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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 5) เพ่ือ
บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน ตามนโยบายผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขา ต่อไป 
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หลักการและเหตุผล 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - 2565) 
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) 

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  การพัฒนาให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ  
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 5  เพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาและเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาท้องถิ่นให้สามารถบรรลุผลส าเร็จต่อ
ประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 

เหตุผลความจ าเป็นที่ต้องเพิ่มเติม 
    ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขา ได้รับทราบความต้องการจากประชาชนว่าจากปัญหาภัยแล้ง 
ประชาชนมีความเดือดร้อนในเรื่องน้ าอุปโภค-บริโภค  น้ าท าการเกษตร ต้องการให้องค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขา 
รีบด าเนินการแก้ไขความเดือดร้อนของประชาชน  ทางกองช่างได้ลงไปส ารวจพ้ืนที่ที่ได้รับความเดือดร้อนแล้ว  แจ้ง 
ว่าต้องปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านเดิม  โดยการก่อสร้างประปาบาดาล   การขุดสระ  และธนาคารน้ าใต้ดินระบบ 
เปิด  เป็นการแก้ปัญหาเรื่องภัยแล้งได้   อีกทั้ง  เป็นนโยบายของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ที่จะให้ท้องถิ่นมี 
ระบบธนาคารน้ าใต้ดิน และการช่วยเหลือประชาชนตามอ านาจหน้าที่ แต่เนื่องจากการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน   
โดยการก่อสร้างประปาแบบบาดาล   การขุดสระ  ธนาคารน้ าใต้ดินระบบเปิด  และโครงการช่วยเหลือประชาชนตาม   
อ านาจหน้าที่  ซึ่งยังไม่ได้บรรจุโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565)  ดังนั้น  คณะกรรมการสนับ- 
สนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น จึงได้จัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565) เพ่ิมเติม  ฉบับที่ 5 ขึ้น    
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2548  และท่ี 
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบับที่ 3)  พ.ศ. 2561    
 องค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขา   จึงจ าเป็นในการเพ่ิมเติมโครงการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขา เพ่ือให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงและสถานการณ์ปัจจุบันตามอ 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 าหรับ อปท. ด าเนินการ 
 - แบบ  ผ 02/1  รายละเอียดโครงการพัฒนา ส าหรับโครงการที่เกินศักยภาพของ  อปท. 
 - 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-
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  และเม่ือ
แผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงได้รับความเห็นชอบแล้ว  ให้ปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผย
ไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับความเห็นชอบการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าว 
 

 ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบฯ และเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน องค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขา จึงได้เพ่ิมเติมโครงการเพ่ือบรรจุไว้ในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - 2565) เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 5) 
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แบบ  ผ. 01 
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม  ฉบับท่ี 5 
ส าหรับ  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 

องค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขา  

 

ยุทธศาสตร์ 
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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 2 
การยกระดับคุณภาพชีวิตและ
ความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

            

2.1 แผนงานสาธารณสุข - - - - - - 1 100,000 1 100,000 2 200,000 
2.3 แผนงานสังคมสงเคราะห ์ - - - - - - 1 500,000 1 500,000 2 1,000,000 
2.6 แผนงานบริหารงานทั่วไป - - - - - - 1 100,000 1 100,000 2 200,000 

รวม - - - - - - 3 700,000 3 700,000 6 1,400,000 
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แบบ  ผ. 01 
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม  ฉบับท่ี 5 
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 - - - - 25 10,160,000 29 14,228,000 29 14,228,000 83 38,616,000 
รวม - - - - 25 10,160,000 29 14,228,000 29 14,228,000 83 38,616,000 
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                                             แบบ ผ. 02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม (ฉบับท่ี 5) 
ส าหรับ  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 

องค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขา   

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การยกระดับคุณภาพชีวิต  และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถิ่นในเขตจังหวัดสุพรรณบุรีที่ 3 การยกระดับคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

