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คำนำ 
 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น      
พ.ศ.2548 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561  “การแก้ไข” หมายความว่า       
การแก้ไขข้อผิดพลาดในแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือแผนการดำเนินงานให้ถูกต้อง โดยไม่ทำให้วัตถุประสงค์และ
สาระสำคัญเดิมเปลี่ยนแปลงไป ข้อ ๒๑ การแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น  

 “เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นได้เห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่นที่แก้ไขแล้ว ให้ปิดประกาศให้ประชาชน
ทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเห็นชอบ พร้อมทั้งแจ้งสภาท้องถิ่น อำเภอ 
และจังหวัดทราบด้วย” 

 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 6086 ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2565 ข้อ 
6.2  ได้ระบุไว้ว่า การแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น 

ทั้งนีอ้งค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  มีอำนาจและหน้าที่ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ของตนเอง เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม การโอน
งบประมาณตั้งเป็นรายการใหม่ และการจ่ายขาดเงินสะสม ตลอดจนนำไปใช้ในการประสานแผนการพัฒนา
ท้องถิ่นร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

ดังนั้น เพ่ือให้การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหัวช้าง เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย ถูกต้องตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหัวช้างจึงได้ดำเนินการ
จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไขครั้งที่ 4/๒๕๖5  
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แกไ้ขครั้งท่ี 3/2565 

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหัวช้าง 

 

ยุทธศาสตร์ ปี ๒๕๖6 ปี ๒๕๖7 ปี ๒๕๖8 ปี ๒๕๖9 ปี ๒๕70 รวม  5  ปี 

  จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ 

  โครงการ  (บาท)  โครงการ  (บาท)  โครงการ  (บาท)  โครงการ  (บาท)  โครงการ  (บาท)  โครงการ  (บาท)  

1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและความมัน่คงของมนุษย ์                        

1.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป - - - - - - - - - - - - 

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

1.3 แผนงานสาธารณสุข - - - - - - - - - - - - 
1.4 แผนงานสังคมสงเคราะห ์             
1.4 แผนงานสรา้งความเข้มแข็งของชุมชน - - - - - - - - - - - - 

รวม - - - - - - - - - - - - 

2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน              
2.1 แผนงานเคหะและชุมชน -       - - - - - - -  - - - - 
2.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 8 1,230,000 2 290,000 4 600,000 2 350,000 2 360,000 18 2,830,000 

รวม 8 1,230,000 2 290,000 4 600,000 2 350,000 2 360,000 18 2,830,000 
3) ยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจ การเกษตร 
    และการท่องเท่ียว 

 
                      

3.1 แผนงานสรา้งความเข้มแข็งของชุมชน - - - - - - - - - - - - 

3.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ - - - - - - - - - - -         - 

3.3 แผนงานเกษตร             
รวม - - - - - - - - - - - - 

  
   

 
        

แบบ ผ .01 
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา     

 

  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) แก้ไขครั้งท่ี 3/2565 
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหัวช้าง      

ยุทธศาสตร์ ปี ๒๕๖6 ปี ๒๕๖7 ปี ๒๕๖8 ปี ๒๕๖9 ปี ๒๕70 รวม  5  ปี 

  จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ 

  โครงการ  (บาท)  โครงการ  (บาท)  โครงการ  (บาท)  โครงการ  (บาท)  โครงการ  (บาท)  โครงการ  (บาท)  
4) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา การกีฬา              

    ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมปิัญญาท้องถิ่น             

4.1 แผนงานการศึกษา - - - - - - - - - - - - 

4.2 แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 1 50,000 1 50,000 1 50,000 1 50,000 1 50,000 5 250,000 
รวม 1 50,000 1 50,000 1 50,000 1 50,000 1 50,000 5 250,000 

5) ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาต ิ                         
    และสิ่งแวดล้อม                         
5.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน - - - - - - - - - - - - 

