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กองยุทธศาสตรและงบประมาณ 

เทศบาลตําบลบานแปน 
อําเภอเมืองลําพูน  จังหวดัลําพูน 



คํานํา 
 

  ตามท่ีเทศบาลตําบลบานแปน  ไดประกาศใชแผนพัฒนาทองถ่ิน  เทศบาลตําบลบานแปน 
(พ.ศ.2561–2565) ไปแลวเม่ือวันท่ี  11  มิถุนายน 2562  สําหรับเปนกรอบในการดําเนินงานดานงบประมาณ 
ของเทศบาลตําบลบานแปน 

เนื่องจากประชาชนในพ้ืนท่ีมีความเดือดรอนและตองการพัฒนาโครงการตาง ๆ ของหมูบาน 
ซ่ึงบางโครงการไมมีการบรรจุในแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป หรือบางโครงการไมตรงตามความตองการและความ
เดือดรอนของประชาชนในพ้ืนท่ี  ดังนั้น เพ่ือประโยชนของประชาชน เทศบาลตําบลบานแปนจึงมีความ
จําเปนตองจัดแผนพัฒนาทองถ่ิน เทศบาลตําบลบานแปน (พ.ศ.2561 – 2565 ) เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 2/2564 
โดยอาศัยอํานาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
พ.ศ. ๒๕๔๘  และแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561 ขอ ๒๒/๑  โดยเทศบาลตําบลบานแปนหวังเปนอยางยิ่ง 
วาการเปลี่ยนแปลงโครงการในแผนพัฒนาทองถ่ินดังกลาวจะกอใหเกิดประโยชนสูงสุดตอประชาชน 

 
เทศบาลตําบลบานแปน 

  มิถุนายน  2564 
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บันทึกหลกัการและเหตุผล 
แผนพัฒนาทองถิ่น เทศบาลตําบลบานแปน (พ.ศ.2561 – 2565) 

เปลี่ยนแปลง  คร้ังที่  2/2564   
---------------------------------- 

 

ตามท่ี   เทศบาลตําบลบานแปน ไดประกาศใชแผนพัฒนาทองถ่ิน เทศบาลตําบลบานแปน    
(พ.ศ. 2561 – 2565) ไปแลว เม่ือวันท่ี  11  มิถุนายน  2562  นั้น 

เนื่องจากการจัดทําโครงการ/กิจกรรม ดังปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน  (พ.ศ. ๒๕61 - 2565)  
ของเทศบาลตําบลยังไมครอบคลุมและมีความจําเปนเรงดวนในการใหบริการสาธารณะแกประชาชนในพ้ืนท่ี
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล จึงมีความจําเปนตองเปลี่ยนแปลงแผนโครงการ/กิจกรรม             
ใหสอดคลองกับขอเท็จจริงและสถานการณปจจุบัน  เพ่ือดําเนินการใหเกิดประโยชนสูงสุดตอประชาชนโดย
สวนรวมและเพ่ือตอบสนอง แกไขปญหาความเดือดรอนใหกับประชาชนในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ  ดังนั้น เพ่ือให
ถูกตองและเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘  และแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561 ขอ ๒๒/๑  เพ่ือประโยชนของประชาชน 
การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาทองถ่ิน ใหเปนอํานาจของคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน สําหรับองคการบริหาร
สวนตําบลใหสงรางแผนพัฒนาทองถ่ิน ท่ีเปลี่ยนแปลงใหสภาองคการบริหารสวนตําบลพิจารณาตามมาตรา 
46 แหงพระราชบัญญัติสภาตําบล และองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 ดวย  

เม่ือแผนพัฒนาทองถ่ินตามวรรคหนึ่งไดรับความเห็นชอบแลว ใหสงแผนพัฒนาทองถ่ิน
ดังกลาว ใหผูบริหารทองถ่ินประกาศใช พรอมท้ังปดประกาศใหประชาชนทราบโดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบ
วัน นับแตวันท่ีผูบริหารทองถ่ินประกาศใช  

ดังนั้น เพ่ือประโยชนและเปนการบรรเทาความเดือนรอนใหแกประชาชน  เทศบาลตําบลบานแปน          
จึงไดจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 2/2564 นี้ข้ึน เพ่ือใหมีความ
เหมาะสม สอดคลองกับปญหาและความตองการของประชาชน และเพ่ือใหสามารถแกปญหาความจําเปน
เรงดวนทันตอสถานการณในปจจุบัน  อีกท้ังใชเปนกรอบในการพิจารณาจัดสรรงบประมาณตอไป ซ่ึงการ
เปลี่ยนแปลง แผนพัฒนาพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) ในครั้งนี้ จะกอใหเกิดประโยชนสูงสุดแก
ประชาชนและองคกรเปนสําคัญ   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) เปลี่ยนแปลง  ครั้งท่ี 2/2564                                         
 



 

 

