
 

 

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

เพ่ิมเติม คร้ังที่ 1/2562   
---------------------------------- 

 
ตามท่ี   เทศบาลตําบลบานแปน ไดประกาศใชแผนพัฒนาทองถ่ิน เทศบาลตําบลบานแปน    

(พ.ศ. 2561 – 2564) ไปแลว เม่ือวันท่ี   31  ตุลาคม  2559  นั้น 

เนื่องจากการจัดทําโครงการ/กิจกรรม ดังปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕61 - 2564)  
ของเทศบาลตําบลยังไมครอบคลุมและมีความจําเปนเรงดวนในการใหบริการสาธารณะแกประชาชนในพ้ืนท่ี
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล จึงมีความจําเปนตองเพ่ิมเติมแกไขเปลี่ยนแปลงแผนโครงการ/
กิจกรรม ใหสอดคลองกับขอเท็จจริงและสถานการณปจจุบันเพ่ือดําเนินการใหเกิดประโยชนสูงสุดตอ
ประชาชนโดยสวนรวมและเพ่ือตอบสนอง แกไขปญหาความเดือดรอนใหกับประชาชนในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ  
ดังนั้น เพ่ือใหถูกตองและเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘  และฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2559 ขอ  9  เพ่ือประโยชนของประชาชน  องคกร
ปกครองสวนทองถ่ินอาจเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาทองถ่ินได ใหดําเนินการตามระเบียบนี้  โดยมี
ข้ันตอนดําเนินการดังนี้ 

(1) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินจัดทํารางแผนพัฒนาทองถ่ินท่ีเพ่ิมเติมหรือ
เปลี่ยนแปลงพรอมเหตุผลและความจําเปนเสนอคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน 

(2) คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินและประชาคมทองถ่ินพิจารณารางแผนพัฒนาทองถ่ินท่ีเพ่ิมเติม 
สําหรับองคการบริหารสวนตํายลใหสงรางแผนพัฒนาทองถ่ินท่ีเพ่ิมเติมใหสภาองคการบริหารสวน
ตําบลพิจารณาตามมาตรา 46 แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 
2537 ดวย 
เม่ือแผนพัฒนาทองถ่ินท่ีเพ่ิมเติมไดรับความเห็นชอบแลว ใหสงแผนพัฒนาทองถ่ินดังกลาวให

ผูบริหารทองถ่ินประกาศใช พรอมท้ังปดประกาศใหประชาชนทราบโดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวัน นับแต
วันท่ีผูบริหารทองถ่ินประกาศใช 

 

ดังนั้น เพ่ือประโยชนและเปนการบรรเทาความเดือนรอนใหแกประชาชน  เทศบาลตําบลบานแปน          
จึงไดจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน  (พ.ศ. 2561 - 2564) เพ่ิมเติม  ครั้งท่ี 1/2562 นี้ข้ึน  เพ่ือใหมีความเหมาะสม 
สอดคลองกับปญหาและความตองการของประชาชน และเพ่ือใหสามารถแกปญหาความจําเปนเรงดวนทันตอ
สถานการณในปจจุบัน  อีกท้ังใชเปนกรอบในการพิจารณาจัดสรรงบประมาณตอไป ซ่ึงการเพ่ิมเติมและ
เปลี่ยนแปลง แผนพัฒนาพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2564) ครั้งท่ี 1/2562 ในครั้งนี้  จะเกิดประโยชน
สูงสุดแกประชาชนและองคกรเปนสําคัญ   

 
 

 

 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561-2564) เพ่ิมเติม  ครั้งท่ี 1/2562                                         
 



 

 

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  

แผนพัฒนาทองถ่ินเปนกรอบในการจดัทํา งบประมาณรายจายประจําป งบประมาณรายจาย
เพ่ิมเติม และงบประมาณจากเงินสะสมในชวง ของแผนนั้น รวมท้ังวางแนวทางเพ่ือใหมีการปฏิบัติใหบรรลุ
วัตถุประสงคตามโครงการพัฒนาท่ีกําหนดไว ในแผนพัฒนาทองถ่ิน 

 
2. วัตถุประสงคของการเพ่ิมเติมแผนพัฒนาทองถิ่น 

1. เพ่ือใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินใชแผนพัฒนาทองถ่ินเปนกรอบในการจัดทํา งบประมาณ
รายจายประจําป งบประมาณรายจายเพ่ิมเติม และงบประมาณจากเงินสะสม รวมท้ังวางแนวทางเพ่ือใหมีการ
ปฏิบัติใหบรรลุวัตถุประสงคตามโครงการพัฒนาท่ีกําหนดไว ในแผนพัฒนาทองถ่ิน 

2.  เพ่ือสนองตอบและแกไขปญหาความเดือดรอนใหแกประชาชน 
3. ความจําเปนในดานการจัดหา วัสดุ ครุภัณฑ อุปกรณและเครื่องมือท่ีใชในการปฏิบัติงาน รวมท้ัง

โครงสรางดานบุคลากร ของเทศบาลตําบลบานแปนท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลาจึงตองมีการจัดหา
เครื่องมือเครื่องใชใหมีเพียงพอตอจํานวนผูปฏิบัติงาน ประชาชนในพ้ืนท่ี และชุมชนท่ีเพ่ิมข้ึน ใหเพียงพอ
สําหรับบริการประชาชนในพ้ืนท่ีตําบลบานแปน และตําบลหรือพ้ืนท่ีใกลเคียง 
 
3. ข้ันตอนการเพ่ิมเติม แผนพัฒนาทองถิ่น 

1.  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินจัดทํารางแผนพัฒนาทองถ่ินท่ีเพ่ิมเติมพรอม
เหตุผลและความจําเปนเสนอคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน 

2.  คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินและประชาคมทองถ่ินพิจารณารางแผนพัฒนาทองถ่ินท่ีเพ่ิมเติม 
สําหรับองคการบริหารสวนตําบลใหสงรางแผนพัฒนาทองถ่ินท่ีเพ่ิมเติมใหสภาองคการบริหารสวนตําบล
พิจารณาตามมาตรา 46 แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 ดวย 

เม่ือแผนพัฒนาทองถ่ินท่ีเพ่ิมเติมไดรับความเห็นชอบแลว ใหสงแผนพัฒนาทองถ่ินดังกลาวใหผูบริหาร
ทองถ่ินประกาศใช พรอมท้ังปดประกาศใหประชาชนทราบโดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวัน นับแตวันท่ี
ผูบริหารทองถ่ินประกาศใช 

 
 
 
 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561-2564) เพ่ิมเติม  ครั้งท่ี 1/2562                                         
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

บัญชีสรปุ / รายละเอียดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาทองถิ่นเทศบาลตําบลบานแปน 

(พ.ศ. 2561 – 2564) 
เพิ่มเติม  ครั้งท่ี 1/2562  

 
 
 
 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561-2564) เพ่ิมเติม  ครั้งท่ี 1/2562                             หนา 3           
 



 

 

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 1/2562   
เทศบาลตําบลบานแปน  อําเภอเมืองลําพูน   จังหวัดลําพูน 

ยุทธศาสตร 
ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 รวม 4 ป 

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 - - 24 5,293,500 10 - - - 33 5,046,000 

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

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

รวม - - 24 5,293,500 10 - - - 33 5,046,000 

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 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561-2564) เพ่ิมเติม  ครั้งท่ี 1/2562                             หนา 4           
 



 

 

 

ยุทธศาสตร 
ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 รวม 4 ป 

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 - - - - - - - - - - 

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

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

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

     5.5  แผนงานเคหะและชุมชน - - - - 1 286,000 - - 1 286,000 

     5.6  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ 

- - - - - - - - - - 

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

รวม - - - - 1 286,000 - - 1 286,000 

รวมท้ังส้ิน - - 24 5,293,500 11  - - 34  

 
 

 
 

แบบ ผ.07 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 1/2562   

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ 
เทศบาลตําบลบานแปน  อําเภอเมืองลําพูน   จังหวัดลําพูน 

ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  4  ยุทธศาสตรเมืองแหงคุณภาพชีวิต    

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด    ยุทธศาสตรท่ี 2 

    1. ยุทธศาสตร  โครงสรางพ้ืนฐานและการจัดการดานส่ิงแวดลอม 

 1.1  แผนงานเคหะและชุมชน 

 
ที่ 

โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย งบประมาณและท่ีผานมา ตัวชี้วัด 
ผลท่ีคาดวาจะ

ไดรับ 
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก (ผลผลิตของโครงการ) 
2561 2562 2563 2564 

(KPI) 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

1 โครงการปรับปรุงผิว
จราจรแบบเสริมผิวแอส
ฟลทติกตอนกรตี 
(Overlay)  ซอยเทศบาล
ตําบลบานแปน 42  

-เพ่ือลดอุบัติเหตุท่ี
เกิดจากการใช
ถนน 
-เพ่ือบรรเทาความ
เดือดรอนของ
ประชาชนและผูใช
ถนนในการสัญจร 

ปรับปรุงผิวจราจร
แบบเสรมิผิวแอส
ฟลทติกตอนกรตี 
(แบบ Overlay)  
ซอยเทศบาลตําบล
บานแปน 42  หมู 6    
บานแปน ขนาดกวาง 
4.00  ม.ยาว  175 
ม. หนา 0.05  ม.หรือ
มีพ้ืนท่ีผิวจราจรไม
นอยกวา  700 ตร.ม. 
ตามแบบแปลน
แผนผังของเทศบาล 
ตําบลบานแปน 

- 212,000 - - ถนน 1 สาย -ปญหาความ
เดือดรอนของ
ประชาชน ใน
พ้ีนท่ีไดรับการ
แกไขและ อุบัติ
ท่ีเกิดจากการใช
เสนทางลดลง 

