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บันทึกเหตุผลและความจำเป็น 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ทบทวนครั้งที่ 1  พ.ศ. 2565 

เพ่ิมเติมครั้งที่ 1 / 2566    
 
 

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหัวช้าง ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 
2570) ทบทวนครั้งที่ 1  พ.ศ. 2565 เมื่อวันที่ 25  พฤษภาคม พ.ศ. 2565 เพ่ิมเติมครั้งที่ 1 /2565  เมื่อ
วันที่  2 สิงหาคม  พ.ศ. 2565  เพ่ิมเติมครั้งที่ 2/2565  เมื่อวันที่ 30  สิงหาคม พ.ศ. 2565 และเพ่ิมเติมครั้ง
ที่ 3/2565  เมื่อวันที่  9  ธันวาคม พ.ศ. 2565  เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาและเป็นกรอบในการจัดทำ
งบประมาณรายจ่ายประจำปี  งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม  งบประมาณจากเงินสะสม และเพ่ือรองรับการ
สนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานอื่น นั้น 

 

เนื่องจากแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหัวช้าง ที่ได้ประกาศใช้ไปแล้วนั้น  ยังไม่
ครอบคลุมถึงความต้องการและความเดือดร้อนของประชาชน  เพ่ือประโยชน์ของประชาชนและโครงการต่าง ๆ 
เหล่านี้ ยังมิได้ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ดังนั้นองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหัวช้าง 
จึงมีความจำเป็นต้องเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) เพ่ิมเติมครั้งที่ 1 / 2566 เพ่ือใช้เป็น
เครื่องมือในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ต่อไป  

 

  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ.2548 เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 และ(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่น  โดยแผนพัฒนาสามารถแก้ไข 
เพ่ิมเติม หรือเปลี่ยนแปลงได้ตามความจำเป็นและเหมาะสม โดยให้เป็นไปตามระเบียบนี้ ข้อ 22 เพ่ือประโยชน์
ของประชาชน การเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการตามขั้นตอน  
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หนา้ที่ 1

แบบ ผ .01

ยุทธศาสตร์
จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ
โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและความม่ันคง
ของมนุษย์
1.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป
1.2 แผนงานสาธารณสุข 1 30,000     1 30,000         1 30,000     1 30,000      1 30,000    5 150,000        
1.3 แผนงานสังคมสงเคราะห์
1.4 แผนงานการศึกษา 1 10,000     1 10,000         1 10,000     1 10,000      1 10,000    5 50,000          
1.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

รวมยุทธศาสตร์ท่ี 1 2 40,000 2 40,000 2 40,000 2 40,000 2 40,000 10 200,000

2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน 
2.1 แผนงานเคหะและชุมชน
2.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
2.3 แผนงานการเกษตร 5 170,000   1 2,447,000    0 -           0 -            0 -          6 2,617,000

รวมยุทธศาสตร์ท่ี 2 5 170,000   1      2,447,000   -    -           -    -           -    -          6       2,617,000    
3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ การเกษตร
และการท่องเท่ียว
3.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 1       120,000   1       120,000       1       120,000   1       120,000    1       120,000  5       600,000        
3.2 แผนงานการเกษตร
3.3 แผนงานการศึกษา 1       10,000     1       10,000         1       10,000     1       10,000      1       10,000    5       50,000          

รวมยุทธศาสตร์ท่ี 3 2       130,000   2      130,000      2       130,000   2       130,000   2       130,000  10     650,000       

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
  แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566- 2570) เพ่ิมเติมคร้ังท่ี 1/2566

      องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งหัวช้าง
ปี ๒๕๖8 ปี ๒๕๖9 รวม  5  ปี2570ปี ๒๕๖6 ปี ๒๕๖7

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 1/2566 องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งหัวช้าง



หนา้ที่ 2

แบบ ผ .01

ยุทธศาสตร์
จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ
โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

4) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา การกีฬา
ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถ่ิน
4.1 แผนงานการศึกษา
4.2 แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 1 20,000     1 20,000         1 20,000     1 20,000      1 20,000    5 100,000        

รวมยุทธศาสตร์ท่ี 4 1 20,000 1 20,000 1 20,000 1 20,000 1 20,000 5 100,000

5) ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูทรัพยากร
ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
5.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน
5.2 แผนงานเคหะและชุมชน
5.3 แผนงานการเกษตร

รวมยุทธศาสตร์ท่ี 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6)  ยุทธศาสตร์การพัฒนา นวัตกรรม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รวมยุทธศาสตร์ท่ี 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

รวมท้ังส้ิน 10 360,000   6      2,637,000   5       190,000   5       190,000   5       190,000  31     3,567,000    

รวม  5  ปีปี ๒๕70

      องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งหัวช้าง
  แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570)  เพ่ิมเติมคร้ังท่ี 1/2566

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

ปี ๒๕๖6 ปี ๒๕๖7 ปี ๒๕๖8 ปี ๒๕๖9

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 1/2566 องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งหัวช้าง



หนา้ที่ 3

แบบ ผ.๐๒

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ย. 1 เมืองแห่งวัฒนธรรมความหลากหลายและการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมในวิถีใหม่

   1. ยุทธศาสตร์ ท่ี 3 การส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจ การเกษตรและการท่องเท่ียว

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการส่งเสริมการ 1. เพ่ือสร้างการรับรู้ นักท่องเท่ียวและประชาชน 120,000    120,000    120,000    120,000    120,000    จ านวนผู้เข้าร่วม 1.นักท่องเท่ียวและ กองการศึกษาฯ

ท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม ด้านความเป็น ท่ัวไป ปีละไม่น้อยกว่า โครงการ ร้อยละ ประชาชนได้รับรู้

เอกลักษณ์วัฒนธรรม 5,000 คน 80 มีความ  ้ความเป็น

ประเพณี วิถีชีวิต พึงพอใจมาก เอกลักษณ์ของ

ภูมิปัญญาท้องถ่ิน พ้ืนท่ี

2. มีนักท่องเท่ียวเพ่ิม 2. ประชาชนใน

มากข้ึน พ้ืนท่ีมีรายได้เพ่ิม

3.ประชาชนมีรายได้ มากข้ึน

เพ่ิมมากข้ึน 3.มีนักท่องเท่ียว

เพ่ิมมากข้ึน

1 1 1 1 1

120,000   120,000   120,000   120,000   120,000   

1 1 1 1 1

120,000   120,000   120,000   120,000   120,000   

วัตถุประสงค์

รวมงบประมาณแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

รวมจ านวนโครงการแผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

รวมงบประมาณยุทธศาสตร์ท่ี 3

รวมจ านวนโครงการยุทธศาสตร์ท่ี 3

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

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งหัวช้าง 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด   ย.1 เมืองแห่งวัฒนธรรมอัตลักษณ์วิถีและท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์

             (1)  แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ท่ี โครงการ

งบประมาณ



หนา้ที่ 4

แบบ ผ.๐๒

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ย. 3 เมืองแห่งคุณภาพชีวิต สุขภาวะและส่ิงแวดล้อมท่ีดี

   2. ยุทธศาสตร์ ท่ี 4 การพัฒนาด้านการศึกษา การกีฬา ศาสนาศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถ่ิน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการแข่งขันฟุตบอล 1. เพ่ือส่งเสริมให้ ประชาชนจ านวน 1,000 คน 20,000      20,000      20,000      20,000      20,000      จ านวนผู้เข้าร่วม ประชาชนได้ออก กองการศึกษาฯ

