




คํานํา 

  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
พ.ศ.2548 แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561 ไดกําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีอํานาจและหนาท่ี 
ในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน  ซ่ึงแผนพัฒนาทองถ่ิน หมายถึง แผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน      
โดยคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินรับทราบความตองการ  ประเด็นการพัฒนา และประเด็นท่ีเก่ียวของตลอดจน
ความชวยเหลือทางวิชาการและแนวทางปฏิบัติท่ีเหมาะสมกับสภาพพ้ืนท่ี เพ่ือนํามากําหนดแนวทางการจัดทํา
แผนพัฒนาทองถ่ิน โดยใหนําขอมูลพ้ืนฐานในการพัฒนาจากหนวยงานตางๆ และ ขอมูลในการจัดทําแผนพัฒนา
หมูบานหรือแผนชุมชนมาพิจารณาประกอบการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน  

ดังนั้น เพ่ือใหการดําเนินการดังกลาวเปนไปตามระเบียบฯ เทศบาลตําบลบานแปน จึงได
ดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566 – 2570) ข้ึน เพ่ือใชเปนเครื่องมือในการจัดทํางบประมาณ
รายจายประจําปงบประมาณรายจายเพ่ิมเติม  งบประมาณจากเงินสะสม  และงบประมาณเงินอุดหนุนพรอมท่ี
จะนําไปสูการปฏิบัติและสามารถใชในการประสานแผนพัฒนาทองถ่ินไดอยางมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
ตามนโยบายท่ีคณะผูบริหารหวังท่ีจะทําใหเกิดการพัฒนาทองถ่ินอยางยั่งยืน  

  เทศบาลตําบลบานแปน  หวังเปนอยางยิ่งวาแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566 – 2570) ฉบับนี้  
จะไดใชเปนแนวทางการจัดทํางบประมาณประจําปและตอบสนองความตองการของประชาชนในเขตเทศบาล
ตําบลบานแปนอยางมีประสิทธิภาพตอไป 
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๑.  ดานกายภาพ 

     ๑.๑  ประวัต ิ สถานท่ีตั้ง และความเปนมาของเทศบาล 
 เทศบาลตําบลบานแปน  มีสํานักงานตั้งอยูในเขตพ้ืนท่ี  หมูท่ี  2 บานขวาง ตําบลหนองหนาม  
อําเภอเมืองลําพูน  จังหวัดลําพูน  อยูหางจากศาลากลางจังหวัดลําพูน  ไปทางทิศใต ตามทางหลวงหมายเลข  
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 
 
 
 
 
 
  

สวนที่ ๑ 
สภาพทั่วไปและขอมูลพ้ืนฐานของเทศบาลตําบลบานแปน 
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แผนที่เทศบาลตําบลบานแปน 
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1.๒  ลักษณะภูมิประเทศ 
 สภาพภูมิประเทศโดยท่ัวไปเปนท่ีราบลุมแมน้ํา  สามารถเพาะปลูกพืชผลทางการเกษตรไดทุกชนิด  
พ้ืนท่ีสวนใหญใชในการทํานา รองลงมา คือ ลําไย มะมวง และพืชผักตางๆ น้ําท่ีใชในการเพาะปลูกสวนใหญใช
น้ําฝน  น้ําจากลําน้ําแมกวง และใชน้ําจากลําเหมืองแปน ลําเหมืองถํ้าซ่ึงเปนลําน้ําสาขาแยกมาจากลําน้ําแมทา
ในชวงฤดูฝน  สําหรับฤดูแลงจะใชน้ําจากบอบาดาลเพ่ือการเกษตร 

๑.๓  ลักษณะภูมิอากาศ 
  ลักษณะภูมิอากาศ ในเขตเทศบาลตําบลบานแปน สภาพอากาศจะรอนจัดในฤดูรอน มีฝนตกหนัก
บางในชวงฤดูฝน และอากาศหนาวจัดในฤดูหนาว 

-  ฤดูรอน เริ่มตั้งแตเดือนมีนาคม  สิ้นสุดเดือนมิถุนายน  และมีอากาศรอนจัด
ในเดือนเมษายน 

-  ฤดูฝน  เริ่มตั้งแตเดือนกรกฎาคม  สิ้นสุดเดือนตุลาคม มีฝนตกชุกในชวง
เดือนกันยายน 

-  ฤดูหนาว เริ่มตั้งแตเดือนพฤศจิกายน สิ้นสุดเดือนกุมภาพันธ จะมีอากาศหนาว
สุดในเดือนธันวาคม 

๑.4  ลักษณะของดิน 
 สภาพภูมิประเทศโดยท่ัวไปเของเทศบาลตําบลบานแปนเปนท่ีราบลุมแมน้ํา สามารถจําแนกหนวย
ท่ีดินได 3  ประเภท  ดังนี้ 
 1. ชุดดินบานจอง  จัดเปนดินเหนียวลึกมากท่ีเกิดจากการสลายตัวของหินดินดาน  บริเวณพ้ืนท่ีท่ีมี
การเกลี่ยผิวดิน มีสภาพพ้ืนท่ีเปนลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอยถึงลูกคลื่นลอนลาด ความลาดชัน 2-12 เปอรเซ็นต 
การระบายน้ําดี  ความสามารถใหน้ําซึมผานไดปานกลาง  การไหลบาของน้ําบนผิวดินปานกลางถึงเร็ว  ความ
อุดมสมบูรณ ของดินต่ําสภาพการใชดินชนิดนี้สวนใหญใชปลูกขาวโพด ลําไยและไมยืนตน 
 2. ชุดดินกําแพงเพชร  จัดเปนดินทรายแปงละเอียดลึกมากท่ีเกิดจากตะกอนน้ําพามาทับถม 
บริเวณพ้ืนท่ี สันดินริมน้ําเกา มีสภาพพ้ืนท่ีคอนขางราบเรียบจนถุงลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอย ความลาดชัน 0-5% 
การระบายน้ําดีปานกลาง  ความสามารถใหน้ําซึมผานปานกลาง  การไหลบาของน้ําผิวดินชาถึงปานกลาง และ
ความอุดมสมบูรณปานกลาง  สภาพการใชดินชนิดนี้สวนใหญใชปลูกลําไย หอมแดง กระเทียมบางพ้ืนท่ีปลูกขาว 
และหลังปลูกขาวใชปลูกถ่ัวเหลือง 
 3. ชุดดินหางดง  จัดเปนดินเหนียวละเอียดลึกมากท่ีเกิดจากตะกอนน้ําพามาทับถม บริเวณพ้ืนท่ี
ราบตะกอนน้ําพา มีสภาพพ้ืนท่ีราบเรียบ ความลาดชัน 0-2 เปอรเซ็นต  การระบายน้ําเลว ความสามารถให
น้ําซึมผานไดชา  การไหลบาของน้ําบนผิวดินชาและความอุดมสมบูรณปานกลางถึงคอนขางชาต่ํา  สภาพการใช
ดินชนิดนี้สวนใหญใชทํานาดํา 
 4. ชุดดินท่ี 15 ชุดดินหลมสัก (La) ชุดดินแมสาย (Ms) และชุดดินแมทะ (Mta)  กลุมดินทรายแปง
ลึกมากท่ีเกิดจากตะกอนลําน้ํา ปฏิกิริยาดินเปนกลางหรือเปนดาง การระบายน้ําเลวถึงคอนขางเลว ความอุดม
สมบูรณต่ําถึงปานกลาง 
 5. ชุดดินท่ี 33  ชุดดินดงยางเอน (Don) ชุดดินกําแพงแสน (Ks) ชุดดินลําสนธิ (Ls) ชุดดินน้ําดุก 
(Nd) ชุดดินธาตุพนม (Tp) และชุดดินตะพานหิน (Tph) กลุมดินทรายแปงละเอียดหรือดินรวนละเอียดลึกมาก   
ท่ีเกิดจากตะกอนแมน้ําหรือตะกอนน้ําพารูปพัด ปฏิกิริยาดินเปนกรดเล็กนอยถึงเปนกลาง การระบายน้ําดีถึงดี
ปานกลาง ความอุดมสมบูรณปานกลาง 

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
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  6. ชุดดินท่ี 36  ชุดดินเพชรบูรณ (Pe) ชุดดินปราณบุรี (Pr) และชุดดินสีค้ิว (Si) กลุมดินรวน
ละเอียดลึกถึงลึกมากท่ีเกิดจากตะกอนลําน้ําหรือวัตถุตนกําเนิดดินเนื้อหยาบ ปฏิกิริยาดินกลางหรือเปนดาง     
การระบายน้ําดีถึงดีปานกลาง ความอุดมสมบูรณต่ําถึงปานกลาง 
 

      
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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๑.5  ลักษณะของน้ํา 

 สภาพภูมิประเทศโดยท่ัวไปเของเทศบาลตําบลบานแปนเปนท่ีราบลุมแมน้ํา ซ่ึงมีแมน้ํากวงไหลผาน      
ซ่ึงแมน้ํากวงเปนลําน้ําสาขาใหญสาขาหนึ่งของลําน้ําปง มีตนน้ําอยูท่ีบริเวณเทือกเขาในทองท่ีอําเภอดอยสะเก็ด 
อําเภอสันทราย อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม และอําเภอเมือง จังหวัดลําพูน ไหลลงสูแมน้ําปงท่ีบานสบทา
อําเภอปาซาง จังหวัดลําพูน  นอกจากนี้น้ําแมกวงยังไดหลอเลี้ยงพ้ืนท่ีทําการเกษตรของชุมชนในเขตเทศบาล
ตําบลบานแปน 

2.  ดานการเมือง/การปกครอง 

      2.๑  เขตการปกครอง 
 เทศบาลตําบลบานแปน  มีพ้ืนท่ี 12.20  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 
  -  ทิศตะวันตกติดตอกับตําบลทาเชียงทอง  อําเภอเมืองลําพู   

 2.2  การเลือกตั้ง 
 ขอมูลผูมีสิทธิเลือกตั้งในเขตเทศบาลตําบลบานแปน  ณ  วันท่ี  2  มีนาคม  2564 
 มีจํานวนผูมีสิทธิเลือกตั้งท้ังหมด  5,271  คน 
 เขตเลือกตั้งท่ี  1  จํานวนผูมีสิทธิ์เลือกตั้ง  2,733  คน 
 1. บานบอโจง  หมู 1  ต.หนองหนาม   จํานวน  529  คน 
 2. บานขวาง   หมู 2  ต.หนองหนาม จํานวน  676  คน 
 3. บานถํ้า-หนองหนาม  หมู 3  ต.หนองหนาม จํานวน  542  คน 
 4. บานหนองเตา  หมู 3  ต.บานแปน จํานวน  664  คน 
 5. บานรั้ว-บานทุง  หมู 8  ต.หนองหนาม จํานวน  322  คน 
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  เขตเลือกตั้งท่ี  2  จํานวนผูมีสิทธิ์เลือกตั้ง  2,538  คน 
 1. บานบูชา  หมู  5  ต.บานแปน จํานวน  306  คน 
 2. บานแปน  หมู 6  ต.บานแปน จํานวน  928  คน 
 3. บานเสง   หมู  7  ต.บานแปน จํานวน  696  คน 
 4. บานมวง   หมู 8  ต.บานแปน จํานวน  608  คน          

3.  ประชากร 
      3.1  ขอมูลเก่ียวกับจํานวนประชากร   
   

ช่ือหมูบาน หมูท่ี 
พ้ืนท่ี 

(ตร.ม.) 
ป 2562 ป 2563 ป 2564 

ครัวเรือน ประชากร ครัวเรือน ประชากร ครัวเรือน ประชากร 

บานหนองเตา 3 2.4 378 816 388 802 394 802 
บานบูชา 5 0.3 173 383 175 369 176 369 
บานแปน 6 2.0 438 1,057 440 1,044 442 1,044 
บานเสง 7 1.5 382 847 407 837 417 837 
บานมวง 8 0.6 284 704 289 699 291 699 
บานบอโจง 1 0.7 236 600 247 619 251 619 
บานขวาง 2 2.5 339 823 346 839 348 839 
บานถํ้า- หนองหนาม 3 1.4 260 659 264 651 266 651 
บานรั้ว - ทุง 8 0.8 165 373 176 378 179 378 
ทะเบียนบานกลาง - 0 1 29 1 4 1 8 

รวม 12.20 2,656 6,291 2,733 6,242 2,765 6,246 
  

(ขอมูลงานทะเบียนราษฎรของจํานวนครัวเรือนเทศบาลตําบลบานแปนเม่ือส้ินเดือน มิถุนายน  2564) 
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 3.2 ชวงอายุและจํานวนประชากร    
 

ชวงอายุ 
จํานวนเพศชาย 

(คน) 
จํานวนเพศหญิง 

(คน) 
จํานวนรวม 

(คน) 
นอยกวา  1 ปเต็ม 22 12 34 
1  ปเต็ม – 2  ป 37 32 69 
3  ปเต็ม – 5  ป 75 55 130 

6  ปเต็ม – 11  ป 120 149 269 
12  ปเต็ม – 14  ป 79 69 148 
15  ปเต็ม – 17  ป 72 55 127 
18  ปเต็ม – 49  ป 1,232 1,290 2,522 

50 ปเต็ม – 60  ปเต็ม 485 636 1,121 
มากกวา  60  ปเต็มข้ึนไป 775 1,047 1,822 

รวมท้ังหมด 2,897 3,349 6,246 
 
(ขอมูลงานทะเบียนราษฎรของจํานวนครัวเรือนเทศบาลตําบลบานแปนเม่ือส้ินเดือน มิถุนายน  2564) 
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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  ในการใหบริการ  
และมี อสม. จํานวน  159  คน  ในการบริการดานรักษาพยาบาลการวางแผนครอบครัว การปองกันและ
ควบคุมโรคติดตอใหกับประชาชน  ในเขตเทศบาลมีสถานพยาบาลและคลินิก  จํานวน  2 แหง  เพ่ือรองรับและ
ใหบริการดานการรักษาพยาบาล 

 4.3  อาชญากรรม/ยาเสพติด 
     พ้ืน ท่ี เทศบาลตําบลบานแปน  อยู ในความรับผิดชอบของสถานีตํ ารวจภูธรเหมืองจี้              
อําเภอเมืองลําพูน  จังหวัดลําพูน  โดยมีอัตรากําลังเจาหนาท่ี  49 นาย  เปนนายตํารวจชั้นสัญญาบัตร 36 นาย  
เปนนายตํารวจชั้นประทวน  13  นาย  ทางเทศบาลไดประสานงานกับทางเจาหนาท่ีตํารวจ  เปนอยางดี  ใน
การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน  สวนสถิติคดีอาญา  แบงเปนคดีท่ีเกิดข้ึนเฉพาะใน
เขตเทศบาลตําบลบานแปน  ประจําป  2563  ดังนี้ 
 

ลําดับ รายการคดี 
จํานวน/คด ี
ต.บานแปน 

จํานวน/คด ี
ต.หนองหนาม 

1. คดี  พ.ร.บ.บุคคลเขาเมือง (ใหท่ีพักพิงบุคคลตางดาว)    จํานวน   -  คด ี จํานวน  -   คด ี   
2. คดี  พ.ร.บ.ยาเสพติด  ยาเสพติดใหโทษ                         จํานวน  28  คด ี จํานวน  11  คดี   
3. คดี  การพนันท่ัวไป                                                         จํานวน   -  คด ี จํานวน  -   คด ี   
4. คดี  ลักทรัพย                                                                  จํานวน   -  คด ี จํานวน  -   คด ี   
5. คดีหม่ินประมาท                                                             จํานวน   -  คด ี จํานวน  -   คด ี   
6. คดี  พ.ร.บ.การประมง                                                    จํานวน   -  คด ี จํานวน  -   คด ี   
7. คดีทํารายรางกาย                                                              จํานวน   -  คด ี จํานวน  -   คด ี   
8. คดียักยอกทรัพย                                                               จํานวน    1  คด ี จํานวน  -   คด ี   
9. คดี  พ.ร.บ. บุคคลตางดาว                                               จํานวน    -  คด ี จํานวน  -   คด ี   

10. คดี  พ.ร.บ. อาวุธปน                                                        จํานวน    2  คด ี จํานวน  -   คด ี   
       
 หมายเหตุ * ขอมูล จาก สถานีตํารวจภูธรเหมืองจี้  จังหวัดลําพูน  

   เทศบาลตําบลบานแปน  ไดดําเนินการจัดต้ังศูนยอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน           
(อปพร.)  เพ่ือชวยเหลือดูแล  ปองกันเหตุสาธารณภัย  และรักษาความสงบเรียบรอยในเขตเทศบาล 
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 4.4  การสังคมสงเคราะห 

ขอมูลจํานวนผูสูงอายุ ผูพิการ ในเขตเทศบาลตําบลบานแปน 
 

ช่ือหมูบาน หมูท่ี ผูสูงอายุ ผูพิการ 
บานหนองเตา 3 209 44 
บานบูชา 5 113 22 
บานแปน 6 330 72 
บานเสง 7 224 45 
บานมวง 8 217 50 
บานบอโจง 1 175 22 
บานขวาง 2 207 54 
บานถํ้า- หนองหนาม 3 188 49 
บานรัว้ - ทุง 8 93 24 

รวม 1,756 382 
 
หมายเหตุ * ขอมูลกองสวัสดิการสังคม เทศบาลตําบลบานแปน  ณ  วันท่ี 30  มิถุนายน  2564   
 
 
 

บา้นหนองเต่า บา้นบชูา บา้นแปน้ บา้นเสง้ บา้นมว่ง บา้นบอ่โจง บา้นขวา้ง
บา้นถํ�า- 

หนองหนาม
บา้นรั�ว - ทุ่ง

ผูส้งูอายุ 209 113 330 224 217 175 207 188 93
ผูพิ้การ 44 22 72 45 50 22 54 49 24
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กราฟเปรียบเทยีบจาํนวนผู้สูงอายุ 

 ผู้พกิาร ในเขตเทศบาลตาํบลบ้านแป้น
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5.  ระบบบริการพ้ืนฐาน 
 5.1  การคมนาคมขนสง 
     เสนทางคมนาคมขนสงในเขตเทศบาลตําบลบานแปน   สวนใหญจะใชทางหลวงแผนดินสาย 
1033  ปจจุบันจะมีรถรับจางประจําทางผานตลอดท้ังวัน  ถนนท่ีเชื่อมตอระหวางหมูบานตางๆ   สวนมากจะ
เปนถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  และถนนลาดยางแอสฟลทติก 

  5.2  การไฟฟา 
     พ้ืนท่ีเขตเทศบาลตําบลบานแปนจะอยูในเขตบริการของการไฟฟาจังหวัดลําพูน  และการไฟฟา
ยอยอําเภอปาซาง  ในเขตเทศบาลจะมีไฟฟาใชทุกครัวเรือน       

  5.3  การประปา 
     ประปาในเขตเทศบาลตําบลบานแปน  มีน้ําประปาเพ่ือการใชอุปโภคบริโภคทุกครัวเรือน  เปน
ระบบประปาหมูบาน  โดยประชาชนเปนผูบริหารงานจัดเก็บคาน้ําประปาภายในแตละหมูบาน 

  5.4  การสื่อสารและโทรคมนาคม 
     ในพ้ืนท่ีเทศบาลตําบลบานแปน  อยูหางจากอําเภอเมืองลําพูน  ประมาณ  8  กิโลเมตร และอยู
หางจากอําเภอปาซาง  2  กิโลเมตร การสื่อสารเปนไปโดยสะดวกอยูในเขตรับผิดชอบของชุมสายจังหวัดลําพูน
และชุมสายโทรศัพทอําเภอปาซาง  ทําใหประชาชนมีโทรศัพทใชทุกหมูบาน สามารถอํานวยความสะดวกแก
ประชาชนและธุรกิจเอกสารไดอยางรวดเร็ว 

   5.5  ไปรษณียหรือการขนสง และวัสดุ ครุภัณฑ 
       ในพ้ืนท่ีเทศบาลตําบลบานแปน  อยูหางจากอําเภอเมืองลําพูน  ประมาณ  8  กิโลเมตร และ
อยูหางจากอําเภอปาซาง  2  กิโลเมตร การสื่อสารเปนไปโดยสะดวกอยูในเขตรับผิดชอบของการไปรษณีย
จังหวัดลําพูนและไปรษณียอําเภอปาซาง   อีกท้ังยังมีบริษัทขนสงเอกชนมาเปดใหบริการ อาทิเชน บริษัท        
เจแอนดที เอ็กซเพรส จํากัด (J&T Express)  และบริษัทเคอรี่ เอ็กซเพรส (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)        
ซ่ึงสามารถอํานวยความสะดวกแกประชาชน หางรานและบริษัทเอกชนตาง ๆ ทําใหการติดตอธุรกิจและจัดสง
เอกสารเปนไปไดอยางรวดเร็ว 

6.  ระบบเศรษฐกิจ 
 6.1  การเกษตร 
     ราษฎรสวนใหญ  ในเขตเทศบาลประกอบอาชีพ เกษตรกรรมเปนอาชีพหลัก พืชท่ีเพาะปลูก  
ไดแก  ขาว  การทําสวนไมยืนตน  เชน  ลําไย  มะมวง  และการปลูกพืชผักตางๆ  การทําเกษตรกรรม          
จะอาศัยน้ําจากแหลงน้ําธรรมชาติโดยเฉพาะน้ําจากฤดูฝนสวนชวงฤดูแลงจะอาศัยน้ําบาดาลเพ่ือการเกษตร  
 พ้ืน ท่ี ใน เขตเทศบาลตํ าบลบ านแปน เปน ท่ี ราบลุ ม  มี เนื้ อ ท่ี  13.75 ตารางกิ โล เมตร               
เปนท่ีอยูอาศัย  1,206.73  ไร  พ้ืนท่ีทําพาณิชยกรรม  150  ไร  พ้ืนท่ีเกษตรกรรม  7,030.74  ไร  พ้ืนท่ี
สถาบันการศึกษา  45 ไร  พ้ืนท่ีศาสนา  50 ไร  พ้ืนท่ีราชการ 30 ไร  พ้ืนท่ีอุตสาหกรรม 81.58  ไร  ซ่ึงแยก
ไดดังนี้ 
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การใชประโยชนจากท่ีดิน 
จํานวนพ้ืนท่ี  

(ไร) 
จํานวนพ้ืนท่ี  

(คิดเปนรอยละ) 

ท่ีอยูอาศัย 1,206.73 14.04 

พาณิชยกรรม 150 1.75 

เกษตรกรรม 7,030.74 81.81 

สถาบันการศึกษา  45 0.52 

ศาสนา 50 0.58 

ราชการ 30 0.35 

อุตสาหกรรม 81.58 0.95 

รวม 8,594.05 100 

 

หมายเหตุ * ขอมูลจาก งานจัดเก็บและพัฒนารายได  กองคลัง  เทศบาลตําบลบานแปน 
 
 
 

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

 6.3  การพาณิชยกรรมและกลุมอาชีพ 
     การพาณิชยกรรมสวนใหญ   จะมีรานคาและบริการตางๆ  เปนธุรกิจขนาดเล็กเจาของ           
คนเดียว มักอยูในยานชุมชนบริเวณตลาดในเขตเทศบาลจะมีรานคาท้ังสิ้นรวม 270  ราน  มีการรวมตัวของกลุม
อาชีพตาง ๆ ในเขตเทศบาล อาทิเชน กลุมเกษตรปลอดสารพิษ  กลุมหมวกใบลาน  กลุมหมวกใบตาล กลุมพัด
ใบลาน  

 6.4  แรงงาน 
       ขอมูลแรงงานตางดาวในเขตเทศบาล  สวนใหญเปนชาวพมา  จํานวน  480  คน  มีนายจาง  
จํานวน  33  ราย  

 6.5  รายไดประชากร  
 

หมูบาน 
รายไดประชากร วางงาน 

(คน/ป) ครัวเรือน/ป (คนวัยทํางาน) 
บานหนองเตา 104,614.37 271,829.32 2 
บานบูชา 123,604.11 336,714.66 0 
บานแปน 117,839.20 276,440.38 7 
บานเสง 170,649.37 476,021.93 1 
บานมวง 120,857.19 308,798.01 2 
บานบอโจง 80,161.84 225,640.74 1 
บานขวาง 92,242.91 275,556.17 3 
บานหนองหนาม 82,054.86 237,047.37 0 
บานรั้ว-ทุง 83,490.07 248,833.14 2 
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7.  ศาสนา  ประเพณี วัฒนธรรม 
 7.1  การนับถือศาสนา 
 ประชาชนสวนใหญนับถือ  ศาสนาพุทธ  มีบางสวนนับถือ  ศาสนาคริสต  ในเขตเทศบาลมี
สถานท่ีประกอบศาสนาดังนี้  คือ  มีวัด จํานวน  9  แหง  และมีโบสถคริสตจักร  จํานวน  1  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  จะมีประชาชนเขารวมเปนจํานวน
มาก  และมีการจัดงานประเพณีข้ึนเปนประจําทุกๆ ป  เพ่ือเปนการอนุรักษขนบธรรมเนียมประเพณีดั้งเดิมใหสืบ
ตอไป อาทิเชน ทําบุญขาวใหมโบสถคริสต งานประเพณียี่เปง งานประเพณีสงกรานต งานวันเขาพรรษา   งานเทศกาล
ลําไย  งานรุกขมูลกรรมฯลฯ 

 7.3  ภูมิปญญาทองถ่ิน  ภาษาถ่ิน 
 พ้ืนท่ีเขตเทศบาลตําบลบานแปน  เปนชุมชนลุมแมน้ําทาเปนแหลงผลิตเครื่องจักรสานและมี
การคาขายทางน้ํา  ประชากรมีวิถีชีวิตแบบเกษตรกรรม  มีการทําสวน ทําไร ทํานา  ในพ้ืนท่ีทําการเกษตรมีการ
ปลูกตนตาล  ตนไผ  ตนเพกา กันทุกหมูบาน  ซ่ึงหมูบานท่ีมีการปลูกตนตาลมากท่ีสุด  คือ  บานรั้ว-ทุง  จึงกอ
เกิดปราชญผูรู  ในการนําเอาใบ  ลําตน  ของตนไมมาผลิตเปนเครื่องจักรสาน  เชน  หมวก  พัดใบตาล  เปน
สินคาข้ึนชื่อของทองถ่ิน  จึงทําใหชุมชน บานแปน - หนองหนาม  มีความโดดเดนในเรื่องหัตถกรรมพ้ืนบาน 
กอปรกับทองถ่ินไดมีการนําเอาผลิตผลจากตนตาล ตนไผ  มาใชในการประกอบพิธีกรรม  ประเพณี  ตลอดท้ัง
ความเชื่อตางๆ ในชีวิตประจําวัน  จึงทําใหเกิดการเปนจารีตท่ีถือปฏิบัติสืบตอกันมา 

 7.4  สินคาพ้ืนเมืองและของท่ีระลึก 
 เนื่องจากพ้ืนท่ีเขตเทศบาลตําบลบานแปน  มีการปลูกตนตาลมากท่ีสุดราษฎรในพ้ืนท่ีจึง  
นําเอาใบ  ลําตน  ของตนไมมาผลิตเปนเครื่องจักรสานเพ่ือผลิตเปนของท่ีละลึก  อาทิเชน   
 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 ตั้งอยู
เลขท่ี 126  หมูท่ี  8  ตําบลบานแปน  อําเภอเมืองลําพูน  จังหวัดลําพูน  หมายเลขโทรศัพท  08-1765-
3559 
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8.  ทรัพยากรธรรมชาต ิ
 8.1  น้ํา 
 ตําบลบานแปน มีสภาพภูมิประเทศโดยท่ัวไปเปนท่ีราบและราบลุมแมน้ํา คือ ลําน้ําแมกวง และ
ลําน้ําแมทา  โดยแมน้ําสายดังกลาวไหลผานบานหนองเตา หมูท่ี  3  ตําบลบานแปน  ซ่ึงราษฎรบานหนองเตา
และหมูบานใกลเคียงใชในการเกษตรและอุปโภคบริโภค และพ้ืนท่ีในเขตเทศบาลตําบลบานแปนเปนท่ีราบลุม  
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 
 

 8.2  ทรัพยากรธรรมชาติท่ีสําคัญขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 ในพ้ืนท่ีมีแหลงทรัพยากรธรรมชาติ คือ ตนตาล  ใบลาน และไมไผ ซ่ึงเปนทรัพยากรธรรมชาติท่ี
สามารถแปรรูปเพ่ือนําไปใชประโยชนทางอุตสาหกรรมตาง ๆ  โดยในปจจุบันผลิตภัณฑดังกลาวไดเปนสินคาท่ี
สรางรายไดใหแกประชาชนในเขตเทศบาลตําบลบานแปน 
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1. ความสัมพันธระหวางแผนพัฒนาระดับมหภาค 
    1.1  แผนยุทธศาสตรชาติ  20  ป (พ.ศ. 2561 - 2580) 
         แผนยุทธศาสตรชาติ  20 ป  มียุทธศาสตรท้ังสิ้น  6  ดาน  มีความสัมพันธและสอดคลองกับ
ยุทธศาสตรของเทศบาลตําบลบานแปน  ดังนี้ 
  

ยุทธศาสตรเทศบาล 
มีความสอดคลองกับ 

แผนยุทธศาสตรชาติ  20 ป 
ยุทธศาสตรท่ี 1  การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน     
                    และการจัดการดานสิ่งแวดลอม 

ยุทธศาสตรท่ี 2  ดานการสรางความสามารถ 
                     ในการแขงขัน 
ยุทธศาสตรท่ี 5  ดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพ 
                     ชีวิตท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 
 

ยุทธศาสตรท่ี 2  การพัฒนาดานเศรษฐกิจ ยุทธศาสตรท่ี 2  ดานการสรางความสามารถ 
                     ในการแขงขัน 
ยุทธศาสตรท่ี 5  ดานการสรางการเติบโตบนคุภาพ 
                     ชีวิตท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 
 

ยุทธศาสตรท่ี 3  การพัฒนาดานสังคม ยุทธศาสตรท่ี 3  ดานการพัฒนาและเสริมสราง 
                     ศักยภาพทรัพยากรมนุษย 
ยุทธศาสตรท่ี 4  ดานการสรางโอกาสและความ 
                     เสมอภาคทางสังคม 
ยุทธศาสตรท่ี 5  ดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพ 
                     ชีวิตท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 
 

ยุทธศาสตรท่ี 4  การพัฒนาดานองคกร ยุทธศาสตรท่ี 6  ดานการปรับสมดุลและพัฒนา 
                     ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
 

 

  
 
 
 
 
 

สวนที่ 2 
ยุทธศาสตรองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
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1.2  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  
       ในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ตองมีความสอดคลองกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  แตเนื่องจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12     
(พ.ศ.2560-2564) ไดสิ้นสุดลงและการจัดทําแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 13            
(พ.ศ.2566-2570) อยูระหวางการดําเนินการและยังไมประกาศใช แตไดมีการกําหนดทิศทางของแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 13  เอาไวแลว  จํานวน  4  ดาน  13  ยุทธศาสตร    
  ดังนั้น เพ่ือใหการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) ของเทศบาลตําบลบานแปน       
มีความสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 13 เทศบาลตําบลบานแปนจึงไดนํา
ทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติดังกลาว  มาประกอบการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน            
ซ่ึงเปรียบเทียบความสัมพันธและความสอดคลอง ดังนี้ 
 

ยุทธศาสตรเทศบาล 
มีความสอดคลองกับ 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ   
ยุทธศาสตรท่ี 1  การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน    
และการจัดการดานสิ่งแวดลอม 

ดานท่ี 1 เศรษฐกิจมูลคาสูงท่ีเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม 
ยุทธศาสตรท่ี 2  การทองเท่ียวเนนคุณคาและความ 
                     ยั่งยืน 
ยุทธศาสตรท่ี 5 ประตูการคาการลงทุนและโลจิสติกส 
                     ของภูมิภาค 
ดานท่ี 2  สังคมแหงโอกาสและความเสมอภาค 
ยุทธศาสตรท่ี 8  พ้ืนท่ีและเมืองมีความเจริญ ทันสมัย 
                     และนาอยู 
 

ยุทธศาสตรท่ี 2  การพัฒนาดานเศรษฐกิจ ดานท่ี 1 เศรษฐกิจมูลคาสูงท่ีเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม 
ยุทธศาสตรท่ี 1  เกษตรและเกษตรแปรรูปมูลคาสูง 
 

ยุทธศาสตรท่ี 3  การพัฒนาดานสังคม ดานท่ี 1 เศรษฐกิจมูลคาสูงท่ีเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม 
ยุทธศาสตรท่ี 4  การแพทยและสุขภาพครบวงจร 

ดานท่ี 2  สังคมแหงโอกาสและความเสมอภาค 
ยุทธศาสตรท่ี 9  ความยากจนขามรุนลดลงและไดรับ 
                     ความคุมครองทางสังคมเพียงพอ 

ดานท่ี 4  ปจจัยสนับสนุนการพลิกโฉมประเทศ 
ยุทธศาสตรท่ี 12  กําลังคนมีสมรรถนะสูง ตอบโจทย 
                       การพัฒนาแหงอนาคต 
 

ยุทธศาสตรท่ี 4  การพัฒนาดานองคกร ดานท่ี 4  ปจจัยสนับสนุนการพลิกโฉมประเทศ 
ยุทธศาสตรท่ี 13  ภาครัฐมีสมรรถนะสูง 
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 1.3  แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุมจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 
        แผนพัฒนาจังหวัดลําพูน (พ.ศ.2561 - 2565) กําหนดประเด็นการพัฒนาท้ังสิ้น  จํานวน 5 ประเด็น 
โดยมีความสัมพันธและสอดคลองกับยุทธศาสตรของเทศบาลตําบลบานแปน  ดังนี ้
 

ยุทธศาสตรเทศบาล 
มีความสอดคลองกับ 

แผนพัฒนาภาค/กลุมจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด   
ยุทธศาสตรท่ี 1  การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน      
                    และการจัดการดานสิ่งแวดลอม 

ประเด็นการพัฒนาท่ี 1  เมืองท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
ประเด็นการพัฒนาท่ี 4  เมืองจุดหมายปลายทาง     
                              แหงการทองเท่ียวเชิง 
                              ประสบการณทางวัฒนธรรม 
ประเด็นการพัฒนาท่ี 5   การพัฒนาสูเมืองแหงคุณภาพ 
                                ชีวิต 
 

ยุทธศาสตรท่ี 2  การพัฒนาดานเศรษฐกิจ ประเด็นการพัฒนาท่ี 3  เมืองเกษตรสีเขียว 

ยุทธศาสตรท่ี 3  การพัฒนาดานสังคม ประเด็นการพัฒนาท่ี 1  เมืองท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
ประเด็นการพัฒนาท่ี 2  เมืองหัตถ นวัตกรรมสรางสรรค 
ประเด็นการพัฒนาท่ี 5   การพัฒนาสูเมืองแหงคุณภาพ 
                                ชีวิต            
                      

ยุทธศาสตรท่ี 4  การพัฒนาดานองคกร ประเด็นการพัฒนาท่ี 4  เมืองจุดหมายปลายทาง     
                              แหงการทองเท่ียวเชิง 
                              ประสบการณทางวัฒนธรรม 
 

ยุทธศาสตรท่ี 5  การอุดหนุนหนวยงานอ่ืน ประเด็นการพัฒนาท่ี 4  เมืองจุดหมายปลายทาง     
                              แหงการทองเท่ียวเชิง 
                              ประสบการณทางวัฒนธรรม 
ประเด็นการพัฒนาท่ี 5   การพัฒนาสูเมืองแหงคุณภาพ 
                                ชีวิต                   
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 1.4  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด 
       ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด  มีจํานวน  4  ยุทธศาสตร   
โดยมีความสัมพันธและสอดคลองกับยุทธศาสตรของเทศบาลตําบลบานแปน  ดังนี ้
 

ยุทธศาสตรเทศบาล 
มีความสอดคลองกับ 

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด   

ยุทธศาสตรท่ี 1  การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน      
                    และการจัดการดานสิ่งแวดลอม 

ยุทธศาสตรท่ี 2  เมืองแหงนวัตกรรมการเกษตร   
                     อุตสาหกรรมและเศรษฐกิจสรางสรรค 
ยุทธศาสตรท่ี 3  เมืองแหงคุณภาพชีวิต สุขภาวะ และ   
                     สิ่งแวดลอมท่ีดี 
 

ยุทธศาสตรท่ี 2  การพัฒนาดานเศรษฐกิจ ยุทธศาสตรท่ี 2  เมืองแหงนวัตกรรมการเกษตร   
                     อุตสาหกรรมและเศรษฐกิจสรางสรรค 
 

ยุทธศาสตรท่ี 3  การพัฒนาดานสังคม ยุทธศาสตรท่ี 2  เมืองแหงนวัตกรรมการเกษตร   
                     อุตสาหกรรมและเศรษฐกิจสรางสรรค 
ยุทธศาสตรท่ี 3  เมืองแหงคุณภาพชีวิต สุขภาวะ และ   
                     สิ่งแวดลอมท่ีดี 
ยุทธศาสตรท่ี 4  เมืองแหงภูมิปญญาและการเรียนรู 
                     ตลอดชีวิต 
 

