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ค าน า 
 

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.๒๕๔๘ หมวด ๖  ข้อ ๒๙  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๑๓ และ  ข้อ ๑๔  (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ได้ก าหนดให้มีการ
ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินแผนพัฒนามีหน้าที่ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่ง
คณะกรรมการจะต้องด าเนินการก าหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ด าเนินการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  
พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบ
ห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบ
วัน  

ดังนั้นเพ่ือให้การติดตามและประเมินผลแผนเป็นไปด้วยความถูกต้องและตามระเบียบ
ดังกล่าว    มีประสิทธิภาพ  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งหัว
ช้างจึงได้ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งหัวช้างปีงบประมาณ     
พ.ศ.2563 เพ่ือรายงานและเสนอความเห็นที่ได้จากการติดตามให้นายกองค์การบริการส่วนต าบลทุ่งหัวช้าง  
คณะกรรมการหวังเป็นว่ารายงานผลการติดตามฉบับนี้จะสามารถเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนต าบลทุ่งหัวช้าง  สามารถแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนและท าให้ประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด   

  
 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผล 
แผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งหัวช้าง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 – 2565) 

ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2563 
 

                       ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ.2548  และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561  หมวด 6  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ข้อ 28  
และ 29  ก าหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลตามแผนพัฒนาท้องถิ่น     
โดยให้มีหน้าที่ด าเนินการเกี่ยวกับการก าหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามแล ะ
ประเมินผลแผนพัฒนา  ต่อสภาท้องถิ่น  ผู้บริหารท้องถิ่น  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผลการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายใน    สิบห้าวันนับแต่วัน
รายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว   และต้องให้ปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดย
อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง  ภายในเดือนธันวาคมของทกุป ี
                   การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ถือว่าเป็นกระบวนการส าคัญต่อการพัฒนาท้องถิ่น
เพราะระบบการติดตามและประเมินผล  เป็นเครื่องบ่งชี้ว่า แผนพัฒนาท้องถิ่นสามารถน าไปใช้ให้เกิดการ
พัฒนาที่มีประสิทธิภาพ  สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง   รวมทั้งผลจากการ
ด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายหรือไม่อย่างไร  เพ่ือน าข้อมูลที่ได้ดังกล่าว ไปใช้ในการปรับปรุง  แก้ไข  พัฒนา
กระบวนการด าเนินงานต่างๆ 
                    การติดตามและประเมินผลแผนองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งหัวช้าง มีวัตถุประสงค์เพ่ือ
เปรียบเทียบผลที่เกิดจากการด าเนินงานตามโครงการกับวัตถุประสงค์  เป้าหมาย  และตัวชี้วัดที่วางไว้  และ
ทราบผลการด าเนินงานว่าสามารถแก้ไขปัญหา  และตอบสนองความต้องการของประชาชนได้มากน้อยเพียงใด   
เพ่ือทราบถึงความพึงพอใจของประชาชนทั่วไปและผู้ที่เกี่ยวข้องต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วน
ต าบลทุ่งหัวช้าง  และเพ่ือทราบปัญหาอุปสรรค  และข้อเสนอแนะในการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วน
ต าบลทุ่งหัวช้าง   
                   โดยการติดตามและประเมินผลครั้งนี้  จะด าเนินการใน  2  ลักษณะ คือ  การติดตามและ
ประเมินผลโดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งหัวช้าง            
ซึ่งมีการติดตามผลการด าเนินงานและประเมินผลโครงการขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งหัวช้าง            
และการติดตามและประเมินผลโดยใช้แบบสอบถามตามคู่มือการติดตามและประเมินผลการจัดท าและแปลง
แผนไปสู่การปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น   
                    การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลทุ่งหัวช้าง  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2563  พบว่า  จ านวนโครงการที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น        
(พ.ศ.2561 – 2565) ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ .2563  มีจ านวน   206 โครงการ เป็นเงินทั้งสิ้น  
139,264,090 .- บาท   สามารถน าไปปฏิบัติตามแผน (บรรจุไว้ในเทศบัญญัติรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2563)  จ านวน 74  โครงการ  เป็นเงินทั้งสิ้น  18,672,885 .- บาท  คิดสัดส่วนโครงการที่ด าเนินการ
ได้จริง คิดเป็นร้อยละ 35.92  ของจ านวนโครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาฯ   ภายใต้งบประมาณที่มีอยู่   
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อย่างจ ากัด  โดยมีกระบวนการในการวิเคราะห์โครงการ  พิจารณาจัดล าดับความส าคัญของโครงการ         
ตามความจ าเป็นเร่งด่วนและสามารถแก้ไขปัญหา  ความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่  ส่งผลต่อการด าเนิน
โครงการบรรลุตามแผนที่ก าหนดขึ้น  โดยยุทธศาสตร์ที่ 1การพัฒนาสังคมและความม่ันคง  มีโครงการบรรจุ
ในแผนจ านวน  19 โครงการ  สามารถน าไปปฏิบัติได้จริง 8  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ 10.81   ยุทธศาสตร์  
ที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ  มีโครงการบรรจุในแผนจ านวน  107  
โครงการ   สามารถน าไปปฏิบัติได้จริง  20  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ 27.03 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การส่งเสริมและ
พัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร   มีโครงการบรรจุในแผนจ านวน 10 โครงการ  สามารถน าไปปฏิบัติได้จริง  3  
โครงการ  คิดเป็นร้อยละ 4.05  ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านศาสนาศิลปวัฒธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นและ
การท่องเที่ยว มีโครงการบรรจุในแผนจ านวน  21 โครงการ  สามารถน าไปปฏิบัติได้จริง  16  โครงการ        
คิดเป็นร้อยละ  21.62   ยุทธศาสตร์ที่  5 การอนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรม ชาติและสิ่งแวดล้อม               
มีโครงการบรรจุในแผนจ านวน  6  โครงการ  สามารถน าไปปฏิบัติได้จริง  3  โครงการ   คิดเป็นร้อยละ 4.05 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาคุณภาพชีวิต การศึกษาและการกีฬา  มีโครงการบรรจุในแผนจ านวน 37 
โครงการ สามารถน าไปปฏิบัติได้จริง 21 โครงการ  คิดเป็นร้อยละ 28.38  และยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนา
ด้านการบริหารจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีโครงการบรรจุในแผน จ านวน 6 โครงการ สามารถน าไป
ปฏิบัติได้จริง 3 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 4.05  

 การประเมินผลความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานในภาพรวม โดยการส ารวจข้อมูลใช้
แบบสอบถามจากตัวแทนประชาชนตามหมู่บ้านทั้ง 8 หมู่บ้าน  รวมถึงประชาชน ผู้มารับบริการของ
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งหัวช้าง  จ านวน  100  ชุด (ได้รับแบบสอบถามกลับคืนมา จ านวน 60 ชุด)  
แบบสอบถามแยกออกเป็น 2 แบบ  ประกอบด้วย แบบที่ 3/2  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการ
ด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งหัวช้าง  แยกออกเป็น 2 ส่วน  ประกอบด้วย ส่วนที่ 1  ข้อมูล
ทั่วไป  และส่วนที่ 2  ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งหัวช้าง  
 
สรุปผลการประเมินตามแบบสอบถาม (การวัดผลในเชิงคุณภาพ) 

-แบบที่ 3/2  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วน
ต าบลทุ่งหัวช้าง   

 
ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไป 
 
 
 
 
 
 
 



 

ข้อมูลด้านเพศ 
 

 
 

 

      จากแบบส ารวจพบว่า  เป็นเพศชายจ านวน 30  คน  คิดเป็นร้อยละ 50 ของผู้ตอบแบบสอบถาม   
และเป็นเพศหญิงจ านวน  30  คน  คิดเป็นร้อยละ 50 ของผู้ตอบแบบสอบถาม   

 
ข้อมูลด้านอาย ุ

 
 

 จากผลส ารวจพบว่า  ด้านอายุ  ผู้ตอบแบบสอบถามอยู่ในช่วงอายุ 20-30 ปี  มากที่สุด   
คิดเป็นร้อยละ 44  ช่วงอายุมากกว่า 31-40 ปี  คิดเป็นร้อยละ 20   ช่วงอายุ  41-50 ปี  คิดเป็นร้อยละ 13   
ช่วงอายุต่ ากว่า 20 ปี คิดเป็นร้อยละ 13   ช่วงอายุ 51-60 ปี  คิดเป็นร้อยละ 7 และช่วงอายุมากกว่า 60 ปี   
คิดเป็นร้อยละ 3  ตามล าดับ 

ชาย
50%

หญิง
50%

เพศ

ชาย หญิง

ต ่ากว่า 20 ปี
13%

20-30 ปี
44%

31-40 ปี
20%

41-50 ปี
13%

51-60 ปี
7%

มากกว่า 60 ปี
3%

อายุ

ต ่ากว่า 20 ปี 20-30 ปี 31-40 ปี 41-50 ปี 51-60 ปี มากกว่า 60 ปี
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ข้อมูลด้านการศึกษา 

 
 

 จากผลส ารวจพบว่า ด้านการศึกษา ผู้ตอบแบบสอบถามจบการศึกษาระดับประถมศึกษา 
มากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 50  และระดับมัธยมศึกษา  คิดเป็นร้อยละ 34  ระดับปริญญาตรี  คิดเป็นร้อยละ 3   
และอ่ืนๆ (ไม่ได้เรียนหนังสือ)  คิดเป็นร้อยละ 13   ตามล าดับ 
 
ข้อมูลด้านอาชีพ 

 
จากผลส ารวจพบว่า  ด้านอาชีพ  ผู้ตอบแบบสอบถามประกอบอาชีพเกษตรกร  มากท่ีสุด   

คิดเป็นร้อยละ  43   และอาชีพรับจ้าง  คิดเป็นร้อยละ  40 นักเรียนนักศึกษา คิดเป็นร้อยละ 17 ตามล าดับ 
 

ประถมศศกึษา
50%

มธัยมศกึษา/เทียบเทา่
34%

อนปุริญญา/เทียบเทา่
0%

ปริญญาตรี
3%

สงูกว่าปริญญาตรี
0%

อ่ืนๆ(ไม่ได้ศกึษา)
13%

ระดับการศึกษา

ประถมศศกึษา มธัยมศกึษา/เทียบเทา่ อนปุริญญา/เทียบเทา่ ปริญญาตรี สงูกว่าปริญญาตรี อ่ืนๆ(ไม่ได้ศกึษา)

รับราชการ
0%

เอกชน/รัฐวิสาหกิจ
0%

ค้าขาย/ธุรกิจสว่นตวั
0%

รับจ้าง
40%

นกัเรียน/นกัศกึศา
17%

เกษตรกร
43%

อาชีพหลัก

รับราชการ เอกชน/รัฐวิสาหกิจ ค้าขาย/ธุรกิจสว่นตวั รับจ้าง นกัเรียน/นกัศกึศา เกษตรกร



 

ส่วนที่ 2  ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งหัวช้างในภาพรวม          
มีผลดังนี้ 

ประเด็น 
พอใจ
มาก 

พอใจ ไม่พอใจ 

1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 10 77 13 
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 9.5 83 7.5 
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/
กิจกรรม 

3.3 93 3.7 

4) มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชน
ทราบ 

10 90 - 

5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 10 80 10 
6) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 10 80 10 
7) ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของ
ประชาชนในท้องถิ่น 