บทนํา 
 

1. ลักษณะของแผนพัฒนาพัฒนาทองถิ่น  

 แผนพัฒนาทองถ่ิน  เปนแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ท่ีกําหนด วิสัยทัศน 
ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค ตัวชี้วัด คาเปาหมาย และกลยุทธ โดยสอดคลองกับ แผนพัฒนาจังหวัด 
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอําเภอ แผนพัฒนาตําบล 
แผนพัฒนาหมูบานหรือแผนชุมชน อันมีลักษณะเปนการกําหนดรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนา ท่ีจัดทํา
ข้ึนสําหรับปงบประมาณแตละป ซ่ึงมีความตอเนื่องและเปนแผนกาวหนา และใหหมายความรวมถึงการ
เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาทองถ่ิน  

แผนพัฒนาทองถ่ินเปนกรอบในการจัดทํา งบประมาณรายจายประจําป งบประมาณรายจาย
เพ่ิมเติม และงบประมาณจากเงินสะสมในชวง ของแผนนั้นรวมท้ังวางแนวทางเพ่ือใหมีการปฏิบัติใหบรรลุ
วัตถุประสงคตามโครงการพัฒนาท่ีกําหนดไว ในแผนพัฒนาทองถ่ิน 

 

2. วัตถุประสงคของการเปล่ียนแปลงแผนพัฒนาทองถิ่น 
1.  เพ่ือใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินใชแผนพัฒนาทองถ่ินเปนกรอบในการจัดทํางบประมาณ

รายจายประจําป งบประมาณรายจายเพ่ิมเติม และงบประมาณจากเงินสะสม รวมท้ังวางแนวทางเพ่ือใหมีการ
ปฏิบัติใหบรรลุวัตถุประสงคตามโครงการพัฒนาท่ีกําหนดไว ในแผนพัฒนาทองถ่ิน 

2.  เพ่ือใหมีความเหมาะสม สอดคลองกับปญหาและความตองการของประชาชน สนองตอบตอความ
ตองการของประชาชนและเพ่ือใหสามารถแกปญหาความจําเปนเรงดวนทันตอสถานการณในปจจุบัน 

3. เพ่ือเปลี่ยนแปลงราคาประมาณการ ในการกอสราง และพ้ืนท่ีจะดําเนินการใหมีความสอดคลองกับ
สภาพพ้ืนท่ีเปนจริง เปนปจจุบัน และใกลเคียงมากท่ีสุด 

3. ข้ันตอนการเปล่ียนแปลงแผนพัฒนาทองถิ่น 
  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
พ.ศ.๒๕๔๘ และแกไขเพ่ิมเติมฉบับท่ี 3 พ.ศ. 2561 ขอ ๑๐ ใหเพ่ิมความตอไปนี้เปนขอ ๒๒/๑ และขอ ๒๒/๒ 
ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548  
  “ขอ ๒๒/๑ เพ่ือประโยชนของประชาชน การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาทองถ่ิน ใหเปนอํานาจ
ของคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน สําหรับองคการบริหารสวนตําบลใหสงรางแผนพัฒนาทองถ่ินท่ีเปลี่ยนแปลง
ใหสภาองคการบริหารสวนตําบลพิจารณาตามมาตรา 46 แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร
สวนตําบล พ.ศ. 2537 ดวย 
  เม่ือแผนพัฒนาทองถ่ินตามวรรคหนึ่งไดรับความเห็นชอบแลว ใหสงแผนพัฒนาทองถ่ิน
ดังกลาวใหผูบริหารทองถ่ินประกาศใช พรอมท้ังปดประกาศใหประชาชนทราบโดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวัน 
นับแตวันท่ีผูบริหารทองถ่ินประกาศใช”   

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) เปลี่ยนแปลง  ครั้งท่ี 2/2564                                         
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

บัญชีสรปุ / รายละเอียดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาทองถิ่นเทศบาลตําบลบานแปน 

(พ.ศ. 2561 – 2565) 
เปลี่ยนแปลง  ครั้งท่ี 2/2564  
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปล่ียนแปลง ครั้งท่ี 2/2564   
เทศบาลตําบลบานแปน  อําเภอเมืองลําพูน   จังหวัดลําพูน 

ยุทธศาสตร 
ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 ป 2565 รวม 5 ป 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

1)  ยุทธศาสตรโครงสรางพ้ืนฐาน ฯ             

     1.1  แผนงานเคหะและชุมชน - - - - - - - - 10 3,601,000 10 3,601,000 

     1.2  แผนงานการรักษาความสงบภายใน - - - - - - - - - - - - 

     1.3  แผนงานการสาธารณสุข - - - - - - - - - - - - 

รวม - - - - - - - - 10 3,601,000 10 3,601,000 

2  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ             
     2.1  แผนงานการเกษตร - - - - - - - - - - - - 

รวม - - - - - - - - - - - - 

3  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคม             

     3.1  แผนงานบริหารงานท่ัวไป - - - - - - - - - - - - 

     3.2  แผนงานการรักษาความสงบภายใน - - - - - - - - - - - - 

     3.3  แผนงานการสาธารณสุข - - - - - - - - - - - - 

     3.4  แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน - - - - - - - - - - - - 

     3.5  แผนงานการศึกษา - - - - - - - - - - - - 

     3.6  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ 

- - - - - - - - - - - - 

     3.7  แผนงานงบกลาง - - - - - - - - - - - - 

รวม - - - - - - - - - - - - 

แบบ ผ.07 
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ยุทธศาสตร 
ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 ป 2565 รวม 5 ป 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

4  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานองคกร             

     4.1  แผนงานบริหารงานท่ัวไป - - - - - - - - - - - - 

     4.2  แผนงานการรักษาความสงบภายใน - - - - - - - - - - - - 

     4.3  แผนงานเคหะและชุมชน - - - - - - - - - - - - 

รวม - - - - - - - - - - - - 

5) ยุทธศาสตรการอุดหนุนหนวยงานอ่ืนๆ             

     5.1  แผนงานบริหารงานท่ัวไป - - - - - - - - 1 18,000 1 18,000 

     5.2  แผนงานการรักษาความสงบภายใน - - - - - - - - - - - - 

     5.3  แผนงานการศึกษา - - - - - - - - - - - - 

     5.4  แผนงานการสาธารณสุข - - - - - - - - - - - - 

     5.5  แผนงานเคหะและชุมชน - - - - - - - - - - - - 

     5.6  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ 

- - - - - - - - - - - - 

     5.7  แผนงานงบกลาง - - - - - - - - - - - - 

รวม - - - - - - - - 1 18,000 1 18,000 

รวมท้ังส้ิน - - - -     11 3,619,000 11 3,619,000 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปล่ียนแปลง ครั้งท่ี 2/2564   

เทศบาลตําบลบานแปน  อําเภอเมืองลําพูน   จังหวัดลําพูน 

ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  4  ยุทธศาสตรเมืองแหงคุณภาพชีวิต    

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด    ยุทธศาสตรท่ี 2 

    1. ยุทธศาสตร  โครงสรางพ้ืนฐานและการจัดการดานส่ิงแวดลอม 

 1.1  แผนงานเคหะและชุมชน 

ลําดับ 
ท่ี 

รายละเอียดในแผนพัฒนาทองถิ่น  
(โครงการเดิม) 

รายละเอียดในแผนพัฒนาทองถิ่น  
(โครงการเปลี่ยนแปลงใหม) 

เหตุผลการเปลี่ยนแปลง ยุทธศาสตร ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก 

1 โครงการขยายเขตไฟฟาพรอมไฟก่ิง 
บริเวณบอขยะ- ทาเชียงทอง หมูท่ี 3 
บานหนองเตา ต.บานแปน อ.เมือง          
จ.ลําพูน ตามแบบเทศบาลตําบล       
บานแปน 
วงเงินงบประมาณ  60,000  บาท 
(ปงบประมาณ 2564) 
 
 
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น  
(พ.ศ.2561-2565) หนา 78   
ลําดับท่ี 127 

โครงการขยายเขตไฟฟาพรอมไฟก่ิง 
บริเวณบอขยะ- ทาเชียงทอง หมูท่ี 3 
บานหนองเตา ต.บานแปน อ.เมือง          
จ.ลําพูน ตามแบบเทศบาลตําบล       
บานแปน 
วงเงินงบประมาณ  60,000  บาท 
(ปงบประมาณ 2565) 
 
 
 

-เพ่ือแกไขปญหาความ
เดือดรอนใหแก
ประชาชนผูใชสายทาง
ดังกลาว 
-เพ่ือใหเปนไปตาม
ระเบียบกระทรวง 
มหาดไทยวาดวยการ
จัดทําแผนพัฒนาของ
องคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน 

ยุทธศาสตร  โครงสราง
พ้ืนฐานและการจัดการ
ดานสิ่งแวดลอม 

-ปญหาความเดือดรอน
ของประชาชน ในพ้ืนท่ี
ไดรับการแกไขและ
อุบัติเหตุและอาชญา- 
กรรมท่ีจะเกิดจากการ
ใชเสนทางลดลง 

กองชาง 

แบบ ผ.01 
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ลําดับ 
ท่ี 

รายละเอียดในแผนพัฒนาทองถิ่น  
(โครงการเดิม) 

รายละเอียดในแผนพัฒนาทองถิ่น  
(โครงการเปลี่ยนแปลงใหม) 

เหตุผลการเปลี่ยนแปลง ยุทธศาสตร 

 
ผลท่ีคาดวาจะไดรับ หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก 

2 โครงการกอสรางรางระบายน้ําภายใน
หมูบานหนองเตา ขนาดกวาง 0.50 ม. 
ลึก 0.3-0.50 ม. ยาว 50 ม. 
ตามแบบของเทศบาล 
วงเงินงบประมาณ  100,000  บาท 
(ปงบประมาณ 2561) 
 
 
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น  
(พ.ศ.2561-2565)  หนา 63   
ลําดับท่ี 73 

