
 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 6) 

 
 
 
 
 

 

ของ 
องค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขา 

อ าเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสพุรรณบุรี 
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แบบ  ผ. 01 

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม  ฉบับท่ี 6 

ส าหรับ  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขา  

 

ยุทธศาสตร์ 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 รวม  5  ปี 
จ านวน 
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
และระบบสาธารณูปโภคให้
อยู่ในเกณฑ์ที่ดีได้มาตรฐาน 

            

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน - - - - - - 14 5,174,000 - - 14 5,174,000 
1.2 แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา 

- - - - - - 2 445,000 - - 2 445,000 

รวม - - - - - - 16 5,619,000 - - 16 5,619,000 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 
การขยายโอกาสและคุณภาพ
ในการศึกษาให้ตรงกับความ
ต้องการของประชาชน 

            

3.1 แผนงานการศึกษา - - - - - - 4 23,650 - - 4 23,650 
รวม - - - - - - 4 23,650 - - 4 23,650 

รวมทั้งสิ้น - - - - - - 20 5,642,650 - - 20 5,642,650 
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แบบ  ผ. 01 
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม  ฉบับท่ี 6 
ส าหรับ  โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขา  

 

ยุทธศาสตร์ 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 รวม  5  ปี 
จ านวน 
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
และระบบสาธารณูปโภคให้
อยู่ในเกณฑ์ที่ดี 

            

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน - - - - - - 3 3,794,000 3 3,794,000 6 7,588,000 
รวม - - - - - - 3 3,794,000 3 3,794,000 6 7,588,000 
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                                             แบบ ผ. 02 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม (ฉบับท่ี 6) 

ส าหรับ  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขา   

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2  การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวสู่สากล 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถิ่นในเขตจังหวัดสุพรรณบุรีที่ 7  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคให้อยู่ในเกณฑ์ทีด่ีได้มาตรฐาน 

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคให้อยู่ในเกณฑ์ท่ีดีได้มาตรฐาน 
 1.1  แผนงานเคหะและชุมชน 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณและที่ผ่านมา 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการขุดลอกสระน้้า  
หมู่ที่ 1 บ้านเขาครีี  บริเวณ
บ้านนายฉลาด  สูงปานเขา  
ถึงบริเวณสระเด่นใหญ ่
 

เพื่อให้ประชาชนมี
น้้าใช้อุปโภค-
บริโภค 

ขุดลอกสระน้้า กว้าง 
5.40 - 14.70 เมตร 
ยาวรวม 247 เมตร  ลึก
เฉลี่ย 2.00-3.00 เมตร 
ตามทีแ่บบก้าหนด 

- - - 485,000 - ขนาดหรือ
พ้ืนที่ที่ได้รับ
การขุดลอก 

ประชาชนมีน้้า
ใช้อุปโภค-
บริโภคอย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง  

2 โครงการก่อสร้างถนน   
ค.ส.ล. หมู่ที่ 1 บ้านเขาคีรี  
เริ่มจากบริเวณถนนลาดยาง
เดิมบ้านนายไล้ น้้าแก้ว ถึง
บริเวณทางเชื่อมถนนสาย 
3350 

เพื่อให้ประชาชนมี
ความสะดวกสบาย
และมีความ
ปลอดภัยในการ
คมนาคมขนส่ง 

กว้าง 3.00 เมตร  
ยาว 121 เมตร  
หนา 0.15 เมตร  
พร้อมทางเชื่อม   
ตามทีแ่บบก้าหนด 

- - - 270,000 - ขนาดหรือ
พ้ืนที่ที่ได้รับ
การก่อสร้าง 

ประชาชนมี
เส้นทาง
คมนาคม
ขนส่งที่ดี 

กองช่าง 

                                               
 



 
 

                                                                                   5 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณและที่ผ่านมา 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

3 โครงการก่อสร้างถนน   
ค.ส.ล. หมู่ที่ 1 บ้านเขาคีรี  
เริ่มจากถนนคันคลอง
ชลประทานบริเวณประปา
ท้ายน้้า หมู่ที่ 1 ถึงบริเวณ
บ้านนางประไพ  ไล้ทิ้ม 