7 87 6 

8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 10 83 7 
ภาพรวม 8.73 84.12 7.15 

 
จากผลส ารวจประชาชนอยู่ในระดับพอใจมาก  คิดเป็นร้อยละ 8.73   ระดับพอใจ    

คิดเป็นร้อยละ 84.12   และระดับไม่พอใจ   คิดเป็นร้อยละ 7.1   
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สารบัญ 
 
เรื่อง                                                                                                                หน้า  
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ส่วนที่  2  สรุปรายงานผลและเสนอความเห็นการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา                  7 – 37 
             
ส่วนที่  3  ประมวลภาพผลการด าเนินงาน                                                                    38 – 43   

 
ภาคผนวก 
          1.  ประกาศติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)  ประจ าปีงบประมาณ           
พ.ศ.2563 

2.  เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  (แบบที่ 2)  
3.  เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  (แบบที่ 3/2) 

 
 

******************************* 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ส่วนที่ 1  บทน า 
********************* 

ปัจจุบันการติดตามและประเมินผลนับว่ามีความส าคัญและจ าเป็นต่อการบริหารงานเป็น 
อย่างยิ่ง  เนื่องจากการติดตามและประเมินผลเป็นการประเมินผลงานการปฏิบัติงานของปีที่ผ่านมาว่ามีความ
สอดคล้องกับแผนงานที่ได้วางเอาไว้หรือไม่  รวมทั้งการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนอย่างแท้จริง  องค์การ
บริหารส่วนต าบลทุ่งหัวช้าง  ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีภาระหน้าที่ที่จะต้องให้การบริการ           
แก่ประชาชนในท้องที่  จึงจ าเป็นที่จะต้องมีการจัดท าแผนติดตามและประเมินผล  เพ่ือวัดถึงประสิทธิภาพ  
ประสิทธิผลของการด าเนินการในด้านต่างๆ  เพ่ือใช้เปรียบเทียบการท างานของปีที่ผ่านมาอีกด้วย  

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ. 2548  และแก้ไขเพ่ิมเติม  (ฉบับที่ 3)  พ.ศ.2561  ก าหนดให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นต้องจัดท า 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  และแผนการด าเนินงาน  เพ่ือเป็นเครื่องมือในการใช้งบประมาณ   วัสดุ  อุปกรณ์  และ
ทรัพยากรต่างๆ  ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  มีความโปร่งใส  เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ท้องถิ่นและ
ตอบสนองความต้องการของประชาชน  ถึงแม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ดีสัก
เพียงไรก็ตามแต่หากไม่สามารถบ่งชี้ถึงผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้นได้  ก็ไม่สามารถที่จะบ่งบอกความส าเร็จของ
แผนพัฒนาท้องถิ่นได้  ดังนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงต้องมีเครื่องมือที่ส าคัญในการตรวจสอบการ
ด าเนินงานว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือบรรลุเป้าหมายหรือไม่อย่างไร  ซึ่ง “ระบบติดตาม” และ ”ระบบ
ประเมินผล” จะเป็นเครื่องมือในการน าข้อมูลต่างๆ มาปรับปรุงแก้ไขเพ่ิมเติมหรือแม้แต่ยุติการด าเนินงาน  
 
1.  ความส าคัญของการติดตามและประเมินผล  

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  เป็นเครื่องมือที่จ าเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพ
ของโครงการที่ด าเนินการอยู่  โดยที่  การติดตาม  หมายถึง  กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบมาเพ่ือให้
ข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับการด าเนินโครงการ/กิจกรรม  ปัญหาที่ก าลังเผชิญอยู่  ประสิทธิภาพของวิธีการ
ด าเนินงานให้ลุล่วง  ค่าใช้จ่ายโครงการ/กิจกรรมสูงเกินกว่าที่ก าหนดไว้  กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการ/
กิจกรรมไม่ได้รับประโยชน์หรือได้รับน้อยกว่าที่ควรจะเป็น  เกิดปัญหาในการควบคุมคุณภาพของการ
ด าเนินงานเสียเวลาในการตรวจสอบความขัดแย้งในการปฏิบัติงานภายในหน่วยงานหรือระหว่างหน่วยงาน  
กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์จากโครงการ/กิจกรรม  การประเมินผล  คือ การตรวจสอบผลการด าเนินงาน
ในระหว่างที่ก าลังด าเนินการหรือภายหลังที่การด าเนินการส าเร็จเสร็จสิ้นไปแล้ว  ซึ่งการประเมินผลเป็น
สิ่งจ าเป็นเช่นเดียวกับการติดตามการประเมินผลแผนงานจะเป็นการบ่งชี้ว่าแผนงานที่ก าหนดไว้ได้มีการปฏิบัติ
หรือไม่  อย่างไร  อันเป็นตัวชี้วัดว่าแผนงานที่ได้ด าเนินการไปแล้วนั้นให้ผลเป็นอย่างไร  น าไปสู่ความส าเร็จ
ตามแผนงานที่ก าหนดไว้หรือไม่  ซึ่งผลที่ได้จากการติดตามและประเมินผลถือว่าเป็นข้อมูลย้อนกลับที่สามารถ
น าไปใช้ในการปรับปรุงและตัดสินใจในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป 

 
 
 
 

หน้า 1 
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2.  ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล  
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งหัวช้าง  สามารถใช้การติดตามและประเมินผลเป็น

ประโยชน์ต่อการบริหารงานได้หลายแนวทาง  ดังนี้  
2.1 จัดสรรทรัพยากรขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งหัวช้าง  สามารถพิจารณาจากการ

ติดตามและประเมินผลว่ากิจกรรมใดได้ทรัพยากรเพียงพอที่จะปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพและเพียงพอ   
ต่อความต้องการของประชาชนหรือไม่  

2.2  ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน  การประเมินผลจะแสดงให้เห็นถึง    
การปฏิบัติงานของส่วนต่างๆ  ว่าเป็นไปตามเป้าหมายตัวชี้วัดที่ผู้บริหารก าหนดไว้หรือไม่  

2.3  เป็นหลักเกณฑ์พิจารณาความดี  ความชอบ และประเมินผลการท างานของเจ้าหน้าที่   
ซึ่งเป็นผลต่อเนื่องจากการติดตามผลการปฏิบัติงาน  ถ้าผู้บริหารหน่วยงานสามารถบริหารงานให้ได้ตาม
เป้าหมายและตัวชี้วัดที่ก าหนดก็สมควรได้รับการพิจารณาความดีความชอบพิเศษ  
 
3.  วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล  

3.1  เพ่ือให้การติดตามการประเมินผลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ   เกิดประโยชน์ต่อ
ประชาชนและสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้เป็นอย่างดี  

3.2  เพ่ือให้การติดตามและประเมินผลบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้  
3.3  เพ่ือรู้ถึงความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งหัวช้าง  

และแก้ไขได้ตรงกับปัญหาที่เกิดขึ้น  
3.4  เพ่ือใช้เป็นข้อแนะน าผู้บริหารในการจัดท าแผนพัฒนาปีต่อไป  

 
4.  กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 
4.1  กรอบในการติดตามและประเมินผล 

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ .ศ.2548  และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่  3) พ.ศ.2561  ข้อ 29  คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น  มีอ านาจหน้าที่  ดังนี้   

(1)  ก าหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา   
(2)  ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา   
(3)  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา          

ต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้ง
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับ
แต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน      
โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 

(4)  แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 
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คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งหัวช้าง  ที่ได้รับ
การแต่งตั้งตามระเบียบฯ  ต้องก าหนดแนวทาง  วิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  โดยให้มีการประชุม
ก าหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลและออกพ้ืนที่สุ่มตรวจติดตามประเมินผลโครงการ /
กิจกรรมที่ด าเนินงาน  เพ่ือการติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบล   
ทุ่งหัวช้าง  และใช้แบบประเมินความพึงพอใจต่อการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งหัวช้าง  ดังนั้น  
เพ่ือให้สอดคล้องกับระเบียบฯ และการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้สอดคล้องกับปัญหา  ความต้องการและ
แนวทางการพัฒนาที่เหมาะสมกับพ้ืนที่และสถานการณ์ภายนอก  จึงต้องมีการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 – 2565)   ขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งหัวช้าง  ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ.2563  ขึ้น  และสรุปรายงานผลเสนอต่อนายกเทศมนตรีต าบลลี้  เพ่ือนายกเทศมนตรีต าบลลี้เสนอต่อสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งหัวช้าง  คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งหัวช้าง   และประกาศ
ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งหัวช้างทราบ        
โดยทั่วกันตามล าดับ  ต่อไป  

ปัจจุบัน  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนานับว่ามีความส าคัญและจ าเป็นต่อการ
บริหารงานเป็นอย่างยิ่ง  เนื่องจากการติดตามและประเมินผลเป็นการประเมินผลงานการปฏิบัติงานของปี      
ที่ผ่านมาว่ามีความสอดคล้องกับแผนงานที่ได้วางเอาไว้หรือไม่  รวมทั้งการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนอย่าง
แท้จริง องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งหัวช้าง  ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีภาระหน้าที่ที่จะต้องให้การ
บริการแก่ประชาชนในท้องที่   จึงจ าเป็นที่จะต้องมีการจัดท าแผนติดตามและประเมินผล   เพ่ือวัดถึง
ประสิทธิภาพ  ประสิทธิผลของการด าเนินการในด้านต่างๆ เพ่ือใช้เปรียบเทียบการท างานของปีที่ผ่านมา      
อีกด้วย  โดยขั้นตอนในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามารถจัดวางเป็นแผนผังขั้นตอนได้  ดังนี้ 
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แผนผังขั้นตอนการด าเนินการติดตามและประเมินผล 
 

 
 

 
 
   
   

 
 
 

   
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

หน้า 4 

ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งหัวช้างเสนอต่อสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งหัวช้าง  และคณะกรรมการ

พัฒนาเทศบาล องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งหัวช้าง 

ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

ให้ประชาชนในท้องถิน่ทราบโดยทั่วกันอย่างน้อย  ปีละ  1  คร้ัง  
ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  ทั้งนี้  ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย 

ไม่น้อยกว่า 30 วัน 

ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

รายงานผลและเสนอความเห็น ซ่ึงได้จากการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาต่อนายกองค์การบริหารส่วน

ต าบลทุ่งหัวช้าง 

 

คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา

องค์การบริหารส่วนต าบล
ทุ่งหัวช้าง 



 

4.2  แนวทางในการติดตามและประเมินผล 
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  เป็นเครื่องมือที่จ าเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพ

ของโครงการที่ด าเนินการอยู่โดยที่  การติดตาม  หมายถึง  กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบมาเพ่ือให้
ข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับการด าเนินโครงการ/กิจกรรม  ปัญหาที่ก าลังเผชิญอยู่  ประสิทธิภาพของวิธีการ
ด าเนินงานให้ลุล่วง  ค่าใช้จ่ายโครงการ/กิจกรรมสูงเกินกว่าที่ก าหนดไว้  กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการ/
กิจกรรมไม่ได้รับประโยชน์หรือได้รับน้อยกว่าที่ควรจะเป็น  เกิดปัญหาในการควบคุมคุณภาพของการ
ด าเนินงาน  เสียเวลาในการตรวจสอบความขัดแย้งในการปฏิบัติงานภายในหน่วยงานหรือระหว่างหน่วยงาน  
กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์จากโครงการ/กิจกรรม  การประเมินผล คือ  การตรวจสอบผลการด าเนินงาน
ในระหว่างที่ก าลังด าเนินการหรือภายหลังที่การด าเนินการส าเร็จเสร็จสิ้นไปแล้ว   ซึ่งการประเมินผล           
เป็นสิ่งจ าเป็นเช่นเดียวกับการติดตาม  การประเมินผลแผนงานจะเป็นการบ่งชี้ว่าแผนงานที่ก าหนดไว้ได้มีการ
ปฏิบัติหรือไม่  อย่างไร  อันเป็นตัวชี้วัดว่าแผนงานที่ได้ด าเนินการไปแล้วนั้นให้ผลเป็นอย่างไร  น าไปสู่
ความส าเร็จตามแผนงานที่ก าหนดไว้หรือไม่  ซึ่งผลที่ได้จากการติดตามและประเมินผลถือว่ าเป็นข้อมูล
ย้อนกลับที่สามารถน าไปใช้ในการปรับปรุงและตัดสินใจในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  ต่อไป  
 
5.  ระเบียบ  วิธีการและเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล 

5.1  ระเบียบที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

พ.ศ.2548  และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3)  พ.ศ.2561  หมวด 6 ข้อ 28  ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้ง
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย 

(1) สมาชิกสภาท้องถิ่นท่ีสภาท้องถิ่นคัดเลือก  จ านวนสามคน 
(2) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นท่ีประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก  จ านวนสองคน 
(3) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก  จ านวนสองคน 
(4) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง  จ านวนสองคน 
(5) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก  จ านวนสองคน 

โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนท าหน้าที่ประธานคณะกรรมการ และ 
กรรมการอีกหนึ่งคนท าหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ   กรรมการตามข้อ 28  ให้มีวาระอยู่ในต าแหน่ง
คราวละสี่ปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้ ข้อ  29  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่น  มีอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 

(1) ก าหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
(2) ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
(3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผล 

แผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบ
ห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว  และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า
สามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี   
                                (4)  แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 
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5.2  วิธีการในการติดตามและประเมินผล 
การติดตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  เป็นการตรวจสอบในระหว่างการด าเนินโครงการพัฒนาและ

กิจกรรมที่ด าเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจ าปีงบประมาณนั้น ว่าสามารถ
เป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้หรือไม่  เพ่ือให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องสามารถระดมความคิดในการปรับเปลี่ยน
วิธีการด าเนินงานที่จะสามารถน าไปสู่การบรรลุแผนที่ก าหนดไว้ได้  เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามผลการ
ด าเนินงาน  ได้แก่ แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งหัวช้าง ซึ่งประกอบไปด้วย 
การติดตามการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมและการเปลี่ยนแปลงโครงการ/กิจกรรม  การติดตามการใช้
จ่ายงบประมาณ  การติดตามโครงการ/กิจกรรมที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคใน
การด าเนินงานการประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  เป็นการตรวจสอบผลที่ เกิดขึ้นจริงเมื่อด าเนินโครงการ/
กิจกรรมแล้วเสร็จ  เปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้  โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผล  ได้แก่    
แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้องต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งหัวช้าง      
ในภาพรวม  ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้องต่อผลการด าเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์และประเด็นการพัฒนา
รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงของหมู่บ้านตามตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้  อีกทั้งการติดตามและประเมินผลด้วยระบบ       
e-plan   ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งหัวช้าง  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผล  มีวิธีการติดตาม
และประเมินผล  ดังนี้ 

1)  การก าหนดห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผล  
คณะกรรมการติดตามและประเมินผล  ก าหนดห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผล

โครงการ/กิจกรรม  โดยค านึงถึงความเหมาะสมของแต่ละโครงการ/กิจกรรม  ทั้งนี้ ก าหนดให้มีการติดตามและ
ประเมินผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมทุกครั้งที่ด าเนินการแล้วเสร็จและสรุปเป็นระยะสามเดือน และ
รายงานให้ผู้บริหารทราบ  เมื่อสิ้นปีงบประมาณให้ด าเนินการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาอีกครั้งพร้อมสรุปผลในภาพรวมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง  แล้วรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จาก
การติดตามและประเมินผลต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นน าเสนอสภาท้องถิ่น  คณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่นและประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วน
ต าบลทุ่งหัวช้างทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละ 1 ครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปีและปิดประกาศไม่น้อยกว่า 
30 วัน  

2)  เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล 
          ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย   ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง          

ส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2548  และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3)  พ.ศ.2561  ก าหนดให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น      
ต้องจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  และแผนการด าเนินงาน  เพ่ือเป็นเครื่องมือในการใช้งบประมาณ  วัสดุ  อุปกรณ์
และทรัพยากรต่างๆ  ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  มีความโปร่งใส  เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ท้องถิ่น
และตอบสนองความต้องการของประชาชน  ถึงแม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ดี    
สักเพียงไรก็ตามแต่หากไม่สามารถบ่งชี้ถึงผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้นได้  ก็ไม่สามารถที่จะบ่งบอกความส าเร็จ
ของแผนพัฒนาท้องถิ่นได ้  
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ดังนั้น  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จึงต้องมีเครื่องมือที่ส าคัญในการตรวจสอบการ
ด าเนินงานว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือบรรลุเป้าหมายหรือไม่  อย่างไร  ซึ่ง “ระบบติดตาม” และ ”ระบบ
ประเมินผล” จะเป็นเครื่องมือในการน าข้อมูลต่างๆ มาปรับปรุงแก้ไขเพ่ิมเติมหรือแม้แต่ยุติการด าเนินงาน   
โดยเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลมี  ดังนี้ 

1.วัดผลในเชิงปริมาณ 
แบบท่ี  2  แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2.วัดผลในเชิงคุณภาพ 
แบบที่  3/2  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหาร     

ส่วนต าบลทุ่งหัวช้าง 
3.ติดตามผลการประเมินแผนพัฒนาในระบบ E-Plan (ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผน 

และประเมินผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) 
 

(แนบท้ายภาคผนวก) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
\ 
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ยยยยยยPpp

ยรยบรบน 

     
 

        รายงานผลการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.2561-2565) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 องคก์ารบรหิารส่วนต าบลทุ่งหัวช้าง 

ส่วนที่ 2  การติดตามและประเมินผล 
********************* 

สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
    ยุทธศาสตร์การพัฒนา  
    แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งหัวช้างเป็นแผนยุทธศาสตร์ที่ก าหนดระยะเวลา 
5 ปี พ.ศ.2561-2565 ซึ่งเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งหัวช้างที่ก าหนด
ยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งหัวช้างซึ่งแสดงถึงวิสัยทัศน์   พันธกิจ และ
จุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  แผนการ
บริหารราชการแผ่นดิน  ยุทธศาสตร์การพัฒนา จังหวัดล าพูน  แผนยุทธศาสตร์อ าเภอทุ่งหัวช้าง      
    แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งหัวช้างมีรายละเอียด ดังนี้ 

  
 

 "สังคมน่าอยู่ เกษตรก้าวหน้า มีคุณภาพชีวิตที่ดี วัฒนธรรมงามเด่น " 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาสังคมและความม่ันคง 
กลยุทธ์ที่ 1  การพัฒนาสังคมและความมั่นคง เสริมสร้างความเข้มแข็ง ความมั่นคงปลอดภัย

ให้กับสังคม เพ่ือให้เกิดสังคม 
กลยุทธ์ที่ ๒  สร้างความเข้มแข็งของชุมชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและ

อาชญากรรม 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานสาธารณูปโภค สาธารณูปการ 

กลยุทธ์ที่ 1  การพัฒนาด้านการคมนาคมและขนส่ง 
กลยุทธ์ที่ 2  การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
กลยุทธ์ที่ 3  พัฒนาและจัดหาแหล่งน้ า   

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 

ยุทธศาสตร์ที่ ๕   การอนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
กลยุทธ์ที่ 1 อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
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วิสัยทัศน์(Vision) 
 

     ยุทธศาสตร์ 



 

กลยุทธ์ที่ 2 การสร้างองค์ความรู้ ปลูกจิตส านึกในการจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม  

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 และ
พัฒนาศักยภาพบุคลากรตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 

กลยุทธ์ที่ 2  ส่งเสริม และพัฒนาระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศ  เพ่ือเกิดความเชื่อมั่น
ศรัทธาจากประชาชน   

 
 

1. ชุมชนเข้มแข็งมีการจัดการตนเองได้ 
2. การคมนาคมสะดวก ปลอดภัย 
3. การสาธารณูปโภค สาธารณูปการสะดวก ได้มาตรฐาน 
4. เศรษฐกิจชุมชนดีขึ้น 
5. ประชาชนเข้าใจ เข้าถึง อนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
6. การท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมสืบทอดอย่างยั่งยืน 
7. ทรัพยากรธรรมชาติคงอยู่กับชุมชนอย่างยั่งยืน 
8. สิ่งแวดล้อมสะอาด สวยงาม 
9. ประชาชนก้าวทันโลก IT  
10.  การบริหารจัดการเป็นไปตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 

 
 
               1.ร้อยละ 60 ของประชาชนมีความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงาน 

2.จ านวนถนนที่ได้รับการพัฒนา 
3.  จ านวนโครงการด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการที่ได้รับการพัฒนา 
4.  จ านวนแหล่งน้ าที่ได้รับการพัฒนา 
5.  จ านวนที่เพ่ิมข้ึนของประชาชนที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร 
6. จ านวนที่เพ่ิมขึ้นของประชาชนที่ได้รับการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาอาชีพ เศรษฐกิจ
ชุมชน ของดีในชุมชน 
7. ร้อยละที่เพ่ิมข้ึนของระดับความพึงพอใจประชาชนที่มีต่อการจัดกิจกรรมสืบสานวัฒนธรรม
ประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่น 
8. จ านวนกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่ได้ด าเนินการ 
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เป้าประสงค์ 
 

     ตัวช้ีวัด 
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        รายงานผลการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.2561-2565) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 องคก์ารบรหิารส่วนต าบลทุ่งหัวช้าง 

9. จ านวนกิจกรรมอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เพ่ิมข้ึน 
10. จ านวนที่เพ่ิมข้ึนของกิจกรรมให้ความรู้ ปลูกจิตส านึกประชาชนในการอนุรักษ์ธรรมชาติ 

  11. ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของประชาชนที่มีคุณภาพชีวิตที่ดี 
12. จ านวนที่เพ่ิมขึ้นของกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการกีฬาและนันทนาการเพ่ือเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งทางกายและทางใจ 
13. ร้อยละของจ านวนนักเรียนที่ได้รับการส่งเสริม พัฒนาการศึกษาในท้องถิ่น 

  14. ระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวมเพ่ิมข้ึน 
  15. ระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อระบบการให้บริการข้อมูลข่าวสารสารสนเทศของ

องค์กร 
 
 

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

 
 

กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาสังคมและความมั่นคง เสริมสร้างความเข้มแข็ง ความมั่นคง ปลอดภัย
ให้กับสังคม เพ่ือให้เกิดสังคมคุณภาพ 

กลยุทธ์ที่ ๒  สร้างความเข้มแข็งของชุมชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและ
อาชญากรรม  

