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คำนำ 
 

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ.๒๕๔๘ ที่แก้ไขเพ่ิมเติม หมวด 6 ข้อ ๒๙  ได้กำหนดให้มีการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนามีหน้าที่ดำเนินการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ซึ่งคณะกรรมการจะต้องดำเนินการกำหนด
แนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพื่อให้
ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอ
ความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน  

 

ดังนั ้นเพื ่อให้การติดตามและประเมินผลแผนเป็นไปด้วยความถูกต้องและตามระเบียบ
ดังกล่าวมีประสิทธิภาพ  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหัวช้าง
จึงได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ ่งหัวช้าง ปีงบประมาณ   
พ.ศ.2565 เพื่อรายงานและเสนอความเห็นที่ได้จากการติดตามให้นายกองค์การบริการส่วนตำบลทุ่งหัวช้าง
คณะกรรมการ หวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานผลการติดตามฉบับนี้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนตำบลทุ่งหัวช้าง  และสามารถแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนและทำให้ประชาชนเกิดความพึงพอใจ
สูงสุด   
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บทสรุปสำหรับผู้บริหาร 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหัวช้าง 
ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565 

 

  ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๔๘   แก้ไขเพ่ิมเติม หมวด ๖ ข้อ ๒๙ ได้กำหนดให้มีการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนามีหน้าที่ดำเนินการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ซึ่งคณะกรรมการจะต้องดำเนินการกำหนด
แนวทาง ว ิ ธ ี การ ในการต ิดตามและประเม ินผลแผนพ ัฒนา  รายงานผลและเสนอความเห็น  
ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพื่อให้ผู ้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภา
ท้องถิน่  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผย
ภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อย
กว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคม ของทุกปี     
 

  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ถือว่าเป็นกระบวนการสำคัญต่อการพัฒนาท้องถิ่น
เพราะระบบการติดตามและประเมินผล เป็นเครื่องบ่งชี้ว่าแผนพัฒนาท้องถิ่นสามารถนำไปใช้ให้เกิดการพัฒนา
ที่มีประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง ผลจากการดำเนินงานเป็นไป
ตามเป้าหมายหรือไม่ และทำให้ทราบถึงปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะในการดำเนินงาน เพื่อจะได้นำข้อมูล
ดังกล่าวไปปรับปรุง แก้ไข และพัฒนาต่อไป  
 

     องค์การบริหารส่วนตำบลทุ ่งหัวช้าง ได้ดำเนินการติดตามและประเมินผล ประจำปี
งบประมาณพ.ศ.๒๕๖5 ตามยุทธศาสตร์การพัฒนา  7  ด้าน ดังนี้  
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาสังคมและความม่ันคง   

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ   
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร    
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านศาสนาศิลปวัฒธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นและการท่องเที่ยว  
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรม ชาติและสิ่งแวดล้อม  
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาคุณภาพชีวิต การศึกษาและการกีฬา   
ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  

    

  ข้อเสนอจากการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหัวช้าง    
  ๑. โครงการที ่ได้รับอนุมัติงบประมาณให้ดำเนินการแล้ว ไม่ควรโอนงบประมาณเพิ ่มใน
ภายหลัง  เพราะสะท้อนให้เห็นถึงความล้มเหลวในการบริหารงบประมาณที่ผิดพลาดอันเนื่องมาจากขาดการ
วิเคราะห์การใช้จ่ายงบประมาณอย่างรอบด้าน ควรมีการตั้งงบประมาณให้สอดคล้องกับการเบิกจ่ายจริง 
  ๒.โครงการ / กิจกรรมที่ได้ตั ้งงบประมาณในข้อบัญญัติแล้ว ควรเร่งรัดดำเนินโครงการ/
กิจกรรมให้เสร็จสิ้นภายในปีงบประมาณนั้นๆ 
  ๓. โครงการ/กิจกรรมที่มีการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีงบประมาณ ควรมีการ
เปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดงานที่แตกต่างไปจากเดิมบ้าง โดยเน้นประโยชน์ของชุมชนเป็นสำคัญ  
  ๔. ทุกแผนงาน/โครงการที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาควรคำนึงถึงความเป็นไปได้ในเรื่องของความ
พร้อมด้านพื้นที่ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ ผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อม และสถานะทางการเงิน       
การคลังของท้องถิ ่นเป็นสำคัญ ทั ้งนี ้เพื ่อประโยชน์ในการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่ วยงาน
ภายนอก 
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  ๕. ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตำบล 
ทุ่งหัวช้างให้มากขึ้นทั้งก่อนการดำเนินโครงการ  ระหว่างดำเนินโครงการ  และเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ โดยหา
แนวทาง วิธีการให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในทุกขั้นตอนของการดำเนินโครงการขององค์การ
บริหารส่วนตำบลทุ่งหัวช้าง รวมถึงการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้รับรู้ ตรวจสอบการดำเนินโครงการให้มากข้ึน  
  ๖. ควรมีการสำรวจข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหัวช้างและมีฐานข้อมูลที่
เป็นปัจจุบัน เพื่อสามารถใช้ประกอบเป็นข้อมูลในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของชุมชน เพื่อนำไปสู่แนว
ทางการกำหนดทิศทางการพัฒนาที่สามารถสนองตอบความต้องการของประชาชนและสามารถแก้ไขปัญหา
เป็นไปอย่างรวดเร็ว  
                   ๗. ควรมีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร การดำเนินโครงการให้ประชาชนรับทราบอย่าง
ทั่วถึงด้วยวิธีการต่างๆ ที่สามารถเข้าถึงประชาชน ชุมชน ให้ได้รับข้อมูลข่าวสารมากที่สุด 
                   ๘. ควรมีการบริหารจัดการงบประมาณอย่างเหมาะสม ตลอดจนดำเนินการโครงการพัฒนาให้
ครอบคลุมทุกพื้นที่อย่างทั่วทั่วถึง 
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ส่วนที่ 1   
บทนำ 

 
1. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล 
 

  การติดตาม (Monitoring) และ การประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกต่างกันมีจุดหมาย    
ไม่เหมือนกัน แต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อนำแนวคิดและหลักการติดตามและ
ประเมินผล (Monitoring and Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้ผู้บริหารท้องถิ่น พนักงาน
ส่วนตำบล พนักงานจ้าง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สามารถกำกับดูแล ทบทวน และพัฒนางาน พัฒนา
ท้องถิ่นตามแผนงาน โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหัวช้างจึงเป็นการติดตามผลที่ให้ความสำคัญ ดังนี้ 
  1. ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาองค์การบริหารส่วน
ตำบลทุ่งหัวช้างหรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่ดำเนินการหรือไม่ได้ดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้กำหนดไว้
หรือไม่ รวมทั้งงบประมาณในการดำเนินงาน 
  2. ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่าง ๆ ในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหัวช้าง
ตรวจสอบดูว่าแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพตาม
ระยะเวลาที่กำหนดไว้หรือไม่อย่างไร 
  3. ผลการดำเนินงาน ตรวจสอบดูว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีปัญหา
อุปสรรคอะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การดำเนินการตามแผนงานและโครงการเพื่อการ
พัฒนาท้องถิ่น และข้ันตอนต่าง ๆ ในการดำเนินการตามโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 
  4. ความสำคัญของการติดตามและประเมินแผนเป็นเครื ่องมือสำคัญในการทดสอบผลการ
ดำเนินงานตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหัวช้างว่าดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ 
ทำให้ทราบและกำหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะทำให้ทราบถึงจุดแข็ ง 
(strengths) จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งอาจเกิดจากผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น 
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหัวช้าง ผู้บริหารระดับหัวหน้าสำนัก/ผู้อำนวยการกอง บุคลากรขององค์การ
บริหารส่วนตำบลทุ่งหัวช้าง สภาพพื้นที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงแผนงาน โครงการพัฒนา
ให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพพื้นที ่  สภาพแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจ  
ของประชาชนตำบล/องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหัวช้าง 
 

  บทสรุปของความสำคัญก็คือ ในการไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อ ๆ ไปเพื่อให้เกิดผล
สัมฤทธิ์เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรีบดำเนินการและจะต้องมีความสุขุม
รอบคอบในการดำเนินการขยายโครงการ งานต่าง ๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิด  
จุดแข็งนี้ และเมื่อพบปัญหาและอุปสรรคก็จะต้องตั้ งรับให้มั่น รอโอกาสที่จะดำเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุม
รอบคอบพยายามลดถอยสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรค เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและถดถอยปัญหาลงให้ได้ 
ดำเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้นตั้งรับให้มั่นเพ่ือรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็จะต้องใช้พันธมิตรหรือผู้มีส่วนได้
เสียในองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหัวช้างให้เกิดประโยชน์เพื่อดำเนินการขยายแผน โครงการ งานต่าง ๆ พร้อม
การปรับปรุงและเร่งรีบดำเนินการ สิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพ่ือให้เกิดการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล 
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ทุ่งหัวช้างโดยการติดตามและประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน 
เป็นไปตามเป้าหมายประสงค์ที่ตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง 
 

2. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล 
 

  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มุ่งค้นหาแผนงาน โครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้ว
ว่าสิ่งใดควรดำเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่างดำเนินการตาม
โครงการเพื่อการพัฒนาท้องนั้นว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ติดตามและประเมินผล
แผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ดำเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด จึงได้
กำหนดเป็นวัตถุประสงค์ได้ดังนี้ 
  1. เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหัวช้าง 
ซึ ่งจะช่วยตอบสนองภารกิจตามอำนาจหน้าที ่ของหน่วยงาน รวมทั ้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ด ีขึ้น  
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
  2. เพื่อให้ทราบความก้าวหน้าการดำเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่กำหนดไว้ สภาพผล
การดำเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้กำหนดไว้ 
  3. เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ข้อบกพร่องของการดำเนินงาน โครง การ 
การยกเลิกโครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจำเป็นขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหัวช้าง 
  4. เพื่อทราบถึงสถานภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบล 
ทุ่งหัวช้าง 
  5. เพื่อสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหารท้องถิ่น  ปลัด/รองปลัดผู้บริหารระดับสำนัก/กองทุก
ระดับขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหัวช้างที่จะต้องผลักดันให้การดำเนินการตามแผนงาน โครงการต่าง ๆ 
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์กับให้เกิดประโยชน์กับผู ้มีส่วนได้เสีย ผู ้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
ประชาชนในตำบลทุ่งหัวช้างหรือสังคมส่วนรวมมากท่ีสุด 
  6. เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความสำเร็จของปฏิบัติงาน  
ตามแผนงาน/โครงการของสำนัก/กอง/ฝ่ายต่างๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
 

3. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล 
 

  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบล  
พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 29 กำหนดว่า คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้  
  (1) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
  (2) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
  (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหาร
ท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผลการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงาน
ผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละ
หนึ่งครั้งภายในธันวาคมของทุกปี  
  (4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 
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  3.1 การดำเนินการติดตามและประเมินผล 
 

  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีจำนวน 11 คน ประกอบด้วย  
  1) สมาชิกสภาท้องถิ่นท่ีสภาท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน 3 คน  
  2) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นท่ีประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน 2 คน   
  3) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน 2 คน  
  4) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง จำนวน 2 คน  
  5) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่น คัดเลือก จำนวน 2 คน  
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ ่นขององค์การบริหารส่วนตำบล 
ทุ่งหัวช้างต้องดำเนินการให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น ดังนี้ 
  1. ประชุมเพื่อกำหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
โดยการกำหนดกรอบ แนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาให้เหมาะสมกับองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหัวช้าง 
  2. ดำเนินการติดตามและประเมินพัฒนาท้องถิ่นตามกรอบแนวทาง วิธีการ และห้วงเวลา 
ที่กำหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา 
  3.รายงานผลและเสนอความเห็นซึ ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  
ต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือดำเนินการต่อไป 
 

  3.2 การกำหนดแนวทางและวิธีการ 
 

  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ ่นขององค์การบริหารส่วนตำบล 
ทุ่งหัวช้างได้กำหนดการแบ่งขั้นตอนเพื่อเป็นการกำหนดแนวทางและวิธีการสำหรับการติดตามและประเมนิผล
แผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหัวช้างดังนี้ 
  3.2.1 การกำหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการติดตามและประเมินผล การติดตาม
ยุทธศาสตร์และโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น จะเริ่มดำเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลของโครงการที่จะ
ติดตามว่ามีวัตถุประสงค์หลักอะไร มีการกำหนดการติดตามและประเมินผลไว้หรือไม่ (ซึ่งดูได้จากการกำหนด
ตัวชี้วัด : KPI) ถ้ากำหนดไว้แล้วมีความชัดเจนเพียงใด ใครเป็นผู้รับผิดชอบ ใครเป็นผู้ใช้ผลการติดตาม เป็นต้น 
จากนั้นศึกษาว่าผู้ใช้ผล การนำผลไปใช้ประโยชน์อย่างไร เมื่อใด ข้อมูลหลัก ๆ ที่ต้องการคืออะไร ต้องการให้
รายงานผลอย่างไร มีข้อเสนอแนะในการติดตามผลอย่างไร ซึ่งการศึกษาดังกล่าวอาจใช้วิธีสัมภาษณ์และ/หรือ
สังเกตแล้วนำผลที่ได้มากำหนดเป็นวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตาม 
  3.2.2 วางแผนติดตามและประเมินผล จะนำวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตามงานจาก
ข้อ 2.1 มาวิเคราะห์ แล้วเขียนรายละเอียด ซึ่งประกอบด้วย ประเด็นหลัก ๆ คือ วัตถุปร ะสงค์การติดตาม
แหล่งข้อมูล เวลาที่เก็บข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล จากนั้นสร้างเครื่องมือ  
ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นแบบสัมภาษณ์หรือแบบสอบถาม กำหนดการทดลองและปรับปรุงเครื่องมือ 
  3.2.3 ดำเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการดำเนินการตามวัตถุประสงค์
และขั้นตอนที่ได้กำหนดไว้ ซึ่งสิ่งสำคัญที่ต้องการในชั้นนี้ คือ ข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ดังนั้น แม้จะวางแผน
พัฒนาท้องถิ่นไว้ดีและได้ข้อมูลที่มีคุณภาพเพียงใดก็ตาม แต่ถ้าในเชิงปริมาณได้น้อยก็ต้องติดตามเพิ่มจนกว่า  
จะได้ครบขั้นต่ำตามที่กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
  3.2.4 การวิเคราะห์ข้อมูล เป็นการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการติดตามที่กำหนดไว้   
แต่ละโครงการตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ โดยอาจใช้วิธีการทางสถิติพ้ืนฐาน เช่น การแจงนับ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย    
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ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน จำนวน เป็นต้น หรืออาจใช้การวิเคราะห์แบบ Matrix การพรรณนาเปรียบเทียบ การเขียน 
Flow Chart การแสดงแผนภูมิแกนท์ (Gantt Chart) หรืออาจใช้หลาย ๆ วิธีประกอบกันตามความเหมาะสม
ของพ้ืนทีอ่งค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหัวช้าง 

 3.2.5  รายงานตามแบบแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการรายงานให้ผู ้เกี ่ยวข้องทราบโดยรายงาน 
ตามแบบที่กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งนี้ การรายงานผลการติดตามแผนงาน โครงการหนึ่ง ๆ อาจมี
หลายลักษณะก็ได้ตามความเหมาะสมขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหัวช้างในการรายงานผลการติดตาม
โครงการอาจเขียนเป็นรายงานเชิงเทคนิคซึ่งประกอบด้วยก็ได้ ความเป็นมาของโครงการที่จะติดตามโดยสรุป
วัตถุประสงค์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการติดตาม ซึ่งจะปรากฏในส่วนที่ 2  และส่วนที่ 3  
  3.2.6 รายงานผล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและ
เสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหัวช้าง 
ต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การ
บริหารส่วนตำบลทุ่งหัวช้างโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
  3.2.7  การวินิจฉัยสั่งการ การนำเสนอเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แก้ไขที ่ดี 
หลังจากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหัวช้างหรือ
ผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีอำนาจในสำนัก กอง ฝ่ายต่าง ๆ ได้รับรายงานสรุปแล้วจะวินิจฉัย/สั่งการ เพ่ือแก้ไขปัญหาที่
ได้จากรายงานสรุป ซึ่งอาจกระทำโดยตรงหรือเสนอรายงานตามสายบังคับบัญชาก็ได้ตามความเหมาะสมต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่น 
 

  4. การรายงานผล 
 

  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหัวช้าง 
มีอำนาจหน้าที ่ในการรายงานผลและเสนอความเห็น ซึ ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
ต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลทุ่งหัวช้าง โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคม ของทุกปี  
 

ขั้นตอนการรายงานผล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะกรรมการ

พัฒนาท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่น 

ภายในเดือนธันวาคม 

คณะกรรมการ

ติดตามและ

ประเมินผล 

ผู้บริหาร

ท้องถิ่น 

ประกาศผลการ

ตดิตามภายใน

เดือนธันวาคม 

รายงานผล

ผล 

จัดทำประกาศ 

สภาท้องถิ่น 

 

เสนอ เสนอ 
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ประกาศผลการต ิดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในตำบล/องค ์การบร ิหาร  
ส่วนตำบลทุ่งหัวช้างทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและ
ต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 

 

5. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล 
 

  เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (Monitoring and evaluation tools 
for local development plans) เป็นสิ่งของ วัสดุ  อุปกรณ์หรือเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหัวช้าง ใช้ในการเก็บข้อมูลการติดตามผลรวมทั้งโดยการ
พิจารณาเลือกใช้เครื่องมือและเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้คิด
สร้างไว้เพื่อใช้ในการติดตามและประเมินผล  เช่น  แบบสอบถามวัดทัศนคติ มาตราส่วนประมาณค่า และวิธีการ 
เป็นต้น และหรือโดยการสร้างเครื ่องการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้แก่ แบบสอบถาม 
(Questionnaires)  แบบสัมภาษณ์  (Interview) และแบบสังเกตการณ์  (Observation) เป็นต้น  โดยอาศัย
สภาพพ้ืนที่ทั่วไป อำนาจหน้าที่ ภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหัวช้าง รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียในท้องถิ่น
รวมทั้งเกณฑ์มาตรฐานแบบต่างๆ  ที่ได้กำหนดขึ้นหรือการนำไปทดลองใช้เพื่อปรับปรุงแก้ไขแล้ว  จึงนำ
เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงหรือภาคสนาม  ดำเนินการ
สำรวจและเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล สรุปข้อมูลที่เป็นจริงต่อไป  
 

   5.1 กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 
 

  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ ่นขององค์การบริหารส่วนตำบล 
ทุ่งหัวช้างกำหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
  5.1.1 กำหนดกรอบเวลา (Time & Time Frame) โดยกำหนดกรอบระยะเวลา ดังนี้ 
    1) ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลทุ่งหัวช้าง อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง  
    2) สรุปผลการติดตามและสรุปภาพรวม 
    3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่นภายในกำหนดเวลา เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอสภาท้องถิ่น/คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  
ภายในระยะเวลาที่กำหนด 
  5.1.2 ความสอดคล้อง (Relevance) เป็นความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ 
(หรือผลผลิต) ที่ได้กำหนดขึ้นมีความสอดคล้องและนำไปกำหนดเป็นวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบล 
  5.1.3 ความเพียงพอ  (Adequacy) กำหนดทรัพยากรสำหรับการดำเนินการติดตามและ
ประเมินผลประกอบด้วยคน เงิน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพโดยนำเครื่องมือที่มีอยู่
จริงในองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหัวช้างมาปฏิบัติงาน 
  5.1.4 ความก้าวหน้า (Progress) กรอบของความก้าวหน้าแผนงาน โครงการต่าง ๆ จะวัดจาก
รายการที ่เป็นโครงการในรอบ 5 ปี วัดได้จากช่องปีงบประมาณและที่ผ ่านมา โครงการที ่ต่อเนื ่องจาก
ปีงบประมาณท่ีผ่านมา 
  5.1.5 ประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นการติดตามและประเมินผลความสัมพันธ์กันระหว่าง
ผลผลิตหรือผลที่ได้รับจริงกับทรัพยากรที่ถูกใช้ไปในการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหัวช้าง
ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณ ขนาด ความจุ พ้ืนที่ จำนวน ระยะเวลา เป็นต้น 
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  5.1.6 ประสิทธิผล (Effectiveness) เป็นผลที่ได้จากประสิทธิภาพทำให้เกิดผลลัพธ์และ
ผลผลิต (Outcome and Output) ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือวัดได้เฉพาะเชิงคุณภาพ 
ซึ่งวัดเป็นความพึงพอใจหรือสิ่งที่ประชาชนชื่นชอบหรือการมีความสุข เป็นต้น 
 

   5.2 ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล 
 

  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ ่นขององค์การบริหารส่วนตำบล 
ทุ่งหัวช้าง กำหนดระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
  5.2.1 ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีในการติดตามและ
ประเมินผลมีองค์ประกอบใหญ่ ๆ ที่สำคัญ 3 ประการ คือ  
    1) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล  
    2) เครื่องมือ  
    3) กรรมวิธีหรือวิธีการต่าง ๆ 
  5.2.2 วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
    1) การออกแบบการติดตามและประเมินผล การออกแบบเพื ่อการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนามีเป้าหมายเพื่อมุ่งตอบปัญหาการติดตามและประเมินผลได้อย่างตรงประเด็น อธิบาย
หรือควบคุมความผันแปรของโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่จะเกิดขึ้นได้ 
    2) การสำรวจ (survey) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากบันทึกหรือทะเบียนที่ผู้รับผิดชอบ
โครงการจัดทำไว้แล้ว หรืออาจเป็นข้อมูลที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลต้องจดบันทึก ( record) 
สังเกต(observe) หรือวัด (measurement) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะดำเนินการในพื้นที่
จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่ บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหัวช้างเป็นข้อมูลที่มีอยู่ตามธรรมชาติ 
พฤติกรรม ความต้องการ ซึ่งศึกษาได้โดยวิธีการสังเกตและสามารถวัดได้ 
 

