
    
ผลการด าเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ 

ประจ าปีงบประมาณ  2565 
องค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขา  อ าเภอเดิมบางนางบวช  จังหวัดสุพรรณบุรี 

 
1.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคให้อยู่ในเกณฑ์ที่ดีได้มาตรฐาน 
 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 

ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณ 

ผลการด าเนินการ หมายเหตุ ตามแผน 
ด าเนินการ 

ด าเนินการ 
จริง 

งบอนุมัติ จ่ายจริง 

1 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง  หมู่ที่ 1 บ้านเขาคีรี 
เริ่มจากบริเวณถนนลูกรังเลียบคลองชลประทาน 
ถึงบริเวณบ้านนางวรรณี  ขอสินกลาง  กว้าง 
3.00 - 4.00  เมตร  ยาว  1,047  เมตร   
หนา  0.15  เมตร  พร้อมบดทับแน่น   
ตามท่ีแบบก าหนด 

กองช่าง ส.ค. - ก.ย. 
2565 

17 มิ.ย. 65 
โอนตั้ง 

รายการใหม่ 
ด าเนินการ 
ก.ย. 65 

387,000 384,000 ด าเนินการแล้วเสร็จ แผนพัฒนาฯ
(พ.ศ. 2561 
- 2565) 
เพ่ิมเติม 
ฉบับที่ 9 

2 โครงการติดตั้งปั๊มน้ าซับเมิร์สบ่อบาดาล  อบต. 
หัวเขา  หมู่ที่ 2  บ้านหัวเขา  บริเวณบ่อบาดาล 
หลังที่ท าการ  อบต. หัวเขา  ติดตั้งปั๊มซับเมิร์ส 
ขนาดใบพัด  3  แรง  3  เฟส  220  โวลต์  
พร้อมท่อดูดน้ าและระบบไฟฟ้า  จ านวน  1  บ่อ 
ตามท่ีแบบก าหนด 

กองช่าง ส.ค. - ก.ย. 
2565 

17 มิ.ย. 65 
โอนตั้ง 

รายการใหม่ 
ด าเนินการ 
ส.ค. 65 

65,000 65,000 ด าเนินการแล้วเสร็จ แผนพัฒนาฯ
(พ.ศ. 2561 
- 2565) 
เพ่ิมเติม 
ฉบับที่ 9 

3 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง  หมู่ที่ 5 บ้านน้ าพุ 
เริ่มจากถนน ค.ส.ล. เดิม บริเวณศูนย์พัฒนาเด็ก 
เล็กบ้านน้ าพุ  ถึงบริเวณถนนลูกรังไร่นางทองสุข 
สูงปานเขา  ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 400 
ลูกบาศก์เมตร  ตามท่ีแบบก าหนด 

กองช่าง ม.ค. - มี.ค. 
2565 

มี.ค. 65 206,000 205,500 ด าเนินการแล้วเสร็จ แผนพัฒนาฯ
(พ.ศ. 2561 
- 2565) 
เพ่ิมเติม 
ฉบับที่ 7 



 
 

 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 

ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณ 

ผลการด าเนินการ หมายเหตุ ตามแผน 
ด าเนินการ 

ด าเนินการ 
จริง 

งบอนุมัติ จ่ายจริง 

4 โครงสร้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ 5 บ้านน้ าพุ 
เริ่มจากบริเวณบ้านนายรัฐไชย์  ทองธนะวิวัฒน์ 
ถึงบริเวณบ้านนายประเสริฐ  สังข์งาม    กว้าง 
3.00  เมตร  ยาว  80  เมตร  หนา 0.15 เมตร 
ตามท่ีแบบก าหนด 

กองช่าง ส.ค. - ก.ย. 
2565 

17 มิ.ย. 65 
โอนตั้ง 

รายการใหม่ 
ด าเนินการ 
ก.ย. 65 

180,000 179,000 ด าเนินการแล้วเสร็จ แผนพัฒนาฯ
(พ.ศ. 2561 
- 2565) 
เพ่ิมเติม 
ฉบับที่ 9 

5 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า  ค.ส.ล. หมู่ที่ 5 
บ้านน้ าพุ    เริ่มจากรางระบายน้ าเดิม  บริเวณ 
หน้าวัดน้ าพุ    ถึงบริเวณคลองทิ้งน้ า    คลอง 
มะขามเฒ่า - อู่ทอง  กว้าง  0.30  เมตร  ลึก  
0.50  เมตร  ยาว 72  เมตร พร้อมฝาปิด-เปิด  
ตามท่ีแบบก าหนด 

กองช่าง ส.ค. - ก.ย. 
2565 

17 มิ.ย. 65 
โอนตั้ง 

รายการใหม่ 
ด าเนินการ 
ก.ย. 65 

462,000 460,000 ด าเนินการแล้วเสร็จ แผนพัฒนาฯ
(พ.ศ. 2561 
- 2565) 
เพ่ิมเติม 
ฉบับที่ 9 

6 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า  ค.ส.ล. หมู่ที่ 6 
บ้านหัวเขา  เริ่มจากรางระบายน้ าเดิม  บริเวณ 
บ้านนางเนียด  ปานคีรี     ถึงบริเวณบ้าน 
นายส าเนา  พุฒซ้อน  กว้าง 0.30  เมตร   
ลึก  0.50  เมตร  ยาว  80  เมตร  พร้อม 
ฝาปิด - เปิด  ตามท่ีแบบก าหนด 

กองช่าง ส.ค. - ก.ย. 
2565 

17 มิ.ย. 65 
โอนตั้ง 

รายการใหม่ 
ด าเนินการ 
ก.ย. 65 

491,000 490,000 ด าเนินการแล้วเสร็จ แผนพัฒนาฯ
(พ.ศ. 2561 
- 2565) 
เพ่ิมเติม 
ฉบับที่ 9 

 
 

 
 
 