2. ยุทธศาสตร์ที่ 2  การยกระดับคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 2.1 แผนงานสาธารณสุข 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณและที่ผ่านมา 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการช่วยเหลือ
ประชาชนตามอ านาจ
หน้าที่ด้านการป้องกัน
และระงับโรคติดต่อ 
 

เพ่ือช่วยเหลือ
ประชาชนด้าน
การป้องกันและ
ระงับโรคติดต่อ 
และโรคระบาด 

ประชาชนใน
ต าบลหัวเขา 

- - - 100,000 100,000 ร้อยละของ
ประชาชน
ที่ได้รับการ
ช่วยเหลือ 

ประชาชน
ได้รับการ
ป้องกัน 
การ
ควบคุม
การแพร่
และระงับ
การระบาด
ของ
โรคติดต่อ 
โรคระบาด 

ส านักปลัด 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม (ฉบับท่ี 5) 
ส าหรับ  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 

องค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขา   

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การยกระดับคุณภาพชีวิต  และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถิ่นในเขตจังหวัดสุพรรณบุรีที่ 3 การยกระดับคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

2. ยุทธศาสตร์ที่ 2  การยกระดับคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 2.3  แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณและที่ผ่านมา 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการช่วยเหลือ
ประชาชนตามอ านาจ
หน้าที่ด้านส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิต 
 

เพ่ือช่วยเหลือ
ประชาชนด้าน
ส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิต 

ประชาชนใน
ต าบลหัวเขา 

- - - 500,000 500,000 ร้อยละของ
ประชาชน
ที่ได้รับการ
ช่วยเหลือ 

ประชาชน
ได้รับการ
ช่วยเหลือ
ในการส่ง-
เสริมและ
พัฒนา
คุณภาพ
ชีวิตและ
กรณีผู้
ประสบ
อัคคีภัยที่
ไม่เข้าข่าย
ภัยพิบัต ิ

ส านักปลัด 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม (ฉบับท่ี 5) 

ส าหรับ  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขา   

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การยกระดับคุณภาพชีวิต  และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถิ่นในเขตจังหวัดสุพรรณบุรีที่ 3 การยกระดับคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

2. ยุทธศาสตร์ที่ 2  การยกระดับคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 2.6  แผนงานบริหารงานทั่วไป 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณและที่ผ่านมา 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการช่วยเหลือ
ประชาชนตามอ านาจ
หน้าที่ด้านการให้ความ
ช่วยเหลือเกษตรกรผู้มี
รายได้น้อย 
 

เพ่ือช่วยเหลือ
เกษตรกรผู้มี
รายได้น้อย 

ประชาชนใน
ต าบลหัวเขา 

- - - 100,000 100,000 ร้อยละของ
เกษตรกรผู้
มีรายได้
น้อยที่ได้-
รับการ
ช่วยเหลือ 

เกษตรกรผู้
มีรายได้
น้อยได้รับ
การ
ช่วยเหลือ
ในการ
ประกอบ
อาชีพ 

ส านักปลัด 
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                                           แบบ ผ. 02/1 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม (ฉบับท่ี 5) 
ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขา 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวสู่สากล 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถิ่นในเขตจังหวัดสุพรรณบุรีที่ 7 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคให้อยู่ในเกณฑ์ที่ดีได้มาตรฐาน 

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคให้อยู่ในเกณฑ์ที่ดีได้มาตรฐาน 
 1.1 แผนงานเคหะและชุมชม 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณและที่ผ่านมา 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการปรับปรุงระบบประปา
หมู่บ้านเดิม โดยการก่อสร้าง
ประปาแบบบาดาลขนาดกลาง  
หมู่ 3 บา้นกระเสียว บริเวณ
ประปาหมู ่3 บา้นกระเสียว 
 

