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ค ำน ำ 
 

  ตามที่เทศบาลต าบลบ้านแป้น  ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลต าบลบ้านแป้น      
(พ.ศ.2566–2570) เมื่อวันที่  20  ตุลาคม  2564 ส าหรับเป็นกรอบในการด าเนินงานด้านงบประมาณของ
เทศบาลต าบลบ้านแป้น 

เนื่องจากการจัดท าโครงการ/กิจกรรม ดังปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลต าบล   
บ้านแป้นยังไม่ครอบคลุม  อีกทั้งบางโครงการมีความจ าเป็นเร่งด่วนส าหรับการให้บริการสาธารณะแก่
ประชาชนในพ้ืนที่  ดังนั้นเพ่ือประโยชน์และเป็นการบรรเทาความเดือนร้อนให้แก่ประชาชนเทศบาลต าบล     
บ้านแป้น จึงได้จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566–2570) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 8/2565 ขึ้น  เพ่ือให้มีความ
เหมาะสมสอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของประชาชน และเพ่ือให้สามารถแก้ปัญหาความจ าเป็น
เร่งด่วนทันต่อสถานการณ์ในปัจจุบัน  อีกทั้งใช้เป็นกรอบในการพิจารณาจัดสรรงบประมาณต่อไป ซึ่งการเพ่ิมเติม
แผนพัฒนาท้องถิ่นในครั้งนี้ จะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนและองค์กรเป็นส าคัญ   

 
เทศบาลต าบลบ้านแป้น 

  ธันวาคม   2565 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



สำรบัญ 
              หน้ำ 

ประกำศ 
บันทึกหลักการและเหตุผล 

ส่วนที่ 1 บทน ำ 
1. ลักษณะของแผนพัฒนาท้องถิ่น        2 
2. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น     2 
3. ขั้นตอนในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น               2 

ส่วนที่ 2 กำรน ำแผนพัฒนำไปสู่กำรปฏิบัติ 
 2.1 แผนพัฒนาท้องถิ่นเพ่ิมเติม                                    
  2.1.1 บัญชีสรุปโครงการแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลต าบลบ้านแป้น           3 
                            (พ.ศ. 2566–2570) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 8/2565   

  2.1.2 รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                    6 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566–2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 8/2565                                             หน้า 1           
 

  บันทึกหลักการและเหตผุล 
แผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลต าบลบ้านแป้น  

(พ.ศ.2566 - 2570) เพิ่มเติม  ครั้งที่ 8/2565   
---------------------------------- 

ตามที่   เทศบาลต าบลบ้านแป้น  ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลต าบลบ้านแป้น      
(พ.ศ. 2566–2570) ไปแล้ว เมื่อวันที ่ 20  ตุลาคม  2564    นั้น 

  เนื่องจากการจัดท าโครงการ/กิจกรรม ดังปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  ของเทศบาลต าบลบ้านแป้น 
ยังไม่ครอบคลุมและมีความจ าเป็นเร่งด่วนในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนในพ้ืนที่เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล จึงมีความจ าเป็นต้องเพ่ิมเติมแก้ไขเปลี่ยนแปลงแผนโครงการ/กิจกรรม ให้สอดคล้อง
กับข้อเท็จจริงและสถานการณ์ปัจจุบันเพ่ือด าเนินการให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนโดยส่วนรวมและเพ่ือ
ตอบสนอง แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในพ้ืนที่รับผิดชอบ  ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพ่ิมเติม “ข้อ 22 เพ่ือ
ประโยชน์ของประชาชน การเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจด าเนินการตาม
ขั้นตอน ดังนี้ 
 (1) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิ มเติม
พร้อมเหตุผลและความจ าเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
 (2) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติม
ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลพิจารณา
ตามมาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 
  เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าว      
ให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่
วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้” 

ดังนั้น เพ่ือประโยชน์และเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน  ทางเทศบาลต าบล     
บ้านแป้น จึงได้จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566–2570) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 8/2565 ขึ้น  เพ่ือให้มีความ
เหมาะสม สอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของประชาชน และเพ่ือให้สามารถแก้ปัญหาความจ าเป็น
เร่งด่วนทันต่อสถานการณ์ในปัจจุบัน  อีกทั้งใช้เป็นกรอบในการพิจารณาจัดสรรงบประมาณต่อไป   ซึ่งการ
เพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น ในครั้งนี้จะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนและองค์กรเป็นส าคัญ   
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บทน า 

1. ลักษณะของแผนพัฒนาท้องถิ่น  
 แผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ก าหนดวิสัยทัศน์ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และกลยุทธ์ โดยสอดคล้องกับ  แผนพัฒนาจังหวัด 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ  แผนพัฒนาต าบล 
แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน อันมีลักษณะเป็นการก าหนดรายละเอียดแผนงาน  โครงการพัฒนาที่จัดท าขึ้น 
ส าหรับปีงบประมาณแต่ละปี ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้า และให้หมายความรวมถึงการเพ่ิมเติม
หรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น  

แผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นกรอบในการจัดท า งบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่าย
เพ่ิมเติม และงบประมาณจากเงินสะสมในช่วง ของแผนนั้น รวมทั้งวางแนวทางเพ่ือให้มีการปฏิบัติให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ตามโครงการพัฒนาที่ก าหนดไว้ ในแผนพัฒนาท้องถิ่น 

2. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น 
1. เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นกรอบในการจัดท า  งบประมาณ

รายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม และงบประมาณจากเงินสะสม รวมทั้งวางแนวทาง
เพ่ือให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการพัฒนาที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น 

2. เพ่ือสนองตอบความต้องการ แก้ไขปัญหาและเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน 

3. ขั้นตอนการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 อาศัยความตามหนังสือสั่งการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุดที่ มท 0810.3/ว 73  
ลงวันที่  14  มกราคม 2564 เรื่อง  ยกเว้นการจัดท าประชาคมกรณีการเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561  

“ข้อ 22 เพ่ือประโยชน์ของประชาชน การเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ด าเนินการตามข้ันตอน ดังนี้ 

(1) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่
เพ่ิมเติมพร้อมเหตุผลและความจ าเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
  (2) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่
เพ่ิมเติม ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติม  ให้สภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลพิจารณาตามมาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 
  เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวให้
ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่
วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้  
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บัญชีสรุป / รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลต าบลบ้านแป้น 

(พ.ศ. 2566 – 2570) 
เพิ่มเติม  ครั้งที่ ๘/256๕  
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๘/2565   

เทศบาลต าบลบ้านแป้น  อ าเภอเมืองล าพูน   จังหวัดล าพูน 

ยุทธศาสตร ์
ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 รวม 5 ปี 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

1)  ยุทธศาสตร์โครงสร้างพ้ืนฐาน ฯ             
     1.1  แผนงานการรักษาความสงบภายใน - - - - - - - -     
     1.2  แผนงานการสาธารณสุข - - - - - - - - - - - - 
     1.3  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 28 8,565,500 - - - - - - - - 28 8,565,500 
     1.4  แผนงานเคหะและชุมชน 2 276,000 - - - - - - - - 2 276,000 

รวม 30 8,841,500 - - - - - - - - 30 8,841,500 
2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ             
     2.1  แผนงานการเกษตร - - - - - - - - - - - - 

รวม - - - - - - - - - - - - 
3  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม             
     3.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป - - - - - - - - - - - - 
     3.2  แผนงานการรักษาความสงบภายใน - - - - - - - - - - - - 
     3.3  แผนงานการสาธารณสุข - - - - - - - - - - - - 
     3.4  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 1 50,000 1 50,000 1 50,000 1 50,000 1 50,000 5 250,000 
     3.5  แผนงานการศึกษา - - - - - - - - - - - - 
     3.6  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ 

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

รวม 1 50,000 1 50,000 1 50,000 1 50,000 1 50,000 5 250,000 

แบบ ผ.07 
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ยุทธศาสตร ์
ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 รวม 5 ปี 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

4  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านองค์กร             

     4.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป - - - - - - - - - - - - 

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

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

รวม - - - - - - - - - - - - 

5) ยุทธศาสตร์การอุดหนุนหน่วยงานอ่ืนๆ             

     5.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป - - - - - - - - - - - - 

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

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

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

     5.5  แผนงานเคหะและชุมชน 2 204,000 - - - - - - - - 2 204,000 

     5.6  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ 

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

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

รวม 2 204,000 - - - - - - - - 2 204,000 

รวมทั้งสิ้น 33 9,095,500 1 50,000 1 50,000 1 50,000 1 50,000 33 9,295,500 
 
 

 
 

แบบ ผ.07 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพ่ิมเติม ครั้งที่ ๘/256๕  

ส าหรับ องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นด าเนินการ 
เทศบาลต าบลบ้านแป้น  อ าเภอเมืองล าพูน   จังหวัดล าพูน 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4  ยุทธศาสตร์เมืองแห่งคุณภาพชีวิต    
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด    ยุทธศาสตร์ที่ 2 
    1. ยุทธศาสตร์  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งแวดล้อม 
 1.3  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 
ที ่

 
โครงการ/กจิกรรม 

 
วัตถุประสงค์ 

 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
256๖ 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

๑ โครงการก่อสร้างรางระบาย
น้ า คสล. บริเวณ ซอย 6 
เชื่อมโรงงานอิฐบล็อก นาย
สนิท สุริยะธง บ้านรั้ว-ทุ่ง 
หมู่ที่ 8 ต.หนองหนาม 
อ.เมือง จ.ล าพูน 
 
 

- -เพื่อป้องกันการ 
เกิดปัญหาน้ าท่วมขัง 
-เพื่อให้การระบาย
น้ ามีประสิทธิภาพ 
เพิ่มขึ้น 

ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. 
บริเวณ ซอย 6 เช่ือมโรงงาน 
อิฐบล็อก นายสนิท สรุิยะธง 
บ้านรั้ว-ทุ่ง  
ช่วงที่ 1 กว้าง 0.30 ม. ลึก 
0.25 -0.30 ม. ยาว 58 ม. 
ช่วงที่ 2 กว้าง 0.30 ม. ลึก 
0.30 -0.50 ม. ยาว 12 ม. 
รายละเอียดตามแบบแปลน
ของเทศบาลต าบลบ้านแป้น 
 

175,000 - - - - ราง 
ระบายน้ า 
ความยาว
รวมไม่น้อย
กว่า ๗๐ ม.  