 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 

ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณ 

ผลการด าเนินการ หมายเหตุ ตามแผน 
ด าเนินการ 

ด าเนินการ 
จริง 

งบอนุมัติ จ่ายจริง 

7 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 6 บ้านหัวเขา 
เริ่มจากถนนลาดยาง  3350  บริเวณบ้าน 
นายพิศาล   อินทรชิต   ถึงบริเวณถนนลูกรัง 
ท้ายคลอง  5  กว้าง  2.50 - 3.00  เมตร   
ยาว  1,600  เมตร   หนา  0.12  เมตร   
พร้อมบดทับแน่น      ตามท่ีแบบก าหนด 

กองช่าง ส.ค. - ก.ย. 
2565 

17 มิ.ย. 65 
โอนตั้ง 

รายการใหม่ 
ด าเนินการ 
ก.ย. 65 

357,000 354,000 ด าเนินการแล้วเสร็จ แผนพัฒนาฯ
(พ.ศ. 2561 
- 2565) 
เพ่ิมเติม 
ฉบับที่ 9 

8 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีต 
หมู่ที่ 7 บ้านฉวาก  เริ่มจากถนนลาดยางเดิม 
บริเวณประปาโรงเรียนวัดฉวาก  ถึงบริเวณถนน 
ลาดยางคันคลอง 4  กว้าง  4.00 เมตร  ยาว 
289  เมตร  ผิวลาดยางหนา 0.05 เมตร 
ตามท่ีแบบก าหนด 

กองช่าง เม.ย. - มิ.ย. 
2565 

เม.ย. 65 470,000 469,000 ด าเนินการแล้วเสร็จ แผนพัฒนาฯ
(พ.ศ. 2561 
- 2565) 
เพ่ิมเติม 
ฉบับที่ 7 

9 โครงการขยายเขตประปาโปร่งดอนแค  หมู่ที่ 11 
บ้านหนองกระด่าน     เริ่มจากบริเวณบ้าน 
นางสายทอง  สะราค า    ถึงบริเวณท่ีดินนาย
ปัญญาวัฒน์  เมฆฉาย  ขยายเขตท่อประปา PVC  
ขนาด 1.5”  , 2” และ 3”  ชั้น 8.5  ยาวรวม 
1,390  เมตร  ตามที่แบบก าหนด 

กองช่าง ส.ค. - ก.ย. 
2565 

17 มิ.ย. 65 
โอนตั้ง 

รายการใหม่ 
ด าเนินการ 
ก.ย. 65 

258,000 258,000 ด าเนินการแล้วเสร็จ แผนพัฒนาฯ
(พ.ศ. 2561 
- 2565) 
เพ่ิมเติม 
ฉบับที่ 9 

10 โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าว  อบต. หัวเขา 
หมู่ที่ 2  บ้านหัวเขา  บริเวณเขาน้ าโล้ง หมู่ที่ 2 
บ้านหัวเขา    ขนาดหอกระจายข่าว    กว้าง  
1.20  เมตร  ยาว  1.80  เมตร  สูงรวมกัน 
ไม่น้อยกว่า  5.00 เมตร  พร้อมระบบขยายเสียง  
ตามท่ีแบบก าหนด 

กองช่าง มิ.ย. - ก.ค. 
2565 

17 มิ.ย. 65 
โอนตั้ง 

รายการใหม่ 

250,000 - อยู่ระหว่างด าเนินการ แผนพัฒนาฯ
(พ.ศ. 2561 
- 2565) 
เพ่ิมเติม 
ฉบับที่ 9 



 
 
 

2.  ยุทธศาสตร์  การยกระดับคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 

ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณ 

ผลการด าเนินการ หมายเหตุ ตามแผน 
ด าเนินการ 

ด าเนินการ 
จริง 

งบอนุมัติ จ่ายจริง 

1. โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด   CCTV  
อบต.หัวเขา  หมู่ที่  2  บ้านหัวเขา  ติดตั้งกล้อง
วงจรปิด  CCTV  จ านวน  18  จุด  พร้อมระบบ
อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่ายและอ่ืน ๆ  
ตามท่ีรูปแบบและรายการก าหนด 

ส านักปลัด มิ.ย. - ก.ค. 
2565 

17 มิ.ย. 65 
โอนตั้ง 

รายการใหม่
ด าเนินการ
ส.ค. 65 

494,000 490,000 ด าเนินการแล้วเสร็จ แผนพัฒนาฯ
(พ.ศ. 2561 
- 2565) 
เพ่ิมเติม 
ฉบับที่ 9 

2. โครงการฝึกอบรมการป้องกันและบรรเทาสาธา- 
รณภัย (ค่าน้ ายาสารเคมีดับเพลิง , น้ ามัน ,อาหาร
วิทยากร ,ค่าป้ายไวนิล , อาหารว่างและเครื่องดื่ม) 

ส านักปลัด ก.พ. - มี.ค. 
2565 

ก.ย. 65 20,000 19,088.50 ด าเนินการแล้วเสร็จ  

3. โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน 
(ค่าจัดสถานที่  ป้ายไวนิล ) 

ส านักปลัด ต.ค. 64 - 
ก.ย. 65 

ธ.ค. 64 - 
ม.ค. 65 

20,000 4,382 ด าเนินการแล้วเสร็จ  

4. โครงการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 
 

ส านักปลัด ต.ค. 64 - 
ก.ย. 65 

ต.ค. 64 - 
ก.ย. 65 

12,616,800 11,711,500 ด าเนินการแล้วเสร็จ  

5. โครงการเบี้ยยังชีพคนพิการ 
 

ส านักปลัด ต.ค. 64 - 
ก.ย. 65 

ต.ค. 64 - 
ก.ย. 65 

2,457,600 2,185,600 ด าเนินการแล้วเสร็จ  

6. โครงการเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 
 

ส านักปลัด ต.ค. 64 - 
ก.ย. 65 

ต.ค. 64 - 
ก.ย. 65 

120,000 85,500 ด าเนินการแล้วเสร็จ  

7. โครงการพัฒนาศักยภาพและ 
ส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุต าบลหัวเขา 
(ค่ารถโดยสาร , ค่าอาหารกลางวัน) 

