บันทึกหลักการและเหตุผล
แผนพัฒนาทองถิ่นเทศบาลตําบลบานแปน (พ.ศ.2561 – 2565)
เพิ่มเติม ครั้งที่ 4/2563
---------------------------------ตามที่ เทศบาลตําบลบานแปน ไดประกาศใชแผนพัฒนาทองถิ่นเทศบาลตําบลบานแปน (พ.ศ.
2561 – 2565) ไปแลว เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2562 นั้น
เนื่องจากการจัดทําโครงการ/กิจกรรม ดังปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕61 - 2565)
ของเทศบาลตําบลยังไมครอบคลุมและมีความจําเปนเรงดวนในการใหบริการสาธารณะแกประชาชนในพื้นที่
เป น ไปอย างมี ป ระสิ ท ธิภ าพ ประสิ ทธิ ผ ล จึงมี ความจําเป น ตองเพิ่ม เติ มแก ไขเปลี่ย นแปลงแผนโครงการ/
กิจกรรม ใหสอดคลองกับขอเท็จจริงและสถานการณปจจุบันเพื่อดําเนินการใหเกิดประโยชนสูงสุดตอประชาชน
โดยส วนรวมและเพื่ อตอบสนอง แก ไขป ญ หาความเดื อดร อนให กั บ ประชาชนในพื้น ที่รับ ผิดชอบ ซึ่งตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 และ
แกไขเพิ่มเติม “ขอ 22 เพื่อประโยชนของประชาชน การเพิ่มเติมแผนพัฒนาทองถิ่น ใหองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นอาจดําเนินการตามขั้นตอน ดังนี้
(1) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นจัดทํารางแผนพัฒนาทองถิ่นที่เพิ่มเติม
พรอมเหตุผลและความจําเปนเสนอคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น
(2) คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นและประชาคมทองถิ่นพิจารณารางแผนพัฒนาทองถิ่นที่เพิ่มเติม
สํา หรับ องค การบริห ารส ว นตํ าบลให ส งรา งแผนพัฒ นาทองถิ่น ที่ เพิ่มเติมใหส ภาองคการบริห ารสว นตําบล
พิจารณาตามมาตรา 46 แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537
เมื่อแผนพัฒนาทองถิ่นที่เพิ่มเติมไดรับความเห็นชอบแลว ใหสงแผนพัฒนาทองถิ่นดังกลาวให
ผูบริหารทองถิ่นประกาศใช พรอมทั้งปดประกาศใหประชาชนทราบโดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวันนับแต
วันที่ผูบริหารทองถิ่นประกาศใช”
แตเนื่องจากปจจุบันไดมีการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ผูวาราชการจังหวัดลําพูนจึงอาศัยอํานาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น
ขององค กรปกครองส ว นท อ งถิ่ น พ.ศ.2548 และที่ แ ก ไขเพิ่ ม เติ ม ขอ 5 วรรคสอง ประกอบกั บ หนั งสื อ
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 1140 ลงวันที่ 10 เมษายน 2563 ยกเวน
การจั ด ทํ า ประชาคมท อ งถิ่ น กรณี ก ารเพิ่ ม เติ ม แผนพั ฒ นาท อ งถิ่ น ตามข อ 22 (2) แห ง ตามระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2548 และแกไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ดังนั้น เพื่อประโยชนและเปนการบรรเทาความเดือดรอนใหแกประชาชน
ทางเทศบาลตําบลบานแปน จึงไดจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 4/2563 ขึ้น
เพื่อใหมีความเหมาะสม สอดคลองกับปญหาและความตองการของประชาชน และเพื่อใหสามารถแกปญหา
ความจําเปนเรงดวนทันตอสถานการณในปจจุบัน อีกทั้งใชเปนกรอบในการพิจารณาจัดสรรงบประมาณตอไป
ซึ่งการเพิ่ มเติม แผนพัฒ นาพั ฒ นาท องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ครั้งที่ 4/2563 ในครั้งนี้จะกอใหเกิด
ประโยชนสูงสุดแกประชาชนและองคกรเปนสําคัญ

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 4/2563

บทนํา
1. ลักษณะของแผนพัฒนาพัฒนาทองถิ่น
แผนพั ฒ นาท องถิ่ น เป น แผนพัฒ นาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ที่กําหนด วิสั ย ทั ศน
ประเด็น ยุทธศาสตร เปาประสงค ตั วชี้วัด คาเป าหมาย และกลยุทธ โดยสอดคลองกับ แผนพั ฒ นาจังหวัด
ยุทธศาสตรการพัฒ นาขององคกรปกครองสวนท องถิ่น ในเขตจังหวัด แผนพั ฒ นาอําเภอ แผนพั ฒ นาตําบล
แผนพัฒนาหมูบานหรือแผนชุมชน อันมีลักษณะเปนการกําหนดรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนา ที่จัดทํา
ขึ้ น สํ า หรั บ ป งบประมาณแต ล ะป ซึ่ งมี ความตอเนื่ องและเป น แผนกาวหน า และให ห มายความรวมถึงการ
เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาทองถิ่น
แผนพัฒนาทองถิ่นเปนกรอบในการจัดทํา งบประมาณรายจายประจําป งบประมาณรายจาย
เพิ่มเติม และงบประมาณจากเงินสะสมในชวง ของแผนนั้น รวมทั้งวางแนวทางเพื่อใหมีการปฏิบัติใหบรรลุ
วัตถุประสงคตามโครงการพัฒนาที่กําหนดไว ในแผนพัฒนาทองถิ่น
2. วัตถุประสงคของการเพิ่มเติมแผนพัฒนาทองถิ่น
1. เพื่อให องค กรปกครองส วนท องถิ่น ใชแผนพัฒ นาทองถิ่น เปน กรอบในการจัดทํา งบประมาณ
รายจายประจําป งบประมาณรายจายเพิ่มเติม และงบประมาณจากเงินสะสม รวมทั้งวางแนวทาง
เพื่อใหมีการปฏิบัติใหบรรลุวัตถุประสงคตามโครงการพัฒนาที่กําหนดไว ในแผนพัฒนาทองถิ่น
2. เพื่อสนองตอบความตองการ แกไขปญหาและเพื่อประโยชนสุขของประชาชน
3. ขั้นตอนการเพิ่มเติมแผนพัฒนาทองถิ่น
อาศั ย ความตามหนั ง สื อ สั่ ง การของกรมส ง เสริ ม การปกครองท อ งถิ่ น ด ว นที่ สุ ด ที่ มท
0810.3/ว 1140 ลงวันที่ 10 เมษายน 2563 เรื่อง แนวทางการจัดทําประชาคมทองถิ่น กรณีการ
เพิ่มเติมแผนพัฒนาทองถิ่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ในสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรน า 2019 (COVID-19) และหนั งสื อสํ านักงานสงเสริมการปกครองท องถิ่น จังหวัดลําพูน ดวนที่สุด
ที่ ลพ 0023.3/ว 6215 ลงวันที่ 16 เมษายน 2563 เรื่อง ยกเวนการจัดทําประชาคมทองถิ่น กรณีการ
เพิ่ มเติ มแผนพั ฒ นาทองถิ่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ในเขตพื้น ที่จังหวัดลําพู น โดยยกเวน การจัดทํ า
ประชาคมทองถิ่นกรณีการเพิ่มเติมแผนพัฒนาทองถิ่นตามขอ 22 (2) แหงตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ดวยการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2548 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3)
พ.ศ. 2561
“ขอ 22 เพื่อประโยชนของประชาชน การเพิ่มเติมแผนพัฒนาทองถิ่น ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น
อาจดําเนินการตามขั้นตอน ดังนี้
(1) คณะกรรมการสนั บ สนุน การจัดทําแผนพั ฒ นาทองถิ่น จัดทํารางแผนพัฒ นาทองถิ่น ที่
เพิ่มเติมพรอมเหตุผลและความจําเปนเสนอคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น
(2) คณะกรรมการพั ฒ นาท องถิ่น และประชาคมทองถิ่น พิจารณารางแผนพัฒ นาท องถิ่น ที่
เพิ่มเติมสําหรับองคการบริหารสวนตําบลใหสงรางแผนพัฒนาทองถิ่นที่เพิ่มเติม ใหสภาองคการบริหารสวน
ตําบลพิจารณาตามมาตรา 46 แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537
เมื่อแผนพัฒนาทองถิ่นที่เพิ่มเติมไดรับความเห็นชอบแลว ใหสงแผนพัฒนาทองถิ่นดังกลาวให
ผูบริหารทองถิ่นประกาศใช พรอมทั้งปดประกาศใหประชาชนทราบโดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวันนับแต
วันที่ผูบริหารทองถิ่นประกาศใชอในไปตามกฎหมายวาดวยสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล สําหรับ

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 4/2563

บัญชีสรุป / รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่นเทศบาลตําบลบานแปน
(พ.ศ. 2561 – 2565)
เพิ่มเติม ครั้งที่ 4/2563

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 4/2563

หนา 3

แบบ ผ.07

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 4/2563
เทศบาลตําบลบานแปน อําเภอเมืองลําพูน จังหวัดลําพูน
ยุทธศาสตร

