- - 660,000 
 

- - รางระบาย
นํ้า 

1 แหง 

การระบายนํ้ามี
ประสิทธิภาพ
เพ่ิมข้ึน ปญหาท่ี
เกิดจากนํ้าทวม
ขังลดลง 

กองชาง 

96 โครงการขุดลอกรางระบายนํ้า   
บานเสง 

-เพ่ือใหการระบายนํ้า
มีประสิทธิภาพ
เพ่ิมข้ึน 

 

-ขุดลอกรางระบายนํ้า   
ภายในหมูบาน  บานเสง  

บานขวาง กวาง 0.50 
ยาว 2,000 ม. 

- - - 100,000 
 

- 1  แหง -การระบายนํ้าม ี
 ประสิทธิภาพ
เพ่ิมข้ึน 

กองชาง 

97 โครงการวางทอ คสล. สาย
ตะวันออก บานเสง 

-เพ่ือไมใหเกิดนํ้าทวมขัง  
ในฤดูฝนและเพ่ือให
การระบายนํ้ามี
ประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน 

-วางทอ คสล. สายตะวัน 
ออก หมู  7 บานเสง     
ขนาด 0.60 ม. พรอม
บอพัก ยาว 1,000 ม. 
ตามแบบของเทศบาล 

- - - 1,300,000 
 
 

- 1  แหง -การระบายนํ้าม ี
 ประสิทธิภาพ
เพ่ิมข้ึน 

กองชาง 

 
 
 

๗๐ 
 



 
ท่ี 

 
โครงการ/กจิกรรม 

 
วัตถุประสงค 

 

เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลท่ีคาดวาจะ

ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

98 โครงการกอสรางรางระบายนํ้า 
ซอย 9 บานหนองเตา 

-เพ่ือไมใหเกิดนํ้าทวมขัง  
ในฤดูฝนและเพ่ือให
การระบายนํ้ามี
ประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน 

กอสรางรางระบายนํ้า    
ซอย 9  บานหนองเตา 
หมูท่ี 3  ขนาดกวาง 
030 ม. ลึก 0.30-0.50 
ม. ยาว 151 ม.ตามแบบ
ของเทศบาล 

- - - 340,000 
 

- 1  แหง -การระบายนํ้าม ี
 ประสิทธิภาพ
เพ่ิมข้ึน 

กองชาง 

99 โครงการกอสรางรางระบายนํ้า 
ซอยแสวงหินออน  บานหนอง
เตา 

-เพ่ือไมใหเกิดนํ้าทวมขัง  
ในฤดูฝนและเพ่ือให
การระบายนํ้ามี
ประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน 

กอสรางรางระบายนํ้า    
ซอยแสวงหินออน      
บานหนองเตา  หมูท่ี 3  
ขนาดกวาง 0.30 ม. ลึก 
0.30-0.50 ม.ยาว 
105 ม. ตามแบบของ
เทศบาลตาํบลบานแปน 

- - - 232,000 
 

- 1  แหง -การระบายนํ้าม ี
 ประสิทธิภาพ
เพ่ิมข้ึน 

กองชาง 

100 โครงการกอสรางรางระบายนํ้า 
บริเวณบานนายสมจิตร-บาน
นายอํานวย บานมวง 

-เพ่ือไมใหเกิดนํ้าทวมขัง  
ในฤดูฝนและเพ่ือให
การระบายนํ้ามี
ประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน 

-กอสรางรางระบายนํ้า 
บริเวณบานนายสมจิตร-
บานนายอํานวย หมู  8 
บานมวง   กวาง ๐.๓๐ 
ม. ลึก ๐.๓๐-๐.๖๐ ยาว  
๒๒๕   ม. ตามแบบของ
เทศบาล 

- - - ๖๐๐,๐๐๐ 
 
 

- 1  แหง -การระบายนํ้าม ี
 ประสิทธิภาพ
เพ่ิมข้ึน 

กองชาง 

101 โครงการกอสรางรางระบายนํ้า 
บริเวณหนาบานนายปรีชา  
ซอย 10 บานบอโจง 

-เพ่ือไมใหเกิดนํ้าทวมขัง  
ในฤดูฝนและเพ่ือให
การระบายนํ้ามี
ประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน 

-รางระบายนํ้า บริเวณหนา
บานนายปรีชา  ซอย 10
หมู  1 บานบอโจง  กวาง
๐.๓๐ ม. ลึก ๐.๓๐-
๐,๖๐ ม. ยาว  ๑๐๐ ม. 
ตามแบบของเทศบาล 

- - - 
 

๒๒๐,๐๐๐ 
 

- 1  แหง -การระบายนํ้าม ี
 ประสิทธิภาพ
เพ่ิมข้ึน 

กองชาง 

 
 

๗๑ 
 



 
ท่ี 

 
โครงการ/กจิกรรม 

 
วัตถุประสงค 

 

เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลท่ีคาดวาจะ

ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

102 โครงการกอสรางรางระบายนํ้า 
บริเวณ ซอย 12 บานโจง 

-เพ่ือไมใหเกิดนํ้าทวมขัง  
ในฤดูฝนและเพ่ือให
การระบายนํ้ามี
ประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน 

-รางระบายนํ้า บริเวณ 
ซอย 12 หมู 1 บานบอ
โจง  กวาง ๐.๓๐ ม. ลึก 
๐.๓๐-๐,๖๐ ม. ยาว  
๒๐๐ ม. ตามแบบของ
เทศบาล 

- - - 
 

๔๔๐,๐๐๐ 
 

- 1  แหง -การระบายนํ้าม ี
 ประสิทธิภาพ
เพ่ิมข้ึน 

กองชาง 

103 โครงการกอสรางรางระบายนํ้า
บริเวณหลังโรงเรียนวัดบาน
ขวาง  

-เพ่ือไมใหเกิดนํ้าทวมขัง  
ในชวงฤดูฝนและ
เพ่ือใหการระบายนํ้า
มีประสิทธิภาพ
เพ่ิมข้ึน 

-กอสรางรางระบายนํ้า
บริเวณหลังโรงเรียนวัด
บานขวาง  หมู 2 บาน
ขวาง  ขนาดกวาง ๓.๐๐ 
ม. ลึก ๐.๓๐-๐.๖๐ ม.
หนา ๐.๑๕ ม.ยาว ๑๐๐ 
ม. ตามแบบของเทศบาล 

- - - 
 

๒๕๐,๐๐๐ 
 

- 1  แหง -การระบายนํ้าม ี
 ประสิทธิภาพ
เพ่ิมข้ึน 

กองชาง 

104 โครงการกอสรางรางระบายนํ้า 
ซอย 7 บานขวาง 

-เพ่ือไมใหเกิดนํ้าทวมขัง  
ในชวงฤดูฝนและ
เพ่ือใหการระบายนํ้า
มีประสิทธิภาพ
เพ่ิมข้ึน 

-กอสรางรางระบายนํ้าซอย 
7  หมู 2 บานขวาง  
ขนาดกวาง ๓.๐๐ ม. ลึก 
๐.๓๐-๐.๖๐ ม.หนา 
๐.๑๕ ม.ยาว ๑๐๐ ม.
ตามแบบของเทศบาล 

- - - 
 

๒๕๐,๐๐๐ 
 

- 1  แหง -การระบายนํ้าม ี
 ประสิทธิภาพ
เพ่ิมข้ึน 

กองชาง 

105 โครงการขุดลอกรางระบายนํ้า
ภายในหมูบาน  บานขวาง 

-เพ่ือไมใหเกิดนํ้าทวมขัง  
ในชวงฤดูฝนและ
เพ่ือใหการระบายนํ้า
มีประสิทธิภาพ
เพ่ิมข้ึน 

-ขุดลอกรางระบายนํ้า
ภายในหมูบาน  หมู 2 
บานขวาง  ขนาดกวาง 
๓.๐๐ ม. ลึก ๐.๒๐ ม. 
ยาว ๑,๐๐๐ ม.ตามแบบ
ของเทศบาล 

- - - 
 

๒๕๐,๐๐๐ 
 

- 1  แหง -การระบายนํ้าม ี
 ประสิทธิภาพ
เพ่ิมข้ึน 

กองชาง 

 
 
 
 

๗๒ 
 



 
ท่ี 

 
โครงการ/กจิกรรม 

 
วัตถุประสงค 

 

เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลท่ีคาดวาจะ

ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

106 โครงการกอสรางรางระบายนํ้า 
ซอยนายชุมพล  ปญญาอุทัย 

-เพ่ือไมใหเกิดนํ้าทวมขัง  
ในชวงฤดูฝนและ
เพ่ือใหการระบายนํ้า
มีประสิทธิภาพ
เพ่ิมข้ึน 

-กอสรางรางระบายนํ้า 
ซอยนายชุมพล  ปญญาอุทัย 
หมู 3 บานหนองหนาม  
ขนาดกวาง ๓.๐๐ ม. ลึก 
๐.๓๐-๐.๕๐  ม. ยาวรวม 
๑๐๐ ม. ตามแบบของเทศบาล 

- - - 
 

๒๒๐,๐๐๐ 
 

- 1  แหง -การระบายนํ้าม ี
 ประสิทธิภาพ
เพ่ิมข้ึน 

กองชาง 

107 โครงการกอสรางรางระบายนํ้า 
ซอย 5 บานรั้ว-ทุง 

-เพ่ือไมใหเกิดนํ้าทวมขัง  
ในชวงฤดูฝนและ
เพ่ือใหการระบายนํ้า
มีประสิทธิภาพ
เพ่ิมข้ึน 

-กอสรางรางระบายนํ้า 
ซอย 5 หมู 8 บานรั้ว-ทุง 
ขนาดกวาง 0.30 ม.    
ลึก 0.30-0.๖0 ม. ยาว  
๔๐0 ม.ตามแบบของ
เทศบาลตาํบลบานแปน 
ตามแบบของเทศบาล 

- - - 
 

800,000 
 

- 1  แหง -การระบายนํ้าม ี
 ประสิทธิภาพ
เพ่ิมข้ึน 

กองชาง 

108 โครงการขุดลอกรางระบายนํ้า 
ซอยหนาวัดบานรั้ว-ทุง 

-เพ่ือไมใหเกิดนํ้าทวมขัง  
ในชวงฤดูฝนและ
เพ่ือใหการระบายนํ้า
มีประสิทธิภาพ
เพ่ิมข้ึน 

-ขุดลอกรางระบายนํ้าซอย
หนาวัดบานรั้ว-ทุง  หมู 8 
บานบานรั้ว-ทุง  ขนาด
ปากกวาง ๒.๐๐ ม. กน
รางกวาง ๑.๐๐ ม. ลึก 
๐.๕๐ ม. ยาว ๒๐๐ ม. 
ตามแบบของเทศบาล 

- - - 
 

 ๑๐๐,๐๐๐ 
 

1  แหง -การระบายนํ้าม ี
 ประสิทธิภาพ
เพ่ิมข้ึน 

กองชาง 

109 โครงการปรับปรุงขยายทอ
ระบายนํ้า ซอย 8 /บานปา
จันทร     บานหนองเตา 

-เพ่ือไมใหเกิดนํ้าทวมขัง  
ในฤดูฝนและเพ่ือให
การระบายนํ้ามี
ประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน 

-ปรับปรุงขยายทอระบาย
นํ้า ซอย 8 /บานปาจันทร  
หมูท่ี 3  บานหนองเตา  
ขนาดกวาง 0.30 ม.  ลึก 
0.30-0.50 ม. ยาว  50 ม.
ตามแบบของเทศบาล 

- - - - 110,000 
 
 

1  แหง -การระบายนํ้ามี
ประสิทธิ ภาพ
เพ่ิมข้ึน 

กองชาง 

 
 

๗๓ 
 



 
ท่ี 

 
โครงการ/กจิกรรม 

 
วัตถุประสงค 

 

เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลท่ีคาดวา

จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด  

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

110 โครงการกอสรางรางระบายนํ้า 
บานนายออด-บานปาจันทร     
บานหนองเตา 

-เพ่ือไมใหเกิดนํ้าทวมขัง  
ในฤดูฝนและเพ่ือให
การระบายนํ้ามี
ประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน 

-กอสรางรางระบายนํ้า    
บานนายออด-บานปา
จันทร  หมูท่ี 3  บาน
หนองเตา  ขนาดกวาง 
0.30 ม. ลึก 0.30-
0.50 ม. ยาว 103 ม.
ตามแบบของเทศบาล
ตําบลบานแปน 

- - - - 230,000 
 
 

1  แหง -การระบายนํ้า
มีประสิทธิ 
ภาพเพ่ิมข้ึน 

กองชาง 

111 โครงการวางทอ คสล. บริเวณ
ถนนสันทรายพัฒนา (ตอจาก
เดิม) 

-เพ่ือไมใหเกิดนํ้าทวมขัง  
ในฤดูฝนและเพ่ือให
การระบายนํ้ามี
ประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน 

วางทอ คสล. บริเวณถนน
สันทรายพัฒนา (ตอจาก
เดิม) หมู 5 บานบูชา ทอ 
คสล.ขนาด 0.60 ม. ยาว 
1,000 ม.  ตามแบบของ
เทศบาลตาํบลบานแปน 

- - - - 1,800,000 
 
 

1  แหง -การระบายนํ้า
มีประสิทธิ 
ภาพเพ่ิมข้ึน 

กองชาง 

112 โครงการกอสรางรางระบายนํ้า 
บริเวณลําเหมืองหลังรานทอง-
สันหวาย   บานแปน 

-เพ่ือไมใหเกิดนํ้าทวมขัง  
ในฤดูฝนและเพ่ือให
การระบายนํ้ามี
ประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน 

โครงการกอสรางระบายนํ้า 
บริเวณลําเหมืองหลังราน
ทอง-สันหวาย  หมู 6 
บานแปน  ขนาดกวาง  
0.30 ม. ยาว  500  ม. 
ตามแบบของเทศบาล
ตําบลบานแปน 

- - - - 850,000 
 

1  แหง -การระบายนํ้า
มีประสิทธิ 
ภาพเพ่ิมข้ึน 

กองชาง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๗๔ 
 



 
ท่ี 

 
โครงการ/กจิกรรม 

 
วัตถุประสงค 

 

เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลท่ีคาดวา

จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

113 โครงการวางทอ คสล. สาย      
สุพจนซาลาเปา - ซอย 14 

-เพ่ือไมใหเกิดนํ้าทวมขัง  
ในฤดูฝนและเพ่ือให
การระบายนํ้ามี
ประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน 

-วางทอ คสล. สายสุพจน
ซาลาเปา - ซอย 14      
หมู  7 บานเสง   ยาว  
ประมาณ  100 ม. ตาม
แบบของเทศบาล 

- - - - 450,000 
 
 

1  แหง -การระบายนํ้า
มีประสิทธิ 
ภาพเพ่ิมข้ึน 

กองชาง 

114 โครงการปรับปรุงระบบระบาย
นํ้า สายกลางบาน  บานมวง 

-เพ่ือไมใหเกิดนํ้าทวมขัง  
ในฤดูฝนและเพ่ือให
การระบายนํ้ามี
ประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน 

-กอสรางรางระบายนํ้า 
สายกลางบาน  หมู  8 
บานมวง   ขนาดกวาง 
๐.๓๐ ม. ลึก ๐.๓๐-๐๖๐ 
ม. ยาว  ๑,๐๐๐ ม. ตาม
แบบของเทศบาล 

- - - - ๒,๐๐๐,๐๐๐ 
 
 

1  แหง -การระบายนํ้า
มีประสิทธิ 
ภาพเพ่ิมข้ึน 

กองชาง 

115 โครงการกอสรางรางระบายนํ้า
ตัวยู บริเวณบานนายอินสม        
กาแกว 

-เพ่ือไมใหเกิดนํ้าทวมขัง  
ในชวงฤดูฝนและ
เพ่ือใหการระบายนํ้า
มีประสิทธิภาพ
เพ่ิมข้ึน 

-กอสรางรางระบายนํ้าตัวยู 
บริเวณบานนายอินสม        
กาแกว  หมู 1 บานบอ
โจง  กวาง ๐.๓๐ ม. ลึก 
๐.๓๐-๐,๖๐ ม. ยาว  
๑๐๐ ม. ตามแบบของเทศบาล 

- - - 
 

- ๒๕๐,๐๐๐ 
 

1  แหง -การระบายนํ้า
มีประสิทธิ 
ภาพเพ่ิมข้ึน 

กองชาง 

 
 
 

116 

การกอสรางสะพาน  
ปรับปรุงสะพาน 

 

โครงการขยายคอสะพาน
บริเวณเสื้อบาน บานรองอุย 
หมูท่ี 2 บานขวาง 

 
 
 

- เพ่ือลดอุบัติเหตุท่ี
เกิดจากการใชถนน 
- เพ่ือบรรเทาความ
เดือดรอนของ
ประชาชนและผูใช
ถนนในการสัญจร 

 
 
 

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

 
 
 

- 

 
 
 

76,000 
 

 
 
 

- 

 
 
 

- 

 
 
 

- 

 
 
 

ขยายคอ
สะพาน 1 

แหง 

 
 
 

ประชาชนไดมี
การสญัจรท่ี
สะดวกและ
ปลอดภัย 

 
 
 

กองชาง 

 

๗๕ 
 



 
ท่ี 

 
โครงการ/กจิกรรม 

 
วัตถุประสงค 

 

เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลท่ีคาดวาจะ

ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด   

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

 
 

117 

การกอสรางทอลอดเหลี่ยม 
 

โครงการกอสรางทอลอด
เหลี่ยมหนาบานนายจรญู  
เช้ือเย็น   บานหนองหนาม 

 
 

-เพ่ือใหประชาชนมี
การสญัจร   ท่ีสะดวก  
รวดเร็ว 

 
 

-กอสราง  ทอลอดเหลี่ยม 
กวาง 1.50 ม. ยาว 2 
ม. ตามแบบของเทศบาล 

 

 
 

30,000 
 
 

 
 

- 

 
 

- 

 
 

- 

 
 

- 

 
 

1  แหง 

 
 

-ประชาชนไดมี
การสญัจรท่ี
สะดวก และ
ปลอดภัย 

 
 

กองชาง 

118 โครงการกอสรางทอลอด
เหลี่ยม คสล. บริเวณหนา
บานนายจรญู  เช้ือเย็น  บาน
หนองหนาม หมูท่ี 3 

-เพ่ือใหเปนทาง
ระบายนํ้า 
-เพ่ือลดอุบัติเหตุท่ีเกิด
จากการใชถนน 
-เพ่ือบรรเทาความ
เดือดรอนของ
ประชาชนและผูใช
ถนนในการสัญจร 

กอสรางทอลอดเหลี่ยม 
คสล. บริเวณหนาบาน
นายจรูญ  เช้ือเย็น  บาน
หนองหนาม หมูท่ี 3 ต.
หนองหนาม  อ.เมือง จ.
ลําพูน  ขนาดกวาง  1.80  
ม. ลึก 1.80 ม. ยาว 8.00 
ม. ตามแบบมาตรฐาน
กรมทางหลวงฃนบท 

199,000 
 
 

- - - - -การ
ระบายนํ้า
มีประสิทธิ 
ภาพเพ่ิมข้ึน 
-อุบัติเหตุ
จากการ
สัญจร
ลดลงรอย
ละ 80 

-สามารถปองกัน 
นํ้าทวม  
-  ปญหาความ
เดือดรอนของ
ประชาชนในพ้ืน 
ท่ีไดรับการแกไข
และอุบัติ เหตุท่ี
เกิดจากการใช
เสนทางลดลง 

กองชาง 

119 โครงการกอสรางทอลอด
เหลี่ยม บริเวณลําเหมืองปูจี๋  

-เพ่ือใหประชาชนมี
การสญัจร  ท่ีสะดวก  
รวดเร็ว  

-เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
การระบายนํ้า  ลด
การทวมขังของนํ้า 

-กอสรางทอลอดเหลี่ยม 
บริเวณลําเหมืองปูจี๋ หมู 
8 บานมวง  ขนาดกวาง 
๒.๔๐ม. ลึก  ๒.๑๐ ม. 
ยาว ๑๕๐ ม. ตามแบบ
ของเทศบาล 

- 
 

- - - ๒,๕๐๐,๐๐๐ 
 

1  แหง -ประชาชนไดมี
การสญัจรท่ี
สะดวก และ
ปลอดภัย 
 

กองชาง 

120 โครงการกอสรางทอลอด
เหลี่ยมเหมืองคา 

-เพ่ือใหประชาชนมี
การสญัจรท่ีสะดวก  
รวดเร็ว  

-เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
การระบายนํ้า  ลด
การทวมขังของนํ้า 

-กอสรางทอลอดเหลี่ยม 
เหมืองคา หมู 3 บาน
หนองหนาม  ขนาด 
๒.๑๐ x ๒.๑๐ ม. ยาว 
๒๐ม. ตามแบบของ
เทศบาล 

- 
 

- - - ๓๐๐,๐๐๐ 
 

1  แหง -ประชาชนไดมี
การสญัจรท่ี
สะดวก และ
ปลอดภัย 
 

กองชาง 

 

๗๖ 
 



 

 
ท่ี 

 
โครงการ/กจิกรรม 

 
วัตถุประสงค 

 

เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลท่ีคาดวาจะ

ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด  

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

 
 
 
 

121 
 

การปรบัปรุงบํารุงรกัษา 
ไฟฟา/เครื่องขยายเสียง/

ระบบรักษาความ
ปลอดภัย 

โครงการติดตั้งเสียงตาม
สายหมูบาน บานรั้ว-ทุง       
    

 
 
 
 
-เพ่ือใหประชาชนไดรับ
ขอมูลขาวสารท่ีถูกตอง
และทันตอเหตุการณ 

 
 
 
 
ปรับปรุงเสียงตามสาย
หมูบาน หมู 8บานรั้ว-
ทุง  ต.หนองหนาม     

 
 
 
 
- 

 
 
 
 

133,000 
 
 

 
 
 
 
- 

 
 
 
 
- 

 
 
 
 
- 

 
 
 
 

๑ แหง 

 
 
 
 
-ประชาชนไดรบั
ขอมูลขาวสารท่ี
ถูกตองทันตอ
เหตุการณ 

 
 
 
 

กองชาง 

122 โครงการขยายเขตไฟฟา 1 
เฟส 2 สาย พรอมสายดบั
และโคมไฟก่ิง ซอย 1  หมู
ท่ี 8 บานรั้ว-ทุง 

เพ่ือใหประชาชนมีการ
สัญจรท่ีปลอดภัย 
สะดวก และรวดเร็ว 

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

- 100,000 
 
 

- - - 1  สายทาง 
 

ประชาชนไดมีการ
สัญจรท่ีสะดวก
และปลอดภัย 

กองชาง 

123 โครงการขยายเขตไฟฟา 2 
เฟส 2 สาย  ซอยหนา
โบสถครสิต  หมูท่ี 6    
บานแปน 

เพ่ือใหประชาชนมีการ
สัญจรท่ีปลอดภัย สะดวก 
และรวดเร็ว 

- ขยายเขตไฟฟา ซอย
หนาโบสถคริสต  หมูท่ี 
6  บานแปน ตามแบบ
แปลนแผนผังของ
เทศบาลตําบลบานแปน 
 

- 60,000 
 
 

- - - 1  สายทาง ประชาชนไดมีการ
สัญจรท่ีสะดวก
และปลอดภัย 

กองชาง 

 
 
 
 
 
 
 

๗๗ 
 



 
ท่ี 

 
โครงการ/กจิกรรม 

 
วัตถุประสงค 

 

เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลท่ีคาดวาจะ

ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด  

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

๑๒๔ โครงการติดตั้งเสียงตาม
สายหมูบาน  บานแปน 

-เพ่ือใหประชาชนใน
ชุมชนไดรบัทราบขาวสาร 
ท่ีถูกตองและทันตอ
เหตุการณ 
-เพ่ือปองกันมิให
ประชาชนถูกหลอกลวง
จากผูไมประสงคด ี

ติดตั้งเสียงตามสาย
หมูบาน บานแปนตาม
แบบของเทศบาล ตําบล
บานแปน 
 

- - 119,000 
 

- - 1 แหง ประชาชนใน
ชุมชนไดรับทราบ
ขาวสารท่ีถูกตอง 
ไมถูกหลอกลวง
จากผูไมประสงคดี
และทราบขาวสาร
ท่ีทันตอเหตุการณ 

กองชาง 

๑๒๕ โครงการติดตั้งไฟฟาแสง
สวางทางแยกบานบูชา 

-เพ่ือใหประชาชนมีแสง
สวางใชอยางเพียงพอ 
ลดการเกิดอุบัตเิหตุและ
อาชญากรรม 

ติดตั้งไฟฟาแสงสวาง
ทางบริเวณทางแยก 
บานบูชา หมูท่ี 5 ต.บาน
แปน ตามแบบแปลน
แผนผังของเทศบาลตาํบล
บานแปน 

- - 337,000 
 

-  ขยายเขต
ไฟฟา  

1 สายทาง 

ประชาชนมีแสง
สวางใชอยาง
เพียงพอ การเกิด
อุบัติเหตุและ
อาชญากรรมลดลง 

กองชาง 

๑๒๖ โครงการขยายเขตไฟฟา
สายดับและโคมไฟก่ิง 
บริเวณซอยสันทราย
พัฒนา  บานบูชา 

-เพ่ือใหประชาชนมีการ
สัญจรท่ีปลอดภัย 
สะดวก และรวดเร็ว 

ขยายเขตไฟฟา 1 เฟส 
2 สาย พรอมสายดับ
และโคมไฟก่ิง บรเิวณ
ถนนสันทรายพัฒนา 
หมูท่ี 5 บานบูชา ตาม
แบบเทศบาล 

- - 286,000 
 
 

- - 1 สายทาง -ประชาชนมีการ
สัญจรท่ีปลอดภัย 
สะดวก และ
รวดเร็ว 

กองชาง 

๑๒๗ โครงการขยายเขตไฟฟา
พรอมไฟก่ิง บริเวณบอ
ขยะ- ทาเชียงทอง  

-เพ่ือใหประชาชนมีการ
สัญจรท่ีปลอดภัย 
สะดวก และรวดเร็ว 

ขยายเขตไฟฟาพรอม    
ไฟก่ิง บริเวณบอขยะ-   
ทาเชียงทอง  หมูท่ี 3 
บานหนองเตา ตามแบบ
เทศบาล 

- - - 60,000 
 
 

- 1 สายทาง -ประชาชนมีการ
สัญจรท่ีปลอดภัย 
สะดวก และ
รวดเร็ว 

กองชาง 

 
 
 
 
 

๗๘ 
 



 
ท่ี 

 
โครงการ/กจิกรรม 

 
วัตถุประสงค 

 

เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลท่ีคาดวาจะ

ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด  

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

12๘ โครงการขยายเขตไฟฟา
พรอมไฟก่ิง บริเวณหลัง
โรงงานทอใยหินสืบสวรรค 

-เพ่ือใหประชาชนมีการ
สัญจรท่ีปลอดภัย 
สะดวก และรวดเร็ว 

ขยายเขตไฟฟาพรอม    
ไฟก่ิง บริเวณหลัง
โรงงานทอใยหินสืบ
สวรรค หมูท่ี 5 บาน
บูชา ขนาด  1 เฟส 2 
สาย พรอมสายดบัและ
โคมไฟก่ิง ตามแบบของ
เทศบาล 

- - - 80,000 
 

 

- 1 สายทาง -ประชาชนมีการ
สัญจรท่ีปลอดภัย 
สะดวก และ
รวดเร็ว 

กองชาง 

12๙ โครงการขยายเขตไฟฟา
เพ่ือการเกษตร สายสันกอธง 

-เพ่ือใหประชาชนมีการ
สัญจรท่ีปลอดภัย 
สะดวก และรวดเร็ว 

ขยายเขตไฟฟาเพ่ือ
การเกษตร ขนาด 1 
เฟส 2 พรอมสายดับ
และโคมไฟก่ิงสายสันกอ
ธง หมูท่ี 7 บานเสง 
ตามแบบเทศบาล 

- - - 90,000 
 
 

- 1 สายทาง -ประชาชนมีการ
สัญจรท่ีปลอดภัย 
สะดวก และ
รวดเร็ว 

กองชาง 

1๓๐ โครงการขยายเขตไฟฟา 
ซอยบอเกษตรปากกอง 
 

-เพ่ือใหประชาชนมีการ
สัญจรท่ีปลอดภัย 
สะดวก และรวดเร็ว 

ขยายเขตไฟฟา ๑ เฟส 
๒ สาย พรอมสายดับ
และโคมไฟก่ิง  ซอยบอ
เกษตรปากกอง  หมูท่ี 
8 บานมวง  ตามแบบ
เทศบาล 

- - - ๗๖,๕๐๐ 
 
 

- 1 สายทาง -ประชาชนมีการ
สัญจรท่ีปลอดภัย 
สะดวก และ
รวดเร็ว 

กองชาง 

๑๓๑ โครงการขยายเขตไฟฟา
พรอมติดตั้งไฟก่ิงถนนสาย
ใหม บานบอโจง 

-เพ่ือใหประชาชนมีการ
สัญจรท่ีปลอดภัย 
สะดวก และรวดเร็ว 

ขยายเขตไฟฟา ๑ เฟส 
๒ สาย พรอมสายดับ
และโคมไฟก่ิง บรเิวณ
ถนนสายใหม หมูท่ี 1 
บานบอโจง  ตามแบบ
เทศบาล 

- - - ๒๑๓,๕๐๐ 
 
 

- 1 สายทาง -ประชาชนมีการ
สัญจรท่ีปลอดภัย 
สะดวก และ
รวดเร็ว 

กองชาง 

 

๗๙ 
 



 
ท่ี 

 
โครงการ/กจิกรรม 

 
วัตถุประสงค 

 

เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลท่ีคาดวาจะ

ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอ
บหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

132 โครงการขยายเขตไฟฟา
พรอมติดตั้งไฟก่ิง ซอย 3 

-เพ่ือใหประชาชนมีการ
สัญจรท่ีปลอดภัย 
สะดวก และรวดเร็ว 

ขยายเขตไฟฟาพรอม 
ไฟก่ิง ซอย 3  หมูท่ี 2 
บานขวาง ตามแบบ
เทศบาล 

- - - ๕๐,๐๐๐ 
 
 

