บันทึกหลักการและเหตุผล
แผนพัฒนาทองถิ่นเทศบาลตําบลบานแปน (พ.ศ.2561 – 2565)
เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2563
---------------------------------ตามที่ เทศบาลตําบลบานแปน ไดประกาศใชแผนพัฒนาทองถิ่นเทศบาลตําบลบานแปน (พ.ศ.
2561 – 2565) ไปแลว เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2563 นั้น
เนื่องจากการจัดทําโครงการ/กิจกรรม ดังปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕61 - 2565)
ของเทศบาลตําบลยังไมครอบคลุมและมีความจําเปนเรงดวนในการใหบริการสาธารณะแกประชาชนในพื้นที่
เป น ไปอย างมี ป ระสิ ท ธิภ าพ ประสิ ทธิ ผ ล จึงมี ความจําเป น ตองเพิ่ ม เติ มแก ไขเปลี่ ย นแปลงแผนโครงการ/
กิจกรรม ใหสอดคลองกับขอเท็จจริงและสถานการณปจจุบันเพื่อดําเนินการใหเกิดประโยชนสูงสุดตอประชาชน
โดยสวนรวมและเพื่อตอบสนอง แกไขปญหาความเดือดรอนใหกับประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบ ดังนั้น เพื่อให
ถูกตองและเปน ไปตามระเบี ย บกระทรวงมหาดไทย วาด วยการจัด ทําแผนพั ฒ นาขององค กรปกครองสว น
ทองถิ่น พ.ศ. 2548 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ขอ 9 ใหยกเลิกความในขอ 22 ของระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 ซึ่งแกไขเพิ่มเติม
โดยระเบี ยบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพั ฒ นาขององคกรปกครองสวนท องถิ่ น (ฉบั บ ที่ 2)
พ.ศ. 2559 และใหใชความตอไปนี้แทน
“ขอ 22 เพื่อประโยชน ของประชาชน การเพิ่ มเติมแผนพัฒ นาท องถิ่น ใหองคกรปกครองส วน
ทองถิ่นอาจดําเนินการตามขั้นตอน ดังนี้
(1) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นจัดทํารางแผนพัฒนาทองถิ่นที่เพิ่มเติม
พรอมเหตุผลและความจําเปนเสนอคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น
(2 ) คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นและประชาคมทองถิ่นพิจารณารางแผนพัฒนาทองถิ่นที่เพิ่มเติม
สําหรับองคการบริหารสวนตําบลใหสงรางแผนพัฒนาทองถิ่นที่เพิ่มเติมใหสาองคการบริหารสวนตําบลพิจารณา
ตามมาตรา 46 แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537
เมื่ อแผนพั ฒ นาท องถิ่น ที่ เพิ่ มเติ มไดรับ ความเห็น ชอบแลว ใหสงแผนพัฒ นาทองถิ่น ดังกลาวให
ผูบริหารทองถิ่นประกาศใช พรอมทั้งปดประกาศใหประชาชนทราบโดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวันนับแต
วันที่ผูบริหารทองถิ่นประกาศใช”
ดังนั้น เพื่อประโยชนและเปนการบรรเทาความเดือนรอนใหแกประชาชน เทศบาลตําบลบานแปน
จึงไดจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2563 นี้ขึ้น เพื่อใหมีความเหมาะสม
สอดคลองกับปญหาและความตองการของประชาชน และเพื่อใหสามารถแกปญหาความจําเปนเรงดวนทันตอ
สถานการณ ในป จ จุ บั น อี ก ทั้ งใช เป น กรอบในการพิ จ ารณาจั ด สรรงบประมาณต อ ไป ซึ่ งการเพิ่ ม เติ ม
แผนพั ฒ นาพั ฒ นาท องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ครั้งที่ 3/2563 ในครั้งนี้ จะเกิด ประโยชนสู งสุ ดแก
ประชาชนและองคกรเปนสําคัญ

