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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 
เพิ่มเติม  ครั้งที่  1/2565 

 
 
 
 
 

 

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   ข้อ  25  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้
แผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นกรอบในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี   งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม  และ
งบประมาณจากเงินสะสมในช่วงของแผนนั้น  รวมทั้งวางแนวทางเพ่ือให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตาม
โครงการพัฒนาที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 

 องค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขา  ได้ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖6 - 2570) 
ซึ่งประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 - 2570) เมื่อวันที่ 27  กันยายน พ.ศ. ๒๕64 ไปแล้วนั้น 
และการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  ต้องสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร  และเพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนของ
ประชาชน  และกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขา  ได้อนุมัติงบประมาณเพ่ือสนับสนุนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขา  ให้ด าเนินการจัดท ากิจกรรมหรือโครงการที่เป็นการส่งเสริม
และป้องกันสุขภาพและอนามัยของเด็กปฐมวัย  ประกอบกับหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนที่สุด  ที่  
มท 0820.2/ว 3472  ลงวันที่  31  ตุลาคม  2565  เรื่อง  แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนโครงการถังขยะเปียก  ลด
โลกร้อน  แจ้งว่ากระทรวงมหาดไทยได้ก าหนดนโยบายการด าเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  เพ่ื อ
บรรลุเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจก  และการด าเนินงานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศตาม
นโยบายของรัฐบาล  โดยการขึ้นทะเบียนของโครงการถังขยะเปียก  ลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  กอง
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมจึงขอจัดท าโครงการถังขยะเปียก  ลดโลกร้อน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566   ซึ่ง
โครงการฯ  ดังกล่าว  ยังไม่ได้บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2566 - 2570)  ดังนั้น  องค์การบริหารส่วน
ต าบลหัวเขา จึงต้องจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2566 - 2570)  เพิ่มเติม  ครั้งที่  1/2565   เพ่ือแก้ไขปัญหา
และบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนตามนโยบายผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขา  การส่งเสริมและ
ป้องกันสุขภาพและอนามัยของเด็กปฐมวัย       การด าเนินการขับเคลื่อนเพ่ือเตรียมรับการทวนสอบภายใต้โครงการ
ถังขยะเปียก  ลดโลกร้อนของกระทรวงมหาดไทย  ต่อไป 
 
 
 

  งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 
องค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขา 
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 บัญชีสรุปโครงการพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพ่ิมเติม  ครั้งที่ 1/2565        4   
 (แบบ ผ. ๐1)   

            - รายละเอียดโครงการพัฒนา  (แบบ  ผ ๐2)                                           6  

 รายละเอียดโครงการพัฒนา  ส าหรับโครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น           14 
                                    ที่ใช้ส าหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น  (แบบ  ผ 02/2) 
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หลักการและเหตุผล 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 - 2570) 
เพิ่มเติม  ครั้งที่  1/2565 

องค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขา 
 
หลักการ 

 ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขา  ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2566 - 2570)
เมื่อวันที่  27  กันยายน  2564  เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลในการพัฒนา
ต าบล  แก้ไขปัญหาความเดือดร้อน  สนองต่อความต้องการของประชาชน  และเป็นกรอบในการจัดท างบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี  งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม  งบประมาณจากเงินสะสม  และการขอรับสนับสนุนงบประมาณจาก
หน่วยงานภายนอก  รวมทั้งวางแนวทางเพ่ือให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์  ตามโครงการที่ก าหนดไว้ใน
แผนพัฒนาท้องถิ่นไปแล้วนั้น 

 เนื่องจากการจัดท าโครงการ/กิจกรรม  ดังที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2566 - 2570) 
ยังไม่ครอบคลุมและมีความจ าเป็นเร่งด่วนในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนในพ้ืนที่     และกองทุนหลักประกัน 
สุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขา    ได้อนุมัติงบประมาณเพ่ือสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ   ให้ด าเนินการจัด 
กิจกรรม  หรือโครงการที่เป็นการส่งเสริมและป้องกันสุขภาพและอนามัยของเด็กปฐมวัย      ประกอบกับหนังสือกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนที่สุด ที่ มท 0820.2/ว 3472  ลงวันที่  31  ตุลาคม  2565  เรื่อง แผนปฏิบัติ-
การขับเคลื่อนโครงการถังขยะเปียก   ลดโลกร้อน   แจ้งว่า กระทรวงมหาดไทยได้ก าหนดนโยบายการด าเนินงานด้าน
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเพ่ือบรรลุเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกและการด าเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศของประเทศตามนโยบายของรัฐบาล  โดยการขึ้นทะเบียนของโครงการถังขยะเปียก  ลดโลกร้อนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ซึ่งการก าหนดแผนงาน การพัฒนาให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ  นโยบายของรัฐบาล 
ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด/จังหวัด  นโยบายผู้บริหารท้องถิ่น  และยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วน 
ต าบลหัวเขา   โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือแก้ไขปัญหาและความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น   ให้บรรลุเป้าหมายตาม 
ภารกิจและอ านาจหน้าทีข่ององค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขาอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ       และตอบสนอง 
ความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นได้อย่างถูกต้อง  ตรงจุดให้แก่ประชาชนโดยเกิดประโยชน์สูงสุด    