เพื่อให้ประชาชนมี
ความสะดวกสบาย
และมีความ
ปลอดภัยในการ
คมนาคมขนส่ง 

กว้าง 3.00 เมตร  
ยาว 163 เมตร  
หนา 0.15 เมตร  
ตามทีแ่บบก้าหนด 

- - - 293,000 - ขนาดหรือ
พ้ืนที่ที่ได้รับ
การก่อสร้าง 

ประชาชนมี
เส้นทาง
คมนาคม
ขนส่งที่ดี 

กองช่าง  

4 โครงการก่อสร้างถนน 
ลาดยางแอสฟัลท์คอนกรตี   
หมู่ที่ 2 บ้านหัวเขา  เริ่ม
จากถนน ค.ส.ล.บริเวณบ้าน
นายสถิต วรรักษา ถึงบริเวณ
ที่ดินนางสันทนา  ศรีสมวงศ์ 

เพื่อให้ประชาชนมี
ความสะดวกสบาย
และมีความ
ปลอดภัยในการ
คมนาคมขนส่ง 

กว้าง 4.00 เมตร  
ยาว 400 เมตร   ผิว- 
ลาดยางหนา 0.04 เมตร 
พร้อมทางเชื่อม   
ตามทีแ่บบก้าหนด 

- - - 486,000 - ขนาดหรือ
พ้ืนที่ที่ได้รับ
การก่อสร้าง 

ประชาชนมี
เส้นทาง
คมนาคม
ขนส่งที่ดี 

กองช่าง 

5 โครงการก่อสร้างถนน 
ลาดยางแอสฟัลท์คอนกรตี   
หมู่ที่ 3 บ้านกระเสยีว  เริ่ม
จากบริเวณสามแยกถนน 
ลาดยางเดิมหมู่ 3 ไปหมู1่0 
ถึงบริเวณที่ดินนางจ้าลอง  
ธัญญเจริญ 

เพื่อให้ประชาชนมี
ความสะดวกสบาย
และมีความ
ปลอดภัยในการ
คมนาคมขนส่ง 

กว้าง 6.00 เมตร  
ยาว 135 เมตร ผิว- 
ลาดยางหนา 0.05 เมตร    
ตามทีแ่บบก้าหนด 

- - - 490,000 - ขนาดหรือ
พ้ืนที่ที่ได้รับ
การก่อสร้าง 

ประชาชนมี
เส้นทาง
คมนาคม
ขนส่งที่ดี 

กองช่าง 

6 โครงการปรับปรุงระบบท่อ
ประปา หมู่ท่ี 4 บ้านวัดไทร 
เริ่มจากบริเวณบ้านพักชล-
ประทาน มอ. ถึงบริเวณบ้าน
นางไพรริน  ปรึกษา 

เพื่อให้ประชาชนมี
น้้าประปาอย่าง
เพียงพอ 

วางท่อประปา PVC ขนาด 
1½ นิ้ว ขนาด 2 น้ิว และ
ขนาด 3 น้ิว  ช้ัน  8.5 
ยาวรวม 1,800 เมตร 
ตามทีแ่บบก้าหนด 

- - - 180,000 - ระบบ
ประปาที่
ได้รับการ
ปรับปรุง 

ประชาชนมี
น้้าประปาใช้
อย่างเพียงพอ
และท่ัวถึง 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณและที่ผ่านมา 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

7 โครงการก่อสร้างถนน   
ค.ส.ล. หมู่ที่ 5 บ้านน้้าพุ  
เริ่มจากสี่แยกถนนลาดยาง
บริเวณบา้นนางปุ่น ล้าปาน
ถึงบริเวณที่ดินนางสาว
สุพรรณษา  โฉมเชิด 