   5.3 กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล  
 

  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ ่นขององค์การบริหารส่วนตำบล 
ทุ่งหัวช้างกำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
  5.3.1 การทดสอบและการวัด (Tests & Measurements) วิธีการนี้จะทำการทดสอบและ
วัดผล เพ่ือดูระดับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบต่างๆ การประเมินการปฏิบัติงานและแนวทางการวัด 
จะใช้เครื่องมือใดในการทดสอบและการวัดนั้นเป็นไปตามความเหมาะสมของโครงการพัฒนาท้องถิ่น เป็นต้น 
  5.3.2 การสัมภาษณ์ (Interviews) อาจเป็นการสัมภาษณ์เดี่ยว หรือกลุ่มก็ได้ การสัมภาษณ์
เป็นการยืนยันว่า ผู ้มีส่วนเกี ่ยวข้อง ผู ้ได้รับผลกระทบมีความเกี ่ยวข้องและได้รับผลกระทบในระดับใด  
โดยทั่วไปการสัมภาษณ์ถูกแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการหรือกึ่งทางการ 
( formal or semi- formal interview)  ซ ึ ่ ง ใช ้แบบส ัมภาษณ์แบบม ี โครงสร ้าง (structure interviews) 
ดำเนินการสัมภาษณ์ และการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ ( informal interview) ซึ่งคล้ายๆ กับการพูด
สนทนาอย่างไม่มีพิธีรีตองไม่เคร่งครัดในขั้นตอน 
   5.3.3 การสังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนตำบลทุ่งหัวช้างใช้การสังเกตเพ่ือเฝ้าดูว่ากำลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลทุ่งหัวช้างมีการบันทึกการสังเกต แนวทางในการสังเกต และกำหนดการดำเนินการสังเกต  
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   (1) การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant observation) เป็นวิธีการสังเกตท่ีคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลเข้าไปใช้ชีวิตร่วมกับประชาชาชนในหมู่บ้านหรือตัวบุคคล ชุมชน  มีกิจกรรมร่วมกัน  
   (2) การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-participant observation) หรือการสังเกตโดยตรง 
(Direct observation) เป็นการสังเกต บันทึกลักษณะทางกายภาพ โครงสร้าง และความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้
เสียในองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหัวช้าง 
  5.3.4 การสำรวจ (surveys) ในที่นี่หมายถึง การสำรวจเพื่อประเมินความคิดเห็น การรับรู้ 
ทัศนคติ ความพึงพอใจ ความจำเป็น ความต้องการของประชาชนในตำบลองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหัวช้าง
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหัวช้าง จะมีการบันทึกการสำรวจ 
และทิศทางการสำรวจไว้เป็นหลักฐาน 
  5.3.5 เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการมีความ
จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้เอกสาร ซึ่งเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ปัญหาความต้องการของ
ประชาชนในท้องถิ่น สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือแนวทางการพัฒนา ตลอดจนเป้าประสงค์ 
ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ แผนงาน ผลผลิตหรือโครงการ วิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหัวช้าง 
 

6. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล 
 

  การติดตามและประเมินผลมีประโยชนที่สำคัญคือ การนำไปใช้แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ระหว่างดำเนิน
โครงการ รองลงมาคือนำไปใช้สำหรับวางแผนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต ประโยชน์ต่าง ๆ แยกเป็น
หัวข้อได้ ดังนี้ 
  6.1 ได้ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ต่าง ๆ ของการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ ่นและการ
ดำเนินการตามโครงการ ซึ่งจะทำให้วิธีการปฏิบัติดำเนินการไปแนวทางเดียวกัน  
  6.2 ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่าง ๆ ตลอดจนปัจจัยที่ทำให้แผนพัฒนาท้องถิ่นและการ
ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีปัญหา ทำให้สามารถแก้ไขได้ทุกจุด ตรงเป้าหมายอย่างทันท่วงที ทั้งใน
ปัจจุบันและอนาคต 
  6.3 ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่าง ๆ เกิดความประหยัด คุ ้มค่าไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลา 
งบประมาณ และทรัพยากรในการดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
  6.4 สามารถเก็บรวมรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ  ที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพปัญหาตา่ง 
ๆ ที่จะนำไปจัดทำเป็นโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เพื่อนำเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลที่เป็นจริง ทำให้ได้รับ
ความเชื่อถือและการยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่าง ๆ 
  6.5 กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น การจัดทำโครงการและรับผิดชอบ
โครงการ มีความสำนึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียด 
เนื้อหา ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ 
  6.6 การวินิจฉัย สั่งการ ผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด/รองปลัด ผู้บริหารระดับสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ของ
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหัวช้างสามารถวินิจฉัย สั่งการได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน รัดกุมมีเหตุมีผลในการพัฒนา
ท้องถิ่นให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและตามอำนาจหน้าที่ นอกจากนี้ยังสามารถกำหนดมาตรการต่าง ๆ 
สำหรับการปรับปรุงแก้ไขและป้องกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นได้  
  6.7 ทำให้ภารกิจต่าง ๆ ของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหัวช้างแต่ละคน แต่ละสำนัก/
กอง/ฝ่ายต่าง ๆ มีความสอดคล้องกัน ประสานการทำงานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงาน ทำให้เป้าหมายของ
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหัวช้างเกิดความสำเร็จตามเป้าหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล 
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  6.8 สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให้เป็นไปและตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 
กิจกรรม งานต่าง ๆ และประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล 
ทุ่งหัวช้าง 
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ส่วนที่ 2   
การติดตามและประเมนิผล 

 
1. สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
 

 1.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น 
     

1. วิสัยทัศน์  (Vision)  
          

          "สังคมน่าอยู่ เกษตรก้าวหน้า มีคุณภาพชีวิตท่ีดี วัฒนธรรมงามเด่น " 
2. ยุทธศาสตร์ 

  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหัวช้าง เป็นแผนยุทธศาสตร์ที่กำหนด
ระยะเวลา 5 ปี พ.ศ. 2561 – 2565 ซึ่งเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม  ขององค์การบริหารส่วนตำบล 
ทุ่งหัวช้าง ที่กำหนดยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหัวช้าง ซึ่งแสดงถึงวิสัยทัศน์ 
พันธกิจ และจุดมุ ่งหมายเพื ่อการพัฒนาในอนาคต โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
แผนการบริหารราชการแผ่นดิน ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดลำพูน  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วน
ตำบลทุ่งหัวช้าง  
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาสังคมและความม่ันคง 
กลยุทธ์ที่ 1  การพัฒนาสังคมและความม่ันคง เสริมสร้างความเข้มแข็ง ความมั่นคง 

ปลอดภัยให้กับสังคม เพ่ือให้เกิดสังคม 
กลยุทธ์ที่ ๒  สร้างความเข้มแข็งของชุมชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 

และอาชญากรรม 
กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนตามวิถีประชาธิปไตย 

 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐานสาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
กลยุทธ์ที่ 1  การพัฒนาด้านการคมนาคมและขนส่ง 
กลยุทธ์ที่ 2  การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
กลยุทธ์ที่ 3  พัฒนาและจัดหาแหล่งน้ำ   
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓  การส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร 
กลยุทธ์ที่ 1  การส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
กลยุทธ์ที่ 2  ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาอาชีพ เศรษฐกิจชุมชนของดีในชุมชน 

 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านศาสนาศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นและการท่องเที่ยว 
กลยุทธ์ที่ 1  ส่งเสริม สนับสนุน อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู สืบสาน เผยแพร่ขนบธรรมเนียม  

ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
กลยุทธ์ที่ 2  ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
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ยุทธศาสตร์ที่ ๕   การอนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

กลยุทธ์ที่ 1 อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
กลยุทธ์ที่ 2 การสร้างองค์ความรู้ ปลูกจิตสำนึกในการจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติ 

และสิ่งแวดล้อม 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๖  การพัฒนาคุณภาพชีวิต การศึกษา และการกีฬา  
กลยุทธ์ที่ 1  ส่งเสริม พัฒนาระบบบริการสาธารณสุข และพัฒนาคุณภาพชีวิต  

                      กลยุทธ์ที่ 2  ส่งเสริมพัฒนาการกีฬาและนันทนาการในท้องถิ่น   
กลยุทธ์ที่ 3  ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาในท้องถิ่นรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจ 

อาเซียน 
     
    ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ   

กลยุทธ์ที่ 1  ส่งเสริม และพัฒนาระบบบริหารงานองค์กร การมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน  
และพัฒนาศักยภาพบุคลากรตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 

กลยุทธ์ที่ 2  ส่งเสริม และพัฒนาระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศ  เพื่อเกิด 
ความเชื่อมั่นศรัทธาจากประชาชน 

 

3. เป้าประสงค์ 
 

1. ชุมชนเข้มแข็งมีการจัดการตนเองได้ 
2. การคมนาคมสะดวก ปลอดภัย การสาธารณูปโภค สาธารณูปการสะดวก ได้มาตรฐาน 
3. เศรษฐกิจชุมชนดีขึ้น 
4. ประชาชนเข้าใจ เข้าถึง อนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

รุ่นสู่รุ่น 
5. การท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมสืบทอดอย่างยั่งยืน 
6. สิ่งแวดล้อมสะอาด สวยงามทรัพยากรธรรมชาติคงอยู่กับชุมชนอย่างยั่งยืน 
7. การศึกษา การกีฬาเป็นเลิศ ประชาชนมีคุณภาพชฃีวิตที่ดีถ้วนหน้า 
8. การบริหารจัดการเป็นไปตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
9. ประชาชนก้าวทันโลก IT  

 

4. ตัวช้ีวัด  
 

   1.ร้อยละ 60 ของประชาชนมีความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงาน 
2.จำนวนถนนที่ได้รับการพัฒนา 
3.จำนวนโครงการด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการที่ได้รับการพัฒนา 
4.จำนวนแหล่งน้ำที่ได้รับการพัฒนา 
5.จำนวนที่เพ่ิมข้ึนของประชาชนที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร 
6.จำนวนที่เพิ่มขึ้นของประชาชนที่ได้รับการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาอาชีพ เศรษฐกิจ

ชุมชน ของดีในชุมชน 
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7.ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของระดับความพึงพอใจประชาชนที่มีต่อการจัดกิจกรรมสืบสานวัฒนธรรม
ประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่น 

8.จำนวนกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่ได้ดำเนินการ 
9.จำนวนกิจกรรมอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เพ่ิมข้ึน 
10.จำนวนที่เพ่ิมข้ึนของกิจกรรมให้ความรู้ ปลูกจิตสำนึกประชาชนในการอนุรักษ์ธรรมชาติ 

  11.ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของประชาชนที่มีคุณภาพชีวิตที่ดี 
12.จำนวนที่เพิ่มขึ้นของกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการกีฬาและนันทนาการเพื่อเสริมสร้าง

ความเข้มแข็งทางกายและทางใจ 
13.ร้อยละของจำนวนนักเรียนที่ได้รับการส่งเสริม พัฒนาการศึกษาในท้องถิ่น 

  14.ระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวมเพ่ิมข้ึน 
    15.ระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อระบบการให้บริการข้อมูลข่าวสารสารสนเทศของ
องค์กร 
 

5. ค่าเป้าหมาย 
 

1. ด้านโครงสร้างพื้นฐานได้มาตรฐานครอบคลุมทุกพื้นที่    
2. ประชาชนร่วมอนุรักษ์และใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่า  
3. ชุมชนน่าอยู่ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี    
4. ประชาชนมีอาชีพและมีรายได้   
5. ประชาชนมีส่วนร่วมและได้รับบริการอย่างเป็นธรรม 
6. ชุมชนเข้มแข็งตำบลสันติสุข 

 

6. กลยุทธ์ 
 

กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาสังคมและความมั่นคง เสริมสร้างความเข้มแข็ง ความมั่นคง ปลอดภัย
ให้กับสังคม เพ่ือให้เกิดสังคมคุณภาพ 

กลยุทธ์ที่ ๒  สร้างความเข้มแข็งของชุมชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและ
อาชญากรรม  

กลยุทธ์ที่ 3  ส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนตามวิถีประชาธิปไตย 
กลยุทธ์ที่ 4  การพัฒนาด้านการคมนาคมและขนส่ง  
กลยุทธ์ที่ 5  การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ  
กลยุทธ์ที่ 6  พัฒนาและจัดหาแหล่งน้ำ  
กลยุทธ์ที่ 7  การส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
กลยุทธ์ที่ 8  ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาอาชีพ เศรษฐกิจชุมชนของดีในชุมชน  
กลยุทธ์ที่ 9  ส่งเสริมสนับสนุน อนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสาน เผยแพร่ ขนบธรรมเนียมประเพณี 

ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
กลยุทธ์ที่ 10  ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
กลยุทธ์ที่ 11  อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
กลยุทธ์ที่ 12  การสร้างองค์ความรู้ ปลูกจิตสำนึกในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม  
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กลยุทธ์ที่ 13 ส่งเสริม พัฒนาระบบบริการสาธารณสุข และพัฒนาคุณภาพชีวิต  
กลยุทธ์ที่ 14 ส่งเสริมและพัฒนาการกีฬาและนันทนาการในท้องถิ่น 
กลยุทธ์ที่ 15  ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาในท้องถิ่นรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียน 
กลยุทธ์ที่ 16  ส่งเสริม และพัฒนาระบบบริหารงานองค์กรการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน และ

พัฒนาศักยภาพบุคลากรตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
กลยุทธ์ที่ 17  ส่งเสริม และพัฒนาระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเกิดความ

เชื่อมั่นศรัทธาจากประชาชน 
  

7. จุดยืนทางยุทธศาสตร์   
 

      ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น คือ “อบต.ทุ่งหัวช้าง เป็นตำบลเกษตรกรรมก้าวหน้า พัฒนาการเรียนรู้สู ่ความเป็นเลิศทาง
การศึกษา” เนื่องจากเขตพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหัวช้างส่วนใหญ่ประชาชนประกอบอาชีพด้าน
การเกษตรกรรม ผลผลิตจากการทำการเกษตรกรรมส่วนใหญ่จะเป็น ข้าว มันฝรั่ง ถั ่วแระ ข้าวโพด ลำไย   
จึงส่งเสริมด้านการพัฒนาการเกษตรกรรม และประชาชนส่วนใหญ่เป็นคนชนเผ่ากะเหรี่ยง พูดภาษากะเหรี่ยง 
จึงส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาด้านการศึกษาควบคู่กับการดำเนินชีวิตตามวิถีชุมชน เพื่อให้บรรลุตาม
วิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหัวช้าง 
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1.2 โครงการพัฒนาท้องถิ่น  

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เฉพาะปี พ.ศ. 2565  
 

ยุทธศาสตร์ 
 

แผนงาน 
โครงการตามแผนพัฒนา บรรจุในข้อบัญญัติ 

จำนวน 
โครงการ 

จำนวนเงิน 
จำนวน 
โครงการ 

จำนวนเงิน 

1.การพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคง 

1. แผนงานบรหิารงานท่ัวไป 
2.แผนงานการรักษาความ
สงบภายใน 
3.แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 
4.แผนงานสาธารณสุข 

24    1,816,000.00 15 671,782.33 

2.การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานสาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 

1.แผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา 
2.แผนงานการเกษตร 
3.แผนงานเคหะและชุมชน 

134 109,621,651.75 25 4,598,151.00 

3.การส่งเสริมและพัฒนา
เศรษฐกิจการเกษตร 

1.แผนงานการเกษตร 
2.แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 

4 210,000.00 2 48,730.00 

4.การพัฒนาด้านศาสนา
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญัญา
ท้องถิ่นและการท่องเที่ยว 

1.แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรมและนันทนาการ 
2.แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 

22 2,180,000.00 16 89,860.00 

5.การอนรุักษ์ ฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

1. แผนงานการเกษตร 
2.แผนงานการรักษาความ
สงบภายใน 
3. แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 

7 425,000.00 3 43,300.00 

6.การพัฒนาคณุภาพชีวิต 
การศึกษาและการกีฬา 

1.แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 
2.แผนงานสาธารณสุข 
3.แผนงานการศึกษา 
4.แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรมและนันทนาการ 
5.แผนงานสังคมสงเคราะห ์
6.แผนงานบริหารทั่วไป 
7.แผนงานงบกลาง 

49 20,703,500.00 34 17,084,126.92 

7. การพัฒนาด้านการ
บริหารจดัการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1.แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
 

7 110,900.00 3 15,100.00 

รวม 247 135,067,051.75 98 
 

22,551,050.25 
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 1.3 ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ 
    ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ และการเบิกจ่ายงบประมาณ ในปีงบประมาณ    
พ.ศ.2565  (เป็นโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ดำเนินการ) 
 

ที ่ ยุทธศาสตร์ โครงการ  
จำนวน

งบประมาณ 
หน่วยงานที
รับผิดชอบ 

วัตถ ุ
ประสงค์ 

ผลผลิต 

1. 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนา
สังคมและความ
มั่นคง 

โครงการส่งเสริม
การเรียนรู้
การเมืองการ
ปกครองใน
ระบอบ
ประชาธิปไตย 

8,400 
สำนักปลัด 

อบต. 

เพ่ือให้ประชาชนได้รู้
กฎหมายและส่งเสริมการ
ปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย 

ประชาชนเข้าร่วม
กิจกรรม จำนวน 
80 คน 

2. 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนา
สังคมและความ
มั่นคง 

โครงการ อบต.
ทุ่งหัวช้าง
เคลื่อนที่บริการ
ประชาชน 

20,000 
สำนักปลัด 

อบต. 

เพ่ือให้ประชาชนได้รับ
บริการสาธารณะเบื้องต้น
อย่างทั่วถึงและมีส่วนร่วม
ในการพัฒนา 

อบต.เคลื่อนที่
บริการประชาชน
ครบทุกหมู่บ้าน 
จำนวน 8 หมู่บ้าน 

3. 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนา
สังคมและความ
มั่นคง 

โครงการส่งเสริม
ความรู้ด้าน
กฎหมายและ
กระบวนการ
ยุติธรรม 

8,400 
สำนักปลัด 

อบต. 

1.เพ่ือสร้างความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย
และกระบวนการยุติธรรม        
2.เพ่ือให้สามารถเข้าถึง
และลดความเหลื่อมล้ำการ
เข้าถึงกระบวนการยุติธรรม 
3.เพ่ือเป็นแนวทางในการ
ประสานความร่วมมือของ
หน่วยงานต่างๆ ในการ
ขับเคลื่อนการดำเนินงาน
ด้านกฎหมายและ
กระบวนการยุติธรรม 

ฝึกอบรมสร้าง
ความรู้ความเข้าใจ
กับคณะผู้บริหาร/
ส.อบต./ผู้นำ
ชุมชน/บุคลากรใน
สังกัด อบต. 
ทุ่งหัวช้าง คกก.
ศูนย์ยุติธรรมข
ชุมชน/ประชาชน
ในเขต อบต. 
ทุ่งหัวช้าง 

4. 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
การพัฒนาด้าน
ศาสนา
ศิลปวัฒนธรรม 
ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นและการ
ท่องเที่ยว 

โครงการจัดงาน
ประเพณียี่เป็ง
(ลอยกระทง) 

110,000 
กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพ่ืออนุรักษ์ประเพณีดั้งเดิม 
ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนมีความ
พึงพอใจ 
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ที ่ ยุทธศาสตร์ โครงการ  
จำนวน

งบประมาณ 
หน่วยงานที
รับผิดชอบ 

วัตถ ุ
ประสงค์ 

ผลผลิต 

5. 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
การพัฒนาด้าน
ศาสนา
ศิลปวัฒนธรรม 
ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นและการ
ท่องเที่ยว 

โครงการจัดงาน
เทศกาลลำไย
และของดีเมือง
ลำพูน 

40,000 
กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพ่ือส่งเสริมและ
ประชาสัมพันธ์สินค้าและ
ผลิตภัณฑ์ของดีเมือง
ลำพูน 

จัดงานเทศกาล
ลำไยและของดี
เมืองลำพูน 

6. 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
การพัฒนาด้าน
ศาสนา
ศิลปวัฒนธรรม 
ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นและการ
ท่องเที่ยว 

โครงการจัดงาน
พระนางจามเทวี
และงานกาชาด
จังหวัดลำพูน 

40,000 
กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพ่ือส่งเสริมอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมและ
ส่งเสริมการท่องเที่ยว
รวมทั้งประชาสัมพันธ์
สินค้าและผลิตภัณฑ์ของดี
เมืองลำพูน 

จัดงานพระนาง
จามเทวีและงาน
กาชาดจังหวัด
ลำพูน 

7. 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
การพัฒนาด้าน
ศาสนา
ศิลปวัฒนธรรม 
ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นและการ
ท่องเที่ยว 

โครงการจัดงาน
ชาติพันธ์
กะเหรี่ยงลำพูน 
ภายใต้โครงการ
ฟ้ืนฟูวัฒนธรรม
ชนเผ่ากะเหรี่ยง 

50,000 
กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพ่ืออนุรักษ์วิถีชีวิต ศิลปะ 
วัฒนธรรมชาติพันธ์ชนเผ่า
กะเหรี่ยง  

ประชาชนร้อยละ 
80 เข้าร่วม
กิจกรรม 

8. 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
การพัฒนาด้าน
ศาสนา
ศิลปวัฒนธรรม 
ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นและการ
ท่องเที่ยว 

โครงการ
ส่งเสริม อนุรักษ์
วิถีชีวิตชนเผ่า
กะเหรี่ยงอำเภอ
ทุ่งหัวช้าง 

25,000 
กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพ่ืออนุรักษ์วิถีชีวิต ศิลปะ 
วัฒนธรรมชาติพันธุ์ชนเผ่า
กะเหรี่ยง 

ประชาชนร้อยละ 
80 เข้าร่วม
กิจกรรม 

9. 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
การพัฒนาด้าน
ศาสนา
ศิลปวัฒนธรรม 
ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นและการ
ท่องเที่ยว 

โครงการจัดงาน
ประเพณีสรงน้ำ
พระบรมธาตุ 
หริภุญชัย 

10,000 
กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพ่ืออนุรักษ์ประเพณี
วัฒนธรรม 

จัดงานประเพณี
สรงน้ำพระบรม
ธาตุหริภุญชัย 
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ที ่ ยุทธศาสตร์ โครงการ  
จำนวน

งบประมาณ 
หน่วยงานที
รับผิดชอบ 

วัตถ ุ
ประสงค์ 

ผลผลิต 

10. 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 
การพัฒนา
คุณภาพชีวิต 
การศึกษาและ
การกีฬา 

โครงการสืบสาน
พระราชปณิธาน
สมเด็จย่าต้าน
ภัยมะเร็งเต้านม 

160,000 
สำนักปลัด 

อบต. 