 ดังนั้น  องค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขาจึงได้จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2566 - 2570)  
เพ่ิมเติม  ครั้งที่  1/2565  เพ่ือเป็นแนวทางการพัฒนาและเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาท้องถิ่นให้สามารถบรรลุผล
ส าเร็จต่อประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ  การส่งเสริมและป้องกันสุขภาพและอนามัยของเด็กปฐมวัย  และการ
สนับสนุนแนวทางการด าเนินการขับเคลื่อนเพ่ือเตรียมรับการทวนสอบภายใต้โครงการถังขยะเปียก  ลดโลกร้อนของ
กระทรวงมหาดไทย  ทั้งระดับจังหวัด  อ าเภอ  และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ตลอดจนกระตุ้น  ส่งเสริม  
สนับสนุนประชาชนให้มีความตื่นตัว  และตะหนักในการแก้ไขปัญหาขยะและปัญหาโลกร้อนต่อไป 

เหตุผลความจ าเป็นที่ต้องเพิ่มเติม 

    ปัจจุบันสภาพแวดล้อม   สภาพปัญหาในพ้ืนที่   บริบททางสังคมได้มีการเปลี่ยนแปลง   ท าให้แผน- 
พัฒนาท้องถิ่นที่มีอยู่ไม่สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง    ผู้บริหารองค์การบริหารส่วน
ต าบลหัวเขาได้ออกตรวจสอบพ้ืนที่รบัทราบปัญหาของประชาชน    ได้พบเจอปัญหาต่าง ๆ   ที่ต้องแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อน และความต้องการของประชาชน ซึ่งเป็นโครงการที่มีความจ าเป็นเร่งด่วน  และกองทุนหลักประกันสุขภาพ
องค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขา   ได้อนุมัติงบประมาณเพ่ือสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วน
ต าบลหัวเขา  ให้ด าเนินการจัดกิจกรรมหรือโครงการที่เป็นการส่งเสริมและป้องกันสุขภาพและอนามัยของเด็กปฐมวัย 



2 
และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ   ปัญหามลพิษก๊าซเรือนกระจก   และภาวะโลกร้อนในประเทศไทย  กระทรวง 
มหาดไทยจึงได้ก าหนดนโยบายการด าเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ        เพ่ือบรรลุเป้าหมายการลด 
ก๊าซเรือนกระจก  และการด าเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศตามนโยบายของรัฐบาล  โดย 
การข้ึนทะเบียนโครงการถังขยะเปียก  ลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ประเทศไทยตามโครงการลดก๊าซ 
เรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย  (T-VER)  ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น   การด าเนิน 
การจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานของขยะเปียกในระดับครัวเรือน     โรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   และศูนย์ 
พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นประจ าทุกเดือน   โดยจะมีการทวนสอบจากผู้ประเมินภายนอก   
(Validation  and  Verification  Body  :  VVB)    เพ่ือน าไปสู่กระบวนการซื้อขายคาร์บอนเครดิต    ให้แก ่ องค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น    ประกอบกับหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น   ด่วนที่สุด  ที่  มท  0820.2/ว 3472    
ลงวันที่  31  ตุลาคม  2565  เรื่อง แผนปฏิบัติขับเคลื่อนโครงการถังขยะเปียก   ลดโลกร้อน  ซ่ึงโครงการต่าง ๆ  นี้   
เป็นโครงการที่มีความจ าเป็นเร่งด่วน  แตย่ังไม่ได้บรรจุโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2566 - 2570)  ดังนั้น   
องค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขา   จึงไดจ้ัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2566 - 2570)  เพ่ิมเติม  ครั้งที่ 1/2565   
ขึ้น   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2548  และ 
ที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบับที่ 3)  พ.ศ. 2561    
 องค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขา   จึงจ าเป็นในการเพ่ิมเติมโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและ
ความต้องการของประชาชน    โครงการเกี่ยวกับส่งเสริมและป้องกันสุขภาพและอนามัยของเด็กปฐมวัย      โครงการ
ถังขยะเปียก   ลดโลกร้อน   ปีงบประมาณ  พ.ศ.  2566   ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบล
หัวเขา      เพ่ือให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงและสถานการณ์ปัจจุบัน     ตามอ านาจหน้าที่และภารกิจและเพ่ือเป็นการ
เชื่อมโยง   โครงการ/กิจกรรม  ให้สอดคล้องกับการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี   งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม  
งบประมาณจากเงินสะสม   เพ่ือสนับสนุนแนวทางการด าเนินการขับเคลื่อน    และเพ่ือเตรียมรับการทวนสอบภายใต้
โครงการถังขยะเปียก   ลดโลกร้อนของกระทรวงมหาดไทย         
  การบันทึกรายละเอียดโครงการ  ในบันทึกแบบต่าง  ๆ      แยกเป็น 
 - แบบ  ผ 01  ส าหรับบัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
 - แบบ  ผ 02  รายละเอียดโครงการพัฒนา 
 - แบบ  ผ 02/2  รายละเอียดโครงการพัฒนาส าหรับโครงการที่เกินศักยภาพ  ขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นท่ีใช้ส าหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น 

