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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 7) เพ่ือ
บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน  ตามนโยบายผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขา ต่อไป 
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หลักการและเหตุผล 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - 2565) 
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 7) 

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) 
ยังไมค่รอบคลุมและมีความจ 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 7)  เพ่ือเป็นแนวทางการพัฒนาและเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาท้องถิ่นให้สามารถบรรลุผลส าเร็จ
ต่อประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 

เหตุผลความจ าเป็นที่ต้องเพิ่มเติม 
    ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขาได้รับทราบความต้องการจากประชาชนว่าจากปัญหาภัยแล้ง 
ประชาชนมีความเดือดร้อนในเรื่องน้ าอุปโภค-บริโภค  น้ าท าการเกษตร    ไม่มีสถานที่เล่นกีฬา   ถนนในหมู่บ้านก็ 
เดินทางสัญจร ไป-มาไม่สะดวก  ประชาชนมีความต้องการให้องค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขา  รีบด าเนินการแก้ไข 
ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน    ทางกองช่างได้ลงไปส ารวจพื้นที่ที่ได้รับความเดือดร้อนแล้ว    แจ้งว่าต้อง- 
ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน   การขุดลอกคูน้ า   การจัดซื้อเครื่องสูบน้ าเป็นการแก้ปัญหาเรื่องภัยแล้งได้     ควร 
ปรับปรุงสนามฟุตบอลเพื่อใช้ในการเล่นกีฬาและออกก าลังกาย   การสัญจรของประชาชนที่ไม่ได้รับความสะดวกก็ 
เห็นควรขยายผิวจราจรถนน  ก่อสร้างถนนลาดยาง  การซ่อมแซมถนนโดยการลงลูกรัง     และโครงการอบรมของ 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   แต่เนื่องจากการแก้ไขปัญหาของประชาชน  ดังกล่าว   ยังไม่ได้บรรจุโครงการในแผนพัฒนา- 
ท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565)  ดังนั้น  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  จึงไดจ้ัดท า (ร่าง) 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565) เพ่ิมเติม  (ฉบับที่ 7)  ขึ้น     ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย  
การจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561    
 องค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขา   จึงจ าเป็นในการเพ่ิมเติมโครงการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขาเพ่ือให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงและสถานการณ์ปัจจุบันตามอ านาจหน้าที่และภารกิจ 
และเพ่ือเป็นการเชื่อมโยง โครงการ/กิจกรรม   ให้สอดคล้องกับการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี   หรือการขอ
งบประมาณส าหรับโครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    เพ่ือให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับ
ปัญหาและความต้องการของประชาชน          
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 การบันทึกรายละเอียดโครงการในบันทึกแบบต่าง ๆ     แสดงถึงเจตจ านงการบริหารการพัฒนา 
โครงการของท้องถิ่นที่ต้องด าเนินการเอง   หรือสนับสนุนงบประมาณให้หน่วยงานอื่น   หรือเป็นโครงการที่เกิน- 
ศักยภาพที่ต้องประสานโครงการเพ่ือขอรับการสนับสนุนงบประมาณ  แยกเป็น 
 - แบบ  ผ 01  ส าหรับบัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
 - แบบ  ผ 02  รายละเอียดโครงการพัฒนา ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
 - แบบ  ผ 03  บัญชีครุภัณฑ ์

 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-
กรรมการพัฒนาท้องถิน่ 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 7) 
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แบบ  ผ. 01 

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม  ฉบับท่ี 7 

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 - - - - - - - - 6 1,968,000 6 1,968,000 
รวม - - - - - - - - 6 1,968,000 6 1,968,000 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การยกระดับคุณภาพชีวิตและ
ความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

            

3.1 แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ 

- - - - - - - - 1 4,000,000 1 4,000,000 

รวม - - - - - - - - 1 4,000,000 1 4,000,000 
 
 



4 
แบบ  ผ. 01 

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม  ฉบับท่ี 7 

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 3 
การขยายโอกาสและคุณภาพ
ในการศึกษาให้ตรงกับความ
ต้องการของประชาชน 

            

3.1 แผนงานการศึกษา - - - - - - 4 29,860 - - 4 29,860 
รวม - - - - - - 4 29,860 - - 4 29,860 

รวมทั้งสิ้น - - - - - - 4 29,860 7 5,968,000 11 5,997,860 
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                                             แบบ ผ. 02 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม (ฉบับท่ี 7) 