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2563

บทนํา
1. ลักษณะของแผนพัฒนาพัฒนาทองถิ่น
แผนพั ฒ นาท องถิ่ น เป น แผนพัฒ นาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ที่กําหนด วิสั ย ทั ศน
ประเด็น ยุทธศาสตร เปาประสงค ตั วชี้วัด คาเป าหมาย และกลยุทธ โดยสอดคลองกับ แผนพั ฒ นาจังหวัด
ยุทธศาสตรการพัฒ นาขององคกรปกครองสวนท องถิ่น ในเขตจังหวัด แผนพั ฒ นาอําเภอ แผนพั ฒ นาตําบล
แผนพัฒนาหมูบานหรือแผนชุมชน อันมีลักษณะเปนการกําหนดรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนา ที่จัดทํา
ขึ้ น สํ า หรั บ ป งบประมาณแต ล ะป ซึ่ งมี ความตอเนื่ องและเป น แผนกาวหน า และให ห มายความรวมถึงการ
เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาทองถิ่น
แผนพัฒนาทองถิ่นเปนกรอบในการจัดทํา งบประมาณรายจายประจําป งบประมาณรายจาย
เพิ่มเติม และงบประมาณจากเงินสะสมในชวง ของแผนนั้น รวมทั้งวางแนวทางเพื่อใหมีการปฏิบัติใหบรรลุ
วัตถุประสงคตามโครงการพัฒนาที่กําหนดไว ในแผนพัฒนาทองถิ่น
2. วัตถุประสงคของการเพิ่มเติมแผนพัฒนาทองถิ่น
1. เพื่อให องค กรปกครองส วนท องถิ่น ใชแผนพัฒ นาทองถิ่น เปน กรอบในการจัดทํา งบประมาณ
รายจายประจําป งบประมาณรายจายเพิ่มเติม และงบประมาณจากเงินสะสม รวมทั้งวางแนวทาง
เพื่อใหมีการปฏิบัติใหบรรลุวัตถุประสงคตามโครงการพัฒนาที่กําหนดไว ในแผนพัฒนาทองถิ่น
2. เพื่อสนองตอบตอความตองการของประชาชน
3. ขั้นตอนการเพิ่มเติมแผนพัฒนาทองถิ่น
(1) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นจัดทํารางแผนพัฒนาทองถิ่นที่เพิ่มเติม
พรอมเหตุผลและความจําเปนเสนอคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น
(2 ) คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นและประชาคมทองถิ่นพิจารณารางแผนพัฒนาทองถิ่นที่เพิ่มเติม
สําหรับองคการบริห ารสวนตําบลให สงรางแผนพัฒ นาทองถิ่น ที่เพิ่มเติม ใหสภาองคการบริห ารสวนตําบล
พิจารณาตามมาตรา 46 แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537
เมื่ อแผนพั ฒ นาท องถิ่น ที่ เพิ่ มเติ มไดรับ ความเห็น ชอบแลว ใหสงแผนพัฒ นาทองถิ่น ดังกลาวให
ผูบริหารทองถิ่นประกาศใช พรอมทั้งปดประกาศใหประชาชนทราบโดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวันนับแต
วันที่ผูบริหารทองถิ่นประกาศใช
เพื่อใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล สําหรับองคการ
บริ ห ารส ว นตํ า บลให ผู บ ริ ห ารท อ งถิ่ น เสนอรางแผนพัฒ นาทองถิ่น สี่ป ที่เพิ่ มเติมหรือเปลี่ย นแปลงตอ สภา
องคการบริหารสวนตําบลเพื่อใหความเห็นชอบกอนแลวผูบริหารทองถิ่นจึงพิจารณาอนุมัติ และประกาศใช
ตอไป

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2563

บัญชีสรุป / รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่นเทศบาลตําบลบานแปน
(พ.ศ. 2561 – 2565)
เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2563

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2563

หนา 3

แบบ ผ.07

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2563
เทศบาลตําบลบานแปน อําเภอเมืองลําพูน จังหวัดลําพูน
ยุทธศาสตร

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

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

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1
-

163,400
-

-

-

-

-

1
-

163,400
-

-

-

-

-

1

163,400

-

-

-

-

1

163,400

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2563

หนา 4

แบบ ผ.07
ยุทธศาสตร

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

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

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

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

163,400

-

-

-

-

1

163,400

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2563

หนา 5

แบบ ผ.01

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2563
สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ
เทศบาลตําบลบานแปน อําเภอเมืองลําพูน จังหวัดลําพูน
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 ยุทธศาสตรเมืองแหงคุณภาพชีวิต
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1
1. ยุทธศาสตร โครงสรางพื้นฐานและการจัดการดานสิ่งแวดลอม
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค

1.

