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คํานํา
ตามที่เทศบาลตําบลบานแปน ไดประกาศใชแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปเทศบาลตําบลบานแปน
(พ.ศ. 2561–2565) ไปแลวเมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2563 สําหรับเปนกรอบในการดําเนินงานดานงบประมาณ
ของเทศบาลตําบลบานแปน
เนื่องจากการจัดทําโครงการ/กิจกรรม ดังปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕61 - 2565)
ของเทศบาลตําบลยังไมครอบคลุมและมีความจําเปนเรงดวนในการใหบริการสาธารณะแกประชาชนในพื้นที่
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ดังนั้น เพื่อประโยชนและเปนการบรรเทาความเดือนรอนใหแกประชาชน เทศบาล
ตําบลบานแปน จึงไดจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2564 ขึ้น เพื่อใหมี
ความเหมาะสม สอดคลองกับปญหาและความตองการของประชาชน และเพื่อใหสามารถแกปญหาความจําเปน
เรงดวนทันตอสถานการณในปจจุบัน อีกทั้งใชเปนกรอบในการพิจารณาจัดสรรงบประมาณตอไป ซึ่งการ
เพิ่มเติมแผนพัฒนาพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ในครั้งนี้จะกอใหเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชน
และองคกรเปนสําคัญ
เทศบาลตําบลบานแปน
ตุลาคม 2564
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2.1 แผนพัฒนาทองถิ่นเพิ่มเติม
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บันทึกหลักการและเหตุผล
แผนพัฒนาทองถิ่นเทศบาลตําบลบานแปน (พ.ศ.2561 – 2565)
เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2564
---------------------------------ตามที่ เทศบาลตําบลบานแปน ไดประกาศใชแผนพัฒนาทองถิ่นเทศบาลตําบลบานแปน (พ.ศ.
2561 – 2565) ไปแลว เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2562 นั้น
เนื่องจากการจัดทําโครงการ/กิจกรรม ดังปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕61 - 2565)
ของเทศบาลตําบลยังไมครอบคลุมและมีความจําเปนเรงดวนในการใหบริการสาธารณะแกประชาชนในพื้นที่
เป น ไปอย างมี ป ระสิ ท ธิภ าพ ประสิ ทธิ ผ ล จึงมี ความจําเป น ตองเพิ่ม เติ มแก ไขเปลี่ย นแปลงแผนโครงการ/
กิจกรรม ใหสอดคลองกับขอเท็จจริงและสถานการณปจจุบันเพื่อดําเนินการใหเกิดประโยชนสูงสุดตอประชาชน
โดยส วนรวมและเพื่ อตอบสนอง แก ไขป ญ หาความเดื อดร อนให กั บ ประชาชนในพื้น ที่รับ ผิดชอบ ซึ่งตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 และ
แกไขเพิ่มเติม “ขอ 22 เพื่อประโยชนของประชาชน การเพิ่มเติมแผนพัฒนาทองถิ่น ใหองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นอาจดําเนินการตามขั้นตอน ดังนี้
(1) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นจัดทํารางแผนพัฒนาทองถิ่นที่เพิ่มเติม
พรอมเหตุผลและความจําเปนเสนอคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น
(2) คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นและประชาคมทองถิ่นพิจารณารางแผนพัฒนาทองถิ่นที่เพิ่มเติม
สํา หรับ องค การบริห ารส ว นตํ าบลให ส งรา งแผนพัฒ นาทองถิ่น ที่ เพิ่มเติมใหส ภาองคการบริห ารสว นตําบล
พิจารณาตามมาตรา 46 แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537
เมื่อแผนพัฒนาทองถิ่นที่เพิ่มเติมไดรับความเห็นชอบแลว ใหสงแผนพัฒนาทองถิ่นดังกลาวให
ผูบริหารทองถิ่นประกาศใช พรอมทั้งปดประกาศใหประชาชนทราบโดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวันนับแต
วันที่ผูบริหารทองถิ่นประกาศใช”
แตเนื่องจากปจจุบันไดมีการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ผูวาราชการจังหวัดลําพูนจึงอาศัยอํานาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น
ขององค กรปกครองส ว นท อ งถิ่ น พ.ศ.2548 และที่ แ ก ไขเพิ่ ม เติ ม ขอ 5 วรรคสอง ประกอบกั บ หนั งสื อ
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 1140 ลงวันที่ 10 เมษายน 2563 ยกเวน
การจั ด ทํ า ประชาคมท อ งถิ่ น กรณี ก ารเพิ่ ม เติ ม แผนพั ฒ นาท อ งถิ่ น ตามข อ 22 (2) แห ง ตามระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2548 และแกไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ดังนั้น เพื่อประโยชนและเปนการบรรเทาความเดือดรอนใหแกประชาชน
ทางเทศบาลตําบลบานแปน จึงไดจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2564 ขึ้น
เพื่อใหมีความเหมาะสม สอดคลองกับปญหาและความตองการของประชาชน และเพื่อใหสามารถแกปญหา
ความจําเปนเรงดวนทันตอสถานการณในปจจุบัน อีกทั้งใชเปนกรอบในการพิจารณาจัดสรรงบประมาณตอไป
ซึ่งการเพิ่ มเติม แผนพัฒ นาพั ฒ นาท องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ครั้งที่ 3/2564 ในครั้งนี้จะกอใหเกิด
ประโยชนสูงสุดแกประชาชนและองคกรเปนสําคัญ