เพื่อให้ประชาชนมี
ความสะดวกสบาย
และมีความ
ปลอดภัยในการ
คมนาคมขนส่ง 

กว้าง 6.00 เมตร  
ยาว 170 เมตร  
หนา 0.15 เมตร  
พร้อมทางเชื่อม 
ตามทีแ่บบก้าหนด 

- - - 498,000 - ขนาดหรือ
พ้ืนที่ที่ได้รับ
การก่อสร้าง 

ประชาชนมี
เส้นทาง
คมนาคม
ขนส่งที่ดี 

กองช่าง  

8 โครงการก่อสร้างถนน 
ลาดยางแอสฟัลท์คอนกรตี   
หมู่ที่ 6 บ้านหัวเขา  เริ่ม
จากบริเวณถนน ค.ส.ล.ที่ดิน
นายทิพย์ น้้าทิพย์ ถึงบริเวณ
ถนน ค.ส.ล. บ้านนายสุบิน 
น้้าแก้ว 

เพื่อให้ประชาชนมี
ความสะดวกสบาย
และมีความ
ปลอดภัยในการ
คมนาคมขนส่ง 

กว้าง 5.00 เมตร  
ยาว 120 เมตร   ผิว- 
ลาดยางหนา 0.08 เมตร   
ตามทีแ่บบก้าหนด 

- - - 333,000 - ขนาดหรือ
พ้ืนที่ที่ได้รับ
การก่อสร้าง 

ประชาชนมี
เส้นทาง
คมนาคม
ขนส่งที่ดี 

กองช่าง 

9 โครงการก่อสร้างถนน   
ค.ส.ล. หมู่ที่ 8 บ้านปากดง  
เริ่มจากถนน ค.ส.ล.เดมิ
บริเวณทีด่ินนายสมเกียรติ 
นรสิงห์ ถึงบริเวณถนนคัน
คลองอู่ตะเภา 

เพื่อให้ประชาชนมี
ความสะดวกสบาย
และมีความ
ปลอดภัยในการ
คมนาคมขนส่ง 

กว้าง 4.00 เมตร  
ยาว 115 เมตร  
หนา 0.15 เมตร  
ตามทีแ่บบก้าหนด 

- - - 230,000 - ขนาดหรือ
พ้ืนที่ที่ได้รับ
การก่อสร้าง 

ประชาชนมี
เส้นทาง
คมนาคม
ขนส่งที่ดี 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณและที่ผ่านมา 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

10 โครงการก่อสร้างถนน   
ค.ส.ล.หมู่ที่ 9 บ้านเขาเขียว  
เริ่มจากถนน ค.ส.ล.เดมิ
บริเวณทีด่ินจ่าสบิเอก
ประสาน จันทร์ลอย ถึง
บริเวณลานตากข้าวเขต
ติดต่อ อบต.เขาพระ 

เพื่อให้ประชาชนมี
ความสะดวกสบาย
และมีความ
ปลอดภัยในการ
คมนาคมขนส่ง 

กว้าง 5.00 เมตร  
ยาว 120 เมตร  
หนา 0.15 เมตร  
ตามทีแ่บบก้าหนด 

- - - 370,000 - ขนาดหรือ
พ้ืนที่ที่ได้รับ
การก่อสร้าง 

ประชาชนมี
เส้นทาง
คมนาคม
ขนส่งที่ดี 

กองช่าง  

11 โครงการขุดสระน้้า หมู่ที1่0 
บ้านหัวเขา บริเวณที่หลังเขา
มณฑป หมู่ 10 
 

เพื่อให้ประชาชนมี
น้้าใช้อุปโภค-
บริโภค 

พื้นที่ปากสระไม่น้อยกว่า 
5,000  ตารางเมตร   
ลึกเฉลีย่ 3.00 เมตร  
ตามทีแ่บบก้าหนด 

- - - 485,000 - ขนาดหรือ
พ้ืนที่ที่ได้รับ
การขุดสระ 

ประชาชนมีน้้า
ใช้อุปโภค-
บริโภคอย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง  

12 โครงการก่อสร้างถนน   
ค.ส.ล.หมู่ที่ 10 บ้านหัวเขา  
เริ่มจากถนน ค.ส.ล.บริเวณ
บ้านนายแสวง น้้าแก้ว ถึง
บริเวณสระหลวงปู่อ่ิม 