- 1 สายทาง -ประชาชนมีการ
สัญจรท่ีปลอดภัย 
สะดวก และ
รวดเร็ว 

กองชาง 

13๓ โครงการขยายเขตไฟฟา
พรอมติดตั้งไฟก่ิง ซอย     
อุประโจง บานรั้ว – ทุง 

-เพ่ือใหประชาชนมีการ
สัญจรท่ีปลอดภัย 
สะดวก และรวดเร็ว 

-ขยายเขตไฟฟา ๑ เฟส 
๒ สาย พรอมสายดับ
และโคมไฟก่ิง ซอยหนา
อุประโจง  หมูท่ี ๘ บาน
รั้ว-ทุง  ตามแบบเทศบาล 

- - - ๕๕,๐๐๐ 
 
 

- 1 สายทาง -ประชาชนมีการ
สัญจรท่ีปลอดภัย 
สะดวก และ
รวดเร็ว 

กองชาง 

13๔ โครงการขยายเขตไฟฟา
พรอมติดตั้งไฟก่ิง ซอย ๓ 
บานรั้ว – ทุง 

-เพ่ือใหประชาชนมีการ
สัญจรท่ีปลอดภัย 
สะดวก และรวดเร็ว 

-ขยายเขตไฟฟา ๑ เฟส 
๒ สาย พรอมสายดับ
และโคมไฟก่ิง ซอย ๓  
หมูท่ี ๘ บานบานรั้ว-ทุง  
ตามแบบเทศบาล 

- - - ๒๓๕,๐๐๐ 
 
 

- 1 สายทาง -ประชาชนมีการ
สัญจรท่ีปลอดภัย 
สะดวก และ
รวดเร็ว 

กองชาง 

13๕ โครงการขยายเขตไฟฟา
พรอมติดตั้งไฟก่ิง ซอย ๔ 
บานรั้ว – ทุง 

-เพ่ือใหประชาชนมีการ
สัญจรท่ีปลอดภัย 
สะดวก และรวดเร็ว 

-ขยายเขตไฟฟา ๑ เฟส 
๒ สาย พรอมสายดับ
และโคมไฟก่ิง ซอย ๔  
หมูท่ี ๘ บานบานรั้ว-ทุง  
ตามแบบเทศบาล 

- - - ๑๕๔,๐๐๐ 
 
 

- 1 สายทาง -ประชาชนมีการ
สัญจรท่ีปลอดภัย 
สะดวก และ
รวดเร็ว 

กองชาง 

๑๓๖ โครงการขยายเขตไฟฟา
พรอมสายดับและโคม     
ไฟก่ิง ซอยหนาวัด/ซอย
หลังวัดหนองหนามและ
ซอย 2 

-เพ่ือใหประชาชนมีการ
สัญจรท่ีปลอดภัย 
สะดวก และรวดเร็ว 

-ขยายเขตไฟฟา ๑ เฟส 
๒ สาย พรอมสายดับ
และโคมไฟก่ิง ซอยหนา
วัดและซอยหลังวัด
หนองหนาม หมูท่ี 3 
บานหนองหนาม  ตาม
แบบเทศบาล 

- - - ๑๕๐,๐๐๐ 
 
 

- 1 สายทาง -ประชาชนมีการ
สัญจรท่ีปลอดภัย 
สะดวก และ
รวดเร็ว 

กองชาง 

 
 

๘๐ 
 



 
ท่ี 

 
โครงการ/กจิกรรม 

 
วัตถุประสงค 

 

เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลท่ีคาดวาจะ

ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอ
บหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

๑๓๗ โครงการตดิตั้งกลองวงจรปด 
ภายในหมูบาน บานรั้ว-ทุง 

-เพ่ือใหประชาชนไดรับ
ความปลอดภัยและลด
อัตราเหตุรายท่ีจะเกิด
ข้ึนกับประชาชน 

-จัดซื้อพรอมตดิตั้ง
กลองวงจรปดภายใน
หมูบาน หมูท่ี 8 บาน
บานรั้ว-ทุง ตามแบบ
ของเทศบาล 

- - - 800,000 
 
 

- 1 โครงการ -ประชาชนไดรบั
ความปลอดภัย 

กองชาง 

13๘ โครงการติดตั้งกลองวงจร
ปด ภายในหมูบาน       
บานบูชา 

-เพ่ือใหประชาชนไดรับ
ความปลอดภัยและลด
อัตราเหตุรายท่ีจะเกิด
ข้ึนกับประชาชน 

-จัดซื้อพรอมตดิตั้ง
กลองวงจรปดภายใน
หมูบาน หมูท่ี 5 บาน
บูชา ตามแบบเทศบาล 

- - - 800,000 
 
 

- 1 โครงการ -ประชาชนไดรบั
ความปลอดภัย 

กองชาง 

13๙ โครงการปรับปรุงเสียงตาม
สายภายในหมูบาน       
บานหนองเตา 

-เพ่ือใหประชาชนไดรับ
ขอมูลขาวสารท่ีถูกตอง 
ทันตอเหตุการณ  

ปรับปรุงเสียงตามสาย
ภายในหมูบาน บาน  
หนองเตา หมูท่ี 3          
ตามแบบเทศบาล 

- - - 180,000 
 

 

-  -ประชาชนไดรบั
ขอมูลขาวสารท่ี
ถูกตอง ทันตอ
เหตุการณ 

กองชาง 

1๔๐ โครงการปรับปรุงระบบ
แสงสวาง บริเวณหนา
ตลาดบานแปน 

-เพ่ือใหประชาชนไดรับ
ความปลอดภัยและลด
อัตราเหตุรายท่ีจะเกิด
ข้ึนกับประชาชน 

-ปรับปรุงระบบแสง
สวาง บรเิวณหนาตลาด
บานแปน หมูท่ี 6 บาน
แปนตามแบบเทศบาล 

- - - 343,000  
 

 

- 5 จุด -ประชาชนไดรบั
ความปลอดภัย 

กองชาง 

๑๔๑ โครงการขยายเขตไฟฟา
เพ่ือการเกษตร สายมวง
นอย  บานมวง 

-เพ่ือใหประชาชนมีการ
สัญจรท่ีปลอดภัย 
สะดวก และรวดเร็ว 

-ขยายเขตไฟฟา ๑ เฟส 
๒ สาย เพ่ือการเกษตร 
สายมวงนอย หมูท่ี 8 
บานมวง โดยการขยาย
เขตไฟฟา ๑ เฟส ๒ สาย  
ตามแบบเทศบาล 

- - - - ๑๐๐,๐๐๐ 
 
 

1 สายทาง -ประชาชนมีการ
สัญจรท่ีปลอดภัย 
สะดวก และ
รวดเร็ว 

กองชาง 

 
 
 
 
 
 

๘๑ 
 



 
ท่ี 

 
โครงการ/กจิกรรม 

 
วัตถุประสงค 

 

เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลท่ีคาดวาจะ

ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

๑๔๒ โครงการขยายเขตไฟฟา
พรอมติดตั้งไฟก่ิง         
บานขวางรองอุย 

-เพ่ือใหประชาชนมี
การสญัจรท่ีปลอดภัย 
สะดวก และรวดเร็ว 

ขยายเขตไฟฟา ๑ เฟส 
๒ สาย พรอมสายดับ
โคมไฟก่ิงและปรับปรุง
หมอแปลงไฟฟา หมูท่ี 
2 บานขวางรองอุย  
ตามแบบเทศบาล 

- - - - ๑,๑๗๘,๕๐๐ 
 
 

1 สายทาง -ประชาชนมีการ
สัญจรท่ี
ปลอดภัย 
สะดวก และ
รวดเร็ว 

กองชาง 

 
 

143 

การพัฒนาแหลงนํ้า        
เพ่ือการเกษตร 

โครงการขุดเจาะบอ
บาดาลเพ่ือการเกษตร 
บานขวาง 

 
 
-เพ่ือใหประชาชนไดมี
นํ้าใช  ในการอุปโภค 
บริโภค อยางเพียงพอ 

 
 
-ขุดเจาะบอบาดาล 
บานขวางขนาด Ø 5 น้ิว 
ความลึกไมนอยกวา 
120 ม. ตามแบบของ
เทศบาล 

 
 

350,000 
 
 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 

1  โครงการ 

 
 
-ประชาชนไดมี
นํ้าใชในการ 
เกษตรอยาง   
อยางเพียงพอ 

 
 

กองชาง 

๑๔๔ โครงการปรับปรุงแหลงนํ้า
เพ่ือใชในการเกษตร  ซอย
หนาโบสถคริสต  หมูท่ี 6  
บานแปน 

เพ่ือใหประชาชนมีนํ้า
ใชในการอุปโภค 
บริโภคไดอยางท่ัวถึง 

กอสรางโรงสูบนํ้า 
ขนาดกวาง 2.00 x 
2.00 ม. และตดิตั้ง
ซัมเมริสขนาด 7.5 HP 
380 V พรอมติดตั้ง
มิเตอรไฟฟาขนาด 15 
A 3 เฟส ตามแบบ
แปลนแผนผังของ
เทศบาลตําบลบานแปน 

- 89,000 
 
 
 

- - - โรงสูบนํ้า 
1 แหง 

ประชาชนมีนํ้า
ใชในการอุปโภค 
บริโภคไดอยาง
ท่ัวถึง 

กองชาง 

145 โครงการวางทอสงนํ้าเพ่ือ
การ เกษตร บานบอโจง 

-เพ่ือใหประชาชนไดมี
นํ้าใชในการเกษตร  
อยางเพียงพอ 

- วางทอสงนํ้าเพ่ือการ 
เกษตรบานบอโจงและ
บานขวาง ขนาด Ø 4” 
ยาว 2,000 ม. ตาม
แบบของเทศบาล 

- 400,000 
  

 

- - - 2  หมูบาน -ประชาชนไดมี
นํ้าใชในการ 
เกษตรอยาง   
อยางเพียงพอ 

กองชาง 

๘๒ 
 



 

 

 
ท่ี 

 
โครงการ/กจิกรรม 

 
วัตถุประสงค 

 

เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลท่ีคาดวาจะ

ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

146 โครงการปรับปรุงบอ
เกษตร (บอปากกอง)  

เพ่ือแกปญหาการขาด
แคลนนํ้าในภาค
การเกษตรในชวงฤดู
แลง 

ปรับปรุงบอเกษตร      
(บอปากกอง) บานมวง      
หมูท่ี 8 ต.บานแปน   

- 125,๗00 
 

- - - บอเกษตร 1 
บอ 

เกษตรกรไดมีนํ้า
ใชอยางเพียงพอ 

กองชาง 

147 โครงการปรับปรุงบอ
เกษตร (บอตนกวาว)  

เพ่ือแกปญหาการขาด
แคลนนํ้าในภาค
การเกษตรในชวงฤดู
แลง 

ปรับปรุงบอเกษตร (บอ
เกษตรตนกวาว) บานมวง    
หมูท่ี 8 ต.บานแปน        
อ.เมอืง 

- 125,700 
 

- - - บอเกษตร 1 
บอ 

เกษตรกรไดมีนํ้า
ใชอยางเพียงพอ 

กองชาง 

148 โครงการขุดเจาะบอ
บาดาลเพ่ือการเกษตร 
บานบูชา 

-เพ่ือใหประชาชนไดมี
นํ้าใช  ในการอุปโภค 
บริโภค อยางเพียงพอ 

 

ขุดเจาะบอบาดาล 
บานมวง  บานขวางขนาด 
Ø 5 น้ิว พรอมวางทอ 
PVC ขนาด Ø  4 น้ิว 
ความลึกไมนอยกวา 120 
ม. ตามแบบของเทศบาล 

- 350,000 
 
 

- - - 1  โครงการ -ประชาชนไดมี
นํ้าใชในการ 
เกษตรอยาง   
อยางเพียงพอ 

กองชาง 

149 สถานีสูบนํ้าดวยพลังงาน
ไฟฟา (ผันนํ้ากวง) 

-เพ่ือใหประชาชนไดมี
นํ้าใชในการเกษตร  
อยางเพียงพอ 

-กอสรางสถานีสูบนํ้าดวย
พลงังานไฟฟาพรอม วาง
ทอสงนํ้า PVC ขนาด เสน
ผาศูนย กลาง 0.03 ม. 
ระยะทาง 5 กม. คลอบคลมุ 
พ้ืนท่ี 4 หมูบาน คือ 
บานหนองเตา บานเสง 
บานมวงและบานแปน
พรอมกอสรางถังพักนํ้า 
คสล. 2-3 แหง 

- - 20,000,000 
งบอ่ืนๆ 

20,000,000 
งบอ่ืนๆ 

- 1 แหง -ประชาชนไดมี
นํ้าใชใน
การเกษตร  
อยางเพียงพอ 

 

กองชาง 

 

 

๘๓ 
 



 
ท่ี 

 
โครงการ/กจิกรรม 

 
วัตถุประสงค 

 

เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลท่ีคาดวาจะ

ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด  

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

150 โครงการขยายทอสงนํ้า
เพ่ือการ เกษตรบานบูชา 

-เพ่ือใหประชาชนไดมี
นํ้าใชในการเกษตร  
อยางเพียงพอ 

- วางทอสงนํ้าเพ่ือการ 
เกษตรบานบูชา ทอ 
PVC ขนาด 4 น้ิว ช้ัน 
8.5 ยาว 2,000  ม. 
ตามแบบของเทศบาล 

- - - 300,000 
  

 

- 1  โครงการ -ประชาชนไดมี
นํ้าใชในการ 
เกษตรอยาง   
อยางเพียงพอ 

กองชาง 

151 โครงการขยายทอสงนํ้า
เพ่ือการเกษตร  บานบอ
โจง 

-เพ่ือใหประชาชนไดมี
นํ้าใชในการเกษตร  
อยางเพียงพอ 

- ขยายทอสงนํ้าเพ่ือ
การเกษตร บานบอโจง 
วางทอ PVC ขนาด ๔ น้ิว 
ช้ัน ๘.๕ ยาว ๒๐๐ ม. 
พรอมอุปกรณ  ตามแบบ
ของเทศบาล 

- - - ๕๐๐,๐๐๐ 
 

 

- 1  โครงการ -ประชาชนไดมี
นํ้าใชในการ 
เกษตรอยาง   
อยางเพียงพอ 

กองชาง 

1๕2 โครงการปรับปรุงระบบสง
นํ้าเพ่ือการเกษตร บาน
แปน 

-เพ่ือใหประชาชนไดมี
นํ้าใชในการเกษตร  
อยางเพียงพอ 

- ปรับปรุงระบบสงนํ้าเพ่ือ
การเกษตร บานแปน 
ความยาว 2,000 กม.   
ตามแบบของเทศบาล 

- - - - 500,000 
 

 

1  โครงการ -ประชาชนไดมี
นํ้าใชในการ 
เกษตรอยาง   
อยางเพียงพอ 

กองชาง 

1๕3 โครงการวางทอสงนํ้าเพ่ือ
การเกษตรของกรม
ชลประทาน  บานเสง 

-เพ่ือใหประชาชนไดมี
นํ้าใชในการเกษตร  
อยางเพียงพอ 

- วางทอสงนํ้าเพ่ือการ 
เกษตรของกรมชลประทาน 
บานเสง  โดยการวางทอ 
PVC ขนาด 4 น้ิว ช้ัน 
8.5 ยาว 2,000 ม. 

- - - - 300,000 
 
 

1  โครงการ -ประชาชนไดมี
นํ้าใชในการ 
เกษตรอยาง   
อยางเพียงพอ 

กองชาง 

 
 

๑๕๔ 

ขุดเจาะบอบาดาลและ   
ระบบประปา 

โครงการกอสราง/ปรับปรุง
ระบบประปาหมูบาน   
บานขวาง 

 
 

-เพ่ือใหประชาชนไดมี
นํ้าใช  ในการอุปโภค 
บริโภค อยางเพียงพอ 

 
 

-กอสราง/ปรับปรุงระบบ
ประปาโดยวางทอ PVC 
ช้ัน 8.5 ขนาด Ø 4 น้ิว 
ความยาวประมาณ 
1,000 ม. 

 
 

350,000 
 
 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 
 

 
 

1  โครงการ 

 
 

-ประชาชนไดมี
นํ้าใชในการ
อุปโภคบรโิภค  
อยางเพียงพอ 
 

 
 

กองชาง 

 

๘๔ 
 



 
ท่ี 

 
โครงการ/กจิกรรม 

 
วัตถุประสงค 

 

เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลท่ีคาดวาจะ

ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

15๕ โครงการกอสรางระบบ
ประปาหมูบาน  บานมวง 

-เพ่ือใหประชาชนไดมี
นํ้าใช ในการอุปโภค 
บริโภค อยางเพียงพอ 

 

-กอสรางระบบประปา
หมูบาน   พรอมติดตั้ง
อุปกรณ  ตามแบบของ
เทศบาล 
 

800,000 
 
 

- - -  1  โครงการ -ประชาชนมีนํ้า
ใชในการอุปโภค 
บริโภคไดอยาง
ท่ัวถึง 

กองชาง 

๑๕๖ โครงการกอสรางระบบ
ประปาหมูบาน บานหนอง
เตา บริเวณซอยหนา
โรงเรียนบานแปน      
พิทยาคม 

เพ่ือใหประชาชนมีนํ้า
ใชในการอุปโภค 
บริโภคไดอยางท่ัวถึง 

กอสรางระบบประปา
หมูบาน  บานหนองเตา 
บริเวณซอยหนาโรงเรียน
บานแปนพิทยาคม หมูท่ี 
3  ต.บานแปน อ.เมือง    
จ.ลําพูน 
1.กอสรางแท็งคประปา
แบบแชมเปญ ขนาดความจ ุ
20 ลบ.ม  สูง 20 ม. 
2.เจาะบอบาดาลขนาด
เสนผาศูนย กลาง 5 น้ิว 
ลึกไมนอยกวา 120 ม. 
ตามแบบแปลนของกรม
ทรัพยากรนํ้าบาดาล 
 

595,000 
 
 

- - - - ประชาชนใน
หมูบานมีนํ้า
ใชในการ
อุปโภค
บริโภครอย
ละ 90 

-ประชาชนมีนํ้า
ใชในการอุปโภค 
บริโภคไดอยาง
ท่ัวถึง 

กองชาง 

 

 

 

 

 

 

 

๘๕ 
 



 
ท่ี 

 
โครงการ/กจิกรรม 

 
วัตถุประสงค 

 

เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลท่ีคาดวาจะ

ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

15๗ โครงการกอสรางแท็งค
นํ้าประปาแบบแชมเปญ 
บานบูชา  บริเวณสวนนาย
สุทิน  คําวังพฤกษ 

เพ่ือใหประชาชนมีนํ้า
ใชในการอุปโภค 
บริโภคไดอยางท่ัวถึง 

กอสรางแท็งคนํ้า ประปา
แบบแชมเปญ บานบูชา  
บริเวณสวนนายสทิุน     
คําวังพฤกษ  หมูท่ี 5      
ต.บานแปน  อ.เมือง   จ.ลําพูน 
1.กอสรางแท็งคประปา
แบบแชมเปญ ขนาดความจุ 
20 ลบ.ม  สูง 20 ม. 
2.ถังกรองสนิมเหล็ก 
ขนาดกวาง1.15 เมตร 
สูง1.50 เมตร ตามแบบ
แปลนของกรมทรัพยากร
นํ้าบาดาล 

414,000 
 
 

- - - - ประชาชนใน
หมูบานมีนํ้า
ใชในการ
อุปโภค
บริโภครอย
ละ 90 

-ประชาชนมีนํ้า
ใชในการอุปโภค 
บริโภคไดอยาง
ท่ัวถึง 

กองชาง 

15๘ โครงการติดตั้งถังกรอง
สนิมเหล็ก บริเวณประปา
หมูบาน  หมู 3          
บานหนองเตา 

เพ่ือใหประชาชนมีนํ้า
ใชในการอุปโภค 
บริโภคไดอยางท่ัวถึง 

ติดตั้งถังกรองสนิมเหล็ก  
บานหนองเตา  ขนาด 
1.15 ม.x 1.20 ม. ตาม
แบบแปลนแผนผังของ
เทศบาลตําบลบานแปน 

- 62,000 
 
 

- - - ติดตั้งถัง
กรองสนิม

เหล็ก 
 1 แหง 

-ประชาชนมีนํ้า
ใชในการอุปโภค 
บริโภคไดอยาง
ท่ัวถึง 

กองชาง 

15๙ โครงการปรับปรุงระบบ
ประปาภายในหมูบาน  
บานเสง 

-เพ่ือใหประชาชนไดมี
นํ้าใช ในการอุปโภค 
บริโภค อยางเพียงพอ 

 

-ปรับปรุงระบบประปา 
ตามแบบของเทศบาล 

- 200,000 
 

- - 
 

 1  โครงการ -ประชาชนมีนํ้า
ใชในการอุปโภค 
บริโภคไดอยาง
ท่ัวถึง 

กองชาง 

1๖๐ โครงการซอมแซมแท็งกนํ้า  
บานรองอุย 

-เพ่ือใหประชาชนไดมี
นํ้าใช  ในการอุปโภค 
บริโภค อยางเพียงพอ 

 

-ซอมแซมแท็งกนํ้า  
บานรองอุย 

- 250,000 
 
 

- - - 1  โครงการ -ประชาชนไดมี
นํ้าใชในการ
อุปโภคบรโิภค  
อยางเพียงพอ 

กองชาง 

 

๘๖ 
 



 
ท่ี 

 
โครงการ/กจิกรรม 

 
วัตถุประสงค 

 

เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลท่ีคาดวาจะ

ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1๖๑ โครงการติดตั้งอุปกรณ
ผลิตนํ้าดื่ม RO          
บานบูชา 

เพ่ือใหประชาชนใน
ชุมชนมีนํ้าดื่มท่ีสะอาด
และไดมาตรฐาน 
 

ติดตั้งอุปกรณผลิตนํ้าดื่ม 
RO บานบูชา  หมูท่ี 5 ต.
บานแปน  

- 244,000 
 
 

- - - ติดตั้ง
อุปกรณผลิต
นํ้าดื่ม RO 1 

แหง 

-ประชาชนใน
ชุมชนมีนํ้าดื่มท่ี
สะอาดและได
มาตรฐาน 

กองชาง 

16๒ โครงการขยายทอประปา 
สายบานหนองหนาม 

- เพ่ือใหประชาชนไดมี
นํ้าใชในการอุปโภค
และบรโิภคอยาง
เพียงพอและได
มาตรฐาน 

-ขยายทอประปา สาย
บานหนองหนามใต หมู 3   
ต.หนองหนาม อ.เมือง 
ทอ PVC ขนาดเสนผา
ศูนย กลาง 3 น้ิว ช้ัน 
8.5 ยาวรวม  2,000 ม. 
พรอมอุปกรณ  ตามแบบ
แปลนแผนผังของเทศบาล
ตําบลบานแปน 

- - 400,000 
 
 

- - ปรับปรุง
ระบบ

ประปา 1 
แหง 

3 สายทาง 

ประชาชนไดมี
นํ้าใชในการ
อุปโภคและ  
บริโภคอยาง
เพียงพอและได
มาตรฐาน 

กองชาง 

16๓ โครงการปรับปรุงระบบ
ประปาบานรองอุย หมูท่ี 2 
บานขวาง 

- เพ่ือใหประชาชนไดมี
นํ้าใชในการอุปโภค
และบรโิภคอยาง
เพียงพอและได
มาตรฐาน 

ปรับปรุงระบบประปา
บานรองอุย     หมูท่ี 2 
บานขวาง ต.หนองหนาม      
หอถังสูงขนาดความจุ 20 
ลบ.ม. สูง 20 ม. พรอม
ถังกรองสนิมเหล็ก ขนาด
กวาง 1.15 ม. สูง 1.50 ม. 
ตามแบบของเทศบาล
ตําบลบานแปน 

- - 600,000 
 
 

- - ปรับปรุง
ระบบ

ประปา 1 
แหง 

3 สายทาง 

ประชาชนไดมี
นํ้าใชในการ
อุปโภคและ  
บริโภคอยาง
เพียงพอและได
มาตรฐาน 

กองชาง 

๑๖๔ โครงการปรับปรุงระบบ
ประปาหมูบาน บานหนอง
เตา 

-เพ่ือใหประชาชนไดมี
นํ้าใช  ในการอุปโภค 
บริโภค อยางเพียงพอ 

ปรับปรุงระบบประปา
หมูบาน หมูท่ี 3 บาน
หนองเตา ทอ PVC ขยาย 
3 น้ิว ยาว 2,000 ม. 
ตามแบบของเทศบาล 

- - - 300,000 
 
 

- 1  โครงการ -ประชาชนไดมี
นํ้าใชในการ    
อุปโภคและบรโิภค 
อยางเพียงพอ
และไดมาตรฐาน 

กองชาง 

๘๗ 
 



 
 
ท่ี 

 
โครงการ/กจิกรรม 

 
วัตถุประสงค 

 

เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

16๕ โครงการปรับปรุง
ซอมแซมระบบประปา
หมูบาน บานแปน 

-เพ่ือใหประชาชนไดมี
นํ้าใช  ในการอุปโภค 
บริโภค อยางเพียงพอ 

-ปรับปรุงซอมแซม
ระบบประปาหมูบาน 
หมูท่ี 6 บานแปน โดย
การเปลีย่นทอเปนขนาด 
6 น้ิว ยาว 2,000  ม. 
ตามแบบของเทศบาล 

- - - 700,000 
 
 

- 1  โครงการ ประชาชนไดมีนํ้าใช
ในการอุปโภคและ  
บริโภคอยางเพียงพอ
และไดมาตรฐาน 

กองชาง 

16๖ โครงการขุดเจาะบอ
บาดาลเพ่ือการเกษตร 
บริเวณสวนอาจารยอาคม  
วังพฤกษ  บานแปน 

-เพ่ือใหประชาชนไดมี
นํ้าใช  ในการอุปโภค 
บริโภค อยางเพียงพอ 

ขุดเจาะบอบาดาลเพ่ือ
การเกษตร บริเวณสวน
อาจารยอาคม  วังพฤกษ 
หมูท่ี 6 บานแปน      
ตามแบบของเทศบาล 

- - - 750,000 
 
 

- 1  โครงการ -ประชาชนไดมีนํ้าใช
ในการอุปโภคบริโภค  
อยางเพียงพอ 
 

กองชาง 

16๗ โครงการขุดเจาะประปา
พรอมติดตั้งถังแชมเปญ 
บานเสง 

-เพ่ือใหประชาชนไดมี
นํ้าใช  ในการอุปโภค 
บริโภค อยางเพียงพอ 

ขุดเจาะประปาพรอม
ติดตั้งถังแชมเปญ       
หมูท่ี 7 บานเสง ขนาด
ทอ 5 น้ิว ลึก 120 ม. 
พรอมถังแชมเปญ ขนาด 
20 ลบ.ม. สูง 20 ม.    
ตามแบบของเทศบาล 

- - - 800,000 
 
 

- 1  โครงการ -ประชาชนไดมีนํ้าใช 
ในการอุปโภคบริโภค  
อยางเพียงพอ 
 

กองชาง 

๑๖๘ โครงการปรับปรุงระบบ
ประปาหมูบาน บาน    
บอโจง 

-เพ่ือใหประชาชนไดมี
นํ้าใช  ในการอุปโภค 
บริโภค อยางเพียงพอ 

-ซอมแซมถังแชมเปญ
และระบบกรองนํ้า 
ประปา  หมูท่ี 1 บาน
บอโจง ตามแบบของ
เทศบาล 

- - - ๓๐๐,๐๐๐ 
 
 

- 1  โครงการ -ประชาชนไดมีนํ้าใช 
ในการอุปโภคบริโภค  
อยางเพียงพอ 
 

กองชาง 

 
 
 
 
 

๘๘ 
 



 
ท่ี 

 
โครงการ/กจิกรรม 

 
วัตถุประสงค 

 

เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

169 โครงการปรับปรุงระบบ
ประปาบานขวาง (วัด
หาง) 

-เพ่ือใหประชาชนไดมี
นํ้าใช  ในการอุปโภค 
บริโภค อยางเพียงพอ 

ปรับปรุงระบบประปา
บานขวาง (วัดหาง)    
หมูท่ี 2 บานขวาง เชน 
เปลี่ยนถังกรอง ทอ
ประปา ฯลฯ  ตามแบบ
ของเทศบาล 
 

- - - ๓๐๐,๐๐๐ 
 
 

- 1  
โครงการ 

-ประชาชนไดมีนํ้าใช 
ในการอุปโภคบริโภค  
อยางเพียงพอ 
 

กองชาง 

170 โครงการวางทอประปา
ภายในหมูบานหนอง
หนามใตและบานถํ้า 

-เพ่ือใหประชาชนไดมี
นํ้าใช  ในการอุปโภค 
บริโภค อยางเพียงพอ 

-วางทอประปาภายใน
หมูบานหนองหนามใต
และบานถํ้า หมูท่ี 3 
บานหนองหนาม  ขนาด 
4” และ 3” ยาว 
๒,๐๐๐ ม. ตามแบบ
ของเทศบาล 
 

- - - ๔๐๐,๐๐๐ 
 
 

- 1  
โครงการ 

-ประชาชนไดมีนํ้าใช 
ในการอุปโภคบริโภค  
อยางเพียงพอ 
 

กองชาง 

171 โครงการปรับปรุงระบบ
ประปา บานมวง 

-เพ่ือใหประชาชนไดมี
นํ้าใช  ในการอุปโภค 
บริโภค อยางเพียงพอ 

-ปรับปรุงระบบประปา 
บานมวง  หมูท่ี 8     
บานมวง  วางทอ PVC 
ขนาด ๓ น้ิว ช้ัน ๘.๕
ยาว ๒,๐๐๐ ม. พรอม
กอสรางระบบประปา
หมูบานตามแบบของ
เทศบาล 
 

- - - ๑,๐๐๐,๐๐๐ 
 
 