เพื่อปรับปรุง
ระบบประปา
หมู่บ้านเดิม 

ขนาดถังหอสูง ขนาด  
15 ลบ.ม. พร้อมระบบ
การผลิตน้้าประปาตามที่
แบบก้าหนด 

- - 1,500,000 1,500,000 1,500,000 ขนาดถังหอสูง
และระบบการ
ผลิตน้้าประปา
ที่ได้รับการ
ก่อสร้าง 

ประชาชนมี
น้้าประปาใช้
อุปโภคบริโภค 
อย่างเพียงพอ 

กองช่าง 
 

2 โครงการปรับปรุงระบบประปา
หมู่บ้านเดิม โดยการก่อสร้าง
ประปาแบบบาดาลขนาดกลาง  
หมู่ 6 บา้นหวัเขา บริเวณประปา
หมู่ 6 บา้นหวัเขา 
 

เพื่อปรับปรุง
ระบบประปา
หมู่บ้านเดิม 

ขนาดถังหอสูง ขนาด  
15 ลบ.ม. พร้อมระบบ
การผลิตน้้าประปาตามที่
แบบก้าหนด 

- - 1,500,000 1,500,000 1,500,000 ขนาดถังหอสูง
และระบบการ
ผลิตน้้าประปา
ที่ได้รับการ
ก่อสร้าง 

ประชาชนมี
น้้าประปาใช้
อุปโภคบริโภค 
อย่างเพียงพอ 

กองช่าง 
 

3 
 
 
 

โครงการปรับปรุงระบบประปา
หมู่บ้านเดิม โดยการก่อสร้าง
ประปาแบบบาดาลขนาดกลาง  
หมู่ 7 บา้นฉวาก บริเวณประปา 
หมู่ 7 บา้นฉวาก 

เพื่อปรับปรุง
ระบบประปา
หมู่บ้านเดิม 

ขนาดถังหอสูง ขนาด  
15 ลบ.ม. พร้อมระบบ
การผลิตน้้าประปาตามที่
แบบก้าหนด 

- - 1,520,000 1,520,000 1,520,000 ขนาดถังหอสูง
และระบบการ
ผลิตน้้าประปา
ที่ได้รับการ
ก่อสร้าง 

ประชาชนมี
น้้าประปาใช้
อุปโภคบริโภค 
อย่างเพียงพอ 

กองช่าง 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การพัฒนาดา้นการท่องเท่ียวสู่สากล 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถิ่นในเขตจังหวัดสุพรรณบุรีที่ 7 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคให้อยู่ในเกณฑ์ที่ดีได้มาตรฐาน 

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคให้อยูใ่นเกณฑ์ที่ดีได้มาตรฐาน 
 1.1 แผนงานเคหะและชุมชม 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณและที่ผ่านมา 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

4 โครงการปรับปรุงระบบประปา
หมู่บ้านเดิม โดยการก่อสร้าง
ประปาแบบบาดาลขนาดกลาง  
หมู่ 8 บา้นปากดงบริเวณลานปูน 
 

เพื่อปรับปรุง
ระบบประปา
หมู่บ้านเดิม 

ขนาดถังหอสูง ขนาด  
15 ลบ.ม. พร้อมระบบ
การผลิตน้้าประปาตามที่
แบบก้าหนด 

- - - 1,500,000 1,500,000 ขนาดถังหอสูง
และระบบการ
ผลิตน้้าประปา
ที่ได้รับการ
ก่อสร้าง 

ประชาชนมี
น้้าประปาใช้
อุปโภคบริโภค 
อย่างเพียงพอ 

กองช่าง 
 

5 โครงการปรับปรุงระบบประปา
หมู่บ้านเดิม โดยการก่อสร้าง
ประปาแบบบาดาลขนาดกลาง  
หมู่ 9 บา้นกระเสียว บริเวณ
ประปา หมู่ 9 บ้านกระเสียว 
 

เพื่อปรับปรุง
ระบบประปา
หมู่บ้านเดิม 

ขนาดถังหอสูง ขนาด  
15 ลบ.ม. พร้อมระบบ
การผลิตน้้าประปาตามที่
แบบก้าหนด 

- - - 1,820,000 1,820,000 ขนาดถังหอสูง
และระบบการ
ผลิตน้้าประปา
ที่ได้รับการ
ก่อสร้าง 