กองชาง 

แบบ ผ.01 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561-2564) เพ่ิมเติม  ครั้งท่ี 1/2562                             หนา 6           
 



 

 
 

 
ท่ี 

โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย  งบประมาณและท่ีผานมา  ตัวชี้วัด 
ผลท่ีคาดวาจะ

ไดรับ 
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก 
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) 

 (บาท)   (บาท)   (บาท)   (บาท)  

2 โครงการกอสรางถนน
ลูกรังบดอัดแนนรอบ
สนามกีฬาบานแปน  

เพ่ือใหประชาชนใน
พ้ืนท่ีมีสถานท่ีจัด
กิจกรรมและออก
กําลังกาย 
 

กอสรางถนนลูกรัง
บดอัดแนนรอบ
สนามกีฬาบานแปน 
หมู 6 ต.บานแปน  
ขนาดกวาง 4.00 ม. 
ยาว  160 ม. หนา 
0.30  ม. หรือมี
พ้ืนท่ีผิวจราจรไมนอย 
กวา  640 ตร.ม. ตาม
แบบแปลนแผนผัง
ของเทศบาลตําบล  
บานแปน 

- 60,000 - - ลูเดิน-ว่ิง     
สนามกีฬา 

1 แหง 

-ประชาชนใน
พ้ืนท่ีมีสถานท่ี
จัดกิจกรรมและ
ออกกําลังกาย 

กองชาง 

3 โครงการกอสรางกําแพง
กันดินขางปอมยามบาน
แปน  

-เพ่ือลดอุบัติเหตุท่ี
เกิดจากการใชถนน 
-เพ่ือปองกันการ
ทรุดตัวของถนน 

กอสรางกําแพงกัน
ดินขางปอมยาม
บานแปน  หมูท่ี 6 
ต.บานแปน อ.เมือง 
ฐานกวาง 1.50 ม. 
สูง 2.00 ม.  ยาว 
12 ม. ตามแบบ
แปลนแผนผังของ
เทศบาล ตําบล   
บานแปน 

- 83,000 - - ถนน 1 สาย -ปญหาความ
เดือดรอนของ
ประชาชน ในพ้ีน
ท่ีไดรับการแกไข
และ อุบัติท่ีเกิด
จากการใช
เสนทางลดลง 

กองชาง 

 

แบบ ผ.01 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561-2564) เพ่ิมเติม  ครั้งท่ี 1/2562                             หนา 7           
 



 

 
 

 
ท่ี 

โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย  งบประมาณและท่ีผานมา  ตัวชี้วัด 
ผลท่ีคาดวาจะ

ไดรับ 
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก 
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) 

 (บาท)   (บาท)   (บาท)   (บาท)  

4 โครงการปรับปรุงผิว
จราจรแบบเสริมผิวแอส
ฟลทติกคอนกรีต 
(Overlay)  ซอยเจจิต 
(ชวงท่ี 2) บานบูชา 

-เพ่ือลดอุบัติเหตุท่ี
เกิดจากการใชถนน 
-เพ่ือบรรเทาความ
เดือดรอนของ
ประชาชนและผูใช
ถนนในการสัญจร 

ปรับปรุงผิวจราจร
แบบเสรมิผิวแอส
ฟลทติกคอนกรีต 
(Overlay) ซอย   
เจจิต (ชวงท่ี 2) 
บานบูชา หมูท่ี 5     
ต.บานแปน ขนาด
กวาง 4.00 ม. 
หนา 0.05 ม. ยาว 
26 ม. หรือมีพ้ืนท่ี
ผิวจราจร ไมนอย
กวา  104 ตร.ม. 
ตามแบบแปลน 
แผนผังของ
เทศบาลตาํบล   
บานแปน 

- 34,400 - - ถนน 1 สาย -ปญหาความ
เดือดรอนของ
ประชาชน ในพ้ีน
ท่ีไดรับการแกไข
และ อุบัติท่ีเกิด
จากการใช
เสนทางลดลง 

กองชาง 

5 โครงการติดตั้งอุปกรณ
ผลิตนํ้าดื่ม RO          
บานบูชา 

เพ่ือใหประชาชนใน
ชุมชนมีนํ้าดื่มท่ี
สะอาดและได
มาตรฐาน 
 

ติดตั้งอุปกรณผลิต
นํ้าดื่ม RO บาน
บูชา  หมูท่ี 5 ต.
บานแปน  

- 244,000 - - ติดตั้งอุปกรณ
ผลิตนํ้าดื่ม RO 

1 แหง 

-ประชาชนใน
ชุมชนมีนํ้าดื่มท่ี
สะอาดและได
มาตรฐาน 

กองชาง 

 

 

แบบ ผ.01 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561-2564) เพ่ิมเติม  ครั้งท่ี 1/2562                             หนา 8           
 



 

 
 

 
ท่ี 

โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย  งบประมาณและท่ีผานมา  ตัวชี้วัด 
ผลท่ีคาดวาจะ

ไดรับ 
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก 
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) 

 (บาท)   (บาท)   (บาท)   (บาท)  

6 โครงการปรับปรุงผิว
จราจรแบบเสริมผิวแอส
ฟลทติกคอนกรีต 
(Overlay) ซอยหลัง
โรงงานสืบสวรรค  

-เพ่ือลดอุบัติเหตุท่ี
เกิดจากการใชถนน 
-เพ่ือบรรเทาความ
เดือดรอนของ
ประชาชนและผูใช
ถนนในการสัญจร 

ปรับปรุงผิวจราจร
แบบเสรมิผิวแอส
ฟลทติกคอนกรีต 
(Overlay) ซอย
หลังโรงงานสบื
สวรรค บานบูชา   
หมูท่ี 5 ต.บานแปน 
อ.เมือง ขนาดกวาง 
๓.๕0 ม. หนา 0.05 ม. 
ยาว 10๗ ม. และ
ขนาดกวาง ๓.๐๐ ม. 
ยาว ๑๐ ม. หนา 
๐.๐๕ ม.ความยาว
รวม ๑๑๗ ม. หรือ
มีพ้ืนท่ีผิวจราจร ไม
นอยกวา  ๔๐๔.๕๐ 
ตร.ม. ตามแบบ
แปลน แผนผังของ
เทศบาลตาํบล   
บานแปน 

- 124,600 - - ถนน 1 สาย -ปญหาความ
เดือดรอนของ
ประชาชน ในพ้ีน
ท่ีไดรับการแกไข
และ อุบัติท่ีเกิด
จากการใช
เสนทางลดลง 

กองชาง 

 

 

 

แบบ ผ.01 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561-2564) เพ่ิมเติม  ครั้งท่ี 1/2562                             หนา 9           
 



 

 
 

 
ท่ี 

โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย  งบประมาณและท่ีผานมา  ตัวชี้วัด 
ผลท่ีคาดวาจะ

ไดรับ 
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก 
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) 

 (บาท)   (บาท)   (บาท)   (บาท)  

7 โครงการขุดลอกลํา
เหมืองกลาง  บานเสง 

เพ่ือใหการระบาย
นํ้ามีประสิทธภาพ 
และลดปญหานํ้า
ทวมขังในชวงฤดูฝน
และฤดูนํ้าหลาก 

ขุดลอกลําเหมือง
กลาง หมู 7 บาน
เสง  ต.บานแปน   
อ.เมอืง ขนาดปาก 
กวาง 0.80 ม.   
กนรางกวาง 0.43 
ม. ลึก 0.30 ม. ยาว 
1,561 ม. พรอม
วางทอ Ø 0.60 ม.
ช้ัน 3 จํานวน 44  
ทอน บอพักสําเร็จรูป 
จํานวน 6 บอ  
ตามแบบแปลน
แผนผังของ
เทศบาลตาํบล  
บานแปน 
 

- 400,000 - - ขุดลอก 
ลําเหมือง   
1 แหง 

การระบายนํ้ามี
ประสิทธิภาพ
เพ่ิมข้ึน ปญหาท่ี
เกิดจากนํ้าทวม
ขังลดลง 
 

กองชาง 

 

 

 

 

 

แบบ ผ.01 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561-2564) เพ่ิมเติม  ครั้งท่ี 1/2562                             หนา 10           
 



 

 
 

 
ท่ี 

โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย  งบประมาณและท่ีผานมา  ตัวชี้วัด 
ผลท่ีคาดวาจะ

ไดรับ 
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก 
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) 

 (บาท)   (บาท)   (บาท)   (บาท)  

8 โครงการปรับปรุง     
บอเกษตร (บอปากกอง)  

เพ่ือแกปญหาการ
ขาดแคลนนํ้าใน
ภาคการเกษตร
ในชวงฤดูแลง 

ปรับปรุงบอเกษตร
(บอปากกอง)     
บานมวง หมูท่ี ๖ 
ต.บานแปน   

- 125,๗00 - - บอเกษตร 1 บอ เกษตรกรไดมีนํ้า
ใชอยางเพียงพอ 

กองชาง 

9 โครงการปรับปรุง      
บอเกษตร(บอตนกวาว)  

เพ่ือแกปญหาการ
ขาดแคลนนํ้าใน
ภาคการเกษตร
ในชวงฤดูแลง 

ปรับปรุงบอเกษตร 
(บอเกษตร
ตนกวาว) บานมวง    
หมูท่ี ๖ ต.บาน
แปน  อ.เมอืง 

- 125,700 - - บอเกษตร 1 บอ เกษตรกรไดมีนํ้า
ใชอยางเพียงพอ 

กองชาง 

10 โครงการกอสรางถนน 
คสล.ซอยนางบุญฤทธ์ิ   
สุโรจน บานมวง 

-เพ่ือลดอุบัติเหตุท่ี
เกิดจากการใชถนน 
-เพ่ือบรรเทาความ
เดือดรอนของ
ประชาชนและผูใช
ถนนในการสัญจร 