- 1  
โครงการ 

-ประชาชนไดมีนํ้าใช 
 ในการอุปโภคบรโิภค  
อยางเพียงพอ 
 

กองชาง 

 
 
 

๘๙ 
 



 
ท่ี 

 
โครงการ/กจิกรรม 

 
วัตถุประสงค 

 

เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลท่ีคาดวาจะ

ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

17๒ โครงการปรับปรุงประปา
หมูบาน บานถํ้า-หนอง
หนาม 

-เพ่ือใหประชาชนไดมี
นํ้าใช  ในการอุปโภค 
บริโภค อยางเพียงพอ 

-ปรับปรุงซอมแซม
ประปาหมูบาน บานถํ้า-
หนองหนาม  หมูท่ี 3 
บานหนองหนาม  
เปลี่ยนถังกรอง  ทอ
ขนาด 3 น้ิว ฯลฯ ตาม
แบบของเทศบาล 

- - - - ๓๐๐,๐๐๐ 
 
 

1  โครงการ -ประชาชนไดมี
นํ้าใช 
 ในการอุปโภค
บริโภค  อยาง
เพียงพอ 
 

กองชาง 

17๓ โครงการขยายทอ
นํ้าประปาหมูบาน  
(แท็งกกลาง) บานรั้ว-ทุง 

-เพ่ือใหประชาชนไดมี
นํ้าใช  ในการอุปโภค 
บริโภค อยางเพียงพอ 

-ขยายทอนํ้าประปา
หมูบาน  (แท็งกกลาง) 
หมูท่ี 8 บานรั้ว-ทุง ทอ 
PVC ขนาด ๓ น้ิว ช้ัน 
๘.๕ ยาว ๒,๐๐๐ ม. 
ตามแบบของเทศบาล 

- - - - ๓๐๐,๐๐๐ 
 
 

1  โครงการ -ประชาชนไดมี
นํ้าใช 
 ในการอุปโภค
บริโภค  อยาง
เพียงพอ 
 

กองชาง 

 
 

17๔ 

กอสรางพนังกั้นตลิ่งพัง 
ฝายกันนํ้า 

โครงการกอสรางกําแพง    
กันดิน บริเวณหนาไอติม 
222 บานบอโจง 

 
 
-เพ่ือปองกันการทรุด
ตัวของถนน 
-เพ่ือบรรเทาความ
เดือดรอน 
-เพ่ือปองกันอุบัติเหตุ
จากการทรุดตัวของ
ถนน 

 
 
โครงการกอสรางกําแพง
กันดิน บริเวณหนาไอติม 
222 บานบอโจง หมูท่ี 
1 ต.หนองหนาม อ.
เมือง จ.ลําพูน ฐานกวาง 
1.10  ม. สูง 1.40 ม.  
ยาว 70  ม.     ตาม
แบบแปลนแผนผังของ
เทศบาลบานแปน 

 
 

279,000 
 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 

1  สาย 
 
 
 

 
 
-การคมนาคม
ของ     
ประชาชนมี
ความสะดวก
เพ่ิมข้ึน 

 
 

กองชาง 

 
 
 

๙๐ 
 



 
ท่ี 

 
โครงการ/กจิกรรม 

 
วัตถุประสงค 

 

เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลท่ีคาดวาจะ

ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

17๕ โครงการกอสรางกําแพง
กันดินขางปอมยามบาน
แปน  

-เพ่ือลดอุบัติเหตุท่ีเกิด
จากการใชถนน 
-เพ่ือปองกันการทรุด
ตัวของถนน 

กอสรางกําแพงกันดิน
ขางปอมยามบานแปน  
หมูท่ี 6 ต.บานแปน อ.
เมือง ฐานกวาง 1.50 
ม. สูง 2.00 ม.  ยาว 
12 ม. ตามแบบแปลน
แผนผังของเทศบาล 
ตําบล   บานแปน 

- 83,000 
 

- - - ถนน 1 สาย -ปญหาความ
เดือดรอนของ
ประชาชน ใน
พ้ืนท่ีไดรับการ
แกไขและ อุบัติ
ท่ีเกิดจากการใช
เสนทางลดลง 

กองชาง 

17๖ โครงการกอสรางพนังกัน
ดินขางบานนายอราม 
(ซอย 4) บานขวาง 
 

- เพ่ือปองกันการทรุด
ตัวของถนน 
- เพ่ือลดอุบัติเหตุท่ี
เกิดจากการใชถนน 
-เพ่ือบรรเทาความ
เดือดรอนของ
ประชาชนและผูใช
ถนนในการสัญจร 
 

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 

- ๑๖๑,000 
   

- - - ถนน 1 สาย -ปญหาความ
เดือดรอนของ
ประชาชน ใน
พ้ืนท่ีไดรับการ
แกไขและ
ปองกันอุบัติท่ี
อาจเกิดจากการ
ใชเสนทาง 

กองชาง 

17๗ กอสรางพนังก้ันตลิ่ง
บริเวณหลังวัดบานมวง-
ลําเหมืองใต  บานมวง  

-เพ่ือใหประชาชนไดมี
การสญัจรท่ีสะดวก 
และปลอดภัย 

-กอสรางพนังก้ันตลิ่ง
ขนาด 0.80 ม. สูง 
1.20-1.50 ม. ยาว 
1,000 ม.ตามแบบของ
เทศบาล 
 

- - 700,000 
 

- - 1  โครงการ -ประชาชนไดมี
การสญัจรท่ี
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองชาง 

17๘ กอสรางฝายกันนํ้าลํา
เหมืองกลาง  บานมวง 

-เพ่ือใหประชาชนไดมี
นํ้าใชในยามจําเปน  

-กอสรางฝายกันนํ้า 
บริเวณลําเหมืองกลาง
หมู 8 บานมวง ขนาด 
กวาง ๓.๕๐  ม. ตาม
แบบของเทศบาล 

- - - ๑00,000 
 
 

- 1  โครงการ -ประชาชนไดมี
นํ้าใชในยาม
จําเปน 

กองชาง 

๙๑ 
 



 

 
ท่ี 

 
โครงการ/กจิกรรม 

 
วัตถุประสงค 

 

เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลท่ีคาดวาจะ

ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

 
17๙ 

ขุดลอกลําเหมือง 
โครงการขุดลอกลําเหมือง
กลาง  บานเสง 

 
-เพ่ือใหการระบายนํ้า
มีประสิทธิภาพ และ
ลดปญหานํ้าทวมขัง
ในชวงฤดูฝนและฤดู
นํ้าหลาก 

 
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.ช้ัน 3 
จํานวน 125  ทอน บอ
พักสําเร็จรูป จํานวน 
15 บอ  ตามแบบแปลน
แผนผังของเทศบาล
ตําบลบานแปน 
 

 
- 

 
400,000 

 

 
- 

 
- 

 
- 

 
ขุดลอก 

ลําเหมือง   
1 แหง 

 
การระบายนํ้ามี
ประสิทธิภาพ
เพ่ิมข้ึน ปญหาท่ี
เกิดจากนํ้าทวมขัง
ลดลง 
 

 
กองชาง 

18๐ ขุดลอกลําเหมืองพรอมวาง
ทอระบายนํ้า บรเิวณบาน
นางนงเยาว บานบอโจง  

-เพ่ือแกไขปญหานํ้า
ทวมขัง ในพ้ืนท่ี 

ขุดลอกลําเหมือง        
พรอมวางทอระบายนํ้า 
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 -แกไขปญหา 
 นํ้าทวมขัง 

กองชาง 

 
 
 

๙๒ 
 



 

 
ท่ี 

 
โครงการ/กจิกรรม 

 
วัตถุประสงค 

 

เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลท่ีคาดวาจะ

ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1๘๑ ขุดลอกลําเหมืองบริเวณ 
บานลุงประสาท-บานเดน 
(ขางบานนายมานพ) บาน
หนองเตา 

-เพ่ือแกไขปญหานํ้า
ทวมขัง ในพ้ืนท่ี 

-ขุดลอกลําเหมือง 
บริเวณบานลุงประสาท-
บานเดน (ขางบานนาย
มานพ) ขนาดปากกวาง 
1.50 ม. ลึก 1.00 ม. 
กนลําเหมืองกวาง 1.00 
ม. ยาว 1,000 ม.ตาม
แบบแปลนแผนผังของ
เทศบาลตาํบลบานแปน 
 

- - - - 50,000 
 

1  แหง -แกไขปญหา 
 นํ้าทวมขัง 

กองชาง 

18๒ ขุดลอกลําเหมืองสาธารณ
สายหลัก และลําเหมือง    
ใสไก บานแปน 

-เพ่ือแกไขปญหานํ้า
ทวมขัง ในพ้ืนท่ี 

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

- - - - 
 

200,000 
 

1  แหง -แกไขปญหา 
 นํ้าทวมขัง 

กองชาง 

18๓ ขุดลอกลําเหมืองภายใน
หมูบาน บานบอโจง 

-เพ่ือแกไขปญหานํ้า
ทวมขัง ในพ้ืนท่ี 

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 -แกไขปญหา 
 นํ้าทวมขัง 

กองชาง 

 
 
 
 
 

๙๓ 
 



 

 
ท่ี 

 
โครงการ/กจิกรรม 

 
วัตถุประสงค 

 

เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลท่ีคาดวาจะ

ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

 
 
 
 
 

18๔ 

การกอสราง ปรับปรุง 
ซอมแซม ศาลาอเนก 

ประสงค ลานอเนก ประสงค 
ลานกีฬาฯลฯ 

 
โครงการตอเติมโรงอาหาร
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ตําบลบานแปน 

 
 
 
 
 
-เพ่ือตอเติมและ
ปรับปรุงโรงอาหาร
ใหมีมาตรฐาน
โภชนาการสขุาภบิาล 
อาหาร และอาหาร
ปลอดภัยสําหรับ
โรงเรียน
ประถมศึกษา 
-เพ่ือใหเด็กนักเรียน
มีสุขภาพอนามยัท่ีดี 
ลดความเสีย่งจาก
เช้ือโรคตาง ๆ ท่ี
เกิดข้ึนในโรงอาหาร 
 

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

 
 
 
 
 

350,000 
 
 
 

 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 

- 

 
 
 
 
 
โรงอาหาร
ศูนยพัฒนา 
เด็กเล็ก
เทศบาล
ตําบลบาน
แปน  1 
แหง 

 
 
 
 
 
-สถานศึกษาสังกัด 
ทต.บานแปน มี
โรงอาหารตาม
มาตรฐาน
โภชนาการ 
สุขาภิบาลอาหาร
และอาหาร
ปลอดภัยสําหรับ
โรงเรียน
ประถมศึกษา 
-เด็กนักเรยีนมี
สุขภาพอนามัยท่ีดี 
มีความเสี่ยงจาก
การติดเช้ือโรคตาง 
ๆ ท่ีเกิดข้ึนในโรง
อาหารนอยลง 
 

 
 
 
 
 

กองชาง 

 
 
 
 
 
 
 

๙๔ 
 



 
ท่ี 

 
โครงการ/กจิกรรม 

 
วัตถุประสงค 

 

เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลท่ีคาดวาจะ

ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

18๕ โครงการตอเติมหลังคาศูนย
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบล
บานแปน (หลังใหม) 

-เพ่ือตอเติมหลังคา
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตาํบลบาน
แปน (หลังใหม) 
เปนทางเดิน 
-เพ่ือสรางความ
ปลอดภัยภายใน
สถานศึกษา สังกัด
เทศบาลบานแปน
ใหมากยิ่งข้ึน 
 

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

150,000 
 
 

- - - - ตอเติม
หลังคาศูนย
พัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาล
ตําบลบาน
แปน (หลัง
ใหม) 1 แหง 

-สถานศึกษามี
ทางเดินระหวาง
อาคารใหแกเด็ก
นักเรียนเดินไปมา
ไดอยางปลอดภัย 
-อาคารสถานศึกษา 
สังกัดเทศบาลตาํบล 
บานแปน มีมาตร 
ฐานในการให 
บริการเด็กนักเรียน 
มากยิ่งข้ึน 

กองชาง 

18๖ โครงการปรับปรุง ตอเติม
หองนํ้าของศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลตําบลบานแปน 

เพ่ือใหนักเรียนมี
หองนํ้าใชอยางเพียง
และถูกสุขลักษณะ 

ปรับปรุงตอเติมหองนํ้าใน
อาคารเรยีนศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก  
1. ในอาคารเรียนหลังเกา   
4  หอง 
2. ในอาคารเรียนหลัง
ใหม   4  หอง 

154,000 
 
 

- - - - ตอเติม
หองนํ้า 

จํานวน 8 
หอง 

โรงเรียนมีหองนํ้า
ท่ีปลอดภัยและ
เพียงพอตอจํานวน
นักเรียน 

กองชาง 

18๗ โครงการกอสรางสนามกีฬา/
ลานกีฬาบานแปน  

-ประชาชนมีความ
สะดวก ในดาน
สาธารณูปการ 

-กอสรางสนามกีฬา/ลาน
กีฬา ตามแบบ 
ของเทศบาลบานแปน 

 

2,000,000 
 

- - - - 1 โครงการ -ประชาชนมีความ
สะดวก  ในดาน
สาธารณูปการ 

กองชาง 

18๘ โครงการกอสรางศาลา
เอนกประสงค  ภายใน
หมูบาน  บานเสง 

-ประชาชนมีความ
สะดวก  ในดาน
สาธารณูปการ 

 -กอสรางศาลาอเนก 
ประสงคขนาด 8x10 ม. 
ตามแบบของเทศบาล 

500,000 
 
 

- - - - 1 โครงการ -ประชาชนมีความ
สะดวก  ในดาน
สาธารณูปการ 
 

กองชาง 

 
 
 

๙๕ 
 



 
ท่ี 

 
โครงการ/กจิกรรม 

 
วัตถุประสงค 

 

เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลท่ีคาดวาจะ

ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

18๙ โครงการกอสรางศาลา
เอนกประสงคภายในหมูบาน  
บานเสง 

-ประชาชนมีความ
สะดวก  ในดาน
สาธารณูปการ 

 -กอสรางศาลาอเนก 
ประสงคขนาด 8x10 ม. 
ตามแบบของเทศบาล 

500,000 
 

- - - - 1 โครงการ -ประชาชนมีความ
สะดวก  ในดาน
สาธารณูปการ 
 

กองชาง 

1๙๐ โครงการเทลาน คสล.   
พรอมบอพัก บริเวณหนาวัด
หนองหนาม  บานหนอง
หนาม  

-เพ่ือใหประชาชนมี
สถานท่ีในการจัด
กิจกรรมตาง ๆ ของ
หมูบาน 
-เพ่ือบรรเทาความ
เดือดรอนของ
ประชาชนใน
หมูบาน 

เทลาน คสล. พรอมบอ
พักบริเวณหนาวัดหนอง
หนาม  บานหนองหนาม 
หมูท่ี 3  ต.หนองหนาม 
อ.เมือง จ.ลําพูน  มีพ้ืนท่ี
ไมนอยกวา 310.73 ตร.ม. 
พรอมวางทอ PVC ขนาด 
4 น้ิว  ความยาวไมนอย
กวา 44 ม. พรอมบอพัก 
คสล. ขนาด  0.45 x 0.35 
ม. จํานวน  1  บอ ตาม
แบบแปลนแผนผังของ
เทศบาลตาํบลบานแปน 

134,000 
 

- - - - 1  แหง ประชาชนมี
สถานท่ีในการจัด
กิจกรรมตาง ๆ 
ของหมูบาน 
 

กองชาง 

1๙๑ โครงการกอสรางอาคาร
เอนกประสงคหมูบาน 
บริเวณดานหลังอาคาร
เอนกประสงคหมูบาน หมูท่ี 
7 บานเสง 
 
 

เพ่ือใหประชาชนได
มีสถานท่ีจัด
กิจกรรม 

โครงการกอสรางอาคาร
เอนกประสงคหมูบาน  
บริเวณดาน หลังอาคาร
เอนกประสงคหมูบาน 
ขนาดกวาง 6 ม. ยาว 16 
ม. สูง 3.40 ม.หรือมี
พ้ืนท่ีใชสอยไมนอยกวา 
96 ตรม. ตามแบบแปลน
แผนผังของเทศบาลตําบล
บานแปน 

- 500,000 
 
 

- - - อาคาร
เอนกประสงค 

1  หลัง 

ประชาชนใน
ชุมชนมีสถานท่ีจัด
กิจกรรมและเผย 
แพรความรู 

กองชาง 

 

๙๖ 
 



 

 
ท่ี 

 
โครงการ/กจิกรรม 

 
วัตถุประสงค 

 

เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลท่ีคาดวาจะ

ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

192 โครงการตอเติมอาคาร
เอนกประสงคภายในวัด
หนองหนาม   

-ประชาชนมีความ
สะดวก ในดาน
สาธารณูปการ 

-ตอเติมอาคารอเนก 
ประสงค พ้ืนท่ีประมาณ  
100 ตร.ม.  ตามแบบ
ของเทศบาล 
 

- 
 

300,000 
 
 

- - - 1 โครงการ -ประชาชนมีความ
สะดวก  ในดาน
สาธารณูปการ 
 

กองชาง 

193 โครงการตอเติมสถานท่ีรับ
บริการชําระภาษี 

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ 
ในการใหบริการ
ประชาชน 

หองบริการชําระภาษี
ขนาด 1.80 ม. x 9.68 ม. 
มีพ้ืนท่ีรวม 17.24 ตร.ม. 
ตามแบบแปลนแผนผัง
ของเทศบาลตําบลบาน
แปน 

- 54,000 
 
 

- - - หองบริการ 
ชําระภาษี  
1 หอง 

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกและ
รวดเร็วในการใช
บริการ 

กองชาง 

194 โครงการกอสรางศาลา
เอนกประสงคสุสาน          
บานบอโจง 

เพ่ือใหประชาชน 
ไดรับความสะดวก 
ในการเขารวม 
กิจกรรมของชุมชน 
 

กอสรางศาลา
เอนกประสงค สุสาน บาน
บอโจง กวาง 8 ม. ยาว 
10 เมตร สูง 5.00 ม. 
หรือมีพ้ืนท่ีใชสอยไมนอย
กวา 80 ตร.ม. ตามแบบ
แปลนแผนผังเทศบาล
ตําบลบานแปน 

- 164,000 
 
 

- - - ศาลาอเนก 
ประสงค 
1 หลัง 

 

ประชาชนใชใน 
การจัดกิจกรรม 
ของชุมชน 
 

กองชาง 

195 โครงการกอสรางรั้วสุสาน
บานบอโจง  

- เพ่ือปองกันการ
บุกรุกพ้ืนท่ีชุมนและ
ปองกันทรัพยสิน
ของหมูบานสูญหาย 

กอสรางรั้วสุสานบานบอ
โจง ยาว  53 ม. สูง 1.60 
ม. ตามแบบแปลนแผนผัง
เทศบาลตาํบลบานแปน 
 

- 163,000 
 
 

- - - กอสรางรั้ว  
1 แหง 

สามารถปองกัน
ทรัพยสินของ
หมูบานไมใหสญู
หาย 

กองชาง 

 
 
 
 
 

๙๗ 
 



 
ท่ี 

 
โครงการ/กจิกรรม 

 
วัตถุประสงค 

 

เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลท่ีคาดวาจะ

ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

196 กอสรางลานเอนกประสงค 
ภายในหมูบาน   บานหนอง
หนาม 

-ประชาชนมีความ
สะดวก  ในดาน
สาธารณูปการ 

-กอสรางลานอเนกประสงค 
โดยเทลานคอนกรตี หนา 
0.10 ม. พ้ืนท่ีประมาณ 
100 ตร.ม. ตามแบบของ
เทศบาล 

- 900,000 
 

- -  - 1 โครงการ -ประชาชนมีความ
สะดวก  ในดาน
สาธารณูปการ 
 

กองชาง 

197 โครงการกอสรางศาลา
เอนกประสงคบริเวณหลังวัด
บานมวง  

เพ่ือใหประชาชน 
ไดรับความสะดวก 
มีสถานท่ีในการจดั
กิจกรรมและออก
กําลังกาย 

-กอสรางศาลาอเนก ประสงค 
บริเวณหลังวัดบานมวง 
หมู 8 ต.บานแปน อ.เมือง  
ขนาดกวาง  12 ม. ยาว 
12 ม. สูง 4.40 ม. ตาม
แบบแปลน แผนผังของ
เทศบาล ตําบลบานแปน 

- - 500,000 
 
 

- - ศาลาอเนก 
ประสงค 
1 หลัง 

 

ประชาชนใชใน 
การจัดกิจกรรม 
ของชุมชน 
 

กองชาง 

198 โครงการกอสรางศาลา
เอนกประสงคบริเวณลาน
หนาวัดหนองเตา  

เพ่ือใหประชาชน 
ไดรับความสะดวก 
มีสถานท่ีในการจดั
กิจกรรมและออก
กําลังกาย 

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 

- - 500,000 
 
 

- - ศาลาอเนก 
ประสงค 
1 หลัง 

 

ประชาชนใชใน 
การจัดกิจกรรม 
ของชุมชน 
 

กองชาง 

199 โครงการกอสรางอาคาร
สําหรับเก็บของ บริเวณสุสาน
บานขวาง 

-ประชาชนมีความ
สะดวก  ในดาน
สาธารณูปการ 

 -กอสรางอาคารสาํหรับ
เก็บของบริเวณสุสานบาน
ขวาง หมูท่ี 2 ต.หนองหนาม 
ขนาดพ้ืนท่ี  6 x 8  ม. 
ตามแบบของเทศบาล
ตําบลบานแปน 

- - 400,000 
 

- 
 

- 1  แหง -ประชาชนมีความ
สะดวก  ในดาน
สาธารณูปการ 
 

กองชาง 
 
 
 

 

๙๘ 
 



 
ท่ี 

 
โครงการ/กจิกรรม 

 
วัตถุประสงค 

 

เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลท่ีคาดวาจะ

ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด  

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

๒๐๐ โครงการกอสรางโรงจอดรถ
เทศบาลตาํบลบานแปน 

-ประชาชนมีความ
สะดวกในดาน
สาธารณูปการ 

-กอสรางโรงจอดรถ 
ขนาด 8 x 28 ม. ตาม
แบบของเทศบาลตําบล
บานแปน 

- - - 1,680,000 
 
 

- 1  แหง -ประชาชนมีความ
สะดวกในดาน
สาธารณูปการ 

กองชาง 
 

 

๒๐๑ โครงการปรบัปรุงเมรุ บรเิวณ
สุสานบานหนองเตา 

-ประชาชนมีความ
สะดวกในดาน
สาธารณูปการ 

ปรับปรุงเมรุ สสุานบาน
หนองเตา หมูท่ี 3 ขนาด
กวาง 4 ม. ยาว 12 ม.
ตามแบบของเทศบาล
ตําบลบานแปน 
 

- - - 300,000 
 
 

- 1  แหง -ประชาชนมีความ
สะดวกในดาน
สาธารณูปการ 

กองชาง 
 

 

20๒ โครงการปรบัปรุงเมรุ บรเิวณ
สุสานบานแปน 

-ประชาชนมีความ
สะดวก  ในดาน
สาธารณูปการ 

-ปรับปรุงเมรุ บริเวณ
สุสานบานแปน  หมูท่ี 6 

- - - 500,000 
 
 

- 1  แหง -ประชาชนมีความ
สะดวกในดาน
สาธารณูปการ 

กองชาง 
 

 
20๓ โครงการกอสรางอาคาร

เอนกประสงคหนองหนาม 
-ประชาชนมีความ
สะดวก  ในดาน
สาธารณูปการ 

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

- - - ๕๐๐,๐๐๐ 
 

 

- 
 

1  แหง -ประชาชนมีความ
สะดวกในดาน
สาธารณูปการ 
 

กองชาง 
 
 
 

20๔ โครงการปรับปรุงเมรุ บรเิวณ
สุสานบานหนองหนาม 

-ประชาชนมีความ
สะดวก  ในดาน
สาธารณูปการ 

-ปรับปรุงเมรุ บริเวณ
สุสานบานหนองหนาม  
หมูท่ี 3 
 

- - - ๓๐๐,๐๐๐ 
 
 

- 1  แหง -ประชาชนมีความ
สะดวกในดาน
สาธารณูปการ 

กองชาง 
 

 

20๕ โครงการปรับปรุงซอมแซม
หองนํ้าอาคารเอนกประสงค  
บานบูชา 

-ประชาชนมีความ
สะดวก  ในดาน
สาธารณูปการ 

-ปรับปรุงซอมแซมหองนํ้า
อาคารเอนกประสงค 
จํานวน  4  หอง 
ตามแบบมาตรฐาน 
 

- - - 200,000 
 
 

- 4 หอง -ประชาชนมีความ
สะดวกในดาน
สาธารณูปการ 

กองชาง 

๙๙ 
 



 

 
ท่ี 

 
โครงการ/กจิกรรม 

 
วัตถุประสงค 

 

เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลท่ีคาดวาจะ

ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

20๖ โครงการปรับปรุงศูนย
กิจกรรมหมูบาน  บานแปน 

-ประชาชนมีความ
สะดวก  ในดาน
สาธารณูปการ 

- ปรับปรุงอาคารศูนย
กิจกรรมหมูบานพ้ืนท่ี
ประมาณ 80 ตร.ม.ตาม
แบบของเทศบาล 

- - - 900,000 
 
 

- 1 โครงการ -ประชาชนมี
ความสะดวกใน
ดาน
สาธารณูปการ 

กองชาง 

20๗ โครงการกอสรางสวนสุขภาพ
พอเพียง บริเวณสนามกีฬา
ชุมชนบานแปน 

-เพ่ือใหประชาชนได
มีสถานท่ีออกกําลัง
กายและจดักิจกรรม 

-กอสรางสวนสุขภาพ
พอเพียง บริเวณสนาม
กีฬาชุมชนบานแปน    
หมูท่ี 6  

- - - 900,000 
 
 

 1 โครงการ -ประชาชนมี
ความสะดวก  
ในดาน
สาธารณูปการ 

กองชาง 

20๘ โครงการกอสรางศาลา
เอนกประสงค บริเวณศูนย
กิจกรรมชุมชนบานแปน 

-ประชาชนมีความ
สะดวก  ในดาน
สาธารณูปการ 

-กอสรางศาลาอเนก 
ประสงค บริเวณศูนย
กิจกรรมชุมชนบานแปน
หมูท่ี 6 ขนาดกวาง 18 ม. 
ยาว 30 ม. ตามแบบ
แปลนแผนผังของเทศบาล 

- - - 500,000 
 
 

- 1  แหง -ประชาชนมี
ความสะดวก  
ในดาน
สาธารณูปการ 
 

กองชาง 
 
 
 

20๙ โครงการปรับปรุงสสุานบาน
รั้ว-ทุง 

-ประชาชนมีความ
สะดวก ในดาน
สาธารณูปการ 

-ปรับปรุงสสุานบานรั้ว-
ทุง หมูท่ี 8 บานรั้ว-ทุง  
เทลาน หนา ๐.๑๐ ม. 
หรือมีพ้ืนท่ีไมนอยกวา
๕๐๐ ตรม. ตามแบบของ
เทศบาล 

- - - - ๓๐๐,๐๐๐ 
  
 

1 โครงการ -ประชาชนมี
ความสะดวก  
ในดาน
สาธารณูปการ 
 

กองชาง 

2๑๐ โครงการจดัทําปายภายใน
หมูบาน บานหนองเตา 

-ประชาชนมีความ
สะดวก  ในดาน
สาธารณูปการ 

- จัดทําปายภายในหมูบาน 
หมูท่ี 3 บานหนองเตา 

- - - 
 

-  
 

50,000 
 

1 โครงการ -ประชาชนมี
ความสะดวก  
ในดาน
สาธารณูปการ 
 

กองชาง 

 
 

๑๐๐ 
 



 
ท่ี 

 
โครงการ/กจิกรรม 

 
วัตถุประสงค 

 

เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลท่ีคาดวาจะ

ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด   

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2๑๑ โครงการจดัทําปายภายใน
หมูบาน บานบูชา 

-ประชาชนมีความ
สะดวก  ในดาน
สาธารณูปการ 

- จัดทําปายภายในหมูบาน 
หมูท่ี 5 บานบูชา 

- - - -  
 

50,000 1 
โครงการ 

-ประชาชนมีความ
สะดวก  ในดาน
สาธารณูปการ 
 

กองชาง 

21๒ โครงการจดัหาอุปกรณออก
กําลังกาย ณ ศูนยกีฬาชุมชน
บานแปน 

- เพ่ือใหประชาชน
ไดมีอุปกรณสําหรบั
ออกกําลังกายและมี
สุขภาพท่ีแข็งแรง
ลดภาระคาใชจาย 

-จัดหาอุปกรณออก
กําลังกาย ณ ศูนยกีฬา
ชุมชนบานแปน ตาม
มาตรฐาน 

- - - -  
 

300,000 
 

1 
โครงการ 

-ประชาชนมี
สุขภาพท่ีแข็งแรง
ปราศจากโรค 
 

กองชาง 

21๓ โครงการปรับปรุงภมูิทัศน
ภายในสนามกีฬา 

-เพ่ือใหประชาชนได
มีสถานท่ีสําหรับ
ออกกําลังกายและ
จัดกิจกรรมตางๆ  

-ปรับปรุงภูมิทัศนภายใน
สนามกีฬา 

- - 300,000 300,000 300,000 
 

1 
โครงการ 

-ประชาชน
ประชาชนไดมี
สถานท่ีสําหรับ
ออกกําลังกายและ
จัดกิจกรรมตางๆ 
และมสีุขภาพท่ี
แข็งแรงปราศจากโรค 

 

21๔ คาออกแบบ และคํานวณงาน
กอสรางท่ีจายใหแกเอกชน 
นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอก  

-เพ่ือใหงานออกแบบ 
หรือควบคุมงาน
กอสรางเปนไป
อยางถูกตองตรง
ตามมาตรฐานงาน
กอสรางท่ีกําหนดไว 

