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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 256๕) 

เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ ๔) 

 
 
 

ของ 
องค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขา 

อ าเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสพุรรณบุรี 
 

 



ค าน า 

 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ 
และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบับที่ ๓)  พ.ศ.๒๕๖๑ ซึ่งได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอ านาจและ
หน้าที่ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นและแผนด าเนินงานงบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่าย
เพ่ิมเติม และงบประมาณจากเงินสะสมในช่วงของแผนนั้น รวมทั้งวางแนวทางเพ่ือให้มี การปฏิบัติให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ตามโครงการพัฒนาที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น 

 องค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขา ได้ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ซี่ง
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เมื่อวันที่ ๑๓  มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๒ ไปแล้วนั้น การจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น ต้องสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร และเพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน ซึ่ง
ยังมีโครงการ/กิจกรรมที่ยังไม่ได้บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)  ดังนั้น องค์การบริหาร
ส่วนต าบลหัวเขา จึงต้องจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ ๔) 
เพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน ตามนโยบายผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขา ต่อไป 

 

                 องค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขา 
                                                                                                             มิถุนายน  ๒๕๖๓

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สารบัญ 
                                        หน้า 

 
หลักการและเหตุผล                                                                                                   ๑     
บัญชีสรุปโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
  - (แบบ ผ ๐๑)                                                                                                                   
  - (แบบ ผ ๐๒)   
  ภาคผนวก 
                 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หลักการและเหตุผล 
แผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขา (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) 

เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ฉบับท่ี ๔) 
หลักการ 
           ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขา ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)เมื่อ
วันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลในการแก้ไข
ปัญหา สนองต่อความต้องการของประชาชนไปแล้วนั้น 
          เนื่องจากจัดการท าโครงการ/กิจกรรม ดังที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ยังไม่
ครอบคลุมและมีความจ าเป็นเร่งด่วนในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนในพ้ืนที่ เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ภายใต้วิสัยทัศน์การพัฒนาซึ่งได้ก าหนดแผนงาน การพัฒนาให้สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด/จังหวัด นโยบายของรัฐบาล นโยบายผู้บริหารท้องถิ่น และยุทธศาสตร์การ
พัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขา โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือแก้ไขปัญหาและความต้องการของประชาชนใน
ท้องถิ่น ให้บรรลุเป้าหมายตามภารกิจและอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขา อย่างเหมาะสม
และมีประสิทธิภาพ และตอบสนองความต้องการของประชาชนในชุมชนท้องถิ่นได้อย่างถูกต้อง ตรงจุดให้แก่
ประชาชนโดยเกิดประโยชน์สูงสุด 
          ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขา จึงได้จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพ่ิมเติม
และเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๔ เพ่ือเป็นแนวทางการพัฒนาและเป็นประโยชน์ ต่อการพัฒนาท้องถิ่นให้สามารถ
บรรลุผลส าเร็จต่อประชาชน อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 
เหตุผลความจ าเป็นที่ต้องเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง    
           -เปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ เป้าหมายของโครงการที่มีอยู่เดิมเพ่ือน าไปสู่การปฏิบัติ 
           -เปลี่ยนแปลงแบบบันทึกรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม 
                      การบันทึกรายละเอียดโครงการในแบบบันทึกแบบต่างๆ แสดงถึงเจตจ านงการบริหารการ
พัฒนาโครงการของท้องถิ่นว่าต้องด าเนินการเอง หรือต้องการสนับสนุนงบประมาณให้หน่วยงานอ่ืน หรือเป็น
โครงการที่เกินศักยภาพต้องประสานโครงการเพ่ือขอรับการสนับสนุนงบประมาณให้หน่วยงานอ่ืน แยกเป็น ๔ 
แบบ ดังนี้ 
        -แบบ ผ ๐๑ ส าหรับบัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
        -แบบ ผ ๐๒  รายละเอียดโครงการพัฒนา 
        -แบบ ผ ๐๒/๑ ส าหรับโครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
        -แบบ ผ ๐๓ บัญชีครุภัณฑ์  
 
 
 
 



