
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
องค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขา 

ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 
 

 
 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
องค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขา 



 
 
 

 

ยุทธศาสตรท์ี่  1 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

และระบบสาธารณูปโภคให้อยู่ในเกณฑ์ที่ดีได้มาตรฐาน 
โครงการทั้งหมด        40  โครงการ   งบประมาณอนุมัติ     10,240,500.-    บาท 

- ด าเนินการแล้วเสร็จ         24  โครงการ   งบประมาณอนุมัติ       8,015,000.-    บาท 
                                                    งบประมาณด าเนินการ  7,977,000.-    บาท 

 
- อยู่ระหว่างด าเนินการ         7  โครงการ   งบประมาณอนุมัติ       1,510,500.-    บาท 
- ไม่ได้ด าเนินการ                9  โครงการ   งบประมาณอนุมัติ          715,000.-    บาท 

 
 
 
 



 
 
1. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภคให้อยู่ในเกณฑ์ท่ีดีได้มาตรฐาน 

 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 

ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณ 

ผลการด าเนินการ หมายเหตุ ตามแผน 
ด าเนินการ 

ด าเนินการ 
จริง 

งบอนุมัติ จ่ายจริง 

1 โครงการขุดลอกสระน้ า  หมู่ที่ 1 บ้านเขาคีรี 
บริเวณบ้านนายฉลาด  สูงปานเขา ถึงบริเวณ 
สระเด่นใหญ่  กว้าง 5.40 - 14.70 เมตร   
ยาวรวม 247 เมตร  ลึก  2.00-3.00 เมตร  

กองช่าง มี.ค. 64 มี.ค. 64 485,000 482,500 ด าเนินการแล้วเสร็จ 
(เงินทุนส ารองเงินสะสม) 

แผนพัฒนาฯ
เพ่ิมเติม 
ฉบับที่ 6 

2 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่  1 บ้านเขาคีรี 
เริ่มจากบริเวณถนนลาดยางเดิมบ้านนายไล้   
น้ าแก้ว  ถึง บริเวณทางเชื่อมถนนสาย  3350 
กว้าง 3.00 เมตร  ยาว  121  เมตร   
หนา  0.15 เมตร  พร้อมทางเชื่อม 

กองช่าง เม.ย. 64 เม.ย. 64 270,000 269,500 ด าเนินการแล้วเสร็จ 
(ใช้จ่ายเงินสะสม) 

แผนพัฒนาฯ
เพ่ิมเติม 
ฉบับที่ 6 

3 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ 1  บ้านเขาคีรี  
เริ่มจากถนนคันคลองชลประทานบริเวณประปา
ท้ายน้ า  หมู่ที่ 1  ถึงบริเวณบ้านนางประไพ   
ไล้ทิ้ม  กว้าง 3.00 เมตร  ยาว  163 เมตร  
หนา 0.15 เมตร 

กองช่าง เม.ย. 64 เม.ย. 64 293,000 292,500 ด าเนินการแล้วเสร็จ 
(เงินทุนส ารองเงินสะสม) 

แผนพัฒนาฯ
เพ่ิมเติม 
ฉบับที่ 6 

4 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟ๎ลท์คอนกรีต 
หมู่ที่ 2 บ้านหัวเขา  เริ่มจากถนน ค.ส.ล. บริเวณ 
บ้านนายสถิต  วรรักษา   ถึงบรเิวณที่ดินนางสนัทนา  
ศรีสมวงศ์  กว้าง 4.00 เมตร  ยาว 400 เมตร   
ผิวลาดยางหนา 0.04 เมตร  พร้อมทางเชื่อม  

กองช่าง พ.ค. - มิ.ย. 
2564 

พ.ค. - มิ.ย. 
2564 

486,000 485,000 ด าเนินการแล้วเสร็จ 
(เงินทุนส ารองเงินสะสม) 

แผนพัฒนาฯ
เพ่ิมเติม 
ฉบับที่ 6 



 
 
1.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคให้อยู่ในเกณฑ์ที่ดีได้มาตรฐาน 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 

ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณ 

ผลการด าเนินการ หมายเหตุ ตามแผน 
ด าเนินการ 

ด าเนินการ 
จริง 

งบอนุมัติ จ่ายจริง 

5 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า ค.ส.ล. หมู่ 2 บ้าน
หัวเขา  เริ่มจากศาลตาเจ้าบ้าน  ถึงบริเวณบ้าน
นายวิสูตร  เกตุแก้ว  ดาด ค.ส.ล. กว้าง 2.40 -
3.00 เมตร ก้นกว้าง 0.50 เมตร ลึก 0.80 -
1.00 เมตร ยาวรวม  78  เมตร พร้อมวางท่อ 

กองช่าง ม.ค. - มิ.ย. 
2564 

มิ.ย. - ก.ค. 
2564 

350,000 349,000 ด าเนินการแล้วเสร็จ แผนพัฒนาฯ
เพ่ิมเติมและ 
เปลี่ยนแปลง 
ฉบับที่ 4 

6 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า ค.ส.ล. หมู่ที่ 2 
บ้านหัวเขา  เริ่มจากบริเวณที่ดินนายทิพย์  
น้ าทิพย์  ถึงบริเวณบ้านนางสาวรจรินท์  ขุมทอง  
กว้าง 0.30 เมตร  ยาว 40 เมตร   
ลึกเฉลี่ย 0.30 - 0.40 เมตร  

กองช่าง มิ.ย. - ก.ค. 
2564 

มิ.ย. - ก.ค. 
2564 

215,000 211,500 ด าเนินการแล้วเสร็จ 
(ใช้จ่ายเงินสะสม) 

แผนพัฒนาฯ
เพ่ิมเติม 
ฉบับที่ 6 

7 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟ๎ลท์คอนกรีต 
หมู่ที่ 3 บ้านกระเสียว  เริ่มจากบริเวณสามแยก
ถนนลาดยางเดิม หมู่ 3 ไป  หมู่ 10  ถึงบริเวณ
ที่ดินนางจ าลอง  ธัญญเจริญ  กว้าง 6.00 เมตร  
ยาว 135 เมตร  ผิวลาดยางหนา 0.05 เมตร  

กองช่าง ม.ค. 64 ม.ค. 64 490,000 480,000 ด าเนินการแล้วเสร็จ 
(เงินทุนส ารองเงินสะสม) 

แผนพัฒนาฯ
เพ่ิมเติม 
ฉบับที่ 6 

8 โครงการปรับปรุงระบบท่อน้ าประปา หมู่ 4  
บ้านวัดไทร  เร่ิมจากบริเวณหอประปาวัดไทร  
ถึงบริเวณบ้านนางลักขณา  รุ่งโรจน์ธีระและบริเวณ
ที่ดินนายเสถียร  ก่ิงพุ่ม  วางท่อประปา PVC ขนาด  
2 นิ้ว และ 3 นิว้ ชัน้ 8.5  ยาวรวม 1,250 เมตร  

กองช่าง ม.ค. - มิ.ย. 
2564 

เม.ย. 64 300,000 293,000 ด าเนินการแล้วเสร็จ แผนพัฒนาฯ
เพ่ิมเติมและ 
เปลี่ยนแปลง 
ฉบับที่ 4 



 
 

1.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคให้อยู่ในเกณฑ์ที่ดีได้มาตรฐาน 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 

ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณ 

ผลการด าเนินการ หมายเหตุ ตามแผน 
ด าเนินการ 

ด าเนินการ 
จริง 

งบอนุมัติ จ่ายจริง 

9 โครงการปรับปรุงระบบท่อประปา หมู่ที่ 4  บ้าน
วัดไทร  เริ่มจากบริเวณบ้านพักชลประทาน  มอ.  
ถึงบริเวณบ้านนางไพรริน  ปรึกษา  วางท่อประปา  
PVC ขนาด 1-1/2  นิ้ว   ขนาด  2  นิ้ว  และ 
ขนาด  3  นิ้ว  ชั้น  8.5  ยาวรวม  1,800 เมตร  

กองช่าง มี.ค. 64 มี.ค. 64 180,000 179,500 ด าเนินการแล้วเสร็จ 
(ใช้จ่ายเงินสะสม) 

แผนพัฒนาฯ
เพ่ิมเติม 
ฉบับที่ 6 

10 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.  หมู่ที่ 5 บ้านน้ าพุ 
เริ่มจากสี่แยกถนนลาดยางบริเวณบ้านนางปุุน   
ล าปาน  ถึงบริเวณที่ดินนางสาวสุพรรณษา   
โฉมเชิด  กว้าง 6.00 เมตร  ยาว 170 เมตร  
หนา 0.15 เมตร พร้อมทางเชื่อม  

กองช่าง มี.ค. - เม.ย. 
2564 

มี.ค. - เม.ย. 
2564 

498,000 497,000 ด าเนินการแล้วเสร็จ 
(เงินทุนส ารองเงินสะสม) 

แผนพัฒนาฯ
เพ่ิมเติม 
ฉบับที่ 6 

11 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟ๎ลท์คอนกรีต 
หมู่ที่ 6 บ้านหัวเขา  เริ่มจากบริเวณถนน ค.ส.ล.
ที่ดินนายทิพย์  น้ าทิพย์  ถึงบริเวณถนน ค.ส.ล. 
บ้านนายสุบิน  น้ าแก้ว  กว้าง 5.00 เมตร  ยาว 
120 เมตร  ผิวลาดยางหนา 0.08 เมตร  

กองช่าง มิ.ย. 64 มิ.ย. 64 333,000 332,000 ด าเนินการแล้วเสร็จ 
(ใช้จ่ายเงินสะสม) 

แผนพัฒนาฯ
เพ่ิมเติม 
ฉบับที่ 6 

12 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า ค.ส.ล. หมู่ 6  
บ้านหัวเขา  เริ่มจากบริเวณบ้านนายแฉลม   
น้ าแก้ว  ถึงบริเวณศาลาประจ าหมู่บ้าน  กว้าง 
0.30 เมตร ลึก 0.45  เมตร ยาว  118 เมตร 

กองช่าง ม.ค. - มิ.ย. 
2564 

พ.ค. - มิ.ย. 
64 

366,000 365,000 ด าเนินการแล้วเสร็จ แผนพัฒนาฯ
เพ่ิมเติมและ 
เปลี่ยนแปลง 
ฉบับที่ 4 

 



 
 
1.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคให้อยู่ในเกณฑ์ที่ดีได้มาตรฐาน 
 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 

ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณ 

ผลการด าเนินการ หมายเหตุ ตามแผน 
ด าเนินการ 

ด าเนินการ 
จริง 

งบอนุมัติ จ่ายจริง 

13 โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงศาลาหมู่บ้าน  
หมู่ 7 บ้านฉวาก บริเวณศาลาหมู่บ้าน   
ขนาด 12.00 เมตร ยาว 14.50 เมตร  พร้อมรั้ว 

กองช่าง เม.ย. - ก.ย. 
2564 

ก.ย. 64 300,000 298,000 ด าเนินการแล้วเสร็จ แผนพัฒนาฯ
เพ่ิมเติมและ 
เปลี่ยนแปลง 
ฉบับที่ 4 

14 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ 8  บ้านปากดง  
เริ่มจากบริเวณนานายวินัย  วนิชยากรณ์  ถึง
บริเวณนานางสาวส าออย  กาฬศร  กว้าง 4.00 
เมตร  ยาว  160 เมตร หนา 0.15 เมตร 

กองช่าง มี.ค. - ส.ค. 
2564 

ส.ค. 64 320,000 319,500 ด าเนินการแล้วเสร็จ 
 

แผนพัฒนาฯ
เพ่ิมเติมและ 
เปลี่ยนแปลง 
ฉบับที่ 4 

15 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ 8 บ้านปากดง 
เริ่มจากถนน ค.ส.ล. เดิมบริเวณท่ีดินนายสมเกียรติ  
นรสิงห์  ถึงบริเวณถนนคันคลองอู่ตะเภา  กว้าง 
4.00 เมตร  ยาว 115 เมตร  หนา 0.15 เมตร  

กองช่าง มี.ค. 64 มี.ค. 64 230,000 229,500 ด าเนินการแล้วเสร็จ 
(เงินทุนส ารองเงินสะสม) 

แผนพัฒนาฯ
เพ่ิมเติม 
ฉบับที่ 6 

16 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ 9บ้านเขาเขียว  
เริ่มจากถนน ค.ส.ล.เดิม บริเวณท่ีดินจ่าสิบเอก
ประสาน  จันทร์ลอย ถึงบริเวณลานตากข้าวเขต
ติดต่อ อบต.เขาพระ  กว้าง 6.00 เมตร   
ยาว 120 เมตร  หนา 0.15 เมตร  

กองช่าง มี.ค. 64 มี.ค. 64 370,000 369,000 ด าเนินการแล้วเสร็จ 
(เงินทุนส ารองเงินสะสม) 

แผนพัฒนาฯ
เพ่ิมเติม 
ฉบับที่ 6 

 
 



 
 

1.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคให้อยู่ในเกณฑ์ที่ดีได้มาตรฐาน 
 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 

ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณ 

ผลการด าเนินการ หมายเหตุ ตามแผน 
ด าเนินการ 

ด าเนินการ 
จริง 

งบอนุมัติ จ่ายจริง 

17 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ 9  บ้านเขาเขียว  
เริ่มจากถนน ค.ส.ล.เดิม นานายชุมพล  สกุล   
ถึงบริเวณเชิงเขาเขียว  กว้าง 4.00 เมตร   
ยาว  160 เมตร หนา 0.15 เมตร 

กองช่าง มี.ค. - ส.ค. 
2564 

ส.ค. 64 320,000 319,500 ด าเนินการแล้วเสร็จ แผนพัฒนาฯ
เพ่ิมเติมและ 
เปลี่ยนแปลง 
ฉบับที่ 4 

18 โครงการขุดสระ  หมู่ที่ 10 บ้านหัวเขา  บริเวณท่ี
หลังเขามณฑป  หมู่ 10 พ้ืนที่ปากสระไม่น้อยกว่า 
5,000 ตารางเมตร ลึกเฉลี่ย 3.00 เมตร 

กองช่าง มี.ค. 64 มี.ค. 64 485,000 484,000 ด าเนินการแล้วเสร็จ 
(เงินทุนส ารองเงินสะสม) 

แผนพัฒนาฯ
เพ่ิมเติม 
ฉบับที่ 6 

19 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ 10 บ้านหัวเขา 
เริ่มจากบริเวณบ้านนายทองย่อน  น้ าแก้ว ถึง
บริเวณบ้านนายวัฒนะ  กาฬภักดี  ขนาดกว้าง 
5.00 เมตร  ยาว  100 เมตร หนา 0.15 เมตร 