ประชาชน ต้านภัย ประชาชนได้ออกก าลัง โครงการ ร้อยละ ก าลังกาย และเล่น

ยาเสพติด กายและเล่นกีฬา 80 มีความ กีฬา มีทักษะใน

2. เพ่ือเป็นการเสริมสร้าง พึงพอใจมาก การเล่นกีฬา และ

ทักษะทางการกีฬา ห่างไกลยาเสพติด

3. เพ่ือให้ประชาชน

ได้ห่างไกลยาเสพติด

1 1 1 1 1

20,000     20,000     20,000     20,000     20,000     

1 1 1 1 1

20,000     20,000     20,000     20,000     20,000     

รวมงบประมาณ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

รวมจ านวนโครงการ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

รวมงบประมาณยุทธศาสตร์ท่ี 4

รวมจ านวนโครงการยุทธศาสตร์ท่ี 4

งบประมาณ

                                         รายละเอียดโครงการพัฒนา                                     

โครงการ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570) เพ่ิมเติมคร้ังท่ี 1/2566
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งหัวช้าง 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด   ย.4 เมืองแห่งความม่ันคง ม่ังค่ัง ย่ังยืน

             (2)  แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ท่ี วัตถุประสงค์



หนา้ที่ 5

แบบ ผ.๐๒

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 โครงการขุดลอกหน้า
ฝายห้วยแคลง  หมู่  
5 บ้านโป่งแดง

เพ่ือให้ประชาชนมี
น ้าใช้เพ่ือการเกษตร
อย่างเพียงพอ

จุดท่ี 1  ขุดลอกหน้าฝาย
กว้าง 8.00 เมตร  ยาว  
30.00 เมตร   ลึกเฉล่ีย  
2.00  เมตร หรือมี
ปริมาณงานดินขุดไม่น้อย
กว่า 420  ลบ.ม.         
จุดท่ี 2  ขุดลอกหน้าฝาย 
กว้าง 15.00 เมตร  ยาว 
 35.00 เมตร   ลึกเฉล่ีย 
 2.00  เมตร หรือมี
ปริมาณงานดินขุดไม่น้อย
กว่า 490  ลบ.ม.

55,000       ปริมาณงานท่ี
ด้าเนินการแล้ว
เสร็จ และได้
มาตรฐาน

ประชาชนมีน ้า
ใช้เพ่ือ
การเกษตรอย่าง
เพียงพอ

กองช่าง

                                         รายละเอียดโครงการพัฒนา                                     

             (1)  แผนงาน  การเกษตร

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570) เพ่ิมเติมคร้ังท่ี 1/2566
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งหัวช้าง 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด   ย.3  เมืองแห่งเกษตรสุขภาพและเกษตรนวัตกรรมสร้างสรรค์



หนา้ที่ 6

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

2 โครงการขุดลอกหน้า
ฝายห้วยส้าน หมู่ 6  
บ้านแม่ปันเดง

เพ่ือให้ประชาชนมี
น ้าใช้เพ่ือการเกษตร
อย่างเพียงพอ

ขุดลอกหน้าฝายกว้าง 
5.00 เมตร  ยาว  60.00
 เมตร   ลึกเฉล่ีย  2.50  
เมตร หรือมีปริมาณงาน
ดินขุดไม่น้อยกว่า 
562.50  ลบ.ม.

30,000       ปริมาณงานท่ี
ด้าเนินการแล้ว
เสร็จ และได้
มาตรฐาน

ประชาชนมีน ้า
ใช้เพ่ือ
การเกษตรอย่าง
เพียงพอ

กองช่าง

3 โครงการขุดลอกหน้า
ฝายห้วยสายสั น หมู่ 
10  บ้านหนองผ้า

เพ่ือให้ประชาชนมี
น ้าใช้เพ่ือการเกษตร
อย่างเพียงพอ

ขุดลอกหน้าฝายกว้าง 
10.00 เมตร  ยาว  
20.00 เมตร   ลึกเฉล่ีย  
2.00  เมตร หรือมี
ปริมาณงานดินขุดไม่น้อย
กว่า 360  ลบ.ม.

