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     รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย 
                  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565 
…………………………………………………………………………………………………………. 

                         นายธนู    ทองรอด 
                        นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   วิสัยทัศน์ 
       การบริหารยดึหลักธรรมาภิบาล        อนุรักษ์สืบสานงานประเพณ ี
สร้างรากฐานระบบสาธารณูปโภคที่ด ี      ประชาชนมีคุณภาพชีวิตบนวิธีพอเพียง 
   
   

                องค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขา 
อ าเภอเดิมบางนางบวช  จังหวัดสุพรรณบุรี  



                      
ค าน า 

   ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ. 2537  แก้ไขเพ่ิมเติม 
ถึง  (ฉบับที่ 7)  พ.ศ. 2562   มาตรา  58/5  วรรค  5  ก าหนดให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลจัดท า
รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบล เป็นประจ าทุกปี   
ค าแถลงของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลและรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย ให้ประกาศไว้
โดยเปิดเผย ณ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลด้วย 

จากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขา    สมยัสามัญ   สมัยแรก   ประจ าปี  
พ.ศ.  2565  ครั้งที่  1   เมือ่วันที่  6  มกราคม  พ.ศ.  2565   ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วน 
ต าบลหัวเขา  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลได้แถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขา  ไว้ 
ด้วยกัน  6  ด้าน  ประกอบด้วย   
   1.  นโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  2.  นโยบายด้านเศรษฐกิจและส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
  3.  นโยบายด้านสังคม 
  4.  นโยบายด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
  5.  นโยบายด้านศาสนา  วัฒนธรรม  จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  6.  นโยบายด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

โดยให้ครอบคลุมปัญหาในทุกด้าน   การบริหารการพัฒนาต าบลต้องมีความชัดเจน   เป็น 
 ธรรม  โปร่งใส  ตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน  การมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนของสังคม  โดยยึดถือผลประโยชน์ 
 ของประชาชน  และประเทศชาติโดยรวม 

   บัดนี้  กระผมขอรายงานแสดงผลการด าเนินงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การ 
 บริหารส่วนต าบลหัวเขา    ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2565    (6  มกราคม - 30  กันยายน  2565)  

การปฏิบัติงานครั้งนี้  ส าเร็จลงได้ด้วยความร่วมมือของคณะผู้บริหาร  และขอขอบคุณสมาชิกสภาองค์การ 
บริหารส่วนต าบลหัวเขาทุกท่าน   ที่กรุณาไว้วางใจในการปฏิบัติงาน และร่วมให้ค าปรึกษาที่เป็นประโยชน์ 
ต่อส่วนร่วม   ขอขอบคุณพนักงานส่วนต าบล  ลูกจ้างประจ า  พนักงานจ้างทุกคนที่ได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างดี 
โดยไม่ย่อท้อ   ท าให้ภารกิจส าเร็จลุล่วงตามนโยบายไปได้ด้วยดี      ซึ่งได้ด าเนินการครอบคลุมปัญหาและ 
ความเดือนร้อนของประชาชนในพื้นท่ีของต าบลหัวเขา    โดยใช้งบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบล 
หัวเขา  และเงินนอกงบประมาณ    ทั้งนี ้   เพ่ือให้เกิดประโยชน์    มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสูงสุด 
ในการแก้ปัญหาให้กับประชาชน 

 
       
              นายธนู    ทองรอด 
                                    นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขา 
 
 
 
 
 
 



คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขา 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                           สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  



รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565 
ของ  นายธนู    ทองรอด  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขา 

(6 มกราคม  2565 - 30 กันยายน  2565) 
.................................................................................................................................................. 

เรียน  ท่านประธานสภาฯ  และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขา 

  พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ. 2537  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบับที่ 7)  
พ.ศ. 2562  มาตรา 58/5  วรรค 5 ก าหนดให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลจัดท ารายงานแสดงผลการปฏิบัติงาน
ตามนโยบาย  ที่ได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นประจ าทุกปี  นั้น   

  ส าหรับการด าเนินการพัฒนาต าบลในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565  ที่ผ่านมานั้น  ประสบความส าเร็จ
ได้ก็ด้วยความร่วมมือของทุกท่าน    ทั้งผู้น าท้องถิ่น    ข้าราชการ    พนักงานส่วนต าบล    หน่วยงานราชการในพ้ืนที่  
ภาครัฐ   ภาคเอกชน    ตลอดทั้ง  องค์กรต่าง ๆ  ที่ได้ร่วมมือกันท างาน    เพ่ือประโยชน์ต่อท้องถิ่น   และสนองความ
ต้องการของประชาชนต าบลหัวเขา    กระผมในนามนายกองค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขา   พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร  
พนักงานส่วนต าบล   จึงขอขอบคุณทุกท่าน  ทุกส านัก/กอง  ที่ได้ให้ความร่วมมืออย่างดียิ่ง 