 -การระบายน้ ามี
ประสิทธิภาพ
เพิ่มขึ้น 
-น้ าท่วมขังลดลง 

กองช่าง 

 

แบบ ผ.01 
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ที ่

 
โครงการ/กจิกรรม 

 
วัตถุประสงค์ 

 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
256๖ 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

2 โครงการเสริมผิวแอสฟลัท์ 
ติกคอนกรีต (Overlay)  
บ้านขว้าง  ซอย 1 รหัสทาง
หลวงท้องถิ่น ลพ.ถ.  
15- 024 หมู่ที่ 2  
ต.หนองหนาม อ.เมือง  
จ.ล าพูน 
 
 

-เพื่อลดอุบัติเหตุที่
เกิดจากการใช้รถใช้
ถนน 
-เพื่อบรรเทาความ
เดือดร้อนของ
ประชาชนและผู้ใช้
ถนนสัญจร 

เสรมิผิวแอสฟลัท์ติกคอน 
กรีต (Overlay) บ้านขว้าง  
ซอย 1  รหัสทางหลวง
ท้องถิ่น ลพ.ถ. 15-024 
ช่วงที่ 1 กว้าง 3.50 ม. 
หนา 0.05 ม. ยาว 103 ม.  
ช่วงที่ 2 กว้าง 3.๐๐ ม. 
หนา 0.05 ม. ยาว 135 ม.  
ช่วงที่ 3 กว้าง 2.70 ม. 
หนา 0.05 ม. ยาว 136 ม. 
ยาวรวม ๓74 ม. หรือพ้ืนท่ี
ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า 
1,132.70 ตร.ม. 
รายละเอียดตามแบบแปลน
ของเทศบาลต าบลบ้านแป้น 
 

500,000 - - - - ปรับปรุง 
พื้นที่ผิว 
จราจร 

ไม่น้อยกว่า 
1,132.70 

ตร.ม. 

-ปัญหาความ
เดือดร้อนของ
ประชาชน ใน
พื้นที่ได้รบัการ
แก้ไขและ
อุบัติเหตุจากการ
ใช้เส้นทางลดลง 

กองช่าง 
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ที ่

 
โครงการ/กจิกรรม 

 
วัตถุประสงค์ 

 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
256๖ 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

๓ โครงการเสริมผิวแอสฟัลท์
ติกคอนกรีต(Overlay)รหัส
ทางหลวงท้องถิ่น ลพ.ถ. 
15-0๓๗ บ้านหนองหนาม 
ซอย ๖ เชื่อมถนนทาง
หลวงท้องถิ่น รหัสทาง
หลวงท้องถิ่น ลพ.ถ. 
15-0๓๘ บ้านหนองหนาม 
ซอย ๗ หมู่ที่ ๓ ต าบล
หนองหนาม อ าเภอเมือง 
จังหวัดล าพนู 
 

-เพื่อลดอุบัติเหตุที่
เกิดจากการใช้ถนน 
-เพื่อบรรเทาความ
เดือดร้อนของ
ประชาชนและผู้ใช้
ถนนในการสัญจร 
 

เสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอน 
กรีต (Overlay)รหัสทาง
หลวงท้องถิ่น ลพ.ถ.  
15-0๓๗ บ้านหนองหนาม 
ซอย ๖ เชื่อมถนนทางหลวง
ท้องถิ่น รหัสทางหลวง
ท้องถิ่น ลพ.ถ.15-0๓๘ 
บ้านหนองหนาม ซอย ๗  
ช่วงที่ 1 ขนาดกว้าง 2.80 ม. 
หนา 0.05 ม. ยาว 185 ม. 
หรือพ้ืนท่ีผิวจราจรไม่น้อยกว่า 
518 ตร.ม. 
ช่วงที่ 2 ขนาดกว้าง 4.ม. 
หนา 0.05 ม. ยาว 165 ม. 
หรือพ้ืนท่ีผิวจราจรไม่น้อยกว่า 
660 ตร.ม.  ยาวรวม 350 ม.
หรือพ้ืนท่ีผิวจราจรไม่น้อยกว่า 
1,178 ตร.ม. รายละเอียด
ตามแบบแปลนของเทศบาล
ต าบลบ้านแป้น 
 

490,000 - - - - เสรมิผิวแอส
ฟัลท์ติก 

พืน้ท่ีไม่น้อย
กว่า 1,178 

ตร.ม 

-ปัญหาความ
เดือดร้อนของ
ประชาชน ในพื้นที่
ได้รับการแก้ไข
และ อุบัติที่เกิด
จากการใช้เส้นทาง
ลดลง 
 

กองช่าง 
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ที ่

 
โครงการ/กจิกรรม 

 
วัตถุประสงค์ 

 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
256๖ 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

4 โครงการเสรมิผิวแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต (Overlay) รหัส 
ทางหลวงท้องถิ่น ลพ.ถ. 
15-00๗ ถนนสายบูชา – 
บ้านม่วง หมู่ที่ 8 บ้านม่วง 
ต าบลบ้านแป้น อ าเภอเมือง 
จังหวัดล าพูน 
 
 

-เพื่อลดอุบัติเหตุที่
เกิดจากการใช้ถนน 
-เพื่อบรรเทาความ
เดือดร้อนของ
ประชาชนและผู้ใช้
ถนนในการสัญจร 
 

เสริมผิวแอสฟัลท์ตกิคอนกรีต 
(Overlay) รหัสทางหลวง
ท้องถิ่น ลพ.ถ.15-00๗ 
ถนนสายบูชา – บ้านม่วง  
หมู่ที่ 8  ขนาดกว้าง 3.40 -
4.00 ม. หนา 0.05  ยาว 
262 ม. หรือมีพื้นท่ีผิว
จราจรไม่น้อยกว่า 1,012 
ตร.ม.รายละเอียดตามแบบ
แปลนของเทศบาลต าบล
บ้านแป้น 
 

449,000 - - - - เสรมิผิวแอส
ฟัลท์ติก 

พืน้ท่ีไม่น้อย
กว่า 1,012 

ตร.ม 

-ปัญหาความ
เดือดร้อนของ
ประชาชน ในพื้นที่
ได้รับการแก้ไข
และ อุบัติที่เกิด
จากการใช้เส้นทาง
ลดลง 
 

กองช่าง 

5 โครงการเสรมิผิวแอสฟัลท์  
ติกคอนกรีต (overlay) 
รหัสทางหลวงท้องถิ่น  
ลพ.ถ.15-077  
ซอยกลางบ้าน บ้านเส้ง 
หมู่ที่ 7 ต าบลบ้านแป้น 
อ าเภอเมือง จังหวัดล าพูน 
 

-เพื่อลดอุบัติเหตุที่
เกิดจากการใช้ถนน 
-เพื่อบรรเทาความ
เดือดร้อนของ
ประชาชนและผู้ใช้
ถนนในการสัญจร 
 

เสรมิผิวแอสฟลัท์ติก 
คอนกรีต (Overlay)รหัส 
ทางหลวงท้องถิ่น ลพ.ถ.
15-077 บ้านเส้ง 
ซอยกลางบ้าน ความกว้าง 
ไม่น้อยกว่า 3.50 ม. หนา 
0.05 ม. ยาว 262 ม. หรือ
พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 
917 ตร.ม. รายละเอียดตาม
แบบแปลนเทศบาลต าบล
บ้านแป้น 
 

400,000 - - - - เสรมิผิว 
แอสฟัลท์ติก 

คอนกรีต 
พืน้ท่ีไม่น้อย
กว่า ๙๑๗ 

ตร.ม 

-ปัญหาความ
เดือดร้อนของ
ประชาชน ในพื้นที่
ได้รับการแก้ไข
และ อุบัติที่เกิด
จากการใช้เส้นทาง
ลดลง 
 

กองช่าง 
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ที ่

 
โครงการ/กจิกรรม 

 
วัตถุประสงค์ 

 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
256๖ 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

๖ โครงการปรับปรุงทางวิ่ง 
แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
โดยรอบสนามกีฬาบ้านแป้น 
หมู่ที่ ๖  
ต.บ้านแป้น  อ.เมือง  จ.ล าพูน 

-เพื่อให้ประชาชนมี
สถานท่ีจัดกิจกรรม
และออกก าลังกาย 

ปรับปรุงทางวิ่งแบบแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต โดยรอบ
สนามกีฬาบ้านแป้น    
หมู่ที่ ๖ ขนาดกว้าง ๓ เมตร 
หนา ๐.๐๓ ม. ยาวรวม 
๓๑๐ ม.หรือมีพื้นท่ีผิวจราจร
ไม่น้อยกว่า ๙๓๐ ตร.ม. 
รายละเอียดตามแบบแปลน
เทศบาลต าบลบ้านแป้น 
 

๔๐๔,000 - - - - ปรับปรุง 
ทางวิ่งพื้นที่
ผิวจราจรไม่
น้อยกว่า 

๙๓๐  
ตร.ม. 

- ประชาชนในเขต
เทศบาลต าบล
บ้านแป้นและ
พื้นที่ใกล้เคียงมี
สถานท่ีจัด
กิจกรรมและออก
ก าลังกายเพิ่มขึ้น 
-ประชาชนมี
สุขภาพแข็งแรง
ห่างไกลยาเสพติด 
 

กองช่าง 

๗ โครงการติดตั้งถังกรองสนิม
เหล็ก ระบบประปาหมู่บ้าน 
บริเวณหน้าวัดบ้านขว้าง  
หมู่ที่  2  ต.หนองหนาม  
อ.เมือง   จ.ล าพูน 
 

-เพื่อประชาชนได้มี
น้ าใช้ในการอุปโภค
บริโภค อย่าง
เพียงพอและทั่วถึง 
-เพื่อให้น้ าประปา
หมู่บ้านสะอาดตาม
มาตรฐาน 
 

ติดตั้งถังกรองสนิมเหล็ก 
ระบบประปาหมูบ่้าน บริเวณ
หน้าวัดบ้านขว้าง  ขนาด 
1.15 x 1.๒๐  ม. พร้อม
เชือมต่อระบบให้ใช้การได ้
รายละเอียดตามแบบแปลน
ของกรมทรัพยากรน้ าบาดาล 
 

๘๐,000 - - - - ติดตั้งถังกรอง
สนิมเหล็ก 
๑ แห่ง 

-ประชาชนมีน้ า
ใช้ในการอุปโภค 
บริโภคที่สะอาด 

กองช่าง 
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ที ่

 
โครงการ/กจิกรรม 

 
วัตถุประสงค์ 

 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
256๖ 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

๘ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก รหสัทางหลวง
ท้องถิ่น ลพ.ถ. 15-034  
สายบ้านหนองหนาม ซอย 
3/1 หมู่ที่ ๓  ต.หนองหนาม  
อ.เมือง   จ.ล าพูน 
 

-เพื่อลดอุบัติเหตุที่
เกิดจากการใช้ถนน 
-เพื่อบรรเทาความ
เดือดร้อนของ
ประชาชนและผู้ใช้
ถนนในการสัญจร 
 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก รหสัทางหลวงท้องถิ่น  
ลพ.ถ. 15-034  สายบ้าน 
หนองหนาม ซอย 3/1 
ขนาดกวา้ง 2.50 ม. หนา 
0.๑5 ม. ยาว ๓๘ ม. หรือมี
พื้นที่ผิวจราจรรวมไม่น้อย
กว่า 95 ตร.ม. รายละเอียด
ตามแบบแปลนของเทศบาล
ต าบลบ้านแป้น 

๘๐,000 - - - - ก่อสร้างถนน 
คสล.ความยาว

ไม่น้อยกว่า  
๓๘ ม. 