กฎหมาย ระเบียบ หนังสอืสั่งการ 
      ๑. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ 
ได้จ ากัดความไว้ ดังนี้ 
      ข้อ ๔ ในระเบียบนี้ 
      “การแก้ไข” หมายความว่า การแก้ไขข้อผิดพลาดในแผนพัฒนาหรือแผนด าเนินงานให้ถูกต้อง โดยไม่ท า
ให้วัตถุประสงค์และสาระส าคัญเดิมเปลี่ยนแปลงไป 
      “การเพ่ิมเติม” หมายความว่า การเพ่ิมเติมแผนงาน โครงการที่ไม่มีอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ปรากฏไว้
ในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
      “การเปลี่ยนแปลง” หมายความว่าการท าให้วัตถุประสงค์และสาระส าคัญของแผนพัฒนาเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม 
      ข้อ ๒๑ การแก้ไขแผนพัฒนาเป็นอ านาจของผู้บริหารท้องถิ่น 
          ๒ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.
๒๕๕๙ 
ข้อ ๙ ให้ยกเลิกความในข้อ ๒๒ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
๒๕๔๘ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
        ข้อ ๒๒ เพ่ือประโยชน์ของประชาชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ โดย
ให้ด าเนินการตามขั้นตอน ดังนี้ 
      (๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงพร้อม
เหตุผลและความจ าเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
      (๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงเพ่ือเสนอ
ผู้บริหารท้องถิ่น 
     (๓) ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นที่
เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง 
        เพ่ือให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลให้ผู้บริหาร
ท้องถิ่นเสนอร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเพ่ือให้ความเห็นชอบก่อนแล้ว
ผู้บริหารท้องถิน่จึงพิจารณาและอนุมัติและประกาศใช้ต่อไป 
      ในกรณีแผนพัฒนาท้องถิ่นมีระยะเวลาการใช้บังคับเหลืออยู่ไม่ถึงหนึ่งร้อยแปดสิบวันไม่ให้ด าเนินการเพ่ิมเติมหรือ
เปลี่ยนแปลง   
   ๓ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(ฉบับที่ ๓)พ.ศ.
๒๕๖๑ 
   ข้อ ๑๐ ให้เพ่ิมความต่อไปนี้เป็นข้อ ๒๒/๑ และข้อ ๒๒/๒ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ 
   ข้อ ๒๒/๑ เพ่ือประโยชน์ของประชาชน การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ เป็นอ านาจของ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เปลี่ยนแปลงให้



สภาองค์การบริหารส่วนต าบลพิจารณาตามมาตรา ๔๖ แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล พ.ศ.๒๕๓๗ ด้วย 
   เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นตามวรรคหนึ่งได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวให้ผู้บริหาร
ท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่
ผู้บริหารประกาศใช้ 
   ข้อ ๒๒/๒ ในกรณีการเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เกี่ยวกับโครงการพระราชด าริ งานพระ
ราชพิธี นโยบายรัฐบาล และนโยบายกระทรวงมหาดไทย ให้เป็นอ านาจของผู้บริหารท้องถิ่น ส าหรับองค์การ
บริหารส่วนต าบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบล
พิจารณาตามมาตรา ๔๖ แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบล และองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.๒๕๓๗ ด้วย และ
เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ปิดประกาศให้ประชาชนโดย
เปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับความเห็นชอบการเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น
ดังกล่าว 
 



             บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ เพ่ิมเติม  (ฉบับที่ ๔) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขา 
 
 ยุทธศาสตร์ 

ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ ปี ๒๕๖๕ รวม ๕ ปี 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ 
การพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐานและระบบ
สาธารณูปโภคให้อยู่
ในเกณฑ์ที่ดี 

            

๑.๑ แผนงานเคหะ
และชุมชน 

- - - - ๒ ๘๖๕,๐๐๐ ๘ ๒,๓๕๗,๕๐๐ - - ๑๐ ๓,๒๒๒,๕๐๐ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ 
การน าการ เปลี่ยน 
แปลงด้านการ
บริหารและบริการ
เพ่ือประโยชน์ของ
ประชาชน 

            

๖.๑ แผนงานการ
รักษาความสงบ
ภายใน 

- - - - - - ๑ ๒๓๐,๐๐๐ ๑ ๒๓๐,๐๐๐ ๒ ๔๖๐,๐๐๐ 

รวมทั้งสิ้น - - - - ๒ ๘๖๕,๐๐๐ ๙ ๒,๕๘๗,๕๐๐ ๑ ๘๖๕,๐๐๐ ๑๒ ๓,๖๘๒,๕๐๐ 

 
 
 
 

แบบ ผ ๐๑ 



             บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ เปลี่ยนแปลง  (ฉบับที่ ๔) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขา 
 
 ยุทธศาสตร์ 

ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ ปี ๒๕๖๕ รวม ๕ ปี 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ 
การพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐานและระบบ
สาธารณูปโภคให้อยู่
ในเกณฑ์ที่ดี 