กองช่าง มี.ค. - ส.ค. 
2564 

ส.ค. 64 275,000 274,500 ด าเนินการแล้วเสร็จ แผนพัฒนาฯ
เพ่ิมเติมและ
เปลี่ยนแปลง 
ฉบับที่ 4 

20 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ 10 บ้าน 
หัวเขา  เริ่มจากถนน ค.ส.ล. บริเวณบ้านนายแสวง  
น้ าแก้ว  ถึงบริเวณสระหลวงปูุอิ่ม  กว้าง 4.00 
เมตร  ยาว 30 เมตร  หนา 0.15 เมตร  

กองช่าง ส.ค. - ก.ย. 
2564 

ส.ค. - ก.ย. 
2564 

336,000 335,500 ด าเนินการแล้วเสร็จ 
(เงินทุนส ารองเงินสะสม) 

แผนพัฒนาฯ
เพ่ิมเติม 
ฉบับที่ 6 

 
 
 
 



 
 
1.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคให้อยู่ในเกณฑ์ที่ดีได้มาตรฐาน 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 

ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณ 

ผลการด าเนินการ หมายเหตุ ตามแผน 
ด าเนินการ 

ด าเนินการ 
จริง 

งบอนุมัติ จ่ายจริง 

21 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.  หมู่ที่ 11 บ้าน
หนองกระด่าน  เริ่มจากถนน ค.ส.ล.เดิม บริเวณ
บ้านนางสาวประจบ  ก๋งด้วง  ถึงบริเวณบ้าน 
นางพัชรี  สุขนิยม  กว้าง 4.00 เมตร   
ยาว 118 เมตร  หนา 0.15 เมตร  

กองช่าง มี.ค. - เม.ย. 
2564 

มี.ค. - เม.ย. 
2564 

233,000 232,500 ด าเนินการแล้วเสร็จ 
(เงินทุนส ารองเงินสะสม) 

แผนพัฒนาฯ
เพ่ิมเติม 
ฉบับที่ 6 

22 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ 11  
บ้านหนองกระด่าน  เริ่มจากบริเวณถนน ค.ส.ล. 
เดิม บ้านนายบุญหวาน  รื่นสวัสดิ์  ถึงบริเวณ 
สามแยกถนนลูกรัง  กว้าง  3.00 เมตร   
ยาว  165 เมตร หนา 0.15 เมตร  

กองช่าง มี.ค. - ส.ค. 
2564 

ส.ค. 64 268,000 267,500 ด าเนินการแล้วเสร็จ 
 

แผนพัฒนาฯ
เพ่ิมเติมและ
เปลี่ยนแปลง 
ฉบับที่ 4 

23 โครงการติดตั้งเสียงตามสายประชาสัมพันธ์  
หมู่ 11 บ้านหนองกระด่าน  บริเวณที่ท าการผู้ใหญ่ 
บ้าน หมู่ 11 บา้นหนองกระดา่น  ขนาดหอกระจาย
ข่าวกว้าง 1.20 เมตร ยาว 1.80 เมตร สูงรวมไม่
น้อยกว่า 13.00 เมตร พร้อมระบบขยายเสียง  

กองช่าง ม.ค. - มิ.ย. 
2564 

ก.ย. 64 290,000 289,500 ด าเนินการแล้วเสร็จ 
 

แผนพัฒนาฯ
เพ่ิมเติมและ 
เปลี่ยนแปลง 
ฉบับที่ 4 

24 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ 12 บ้านตรอก
ตาโพธิ์ เริ่มจากบริเวณบ้านนายหล่อ  แปูนเขียว 
ถึงบริเวณบ้านนางจ าเนียร  โฉมเชิด  ขนาดกว้าง 
4.00 เมตร  ยาว  150 เมตร หนา 0.15 เมตร 

กองช่าง มี.ค. - ส.ค. 
2564 

ส.ค. 64 322,000 321,500 ด าเนินการแล้วเสร็จ แผนพัฒนาฯ
เพ่ิมเติมและ
เปลี่ยนแปลง 
ฉบับที่ 4 

 



 
 
1.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคให้อยู่ในเกณฑ์ที่ดีได้มาตรฐาน 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 

ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณ 

ผลการด าเนินการ หมายเหตุ ตามแผน 
ด าเนินการ 

ด าเนินการ 
จริง 

งบอนุมัติ จ่ายจริง 

25 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก  หมู่ที่ 1  บ้านเขาคีรี  
เร่ิมจากบริเวณที่ดินนายสมชาย ละมัยเกตุ  ถึงบริเวณ
ทางแยกถนนลาดยาง หมู่ 1 - หมู่ 2  ต าบลหัวเขา  
ขึ้นรูปถนนพร้อมบดทับแนน่และลงผิวทางหนิคลุก  
กว้าง  7.00 เมตร ยาว  430 เมตร  หนา 0.10 ม.  

กองช่าง ก.ย. - พ.ย. 
2564 

- 485,500 - อยู่ระหว่างด าเนินการ แผนพัฒนาฯ
เพ่ิมเติม 
ฉบับที่ 8 

26 โครงการขุดลอกคูส่งน้ า หมู่ 4 บ้านวัดไทร เริ่ม
จากบริเวณคลอง มอ. ที่นานางส าอาง  โพธิ์รัง   
ถึงบริเวณที่นานางยุพิน  สังข์สุวรรณ ปากกว้าง 
1.60-3.00 เมตร  ก้นกว้าง 0.50 เมตร  
ลึก 1.20 เมตร ยาวรวม  1,000 เมตร 

กองช่าง ม.ค. - มิ.ย. 
2564 

- 65,000 - อยู่ระหว่างด าเนินการ 
(กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี) 

แผนพัฒนาฯ
เพ่ิมเติมและ 
เปลี่ยนแปลง 
ฉบับที่ 4 

27 โครงการขุดลอกคลองน้ า  หมู่ 5 บ้านน้ าพุ   
เริ่มจากบริเวณบ่อยืมคลอง มอ. นายนายเจียม  
กลิ่นหอม  ถึงบริเวณนานายชู  โพธิ์หอม   
กว้าง 6.30-11.00 เมตร  ลกึ  3.25 เมตร  
ก้นกว้าง 2.00 เมตร ยาว 1,313 เมตร  

กองช่าง ม.ค. - มิ.ย. 
2564 

- 178,000 - อยู่ระหว่างด าเนินการ 
(กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี) 

แผนพัฒนาฯ
เพ่ิมเติมและ 
เปลี่ยนแปลง 
ฉบับที่ 4 

28 โครงการขุดลอกคูฝ๎่งตะวันตก หมู่ 9 บ้านเขาเขียว  
เริ่มบริเวณท่ีนานายสันธะ  พงษ์ไทย  ถึงบริเวณ
สะพานข้ามคลองอีเป็ด หมู่ 3 , 9 ปากกว้าง 2.50 
เมตร  ก้นกว้าง 0.80 เมตร ลึก 2.00 เมตร ยาว  
695 เมตร พร้อมวางท่อ ค.ส.ล. ขนาด  1.00  เมตร 

กองช่าง ม.ค. - มิ.ย. 
2564 

- 260,000 - อยู่ระหว่างด าเนินการ 
(กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี) 

แผนพัฒนาฯ
เพ่ิมเติมและ 
เปลี่ยนแปลง 
ฉบับที่ 4 



 
 