โครงการกอสรางรางระบายน้ํา คสล. 
พรอมวางทอระบายน้ํา คสล. ซอย
เทศบาลตําบลบานแปน 6 เชื่อมซอย
เทศบาลตําบลบานแปน  8 หมูท่ี 3 
บานหนองเตา 
1. กอสรางรางระบายน้ํา คสล. ขนาด
กวาง 0.30 ม. ลึกเฉลี่ย 0.30-0.40 ม. 
ยาวรวม 105 ม. 
2. วางทอระบายน้ํา คสล. ขนาด ø 
0.40 ม. มอก.ชั้น 3 จํานวน 12 ทอน 
พรอมบอพัก คสล.ขนาด 0.60x0.60 ม. 
จํานวน 1 บอ รายละเอียดตามแบบ
แปลนของเทศบาลตําบลบานแปน 
 
วงเงินงบประมาณ  262,000  บาท 
(ปงบประมาณ 2565) 
 

-เพ่ือแกไขปญหาความ
เดือดรอนใหแกประชาชน
ในพ้ืนท่ี 
- ลดปญหาน้ําทวมขังใน
ฤดูฝน 
-เพ่ือใหการระบายน้ํามี
ประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน 
-เพ่ือใหเปนไปตาม
ระเบยีบกระทรวง 
มหาดไทยวาดวยการ
จัดทําแผนพัฒนาของ
องคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน 

ยุทธศาสตร  โครงสราง
พ้ืนฐานและการจัดการ
ดานสิ่งแวดลอม 

-ปญหาความเดือดรอน
ของประชาชน ในพ้ืนท่ี
ไดรับการแกไข 
-การระบายน้ํามี
ประสิทธิภาพทําให
ปญหาน้ําทวมขังลดลง 
 

กองชาง 

 
 
 

แบบ ผ.01 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) เปลี่ยนแปลง  ครั้งท่ี 2/2564                             หนา 7           
 



 

 

ลําดับ 
ท่ี 

รายละเอียดในแผนพัฒนาทองถิ่น  
(โครงการเดิม) 

รายละเอียดในแผนพัฒนาทองถิ่น  
(โครงการเปลี่ยนแปลงใหม) 

เหตุผลการเปลี่ยนแปลง ยุทธศาสตร 

 
ผลท่ีคาดวาจะไดรับ หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก 

3 โครงการกอสรางถนน คสล. ซอยนาย
ถาวร  จันทรเหนือ หมูท่ี 6 บานแปน
ขนาดกวาง  4.00 ม. ยาว 2๐  ม.  
หนา 0.15 ม. หรือมีพ้ืนท่ีผิวจราจร 
ไมนอยกวา 80  ตร.ม. ตามแบบแปลน
ของเทศบาลตําบลบานแปน 
 
วงเงินงบประมาณ  42,800  บาท 
(ปงบประมาณ 2564) 
 
 
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น  
(พ.ศ.2561-2565)  เพ่ิมเติม  
ครั้งท่ี 4/2563  หนา 11   
ลําดับท่ี 13 
 

โครงการกอสรางถนน คสล. ซอยขางบาน 
นายถาวร  จันทรเหนือ หมูท่ี 6 บาน
แปนขนาดกวาง  3.00 ม. ยาว 2๐  ม.  
หนา 0.15 ม. หรือมีพ้ืนท่ีผิวจราจร 
ไมนอยกวา 60  ตร.ม. รายละเอียดตาม
แบบแปลนของเทศบาลตําบลบานแปน 
 
วงเงินงบประมาณ  32,000  บาท 
(ปงบประมาณ 2565) 
 
 

-เพ่ือแกไขปญหาความ
เดือดรอนใหแกประชาชน
ในพ้ืนท่ี 
- เพ่ือลดอุบัติเหตุท่ีเกิด
จากการใชถนน 
-เพ่ือใหเปนไปตาม
ระเบียบกระทรวง 
มหาดไทยวาดวยการ
จัดทําแผนพัฒนาของ
องคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน 

ยุทธศาสตร  โครงสราง
พ้ืนฐานและการจัดการ
ดานสิ่งแวดลอม 

-ปญหาความเดือดรอน
ของประชาชน ในพ้ืนท่ี
ไดรับการแกไข 
-อุบัติเหตุท่ีเกิดจากการ
ใชเสนทางลดลง 
 

กองชาง 
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ลําดับ 
ท่ี 

รายละเอียดในแผนพัฒนาทองถิ่น  
(โครงการเดิม) 

รายละเอียดในแผนพัฒนาทองถิ่น  
(โครงการเปลี่ยนแปลงใหม) 

เหตุผลการเปลี่ยนแปลง ยุทธศาสตร 

 
ผลท่ีคาดวาจะไดรับ หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก 

4 โครงการกอสรางถนน คสล. ซอยบาน
นายลําดวน   โพธิพฤกษ  หมูท่ี 6          
บานแปน ขนาดกวาง  2.50 ม. ยาว 
26  ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพ้ืนท่ีผิว
จราจรไมนอยกวา 65  ตร.ม. ตามแบบ
แปลนของเทศบาลตําบลบานแปน 
 