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

-

-

-

2
2

251,600
251,600

37
37

9,555,700
9,555,700

-

-

39
39

9,807,300
9,807,300

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1
1
4
-

30,000
30,000
242,400
-

1
1
4
-

30,000
3๐,000
242,400
-

1
1
3
-

30,000
30,000
94,000
-

3
3
11
-

90,000
9๐,000
578,800
-

-

-

-

-

6

302,400

6

302,400

5

154,000

17

758,800

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 4/2563

หนา 4

แบบ ผ.07
ยุทธศาสตร

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

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

ป 2564
จํานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

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

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

8

554,000

43

9,858,100

5

154,000

56

10,566,100

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 4/2563

หนา 5

แบบ ผ.01

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

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค

๑

โครงการปรับปรุงผิวจราจร
แบบเสริมผิวแอสฟลทติก
คอนกรีต (Overlay)
สายปงชัย-บานมวง หมูที่ 8

-เพื่อลดอุบัติเหตุที่เกิด
จากการใชถนน
-เพื่อบรรเทาความ
เดือดรอนของ
ประชาชนและผูใช
ถนนในการสัญจร

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ปรับปรุงผิวจราจรแบบ
เสริมผิวแอสฟลทติก
คอนกรีต (Overlay)
สายปงชัย-บานมวง
หมูที่ 8 ขนาดกวาง
4.00 ม. หนา 0.05 ม.
ยาว 70 ม. หรือมี
พื้นที่ผิวจราจรไมนอยกวา
280 ตร.ม. ตามแบบ
แปลนของเทศบาล
ตําบลบานแปน

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 4/2563

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
-

งบประมาณ
2563
(บาท)
144,600

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะ
ไดรับ
ปรับปรุง -ปญหาความ
ผิวจราจร เดือดรอนของ
ความยาว ประชาชน ในพื้นที่
ไมนอยกวา ไดรับการแกไข
70 ม.
และอุบัตเิ หตุที่เกิด
จากการใชเสนทาง
ลดลง

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองชาง

หนา 6

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค

๒

โครงการปรับปรุงผิวจราจร
เชื่อมทางหลวงแผนดินสาย
1033 บริเวณแยกเขาบาน
เดน-รองอุย หมูที่ 3 บาน
หนองเตา

- เพื่อใหประชาชนมี
การสัญจรที่ปลอดภัย
สะดวก และรวดเร็ว
-เพื่อลดอุบัติเหตุที่เกิด
จากการใชถนน

ปรับปรุงผิวจราจรเชื่อม
ทางหลวงแผนดินสาย
1033 บริเวณแยกเขา
บานเดน-รองอุย หมูที่
3 บานหนองเตาโดย
ปรับปรุงพื้นที่ผิวจราจร
รวมไมนอยกวา
249.65 ตร.ม. ตาม
แบบแปลนของเทศบาล
ตําบลบานแปน

3

โครงการขุดลอกลําเหมือง
สาธารณะ สายบานใหมทา
จักร-ลําน้ํากวง หมูที่ 3

- เพื่อแกไขปญหา
ความเดือดรอนใหแก
ประชาชนเขตพื้นที่
หมูที่ 3 บานหนองเตา

ขุดลอกลําเหมือง
สาธารณะ สายบานใหม
ทาจักร-ลําน้ํากวง หมูที่
3 บานหนองเตา ยาว
1,100 ม. ตามแบบ
แปลนของเทศบาล

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 4/2563

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
-

งบประมาณ
2563
(บาท)
107,000

-

-

-

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

70,000

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะ
ไดรับ
ปรับปรุง -ปญหาความ
พื้นที่ผิว เดือดรอนของ
จราจรรวม ประชาชน ในพื้นที่
ไมนอยกวา ไดรับการแกไข
249.65 และอุบัตเิ หตุที่เกิด
ตร.ม.
จากการใชเสนทาง
ลดลง

ขุดลอกลํา
เหมือง
ความยาวไม
นอยกวา
1,100 ม.

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

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองชาง

กองชาง

หนา 7

แบบ ผ.01
เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค

4

โครงการขยายสายดับพรอม
โคมไฟกิ่ง บริเวณซอย 3
บานหนองเตา

- เพื่อใหประชาชนมี
การสัญจรที่ปลอดภัย
สะดวก และรวดเร็ว

ขยายสายดับพรอมโคม
ไฟกิ่ง ซอย 3 หมูที่ 3
บานหนองเตา ตามแบบ
แปลนแผนผังของ
เทศบาลตําบลบานแปน

5

โครงการปรับปรุงผิวจราจร
แบบเสริมผิวแอสฟลทติก
คอนกรีต (Overlay)
ซอย 1/1 บานลอง
(ตอจากเดิม)

-เพื่อลดอุบัติเหตุที่เกิด
จากการใชถนน
-เพื่อบรรเทาความ
เดือดรอนของ
ประชาชนและผูใช
ถนนในการสัญจร

ปรับปรุงผิวจราจรแบบ
เสริมผิวแอสฟลทติก
คอนกรีต (Overlay)
ซอย 1/1 บานลอง
(ตอจากเดิม) หมูที่ 3
บานหนองเตา
ขนาดกวาง 3.00 ม.
หนาโดยเฉลี่ย 0.05 ม.
ยาว 38 ม. หรือมี
พื้นที่ผิวจราจร 110
ตร.ม. (หักพื้นที่บอพัก)
ตามแบบแปลนเทศบาล
ตําบลบานแปน

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 4/2563

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
-

งบประมาณ
2563
(บาท)
-

-

-

-

2564
(บาท)
197,000

2565
(บาท)
-

44,300

-

ตัวชี้วัด
(KPI)
ขยายเขต
ไฟฟา
1 สายทาง

ปรับปรุงผิว
จราจรความ
ยาวไมนอย
กวา 38 ม.

ผลที่คาดวาจะ
ไดรับ
ประชาชนไดมีการ
สัญจรที่สะดวก
และปลอดภัย

-ปญหาความ
เดือดรอนของ
ประชาชน ในพื้นที่
ไดรับการแกไข
และอุบัตเิ หตุที่เกิด
จากการใชเสนทาง
ลดลง

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองชาง

กองชาง

หนา 8

แบบ ผ.01
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค

6

โครงการกอสรางถนน คสล.
ซอยสุรสิทธิ์ หมูที่ 5
บานบูชา

-เพื่อลดอุบัติเหตุที่เกิด
จากการใชถนน
-เพื่อบรรเทาความ
เดือดรอนของ
ประชาชนและผูใช
ถนนในการสัญจร

7

8

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

กอสรางถนน คสล.
ซอยสุรสิทธิ์ หมูที่ 5
บานบูชา ขนาดกวาง
4.00 ม. หนา 0.15 ม.
ยาว 5๐ ม. หรือมี
พื้นที่ไมนอยกวา 2๐๐
ตร.ม. ตามแบบแปลน
แผนผังของเทศบาล
ตําบลบานแปน
- เพื่อใหประชาชนไดมี ปรับปรุงระบบประปา
โครงการปรับปรุงระบบ
หมูบาน(สายกลางบาน)
ประปาหมูบาน สายกลางบาน น้ําใชในการอุปโภค
และบริ
โ
ภคอย
า
ง
บานเสง หมูที่ 7 โดย
บานเสง หมูที่ 7
เพียงพอและได
วางทอเมน PVC ø 3 นิ้ว
มาตรฐาน
ชั้น 8.5 ความยาวรวม
3,028 ม.พรอม
อุปกรณตอเชื่อมตาม
แบบแปลนของเทศบาล
ตําบลบานแปน
โครงการขยายเขตไฟฟา
- เพื่อใหประชาชนมี ขยายเขตไฟฟา 1 เฟส
1 เฟส 2 สาย พรอมสายดับ การสัญจรที่ปลอดภัย 2 สาย พรอมสายดับ
และโคมไฟกิ่ง บริเวณ
สะดวก และรวดเร็ว และโคมไฟกิ่ง บริเวณ
สนามกีฬา-สวนนางทอง
สนามกีฬา-สวนนางทอง
หมูที่ 6บานแปน
ตามแบบของเทศบาล
ตําบลบานแปน

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 4/2563

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
-

งบประมาณ
2563
(บาท)
-

-

-

-

737,000

-

ปรับปรุง
ระบบ
ประปา 1
แหง

ประชาชนไดมีน้ํา
ใชในการอุปโภค
และ บริโภคอยาง
เพียงพอและได
มาตรฐาน

กองชาง

-

-

-

73,000

-

ขยายเขต
ไฟฟา
1 สายทาง

ประชาชนไดมีการ
สัญจรที่สะดวก
และปลอดภัย

กองชาง

2564
(บาท)
107,000

2565
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะ
ไดรับ
ถนน คสล. -ปญหาความ
ความยาวไม เดือดรอนของ
นอยกวา ประชาชน ในพื้นที่
50 ม.
ไดรับการแกไข
และอุบัตเิ หตุที่เกิด
จากการใชเสนทาง
ลดลง

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองชาง

หนา 9

แบบ ผ.01
2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
-

งบประมาณ
2563
(บาท)
-

- เพื่อใหประชาชนมี
10 โครงการขยายเขตไฟฟา
1 เฟส 2 สาย พรอมสายดับ การสัญจรที่ปลอดภัย
และโคมไฟกิ่ง สายบานแปน- สะดวก และรวดเร็ว
บานเหมืองจี้ใหม-บานหนอง
หนาม หมูที่ 6 บานแปน

