
 
ประกาศ อบต.ทุ่งหัวช้าง 

เรื่อง การรายงานผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
รอบ 6 เดือน (1 ต.ค. 63 – 31 มี.ค. 64) 

******************************************* 
              ด้วยรัฐธรรมนูญ มาตรา 253 ก าหนดให้ อปท.สภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น เปิดเผยข้อมูลและรายงานผลการด าเนินงานให้ประชาชนทราบ รวมตลอดท้ัง มีกลไกให้
ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมด้วย ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
             ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ 30(5) ก าหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการ
ติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการ พัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ ในที่เปิดเผยภายใน
สิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือน
เมษายน และภายในเดือนตุลาคมของทุกปี 
           ดังนั้นเพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อบต.ทุ่งหัวช้าง จึงขอประกาศผลการ
ด าเนินงานการจัดท างบประมาณ การใช้จ่าย และผลการด าเนินงาน รวมทั้งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มา เพ่ือให้ประชาชนได้มี
ส่วนร่วมในการตรวจสอบและก ากับการบริหารจัดการ อบต.ทุ่งหัวช้าง ดังนี้  
ก. วิสัยทศัน์ ของอบต.ทุ่งหัวช้าง  
    "สังคมน่าอยู่ เกษตรก้าวหน้า มีคุณภาพชีวิตที่ดี วัฒนธรรมงามเด่น " 
ข. พันธกิจ ของอบต.ทุ่งหัวช้าง  
    (1) ส่งเสริม ยกระดับ และ พัฒนาหัตถกรรมในจังหวัดลาพูน ด้วยนวัตกรรมอย่างสร้างสรรค์  
    (2) สร้างมูลค่าเพ่ิม ให้สินค้าเกษตรด้วยมาตรฐานความปลอดภัย อย่างปราดเปรื่อง  
    (3) สร้างมูลค่าเพ่ิมและกระจายรายได้จากการท่องเที่ยวในจังหวัดล าพูน บนฐานวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน  
    (4) ยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนในจังหวัดล าพูน อย่างเท่าเทียม  
    (5) อนุรักษ์และจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อย่างสมดุล  
    (6) พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ยกระดับสรรถนะของบุคลากรให้มีคุณภาพ บูรณาการการท างานระหว่างหน่วยงาน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน     
เพ่ือยกระดับความสามารถในการแข่งขันของจังหวัด  
     



ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ของ อบต.ทุ่งหัวช้างได้ก าหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์ไว้ 7 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
    ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาสังคมและความมั่นคง 
    ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
    ยุทธศาสตร์ที่ 3 การส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร 
    ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านศาสนาศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นและการท่องเที่ยว 
    ยุทธศาสตร์ที่ 5 การอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
    ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาคุณภาพชีวิต การศึกษาและการกีฬา 
    ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ง. การวางแผน 
       อบต.ทุ่งหัวช้าง ได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนา 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยผ่านการมีส่วน
ร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ ก่อนน ามาจัดท าโครงการเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ 
ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนา 3 ปี ต่อไป  
      อบต.ทุ่งหัวช้าง ได้ประกาศใช้แผนพัฒนา 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) โดยได้ก าหนดโครงการที่จะด าเนินการตามแผนพัฒนา 5 ปี (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 การ
พัฒนาสังคมและความ
มั่นคง 

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

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การ
พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 

71 97,877,000.00 73 95,521,500.00 101 108,631,540.00 131 109,736,703.00 93 96,322,000.00 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การ
ส่งเสริมและพัฒนา
เศรษฐกิจการเกษตร 

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

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การ
พัฒนาด้านศาสนา
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิ

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



ปัญญาท้องถิ่นและการ
ท่องเที่ยว 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การ
อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

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

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การ
พัฒนาคุณภาพชีวิต 
การศึกษาและการกีฬา 

48 20,013,170.00 36 19,627,330.00 37 19,591,050.00 40 19,678,000.00 39 20,358,500.00 

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การ
พัฒนาด้านการบริหาร
จัดการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

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

รวม 184 136,827,370.00 169 120,519,830.00 200 131,253,590.00 233 132,406,603.00 188 119,482,400.00 
 

    จ. การจัดท างบประมาณ 
ผู้บริหารอบต.ทุ่งหัวช้าง ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ จ านวน 55 โครงการ งบประมาณ 4,480,470 บาท สามารถจ าแนก
ตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้  