-ปัญหาความ
เดือดร้อนของ
ประชาชน ใน
พื้นที่ได้รบัการ
แก้ไขและ
อุบัติเหตุจากการ
ใช้เส้นทางลดลง 
 

กองช่าง 

๙ โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก เทศบาล
ต าบลบ้านแปน้ ซอย ๒๘ 
รหัสทางหลวงท้องถิ่น ลพ.ถ. 
15-0๗๑  
หมู่ที่ ๕ บ้านบูชา  
ต.บ้านแป้น  อ.เมือง  
จ.ล าพูน 
 

-เพื่อลดอุบัติเหตุที่
เกิดจากการใช้ถนน 
-เพื่อบรรเทาความ
เดือดร้อนของ
ประชาชนและผู้ใช้
ถนนในการสัญจร 
 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต   
เสริมเหล็ก เทศบาลต าบล
บ้านแป้น ซอย ๒๘  
รหัสทางหลวงท้องถิ่น 
ลพ.ถ. 15-0๗๑ หมู่ที่ ๕ 
ขนาดกว้าง 3.5 ม. หนา  
0.15 ม. ยาว 2๑๕ ม. 
หรือมีพ้ืนท่ีผิวจราจรไม่น้อย
กว่า 752.50 ตร.ม. พร้อม
รางระบายน้ าคอนกรีตเสริม
เหล็ก รายละเอียดตามแบบ
แปลนของเทศบาลต าบล
บ้านแป้น 

๙๕๕,000 - - - - ก่อสร้างถนน 
คสล.ความยาว

ไม่น้อยกว่า  
215 ม. 

-ปัญหาความ
เดือดร้อนของ
ประชาชน ในพื้นที่
ได้รับการแก้ไข
และอุบัติที่เกดิ
จากการใช้เส้นทาง
ลดลง 
 

กองช่าง 
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ที ่

 
โครงการ/กจิกรรม 

 
วัตถุประสงค์ 

 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
256๖ 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

๑๐ โครงการเสริมผิวแอสฟัลท์ 
ติกคอนกรีต (Overlay) 
เทศบาลต าบลบา้นแปน้ 
ซอย ๑๒ รหัสทางหลวง
ท้องถิ่น ลพ.ถ. 15-0๖๐  
หมู่ที่ ๓ บ้านหนองเต่า 
ต.บ้านแป้น  อ.เมือง  
จ.ล าพูน 

-เพื่อลดอุบัติเหตุที่
เกิดจากการใช้รถใช้
ถนน 
-เพื่อบรรเทาความ
เดือดร้อนของ
ประชาชนและผู้ใช้
ถนนสัญจร 

เสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอน 
กรีต (Overlay) เทศบาล
ต าบลบ้านแปน้ ซอย ๑๒ 
ขนาดกว้าง 3.๐0 ม. หนา 
0.05 ม. ยาว ๓๓๓ ม. หรือ
มีพื้นท่ีผิวจราจรรวมไม่น้อย
กว่า ๙๙๙ ตร.ม. 
รายละเอียดตามแบบแปลน
ของเทศบาลต าบลบ้านแป้น 
 

๔๔๙,000 - - - - เสรมิผิว 
จราจร 

ความยาว 
ไม่น้อยกว่า 
333 ม. 

-ปัญหาความ
เดือดร้อนของ
ประชาชน ใน
พื้นที่ได้รบัการ
แก้ไขและ
อุบัติเหตุจากการ
ใช้เส้นทางลดลง 

กองช่าง 

๑๑ โครงการเสริมผิวแอสฟัลท์   
ติกคอนกรีต (Overlay) 
เทศบาลต าบลบา้นแปน้ 
ซอย ๓๖ รหัสทางหลวง
ท้องถิ่น ลพ.ถ. 15-0๗๔  
(ซอยโบถ์สคริสต์) หมู่ที่ ๖ 
บ้านแป้น  
ต.บ้านแป้น  อ.เมือง  
จ.ล าพูน 
 

-เพื่อลดอุบัติเหตุที่
เกิดจากการใช้ถนน 
-เพื่อบรรเทาความ
เดือดร้อนของ
ประชาชนและผู้ใช้
ถนนในการสัญจร 
 

เสริมผิวแอสฟัลท์ติก    
คอนกรีต (Overlay) 
เทศบาลต าบลบา้นแปน้ 
ซอย 36 รหัสทางหลวง
ท้องถิ่น ลพ.ถ. 15-0๗๔
หมู่ที่ ๖ ขนาดกว้าง 5.30 -
7.00 ม. หนา 0.๐5 ม. ยาว 
๑๗๐ ม.หรือมีพื้นท่ีผิวจราจร
รวมไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๔.๑๘ 
ตร.ม. (หักพ้ืนท่ีบ่อพัก) 
รายละเอียดตามแบบแปลน
ของเทศบาลต าบลบ้านแป้น 
 

๔๖๓,000 - - - - เสรมิผิว 
แอสฟัลท์ติก 

คอนกรีต 
พืน้ท่ีไม่น้อย
กว่า ๖๘๐ 

ตร.ม. 

-ปัญหาความ
เดือดร้อนของ
ประชาชน ในพื้นที่
ได้รับการแก้ไข
และอุบัติที่เกดิ
จากการใช้เส้นทาง
ลดลง 
 

กองช่าง 
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ที ่

 
โครงการ/กจิกรรม 

 
วัตถุประสงค์ 

 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
256๖ 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

๑๒ โครงการเสรมิผิวแอสฟัลท ์
ติกคอนกรีต (Overlay) 
ภายในส านักงานเทศบาล
ต าบลบ้านแป้น หมู่ที่ 2  
ต.หนองหนาม  อ.เมือง   
จ.ล าพูน 
 

-เพื่ออ านวยความ
สะดวกแก่
ประชาชนและผู้มา
รับบริการจาก
เทศบาล 
 

เสรมิผิวแอสฟลัท์ติกคอน 
กรีต(overlay) ขนาดกว้าง  
5 ม. ยาวรวมไม่น้อยกว่า 
200 ม.หนา 0.05 ม.หรือมี
พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 
974.50 ตร.ม. รายละเอียด
ตามแบบแปลนของเทศบาล
ต าบลบ้านแป้น 
 

445,000 - - - - ปรับปรุง 
พื้นที่ไม่น้อย

กว่า 974.50 
ตร.ม. 

 

-ประชาชนผู้มารับ
บริการจาก
เทศบาลได้รับ
ความสะดวก 

กองช่าง 

๑๓ โครงการปรับปรุงอาคาร
ส านักงานเทศบาลต าบล 
บ้านแป้น เพื่อจัดเป็นศูนย์
ช่วยเหลือประชาชนและ
บริการประชาชน หมู่ที่ 2  
ต.หนองหนาม  อ.เมือง   
จ.ล าพูน 
 
  

-เพื่ออ านวยความ
สะดวกแก่
ประชาชนผู้มาใช้
บริการ 
 
 

ปรับปรงุอาคารส านักงาน
เทศบาลต าบลบา้นแปน้
เพื่อจัดเป็นศูนย์ช่วยเหลือ
ประชาชนและบริการ
ประชาชน โดยการติดตัง้
ผนัง อะลูมิเนียมลูกฟูก 
พร้อมกระจก หนา ๖ มม.
เพื่อกั้นเป็นผนังดา้นนอก
ชั้นบน รายละเอียดตาม
แบบแปลนของเทศบาล
ต าบลบ้านแปน้ 
 

234,000 
 

- - - - 
 

ปรับปรุง
อาคาร

ส านักงาน  
๑ แห่ง 

 

-ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
ติดต่อราชการ 

ส านักปลดัฯ 
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ที ่

 
โครงการ/กจิกรรม 

 
วัตถุประสงค์ 

 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
256๖ 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

๑4 โครงการปรับปรุงลาน 
จอดรถบรเิวณหน้าอาคาร 
สุขศาลา  เทศบาลต าบล 
บ้านแป้น อ.เมือง จ.ล าพูน 

-เพื่ออ านวยความ
สะดวกแก่
ประชาชนผู้มาใช้
บริการ  

ปูพ้ืนแบบแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต หนา 0.05 ม.  
มีพื้นท่ี 302.94 ตร.ม. 
รายละเอียดตามแบบแปลน
ของเทศบาลต าบลบ้านแป้น  
  

171,000 - - - - ปรับปรุงลาน
จอดรถพ้ืนท่ี  
ไม่น้อยกว่า  
302.94  

ตร.ม.  

