
 
ประกาศ อบต.ทุ่งหัวช้าง 

เรื่อง การรายงานผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2565  
(รอบ 6 เดือน ระหว่าง เดือน ต.ค.64-มี.ค. 65) 
******************************************* 

    ด้วยรัฐธรรมนูญ มาตรา 253 ก าหนดให้ อปท.สภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น เปิดเผยข้อมูลและรายงาน
ผลการด าเนินงานให้ประชาชนทราบ รวมตลอดทั้ง มีกลไกให้ประชาชนในท้องถินมีส่วนร่วมด้วย ประกอบกับ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ 30 (5) ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตาม
และประเมนิผลต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการ พัฒนาท้องถิ่น พร้อมท้ังประกาศผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ ในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผ้ับริหารท้องถิ่นเสนอ
ผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่าง
น้อยปีละหนึ่งคร้ังภายในเดือนธันวาคมของทุกปี    ดังนั้นเพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ ของระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อบต.ทุ่งหัวช้าง จึงขอประกาศผล
การด าเนินงานการจัดท างบประมาณ การใช้จ่าย และผลการด าเนินงาน รวมทั้งการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2565 มาเพ่ือให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและ
ก ากับการบริหารจัดการอบต.ทุ่งหัวช้าง ดังนี้ 
ก. วิสัยทัศน์ ของอบต.ทุ่งหัวช้าง 
    "สังคมน่าอยู่ เกษตรก้าวหน้า มีคุณภาพชีวิตที่ดี วัฒนธรรมงามเด่น" 
ข. พันธกิจ ของอบต.ทุ่งหัวช้าง 
    1.พัฒนาสังคมและความมั่นคง 
    2.การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานสาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
    3.การส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจ การเกษตร 
    4.การพัฒนาด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นและการท่องเที่ยว 
    5.การอนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
    6.การพัฒนาคุณภาพชีวิต การศึกษาและการกีฬา 
    7.การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ของอบต.ทุ่งหัวช้างได้ก าหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์
ไว้ 7 ยุทธศาสตร์ ดังนี้  
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาสังคมและความมั่นคง 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานสาธารณูปโภค สาธารณูปการ  
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านศาสนาศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นและการท่องเที่ยว 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาคุณภาพชีวิต การศึกษาและการกีฬา 
ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 



  

ยุทธศาสตร์ 
2561 2562 2563 2564 2565 

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

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคง 

17 1,261,000.00 17 1,326,000.00 19 1,401,000.00 18 1,396,000.00 21 1,516,000.00 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐานสาธารณูปโภค สาธารณูปการ 

71 97,877,000.00 73 95,521,500.00 101 108,631,540.00 189 178,641,103.00 122 104,369,075.00 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การส่งเสริมและพัฒนา
เศรษฐกิจการเกษตร 

12 434,200.00 10 400,000.00 10 360,000.00 10 370,000.00 4 210,000.00 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านศาสนา
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นและ
การท่องเที่ยว 

22 2,210,000.00 21 650,000.00 21 680,000.00 21 680,000.00 21 680,000.00 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

8 14,892,000.00 8 2,905,000.00 6 405,000.00 7 425,000.00 7 425,000.00 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
การศึกษาและการกีฬา 

48 20,013,170.00 36 19,627,330.00 36 19,531,050.00 40 19,678,000.00 49 20,703,500.00 

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาด้านการ
บริหารจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

6 140,000.00 4 90,000.00 6 185,000.00 7 140,900.00 7 110,900.00 

รวม 184 136,827,370.00 169 120,519,830.00 199 131,193,590.00 292 201,331,003.00 231 128,014,475.00 



การจัดท างบประมาณ 
ผู้บริหารอบต.ทุ่งหัวช้าง ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ จ านวน 62 โครงการ งบประมาณ 7,379,915 บาท สามารถจ าแนก 
ตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
งบประมาณ 

ตามข้อบัญญัติ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาสังคมและความมั่นคง 9 330,170.00 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานสาธารณูปโภค สาธารณูปการ 7 1,562,392.00 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร 2 55,000.00 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านศาสนาศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นและการท่องเที่ยว 16 228,000.00 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 3 65,000.00 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาคุณภาพชีวิต การศึกษาและการกีฬา 22 5,108,453.00 

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 3 30,900.00 

รวม 62 7,379,915.00 

  
  
  
  
  
  



รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ อบต.ทุ่งหัวช้าง มีดังนี้ 

  ยุทธศาสตร์ โครงการ จ านวน
งบประมาณ 

หน่วยงานทีรับผิดชอบ วัตถุ 
ประสงค์ 

ผลผลิต 

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนา
สังคมและความมั่นคง 

การเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น
และสมาชิกสภาท้องถิ่น 

205,970.00 ส านักปลัด เพ่ือด าเนินการเลือกตั้งผู้บริหาร
ท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นให้
ส าเร็จด้วยดีตามกฎหมาย 

จัดการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภา
ท้องถิ่น 

2. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนา
สังคมและความมั่นคง 

โครงการส่งเสริมการเรียนรู้
การเมืองการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตย 

8,400.00 ส านักปลัด เพ่ือให้ประชาชนได้รู้กฎหมายและ
ส่งเสริมการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย 

ประชาชนเข้าร่วมกิจกรรม จ านวน 80 คน 

3. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนา
สังคมและความมั่นคง 

โครงการ อบต.ทุ่งหัวช้าง
เคลื่อนที่บริการประชาชน 

20,000.00 ส านักปลัด เพ่ือให้ประชาชนได้รับบริการ
สาธารณะเบื้องต้นอย่างทั่วถึงและ
มีส่วนร่วมในการพัฒนา 

อบต.เคลื่อนที่บริการประชาชนครบทุกหมู่บ้าน 
จ านวน 8 หมู่บ้าน 

4. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนา
สังคมและความมั่นคง 

โครงการจัดประชุมประชาคม
ท้องถิ่น 

15,000.00 ส านักปลัด เพ่ือรับทราบปัญหา ความต้องการ 
แนวทางการพัฒนาต าบลของ
ประชาชนในพื้นท่ีรับผิดชอบ 

จัดประชุมประชาคมหมู่บ้าน 8 หมู่บ้าน ตาม
สัดส่วนที่ได้ก าหนด 

5. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนา
สังคมและความมั่นคง 

โครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนน 

8,000.00 ส านักปลัด เพ่ือลดการเกิดอุบัติเหตุในพ้ืนที่
และช่วงเทศกาลต่างๆ 

อัตราการเกิดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่และ
เทศกาลสงกรานต์ลดลง 



6. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนา
สังคมและความมั่นคง 

โครงการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการทุจริต 

8,400.00 ส านักปลัด เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาการ
ทุจริต ปลูกจิตส านึกเพ่ือความ
โปร่งใสในการปฏิบัติงาน 

จัดอบรมแก่เจ้าหน้าที่ จ านวน 80 คน 

7. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนา
สังคมและความมั่นคง 

โครงการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดในชุมชน 

10,000.00 ส านักปลัด เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหา
เกี่ยวกับสิ่งเสพติดและสร้างความ
เข้มแข็งให้ชุมชน 

จัดอบรมให้ความรู้แก่เด็ก เยาวชน ประชาชน 
จ านวน 80 คน 

8. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนา
สังคมและความมั่นคง 

โครงการป้องกัน ควบคุมโรค
พิษสุนัขบ้า แมว ฯลฯ 

46,000.00 ส านักปลัด เพ่ือลดการเกิดโรคและให้ความรู้
แก่ผู้น าและเจ้าหน้าที่ในการฉีด
วัคซีนและจัดหาวัคซีนป้องกันโรค
พิษสุนัขบ้า แมว ฯลฯ 

จัดอบรมให้ความรู้แก่ผู้ปฏิบัติงานในการป้องกัน
การเกิดโรคพิษสุนัขบ้า แมว ฯลฯ 

9. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนา
สังคมและความมั่นคง 

โครงการส่งเสริมความรู้ด้าน
กฎหมายและกระบวนการ
ยุติธรรม 

8,400.00 ส านักปลัด 1.เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับกฎหมายและ
กระบวนการยุติธรรม 
2.เพ่ือให้สามารถเข้าถึงและลด
ความเหลื่อมล้ าการเข้าถึง
กระบวนการยุติธรรม 
3.เพ่ือเป็นแนวทางในการประสาน
ความร่วมมือของหน่วยงานต่างๆ 
ในการขับเคลื่อนการด าเนินงาน

ฝึกอบรมสร้างความรู้ความเข้าใจกับคณะ
ผู้บริหาร/ส.อบต./ผู้น าชุมชน/บุคลากรใน
สังกัด อบต.ทุ่งหัวช้าง คกก.ศูนย์ยุติธรรมขชุมชน/
ประชาชนในเขต อบต.ทุ่งหัวช้าง 



ด้านกฎหมายและกระบวนการ
ยุติธรรม 

10. ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ซอยบ้านนายเสาร์ อุด
สา หมู่ที ่4 บ้านหัวขัว 

138,500.00 กองช่าง เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม 

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

11. ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ซอยบ้านนายอิน
หล้า ปุ๊ดบี้ หมู่ที ่4 
บ้านหัวขัว 

285,892.00 กองช่าง เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม 

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

12. ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ซอยบ้านนางคิด มีภู่ 
หมู่ที่ 6 บ้านแม่ปันเดง 