-

-

-

140,000

11 โครงการปรับปรุงระบบ
ประปาหมูบาน หมูที่ 6
บานแปน

-

-

-

66,000

ที่
9

โครงการ/กิจกรรม
โครงการขยายสายดับและ
โคมไฟกิ่ง สายสันตก-บาน
เหมืองจี้ใหม หมูที่ 6
บานแปน

วัตถุประสงค
- เพื่อใหประชาชนมี
การสัญจรที่ปลอดภัย
สะดวก และรวดเร็ว

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ขยายสายดับและโคม
ไฟกิ่ง สายสันตก-บาน
เหมืองจี้ใหม. ตามแบบ
ของเทศบาลตําบลบาน
แปน

ขยายเขตไฟฟา 1 เฟส
2 สาย พรอมสายดับ
และโคมไฟกิ่ง สาย
บานแปน-บานเหมืองจี้
ใหม-บานหนองหนาม
หมูที่ 6 ตามแบบแปลน
ของเทศบาลตําบล
บานแปน
- เพื่อใหประชาชนไดมี ปรับปรุงระบบประปา
น้ําใชในการอุปโภค
หมูบาน หมูที่ 6
และบริโภคอยาง
บานแปน โดยเปลี่ยน
เพียงพอและได
สารกรองระบบประปา
มาตรฐาน
จํานวน 3 แหง บริเวณ
หนาวัดบานแปน,สันตก
และสนามกีฬาบานแปน
ตามแบบแปลนของ
เทศบาลตําบลบานแปน

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 4/2563

ตัวชี้วัด
(KPI)

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองชาง

ขยายเขต
ไฟฟา
1 สายทาง

ผลที่คาดวาจะ
ไดรับ
ประชาชนไดมีการ
สัญจรที่สะดวก
และปลอดภัย

-

ขยายเขต
ไฟฟา
1 สายทาง

ประชาชนไดมีการ
สัญจรที่สะดวก
และปลอดภัย

กองชาง

-

ปรับปรุง
ระบบ
ประปา 3
แหง

ประชาชนไดมีน้ํา
ใชในการอุปโภค
และบริโภคอยาง
เพียงพอและได
มาตรฐาน

กองชาง

2564
(บาท)
26,000

2565
(บาท)
-

หนา 10

แบบ ผ.01
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

12 โครงการกอสรางถนน คสล.
ซอยนายสุวรรณ กัณทวงค

-เพื่อลดอุบัติเหตุที่เกิด
จากการใชถนน
-เพื่อบรรเทาความ
เดือดรอนของ
ประชาชนและผูใช
ถนนในการสัญจร

กอสรางถนน คสล.
ซอยนายสุวรรณ
กัณทวงค หมูที่ 6
บานแปน ขนาดกวาง
2.50 ม. ยาว 26 ม.
หนา 0.15 ม. หรือมี
พื้นทีผ่ ิวจราจรไมนอยกวา
65 ตร.ม. ตามแบบ
แปลนของเทศบาล
ตําบลบานแปน

13 โครงการกอสรางถนน คสล.
ซอยนายถาวร จันทรเหนือ
หมูที่ 6 บานแปน

-เพื่อลดอุบัติเหตุที่เกิด
จากการใชถนน
-เพื่อบรรเทาความ
เดือดรอนของ
ประชาชนและผูใช
ถนนในการสัญจร

กอสรางถนน คสล.
ซอยนายถาวร
จันทรเหนือ หมูที่ 6
บานแปน ขนาดกวาง
4.00 ม. ยาว 2๐ ม.
หนา 0.15 ม. หรือมี
พื้นทีผ่ ิวจราจรไมนอยกวา
80 ตร.ม. ตามแบบ
แปลนของเทศบาล
ตําบลบานแปน

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 4/2563

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
-

งบประมาณ
2563
(บาท)
-

-

-

-

2564
(บาท)
35,000

2565
(บาท)
-

42,800

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะ
ไดรับ
ถนน คสล. -ปญหาความ
ความยาว เดือดรอนของ
ไมนอยกวา ประชาชน ในพื้นที่
26 ม.
ไดรับการแกไข
และ อุบตั ิเหตุที่
เกิดจากการใช
เสนทางลดลง

ถนน คสล.
ความยาว
ไมนอยกวา
20 ม.

-ปญหาความ
เดือดรอนของ
ประชาชน ในพื้นที่
ไดรับการแกไข
และอุบัตเิ หตุที่เกิด
จากการใชเสนทาง
ลดลง

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองชาง

กองชาง

หนา 11

แบบ ผ.01
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

14 โครงการกอสรางถนน คสล.
ซอยบานนายอุดม รัตมุข
บานแปน

-เพื่อลดอุบัติเหตุที่เกิด
จากการใชถนน
-เพื่อบรรเทาความ
เดือดรอนของ
ประชาชนและผูใช
ถนนในการสัญจร

กอสรางถนน คสล.
ซอยบานนายอุดม
รัตมุข หมูที่ 6
บานแปน ขนาดกวาง
2.00 ม. ยาว 3๐ ม.
หนา 0.15 ม. หรือมี
พื้นที่ผิวจราจรไมนอยกวา
60 ตร.ม. ตามแบบ
แปลนของเทศบาล
ตําบลบานแปน

15 โครงการกอสรางถนน คสล.
ซอยบานนายลําดวน
โพธิพฤกษ หมูที่ 6
บานแปน

-เพื่อลดอุบัติเหตุที่เกิด
จากการใชถนน
-เพื่อบรรเทาความ
เดือดรอนของ
ประชาชนและผูใช
ถนนในการสัญจร

กอสรางถนน คสล.
ซอยบานนายลําดวน
โพธิพฤกษ หมูที่ 6
บานแปน ขนาดกวาง
2.50 ม. ยาว 26 ม.
หนา 0.15 ม. หรือมี
พื้นที่ผิวจราจรไมนอยกวา
65 ตร.ม. ตามแบบ
แปลนของเทศบาล
ตําบลบานแปน

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 4/2563

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
-

งบประมาณ
2563
(บาท)
-

-

-

-

2564
(บาท)
32,000

2565
(บาท)
-

35,000

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะ
ไดรับ
ถนน คสล. -ปญหาความ
ความยาว เดือดรอนของ
ไมนอยกวา ประชาชน ในพื้นที่
30 ม.
ไดรับการแกไข
และอุบัตเิ หตุที่เกิด
จากการใชเสนทาง
ลดลง

ถนน คสล.
ความยาว
ไมนอยกวา
26 ม.

-ปญหาความ
เดือดรอนของ
ประชาชน ในพื้นที่
ไดรับการแกไข
และอุบัตเิ หตุที่เกิด
จากการใชเสนทาง
ลดลง

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองชาง

กองชาง

หนา 12

แบบ ผ.01
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

16 โครงการกอสรางถนน คสล.
ซอยหนาโบสถคริตส-สวน
นายจรูญ จี้อาทิตย หมูที่ 6
บานแปน

-เพื่อลดอุบัติเหตุที่เกิด
จากการใชถนน
-เพื่อบรรเทาความ
เดือดรอนของ
ประชาชนและผูใช
ถนนในการสัญจร

กอสรางถนน คสล.
ซอยหนาโบสถคริตสสวนนายจรูญ จี้อาทิตย
หมูที่ 6 บานแปน
ขนาดกวาง 3.00 ม.
หนา 0.15 ม. ยาว
5๐ ม. หรือมีพื้นที่ผิว
จราจรไมนอยกวา
15๐ ตร.ม. ตามแบบ
แปลนของเทศบาล
ตําบลบานแปน

17 โครงการกอสรางถนน คสล.
ซอยจันยาพร หมูที่ 6
บานแปน

-เพื่อลดอุบัติเหตุที่เกิด
จากการใชถนน
-เพื่อบรรเทาความ
เดือดรอนของ
ประชาชนและผูใช
ถนนในการสัญจร

กอสรางถนน คสล.
ซอยจันยาพร หมูที่ 6
บานแปน ขนาดกวาง
3.00 ม. หนา 0.15 ม.
ยาว 25๐ ม. หรือมี
พื้นที่ผิวจราจรไมนอย
กวา 75๐ ตร.ม. ตาม
แบบแปลนของเทศบาล
ตําบลบานแปน

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 4/2563

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
-

งบประมาณ
2563
(บาท)
-

-

-

-

2564
(บาท)
80,000

2565
(บาท)
-

401,000

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะ
ไดรับ
ถนน คสล. -ปญหาความ
ความยาว เดือดรอนของ
ไมนอยกวา ประชาชนในพื้นที่
50 ม.
ไดรับการแกไข
และอุบัตเิ หตุที่เกิด
จากการใชเสนทาง
ลดลง

ถนน คสล.
ความยาว
ไมนอยกวา
250 ม.