5.2 แผนงานเคหะและชุมชน - - - - - - - - - - - - 

5.3 แผนงานการเกษตร - - - - - - - - - - - - 
รวม - - - - - - - - - - - - 

6)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นนวัตกรรม วิทยาศาสตร์              
     และเทคโนโลย ี             

         
รวม - - - - - - - - - - - - 

รวมทั้งสิ้น 9 128,000 3 340,000 5 650,000 3 400,000 3 410,000 23 3,080,000 

 

แบบ ผ .01 



                    -3- แบบ ผ.02

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ย. 2 เมืองแห่งวัตกรรมการเกษตร อุตสาหกรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์
   2. ยุทธศาสตร์ ท่ี 2  การพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการติดต้ังโซล่า

เซลล์ป้ัมบ่อบาดาล หมู่ 4
  บ้านหัวขัว

เพ่ือให้ประชาชนมีน้้าท่ี
สะอาดในการอุปโภค-
บริโภคอย่างเพียงพอ

ติดต้ังโซล่าเซลล์ ป๊ัม
บ่อบาดาล  จ้านวน  
1  จุด

150,000    ปริมาณท่ี
ด้าเนินการ
แล้วเสร็จและ
ได้มาตรฐาน

ประชาชนมีน้้าใช้
เพ่ือการอุปโภค-
บริโภค อย่าง
เพียงพอ

กองช่าง

2 โครงการติดต้ังไฟก่ิง    
สาธารณะแบบโซล่าเซลล์
 หมู่ 4  บ้านหัวขัว

เพ่ือให้เกิดความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน

ติดต้ังไฟก่ิงสาธารณะ
แบบโซล่าเซลล์  หมู่ 
4  จุดละ 7,000  
รวม  30  จุด

210,000    ปริมาณท่ี
ด้าเนินการ
แล้วเสร็จและ
ได้มาตรฐาน

เกิดความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน
ของประชาชน

กองช่าง

3 โครงการติดต้ังโซล่า
เซลล์ป้ัมบ่อบาดาล หมู่ 5
  บ้านโป่งแดง

เพ่ือให้ประชาชนมีน้้าท่ี
สะอาดในการอุปโภค-
บริโภคอย่างเพียงพอ

ติดต้ังโซล่าเซลล์ ป๊ัม
บ่อบาดาล  จ้านวน  
1  จุด

150,000    ปริมาณท่ี
ด้าเนินการ
แล้วเสร็จและ
ได้มาตรฐาน

ประชาชนมีน้้าใช้
เพ่ือการอุปโภค-
บริโภค อย่าง
เพียงพอ

กองช่าง

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด   ย.2  เมืองแห่งอุตสาหกรรม หัตถ อุตสาหกรรมและเศรษฐกินสร้างสรรค์

             (1) เดิม แผนงาน  เคหะและชุมชน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570) แก้ไขคร้ังท่ี 1/2566