 
1.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคให้อยู่ในเกณฑ์ที่ดีได้มาตรฐาน 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 

ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณ 

ผลการด าเนินการ หมายเหตุ ตามแผน 
ด าเนินการ 

ด าเนินการ 
จริง 

งบอนุมัติ จ่ายจริง 

29 โครงการขุดลอกคูน้ า  หมู่ 10 บ้านหัวเขา เริ่มจาก
บริเวณท่อนายเหยาะ  สกุล  ถึงบริเวณนานายทอง
สุข  พ่วงลา  ปากกว้าง 2.10-3.70  เมตร ก้น
กว้าง 0.50 เมตร ลึก 1.20-1.50 เมตร ยาว 
1,535 เมตร พร้อมวางท่อ ค.ส.ล. ขนาด 0.60เมตร 

กองช่าง ม.ค. - มิ.ย. 
2564 

- 105,000 - อยู่ระหว่างด าเนินการ 
(กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี) 

แผนพัฒนาฯ
เพ่ิมเติมและ
เปลี่ยนแปลง 
ฉบับที่ 4 

30 โครงการขุดลอกคูน้ า หมู่ 10 บา้นหัวเขา เร่ิมจาก
บริเวณที่นานายทศพล  ปรึกษา  ถึงบริเวณที่นานาย
ส าราญ  วงษ์สุวรรณ  ปากกว้าง 1.50-3.50 เมตร 
ก้นกว้าง 0.30-0.60 เมตร  ลึก 1.20-1.50 เมตร 
ยาว 1,765 ม.พร้อมวางท่อ ค.ส.ล. ขนาด 0.60 ม.  

กองช่าง ม.ค. - มิ.ย. 
2564 

- 170,000 - อยู่ระหว่างด าเนินการ 
(กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี) 

แผนพัฒนาฯ
เพ่ิมเติมและ
เปลี่ยนแปลง 
ฉบับที่ 4 

31 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.  หมู่ที่ 11 บ้าน
หนองกระด่าน  เริ่มจากถนน ค.ส.ล.เดิม บ้าน
ล ายอง  จรัสเพชร  ถึงบริเวณถนน ค.ส.ล.เดิม 
บ้านนายอุไร  อยู่ยืนเป็นสุข  กว้าง 3.50-4.00 
เมตร  ยาว 100 เมตร  หนา 0.15 เมตร 

กองช่าง ส.ค. - ก.ย. 
2564 

- 247,000 - อยู่ระหว่างด าเนินการ แผนพัฒนาฯ
เพ่ิมเติม 
ฉบับที่ 8 

32 โครงการเจาะบ่อน้ าบาดาล น้ าอุปโภค-บริโภค  
หมู่ที่ 1  บ้านเขาคีรี  บริเวณโรงสีชุมชน   
ขนาด 6 นิ้ว ความลึก  90  เมตร   

กองช่าง มี.ค. - ส.ค. 
2564 

- - 
(โอนลด) 

- ไม่ได้ด าเนินการ 
(ติดป๎ญหา  เรื่อง  การขอ
อนุญาต) 

แผนพัฒนาฯ
เพ่ิมเติมและ 
เปลี่ยนแปลง 
ฉบับที่ 4 



 
 

1.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคให้อยู่ในเกณฑ์ที่ดีได้มาตรฐาน 
 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 

ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณ 

ผลการด าเนินการ หมายเหตุ ตามแผน 
ด าเนินการ 

ด าเนินการ 
จริง 

งบอนุมัติ จ่ายจริง 

33 โครงการก่อสร้างถังน้ าอุปโภค-บริโภค หมู่ที่ 1 
บ้านเขาคีรี  บริเวณโรงสีชุมชน  ขนาดถังน้ าจุ
รวมกันไม่น้อยกว่า 10 ลบ.ม.  

กองช่าง เม.ย. - ก.ย. 
2564 

- - 
(โอนลด) 

- ไม่ได้ด าเนินการ 
(ติดป๎ญหา  เรื่อง  การขอ
อนุญาต) 

แผนพัฒนาฯ
เพ่ิมเติมและ 
เปลี่ยนแปลง 
ฉบับที่ 4 

34 โครงการก่อสร้างสะพานข้ามคลองอีเป็ด  หมู่ 2 
บ้านหัวเขา  บริเวณนานายพยับ  สร้อยระย้า   
(ผู้เช่า)  ขนาดกว้าง  1.80 เมตร   
ยาว  13.00 เมตร 

กองช่าง - - - - ไม่ได้ด าเนินการ  

35 โครงการเจาะบ่อบาดาล  หมู่ที่ 7 บ้านฉวาก 
บริเวณประปาหมู่บ้านเดิมข้างโรงเรียนวัดฉวาก  
ท่อกรุ ขนาด 6 นิ้ว ท่อ PVC ชั้น 13.5 ความลึก
บ่อบาดาล 90 เมตร  พร้อมติดตั้งซับเมอร์ส  
ขนาด 2 แรงม้า  

กองช่าง ส.ค. - ก.ย. 
2564 

- 230,000 - ไม่ได้ด าเนินการ 
(เงินทุนส ารองเงินสะสม) 

แผนพัฒนาฯ
เพ่ิมเติม 
ฉบับที่ 6 

36 โครงการขุดลอกคลองอู่ตะเภา-ปากดง หมู่ 8 บ้าน
ปากดง  เริ่มจากบริเวณหัวคลองอู่ตะเภา-ปากดง 
ถึงสุดเขตติดต่อต าบลหัวนา - หัวเขา  ปากกว้าง 
5.00 เมตร ลึก 3.00 เมตร ก้นกว้าง 2.00 เมตร  
ยาว  1,200  เมตร 

กองช่าง - - - - ไม่ได้ด าเนินการ  

 



 
 
1.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคให้อยู่ในเกณฑ์ที่ดีได้มาตรฐาน 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 

ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณ 

ผลการด าเนินการ หมายเหตุ ตามแผน 
ด าเนินการ 

ด าเนินการ 
จริง 

งบอนุมัติ จ่ายจริง 

37 โครงการขุดคูใหม่ (เหมืองเก่า) หมู่ 8 บ้านปากดง 
เริ่มจากบริเวณไร่อ้อยนายสุข  ขาวเงิน  ถึงบริเวณ
ไร่อ้อยนายมนตรี  ศรีบัวทอง  ปากกว้าง 2.00 
เมตร ก้นกว้าง 0.50 เมตร ลึก 1.50 เมตร ยาว 
500 เมตร 

กองช่าง - - - - ไม่ได้ด าเนินการ  

38 โครงการขุดลอกคูฝ๎่งตะวันออก  หมู่ 9 บ้านเขา
เขียว  เริ่มบริเวณท่ีนานายสันธะ  พงษ์ไทย  ถึง
บริเวณสะพานข้ามคลองอีเป็ด หมู่ 3 , 9 
ปากกว้าง 2.50 เมตร  ก้นกว้าง 0.50 เมตร ลึก 
1.50 เมตร ยาว  700 เมตร 

กองช่าง - - - - ไม่ได้ด าเนินการ  

39 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ 11  บ้านหนอง
กระด่าน  เริ่มจากบริเวณบ้านนางวาสนา  สาธุ
ประดิษฐ์  ถึงบริเวณบ้านนางเกา  น้ าทิพย์  กว้าง 
4.00 เมตร  ยาว  150 เมตร หนา 0.15 เมตร 

