แผนพัฒนาทองถิ่น
(พ.ศ. 2561-2565)
แกไข ครั้งที่ 3/2564

เทศบาลตําบลบานแปน
อําเภอเมืองลําพูน จังหวัดลําพูน
กองยุทธศาสตรและงบประมาณ
เทศบาลตําบลบานแปน
อําเภอเมืองลําพูน จังหวัดลําพูน

คํานํา
ตามที่ เทศบาลตําบลบานแปน ไดประกาศใชแผนพัฒนาทองถิ่น เทศบาลตําบลบานแปน
(พ.ศ. 2561–2565) เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2562 สําหรับเปนกรอบในการดําเนินงานดานงบประมาณ
ของเทศบาลตําบลบานแปน แตเนื่องจากชื่อโครงการบางโครงการยังไมครอบคลุมชัดเจน จึงมีความจําเปนตอง
แกไขขอความเพื่อความชัดเจนและครอบคลุม ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนา
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่ น พ.ศ.๒๕๔๘ และแกไขเพิ่ มเติม (ฉบับที่ 2 และ3) พ.ศ. 2561 หมวด ๔
ขอ ๒๑ การแกไขแผนพัฒนาเปนอํานาจของผูบริหารทองถิ่น นั้น
บัดนี้ เทศบาลตําบลบานแปน ไดดําเนินการตามขั้นตอนของระเบียบกฎหมาย ที่เกี่ยวของ
และประกาศใชแผนพัฒนาทองถิ่น เทศบาลตําบลบานแปน (พ.ศ. 2561–2565) ฉบับแกไข ครั้งที่ 3/2564
เรียบรอยแลว จึงจัดทําเอกสารแผนพัฒนาทองถิ่นฉบับนี้ เพื่อเผยแพรและประชาสัมพันธใหทราบโดยทั่วกัน

เทศบาลตําบลบานแปน
สิงหาคม 2564

สารบัญ
ประกาศ
บันทึกหลักการและเหตุผล
สวนที่ 1 บทนํา
1. ลักษณะของแผนพัฒนาทองถิ่น
2. วัตถุประสงคของการเพิ่มเติมแผนพัฒนาทองถิ่น
3. ขั้นตอนในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น
สวนที่ 2 การนําแผนพัฒนาไปสูการปฏิบัติ
2.1 แผนพัฒนาทองถิ่นแกไข
2.1.1 บัญชีสรุปโครงการแผนพัฒนาทองถิ่น เทศบาลตําบลบานแปน
(พ.ศ. 2561-2565) แกไข ครั้งที่ 3/2564
2.1.2 รายละเอียดโครงการพัฒนา

หนา

2
2
2

3
6

บันทึกหลักการและเหตุผล
แผนพัฒนาทองถิ่นเทศบาลตําบลบานแปน (พ.ศ.2561 – 2565)
แกไข ครั้งที่ 3/2564
---------------------------------ตามที่ เทศบาลตําบลบานแปน ไดประกาศใชแผนพัฒนาทองถิ่นเทศบาลตําบลบานแปน (พ.ศ.
2561 – 2565) ไปแลว เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2562 นั้น
เนื่องจากการจัดทําโครงการ/กิจกรรม ดังปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕61 - 2565)
ของเทศบาลตําบลยังไมครอบคลุม ซึ่งบางโครงการมีความจําเปนเรงดวนที่ตองดําเนินการเพื่อแกไขปญหา
ความเดือดรอนใหแกประชาชนในพื้นที่ อีกทั้งเพื่อใหการบริการสาธารณะแกประชาชนในพื้นที่เปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล จึงมีความจําเปนตองแกไขโครงการ/กิจกรรม ใหสอดคลองกับขอเท็จจริงและ
สถานการณปจจุบันเพื่อดําเนินการใหเกิดประโยชนสูงสุดตอประชาชนโดยสวนรวมและเพื่อตอบสนอง แกไข
ปญหาความเดือดรอนใหกับประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบ ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทํา
แผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 และแกไขเพิ่มเติม หมวด 4 “ขอ ๒๑ การแกไข
แผนพัฒนาเปนอํานาจของผูบริหารทองถิ่น

