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แผนพฒันาทอ้งถิน่ 

(พ.ศ.2566-2570)   
ทบทวนครัง้ที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๕        

เปลีย่นแปลง (ครัง้ที ่๑ /256๖)

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลทุง่หวัชา้ง
อ าเภอทุง่หวัชา้ง   จงัหวดัล าพนู



บันทึกเหตุผลและความจำเป็น 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) 

เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 / 2566 
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหัวช้าง 

 
ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหัวช้าง ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566– 

2570) ทบทวนครั้งที่ 1 พ.ศ. 2565  เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาและกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ  เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2565  และได้นำไปเป็นแนวทางในการจัดทำงบประมาณรายจ่าย
ประจำปี นั้น 

 

เนื่องด้วยมีบางโครงการที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566– 2570) ยังไม่ครอบคลุม
ต่อการปฏิบัติงาน จึงมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ทบทวนครั้งที่ 1  
พ.ศ. 2565  ครั้งที่ 1/2566 เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน ต่อไป 

 

  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ.2548 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 และ(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่น โดยแผนพัฒนาสามารถแก้ไข เพิ่มเติม 
หรือเปลี่ยนแปลงได้ตามความจำเป็นและเหมาะสม โดยให้เป็นไปตามระเบียบ ข ้อ 22/1 เพ ื ่อประโยชน ์ของ
ประชาชน การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น สำหรับองค์การ
บริหารส่วนตำบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เปลี่ยนแปลงให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณาตามมาตรา 
46 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537   
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แบบ ผ.02 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570)  เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2566 

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหัวช้าง 

ก.ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่  2 เมืองแห่งอุตสาหกรรม หัตถ อุตสาหกรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่   ยุทธศาสตร์ที่ 2 เมืองแห่งวัฒกรรมการเกษตร อุตสาหกรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์                           
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน          
     (2)  แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 2566 2567 2568 2569 2570 

 
 1 

-ข้อความเดิม- 
โครงการเป่าบ่อ
บาดาล หมู่ 5  บ้าน
โป่งแดง 
  

 
เพื่อให้มีน้ำที่
สะอาดในการ
อุปโภค - บริโภค 
อย่างเพียงพอ 

 
เป่าล้างบ่อบาดาล
จำนวน  1  บ่อ 

 
8,000 

     
ปริมาณงานที่
ดำเนินการแลว้
เสร็จและได้
มาตรฐาน 

 
ประชาชนมีนำ้ใช้
เพื่อการอุปโภค-
บริโภคอย่าง
เพียงพอ 

 
กองช่าง 

 
 1 
 

-ข้อความใหม่- 
โครงการเป่าบ่อ
บาดาล หมู่ 5  บ้าน
โป่งแดง 
 

 
เพื่อให้มีน้ำที่
สะอาดในการ
อุปโภค - บริโภค 
อย่างเพียงพอ 

 
เป่าล้างบ่อบาดาล 
บ่อลึก   180 เมตร
จำนวน  1  บ่อ 

 
15,000 

     
ปริมาณงานที่
ดำเนินการแลว้
เสร็จและได้
มาตรฐาน 

 
ประชาชนมีนำ้ใช้
เพื่อการอุปโภค-
บริโภคอย่าง
เพียงพอ 

 
กองช่าง 

 เหตุผลการเปลี่ยนแปลง  เนื่องจากเป้าหมายมีความลึก จึงเปลีย่นแปลงงบประมาณ ของแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ทบทวนคร้ังที่ 1  พ.ศ. 2565  เพิ่มเติมครั้งที่ 
3/2565  หน้า 20  ลำดับที่ 26...... 
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แบบ ผ.02/1 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570)  เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2566 

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหัวช้าง 
 

ก.ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่  2 เมืองแห่งอุตสาหกรรม หัตถ อุตสาหกรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่   ยุทธศาสตร์ที่ 2 เมืองแห่งวัฒกรรมการเกษตร อุตสาหกรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์                           
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน          
     (2)  แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

ที่มาของ
โครงการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 2566 2567 2568 2569 2570 

 
 2 

-ข้อความเดิม- 
โครงการก่อสร้างเมรุ
เผาศพ หมู่ 11  บ้าน
สันดอนมูล 
 
  

 
เพื่อให้มีเมรุเผา
ศพที่ได้มาตรฐาน 

 
ก่อสร้างเมรุเผาศพ
จำนวน  1  แห่ง 

 
 

 
1,100,000 

    
ปริมาณงานที่
ก่อสร้างแล้วเสร็จ
และได้มาตรฐาน 

 
มีเมรุเผาศพที่
ได้มาตรฐาน 

 
แผนพัฒนา

หมู่บ้าน  
หมู่ที่ 11 

บ้าน 
สันดอนมลู 

 
กองช่าง 

 
 2 
 

-ข้อความใหม่- 
โครงการก่อสร้าง 
ฌาปนสถาน หมู่ 11  
บ้านสันดอนมูล 
 

 
เพื่อให้มี 
ฌาปนสถาน ที่ได้
มาตรฐาน 

 
ก่อสร้างฌาปนสถาน 
จำนวน  1  แห่ง 

 
 

 
1,100,000 

    
ปริมาณงานที่
ก่อสร้างแล้วเสร็จ
และได้มาตรฐาน 

 
มีฌาปนสถาน 
ที่ได้มาตรฐาน 

 
แผนพัฒนา

หมู่บ้าน  
หมู่ที่ 11 

บ้าน 
สันดอนมลู 

 
กองช่าง 

 เหตุผลการเปลี่ยนแปลง  เพื่อให้ครอบคลุม และถูกต้องในการก่อสร้างในพื้นที่  จงึเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ของแผนพัฒนาทอ้งถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ทบทวนคร้ังที่ 1  พ.ศ. 
2565  หน้า 192  ลำดับที่ 140...... 
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แบบ ผ.02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570)  เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2566 
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหัวช้าง 