ยุทธศาสตรท่ี 4  การพัฒนาดานองคกร ยุทธศาสตรท่ี 3  เมืองแหงคุณภาพชีวิต สุขภาวะ และ   
                     สิ่งแวดลอมท่ีดี 
 

ยุทธศาสตรท่ี 5  การอุดหนุนหนวยงานอ่ืน ยุทธศาสตรท่ี 3  เมืองแหงคุณภาพชีวิต สุขภาวะ และ   
                     สิ่งแวดลอมท่ีดี 
ยุทธศาสตรท่ี 4  เมืองแหงภูมิปญญาและการเรียนรู 
                     ตลอดชีวิต 
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2. ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
   2.1 วิสัยทัศน  (Vision) 

 วิสัยทัศนของเทศบาลตําบลบานแปน  ไดจัดทําข้ึนโดยคณะผูบริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน 
และประชาชนท่ีอยูในเขตเทศบาล รวมแสดงความคิดเห็น และพิจารณาจุดแข็ง  จุดออน  โอกาส  และขอจํากัด
ของเทศบาล  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 วัดคุณภาพงานจากการท่ีคณะกรรมการตรวจรับงานจางตรวจ

รับงานโดยจะตองไดคุณภาพงานท่ีดี ไมมีปญหาและขอทวงติง 

 2. กรณีโครงการดานอ่ืนๆ วัดจากการบรรลุวัตถุประสงคท่ีกําหนดไวในโครงการทุกประการ 
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 2.5  คาเปาหมาย 

ยุทธศาสตร เปาหมาย 
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน และ
การจัดการสิ่งแวดลอม 

-สรางและบูรณะสาธารณูปการและไฟฟา 
-พัฒนาแหลงน้ําเพ่ือการอุปโภคและบริโภค 
-ปรับปรุงภู มิ ทัศนบริ เวณ พ้ืน 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.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคม 

                 -  สรางสวนสุขภาพ  และสถานท่ีออกกําลังกายในพ้ืนท่ีของสํานักงานเทศบาล 
                 -  สนับสนุนงบประมาณในการกอสรางลานกีฬาในแตละชุมชน 
                 -  เสริมสรางวินยัจราจรและสนบัสนุนงบประมาณในการจัดทําปายจราจร 
  -  สนับสนุนและสงเสริมดานงบประมาณและวิชาการในการจัดงานเก่ียวกับการสืบสาน 
                        ขนบธรรมเนียม  ประเพณี และวัฒนธรรมทองถ่ิน 
                 -  สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศูนยพัฒนาเด็กเล็กกอนวัยเรียน 
                 -  สนับสนุนวัสดุอุปกรณการเรียน  การสอน  และวัสดุอุปกรณสนามเด็กเลน 
                 -  สงเสริมการออกกําลังกายเพ่ือสุขภาพ  
                 -  อบรมใหความรู  และใหบริการเก่ียวกับการสาธารณสุขข้ันพ้ืนฐานตลอดจนจัดซ้ือเวชภัณฑ 
                        ยาสามัญประจําบาน  เพ่ือแจกจายแกประชาชนในเขตเทศบาล 
                 -  อบรมอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน(อปพร.) 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  ไดกําหนดจุดยืนทางยุทธศาสตรในการพัฒนาท่ีครอบคลุมกิจกรรมตางๆ 

ท่ีเก่ียวของกับยุทธศาสตรการพัฒนา จํานวน 5 ยุทธศาสตร และ 9 กลยุทธ ดังนี้ 
 1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน และการจัดการส่ิงแวดลอม 

 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 

- วิสัยทัศนองคการบริหารสวนจังหวัดลําพูนและขององคกรปกครองสวนทองถิ่น              
   ในเขตจังหวัดลําพูน 
 

วิสัยทัศน 
 

“ สืบศิลปแหงลานนา พัฒนา บนฐานพอเพียง ” 

นิยาม 
การพัฒนาคนท่ีมีความหลากหลายบนฐานของการพัฒนาท่ีพอพียงอยางยั่งยืน 

 

พันธกิจ 

1. Lamphun a pride of a lanna : สืบสานและตอยอดอัตลักษณ ภู มิปญญาและวัฒนธรรม                    
ท่ีหลากหลายอยางสรางสรรค เพ่ือพัฒนาสรางเครือขายการทองเท่ียววิถีใหมอยางยั่งยืน 

2. Lamphun a craftmanship : พัฒนาเกษตรกรรมและหัตถกรรมสูนวัตกรรมชั้นนําของประเทศ     
และนานาชาติ 

3. Lamphun a wellbeing city : ยกระดับคุณภาพชีวิต สังคมและสิ่งแวดลอมท่ีดีในทุกภาคสวน      
อยางม่ันคง และม่ังค่ังบนฐานพอเพียงอยางยั่งยืน 

4. Lamphun a sustainable learning city : เสริมสรางสังคม ชุมชนและทุกภาคสวนเพ่ือมุงเนน        
และสนับสนุนการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิตท่ีเชื่อมโยงระดับทองถ่ินและนานาชาติ 
 

ประเด็นยุทธศาสตร 
1. เมืองแหงวัฒนธรรมความหลากหลายและการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมในวิถีใหม 
2. เมืองแหงนวัตกรรมการเกษตร อุตสาหกรรมและเศรษฐกิจสรางสรรค 
3. เมืองแหงคุณภาพชีวิต สุขภาวะ และสิ่งแวดลอมท่ีดี 
4. เมืองแหงภูมิปญญาและการเรียนรูตลอดชีวิต 
 

เปาหมายการพัฒนา 
1. เพ่ืออนุรักษและฟนฟูภูมิปญญา ความหลากหลายทางวัฒนธรรมและวิถีชีวิตความเปนอยูบนพ้ืนฐาน

ของการอยูรวมกันอยางสงบ สันติและสมานฉันท ท่ีนําไปสูการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมในวิถีใหม 
2. เพ่ือพัฒนาความเจริญเติบโตทางดานเศรษฐกิจ ท่ีกอใหเกิดความสมดุลท้ังภาคการเกษตรและ

อุตสาหกรรม ในการสรางสรรค นวัตกรรม บนพ้ืนฐานของภูมิปญญาทองถ่ินท่ีสอดคลองกับวิถีชีวิตและ         
ความตองการของประชาชนชาวลําพูน 

3. เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต สุขภาวะท่ีดี มีสภาวะแวดลอมและสิ่งแวดลอมท่ีเหมาะสมนาอยูของ
ประชาชนชาวลําพูนใหครอบคลุมทุกภาคสวน  

4. เพ่ือเสริมสรางการเรียนรูของประชาชนชาวลําพูนใหเปนสังคมแหงการเรียนรูตลอดชีวิตอยางยั่งยืน 
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ประกอบดวย 4 ยุทธศาสตร ดังนี้ 

ยุทธศาสตรท่ี  1  :  เมืองแหงวัฒนธรรมความหลากหลายและการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมในวิถีใหม 

วัตถุประสงค 

เพ่ือฟ น ฟู  พัฒนา ส งเสริมและเชื่ อมโยงแหล งทองเท่ียวทางธรรมชาติ  ทางวัฒนธรรม 

และแหลงทองเท่ียวใหม ๆ บนฐานของความหลากหลายทางวัฒนธรรมในแตละทองถ่ิน สรางโอกาสเพ่ิมรายได

ใหแกชุมชนและทองถ่ิน 

เปาประสงค 
1. สงเสริมการมีสวนรวมของชุมชนในการฟนฟู พัฒนาและบริหารจัดการแหลงทองเท่ียว 

ทางธรรมชาติและทางวัฒนธรรม 
2. พัฒนาและยกระดับการสงเสริมการทองเท่ียวตามแนววิถีใหม 
3. รายไดจากการทองเท่ียวเพ่ิมข้ึน 

ตัวช้ีวัดเปาประสงคและคาเปาหมาย 

กลยุทธ 
1. สงเสริมและพัฒนาขีดความสามารถทางการทองเท่ียว 

2. สงเสริมเศรษฐกิจการทองเท่ียวใหเติบโต          

แนวทางการพัฒนา 

1. สงเสริมพัฒนาการทองเท่ียวของจังหวัดลําพูน โดยมุงเนนการทองเท่ียวทางธรรมชาติ  
และทางวัฒนธรรม รวมถึงสนับสนนุกิจกรรมการทองเท่ียว  

2. สงเสริมพัฒนาศักยภาพดานการทองเท่ียว โดยใหชุมชนนําเทคโนโลยี และนวัตกรรมมาใชใน

การบริหารจัดการ 

3. สงเสริมการประชาสัมพันธการทองเท่ียวเชิงรุก 

 

 

 

 

ตัวช้ีวัด 
คาเปาหมาย 

2566 2567 2568 2569 2570 

จํานวนแหลงทองเท่ียวในชุมชนท่ีไดรับการพัฒนาฟนฟู 2 3 4 5 6 

จํานวนการจัดกิจกรรมสงเสริมการทองเท่ียวเพ่ิมข้ึน       2 4 6 8 10 

รอยละของรายไดในชุมชนท่ีไดจากการทองเท่ียว 1 2 3 4 5 
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ประเด็นยุทธศาสตรท่ี  2 : เมืองแหงนวัตกรรมการเกษตร อุตสาหกรรมและเศรษฐกิจสรางสรรค 

วัตถุประสงค 
เพ่ือพัฒนาความเจริญเติบโตทางดานเศรษฐกิจอยางยั่งยืนบนฐานของความพอเพียง ท้ังในภาค 

การเกษตร ภาคอุตสาหกรรม และภาคหัตถกรรมอยางสรางสรรค 
เปาประสงค 

1. พัฒนาและปรับปรุงแหลงน้ํา ขุดลอก คูคลอง และจัดสรางแหลงน้ําเพ่ือการสาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการ 

2. สงเสริมภาคการผลิต การเกษตร อุตสาหกรรม หัตถกรรม และเพ่ิมทักษะผูประกอบการธุรกิจ 

ตัวช้ีวัดเปาประสงคและคาเปาหมาย 

ตัวช้ีวัด 
คาเปาหมาย 

2566 2567 2568 2569 2570 

รอยละของครัวเรือนและพ้ืนท่ีการเกษตรมีน้ําใชอยาง
ท่ัวถึงและเพียงพอ 

5  10  15  20  25  

รอยละของรายไดในชุมชนจากภาคการเกษตร 
อุสาหกรรม และหัตถกรรมเพ่ิมข้ึน 

1 2 3 4 5 

กลยุทธ 1 
ปรับปรุงและพัฒนาแหลงน้ําเพ่ือการเกษตรและการอุปโภคบริโภค 

แนวทางการพัฒนา 
1. กอสราง ซอมแซม อางเก็บน้ํา ฝายทดน้ํา สระเก็บน้ํา  
2. ขุดลอกคูคลองท่ีตื้นเขิน การทําระบบธนาคารน้ําใตดิน  
3. ขุดเจาะบอบาดาล รวมท้ังการจัดระบบบริหารจัดการน้ําแบบครบวงจร 

กลยุทธ 2 
สงเสริมและสรางความเขมแข็งใหกับภาคเกษตร หัตถกรรม อุตสาหกรรม เพ่ือเพ่ิมรายไดสราง

มูลคาทางเศรษฐกิจอยางยั่งยืน 
แนวทางการพัฒนา 

1. สงเสริมการพัฒนาเกษตรปลอดภัย เกษตรแปรรูป และเกษตรมูลคาเพ่ิม ตามแนวพระราชดําริ 
เนนการลดตนทุน เพ่ิมคุณภาพและมูลคาผลผลิตอยางครบวงจร 

2. สงเสริมกลุมวิสาหกิจการเกษตรแปรรูปใหมีคุณภาพมาตรฐาน 
3. สงเสริมการเลี้ยงไกพันธุพ้ืนเมืองและสัตวเศรษฐกิจอินทรียพ้ืนบาน 
4. สงเสริมการจัดหาตลาดผลผลิตทางการเกษตร รวมท้ังเชื่อมโยงการแลกเปลี่ยนจําหนายผลผลิต

กับองคกรปกครองสวนทองถ่ินระหวางจังหวัด ภายใตหลักการ "ตลาดนําการผลิต" 
5. สนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑชุมชน ใหมีคุณภาพมาตรฐานการผลิตรวมท้ัง สงเสริมใหไดรับ

การรองรับมาตรฐานสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตร (GI) เพ่ือสรางโอกาสทางการตลาดท้ังในและตางประเทศ 
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6. สนับสนุนการออกแบบผลิตภัณฑ ใหมีคุณภาพและมาตรฐาน 
7. สงเสริมการประชาสัมพันธ การพัฒนาระบบตลาด และการจําหนายผลิตภัณฑชุมชน (OTOP) 

ผานทุกชองทาง รวมท้ัง การจัดงานแสดงสินคาชุมชนให 
8. สงเสริมการนําเอาเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใชเพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการยกระดับคุณภาพและ

ปริมาณผลผลิตการเกษตรใหมีขีดความสามารถแขงขันทางการตลาดได 
 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3 : เมืองแหงคุณภาพชีวิต สุขภาวะ และส่ิงแวดลอมท่ีด ี

วัตถุประสงค 
เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนชาวลําพูนในทุกภาคสวนใหมีชีวิต สุขภาวะ อนามัยท่ีดี          

มีความสุข และสภาพสิ่งแวดลอมท่ีเหมาะสมตามบริบทของแตละชุมชน 
เปาประสงค 
 1. พัฒนาระบบโครงสรางพ้ืนฐาน ระบบสาธารณูปโภคและระบบสาธารณูปการใหไดมาตรฐาน 
และเพียงพอตอความตองการของประชาชนภายใตการบูรณาการรวมกันทุกภาคสวน 

2. เพ่ือสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชน ผูสูงอายุ ผูพิการและผูดอยโอกาสอยาง
ท่ัวถึง 

3. เพ่ือสงเสริมใหประชาชนในพ้ืนท่ีมีสุขภาพดี 
4. พัฒนาการกีฬาของเด็ก/เยาวชน/ประชาชน พรอมท้ังจัดหาสถานท่ี/บํารุงรักษา ซอมแซม          

ใหพรอมรองรับการแขงขันกีฬา 
5. ประชาชนมีสวนรวมในการการดูแลรักษา ฟนฟู และอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอมแบบยั่งยืน 

ตัวช้ีวัดเปาประสงคและคาเปาหมาย 

ตัวช้ีวัด 
คาเปาหมาย 

2566 2567 2568 2569 2570 

รอยละของเสนทางคมนาคมท่ีไดรับการกอสรางและ
ปรับปรุงใหไดมาตรฐาน 

10 15 20 25 30 

รอยละของเด็กและเยาวชน ผูสูงอายุ ผูดอยโอกาส     
ผูพิการท่ีไดรับสวัสดิการสังคมชวยเหลือเพ่ิมข้ึน 

10 15 20 25 30 

รอยละของประชาชนในพ้ืนท่ีมีสุขภาพดี 10 15 20 25 30 

รอยละของโครงการ/กิจกรรมท่ีดําเนินการดานกีฬา 10 15 20 25 30 

รอยละของประชาชนมีสวนรวมในการอนุรักษ  ฟนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  

10 15 20 25 30 
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กลยุทธ 1 

ปรับปรุงโครงสรางพ้ืนฐานและการจัดระบบบริการสาธารณะใหไดมาตรฐาน เพ่ือยกระดับคุณภาพ
ชีวิตของประชาชนในจังหวัดลําพูน  

แนวทางการพัฒนา 
1. สนับสนุนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ในการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐานและการจัดระบบ

บริการสาธารณะใหไดมาตรฐานครบวงจรและตอบสนองประโยชนสขุของประชาชน 
2. กอสรางและปรับปรุง บํารุงรักษาเสนทางคมนาคม สะพาน เข่ือน ระบบระบายน้ํา 

กลยุทธ 2 
สงเสริมและสรางความเขมแข็งของชุมชนและการพัฒนาศักยภาพของประชาชนทุกกลุมวัย 

แนวทางการพัฒนา   
1. สงเสริมพัฒนาศักยภาพของกลุมสตรี กลุมเยาวชน และกลุมพลังมวลชนตางๆ ใหเปนบุคลากร     

ท่ีมีคุณภาพ และมีองคความรูในดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
2. สรางเครือขายความรวมมือของทองถ่ิน ทองท่ี ชุมชน และสถานศึกษา ในการปองกันและแกไข

ปญหายาเสพติด  
3. สงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาของกลุมสตรี อาสาสมัครประจําหมูบาน (อสม.) 

ผูสูงอายุ เด็กและเยาวชน ผูดอยโอกาส ผูพิการ และกลุมพลังมวลชนตาง ๆ ใหมีศักยภาพความเขมแข็ง            
และคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน 

กลยุทธ 3 
สงเสริมสนับสนุนการพัฒนาดานสุขภาพ เพ่ือปองกันและดูแลรักษาสุขภาพของประชาชน             

ในระดับพ้ืนฐานใหมีคุณภาพชีวิตท่ีดี  

แนวทางการพัฒนา 
1. สงเสริมคุณภาพการใหบริการดานสาธารณสุขข้ันพ้ืนฐานแกประชาชนอยางท่ัวถึง รวมถึง         

การพัฒนาศักยภาพการทํางานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน (อสม.) ในดานวิชาการและองคความรู  
2. สนับสนุนการจัดต้ังศูนยสุขภาวะชุมชนระดับอําเภอ เพ่ือเปนแหลงเรียนรูการใหบริการ           

ดานสาธารณสุขและดานวิชาการ ตามภารกิจของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน (อสม.) 

กลยุทธ 4 
ปรับปรุงสนามกีฬา สถานท่ีนันทนาการ และสงเสริมพัฒนาการกีฬาเพ่ือสุขภาพ มุงสูความเปนเลิศ 

แนวทางการพัฒนา 
1. ปรับปรุงสนามกีฬา อุปกรณการกีฬา และภูมิทัศนภายในสนามกีฬา ใหสมบูรณและได

มาตรฐานสําหรับการออกกําลังกายของประชาชนทุกเพศทุกวัย และสามารถรองรับการแขงขันกีฬาในระดับ
จังหวัดและระดับชาติ 

2. สงเสริม สนับสนุนการจัดการแขงขันกีฬานักเรียน กีฬาประชาชน ในระดับอําเภอและจังหวัด 
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กลยุทธ 5  

ปรับปรุง/กอสราง สถานท่ีพ้ืนท่ีสีเขียว ใหมีคุณภาพอากาศเปนไปตามคามาตรฐาน รองรับ         
การมีสุขภาวะ ภายใตสิ่งแวดลอมท่ีดี  

 
แนวทางการพัฒนา  

1. สงเสริมการอนุรักษ ฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ใหมีสภาพสมบูรณและพัฒนา
เมืองนาอยูบนพ้ืนฐานของการมีสวนรวมของทุกภาคสวน 

2. สนับสนุนการปองกันแกไขปญหาหมอกควันและไฟปาอยางมีสวนรวม 
3. สนับสนุนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยตางๆ อยางมีประสิทธิภาพ 
4. สงเสริม สนับสนุนการแกไขปญหาขยะ และการกําจัดผักตบชวา รวมกับองคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน และหนวยงานท่ีเก่ียวของ 
5. สนับสนุนการสรางสวนสาธารณะขนาดใหญ เพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว และเปนสถานท่ีพักผอน      

หยอนใจและเปนพ้ืนท่ีสันทนาการของประชาชน 
กลยุทธ 6 

สนับสนุนใหประชาชนมีสวนรวมในการบริหารพัฒนา และการเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางานของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน  

แนวทางการพัฒนา 
1. สงเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข รวมท้ัง

หลักการแหงสิทธิ เสรีภาพและหนาท่ีความรับผิดชอบของพลเมือง 
2. สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาและการบริหารงานของทองถ่ิน 
3. สนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินใหมีคุณภาพและมีศักยภาพใน

การพัฒนาและแกไขปญหา รวมท้ังผลักดันแผนงาน โครงการพัฒนาท่ีเกินศักยภาพขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน เพ่ือบรรจุไวในแผนยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดและกลุมจังหวัด 

4. พัฒนาบุคลากรใหมีความรูความสามารถและทักษะดานการบริหารงาน การวางแผนและการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล พรอมท้ังดูแล             
ดานสวัสดิการใหแกบุคลากร 

ยุทธศาสตรท่ี  4  :  เมืองแหงภูมิปญญาและการเรียนรูตลอดชีวิต 

วัตถุประสงค 
1. เพ่ือสงเสริมใหลําพูนเปนเมืองแหงภูมิปญญาทองถ่ิน 

2. เพ่ือสงเสริมและสนับสนุนใหประชาชนในจังหวัดลําพูนไดรับการเรียนรูตลอดชีวิตอยางเทาเทียม

และท่ัวถึง 

เปาประสงค 
1.สนับสนุนอนุรักษ สืบสาน เผยแพร วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปญญาทองถ่ินใหคงอยูและยั่งยืน 

2. ประชาชนในจังหวัดลําพูนเขาถึงการศึกษาทุกระดับไดอยางเทาเทียมและท่ัวถึง 
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ตัวช้ีวัดเปาประสงคและคาเปาหมาย 

ตัวช้ีวัด 
คาเปาหมาย 

2566 2567 2568 2569 2570 

จํานวนกิจกรรมการอนุรักษ สืบสาน เผยแพร 
วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปญญาทองถ่ิน 

10 15 20 25 30 

รอยละของนักเรียนท่ีสําเร็จการศึกษาภาคบังคับใน
จังหวัดลําพูน 

90 91 92 93 94 

จํานวนกิจกรรมท่ีสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิตของ
ประชาชนในจังหวัดลําพูน 

5 10 15 20 25 

 

กลยุทธ 1 
สงเสริมทํานุบํารุงศาสนา อนุรักษ สืบสาน และเผยแพรศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี 

และภูมิปญญาทองถ่ิน 

แนวทางการพัฒนา 
1. ทํานุบํารุงสงเสริมพระพุทธศาสนา ท้ังศาสนสถาน ศาสนวัตถุ และศาสนธรรม เพ่ือปลูกฝง

คุณธรรมจริยธรรมเปนหลักยึดเหนี่ยวทางจิตใจใหแกเด็ก เยาวชนและประชาชน 
2. อนุรักษ ฟนฟู และสืบสานศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี และภูมิปญญาทองถ่ินท่ีมี

เอกลักษณใหคงอยูคูเมืองและชุมชนสืบไป 

กลยุทธ 2 
สงเสริมและพัฒนายกระดับคุณภาพการศึกษาทุกระดับใหมีคุณภาพตามเกณฑมาตรฐานการศึกษา 

แนวทางการพัฒนา 
1. สงเสริม สนับสนุนการพัฒนาการศึกษาท้ังในระบบและนอกระบบ ใหมีคุณภาพเทาทันกับการ

เปลี่ยนแปลงของโลกและสามารถเชื่อมตอสูการสรางงาน สรางอาชีพ 
2. สนับสนุนการพัฒนาผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ใหมีทักษะทางวิชาการเทคโนโลยี

และการบริหารงานแบบมืออาชีพ 
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แผนพัฒนาจังหวัดลําพูน  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) ของ 
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.มูลค าการจํ าหน ายผลิ ตภัณ ฑ หั 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 : 
       พัฒนาลําพูนสูเมืองมรดกวัฒนธรรมลานนา 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 ภูมิปญญาทองถ่ินท่ีดีงามท่ีไดรับการสืบทอดจากบรรพบุรุษซ่ึงมีเอกลักษณ
เปนของตนเอง 
 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.  ในเขตเทศบาลไมมีสถานท่ีทองเท่ียว 
 3.  ผลิตภัณฑในพ้ืนท่ีอ่ืนมีหลากหลายมากกวา 
 4.  มีการแขงขันกันประกอบอาชีพ  ไมมีการรวมตัวจัดตั้งเปนกลุม 
 5. การบังคับใชกฎหมายยังไมจริงจัง เชน การรุกล้ําท่ีดินของรัฐ 
 6. การเกิดโรคระบาด โรคอุบัติใหม  อุบัติซํ้า 
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 3.2  การประเมินสถานการณสภาพแวดลอมภายนอกที่เกี่ยวของ 
  สถานการณการพัฒนาของเทศบาลตําบลบานแปน ไดทําการวิเคราะหศักยภาพเพ่ือประเมิน
สถานการณการพัฒนาในปจจุบัน และโอกาสการพัฒนาในอนาคตของเทศบาลตําบลบานแปน  โดยใชเทคนิค 
SWOT Analysis ไดแก การวิเคราะหจุดแข็ง  จุดออน  โอกาส  และขอจํากัด  ซ่ึงการวิเคราะหปญหาและความ
ตองการของประชาชนในเขตเทศบาลตําบลบานแปน   โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
  3.2.1 ปญหาดานโครงสรางพ้ืนฐาน    
 เนื่องจากเปนพ้ืนท่ีท่ีมีการขยายตัวของชุมชน มีการกอสรางท่ีอยูอาศัยเพ่ิมมากข้ึน ปญหา
จากรถบรรทุกดิน หิน ทรายวิ่งบนถนนในพ้ืนท่ี ทําใหสภาพถนนชํารุด เปนหลุมเปนบอ บางเสนทางเม่ือฝนตก
เกิดปญหาน้ําทวมขัง  ถนนลื่นทําใหเกิดอุบัติเหตุ 

  3.2.2  ปญหาดานเศรษฐกิจ 
 ประชากรสวนใหญประกอบอาชีพเกษตรกรรม และรับจางประสบปญหาเรื่องราคาพืชผล
ทางการเกษตรตกต่ํา ขาดการรวมกลุมประกอบอาชีพเสริม  ตลอดจนเรื่องของคาครองชีพท่ีสูงขัดกับรายได   

 3.2.3  ปญหาดานสังคม 
 ปจจุบันเกิดปญหาเรื่องของยาเสพติดของกลุมวัยรุน เนื่องจากครอบครัวท่ีแตกแยก หรือ
พอแมไมมีเวลาท่ีจะเอาใจใสและอบรม เนื่องมาจากการหาเลี้ยงชีพ ตลอดจนในเรื่องของผูดอยโอกาสในสังคม 
เด็กท่ีถูกทอดท้ิง ผูหญิงท่ีถูกทํารายรางกายและจิตใจ คนพิการท่ีถูกสังคมมองวาไรคา หรือแมกระท่ังผูสูงอาย ุ     
ท่ีถูกทอดท้ิงใหอยูอยางโดดเดี่ยว ท้ังหมดนี้ลวนแลวแตเปนปญหาท่ีกําลังเกิดข้ึน ถึงแมทางหนวยงานท่ีรับผิดชอบ
จะเขาชวยแกไขและยื่นมือไปชวยเพียงใดก็ยังไมเพียงพอกับปริมาณของปญหาท่ีเกิดข้ึนอยางทวีคูณ 

 3.2.4 ปญหาดานแหลงน้ํา    
          เรื่องของแหลงกักเก็บน้ํา/คูคลอง/หวย/หนอง/บึง ท่ีต้ืนเขินและมีวัชพืชขวางทางน้ํา  ในชวง
ฤดูฝนเกิดปญหาน้ําทวมเพราะพ้ืนท่ีบางสวนราบลุมตํ่า ในเรื่องของน้ําประปาไมเพียงพอกับความตองการของ
ประชาชนโดยเฉพาะชวงฤดูแลง 

 3.2.5 ปญหาดานการเมืองการบริหาร 
  ประชาชนยังไมเขาใจในบทบาทหนาท่ีของเทศบาลและคาดหวังใหการพัฒนามุงเนนและ
ใหความสําคัญแตเรื่องของโครงสรางพ้ืนฐาน ขาดความสนใจเรื่องของสถาบันครอบครัว เยาวชน ผูดอยโอกาส      
ในสังคม ตลอดจนเรื่องของการพัฒนาสิ่งแวดลอมท่ีเปนทรัพยากรธรรมชาติท่ีสําคัญในทองถ่ิน 

 3.2.6 ปญหาดานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
  ดานการศึกษา  เด็กยังขาดแคลนทุนทรัพยทางการศึกษา  และผูปกครองมีคานิยมสง
ลูกหลานเขาเรียนในโรงเรียนท่ีมีชื่อเสียง 
  ศาสนาและวัฒนธรรม ปจจุบันถูกมองขามและละเลยไปดวยคานิยมและวัตถุนิยมของ
ตางชาติ  ทําใหประเพณี วัฒนธรรมท่ีดีกําลังจะถูกลืม ตลอดจนเรื่องของภูมิปญญาชาวบาน วิถีชีวิต ปราชญ
ชาวบาน ก็กําลังจะสูญหายเพราะขาดความสนใจและมองขามความสําคัญไป 
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 3.2.7 ปญหาดานสาธารณสุข 
  ประชาชนยังขาดการดูแลเอาใจใสในสุขภาพอนามัยของตนเอง ขาดความรูในการ
โภชนาการและการปองกันตัวเองใหหางจากโรคติดตอตาง ๆ 

 3.2.8 ปญหาดานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
  การเติบโตของชุมชนเมืองท่ีเพ่ิมข้ึนอยางรวดเร็วโดยขาดความรูในการจัดการสิ่งแวดลอม
ทําใหเกิดปญหาดานสิ่งแวดลอมโดยเฉพาะเรื่องการกําจัดขยะมูลฝอย  

 

  

 



 
 
 
 

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาและแผนงาน 
 

ท่ี ยุทธศาสตร ดาน แผนงาน 
หนวยงานรับผิดชอบ

หลัก 
หนวยงาน
สนับสนุน 

1 
ยุทธศาสตรท่ี 1 :การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน
และสิ่งแวดลอม 

ดานบริการชุมชนและสังคม 

แผนงานเคหะและชุมชน 
กองชาง อบจ. 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

แผนงานการสาธารณสุข กองสาธารณสุขฯ สสจ./สสส. 

ดานบริหารงานท่ัวไป แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
งานปองกันฯ 
สํานักปลัด 

จังหวัด 
อําเภอ 

2 ยุทธศาสตรท่ี 2 : การพัฒนาดานเศรษฐกิจ ดานการเศรษฐกิจ แผนงานการเกษตร สํานักปลัดฯ พม. 

3 ยุทธศาสตรท่ี 3 : การพัฒนาสังคม 

ดานบริหารงานท่ัวไป 
แผนงานบริหารงานท่ัวไป กองยุทธศาสตรฯ  

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
งานปองกันฯ 
สํานักปลัด 

จังหวัด 
อําเภอ 

ดานบริการชุมชนและสังคม 

แผนงานการสาธารณสุข กองสาธารณสุขฯ สสจ./สสส. 
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/กองคลัง/ 

กองยุทธศาสตรฯ 
 

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  
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2.  บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น

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)  ยุทธศาสตรโครงสรางพื้นฐาน ฯ

     1.1  แผนงานเคหะและชุมชน 17 5,256,000 11 5,403,000 18 4,496,000 13 4,482,000 10 2,571,000 69 22,208,000

     1.2  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 2 60,000 2 60,000 2 60,000 2 60,000 2 60,000 10 300,000

     1.3  แผนงานการสาธารณสุข 6 2,165,000 6 2,165,000 6 2,165,000 6 2,165,000 6 2,165,000 30 10,825,000

รวม 25 7,481,000 19 7,628,000 26 6,721,000 21 6,707,000 18 4,796,000 109 33,333,000

2  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ

     2.1  แผนงานการเกษตร 3 60,000 3 60,000 3 60,000 3 60,000 3 60,000 15 300,000

     2.2  แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 5 120,000 5 120,000 5 120,000 5 120,000 5 120,000 25 600,000

รวม 8 180,000 8 180,000 8 180,000 8 180,000 8 180,000 40 900,000

3  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคม

     3.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป 7 220,000 7 220,000 7 220,000 7 220,000 7 220,000 35 1,100,000

     3.2  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 6 200,000 6 200,000 6 200,000 6 200,000 6 200,000 30 1,000,000

     3.3  แผนงานการสาธารณสุข 7 90,000 7 90,000 7 90,000 7 90,000 7 90,000 35 450,000

     3.4  แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 12 610,000 12 610,000 12 610,000 12 610,000 12 610,000 60 3,050,000

     3.5  แผนงานการศึกษา 19 3,033,444 19 3,044,444 19 3,044,444 19 3,050,444 19 3,050,444 95 15,223,220

     3.6  แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ 13 1,290,000 13 1,290,000 13 1,290,000 13 1,290,000 13 1,290,000 65 6,450,000

           นันทนาการ

รวม 64 5,443,444 64 5,454,444 64 5,454,444 64 5,460,444 64 5,460,444 320 27,273,220

40

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)

เทศบาลตําบลบานแปน   อําเภอเมืองลําพูน    จังหวัดลําพูน

ยุทธศาสตร

ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569 รวม 5 ปป 2570

แบบ ผ.01



จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ
โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

4  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานองคกร

     4.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป 15 690,000 15 690,000 15 690,000 15 690,000 15 690,000 75 3,450,000

รวม 15 690,000 15 690,000 15 690,000 15 690,000 15 690,000 75 3,450,000

5) ยุทธศาสตรการอุดหนุนหนวยงานอื่นๆ

     5.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป 2 33,000 2 33,000 2 33,000 2 33,000 2 33,000 10 165,000

     5.2  แผนงานเคหะและชุมชน 8 665,500 2 120,000 3 337,000 1 80,000 0 0 14 1,202,500

     5.3  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 2 25,000 2 25,000 2 25,000 2 25,000 2 25,000 10 125,000

     5.4  แผนงานการศึกษา 3 1,190,000 3 1,190,000 3 1,190,000 3 1,190,000 3 1,190,000 15 5,950,000

     5.5  แผนงานการสาธารณสุข 1 180,000 1 180,000 1 180,000 1 180,000 1 180,000 5 900,000

     5.6  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ 26 751,000 26 751,000 26 751,000 26 751,000 26 751,000 130 3,755,000

           นันทนาการ

     5.7  แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 1 20,000 1 20,000 1 20,000 1 20,000 1 20,000 5 100,000

รวม 43 2,864,500 37 2,319,000 38 2,536,000 36 2,279,000 35 2,199,000 189 12,197,500

รวมทั้งสิ้น 155 16,658,944 143 16,271,444 151 15,581,444 144 15,316,444 140 13,325,444 733 77,153,720

41

ป 2570 รวม 5 ป
ยุทธศาสตร

ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2566 - 2570) 

เทศบาลตําบลบานแปน  อ.เมืองลําพูน  จ.ลําพูน 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  5  ยุทธศาสตรเมืองแหงคุณภาพชีวิต (City of Quality Living)    

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตรท่ี 3 เมืองแหงคุณภาพชีวิต  สุขภาวะ และส่ิงแวดลอมท่ีดี 

 1.1  แผนงานเคหะและชุมชน 
 

 
ท่ี 

 
โครงการ/กจิกรรม 

 
วัตถุประสงค 

 

เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลท่ีคาดวาจะ

ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

 
 

1 

การกอสรางปรับปรุงถนน 
 

โครงการกอสรางถนนลูกรัง 
ซอย 3 บานบอโจง  หมูท่ี 1 
ต.หนองหนาม  อ.เมือง   
จ.ลําพูน 

 
 

-เพ่ือลดอุบัติเหตุท่ีเกิด
จากการใชถนน 
-เพ่ือบรรเทาความ
เดือดรอนของ
ประชาชนและผูใช
ถนนในการสญัจร 

  
 

- กอสรางถนนลูกรัง 
พรอมบดอัด 
รายละเอียดตามแบบ
แปลนของเทศบาล
ตําบลบานแปน 

 

 
 

100,000 
  
 

 
 

- 

 

 
- 

 
 

- 

 

 
- 

 
 

ถนนลูกรัง
บดอัด 
1 สาย

ทาง 

 
 

-การคมนาคมของ     
ประชาชนใน
พ้ืนท่ีมีความ
สะดวก และ
ปลอดภัยเพ่ิมข้ึน  

 

 
กองชาง 

 
 
 

2 โครงการกอสรางถนนลูกรัง 
ซอยวาสนา บานบอโจง  
หมูท่ี 1 ต.หนองหนาม  
อ.เมือง  จ.ลําพูน 

- เพ่ือลดอุบัติเหตุท่ี
เกิดจากการใชถนน 
-เพ่ือบรรเทาความ
เดือดรอนของ
ประชาชนและผูใช
ถนนในการสัญจร 
 

กอสรางถนนลูกรัง ซอย
วาสนา ขนาดกวาง 
3.00 ม.ยาว 140 ม. 
หนาเฉลี่ย 0.20 ม. 
หรือมีพ้ืนท่ีผิวจราจรไม
นอยกวา 420 ตร.ม. 
รายละเอียดตามแบบ
แปลนของเทศบาล
ตําบลบานแปน 

26,000 
 

- - - - ถนนลูกรัง
บดอัด 
1 สาย

ทาง 

-การคมนาคมของ     
ประชาชนใน
พ้ืนท่ีมีความ
สะดวก และ
ปลอดภัยเพ่ิมข้ึน  

 

กองชาง 
 
 
 

   
 

    
    

 

แบบ ผ. 02 

๔๒ 
 



 
ท่ี 

 
โครงการ/กจิกรรม 

 
วัตถุประสงค 

เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลท่ีคาดวาจะ

ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

3 โครงการกอสรางถนนลูกรัง 
บานหนองหนาม ซอย 3/1 
(ขางบานนางยุพิน  ปนทาวงค) 
หมูท่ี 3  ต.หนองหนาม   
อ.เมือง  จ.ลําพูน 
 