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 โครงการขุดลอกคูน้้า  
หมู่ที่ 3 บ้านกระเสยีว   
เริ่มจากบริเวณที่ดิน ร.ต.ท.
พนอ  ปานคีรี  ถึงบริเวณ
ท้ายคลองอีเป็ด 
 

เพื่อระบายน้้า ขนาดปากกว้าง 2.10 - 
6.00 เมตร ลึก 0.60 – 
2.00 เมตร  ยาวรวม 
2,630 เมตร  พร้อมวาง
ท่อ ค.ส.ล. ขนาด 0.60
เมตร ตามที่แบบก้าหนด 

- - - - 298,000 ขนาดหรือ
พ้ืนที่ที่ได้รับ
การขุดลอก 

การระบายน้้า
เพ่ือการ-
เกษตรดีขึ้น 

กองช่าง  

2 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง   
หมู่ที่ 5 บ้านน้้าพุ  เริ่มจาก
ถนน ค.ส.ล.เดิมบริเวณศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบา้นน้้าพุ ถึง
บริเวณถนนลูกรัง  ไร่นาง
ทองสุข  สูงปานเขา 

เพื่อให้ประชาชนมี
ความสะดวกสบาย
และมีความ
ปลอดภัยในการ
คมนาคมขนส่ง 

ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 
400 ลูกบาศกเ์มตร 
ตามที่แบบก้าหนด 

- - - - 206,000 ขนาดหรือ
พ้ืนที่ที่ได้รับ
การปรับปรุง 

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) 

3 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง   
หมู่ที่ 5 บ้านน้้าพุ  เริ่มจาก
บริเวณทีด่ินนายออม  สังข์
งาม  ถึงบริเวณเขตติดต่อ 
หมู่ 5 บ้านน้้าพุ-หมู่ 12 
บ้านตรอกตาโพธิ์ 

เพื่อให้ประชาชนมี
ความสะดวกสบาย
และมีความ
ปลอดภัยในการ
คมนาคมขนส่ง 

ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 
500 ลูกบาศกเ์มตร 
ตามที่แบบก้าหนด 

- - - - 259,000 ขนาดหรือ
พ้ืนที่ที่ได้รับ
การปรับปรุง 

ประชาชนมี
เส้นทาง
คมนาคม
ขนส่งที่ดี 

กองช่าง 

4 โครงการปรับปรุงถนน  
ค.ส.ล. หมู่ที่ 6 บ้านหัวเขา  
เริ่มจากถนน ค.ส.ล. เดิม
บริเวณบา้นนางผ่านฟ้า   
บุญประเสริฐ  ถึงบริเวณ
ประปาหมู่บ้าน  หมู่ที่ 6 
บ้านหัวเขา 

เพื่อให้ประชาชนมี
ความสะดวกสบาย
และมีความ
ปลอดภัยในการ
คมนาคมขนส่ง 

พื้นที่ผิวจราจร (ส่วน
ขยาย)  ไม่น้อยกว่า 
700  ตารางเมตร 
ตามที่แบบก้าหนด 

- - - - 485,000 ขนาดหรือ
พ้ืนที่ที่ได้รับ
การปรับปรุง 

ประชาชนมี
เส้นทาง
คมนาคม
ขนส่งที่ดี 

กองช่าง 

5 โครงการก่อสร้างถนน 
ลาดยางแอสฟัลท์คอนกรตี   
หมู่ที่ 7 บ้านฉวาก  เริ่มจาก
ถนนลาดยางเดิมบริเวณ
ประปาโรงเรยีนวัดฉวาก ถึง
บริเวณถนนลาดยาง 
คันคลอง 4 

เพื่อให้ประชาชนมี
ความสะดวกสบาย
และมีความ
ปลอดภัยในการ
คมนาคมขนส่ง 

กว้าง 4.00 เมตร  
ยาว 289 เมตร  ผิว- 
ลาดยางหนา 0.05 เมตร    
ตามที่แบบก้าหนด 

- - - - 470,000 ขนาดหรือ
พ้ืนที่ที่ได้รับ
การก่อสร้าง 

ประชาชนมี
เส้นทาง
คมนาคม
ขนส่งที่ดี 

กองช่าง 

6 โครงการปรับปรุงระบบ
ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 
บ้านเขาเขียว  บริเวณ
ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 
บ้านเขาเขียว 