  ดังนั้น  กระผมจึงได้จัดท ารายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย   ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 
2565  ระหว่างวันที่  6  มกราคม  - 30  กันยายน  2565  ให้ทุกท่านทราบ  ดังต่อไปนี้ 
  1.  สถานะการคลัง 
       องค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขา  มีสถานะการเงิน  ณ  วันที่  30  เดือน  กันยายน  2565 
       ดังนี้  

     1.1  เงินฝากธนาคาร     จ านวน   25,330,735.27   บาท 
       1.2  เงินสะสม    จ านวน    11,733,671.03   บาท 
       1.3  เงินทุนส ารองเงินสะสม   จ านวน    10,865,002.40   บาท 
       1.4  รายการที่ได้กันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย 
     จ านวน   3   โครงการ                  รวม        274,000.00   บาท 
     แยกเป็น 
   1.4.1  ค่าจ้างเหมาปิด - เปิด อาคาร อบต.   จ านวน   9,000.00   บาท 
   1.4.2  ค่าจ้างเหมาส ารวจประเมินความพึงพอใจฯ  

          ของประชาชนต าบลหัวเขา     จ านวน         15,000.00   บาท 
1.4.3  โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าว  อบต. 
          บริเวณเขาน้ าโล้ง  หมู่ 2 บ้านหัวเขา  จ านวน       250,000.00   บาท 

       1.5  รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน 
       จ านวน   2  โครงการ                  รวม       5,464,910.00   บาท 
     แยกเป็น 
   1.5.1 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็น 
            ประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน 
            ท้องถิ่น      จ านวน         717,910.00   บาท 
   1.5.2  โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ 5 

                       บริเวณท่ีดินนางสาวสุพรรษา    โฉมเชิด    
ถึงบริเวณ   เขตติดต่อต าบลหัวนา    จ านวน     4,747,000.00   บาท 
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  2.  รายรับ  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2565 

     2.1  รายรับจริง จ านวน  45,706,780.73  บาท  ประกอบด้วย 

   หมวดภาษีอากร     จ านวน       157,960.68  บาท 
   หมวดค่าธรรมเนียม  ค่าปรับ  และใบอนุญาต จ านวน       103,299.00  บาท 
   หมวดรายได้จากทรัพย์สิน    จ านวน        122,046.89 บาท 

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ จ านวน    ............-............     บาท 
   หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด    จ านวน            6,320.00  บาท 
   หมวดรายได้จากทุน    จ านวน    ............-............     บาท 
   หมวดภาษีจัดสรร    จ านวน    22,446,585.97 บาท 
   หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป    จ านวน    22,870,568.19 บาท 

  3.  รายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565 

       3.1  รายจ่ายจริง  จ านวน  40,747,284.32 บาท  ประกอบด้วย 
งบกลาง      จ านวน    15,975,603.80 บาท 

   งบบุคลากร     จ านวน    10,625,561.00 บาท 
   งบด าเนินงาน     จ านวน      7,701,143.72 บาท 

งบลงทุน      จ านวน      4,709,832.80  บาท 
   งบรายจ่ายอื่น     จ านวน    ............-...........      บาท 
   งบเงินอุดหนุน     จ านวน      1,735,143.00 บาท 
       3.2  รายจ่ายท่ีจ่ายจากเงินสะสม   จ านวน            -              บาท 
       3.3  รายจ่ายท่ีจ่ายจากเงินเงินทุนส ารองเงินสะสม จ านวน    ............-..............  บาท 

     3.4  รายจ่ายท่ีจ่ายจากเงินกู้    จ านวน    ............-..............  บาท 
 

  ดังนั้น    การก าหนดนโยบายเพ่ือการบริหารองค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขาในครั้งนี้     กระผมได้
ก าหนดนโยบายให้สอดคล้องกับกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสุพรรณบุรี     
โดยมุ่งเน้นให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนชาวต าบลหัวเขา  ตามอ านาจหน้าที่ซึ่งบัญญัติไว้ในกฎหมายที่เก่ียวข้อง
โดยมีรายละเอียดการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขา      ตามนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วน
ต าบลหัวเขา    ดังต่อไปนี้ 