วงเงินงบประมาณ  35,000  บาท 
(ปงบประมาณ 2564) 
 
 
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น  
(พ.ศ.2561-2565)  เพ่ิมเติม  
ครั้งท่ี 4/2563  หนา 12   
ลําดับท่ี 15 
 

โครงการกอสรางถนน คสล. ซอยขางบาน 
นายลําดวน   โพธิพฤกษ หมูท่ี 6 บาน
แปนขนาดกวาง  2.50 ม. ยาว  26 ม.  
หนา 0.15 ม. หรือมีพ้ืนท่ีผิวจราจร 
ไมนอยกวา 65  ตร.ม. รายละเอียดตาม
แบบแปลนของเทศบาลตําบลบานแปน 
 
วงเงินงบประมาณ  34,000  บาท 
(ปงบประมาณ 2565) 
 
 

-เพ่ือแกไขปญหาความ
เดือดรอนใหแกประชาชน
ในพ้ืนท่ี 
- เพ่ือลดอุบัติเหตุท่ีเกิด
จากการใชถนน 
-เพ่ือใหเปนไปตาม
ระเบียบกระทรวง 
มหาดไทยวาดวยการ
จัดทําแผนพัฒนาของ
องคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน 

ยุทธศาสตร  โครงสราง
พ้ืนฐานและการจัดการ
ดานสิ่งแวดลอม 

-ปญหาความเดือดรอน
ของประชาชน ในพ้ืนท่ี
ไดรับการแกไข 
-อุบัติเหตุท่ีเกิดจากการ
ใชเสนทางลดลง 
 

กองชาง 
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ลําดับ 
ท่ี 

รายละเอียดในแผนพัฒนาทองถิ่น  
(โครงการเดิม) 

รายละเอียดในแผนพัฒนาทองถิ่น  
(โครงการเปลี่ยนแปลงใหม) 

เหตุผลการเปลี่ยนแปลง ยุทธศาสตร 

 
ผลท่ีคาดวาจะไดรับ หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก 

5 โครงการกอสรางถนน คสล. ซอยหนา
โบสถครสิต-สวนนายจรูญ  จีอ้าทิตย  
หมูท่ี 6 บานแปน ขนาดกวาง  3.00 ม. 
หนา 0.15 ม. ยาว  5๐ ม. หรือมีพ้ืนท่ี
ผิวจราจรไมนอยกวา 15๐ ตร.ม. ตาม
แบบแปลนของเทศบาลตําบลบานแปน 
 
 
วงเงินงบประมาณ  80,000  บาท 
(ปงบประมาณ 2564) 
 
 
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น  
(พ.ศ.2561-2565)  เพ่ิมเติม  
ครั้งท่ี 4/2563  หนา 13   
ลําดับท่ี 16 
 

โครงการกอสรางถนน คสล. ซอยหนา
โบสถคริสต หมูท่ี 6 บานแปน ขนาด
กวาง 3.00 ม. ยาว 52 ม. หนา 0.15 ม. 
หรือมีพ้ืนท่ีผิวจราจรไมนอยกวา 156  
ตร.ม. รายละเอียดตามแบบแปลนของ
เทศบาลตําบลบานแปน 
 
 
วงเงินงบประมาณ  78,000  บาท 
(ปงบประมาณ 2565) 
 
 

-เพ่ือแกไขปญหาความ
เดือดรอนใหแกประชาชน
ในพ้ืนท่ี 
- เพ่ือลดอุบัติเหตุท่ีเกิด
จากการใชถนน 
-เพ่ือใหเปนไปตาม
ระเบียบกระทรวง 
มหาดไทยวาดวยการ
จัดทําแผนพัฒนาของ
องคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน 

ยุทธศาสตร  โครงสราง
พ้ืนฐานและการจัดการ
ดานสิ่งแวดลอม 

-ปญหาความเดือดรอน
ของประชาชน ในพ้ืนท่ี
ไดรับการแกไข 
-อุบัติเหตุท่ีเกิดจากการ
ใชเสนทางลดลง 
 

กองชาง 
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ลําดับ 
ท่ี 

รายละเอียดในแผนพัฒนาทองถิ่น  
(โครงการเดิม) 

รายละเอียดในแผนพัฒนาทองถิ่น  
(โครงการเปลี่ยนแปลงใหม) 

เหตุผลการเปลี่ยนแปลง ยุทธศาสตร 

 
ผลท่ีคาดวาจะไดรับ หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก 

6 โครงการกอสรางถนน คสล. ซอยจันยาพร  
หมูท่ี 6 บานแปน ขนาดกวาง 3.00 ม. 
หนา 0.15 ม. ยาว  25๐ ม. หรือมี
พ้ืนท่ีผิวจราจรไมนอยกวา 75๐ ตร.ม. 
ตามแบบแปลนของเทศบาลตําบล    
บานแปน 
 
