
 
 
 
 

 
 
 
 
  
 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
ฉบับเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 

ส านักปลัดเทศบาล 
เทศบาลต าบลบางตะบูน 

อ าเภอบ้านแหลม  จังหวัดเพชรบุรี 
 



ก 

หลักการและเหตุผล 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                
พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.๒๕61 หมวด 4 การแก้ไข การเพ่ิมเติมหรือการเปลี่ยนแปลง
แผนพัฒนาท้องถิ่น ข้อ 21/1 เพ่ือประโยชนของประชาชน การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นให้เป็นอ านาจ 
ของคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น วรรคสอง เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นตามวรรคหนึ่งไดรับความเห็นชอบแลว  
ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังกล่าวให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผย
ไม่น้อยกว่าสามสิบวัน นับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ นั้น 

ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท.0810.3/ว 1239 ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565  
เรื่องแนวทางการปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นด าเนินการใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เป็นกรอบในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
รายจ่ายเพ่ิมเติม และงบประมาณจากเงินสะสมในช่วงของแผนนั้น รวมทั้งวางแนวทางเพ่ือให้มีการปฏิบัติให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ตามโครงการพัฒนาที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น หรือเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ในปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2566 - 2570  

ดังนั้น เพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนา 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม และมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับความต้องการของ
ประชาชน เทศบาลต าบลบางตะบูน จึงจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ฉบับเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 

       

 

      ลงชื่อ  

        (นายชัยยศ  สงวนทรัพย์) 
                                                   นายกเทศมนตรีต าบลบางตะบูน 

                               



ข 

ค าน า 
 
  ด้วยเทศบาลต าบลบางตะบูน ได้จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6–๒๕70) ฉบับเปลี่ยนแปลง 
ครั้งที่ 1 ขึ้น เนื่องด้วยพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562 ประกอบกับ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548และแก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.๒๕61 หมวด ๔ การแก้ไข การเพ่ิมเติมหรือการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น  
ข้อ 21/1 เพ่ือประโยชนของประชาชน การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นให้เป็นอ านาจของคณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่น วรรคสอง เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นตามวรรคหนึ่งไดรับความเห็นชอบแลว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังกล่าว
ให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน นับแต่วันที่
ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้  
 

  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6–๒๕70) ฉบับเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 ของเทศบาลต าบล 
บางตะบูน เป็นโครงการที่มีความจ าเป็นและเร่งด่วนในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในเขตพ้ืนที่
เทศบาลต าบลบางตะบูน จึงมีความจ าเป็นในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนดังกล่าว เพ่ือประโยชน์สูงสุด 
ของประชาชน ตามแนวทางของระเบียบดังกล่าว ดังนั้นเทศบาลต าบลบางตะบูน จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนพัฒนา
ท้องถิ่น ฉบับนี้ จะเป็นแนวทางในการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีประสิทธิภาพและตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนอย่างแท้จริงต่อไป 

 
 
 
         เทศบาลต าบลบางตะบูน 

                กรกฎาคม  2565 
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ส่วนที่ 3 การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น ครั้งที่ 1    
 แบบ ผ.02 (บัญชีรายละเอียดโครงการพัฒนา)   1 - 3 
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แบบ ผ.02
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)

ฉบับเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1



ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 การพัฒนาความม่ันคงด้านเศรษฐกิจจากฐานการท่องเท่ียว การค้า การบริการ และการเกษตรแบบครบวงจร
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท . ในเขตจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
     ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
          1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

1 โครงการก่อสร้างรางระบายน ้า
 บริเวณเลียบถนน สส. 2021
 ทางเข้าศูนย์สาธารณสุข 
เทศบาลต้าบลบางตะบูน หมู่ท่ี
 ๓ ต้าบลบางตะบูนออก

เพ่ือแก้ไขปัญหาน ้า
ท่วมขังและรองรับ
น ้าทิ งจากอาคาร
บ้านเรือน

ก่อสร้างรางระบายน ้าฝาเหล็ก ขนาดกว้าง
 รวม ๐.5๐ ม.  ยาวไม่ต้่ากว่า 70.00 ม.