-ปญหาความ
เดือดรอนของ
ประชาชน ในพื้นที่
ไดรับการแกไข
และ อุบัตเิ หตุที่
เกิดจากการใช
เสนทางลดลง

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองชาง

กองชาง

หนา 13

แบบ ผ.01
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

18 โครงการปรับปรุงผิวจราจร
แบบเสริมผิวแอสฟลทติก
คอนกรีต (Overlay)
บริเวณหนาบานนางสาว
รักชนก – โรงเรียนบานมวง
หมูที่ 8 บานมวง

-เพื่อลดอุบัติเหตุที่เกิด
จากการใชถนน
-เพื่อบรรเทาความ
เดือดรอนของ
ประชาชนและผูใช
ถนนในการสัญจร

ปรับปรุงผิวจราจรแบบ
เสริมผิวแอสฟลทติก
คอนกรีต (Overlay)
บริเวณหนาบาน
นางสาวรักชนก –
โรงเรียนบานมวง
หมูที่ 8 บานมวง ขนาด
กวาง 4.00 ม. หนา
0.05 ม. ยาว 617 ม.
หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม
นอยกวา 2,468 ตร.ม.
ตามแบบแปลนของ
เทศบาลตําบลบานแปน

19 โครงการขุดเจาะบอบาดาล
เพื่อการเกษตร หมูที่ 8
บานมวง

เพื่อแกปญหาการขาด
แคลนน้ําในภาค
การเกษตรในชวง
ฤดูแลง

ขุดเจาะบอบาดาลเพื่อ
การเกษตร หมูที่ 8
บานมวง ขนาด ø 6 นิ้ว
ลึก 120 ม. พรอม
อุปกรณเชื่อมระบบ
เรียบรอยบริเวณวัดหาง
ตามแบบแปลนของ
เทศบาลตําบลบานแปน

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 4/2563

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
-

งบประมาณ
2563
(บาท)
-

-

-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

2564
(บาท)
814,000

2565
(บาท)
-

ผลที่คาดวาจะ
ไดรับ
ปรับปรุงผิว -ปญหาความ
จราจรความ เดือดรอนของ
ยาวไมนอย ประชาชน ในพื้นที่
กวา
ไดรับการแกไข
617 ม. และ อุบัตเิ หตุที่
เกิดจากการใช
เสนทางลดลง

560,000

-

บอเกษตร 1 เกษตรกรไดมีน้าํ
บอ
ใชภาคการเกษตร
อยางเพียงพอ

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองชาง

กองชาง

หนา 14

แบบ ผ.01
ที่

โครงการ/กิจกรรม

20 โครงการขยายเขตไฟฟา 1
เฟส 2 สาย พรอมสายดับ
และโคมไฟกิ่ง ซอยนาย
สําราญ นันทะปารียอง
หมูที่ 8 บานมวง
21 โครงการวางทอระบายน้ํา
คสล.ลําเหมืองสาธารณะ
หมูที่ 8 บานมวง

22 โครงการกอสรางรางระบายน้ํา
คสล. บริเวณดานหนาสวน
อาศรม-แยกทางเขาบาน
บอโจง หมูที่ 1

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

- เพื่อใหประชาชนมี
การสัญจรที่ปลอดภัย
สะดวก และรวดเร็ว

ขยายเขตไฟฟา 1 เฟส
2 สาย พรอมสายดับ
และโคมไฟกิ่ง ซอย
นายสําราญ นันทะปารี
ยอง หมูที่ 8 บานมวง
ตามแบบของเทศบาล
ตําบลบานแปน
-เพื่อปองกันน้ําทวมขัง วางทอระบายน้ํา คสล.
ในฤดูฝนและ
ลําเหมืองสาธารณะ
-เพื่อใหการระบายน้ํามี หมูที่ 8 บานมวง ขนาด
ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น ø 0.60 ม. (มอก.ชั้น 3)
ยาว 100 ม. พรอม
บอพัก ตามแบบของ
เทศบาลตําบลบานแปน
-เพื่อไมใหเกิดน้ําทวม
ขังในฤดูฝนและเพื่อให
การระบายน้ํามี
ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น

กอสรางรางระบายน้ํา
คสล.บริเวณดานหนา
สวนอาศรม-แยกทาง
เขาบานบอโจง หมูที่ 1
ขนาดกวาง 0.30 ม.
ยาว 94 ม. ลึก 0.300.50 ม. ตามแบบ
แปลนแผนผังของ
เทศบาลตําบลบานแปน

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 4/2563

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
-

งบประมาณ
2563
(บาท)
-

-

-

-

300,000

-

ทอระบาย -การระบายน้ํามี
น้ําความยาว ประสิทธิภาพ
ไมนอยกวา เพิ่มขึ้น
100 ม.

กองชาง

-

-

-

198,000

-

รางระบาย -การระบายน้ํามี
น้ําความยาว ประสิทธิภาพ
ไมนอยกวา เพิ่มขึ้น
94 ม.

กองชาง

2564
(บาท)
78,000

2565
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)
ขยายเขต
ไฟฟา
1 สายทาง

ผลที่คาดวาจะ
ไดรับ
ประชาชนไดมีการ
สัญจรที่สะดวก
และปลอดภัย

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองชาง

หนา 15

แบบ ผ.01
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

-เพื่อไมใหเกิดน้ําทวม
ขังในฤดูฝนและเพื่อให
การระบายน้ํามี
ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น

กอสรางรางระบายน้ํา
คสล.บริเวณซอยหลังวัด
บอโจงเชื่อมของเดิม
หมูที่ 1 บานบอโจง
ขนาดกวาง 0.30 ม.
ยาว 27 ม. ลึก 0.300.40 ม. ตามแบบ
แปลนแผนผังของ
เทศบาลตําบลบานแปน

24 โครงการขยายเขตไฟฟา 1
- เพื่อใหประชาชนมี
เฟส 2 สาย พรอมสายดับ
การสัญจรที่ปลอดภัย
และโคมไฟกิ่ง บานนายปรีชา สะดวก และรวดเร็ว
ซอย 10 หมูที่ 1
บานบอโจง

ขยายเขตไฟฟา 1 เฟส
2 สาย พรอมสายดับ
และโคมไฟกิ่ง บาน
นายปรีชา ซอย 10
หมูที่ 1 บานบอโจง
ตามแบบแปลนของ
เทศบาลตําบลบานแปน

23 โครงการกอสรางรางระบาย
น้ํา คสล. บริเวณซอยหลังวัด
บอโจงเชื่อมของเดิม หมูที่ 1
บานบอโจง

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 4/2563

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
-

งบประมาณ
2563
(บาท)
-

-

-

-

2564
(บาท)
56,700

2565
(บาท)
-

120,000

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะ
ไดรับ
รางระบาย -การระบายน้ํามี
น้ําความยาว ประสิทธิภาพ
ไมนอยกวา เพิ่มขึ้น
27 ม.

ขยายเขต
ไฟฟา
1 สายทาง

ประชาชนไดมีการ
สัญจรที่สะดวก
และปลอดภัย

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองชาง

กองชาง

หนา 16

แบบ ผ.01
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

25 โครงการขยายเขตไฟฟา 1
เฟส 2 สาย พรอมสายดับ
และโคมไฟกิ่ง ถนนบาน
ขวาง-รองอุย หมูที่ 2
บานขวาง

- เพื่อใหประชาชนมี
การสัญจรที่ปลอดภัย
สะดวก และรวดเร็ว

ขยายเขตไฟฟา 1 เฟส
2 สาย พรอมสายดับ
และโคมไฟกิ่ง ถนน
บานขวาง-รองอุย
หมูที่ 2 บานขวาง
ตามแบบของเทศบาล
ตําบลบานแปน

26 โครงการกอสรางถนน คสล.
บริเวณซอย 2 - สวนนาย
ยงยุทธ (ตอจากเดิม)
หมูที่ 2 บานขวาง

-เพื่อลดอุบัติเหตุที่เกิด
จากการใชถนน
-เพื่อบรรเทาความ
เดือดรอนของ
ประชาชนและผูใช
ถนนในการสัญจร

กอสรางถนน คสล.
บริเวณซอย 2-สวนนาย
ยงยุทธ (ตอจากเดิม)
หมูที่ 2 บานขวาง
ขนาดกวาง 3.50 ม.
หนา 0.15 ม. ยาว
35 ม. หรือมีพื้นที่ผิว
จราจรไมนอยกวา
122.50 ตร.ม. ตาม
แบบแปลนของเทศบาล
ตําบลบานแปน

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 4/2563

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
-

-

-

งบประมาณ
2563
2564
(บาท)
(บาท)
1,180,000

-

65,500

2565
(บาท)
-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะ
ไดรับ
ขยายเขต ประชาชนไดมีการ
ไฟฟา สัญจรที่สะดวก
1 สาย และปลอดภัย
ทาง

ถนน คสล.
ความยาว
ไมนอย
กวา 35
ม.

-ปญหาความ
เดือดรอนของ
ประชาชน ในพื้นที่
ไดรับการแกไข
และ อุบัตเิ หตุที่
เกิดจากการใช
เสนทางลดลง

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองชาง

กองชาง

หนา 17

แบบ ผ.01
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
-

งบประมาณ
2563
(บาท)
-

2564
(บาท)
26,000

2565
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

27 โครงการขยายเขตไฟฟา 1
เฟส 2 สาย พรอมสายดับ
และโคมไฟกิ่ง ซอย 3
หมูที่ 2 บานขวาง

- เพื่อใหประชาชนมี
การสัญจรที่ปลอดภัย
สะดวก และรวดเร็ว

ขยายเขตไฟฟา 1 เฟส
2 สาย พรอมสายดับ
และโคมไฟกิ่ง ซอย 3
หมูที่ 2 บานขวาง ตาม
แบบของเทศบาลตําบล
บานแปน

28 โครงการกอสรางราง
ระบายน้ํา คสล. สายบาน
ขวาง-บอโจง หมูท่ี 2
บานขวาง

-เพื่อไมใหเกิดน้ําทวม
ขังในฤดูฝนและเพือ่ ให
การระบายน้ํามี
ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น

กอสรางรางระบายน้ํา
คสล. สายบานขวางบอโจง หมูที่ 2 บาน
ขวาง ขนาดกวาง
0.30 ม. ยาว 131 ม.
ลึก 0.30-0.50 ม.
ตามแบบแปลนของ
เทศบาลตําบลบานแปน

-

-

-

275,000

-

รางระบาย -การระบายน้ํามี
น้ําความยาว ประสิทธิภาพ
ไมนอยกวา เพิ่มขึ้น
131 ม.