เพื่อให้ประชาชนมี
ความสะดวกสบาย
และมีความ
ปลอดภัยในการ
คมนาคมขนส่ง 

กว้าง 4.00 เมตร  
ยาว 30 เมตร  
หนา 0.15 เมตร  
ตามทีแ่บบก้าหนด 

- - - 336,000 - ขนาดหรือ
พ้ืนที่ที่ได้รับ
การก่อสร้าง 

ประชาชนมี
เส้นทาง
คมนาคม
ขนส่งที่ดี 

กองช่าง 

13 โครงการก่อสร้างถนน   
ค.ส.ล.หมู่ที่ 11 บ้าน 
หนองกระด่าน เริ่มจากถนน 
ค.ส.ล. เดิม  บรเิวณบา้น
นางสาวประจบ ก๋งด้วง ถึง
บริเวณบา้นนางพัชรี  สุข
นิยม 

เพื่อให้ประชาชนมี
ความสะดวกสบาย
และมีความ
ปลอดภัยในการ
คมนาคมขนส่ง 

กว้าง 4.00 เมตร  
ยาว 118 เมตร  
หนา 0.15 เมตร  
ตามทีแ่บบก้าหนด 

- - - 233,000 - ขนาดหรือ
พ้ืนที่ที่ได้รับ
การก่อสร้าง 

ประชาชนมี
เส้นทาง
คมนาคม
ขนส่งที่ดี 

กองช่าง 

 
 



 
 

 
                                                                                   8 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณและที่ผ่านมา 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

14 โครงการขุดคูส่งน้้า หมู่ที1่2 
บ้านตรอกตาโพธิ์  เริ่มจาก 
บริเวณสระเขาดา่น  ถึง
บริเวณสระตรอกตาโพธ์ิ 
 

เพื่อป้องกันน้้า
ท่วม 

งานขุดคูปากกว้างไม่น้อย
กว่า 2.50 เมตร  ลึก 
ไม่น้อยกว่า 2.00 เมตร 
ก้นกว้างไม่น้อยกว่า 1.00 
เมตร  ยาวไม่น้อยกว่า 
400 เมตร  
ตามทีแ่บบก้าหนด 

- - - 485,000 - ขนาดหรือ
พ้ืนที่ที่ได้รับ
การขุดคูส่ง
น้้า 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกไม่มีน้้า
ท่วมขังใน
พ้ืนที่ 

กองช่าง  

รวม       14  โครงการ   - - - 5,174,000 -    
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 1.2  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณและที่ผ่านมา 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการก่อสร้างรางระบาย
น้้า ค.ส.ล. หมู่ที่ 2  
บ้านหัวเขา  เริ่มจากบริเวณ
ที่ดินนายทิพย์  น้้าทิพย์  ถึง
บริเวณบา้นนางสาวรจรินท์  
ขุมทอง 
 

เพื่อระบายน้้า กว้าง 0.30 เมตร   
ยาว 40 เมตร  ลึกเฉลี่ย 
0.30 - 0.40 เมตร   
ตามทีแ่บบก้าหนด 

- - - 215,000 - ขนาดหรือ
พ้ืนที่ที่ได้รับ
การก่อสร้าง 

ลดปัญหาน้้า
ท่วมขังใน
พ้ืนที่ 

กองช่าง 
 

2 โครงการเจาะบ่อบาดาล 
หมู่ที่ 7  บ้านฉวาก  บริเวณ
ประปาหมู่บ้านเดมิข้าง
โรงเรียน หมู่ 7 บ้านฉวาก 

เพื่อให้ประชาชนมี
น้้าใช้อุปโภค-
บริโภคอยา่ง
เพียงพอ 

ท่อกรุ ขนาด 6 น้ิว 
ท่อ PVC ช้ัน 13.5 ความ
ลึกบ่อบาดาล 90 เมตร  
พร้อมติดตั้งซับเมอรส์ 
ขนาด 2 แรงม้า  
ตามทีแ่บบก้าหนด 