กองช่าง - - - - ไม่ได้ด าเนินการ  

40 โครงการขุดคูส่งน้ า  หมู่ที่ 12 บ้านตรอกตาโพธิ์  
เริ่มจากบริเวณสระเขาด่าน  ถึงบริเวณสระตรอก
ตาโพธิ์  ปากกว้างไม่น้อยกว่า 2.50 เมตร ลึกไม่
น้อยกว่า  2.00  เมตร  ก้นกว้างไม่น้อยกว่า 
1.00  เมตร  ยาวไม่น้อยกว่า  400 เมตร  

กองช่าง ส.ค. - ก.ย. 
2564 

- 485,000 - ไม่ได้ด าเนินการ 
(เงินทุนส ารองเงินสะสม) 

แผนพัฒนาฯ
เพ่ิมเติม 
ฉบับที่ 6 

 



 
 
 
 

ยุทธศาสตรท์ี่  2 
ยุทธศาสตร์การยกระดับคุณภาพชีวิต 

และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
โครงการทั้งหมด                      37   โครงการ    งบประมาณอนุมัติ   16,087,839.-    บาท 

- ด าเนินการแล้วเสร็จ         19   โครงการ   งบประมาณอนุมัติ   15,819,339.-    บาท            
                                                               งบประมาณด าเนินการ   14,147,284.-    บาท 
 

- อยู่ระหว่างด าเนินการ         -    โครงการ    งบประมาณอนุมัติ               -          บาท 
- ไม่ได้ด าเนินการ              18   โครงการ    งบประมาณอนุมัติ       268,500.-    บาท 

 
 
 

 



 
 
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. โครงการรณรงค์ควบคุมและปูองกันโรคพิษ- 
สุนัขบ้า 

กอง
สาธารณสุข 

มี.ค. 63 มี.ค. 64 57,928 
 

57,928 
 

ด าเนินการแล้วเสร็จ  

2. โครงการส ารวจข้อมูลจ านวนสัตว์ 
และข้ึนทะเบียนสัตว์ 

กอง 
สาธารณสุข 

ม.ค. 64 
ก.ค. 64 

ม.ค. 64 
ก.ค. 64 

13,011 
 

13,011 ด าเนินการแล้วเสร็จ  

3. โครงการรณรงค์ควบคุมและปูองกันโรค
ไข้เลือดออก 

กอง
สาธารณสุข 

พ.ย. - ธ.ค. 
2563 

ธ.ค. 63 20,000 14,575 ด าเนินการแล้วเสร็จ  

4. โครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 1 
 

กอง 
สาธารณสุข 

เม.ย. - ก.ย. 
2564 

มิ.ย. 64 20,000 20,000 ด าเนินการแล้วเสร็จ  

5. โครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 2 
 

กอง
สาธารณสุข 

เม.ย. - ก.ย. 
2564 

มิ.ย. 64 20,000 20,000 ด าเนินการแล้วเสร็จ  

6. โครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 3 
 

กอง 
สาธารณสุข 

เม.ย. - ก.ย. 
2564 

มิ.ย. 64 20,000 20,000 ด าเนินการแล้วเสร็จ  

7. โครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 4 
 

กอง
สาธารณสุข 

เม.ย. - ก.ย. 
2564 

มิ.ย. 64 20,000 20,000 ด าเนินการแล้วเสร็จ  

8. โครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 5 
 

กอง 
สาธารณสุข 

เม.ย. - ก.ย. 
2564 

มิ.ย. 64 20,000 20,000 ด าเนินการแล้วเสร็จ  

9. โครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 6 
 

กอง
สาธารณสุข 

เม.ย. - ก.ย. 
2564 

มิ.ย. 64 20,000 20,000 ด าเนินการแล้วเสร็จ  

 



 
 
2.  ยุทธศาสตร์  การยกระดับคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 

ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณ 

ผลการด าเนินการ หมายเหตุ ตามแผน 
ด าเนินการ 

ด าเนินการ 
จริง 

งบอนุมัติ จ่ายจริง 

10. โครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 7 
 

กอง 
สาธารณสุข 

เม.ย. - ก.ย. 
2564 

มิ.ย. 64 20,000 20,000 ด าเนินการแล้วเสร็จ  

11. โครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 8 
 

กอง
สาธารณสุข 

เม.ย. - ก.ย. 
2564 

มิ.ย. 64 20,000 20,000 ด าเนินการแล้วเสร็จ  

12. โครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 9 
 

กอง 
สาธารณสุข 

เม.ย. - ก.ย. 
2564 

มิ.ย. 64 20,000 20,000 ด าเนินการแล้วเสร็จ  

13. โครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 10 
 

กอง
สาธารณสุข 

เม.ย. - ก.ย. 
2564 

มิ.ย. 64 20,000 20,000 ด าเนินการแล้วเสร็จ  

14. โครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 11 
 

กอง 
สาธารณสุข 

เม.ย. - ก.ย. 
2564 

มิ.ย. 64 20,000 20,000 ด าเนินการแล้วเสร็จ  

15. โครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 12 
 

กอง 
สาธารณสุข 

เม.ย. - ก.ย. 
2564 

มิ.ย. 64 20,000 20,000 ด าเนินการแล้วเสร็จ  

16. โครงการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 
 

ส านักปลัด ต.ค. 63 - 
ก.ย. 64 

ต.ค. 63 - 
ก.ย. 64 

12,428,400 11,467,500 ด าเนินการแล้วเสร็จ  

17. โครงการเบี้ยยังชีพคนพิการ 
 

ส านักปลัด ต.ค. 63 - 
ก.ย. 64 

ต.ค. 63 - 
ก.ย. 64 

2,880,000 2,263,200 ด าเนินการแล้วเสร็จ  

18. โครงการเบี้ยยังชีพผู้ปุวยเอดส์ 
 

ส านักปลัด ต.ค. 63 - 
ก.ย. 64 

ต.ค. 63 - 
ก.ย. 64 

150,000 84,000 ด าเนินการแล้วเสร็จ  

 
 



 
 
2.  ยุทธศาสตร์  การยกระดับคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 

ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณ 

ผลการด าเนินการ หมายเหตุ ตามแผน 
ด าเนินการ 

ด าเนินการ 
จริง 

งบอนุมัติ จ่ายจริง 

19. โครงการปูองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน 
(ค่าจัดสถานที่  ปูายไวนิล  ค่าเครื่องดื่ม ฯลฯ) 

ส านักปลัด ต.ค. 63 - 
ก.ย. 64 

ม.ค.  - 
เม.ย. 64 

30,000 7,070 ด าเนินการแล้วเสร็จ  

20. โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุที่มีภาวะ 
ติดเตียงติดบ้าน 

กอง 
สาธารณสุข 

มี.ค. - เม.ย. 
2564 

- 8,000 - ไม่ได้ด าเนินการ  

21. โครงการจัดการแข่งขันกีฬาภายในต าบล 
หัวเขาคัพ 

กอง 
การศึกษาฯ 

ม.ค. - ก.พ. 
2564 

- 100,000 - ไม่ได้ด าเนินการ  

22. โครงการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมอาชีพ 
ผู้สูงอายุ 