-ประชาชนมีความ
สะดวกสบายใน
การติดต่อราชการ 

กองช่าง 

๑๕ โครงการต่อเติมอาคาร 
โรงอาหารศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลต าบลบ้านแป้น 
 

-เพื่อให้เด็กนักเรียน
มีโรงอาหารที่ถูก
สุขลักษณะ 
เพียงพอ และ
ปลอดภัย 
 

ต่อเติมอาคารโรงอาหาร 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
ขนาดกว้าง 5 ม. ยาว 19 ม. 
สูง 3 ม. รายละเอียดตาม
แบบแปลนของเทศบาล
ต าบลบ้านแป้น 
 
 

158,000 - - - - โรงอาหาร
ตามแบบ
มาตรฐาน 
๑ แห่ง 

-มีโรงอาหารที่ถูก
สุขลักษณะ  
-เด็กนักเรียนและ 
บุคลาการภายใน
สถานศึกษาได้รับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัย 

กอง
การศึกษา 

16 โครงการก่อสร้างแบบโปร่ง
แสง บริเวณช่องว่างกลาง
อาคารโรงเรียนอนุบาล
เทศบาลต าบลบ้านแป้น  
หมู่ที่ ๒ ต.หนองหนาม   
อ.เมือง  จ.ล าพูน 

-เพื่อให้โรงเรียนมี
สถานท่ีจัดกิจกรรม
การเรยีนการสอนที่
ได้มาตรฐานและ
ปลอดภัย 

ก่อสร้างหลังคาแบบโปร่งแสง 
บริเวณอาคารโรงเรยีน
อนุบาลเทศบาลต าบล 
บ้านแป้น  กว้าง 2.70 ม. 
ยาว 4.70 ม รวม 2 จุด 
รายละเอียดตามแบบแปลน
ของเทศบาลต าบลบ้านแป้น 
 

195,000 - - - - ก่อสร้าง
หลังคา 

จ านวน ๒ 
จุด 

๑ แห่ง 

-โรงเรียนมี 
สถานท่ีจัด
กิจกรรมการเรียน
การสอนที่ได้
มาตรฐานและ
ปลอดภัย 

กอง
การศึกษา 
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ที ่

 
โครงการ/กจิกรรม 

 
วัตถุประสงค์ 

 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
256๖ 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

17 โครงการติดตั้งประตูทางเข้า
อาคารโรงเรียนอนุบาล
เทศบาลต าบลบ้านแป้น  
หมู่ที่ ๒ ต.หนองหนาม   
อ.เมือง  จ.ล าพูน 

-เพื่อรักษาความ
ปลอดภัยให้แก่เด็ก
และบุคลากร
ทางการศึกษา 
-เพื่อป้องกัน
ทรัพย์สินของทาง 
ราชการ 

ติดตั้งประตูทางเข้าอาคาร
อาคารโรงเรียนอนุบาล
เทศบาลต าบลบ้านแป้น  
ขนาดกว้าง ๓.๗๔ ม.สูง 
๒.๕๘ ม. รายละเอียดตาม
แบบแปลนของเทศบาล
ต าบลบ้านแป้น 
 

๒๐,000 - - - - ติดตั้งประตู
๑ งาน 

-เด็กเล็กและ 
บุคลากรภายใน
สถานศึกษามี
ความปลอดภัย
มากยิ่งข้ึน 
-ป้องกันการ
โจรกรรม 

กอง
การศึกษา 

18 โครงการเสรมิผิวแอสฟัลท ์
ติกคอนกรีต (Overlay)  
รหัสทางหลวงท้องถิ่น  
ลพ.ถ. 15-029 ซอย 7  
บ้านขว้าง หมู่ที่ 2  
ต.หนองหนาม   อ.เมือง  
จ.ล าพูน 

-เพื่อลดอุบัติเหตุที่
เกิดจากการใช้ถนน 
-เพื่อบรรเทาความ
เดือดร้อนของ
ประชาชนและผู้ใช้
ถนนในการสัญจร 

เสรมิผิวแอสฟลัท์ติกคอน 
กรีต (Overlay) รหัสทาง
หลวงท้องถิ่น ลพ.ถ. 15-
029 ซอย 7 บ้านขว้าง  
ช่วงที่ 1 กว้าง 3.00  เมตร
ยาว 137  เมตร  หนา  
0.05 เมตร  
ช่วงที่ 2 กว้าง 3.00  เมตร 
ยาว 16 เมตร  หนา 0.05 
เมตร หรือมีพื้นท่ีผิวจราจรไม่
น้อยกว่า 459  ตร.ม. 
รายละเอียดตามแบบแปลน
ของเทศบาลต าบลบ้านแป้น 
 

215,000  - - - - ถนน 
มาตรฐาน 
1 สายทาง 

-ปัญหาความ
เดือดร้อนของ
ประชาชน ในพื้นที่
ได้รับการแก้ไข
และ อุบัติที่เกิด
จากการใช้เส้นทาง
ลดลง 

กองช่าง 

 
 



 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566–2570) เพิ่มเติม  ครั้งที่ 8/2565                              หน้า 16           
 

 

 
ที ่

 
โครงการ/กจิกรรม 

 
วัตถุประสงค์ 

 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
256๖ 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

19 โครงการก่อสร้างรั้วตะแกรง
เหล็กฐานคอนกรีตเสรมิ
เหล็ก บรเิวณหลังอาคาร
อเนกประสงค์เทศบาลต าบล
บ้านแป้น หมู่ที่ ๒ ต.หนอง
หนาม อ.เมือง  จ.ล าพูน 

-เพื่อรักษาความ
ปลอดภัยให้แก่เด็ก
และบุคลากร
ทางการศึกษา 
-เพื่อป้องกัน
ทรัพย์สินของทาง 
ราชการ 
 

ก่อสร้างรั้วตะแกรงเหล็กฐาน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
ความยาว ๒๐๕ ม.สูง ๒ ม. 
รายละเอียดตามแบบแปลน
ของเทศบาลต าบลบ้านแป้น 
 
 

๔๒๖,๐๐๐ - - - - ก่อสร้างรั้ว
ตะแกรง

เหล็กความ
ยาวไม่น้อย
กว่า ๒๐๕ 

ม. 

-เด็กเล็กและ 
บุคลากรภายใน
สถานศึกษามี
ความปลอดภัย
มากยิ่งข้ึน 
-ป้องกันการ
โจรกรรม 

กอง
การศึกษา 

20 โครงการก่อสร้างรั้วตะแกรง
เหล็กฐานคอนกรีตเสรมิ
เหล็ก บรเิวณหลังโรงเรียน
อนุบาลเทศบาลต าบล 
บ้านแป้น หมู่ที่ ๒ ต.หนอง
หนาม อ.เมือง  จ.ล าพูน 

-เพื่อรักษาความ
ปลอดภัยให้แก่เด็ก
และบุคลากร
ทางการศึกษา 
-เพื่อป้องกัน
ทรัพย์สินของทาง 
ราชการ 
 

ก่อสร้างรั้วตะแกรงเหล็กฐาน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
ความยาว ๑๐๘ ม.สูง ๒ ม. 
รายละเอียดตามแบบแปลน
ของเทศบาลต าบลบ้านแป้น 
 
 

๒๒๗,๐๐๐ - - - - ก่อสร้างรั้ว
ตะแกรง

เหล็กความ
ยาวไม่น้อย
กว่า ๑๐๘ 

ม. 

-เด็กเล็กและ 
บุคลากรภายใน
สถานศึกษามี
ความปลอดภัย
มากยิ่งข้ึน 
-ป้องกันการ
โจรกรรม 

กอง
การศึกษา 

21 โครงการติดตั้งรางริน 
บริเวณช่องว่างกลางอาคาร
โรงเรีบนอนุบาลเทศบาล
ต าบลบ้านแป้น  
หมู่ที่ ๒ ต.หนองหนาม   
อ.เมือง  จ.ล าพูน 

-เพื่อป้องกัน
อันตรายที่จะเกิดกับ
เด็กนักเรยีนและคร ู
-เพื่อป้องกันน้ าท่วม
ขังภายในอาคาร
เรียน 

ติดตั้งรางรินบริเวณช่องว่าง
กลางอาคารโรงเรีบนอนุบาล
เทศบาลต าบลบ้านแป้น 
ตลอดแนวหลังคา ท้ัง ๒ จุด 
ความยาวรวม  ๗๕ ม 
รายละเอียดตามแบบแปลน
ของเทศบาลต าบลบ้านแป้น 

๓๐,000 - - - - ติดตั้งรางริน 
จ านวน ๒ 

จุด 
 

-เด็กเล็กและ 
บุคลากรภายใน
สถานศึกษาได้รับ
ความปลอดภัย 
และสะดวก 
-ลดปัญหาน้ า
ท่วมขัง 

กอง
การศึกษา 

 



 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566–2570) เพิ่มเติม  ครั้งที่ 8/2565                              หน้า 17           
 

 
ที ่

 
โครงการ/กจิกรรม 

 
วัตถุประสงค์ 

 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
256๖ 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

22 โครงการเสรมิผิวแอสฟัลท ์
ติกคอนกรีต (Overlay)  
ซอยตรงข้ามเทศบาลต าบล
บ้านแป้น หมู่ที่ 2 บ้านขว้าง 
ต.หนองหนาม  อ.เมือง  
จ.ล าพูน 

-เพื่อลดอุบัติเหตุที่
เกิดจากการใช้ถนน 
-เพื่อบรรเทาความ
เดือดร้อนของ
ประชาชนและผู้ใช้
ถนนในการสัญจร 

เสรมิผิวแอสฟลัท์ติกคอน 
กรีต (Overlay) ซอยตรงข้าม
เทศบาลต าบลบ้านแป้น  
หมู่ที่ 2 บ้านขว้าง  
ขนาดกว้าง 3.00  เมตร 
ยาว 74  เมตร  หนา  0.05 
เมตร หรือมีพื้นท่ีผิวจราจรไม่
น้อยกว่า 296  ตร.ม. 
รายละเอียดตามแบบแปลน
ของเทศบาลต าบลบ้านแป้น 
 

133,000  - - - - เสรมิผิวถนน 
ความยาว 
ไม่น้อยกว่า  

74 ม. 

-ปัญหาความ
เดือดร้อนของ
ประชาชน ในพื้นที่
ได้รับการแก้ไข
และ อุบัติที่เกิด
จากการใช้เส้นทาง
ลดลง 

กองช่าง 

23 โครงการเสรมิผิวแอสฟัลท ์
ติกคอนกรีต (Overlay)  
บ้านบอ่โจง ซอย 2  
(ช่วงที่ 2) รหัสทางหลวง
ท้องถิ่น ลพ.ถ. 15-012  
หมู่ที่ 1  บ้านบ่อโจง 
 ต.หนองหนาม  อ.เมือง  
จ.ล าพูน 

-เพื่อลดอุบัติเหตุที่
เกิดจากการใช้ถนน 
-เพื่อบรรเทาความ
เดือดร้อนของ
ประชาชนและผู้ใช้
ถนนในการสัญจร 

เสรมิผิวแอสฟลัท์ติกคอน 
กรีต (Overlay) บ้านบอ่โจง 
ซอย 2 (ช่วงที่ 2) รหัสทาง
หลวงท้องถิ่น ลพ.ถ.  
15-012  ขนาดกว้าง 3.50  
เมตร ยาว 52  เมตร  หนา  
0.05 เมตร หรือมีพื้นท่ีผิว
จราจรไม่น้อยกว่า 182 
ตร.ม. รายละเอียดตามแบบ
แปลนของเทศบาลต าบล
บ้านแป้น 
 

83,000  - - - - เสรมิผิวถนน 
ความยาว 
ไม่น้อยกว่า  

52 ม. 