- - - 230,000 - บ่อน้้าบาดาล
จ้านวน 1 บ่อ 

ประชาชนมีน้้า
อุปโภค-
บริโภคอย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 

รวม          2    โครงการ   - - - 445,000 -    
                                                                                                                                                                                                
 
 
 
 
 
 
 



 
 

                              10 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม (ฉบับท่ี 6) 
ส าหรับ  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 

องค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขา   

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5  การส่งเสริมการศึกษา  การกีฬามุ่งความเป็นเลิศในระดับสากล 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถิ่นในเขตจังหวัดสุพรรณบุรีที่ 4  การขยายฐานโอกาสและคุณภาพในการศึกษาทุกระดับให้ตรงกับความต้องการประชาชน 

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3  การขยายโอกาสและคุณภาพในการศึกษาให้ตรงกับความต้องการของประชาชน 
 3.1  แผนงานการศึกษา 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณและที่ผ่านมา 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการป้องกันการ
จมน้้าในเด็กปฐมวัย 
อายุ 2 - 5 ปี  ศูนย์ 
พัฒนาเด็กเล็กบ้านน้้าพุ 
 

1) เพ่ือให้เด็ก
กลุ่มเสี่ยง 2-5ปี
มีความรู้ทักษะ
ในการว่ายน้้า 
2) เพื่อให้ครู
ผู้ดูแลเด็ก  
ผู้ปกครอง มี
ความรู้ในการ
ช่วยเหลือชีวิต
จากการจมน้้า
ตามหลักการ
ช่วยเหลือสากล 

ศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็ก 
บ้านน้้าพุ 

- - - 7,200 - ร้อยละ 80
ของผู้รับ
การอบรม
ได้รับ
ความรู้
เก่ียวกับ
การ
ป้องกัน
การจมน้้า
ในเด็ก
ปฐมวัย 
อายุ 2-5ปี 

เด็ก
นักเรียนใน
ศูนย์
พัฒนาเด็ก
เล็กเรียนรู้
ทักษะใน
การ
ป้องกัน
ตัวเองจาก
การจมน้้า
ได้ 

กอง
การศึกษา

ฯ 
 

 
 
 



 
 

                    11 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม (ฉบับท่ี 6) 
ส าหรับ  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 

องค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขา   

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5  การส่งเสริมการศึกษา  การกีฬามุ่งความเป็นเลิศในระดับสากล 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถิ่นในเขตจังหวัดสุพรรณบุรีที่ 4  การขยายฐานโอกาสและคุณภาพในการศึกษาทุกระดับให้ตรงกับความต้องการประชาชน 

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3  การขยายโอกาสและคุณภาพในการศึกษาให้ตรงกับความต้องการของประชาชน 
 3.1  แผนงานการศึกษา 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณและที่ผ่านมา 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

2 โครงการฝึกอบรมการ
ป้องกันและระงับอัคคีภัย
ในสถานศึกษา  ศูนย์ 
พัฒนาเด็กเล็กบ้านน้้าพุ 
 

เพ่ือให้ครูผู้ดูแล
เด็ก  ผู้ปกครอง
และเด็กได้รับ
ความรู้เกี่ยวกับ
การเกิดอัคคีภัย
และรู้จักวิธี
ป้องกัน มิให้เกิด
อัคคีภัยได้  ซึ่ง
ช่วยลดการ
สูญเสียที่อาจมี
ผลกระทบต่อ
ชีวิต ทรัพย์สิน
และสิ่งแวดล้อม 

ศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็ก 
บ้านน้้าพุ 

- - - 7,500 - ร้อยละ 80
ของผู้รับการ
อบรมได้รับ
ความรู้
เก่ียวกับการ
ป้องกันและ
ระงับ
อัคคีภัย 

ครูผู้ดูแลเด็ก
และผู้ปกครอง
เด็กสามารถ
น้าความรู้ที่
ได้รับจากการ
ฝึกอบรมน้าไป
ปฏิบัติและ
แก้ไข
เหตุการณ์เม่ือ
ประสบภัยได้
อย่าง
ปลอดภัยและ
มี
ประสิทธิภาพ 