25,000       ปริมาณงานท่ี
ด้าเนินการแล้ว
เสร็จ และได้
มาตรฐาน

ประชาชนมีน ้า
ใช้เพ่ือ
การเกษตรอย่าง
เพียงพอ

กองช่าง

4 โครงการขุดลอกหน้า
ฝายนายหม่ืน  วงค์ษา
 หมู่ 10  บ้านหนอง
ผ้า

เพ่ือให้ประชาชนมี
น ้าใช้เพ่ือการเกษตร
อย่างเพียงพอ

ขุดลอกหน้าฝายกว้าง 
10.00 เมตร  ยาว  
20.00 เมตร   ลึกเฉล่ีย  
2.00  เมตร หรือมี
ปริมาณงานดินขุดไม่น้อย
กว่า 360  ลบ.ม.

20,000       ปริมาณงานท่ี
ด้าเนินการแล้ว
เสร็จ และได้
มาตรฐาน

ประชาชนมีน ้า
ใช้เพ่ือ
การเกษตรอย่าง
เพียงพอ

กองช่าง

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ



หนา้ที่ 7

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

5 โครงการขุดลอกหน้า
ฝายห้วยสายยาว  หมู่
 12  บ้านดอยวงค์

เพ่ือให้ประชาชนมี
น ้าใช้เพ่ือการเกษตร
อย่างเพียงพอ

จุดท่ี 1  ขุดลอกหน้าฝาย
กว้าง 8.00 เมตร  ยาว  
45.00 เมตร   ลึกเฉล่ีย  
2.00  เมตร หรือมี
ปริมาณงานดินขุดไม่น้อย
กว่า 630  ลบ.ม.         
จุดท่ี 2  ขุดลอกหน้าฝาย 
กว้าง 4.00 เมตร  ยาว  
35.00 เมตร   ลึกเฉล่ีย  
2.00  เมตร หรือมี
ปริมาณงานดินขุดไม่น้อย
กว่า 210  ลบ.ม.

40,000       ปริมาณงานท่ี
ด้าเนินการแล้ว
เสร็จ และได้
มาตรฐาน

ประชาชนมีน ้า
ใช้เพ่ือ
การเกษตรอย่าง
เพียงพอ

กองช่าง

5 0 0 0 0

170,000   0 0 0 0

5 0 0 0 0

170,000 0 0 0 0

รวมงบประมาณยุทธศาสตร์ท่ี 2

รวมจ านวนโครงการยุทธศาสตร์ท่ี 2

วัตถุประสงค์

รวมงบประมาณแผนงานการเกษตร

โครงการ

รวมจ านวนโครงการแผนงานการเกษตร

งบประมาณ

ท่ี



หนา้ที่ 8

แบบ ผ.๐๒

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ย. 3 เมืองแห่งคุณภาพชีวิต  สุขภาวะ และส่ิงแวดล้อมท่ีดี

   2. ยุทธศาสตร์ ท่ี 1 การพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการส่งเสริมสุขภาพ 1. เพ่ือส่งเสริมสุขภาพ ผู้สูงอายุได้รับความรู้ในการ 30,000      30,000      30,000      30,000      30,000      1.ร้อยละของผู้ ผู้สูงอายุมีสุขภาพ ส านักปลัด

ผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุด้านร่างกาย ดูแลสุขภาพ และการส่งเสริม สุงอายุมีความรู้ ดีท้ังทางด้าน

จิตใจและสังคม สุขภาพด้านร่างกาย จิตใจ ในการส่งเสริม ร่างกาย จิตใจ

2. เพ่ือให้ความรู้ สังคม เพ่ือน าไปประยุกต์ใช้ สุขภาพ และสังคม

แก่ผู้สูงอายุ ในการ ในชีวิตประจ าวัน จ านวน 2. ร้อยละ 80 

ดูแลสุขภาพ 100  คน ของผู้สูงอายุ

มีความรู้ในการ

ดูและสุขภาพ

เพ่ิมข้ึน

1 1 1 1 1

30,000     30,000     30,000     30,000     30,000     รวมจ านวนโครงการแผนงานสาธารณสุข