โครงการที่ปฏิบัติตามนโยบาย 

  ตลอดปีงบประมาณ   2565   ที่ผ่านมานี้  ครบรอบหนึ่งปีการบริหารงานขององค์การบริหารส่วน 
ต าบลหัวเขา  ภายใต้ความรับผิดชอบของกระผม  กระผมและคณะผู้บริหารได้ด าเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน 
และตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน  เพื่อให้พี่น้องประชาชนได้รับประโยชน์และความพึงพอใจสูงสุดตามที่ 
ได้คาดหวังไว้   แต่ทั้งนี้   อยู่ภายใต้ข้อจ ากัดหลายประการ    ไม่ว่าจะงบประมาณที่ไม่เพียงพอ   ตลอดจนระบบการ
บริหารจัดการที่เป็นอุปสรรค    ซึ่งกระผมและคณะผู้บริหารได้เข้ามาด าเนินการจนประสบผลส าเร็จเป็นที่น่าพอใจใน 
ระดับหนึ่ง  โดยในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน  กระผมจะมุ่งเน้นให้คนส่วนใหญ่ได้รับประโยชน์มากที่สุด  จึงใคร่ 
ขอแถลงผลการด าเนินงาน    ตามนโยบายที่ได้แถลงต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขา         รายละเอียดตาม
รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขา    ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  
2565   ดังนี ้
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1.  นโยบายด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

  เพ่ือส่งเสริมให้ต าบลหัวเขามีระบบสาธารณูปโภค   สาธารณูปการอย่างทั่วถึง    เท่าเทียมกัน  จาก
แนวคิดท่ีมุ่งมั่นที่จะยกระดับการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน   เพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างเต็ม 
ประสิทธิภาพ    กระผมและคณะผู้บริหาร    ได้ด าเนินการตามนโยบายการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน     ซึ่งสรุป
โครงการที่เกิดข้ึน    เพ่ือสนองตอบต่อนโยบายด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน    จ านวน  29  โครงการ   งบประมาณท้ังสิ้น  
13,313,522.80  บาท   ปรากฏ  ดังนี้ 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ งบประมาณ 
(บาท) 

หมายเหตุ 

1 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง  หมู่ที่ 1 บ้านเขาคีรี   
เริ่มจากบริเวณถนนลูกรังเลียบคลองชลประทาน   ถึงบริเวณ 
บ้านนางวรรณี    ขอสินกลาง  กว้าง  3.00 - 4.00  เมตร   
ยาว  1,047  เมตร หนา  0.15  เมตร  พร้อมบดทับแน่น   

384,000.-  

2  ค่าแมคโฮขนย้ายท่อน้ าประปาเดิม  พร้อมวางท่อใหม่   
 หมู่ที่  1  บ้านเขาคีรี 

17,000.-  

3  ซ่อมแซมถนน  หมู่ที่ 2  ไปหมู่ที่ 1  หลัง อบต.หัวเขา  บริเวณบ่อน้ าซับ 188,720.- งบกลาง 
ส ารองจ่าย 

4 โครงการติดตั้งปั๊มน้ าซับเมิร์สบ่อบาดาล  อบต. หัวเขา  หมู่ที่  2   
บ้านหัวเขา  บริเวณบ่อบาดาลหลังที่ท าการ  อบต. หัวเขา  ติดตั้ง 
ปั๊มซับเมิร์ส  ขนาดใบพัด  3  แรง  3  เฟส  220  โวลต์  พร้อม 
ท่อดูดน้ าและระบบไฟฟ้า  จ านวน  1  บ่อ   

65,000.-  

5  โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน    
 แบบบาดาลขนาดกลาง  หมู่ที่ 3  บ้านกระเสียว 

1,468,172.80 หมวดเงิน
อุดหนุน 

6 ค่าเป่าล้างบ่อบาดาลและซ่อมแซมบ่อบาดาล  หมู่ที่ 3  บ้านกระเสียว 14,000.-  

7  ซ่อมแซมท่อเมนประปา  หมู่ที่ 4  บ้านวัดไทร 22,900.- งบกลาง 
ส ารองจ่าย 

8  ซ่อมเปลี่ยนปั๊มน้ าซับเมอร์สพร้อมท่อส่งน้ าเดิม  และ 
 เป่าล้างท่อระบบประปาหมู่บ้าน  หมู่ที่  4  บ้านวัดไทร 

69,400.- งบกลาง 
ส ารองจ่าย 

9 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง  หมู่ที่ 5 บ้านน้ าพุ  เริ่มจากถนน ค.ส.ล. 
เดิม บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านน้ าพุ    ถึงบริเวณถนนลูกรังไร่ 
นางทองสุข  สูงปานเขา  ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 400 ลกูบาศก์เมตร   