ประชาชนมี
น้้าประปาใช้
อุปโภคบริโภค 
อย่างเพียงพอ 

กองช่าง 
 

6 โครงการขุดสระน้้า (ธนาคารน้้า
ใต้ดินระบบเปิด) หมู่ 2 บ้าน 
หัวเขา บริเวณเขาน้้าโล่ง 
 

เพื่อกักเก็บน้า้ 
บรรเทาปัญหา
ภัยแล้ง 

ขุดสระขนาดกวา้ง 
25.00 เมตร ยาว 
50.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 
3.00 เมตร ตามที่แบบ
ก้าหนด 
 

- - - 250,000 250,000 ขนาดสระน้้า
หรือพื้นที่การ
ก่อสร้าง 

1.ท้าให้น้้าใต้
ดินมีเพิ่มขึ้น 
2.ประชาชนมี
น้้าใช้อุปโภค-
บริโภค 

กองช่าง 

7 โครงการขุดคูน้้า (ธนาคารน้้าใต้
ดินระบบเปิด) หมู่ 12 บ้าน
ตรอกตาโพธิ์ บริเวณเขาดา่น 
 

เพื่อกักเก็บน้า้ 
บรรเทาปัญหา
ภัยแล้ง 

ขุดคูธนาคารน้้ากว้าง 
4.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 
3.00 เมตร ยาว 450 
เมตร และปรับปรุงสระรับ
น้้าเดิม ตามที่แบบก้าหนด 
 

- - - 495,000 495,000 ขนาดคู
ธนาคารน้้า
ได้รับการ
ก่อสร้าง 

1.ท้าให้น้้าใต้
ดินมีเพิ่มขึ้น 
2.ประชาชนมี
น้้าใช้อุปโภค-
บริโภค 

กองช่าง 

8 โครงการขุดสระเก็บน้้า  บริเวณ
เขาด่าน หมู ่12 บา้นตรอก 
ตาโพธิ ์ 
 

เพื่อกักเก็บน้า้ 
บรรเทาปัญหา
ภัยแล้ง 

ดินขุดไม่น้อยกวา่ 8,250 
ลูกบาศก์เมตร พร้อมวาง
ท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก 
องค์การบริหารส่วนต้าบล
หัวเขา อ้าเภอเดิมบางนาง
บวช จังหวัดสุพรรณบุรี 

- - 495,000 - - ขนาดและ
พื้นที่ได้รับการ
ก่อสร้าง 

ประชาชนมีน้้า
ใช้อุปโภค-
บริโภค 

กองช่าง 



 
 

10 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวสู่สากล 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถิ่นในเขตจังหวัดสุพรรณบุรีที่ 7 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคให้อยู่ในเกณฑ์ที่ดีได้มาตรฐาน 

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคให้อยู่ในเกณฑ์ที่ดีได้มาตรฐาน 
 1.1 แผนงานเคหะและชุมชม 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณและที่ผ่านมา 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

9 โครงการขุดสระเก็บน้้า (ธนาคาร
น้้าใต้ดินระบบเปิด) หมู่ 3 บ้าน
กระเสียว บริเวณสระหนองแก 
 
 
 