-ปัญหาความ
เดือดร้อนของ
ประชาชน ในพื้นที่
ได้รับการแก้ไข
และ อุบัติที่เกิด
จากการใช้เส้นทาง
ลดลง 

กองช่าง 

 



 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566–2570) เพิ่มเติม  ครั้งที่ 8/2565                              หน้า 18           
 

 
ที ่

 
โครงการ/กจิกรรม 

 
วัตถุประสงค์ 

 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
256๖ 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

24 โครงการเสรมิผิวแอสฟัลท ์
ติกคอนกรีต (Overlay)  
บ้านเส้ง รหสัทางหลวง
ท้องถิ่น ลพ.ถ. 15-084 
(แยกแม็คโคร)  หมู่ที่ 7  
บ้านเส้ง  ต.บ้านแป้น 
อ.เมือง  จ.ล าพูน 

-เพื่อลดอุบัติเหตุที่
เกิดจากการใช้ถนน 
-เพื่อบรรเทาความ
เดือดร้อนของ
ประชาชนและผู้ใช้
ถนนในการสัญจร 

เสรมิผิวแอสฟลัท์ติกคอน 
กรีต (Overlay) บ้านเส้ง 
รหัสทางหลวงท้องถิ่น ลพ.ถ. 
15-084 (แยกแม็คโคร)  
หมู่ที่ 7  ขนาดกว้าง 4  
เมตร ยาว 39  เมตร  หนา  
0.05 เมตร หรือมีพื้นท่ีผิว
จราจรไม่น้อยกว่า 156 
ตร.ม. รายละเอียดตามแบบ
แปลนของเทศบาลต าบล
บ้านแป้น 
 

72,000  - - - - เสรมิผิวถนน 
ความยาว 
ไม่น้อยกว่า  

39 ม. 

-ปัญหาความ
เดือดร้อนของ
ประชาชน ในพื้นที่
ได้รับการแก้ไข
และ อุบัติที่เกิด
จากการใช้เส้นทาง
ลดลง 

กองช่าง 

25 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
ซอยบ่อเกษตร – ปากกอง 
บ้านมว่ง (ช่วงที่ 2)  
หมู่ที่ 8 บ้านม่วง 
ต.บ้านแป้น  อ.เมือง  
จ.ล าพูน 
 

-เพื่อลดอุบัติเหตุที่
เกิดจากการใช้ถนน 
-เพื่อบรรเทาความ
เดือดร้อนของ
ประชาชนและผู้ใช้
ถนนในการสัญจร 
 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต   
เสริมเหล็ก ซอยบ่อเกษตร 
– ปากกอง บ้านม่วง  
(ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 8 
ขนาดกว้าง 3  ม. หนา  
0.15 ม. ยาว 156 ม. 
หรือมีพ้ืนท่ีผิวจราจรไม่น้อย
กว่า 468 ตร.ม. 
รายละเอียดตามแบบแปลน
ของเทศบาลต าบลบ้านแป้น 
 

270,000 - - - - ก่อสร้างถนน 
คสล.ความยาว

ไม่น้อยกว่า  
156 ม. 

-ปัญหาความ
เดือดร้อนของ
ประชาชน ในพื้นที่
ได้รับการแก้ไข
และอุบัติที่เกดิ
จากการใช้เส้นทาง
ลดลง 
 

กองช่าง 

 



 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566–2570) เพิ่มเติม  ครั้งที่ 8/2565                              หน้า 19           
 

 
ที ่

 
โครงการ/กจิกรรม 

 
วัตถุประสงค์ 

 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
256๖ 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

26 โครงการเสรมิผิวแอสฟัลท ์
ติกคอนกรีต (Overlay)  
บ้านขว้าง ซอย 4 รหัสทาง
หลวงท้องถิ่น ลพ.ถ.  
15-027  หมู่ที่ 2  
บ้านขว้าง ต.บ้านแป้น 
อ.เมือง  จ.ล าพูน 

-เพื่อลดอุบัติเหตุที่
เกิดจากการใช้ถนน 
-เพื่อบรรเทาความ
เดือดร้อนของ
ประชาชนและผู้ใช้
ถนนในการสัญจร 

เสรมิผิวแอสฟลัท์ติกคอน 
กรีต (Overlay) บ้านขว้าง 
ซอย 4 รหสัทางหลวง
ท้องถิ่น ลพ.ถ.15-027   
หมู่ที่ 2  
ช่วงที่ 1 ขนาดกว้าง 4  ม. 
ยาว 128  ม.หนา 0.05 ม.  
ช่วงที่ 2 ขนาดกว้าง 4 ม. 
ยาว 45  ม.หนา  0.05  ม. 
ช่วงที่ 3 ขนาดกว้าง 3  ม. 
ยาว 34 ม.หนา  0.05 ม. 
ช่วงที่ 4 ขนาดกว้าง 3  ม. 
ยาว 23  ม.หนา  0.05 ม. 
ช่วงที่ 5 ขนาดกว้าง 2.40  
ม. ยาว 29 ม.หนา  0.05 ม. 
ยาวรวม 259 ม. หรือมี
พื้นที่ผิวจราจรรวมไม่น้อย
กว่า 932.60 ตร.ม. 
รายละเอียดตามแบบแปลน
ของเทศบาลต าบลบ้านแป้น 
 

415,000  - - - - เสรมิผิวถนน 
ความยาว 
ไม่น้อยกว่า  
259 ม. 

- ปัญหาความ
เดือดร้อนของ
ประชาชน ในพื้นที่
ได้รับการแก้ไข
และ อุบัติที่เกิด
จากการใช้เส้นทาง
ลดลง 

กองช่าง 
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ที ่

 
โครงการ/กจิกรรม 

 
วัตถุประสงค์ 

 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
256๖ 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

27 โครงการเสริมผิวแอสฟัลท์
ติกคอนกรีต(Overlay)รหัส
ทางหลวงท้องถิ่น ลพ.ถ. 
15-0๓0 บ้านขว้าง ซอย 
8 เชื่อมถนนทางหลวง
ท้องถิ่น รหัสทางหลวง
ท้องถิ่น ลพ.ถ. 15-028 
บ้านขวา้ง ซอย 6 หมู่ที่ 2 
ต.หนองหนาม อ.เมือง  
จ.ล าพูน 
 

-เพื่อลดอุบัติเหตุที่
เกิดจากการใช้ถนน 
-เพื่อบรรเทาความ
เดือดร้อนของ
ประชาชนและผู้ใช้
ถนนในการสัญจร 
 

เสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอน 
กรีต (Overlay)รหัสทาง
หลวงท้องถิ่น ลพ.ถ.  
15-0๓0 บ้านขว้าง ซอย 8 
เชื่อมถนนทางหลวงท้องถิ่น 
รหัสทางหลวงท้องถิ่น ลพ.ถ.  
15-028 บ้านขว้าง ซอย 6  
ช่วงที่ 1 ขนาดกว้าง 3 ม. 
หนา 0.05 ม. ยาว 160 ม. 
หรือพ้ืนท่ีผิวจราจรไม่น้อย
กว่า 480 ตร.ม. 
ช่วงที่ 2 ขนาดกว้าง 4.ม. 
หนา 0.05 ม. ยาว 61 ม. 
หรือพ้ืนท่ีผิวจราจรไม่น้อย
กว่า 244 ตร.ม.  
ช่วงที่ 3 ขนาดกว้าง 3.ม. 
หนา 0.05 ม. ยาว 175 ม. 
หรือพ้ืนท่ีผิวจราจรไม่น้อย
กว่า 525 ตร.ม.  ยาวรวม 
396 ม.หรือพ้ืนท่ีผิวจราจร
ไม่น้อยกว่า 1,249 ตร.ม. 
รายละเอียดตามแบบแปลน
ของเทศบาลต าบลบ้านแป้น 

500,000 - - - - เสรมิผิวแอส
ฟัลท์ติก 

ความยาวไม่
น้อยกว่า 
396 ม. 

-ปัญหาความ
เดือดร้อนของ
ประชาชน ในพื้นที่
ได้รับการแก้ไข
และ อุบัติที่เกิด
จากการใช้เส้นทาง
ลดลง 
 

กองช่าง 
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ที ่

 
โครงการ/กจิกรรม 

 
วัตถุประสงค์ 

 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
256๖ 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

28 โครงการเสรมิผิวแอสฟัลท ์
ติกคอนกรีต (Overlay)  
บ้านหนองหนาม ซอย 11 
(ช่วงที่ 2) รหัสทางหลวง
ท้องถิ่น ลพ.ถ. 15-042  
หมู่ที่ 3 บ้านถ้ า-หนองหนาม  
ต.หนองหนาม อ.เมือง   
จ.ล าพูน 

-เพื่อลดอุบัติเหตุที่
เกิดจากการใช้ถนน 
-เพื่อบรรเทาความ
เดือดร้อนของ
ประชาชนและผู้ใช้
ถนนในการสัญจร 

เสรมิผิวแอสฟลัท์ติกคอน 
กรีต (Overlay) บ้านหนอง
หนาม ซอย 11 (ช่วงที่ 2) 
รหัสทางหลวงท้องถิ่น ลพ.ถ. 
15-042 หมู่ที่ 3 บ้านถ้ า-
หนองหนาม ขนาดกว้าง 4  
เมตร ยาว 272  เมตร  หนา  
0.05 เมตร หรือมีพื้นท่ีผิว
จราจรไม่น้อยกว่า 1,088 
ตร.ม. รายละเอียดตามแบบ
แปลนของเทศบาลต าบล
บ้านแป้น 

481,000  - - - - เสรมิผิวถนน 
ความยาว 
ไม่น้อยกว่า  
272 ม. 