กอง
การศึกษา

ฯ 
 

 



 
 

                                                                                                                                                                                                 12 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม (ฉบับท่ี 6) 
ส าหรับ  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 

องค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขา   

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5  การส่งเสริมการศึกษา  การกีฬามุ่งความเป็นเลิศในระดับสากล 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถิ่นในเขตจังหวัดสุพรรณบุรีที่ 4  การขยายฐานโอกาสและคุณภาพในการศึกษาทุกระดับให้ตรงกับความต้องการประชาชน 

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3  การขยายโอกาสและคุณภาพในการศึกษาให้ตรงกับความต้องการของประชาชน 
 3.1  แผนงานการศึกษา 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณและที่ผ่านมา 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

3 โครงการป้องกันการ
จมน้้าในเด็กปฐมวัย 
อายุ 2 - 5 ปี  ศูนย์ 
พัฒนาเด็กเล็กวัดไทร 
 

1) เพ่ือให้เด็ก
กลุ่มเสี่ยง 2-5ปี
มีความรู้ทักษะ
ในการว่ายน้้า 
2) เพ่ือให้ครู
ผู้ดูแลเด็ก  
ผู้ปกครอง มี
ความรู้ในการ
ช่วยเหลือชีวิต
จากการจมน้้า
ตามหลักการ
ช่วยเหลือสากล 

ศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็กวัดไทร 

- - - 3,825 - ร้อยละ 80
ของผู้รับ
การอบรม
ได้รับ
ความรู้
เก่ียวกับ
การ
ป้องกัน
การจมน้้า
ในเด็ก
ปฐมวัย 
อายุ 2-5ปี 

เด็ก
นักเรียนใน
ศูนย์
พัฒนาเด็ก
เล็กเรียนรู้
ทักษะใน
การ
ป้องกัน
ตัวเองจาก
การจมน้้า
ได้ 

กอง
การศึกษา

ฯ 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5  การส่งเสริมการศึกษา  การกีฬามุ่งความเป็นเลิศในระดับสากล 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถิ่นในเขตจังหวัดสุพรรณบุรีที่ 4  การขยายฐานโอกาสและคุณภาพในการศึกษาทุกระดับให้ตรงกับความต้องการประชาชน 

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3  การขยายโอกาสและคุณภาพในการศึกษาให้ตรงกับความต้องการของประชาชน 
 3.1  แผนงานการศึกษา 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณและที่ผ่านมา 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

4 โครงการฝึกอบรมการ
ป้องกันและระงับอัคคีภัย
ในสถานศึกษา  ศูนย์ 
พัฒนาเด็กเล็กวัดไทร 
 

เพ่ือให้ครูผู้ดูแล
เด็ก  ผู้ปกครอง
และเด็ก ได้รับ
ความรู้เกี่ยวกับ
การเกิดอัคคีภัย
และรู้จักวิธี
ป้องกัน มิให้เกิด
อัคคีภัยได้  ซึ่ง
ช่วยลดการ
สูญเสียที่อาจมี
ผลกระทบต่อ
ชีวิต ทรัพย์สิน
และสิ่งแวดล้อม 

ศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็กวัดไทร 
 

- - - 5,125 - ร้อยละ 80
ของผู้รับการ
อบรมได้รับ
ความรู้
เก่ียวกับการ
ป้องกันและ
ระงับ
อัคคีภัย 

ครูผู้ดูแลเด็ก
และผู้ปกครอง
เด็กสามารถ
น้าความรู้ที่
ได้รับจากการ
ฝึกอบรมน้าไป
ปฏิบัติและ
แก้ไข
เหตุการณ์เม่ือ
ประสบภัยได้
อย่าง
ปลอดภัยและ
มี
ประสิทธิภาพ 

กอง
การศึกษา

ฯ 
 

รวม       4   โครงการ   - - - 23,650 -    
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                                           แบบ ผ. 02/1 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม (ฉบบัที่ 6) 
ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขา 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวสูส่ากล 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถิ่นในเขตจังหวัดสุพรรณบุรีที่ 7 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคให้อยู่ในเกณฑ์ที่ดีได้มาตรฐาน 