ส านักปลัด มิ.ย. - ก.ค. 
2564 

- 20,000 - ไม่ได้ด าเนินการ  

23. โครงการพัฒนาศักยภาพคนพิการและผู้ดูแล 
คนพิการต าบลหัวเขา 

ส านักปลัด พ.ค. - มิ.ย. 
2564 

- 20,000 - ไม่ได้ด าเนินการ  

24. โครงการเพื่อปูองกันและแก้ไขป๎ญหาอาชญากรรม 
 

ส านักปลัด ก.ค. - ส.ค. 
2564 

- 20,000 - ไม่ได้ด าเนินการ  

25. โครงการฝึกอบรมการปูองกันและบรรเทา 
สาธารณภัย 

ส านักปลัด ก.พ. - มี.ค. 
2563 

- 30,000 - ไม่ได้ด าเนินการ  

26. โครงการตามแนวพระราชด าริหมู่บ้าน 
เศรษฐกิจพอเพียง 

ส านักปลัด มิ.ย. - ก.ค. 
2564 

- 20,000 
 

- ไม่ได้ด าเนินการ  

27. โครงการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมอาชีพ 
กลุ่มสตรี 

ส านักปลัด ม.ค. - ก.พ. 
2564 

- 7,000 - ไม่ได้ด าเนินการ  

 



 
 
2.  ยุทธศาสตร์  การยกระดับคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 

ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณ 

ผลการด าเนินการ หมายเหตุ ตามแผน 
ด าเนินการ 

ด าเนินการ 
จริง 

งบอนุมัติ จ่ายจริง 

28. โครงการฝึกอาชีพเสริมให้กับเด็กนักเรียน 
นักศึกษา  และเยาวชน 

ส านักปลัด ก.ค. - ส.ค. 
2564 

- 3,500 
(โอนลด) 

- ไม่ได้ด าเนินการ  

29. โครงการฝึกอบรมทักษะกีฬาฟุตบอล 
ส าหรับเด็กและเยาวชน 

กอง 
การศึกษาฯ 

เม.ย. - พ.ค. 
2564 

- 30,000 
 

- ไม่ได้ด าเนินการ  

30. โครงการอบรมช่วยฟื้นฟูคืนชีพพ้ืนฐานและปฐม 
พยาบาลเบื้องต้นให้กับประชาชน 

กอง
สาธารณสุข 

มี.ค. - เม.ย. 
2564 

- 10,000 - ไม่ได้ด าเนินการ  

31. โครงการเสริมสร้างสุขภาพจิตผู้สูงอายุ 
ด้วยธรรมะ 

ส านักปลัด ส.ค. - ก.ย. 
2564 

- - 
(โอนลด) 

- ไม่ได้ด าเนินการ  

32. โครงการส่งเสริมการออกก าลังกาย 
เพ่ือสร้างเสริมสุขภาพท่ีดี 

กอง 
การศึกษาฯ 

- - - - ไม่ได้ด าเนินการ  

33. โครงการสนับสนุนนักกีฬาเพ่ือร่วมการแข่งขัน 
กีฬาภายนอก   

กอง 
การศึกษาฯ 

- - - - ไม่ได้ด าเนินการ  

34. โครงการปูองกันและแก้ไขป๎ญหายาเสพติด ส านักปลัด - - - - ไม่ได้ด าเนินการ  

35. โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอ านาจหน้าที่ 
ด้านการปูองกันและระงับโรคติดต่อ 

ส านักปลัด - - - - ไม่ได้ด าเนินการ แผนพัฒนาฯ 
เพ่ิมเติม ฉ.5 

36. โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอ านาจหน้าที่ 
ด้านส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต 

ส านักปลัด - - - - ไม่ได้ด าเนินการ แผนพัฒนาฯ 
เพ่ิมเติม ฉ.5 

37. โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอ านาจหน้าที่
ด้านการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้มีรายได้น้อย 

ส านักปลัด - - - - ไม่ได้ด าเนินการ แผนพัฒนาฯ 
เพ่ิมเติม ฉ.5 



 
 
 
 
 

ยุทธศาสตรท์ี่  3 
ยุทธศาสตร์การขยายโอกาสและคุณภาพในการศึกษา 

ให้ตรงกับความต้องการของประชาชน 
  โครงการทั้งหมด                      14  โครงการ งบประมาณอนุมัติ        2,570,840.-   บาท 

- ด าเนินการแล้วเสร็จ           7  โครงการ งบประมาณอนุมัติ        2,517,840.-   บาท 
                                                   งบประมาณด าเนินการ  2,416,234.23 บาท 
 

- อยู่ระหว่างด าเนินการ        -    โครงการ  งบประมาณอนุมัติ                 -          บาท 
- ไม่ได้ด าเนินการ               7   โครงการ  งบประมาณอนุมัติ            53,000.-   บาท 

 
 
 



 
 
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. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหาร 
สถานศึกษา 

กอง 
การศึกษาฯ 

ต.ค. 63 - 
ก.ย. 64 

ต.ค. 63 - 
ก.ย. 64 

277,740 274,350 ด าเนินการแล้วเสร็จ  

2. เงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวันโรงเรียน 
วัดน้ าพุ 

กอง 
การศึกษาฯ 

ต.ค. 63 - 
ก.ย. 64 

ต.ค. 63 - 
ก.ย. 64 

504,000 504,000 ด าเนินการแล้วเสร็จ  

3. เงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวันโรงเรียน 
วัดหัวเขา 

กอง 
การศึกษาฯ 

ต.ค. 63 - 
ก.ย. 64 

ต.ค. 63 - 
ก.ย. 64 

252,000 252,000 ด าเนินการแล้วเสร็จ  

4. เงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวันโรงเรียน 
วัดไทร 

กอง 
การศึกษาฯ 

ต.ค. 63 - 
ก.ย. 64 

ต.ค. 63 - 
ก.ย. 64 

264,000 
 

264,000 
 

ด าเนินการแล้วเสร็จ  

5. เงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวันโรงเรียน 
วัดฉวาก 

กอง 
การศึกษาฯ 

ต.ค. 63 - 
ก.ย. 64 

ต.ค. 63 - 
ก.ย. 64 

240,000 240,000 ด าเนินการแล้วเสร็จ  

6. เงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวันโรงเรียน 
บ้านปากดง 

กอง 
การศึกษาฯ 

ต.ค. 63 - 
ก.ย. 64 

ต.ค. 63 - 
ก.ย. 64 

204,000 204,000 ด าเนินการแล้วเสร็จ  

7. ค่าอาหารเสริม (นม) กอง 
การศึกษาฯ 

ต.ค. 63 - 
ก.ย. 64 

ต.ค. 63 - 
ก.ย. 64 

776,100 677,884.23 ด าเนินการแล้วเสร็จ  

8. โครงการส่งเสริมการเรียนรู้นอกชั้นเรียน กองการศึกษา ก.พ. - มี.ค. 
2564 

- 30,000 - ไม่ได้ด าเนินการ  

9. โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติต าบลหัวเขา 
 

กอง 
การศึกษาฯ 

ม.ค. 64 - 8,000 
(โอนลด) 

- ไม่ได้ด าเนินการ  

 



 
 
 
3.  ยุทธศาสตร์  การขยายโอกาสและคุณภาพในการศึกษาให้ตรงกับความต้องการของประชาชน 
 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 

ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณ 

ผลการด าเนินการ หมายเหตุ ตามแผน 
ด าเนินการ 

ด าเนินการ 
จริง 

งบอนุมัติ จ่ายจริง 

10 โครงการฝึกอบรมเยาวชนเพื่อการเรียนรู้ 
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