เพ่ือสนับสนุนให้แกนนำ
หมู่บ้านได้มีความรู้ในการ
ดำเนิการตรวจคัดกรอง
มะเร็งเต้านมและเป็นการ
เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ
มะเร็งเต้านมได้อย่างถูกวิธี 

อบรมให้แก่แกนนำ
สตรีหมู่บ้านหรือ
สมาชิก อสม.
หมู่บ้าน หมู่ที่ 4 5 
6 7 9 10 11 
12 จำนวน 8 
หมู่บ้าน หมู่บ้านละ 
20 คน 

11. 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 
การพัฒนา
คุณภาพชีวิต 
การศึกษาและ
การกีฬา 

โครงการ
ส่งเสริมงาน
วิชาการศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

5,000 
กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพ่ือพัฒนางานวิชาการ
กิจกรรมด้านต่างๆของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ในเขต อบต. 
ทุ่งหัวช้าง 

12. 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 
การพัฒนา
คุณภาพชีวิต 
การศึกษาและ
การกีฬา 

โครงการจัดงาน
วันเด็กแห่งชาติ 

100,000 
กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพ่ือส่งเสริมความสำคัญ
ของเด็กและกิจกรรมวัน
เด็กแห่งชาติ 

เด็กในเขต อบต. 
ทุ่งหัวช้าง 

13. 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 
การพัฒนา
คุณภาพชีวิต 
การศึกษาและ
การกีฬา 

โครงการส่ง
นักกีฬาเข้าร่วม
แข่งขันกับ
หน่วยงานอื่น 

20,000 
กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพ่ือส่งเสริมการเข้าร่วม
แข่งขันกีฬากับหน่วยงาน
อ่ืน 

เยาวชนในเขต 
อบต.ทุ่งหัวช้าง  

14. 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 
การพัฒนา
คุณภาพชีวิต 
การศึกษาและ
การกีฬา 

โครงการแข่งขัน
ชกมวยไทยต้าน
ภัยยาเสพติด 

90,000 
กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพ่ือส่งเสริมการเล่นกีฬา
ชกมวยไทยแก่เยาวชนใน
เขต อบต.ทุ่งหัวช้าง 

นักมวยและ
เยาวชนในเขตพ้ืนที่ 
อบต.ทุ่งหัวช้าง 

15. 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 
การพัฒนา
คุณภาพชีวิต 
การศึกษาและ
การกีฬา 

โครงการพัฒนา
ศักยภาพ
บุคลากรฝ่าย
การเมือง ฝ่าย
ประจำและผู้นำ
ชุมชนในเขต 
อบต.ทุ่งหัวช้าง 

100,000 
สำนักปลัด 

อบต. 

เพ่ือพัฒนาศักยภาพการ
ทำงานและนำมาพัฒนา
องค์กรได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

พัฒนาศักยภาพ
บุคลากรสังกัด 
อบต.ทุ่งหัวช้าง 
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ที ่ ยุทธศาสตร์ โครงการ  
จำนวน

งบประมาณ 
หน่วยงานที
รับผิดชอบ 

วัตถ ุ
ประสงค์ 

ผลผลิต 

16 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 
การพัฒนา
คุณภาพชีวิต 
การศึกษาและ
การกีฬา 

สมทบกองทุน
สวัสดิการชุมชน
ตำบลทุ่งหัวช้าง 

50,000 
กองสวัสดิการ

สังคม 

เพ่ือจ่ายเงินสมทบกองทุน
สวัสดิการชุมชนตำบล 
ทุ่งหัวช้าง 

กองทุนสวัสดิการ
ชุมชนตำบล 
ทุ่งหัวช้าง 

17. 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 
การพัฒนา
คุณภาพชีวิต 
การศึกษาและ
การกีฬา 

โครงการ อบรม
หลักสูตร
สุขาภิบาล
อาหารสำหรับ
ผู้ประกอบการ
และผู้สัมผัส
อาหาร 

15,000 
 สำนักปลัด 

อบต. 

1.เพ่ือให้ผู้เข้ารับการ
อบรมเข้าใจถึงบทบาท
และหน้าที่ของผู้สัมผัส
อาหารและผู้ประกอบการ 
2.เพ่ือให้ผุ้เข้ารับการ
อบรมสามารถปฏิบัติตาม
ข้อกำหนดของผู้สัมผัส
อาหารและผู้ประกอบการ
ได้อย่างถูกต้อง 
3.เพ่ือให้ผู้เข้ารับการ
อบรมสามารถประกอบ
กิจการและประกอบอาชีพ
ได้อย่างถูกต้อง 

ผู้ประกอบกิจการ
และผู้สัมผัสอาหาร 
จำนวน 30 คน (ที่
ลงทะเบียนอบรม
หลักสูตรผู้ประกอบ
กิจการและผู้สัมผัส
อาหาร กรมอนามัย 
กระทรวงสาธาร
สุข) 

18.  

ยุทธศาสตร์ที่ 7 
การพัฒนาด้าน
การบริหาร
จัดการและ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

โครงการจัด
อบรมให้ความรู้
เกี่ยวกับ พรบ.
ข้อมูลข่าวสาร
ของทางราชการ 

5,000 
สำนักปลัด 

อบต. 

เพ่ือเพ่ิมความรู้เกี่ยวกับ 
พรบ.ข้อมูลข่าวสารของ
ทางราชการให้แก่
เจ้าหน้าที่และประชาชน 

จัดอบรมเกี่ยวกับ 
พรบ.ข้อมูลข่าวสาร
ของทางราชการ
ให้แก่เจ้าหน้าที่
และประชาชน 

19.  

ยุทธศาสตร์ที่ 7 
การพัฒนาด้าน
การบริหาร
จัดการและ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

โครงการอบรม
ให้ความรู้ด้าน
ระเบียบ 
กฎหมาย
ท้องถิ่นสำหรับ
ผู้บริหารและ
สมาชิกสภา
องค์การบริหาร
ส่วนตำบล 
ทุ่งหัวช้าง 

5,900 
 สำนักปลัด 

อบต. 

เพ่ือให้ผู้บริหาร สมาชิก
สภาอบต.เพ่ิมพูนความรู้
ความเข้าใจระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่า
ด้วยข้อบังคับการประชุม
สภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 
/ การยื่นบัญชีแสดง
รายการทรัพย์สินและ
มาตรา 100 แห่ง
กฎหมายประกอบ
รัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปราม
การทุจริต ฯลฯ 

ผู้บริหาร สมาชิก
สภา อบต. 
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เหตุผลที่ไม่ได้ดำเนินการ ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-
19) และมาตรการควบคุมโรคกำหนดมาตรการควบคุมและงดเว้นการจัดกิจกรรมที่มีการชุมชุมของคนหมู่มาก 
ซึ่งกิจกรรม/โครงการขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหัวช้าง  มีลักษณะเป็นการจัดกิจกรรม/โครงการที่มีการ
รวมกลุ่ม  จึงไม่สามารถดำเนินการได้  และบางโครงการได้มีการเปลี่ยนแปลงชื่อโครงการ ทำให้มีการโอนเงิน
งบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นโครงการใหม่ จึงส่งผลให้ไม่สามารถดำเนินงานตามโครงการดังกล่าวทั ้ง 19  
โครงการให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ได ้
 

  1.4 ผลที่ได้รับจากการดำเนินงาน  
    ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ และการเบิกจ่ายงบประมาณ ในปีงบประมาณ  
พ.ศ.2565 (เป็นโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นที่ได้ดำเนินการ) 
 

ที ่ ยุทธศาสตร์ โครงการ  
จำนวน

งบประมาณ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

วัตถ ุ
ประสงค์ 

ผลผลิต 

1. 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนาสังคม
และความมั่นคง 

การเลือกตั้ง
ผู้บริหารท้องถิ่น
และสมาชิกสภา
ท้องถิ่น 

204,903.33 
 สำนักปลัด 

อบต. 

เพ่ือดำเนินการเลือกตั้ง
ผู้บริหารท้องถิ่นและ
สมาชิกสภาท้องถิ่นให้
สำเร็จด้วยดีตาม
กฎหมาย 

จัดการเลือกตั้ง
ผู้บริหารท้องถิ่น
และสมาชิกสภา
ท้องถิ่น 

2. 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนาสังคม
และความมั่นคง 

โครงการจัด
ประชุม
ประชาคม
ท้องถิ่น 

14,734.00 
สำนักปลัด 

อบต. 

เพ่ือรับทราบปัญหา 
ความต้องการ แนว
ทางการพัฒนาตำบลของ
ประชาชนในพื้นท่ี
รับผิดชอบ 

จัดประชุม
ประชาคม
หมู่บ้าน 8 
หมู่บ้าน ตาม
สัดส่วนที่ได้
กำหนด 

3 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนาสังคม
และความมั่นคง 

โครงการ
ป้องกันและลด
อุบัติเหตุทาง
ถนน 

5,700.00 
สำนักปลัด 

อบต. 

เพ่ือลดการเกิดอุบัติเหตุ
ในพ้ืนที่และช่วงเทศกาล
ต่างๆ 

อัตราการเกิด
อุบัติเหตุช่วง
เทศกาลปีใหม่
และเทศกาล
สงกรานต์ลดลง 

4. 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนาสังคม
และความมั่นคง 

โครงการ
ป้องกันและ
แก้ไขปัญหาการ
ทุจริต 

8,400.00 
สำนักปลัด 

อบต. 

เพ่ือป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการทุจริต ปลูก
จิตสำนึกเพ่ือความ
โปร่งใสในการปฏิบัติงาน 

จัดอบรมแก่
เจ้าหน้าที่ 
จำนวน 80 คน 

5. 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนาสังคม
และความมั่นคง 

โครงการ
ป้องกันและ
แก้ไขปัญหายา
เสพติดในชุมชน 

10,000.00 
สำนักปลัด 

อบต. 

เพ่ือป้องกันและแก้ไข
ปัญหาเกี่ยวกับสิ่งเสพติด
และสร้างความเข้มแข็ง
ให้ชุมชน 

จัดอบรมให้
ความรู้แก่เด็ก 
เยาวชน 
ประชาชน 
จำนวน 80 คน 
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ที ่ ยุทธศาสตร์ โครงการ  
จำนวน

งบประมาณ 
หน่วยงานที
รับผิดชอบ 

วัตถ ุ
ประสงค์ 

ผลผลิต 

6. 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนาสังคม
และความมั่นคง 

โครงการ
ป้องกัน ควบคุม
โรคพิษสุนัขบ้า 
แมว ฯลฯ 

37,685.00 
สำนักปลัด 

อบต. 

เพ่ือลดการเกิดโรคและให้
ความรู้แก่ผู้นำและ
เจ้าหน้าที่ในการฉีดวัคซีน
และจัดหาวัคซีนป้องกัน
โรคพิษสุนัขบ้า แมว ฯลฯ 

จัดอบรมให้
ความรู้แก่
ผู้ปฏิบัติงานใน
การป้องกันการ
เกิดโรคพิษสุนัข
บ้า แมว ฯลฯ 

7. 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนาสังคม
และความมั่นคง 

โครงการ
ฝึกอบรมชุด
ปฏิบัติการจิต
อาสาภัยพิบัติ
ประจำองค์การ
บริหารส่วน
ตำบลทุ่งหัวช้าง 

57,250.00 
สำนักปลัด 

อบต. 

เพ่ือส่งเสริมชุดปฏิบัติการ
จิตอาสาภัยพิบัติประจำ
องค์การบริหารส่วนตำบล 
ทุ่งหัวช้าง ได้มีความรู้
ความเข้าใจในการจัดการ
สาธารณภัย ระบบ
บัญชาการเหตุการณ์ 

จิตอาสาภัยพิบัติ
ขององค์การ
บริหารส่วน
ตำบล 
ทุ่งหัวช้าง 
จำนวน 50 คน 

8. 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนาสังคม
และความมั่นคง 

โครงการ
ฝึกอบรม
อาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน (อป
พร.) หลักสูตร
จัดตั้ง 

128,110.00 
สำนักปลัด 

อบต. 

เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชน
มีส่วนร่วม และมีความรู้
ในการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยพร้อม
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยใน
พ้ืนที่ 

อปพร. ในเขต
พ้ืนที่ จำนวน 
30 คน 

9. 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนาสังคม
และความมั่นคง 

โครงการสืบ
สานพระ
ปณิธานสมเด็จ
ย่าต้านภัย
มะเร็งเต้านม 

30,000.00 
สำนักปลัด 

อบต. 

เพ่ือคัดกรองมะเร็ง 
เต้านมให้กับประชาชน
เพศหญิง ที่มีอายุ 35 ปี 
ขึ้นไป 

เพศหญิง อายุ 
35 ปี ขึ้นไป 

10. 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนาสังคม
และความมั่นคง 

โครงการ
ส่งเสริม
โภชนาการและ
สุขภาพเด็กของ
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราช
กุมารี 

30,000.00 
สำนักปลัด 

อบต. 
เพ่ือส่งเสริมโภชนาการ
และสุขภาพเด็ก 

เด็กปฐมวัยและ
เด็กประถมต้น 
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ที ่ ยุทธศาสตร์ โครงการ  
จำนวน

งบประมาณ 
หน่วยงานที
รับผิดชอบ 

วัตถ ุ
ประสงค์ 

ผลผลิต 

11. 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนาสังคม
และความมั่นคง 

โครงการพัฒนา
ระบบ
สุขาภิบาล ใน
โรงเรียนและ
ชุมชน 
 
 

100,000.00 
สำนักปลัด 

อบต. 

เพ่ือพัฒนาระบบ
สุขาภิบาลในโรงเรียนและ
ชุมชน 

โรงเรียนในพ้ืนที่ 
จำนวน 4 แห่ง 
และ 8 หมู่บ้าน 

12. 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การพัฒนา
โครงสร้าง
พ้ืนฐาน
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก ซอยบ้าน
นายเสาร์  
อุดสา หมู่ที่ 4 
บ้านหัวขัว 
 
  

138,000.00 กองช่าง 
เพ่ือให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคม 

ก่อสร้างถนน 
คสล.ขนาดกว้าง 
3 เมตร ยาว 
90 เมตร หนา 
0.15 เมตร 

13. 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การพัฒนา
โครงสร้าง
พ้ืนฐาน
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก ซอยบ้าน
นายอินหล้า ปุ๊ด
บี ้หมู่ที่ 4 บ้าน
หัวขัว 
 
  

285,000.00 กองช่าง 
เพ่ือให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคม 

ก่อสร้างถนน 
คสล.ขนาดกว้าง 
3 เมตร ยาว 
200 เมตร 
หนา 0.15 
เมตร 

14. 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การพัฒนา
โครงสร้าง
พ้ืนฐาน
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก ซอยบ้าน
นางคิด มีภู่ หมู่
ที่ 6 บ้าน 
แม่ปันเดง 
  

83,000.00 กองช่าง 
เพ่ือให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคม 

ก่อสร้างถนน 
คสล.ขนาดกว้าง 
3 เมตร ยาว 
60 เมตร หนา 
0.15 เมตร 
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ที ่ ยุทธศาสตร์ โครงการ 
จำนวน

งบประมาณ 
หน่วยงานที
รับผิดชอบ 

วัตถ ุ
ประสงค์ 

ผลผลิต 

15. 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การพัฒนา
โครงสร้าง
พ้ืนฐาน
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 
 
 

โครงการ
ปรับปรุง ศพด.
บ้านสันดอนมูล 
หมู่ที่ 11 

100,000.00 กองช่าง 

เพ่ือให้เกิดความ
ปลอดภัยต่อผู้เรียน
และทรัพย์สินของ 
ศพด. 

ปรับปรุง ศพด. 
จำนวน 1 แห่ง 

16. 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การพัฒนา
โครงสร้าง
พ้ืนฐาน
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 

โครงการ
ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก สายซอย 
นายทองวงค ์
อุ่นเรือน หมู่ที่ 
9 ต.ทุ่งหัวช้าง  
อ.ทุ่งหัวช้าง  
จ.ลำพูน 
  

173,500.00 กองช่าง 
เพ่ือให้ประชาชน
สัญจรได้อย่างสะดวก
และปลอดภัย 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กผิวจราจร
กว้าง 3.00 ม. ยาว 
110.00 ม. หนา
เฉลี่ย 0.15 ม. พร้อม
ไหล่ทางลูกรังกว้างข้าง
ละ 0.25 ม. หรือมี
พ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 
330.00 ตร.ม. 

17. 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การพัฒนา
โครงสร้าง
พ้ืนฐาน
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 

โครงการ
ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กสายซอย
นายสมพงษ ์คำ
ฝั้น หมู่ที่ 4 
บ้านหัวขัว  
ต.ทุ่งหัวช้าง 
  

492,000.00 กองช่าง 

เพ่ือให้ประชาชนใน
พ้ืนที่ใช้สัญจรได้
อย่างสะดวกและ
ปลอดภัย 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก กว้าง 3 ม. 
ยาว 295 ม. หนา 
0.15 ม. ไหล่ทาง
ลูกรังกว้าง 0.25 ม. 
หรือพ้ืนที่ผิวจราจรไม่
น้อยกว่า 885 ตร.ม. 
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ที ่ ยุทธศาสตร์ โครงการ  
จำนวน

งบประมาณ 
หน่วยงานที
รับผิดชอบ 

วัตถ ุ
ประสงค์ 

ผลผลิต 

18. 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การพัฒนา
โครงสร้าง
พ้ืนฐาน
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 

โครงการ
ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กสายซอย 
นายสุข  
เต๋จา หมู่ที่ 4 
บ้านหัวขัว  
ต.ทุ่งหัวช้าง 

249,500.00 กองช่าง 

เพ่ือให้ประชาชนใน
พ้ืนที่ใช้สัญจรได้
อย่างสะดวกและ
ปลอดภัย 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก กว้าง 3 ม. 
ยาว 150 ม. หนา
เฉลี่ย 0.15 ม. ไหล่
ทางลูกรังกว้างข้างละ 
0.25 ม. หรือพ้ืนที่ผิว
จราจรไม่น้อยกว่า 
450 ตร.ม. 
 

19. 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การพัฒนา
โครงสร้าง
พ้ืนฐาน
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 

โครงการ
ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กสายห้วย
โป่ง หมู่ที่ 5 
บ้านโป่งแดง  
ต.ทุ่งหัวช้าง 

111,500.00 กองช่าง 

เพ่ือให้ประชาชนใน
พ้ืนที่ใช้สัญจรได้
อย่างสะดวกและ
ปลอดภัย 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก กว้าง 4 ม. 
ยาว 15 ม. หนาเฉลี่ย 
0.15 ม. ผวิจราจรไม่
น้อยกว่า 60 ตร.ม. 

20. 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การพัฒนา
โครงสร้าง
พ้ืนฐาน
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 

โครงการ
ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กสายซอย 
1 หมู่ที่ 7 
บ้านสัญชัย 
ต.ทุ่งหัวช้าง 

250,000.00 กองช่าง 

เพ่ือให้ประชาชนใน
พ้ืนที่ใช้สัญจรได้
อย่างสะดวกและ
ปลอดภัย 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก กว้าง 3 ม. 
ยาว 150 ม. หนา
เฉลี่ย 0.15 ม. ไหล่
ทางลูกรังกว้างข้างละ 
0.25 ม. หรือพ้ืนที่ผิว
จราจรไม่น้อยกว่า 
450 ตร.ม.  

21. 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การพัฒนา
โครงสร้าง
พ้ืนฐาน
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 

โครงการ
ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กสายซอย
นายสม ปันไก่ 
หมู่ที่ 9 บ้านดง 
ต.ทุ่งหัวช้าง 

143,000.00 กองช่าง 

เพ่ือให้ประชาชนใน
พ้ืนที่ใช้สัญจรได้
อย่างสะดวกและ
ปลอดภัย 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก กว้าง 3 ม. 
ยาว 86 ม. หนาเฉลี่ย 
0.15 ม. ไหล่ทาง
ลูกรังกว้างข้างละ 
0.25 ม. หรือพ้ืนที่ผิว
จราจรไม่น้อยกว่า 
258 ตร.ม.  
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ที ่ ยุทธศาสตร์ โครงการ  
จำนวน

งบประมาณ 
หน่วยงานที
รับผิดชอบ 

วัตถุ 
ประสงค์ 

ผลผลิต 

22. 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การพัฒนา
โครงสร้าง
พ้ืนฐาน
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 

โครงการ
ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กสายซอย
นายวันดี สุต๋า 
หมู่ที่ 10 บ้าน
หนองผำ  
ต.ทุ่งหัวช้าง 

50,500.00 กองช่าง 

เพ่ือให้ประชาชน
ในพ้ืนที่ใช้สัญจร
ได้อย่างสะดวก
และปลอดภัย 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก กว้าง 4 ม. 
ยาว 23 ม. หนาเฉลี่ย 
0.15 ม. ไหล่ทางลูกรัง
กว้างข้างละ 0.25 ม. 
หรือพ้ืนที่ผิวจราจรไม่น้อย
กว่า 92 ตร.ม. 

23. 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การพัฒนา
โครงสร้าง
พ้ืนฐาน
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 

โครงการ
ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กสายซอย
นางไข ่ถาเงิน 
หมู่ที่ 10 บ้าน
หนองผำ  
ต.ทุ่งหัวช้าง 

196,000.00 กองช่าง 

เพ่ือให้ประชาชน
ในพ้ืนที่ใช้สัญจร
ได้อย่างสะดวก
และปลอดภัย 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก กว้าง 4 ม. 
ยาว 89 ม. หนาเฉลี่ย 
0.15 ม. ไหล่ทางลูกรัง
กว้างข้างละ 0.25 ม. 
หรือพ้ืนที่ผิวจราจรไม่น้อย
กว่า 356 ตร.ม. 

24. 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การพัฒนา
โครงสร้าง
พ้ืนฐาน
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 

โครงการ
ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กสายซอย
นายผัดซี เปี้ย
แดง หมู่ที่ 11 
บ้านสันดอนมูล 
ต.ทุ่งหัวช้าง  

256,000.00 กองช่าง 

เพ่ือให้ประชาชน
ในพ้ืนที่ใช้สัญจร
ได้อย่างสะดวก
และปลอดภัย 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก กว้าง 4 ม. 
ยาว 116 ม. หนาเฉลี่ย 
0.15 ม. ไหล่ทางลูกรัง
กว้างข้าละ 0.25 ม.หรือ
พ้ืนที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 
464 ตร.ม. 