83,000.00 กองช่าง เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม 

ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดกว้าง 3 เมตร 
ยาว 60 เมตร หนา 0.15 เมตร 

13. ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ 

ก่อสร้างสนามเด็กเล่น 
ในร่ม ศพด.สัญชัย 

150,000.00 กองช่าง เพ่ือให้เด็ก ศพด.สัญชัย มีพื้นที่ใน
การออกก าลังกาย 

ก่อสร้างสนามเด็กเล่นในร่ม จ านวน 1 แห่ง 

14. ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ 

โครงการปรับปรุง ศพด.บ้าน
สันดอนมูล หมู่ที่ 11 

100,000.00 กองช่าง เพ่ือให้เกิดความปลอดภัยต่อ
ผู้เรียนและทรัพย์สินของ ศพด. 

ปรับปรุง ศพด. จ านวน 1 แห่ง 



15. ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ 

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอย 
นายศิวกร หัวยาว หมู่ที ่5 ต.
ทุ่งหัวช้าง อ.ทุ่งหัวช้าง จ.
ล าพูน 

631,000.00 กองช่าง เพ่ือให้ประชาชนสัญจรได้อย่าง
สะดวกและปลอดภัย 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร
กว้าง 3.00 ม.ยาว 400.00 ม.หนาเฉลี่ย 0.15 ม. 
พร้อมไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.25 ม.หรือมี
พ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 1,200.00 ตร.ม. 

16. ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ 

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอย 
นายทองวงค์ อุ่นเรือน หมู่
ที ่9 ต.ทุ่งหัวช้าง อ.ทุ่งหัวช้าง 
จ.ล าพูน 

174,000.00 กองช่าง เพ่ือให้ประชาชนสัญจรได้อย่าง
สะดวกและปลอดภัย 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร
กว้าง 3.00 ม. ยาว 110.00 ม. หนา
เฉลี่ย 0.15 ม. พร้อมไหล่ทางลูกรังกว้างข้าง
ละ 0.25 ม. หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 330.00 ตร.
ม. 

17. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การส่งเสริม
และพัฒนาเศรษฐกิจ
การเกษตร 

โครงการส่งเสริมการด าเนิน
ชีวิตตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

20,000.00 ส านักปลัด เพ่ือส่งเสริมให้ความรู้เกี่ยวกับการ
ด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

หมู่บ้านเป้าหมาย จ านวน 2 หมู่บ้าน 

18. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การส่งเสริม
และพัฒนาเศรษฐกิจ
การเกษตร 

โครงการส่งเสริม สนับสนุน
กลุ่มอาชีพในเขต อบต.ทุ่งหัว
ช้าง 

35,000.00 กองสวัสดิการสังคม เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาอาชีพแก่
ประชาชน 

กลุ่มอาชีพต่างๆ ในเขต อบต.ทุ่งหัวช้าง เช่น กลุ่ม
อาชีพทอผ้า กลุ่มอาชีพจักสาน กลุ่มอาชีพท าไม้
กวาด ฯลฯ 

19. ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนา
ด้านศาสนาศิลปวัฒนธรรม 
ภูมิปัญญาท้องถิ่นและการ
ท่องเที่ยว 

โครงการจัดงานประเพณียี่
เป็ง(ลอยกระทง) 

110,000.00 กองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพ่ืออนุรักษ์ประเพณีดั้งเดิม ร้อยละ 80 ของประชาชนมีความพึงพอใจ 



20. ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนา
ด้านศาสนาศิลปวัฒนธรรม 
ภูมิปัญญาท้องถิ่นและการ
ท่องเที่ยว 

ส่งเสริม อนุรักษ์
ขนบธรรมเนียม ประเพณี 
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

30,000.00 กองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพ่ือส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณี 
วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นสืบ
ต่อไป 

ร้อยละ 80 ของประชาชนมีความพึงพอใจ 

21. ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนา
ด้านศาสนาศิลปวัฒนธรรม 
ภูมิปัญญาท้องถิ่นและการ
ท่องเที่ยว 

โครงการส่งเสริมวันส าคัญ
ทางศาสนา 

7,000.00 กองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพ่ืออนุรักษ์ประเพณีทางศาสนา ร้อยละ 80 ของประชาชนมีความพึงพอใจ 

22. ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนา
ด้านศาสนาศิลปวัฒนธรรม 
ภูมิปัญญาท้องถิ่นและการ
ท่องเที่ยว 

โครงการจัดงานเทศกาลล าไย
และของดีเมืองล าพูน 

40,000.00 กองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพ่ือส่งเสริมและประชาสัมพันธ์
สินค้าและผลิตภัณฑ์ของดีเมือง
ล าพูน 