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
งบประมาณ 

ตามข้อบัญญัติ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาสังคมและความมั่นคง 9 762,200.00 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานสาธารณูปโภค สาธารณูปการ 10 1,832,600.00 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร 2 40,000.00 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านศาสนาศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นและการท่องเที่ยว 16 332,800.00 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 3 65,000.00 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาคุณภาพชีวิต การศึกษาและการกีฬา 14 1,442,870.00 

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 5,000.00 

รวม 55 4,480,470.00 
 



 รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ อบต.ทุ่งหัวช้าง มีดังนี้ 

  ยุทธศาสตร์ โครงการ  
จ านวน

งบประมาณ 
หน่วยงานทีรับผิดชอบ 

วัตถุ 
ประสงค์ 

ผลผลิต 

1.  
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนา
สังคมและความมั่นคง 

การเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น
และสมาชิกสภาท้องถิ่น 

600,000.00 
ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงาน
ปลัด อบต. 

เพ่ือด าเนินการเลือกตั้งผู้บริหาร
ท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นให้
ส าเร็จด้วยดีตามกฎหมาย 

จัดการเลือกตั้งผู้บริหาร
ท้องถิ่นและสมาชิกสภา
ท้องถิ่น 

2.  
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนา
สังคมและความมั่นคง 

โครงการส่งเสริมการเรียนรู้
การเมืองการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตย 

10,000.00 
ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงาน
ปลัด อบต. 

เพ่ือให้ประชาชนได้รู้กฎหมายและ
ส่งเสริมการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย 

ประชาชนเข้าร่วมกิจกรรม 
จ านวน 80 คน 

3.  
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนา
สังคมและความมั่นคง 

โครงการ อบต.ทุ่งหัวช้าง
เคลื่อนที่บริการประชาชน 

9,500.00 
ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงาน
ปลัด อบต. 

เพ่ือให้ประชาชนได้รับบริการ
สาธารณะเบื้องต้นอย่างทั่วถึงและมี
ส่วนร่วมในการพัฒนา 

อบต.เคลื่อนที่บริการ
ประชาชนครบทุกหมู่บ้าน 
จ านวน 8 หมู่บ้าน 

4.  
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนา
สังคมและความมั่นคง 

โครงการจัดประชุมประชาคม
ท้องถิ่น 

13,700.00 
ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงาน
ปลัด อบต. 

เพ่ือรับทราบปัญหา ความต้องการ 
แนวทางการพัฒนาต าบลของ
ประชาชนในพื้นท่ีรับผิดชอบ 

จัดประชุมประชาคมหมู่บ้าน 
8 หมู่บ้าน ตามสัดส่วนที่ได้
ก าหนด 

5.  
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนา
สังคมและความมั่นคง 

โครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนน 

4,000.00 
ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงาน
ปลัด อบต. 

เพ่ือลดการเกิดอุบัติเหตุในพ้ืนที่และ
ช่วงเทศกาลต่างๆ 

อัตราการเกิดอุบัติเหตุช่วง
เทศกาลปีใหม่และเทศกาล
สงกรานต์ลดลง 

6.  
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนา
สังคมและความมั่นคง 

โครงการฝึกอบรมและทัศน
ศึกษาดูงานสมาชิก
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพล
เรือน 

20,000.00 
ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงาน
ปลัด อบต. 

1.เพ่ือให้มีความเข้าใจในบทบาทหน้าที่
ของสมาชิก อปพร. 2.เพ่ือให้มี
บุคลากรที่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

สมาชิก อปพร.จ านวน 35 
คน เข้ารับการอบรม 

7.  
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนา
สังคมและความมั่นคง 

โครงการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการทุจริต 

5,000.00 
ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงาน
ปลัด อบต. 

เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต 
ปลูกจิตส านึกเพ่ือความโปร่งใสในการ
ปฏิบัติงาน 

จัดอบรมแก่เจ้าหน้าที่ 
จ านวน 80 คน 

8.  
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนา
สังคมและความมั่นคง 

โครงการป้องกัน ควบคุมโรค
พิษสุนัขบ้า แมว ฯลฯ 

40,000.00 
ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงาน
ปลัด อบต. 

เพ่ือลดการเกิดโรคและให้ความรู้แก่
ผู้น าและเจ้าหน้าที่ในการฉีดวัคซีนและ
จัดหาวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 
แมว ฯลฯ 

จัดอบรมให้ความรู้แก่
ผู้ปฏิบัติงานในการป้องกัน
การเกิดโรคพิษสุนัขบ้า แมว 
ฯลฯ 



9.  
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนา
สังคมและความมั่นคง 

โครงการฝึกอบรมชุด
ปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ
ประจ าองค์การบริหารส่วน
ต าบลทุ่งหัวช้าง 

60,000.00 
ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงาน
ปลัด อบต. 