ส านักปลัด มิ.ย. - ก.ค. 
2565 

พ.ค. 65 20,000 10,500 ด าเนินการแล้วเสร็จ  

 



 
 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 

ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณ 

ผลการด าเนินการ หมายเหตุ ตามแผน 
ด าเนินการ 

ด าเนินการ 
จริง 

งบอนุมัติ จ่ายจริง 

8. โครงการรณรงค์ควบคุมและ 
ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 

กอง
สาธารณสุข 

ส.ค. - ก.ย. 
2565 

ก.ย. 65 60,000 60,000 ด าเนินการแล้วเสร็จ  

9. โครงการส ารวจข้อมูลจ านวนสัตว์ 
และข้ึนทะเบียนสัตว์ 

กอง 
สาธารณสุข 

ธ.ค. 64 , 
มิ.ย. 65 

ก.พ. 65 , 
มิ.ย. 65 

15,000 7,560 ด าเนินการแล้วเสร็จ  

10. โครงการรณรงค์ควบคุมและ 
ป้องกันโรคไข้เลือดออก 

กอง
สาธารณสุข 

พ.ย. - ธ.ค. 
2564 

ก.ค. - ส.ค. 
2565 

20,000 11,800 ด าเนินการแล้วเสร็จ  

11. โครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 1 
 

กอง 
สาธารณสุข 

เม.ย. - มิ.ย. 
2565 

ส.ค. 65 20,000 20,000 ด าเนินการแล้วเสร็จ  

12. โครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 2 
 

กอง 
สาธารณสุข 

เม.ย. - มิ.ย. 
2565 

ส.ค. 65 20,000 20,000 ด าเนินการแล้วเสร็จ  

13. โครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 3 
 

กอง 
สาธารณสุข 

เม.ย. - มิ.ย. 
2565 

ส.ค. 65 20,000 20,000 ด าเนินการแล้วเสร็จ  

14. โครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 4 
 

กอง 
สาธารณสุข 

เม.ย. - มิ.ย. 
2565 

ส.ค. 65 20,000 20,000 ด าเนินการแล้วเสร็จ  

15. โครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 5 
 

กอง 
สาธารณสุข 

เม.ย. - มิ.ย. 
2565 

ส.ค. 65 20,000 20,000 ด าเนินการแล้วเสร็จ  

16. โครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 6 
 

กอง 
สาธารณสุข 

เม.ย. - มิ.ย. 
2565 

ส.ค. 65 20,000 20,000 ด าเนินการแล้วเสร็จ  

17. โครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 7 
 

กอง 
สาธารณสุข 

เม.ย. - มิ.ย. 
2565 

ส.ค. 65 20,000 20,000 ด าเนินการแล้วเสร็จ  

18. โครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 8 
 

กอง 
สาธารณสุข 

เม.ย. - มิ.ย. 
2565 

ส.ค. 65 20,000 20,000 ด าเนินการแล้วเสร็จ  



 
 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 

ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณ 

ผลการด าเนินการ หมายเหตุ ตามแผน 
ด าเนินการ 

ด าเนินการ 
จริง 

งบอนุมัติ จ่ายจริง 

19. โครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 9 
 

กอง 
สาธารณสุข 

เม.ย. - มิ.ย. 
2565 

ส.ค. 65 20,000 20,000 ด าเนินการแล้วเสร็จ  

20. โครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 10 
 

กอง 
สาธารณสุข 

เม.ย. - มิ.ย. 
2565 

ส.ค. 65 20,000 20,000 ด าเนินการแล้วเสร็จ  

21. โครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 11 
 

กอง 
สาธารณสุข 

เม.ย. - มิ.ย. 
2565 

ส.ค. 65 20,000 20,000 ด าเนินการแล้วเสร็จ  

22. โครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 12 
 

กอง 
สาธารณสุข 

เม.ย. - มิ.ย. 
2565 

ส.ค. 65 20,000 20,000 ด าเนินการแล้วเสร็จ  

23. โครงการเฝ้าระวังและป้องกันโรคติดเชื้อ 
ไวรัสโคโรนา  2019  (COVID - 19)  
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดไทร  (บ้านหัวเขา)   
ประจ าปี  2565 

กอง 
การศึกษาฯ 

มิ.ย. 65 มิ.ย. - ก.ค. 
2565 

3,150 3,150 ด าเนินการแล้วเสร็จ แผนพัฒนาฯ
(พ.ศ. 2561 
- 2565) 
เพ่ิมเติม 
ฉบับที่ 9 24. โครงการเฝ้าระวังและป้องกันโรคติดเชื้อ 

ไวรัสโคโรนา  2019  (COVID - 19)  
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านน้ าพุ  ประจ าปี  2565 

กอง 
การศึกษาฯ 

มิ.ย. 65 มิ.ย. - ก.ค. 
2565 

6,750 6,750 ด าเนินการแล้วเสร็จ 

25. โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ 
ที่มีภาวะติดเตียงติดบ้าน 

กอง 
สาธารณสุข 

- ต.ค. 64 - 
ก.ย. 65 

- - ด าเนินการแล้วเสร็จ งบประมาณ 
คณะผู้บริหาร 

26. โครงการปรับปรุงสนามฟุตบอล  อบต. หัวเขา 
พ้ืนที่สนามฟุตบอล  กว้าง  54  เมตร  ยาว 
100  เมตร 

กอง 
การศึกษาฯ 

พ.ค. - ส.ค. 
2565 

17 มิ.ย. 65 
โอนลดรวม 

3,977,700 

4,000,000 
คงเหลือ 
22,300 

- 
 

ยกเลิก  (น างบประมาณไป 
แก้ไขปัญหาความเดือดร้อน 
/ความจ าเป็นเร่งด่วนก่อน) 