-ปัญหาความ
เดือดร้อนของ
ประชาชน ในพื้นที่
ได้รับการแก้ไข
และ อุบัติที่เกิด
จากการใช้เส้นทาง
ลดลง 

กองช่าง 

รวม    28   โครงการ 8,565,500 - - - -    
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1.4  แผนงานเคหะและชุมชน 

 
ที ่

 
โครงการ/กจิกรรม 

 
วัตถุประสงค์ 

 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
256๖ 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

๑ โครงการปรับปรุงประปา 
หมู่บ้าน บ้านบูชา 
หมู่ที่ 5 ต.บ้านแป้น 
อ.เมือง จ.ล าพูน 

-เพื่อประชาชนได้มี
น้ าใช้ในการอุปโภค
บริโภค อย่าง
เพียงพอและทั่วถึง 
-เพื่อให้น้ าประปา
หมู่บ้านสะอาดตาม
มาตรฐาน 
 

ปรับปรุงประปาหมู่บ้าน  
บ้านบูชา หมู่ที่ 5 โดยเปลีย่น 
สารกรอง จ านวน  3 แห่ง และ
วางท่อ PVCØ ขนาด 2 นิ้ว 
 ช้ัน 8.5 ยาว 38 ม. พร้อม
อุปกรณ์เชื่อมต่อ รายละเอียด
ตามแบบแปลนของเทศบาล
ต าบลบ้านแป้น 
 

58,000 - - - - ปรับปรุง
ประปา 
๑ แห่ง 

-ประชาชนมีน้ าใช้
ในการอุปโภค
บริโภค อย่าง
เพียงพอและทั่วถึง  

กองช่าง 

๒ โครงการขยายท่อเมนประปา
หมู่บ้าน (ประปาบา้นล้อง 
เชื่อมประปาบ้านหนองเต่า) 
หมู่ 3 บ้านหนองเต่า อ.เมือง 
จ.ล าพูน 
 

เพื่อประชาชนไดม้ี
น้ าใช้ในการอุปโภค
บริโภค อย่าง
เพียงพอและทั่วถึง 
-เพื่อให้น้ าประปา
หมู่บ้านสะอาดตาม
มาตรฐาน 
 

ขยายท่อเมนประปาหมู่บา้น
(ประปาบ้านล้องเชื่อมประปา
บ้านหนองเต่า) หมู่ 3 บ้านหนอง
เต่า โดยการวางท่อ PVC ขนาด 
Ø 3 น้ิว  
ช้ัน 8.5 ยาว 1,033 ม. พร้อม
อุปกรณ์เชื่อมต่อ 
รายละเอียดตามแบบแปลนของ
เทศบาลต าบลบ้านแป้น 
 

218,000 - - - - วางท่อเมน
ประปาความ

ยาวไม่น้อยกว่า 
1,033 ม. 

-ประชาชนมีน้ า
ใช้ในการอุปโภค 
บริโภคอย่าง
เพียงพอและ
ทั่วถึง 
-ประชาชนได้ใช้
น้ าประปาที่
สะอาด 

กองช่าง 

รวม  2  โครงการ 276,000 - - - -    
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพ่ิมเติม ครั้งที่ ๘/256๕  

ส าหรับ องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นด าเนินการ 
เทศบาลต าบลบ้านแป้น  อ าเภอเมืองล าพูน   จังหวัดล าพูน 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4  ยุทธศาสตร์เมืองแห่งคุณภาพชีวิต    
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด    ยุทธศาสตร์ที่ 4 
    3. ยุทธศาสตร์  ด้านการพัฒนาด้านสังคม 
 1.  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

 
ที ่

 
โครงการ/กจิกรรม 

 
วัตถุประสงค์ 

 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการให้ความช่วยเหลือ
ประชาชนด้านการส่งเสริม
และพัฒนาคณุภาพชีวิต  

-เพื่อเป็นการให้
ความช่วยเหลือ
ประชาชนท่ีได้รบั
ความเดือดร้อน
หรือไมส่ามารถ
ช่วยเหลือตนเองได้
ในการด ารงชีพ 
-เพื่อเป็นการ
ส่งเสริมหรือช่วย
บุคคลให้
ความสามารถเข้าถึง 

-ประชาชนในพ้ืนท่ีเทศบาล
ต าบลบ้านแป้น ทีไ่ด้รับความ
เดือดร้อนหรือไม่สามารถ
ช่วยเหลือตัวเองได้ท า
ลงทะเบียนขอรับความ
ช่วยเหลือและประชาชนใน
พื้นทีท่ี่ผ่านการส ารวจจาก 
เจ้าหน้าท่ี/ผู้น าชุมชน และ
ผ่านการพิจารณาจาก
คณะกรรมการช่วยเหลือ
ประชาชน 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ช่วยเหลือผู้
ลงทะเบียน
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๗๐ 

-ประชาชนได้รบั
ความช่วยเหลือ
อย่างทั่วถึง 
-ประชาชน
สามารถเข้าถึง
ปัจจัยพื้นฐานใน
การด ารงชีวิตและ
มีคุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้น 
-ประชาชนได้รบั
ความช่วยเหลือ  
 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

 

แบบ ผ.01 
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ที ่

 
โครงการ/กจิกรรม 

 
วัตถุประสงค์ 

 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

 (ต่อ) ปัจจัยพื้นฐานใน
การด ารงชีวิตอย่าง
ปกติสุขในสังคม 
-เพื่อสร้างขวัญ
ก าลังใจ ให้กับผู้
ยากไร้ทีด่้อยโอกาส
ทางสังคม ให้
คุณภาพชีวิตดีขึ้น 
 

       นอกเหนือจาก
กรณีการช่วยเหลือ 
ด้านสาธารณภัย
ฉุกเฉิน 
 
 
 

กองสวัสดิฯ
และงาน
ป้องกันฯ
ส านักปลดั 

รวม 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000    
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพ่ิมเติม ครั้งที่  ๘/2565 

ส าหรับ องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นด าเนินการ 
เทศบาลต าบลบ้านแป้น  อ าเภอเมืองล าพูน   จังหวัดล าพูน 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4  ยุทธศาสตร์เมืองแห่งคุณภาพชีวิต 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด    ยุทธศาสตร์ที่ 3 
    5. ยุทธศาสตร์  การอุดหนุนหน่วยงานอ่ืนๆ 
 5.2.  แผนงานเคหะและชุมชน 

 
ที ่

 
โครงการ/กจิกรรม 

 
วัตถุประสงค์ 

 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ 
(ไฟกิ่ง) ซอย 5 และซอย 14 
บ้านบ่อโจง หมู่ท่ี 1  
ต าบลหนองหนาม  
อ าเภอเมือง จังหวัดล าพูน 

-เพื่อใหถ้นนมีแสง
สว่างเพียงพอต่อ
การสญัจร 
-เพื่อให้ประชาชนมี
ความปลอดภัยใน
การใช้เส้นทาง 
 

ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ     
(ไฟก่ิง) บริเวณซอย 5 และ
ซอย 14 หมู่ที่ 1 บ้านบ่อโจง  
ต าบลหนองหนาม  
อ าเภอเมือง จังหวัดล าพูน 

110,000 - - - - ขยายเขตไฟฟ้า 
๑ สายทาง 

- ถนนมีแสงสว่าง
เพียงพอ 
-ประชาชนมคีวาม
ปลอดภัยในการใช้
เส้นทาง 

กองช่าง 

 
 
 

แบบ ผ.01 
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ที ่

 
โครงการ/กจิกรรม 

 
วัตถุประสงค์ 

 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

2 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ 
(ไฟกิ่ง) บริเวณสายบ่อขยะ –
ท่าเชียงทอง บ้านหนองเต่า 
หมู่ที่ 3 ต าบลบ้านแป้น 
อ าเภอเมือง จังหวัดล าพูน 

-เพื่อให้ถนนมีแสง
สว่างเพียงพอต่อ
การสญัจร 
-เพื่อให้ประชาชนมี
ความปลอดภัยใน
การใช้เส้นทาง 
 

ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ 
สายพาดดับ (ไฟก่ิง) บริเวณ
สายบ่อขยะ -ท่าเชียงทอง 
บ้านหนองเต่า หมู่ที่ 3 
ต าบลบ้านแป้น อ าเภอเมือง 
จังหวัดล าพูน 

94,000 - - - - ขยายเขตไฟฟ้า 
๑ สายทาง 

- ถนนมีแสงสว่าง
เพียงพอ 
-ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในการใช้
เส้นทาง 

กองช่าง 

รวม  2  โครงการ 204,000 - - - -    
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพ่ิมเติม ครั้งที่  8/2565 

ส าหรับโครงการเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ส าหรับ องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นด าเนินการ 

เทศบาลต าบลบ้านแป้น  อ าเภอเมืองล าพูน   จังหวัดล าพูน 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  5  ยุทธศาสตร์เมืองแห่งคุณภาพชีวิต 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด    ยุทธศาสตร์ที่ 3 
    1. ยุทธศาสตร์  ด้านการโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งแวดล้อม 
 1.  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 
ที ่

 
โครงการ/กจิกรรม 

 
วัตถุประสงค์ 

 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
ซอย 3 (ต่อจากเดิม) 
รหัสทางหลวงท้องถิ่น  
ลพ.ถ.15-003 หมู่ที่ 3 
บ้านหนองเต่า ต าบล 
บ้านแป้น อ าเภอเมือง 
จังหวัดล าพูน 
 

-เพื่อลดอุบัติเหตุที่
เกิดจากการใช้ถนน 
-เพื่อบรรเทาความ
เดือดร้อนของ
ประชาชนและผู้ใช้
ถนนในการสัญจร 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ซอย 3 (ต่อจากเดมิ)
รหัสทางหลวงท้องถิ่น  
ลพ.ถ.15-003 หมู่ที่ 3 
บ้านหนองเต่า ต.บ้านแป้น 
กว้าง 4 ม. หนา 0.15 ม. 
ยาว 435 ม. หรือพื้นที่ผิว
จราจรไม่น้อยกว่า 1,740 
ตร.ม.รายละเอียดตามแบบ
แปลนของเทศบาลต าบล
บ้านแป้น 
 

985,000 - - - - พื้นที่ผิว
จราจรไม่
น้อยกว่า 
1,740 
ตร.ม. 

-ปัญหาความ
เดือดร้อนของ
ประชาชน ใน
พื้นที่ได้รบัการ
แก้ไขและเกิด
อุบัติเหตุจากการ
ใช้ถนนลดลง 
 

ทต.บ้านแป้น/ 
หน่วยงานอื่น 

แบบ ผ.0๒/๑ 
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ที ่

 
โครงการ/กจิกรรม 

 
วัตถุประสงค์ 

 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

๒ โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก เทศบาล
ต าบลบ้านแป้น ซอย 2  
(ช่วงที่ 2) รหัสทางหลวง
ท้องถิ่นลพ.ถ.15-052  
หมู่ที่ 3 บ้านหนองเต่า  
ต.บ้านแป้น อ.เมือง จ.ล าพูน 
 

-เพื่อลดอุบัติเหตุที่
เกิดจากการใช้ถนน 
-เพื่อบรรเทาความ
เดือดร้อนของ
ประชาชนและผู้ใช้
ถนนในการสัญจร 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก เทศบาลต าบลบ้าน
แป้น ซอย 2 (ช่วงที่ 2) 
รหัสทางหลวงท้องถิ่น 
ลพ.ถ.15-052 หมู่ที่ 3  
บ้านหนองเต่า ขนาดกว้าง 
3.00 ม. หนา 0.15 ม.  
ยาว 410 ม. หรือมีพื้นท่ีผิว
จราจรไม่น้อยกว่า 1,230 
ตร.ม. รายละเอียดตามแบบ
แปลนของเทศบาลต าบล
บ้านแป้น 
 

- 681,000 - - - พื้นที่ผิว
จราจรไม่
น้อยกว่า 
1,230  
ตร.ม. 