-เพ่ือลดอุบัติเหตุท่ีเกิด
จากการใชถนน 
-เพ่ือบรรเทาความ
เดือดรอนของ
ประชาชนและผูใช
ถนนในการสัญจร 

กอสรางถนนลูกรัง บาน
หนองหนาม ซอย 3/1 
โดยดินลูกรังถมแนน
ขนาดกวาง 4.00 ม.  
ยาว 112 ม. หนาเฉลี่ย 
1.00 ม. หรือมีพ้ืนท่ีไม
นอยกวา 448 ตร.ม.
รายละเอียดตามแบบ
แปลนของเทศบาลตาํบล
บานแปน 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

125,000 - - - - ถนนลูกรัง
บดอัด 
1 สาย

ทาง 

-การคมนาคมของ     
ประชาชนใน
พ้ืนท่ีมีความ
สะดวก และ
ปลอดภัยเพ่ิมข้ึน  

 

กองชาง 

4 โครงการกอสรางถนน คสล.
ซอยแสวงโตะหินออน  
(ขางบานนางทองใบ)  
บานหนองเตา  หมูท่ี ๓ 
ต.บานแปน  อ.เมืองลําพูน 
จ.ลําพูน 
 
 
 

-เพ่ือลดอุบัติเหตุท่ีเกิด
จากการใชถนน 
-เพ่ือบรรเทาความ
เดือดรอนของ
ประชาชนและผูใช
ถนนในการสัญจร 

กอสรางถนน คสล.ซอย
แสวงโตะหินออน  
(ขางบานนางทองใบ)  
ขนาดกวาง ๔.00 ม.  
ยาว ๗๕ ม. หนา 0.15 ม.  
หรือมีพ้ืนท่ีผิว คสล.ไม
นอยกวา ๓๐๐ ตร.ม.
รายละเอียดตามแบบ
แปลนของเทศบาลตาํบล
บานแปน 
 

๑๖๐,๐๐๐ - - - - ถนน
มาตรฐาน  
1 สายทาง 

-ปญหาความ
เดือดรอนของ
ประชาชน ในพ้ืนท่ี
ไดรับการแกไข
และ อุบัตเิหตุท่ี
เกิดจากการใช
เสนทางลดลง 

กองชาง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

๔๓ 
 



 
ท่ี 

 
โครงการ/กจิกรรม 

 
วัตถุประสงค 

เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลท่ีคาดวาจะ

ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

5 โครงการกอสรางถนน คสล. 
ลพ.ถ. ๑๕-๐๐๔ บาน 
หนองเตา-บานขวาง  หมูท่ี ๓ 
ต.บานแปน  อ.เมืองลําพูน 
จ.ลําพูน 
 
 
 

-เพ่ือลดอุบัติเหตุท่ีเกิด
จากการใชถนน 
-เพ่ือบรรเทาความ
เดือดรอนของ
ประชาชนและผูใช
ถนนในการสัญจร 

กอสรางถนน คสล.ลพ.ถ. 
๑๕-๐๐๔ บานหนองเตา-
บานขวาง ขนาดกวาง  
๔.00 ม. ยาว 320 ม. 
หนา 0.15 ม. หรือมี 
พ้ืนท่ีผิว คสล.ไมนอยกวา 
1,280 ตร.ม.รายละเอียด 
ตามแบบแปลนของ
เทศบาลตาํบลบานแปน 

- ๗๐๐,๐๐๐ - - - ถนน
มาตรฐาน  
1 สายทาง 

-ปญหาความ
เดือดรอนของ
ประชาชน ในพ้ืนท่ี
ไดรับการแกไข
และ อุบัตเิหตุท่ี
เกิดจากการใช
เสนทางลดลง 

กองชาง 

6 โครงการกอสรางถนน คสล.
ซอยบอเกษตร – ปากกอง  
บานมวง  หมูท่ี ๘ 
ต.บานแปน  อ.เมืองลําพูน 
จ.ลําพูน 
 
 
 

-เพ่ือลดอุบัติเหตุท่ีเกิด
จากการใชถนน 
-เพ่ือบรรเทาความ
เดือดรอนของ
ประชาชนและผูใช
ถนนในการสัญจร 

กอสรางถนน คสล.ซอย
บอเกษตร – ปากกอง  
บานมวง  ขนาดกวาง   
๓.00 ม. ยาว ๒๗๕ ม. 
หนา 0.15 ม. 
รายละเอียดตามแบบ
แปลนของเทศบาลตาํบล
บานแปน 

- ๗๐๐,000 - - - ถนน
มาตรฐาน  
1 สายทาง 

-ปญหาความ
เดือดรอนของ
ประชาชน ในพ้ืนท่ี
ไดรับการแกไข
และ อุบัตเิหตุท่ี
เกิดจากการใช
เสนทางลดลง 

กองชาง 

7 โครงการกอสรางถนน คสล. 
ถนนบานหนองหนาม        
ซอย 6 (ซอยวัดหวยสา)  
บานหนองหนาม  หมูท่ี 3  
ต.หนองหนาม  อ.เมือง   
จ.ลําพูน 

-เพ่ือลดอุบัติเหตุท่ีเกิด
จากการใชถนน 
-เพ่ือบรรเทาความ
เดือดรอนของ
ประชาชนและผูใช
ถนนในการสัญจร 

กอสรางถนน คสล. ถนน
บานหนองหนาม  ซอย 6 
(ซอยวัดหวยสา) ขนาด
กวาง 3.00 ม. ยาว  
400  ม. หนา 0.15 ม. 
หรือมีพ้ืนท่ีผิวจราจรไม
นอยกวา 1,200 ตร.ม.
รายละเอียดตามแบบ
แปลนของเทศบาลตาํบล
บานแปน 

- - 650,000 - - ถนน
มาตรฐาน  
1 สายทาง 

-ปญหาความ
เดือดรอนของ
ประชาชน ในพ้ืนท่ี
ไดรับการแกไข
และ อุบัตเิหตุท่ี
เกิดจากการใช
เสนทางลดลง 

กองชาง 

๔๔ 
 



 

 
ท่ี 

 
โครงการ/กจิกรรม 

 
วัตถุประสงค 

เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลท่ีคาดวาจะ

ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

8 โครงการปรับปรุงผิวจราจร
แบบเสรมิผิวลาดยางแอส
ฟลทติกคอนกรีต (Overlay) 
ถนนบานบอโจง  ซอย 2 ถึง 
หนาโรงเรียนวัดบอโจง   
หมูท่ี 1 ต.หนองหนาม   
อ.เมอืง  จ.ลําพูน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

-เพ่ือลดอุบัติเหตุท่ีเกิด
จากการใชถนน 
-เพ่ือบรรเทาความ
เดือดรอนของ
ประชาชนและผูใช
ถนนในการสัญจร 

ปรับปรุงผิวจราจรแบบ
เสรมิผิวลาดยางแอสฟลท
ติกคอนกรีต (Overlay) 
ถนนบานบอโจง  ซอย 2 
ถึง หนาโรงเรียนวัดบอโจง 
ดังน้ี 
ชวงท่ี 1  ขนาดกวาง 
3.00 ม. ยาว 148 ม. 
หนา 0.05 ม. 
ชวงท่ี 2  ขนาดกวาง 
3.50 ม.ยาว 82 ม. หนา 
0.05 ม. รายละเอียด
ตามแบบแปลนของ
เทศบาลตาํบลบานแปน 
 

- 
 
 

- 313,000 - - ถนน
มาตรฐาน   
1 สายทาง 

-ปญหาความ
เดือดรอนของ
ประชาชน ในพ้ืนท่ี
ไดรับการแกไข
และ อุบัตเิหตุท่ี
เกิดจากการใช
เสนทางลดลง 

กองชาง 

9 โครงการกอสรางถนน คสล.
ถนนเทศบาลตําบลบานแปน 
ซอย 28 (นายประสิทธ์ิ) 
บานบูชา  หมูท่ี 5 
ต.บานแปน  อ.เมืองลําพูน 
จ.ลําพูน 
 
 
 
 

-เพ่ือลดอุบัติเหตุท่ีเกิด
จากการใชถนน 
-เพ่ือบรรเทาความ
เดือดรอนของ
ประชาชนและผูใช
ถนนในการสัญจร 

กอสรางถนน คสล.ถนน
เทศบาลตาํบลบานแปน 
ซอย 28 (นายประสิทธ์ิ)
ขนาดกวาง  4.00 ม. 
ยาว 50 ม. หนา 0.15 ม.  
หรือมีพ้ืนท่ีผิวจราจร 
ไมนอยกวา 200 ตร.ม. 
รายละเอียดตามแบบ
แปลนของเทศบาลตาํบล
บานแปน 
 

- - 113,000 - - ถนน
มาตรฐาน  
1 สายทาง 

-ปญหาความ
เดือดรอนของ
ประชาชน ในพ้ืนท่ี
ไดรับการแกไข
และ อุบัตเิหตุท่ี
เกิดจากการใช
เสนทางลดลง 

กองชาง 

 
 
 

๔๕ 
 



 
ท่ี 

 
โครงการ/กจิกรรม 

 
วัตถุประสงค 

เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลท่ีคาดวาจะ

ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

10 โครงการปรับปรุงผิวจราจร
แบบเสรมิผิวลาดยางแอส
ฟลทติกคอนกรีต (Overlay) 
ถนนสายบานลอง  ซอย ๑/๑ 
บานหนองเตา  หมูท่ี ๓ 
ต.บานแปน  อ.เมือง   
จ.ลําพูน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

-เพ่ือลดอุบัติเหตุท่ีเกิด
จากการใชถนน 
-เพ่ือบรรเทาความ
เดือดรอนของ
ประชาชนและผูใช
ถนนในการสัญจร 

ปรับปรุงผิวจราจรแบบ
เสรมิผิวลาดยางแอสฟลท
ติกคอนกรีต (Overlay) 
ถนนสายบานลอง  ซอย 
๑/๑ บานหนองเตา 
ขนาดกวาง ๒.50 ม.ยาว 
๓๙ ม. หนา 0.05 ม. 
หรือมีพ้ืนท่ี 
แอสฟลทตกิคอนกรตี 
ไมนอยกวา ๙๗.๕๐ ตร.ม. 
รายละเอียดตามแบบ
แปลนของเทศบาลตาํบล
บานแปน 
 

- 
 
 

- ๕๕,000 - - ถนน
มาตรฐาน   
1 สายทาง 

-ปญหาความ
เดือดรอนของ
ประชาชน ในพ้ืนท่ี
ไดรับการแกไข
และ อุบัตเิหตุท่ี
เกิดจากการใช
เสนทางลดลง 

กองชาง 

11 โครงการกอสรางถนน คสล. 
สายทางบานขวาง  ซอย 7  
หมูท่ี 2 บานขวาง  
ต.หนองหนาม  อ.เมือง 
จ.ลําพูน 
 

-เพ่ือลดอุบัติเหตุท่ีเกิด
จากการใชถนน 
-เพ่ือบรรเทาความ
เดือดรอนของ
ประชาชนและผูใช
ถนนในการสัญจร 

กอสรางถนน คสล.  
สายทางบานขวาง   
ซอย 7  ขนาดกวาง 
2.50 ม. ยาว 16.00 ม. 
หนา 0.15 ม. หรือมี
พ้ืนท่ีผิว คสล. ไมนอยกวา 
40 ตร.ม รายละเอียด
ตามแบบแปลนของ
เทศบาลตาํบลบานแปน 
 

- - - 25,000 - ถนน
มาตรฐาน  
1 สายทาง 

-ปญหาความ
เดือดรอนของ
ประชาชน ในพ้ืนท่ี
ไดรับการแกไข
และ อุบัตเิหตุท่ี
เกิดจากการใช
เสนทางลดลง 

กองชาง 

 
 
 
 
 
 
 
 

๔๖ 
 



 

 
ท่ี 

 
โครงการ/กจิกรรม 

 
วัตถุประสงค 

เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลท่ีคาดวาจะ

ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

12 โครงการปรับปรุงผิวจราจร
แบบเสรมิผิวลาดยางแอส
ฟลทติกคอนกรีต (Overlay) 
ถนนเทศบาลตําบลบานแปน  
ซอย ๑๒ เช่ือมถนนเทศบาล
ตําบลบานแปน ซอย ๑๐ 
บานหนองเตา  หมูท่ี ๓ 
ต.บานแปน  อ.เมือง   
จ.ลําพูน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

-เพ่ือลดอุบัติเหตุท่ีเกิด
จากการใชถนน 
-เพ่ือบรรเทาความ
เดือดรอนของ
ประชาชนและผูใช
ถนนในการสัญจร 

ปรับปรุงผิวจราจรแบบ
เสรมิผิวลาดยางแอสฟลท
ติกคอนกรีต (Overlay) 
ถนนเทศบาลตําบล 
บานแปน  ซอย ๑๒  
เช่ือมถนนเทศบาลตาํบล
บานแปน ซอย ๑๐   
บานหนองเตา  
ชวงท่ี ๑  ผิวจราจรกวาง  
๓.๐0 ม. ยาว ๑๐๐  ม. 
หนา 0.05 ม.  
ชวงท่ี ๒  ผิวจราจรกวาง  
๒.๘0 ม. ยาว ๑๙๕  ม. 
หนา 0.05 ม.  
ชวงท่ี ๓  ผิวจราจรกวาง  
๓.๐0 ม. ยาว ๒๗  ม. 
หนา 0.05 ม. (ซอย ๑๐) 
หรือมีพ้ืนท่ีผิวจราจรไม
นอยกวา ๙๒๗  ตร.ม. 
รายละเอียดตามแบบ
แปลนของเทศบาลตาํบล
บานแปน 
 

- 
 
 

- - ๓๙๙,๐๐๐ - ถนน
มาตรฐาน   
1 สายทาง 

-ปญหาความ
เดือดรอนของ
ประชาชน ในพ้ืนท่ี
ไดรับการแกไข
และ อุบัตเิหตุท่ี
เกิดจากการใช
เสนทางลดลง 

กองชาง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๔๗ 
 



 
ท่ี 

 
โครงการ/กจิกรรม 

 
วัตถุประสงค 

เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลท่ีคาดวาจะ

ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

13 โครงการกอสรางถนน คสล. 
พรอมรางระบายนํ้า คสล.
ซอยขางสนามกีฬาเทศบาล
ตําบลบานแปน หมูท่ี 2  
บานขวาง  ต.หนองหนาม   
อ.เมอืง  จ.ลําพูน 
 

-เพ่ือลดอุบัติเหตุท่ีเกิด
จากการใชถนน การ
สัญจรมีความสะดวก 
รวดเร็ว 
-เพ่ือปองกันการเกิด
นํ้าทวมขัง  ในฤดูฝน 

-เพ่ือใหการระบายนํ้า
มีประสิทธิภาพ
เพ่ิมข้ึน 

 

กอสรางถนน คสล. พรอม
รางระบายนํ้า คสล.ซอย
ขางสนามกีฬาเทศบาล
ตําบลบานแปน  ดังน้ี 
1. กอสรางถนน คสล.
ขนาดกวาง 4.00 ม.  
ยาว50 ม. หนา 0.15 ม. 
และ ถนน คสล. ขนาด
กวาง 3.00 ม. ยาว 72 ม. 
หนา 0.15 ม. หรือมี
พ้ืนท่ีผิว คสล. ไมนอยกวา 
416 ตร.ม. 
2. กอสรางรางระบายนํ้า 
คสล. ขนาดกวาง 0.30 ม.  
ยาว 122 ม.  
ลึก 0.50-0.60 ม. 
3.วางทอระบายนํ้า คสล. 
ขนาด Ø 1.00 ม. จํานวน 
4 ทอน รายละเอียดตาม
แบบแปลนของเทศบาล
ตําบลบานแปน 
 

- - - 580,000 - ถนน
มาตรฐาน  
1 สายทาง 

-อุบัติท่ีเกิดจาก
การใชเสนทาง
ลดลง การสัญจร
เปนไปดวยความ
สะดวก รวดเร็ว 
-การระบายนํ้ามี
ประสิทธิภาพลด
ปญหานํ้าทวมขัง 

กองชาง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๔๘ 
 



 
ท่ี 

 
โครงการ/กจิกรรม 

 
วัตถุประสงค 

เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลท่ีคาดวาจะ

ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

๑4 โครงการปรับปรุงผิวจราจร
แบบเสรมิผิวลาดยางแอส
ฟลทติกคอนกรีต (Overlay) 
ถนนเทศบาลตําบลบานแปน 
ซอย 26/2 บานเสง   
หมูท่ี 7  ต. บานแปน 
อ.เมือง  จ.ลําพูน 

-เพ่ือลดอุบัติเหตุท่ีเกิด
จากการใชถนน 
-เพ่ือบรรเทาความ
เดือดรอนของ
ประชาชนและผูใช
ถนนในการสัญจร 

ปรับปรุงผิวจราจรแบบ
เสรมิผิวลาดยางแอสฟลท
ติกคอนกรีต (Overlay) 
ถนนเทศบาลตําบล 
บานแปน  ซอย 26/2 
ชวงท่ี 1 ขนาดกวาง 
4.00 ม. หนา 0.05 ม. 
ยาวรวม 215 ม.  
ชวงท่ี 2 ขนาดกวาง 
3.00 ม. หนา 0.05 ม. 
ยาวรวม 25 ม. หรือมี
พ้ืนท่ีแอสฟลทติกคอน 
กรีต รวมกันไมนอยกวา 
 935 ตร.ม.รายละเอียด
ตามแบบแปลนของ
เทศบาลตาํบลบานแปน 

- - - 400,000 - ถนน
มาตรฐาน  
1 สายทาง 

-ปญหาความ
เดือดรอนของ
ประชาชน ในพ้ืนท่ี
ไดรับการแกไข
และ อุบัตเิหตุท่ี
เกิดจากการใช
เสนทางลดลง 

กองชาง 

๑5 โครงการเสริมผิวแอสฟลทติก 
คอนกรีต (Overlay)       
ทางหลวงทองถ่ิน ลพ.ถ. 
๑๕-๐๖๓ เทศบาลตําบล 
บานแปน ซอย ๑๕ บานแปน   
หมูท่ี 6  ต. บานแปน 
อ.เมือง  จ.ลําพูน 

-เพ่ือลดอุบัติเหตุท่ีเกิด
จากการใชถนน 
-เพ่ือบรรเทาความ
เดือดรอนของ
ประชาชนและผูใช
ถนนในการสัญจร 

เสรมิผิวแอสฟลทติกคอน 
กรีต (Overlay)ทางหลวง
ทองถ่ิน ลพ.ถ.๑๕-๐๖๓ 
เทศบาลตาํบลบานแปน 
ซอย ๑๕ ขนาดกวาง  
๔.๐๐  ม. หนา 0.05 ม. 
ยาว  ๕๗๐ ม. หรือมีพ้ืนท่ี
ผิวจราจรไมนอยกวา 
๒,๒๘๐ ตร.ม.รายละเอียด
ตามแบบแปลนของ
เทศบาลตาํบลบานแปน 

- - - 798,000 - ถนน
มาตรฐาน  
1 สายทาง 

-ปญหาความ
เดือดรอนของ
ประชาชน ในพ้ืนท่ี
ไดรับการแกไข
และ อุบัตเิหตุท่ี
เกิดจากการใช
เสนทางลดลง 

กองชาง 

๔๙ 
 



 

 
ท่ี 

 
โครงการ/กจิกรรม 

 
วัตถุประสงค 

เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลท่ีคาดวาจะ

ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

16 โครงการกอสรางถนน คสล. 
สายทางบานขวาง  ซอย 2  
หมูท่ี 2 บานขวาง  
ต.หนองหนาม  อ.เมือง 
จ.ลําพูน 
 

-เพ่ือลดอุบัติเหตุท่ีเกิด
จากการใชถนน 
-เพ่ือบรรเทาความ
เดือดรอนของ
ประชาชนและผูใช
ถนนในการสัญจร 

กอสรางถนน คสล.  
สายทางบานขวาง ซอย 2
กวาง 3.5 ม.ยาว 33 ม. 
หนา 0.15 ม.หรือมีพ้ืนท่ี 
คสล.ไมนอยกวา 
115.50 ตร.ม 
รายละเอียดตามแบบ
แปลนของเทศบาลตาํบล
บานแปน 
 

- - - - 65,000 ถนน
มาตรฐาน  
1 สายทาง 

-ปญหาความ
เดือดรอนของ
ประชาชน ในพ้ืนท่ี
ไดรับการแกไข
และ อุบัตเิหตุท่ี
เกิดจากการใช
เสนทางลดลง 

กองชาง 

17 การสราง/ปรับปรุงระบบ
ระบายนํ้า 

 

โครงการกอสรางรางระบายนํ้า 
คสล. ถนนสายบานขวาง - 
บอโจง หมูท่ี 2 ต.หนองหนาม 
อ.เมือง จ.ลําพูน 

 
 
 

-เพ่ือปองกันการเกิด
นํ้าทวมขังในชวง 

 ฤดูฝน 
-เพ่ือใหการระบายนํ้า
มีประสิทธิภาพ
เพ่ิมข้ึน 

 
 
 

กอสรางรางระบายนํ้า 
คสล. ถนนสายบานขวาง- 
บอโจง  ขนาดกวาง  
0.30 ม. ยาว 137 ม.  
ลึก 0.50-0.70 ม. 
รายละเอียดตามแบบ
แปลนของเทศบาลตาํบล
บานแปน 

 

 
 
 

460,000 

 
 
 

- 

 
 
 

- 

 
 
 

- 

 
 
 

- 

 
 
 

ปญหาขอ
รองเรียน

ลดลง 
 

 
 
 

-การระบายนํ้ามี
ประสิทธิภาพ
ปญหานํ้าทวมขัง
ลดลง 

 
 
 

กองชาง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๕๐ 
 



 
ท่ี 

 
โครงการ/กจิกรรม 

 
วัตถุประสงค 

เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลท่ีคาดวาจะ

ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

18 โครงการกอสรางรางระบายนํ้า 
คสล. ถนน ทางหลวงทองถ่ิน     
รหัสสายทาง ลพ.ถ.15-007 
(ถนนสายบานบูชา-บานมวง)
บานบูชา หมูท่ี 5 ต.บานแปน  
อ.เมือง จ.ลําพูน 

-เพ่ือปองกันการเกิด
นํ้าทวมขังในชวง 

 ฤดูฝน 
-เพ่ือใหการระบายนํ้า
มีประสิทธิภาพ
เพ่ิมข้ึน 

กอสรางรางระบายนํ้า คสล. 
ถนนทางหลวงทองถ่ินรหัส
สายทาง ลพ.ถ.15-007 
(ถนนสายบานบูชา-บานมวง)  
ขนาดกวาง 0.30 ม.      
ลึกเฉลีย่ 0.30-0.40 ม. 
ยาวรวม 113 ม. 
รายละเอียดตามแบบ
แปลนของเทศบาลตาํบล
บานแปน 

258,000 - - - - รางระบาย
นํ้าความ
ยาวไม

นอยกวา 
113 ม. 

-การระบายนํ้ามี
ประสิทธิภาพ
ปญหานํ้าทวมขัง
ลดลง 

กองชาง 

19 โครงการกอสรางรางระบายนํ้า 
คสล. สายบานลอง–บานตอง 
(ตอจากเดิม) บานหนองเตา  
หมูท่ี ๓  ต.บานแปน  อ.เมอืง 
จ.ลําพูน 

-เพ่ือปองกันการเกิด
นํ้าทวมขังในชวง 

 ฤดูฝน 
-เพ่ือใหการระบายนํ้า
มีประสิทธิภาพ
เพ่ิมข้ึน 

กอสรางรางระบายนํ้า 
คสล. สายบานลอง–    
บานตอง (ตอจากเดิม) 
บานหนองเตา ขนาดกวาง 
0.30 ม. ลึกเฉลีย่ 0.30-
0.40 ม. ยาว 1๕๘ ม. 
รายละเอียดตามแบบ
แปลนของเทศบาลตาํบล
บานแปน 

๔๔๐,000 - - - - รางระบาย
นํ้าความ
ยาวไม

นอยกวา 
1๕๘ ม. 

-การระบายนํ้ามี
ประสิทธิภาพ
ปญหานํ้าทวมขัง
ลดลง 

กองชาง 

20 โครงการกอสรางรางระบายนํ้า 
คสล. ซอย 5 หมูท่ี  3   
บานหนองหนาม  
ต.หนองหนาม  อ.เมอืง   
จ.ลําพูน 

-เพ่ือปองกันการเกิด
นํ้าทวมขังในชวง 

 ฤดูฝน 
-เพ่ือใหการระบายนํ้า
มีประสิทธิภาพ
เพ่ิมข้ึน 

กอสรางรางระบายนํ้า 
คสล. ซอย 5 ขนาดกวาง 
0.30 ม. ยาว 100 ม. 
ลึก 0.30-0.50 ม. 
รายละเอียดตามแบบ
แปลนของเทศบาลตาํบล
บานแปน 
 

- 280,000 - - - รางระบาย
นํ้าความ
ยาวไม

นอยกวา 
100 ม. 

-การระบายนํ้ามี
ประสิทธิภาพ
ปญหานํ้าทวมขัง
ลดลง 

กองชาง 

 

๕๑ 
 



 
ท่ี 

 
โครงการ/กจิกรรม 

 
วัตถุประสงค 

เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลท่ีคาดวาจะ

ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

๒1 โครงการกอสรางรางระบายนํ้า 
คสล. บานรั้ว-ทุง  ซอย 5  
หมูท่ี 8  ต.หนองหนาม 
อ.เมือง  จ.ลําพูน 
 
 

-เพ่ือปองกันการเกิด
นํ้าทวมขังในชวง 

 ฤดูฝน 
-เพ่ือใหการระบายนํ้า
มีประสิทธิภาพ
เพ่ิมข้ึน 

กอสรางรางระบายนํ้า คสล. 
บานรั้ว-ทุง ซอย 5 ขนาด
กวาง 0.30 ม. ยาว 255 ม. 
ลึก 0.30-0.50 ม. 
รายละเอียดตามแบบ
แปลนของเทศบาลตาํบล
บานแปน 

- 790,000 - - - รางระบาย
นํ้าความ
ยาวไม

นอยกวา 
255 ม. 

-การระบายนํ้ามี
ประสิทธิภาพ
ปญหานํ้าทวมขัง
ลดลง 

กองชาง 

22 โครงการวางทอระบายนํ้า 
คสล.ลําเหมืองสาธารณะจาก
เทศบาลตําบลบานแปน  
ซอย 16 เช่ือมเทศบาลตําบล
บานแปน ซอย 14 บานเสง 
หมูท่ี 7  ต.บานแปน   
อ.เมือง  จ.ลําพูน 

-เพ่ือปองกันการเกิด
นํ้าทวมขังในชวง 

 ฤดูฝน 
-เพ่ือใหการระบายนํ้า
มีประสิทธิภาพ
เพ่ิมข้ึน 

วางทอระบายนํ้า คสล. 
ลําเหมืองสาธารณะจาก
เทศบาลตําบลบานแปน  
ซอย 16 เช่ือมเทศบาล
ตําบลบานแปน ซอย 14 
บานเสง ขนาด ø 0.80 ม. 
จํานวน 90 ทอน และบอ
พักทอระบายนํ้า คสล. 
จํานวน 10 บอ พรอมดิน
ลูกรังหลังทอ รายละเอียด
ตามแบบแปลนของ
เทศบาลตาํบลบานแปน 

- 350,000 - - - ปญหาขอ
รองเรียน

ลดลง 
 

-การระบายนํ้ามี
ประสิทธิภาพ
ปญหานํ้าทวมขัง
ลดลง 

กองชาง 

23 โครงการกอสรางรางระบายนํ้า 
คสล. บริเวณสามแยกนาย
กําจาย - บานนางพรพิมล  
บานมวง  หมูท่ี 8  
ต.บานแปน  อ.เมอืง   
จ.ลําพูน 
 
 

-เพ่ือปองกันการเกิด
นํ้าทวมขังในชวง 

 ฤดูฝน 
-เพ่ือใหการระบายนํ้า
มีประสิทธิภาพ
เพ่ิมข้ึน 

กอสรางรางระบายนํ้า คสล. 
บริเวณสามแยกนาย
กําจาย-บานนางพรพิมล 
ขนาดกวาง 0.30 ม. ยาว 
๘๒  ม. ลึก 0.30-0.50 ม. 
รายละเอียดตามแบบ
แปลนของเทศบาลตาํบล 
บานแปน 

- ๓๖๕,000 - - - รางระบาย
นํ้าความ
ยาวไม

นอยกวา 
๘๒ ม. 

-การระบายนํ้ามี
ประสิทธิภาพ
ปญหานํ้าทวมขัง
ลดลง 

กองชาง 

๕๒ 
 



 

 
ท่ี 

 
โครงการ/กจิกรรม 

 
วัตถุประสงค 

เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลท่ีคาดวาจะ

ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

๒4 โครงการกอสรางรางระบายนํ้า 
คสล. บริเวณหนาบาน
อาจารยนิรันดร  ขันแกวหลา 
บานมวง  หมูท่ี 8   
ต.บานแปน  อ.เมอืง   
จ.ลําพูน 
 
 

-เพ่ือปองกันการเกิด
นํ้าทวมขังในชวง 

 ฤดูฝน 
-เพ่ือใหการระบายนํ้า
มีประสิทธิภาพ
เพ่ิมข้ึน 

กอสรางรางระบายนํ้า 
คสล. บริเวณหนาบาน
อาจารยนิรันดร  ขันแกว
หลา บานมวง  จํานวน 
 ๒ จุด ดังน้ี 
จุดท่ี ๑ กอสรางราง
ระบายนํ้า คสล. ขนาด
กวาง 0.30 ม. ยาว ๑๑๘  ม. 
ลึกเฉลีย่ 0.30-0.๔0 ม. 
จุดท่ี ๒ กอสรางราง
ระบายนํ้า คสล. ขนาด
กวาง 0.30 ม. ยาว ๗๕  ม. 
ลึกเฉลีย่ 0.๒๕-0.๓0 ม. 
รายละเอียดตามแบบ
แปลนของเทศบาลตาํบล
บานแปน 

- ๔๙๐,000 - - - รางระบาย
นํ้าความ
ยาวไม

นอยกวา 
๑๙๓ ม. 

-การระบายนํ้ามี
ประสิทธิภาพ
ปญหานํ้าทวมขัง
ลดลง 

กองชาง 

25 โครงการกอสรางรางระบายนํ้า 
คสล. ทางหลวงทองถ่ิน     
รหัสสายทาง ลพ.ถ.15-023 
บานบอโจง ซอยกลางบาน 
(บริเวณสวนอาศรม) หมูท่ี ๑ 
ต.หนองหนาม  อ.เมือง   
จ.ลําพูน 
  

-เพ่ือปองกันการเกิด
นํ้าทวมขัง  ในฤดูฝน 

-เพ่ือใหการระบายนํ้า
มีประสิทธิภาพ
เพ่ิมข้ึน 

 

กอสรางรางระบายนํ้า 
คสล. ทางหลวงทองถ่ิน 
รหัส  สายทาง ลพ.ถ. 
15-023 บานบอโจง  
ซอยกลางบาน ขนาดกวาง 
0.30 ม. ยาว 94 ม.  
ลึกเฉลีย่ 0.30 -0.60 ม. 

 รายละเอียดตามแบบ   
แปลนของเทศบาลตาํบล 
บานแปน 

- - 300,000 - - ปญหาขอ
รองเรียน

ลดลง 
 

-การระบายนํ้ามี
ประสิทธิภาพลด
ปญหานํ้าทวมขัง 

กองชาง 

 

๕๓ 
 



 
ท่ี 

 
โครงการ/กจิกรรม 

 
วัตถุประสงค 

เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลท่ีคาดวาจะ

ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

๒6 
 

โครงการกอสรางรางระบายนํ้า 
คสล. ซอย 3  หมูท่ี 2 
ต.หนองหนาม   อ.เมือง  
จ.ลําพูน 

-เพ่ือปองกันการเกิด
นํ้าทวมขังในชวง 

 ฤดูฝน 
-เพ่ือใหการระบายนํ้า
มีประสิทธิภาพ
เพ่ิมข้ึน 

กอสรางรางระบายนํ้า 
คสล. ซอย 3  ขนาดกวาง  
0.30 ม. ยาว 42 ม.  
ลึก 0.30 -0.35 ม. 
รายละเอียดตามแบบ
แปลนของเทศบาลตาํบล
บานแปน 
 

- - 110,000       - - ปญหาขอ
รองเรียน

ลดลง 
 

-การระบายนํ้ามี
ประสิทธิภาพ
ปญหานํ้าทวมขัง
ลดลง 

กองชาง 

27 โครงการกอสรางรางระบายนํ้า 
คสล. ซอย 7  หมูท่ี 2 
ต.หนองหนาม อ.เมือง  
จ.ลําพูน 

-เพ่ือปองกันการเกิด
นํ้าทวมขังในชวง 

 ฤดูฝน 
-เพ่ือใหการระบายนํ้า
มีประสิทธิภาพ
เพ่ิมข้ึน 

กอสรางรางระบายนํ้า 
คสล. ซอย 7  ขนาดกวาง  
0.30 ม. ยาว 95 ม.  
ลึก 0.30-0.40 ม. 
รายละเอียดตามแบบ
แปลนของเทศบาลตาํบล
บานแปน 
 

- - 255,000       - - รางระบาย
นํ้าความ
ยาวไม

นอยกวา 
95 ม. 

-การระบายนํ้ามี
ประสิทธิภาพ
ปญหานํ้าทวมขัง
ลดลง 

กองชาง 

28 โครงการกอสรางรางระบายนํ้า 
คสล. ซอยขางบานนายสงวน
หมูท่ี  2  บานขวาง  
ต.หนองหนาม  อ.เมอืง   
จ.ลําพูน 

-เพ่ือปองกันการเกิด
นํ้าทวมขังในชวง 

 ฤดูฝน 
-เพ่ือใหการระบายนํ้า
มีประสิทธิภาพ
เพ่ิมข้ึน 

กอสรางรางระบายนํ้า 
คสล. ซอยขางบาน 
นายสงวน  ขนาดกวาง  
0.30 ม. ยาว 102 ม.  
ลึก 0.30 - 0.50 ม. 
รายละเอียดตามแบบ
แปลนของเทศบาลตาํบล
บานแปน 
 

- - 250,000 - - รางระบาย
นํ้าความ
ยาวไม

นอยกวา 
102 ม. 

-การระบายนํ้ามี
ประสิทธิภาพ
ปญหานํ้าทวมขัง
ลดลง 

กองชาง 

 
 
 
 
 

๕๔ 
 



 
ท่ี 

 
โครงการ/กจิกรรม 

 
วัตถุประสงค 

เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลท่ีคาดวาจะ

ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

29 โครงการกอสรางรางระบายนํ้า 
คสล. ซอยหลังวัดเช่ือมราง
ระบายนํ้าเดิม  บานบอโจง 
หมูท่ี 1 ต.หนองหนาม  
อ.เมือง  จ.ลําพูน 

-เพ่ือปองกันการเกิด
นํ้าทวมขัง  ในฤดูฝน 

-เพ่ือใหการระบายนํ้า
มีประสิทธิภาพ
เพ่ิมข้ึน 

 

กอสรางรางระบายนํ้า 
คสล. ซอยหลังวัดบอโจง
เช่ือมของเดิม ขนาดกวาง 
0.30 ม. ยาว 33 ม.  

  ลึกเฉลี่ย 0.30 ม. 
  รายละเอียดตามแบบ   
แปลนของเทศบาลตาํบล 
บานแปน 

 

- - 120,000 - - รางระบาย
นํ้าความ
ยาวไม

นอยกวา 
๓๓ ม. 

-การระบายนํ้ามี
ประสิทธิภาพลด
ปญหานํ้าทวมขัง 

กองชาง 

30 โครงการกอสรางรางระบายนํ้า 
บริเวณบานนายสมจิตร -      
บานนายอํานวย บานมวง  
หมูท่ี ๘  ต.บานแปน  อ.เมือง   
จ.ลําพูน 

-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 
 

- 
 

- รางระบาย
นํ้าความ
ยาวไม

นอยกวา 
๒๒๕ ม. 