กอง 
การศึกษาฯ 

มิ.ย. - ก.ค. 
2564 

- 15,000 - ไม่ได้ด าเนินการ  

11. โครงการปูองกันการจมน้ าในเด็กปฐมวัย 
อายุ  2 - 5 ปี  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านน้ าพุ 
 

กอง 
การศึกษาฯ 

- - - - ไม่ได้ด าเนินการ แผนพัฒนาฯ 
เพ่ิมเติม 
ฉบับที่ 7 

12. โครงการฝึกอบรมการปูองกันและระงับอัคคีภัย 
ในสถานศึกษา  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านน้ าพุ 

กอง 
การศึกษาฯ 

- - - - ไม่ได้ด าเนินการ แผนพัฒนาฯ 
เพ่ิมเติม 
ฉบับที่ 7 

13 โครงการปูองกันการจมน้ าในเด็กปฐมวัย 
อายุ  2 - 5 ปี  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดไทร 
 

กอง 
การศึกษาฯ 

- - - - ไม่ได้ด าเนินการ แผนพัฒนาฯ 
เพ่ิมเติม 
ฉบับที่ 7 

14 โครงการฝึกอบรมการปูองกันและระงับอัคคีภัย 
ในสถานศึกษา  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดไทร 

กอง 
การศึกษาฯ 

- - - - ไม่ได้ด าเนินการ แผนพัฒนาฯ 
เพ่ิมเติม 
ฉบับที่ 7 

 
 
 
 



 
 
 

 

ยุทธศาสตรท์ี่  4 
ยุทธศาสตร์การส่งเสริมงานประเพณี วัฒนธรรม และการท่องเที่ยว 

  โครงการทั้งหมด                    4   โครงการ   งบประมาณอนุมัติ         154,000.-    บาท 
- ด าเนินการแล้วเสร็จ         1   โครงการ    งบประมาณอนุมัติ         100,000.-    บาท 

                                                    งบประมาณด าเนินการ      99,700.-    บาท 
 

- อยู่ระหว่างด าเนินการ       -    โครงการ   งบประมาณอนุมัติ                 -           บาท 
- ไม่ได้ด าเนินการ             3    โครงการ   งบประมาณอนุมัติ            54,000.-    บาท 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
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. โครงการสืบสานประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ 
(จัดสถานที่  จ้างเหมาจัดหานางฟูา  น้ าดื่ม) 

กอง 
การศึกษาฯ 

ต.ค. 63 ต.ค. 63 100,000 99,700 ด าเนินการแล้วเสร็จ  

2. โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมส าหรับเยาวชน 
ประชาชนต าบลหัวเขา 

กอง 
การศึกษาฯ 

ก.ค. - ส.ค. 
2564 

- 20,000 - ไม่ได้ด าเนินการ  

3. โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ 
และวันกตัญํูผู้สูงอายุ 

กอง 
การศึกษาฯ 

เม.ย. 64 - 34,000 - ไม่ได้ด าเนินการ  

4. โครงการส่งเสริมวันส าคัญทางศาสนา กอง 
การศึกษาฯ 

- - - - ไม่ได้ด าเนินการ  

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 

ยุทธศาสตรท์ี่  5 
ยุทธศาสตร์การส่งเสริมบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  โครงการทั้งหมด                    2   โครงการ   งบประมาณอนุมัติ           30,000.-    บาท 

- ด าเนินการแล้วเสร็จ         -    โครงการ    งบประมาณอนุมัติ                  -          บาท 
                                                    งบประมาณด าเนินการ             -          บาท 

 
- อยู่ระหว่างด าเนินการ       -    โครงการ   งบประมาณอนุมัติ                -            บาท 
- ไม่ได้ด าเนินการ              2   โครงการ   งบประมาณอนุมัติ            30,000.-    บาท 

 
 
 

 

 



 

 
 

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 

พ.ย. - ธ.ค. 
2563 

- - 
(โอนลด) 

- ไม่ได้ด าเนินการ  

2. โครงการปลูกต้นไม้วันส าคัญของสถาบัน 
พระมหากษัตริย์ 

ส านักปลัด มิ.ย. - ส.ค. 
2564 

- 30,000 - ไม่ได้ด าเนินการ 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

ยุทธศาสตรท์ี่  6 
ยุทธศาสตร์การน าการเปลี่ยนแปลงด้านการบริหาร 

และบริการเพื่อประโยชน์ของประชาชน 
โครงการทั้งหมด                       8  โครงการ งบประมาณอนุมัติ           166,800.-    บาท 

- ด าเนินการแล้วเสร็จ          4  โครงการ งบประมาณอนุมัติ           135,000.-    บาท 
                                                 งบประมาณด าเนินการ      127,432.-    บาท 

 
- อยู่ระหว่างด าเนินการ        -  โครงการ  งบประมาณอนุมัติ                   -          บาท 
- ไมไ่ด้ด าเนินการ              4  โครงการ  งบประมาณอนุมัติ             31,800.-   บาท 

 
 
 
 
 



 
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. โครงการจัดท าแผนชุมชน แผนพัฒนาท้องถิ่น 
และการจัดเก็บข้อมูลพ้ืนฐาน 

ส านักปลัด ธ.ค. 63 - 
ส.ค. 64 

มี.ค. 64 20,000 12,432 ด าเนินการแล้วเสร็จ  

2. เงินอุดหนุนโครงการปูองกันสถาบัน  สันติ 
สามัคคี 

ส านักปลัด พ.ย. 63 - 
ม.ค. 64 

พ.ย. 63 50,000 50,000 ด าเนินการแล้วเสร็จ  

3. เงินอุดหนุนโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพศูนย์ 
ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ส านักปลัด ต.ค. - พ.ย. 
63 

ต.ค. 63 15,000 15,000 ด าเนินการแล้วเสร็จ  

4. เงินอุดหนุนศูนย์ต่อสู้เพ่ือเอาชนะยาเสพติด 
จังหวัดสุพรรณบุรี 

ส านักปลัด พ.ย. 63 - 
เม.ย. 64 

พ.ย. 63 50,000 50,000 ด าเนินการแล้วเสร็จ  

5. โครงการอบรมการปูองกันและการปราบปราม 
การทุจริต 

ส านักปลัด ก.พ. - มี.ค. 
2564 

- 20,000 - ไม่ได้ด าเนินการ  

6. โครงการเสริมสร้างทัศนคติและจิตส านึกท่ีดีงาม 
ในการอยู่ร่วมกัน 

ส านักปลัด พ.ค. - มิ.ย. 
2564 

- 11,800 - ไม่ได้ด าเนินการ  

7. โครงการส่งเสริมสนับสนุนระบบการแพทย์ฉุกเฉิน 
 

ส านักปลัด - - - - ไม่ได้ด าเนินการ  

8. โครงการฝึกอบรมทบทวนชุดปฏิบัติการจิตอาสา
ภัยพิบัติ 

ส านักปลัด - - - - ไม่ได้ด าเนินการ แผนพัฒนาฯ
เพ่ิมเติมและ 
เปลี่ยนแปลง 
ฉบับที่ 4 



การเบิกจ่ายงบประมาณปี 2564   

 
 

ผลการด าเนินงานตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ   ประจ าปี 2564   
โครงการ ผลการด าเนินงาน งบประมาณ 

ด าเนินการ 
เสร็จแล้ว 

อยู่ในระหว่าง
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
ที่ได้รับ 

งบประมาณ 
ที่เบิกจ่าย 

 1. โครงการก่อสร้างถนน 
 ค.ล.ส. รหัสทางหลวงท้องถิ่น 
 สพ.ถ.  123 - 22 หมู่ที่ 1  
 บ้านเขาคีรี  กว้าง 6.00 ม. 
 ยาว 337 ม. หนา 0.15 ม. 