-เพ่ือใหแกเอกชน นิติ
บุคคลหือบุคคลภายนอก
เปนคาออกแบบหรือ
ควบคุมงานกอสราง 

354,000 
 

300,000 300,000 300,000 300,000 จํานวน
โครงการ 

-งานออกแบบและ
ควบคุมงาน
กอสรางเปนไป
อยางถูกตอง 
สอดคลองกับ
ระเบียบ 
 

กองชาง 

รวม 21๔  โครงการ  - - 19,029,300 24,751,600 28,175,000 44,434,000 18,448,500 
ซอยหนา
ตอเติม
ประปา 

  

 

๑๐๑ 
 



 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2561 - 2565) 

เทศบาลตําบลบานแปน  อ.เมืองลําพูน  จ.ลําพูน 

ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  4  ยุทธศาสตรเมืองแหงคุณภาพชีวิต    

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด    ยุทธศาสตรท่ี 2 

    1. ยุทธศาสตร  โครงสรางพ้ืนฐานและการจัดการดานส่ิงแวดลอม 
          1.2  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

 
ท่ี 

 
โครงการ/กจิกรรม 

 
วัตถุประสงค 

 

เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลท่ีคาดวา

จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด   

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 โครงการคืนนํ้าใสใหลํานํ้ากวง -เพ่ือใหการกําจัด
วัชพืช/ ขยะมี
ประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน 

-กําจัดผักตบชวา ลาํ
นํ้าแมกวง  

100,000 100,000 30,000 30,000 30,000 1 
โครงการ 

-ในชุมชนมี
สิ่งแวดลอม          
ท่ีดีข้ึน  สงผล
ใหบานเมือง  
นาอยู 

งานปองกันฯ 
สํานักปลดั 

รวม ๑  โครงการ - - 100,000 ๑๐๐,000 30,000 30,000 30,000 - - - 

  

 

 

 

 

 

 

แบบ ผ. 02 

๑๐๒ 
 



 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2561 - 2565) 

เทศบาลตําบลบานแปน  อ.เมืองลําพูน  จ.ลําพูน 

ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  4  ยุทธศาสตรเมืองแหงคุณภาพชีวิต    

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด    ยุทธศาสตรท่ี 2 

    1. ยุทธศาสตร  โครงสรางพ้ืนฐานและการจัดการดานส่ิงแวดลอม 
          1.3  แผนงานสาธารณสุข 

 
ท่ี 

 
โครงการ/กจิกรรม 

 
วัตถุประสงค 

 

เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลท่ีคาดวา

จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

 
 
 
 
 

1 

การกําจัดขยะสิ่งปฏิกลูและ
สรางจิตสํานึกในการอนุรกัษ

ทรัพยากรสิ่งแวดลอม 

จางเหมาเอกชนขนขยะ 

จัดเก็บขยะและกําจัดขยะใน
เขตเทศบาล 

 
 
 
 
 

-เพ่ือใหการกําจัดขยะ                     
 มีประสิทธิภาพ
เพ่ิมข้ึน 

 
 
 
 
 

-จางเหมาเอกชน                
ในการกําจัดขยะหรือ
เทศบาลกําจดัเอง 

 

 
 
 
 
 

1,000,000 
 

 
 
 
 
 

1,000,000 
 

 
 
 
 
 

1,800,000 
 

 
 
 
 
 

1,800,000 
 

 
 
 
 
 

1,800,000 
 

 
 
 
 
 

1 โครงการ 

 
 
 
 
 

-การกําจัดขยะ 
ของเทศบาล 
มีประสิทธิ 
ภาพเพ่ิมข้ึน 

 
 
 
 
 

กอง 
สาธารณสุขฯ 

 

2 

อบรมเรื่องขยะ/สิ่งแวดลอม 

โครงการเมืองสวยใส ไร
มลพิษ 

 

-เพ่ือรณรงคลดการ
เผาขยะและท้ิงขยะลง
ในแมนํ้า  ลําคลอง 
ถนนท่ีสาธารณะ 

 

-จัดทําโครงการเมือง
สวยใส ไรมลพิษ 

 

20,000 
 

 

20,000 
 

 

20,000 
 

 

20,000 
 

 

20,000 
 

 

1 โครงการ 

 

-การกําจดัขยะ 
ของเทศบาล  

 มีประสิทธิ 
ภาพเพ่ิมข้ึน  

 

กอง 
สาธารณสุขฯ 

แบบ ผ. 02 

๑๐๓ 
 



 
 

 
ท่ี 

 
โครงการ/กจิกรรม 

 
วัตถุประสงค 

 

เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลท่ีคาดวา

จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

3 โครงการรณรงคคัดแยกขยะ
ในชุมชน  
 

-เพ่ือรณรงคการคัด
แยกขยะในชุมชน 

-ประชาสัมพันธใหความรู
แกประชาชน 

-กิจกรรมจดัตั้งธนาคาร
ใบไมเพ่ือทําทําปุยหมัก
ชีวภาพและรณรงค           
คัดแยกขยะในชุมชน 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 1 โครงการ -การกําจดัขยะ 
ของเทศบาล  

 มีประสิทธิ 
ภาพเพ่ิมข้ึน 

กอง 
สาธารณสุขฯ 

4 โครงการรักษบานเกิด สราง
ถ่ินกําเนิดใหนาอยู 

-เพ่ือปลูกจิตสาํนึกให
ประชาชนรักษบาน
เกิด 

-จัดทําโครงการรักษ 
 บานเกิด สรางถ่ิน 
 กําเนิดใหนาอยู 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 1 โครงการ -ประชาชนมี
คุณภาพชีวิต
ท่ีดีข้ึน 

กอง 
สาธารณสุขฯ 

5 โครงการลดภาวะโลกรอน
ดวยสองมือเรา 

-เพ่ือรณรงคการใชถุง
ผาแทนถุงพลาสติก 

-จัดทําโครงการลดภาวะ
โลกรอนดวยสองมือเรา  

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 1 โครงการ -ในชุมชนมี
สิ่งแวดลอมท่ีดี 
ข้ึนสงผลให
บานเมืองนาอยู 

กอง 
สาธารณสุขฯ 

6 โครงการออมบุญ ออมเบ้ีย  
ออมขยะ 

-เพ่ือปลูกจิตสาํนึกใน
การคัดแยกขยะ 

-จัดกิจกรรมออมบุญ ออม
ขยะ ออมเบ้ีย 

 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 1 โครงการ -ในชุมชนมี
สิ่งแวดลอมท่ีดี 
ข้ึนสงผลให
บานเมืองนาอยู 

กอง 
สาธารณสุขฯ 

7 โครงการบานตัวอยาง 
หนาบาน นามอง 

-เพ่ือใหชุมชนอยูใน
สิ่งแวดลอมท่ีดี  คนใน
ชุมชนไมเกิดโรคและมี
สุขภาพท่ีดีท้ังดาน
รางกายและ จิตใจ 

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

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 1 โครงการ -ในชุมชนมี
สิ่งแวดลอมท่ีดี 
ข้ึนสงผลให
บานเมืองนาอยู 

กอง 
สาธารณสุขฯ 

๑๐๔ 
 



กําหนดตรวจเยี่ยม 
 

 
ท่ี 

 
โครงการ/กจิกรรม 

 
วัตถุประสงค 

 

เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลท่ีคาดวา

จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

8 โครงการชุมชนอาสาพัฒนา
ทองถ่ินนาอยู อยางยั่งยืน 

-เพ่ือใหชุมชนเกิด
ความสามัคคีและเปน
หมูบานจัดการสุขภาพ 

-ประชาสัมพันธให
ประชาชนทุกหลังคาเรือน 
ทุกหมูบานมีสวนรวมใน
การดําเนินการพัฒนา
หมูบาน 
-แตงตั้งคณะกรรมการ
ประเมินและใหคะแนน
ตามเกณฑท่ีกําหนด 
-จัดกิจกรรมตรวจเยี่ยม
และประเมินหมูบาน ตาม
กําหนดตรวจเยี่ยม 
-ดําเนินการพัฒนา
หมูบาน ปรับปรุงภูมิทัศน 
ท่ีอยูอาศัย ทําความ
สะอาดถนนท่ีทาง
สาธารณะและจดักิจกรรม
ใหชุมชนนาอยูตาม
หลักเกณฑท่ีกําหนด 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 1 โครงการ - ชุมชนมี
สิ่งแวดลอม          
ท่ีดีข้ึน  สงผล
ใหบานเมือง
นาอยู และ
ประชาชนมี
คุณภาพชีวิต
ท่ีดีข้ึน 

กอง 
สาธารณสุขฯ 

9 โครงการอนุรักษธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมเพ่ิมพ้ืนท่ีสี
เขียวใหชุมชน 

-เพ่ือลดภาวะโลกรอน 
-เพ่ือใหคนในชุมชนมี
คุณภาพชีวิตท่ีท้ังดาน
รางกายและจิตใจ 
-ลดมลพิษทางดาน
สิ่งแวดลอม 

-จัดกิจกรรมอนุรักษ
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
เพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวใหชุมชน 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 1 โครงการ -ประชาชนมี
คุณภาพชีวิต
ท่ีดีข้ึน 

กอง 
สาธารณสุขฯ 

รวม 9    โครงการ - - 1,270,000 1,270,000 2,070,000 2,070,000 2,070,000 - - - 

๑๐๕ 
 



 

๑๐๖ 
 



  รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 – 256๕) 

เทศบาลตําบลบานแปน  อ.เมืองลําพูน  จ.ลําพูน 

ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  2  ยุทธศาสตรเมืองเกษตรสีเขียว ปลอดภัยและปราดเปรื่อง    

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด    ยุทธศาสตรท่ี  2 

    2. ยุทธศาสตร  การพัฒนาดานเศรษฐกิจ  
 2.1  แผนงานการเกษตร 

 

 
ท่ี 

 
โครงการ/กจิกรรม 

 
วัตถุประสงค 

 

เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลท่ีคาดวาจะ

ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

1. โครงการคลินิกเกษตร -เพ่ือเปนการสงเสรมิ
อาชีพและรายไดของ
ประชาชน 

 

-จัดทําโครงการคลินิก
เกษตร  จํานวน  1  
โครงการ 

 

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 1 โครงการ -ประชาชนมีอาชีพ
และ มีรายไดท่ีดี
ข้ึน 

กองสวัสดิการ
สังคม 

2. จัดหาวัสดุเกษตร  -เพ่ือเปนการสงเสรมิ
อาชีพและรายไดของ
ประชาชน 

 

-จัดซื้อวัสดุการเกษตร 
 เพ่ือชวยเหลือ  
 เกษตรกรในเขตพ้ืนท่ี 
 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 1 โครงการ -ประชาชนมีอาชีพ
และ มีรายไดท่ีดี
ข้ึน 

กองสวัสดิการ
สังคม 

3 โครงการสงเสริมกิจกรรม
ศูนยถายทอดเทคโนโลย ี

-เพ่ือเปนการสงเสรมิ
อาชีพและรายไดของ
ประชาชน 

 

-จัดทําโครงการสงเสริม
กิจกรรมศูนยถายทอด
เทคโนโลย ี

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 1 โครงการ -ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตท่ีดี
ข้ึน 

-ประชาชนมีอาชีพ
และ มีรายไดท่ีดี
ข้ึน 
 

กองสวัสดิการ
สังคม 

 
 
 
 

แบบ ผ. 0๒ 

๑๐๖ 
 



 
ท่ี 

 
โครงการ/กจิกรรม 

 
วัตถุประสงค 

 

เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลท่ีคาดวาจะ

ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

4. โครงการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจพอเพียง 

-เพ่ือดําเนินงานตาม
แนวพระราชดําริและ 
ตามนโยบายของ
รัฐบาล โดยบูรณาการ 
การทํางานรวมกัน
ของทุกภาคสวน 

-จัดทําโครงการ
ขับเคลื่อนการพัฒนา
ตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

 

50,000 50,000 - - - 1 โครงการ -ประชาชนมีอาชีพ
และมรีายไดท่ีดี
ข้ึน 

กองสวัสดิการ
สังคม 

5 โครงการสงเสริมอาชีพตาม
แนวเศรษฐกิจพอเพียง 

-เพ่ือดําเนินงานตาม
แนวพระราชดําริและ 
ตามนโยบายของ
รัฐบาล โดยบูรณาการ 
การทํางานรวมกัน
ของทุกภาคสวน 

-จัดทําโครงการสงเสริม
อาชีพตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียง 

 

- 
 

50,000 50,000 50,000 50,000 1 โครงการ -ประชาชนมีอาชีพ
และมรีายไดท่ีดี
ข้ึน 

กองสวัสดิการ
สังคม 

6 โครงการจางงานนักเรียน 
นักศึกษา  ระหวางปดภาค
เรียน 
 

-เพ่ือเปนการ
ชวยเหลือประชาชน 

-จัดทําโครงการจาง 
งาน นักเรียนนักศึกษา 
 ระหวางปดภาคเรยีน  

50,000 50,000 - - - 1 โครงการ -ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน 
-ประชาชนมีอาชีพ
และมรีายไดท่ีดีข้ึน 

กองสวัสดิการ
สังคม 

๗ โครงการฝกอบรมกลุม
อาชีพตางๆ ในเขต
เทศบาล 
 

-เพ่ือเปนการสงเสรมิ
อาชีพและรายไดของ
ประชาชน 

 

-จัดทําโครงการ
ฝกอบรมกลุมอาชีพ
ตางๆ ในเขตเทศบาล 

 

50,000 50,000 - - - 1 โครงการ -ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน 
-ประชาชนมีอาชีพ
และมรีายไดท่ีดี
ข้ึน 

กองสวัสดิการ
สังคม 

รวม ๗  โครงการ - - 360,000 ๔๑0,000 ๒60,000 ๒60,000 ๒60,000 - - - 

 
 
 

๑๐๗ 
 



  รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 

เทศบาลตําบลบานแปน  อ.เมืองลําพูน  จ.ลําพูน 

ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  4  ยุทธศาสตรเมืองแหงคุณภาพชีวิต    

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด    ยุทธศาสตรท่ี  1 

    3. ยุทธศาสตร การพัฒนาดานสังคม 
 3.1  แผนงานบริหารท่ัวไป 
 

 
ท่ี 

 
โครงการ/กจิกรรม 

 
วัตถุประสงค 

 

เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลท่ีคาดวาจะ

ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการจดัเก็บขอมลูพ้ืนฐาน
เพ่ือจัดทําแผนพัฒนา
เทศบาล 

-เพ่ือเปนการ
ชวยเหลือประชาชน 

-จัดทําโครงการจัดเก็บ 
 ขอมูลพ้ืนฐานเพ่ือ 
 จัดทําแผนพัฒนา 
 เทศบาล  

70,000 
 

70,000 
 

- - - 1 โครงการ -มีขอมูลพ้ืนฐานท่ี
เปนปจจุบันในการ
จัดทําแผน 

กอง
วิชาการฯ 

2 โครงการจดัทํา  ทบทวน 
ปรับปรุง  แผนหมูบาน 

-เพ่ือเปนการสงเสรมิ 
 คุณภาพชีวิตของ
ประชาชน 

-จัดทําโครงการจดัทํา  
 ทบทวน ปรับปรุง           
 แผนหมูบาน   

50,000 50,000 - - - 1 โครงการ -ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตท่ีดี
ข้ึน 

กอง
วิชาการฯ 

 
3 โครงเปดบานแปนสูอาเซียน  

“BP  FOR  AEC” 
-เพ่ือใหเตรียมความ
พรอมเขา สูประชาคม 
อาเซียน 
 

-จัดทําปายไวนิล/       
 จัดบอรดใหความรู 
-กิจกรรมอบรมให
ความรูทางดานภาษา 
- -กิจกรรมอ่ืนๆ  

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 1 โครงการ -ประชาชนมี
ความรู   ความ
เขาใจ การเขาสู 
ประชาคมอาเซียน 
 

กอง
วิชาการฯ 

 

4 โครงการสนับสนุน  สงเสรมิ
การขับเคลื่อนแผนหมูบาน 

-เพ่ือเปนการสงเสรมิ 
 คุณภาพชีวิตของ
ประชาชน 

-จัดกิจกรรมอบรมให
ความรูเก่ียวกับการ
จัดทําแผนหมูบาน   

20,000 20,000 - - - 1 โครงการ -ประชาชนมี
คุณภาพ  
 ชีวิตท่ีดีข้ึน 

กอง
วิชาการฯ 

 
 
 

แบบ ผ. 02 

๑๐๘ 
 



 
ท่ี 

 
โครงการ/กจิกรรม 

 
วัตถุประสงค 

 

เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลท่ีคาดวาจะ

ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

5 โครงการพัฒนาศักยภาพ 
เครือขายตางๆ หรือกลุม   
ตาง ๆ 

-เพ่ือเปนการสงเสรมิ 
 คุณภาพชีวิตของ
ประชาชน 

-จัดทําโครงการพัฒนา 
 ศักยภาพเครือขาย 
 ตางๆ เชน เครือขาย
ยุติความรุนแรง
เครือขายยตุิธรรม 
ชุมชน ต..บานแปน 
คณะทํางานตางๆ  เชน 
คณะกรรมการกองทุน
สวัสดิการชุมชนเทศบาล
, คณะทํางานตนแบบ
การพัฒนาสังคมและ
สวัสดิการสังคมเทศบาล
ตําบลบานแปน  ฯลฯ  

120,000 
 

120,000 
 

70,000 70,000 70,000 1 โครงการ -ประชาชนมี
คุณภาพ  
 ชีวิตท่ีดีข้ึน 
 

กอง 
สวัสดิการ

ฯ 
กอง 

วิชาการฯ 

6 โครงการจดัทําแผนพัฒนา
เทศบาล (แผน 360 องศา) 

-เพ่ือเปนการสงเสรมิ 
 คุณภาพชีวิตของ
ประชาชน 

-จัดทําแผนพัฒนาเทศบาล 
และตดิตามประเมินผล
แผนพัฒนาเทศบาล  

50,000 50,000    1 โครงการ -ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตท่ีดี
ข้ึน 

กอง
วิชาการฯ 

 
7 โครงการจดัทําแผนพัฒนา

เทศบาล (แผนกินได) 
-เพ่ือเปนการสงเสรมิ 
 คุณภาพชีวิตของ
ประชาชน 

-จัดทําแผนพัฒนา
เทศบาล และตดิตาม
ประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบาล  

- - 50,000 50,000 50,000 1 โครงการ -ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตท่ีดี
ข้ึน 
 

กอง
วิชาการฯ 

 

8 โครงการนักประชาสมัพันธ
รุนเยาว 

-สงเสรมิใหเด็กและ
เยาวชนมีความกลา
แสดงออก  
-เพ่ือสรางเครือขายนัก
ประชาสมัพันธรุนเยาว 

-ตัวแทนเด็กและ
เยาวชนในพ้ืนท่ีและ
เจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของ 

- - 20,000 20,000 20,000 ผูเขารวม
กิจกรรม 

จํานวน 50 
คน 

-เด็กและเยาวชนมี
ความรูความเขาใจ
ในหลักการประชา 
สัมพันธและมีความ
กลาแสดงออกในท่ี
สาธารณะ 

กอง
วิชาการฯ 

 

รวม 8   โครงการ - - 360,000 360,000 190,000 190,000 190,000 - - - 

๑๐๙ 
 



  รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 

เทศบาลตําบลบานแปน  อ.เมืองลําพูน  จ.ลําพูน 

ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  4  ยุทธศาสตรเมืองแหงคุณภาพชีวิต    

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด    ยุทธศาสตรท่ี  1 

    3. ยุทธศาสตร การพัฒนาดานสังคม 
 3.2  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
 

 
ท่ี 

 
โครงการ/กจิกรรม 

 
วัตถุประสงค 

 

เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลท่ีคาดวา

จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด  

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

 

 
1 

 

การพัฒนาคุณภาพชีวิตและ
คุณคาทางสังคม 

 
โครงการฝกอบรมหรือพัฒนา
ศักยภาพ อปพร. 

 
 

-เพ่ือเปนการสงเสรมิ
คุณภาพชีวิตของ
ประชาชน 

 
 

-จัดโครงการพัฒนา
ศักยภาพ อปพร. 
-ฝกอบรม อปพร. 
 

 
 

100,000 
 

 
 

100,000 
 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

 
 

1 
โครงการ 

 
 

-ประชาชนมี
คุณภาพชีวิต
ท่ีดีข้ึน 

 
 

งาน
ปองกันฯ 
สํานักปลดั 

2 โครงการบานแปนรวมใจ 
ขจัดภัยยาเสพติด 
(To Be Number One) 

-เพ่ือเปนการสงเสรมิ
คุณภาพชีวิตของ
ประชาชน 

-จัดทําโครงการบานแปน
รวมใจขจัดภยัยาเสพตดิ 
จํานวน  1  โครงการ 

 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 1 
โครงการ 

-ประชาชนมี
คุณภาพชีวิต
ท่ีดีข้ึน 

งาน
ปองกันฯ 
สํานักปลดั 

3 โครงการกิจกรรม วัน อปพร. -เพ่ือเปนการสงเสรมิ 
 คุณภาพชีวิตของ
ประชาชน 

-จัดฝกอบรมหลักสูตร 
 ทบทวนสําหรับ  
 อปพร./กิจกรรมวัน  
 อปพร./ฯลฯ 
 

15,000 
 

- - - - 1 
โครงการ 

-ประชาชนมี
คุณภาพ  
 ชีวิตท่ีดีข้ึน 
 

งาน
ปองกันฯ 
สํานักปลดั 

 
 

แบบ ผ. 02 

๑๑๐ 
 



 
ท่ี 

 
โครงการ/กจิกรรม 

 
วัตถุประสงค 

 

เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลท่ีคาดวา

จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด  

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

4 โครงการพัฒนาศักยภาพ    
อปพร. 

-เพ่ือเปนการสงเสรมิ
คุณภาพชีวิตของ
ประชาชน 

- จัดโครงการพัฒนา
ศักยภาพ อปพร. 
- ฝกอบรม อปพร. 
 

- 25,000 
 

25,000 
 

25,000 
 

25,000 
 

1 
โครงการ 

-ประชาชนมี
คุณภาพชีวิต
ท่ีดีข้ึน 

งาน
ปองกันฯ 
สํานักปลดั 

5 โครงการลดอุบัตเิหตุทางถนน 
 
 

-เพ่ือเปนการสงเสรมิ 
 คุณภาพชีวิตของ
ประชาชน 

-จัดตั้งจุดบริการ
ประชาชนในชวงเทศกาล
ปใหมสงกรานต งาน
กาชาด ฯลฯ  
 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 1 
โครงการ 

-ประชาชนมี
คุณภาพชีวิต
ท่ีดีข้ึน 

งาน
ปองกันฯ 
สํานักปลดั 

รวม ๕  โครงการ - - 195,000 205,000 105,000 105,000 105,000    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๑๑ 
 



  รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 

เทศบาลตําบลบานแปน  อ.เมืองลําพูน  จ.ลําพูน 

ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  4  ยุทธศาสตรเมืองแหงคุณภาพชีวิต    

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด    ยุทธศาสตรท่ี  1 

    3. ยุทธศาสตร การพัฒนาดานสังคม 
         3.3  แผนงานสาธารณสุข 
 

 
ท่ี 

 
โครงการ/กจิกรรม 

 
วัตถุประสงค 

 

เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลท่ีคาดวา

จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด  

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการเทศบาลหวงใย   
ใสใจสุขภาพประชาชน 

-เพ่ือเปนการสงเสรมิ
คุณภาพชีวิตของ
ประชาชน 

-จัดทําโครงการเทศบาล
หวงใย ใสใจสุขภาพ
ประชาชน 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 1 โครงการ -ประชาชนมี
คุณภาพชีวิต
ท่ีดีข้ึน 

กอง 
สาธารณสุขฯ 

2 โครงการพัฒนาศักยภาพแกน
นําสุขภาพ 

-เพ่ือเปนการสงเสรมิ       
คุณภาพชีวิตของ
ประชาชน 

-จัดทําโครงการ                
พัฒนาศักยภาพ 

 แกนนําสุขภาพ 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 1 โครงการ -ประชาชนมี
คุณภาพชีวิต
ท่ีดีข้ึน 

กอง 
สาธารณสุขฯ 

3 โครงการรณรงคปองกัน             
ควบคุมโรคไขหวัดนก 
 

-เพ่ือควบคุมปองกัน
โรคไขหวัดนก 

-จัดทําโครงการรณรงค 
 ปองกัน ควบคุม            
 โรคไขหวัดนก 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 1 โครงการ -ประชาชนมี
คุณภาพชีวิต
ท่ีดีข้ึน 

กอง 
สาธารณสุขฯ 

4 โครงการรณรงคปองกัน 
โรคพิษสุนัขบา และลด
ประชากร  สุนัขและแมว 

-เพ่ือควบคุมปองกัน
โรคพิษสุนัขบา   

-จัดทําโครงการรณรงค 
 ควบคุมปองกันโรค 
 พิษสุนัขบา 

20,000 
 

10,000 10,000 10,000 10,000 1 โครงการ -ประชาชนมี
คุณภาพชีวิต
ท่ีดีข้ึน 

กอง 
สาธารณสุขฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ. 02 

๑๑๒ 
 



 
ท่ี 

 
โครงการ/กจิกรรม 

 
วัตถุประสงค 

 

เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลท่ีคาดวา

จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด  

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

5 โครงการสัตวปลอดโรค คน
ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบา 
ตามปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จ
พระเจาลูกเธอ  เจาฟาจุฬา
ภรณวลัยลักษณอัครราช
กุมาร ี

-เพ่ือควบคุมปองกัน
โรคพิษสุนัขบา   

-จัดซื้อวัสดุทางการแพทย 
-จางเหมาสํารวจ 

- 50,000 50,000 50,000 50,000 9  มูบาน -สามารถควบ 
คุมและจํากัด
การแพร
ระบาดของ
โรคท่ีเกิดจาก
สัตว 

กอง 
สาธารณสุขฯ 

6 โครงการนํ้าประปาปลอดภัย -เพ่ือพัฒนาคุณภาพ
นํ้าประปาใหสะอาด
ปลอดภัยตามเกณฑ
มาตรฐานและเสริม 
สรางใหคนในชุมชนมี
สวนเฝาระวังคณุภาพ
นํ้า 

 

-จัดอบรมใหความรูแก
คณะกรรมการนํ้าประปา 
ประชาชน โรงนํ้าในพ้ืนท่ี  
โรงเรียนในเขตเทศบาล 
ฯลฯ จํานวน 70 คน 
-ตรวจวิเคราะหคณุภาพ
นํ้าประปา 9 หมูบาน 

- 10,000 10,000 10,000 10,000 นํ้าประปาใน
เขตเทศบาล
ผานตามเกณฑ
มาตรฐาน 9 

หมูบาน 

-นํ้าประปาใน
เขตเทศบาล
สะอาด
ปลอดภัย 

-คนในชุมชนมี
สวนรวมใน
การตรวจสอบ

และเฝาระว ัง
คุณภาพน้ํา 

กอง 
สาธารณสุขฯ 

7 โครงการรณรงคปองกัน และ
ควบคุม โรคไขเลือดออก 
 

-เพ่ือควบคุมปองกัน
โรคไขเลือดออก 

-จัดทําโครงการรณรงค 
 ปองกัน  ควบคุม 
 โรคไขเลือดออก  
 

30,000 
 

30,000 
 

60,000 60,000 60,000 1 โครงการ -ประชาชนมี
คุณภาพชีวิต
ท่ีดีข้ึน 

กอง 
สาธารณสุขฯ 

8 โครงการรณรงคการปองกัน
โรคเอดส 

-เพ่ือเปนการสงเสรมิ       
คุณภาพชีวิตของ
ประชาชน 

 

-จัดทําโครงรณรงคการ
ปองกันโรคเอดส 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 1 โครงการ -ประชาชนมี
คุณภาพชีวิต
ท่ีดีข้ึน 

กอง 
สาธารณสุขฯ 

9 โครงการสงเสริมสุขภาวะทาง
เพศในชุมชน 

-เพ่ือเปนการสงเสรมิ           
คุณภาพชีวิตของ
ประชาชน 

-จัดกิจกรรมการใหความรู
ดานสุขภาวะทางเพศใน
ชุมชน ปองกันการทอง
ไมพรอมในกลุมวัยรุน 

 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 1 โครงการ -ประชาชนมี
คุณภาพชีวิต
ท่ีดีข้ึน 

กอง 
สาธารณสุขฯ 

๑๑๓ 
 



 
 

 
ท่ี 

 
โครงการ/กจิกรรม 

 
วัตถุประสงค 

 

เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลท่ีคาดวา

จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด  

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

10 โครงการหมูบานจัดการดาน
สุขภาพ 

-เพ่ือเปนการสงเสรมิ       
คุณภาพชีวิตของ
ประชาชน 

 

-จัดทําโครงการหมูบาน
จัดการดานสุขภาพ 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 1 โครงการ -ประชาชนมี
คุณภาพชีวิต
ท่ีดีข้ึน 

กอง 
สาธารณสุขฯ 

11 โครงการอาหารปลอดภัยและ
คุมครองผูบริโภค 

-เพ่ือเปนการสงเสรมิ       
คุณภาพชีวิตของ
ประชาชน 

-จัดทําโครงการอาหาร
ปลอดภัยและคุมครอง
ผูบริโภค  

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 1 โครงการ -ประชาชนมี
คุณภาพชีวิต
ท่ีดีข้ึน 

กอง 
สาธารณสุขฯ 

12 โครงการดูแลระยาวดาน
สาธารณสุขสําหรับผูสูงอายุ  
ท่ีมีภาวะพ่ึงพิง 

-เพ่ือเปนการดูแล
ระยะยาวดาน
สาธารณสุขสําหรับ
ผูสูงอายุ  ท่ีมีภาวะ
พ่ึงพิง เทศบาลตําบล
บานแปน 

โครงการดูแลระยาวดาน
สาธารณสุขสําหรับ
ผูสูงอายุ  ท่ีมีภาวะพ่ึงพิง 

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

กอง 
สาธารณสุขฯ 

รวม 12  โครงการ - - 710,000 745,000 925,000 925,000 925,000 - - - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๑๔ 
 



  รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 – 256๕) 

เทศบาลตําบลบานแปน  อ.เมืองลําพูน  จ.ลําพูน 

ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  4  ยุทธศาสตรเมืองแหงคุณภาพชีวิต    

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด    ยุทธศาสตรท่ี  1 

    3. ยุทธศาสตร การพัฒนาดานสังคม 
 3.4  แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 
 

 
ท่ี 

 
โครงการ/กจิกรรม 

 
วัตถุประสงค 

 

เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลท่ีคาดวาจะ

ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

 
 

1 

การพัฒนาคุณภาพชีวิต
และคุณคาทางสังคม 

โครงการพัฒนาแกนนํา
ผูสูงอาย ุ

 
 
-เพ่ือเปนการ
สงเสริมคณุภาพ
ชีวิตของผูสูงอายุ 

 

 
 
-กิจกรรมพัฒนา
ศักยภาพแกนนํา
ผูสูงอายุในเขตเทศบาล 

 
 

50,000 
 

 
 

50,000 
 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 

1 โครงการ 

 
 
-ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตท่ี
ดีข้ึน 

 
 

กอง 
สวัสดิการฯ 

2 โครงการอบรมฟนฟู
สมรรถภาพคนพิการ 

-เพ่ือเปนการ
สงเสริม           
คุณภาพชีวิตของ
ประชาชน 

 

-จัดทําโครงการอบรม
ฟนฟูสมรรถภาพ     
คนพิการ 

20,000 20,000 - - - 1 โครงการ -ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตท่ี
ดีข้ึน 

กอง 
สวัสดิการฯ 

3 โครงการพัฒนาสตรีและ
ครอบครัว 

-เพ่ือเปนการ
สงเสริมคณุภาพ 
ชีวิตของประชาชน 
 

-จัดทําโครงการพัฒนา 
 สตรีและครอบครัว 

20,000 20,000 - - - 1 โครงการ -ประชาชนมี
คุณภาพ  
 ชีวิตท่ีดีข้ึน 
 

กอง 
สวัสดิการฯ 

 
 

แบบ ผ. 0๒ 

๑๑๕ 
 



 
ท่ี 

 
โครงการ/กจิกรรม 

 
วัตถุประสงค 

 

เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลท่ีคาดวาจะ

ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

4 โครงการโรงเรยีนผูสูงอายุ
เทศบาลตาํบลบานแปน 
(อุยมวนใจ) 

-เพ่ือเปนการ
สงเสริมคณุภาพชีวิต
ของประชาชน 

-จัดทําโครงการ               
 โรงเรียนผูสูงอายุ
เทศบาลตาํบลบานแปน 

200,000 
 
 

๑00,000 
 
 

๑00,000 
 
 

๑00,000 
 

๑00,000 
 

1 โครงการ -ประชาชนมี
คุณภาพ  
 ชีวิตท่ีดีข้ึน 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

5 โครงการอาสาสมัครดูแล
ผูสูงอายุท่ีบาน  (อผส.) 