โครงการขุดลอกลําเหมือง
สายบานใหม ทาจักร-ลําน้ํา
กวง

- เพื่อแกไขปญหา
ความเดือดรอนใหแก
ประชาชนเขตพื้นที่
หมูที่ 3 บานหนองเตา

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2563

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
-

งบประมาณ
2563
(บาท)
-

2564
(บาท)

2565
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)
ขุดลอกลํา
เหมือง
1 สาย

ผลที่คาดวาจะ
ไดรับ
-ปญหาความเดือด
รอนของประชาชน
ในพี้นที่ไดรับการ
แกไข น้ําใชในภาค
การเกษตรมีอยาง
พอเพียง ปญหาน้ํา
ทวมขังลดลง และ
การระบายน้ํามี
ประสิทธิภาพมาก
ขึ้น

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองชาง

หนา 6

แบบ ผ.01
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2

โครงการขยายเขตไฟฟา
- เพื่อใหประชาชนมี
พรอมสายดับและติดตั้งไฟกิ่ง การสัญจรที่ปลอดภัย
บริเวณ ซอย 3 บานหนอง
สะดวก และรวดเร็ว
เตา

ขยายเขตไฟฟา 1 เฟส
2 สาย พรอมสายดับ
และโคมไฟกิ่ง ซอย 3
หมูที่ 3 บานหนองเตา
ระยะทาง ประมาณ
160 ม. ตามแบบ
แปลนแผนผังของ
เทศบาลตําบลบานแปน

3

โครงการปรับปรุงผิวจราจร
แบบเสริมผิวแอสฟลทติกคอ
นกรีต(Overlay) ซอย 1/1
บานลอง (ตอเนื่องจากสาย
เดิม)

ปรับปรุงผิวจราจรแบบ
เสริมผิวแอสฟลทติก
คอนกรีต(Overlay)
ซอย 1/1 บานลอง
(ตอเนื่องจากสายเดิม)
หมูที่ 3 บานหนองเตา
ขนาดกวาง ๕.00 ม.
หนาโดยเฉลี่ย 0.05 ม.
ยาว ๘๐ ม. หรือมี
พื้นที่ไมนอยกวา ๔๐๐
ตร.ม. ตามแบบแปลน
แผนผังของเทศบาล
ตําบลบานแปน

-เพื่อลดอุบัติเหตุที่เกิด
จากการใชถนน
-เพื่อบรรเทาความ
เดือดรอนของ
ประชาชนและผูใช
ถนนในการสัญจร

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2563

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
-

งบประมาณ
2563
(บาท)
-

-

-

-

2564
(บาท)

2565
(บาท)
-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)
1 สายทาง

อุบัติเหตุ
จากการ
สัญจรลดลง
รอยละ 80

ผลที่คาดวาจะ
ไดรับ
ประชาชนไดมีการ
สัญจรที่สะดวก
และปลอดภัย

-ปญหาความ
เดือดรอนของ
ประชาชน ในพื้นที่
ไดรับการแกไข
และ อุบัติที่เกิด
จากการใชเสนทาง
ลดลง

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองชาง

กองชาง

หนา 7

แบบ ผ.01
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

4

โครงการกอสรางรางระบาย
น้ํา ซอย 28 บานบูชา

-เพื่อไมใหเกิดน้ําทวม
ขังในฤดูฝนและเพื่อให
การระบายน้ํามี
ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น

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

5

โครงการปรับปรุงผิวจราจร
แบบเสริมผิวแอสฟลทติก
คอนกรีต(Overlay) ซอย
สุรสิทธิ์ บานบูชา

-เพื่อลดอุบัติเหตุที่เกิด
จากการใชถนน
-เพื่อบรรเทาความ
เดือดรอนของ
ประชาชนและผูใช
ถนนในการสัญจร

ปรับปรุงผิวจราจรแบบ
เสริมผิวแอสฟลทติก
คอนกรีต(Overlay)
ซอยสุรสิทธิ์ หมูที่ 5
บานบูชา ขนาดกวาง
๕.00 ม. หนาโดยเฉลีย่
0.05 ม. ยาว ๘๐ ม.
หรือมีพื้นที่ไมนอ ยกวา
๔๐๐ ตร.ม. ตามแบบ
แปลนแผนผังของ
เทศบาลตําบลบานแปน

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2563

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
-

งบประมาณ
2563
(บาท)
-

-

-

-

2564
(บาท)