-การระบายนํ้าม ี
 ประสิทธิภาพ
เพ่ิมข้ึน 

กองชาง 

31 โครงการกอสรางรางระบายนํ้า 
คสล. บานบอโจง ซอย 5    
หมูท่ี 1 ต.หนองหนาม  
อ.เมือง  จ.ลําพูน 

-เพ่ือปองกันการเกิด
นํ้าทวมขัง  ในฤดูฝน 

-เพ่ือใหการระบายนํ้า
มีประสิทธิภาพ
เพ่ิมข้ึน 

 

กอสรางรางระบายนํ้า 
คสล. บานบอโจง  ซอย 5 
ขนาดกวาง 0.30 ม.    
ยาว 155 ม. ลึกเฉลีย่ 
0.50 ม. รายละเอียด
ตามแบบแปลนของ
เทศบาลตาํบลบานแปน 
 

- - - 500,000 - ปญหาขอ
รองเรียน

ลดลง 
 

-การระบายนํ้ามี
ประสิทธิภาพลด
ปญหานํ้าทวมขัง 

กองชาง 

 
 
 
 
 

๕๕ 
 



 
ท่ี 

 
โครงการ/กจิกรรม 

 
วัตถุประสงค 

เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลท่ีคาดวาจะ

ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

๓2 โครงการวางทอระบายนํ้า 
คสล.จากลําเหมืองสาธารณะ
บริเวณขางสวนนายบุญทา   
ฟูวิโรจน–ลําเหมืองสาธารณะ 
บริเวณขางสวนนายถนอม  
ยอดทอง  บานมวง หมูท่ี ๘  
ต.บานแปน อ.เมือง  จ.ลําพูน 

-เพ่ือปองกันการเกิด
นํ้าทวมขัง  ในฤดูฝน 

-เพ่ือใหการระบายนํ้า
มีประสิทธิภาพ
เพ่ิมข้ึน 

 

วางทอระบายนํ้า คสล. 
ขนาด ø 0.๖0 ม. จํานวน 
๑๘๕ ทอน และบอพักทอ
ระบายนํ้า คสล. จํานวน  
1๘ บอ รายละเอียดตาม
แบบแปลนของเทศบาล
ตําบลบานแปน 

- - - 500,000 - ปญหาขอ
รองเรียน

ลดลง 
 

-การระบายนํ้ามี
ประสิทธิภาพลด
ปญหานํ้าทวมขัง 

กองชาง 

33 โครงการวางทอระบายนํ้า 
คสล.พรอมบอพัก บริเวณ
หนาบานนางทองมวน  
บานหนองเตา หมูท่ี ๓ 
ต.บานแปน อ.เมือง  จ.ลําพูน 

-เพ่ือปองกันการเกิด
นํ้าทวมขัง  ในฤดูฝน 

-เพ่ือใหการระบายนํ้า
มีประสิทธิภาพ
เพ่ิมข้ึน 

วางทอระบายนํ้า คสล. 
ขนาด ø 0.๖0 ม. 
รายละเอียดตามแบบ
แปลนของเทศบาลตาํบล
บานแปน 

- - - ๑0,000 - ปญหาขอ
รองเรียน

ลดลง 
 

-การระบายนํ้ามี
ประสิทธิภาพลด
ปญหานํ้าทวมขัง 

กองชาง 

34 โครงการกอสรางรางระบายนํ้า 
ตัวยู บริเวณบานนายอินสม  
กาแกว  บานบอโจง หมูท่ี 1  
ต.หนองหนาม  อ.เมอืง   
จ.ลําพูน 

-เพ่ือปองกันการเกิด
นํ้าทวมขัง ในชวงฤดู
ฝน 

-เพ่ือใหการระบายนํ้า
มีประสิทธิภาพ
เพ่ิมข้ึน 

กอสรางรางระบายนํ้าตัวยู 
บริเวณบานนายอินสม        
กาแกว หมู 1 บานบอโจง  
กวาง ๐.๓๐ ม. ลึก ๐.๓๐ 
- ๐.๖๐ ม. ยาว  ๑๐๐ ม. 
รายละเอียดตามแบบ
แปลนของเทศบาลตาํบล
บานแปน 

- - - 
 

- ๒๕๐,๐๐๐ 
 

ปญหาขอ
รองเรียน

ลดลง 
 

-การระบายนํ้ามี
ประสิทธิ ภาพ
เพ่ิมข้ึน 

กองชาง 

35 โครงการกอสรางรางระบายนํ้า  
คสล. ซอย 1  หมูท่ี  2   
บานขวาง  ต.หนองหนาม   
อ.เมอืง  จ.ลําพูน 

-เพ่ือปองกันการเกิด
นํ้าทวมขังในชวง 

 ฤดูฝน 
-เพ่ือใหการระบายนํ้า
มีประสิทธิภาพ
เพ่ิมข้ึน 

กอสรางรางระบายนํ้า 
คสล. ขนาดกวาง 0.30ม. 
ยาว 100 ม. ลึก 0.20-
0.30 ม. รายละเอียดตาม
แบบแปลนของเทศบาล
ตําบลบานแปน 

- - - - 240,000 รางระบาย
นํ้าความ
ยาวไม

นอยกวา 
100 ม. 

-การระบายนํ้ามี
ประสิทธิภาพ
ปญหานํ้าทวมขัง
ลดลง 

กองชาง 

 

๕๖ 
 



 
ท่ี 

 
โครงการ/กจิกรรม 

 
วัตถุประสงค 

เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลท่ีคาดวาจะ

ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

36 โครงการกอสรางรางระบายนํ้า  
คสล. ทางหลวงทองถ่ิน รหัส 
๑๕-๐๐๘ บานมวง  หมูท่ี  ๘   
ต.บานแปน   อ.เมือง   
จ.ลําพูน 

-เพ่ือปองกันการเกิด
นํ้าทวมขังในชวง 

 ฤดูฝน 
-เพ่ือใหการระบายนํ้า
มีประสิทธิภาพ
เพ่ิมข้ึน 

กอสรางรางระบายนํ้า 
คสล. ทางหลวงทองถ่ิน 
รหัส ๑๕-๐๐๘ บานมวง  
ขนาดกวาง 0.30 ม. ยาว
1๒0 ม. ลึกเฉลี่ย ๐.๗0 ม. 
รายละเอียดตามแบบ
แปลนของเทศบาลตาํบล
บานแปน 

- - - - 336,000 รางระบาย
นํ้าความ
ยาวไม

นอยกวา 
100 ม. 

-การระบายนํ้ามี
ประสิทธิภาพ
ปญหานํ้าทวมขัง
ลดลง 

กองชาง 

 
 
 
 

37 

กอสราง/ปรับปรุงระบบ
ประปา และขุดเจาะ 

บอบาดาล 
 

โครงการติดตั้งระบบโซลาเซลล  
(Sola Cell) ประปาหมูบาน 
บานรั้ว-ทุง  หมูท่ี 8   
ต.หนองหนาม  อ.เมือง   
จ.ลําพูน 

 
 
 
 

- เพ่ือใหประชาชนไดมี
นํ้าใช  ในการอุปโภค 
บริโภค อยางเพียงพอ
และท่ัวถึง 
-เพ่ือประหยัดพลังงาน
และคาใชจายในการ
บริหารจดัการประปา
หมูบาน 

 
 
 
 

ติดตั้งระบบโซลาเซลล 
(Sola Cell) ขนาด 5 KW 
เพ่ือใชกับระบบประปา
หมูบาน บานรั้ว-ทุง 
พรอมเช่ือมตอระบบให
สามารถใชการได 
รายละเอียดตามแบบ
แปลนแผนผังของเทศบาล
ตําบลบานแปน  

 
 
 
 

175,000 

 
 
 
 

- 

 
 
 
 

- 

 
 
 
 

- 

 
 
 
 

- 

 
 
 
 

คาใชจาย
ดาน

พลังงาน
ลดลง 

 
 
 
 

ประชาชนไดมีนํ้า
ใชในการอุปโภค 
บริโภค อยาง
เพียงพอท่ัวถึง 
และคาใชจายใน
การบริหารจัดการ
ประปาหมูบาน
ลดลง 
 

 
 
 
 

กองชาง 

38 โครงการปรับปรุงโรงนํ้าดื่ม
ชุมชน บานแปน หมูท่ี 6 
ต.บานแปน  อ.เมือง   
จ.ลําพูน 

- เพ่ือใหประชาชนไดมี
นํ้าใช  ในการอุปโภค 
บริโภค อยางเพียงพอ
ท่ัวถึง และสะอาดได
มาตรฐานของกรม
อนามัย 

ปรับปรุงโรงนํ้าดื่มชุมชน 
บานแปนรายละเอียดตาม
แบบแปลนของเทศบาล
ตําบลบานแปน 

50,000 - - - - ประปา
หมูบานได
มาตรฐาน 

 

ประชาชนไดมีนํ้า
ใชในการอุปโภค 
บริโภค อยาง
เพียงพอ ท่ัวถึง
และมีความสะอาด 

กองชาง 

 

๕๗ 
 



 
ท่ี 

 
โครงการ/กจิกรรม 

 
วัตถุประสงค 

เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลท่ีคาดวาจะ

ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

39 โครงการปรังปรุงระบบประปา  
บานบอโจง  หมูท่ี 1  
ต.หนองหนาม  อ.เมือง   
จ.ลําพูน 

 

- เพ่ือใหประชาชนไดมี
นํ้าใช  ในการอุปโภค 
บริโภค อยางเพียงพอ
และท่ัวถึง 
-เพ่ือใหนํ้าประปา
หมูบานสะอาดตาม
มาตรฐานของกรม
อนามัย 

ปรังปรุงระบบประปา  
บานบอโจง โดยการติดตั้ง
หอถังสูงแบบแชมเปญ 
ขนาดความจุ 20 ลบ.ม. 
สูง 20 ม. และถังกรอง
สนิมเหล็ก ขนาด Ø 
1.15 ม. พรอมเช่ือมตอ
ระบบเรียบรอย 
รายละเอียดตามแบบ
แปลนแผนผังของกรม
ทรัพยากรนํ้า 
 

750,000 - - - - ประปา
หมูบานได
มาตรฐาน 

 

ประชาชนไดมีนํ้า
ใชในการอุปโภค 
บริโภค อยาง
เพียงพอ ท่ัวถึง
และมีความสะอาด
ตามมาตรฐานของ
กรมอนามัย 
 
 

กองชาง 

40 โครงการติดตั้งระบบโซลาเซลล  
(Sola Cell) บริเวณประปา
หมูบาน บานแปน  หมูท่ี 6  
ต.บานแปน  อ.เมอืง   
จ.ลําพูน 

- เพ่ือใหประชาชนไดมี
นํ้าใช  ในการอุปโภค 
บริโภค อยางเพียงพอ
และท่ัวถึง 
-เพ่ือประหยัดพลังงาน
และคาใชจายในการ
บริหารจดัการประปา
หมูบาน 

ติดตั้งระบบโซลาเซลล 
(Sola Cell) ขนาด 5 KW 
เพ่ือใชกับระบบประปา
หมูบาน บานแปน  พรอม
เช่ือมตอระบบใหสามารถ
ใชการได รายละเอียด
ตามแบบแปลนแผนผัง
ของเทศบาลตําบล 
บานแปน  
 

200,000 - - - - คาใชจาย
ดาน

พลังงาน
ลดลง 

ประชาชนไดมีนํ้า
ใชในการอุปโภค 
บริโภค อยาง
เพียงพอท่ัวถึง 
และคาใชจายใน
การบริหารจัดการ
ประปาหมูบาน
ลดลง 
 

กองชาง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

๕๘ 
 



 
ท่ี 

 
โครงการ/กจิกรรม 

 
วัตถุประสงค 

เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลท่ีคาดวาจะ

ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

41 โครงการกอสรางระบบ
ประปาหมูบาน บานเสง  
หมูท่ี 7  ต.บานแปน   
อ.เมือง  จ.ลําพูน 

- เพ่ือใหประชาชนไดมี
นํ้าใช  ในการอุปโภค 
บริโภค อยางเพียงพอ
และท่ัวถึง 
-เพ่ือใหนํ้าประปา
หมูบานสะอาดตาม
มาตรฐานของกรม
อนามัย 

ขุดเจาะประปาพรอม
ติดตั้งถังแชมเปญ หมูท่ี 7 
บานเสง ขนาดทอ 5 น้ิว 
ลึก 120 ม. พรอมถัง
แชมเปญ ขนาด 20 ลบ.ม. 
สูง 20 ม. รายละเอียด
ตามแบบแปลนแผนผัง
ของเทศบาลตําบล 
บานแปน 

800,000 - - - - ประปา
หมูบานได
มาตรฐาน 

 

ประชาชนไดมีนํ้า
ใชในการอุปโภค 
บริโภค อยาง
เพียงพอ ท่ัวถึง
และมีความสะอาด
ตามมาตรฐานของ
กรมอนามัย 
 
 

กองชาง 

42 โครงการปรังปรุงระบบ
ประปา  บานหนองเตา 
หมูท่ี ๓  ต.บานแปน   
อ.เมือง   จ.ลําพูน 

 

- เพ่ือใหประชาชนไดมี
นํ้าใช  ในการอุปโภค 
บริโภค อยางเพียงพอ
และท่ัวถึง 
-เพ่ือใหนํ้าประปา
หมูบานสะอาดตาม
มาตรฐานของกรม
อนามัย 

ปรังปรุงระบบประปา  
บานหนองเตา  โดยการ
ขุดวางทอ PVC ขนาด  
ø ๓ น้ิว ช้ัน ๘.๕ ยาว 
๒,๐๐๐ ม. พรอมอุปกรณ
เช่ือมตอ รายละเอียดตาม
แบบแปลนแผนผังของ
กรมทรัพยากรนํ้าบาดาล 

380,000 - - - - ประปา
หมูบานได
มาตรฐาน 

 

ประชาชนไดมีนํ้า
ใชในการอุปโภค 
บริโภค อยาง
เพียงพอ ท่ัวถึง
และมคีวามสะอาด
ตามมาตรฐานของ
กรมอนามัย 
 

กองชาง 

43 โครงการขยายทอเมนประปา
หมูบาน (แท็งคกลาง)  
บานรั้ว-ทุง  หมูท่ี 8   
ต.หนองหนาม  อ.เมอืง   
จ.ลําพูน 

- เพ่ือใหประชาชนไดมี
นํ้าใช  ในการอุปโภค 
บริโภค อยางเพียงพอ
และท่ัวถึง 
-เพ่ือใหนํ้าประปา
หมูบานสะอาดตาม
มาตรฐานของกรม
อนามัย 

ขยายทอเมนประปา
หมูบาน (แท็งคกลาง)  
บานรั้ว-ทุง โดยการ       
ขุดวางทอ PVC ขนาด     
ø 3 น้ิว ช้ัน 8.5 ยาว 
2,000 ม.พรอมอุปกรณ
เช่ือมตอรายละเอียดตาม
แบบแปลนแผนผังของ
เทศบาลตาํบลบานแปน 

- - 380,000 - - ประปา
หมูบานได
มาตรฐาน 

 

ประชาชนไดมนํ้ีา
ใชในการอุปโภค 
บริโภค อยาง
เพียงพอ ท่ัวถึง
และมีความสะอาด
ตามมาตรฐานของ
กรมอนามัย 
 
 

กองชาง 

 

๕๙ 
 



 
ท่ี 

 
โครงการ/กจิกรรม 

 
วัตถุประสงค 

เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลท่ีคาดวาจะ

ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

44 โครงการติดตั้งระบบโซลาเซลล  
(Sola Cell) บริเวณประปา
หมูบาน บานเสง  หมูท่ี 7  
ต.บานแปน  อ.เมอืง   
จ.ลําพูน 

- เพ่ือใหประชาชนไดมี
นํ้าใช  ในการอุปโภค 
บริโภค อยางเพียงพอ
และท่ัวถึง 
-เพ่ือประหยัดพลังงาน
และคาใชจายในการ
บริหารจดัการประปา
หมูบาน 

ติดตั้งระบบโซลาเซลล 
(Sola Cell) ขนาด 5 KW 
เพ่ือใชกับระบบประปา
หมูบาน บานเสง พรอม
เช่ือมตอระบบใหสามารถ
ใชการได รายละเอียด
ตามแบบแปลนแผนผัง
ของเทศบาลตําบลบาน
แปน  

- - - 170,000 - คาใชจาย
ดาน

พลังงาน
ลดลง 

ประชาชนไดมีนํ้า
ใชในการอุปโภค 
บริโภค อยาง
เพียงพอท่ัวถึง 
และคาใชจายใน
การบริหารจัดการ
ประปาหมูบาน
ลดลง 
 

กองชาง 

45 โครงการปรับปรุงระบบนํ้าดืม่
หมูบาน  บานหนองเตา 
หมูท่ี ๓  ต.บานแปน  อ.เมือง   
จ.ลําพูน 

- เพ่ือใหประชาชนไดมี
นํ้าใช  ในการอุปโภค 
บริโภค อยางเพียงพอ
และท่ัวถึง 
-เพ่ือใหนํ้าประปา
หมูบานสะอาดตาม
มาตรฐานของกรม
อนามัย 

ปรับปรุงระบบนํ้าดื่ม
หมูบาน  บานหนองเตา
รายละเอียดตามแบบ
แปลนของเทศบาลตาํบล
บานแปน 

- - - ๕๐,๐๐๐ - ประปา
หมูบานได
มาตรฐาน 

 

ประชาชนไดมีนํ้า
ใชในการอุปโภค 
บริโภค อยาง
เพียงพอ ท่ัวถึง
และมีความสะอาด
ตามมาตรฐานของ
กรมอนามัย 

กองชาง 

46 โครงการติดตั้งระบบโซลาเซลล  
(Sola Cell) บริเวณประปา
ขางสุทินซีเมนตบลอค   
หมูท่ี 5  บานบูชา   
ต.บานแปน  อ.เมือง   
จ.ลําพูน 

- เพ่ือใหประชาชนไดมี
นํ้าใช  ในการอุปโภค 
บริโภค อยางเพียงพอ
และท่ัวถึง 
-เพ่ือประหยัดพลังงาน
และคาใชจายในการ
บริหารจดัการประปา
หมูบาน 

ติดตั้งระบบโซลาเซลล 
(Sola Cell) ขนาด 5 KW 
เพ่ือใชกับระบบประปา
ขางสุทินซีเมนตบลอค
พรอมเช่ือมตอระบบให
สามารถใชการได 
รายละเอียดตามแบบ
แปลนแผนผังของเทศบาล
ตําบลบานแปน  

- - - - 200,000 คาใชจาย
ดาน

พลังงาน
ลดลง 

ประชาชนไดมีนํ้า
ใชในการอุปโภค 
บริโภค อยาง
เพียงพอท่ัวถึง 
และคาใชจายใน
การบริหารจัดการ
ประปาหมูบาน
ลดลง 
 

กองชาง 

 
 

๖๐ 
 



 
ท่ี 

 
โครงการ/กจิกรรม 

 
วัตถุประสงค 

เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลท่ีคาดวาจะ

ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

47 โครงการติดตั้งระบบโซลาเซลล  
(Sola Cell) บริเวณประปา
ขางสวนนายลูน  หมูท่ี 5  
บานบูชา  ต.บานแปน   
อ.เมือง  จ.ลําพูน 

- เพ่ือใหประชาชนไดมี
นํ้าใช  ในการอุปโภค 
บริโภค อยางเพียงพอ
และท่ัวถึง 
-เพ่ือประหยัดพลังงาน
และคาใชจายในการ
บริหารจดัการประปา
หมูบาน 

ติดตั้งระบบโซลาเซลล 
(Sola Cell) ขนาด 5 KW 
เพ่ือใชกับระบบประปา
ขางสวนนายลูน พรอม
เช่ือมตอระบบใหสามารถ
ใชการไดรายละเอียดตาม
แบบแปลนแผนผังของ
เทศบาลตาํบลบานแปน  

- - - - 200,000 คาใชจาย
ดาน

พลังงาน
ลดลง 

ประชาชนไดมีนํ้า
ใชในการอุปโภค 
บริโภค อยาง
เพียงพอท่ัวถึง 
และคาใชจายใน
การบริหารจัดการ
ประปาหมูบาน
ลดลง 

กองชาง 

 
 
 

48 

การพัฒนาแหลงนํ้า 
เพ่ือการเกษตร 

 

โครงการขยายทอสงนํ้าเพ่ือ
การเกษตร บานบูชา หมูท่ี 5 
ต.บานแปน อ.เมือง  จ.ลําพูน 

 
 
 

-เพ่ือใหประชาชนไดมี
นํ้าใชในการเกษตร  
อยางเพียงพอ 

 
 
 

ขยายทอสงนํ้าเพ่ือการ 
เกษตร บานบูชาโดยการ
วางทอ PVC ขนาด 4 น้ิว 
ช้ัน 8.5 ยาว 2,000 ม. 
พรอมอุปกรณ รายละเอียด
ตามแบบแปลนของ
เทศบาลตาํบลบานแปน 

 
 
 

530,000 

 
 
 

- 

 
 
 

- 

 
 
 

- 

 
 
 

- 

 
 
 

ผลผลติ
ภาคการ 
เกษตร
สูงข้ึน 

 
 
 

-ประชาชนไดมี   
นํ้าใชในการ 
เกษตรอยาง
เพียงพอท่ัวถึง 
-เกษตรกรมีรายได
และผลผลิตเพ่ิม
มากข้ึน 

 
 
 

กองชาง 

49 โครงวางทอสงนํ้าเพ่ือ
การเกษตรเช่ือมจากโครงการ
ของกรมชลประทาน บานเสง 
หมูท่ี 7 ต.บานแปน อ.เมือง  
จ.ลําพูน 

-เพ่ือใหประชาชนไดมี
นํ้าใชในการเกษตร  
อยางเพียงพอ 

วางทอสงนํ้าเพ่ือการ 
เกษตรเช่ือมจากโครงการ
ของกรมชลประทาน  
บานเสง โดยการขุดวาง
ทอ PVC ขนาด ø 4 น้ิว 
ช้ัน 8.5 ยาว 2,000 ม. 
พรอมเช่ือมตอรายละเอียด
ตามแบบแปลนของ
เทศบาลตาํบลบานแปน 

- 530,000 - - - ผลผลติ
ภาคการ 
เกษตร
สูงข้ึน 

-ประชาชนไดม ี  
นํ้าใชในการ 
เกษตรอยาง
เพียงพอท่ัวถึง 
-เกษตรกรมีรายได
และผลผลิตเพ่ิม
มากข้ึน 

กองชาง 

 

๖๑ 
 



 

 
ท่ี 

 
โครงการ/กจิกรรม 

 
วัตถุประสงค 

เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลท่ีคาดวาจะ

ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

๕0 โครงการขยายทอสงนํ้า     
เพ่ือการเกษตร  บานบอโจง
หมูท่ี 1 ต.หนองหนาม   
อ.เมือง  จ.ลําพูน 
 

-เพ่ือใหประชาชนไดมี
นํ้าใชในการเกษตร  
อยางเพียงพอ 
-เพ่ือเพ่ิมผลผลติและ
รายไดในภาค
การเกษตร 

ขยายทอสงนํ้าเพ่ือ
การเกษตร บานบอโจง 
โดยการวางทอ PVC  
ขนาด ๔ น้ิว ช้ัน ๘.๕  
ยาว ๒๐๐ ม. พรอม
อุปกรณ รายละเอียด  
ตามแบบแปลนของ
เทศบาลตาํบลบานแปน 

- - - - 500,000 ผลผลติ
ภาคการ 
เกษตร
สูงข้ึน 

-ประชาชนไดม ี  
นํ้าใชในการ 
เกษตรอยาง
เพียงพอท่ัวถึง 
-เกษตรกรมีรายได
และผลผลิตเพ่ิม
มากข้ึน 

กองชาง 

 
 

๕1 

ขุดลอกลําเหมือง 
 

ขุดลอกลําเหมือง บานบอโจง 
หมูท่ี 1 ต.หนองหนาม   
อ.เมือง  จ.ลําพูน 

 
 

-เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
ของการระบายนํ้า
ในชวงฝนตก 
-เพ่ือปองกันปญหา 
นํ้าเนาเสยีและทําลาย
แหลงเพาะพันธโรค
ตาง ๆ  

 
 

ขุดลอกลําเหมือง บาน 
บอโจง รายละเอียดตาม
แบบแปลนของเทศบาล
ตําบลบานแปน 
 

 
 

- 

 
 

- 

 
 

- 

 
 

- 

 
 

100,000 
 

 
 

การ
ระบายนํ้า
มีประสิทธิ 

ภาพ 

 
 

-การระบายนํ้ามี
ประสิทธิภาพ  
-ปญหานํ้าเนาเสีย
ลดลง  
-คุณภาพชีวิตของ
ประชาชนดีข้ึน 

 
 

กองชาง 

52 โครงการขุดลอกตะกอน
ภายในรางระบายนํ้า  
บานรั้ว-ทุง  ซอย 2  
(ซอยหนาวัด)  หมูท่ี 8  
ต.หนองหนาม  อ.เมือง  
จ.ลําพูน 

 

-เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
การระบายนํ้าในชวง
ฤดูฝน 
-เพ่ือปองกันปญหานํ้า
เนาเสยี และเปนการ
ทําลายแหลง
เพาะพันธุเช้ือโรค 

ขุดลอกตะกอนภายในราง
ระบายนํ้า บานรั้ว-ทุง  
ซอย 2 (ซอยหนาวัด) โดย
การเปด-ปด ฝาราง
ระบายนํ้า เพ่ือขุดลอก
ตะกอนดินพรอมขนท้ิง 
ยาวรวม 200 ม. 
รายละเอียดตามแบบ
แปลนของเทศบาลตาํบล
บานแปน 

- - 100,000 - - การ
ระบายนํ้า
มีประสิทธิ 

ภาพ 

-การระบายนํ้ามี
ประสิทธิภาพ  
-ปญหานํ้าเนาเสีย
ลดลง  
-คุณภาพชีวิตของ
ประชาชนดีข้ึน 

กองชาง 

๖๒ 
 



 

 
ท่ี 

 
โครงการ/กจิกรรม 

 
วัตถุประสงค 

เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลท่ีคาดวาจะ

ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

๕3 ขุดลอกลําเหมืองบริเวณ  
บานลุงประสาท-บานเดน 
(ขางบานนายมานพ)  
บานหนองเตา หมูท่ี ๓  
ต.บานแปน   อ.เมือง  
จ.ลําพูน 
 

-เพ่ือแกไขปญหานํ้า
ทวมขัง ในพ้ืนท่ี 

-ขุดลอกลําเหมือง บริเวณ
บานลุงประสาท-บานเดน 
(ขางบานนายมานพ) 
ขนาดปากกวาง 1.50 ม. 
ลึก 1.00 ม. กนลํา
เหมืองกวาง 1.00 ม. 
ยาว 1,000 ม.ตามแบบ
แปลนแผนผังของเทศบาล
ตําบลบานแปน 
 

- - 50,000 
 

- - 1  แหง -แกไขปญหา 
 นํ้าทวมขัง 

กองชาง 

 
 
 
 

55 

การปรบัปรุง/บํารุงรักษา 
เครื่องขยายเสียง/ 

ระบบรักษาความปลอดภัย 
 

โครงการติดตั้งกลองวงจรปด 
(CCTV) ภายในหมูบาน  
บานบูชา  หมูท่ี 5   
ต.บานแปน  อ.เมือง   
จ.ลําพูน 

 
 
 
 

-เพ่ือใหประชาชน
ไดรับความปลอดภัย
และลดอัตราเหตุราย
ท่ีจะเกิดข้ึนกับ
ประชาชน 

 
 
 
 

ติดตั้งกลองวงจรปด
(CCTV) ภายในหมูบาน  
บานบูชา  จํานวน 14 จุด   
รายละเอียดตามแบบ
แปลนของเทศบาลตาํบล
บานแปน 
 

 
 
 
 

- 

 
 
 
 

355,000 

 
 
 
 

- 

 
 
 
 

- 

 
 
 
 

- 

 
 
 
 

ติดตั้ง
กลองวงจร
ปด 14 

จุด 

 
 
 
 

-ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสิน 
-อัตราการเกิด
อาชญากรรมใน
พ้ืนท่ีลดลง 

 
 
 
 

กองชาง 

56 โครงการปรับปรุงระบบ 
แสงสวาง บริเวณหนาตลาด 
บานแปน  หมูท่ี  ๖  
ต.บานแปน  อ.เมือง   
จ.ลําพูน 

-เพ่ือใหประชาชน
ไดรับความปลอดภัย
และลดอัตราเหตุราย
ท่ีจะเกิดข้ึนกับ
ประชาชน 

 

-ปรับปรุงระบบแสงสวาง 
บริเวณหนาตลาดบานแปน 
หมูท่ี 6 บานแปนตาม
แบบเทศบาล 

- 343,000 - - 
 

- 5 จุด -ประชาชนไดรบั
ความปลอดภัย 

กองชาง 

 
 

๖๓ 
 



 
ท่ี 

 
โครงการ/กจิกรรม 

 
วัตถุประสงค 

เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลท่ีคาดวาจะ

ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

56 โครงการติดตั้งกลองวงจรปด
(CCTV) ภายในหมูบาน  
บานรั้ว-ทุง  หมูท่ี 8   
ต.หนองหนาม  อ.เมือง   
จ.ลําพูน 

-เพ่ือใหประชาชนมี
ความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสิน 
-เพ่ือลดอัตราการเกิด
อาชญากรรมในพ้ืนท่ี 

ติดตั้งกลองวงจรปด
(CCTV) ภายในหมูบาน  
บานรั้ว-ทุง  จํานวน      
16 จดุ รายละเอียดตาม
แบบแปลนของเทศบาล
ตําบลบานแปน 
 

- - - 450,000 - ติดตั้ง
กลองวงจร
ปด 16 

จุด 

-ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสิน 
-อัตราการเกิด
อาชญากรรมใน
พ้ืนท่ีลดลง 

กองชาง 

 
 
 
 
 

57 

การกอสราง/ปรบัปรุง/ 
ซอมแซมเมร ุ

ศาลาอเนกประสงค  
ลานอเนกประสงค  

 

โครงการกอสรางรั้ว 
ฌาปนสถานบานแปน- 
บานบูชา  หมูท่ี 6  
ต.บานแปน  อ.เมือง 
จ.ลําพูน 

 
 
 
 
 

-เพ่ือปองกันการบุกรุก
พ้ืนท่ีชุมชน 
-เพ่ือปองกันการ 
สูญหาย และปองกัน
การเสยีหายของ
ทรัพยสิน 

 
 
 
 
 

กอสรางรั้วฌาปนสถาน
บานแปน-บานบูชา 
รายละเอียดตามแบบ
แปลนของเทศบาลตาํบล
บานแปน 
 

 
 
 
 
 

250,000 

 
 
 
 
 

- 

 
 
 
 
 

- 

 
 
 
 
 

- 
 
 

 
 
 
 
 

- 

 
 
 
 
 

รั้วฌาปน
สถานมี
ความ
มิดชิด 

 
 
 
 
 

สามารถปองกัน
ทรัพยสินของ
ชุมชนไมใหสูญ
หาย 

 
 
 
 
 

กองชาง 
 

 

58 โครงการเทลาน คสล. 
บริเวณหนาโรงนํ้าดื่ม 
บานบูชา  หมูท่ี  5  
ต.บานแปน  อ.เมือง 
จ.ลําพูน 

-เพ่ือใหประชาชนใน
พ้ืนท่ีมีสถานท่ีจัด
กิจกรรมและออก
กําลังกาย 

เทลาน คสล. บรเิวณหนา
โรงนํ้าดื่มบานบูชา หนา 
0.10 ม. มีพ้ืนท่ีไมนอย
กวา 130.25 ตร.ม.
รายละเอียดตามแบบ
แปลนของเทศบาลตาํบล
บานแปน 
 

52,000 - - - - ลาน คลส.
พ้ืนท่ีไม
นอยกวา 
210  
ตร.ม. 

-ประชาชนมี
สถานท่ีสําหรับจัด
กิจกรรมและ
สถานท่ีออกกําลัง
กาย 

กองชาง 
 

 

 
 
 
 

๖๔ 
 



 

 
ท่ี 

 
โครงการ/กจิกรรม 

 
วัตถุประสงค 

เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลท่ีคาดวาจะ

ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

59 โครงการกอสรางอาคาร
อเนกประสงค บานขวาง  
หมูท่ี 2  ต.หนองหนาม  
อ.เมอืง  จ.ลําพูน 
 

- เพ่ือใหประชาชนมี
พ้ืนท่ีสําหรับจดั
กิจกรรมในชุมชน 
 

กอสรางอาคาร
อเนกประสงค คสล. 
ขนาดกวาง 10 ม.  
ยาว 8 ม. รายละเอียด
ตามแบบแปลนของ
เทศบาลตาํบลบานแปน 
 

- 500,000 - - - อาคาร
อเนก 

ประสงค 
1 หลัง 

-ประชาชนมีศาลา
อเนกประสงค ท่ีมี
คุณภาพและมั่นคง
ไวจัดกิจกรรมใน
ชุมชน 

กองชาง 

๖0 โครงการปรับปรุงสสุาน 
บานรั้ว-ทุง  หมูท่ี 8   
ต.หนองหนาม   อ.เมอืง   
จ.ลําพูน 

-ประชาชนมีสถานท่ี
สําหรับประกอบ 
ศาสนพิธี 

-ปรับปรุงสสุานบาน 
รั้ว-ทุง  หมูท่ี 8  โดยเท
ลาน คสล. หนา 0.10 ม. 
พ้ืนท่ีรวมไมนอยกวา 
210 ตร.ม. รายละเอียด
ตามแบบแปลนของ
เทศบาลตาํบลบานแปน 
 

- - 1๐๐,๐๐๐ 
 

- 
 

- ลาน คลส.
พ้ืนท่ีไม
นอยกวา 
210  
ตร.ม. 