เพ่ือส่งเสริมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติประจ าองค์การบริหารส่วนต าบล
ทุ่งหัวช้าง ได้มีความรู้ความเข้าใจใน
การจัดการสาธารณภัย ระบบ
บัญชาการเหตุการณ์ 

จิตอาสาภัยพิบัติขององค์การ
บริหารส่วนต าบลทุ่งหัวช้าง 
จ านวน 50 คน 

10.  

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ซอยบ้านนายหล้า
จันทร์ บุญปั๋น หมู่ที่ 4 บ้าน
หัวขัว 

136,800.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กอง
ช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, 
กองประปา, ส านักช่าง, 
ส านักการช่าง 

เพ่ือให้ประชาชนได้รับความสะดวกใน
การคมนาคม 

ก่อสร้างถนน คสล.ขนาด
กว้าง 3 เมตร ยาว 90 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

11.  

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 

ขุดเจาะบ่อบาดาล ศาลาใจ
บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านหัวขัว 

222,000.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กอง
ช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, 
กองประปา, ส านักช่าง, 
ส านักการช่าง 

เพ่ือให้ประชาชนมีน้ าใช้อุปโภค 
บริโภคเพียงพอตลอดปี 

ขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 4 นิ้ว ลึก 
43-100 เมตร 

12.  

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ซอยบ้านนายพะงา 
เสาร์เย็น หมู่ที่ 5 บ้านโป่ง
แดง 

144,200.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กอง
ช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, 
กองประปา, ส านักช่าง, 
ส านักการช่าง 

เพ่ือให้ประชาชนได้รับความสะดวกใน
การคมนาคม 

ก่อสร้างถนน คสล.ขนาด
กว้าง 3 เมตร ยาว 90 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

13.  

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 

ต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านแม่ปันเดง หมู่ที่ 6 

230,400.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กอง
ช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, 
กองประปา, ส านักช่าง, 
ส านักการช่าง 

เพ่ือให้ผู้เรียนมีพื้นที่ในการจัดท า
กิจกรรมการเรียนเพิ่มข้ึน 

ต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านแม่ปันเดง กว้าง 
4.80 เมตร ยาว 17 เมตร 

14.  

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 

ซ่อมแซมหลังคาบ่อประปา
ภูเขาพร้อมจัดซื้ออุปกรณ์
ระบบประปา 

140,000.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กอง
ช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, 
กองประปา, ส านักช่าง, 
ส านักการช่าง 

เพ่ือให้ประชาชนมีน้ าใช้อุปโภค 
บริโภคเพียงพอตลอดปี 

ซ่อมแซมหลังคาบ่อประปา
ภูเขาพร้อมจัดซื้ออุปกรณ์
ระบบประปา ขนาดกว้าง 4 
เมตร ยาว 12 เมตร 

15.  

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 

ขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 9 
บ้านดง 

222,000.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กอง
ช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, 
กองประปา, ส านักช่าง, 
ส านักการช่าง 

เพ่ือให้ประชาชนมีน้ าใช้อุปโภค 
บริโภคอย่างเพียงพอ 

ขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาดเส้น
ผ่านศูนย์กลาง 4 นิ้ว ลึก 
43-100 เมตร 



16.  

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 

ขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 10 
บ้านหนองผ า ณ บ้านนาย
สมบัติ มอยทา 

222,000.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กอง
ช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, 
กองประปา, ส านักช่าง, 
ส านักการช่าง 

เพ่ือให้ประชาชนมีน้ าใช้อุปโภค 
บริโภคเพียงพอตลอดปี 

ขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาดเส้น
ผ่านศูนย์กลาง 4 นิ้ว ลึก 
43-100 เมตร 

17.  

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายบ้านนายจันทร์ ปัน
ไก่ หมู่ที่ 11 บ้านสันดอนมูล 

144,200.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กอง
ช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, 
กองประปา, ส านักช่าง, 
ส านักการช่าง 

เพ่ือให้ประชาชนได้รับความสะดวกใน
การคมนาคม 

ก่อสร้างถนน คสล.ขนาด
กว้าง 3 เมตร ยาว 90 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

18.  