จัดงานเทศกาลล าไยและของดีเมืองล าพูน 

23. ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนา
ด้านศาสนาศิลปวัฒนธรรม 
ภูมิปัญญาท้องถิ่นและการ
ท่องเที่ยว 

โครงการจัดงานพระนางจาม
เทวีและงานกาชาดจังหวัด
ล าพูน 

10,000.00 กองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพ่ือส่งเสริมอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมและส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวรวมทั้งประชาสัมพันธ์
สินค้าและผลิตภัณฑ์ของดีเมือง
ล าพูน 

จัดงานพระนางจามเทวีและงานกาชาดจังหวัด
ล าพูน 

24. ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนา
ด้านศาสนาศิลปวัฒนธรรม 

โครงการจัดงานชาติพันธ์
กะเหรี่ยงล าพูน ภายใต้

50,000.00 กองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพ่ืออนุรักษ์วิถีชีวิต ศิลปะ 
วัฒนธรรมชาติพันธ์ชนเผ่า
กะเหรี่ยง 

ประชาชนร้อยละ 80 เข้าร่วมกิจกรรม 



ภูมิปัญญาท้องถิ่นและการ
ท่องเที่ยว 

โครงการฟื้นฟูวัฒนธรรมชน
เผ่ากะเหรี่ยง 

25. ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนา
ด้านศาสนาศิลปวัฒนธรรม 
ภูมิปัญญาท้องถิ่นและการ
ท่องเที่ยว 

โครงการส่งเสริม อนุรักษ์วิถี
ชีวิตชนเผ่ากะเหรี่ยงอ าเภอ
ทุ่งหัวช้าง 

25,000.00 กองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพ่ืออนุรักษ์วิถีชีวิต ศิลปะ 
วัฒนธรรมชาติพันธุ์ชนเผ่า
กะเหรี่ยง 

ประชาชนร้อยละ 80 เข้าร่วมกิจกรรม 

26. ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนา
ด้านศาสนาศิลปวัฒนธรรม 
ภูมิปัญญาท้องถิ่นและการ
ท่องเที่ยว 

โครงการสืบชะตาใจ๋บ้าน หมู่
ที ่4 บ้านหัวขัว 

7,000.00 กองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพ่ืออนุรักษ์ประเพณีและ
วัฒนธรรม 

ประชาชนบ้านหัวขัว 

27. ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนา
ด้านศาสนาศิลปวัฒนธรรม 
ภูมิปัญญาท้องถิ่นและการ
ท่องเที่ยว 

โครงการส่งเสริมประเพณีสรง
น้ าพระธาตุดอยกวางค า 

7,000.00 กองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

อนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรม ประชาชนบ้านโป่งแดงและบ้านใกล้เคียง 

28. ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนา
ด้านศาสนาศิลปวัฒนธรรม 
ภูมิปัญญาท้องถิ่นและการ
ท่องเที่ยว 

โครงการส่งเสริมประเพณีสรง
น้ าพระธาตุวัดแม่ปันเดง 

7,000.00 กองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพ่ืออนุรักษ์ประเพณีและ
วัฒนธรรม 

ประชาชนบ้านแม่ปันเดง หมู่ที ่6 



29. ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนา
ด้านศาสนาศิลปวัฒนธรรม 
ภูมิปัญญาท้องถิ่นและการ
ท่องเที่ยว 

โครงการส่งเสริมงานประเพณี
สรงน้ าพระเจ้าต๋นหลวงดอย
ตุงซาววา 

7,000.00 กองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

อนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรม ประชาชนบ้านสัญชัย หมู่ที่ 7 และหมู่บ้าน
ใกล้เคียง 

30. ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนา
ด้านศาสนาศิลปวัฒนธรรม 
ภูมิปัญญาท้องถิ่นและการ
ท่องเที่ยว 

โครงการส่งเสริมประเพณีสรง
น้ ากิ่วครูบาขาวปี 

7,000.00 กองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

อนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรม ประชาชนบ้านดง หมู่ที่ 9 

31. ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนา
ด้านศาสนาศิลปวัฒนธรรม 
ภูมิปัญญาท้องถิ่นและการ
ท่องเที่ยว 

โครงการส่งเสริมประเพณีสรง
น้ าพระธาตุอารามหนองผ า 

7,000.00 กองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

อนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรม ประชาชนบ้านหนองผ า หมู่ที่ 10 

32. ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนา
ด้านศาสนาศิลปวัฒนธรรม 
ภูมิปัญญาท้องถิ่นและการ
ท่องเที่ยว 

โครงการส่งเสริมประเพณีสรง
น้ าพระธาตุดอยพระบาท
ตีนนก 

7,000.00 กองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

อนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรม ประชาชนบ้านสันดอนมูล หมู่ที่ 11 

33. ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนา
ด้านศาสนาศิลปวัฒนธรรม 
ภูมิปัญญาท้องถิ่นและการ
ท่องเที่ยว 

โครงการส่งเสริมประเพณีสรง
น้ าพระธาตุวัดม่วงค า 

7,000.00 กองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

อนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรม ประชาชนบ้านดอยวงค์ หมู่ที่ 12 



34. ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนา
ด้านศาสนาศิลปวัฒนธรรม 
ภูมิปัญญาท้องถิ่นและการ
ท่องเที่ยว 

โครงการจัดงานประเพณีสรง
น้ าพระบรมธาตุหริภุญชัย 

10,000.00 กองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพ่ืออนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรม จัดงานประเพณีสรงน้ าพระบรมธาตุหริภุญชัย 

35. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การอนุรักษ์ 
ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

โครงการป้องกันการเกิด
หมอกควันและไฟป่า 

25,000.00 ส านักปลัด เพ่ือร่วมกันอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมไม่ให้ถูกท าลายและลด
มลภาวะเป็นพิษ 

ท าแนวกันไฟป้องกันไฟป่าในเขต อบต.ทุ่งหัวช้าง 

36. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การอนุรักษ์ 
ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

โครงการบริหารจัดการขยะ
ในเขต อบต.ทุ่งหัวช้าง 

20,000.00 ส านักปลัด เพ่ือก าจัดขยะและรักษา
สิ่งแวดล้อมให้สะอาดน่าอยู่ยิ่งขึ้น 

บริหารจัดการขยะในเขต อบต.ทุ่งหัวช้าง 

37. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การอนุรักษ์ 
ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรม
พืช อันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี 

20,000.00 ส านักปลัด 1.เพ่ือให้เข้าใจและเห็น
ความส าคัญของพันธุกรรมพืชและ
ทรัพยากร 2.เพ่ือให้มีฐานข้อมูล
พันธุกรรมพืชและทรัพยากร 

จัดอบรมใหความรู้แก่กลุ่มผู้น าชุมชน/เด็ก/
เยาวชน/ประชาชน บุคลากรของ อบต. จ า
วน 40 คน 

38. ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนา
คุณภาพชีวิต การศึกษาและ
การกีฬา 

โครงการสืบสานพระราช
ปณิธานสมเด็จย่าต้านภัย
มะเร็งเต้านม 

160,000.00 ส านักปลัด เพ่ือสนับสนุนให้แกนน าหมู่บ้านได้
มีความรู้ในการด าเนิการตรว
จคัดกรองมะเร็งเต้านมและเป็น

อบรมให้แก่แกนน าสตรีหมู่บ้านหรือสมาชิก อสม.
หมู่บ้าน หมู่ที่ 4 5 6 7 9 10 11 
12 จ านวน 8 หมู่บ้าน หมู่บ้านละ 20 คน 



การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับมะเร็ง
เต้านมได้อย่างถูกวิธี 

39. ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนา
คุณภาพชีวิต การศึกษาและ
การกีฬา 

โครงการเฝ้าระวังควบคุม
ป้องกันระงับและแก้ไขปัญหา
โรคระบาดและโรคติดต่อ 

10,000.00 ส านักปลัด เพ่ือให้ความรู้ในการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาโรคระบาด/โรคติดต่อ
ในพ้ืนที่ 

ประชาชนในพื้นท่ี จ านวน 8 หมู่บ้าน 

40. ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนา
คุณภาพชีวิต การศึกษาและ
การกีฬา 

โครงการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาโรคเอดส์ 

10,000.00 ส านักปลัด เพ่ือเสริมสร้างเจตคติค่านิยม 
สร้างจิตส านึกแก่เด็ก เยาวชนท า
ให้รู้จักป้องกันและหลีกเลี่ยง
พฤติกรรมเสี่ยง 

จ านวนนักเรียน 80 คน 

41. ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนา
คุณภาพชีวิต การศึกษาและ
การกีฬา 

โครงการป้องกันและควบคุม
โรคไข้เลือดออก 

10,000.00 ส านักปลัด ป้องกันหรือหลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่
เสี่ยงต่อการเกิดโรค 

ประชาชนในพื้นท่ี จ านวน 8 หมู่บ้าน 

42. ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนา
คุณภาพชีวิต การศึกษาและ
การกีฬา 

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
ในการบริหารสถานศึกษา 

1,018,253.00 กองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพ่ือเป็นค่าอาหารกลางวันให้กับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขต อบต.
ทุ่งหัวช้าง 

ค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคน
ละ 20 บาทต่อวัน รวม 245 วัน 

43. ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนา
คุณภาพชีวิต การศึกษาและ
การกีฬา 