กอสรางถนน คสล.
ซอยนางบุญฤทธ์ิ   
สุโรจน  บานมวง
หมู 8 ต.บานแปน    
อ.เมอืง  ขนาดกวาง 
2.50 ม. หนา 0.15 ม. 
ยาว 50 ม. หรือมี
พ้ืนท่ีไมนอยกวา 
125 ตร.ม.ตาม
แบบแปลนแผนผัง
ของเทศบาลตําบล    
บานแปน 

- 65,000   - - ถนน 1 สาย -ปญหาความ
เดือดรอนของ
ประชาชน ในพ้ีน
ท่ีไดรับการแกไข
และ อุบัติท่ีเกิด
จากการใช
เสนทางลดลง 

กองชาง 

 

แบบ ผ.01 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561-2564) เพ่ิมเติม  ครั้งท่ี 1/2562                             หนา 11           
 



 

 
 

 
ท่ี 

โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย  งบประมาณและท่ีผานมา  ตัวชี้วัด 
ผลท่ีคาดวาจะ

ไดรับ 
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก 
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) 

 (บาท)   (บาท)   (บาท)   (บาท)  

11 โครงการกอสรางถนน 
คสล.ซอยบานนาย     
สมจิตร  กิติกาศ บาน
มวง 

-เพ่ือลดอุบัติเหตุท่ี
เกิดจากการใชถนน 
-เพ่ือบรรเทาความ
เดือดรอนของ
ประชาชนและผูใช
ถนนในการสัญจร 

กอสรางถนน คสล.
ซอยบานนายสมจิตร   
กิติกาศ บานมวง 
หมู 8 ต.บานแปน    
ขนาดกวาง 2.50 ม. 
หนา 0.15 ม. ยาว 
36 ม. หรือมีพ้ืนท่ี
ไมนอยกวา 90 ตร.ม.  
ตามแบบแปลน
แผนผังของเทศบาล 
ตําบลบานแปน 

- 46,000   - - ถนน 1 สาย -ปญหาความ
เดือดรอนของ
ประชาชน ในพ้ีน
ท่ีไดรับการแกไข
และ อุบัติท่ีเกิด
จากการใช
เสนทางลดลง 

กองชาง 

12 โครงการปรับปรุงผิว
จราจรแบบเสริมผิวแอส
ฟลทติกคอนกรีต 
(Overlay) สายบาน
มวง-บานปง 

-เพ่ือลดอุบัติเหตุท่ี
เกิดจากการใชถนน 
-เพ่ือบรรเทาความ
เดือดรอนของ
ประชาชนและผูใช
ถนนในการสัญจร 

ปรับปรุงผิวจราจร
แบบเสรมิผิวแอส
ฟลทติกคอนกรีต 
(Overlay) สายบาน
มวง-บานปง หมู 8 
บานมวง  ต.บานแปน 
ขนาดกวาง 4.00 ม. 
หนา 0.05 ม. ยาว 
71 ม. หรือมีพ้ืนท่ี
ไมนอยกวา 284 ตร.ม.  
ตามแบบแปลน
แผนผังของเทศบาล 
ตําบลบานแปน 

- 142,000   - - ถนน 1 สาย -ปญหาความ
เดือดรอนของ
ประชาชน ในพ้ีน
ท่ีไดรับการแกไข
และ อุบัติท่ีเกิด
จากการใช
เสนทางลดลง 

กองชาง 

แบบ ผ.01 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561-2564) เพ่ิมเติม  ครั้งท่ี 1/2562                             หนา 12           
 



 

 
 

 
ท่ี 

โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย  งบประมาณและท่ีผานมา  ตัวชี้วัด 
ผลท่ีคาดวาจะ

ไดรับ 
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก 
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) 

 (บาท)   (บาท)   (บาท)   (บาท)  

13 โครงการปรับปรุงผิว
จราจรแบบเสริมผิว
พาราแอสฟลทติกคอน 
กรตี (Overlay)        
ซอย 11  บานบอโจง 

-เพ่ือลดอุบัติเหตุท่ี
เกิดจากการใชถนน 
-เพ่ือบรรเทาความ
เดือดรอนของ
ประชาชนและผูใช
ถนนในการสัญจร 

ปรับปรุงผิวจราจร
แบบเสรมิผิวพารา
แอสฟลทติกคอน 
กรตี (Overlay) ซอย 
11 บานบอโจง  
หมู 1 ต.หนองหนาม  
อ.เมอืง ขนาดกวาง 
3.50 ม. หนา 0.05 ม. 
ยาว 87 ม. หรือมี
พ้ืนท่ีไมนอยกวา
304.5 ตร.ม.ตาม
แบบแปลนแผนผัง
ของเทศบาลตําบล 
บานแปน 
 

- 146,000   - - ถนน 1 สาย -ปญหาความ
เดือดรอนของ
ประชาชน ในพ้ีน
ท่ีไดรับการแกไข
และ อุบัติท่ีเกิด
จากการใช
เสนทางลดลง 

กองชาง 

 

 

 

 

 

 

 

แบบ ผ.01 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561-2564) เพ่ิมเติม  ครั้งท่ี 1/2562                             หนา 13           
 



 

 
 

 
ท่ี 

โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย  งบประมาณและท่ีผานมา  ตัวชี้วัด 
ผลท่ีคาดวาจะ

ไดรับ 
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก 
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) 

 (บาท)   (บาท)   (บาท)   (บาท)  

14 โครงการปรับปรุงผิว
จราจรแบบเสริมผิว
พาราแอสฟลทติกคอน 
กรีต (Overlay) ซอย 3 
บานบอโจง 

-เพ่ือลดอุบัติเหตุท่ี
เกิดจากการใชถนน 
-เพ่ือบรรเทาความ
เดือดรอนของ
ประชาชนและผูใช
ถนนในการสัญจร 

ปรับปรุงผิวจราจร
แบบเสรมิผิวพารา
แอสฟลทติกคอน 
กรตี ( Overlay) 
ซอย 3 บานบอโจง
หมู 1 ต.หนองหนาม  
อ.เมอืง  ขนาดกวาง 
4..00 ม. หนา 0.05 ม. 
ยาว  118  ม. และ
กวาง 3.00 ม. หนา 
0.05 ม. ยาว 21 ม. 
ความยาวรวม 
๑๓๘ ม. หรือมีพ้ืนท่ี 
ผิวจราจรไมนอย
กวา 535 ตร.ม. 
ตามแบบแปลน
แผนผังของเทศบาล
ตําบลบานแปน 
 

- 254,000   - - ถนน 1 สาย -ปญหาความ
เดือดรอนของ
ประชาชน ในพ้ีน
ท่ีไดรับการแกไข
และ อุบัติท่ีเกิด
จากการใช
เสนทางลดลง 

กองชาง 

 

 

 

แบบ ผ.01 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561-2564) เพ่ิมเติม  ครั้งท่ี 1/2562                             หนา 14           
 



 

 
 

 
ท่ี 

โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย  งบประมาณและท่ีผานมา  ตัวชี้วัด 
ผลท่ีคาดวาจะ

ไดรับ 
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก 
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) 

 (บาท)   (บาท)   (บาท)   (บาท)  

15 โครงการกอสรางถนน 
คสล. สายรองอุย-บาน
ขวาง (ชวงท่ี 4)  

-เพ่ือลดอุบัติเหตุท่ี
เกิดจากการใชถนน 
-เพ่ือบรรเทาความ
เดือดรอนของ
ประชาชนและผูใช
ถนนในการสัญจร 

กอสรางถนน คสล. 
สายรองอุย-บาน
ขวาง (ชวงท่ี 4) 
หมู 2 บานขวาง  
ต.หนองหนาม 
ขนาดกวาง 4.00
ม. หนา 0.15 ม. 
ยาว 127 ม.หรือมี
พ้ืนท่ี ผิวจราจรไม
นอยกวา 508    
ตร.ม. ตามแบบ
แปลนแผนผังของ
เทศบาลตาํบล   
บานแปน 
 

- 256,000   - - ถนน 1 สาย -ปญหาความ
เดือดรอนของ
ประชาชน ในพ้ีน
ท่ีไดรับการแกไข
และ อุบัติท่ีเกิด
จากการใช
เสนทางลดลง 

กองชาง 

 

 

 

 

 

 

 

แบบ ผ.01 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561-2564) เพ่ิมเติม  ครั้งท่ี 1/2562                             หนา 15           
 



 

 
 

 
ท่ี 

โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย  งบประมาณและท่ีผานมา  ตัวชี้วัด 
ผลท่ีคาดวาจะ

ไดรับ 
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก 
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) 

 (บาท)   (บาท)   (บาท)   (บาท)  

16 โครงการกอสรางพนัง
กันดินขางบานนาย
อราม (ซอย 4)        
บานขวาง 
 

- เพ่ือปองกันการ
ทรุดตัวของถนน 
- เพ่ือลดอุบัติเหตุท่ี
เกิดจากการใชถนน 
-เพ่ือบรรเทาความ
เดือดรอนของ
ประชาชนและผูใช
ถนนในการสัญจร 
 

กอสรางพนังกันดิน
ขางบานนายอราม 
(ซอย 4) หมู ๒ 
บานขวาง  ต.หนอง
หนาม  อ.เมอืง  
ขนาดกวาง 1.50 ม. 
สูง 2.00 ม. ยาว 
12 ม. ตามแบบ
แปลนแผนผังของ
เทศบาลตาํบล   
บานแปน 