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐาน
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 

ก่อสร้างอาคารศาลาใจบ้าน 
หมู่ที่ 12 บ้านดอยวงค์ 

149,000.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กอง
ช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, 
กองประปา, ส านักช่าง, 
ส านักการช่าง 

เพ่ือให้ประชาชนมีสถานที่ในการจัด
กิจกรรมได้อย่างเพียงพอ 

ก่อสร้างอาคารศาลาใจบ้าน 
ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 12 
เมตร สูง 3 เมตร 

19.  

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 

ขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 5 
บ้านโป่งแดง 

222,000.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กอง
ช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, 
กองประปา, ส านักช่าง, 
ส านักการช่าง 

เพ่ือให้ประชาชนมีน้ าใช้อุปโภค 
บริโภคเพียงพอตลอดปี 

ขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาดเส้น
ผ่านศูนย์กลาง 4 นิ้ว ลึก 
43-100 เมตร 

20.  
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การส่งเสริม
และพัฒนาเศรษฐกิจ
การเกษตร 

โครงการส่งเสริมการด าเนิน
ชีวิตตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

20,000.00 
ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงาน
ปลัด อบต. 

เพ่ือส่งเสริมให้ความรู้เกี่ยวกับการ
ด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

หมู่บ้านเป้าหมาย จ านวน 2 
หมู่บ้าน 

21.  
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การส่งเสริม
และพัฒนาเศรษฐกิจ
การเกษตร 

โครงการส่งเสริม สนับสนุน
กลุ่มอาชีพในเขต อบต.ทุ่งหัว
ช้าง 

20,000.00 
ส่วนสวัสดิการสังคม, กอง
สวัสดิการสังคม, ส านัก
สวัสดิการสังคม 

เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาอาชีพแก่
ประชาชน 

กลุ่มอาชีพต่างๆ ในเขต 
อบต.ทุ่งหัวช้าง เช่น กลุ่ม
อาชีพทอผ้า กลุ่มอาชีพจัก
สาน กลุ่มอาชีพท าไม้กวาด 
ฯลฯ 

22.  

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนา
ด้านศาสนาศิลปวัฒนธรรม 
ภูมิปัญญาท้องถิ่นและการ
ท่องเที่ยว 

โครงการจัดงานประเพณียี่
เป็ง(ลอยกระทง) 

110,000.00 

ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและวัฒนธรรม, 
กองการศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, ส านักการศึกษา 

เพ่ืออนุรักษ์ประเพณีดั้งเดิม 
ร้อยละ 80 ของประชาชนมี
ความพึงพอใจ 



23.  

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนา
ด้านศาสนาศิลปวัฒนธรรม 
ภูมิปัญญาท้องถิ่นและการ
ท่องเที่ยว 

ส่งเสริม อนุรักษ์
ขนบธรรมเนียม ประเพณี 
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

20,800.00 

ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและวัฒนธรรม, 
กองการศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, ส านักการศึกษา 

เพ่ือส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณี 
วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นสืบต่อไป 

ร้อยละ 80 ของประชาชนมี
ความพึงพอใจ 

24.  

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนา
ด้านศาสนาศิลปวัฒนธรรม 
ภูมิปัญญาท้องถิ่นและการ
ท่องเที่ยว 

โครงการส่งเสริมวันส าคัญ
ทางศาสนา 

7,000.00 

ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและวัฒนธรรม, 
กองการศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, ส านักการศึกษา 

เพ่ืออนุรักษ์ประเพณีทางศาสนา 
ร้อยละ 80 ของประชาชนมี
ความพึงพอใจ 

25.  

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนา
ด้านศาสนาศิลปวัฒนธรรม 
ภูมิปัญญาท้องถิ่นและการ
ท่องเที่ยว 

โครงการจัดงานเทศกาลล าไย
และของดีเมืองล าพูน 

40,000.00 

ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและวัฒนธรรม, 
กองการศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, ส านักการศึกษา 

เพ่ือส่งเสริมและประชาสัมพันธ์สินค้า
และผลิตภัณฑ์ของดีเมืองล าพูน 

จัดงานเทศกาลล าไยและของ
ดีเมืองล าพูน 

26.  

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนา
ด้านศาสนาศิลปวัฒนธรรม 
ภูมิปัญญาท้องถิ่นและการ
ท่องเที่ยว 

โครงการจัดงานพระนางจาม
เทวีและงานกาชาดจังหวัด
ล าพูน 

40,000.00 

ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและวัฒนธรรม, 
กองการศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, ส านักการศึกษา 

เพ่ือส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวรวมทั้ง
ประชาสัมพันธ์สินค้าและผลิตภัณฑ์
ของดีเมืองล าพูน 

จัดงานพระนางจามเทวีและ
งานกาชาดจังหวัดล าพูน 

27.  