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2564

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

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2564

บัญชีสรุป / รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่นเทศบาลตําบลบานแปน
(พ.ศ. 2561 – 2565)
เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2564

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2564
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แบบ ผ.07

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2564
เทศบาลตําบลบานแปน อําเภอเมืองลําพูน จังหวัดลําพูน
ยุทธศาสตร

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

ป 2561
ป 2562
ป 2563
ป 2564
ป 2565
รวม 5 ป
จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ
โครงการ
(บาท)
โครงการ
(บาท)
โครงการ
(บาท)
โครงการ
(บาท)
โครงการ
(บาท)
โครงการ
(บาท)
-

-

-

-

-

-

-

-

3
3

1,680,000
1,680,000

3
3

1,680,000
1,680,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2564

หนา 4

แบบ ผ.07
ยุทธศาสตร

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

ป 2561
ป 2562
ป 2563
ป 2564
จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ
โครงการ
(บาท)
โครงการ (บาท) โครงการ
(บาท)
โครงการ
(บาท)

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

-

-

-

-

-

-

-

-

1
1

75,000
75,000

1
1

75,000
75,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4

1,755,000

4

1,755,000

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2564

หนา 5

แบบ ผ.01

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2564
สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ
เทศบาลตําบลบานแปน อําเภอเมืองลําพูน จังหวัดลําพูน
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 ยุทธศาสตรเมืองแหงคุณภาพชีวิต
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 2
1. ยุทธศาสตร ดานโครงสรางพื้นฐานและสิ่งแวดลอม
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่
1

โครงการ/กิจกรรม
โครงการวางทอระบายน้ํา
คสล.บริเวณลําเหมือง
ไหลทางสายแยกจากถนน
ประชารัฐพัฒโน-บานขวาง
หมูที่ 2 ต.หนองหนาม

วัตถุประสงค
-เพื่อปองกันการเกิด
น้ําทวมขังในชวง
ฤดูฝน
-เพื่อใหการระบายน้ํา
มีประสิทธิภาพ
เพิ่มขึ้น

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
วางทอระบายน้ํา คสล.
บริเวณลําเหมืองไหลทาง
สายแยกจากถนน
ประชารัฐพัฒโน –
บานขวาง ขนาดทอ
ø 0.60 ม. พรอมบอพัก
จํานวน 20 บอ ความ
ยาวรวม 294.00 ม.
พรอมลงดินลูกรังหลังทอ
ตามแบบแปลนของ
เทศบาลตําบลบานแปน