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) แกไข ครั้งที่ 3/2564

บทนํา
1. ลักษณะของแผนพัฒนาพัฒนาทองถิ่น
แผนพัฒนาทองถิ่น เปนแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ที่กําหนด วิสัยทัศน
ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค ตัวชี้วัด คาเปาหมาย และกลยุทธ โดยสอดคลองกับ แผนพัฒนาจังหวัด
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอําเภอ แผนพัฒนาตําบล
แผนพัฒนาหมูบานหรือแผนชุมชน อันมีลักษณะเปนการกําหนดรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนา ที่จัดทํา
ขึ้นสําหรับปงบประมาณแตละป ซึ่งมีความตอเนื่องและเปนแผนกาวหนา และใหหมายความรวมถึงการ
เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาทองถิ่น
แผนพัฒนาทองถิ่นเปนกรอบในการจัดทํา งบประมาณรายจายประจําป งบประมาณรายจาย
เพิ่มเติม และงบประมาณจากเงินสะสมในชวง ของแผนนั้น รวมทั้งวางแนวทางเพื่อใหมีการปฏิบัติใหบรรลุ
วัตถุประสงคตามโครงการพัฒนาที่กําหนดไว ในแผนพัฒนาทองถิ่น
2. วัตถุประสงคของการแกไขแผนพัฒนาทองถิ่น
1. เพื่อใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นใชแผนพัฒนาทองถิ่นเปนกรอบในการจัดทํา งบประมาณ
รายจายประจําป งบประมาณรายจายเพิ่มเติม และงบประมาณจากเงินสะสม รวมทั้งวางแนวทาง
เพื่อใหมีการปฏิบัติใหบรรลุวัตถุประสงคตามโครงการพัฒนาที่กําหนดไว ในแผนพัฒนาทองถิ่น
2. เพื่อสนองตอบความตองการ แกไขปญหาและเพื่อประโยชนสุขของประชาชน
3. ขั้นตอนการแกไขแผนพัฒนาทองถิ่น
ตามระเบี ย บกระทรวงมหาดไทย ว าดว ยการจัดทํ าแผนพั ฒ นาขององคก รปกครองสว น
ท อ งถิ่ น พ.ศ. 2548 และแก ไ ขเพิ่ ม เติ ม (ฉบั บ ที่ 2 และ3) พ.ศ. 2561 หมวด 4 ข อ 21 การแก ไ ข
แผนพัฒนาเปนอํานาจผูบริหารทองถิ่น
เมื่อแผนพัฒนาทองถิ่นไดรับความเห็นชอบแลว ใหสงแผนพัฒนาทองถิ่นดังกลาวใหผูบริหาร
ทองถิ่ นประกาศใช พร อมทั้งป ดประกาศใหป ระชาชนทราบโดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบ วัน นับแตวัน ที่
ผูบริหารทองถิ่นประกาศใช

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) แกไข ครั้งที่ 3/2564

บัญชีแกไข
แผนพัฒนาทองถิ่น เทศบาลตําบลบานแปน
(พ.ศ. 2561 – 2565)
ครั้งที่ 3/2564

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) แกไข ครั้งที่ 3/2564

หนา 3

แบบ ผ.07

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แกไข ครั้งที่ 3/2564
เทศบาลตําบลบานแปน อําเภอเมืองลําพูน จังหวัดลําพูน
ยุทธศาสตร

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

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

-

-

-

-

-

-

-

9
9

1,368,000
1,368,000

9
9

1,368,000
1,368,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) แกไข ครั้งที่ 3/2564

หนา 4

แบบ ผ.07
ยุทธศาสตร

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

ป 2561
ป 2562
ป 2563
ป 2564
จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)
โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)
โครงการ
(บาท)

ป 2565
จํานวน งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

รวม 5 ป
จํานวน งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

9

1,368,000

9

1,368,000

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) แกไข ครั้งที่ 3/2564

หนา 5

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แกไข ครั้งที่ 3/2564
เทศบาลตําบลบานแปน อําเภอเมืองลําพูน จังหวัดลําพูน
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 ยุทธศาสตรเมืองแหงคุณภาพชีวิต
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1
1. ยุทธศาสตร โครงสรางพื้นฐานและการจัดการดานสิ่งแวดลอม
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่

โครงการ (เดิม)