-ประชาชนมี
สถานท่ีสําหรับ
ประกอบศาสนา
พิธีและมีความ
สะดวกในดาน
สาธารณูปการ 

กองชาง 
 

 

๖1 โครงการจดัทําปายภายใน
หมูบาน บานบูชา หมูท่ี  5  
ต.บานแปน  อ.เมือง 
จ.ลําพูน 

-เพ่ือเปนการอํานวย
ความสะดวกแก
ประชาชน  

จัดทําปายภายในหมูบาน 
หมูท่ี 5 บานบูชา
รายละเอียดตามแบบ
แปลนของเทศบาลตาํบล
บานแปน 
 

- - 50,000 - -  ประชานไดรับ
ความสะดวกใน
การสญัจรและ
ติดตองาน 

กองชาง 

62 โครงการปรับปรุงศูนย
กิจกรรมหมูบาน  บานแปน 

-ประชาชนมีความ
สะดวก  ในดาน
สาธารณูปการ 

- ปรับปรุงอาคารศูนย
กิจกรรมหมูบานพ้ืนท่ี
ประมาณ 80 ตร.ม. 
ตามแบบของเทศบาล 
 

- - 900,000 
 

- - 1 
โครงการ 

-ประชาชนมีความ
สะดวกในดาน
สาธารณูปการ 

กองชาง 

 
 
 
 

๖๕ 
 



 
ท่ี 

 
โครงการ/กจิกรรม 

 
วัตถุประสงค 

เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลท่ีคาดวาจะ

ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

63 โครงการจดัทําปายภายใน
หมูบาน บานหนองเตา 

-ประชาชนมีความ
สะดวก  ในดาน
สาธารณูปการ 

- จัดทําปายเหล็กพรอม
ติดตั้ง  จํานวน  ๑๓ ปาย 
รายละเอียดตามแบบ
เทศบาลตาํบลบานแปน 
 

- - 50,000 
 

-  
 

- 
 

1 
โครงการ 

-ประชาชนมีความ
สะดวก  ในดาน
สาธารณูปการ 
 

กองชาง 

64 โครงการปรบัปรุงเมรุ บรเิวณ
สุสานบานหนองหนาม 
หมูท่ี 3  ต.หนองหนาม  
อ.เมอืง  จ.ลําพูน 

-ประชาชนมีสถานท่ี
สําหรับประกอบ 
ศาสนพิธี 

-ปรับปรุงเมรุ บริเวณ
สุสานบานหนองหนาม  
หมูท่ี 3 รายละเอียดตาม
แบบแปลนของเทศบาล
ตําบลบานแปน 

- - - ๓๐๐,๐๐๐ 
 
 

- ปรับปรุง 
สุสาน 

บานหนอง
หนาม 

-ประชาชนมี
สถานท่ีสําหรับ
ประกอบศาสนา
พิธีและมีความ
สะดวกในดาน
สาธารณูปการ 

กองชาง 
 

 

 
 
 

65 

กอสรางพนังกันตลิ่งพัง 
ฝายกันนํ้า 

 

กอสรางฝายกันนํ้า 
ลําเหมืองกลาง  บานมวง  
หมูท่ี ๘  ต.หนองหนาม  
อ.เมอืง  จ.ลําพูน 

 
 
 

-เพ่ือใหประชาชนไดมี
นํ้าใชในยามจําเปน  

 
 
 

-กอสรางฝายกันนํ้า 
บริเวณลําเหมืองกลาง   
หมู 8 บานมวง ขนาด 
กวาง ๓.๕๐  ม. ตามแบบ
ของเทศบาล 

 
 
 

- 

 
 
 

- 

 
 
 

๑00,000 
 

 
 
 

- 

 
 
 

- 

 
 
 

  ฝาย ๑ 
แหง 

 
 
 

-ประชาชนไดมีนํ้า
ใชในยามจําเปน 

 
 
 

กองชาง 

66 โครงการกอสรางกําแพง     
กันดินปองกันตลิ่งพัง บริเวณ
ขางศาลพอบาน  บานขวาง 
หมูท่ี 2  ต.หนองหนาม  
อ.เมอืง  จ.ลําพูน 
 

-เพ่ือปองกันการ
พังทลายของหนาดิน 
-เพ่ือปองกันการทรุด
ตัวของถนน 
-เพ่ือปองกันการเกิด
อุบัติเหต ุ

กอสรางกําแพงกันดิน
ปองกันตลิ่งพัง บริเวณ
ขางศาลพอบานกําแพง 
กันดิน ขนาดกวาง 1.40 ม. 
ยาว 18.00 ม. สูง 2.65 ม. 
รายละเอียดตามแบบ
แปลนของเทศบาลตาํบล
บานแปน 

- - - - 180,000 กําแพงกัน
กันดิน  
1 แหง 

การพังทลายของ
หนาดินและลด
อุบัติเหต ุ

กองชาง 

 
 

๖๖ 
 



 
ท่ี 

 
โครงการ/กจิกรรม 

 
วัตถุประสงค 

เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลท่ีคาดวาจะ

ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

 
 

67 

การกอสรางทอลอดเหลี่ยม 
 

โครงการกอสรางทอลอด
เหลี่ยมขยายไหลทาง บรเิวณ
ถนนสายวัดหาง-สันมะโก  
หมูท่ี ๘  บานมวง   
ต.บานแปน  อ.เมือง   
จ.ลําพูน 

 
 

-เพ่ือลดการเกิดปญหา
นํ้าทวมขัง  ในชวงฤดู
ฝน และการระบาย
นํ้ามีประสิทธิภาพ
เพ่ิมข้ึน 

-เพ่ือใหการขนสงผล 
ผลิตทางการเกษตร
สะดวก รวดเร็วข้ึน 

 
 

กอสรางทอลอดเหลี่ยม 
ขยายไหลทาง บริเวณ
ถนนสายวัดหาง-สันมะโก 
ขนาดกวาง ๒ ม. สูง 2 ม. 
ยาว ๔ ม. รายละเอียด
ตามแบบแปลนของ
เทศบาลตาํบลบานแปน  
 

 
 

๕๐๐,๐๐๐ 

 
 

- 

 
 

- 

 
 

- 

 
 

- 

 
 

ทอลอด
เหลี่ยม 
1 แหง 

 
 

-การระบายนํ้ามี
ประสิทธิภาพ
ปญหานํ้าทวมขัง
ลดลง 

-การขนสงผลผลิต
ทางการเกษตร
สะดวก รวดเร็ว
ข้ึน 

 
 

กองชาง 
 
 
 

68 โครงการกอสรางทอลอด
เหลี่ยม คสล. ลําเหมืองคา 
บานหนองหนาม  หมูท่ี 3  
อ.เมือง  จ.ลําพูน 

-เพ่ือลดการเกิดปญหา
นํ้าทวมขัง  ในชวงฤดู
ฝน และการระบาย
นํ้ามีประสิทธิภาพ
เพ่ิมข้ึน 

-เพ่ือใหการขนสงผล 
ผลิตทางการเกษตร
สะดวก รวดเร็วข้ึน 

กอสรางทอลอดเหลี่ยม 
คสล. ลําเหมืองคา  
แบบ Single Box  
ขนาด 2.10 x 2.10 ม. 
ยาว 20 ม. รายละเอียด
ตามแบบแปลนของ
เทศบาลตาํบลบานแปน  
 

- - - 300,000 - ทอลอด
เหลี่ยม 
1 แหง 

-การระบายนํ้ามี
ประสิทธิภาพ
ปญหานํ้าทวมขัง
ลดลง 

-การขนสงผลผลิต
ทางการเกษตร
สะดวก รวดเร็ว
ข้ึน 

กองชาง 
 
 
 

69 โครงการกอสรางทอลอด
เหลี่ยมขยายไหลทาง บรเิวณ
ถนนสายบานมวง-บานเสง  
หมูท่ี ๘  บานมวง   
ต.บานแปน  อ.เมือง   
จ.ลําพูน 

-เพ่ือลดการเกิดปญหา
นํ้าทวมขัง  ในชวงฤดู
ฝน และการระบาย
นํ้ามีประสิทธิภาพ
เพ่ิมข้ึน 

-เพ่ือใหการขนสงผล 
ผลิตทางการเกษตร
สะดวก รวดเร็วข้ึน 

กอสรางทอลอดเหลี่ยม 
ขยายไหลทาง บริเวณถนน 
สายบานมวง – บานเสง 
ขนาดกวาง ๒ ม. สูง 2 ม. 
ยาว ๔ ม. รายละเอียด
ตามแบบแปลนของ
เทศบาลตาํบลบานแปน  
 

- - - - ๕๐๐,๐๐๐ ทอลอด
เหลี่ยม 
1 แหง 

-การระบายนํ้ามี
ประสิทธิภาพ
ปญหานํ้าทวมขัง
ลดลง 

-การขนสงผลผลิต
ทางการเกษตร
สะดวก รวดเร็ว
ข้ึน 

กองชาง 
 
 
 

รวม  69  โครงการ 5,256,000 5,403,000 4,496,000 4,482,000 2,571,000    

๖๗ 
 



 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2566 - 2570) 

เทศบาลตําบลบานแปน  อ.เมืองลําพูน  จ.ลําพูน 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  5  ยุทธศาสตรเมืองแหงคุณภาพชีวิต (City of Quality Living)    

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตรท่ี 3 เมืองแหงคุณภาพชีวิต  สุขภาวะ และส่ิงแวดลอมท่ีดี 

    1. ยุทธศาสตร  โครงสรางพ้ืนฐานและการจัดการดานส่ิงแวดลอม 

          1.2  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

 
ท่ี 

 
โครงการ/กจิกรรม 

 
วัตถุประสงค 

 

เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลท่ีคาดวา

จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด   

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการคืนนํ้าใสใหลํานํ้ากวง -เพ่ือใหการกําจัด
วัชพืช/ ขยะมี
ประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน 

-กําจัดผักตบชวา     
ลํานํ้าแมกวง  

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

-ในชุมชนมี
สิ่งแวดลอม          
ท่ีดีข้ึน  สงผล
ใหบานเมือง  
นาอยู 

งานปองกันฯ 
สํานักปลดั 

2 โครงการปองกันและแกไข
ปญหาไฟปาหมอกควันและ
ฝุนละอองขนาดเล็ก PM 2.5 

-เพ่ือใหการทํางาน
ดานการปองกันและ 
บรรเทาสาธารณภยั  
มีความสะดวกยิ่งข้ึน 
 
 

จัดโครงการปองกัน
และแกไขปญหา
หมอกควันและไฟปา 
ฯลฯ 
 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 1 
โครงการ 

-การปองกัน
บรรเทา         
สาธารณภัย
เปนไปอยาง
สะดวก
รวดเร็ว 

งานปองกันฯ 
สํานักปลดั 

รวม  2  โครงการ 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 - - - 

  

 

 

แบบ ผ. 02 

๖๘ 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2566 - 2570) 

เทศบาลตําบลบานแปน  อ.เมืองลําพูน  จ.ลําพูน 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  5  ยุทธศาสตรเมืองแหงคุณภาพชีวิต (City of Quality Living)    

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตรท่ี 3 เมืองแหงคุณภาพชีวิต  สุขภาวะ และส่ิงแวดลอมท่ีดี 

    1. ยุทธศาสตร  โครงสรางพ้ืนฐานและการจัดการดานส่ิงแวดลอม 

          1.3  แผนงานสาธารณสุข 

 
ท่ี 

 
โครงการ/กจิกรรม 

 
วัตถุประสงค 

 

เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลท่ีคาดวา

จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

 
 
 
 
 

1 

การกําจัดขยะสิ่งปฏิกลูและ
สรางจิตสํานึกในการอนุรกัษ

ทรัพยากรสิ่งแวดลอม 

จางเหมาเอกชนขนขยะ 

จัดเก็บขยะและกําจัดขยะใน
เขตเทศบาล 

 
 
 
 
 

-เพ่ือใหการกําจัดขยะ                     
 มีประสิทธิภาพ  
 เพ่ิมข้ึน 

 
 
 
 
 

-จางเหมาเอกชน                
ในการกําจัดขยะหรือ
เทศบาลกําจดัเอง 

 

 
 
 
 
 

๒,000,000 
 

 
 
 
 
 

๒,000,000 
 

 
 
 
 
 

๒,000,000 
 

 
 
 
 
 

๒,000,000 
 

 
 
 
 
 

๒,000,000 
 

 
 
 
 
 

1 โครงการ 

 
 
 
 
 

-การกําจัดขยะ 
ของเทศบาล 
มีประสิทธิ 
ภาพเพ่ิมข้ึน 

 
 
 
 
 

กอง 
สาธารณสุขฯ 

 

2 

อบรมเรื่องขยะ/สิ่งแวดลอม 

โครงการเมืองสวยใส  
ไรมลพิษ 

 

-เพ่ือรณรงคลดการ
เผาขยะและท้ิงขยะลง
ในแมนํ้า  ลําคลอง 
ถนนท่ีสาธารณะ 

 

-จัดทําโครงการเมือง
สวยใส ไรมลพิษ 

 

๕,000 
 

 

๕,000 
 

 

๕,000 
 

 

๕,000 
 

 

๕,000 
 

 

1 โครงการ 

 

-การกําจดัขยะ 
ของเทศบาล  

 มีประสิทธิ 
ภาพเพ่ิมข้ึน  

 

กอง 
สาธารณสุขฯ 

 
 

แบบ ผ. 02 

๖๙ 
 



 
ท่ี 

 
โครงการ/กจิกรรม 

 
วัตถุประสงค 

 

เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลท่ีคาดวา

จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(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 

๕,000 ๕,000 ๕,000 ๕,000 ๕,000 1 โครงการ -ประชาชนมี
คุณภาพชีวิต
ท่ีดีข้ึน 

กอง 
สาธารณสุขฯ 

5 โครงการชุมชนอาสาพัฒนา
ทองถ่ินอยางยั่งยืน 

-เพ่ือใหชุมชนเกิด
ความสามัคคีและเปน
หมูบานจัดการสุขภาพ 

-ประชาสัมพันธให
ประชาชนทุกหลังคาเรือน 
ทุกหมูบานมีสวนรวมใน
การดําเนินการพัฒนา
หมูบาน 
-แตงตั้งคณะกรรมการ
ประเมินและใหคะแนน
ตามเกณฑท่ีกําหนด 
-จัดกิจกรรมตรวจเยี่ยม
และประเมินหมูบาน ตาม
กําหนดตรวจเยี่ยม 
-ดําเนินการพัฒนา
หมูบาน ปรับปรุงภูมิทัศน 
ท่ีอยูอาศัย ทําความ
สะอาดถนนทางสาธารณะ
และจัดกิจกรรมใหชุมชน
นาอยูตามหลักเกณฑท่ี
กําหนด 

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

กอง 
สาธารณสุขฯ 

๗๐ 
 



 

 
ท่ี 

 
โครงการ/กจิกรรม 

 
วัตถุประสงค 

 

เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลท่ีคาดวา

จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

6 โครงการอนุรักษธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมเพ่ิมพ้ืนท่ี      
สีเขียวใหชุมชน 

-เพ่ือลดภาวะโลกรอน 
-เพ่ือใหคนในชุมชนมี
คุณภาพชีวิตท่ีดีท้ัง
ดานรางกายและจติใจ 
-ลดมลพิษทางดาน
สิ่งแวดลอม 

-จัดกิจกรรมอนุรักษ
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
เพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวใหชุมชน 

๕,000 ๕,000 ๕,000 ๕,000 ๕,000 1 โครงการ -ประชาชนมี
คุณภาพชีวิต
ท่ีดีข้ึน 

กอง 
สาธารณสุขฯ 

รวม   6   โครงการ 2,165,000 2,165,000 2,165,000 2,165,000 2,165,000 - - - 

 

๗๑ 
 



 
  รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) 
เทศบาลตําบลบานแปน  อ.เมืองลําพูน  จ.ลําพูน 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  2  ยุทธศาสตรเมืองเกษตรสีเขียว (Green Agricultural City)    

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตรท่ี  2  เมืองแหงนวัตกรรมการเกษตร อุตสาหกรรมและเศรษฐกิจสรางสรรค 

    2. ยุทธศาสตร  การพัฒนาดานเศรษฐกิจ  

 2.1  แผนงานการเกษตร 

 

 
ท่ี 

 
โครงการ/กจิกรรม 

 
วัตถุประสงค 

 

เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลท่ีคาดวาจะ

ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1. โครงการคลินิกเกษตร -เพ่ือเปนการสงเสรมิ
อาชีพและรายไดของ
ประชาชน 

 

- อบรมใหความรู 
 จัดโครงการคลินิก
เกษตร แกเกษตรกรใน
พ้ืนท่ี  

15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 1 โครงการ -ประชาชนมีอาชีพ
และ มีรายไดท่ีดี
ข้ึน 

สํานักปลัด 

2 โครงการสงเสริม
กิจกรรมศูนยถายทอด
เทคโนโลยี เทศบาล
ตําบลบานแปน 

-เพ่ือเปนการสงเสรมิ
อาชีพและรายไดของ
ประชาชน 

 

- จัดทําโครงการ
สงเสริมกิจกรรมศูนย
ถายทอดเทคโนโลยี
ใหแกประชาชนใน
พ้ืนท่ี 

15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 1 โครงการ -ประชาชนมี 
คุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน 
-ประชาชนมีอาชีพ
และมรีายไดท่ีดีข้ึน 
 

สํานักปลัด 

3 โครงการเกษตร 
ทฤษฎีใหม 

-เพ่ือเปนการสงเสรมิ
อาชีพและรายไดของ
ประชาชน 

 

- อบรม ศึกษาดูงาน 
ทัศนะศึกษา ใหแก
เกษตรกรและผูสนใจ
ในพ้ืนท่ี 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 1 โครงการ - ประชาชนมี 
คุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน 
-ประชาชนมีอาชีพ
และมรีายไดท่ีดีข้ึน 

สํานักปลัด 

รวม  3  โครงการ 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000    
 
 

แบบ ผ. 0๒ 

๗๒ 
 



 
  รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) 
เทศบาลตําบลบานแปน  อ.เมืองลําพูน  จ.ลําพูน 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  2  ยุทธศาสตรเมืองเกษตรสีเขียว (Green Agricultural City)    

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตรท่ี  2  เมืองแหงนวัตกรรมการเกษตร อุตสาหกรรมและเศรษฐกิจสรางสรรค 

    2. ยุทธศาสตร  การพัฒนาดานเศรษฐกิจ  
 

 2.2  แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน       

 

 
ท่ี 

 
โครงการ/กจิกรรม 

 
วัตถุประสงค 

 

เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลท่ีคาดวาจะ

ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการฝกอบรมกลุม
อาชีพตางๆ ในเขต
เทศบาล 
 

-เพ่ือเปนการสงเสรมิ
อาชีพและรายไดของ
ประชาชน 

 

-จัดทําโครงการ
ฝกอบรมกลุมอาชีพ
ตางๆ ในเขตเทศบาล 

 

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

 

กองสวัสดิการ
สังคม 

๒ โครงการสงเสริมผลิตภณัฑ
ชุมชนและผลผลิตทางการ
เกษตรชุมชนเทศบาล
ตําบลบานแปน 

-เพ่ือสงเสรมิการ
รวมกลุม สราง
เครือขายผลิตภณัฑ
ชุมชนฯ เปน
ศูนยกลางและผลิต
ทางการเกษตร 

 

- กลุมอาชีพ เครือขาย 
ผลิตภณัฑชุมชนในเขต
เทศบาลตาํบลฯ       

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 1 โครงการ -ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน 
-ประชาชนมีอาชีพ
และมรีายไดท่ีดี
ข้ึน 

 

กองสวัสดิการ
สังคม 

 
 
 

 
 

แบบ ผ. 0๒ 

๗๓ 
 



 
ท่ี 

 
โครงการ/กจิกรรม 

 
วัตถุประสงค 

 

เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลท่ีคาดวาจะ

ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

3 
 
 
 
 

โครงการสงเสริมอาชีพตาม
แนวเศรษฐกิจพอเพียง 

-เพ่ือดําเนินงานตาม
แนวพระราชดําริและ 
ตามนโยบายของ
รัฐบาล โดยบูรณาการ 
การทํางานรวมกัน
ของทุกภาคสวน 

-จัดทําโครงการสงเสริม
อาชีพตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียง 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 1 โครงการ -ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตท่ีดี
ข้ึน 

-ประชาชนมีอาชีพ
และมรีายไดท่ีดีข้ึน 

กองสวัสดิการ
สังคม 

4 
 
 
 
 

 

โครงการอบรมการใชพืช
สมุนไพรในผูสูงอายุ 

-เพ่ือเปนการแนะนํา
ใหความรูเก่ียวกับ
การใชสมุนไพรใน
ผูสูงอาย ุ

-จัดฝกอบรมใหความรู
ผูสูงอายุในเขตเทศบาล
9 หมูบาน 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 1 โครงการ - ผูสูงอายุในเขต
เทศบาลมคีุณภาพ
ชีวิตท่ีดีข้ึน 

- ผูสูงอายุมีอาชีพ
และมรีายไดท่ี
เพ่ิมข้ึน 

กองสวัสดิการ
สังคม 

รวม  ๔  โครงการ 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000    
 
 
 

๗๔ 
 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
  รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) 
เทศบาลตําบลบานแปน  อ.เมืองลําพูน  จ.ลําพูน 

ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  5  การพัฒนาสูเมืองแหงคุณภาพชีวิต (City of Quality Living)    

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรท่ี  3  เมืองแหงคุณภาพชีวิต สุขภาวะ และสิ่งแวดลอมท่ีดี 

    3. ยุทธศาสตร การพัฒนาดานสังคม 

 3.1  แผนงานบริหารท่ัวไป 
 

 
ท่ี 

 
โครงการ/กจิกรรม 

 
วัตถุประสงค 

 

เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลท่ีคาดวา

จะไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบหลกั 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการจดัทําทบทวน 
ปรับปรุงแผนหมูบาน 

-เพ่ือเปนการสงเสรมิ 
 คุณภาพชีวิตของ
ประชาชน 

-จัดทําโครงการจดัทํา  
 ทบทวน ปรับปรุง           
 แผนหมูบาน   

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 แผน
หมูบาน 

จํานวน 9 
หมูบาน 

   - ประชาชนมี
คุณภาพชีวิต 

     ท่ีดีข้ึน 
 

กอง 
ยุทธศาสตรฯ 

 

2 โครงเปดบานแปนสูอาเซียน  
“BP  FOR  AEC” 

-เพ่ือใหเตรียมความ
พรอมเขา สูประชาคม 
อาเซียน 
 

- จัดทําปายไวนิล
ภาษาไทย-อังกฤษ  
จัดบอรดใหความรู 
-กิจกรรมอบรมให
ความรูทางดานภาษา 
-กิจกรรมอ่ืนๆ  

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ผูเขารวม
กิจกรรม 
จํานวน  
50 คน 

- ประชาชนมี 
ความรูความ
เขาใจเก่ียว 
กับประชาคม
อาเซียน 

กอง 
ยุทธศาสตรฯ 

 

3 โครงการจดัทําแผนพัฒนา
เทศบาล (แผนกินได) 

- เพ่ือเปนการสงเสริม 
คุณภาพชีวิตของ 
ประชาชน 

-จัดทําแผนพัฒนา
เทศบาลและตดิตาม
ประเมินผลแผน 
พัฒนา 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 แผน 
พัฒนา
ทองถ่ิน    

  - ประชาชนมี
คุณภาพชีวิต 

     ท่ีดีข้ึน 

กอง 
ยุทธศาสตรฯ 

แบบ ผ. 02 

๗๕ 
 



 
 
ท่ี 

 
โครงการ/กจิกรรม 

 
วัตถุประสงค 

 

เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลท่ีคาดวาจะ

ไดรับ 

หนวยงานรับ
ผิด ชอบหลัก 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

4 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติ 
การจัดทําแผนเพ่ือยกระดับ
คุณภาพชีวิตผูดอยโอกาส 

- เพ่ือเปนการสงเสริม 
  คุณภาพชีวิตของ

ผูดอยโอกาส 

- จัดประชุม ให
ความรูในการจดัทํา
แผนเพ่ือยกระดับ
คุณภาพชีวิต 
ผูดอยโอกาส จํานวน 
1 โครงการ 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ผูเขารวม
กิจกรรม 
ไมนอย
กวา 30 

คน 

  - ผูดอยโอกาสมี
คุณภาพชีวิต 

     ท่ีดีข้ึน 

กอง 
ยุทธศาสตรฯ 

 

5 โครงการนักประชาสมัพันธ
รุนเยาว 

- เพ่ือสงเสริมใหเด็ก
และเยาวชนมีความ
กลาแสดงออก 
- เพ่ือสรางเครือขาย
นักประชาสัมพันธรุน
เยาว 

- ตัวแทนเด็กและ
เยาวชนพ้ืนท่ีและ
เจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของ
จํานวน 1 โครงการ 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ผูเขารวม
กิจกรรม 
ไมนอย
กวา 30 

คน 

- เด็กและเยาวชน   
- มีความรูความ 
- เขาใจในหลักการ 
- ประชาสมัพันธ 
- และมีความกลา  
- แสดงออกในท่ี  
- สาธารณะ 

กอง 
ยุทธศาสตรฯ 

6 โครงการอนุรักษพันธุกรรม
พืช 
 
 
 

- เพ่ือดําเนินงานปกปก
ทรัพยากรทองถ่ิน และ
ดําเนินการสํารวจเก็บ
รวบรวมทรัพยากร
ทองถ่ิน ตั้งแตอดีต
จนถึงปจจุบัน จัดทํา
เปนระบบฐานขอมลู 

- จัดกิจกรรมอนุรักษ
พันธุพืช โดยมกีลุม 
เปาหมายผูบรหิาร 
สมาชิกสภา พนักงาน
เทศบาล ผูนําชุมชน
และประชาชนใน
พ้ืนท่ี จํานวน 1 
โครงการ 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ผูเขารวม
กิจกรรม 
ไมนอย
กวา 30 

คน 

คนในทองถ่ินมี
จิตสํานึกในการ
อนุรักษพันธุ 
กรรมพืชและ
ทรัพยากรธรรม
ชาติ เกิดการมี
สวนรวมระหวาง
ชุมชน 

สํานักปลดั 

 
 
 
 

๗๖ 
 



 
ท่ี 

 
โครงการ/กจิกรรม 

 
วัตถุประสงค 

 

เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลท่ีคาดวาจะ

ไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบหลกั 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

7 โครงการจติอาสา -ปลูกจิตสาํนึกให
ประชาชนรูจักการ
เสียสละเพ่ือสวนรวม 

- จัดกิจกรรมตาม
หนังสือสั่งการ 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ผูเขารวม
กิจกรรม 
ไมนอย
กวา 30 

คน 

ประชาชนมี
จิตสํานึกรูจัก
การเสยีสละ 

สํานักปลดัฯ 

รวม   7  โครงการ 220,000 220,000 220,000 220,000 220,000    

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๗๗ 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) 

เทศบาลตําบลบานแปน  อ.เมืองลําพูน  จ.ลําพูน 

ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  5  การพัฒนาสูเมืองแหงคุณภาพชีวิต (City of Quality Living)    

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรท่ี  3  เมืองแหงคุณภาพชีวิต สุขภาวะ และสิ่งแวดลอมท่ีดี 

    3. ยุทธศาสตร การพัฒนาดานสังคม 

 3.2  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
 

 
ท่ี 

 
โครงการ/กจิกรรม 

 
วัตถุประสงค 

 

เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลท่ีคาดวา

จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด  

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

 
 

1 

การพัฒนาคุณภาพชีวิตและ
คุณคาทางสังคม 

โครงการบานแปนรวมใจ 
ขจัดภัยยาเสพติด 
(To Be Number One) 

 

-เพ่ือเปนการสงเสรมิ
คุณภาพชีวิตของ
ประชาชน 

 
 
- จัดทําโครงการบานแปน 
รวมใจขจัดภยัยาเสพตดิ  

 

 
 

50,000 

 
 

50,000 

 
 

50,000 

 
 

50,000 

 
 

50,000 จํานวนของ
ประชาชน

และเยาวชน
ท่ีเขารวม
กิจกรรม 

 
 
-ประชาชนมี
คุณภาพมี
คุณภาพชีวิต
ท่ีดีข้ึน 

 
 

งาน
ปองกันฯ 
สํานักปลดั 

2 โครงการพัฒนาศักยภาพ    
อปพร. 

-เพ่ือเปนการสงเสรมิ
คุณภาพชีวิตของ
ประชาชน 

- จัดโครงการพัฒนา
ศักยภาพ อปพร. 
- ฝกอบรม อปพร. 
 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จํานวน  
อปพร.ท่ี 
เขารวม
โครงการ 

- ประชาชน
มีคุณภาพมี
คุณภาพ
ชีวิตท่ีดีข้ึน 

งาน
ปองกันฯ 
สํานักปลดั 

3 โครงการลดอุบัตเิหตุทางถนน 
 

-เพ่ือเปนการสงเสรมิ 
 คุณภาพชีวิตของ 
 

- จัดตั้งจุดบริการ
ประชาชนในชวงเทศกาล
ตาง ๆ  

20,000 20,000 
 
 

20,000 20,000 20,000 รอยละของ
การเกิด
อุบัติเหตุ
ลดลง 

- ประชาชน
มีคุณภาพมี
คุณภาพ                                                                                                                                                                     
ชีวิตท่ีดีข้ึน                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

งาน
ปองกันฯ 
สํานักปลดั 

     
 
 

แบบ ผ. 02 

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) 

4 โครงการใหบริการ  
การแพทยฉุกเฉิน 

-เพ่ือใหการทํางาน
ดานการปองกันและ
บรรเทาสาธารณภยั
การแพทยฉุกเฉินมี
ประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

 

-จัดฝกอบรมเจาหนาท่ี 
 โครงการการแพทย  
 ฉุกเฉิน  จํานวน 1 
โครงการ 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จํานวนผูเขา
รับการ

ฝกอบรม
และผาน

การ
ฝกอบรม 

การใหบริการ
ทางการแพทย
ฉุกเฉินมี
ประสิทธิภาพ
สามารถลด
ความรุนแรง
และลดอัตรา
การเสยีชีวิต 
 

งานปองกันฯ 
สํานักปลัด 
และกอง 

สาธารณสุขฯ 

5 โครงการอบรมปองกัน
อัคคีภัยในสถานศึกษา  
และชุมชน 

-เพ่ือใหนักเรียนมี
ความรู  ความเขาใจ 
เก่ียวกับอัคคีภัยและ                    
การปองกัน 
 

-จัดฝกอบรมปองกัน
อัคคีภัยในสถานศึกษา 
ในเขตเทศบาล ฯลฯ
จํานวน 1 โครงการ 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จํานวนผูเขา
รับการ

ฝกอบรม 

-การปองกัน
บรรเทา         
สาธารณภัย
เปนไปอยาง
สะดวกรวดเร็ว 

 

งานปองกันฯ 
สํานักปลัด 

 

6 โครงการซอมแผนปองกัน
และบรรเทาสาธารณภยั 

-เพ่ือเปนการเตรียม
ความพรอมในการ
ปองกันการเกิด
อัคคีภัย 
 

-จัดโครงการซอมแผน
ปองกันและระงับอัคคภีัย
จํานวน 1 โครงการ 

20,000 
 

20,000 20,000 20,000 20,000 จํานวนผูเขา
รับการ

ฝกอบรม 

-การปองกัน
บรรเทา         
สาธารณภัย
เปนไปอยาง
สะดวกรวดเร็ว 

 

งานปองกันฯ 
สํานักปลัด 

 

รวม  6  โครงการ 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000    

                                                                                                                                                                                         
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
 
 
 
 
 
 

๗๙ 
 



  รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) 

เทศบาลตําบลบานแปน  อ.เมืองลําพูน  จ.ลําพูน 

ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  5  การพัฒนาสูเมืองแหงคุณภาพชีวิต (City of Quality Living)    

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรท่ี  3  เมืองแหงคุณภาพชีวิต สุขภาวะ และสิ่งแวดลอมท่ีดี 

    3. ยุทธศาสตร การพัฒนาดานสังคม 

         3.3  แผนงานสาธารณสุข 
 

 
ท่ี 

 
โครงการ/กจิกรรม 

 
วัตถุประสงค 

 

เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลท่ีคาดวาจะ

ไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการพัฒนาศักยภาพ 
 แกนนําสุขภาพในชุมชน 

-เพ่ือพัฒนาศักยภาพ
แกนนําสุขภาพชุมชน
ใหมีประสิทธิภาพ มี
ความรูความสามารถ 

-จัดทําโครงการ                
พัฒนาศักยภาพ 

 แกนนําสุขภาพใน
ชุมชน จํานวน 1 
โครงการ 

๕,000 ๕,000 ๕,000 ๕,000 ๕,000 จํานวน
ผูเขารวม
กิจกรรม 

-แกนนํา สุขภาพ  
ชุมชนมีความรู 

 ความสามารถ 
  ในการทํางาน 
  ดานสาธารณสุขฯ 

      กอง 
สาธารณสุขฯ 

2 โครงการรณรงคปองกันการ             
ควบคุมโรคไขหวัดนก 
 

-เพ่ือควบคุมปองกัน
โรคไขหวัดนก 

-จัดทําโครงการรณรงค 
 ปองกัน ควบคุม            
 โรคไขหวัดนก จํานวน 
1 โครงการ 

๒0,000 ๒0,000 ๒0,000 ๒0,000 ๒0,000 1 โครงการ - ปองกันไมใหเกิด
การระบาดของ
โรคไขหวัดนกใน
พ้ืนท่ี                                                                                                                                                                                                                                

กอง 
สาธารณสุขฯ 

3 โครงการรณรงคปองกัน 
โรคเอดส 

-เพ่ือสรางเสริมและ
สนับสนุนใหประชาชน
และนักเรียนมีความรู
และมาตรการในการ
ปองกันโรคเอดส 

- จัดกิจกรรมรณรงคให
ความรูในการปองกัน
โรคเอดส  จํานวน 1 
โครงการ 

๕,000 ๕,000 ๕,000 ๕,000 ๕,000 1 โครงการ - ประชาชนและ
นักเรียนมีความรู
และมาตรการใน
การปองกันโรค
เอดส 

กอง 
สาธารณสุขฯ 

 
 
 

แบบ ผ. 02 

๘๐ 
 



 
ท่ี 

 
โครงการ/กจิกรรม 

 
วัตถุประสงค 

 

เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลท่ีคาดวาจะ

ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

4 โครงการสัตวปลอดโรค  
คนปลอดภยั จากโรคพิษสุนัข
บา ตามปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จ
พระเจาลูกเธอ  เจาฟา 
จุฬาภรณวลยัลักษณอัครราช
กุมาร ี

-เพ่ือควบคุมปองกัน
โรคพิษสุนัขบา   

-จัดซื้อวัสดุทางการ
แพทย 
-จางเหมาสํารวจ 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 9  
หมูบาน 

-สามารถควบ 
คุมและจํากัด
การแพรระบาด
ของโรคท่ีเกิด
จากสัตว 

กอง 
สาธารณสุขฯ 

5 โครงการนํ้าประปาปลอดภัย 
เทศบาลตาํบลบานแปน 

-เพ่ือพัฒนาคุณภาพ
นํ้าประปาใหสะอาด
ปลอดภัยตามเกณฑ
มาตรฐานและเสริม 
สรางใหคนในชุมชนมี
สวนเฝาระวังคณุภาพ
นํ้า 

 

-จัดอบรมใหความรูแก
คณะกรรมการ
นํ้าประปา ประชาชน 
โรงนํ้าในพ้ืนท่ี  โรงเรียน
ในเขตเทศบาล  
-ตรวจวิเคราะหคณุภาพ
นํ้าประปา 9 หมูบาน 

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 นํ้าประปา
ในเขต

เทศบาล
ผานตาม
เกณฑ

มาตรฐาน 
9 หมูบาน 

-นํ้าประปาใน
เขตเทศบาล
สะอาด
ปลอดภัย 

-คนในชุมชนมี
สวนรวมในการ
ตรวจสอบและ
เฝาระวัง
คุณภาพนํ้า 

กอง 
สาธารณสุขฯ 

6 โครงการรณรงคปองกัน และ
ควบคุม โรคไขเลือดออก 
 

-เพ่ือใหประชาชนมี
ความรู ความเขาใจ 
และมสีวนรวมในการ
กําจัดแหลงเพาะพันธุ
ยุงลาย  

-ลดอัตราการเกิดโรค
ไขเลือดออกและควบคมุ
ปองกัน การระบาดของ
โรค 

 

๔0,000 
 

๔0,000 
 

๔0,000 
 

๔0,000 
 

๔0,000 
 

อัตราการ
ปวยของ
ประชาชน
ในพ้ืนท่ี 

- อัตราการเกิด
โรคไขเลือด 
ออกในพ้ืนท่ี
ลดลง 

กอง 
สาธารณสุขฯ 

7 โครงการเฝาระวังการเกิดโรค
อุบัติใหม อุบัติซ้ํา หรือโรค
ระบาดท่ีพบบอยในชุมชน  

-เพ่ือใหความรูแก 
ประชาชนในการ
ปองกันและควบคุม
โรคระบาดหรือภัย
พิบัติในพ้ืนท่ี 

-จัดกิจกรรมใหรณรงค
ความรูการปองกันและ
ควบคุมโรคติดตอใหกับ
ประชาชนในพ้ืนท่ี 

5,000 
 

5,000 
 

5,000 
 

5,000 
 

5,000 
 

1 
โครงการ 

-ประชาชนมี
ความรูในการ
ปองกันและ
ควบคุมโรค
ระบาดฯลฯ 

กอง 
สาธารณสุขฯ 

 
 

 

รวม 7 โครงการ 90,000 90,000 90,000 90,000 90,000    

 

๘๑ 
 



 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) 

เทศบาลตําบลบานแปน  อ.เมืองลําพูน  จ.ลําพูน 

ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  5  การพัฒนาสูเมืองแหงคุณภาพชีวิต (City of Quality Living)    

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรท่ี  3  เมืองแหงคุณภาพชีวิต สุขภาวะ และสิ่งแวดลอมท่ีดี 

    3. ยุทธศาสตร การพัฒนาดานสังคม 

 3.4  แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 
 

 
ท่ี 

 
โครงการ/กจิกรรม 

 
วัตถุประสงค 

 

เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลท่ีคาดวาจะ

ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

 
 

1 

การพัฒนาคุณภาพชีวิต
และคุณคาทางสังคม 

โครงการพัฒนาแกนนํา
ผูสูงอาย ุ

 
 
-เพ่ือเปนการ
สงเสริมคณุภาพ
ชีวิตของผูสูงอายุ 

 

 
 
- กิจกรรมพัฒนา
ศักยภาพแกนนํา
ผูสูงอายุในเขตเทศบาล 

 
 

50,000 
 

 
 

50,000 
 

 
 

50,000 
 

 
 

50,000 
 

 
 

50,000 
 

 
 

1 โครงการ 

 
 
-ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตท่ี
ดีข้ึน 

 
 

กอง 
สวัสดิการฯ 

2 โครงการอบรมฟนฟู
สมรรถภาพคนพิการ 

-เพ่ือเปนการ
สงเสริม           
คุณภาพชีวิตของ
ประชาชน 

 

- จัดฝกอบรมคนพิการ
และผูดูแลคนพิการใน
เขตเทศบาลฯ          
9 หมูบาน 

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

กอง 
สวัสดิการฯ 

3 โครงการพัฒนาสตรีและ
ครอบครัว 

-เพ่ือเปนการ
สงเสริมคณุภาพ 
ชีวิตของประชาชน 
 

-จัดทําโครงการพัฒนา 
 สตรีและครอบครัว 

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

กอง 
สวัสดิการฯ 

 
 

แบบ ผ. 0๒ 

๘๒ 
 



 
ท่ี 

 
โครงการ/กจิกรรม 

 
วัตถุประสงค 

 

เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลท่ีคาดวาจะ

ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

4 โครงการโรงเรยีนผูสูงอายุ
เทศบาลตาํบลบานแปน 
(อุยมวนใจ) 

-เพ่ือเปนการ
สงเสริมคณุภาพชีวิต
ของประชาชน 

- จัดฝกอบรมและศึกษา
ดูงานผูสูงอายุในเขต
เทศบาล 9 หมูบาน 
 

200,000 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
 

200,000 
 
 

200,000 
 
 

200,000 
 

200,000 
 

1 โครงการ -ประชาชนมี
คุณภาพ  
 ชีวิตท่ีดีข้ึน 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

5 โครงการพัฒนาศักยภาพ
อาสาสมัครดแูลผูสูงอาย ุ
ท่ีบาน(อผส.) 