 
 
 
 
วงเงินงบประมาณ  401,000  บาท 
(ปงบประมาณ 2564) 
 
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น  
(พ.ศ.2561-2565)  เพ่ิมเติม  
ครั้งท่ี 4/2563  หนา 13   
ลําดับท่ี 17 
 

โครงการกอสรางถนน คสล.ซอยจันยาพร  
หมูท่ี 6 บานแปน  
1. ถมดินลูกรังบดอัด กวาง 4.00 ม. 
ยาว  245 ม. หนาเฉลี่ย 0.20 ม. หรือ
มีพ้ืนท่ีไมนอยกวา 98๐ ตร.ม.  
2. กอสรางถนน คสล.กวาง 3.00 ม. 
ยาว 88 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพ้ืนท่ี 
คสล. ไมนอยกวา 264 ตรม. 
รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาล
ตําบลบานแปน 
 
วงเงินงบประมาณ  235,000  บาท 
(ปงบประมาณ 2565) 
 
 

-เพ่ือแกไขปญหาความ
เดือดรอนใหแกประชาชน
ในพ้ืนท่ี 
- เพ่ือลดอุบัติเหตุท่ีเกิด
จากการใชถนน 
-เพ่ือใหเปนไปตาม
ระเบียบกระทรวง 
มหาดไทยวาดวยการ
จัดทําแผนพัฒนาของ
องคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน 

ยุทธศาสตร  โครงสราง
พ้ืนฐานและการจัดการ
ดานสิ่งแวดลอม 

-ปญหาความเดือดรอน
ของประชาชน ในพ้ืนท่ี
ไดรับการแกไข 
-อุบัติเหตุท่ีเกิดจากการ
ใชเสนทางลดลง 
 

กองชาง 

 

แบบ ผ.01 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) เปลี่ยนแปลง  ครั้งท่ี 2/2564                             หนา 11           
 



 

 

ลําดับ 
ท่ี 

รายละเอียดในแผนพัฒนาทองถิ่น  
(โครงการเดิม) 

รายละเอียดในแผนพัฒนาทองถิ่น  
(โครงการเปลี่ยนแปลงใหม) 

เหตุผลการเปลี่ยนแปลง ยุทธศาสตร 

 
ผลท่ีคาดวาจะไดรับ หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก 

7 โครงการกอสรางถนน คสล. ซอยบาน
นายอุดม   รัตมุข  หมูท่ี 6 บานแปน 
ขนาดกวาง  2.00 ม. ยาว 3๐  ม. หนา 
0.15 ม. หรือมีพ้ืนท่ีผิวจราจรไมนอยกวา 
60 ตร.ม. ตามแบบแปลนของเทศบาล
ตําบลบานแปน 
 
 
 
วงเงินงบประมาณ  32,000  บาท 
(ปงบประมาณ 2564) 
 
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น  
(พ.ศ.2561-2565)  เพ่ิมเติม  
ครั้งท่ี 4/2563  หนา 12   
ลําดับท่ี 14 
 

โครงการกอสรางถนน คสล.ซอยขาง
บานนายอุดม  รัตมุข หมูท่ี 6 บานแปน
กวาง  2.00 ม. ยาว 3๐ ม. หนา    
0.15 ม. หรือมีพ้ืนท่ี คสล. ไมนอยกวา 
60 ตร.ม. พรอมวางทอระบายน้ําท้ิง 
PVC จํานวน 5 ทอ รายละเอียดตาม
แบบแปลนของเทศบาลตําบลบานแปน 
 
 
วงเงินงบประมาณ  47,000  บาท 
(ปงบประมาณ 2565) 
 
 

-เพ่ือแกไขปญหาความ
เดือดรอนใหแกประชาชน
ในพ้ืนท่ี 
- เพ่ือลดอุบัติเหตุท่ีเกิด
จากการใชถนน 
-แกไขปญหาน้ําทวมขัง 
-เพ่ือใหเปนไปตาม
ระเบียบกระทรวง 
มหาดไทยวาดวยการ
จัดทําแผนพัฒนาของ
องคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน 

ยุทธศาสตร  โครงสราง
พ้ืนฐานและการจัดการ
ดานสิ่งแวดลอม 

-ปญหาความเดือดรอน
ของประชาชน ในพ้ืนท่ี
ไดรับการแกไข 
-อุบัติเหตุท่ีเกิดจากการ
ใชเสนทางลดลง 
-ปญหาน้ําทวงขังลดลง 

กองชาง 

 
 
 

แบบ ผ.01 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) เปลี่ยนแปลง  ครั้งท่ี 2/2564                             หนา 12           
 



 

 

ลําดับ 
ท่ี 

รายละเอียดในแผนพัฒนาทองถิ่น  
(โครงการเดิม) 

รายละเอียดในแผนพัฒนาทองถิ่น  
(โครงการเปลี่ยนแปลงใหม) 