25. 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การพัฒนา
โครงสร้าง
พ้ืนฐาน
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 

โครงการ
ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กสายดอย
วงค-์ขุนแสม 
หมู่ที่ 12 บ้าน
ดอยวงค์  
ต.ทุ่งหัวช้าง 
  

265,000.00 กองช่าง 

เพ่ือให้ประชาชน
ในพ้ืนที่ใช้สัญจร
ได้อย่างสะดวก
และปลอดภัย 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก กว้าง 4 ม. 
ยาว 120 ม. หนาเฉลี่ย 
0.15 ม. ไหล่ทางลูกรัง
กว้างข้าละ 0.25 ม.หรือ
พ้ืนที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 
480 ตร.ม. 
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ที ่ ยุทธศาสตร์ โครงการ  
จำนวน

งบประมาณ 
หน่วยงานที
รับผิดชอบ 

วัตถุ 
ประสงค์ 

ผลผลิต 

26. 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การพัฒนา
โครงสร้าง
พ้ืนฐาน
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 

โครงการ
ปรับปรุง
ซ่อมแซมถนน
ลูกรัง สายทาง
ห้วยแคลง  
หมู่ที่ 5  
บ้านโป่งแดง 
ต.ทุ่งหัวช้าง  

69,000.00 กองช่าง 

เพ่ือให้ประชาชน
ในพ้ืนที่ใช้สัญจร
ได้อย่างสะดวก
และปลอดภัย 

ปรับปรุงซ่อมแซมถนน
ลูกรังพร้อมปรับเกลี่ย กว้าง 
3 ม. ยาว 500 ม. หนา
เฉลี่ย 0.20 หรือพ้ืนที่ผิว
จราจรไม่น้อยกว่า 1,500 
ตร.ม. 

27. 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การพัฒนา
โครงสร้าง
พ้ืนฐาน
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 

โครงการ
ปรับปรุง
ซ่อมแซมถนน
ลูกรัง สายทาง
ห้วยแม่ฮ่าง  
หมู่ที่ 6  
บ้านแม่ปันเดง  
ต.ทุ่งหัวช้าง 

115,000.00 กองช่าง 

เพ่ือให้ประชาชน
ในพ้ืนที่ใช้สัญจร
ได้อย่างสะดวก
และปลอดภัย 

ปรับปรุงซ่อมแซมถนน
ลูกรังพร้อมปรับเกลี่ย กว้าง 
3 ม. ยาว 700 ม. หนา
เฉลี่ย 0.20 หรือพ้ืนที่ผิว
จราจรไม่น้อยกว่า 2,100 
ตร.ม. 

28. 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การพัฒนา
โครงสร้าง
พ้ืนฐาน
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 

โครงการ
ปรับปรุง
ซ่อมแซมถนน
ลูกรัง สายทาง
ห้วยปู่ตอง  
หมู่ที่ 6  
บ้านแม่ปันเดง  
ต.ทุ่งหัวช้าง 

52,000.00 กองช่าง 

เพ่ือให้ประชาชน
ในพ้ืนที่ใช้สัญจร
ได้อย่างสะดวก
และปลอดภัย 

ปรับปรุงซ่อมแซมถนน
ลูกรังพร้อมปรับเกลี่ย กว้าง 
3 ม. ยาว 80 ม. หนา 
0.20 หรือพ้ืนที่ผิวจราจร
ไม่น้อยกว่า 240 ตร.ม. 

29. 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การพัฒนา
โครงสร้าง
พ้ืนฐาน
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 

โครงการ
ปรับปรุง
ซ่อมแซมถนน
ลูกรัง สายทาง
ห้วยป่าป๋อ  
หมู่ที่ 6  
บ้านแม่ปันเดง 
ต.ทุ่งหัวช้าง 

99,500.00 กองช่าง 

เพ่ือให้ประชาชน
ในพ้ืนที่ใช้สัญจร
ได้อย่างสะดวก
และปลอดภัย 

ปรับปรุงซ่อมแซมถนน
ลูกรังพร้อมปรับเกลี่ย กว้าง 
3 ม. ยาว 600 ม. หนา
เฉลี่ย 0.20 หรือพ้ืนที่ผิว
จราจรไม่น้อยกว่า 1,800 
ตร.ม. 
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ที ่ ยุทธศาสตร์ โครงการ  
จำนวน

งบประมาณ 
หน่วยงานที
รับผิดชอบ 

วัตถุ 
ประสงค์ 

ผลผลิต 

30. 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การพัฒนา
โครงสร้าง
พ้ืนฐาน
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 

โครงการขุด
เจาะบ่อบาดาล 
หมู่ที่ 10 บ้าน
หนองผำ ต.ทุ่ง
หัวช้าง 

199,151.00 กองช่าง 

เพ่ือให้ประชาชน
มีน้ำใช้เพื่อการ
อุปโภค-บริโภค
เพียงพอตลอด
ทั้งปี 

ขุดเจาะบ่อบาดาล จำนวน 
1 บ่อ ขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 4 นิ้ว ลึก 43-
100 เมตร 

31. 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การพัฒนา
โครงสร้าง
พ้ืนฐาน
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 

โครงการ
ปรับปรุง
ซ่อมแซมระบบ
ประปาภูเขา
ห้วยสาย หมู่ที่ 
10 บ้านหนอง
ผำ ต.ทุ่งหัวช้าง 

19,000.00 กองช่าง 

เพ่ือให้ประชาชน
มีน้ำใช้เพื่อการ
อุปโภค-บริโภค
เพียงพอตลอด
ทั้งปี 

ขุดบ่อประปาภูเขา ขนาด
กว้าง 10 ม. ยาว 15 ม. 
ลึก 3 ม. 

32. 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การพัฒนา
โครงสร้าง
พ้ืนฐาน
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 

โครงการติดตั้ง
ดวงโคมไฟกิ่ง
สาธารณะแบบ
โซล่าเซลล์ 

490,500.00 กองช่าง 

เพ่ือเพ่ิมแสง
สว่างบนท้อง
ถนนและเพ่ิม
ความปลอดภัย
ในการสัญจร 

ติดตั้งดวงโคมไฟกิ่ง
สาธารณะแบบโซล่าเซลล์ 
บริเวณจุดเสี่ยงในเขตพ้ืนที่
รับผิดชอบ องค์การบริหาร
ส่วนตำบลทุ่งหัวช้าง 
จำนวน 82 จุด 

33. 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การพัฒนา
โครงสร้าง
พ้ืนฐาน
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 

โครงการติดตั้ง
โคมไฟ
สาธารณะแบบ
โซล่าเซลล์ หมู่
ที่ 9 บ้านดง 

52,000.00 กองช่าง 

เพ่ือเพ่ิมแสง
สว่างบนท้อง
ถนนและเพ่ิม
ความปลอดภัย
ในการสัญจร 

ติดตั้งโคมไฟสาธารณแบบ
โซล่าเซลล์ ขนาด 1,500 
วัตต์ พร้อมเสาสูง ขนาด 5 
เมตร จำนวน 8 จุด จุดละ 
6,500 บาท 

34. 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
การส่งเสริมและ
พัฒนาเศรษฐกิจ
การเกษตร 

โครงการ
ส่งเสริมการ
ดำเนินชีวิตตาม
แนวปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียง 

13,730.00 
สำนักปลัด 

อบต. 

เพ่ือส่งเสริมให้
ความรู้เกี่ยวกับ
การดำเนินชีวิต
ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียง 

หมู่บ้านเป้าหมาย จำนวน 
2 หมู่บ้าน 

35. 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
การส่งเสริมและ
พัฒนาเศรษฐกิจ
การเกษตร 

โครงการ
ส่งเสริม 
สนับสนุนกลุ่ม
อาชีพในเขต 
อบต.ทุ่งหัวช้าง 

35,000.00 
กอง

สวัสดิการ
สังคม 

เพ่ือส่งเสริมและ
พัฒนาอาชีพแก่
ประชาชน 

กลุ่มอาชีพต่างๆ ในเขต 
อบต.ทุ่งหัวช้าง เช่น กลุ่ม
อาชีพทอผ้า กลุ่มอาชีพจัก
สาน กลุ่มอาชีพทำไม้กวาด 
ฯลฯ 
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ที ่ ยุทธศาสตร์ โครงการ  
จำนวน

งบประมาณ 
หน่วยงานที
รับผิดชอบ 

วัตถุ 
ประสงค์ 

ผลผลิต 

36. 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
การพัฒนาด้าน
ศาสนา
ศิลปวัฒนธรรม 
ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นและการ
ท่องเที่ยว 

ส่งเสริม 
อนุรักษ์
ขนบธรรมเนียม 
ประเพณี 
ศิลปวัฒนธรรม 
ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

27,060.00 

กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพ่ือส่งเสริมและ
อนุรักษ์ประเพณี 
วัฒนธรรม ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น
สืบต่อไป 

ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนมีความพึง
พอใจ 

37. 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
การพัฒนาด้าน
ศาสนา
ศิลปวัฒนธรรม 
ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นและการ
ท่องเที่ยว 

โครงการ
ส่งเสริมวัน
สำคัญทาง
ศาสนา 

6,800.00 

กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพ่ืออนุรักษ์
ประเพณีทาง
ศาสนา 

ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนมีความพึง
พอใจ 

38. 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
การพัฒนาด้าน
ศาสนา
ศิลปวัฒนธรรม 
ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นและการ
ท่องเที่ยว 

โครงการสืบ
ชะตาใจ๋บ้าน 
หมู่ที่ 4 บ้านหัว
ขัว 

7,000.00 

กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพ่ืออนุรักษ์
ประเพณีและ
วัฒนธรรม 

ประชาชนบ้านหัวขัว 

39. 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
การพัฒนาด้าน
ศาสนา
ศิลปวัฒนธรรม 
ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นและการ
ท่องเที่ยว 

โครงการ
ส่งเสริม
ประเพณีสรงน้ำ
พระธาตุดอย
กวางคำ 

7,000.00 

กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

อนุรักษ์ประเพณี
และวัฒนธรรม 

ประชาชนบ้านโป่งแดง
และบ้านใกล้เคียง 

40. 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
การพัฒนาด้าน
ศาสนา
ศิลปวัฒนธรรม 
ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นและการ
ท่องเที่ยว 

โครงการ
ส่งเสริม
ประเพณีสรงน้ำ
พระธาตุวัดแม่
ปันเดง 

7,000.00 

กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพ่ืออนุรักษ์
ประเพณีและ
วัฒนธรรม 

ประชาชนบ้านแม่ปันเดง 
หมู่ที่ 6 
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ที ่ ยุทธศาสตร์ โครงการ 
จำนวน

งบประมาณ 
หน่วยงานที
รับผิดชอบ 

วัตถ ุ
ประสงค์ 

ผลผลิต 

41. 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การ
พัฒนาด้านศาสนา
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นและ
การท่องเที่ยว 

โครงการ
ส่งเสริมงาน
ประเพณีสรงน้ำ
พระ 
เจ้าต๋นหลวง
ดอย 
ตุงซาววา 

7,000.00 

กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

อนุรักษ์ประเพณี
และวัฒนธรรม 

ประชาชนบ้านสัญชัย 
หมู่ที่ 7 และหมู่บ้าน
ใกล้เคียง 

42. 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การ
พัฒนาด้านศาสนา
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นและ
การท่องเที่ยว 

โครงการ
ส่งเสริม
ประเพณีสรงน้ำ
กิ่วครูบาขาวปี 

7,000.00 

กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

อนุรักษ์ประเพณี
และวัฒนธรรม 

ประชาชนบ้านดง  
หมู่ที่ 9 

43. 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การ
พัฒนาด้านศาสนา
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นและ
การท่องเที่ยว 

โครงการ
ส่งเสริม
ประเพณีสรงน้ำ
พระธาตุอาราม
หนองผำ 

7,000.00 

กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

อนุรักษ์ประเพณี
และวัฒนธรรม 

ประชาชนบ้านหนอง
ผำ หมู่ที่ 10 

44. 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การ
พัฒนาด้านศาสนา
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นและ
การท่องเที่ยว 

โครงการ
ส่งเสริม
ประเพณีสรงน้ำ
พระธาตุดอย
พระบาทตีนนก 

7,000.00 

กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

อนุรักษ์ประเพณี
และวัฒนธรรม 

ประชาชน 
บ้านสันดอนมูล  
หมู่ที่ 11 

45. 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การ
พัฒนาด้านศาสนา
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นและ
การท่องเที่ยว 

โครงการ
ส่งเสริม
ประเพณีสรงน้ำ
พระธาตุวัดม่วง
คำ 

7,000.00 

กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

อนุรักษ์ประเพณี
และวัฒนธรรม 

ประชาชนบ้านดอยวงค์ 
หมู่ที่ 12 

46. 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การ
อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

โครงการ
ป้องกันการเกิด
หมอกควันและ
ไฟป่า 

24,500.00 
สำนักปลัด 

อบต. 

เพ่ือร่วมกัน
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมช
าติและ
สิ่งแวดล้อมไม่ให้
ถูกทำลายและลด
มลภาวะเป็นพิษ 

ทำแนวกันไฟป้องกัน
ไฟป่าในเขต  
อบต.ทุ่งหัวช้าง 
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ที ่ ยุทธศาสตร์ โครงการ  
จำนวน

งบประมาณ 
หน่วยงานที
รับผิดชอบ 

วัตถ ุ
ประสงค์ 

ผลผลิต 

47. 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 
การอนุรักษ์ ฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

โครงการบริหาร
จัดการขยะในเขต 
อบต.ทุ่งหัวช้าง 

5,070.00 
สำนักปลัด 

อบต. 

เพ่ือกำจัดขยะและ
รักษาสิ่งแวดล้อมให้
สะอาดน่าอยู่ยิ่งขึ้น 

บริหารจัดการขยะ
ในเขต อบต.ทุ่งหัว
ช้าง 

48. 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 
การอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืช อัน
เนื่องมาจาก
พระราชดำริ 
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราช
กุมารี 

13,730.00 
สำนักปลัด 

อบต. 

1.เพ่ือให้เข้าใจและ
เห็นความสำคัญของ
พันธุกรรมพืชและ
ทรัพยากร  
2.เพ่ือให้มี
ฐานข้อมูล
พันธุกรรมพืชและ
ทรัพยากร 

จัดอบรมใหความรู้
แก่กลุ่มผู้นำชุมชน/
เด็ก/เยาวชน/
ประชาชน บุคลากร
ของ อบต.  
จำนวน 40 คน 

49. 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 
การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต การศึกษาและ
การกีฬา 

โครงการเฝ้าระวัง
ควบคุมป้องกัน
ระงับและแก้ไข
ปัญหาโรคระบาด
และโรคติดต่อ 

9,875.00 
สำนักปลัด 

อบต. 

เพ่ือให้ความรู้ในการ
ป้องกันและแก้ไข
ปัญหาโรคระบาด/
โรคติดต่อในพ้ืนที่ 

ประชาชนในพื้นท่ี 
จำนวน 8 หมู่บ้าน 

50. 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 
การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต การศึกษาและ
การกีฬา 

โครงการป้องกัน
และแก้ไขปัญหา
โรคเอดส์ 

10,000.00 
สำนักปลัด 

อบต. 

เพ่ือเสริมสร้างเจต
คติค่านิยม สร้าง
จิตสำนึกแก่เด็ก 
เยาวชนทำให้รู้จัก
ป้องกันและ
หลีกเลี่ยงพฤติกรรม
เสี่ยง 

จำนวนนักเรียน 80 
คน 

51. 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 
การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต การศึกษาและ
การกีฬา  

โครงการป้องกัน
และควบคุมโรค
ไข้เลือดออก 

10,000.00 
สำนักปลัด 

อบต. 

ป้องกันหรือ
หลีกเลี่ยงพฤติกรรม
ที่เสี่ยงต่อการเกิด
โรค 

ประชาชนในพื้นท่ี 
จำนวน 8 หมู่บ้าน 

52. 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 
การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต การศึกษาและ
การกีฬา  

โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการ
บริหาร
สถานศึกษา 

943,253.00 

กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพ่ือเป็นค่าอาหาร
กลางวันให้กับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กใน
เขต อบต.ทุ่งหัวช้าง 

ค่าอาหารกลางวัน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
คนละ 20 บาทต่อ
วัน รวม 245 วัน 
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ที ่ ยุทธศาสตร์ โครงการ  
จำนวน

งบประมาณ 
หน่วยงานที
รับผิดชอบ 

วัตถ ุ
ประสงค์ 

ผลผลิต 

53. 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 
การพัฒนา
คุณภาพชีวิต 
การศึกษาและการ
กีฬา  

โครงการพัฒนา
ศักยภาพครู
ผู้ดูแลเด็กและ
บุคลากรทางการ
ศึกษา 

9,430.00 
กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพ่ือส่งเสริม
บุคลากรทางการ
ศึกษาได้มีโอกาส
พัฒนาศักยภาพ 

บุคลากรทางการ
ศึกษาในเขต อบต.
ทุ่งหัวช้าง 

54. 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 
การพัฒนา
คุณภาพชีวิต 
การศึกษาและการ
กีฬา 

โครงการแข่งขัน
กีฬาเด็ก เยาวชน 
ประชาชนในเขต 
อบต.ทุ่งหัวช้าง  

108,450.00 
กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพ่ือส่งเสริมการ
กีฬาแก่เด็ก เยาวชน 
ประชาชน 

เด็ก เยาวชน 
ประชาชนในเขต 
อบต.ทุ่งหัวช้าง 

55. 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 
การพัฒนา
คุณภาพชีวิต 
การศึกษาและการ
กีฬา 

โครงการแข่งกีฬา
เยาวชนและ
ประชาชนท้องถิ่น
สัมพันธ์ ไอยรา
เกมส์ 

49,400.00 
กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพ่ือเชื่อม
ความสัมพันธ์
ระหว่างเยาวชน 
ประชาชนและ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในอำเภอทุ่ง
หัวช้าง  

เยาวชนและ
ประชาชนในเขต 
อบต.ทุ่งหัวช้าง 

56. 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 
การพัฒนา
คุณภาพชีวิต 
การศึกษาและการ
กีฬา 

สงเคราะห์ผู้
ยากไร้ ยากจน 
ผู้ด้อยโอกาสใน
เขต อบต. 
ทุ่งหัวช้าง  

44,072.00 
กองสวัสดิการ

สังคม 

เพ่ือช่วยเหลือและ
บรรเทาความ
เดือดร้อนของ
กลุ่มเป้าหมายให้มี
ความเป็นอยู่ที่ดีข้ึน 

สงเคราะห์ผู้ยากไร้ 
ยากจน 
ผู้ด้อยโอกาสในเขต 
อบต.ทุ่งหัวช้าง 

57. 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 
การพัฒนา
คุณภาพชีวิต 
การศึกษาและการ
กีฬา 

โครงการอบรม
คุณธรรม 
จริยธรรมแก่
เจ้าหน้าที่ฝ่าย
การเมือง ฝ่าย
ประจำ เด็ก 
เยาวชน 
ประชาชนในเขต 
อบต.ทุ่งหัวช้าง 

6,200.00 
สำนักปลัด 

อบต. 

เพ่ือพัฒนาศักยภาพ
ตามหลักธรรมาภิ
บาลและเสริมสร้าง
จิตสำนึกท่ีดี 

จัดอบรมคุณธรรม 
จริยธรรมแก่ 
เจ้าหน้าที่ฝ่าย
การเมือง ฝ่าย
ประจำ เด็ก 
เยาวชนในเขต 
อบต.ทุ่งหัวช้าง 
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ที ่ ยุทธศาสตร์ โครงการ  
จำนวน

งบประมาณ 
หน่วยงานที
รับผิดชอบ 

วัตถ ุ
ประสงค์ 

ผลผลิต 

58. 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 
การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต การศึกษา
และการกีฬา 

เงินสมทบกองทุน
ประกันสังคม
สำหรับพนักงาน
จ้างของ อบต 
ทุ่งหัวช้าง 

125,574.00 
สำนักปลัด 

อบต. 

เพ่ือจ่ายเงินเข้า
กองทุน
ประกันสังคม
สำหรับ 
พนักงานจ้าง  

พนักงานจ้าง 

59. 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 
การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต การศึกษา
และการกีฬา 

เงินสมทบกองทุน
เงินทดแทน 

4,900.00 
สำนักปลัด 

อบต. 

เพ่ือจ่ายเป็นเงิน
สมทบกองทุนเงิน
ทดแทนสำหรับ
พนักงานจ้าง  

พนักงานจ้าง 
อบต.ทุ่งหัวช้าง 

60. 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 
การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต การศึกษา
และการกีฬา 

เงินสำรองจ่าย 2,003,722.92 
สำนักปลัด 

อบต. 

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่าย
กรณีเหตุฉุกเฉินที่มี
สาธารณภัยที่
เกิดข้ึนหรือบรรเทา
ปัญหาความ
เดือดร้อนของ
ประชาชน  

ประชาชน
ผู้ประสบภัยหรือ
บรรเทาภัยพิบัติ
ในเขตพ้ืนที่
รับผิดชอบ อบต.
ทุงหัวช้าง 

61. 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 
การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต การศึกษา
และการกีฬา  

เงินสงเคราะห์เบี้ย
ยังชีพผู้สูงอายุ 

8,041,700.00 
กอง

สวัสดิการ
สังคม 

เพ่ือจ่ายเป็นเงิน
สงเคราะห์เบี้ยยัง
ชีพผู้สูงอายุในพ้ืนที่ 

ผู้สูงอายุที่ได้รับ
การจัดสรร 

62. 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 
การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต การศึกษา
และการกีฬา  

เงินสงเคราะห์เบี้ย
ยังชีพผู้พิการ 

2,134,800.00 
กอง

สวัสดิการ
สังคม 

เพ่ือจ่ายเป็นเงิน
สงเคราะห์ผู้พิการ 

ผู้พิการที่ได้รับ
การจัดสรร 

63. 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 
การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต การศึกษา
และการกีฬา 

เงินสงเคราะห์เบี้ย
ยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 

12,000.00 
กอง

สวัสดิการ
สังคม 

เพ่ือจ่ายเป็นเงิน
สงเคราะห์ผู้ป่วย
เอดส์ 

ผู้ป่วยเอดส์ที่
ได้รับการจัดสรร 
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ที ่ ยุทธศาสตร์ โครงการ  
จำนวน

งบประมาณ 
หน่วยงานที
รับผิดชอบ 

วัตถ ุ
ประสงค์ 

ผลผลิต 

64. 

ยุทธศาสตร์ที่ 
6 การพัฒนา
คุณภาพชีวิต 
การศึกษาและ
การกีฬา  

สมทบกองทุน
หลักประกัน
สุขภาพ อบต. 
ทุ่งหัวช้าง 

107,500.00 
สำนักปลัด 

อบต. 