กลยุทธ์ที่ 3  ส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนตามวิถีประชาธิปไตย 
กลยุทธ์ที่ 4  การพัฒนาด้านการคมนาคมและขนส่ง  
กลยุทธ์ที่ 5  การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ  
กลยุทธ์ที่ 6  พัฒนาและจัดหาแหล่งน้ า  
กลยุทธ์ที่ 7  การส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
กลยุทธ์ท่ี 8  ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาอาชีพ เศรษฐกิจชุมชนของดีในชุมชน  
กลยุทธ์ที่ 9  ส่งเสริมสนับสนุน อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู สืบสาน เผยแพร่ ขนบธรรมเนียมประเพณี 

ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
กลยุทธ์ที่ 10  ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
กลยุทธ์ที่ 11  อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
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ค่าเป้าหมาย 
 

กลยุทธ์ 
 



 

กลยุทธ์ที่ 12  การสร้างองค์ความรู้ ปลูกจิตส านึกในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม  

กลยุทธ์ที่ 13 ส่งเสริม พัฒนาระบบบริการสาธารณสุข และพัฒนาคุณภาพชีวิต  
กลยุทธ์ที่ 14 ส่งเสริมและพัฒนาการกีฬาและนันทนาการในท้องถิ่น 
กลยุทธ์ที่ 15  ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาในท้องถิ่นรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียน 
กลยุทธ์ที่ 16  ส่งเสริม และพัฒนาระบบบริหารงานองค์กรการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน และ

พัฒนาศักยภาพบุคลากรตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
กลยุทธ์ที่ 17  ส่งเสริม และพัฒนาระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือเกิดความ

เชื่อมั่นศรัทธาจากประชาชน 
 
 
         ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น คือ “อบต.ทุ่งหัวช้าง เป็นต าบลเกษตรกรรมก้าวหน้า พัฒนาการเรียนรู้สู่ความเป็นเลิศทาง
การศึกษา” เนื่องจากเขตพ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งหัวช้างส่วนใหญ่ประชาชนประกอบอาชีพด้าน
การเกษตรกรรม ผลผลิตจากการท าการเกษตรกรรมส่วนใหญ่จะเป็น ข้าว มันฝรั่ง ถั่วแระ ข้าวโพด ล า ไย      
จึงส่งเสริมด้านการพัฒนาการเกษตรกรรม และประชาชนส่วนใหญ่เป็นคนชนเผ่ากะเหรี่ยง พูดภาษากะเหรี่ยง 
จึงส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาด้านการศึกษาควบคู่กับการด าเนินชีวิตตามวิถีชุมชน เพ่ือให้บรรลุตาม
วิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งหัวช้าง 
     
     แ บ บ ที่  2  แ บ บ ติ ด ต าม ผ ล ก า รด า เนิ น งาน ข อ งอ งค์ ก รป ก ค รอ งส่ ว น ท้ อ งถิ่ น                 
(รายงานปีละ 1 ครั้ง) 
     ค าชี้แจง : แบบที่ 2 เป็นแบบติดตามตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือติดตามผลการด าเนินงาน
ตามยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) โดยมีก าหนด
ระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการด าเนินงานอย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง ภายในเดือนธันวาคม  
                  องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งหัวช้าง  ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 – 2565)  
เมื่อวันที่  7 มิถุนายน  2562  โดยได้ก าหนดโครงการที่จะด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 – 
2565)  รวม  616  โครงการ  งบประมาณ  153,357,550.- บาท  (-หนึ่งร้อยห้าสิบสามล้านสามแสนห้าหมื่น
เจ็ดพันห้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน-)  เฉพาะในปี  2563  จ านวน 206  โครงการ  งบประมาณ  139,264,090.-  
บาท  (-หนึ่งร้อยสามสิบเก้าล้านสองแสนหกหม่ืนสี่พันเก้าสิบบาทถ้วน-)  สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์  
ได้ดังนี ้  
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        รายงานผลการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.2561-2565) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 องคก์ารบรหิารส่วนต าบลทุ่งหัวช้าง 

1. จ านวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

ยุทธศาสตร์ 
2561 2562 2563 2564 2565 

จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาสังคมและความมั่นคง 17 1,261,000 17 1,326,000 19 1,401,000 18 1,396,000 18 1,396,000 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ 

71 97,877,000 77 99,311,500 107 116,642,040 108 103,785,100 70 72,510,500 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจ
การเกษตร 

12 434,200 10 400,000 10 360,000 10 370,000 4 210,000 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านศาสนา
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นและการ
ท่องเที่ยว 

22 2,210,000 21 650,000 21 680,000 21 680,000 21 680,000 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

8 14,892,000 8 2,905,000 6 405,000 6 405,000 6 405,000 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
การศึกษาและการกีฬา 

48 20,013,170 36 19,627,330 37 19,591,050 35 19,547,500 30 19,453,500 

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

6 140,000 4 90,000 6 185,000 6 135,000 6 105,000 

รวม 184 136,827,370 173 124,309,830 206 139,264,090 204 126,318,600 155 94,760,000 
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2. ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

สรุป  องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งหัวช้าง  ได้ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 – 2565)  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2563 
                            จ านวนโครงการที่ได้รับอนุมัติทั้งหมด 74  โครงการ  
                            ได้ด าเนินการตามโครงการแล้วเสร็จ  จ านวน  34  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ  45.95 
                            อยู่ระหว่างด าเนินการตามโครงการ   จ านวน 7 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 9.46 
                            ไม่ได้ด าเนินการตามโครงการ  จ านวน  33  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ 44.58

ยุทธศาสตร์ 

จ านวนโครงการ
ที่เสร็จ 

จ านวนโครงการที่
อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

จ านวนโครงการที่
ยังไม่ได้ด าเนินการ 

จ านวนโครงการ
ที่มีการเพิ่มเติม 

จ านวนโครงการ
ทั้งหมดที่บรรจุใน

ข้อบัญญัติ 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาสังคมและความมั่นคง 5 6.76 - - 3 4.05 - - 8 10.81 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค     สาธารณูปการ 3 4.05 7 9.46 10 13.51 - - 20 27.03 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจ   การเกษตร    2 2.70 - - 1 1.35 - - 3 4.05 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นและการท่องเที่ยว 

4 5.41 - - 12 16.22 
- - 

16 21.62 

ยุทธศาสตร์ที่  5  การอนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 3 4.05 - - - - - - 3 4.05 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาคุณภาพชีวิต การศึกษาและการกีฬา 17 22.97 - - 4 5.40 - - 21 28.38 
ยุทธศาสตร์ที่ 7  การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

- - - - 3 4.05 - - 3 4.05 

รวม 34 45.95 7 9.46 33 44.58 - - 74 100 
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        รายงานผลการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.2561-2565) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 องคก์ารบรหิารส่วนต าบลทุ่งหัวช้าง 

3.การเบิกจ่ายงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ตั้งแต่ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563)  

ยุทธศาสตร์ 
งบปกติ เงินสะสม รวม 

จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ 
1. การพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคง 

62,640 0.33 - - 62,640 0.33 

2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
สาธารณูปโภคสาธารณูปการ 

543,000 2.86 5,621,799 29.57 6,164,799 32.43 

3. การส่งเสริมและพัฒนา
เศรษฐกิจ การเกษตร    

34,884 0.18 - - 34,884 0.18 

4. การพัฒนาด้านศาสนา 
ศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นและการท่องเที่ยว 

179,950 0.95 - - 179,950 0.95 

5.  การอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

52,085 0.27 - - 52,085 0.27 

6. การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
การศึกษาและการกีฬา 

12,519,569 65.84 - - 12,519,569 65.84 

7.  การพัฒนาด้านการ
บริหารจัดการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

- - - - - - 

รวม 13,392,128 70.43 5,621,799 29.57 19,013,927 100 

 
สรุป  องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งหัวช้าง  ได้ด าเนินการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจ าปี  งบประมาณ    
พ.ศ.2563 

พบว่า  :  ด าเนินการเบิกจ่ายงบประมาณทั้งสิ้น  13,392,128   คิดเป็นร้อยละ  70.43 
(งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ  จ านวน  19,013,927 บาท) 
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4. โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
 

โครงการ 
ผลการด าเนินงาน งบประมาณ 

ด าเนินการ
เสร็จแล้ว 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

งบประมาณที่
ได้รับ 

งบประมาณที่
เบิกจ่ายไป 

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 
1.โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
บ้านหนองผ า 

/   30,700 29,300 

2.โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
บ้านสันดอนมูล 

/   30,700 29,300 

3.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านโป่งแดง หมู่ 5- บ้านสัญชัย หมู่ 7 
ต.ทุ่งหัวช้าง กว้าง 6 เมตร ยาว 516 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 3,096 
ตารางเมตร 

/   1,638,000 1,280,000 

4.โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์    ติกคอนกรีต แบบ OVER Lay สายบ้านโป่งแดง หมู่ที่ 
5 –บ้านสัญชัย หมู่ 7 กว้าง 6 เมตร ยาว 800 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 
4,800 ตารางเมตร  

/   1,689,000 1,470,000 

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เหลือจ่าย 
1.โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์    ติกคอนกรีต แบบ(OVER Lay) ถนนสายหน้าวัดแม่ปัน
เดง หมู่ที่ 6 กว้าง 4 เมตร ยาว 320 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพ้ืนที่ผิวจราจร/ไหล่ทาง 
ไม่น้อยกว่า 1,280 ตารางเมตร 

/   353,900 353,000 
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        รายงานผลการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.2561-2565) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 องคก์ารบรหิารส่วนต าบลทุ่งหัวช้าง 

  5.จ่ายงบประมาณจากเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
ที ่       โครงการ  งบประมาณอนุมัติ งบประมาณเบิกจ่าย 
1 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในเขต อบต.ทุ่งหัวช้าง สายทางเข้าสนามกีฬาดอยวงค์ 

ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 150 ม. หนา 0.15 ม. 
309,800 308,000 

2 โครงการเสริมผิวถนนลาดยางแอสฟัลส์ติกคอนกรีต (แบบ OVER LAY) ถนนสายกลาง หมู่ที่ 9   
บ้านดง ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 395 ม. หนา 0.05 ม. 

499,000 498,500 

3 โครงการเสริมผิวถนนลาดยางแอสฟัลส์ติกคอนกรีต (แบบ OVER LAY) ถนนบ้านสัญชัย หมู่ที่ 7 
ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 395 ม. หนา 0.05 ม. 

499,000 498,500 

4 โครงการเสริมผิวถนนลาดยางแอสฟัลส์ติกคอนกรีต (แบบ OVER LAY) หมู่ที่ 4 บ้านหัวขัว ขนาด
กว้าง 4 ม. ยาว 395 ม. หนา 0.05 ม.  

499,000 498,500 

5 โครงการเสริมผิวถนนลาดยางแอสฟัลส์ติกคอนกรีต (แบบ OVER LAY) ถนนเชื่อมสาย หมู่ที่ 10 
บ้านหนองผ า ถึง หมู่ที่ 12 บ้านดอยวงค์ ขนาดกว้าง 5 ม. ยาว 170 ม. หนา 0.05 ม.  

265,000 264,500 

6 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสัญชัย หมู่ที่ 7 เชื่อม บ้านโป่งแดง หมู่ที่ 5 พร้อม
ลูกรังไหล่ทาง ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 70 ม. หนา 0.15 ม. 