-เพ่ือเปนการ
สงเสริมคณุภาพชีวิต
ของประชาชน 

- จัดฝกอบรม ศึกษา 
ดูงานใหกับอาสาสมัคร
ดูแลผูสูงอายุเขต
เทศบาลฯ 9 หมูบาน 
 

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 

-จัดฝกอบรม ศึกษา 
ดูงานใหกับคนพิการและ
อาสาสมัครดแูลคน
พิการในเขตเทศบาลฯ  
9 หมูบาน 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

1 โครงการ -ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตท่ีดี  
ข้ึน 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

7 โครงการสงเสริมกิจกรรม
ศูนยพัฒนาคุณภาพชีวิต
ผูสูงอายุเทศบาลตาํบล
บานแปน 

- เพ่ือสงเสริมอาชีพ 
สงเสริมคณุภาพชีวิต 
สงเสริมสุขภาพ
อนามัย สนับสนุน
การถายทอด
วัฒนธรรม                                                                                                                                                                           

-จัดฝกอบรม ศึกษา 
ดูงานใหกับผูสูงอาย ุ
ในเขตเทศบาลฯ  
9 หมูบาน 
 

80,000 
 

80,000 
 

80,000 
 

80,000 
 

80,000 
 

1 โครงการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         -ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตท่ีดี  
ข้ึน 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

8 โครงการสงเสริมสนับสนุน
กิจกรรมศูนยพัฒนา
ครอบครัวในชุมชน 

-เพ่ือสงเสรมิให
ชุมชนมีศูนยรวมใน
การพัฒนา
ครอบครัวสราง
สัมพันธภาพท่ีดีใน
ครอบครัว 

-จัดฝกอบรมศึกษาดูงาน
ใหกับประชาชน 
เยาวชน และ
คณะทํางานในเขต
เทศบาลท้ัง 9 หมูบาน 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 1 โครงการ -ครอบครัวมสีุข
ลดการเกิด
ปญหาภายใน
ครอบครัวและ
ชุมชน 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

๘๓ 
 



 

 
ท่ี 

 
โครงการ/กจิกรรม 

 
วัตถุประสงค 

 

เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลท่ีคาดวาจะ

ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

 9 
 
 

 
 

โครงการสงเสริม และ
สนับสนุนกิจกรรม
ศูนยบริการคนพิการ
เทศบาลตาํบลบานแปน 

- เพ่ือสงเสริมและ
สนับสนุนกิจกรรม
ของศูนยบริการคน
พิการเทศบาลตําบล
บานแปน 

- สงเสริมการดาํเนินงาน
ของศูนยบริการคนพิการ
เทศบาลตาํบลบานแปน 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 1 โครงการ -คนพิการในเขต
พ้ืนท่ีมีคุณภาพ
ชีวิตท่ีดีข้ึน 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

10 
 
 
 
 
 

โครงการนวัตกรรมสาน
พลังสรางสรรคสังคมอุดม
สุข 

- เพ่ือบรรเทาความ
เดือดรอนของผู
ประสบปญหาทาง
สังคมในดานตางๆ  
-เพ่ือใหผูดอยโอกาส
ในชุมชนท่ีมีฐานะ
ยากจน คนพิการ 
และผูสูงอายุท่ีขาด
การดุแลใหมี
คุณภาพชีวิตท่ีด ี

- จัดประชุมคณะทํางาน
เพ่ือหาแนวทางการให
ความชวยเหลือผูประสบ
ปญหาทางสังคมและ
ผูดอยโอกาสในเขต
เทศบาลตาํบลบานแปน 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 1 โครงการ -ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตท่ีดี  
ข้ึน 
-ผูดอยโอกาส 
คนพิการในเขต
พ้ืนท่ีมีคุณภาพ
ชีวิตท่ีดีข้ึน 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

11 
 
 
 
 

โครงการเสรมิสราง
เครือขายคุมครองเด็ก
เทศบาลตาํบลบานแปน 

- เพ่ือสนับสนุนการ
ขับเคลื่อนงานระบบ
คุมครองเด็กในพ้ืนท่ี
เทศบาลตาํบล 
บานแปน 

- จัดกิจกรรมอบรมให
ความรู  เสริมสราง
เครือขายคุมครองเด็ก
เทศบาลตาํบลบานแปน 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 1 โครงการ -เด็กมีคณุภาพ
ชีวิตท่ีดีข้ึน 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

12 โครงการพัฒนาศักยภาพ
เครือขายยตุิความรุนแรง 
 
 

- เพ่ือพัฒนา
ศักยภาพ
คณะทํางาน
เครือขายฯ 

-จัดฝกอบรม ศึกษา 
ดูงานใหกับคณะ 
ทํางานฯ  ในเขต
เทศบาลฯ 9 หมูบาน 
 

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

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

รวม 12  โครงการ 610,000 610,000 610,000 610,000 610,000    
 

๘๔ 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) 

เทศบาลตําบลบานแปน  อ.เมืองลําพูน  จ.ลําพูน 

ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  5  การพัฒนาสูเมืองแหงคุณภาพชีวิต (City of Quality Living)    

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตรท่ี  4  เมืองแหงภูมิปญญาและการเรียนรูตลอดชีวิต 

    3. ยุทธศาสตร การพัฒนาดานสังคม 

 3.5  แผนงานการศึกษา 
 

 
ท่ี 

 
โครงการ/กจิกรรม 

 
วัตถุประสงค 

 

เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลท่ีคาดวาจะ

ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด    

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

 
 

1 

การสงเสริมการศึกษา 
 

โครงการอาหารกลางวัน 
โรงเรียนในเขตเทศบาล/ศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก 

 
 
-เพ่ือใหนักเรียนไดรับ
อาหาร กลางวันท่ีมี
คุณภาพและ สาร 
อาหารครบถวน 
 

 
 
-สนับสนุนเงินคาอาหาร
กลางวัน 

 
 

2,000,000 
เงินอุดหนุน   
จากรัฐบาล 

 
 

2,000,000 
เงินอุดหนุน   
จากรัฐบาล 

 
 

2,000,000 
เงินอุดหนุน   
จากรัฐบาล 

 
 

2,000,000 
เงินอุดหนุน   
จากรัฐบาล 

 
 

2,000,000 
เงินอุดหนุน   
จากรัฐบาล 

 
 

1 
โครงการ 

 
 
-นักเรียนมี
สุขภาพสมบูรณ
แข็งแรง
เหมาะสมตาม
วัย 

 

 
 

กอง
การศึกษา 

2 โครงการอาหารเสรมิ  (นม) 
โรงเรียนในเขตเทศบาล / 
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

-เพ่ือใหนักเรียนไดรับ
สารอาหารท่ีครบถวน 
-เพ่ือใหเด็กนักเรียนมี
สุขภาพรางกาย
แข็งแรง 

-สนับสนุนคาอาหารเสรมิ 
(นม) 

229,944 
เงินอุดหนุน   
จากรัฐบาล 

229,944 
เงินอุดหนุน   
จากรัฐบาล 

229,944 
เงินอุดหนุน   
จากรัฐบาล 

229,944 
เงินอุดหนุน   
จากรัฐบาล 

229,944 
เงินอุดหนุน   
จากรัฐบาล 

1 
โครงการ 

-นักเรียนไดรับ
สารอาหารจาก
อาหารเสริม(นม) 
ท่ีครบถวนทําให
สุขภาพแข็งแรง 
 

กอง
การศึกษา 

 
 
 
 
 

แบบ ผ. 0๒ 

๘๕ 
 



 
ท่ี 

 
โครงการ/กจิกรรม 

 
วัตถุประสงค 

 

เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลท่ีคาดวาจะ

ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด    

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

3 โครงการสนับสนุนคาใชจาย
การบริหารสถานศึกษา 

-เพ่ือเปนคาใชจายใน
การบริหาร
สถานศึกษา 

-กิจกรรมสงเสริมศักย 
ภาพการจัดการศึกษาของ
ทองถ่ิน  อาทิปรับ ปรุง
หลักสตูรสถานศึกษา 
อินเตอรเนตโรงเรียน การ
พัฒนา แหลงเรยีนรู กิจกรรม
พัฒนาผูเรียน  คา
เครื่องแบบนักเรยีน  คา
อินเตอรเนต คาอุปกรณ
การเรยีน คาหนังสือเรียน  
คาจัดการเรียนการสอน 
ฯลฯ  
 

400,000 
(งบเทศบาล) 
งบอุดหนุน 

400,000 
(งบเทศบาล) 
งบอุดหนุน 

400,000 
(งบเทศบาล) 
งบอุดหนุน 

400,000 
(งบเทศบาล) 
งบอุดหนุน 

400,000 
(งบเทศบาล) 
งบอุดหนุน 

1 
โครงการ 

-สงเสรมิการ 
ศึกษาของเด็ก 

กอง
การศึกษา
/ศพด./
รร.อ.ทต.
บานแปน 

4 โครงการรณรงคปองกัน      
ยาเสพตดิในสถานศึกษา 

-เพ่ืออบรมใหความรู
เก่ียวกับการปองกันยา
เสพติดในสถานศึกษา 
-เพ่ือรณรงค ตอตาน     
ยาเสพตดิ และปองกัน
ยาเสพตดิใน
สถานศึกษา 

นักเรียนและครู โรงเรยีน
อนุบาลเทศบาลตําบล
บานแปนทุกคนเขารวม
การอบรม 

21,000 
(เงินอุดหนุน) 
จากรัฐบาล 

21,000 
(เงินอุดหนุน) 
จากรัฐบาล 

21,000 
(เงินอุดหนุน) 
จากรัฐบาล 

21,000 
(เงินอุดหนุน) 
จากรัฐบาล 

21,000 
(เงินอุดหนุน) 
จากรัฐบาล 

1 
โครงการ 

ครูและนักเรียน
ไดรับความรู 
และมีการ
ประชาสมัพันธ
เก่ียวกับการ
ปองกันยาเสพ
ติดในสถานศึกษา 
 

กอง
การศึกษา
/รร.อ.ทต.
บานแปน 

5 โครงการพัฒนาขาราชการครู
ของโรงเรียน 

เพ่ือพัฒนาศักยภาพ
ในการพัฒนา
วิชาชีพครูใหมี
ประสิทธิภาพ 

คณะครูเขารบัการอบรม
ตาง ๆ 

12,000 
(เงินอุดหนุน) 
จากรัฐบาล 

12,000 
(เงินอุดหนุน) 
จากรัฐบาล 

12,000 
(เงินอุดหนุน) 
จากรัฐบาล 

18,000 
(เงินอุดหนุน) 
จากรัฐบาล 

18,000 
(เงินอุดหนุน) 
จากรัฐบาล 

1 
โครงการ 

พนักงานครู
ไดรับการพัฒนา
ดานวิชาชีพ 

กอง
การศึกษา
/รร.อ.ทต.
บานแปน 

 
 
 
 
 

๘๖ 
 



 
ท่ี 

 
โครงการ/กจิกรรม 

 
วัตถุประสงค 

 

เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลท่ีคาดวาจะ

ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด    

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

6 โครงการอบรมสมัมนา “การ
จัดระบบประกันคณุภาพ
การศึกษาภายในสถานศึกษา
ข้ันพ้ืนฐานของ อปท.ตามกฎ 
กระทรวงประกันคณุภาพ
การศึกษา พ.ศ. 2561” 
 

เพ่ือใหสถานศึกษามี
การจัดระบบประกัน
คุณภาพการศึกษา
ภายในท่ีด ี

จัดระบบประกันคณุภาพ
การศึกษาภายในท่ีด ี

33,000 
(เงินอุดหนุน) 
จากรัฐบาล 

33,000 
(เงินอุดหนุน) 
จากรัฐบาล 

33,000 
(เงินอุดหนุน) 
จากรัฐบาล 

33,000 
(เงินอุดหนุน) 
จากรฐับาล 

33,000 
(เงินอุดหนุน) 
จากรัฐบาล 

1 
โครงการ 

สถานศึกษามี
ระบบประกัน
คุณภาพการ 
ศึกษาภายในท่ีด ี

กอง
การศึกษา
/รร.อ.ทต.
บานแปน 

 

7 โครงการฝกอบรมเพ่ือพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรในสังกัด
เทศบาลท่ีรับผิดชอบงานดาน
กิจกรรมพัฒนาเด็กและ
เยาวชน กีฬา และ
นันทนาการ 

เพ่ือพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรใหมีความรู 
ความเขาใจ ทักษะ
กระบวนการในการจัด
กิจกรรมกีฬาและ
นันทนาการให
สอดคลองตาม
แผนพัฒนาการกีฬา
แหงชาติ 

ครูและบุคลากรใน
โรงเรียนอนุบาลเทศบาล
ตําบลบานแปน 

4,500 
(เงินอุดหนุน) 
จากรัฐบาล 

4,500 
(เงินอุดหนุน) 
จากรัฐบาล 

4,500 
(เงินอุดหนุน) 
จากรัฐบาล 

4,500 
(เงินอุดหนุน) 
จากรัฐบาล 

4,500 
(เงินอุดหนุน) 
จากรัฐบาล 

1 
โครงการ 

ครูและบุคลากร
พัฒนาศักยภาพ
มีความรู ความ
เขาใจ ทักษะ
กระบวนการใน
การจัดกิจกรรม
กีฬาและ
นันทนาการให
สอดคลองตาม
แผนพัฒนาการ
กีฬาแหงชาติ 
 

กอง
การศึกษา
/รร.อ.ทต.
บานแปน 

 

8 โครงการพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา  

-เพ่ือใหครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษาไดพัฒนาตนเอง 

- จัดกิจกรรมพัฒนาครู 
บุคลากรทางการศึกษาผูท่ี
เก่ียวของดานการศึกษา 
-กิจกรรมสงครเูขารวมอบรม 
-กิจกรรมประกวดครู
ดีเดนประจําป 
 

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

-ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาได
พัฒนาตนเอง 

กอง
การศึกษา 
(ศพด.) 

 

 
 
 
 

๘๗ 
 



 
ท่ี 

 
โครงการ/กจิกรรม 

 
วัตถุประสงค 

 

เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลท่ีคาดวาจะ

ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด    

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

9 โครงการประกันคณุภาพ
การศึกษาภายในและ
ภายนอก 

-เพ่ือสรางความรูความ
เขาใจในระบบการ
ประกันสุขภาพ
การศึกษาใน
สถานศึกษาใหแกผูท่ี
เก่ียวของ 
-เพ่ือใหสถานศึกษามี
การจัดระบบประกัน
คุณภาพการศึกษา
ภายในท่ีด ี

-จัดระบบประกันคณุภาพ
การศึกษาภายในท่ีด ี

33,000 33,000 33,000 33,000 33,000 1 
โครงการ 

-สถานศึกษามี
ระบบประกัน
คุณภาพ
การศึกษา
ภายในท่ีด ี

รร.อ.ทต.
บานแปน 

10 โครงการลดปญหาความ
เหลื่อมล้ําทางการศึกษาใน
เขตเทศบาลตําบลบานแปน 

-เพ่ือใหเด็กและ
เยาวชนเขาถึงระบบ
การศึกษาท่ีมีคณุภาพ
และท่ัวถึง 
 

-จัดกิจกรรมเสริมทักษะ 
กาเรียนรูและอบรม
เทคโนโลยีสําหรับการ
เขาถึงการศึกษาใหเด็ก
และเยาวชน 

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

-เด็กและ
เยาวชนไดรับ
การพัฒนา 
นวัตกรรม 
เทคโนโลยีใหม 
เขาถึงการเรียนรู
ไดเพ่ิมข้ึน  

กอง
การศึกษา 

11 โครงการจดัทําแผนพัฒนา
การศึกษาขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ินและ
สถานศึกษาในสังกัด 

-เพ่ือสงเสรมิครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษาตลอดจนผูมสีวน
ไดเสียทางการศึกษา
รวมกันในการจัดทํา
แผนการพัฒนา
การศึกษา 

-จัดกิจกรรมอบรมเชิง
ปฏิบัติการจัดทํา
แผนพัฒนาการศึกษา 
-มีแผนพัฒนาการศึกษาท่ี
ปรับปรุงใหทันเหตุการณ 

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

-ครู และ
บุคลากรทางการ
ศึกษาตลอดจนผู
มีสวนไดเสียมี
สวนรวมในการ
จัดทําแผนการ
ศึกษาและการ
พัฒนาการศึกษา
ในทองถ่ินอยาง
มีประสิทธิภาพ 

กอง
การศึกษา 

๘๘ 
 



 

 
ท่ี 

 
โครงการ/กจิกรรม 

 
วัตถุประสงค 

 

เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลท่ีคาดวาจะ

ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด    

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

12 โครงการพัฒนาศักยภาพ
คณะกรรมการบรหิารศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก 
คณะกรรมการสถานศึกษา 
คณะกรรมการการศึกษา
เทศบาลตาํบลบานแปน และ
ครู บุคลากรทางการศึกษา 
 

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

-พัฒนาเด็กใหมีคุณภาพ
ไดมาตรฐานการศึกษา
ระดับปฐมวัยของ
สถานศึกษา 
 

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

-คณะกรรมการ
บริหาร ศพด.ฯ/
คณะกรรมการ
สถานศึกษา  ครู  
บุคลากรทางการ
ศึกษา และผูมี
สวนเก่ียวของได
รวมกันพัฒนา
เด็กใหมีคณุภาพ
ไดมาตรฐาน
การศึกษาระดับ
ปฐมวัยของ
สถานศึกษา  
 

กอง
การศึกษา 
(ศพด.) 

 
 
 
 
 
 
 
 

13 โครงการเสรมิสรางคุณธรรม 
จริยธรรมประชาชนในเขต
เทศบาลตาํบลบานแปน  

-เพ่ือปลูกจิตสาํนึกให
ประชาชนในชุมชน 
-เพ่ือใหประชาชนใน
ชุมชนไดรับการพัฒนา
จิตใจและพัฒนาให
ตนเองมีจิตสาธารณะ 
 

-จัดกิจกรรมสงเสรมิ 
คุณธรรมจริยธรรม 
สําหรับประชาชนในเขต
เทศบาลตาํบลบานแปน  

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

-ประชาชนใน
เขตเทศบาล
ตําบลบานแปน
ไดรับความรู
ความเขาใจนํา
หลักธรรมของ
พระพุทธศาสนา
ไปใชในชีวิต 
ประจําวัน 
 

กอง
การศึกษา 

 
 
 
 
 

๘๙ 
 



 
ท่ี 

 
โครงการ/กจิกรรม 

 
วัตถุประสงค 

 

เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลท่ีคาดวาจะ

ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด    

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

14 โครงการเด็กตามวัยดี อยูท่ี
ผูปกครองในเขตเทศบาล
ตําบลบานแปน 
 
 
 

-เพ่ือใหเด็กมี
พัฒนาการท่ีสมวัยท้ัง
ดานรางกา สติปญญา 
อารมณ จติใจ สังคม 
 
 

-จัดกิจกรรมอบรม
บรรยายเสริมสรางความรู
ใหแกผูปกครองหรือผูดูแล
เด็ก  

50,000 50,000 50,000 50,000 
 

50,000 1 
โครงการ 

-ผูปกครองหรือ
ผูดูแลรวมท้ังเด็ก
ไดรับความรู
ความเขาใจ
นําไปใชในการ
ดูแลเด็ก 
 

กอง
การศึกษา 

 
 
 

 

15 โครงการหองสมุดเคลื่อนท่ี
สําหรับชาวตลาดวังตาล 
(บานหนังสือสําหรับชาว
ตลาดวังตาล) 

-เพ่ือเพ่ิมชองทางและ
โอกาสการอาน/การ
เรียนรูใหชาวตลาดวัง
ตาลและประชาชน 
-เพ่ือสงเสรมินิสัยรัก
การอานและพัฒนา
บานหนังสือใหแก   
ชาวตลาดวังตาลและ
ประชาชน 

-มีหองสมุดเคลื่อนท่ี
สําหรับชาวตลาดวังตาล
และประชาชน 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 1 
โครงการ 

-ชาวตลาดวัง
ตาลและ
ประชาชนมี
ชองทางและ
โอกาสในการ
อานเพ่ิมมากข้ึน 
-ชาวตลาดวังตาล 
และประชาชนมี
นิสัยรักการอาน
เพ่ิมมากข้ึน 
 

กอง
การศึกษา 

16 โครงการหองสมุดบาน 
หนังสือชุมชน ตําบลบาน
แปน 

-เพ่ือสงเสรมินิสัยรัก
การอานโดยใชบาน
หนังสือเปนแหลง
เรียนรูอยางสม่ําเสมอ 
-เพ่ือจัดตั้งบานหนังสือ
ชุมชนใหเปนแหลง
เรียนรูในชุมชนและมี
สื่อหนังสือท่ีตรงกับ
ความตองการ 
 

-มีบานหนังสือชุมชน 
จํานวน 3 หมูบาน 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 1 
โครงการ 

-ประชาชนมี
นิสัยรักการอาน
เพ่ิมมากข้ึน 
-ประชาชนมี
แหลงเรียนรูใน
ชุมชนและมีสื่อ
หนังสือท่ีตรง
ความตองการ 

กอง
การศึกษา 

 

๙๐ 
 



 

 
ท่ี 

 
โครงการ/กจิกรรม 

 
วัตถุประสงค 

 

เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลท่ีคาดวาจะ

ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด    

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

17 โครงการอบรม สมัมนา 
ศึกษาดูงาน 

-เพ่ือใหครูและบุคลากร 
ทางการศึกษาได
พัฒนาตนเองโดยการ
เขารวมการอบรมและ
ศึกษาดูงานตาง ๆ  
 

ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา 

- 11,000 11,000 11,000 11,000 1 
โครงการ 

-ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา
ไดรับการพัฒนา 

กอง
การศึกษา 

18 โครงการสงเสริมคณุธรรม
จริยธรรม 

-เพ่ือปลูกฝงใหเด็กมี

คุณธรรมจริยธรรม 

จัดกิจกรรมคณุธรรม
จริยธรรมใหนักเรียน
โรงเรียนอนุบาลฯทุกคน 

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 1 
โครงการ 

เด็กมีคณุธรรม 
จริยธรรม 

กอง
การศึกษา
/รร.อ.ทต.
บานแปน 

 

19 โครงการวันสําคัญ 
 

-เพ่ือจัดกิจกรรมวัน
สําคัญตลอดป
การศึกษาแกนักเรยีน 
-เพ่ือใหนักเรียนมี
ความรูความเขาใจ
เก่ียวกับวันสําคญั
ตางๆ 
 

คณะครูและนักเรยีนได
รวมทํากิจกรรมในวัน
สําคัญตาง ๆ 

5,๐๐๐ 
 

5,๐๐๐ 
 

5,๐๐๐ 
 

5,๐๐๐ 
 

5,๐๐๐ 
 

1 
โครงการ 

-นักเรียนไดรวม
กิจกรรมวัน
สําคัญตลอดป
การศึกษา 
-นักเรียนมี
ความรูความ
เขาใจเก่ียวกับ
วันสําคัญตาง ๆ 
 

กอง
การศึกษา
/รร.อ.ทต.
บานแปน 

รวม  19  โครงการ  3,033,444   3,044,444  3,044,444 3,050,444 3,050,444    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๙๑ 
 



   รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) 

เทศบาลตําบลบานแปน  อ.เมืองลําพูน  จ.ลําพูน 

ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  5  การพัฒนาสูเมืองแหงคุณภาพชีวิต (City of Quality Living)    

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตรท่ี  3  เมืองแหงคุณภาพชีวิต  สุขภาวะ  และสิ่งแวดลอมท่ีดี 

    3. ยุทธศาสตร การพัฒนาดานสังคม 

 3.๖  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

 
ท่ี 

 
โครงการ/กจิกรรม 

 
วัตถุประสงค 

 

เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลท่ีคาดวา

จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด    

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการสนับสนุนการ
แขงขันกีฬาประชาชนกับ
หนวยงานอ่ืน 

-เพ่ือเปนการสงเสรมิ
การเลนกีฬาและการ
ออกกําลังกายของ
เยาวชนและประชาชน 

-จัดโครงการ/กิจกรรม
ดานกีฬา  และเขารวม
การแขงขันกีฬา 

 ระดับอําเภอและจังหวัด 
ฯลฯ  

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 1 โครงการ -ประชาชนหัน
มาสนใจการ 
ออกกําลังกาย 
มากข้ึน 

กอง
การศึกษา 

2 โครงการแขงขันกีฬาเทศบาล
และประชาชนสัมพันธจังหวัด
ลําพูน 

-เพ่ือเปนการสงเสรมิ
การเลนกีฬาและการ
ออกกําลังกายของ
เยาวชนและประชาชน 

-จัดโครงการ/กิจกรรม
แขงขันกีฬาเทศบาลและ
ประชาชนสัมพันธจังหวัด
ลําพูน ฯลฯ 

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 1 โครงการ -ประชาชนหัน
มาสนใจการ 
ออกกําลังกาย 
มากข้ึน 

กอง
การศึกษา 

3 โครงการอบรมกีฬาสาํหรับ
เด็ก เยาวชนตานภัยยาเสพติด 

-เพ่ือเปนการสงเสรมิ
สุขภาพพลานามัย
ใหกับเด็กและเยาวชน
ในเขตเทศบาล 

-เด็กและเยาวชนในตําบล
บานแปนไดใชเวลาวาง
ใหเปนประโยชน 

 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 9 หมูบาน -เด็ก เยาวชน
มีสุขภาพ
แข็งแรงได
ออกกําลังกาย
อยางสมวัย
หางไกลจาก
ยาเสพตดิ 

กอง
การศึกษา 

 

แบบ ผ. 02 

๙๒ 
 



 
ท่ี 

 
โครงการ/กจิกรรม 

 
วัตถุประสงค 

 

เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลท่ีคาดวาจะ

ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด    

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(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 

-ประชาชนหัน
มาสนใจการ 

 ออกกําลังกาย 
 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 -ประชาชนหัน
มาสนใจการ 

 ออกกําลังกาย 
 มากข้ึน 

กอง
การศึกษา 
(ศพด.)/

กอง 
สาธารณสุขฯ 

 
 
 
 
 
 

๙๓ 
 



 
ท่ี 

 
โครงการ/กจิกรรม 

 
วัตถุประสงค 

 

เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลท่ีคาดวาจะ

ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด    

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

 
 
 

7 

สงเสริมศลิปะและวัฒนธรรม
ทองถ่ิน   

 

โครงการสงเสริมศาสนา  
ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม 
และภมูิปญญาทองถ่ิน 

 
 
 

-เพ่ือเปนการสงเสริม
ศิลปวัฒนธรรมทองถ่ิน  
สงเสริมเอกลักษณของ
ชาติ 
  

 
 
 

-จัดกิจกรรมงานหมวกพัด 
โบราณ จักสานบานแปน 
งานพระแมน่ังเมือง ฯลฯ
และกิจกรรมอ่ืน ๆ ตาม
หนังสือสั่งการของสวน
ราชการท่ีเก่ียวของ 
 

 
 
 

50,000 
  

 
 
 

50,000 
  

 
 
 

50,000 
  

 
 
 

50,000 
  

 
 
 

50,000 
  

 
 
 

1 
โครงการ 

 
 

 
-มีการสงเสรมิ 
 ดานศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม
และประเพณี
ทองถ่ิน สราง
เสรมิเอกลักษณ
ของชาต ิ

 

 
 

 
กอง

การศึกษา 
 

8 โครงการสงเสริมภมูิปญญา
ทองถ่ินหมวกพัดโบราณ     
จักสานบานแปน 

เพ่ือสงเสริมการ
ทองเท่ียวและสงเสริม
อาชีพ ภูมิปญญา
ทองถ่ินภายในเขต
เทศบาลตาํบลบาน
แปนใหเปนท่ีรูจักแก
นักทองเท่ียว 
 

จัดกิจกรรมสงเสรมิการ
ทองเท่ียวและสงเสริม
อาชีพการทําหมวก พัด 
และภมูิปญญาทองถ่ิน    
อ่ืน ๆ  

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

ภูมิปญญา
ทองถ่ินภายใน
เขตเทศบาล
ตําบลบานแปน
เปนท่ีรูจักแก
ประชาชนท่ัวไป 

กอง
การศึกษา 

9 โครงการหลอเทียน 
วันเขาพรรษา 

เพ่ือสงเสริมและ
อนุรักษการหลอเทียน
วันเขาพรรษาใหคงอยู
สืบไป 

จัดกิจกรรมสงเสรมิการ
หลอเทียนวันเขาพรรษา
แกเด็ก เยาวชนและ
ประชาชน 
 

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

เด็ก เยาวชนและ
ประชาชนไดรวม
สงเสริมและ
อนุรักษการหลอ
เทียนวันเขา 
พรรษาใหคงอยู 
 

กอง
การศึกษา 

 
 
 
 
 

๙๔ 
 



 
ท่ี 

 
โครงการ/กจิกรรม 

 
วัตถุประสงค 

 

เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลท่ีคาดวาจะ

ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด    

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

10 โครงการประเพณีสงกรานต เพ่ือสงเสริมและ
อนุรักษประเพณี
สงกรานตใหคงอยูสืบ
ตอไป 

จัดกิจกรรมสงเสรมิการ
อนุรักษประเพณี
สงกรานตใหแกเด็ก 
เยาวชนและประชาชน 
 

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

เด็ก เยาวชนและ 
ประชาชนได
รวมสงเสรมิและ
อนุรักษประเพณี
สงกรานตใหคงอยู 
 

กอง
การศึกษา 

 
 

11 โครงการประเพณียี่เปง เพ่ือสงเสริมและ
อนุรักษประเพณีลอย
กระทงใหคงอยูสืบ
ตอไป 

จัดกิจกรรมสงเสรมิการ
อนุรักษประเพณีลอย
กระทงใหแกเด็ก เยาวชน
และประชาชน 

80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 1 
โครงการ 

เด็ก เยาวชน 
และประชาชน
ไดรวมสงเสริม
และอนุรักษ
ประเพณีลอย
กระทงใหคงอยู 
 

กอง
การศึกษา 

 
 
 
 

12 โครงการพัฒนาศักยภาพ    
สภาวัฒนธรรมเทศบาล   
ตําบลบานแปน 

เพ่ือสรางเสริมความรู 
ความเขาใจในการ
อนุรักษ ฟนฟู การ
พัฒนา สรางสรรค 
วัฒนธรรมและภมูิ
ปญญาทองถ่ิน 

จัดกิจกรรมสงเสรมิพัฒนา
ศักยภาพคณะสภา
วัฒนธรรมทองถ่ิน
เทศบาลตาํบลบานแปน 
และผูเก่ียวของ 
 

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

สภาวัฒนธรรม
เทศบาลตาํบล
บานแปนและ
ผูเก่ียวของเกิด
ความรูความ
เขาใจในการ
สงเสรมิวัฒนธรรม 
และภมูิปญญา
ทองถ่ิน 
 

กอง
การศึกษา 

 

 
 
 

๙๕ 
 



 
ท่ี 

 
โครงการ/กจิกรรม 

 
วัตถุประสงค 

 

เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลท่ีคาดวาจะ

ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด    

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

13 โครงการรวมการจัดงานลําไย
จังหวัดลําพูน 

เพ่ือรวมสงเสรมิการ
ทองเท่ียวของจังหวัด
ลําพูนและสงเสริม
ศิลปวัฒนธรรมของ
ทองถ่ินโดยการใช
ลําไย ใหเปนท่ีรูจักแก
นักทองเท่ียว 

 

จัดสงกิจกรรมเขารวมการ
จัดงานลําไยจังหวัดลําพูน 

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

การทองเท่ียว
ของจังหวัด
ลําพูน และ

ศิลปวัฒนธรรม
ของทองถ่ินโดย
การใชลําไยรับ
การสงเสริมให
เปนท่ีรูจักแก
นักทองเท่ียว 

กอง
การศึกษา 

รวม  13  โครงการ 1,๒๙๐,000 1,๒๙๐,000 1,๒๙๐,000 1,๒๙๐,000 1,๒๙๐,000 -  -  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๙๖ 
 



  รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2566 - 2570) 

เทศบาลตําบลบานแปน  อ.เมืองลําพูน  จ.ลําพูน 

ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  5  ยุทธศาสตรเมืองแหงคุณภาพชีวิต  (City of Quality Living)     

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด    ยุทธศาสตรท่ี  3  เมืองแหงคุณภาพชีวิต  สุขภาวะ  และส่ิงแวดลอมท่ีดี 

    4. ยุทธศาสตร การพัฒนาดานองคกร 

 4.1  แผนงานบริหารท่ัวไป 

 

 
ท่ี 

 
โครงการ/กจิกรรม 

 
วัตถุประสงค 

 

เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลท่ีคาดวาจะ

ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด   

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1. โครงการจดังานพระราชพิธี 
รัฐพิธี  งานในวันสําคัญตางๆ 
ท่ีเก่ียวของ    
 
 

-เพ่ือสรางความเปน
เอกลักษณ ของชาต ิ

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

 100,000 
 

 100,000 
 

 100,000 
 

 100,000 
 

 100,000 
 

1 โครงการ -สงเสรมิความ
เปนเอกลักษณ
ของชาติ 

 

สํานักปลดั 

2. โครงการประชุมหัวหนาสวน
ราชการ ผูนําชุมชน กํานัน 
ผูใหญบาน  
(ฮอมผญา  อาสาคลายทุกข) 

-เพ่ือสงเสรมิการมีสวน
รวมของประชาชน 
ในการพัฒนาทองถ่ิน
และแลกเปลีย่นความ
คิดเห็น 

 

-ประชุมหัวหนาสวน
ราชการ ผูนําชุมชน 
กํานัน ผูใหญบาน  

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 20,000 1 โครงการ -สงเสรมิความ
เปนเอกลักษณ
ของชาต ิ

 

สํานักปลดั 

 
 
 
 

แบบ ผ. 02 

๙๗ 
 



 
ท่ี 

 
โครงการ/กจิกรรม 

 
วัตถุประสงค 

 

เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลท่ีคาดวาจะ

ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอ
บหลัก 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

3 โครงการพัฒนาศักยภาพและ
คุณธรรมจริยธรรมของ
ผูบริหารสมาชิกสภาเทศบาล
และพนักงานเจาหนาท่ีของ
เทศบาลตาํบลบานแปน 
 

-เพ่ือพัฒนาศักยภาพ
ของผูบริหาร สมาชิก
สภาเทศบาล 
พนักงานเทศบาล 
และเจาหนาท่ี 

 

-ฝกอบรมใหความรูเรื่อง
คุณธรรมจริยธรรมตางๆ
รวมถึงการศึกษาดูงาน
เพ่ือพัฒนาศักยภาพใน
การปฏิบัติงานของ
ผูบริหาร สมาชิกสภา
เทศบาล พนักงาน และ
เจาหนาท่ี   
  

50,000 
 

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  

5,000 
 

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  

30,000 
 

30,000 
 

30,000 30,000 30,000 1 โครงการ -ผูบริหาร 
สมาชิกสภา
เทศบาล พนัก 
งานเทศบาล 
เจาหนาท่ีได
บําเพ็ญประโยชน 
ตอสังคม 

สํานักปลดั 

 
 

๙๘ 
 



 
ท่ี 

 
โครงการ/กจิกรรม 

 
วัตถุประสงค 

 

เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลท่ีคาดวา

จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด    

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

7 โครงการออกหนวยบริการ
เคลื่อนท่ี 

-เพ่ือใหบริการ
ประชาชนในดาน 
ตางๆ รับฟงปญหา
เพ่ือนํามาแกไข และ
พัฒนาทักษะการ
ปฏิบัติงาน 

-จัดการออกหนวยบริการ
เคลื่อนท่ีเพ่ือใหบริการ
แกประชาชนในเขตพ้ืนท่ี
เทศบาล 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 10,000 10,000 9 หมูบาน -ประชาชนมี
คุณภาพชีวิต
ท่ีดีข้ึน 

สํานักปลดั 

8 โครงการอบรมเพ่ิมศักยภาพ
และศึกษาดูงานของคณะ
ผูบริหาร  สมาชิกสภาผูนํา
ชุมชน  กรรมการหมูบาน
และประชาชน   

-เพ่ือสงเสรมิคุณภาพ
ชีวิตของประชาชน 

-จัดอบรมและกิจกรรม
ศึกษาดูงานของคณะ
ผูบริหาร  สมาชิกสภา 
ผูนําชุมชน  กรรมการ
หมูบานและ ประชาชน 

30,000 
 

30,000 
 

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

สํานักปลดั 

 
 

9 

การปรบัปรุงพัฒนารายได 
 

โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพ
การจัดเก็บภาษีท่ีดินและ
สิ่งกอสราง 

 
 

 -เพ่ือเปนการเพ่ิมประ
สิทธิ ภาพในการ
จัดเก็บภาษีของ
เทศบาล 

  
 

-เพ่ิมประสิทธิ ภาพในการ
จัดเก็บภาษีของเทศบาล 
รณรงคพัฒนาศักยภาพ
บุคลากร 

 
 

50,000 

 
 

50,000 

 
 

50,000 

 
 

50,000 

 
 

50,000 

 
 

1 โครงการ 

 
 

-รายไดจาก
การจัดเก็บ
ภาษีเพ่ิมมาก
ข้ึน 

 
 

กองคลัง 

10 โครงการปรับปรุงแผนท่ีภาษี
และทะเบียนทรัพยสิน 

 -เพ่ือเปนการเพ่ิมประ
สิทธิ ภาพในการ
จัดเก็บภาษีของ
เทศบาล 

 -เพ่ิมประสิทธิ ภาพใน
การจัดเก็บภาษีของ
เทศบาล รณรงคพัฒนา
ศักยภาพบุคลากร 

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

กองคลัง 

11 โครงการใหความรูแก
คณะกรรมการจัดซื้อจัดจาง  

-เพ่ีอเพ่ิมประสิทธิภาพ 
ใหบุคลากรมีองคความ 
รูมากข้ึนและปองกัน
ขอผิดพลาดอันจะนํามา 
ซึ่งขอทักทวงของ สตง. 