เพื่อกักเก็บน้า้ 
บรรเทาปัญหา
ภัยแล้ง 

ขนาดพื้นที่ปากสระ 
2,777 ตร.ม. ลึก 4.00 
เมตร ตามที่เเบบก้าหนด 

- - - 498,000 498,000 ขนาดหรือ
พื้นที่ที่ได้รับ
การก่อสร้าง 

1.ท้าให้น้้าใต้
ดินมีเพิ่มขึ้น 
2.ประชาชนมี
น้้าใช้อุปโภค-
บริโภค 

กองช่าง 

10 โครงการธนาคารน้้าใต้ดิน หมู ่1 
บ้านหัวเขา บริเวณศาลาหมู่บ้าน 

เพื่อกักเก็บน้า้ 
บรรเทาปัญหา
ภัยแล้ง 

บ่อรับน้้าและระบบของ
ธนาคารน้้าใต้ดิน 

- - 245,000 245,000 245,000 ขนาดหรือ
พื้นที่ที่ได้รับ
การก่อสร้าง 

1.ท้าให้น้้าใต้
ดินมีเพิ่มขึ้น 
2.ประชาชนมี
น้้าใช้อุปโภค-
บริโภค 
 

กองช่าง 

11 โครงการธนาคารน้้าใต้ดิน หมู ่1 
บ้านหัวเขา บริเวณเขาปูน 

เพื่อกักเก็บน้า้ 
บรรเทาปัญหา
ภัยแล้ง 

บ่อรับน้้าและระบบของ
ธนาคารน้้าใต้ดิน 

- - 245,000 245,000 245,000 ขนาดหรือ
พื้นที่ที่ได้รับ
การก่อสร้าง 

1.ท้าให้น้้าใต้
ดินมีเพิ่มขึ้น 
2.ประชาชนมี
น้้าใช้อุปโภค-
บริโภค 
 

กองช่าง 

12 โครงการธนาคารน้้าใต้ดิน หมู ่2 
บ้านหัวเขา บริเวณเขาน้า้โล้ง 

เพื่อกักเก็บน้า้ 
บรรเทาปัญหา
ภัยแล้ง 

บ่อรับน้้าและระบบของ
ธนาคารน้้าใต้ดิน 

- - 245,000 245,000 245,000 ขนาดหรือ
พื้นที่ที่ได้รับ
การก่อสร้าง 

1.ท้าให้น้้าใต้
ดินมีเพิ่มขึ้น 
2.ประชาชนมี
น้้าใช้อุปโภค-
บริโภค 
 

กองช่าง 

 
 
 



 
 

11 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวสู่สากล 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถิ่นในเขตจังหวัดสุพรรณบุรีที่ 7 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคให้อยู่ในเกณฑ์ที่ดีได้มาตรฐาน 

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคให้อยู่ในเกณฑ์ที่ดีได้มาตรฐาน 
 1.1 แผนงานเคหะและชุมชม 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณและที่ผ่านมา 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