61,000 61,000 

7 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในเขต อบต.ทุ่งหัวช้าง สายบ้านนายอุ่นเรือน วงค์จักร 
ขนาดกว้าง 3 ม. ยาว 200 ม. หนา 0.15 ม. 

312,600 312,500 

8 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในเขต อบต.ทุ่งหัวช้าง สายทางบ้านนายติ๊บ พะดู 
ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 165 ม. หนา 0.15 ม.  

340,500 338,000 

9 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังและหินคลุกในเขต อบต.ทุ่งหัวช้าง สายหน้าวัดหัวขัว ม.11  151,900 144,000 
10 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังและหินคลุก ในเขต อบต.ทุ่งหัวช้าง สายสัญชัย-โป่งแดง (สายล่าง) 55,500 55,200 

 หน้า 16   



 

ที ่ โครงการ งบประมาณอนุมัติ งบประมาณเบิกจ่าย 
11 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังและหินคลุก ในเขต อบต.ทุ่งหัวช้าง สายแม่นาวะ หมู่ที่ 5 259,000 258,700 
12 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังและหินคลุก ในเขต อบต.ทุ่งหัวช้าง สายห้วยส้าน หมู่ที่ 6 120,400 120,000 
13 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังและหินคลุก ในเขต อบต.ทุ่งหัวช้าง สายกิ่วครูบา ม.10 55,500 55,200 
14 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังและหินคลุก ในเขต อบต.ทุ่งหัวช้าง สายทางเข้าป่าช้าหนองผ า  97,200 97,000 
15 โครงการปรับปรุงสนามกีฬา ลานกีฬาในเขต อบต.ทุ่งหัวช้าง โดยติดตั้งรั้วตาข่ายสนามกีฬาบ้านดอย

วงค ์ 
406,500 403,000 

16 โครงการปรับปรุง ซ่อมแซม ระบบประปา ในเขตพ้ืนที่ อบต.ทุ่งหัวช้าง หมู่บ้านดอยวงค์ หมู่ที่ 12 174,000 17,200 
17 โครงการปรับปรุง ซ่อมแซม ระบบประปา ในเขตพ้ืนที่ อบต.ทุ่งหัวช้าง หมู่บ้านแม่ปันเดง หมู่ที่ 6 16,900 16,500 
18 โครงการปรับปรุงสนามกีฬา ลานกีฬาในเขต อบต.ทุ่งหัวช้าง โดยสร้างห้องน้ าสนามกีฬาดอยวงค์  298,500 295,000 
19 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังและหินคลุก ในเขต อบต.ทุ่งหัวช้าง สายห้วยซาง หมู่ 11  141,700 141,500 
20 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังและหินคลุก ในเขต อบต.ทุ่งหัวช้าง สายห้วยน้ าขาว หมู่ที่ 6  129,700 129,500 
21 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังและหินคลุก ในเขต อบต.ทุ่งหัวช้าง สายแม่อุย หมู่ที่ 5 176,000 175,700 
22 โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลภายในเขตรับผิดชอบ อบต.ทุ่งหัวช้าง บริเวณหมู่ท่ี 4 บ้านหัวขัว 208,000  
23 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในเขต อบต.ทุ่งหัวช้าง สายทางบ้านนายหวัน นาวา 

ขนาดกว้าง 3 ม. ยาว 85 ม. หนา 0.15 ม. 
132,000 131,500 

24 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขต อบต.ทุ่งหัวช้าง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน      
หัวขัว  

70,300 70,000 

25 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขต อบต.ทุ่ งหัวช้าง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก          
บ้านแม่ปันเดง 

42,200 42,000 
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        รายงานผลการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.2561-2565) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 องคก์ารบรหิารส่วนต าบลทุ่งหัวช้าง 

ที ่ โครงการ งบประมาณอนุมัติ งบประมาณเบิกจ่าย 
26 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในเขต อบต.ทุ่งหัวช้าง สายทางบ้านดอยแก้ว ขนาด

กว้าง 4 ม. ยาว 240 ม. หนา 0.15 ม. 
259,000 258,700 

27 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังและหินคลุก ในเขต อบต.ทุ่งหัวช้าง สายนาบอน ม.5  41,600 41,500 
รวมงบประมาณ           5,621,800 5,231,700 
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6.จ านวนโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เฉพาะปี พ.ศ.2563 และบรรจุในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2563 
 

ยุทธศาสตร์ แผนงาน 
โครงการตามแผนพัฒนา บรรจุในข้อบัญญัติ 
จ านวน 
โครงการ 

จ านวนเงิน 
จ านวน 
โครงการ 

จ านวนเงิน 

1.การพัฒนาสังคมและความมั่นคง 1.แผนงานบริหารทั่วไป 
2.แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
3.แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน 
4.แผนงานสาธารณสุข 

19 1,401,000 8 599,145 

2.การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน     สาธาณูปโภค  
สาธารณูปการ 

1.แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
2.แผนงานเคหะและชุมชน 
 

107 116,642,040 20 4,470,895 

3.การส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร 1.แผนงานการเกษตร 
2.แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

10 360,000 3 55,000 

4.การพัฒนาด้านศาสนาศิลปวัฒธรรม ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นและการท่องเที่ยว 
 

1.แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
2.แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

21 680,000 16 331,750 

5.การอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรม ชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
 

1.แผนงานการเกษตร 
2.แผนงานรักษาความสงบภายใน 
3.แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 
 

6 405,000 3 65,000 
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ยรยบรบน 

     
 

        รายงานผลการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.2561-2565) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 องคก์ารบรหิารส่วนต าบลทุ่งหัวช้าง 

ยุทธศาสตร์ แผนงาน 
โครงการตามแผนพัฒนา บรรจุในข้อบัญญัติ 
จ านวน 
โครงการ 

จ านวนเงิน 
จ านวน 
โครงการ 

จ านวนเงิน 

6.การพัฒนาคุณภาพชีวิต การศึกษาและการกีฬา 1.แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
2.แผนงานสาธารณสุข 
3.แผนงานการศึกษา 
4.แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
5.แผนงานสังคมสงเคราะห ์
6.แผนงานบริหารงานทั่วไป 

37 19,591,050 21 14,747,740 

7.การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1.แผนงานบริหารงานทั่วไป 
2.แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

6 185,000 3 80,000 

รวม 206 139,264,090 74 18,672,885 
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7. โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นตามข้อบัญญัตทิีไ่ม่ได้ด าเนินการ) 

ที ่ ยุทธศาสตร์ โครงการ จ านวนงบประมาณ 
หน่วยงานที
รับผิดชอบ 

วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาสังคม
และความมั่นคง 

การเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและ
สมาชิกสภาท้องถิ่น 

450,000 ส านักงานปลัด 
อบต. 
 
 

เพ่ือด าเนินการเลือกตั้งผู้บริหาร
ท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นให้
ส าเร็จด้วยดีตามกฎหมาย 

จัดการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น
และสมาชิกสภาท้องถิ่น 

2.  โครงการ อบต.  ทุ่งหัวช้างเคลื่อนที่
บริการประชาชน 

26,000 ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพ่ือให้ประชาชนได้รับบริการ
สาธารณะเบื้องต้นอย่างทั่วถึงและ
มีส่วนร่วมในการพัฒนา 

อบต.เคลื่อนที่บริการประชาชน
ครบทุกหมู่บ้าน จ านวน 8 
หมู่บ้าน 

3.  โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดู
งานสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน 

20,000 ส านักงานปลัด 
อบต. 
 

1.เพ่ือให้มีความเข้าใจในบทบาท
หน้าที่ของสมาชิก อปพร.        
2.เพ่ือให้มีบุคลากรที่เพียงพอต่อ
การปฏิบัติงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 

สมาชิก อปพร.จ านวน 35 คน 
เข้ารับการอบรม 

4. ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในเขต อบต.ทุ่งหัวช้าง 

308,000 กองช่าง เพ่ือให้ประชาชนในพื้นที่ใช้สัญจร
ได้อย่างสะดวกและปลอดภัยทั้ง
ชีวิตและทรัพย์สิน 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในเขต อบต.ทุ่งหัวช้าง 
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        รายงานผลการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.2561-2565) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 องคก์ารบรหิารส่วนต าบลทุ่งหัวช้าง 

ที ่ ยุทธศาสตร์ โครงการ จ านวนงบประมาณ 
หน่วยงานที
รับผิดชอบ 

วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

5. ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 

ปรับปรุง ซ่อมแซมระบบประปาใน
เขตพ้ืนที่ อบต.ทุ่งหัวช้าง 

16,500 กองช่าง เพ่ือให้ประชาชนมีน้ าอุปโภค
บริโภคเพียงพอตลอดปี 

ซ่อมแซมระบบประปาภายใน
หมู่บ้านและประปาภูเขาในเขต
พ้ืนที่ อบต.ทุ่งหัวช้าง 

6.  ปรับปรุง ซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กในเขต อบต.ทุ่งหัวช้าง 

42,359 กองช่าง เพ่ือความปลอดภัยของผู้เรียน
และทรัพย์สินของ ศพด. และ 
ศพด. มีความมั่นคงแข็งแรง 

ศพด.ในเขต อบต.ทุ่งหัวช้าง 

7.  ปรับปรุงสนามกีฬา ลานกีฬาในเขต
พ้ืนที่ อบต.ทุ่งหัวช้าง 

295,000 กองช่าง เพ่ือให้ประชาชน เยาวชนมี
สถานที่ออกก าลังกาย และใช้
เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 

สนามกีฬา ลานกีฬาในเขต อบต.
ทุ่งหัวช้าง 

8.  ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย
บ้านสัญชัย หมู่ที่ 7 เชื่อมบ้านโป่งแดง 
หมู่ที่ 5 พร้อมลูกรังไหล่ทาง 

61,000 กองช่าง เพ่ือให้ประชาชนในพื้นที่ใช้สัญจร
ได้อย่างสะดวกและปลอดภัยทั้ง
ชีวิตและทรัพย์สิน 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านสัญชัย 
หมู่ที่ 7 เชื่อมบ้านโป่งแดง หมู่ที่ 5 ขนาด
กว้าง 6 ม.ยาว 135 ม.หนา 0.15  

9.  เสริมผวิถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนก
รีต (แบบ Over Lay) ถนนเชื่อมสายบ้าน
หนองผ า หมู่ที่ 10 ถึงบ้านดอยวงค์ หมู่ที่ 
12 

264,500 กองช่าง เพ่ือให้ประชาชนในพ้ืนที่ใช้สัญจรได้
อย่างสะดวกและปลอดภยัทั้งชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

เสริมผิวถนนลาดยางแอสฟัลท์ติด
คอนกรีต (แบบ Over Lay) ถนนเชื่อมสาย
บ้านหนองผ า หมู่ที่ 10 ถึงบ้านดอยวงค์ 
หมู่ที่ 12 ขนาดกว้าง 6 ม.ยาว 135 ม. 
หนา 0.15 ม.  
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ที ่ ยุทธศาสตร์ โครงการ จ านวนงบประมาณ 
หน่วยงานที
รับผิดชอบ 

วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

10. ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 

เสริมผิวถนนลาดยางแอสฟัลท์ติ
กคอนกรีต (แบบ Over Lay) ถนน
บ้านสัญชัย หมู่ที่ 7 

498,500 กองช่าง เพ่ือให้ประชาชนในพื้นที่ใช้สัญจร
ได้อย่างสะดวกและปลอดภัยทั้ง
ชีวิตและทรัพย์สิน 

ก่อสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอ
นกรีต(แบบ Over Lay)ถนนสาย
บ้านสัญชัย หมู่ที่ 7 ขนาดกว้าง 4 
ม.ยาว 1.000 ม.หนา 0.05 ม. 