205,500.-  

10 โครงสร้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ 5 บ้านน้ าพุ   เริ่มจากบริเวณบ้าน
นายรัฐไชย์   ทองธนะวิวัฒน์   ถึงบริเวณบ้านนายประเสริฐ   สังข์งาม    
กว้าง  3.00  เมตร  ยาว  80  เมตร  หนา 0.15 เมตร 

179,000.-  

11 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า  ค.ส.ล. หมู่ที่ 5  บ้านน้ าพุ    เริ่มจาก 
รางระบายน้ าเดิม  บริเวณหน้าวัดน้ าพุ    ถึงบริเวณคลองทิ้งน้ าคลอง 
มะขามเฒ่า - อู่ทอง   กว้าง  0.30  เมตร  ลึก  0.50  เมตร   
ยาว  72  เมตร  พร้อมฝาปิด - เปิด   

460,000.-  
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ล าดับ 
ที ่

โครงการ งบประมาณ 
(บาท) 

หมายเหตุ 

12  ค่าซ่อมแซมถนนลูกรัง  และซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
 หมู่ที่  5  บ้านน้ าพ ุ

123,800.-  

13   โครงการก่อสร้างถนน  ค.ส.ล.  หมู่ที่  5  บ้านน้ าพุ   เริ่มจากถนน  
 ค.ส.ล. เดิม  บริเวณท่ีดินนางสาวสุพรรษา    โฉมเชิด   ถึงบริเวณเขต 
 ติดต่อต าบลหัวนา  กว้าง  5  เมตร  ยาว  1,150  เมตร   หนา  
 0.15  เมตร  หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า  5,750  ตารางเมตร 
  ไหล่ทาง  ข้างละ  0.50  เมตร  

4,747,000.- หมวดเงิน
อุดหนุน 
อยู่ระหว่าง 
ด าเนินการ 

14 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง  หมู่ที่  6  บ้านหัวเขา   เริ่มจากถนน 
ลาดยาง  3350  บริเวณบ้านนายพิศาล   อินทรชิต   ถึงบริเวณ 
ถนนลูกรังท้ายคลอง  5     กว้าง  2.50 - 3.00  เมตร  
ยาว  1,600  เมตร   หนา  0.12  เมตร   พร้อมบดทับแน่น       

354,000.-  

15 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า  ค.ส.ล.  หมู่ที่ 6  บ้านหัวเขา   
 เริ่มจากรางระบายน้ าเดิม  บริเวณบ้านนางเนียด  ปานคีรี   ถึงบริเวณ
บ้านนายส าเนา  พุฒซ้อน  กว้าง 0.30  เมตร   ลึก  0.50  เมตร   
ยาว  80  เมตร  พร้อมฝาปิด - เปิด   

490,000.-  

16  โครงการปรับปรุงถนน  ค.ล.ส.  โดยการเสริมผิวยางพาราแอสฟัสท์ 
 คอนกรีต  หมู่ที่ 6 บ้านหัวเขา   เริ่มจากบริเวณสามแยกถนนบริเวณ 
 ที่ดินนางเรณู  ทัดเกสร  ถึงสามแยกถนนบริเวณท่ีดิน นางอาจินต์   
 สะระค า  กว้าง  5 เมตร  ยาว  211  เมตร  หนา 0.05  เมตร 
 หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า  1,138.50  ตารางเมตร 

490,000.- หมวดเงิน
อุดหนุน 

17  โครงการปรับปรุงถนน  ค.ล.ส.  โดยการเสริมผิวยางพาราแอสฟัสท์ 
 คอนกรีต  หมู่ที่  6  บ้านหัวเขา   เริ่มจากบริเวณสามแยกถนนบริเวณ 
 ที่ดินนายวัฒนา  พวงงาม  ถึงสามแยกถนนบริเวณท่ีดิน นางคาย   
 ศรีสังข์  กว้าง 5  เมตร  ยาว  154  เมตร  หนา 0.05  เมตร 
 หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า  906.80  ตารางเมตร 

417,000.- หมวดเงิน
อุดหนุน 

18 ค่าซ่อมแซมถนน  หมู่ที่  6  บ้านหัวเขา 59,400.-  

19 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีต  หมู่ที่  7  บ้านฉวาก  
เริ่มจากถนนลาดยางเดิมบริเวณประปาโรงเรียนวัดฉวาก  ถึงบริเวณ 
ถนนลาดยางคันคลอง 4  กว้าง  4.00 เมตร  ยาว  289  เมตร   
ผิวลาดยางหนา 0.05 เมตร 