กองชาง

29 โครงการกอสรางราง
ระบายน้ํา คสล. ซอย 1
บานขวาง (ตอจากเดิม)

-เพื่อไมใหเกิดน้ําทวม
ขังในฤดูฝนและเพื่อให
การระบายน้ํามี
ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น

กอสรางรางระบายน้ํา
คสล. ซอย 1 บานขวาง
(ตอจากเดิม) ขนาด
กวาง 0.30 ม. ยาวรวม
90 ม. ลึกโดยเฉลี่ย
0.30 ม. ตามแบบ
แปลนของเทศบาล
ตําบลบานแปน

-

-

-

189,000

-

รางระบาย -การระบายน้ํามี
น้ําความยาว ประสิทธิภาพ
ไมนอยกวา เพิ่มขึ้น
90 ม.

กองชาง

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 4/2563

ขยายเขต
ไฟฟา
1 สายทาง

ผลที่คาดวาจะ
ไดรับ
ประชาชนไดมีการ
สัญจรที่สะดวก
และปลอดภัย

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองชาง

หนา 18

แบบ ผ.01
ที่

โครงการ/กิจกรรม

30 โครงการกอสรางถนน คสล.
พรอมวางทอระบายน้ํา คสล.
ซอยขางสนามกีฬาเทศบาล
ตําบลบานแปน

วัตถุประสงค
-เพื่อไมใหเกิดน้ําทวม
ขังในฤดูฝนและเพื่อให
การระบายน้ํามี
ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
กอสรางถนน คสล.
พรอมวางทอระบายน้ํา
คสล. ซอยขางสนาม
กีฬาเทศบาลตําบล
บานแปน
ชวงที่ 1 ถนน คสล.
ขนาดกวาง 4.00 ม
หนา 0.15 ม. ยาว
120 ม. หรือมีพื้นที่ผิว
จราจรไมนอยกวา 480
ตร.ม. พรอมรางระบาย
น้ํา คสล.ขนาดกวาง
0.30 ม. ยาว 120 ม.
ลึก 0.30-0.40 ม.
ชวงที่ 2 วางทอ คสล.
ø 0.60 ม. (มอก.ชั้น 3)
จํานวน 141 ทอน
พรอมบอพัก คสล.
ขนาด 1x1 ม.จํานวน
15 บอ ตามแบบแปลน
ของเทศบาลตําบล
บานแปน

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 4/2563

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
-

งบประมาณ
2563
(บาท)
-

2564
(บาท)
812,400

2565
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะ
ไดรับ
ถนน คสล. -การระบายน้ํามี
พรอมทอ ประสิทธิภาพ
ระบายน้ํา เพิ่มขึ้น
ความยาวไม -ปญหาน้ําทวมขัง
นอยกวา ลดลง
120 ม.

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองชาง

หนา 19

แบบ ผ.01
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

31 โครงการกอสรางราง
ระบายน้ํา คสล. ซอยบาน
นายสงวน หมูที่ 2
บานขวาง

-เพื่อไมใหเกิดน้ําทวม
ขังในฤดูฝนและเพื่อให
การระบายน้ํามี
ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น

กอสรางรางระบายน้ํา
คสล. ซอยบานนาย
สงวน หมูที่ 2 บาน
ขวาง ขนาดกวาง
0.30 ม. ยาวรวม
102 ม. ลึก 0.300.50 ม. ตามแบบ
แปลนของเทศบาล
ตําบลบานแปน

32 โครงการปรับปรุงผิวจราจร
แบบเสริมผิวแอสฟลทติก
คอนกรีต (Overlay) ซอย 1
บานหนองหนาม

-เพื่อลดอุบัติเหตุที่เกิด
จากการใชถนน
-เพื่อบรรเทาความ
เดือดรอนของ
ประชาชนและผูใช
ถนนในการสัญจร

ปรับปรุงผิวจราจรแบบ
เสริมผิวแอสฟลทติก
คอนกรีต (Overlay)
ซอย 1 หมูที่ 3 บาน
หนองหนาม ขนาด
กวาง 3.00 ม. หนา
0.05 ม. ยาว 158 ม.
หรือมีพื้นที่ผิวจราจร
ไมนอยกวา 474 ตร.ม.
ตามแบบแปลนของ
เทศบาลตําบลบานแปน

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 4/2563

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
-

งบประมาณ
2563
(บาท)
-

-

-

-

2564
(บาท)
214,000

2565
(บาท)
-

167,000

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะ
ไดรับ
รางระบาย -การระบายน้ํามี
น้ําความยาว ประสิทธิภาพ
รวมไมนอย เพิ่มขึ้น
กวา
102 ม.

ปรับปรุงผิว
จราจรความ
ยาวไมนอย
กวา 158 ม.

-ปญหาความ
เดือดรอนของ
ประชาชน ในพื้นที่
ไดรับการแกไข
และอุบัตเิ หตุที่เกิด
จากการใชเสนทาง
ลดลง

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองชาง

กองชาง

หนา 20

แบบ ผ.01
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

33 โครงการขยายเขตไฟฟา 1
เฟส 2 สาย พรอมสายดับ
และโคมไฟกิ่ง ซอย 2 –
ซอย 4 หมูที่ 3
บานหนองหนาม

- เพื่อใหประชาชนมี
การสัญจรที่ปลอดภัย
สะดวก และรวดเร็ว

ขยายเขตไฟฟา 1 เฟส
2 สาย พรอมสายดับ
และโคมไฟกิ่ง ซอย 2
– ซอย 4 หมูที่ 3 บาน
หนองหนาม ตามแบบ
ของเทศบาลตําบลบาน
แปน

34 โครงการขุดเจาะบอบาดาล
เพื่อการเกษตร ซอย 3
หมูที่ 8 บานรั้ว-ทุง

เพื่อแกปญหาการขาด
แคลนน้ําในภาค
การเกษตรในชวง
ฤดูแลง

ขุดเจาะบอบาดาลเพื่อ
การเกษตร ซอย 3
หมูที่ 8 บานรั้ว-ทุง
ขนาด ø 6 นิ้ว ลึก
120 ม. พรอมทอเมน
PVC ขนาด ø 4 นิ้ว
โรงสูบน้ําขนาด 2x 2ม.
และตูควบคุมเชื่อมตอ
ระบบเรียบรอย ตาม
แบบแปลนของเทศบาล
ตําบลบานแปน

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 4/2563

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
-

งบประมาณ
2563
(บาท)
-

-

-

-

2564
(บาท)
167,000

2565
(บาท)
-

820,000

-

ตัวชี้วัด
(KPI)
ขยายเขต
ไฟฟา
1 สายทาง

ผลที่คาดวาจะ
ไดรับ
ประชาชนไดมีการ
สัญจรที่สะดวก
และปลอดภัย

บอเกษตร 1 เกษตรกรไดมีน้าํ
บอ
ใชอยางเพียงพอ

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองชาง

กองชาง

หนา 21

แบบ ผ.01
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

35 โครงการกอสรางรางระบาย
น้ํา คสล. ซอยเทศบาลตําบล
28 บานเสง หมูที่ 7

-เพื่อไมใหเกิดน้ําทวม
ขังในฤดูฝนและเพื่อให
การระบายน้ํามี
ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น

กอสรางรางระบายน้ํา
คสล. ซอยเทศบาล
ตําบล 28 บานเสง
หมูที่ 7 ขนาดกวาง
0.30 ม. ยาว 207 ม.
ลึก 0.30-0.50 ม.
ตามแบบแปลนของ
เทศบาลตําบลบานแปน

36 โครงการวางทอ คสล. (มอก.
ชั้น 3) บริเวณลําเหมือง
สันทรายพัฒนา (ชวงที่ 3)
บานเสง หมูที่ 7

-เพื่อไมใหเกิดน้ําทวม
ขังในฤดูฝนและเพื่อให
การระบายน้ํามี
ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น

วางทอ คสล. (มอก.ชั้น
3) บริเวณลําเหมือง
สันทรายพัฒนา (ชวงที่
3) บานเสง หมูที่ 7
ขนาด ø 0.60 ม.
จํานวน 283 ทอน
พรอมบอพัก คสล.
ขนาด 1.00 x 1.00 ม.
จํานวน 31 บอ ความ
ยาวรวม 314 ม. ตาม
แบบแปลนของเทศบาล
ตําบลบานแปน

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 4/2563

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
-

งบประมาณ
2563
(บาท)
-

-

-

-

2564
(บาท)
455,000

2565
(บาท)
-

684,000

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะ
ไดรับ
รางระบาย -การระบายน้ํามี
น้ําความยาว ประสิทธิภาพ
ไมนอยกวา เพิ่มขึ้น
207 ม.

วางทอ
ความยาวไม
นอยกวา
314 ม.