เพ่ือจ่ายสมทบกองทุน
หลักประกันสุขภาพ อบต. 
ทุ่งหัวช้าง 

กองทุน
หลักประกัน
สุขภาพ อบต. 
ทุ่งหัวช้าง 

65. 

ยุทธศาสตร์ที่ 
6 การพัฒนา
คุณภาพชีวิต 
การศึกษาและ
การกีฬา  

สมทบกองทุน
บำเหน็จ
บำนาญ
ข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น 

380,000.00 
สำนักปลัด 

อบต. 

เพ่ือจ่ายเงินสมทบกองทุน
บำเหน็จบำนายข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น(กบท.) 

กองทุนบำเหน็จ
บำนาญข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น 
สำหรับ อบต.ทุ่งหัว
ช้าง 

66. 

ยุทธศาสตร์ที่ 
6 การพัฒนา
คุณภาพชีวิต 
การศึกษาและ
การกีฬา 

โครงการ
ส่งเสริมการ
ดำเนินชีวิตตาม
แนวปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียง  

20,000.00 

กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพ่ือพัฒนาทักษะในการ
ประกอบอาชีพ 

นักเรียนโรงเรียน
สามัคคีศรีวิชัย 

67. 

ยุทธศาสตร์ที่ 
6 การพัฒนา
คุณภาพชีวิต 
การศึกษาและ
การกีฬา 

โครงการ
ส่งเสริม
คุณธรรม 
จริยธรรม
ภายใน
สถานศึกษา  

20,000.00 

กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพ่ือให้นักเรียนมีจิตสำนึก
เกี่ยวกับคุณธรรม 
จริยธรรม 

นักเรียนและ
ผู้ปกครองเด็ก
นักเรียนโรงเรียน
บ้านโป่งแดง 

68. 

ยุทธศาสตร์ที่ 
6 การพัฒนา
คุณภาพชีวิต 
การศึกษาและ
การกีฬา 

โครงการอาหาร
กลางวันแก่เด็ก
ระดับ
ประถมศึกษา 

2,926,350 

กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพ่ือให้เด็กระดับ
ประถมศึกษาได้รับ
ประทานอาหารอย่าง
เพียงพอและมีคุณภาพ 

อาหารกลางวัน
สำหรับเด็กระดับ
ประถมศึกษาใน
เขต อบต.ทุ่งหัว
ช้าง จำนวน 200 
วันๆละ 20 บาท  
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ที ่ ยุทธศาสตร์ โครงการ  
จำนวน

งบประมาณ 
หน่วยงานที
รับผิดชอบ 

วัตถ ุ
ประสงค์ 

ผลผลิต 

69. 

ยุทธศาสตร์ที่ 
6 การพัฒนา
คุณภาพชีวิต 
การศึกษาและ
การกีฬา 

โครงการส่งเสริม
ขวัญกำลังใขและ
ความภาคภูมิใจ
ในวิชาชีพครู
(กิจกรรมวันครู 
สังกัด อปท.) 

1,900.00 

สำนัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพ่ือประกอบพิธีระลึกถึงพระคุณ
บูรพาจารย์ ส่งเสริมความสามัคคี
สร้างความเข้าใจอันดีระหว่างครู
กับประชาชน ยกย่องเชิดชูเกียรติ
ผู้ประกอบวิชาชีพ สร้างขวัญและ
กำลังใจในการทำงานแก่ครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 
จำนวน 20 คน 

70. 

ยุทธศาสตร์ที่ 
6 การพัฒนา
คุณภาพชีวิต 
การศึกษาและ
การกีฬา 

โครงการส่งเสริม
การดำรงชีวิตตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

20,000.00 

กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพ่ือพัฒนาทักษะในการประกอบ
อาชีพ 

นักเรียน
โรงเรียนสามัคคี
ศรีวิชัย 

71. 

ยุทธศาสตร์ที่ 
6 การพัฒนา
คุณภาพชีวิต 
การศึกษาและ
การกีฬา 

โครงการร่วมใจใส่
ใจสิ่งแวดล้อม 

10,000.00 

กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพ่ือให้นักเรียนได้เรียนรู้ในการ
จัดการและร่วมใส่ใจสิ่งแวดล้อม 

นักเรียน
โรงเรียนบ้านดง 

72. 

ยุทธศาสตร์ที่ 
6 การพัฒนา
คุณภาพชีวิต 
การศึกษาและ
การกีฬา 

โครงการเกษตร
เพ่ือการเรียนรู้
ตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียง 

10,000.00 

กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพ่ือนำความรู้ไปใช้ใน
ชีวิตประจำวัน 

นักเรียน
โรงเรียนบ้านดง 

73. 

ยุทธศาสตร์ที่ 
6 การพัฒนา
คุณภาพชีวิต 
การศึกษาและ
การกีฬา 

โครงการสวน
สมุนไพรใน
โรงเรียน 

15,000.00 

กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพ่ือปลูกฝังให้นักเรียนเห็นคุณค่า
และสามารถปลุกสมุนไพรเพ่ือใช้
ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน
ประกอบอาชีพและนำไปใช้ใน
ชีวิตประจำวันได้ 

นักเรียน
โรงเรียนบ้าน
แม่ปันเดง  

74. 

ยุทธศาสตร์ที่ 
6 การพัฒนา
คุณภาพชีวิต 
การศึกษาและ
การกีฬา 

โครงการแข่งขัน
กีฬา-กรีฑา 
นักเรียนในเขต
องค์การบริหาร
ส่วนตำบลทุ่งหัว
ช้าง 

60,000.00 

กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพ่ือส่งเสริมการเล่นกีฬา-กรีฑา
และการออกกำลังกาย 

จัดแข่งขันกีฬา-
กรีฑานักเรียน
ของโรงเรียนใน
เขต อบต.ทุ่งหัว
ช้าง จำนวน 4 
แห่ง 
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ที ่ ยุทธศาสตร์ โครงการ 
จำนวน

งบประมาณ 
หน่วยงานที
รับผิดชอบ 

วัตถ ุ
ประสงค์ 

ผลผลิต 

75. 

ยุทธศาสตร์ที่ 7 
การพัฒนาด้าน
การบริหาร
จัดการและ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
 

โครงการจัดทำ
แผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน 

15,100.00 กองคลัง 
เพ่ือจัดทำแผนที่ภาษี
และทะเบียนทรัพย์สิน
ในเขต อบต.ทุ่งหัวช้าง 

ข้อมูลแผนที่ภาษี
และทะเบียน
ทรัพย์สินในเขต 
อบต.ทุ่งหัวช้าง 

 
   องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหัวช้าง มีการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ 
โดยได้มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา รวม 77 โครงการ จำนวนเงิน  22,506,050  บาท มีการเบิกจ่าย
งบประมาณจำนวน  75  โครงการ จำนวนเงิน 21,436,033  บาท  และมีการก่อหนี้ผูกพัน จำนวน 2  โครงการ  
สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ 
 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
การก่อหนี้ผูกพัน/ 
ลงนามในสัญญา 

โครงการ 
การเบิกจ่าย
งบประมาณ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาสังคมและความมั่นคง 11 600,442.33 11 578,392.33 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ 

24 4,598,151.00 
 

22  
3,889,151.00 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจ
การเกษตร 

2 48,730.00 2 48,730.00 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านศาสนา
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นและการท่องเที่ยว 

10 89,860.00 10 89,860.00 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

3 43,300.00 3 43,300.00 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาคุณภาพชีวิต การศึกษา
และการกีฬา 

26 16,772,660.00 26 16,771,500.00 

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

1 15,100.00 1 15,100.00 

รวม 77 22,168,243.33 75 21,436,033.33 

 
รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหัวช้าง ที่มีการก่อหนี้ผูกพัน / ลงนามใน
สัญญา มีดังนี ้
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ที ่ ยุทธศาสตร์ ชื่อโครงการตามแผน  งบตามข้อบัญญัติ ลงนามสัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ 

1.  
ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนาสังคม
และความมั่นคง 

การเลือกตั้งผู้บริหาร
ท้องถิ่นและสมาชิกสภา
ท้องถิ่น 

204,903.33 204,903.33 204,903.33 0.00 

2.  
ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนาสังคม
และความมั่นคง 

โครงการจัดประชุม
ประชาคมท้องถิ่น 

14,734.00 14,734.00 14,734.00 0.00 

3.  
ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนาสังคม
และความมั่นคง 

โครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนน 

5,700.00 5,700.00 5,700.00 0.00 

4.  
ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนาสังคม
และความมั่นคง 

โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาการทุจริต 

8,400.00 8,400.00 8,400.00 0.00 

5.  
ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนาสังคม
และความมั่นคง 

โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติดใน
ชุมชน 

10,000.00 10,000.00 10,000.00 0.00 

6.  
ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนาสังคม
และความมั่นคง 

โครงการป้องกัน ควบคุม
โรคพิษสุนัขบ้า แมว 
ฯลฯ 

37,685.00 37,685.00 37,685.00 0.00 

7.  
ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนาสังคม
และความมั่นคง 

โครงการฝึกอบรมชุด
ปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติประจำองค์การ
บริหารส่วนตำบลทุ่งหัว
ช้าง 

57,250.00 57,250.00 57,250.00 0.00 

8.  
ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนาสังคม
และความมั่นคง 

โครงการฝึกอบรม
อาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน (อปพร.) 
หลักสูตรจัดตั้ง 

128,110.00 128,110.00 127,510.00 0.00 

9.  
ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนาสังคม
และความมั่นคง 

โครงการสืบสานพระ
ปณิธานสมเด็จย่าต้าน
ภัยมะเร็งเต้านม 

30,000.00 30,000.00 19,800.00 0.00 
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ที ่ ยุทธศาสตร์ ชื่อโครงการตามแผน  งบตามข้อบัญญัติ ลงนามสัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ 

10.  
ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนาสังคม
และความมั่นคง 

โครงการส่งเสริม
โภชนาการและสุขภาพ
เด็กของสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 

30,000.00 29,960.00 29,460.00 40.00 

11.  
ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนาสังคม
และความมั่นคง 

โครงการพัฒนาระบบ
สุขาภิบาล ในโรงเรียน
และชุมชน 

100,000.00 73,700.00 62,950.00 26,300.00 

12.  

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การพัฒนา
โครงสร้าง
พ้ืนฐาน
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยบ้านนายเสาร์ อุด
สา หมู่ที่ 4บ้านหัวขัว 

138,000.00 138,000.00 138,000.00 0.00 

13.  

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การพัฒนา
โครงสร้าง
พ้ืนฐาน
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยบ้านนายอินหล้า 
ปุ๊ดบี้ หมู่ที่ 4บ้านหัว
ขัว 

285,000.00 285,000.00 285,000.00 0.00 

14.  

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การพัฒนา
โครงสร้าง
พ้ืนฐาน
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยบ้านนางคิด มีภู่ 
หมู่ที่ 6บ้านแม่ปันเดง 

83,000.00 83,000.00 83,000.00 0.00 

15.  

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การพัฒนา
โครงสร้าง
พ้ืนฐาน
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 

โครงการก่อสร้างสนาม
เด็กเล่นในร่ม ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กสัญชัย 
หมู่ที่ 7 

150,000.00 150,000.00 0.00 0.00 
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ที ่ ยุทธศาสตร์ ชื่อโครงการตามแผน  งบตามข้อบัญญัติ ลงนามสัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ 

16.  

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การพัฒนา
โครงสร้าง
พ้ืนฐาน
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 

โครงการปรับปรุงศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก บ้านสัน
ดอนมูล หมู่ที่ 11 

100,000.00 100,000.00 100,000.00 0.00 

17.  

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การพัฒนา
โครงสร้าง
พ้ืนฐาน
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายซอยนายศิวกร หัว
ยาว หมู่ที่ 5ต.ทุ่งหัวช้าง 
อ.ทุ่งหัวช้าง จ.ลำพูน 

559,000.00 559,000.00 0.00 0.00 

18.  

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การพัฒนา
โครงสร้าง
พ้ืนฐาน
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายซอยนายทองวงค์ 
อุ่นเรือน หมู่ที่ 9 ต.ทุ่ง
หัวช้าง อ.ทุ่งหัวช้าง จ.
ลำพูน 

173,500.00 173,500.00 173,500.00 0.00 

19.  

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การพัฒนา
โครงสร้าง
พ้ืนฐาน
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 

โครงการจ้างเหมา
ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายซอยนาย
สมพงษ์ คำฝั้น หมู่ ทื่ ๔ 
บ้านหัวขัว 

492,000.00 492,000.00 492,000.00 0.00 

20.  

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การพัฒนา
โครงสร้าง
พ้ืนฐาน
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 

จ้างเหมาโครงการ
ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายซอยนาย
สุข เต๋จา หมู่ที่ ๔ บ้าน
หัวขัว 

249,500.00 249,500.00 249,500.00 0.00 

21.  

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การพัฒนา
โครงสร้าง
พ้ืนฐาน
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 

จ้างเหมาโครงการ
ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายห้วยโป่ง 
บ้านโป่งแดง หมู่ ๕ 

111,500.00 111,500.00 111,500.00 0.00 
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ที ่ ยุทธศาสตร์ ชื่อโครงการตามแผน  งบตามข้อบัญญัติ ลงนามสัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ 

22.  

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การพัฒนา
โครงสร้าง
พ้ืนฐาน
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
ซอย 1 บ้านสัญชัย หมู่
ที่ 7 

250,000.00 250,000.00 250,000.00 0.00 

23.  

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การพัฒนา
โครงสร้าง
พ้ืนฐาน
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 

โครงการจ้างเหมา
ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายทางซอย
นายสม ปันไก่ หมู่ที่ ๙ 
บ้านดง  

143,000.00 143,000.00 143,000.00 0.00 

24.  

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การพัฒนา
โครงสร้าง
พ้ืนฐาน
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
ทางซอยนายวันดี สุต๋า 
หมู่ 10 บ้านหนองผำ 

50,500.00 50,500.00 50,500.00 0.00 

25.  

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การพัฒนา
โครงสร้าง
พ้ืนฐาน
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
ซอยนางไข่ ถาเงิน หมู่ที่ 
10 บ้านหนองผำ 

196,000.00 196,000.00 196,000.00 0.00 

26.  

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การพัฒนา
โครงสร้าง
พ้ืนฐาน
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
ซอยนายผัดซี เปี้ยแดง 
หมู่ 11 บ้านสันดอนมูล 

256,000.00 256,000.00 256,000.00 0.00 
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ที ่ ยุทธศาสตร์ ชื่อโครงการตามแผน  งบตามข้อบัญญัติ ลงนามสัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ 

27.  

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การพัฒนา
โครงสร้าง
พ้ืนฐาน
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
สายดอยวงค์-ขุนแสม 
หมู่ 12 บ้านดอยวงค์ 

265,000.00 265,000.00 265,000.00 0.00 

28.  

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การพัฒนา
โครงสร้าง
พ้ืนฐาน
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 

โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมถนนลูกรัง
สายทางห้วยแคลง หมู่ 
5 บ้านโป่งแดง 

69,000.00 69,000.00 69,000.00 0.00 

29.  

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การพัฒนา
โครงสร้าง
พ้ืนฐาน
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 

โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมถนนลูกรัง
สายห้วยแม่ฮ่าง หมู่ที่ 
6 บ้านแม่ปันเดง 

115,000.00 115,000.00 115,000.00 0.00 

30.  

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การพัฒนา
โครงสร้าง
พ้ืนฐาน
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 

โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมถนนลูกรัง
สายห้วยปู่ตอง หมู่ 6 
บ้านแม่ปันเดง 

52,000.00 52,000.00 52,000.00 0.00 

31.  

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การพัฒนา
โครงสร้าง
พ้ืนฐาน
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 

โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมถนนลูกรัง
สายทางห้วยป่าป๋อ 
หมู่6 บ้านแม่ปันเดง 

99,500.00 99,500.00 99,500.00 0.00 
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ที ่ ยุทธศาสตร์ ชื่อโครงการตามแผน  งบตามข้อบัญญัติ ลงนามสัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ 

32.  

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การพัฒนา
โครงสร้าง
พ้ืนฐาน
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 

โครงการจ้างเหมาขุด
เจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 
10 บ้านหนองผำ 

199,151.00 199,151.00 199,151.00 0.00 

33.  

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การพัฒนา
โครงสร้าง
พ้ืนฐาน
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 

โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมประปาภูเขา 
ห้วยสาย หมู่ 10 บ้าน
หนองผำ 

19,000.00 19,000.00 19,000.00 0.00 

34.  

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การพัฒนา
โครงสร้าง
พ้ืนฐาน
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 

โครงการติดตั้งดวงโคม
ไฟสาธารณะแบบโซล่า
เซลล์สถานที่
ดำเนินการ จุดเสี่ยงใน
เขตพ้ืนที่รับผิดชอบ
องค์การบริหารส่วน
ตำบลทุ่งหัวช้าง 
จำนวนติดตั้ง ๘๒ จุด 

490,500.00 490,500.00 490,500.00 0.00 

35.  

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การพัฒนา
โครงสร้าง
พ้ืนฐาน
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 

โครงการติดตั้งโคมไฟ
สาธารณะแบบโซล่า
เซลล์ หมู่ที่ 9 บ้านดง 

52,000.00 52,000.00 52,000.00 0.00 

36.  

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
การส่งเสริมและ
พัฒนาเศรษฐกิจ
การเกษตร 

โครงการส่งเสริมการ
ดำเนินชีวิตตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

13,730.00 13,730.00 13,730.00 0.00 

37.  

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
การส่งเสริมและ
พัฒนาเศรษฐกิจ
การเกษตร 

โครงการส่งเสริม
สนับสนุนกลุ่มอาชีพใน
เขต อบต.ทุ่งหัวช้าง 

35,000.00 35,000.00 35,000.00 0.00 
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ที ่ ยุทธศาสตร์ ชื่อโครงการตามแผน  งบตามข้อบัญญัติ ลงนามสัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ 

38.  

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
การพัฒนาด้าน
ศาสนา
ศิลปวัฒนธรรม 
ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นและการ
ท่องเที่ยว 

โครงการส่งเสริม 
อนุรักษ์ขนบธรรมเนียม 
ประเพณี 
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

27,060.00 27,060.00 27,060.00 0.00 

39.  

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
การพัฒนาด้าน
ศาสนา
ศิลปวัฒนธรรม 
ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นและการ
ท่องเที่ยว 

โครงการส่งเสริมวัน
สำคัญทางศาสนา 

6,800.00 6,800.00 6,800.00 0.00 

40.  

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
การพัฒนาด้าน
ศาสนา
ศิลปวัฒนธรรม 
ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นและการ
ท่องเที่ยว 

โครงการสืบชะตาใจ๋บ้าน 
หมู่ที่ 4 บ้านหัวขัว 

7,000.00 7,000.00 7,000.00 0.00 

41.  

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
การพัฒนาด้าน
ศาสนา
ศิลปวัฒนธรรม 
ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นและการ
ท่องเที่ยว 

โครงการส่งเสริม
ประเพณีสรงน้ำพระธาตุ
ดอยกวางคำ 

7,000.00 7,000.00 7,000.00 0.00 

42.  

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
การพัฒนาด้าน
ศาสนา
ศิลปวัฒนธรรม 
ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นและการ
ท่องเที่ยว 

โครงการส่งเสริม
ประเพณีสรงน้ำพระธาตุ
วัดแม่ปันเดง 

7,000.00 7,000.00 7,000.00 0.00 
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ที ่ ยุทธศาสตร์ ชื่อโครงการตามแผน  งบตามข้อบัญญัติ ลงนามสัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ 

43.  

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
การพัฒนาด้าน
ศาสนา
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นและ
การท่องเที่ยว 

โครงการส่งเสริมงาน
ประเพณีสรงน้ำพระ
เจ้าต๋นหลวงดอยตุงซาว
วา 

7,000.00 7,000.00 7,000.00 0.00 

44.  

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
การพัฒนาด้าน
ศาสนา
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นและ
การท่องเที่ยว 

โครงการส่งเสริมประเพณี
สรงน้ำกิ่วครูบาขาวปี 

7,000.00 7,000.00 7,000.00 0.00 

45.  

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
การพัฒนาด้าน
ศาสนา
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นและ
การท่องเที่ยว 

โครงการส่งเสริมประเพณี
สรงน้ำพระธาตุอาราม
หนองผำ 

7,000.00 7,000.00 7,000.00 0.00 

46.  

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
การพัฒนาด้าน
ศาสนา
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นและ
การท่องเที่ยว 

โครงการส่งเสริมประเพณี
สรงน้ำพระธาตุดอยพระ
บาทตีนนก 

7,000.00 7,000.00 7,000.00 0.00 

47.  

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
การพัฒนาด้าน
ศาสนา
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นและ
การท่องเที่ยว 

โครงการส่งเสริมประเพณี
สรงน้ำพระธาตุวัดม่วงคำ 

7,000.00 7,000.00 7,000.00 0.00 

48.  

ยุทธศาสตร์ที่ 5 
การอนุรักษ์ ฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

โครงการป้องกันการเกิด
หมอกควันและไฟป่า 

24,500.00 24,500.00 24,500.00 0.00 
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ที ่ ยุทธศาสตร์ ชื่อโครงการตามแผน  งบตามข้อบัญญัติ ลงนามสัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ 

49. 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 
การอนุรักษ์ ฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

โครงการบริหาร
จัดการขยะในเขต 
อบต.ทุ่งหัวช้าง 

5,070.00 5,070.00 5,070.00 0.00 

50.  

ยุทธศาสตร์ที่ 5 
การอนุรักษ์ ฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

โครงการส่งเสริมการ
ดำเนินชีวิตตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

13,730.00 13,730.00 13,730.00 0.00 

51.  

ยุทธศาสตร์ที่ 6 
การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต การศึกษาและ
การกีฬา 

โครงการเฝ้าระวัง
ควบคุมป้องกันระงับ
และแก้ไขปัญหาโรค
ระบาดและโรคติดต่อ 

9,875.00 9,875.00 9,875.00 0.00 

52.  

ยุทธศาสตร์ที่ 6 
การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต การศึกษาและ
การกีฬา 

โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาโรคเอดส์ 

10,000.00 10,000.00 10,000.00 0.00 

53.  

ยุทธศาสตร์ที่ 6 
การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต การศึกษาและ
การกีฬา 

โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาโรคเอดส์ 

10,000.00 10,000.00 10,000.00 0.00 

54.  