 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 
๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3)  พ.ศ. ๒๕61    

 หมวด  ๔  การแก้ไข  การเพิ่มเติม  หรือการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา 
  ข้อ  22  เพ่ือประโยชน์ของประชาชน    การเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น    ให้องค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่นด าเนินการตามขั้นตอน  ดังนี้ 
  (1) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น    จัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติม 
พร้อมเหตุผลและความจ าเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
  (2) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่น   พิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติม 
ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติม     ให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลพิจารณา 
ตามมาตรา  46  แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ. 2537  ด้วย 
  เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมได้รับความเห็นชอบแล้ว        ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังกล่าวให้ 
ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้   พร้อมทั้ง  ปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน  นับแต่วันที่ 
ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ 



                                                                                                                                       3 

    ข้อ ๒๒/2 ในกรณีการเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เกี่ยวกับโครงการพระราชด าริ    
งานพระราชพิธี    รัฐพิธี    นโยบายรัฐบาล    และนโยบายกระทรวงมหาดไทย   ให้เป็นอ านาจของผู้บริหารท้องถิ่น 
ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง  ให้สภาองค์การบริหารส่วน 
ต าบลพิจารณา   ตามมาตรา  46  แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ. 2537  ด้วย
และเมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง ได้รับความเห็นชอบแล้ว     ให้ปิดประกาศให้ประชาชนทราบ
โดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน     นับแต่วันที่ได้รับความเห็นชอบการเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ดังกล่าว 
 

 ดังนั้น  เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบฯ   และเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพและ 
ประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน   องค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขา   จึงได้เพ่ิมเติมโครงการ เพ่ือบรรจุไว้ในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖6 - 2570)  เพ่ิมเติม  ครั้งที่ 1/2565 
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แบบ  ผ. 01 
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม  ครั้งท่ี  1/2565 
องค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขา  

 

ยุทธศาสตร์ 

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 รวม  5  ปี 
จ านวน 
โครง 
การ 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครง 
การ 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครง 
การ 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครง 
การ 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครง 
การ 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครง 
การ 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

ยุทธศาสตร์ที่  1    การ
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
และระบบสาธารณูปโภคให้
อยู่ในเกณฑ์ที่ดีได้มาตรฐาน 
1.1 แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา 

 
 
 
 

14 

 
 
 
 

7,000,000 

 
 
 
 
- 

 
 
 
 
- 

 
 
 
 
- 

 
 
 
 
- 

 
 
 
 
- 

 
 
 
 
- 

 
 
 
 
- 

 
 
 
 
- 

 
 
 
 

14 

 
 
 
 

7,000,000 

รวม 14 7,000,000 - - - - - - - - 14 7,000,000 
ยุทธศาสตร์ที่  2    การ
ยกระดับคุณภาพชีวิตและ 
ความปลอดภัยในชีวิต 
และทรัพย์สิน 
2.1 แผนงานสาธารณสุข 
2.2 แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรมและนันทนาการ 

 
 
 
 

2 
1 

 
 
 
 

15,170 
1,000,000 

 

 
 
 
 
- 
1 

 
 
 
 
- 

1,000,000 

 
 
 
 
- 
1 

 
 
 
 
- 

1,000,000 

 
 
 
 
- 
1 

 
 
 
 
- 

1,000,000 

 
 
 
 
- 
1 

 
 
 
 
- 

1,000,000 

 
 
 
 

2 
5 

 
 
 
 

15,170 
5,000,000 

รวม 3 1,015,170 1 1,000,000 1 1,000,000 1 1,000,000 1 1,000,000 7 5,015,170 
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ยุทธศาสตร์ 

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 รวม  5  ปี 
จ านวน 
โครง 
การ 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครง 
การ 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครง 
การ 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครง 
การ 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครง 
การ 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครง 
การ 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

ยุทธศาสตร์ที่  3    การ
ขยายโอกาสและคุณภาพ
ในการศึกษาให้ตรงกับ 
ความต้องการของ
ประชาชน 
3.1 แผนงานการศึกษา 

 
 
 
 
 

2 

 
 
 
 
 

17,150 

 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 

2 

 
 
 
 
 

17,150 

รวม 2 17,150 - - - - - - - - 2 17,150 
ยุทธศาสตร์ที่  5    การ
ส่งเสริมการบริหารจัด-
การทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
5.1 แผนงานเคหะและ
ชุมชน 

 
 
 
 

1 
 

 
 
 
 

30,000 
 

 
 
 
 
- 
 

 
 
 
 
- 
 

 
 
 
 
- 
 

 
 
 
 
- 
 

 
 
 
 
- 
 

 
 
 
 
- 
 

 
 
 
 
- 
 

 
 
 
 
- 
 

 
 
 
 

1 
 

 
 
 
 

30,000 
 

รวม 1 30,000 - - - - - - - - 1 30,000 
รวมทั้งสิ้น 20 8,062,320 1 1,000,000 1 1,000,000 1 1,000,000 1 1,000,000 24 12,062,320 
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                                     แบบ ผ. 02 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2566 - 2570) เพ่ิมเติม  ครั้งท่ี  1/2565 