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งหัวช้าง 



แบบ ผ.02

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
4 โครงการติดต้ังไฟก่ิง    

สาธารณะแบบโซล่าเซลล์
 หมู่ 5  บ้านโป่งแดง

เพ่ือให้เกิดความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน

ติดต้ังไฟก่ิงสาธารณะ
แบบโซล่าเซลล์  หมู่ 
5  จุดละ 7,000  
รวม  30  จุด

210,000 ปริมาณท่ี
ด้าเนินการ
แล้วเสร็จและ
ได้มาตรฐาน

เกิดความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน
ของประชาชน

กองช่าง

5 โครงการติดต้ังโซล่า
เซลล์ป้ัมบ่อบาดาล หมู่ 6
  บ้านแม่ปันเดง

เพ่ือให้ประชาชนมีน้้าท่ี
สะอาดในการอุปโภค-
บริโภคอย่างเพียงพอ

ติดต้ังโซล่าเซลล์ ป๊ัม
บ่อบาดาล  จ้านวน  
1  จุด

150,000    ปริมาณท่ี
ด้าเนินการ
แล้วเสร็จและ
ได้มาตรฐาน

ประชาชนมีน้้าใช้
เพ่ือการอุปโภค-
บริโภค อย่าง
เพียงพอ

กองช่าง

6 โครงการติดต้ังไฟก่ิง    
สาธารณะแบบโซล่าเซลล์
 หมู่ 6  บ้านแม่ปันเดง

เพ่ือให้เกิดความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน

ติดต้ังไฟก่ิงสาธารณะ
แบบโซล่าเซลล์  หมู่ 
5  จุดละ 7,000  
รวม  35  จุด

245,000    ปริมาณท่ี
ด้าเนินการ
แล้วเสร็จและ
ได้มาตรฐาน

เกิดความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน
ของประชาชน

กองช่าง

7 โครงการติดต้ังโซล่า
เซลล์ป้ัมบ่อบาดาล หมู่ 7
  บ้านสัญชัย

เพ่ือให้ประชาชนมีน้้าท่ี
สะอาดในการอุปโภค-
บริโภคอย่างเพียงพอ

ติดต้ังโซล่าเซลล์ ป๊ัม
บ่อบาดาล  จ้านวน  
1  จุด

150,000    ปริมาณท่ี
ด้าเนินการ
แล้วเสร็จและ
ได้มาตรฐาน

ประชาชนมีน้้าใช้
เพ่ือการอุปโภค-
บริโภค อย่าง
เพียงพอ

กองช่าง

 -4-

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ



แบบ ผ.02

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
8 โครงการติดต้ังไฟก่ิง    

สาธารณะแบบโซล่าเซลล์
 หมู่ 7  บ้านสัญชัย

เพ่ือให้เกิดความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน

ติดต้ังไฟก่ิงสาธารณะ
แบบโซล่าเซลล์  หมู่ 
7  จุดละ 7,000  
รวม  20  จุด

140,000 ปริมาณท่ี
ด้าเนินการ
แล้วเสร็จและ
ได้มาตรฐาน

เกิดความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน
ของประชาชน

กองช่าง

9 โครงการติดต้ังโซล่า
เซลล์ป้ัมบ่อบาดาล หมู่ 9
  บ้านดง

เพ่ือให้ประชาชนมีน้้าท่ี
สะอาดในการอุปโภค-
บริโภคอย่างเพียงพอ

ติดต้ังโซล่าเซลล์ ป๊ัม
บ่อบาดาล  จ้านวน  
1  จุด

150,000    ปริมาณท่ี
ด้าเนินการ
แล้วเสร็จและ
ได้มาตรฐาน

ประชาชนมีน้้าใช้
เพ่ือการอุปโภค-
บริโภค อย่าง
เพียงพอ

กองช่าง

10 โครงการติดต้ังไฟก่ิง    
สาธารณะแบบโซล่าเซลล์
 หมู่ 9  บ้านดง

เพ่ือให้เกิดความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน

ติดต้ังไฟก่ิงสาธารณะ
แบบโซล่าเซลล์  หมู่ 
9  จุดละ 7,000  
รวม  15  จุด

105,000    ปริมาณท่ี
ด้าเนินการ
แล้วเสร็จและ
ได้มาตรฐาน

เกิดความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน
ของประชาชน

กองช่าง

11 โครงการติดต้ังโซล่า
เซลล์ป้ัมบ่อบาดาล หมู่ 
10  บ้านหนองผ้า

เพ่ือให้ประชาชนมีน้้าท่ี
สะอาดในการอุปโภค-
บริโภคอย่างเพียงพอ

ติดต้ังโซล่าเซลล์ ป๊ัม
บ่อบาดาล  จ้านวน  
1  จุด

150,000 ปริมาณท่ี
ด้าเนินการ
แล้วเสร็จและ
ได้มาตรฐาน

ประชาชนมีน้้าใช้
เพ่ือการอุปโภค-
บริโภค อย่าง
เพียงพอ

กองช่าง

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ
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แบบ ผ.02