13 โครงการธนาคารน้้าใต้ดิน หมู ่2 
บ้านหัวเขา บริเวณเขาดิน 

เพื่อกักเก็บน้า้ 
บรรเทาปัญหา
ภัยแล้ง 

บ่อรับน้้าและระบบของ
ธนาคารน้้าใต้ดิน 

- - 245,000 245,000 245,000 ขนาดหรือ
พื้นที่ที่ได้รับ
การก่อสร้าง 

1.ท้าให้น้้าใต้
ดินมีเพิ่มขึ้น 
2.ประชาชนมี
น้้าใช้อุปโภค-
บริโภค 
 

กองช่าง 

14 โครงการธนาคารน้้าใต้ดิน หมู ่3 
บ้านกระเสียว บริเวณศาลา
หมู่บ้าน 

เพื่อกักเก็บน้า้ 
บรรเทาปัญหา
ภัยแล้ง 

บ่อรับน้้าและระบบของ
ธนาคารน้้าใต้ดิน 

- - 245,000 245,000 245,000 ขนาดหรือ
พื้นที่ที่ได้รับ
การก่อสร้าง 

1.ท้าให้น้้าใต้
ดินมีเพิ่มขึ้น 
2.ประชาชนมี
น้้าใช้อุปโภค-
บริโภค 
 

กองช่าง 

15 โครงการธนาคารน้้าใต้ดิน หมู ่3 
บ้านกระเสียว บริเวณเขาดิน 

เพื่อกักเก็บน้า้ 
บรรเทาปัญหา
ภัยแล้ง 

บ่อรับน้้าและระบบของ
ธนาคารน้้าใต้ดิน 

- - 245,000 245,000 245,000 ขนาดหรือ
พื้นที่ที่ได้รับ
การก่อสร้าง 

1.ท้าให้น้้าใต้
ดินมีเพิ่มขึ้น 
2.ประชาชนมี
น้้าใช้อุปโภค-
บริโภค 
 

กองช่าง 

16 โครงการธนาคารน้้าใต้ดิน หมู ่4 
บ้านวัดไทร นายประดิษฐ์  กาฬ
ภักด ี

เพื่อกักเก็บน้า้ 
บรรเทาปัญหา
ภัยแล้ง 

บ่อรับน้้าและระบบของ
ธนาคารน้้าใต้ดิน 

- - 245,000 245,000 245,000 ขนาดหรือ
พื้นที่ที่ได้รับ
การก่อสร้าง 

1.ท้าให้น้้าใต้
ดินมีเพิ่มขึ้น 
2.ประชาชนมี
น้้าใช้อุปโภค-
บริโภค 
 

กองช่าง 

 
 
 



 
 

                                                                                                                                        12 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวสู่สากล 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถิ่นในเขตจังหวัดสุพรรณบุรีที่ 7 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคให้อยู่ในเกณฑ์ที่ดีได้มาตรฐาน 

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคให้อยู่ในเกณฑ์ที่ดีได้มาตรฐาน 
 1.1 แผนงานเคหะและชุมชม 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณและที่ผ่านมา 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

17 โครงการธนาคารน้้าใต้ดิน หมู ่5 
บ้านน้้าพ ุบริเวณศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านน้้าพ ุ

เพื่อกักเก็บน้า้ 
บรรเทาปัญหา
ภัยแล้ง 

บ่อรับน้้าและระบบของ
ธนาคารน้้าใต้ดิน 

- - 245,000 245,000 245,000 ขนาดหรือ
พื้นที่ที่ได้รับ
การก่อสร้าง 

1.ท้าให้น้้าใต้
ดินมีเพิ่มขึ้น 
2.ประชาชนมี
น้้าใช้อุปโภค-
บริโภค 
 

กองช่าง 

18 โครงการธนาคารน้้าใต้ดิน หมู ่5 
บ้านน้้าพ ุบริเวณเขาเด่นตาพรม 

เพื่อกักเก็บน้า้ 
บรรเทาปัญหา
ภัยแล้ง 

บ่อรับน้้าและระบบของ
ธนาคารน้้าใต้ดิน 

- - 245,000 245,000 245,000 ขนาดหรือ
พื้นที่ที่ได้รับ
การก่อสร้าง 

1.ท้าให้น้้าใต้
ดินมีเพิ่มขึ้น 
2.ประชาชนมี
น้้าใช้อุปโภค-
บริโภค 
 

กองช่าง 

19 โครงการธนาคารน้้าใต้ดิน หมู ่6 
บ้านหัวเขา บริเวณศาลาหมู่บ้าน 

เพื่อกักเก็บน้า้ 
บรรเทาปัญหา
ภัยแล้ง 

บ่อรับน้้าและระบบของ
ธนาคารน้้าใต้ดิน 

- - 245,000 245,000 245,000 ขนาดหรือ
พื้นที่ที่ได้รับ
การก่อสร้าง 

1.ท้าให้น้้าใต้
ดินมีเพิ่มขึ้น 
2.ประชาชนมี
น้้าใช้อุปโภค-
บริโภค 
 

กองช่าง 

20 โครงการธนาคารน้้าใต้ดิน หมู ่6 
บ้านหัวเขา บริเวณเขาสูง 

เพื่อกักเก็บน้า้ 
บรรเทาปัญหา
ภัยแล้ง 

บ่อรับน้้าและระบบของ
ธนาคารน้้าใต้ดิน 

- - 245,000 245,000 245,000 ขนาดหรือ
พื้นที่ที่ได้รับ
การก่อสร้าง 

1.ท้าให้น้้าใต้
ดินมีเพิ่มขึ้น 
2.ประชาชนมี
น้้าใช้อุปโภค-
บริโภค 
 

กองช่าง 

 
 