โครงการส่งเสริมงานวิชาการ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

5,000.00 กองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพ่ือพัฒนางานวิชาการกิจกรรม
ด้านต่างๆของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขต อบต.ทุ่งหัวช้าง 



44. ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนา
คุณภาพชีวิต การศึกษาและ
การกีฬา 

โครงการจัดงานวันเด็ก
แห่งชาติ 

100,000.00 กองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพ่ือส่งเสริมความส าคัญของเด็ก
และกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 

เด็กในเขต อบต.ทุ่งหัวช้าง 

45. ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนา
คุณภาพชีวิต การศึกษาและ
การกีฬา 

โครงการพัฒนาศักยภาพครู
ผู้ดูแลเด็กและบุคลากร
ทางการศึกษา 

20,000.00 กองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพ่ือส่งเสริมบุคลากรทางการ
ศึกษาได้มีโอกาสพัฒนาศักยภาพ 

บุคลากรทางการศึกษาในเขต อบต.ทุ่งหัวช้าง 

46. ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนา
คุณภาพชีวิต การศึกษาและ
การกีฬา 

โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วม
แข่งขันกับหน่วยงานอื่น 

20,000.00 กองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพ่ือส่งเสริมการเข้าร่วมแข่งขัน
กีฬากับหน่วยงานอื่น 

เยาวชนในเขต อบต.ทุ่งหัวช้าง 

47. ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนา
คุณภาพชีวิต การศึกษาและ
การกีฬา 

โครงการแข่งขันกีฬาเด็ก 
เยาวชน ประชาชนใน
เขต อบต.ทุ่งหัวช้าง 

120,000.00 กองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพ่ือส่งเสริมการกีฬาแก่
เด้ก เยาวชน ประชาชน 

เด็ก เยาวชน ประชาชนในเขต อบต.ทุ่งหัวช้าง 

48. ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนา
คุณภาพชีวิต การศึกษาและ
การกีฬา 

โครงการแข่งขันชกมวยไทย
ต้านภัยยาเสพติด 

90,000.00 กองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพ่ือส่งเสริมการเล่นกีฬาชกมวย
ไทยแก่เยาวชนในเขต อบต.ทุ่งหัว
ช้าง 

นักมวยและเยาวชนในเขตพ้ืนที่ อบต.ทุ่งหัวช้าง 

49. ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนา
คุณภาพชีวิต การศึกษาและ
การกีฬา 

สงเคราะห์ผู้ยากไร้ ยากจน 
ผู้ด้อยโอกาสในเขต อบต.ทุ่ง
หัวช้าง 

50,000.00 กองสวัสดิการสังคม เพ่ือช่วยเหลือและบรรเทาความ
เดือดร้อนของกลุ่มเป้าหมายให้มี
ความเป็นอยู่ที่ดีข้ึน 

สงเคราะห์ผู้ยากไร้ ยากจน ผู้ด้อยโอกาสใน
เขต อบต.ทุ่งหัวช้าง 



50. ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนา
คุณภาพชีวิต การศึกษาและ
การกีฬา 

โครงการอบรมคุณธรรม 
จริยธรรมแก่เจ้าหน้าที่ฝ่าย
การเมือง ฝ่ายประจ า เด็ก 
เยาวชน ประชาชนใน
เขต อบต.ทุ่งหัวช้าง 

10,000.00 ส านักปลัด เพ่ือพัฒนาศักยภาพตามหลักธรร
มาภิบาลและเสริมสร้างจิตส านึกที่
ดี 

จัดอบรมคุณธรรม จริยธรรมแก่ เจ้าหน้าที่ฝ่าย
การเมือง ฝ่ายประจ า เด็ก เยาวชนในเขต อบต.
ทุ่งหัวช้าง 

51. ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนา
คุณภาพชีวิต การศึกษาและ
การกีฬา 

โครงการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรฝ่ายการเมือง ฝ่าย
ประจ าและผู้น าชุมชนใน
เขต อบต.ทุ่งหัวช้าง 

100,000.00 ส านักปลัด เพ่ือพัฒนาศักยภาพการท างาน
และน ามาพัฒนาองค์กรได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

พัฒนาศักยภาพบุคลากรสังกัด อบต.ทุ่งหัวช้าง 

52. ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนา
คุณภาพชีวิต การศึกษาและ
การกีฬา 

โครงการส่งเสริมการด าเนิน
ชีวิตตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

20,000.00 กองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพ่ือพัฒนาทักษะในการประกอบ
อาชีพ 

นักเรียนโรงเรียนสามัคคีศรีวิชัย 

53. ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนา
คุณภาพชีวิต การศึกษาและ
การกีฬา 

โครงการส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรมภายในสถานศึกษา 

20,000.00 กองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพ่ือให้นักเรียนมีจิตส านึกเก่ียวกับ
คุณธรรม จริยธรรม 