-เพ่ือเปนการ
สงเสริม 
 คุณภาพชีวิตของ
ประชาชน 

-จัดทําโครงการ  
 อาสาสมัครดูแล  
 ผูสูงอายุท่ีบาน  (อผส.)  
 ในเขตเทศบาล 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

1 โครงการ -ประชาชนมี
คุณภาพ  
 ชีวิตท่ีดีข้ึน 
 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

6 โครงการพัฒนาศักยภาพ
คนพิการและอาสาสมัคร
ดูแลคนพิการท่ีบาน (อพมก.) 

-เพ่ือเปนการ
สงเสริมคณุภาพ 
ชีวิตของประชาชน 

-จัดทําโครงการอาสา 
สมัครดูแลคนพิการ  
(อพมก.) ในเขตเทศบาล 

20,000 
 

- - - - 1 โครงการ -ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตท่ีดี  
ข้ึน 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 
7 โครงการสงเสริมกิจกรรม

ศูนยพัฒนาคุณภาพชีวิต
และสงเสรมิอาชีพผูสูงอาย ุ

-เพ่ือเปนการ
สงเสริมคณุภาพชีวิต
ของประชาชน 

-จัดทําสงเสริมกิจกรรม
ศูนยพัฒนาคุณภาพชีวิต
และสงเสรมิอาชีพผูสูงอาย ุ

80,000 
 

80,000 
 

80,000 
 

80,000 
 

80,000 
 

1 โครงการ -ประชาชนมี
คุณภาพ  
 ชีวิตท่ีดีข้ึน 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

8 โครงการพัฒนาศักยภาพ
กองทุนสวัสดิการชุมชน
เทศบาลตาํบลบานแปน 

-เพ่ือเปนการ
สงเสริมคณุภาพ 
ชีวิตของประชาชน 

-จัดทําโครงการพัฒนา
ศักยภาพกองทุน
สวัสดิการชุมชนเทศบาล
ตําบลบานแปน 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

1 โครงการ -ประชาชนมี
คุณภาพ  
 ชีวิตท่ีดีข้ึน 
 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

๙ โครงการเสรมิสรางให
ผูสูงอายุใชภูมิปญญาใน
การสรางอาชีพและรายได 

- เพ่ือสงเสริมดาน
อาชีพและการถาย 
ทอดภูมิปญญาของ
ผูสูงอายุในชุมชน 
- สงเสริมใหผูสูงอายุ
ไดรับการพัฒนาดาน
สุขภาพกาย จติใจ 
สังคมและภูมิปญญา 

ผูสูงอายุ  ท้ัง 9 หมูบาน
ในเขตเทศบาล และ
เจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของ   

- 15,000 - - - ผูเขารวม
กิจกรรม

จํานวน 50 
คน 

ผูสูงอายุใน
ชุมชนไดรับการ
สงเสริมดาน
อาชีพและการ
ถาย ทอดภูมิ
ปญญาของ 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

 

๑๑๖ 
 



 

 
ท่ี 

 
โครงการ/กจิกรรม 

 
วัตถุประสงค 

 

เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลท่ีคาดวาจะ

ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

๑๐ โครงการสํารวจขอมลูคลัง
ปญญาผูสูงอาย ุ

- เพ่ือเปนการเชิดชู
คุณคาของผูสูงอายุ
ในชุมชน 
- เพ่ือใหการจัดเก็บ
ขอมูลคลังปญญา
ของผูสูงอายุมีประ
สิทธิ ภาพสามารถ
นําไปใชประโยชนได
จริง 

คลังปญญาผูสูงอายุใน
เขตเทศบาล 
คณะกรรมการชมรม
คลังปญญาผูสูงอายุ 
และเจาหนาท่ีท่ี
เก่ียวของ   

- 20,000 - - - ผูเขารวม
กิจกรรม

จํานวน 50 
คน 

มีขอมูลคลัง
ปญญาของ
ผูสูงอายุท่ีมี
ประสิทธิภาพ
สามารถนํา ไป
ประยุคใช ได
จริง 
 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

๑๑ โครงการเสรมิสรางความรู
ดานสวัสดิการสําหรับ
ผูสูงอาย ุ

เพ่ือใหผูสูงอายุและ
ผูนําชุมชนมีความรู 
ความเขาใจใน
กฎหมายท่ีเก่ียวของ
กับสิทธิและสวัสดิ 
การสําหรับผูสูงอาย ุ

ผูนําชุมขน /หมูบาน 
ผูสูงอายุ  ประชาชน
ท่ัวไป และเจาหนาท่ีท่ี
เก่ียวของ   

- 15,000 - - - ผูเขารวม
กิจกรรม

จํานวน 50 
คน 

ผูสูงอายุและ
ผูนําชุมชนมี
ความรู ความ
เขาใจในกฎหมาย 
ท่ีเก่ียวของกับ
สิทธิและสวัสดิการ 
สําหรับผูสูงอาย ุ

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

๑๒ โครงการสิทธิสตรีและสิทธิ
เด็กท่ีพึงรู 

เพ่ือใหเด็กและสตรีมี
มีความรู ความเขาใจ 
ในกฎหมายท่ีเก่ียว 
ของและสรางองค
ความรูเก่ียวกับแนว
ทางการชวยเหลือ 
 

แกนนําเด็ก เยาวชน 
และสตรีในเขตเทศบาล
ท้ัง  9 หมู บาน และ
เจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของ   

- 10,000 - - - ผูเขารวม
กิจกรรม

จํานวน 50 
คน 

เด็กและสตรีมี
ความรู ความ
เขาใจในกฎหมาย 
ท่ีเก่ียวของ 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

 
 
 

๑๑๗ 
 



 
ท่ี 

 
โครงการ/กจิกรรม 

 
วัตถุประสงค 

 

เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลท่ีคาดวาจะ

ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

๑๓ โครงการเสรมิสราง
กระบวนการคุมครองและ
พิทักษสิทธิผูดอยโอกาสใน
ชุมชน 

- สงเสรมิกระบวน 
การคุมครองและ
พิทักษสิทธิผูตอย
โอกาสในชุมชน 
- ผูดอยโอกาสไดรับ
การยอมรับและ
สามารถพัฒนาตนเอง 
และพ่ึงตนเองได 

กลุมผูดอยโอกาส  ผูนํา
ชุมขน /หมูบาน ภาคี
เครือขาย และเจาหนาท่ี
ท่ีเก่ียวของ   

- 15,000 ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ผูเขารวม
กิจกรรม

จํานวน 50 
คน 

ผูดอยโอกาไดรับ
การยอมรับ และ
สามารถพ่ึง 
ตนเองได 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

๑๔ โครงการเสรมิสรางใหคน
ในชุมชนใชภูมิปญญาใน
การสรางอาชีพและรายได
เสรมิ 

- เพ่ือสงเสริมดาน
อาชีพและการถาย 
ทอดภูมิปญญาของ
ชุมชน 
- สงเสริมใหคนใน
ชุมชนไดรับการ
พัฒนาดานสุขภาพ
กาย จิตใจ สังคม
และภมูิปญญา 

ผูนําชุมชน เด็ก เยาวชน 
ผูสูงอายุ ประชาชน
ท่ัวไป ท้ัง ๙ หมูบาน
และเจาหนาท่ีท่ี
เก่ียวของ   

- - ๖๐,000 ๖๐,000 ๖๐,000 ๙ หมูบาน ผูสูงอายุใน
ชุมชนไดรับการ
สงเสริมดาน
อาชีพและการ
ถาย ทอดภูมิ
ปญญาของ 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

๑๕ โครงการพัฒนาบทบาท
สตร ี

-สงเสรมิใหสตรีใน
ชุมชนมีความรู 
ความเขาใจใน
บทบาทหนาท่ีของ
ตนเอง 

กลุมผูนําสตรี/สตรีใน
เขตเทศบาล ท้ัง ๙ 
หมูบานและเจาหนาท่ีท่ี
เก่ียวของ 

- ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ผูเขารวม
กิจกรรม

จํานวน 50 
คน 

สตรีในชุมชนมี
ความรู ความ
เขาใจในบทบาท
หนาท่ีของ
ตนเอง 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

 
 
 
 

๑๑๘ 
 



 
ท่ี 

 
โครงการ/กจิกรรม 

 
วัตถุประสงค 

 

เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลท่ีคาดวาจะ

ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

๑๖ โครงการครอบครัวสัมพันธ เพ่ือใหครอบครัวมี
เวทีในการ
แลกเปลี่ยน เรียนรู
วิเคราะหสภาพ
ปญหาของ
ครอบครัว 

ตัวแทนครอบครัวใน
ชุมชนท้ัง 9 หมูบานและ
เจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของ   

- 15,000 ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ผูเขารวม
กิจกรรม

จํานวน 50 
คน 

ครอบครัวมี
ความสัมพันธท่ีดี 
มีความตื่นตัวใน
การทํางานดาน
การสงเสริม
ความเขม แข็ง
ของครอบครัว 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

๑๗ โครงการนักสังคม
สงเคราะหนอย 

- เพ่ือสงเสริมใหเด็ก 
เยาวชน และเครือ 
ขายเด็กและเยาวชน
ไดทํากิจกรรมท่ี
สรางสรรค 
- เพ่ือใหเด็กและ
ครอบครัวไดรับการ 
เงินอุดหนุนเด็กแรก
เกิด มีคณุภาพชีวิตท่ี
ดีข้ึน 

ตัวแทนเด็กและเยาวชน
ในพ้ืนท่ี และเจาหนาท่ีท่ี
เก่ียวของ   

- 17,000 ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ผูเขารวม
กิจกรรม

จํานวน 50 
คน 

เด็กและเยาวชน
มีความรูความ
เขาใจในหลัก 
การสังคม
สงเคราะหและ
สามารถสามารถ
สงตอผูประสบ
ปญหาแก
หนวยงานท่ี
เก่ียวของได 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

๑๘ โครงการอบรมพัฒนา
ศักยภาพคนพิการและ
ผูดูแลคนพิการ 

-เพ่ือเปนการ
สงเสริมคณุภาพชีวิต
ของประชาชน 

-จัดทําโครงการอบรม
พัฒนาศักยภาพคน
พิการและผูดูแลคน
พิการในเขตเทศบาล 

- ๒๐,000 ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๑ โครงการ -ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตท่ีดี
ข้ึน 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

รวม 18  โครงการ - - 460,000 487,000 440,000 440,000 440,000 - - - 

 
 
 

๑๑๙ 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 – 256๕) 

เทศบาลตําบลบานแปน  อ.เมืองลําพูน  จ.ลําพูน 

ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  4  ยุทธศาสตรเมืองแหงคุณภาพชีวิต    

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด    ยุทธศาสตรท่ี  1 

    3. ยุทธศาสตร การพัฒนาดานสังคม 
 3.5  แผนงานการศึกษา 
 

 
ท่ี 

 
โครงการ/กจิกรรม 

 
วัตถุประสงค 

 

เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลท่ีคาดวาจะ

ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด    

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

 
 

1 

การสงเสริมการศึกษา 
 

โครงการอาหารกลางวัน 
โรงเรียนในเขตเทศบาล/ศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก 

 
 
-เพ่ือใหนักเรียนไดรับ
อาหาร กลางวันท่ีมี
คุณภาพและ สาร 
อาหารครบถวน 
 

 
 
-สนับสนุนเงินคาอาหาร
กลางวัน 

 
 

2,000,000 
งบอุดหนุน  
จากรัฐบาล 

 
 

2,000,000 
งบอุดหนุน  
จากรัฐบาล 

 
 

2,000,000 
งบอุดหนุน  
จากรัฐบาล 

 
 

2,000,000 
งบอุดหนุน 
จากรัฐบาล 

 
 

2,000,000 
งบอุดหนุน จาก

รัฐบาล 

 
 

1 
โครงการ 

 
 
-นักเรียนมี
สุขภาพสมบูรณ
แข็งแรง
เหมาะสมตาม
วัย 

 
 

กอง
การศึกษา 

2 โครงการอาหารเสรมิ  (นม) 
โรงเรียนในเขตเทศบาล / 
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

-เพ่ือใหนักเรียนไดรับ
ประทาน อาหารเสริม
(นม)ท่ีมีคุณคาและ 
ปริมาณท่ีเพียงพอตอ                 
ความตองการของ
รางกาย 

-สนับสนุนเงินคาอาหาร
เสรมิ (นม) 

1,000,000 
งบอุดหนุน  
จากรัฐบาล 

 

1,000,000 
งบอุดหนุน  
จากรัฐบาล 

 

1,000,000 
งบอุดหนุน   
จากรัฐบาล 

 

1,000,000 
งบอุดหนุน 
จากรฐับาล 

 

1,000,000 
งบอุดหนุน จาก

รัฐบาล 
 

1 
โครงการ 

-นักเรียนมี
สุขภาพสมบูรณ
แข็งแรง
เหมาะสมตาม
วัย 

กอง
การศึกษา 

 
 
 
 
 
 

แบบ ผ. 0๒ 

๑๒๐ 
 



 
ท่ี 

 
โครงการ/กจิกรรม 

 
วัตถุประสงค 

 

เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลท่ีคาดวาจะ

ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด    

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

3 โครงการปรับปรุงซอมแซม
อาคารศูนยพัฒนาเด็กเล็กฯ 
และโรงเรียนอนุบาลฯ  

-เพ่ือใชสําหรับ
ปรับปรุงซอมแซม
อาคารท่ีชํารุดเสียหาย
ใหใชไดตามปกต ิ
 

-ปรับปรุงซอมแซมศูนย
พัฒนาเด็กเล็กฯ และ
โรงเรียนอนุบาลฯ 

200,000 
(งบเทศบาล) 
งบอุดหนุน 

 

200,000 
(งบเทศบาล) 
งบอุดหนุน 

200,000 
(งบเทศบาล) 
งบอุดหนุน 

 

200,000 
(งบเทศบาล) 
งบอุดหนุน 

 

200,000 
(งบเทศบาล) 
งบอุดหนุน 

 

1 
โครงการ 

-เพ่ือใหการ
ปฏิบัติงาน               
 มีประสิทธิภาพ 
 มากข้ึน 
 

กอง
การศึกษา 
(ศพด.) 

4 โครงการจดัหา  วัสดุ  
อุปกรณ  สื่อการเรียนการ
สอนของกองการศึกษา/ศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก/โรงเรียน และ
ศูนยเยาวชน 

-เพ่ือใหครูและ
บุคลากรทาง           
 การศึกษามีวัสดุ 
อุปกรณ ครภุัณฑสื่อ
การเรยีนการสอน       
ท่ีเพียงพอและทันสมัย
สําหรับ พัฒนาเด็ก 
 

-จัดหาวัสดุ  ครุภณัฑ  
ตางๆ ในกองการศกึษา /
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
โรงเรียนและศูนย
เยาวชน 

150,000 
(งบเทศบาล) 

งบอ่ืน ๆ 

150,000 
(งบเทศบาล) 

งบอ่ืน ๆ 

150,000 
(งบเทศบาล) 

งบอ่ืน ๆ 

150,000 
(งบเทศบาล) 

งบอ่ืน ๆ 

150,000 
(งบเทศบาล) 

งบอ่ืน ๆ 

1 
โครงการ 

-ครูและบุคลากร
ทางการศึกษามี
วัสดุ อุปกรณ  
ครุภณัฑสื่อการ
เรียน  การสอน
ท่ีเพียงพอและ
ทันสมัย 

กอง
การศึกษา 
(ศพด.) 

5 โครงการวันสําคัญ                -เพ่ือใหเด็กมีความรู
ความเขาใจเก่ียวกับ
วันสําคัญตาง ๆ  
-เพ่ือใหเด็กมีทัศนคติท่ี
ดีงามเก่ียวกับวัน
สําคัญเพ่ือทําหนาท่ีสืบ
ทอดวัฒนธรรมและ
ประเพณีของไทย
สืบไป 
 

-จัดกิจกรรมในวันสําคญั 
เชน  วันเขาพรรษา           
วันพอแหงชาติ   

 วันแมแหงชาติ ฯลฯ 
 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 1 
โครงการ 

-นักเรียนเกิด
ความรัก
ภาคภูมิใจใน
กิจกรรม
ประเพณี 
ศิลปวัฒนธรรม
ของทองถ่ิน 

กอง
การศึกษา 
(ศพด.) 

6 โครงการวันเด็กแหงชาติ  
เทศบาลตาํบลบานแปน 

-เพ่ือใหเด็กไดรับ
ประสบการณจริง 
และไดแสดงออก
ในทางท่ีถูกตอง 
 

-จัดโครงการ/กิจกรรมวัน
เด็กแหงชาติ ฯลฯ 

 

100,000 
 
 

100,000 
 
 

- - - 1 
โครงการ 

-มีการสงเสรมิ  
การศึกษาของ
เด็ก 
 

กอง
การศึกษา 

 

๑๒๑ 
 



 

 
ท่ี 

 
โครงการ/กจิกรรม 

 
วัตถุประสงค 

 

เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลท่ีคาดวาจะ

ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด    

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

7 โครงการสงเสริมศักยภาพ
เด็กและเยาวชน 
 

เพ่ือสงเสริมใหเด็กและ
เยาวชนไดรับ
ประสบการณและได
แสดงออกในทางท่ี
ถูกตอง 

- จัดกิจกรรมสงเสริม
พัฒนาการเด็กและ
เยาวชน 

จัดกิจกรรมสงเสรมิใหเด็ก
และเยาวชนไดแสดงออก
อยางสรางสรรค 

- - 150,000 150,000 150,000 1 
โครงการ 

เด็กและเยาวชน
ไดรับประสบ 
การณและไดรับ 
การสงเสริมให
กลาแสดงออก
อยางสรางสรรค 

กอง
การศึกษา 

8 โครงการพัฒนาศักยภาพเด็ก 
เยาวชน และประชาชนใน
เขตเทศบาลตําบลบานแปน 

-เพ่ือเปดโอกาสใหเด็ก  
เยาวชนและประชาชน 
ในเขตเทศบาล  ไดรับ
การพัฒนาความรู  
ทักษะ  ความสามารถ 
และสามารถนํา 
ความรูท่ีไดรับไปใชใน 
ชีวิตประจําวันและ
รองรับการเขาสู
ประชาคมเศรษฐกิจ 
อาเซียน  
 

-จัดกิจกรรมดานคณุธรรม 
ดานสงเสริมสุขภาพและ
อนามัยเด็ก ดานถายทอด 
ภูมิปญญาทองถ่ิน
อนุรักษศิลปวัฒนธรรม 
ประเพณ ีฯลฯ 

 

100,000 
(งบเทศบาล) 

งบอ่ืน ๆ  

100,000 
(งบเทศบาล) 

งบอ่ืน ๆ  

100,000 
(งบเทศบาล) 

งบอ่ืน ๆ 

100,000 
(งบเทศบาล) 

งบอ่ืน ๆ 

100,000 
(งบเทศบาล) 

งบอ่ืน ๆ 

1 
โครงการ 

-เด็กเยาวชน
และประชาชน
ไดรับการพัฒนา
ความรู  ทักษะ
ความสามารถ  
และสามารถนํา
ความรูท่ีไดรับ
ไปใชในชีวิต 
ประจําวันและ
รองรับการเขา
สูประชาคม
เศรษฐกิจ
อาเซียน              

กอง
การศึกษา 

 

9 โครงการปรับปรุงภมูิทัศน
บริเวณศูนยพัฒนาเด็กเล็กฯ / 
โรงเรียน 

-เพ่ือสงเสรมิ
สุขภาพจิตของเด็ก  
 ครู และผูปกครอง 

-กิจกรรมปรับปรุงภมูิทัศน
บริเวณศูนยเด็กเล็ก  

 

100,000 
(งบเทศบาล) 

งบอ่ืน ๆ  

100,000 
(งบเทศบาล) 

งบอ่ืน ๆ 

100,000 
(งบเทศบาล) 

งบอ่ืน ๆ 

100,000 
(งบเทศบาล) 

งบอ่ืน ๆ 

100,000 
(งบเทศบาล) 

งบอ่ืน ๆ 

1 
โครงการ 

-ศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาล
ตําบลบานแปน  
มีภูม-ิทัศนท่ี
สวยงาม 

กอง
การศึกษา 
(ศพด.) 

 
 
 
 

๑๒๒ 
 



 
ท่ี 

 
โครงการ/กจิกรรม 

 
วัตถุประสงค 

 

เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลท่ีคาดวาจะ

ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด    

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

10 โครงการชุมชนสมัพันธบาน 
วัด โรงเรยีน       

-เพ่ือเปนการสราง
ความสัมพันธ  อันดี 
ระหวางโรงเรียน บาน  
วัด  และชุมชน   

-จัดทําโครงการ/กิจกรรม
สรางความสัมพันธอันดี
ระหวางบาน วัด 
โรงเรียน  และชุมชน  

 

100,000 100,000 - - - 1 
โครงการ 

-สงเสรมิและ
พัฒนาศักย 
ภาพเด็กท้ัง 4  
ดาน ทําใหเด็ก
เกิดความ
กระตือรือรนใน
การเรยีนรู 

กอง
การศึกษา 
(ศพด.) 

11 โครงการสานสมัพันธบานวัด
โรงเรียน 

-เพ่ือเปนการสราง
ความสัมพันธ  อันดี 
ระหวางโรงเรียน บาน  
วัด  และชุมชน   
 
 

-จัดทําโครงการ/กิจกรรม
สรางความสัมพันธอันดี
ระหวางบาน วัด 
โรงเรียน  และชุมชน  

 

- - 10,000 10,000 10,000 1 
โครงการ 

-บาน วัด 
โรงเรียน ไดรับ
การสงเสริมให
ทํากิจกรรม
ดานการศึกษา
เพ่ิมมากยิ่งข้ึน 

กอง
การศึกษา 
(ศพด.) 

12 โครงการเขารวมการจัดงาน
มหกรรมการศึกษาของ อปท. 
ระดับภาคและระดับประเทศ 

-เพ่ือเปนการ แลก 
เปลี่ยนเรียนรูกับ  
อปท. อ่ืน และเปน
การ ประชาสัมพันธ
การจัดการศึกษา 
ของ อปท. ใหเปนท่ี
รูจักยิ่งข้ึน 
  

-จัดทําโครงการเขารวม
การจัดงานมหกรรม
การศึกษาของ อปท. 
ระดับภาคและ
ระดับประเทศ  

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 1 
โครงการ 

-มีการสงเสรมิ  
 การศึกษาของ
เด็ก 
 

กอง
การศึกษา 
(ศพด.) 

13 โครงการสายใยสัมพันธ               
วันปดภาคเรียน 

-เพ่ือเปนเกียรติและ
ขวัญกําลังใจ ใหแก
เด็กปฐมวัยท่ีจบ
การศึกษา ระดับ
ปฐมวัย 
 

-จัดทําโครงการ/กิจกรรม
สายใยสมัพันธวันปดภาค
เรียน ฯลฯ 

 

100,000 100,000 20,000 20,000 20,000 1 
โครงการ 

-มีการสงเสรมิ 
 การศึกษาของ
เด็ก 
 

กอง
การศึกษา 
(ศพด.) 

 
 

๑๒๓ 
 



 
ท่ี 

 
โครงการ/กจิกรรม 

 
วัตถุประสงค 

 

เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลท่ีคาดวาจะ

ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด    

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

14 โครงการคาราวานเสรมิสราง
เด็กและเยาวชน  ในเขต
เทศบาล 

-เพ่ือสงเสรมิใหเด็ก 
เยาวชนไดแลกเปลี่ยน 
เรียนรูและกิจกรรม  
รวมกัน  

-จัดทําโครงการ/กิจกรรม
คาราวานเสรมิสรางเด็ก
และเยาวชน  เทศบาล
ตําบลบานแปน  

50,000 
 

50,000 
 

- - - 1 
โครงการ 

-มีการสงเสรมิ
การศึกษาของ
เด็ก  

กอง
การศึกษา 
(ศพด.) 

15 โครงการเขาคายเด็กและ
เยาวชน 

-เพ่ือสงเสรมิ  
สนับสนุนใหเด็กและ
เยาวชนมีความรู  
ความสามารถ  
ความคิดรเิริม่
สรางสรรค 
- เพ่ือสงเสริมใหสภา
เด็กและเยาวชนมี
ศักยภาพมากยิ่งข้ึน 

-จัดกิจกรรมเขาคายเด็ก
และเยาวชน 

-จัดกิจกรรมสงเสรมิการ
บริหารงานสภาเด็กและ
เยาวชน 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 1 
โครงการ 

-เด็กและ
เยาวชนไดรับ
การปลูกฝงให
เปนเยาวชนท่ีด ี

-สภาเด็กและ
เยาวมีความ
เขาใจในการ
บริหารมาก
ยิ่งข้ึน 

กอง
การศึกษา 
(ศพด.) 

 
 

16 โครงการพัฒนาศักยภาพ
คณะกรรมการบรหิารศูนย/
คณะกรรมการสถานศึกษา  
ครู  บุคลากรทางการศึกษา  
 
  

-เพ่ือพัฒนาศักยภาพ
คณะกรรมการบรหิาร 
ศพด.ฯ/คณะกรรมการ
สถานศึกษา  ครู  
บุคลากรทางการ
ศึกษา และผูมีสวน
เก่ียวของรวมกัน
พัฒนาเด็กใหมี
คุณภาพไดมาตรฐาน
การศึกษาระดับ
ปฐมวัยของ
สถานศึกษา  
 

-พัฒนาเด็กใหมีคุณภาพ
ไดมาตรฐานการศึกษา
ระดับปฐมวัยของ
สถานศึกษา 
 

200,000 200,000 50,000 50,000 50,000 1 
โครงการ 

-มีการสงเสรมิ
การศึกษาของ
เด็ก  

 
 
 
 

กอง
การศึกษา 
(ศพด.) 