 



 
 

13 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวสู่สากล 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถิ่นในเขตจังหวัดสุพรรณบุรีที่ 7 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคให้อยู่ในเกณฑ์ที่ดีได้มาตรฐาน 

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคให้อยู่ในเกณฑ์ที่ดีได้มาตรฐาน 
 1.1 แผนงานเคหะและชุมชม 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณและที่ผ่านมา 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

21 โครงการธนาคารน้้าใต้ดิน หมู ่7 
บ้านฉวาก บริเวณประปาหมู่บ้าน 

เพื่อกักเก็บน้า้ 
บรรเทาปัญหา
ภัยแล้ง 

บ่อรับน้้าและระบบของ
ธนาคารน้้าใต้ดิน 

- - 245,000 245,000 245,000 ขนาดหรือ
พื้นที่ที่ได้รับ
การก่อสร้าง 

1.ท้าให้น้้าใต้
ดินมีเพิ่มขึ้น 
2.ประชาชนมี
น้้าใช้อุปโภค-
บริโภค 
 

กองช่าง 

22 โครงการธนาคารน้้าใต้ดิน หมู ่8 
บ้านปากดง บริเวณสระปากดง 

เพื่อกักเก็บน้า้ 
บรรเทาปัญหา
ภัยแล้ง 

บ่อรับน้้าและระบบของ
ธนาคารน้้าใต้ดิน 

- - 245,000 245,000 245,000 ขนาดหรือ
พื้นที่ที่ได้รับ
การก่อสร้าง 

1.ท้าให้น้้าใต้
ดินมีเพิ่มขึ้น 
2.ประชาชนมี
น้้าใช้อุปโภค-
บริโภค 
 

กองช่าง 

23 โครงการธนาคารน้้าใต้ดิน หมู ่9 
บ้านเขาเขียว บริเวณบา้นนาย 
ชัยยศ สุพรรณ 

เพื่อกักเก็บน้า้ 
บรรเทาปัญหา
ภัยแล้ง 

บ่อรับน้้าและระบบของ
ธนาคารน้้าใต้ดิน 

- - 245,000 245,000 245,000 ขนาดหรือ
พื้นที่ที่ได้รับ
การก่อสร้าง 

1.ท้าให้น้้าใต้
ดินมีเพิ่มขึ้น 
2.ประชาชนมี
น้้าใช้อุปโภค-
บริโภค 
 

กองช่าง 

24 โครงการธนาคารน้้าใต้ดิน หมู ่9 
บ้านเขาเขียว บริเวณวัดเขาเขียว 

เพื่อกักเก็บน้า้ 
บรรเทาปัญหา
ภัยแล้ง 

บ่อรับน้้าและระบบของ
ธนาคารน้้าใต้ดิน 

- - 245,000 245,000 245,000 ขนาดหรือ
พื้นที่ที่ได้รับ
การก่อสร้าง 

1.ท้าให้น้้าใต้
ดินมีเพิ่มขึ้น 
2.ประชาชนมี
น้้าใช้อุปโภค-
บริโภค 
 

กองช่าง 

 
 
 



 
 

14 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวสู่สากล 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถิ่นในเขตจังหวัดสุพรรณบุรีที่ 7 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคให้อยู่ในเกณฑ์ที่ดีได้มาตรฐาน 

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคให้อยู่ในเกณฑ์ที่ดีได้มาตรฐาน 
 1.1 แผนงานเคหะและชุมชม 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณและที่ผ่านมา 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