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
12 โครงการติดต้ังไฟก่ิง    

สาธารณะแบบโซล่าเซลล์
 หมู่ 10 บ้านหนองผ้า

เพ่ือให้เกิดความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน

ติดต้ังไฟก่ิงสาธารณะ
แบบโซล่าเซลล์  หมู่ 
10  จุดละ 7,000  
รวม  20  จุด

140,000 ปริมาณท่ี
ด้าเนินการ
แล้วเสร็จและ
ได้มาตรฐาน

เกิดความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน
ของประชาชน

กองช่าง

13 โครงการติดต้ังไฟก่ิง    
สาธารณะแบบโซล่าเซลล์
 หมู่ 11  บ้านสันดอนมูล

เพ่ือให้เกิดความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน

ติดต้ังไฟก่ิงสาธารณะ
แบบโซล่าเซลล์  หมู่ 
11  จุดละ 7,000  
รวม  20  จุด

140,000    ปริมาณท่ี
ด้าเนินการ
แล้วเสร็จและ
ได้มาตรฐาน

เกิดความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน
ของประชาชน

กองช่าง

14 โครงการติดต้ังโซล่า
เซลล์ป้ัมบ่อบาดาล หมู่ 
11  บ้านสันดอนมูล

เพ่ือให้ประชาชนมีน้้าท่ี
สะอาดในการอุปโภค-
บริโภคอย่างเพียงพอ

ติดต้ังโซล่าเซลล์ ป๊ัม
บ่อบาดาล  จ้านวน  
1  จุด

150,000    ปริมาณท่ี
ด้าเนินการ
แล้วเสร็จและ
ได้มาตรฐาน

ประชาชนมีน้้าใช้
เพ่ือการอุปโภค-
บริโภค อย่าง
เพียงพอ

กองช่าง

15 โครงการติดต้ังไฟก่ิง    
สาธารณะแบบโซล่าเซลล์
 หมู่ 12  บ้านดอยวงค์

เพ่ือให้เกิดความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน

ติดต้ังไฟก่ิงสาธารณะ
แบบโซล่าเซลล์  หมู่ 
12  จุดละ 7,000  
รวม  20  จุด

140,000    ปริมาณท่ี
ด้าเนินการ
แล้วเสร็จและ
ได้มาตรฐาน

เกิดความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน
ของประชาชน

กองช่าง

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ
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แบบ ผ.02

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
16 โครงการติดต้ังโซล่า

เซลล์ป้ัมบ่อบาดาล หมู่ 
12  บ้านดอยวงค์

เพ่ือให้ประชาชนมีน้้าท่ี
สะอาดในการอุปโภค-
บริโภคอย่างเพียงพอ

ติดต้ังโซล่าเซลล์ ป๊ัม
บ่อบาดาล  จ้านวน  
1  จุด

150,000 ปริมาณท่ี
ด้าเนินการ
แล้วเสร็จและ
ได้มาตรฐาน

ประชาชนมีน้้าใช้
เพ่ือการอุปโภค-
บริโภค อย่าง
เพียงพอ

กองช่าง

17 โครงการติดต้ังตู้ควบคุม
ไฟฟ้า 3 เฟส (ตู้ MBD) 
พร้อมสายเมน สนาม
กีฬาบ้านดอยวงค์  หมู่ 
12

เพ่ือให้การควบคุมระบบ
ไฟฟ้าท่ีใช้ด้าเนินงานใน
สนามกีฬา ดอยวงค์ หมู่
ท่ี 12 มีประสิทธิภาพ
มากข้ึน