นักเรียนและผู้ปกครองเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้าน
โป่งแดง 

54. ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนา
คุณภาพชีวิต การศึกษาและ
การกีฬา 

โครงการอาหารกลางวันแก่
เด็กระดับประถมศึกษา 

3,280,200.00 กองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพ่ือให้เด็กระดับประถมศึกษา
ได้รับประทานอาหารอย่าง
เพียงพอและมีคุณภาพ 

อาหารกลางวันส าหรับเด็กระดับประถมศึกษาใน
เขต อบต.ทุ่งหัวช้าง จ านวน 200 วันๆ
ละ 20 บาท 



55. ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนา
คุณภาพชีวิต การศึกษาและ
การกีฬา 

โครงการ อบรมหลักสูตร
สุขาภิบาลอาหารส าหรับ
ผู้ประกอบการและผู้สัมผัส
อาหาร 

15,000.00 ส านักปลัด 1.เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจ
ถึงบทบาทและหน้าที่ของผู้สัมผัส
อาหารและผู้ประกอบการ 2.เพ่ือ
ให้ผุ้เข้ารับการอบรมสามารถ
ปฏิบัติตามข้อก าหนดของผู้สัมผัส
อาหารและผู้ประกอบการได้อย่าง
ถูกต้อง 3.เพ่ือให้ผู้เข้ารับการ
อบรมสามารถประกอบกิจการ
และประกอบอาชีพได้อย่าง
ถูกต้อง 

ผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหาร 
จ านวน 30 คน (ที่ลงทะเบียนอบรมหลักสูตรผู้
ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหาร กรมอนามัย 
กระทรวงสาธารสุข) 

56. ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนา
คุณภาพชีวิต การศึกษาและ
การกีฬา 

โครงการส่งเสริมขวัญก าลังใข
และความภาคภูมิใจใน
วิชาชีพครู(กิจกรรมวันครู 
สังกัด อปท.) 

15,000.00 กองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพ่ือประกอบพิธีระลึกถึงพระคุณ
บูรพาจารย์ ส่งเสริมความสามัคคี
สร้างความเข้าใจอันดีระหว่างครู
กับประชาชน ยกย่องเชิดชูเกียรติ
ผู้ประกอบวิชาชีพ สร้างขวัญและ
ก าลังใจในการท างานแก่ครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

ครูและบุคลากรทางการศึกษา จ านวน 20 คน 

57. ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนา
คุณภาพชีวิต การศึกษาและ
การกีฬา 

โครงการร่วมใจใส่ใจ
สิ่งแวดล้อม 

10,000.00 กองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพ่ือให้นักเรียนได้เรียนรู้ในการ
จัดการและร่วมใส่ใจสิ่งแวดล้อม 

นักเรียนโรงเรียนบ้านดง 



58. ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนา
คุณภาพชีวิต การศึกษาและ
การกีฬา 

โครงการเกษตรเพ่ือการ
เรียนรู้ตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

10,000.00 กองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพ่ือน าความรู้ไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน 

นักเรียนโรงเรียนบ้านดง 

59. ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนา
คุณภาพชีวิต การศึกษาและ
การกีฬา 

โครงการสวนสมุนไพรใน
โรงเรียน 

15,000.00 กองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพ่ือปลูกฝังให้นักเรียนเห็นคุณค่า
และสามารถปลุกสมุนไพรเพ่ือใช้
ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน
ประกอบอาชีพและน าไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้ 

นักเรียนโรงเรียนบ้านแม่ปันเดง 

60. ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนา
ด้านการบริหารจัดการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

โครงการจัดท าแผนที่ภาษี
และทะเบียนทรัพย์สิน 

20,000.00 กองคลัง เพ่ือจัดท าแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สินในเขต อบต.ทุ่งหัวช้าง 

ข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินใน
เขต อบต.ทุ่งหัวช้าง 

61. ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนา
ด้านการบริหารจัดการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

โครงการจัดอบรมให้ความรู้
เกี่ยวกับ พรบ.ข้อมูลข่าวสาร
ของทางราชการ 

5,000.00 ส านักปลัด เพ่ือเพ่ิมความรู้เกี่ยวกับ พรบ.
ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ
ให้แก่เจ้าหน้าที่และประชาชน 

จัดอบรมเกี่ยวกับ พรบ.ข้อมูลข่าวสารของทาง
ราชการให้แก่เจ้าหน้าที่และประชาชน 

62. ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนา
ด้านการบริหารจัดการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

โครงการอบรมให้ความรู้ด้าน
ระเบียบ กฎหมายท้องถิ่น
ส าหรับผู้บริหารและสมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลทุ่งหัวช้าง 

5,900.00 ส านักปลัด เพ่ือให้ผู้บริหาร สมาชิกสภาอบต.
เพ่ิมพูนความรู้ความเข้าใจระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น 
พ.ศ. 2547 / การยื่นบัญชีแสดง
รายการทรัพย์สินและ

ผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. 