25 โครงการธนาคารน้้าใต้ดิน หมู ่
10 บ้านหัวเขา บริเวณเขา
มณฑป 

เพื่อกักเก็บน้า้ 
บรรเทาปัญหา
ภัยแล้ง 

บ่อรับน้้าและระบบของ
ธนาคารน้้าใต้ดิน 

- - 245,000 245,000 245,000 ขนาดหรือ
พื้นที่ที่ได้รับ
การก่อสร้าง 

1.ท้าให้น้้าใต้
ดินมีเพิ่มขึ้น 
2.ประชาชนมี
น้้าใช้อุปโภค-
บริโภค 
 

กองช่าง 

26 โครงการธนาคารน้้าใต้ดิน หมู ่
10 บ้านหัวเขา บริเวณเขาลูก
กลาง 

เพื่อกักเก็บน้า้ 
บรรเทาปัญหา
ภัยแล้ง 

บ่อรับน้้าและระบบของ
ธนาคารน้้าใต้ดิน 

- - 245,000 245,000 245,000 ขนาดหรือ
พื้นที่ที่ได้รับ
การก่อสร้าง 

1.ท้าให้น้้าใต้
ดินมีเพิ่มขึ้น 
2.ประชาชนมี
น้้าใช้อุปโภค-
บริโภค 
 

กองช่าง 

27 โครงการธนาคารน้้าใต้ดิน หมู ่
11 บ้านหนองกระด่าน บริเวณ
ศาลาหมู่บ้าน 

เพื่อกักเก็บน้า้ 
บรรเทาปัญหา
ภัยแล้ง 

บ่อรับน้้าและระบบของ
ธนาคารน้้าใต้ดิน 

- - 245,000 245,000 245,000 ขนาดหรือ
พื้นที่ที่ได้รับ
การก่อสร้าง 

1.ท้าให้น้้าใต้
ดินมีเพิ่มขึ้น 
2.ประชาชนมี
น้้าใช้อุปโภค-
บริโภค 
 

กองช่าง 

28 โครงการธนาคารน้้าใต้ดิน หมู ่
11 บ้านหนองกระด่าน บริเวณ
เขาโกงกาง 

เพื่อกักเก็บน้า้ 
บรรเทาปัญหา
ภัยแล้ง 

บ่อรับน้้าและระบบของ
ธนาคารน้้าใต้ดิน 

- - 245,000 245,000 245,000 ขนาดหรือ
พื้นที่ที่ได้รับ
การก่อสร้าง 

1.ท้าให้น้้าใต้
ดินมีเพิ่มขึ้น 
2.ประชาชนมี
น้้าใช้อุปโภค-
บริโภค 
 

กองช่าง 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวสู่สากล 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถิ่นในเขตจังหวัดสุพรรณบุรีที่ 7 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคให้อยู่ในเกณฑ์ที่ดีได้มาตรฐาน 

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคให้อยู่ในเกณฑ์ที่ดีได้มาตรฐาน 
 1.1 แผนงานเคหะและชุมชม 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณและที่ผ่านมา 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

29 โครงการธนาคารน้้าใต้ดิน หมู ่
12 บ้านตรอกตาโพธิ์ บริเวณเขา
ด่าน 

เพื่อกักเก็บน้า้ 
บรรเทาปัญหา
ภัยแล้ง 

บ่อรับน้้าและระบบของ
ธนาคารน้้าใต้ดิน  

- - 245,000 245,000 245,000 ขนาดหรือ
พื้นที่ที่ได้รับ
การก่อสร้าง 

1.ท้าให้น้้าใต้
ดินมีเพิ่มขึ้น 
2.ประชาชนมี
น้้าใช้อุปโภค-
บริโภค 
 

กองช่าง 

30 โครงการธนาคารน้้าใต้ดิน หมู ่
12 บ้านตรอกตาโพธิ์ บริเวณเขา
ตรอกตาโพธิ ์

เพื่อกักเก็บน้า้ 
บรรเทาปัญหา
ภัยแล้ง 

บ่อรับน้้าและระบบของ
ธนาคารน้้าใต้ดิน 

- - 245,000 245,000 245,000 ขนาดหรือ
พื้นที่ที่ได้รับ
การก่อสร้าง 

1.ท้าให้น้้าใต้
ดินมีเพิ่มขึ้น 
2.ประชาชนมี
น้้าใช้อุปโภค-
บริโภค 
 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