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนา
ด้านศาสนาศิลปวัฒนธรรม 
ภูมิปัญญาท้องถิ่นและการ
ท่องเที่ยว 

โครงการจัดงานชาติพันธ์
กะเหรี่ยงล าพูน ภายใต้
โครงการฟื้นฟูวัฒนธรรมชน
เผ่ากะเหรี่ยง 

50,000.00 

ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและวัฒนธรรม, 
กองการศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, ส านักการศึกษา 

เพ่ืออนุรักษ์วิถีชีวิต ศิลปะ วัฒนธรรม
ชาติพันธ์ชนเผ่ากะเหรี่ยง  

ประชาชนร้อยละ 80 เข้า
ร่วมกิจกรรม 

28.  

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนา
ด้านศาสนาศิลปวัฒนธรรม 
ภูมิปัญญาท้องถิ่นและการ
ท่องเที่ยว 

โครงการส่งเสริม อนุรักษ์วิถี
ชีวิตชนเผ่ากะเหรี่ยงอ าเภอ
ทุ่งหัวช้าง 

25,000.00 
ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและวัฒนธรรม, 

เพ่ืออนุรักษ์วิถีชีวิต ศิลปะ วัฒนธรรม
ชาติพันธุ์ชนเผ่ากะเหรี่ยง 

ประชาชนร้อยละ 80 เข้า
ร่วมกิจกรรม 



กองการศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, ส านักการศึกษา 

29.  

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนา
ด้านศาสนาศิลปวัฒนธรรม 
ภูมิปัญญาท้องถิ่นและการ
ท่องเที่ยว 

โครงการสืบชะตาใจ๋บ้าน หมู่
ที่ 4 บ้านหัวขัว 

0.00 

ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและวัฒนธรรม, 
กองการศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, ส านักการศึกษา 

เพ่ืออนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรม ประชาชนบ้านหัวขัว 

30.  

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนา
ด้านศาสนาศิลปวัฒนธรรม 
ภูมิปัญญาท้องถิ่นและการ
ท่องเที่ยว 

โครงการส่งเสริมประเพณีสรง
น้ าพระธาตุดอยกวางค า 

0.00 

ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและวัฒนธรรม, 
กองการศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, ส านักการศึกษา 

อนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรม 
ประชาชนบ้านโป่งแดงและ
บ้านใกล้เคียง 

31.  

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนา
ด้านศาสนาศิลปวัฒนธรรม 
ภูมิปัญญาท้องถิ่นและการ
ท่องเที่ยว 

โครงการส่งเสริมประเพณีสรง
น้ าพระธาตุวัดแม่ปันเดง 

0.00 

ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและวัฒนธรรม, 
กองการศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, ส านักการศึกษา 

เพ่ืออนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรม 
ประชาชนบ้านแม่ปันเดง หมู่
ที่ 6 

32.  

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนา
ด้านศาสนาศิลปวัฒนธรรม 
ภูมิปัญญาท้องถิ่นและการ
ท่องเที่ยว 

โครงการส่งเสริมงานประเพณี
สรงน้ าพระเจ้าต๋นหลวงดอย
ตุงซาววา 

0.00 

ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและวัฒนธรรม, 
กองการศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, ส านักการศึกษา 

อนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรม 
ประชาชนบ้านสัญชัย หมู่ที่ 
7 และหมู่บ้านใกล้เคียง 

33.  

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนา
ด้านศาสนาศิลปวัฒนธรรม 
ภูมิปัญญาท้องถิ่นและการ
ท่องเที่ยว 

โครงการส่งเสริมประเพณีสรง
น้ ากิ่วครูบาขาวปี 

0.00 

ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและวัฒนธรรม, 
กองการศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, ส านักการศึกษา 

อนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรม ประชาชนบ้านดง หมู่ที่ 9 

34.  
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนา
ด้านศาสนาศิลปวัฒนธรรม 

โครงการส่งเสริมประเพณีสรง
น้ าพระธาตุอารามหนองผ า 

0.00 
ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองส่งเสริม

อนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรม 
ประชาชนบ้านหนองผ า หมู่
ที่ 10 



ภูมิปัญญาท้องถิ่นและการ
ท่องเที่ยว 

การศึกษาและวัฒนธรรม, 
กองการศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, ส านักการศึกษา 

35.  