560,000 จ้านวนระบบระบายน ้าท่ี
มีประสิทธิภาพเพ่ิมมาก
ขึ นตามแผน

ประชาชนมีคุณภาพชีวิต
ท่ีดีจากระบบคมนาคมท่ี
ได้มาตรฐาน

กองช่าง

โครงการฝังท่อระบายน ้า 
บริเวณเลียบถนน สส. 2021 
ทางเข้าศูนย์สาธารณสุข 
เทศบาลต้าบลบางตะบูน หมู่ท่ี
 ๓ ต้าบลบางตะบูนออก

เพ่ือแก้ไขปัญหาน ้า
ท่วมขังและรองรับ
น ้าทิ งจากอาคาร
บ้านเรือน

ฝังท่อระบายน ้า ขนาด Ø 0.30 ม. (มอก.
ชั น 3) ความยาวรวมบ่อพักไม่ต้่ากว่า 70 
เมตร บ่อพักส้าเร็จรูปตามท้องตลาด 
ขนาดประมาณ 0.70 x 0.70 เมตร  
จ้านวน 8 บ่อพัก ฝาบ่อพักเป็นตะแกรง
เหล็ก หนา 0.05 เมตร

185,000 จ้านวนระบบระบายน ้าท่ี
มีประสิทธิภาพเพ่ิมมาก
ขึ นตามแผน

ประชาชนมีคุณภาพชีวิต
ท่ีดีจากระบบคมนาคมท่ี
ได้มาตรฐาน

กองช่าง

       เดิม ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570) แบบ ผ.02 หน้าท่ี 70 ล าดับท่ี 44

       (เปล่ียนแปลง เหตุผล : เพ่ือให้งบประมาณสอดคล้องกับการเปล่ียนแปลงปริมาณงาน /ผลผลิตของโครงการ)

การเปล่ียนแปลงรายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) ฉบับเปล่ียนแปลง คร้ังท่ี 1 เทศบาลต าบลบางตะบูน อ าเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณ (บาท)

(งบเทศบาล,
งบหน่วยงานอ่ืน)

(งบเทศบาล,
งบหน่วยงานอ่ืน)
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ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเพชรบุรีท่ี 2 การเสริมสร้างความม่ันคง ความสงบเรียบร้อย ด้วยต้นทุนทางสังคม ประชาชนพ่ึงตนเองได้อย่างย่ังยืนด้วยศาสตร์พระราชา
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดเพชรบุรีท่ี 2 การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต
     ยุทธศาสตร์ท่ี 2  การพัฒนาด้านการศึกษาและส่งเสริมคุณภาพชีวิต
         2.1 แผนงานการศึกษา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

1 โครงการยกระดับผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน

เพ่ือส่งเสริม
สนับสนุนให้นักเรียน
มีความรู้ในกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ต่างๆ

อุดหนุนงบประมาณในการจัดหาบุคลากร
ท่ีมีความรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ จ้านวน
 ๓ คน ส้าหรับ
 1) โรงเรียนวัดปากอ่าว
 2) โรงเรียนวัดลัด 
 3) โรงเรียนวัดเกาะแก้ว

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 นักเรียนโรงเรียนท่ีได้รับ
การสนับสนุนมี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
สูงขึ น

นักเรียนในเขตพื นท่ี
เทศบาลฯได้รับการ
พัฒนาคุณภาพ ผู้เรียนมี
คุณภาพและมาตรฐานท่ี
ก้าหนดคุณภาพ

กองการศึกษา

โครงการยกระดับผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน

เพ่ือส่งเสริม
สนับสนุนให้นักเรียน
มีความรู้ในกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ต่างๆ

อุดหนุนงบประมาณในการจัดหาบุคลากร
ท่ีมีความรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ จ้านวน
 5 คน ส้าหรับ
 1) โรงเรียนวัดปากอ่าว
 2) โรงเรียนวัดลัด 
 3) โรงเรียนวัดเกาะแก้ว

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 นักเรียนโรงเรียนท่ีได้รับ
การสนับสนุนมี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
สูงขึ น

นักเรียนในเขตพื นท่ี
เทศบาลฯได้รับการ
พัฒนาคุณภาพ ผู้เรียนมี
คุณภาพและมาตรฐานท่ี
ก้าหนดคุณภาพ

กองการศึกษา

       เดิม ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570) แบบ ผ.02 หน้าท่ี 78 ล าดับท่ี 16

       (เปล่ียนแปลง เหตุผล : เพ่ือให้งบประมาณเพียงพอและสอดคล้องกับการเพ่ิมปริมาณงาน /กิจกรรมในโครงการ)

การเปล่ียนแปลงรายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) ฉบับเปล่ียนแปลง คร้ังท่ี 1 เทศบาลต าบลบางตะบูน อ าเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณ (บาท)