-อบรมใหความรู
คณะกรรมการจัดซื้อจัด
จาง จํานวน  150 คน 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ผูเขารวม
อบรม 
จํานวน  

150  คน 

คณะกรรม 
การจัดซื้อจดั
จางมีความรู
และเขาใจ
เก่ียวกับ
ระเบียบมากข้ึน 
 

กองคลัง 

๙๙ 
 



 

 
ท่ี 

 
โครงการ/กจิกรรม 

 
วัตถุประสงค 

 

เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
 (KPI) 

 
ผลท่ีคาดวาจะ

ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

12 โครงการบานแปนใสสะอาด
ปราศจากคอรปัช่ัน 

- เพ่ืออบรมใหความรู
กิจกรรมตอตานการ   
ทุจริตปราศจาก
คอรัปช่ัน 

- อบรมใหความรูแก
ผูบริหาร สมาชิกสภา
พนักงานเทศบาล ผูนํา
ชุมชน 
 

15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 1 โครงการ ประชาชน  
เจาหนาท่ีและ
พนักงาน
เทศบาล ผูนํา
ชุมชนมีความรู
ความเขาใจใน
การตอตานการ
ทุจริตปราศจาก
คอรัปช่ัน 
 

งานนิติการ 
สํานักปลดัฯ 

13 โครงการพัฒนาศักยภาพ
เครือขายตาง ๆ  

-เพ่ือดําเนินการพัฒนา
ศักยภาพเครือขาย
ตางๆ ของเทศบาล
ตําบลบานแปน 

-เครือขายตาง ๆ 
คณะทํางานท่ีเก่ียวของ
กับงานเครือขายในพ้ืนท่ี
เทศบาลตาํบลบานแปน 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 1 โครงการ คณะทํางานท่ี
เก่ียวของกับ
งานเครือขายมี
ความรูความ
เขาใจถึงบทบาท 
อํานาจหนาท่ี
สงผลใหการ
ทํางานมี
ประสิทธิภาพ 
 

งานนิติการ 
สํานักปลดัฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๐๐ 
 



 
ท่ี 

 
โครงการ/กจิกรรม 

 
วัตถุประสงค 

 

เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
 (KPI) 

 
ผลท่ีคาดวาจะ

ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

14 โครงการใหความรู 
ปลูกจิตสํานึกในการ
ปองกันและปราบปราม
การทุจริต 

- เพ่ืออบรมใหความรู
ปลูกจิตสํานึกในการ
ปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต 

-อบรมใหความรูแก
ผูบริหาร สมาชิกสภา 
พนักงานเทศบาล ผูนํา
ชุมชน 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 1 โครงการ ประชาชนและ
เจาหนาท่ีเกิด
ความตระหนัก
และรวมเปน
เครือขายภาค รัฐ
ตอตานการทุจริต
และปองกัน
ปราบปรามการ
ทุจริตในภาครัฐ 

งานนิติการ 
สํานักปลดัฯ 

15 โครงการเพ่ิมทักษะ 
ทางดานงบประมาณ  

-เพ่ือเปนการกําหนด 
 แนวทางในการพัฒนา  
 ทองถ่ิน 

-อบรมใหความรู
เก่ียวกับงบประมาณ
ใหแกประชาชน 
เจาหนาท่ีและพนักงาน
ในเขตเทศบาล 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 
 
 

30,000 
 
 

30,000 
 
 

1 โครงการ -การพัฒนา
ทองถ่ินเปนไป
อยางถูกตองตาม
ระเบียบและ
หนังสือ สั่งการ 
ลดขอผดิ พลาด
ในการจัดทํา
งบประมาณ 

กอง
ยุทธศาสตร 

รวม   15  โครงการ 700,000 700,000 700,000 700,000 700,000    
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

๑๐๑ 
 



  รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) 

เทศบาลตําบลบานแปน  อ.เมืองลําพูน  จ.ลําพูน 

ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  4  ยุทธศาสตรเมืองแหงคุณภาพชีวิต 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด    ยุทธศาสตรท่ี  3  เมืองแหงคณุภาพชีวิต  สุขภาวะ  และส่ิงแวดลอมท่ีดี 

    5. ยุทธศาสตร  การอุดหนุนหนวยงานอ่ืน ๆ  
 5.1  แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

 

 
ท่ี 

 
โครงการ/กจิกรรม 

 
วัตถุประสงค 

 

เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลท่ีคาดวาจะ

ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด   

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 อุดหนุนโครงการศูนย
ปฏิบัติการรวมในการ
ชวยเหลอืประชาชนของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน
อําเภอเมืองลําพูน จังหวัด
ลําพูน 

- เพ่ือเปนการ
อุดหนุนหนวยงาน 
ในการปฏิบัติงาน 

-อุดหนุนโครงการขอรับ
เงินอุดหนุนสนับสนุน
ภารกิจองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินเพ่ือ
ประชาชน 

18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 1 
โครงการ 

-การปฏิบัติงานมี
ความสะดวก
คลองตัวและ
เกิดประ สิทธิ
ภาพยิ่งข้ึน 

สํานักปลดั 

2 อุดหนุนโครงการอบรม 
เฝาระวังรักษาความสงบ
เรียบรอยในหมูบานหนองเตา 

- เพ่ือเปนการ
อุดหนุนหนวยงาน 
ในการปฏิบัติงาน 

-อุดหนุนโครงการอบรม
เฝาระวังรักษาความ
สงบเรียบรอยใน
หมูบานหนองเตา 
 

15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 1 
โครงการ 

-การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพ
และปลอดภัย 

สํานักปลดั 

รวม  2 โครงการ 33,000 33,000 33,000 33,000 33,000 - - - 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ. 02 

๑๐๒ 
 



  รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) 

เทศบาลตําบลบานแปน  อ.เมืองลําพูน  จ.ลําพูน 

ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  4  ยุทธศาสตรเมืองแหงคุณภาพชีวิต 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด    ยุทธศาสตรท่ี  3  เมืองแหงคุณภาพชีวิต  สุขภาวะ  และส่ิงแวดลอมท่ีดี 

    5. ยุทธศาสตร  การอุดหนุนหนวยงานอ่ืน ๆ  
 5.2  แผนงานเคหะและชุมชน 

 

 
ท่ี 

 
โครงการ/กจิกรรม 

 
วัตถุประสงค 

 

เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลท่ีคาดวาจะ

ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด   

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 อุดหนุนการไฟฟาสวนภูมิภาค 
ขยายเขตไฟฟา ๑ เฟส ๒ สาย 
พรอมสายดับและโคมไฟก่ิง 
ซอยบอเกษตรปากกอง   
บานมวง  หมูท่ี ๘ 
ต.บานแปน  อ.เมือง   
จ.ลําพูน 

-เพ่ือใหประชาชนมี
การสญัจรท่ีปลอดภัย 
สะดวก และรวดเร็ว 

-เพ่ือเปนการอุดหนุน                    
หนวยงานอ่ืน ในการ
ปฏิบัติงาน 

 
 

ขยายเขตไฟฟา ๑ เฟส     
๒ สาย พรอมสายดับและ
โคมไฟก่ิง ซอยบอเกษตร
ปากกอง  บานมวง 

๗๖,๕๐๐ - - - - 1 โครงการ -ประชาชนมี
ความปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพยสิน 
-อัตราการเกิด
อาชญากรรมใน
พ้ืนท่ีลดลง 
 

กองชาง 

2 อุดหนุนการไฟฟาสวนภูมิภาค 
ขยายเขตไฟฟา ๑ เฟส ๒ สาย 
พรอมสายดับและโคมไฟก่ิง 
บริเวณถนนสายสันกอธง 
บานเสง หมูท่ี ๗  ต.บานแปน  
อ.เมอืง   จ.ลําพูน 

-เพ่ือใหประชาชนมี
การสญัจรท่ีปลอดภัย 
สะดวก และรวดเร็ว 

-เพ่ือเปนการอุดหนุน                    
หนวยงานอ่ืน ในการ
ปฏิบัติงาน 

 
 

ขยายเขตไฟฟา ๑ เฟส       
๒ สาย พรอมสายดับและ
โคมไฟก่ิง บริเวณถนน
สายสันกอธง บานเสง 

๑๐๐,๐๐๐ - - - - 1 โครงการ -ประชาชนมี
ความปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพยสิน 
-อัตราการเกิด
อาชญากรรมใน
พ้ืนท่ีลดลง 
 

กองชาง 

 
 

แบบ ผ. 02 

๑๐๓ 
 



 
ท่ี 

 
โครงการ/กจิกรรม 

 
วัตถุประสงค 

 

เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลท่ีคาดวาจะ

ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด   

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

3 อุดหนุนการไฟฟาสวนภูมิภาค 
ขยายเขตไฟฟา ๑ เฟส ๒ สาย 
พรอมสายดับและโคมไฟก่ิง 
ซอยทวีโชค บานเสง หมูท่ี ๗  
ต.บานแปน อ.เมือง    
จ.ลําพูน 

-เพ่ือใหประชาชนมี
การสญัจรท่ีปลอดภัย 
สะดวก และรวดเร็ว 

-เพ่ือเปนการอุดหนุน                    
หนวยงานอ่ืน ในการ
ปฏิบัติงาน 

 
 

ขยายเขตไฟฟา ๑ เฟส     
๒ สาย พรอมสายดับและ
โคมไฟก่ิง บริเวณถนน
สายสันกอธง บานเสง 

๓๐,๐๐๐ - - - - 1 โครงการ -ประชาชนมี
ความปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพยสิน 
-อัตราการเกิด
อาชญากรรมใน
พ้ืนท่ีลดลง 
 

กองชาง 

4 อุดหนุนการไฟฟาสวนภูมิภาค 
ขยายเขตไฟฟา ๑ เฟส ๒ สาย 
พรอมสายดับและโคมไฟก่ิง 
ซอย ๓  บานขวาง หมูท่ี ๒  
ต.หนองหนาม  อ.เมือง    
จ.ลําพูน 

-เพ่ือใหประชาชนมี
การสญัจรท่ีปลอดภัย 
สะดวก และรวดเร็ว 

-เพ่ือเปนการอุดหนุน                    
หนวยงานอ่ืน ในการ
ปฏิบัติงาน 

 
 

ขยายเขตไฟฟา ๑ เฟส     
๒ สาย พรอมสายดับและ
โคมไฟก่ิง บริเวณซอย ๓ 
บานขวาง 

๒๖,๐๐๐ - - - - 1 โครงการ -ประชาชนมี
ความปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพยสิน 
-อัตราการเกิด
อาชญากรรมใน
พ้ืนท่ีลดลง 
 

กองชาง 

5 อุดหนุนการไฟฟาสวนภูมิภาค 
ขยายเขตไฟฟา ๑ เฟส ๒ สาย 
พรอมสายดับและโคมไฟก่ิง 
บริเวณซอย ๒ - ซอย ๔   
หมูท่ี ๓ บานหนองหนาม   
ต.หนองหนาม  อ.เมือง    
จ.ลําพูน 

-เพ่ือใหประชาชนมี
การสญัจรท่ีปลอดภัย 
สะดวก และรวดเร็ว 

-เพ่ือเปนการอุดหนุน                    
หนวยงานอ่ืน ในการ
ปฏิบัติงาน 

 
 

ขยายเขตไฟฟา ๑ เฟส      
๒ สาย พรอมสายดับและ
โคมไฟก่ิง บริเวณ 
ซอย ๒ - ซอย ๔   
บานหนองหนาม   
 

๑๖๗,๐๐๐ - - - - 1 โครงการ -ประชาชนมี
ความปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพยสิน 
-อัตราการเกิด
อาชญากรรมใน
พ้ืนท่ีลดลง 
 

กองชาง 

 
 
 
 
 
 

๑๐๔ 
 



 
ท่ี 

 
โครงการ/กจิกรรม 

 
วัตถุประสงค 

 

เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลท่ีคาดวาจะ

ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด   

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

6 อุดหนุนการไฟฟาสวนภูมิภาค 
ขยายเขตไฟฟา ๑ เฟส ๒ สาย 
พรอมสายดับและโคมไฟก่ิง 
บริเวณซอยอุประโจง   
บานรั้ว-ทุง  หมูท่ี ๘   
ต.หนองหนาม  อ.เมือง    
จ.ลําพูน 
 

-เพ่ือใหประชาชนมี
การสญัจรท่ีปลอดภัย 
สะดวก และรวดเร็ว 

-เพ่ือเปนการอุดหนุน                    
หนวยงานอ่ืน ในการ
ปฏิบัติงาน 

 

ขยายเขตไฟฟา ๑ เฟส      
๒ สาย พรอมสายดับและ
โคมไฟก่ิง บริเวณ 
ซอยอุประโจง  
บานรั้ว-ทุง 
 

๕๕,๐๐๐ - - - - 1 โครงการ -ประชาชนมี
ความปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพยสิน 
-อัตราการเกิด
อาชญากรรมใน
พ้ืนท่ีลดลง 

กองชาง 

7 อุดหนุนการไฟฟาสวนภูมิภาค 
ขยายเขตไฟฟา ๑ เฟส ๒ สาย 
พรอมสายดับและโคมไฟก่ิง 
บริเวณซอย 4  บานรั้ว-ทุง 
หมูท่ี ๘  ต.หนองหนาม   
อ.เมือง   จ.ลําพูน 
 

-เพ่ือใหประชาชนมี
การสญัจรท่ีปลอดภัย 
สะดวก และรวดเร็ว 

-เพ่ือเปนการอุดหนุน                    
หนวยงานอ่ืน ในการ
ปฏิบัติงาน 

 

ขยายเขตไฟฟา ๑ เฟส     
๒ สาย พรอมสายดับและ
โคมไฟก่ิง บริเวณ 
ซอย ๔  บานรั้ว-ทุง 
 

๑๔๕,๐๐๐ - - - - 1 โครงการ -ประชาชนมี
ความปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพยสิน 
-อัตราการเกิด
อาชญากรรมใน
พ้ืนท่ีลดลง 
 

กองชาง 

8 อุดหนุนการไฟฟาสวนภูมิภาค 
ขยายเขตไฟฟา ๑ เฟส ๒ สาย 
พรอมสายดับและโคมไฟก่ิง 
บริเวณซอย 3  บานรั้ว-ทุง 
หมูท่ี ๘  ต.หนองหนาม   
อ.เมอืง   จ.ลําพูน 
 

-เพ่ือใหประชาชนมี
การสญัจรท่ีปลอดภัย 
สะดวก และรวดเร็ว 

-เพ่ือเปนการอุดหนุน                    
หนวยงานอ่ืน ในการ
ปฏิบัติงาน 

 

ขยายเขตไฟฟา ๑ เฟส     
๒ สาย พรอมสายดับและ
โคมไฟก่ิง บริเวณ 
ซอย ๓  บานรั้ว-ทุง 
 

๖๖,๐๐๐ - - - - 1 โครงการ -ประชาชนมี
ความปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพยสิน 
-อัตราการเกิด
อาชญากรรมใน
พ้ืนท่ีลดลง 

กองชาง 

 
 
 
 
 
 
 
 

๑๐๕ 
 



 
ท่ี 

 
โครงการ/กจิกรรม 

 
วัตถุประสงค 

 

เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลท่ีคาดวาจะ

ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด   

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

9 อุดหนุนการไฟฟาสวนภูมิภาค 
ขยายเขตไฟฟา ๑ เฟส ๒ สาย 
พรอมสายดับและโคมไฟก่ิง 
บริเวณซอย ๕ (บอเกษตร
บานนายสนิท)  บานบอโจง 
หมูท่ี ๑ ต.หนองหนาม  
อ.เมอืง   จ.ลําพูน 
 

-เพ่ือใหประชาชนมี
การสญัจรท่ีปลอดภัย 
สะดวก และรวดเร็ว 

-เพ่ือเปนการอุดหนุน                    
หนวยงานอ่ืน ในการ
ปฏิบัติงาน 

ขยายเขตไฟฟา ๑ เฟส      
๒ สาย พรอมสายดับและ
โคมไฟก่ิง บริเวณ 
ซอย ๕ (บอเกษตรบาน
นายสนิท) บานบอโจง 

- ๙๔,๐๐๐ - - - 1 โครงการ -ประชาชนมี
ความปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพยสิน 
-อัตราการเกิด
อาชญากรรมใน
พ้ืนท่ีลดลง 

กองชาง 

10 อุดหนุนการไฟฟาสวนภูมิภาค 
ขยายเขตไฟฟา ๑ เฟส ๒ สาย 
พรอมสายดับและโคมไฟก่ิง 
บริเวณซอยหนาบานนาย
ปรีชา บานบอโจง หมูท่ี ๑   
ต.หนองหนาม  อ.เมือง   
 จ.ลําพูน 
 

-เพ่ือใหประชาชนมี
การสญัจรท่ีปลอดภัย 
สะดวก และรวดเร็ว 

-เพ่ือเปนการอุดหนุน                    
หนวยงานอ่ืน ในการ
ปฏิบัติงาน 

 

ขยายเขตไฟฟา ๑ เฟส     
๒ สาย พรอมสายดับและ
โคมไฟก่ิง บริเวณซอย
หนาบานนายปรีชา บาน
บอโจง 

- ๒๖,๐๐๐ - - - 1 โครงการ -ประชาชนมี
ความปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพยสิน 
-อัตราการเกิด
อาชญากรรมใน
พ้ืนท่ีลดลง 

กองชาง 

11 อุดหนุนการไฟฟาสวนภูมิภาค 
ขยายเขตไฟฟา ๑ เฟส ๒ สาย 
พรอมสายดับและโคมไฟก่ิง 
บริเวณซอย ๗  บานบอโจง 
หมูท่ี ๑  ต.หนองหนาม   
อ.เมือง  จ.ลําพูน 

-เพ่ือใหประชาชนมี
การสญัจรท่ีปลอดภัย 
สะดวก และรวดเร็ว 

-เพ่ือเปนการอุดหนุน                    
หนวยงานอ่ืน ในการ
ปฏิบัติงาน 

 

ขยายเขตไฟฟา ๑ เฟส      
๒ สาย พรอมสายดับและ
โคมไฟก่ิง บริเวณซอย ๗  
บานบอโจง 

- - ๔๐,๐๐๐ - - 1 โครงการ -ประชาชนมี
ความปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพยสิน 
-อัตราการเกิด
อาชญากรรมใน
พ้ืนท่ีลดลง 
 

กองชาง 

 
 
 
 
 
 
 

๑๐๖ 
 



 
ท่ี 

 
โครงการ/กจิกรรม 

 
วัตถุประสงค 

 

เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลท่ีคาดวาจะ

ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด   

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

12 อุดหนุนการไฟฟาสวนภูมิภาค 
ขยายสายดับพรอมโคมไฟก่ิง  
บริเวณซอย ๓ บานหนองเตา  
หมูท่ี ๓ ต.บานแปน  อ.เมือง   
จ.ลําพูน 

-เพ่ือใหประชาชนมี
การสญัจรท่ีปลอดภัย 
สะดวก และรวดเร็ว 

-เพ่ือเปนการอุดหนุน                    
หนวยงานอ่ืน ในการ
ปฏิบัติงาน 

 

ขยายสายดับพรอม      
โคมไฟก่ิง  บริเวณซอย ๓ 
บานหนองเตา  หมูท่ี ๓ 

- - 197,๐๐๐ - - 1 โครงการ -ประชาชนมี
ความปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพยสิน 
-อัตราการเกิด
อาชญากรรมใน
พ้ืนท่ีลดลง 

กองชาง 

13 อุดหนุนการไฟฟาสวนภูมิภาค 
ขยายเขตไฟฟาเพ่ือ
การเกษตร สายมวงนอย  
บานมวง หมูท่ี ๘ ต.บานแปน  
อ.เมือง  จ.ลําพูน 

-เพ่ือใหประชาชนมี
การสญัจรท่ีปลอดภัย 
สะดวก และรวดเร็ว 

-เพ่ือเปนการอุดหนุน                    
หนวยงานอ่ืน ในการ
ปฏิบัติงาน 

 

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

- - ๑๐๐,๐๐๐ 
 

- - 1 สายทาง -ประชาชนมีการ
สัญจรท่ี
ปลอดภัย 
สะดวก และ
รวดเร็ว 

กองชาง 

14 อุดหนุนการไฟฟาสวนภูมิภาค 
ขยายเขตไฟฟา ๑ เฟส ๒ สาย 
พรอมสายดับและโคมไฟก่ิง 
บริเวณถนนสายสนามกีฬา-
ตลาดบานแปน หมูท่ี ๖  
บานแปน  ต.บานแปน   
อ.เมือง  จ.ลําพูน 
 

-เพ่ือใหประชาชนมี
การสญัจรท่ีปลอดภัย 
สะดวก และรวดเร็ว 

-เพ่ือเปนการอุดหนุน                    
หนวยงานอ่ืน ในการ
ปฏิบัติงาน 

 
 

ขยายเขตไฟฟา ๑ เฟส    
๒ สาย พรอมสายดับและ
โคมไฟก่ิง บริเวณถนน
สายสนามกีฬา-ตลาด 
บานแปน 

- - - ๘๐,๐๐๐ 
 

- 1 สายทาง -ประชาชนมีการ
สัญจรท่ี
ปลอดภัย 
สะดวก และ
รวดเร็ว 

กองชาง 

รวม  ๑๔  โครงการ 665,500 120,000 337,000 80,000 -    
 
 
 
 
 
 

๑๐๗ 
 



  รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) 

เทศบาลตําบลบานแปน  อ.เมืองลําพูน  จ.ลําพูน 

ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  4  ยุทธศาสตรเมืองแหงคุณภาพชีวิต 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด    ยุทธศาสตรท่ี  3  เมืองแหงคุณภาพชีวิต  สุขภาวะ  และส่ิงแวดลอมท่ีดี 

    5. ยุทธศาสตร  การอุดหนุนหนวยงานอ่ืน ๆ  
 5.3  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

 

 
ท่ี 

 
โครงการ/กจิกรรม 

 
วัตถุประสงค 

 

เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลท่ีคาดวา

จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด   

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 อุดหนุนโครงการบริหาร
จัดการแบบบูรณาการของ
ศูนยปฏิบัติการปองกันและ
ปราบปรามยาเสพติด อําเภอ
เมืองลําพูน จังหวัดลาํพูน 

-เพ่ือเปนการอุดหนุน                    
หนวยงานอ่ืน ในการ
ปฏิบัติงาน 

 

-อุดหนุนโครงการบริหาร
จัดการแบบบูรณาการ
ของศูนยปฏิบัติการ
ปองกันและปราบปราม
ยาเสพตดิ อําเภอเมือง
ลําพูน 

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

งาน
ปองกันฯ 
สํานักปลดั 

2 อุดหนุนโครงการฝกอบรม
การใหความเขาใจดานการ
อํานวยความเปนธรรมใหกับ
ประชาชนในหมูบาน/ชุมชน
ในพ้ืนท่ีอําเภอเมืองลําพูน 

-เพ่ือเปนการอุดหนุน                    
หนวยงานอ่ืน ในการ
ปฏิบัติงาน 

 

-อุดหนุนโครงการใหกับ
ประชาชนในหมูบาน/
ชุมชนในพ้ืนท่ีอําเภอ
เมืองลําพูน 

5,000 5,000 5,000 
 

5,000 5,000 1 โครงการ -ประชาชนมี
คุณภาพชีวิต
ท่ีดีข้ึน 

งาน
ปองกันฯ 
สํานักปลดั 

รวม  2  โครงการ 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 - - - 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ. 02 

๑๐๘ 
 



 

  รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) 

เทศบาลตําบลบานแปน  อ.เมืองลําพูน  จ.ลําพูน 

ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  4  ยุทธศาสตรเมืองแหงคุณภาพชีวิต 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด    ยุทธศาสตรท่ี  4  เมืองแหงภูมิปญญาและการเรียนรูตลอดชีวิต 

    5. ยุทธศาสตร  การอุดหนุนหนวยงานอ่ืน ๆ  
 5.4  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 อุดหนุนอาหารกลางวัน
นักเรียนในเขตเทศบาลตําบล
บานแปน 

-เพ่ือเปนการสงเสรมิ 
 การจัดการศึกษา 

-อุดหนุนโรงเรยีน  ใน
สังกัด สพฐ.         

   

1,100,000 
 

1,100,000 1,100,000 1,100,000 1,100,000 1 โครงการ -เด็ก นักเรียน
ไดรับการสง 
เสรมิการพัฒนา 
ดานการศึกษา 

กอง
การศึกษาฯ 

2 อุดหนุนเพ่ือพัฒนาคุณภาพ
ดานการศึกษาระดับ
ประถมศึกษา  

-เพ่ือเปนการสงเสรมิ 
 การจัดการศึกษา 

-อุดหนุนโรงเรยีนระดับ
ประถมศึกษา  จํานวน 
1 โรงเรียน 

 

50,000 50,000 50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

1 โครงการ -เด็ก นักเรียน
ไดรับการสง 
เสรมิการพัฒนา 
ดานการศึกษาท่ี
ดีข้ึน 

กอง
การศึกษาฯ 

3 อุดหนุนเพ่ือพัฒนาคุณภาพ
ดานการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษา  

-เพ่ือเปนการสงเสรมิ 
 การจัดการศึกษา 

-อุดหนุนโรงเรยีนระดับ
มัธยมศึกษา ในเขต
เทศบาล         

 

40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 1 โครงการ -เด็ก นักเรียน
ไดรับการสง 
เสรมิการพัฒนา 
ดานการศึกษาท่ี
ดีข้ึน 

กอง
การศึกษาฯ 

รวม  ๓  โครงการ 1,190,000 1,190,000 1,190,000 1,190,000 1,190,000 - - - 
 

แบบ ผ. 02 

๑๐๙ 
 



 รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) 

เทศบาลตําบลบานแปน  อ.เมืองลําพูน  จ.ลําพูน 

ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  4  ยุทธศาสตรเมืองแหงคุณภาพชีวิต 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด    ยุทธศาสตรท่ี  3  เมืองแหงคุณภาพชีวิต  สุขภาวะ  และส่ิงแวดลอมท่ีดี 

    5. ยุทธศาสตร  การอุดหนุนหนวยงานอ่ืน ๆ  
 5.5  แผนงานสาธารณสุข 

 

 
ท่ี 

 
โครงการ/กจิกรรม 

 
วัตถุประสงค 

 

เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลท่ีคาดวาจะ

ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด   

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

๑ อุดหนุนโครงการพระราชดําริ
ดานสาธารณสุข 

- เพ่ือดําเนินงานตาม
แนวทางโครงการ
พระราชดําริดาน
สาธารณสุข 

- อุดหนุนกรรมการ
หมูบานในการ
ดําเนินงานตาม
แนวทางโครงการ
พระราชดําริดาน
สาธารณสุข 
 

180,000 
 

180,000 
 

180,000 
 

180,000 
 

180,000 
 

9 หมูบาน -ประชาชน
สามารถดูแล
สุขภาพตนเอง
เบ้ืองตนได 

กอง 
สาธารณสุขฯ 
คณะกรรมการ 

หมูบาน 

รวม  ๑ โครงการ 180,000 180,000 180,000 180,000 180,000 - - - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ. 02 

๑๑๐ 
 



  รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) 

เทศบาลตําบลบานแปน  อ.เมืองลําพูน  จ.ลําพูน 

ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  4  ยุทธศาสตรเมืองแหงคุณภาพชีวิต 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด    ยุทธศาสตรท่ี  4  เมืองแหงภูมิปญญาและการเรียนรูตลอดชีวิต 

    5. ยุทธศาสตร  การอุดหนุนหนวยงานอ่ืน ๆ  

          5.6  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

 

 
ท่ี 

 
โครงการ/กจิกรรม 

 
วัตถุประสงค 

 

เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลท่ีคาดวาจะ

ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(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
วัฒนธรรมและ
ประเพณีทองถ่ิน 
สงเสริมเอกลักษณ 
ของชาติ 

-อุดหนุนประเพณี หรือ
วัฒนธรรม  เอกลักษณ
ของชาติ 

300,000 
 

300,000 
 

300,000 300,000 300,000 1 โครงการ -ประชาชนมี 
 สวนรวม ใน
การสืบสาน
ประเพณี
วัฒนธรรมของ
ทองถ่ิน 

 

กอง
การศึกษาฯ 

 
 
 

แบบ ผ. 02 

๑๑๑ 
 



 

 
ท่ี 

 
โครงการ/กจิกรรม 

 
วัตถุประสงค 

 

เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลท่ีคาดวาจะ

ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

4 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 2 โครงการ -เพ่ือเปนการ
อุดหนุน อปต.  
บานแปน และ 
อปต.หนอง
หนาม 

 

กอง
การศึกษาฯ 

5 อุดหนุนโครงการพุทธศาสนา
วันอาทิตย วัดบานรั้ว-ทุง 
(โรงเรียนปริยัตศิึกษา) 

เพ่ือเปนการ
เผยแพรพุทธ
ศาสนา 

-อุดหนุนโครงการพุทธ
ศาสนาวันอาทิตย วัด
บานรั้ว-ทุง 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 10,000 10,000 1 โครงการ -ประชาชนไดมี
สวนรวมใน
กิจกรรมทาง
พุทธศาสนา 

 

กอง
การศึกษาฯ 

๖ อุดหนุนโครงการสงเสริม
คุณธรรมจริยธรรมนําชีวิต
ศูนยพระพุทธศาสนา 
วัดบานรั้ว-ทุง 

-เพ่ือพัฒนาจิตใจ
และปลูกฝง
คุณธรรม จริยธรรม 
และศลีธรรมตาม
หลักพุทธศาสนา
ใหแกเด็กและ
เยาวชน 

-เด็ก นักเรียน และ
เยาวชนศูนยศึกษา
พระพุทธศาสนาวัน
อาทิตย วัดบานรั้ว-ทุง 

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

 

กอง
การศึกษาฯ 

7 โครงการประเพณีสงกรานต 
บานรั้ว-ทุง 

-เพ่ือสงเสรมิและ
อนุรักษขนบธรรม 
เนียมประเพณีท่ีดี
งามของชุมชนให
คงอยูสืบไป 

ผูสูงอายุและประชาชน
เขตพ้ืนท่ีหมูบานรั้ว-ทุง 

20,000 20,000 ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ 1 โครงการ -เกิดการสงเสริม
อนุรักษและสืบ
ทอดขนบธรรม 
เนียมประเพณี
ท่ีดีงามของคน
ในชุมชนใหคงอยู
ตอไป 

 

กอง
การศึกษาฯ 

๑๑๒ 
 



 
 

  
ท่ี 

 
โครงการ/กจิกรรม 

 
วัตถุประสงค 

 

เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลท่ีคาดวาจะ

ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

๘ โครงการประเพณีสงกรานต 
บานหนองหนาม 

-เพ่ือสงเสรมิและ
อนุรักษขนบธรรม 
เนียมประเพณีท่ีดี
งามของชุมชนให
คงอยูสืบไป 

ผูสูงอายุและ
ประชาชนเขตพ้ืนท่ี
หมูบานหนองหนาม 

20,000 20,000 ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ 1 โครงการ -เกิดการสงเสริม
อนุรักษและสืบ
ทอดขนบธรรม 
เนียมประเพณีท่ีดี
งามของคนใน
ชุมชนใหคงอยูตอไป 

กอง
การศึกษาฯ 

๙ โครงการประเพณีสงกรานต 
บานบูชา 

-เพ่ือสงเสรมิและ
อนุรักษ
ขนบธรรมเนียม
ประเพณีท่ีดีงาม
ของชุมชนใหคงอยู
สืบไป 

ผูสูงอายุและ
ประชาชนเขตพ้ืนท่ี
หมูบานบูชา 

20,000 20,000 ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ 1 โครงการ -เกิดการสงเสริม
อนุรักษและสืบ
ทอดขนบธรรม 
เนียมประเพณีท่ีดี
งามของคนใน
ชุมชนใหคงอยูตอไป 

 

กอง
การศึกษาฯ 

10 โครงการประเพณีสงกรานต 
บานบอโจง 

-เพ่ือสงเสรมิและ
อนุรักษขนบธรรม 
เนียมประเพณีท่ีดี
งามของชุมชนให
คงอยูสืบไป 

ผูสูงอายุและ
ประชาชนเขตพ้ืนท่ี
หมูบานบอโจง 

20,000 20,000 ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ 1 โครงการ -เกิดการสงเสริม
อนุรักษและสืบ
ทอดขนบธรรม 
เนียมประเพณีท่ีดี
งามของคนใน
ชุมชนใหคงอยูตอไป 

 

กอง
การศึกษาฯ 

๑1 โครงการประเพณีสงกรานต 
บานมวง 

-เพ่ือสงเสรมิและ
อนุรักษขนบธรรม 
เนียมประเพณีท่ีดี
งามของชุมชนให
คงอยูสืบไป 

ผูสูงอายุและ
ประชาชนเขตพ้ืนท่ี
หมูบานมวง 

20,000 20,000 ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ 1 โครงการ -เกิดการสงเสริม
อนุรกัษและสืบ
ทอดขนบธรรม 
เนียมประเพณีท่ีดี
งามของคนใน
ชุมชนใหคงอยู 

 

กอง
การศึกษาฯ 

๑๑๓ 
 



 

  
ท่ี 

 
โครงการ/กจิกรรม 

 
วัตถุประสงค 

 

เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลท่ีคาดวาจะ

ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

12 โครงการประเพณีสงกรานต 
บานแปน 

-เพ่ือสงเสรมิและ
อนุรักษขนบธรรม 
เนียมประเพณีท่ีดี
งามของชุมชนให
คงอยูสืบไป 

ผูสูงอายุและ
ประชาชนเขตพ้ืนท่ี
หมูบานแปน 

20,000 20,000 ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ 1 โครงการ -เกิดการสงเสริม
อนุรักษและสืบ
ทอดขนบธรรม 
เนียมประเพณีท่ีดี
งามของคนใน
ชุมชนใหคงอยูตอไป 

 

กอง
การศึกษาฯ 

๑3 โครงการประเพณีสงกรานต 
บานเสง 

-เพ่ือสงเสรมิและ
อนุรักษขนบธรรม 
เนียมประเพณีท่ีดี
งามของชุมชนให
คงอยูสืบไป 

ผูสูงอายุและ
ประชาชนเขตพ้ืนท่ี
หมูบานเสง 

20,000 20,000 ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ 1 โครงการ -เกิดการสงเสริม
อนุรักษและสืบ
ทอดขนบธรรม 
เนียมประเพณีท่ีดี
งามของคนใน
ชุมชนใหคงอยูตอไป 

 

กอง
การศึกษาฯ 

๑4 โครงการประเพณีสงกรานต 
บานขวาง 

-เพ่ือสงเสรมิและ
อนุรักษขนบธรรม 
เนียมประเพณีท่ีดี
งามของชุมชนให
คงอยูสืบไป 

ผูสูงอายุและ
ประชาชนเขตพ้ืนท่ี
หมูบานขวาง 

20,000 20,000 ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ 1 โครงการ -เกิดการสงเสริม
อนุรักษและสืบ
ทอดขนบธรรม 
เนียมประเพณีท่ีดี
งามของคนใน
ชุมชนใหคงอยูตอไป 

 

กอง
การศึกษาฯ 

๑5 โครงการประเพณีสงกรานต 
บานหนองเตา 

-เพ่ือสงเสรมิและ
อนุรักษขนบธรรม 
เนียมประเพณีท่ีดี
งามของชุมชนให
คงอยูสืบไป 

- ผูสูงอายุและ
ประชาชนเขตพ้ืนท่ี
หมูบานหนองเตา 

20,000 20,000 ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ 1 โครงการ -เกิดการสงเสริม
อนุรักษและสืบ
ทอดขนบธรรม 
เนียมประเพณีท่ีดี
งามของคนใน
ชุมชนใหคงอยูตอไป 

กอง
การศึกษาฯ 

 

๑๑๔ 
 



  
ท่ี 

 
โครงการ/กจิกรรม 

 
วัตถุประสงค 

 

เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลท่ีคาดวาจะ

ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

16 โครงการสรงนํ้าพระธาตุเจดีย
ศรีหรภิุญชัยวัดบานแปน 

-เพ่ืออนุรักษ
วัฒนธรรมอันดีงาม
ของชุมชนและ
เยาวชนใหคงอยู
สืบไป 

-พระสงฆและ
ประชาชนในเขตพ้ืนท่ี
หมูบานแปน 

20,000 20,000 ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ 1 โครงการ -เกิดการอนุรักษ
ประเพณี
วัฒนธรรมท่ีดีงาม
ของชุมชนและ
เยาวชนใหคงอยู
สืบไปชุมชนใหคง
อยูตอไป 

กอง
การศึกษาฯ 

17 โครงการประเพณีสรงนํ้า   
พระธาตุวัดหนองเตา 

-เพ่ือเปนการสืบ
ทอดพระพุทธ 
ศาสนารักษา
ประเพณีไวคูกับ
ชุมชนตลอดไป 

-พระสงฆและ
ประชาชนในเขตพ้ืนท่ี
หมูบานแปน 

10,000 10,000 ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ 1 โครงการ -เกิดการสืบทอด
พระพุทธ ศาสนา
รักษาประเพณไีว
คูกับชุมชน
ตลอดไป 

กอง
การศึกษาฯ 

18 โครงการประเพณีสรงนํ้า   
พระวัดบานรั้ว-ทุง 

-เพ่ือสงเสรมิพุทธ
ศาสนาและอนุรักษ
วัฒนธรรมประเพณ ี
อันดีงามใหลูก 
หลานไดสืบตอไป 

-พระสงฆและ
ประชาชนในเขตพ้ืนท่ี
หมูบานรั้ว-ทุง 

10,000 10,000 ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ 1 โครงการ -เกิดการสงเสริม
พุทธศาสนาและ
อนุรักษวัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงาม
ใหลูกหลานไดสืบ
ทอดตอไป 