1 โครงการกอสรางถนน คสล. ซอยขางบาน นายถาวร จันทรเหนือ
หมูที่ 6 บานแปนขนาดกวาง 3.00 ม. ยาว 2๐ ม. หนา 0.15 ม.
หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไมนอยกวา 60 ตร.ม. รายละเอียดตามแบบ
แปลนของเทศบาลตําบลบานแปน
วงเงินงบประมาณ 32,000 บาท
(ปงบประมาณ 2565)
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2564
หนา 8 ลําดับที่ 3)

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) แกไข ครั้งที่ 3/2564

คําชี้แจงแผนงาน/โครงการที่ขอแกไข
โครงการกอสรางถนน คสล. ซอยขางบาน นายถาวร จันทรเหนือ
หมูที่ 6 บานแปนขนาดกวาง 3.00 ม. ยาว 2๐ ม. หนา 0.15 ม.
หรือมีพื้นที่ คสล.ไมนอยกวา 60 ตร.ม. รายละเอียดตามแบบแปลน
ของเทศบาลตําบลบานแปน
วงเงินงบประมาณ 34,000 บาท
(ปงบประมาณ 2565)

หมายเหตุ
1. แกไขวงเงินงบประมาณ
2. การแกไขเพื่อใหสอดคลอง
กับระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยการจัดทําแผนพัฒนา
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
พ.ศ.2548 ขอ 21

หนา 6

ที่

โครงการ (เดิม)

คําชี้แจงแผนงาน/โครงการที่ขอแกไข

หมายเหตุ

2 โครงการกอสรางถนน คสล. ซอยขางบาน นายลําดวน โพธิพฤกษ
หมูที่ 6 บานแปนขนาดกวาง 2.50 ม. ยาว 26 ม. หนา 0.15 ม.
หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไมนอยกวา 65 ตร.ม. รายละเอียดตามแบบ
แปลนของเทศบาลตําบลบานแปน
วงเงินงบประมาณ 34,000 บาท
(ปงบประมาณ 2565)
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2564
หนา 9 ลําดับที่ 4)

โครงการกอสรางถนน คสล. ซอยขางบาน นายลําดวน โพธิพฤกษ
หมูที่ 6 บานแปนขนาดกวาง 2.50 ม. ยาว 26 ม. หนา 0.15 ม.
หรือมีพื้นที่ คสล. ไมนอยกวา 65 ตร.ม. รายละเอียดตามแบบแปลน
ของเทศบาลตําบลบานแปน
วงเงินงบประมาณ 36,500 บาท
(ปงบประมาณ 2565)

1. แกไขวงเงินงบประมาณ
2. การแกไขเพื่อใหสอดคลอง
กับระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยการจัดทําแผนพัฒนา
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
พ.ศ.2548 ขอ 21

3 โครงการกอสรางถนน คสล. ซอยหนาโบสถคริสต หมูที่ 6 บานแปน
ขนาดกวาง 3.00 ม. ยาว 52 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม
นอยกวา 156 ตร.ม. รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลตําบล
บานแปน
วงเงินงบประมาณ 78,000 บาท
(ปงบประมาณ 2565)
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2564
หนา 10 ลําดับที่ 5)

โครงการกอสรางถนน คสล. ซอยหนาโบสถคริสต หมูที่ 6 บานแปน
ขนาดกวาง 3.00 ม. ยาว 52 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ คสล.
ไมนอยกวา 156 ตร.ม. รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาล
ตําบลบานแปน
วงเงินงบประมาณ 84,000 บาท
(ปงบประมาณ 2565)

1. แกไขวงเงินงบประมาณ
2. การแกไขเพื่อใหสอดคลอง
กับระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยการจัดทําแผนพัฒนา
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
พ.ศ.2548 ขอ 21

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) แกไข ครั้งที่ 3/2564

หนา 7

ที่

โครงการ (เดิม)

คําชี้แจงแผนงาน/โครงการที่ขอแกไข

หมายเหตุ

4 โครงการกอสรางถนน คสล.ซอยขางบานนายอุดม รัตมุข หมูที่ 6
บานแปนกวาง 2.00 ม. ยาว 3๐ ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่
คสล. ไมนอยกวา 60 ตร.ม. พรอมวางทอระบายน้ําทิ้ง PVC จํานวน
5 ทอ รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลตําบลบานแปน
วงเงินงบประมาณ 47,000 บาท
(ปงบประมาณ 2565)
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2564
หนา 12 ลําดับที่ 7)