- ๑๖๑,000   - - ถนน 1 สาย -ปญหาความ
เดือดรอนของ
ประชาชน ในพ้ีน
ท่ีไดรับการแกไข
และปองกันอุบัติ
ท่ีอาจเกิดจาก
การใชเสนทาง 

กองชาง 

17 โครงการกอสรางราง
ระบายนํ้า คสล. ซอย 1     
(บานถํ้า) หนองหนาม 

-เพ่ือใหการระบาย
นํ้ามีประสิทธภาพ 
และลดปญหานํ้า
ทวมขังในชวงฤดูฝน
และฤดูนํ้าหลาก 

กอสรางรางระบาย
นํ้า คสล. ซอย 1 
(บานถํ้า) หมู 3 
บานหนองหนาม  
ขนาดกวาง 0.30 
ม. ยาว 184 ม. 
ลึกไมนอยกวา 
0.30 ม. ตามแบบ
แปลนแผนผังของ
เทศบาลตาํบล  
บานแปน 

- 401,000   - - รางระบายนํ้า 
  1 สาย 

การระบายนํ้ามี
ประสิทธิภาพ
เพ่ิมข้ึน ปญหาท่ี
เกิดจากนํ้าทวม
ขังลดลง 
 

กองชาง 

แบบ ผ.01 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561-2564) เพ่ิมเติม  ครั้งท่ี 1/2562                             หนา 16           
 



 

 
 

 
ท่ี 

โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย  งบประมาณและท่ีผานมา  ตัวชี้วัด 
ผลท่ีคาดวาจะ

ไดรับ 
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก 
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) 

 (บาท)   (บาท)   (บาท)   (บาท)  

18 โครงการติดตั้งเสียงตาม
สายหมูบาน บานรั้ว-ทุง       
    

-เพ่ือใหประชาชน
ไดรับขอมลูขาวสาร
ท่ีถูกตองและทันตอ
เหตุการณ 

ปรับปรุงเสียงตาม
สายหมูบาน หมู 8
บานรั้ว-ทุง  ต.
หนองหนาม     

- 133,000 - - เสียงตามสาย
สามารถใชงาน

ได 

-ประชาชนไดรบั
ขอมูลขาวสารท่ี
ถูกตองทันตอ
เหตุการณ 

กองชาง 

๑๙ โครงการวางทอระบายนํ้า 
ซอยหลังวัดบานรั้ว-ทุง 
(เช่ือมของเดิม) 

เพ่ือใหการระบาย
นํ้ามีประสิทธภาพ 
และลดปญหานํ้า
ทวมขังในชวงฤดูฝน
และฤดูนํ้าหลาก 

วางทอระบายนํ้า 
ซอยหลังวัดบานรั้ว-
ทุง (เช่ือมของเดิม)
หมู 8 ต.หนองหนาม 
อ.เมอืง ทอ คสล.    
ø 0.60 ม. (มอก.ช้ัน 3) 
จํานวน 64 ทอน 
ความยาว 69  ม. 
พรอมบอพัก ขนาด 
1x1 ม. จํานวน 5 
บอ ตามแบบแปลน 
แผนผังของเทศบาล 
ตําบลบานแปน 
 

- 171,000 - - วางทอ 
ระบายนํ้า 
1 แหง 

การระบายนํ้ามี
ประสิทธิภาพ
เพ่ิมข้ึน ปญหาท่ี
เกิดจากนํ้าทวม
ขังลดลง 

กองชาง 

 

 

 

 

แบบ ผ.01 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561-2564) เพ่ิมเติม  ครั้งท่ี 1/2562                             หนา 17           
 



 

 
 

 
ท่ี 

โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย  งบประมาณและท่ีผานมา  ตัวชี้วัด 
ผลท่ีคาดวาจะ

ไดรับ 
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก 
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) 

 (บาท)   (บาท)   (บาท)   (บาท)  

๒๐ โครงการกอสรางถนน 
คสล. ซอย 5 เช่ือม   
ซอย 6 บานรั้ว-บานทุง 

-เพ่ือลดอุบัติเหตุท่ี
เกิดจากการใชถนน 
-เพ่ือบรรเทาความ
เดือดรอนของ
ประชาชนและผูใช
ถนนในการสัญจร 

กอสรางถนน คสล. 
ซอย 5 เช่ือมซอย 6 
หมูท่ี 8 บานรั้ว-ทุง  
ต.หนองหนาม 
ขนาดกวาง 3.00 ม. 
หนา 0.15 ม. ยาว 
64 ม. หรือมีพ้ืนท่ี
ผิวจราจรไมนอย
กวา 192 ตร.ม. 
ตามแบบแปลน
แผนผังของเทศบาล 
ตําบลบานแปน 

- 95,000 - - ถนน 1 สาย -ปญหาความ
เดือดรอนของ
ประชาชน ในพ้ีน
ท่ีไดรับการแกไข
และ อุบัติท่ีเกิด
จากการใช
เสนทางลดลง 

กองชาง 

21 โครงการกอสรางถนน 
คสล. ซอย 2 บาน
หนองเตา 

-เพ่ือลดอุบัติเหตุท่ี
เกิดจากการใชถนน 
-เพ่ือบรรเทาความ
เดือดรอนของ
ประชาชนและผูใช
ถนนในการสัญจร 

กอสรางถนน คสล. 
ซอย 2 หมูท่ี 3    
บานหนองเตา        
ต.บานแปน ขนาด
กวาง 5.00 ม. หนา 
0.๑5 ม. ยาว 1๐๐ ม. 
หรือมีพ้ืนท่ีผิวจราจร 
ไมนอยกวา ๕๐๐ ตร.ม. 
ตามแบบแปลน
แผนผังของเทศบาล 
ตําบลบานแปน 

- 2๗๙,000   - - ถนน 1 สาย -ปญหาความ
เดือดรอนของ
ประชาชน ในพ้ีน
ท่ีไดรับการแกไข
และ อุบัติท่ีเกิด
จากการใช
เสนทางลดลง 

กองชาง 

 

แบบ ผ.01 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561-2564) เพ่ิมเติม  ครั้งท่ี 1/2562                             หนา 18           
 



 

 
 

 
ท่ี 

โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย  งบประมาณและท่ีผานมา  ตัวชี้วัด 
ผลท่ีคาดวาจะ

ไดรับ 
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก 
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) 

 (บาท)   (บาท)   (บาท)   (บาท)  

22 โครงการปรับปรุงผิว
จราจรแบบเสริมผิว   
แอสฟลทติกคอนกรตี 
(Overlay) ซอย 1 
(บานลอง) บานหนองเตา  

-เพ่ือลดอุบัติเหตุท่ี
เกิดจากการใชถนน 
-เพ่ือบรรเทาความ
เดือดรอนของ
ประชาชนและผูใช
ถนนในการสัญจร 

ปรับปรุงผิวจราจร
แบบเสรมิผิวแอส
ฟลทติกคอนกรีต 
(Overlay) ซอย 1 
(บานลอง) บาน
หนองเตา หมูท่ี 3 
ต.บานแปน ขนาด
กวาง 3.50 ม. 
หนา 0.05 ม. ยาว 
125 ม.หรือมีพ้ืนท่ี
ผิวจราจรไมนอย
กวา 437.5 ตร.ม. 
ตามแบบแปลน
แผนผังของเทศบาล 
ตําบลบานแปน 
 

- 132,000 - - ถนน 1 สาย -ปญหาความ
เดือดรอนของ
ประชาชน ในพ้ีน
ท่ีไดรับการแกไข
และ อุบัติท่ีเกิด
จากการใช
เสนทางลดลง 

กองชาง 

 

 

 

 

 

 

แบบ ผ.01 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561-2564) เพ่ิมเติม  ครั้งท่ี 1/2562                             หนา 19           
 



 

 
 

 
ท่ี 

โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย  งบประมาณและท่ีผานมา  ตัวชี้วัด 
ผลท่ีคาดวาจะ

ไดรับ 
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก 
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) 

 (บาท)   (บาท)   (บาท)   (บาท)  

23 โครงการปรับปรุงผิว
จราจรแบบเสริมผิวแอส
ฟลทติกคอนกรีต 
(Overlay) ซอยบาน
ผูชวยสม-สุพจน
ซาลาเปา  

-เพ่ือลดอุบัติเหตุท่ี
เกิดจากการใชถนน 
-เพ่ือบรรเทาความ
เดือดรอนของ
ประชาชนและผูใช
ถนนในการสัญจร 

ปรับปรุงผิวจราจร
แบบเสรมิผิวแอส
ฟลทติกคอนกรีต 
(Overlay) ซอย
บานผูชวยสม-สุ
พจนซาลาเปา      
หมูท่ี 7 บานเสง    
ต.บานแปน ขนาด
กวาง 3.00 ม. 
หนา 0.05 ม. ยาว 
206 ม. หรือมี
พ้ืนท่ีผิวจราจรไม
นอยกวา 721 ตร.ม. 
ตามแบบแปลน
แผนผังของ
เทศบาลตาํบล    
บานแปน 
 

- 219,000   - - ถนน 1 สาย -ปญหาความ
เดือดรอนของ
ประชาชน ในพ้ีน
ท่ีไดรับการแกไข
และ อุบัติท่ีเกิด
จากการใช
เสนทางลดลง 

กองชาง 

 

 

 

 

แบบ ผ.01 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561-2564) เพ่ิมเติม  ครั้งท่ี 1/2562                             หนา 20           
 



 

 
 

 
ท่ี 

โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย  งบประมาณและท่ีผานมา  ตัวชี้วัด 
ผลท่ีคาดวาจะ

ไดรับ 
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก 
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) 

 (บาท)   (บาท)   (บาท)   (บาท)  