-เพื่อไมใหเกิดน้ํา
ทวมขังในฤดูฝน
และเพื่อใหการ
ระบายน้ํามี
ประสิทธิภาพ
เพิ่มขึ้น

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

กองชาง

หนา 22

แบบ ผ.01
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

3๗ โครกอสรางปายบอกทาง
เทศบาลตําบลบานแปน

-เพื่ออํานวยความ
กอสรางปายบอกทาง
สะดวกใหแกประชาชน เทศบาลตําบลบานแปน
ผูมาติดตอราชการ
ขนาดกวาง 0.60 ม.
ยาว 1.00 ม. สูง 2.10
ม. ตามแบบแปลนของ
เทศบาลตําบลบานแปน

๓๘ โครงการปรับปรุงผิวจราจร
แบบเสริมผิวแอสฟลทติก
คอนกรีต (Overlay) บริเวณ
ประปาบานถ้ํา เชื่อมทาง
หลวงชนบท

-เพื่อลดอุบัติเหตุที่เกิด
จากการใชถนน
-เพื่อบรรเทาความ
เดือดรอนของ
ประชาชนและผูใช
ถนนในการสัญจร

ปรับปรุงผิวจราจรแบบ
เสริมผิวแอสฟลทติก
คอนกรีต (Overlay)
บริเวณประปาบานถ้ํา
เชือ่ มทางหลวงชนบท
หมูที่ 3 บานหนอง
หนาม ขนาดกวาง
3.70 - 5.50 ม. หนา
0.05 ม. ยาว 153 ม.
หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม
นอยกวา 623.6 ตร.ม.
ตามแบบแปลนของ
เทศบาลตําบลบานแปน

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 4/2563

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
-

งบประมาณ
2563
(บาท)
-

-

-

-

2564
(บาท)
38,000

2565
(บาท)
-

200,000

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะ
ไดรับ
ปายบอก - ผูมาติดตอ
ทาง จํานวน ราชการไดรับ
13 ปาย ความสะดวก

เสริมผิว
จราจรความ
ยาวไมนอย
กวา 15๓ ม.

-ปญหาความ
เดือดรอนของ
ประชาชน ในพื้นที่
ไดรับการแกไข
และ อุบัตเิ หตุที่
เกิดจากการใช
เสนทางลดลง

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองชาง

กองชาง

หนา 23

แบบ ผ.01
ที่

โครงการ/กิจกรรม

3๙ โครงการจัดทําปายชื่อซอย

รวม

39 โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

-เพิ่มความสะดวกแก
ประชาชนและนักทอง
เที่ยว และมีความเปน
ระเบียบเรียบรอย

จัดทําปายชื่อซอยตาง ๆ
ที่เชื่อมถนนสายหลัก
ภายในเขตเทศบาล
ตําบลบานแปน
จํานวน 10 ปาย
ตามแบบแปลนของ
เทศบาลตําบลบานแปน

-

-

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 4/2563

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
-

งบประมาณ
2563
(บาท)
-

-

-

251,600

2564
(บาท)
50,000

2565
(บาท)
-

9,555,700

-

หนวยงาน
ผลที่คาดวาจะ รับผิดชอบ
ไดรับ
หลัก
ปายบอก - ประชาชนและ กองชาง
ซอย จํานวน นักทองเที่ยว
10 ปาย ไดรับความ
สะดวกในการ
สัญจร
ตัวชี้วัด
(KPI)

-

-

-

หนา 24

แบบ ผ.01

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

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค

๑

โครงการเฝาระวังการ
เกิดโรคอุบัติใหม อุบัติซา้ํ
หรือโรคระบาดที่พบบอย
ในชุมชน สูตําบลควบคุม
โรคเขมแข็งแบบยั่งยืน

-เพื่อแกปญหาสุขภาพ
ของประชาชนในกรณี
โรคระบาดหรือภัยพิบตั ิ
ในพื้นที่
-เพื่อปองกันและควบคุม
โรคระบาดประจําทองถิ่น
ใหไดมาตรฐาน
-เพื่อใหชุมชนเขมแข็ง
และการมีสวนรวมใน
การปองกันควบคุมโรค
โดยชุมชน

รวม

1 โครงการ

-

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
-ทีมเฝาระวังและสอบ
สวนโรคเคลื่อนที่เร็ว
กํานัน ผูใหญบาน ๙
หมูบาน อสม. ผูแทน
หนวยงานตาง ๆ และ
ประชาชนในเขตพื้นที่
เทศบาล

-

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 4/2563

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
-

งบประมาณ
2563
(บาท)
๓๐,๐๐๐

-

-

30,000

2564
(บาท)
๓๐,๐๐๐

2565
(บาท)
๓๐,๐๐๐

30,000

30,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะ
ไดรับ
การปองกัน ชุมชนเขมแข็ง
และควบคุม และมีสวนรวม
โรคระบาด ในการปองกันใน
การควบคุมโรค
ประจํา
ทองถิ่น ได โดยชุมชน และ
ปญหาสุขภาพ
มาตรฐาน
ของประชาชน
ตามที่รัฐ
ในพื้นที่ไดรับ
กําหนด
การแกไข

-

-

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

-

หนา 25

แบบ ผ.01

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

โครงการ/กิจกรรม

1

โครงการชวยเหลือ
ประชาชนผูยากไร
ที่ดอยโอกาสทางสังคม

รวม

1 โครงการ

วัตถุประสงค
-เพื่อชวยเหลือ
ประชาชนผูยากไรที่ดอย
โอกาสทางสังคมในเขต
เทศบาลฯ
-เพื่อสรางโอกาสและ ลด
ชองวางทางสังคม ใหแก
ผูดอยโอกาสสามารถ
ดํารงชีวิตในสังคมได
อยางถูกตองเหมาะสม
-ชวยเหลือเกษตรกรที่ไม
มีรายไดหรือรายไดนอย
-

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
กลุมผูด อยโอกาสทาง
สังคม อันไดแก ผูสูงอายุ
ผูพิการ เด็กดอยโอกาส
ที่ถูกทอดทิ้งใหอยูตาม
ลําพัง ครอบครัวที่ขาด
ผูนําอันเนื่องมาจากการ
เสียชีวิต ทุพพลภาพ
สาบสูญ หรือตองโทษ
จําคุก เด็กที่เรียนดีแต
ขาดทุนทรัพย ครอบครัว
ที่มีผูปวยเรื้อรังรักษาไม
หาย เกษตรกรผูม ีรายได
นอย ฯลฯ
-

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 4/2563

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
-

งบประมาณ
2563
(บาท)
30,000

-

-

30,000

2564
(บาท)
30,000

2565
(บาท)
30,000

30,000

30,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะ
ไดรับ
1 โครงการ -ประชาชนผู
ยากไรทดี่ อย
โอกาสทางสังคม
มีคุณภาพชีวิตที่
ดีขึ้น
- เกษตรกรผูมี
รายไดนอย
ประกอบอาชีพ
ไดอยางมี
คุณภาพ

-

-

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กอง
สวัสดิการฯ

-

หนา 26

แบบ ผ.01

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

โครงการ/กิจกรรม

1

โครงการสงเสริมการจัด
กระบวนการเรียน การ
สอน การบริหารตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง “สถานศึกษา
พอเพียง” สูศูนยการ
เรียนรูต ามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

คณะครูและนักเรียน
เพื่อใหคณะครูและ
นักเรียนมีความเขาใจใน โรงเรียนอนุบาลเทศบาล
หลักปรัชญาเศรษฐกิจ ตําบลบานแปน
พอเพียง ขับเคลื่อน
สถานศึกษาพอเพียง
ไปสูศูนยการเรียนรูต าม
หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 4/2563

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
-

งบประมาณ
2563
2564
(บาท)
(บาท)
148,400 148,400
(เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน)

2565
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะ
ไดรับ
เด็กนักเรียน โรงเรียนอนุบาล
มีความรู
เทศบาลตําบล
ความเขาใจ
บานแปน
ในหลัก
ขับเคลื่อน
เศรษฐกิจ
“สถานศึกษา
พอเพียง
พอเพียง”ไปสู
ศูนยการเรียนรู
ตามหลัก
ปรัชญาของ
เศรษฐกิจ
พอเพียง

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กอง
การศึกษาฯ

หนา 27

แบบ ผ.01
ที่

โครงการ/กิจกรรม

2

โครงการสงเสริม
กิจกรรมรักการอานใน
สถานศึกษา

๓

โครงการอบรมสัมมนา
การจัดระบบประกัน
คุณภาพการศึกษา
ภายในสถานศึกษา
ปฐมวัยขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นตาม
กฎกระทรวงการประกัน
คุณภาพการศึกษา พ.ศ.
๒๕๖๑
๔ โครงการอบรมสัมมนา
“การจัดระบบประกัน
คุณภาพการศึกษา
ภายในสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานของ อปท.ตาม
กฎ กระทรวงการประกัน
คุณภาพการศึกษา พ.ศ.
๒๕๖๑”
รวม
๔ โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
ผลที่คาดวาจะ
2563
2564
2565
(KPI)
ไดรับ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
๕๐,๐๐๐
๕๐,๐๐๐
๕๐,๐๐๐ เด็ก นักเรียน เด็กใฝเรียนรู
(เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) ในสังกัด
รักการอาน
หนังสือ
เทศบาลตําบล
บานแปน
รักการอาน
๑๑,๐๐๐
๑๑,๐๐๐
๑๑,๐๐๐
ครูและ
ครูและบุคลากร
(เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) บุคลากร
ทางการศึกษา
ทางการ
ไดรับการ
ศึกษามีการ พัฒนาตนเอง
พัฒนา
ตนเอง

