
 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 8) 

 
 
 
 
 

 

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  และงบประมาณจากเงิน
สะสมในช่วงของแผนนั้น รวมทั้งวางแนวทางเพ่ือให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการพัฒนาที่ก าหนดไว้
ในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 

 องค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขา ได้ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖1 - 2565) ซึ่ง
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - 2565) เมื่อวันที่ ๑3 มิถุนายน พ.ศ. ๒๕62 ไปแล้วนั้น 
การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ต้องสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร และเพ่ือบรรเทาความเดือดร้อน  
ของประชาชน  ซึ่งยังมี โครงการ/กิจกรรม ที่ยังไม่ได้บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565)  ดังนั้น
องค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขา จึงต้องจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 8) เพ่ือ
บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน  ตามนโยบายผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขา ต่อไป 
 
 
 

  องค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขา 
  สิงหาคม  ๒๕๖4 
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หลักการและเหตุผล 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - 2565) 
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 8) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขา 
 
หลักการ 

 ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขา  ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565)
เมื่อวันที่  13  มิถุนายน  2562  เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลในการแก้ไข
ปัญหา  และสนองต่อความต้องการของประชาชนไปแล้วนั้น 

 เนื่องจากการจัดท า โครงการ/กิจกรรม  ดังที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
ยังไม่ครอบคลุมและมีความจ าเป็นเร่งด่วนในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนในพ้ืนที่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลภายใต้วิสัยทัศน์การพัฒนา  ซึ่งได้ก าหนดแผนงาน  การพัฒนาให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ชาติ  
นโยบายของรัฐบาล  ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด/จังหวัด  นโยบายผู้บริหารท้องถิ่น  และยุทธศาสตร์การ
พัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขา  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือแก้ไขปัญหาและความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น  
ให้บรรลุเป้าหมายตามภารกิจและอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขาอย่างเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ  และตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นได้อย่างถูกต้อง  ตรงจุดให้แก่ประชาชนโดยเกิด
ประโยชน์สูงสุด  

 ดังนั้น  องค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขาจึงได้จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565)  
เพ่ิมเติม  (ฉบับที่ 8)  เพ่ือเป็นแนวทางการพัฒนาและเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาท้องถิ่นให้สามารถบรรลุผลส าเร็จ
ต่อประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 

 

เหตุผลความจ าเป็นที่ต้องเพิ่มเติม 

    ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขา  ได้รับทราบความต้องการจากประชาชนว่า   มีปัญหาการ 
เดินทางสัญจร ไป-มา ไม่สะดวก   ถนนเป็นหลุม-บ่อ   โดยประชาชนมีความต้องการให้องค์การบริหารส่วนต าบล 
หัวเขารีบเข้ามาด าเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน      ทางกองช่างได้ลงไปส ารวจพื้นที่ที่ได้รับ 
ความเดือดร้อนแล้ว  แจ้งว่าการเดินทางสัญจร ไป-มา ไม่สะดวก  ถนนเป็นหลุม-บ่อ  เห็นควรก่อสร้างถนนหินคลุก   
และก่อสร้างถนน ค.ส.ล.  แต่เนื่องจากการแก้ไขปัญหาของประชาชน  ดังกล่าวฯ   ยังไม่ได้บรรจุโครงการในแผน- 
พัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565)   ดังนั้น  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น จึงได้จัดท า  
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565)  เพ่ิมเติม  (ฉบับที่ 8)  ขึ้น   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วย 
การจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561    

 องค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขา      จึงจ าเป็นในการเพิ่มเติมโครงการตามยุทธศาสตร์การพัฒนา
ขององค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขา    เพ่ือให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงและสถานการณ์ปัจจุบัน  ตามอ านาจหน้าที่
และภารกิจ  และเพ่ือเป็นการเชื่อมโยง โครงการ/กิจกรรม  ให้สอดคล้องกับการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี   
งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม   เพ่ือให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของประชาชน  
            



       2 
 การบันทึกรายละเอียดโครงการในบันทึกแบบต่าง ๆ     แสดงถึงเจตจ านงการบริหารการพัฒนา 
โครงการของท้องถิ่นที่ต้องด าเนินการเอง   แยกเป็น 
 - แบบ  ผ 01  ส าหรับบัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
 - แบบ  ผ 02  รายละเอียดโครงการพัฒนา  

 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 
๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3)  พ.ศ. ๒๕61  หมวด ๔ 

ข้อ  ๒๒   เพ่ือประโยชน์ของประชาชน   การเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น    ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ด าเนินการตามขั้นตอน ดังนี้  

(๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติม     พร้อม
เหตุผลและความจ าเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  

 (๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติม  ส าหรับ
องค์การบริหารส่วนต าบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลพิจารณา      ตาม
มาตรา 46  แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ. 2537  ด้วย 

เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมได้รับความเห็นชอบแล้ว    ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวให้ผู้บริหาร-
ท้องถิ่นประกาศใช้  พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหาร
ท้องถิ่นประกาศใช้ 