11.  เสริมผิวถนนลาดยางแอสฟัลท์ติ
กคอนกรีต (แบบ Over Lay) ถนน
สายกลาง หมู่ที่ 9 บ้านดง 

498,500 กองช่าง เพ่ือให้ประชาชนในพื้นที่ใช้สัญจร
ได้อย่างสะดวกและปลอดภัยทั้ง
ชีวิตและทรัพย์สิน 

เสริมผวิถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอ
นกรีต (Over Lay) ถนนสายกลาง บ้าน
ดง หมู่ที่ 9 ขนาดกว้าง 4 ม. หนา 0.07
ยาว1,000 ม. 

12.  เสริมผวิถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนก
รีต (แบบ Over Lay) ถนนสายหวัขัว หมู่
ที่ 4 บ้านหัวขัว 

498,500 กองช่าง เพ่ือให้ประชาชนในพื้นที่ใช้สัญจร
ได้อย่างสะดวกและปลอดภัยทั้ง
ชีวิตและทรัพย์สิน 

เสริมผิวถนนลาดยางแอสฟัลท์ติ
กคอนกรีต (Over Lay) ถนนสาย
กลางหัวขัว บ้านหัวขัว หมู่ที่ 4 
ขนาดกว้าง 4 ม. หนา 0.07 ยาว 
650 ม. 
 

13.  ก่อสร้างแผงกั้นสนามฟุตบอล 403,000 กองช่าง เพ่ือใช้กั้นกีดขวางการลว่งหลน่จากการ
เล่นกีฬาหรืออุปกรณ์กีฬา 
 

ก่อสร้างแผงกั้นสนามฟุตบอล ขนาด
กว้าง 75 เมตร สูง 5 เมตร 
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ที ่ ยุทธศาสตร์ โครงการ จ านวนงบประมาณ 
หน่วยงานที
รับผิดชอบ 

วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

14. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การส่งเสริมและ
พัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร 

โครงการส่งเสริม สนับสนุนกลุ่ม
อาชีพ ในเขต อบต.ทุ่งหัวช้าง 

20,000 กองสวัสดิการฯ เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาอาชีพแก่
ประชาชน 

กลุ่มอาชีพต่างๆ  ในเขต อบต.ทุ่งหัวช้าง 
เช่น กลุ่มอาชีพทอผ้า กลุ่มอาชีพจักสาน 
กลุ่มอาชีพท าไม้กวาด ฯลฯ 

15. ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้าน
ศาสนาศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นและการท่องเที่ยว 

ส่งเสริม อนุรักษ์ขนบธรรมเนียม 
ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

20,800 กองการศึกษา 
 

เพ่ือส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณี 
วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นสืบ
ต่อไป 

ร้อยละ 80 ของประชาชนมีความ
พึงพอใจ 

16.  โครงการส่งเสริม อนุรักษ์วิถีชีวิตชน
เผ่ากะเหรี่ยงอ าเภอทุ่งหัวช้าง 

25,000 กองการศึกษา เพ่ืออนุรักษ์วิถีชีวิต ศิลปะ 
วัฒนธรรมชาติพันธุ์ชนเผ่า
กะเหรี่ยง 

ประชาชนร้อยละ 80 เข้าร่วม
กิจกรรม 

17.  โครงการสืบชะตาใจ๋บ้าน หมู่ที่ 4 
บ้านหัวขัว 

7,000 กองการศึกษา เพ่ืออนุรักษ์ประเพณีและ
วัฒนธรรม 

ประชาชนบ้านหัวขัว 

18.  โครงการส่งเสริมประเพณีสรงน้ า
พระธาตุดอยกวางค า 

7,000 กองการศึกษา อนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรม ประชาชนบ้านโป่งแดงและบ้าน
ใกล้เคียง 

19.  โครงการส่งเสริมประเพณีสรงน้ า
พระธาตุวัดแม่ปันเดง 

7,000 กองการศึกษา เพ่ืออนุรักษ์ประเพณีและ
วัฒนธรรม 

ประชาชนบ้านแม่ปันเดง หมู่ที่ 6 

20.  โครงการส่งเสริมประเพณีสรงน้ ากิ่ว
ครูบาขาวปี 

7,000 กองการศึกษา อนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรม ประชาชนบ้านดง หมู่ที่ 9 
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ที ่ ยุทธศาสตร์ โครงการ จ านวนงบประมาณ 
หน่วยงานที
รับผิดชอบ 

วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

21. ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้าน
ศาสนาศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นและการท่องเที่ยว 

โครงการส่งเสริมประเพณีสรงน้ า
พระธาตุอารามหนองผ า 

7,000 กองการศึกษา อนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรม ประชาชนบ้านหนองผ า หมู่ที่ 10 

22.  โครงการส่งเสริมประเพณีสรงน้ า
พระธาตุดอยพระบาทตีนนก 

7,000 กองการศึกษา อนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรม ประชาชนบ้านสันดอนมูล       
หมู่ที่ 11 

23.  โครงการจัดงานประเพณีสรงน้ า
พระบรมธาตุหริภุญชัย 

10,000 กองการศึกษา เพ่ืออนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรม จัดงานประเพณีสรงน้ า        
พระบรมธาตุหริภุญชัย 

24.  โครงการจัดงานพระนางจามเทวี
และงานกาชาดจังหวัดล าพูน 

40,000 กองการศึกษา เพ่ือส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม
และส่งเสริมการท่องเที่ยวรวมทั้ง
ประชาสัมพันธ์สินค้าและผลิตภัณฑ์
ของดีเมืองล าพูน 

จัดงานพระนางจามเทวีและ   
งานกาชาดจังหวัดล าพูน 

25.  โครงการส่งเสริมงานประเพณีสรงน้ าพระ
เจ้าต๋นหลวงดอยตุงซาววา 

7,000 กองการศึกษา อนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรม ประชาชนบ้านสัญชัย หมู่ที่ 7 
และหมู่บ้านใกล้เคียง 

26.  โครงการส่งเสริมประเพณีสรงน้ า
พระธาตุวัดม่วงค า 

7,000 กองการศึกษา อนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรม ประชาชนบ้านดอยวงค์          
หมู่ที่ 12 

 
 
 หน้า 25 



ยยยยยยPpp

ยรยบรบน 

     
 

        รายงานผลการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.2561-2565) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 องคก์ารบรหิารส่วนต าบลทุ่งหัวช้าง 

ที ่ ยุทธศาสตร์ โครงการ จ านวนงบประมาณ 
หน่วยงานที
รับผิดชอบ 

วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

27. ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
การศึกษาและการกีฬา 

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา
โรคเอดส์ 

10,000 ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพ่ือเสริมสร้างเจตคติค่านิยม 
สร้างจิตส านึกแก่เด็ก เยาวชนท า
ให้รู้จักป้องกันและหลีกเลี่ยง
พฤติกรรมเสี่ยง 

จ านวนนักเรียน 80 คน 

28.  โครงการส่งเสริมงานวิชาการศูนยพั์ฒนา
เด็กเล็ก 

5,000 กองการศึกษา เพ่ือพัฒนางานวิชาการกิจกรรมด้าน
ต่างๆ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขต อบต.
ทุ่งหัวช้าง 

29.  โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรฝ่าย
การเมือง ฝ่ายประจ าและผู้น าชุมชนใน
เขต อบต.ทุ่งหัวช้าง 

100,000 ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพ่ือพัฒนาศักยภาพการท างาน
และน ามาพัฒนาองค์กรได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

พัฒนาศักยภาพบุคลากรสังกัด 
อบต.ทุ่งหัวช้าง 

30.  โครงการพัฒนาศักยภาพครูผู้ดูแล
เด็กและบุคลากรทางการศึกษา 

15,000 กองการศึกษา เพ่ือส่งเสริมบุคลากรทางการ
ศึกษาได้มีโอกาสพัฒนาศักยภาพ 
 

บุคลากรทางการศึกษาในเขต 
อบต.ทุ่งหัวช้าง 

31. ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาด้านการ
บริหารจัดการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

โครงการจัดท าแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน 

70,000 กองคลัง เพ่ือจัดท าแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สินในเขต อบต.ทุ่งหัวช้าง 
 

ข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สินในเขต อบต.ทุ่งหัวช้าง 
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ที ่ ยุทธศาสตร์ โครงการ จ านวนงบประมาณ 
หน่วยงานที
รับผิดชอบ 

วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

32. ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาด้านการ
บริหารจัดการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

โครงการ อบต. ทุ่งหัวช้างเคลื่อนที่
ด้านการจัดเก็บภาษี 

5,000 กองคลัง เพ่ือประชาสัมพันธ์และจัดเก็บ
ภาษีแก่ประชาชนในเขต อบต.ทุ่ง
หัวช้าง 

จัดเก็บภาษีในพ้ืนที่เขต อบต.  
ทุ่งหัวช้าง 

33.  โครงการจัดอบรมให้ความรู้
เกี่ยวกับ พรบ.ข้อมูลข่าวสารของ
ทางราชการ 

5,000 ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพ่ือเพ่ิมความรู้เกี่ยวกับ พรบ.
ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ
ให้แก่เจ้าหน้าที่และประชาชน 

จัดอบรมเกี่ยวกับ พรบ.ข้อมูล
ข่าวสารของทางราชการให้แก่
เจ้าหน้าที่และประชาชน 

รวม 33  โครงการ 3,763,659  บาท 
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8. โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่บรรจุในข้อบัญญัติและได้ด าเนินการจริง) 

ที ่ ยุทธศาสตร์ โครงการ จ านวนงบประมาณ 
หน่วยงานที
รับผิดชอบ 

วัตถุ 
ประสงค์ 

ผลผลิต 

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาสังคม
และความมั่นคง 

โครงการส่งเสริมการเรียนรู้
การเมืองการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตย 

8,900 ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพ่ือให้ประชาชนได้รู้กฎหมาย
และส่งเสริมการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตย 

ประชาชนเข้าร่วมกิจกรรม 
จ านวน 80 คน 
 

2.  โครงการจัดประชุมประชาคม
ท้องถิ่น 

15,000 ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพ่ือรับทราบปัญหา ความ
ต้องการ แนวทางการพัฒนา
ต าบลของประชาชนในพื้นที่
รับผิดชอบ 

จัดประชุมประชาคมหมู่บ้าน 8 
หมู่บ้าน ตามสัดส่วนที่ได้ก าหนด 

3.  โครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนน 

4,000 ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพ่ือลดการเกิดอุบัติเหตุในพ้ืนที่
และช่วงเทศกาลต่างๆ 

อัตราการเกิดอุบัติเหตุช่วง
เทศกาลปีใหม่และเทศกาล
สงกรานต์ลดลง 

4.  โครงการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการทุจริต 

3,500 ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาการ
ทุจริต ปลูกจิตส านึกเพ่ือความ
โปร่งใสในการปฏิบัติงาน 

จัดอบรมแก่เจ้าหน้าที่ จ านวน 80 
คน 

5.  โครงการป้องกัน ควบคุมโรค
พิษสุนัขบ้า แมว ฯลฯ 

31,745 ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพ่ือลดการเกิดโรคและให้ความรู้แก่ผู้น า
และเจ้าหน้าที่ในการฉีดวัคซีนและจัดหา
วัคซีนป้องกันโรคพิษ  สุนัขบ้า แมว ฯลฯ 

จัดอบรมให้ความรู้แก่ผู้ปฏิบัติงาน
ในการป้องกันการเกิดโรคพิษสุนัข
บ้า แมว ฯลฯ 
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ที ่ ยุทธศาสตร์ โครงการ จ านวนงบประมาณ 
หน่วยงานที
รับผิดชอบ 

วัตถุ 
ประสงค์ 

ผลผลิต 

6. ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กซอยบ้านนายปุ๊ด อุ่นเรือน 
บ้านหัวขัว หมู่ที่ 4  

294,000 กองช่าง เพ่ือให้ประชาชนในพื้นที่ใช้สัญจร
ได้อย่างสะดวกและปลอดภัยทั้ง
ชีวิตและทรัพย์สิน 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ซอยนายปุ๊ด อุ่นเรือน บ้านหัวขัว 
หมู่ที่ 4 ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 
200 ม. หนา 0.15 ม. 