เหตุผลการเปลี่ยนแปลง ยุทธศาสตร 

 
ผลท่ีคาดวาจะไดรับ หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก 

8 โครงการกอสรางถนน คสล. ซอยนาย
สุวรรณ  กัณทวงค  หมูท่ี 6  บานแปน 
ขนาดกวาง  2.50 ม. ยาว 26  ม. หนา 
0.15 ม. หรือมีพ้ืนท่ีผิวจราจรไมนอยกวา 
65 ตร.ม. ตามแบบแปลนของเทศบาล
ตําบลบานแปน 
 
 
 
 
 
วงเงินงบประมาณ  35,000  บาท 
(ปงบประมาณ 2564) 
 
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น  
(พ.ศ.2561-2565)  เพ่ิมเติม  
ครั้งท่ี 4/2563  หนา 11   
ลําดับท่ี 12 
 

โครงการกอสรางถนน คสล. ซอย
เทศบาลตําบลบานแปน 17/1 หมูท่ี 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. หรือมีพ้ืนท่ี 
คสล.ไมนอยกวา 148 ตร.ม. 
รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาล
ตําบลบานแปน 
 
วงเงินงบประมาณ  74,000  บาท 
(ปงบประมาณ 2565) 
 
 

-เพ่ือแกไขปญหาความ
เดือดรอนใหแกประชาชน
ในพ้ืนท่ี 
- เพ่ือลดอุบัติเหตุท่ีเกิด
จากการใชถนน 
-แกไขปญหาน้ําทวมขัง 
-เพ่ือใหเปนไปตาม
ระเบียบกระทรวง 
มหาดไทยวาดวยการ
จัดทําแผนพัฒนาของ
องคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน 

ยุทธศาสตร  โครงสราง
พ้ืนฐานและการจัดการ
ดานสิ่งแวดลอม 

-ปญหาความเดือดรอน
ของประชาชน ในพ้ืนท่ี
ไดรับการแกไข 
-อุบัติเหตุท่ีเกิดจากการ
ใชเสนทางลดลง 
-ปญหาน้ําทวงขังลดลง 

กองชาง 

 
 

แบบ ผ.01 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) เปลี่ยนแปลง  ครั้งท่ี 2/2564                             หนา 13           
 



 

 

ลําดับ 
ท่ี 

รายละเอียดในแผนพัฒนาทองถิ่น  
(โครงการเดิม) 

รายละเอียดในแผนพัฒนาทองถิ่น  
(โครงการเปลี่ยนแปลงใหม) 

เหตุผลการเปลี่ยนแปลง ยุทธศาสตร 

 
ผลท่ีคาดวาจะไดรับ หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก 

9 โครงการขยายถนนบริเวณปากทางเขา
บานาขวาง-บานนางสาวนงเยาว หมูท่ี 1
บานบอโจง ขยาดกวางขางละ 1.00 ม. 
ยาว 300 ม. ตามแบบของเทศบาลตําบล
บานแปน 
 
 
วงเงินงบประมาณ  300,000  บาท 
(ปงบประมาณ 2565) 
 
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น  
(พ.ศ.2561-2565)   
หนา 61  ลําดับท่ี 67 
 

โครงการกอสรางกําแพงกันดินเพ่ือขยาย
ถนน ซอยบานบอโจง-บานขวาง หมูท่ี 1 
บานบอโจง  โดยกอสรางกําแพงกันดิน 
คสล.สูง 1.30 ม. ยาว 112 ม. พรอม
ราวกันตก  รายละเอียดตามแบบแปลน
ของเทศบาลตําบลบานแปน 
 
วงเงินงบประมาณ  605,000  บาท 
(ปงบประมาณ 2565) 
 
 

-เพ่ือแกไขปญหาความ
เดือดรอนใหแกประชาชน
ในพ้ืนท่ี 
- เพ่ือลดอุบัติเหตุท่ีเกิด
จากการใชถนน 
-แกไขปญหาน้ําทวมขัง 
-เพ่ือใหเปนไปตาม
ระเบียบกระทรวง 
มหาดไทยวาดวยการ
จัดทําแผนพัฒนาของ
องคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน 

ยุทธศาสตร  โครงสราง
พ้ืนฐานและการจัดการ
ดานสิ่งแวดลอม 

-ปญหาความเดือดรอน
ของประชาชน ในพ้ืนท่ี
ไดรับการแกไข 
-อุบัติเหตุท่ีเกิดจากการ
ใชเสนทางลดลง 
-ปญหาน้ําทวงขังลดลง 

กองชาง 

 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.01 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) เปลี่ยนแปลง  ครั้งท่ี 2/2564                             หนา 14           
 



 

 

ลําดับ 
ท่ี 

รายละเอียดในแผนพัฒนาทองถิ่น  
(โครงการเดิม) 

รายละเอียดในแผนพัฒนาทองถิ่น  
(โครงการเปลี่ยนแปลงใหม) 