ติดต้ังระบบ (ตู้ MBD)
  พร้อมสายเมน 1 จุด

100,000 ปริมาณท่ี
ด้าเนินการ
แล้วเสร็จและ
ได้มาตรฐาน

ระบบไฟฟ้า
สนามกีฬาดอย
วงค์ มีประสทิธ
ภาพมากข้ึน

กองช่าง

18 โครงการติดต้ังสปอร์ต
ไลท์  สนามกีฬาบ้านดอย
วงค์ หมู่ 12

เพ่ือให้มีไฟส่องสว่าง
ภายในสนามกีฬาเพ่ือใช้
ในการท้ากิจกรรมและ
เล่นกีฬา

ติดต้ังระบบไฟสปอร์ต
ไลท์ ภายในสนาม
กีฬาดอยวงค์ ตาม
แบบประมาณการ  
กองช่าง

200,000 ปริมาณท่ี
ด้าเนินการ
แล้วเสร็จและ
ได้มาตรฐาน

สนามกีฬามีไฟ
ส่องสว่างท้าให้
มีความสะดวก
ในการจัด
กิจกรรมและ
เล่นกีฬามากข้ึน

กองช่าง

หมายเหตุ : ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) ทบทวนคร้ังท่ี 1 พ.ศ. 2565  เพ่ิมเติมคร้ังท่ี 3/2565  

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ
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แบบ ผ.02

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ย. 2 เมืองแห่งวัตกรรมการเกษตร อุตสาหกรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์
   2. ยุทธศาสตร์ ท่ี 2  การพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการติดต้ังโซล่า

เซลล์ป้ัมบ่อบาดาล หมู่ 4
  บ้านหัวขัว

เพ่ือให้ประชาชนมีน้้าท่ี
สะอาดในการอุปโภค-
บริโภคอย่างเพียงพอ

ติดต้ังโซล่าเซลล์ ป๊ัม
บ่อบาดาล  จ้านวน  
1  จุด

150,000    ปริมาณท่ี
ด้าเนินการ
แล้วเสร็จและ
ได้มาตรฐาน

ประชาชนมีน้้าใช้
เพ่ือการอุปโภค-
บริโภค อย่าง
เพียงพอ

กองช่าง

2 โครงการติดต้ังไฟก่ิง    
สาธารณะแบบโซล่าเซลล์
 หมู่ 4  บ้านหัวขัว

เพ่ือให้เกิดความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน

ติดต้ังไฟก่ิงสาธารณะ
แบบโซล่าเซลล์  หมู่ 
4  จุดละ 7,000  
รวม  30  จุด

210,000    ปริมาณท่ี
ด้าเนินการ
แล้วเสร็จและ
ได้มาตรฐาน

เกิดความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน
ของประชาชน

กองช่าง

3 โครงการติดต้ังโซล่า
เซลล์ป้ัมบ่อบาดาล หมู่ 5
  บ้านโป่งแดง

เพ่ือให้ประชาชนมีน้้าท่ี
สะอาดในการอุปโภค-
บริโภคอย่างเพียงพอ

ติดต้ังโซล่าเซลล์ ป๊ัม
บ่อบาดาล  จ้านวน  
1  จุด

150,000    ปริมาณท่ี
ด้าเนินการ
แล้วเสร็จและ
ได้มาตรฐาน

ประชาชนมีน้้าใช้
เพ่ือการอุปโภค-
บริโภค อย่าง
เพียงพอ

กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570) แก้ไขคร้ังท่ี 1/2566

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งหัวช้าง 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด   ย.2  เมืองแห่งอุตสาหกรรม หัตถ อุตสาหกรรมและเศรษฐกินสร้างสรรค์

             (1) แก้ไข  แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ
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แบบ ผ.02