/ - - 1,061,000.- 1,046,000.- 

 2. โครงการขุดลอกบึงลาด 
 ปลาเค้า หมู่ที่ 9 บ้านเขาเขียว 
 ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 
 42,272 ลูกบาศก์เมตร 

/ - - 1,975,000.- 1,000,000.- 

รวมใช้จ่ายจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  จ านวนทั้งสิ้น 2,046,000.- 

ยุทธศาสตร์ งบปกติ 
 

เงินสะสม 
เงินทุนส ารองเงินสะสม 

รวม 

 

จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ       จ านวนเงิน ร้อยละ 
1. การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานและระบบสาธา-
รณูปโภคให้อยูใ่นเกณฑ ์
ที่ดไีด้มาตรฐาน 

3,097,000.00 12.51 4,880,000.00 19.70 7,977,000.00 32.21 

2.การยกระดับคุณภาพ
ชีวิตและความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพยส์ิน 

14,147,284.00 57.12 - - 14,147,284.00 57.12 

3. การขยายโอกาสและ
คุณภาพในการศึกษาให้
ตรงกับความต้องการ
ของประชาชน 

2,416,234.23 9.76 - - 2,416,234.23 9.76 

4. การส่งเสริมงาน
ประเพณี วัฒนธรรม
และการท่องเที่ยว   

99,700.00 0.40 - - 99,700.00 0.40 

5. การส่งเสริมบรหิาร
จัดการทรัพยากรธรรม-
ชาติและสิ่งแวดล้อม 

- - - - - - 

6. การน าการเปลี่ยน- 
แปลงด้านการบริหาร
และบริการเพื่อ
ประโยชน์ของประชาชน 

127,432.00 0.51 - - 127,432.00 0.51 

รวม 19,887,650.23 80.30 4,880,000.00 19.70 24,767,650.23 100 



ปัญหา  อุปสรรคการด าเนินงานที่ผ่านมาและแนวทางการแก้ไข 
 1)  ป๎ญหาสาธารณภัยต่าง ๆ  เช่น  ภัยแล้ง  วาตภัย  ฯลฯ  ที่เกิดข้ึนส่งผลกระทบต่อประชาชน     

ในพ้ืนที่  ทรัพย์สินเกิดความเสียหาย 
 แนวทางการแก้ไข  คือ  พิจารณาวางแผนการด าเนินการปูองกัน   ก่อนเกิดเหตุ  ระหว่างเกิดเหตุ 

และหลังเกิดเหตุ  บรรจุแผนงาน   โครงการ/กิจกรรม  การให้ความช่วยเหลือต่าง ๆ  จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชน 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เพ่ือสามารถด าเนินการได้ทันท่วงที 
  2)  ป๎ญหาโรคระบาดที่เกิดจากคนและสัตว์ที่ส่งผลอันตรายหรือคร่าชีวิตสัตว์ต่าง ๆ หรือประชาชน 
ในพ้ืนที่  ซึ่งได้แก่  โรคไข้หวัดใหญ่  โรคมือ เท้า  ปาก  ที่เกิดขึ้นกับเด็ก ๆ  โรคพิษสุนัขบ้า  ฯลฯ 
  แนวทางการแก้ไข  คือ  การอบรมให้ความรู้  การประชาสัมพันธ์  รณรงค์การปูองกัน  ลงพ้ืนที่ใน 
การระงับการเกิดโรคระบาด  การท าลาย  หรือการรักษา 
  3)  ป๎ญหาประชาชนมีรายได้น้อย  มีหนี้สิน  รายได้ไม่เพียงพอในการด ารงชีวิต  ค่าครองชีพสูง 
  แนวทางการแก้ไข  คือ  ให้ความรู้เกี่ยวกับการประกอบอาชีพ   จัดการอบรมส่งเสริมอาชีพเสริม  
ซ่อมแซมบ้านคนจน 

4)  ป๎ญหายาเสพติดในพ้ืนที่  ซึ่งพบการรายงานจากฝุายปกครองว่าในต าบลยังมีผู้เสพยาเสพติด 
  แนวทางการแก้ไข  คือ  การให้ความรู้กับประชาชนได้ทราบถึงโทษของยาเสพติด  รณรงค์ปูองกัน 

5)  ป๎ญหาการสัญจรไปมาของประชาชนในพื้นที่  เส้นทางคมนาคมบางหมู่บ้านยังเป็นถนนดินและ 
ถนนลูกรัง  ช่วงฤดูฝนถนนลื่น  เป็นหลุมเป็นบ่อ  เกิดป๎ญหาในการสัญจรไปมา  เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ 
  แนวทางการแก้ไข  คือ  จัดท าแผนงาน  โครงการก่อสร้างถนน  หากเป็นเส้นทางส าคัญพิจารณา 
เสนอขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น 

ข้อสังเกต 
จากการส ารวจข้อมูล  การลงพ้ืนที่ในต าบลจะเห็นว่าประชาชนยังมีป๎ญหาต่าง ๆ  อยู่มาก  ที่จะต้องด าเนิน 

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

 ข้อเสนอแนะ 
 1) ป๎ญหาต่าง ๆ ที่ถูกเสนอมายังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น  ควรจัดล าดับความส าคัญของโครงการที่ 
จะน ามาบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น  โดยให้ค านึงถึงสภาพป๎ญหา ความเดือดร้อนที่แท้จริงของประชาชน และความ
จ าเป็นเร่งด่วน  และการเสนอโครงการที่สามารถด าเนินการได้จริงในแต่ละปีให้สอดคล้องกับงบประมาณที่สามารถ
ด าเนินการได้ 
 2) ควรชี้แจงท าความเข้าใจกับประชาชนในขั้นตอนการจัดท าประชาคมให้ชัดเจนว่า  องค์กรปกครองส่วน 
ส่วนท้องถิ่นมีบทบาทและอ านาจหน้าที่อย่างไรบ้าง  รวมไปถึงการจัดท าประชาคมเพ่ือทราบป๎ญหาความเดือดร้อน 
ของประชาชนที่แท้จริง 
 3) ในการจัดท าประชาคมเพ่ือจัดการท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ควรแสดงรายละเอียดให้ประชาชนได้รับทราบ 
ถึงโครงการ/กิจกรรม ที่ด าเนินการไปแล้ว   และแสดงรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม  ที่ยังไม่ได้ด าเนินการ เพื่อให้
ประชาชนได้พิจารณาและเสนอโครงการที่ยังไม่ได้ด าเนินการเพื่อบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป 
 4) ควรจัดให้มีการติดตามโครงการ/กิจกรรมผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลเพ่ือเสนอแนะ 
หรือปญ๎หาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน   เพ่ือทีจ่ะให้องค์การบริหารส่วนต าบลได้ปรับหรือแก้ไขเพ่ือเป็นประโยชน์ 
ในการปฏิบัติงานและประชาชนได้รับประโยชน์จากโครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินงาน     



 