ท่ี

งบประมาณ

รวมงบประมาณแผนงานสาธารณสุข

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด   ย.4  เมืองแห่งความม่ันคง  ม่ังค่ัง ย่ังยืน

             (1)  แผนงาน สาธารณสุข

โครงการ วัตถุประสงค์

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

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งหัวช้าง 



หนา้ที่ 9

แบบ ผ.๐๒

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ย. 3 เมืองแห่งคุณภาพชีวิต สุขภาวะและส่ิงแวดล้อมท่ีดี

   1. ยุทธศาสตร์ ท่ี 1 การพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการโตไปไม่โกง เพ่ือพัฒนาเด็กให้มี เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 10,000      10,000      10,000      10,000      10,000      จ านวนผู้เข้าร่วม เด็กในศูนย์ กองการศึกษาฯ

คุณลักษณะอันพึง สังกัดองค์การบริหารส่วน โครงการ ร้อยละ พัฒนาเด็กเล็ก

ประสงค์ ได้แก่ ต าบลทุงหัวช้าง 80 มีความ มีจิตส านึกในเร่ือง

ความซ่ือสัตย์ สุจริต พึงพอใจมาก คุณธรรม ความ

การมีจิตสาธารณะ ซ่ือสัตย์ การมี

การรับผิดชอบ  มี จิตสาธารณะ

วินัยและรักความ ความรับผิดชอบ

พอเพียง และความ

พอเพียง

1 1 1 1 1

10,000     10,000     10,000     10,000     10,000     

2 2 2 2 2

40,000     40,000     40,000     40,000     40,000     

รวมงบประมาณยุทธศาสตร์ท่ี 1

รวมจ านวนโครงการ แผนงานการศึกษา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

รวมจ านวนโครงการยุทธศาสตร์ท่ี 1

รวมงบประมาณ แผนงานการศึกษา

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

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งหัวช้าง 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด   ย.4 เมืองแห่งความม่ันคง ม่ังค่ัง ย่ังยืน

             (2)  แผนงาน การศึกษา



หนา้ที่ 10

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 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ถนนสาย ลพ.ถ. 
41012 บ้านดอยวงค์ หมู่ 12 
ต.ทุ่งหัวช้าง อ.ทุ่งหัวช้าง        
จ.ล าพูน เช่ือมต่อ บ้านแม่แสม 
หมู่ 6 ต.ตะเคียนปม            
อ.ทุ่งหัวช้าง  จ.ล าพูน

เพ่ือให้ประชาชน
สัญจรได้อย่าง
สะดวกและปลอดภัย

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร  
ยาว 1,020  เมตร หนาเฉล่ีย 
0.15  เมตร ไหล่ทางลูกรัง
กว้างข้างละ 0.25  เมตร หรือ
พ้ืนท่ีผิวจราจรไม่น้อยกว่า 
4,080 ตารางเมตร

2,447,000          ปริมาณงานท่ี
ก่อสร้างแล้ว
เสร็จและได้
มาตรฐาน

การสัญจร
สะดวก
และปลอดภัย

อบจ.ล าพูน

0 1 0 0 0

0 2,447,000         0 0 0

0 1 0 0 0

-        2,447,000         0 0 0

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570) เพ่ิมเติมคร้ังท่ี 1/2566
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งหัวช้าง 

แบบ ผ.๐๒/2

ส าหรับโครงการท่ีเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีใช้ส าหรับประสานแผนพัฒนาท้องถ่ิน

                                         รายละเอียดโครงการพัฒนา                                     

ท่ี

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด   ย.2  เมืองแห่งอุตสาหกรรม หัตถ อุตสาหกรรมและเศรษฐกินสร้างสรรค์

             (1)  แผนงาน  อุตสาหกรรมและการโยธา

วัตถุประสงค์

รวมงบประมาณแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

รวมจ านวนโครงการแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

รวมงบประมาณยุทธศาสตร์ท่ี 2

งบประมาณ

โครงการ

รวมจ านวนโครงการยุทธศาสตร์ท่ี 2
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