องค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขา   

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 2  การพัฒนาการท่องเที่ยวและการกีฬา  เพื่อส่งเสรมิอัตลักษณ์ของจังหวัดสพุรรณบรุี 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถิ่นในเขตจังหวัดสพุรรณบรุีที่ 7  การพัฒนาโครงสรา้งพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคให้อยู่ในเกณฑ์ที่ดไีดม้าตรฐาน 

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณปูโภคให้อยู่ในเกณฑ์ที่ดไีด้มาตรฐาน 
 1.1  แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล. โดยการ 
ปูผิวยางแอสฟัลท์คอนกรีต  หมู่ที่ 1 
บ้านเขาคีรี   เริม่จากสามแยกถนน  
ค.ส.ล. เดิมบริเวณบ้านนายวรวัฒน์  
ดวงจินดา  ถึงสามแยกบริเวณ 
โรงสีข้าวขวัญ 

เพื่อให้ประชาชนมีความ
สะดวกสบายและม ี
ความปลอดภัยในการ
คมนาคมขนส่ง 

กว้าง  4.00  เมตร  
ยาว   420  เมตร  
ผิวลาดยางหนาไม่น้อย 
กว่า 0.03 เมตร 
ตามที่แบบก าหนด 

454,000 - - - - ขนาดหรือ
พื้นที่ท่ีได้รับ
การปรับปรุง 

ประชาชนมี
เส้นทาง
คมนาคม 
ขนส่งที่ดีได้
มาตรฐาน 

กองช่าง  

2 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า ค.ส.ล. 
หมู่ที่  2  บ้านหัวเขา    เริ่มจากราง
ระบายน้ าเดิม  ถึงบริเวณบ้าน 
นางบังอร  ท้วมทวยหาญ 

เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพ 
ในการระบายน้ า 

กว้าง  0.30  เมตร  
ลึก   0.50  เมตร 
ยาว  86.00  เมตร 
พร้อมฝาปดิ  
ตามที่แบบก าหนด 

499,000 - - - - ขนาดหรือ 
พื้นที่ท่ีได้รับ
การก่อสร้าง 

ลดปัญหา 
น้ าท่วมขัง 

กองช่าง  

3 โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง  
หมู่ที่  3  บ้านกระเสียว  บรเิวณ 
รอบเขาดินสาธารณประโยชน์ 

เพื่อให้ประชาชนมีความ
สะดวกสบายและมคีวาม
ปลอดภัยในการ
คมนาคมขนส่ง 

กว้าง  4.00  เมตร 
ยาว  1,291  เมตร 
หนา  0.10  เมตร 
พร้อมบดทับแน่น  
ตามที่แบบก าหนด 

499,000 - - - - ขนาดหรือ
พื้นที่ท่ีได้รับ
การก่อสร้าง 

ประชาชนมี
เส้นทาง
คมนาคมขนส่ง 
ที่ด ี

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

4 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.  
หมู่ที่ 4 บ้านวัดไทร   เริ่มจาก
บริเวณบา้นพักชลประทาน หมู่ 4 
บ้านวัดไทร  ถึงบริเวณทางแยก
ไปหมู่ที่  10  บ้านหัวเขา 

เพื่อให้ประชาชนมี
ความสะดวกสบาย
และมีความปลอดภัย
ในการคมนาคมขนส่ง 

กว้าง  5.00 เมตร 
ยาว  460  เมตร 
หนา 0.15 เมตร 
ตามที่แบบก าหนด 

1,724,000 - - - - ขนาดหรือ
พื้นที่ท่ีได้รับ
การก่อสร้าง 

ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคม
ขนส่งที่ดีได้
มาตรฐาน 

กองช่าง  

5 โครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล. 
(ยกระดับถนน) หมู่ที่ 5 บ้านน้ าพุ 
เริ่มจากบริเวณบ้านนางอิง   
น้ าทิพย์  ถึงบริเวณบ้านนายวินัย  
น้ าทิพย์ 

เพื่อให้ประชาชนมี
ความสะดวกสบาย
และมีความปลอดภัย
ในการคมนาคมขนส่ง 

กว้าง  4.00 เมตร 
ยาว  175  เมตร 
หนา 0.15 เมตร 
พร้อมวางท่อ 
ตามที่แบบก าหนด 

915,000 - - - - ขนาดหรือ
พื้นที่ท่ีได้รับ
การปรับปรุง 

ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคม
ขนส่งที่ดีได้
มาตรฐาน 

กองช่าง  

6 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง  
หมู่ที่ 6 บ้านหัวเขา  เริ่มจาก
ถนน ค.ส.ล. เดิม  บริเวณบ้าน 
นายประจบ  สมบุญจอน   ถึง
ถนน ค.ส.ล. เดิม  บริเวณบ้าน 
นางล ายอง    สร้อยระย้า 

เพื่อให้ประชาชนมี
ความสะดวกสบาย
และมีความปลอดภัย
ในการคมนาคมขนส่ง 

กว้าง  5.00  เมตร 
ยาว  263  เมตร 
หนา 0.20 เมตร 
พร้อมบดทับแน่น  
ตามที่แบบก าหนด 