            

๑.๑ แผนงานเคหะ
และชุมชน 

- - - - - - ๙ ๒,๒๖๔,๐๐๐ - - ๙ ๒,๒๖๔,๐๐๐ 

รวม - - - - - - ๙ ๒,๒๖๔,๐๐๐ - - ๙ ๒,๒๖๔,๐๐๐ 
รวมทั้งสิ้น - - - - - - ๙ ๒,๒๖๔,๐๐๐ - - ๙ ๒,๒๖๔,๐๐๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ ๐๑ 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขาด าเนินการเอง เพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๔) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขา 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวสู่สากล  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสุพรรณบุรีที่ ๗  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคให้อยู่ในเกณฑ์ที่ดีได้มาตรฐาน  
 1. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคให้อยู่ในเกณฑ์ที่ดีได้มาตรฐาน 
 ๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน 

  
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ (เป้าหมาย) 
งบประมาณและท่ีผ่านมา 

ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑ โครงการปรับปรุง 
ถังน้ าอุปโภค-บริโภค  
ส าหรับประชาชน 
หมู่ ๒ บ้านหัวเขา 
 

เพ่ือเก็บน้ าไว้ใช้อุป 
โภคบริโภค 

ขนาดถังน้ าจุ
รวมกันไม่น้อย
กว่า ๑๐ ลบ.ม. 
รายละเอียด
ตามท่ีแบบ
ก าหนด 

- - ๔๙๙,๐๐๐ - - ถังเก็บน้ า 
จ านวน  ๑ ถัง 

ถังเก็บน้ าไว้ใช้ 
ส าหรับอุปโภค
บริโภค 

กองช่าง 

๒ โครงการปรับปรุง 
ต่อเติมอาคารที่ท า
การองค์การบริหาร
ส่วนต าบลหัวเขา 

มีพ้ืนที่ใช้ส าหรับ
การให้บริการ
ประชาชน 

ขนาด ๗.๐๐ 
เมตร ยาว 
๘.๐๐ เมตร  
พร้อมกั้นห้อง 
ตามท่ีแบบ
ก าหนด 

- - ๓๖๖,๐๐๐ - - อาคารที่ได้รับ 
การปรับปรุง
และต่อเติม 

อาคารมีพ้ืนที่ 
รองรับการ
ให้บริการ
ประชาชน 

กองช่าง 

แบบ ผ. ๐๒ 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขาด าเนินการเอง เพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๔) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขา 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวสู่สากล  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสุพรรณบุรีที่ ๗  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคให้อยู่ในเกณฑ์ที่ดีได้มาตรฐาน  
 1. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคให้อยู่ในเกณฑ์ที่ดีได้มาตรฐาน 
๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน 

   
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ (เป้าหมาย) 
งบประมาณและท่ีผ่านมา 

ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๓. โครงการเจาะบ่อน้ า
บาดาล น้ าอุปโภค 
บริโภค หมูที่ ๑ 
บ้านเขาคีรี บริเวณ
โรงสีชุมชน 

เพ่ือประชาชนมีน้ า 
อุปโภคบริโภคอย่าง
เพียงพอ 

เจาะบ่อน้ า 
บาดาลขนาด 
ø ๖ นิ้ว ความ
ลึก ๙๐ เมตร 
ตามท่ีแบบ
ก าหนด 

- - - ๒๓๓,๕๐๐ - บ่อน้ าจ านวน 
๑ บ่อ 

ประชาชนมีน้ า
ใช้ส าหรับ
อุปโภคบริโภค 

กองช่าง 

๔. โครงการก่อสร้างถัง
น้ าอุปโภคบริโภค 
หมู่ที่ ๑ บ้านเขาคีรี 
บริเวณโรงสีชุมชน 

เพ่ือเก็บน้ าไว้ใช้อุป 
โภคบริโภค 

ขนาดถังน้ าจุ
รวมกันไม่น้อย
กว่า ๑๐ลบ.ม. 
ตามท่ีแบบ
ก าหนด 

- - - ๔๙๙,๐๐๐ - ถังเก็บน้ า 
จ านวน  ๑ ถัง 

มีถังเก็บน้ าไว้ใช้ 
ส าหรับอุปโภค
บริโภค 

กองช่าง 

แบบ ผ. ๐๒ 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขาด าเนินการเอง เพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๔) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขา 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวสู่สากล  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสุพรรณบุรีที่ ๗  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคให้อยู่ในเกณฑ์ที่ดีได้มาตรฐาน  
 1. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคให้อยู่ในเกณฑ์ที่ดีได้มาตรฐาน 
  ๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ (เป้าหมาย) 
งบประมาณและท่ีผ่านมา 

ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๕ โครงการก่อสร้างราง 
ระบายน้ า คสล. หมู่ 
๒ บ้านหัวเขาเริ่ม
จากศาลตาเจ้าบ้าน 
ถึงบริเวณบ้านนาย
วิสูตร เกตแก้ว 

เพ่ือระบายน้ าไม่ให้
ท่วมขัง 

ดาด คสล. กว้าง 
๒.๔๐ – ๓.๐๐ 
เมตร ก้นกว้าง 
๐.๕๐ เมตร ลึก 
๐.๘๐ – ๑.๐๐ 
เมตร ยาวรวม 
๗๘ เมตร 
พร้อมวางท่อ 
ตามท่ีแบบ
ก าหนด 

- - - ๓๕๐,๐๐๐ - ขนาดหรือ
พ้ืนที่ราง
ระบายน้ าที่
ได้รับการ
ก่อสร้าง 

ระบายน้ าใน
พ้ืนที่ไม่ให้ท่วม
ขัง 

กองช่าง 

 
 
 

แบบ ผ. ๐๒ 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขาด าเนินการเอง เพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๔) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขา 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวสู่สากล  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสุพรรณบุรีที่ ๗  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคให้อยู่ในเกณฑ์ที่ดีได้มาตรฐาน  
 1. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคให้อยู่ในเกณฑ์ที่ดีได้มาตรฐาน 
  ๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ (เป้าหมาย) 
งบประมาณและท่ีผ่านมา 

ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๖ โครงการขุดลอกคูส่ง 
น้ า หมู่ ๔ บ้านวัด
ไทร เริ่มจากบริเวณ
คลอง มอ.ที่นานาง
ส าอาง  โพธิ์รัง ถึง
บริเวณท่ีนานางยุพิน 
สังข์สุวรรณ   

เพ่ือให้ประชาชนมี
น้ าใช้เพื่อ
การเกษตร และ
แก้ไขปัญหาการ
ขาดแคลนน้ า 

ขนาดปากกว้าง 
๑.๖๐ – ๓.๐๐  
เมตร ก้นกว้าง 
๐.๕๐ เมตร ลึก 
๑.๒๐ เมตร 
ยาวรวม 
๑,๐๐๐ เมตร 
ตามท่ีแบบ
ก าหนด 

- - - ๖๕,๐๐๐ - ขนาดหรือ
พ้ืนที่คลองที่
ได้รับการขุด
ลอก 

เกษตรกรมีน้ า
ใช้เพื่อ
การเกษตรได้
ต่อเนื่องและ
การบริหาร
จัดการ
ทรัพยากรน้ า
การเกษตรที่ดี
ขึ้น 

กองช่าง 

 
 
 

แบบ ผ. ๐๒ 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขาด าเนินการเอง เพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๔) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขา 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวสู่สากล  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสุพรรณบุรีที่ ๗  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคให้อยู่ในเกณฑ์ที่ดีได้มาตรฐาน  
 1. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคให้อยู่ในเกณฑ์ที่ดีได้มาตรฐาน 
  ๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ (เป้าหมาย) 
งบประมาณและท่ีผ่านมา 

ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๗ โครงการปรับปรุง
ระบบท่อน้ าประปา 
หมู่ ๔ บ้านวัดไทร
เริ่มจากบริเวณหอ
ประปาวัดไทรถึง
บริเวณบ้านนาง
ลักขณา รุ่งโรจน์ธีระ 
และบริเวณท่ีดินนาย
เสถียร กิ่งพุ่ม  
 

เพ่ือระบบประปาที่
ดีขึ้น 

วางท่อประปา 
PVC ø ๒ “ 
และø ๓ “ 
 ชั้น ๘.๕ ยาว
รวม ๑,๒๕๐ 
เมตร 
ตามท่ีแบบ
ก าหนด 

- - - ๓๐๐,๐๐๐ - ระบบประปาที่
ปรับปรุง 
 

น้ าประปาใช้ 
อย่างเพียงพอ 
 

กองช่าง 

 
 
 

แบบ ผ. ๐๒ 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขาด าเนินการเอง เพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๔) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขา 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวสู่สากล  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสุพรรณบุรีที่ ๗  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคให้อยู่ในเกณฑ์ที่ดีได้มาตรฐาน  
 1. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคให้อยู่ในเกณฑ์ที่ดีได้มาตรฐาน 
  ๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ (เป้าหมาย) 
งบประมาณและท่ีผ่านมา 

ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๘ โครงการซ่อมแซม 
และปรับปรุงศาลา
หมู่บ้าน หมู่ ๗ 
บ้านฉวาก บริเวณ
ศาลาหมู่บ้าน 

เพ่ือท ากิจกรรม
สาธารณะร่วมกัน 

ขนาดอาคารที่
ปรับปรุงกว้าง 
๑๒.๐๐ เมตร 
ยาว ๑๔ . ๕๐  
เมตร พร้อมรั้ว
ตามท่ีแบบ
ก าหนด 

- - - ๓๐๐,๐๐๐ - อาคารที่ได้รับ
การปรับปรุง 

อาคารได้รับการ 
ปรับปรุง 

กองช่าง 

 
 
 

แบบ ผ. ๐๒ 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขาด าเนินการเอง เพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๔) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขา 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวสู่สากล  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสุพรรณบุรีที่ ๗  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคให้อยู่ในเกณฑ์ที่ดีได้มาตรฐาน  
 1. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคให้อยู่ในเกณฑ์ที่ดีได้มาตรฐาน 
  ๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ (เป้าหมาย) 
งบประมาณและท่ีผ่านมา 

ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๙ โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล. หมู่ ๘  
บ้านปากดงเริ่มจาก 
บริเวณนานายวินัย 
วนิชยากรณ์ ถึง
บริเวณนานางสาว
ส าออย กาฬศร 

การคมนาคมที่
สะดวกและขนส่ง
พืชผลการเกษตร 

ขนาดกว้าง 
๔.๐๐ เมตร 
ยาว ๑๖๐ เมตร 
หนา ๐.๑๕ 
เมตร ตามที่
แบบก าหนด  

- - - ๓๒๐,๐๐๐ - ขนาดหรือ
พ้ืนที่ที่ได้รับ
การก่อสร้าง 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม 

กองช่าง 

 
 
 

แบบ ผ. ๐๒ 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขาด าเนินการเอง เพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๔) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขา 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวสู่สากล  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสุพรรณบุรีที่ ๗  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคให้อยู่ในเกณฑ์ที่ดีได้มาตรฐาน  
 1. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคให้อยู่ในเกณฑ์ที่ดีได้มาตรฐาน 
  ๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ (เป้าหมาย) 
งบประมาณและท่ีผ่านมา 

ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑๐ โครงการติดตั้งเสียง
ตามสาย
ประชาสัมพันธ์  
หมู่ ๑๑ บ้านหนอง
กระด่านบริเวณที่ท า
การผู้ใหญ่บ้านหมู่ 
๑๑ บ้านหนองกระ
ด่าน 

เพ่ือประชาสัมพันธ์ 
ข้อมูลข่าวสารต่างๆ 

ขนาด หอกระจาย
ข่าวกว้าง ๑.๒๐ 
เมตร ยาว ๑.๘๐ 
เมตร สูงรวมไม่
น้อยกว่า 
๑๓.๐๐ เมตร 
พร้อมระบบขยาย
เสียง ตามท่ีแบบ
ก าหนด 

- - - ๒๙๐,๐๐๐ - เสียงตามสาย 
ที่ได้รับการ
ติดต้ัง 

ประชาชนได้รับ 
ข้อมูลข่าวสาร 
เพ่ิมมากข้ึน 

กองช่าง 

 
 
 

แบบ ผ. ๐๒ 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขาด าเนินการเอง เพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๔) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขา 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๖ การน าการเปลี่ยนแปลงด้านการบริหารและบริการเพื่อประโยชน์ของประชาชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสุพรรณบุรีที่  
 ๖. ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การน าการเปลี่ยนแปลงด้านการบริหารและบริการเพ่ือประโยชน์ของประชาชน 
  ๖.๑ แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ (เป้าหมาย) 
งบประมาณและท่ีผ่านมา 

ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑ โครงการฝึกอบรม
ทบทวนชุดปฏิบัติการ 
จิตอาสาภัยพิบัติ 

เพ่ือจิตอาสาฯ มี
ความรู้ความเข้าใจ 
และปฎิบัติงานได้
อย่างถูกต้อง 

จิตอาสาภัยพิบัติ 
จ านวน ๕๐ คน 

- - - ๒๓๐,๐๐๐ ๒๓๐,๐๐๐ จิตอาสาฯ 
เข้ารับการ
ฝึกอบรมใหม่ 
ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ ๙๐ 