ยุทธศาสตร์ที่ 6 
การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต การศึกษาและ
การกีฬา 

โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา 

943,253.00 941,185.00 941,185.00 2,068.00 

55.  

ยุทธศาสตร์ที่ 6 
การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต การศึกษาและ
การกีฬา 

โครงการพัฒนา
ศักยภาพครูผู้ดูแลเด็ก
และบุคลากรทางการ
ศึกษา 

9,430.00 9,430.00 8,270.00 0.00 

56.  

ยุทธศาสตร์ที่ 6 
การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต การศึกษาและ
การกีฬา 

โครงการแข่งขันกีฬา
เด็ก เยาวชน 
ประชาชนในเขต 
อบต.ทุ่งหัวช้าง 

108,450.00 108,450.00 108,450.00 0.00 
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ที ่ ยุทธศาสตร์ ชื่อโครงการตามแผน  งบตามข้อบัญญัติ ลงนามสัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ 

57.  

ยุทธศาสตร์ที่ 6 
การพัฒนา
คุณภาพชีวิต 
การศึกษาและ
การกีฬา 

โครงการแข่งกีฬา
เยาวชนและประชาชน
ท้องถิ่นสัมพันธ์ ไอยรา
เกมส์ 

49,400.00 49,400.00 49,400.00 0.00 

58.  

ยุทธศาสตร์ที่ 6 
การพัฒนา
คุณภาพชีวิต 
การศึกษาและ
การกีฬา 

โครงการสงเคราะห์ผู้
ยากไร้ ยากจน 
ผู้ด้อยโอกาสในเขต 
อบต.ทุ่งหัวช้าง 

44,072.00 44,072.00 44,072.00 0.00 

59.  

ยุทธศาสตร์ที่ 6 
การพัฒนา
คุณภาพชีวิต 
การศึกษาและ
การกีฬา 

โครงการอบรม
คุณธรรม จริยธรรมแก่
เจ้าหน้าที่ฝ่าย
การเมือง ฝ่ายประจำ 
เด็ก เยาวชน 
ประชาชนในเขต 
อบต.ทุ่งหัวช้าง 

6,200.00 6,200.00 6,200.00 0.00 

60.  

ยุทธศาสตร์ที่ 6 
การพัฒนา
คุณภาพชีวิต 
การศึกษาและ
การกีฬา 

เงินสมทบกองทุน
ประกันสังคม 

125,574.00 75,619.00 75,619.00 
49,955.0

0 

61.  

ยุทธศาสตร์ที่ 6 
การพัฒนา
คุณภาพชีวิต 
การศึกษาและ
การกีฬา 

เงินสมทบกองทุนเงิน
ทดแทน 

4,900.00 4,570.00 4,570.00 330.00 

62.  

ยุทธศาสตร์ที่ 6 
การพัฒนา
คุณภาพชีวิต 
การศึกษาและ
การกีฬา 

เงินสำรองจ่าย 2,003,722.92 1,744,609.00 
1,744,609.

00 
259,113.

92 
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ที ่ ยุทธศาสตร์ ชื่อโครงการตามแผน  งบตามข้อบัญญัติ ลงนามสัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ 

63.  

ยุทธศาสตร์ที่ 6 
การพัฒนา
คุณภาพชีวิต 
การศึกษาและ
การกีฬา 

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 8,041,700.00 8,041,700.00 8,041,700.00 0.00 

64.  

ยุทธศาสตร์ที่ 6 
การพัฒนา
คุณภาพชีวิต 
การศึกษาและ
การกีฬา 

เบี้ยยังชีพความพิการ 2,134,800.00 2,134,800.00 2,134,800.00 0.00 

65.  

ยุทธศาสตร์ที่ 6 
การพัฒนา
คุณภาพชีวิต 
การศึกษาและ
การกีฬา 

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 12,000.00 12,000.00 12,000.00 0.00 

66.  

ยุทธศาสตร์ที่ 6 
การพัฒนา
คุณภาพชีวิต 
การศึกษาและ
การกีฬา 

สมทบกองทุน
หลักประกันสุขภาพ
องค์การบริหารส่วน
ตำบลทุ่งหัวช้าง 

107,500.00 107,500.00 107,500.00 0.00 

67.  

ยุทธศาสตร์ที่ 6 
การพัฒนา
คุณภาพชีวิต 
การศึกษาและ
การกีฬา 

เงินสมทบกองทุน
บำเหน็จบำนาญ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น 
(ก.บ.ท.) 

380,000.00 380,000.00 380,000.00 0.00 

68.  

ยุทธศาสตร์ที่ 6 
การพัฒนา
คุณภาพชีวิต 
การศึกษาและ
การกีฬา 

โครงการส่งเสริมการ
ดำรงชีวิตตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

20,000.00 20,000.00 20,000.00 0.00 

69.  

ยุทธศาสตร์ที่ 6 
การพัฒนา
คุณภาพชีวิต 
การศึกษาและ
การกีฬา 

โครงการส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรมใน
สถานศึกษา 

20,000.00 20,000.00 20,000.00 0.00 
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ที ่ ยุทธศาสตร์ ชื่อโครงการตามแผน  งบตามข้อบัญญัติ ลงนามสัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ 

70.  

ยุทธศาสตร์ที่ 6 
การพัฒนา
คุณภาพชีวิต 
การศึกษาและ
การกีฬา 

ค่าอาหารกลางวันเด็ก
นักเรียน 

2,926,350.00 2,926,350.00 2,926,350.00 0.00 

71.  

ยุทธศาสตร์ที่ 6 
การพัฒนา
คุณภาพชีวิต 
การศึกษาและ
การกีฬา 

โครงการส่งเสริมขวัญ
กำลังใจและความ
ภาคภูมิใจในวิชาชีพครู 

1,900.00 1,900.00 1,900.00 0.00 

72.  

ยุทธศาสตร์ที่ 6 
การพัฒนา
คุณภาพชีวิต 
การศึกษาและ
การกีฬา 

โครงการส่งเสริมการ
ดำรงชีวิตตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

20,000.00 20,000.00 20,000.00 0.00 

73.  

ยุทธศาสตร์ที่ 6 
การพัฒนา
คุณภาพชีวิต 
การศึกษาและ
การกีฬา 

โครงการร่วมใจใส่ใจ
สิ่งแวดล้อม 

10,000.00 10,000.00 10,000.00 0.00 

74.  

ยุทธศาสตร์ที่ 6 
การพัฒนา
คุณภาพชีวิต 
การศึกษาและ
การกีฬา 

โครงการเกษตรเพ่ือการ
เรียนรู้ตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

10,000.00 10,000.00 10,000.00 0.00 

75.  

ยุทธศาสตร์ที่ 6 
การพัฒนา
คุณภาพชีวิต 
การศึกษาและ
การกีฬา 

โครงการสวนสมุนไพรใน
โรงเรียน 

15,000.00 15,000.00 15,000.00 0.00 

76.  

ยุทธศาสตร์ที่ 6 
การพัฒนา
คุณภาพชีวิต 
การศึกษาและ
การกีฬา 

โครงการแข่งขันกีฬา
นักเรียน 

60,000.00 60,000.00 60,000.00 0.00 

 



 

-46- 
 

 

ที ่ ยุทธศาสตร์ ชื่อโครงการตามแผน  งบตามข้อบัญญัติ ลงนามสัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ 

77.  

ยุทธศาสตร์ที่ 7 
การพัฒนาด้าน
การบริหาร
จัดการและ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

โครงการจัดทำแผนที่
ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน 

15,100.00 15,100.00 15,100.00 0.00 

 
 
รายงานสรุปผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหัวช้าง ประจำปีงบประมาณ 2565  
 

ยุทธศาสตร ์

แผนการดำเนินการ 
ทั้งหมด 

อนุมัติงบประมาณ ลงนามสญัญา เบิกจ่าย 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 

1.ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนาสังคม
และความมั่นคง 

24 1,816,000.00 15 671,782.33 11 600,442.33 11 578,392.33 

2.ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 

134 
109,621,651.7

5 
24 4,598,151.00 24 4,598,151.00 22 3,889,151.00 

3.ยุทธศาสตร์ที่ 3 
การส่งเสริมและ
พัฒนาเศรษฐกิจ
การเกษตร 

4 210,000.00 2 48,730.00 2 48,730.00 2 48,730.00 

4.ยุทธศาสตร์ที่ 4 
การพัฒนาด้าน
ศาสนา
ศิลปวัฒนธรรม 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
และการท่องเที่ยว 

22 2,180,000.00 16 89,860.00 10 89,860.00 10 89,860.00 
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ยุทธศาสตร ์

แผนการดำเนินการ 
ทั้งหมด 

อนุมัติงบประมาณ ลงนามสญัญา เบิกจ่าย 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 

5.ยุทธศาสตร์
ที่ 5 การ
อนุรักษ์ ฟื้นฟู
ทรัพยากรธรร
มชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

7 425,000.00 3 43,300.00 3 43,300.00 3 43,300.00 

6.ยุทธศาสตร์
ที่ 6 การ
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิต การศึกษา
และการกีฬา 

49 20,703,500.00 34 17,084,126.92 26 16,772,660.00 26 16,771,500.00 

7.ยุทธศาสตร์
ที่ 7 การ
พัฒนาด้านการ
บริหารจดัการ
และเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

7 110,900.00 3 15,100.00 1 15,100.00 1 15,100.00 

รวม 247 135,067,051.75 97 22,551,050.25 77 22,168,243.33 75 21,436,033.33 

 
  จ่ายงบประมาณจากเงินสะสม ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
 

ที ่ โครงการ งบประมาณ เบิกจ่าย 
1 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยนาย

สมพงษ์   คำฝั้น หมู่ที่  4 บ้านหัวขัว  ต.ทุ่งหัวช้าง  
อ.ทุ่งหัวช้าง จ.ลำพูน ปริมาณงาน ผิวจราจรขนาด กว้าง 
3 เมตร ยาว 295 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ไหล่ทาง
ลูกรังกว้าง ข้างละ 0.25 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่
น้อยกว่า 885 ตารางเมตร  

497,000 492,000 

2 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอย 1 
บ้านสัญชัย หมู่ที่ 7  ต.ทุ่งหัวช้าง อ.ทุ่งหัวช้าง   จ.ลำพูน 
ปริมาณงาน ผิวจราจรขนาด กว้าง 3 เมตร ยาว 150 
เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้าง ข้างละ 
0.25 เมตร หรือพ้ืนที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 450 ตาราง
เมตร  
 

254,000 250,000 
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ที ่ โครงการ งบประมาณ เบิกจ่าย 
3 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางซอย

นายสม ปันไก่ หมู่ที่ 9 บ้านดง ต.ทุ่งหัวช้าง อ.ทุ่งหัวช้าง 
จ.ลำพูน ปริมาณงาน ผิวจราจรขนาด กว้าง 3 เมตร ยาว 
86 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้าง 
ข้างละ 0.25 เมตร หรือพ้ืนที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 258 
ตารางเมตร  
 

145,000 143,000 

4 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายซอย 
นายวันดี สุต๋า หมู่ 10 บ้านหนองผำ  ต.ทุ่งหัวช้าง    
อ.ทุ่งหัวช้าง จ.ลำพูน ปริมาณงาน ผิวจราจรขนาด กว้าง  
4 เมตร ยาว 23 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ไหล่ทาง 
ลูกรังกว้าง ข้างละ 0.25 เมตร หรือพ้ืนที่ผิวจราจรไม่ 
น้อยกว่า 92 ตารางเมตร  

51,000 50,500 

5 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยนางไข่ 
ถาเงิน หมู่ที่ 10 บ้านหนองผำ  ต.ทุ่งหัวช้าง อ.ทุ่งหัวช้าง 
จ.ลำพูน ปริมาณงาน ผิวจราจรขนาด กว้าง 4 เมตร ยาว 
89 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้าง 
ข้างละ 0.25 เมตร หรือพ้ืนที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 356 
ตารางเมตร  

199,000 196,000 

6 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยนาย
ผัดซี  เปี้ยแดง  หมู่  11  บ้านสันดอนมูล  ต.ทุ่งหัวช้าง 
อ.ทุ่งหัวช้าง จ.ลำพูน ปริมาณงาน ผิวจราจรขนาด กว้าง 
4 เมตร ยาว 116 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ไหล่ทาง
ลูกรังกว้าง ข้างละ 0.25 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่
น้อยกว่า 464 ตารางเมตร  

260,000 256,000 

7 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายดอยวงค์-
ขุนแสม หมู่   12   บ้านดอยวงค์ต.ทุ่งหัวช้าง อ.ทุ่งหัว
ช้าง จ.ลำพูน ปริมาณงาน ผิวจราจรขนาด กว้าง 4 เมตร 
ยาว 120 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรัง
กว้าง ข้างละ 0.25 เมตร หรือพ้ืนที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 
480 ตารางเมตร  

270,000 265,000 

8 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยนาย
สุข  เต๋จา  หมู่ที่ 4 บ้านหัวขัว ต.ทุ่งหัวช้าง  อ.ทุ่งหัวช้าง 
จ.ลำพูน ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 3 เมตร ยาว 150 
เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้าง ข้างละ 
0.25 เมตร หรือพ้ืนที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 450 ตาราง
เมตร  
 

254,000 249,000 



 

-49- 
 

ที ่ โครงการ งบประมาณ เบิกจ่าย 
9 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายห้วยโป่ง 

บ้านโป่งแดง หมู่ 5 ต.ทุ่งหัวช้าง  อ.ทุ่งหัวช้าง  จ.ลำพูน 
ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 15 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.15 เมตร หรือพ้ืนที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 60 
ตารางเมตร  

112,000 111,000 

10 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสายทางห้วยแคลง 
หมู่5 บ้านโป่งแดงต.ทุ่งหัวช้าง  อ.ทุ่งหัวช้าง จ.ลำพูน 
ปริมาณงาน ผิวจราจรลูกรังปรับเกลี่ยขนาด กว้าง 3 
เมตร ยาว 205 เมตร หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร พื้นที่ผิว
จราจรไม่น้อยกว่า 615 ตารางเมตร  

69,000 69,000 

11 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสายห้วยปู่ตอง หมู่ 
6 บ้านแม่ปันเดง ต.ทุ ่งหัวช้าง อ.ทุ ่งหัวช้าง จ.ลำพูน 
ปริมาณงาน ผิวจราจรลูกรังปรับเกลี่ยขนาด กว้าง 3 
เมตร ยาว 80 เมตร หนาเฉลี ่ย 0.60 เมตร พื ้นที ่ผิว
จราจรไม่น้อยกว่า 240 ตารางเมตร  

52,000 52,000 

12 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสายทางห้วยป่าป๋อ
หมู่  6    บ้านแม่ปันเดง     ต.ทุ่งหัวช้าง อ.ทุ่งหัวช้าง จ.
ลำพูน ปริมาณงาน ผิวจราจรลูกรังปรับเกลี่ยขนาด กว้าง 
3 เมตร ยาว 600 เมตร หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร พื้นที่ผิว
จราจรไม่น้อยกว่า 1,800 ตารางเมตร  

100,000 99,500 

13 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง สายทางห้วยแม่
ฮ่าง   หมู่ที่ 6  บ้านแม่ปันเดง ต.ทุ่งหัวช้าง  อ.ทุ่งหัวช้าง 
จ.ลำพูน ปริมาณงาน ผิวจราจรลูกรังปรับเกลี่ยขนาด 
กว้าง 3 เมตร ยาว 700 เมตร หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร 
หรือพ้ืนที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 2,100 ตารางเมตร  

115,000 115,000 

14 โครงการติดตั้งดวงโคมไฟสาธารณะ แบบโซล่าเซลล์
สถานที่ดำเนินการ จุดเสี่ยงในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหัวช้าง อำเภอทุ่งหัวช้าง 
จังหวัดลำพูน จำนวน ติดตั้ง 82 จุด  

492,000 490,500 

15 โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 10 บ้านหนองผำ ต.
ทุ่งหัวช้าง อ.ทุ่งหัวช้าง จ.ลำพูน ปริมาณงาน ขุดเจาะบ่อ
บาดาล ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 4” ลึก 43- 100 เมตร  

200,400 199,151 

16 16. โครงการก่อสร้างถังเก็บน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 
9 บ้านดง ต.ทุ่งหัวช้าง อ.ทุ่งหัวช้าง จ.ลำพูน ปริมาณ
งานเส้นผ่าศูนย์กลางกว้าง 4 เมตร สูง 3 เมตร  
 

143,500 143,000 
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ที ่ โครงการ งบประมาณ เบิกจ่าย 
17 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบกระจายเสียงประจำ

หมู่บ้านสถานที่ดำเนินการ หมู ่4 , หมู่ 5 ,  หมู่ 6 ,  หมู่ 
7 หมู่ 9 , หมู่ 10 , หมู่ 11 , หมู่ 12  
 

260,075 260,075 

18 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาภูเขา ห้วยสาย 
หมู่ 10 บ้านหนองผำ ขนาดกว้าง 10.00 เมตร ยาว 
15.00 เมตร ลึก 3.00 เมตร  
 

19,600 19,000 

 

รวม 
 

3,493,575 
 

 

3,460,726 

 
 
  จ่ายงบประมาณจากทุนสำรองเงินสะสม ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
 

ที ่ โครงการ งบประมาณ เบิกจ่าย 
1 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยบ่อน้ำ

หมู่ 5 บ้านโป่งแดง ต.ทุ่งหัวช้าง  อ.ทุ่งหัวช้าง จ.ลำพูน 
ปริมาณงาน. ผิวจราจรขนาด กว้าง 3 เมตร ยาว 250 
เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้าง ข้างละ 
0.25 เมตร หรือพ้ืนที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 750 ตาราง
เมตร  
 
 
 

424,500 424,000 

 

รวม 
 

 424,500 
 

 

424,000 
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งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 2565 
 

ที ่ โครงการ งบประมาณ เบิกจ่าย 
1 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง 

ลพ.ถ.41023 บ้านแม่ปันเดง หมู่ 6 ต.ทุ่งหัวช้าง กว้าง 
4  เมตร  ยาว 220  เมตร หนา 0.15  เมตร ไหล่ทาง
ข้างละ 0.25 เมตร พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 880 ตาราง
เมตร  

454,000 454,000 

2 โครงการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง 
ลพ.ถ. 41026  บ้านดง  หมู่ 9 ต.ทุ่งหัวช้าง  กว้าง 4  
เมตร  ยาว 355  เมตร หนา 0.05  เมตร พื้นที่รวมไม่
น้อยกว่า 1,420  ตารางเมตร   

493,000 493,000 

3 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง 
ลพ.ถ.41004 บ้านหนองผำ  หมู่ 10  ต.ทุ ่งหัวช้าง  
กว้าง  4  เมตร  ยาว 240  เมตร  หนา  0.15  เมตร 
ไหล่ทางข้างละ 0.25  เมตร  พื ้นที ่รวมไม่น้อยกว่า  
960  ตารางเมตร 

496,000 496,000 

4 โครงการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง 
ลพ.ถ. 41027  บ้านดง หมู่ 9  ต.ทุ่งหัวช้าง  กว้าง  4  
เมตร  ยาว 628  เมตร หนา 0.05  เมตร พื้นที่รวมไม่
น้อยกว่า 2,512  ตารางเมตร  

870,000 870,000 

5 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม รหัสสายทาง ลพ.ถ. 
41025 บ้านแม่ปันเดง  หมู่ 6  ต. ทุ่งหัวช้าง กว้าง  4  
เมตร  ยาว 900  เมตร หนา 0.15  เมตร ไหล่ทางข้า
ละ 0.25  เมตร พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 3,600  ตาราง
เมตร  

1,860,000 1,860,000 

6 โครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสาย
ทาง ลพ.ถ. 41001  บ้านแม่ปันเดง –  บ้านโป่งแดง  
หมู่ 6-5  ต.ทุ่งหัวช้าง  กว้าง 6  เมตร  ยาว 950  เมตร  
หนา 0.05  เมตร พ้ืนที่รวมไม่น้อยกว่า  5,700  ตาราง
เมตร  
 

1,960,000 1,960,000 

รวมงบประมาณ 6,133,000 6,133,000 
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งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (งบกลาง) 2565 
 

ที ่ โครงการ งบประมาณ เบิกจ่าย 
1 โครงการก่อสร ้างถนนคอนกรีตเสร ิมเหล ็ก ลพ.ถ. 