24 โครงการปรับปรุงผิว
จราจรแบบเสริมผิวแอส
ฟลทติกคอนกรีต 
(Overlay) ถนนสาย
ประฃารัฐพัฒโน หมูท่ี 
2 ต.หนองหนาม 

-เพ่ือลดอุบัติเหตุท่ี
เกิดจากการใชถนน 
-เพ่ือบรรเทาความ
เดือดรอนของ
ประชาชนและผูใช
ถนนในการสัญจร 

ปรับปรุงผิวจราจร
แบบเสรมิผิวแอส
ฟลทติกคอนกรีต 
(Overlay) ถนนสาย 
ประฃารัฐพัฒโน 
หมูท่ี 2 ต.หนองหนาม 
ขนาดกวาง 5.00 ม. 
หนา 0.๑5 ม. ยาว 
1๐๐ ม. หรือมีพ้ืนท่ี 
ผิวจราจรไมนอยกวา 
๕๐๐ ตร.ม. ตามแบบ 
แปลนแผนผังของ
เทศบาลตาํบล    
บานแปน 

- 1,042,000   - - ถนน 1 สาย -ปญหาความ
เดือดรอนของ
ประชาชน ในพ้ีน
ท่ีไดรับการแกไข
และ อุบัติท่ีเกิด
จากการใช
เสนทางลดลง 

กองชาง 

25 โครงการติดตั้งเสียงตาม
สายหมูบาน  บานแปน 

-เพ่ือใหประชาชน
ในชุมชนไดรับทราบ
ขาวสารท่ีถูกตอง
และทันตอเหตุการณ 
-เพ่ือปองกันมิให
ประชาชนถูกหลอก 
ลวงจากผูไม
ประสงคด ี

ติดตัง้เสียงตามสาย
หมูบาน บานแปน
ตามแบบของเทศบาล 
ตําบลบานแปน 
 

- - 119,000 -  ประชาชนใน
ชุมชนไดรับ
ทราบขาวสารท่ี
ถูกตอง ไมถูก
หลอกลวงจากผู
ไมประสงคดีและ
ทราบขาวสารท่ี
ทันตอเหตุการณ 

กองชาง 

แบบ ผ.01 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561-2564) เพ่ิมเติม  ครั้งท่ี 1/2562                             หนา 21           
 



 

 
 

 
ท่ี 

โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย  งบประมาณและท่ีผานมา  ตัวชี้วัด 
ผลท่ีคาดวาจะ

ไดรับ 
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก 
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) 

 (บาท)   (บาท)   (บาท)   (บาท)  

26 โครงการปรับปรุงผิว
จราจรแบบเสริมผิวแอส
ฟลทติกคอนกรีต 
(Overlay) ซอยบาน
ผูชวยสม-สุพจน
ซาลาเปา  

-เพ่ือลดอุบัติเหตุท่ี
เกิดจากการใชถนน 
-เพ่ือบรรเทาความ
เดือดรอนของ
ประชาชนและผูใช
ถนนในการสัญจร 

ปรับปรุงผิวจราจร
แบบเสรมิผิวแอส
ฟลทติกคอนกรีต 
(Overlay) ซอย
บานผูชวยสม-สุพจน 
ซาลาเปา  หมูท่ี 7 
บานเสง ต.บานแปน 
ขนาดกวาง 3.00 ม. 
หนา 0.05 ม. ยาว 
206 ม. หรือมีพ้ืนท่ี 
ผิวจราจรไมนอยกวา 
721 ตร.ม. ตามแบบ 
แปลนแผนผังของ
เทศบาลตาํบล    
บานแปน 
 

- 219,000   - - ถนน 1 สาย -ปญหาความ
เดือดรอนของ
ประชาชน ในพ้ีน
ท่ีไดรับการแกไข
และ อุบัติท่ีเกิด
จากการใช
เสนทางลดลง 

กองชาง 

 

 

 

 

 

 

แบบ ผ.01 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561-2564) เพ่ิมเติม  ครั้งท่ี 1/2562                             หนา 22           
 



 

 
 

 
ท่ี 

โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย  งบประมาณและท่ีผานมา  ตัวชี้วัด 
ผลท่ีคาดวาจะ

ไดรับ 
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก 
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) 

 (บาท)   (บาท)   (บาท)   (บาท)  

27 โครงการจดัซื้อวัสดุ
ครุภณัฑเพ่ือใชสําหรับ
จัดกิจกรรมภายใน
อาคารเอนกประสงค
โรงเรียนอนุบาล
เทศบาลตาํบลบานแปน   

-เพ่ือเพ่ิมประสิทธิ 
ภาพของอาคาร
อเนกประสงค ให
สามารถจัดกิจกรรม
ตาง ๆ ไดอยางมี
ประสิทธิภาพมาก
ยิ่งข้ึน 

จัดซื้อวัสดคุรุภณัฑ
เพ่ือใชสําหรับจัด
กิจกรรมภายใน
อาคารเอนกประสงค
โรงเรียนอนุบาล
เทศบาลตาํบลบาน
แปน   

- 880,300 - - ครุภณัฑ 
1 ชุด 

-เด็ก เยาวชน
และประฃาฃน
สามารถจัด
กิจกรรมตาง ๆ 
ไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
มากยิ่งข้ึน 

กองชาง 

28 โครงการจดัซื้อ
รถบรรทุกขยะ 

-เพ่ือใหการจัดเก็บ
ขยะเพียงพอ 
เหมาะสมกับ
ปริมาณขยะ 
- เพ่ือปองกันการ
เกิดโรคระบาดและ
ปญหาสุขภาพ
อนามยัของประชาชน 

จัดซื้อรถบรรทุก
ขยะแบบอัดทาย
ขนาด 6 ตน 6 ลอ 
ปริมาตรกระบอก
สูบไมต่ํากวา 
6,000 ซีซี หรือ
กําลังเครื่องยนต
สูงสุดไมต่าํกวา 70 
กิโลวตต จํานวน 2 คัน  
ตามมาตรฐานบัญชี
ครุภณัฑ สํานักงาน
งบประมาณ 

- 4,800,000 - - รถบรรทุกขยะ 
2  คัน 

- มียานพาหนะ
ในการกําจัดขยะ
ท่ีเพียวพอ 
-มีการกําจัดขยะ
ท่ีถูกตองตาม
หลักสุขาภิบาล 

กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดลอม / 
หนวยงานอ่ืน 

 

 

 

แบบ ผ.01 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561-2564) เพ่ิมเติม  ครั้งท่ี 1/2562                             หนา 23           
 



 

 
 

 
ท่ี 

โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย  งบประมาณและท่ีผานมา  ตัวชี้วัด 
ผลท่ีคาดวาจะ

ไดรับ 
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก 
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) 

 (บาท)   (บาท)   (บาท)   (บาท)  

29 โครงการปรับปรุงผิว
จราจรแบบเสริมผิวแอส
ฟลทติกคอนกรีต 
(Overlay) ซอยขางวัด
บานแปน  

-เพ่ือลดอุบัติเหตุท่ี
เกิดจากการใชถนน 
-เพ่ือบรรเทาความ
เดือดรอนของ
ประชาชนและผูใช
ถนนในการสัญจร 

ปรับปรุงผิวจราจร
แบบเสรมิผิวแอส
ฟลทติกคอนกรีต 
(Overlay) ซอยขาง
วัดบานแปน  หมูท่ี 6 
บานแปน  ต.บานแปน 
ขนาดกวาง 3.00 ม. 
ยาวรวม 144 ม. 
หนา 0.05 ม. หรือ
มีพ้ืนท่ี ผิวจราจรไม
นอยกวา 432 ตร.ม. 
ตามแบบแปลนแผน 
ผังของเทศบาล
ตําบลบานแปน 
 

- 149,000   - - ถนน 1 สาย -ปญหาความ
เดือดรอนของ
ประชาชน ในพ้ีน
ท่ีไดรับการแกไข
และ อุบัติท่ีเกิด
จากการใช
เสนทางลดลง 

กองชาง 

 

 

 

 

 

 

 

แบบ ผ.01 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561-2564) เพ่ิมเติม  ครั้งท่ี 1/2562                             หนา 24           
 



 

 
 

 
ท่ี 

โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย  งบประมาณและท่ีผานมา  ตัวชี้วัด 
ผลท่ีคาดวาจะ

ไดรับ 
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก 
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) 

 (บาท)   (บาท)   (บาท)   (บาท)  

30 โครงการวางทอระบาย
นํ้าคอนกรีตเสรมิเหล็ก 
ซอยขางวัดบานแปน 

- เพ่ือแกไขปญหา
นํ้าทวมขังและเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการ
ระบายนํ้า 
- เพ่ือบรรเทาความ
เดือดรอนของ
ประชาชนและผูใช
ถนนในการสัญจร 

วางทอระบายนํ้า
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยขางวัดบานแปน  
หมูท่ี 6 ต.บานแปน 
โดยวางทอคอนกรีต 
เสรมิเหลก็ ขนาด
เสนผาศูนยกลาง 
0.30 ม. (ช้ัน 3) 
รวม 97 ม. พรอม
บอสําเรจ็รูปขนาด 
0.65 x 0.75 ม. 
จํานวน  9 บอพก 
ตามแบบแปลน
แผนผังของ
เทศบาลตาํบล  
บานแปน 
 

- 
 

- 136,000 - 1 สายทาง -  กองชาง 

 

 

 

 

 

แบบ ผ.01 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561-2564) เพ่ิมเติม  ครั้งท่ี 1/2562                             หนา 25           
 



 

 
 

 
ท่ี 

โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย  งบประมาณและท่ีผานมา  ตัวชี้วัด 
ผลท่ีคาดวาจะ