2565
(บาท)
-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)
1 แหง

อุบัติเหตุ
จากการ
สัญจรลดลง
รอยละ 80

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

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองชาง

กองชาง

หนา 8

แบบ ผ.01
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค

6

โครงการปรับปรุงประปา
หมูบาน สายกลางบาน
บานเสง

7

โครงการขยายเขตไฟฟา
- เพื่อใหประชาชนมี
พรอมสายดับและติดตั้งไฟกิ่ง การสัญจรที่ปลอดภัย
บริเวณสนามกีฬา-สวนนาง สะดวก และรวดเร็ว
สายทอง บานแปน

8

โครงการขยายเขตไฟฟา
- เพื่อใหประชาชนมี
พรอมสายดับและติดตั้งไฟกิ่ง การสัญจรที่ปลอดภัย
สายสันตก-เหมืองจี้ บานแปน สะดวก และรวดเร็ว

- เพื่อใหประชาชนไดมี
น้ําใชในการอุปโภค
และบริโภคอยาง
เพียงพอและได
มาตรฐาน

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ปรับปรุงประปา สาย
กลางบาน หมูที่ 7
บานเสง ต.บานแปน
เปลี่ยนทอเมน ตาม
แบบของเทศบาลตําบล
บานแปน
ขยายเขตไฟฟา 1 เฟส
2 สาย พรอมสายดับ
และโคมไฟกิ่ง บริเวณ
สนามกีฬา-สวนนางสาย
ทอง ระยะทาง ประมาณ
160 ม. ตามแบบ
แปลนแผนผังของ
เทศบาลตําบลบานแปน
ขยายเขตไฟฟา 1 เฟส
2 สาย พรอมสายดับ
และโคมไฟกิ่ง สาย
สันตก-เหมืองจี้
ระยะทาง ประมาณ
160 ม. ตามแบบ
แปลนแผนผังของ
เทศบาลตําบลบานแปน

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2563

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
-

งบประมาณ
2563
(บาท)
-

-

-

-

-

1 สายทาง

ประชาชนไดมกี าร
สัญจรที่สะดวก
และปลอดภัย

กองชาง

-

-

-

-

1 สายทาง

ประชาชนไดมีการ
สัญจรที่สะดวก
และปลอดภัย

กองชาง

2564
(บาท)

2565
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)
ปรับปรุง
ระบบ
ประปา 1
แหง

ผลที่คาดวาจะ
ไดรับ
ประชาชนไดมีน้ํา
ใชในการอุปโภค
และ บริโภคอยาง
เพียงพอและได
มาตรฐาน

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองชาง

หนา 9

แบบ ผ.01
ที่
9

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

โครงการขยายเขตไฟฟา
- เพื่อใหประชาชนมี
พรอมสายดับและติดตั้งไฟกิ่ง การสัญจรที่ปลอดภัย
สายบานแปน-เหมืองจี้
สะดวก และรวดเร็ว
บานแปน

10 โครงการปรับปรุงประปา
หมูบาน บานแปน

11 โครงการกอสรางถนน คสล.
ซอยดาบเคริก บานแปน

ขยายเขตไฟฟา 1 เฟส
2 สาย พรอมสายดับ
และโคมไฟกิ่ง สาย
บานแปน-เหมืองจี้
ระยะทาง ประมาณ
160 ม. ตามแบบ
แปลนแผนผังของ
เทศบาลตําบลบานแปน
- เพื่อใหประชาชนไดมี ปรับปรุงประปา หมูที่
น้ําใชในการอุปโภค
6 บานแปน ต.บาน
และบริโภคอยาง
แปน เปลี่ยนทอเมน
เพียงพอและได
ตามแบบของเทศบาล
มาตรฐาน
ตําบลบานแปน
-เพื่อลดอุบัติเหตุที่เกิด กอสรางถนน คสล.
จากการใชถนน
ซอยดาบเคริก หมูที่ 6
-เพื่อบรรเทาความ
บานแปน ขนาดกวาง
เดือดรอนของ
๕.00 ม. หนาโดยเฉลีย่
ประชาชนและผูใช
0.05 ม. ยาว ๘๐ ม.
ถนนในการสัญจร
หรือมีพื้นที่ไมนอ ยกวา
๔๐๐ ตร.ม. ตามแบบ
แปลนแผนผังของ
เทศบาลตําบลบานแปน

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2563

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
-

งบประมาณ
2563
(บาท)
-

-

-

-

-

-

-

-

-

2564
(บาท)