7.  ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายบ้านนายเสาร์ดวง จู้จี้ 
หมู่ที่ 11 บ้านสันดอนมูล 

134,000 กองช่าง เพ่ือให้ประชาชนในพื้นที่ใช้สัญจร
ได้อย่างสะดวกและปลอดภัยทั้ง
ชีวิตและทรัพย์สิน 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายบ้านนายเสาร์ดวง จู้จี้ หมู่ที่ 
11 บ้านสันดอนมูล ระยะทาง
กว้าง 3 เมตร ยาว 150 เมตร 
หนา 0.15 เมตร  

8.  ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายบ้านนายกันเสาร์ 
บุญฮอม หมู่ที่ 4 บ้านหัวขัว 

118,000 กองช่าง เพ่ือให้ประชาชนในพื้นที่ใช้สัญจร
ได้อย่างสะดวกและปลอดภัยทั้ง
ชีวิตและทรัพย์สิน 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายบ้านนายกันเสาร์ บุญฮอม 
หมู่ที่ 4 บ้านหัวขัว ระยะทาง
กว้าง 3 เมตร ยาว 130 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

9.  ซ่อมแซมถนนลูกรังและหินคลุก
ในเขตพ้ืนที่ อบต.ทุ่งหัวช้าง 

25,000 กองช่าง เพ่ือให้ประชาชนในพื้นที่ขนย้าย
ผลผลิตทางการเกษตรได้สะดวก 
การสัญจรมีความปลอดภัยยิ่งขึ้น 

ซ่อมแซมถนนลูกรังและหินคลุก
ในเขตพ้ืนที่ อบต.ทุ่งหัวช้าง 
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ที ่ ยุทธศาสตร์ โครงการ จ านวนงบประมาณ 
หน่วยงานที
รับผิดชอบ 

วัตถุ 
ประสงค์ 

ผลผลิต 

10. ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาโครงสรา้ง
พ้ืนฐานสาธารณูปโภค สาธารณูปการ 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย
บ้านนายอินสวน นาวา หมู่ที่ 5 โป่ง
แดง 

277,000 กองช่าง เพ่ือให้ประชาชนในพ้ืนที่ใช้สัญจรได้
อย่างสะดวกและปลอดภยัทั้งชีวิต
และทรัพย์สิน 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย
บ้านนายอินสวน นาวา หมู่ที่ 5บ้านโป่ง
แดง ขนาดกว้าง 4 ม.ยาว 200 ม.หนา
0.15 ม. 

11.  ก่อสร้างถังเก็บน้ า คสล.พร้อมเครือ่ง
กรองน้ า จ านวน 1 จุด ใกล้บ้านนาย
สามารถ นะกาลัง หมู่ที่ 5 บ้านโป่ง
แดง 

136,000 กองช่าง เพ่ือให้ประชาชนในพ้ืนที่ได้ใช้น้ าที่
สะอาดและเพียงพอต่อการอุปโภค 
บริโภคภายในหมู่บ้าน 

ก่อสร้างถังเก็บน้ า คสล.พร้อมเครือ่ง
กรองน้ า จ านวน 1 จุดหมู่ที่ 5 บ้านโป่ง
แดงกว้าง 4 ม.สูง 3ม.(ตามแบบแปลน
กองช่าง)ก่อสร้างสนามเด็กเล่นพรอ้ม
เครื่องเล่นสนามกลางแจ้ง หมู่ที่ 6 บ้าน
แม่ปันเดง กวา้ง 8 ม.ยาว 12 ม. สูง 3 ม. 

12.  ก่อสร้างสนามเด็กเล่นพร้อมเครื่อง
เล่นสนามกลางแจ้งหมู่ 6 บ้านแม่ปัน
เดง 

249,000 กองช่าง เพ่ือให้เด็กมีพัฒนาการทางด้านร่าย
กายที่สมวัยตามช่างอาย ุ

ก่อสร้างสนามเด็กเล่นพร้อมเครื่องเล่น
สนามกลางแจ้ง หมู่ที่ 6 บ้านแม่ปนัเดง 
กว้าง 8 ม.ยาว12ม.สูง 3 ม. 

13.  ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย
บ้านนายแกว้ ตั๋นตะนะหมู่ที่ 7 
บ้านสัญชัย 

135,000 กองช่าง เพ่ือให้ประชาชนในพ้ืนที่ใช้สัญจรได้
อย่างสะดวกและปลอดภยัทั้งชีวิต
และทรัพย์สิน 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย
บ้านนายแกว้ ตั๋นตะนะ หมู่ที่ 7 
บ้านสัญชัยขนาดกว้าง 4 ม.ยาว 65ม.
หนา 0.15ม. 
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ที ่ ยุทธศาสตร์ โครงการ จ านวนงบประมาณ 
หน่วยงานที
รับผิดชอบ 

วัตถุ 
ประสงค์ 

ผลผลิต 

14. ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาโครงสรา้ง
พ้ืนฐานสาธารณูปโภค สาธารณูปการ 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย
ทางเข้าสุสานบ้านหนองผ า หมู่ที่ 10 
บ้านหนองผ า 

142,000 กองช่าง เพ่ือให้ประชาชนในพ้ืนที่ใช้สัญจรได้
อย่างสะดวกและปลอดภยัทั้งชีวิต
และทรัพย์สิน 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย
ทางไปสุสานบ้านหนองผ า หมู่ที่ 10 
ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 90 เมตร หนา 
0.15 เมตร 

15.  ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย
บ้านนายนวิัฒน ์ยอดจันทร์ หมู่ที่ 12 
บ้านดอยวงค ์

75,000 กองช่าง เพ่ือให้ประชาชนในพ้ืนที่ใช้สัญจรได้
อย่างสะดวกและปลอดภยัทั้งชีวิต
และทรัพย์สิน 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย
บ้านนายนวิัฒน ์ยอดจันทร์ ขนาด
กว้าง 3 ม. ยาว 70 ม. หนา 0.15 ม. 

16. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การส่งเสริมและ
พัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร 

โครงการส่งเสริมการด าเนินชีวิต
ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

20,000 กองช่าง เพ่ือส่งเสริมให้ความรู้เกี่ยวกับ
การด าเนินชีวิตตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

หมู่บ้านเป้าหมาย จ านวน 2 
หมู่บ้าน 

17.  โครงการส่งเสริมอาชีพการทอ
ผ้ากี่เอว(ต่อยอด) หมู่ที่ 10 บ้าน
หนองผ า 

15,000 กองสวัสดิการสังคม เพ่ือเพ่ิมทักษะอาชีพให้แก่กลุ่ม
ทอผ้าสามารถแปรรูป
ผลิตภัณฑ์ผ้าทอได้และเป็นที่
ต้องการของตลาด 

กลุ่มทอผ้าบ้านหนองผ า หมู่ที่ 10 

18. ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้าน
ศาสนาศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นและการท่องเที่ยว 

โครงการจัดงานประเพณียี่เป็ง
(ลอยกระทง) 

112,450 กองการศึกษา เพ่ืออนุรักษ์ประเพณีดั้งเดิม ร้อยละ 80 ของประชาชนมีความ
พึงพอใจ 
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ที ่ ยุทธศาสตร์ โครงการ จ านวนงบประมาณ 
หน่วยงานที
รับผิดชอบ 

วัตถุ 
ประสงค์ 

ผลผลิต 

19. ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้าน
ศาสนาศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นและการท่องเที่ยว 

โครงการส่งเสริมวันส าคัญทาง
ศาสนา 

7,000 กองการศึกษา 
 

เพ่ืออนุรักษ์ประเพณีทางศาสนา ร้อยละ 80 ของประชาชนมีความ
พึงพอใจ 

20.  โครงการจัดงานเทศกาลล าไย
และของดีเมืองล าพูน 

40,000 กองการศึกษา 
 

เพ่ือส่งเสริมและประชาสัมพันธ์
สินค้าและผลิตภัณฑ์ของดีเมือง
ล าพูน 

จัดงานเทศกาลล าไยและของดี
เมืองล าพูน 

21.  โครงการจัดงานชาติพันธ์
กะเหรี่ยงล าพูน ภายใต้
โครงการฟื้นฟูวัฒนธรรมชนเผ่า
กะเหรี่ยง 

20,500 กองการศึกษา 
 
 

เพ่ืออนุรักษ์วิถีชีวิต ศิลปะ 
วัฒนธรรมชาติพันธ์ชนเผ่า
กะเหรี่ยง  
 

ประชาชนร้อยละ 80 เข้าร่วม
กิจกรรม 

22. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

โครงการรักน้ า รักป่า รักษา
แผ่นดิน 

20,000 ส านักงานปลัด อบต. เพ่ือฟ้ืนฟูสภาพน้ า ป่าไม้และ
แผ่นดิน ปลูกจิตส านึกในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

แม่น้ า คูคลอง แหล่งน้ า ป่าไม้
และแผ่นดินในเขตพ้ืนที่ อบต.  
ทุ่งหัวช้าง 

23.  โครงการป้องกันการเกิดหมอก
ควันและไฟป่า 

25,000 ส านักงานปลัด อบต. เพ่ือร่วมกันอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ไม่ให้ถูกท าลายและลดมลภาวะเป็นพิษ 

ท าแนวกันไฟป้องกันไฟป่าในเขต 
อบต.ทุ่งหัวช้าง 
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ที ่ ยุทธศาสตร์ โครงการ จ านวนงบประมาณ 
หน่วยงานที
รับผิดชอบ 

วัตถุ 
ประสงค์ 

ผลผลิต 

24. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

โครงการบริหารจัดการขยะในเขต 
อบต.ทุ่งหัวช้าง 

20,000 ส านักงานปลัด อบต. เพ่ือก าจัดขยะและรักษา
สิ่งแวดล้อมให้สะอาดน่าอยู่
ยิ่งขึ้น 

บริหารจัดการขยะในเขต อบต.ทุ่ง
หัวช้าง 

25. ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
การศึกษาและการกีฬา 

โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ 99,400 กองการศึกษา เพ่ือส่งเสริมความส าคัญของเด็ก
และกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 