200,000 - - - - ขนาดหรือ
พื้นที่ท่ีได้รับ
การปรับปรุง 

ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคม
ขนส่งที่ด ี

กองช่าง 

7 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.  
หมู่ที่ 7 บ้านฉวาก   เริ่มจาก
บริเวณบา้นนางส าเนยีง  ทองค า  
ถึงบริเวณบ้านนายจักรกฤษณ ์
โฉมเชิด 

เพื่อให้ประชาชนมี
ความสะดวกสบาย
และมีความปลอดภัย
ในการคมนาคมขนส่ง 

กว้าง 2.50-3.00 ม. 
ยาว  104  เมตร 
หนา 0.15 เมตร 
ตามที่แบบก าหนด 

260,000 - - - - ขนาดหรือ
พื้นที่ท่ีได้รับ
การก่อสร้าง 

ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคม
ขนส่งที่ดีได้
มาตรฐาน 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

8 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.  
หมู่ที่ 7 บ้านฉวาก   เริ่มจาก
บริเวณที่นานางสุนีย์  ศรตีะลา 
การ  ถึงบริเวณบ้านนายลอ 
จันทร์ลอย 

เพื่อให้ประชาชนมี
ความสะดวกสบาย
และมีความปลอดภัย
ในการคมนาคมขนส่ง 

กว้าง  3.00 เมตร 
ยาว  41  เมตร 
หนา 0.15 เมตร 
ตามที่แบบก าหนด 

100,000 - - - - ขนาดหรือ
พื้นที่ท่ีได้รับ
การก่อสร้าง 

ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคม
ขนส่งที่ดีได้
มาตรฐาน 

กองช่าง  

9 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.  
หมู่ที่ 7 บ้านฉวาก   เริ่มจาก
บริเวณบา้นนายอ านาจ  ทองค า  
ถึงบริเวณบ้านนางสวิก  นุชสุ่ม 

เพื่อให้ประชาชนมี
ความสะดวกสบาย
และมีความปลอดภัย
ในการคมนาคมขนส่ง 

กว้าง  2.50 เมตร 
ยาว  34  เมตร 
หนา 0.15 เมตร 
ตามที่แบบก าหนด 

62,000 - - - - ขนาดหรือ
พื้นที่ท่ีได้รับ
การก่อสร้าง 

ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคม
ขนส่งที่ดีได้
มาตรฐาน 

กองช่าง  

10 โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง  
หมู่ที่ 8 บ้านปากดง   เริ่มจาก  
บริเวณเขตคลองมะขามเฒ่า - 
อู่ทอง  หมู่ 8 บ้านปากดง  ถึง
บริเวณเขตตดิต่อต าบลหัวนา 

เพื่อให้ประชาชนมี
ความสะดวกสบาย
และมีความปลอดภัย
ในการคมนาคมขนส่ง 

กว้าง  3.00  เมตร 
ยาว  1,140  เมตร 
หนา  0.20  เมตร 
พร้อมบดทับแน่น  
ตามที่แบบก าหนด 

499,000 - - - - ขนาดหรือ
พื้นที่ท่ีได้รับ
การก่อสร้าง 

ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคม
ขนส่งที่ด ี

กองช่าง 

11 โครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล. 
โดยการปูผิวยางแอสฟัลท-์
คอนกรีต  หมู่ที่ 9 บ้านเขาเขียว  
เริ่มจากถนนลาดยางเดิมบริเวณ
ศาลาประจ าหมู่บ้าน   ถึงบริเวณ
บ้านนายปัญญา  สุพรรณ 

เพื่อให้ประชาชนมี
ความสะดวกสบาย
และมีความปลอดภัย
ในการคมนาคมขนส่ง 

กว้าง  4.00  เมตร  
ยาว   460  เมตร  
ผิวลาดยางหนาไม่
น้อยกว่า 0.03 เมตร 
ตามที่แบบก าหนด 

499,000 - - - - ขนาดหรือ
พื้นที่ท่ีได้รับ
การปรับปรุง 

ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคม 
ขนส่งที่ดีได้
มาตรฐาน 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

12 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.  
หมู่ที่ 9 บ้านเขาเขยีว   เริ่มจาก
บริเวณลานปูนสาธารณะ  ถึง
บริเวณถนน ค.ส.ล. เดิม  ของ 
อบจ. สุพรรณบุร ี

เพื่อให้ประชาชนมี
ความสะดวกสบาย
และมีความปลอดภัย
ในการคมนาคมขนส่ง 

กว้าง  4.00  เมตร 
ยาว  162  เมตร 
หนา 0.15 เมตร 
ตามที่แบบก าหนด 

499,000 - - - - ขนาดหรือ
พื้นที่ท่ีได้รับ
การก่อสร้าง 

ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคม
ขนส่งที่ดีได้
มาตรฐาน 

กองช่าง  

13 โครงการเจาะบ่อน้ าบาดาล
ประปาหมู่บ้าน  หมู่ที่ 12   
บ้านตรอกตาโพธิ์  บริเวณ 
ที่สาธารณประโยชน์  หมู่ 12 
บ้านตรอกตาโพธิ์ 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ า
ส าหรับใช้ในการ
อุปโภค - บริโภค 
อย่างเพียงพอ 

กรุท่อ  PVC  ø  6”  
ยาว  90  เมตร   
บ่อบาดาล  1  บ่อ
พร้อมปั๊มน้ าซับเมิรส์ 
และระบบไฟฟ้า 
ตามที่แบบก าหนด 