 
 
 
 

 
 
 

๑๒๔ 
 



 

 
ท่ี 

 
โครงการ/กจิกรรม 

 
วัตถุประสงค 

 

เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลท่ีคาดวาจะ

ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด    

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

17 โครงการกอสรางและ
ปรับปรุงท่ีอานหนังสือพิมพ
หมูบาน / ศูนยขอมลูขาวสาร
ประจําหมูบาน 

-เพ่ือใหบริการดาน
ขอมูลและขาวสารแก
ประชาชนใหท่ัวถึง 

-กอสราง ปรับปรุง               
ท่ีอานหนังสือพิมพ
หมูบาน / ศูนยขอมลู
ขาวสารหมูบาน จํานวน 
9 หมูบาน 

100,000 100,000 50,000 50,000 50,000 1 
โครงการ 

-ประชาชนได
รับทราบขอมลู
ขาวสารอยาง
ท่ัวถึง 

กอง
การศึกษา 

18 โครงการสงเสริมศักยภาพ
การจัดการศึกษาทองถ่ิน 

-เพ่ือพัฒนาครู และ
บุคลากรทางการ
ศึกษา รวมถึงผูมสีวน
เก่ียวของทางการ
ศึกษาของเทศบาล
ตําบลบานแปน 
 

-จัดกิจกรรมสงเสรมิ
ศักยภาพการจดั
การศึกษาทองถ่ิน 

100,000 
 

100,000 
 

50,000 50,000 50,000 1 
โครงการ 

-ครู และบุคลากร
ทางการศึกษามี
ศักยภาพทาง 
การจัก
การศึกษา
ทองถ่ิน 

กอง
การศึกษา 

19 โครงการประกันคณุภาพ
การศึกษา 
 

-เพ่ือเปนการสงเสรมิ
ใหครูผูสอน และผูมี
สวนเก่ียวของ  รวม
พัฒนา เด็กใหมี
คุณภาพมาตรฐานตาม 
การศึกษาระดับ
การศึกษาปฐมวัย 
ตาม พรบ.การศึกษา
แหงชาติ 

-กิจกรรมสงเสริมความรู
ดานการประกันคณุภาพ
การศึกษาสําหรับผูท่ี
เก่ียวของดานการศึกษา 

-กิจกรรมการจัดทํา
มาตรฐานการศึกษา 

-กิจกรรมการจัดทํา
หลักสตูรสถานศึกษาให
สอดคลองกับทองถ่ิน 

 

200,000 
 
 

200,000 
 
 

50,000 50,000 50,000 1 
โครงการ 

-ครูผูสอนและผู
มีสวนเก่ียวของ  
รวมพัฒนา เด็ก
ใหมีคุณภาพ
ตามเกณฑ
มาตรฐานการ 
ศึกษาของกรม 
สงเสริมการ 
ปกครองสวน
ทองถ่ิน  23  
มาตรฐาน 
 

กอง
การศึกษา 
(ศพด.) 

 
 
 
 
 

๑๒๕ 
 



 
ท่ี 

 
โครงการ/กจิกรรม 

 
วัตถุประสงค 

 

เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลท่ีคาดวาจะ

ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด    

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

20 โครงการเสรมิสรางความรู 
ความเขาใจใหแกผูปกครอง
ในการพัฒนาศักยภาพเด็ก
ปฐมวัย 

-เพ่ือเปนการ
เสรมิสรางความรู 
ความเขาใจใหแก
ผูปกครองในการเลี้ยง
ดูเด็กปฐมวัย 
 

-จัดอบรมใหความรูใหแก
ผูปกครองในการเลี้ยงดู
เด็กปฐมวัย 

50,000 
 

50,000 
 

- - - 1 
โครงการ 

-ผูปกครองมี
ความรู  ความ
เขาใจในการ
เลี้ยงดเูด็ก
ปฐมวัย 

กอง
การศึกษา 
(ศพด.) 

 
 

21 โครงการเขาคายกลางวันของ
นักเรียนศูนยพัฒนาเด็กเล็ก/
โรงเรียน 

-เพ่ือใหเด็กไดเรียนรู
จากประสบการณจริง 

-จัดกิจกรรมเขาคาย
กลางวันของนักเรียน
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก/
โรงเรียน 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 1 
โครงการ 

-นักเรียนได
เรียนรูจาก
ประสบการณ
จริงแลสามารถ
นําไปใชในชีวิต 
ประจําวันได 

กอง
การศึกษา 
(ศพด.) 

 
 

22 โครงการสงเสริมคณุธรรม 
จริยธรรมสําหรับนักเรียนใน
โรงเรียนสังกัดเทศบาลตาํบล
บานแปน 

-เพ่ือปลูกฝงใหเด็กมี
คุณธรรม  จริยธรรม 

-จัดกิจกรรมสงเสรมิ
คุณธรรม จรยิธรรม
สําหรับนักเรียน 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 1 
โครงการ 

-สงเสรมิการ 
ศึกษาของเด็ก 

กอง
การศึกษา 
(ศพด.) 

 
23 โครงการพัฒนางานวิชาการ -เพ่ือพัฒนาความรู 

ความสามารถของเด็ก
ในทุก ๆ ดาน 
-เพ่ือสงเสรมิใหครผูลติ
นวัตกรรมใหม ๆ มา
เปนสื่อการเรียนการ
สอน 

-จัดกิจกรรมแขงขันทักษะ
ทางวิชาการ 
-กิจกรรมการเขารวมงาน
แขงขันทักษะทางวิชาการ
ระดับจังหวัดและตาง 
จังหวัด 
-กิจกรรมจดับูท
แลกเปลีย่นเรยีนรู 

250,000 
 

250,000 
 

100,000 100,000 100,000 1 
โครงการ 

-สงเสรมิ
การศึกษาของ
เด็ก 

กอง
การศึกษา 
(ศพด.) 

 

 
 
 

๑๒๖ 
 



 
ท่ี 

 
โครงการ/กจิกรรม 

 
วัตถุประสงค 

 

เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลท่ีคาดวาจะ

ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด    

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

24 โครงการพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

-เพ่ือใหครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษาไดพัฒนาตนเอง 

- จัดกิจกรรมพัฒนาครู 
บุคลากรทางการศึกษา ผู
ท่ีเก่ียวของดานการศึกษา 
-กิจกรรมสงครเูขารวมอบรม 
-กิจกรรมประกวดครู
ดีเดนประจําป 

150,000 150,000 50,000 50,000 50,000 1 
โครงการ 

-ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาได
พัฒนาตนเอง 

กอง
การศึกษา 
(ศพด.) 

 

25 โครงการปลอดภยัไวกอน -เพ่ือสรางความ
ปลอดภัยใหกับเด็ก
และผูเก่ียวของใน
โรงเรียน 

-จัดกิจกรรมอบรมให
ความรูแกครู และ
บุคลากรทางการศึกษาใน
การปองกันอัคคีภัย 
-จัดกิจกรรมปองกันความ
ปลอดภัยของเด็กนักเรยีน 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 1 
โครงการ 

-เด็กและ
ผูเก่ียวของเกิด
ปลอดภัย 

กอง
การศึกษา 
(ศพด.) 

 
 

26 โครงการสนับสนุนคาใชจาย
การบริหารสถานศึกษา 

-เพ่ือเปนคาใชจายใน
การบริหาร
สถานศึกษา 

-กิจกรรมสงเสริมศักย 
ภาพการจัดการศึกษา
ของทองถ่ิน  อาทิปรับ 
ปรุงหลักสตูรสถานศึกษา 
อินเตอรเนตโรงเรียน การ
พัฒนา แหลงเรยีนรู การ
เรียนรูสูประชาคม
อาเซียน  พัฒนา สื่อการ
เรียนการสอน การ
พัฒนาขาราชการ   

1,450,300 
(งบเทศบาล) 
งบอุดหนุน 

1,450,300 
(งบเทศบาล) 
งบอุดหนุน 

1,400,000 
(งบเทศบาล) 
งบอุดหนุน 

1,400,000 
 (งบเทศบาล) 
งบอุดหนุน 

1,400,000 
 (งบเทศบาล) 
งบอุดหนุน 

1 
โครงการ 

-สงเสรมิการ 
ศึกษาของเด็ก 

กอง
การศึกษา 
(ศพด.) 

 

 
 
 
 

๑๒๗ 
 



 
ท่ี 

 
โครงการ/กจิกรรม 

 
วัตถุประสงค 

 

เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลท่ีคาดวาจะ

ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด    

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

27 โครงการขับเคลื่อนหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

-เพ่ือใหสถานศึกษา
นําหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมา
ประยุกตใชในการ
จัดการเรียนการสอน
จัดกิจกรรมพัฒนา
ผูเรยีน และบริการ
จัดการสถานศึกษา 

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

- - - ๑๐๐,๐๐๐ 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

1 
โครงการ 

สถานศึกษาใน
สังกัดเทศบาล
ตําบลบานแปน 
สามารถนําหลัก
ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอ 
เพียงไปใชในการ
จัดกระบวน การ
เรียนการสอน
และการบริหาร
จัดการท่ีเหมาะสม
กับบริบทของแต 
ละสถานศึกษา 

กอง
การศึกษา

ฯ 
 

28 โครงการรณรงคใหความรู
และบรหิารจดัการขยะ
ภายในโรงเรียนอนุบาล
เทศบาลตาํบลบานแปน 

-เพ่ือลดปรมิาณขยะ 
ตนทาง  
-เพ่ือใหเด็กนักเรียน
รูจักการลดปริมาณ
ขยะโดยการคดัแยก
ขยะและนํากลับมาใช
ประโยชนใหมากท่ีสุด
กอนการนําไปกําจดั 

-ลดปรมิาณขยะใน
โรงเรียนอนุบาลเทศบาล
ตําบลบานแปนโดยการ
ใหเด็กนักเรยีนรูจักการ
คัดแยกขยะ 

- - ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ 1 
โครงการ 

-ปริมาณขยะใน
โรงเรียน
อนุบาล
เทศบาลตาํบล
บานแปนลดลง 

กอง
การศึกษา

ฯ 
 

 
 
 
 
 

๑๒๘ 
 



 
ท่ี 

 
โครงการ/กจิกรรม 

 
วัตถุประสงค 

 

เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลท่ีคาดวาจะ

ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด    

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

29 โครงการจดัทําแผนพัฒนา
การศึกษาขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ินและ
สถานศึกษาในสังกัด 

-เพ่ือเปนกรอบและ
ทิศทางในการพัฒนา
ผูเรยีนใหบรรลุตาม
เปาหมาย ปรัชญา 
วิสัยทัศนและ
วัตถุประสงคปรากฏ
เปนอัตลักษณผูเรียน 
-เพ่ือสงเสรมิใหครู 
และผูมีสวนไดเสีย
ทางการศึกษารวมกัน
จัดทําแผนพัฒนา
การศึกษา 

-เทศบาลตําบลบานแปน 
-โรงเรียนอนุบาลเทศบาล
ตําบลบานแปน 

-ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตาํบลบานแปน 

- - ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ 1 
โครงการ 

-เทศบาลตําบล
บานแปนและ
โรงเรียนใน
สังกัดมี
แผนพัฒนา
การศึกษาท่ี
สอดคลองกับ
ความตองการ
ของประชาชน
ในทองถ่ิน 

กอง
การศึกษา

ฯ 
 

30 โครงการสงเสริมคณุธรรม
จริยธรรมนําชีวิต 

-เพ่ือสงเสรมิใหเด็ก
เยาวชนและ
ประชาชนท่ัวไปมี
คุณธรรม จรยิธรรม 
สามารถดําเนินชีวิตได
อยางมีความสุข 

-ประชาชนในเขตเทศบาล
ตําบลบานแปนท้ัง ๙  
หมูบาน 

- - - ๑๐๐,๐๐๐ 
 

- 1 
โครงการ 

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

กอง
การศึกษา

ฯ 
 

รวม 30  โครงการ   6,710,300 6,710,300 5,845,000 6,045,000 5,945,000    

 
 

๑๒๙ 
 



   รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 

เทศบาลตําบลบานแปน  อ.เมืองลําพูน  จ.ลําพูน 

ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  4  ยุทธศาสตรเมืองแหงคุณภาพชีวิต    

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด    ยุทธศาสตรท่ี  1 

    3. ยุทธศาสตร การพัฒนาดานสังคม 
 3.๖  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
 
ท่ี 

 
โครงการ/กจิกรรม 

 
วัตถุประสงค 

 

เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลท่ีคาดวาจะ

ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด    

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการสนับสนุนการ
แขงขันกีฬาประชาชนกับ
หนวยงานอ่ืน 

-เพ่ือเปนการสงเสรมิ
การเลนกีฬาและการ
ออกกําลังกายของ
เยาวชนและ
ประชาชน 

-จัดโครงการ/กิจกรรม
ดานกีฬา  และเขารวม
การแขงขันกีฬา 

 ระดับอําเภอและจังหวัด 
ฯลฯ  

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 1 
โครงการ 

-ประชาชน 
 ออกกําลังกาย
กัน 

 มากข้ึน 

กอง
การศึกษา 

2 โครงการแขงขันกีฬาเทศบาล
และประชาชนสัมพันธจังหวัด
ลําพูน 

-เพ่ือเปนการสงเสรมิ
การเลนกีฬาและการ
ออกกําลังกายของ
เยาวชนและ
ประชาชน 

-จัดโครงการ/กิจกรรม
แขงขันกีฬาเทศบาลและ
ประชาชนสัมพันธจังหวัด
ลําพูน ฯลฯ 

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 1 
โครงการ 

-ประชาชน 
 ออกกําลังกาย
กัน 

 มากข้ึน 

กอง
การศึกษา 

3 โครงการอบรมกีฬาสาํหรับ
เด็ก เยาวชนตานภัยยาเสพ
ติด 

-เพ่ือเปนการสงเสรมิ
สุขภาพพลานามัย
ใหกับเด็กและ
เยาวชนในเขต
เทศบาล 

-เด็กและเยาวชนในตําบล
บานแปนไดใชเวลาวาง
ใหเปนประโยชน 

 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 9 หมูบาน -ประชาชน 
 ออกกําลังกาย
กัน 

 มากข้ึน 

กอง
การศึกษา 

 
 
 

แบบ ผ. 02 

๑๓๐ 
 



 
ท่ี 

 
โครงการ/กจิกรรม 

 
วัตถุประสงค 

 

เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลท่ีคาดวาจะ

ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด    

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

4 โครงการแขงขันกีฬา
ประชาชนพิทักษ คุรุ จตุร
มิตร สิงหสัมพันธ  ตานภัย       
ยาเสพตดิ 

-เพ่ือสงเสรมิสุขภาพ
พลานามัยใหกับ
พนักงานเทศบาลและ
ประชาชนในเขต
เทศบาล 

-จัดโครงการแขงขันกีฬา
ประชาชนพิทักษ คุรุ 
จตุรมติร สิงหสัมพันธ  
ดานภัยยาเสพติด 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 1 
โครงการ 

-ประชาชน 
พนักงาน
เทศบาลตาํบล
บานแปน ออก
กําลังกายกัน
มากข้ึน 

 

กอง
การศึกษา 

 

5 โครงการแขงขันกีฬา
ประชาชนสัมพันธ  ตานภยั   
ยาเสพตดิ 

-เพ่ือเปนการสงเสรมิ
การเลนกีฬาและการ
ออกกําลังกายของ
เยาวชนและ
ประชาชน 

-จัดโครงการ/กิจกรรม
แขงขันกีฬาประชาชน 
เทศบาลสัมพันธ            
ตานภัยยาเสพติด การ
แขงขันกีฬาเยาวชนตาน
ภัยยาเสพตดิ 

-จัดโครงการ/กิจกรรม
แขงขันกีฬา นักเรียน 
ผูปกครองศูนยพัฒนา
เด็กเล็กสัมพันธ            
ตานภัยยาเสพติด 

 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 1 
โครงการ 

-ประชาชน 
 ออกกําลังกาย
กัน 

 มากข้ึน 

กอง
การศึกษา 
(ศพด.) 

6 โครงการสงเสริมสุขภาพ
อนามัย 

-เพ่ือเปนการสงเสรมิ
สุขภาพพลานามัย
ใหกับเด็กและ
เยาวชนในเขต
เทศบาล 

 

-เด็กและเยาวชนในตําบล
บานแปนมีสุขภาพ
รางกายแข็งแรง          
มีทันตสุขภาพท่ีด ี

 

200,000 
 

200,000 200,000 200,000 200,000 9 หมูบาน -ประชาชน 
 ออกกําลังกาย
กัน 

 มากข้ึน 

กอง
การศึกษา 
(ศพด.) 

 
กอง 

สาธารณสุ
ขฯ 

 
 
 
 

๑๓๑ 
 



 
 

 
ท่ี 

 
โครงการ/กจิกรรม 

 
วัตถุประสงค 

 

เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลท่ีคาดวาจะ

ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด    

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

7 กอสราง/ ปรับปรุง ลานกีฬา 
สนามกีฬา สวนสุขภาพ  สระ
วายนํ้า ปรับปรุงภมูิทัศน
สถานท่ีออกกําลังกายของ
เทศบาล (Smart City)และ
ของหมูบานในเขตเทศบาล                 
พรอมอุปกรณ  

-เพ่ือเปนการสงเสรมิ
การเลนกีฬาและการ
ออกกําลังกายของ
เยาวชนและ
ประชาชน 

-กอสราง / ปรับปรุงลาน
กีฬา สนามกีฬา สวน
สุขภาพ  สระวาย-นํ้า 
ปรับปรุงภูมิทัศน สถานท่ี
ออกกําลังกายของ
เทศบาล, บานบอ-โจง  
บานอ่ืนๆ ในเขตเทศบาล
พรอมอุปกรณ 

300,000 300,000 500,000 500,000 500,000 9 หมูบาน 
1 อปท. 

-ประชาชน 
 ออกกําลังกาย
กัน มากข้ึน 

กอง
การศึกษา 
กองชาง 

 
 
 

8 

สงเสริมศลิปะและวัฒนธรรม
ทองถ่ิน   

 

โครงการสงเสริมศาสนา  
ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม 
และภมูิปญญาทองถ่ิน 

 
 

-เพ่ือเปนการสงเสริม
ศิลปวัฒนธรรมทองถ่ิน  
สงเสริมเอกลกัษณของ
ชาติ 
  

 
 
 
-จัดกิจกรรมประเพณีวัน
สงกรานต  

-จัดกิจกรรมวันลอย
กระทง ทต.บานแปน 

-กิจกรรมถวายเทียนพรรษา 
-กิจกรรมพัฒนาศักยภาพ
คณะกรรมการสภา 

 วัฒนธรรม ทต.บานแปน 
-กิจกรรมงานหมวกพัด
โบราณจักสานบานแปน 

-กิจกรรมอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ
กับการสงเสริมดาน
ศาสนา ประเพณี และ
วัฒนธรรม 

 
 
 

510,000 
  

 
 
 

510,000 
 

 
 
 

50,000 
 

 
 
 

50,000 
  

 
 
 

50,000 
  

 
 
 

1 
โครงการ 

 
 

 
-มีการสงเสรมิ 
 ดานศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม
และประเพณี
ทองถ่ิน สราง
เสรมิเอกลักษณ
ของชาติ 

 
 

 
กอง

การศึกษา 
 

 
 

๑๓๒ 
 



 

 
ท่ี 

 
โครงการ/กจิกรรม 

 
วัตถุประสงค 

 

เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลท่ีคาดวาจะ

ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด    

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

9 โครงการสงเสริมภมูิปญญา
ทองถ่ินหมวกพัดโบราณ     
จักสานบานแปน 

เพ่ือสงเสริมการ
ทองเท่ียวและสงเสริม
อาชีพ ภูมิปญญา
ทองถ่ินภายในเขต
เทศบาลตาํบลบาน
แปนใหเปนท่ีรูจักแก
นักทองเท่ียว 

จัดกิจกรรมสงเสรมิการ
ทองเท่ียวและสงเสริม
อาชีพการทําหมวก พัด 
และภมูิปญญาทองถ่ินอ่ืน 
ๆ  

 -  
 

 -  
 

200,000 200,000 200,000 1 
โครงการ 

ภูมิปญญา
ทองถ่ินภายใน
เขตเทศบาล
ตําบลบานแปน
เปนท่ีรูจักแก
ประชาชนท่ัวไป 

กอง
การศึกษา 

 

10 โครงการหลอเทียนวัน
เขาพรรษา 

เพ่ือสงเสริมและ
อนุรักษการหลอเทียน
วันเขาพรรษาใหคงอยู
สืบไป 

จัดกิจกรรมสงเสรมิการ
หลอเทียนวันเขาพรรษา
แกเด็ก เยาวชนและ
ประชาชน 
 

 -  
  

 -  
  

30,000 30,000 30,000 1 
โครงการ 

เด็ก เยาวชน 
และประชาชน
ไดรวมสงเสริม
และอนุรักษการ
หลอเทียนวัน
เขาพรรษาใหคง
อยู 

กอง
การศึกษา 

 

11 โครงการประเพณีสงกรานต เพ่ือสงเสริมและ
อนุรักษประเพณี
สงกรานตใหคงอยูสืบ
ตอไป 

จัดกิจกรรมสงเสรมิการ
อนุรักษประเพณี
สงกรานตใหแกเด็ก 
เยาวชนและประชาชน 
 

 -  
  

 -  
  

100,000 100,000 100,000 1 
โครงการ 

เด็ก เยาวชนและ 
ประชาชนได
รวมสงเสรมิและ
อนุรักษประเพณี
สงกรานตใหคงอยู 

กอง
การศึกษา 

 

12 โครงการประเพณียี่เปง เพ่ือสงเสริมและ
อนุรักษประเพณีลอย
กระทงใหคงอยูสืบ
ตอไป 

จัดกิจกรรมสงเสรมิการ
อนุรักษประเพณีลอย
กระทงใหแกเด็ก เยาวชน
และประชาชน 

 -  
  

 -  
  

80,000 80,000 80,000 1 
โครงการ 

เด็ก เยาวชน 
และประชาชน
ไดรวมสงเสริม
และอนุรักษ
ประเพณีลอย
กระทงใหคงอยู 

กอง
การศึกษา 

 

 

๑๓๓ 
 



 
ท่ี 

 
โครงการ/กจิกรรม 

 
วัตถุประสงค 

 

เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลท่ีคาดวาจะ

ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด    

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

13 โครงการพัฒนาศักยภาพสภา
วัฒนธรรมเทศบาลตําบลบาน
แปน 

เพ่ือสรางเสริมความรู 
ความเขาใจในการ
อนุรักษ ฟนฟู การ
พัฒนา สรางสรรค 
วัฒนธรรมและภมูิ
ปญญาทองถ่ิน 

จัดกิจกรรมสงเสรมิพัฒนา
ศักยภาพคณะสภา
วัฒนธรรมทองถ่ิน
เทศบาลตาํบลบานแปน 
และผูเก่ียวของ 
 

- 
  

- 
  

30,000 30,000 30,000 1 
โครงการ 

สภาวัฒนธรรม
เทศบาลตาํบล
บานแปนและ
ผูเก่ียวของเกิด
ความรูความ
เขาใจในการ

สงเสริม
วัฒนธรรมและ

ภูมิปญญา
ทองถ่ิน 

กอง
การศึกษา 

14 โครงการรวมการจัดงานลําไย
จังหวัดลําพูน 

เพ่ือรวมสงเสรมิการ
ทองเท่ียวของจังหวัด
ลําพูนและสงเสริม
ศิลปวัฒนธรรมของ
ทองถ่ินโดยการใช
ลําไย ใหเปนท่ีรูจักแก
นักทองเท่ียว 

 

จัดสงกิจกรรมเขารวมการ
จัดงานลําไยจังหวัดลําพูน 

- 
  

- 
  

20,000 20,000 20,000 1 
โครงการ 

การทองเท่ียว
ของจังหวัด
ลําพูน และ

ศิลปวัฒนธรรม
ของทองถ่ินโดย
การใชลําไยรับ
การสงเสริมให
เปนท่ีรูจักแก
นักทองเท่ียว 

กอง
การศึกษา 

รวม 14  โครงการ - - 1,590,000 1,590,000 1,790,000 1,790,000 1,790,000 -  -  

 
 
 
 
 

๑๓๔ 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 – 256๕) 

เทศบาลตําบลบานแปน  อ.เมืองลําพูน  จ.ลําพูน 

ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  4  ยุทธศาสตรเมืองแหงคุณภาพชีวิต    

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด    ยุทธศาสตรท่ี  1 

    3. ยุทธศาสตร การพัฒนาดานสังคม 
         3.๗  แผนงานงบกลาง 
 
ท่ี 

 
โครงการ/กจิกรรม 

 
วัตถุประสงค 

 

เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลท่ีคาดวาจะ

ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

1 ชวยเหลือผูประสบภัยทาง
ธรรมชาต ิ

-เพ่ือเปนการสงเสรมิ
คุณภาพชีวิตของ
ประชาชน 

-จัดงบประมาณเพ่ือ
เตรียม ชวยเหลือ
ผูประสบภยัทาง
ธรรมชาต ิ

 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 1 โครงการ -ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตท่ีดี
ข้ึน 

งานปองกันฯ 
สํานักปลดั 

2 โครงการสนับสนุนเบ้ียยัง
ชีพผูพิการ 

-เพ่ือเปนการสงเสรมิ      
สวัสดิการดานเบ้ีย    
ยังชีพ 

-สนับสนุนดานเบ้ียยัง
ชีพแกผูพิการ จํานวน 
42๓x800x12 เดือน   

 

4,032,000 4,032,000 4,060,800 4,060,800 4,060,800 1 โครงการ -ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตท่ีดี
ข้ึน 

กอง 
สวัสดิการ

สังคม 

3 โครงการจดัสรรเบ้ียยังชีพ
ผูติดเช้ือ 

-เพ่ือเปนการสงเสรมิ 
 สวัสดิการดานเบ้ีย    
ยังชีพ 

-สนับสนุนการ  
 สงเคราะหเบ้ียยังชีพแก 
 ผูปวยเอดส  จํานวน 
 397x500x12 
 
 

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

กอง 
สวัสดิการ

สังคม 

 
 
 

แบบ ผ. 0๒ 

๑๓๕ 
 



 
ท่ี 

 
โครงการ/กจิกรรม 

 
วัตถุประสงค 

 

เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลท่ีคาดวาจะ

ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

4 โครงการสนับสนุนเบ้ียยัง
ชีพผูสูงอายุในเขตเทศบาล 

-เพ่ือเปนการสงเสรมิ 
 สวัสดิการดานเบ้ียยัง
ชีพ 

-สนับสนุนดานเบ้ียยัง 
 ชีพแกผูสูงอายุ 
  

11,983,200 12,000,000 12,350,400 12,350,400 12,350,400 1 โครงการ -ไดชวยเหลือ
ผูสูงอายุ ในการ
ดํารงชีพ 

กอง 
สวัสดิการ

สังคม 
5 โครงการสมทบกองทุน

หลักประกันสุขภาพระดบั
ทองถ่ินหรือพ้ืนท่ีเทศบาล
ตําบลบานแปน 

-เพ่ือเปนการสงเสรมิ
สุขภาพและสวัสดิการ
ของคนในชุมชน 

-สมทบกองทุน
หลักประกันสุขภาพ
ระดับทองถ่ินหรือพ้ืนท่ี
เทศบาลตาํบลบานแปน 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 1 โครงการ -คนในชุมชนมี
สุขภาพท่ีดีข้ึน 

กอง 
สาธารณสุข 

รวม ๕  โครงการ - - 16,๙49,200 16,๙66,000 17,๓45,200 17,๓45,200 17,๓45,200 --  - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๓๖ 
 



  รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสี่ป  (พ.ศ.2561 - 2564) 

เทศบาลตําบลบานแปน  อ.เมืองลําพูน  จ.ลําพูน 

ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  4  ยุทธศาสตรเมืองแหงคุณภาพชีวิต    

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด    ยุทธศาสตรท่ี  1 

    4. ยุทธศาสตร การพัฒนาดานองคกร 
 4.1  แผนงานบริหารท่ัวไป 

 

 
ท่ี 

 
โครงการ/กจิกรรม 

 
วัตถุประสงค 

 

เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลท่ีคาดวาจะ

ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด   

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1. โครงการจดังานพระราชพิธี 
รัฐพิธี  งานในวันสําคัญตางๆ 
ท่ีเก่ียวของ    
 
 

-เพ่ือสรางความเปน
เอกลักษณ ของชาต ิ

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

 150,000 
 

 100,000 
 

 100,000 
 

 100,000 
 

 100,000 
 

1 โครงการ -สงเสรมิความ
เปนเอกลักษณ
ของชาติ 

 

สํานักปลดั 

2.  โครงการประชุมหัวหนาสวน
ราชการ ผูนําชุมชน กํานัน 
ผูใหญบาน (โครงการฮอมผญา  
อาสาคลายทุกข) 

-เพ่ือสงเสรมิการมีสวน
รวมของประชาชน 
ในการพัฒนาทองถ่ิน
และแลกเปลีย่นความ
คิดเห็น 

 

-ประชุมหัวหนาสวน
ราชการ ผูนําชุมชน 
กํานัน ผูใหญบาน  

50,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 30,000 1 โครงการ -สงเสรมิความ
เปนเอกลักษณ
ของชาต ิ

 

สํานักปลดั 

 
 
 
 
 

แบบ ผ. 02 

๑๓๗ 
 



 
ท่ี 

 
โครงการ/กจิกรรม 

 
วัตถุประสงค 

 

เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลท่ีคาดวาจะ

ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอ
บหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

3 โครงการพัฒนาศักยภาพของ
ผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล 
พนักงานเทศบาล เจาหนาท่ี
ของเทศบาลตําบลบานแปน 
เพ่ือเตรียมความพรอมในการ
ปฏิบัติงาน/กิจกรรม 5 ส. 

-เพ่ือพัฒนาศักยภาพ
ของผูบริหาร สมาชิก
สภาเทศบาล 
พนักงานเทศบาล 
และเจาหนาท่ี 

 

-ฝกอบรมใหความรูเพ่ือ
พัฒนาศักยภาพในการ
ปฏิบัติงานของผูบริหาร 
สมาชิกสภาเทศบาล 
พนักงาน และเจาหนาท่ี   
 เพ่ือเตรียมความพรอมใน
การปฏิบัติงาน/กิจกรรม 
5 ส.  