ไดรับ 
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก 
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) 

 (บาท)   (บาท)   (บาท)   (บาท)  

31 โครงการวางทอระบาย
นํ้า คสล. พรอมบอพัก 
ซอยสนามกีฬาบานแปน 

- เพ่ือแกไขปญหา
นํ้าทวมขังและเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการ
ระบายนํ้า 
- เพ่ือบรรเทาความ
เดือดรอนของ
ประชาชนและผูใช
ถนนในการสัญจร 

วางทอระบายนํ้า 
คสล. พรอมบอพัก 
ซอยสนามกีฬา  
บานแปน หมูท่ี 6 
ต.บานแปน โดยใช
ทอ คสล.ขนาด
เสนผาศูนยกลาง 
0.40 ม. (มอก.  
ช้ัน 3) จํานวน  
249 ทอน ความ
ยาว 276 ม. 
พรอมบอพักขนาด 
0.6 x 0.6 ม. 
จํานวน  27 บอ
ตามแบบแปลน
แผนผังของ
เทศบาลตาํบล  
บานแปน 
 

- 
 

- 500,000 - 1 สายทาง - กองชาง 

 

 

 

แบบ ผ.01 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561-2564) เพ่ิมเติม  ครั้งท่ี 1/2562                             หนา 26           
 



 

 
 

 
ท่ี 

โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย  งบประมาณและท่ีผานมา  ตัวชี้วัด 
ผลท่ีคาดวาจะ

ไดรับ 
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก 
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) 

 (บาท)   (บาท)   (บาท)   (บาท)  

32 โครงการติดตั้งไฟฟา
แสงสวางทางแยกบาน
บูชา 

-เพ่ือใหประชาชนมี
แสงสวางใชอยาง
เพียงพอ ลดการเกิด
อุบัติเหตุและ
อาชญากรรม 

ติดตั้งไฟฟาแสง
สวางทางบริเวณ
ทางแยก บานบูชา 
หมูท่ี 5 ต.บานแปน 
ตามแบบแปลน
แผนผังของเทศบาล
ตําบลบานแปน 
 

- - 337,000 - ขยายเขตไฟฟา  
1 สายทาง 

ประชาชนมีแสง
สวางใชอยาง
เพียงพอ การ
เกิดอุบัติเหตุและ
อาชญากรรม
ลดลง 

กองชาง 

33 โครงการกอสรางถนน
แอสฟลทติก แบบ 
(Overlay) ซอยสวนนก  

-เพ่ือลดอุบัติเหตุท่ี
เกิดจากการใชถนน 
-เพ่ือบรรเทาความ
เดือดรอนของ
ประชาชนและผูใช
ถนนในการสัญจร 

กอสรางถนนแอส
ฟลทติก แบบ 
(Overlay) ซอย
สวนนก บานบูชา 
หมูท่ี 5 ต.บานแปน 
อ.เมอืง ขนาดกวาง 
4.00 ม. หนา 0.05 ม.
ยาว 178 ม. ตาม
แบบแปลน แผนผัง
ของเทศบาล ตําบล
บานแปน 

- - 214,000 - ถนน 1 สาย -ปญหาความ
เดือดรอนของ
ประชาชน ในพ้ีน
ท่ีไดรับการแกไข
และ อุบัติท่ีเกิด
จากการใช
เสนทางลดลง 

กองชาง 

 

 

 

แบบ ผ.01 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561-2564) เพ่ิมเติม  ครั้งท่ี 1/2562                             หนา 27           
 



 

 
 

 
ท่ี 

โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย  งบประมาณและท่ีผานมา  ตัวชี้วัด 
ผลท่ีคาดวาจะ

ไดรับ 
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก 
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) 

 (บาท)   (บาท)   (บาท)   (บาท)  

34 โครงการวางทอ คสล. 
บริเวณบานผูชวยสม –  
สุพจนซาลาเปา  

-เพ่ือใหการระบาย
นํ้ามีประสิทธภาพ 
และลดปญหานํ้า
ทวมขังในชวงฤดูฝน
และฤดูนํ้าหลาก 

วางทอ คสล. บริเวณ 
บานผูชวยสม –สุพจน 
ซาลาเปา ทอขนาด 
0.80 ม. จํานวน 
207 ทอน พรอม   
บอพักขนาด 1x1 ม. 
จํานวน 24 บอ ยาว
รวม 232 ม. ตาม
แบบแปลนแผนผัง
ของเทศบาล ตําบล
บานแปน 

- - 700,000   - รางระบายนํ้า 
  1 สาย 

การระบายนํ้ามี
ประสิทธิภาพ
เพ่ิมข้ึน ปญหาท่ี
เกิดจากนํ้าทวม
ขังลดลง 
 

กองชาง 

35 โครงการกอสรางศาลา
เอนกประสงคบริเวณ   
หลังวัดบานมวง  

เพ่ือใหประชาชน 
ไดรับความสะดวก 
มีสถานท่ีในการจดั
กิจกรรมและออก
กําลังกาย 

กอสรางศาลาอเนก 
ประสงคบริเวณ   
หลังวัดบานมวง 
หมู 8 ต.บานแปน 
อ.เมอืง  ขนาด
กวาง  12 ม. ยาว 
12 ม. สูง 4.00 ม. 
ตามแบบแปลน 
แผนผังของเทศบาล 
ตําบลบานแปน 
 

- - 500,000 - ศาลาอเนก 
ประสงค 
1 หลัง 

 

ประชาชนใชใน 
การจัดกิจกรรม 
ของชุมชน 
 

กองชาง 

 

แบบ ผ.01 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561-2564) เพ่ิมเติม  ครั้งท่ี 1/2562                             หนา 28           
 



 

 
 

 
ท่ี 

โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย  งบประมาณและท่ีผานมา  ตัวชี้วัด 
ผลท่ีคาดวาจะ

ไดรับ 
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก 
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) 

 (บาท)   (บาท)   (บาท)   (บาท)  

36 โครงการกอสรางศาลา
เอนกประสงคบริเวณ   
ลานหนาวัดหนองเตา  

เพ่ือใหประชาชน 
ไดรับความสะดวก 
มีสถานท่ีในการจดั
กิจกรรมและออก
กําลังกาย 

กอสรางศาลาอเนก 
ประสงคบริเวณ   
ลานหนาวัดหนองเตา 
หมู 3 ต.บานแปน 
อ.เมือง  ขนาดกวาง  
12 ม. ยาว 12 ม. 
สูง 4.00 ม. ตาม
แบบแปลน แผนผัง
ของเทศบาล ตําบล
บานแปน 
 

- - 500,000 - ศาลาอเนก 
ประสงค 
1 หลัง 

 

ประชาชนใชใน 
การจัดกิจกรรม 
ของชุมชน 
 

กองชาง 

37 โครงการกอสรางราง
ระบายนํ้า คสล. ซอย 3 

เพ่ือใหการระบาย
นํ้ามีประสิทธภาพ 
และลดปญหานํ้า
ทวมขังในชวงฤดูฝน
และฤดูนํ้าหลาก 

กอสรางรางระบายนํ้า 
คสล. ซอย 3 หมู 1 
บานบอโจง          
ต.หนองหนาม      
ขนาดปากรางกวาง 
0.30 ม. ลึกโดยเฉลีย่ 
0.30-0.40 ม. ยาว 
249 ม. ตามแบบ
แปลน แผนผังของ
เทศบาลตาํบล  
บานแปน  

- - 550,000   - รางระบายนํ้า 
1 แหง 

การระบายนํ้ามี
ประสิทธิภาพ
เพ่ิมข้ึน ปญหาท่ี
เกิดจากนํ้าทวม
ขังลดลง 

กองชาง 

 

แบบ ผ.01 
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ท่ี 

โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย  งบประมาณและท่ีผานมา  ตัวชี้วัด 
ผลท่ีคาดวาจะ

ไดรับ 
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก 
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) 

 (บาท)   (บาท)   (บาท)   (บาท)  

38 โครงการกอสรางศาลา
เอนกประสงค  บริเวณ
สุสานบานขวาง 

เพ่ือใหประชาชน 
ไดรับความสะดวก 
มีสถานท่ีในการจดั
กิจกรรมและออก
กําลังกาย 

กอสรางศาลาอเนก 
ประสงค บริเวณ
สุสานบานขวาง  
หมู 2 ต.หนองหนาม      
อ.เมือง  ขนาดกวาง 
6 ม. ยาว 20 ม. 
สูง 4.40 ม. ตาม
แบบแปลนแผนผัง
ของเทศบาลตําบล
บานแปน 

- - 500,000 - ศาลาอเนก 
ประสงค 
1 หลัง 

 

ประชาชนใชใน 
การจัดกิจกรรม 
ของชุมชน 
 

กองชาง 

39 โครงการปรับปรุงระบบ
ประปาบานรองอุย     
หมูท่ี 2 บานขวาง 

- เพ่ือใหประชาชน
ไดมีนํ้าใชในการ
อุปโภคและบรโิภค
อยางเพียงพอและ
ไดมาตรฐาน 

ปรับปรุงระบบ
ประปาบานรองอุย     
หมูท่ี 2 บานขวาง 
ต.หนองหนาม      
หอถังสูงขนาด
ความจุ 20 ลบ.ม. 
สูง 20 ม. พรอมถัง
กรองสนิมเหล็ก 
ขนาดกวาง 1.15 ม. 
สูง 1.50 ม. ตาม
แบบแปลนแผนผัง
ของเทศบาลตําบล
บานแปน 