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
4 โครงการติดต้ังไฟก่ิง    

สาธารณะแบบโซล่าเซลล์
 หมู่ 5  บ้านโป่งแดง

เพ่ือให้เกิดความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน

ติดต้ังไฟก่ิงสาธารณะ
แบบโซล่าเซลล์  หมู่ 
5  จุดละ 7,000  
รวม  30  จุด

210,000 ปริมาณท่ี
ด้าเนินการ
แล้วเสร็จและ
ได้มาตรฐาน

เกิดความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน
ของประชาชน

กองช่าง

5 โครงการติดต้ังโซล่า
เซลล์ป้ัมบ่อบาดาล หมู่ 6
  บ้านแม่ปันเดง

เพ่ือให้ประชาชนมีน้้าท่ี
สะอาดในการอุปโภค-
บริโภคอย่างเพียงพอ

ติดต้ังโซล่าเซลล์ ป๊ัม
บ่อบาดาล  จ้านวน  
1  จุด

150,000    ปริมาณท่ี
ด้าเนินการ
แล้วเสร็จและ
ได้มาตรฐาน

ประชาชนมีน้้าใช้
เพ่ือการอุปโภค-
บริโภค อย่าง
เพียงพอ

กองช่าง

6 โครงการติดต้ังไฟก่ิง    
สาธารณะแบบโซล่าเซลล์
 หมู่ 6  บ้านแม่ปันเดง

เพ่ือให้เกิดความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน

ติดต้ังไฟก่ิงสาธารณะ
แบบโซล่าเซลล์  หมู่ 
5  จุดละ 7,000  
รวม  35  จุด

245,000    ปริมาณท่ี
ด้าเนินการ
แล้วเสร็จและ
ได้มาตรฐาน

เกิดความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน
ของประชาชน

กองช่าง

7 โครงการติดต้ังโซล่า
เซลล์ป้ัมบ่อบาดาล หมู่ 7
  บ้านสัญชัย

เพ่ือให้ประชาชนมีน้้าท่ี
สะอาดในการอุปโภค-
บริโภคอย่างเพียงพอ

ติดต้ังโซล่าเซลล์ ป๊ัม
บ่อบาดาล  จ้านวน  
1  จุด

150,000    ปริมาณท่ี
ด้าเนินการ
แล้วเสร็จและ
ได้มาตรฐาน

ประชาชนมีน้้าใช้
เพ่ือการอุปโภค-
บริโภค อย่าง
เพียงพอ

กองช่าง

 -9-

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ



แบบ ผ.02

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
8 โครงการติดต้ังไฟก่ิง    

สาธารณะแบบโซล่าเซลล์
 หมู่ 7  บ้านสัญชัย

เพ่ือให้เกิดความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน

ติดต้ังไฟก่ิงสาธารณะ
แบบโซล่าเซลล์  หมู่ 
7  จุดละ 7,000  
รวม  20  จุด

140,000 ปริมาณท่ี
ด้าเนินการ
แล้วเสร็จและ
ได้มาตรฐาน

เกิดความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน
ของประชาชน

กองช่าง

9 โครงการติดต้ังโซล่า
เซลล์ป้ัมบ่อบาดาล หมู่ 9
  บ้านดง

เพ่ือให้ประชาชนมีน้้าท่ี
สะอาดในการอุปโภค-
บริโภคอย่างเพียงพอ

ติดต้ังโซล่าเซลล์ ป๊ัม
บ่อบาดาล  จ้านวน  
1  จุด

150,000    ปริมาณท่ี
ด้าเนินการ
แล้วเสร็จและ
ได้มาตรฐาน

ประชาชนมีน้้าใช้
เพ่ือการอุปโภค-
บริโภค อย่าง
เพียงพอ

กองช่าง

10 โครงการติดต้ังไฟก่ิง    
สาธารณะแบบโซล่าเซลล์
 หมู่ 9  บ้านดง

เพ่ือให้เกิดความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน

ติดต้ังไฟก่ิงสาธารณะ
แบบโซล่าเซลล์  หมู่ 
9  จุดละ 7,000  
รวม  15  จุด

105,000    ปริมาณท่ี
ด้าเนินการ
แล้วเสร็จและ
ได้มาตรฐาน

เกิดความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน
ของประชาชน

กองช่าง

11 โครงการติดต้ังโซล่า
เซลล์ป้ัมบ่อบาดาล หมู่ 
10  บ้านหนองผ้า

เพ่ือให้ประชาชนมีน้้าท่ี
สะอาดในการอุปโภค-
บริโภคอย่างเพียงพอ

ติดต้ังโซล่าเซลล์ ป๊ัม
บ่อบาดาล  จ้านวน  
1  จุด

150,000 ปริมาณท่ี
ด้าเนินการ
แล้วเสร็จและ
ได้มาตรฐาน

ประชาชนมีน้้าใช้
เพ่ือการอุปโภค-
บริโภค อย่าง
เพียงพอ

กองช่าง
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ



แบบ ผ.02

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
12 โครงการติดต้ังไฟก่ิง    

สาธารณะแบบโซล่าเซลล์
 หมู่ 10 บ้านหนองผ้า

เพ่ือให้เกิดความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน

ติดต้ังไฟก่ิงสาธารณะ
แบบโซล่าเซลล์  หมู่ 
10  จุดละ 7,000  
รวม  20  จุด

140,000 ปริมาณท่ี
ด้าเนินการ
แล้วเสร็จและ
ได้มาตรฐาน

เกิดความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน
ของประชาชน

กองช่าง

13 โครงการติดต้ังไฟก่ิง    
สาธารณะแบบโซล่าเซลล์
 หมู่ 11  บ้านสันดอนมูล

เพ่ือให้เกิดความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน

ติดต้ังไฟก่ิงสาธารณะ
แบบโซล่าเซลล์  หมู่ 
11  จุดละ 7,000  
รวม  20  จุด

140,000    ปริมาณท่ี
ด้าเนินการ
แล้วเสร็จและ
ได้มาตรฐาน

เกิดความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน
ของประชาชน

กองช่าง

14 โครงการติดต้ังโซล่า
เซลล์ป้ัมบ่อบาดาล หมู่ 
11  บ้านสันดอนมูล

เพ่ือให้ประชาชนมีน้้าท่ี
สะอาดในการอุปโภค-
บริโภคอย่างเพียงพอ

ติดต้ังโซล่าเซลล์ ป๊ัม
บ่อบาดาล  จ้านวน  
1  จุด

150,000    ปริมาณท่ี
ด้าเนินการ
แล้วเสร็จและ
ได้มาตรฐาน

ประชาชนมีน้้าใช้
เพ่ือการอุปโภค-
บริโภค อย่าง
เพียงพอ

กองช่าง

15 โครงการติดต้ังไฟก่ิง    
สาธารณะแบบโซล่าเซลล์
 หมู่ 12  บ้านดอยวงค์

เพ่ือให้เกิดความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน

ติดต้ังไฟก่ิงสาธารณะ
แบบโซล่าเซลล์  หมู่ 
12  จุดละ 7,000  
รวม  20  จุด

140,000    ปริมาณท่ี
ด้าเนินการ
แล้วเสร็จและ
ได้มาตรฐาน

เกิดความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน
ของประชาชน

กองช่าง

 -11-

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ



แบบ ผ.02

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
16 โครงการติดต้ังโซล่า

เซลล์ป้ัมบ่อบาดาล หมู่ 
12  บ้านดอยวงค์

เพ่ือให้ประชาชนมีน้้าท่ี
สะอาดในการอุปโภค-
บริโภคอย่างเพียงพอ

ติดต้ังโซล่าเซลล์ ป๊ัม
บ่อบาดาล  จ้านวน  
1  จุด

150,000 ปริมาณท่ี
ด้าเนินการ
แล้วเสร็จและ
ได้มาตรฐาน

ประชาชนมีน้้าใช้
เพ่ือการอุปโภค-
บริโภค อย่าง
เพียงพอ

กองช่าง

17 โครงการติดต้ังตู้ควบคุม
ไฟฟ้า 3 เฟส (ตู้ MBD) 
พร้อมสายเมน สนาม
กีฬาบ้านดอยวงค์  หมู่ 
12

เพ่ือให้การควบคุมระบบ
ไฟฟ้าท่ีใช้ด้าเนินงานใน
สนามกีฬา ดอยวงค์ หมู่
ท่ี 12 มีประสิทธิภาพ
มากข้ึน