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
รร.อ.ทต.
บานแปน

รร.อ.ทต.
บานแปน

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
-

เพื่อใหครูและบุคลากร ครูและบุคลากรทางการ
ทางการศึกษาได
ศึกษาในสังกัดเทศบาล
พัฒนาตนเองในการ ตําบลบานแปน
เขารับการอบรม
ตาง ๆ

-

-

เพื่อใหสถานศึกษามี
การจัดระบบประกัน
คุณภาพการศึกษา
ภายในที่ดี

-

-

๓๓,๐๐๐
๓๓,๐๐๐
๓๓,๐๐๐
(เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน)

-

-

242,400

เพื่อสงเสริมใหเด็กใฝ
เรียนรูร ักการอาน
หนังสือ (ฟง พูด อาน
เขียน)

เด็ก นักเรียนในสังกัด
เทศบาลตําบลบานแปน

สถานศึกษาในความดูแล
ของเทศบาลตําบลบาน
แปน

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 4/2563

242,400

ระบบ
ประกัน
คุณภาพการ
ศึกษา
ภายใน

สถานศึกษามี
ระบบประกัน
คุณภาพการ
ศึกษาภายใน
ที่ดี

ศพด.ทต.
บานแปน

94,000

หนา 28

แบบ ผ. 02/1

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
สําหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิน่
เทศบาลตําบลบานแปน อ.เมืองลําพูน จ.ลําพูน
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 ยุทธศาสตรเมืองแหงคุณภาพชีวิต
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 2
1. ยุทธศาสตร โครงสรางพื้นฐานและการจัดการดานสิ่งแวดลอม
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค

1

โครงการปรับปรุงผิวจราจร
แบบเสริมผิวแอสฟลทติก
คอนกรีต (Overlay) สาย
บานบูชา หมูที่ 5 - บาน
มวง หมูที่ 8 ตําบลบาน
แปน เชื่อมบานปาซางนอย
หมูที่ 1 ตําบลบานแปน
อําเภอเมือง จังหวัดลําพูน

-เพื่อลดอุบัติเหตุที่
เกิดจากการใชถนน
-เพื่อบรรเทาความ
เดือดรอนของ
ประชาชนและผูใช
ถนนในการสัญจร

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ปรับปรุงผิวจราจรแบบ
เสริมผิวแอสฟลทติกคอน
กรีต (Overlay) สายบาน
บูชา หมูที่ 5 - บานมวง
หมูที่ 8 ตําบลบานแปน
เชื่อมบานปาซางนอย
ขนาดกวาง 3.00-๕.๐๐ ม.
หนา 0.05 ม. ยาว 1,๑๑๐
ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม
นอยกวา 4,๖๐๔.๕๐ ตร.ม.
ตามแบบแปลนของ
เทศบาลตําบลบานแปน

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 4/2563

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
-

งบประมาณ
2563
2564
(บาท)
(บาท)
1,314,000

2565
(บาท)
-

หนวยงาน
ผลที่คาดวาจะ รับผิดชอบ
ไดรับ
หลัก
อบจ./
ปรับปรุง -ปญหาความ
ทต.บานแปน/
ผิวจราจร เดือดรอนของ
ความยาวไม ประชาชน ในพื้นที่ หนวยงานอื่น
นอยกวา ไดรับการแกไข
1,๑๑๐ ม. และอุบัตเิ หตุที่เกิด
จากการใชเสนทาง
ลดลง
ตัวชี้วัด
(KPI)

หนา 29

แบบ ผ. 02/1
ที่
2

เปาหมาย
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค
(ผลผลิตของ
โครงการ)
โครงการปรับปรุงผิวจราจร -เพื่อลดอุบัติเหตุที่เกิด ปรับปรุงผิวจราจร
แบบเสริมผิวแอส
จากการใชถนน
แบบเสริมผิวแอสฟลทติก
ฟลทติกคอนกรีต
-เพื่อบรรเทาความ
คอนกรีต (Overlay) สาย
(Overlay) สายแยก
แยกทางหลวง 1033 บาน เดือดรอนของ
ทางหลวง 1033
หนองเตา-รองอุย เชื่อมบาน ประชาชนและผูใช
บานหนองเตา-รองอุย
หนองเรือ เขตองคการบริหาร ถนนในการสัญจร
เชื่อมบานหนองเรือ
-เพื่อลดตนทุนการ
สวนตําบลหนองหนาม
ขนสงผลผลิตทางการ ชวงที่ ๑ ขนาดกวาง
เกษตร
4.00 ม. ยาว
1,415 ม. หนา
0.05 ม. และ
ชวงที่ ๒ ขนาดกวาง
3.00 ม. ยาว 65 ม.
หนา 0.05 ม. ความ
ยาวรวม 1,480 ม.
หรือมีพื้นที่ผิวจราจร
ไมนอยกวา 5,855
ตร.ม. ตามแบบแปลน
แผนผังของเทศบาล
ตําบลบานแปน

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 4/2563

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
-

งบประมาณ
2563
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

2564
2565
(บาท)
(บาท)
1,648,000 -1,648,000 ปรับปรุง
ผิวจราจร
ถนน 1
สาย ความ
ยาวรวมไม
นอยกวา
1,480 ม.

หนวยงาน
ผลที่คาดวาจะ
รับผิด
ไดรับ
ชอบหลัก
อบจ./
-ปญหาความ
ทต.บานแปน/
เดือดรอนของ
ประชาชน ในพื้นที่ หนวยงานอื่น
ไดรับการแกไข
-อุบัติเหตุที่เกิด
จากการสัญจร
ลดลง
-ประชาชนมีถนน
เพื่อใชในการ
ขนสงผลผลิต
ทางการเกษตรที่
สะดวก ลด
ตนทุนการผลิต

หนา 30

แบบ ผ. 02/1
ที่
3

4

เปาหมาย
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค
(ผลผลิตของ
โครงการ)
โครงการกอสรางอาคาร
-เพื่อใหเกิดการจัด
กอสรางอาคารศูนย
ศูนยพัฒนาคุณภาพชีวิต
บริการและสวัสดิการ พัฒนาคุณภาพชีวิต
และสงเสริมอาชีพผูสูงอายุ สังคมสําหรับผูสูงอายุ และสงเสริมอาชี พผู
โดยเอื้อประโยชนให สูงอายุ ขนาดกวาง
ครอบคลุมถึงผูสูงอายุ 11 ม. ยาว 12 ม.
ทุกกลุม ทุกคน
สูง 3.55 ม. ตาม
แบบแปลนแผนผัง
ของเทศบาลตําบล
บานแปน
ปรับปรุงคุณภาพ
โครงการปรับปรุงคุณภาพ -เพื่อปรับปรุงระบบ
น้ําประปาหมูบาน
น้ําประปาหมูบาน บริเวณ ประปาหมูบานใหมี
บริเวณอาคารอเนก
อาคารอเนกประสงค บาน ปริมาณน้ําเพียงพอ
สําหรับประชาชนใน ประสงคบานเสง ดังนี้
เสง หมูที่ 7 ตําบลบาน
1.ติดตั้งถังเติมอากาศ
แปน อําเภอเมืองลําพูน พื้นที่
-เพื่อปรับปรุงน้ําใหมี ดวยระบบเวนจูรีและ
จังหวัดลําพูน
ถังเก็บน้ําใส 1 ถัง
ความสะอาดและ
ปราศจากสารปนเปอน ขนาดเสนผาศูนย
ตามมาตรฐานของกรม กลาง 0.97 ม. สูง 3 ม.
อนามัย
2.ติดตั้งถังกรอง
ตะกอนและกรอง 1
ถัง ขนาดเสนผาศูนย
กลาง 0.97 ม. สูง 3 ม.
และติดตั้งระบบสูบน้ํา
เติมและผสมสารเคมี

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 4/2563

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
-

-

-

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
ผลที่คาดวาจะ
2563
2564
2565
(KPI)
ไดรบั
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1,000,000 1,000,000 1,000,000 อาคาร 1 -ผูสูงอายุมีโอกาส
หลัง
ไดแลกเปลีย่ น
เรียนรูป ระสบการณ
- มีสถานที่รวม
กลุมเพื่อทํา
กิจกรรมทีเ่ ปน
ประโยชนตอ
ตนเองและ
สวนรวม
615,000
ปรับปรุง -ประชาชนมีน้ํา
คุณภาพ ใชเพียงพอ
น้ําประปา -น้ําสะอาดปราศ
1 แหง จากสารปนเปอน
ตามมาตรฐาน
ของกรมอนามัย

หนวยงาน
รับผิด
ชอบหลัก
อบจ./
ทต.บานแปน/
หนวยงานอื่น

ทต.บานแปน/
หนวยงานอื่น

หนา 31

แบบ ผ. 02/1
ที่

โครงการ/กิจกรรม

5

โครงการปรับปรุงคุณภาพ
น้ําประปาหมูบาน บริเวณ
ซอย 26 บานเสง หมูที่ 7
ตําบลบานแปน อําเภอ
เมืองลําพูน จังหวัดลําพูน