2565
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)
1 สายทาง

ปรับปรุง
ระบบ
ประปา 1
แหง

ผลที่คาดวาจะ
ไดรับ
ประชาชนไดมีการ
สัญจรที่สะดวก
และปลอดภัย

ประชาชนไดมีน้ํา
ใชในการอุปโภค
และ บริโภคอยาง
เพียงพอและได
มาตรฐาน
อุบัติเหตุ -ปญหาความ
จากการ เดือดรอนของ
สัญจรลดลง ประชาชน ในพื้นที่
รอยละ 80 ไดรับการแกไข
และ อุบัติที่เกิด
จากการใชเสนทาง
ลดลง

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองชาง

กองชาง

กองชาง

หนา 10

ที่

โครงการ/กิจกรรม

12 โครงการกอสรางถนน คสล.
ซอยนายถาวร จันทรเหนือ
บานแปน

13 โครงการกอสรางถนน คสล.
ซอยบานายอุดม รัตนมุข
บานแปน

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

-เพื่อลดอุบัติเหตุที่เกิด
จากการใชถนน
-เพื่อบรรเทาความ
เดือดรอนของ
ประชาชนและผูใช
ถนนในการสัญจร

กอสรางถนน คสล.
ซอยนายถาวร จันทร
เหนือหมูที่ 6 บาน
แปน ขนาดกวาง ๕.
00 ม. หนาโดยเฉลีย่
0.05 ม. ยาว ๘๐ ม.
หรือมีพื้นที่ไมนอ ยกวา
๔๐๐ ตร.ม. ตามแบบ
แปลนแผนผังของ
เทศบาลตําบลบานแปน
-เพื่อลดอุบัติเหตุที่เกิด กอสรางถนน คสล.
จากการใชถนน
ซอยบานายอุดม รัตน
-เพื่อบรรเทาความ
มุข หมูที่ 6 บานแปน
เดือดรอนของ
ขนาดกวาง ๕.00 ม.
ประชาชนและผูใช
หนาโดยเฉลี่ย 0.05 ม.
ถนนในการสัญจร
ยาว ๘๐ ม. หรือมี
พื้นที่ไมนอยกวา ๔๐๐
ตร.ม. ตามแบบแปลน
แผนผังของเทศบาล
ตําบลบานแปน

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2563

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
-

งบประมาณ
2563
(บาท)
-

-

-

-

2564
(บาท)

2565
(บาท)
-

-

แบบ ผ.01
หนวยงาน
ตัวชี้วัด
ผลที่คาดวาจะ รับผิดชอบ
(KPI)
ไดรับ
หลัก
กองชาง
อุบัติเหตุ -ปญหาความ
จากการ เดือดรอนของ
สัญจรลดลง ประชาชน ในพื้นที่
รอยละ 80 ไดรับการแกไข
และ อุบัติที่เกิด
จากการใชเสนทาง
ลดลง

อุบัติเหตุ
จากการ
สัญจรลดลง
รอยละ 80

-ปญหาความ
เดือดรอนของ
ประชาชน ในพื้นที่
ไดรับการแกไข
และ อุบัติที่เกิด
จากการใชเสนทาง
ลดลง

กองชาง

หนา 11

แบบ ผ.01
ที่

โครงการ/กิจกรรม

14 โครงการกอสรางถนน คสล.
ซอยบานนางลําดวน โพธิ
พฤกษ บานแปน

15 โครงการกอสรางถนน คสล.
ซอยหนาโบสถคริตส-สวน
นายจรูญ จี้อาทิตย
บานแปน

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

-เพื่อลดอุบัติเหตุที่เกิด
จากการใชถนน
-เพื่อบรรเทาความ
เดือดรอนของ
ประชาชนและผูใช
ถนนในการสัญจร

กอสรางถนน คสล.
ซอยบานนางลําดวน
โพธิพฤกษ หมูที่ 6
บานแปน ขนาดกวาง
๕.00 ม. หนาโดยเฉลี่ย
0.05 ม. ยาว ๘๐ ม.
หรือมีพื้นที่ไมนอ ยกวา
๔๐๐ ตร.ม. ตามแบบ
แปลนแผนผังของ
เทศบาลตําบลบานแปน
-เพื่อลดอุบัติเหตุที่เกิด กอสรางถนน คสล.
จากการใชถนน
ซอยหนาโบสถคริตส-เพื่อบรรเทาความ
สวนนายจรูญ จี้อาทิตย
เดือดรอนของ
หมูที่ 6 บานแปน
ประชาชนและผูใช
ขนาดกวาง ๕.00 ม.
ถนนในการสัญจร
หนาโดยเฉลี่ย 0.05 ม.
ยาว ๘๐ ม. หรือมี
พื้นที่ไมนอยกวา ๔๐๐
ตร.ม. ตามแบบแปลน
แผนผังของเทศบาล
ตําบลบานแปน