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคให้อยู่ในเกณฑ์ที่ดีไดม้าตรฐาน 
 1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณและที่ผ่านมา 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.  
หมู่ที่ 1  บ้านเขาคีร ี เริ่มจาก
บริเวณสามแยกถนน ค.ส.ล.  
ถึงบริเวณที่ดินนายชลอ  อ่ิมใจ 
 

เพื่อให้ประชาชนมี
ความสะดวกสบาย
และมีความ
ปลอดภัยในการ
คมนาคมขนส่ง 

กว้าง  6.00 เมตร  ยาว 
337 เมตร หนา 0.15เมตร 
หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
2,022  ตารางเมตร ลงหิน
คลุกไหล่ทางตามสภาพพื้นที ่ 
ตามแบบท่ีก าหนด 

- - - 1,475,000 1,475,000 ขนาดหรือ
พื้นทีถ่นนท่ี
ได้รับการ
ก่อสร้าง 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน
การ
คมนาคม
ขนส่ง 

กองช่าง 
 

2 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.  
หมู่ที่ 9  บ้านเขาเขียว  เริ่ม
จากบริเวณสามแยกถนน  
ค.ส.ล.เดมิลานตากข้าวทิศ
ตะวันตก ถึงบริเวณลานตาก
ข้าวทิศตะวันออก 

เพื่อให้ประชาชนมี
ความสะดวกสบาย
และมีความ
ปลอดภัยในการ
คมนาคมขนส่ง 

กว้าง  6.00 เมตร  ยาว 
337 เมตร หนา 0.15เมตร 
หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
2,022  ตารางเมตร ลงหิน
คลุกไหล่ทางตามสภาพพื้นที่  
ตามแบบท่ีก าหนด 

- - - 1,475,000 1,475,000 ขนาดหรือ
พื้นที่ถนนท่ี
ได้รับการ
ก่อสร้าง 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน
การ
คมนาคม
ขนส่ง 

กองช่าง 
 

3 
 
 
 

โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.  
หมู่ที่ 10  บ้านหัวเขา  เริ่ม
จากถนน ค.ส.ล. เดิม บริเวณ
ส านักสงฆ์บ้านหัวเขาถึงยอด
เขามณฑป 

เพื่อให้ประชาชนมี
ความสะดวกสบาย
และมีความ
ปลอดภัยในการ
คมนาคมขนส่ง 

กว้าง  4.00 เมตร  ยาว 
404 เมตร หนา 0.15เมตร 
พร้อมทางเชื่อม  ตามแบบท่ี
ก าหนด 

- - - 844,000 844,000 ขนาดหรือ
พื้นที่ถนนท่ี
ได้รับการ
ก่อสร้าง 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน
การคมนาคม
ขนส่ง 

กองช่าง 
 

รวม      3  โครงการ   - - - 3,794,000 3,794,000    
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แบบ  ผ. 03 
บัญชีครุภัณฑ์ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม  ฉบับท่ี 6 
องค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขา  

  ที ่        แผนงาน   หมวด         ประเภท               เป้าหมาย 
       (ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

                          งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 
    หลัก 

2561 
 (บาท) 

2562 
 (บาท) 

2563 
 (บาท) 

    2564 
     (บาท) 

2565 
 (บาท) 

   1 อุตสาหกรรมและการ
โยธา 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพ่ือจัดซื้อถังน้ าอุปโภค - บริโภค   ขนาด 
ถังเก็บน้ าไม่น้อยกว่า  2,500 ลิตร 
จ านวน 4 ถัง  หรือถังเก็บน้ ารวมกันไม่น้อย
กว่า  10 ลบ.ม. พร้อมเดินท่อระบบส่งน้ า-
จ่ายน้ า  แต่เนื่องจากไม่มีคุณลักษณะและ
ราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ์     จึงซื้อตาม
ราคาท้องตลาด 

- - -    65,000 - กองช่าง 

รวม   1  โครงการ    - - - 65,000 -  
 