(งบเทศบาล)
เงินอุดหนุน

(งบเทศบาล)
เงินอุดหนุน

(งบเทศบาล)
เงินอุดหนุน

(งบเทศบาล)
เงินอุดหนุน

(งบเทศบาล)
เงินอุดหนุน

(งบเทศบาล)
เงินอุดหนุน

(งบเทศบาล)
เงินอุดหนุน

(งบเทศบาล)
เงินอุดหนุน

(งบเทศบาล)
เงินอุดหนุน

(งบเทศบาล)
เงินอุดหนุน

2



ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเพชรบุรีท่ี 4  การพัฒนาแบบมีส่วนร่วมสู่เมืองสร้างสรรค์ระดับสากล ด้วยทุนทางศิลปะ วัฒนธรรม การท่องเท่ียวบนฐานทรัพยากร อัตลักษณ์ของท้องถ่ิน และศักยภาพของพ้ืนท่ี
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดเพชรบุรีท่ี 6 การพัฒนาด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถ่ิน
     ยุทธศาสตร์ท่ี 6  การพัฒนาด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถ่ิน
          6.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

1 โครงการจัดงาน
เทิดพระเกียรติพลเรือเอก พระ
เจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้า
อาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวง
ชุมพรเขตอุดมศักด์ิ 

เพ่ือเป็นการระลึกถึง
คุณงามความดีของ
พลเรือเอก พระเจ้า
บรมวงศ์เธอพระองค์
เจ้าอาภากรเกียรติ
วงศ์ กรมหลวงชุมพร
เขตอุดมศักด์ิ

จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติพลเรือเอก พระ
เจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาภากร
เกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักด์ิ 
เน่ืองในวันคล้ายวันประสูติ (19 ธันวาคม)
และเน่ืองในวันคล้ายวันสิ นพระชนม์ (19
 พฤษภาคม)  ณ บริเวณศาลกรมหลวง
ชุมพรเขตอุดมศักด์ิ ปากอ่าวบางตะบูน 
หมู่ท่ี 3 ต้าบลบางตะบูนออก

80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 จ้านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ/กิจกรรม

ประชาชนได้แสดงออกถึง
ความจงรักภักดีต่อ
สถาบันพระมหากษัตริย์ท่ี
ตนเองเคารพและเทิดทูน

ส้านักปลัดเทศบาล

โครงการจัดงาน
เทิดพระเกียรติพลเรือเอก พระ
เจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้า
อาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวง
ชุมพรเขตอุดมศักด์ิ 

เพ่ือเป็นการระลึกถึง
คุณงามความดีของ
พลเรือเอก พระเจ้า
บรมวงศ์เธอพระองค์
เจ้าอาภากรเกียรติ
วงศ์ กรมหลวงชุมพร
เขตอุดมศักด์ิ

จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติพลเรือเอก พระ
เจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาภากร
เกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักด์ิ 
เน่ืองในวันคล้ายวันประสูติ (19 ธันวาคม)
และเน่ืองในวันคล้ายวันสิ นพระชนม์ (19
 พฤษภาคม)  ณ บริเวณศาลกรมหลวง
ชุมพรเขตอุดมศักด์ิ ปากอ่าวบางตะบูน 
หมู่ท่ี 3 ต้าบลบางตะบูนออก

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 จ้านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ/กิจกรรม

ประชาชนได้แสดงออกถึง
ความจงรักภักดีต่อ
สถาบันพระมหากษัตริย์ท่ี
ตนเองเคารพและเทิดทูน

ส้านักปลัดเทศบาล

       เดิม ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570) แบบ ผ.02 หน้าท่ี 113 ล าดับท่ี 7

       (เปล่ียนแปลง เหตุผล : เพ่ือให้งบประมาณเพียงพอและสอดคล้องกับการเพ่ิมปริมาณงาน/กิจกรรมในโครงการ)

การเปล่ียนแปลงรายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) ฉบับเปล่ียนแปลง คร้ังท่ี 1 เทศบาลต าบลบางตะบูน อ าเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณ (บาท)

(งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล)

(งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล)
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ภาคผนวก 



 
 

 
ประกาศเทศบาลต าบลบางตะบูน 

เรื่อง  การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6–๒๕70)  
ฉบับเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 

 

*************************** 
 

อาศัยอ านาจตามความใน ข้อ 21/1 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท า 
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ประกอบ
กับผู้บริหารท้องถิ่นได้อนุมัติการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖6–๒๕70) ฉบับเปลี่ยนแปลง 
ครั้งที่ 1 ของเทศบาลต าบลบางตะบูน เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2565  

 

ดังนั้น เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาเทศบาลต าบลบางตะบูน รวมทั้งเป็นเครื่องมือ 
ในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี หรืองบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติมต่อไป เทศบาลต าบลบางตะบูน  
จึงประกาศการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕66–๒๕70) ฉบับเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้  
      

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

ประกาศ  ณ  วันที่   22  กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๖5 
 
 
 
 

 (นายชัยยศ  สงวนทรัพย์) 
 นายกเทศมนตรีต าบลบางตะบูน 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