41011  ถนนสายดอยแก้ว –แม่นาว๊ะ  หมู่ 5  
บ้านโป่งแดง  ต.ทุ่งหัวช้าง  ขนาดกว้าง 4  เมตร  ยาว 
750  เมตร  หนา 0.15  เมตร หรือมีพ้ืนที่ผิวจราจรไม่
น้อยกว่า  3,000  ตารางเมตร   

1,630,000 1,280,000 
 

2 โครงการปร ับปร ุงซ ่อมแซมถนนล ูกร ังสาย ลพ.ถ.
41020  ถนนสายหว้ยนอ้ย  หมู่ 6 บา้นแม่ปันเดง  
ต.ทุ่งหัวช้าง   กว้าง  4  เมตร ยาว 1,800  เมตร หนา 
0.20  เมตร  หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 7,200  
ตารางเมตร   

362,000 362,000 

3 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย ลพ.ถ.
41019  หลังองค์การบรหิารส่วนตำบลทุง่หัวช้าง    
หมู่ 4  ต.ทุ่งหัวช้าง 

441,000 441,000 

4 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สาย ลพ.ถ. 
41019 หลังองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหัวช้าง   
หมู่ 4  ต.ทุ่งหัวช้าง 

441,000 279,000 

รวมงบประมาณ 
 

2,874,000 2,362,000 

 

 1.5  ปัญหา อุปสรรคการดำเนินงานที่ผ่านมาและแนวทางการแก้ไข  
1.ประชาชนไม่เห็นความสำคัญของการสำรวจความพึงพอใจและไม่เข้าใจในระเบียบกฎหมาย   
2.ประชาชนส่วนใหญ่ได้รับการศึกษาน้อยไม่สามารถตอบแบบสอบถามได้ด้วยตัวเอง  

  
2.  แนวทางการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ 2566 
 

 2.1 การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหัวช้าง ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2566 มีจำนวนยุทธศาสตร์  6  ยุทธศาสตร์  ประกอบด้วย 
   ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ 
   ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน 
   ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเศรษฐกิจ การเกษตรและการท่องเที่ยว 
   ยุทธศาสตร์ที่ 4  การพัฒนาด้านการศึกษา การกีฬา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 
   ยุทธศาสตร์ที่ 5 การอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
   ยุทธศาสตร์ที ่6  การพัฒนานวัตกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 

   ผลการประเมินการให้คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ผลเป็นดังนี้  
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ลำดับ ประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้
1 ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพ้ืนฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20  
2 การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 20  
3 ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 60  

3.1 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2581) (5)  
3.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (5)  
3.3 เป ้าหมายการพัฒนาที ่ย ั ่งย ืน (Sustainable Development 

Goals: SDGs) 
(5)  

3.4 ยุทธศาสตร์จังหวัด (5)  
3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด (5)  
3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (5)  
3.4 วิสัยทัศน์ (5)  
3.5 กลยุทธ์ (5)  
3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ (5)  
3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) (5)  
3.8 แผนงาน   (5)  
3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม (5)  

รวมคะแนน 100  
     

  คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน เกณฑ์ที่
ควรได้เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 
คะแนน) เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีกำหนดไว้  
   
  2.2 การติดตามและประเมินผลโครงการ   
   

   จากรายงานผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหัวช้าง  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลทุ่งหัวช้าง ดังนี้  
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ลำดับ ประเด็นการพิจารณา คะแนน

เต็ม 
คะแนนที่ได้ 

1 การสรุปสถานการณ์การพัฒนา   10  
2 การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 10  
3 การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 10  
4 ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงานการพัฒนา   5  
5 โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย 30  

5.1 ความชัดเจนของช่ือโครงการ   (5)  
5.2 กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ (5)  
5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง (5)  
5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  (5)  
5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสงัคม

แห่งชาติ 
(5)  

5.4 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ (5)  
5.5 มีการกำหนดตัวช้ีวัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ (5)  
5.6 ผลที่คาดว่าจะไดร้ับสอดคล้องกับโครงการและวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว ้ (5)  

6 
 

โครงการพัฒนาที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำป ี (35)  
6.1 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีในภาพรวม (5)  
6.2 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายแก้ไขปัญหาความยากจน (5)  

6.3 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายด้านการบริหารจัดการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม 

(5)  

6.4 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับสุขภาวะ (5)  
6.5 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านการศกึษา 

ศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม จารตีประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
(5)  

6.6 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจา่ยเกีย่วกับดา้นโครงสรา้งพื้นฐาน (5)  
6.7 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านการบริหารจัดการน้ำ (5)  

รวมคะแนน 
 

100  

     

   คะแนนการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน 
เกณฑ์ท่ีควรได้เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อย
ละ 80 (80 คะแนน) เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีกำหนดไว้ 
 
    2.3 กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 
 

       กรอบการดำเนินงานภาพรวม คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลทุ่งหัวช้าง  กำหนดกรอบการดำเนินงานในภาพรวม ดังนี้ 
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ลำดับ กรอบการดำเนินงาน วัน/เดือน/ปี 
1 ประชุมเพื ่อกำหนดกรอบแนวทาง และวิธ ีการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนาท้องถิ่น โดยการกำหนดกรอบ แนวทาง วิธีการและห้วงเวลาให้
เหมาะสมกับขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหัวช้าง 

ตุลาคม  2565 

2 ดำเนินการติดตามและประเมินพัฒนาท้องถิ่นตามกรอบแนวทาง วิธีการและ
ห้วงเวลาที่กำหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา 

ปีละหนึ่งครั้ง 

3 รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่นต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหัวช้างเพ่ือดำเนินการต่อไป 

ภายในเดือนธันวาคม 
2565 

4 ดำเนินการให้เสร็จสิ ้นทุกกระบวนการ ทุกขั ้นตอนของการรายงานผลการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบล 
ทุ่งหัวช้าง  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ภายในเดือนธันวาคม 
2565 

5 แจ้งรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ ่นขององค์การ
บริหารส่วนตำบลทุ่งหัวช้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ให้หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องหรือดำเนินการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 
2540 รวมทั้งแจ้งสำนัก กอง ฝ่ายต่าง ๆ ในองค์การบริหารส่วนตำบล 
ทุ่งหัวช้าง เพ่ือทราบและดำเนินการตามความเหมาะสมต่อไป 

ภายในเดือนธันวาคม 
2565-มกราคม 

2566 

 

  ทั้งนี้ กรอบการดำเนินงานภาพรวม คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การ
บริหารส่วนตำบลทุ่งหัวช้าง  อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม และสถานการณ์ภายในขององค์การบริหาร 
ทุ่งหัวช้าง โดยเฉพาะการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหัวช้าง ซึ่งอาจไม่สอดคล้องกับห้วงเวลาที่กำหนดขึ้น และ
หรือภารกิจที่เพิ่มมากขึ้นขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหัวช้าง ก็อาจทำให้ต้องมีการเปลี่ยนแปลงกรอบการดำเนินงานใน
ภาพรวมดังกล่าว 
    2.4 กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล  
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหัวช้าง
กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
   2.4.1 การทดสอบและการวัด (Tests & Measurements) วิธีการนี้จะทำการทดสอบและวัดผลเพื่อดู
ระดับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบต่าง ๆ การประเมินการปฏิบัติงาน และแนวทางการวัด จะใช้เครื่องมือใดในการ
ทดสอบและการวัด  
   2.4.2 การสัมภาษณ์ (Interviews) อาจเป็นการสัมภาษณ์เดี่ยวหรือกลุ่มก็ได้ การสัมภาษณ์เป็นการยืนยัน
ว่า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหัวช้าง ผู้ได้รับผลกระทบมีความเกี่ยวข้อง ผู้มีส่วนได้เสียและ
ได้รับผลกระทบในระดับใด โดยการสัมภาษณ์ถูกแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการหรือกึ่งทางการ 
(formal or semi-formal interview) ซึ่งใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (structure interviews) ดำเนินการสัมภาษณ์ และการ
สัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ (informal interview) ซึ่งคล้าย ๆ  กับการพูดสนทนาอย่างไม่มีพิธีรีตอง ไม่เคร่งครัดในขั้นตอน 
   2.4.3 การสังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การ
บริหารส่วนตำบลทุ่งหัวช้าง ใช้การสังเกตเพ่ือเฝ้าดูว่ากำลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาท้องถิ่นของขององค์การบริหารส่วนตำบล
ทุ่งหัวช้าง มีการบันทึกการสังเกต แนวทางในการสังเกต และกำหนดการดำเนินการสังเกต  
   (1) การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant observation) เป็นวิธีการสังเกตที่คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหัวช้าง เข้าไปใช้ชีวิตร่วมกับบุคคล ชุมชน มีกิจกรรมร่วมกัน  
 



 

-56- 
 

   (2) การสังเกตแบบไม่มีส ่วนร่วม (Non-participant observation) หรือการสังเกตโดยตรง (Direct 
observation) เป็นการสังเกต บันทึกลักษณะทางกายภาพ โครงสร้าง และความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้เสีย ประชาชนในเขต
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหัวช้าง 
   2.4.4 การสำรวจ (surveys) สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหัวช้าง  หมายถึงการสำรวจ
เพื่อประเมินความคิดเห็น การรับรู้ ความพึงพอใจ ความจำเป็น ความต้องการของประชาชนในเขตองค์การบริหาร
ส่วนตำบลทุ่งหัวช้าง  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบล 
ทุ่งหัวช้าง จะมีการบันทึกการสำรวจ และทิศทางการสำรวจไว้เป็นหลักฐาน 
   2.4.5 เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่
จะต้องใช้เอกสาร ซึ่งเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 การใช้จ่ายเงินสะสมและการใช้จ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ปัญหาความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือ
แนวทางการพัฒนาท้องถิ่น ตลอดจนวิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และกลยุทธ์ ที่สอดคล้อง
กับแผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนงาน โครงการที่ได้กำหนดไว้ของ
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหัวช้าง 
 

    2.5 แบบสำหรับการติดตามและประเมินผล  
     

     แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ เป็นแบบประเมินตนเองโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 
ใช้ประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์กำหนดไว้  และมีกำหนดระยะเวลาใน 
การรายงานปีละ 1 ครั้ง หลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ  
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ส่วนที่ 3  
ผลการวิเคราะห์การตดิตามและประเมินผล 

 
1.  ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 

  1.1 สรุปคะแนนประเมินยุทธศาสตร์  ผลการให้คะแนนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหาร 
ส่วนตำบลทุ่งหัวช้าง เป็นดังนี้ 
 

ประเด็นการพิจารณา 
 

คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 

๑.  ข้อมูลสภาพทั่วไปขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

2๐ 19 

๒.  การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 
 

20 18.37 

๓.  ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 
 

๖0 56.37 

      ๓.๑  ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหัวช้าง 10 9.18 
      ๓.๒  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 10 9.45 
      ๓.๓  ยุทธศาสตรจ์ังหวัด ๑๐ 9.55 
      ๓.๔  วิสัยทัศน์ ๕ 4.91 
      ๓.๕  กลยุทธ์ 5 4.91 
      3.6   เป้าประสงค์ของแตล่ะประเด็นยุทธศาสตร ์ 54. 4.64 
      3.7  จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 5 4.73 
      3.8  แผนงาน 5 4.82 
      ๓.9  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 5 4.36 
      3.10 ผลผลติ/โครงการ 5 4.36 

รวม 
 

๑๐๐ 93.74 
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รายละเอียดการให้คะแนนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหัวช้างในแต่ละประเด็นดังนี้ 
 

ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 

1.ข้อมูลสภาพ
ทั่วไปและข้อมลู
พื้นฐานของ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  

ประกอบด้วยข้อมลู ดังนี ้
(1) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/
ชุมชน/ตำบล ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ 
ลักษณะของดิน ลักษณะของแหลง่น้ำ ลักษณะของป่าไม้/ป่า
ไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง
การเลือกตั้ง ฯลฯ 
 

20 
(3) 

19 
3 

(2) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการ
ปกครองการเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับ
จำนวนประชากร และช่วงอายุและจำนวนประชากร ฯลฯ 

(2) 2 

(3) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา 
สาธารณสุข อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห์ 
ฯลฯ 

(2) 2 

(4) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการพืน้ฐาน เช่น การคมนาคม
ขนส่ง การไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ 

(2) 2 

(5) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจเช่นการประมง การปศุ
สัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย/์
กลุ่มอาชีพ แรงงาน ฯลฯ  

(2) 2 

(6) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับ
ถือศาสนา ประเพณีและงานประจำปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ภาษาท้องถิ่น สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก ฯลฯ และอื่น ๆ  

(2) 2 

(7) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ำ ป่าไม้ ภูเขา 
คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

(2) 2 

(8) การสำรวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดทำแผนพัฒนา
ท้องถิ่นหรือการใช้ข้อมูล จปฐ. 

(2) 1.27 

(9) การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการ
ดำเนินการประชุมประชาคมท้องถิน่ โดยใช้กระบวนการร่วม
คิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ 
ร่วมแก้ปัญหา ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อ
แก้ปัญหาสำหรับการพัฒนาท้องถิ่น ตามอำนาจหน้าท่ีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

(3) 2.73 

 
 
 
 
 



 

 -59- 
 

ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 

2.การวิเคราะห์
สภาวการณ์และ
ศักยภาพ 

ประกอบด้วยข้อมลู ดังนี ้
(1) การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความเช่ือมโยง ความ
สอดคล้องยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น 
รวมถึงความเช่ือมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20ปี แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand 4.0 

20 
(5) 

18.37 
4.73 

(2) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและ
การบังคับใช้ผลของการบังคับใช้ สภาพการณ์ที่เกดิขึ้นต่อ
การพัฒนาท้องถิ่น 
 

(3) 2.73 

(3) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา 
สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพตดิ 
เทคโนโลยี จารตีประเพรี วัฒนธรรม ภูมิปญัญาท้องถิ่น 
เป็นต้น 
 

(3) 2.82 

(4) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน 
การส่งเสริมอาชีพ กลุม่อาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนา
อาชีพและกลุ่มต่างๆ สภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่
ทั่วไป เป็นต้น 
 

(3) 2.82 

(5) การวิเคราะหส์ิ่งแวดล้อม พ้ืนที่สีเขียว ธรรมชาติต่าง ๆ 
ทางภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิง่ที่เกิดขึ้น การประดิษฐ์ท่ีมี
ผลต่อสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา 
 

(3) 2.91 

(6) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการ
พัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพฒันาในอนาคตของท้องถิ่น 
ด้วยเทคนิค SWOT Anlysis ที่อาจส่งผลต่อการดำเนินงาน
ได้แก่ s-strenght (จุดแข็ง) W-Weakness (จดุอ่อน) O-
Opportunity (โอกาส) และ T-Threat (อุปสรรค) 
 

(3) 2.36 

3. ยุทธศาสตร์ 
3.1 ยุทธศาสตร์
ขององค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกจิ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น 
ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาท่ี
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แด
ละเช่ือมโยงหลักประชารัฐแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหง่ชาติ และ Thailand 4.0 

60 
(10) 

56.55 
9.18 

3.2 ยุทธศาสตร์
ข อ ง อ ง ค ์ ก ร
ป ก ค ร อ ง ส ่ ว น
ท ้ อ งถ ิ ่ น ใน เขต
จังหวัด 

สอดคล ้องและเช ื ่ อมโยงก ับสภาพส ั งคม เศรษฐกิจ 
สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น และยุทธศาสตร์จังหวัด และเช่ือมโยง
หลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

(10) 9.45 
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ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 

3.3 ยุทธศาสตร์
จังหวัด 

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์พัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์
พัฒนาภาคแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการ
บริหารราชการแผ่นดินนโยบาย/ยทุธศาสตร์ คสช. และ
นโยบายรัฐบาลหลักประชารัฐแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
และ Thailand 4.0 

(10) 9.55 

3.4 วิสัยทัศน ์ วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน 
สอดคล้องกับโอกาสและศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสมัพันธ์กับโครงการพัฒนา
ท้องถิ่น  

(5) 4.91 

3.5 กลยุทธ์ แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องทำตาม
อำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะนำไปสู่การ
บรรลุวสิัยทัศน์ หรือแสดงให้เห็นถงึความชัดเจนในสิ่งท่ีจะ
ดำเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น 

(5) 4.91 

3.6 เป้าประสงค์
ของแต่ละประเด็น
กลยุทธ์ 

เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและ
สนับสนุนต่อกลยุทธ์ที่จะเกิดขึ้น มุง่หมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดท่ี
ชัดเจน 

(5) 4.64 

3.7 จดุยืนทาง
ยุทธศาสตร ์
(Positioning) 

ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้
บรรลุวสิัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจาก
ศักยภาพของพื้นที่จริง ที่จะนำไปสู่ผลสำเร็จทางยุทธศาสตร ์

(5) 4.73 

3.8 แผนงาน แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต กำหนด
จุดมุ่งหมายในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรอืแผนงานท่ีเกิดจาก
เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัดค่าเปา้หมาย กลยุทธ์จุดยืนทาง
ยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่
มีความชัดเจน นำไปสู่การจดัทำโครงการพัฒนาท้องถิ่นใน
แผนพัฒนาท้องถิ่นโดยระบุแผนงานและความเชื่อมโยง
ดังกล่าว 

(5) 4.82 

3.9 ความ
เชื่อมโยงของ
ยุทธศาสตร์ใน
ภาพรวม 

ความเชื่อมโยงองค์กรรวมที่นำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่
เกิดผลผลิต/โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหง่ชาติ ฉบับท่ี 12 
Thailand 4.0 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/
แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดและยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(5) 4.36 

รวมคะแนน 100 93.74 

 
สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของข้อมูลสภาพทั่วไป  และข้อมูลพื้นฐานของ

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหัวช้างพบว่าประเด็น ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/
ตำบล ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน ลักษณะของแหล่งน้ำ ลักษณะของไม้/ป่าไม้ ฯลฯ 
ด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง  ฯลฯ ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น  
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การศึกษา สาธารณสุข  อาชญากรรม  ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห์ ฯลฯ ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการพื้นฐาน 
เช่น การคมนาคมขนส่ง การไฟฟ้า การประปา  โทรศัพท์ ฯลฯ ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร 
การประมง การปศุสัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่มอาชีพ แรงงาน ฯลฯ และ
เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น 
ประเพณีและงานประจำปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น ฯลฯ และอื่น ๆ ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น 
น้ำ ป่าไม้ ภูเขา คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ  และการประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และ
การดำเนินการประชุมประชาคมท้องถิ่น โดยใช้กระบวนการร่วมคิด  ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับ
ประโยชน์ ร่วมแก้ปัญหา ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อแก้ปัญหาสำหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจ
หนา้ที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหัวช้างได้คะแนนคิดเป็นร้อยละ 93.74 ของคะแนนเต็ม   
 

2. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 

   2.1 สรุปคะแนนประเมินผลโครงการขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหัวช้างเป็นดังนี้ 
 

ประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
๑. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา   ๑๐ 9 
๒. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ  ๑๐ ๙ 
๓. การประเมินผลการนาแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ  ๑๐ ๙ 
๔. แนวทางการพัฒนาและยุทธศาสตร์การพัฒนา  ๑๐ 9 
๕. โครงการพัฒนาประกอบด้วย  ๖๐ 57 
   ๕.๑ ความชัดเจนของช่ือโครงการ  ๕ ๕ 
   ๕.๒ กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ  ๕ 5 
   ๕.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนาไปสู่การตั้ง 
งบประมาณได้ถูกต้อง  

๕ 5 

    5.4  โครงการมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 5 5 
   ๕.๕ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

5 5 

   5.6  โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0  5 5 
   ๕.๗   โครงการมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตรจ์ังหวัด ๕ 5 
   5.8   โครงการแกไ้ขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสรา้งให้
ประเทศชาตมิั่นคง มั่นคั่ง ยั่งยืนภายใต้หลักประชารัฐ 

๕ 5 

   5.9   งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลติของโครงการ) ๕ 3 
   ๕.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ  ๕ 4 
   ๕.๑๑ ตัวช้ีวัด (KPI) วัดได้ถูกต้องตามหลักของการจัดทำโครงการ  5 4 
   ๕.๑2 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์   ๕ 5 

รวม ๑๐๐ 92 
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้
1. การสรุปสถานการณ์
การพัฒนา 

เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดทำยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ใช้การวิเคราะห์ 
SWOT  Analysis/Demand  (Demand Analysis)  
Global Demand  และ Trend  ปัจจยัและ
สถานการณเ์ปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา  อย่าง
น้อยต้องประกอบด้วยการวิเคราะห์ศักยภาพด้าน
เศรษฐกิจ,  ด้านสังคม,  ด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม) 
 

10 9 

2. การประเมินผลการ
นำแผนพัฒนาท้องถิ่นไป
ปฏิบัติในเชิงปริมาณ 

    1) การควบคุมที่มีการใช้ตัวเลขต่างๆ เพื่อ
นำมาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ  เช่น  การวัดจำนวน
โครงการ  กิจกรรม  งานต่างๆ ก็คือ ผลผลิตนั่นเอง
ว่าเป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่  จำนวนที่
ดำเนินการจริงตามที่ได้กำหนดไว้เท่าไหร่  จำนวนที่
ไม่สามารถดำเนินการได้มีจำนวนเท่าไหร่  สามารถ
อธิบายได้ตามหลักประสิทธิภาพ (Efficiency)  ของ
การพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ที่ได้กำหนดไว้ 
    2) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ ( Impact)  
โครงการที่ดำเนินการในเชิงปริมาณ (Quantitative) 
 

10 9 

3. การประเมินผลการ
นำแผนพัฒนาท้องถิ่นไป
ปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 

    1) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิง
คุณภาพ คือ การนำเอาเทคนิคต่างๆ มาใช้เพ่ือวัดว่า
ภารกิจ  โครงการ  กิจกรรม  งานต่างๆ ที่ดำเนินการใน
พ้ืนที่นั้นๆ  ตรงต่อความต้องการของประชาชน
หรือไม่และเป็นไปตามอำนาจหน้าที่หรือไม่  
ประชาชนพึงพอใจหรือไม่  สิ่งของ  วัสดุ  ครุภัณฑ์  
การดำเนินการต่างๆ  มีสภาพหรือลักษณะถูกต้อง  
คงทน  ถาวร  สามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์
หรือไม่  ซึ่งเป็นไปตามหลักประสิทธิผล 
(Effectiveness)  ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนการปฏิบัติ
ราชการตามที่ได้รับงบประมาณมาดำเนินการ  
  

10 9 
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้

3. การประเมินผลการ
นำแผนพัฒนาท้องถิ่นไป
ปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 
(ต่อ) 

รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือ
หน่วยงาน 
     2) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ ( Impact)  
โครงการที่ดำเนินการในเชิงคุณภาพ (Qualitative) 
 

  

4. แผนงานละยุทธศาสตร์
การพัฒนา 

    1) วิเคราะห์แผนงาน  งานที่เกิดจากด้านต่างๆ มี
ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในมิติต่างๆ   จนนำไปสู่การจัดทำโครงการพัฒนา
ท้องถิ ่นโดยใช้ SWOT  Analysis/Demand  (Demand 
Analysis)/  Global Demand/Trend  หร ือหลักการ 
บูรณาการ (Integration)  กับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นท่ีมีพ้ืนที่ติดต่อกัน 
    2) วิเคราะห์แผนงาน  งาน  ที่เกิดจากด้านต่างๆ 
ที่สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาความยากจน  หลัก
ประชารัฐ   
 

10 9 

5. โครงการพัฒนา 
5.1 ความชัดเจนของชื่อ
โครงการ 

ควรประกอบด้วยข้อมูล  ดังนี้ 
เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นและดำเนินการเพ่ือให้การพัฒนาบรรลุตาม
วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีกำหนดไว้  
ชื่อโครงการมีความชัดเจน  มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง  
อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไรในอนาคต 
 

60 
(5) 

57 
 5 

5.2 กำหนดวัตถุประสงค์
สอดคล้องกับโครงการ 

มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clear objective)  โครงการ
ต้องกำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมา
ของโครงการ  สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล  
วิธีการดำเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์  มี
ความเป็นไปได้ชัดเจน  มีลักษณะเฉพาะเจาะจง 
 

(5) 
 

5 

5.3  เป้าหมาย  (ผลผลิต
ของโครงการ)  มีความ
ชัดเจนนำไปสู่การตั้ง
งบประมาณได้ถูกต้อง 

