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  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  ดังนั้นเพ่ือประโยชน์และเป็นการบรรเทาความเดือนร้อนให้แก่ประชาชน  เทศบาลต าบล
บ้านแป้น จึงได้จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566–2570) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 6/2565 ขึ้น  เพ่ือให้มีความ
เหมาะสมสอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของประชาชน และเพ่ือให้สามารถแก้ปัญหาความจ าเป็น
เร่งด่วนทันต่อสถานการณ์ในปัจจุบัน  อีกทั้งใช้เป็นกรอบในการพิจารณาจัดสรรงบประมาณต่อไป ซึ่งการเพ่ิมเติม
แผนพัฒนาท้องถิ่นในครั้งนี้ จะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนและองค์กรเป็นส าคัญ   
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บันทึกหลกัการและเหตุผล 
แผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลต าบลบ้านแป้น  

 (พ.ศ.2566 - 2570) เพิ่มเติม  ครั้งที่ 6/2565   
---------------------------------- 

ตามที่   เทศบาลต าบลบ้านแป้น  ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลต าบลบ้านแป้น      
(พ.ศ. 2566–2570) เมื่อวันที่  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 าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติม
พร้อมเหตุผลและความจ าเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
 (2) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติม
ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลพิจารณา
ตามมาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 
  เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าว      
ให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่
วันที่ผู้บริหารท้องถิน่ประกาศใช้” 

แต่เนื่องจากปัจจุบันได้มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)    
ผู้ว่าราชการจังหวัดล าพูนจึงอาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ 5 วรรคสอง ประกอบกับหนังสือกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 1140  ลงวันที่  10  เมษายน 2563  ยกเว้นการจัดท า
ประชาคมท้องถิ่นกรณีการเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นตามข้อ 22 (2) แห่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2 และ 3) 
พ.ศ. 2561  ดังนั้น เพ่ือประโยชน์และเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน  ทางเทศบาลต าบล     
บ้านแป้น จึงได้จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566–2570) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 6/2565 ขึ้น  เพ่ือให้มีความ
เหมาะสม สอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของประชาชน และเพ่ือให้สามารถแก้ปัญหาความจ าเป็น
เร่งด่วนทันต่อสถานการณ์ในปัจจุบัน  อีกทั้งใช้เป็นกรอบในการพิจารณาจัดสรรงบประมาณต่อไป   ซึ่งการ
เพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น ในครั้งนี้จะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนและองค์กรเป็นส าคัญ   
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บทน า 

1. ลักษณะของแผนพัฒนาพัฒนาท้องถิ่น  
 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 าบลบา้นแป้น 

(พ.ศ. 2566 – 2570) 
เพิ่มเติม  ครั้งที่ 6/2565  
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2566 - 2570) 

ส าหรับ โครงการที่เกินศกัยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 
เทศบาลต าบลบ้านแป้น  อ.เมืองล าพูน  จ.ล าพูน 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  5  ยุทธศาสตร์เมืองแห่งคุณภาพชีวิต (City of Quality Living)    
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตร์ที่ 3 เมืองแห่งคุณภาพชีวิต  สุขภาวะ และสิ่งแวดล้อมที่ดี 
    1. ยุทธศาสตร์  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งแวดล้อม 
          1.1  แผนงานเคหะและชุมชน 

 
ที ่

 
โครงการ/กจิกรรม 

 
วัตถุประสงค์ 

 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด   

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการปรับปรุงผิวจราจร
แบบเสริมผิวแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต (overlay) 
ถนนหน้าโรงเรียนอนุบาล
เทศบาลต าบลบ้านแป้น  
ต.หนองหนาม อ.เมือง จ.
ล าพูน 
 

-เพื่อลดอุบัติเหตุที่เกิด
จากการใช้รถใช้ถนน 
-เพื่อบรรเทาความ
เดือดร้อนของ
ประชาชนและผู้ใช้
ถนนสัญจร 

ปรับปรุงผิวจราจรแบบ
เสรมิผิวแอสฟลัท์ติกคอน 
กรีต(overlay) ถนนหน้า
โรงเรียนอนุบาล กว้าง 6 
เมตร หน้า 0.05 เมตร 
ยาวรวมไม่น้อยกว่า 470 
เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่
น้อยกว่า 2,820 ตาราง
เมตร รายละเอียดตามแบบ
แปลนของเทศบาลต าบล    
บ้านแป้น 
 

- 1,270,000 - - - เสรมิเสริมผิว
จราจรพื้นที่รวม

ไม่น้อยกว่า 
2,820 

ตารางเมตร 
1 สายทาง 

-ปัญหาความ
เดือดร้อนของ
ประชาชน ใน
พื้นที่ได้รบัการ
แก้ไข 
- อุบัติเหตุที่
เกิดจากการใช้
เส้นทางลดลง 
 

กองช่าง 

 

แบบ ผ. 02/1 



 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566–2570) เพิ่มเติม  ครั้งที่ 6/2565                              หน้า 5           
 

 
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 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 
เชื่อมต่อระบบเรียบร้อย และ
วางท่อ PVC ขนาด ø 3 นิ้ว 
ช้ัน 13. 5 ความยาว 2,522 
เมตร ตามแบบมาตรฐานกรม
ทรัพยากรน้ าบาดาล 
 

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

1 แห่ง 

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

ทต.บ้านแป้น/ 
หน่วยงานอื่น 

รวม  2  โครงการ - ๒,๗๗0,000 - - -    

 
 
 
 
 
 

 

แบบ ผ. 02/1 
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