ติดต้ังระบบ (ตู้ MBD)
  พร้อมสายเมน 1 จุด

100,000 ปริมาณท่ี
ด้าเนินการ
แล้วเสร็จและ
ได้มาตรฐาน

ระบบไฟฟ้า
สนามกีฬาดอย
วงค์ มีประสทิธ
ภาพมากข้ึน

กองช่าง

18 โครงการติดต้ังสปอร์ต
ไลท์  สนามกีฬาบ้านดอย
วงค์ หมู่ 12

เพ่ือให้มีไฟส่องสว่าง
ภายในสนามกีฬาเพ่ือใช้
ในการท้ากิจกรรมและ
เล่นกีฬา

ติดต้ังระบบไฟสปอร์ต
ไลท์ ภายในสนาม
กีฬาดอยวงค์ ตาม
แบบประมาณการ  
กองช่าง

200,000 ปริมาณท่ี
ด้าเนินการ
แล้วเสร็จและ
ได้มาตรฐาน

สนามกีฬามีไฟ
ส่องสว่างท้าให้
มีความสะดวก
ในการจัด
กิจกรรมและ
เล่นกีฬามากข้ึน

กองช่าง

 -12-

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) แก้ไขครั้งท่ี 1/2566 

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหัวช้าง  
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4  เมอืงแห่งความมั่นคง มั่งคั่ง  ยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 3 เมืองแห่งคุณภาพชีวิต สุขภาวะและสิ่งแวดล้อม  

                                                                          ยุทธศาสตร์ที่ 4 เมืองแห่งภูมิปัญยาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต  
4. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการศึกษา การกีฬา ศาสนาศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิน่ 
2.1 แผนงาน การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 2566 

(บาท) 

2567 

(บาท) 

2568 

(บาท) 

2569 

(บาท) 

2570 

(บาท) 

 
19 

-ข้อความเดิม- 
โครงการจัดงานชาติพันธุ ์
กะเหรีย่งลำพูน ภายใต ้
โครงการฟื้นฟูวฒันธรรม 
ชนเผ่ากะเหรี่ยง 

 
เพื่ออนุรักษ์วิถีชีวิต 
ศิลปวัฒนธรรม  
ชาติพนัธุ์ชนเผ่า
กะเหรี่ยงลำพูน 

 
มีชนเผา่กะเหรี่ยง
เข้าร่วมงานไมน่้อย
กว่า 1,000  คน 

 
50,000 

 
50,000 

 
50,000 

 
50,000 

 
50,000 

 
จำนวนผู้เข้าร่วม
โครงการ ร้อยละ 80 
ของกลุ่มเป้าหมาย
ได้รับความพงึพอใจ
มาก 

 
สามารถสบืทอดวิถี
ชีวิตประเพณี
ดั้งเดิมของชนเผ่า
กะเหรี่ยงให้คงอยู่
สืบไป 

 
กอง

การศึกษา 

 
19 

-ข้อความใหม่- 
โครงการสืบสานตำนาน
วิถีชนเผ่าปาเกอะญอ  

 
เพื่ออนุรักษ์วิถีชีวิต 
ศิลปวัฒนธรรม  
ชาติพนัธุ์ชนเผ่า
กะเหรี่ยงลำพูน 

 
มีชนเผา่กะเหรี่ยง
เข้าร่วมงานไมน่้อย
กว่า 1,000  คน 

 
50,000 

 
50,000 

 
50,000 

 
50,000 

 
50,000 

 
จำนวนผู้เข้าร่วม
โครงการ ร้อยละ 80 
ของกลุ่มเป้าหมาย
ได้รับความพงึพอใจ
มาก 

 
สามารถสบืทอดวิถี
ชีวิตประเพณี
ดั้งเดิมของชนเผ่า
กะเหรี่ยงให้คงอยู่
สืบไป 

 
กอง

การศึกษา 

   

 แบบ ผ.๐2 

หมายเหตุ : ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ทบทวนครั้งที่ 1 พ.ศ. 2565   หน้า 114    ลำดับที่  8   
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