ข้อ  22/1  เพื่อประโยชน์ของประชาชน  การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น   ให้เป็นอ านาจของคณะ-
กรรมการพัฒนาท้องถิ่น ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เปลี่ยนแปลงให้สภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลพิจารณาตามมาตรา  46  แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ. 
2537  ด้วย 

เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นตามวรรคหนึ่งได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวให้ผู้บริหาร
ท้องถิ่นประกาศใช้  พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหาร
ท้องถิ่นประกาศใช้ 

ข้อ  22/2  ในกรณีการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เกี่ยวกับโครงการพระราชด าริ  งาน
พระราชพิธี  รัฐพิธี  นโยบายรัฐบาล  และนโยบายกระทรวงมหาดไทย ให้เป็นอ านาจของผู้บริหารท้องถิ่น  ส าหรับ
องค์การบริหารส่วนต าบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบล
พิจารณาตามมาตรา  46  แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ. 2537  ด้วย  และ 
เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงได้รับความเห็นชอบแล้ว   ให้ปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดย
เปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน      นับแต่วันที่ได้รับความเห็นชอบการเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น
ดังกล่าว 
 

 ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบฯ และเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพและ 
ประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน   องค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขาจึงได้เพ่ิมเติมโครงการเพ่ือบรรจุไว้ในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - 2565) เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 8) 

 



(ร่าง) 
 
 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 8) 

 
 
 
 
 

 

ของ 
องค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขา 

อ าเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสพุรรณบุรี 
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แบบ  ผ. 01 
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม  ฉบับท่ี 8 
องค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขา  

 

ยุทธศาสตร์ 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 รวม  5  ปี 
จ ำนวน 
โครงกำร 

งบ 
ประมำณ 
(บำท) 

จ ำนวน 
โครงกำร 

งบ 
ประมำณ 
(บำท) 

จ ำนวน 
โครงกำร 

งบ 
ประมำณ 
(บำท) 

จ ำนวน 
โครงกำร 

งบ 
ประมำณ 
(บำท) 

จ ำนวน 
โครงกำร 

งบ 
ประมำณ 
(บำท) 

จ ำนวน 
โครงกำร 

งบ 
ประมำณ 
(บำท) 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
และระบบสาธารณูปโภคให้อยู่
ในเกณฑ์ที่ดีได้มาตรฐาน 

            

1.1 แผนงำนอุตสำหกรรมและ
กำรโยธำ 

- - - - - - 2 732,500 - - 2 732,500 

รวม - - - - - - 2 732,500 - - 2 732,500 
รวมทั้งสิ้น - - - - - - 2 732,500 - - 2 732,500 

 
 
 
 
 



 
 

                   4     

                                             แบบ ผ. 02 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565) เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 8) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขา   

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 2  การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวสูส่ากล 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถิ่นในเขตจังหวัดสพุรรณบรุีที่ 7  การพัฒนาโครงสรา้งพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคให้อยู่ในเกณฑ์ที่ดไีดม้าตรฐาน 

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณปูโภคให้อยู่ในเกณฑ์ที่ดไีด้มาตรฐาน 
 1.1  แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณและที่ผ่านมา 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก  
หมู่ที่ 1 บ้านเขาครีี   
เริ่มจากบริเวณที่ดิน 
นายสมชาย ละมยัเกตุ  ถึง
บริเวณทางแยกถนนลาดยาง 
หมู่ 1 - หมู่ 2  ต าบลหัวเขา 

เพื่อให้ประชาชนมี
ความสะดวกสบาย
ในการคมนาคม
ขนส่ง 

ขึ้นรูปถนนพร้อมบดทับ
แน่นและลงผิวทางหินคลุก 
กว้าง  7.00 เมตร  
ยาว  430 เมตร 
หนา 0.10 เมตร   
ตามที่แบบก าหนด 

- - - 485,500 - ขนาดหรือ
พื้นที่ท่ีได้รับ
การก่อสร้าง 

ประชาชนมี
เส้นทาง
คมนาคมขนส่ง 
ที่ดีขึ้น 

กองช่าง  

2 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. 
หมู่ที่ 11 บ้านหนองกระด่าน  
เริ่มจากบริเวณถนน ค.ส.ล.
เดิม บ้านนางล ายอง จรัสเพชร 
ถึงบริเวณถนน ค.ส.ล. เดิม 
บ้านนายอุไร  อยู่ยืนเป็นสุข 

เพื่อให้ประชาชนมี
ความสะดวกสบาย
และมีความ
ปลอดภัยในการ
คมนาคมขนส่ง 

กว้าง 3.50 - 4.00 เมตร   
ยาว  100  เมตร   
หนา  0.15  เมตร    
ตามที่แบบก าหนด 

- - - 247,000 - ขนาดหรือ
พื้นที่ท่ีได้รับ
การก่อสร้าง 

ประชาชนมี
เส้นทาง
คมนาคมขนส่ง 
ที่ดไีด้มาตรฐาน 

กองช่าง 

รวม       2   โครงการ   - - - 732,500 -    
                                               
                                                                       
              