จิตอาสามี
ความรู้ความ
เข้าใจและ
ปฎิบัติงานได้
อย่างถูกต้อง 

ส านักปลัด 

 
 

แบบ ผ. ๐๒ 



ายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขาด าเนินการเอง เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ ๔) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขา 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวสู่สากล  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสุพรรณบุรีที่ ๗  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคให้อยู่ในเกณฑ์ที่ดีได้มาตรฐาน  
 1. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคให้อยู่ในเกณฑ์ที่ดีได้มาตรฐาน 
  ๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ (เป้าหมาย) 
งบประมาณและท่ีผ่านมา 

ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑ โครงการขุดลอก
คลองน้ า หมู่ ๕ บ้าน
น้ าพุเริ่มจากบริเวณ
บ่อยืมคลอง มอ. นา
นายเจียม  กลิ่นหอม 
ถึงบริเวณนานายชู 
โพธิ์หอม 

เพ่ือให้ประชาชนมี
น้ าใช้เพื่อ
การเกษตร และ
แก้ไขปัญหาการ
ขาดแคลนน้ า 

ขนาดปากกว้าง 
๖.๓๐ -๑๑.๐๐ 
เมตร ก้นกว้าง  
๒.๐๐ เมตร 
ลึก ๓.๒๕ เมตร 
ยาวรวม 
๑,๓๑๓ เมตร  
ตามท่ีแบบ
ก าหนด 

- - - ๑๗๘,๐๐๐ - ขนาดหรือ
พ้ืนที่คลองที่
ได้รับการขุด
ลอก 

เกษตรกรมีน้ า
ใช้เพื่อ
การเกษตรได้
ต่อเนื่องและ
การบริหาร
จัดการ
ทรัพยากรน้ า
การเกษตรที่ดี
ขึ้น 

กองช่าง 

 
 
 

แบบ ผ. ๐๒ 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขาด าเนินการเอง เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ ๔) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขา 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวสู่สากล  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสุพรรณบุรีที่ ๗  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคให้อยู่ในเกณฑ์ที่ดีได้มาตรฐาน  
 1. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคให้อยู่ในเกณฑ์ที่ดีได้มาตรฐาน 
  ๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ (เป้าหมาย) 
งบประมาณและท่ีผ่านมา 

ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๒ โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ า คสล.  
หมู่ ๖ บ้านหัวเขา 
เริ่มจากบริเวณบ้าน
นายแฉล่ม น้ าแก้ว 
ถึงบริเวณศาลา
ประจ าหมู่บ้าน 

เพ่ือระบายน้ าไม่ให้
ท่วมขัง 

ขนาดกว้าง  
๐.๓๐ เมตร 
ยาว ๑๑๘ เมตร 
ลึก ๐.๔๕ เมตร 
ตามท่ีแบบ
ก าหนด 

- - - ๓๖๖,๐๐๐ - ขนาดหรือ
พ้ืนที่ราง
ระบายน้ าที่
ได้รับการ
ก่อสร้าง 

ระบายน้ าใน
พ้ืนที่ไม่ให้ท่วม
ขัง 

กองช่าง 

 
 
 

แบบ ผ. ๐๒ 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขาด าเนินการเอง เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ ๔) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขา 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวสู่สากล  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสุพรรณบุรีที่ ๗  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคให้อยู่ในเกณฑ์ที่ดีได้มาตรฐาน  
 1. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคให้อยู่ในเกณฑ์ที่ดีได้มาตรฐาน 
  ๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ (เป้าหมาย) 
งบประมาณและท่ีผ่านมา 

ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๓ โครงการขุดลอกคู 
ฝั่งตะวันตก หมู่ ๙ 
บ้านเขาเขียว เริ่ม
จากที่นานายสันธะ 
พงษ์ไทย ถึงบริเวณ
สะพานข้ามคลอง
อีเป็ด หมู่ ๓,๙  

เพ่ือให้ประชาชนมี
น้ าใช้เพื่อ
การเกษตร และ
แก้ไขปัญหาการ
ขาดแคลนน้ า 

ขนาดปากกว้าง  
๒.๕๐ เมตร  
ก้นกว้าง ๐.๘๐ 
เมตร ลึก ๒.๐๐ 
เมตร ยาวรวม 
๖๙๕ เมตร 
พร้อมวางท่อ 
คสล. ø ๑.๐๐ 
เมตร ตามที่
แบบก าหนด 