ก.ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่  4 เมืองแห่งความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่   ยุทธศาสตร์ที่ 4 เมืองแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต                           
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านการศึกษา การกีฬา ศาสนาศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น          
     (2)  แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 2566 2567 2568 2569 2570 

 
 3 

-ข้อความเดิม- 
โครงการอนุรักษ์
ศิลปะมวยไทย 

 
เพื่ออนุรักษ์มวย
ไทย 

 
เยาวชนและ
ประชาชน จำนวน 
1,000  คน 

 
150,000 

 
150,000 

 
150,000 

 
150,000 

 
150,000 

 
จำนวนผู้เข้าร่วม
โครงการ ร้อยละ 80 
ของกลุ่มเป้าหมาย 
ได้รับความพงึพอใจ
มาก 

 
สืบสานศิลปะมวย
ไทยให้คงอยู่สืบไป 

 
กองการศึกษาฯ 

 

 
 3 
 

-ข้อความใหม่- 
โครงการอนุรักษ์
ศิลปะมวยไทย 

 
1.เพื่ออนุรักษ์
มวยไทย 
2.เพื่อส่งเสริม
การท่องเที่ยว 
3. เพื่อส่งเสริม 
เศรษฐกิจของ
ท้องถิ่น 

 
เยาวชนและ
ประชาชน จำนวน 
1,000  คน 

 
100,000 

 
100,000 

 
100,000 

 
100,000 

 
100,000 

 
จำนวนผู้เข้าร่วม
โครงการ ร้อยละ 80 
ของกลุ่มเป้าหมาย 
ได้รับความพงึพอใจ
มาก 

 
1.สืบสานศิลปะ
มวยไทยให้คงอยู่
สืบไป 
2.มีการท่องเที่ยว
เพิ่มมากขึ้น 
3.ประชาชนมี
รายได้เพิ่มข้ึน 

 
กองการศึกษาฯ 

 

        เหตุผลการเปลี่ยนแปลง  เนื่องจากเป้าหมายมีความลึก จึงเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ของแผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ทบทวนคร้ังที่ 1  พ.ศ. 2565  หน้า 112  ลำดับที ่3  



・■

il: r nr fi o{ ri nrttiurrriruo{rln{+:i'r{rt
lBo.r t]'wnrfi1{imzuuv'rs,}urviillflu (rl.ri. b:cu* ^ bdltdo) ur.jfiauuil',i.t rri!fi *,r/ioclou

憾
′
1よ」研e。子inl、υ竜ソη寄瓢

′
111ぽnυ a哺く徹』 nざt轟愉 1ザ

′
醜ヽ銀範¶軸場η畜。(ぶ翻 (躙 鵞.bζbb― bdィ轟。 )

,劇   `  彰劇 .́               ■ 1ツ    υ o  υ     イ l   t
慧Ua應驚鷹υaく nt¶γ10/bd'Db ml脚 う郡tU都

RU「
〕1じ納 つ`く

'脚

Ⅵηntη tn′ 1「|つ 刷IFlη l旬働ηntし因聰神
'漱

壇
′
電ヽt〕 101∩ ∩ヽ U∩ nヽ〔〕く窟つ

(協

轟o,ボu躙、何.b《ぼ感 tt札旬し轟よlL曇 よ1(Q℃ 」``1101)摯 .傷 .bどdぱ (QJυtt m)嶼 .n,bdlbo l∩ 齢l高執」∩■1脚 L囁Ⅵ̀ё 01Jつη∩

υ   レ ^       ィ  、́  : o  l υ ン   ν

“∩じ̀ヽ
:膨

∩11よ」fヽ n薇躙傷11患

′
lη o(1、鶴 慧しaも 篠a′ oヽ(∩ nll、 場、Ⅵη、3つ壌鶴nl、」◎η

(14句剛nヾ  卜tanl`鳩

。1偽ざ
′
1聰

´
1旬 船 3」 nt'〕 脚l悧銀oo剤 α もっ bt紗 しな哺聰市彰L]utt n,脚 つヽく脚Ⅵlnl,躙ぢぶ つ8Fヽ 崎 愉 nゞ

還協11胸っtelバ「、穏サn∩霧
′
0。がっ1恵轟。ヾ 〔〕摯 勢.n.bαご高 L、乱旬tνtttL森 脚 (Qせ、朗 じ)躙 .傷 .しど〈留訳 (碗 lJ、 1研 機 )摯 .籠 b(識:)。

寄ヾ 、|、 ¥n3籠lギ 1,t因 騨鮮
'報

鶴1群01ぎ糧 (躙 輌.し縦bb‐― bα Oり 0)絆、|バ :11れ ttta、anJl覇 Q/bdご b(斜 t・i101《 L砲 1`しな11´〕納
´
Qヽ

t鶴 n′ 1、ガ報R」nずt嶋モ|(句 111¥額 n創 割輌.しごblゃ …じαtt。 "。 11l γl都

`溜

、58∩鶴η脚し。∩窟11研 L賠鋼知網n神もっょ11

寄゙ヽ」、彰nl輌`[サγl。ldfげn′〕♯穐

1_,1彩 IΥ¬籠i ら
ヽ
隠 Q`t」Ⅵ 高 )1跳 lnil 判.籠 .

(瞭 3o哺|(Ⅵ

璃側 バηml)

unむ n〔〕く∩∩1、、1lv′、16イ:η m′ lυ a鳩 (切ὴt511