300,000 
 

50,000 50,000 50,000 50,000 1 โครงการ -ผูบริหาร 
สมาชิกสภา
เทศบาลพนัก 
งานเทศบาล 
เจาหนาท่ี ไดรับ
ความรูในการ
การปฏิบัตหินาท่ี
เพ่ิมมากข้ึน 

สํานักปลดั 

4 โครงการวันทองถ่ินไทย -เพ่ือสงเสรมิการมีสวน
รวมของผูบริหาร 
สมาชิกสภาเทศบาล 
พนักงานเทศบาล 
เจาหนาท่ี  และ
ประชาชนในการ
พัฒนาทองถ่ิน 

- จัดกิจกรรมบําเพ็ญ
ประโยชน  และรวม
กิจกรรมของ อปท.อ่ืน ๆ  

50,000 
 

5,000 5,000 5,000 5,000 1 โครงการ -ผูบริหาร 
สมาชิกสภา
เทศบาล พนัก 
งานเทศบาล 
เจาหนาท่ีได
บําเพ็ญประโยชน  
ตอสังคม 

-ประชาชนมี
สวนรวมในการ 
พัฒนาทองถ่ิน 

สํานักปลดั 

5 โครงการวันเทศบาล -เพ่ือสงเสรมิการมี   
สวนรวมของผูบริหาร 
สมาชิกสภาเทศบาล 
พนักงานเทศบาล 
เจาหนาท่ี  และ
ประชาชนในการ
พัฒนาทองถ่ิน 

- จัดกิจกรรมบําเพ็ญ
ประโยชน  และกิจกรรม
ท่ีเปนประโยชนตอคนใน
ชุมชน  

50,000 
 

25,000 
 

35,000 35,000 35,000 1 โครงการ -ผูบริหาร 
สมาชิกสภา
เทศบาล พนัก 
งานเทศบาล 
เจาหนาท่ีได
บําเพ็ญประโยชน 
ตอสังคม 

สํานักปลดั 

 
 
 

๑๓๘ 
 



 

 
ท่ี 

 
โครงการ/กจิกรรม 

 
วัตถุประสงค 

 

เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลท่ีคาดวา

จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด    

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

6. ติดตั้ง/ปรับปรุง ระบบเสียง
ตามสายในเขตเทศบาล 

-เพ่ือสงเสรมิการมีสวน
รวม ของประชาชน 
ในการพัฒนาทองถ่ิน 

-ทําการติดตั้ง/ปรับปรุง
ระบบเสียงตามสาย  
บานแปน  บานหนอง
หนามและบานอ่ืนๆ               
ในเขตเทศบาล 

 

700,000 700,000 200,000 200,000 200,000 1 โครงการ -ประชาชนมี
สวนรวม              
ในการพัฒนา
ทองถ่ิน 

กอง
วิชาการฯ/ 
กองชาง 

7                                     โครงการเลือกตั้งขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ินตามท่ี
คณะกรรมการการเลือกตั้ง
กําหนด 

-เพ่ือสงเสรมิการมีสวน
รวมของประชาชน 
ในการพัฒนาทองถ่ิน 

-จัดการเลือกตั้งของ
องคกรปกครอง            
สวนทองถ่ินตามท่ี
คณะกรรมการการ
เลือกตั้งกําหนด 

 

700,000 
 

300,000 
 

700,000 
 

200,000 
 

200,000 
 

1 โครงการ -ประชาชนมี
คุณภาพชีวิต
ท่ีดีข้ึน 

สํานักปลดั 

8 โครงการออกหนวยบริการ
เคลื่อนท่ีและสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการ 

-เพ่ือใหบริการ
ประชาชนในดานตาง 
ๆ รับฟงปญหาเพ่ือ
นํามาแกไข และ
พัฒนาทักษะการ
ปฏิบัติงาน 

-จัดการออกหนวยบริการ
เคลื่อนท่ีเพ่ือใหบริการ
แกประชาชนในเขต
เทศบาล 

70,000 
 

10,000 
 

15,000 15,000 15,000 9 หมูบาน -ประชาชนมี
คุณภาพชีวิต
ท่ีดีข้ึน 

สํานักปลดั 

9. โครงการอบรมเพ่ิมศักยภาพ
และศึกษาดูงานของคณะ
ผูบริหาร  สมาชิกสภาผูนํา
ชุมชน  กรรมการหมูบาน
และประชาชน   

-เพ่ือสงเสรมิคุณภาพ
ชีวิตของประชาชน 

-จัดอบรมและกิจกรรม
ศึกษาดูงานของคณะ
ผูบริหาร  สมาชิกสภา 
ผูนําชุมชน  กรรมการ
หมูบานและ ประชาชน 

150,000 
 

250,000 
 

500,000 500,000 500,000 1 โครงการ -ประชาชนมี
คุณภาพชีวิต
ท่ีดีข้ึน 

สํานักปลดั 

 
 
 
 

๑๓๙ 
 



 

 
ท่ี 

 
โครงการ/กจิกรรม 

 
วัตถุประสงค 

 

เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลท่ีคาดวา

จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด   

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

10 โครงการผลประโยชนตอบ
แทนอ่ืนสําหรับพนักงานสวน
ทองถ่ินเปนกรณีพิเศษ   

-เพ่ือใหการปฏิบัติงาน               
 มีประสิทธิภาพมาก
ข้ึน   

-จัดทําโครงการ 
คาตอบแทน จํานวน   1  
โครงการ 

 

1,500,000 
 

55,000  
 

1,200,000 1,440,000  
 

1,440,000  
 

1 โครงการ -พนักงานมี
ขวัญและกําลัง 
ใจสงผลใหการ
ปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพ
มากข้ึน 

สํานักปลดั 

11 โครงการจติอาสา   -ปลูกจิตสาํนึกให
ประชาชนรูจักการ
เสียสละเพ่ือสวนรวม 

-จัดกิจกรรมตามหนังสือ
สั่งการ 

- - 50,000 50,000 50,000 1 โครงการ -ประชาชนมี
จิตสํานึกรูจัก
การเสยีสละ 

สํานักปลดั 

12 คาพวงมาลา พวงมาลัย       
ชอดอกไม  

-เพ่ือใชสําหรับงาน   
ราชพิธี  รัฐพิธีตางๆ 
ตามหนังสือสั่งการ
งานพิธี 

-จัดทําพวงมาลา พวง 
มาลัย ชอดอกไม เพ่ือ 
รวมงานราชพิธี  รัฐพิธี
ตางๆ ตามหนังสือสั่งการ 

3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 1 โครงการ เจาหนาท่ีและ
ประชาชนมี
สวนรวมใน
งานพิธีตาง ๆ  

สํานักปลดั 

13 โครงการเผยแพร
ประชาสมัพันธ แผนงาน / 
โครงการ /กิจกรรม ของ
เทศบาล 

-เพ่ือสงเสรมิการมีสวน
รวมของประชาชน 
ในการพัฒนาทองถ่ิน 

-ประชาสัมพันธขาวสาร 
 ของเทศบาลตาม             
สื่อตางๆ 

 

 250,000 
 

250,000 250,000 250,000 250,000 1 โครงการ -ประชาชนมี
สวนรวมใน
การพัฒนา
ทองถ่ิน 

กอง
วิชาการฯ 

 

 
14 

การปรบัปรุงพัฒนารายได 
โครงการเตรยีมความพรอม
การจัดเก็บภาษีท่ีดินและ
สิ่งกอสราง 

 -เพ่ือเปนการเพ่ิมประ
สิทธิ ภาพในการ
จัดเก็บภาษีของ
เทศบาล 

 -เพ่ิมประสิทธิ ภาพใน
การจัดเก็บภาษีของ
เทศบาล รณรงคพัฒนา
ศักยภาพบุคลากร 

- 50,000 50,000 - - 1 โครงการ -การจัดเก็บ
ภาษีเพ่ิมมาก
ข้ึน 

กองคลัง 

15 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพ
การจัดเก็บรายได  

 -เพ่ือเปนการเพ่ิมประ
สิทธิ ภาพในการ
จัดเก็บภาษีของ
เทศบาล 

 -เพ่ิมประสิทธิ ภาพใน
การจัดเก็บภาษีของ
เทศบาล รณรงคพัฒนา
ศักยภาพบุคลากร 

50,000  
 

- 
 

- 50,000 50,000 1 โครงการ -การจัดเก็บ
ภาษีเพ่ิมมาก
ข้ึน 

กองคลัง 

 
 

๑๔๐ 
 



 
ท่ี 

 
โครงการ/กจิกรรม 

 
วัตถุประสงค 

 

เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลท่ีคาดวา

จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด   

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

16 โครงการปรับปรุงแผนท่ีภาษี
และทะเบียนทรัพยสิน 

 -เพ่ือเปนการเพ่ิมประ
สิทธิ ภาพในการ
จัดเก็บภาษีของ
เทศบาล 

 -เพ่ิมประสิทธิ ภาพใน
การจัดเก็บภาษีของ
เทศบาล รณรงคพัฒนา
ศักยภาพบุคลากร 

- 280,000 280,000 280,000 280,000 1 โครงการ -การจัดเก็บ
ภาษีเพ่ิมมาก
ข้ึน 

กองคลัง 

17 โครงการอบรมใหความรูแก
คณะกรรมการจัดซื้อจัดจาง 
ตาม พรบ.การจัดซื้อจดัจาง
และการบริหารพัสดภุาครัฐ 

-เพ่ีอเพ่ิมประสิทธิภาพ 
ใหบุคลากรมีองคความ 
รูมากข้ึนและปองกัน
ขอผิดพลาดอันจะนํามา 
ซึ่งขอทักทวงของ สตง. 

-อบรมใหความรู
คณะกรรมการจัดซื้อจัด
จาง จํานวน  150 คน 

- 20,000 20,000 20,000 20,000 ผูเขารวม
อบรม จาํนวน  

150  คน 

คณะกรรมการ
จัดซื้อจัดจางมี
ความรูและ
เขาใจเก่ียวกับ
ระเบียบมากข้ึน 

กองคลัง 

18 โครงการอบรมใหความรูดาน
กฎหมาย 

-เพ่ือใหความรูดาน
กฎหมายแกประชาชน
ในเขตเทศบาล และให
ความรูดานกฎหมาย
แกเจาหนาท่ีและ
พนักงานเทศบาล 

-อบรมใหความรูทางดาน
กฎหมายแกประชาชน 
เจาหนาท่ีและพนักงานใน
เขตเทศบาล 

- 20,000 20,000 20,000 20,000 1 โครงการ ประชาชน เจา 
หนาท่ีและพนัก 
งานมีความรู
ความเขาใจใน
กฎหมายเพ่ิมข้ึน 

กอง
วิชาการฯ 

 
 
 

19 

การปรบัปรุงระเบียบ เทศ
บัญญัติ  ขอบังคับตาง ๆ 

โครงการเพ่ิมทักษะทางดาน
งบประมาณ  

 
 

-เพ่ือเปนการกําหนด 
 แนวทางในการพัฒนา  
 ทองถ่ิน 

 
 

-อบรมใหความรูเก่ียวกับ
งบประมาณใหแก
ประชาชน เจาหนาท่ีและ
พนักงานในเขตเทศบาล 

 
 

80,000 
 

 
 

15,000 
 

 
 

30,000 
 
 
 

 
 

30,000 
 
 

 
 

30,000 
 
 

 
 

1 โครงการ 

 
 

-การพัฒนา
ทองถ่ิน
เปนไปอยางมี
ระบบ 

 
 

กอง
วิชาการฯ 

รวม 19   โครงการ - - 4,103,000 2,163,000 3,538,000 3,278,000 3,278,000 - - - 
 
 
 
 
 
 
 

๑๔๑ 
 



  รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 

เทศบาลตําบลบานแปน  อ.เมืองลําพูน  จ.ลําพูน 

ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  4  ยุทธศาสตรเมืองแหงคุณภาพชีวิต    

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด    ยุทธศาสตรท่ี  1 

    4. ยุทธศาสตร การพัฒนาดานองคกร 
 4.2  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
 

 
ท่ี 

 
โครงการ/กจิกรรม 

 
วัตถุประสงค 

 

เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลท่ีคาดวาจะ

ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด  

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

 
 
 

1 

การปองกันและบรรเทา 
สาธารณภัย 

ติดตั้งเครื่องหมายจราจรและ
สัญญาณไฟจราจรในเขต
เทศบาล 

 
 

-เพ่ือใหการทํางาน
ดานการปองกัน 
 และบรรเทาสาธารณ
ภัย มีความสะดวก
ยิ่งข้ึน 
 

 
 

-ติดตั้งสญัญาณไฟ
จราจรในเขตเทศบาล 

 จํานวน  1  โครงการ 

 
 

150,000 
 

 
 

150,000 
 

 
 

150,000 
 

 
 

150,000 
 

 
 

150,000 
 

 
 

9 หมูบาน 

 
 

-การปองกัน
บรรเทา 

 สาธารณภัย
เปนไปอยาง
สะดวกรวดเร็ว 

 
 

งาน
ปองกันฯ 
สํานักปลดั 

2 โครงการพัฒนาศักยภาพ
ปองกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย 
 
 

-เพ่ือใหการทํางาน
ดานการปองกันและ
บรรเทาสาธารณภยั           
มีความสะดวกยิ่งข้ึน 

-จัดกิจกรรม/ฝกอบรม/ 
ฝกทบทวนสมาชิก  

 อปพร./อส.ดบัเพลิง    
ในเขตเทศบาล 

-จัดฝกอบรมซอมแผน 
 ปองกันภัย   

120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 2 กิจกรรม -การปองกัน
บรรเทา       
สาธารณภัย
เปนไปอยาง
สะดวกรวดเร็ว 

งาน
ปองกันฯ 
สํานักปลดั 

 
 
 

แบบ ผ. 02 

๑๔๒ 
 



 
ท่ี 

 
โครงการ/กจิกรรม 

 
วัตถุประสงค 

 

เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลท่ีคาดวาจะ

ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด    

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

3 โครงการการใหบริการ  
การแพทยฉุกเฉิน 

-เพ่ือใหการทํางาน
ดานการปองกันและ
บรรเทาสาธารณภยั
การแพทยฉุกเฉินมี
ประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

 

-จัดฝกอบรมเจาหนาท่ี 
 โครงการการแพทย  
 ฉุกเฉิน 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 1 โครงการ -การปองกัน
บรรเทาสา
ธารณภัย
เปนไปอยาง
สะดวกรวดเร็ว 
/ การแพทย
ฉุกเฉิน                  
มีประสิทธิภาพ 

งาน
ปองกันฯ 
สํานักปลดั 

 
กอง 

สาธารณสุ
ขฯ 

4 โครงการอบรมปองกัน
อัคคีภัย  ในสถานศึกษา  
และในชุมชน 

-เพ่ือใหนักเรียนมี
ความรู  ความเขาใจ 
เก่ียวกับอัคคีภัยและ                    
การปองกัน 
 

-จัดฝกอบรมปองกัน
อัคคีภัยในสถานศึกษา 
ในเขตเทศบาล ฯลฯ 

40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 1 โครงการ -การปองกัน
บรรเทา         
สาธารณภัย
เปนไปอยาง
สะดวกรวดเร็ว 

 

งาน
ปองกันฯ 
สํานักปลดั 

5 โครงการปองกันและแกไข
ปญหา หมอกควันและไฟปา 

-เพ่ือใหการทํางาน
ดานการปองกันและ 
บรรเทาสาธารณภยั  
มีความสะดวกยิ่งข้ึน 
 

-จัดโครงการปองกันและ
แกไขปญหาหมอกควัน
และไฟปา ฯลฯ  

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 1 โครงการ -การปองกัน
บรรเทา         
สาธารณภัย
เปนไปอยาง
สะดวกรวดเร็ว 

 

งาน
ปองกันฯ 
สํานักปลดั 

6 โครงการซอมแผนปองกัน
และระงับอัคคีภัย 

-เพ่ือเปนการเตรียม
ความพรอมในการ
ปองกันการเกิด
อัคคีภัย 
 

-จัดโครงการซอมแผน
ปองกันและระงับอัคคภีัย 

20,000 
 

- - - - 1 โครงการ -การปองกัน
บรรเทา         
สาธารณภัย
เปนไปอยาง
สะดวกรวดเร็ว 

 

งาน
ปองกันฯ 
สํานักปลดั 

 

๑๔๓ 
 



 

 
ท่ี 

 
โครงการ/กจิกรรม 

 
วัตถุประสงค 

 

เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลท่ีคาดวาจะ

ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด    

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

7 โครงการซอมแผนปองกัน
และบรรเทาสาธารณภยั 

-เพ่ือเปนการเตรียม
ความพรอมในการ
ปองกันการเกิด
อัคคีภัย 
 

-จัดโครงการซอมแผน
ปองกันและระงับอัคคภีัย 

- 20,000 20,000 20,000 20,000 1 โครงการ -การปองกัน
บรรเทา         
สาธารณภัย
เปนไปอยาง
สะดวกรวดเร็ว 

 

งาน
ปองกันฯ 
สํานักปลดั 

รวม 7   โครงการ - - 450,000 450,000 450,000 450,000 450,000 - - - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๔๔ 
 



 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 

เทศบาลตําบลบานแปน  อ.เมืองลําพูน  จ.ลําพูน 

ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  4  ยุทธศาสตรเมืองแหงคุณภาพชีวิต    

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด    ยุทธศาสตรท่ี  1 

    4. ยุทธศาสตร การพัฒนาดานองคกร 
 4.3  แผนงานเคหะและชุมชน 
 

 
ท่ี 

 
โครงการ/กจิกรรม 

 
วัตถุประสงค 

 

เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลท่ีคาดวา

จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด  

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

 
 
 
 

1 

การปรบัปรุงซอมแซม
เครื่องมือและเครื่องใช      

ในการทํางาน 
 
โครงการปรับปรุงอาคารงาน
ปองกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย 
 

 
 
 
 
-เพ่ือใหการปฏิบัติงาน
มีประสิทธิภาพมากข้ึน 

 
 
 
 
-กอสราง ปรับปรุง
อาคารหรือ อาคาร
สํานักงาน ตามแบบ
ของเทศบาล 

 
 
 
 
- 

 
 
 
 
- 

 
 
 
 

300,000 
 

 
 
 
 

300,000 
 

 
 
 
 
- 

 
 
 
 

1 โครงการ 

 
 
 
 
-เพ่ือใหการ
ปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพ
มากยิ่งข้ึน 

 
 
 
 

กองชาง 

รวม ๑  โครงการ - - - - 300,000 300,000 - - - - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ. 02 

๑๔๕ 
 



  รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 

เทศบาลตําบลบานแปน  อ.เมืองลําพูน  จ.ลําพูน 

ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  4  ยุทธศาสตรเมืองแหงคุณภาพชีวิต 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด    ยุทธศาสตรท่ี  1 

    5. ยุทธศาสตร  การอุดหนุนหนวยงานอ่ืน ๆ  
 5.1  แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

 

 
ท่ี 

 
โครงการ/กจิกรรม 

 
วัตถุประสงค 

 

เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลท่ีคาดวาจะ

ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด   

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 อุดหนุนโครงการจัดซื้อจดัจัด
จางสํานักงานทองถ่ิน ระดับ
อําเภอ 

-เพ่ือเปนการ
อุดหนุนหนวยงาน   
ในการปฏิบัติงาน   

-อุดหนุนโครงการจัดซื้อ
จัดจัดจางสํานักงาน
ทองถ่ิน ระดับอําเภอ 

30,000  
 

30,000  
 

- - - 1 
โครงการ 

-การปฏิบัติงานมี
ความสะดวก
คลองตัวและเกิด
ประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

สํานักปลดั 

2 โครงการขอรับเงินอุดหนุน
สนับสนุนภารกิจองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินเพ่ือ
ประชาชน 

 -เพ่ือเปนการ
อุดหนุนหนวยงาน 
ในการปฏิบัติงาน 

-อุดหนุนโครงการขอรับ
เงินอุดหนุนสนับสนุน
ภารกิจองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินเพ่ือ
ประชาชน 

25,000  
 

- - - - 1 
โครงการ 

-การปฏิบัติงานมี
ความสะดวก
คลองตัวและ
เกิดประสิทธิภาพ
ยิ่งข้ึน 

สํานักปลดั 

3 อุดหนุนโครงการศูนย
ปฏิบัติการรวมในการ
ชวยเหลอืประชาชนของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน
อําเภอเมืองลําพูน จังหวัด
ลําพูน 

 -เพ่ือเปนการ
อุดหนุนหนวยงาน 
ในการปฏิบัติงาน 

-อุดหนุนโครงการขอรับ
เงินอุดหนุนสนับสนุน
ภารกิจองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินเพ่ือ
ประชาชน 

- 17,000 17,000 17,000 17,000 1 
โครงการ 

-การปฏิบัติงานมี
ความสะดวก
คลองตัวและ
เกิดประ สิทธิ
ภาพยิ่งข้ึน 

สํานักปลดั 

รวม 3 โครงการ - - 55,000 47,000 17,000 17,000 17,000 - - - 
 

แบบ ผ. 02 

๑๔๖ 
 



 

  รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 

เทศบาลตําบลบานแปน  อ.เมืองลําพูน  จ.ลําพูน 

ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  4  ยุทธศาสตรเมืองแหงคุณภาพชีวิต 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด    ยุทธศาสตรท่ี  1 

    5. ยุทธศาสตร  การอุดหนุนหนวยงานอ่ืน ๆ  
 5.2  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

 

 
ท่ี 

 
โครงการ/กจิกรรม 

 
วัตถุประสงค 

 

เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลท่ีคาดวา

จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด   

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 อุดหนุน ศตส.จังหวัดลําพูน  -เพ่ือเปนการอุดหนุน                    
หนวยงานอ่ืน ในการ
ปฏิบัติงาน 

 

-อุดหนุน  ศตส. จังหวัด
ลําพูน 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 1 โครงการ -ประชาชนมี
คุณภาพชีวิต
ท่ีดีข้ึน 

งาน
ปองกันฯ 
สํานักปลดั 

2 อุดหนุนโครงการปองกันและ
แกไขปญหายาเสพติด  

-เพ่ือเปนการอุดหนุน                    
หนวยงานอ่ืน ในการ
ปฏิบัติงาน 

 

-อุดหนุนโครงการปองกัน
และแกไขปญหายาเสพ
ติด 

- - 9,000 
 

- - 1 โครงการ -ประชาชนมี
คุณภาพชีวิต
ท่ีดีข้ึน 

งาน
ปองกันฯ 
สํานักปลดั 

รวม 2 โครงการ - - 20,000 20,000 29,000 20,000 20,000 - - - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ. 02 

๑๔๗ 
 



  รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 

เทศบาลตําบลบานแปน  อ.เมืองลําพูน  จ.ลําพูน 

ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  4  ยุทธศาสตรเมืองแหงคุณภาพชีวิต 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด    ยุทธศาสตรท่ี  1 

    5. ยุทธศาสตร  การอุดหนุนหนวยงานอ่ืน ๆ  
 5.3  แผนงานการศึกษา 

 

 
ท่ี 

 
โครงการ/กจิกรรม 

 
วัตถุประสงค 

 

เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลท่ีคาดวาจะ

ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด    

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 อุดหนุนโรงเรียนเพ่ือสงเสรมิ
และพัฒนาคณุภาพการศึกษา 

-เพ่ือเปนการสงเสรมิ 
 การจัดการศึกษา 

-อุดหนุนโรงเรยีน  ในเขต
เทศบาล         

   

250,000 
 

250,000 
 

- - - 1 โครงการ -เด็ก นักเรียน
ไดรับ              
การสงเสริม             
การพัฒนา 
ดาน การศึกษา 

กอง
การศึกษา 

2 โครงการพัฒนาคณุภาพดาน
การศึกษาระดับประถมศึกษา  

-เพ่ือเปนการสงเสรมิ 
 การจัดการศึกษา 

-อุดหนุนโรงเรยีนระดับ
ประถามศึกษา  จํานวน 
1 โรงเรียน 

 

- - 50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

1 โครงการ -เด็ก นักเรียน
ไดรับการสง 
เสรมิการพัฒนา 
ดานการศึกษา
ท่ีดีข้ึน 

กอง
การศึกษา 

3 โครงการพัฒนาคณุภาพดาน
การศึกษาระดับมัธยมศึกษา  

-เพ่ือเปนการสงเสรมิ 
 การจัดการศึกษา 

-อุดหนุนโรงเรยีนระดับ
มัธยมศึกษา ในเขต
เทศบาล         

 

- - 40,000 
 

40,000 
 

40,000 
 

1 โครงการ -เด็ก นักเรียน
ไดรับการสง 
เสรมิการพัฒนา 
ดานการศึกษา
ท่ีดีข้ึน 

กอง
การศึกษา 

รวม ๓  โครงการ - - 250,000 250,000 90,000 90,000 90,000 - - - 
 

แบบ ผ. 02 

๑๔๘ 
 



 รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 

เทศบาลตําบลบานแปน  อ.เมืองลําพูน  จ.ลําพูน 

ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  4  ยุทธศาสตรเมืองแหงคุณภาพชีวิต 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด    ยุทธศาสตรท่ี  1 

    5. ยุทธศาสตร  การอุดหนุนหนวยงานอ่ืน ๆ  
 5.4  แผนงานสาธารณสุข 

 

 
ท่ี 

 
โครงการ/กจิกรรม 

 
วัตถุประสงค 

 

เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลท่ีคาดวาจะ

ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด   

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 อุดหนุนกลุม อสม. ในเขต
เทศบาล  

-เพ่ืออุดหนุน
หนวยงานอ่ืน   
 ในการปฏิบัติงาน 

-อุดหนุนหนวยงานอ่ืน 67,500 
 

- - - - 1 โครงการ -ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตท่ี
ดีข้ึน 

กอง 
สาธารณสุขฯ 
/ทุกหมูบาน 

 

2 อุดหนุนสําหรับการ
ดําเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชดาํริดาน
สาธารณสุข 

- เพ่ือดําเนินงานตาม
แนวทางโครงการ
พระราชดําริดาน
สาธารณสุข 

- อุดหนุนกรรมการ
หมูบานในการ
ดําเนินงานตาม
แนวทางโครงการ
พระราชดําริดาน
สาธารณสุข 
 

- 180,000 
 

180,000 
 

180,000 
 

180,000 
 

9 หมูบาน -ประชาชน
สามารถดูแล
สุขภาพตนเอง
เบ้ืองตนได 

กอง 
สาธารณสุขฯ 
คณะกรรมการ 

หมูบาน 

รวม 2 โครงการ - - 67,500 180,000 180,000 180,000 180,000 - - - 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ. 02 

๑๔๙ 
 



  รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 – 256๕) 

เทศบาลตําบลบานแปน  อ.เมืองลําพูน  จ.ลําพูน 

ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  4  ยุทธศาสตรเมืองแหงคุณภาพชีวิต 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด    ยุทธศาสตรท่ี  1 

    5. ยุทธศาสตร  การอุดหนุนหนวยงานอ่ืน ๆ  
          5.5  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

 

 
ท่ี 

 
โครงการ/กจิกรรม 

 
วัตถปุระสงค 

 

เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลท่ีคาดวาจะ

ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

1 อุดหนุนงานถนนเด็กเดิน -เพ่ือเปนการสงเสรมิ
เด็กและเยาวชนใน
การจัดกิจกรรม 

-อุดหนุนโครงการถนน
เด็กเดิน  จํานวน  1  
โครงการ 

 

25,000 
 

25,000 
 

25,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

1 โครงการ -เด็กและ
เยาวชนมี
คุณภาพชีวิตท่ี
ดีข้ึน 

กอง
การศึกษาฯ 

2 อุดหนุนสภาเด็กและ
เยาวชนเทศบาลตําบลบาน
แปน 

เพ่ือเปนการสงเสรมิให
เด็กและเยาวชนใช
เวลาวางใหเปน
ประโยชน 

อุดหนุนสภาเด็กและ
เยาวชนเทศบาลตําบล
บานแปน 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

1 โครงการ -เด็กและ
เยาวชนมี
คุณภาพชีวิตท่ี
ดีข้ึน 

กอง
การศึกษาฯ 

3 อุดหนุนโครงการอนุรักษ
ขนบประเพณี ศาสนา และ
วัฒนธรรม สงเสรมิ
เอกลักษณของชาติ  ให
หมูบาน วัด โบสถ และ
กลุมตางๆ ในเขตเทศบาล 

-เพ่ือเปนการสงเสรมิ
วัฒนธรรม 
 และประเพณีทองถ่ิน 
สงเสริม 
 เอกลักษณของชาต ิ

-อุดหนุนประเพณี หรือ
วัฒนธรรม  เอกลักษณ
ของชาติ 

300,000 
 

300,000 
 

- - - 1 โครงการ -ประชาชนมี 
 สวนรวม ใน
การสืบสาน
ประเพณี
วัฒนธรรมของ
ทองถ่ิน 

 

กอง
การศึกษาฯ 

 
 
 
 

แบบ ผ. 02 

๑๕๐ 
 



 
ท่ี 

 
โครงการ/กจิกรรม 

 
วัตถุประสงค 

 

เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลท่ีคาดวาจะ

ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

4 อุดหนุนโครงการรุกขมลู
กรรม วัดในเขตเทศบาล 

-เพ่ือเปนการ
สงเสริมพุทธ
ศาสนา 

-อุดหนุนโครงการ      
รุกขมูลกรรม วัดในเขต
เทศบาล 

20,000 
 

20,000 
 

- - - 1 โครงการ -ประชาชนไดมี
สวนรวมใน
กิจกรรมทาง
พุทธศาสนา 

กอง
การศึกษาฯ 

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

-เพ่ือเปนการ
เผยแพรพุทธ
ศาสนา 

-อุดหนุนกลุมหรือ
หนวยงานอ่ืน  จํานวน  
2  โครงการ 

 

24,000 24,000 24,000 24,000 24,000 1 โครงการ -เพ่ือเปนการ
อุดหนุน อปต.  
บานแปน และ 
อปต.หนอง
หนาม 

กอง
การศึกษาฯ 

6 อุดหนุนโครงการพุทธศาสนา
วันอาทิตย วัดบานรั้ว-ทุง 
(โรงเรียนปริยัตศิึกษา) 

เพ่ือเปนการ
เผยแพรพุทธ
ศาสนา 

-อุดหนุนโครงการพุทธ
ศาสนาวันอาทิตย วัด
บานรั้ว-ทุง 

10,000 
 

10,000 
 

- - - 1 โครงการ -ประชาชนไดมี
สวนรวมใน
กิจกรรมทาง
พุทธศาสนา 

กอง
การศึกษาฯ 

7 อุดหนุนโครงการสงเสริม
คุณธรรมจริยธรรมนําชีวิต
ศูนยพระพุทธศาสนาวัดบาน
รั้ว-ทุง 

-เพ่ือพัฒนาจิตใจ
และปลูกฝง
คุณธรรม จริยธรรม 
และศลีธรรมตาม
หลักพุทธศาสนา
ใหแกเด็กและ
เยาวชน 