27. โครงการจัดการแข่งขันกีฬา 
ภายในต าบลหัวเขาคัพ 

กอง 
การศึกษาฯ 

ก.พ. - มี.ค. 
2565 

22 ก.พ. 65
โอนลด

100,000 

100,000 
คงเหลือ 

0 

- ยกเลิก  (เนื่องจากการแพร่ 
ระบาดของโรคโควิด - 19) 



 
 

3.  ยุทธศาสตร์  การขยายโอกาสและคุณภาพในการศึกษาให้ตรงกับความต้องการของประชาชน 
 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 

ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณ 

ผลการด าเนินการ หมายเหตุ ตามแผน 
ด าเนินการ 

ด าเนินการ 
จริง 

งบอนุมัติ จ่ายจริง 

1. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย 
ในการบริหารสถานศึกษา 

กอง 
การศึกษาฯ 

ต.ค. 64 - 
ก.ย. 65 

17 มิ.ย. 65 
เพ่ิม 6,500 
16 ส.ค. 65 

โอนเพิ่ม  
30,010 

304,440 
รวมเป็น 

340,950 

340,609 ด าเนินการแล้วเสร็จ  

2. เงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน 
โรงเรียนวัดน้ าพ ุ

กอง 
การศึกษาฯ 

ต.ค. 64 - 
ก.ย. 65 

ต.ค. 64 - 
ก.ย. 65 

504,000 492,450 ด าเนินการแล้วเสร็จ  

3. เงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน 
โรงเรียนวัดหัวเขา 

กอง 
การศึกษาฯ 

ต.ค. 64 - 
ก.ย. 65 

16 ส.ค. 65 
โอนเพิ่ม  
35,200 

222,600 
รวมเป็น 

257,800 

257,254 ด าเนินการแล้วเสร็จ  

4. เงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน 
โรงเรียนวัดไทร 

กอง 
การศึกษาฯ 

ต.ค. 64 - 
ก.ย. 65 

ต.ค. 64 - 
ก.ย. 65 

268,800 
 

264,600 ด าเนินการแล้วเสร็จ  

5. เงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน 
โรงเรียนวัดฉวาก 

กอง 
การศึกษาฯ 

ต.ค. 64 - 
ก.ย. 65 

ต.ค. 64 - 
ก.ย. 65 

235,200 220,500 ด าเนินการแล้วเสร็จ  

6. เงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน 
โรงเรียนบ้านปากดง 

กอง 
การศึกษาฯ 

ต.ค. 64 - 
ก.ย. 65 

16 ส.ค. 65 
โอนเพิ่ม  
7,200 

189,000 
รวมเป็น 

196,200 

195,339 ด าเนินการแล้วเสร็จ  

7. ค่าอาหารเสริม (นม)   
และค่าใช้จ่ายอ่ืนส าหรับเด็กเล็ก  

กอง 
การศึกษาฯ 

ต.ค. 64 - 
ก.ย. 65 

ต.ค. 64 - 
ก.ย. 65 

753,200 751,595.68 ด าเนินการแล้วเสร็จ  

 
 



 
 

 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 

ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณ 

ผลการด าเนินการ หมายเหตุ ตามแผน 
ด าเนินการ 

ด าเนินการ 
จริง 

งบอนุมัติ จ่ายจริง 

8. โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดไทร 
(บ้านหัวเขา)    ก่อสร้างรั้วบริเวณ     ยาว 
ประมาณ  74.50 เมตร  พร้อมเทพ้ืนทางเดิน  
ค.ส.ล.  และปรับปรุงภายในศูนย์ฯ   
ตามท่ีแบบก าหนด 

กอง 
การศึกษาฯ 

 

มิ.ย. - ส.ค. 
2565 

17 มิ.ย. 65 
โอนตั้ง 

รายการใหม่ 
ด าเนินการ 
ส.ค. 65 

495,000 490,000 ด าเนินการแล้วเสร็จ แผนพัฒนาฯ
(พ.ศ. 2561 
- 2565) 
เพ่ิมเติม 
ฉบับที่ 9 

9. โครงการส่งเสริมการเรียนรู้นอกชั้นเรียน กอง 
การศึกษาฯ 

มี.ค. - เม.ย. 
2565 

16 ส.ค. 65 
โอนลด 

13,200 

30,000 
คงเหลือ 
16,800 

- ไม่ได้ด าเนินการ  

10. โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติต าบลหัวเขา 
 

กอง 
การศึกษาฯ 

ม.ค. 65 22 ก.พ. 
โอนลด 

50,000 

50,000 
คงเหลือ 

0  

- ยกเลิก  (การแพร่ระบาด 
ของโรคโควิด - 19 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
4.  ยุทธศาสตร์  การส่งเสริมงานประเพณี วัฒนธรรม และการท่องเที่ยว 
 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 

ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณ 

ผลการด าเนินการ หมายเหตุ ตามแผน 
ด าเนินการ 

ด าเนินการ 
จริง 

งบอนุมัติ จ่ายจริง 

1. โครงการส่งเสริมวันส าคัญทางศาสนา กอง 
การศึกษาฯ 

- ก.ค. 65 - - ด าเนินการแล้วเสร็จ 
(ส่งเสริมประเพณแีห่เทียน
จ าน าพรรษา   เนื่องในวัน
ออกพรรษา) 

งบประมาณ 
ของคณะ- 
ผู้บริหาร 

2. โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม 
ส าหรับเยาวชนประชาชนต าบลหัวเขา 

กอง 
การศึกษาฯ 

ส.ค. 65 17 มิ.ย.65
โอนลด 

19,000 

20,000 
คงเหลือ 
1,000 

- ไม่ได้ด าเนินการ  

3. โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ 
และวันกตัญญูผู้สูงอายุ 

