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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 
แก้ไข  ครั้งที ่3/2565 

 
 
 
 
 

 

ของ 
องค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขา 

อ าเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสพุรรณบุรี 
 



ค าน า 
 

 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2548  และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕61  ซึ่งได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอ านาจและ
หน้าที่ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นและแผนการด าเนินงาน   โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้แผนพัฒนา
ท้องถิ่นเป็นกรอบในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี  งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม  งบประมาณจากเงินสะสม  
และการขอรับสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานภายนอกในช่วงของแผนนั้น  รวมทั้งวางแนวทางเพ่ือให้มีการปฏิบัติ
ให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการพัฒนาที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 

 องค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขา ได้ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 - 2570) ซึ่ง
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 - 2570) เมื่อวันที่ 27  กันยายน พ.ศ. ๒๕64 ไปแล้วนั้น 
แตท่างส านักปลัดได้มีการพิจารณาทบทวนโครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ปัจจุบัน  สภาพแวดล้อม  บริบท
ทางสังคมได้มีการเปลี่ยนแปลง  ก่อนน าไปจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี  งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม  การใช้
จ่ายงบประมาณจากเงินสะสม  เห็นว่างบประมาณโครงการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมอาชีพกลุ่มสตรีไม่ถูกต้อง  
ดังนั้น  องค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขา จึงต้องจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)  แก้ไข  ครั้งที ่ 
3/2565  เพ่ือแก้ไขข้อผิดพลาดในแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ถูกต้อง  โดยไม่ท าให้วัตถุประสงค์และสาระส าคัญเดิม
เปลี่ยนแปลงไป  และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนพัฒนาท้องถิ่นจะเป็นแนวทางในการพัฒนาพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพ
และตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริงต่อไป 
 
 
 

  องค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขา 
  พฤศจิกายน  ๒๕๖5 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา   (แบบ ผ. ๐2) 

 - แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน      2 

  

 
  
 

 

 
  
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



       1 
หลักการและเหตุผล 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 - 2570) 
แก้ไข  ครั้งที่ 3/2565 

องค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขา 

 ตามท่ี องค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขา  ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2566 - 2570)
เมื่อวันที่   27   กันยายน   2564   เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา  และกรอบในการจัดท างบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี  งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม  งบประมาณจากเงินสะสม   การขอรับสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงาน
ภายนอก    และการตั้งงบประมาณอุดหนุนให้แก่หน่วยงานอื่น    รวมทั้ง  วางแนวทางเพ่ือให้มีการปฏิบัติ ให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น  ไปแล้วนั้น 

   แต่ปัจจุบันสภาพแวดล้อม    สภาพปัญหาในพื้นที่    บริบททางสังคมได้มีการเปลี่ยนแปลง  ท าให้
แผนพัฒนาท้องถิ่นที่มีอยู่ไม่สามารถตอบสนองความต้องการของประชนได้อย่างแท้จริง       ทางส านักปลัดได้มีการ
พิจารณาทบทวนโครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  โครงการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมอาชีพกลุ่มสตรี ก่อน
น าไปจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี   งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม   การใช้จ่ายงบประมาณจากเงินสะสม เห็น 
ว่างบประมาณปัจจุบันสูงกว่างบประมาณในแผนพัฒนาท้องถิ่น   จึงจ าเป็นต้องแก้ไขให้ถูกต้อง    โดยไม่ท าให้วัตถุ- 
ประสงค์และสาระส าคัญเดิมเปลี่ยนแปลงไป    โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือแก้ไขปัญหาและความต้องการของประชาชน 
ในท้องถิ่น  ให้บรรลุเป้าหมายตามภารกิจและอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขาอย่างเหมาะสมและ 
มีประสิทธิภาพ   และตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นได้อย่างถูกต้อง  ตรงจุดให้แก่ประชาชนโดย
เกิดประโยชน์สูงสุด  

 ดังนั้น  องค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขา   จึงได้จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2566 - 2570)  
แก้ไข  ครั้งที่  3/2565  เพ่ือให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงและสถานการณ์ปัจจุบันตามอ านาจหน้าที่และภารกิจและ
เพ่ือเป็นการเชื่อมโยง   โครงการ/กิจกรรม    ให้สอดคล้องกับการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี   งบประมาณ-
รายจ่ายเพิ่มเติม   งบประมาณจากเงินสะสม   เพ่ือให้การพัฒนาและเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาท้องถิ่นให้สามารถ
บรรลุผลส าเร็จต่อประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ      ความเหมาะสมสอดคล้องกับปัญหา    และความต้องการของ
ประชาชนต่อไป      

 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 
๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3)  พ.ศ. ๒๕61   

    ข้อ 4  การแก้ไข  หมายความว่า  การแก้ไขข้อผิดพลาดในแผนพัฒนาท้องถิ่น       หรือแผนการ-
ด าเนินงานให้ถูกต้อง  โดยไม่ท าให้วัตถุประสงค์และสาระส าคัญเดิมเปลี่ยนแปลงไป 

  ข้อ 21  การแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นอ านาจของผู้บริหารท้องถิ่น     เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นได้ 
เห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่นที่แก้ไขแล้ว    ให้ปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยว่าสามสิบวันนับแต่ 
วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเห็นชอบ  พร้อมทั้งแจ้งสภาท้องถิ่น  อ าเภอ  และจังหวัดทราบด้วย 

 ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบฯ  และเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพและ 
ประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน     องค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขา  จึงไดจ้ัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖6 -  
2570)  แก้ไข  ครั้งที่  3/2565 



 
 

                   2     
                                             แบบ ผ. 02 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2566 - 2570) แก้ไข ครั้งที่ 3/2565  

องค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขา   

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4  การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถิ่นในเขตจังหวัดสุพรรณบุรีที่ 3  การยกระดับคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

1. ยุทธศาสตร์ที่ 2  การยกระดับคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 2.1  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2566 - 2570)  หน้าที่ 90  ล าดับที่ 6 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ 
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการพัฒนา
ศักยภาพและ
ส่งเสริมอาชีพ
กลุ่มสตรี 
 

เพ่ือให้กลุ่มสตรีมี
อาชีพและสร้าง
ผลิตภัณฑ์ 

จัดกิจกรรม 
จ านวน  1  ครั้ง 

จากเดิม
20,000
แก้ไขเป็น 
30,000 

จากเดิม
20,000
แก้ไขเป็น 
30,000 

จากเดิม
20,000
แก้ไขเป็น 
30,000 

จากเดิม
20,000
แก้ไขเป็น 
30,000 

จากเดิม
20,000 
แก้ไขเป็น 
30,000 

จ านวน
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

กลุ่มสตรีสามารถ
ประกอบอาชีพได้
หลากหลายมี
รายได้เพ่ิมข้ึน 

ส านักปลัด  

          เหตุผลของการแก้ไข    แก้ไขข้อผิดพลาดในแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ถูกต้อง      โดยไม่ท าให้วัตถุประสงค์และสาระส าคัญเดิมเปลี่ยนแปลงไป 
 

       เห็นชอบ  :  แก้ไข  รวม  1  โครงการ 

                (นายธนู    ทองรอด) 
                                                                     นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขา   
                                                                                     