เพื่อให้ประชาชนมี
น้้าประปาใช้อย่าง
เพียงพอ 

ขนาด 3.00 x 3.00 
เมตร  สูง  10.00 เมตร 
ตามที่แบบก้าหนด 

- - - - 250,000 ระบบ
ประปาที่
ได้รับการ
ปรับปรุง 

ประชาชนมี
น้้าประปาใช้
อย่างเพียงพอ
และท่ัวถึง 

กองช่าง 

รวม       6  โครงการ   - - - - 1,968,000    
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม (ฉบับท่ี 7) 

ส าหรับ  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขา   

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5  การส่งเสริมการศึกษา  การกีฬามุ่งความเป็นเลิศในระดับสากล 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถิ่นในเขตจังหวัดสุพรรณบุรีที่ 5  การส่งเสริมให้กีฬาอยู่ในหัวใจชาวสุพรรณบุรีและมีความสามารถทางด้านกีฬาสู่ความเป็นเลิศ 

2. ยุทธศาสตร์ที่ 2  การยกระดับคุณภาพชีวิต และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 2.1  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณและที่ผ่านมา 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการปรับปรุงสนาม
ฟุตบอล อบต.หัวเขา 
 

เพ่ือปรับปรุง
สนามฟุตบอล
ของ อบต. ให้ได้
มาตรฐานและ
ประชาชน
สามารถใช้
ประโยชน์จาก
การเล่นกีฬา
และออกก้าลัง
กายได้ 

พ้ืนที่สนามฟุตบอล  
กว้าง 54 เมตร   
ยาว 100  เมตร 

- - - - 4,000,000 ขนาดหรือ
พ้ืนที่ที่ได้รับ
การปรับปรุง 

สนามฟุตบอล
ของ อบต.หัวเขา
ได้มาตรฐาน
และประชาชน
สามารถใช้
ประโยชน์จาก
การเล่นกีฬา
และออกก้าลัง
กาย ท้าให้
สุขภาพร่างกาย
แข็งแรงเพ่ิมมาก
ขึ้น 

กอง
การศึกษาฯ 

 

รวม       1   โครงการ   - - - - 4,000,000    
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม (ฉบับท่ี 7) 

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) 

1 โครงการป้องกันการจมน้้า
ในเด็กปฐมวัย อายุ 2 - 5 ปี  
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านน้้าพ ุ
 

เพื่อให้ครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ปกครอง 
มีความรู้ในการช่วยเหลือชีวิต
จากการจมน้้าตามหลักการ
ช่วยเหลือสากล และเป็นการ
เฝ้าระวังอันตรายจากการ
จมน้้าในเด็กปฐมวยั 

ศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็ก 
บ้านน้้าพุ 

- - - 7,400 - ร้อยละ 80ของผูร้ับ
การอบรมไดร้ับ
ความรู้เกี่ยวกับการ
ป้องกันการจมน้้าใน
เด็กปฐมวัย อายุ 2 - 
5 ปี 

เด็กนักเรยีนใน
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก  เรียนรู้ทักษะ
ในการป้องกัน
ตัวเองจากการ
จมน้้าได ้

กอง
การศึกษาฯ 

 

2 โครงการฝึกอบรมการ
ป้องกันและระงับอัคคภีัยใน
สถานศึกษา  ศูนย์พัฒนา-
เด็กเล็กบ้านน้้าพ ุ

เพื่อให้ครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ปกครอง
และเด็ก ไดร้ับความรู้เกี่ยวกับ
การเกิดอัคคภีัย และรู้จักวิธี
ป้องกัน มิให้เกิดอัคคีภัยได้ ซึ่ง
ช่วยลดการสูญเสียที่อาจมีผล-
กระทบต่อชีวิต ทรัพยส์ิน และ
สิ่งแวดล้อม 

ศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็ก 
บ้านน้้าพุ 

- - - 9,905 - ร้อยละ 80 ของ
ผู้รับการอบรมไดร้ับ
ความรู้เกี่ยวกับการ
ป้องกันและระงับ
อัคคีภัย 

ครูผูดู้แลเด็ก และ
ผู้ปกครองเด็ก
สามารถน้าความรู้
ที่ได้รับจากการ
ฝึกอบรม น้าไป
ปฏิบัติและแก้ไข
เหตุการณ์เมื่อ
ประสบภัยได้อย่าง
ปลอดภัยและมี
ประสิทธิภาพ 

กอง
การศึกษาฯ 
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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) 

3 โครงการป้องกันการจมน้้า
ในเด็กปฐมวัย อายุ 2 - 5 ปี  
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดไทร 
 