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2564

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
-

งบประมาณ
2563
(บาท)
-

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
930,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะ
ไดรับ
รางระบาย -การระบายน้ํามี
น้ําความยาว ประสิทธิภาพ
ไมนอยกวา ปญหาน้ําทวมขัง
294 ม. ลดลง

หนา 6

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองชาง

ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค

2

โครงการกอสรางรั้วตะแกรง
เหล็ก ฐานคอนกรีตเสริมเหล็ก
บริเวณแนวเขตเทศบาลตําบล
บานแปน ดานทิศเหนือ
หมูที่ 2 ต.หนองหนาม

-เพื่อรักษาความ
ปลอดภัยแก
ประชาชนผูมาใช
บริการสนามกีฬา
-เพื่อปองกันอันตราย
ที่จะเกิดกับเด็กและ
ประชาชน

๓

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

กอสรางรั้วตะแกรง
เหล็ก ฐานคอนกรีต
เสริมเหล็ก บริเวณแนว
เขตเทศบาลตําบลบาน
แปน ดานทิศเหนือ
ขนาดความยาว 125 ม.
สูง 2.00 ม. ตามแบบ
แปลนของเทศทบาล
โครงการกอสรางรางระบายน้ํา -เพื่อปองกันการเกิด กอสรางรางระบายน้ํา
คสล. พรอมวางทอระบายน้ํา
น้ําทวมขังในชวง
คสล. พรอมวางทอ
คสล. ซอยศิริพร บานเสง
ฤดูฝน
ระบายน้ํา คสล. ซอย
หมูที่ ๗ ต.บานแปน
-เพื่อใหการระบายน้ํา ศิริพร ดังนี้
มีประสิทธิภาพ
1.กอสรางรางระบายน้ํา
เพิ่มขึ้น
คสล.ขนาดกวาง 0.30 ม.
ลึกเฉลีย่ 0.30-0.50 ม.
ยาวรวม 170 ม.
2.วางทอระบายน้ํา คสล
ขนาด ø 0.30 ม. มอก.
ชั้น 3 จํานวน 10 ทอน
รายละเอียดตามแบบ
แปลนของเทศบาล
รวม ๓ โครงการ

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2564

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
-

งบประมาณ
2563
(บาท)
-

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
250,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะ
ไดรับ
รั้วตะแกรง ประชาชนไดรับ
เหล็ก
ความปลอดภัย
ความยาว จากการมาใช
ไมนอยกวา บริการสนามกีฬา
125 เมตร

500,000

-

-

-

-

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองชาง

กองชาง

1,680,000

หนา 7

แบบ ผ.01

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2564
สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ
เทศบาลตําบลบานแปน อําเภอเมืองลําพูน จังหวัดลําพูน
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 ยุทธศาสตรเมืองแหงคุณภาพชีวิต
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 2
4. ยุทธศาสตร ดานการพัฒนาองคกร
4.1 แผนงานการบริหารงานทั่วไป
ที่

โครงการ/กิจกรรม

1.

โครงการพัฒนาศักยภาพ
ในการบริหารจัดการ
บานเมืองที่ดี

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

-เพื่อใหประชาชน
-การใหบริการ
ไดรับการบริการ
ประชาชนมีประสิทธิ
สาธารณะที่ดีและ
ภาพและเปนตาม
หลักการบริหาร
ยั่งยืน
-เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ บานเมืองที่ดี
ในการทํางานตาม
-จัดการอบรมเพื่อเพิ่ม
หลักการบริหาร
ประสิทธิภาพใหแก
บานเมืองที่ดี
บุคลากรในองคกรและ
-เพื่อเตรียมความ
ผูนําชุมชน
พรอมในการประเมิน
การบริหารจัดการ
บานเมืองที่ดี
รวม 1 โครงการ

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2564

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
-

งบประมาณ
2563
(บาท)
-

-

-

-

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
75,000

-

75,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะ
ไดรับ
1 โครงการ ประชาชนไดรับ
การบริการดี
ถูกตองและ
ครอบคลุม

หนา 8

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กอง
ยุทธศาสตรฯ

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2564

หนา 9