- - - ๒๖๐,๐๐๐ - ขนาดหรือ
พ้ืนที่คลองที่
ได้รับการขุด
ลอก 

เกษตรกรมีน้ า
ใช้เพื่อ
การเกษตรได้
ต่อเนื่องและ
การบริหาร
จัดการ
ทรัพยากรน้ า
การเกษตรที่ดี
ขึ้น 

กองช่าง 

 
 
 

แบบ ผ. ๐๒ 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขาด าเนินการเอง เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ ๔) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขา 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวสู่สากล  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสุพรรณบุรีที่ ๗  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคให้อยู่ในเกณฑ์ที่ดีได้มาตรฐาน  
 1. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคให้อยู่ในเกณฑ์ที่ดีได้มาตรฐาน 
  ๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ (เป้าหมาย) 
งบประมาณและท่ีผ่านมา 

ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๔ โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล. หมู่ ๙ 
บ้านเขาเขียว เริ่ม
จากถนน คสล. เดิม 
นานายชุมพล  สกุล 
ถึงบริเวณเชิงเขา
เขียว 

การคมนาคมที่
สะดวกและขนส่ง
พืชผลการเกษตร 

ขนาดกว้าง  
๔.๐๐ เมตร 
ยาว ๑๖๐ เมตร 
หนา ๐.๑๕ 
เมตร 
ตามท่ีแบบ
ก าหนด 

- - - ๓๒๐,๐๐๐ - ขนาดหรือ
พ้ืนที่ที่ได้รับ
การก่อสร้าง 

ประชาชนได้รับ
ความ
สะดวกสบายใน
การคมนาคมและ
ขนส่งเพิ่มมากขึ้น 

กองช่าง 

 
 
 

แบบ ผ. ๐๒ 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขาด าเนินการเอง เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ ๔) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขา 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวสู่สากล  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสุพรรณบุรีที่ ๗  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคให้อยู่ในเกณฑ์ที่ดีได้มาตรฐาน  
 1. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคให้อยู่ในเกณฑ์ที่ดีได้มาตรฐาน 
  ๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ (เป้าหมาย) 
งบประมาณและท่ีผ่านมา 

ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๕ โครงการขุดลอกคูน้ า 
หมู่ ๑๐ บ้านหัวเขา 
เริ่มจากบริเวณท่อ 
นายเหยาะ สกุล 
ถึงบริเวณนานาย
ทองสุข พ่วงลา 

เพ่ือให้ประชาชนมี
น้ าใช้เพื่อ
การเกษตร และ
แก้ไขปัญหาการ
ขาดแคลนน้ า 

ขนาดปากกว้าง 
๒.๑๐ – ๓.๗๐ 
เมตร ก้นกว้าง ๐.๕๐  
เมตร ลึก ๑.๒๐ – 
๑.๕๐ เมตร ยาวรวม 
๑,๕๓๕ เมตร พร้อม 
วางท่อ คสล. ø 
๐.๖๐ เมตร 
ตามท่ีแบบก าหนด 

- - - ๑๐๕,๐๐๐ - ขนาดหรือ
พ้ืนที่คลองที่
ได้รับการขุด
ลอก 

เกษตรกรมีน้ า
ใช้เพื่อ
การเกษตรได้
ต่อเนื่องและ
การบริหาร
จัดการ
ทรัพยากรน้ า
การเกษตรที่ดี
ขึ้น 

กองช่าง 

 
 
 

แบบ ผ. ๐๒ 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขาด าเนินการเอง เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ ๔) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขา 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวสู่สากล  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสุพรรณบุรีที่ ๗  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคให้อยู่ในเกณฑ์ที่ดีได้มาตรฐาน  
 1. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคให้อยู่ในเกณฑ์ที่ดีได้มาตรฐาน 
  ๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ (เป้าหมาย) 
งบประมาณและท่ีผ่านมา 

ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๖ โครงการขุดลอกคูน้ า 
หมู่ ๑๐ บ้านหัวเขา 
เริ่มจากบริเวณท่ีนา
นายทศพล ปรึกษา 
ถึงบริเวณที่นานาย
ส าราญ วงษ์สุวรรณ 

เพ่ือให้ประชาชนมี
น้ าใช้เพื่อ
การเกษตร และ
แก้ไขปัญหาการ
ขาดแคลนน้ า 

ขนาดปากกว้าง 
๑.๕๐ – ๓.๕๐ 
เมตร ก้นกว้าง ๐.๓๐ 
– ๐.๖๐ เมตร ลึก 
๑.๒๐ -๑.๕๐ เมตร 
ยาวรวม ๑,๗๖๕ เมตร 
พร้อมวางท่อ คสล. ø 
๐.๖๐ เมตร 
ตามท่ีแบบก าหนด- 
 