291,000 - - - - บ่อบาดาล 
จ านวน 
1  บ่อ 

ประชาชนมีน้ าใช้
อุปโภค - บริโภค 
อย่างเพียงพอ
และทั่วถึง 

กองช่าง 

14 โครงการก่อสร้างหอถังประปา  
ทรงแซมเปญ  หมู่ที่  12   
บ้านตรอกตาโพธิ์  บริเวณ 
ทีส่าธารณประโยชน์  บริเวณ 
หมู่ 12  บ้านตรอกตาโพธิ ์

เพื่อให้ประชาชนมีน้ า
ส าหรับใช้อุปโภค -
บริโภค อย่างเพยีงพอ 

ถังแชมเปญ   
ขนาด 15  ลบ.ม. 
สูง  20  เมตร 
พร้อมระบบจ่ายน้ า 
ตามที่แบบก าหนด 

499,000 - - - - จ านวน  
1  แห่ง 

ประชาชนมีน้ าใช้
อุปโภค - บริโภค
อย่างเพียงพอ
และทั่วถึง 

กองช่าง  

รวม 14  โครงการ - - 7,000,000 - - - - - - - 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2566 - 2570)  เพ่ิมเติม  ครั้งท่ี  1/2565 
องค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขา   

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 4  การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถิ่นในเขตจังหวัดสพุรรณบรุีที่ 3  การยกระดับคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน 

1. ยุทธศาสตร์ที่ 2  การยกระดับคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน 
 2.1  แผนงานสาธารณสุข 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก  ปลอดโรค  
ประจ าปี 2566 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านน้ าพุ 

เพื่อให้ครูผู้ดูแลเด็ก 
ผู้ปกครอง  มีความรู ้
เรื่องโรคติดต่อที่อาจ 
เกิดขึ้นในเด็กปฐมวยั 

ครูผูดู้แลเด็ก  
ผู้ปกครองและเด็ก
ในศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็กบ้านน้ าพ ุ

8,960 - - - - ร้อยละ 80  ของครู
ผู้ดูแลเด็ก  ผู้ปกครอง 
มีความรูเ้กี่ยวกับ
โรคตดิต่อท่ีอาจเกดิขึ้น
ในเด็กปฐมวัย 

ครูผูดู้แลเด็ก  และ
ผู้ปกครอง  ไดร้ับ 
ความรู้เรื่องการดูแลและ
ควบคุมโรคติดต่อในเด็ก
ปฐมวัยมากยิ่งขึ้น 

กอง
การศึกษาฯ 

(ศพด. 
บ้านน้ าพุ) 

2 โครงการศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก  ปลอดโรค  
ประจ าปี 2566 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
วัดไทร (บ้านหัวเขา) 

เพื่อให้ครูผู้ดูแลเด็ก 
ผู้ปกครอง  มีความรู ้
เรื่องโรคติดต่อที่อาจ 
เกิดขึ้นในเด็กปฐมวยั 

ครูผูดู้แลเด็ก  
ผู้ปกครองและเด็ก
ในศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็กวัดไทร 
(บ้านหัวเขา) 

6,210 - - - - ร้อยละ 80  ของครู
ผู้ดูแลเด็ก  ผู้ปกครอง 
มีความรูเ้กี่ยวกับ
โรคตดิต่อท่ีอาจเกดิขึ้น
ในเด็กปฐมวัย 

ครูผูดู้แลเด็ก  และ
ผู้ปกครอง  ไดร้ับ 
ความรู้เรื่องการดูแลและ
ควบคุมโรคติดต่อในเด็ก
ปฐมวัยมากยิ่งข้ึน 

กอง
การศึกษาฯ 

(ศพด. 
วัดไทร 

(บ้านหัวเขา) 

รวม 2  โครงการ - - 15,170 - - - - - - - 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2566 - 2570)  เพ่ิมเติม  ครั้งท่ี  1/2565 

องค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขา   

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 2  การพฒันาการท่องเที่ยวและการกีฬา  เพื่อส่งเสรมิอัตลักษณ์ของจังหวัดสพุรรณบรุี 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถิ่นในเขตจังหวัดสพุรรณบรุีที่ 2  การพัฒนาการท่องเที่ยวและการกีฬา  เพื่อสร้างมลูค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ 

1. ยุทธศาสตร์ที่ 2  การยกระดับคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน 
 2.2  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการ
ปรับปรุง 
สนามกีฬา 
อบต. หัวเขา 

เพื่อปรับปรุงสนามกีฬา
ของ อบต. หัวเขา  ให้
อยู่ในสภาพท่ีเหมาะสม  
สามารถใช้ประโยชน์
จากการเล่นกีฬาและ
ออกก าลังกายได ้

บริเวณสนามกีฬา
เดิม อบต. หัวเขา  
กว้าง 50 เมตร  
ยาว  90  เมตร 
จ านวน  1  แห่ง  
ตามที่แบบก าหนด 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ขนาดหรือ
พื้นที่ท่ีได้รับ
การรับปรุง 

ประชาชนมีสนาม
กีฬาท่ีเหมาะสม 
และสามารถใช้
ประโยชน์จากการ
เล่นกีฬา   และ
ออกก าลังกาย 