-ปัญหาความ
เดือดร้อนของ
ประชาชน ใน
พื้นที่ได้รบัการ
แก้ไขและเกิด
อุบัติเหตุจากการ
ใช้ถนนลดลง 
 

ทต.บ้านแป้น/ 
หน่วยงานอื่น 

๓ โครงการก่อสร้างระบายน้ า 
คสล. ทางหลวงท้องถิ่น รหัส
สายทาง ลพ.ถ.15-005  
บ้านขว้าง - บ้านบ่อโจง  
หมู่ที่ 2  ต.หนองหนาม 
อ.เมือง จ.ล าพูน 

-เพื่อป้องกันการ
เกิดน้ าท่วมขัง 

-เพื่อให้การระบาย
น้ ามีประสิทธิภาพ
เพิ่มขึ้น 

ก่อสร้างระบายน้ า คสล.     
ทางหลวงท้องถิ่น รหัสสาย
ทาง ลพ.ถ.15-005       
บ้านขว้าง – บ้านบ่อโจง
ขนาดกว้าง 0.50 ม. ยาว 
270 ม.  ลึก0.50 ม. 
รายละเอียดตามแบบแปลน
ของเทศบาลต าบลบ้านแป้น 
 

- 900,000 
 

- - - รางระบาย
น้ าความ

ยาวไม่น้อย
กว่า 

270 ม. 
 

-การระบายน้ ามี
ประสิทธิภาพ
ปัญหาน้ าท่วมขัง
ลดลง 

อบจ./ 
ทต.บ้านแป้น/ 
หน่วยงานอื่น 
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ที ่

 
โครงการ/กจิกรรม 

 
วัตถุประสงค์ 

 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

4 โครงการเสริมผิวแอสฟลัท์ 
ติกคอนกรีต (Overlay)  
รหัสทางหลวงท้องถิ่น  
ลพ.ถ.15-0๖3 เทศบาล
ต าบลบ้านแป้น ซอย ๑๕ – 
บ้านเหมืองจี้ใหม่ หมู่ที่ ๖  
ต.บ้านแป้น  อ.เมือง   
จ.ล าพูน 
 
 
 
 
 

-เพื่อลดอุบัติเหตุที่
เกิดจากการใช้รถใช้
ถนน 
-เพื่อบรรเทาความ
เดือดร้อนของ
ประชาชนและผู้ใช้
ถนนสัญจร 

เสรมิผิวแอสฟลัท์ติก 
คอนกรีต (Overlay)  
รหัสทางหลวงท้องถิ่น ลพ.ถ.
15-0๖3 เทศบาลต าบลบ้าน
แป้น ซอย ๑๕ – บ้านเหมืองจี้
ใหม่ หมู่ที่ ๖ 
ช่วงที่ 1 ขนาดกว้าง ๕.00 ม. 
หนา 0.05 ม. ยาว ๕๐ ม.  
ช่วงที่ 2 ขนาดกว้าง ๔.00 ม. 
หนา 0.05 ม. ยาว ๕๓๐ ม.  
ช่วงที่ 3 ขนาดกว้าง ๕.00 ม. 
หนา 0.05 ม. ยาว ๔๒๗ ม.      
ยาวรวม ๑,๐๐๗ ม. หรือมี
พื้นที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า 
4,505 ตร.ม. รายละเอียด
ตามแบบแปลนของเทศบาล
ต าบลบ้านแป้น 
 

- ๑,๙๗๖,000 - - - เสรมิผิว 
จราจร 

ไม่น้อยกว่า 
4,505 ตร.ม. 

-ปัญหาความ
เดือดร้อนของ
ประชาชน ใน
พื้นที่ได้รบัการ
แก้ไข 
และเกิด
อุบัติเหตุจาก
การใช้เส้นทาง
ลดลง 

อบจ./ 
ทต.บ้านแป้น/ 
หน่วยงานอื่น 

 
 
 
 



 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566–2570) เพิ่มเติม  ครั้งที่ 8/2565                              หน้า 30           
 

 
ที ่

 
โครงการ/กจิกรรม 

 
วัตถุประสงค์ 

 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
256๖ 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

๕ โครงการเสริมผิวแอสฟัลท์
ติกคอนกรีต(Overlay)  
รหัสทางหลวงท้องถิ่น 
ลพ.ถ. 15-066 เทศบาล
ต าบลบ้านแปน้ซอย 19 
เชื่อมถนนรหัสทางหลวง
ท้องถิ่น ลพ.ถ. 15-064 
เทศบาลต าบลบา้นแปน้ 
ซอย 17 หมู่ที่ 6  
บ้านแป้น ต.บ้านแปน้  
อ.เมือง จ.ล าพูน 
 

-เพื่อลดอุบัติเหตุที่
เกิดจากการใช้ถนน 
-เพื่อบรรเทาความ
เดือดร้อนของ
ประชาชนและผู้ใช้
ถนนในการสัญจร 
 

เสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอน  
กรีต (Overlay)รหัสทาง
หลวงท้องถิ่น ลพ.ถ.  
15-066 เทศบาลต าบล
บ้านแป้นซอย 19 เชื่อม
ถนนรหัสทางหลวงท้องถิ่น 
ลพ.ถ. 15-064 เทศบาล
ต าบลบ้านแปน้ ซอย 17 
หมู่ที่ 6 บ้านแป้น  
ช่วงที่ 1 ขนาด กว้าง 3 ม. 
หนา 0.05 ม. ยาว 270 ม. 
ช่วงที่ 2 ขนาด กว้าง 4 ม. 
หนา 0.05 ม. ยาว 272 ม. 
หรือพ้ืนท่ีผิวจราจรรวมไม่
น้อยกว่า 1,898 ตร.ม. 
รายละเอียดตามแบบแปลน
ของเทศบาลต าบลบ้านแป้น 
 

- 829,000 - - - เสรมิผิว 
แอสฟัลท์ติก 

คอนกรีต 
พืน้ท่ีไม่น้อย
กว่า 1,898 

ตร.ม. 

-ปัญหาความ
เดือดร้อนของ
ประชาชน ในพื้นที่
ได้รับการแก้ไข
และ อุบัติที่เกิด
จากการใช้เส้นทาง
ลดลง 
 

อบจ./ 
ทต.บ้านแป้น/ 
หน่วยงานอื่น 
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ที ่

 
โครงการ/กจิกรรม 

 
วัตถุประสงค์ 

 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

6 โครงการปรับปรุงและ
ซ่อมแซมเสียงไร้สาย  
เทศบาลต าบลบ้านแป้น  

-เพื่อเผยแพร่
ประชาสมัพันธ์
ข่าวสาร กิจกรรม
นโยบายของรัฐบาล 
หน่วยงานราชการ 
และภาคเอกชน 
รวมถึงข่าวสารของ
ชุมชน รวมถึงข่าวสาร
ของกระทรวง ทบวง 
กรมต่าง ๆให้
ประชาชนรับทราบ
อย่างทั่วถึง 
-เพื่อเป็นการสร้าง
ความเข้าใจอันดี ลด
ความขัดแย้ง ระหว่าง
ประชาชน และหน่วย 
งานภาครัฐ 
-เพื่อสร้างภาพลักษณ์
ที่ดีในด้านความ
โปร่งใสขององค์กร 
 

1. ติดตั้งชุดแม่ข่ายควบคมุ
และส่งสัญญาณกระจายเสียง
ผ่านโครงข่ายอินเตอรเ์น็ต
แบบไรส้าย (สถานีแม่ข่าย
หลัก)  
2. ติดตั้งชุดลูกข่ายรับและ
ขยายเสยีงผ่านเครือข่าย
อินเตอร์เนต็ แบบไรส้าย
พร้อมชุดควบคุมการเปิด-ปิด 
เครื่องขยายสัญญาณ เสียง
ภายนอกอัตโนมัติ ตาม
หมู่บ้าน  จ านวน  9  
หมู่บ้าน  10 จุด 

- 1,100,000 - - - ประชาชน
ได้รับข้อมลู
ข่าวสารที่
ถูกต้อง
ชัดเจน 

ประชาชนไดร้ับ
ข่าวสารที่ถูกต้อง 
ทันต่อเหตุการณ์ 
รวดเร็ว และ
ทั่วถึงด้วยระบบที่
ทันสมัย สามารถ
รับฟังผ่านทาง
โทรศัพท์        
มือถือ และ
คอมพิวเตอรไ์ด ้

ทต.บ้านแป้น/ 
หน่วยงานอื่น 
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ที ่

 
โครงการ/กจิกรรม 

 
วัตถุประสงค์ 

 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

7 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย 
บ้านมว่ง-บ้านหนองเตา่ 
รหัสทางหลวงท้องถิ่น 
ลพ.ถ. 15-100  
หมู่ที่ 8 บ้านม่วง  
ต.บ้านแป้น  อ.เมือง  
จ.ล าพูน 
 

-เพื่อลดอุบัติเหตุที่เกิด
จากการใช้ถนน 
-เพื่อบรรเทาความ
เดือดร้อนของ
ประชาชนและผู้ใช้
ถนนในการสัญจร 
 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต   
เสริมเหล็ก สายบ้านม่วง-
บ้านหนองเต่า รหัสทาง
หลวงท้องถิ่น ลพ.ถ.  
15-100 หมู่ที่ 8  
ขนาดกว้าง 3 ม. หนา  
0.15 ม. ยาว 1,587 ม. 
หรือมีพ้ืนท่ีผิวจราจรไม่น้อย
กว่า 4,,761 ตร.ม. 
รายละเอียดตามแบบแปลน
ของเทศบาลต าบลบ้านแป้น 

- 2,786,380 - - - ก่อสร้างถนน 
คสล.ความยาว

ไม่น้อยกว่า  
1,587 ม. 