- - - ๑๗๐,๐๐๐ - ขนาดหรือ
พ้ืนที่คลองที่
ได้รับการขุด
ลอก 

เกษตรกรมีน้ า
ใช้เพื่อ
การเกษตรได้
ต่อเนื่องและ
การบริหาร
จัดการ
ทรัพยากรน้ า
การเกษตรที่ดี
ขึ้น 

กองช่าง 

 
 
 

แบบ ผ. ๐๒ 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขาด าเนินการเอง เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ ๔) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขา 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวสู่สากล  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสุพรรณบุรีที่ ๗  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคให้อยู่ในเกณฑ์ที่ดีได้มาตรฐาน  
 1. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคให้อยู่ในเกณฑ์ที่ดีได้มาตรฐาน 
  ๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ (เป้าหมาย) 
งบประมาณและท่ีผ่านมา 

ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๗ โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล. หมู่ ๑๐ 
บ้านหัวเขาเริ่มจาก
บริเวณทีน่ายทอง
ย่อน น้ าแก้ว ถึง
บริเวณบ้านนาย
วัฒนะ  กาฬภักดี 

การคมนาคมที่
สะดวกและขนส่ง
พืชผลการเกษตร 

กว้าง ๕.๐๐ เมตร 
ยาว ๑๐๐ เมตร 
หนา ๐.๑๕ เมตร 
ตามท่ีแบบก าหนด 

- - - ๒๗๕,๐๐๐ - ขนาดหรือ
พ้ืนที่ที่ได้รับ
การก่อสร้าง 

ประชาชนได้รับ
ความ
สะดวกสบายใน
การคมนาคม
และขนส่งเพ่ิม
มากขึ้น 

กองช่าง 

 
 
 

แบบ ผ. ๐๒ 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขาด าเนินการเอง เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ ๔) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขา 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวสู่สากล  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสุพรรณบุรีที่ ๗  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคให้อยู่ในเกณฑ์ที่ดีได้มาตรฐาน  
 1. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคให้อยู่ในเกณฑ์ที่ดีได้มาตรฐาน 
  ๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ (เป้าหมาย) 
งบประมาณและท่ีผ่านมา 

ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๘ โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล. หมู่ ๑๑ 
บ้านหนองกระด่าน 
เริ่มจากบริเวณ คสล. 
เดิมบ้านนายบุญ
หวาน รื่นสวัสดิ์ 
ถึงบริเวณสามแยก
ถนนลูกรัง 

การคมนาคมที่
สะดวกและขนส่ง
พืชผลการเกษตร 

ขนาดกว้าง ๓.๐๐ 
เมตร ยาว ๑๖๕ เมตร 
หนา ๐.๑๕ เมตร 
ตามแบบท่ีก าหนด 

- - - ๒๖๘,๐๐๐ - ขนาดหรือ
พ้ืนที่ที่ได้รับ
การก่อสร้าง 

ประชาชนได้รับ
ความ
สะดวกสบายใน
การคมนาคม
และขนส่งเพ่ิม
มากขึ้น 

กองช่าง 

 
 
 

แบบ ผ. ๐๒ 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขาด าเนินการเอง เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ ๔) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขา 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวสู่สากล  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสุพรรณบุรีที่ ๗  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคให้อยู่ในเกณฑ์ที่ดีได้มาตรฐาน  
 1. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคให้อยู่ในเกณฑ์ที่ดีได้มาตรฐาน 
  ๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ (เป้าหมาย) 
งบประมาณและท่ีผ่านมา 

ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๙ โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล. หมู่ ๑๒ 
บ้านตรอกตาโพธิ์ 
เริ่มจากบริเวณบ้าน
นายทองหล่อ แป้น
เขียว ถึงบริเวณบ้าน
นางจ าเนียร โฉมเชิด 

การคมนาคมที่
สะดวกและขนส่ง
พืชผลการเกษตร 

ขนาดกว้าง ๔.๐๐ 
เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร 
หนา ๐.๑๕ เมตร 
ตามท่ีแบบก าหนด 

- - - ๓๒๒,๐๐๐ - ขนาดหรือ
พ้ืนที่ที่ได้รับ
การก่อสร้าง 

ประชาชนได้รับ
ความ
สะดวกสบายใน
การคมนาคม
และขนส่งเพ่ิม
มากขึ้น 

กองช่าง 

 
 

แบบ ผ. ๐๒ 