เหตุผลการเปลี่ยนแปลง ยุทธศาสตร 

 
ผลท่ีคาดวาจะไดรับ หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก 

10 โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบเสริมผิว
แอสฟลทติกคอนกรีต (Overlay) สาย
แยกทางหลวง 1033 บานหนองเตา-
รองอุย เชื่อมบานหนองเรือ เขตองคการ
บริหารสวนตําบลหนองหนาม   
ชวงท่ี ๑ ขนาดกวาง 4.00 ม. ยาว  
1,415 ม. หนา 0.05 ม.  
ชวงท่ี ๒ ขนาดกวาง 3.00 ม. ยาว 65 ม. 
หนา 0.05 ม. ความยาวรวม 1,480 ม. 
หรือมีพ้ืนท่ีผิวจราจรไมนอยกวา 5,855 
ตร.ม. ตามแบบแปลนแผนผังของ
เทศบาลตําบลบานแปน 
 
วงเงินงบประมาณ  1,648,000 บาท 
(ปงบประมาณ 2564-2565) 
 
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น  
(พ.ศ.2561-2565)  
เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 4/2563  
หนา 30  ลําดับท่ี 2 

โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบเสริมผิว
แอสฟลทติกคอนกรีต (Overlay) สาย
แยกทางหลวง 1033  บานหนองเตา - 
บานรองอุย  เชื่อมบานหนองเรือ 
ชวงท่ี 1  ขนาดกวาง  4.00 ม. ยาว 
1,415  ม. หนา 0.05  ม. 
ชวงท่ี 2  ขนาดกวาง  3.00  ม. ยาว 
65  ม. หนา 0.05 ม. ความยาวรวม  
1,480 ม.  หรือมีพ้ืนท่ีผิวจราจรไมนอย
กวา 5,855 ตร.ม.  
รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาล
ตําบลบานแปน 
 
วงเงินงบประมาณ  2,174,000 บาท 
(ปงบประมาณ 2565) 
 
 

-เพ่ือแกไขปญหาความ
เดือดรอนใหแกประชาชน
ในพ้ืนท่ี 
- เพ่ือลดอุบัติเหตุท่ีเกิด
จากการใชถนน 
-แกไขปญหาน้ําทวมขัง 
-เพ่ือใหเปนไปตาม
ระเบียบกระทรวง 
มหาดไทยวาดวยการ
จัดทําแผนพัฒนาของ
องคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน 

ยุทธศาสตร  โครงสราง
พ้ืนฐานและการจัดการ
ดานสิ่งแวดลอม 

-ปญหาความเดือดรอน
ของประชาชน ในพ้ืนท่ี
ไดรับการแกไข 
-อุบัติเหตุท่ีเกิดจากการ
ใชเสนทางลดลง 
-ปญหาน้ําทวงขังลดลง 

กองชาง 

 

แบบ ผ.01 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) เปลี่ยนแปลง  ครั้งท่ี 2/2564                             หนา 15           
 



 

 

ลําดับ 
ท่ี 

รายละเอียดในแผนพัฒนาทองถิ่น  
(โครงการเดิม) 

รายละเอียดในแผนพัฒนาทองถิ่น  
(โครงการเปลี่ยนแปลงใหม) 

เหตุผลการเปลี่ยนแปลง ยุทธศาสตร 

 
ผลท่ีคาดวาจะไดรับ หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก 

11 อุดหนุนโครงการศูนยปฏิบัติการรวมใน
การชวยเหลือประชาชนขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ินอําเภอเมือง  
จังหวัดลําพูน 
 
วงเงินงบประมาณ  17,000  บาท 
(ปงบประมาณ 2565) 
 
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น  
(พ.ศ.2561-2565)   
หนา 146  ลําดับท่ี 3 
 

โครงการจัดตั้งศูนยปฏิบัติการรวมในการ
ชวยเหลือประชาชนขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน อําเภอเมืองลําพูน  จังหวัด
ลําพูน 
 
วงเงินงบประมาณ  18,000  บาท 
(ปงบประมาณ 2565) 
 
 

-เปนไปตามหนังสือ ดวน
ท่ีสุด ท่ี ลพ 0023.7/ว 
2339  ลงวันท่ี 4 
มิถุนายน 2564 เรื่อง 
บรรจุโครงการจัดตั้งศูนย
ปฏิบัติการรวมในการ
ชวยเหลือประชาชนของ
องคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน อําเภอเมือง
ลําพูน  ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2564 
ในแผนพัฒนาทองถ่ิน  
 

ยุทธศาสตร  โครงสราง
พ้ืนฐานและการจัดการ
ดานสิ่งแวดลอม 

-ปญหาความเดือดรอน
ของประชาชน ในพ้ืนท่ี
ไดรับการแกไข 
-อุบัติเหตุท่ีเกิดจากการ
ใชเสนทางลดลง 
-ปญหาน้ําทวงขังลดลง 

กองชาง 

 
 

แบบ ผ.01 
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ภาคผนวก                    
ประมาณการโครงการ 
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