-ปัญหาความ
เดือดร้อนของ
ประชาชน ใน
พื้นที่ได้รับการ
แก้ไขและอุบัติที่
เกิดจากการใช้
เส้นทางลดลง 
 

ทต.บ้านแป้น/ 
หน่วยงานอื่น 

8 โครงการเสรมิผิวแอสฟัลท์   
ติกคอนกรีต (Overlay) 
รหัสทางหลวงท้องถิ่น  
ลพ.ถ.15-023 ซอย 13 
(ซอยกลางบ้าน) บ้านบ่อ
โจง หมู่ที่ 1 ต.หนองหนาม   
อ.เมือง จ.ล าพูน 
 

-เพื่อลดอุบัติเหตุที่เกิด
จากการใช้ถนน 
-เพื่อบรรเทาความ
เดือดร้อนของ
ประชาชนและผู้ใช้
ถนนในการสัญจร 
 

เสรมิผิวแอสฟลัท์ติกคอนก
รีต รหสัทางหลวงท้องถิ่น 
ลพ.ถ. 15-023 ซอย 13 
(ซอยกลางบ้าน) หมู่ 1 บ้าน
บ่อโจง ขนาดกว้าง 3.30 - 
๔.6๐ ม. หนา ๐.๐๕ ม. ยาว 
898 ม. หรือมีพื้นท่ีผิว
จราจรไม่น้อยกว่า 3,571 
ตร.ม รายละเอียดตามแบบ
แปลนของเทศบาลต าบล
บ้านแป้น   
 

1,538,000 
 

- - - - เสรมิผิวแอส
ฟัลท์ติก 

พืน้ท่ีไม่น้อย
กว่า 3,571 

ตร.ม 

-ปัญหาความ
เดือดร้อนของ
ประชาชน ใน
พื้นที่ได้รับการ
แก้ไขและ อุบัติที่
เกิดจากการใช้
เส้นทางลดลง 

 

ทต.บ้านแป้น/ 
หน่วยงานอื่น 
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ที ่

 
โครงการ/กจิกรรม 

 
วัตถุประสงค์ 

 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

9 โครงการพัฒนาและ
ปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อการ
ท่องเที่ยว 

- เพื่อยกระดับ
คุณภาพชีวิตของ
ประชาชนในเขต
เทศบาล 
- เพื่อบริหารจัดการ
การท่องเที่ยว 
- เพื่อให้ประชาชนใน
จังหวัดล าพูนมสีถานท่ี
พักผ่อนหย่อนใจ 
 

- ปรับปรุงภูมิทัศน์โดยการ
ก่อสร้างทางเดินแอสฟสัท์    
ติกคอนกรีตรอบสระว่ายน้ า 
ลานกิจกรรม คสล. ศาลา    
ที่พัก  ห้องน้ าสาธารณะ
บริการนักท่องเที่ยว ปรับรุง
ภูมิทัศน์และ จัดสวน 
รายละเอียดตามแบบแปลน
ของเทศบาลต าบลบ้านแป้น 
 

- 3,900,000 - - - - มีสถานท่ี
ท่องเที่ยว
จ านวน  
1 แห่ง 

-ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้น 
 - มีประชาชน
เข้ามาท่องเที่ยว
ในพื้นที่เพ่ิมขึ้น 
- ประชาชนมี
สถานท่ีพักผ่อน
หย่อนใจ 

ทต.บ้านแป้น/ 
หน่วยงานอื่น 

10 โครงการรักษาความสงบ
เรียบร้อยและความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน (CCTV System) 

-เพื่อเพ่ิมความ
ปลอดภัยและลดอตัรา
เหตุร้ายที่จะเกดิขึ้นกับ
ประชาชนให้ครอบ 
คลุมพืน้ท่ี 
-เพื่อป้องกันและ
ปราบปราม
อาชญากรรมที่อาจ
เกิดขึ้นต่อประชาชน
รวมถึงเฝ้าระวังปัญหา
ยาเสพตดิในชุมชน      

ติดตั้งกล้องวงจรปิด จ านวน  
5 จุด  รวม 16 ตัว ดังนี ้
1. สี่แยกบ้านล้องหนอง
จันทร์  4 ตัว 
2. สามแยกบ้านขว้าง 3 ตัว 
3. หน้าตลาดวังตาล  3 ตัว 
4. สามแยกประชารัฐพัฒโน 
3 ตัว 
5. สี่แยกบ้านบ่อโจง 3 ตัว 
รวมระยะทั้งหมดประมาณ 
6,000 เมตร 
 

- 861,000 - - - ติดตั้งกล้อง 
CCTV 

จ านวน 5 
จุด 16 ตัว 

 

-ประชาชนมี
ความปลอดภัย 
ใหชีวิตและ
ทรัพย์สิน 
-เพื่อเฝ้าระวัง 
ปัญหายาเสพตดิ
และอาชญากรรม
ภายในชุมชน 
 

ทต.บ้านแป้น/ 
หน่วยงานอื่น 
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๒. แผนงานเคหะและชุมชน 

 
ที ่

 
โครงการ/กจิกรรม 

 
วัตถุประสงค์ 

 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการก่อสร้างระบบ
ประปาหมู่บ้าน บ้านรั้ว-ทุ่ง  
หมู่ที่ 8 ต าบลหนองหนาม  
อ าเภอเมือง  จังหวัดล าพูน 

-เพื่อให้ประชาชนได้
ใช้น้ าอุปโภคบริโภค
อย่างเพียงพอ 

ติดตั้งหอถังเหล็กเก็บน้ า
ขนาด 20 ลบ.ม. สูง 20 ม. 
พร้อมเดินท่อเมนประปา 
PVC ขนาด 3 น้ิว ช้ัน 8.5 
ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 
985 ม.พร้อมเช่ือมต่อระบบ
เรียบร้อย รายละเอียดตาม
แบบแปลนของกรม
ทรัพยากรน้ า 
 

- 1,030,000 - - - ติดตั้งหอถัง
เหล็กเก็บน้ า
พร้อมเดิน
ท่อเมน
ประปา  

ความยาวไม่
น้อยกว่า 
985 ม. 

ประชาชนมีน้ าใช้
เพื่อการอุปโภค
บริโภคอยา่ง

เพียงพอ ทั่วถึง 

ทต.บ้านแป้น/ 
หน่วยงานอื่น 

๒ โครงการก่อสร้างระบบ
ประปาหมู่บ้าน ซอย 3 
บ้านรั้ว-ทุ่ง  หมู่ที่ 8  
ต าบลหนองหนาม   
อ าเภอเมือง  จังหวัดล าพูน 

-เพื่อให้ประชาชนได้
ใช้น้ าอุปโภคบริโภค
อย่างเพียงพอ 

ขุดบ่อบาดาลขนาด Ø 6 นิ้ว 
ช้ัน 13.5 ลึกไม่น้อยกว่า 
100 เมตร และติดตั้งหอถัง
เหล็กเก็บน้ า ขนาด 20 ลบ.ม. 
สูง 20 เมตร พร้อมเดิน      
ท่อเมนประปา PVC   
ขนาด 3 นิ้ว ช้ัน 8.5 ความ
ยาวรวมไม่น้อยกว่า 1,720 
เมตร เช่ือมต่อระบบเรียบร้อย 
รายละเอียดตามแบบแปลน
ทรัพยากรน้ า 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1,243,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- - - ขุดบ่อ
บาดาล

พร้อมเดิน
ท่อเมน
ประปา  

ความยาวไม่
น้อยกว่า 
1,720 ม. 

ประชาชนมีน้ าใช้
เพื่อการอุปโภค
บริโภคอยา่ง

เพียงพอ ท่ัวถึง 

ทต.บ้านแป้น/ 
หน่วยงานอื่น 
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ที ่

 
โครงการ/กจิกรรม 

 
วัตถุประสงค์ 

 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

3 โครงการวางท่อส่งน้ าประปา
หมู่บ้าน บ้านแป้น  หมู่ที่ 6  
ต.บ้านแป้น  อ.เมือง  จ.
ล าพูน 

-เพื่อใหป้ระชาชน
ได้ใช้น้ าอุปโภค 
บริโภคอย่าง
เพียงพอ 

วางท่อส่งน้ า PVC Ø 6 นิ้ว 
ช้ัน 13.5 ความยาวรวมไม่
น้อยกว่า 340 ม. และวางท่อ
ส่งน้ า PVC Ø 4 นิ้วความยาว
รวมไม่น้อยกว่า 1,355 ม.
รายละเอียดตามแบบแปลน
ของเทศบาลต าบลบ้านแป้น 

- 847,000 - - - ความยาว 
รวมไม่ 

น้อยกว่า  
1,๓๕๕  
เมตร 

-ประชาชนได้ใช้
น้ าอุปโภค 

บริโภคอย่าง
เพียงพอ 

ทต.บ้านแป้น/ 
หน่วยงานอื่น 

 
 
 

 
 
 

๔ โครงการก่อสร้างระบบประปา
หมู่บ้านบาดาลหอถังสูง        
แบบแชมเปญ  หมู่ที่ 2  
บ้านขว้าง  ต.หนองหนาม   
อ.เมือง   จ.ล าพูน   

เพื่อให้ประชาชนมี
น้ าใช้เพื่อการ
อุปโภค บริโภค
อย่างเพียงพอและ
ทั่วถึง 

ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน 
บาดาลหอถังสูง แบบแชมเปญ 
โดยการขุดเจาะบ่อบาดาล 
ขนาดø 6 น้ิว ลึกไม่น้อยกว่า 
120 เมตร และก่อสร้างหอ
ถังสูงแบบแชมเปญ ขนาด 
20 ลบ.ม.พร้อมระบบกรอง 
เชือ่มต่อระบบเรียบร้อย และ
วางท่อ PVC ขนาด ø 3 นิ้ว 
ช้ัน 13. 5 ความยาว 2,522 
เมตร ตามแบบมาตรฐานกรม
ทรัพยากรน้ าบาดาล 
 

1,500,000 1,500,000 - -  ก่อสร้าง 
ประปาขนาด  
20 ลบ.ม. 

1 แห่ง 

-ปัญหาความ
เดือดร้อนของ
ประชาชน ในพื้นที่
ได้รับการแก้ไข 
-ประชาชนมีน้ าใช้
เพื่อการอุปโภค 
บริโภคอยา่ง
เพียงพอและทั่วถึง  

ทต.บ้านแป้น/ 
หน่วยงานอื่น 
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บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพ่ิมเติม ครั้งที่  8/2565 
 เทศบาลต าบลบ้านแป้น  อ าเภอเมืองล าพูน จังหวดัล าพูน 

 
 

ที ่ แผนงาน หมวด 

 
ประเภท 

 
 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของครุภัณฑ)์ 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั 
2566 2567 2568 2569 2570 

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

1 อุตสาหกรรมและ
การโยธา 

 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์หรือ
อิเล็กทรอนิกส ์

กล้องโทรทัศน์วงจรปิด 
(CCTV) จ านวน 16 ตัว 
พร้อมวัสดุ อุปกรณ์ตดิตั้ง 

- 861,000 - - - งานป้องกันฯ 
ส านักปลดั/ 

กองช่าง 

2 เคหะและชุมชน ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ยานพาหนะและ
ขนส่ง 

รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 
6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบ               
ไม่ต่ ากว่า 6,000 ซีซี หรือ
ก าลังเครื่องยนต์สูงสุด       
ไม่ต่ ากว่า 170 กิโลวัตต์ 
แบบอัดท้าย จ านวน 2 คัน 

- 5,000,000 - - - กอง 
สาธารณสุขฯ 

แบบ ผ.03 
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