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2563

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
-

งบประมาณ
2563
(บาท)
-

-

-

-

2564
(บาท)

2565
(บาท)
-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะ
ไดรับ
อุบัติเหตุ -ปญหาความ
จากการ เดือดรอนของ
สัญจรลดลง ประชาชน ในพื้นที่
รอยละ 80 ไดรับการแกไข
และ อุบัติที่เกิด
จากการใชเสนทาง
ลดลง

อุบัติเหตุ
จากการ
สัญจรลดลง
รอยละ 80

-ปญหาความ
เดือดรอนของ
ประชาชน ในพื้นที่
ไดรับการแกไข
และ อุบัติที่เกิด
จากการใชเสนทาง
ลดลง

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองชาง

กองชาง

หนา 12

แบบ ผ.01
ที่

โครงการ/กิจกรรม

16 โครงการกอสรางถนนแอส
ฟลทติกคอนกรีต (แบบ
Overlay) พรอมขยายไหล
ทาง สายกลางบาน บานมวง

17 โครงการขุดเจาะบอบาดาล
เพื่อการเกษตรพรอมระบบ
บริเวณบอวัดหาง

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

-เพื่อลดอุบัติเหตุที่เกิด
จากการใชถนน
-เพื่อบรรเทาความ
เดือดรอนของ
ประชาชนและผูใช
ถนนในการสัญจร

กอสรางถนนแอสฟลทติ
กคอนกรีต (แบบ
Overlay) พรอมขยาย
ไหลทาง สายกลางบาน
บานมวง หมูที่ 8
บานมวง ขนาดกวาง
๕.00 ม. หนาโดยเฉลี่ย
0.05 ม. ยาว ๘๐ ม.
หรือมีพื้นที่ไมนอ ยกวา
๔๐๐ ตร.ม. ตามแบบ
แปลนแผนผังของ
เทศบาลตําบลบานแปน
เพื่อแกปญหาการขาด ขุดเจาะบอบาดาลเพื่อ
แคลนน้ําในภาค
การเกษตรพรอมระบบ
การเกษตรในชวงฤดู บริเวณบอวัดหาง บาน
แลง
มวง หมูที่ 8 ต.บาน
แปน อ.เมือง

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2563

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
-

งบประมาณ
2563
(บาท)
-

-

-

-

2564
(บาท)

2565
(บาท)
-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะ
ไดรับ
อุบัติเหตุ -ปญหาความ
จากการ เดือดรอนของ
สัญจรลดลง ประชาชน ในพื้นที่
รอยละ 80 ไดรับการแกไข
และ อุบัติที่เกิด
จากการใชเสนทาง
ลดลง

บอเกษตร 1 เกษตรกรไดมีน้ํา
บอ
ใชอยางเพียงพอ

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองชาง

กองชาง

หนา 13

แบบ ผ.01
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค

18 โครงการกอสรางถนน คสล. -เพื่อลดอุบัติเหตุที่เกิด
สายบานมวง(ปาชา)-สันมะโก จากการใชถนน
-เพือ่ บรรเทาความ
บานมวง
เดือดรอนของ
ประชาชนและผูใช
ถนนในการสัญจร

19 โครงการขยายเขตไฟฟา
ซอยสวนบรรเทา 4

- เพื่อใหประชาชนมี
การสัญจรที่ปลอดภัย
สะดวก และรวดเร็ว

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
กอสรางถนน คสล. สาย
บานมวง(ปาชา) - สัน
มะโก หมูที่ 8 บานมวง
ขนาดกวาง ๕.00 ม.
หนาโดยเฉลี่ย 0.05 ม.
ยาว ๘๐ ม. หรือมี
พื้นที่ไมนอยกวา ๔๐๐
ตร.ม. ตามแบบแปลน
แผนผังของเทศบาล
ตําบลบานแปน
ขยายเขตไฟฟา 1 เฟส
2 สาย พรอมสายดับ
และโคมไฟกิ่ง ซอย
สวนบรรเทา 4
ระยะทาง ประมาณ
160 ม. ตามแบบ
แปลนแผนผังของ
เทศบาลตําบลบานแปน