โครงการกอสรางถนน คสล.ซอยขางบานนายอุดม รัตมุข หมูที่ 6
บานแปนกวาง 2.00 ม. ยาว 3๐ ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่
คสล. ไมนอยกวา 60 ตร.ม. พรอมวางทอระบายน้ําทิ้ง PVC
จํานวน 5 ทอ รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลตําบลบานแปน
วงเงินงบประมาณ 49,000 บาท
(ปงบประมาณ 2565)

1. แกไขวงเงินงบประมาณ
2. การแกไขเพื่อใหสอดคลอง
กับระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยการจัดทําแผนพัฒนา
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
พ.ศ.2548 ขอ 21

5 โครงการกอสรางถนน คสล. ซอยเทศบาลตําบลบานแปน 17/1
หมูที่ 6 บานแปน
1. กอสรางถนน คสล. กวาง 3.00 ม. ยาว 26 ม. หนา 0.15 ม.
2. กอสรางถนน คสล. กวาง 2.50 ม. ยาว 28 ม. หนา 0.15 ม.
หรือมีพื้นที่ คสล.ไมนอยกวา 148 ตร.ม. รายละเอียดตามแบบแปลน
ของเทศบาลตําบลบานแปน
วงเงินงบประมาณ 74,000 บาท
(ปงบประมาณ 2565)
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2564
หนา 13 ลําดับที่ 8)

โครงการกอสรางถนน คสล. ซอยเทศบาลตําบลบานแปน 17/1
หมูที่ 6 บานแปน
1. กอสรางถนน คสล. กวาง 3.00 ม. ยาว 26 ม. หนา 0.15 ม.
2. กอสรางถนน คสล. กวาง 2.50 ม. ยาว 28 ม. หนา 0.15 ม.
หรือมีพื้นที่ คสล.ไมนอยกวา 148 ตร.ม. รายละเอียดตามแบบแปลน
ของเทศบาลตําบลบานแปน
วงเงินงบประมาณ 78,000 บาท
(ปงบประมาณ 2565)

1. แกไขวงเงินงบประมาณ
2. การแกไขเพื่อใหสอดคลอง
กับระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยการจัดทําแผนพัฒนา
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
พ.ศ.2548 ขอ 21

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) แกไข ครั้งที่ 3/2564

หนา 8

ที่

โครงการ (เดิม)

คําชี้แจงแผนงาน/โครงการที่ขอแกไข

หมายเหตุ

6 โครงการขยายเขตไฟฟาพรอมไฟกิ่ง บริเวณบอขยะ-ทาเชียงทอง
หมูที่ 3 บานหนองเตา ต.บานแปน อ.เมือง จ.ลําพูน ตามแบบ
เทศบาลตําบลบานแปน
วงเงินงบประมาณ 60,000 บาท
(ปงบประมาณ 2565)
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2564
หนา 6 ลําดับที่ 1)

โครงการขยายเขตไฟฟาพรอมไฟกิ่ง บริเวณบอขยะ-ทาเชียงทอง
หมูที่ 3 บานหนองเตา ต.บานแปน อ.เมือง จ.ลําพูน ตามแบบ
เทศบาลตําบลบานแปน
วงเงินงบประมาณ 48,500 บาท
(ปงบประมาณ 2565)

1. แกไขวงเงินงบประมาณ
2. การแกไขเพื่อใหสอดคลอง
กับระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยการจัดทําแผนพัฒนา
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
พ.ศ.2548 ขอ 21

7 โครงการขุดเจาะบอบาดาลเพื่อการเกษตร บริเวณขางวัดหาง
บานมวง หมูที่ 8 ขุดเจาะบอบาดาลเพื่อการเกษตร ขนาด ø 6 นิ้ว
ลึก 120 ม. พรอมอุปกรณเชื่อมระบบเรียบรอยบริเวณขางวัดหาง
ตามแบบแปลนของเทศบาลตําบลบานแปน
วงเงินงบประมาณ 552,000 บาท
(ปงบประมาณ 2564-2565)
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2564
หนา 10 ลําดับที่ 9)