- - 600,000 - ปรับปรุงระบบ
ประปา 1 แหง 

3 สายทาง 

ประชาชนไดมี
นํ้าใชในการ
อุปโภคและ  
บริโภคอยาง
เพียงพอและได
มาตรฐาน 

กองชาง 

แบบ ผ.01 
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ท่ี 

โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย  งบประมาณและท่ีผานมา  ตัวชี้วัด 
ผลท่ีคาดวาจะ

ไดรับ 
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก 
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) 

 (บาท)   (บาท)   (บาท)   (บาท)  

40 โครงการขยายทอ
ประปา สายบานหนอง
หนามใต  

- เพ่ือใหประชาชน
ไดมีนํ้าใชในการ
อุปโภคและบรโิภค
อยางเพียงพอและ
ไดมาตรฐาน 

โขยายทอประปา 
สายบานหนอง
หนามใต  หมู 3 ต.
หนองหนาม      อ.
เมือง ทอ PVC 
ขนาดเสนผาศูนย 
กลาง 3 น้ิว ช้ัน 
8.5 ยาวรวม  
2,000 ม. พรอม
อุปกรณ  ตามแบบ
แปลนแผนผังของ
เทศบาล ตําบล
บานแปน 
 

- - 400,000 - ปรับปรุงระบบ
ประปา 1 แหง 

3 สายทาง 

ประชาชนไดมี
นํ้าใชในการ
อุปโภคและ  
บริโภอยาง
เพียงพอและได
มาตรฐาน 

กองชาง 
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ท่ี 

โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย  งบประมาณและท่ีผานมา  ตัวชี้วัด 
ผลท่ีคาดวาจะ

ไดรับ 
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก 
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) 

 (บาท)   (บาท)   (บาท)   (บาท)  

41 โครงการกอสรางราง
ระบายนํ้า  ซอย 1     
บานรั้ว-ทุง 

เพ่ือใหการระบาย
นํ้ามีประสิทธภาพ 
และลดปญหานํ้า
ทวมขังในชวงฤดูฝน
และฤดูนํ้าหลาก 

กอสรางรางระบายนํ้า  
ซอย 1 บานรั้ว-ทุง
หมู 8 ต.หนองหนาม  
อ.เมอืง ขนาดปาก
รางกวาง 0.30 ม. 
ลึกโดยเฉลี่ย 0.30-
0.40 ม. ยาว 300 ม. 
ตามแบบแปลน 
แผนผังของเทศบาล 
ตําบลบานแปน 

- - 660,000 - รางระบายนํ้า 
1 แหง 

การระบายนํ้ามี
ประสิทธิภาพ
เพ่ิมข้ึน ปญหาท่ี
เกิดจากนํ้าทวม
ขังลดลง 

กองชาง 

รวม 42  โครงการ     - -    
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 1/2562   

สําหรับ อุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น  สวนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  องคกรประชาชน 
เทศบาลตําบลบานแปน  อําเภอเมืองลําพูน  จังหวัดลําพูน 

ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  4  ยุทธศาสตรเมืองแหงคุณภาพชีวิต    

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด    ยุทธศาสตรท่ี 1 

    5. ยุทธศาสตร  การอุดหนุนนวยงานอ่ืน ๆ  

 5.5  แผนงานเคหะและชุมชน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 โครงการขยายเขตไฟฟา
พรอมสายดับและโคมไฟก่ิง  
บริเวณซอยสันทรายพัฒนา 
หมูท่ี 5  บานบูชา 

-เพ่ือใหประชาชนมี
แสงสวางใชอยาง
เพียงพอ ลดการเกิด
อุบัติเหตุและ
อาชญากรรม 

ขยายเขตไฟฟา 
ขนาด 1 เฟส 2 สาย 
พรอมสายดับและ
โคมไฟก่ิง บริเวณซอย
สันทรายพัฒนา บาน
บูชา หมูท่ี 5 ต.บาน
แปน ระยะทาง
ประมาณ 160 ม. 
ตามแบบแปลน
แผนผังของเทศบาล
ตําบลบานแปน 

- - 286,000 - ขยายเต
ไฟฟา  

1 สายทาง 

ประชาชนมี
แสงสวางใช
อยาง
เพียงพอ 
การเกิด
อุบัติเหตุและ
อาชญากรรม
ลดลง 

กองชาง 

รวม 1  โครงการ - - - - 286,000 -    

แบบ ผ.06 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เปล่ียนแปลง  ครั้งท่ี 1/2561   

สําหรับ ประสานโครงการพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัด 
องคการบริหารสวนจังหวัดลําพูน 

ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  4  ยุทธศาสตรเมืองแหงคุณภาพชีวิต    

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด    ยุทธศาสตรท่ี 1 

    5. ยุทธศาสตร  การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและการจัดการดานส่ิงแวดลอม 

 5.1  แผนงานเคหะและชุมชน 

 
ที่ 

โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย งบประมาณและท่ีผานมา ตัวชี้วัด 
ผลท่ีคาดวา

จะไดรับ 
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก (ผลผลิตของโครงการ) 
2561 2562 2563 2564 

(KPI) 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

1 โครงการปรับปรุงซอมแซม
เสรมิผิวจราจรแบบพาราแอส
ฟลทติกคอนกรีต (แบบ 
Overlay) สายบานเสง หมูท่ี
7 (ทต.บานแปน) เช่ือมบาน
สันมะโก หมูท่ี 4 ,บานมวง 
(ทต.ทาเชียงทอง) ต.บาน
แปน อ.เมือง จ.ลําพูน  
 
 
 
 

เพ่ือลดอุบัตเิหตุท่ี
เกิดจากการใชถนน 
-เพ่ือบรรเทาความ
เดือดรอนของ
ประชาชนและผูใช
ถนนในการสัญจร 
-เพ่ือลดตนทุนการ
ขนสงผลผลติ
ทางการเกษตร 

ปรับปรุงซอมแซมเสริม
ผิวจราจรแบบพาราแอส
ฟลทติกคอนกรีต (แบบ 
Overlay) สายบานเสง 
หมูท่ี7 (ทต.บานแปน) 
เช่ือมบานสันมะโก หมูท่ี 4 
,บานมวง (ทต.ทาเชียงทอง) 
ต.บานแปน อ.เมือง       
จ.ลําพูน ขนาดกวาง 
5.00 ม. หนา  0.05 ม. 
ยาว  527 ม. หรือมี
พ้ืนท่ีไมนอยกวา  
5,365 ตร.ม. 

- 1,600,000 - - -อุบัติเหตุ
จากการ
สัญจรลดลง
รอยละ 80 

-ปญหาความ
เดือดรอนของ
ประชาชน 
ในพ้ีนท่ีไดรับ
การแกไข 
อุบัติท่ีเกิด
จากการ
สัญจรลดลง 

อบจ.ลําพูน 
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ที่ 

โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย งบประมาณและท่ีผานมา ตัวชี้วัด 
ผลท่ีคาดวา

จะไดรับ 
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก (ผลผลิตของโครงการ) 
2561 2562 2563 2564 

(KPI) 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

2 โครงการปรับปรุงผิวจราจร
แบบเสรมิผิวแอสฟลทติก   
คอนกรีต (Overlay) สาย
หนองเตา– บานขวาง 
 
 
 
 

เพ่ือลดอุบัตเิหตุท่ี
เกิดจากการใชถนน 
-เพ่ือบรรเทาความ
เดือดรอนของ
ประชาชนและผูใช
ถนนในการสัญจร 
-เพ่ือลดตนทุนการ
ขนสงผลผลติ
ทางการเกษตร 

ปรับปรุงผิวจราจรแบบ
เสรมิผิวแอสฟลทติก 
คอนกรีต (Overlay)   
สายบานหนองเตา หมูท่ี 
3 ต.บานแปน – บาน
ขวาง หมูท่ี 2 ต.หนอง
หนาม  ขนาดกวาง 5.00 
ม. หนา  0.05 ม. ยาว  
718 ม. และขนาดกวาง 
4.00 ม. หนา  0.05 ม. 
ยาว  1,036 ม  ความ
ยาวรวม 1,754  

- - 2,300,000 - -อุบัติเหตุ
จากการ
สัญจรลดลง
รอยละ 80 

-ปญหาความ
เดือดรอนของ
ประชาชน 
ในพ้ีนท่ีไดรับ
การแกไข 
อุบัติท่ีเกิด
จากการ
สัญจรลดลง 

อบจ.ลําพูน 

รวม ๒  โครงการ - - - ๑,6๐๐,๐๐๐ 2,3๐๐,๐๐๐ -    
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 1/2562   

สําหรับ ประสานโครงการพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัด 
ของคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาทองถิ่นระดับอําเภอ 

อําเภอเมืองลําพูน   จังหวัดลําพูน 
 

 
ท่ี  

ยุทธศาสตร
จังหวัด 

ยุทธศาสตร
การพัฒนา
ของ อปท.

ในเขต
จังหวัด 

ยุทธศาสตร 
(อปท.) 

แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลท่ีคาดวา

จะไดรับ 
หนวยงาน

ท่ีขอ
ประสาน 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 ยุทธศาสตรท่ี 
๔ ยุทธศาสตร
เมืองแหง
คุณภาพชีวิต 

ยุทธศาสตร
ท่ี ๑ 

ยุทธศาสตร
การพัฒนา
โครงสราง
พ้ืนฐานและ
การจัดการ
ดาน
สิ่งแวดลอม 

เคหะและ
ชุมชน 

โครงการปรับปรุง
ซอมแซมเสรมิผิว
จราจรแบบพารา
แอสฟลทติกคอน 
กรีต (Overlay) 
สายบานเสง หมูท่ี
7 (ทต.บานแปน) 
เช่ือมบานสันมะโก 
หมูท่ี 4 ,บานมวง 
(ทต.ทาเชียงทอง) 
ต.บานแปน อ.
เมือง จ.ลําพูน  
 

เพ่ือใหการ
คมนาคมของ
ประชาชนมี
ความสะดวก 
ปลอดภัย 
และรวดเร็ว 
การขนสง
พืชผล
ทางการ
เกษตรเปนไป
อยางสะดวก 

ปรับปรุงซอม แซม
เสรมิผิวจราจรแบบ
พาราแอสฟลท ติก 
คอนกรีต (Overlay) 
สายบานเสง หมูท่ี7 
(ทต.บานแปน) เช่ือม
บานสันมะโก หมูท่ี 4 
,บานมวง (ทต.ทาเชียง
ทอง) ต.บานแปน อ.
เมือง จ.ลําพูน ขนาด
กวาง 5.00 ม. หนา  
0.05 ม. ยาว  527 ม. 
หรือมีพ้ืนท่ีไมนอย
กวา  5,365 ตร.ม. 

- 1,600,000 - - 1 สาย การคมนาคม
ของ
ประชาชนมี
ความสะดวก 
ปลอดภัย 
รวดเร็ว และ
มีถนนเพ่ือ
ขนสงพืชผล
ทางการ
เกษตร 

เทศบาล 
ตําบล 

บานแปน 
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ท่ี  

ยุทธศาสตร
จังหวัด 

ยุทธศาสตร
การพัฒนา
ของ อปท.

ในเขต
จังหวัด 

ยุทธศาสตร 
(อปท.) 

แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลท่ีคาดวา

จะไดรับ 
หนวยงาน

ท่ีขอ
ประสาน 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2 ยุทธศาสตรท่ี 
๔ ยุทธศาสตร
เมืองแหง
คุณภาพชีวิต 

ยุทธศาสตร
ท่ี ๑ 

ยุทธศาสตร
การพัฒนา
โครงสราง
พ้ืนฐานและ
การจัดการ
ดาน
สิ่งแวดลอม 

เคหะและ
ชุมชน 

โครงการปรับปรุง
ผิวจราจรแบบ
เสรมิผิวแอสฟลท
ติกคอนกรีต 
(Overlay)      
สายหนองเตา– 
บานขวาง 

เพ่ือลด
อุบัติเหตุท่ี
เกิดจากการ
ใชถนน 
-เพ่ือบรรเทา
ความ
เดือดรอนของ
ประชาชน
และผูใชถนน
ในการสัญจร 
-เพ่ือลดตนทุน 
การขนสง
ผลผลติทาง 
การเกษตร 

ปรับปรุงผิวจราจร
แบบเสรมิผิวแอส
ฟลทติก คอนกรีต 
(Overlay)   สายบาน
หนองเตา หมูท่ี 3 
ต.บานแปน – บาน
ขวาง หมูท่ี 2 ต.หนอง
หนาม  ขนาดกวาง 
5.00 ม. หนา  0.05 ม. 
ยาว  718 ม. และ
ขนาดกวาง 4.00 ม. 
หนา  0.05 ม. ยาว  
1,036 ม  ความ
ยาวรวม 1,754 

- - 2,300,000 - 1 สาย การคมนาคม
ของ
ประชาชนมี
ความสะดวก 
ปลอดภัย 
รวดเร็ว และ
มีถนนเพ่ือ
ขนสงพืชผล
ทางการ
เกษตร 

เทศบาล 
ตําบล 

บานแปน 
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 ลงชื่อ..................................................................เลขานุการคณะกรรมการประสานแผนฯ   ลงชื่อ........................................................ประธานคณะกรรมการประสานแผนฯ 

                (........................................................)             (...............................................) 

 ปล ัด...........................................................       นายก................................................... 

 
ตรวจสอบขอมูลแลว สอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด และกรอบการประสานโครงการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด 
 

 ลงชื่อ....................................................................      ลงชื่อ.................................................................. 

                  (.................................................................)             (................................................................) 

 ทองถ่ินอําเภอ......................................................      นายอําเภอ.......................................................... 

 
 
 

หมายเหตุ 1. ใหคณะกรรมการประสานแผนฯ ระดับอําเภอ ประชุมพรอมกลั่นกรอง แลวจัดเรียงลําดับความสําคัญของโครงการลงในแบบ ผ.03/1 พรอมลงลายมือชื่อ    
                ใหครบตามแบบ 
   2. ใหประธานคณะกรรมการประสานแผนฯ ระดับอําเภอ เปนผูมีหนาท่ีจัดสงโครงการพัฒนาท่ีขอประสาน โดยใชเลขหนังสือของหนวยงานของประธานฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.03/1 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561-2564) เพ่ิมเติม  ครั้งท่ี 1/2562                             หนา 38           
 



 

 

บัญชีครุภัณฑ 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 1/2562   
 เทศบาลตําบลบานแปน  อําเภอเมืองลําพูน จังหวัดลําพูน 

 

ท่ี แผนงาน หมวด 

 
ประเภท 

 
 

วัตถุประสงค 
(ผลผลิตของครภุัณฑ) 

เปาหมาย 
(ผลผลิตของครุภัณฑ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก 
2561 2562 2563 2564 

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

1 บริหารงานท่ัวไป  คาครุภณัฑ  ครุภณัฑสาํนักงาน  เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการใหบริการ
ประชาชน 

ตูเหล็ก 2 บานพับ 
จํานวน 2 ตู ๆ ละ 
5,500 บาท  

- 11,000  - - กองคลัง  

2 บริหารงานท่ัวไป  คาครุภณัฑ  ครุภณัฑสาํนักงาน  เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการใหบริการ
ประชาชน 

โตะทํางานเหล็ก 
ขนาด 5 ฟุต ลิ้นชัก 
2 ขาง พรอมกระจก 
จํานวน 1 ชุด  

- 6,700  - - กองคลัง  

3 บริหารงานท่ัวไป  คาครุภณัฑ  ครุภณัฑสาํนักงาน  เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการใหบริการ
ประชาชน 

โตะทํางานเหล็ก 
ขนาด 4 ฟุต พรอม
กระจก จํานวน 1 ชุด  

- 4,800  - - กองคลัง  

4 บริหารงานท่ัวไป  คาครุภณัฑ  ครุภณัฑสาํนักงาน  เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการใหบริการ
ประชาชน 

เกาอ้ีผูบรหิารพนักพิง
สูง  จํานวน 1 ตวั  

- 3,900  - - กองคลัง  

5 บริหารงานท่ัวไป  คาครุภณัฑ  ครุภณัฑสาํนักงาน  เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการใหบริการ
ประชาชน 

ตูเหล็ก 2 บานพับ 
จํานวน 2 ตู ๆ ละ 
5,500 บาท  

- 11,000 - - กองวิชาการ 

แบบ ผ.08 
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ท่ี 

แผนงาน หมวด 
 

ประเภท 
 

วัตถุประสงค 
(ผลผลิตของครภุัณฑ) 

เปาหมาย 
(ผลผลิตของครุภัณฑ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก 2561 2562 2563 2564 

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

6 สรางความเขม
เข็งของชุมชน  

คาครุภณัฑ  ครุภณัฑคอมพิวเตอร  เพ่ือใหปฏิบัติงาน
เปนไปดวยความ
สะดวกในรวดเร็ว
ตอบสนองและแกไข
ปญหาความเดือด 
รอนของประชาชนได 

เครื่องคอมพิวเตอร
สําหรับงานประมวลผล 
แบบ 2 (จอภาพขนาด 
ไมนอยกวา 19 น้ิว) 
จํานวน 2 เครื่อง ๆ 
ละ 30,000  บาท  

- 60,000 - - กองสวัสดิการ
สังคม 

7 สรางความเขม
เข็งของชุมชน  

คาครุภณัฑ  ครุภณัฑคอมพิวเตอร  เพ่ือใหปฏิบัติงาน
เปนไปดวยความ
สะดวกในรวดเร็ว
ตอบสนองและแกไข
ปญหาความเดือด 
รอนของประชาชนได 
 

เครื่องพิมพชนิด
เลเซอร หรือชนิด 
LED ขาวดํา จํานวน 
1 เครื่อง ๆ ละ 
9,000  บาท  

- 9,000 - - กองสวัสดิการ
สังคม 

8 สรางความเขม
เข็งของชุมชน  

คาครุภณัฑ  ครุภณัฑสาํนักงาน  เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการใหบริการ
ประชาชน 
 

เกาอ้ีผูบริหารพนัก  
พิงสูง  จํานวน 1 ตัว  

- 3,900  - - กองสวัสดิการ
สังคม 

9 สรางความเขม
เข็งของชุมชน  

คาครุภณัฑ  ครุภณัฑสาํนักงาน  เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการใหบริการ
ประชาชน 
 

เกาอ้ีสําหรับ
พนักงาน มีพนักพิง 
จํานวน 1 ตัว  

- 1,500  - - กองสวัสดิการ
สังคม 
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ท่ี 

แผนงาน หมวด 
 

ประเภท 
 

วัตถุประสงค 
(ผลผลิตของครภุัณฑ) 

เปาหมาย 
(ผลผลิตของครุภัณฑ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก 2561 2562 2563 2564 

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

10  บริหารงานท่ัวไป  คาครุภณัฑ  ครุภณัฑสาํนักงาน  เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการใหบริการ
ประชาชน 

ตูบานเลื่อนกระจก 
ขนาด 3 ฟุต 
จํานวน 1 ชุด  
 

- 3,000  - - สํานักปลดั  

 
 
หมายเหตุ   

*   เกณฑราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร  
**  บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ สํานักงบประมาณ  
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ภาคผนวก                    
ประมาณการโครงการ 
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