สภาพที่อยากให้เกิดข้ึนในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้อง
ไปให้ถึงเป้าหมายต้องชัดเจน  สามารถระบุจำนวน
เท่าไร  กลุ่มเป้าหมายคืออะไร  มีผลผลิตอย่างไร  
กลุ่มเป้าหมาย  พ้ืนที่ดำเนินงาน  และระยะเวลา 
 

(5) 5 
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้
5. โครงการพัฒนา (ต่อ) 
 

ดำเนินงาน  อธิบายให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะทำที่
ไหน  เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบลงเมื่อไร  ใครคือ
กลุ่มเป้าหมายของโครงการ  หากกลุ่มเป้าหมายมี
หลายกลุ่ม  ให้บอกชัดลงไปว่าใครคือกลุ่มเป้าหมาย
หลัก  ใครคือกลุ่มเป้าหมายรอง 
 

  

5.4  โครงการมีความ
สอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์ 20 ปี 

โครงการสอดคล้องกับ (1) ความมั่นคง  (2) การ
สร้างความสามารถในการแข่งขัน  (3) การพัฒนา
และเสริมสร้างศักยภาพ  (4) การสร้างโอกาสความ
เสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม  (5) การสร้าง
การเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  
(6) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ  เพื่อให้เกิดความม่ันคง  มั่งคั่ง  ยั่งยืน 
 

(5) 5 

5.5  เป้าหมาย (ผลผลิต
ของโครงการ)  มีความ
สอดคล้องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ 

โครงการมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ 12  โดย (1) ยึดหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง  (2) ยึดคนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา  
(3) ยึดวิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  (4) ยึด
เป้าหมายอนาคตประเทศไทย 2579  (5) ยึดหลักการ
นำไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน 5 ปีที่
ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นเป้าหมายระยะยาว  ภายใต้
แนวทางการพัฒนา  (1) การยกระดับศักยภาพการแข่งขัน
และการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง  (2) 
การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบ
เพื่อสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ  (3) การลดความ
เหลื่อมล้ำทางสังคม  (4) การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาค
และความเป็นเมือง  (5) การสร้างความเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  (6) การ
บริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 
 

(5) 5 

5.6  โครงการมีความ
สอดคล้องกับ Thailand 
4.0 

โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยน
โครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่ Value-Based  Economy  
หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม  ทำน้อย  ได้ 
  

(5) 5 
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้

5. โครงการพัฒนา (ต่อ) 
 

มาก  เช่น  (1) เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า  โภคภัณฑ์
ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม  (2) เปลี่ยนจากการ
ขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรม  ไปสู่การ
ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี  ความคิดสร้างสรรค์และ
นวัตกรรม  (3) เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้า
ไปสู่การเน้นภาคบริการมากขึ้น  รวมถึงโครงการที่เติม
เต็มด้วยวิทยากร  ความคิดสร้างสรรค์  นวัตกรรม     
วิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  และการวิจัยและพัฒนา
แล้วต่อยอดความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ  เช่น  
ด้านเกษตรเทคโนโลยีชีวภาพ  สาธารณสุข  
วัฒนธรรม  ฯลฯ 
 

  

5.7  โครงการสอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์จังหวัด 

โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วง
ระยะเวลาของแผนพัฒนาจังหวัดที่ได้กำหนดขึ้น  
เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นเสมือนหนึ่งการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด  ซึ่งไม่สามารถแยกส่วน
ในส่วนหนึ่งออกจากกันได้  นอกจากนี้โครงการ
พัฒนาท้องถิ่นต้องเป็นโครงการเชื่อมต่อหรือเดินทาง
ไปด้วยกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ได้กำหนดขึ้นที่
เป็นปัจจุบัน 
 

(5) 5 

5.8  โครงการแก้ไข
ปัญหาความยากจนหรือ
การเสริมสร้างใหป้ระเทศชาติ
มั่นคง  มั่งคง  ยั่งยนื  ภายใต้
หลักประชารัฐ 

เป็นโครงการที่ดำเนินการภายใต้พ้ืนฐานความ
พอเพียงที่ประชาชนดำเนินการเองหรือร่วมดำเนิน 
การ  เป็นโครงการต่อยอดและขยายได้  เป็น
โครงการที่ประชาชนต้องการเพ่ือให้เกิดความยั่งยืน  
ซึ่งมีลักษณะที่จะให้ท้องถิ่นมีความมั่นคง  มั่งคั่ง 
ยั่งยืน  เป็นท้องถิ่นที่พัฒนาแล้ว  ด้วยการพัฒนา
ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   
 

(5) 5 
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5. โครงการพัฒนา (ต่อ)    
5.9  งบประมาณ  มี
ความสอดคล้องกับ
เป้าหมาย  (ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องคำนึงถึงหลัก
สำคัญ 5 ประการในการจัดทำโครงการ  ได้แก่   
(1) ความประหยัด (Economy)  (2) ความมี
ประสิทธิภาพ (Efficiency)  (3) ความมีประสิทธิผล 
(Effectiveness)  (4) ความยุติธรรม (Equity)   
(5) ความโปร่งใส (Transparency) 
 

(5) 
 

3 

5.10  มีการประมาณ
การราคาถูกต้องตาม
หลักวิธีการงบประมาณ 

การประมาณการราคาเพ่ือการพัฒนาต้องให้
สอดคล้องกับโครงการถูกต้องตามหลักวิชาการทาง
ช่าง  หลักของราคากลาง  ราคากลางท้องถิ่น  มี
ความโปร่งใสในการกำหนดราคาและตรวจสอบได้ใน
เชิงประจักษ์  มีความคลาดเคลื่อนไม่มากกว่าหรือไม่
ต่ำกว่าร้อยละห้าของการนำไปตั้งงบประมาณ
รายจ่ายในข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ  เงินสะสม  หรือ
รายจ่ายพัฒนาที่ปรากฏในรูปแบบอ่ืนๆ 
 

(5) 4 

5.11  มีการกำหนดตัวชี้วัด 
(KPI)  และสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์และผลที่คาด
ว่าจะได้รับ 

มีการกำหนดดัชนีชี้วัดผลงาน  (Key Performance 
Indicator : KPI)  ที ่สามารถวัดได้ (measurable)  
ใช ้บอกประส ิทธ ิผล (effectiveness)   ใช ้บอก
ประสิทธิภาพ (efficiency)  ได้  เช่น  การกำหนด
ความพึงพอใจ  การกำหนดร้อยละ  การกำหนดอัน
เกิดจากผลของวัตถุประสงค์ที่เกิด  สิ่งที่ได้รับ  (การ
คาดการณ์  คาดว่าจะได้รับ) 
 

(5) 4 

5.12  ผลที่คาดว่าจะได้รับ
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 

ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจากการดำเนินการ
ตามโครงการพัฒนา  ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
ที่ตั ้งไว้  การได้ผลหรือผลที่เกิดขึ ้นจะต้องเท่ากับ
วัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์  ซึ่งการเขียน
วัตถุประสงค์ควรคำนึงถึง (1) มีความเป็นไปได้และมี
ความเฉพาะเจาะจงในการดำเนินงานตามโครงการ  
(2) วัดและประเมินผลระดับของความสำเร็จได้   
(3) ระบุสิ่งที่ต้องการดำเนินงานอย่างชัดเจนและ 
 

(5) 5 
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5. โครงการพัฒนา (ต่อ) เฉพาะเจาะจงมากท่ีสุดและสามารถปฏิบัติได้   
(4) เป็นเหตุเป็นผล  สอดคล้องกับความเป็นจริง   
(5) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้ 
 

  

 
รวมคะแนน 

 

 
100 

 
92.00 

 
ที่เป็นเช่นนั้น/เหตุผล เนื่องจากความชัดเจนของชื่อโครงการมีกำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้อง 

กับโครงการ  เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง  โครงการมี
ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ  20 ปี เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนา 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ โครงการมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  โครงการมีความสอดคล้อง
กับ Thailand 4.0 โครงการมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความ
สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0  โครงการ
มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติ
มั่นคง มั่นคั่ง ยั่งยืนภายใต้หลักประชารัฐ  มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ  ตัวชี้วัด 
(KPI) วัดได้ถูกต้องตามหลักของการจัดทำโครงการ ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์  
   
3. การวิเคราะห์เชิงปริมาณ  
 

การประเมินผลความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานในภาพรวม โดยการสำรวจข้อมูลใช้แบบสอบถาม
จากตัวแทนประชาชนตามหมู่บ้านทั้ง 8 หมู่บ้าน  รวมถึงประชาชน ผู้มารับบริการขององค์การบริหารส่วน
ตำบลทุ่งหัวช้าง  จำนวน  327  ชุด คิดจากร้อยละ 5 ของจำนวนประชากร (ได้รับแบบสอบถามกลับคืนมา 
จำนวน 186 ชุด คิดเป็นร้อยละ 56.88 จากแบบสอบถามทั ้งหมด)  แบบสอบถามแยกออกเป็น 2 ส่วน  
ประกอบด้วย ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไป  และส่วนที่ 2  ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วน
ตำบลทุ่งหัวช้าง 
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      ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  
 
1. ข้อมูลด้านเพศ    

                                  

 
จากแบบสำรวจพบว่า  เป็นเพศชายจำนวน 86  คน  คิดเป็นร้อยละ 46.23 ของผู้ตอบแบบสอบถาม 

และเป็นเพศหญิงจำนวน  100  คน  คิดเป็นร้อยละ 53.77 ของผู้ตอบแบบสอบถาม   
 
2. ข้อมูลด้านอายุ 

 
 
 

ชาย
46.23% 

หญิง
53.77%

ชาย หญิง

7.53%

36.02%

25.81%

15.05%

12.37%

3.23%

ต่่ากว่า 20 ปี 20-30 ปี 31-40 ปี

41-50 ปี 51-60 ปี มากกว่า 60 ปี
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 - อายุต่ำกว่า 20 ปี จำนวน  14  คน  
 - อายุ  20 - 30 ป ี จำนวน  67  คน             
 - อายุ  31 - 40 ป ี จำนวน  48  คน 
 - อายุ  41 - 50 ป ี จำนวน  28  คน  
 - อายุ  51 - 60 ป ี จำนวน  23  คน  
 - อายุมากกว่า 60 ปี จำนวน    6  คน 
 

 จากผลสำรวจพบว่า  ด้านอายุ  ผู้ตอบแบบสอบถามอยู่ในช่วงอายุ 20-30 ปี  มากท่ีสุด คิดเป็น 
ร้อยละ 36.02  ช่วงอายุมากกว่า 31-40 ปี  คิดเป็นร้อยละ 25.81 ช่วงอายุ  41-50 ปี  คิดเป็นร้อยละ 
15.05   ช่วงอายุ 51-60 ป ี คิดเป็นร้อยละ 12.37   ช่วงอายุต่ำกว่า 20 ปี คิดเป็นร้อยละ 7.53   และ
ช่วงอายุมากกว่า 60 ปี   คิดเป็นร้อยละ 3.23  ตามลำดับ 
 
3. ข้อมูลด้านการศึกษา  
  

- ประถมศึกษา   จำนวน  80  คน  
 - มัธยมศึกษา/เทียบเท่า  จำนวน  62  คน 
           - อนุปริญญา/เทียบเท่า  จำนวน    7  คน 
 -  ปริญญาตรี   จำนวน    4  คน 
 -  สูงกว่าปริญญาตรี  จำนวน    0  คน              
 -  อ่ืนๆ(ไม่ได้เรียน)  จำนวน  33  คน 
 

                            
 

จากผลสำรวจพบว่า ด้านการศึกษา ผู้ตอบแบบสอบถามจบการศึกษาระดับประถมศึกษามาก
ที่สุดคิดเป็นร้อยละ 43.01  ระดับมัธยมศึกษา คิดเป็นร้อยละ 33.33  อ่ืนๆ (ไม่ได้เรียนหนังสือ)  คิดเป็นร้อย
ละ 17.74  ระดับอนุปริญญา/เทียบเท่า  คิดเป็นร้อยละ 3.76  และระดับปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 2.15
ตามลำดับ 
 

80

62

7

4
0 33

ประถมศศึกษา มัธยมศึกษา/เทียบเท่า

อนุปริญญา/เทียบเท่า ปริญญาตรี

สูงกว่าปริญญาตรี อื่นๆ(ไม่ได้ศึกษา)
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4. ข้อมูลด้านอาชีพ 
 - ราชการ   จำนวน      5  คน 
 - เอกชน/รัฐวิสาหกิจ  จำนวน      0  คน 
 - ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว  จำนวน      7  คน 
 - รับจ้าง    จำนวน    32  คน  
 - นักเรียน นักศึกษา  จำนวน    14  คน 
 - เกษตรกร   จำนวน  125  คน 
 - อ่ืน ๆ    จำนวน      3  คน 

 
 

 
 
จากผลสำรวจพบว่าด้านอาชีพ  ผู้ตอบแบบสอบถามประกอบอาชีพเกษตรกร  มากท่ีสุด คิด

เป็นร้อยละ  67.20  อาชีพรับจ้าง  คิดเป็นร้อยละ  17.20 นักเรียนนักศึกษา คิดเป็นร้อยละ 7.53 ค้าขาย/
ธุรกิจส่วนตัว ร้อยละ 3.76  รับราชการ คิดเป็นร้อยละ 2.69  และอาชีพอื่น ๆ  คิดเป็นร้อยละ  1.61 
ตามลำดับ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

รับราชการ
2.69%

เอกชน
0%

ค้าขาย
3.76%

รับจ้าง
17.20%

นักเรียน/นักศึกษา
7.53%

เกษตรกร
67.20%

อ่ืน ๆ
1.61%
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ความพึงพอใจตอ่การด าเนินงาน 

 
จากผลสำรวจประชาชนอยู ่ในระดับพอใจ   คิดเป็นร้อยละ 66.94   ระดับพอใจมาก  

คิดเป็นร้อยละ 31.52   และระดับไม่พอใจ   คิดเป็นร้อยละ 1.54   
 
4. การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ 
 

          องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหัวช้าง ได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.
2561 - 2565) ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน 
เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนฯ การประชุมคณะกรรมการพัฒนาฯ 
เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ ก่อนนำมาจัดทำโครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่ที่บรรจุ
ไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ต่อไป 

 
 
 
 
 

ความพึงพอใจ พอใจมาก พอใจ ไม่พอใจ 
1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน
โครงการ/กิจกรรม  

ร้อยละ 36.02 ร้อยละ 62.90 ร้อยละ 1.08 

2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของ
โครงการ/กิจกรรม  

ร้อยละ 31.18 ร้อยละ 67.20 ร้อยละ 1.61 

3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็น
ในโครงการ/กิจกรรม  

ร้อยละ 30.11 ร้อยละ 68.28 ร้อยละ 1.61 

4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/
กิจกรรมให้ประชาชนทราบ  

ร้อยละ 26.88 ร้อยละ 72.58 ร้อยละ 0.54 

5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนิน
โครงการ/กิจกรรม  

ร้อยละ 31.72 ร้อยละ 66.67 ร้อยละ 1.61 

6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด   ร้อยละ 34.95 ร้อยละ 63.44 ร้อยละ 1.61 
 

7) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไข
ปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น   

ร้อยละ 29.03 ร้อยละ 67.74 ร้อยละ 3.23 

8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนิน
โครงการ/กิจกรรม   

ร้อยละ 32.26 ร้อยละ 66.67 ร้อยละ 1.08 
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ส่วนที่ 4  
สรุปผล ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 

 

1. สรุปผล ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 
 

     จากผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวมขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหัวช้าง  พบว่า ผลคะแนนการ 
ติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื ่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ ่น ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565 ที่
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหัวช้าง จากคะแนนเต็ม 100 
คะแนน ได้รับคะแนน 93.74 คะแนน ในส่วนของผลคะแนนการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้อง
แผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของ
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหัวช้าง  ได้ให้คะแนนจากคะแนนเต็ม 100 คะแนน ได้รับคะแนน 92.00 คะแนน  
 

2. ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 
 

  เพื่อให้ตามติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่ วนตำบลทุ่งหัวช้าง  ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5  (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕64 – กันยายน ๒๕๖5) เป็นไปด้วยความถูกต้องและบรรลุ
เป้าหมายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยและข้อสั่งการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นดังกล่าว  องค์การ
บริหารส่วนตำบลทุ่งหัวช้าง  จึงได้ดำเนินการนำเข้าข้อมูลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖1 – ๒๕๖5) ประจำปี 
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 ในระบบ e-plan  และได้นำข้อมูลในระบบ e-plan  ดังกล่าวมาใช้ในการติดตามและ
ประเมินผลแผนครั้งนี้  ซึ่งในครั้งนี้ก็ยังควรมีการปรับปรุงเพ่ือให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไปในครั้งหน้า 
ดังนี้ 

1. การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ ่น ควรมีการพิจารณาโครงการที ่บรรจุไว้ในแผน ต้องมีความ
เหมาะสมและสามารถดำเนินการได้จริง เพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการวางแผนพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุ
เป้าหมายตามนโยบายที่วางไว้อย่างเป็นรูปธรรม 

2. การพิจารณากิจกรรมหรือโครงการที่จะนำบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ควรจะเป็นแผนงาน
โครงการที่ตอบสนองความต้องการหรือสามารถแก้ไขปัญหาของประชาชนในพื้นที่ และเป็นโครงการที่สามรรถ
ดำเนินการได้จริงไม่ว่าจะเป็นโครงการที่จะขอรับการสนับสนุนงบพัฒนาของจังหวัด โครงการที่จะขอรับการ
สนับสนุนงบพัฒนาจากองค์การบริหารส่วนจังหวัด และงบประมาณที่องค์การบริหารส่วนตำบลสามารถดำเนินการ
ได้เอง  

3. โครงการที่ได้อนุมัติงบประมาณประจำปีไปแล้ว  ควรจะดำเนินการให้ครบทุกโครงการ เพื่อให้
เกิดประโยชน์สูงสุด  
 
3. ปัญหาและอุปสรรค 
 

  ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และมาตรการควบคุม
โรคกำหนดมาตรการควบคุมและงดเว้นการจัดกิจกรรมที่มีการชุมชุมของคนหมู่มาก ซึ่งกิจกรรม/โครงการของ
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหัวช้าง  มีลักษณะเป็นการจัดกิจกรรม/โครงการที่มีการรวมกลุ่ม  จึงไม่สามารถ
ดำเนินการได้  และบางโครงการได้มีการเปลี่ยนแปลงชื่อโครงการ ทำให้มีการโอนเงินงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็น
โครงการใหม่ จึงส่งผลให้ไม่สามารถดำเนินงานตามโครงการดังกล่าวทั้ง 19  โครงการให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้
ได ้



 

 
     
 
 
 
 
        

       
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 

 
แบบท่ี 3/2  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม 
คำชี้แจง : เป็นแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชน ต่อการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
ภาพรวมโดยกำหนดให้มีการเก็บข้อมูลปีละ  1   ครั้ง   หลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ 
********************************************************************************* 
ส่วนที่  1   ข้อมูลทั่วไป 
1.  เพศ  (     )   ชาย  (      )   หญิง 
2.  อายุ  (     )   ต่ำกว่า  20  ป ี (      )   20 - 30 ป ี             (      )   31 - 40 ปี 
  (     )   41 - 50  ป ี (      )  51 - 60  ป ี             (      )  มากกว่า  60  ป ี
3.  การศึกษา (     )   ประถมศึกษา (      )  มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า   (      ) อนุปริญญาหรือเทียบเท่า 
  (      )  ปริญญาตรี (      )  สูงกว่าปริญญาตรี              (      )  อ่ืน ๆ 
4.  อาชีพหลัก (      )  ราชการ  (      )  เอกชน/รัฐวิสาหกิจ   (      )  ค้าขายธุรกิจส่วนตัว 
  (      )  รับจ้าง  (      )  นักเรียนนักศึกษา              (      ) เกษตรกร 

(      )  อ่ืน ๆ  (ระบ)ุ……………………………………………………. 

 

 

ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ท่านมีความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหัวช้างในภาพรวมมากน้อยเพียงใด 
 

ความพึงพอใจ พอใจมาก พอใจ ไม่พอใจ 

1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม    
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม    
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม    
4) มีรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชนทราบ    
5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ / กิจกรรม    
6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด    
7) ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของ
ประชาชนในท้องถิ่น 

   

8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม    
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1. โครงการจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น  

 

 

 

 

 

 

 

2. โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน  

 

 

 

 

 

 

 

3. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต 
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4. โครงการป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติดในชุมชน 

 

 

 

 

 

 

 

5. โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหัวช้าง 

 

 

 

 

 

 

 

6. โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน(อปพร.)หลักสูตรจัดตั้ง 
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7. โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขเด็กของสมเด็จพระเทพรัตนราสุดาฯสยามบรมราช 

 

 

 

 

 

 

  

8. โครงการแข่งขันกีฬาเด็ก เยาวชน ประชาชนในเขต อบต.ทุ่งหัวช้าง  

 

 

 

 

 

 

 

9. โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนท้องถิ่นสัมพันธ์ ไอยราเกมส์ 
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10. โครงการแข่งขันกีฬา กรีฑา นักเรียนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหัวช้าง 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. โครงการพัฒนาศักยภาพครูผู้ดูแลเด็กและบุคลากรทางการศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

12. โครงการสืบสานปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม 
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13. โครงการป้องการและแก้ไขปัญหาโรคเอดส์  

 

 

 

 

 

 

 

 

14. โครงการบริหารจัดการขยะในเขต อบต.ทุ่งหัวช้าง 

 

 

 

 

 

 

 

15. โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก 
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16. โครงการป้องกัน ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า 

 

 

 

 

 

 

 

17. โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุนชน 

 

 

 

 

 

 

 

18. โครงการเฝ้าระวังควบคุมและป้องกันระงับและแก้ไขปัญหาโรคระบาดและโรคติดต่อ 
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19. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายเสาร์ อุดสา หมู่ที่ 4 บ้านหัวขัว 

 

 

 

 

 

 

 

 

20. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายห้วยโป่ง หมู่ที่ 5 บ้านโป่งแดง ต.ทุ่งหัวช้าง 

 

 

 

 

 

 

 

21. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอย นายวันดี สุต๋า หมู่10 บ้านหนองผำ 
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22. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายขุมแสน-ดอยวงค์ หมู่12 บ้านดอยวงค์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

23. โครงการเจาะบ่อบาดาล หมู่ 10 บ้านหนองผำ 

 

 

 

 

 

 

 

24. โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยฯ 

                




	สไลด์ 1