469,000.-  

20  ซ่อมแซมถนน  หมู่ที่  8  บ้านปากดง 32,400.-  

21  ซ่อมแซมผิวถนนลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีต  และซ่อมแซมถนนลูกรัง 
 หมู่ที่  9  บ้านเขาเขียว  (จ านวน  4  ฎีกา) 

216,920.-  

22  การวางท่อระบายน้ า  หมู่ที่ 6  บ้านหัวเขา 
 และวางท่อระบายน้ า  หมู่ที่  10  บ้านหัวเขา 

5,820.- งบกลาง 
ส ารองจ่าย 
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ล าดับ 
ที ่

โครงการ งบประมาณ 
(บาท) 

หมายเหตุ 

23   โครงการปรับปรุงถนน  ค.ล.ส.  โดยการเสริมผิวยางพาราแอสฟัสท์ 
 คอนกรีต หมู่ที่ 10 บ้านหัวเขา   เริ่มจากบริเวณสามแยกถนนบริเวณ 
 บ้านนายใหม่   ขุมทอง   ถึงสามแยกบริเวณที่ดินนางมาลีรัตน์   ผล- 
  พานิชย์   กว้าง  5  เมตร  ยาว  878  เมตร  หนา 0.05  เมตร 
  หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า  4,667.12  ตารางเมตร 

2,100,000.- หมวดเงิน
อุดหนุน 

24  จ้างเหมาลอกสิ่งปฏิกูลรางระบายน้ า  หมู่ที่  10  บ้านหัวเขา 35,000.-  

25  ค่าซ่อมแซมถนน  หมู่ที่ 6  บ้านหัวเขา 
 และซ่อมแซมถนน  หมู่ที่  11  บ้านหนองกระด่าน 

35,640.-  

26 โครงการขยายเขตประปาโปร่งดอนแค  หมู่ที่ 11  บ้านหนองกระด่าน     
เริ่มจากบริเวณบ้านนางสายทอง  สะราค า    ถึงบริเวณที่ดิน 
นายปัญญาวัฒน์  เมฆฉาย  ขยายเขตท่อประปา PVC  ขนาด 1.5”  , 
2”  และ  3”   ชั้น  8.5   ยาวรวม  1,390  เมตร   

258,000.-  

27  ติดตั้งปั๊มน้ าซับเมอร์สและโครงการระบบโซล่าเซลล์ 
 พร้อมระบบท่อจ่ายน้ า  หมู่ที่ 12  บ้านตรอกตาโพธิ์ 

150,000.- งบกลาง 
ส ารองจ่าย 

28 โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าว  อบต. หัวเขา  หมู่ที่ 2  บา้นหัวเขา  
บริเวณเขาน้ าโล้ง หมู่ที่ 2  บ้านหัวเขา    ขนาดหอกระจายข่าว     
กว้าง  1.20  เมตร  ยาว  1.80  เมตร  สูงรวมกันไม่น้อยกว่า   
5.00  เมตร  พร้อมระบบขยายเสียง   

250,000.-  

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

5,850.-  

นโยบายด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  ด้านที่  1  จ านวน  29  โครงการ 13,313,522.80    
 

ภาพกิจกรรมท่ีส าคัญตามนโยบายด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน  แบบบาดาลขนาดกลาง  หมู่ที่ 3  บ้านกระเสียว 

งบประมาณ   1,468,172.80   บาท 

          ก่อนด าเนนิการ                  ระหว่างด าเนินการ           ด าเนินการแล้วเสร็จ 
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2.  นโยบายด้านเศรษฐกิจและส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

  เพ่ือส่งเสริมพัฒนาประชาชนให้มีความอยู่ดีกินดี  มีความสุข  พัฒนาต าบลให้เข้มแข็ง  พ่ึงพาตนเอง 
ได้อย่างยั่งยืน   ประชาชนปลอดภัยจากโรคระบาดต่าง ๆ     ซึ่งสรุปโครงการที่เกิดขึ้นเพ่ือสนองตอบต่อนโยบายด้าน
เศรษฐกิจและส่งเสริมคุณภาพชีวิต   จ านวน  8  โครงการ  งบประมาณท้ังสิ้น  424,685  บาท  ปรากฏ  ดังนี้ 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ งบประมาณ 
(บาท) 