กอง 
การศึกษาฯ 

เม.ย. 65 22 ก.พ. 65
โอนลด

100,000 

100,000 
คงเหลือ 

0 

- ยกเลิก    (เนื่องจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคโควิด - 19) 

 

4. โครงการจัดงานสืบสานประเพณี 
ตักบาตรเทโวโรหณะ   
 

กอง 
การศึกษาฯ 

ต.ค. 64 22 ก.พ. 65
โอนลด

100,000 

100,000 
คงเหลือ 

0 

- ยกเลิก    (เนื่องจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคโควิด - 19) 

 

 

 

 

 



 
 
 

5.  ยุทธศาสตร์  การส่งเสริมบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 

ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณ 

ผลการด าเนินการ หมายเหตุ ตามแผน 
ด าเนินการ 

ด าเนินการ 
จริง 

งบอนุมัติ จ่ายจริง 

1. โครงการส่งเสริมเยาวชนคัดแยกขยะ กอง 
สาธารณสุข 

ธ.ค. 64 - 
ม.ค. 65 

ม.ค. - ก.พ. 
2565 

20,000 
 

12,650 ด าเนินการแล้วเสร็จ  

2. โครงการปลูกต้นไม้วันส าคัญ 
ของสถาบันพระมหากษัตริย์ 
       - ค่าจัดเตรียมสถานที่  
       - ค่าป้ายไวนิล   
       - ค่าไม้รวก 
       - ค่าดินปลูกต้นไม้    
       - อาหารว่างและน้ าดื่ม 

ส านักปลัด มิ.ย. - ส.ค. 
2565 

พ.ค. 65 20,000 4,572 ด าเนินการแล้วเสร็จ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

6.  ยุทธศาสตร์  การน าการเปลี่ยนแปลงด้านการบริหารและบริการเพ่ือประโยชน์ของประชาชน  
 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 

ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณ 

ผลการด าเนินการ หมายเหตุ ตามแผน 
ด าเนินการ 

ด าเนินการ 
จริง 

งบอนุมัติ จ่ายจริง 

1. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ที่ท าการองค์การบริหาร 
ส่วนต าบลหัวเขา    ก่อสร้างรั้วบริเวณ   ยาว 
ประมาณ  119  เมตร  พร้อมประตูทางเข้า - 
ออก  และปรับปรุงศาลาพักคอย   
ตามท่ีแบบก าหนด 

กองช่าง ส.ค. - ก.ย. 
65 

17 มิ.ย. 65 
โอนตั้ง 

รายการใหม่ 
ด าเนินการ 
ก.ย. 65 

495,000 
 

474,332.80 ด าเนินการแล้วเสร็จ แผนพัฒนาฯ
(พ.ศ. 2561 
- 2565) 
เพ่ิมเติม 
ฉบับที่ 9 

2. โครงการปรับปรุงห้องส านักปลัด    อาคาร 
ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขา   
หมู่ที่ 2  บ้านหัวเขา  ติดตั้งผนังกั้นห้อง   
ขนาด  2.50 x 5.60  เมตร  พร้อมชุดประตู - 
หน้าต่าง  ตามท่ีแบบก าหนด 

กองช่าง ส.ค. - ก.ย. 
65 

17 มิ.ย. 65 
โอนตั้ง 

รายการใหม่
ด าเนินการ
ส.ค. 65 

60,000 58,000 ด าเนินการแล้วเสร็จ แผนพัฒนาฯ
(พ.ศ. 2561 
- 2565) 
เพ่ิมเติม 
ฉบับที่ 9 

3. เงินอุดหนุนโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพศูนย์ 
ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ส านักปลัด ต.ค. - พ.ย. 
64 

ต.ค. 64 15,000 15,000 ด าเนินการแล้วเสร็จ  

4. เงินอุดหนุนโครงการรณรงค์ป้องกันและ 
แก้ไขปัญหายาเสพติดพ้ืนทีจ่ังหวัดสุพรรณบุรี 

ส านักปลัด พ.ย. 64 - 
ม.ค. 65 

ธ.ค. 64 50,000 50,000 ด าเนินการแล้วเสร็จ  

5. โครงการจัดท าแผนชุมชน  แผนพัฒนาท้องถิ่น 
และการจัดเก็บข้อมูลพ้ืนฐาน 

ส านักปลัด - พ.ค. 65 - - ด าเนินการแล้วเสร็จ 
(ประชุมประชาคมหมู่บ้าน  
เพ่ือจัดท าแผนพัฒนาฯ (พ.ศ. 
61 - 65) เพ่ิมเติม ฉบับที่ 9 

ไม่ใช้ 
งบประมาณ 

 
 



 
 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 

ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณ 

ผลการด าเนินการ หมายเหตุ ตามแผน 
ด าเนินการ 

ด าเนินการ 
จริง 

งบอนุมัติ จ่ายจริง 

6. ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง 
(ค่าแบบพิมพ์และค่าขนส่ง  ค่าเช่าเต็นท์  ค่าป้าย 
ประชาสัมพันธ์  ค่าจ้างเหมาท าความสะอาด 
ตรายาง  หนังสือคู่มือฯ  วัสดุส านักงาน 
วัสดุการแพทย์  บอร์ดปิดประกาศ  ฯลฯ) 

ส านักปลัด - - 300,000 
โอนเพิ่ม 
75,000 

374,388.50 ด าเนินการแล้วเสร็จ  

7. ค่าใช้จ่ายในการอบรม  สัมมนา และศึกษาดูงาน ส านักปลัด - - 250,000 
โอนลด 

250,000 

- ไม่ได้ด าเนินการ  

8. โครงการอบรมการป้องกันและ 
การปราบปรามการทุจริต 

ส านักปลัด ก.พ. - มี.ค. 
2565 

- 20,000 - ไม่ได้ด าเนินการ  

9. โครงการเสริมสร้างทัศนคติและจิตส านึกท่ีดีงาม
ในการอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์  โดยประชาชน 
มีส่วนร่วม 