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2563

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
-

งบประมาณ
2563
(บาท)
-

-

-

-

2564
(บาท)

2565
(บาท)
-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะ
ไดรับ
อุบัติเหตุ -ปญหาความ
จากการ เดือดรอนของ
สัญจรลดลง ประชาชน ในพื้นที่
รอยละ 80 ไดรับการแกไข
และ อุบัติที่เกิด
จากการใชเสนทาง
ลดลง

1 สายทาง

ประชาชนไดมีการ
สัญจรที่สะดวก
และปลอดภัย

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองชาง

กองชาง

หนา 14

แบบ ผ.01
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค

20 โครงการกอสรางถนนแอส
ฟลทติกคอนกรีต (แบบ
Overlay) สายปงชัย – บาน
มวง

-เพื่อลดอุบัติเหตุที่เกิด
จากการใชถนน
-เพื่อบรรเทาความ
เดือดรอนของ
ประชาชนและผูใช
ถนนในการสัญจร

21 โครงการขยายเขตไฟฟา
เพื่อการเกษตร สายบาน
ขวาง-รองอุย

- เพื่อใหประชาชนมี
การสัญจรที่ปลอดภัย
สะดวก และรวดเร็ว

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
กอสรางถนนแอสฟลทติ
กคอนกรีต (แบบ
Overlay) พรอมขยาย
ไหลทาง สายกลางบาน
บานมวง หมูที่ 8
บานมวง ขนาดกวาง
๕.00 ม. หนาโดยเฉลี่ย
0.05 ม. ยาว ๘๐ ม.
หรือมีพื้นที่ไมนอ ยกวา
๔๐๐ ตร.ม. ตามแบบ
แปลนแผนผังของ
เทศบาลตําบลบานแปน
ขยายเขตไฟฟา เพื่อ
การเกษตร สายบาน
ขวาง-รองอุย ระยะทาง
ประมาณ 160 ม. ตาม
แบบแปลนแผนผังของ
เทศบาลตําบลบานแปน

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2563

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
-

งบประมาณ
2563
(บาท)
-

-

-

-

2564
(บาท)

2565
(บาท)
-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะ
ไดรับ
อุบัติเหตุ -ปญหาความ
จากการ เดือดรอนของ
สัญจรลดลง ประชาชน ในพื้นที่
รอยละ 80 ไดรับการแกไข
และ อุบัติที่เกิด
จากการใชเสนทาง
ลดลง

1 สายทาง

ประชาชนไดมีการ
สัญจรที่สะดวก
และปลอดภัย

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองชาง

กองชาง

หนา 15

แบบ ผ.01
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค

22 โครงการกอสรางถนน คสล. -เพื่อลดอุบัติเหตุที่เกิด
บริเวณซอย 2 – สวนนายยง จากการใชถนน
ยุทธ (ตอจากเดิม) บานขวาง -เพือ่ บรรเทาความ
เดือดรอนของ
ประชาชนและผูใช
ถนนในการสัญจร

23

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
กอสรางถนน คสล.
บริเวณซอย2–สวนนาย
ยงยุทธ (ตอจากเดิม)
หมูที่ 2 บานขวาง
ขนาดกวาง ๕.00 ม.
หนาโดยเฉลี่ย 0.05 ม.
ยาว ๘๐ ม. หรือมี
พื้นที่ไมนอยกวา ๔๐๐
ตร.ม. ตามแบบแปลน
แผนผังของเทศบาล
ตําบลบานแปน

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2563

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
-

งบประมาณ
2563
(บาท)
-

2564
(บาท)

2565
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะ
ไดรับ
อุบัติเหตุ -ปญหาความ
จากการ เดือดรอนของ
สัญจรลดลง ประชาชน ในพื้นที่
รอยละ 80 ไดรับการแกไข
และ อุบัติที่เกิด
จากการใชเสนทาง
ลดลง

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองชาง

หนา 16

แบบ ผ.01
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2563

2561
(บาท)

2562
(บาท)

งบประมาณ
2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะ
ไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

หนา 17

แบบ ผ.01
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2563

2561
(บาท)

2562
(บาท)

งบประมาณ
2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะ
ไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

หนา 18

ภาคผนวก
ประมาณการโครงการ

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2563

หนา 19