หมายเหตุ 

1 โครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 60,000.-  

2 โครงการส ารวจข้อมูลจ านวนสัตว์และข้ึนทะเบียนสัตว์ 7,560.-  

3 โครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก 11,800.-  

4 โครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 1 - 12 240,000.-  

5 โครงการเฝ้าระวังและป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  2019   
(COVID - 19) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดไทร  (บ้านหัวเขา)  และ 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านน้ าพุ  ประจ าปี  2565 

9,900.-  

6 การด าเนินการจัดตั้งศูนย์พักคอย  (CI)  โรงสีข้าวขวัญ  หมู่ที่ 1 บ้าน 
เขาคีรี  และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านน้ าพุ  (เดิม)  หมู่ที่ 5 บ้านน้ าพุ 
(ค่าอาหาร  ค่าซ่อมแซมหลังคาโรงสีข้าวขวัญ  จัดซื้อมุ้ง  ค่าดูดส้วม) 

90,925.- งบกลาง 
ส ารองจ่าย 

7 ติดตะแกรงพลาสติกกันนกศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านน้ าพุ  
หมู่ที่ 5 

4,500.-  

8 โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุที่มีภาวะติดเตียงติดบ้าน - งบประมาณ 
คณะ-
ผู้บริหาร 

นโยบายด้านเศรษฐกิจและส่งเสริมคุณภาพชีวิต  ด้านที่  2   
                                                      จ านวน  8  โครงการ 

424,685.-  

 
ภาพกิจกรรมท่ีส าคัญตามนโยบายด้านเศรษฐกิจและส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

การด าเนินการจัดตั้งศูนย์พักคอย  (Community  Isolation)    
งบประมาณ  90,925.-    บาท 
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3.  นโยบายด้านพัฒนาสังคม 

  เพ่ือส่งเสริมให้ต าบลหัวเขามีระบบการศึกษาที่ดี   ประชาชนมีสุขภาพร่างกายท่ีแข็งแรง    มีความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน   กระผมและคณะได้ด าเนินการตามนโยบายการพัฒนาด้านสังคม  ซึ่งสรุปโครงการที่
เกิดข้ึนเพ่ือสนองตอบต่อนโยบายด้านสังคม  จ านวน  22  โครงการ  งบประมาณท้ังสิ้น  18,615,449.98  บาท 
ปรากฏ  ดังนี้ 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ งบประมาณ 
(บาท) 

หมายเหตุ 

1 การป้องกันและบรรเทาภัย    เนื่องจากอุทกภัย   
เช่น  จัดซื้อทรายท าแนวป้องกันน้ าท่วม  จัดจ้างรถแบคโฮ 
ขุดเปิดทางน้ า   ท าทางระบายน้ า   กระสอบบรรจุทราย  ฯลฯ 

639,112.80 งบกลาง 
ส ารองจ่าย 

2 การช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย  เช่น  ค่ากระเบื้อง  สังกะสีหลังคา ฯลฯ 
หมู่ที่  1  ,  2  ,  3  ,  5  ,  6  , 10  , 12 

16,270.- งบกลาง 
ส ารองจ่าย 

3 โครงการฝึกอบรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
(ค่าน้ ายาสารเคมีดับเพลิง , น้ ามัน , วิทยากร , ค่าป้ายไวนิล ,  
อาหารกลางวัน , อาหารว่างและเครื่องดื่ม) 

19,088.50  

4 โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน  (ค่าจัดสถานที่  ป้ายไวนิล ) 4,382.-  

5 โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดไทร  (บ้านหัวเขา)     
ก่อสร้างรั้วบริเวณ   ยาวประมาณ  74.50 เมตร  พร้อมเทพ้ืนทางเดิน 
ค.ส.ล.  และปรับปรุงภายในศูนย์ฯ   ตามท่ีแบบก าหนด 

490,000.-  

6 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา 340,609.-  

7 เงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนในสังกัด  สพฐ.  จ านวน 
5  แห่ง  คือ โรงเรียนวัดน้ าพุ  วัดหัวเขา  วัดไทร  วัดฉวาก  บ้านปากดง 

1,430,143.-  

8 ค่าอาหารเสริม (นม)  และค่าใช้จ่ายอื่นส าหรับเด็กเล็ก  751,595.68  

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

61,200.-  

10 จัดซื้อโต๊ะอาหารอนุบาล หน้าขาว  ขนาด 60x150x55  เซนติเมตร 
พร้อมม้านั่งยาว  2  ตัว   ขนาด  30 x 150 x 35  เซนติเมตร 
จ านวน  8  ชุด   (แผนงานการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม) 