มาตรา 100 แห่งกฎหมาย
ประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
ฯลฯ 

  
  
         ฉ. การใช้จ่ายงบประมาณ 
         อบต.ทุ่งหัวช้าง มีการใช้จ่ายงบประมาณในการด าเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ โดยได้มีการก่อหนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา รวม 9 โครงการ จ านวนเงิน 4,697,423 บาท มีการ   
เบิกจ่ายงบประมาณ จ านวน 7 โครงการ จ านวนเงิน 2,143,268 ล้านบาท สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
การก่อหนี้ผูกพัน/ 
ลงนามในสัญญา 

โครงการ การเบิกจ่ายงบประมาณ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาสังคมและความมั่นคง 3 209,753.33 2 208,003.33 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานสาธารณูปโภค สาธารณูปการ     

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร     

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านศาสนาศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นและการท่องเที่ยว     

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 1 24,500.00 1 500.00 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาคุณภาพชีวิต การศึกษาและการกีฬา 5 2,097,615.00 4 1,934,765.00 

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ     

รวม 9 2,331,868.33 7 2,143,268.33 



    รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณอบต.ทุ่งหัวช้าง ที่มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา มีดังนี้ 

  ยุทธศาสตร์ ชื่อโครงการตามแผน 
งบตามข้อบัญญัติ/เทศ

บัญญัติ 
ลงนามสัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ 

1. 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคง 

การเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น
และสมาชิกสภาท้องถิ่น 

205,970.00 204,903.33 204,903.33 1,066.67 

2. 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคง 

โครงการจัดประชุม
ประชาคมท้องถิ่น 

15,000.00 1,750.00 0.00 13,250.00 

3. 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคง 

โครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนน 

8,000.00 3,100.00 3,100.00 4,900.00 

4. 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

โครงการป้องกันการเกิด
หมอกควันและไฟป่า 

25,000.00 24,500.00 500.00 500.00 

5. 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
การศึกษาและการกีฬา 

โครงการเฝ้าระวังควบคุม
ป้องกันระงับและแก้ไข
ปัญหาโรคระบาดและ
โรคติดต่อ 

10,000.00 2,375.00 2,375.00 7,625.00 

6. 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
การศึกษาและการกีฬา 

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
การบริหารสถานศึกษา 

1,018,253.00 535,040.00 535,040.00 483,213.00 



7. 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
การศึกษาและการกีฬา 

โครงการแข่งขันกีฬาเด็ก 
เยาวชน ประชาชนใน
เขต อบต.ทุ่งหัวช้าง 

120,000.00 86,200.00 0.00 33,800.00 

8. 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
การศึกษาและการกีฬา 

ค่าอาหารกลางวันเด็ก
นักเรียน 

3,280,200.00 1,472,100.00 1,395,450.00 1,808,100.00 

9. 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
การศึกษาและการกีฬา 

โครงการส่งเสริมขวัญ
ก าลังใจและความภาคภูมิใจ
ในวิชาชีพครู 

15,000.00 1,900.00 1,900.00 13,100.00 

  

  

  

  

  

  

  



รายงานสรุปผลการด าเนินงาน ปี 2565 
อบต.ทุ่งหัวช้าง ทุ่งหัวช้าง จ.ล าพูน 

ยุทธศาสตร์ 

แผนการด าเนนิการ 
ทั้งหมด 

อนุมัติงบประมาณ ลงนามสัญญา เบิกจ่าย 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 

1.ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาสังคมและความมั่นคง 21 1,516,000.00 9 330,170.00 3 209,753.33 2 208,003.33 

2.ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภค  
สาธารณูปการ 

122 104,369,075.00 7 1,562,392.00     

3.ยุทธศาสตร์ที่ 3 การส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร 4 210,000.00 2 55,000.00     

4.ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านศาสนาศิลปวัฒนธรรม 

ภูมิปัญญาท้องถิ่นและการท่องเที่ยว 
21 680,000.00 16 228,000.00     

5.ยุทธศาสตร์ที่ 5 การอนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 7 425,000.00 3 65,000.00 1 24,500.00 1 500.00 

6.ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาคุณภาพชีวิต การศึกษาและการกีฬา 49 20,703,500.00 22 5,108,453.00 5 2,097,615.00 4 1,934,765.00 

7.ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 7 110,900.00 3 30,900.00     

รวม 231 128,014,475.00 62 7,379,915.00 9 2,331,868.33 7 2,143,268.33 

  
 