โครงการขุดเจาะบอบาดาลเพื่อการเกษตร บริเวณขางวัดหาง
บานมวง หมูที่ 8 ขุดเจาะบอบาดาลเพื่อการเกษตร ขนาด ø 6 นิ้ว
ลึก 120 ม. พรอมอุปกรณเชื่อมระบบเรียบรอย ตามแบบแปลนของ
เทศบาลตําบลบานแปน
วงเงินงบประมาณ 500,000 บาท
(ปงบประมาณ 2565)

1. แกไขวงเงินงบประมาณ
2. การแกไขเพื่อใหสอดคลอง
กับระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยการจัดทําแผนพัฒนา
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
พ.ศ.2548 ขอ 21

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) แกไข ครั้งที่ 3/2564

หนา 9

ที่

โครงการ (เดิม)

คําชี้แจงแผนงาน/โครงการที่ขอแกไข

หมายเหตุ

8 โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบเสริมผิวลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต
(Overlay) บานรั้ว-ทุง ซอย 5 หมูที่ 8 ต.หนองหนาม อ.เมือง
จ.ลําพูน
ชวงที่ 1 ขนาดกวาง 4.00 ม. หนา 0.05 ม. ยาว 203 ม. และกวาง
3.50 ม. หนา 0.05 ม.ยาว 12 ม.
ชวงที่ 2 ขนาดกวาง 3.00 ม. หนา 0.05 ม. ยาว 40 ม. หรือมีพื้นที่
แอสฟลทติกคอนกรีตรวมกันไมนอยกวา 974 ตร.ม. ตามแบบแปลนของ
เทศบาลตําบลบานแปน
วงเงินงบประมาณ 384,000 บาท
(ปงบประมาณ 2565)
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2564
หนา 12 ลําดับที่ 13)

โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบเสริมผิวลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต
(Overlay) บานรั้ว-ทุง ซอย 5 หมูที่ 8 ต.หนองหนาม อ.เมือง
จ.ลําพูน
ชวงที่ 1 ขนาดกวาง 4.00 ม. หนา 0.05 ม. ยาว 203 ม. และกวาง
3.50 ม. หนา 0.05 ม.ยาว 12 ม.
ชวงที่ 2 ขนาดกวาง 3.00 ม. หนา 0.05 ม. ยาว 40 ม. หรือมีพื้นที่
แอสฟลทติกคอนกรีตรวมกันไมนอยกวา 974 ตร.ม. ตามแบบแปลนของ
เทศบาลตําบลบานแปน
วงเงินงบประมาณ 394,000 บาท
(ปงบประมาณ 2565)

1. แกไขวงเงินงบประมาณ
2. การแกไขเพื่อใหสอดคลอง
กับระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยการจัดทําแผนพัฒนา
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
พ.ศ.2548 ขอ 21

9 โครงการกอสรางถนน คสล.บานรั้ว-ทุง ซอย 3 หมูที่ 8 ต.หนองหนาม
อ.เมือง จ.ลําพูนขนาดกวาง 3.00 ม. ยาว 96 ม. หนา 0.15 ม. หรือ
มีพื้นที่ คสล.ไมนอยกวา 288 ตร.ม. ตามแบบแปลนของเทศบาล
ตําบลบานแปน
วงเงินงบประมาณ 139,000 บาท
(ปงบประมาณ 2565)
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2564
หนา 13 ลําดับที่ 14)

โครงการกอสรางถนน คสล.บานรั้ว-ทุง ซอย 3 หมูที่ 8 ต.หนองหนาม
อ.เมือง จ.ลําพูน ขนาดกวาง 3.00 ม. ยาว 96 ม. หนา 0.15 ม.
หรือมีพื้นที่ คสล.ไมนอยกวา 288 ตร.ม. ตามแบบแปลนของเทศบาล
ตําบลบานแปน
วงเงินงบประมาณ 144,000 บาท
(ปงบประมาณ 2565)

1. แกไขวงเงินงบประมาณ
2. การแกไขเพื่อใหสอดคลอง
กับระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยการจัดทําแผนพัฒนา
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
พ.ศ.2548 ขอ 21

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) แกไข ครั้งที่ 3/2564

หนา 10

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) แกไข ครั้งที่ 3/2564

หนา 11