เด็กในเขต อบต.ทุ่งหัวช้าง 

26.  โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขัน
กับหน่วยงานอ่ืน 

25,000 กองการศึกษา เพ่ือส่งเสริมการเข้าร่วมแข่งขัน
กีฬากับหน่วยงานอื่น 

เยาวชนในเขต อบต.ทุ่งหัวช้าง  

27.  โครงการแข่งขันกีฬาเด็ก 
เยาวชน ประชาชนในเขต อบต.
ทุ่งหัวช้าง 

140,000 กองการศึกษา เพ่ือส่งเสริมการกีฬาแก่เด้ก 
เยาวชน ประชาชน 

เด็ก เยาวชน ประชาชนในเขต 
อบต.ทุ่งหัวช้าง 

28.  โครงการแข่งขันชกมวยไทย
ต้านภัยยาเสพติด 

55,000 กองการศึกษา เพ่ือส่งเสริมการเล่นกีฬาชกมวย
ไทยแก่เยาวชนในเขต อบต.ทุ่ง
หัวช้าง 

นักมวยและเยาวชนในเขตพ้ืนที่ 
อบต.ทุ่งหัวช้าง 

29.  โครงการแข่งกีฬาเยาวชนและ
ประชาชนท้องถิ่นสัมพันธ์ 
ไอยราเกมส์ ครั้งที่ 14 

98,290 กองการศึกษา เพ่ือเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่าง
เยาวชน ประชาชนและองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในอ าเภอ
ทุ่งหัวช้าง 
 
 

เยาวชนและประชาชนในเขต 
อบต.ทุ่งหัวช้าง 
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ที ่ ยุทธศาสตร์ โครงการ จ านวนงบประมาณ 
หน่วยงานที
รับผิดชอบ 

วัตถุ 
ประสงค์ 

ผลผลิต 

30. ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
การศึกษาและการกีฬา 

โครงการอบรมคุณธรรม 
จริยธรรมแก่เจ้าหน้าที่ฝ่าย
การเมือง ฝ่ายประจ า เด็ก 
เยาวชน ประชาชนในเขต อบต.
ทุ่งหัวช้าง 

1,800 ส านักงานปลัด อบต. เพ่ือพัฒนาศักยภาพตามหลัก
ธรรมาภิบาลและเสริมสร้าง
จิตส านึกท่ีดี 

จัดอบรมคุณธรรม จริยธรรมแก่ 
เจ้าหน้าที่ฝ่ายการเมือง ฝ่าย
ประจ า เด็ก เยาวชนในเขต อบต.
ทุ่งหัวช้าง 

31.  เงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุ 

8,160,000 กองสวัสดิการสังคม เพ่ือจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบี้ย
ยังชีพผู้สูงอายุในพ้ืนที่ 

ผู้สูงอายุที่ได้รับการจัดสรร 

32.  เงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้พิการ 2,102,400 กองสวัสดิการสังคม เพ่ือจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์ผู้
พิการ 

ผู้พิการที่ได้รับการจัดสรร 

33.  เงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วย
เอดส์ 

18,000 กองสวัสดิการสังคม เพ่ือจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์
ผู้ป่วยเอดส์ 

ผู้ป่วยเอดส์ที่ได้รับการจัดสรร 

34.  โครงการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์
จากเศษผ้า 

15,000 กองการศึกษา 
 

เพ่ือให้นักเรียนมีทักษะและ
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการ
น าเศษผ้าน ากลับมาใช้ใหม่เพ่ิม
มูลค่าสิ่งของเหลือใช้ 

นักเรียนโรงเรียนบ้านแม่ปันเดง 

35.  โครงการคัดแยกขยะและ
ธนาคารขยะในโรงเรียน 

30,000 กองการศึกษา เพ่ือให้เรียนรู้ในการจัดการขยะ นักเรียนโรงเรียนสามัคคีศรีวิชัย 
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ที ่ ยุทธศาสตร์ โครงการ จ านวนงบประมาณ 
หน่วยงานที
รับผิดชอบ 

วัตถุ 
ประสงค์ 

ผลผลิต 

36. ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
การศึกษาและการกีฬา 

โครงการส่งเสริมสุขภาวะอนามัย
ในโรงเรียน 

8,000 กองการศึกษา  เพ่ือให้ความรู้เกี่ยวกับอนามัย
ให้แก่เด็กนักเรียน 

นักเรียนและผู้ปกครองเด็ก
นักเรียนโรงเรียนบ้านโป่งแดง 

37.  โครงการอาหารกลางวันแก่เด็ก
ระดับประถมศึกษา 

2,756,000 กองการศึกษา 
 

เพ่ือให้เด็กระดับประถมศึกษา
ได้รับประทานอาหารอย่าง
เพียงพอและมีคุณภาพ 

อาหารกลางวันส าหรับเด็กระดับ
ประถมศึกษาในเขต อบต.ทุ่งหัว
ช้าง จ านวน 200 วันๆละ 20 
บาท 

38.  โครงการจัดท าบล็อกตัวหนอน
เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมีรายได้
ระหว่างเรียน 

20,000 กองการศึกษา 
 

เพ่ือให้นักเรียนได้เรียนรู้และฝึก
ทักษะในการท าบล็อกตัว
หนอนและมีอาชีพติดตัว ใช้
เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และมี
รายได้ระหว่างเรียน 

นักเรียนโรงเรียนสามัคคีศรีวิชัย 

39.  เงินสมทบกองทุนประกันสังคม
ส าหรับพนักงานจ้างของ อบต.
ทุ่งหัวช้าง 

127,600 ส านักปลัด เพ่ือจ่ายเงินเข้ากองทุน
ประกันสังคมส าหรบัพนักงานจ้าง 

พนักงานจ้าง อบต.ทุ่งหัวช้าง 

40.  เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 5,400 ส านักปลัด เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนเงิน
ทดแทนส าหรบัพนักงานจ้าง 
 

พนักงานจ้าง  อบต.ทุ่งหัวช้าง 
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        รายงานผลการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.2561-2565) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 องคก์ารบรหิารส่วนต าบลทุ่งหัวช้าง 

ที ่ ยุทธศาสตร์ โครงการ จ านวนงบประมาณ 
หน่วยงานที
รับผิดชอบ 

วัตถุ 
ประสงค์ 

ผลผลิต 

41. ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
การศึกษาและการกีฬา 

เงินส ารองจ่าย 150,400 ส านักปลัด เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายกรณีเหตุ
ฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยที่เกิดขึ้น
หรือบรรเทาปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชน 

ประชาชนผู้ประสบภัยหรือ
บรรเทาภัยพิบัติในเขตพ้ืนที่
รับผิดชอบ อบต.ทุ่งหัวช้าง 

รวม  41 โครงการ 19,478,335  บาท 

. 
 ปัญหาอุปสรรคการด าเนินงานที่ผ่านมาและแนวทางแก้ไข  

         1. ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในประเทศไทย และทั่วโลก  รัฐบาลจึงยกระดับมาตรการรับมือกับการแพร่ ระบาด
ของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ หรือโควิด-19 ในการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน โดยก าหนดห้ามประชาชนออกนอกเคหะสถาน (เคอร์ฟิว) ทั่วประเทศ ระหว่าง เวลา 22.00-04.00 น. 
และสถานประกอบการ  ร้านอาหาร  ห้างสรรพสินค้า  ต้องจ ากัดการเปิดให้บริการแก่ประชาชนหรือกิจการบางประเภทต้องหยุดด า เนินการ  ส่งผลกระทบต่อสภาวะเศรษฐกิจ
ภาพรวมของประเทศไทย  การจัดเก็บรายได้ทั้งในระดับประเทศและระดับท้องถิ่นไม่เป็นไปตามประมาณการรายรับที่คาดไว้ก่อนการจัดท างบประมาณ อีกทั้งงบประมาณบางส่วนยัง
ถูกโอนไปใช้เพ่ือด าเนินมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กิจกรรมหรือโครงการพัฒนาตามแผนด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563   
ขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งหัวช้าง จึงไม่สามารถด าเนินการได้ครบถ้วนทุกโครงการที่ก าหนดไว้ 

           2.รัฐบาลโดยศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด19)  หรือ ศบค. จึงได้ก าหนดมาตรการควบคุมและงดเว้นการจัด
กิจกรรมที่มีการชุมชุมของคนหมู่มาก การจัดกิจกรรม/โครงการขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งหัวช้างซึ่งมีลักษณะเป็นการจัดกิจกรรม/โครงการการฝึกอบรมให้ความรู้ แก่ประชาชน             
จึงไม่สามารถด าเนินการได้  อีกทั้ง  ยังงดเว้นการจัดงานประเพณีที่ส าคัญของไทย เช่น ประเพณีสงกรานต์ และมีแนวโน้มว่างานประเพณีในลักษณะเดียวกันนี้จะต้องถูกควบคุมหรือ
งดเว้นการจัดงานที่ต้องน าประชาชนมารวมตัวกันจ านวนมาก ส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานกิจกรรม/โครงการขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งหัวช้าง ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2563 ไม่สามารถบรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
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ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ 
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งหัวช้างได้เสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

ท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2563 ดังนี้ 
..............................................................................................................................................................................................................................................................................  
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ส่วนที่ 3 
สรุปประมวลภาพผลการด าเนินงาน 

 
1.โครงการฝึกอบรมพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
2.โครงการพัฒนากลุ่มอาชีพ ผ้าทอกะเหรี่ยง 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
3.โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
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4.โครงการส่งเสริมวันส าคัญทางศาสนา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมและความโปร่งใสในองค์กร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

6.โครงการจัดงานประเพณียี่เป็ง(ลอยกระทง) 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า 
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8.โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนท้องถิ่นสัมพันธ์ ไอยราเกมส์ ครั้งที่ 14 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9.โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลภายในเขตรับผิดชอบ อบต.ทุ่งหัวช้าง บริเวณหมู่ที่ 4 บ้านหัวขัว  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
10.โครงการปรับปรุง ซ่อมแซม ระบบประปา ในเขตพื้นที่ อบต.ทุ่งหัวช้าง 
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11.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสัญชัย หมู่ที่ 7 เชื่อมบ้านโป่งแดง หมู่ที่ 5 พร้อมลูกรังไหล่ทาง  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
12.โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์    ติกคอนกรีต แบบ OVER Lay สายบ้านโป่งแดง หมู่ที่  5 –      
บ้านสัญชัย   หมู่ 7 
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13.โครงการเสริมผิวถนนลาดยางแอสฟัลส์ติกคอนกรีต (แบบ OVER LAY) ถนนเชื่อมสาย หมู่ที่ 10 บ้าน
หนองผ า ถึง หมู่ที่ 12 บ้านดอยวงค์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
14.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในเขต อบต.ทุ่งหัวช้าง สายทางเข้าสนามกีฬาดอยวงค์  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15.โครงการเสริมผิวถนนลาดยางแอสฟัลส์ติกคอนกรีต (แบบ OVER LAY) หมูที่ 4 บ้านหัวขัว  
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16.โครงการปับปรุงสนามกีฬา ลานกีฬาในเขต อบต.ทุ่งหัวช้าง โดยติดตั้งรั้วตาข่ายสนามกีฬาบ้านดอยวงค์  
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