เพื่อให้ครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ปกครอง 
มีความรู้ในการช่วยเหลือชีวิต
จากการจมน้้าตามหลักการ
ช่วยเหลือสากล และเป็นการ
เฝ้าระวังอันตรายจากการ
จมน้้าในเด็กปฐมวยั 

ศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็ก 
วัดไทร 

- - - 5,025 - ร้อยละ 80ของผูร้ับ
การอบรมไดร้ับ
ความรู้เกี่ยวกับการ
ป้องกันการจมน้้าใน
เด็กปฐมวัย อายุ 2 - 
5 ปี 

เด็กนักเรยีนใน
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก  เรียนรู้ทักษะ
ในการป้องกัน
ตัวเองจากการ
จมน้้าได ้

กอง
การศึกษาฯ 

 

4 โครงการฝึกอบรมการ
ป้องกันและระงับอัคคภีัยใน
สถานศึกษา  ศูนย์พัฒนา-
เด็กเล็กวัดไทร 

เพื่อให้ครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ปกครอง
และเด็ก ไดร้ับความรู้เกี่ยวกับ
การเกิดอัคคภีัย และรู้จักวิธี
ป้องกัน มิให้เกิดอัคคีภัยได้ ซึ่ง
ช่วยลดการสูญเสียที่อาจมีผล-
กระทบต่อชีวิต ทรัพยส์ิน และ
สิ่งแวดล้อม 

ศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็ก 
วัดไทร 

- - - 7,530 - ร้อยละ 80 ของ
ผู้รับการอบรมไดร้ับ
ความรู้เกี่ยวกับการ
ป้องกันและระงับ
อัคคีภัย 

ครูผูดู้แลเด็ก และ
ผู้ปกครองเด็ก
สามารถน้าความรู้
ที่ได้รับจากการ
ฝึกอบรม น้าไป
ปฏิบัติและแก้ไข
เหตุการณ์เมื่อ
ประสบภัยได้อย่าง
ปลอดภัยและมี
ประสิทธิภาพ 

กอง
การศึกษาฯ 

 

รวม         4  โครงการ   - - - 29,860 -    

 
 
 
                          
 
 
 



10 
แบบ  ผ. 03 

บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม  ฉบับท่ี 7 

องค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขา  
  ที ่        แผนงาน   หมวด         ประเภท                     เป้าหมาย 

             (ผลผลิตของครุภัณฑ์) 
                          งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน 

รับผิดชอบ 
    หลัก 

2561 
 (บาท) 

2562 
 (บาท) 

2563 
 (บาท) 

    2564 
     (บาท) 

 2565 
  (บาท) 

   1 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การเกษตร เพื่อจัดซื้อเครื่องสูบน้้า  แบบทอ่สูบน้้าพญานาค   
จ้านวน  1  เคร่ือง   คุณลักษณะพื้นฐาน 
1) เป็นท่อสูบน้้าแบบท่อพญานาค ขนาด 8 นิ้ว  
ชนิดเพลานอก 
2) ขนาดท่อสบูน้า้มีเส้นผ่าศูนยก์ลาง ไมน่้อยกว่า 
8 นิ้ว  ความยาวไมน่้อยกว่า 8 เมตร 
3) ตัวท่อสูบน้้าทา้ด้วยสังกะสี  เส้นผ่าศนูย์กลาง
ของแกนเพลาไม่น้อยกว่า 1 นิ้ว 
4) ใช้เครื่องยนต์ดีเซล 4 จังหวะ  
5) มีก้าลังไมน่้อยกว่า 11 แรงม้า  
6) ตัวเคร่ืองติดตั้งบนแทน่เหล็กหนาแข็งแรง  
7) อุปกรณ์ประกอบ 
    (1) แท่นเหล็กเพื่อติดตั้งเคร่ืองสูบน้า้ มีล้อ
ส้าหรับเคลื่อนย้าย 2 ล้อ  ขนาดกระทะล้อ 
ไม่น้อยกว่า 14 นิ้ว 
    (2) สายส่งน้า้ชนิดผา้ใบ  ขนาด 8 นิ้ว  
ยาวไมน่้อยกว่า  20 เมตร 
-แต่เนื่องจากไมม่ีคุณลักษณะและราคาตามมาตรฐาน 

- - -   93,000 93,000 ส้านักปลัด 

รวม   2  โครงการ   ครุภณัฑ์  จึงซื้อตามราคาท้องตลาด - - - 93,000 93,000  
 