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)
ปรับปรุงคุณภาพ
-เพื่อปรับปรุงระบบ
น้ําประปาหมูบาน
ประปาหมูบานใหมี
บริเวณซอย 26 บาน
ปริมาณน้ําเพียงพอ
สําหรับประชาชนใน เสง ดังนี้
1.ติดตั้งถังเติมอากาศ
พื้นที่
-เพื่อปรับปรุงน้ําใหมี ดวยระบบเวนจูรีและ
ถังเก็บน้ําใส 1 ถัง
ความสะอาดและ
ปราศจากสารปนเปอน ขนาดเสนผาศูนย
ตามมาตรฐานของกรม กลาง 0.97 ม. สูง 3 ม.
2.ติดตั้งถังกรอง
อนามัย
ตะกอนและกรอง 1
ถัง ขนาดเสนผาศูนย
กลาง 0.97 ม. สูง 3 ม.
และติดตั้งระบบสูบน้ํา
เติมและผสมสารเคมี
ตามบัญชีนวัตกรรม
สํานักงบประมาณ
วัตถุประสงค

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 4/2563

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
-

งบประมาณ
2563
(บาท)
615,000

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

หนวยงาน
ผลที่คาดวาจะ
รับผิด
ไดรับ
ชอบหลัก
ปรับปรุง -ประชาชนมีน้ํา ทต.บานแปน/
หนวยงานอื่น
คุณภาพ ใชเพียงพอ
น้ําประปา -น้ําสะอาดปราศ
1 แหง จากสารปนเปอน
ตามมาตรฐาน
ของกรมอนามัย
ตัวชี้วัด
(KPI)

หนา 32

แบบ ผ. 02/1
ที่

โครงการ/กิจกรรม

6

โครงการปรับปรุงคุณภาพ
น้ําประปาหมูบาน บริเวณ
หนาวัดบานมวง หมูที่ 8
ตําบลบานแปน อําเภอ
เมืองลําพูน จังหวัดลําพูน

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)
ปรับปรุงคุณภาพ
-เพื่อปรับปรุงระบบ
น้ําประปาหมูบาน
ประปาหมูบานใหมี
บริเวณหนาวัดบาน
ปริมาณน้ําเพียงพอ
สําหรับประชาชนใน มวง หมูที่ 8 ดังนี้
1.ติดตั้งถังเติมอากาศ
พื้นที่
-เพื่อปรับปรุงน้ําใหมี ดวยระบบเวนจูรีและ
ถังเก็บน้ําใส 1 ถัง
ความสะอาดและ
ปราศจากสารปนเปอน ขนาดเสนผาศูนย
ตามมาตรฐานของกรม กลาง 0.97 ม. สูง 3 ม.
2.ติดตั้งถังกรอง
อนามัย
ตะกอนและกรอง 1
ถัง ขนาดเสนผาศูนย
กลาง 0.97 ม. สูง 3 ม.
และติดตั้งระบบสูบน้ํา
เติมและผสมสารเคมี
ตามบัญชีนวัตกรรม
สํานักงบประมาณ
วัตถุประสงค

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 4/2563

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
-

งบประมาณ
2563
(บาท)
615,000

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

หนวยงาน
ผลที่คาดวาจะ
รับผิด
ไดรับ
ชอบหลัก
ปรับปรุง -ประชาชนมีน้ํา ทต.บานแปน/
หนวยงานอื่น
คุณภาพ ใชเพียงพอ
น้ําประปา -น้ําสะอาดปราศ
1 แหง จากสารปนเปอน
ตามมาตรฐาน
ของกรมอนามัย
ตัวชี้วัด
(KPI)

หนา 33

แบบ ผ. 02/1
ที่

โครงการ/กิจกรรม

7

โครงการปรับปรุงคุณภาพ
น้ําประปาหมูบาน บริเวณ
วัดหาง หมูที่ 8 บานมวง
ตําบลบานแปน อําเภอ
เมืองลําพูน จังหวัดลําพูน

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)
ปรับปรุงคุณภาพ
-เพื่อปรับปรุงระบบ
น้ําประปาหมูบาน
ประปาหมูบานใหมี
บริเวณวัดหาง หมูที่
ปริมาณน้ําเพียงพอ
สําหรับประชาชนใน 8 บานมวง ดังนี้
1.ติดตั้งถังเติมอากาศ
พื้นที่
-เพื่อปรับปรุงน้ําใหมี ดวยระบบเวนจูรีและ
ถังเก็บน้ําใส 1 ถัง
ความสะอาดและ
ปราศจากสารปนเปอน ขนาดเสนผาศูนย
ตามมาตรฐานของกรม กลาง 0.97 ม. สูง 3 ม.
2.ติดตั้งถังกรอง
อนามัย
ตะกอนและกรอง 1
ถัง ขนาดเสนผาศูนย
กลาง 0.97 ม. สูง 3 ม.
และติดตั้งระบบสูบน้ํา
เติมและผสมสารเคมี
ตามบัญชีนวัตกรรม
สํานักงบประมาณ
วัตถุประสงค

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 4/2563

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
-

งบประมาณ
2563
(บาท)
615,000

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

หนวยงาน
ผลที่คาดวาจะ
รับผิด
ไดรับ
ชอบหลัก
ปรับปรุง -ประชาชนมีน้ํา ทต.บานแปน/
หนวยงานอื่น
คุณภาพ ใชเพียงพอ
น้ําประปา -น้ําสะอาดปราศ
1 แหง จากสารปนเปอน
ตามมาตรฐาน
ของกรมอนามัย
ตัวชี้วัด
(KPI)

หนา 34

แบบ ผ. 02/1
ที่
8

เปาหมาย
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค
(ผลผลิตของ
โครงการ)
ปรับปรุงคุณภาพ
โครงการปรับปรุงคุณภาพ -เพื่อปรับปรุงระบบ
น้ําประปาหมูบาน
น้ําประปาหมูบาน บริเวณ ประปาหมูบานใหมี
บริเวณวัดบานบูชา
วัดบานบูชา หมูที่ 5 ตําบล ปริมาณน้ําเพียงพอ
บานแปน อําเภอเมือง
สําหรับประชาชนใน หมูที่ 5 ดังนี้
1.ติดตั้งถังเติมอากาศ
ลําพูน จังหวัดลําพูน
พื้นที่
-เพื่อปรับปรุงน้ําใหมี ดวยระบบเวนจูรีและ
ถังเก็บน้ําใส 1 ถัง
ความสะอาดและ
ปราศจากสารปนเปอน ขนาดเสนผาศูนย
ตามมาตรฐานของกรม กลาง 0.97 ม. สูง 3 ม.
2.ติดตั้งถังกรอง
อนามัย
ตะกอนและกรอง 1
ถัง ขนาดเสนผาศูนย
กลาง 0.97 ม. สูง 3 ม.
และติดตั้งระบบสูบน้ํา
เติมและผสมสารเคมี
ตามบัญชีนวัตกรรม
สํานักงบประมาณ

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 4/2563

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
-

งบประมาณ
2563
(บาท)
615,000

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะ
ไดรับ
ปรับปรุง -ประชาชนมีน้ํา
คุณภาพ ใชเพียงพอ
น้ําประปา -น้ําสะอาดปราศ
1 แหง จากสารปนเปอน
ตามมาตรฐาน
ของกรมอนามัย

หนวยงาน
รับผิด
ชอบหลัก
ทต.บานแปน/
หนวยงานอื่น

หนา 35

แบบ ผ. 02/1
ที่

โครงการ/กิจกรรม

9

โครงการปรับปรุงคุณภาพ
น้ําประปาหมูบาน บริเวณ
หนาวัดบานเสง หมูที่ 7
ตําบลบานแปน อําเภอ
เมืองลําพูน จังหวัดลําพูน

รวม

9 โครงการ

เปาหมาย
วัตถุประสงค
(ผลผลิตของ
โครงการ)
ปรับปรุงคุณภาพ
-เพื่อปรับปรุงระบบ
น้ําประปาหมูบาน
ประปาหมูบานใหมี
บริเวณหนาวัดบาน
ปริมาณน้ําเพียงพอ
สําหรับประชาชนใน เสง ดังนี้
1.ติดตั้งถังเติมอากาศ
พื้นที่
-เพื่อปรับปรุงน้ําใหมี ดวยระบบเวนจูรีและ
ถังเก็บน้ําใส 1 ถัง
ความสะอาดและ
ปราศจากสารปนเปอน ขนาดเสนผาศูนย
ตามมาตรฐานของกรม กลาง 0.97 ม. สูง 3 ม.
อนามัย
2.ติดตั้งถังกรอง
ตะกอนและกรอง 1
ถัง ขนาดเสนผาศูนย
กลาง 0.97 ม. สูง 3 ม.
และติดตั้งระบบสูบน้ํา
เติมและผสมสารเคมี

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 4/2563

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
-

-

-

งบประมาณ
2563
(บาท)
615,000

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะ
ไดรับ
ปรับปรุง -ประชาชนมีน้ํา
คุณภาพ ใชเพียงพอ
น้ําประปา -น้ําสะอาดปราศ
1 แหง จากสารปนเปอน
ตามมาตรฐาน
ของกรมอนามัย

หนวยงาน
รับผิด
ชอบหลัก
ทต.บานแปน/
หนวยงานอื่น

4,690,000 3,962,000 2,648,000

หนา 36