38,400.-  

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

5,850.-  

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

6,000.-  

13 ค่าซ่อมแซมเครื่องกรองน้ าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านน้ าพุ  หมู่ที่  5 5,600.-  
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ล าดับ 
ที ่

โครงการ งบประมาณ 
(บาท) 

หมายเหตุ 

14 ค่าซ่อมแซมปรับปรุงสนามเด็กเล่น 10,900  

15 จัดซื้อถุงยังชีพ  ให้กับผู้ที่มีผลกระทบจากการระบาดของ 
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  2019  (COVID-19) 

202,720.- งบกลาง 
ส ารองจ่าย 

16 โครงการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุต าบลหัวเขา 
(ค่ารถโดยสาร , ค่าอาหารกลางวัน) 

10,500.-  

17 โครงการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 11,711,500.-  

18 โครงการเบี้ยยังชีพคนพิการ 2,185,600.-  

19 โครงการเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 85,500.-  

20 โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด  CCTV  อบต.หัวเขา  หมู่ที่ 2 บ้านหัวเขา  
ติดตั้งกล้องวงจรปิด  CCTV  จ านวน  18  จุด  พร้อมระบบอุปกรณ์
บันทึกภาพผ่านเครือข่ายและอ่ืน ๆ  ตามท่ีรูปแบบและรายการก าหนด 

490,000.-  

21 ค่าซ่อมแซมกล้องวงจรปิด  CCTV   95,979.-  

22 จัดซื้อโทรทัศน์  แอล  อีดี  (LED  TV)  แบบ  Smart  TV  ระดับ 
ความละเอียดจอภาพ  3840 x 2160  พิกเซล  ขนาด  43  นิ้ว  
จ านวน  1  เครื่อง  ใช้ส าหรบัแสดงผลของกล้องวงจรปิด  CCTV     

14,500.-  

นโยบายด้านพัฒนาสังคม   ด้านที่  3    จ านวน  22  โครงการ                                           18,615,449.98  

 
 

ภาพกิจกรรมท่ีส าคัญตามนโยบายด้านพัฒนาสังคม 
การป้องกันและบรรเทาภัย    เนื่องจากอุทกภัย  เช่น  จัดซื้อทรายท าแนวป้องกันน้ าท่วม   

จัดจ้างรถแบคโฮ  ขุดเปิดทางน้ า   ท าทางระบายน้ า   กระสอบบรรจุทราย  ฯลฯ 
งบประมาณ    639,112.80    บาท 
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4.  นโยบายด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 

  เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารท้องถิ่น   โดยการร่วมคิด   ร่วมท า  ร่วมแก้ปัญหา 
เพ่ือให้การพัฒนาท้องถิ่นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ    ส่งเสริมให้ประชาชนเข้าตรวจสอบโครงการต่าง  ๆ   โดยเน้น 
หลักประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล  สุจริต  โปร่งใส   ซึ่งสรุปโครงการที่เกิดข้ึนเพ่ือสนองตอบต่อนโยบายด้านการบริหาร
จัดการบ้านเมืองที่ดี   จ านวน  5  โครงการ  งบประมาณทั้งสิ้น  597,332.80  บาท  ปรากฏ  ดังนี้ 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ งบประมาณ 
(บาท) 

หมายเหตุ 

1 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขา    
ก่อสร้างรั้วบริเวณ   ยาวประมาณ  119  เมตร  พร้อมประตูทางเข้า - 
ออก  และปรับปรุงศาลาพักคอย  ตามท่ีแบบก าหนด 

474,332.80  

2 โครงการปรับปรุงห้องส านักปลัด    อาคารที่ท าการองค์การบริหาร 
ส่วนต าบลหัวเขา  หมู่ที่ 2  บา้นหัวเขา  ติดตั้งผนังกั้นห้องขนาด   
2.50 x 5.60  เมตร  พร้อมชุดประตู - หน้าต่าง  ตามที่แบบก าหนด 

58,000  

3 เงินอุดหนุนโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

15,000  

4 เงินอุดหนุนโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดพ้ืนที่
จังหวัดสุพรรณบุรี 

50,000  

5 โครงการจัดท าแผนชุมชน  แผนพัฒนาท้องถิ่น 
และการจัดเก็บข้อมูลพ้ืนฐาน 

- ไม่ใช้ 
งบประมาณ 

นโยบายด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี   ด้านที่  4     
                                                            จ านวน  5  โครงการ                                           

597,332.80  

 
ภาพกิจกรรมท่ีส าคัญตามนโยบายด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขา 