ส านักปลัด พ.ค. - มิ.ย. 
2565 

- 20,000 - ไม่ได้ด าเนินการ  

10. โครงการฝึกอบรมทบทวนชุดปฏิบัติการ 
จิตอาสาภัยพิบัติ 

ส านักปลัด เม.ย. - มิ.ย. 
2565 

- 50,000 - ไม่ได้ด าเนินการ แผนพัฒนาฯ
เพ่ิมเติมและ 
เปลี่ยนแปลง 
ฉบับที่ 4 

11. เงินอุดหนุนโครงการป้องกันสถาบัน   
สันติ  สามัคคี 

ส านักปลัด พ.ย. - ธ.ค. 
2565 

6 ม.ค. , 
22 ก.พ. 65
โอนลดรวม  
48,000 

50,000 
คงเหลือ 
200 

- ยกเลิก   
(เนื่องจากมีการแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อโควิด - 19) 

 



การจัดซื้อครุภัณฑ์บริการสาธารณะ  ประจ าปีงบประมาณ  2565 

ล าดับ ผลผลิตของครุภัณฑ์ งบอนุมัติ จ่ายจริง 
1 จัดซื้อโทรทัศน์  แอล  อีดี  (LED  TV)  แบบ  Smart  TV  

ระดับความละเอียดจอภาพ  3840 x 2160  พิกเซล  ขนาด 
43  นิ้ว  จ านวน  1  เครื่อง  ใช้ส าหรับแสดงผลของกล้อง 
วงจรปิด  CCTV    (แผนงานการรักษาความสงบภายใน) 

17 มิ.ย. 65 
โอนตั้งรายการใหม่ 

15,000 

14,500 

2 จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ  แบบแยกส่วน  (ราคารวมค่าติดตั้ง) 
แบบตั้งพ้ืนหรือแบบแขวน  ขนาด  20,000 บีทียู  จ านวน 
2  เครื่อง  ใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดไทร  (บ้านหัวเขา) 

17 มิ.ย. 65 
โอนเพิ่ม 
61,800 

61,200 

3 จัดซื้อโต๊ะอาหารอนุบาล หน้าขาว  ขนาด 60x150x55 ซ.ม. 
พร้อมม้านั่งยาว  2  ตัว   ขนาด  30 x 150 x 35  ซ.ม. 
จ านวน  8  ชุด   (แผนงานการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม) 

17 มิ.ย. 65 
โอนเพ่ิม  
38,400 

38,400 

4 จัดซื้อปั๊มน้ าอัตโนมัติแรงดันคงที่  ขนาด  150  วัตต์ 
จ านวน  1  เครื่อง  ติดตั้งที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านน้ าพุ 
(แผนงานการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม) 

17 มิ.ย. 65 
โอนเพ่ิม  
6,500 

5,850 

5 จัดซื้อปั๊มน้ าอัตโนมัติแรงดันคงที่  ขนาด  150  วัตต์ 
จ านวน  1  เครื่อง  ใช้ส าหรบัห้องสุขาสาธารณะองค์การ 
บริหารส่วนต าบลหัวเขา  (แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา) 

17 มิ.ย. 65 
โอนเพ่ิม  
6,500 

5,850 

6 จัดซื้อเครื่องกรองน้ า  ระบบการกรองแบบ  5  ขั้นตอน (UF) 
พร้อมขาตั้งเหล็ก  และถังเก็บน้ า  ขนาด  50  ลิตร  จ านวน  
1  เครื่อง    ติดตั้งที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดไทร  (บ้านหัวเขา)    

17 มิ.ย. 65 
โอนเพ่ิม 
6,000 

6,000 

 
ผลการด าเนินงานตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนทั่วไป   ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2565   

โครงการ ผลการด าเนินงาน งบประมาณ 

ด าเนินการ 
เสร็จแล้ว 

อยู่ในระหว่าง
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
ที่ได้รับ 

งบประมาณ 
ที่เบิกจ่าย 

 1. โครงการปรับปรุงซ่อม- 
 แซมระบบประปาหมู่บ้าน 
 แบบบาดาลขนาดกลาง  
 หมู่ที่ 3 บ้านกระเสียว 

/ - - 1,490,000.- 
 

1,468,172.80 

 2. โครงการปรับปรุงถนน คสล. 
 โดยการเสริมผิวยางพาราแอส- 
 ฟัสท์คอนกรีต  หมู่ที่ 6  บ้าน 
 หัวเขา เร่ิมจากบริเวณสามแยก 
 ถนนบริเวณที่ดนินางเรณู  ทัด- 
 เกสร  ถึงสามแยกถนนบริเวณ 
 ที่ดินนางอาจนิต์  สะระค า 
 กว้าง  5 ม.  ยาว  211 ม.  
 หนา 0.05 ม. หรือมีพื้นที่ไม่
น้อยกว่า  1,138.50  ตร.ม. 