กอง
การศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

รวม 1  โครงการ - - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 - - - 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
                                                                                                                                                            12 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2566 - 2570)  เพ่ิมเติม  ครั้งท่ี  1/2565 
องค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขา   

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 4  การพฒันาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถิ่นในเขตจังหวัดสพุรรณบรุีที่ 4  การขยายฐานโอกาสและคุณภาพในการศึกษาทุกระดับให้ตรงกับความต้องการประชาชน 

1. ยุทธศาสตร์ที่ 3  การขยายโอกาสและคุณภาพในการศึกษาให้ตรงกับความต้องการของประชาชน 
 3.1  แผนงานการศึกษา 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการส่งเสริม
พัฒนาการเด็ก
ปฐมวัย  
ประจ าปี 2566 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านน้ าพุ 

เพื่อพัฒนาศักยภาพครู  ผูดู้แล
เด็ก  ผู้ปกครองให้มีความรู้  
ความเข้าใจท่ีถูกต้องเกี่ยวกับ
การส่งเสริมพัฒนาการเด็ก
ปฐมวัย ท้ัง 4 ด้าน 

ครูผูดู้แลเด็ก  ผู้ปกครอง 
และเด็กในศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็กบ้านน้ าพ ุ

9,950 - - - - ร้อยละ 80 ของ
ครูผูดู้แลเด็ก
ผู้ปกครอง  มี
ความรู้เกี่ยวกับ
การส่งเสริมพัฒนา 
การเด็กปฐมวัย 
ทั้ง  4  ด้าน 

ครูผูดู้แลเด็ก  และผู-้
ปกครองมีความเข้าใจ  
สามารถส่งเสริม
พัฒนาการเด็กปฐมวยั
ทั้ง 4 ด้าน 

กอง
การศึกษาฯ 

(ศพด. 
บ้านน้ าพุ) 

2 โครงการส่งเสริม
พัฒนาการเด็ก
ปฐมวัย  
ประจ าปี 2566 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
วัดไทร (บ้านหัวเขา) 

เพื่อพัฒนาศักยภาพครู ผู้ดูแล-
เด็ก ผู้ปกครองให้มีความรู้  
ความเข้าใจท่ีถูกต้องเกี่ยวกับ
การส่งเสริมพัฒนาการเด็ก
ปฐมวัย ท้ัง 4 ด้าน 

ครูผูดู้แลเด็ก  ผู้ปกครอง 
และเด็กในศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็กวัดไทร (บ้านหัวเขา) 

7,200 - - - - ร้อยละ 80 ของ
ครูผูดู้แลเด็ก
ผู้ปกครอง  มี
ความรู้เกี่ยวกับ
การส่งเสริมพัฒนา 
การเด็กปฐมวัย 
ทั้ง  4  ด้าน 

ครูผูดู้แลเด็ก  และผู-้
ปกครองมีความเข้าใจ  
สามารถส่งเสริม
พัฒนาการเด็กปฐมวยั
ทั้ง 4 ด้าน 

กอง
การศึกษาฯ 

(ศพด. 
วัดไทร 

(บ้านหัวเขา) 

รวม 2  โครงการ - - 17,150 - - - - - - - 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2566 - 2570)  เพ่ิมเติม  ครั้งท่ี  1/2565 

องค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขา   

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 3  การอนุรักษแ์ละพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภายใต้การมสี่วนร่วมสู่ความยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถิ่นในเขตจังหวัดสพุรรณบรุีที่ 5  การส่งเสริมคณุภาพสิ่งแวดล้อมควบคู่การอนุรักษ์ทรพัยากรธรรมชาติสูค่วามยั่งยืน 

1. ยุทธศาสตร์ที่ 5  การส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 5.1  แผนงานเคหะและชุมชน 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการถังขยะเปียก  
ลดโลกร้อน 
ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566 

(1) เพื่อส่งเสริมการ
ใช้ถังขยะเปียกใน
ครัวเรือน 
(2) เพื่อลดปริมาณ
ขยะจากครัวเรือน
ก่อนเข้าสู่ระบบการ
จัดเก็บขยะมูลฝอย 
อบต. หัวเขา 

ครัวเรือนท่ีประสงค์เข้า
ร่วมโครงการถังขยะเปยีก 
ลดโลกร้อน  จ านวน  
266  ครัวเรือน  
(จากข้อมูลการส ารวจ
โครงการถังขยะเปียก  
ลดโลกร้อน) 

30,000 - - - - ครัวเรือนท่ี
ประสงคเ์ข้า
ร่วมโครงการฯ
ด าเนินการ
จัดท าถังขยะ
เปียก  
100% 

ปริมาณขยะจาก
ครัวเรือนลดลง
ก่อนเข้าสู่ระบบ
การจัดเก็บขยะมลู
ฝอย อบต.หัวเขา 

กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม 

รวม 1  โครงการ - - 30,000 - - - - - - - 
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                                           แบบ ผ. 02/2 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เพิ่มเติม  คร้ังที่  1/2565 
ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใช้ส าหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขา 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2  การพัฒนาการท่องเที่ยวและการกีฬา  เพื่อส่งเสริมอัตลักษณ์ของจังหวัดสุพรรณบุรี 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถิ่นในเขตจังหวัดสุพรรณบุรีที่ 7 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคให้อยู่ในเกณฑ์ที่ดีได้มาตรฐาน 