ก่อสร้างรั้วบริเวณ   ยาวประมาณ  119  เมตร  พร้อมประตูทางเข้า - ออก  และปรับปรุงศาลาพักคอย 
งบประมาณ   474,332.80   บาท 

ก่อนด าเนินการ                  ระหว่างด าเนินการ           ด าเนินการแล้วเสร็จ 

   
 



-10- 

5.  นโยบายด้านศาสนา  วัฒนธรรม  จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

  เพ่ือส่งเสริมให้ต าบลหัวเขาอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม  จารีประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป 
ท านุบ ารุงด้านศาสนา    พัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม    เพ่ือให้เกิดสังคมแห่งความสุข       ซึ่งสรุปโครงการที่เกิดข้ึน 
เพ่ือสนองตอบต่อนโยบายด้านศาสนา    วัฒนธรรม    จารตีประเพณี   และภูมิปัญญาท้องถิ่น   จ านวน  1  โครงการ  
โดยไม่ใช้งบประมาณ  ปรากฏ  ดังนี้ 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ งบประมาณ 
(บาท) 

หมายเหตุ 

  1 โครงการส่งเสริมวันส าคัญทางศาสนา  เช่น  ส่งเสริมประเพณีแห่เทียน 
จ าน าพรรษา  เนื่องในวันออกพรรษา  ฯลฯ 

- งบประมาณ 
คณะ-
ผู้บริหาร 

 
ภาพกิจกรรมท่ีส าคัญตามนโยบายด้านศาสนา  วัฒนธรรม  จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

กิจกรรมส่งเสริมประเพณีแห่เทียน  เนื่องในวันออกพรรษา 
ไม่ใช้งบประมาณ 
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6.  นโยบายด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

  เพ่ือส่งเสริมให้ต าบลหัวเขามีสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ   และที่ออกก าลังกาย  ให้ประชาชนมีส่วนร่วม
ในการคัดแยกขยะ  และดูแลรักษาความสะอาด    ส่งเสริมการเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว  โดยการปลูกต้นไม้  ปลูกป่า   ซึ่งสรุป
โครงการที่เกิดข้ึน       เพ่ือสนองตอบต่อนโยบายด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม      จ านวน   3   โครงการ  
งบประมาณท้ังสิ้น   23,222  บาท  ปรากฏ  ดังนี้ 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ งบประมาณ 
(บาท) 

หมายเหตุ 

1 โครงการส่งเสริมเยาวชนคัดแยกขยะ 12,650.-  

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

4,572.-  

3  ค่าจ้างเหมาเครื่องจักรแมคโฮลอกวัชพืช  หมู่ที่  6 6,000.-  

นโยบายด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   ด้านที่  6 
                                                              จ านวน  3  โครงการ                                           

23,222.-  

 
ภาพกิจกรรมท่ีส าคัญตามนโยบายด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

โครงการและกิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 
“รวมใจไทย  ปลูกต้นไม้  เพื่อแผ่นดิน”  สืบสานสู่  100  ล้านต้น 

งบประมาณ  4,572  บาท 
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รวมใช้จ่ายผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2565 

จ านวน   68   โครงการ     งบประมาณทั้งสิ้น 32,974,212.58  บาท 

  องค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขา     ได้ด าเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
งบประมาณ  พ.ศ. 2565    และโครงการอ่ืน ๆ   ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากรัฐบาล    หน่วยงานราชการใน 
เขตพ้ืนที ่   โดยได้รับความร่วมมือ    ส่งเสริม    และสนับสนุนจากภาคประชาชน   ภาครัฐ  และภาคเอกชนในพ้ืนที่ 
ส่งผลให้โครงการต่าง ๆ  ที่ได้ด าเนินการ  ประสบความส าเร็จด้วยดี  ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนในต าบลหัวเขา 

  ทั้งนี้   หากประชาชนทุกท่าน  หรือหน่วยงานราชการต่าง ๆ  ที่เก่ียวข้อง  มีข้อสงสัย  หรือจะเสนอ 
ความคิดเห็น   หรือข้อเสนอแนะในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขา      สามารถแจ้งได้ที่องค์การ 
บริหารส่วนต าบลหัวเขาทราบ   เพ่ือจะได้พิจารณาวางแผนการพัฒนา และปรับปรุงการด าเนินการ  ตอบสนองความ 
ต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ต่อไป 

  จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 

   ประกาศ  ณ  วันที่    14    เดือน  ธันวาคม  พ.ศ. 2565  

 
 
        

(นายธนู    ทองรอด) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขา 

 