/ - - 490,000.- 490,000.- 

 



 
 

                               
โครงการ ผลการด าเนินงาน งบประมาณ 

ด าเนินการ 
เสร็จแล้ว 

อยู่ในระหว่าง
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
ที่ได้รับ 

งบประมาณ 
ที่เบิกจ่าย 

 3. โครงการปรับปรุงถนน 
 ค.ล.ส. โดยการเสริมผิวยาง 
 พาราแอสฟัสท์คอนกรีต หมู่ 
 ที่ 6 บ้านหัวเขา   เริ่มจาก 
 บริเวณสามแยกถนนบริเวณ 
 ที่ดินนายวัฒนา  พวงงาม ถึง 
 สามแยกถนนบริเวณที่ดิน 
 นางคาย  ศรีสังข์ กว้าง 5 ม. 
 ยาว 154 ม. หนา 0.05 ม. 
 หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 
 906.80  ตารางเมตร 

/ - - 417,000.- 
 

417,000.- 

 4. โครงการปรับปรุงถนน 
 ค.ล.ส. โดยการเสริมผิวยาง 
 พาราแอสฟัสท์คอนกรีต หมู่ 
 ที่ 10 บ้านหัวเขา   เริ่มจาก 
 บริเวณสามแยกถนนบริเวณ 
 บ้านนายใหม่  ขุมทอง  ถึง 
 สามแยกบริเวณท่ีดินนางมาลี 
 รัตน์  ผลพานิชย์  กว้าง 
 5 ม.  ยาว  878  ม.  หนา 
 0.05 ม. หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อย 
 กว่า  4,667.12  ตร.ม. 

/ - - 2,123,000.- 2,100,000.- 

 5. โครงการก่อสร้างถนน 
 ค.ส.ล. หมู่ที่ 5 บ้านน้ าพุ 
 เริ่มจากถนน ค.ส.ล. เดิม 
 บริเวณท่ีดินนางสาวสุพรรษา 
 โฉมเชิด  ถึงบริเวณเขตติดต่อ 
 ต าบลหัวนา  กว้าง  5  ม. 
 ยาว 1,150 ม. หนา 0.15  
 ม. หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 
 5,750 ตร.ม. ไหล่ทาง 
 ข้างละ  0.50 ม.  

- / - 4,747,000 - 

รวมใช้จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  จ านวนทั้งสิ้น 4,475,172.80 

 
 

 



 

 ปัญหา  อุปสรรคการด าเนินงานที่ผ่านมาและแนวทางการแก้ไข 

 1)  ปัญหาสาธารณภัยต่าง ๆ  เช่น  ภัยแล้ง  วาตภัย  ฯลฯ  ที่เกิดข้ึนส่งผลกระทบต่อประชาชน     
ในพ้ืนที่  ทรัพย์สินเกิดความเสียหาย 

 แนวทางการแก้ไข  คือ  พิจารณาวางแผนการด าเนินการป้องกัน   ก่อนเกิดเหตุ  ระหว่างเกิดเหตุ 
และหลังเกิดเหตุ     บรรจุแผนงาน   โครงการ / กิจกรรม   การให้ความช่วยเหลือต่าง ๆ      จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือ
ประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เพื่อสามารถด าเนินการได้ทันท่วงที 

  2)  ปัญหาโรคระบาดที่เกิดจากคนและสัตว์  ที่ส่งผลอันตราย    หรือคร่าชีวิตสัตว์ต่าง ๆ     หรือ
ประชาชนในพ้ืนที่   ซึ่งได้แก่  โรคไข้หวัดใหญ่  โรคมือ เท้า  ปาก  ที่เกิดข้ึนกับเด็ก ๆ  โรคพิษสุนัขบ้า     โรคไวรัส 
โคโรนา  2019   โรคไข้เลือดออก  ฯลฯ 
  แนวทางการแก้ไข  คือ  การอบรมให้ความรู้  การประชาสัมพันธ์  รณรงค์การป้องกัน   ลงพื้นที่ 
ในการระงับการเกิดโรคระบาด  การท าลาย  หรือการรักษา 

  3)  ปัญหาประชาชนมีรายได้น้อย  มีหนี้สิน  รายได้ไม่เพียงพอในการด ารงชีวิต  ค่าครองชีพสูง 
ราคาพืชผลทางการเกษตรตกต่ า 
  แนวทางการแก้ไข  คือ  ให้ความรู้เกี่ยวกับการประกอบอาชีพ   จัดการอบรมส่งเสริมอาชีพเสริม  
ซ่อมแซมบ้านคนจน 

4)  ปัญหายาเสพติดในพ้ืนที่   ซึ่งพบการรายงานจากฝ่ายปกครองว่า   ในพ้ืนที่ต าบลหัวเขายังมี 
ผู้เสพยาเสพติด 
  แนวทางการแก้ไข  คือ  การให้ความรู้กับประชาชนได้ทราบถึงโทษของยาเสพติด  รณรงค์ป้องกัน 
จัดตั้งศูนย์คัดกรองเพื่อคัดกรองและประเมินความรุนแรงของการติดยาเสพติด  ภาวะความเสี่ยงทางสุขภาพกาย 
สุขภาพจิต  รวมถึงปัญหาด้านสังคมที่เกี่ยวข้องกับการติดยาเสพติด  เพื่อสามารถด าเนินการได้ทันท่วงที 

5)  ปัญหาการสัญจรไปมาของประชาชนในพื้นที่    เส้นทางคมนาคมบางหมู่บ้านยังเป็นถนนดิน 
และถนนลูกรัง  ช่วงฤดูฝนถนนลื่น  เป็นหลุมเป็นบ่อ  เกิดปัญหาในการสัญจรไปมา  เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ 
  แนวทางการแก้ไข  คือ  จัดท าแผนงาน  โครงการก่อสร้างถนน  หากเป็นเส้นทางส าคัญพิจารณา 
เสนอขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น 

  6)  การจัดสรรงบประมาณการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในแต่ละหมู่บ้านได้ไม่เท่ากัน  ประชาชน 
อยากให้จัดสรรเท่าเทียมกันทุกหมู่บ้าน  ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขา  มีงบประมาณในการบริหารและการ 
พัฒนาในจ านวนที่จ ากัด      ไม่เพียงพอกับการพัฒนาตามปัญหาความเดือดร้อน    หรือปัญหาความต้องการของ 
ประชาชนในท้องถิ่น 
  แนวทางการแก้ไข  คือ  ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรมขององค์การบริหาร 
ส่วนต าบลหัวเขาให้มากข้ึน  ทั้งก่อนการด าเนินโครงการ  ระหว่างการด าเนินโครงการ  และเม่ือเสร็จสิ้นการด าเนิน 
โครงการ  โดยหาแนวทาง วิธีการให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในทุกขั้นตอนของการด าเนินงานของ 
องค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขา    รวมถึง   การเปิดโอกาสให้ประชาชนได้รับรู้   ตรวจสอบการด าเนินโครงการให้ 
มากขึ้น  ประชาชนจะมีความรู้ความเข้าใจและเล็งเห็นถึงความส าคัญของการมีส่วนร่วม  เพ่ือร่วมคิด  ร่วมท า  ร่วม 
ตัดสินใจ   ร่วมตรวจสอบ   รว่มรับประโยชน์  ร่วมแก้ปัญหา  ปรึกษาหารือ   แลกเปลี่ยนเรียนรู้   เพ่ือแก้ไขปัญหา 
ส าหรับการพัฒนาท้องถิ่น  ในส่วนของงบประมาณที่มีอย่างจ ากัดนั้น  ต้องมีการบูรณาการและประสานความร่วม 
มือการด าเนินงานกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง  รวมถึงการเสนอโครงการเพ่ือขอรับการสนับสนุนงบประมาณจาก 
หน่วยงานภายนอก  เพื่อเพ่ิมศักยภาพในการด าเนินโครงการให้สามารถบรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ให้ได้มากยิ่งขึ้น 
 



   

การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 
จากการส ารวจข้อมูล  การลงพ้ืนที่ในต าบลจะเห็นว่าประชาชนยังมีปัญหาต่าง ๆ  อยู่มาก  ที่จะต้องด าเนิน 

การแก้ไข  เช่น  ด้านการศึกษา  สาธารณสุข   ความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน   สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ 
การเกษตร   เศรษฐกิจ   อุตสาหกรรม   การพัฒนาอาชีพ   การคมนาคมขนส่ง   น้ าประปา   แหล่งน้ าเพ่ืออุปโภค- 
บริโภค   ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล   เป็นต้น    จากปัญหาในด้านต่าง ๆ 
ประชาชนไม่สามารถแก้ไขปัญหาเองได้    จึงต้องให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการแก้ไข   ท าให้มีการเสนอ 
โครงการเข้ามาในแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นจ านวนมาก    ซึ่งงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นก็มีจ ากัด 
ไม่เพียงพอต่อการบริหารจัดการได้ 

 ข้อเสนอแนะ 

 1)  ควรส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขาให้มาก 
ขึ้น  ทั้งก่อนการด าเนินโครงการ  ระหว่างการด าเนินโครงการ  และเมื่อเสร็จสิ้นการด าเนินโครงการ         โดยหา
แนวทาง   วิธีการให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในทุกขั้นตอนของการด าเนินงานขององค์การบริหาร 
ส่วนต าบลหัวเขา   รวมถึงการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้รับรู้   ตรวจสอบการด าเนินโครงการให้มากข้ึน ประชาชน 
จะมีความรู้ความเข้าใจ   และเล็งเห็นถึงความส าคัญของการมีส่วนร่วม   เพ่ือร่วมคิด   ร่วมท า  ร่วมตัดสินใจ   ร่วม
ตรวจสอบ   ร่วมรับประโยชน ์  ร่วมแก้ปัญหา   ปรึกษาหารือ    แลกเปลี่ยนเรียนรู้     เพ่ือแก้ไขปัญหาส าหรับการ
พัฒนาท้องถิ่น    ในส่วนของงบประมาณท่ีมีอย่างจ ากัด นั้น   จะต้องมีการบูรณาการและประสานความร่วมมือการ
ด าเนินงานกับทกุภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง   รวมถึงการเสนอโครงการเพ่ือขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงาน 
ภายนอก  เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการด าเนินโครงการให้สามารถบรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ให้ได้มากยิ่งข้ึน 

   2) ปัญหาต่าง ๆ ที่ถูกเสนอมายังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น  ควรจัดล าดับความส าคัญของโครงการที่ 
จะน ามาบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น  โดยให้ค านึงถึงสภาพปัญหา ความเดือดร้อนที่แท้จริงของประชาชน และความ
จ าเป็นเร่งด่วน  และการเสนอโครงการที่สามารถด าเนินการได้จริงในแต่ละปีให้สอดคล้องกับงบประมาณที่สามารถ
ด าเนินการได้ 

 3) ควรชี้แจงท าความเข้าใจกับประชาชนในขั้นตอนการจัดท าประชาคมให้ชัดเจนว่า  องค์กรปกครองส่วน 
ส่วนท้องถิ่นมีบทบาทและอ านาจหน้าที่อย่างไรบ้าง  รวมไปถึงการจัดท าประชาคมเพ่ือทราบปัญหาความเดือดร้อน 
ของประชาชนที่แท้จริง   ซักซ้อมท าความเข้าใจของกระบวนการท างานร่วมกัน  ระหว่างหน่วยงานและผู้น าชุมชน 

 4) ในการจัดท าประชาคมเพ่ือจัดการท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ควรแสดงรายละเอียดให้ประชาชนได้รับทราบ 
ถึงโครงการ/กิจกรรม ที่ด าเนินการไปแล้ว   และแสดงรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม  ที่ยังไม่ได้ด าเนินการ เพื่อให้
ประชาชนได้พิจารณาและเสนอโครงการที่ยังไม่ได้ด าเนินการเพื่อบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป 

 5) ควรจัดให้มีการติดตามโครงการ/กิจกรรมผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลเพ่ือเสนอแนะ 
หรือปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน   เพ่ือทีจ่ะให้องค์การบริหารส่วนต าบลได้ปรับหรือแก้ไขเพ่ือเป็นประโยชน์ 
ในการปฏิบัติงานและประชาชนได้รับประโยชน์จากโครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินงาน 

 6)  ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขาอย่างต่อเนื่อง   

 

 

 