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคให้อยู่ในเกณฑ์ที่ดีไดม้าตรฐาน 
 1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
จะขอประสาน 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการก่อสร้างสะพานเหล็ก 
หมู่ที่ 1  บ้านเขาคีรี   
สถานที ่ คลองอีเป็ดบรเิวณที่นา
นายปฐมพงศ์  แพอ่อน 

เพื่อให้ประชาชน 
มีความสะดวก 
สบายและมีความ
ปลอดภัยในการ
คมนาคมขนส่ง 

กว้าง 2.50 ม.   
ยาว 15.00  ม.  
ตามทีแ่บบ
ก าหนด 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ขนาดหรือ
พื้นทีท่ี่
ได้รับการ
ก่อสร้าง 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
คมนาคม
ขนส่ง 

- อบจ. สพ. 
- กรมส่ง-
เสรมิท้องถิ่น 
- งบอ าเภอ, 
งบจังหวัด 

2 โครงการปรับปรุงห้องน้ า - ส้วม 
องค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขา  
หมู่ที่ 2  บ้านหัวเขา 
สถานท่ีอาคารที่ท าการองค์การ
บริหารส่วนต าบลหัวเขา ช้ัน 2 

เพื่อให้ประชาชน
ที่มาติดต่อราชการ
ได้รับความสะดวก 
สบายในการใช้ 
ห้องน้ า-ห้องส้วม 

กว้าง 3.50 ม.   
ยาวรวม 8  ม. 
ช้ัน 2  
ตามทีแ่บบ
ก าหนด 

450,000 450,000 450,000 450,000 450,000 ขนาดหรือ
พื้นที่ท่ี
ได้รับการ
ปรับปรุง 

ประชาชนท่ีมา
ติดต่อราชการ
ได้รับความ 
สะดวกสบาย 
มากขึ้น 

- อบจ. สพ. 
- กรมส่ง-
เสรมิท้องถิ่น 
- งบอ าเภอ, 
งบจังหวัด 

3 โครงการก่อสร้างถนน  ค.ส.ล. 
คลอง 6 ซ - มอ. หมู่ท่ี 4  
บ้านวัดไทร  เริ่มจากท่ีนา
นางสาวสุวรรณา  คหนุรักษ์  ถึง
บ้านพักชลประทาน คลอง มอ. 
หมู่ที่  4  บ้านวัดไทร 

เพื่อให้ประชาชน 
มีความสะดวก 
สบายและมีความ
ปลอดภัยในการ
คมนาคมขนส่ง 

กว้าง 6.00 ม.   
ยาว 530.00ม.  
หนา 0.15 ม.  
ตามทีแ่บบ
ก าหนด 

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ขนาดหรือ
พื้นที่ท่ี
ได้รับการ
ก่อสร้าง 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
คมนาคม
ขนส่ง 

- อบจ. สพ. 
- กรมส่ง-
เสรมิท้องถิ่น 
- งบอ าเภอ, 
งบจังหวัด 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
จะขอประสาน 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

4 โครงการก่อสร้างถนน  
ค.ส.ล. หมู่ที่ 6  
บ้านหัวเขา  เริ่มจาก
บริเวณบา้นนาย
ประเทือง เล็กฉลาด  
ถึงบริเวณถนน ค.ส.ล. 
เดิมบ่อขยะ 

เพื่อให้
ประชาชน 
มีความสะดวก 
สบายและมี
ความปลอดภัย
ในการคมนาคม
ขนส่ง 

กว้าง 5.00 ม.   
ยาว 467.00ม.  
หนา 0.15 ม.  
ตามที่แบบ
ก าหนด 

1,600,000 1,600,000 1,600,000 1,600,000 1,600,000 ขนาดหรือ
พื้นที่ท่ี
ได้รับการ
ก่อสร้าง 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
คมนาคม
ขนส่ง 

- อบจ. สพ. 
- กรมส่ง-
เสรมิท้องถิ่น 
- งบอ าเภอ, 
งบจังหวัด 

5 โครงการก่อสร้างถนน 
ค.ส.ล.  หมู่ที่  4 , 6  
ต าบลหัวเขา 
เริ่มจากบริเวณทาง
แยกไปหมู่ที ่10   
บ้านหัวเขา ถึงแยก 
สะพานปากดง หมู่ 6  
บ้านหัวเขา 

เพื่อให้
ประชาชน 
มีความสะดวก 
สบายและมี
ความปลอดภัย
ในการคมนาคม
ขนส่ง 

กว้าง 5.00 ม.   
ยาว 2,266  ม.  
หนา 0.15 ม.  
ตามที่แบบ
ก าหนด 

8,500,000 8,500,000 8,500,000 8,500,000 8,500,000 ขนาดหรือ
พื้นที่ท่ี
ได้รับการ
ก่อสร้าง 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
คมนาคม
ขนส่ง 

- อบจ. สพ. 
- กรมส่ง-
เสรมิท้องถิ่น 
- งบอ าเภอ, 
งบจังหวัด 

รวม 5  โครงการ   13,550,000 13,550,000 13,550,000 13,550,000 13,550,000    
 
                    

         