-เด็ก นักเรียน และ
เยาวชนศูนยศึกษา
พระพุทธศาสนาวัน
อาทิตย วัดบานรั้ว-ทุง 

- - 10,000 10,000 10,000 1 โครงการ -เกิดการสงเสริม
พระพุทธ 
ศาสนาและ
อนุรักษวัฒน 
ธรรมประเพณี
อันดีงามให
ลูกหลานไดสืบ
ทอดตอไป 

กอง
การศึกษาฯ 

8 อุดหนุนสภาเด็กและเยาวชน  
เทศบาลตาํบลบานแปน 

-เพ่ือเปนการ
สงเสริมใหเด็ก
เยาวชนใชเวลาวาง
ใหเปนประโยชน 

-อุดหนุนโครงการสภา
เด็กและเยาวชน   
จํานวน  1  โครงการ 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 1 โครงการ -เด็กและ
เยาวชนได
แลกเปลีย่น
เรียนรูในการ
ทํากิจกรรม
ตางๆ 

กอง
การศึกษาฯ 

๑๕๑ 
 



 

  
ท่ี 

 
โครงการ/กจิกรรม 

 
วัตถุประสงค 

 

เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลท่ีคาดวาจะ

ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

9 โครงการประเพณีสงกรานต 
บานรั้ว-ทุง 

-เพ่ือสงเสรมิและ
อนุรักษขนบธรรม 
เนียมประเพณีท่ีดี
งามของชุมชนให
คงอยูสืบไป 

ผูสูงอายุและ
ประชาชนเขตพ้ืนท่ี
หมูบานรั้ว-ทุง 

- - ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ 1 โครงการ -เกิดการสงเสริม
อนุรักษและสืบ
ทอดขนบธรรม 
เนียมประเพณีท่ีดี
งามของคนใน
ชุมชนใหคงอยูตอไป 

 

กอง
การศึกษาฯ 

10 โครงการประเพณีสงกรานต 
บานหนองหนาม 

-เพ่ือสงเสรมิและ
อนุรักษขนบธรรม 
เนียมประเพณีท่ีดี
งามของชุมชนให
คงอยูสืบไป 

ผูสูงอายุและ
ประชาชนเขตพ้ืนท่ี
หมูบานหนองหนาม 

- - ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ 1 โครงการ -เกิดการสงเสริม
อนุรักษและสืบ
ทอดขนบธรรม 
เนียมประเพณีท่ีดี
งามของคนใน
ชุมชนใหคงอยูตอไป 

 

กอง
การศึกษาฯ 

11 โครงการประเพณีสงกรานต 
บานบูชา 

-เพ่ือสงเสรมิและ
อนุรักษ
ขนบธรรมเนียม
ประเพณีท่ีดีงาม
ของชุมชนใหคงอยู
สืบไป 

ผูสูงอายุและ
ประชาชนเขตพ้ืนท่ี
หมูบานบูชา 

- - ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ 1 โครงการ -เกิดการสงเสริม
อนุรักษและสืบ
ทอดขนบธรรม 
เนียมประเพณีท่ีดี
งามของคนใน
ชุมชนใหคงอยูตอไป 

 

กอง
การศึกษาฯ 

๑2 โครงการประเพณีสงกรานต 
บานบอโจง 

-เพ่ือสงเสรมิและ
อนุรักษขนบธรรม 
เนียมประเพณีท่ีดี
งามของชุมชนให
คงอยูสืบไป 

ผูสูงอายุและ
ประชาชนเขตพ้ืนท่ี
หมูบานบอโจง 

- - ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ 1 โครงการ -เกิดการสงเสริม
อนุรักษและสืบ
ทอดขนบธรรม 
เนียมประเพณีท่ีดี
งามของคนใน
ชุมชนใหคงอยูตอไป 

 

กอง
การศึกษาฯ 

๑๕๒ 
 



 

  
ท่ี 

 
โครงการ/กจิกรรม 

 
วัตถุประสงค 

 

เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลท่ีคาดวาจะ

ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

13 โครงการประเพณีสงกรานต 
บานมวง 

-เพ่ือสงเสรมิและ
อนุรักษขนบธรรม 
เนียมประเพณีท่ีดี
งามของชุมชนให
คงอยูสืบไป 

ผูสูงอายุและ
ประชาชนเขตพ้ืนท่ี
หมูบานมวง 

- - ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ 1 โครงการ -เกิดการสงเสริม
อนุรักษและสืบ
ทอดขนบธรรม 
เนียมประเพณีท่ีดี
งามของคนใน
ชุมชนใหคงอยู 

กอง
การศึกษาฯ 

๑4 โครงการประเพณีสงกรานต 
บานแปน 

-เพ่ือสงเสรมิและ
อนุรักษขนบธรรม 
เนียมประเพณีท่ีดี
งามของชุมชนให
คงอยูสืบไป 

ผูสูงอายุและ
ประชาชนเขตพ้ืนท่ี
หมูบานแปน 

- - ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ 1 โครงการ -เกิดการสงเสริม
อนุรักษและสืบ
ทอดขนบธรรม 
เนียมประเพณีท่ีดี
งามของคนใน
ชุมชนใหคงอยูตอไป 

กอง
การศึกษาฯ 

๑5 โครงการประเพณีสงกรานต 
บานเสง 

-เพ่ือสงเสรมิและ
อนุรักษขนบธรรม 
เนียมประเพณีท่ีดี
งามของชุมชนให
คงอยูสืบไป 

ผูสูงอายุและ
ประชาชนเขตพ้ืนท่ี
หมูบานเสง 

- - ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ 1 โครงการ -เกิดการสงเสริม
อนุรักษและสืบ
ทอดขนบธรรม 
เนียมประเพณีท่ีดี
งามของคนใน
ชุมชนใหคงอยูตอไป 

กอง
การศึกษาฯ 

๑6 โครงการประเพณีสงกรานต 
บานขวาง 

-เพ่ือสงเสรมิและ
อนุรักษขนบธรรม 
เนียมประเพณีท่ีดี
งามของชุมชนให
คงอยูสืบไป 

ผูสูงอายุและ
ประชาชนเขตพ้ืนท่ี
หมูบานขวาง 

- - ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ 1 โครงการ -เกิดการสงเสริม
อนุรักษและสืบ
ทอดขนบธรรม 
เนียมประเพณีท่ีดี
งามของคนใน
ชุมชนใหคงอยูตอไป 

กอง
การศึกษาฯ 

 
 

๑๕๓ 
 



 
  
ท่ี 

 
โครงการ/กจิกรรม 

 
วัตถุประสงค 

 

เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลท่ีคาดวาจะ

ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

17 โครงการประเพณีสงกรานต 
บานหนองเตา 

-เพ่ือสงเสรมิและ
อนุรักษขนบธรรม 
เนียมประเพณีท่ีดี
งามของชุมชนให
คงอยูสืบไป 

- ผูสูงอายุและ
ประชาชนเขตพ้ืนท่ี
หมูบานหนองเตา 

- - ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ 1 โครงการ -เกิดการสงเสริม
อนุรักษและสืบ
ทอดขนบธรรม 
เนียมประเพณีท่ีดี
งามของคนใน
ชุมชนใหคงอยูตอไป 

กอง
การศึกษาฯ 

18 โครงการสรงนํ้าพระธาตุเจดีย
ศรีหรภิุญชัยวัดบานแปน 

-เพ่ืออนุรักษ
วัฒนธรรมอันดีงาม
ของชุมชนและ
เยาวชนใหคงอยู
สืบไป 

-พระสงฆและ
ประชาชนในเขตพ้ืนท่ี
หมูบานแปน 

- - ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ 1 โครงการ -เกิดการอนุรักษ
ประเพณี
วัฒนธรรมท่ีดีงาม
ของชุมชนและ
เยาวชนใหคงอยู
สืบไปชุมชนใหคง
อยูตอไป 

กอง
การศึกษาฯ 

19 โครงการประเพณีสรงนํ้าพระ
ธาตุวัดหนองเตา 

-เพ่ือเปนการสืบ
ทอดพระพุทธ 
ศาสนารักษา
ประเพณีไวคูกับ
ชุมชนตลอดไป 

-พระสงฆและ
ประชาชนในเขตพ้ืนท่ี
หมูบานแปน 

- - ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ 1 โครงการ -เกิดการสืบทอด
พระพุทธ ศาสนา
รักษาประเพณไีว
คูกับชุมชน
ตลอดไป 

กอง
การศึกษาฯ 

20 โครงการประเพณีสรงนํ้าพระ
วัดบานรั้ว-ทุง 

-เพ่ือสงเสรมิพุทธ
ศาสนาและอนุรักษ
วัฒนธรรมประเพณ ี
อันดีงามใหลูก 
หลานไดสืบตอไป 

-พระสงฆและ
ประชาชนในเขตพ้ืนท่ี
หมูบานรั้ว-ทุง 

- - ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ 1 โครงการ -เกิดการสงเสริม
พุทธศาสนาและ
อนุรักษวัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงาม
ใหลูกหลานไดสืบ
ทอดตอไป 

กอง
การศึกษาฯ 

 

๑๕๔ 
 



 
  
ท่ี 

 
โครงการ/กจิกรรม 

 
วัตถุประสงค 

 

เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลท่ีคาดวาจะ

ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

21 โครงการบรรพชาอุปสมบท
สามเณรภาคฤดรูอน 

 -เพ่ือใหเด็กและ
เยาวชนเกิดศรัทธา
และเลื่อมใสใน
พระพุทธศาสนา 

อุดหนุนโครงการ
บรรพชาอุปสมบท
สามเณรภาคฤดรูอน
ใหแก อปต. ต. บาน
แปน และ ต.หนอง
หนาม จํานวน 2 
โครงการ 
 

 -  
  
 

 -  
  

  6,000    6,000    6,000  2 โครงการ -เด็กและเยาวชน
เกิดการตระหนัก
ถึงคุณธรรม 
จริยธรรมและ
ขนบธรรมเนียม
ประเพณีอันดีงาม 

กอง
การศึกษาฯ 

22 โครงการสระเกลาดําหัว
พระสงฆในเขตเทศบาลตําบล
บานแปน 

-เพ่ือแสดงออกซึ่ง
ความกตัญูแดพระ
มหาเถระผูมีพรรษา
ยุกาลมากและเปน
การรักษาประเพณี
อันดีงามไวใหคงอยู
สืบไป 

อุดหนุนโครงการสระ
เกลาดําหัวพระสงฆใน
เขตเทศบาลตําบลบาน
แปนใหแก อปต. ต. 
บานแปน และ ต.
หนองหนาม จํานวน 
2 โครงการ 
 

- - ๒๒,๐๐๐ ๒๒,๐๐๐ ๒๒,๐๐๐ 1 โครงการ -เกิดความกตญัู
แดพระมหาเถระ
ผูมีพรรษายุกาล
มากและเปนการ
รักษาประเพณี
อันดีงามไวใหคง
อยูสืบไป 

กอง
การศึกษาฯ 

23 โครงการสรงนํ้าพระธาตุวัดใน
ตําบลบานแปน 

-เพ่ืออนุรักษประเพณี
วัฒนธรรมอันดีงาม
และสงเสรมิ
ประชาชนให
ตระหนักถึง
คุณธรรม จริยธรรม 

-ประชาชนในตําบล
บานแปน 

- - ๒๔,๐๐๐ ๒๔,๐๐๐ ๒๔,๐๐๐ 1 โครงการ -เกิดการอนุรักษ
ประเพณี
วัฒนธรรมอันดี
งามและประชาชน 
ไดตระหนักถึง
คุณธรรม 
จริยธรรม 

กอง
การศึกษาฯ 

 
 
 

๑๕๕ 
 



  
ท่ี 

 
โครงการ/กจิกรรม 

 
วัตถุประสงค 

 

เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลท่ีคาดวาจะ

ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

24 โครงการประพฤติวัตรรุกขมลู
กรรม  

-เพ่ือใหคณะศรัทธา
ไดรวมกันปฏิบัติ
ธรรมเปนแนวทาง
ในการดําเนินชีวิต 

อุดหนุนโครงการ
ประพฤติวัตรรุกขมลู
กรรม โสสานกรรม 
ใหแก อปต. ต.บาน
แปน และ อปต. ต. 
หนองหนาม จํานวน 
2 โครงการ 
 

 -  
  

 -  
  

20,000 20,000 20,000 2 โครงการ -คณะศรัทธาได
รวมกันปฏิบัติ
ธรรมเปน
แนวทางในการ
ดําเนินชีวิต 

กอง
การศึกษาฯ 

รวม ๒4  โครงการ - - 479,000 479,000 441,000 441,000 441,๐๐๐ - - - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๕๖ 
 



  รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 

เทศบาลตําบลบานแปน  อ.เมืองลําพูน  จ.ลําพูน 

ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  4  ยุทธศาสตรเมืองแหงคุณภาพชีวิต 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด    ยุทธศาสตรท่ี  1 

    5. ยุทธศาสตร  การอุดหนุนหนวยงานอ่ืน ๆ  
          5.6  แผนงานงบกลาง 

 

 
ท่ี 

 
โครงการ/กจิกรรม 

 
วัตถุประสงค 

 

เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลท่ีคาดวา

จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอ
บหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการสมทบกองทุน
สวัสดิการชุมชนเทศบาล
ตําบลบานแปน 

-เพ่ือเปนการสมทบ
กองทุนในการ
ปฏิบัติงาน 

 

-สมทบกองทุนสวัสดิการ
ชุมชน   

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 1 โครงการ -ประชาชนมี
คุณภาพ
ชีวิตท่ีดีข้ึน 

 

เทศบาล 

รวม 1  โครงการ - - 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 - - -  
 
 
 

แบบ ผ. 02 

๑๕๗ 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2561 - 2565) 

สําหรับ โครงการที่เกินศกัยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิน่ 
เทศบาลตําบลบานแปน  อ.เมืองลําพูน  จ.ลําพูน 

ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  4  ยุทธศาสตรเมืองแหงคุณภาพชีวิต    

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด    ยุทธศาสตรท่ี 2 

    1. ยุทธศาสตร  โครงสรางพ้ืนฐานและการจัดการดานส่ิงแวดลอม 
          1.1  แผนงานเคหะและชุมชน 

 
ท่ี 

 
โครงการ/กจิกรรม 

 
วัตถุประสงค 

 

เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลท่ีคาดวาจะ

ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด   

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

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

เพื่อลดอุบัติเหตุที่เกิดจาก
การใชถนน 
-เพื่อบรรเทาความ
เดือดรอนของประชาชน
และผูใชถนนในการสัญจร 
-เพื่อลดตนทุนการขนสง
ผลผลิตทางการเกษตร 

ปรับปรุงซอมแซมเสริมผิว
จราจรแบบพาราแอส
ฟลทติกคอนกรีต (แบบ 
Overlay) สายบานเสง    
หมูที่ 7 (ทต.บานแปน) 
เชื่อมบานสันมะโก หมูที ่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. 

- 1,600,000 - - - -อุบัติเหตุ
จากการ
สัญจรลดลง
รอยละ 80 

-ปญหาความ
เดือดรอนของ
ประชาชน ในพี้นที่
ไดรับการแกไข 
อุบัติที่เกิดจากการ
สัญจรลดลง 

อบจ.ลําพูน 

 

 

 

 

 

แบบ ผ. 02/1 

๑๕๘ 
 



 

 
ท่ี 

 
โครงการ/กจิกรรม 

 
วัตถุประสงค 

 

เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลท่ีคาดวาจะ

ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด   

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

2 โครงการปรับปรุงซอมแซม
ถนนลาดยางผิวจราจรแบบ
พาราแอสฟลทติกสายบาน
เสง หมูท่ี 7 ต.บานแปน 
เช่ือมบานสันมะโก หมูท่ี 4 
ต.บานแปน  อ.เมอืง  จ.
ลําพูน 
 
 
 
 

เพ่ือลดอุบัตเิหตุท่ีเกิด
จากการใชถนน 
-เพ่ือบรรเทาความ
เดือดรอนของ
ประชาชนและผูใช
ถนนในการสัญจร 
-เพ่ือลดตนทุนการ
ขนสงผลผลติทางการ
เกษตร 

ปรับปรุงซอมแซมถนน 
ลาดยางผิวจราจรแบบ
พาราแอสฟลทติก 
สายบานเสง หมูท่ี 7 
ต.บานแปน เช่ือม
บานสันมะโก หมูท่ี 4 
ขนาดกวาง 5.00 ม. 
หนา 0.05 ม. ยาว  
345 ม. หรือมีพ้ืนท่ี
ไมนอยกวา 1,725 
ตร.ม. 

- 800,000 - - - -อุบัติเหตุ
จากการ
สัญจร
ลดลงรอย
ละ 80 

-ปญหาความ
เดือดรอนของ
ประชาชน ใน
พ้ีนท่ีไดรับการ
แกไข อุบัติท่ีเกิด
จากการสญัจร
ลดลง 

อบจ./ 
ทต.บานแปน/ 
หนวยงานอ่ืน 

3 โครงการกอสรางถนนแอส
ฟลทติกคอนกรีต (แบบ 
OVERLAY) ถนนสายบาน
แปน-บานเหมืองจี้ใหม   

-เพ่ือลดอุบัติเหตุท่ีเกิด
จากการใชถนน 
-เพ่ือบรรเทาความ
เดือดรอนของ
ประชาชนและผูใช
ถนนในการสัญจร 

กอสรางถนนแอส
ฟลทติกคอนกรีต 
(แบบ OVERLAY) 
ถนนสายบานแปน-
บานเหมืองจี้ใหม    
หมู 6 ต.บานแปน  
ขนาดกวาง 4.00  ม. 
ยาว 704 ม. หนา 
0.05  ม.. หรือมี
พ้ืนท่ีผิวจราจรไมนอย
กวา  2,816  ตร.ม. ตาม
แบบแปลนแผนผังของ
เทศบาลตาํบลบานแปน 

- - 990,000 - - ถนน 1 
สาย 

-ปญหาความ
เดือดรอนของ
ประชาชน ใน
พ้ีนท่ีไดรับการ
แกไขและ อุบัติ
ท่ีเกิดจากการใช
เสนทางลดลง 

อบจ./ 
ทต.บานแปน/ 
หนวยงานอ่ืน 

 

 

 

๑๕๙ 
 



 
ท่ี 

 
โครงการ/กจิกรรม 

 
วัตถุประสงค 

 

เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลท่ีคาดวาจะ

ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด   

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

4 โครงการกอสรางถนนแอส
ฟลทติกคอนกรีต (แบบ 
OVERLAY) ถนนสายบาน
หนองเตา-บานขวาง   

เพ่ือลดอุบัตเิหตุท่ีเกิด
จากการใชถนน 
-เพ่ือบรรเทาความ
เดือดรอนของ
ประชาชนและผูใช
ถนนในการสัญจร 

กอสรางถนนแอสฟลทติก  
คอนกรตี (แบบ OVERLAY)  
ถนนสายบานหนองเตา-
บานขวาง  หมู 3 ต.
บานแปน  อ.เมือง   
จ.ลําพูน ขนาดกวาง 
4.00--5.00 ม. ยาว  
1,727 ม. หนา 0.05  ม. 
หรือมีพ้ืนท่ีผิวจราจร
ไมนอยกวา  7,771.50  
ตร.ม. ตามแบบแปลน
แผนผังของเทศบาล
ตําบลบานแปน 

- - 2,720,000 - - ถนน 1 
สาย 

-ปญหาความ
เดือดรอนของ
ประชาชน ใน
พ้ืนท่ีไดรับการ
แกไขและ อุบัติ
ท่ีเกิดจากการใช
เสนทางลดลง 

อบจ./ 
ทต.บานแปน/ 
หนวยงานอ่ืน 

5 โครงการกอสรางถนน    
คสล. ถนนสายบานใหม- 
บานสันมะกรูด   

-เพ่ือลดอุบัติเหตุท่ีเกิด
จากการใชถนน 
-เพ่ือบรรเทาความ
เดือดรอนของ
ประชาชนและผูใช
ถนนในการสัญจร 

กอสรางถนน คสล. 
ถนนสายบานใหม- 
บานสันมะกรูด หมู 3 
ต.บานแปน  อ.เมือง  
จ.ลําพูน ขนาดกวาง 
3.00 ม. ยาว 386 ม. 
หนา 0.05  ม.. หรือ
มีพ้ืนท่ีผิวจราจรไม
นอยกวา  1,158  ตร.ม. 
ตามแบบแปลนแผนผัง
ของเทศบาลตําบล
บานแปน 

- - 671,000 - - ถนน 1 
สาย 

-ปญหาความ
เดือดรอนของ
ประชาชน ใน
พ้ืนท่ีไดรับการ
แกไขและ อุบัติ
ท่ีเกิดจากการใช
เสนทางลดลง 

อบจ./ 
ทต.บานแปน/ 
หนวยงานอ่ืน 

 

 

๑๖๐ 
 



 
ท่ี 

 
โครงการ/กจิกรรม 

 
วัตถุประสงค 

 

เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลท่ีคาดวาจะ

ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด   

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

6 
 
 
 
 
 

 

โครงการกอสรางอาคาร
อเนกประสงค โรงเรยีน
อนุบาลเทศบาลตําบล     
บานแปน  

-เพ่ือจัดหาอาคาร
อเนกประสงคใหแก
โรงเรียน 

โครงการกอสราง
อาคารอเนกประสงค 
ขนาดเล็กช้ันลอย 
โรงเรียนอนุบาล
เทศบาลตาํบลบาน
แปน สังกัดเทศบาล
ตําบลบานแปน  อ.
เมืองลําพูน  จ.ลําพูน   

- 7,909,500 - - - อาคาร
อเนกประ
สงค 
จํานวน  1  
หลัง  
 

โรงเรียนมี
สถานท่ีไวใชใน
การจัดกิจกรรม
การเรยีนการ
สอน 

กอง
การศึกษา 

7 โครงการกอสรางถนน คสล.
สายทาจักร-สันมะกรูด บาน
หนองเตา 

-เพ่ือใหการคมนาคมมี                  
ความสะดวก รวดเร็ว 

 - กอสรางถนน คสล.
สายทาจักร-สันมะกรูด 
หมูท่ี 3 บานหนองเตา  
ขนาดกวาง 5.00  ม. 
ยาว 1,000 ม. ตาม
แบบของเทศบาล 

- - - 2,800,000 
 

- 1  สาย -การคมนาคม
ของประชาชน   
มีความสะดวก
เพ่ิมข้ึน  

 

กองชาง 
 
 
 

8 โครงการปรับปรุงผิวจราจร 
ซอยการเดนอินน บานหนอง
เตา 

-เพ่ือใหการคมนาคมมี                  
ความสะดวก รวดเร็ว 

 - ปรับปรุงผิวจราจร 
ซอยการเดนอินน    
หมูท่ี 3 บานหนองเตา  
ขนาดกวาง 4.00 ม. 
ยาว 2,000 ม. ตามแบบ
ของเทศบาล 

- - - - 2,800,000 
 

1  สาย -การคมนาคม
ของประชาชน   
มีความสะดวก
เพ่ิมข้ึน  

 

กองชาง 
 
 
 

9 ขยายไฟฟาสาธารณะ (Solar 
Cell) 

-เพ่ือลดภาระคาใช 
จายและประหยัด
พลังงานไฟฟา 

-ขยายไฟฟาสาธารณะ 
โดยการติดตั้งแผง 
Solar Cell สายบานแปน 
-หนองหนาม และ
สายรองอุย-บานขวาง  

- - - 1,000,000 1,000,000 1  สาย -การคมนาคม
ของประชาชน   
มีความสะดวก
เพ่ิมข้ึน  

 

กองชาง 
 
 
 

รวม 9  โครงการ - - - 10,309,500 4,381,000 3,800,000 3,800,000 - - - 

๑๖๑ 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2561 - 2565) 

สําหรับ โครงการที่เกินศกัยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิน่ 
เทศบาลตําบลบานแปน  อ.เมืองลําพูน  จ.ลําพูน 

ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  4  ยุทธศาสตรเมืองแหงคุณภาพชีวิต    

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด    ยุทธศาสตรท่ี 2 

    1. ยุทธศาสตร  โครงสรางพ้ืนฐานและการจัดการดานส่ิงแวดลอม 
 

          1.2  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

 
ท่ี 

 
โครงการ/กจิกรรม 

 
วัตถุประสงค 

 

เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลท่ีคาดวา

จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด   

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

๑ จัดซื้อรถบรรทุกนํ้าดับเพลิง
เอนกประสงค 

-เพ่ือใหการปฏิบัติงาน
มีประสิทธิภาพมากข้ึน 

-จัดซื้อรถบรรทุกนํ้า
ดับเพลิงเอนกประสงค 
ขนาด  6,000 ลิตร 
ตามบัญชีมาตรฐาน
ครุภณัฑ สํานัก
งบประมาณ 

- 2,500,000 
(หนวยงานอ่ืน) 

2,500,000 
(หนวยงานอ่ืน) 

- - รถบรรทุก
นํ้าดับเพลิง
เอนกประสงค 

๑ คัน 

-เพ่ือใหการ
ปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพ
มากยิ่งข้ึน 

งานปองกัน 
สํานักปลัดฯ 

รวม ๑  โครงการ - - - 2,๕00,000 2,๕00,000 - - - - - 

  

 

 

 

 

แบบ ผ. 02/1 

๑๖๒ 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2561 - 2565) 

สําหรับ โครงการที่เกินศกัยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิน่ 
เทศบาลตําบลบานแปน  อ.เมืองลําพูน  จ.ลําพูน 

ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  4  ยุทธศาสตรเมืองแหงคุณภาพชีวิต    

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด    ยุทธศาสตรท่ี 2 

    1. ยุทธศาสตร  โครงสรางพ้ืนฐานและการจัดการดานส่ิงแวดลอม 
 

     1.๓  แผนงานการศึกษา 

 
ท่ี 

 
โครงการ/กจิกรรม 

 
วัตถุประสงค 

 

เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลท่ีคาดวาจะ

ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด   

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการกอสรางอาคาร
อเนกประสงค โรงเรยีน
อนุบาลเทศบาลตําบล    
บานแปน  

-เพ่ือจัดหาอาคาร
อเนกประสงคใหแก
โรงเรียน 

โครงการกอสราง
อาคารอเนกประสงค 
ขนาดเล็กช้ันลอย 
โรงเรียนอนุบาล
เทศบาลตาํบลบานแปน 
สังกัดเทศบาลตําบล
บานแปน  อ.เมือง
ลําพูน  จ.ลําพูน   

- 7,909,500 - - - อาคารเอนก 
ประสงค 
จํานวน   
1  หลัง  
 

โรงเรียนมี
สถานท่ีไวใชใน
การจัดกิจกรรม
การเรยีนการ
สอน 

กอง
การศึกษา 

2 โครงการขอรับการสนับสนุน
งบประมาณกอสรางอาคาร
เด็กเล็ก ๒๐๐ คน ๘ หองเรียน 
(แบบฐานแผ) โรงเรยีนอนุบาล 
เทศบาลตาํบลบานแปน 
สังกัดเทศบาลตําบลบานแปน 

-เพ่ือใหเด็กนักเรียนมี
อาคารเรยีนสําหรับจดั
กิจกรรมการเรียนการ
สอน 

-กอสรางอาคารเรียน 
ขนาด  ๒๐๐ คน ๘ 
หองเรียน (แบบฐาน
แผ) จํานวน ๑ หลัง 

-ปายโครงการ 
จํานวน ๑ ปาย 

- - ๕,๔๑๓,๐๐๐ ๕,๔๑๓,๐๐๐ ๕,๔๑๓,๐๐๐ อาคารเรียน 
ขนาด  ๒๐๐ 
คน ๘ หอง 
เรียน (แบบ
ฐานแผ) ๑ 
หลังพรอม
ปายโครงการ  

-โรงเรยีนอนุบาล
เทศบาลตาํบล
บานแปนมี
อาคารเรยีนไว
ใชจัดกิจกรรม
การเรยีนการสอน 

กอง
การศึกษา 

รวม 2  โครงการ - - - 7,909,500 ๕,๔๑๓,๐๐๐ ๕,๔๑๓,๐๐๐ ๕,๔๑๓,๐๐๐ - - - 

แบบ ผ. 02/1 

๑๖๓ 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2561 - 2565) 

สําหรับ โครงการที่เกินศกัยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิน่ 
เทศบาลตําบลบานแปน  อ.เมืองลําพูน  จ.ลําพูน 

ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  4  ยุทธศาสตรเมืองแหงคุณภาพชีวิต    

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด    ยุทธศาสตรท่ี 2 

    1. ยุทธศาสตร  โครงสรางพ้ืนฐานและการจัดการดานส่ิงแวดลอม 
 

          1.๔  แผนงานสาธารณสุข 

 
ท่ี 

 
โครงการ/กจิกรรม 

 
วัตถุประสงค 

 

เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลท่ีคาดวา

จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด   

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

๑ โครงการจดัซื้อรถบรรทุกขยะ -เพ่ือใหการจัดเก็บ
ขยะเพียงพอเหมาะสม 
กับปริมาณขยะ 
- เพ่ือปองกันการเกิด
โรคระบาดและปญหา
สุขภาพอนามยัของ
ประชาชน 

จัดซื้อรถบรรทุกขยะ
แบบอัดทายขนาด 6 
ตน 6 ลอ ปรมิาตร
กระบอกสูบไมต่าํกวา 
6,000 ซีซี หรือกําลัง
เครื่องยนตสูงสุดไมต่าํ
กวา 70 กิโลวตต 
จํานวน 2 คัน  ตาม
มาตรฐานบัญชี
ครุภณัฑ สํานักงาน
งบประมาณ 

- 4,800,000 
(หนวยงานอ่ืน) 

4,800,000 
(หนวยงานอ่ืน) 

- - รถบรรทุก
ขยะ 

2  คัน 

-มียานพาหนะ 
ในการกําจัด
ขยะท่ีเพียงพอ 
-มีการกําจัด
ขยะท่ีถูกตอง
ตามหลักสุขา 
ภิบาล 

กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดลอม 
/ หนวยงาน

อ่ืน 

รวม ๑  โครงการ - - - 4,800,000 4,800,000 - - - - - 

  

 

แบบ ผ. 02/1 

๑๖๔ 
 