กอง
การศึกษาฯ 

 
 
 
 

19 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    6,000    6,000  2 โครงการ -เด็กและเยาวชน
เกิดการตระหนัก
ถึงคุณธรรม 
จริยธรรมและ
ขนบธรรมเนียม
ประเพณีอันดีงาม 

กอง
การศึกษาฯ 

 

๑๑๕ 
 



 
 

  
ท่ี 

 
โครงการ/กจิกรรม 

 
วัตถุประสงค 

 

เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลท่ีคาดวาจะ

ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลกั 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

20 โครงการสระเกลาดําหัว
พระสงฆในเขตเทศบาลตําบล
บานแปน 

-เพ่ือแสดงออกซึ่ง
ความกตัญูแดพระ
มหาเถระผูมีพรรษา
ยุกาลมากและเปน
การรักษาประเพณี
อันดีงามไวใหคงอยู
สืบไป 

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

22,000 22,000 ๒๒,๐๐๐ ๒๒,๐๐๐ ๒๒,๐๐๐ 1 โครงการ -เกิดความกตญัู
แดพระมหาเถระ
ผูมีพรรษายุกาล
มากและเปนการ
รักษาประเพณี
อันดีงามไวใหคง
อยูสืบไป 

กอง
การศึกษาฯ 

21 โครงการสรงนํ้าพระธาตุวัดใน
ตําบลบานแปน 

-เพ่ืออนุรักษประเพณี
วัฒนธรรมอันดีงาม
และสงเสรมิ
ประชาชนให
ตระหนักถึง
คุณธรรม จริยธรรม 

-ประชาชนในตําบล
บานแปน 

24,000 24,000 ๒๔,๐๐๐ ๒๔,๐๐๐ ๒๔,๐๐๐ 1 โครงการ -เกิดการอนุรักษ
ประเพณี
วัฒนธรรมอันดี
งามและประชาชน 
ไดตระหนักถึง
คุณธรรม 
จริยธรรม 

กอง
การศึกษาฯ 

2๒ โครงการประพฤติวัตร 
รุกขมลูกรรม  

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

กอง
การศึกษาฯ 

 
 
 
 
 

 
 
 

๑๑๖ 
 



 
 

  
ท่ี 

 
โครงการ/กจิกรรม 

 
วัตถุประสงค 

 

เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลท่ีคาดวาจะ

ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

23 โครงการขาวใหมโบสถคริสต -เพ่ืออนุรักษประเพณี
วัฒนธรรมอันดีงาม
และสงเสรมิ
ประชาชนให
ตระหนักถึง
คุณธรรม จริยธรรม 

อุดหนุนโครงการขาว
ใหมโบสถคริสต 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 1 โครงการ -เกิดการสงเสริม
อนุรักษและสืบ
ทอดขนบธรรม 
เนียมประเพณีท่ีดี
งามของคนใน
ชุมชนใหคงอยูตอไป 

 

กอง 
การศึกษาฯ 

 
 
 
 

24 โครงการอุดหนุนจัดงาน
ประเพณีสรงนํ้าพระธาตุ     
หริภุญชัยจังหวัดลําพูน 

-เพ่ืออนุรักษประเพณี
วัฒนธรรมอันดีงาม
และสงเสรมิ
ประชาชนให
ตระหนักถึง
คุณธรรม จริยธรรม 

อุดหนุนโครงการ
อุดหนุนจัดงาน
ประเพณีสรงนํ้าพระ
ธาตุหริภญุชัยจังหวัด
ลําพูน 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 1 โครงการ -เกิดการสงเสริม
อนุรักษและสืบ
ทอดขนบธรรม 
เนียมประเพณีท่ีดี
งามของคนใน
ชุมชนใหคงอยูตอไป 

 

กอง 
การศึกษาฯ 

 
 
 
 

2๕ โครงการจดังานพระนาง     
จามเทวีและงานฤดูหนาว
จังหวัดลําพูน 

-เพ่ืออนุรักษประเพณี
วัฒนธรรมอันดีงาม
และสงเสรมิ
ประชาชนให
ตระหนักถึง
คุณธรรม จริยธรรม 

อุดหนุนโครงการจัด
งานพระนางจามเทวี
และงานฤดูหนาว
จังหวัดลําพูน 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 1 โครงการ -เกิดการสงเสริม
อนุรักษและสืบ
ทอดขนบธรรม 
เนียมประเพณีท่ีดี
งามของคนใน
ชุมชนใหคงอยูตอไป 

 

กอง 
การศึกษาฯ 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

๑๑๗ 
 



  
ท่ี 

 
โครงการ/กจิกรรม 

 
วัตถุประสงค 

 

เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลท่ีคาดวาจะ

ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

26 โครงการจดังานลําไยจังหวัด
ลําพูนสนับสนุนสินคาไทย  

-เพ่ืออนุรักษประเพณี
วัฒนธรรมอันดีงาม
และสงเสรมิ
ประชาชนให
ตระหนักถึง
คุณธรรม จริยธรรม 

อุดหนุนโครงการจัด
งานลําไยจังหวัดลําพูน
สนับสนุนสินคาไทย 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 1 โครงการ -เกิดการสงเสริม
อนุรักษและสืบ
ทอดขนบธรรม 
เนียมประเพณีท่ีดี
งามของคนใน
ชุมชนใหคงอยูตอไป 

กอง 
การศึกษาฯ 

 
 
 
 

รวม  ๒6  โครงการ 751,000 751,000 751,000 751,000 751,000    

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๑๘ 
 



 
  รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) 
เทศบาลตําบลบานแปน  อ.เมืองลําพูน  จ.ลําพูน 

ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  4  ยุทธศาสตรเมืองแหงคุณภาพชีวิต 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด    ยุทธศาสตรท่ี  2  เมืองนวัตกรมการเกษตร  อุตสาหกรรมและเศรษฐกิจสรางสรรค 

    5. ยุทธศาสตร  การอุดหนุนหนวยงานอ่ืน ๆ  

          5.6  แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 

 

 
ท่ี 

 
โครงการ/กจิกรรม 

 
วัตถุประสงค 

 

เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลท่ีคาดวา

จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอ
บหลัก 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 อุดหนุนโครงการสงเสริม 
อาชีพบานหนองเตา 

-เพ่ือเปนการสมทบ
กองทุนในการ
ปฏิบัติงาน 

 

สงเสริมและสรางงาน
สรางรายไดใหแก
ประชาชนบานหนองเตา   

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

 

เทศบาล 

รวม 1  โครงการ 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 - - -  
 
 
 

แบบ ผ. 02 

๑๑๙ 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2566 - 2570) 

สําหรับ โครงการที่เกินศกัยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิน่ 
เทศบาลตําบลบานแปน  อ.เมืองลําพูน  จ.ลําพูน 

ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  4  ยุทธศาสตรเมืองแหงคุณภาพชีวิต    

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด    ยุทธศาสตรท่ี  3  เมืองแหงคุณภาพชีวิต  สุขภาวะ และส่ิงแวดลอมท่ีดี 

    1. ยุทธศาสตร  โครงสรางพ้ืนฐานและการจัดการดานส่ิงแวดลอม 
          1.1  แผนงานเคหะและชุมชน 

 
ท่ี 

 
โครงการ/กจิกรรม 

 
วัตถุประสงค 

 

เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลท่ีคาดวาจะ

ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด   

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการกอสรางระบายนํ้า 
คสล. ทางหลวงทองถ่ิน รหัส
สายทาง ลพ.ถ.11-005  
บานขวาง - บานบอโจง  
หมูท่ี 2  ต.หนองหนาม 
อ.เมือง จ.ลําพูน 

-เพ่ือปองกันการเกิด
นํ้าทวมขังในชวง 

 ฤดูฝน 
-เพ่ือใหการระบายนํ้า
มีประสิทธิภาพ
เพ่ิมข้ึน 

กอสรางระบายนํ้า 
คสล. ทางหลวง
ทองถ่ิน รหัสสายทาง 
ลพ.ถ.11-005  บาน
ขวาง – บานบอโจง
ขนาดกวาง 0.50 ม. 
ยาว 270 ม.  ลึก
0.50 ม. รายละเอียด
ตามแบบแปลนของ
เทศบาลตาํบลบาน
แปน 
 

900,000 
 

- - - - ปญหาขอ
รองเรียน

ลดลง 
 

-การระบายนํ้ามี
ประสิทธิภาพ
ปญหานํ้าทวมขัง
ลดลง 

อบจ./ 
ทต.บานแปน/ 
หนวยงานอ่ืน 

 

 

 

 

แบบ ผ. 02/1 

๑๒๐ 
 



 

 

 
ท่ี 

 
โครงการ/กจิกรรม 

 
วัตถุประสงค 

 

เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลท่ีคาดวาจะ

ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด   

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

2 โครงการกอสรางระบบ
ประปาหมูบาน แบบบาดาล
ขนาดใหญมาก บานมวง  
หมูท่ี 8  ต.บานแปน 
อ.เมือง  จ.ลําพูน 

- เพ่ือใหประชาชนได
มีนํ้าใช  ในการ
อุปโภค บริโภค อยาง
เพียงพอท่ัวถึง และ
สะอาดไดมาตรฐาน
ของกรมอนามยั 

กอสรางระบบประปา 
หมูบาน แบบบาดาล
ขนาดใหญมาก บาน
มวง หมูท่ี 8 โดยการขุด
เจาะบอบาดาล ขนาด 
ø 6 น้ิว ลึกไมนอยกวา 
120 เมตร หอถังสูง   
คสล.ขนาด 45 
ลูกบาศกเมตร ถังนํ้าใส 
ระบบกรองและโรงสูบ
นํ้าพรอมเช่ือมตอระบบ
เรียบรอย ตามแบบ
มาตรฐานของกรม
ทรัพยากรนํ้าบาดาล 
 

5,800,000 - - - - ประปา
หมูบานได
มาตรฐาน 

 

ประชาชนไดมี
นํ้าใชในการ
อุปโภค บริโภค 
อยางเพียงพอ 
ท่ัวถึงและมี
ความสะอาด 

อบจ./ 
ทต.บานแปน/ 
หนวยงานอ่ืน 

3 โครงการขุดเจาะบอบาดาล

เพ่ือการเกษตร ซอย 3  
บานรั้ว-ทุง หมูท่ี 8   
ต.หนองหนาม  อ.เมือง  
จ.ลําพูน 

-เพ่ือใหประชาชนมี   
นํ้าใชในการเกษตร  
อยางเพียงพอและ
ท่ัวถึง 

-เพ่ือเพ่ิมผลผลติและ
รายไดในภาค
การเกษตร 

 

 ขุดเจาะบอบาดาลเพ่ือ
การเกษตร ขนาด Ø  
6 น้ิว ลึก 120 เมตร 
พรอมอุปกรณเช่ือม
ระบบเรียบรอย
รายละเอียดตามแบบ
แปลนของเทศบาล
ตําบลบานแปน 

 

965,000 - - - - บอเกษตร
1 แหง 

-ประชาชนไดมี   
นํ้าใชในการ 
เกษตรอยาง
เพียงพอท่ัวถึง 
-เกษตรกรมี
รายไดและ
ผลผลติเพ่ิมมาก
ข้ึน 

อบจ./ 
ทต.บานแปน/ 
หนวยงานอ่ืน 

 

 

๑๒๑ 
 



 

 
ท่ี 

 
โครงการ/กจิกรรม 

 
วัตถุประสงค 

 

เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลท่ีคาดวาจะ

ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด   

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

4 โครงการวางทอ คสล. 
บริเวณถนนสันทรายพัฒนา 
(ตอจากเดิม) บานบูชา  
หมูท่ี 5  ต.บานแปน 
อ.เมือง  จ.ลําพูน 

-เพ่ือใหประชาชนมี   
นํ้าใชในการเกษตร  
อยางเพียงพอและ
ท่ัวถึง 

-เพ่ือเพ่ิมผลผลติและ
รายไดในภาค
การเกษตร 

 

วางทอ คสล. บริเวณ
ถนนสันทรายพัฒนา 
(ตอจากเดิม) หมู 5 
บานบูชา ทอ คสล.
ขนาด 0.60 ม. ยาว 
1,000 ม. รายละเอียด
ตามแบบแปลนของ
เทศบาลตาํบลบานแปน 

1,800,000 - - - - บอเกษตร
1 แหง 

-ประชาชนไดม ี  
นํ้าใชในการ 
เกษตรอยาง
เพียงพอท่ัวถึง 
-เกษตรกรมี
รายไดและ
ผลผลติเพ่ิมมาก
ข้ึน 

อบจ./ 
ทต.บานแปน/ 
หนวยงานอ่ืน 

5 โครงการกอสรางถนน คสล. 
ซอยฟองนวล  บานขวาง 
(แยกจากถนนประชารัฐพัฒโน) 
หมูท่ี 2 บานขวาง  
ต.หนองหนาม  อ.เมือง 
จ.ลําพูน 
  

-เพ่ือลดอุบัติเหตุท่ีเกิด
จากการใชถนน 
-เพ่ือบรรเทาความ
เดือดรอนของ
ประชาชนและผูใช
ถนนในการสัญจร 

กอสรางถนน คสล.  
ซอยฟองนวล บานขวาง 
ขนาดกวาง 5.00 ม.  
ยาว 320 ม. หนา 
0.15 ม.หรือมีพ้ืนท่ี 
คสล.ไมนอยกวา1,600 
ตร.ม.รายละเอียดตาม
แบบแปลนของเทศบาล
ตําบลบานแปน 

- 865,000 - - - ถนน
มาตรฐาน  
1 สายทาง 

-ปญหาความ
เดือดรอนของ
ประชาชน ใน
พ้ืนท่ีไดรับการ
แกไขและ อุบัติ
ท่ีเกิดจากการใช
เสนทางลดลง 

อบจ./ 
ทต.บานแปน/ 
หนวยงานอ่ืน 

6 โครงการขุดเจาะบอบาดาล
เพ่ือการเกษตร บริเวณสสุาน
บานบอโจง  หมูท่ี 1  
ต.หนองหนาม  อ.เมือง 
จ.ลําพูน 
(กิจการนอกเขต) 

-เพ่ือใหประชาชนมี   
นํ้าใชในการเกษตร  
อยางเพียงพอและ
ท่ัวถึง 

-เพ่ือเพ่ิมผลผลติและ
รายไดในภาค
การเกษตร 

 

 ขุดเจาะบอบาดาลเพ่ือ
การเกษตร บานบอโจง
ขนาด Ø  6 น้ิว ลึก 
120 เมตร พรอม
อุปกรณเช่ือมระบบ
เรียบรอยและ   โรงสูบ
นํ้า รายละเอียดตาม
แบบแปลนของเทศบาล
ตําบลบานแปน 

- 1,052,000 
 

- - - บอเกษตร
1 แหง 

-ประชาชนไดม ี  
นํ้าใชในการ 
เกษตรอยาง
เพียงพอท่ัวถึง 
-เกษตรกรมี
รายไดและ
ผลผลติเพ่ิมมาก
ข้ึน 

อบจ./ 
ทต.บานแปน/ 
หนวยงานอ่ืน 

๑๒๒ 
 



 

 
ท่ี 

 
โครงการ/กจิกรรม 

 
วัตถุประสงค 

 

เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลท่ีคาดวาจะ

ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด   

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

7 โครงการขุดเจาะบอบาดาล
เพ่ือการเกษตร ซอย 6  
บานรั้ว-ทุง  หมูท่ี  8  
ต.หนองหนาม  อ.เมือง 
จ.ลําพูน 

-เพ่ือใหประชาชนมี   
นํ้าใชในการเกษตร  
อยางเพียงพอและ
ท่ัวถึง 

-เพ่ือเพ่ิมผลผลติและ
รายไดในภาค
การเกษตร 

 

 ขุดเจาะบอบาดาลเพ่ือ
การเกษตร ขนาด Ø  
6 น้ิว ลึก 120 เมตร 
พรอมอุปกรณเช่ือม
ระบบเรียบรอยและ   
โรงสูบนํ้ารายละเอียด
ตามแบบแปลนของ
เทศบาลตําบลบานแปน 

- 1,035,000 - - - บอเกษตร
1 แหง 

-ประชาชนไดม ี  
นํ้าใชในการ 
เกษตรอยาง
เพียงพอท่ัวถึง 
-เกษตรกรมี
รายไดและ
ผลผลติเพ่ิมมาก
ข้ึน 

อบจ./ 
ทต.บานแปน/ 
หนวยงานอ่ืน 

8 โครงการขุดเจาะบอบาดาล
เพ่ือการเกษตร บริเวณบาน
นายไพฑูรย  จันทรสวาง  
บานรั้ว-ทุง  หมูท่ี  8  
ต.หนองหนาม  อ.เมือง 
จ.ลําพูน 

-เพ่ือใหประชาชนมี   
นํ้าใชในการเกษตร  
อยางเพียงพอและ
ท่ัวถึง 

-เพ่ือเพ่ิมผลผลติและ
รายไดในภาค
การเกษตร 

 

 ขุดเจาะบอบาดาลเพ่ือ
การเกษตร บริเวณ
บานนายไพฑรูย  
จันทรสวาง ขนาด Ø  
6 น้ิว ลึก 120 เมตร 
พรอมอุปกรณเช่ือม
ระบบเรียบรอยและ   
โรงสูบนํ้ารายละเอียด
ตามแบบแปลนของ
เทศบาลตําบลบานแปน 

- 1,035,000 - - - บอเกษตร
1 แหง 

-ประชาชนไดม ี  
นํ้าใชในการ 
เกษตรอยาง
เพียงพอท่ัวถึง 
-เกษตรกรมี
รายไดและ
ผลผลติเพ่ิมมาก
ข้ึน 

อบจ./ 
ทต.บานแปน/ 
หนวยงานอ่ืน 

9 โครงการวางทอ คสล.  
สายตะวันออก บานเสง  
หมูท่ี 7  ต.บานแปน  อ.เมือง  
จ.ลําพูน 

-เพ่ือปองกันการเกิด
นํ้าทวมขังในชวง 

 ฤดูฝน 
-เพ่ือใหการระบายนํ้า
มีประสิทธิภาพ
เพ่ิมข้ึน 

วางทอ คสล. สายตะวัน 
ออก บานเสง  ขนาด 
0.60 ม. พรอมบอพัก 
ยาว 1,000 ม. 
รายละเอียดตามแบบ
แปลนของเทศบาล
ตําบลบานแปน 

- 1,300,000 - - - วางทอ 
คสล.ความ

ยาวไม
นอยกวา 

1,000 ม. 

การระบายนํ้ามี
ประสิทธิภาพ
ปญหานํ้าทวมขัง
ลดลง 

อบจ./ 
ทต.บานแปน/ 
หนวยงานอ่ืน 

 
 

๑๒๓ 
 



 
ท่ี 

 
โครงการ/กจิกรรม 

 
วัตถุประสงค 

 

เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลท่ีคาดวาจะ

ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด   

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

10 โครงการกอสรางระบายนํ้า 
บริเวณปากทาง ซอย 5 – 
ปากทาง ซอย 3 บานบอโจง 
หมูท่ี 1 ต.หนองหนาม  
อ.เมือง  จ.ลําพูน 

-เพ่ือปองกันการเกิด
นํ้าทวมขัง  ในฤดูฝน 

- เพ่ือใหการระบาย
นํ้ามีประสิทธิภาพ
เพ่ิมข้ึน 

 

กอสรางรางระบายนํ้า   
บริเวณปากทาง ซอย 5       
-ปากทาง ซอย 3        
บานบอโจง ขนาดกวาง 
0.30 ม. ยาว 286 ม. 
ลึกเฉลีย่ 0.50 ม. 
รายละเอียดตามแบบ
แปลนของเทศบาลตาํบล
บานแปน 

- - 915,0000 - - ปญหาขอ
รองเรียน

ลดลง 
 

-การระบายนํ้ามี
ประสิทธิภาพ
ลดปญหานํ้า
ทวมขัง 

อบจ./ 
ทต.บานแปน/ 
หนวยงานอ่ืน 

รวม   10   โครงการ 9,465,000 5,287,000 915,000 - -    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๒๔ 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2566 - 2570) 

สําหรับ โครงการที่เกินศกัยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิน่ 
เทศบาลตําบลบานแปน  อ.เมืองลําพูน  จ.ลําพูน 

ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  4  ยุทธศาสตรเมืองแหงคุณภาพชีวิต    

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด    ยุทธศาสตรท่ี  3  เมืองแหงคุณภาพชีวิต  สุขภาวะ และส่ิงแวดลอมท่ีดี 

    1. ยุทธศาสตร  โครงสรางพ้ืนฐานและการจัดการดานส่ิงแวดลอม 
 

          1.2  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

 
ท่ี 

 
โครงการ/กจิกรรม 

 
วัตถุประสงค 

 

เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลท่ีคาดวา

จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด   

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

๑ จัดซื้อรถบรรทุกนํ้าดับเพลิง
เอนกประสงค 

-เพ่ือใหการปฏิบัติงาน
มีประสิทธิภาพมากข้ึน 

-จัดซื้อรถบรรทุกนํ้า
ดับเพลิงเอนกประสงค 
ขนาด  6,000 ลติร 
ตามบัญชีมาตรฐาน
ครุภณัฑ  

 

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 

๑๒๕ 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2566 - 2570) 

สําหรับ โครงการที่เกินศกัยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิน่ 
เทศบาลตําบลบานแปน  อ.เมืองลําพูน  จ.ลําพูน 

ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  4  ยุทธศาสตรเมืองแหงคณุภาพชีวิต    

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด    ยุทธศาสตรท่ี  3  เมืองแหงคุณภาพชีวิต  สุขภาวะ และส่ิงแวดลอมท่ีดี 

    1. ยุทธศาสตร  โครงสรางพ้ืนฐานและการจัดการดานส่ิงแวดลอม 

     1.๓  แผนงานการศึกษา 

 
ท่ี 

 
โครงการ/กจิกรรม 

 
วัตถุประสงค 

 

เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลท่ีคาดวาจะ

ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด   

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการกอสรางอาคาร
อเนกประสงค (โดมสนาม)
พรอมปูพ้ืนยาง 
 

-เพ่ือจัดหาอาคาร
อเนกประสงค สําหรบั
จัดกิจกรรมใหกับ
นักเรียน 

กอสรางอาคาร
อเนกประสงค (โดม
สนาม) ครอบบริเวณ
สนามโรงเรียนอนุบาล
เทศบาลตาํบลบานแปน 
สังกัดเทศบาลตําบล
บานแปน  อ.เมือง
ลําพูน  จ.ลําพูน   
 

1,300,000 - - - - อาคารอเนก 
ประสงค 
จํานวน   
1  หลัง  
 

โรงเรียนมี
สถานท่ีไวใชใน
การจดักิจกรรม
การเรยีนการ
สอน 

กอง
การศึกษา 

2 โครงการกอสรางโรงอาหาร 
100  ท่ีน่ัง 

-เพ่ือใหเด็กนักเรียนมี
สถานท่ีสําหรับ
รับประทานอาหารท่ี
ถูกสุขอนามัย 

กอสรางโรงอาหาร 
แบบ  100  ท่ีน่ัง 
พรอมโตะและเกาอ้ี  
จํานวน  100  ท่ีน่ัง 

- 4,000,000 - - - โรงอาหาร 
ท่ีได

มาตรฐาน 
1 แหง 

เด็ก นักเรียน มี
สถานท่ีสาํหรับ
รับประทาน
อาหารและจดั
กิจกรรม 

 

กอง
การศึกษา 

 
 

แบบ ผ. 02/1 

๑๒๖ 
 



 
ท่ี 

 
โครงการ/กจิกรรม 

 
วัตถุประสงค 

 

เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลท่ีคาดวาจะ

ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด   

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

3 โครงการกอสรางสระวายนํ้า
สําหรับเด็กประถมวัย 

-เพ่ือใหเด็กนักเรียนมี
ทักษะการวายนํ้า 
สามารถชวยเหลือ
ตนเองได 
-เพ่ือใหเด็กนักเรียนมี
สุขภาพอนามัยท่ี
สมบูรณแข็งแรง 
 

กอสรางสระวายนํ้า
สําหรับเด็กประถมวัย 

- 3,000,000 - - - สระวายนํ้า 
1 แหง 

เด็กนักเรียนมี
สุขภาพสมบูรณ
แข็งแรง สามารถ
ชวยเหลือตนเอง
ได 

กอง
การศึกษา 

รวม  3 โครงการ 1,300,000 7,000,000 - - -    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๒๗ 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2566 – 25๗๐) 

สําหรับ โครงการที่เกินศกัยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิน่ 
เทศบาลตําบลบานแปน  อ.เมืองลําพูน  จ.ลําพูน 

ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  4  ยุทธศาสตรเมืองแหงคุณภาพชีวิต    

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด    ยุทธศาสตรท่ี  3  เมืองแหงคุณภาพชีวิต  สุขภาวะ และส่ิงแวดลอมท่ีดี 

    1. ยุทธศาสตร  โครงสรางพ้ืนฐานและการจัดการดานส่ิงแวดลอม 

          1.๔  แผนงานสาธารณสุข 

 
ท่ี 

 
โครงการ/กจิกรรม 

 
วัตถุประสงค 

 

เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลท่ีคาดวา

จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด   

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(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 กิโลวัตต 
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
ตามหลัก 
สุขาภิบาล 

กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดลอม 
/ หนวยงาน

อ่ืน 

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

  

 

แบบ ผ. 02/1 

๑๒๘ 
 



บัญชีครุภัณฑ 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570)  

 เทศบาลตําบลบานแปน  อําเภอเมืองลําพูน จังหวัดลําพูน 
 
 

ท่ี แผนงาน หมวด 

 
ประเภท 

 
 

เปาหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
หนวยงาน

รับผิดชอบหลกั 
2566 2567 2568 2569 2570 

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

1 การรักษาความ
สงบภายใน 

 

คาครุภณัฑ ครุภณัฑยานพาหนะ รถบรรทุกนํ้าดับเพลิง
เอนกประสงค ขนาด  
6,000 ลิตร จํานวน ๑ 
คัน 

๒,๕00,000 ๒,๕00,000 - - - งานปองกันฯ 
สํานักปลดั 

2 อุตสาหกรรม
และการโยธา 

คาครุภณัฑ  ครุภณัฑไฟฟาและวิทย ุ ติดตังระบบ Sola cell 
ขนาด  5  KV  จํานวน  
5 แหง   

375,000 - - 170,000 400,000 กองชาง 

3 อุตสาหกรรม
และการโยธา 

คาครุภณัฑ  ครุภณัฑคอมพิวเตอร
หรืออิเล็กทรอนิกส 

กลองโทรทัศนวงจรปด 
(CCTV) จํานวน  30  ตัว
ดังน้ี  
1.บานบูชา 14 ตัว   
2.บานรั้ว-ทุง 16 ตัว 

- 355,000 - 450,000 - กองชาง 

4 การศึกษา 
(งานกอนวัย
เรียนและ
ประถมศึกษา) 

คาครุภณัฑ ครุภณัฑสาํนักงาน เครื่องปรับอากาศ แบบ 
ติดผนัง (ระบบ Inverter)  
ขนาด 24,000 บีทีย ู
จํานวน  2  เครื่อง ราคา
เครื่องละ 39,800 บาท 
(ราคาตามมาตรฐาน
ครุภณัฑ) 

- 79,600 
 

- - - กองการศึกษา 

 
 

แบบ ผ.03 

๑๒๙ 
 



 
 

ท่ี แผนงาน หมวด 

 
ประเภท 

 
 

เปาหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลกั 

2566 2567 2568 2569 2570 

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

5 การศึกษา 
(งานกอนวัยเรียน
และประถมศึกษา) 

คาครุภณัฑ  ครุภณัฑสาํนักงาน พัดลมตดิผนัง ขนาด  
18 น้ิว จํานวน  28 ตัว 
พรอมติดตั้ง 
(ราคาตามทองตลาด) 
 

- 70,000 - - - กองการศึกษา 

6 การศึกษา 
(งานกอนวัยเรียน
และประถมศึกษา) 

คาครุภณัฑ  ครุภณัฑสาํนักงาน เกาอ้ีนวมสําหรับหอง
ประชุม จํานวน 30 ตัว 
ราคาตัวละ 450 บาท 
(ราคาตามทองตลาด) 
 

- 13,500 - - - กองการศึกษา 

7 การศึกษา 
(งานกอนวัยเรียน
และประถมศึกษา) 

คาครุภณัฑ ครุภณัฑสาํนักงาน โตะเรียนสําหรับนักเรียน 
ขนาดกวาง 60 ซม. ยาว 
80 ซม. สูง 30 ซม. 
จํานวน 36 ชุด ราคาชุด
ละ 450 บาท  
(ราคาตามทองตลาด) 
 

- 16,200 
 

- - - กองการศึกษา 

8 การศึกษา 
(งานกอนวัยเรียน
และประถมศึกษา) 

คาครุภณัฑ ครุภณัฑสาํนักงาน โตะพับอเนกประสงค 
ขนาด 60 x 130 ซม. 
จํานวน 5 ตัว ราคาตัวละ 
2,500  บาท  
(ราคาตามทองตลาด) 
 

- 12,500 - - - กองการศึกษา 

 
 
 

๑๓๐ 
 



ท่ี แผนงาน หมวด 

 
ประเภท 

 
 

เปาหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลกั 

2566 2567 2568 2569 2570 

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

9 การศึกษา 
(งานกอนวัยเรียน
และประถมศึกษา) 

คาครุภณัฑ ครุภณัฑสาํนักงาน โตะอาหารสําหรับนักเรียน 
ขนาดกวาง 75 ซม. ยาว 
150 ซม. สงู 60 ซม.       
ท่ีน่ังสูง 35 ซม. จํานวน  
10  ชุด ราคาชุดละ 
6,000  บาท  
(ราคาตามทองตลาด)  
 

- 60,000 - -  กองการศึกษา 

๑0 อุตสาหกรรมและ
การโยธา 

คาครุภณัฑ  ครุภณัฑการเกษตร เครื่องสูบนํ้าแบบจม 
(ซัมเมอรสซิเบิล) พรอม
อุปกรณ ขนาด 3 HP 3 
เฟส 380 V จํานวน 2 ชุด 
 

- - ๖,๓๐๐ - - กองชาง 

๑1 การศึกษา 
(งานกอนวัยเรียน
และประถมศึกษา) 

คาครุภณัฑ  ครุภณัฑไฟฟาและวิทย ุ เครื่องขยายเสียงเคลื่อนท่ี
อเนกประสงค (ลําโพง 
ลอลาก) ขนาด 12 น้ิว 
60 วัตต 
 

-- - 5,000 - - กองการศึกษา 

๑2 การศึกษา 
(งานกอนวัยเรียน
และประถมศึกษา) 

คาครุภณัฑ ครุภณัฑคอมพิวเตอร กลองวงจรปด HDTV 1.3 
MP จํานวน 5 ตัว  
(ราคาตามทองตลาด) 
 

- - 
 

12,000 - - กองการศึกษา 

รวม   ๑2   โครงการ 2,875,000 3,106,800 23,300 620,000 400,000  

 
 

๑๓๑ 
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1. การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร 

  การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตรเปนการติดตามและประเมินผลความสอดคลองและ
ความสําเร็จของแผนพัฒนาสามปขององคกรปกครองสวนทองถ่ินและการติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนาท่ี
องคกรปกครองสวนทองถ่ินไดดําเนินการตามแผนดําเนินงานวาเปนไปตามเปาหมายการพัฒนาท่ีสอดคลองกับ
พันธกิจซ่ึงสามารถนําไปสูการบรรลุวิสัยทัศนท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินกําหนดหรือไม และโครงการพัฒนานั้น
ประสบความสําเร็จตามกรอบการประเมินผลระดับใด  โดยมีแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาทองถ่ินตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
พ.ศ. 2548 (แกไขเพ่ิมเติม ฉบับท่ี 3 พ.ศ. 2561) เปนแบบท่ีกําหนดใหคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาทองถ่ิน ดําเนินการใหคะแนนตามเกณฑท่ีกําหนดไว ซ่ึงเปนสวนหนึ่งของการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา  
 

2. การติดตามและประเมินผลโครงการ 
  ข้ันตอนท่ี 1 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินรวมประชุมเพ่ือกําหนด
กรอบแนวทาง และวิธีการในการติดตามและประเมินผล และประเมินผลโครงการพัฒนาตามแผนพัฒนา ดังนี้ 

1.1 การกําหนดกรอบ แนวทาง และวิธีการ ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาอาจ
กําหนดแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ดังนี้ 

(1) ความสอดคลอง (Relevance) ของยุทธศาสตร แผน และกลยุทธท่ีกําหนด 
(2) ความเพียงพอ (Adequacy) ของทรัพยากรเพ่ือการดําเนินกิจกรรมของหนวยงาน 
(3) ความกาวหนา (Progress) กิจกรรมท่ี กําหนดไวตามแผน 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
ประเมินความสอดคลองและสามารถวัดความสําเร็จหรือความกาวหนาของแผนพัฒนาได ท้ังนี้ ข้ึนอยูกับ
คณะกรรมการฯจะพิจารณา 
 
 

สวนที่ 4 
การติดตามและประเมินผล 
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1.2 การกําหนดกรอบแนวทางและวิธีการในการติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนาตาม
แผนพัฒนา  อาจกําหนดแนวทางดังนี้ 

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

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

(3) การประเมินผลกระทบ ( Impact Evaluation) 
ข้ันตอนท่ี 2 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินดําเนินการติดตามและ

ประเมินผลแผนพัฒนา  ตามกรอบแนวทางและวิธีการท่ีกําหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลไดตลอด
ระยะเวลาของแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

ข้ันตอนท่ี 3 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลผลแผนพัฒนาทองถ่ินดําเนินการติดตามและ
ประเมินโครงการพัฒนา  ตามกรอบแนวทางและวิธีการท่ีกําหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลไดตั้งแตกอน
เริ่มโครงการพัฒนาตามแผนดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการฯ 

ข้ันตอนท่ี 4 รายงานผลและเสนอความเห็นซ่ึงไดจาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ตอ
ผูบริหารทองถ่ิน เพ่ือใหผูบริหารทองถ่ินเสนอตอสภาทองถ่ิน คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน  และคณะกรรมการ
ประสานแผนพัฒนาทองถ่ินระดับจังหวัด พรอมประกาศผลการติดตามและประเมินผลใหประชาชนในทองถ่ิน
ทราบโดยท่ัวกันอยางนอยปละหนึ่งครั้ง 

ข้ันตอนท่ี 5 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินอาจใหความเห็นหรือ
ขอเสนอแนะในรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา    และโครงการพัฒนาตอผูบริหารทองถ่ิน เพ่ือให
ผูบริหารทองถ่ินเสนอตอสภาทองถ่ิน คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินและคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาทองถ่ิน
ระดับจังหวัดได 

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. 

 

 
 

   

 

 
 


	เทศบาลตำบลบ้านแป้น  มีสำนักงานตั้งอยู่ในเขตพื้นที่  หมู่ที่  2 บ้านขว้าง ตำบลหนองหนาม  อำเภอเมืองลำพูน  จังหวัดลำพูน  อยู่ห่างจากศาลากลางจังหวัดลำพูน  ไปทางทิศใต้ ตามทางหลวงหมายเลข  106  (ถนนลำพูน – ป่าซาง)  แยกเข้าทางหลวงหมายเลข  1033  (ถนนท่าจักร –...
	เทศบาลตำบลบ้านแป้น แต่เดิมมีฐานะเป็นสุขาภิบาลบ้านแป้น  โดยได้จัดตั้งเป็นสุขาภิบาล            ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่  3  มกราคม  2523 และยกฐานะมาเป็นเทศบาลตำบลบ้านแป้น ตามพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ. 2542  ประกาศ...
	ตราสัญลักษณ์
	เทศบาลตำบลบ้านแป้น  มีพื้นที่ 12.20  ตารางกิโลเมตร ซึ่งจะครอบคลุมพื้นที่ 2 ตำบล คือ  ตำบลบ้านแป้นและตำบลหนองหนาม  ประกอบด้วย  9  หมู่บ้าน   ดังต่อไปนี้
	กลุ่มพัดใบตาลโบราณ  ตั้งอยู่เลขที่  128  บ้านรั้ว-ทุ่ง  หมู่ที่ 8  ต.หนองหนาม  อ.เมืองลำพูน        จ.ลำพูน 51000   หมายเลขโทรศัพท์   08-9953-0664

	วิสัยทัศน์ของเทศบาลตำบลบ้านแป้น  ได้จัดทำขึ้นโดยคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน และประชาชนที่อยู่ในเขตเทศบาล ร่วมแสดงความคิดเห็น และพิจารณาจุดแข็ง  จุดอ่อน  โอกาส  และข้อจำกัดของเทศบาล  จึงได้กำหนดวิสัยทัศน์ของเทศบาล  ดังต่อไปนี้
	4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านองค์กร
	4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ด้านองค์กร
	4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านองค์กร

	3. การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลบ้านแป้น
	3.2