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนา
ด้านศาสนาศิลปวัฒนธรรม 
ภูมิปัญญาท้องถิ่นและการ
ท่องเที่ยว 

โครงการส่งเสริมประเพณีสรง
น้ าพระธาตุดอยพระบาท
ตีนนก 

0.00 

ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและวัฒนธรรม, 
กองการศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, ส านักการศึกษา 

อนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรม 
ประชาชนบ้านสันดอนมูล 
หมู่ที่ 11 

36.  

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนา
ด้านศาสนาศิลปวัฒนธรรม 
ภูมิปัญญาท้องถิ่นและการ
ท่องเที่ยว 

โครงการส่งเสริมประเพณีสรง
น้ าพระธาตุวัดม่วงค า 

0.00 

ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและวัฒนธรรม, 
กองการศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, ส านักการศึกษา 

อนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรม 
ประชาชนบ้านดอยวงค์ หมู่ที่ 
12 

37.  

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนา
ด้านศาสนาศิลปวัฒนธรรม 
ภูมิปัญญาท้องถิ่นและการ
ท่องเที่ยว 

โครงการจัดงานประเพณีสรง
น้ าพระบรมธาตุหริภุญชัย 

40,000.00 

ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและวัฒนธรรม, 
กองการศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, ส านักการศึกษา 

เพ่ืออนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรม 
จัดงานประเพณีสรงน้ าพระ
บรมธาตุหริภุญชัย 

38.  
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การอนุรักษ์ 
ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

โครงการรักน้ า รักป่า รักษา
แผ่นดิน 

20,000.00 
ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงาน
ปลัด อบต. 

เพ่ือฟ้ืนฟูสภาพน้ า ป่าไม้และแผ่นดิน 
ปลูกจิตส านึกในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

แม่น้ า คูคลอง แหล่งน้ า ป่า
ไม้และแผ่นดินในเขตพ้ืนที่ 
อบต.ทุ่งหัวช้าง 

39.  
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การอนุรักษ์ 
ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

โครงการป้องกันการเกิด
หมอกควันและไฟป่า 

25,000.00 
ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงาน
ปลัด อบต. 

เพ่ือร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมไม่ให้ถูกท าลายและลด
มลภาวะเป็นพิษ 

ท าแนวกันไฟป้องกันไฟป่าใน
เขต อบต.ทุ่งหัวช้าง 

40.  
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การอนุรักษ์ 
ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

โครงการบริหารจัดการขยะ
ในเขต อบต.ทุ่งหัวช้าง 

20,000.00 
ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงาน
ปลัด อบต. 

เพ่ือก าจัดขยะและรักษาสิ่งแวดล้อมให้
สะอาดน่าอยู่ยิ่งขึ้น 

บริหารจัดการขยะในเขต 
อบต.ทุ่งหัวช้าง 



41.  
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนา
คุณภาพชีวิต การศึกษาและ
การกีฬา 

โครงการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาโรคเอดส์ 

10,000.00 
ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงาน
ปลัด อบต. 

เพ่ือเสริมสร้างเจตคติค่านิยม สร้าง
จิตส านึกแก่เด็ก เยาวชนท าให้รู้จัก
ป้องกันและหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยง 

จ านวนนักเรียน 80 คน 

42.  
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนา
คุณภาพชีวิต การศึกษาและ
การกีฬา 

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
ในการบริหารสถานศึกษา 

970,870.00 

ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและวัฒนธรรม, 
กองการศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, ส านักการศึกษา 

เพ่ือเป็นค่าอาหารกลางวันให้กับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กในเขต อบต.ทุ่งหัวช้าง 

ค่าอาหารกลางวันศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กคนละ 20 
บาทต่อวัน รวม 245 วัน 

43.  
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนา
คุณภาพชีวิต การศึกษาและ
การกีฬา 

โครงการส่งเสริมงานวิชาการ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

5,000.00 

ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและวัฒนธรรม, 
กองการศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, ส านักการศึกษา 

เพ่ือพัฒนางานวิชาการกิจกรรมด้าน
ต่างๆของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขต 
อบต.ทุ่งหัวช้าง 

44.  
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนา
คุณภาพชีวิต การศึกษาและ
การกีฬา 

โครงการจัดงานวันเด็ก
แห่งชาติ 

100,000.00 

ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและวัฒนธรรม, 
กองการศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, ส านักการศึกษา 

เพ่ือส่งเสริมความส าคัญของเด็กและ
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 

เด็กในเขต อบต.ทุ่งหัวช้าง 

45.  
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนา
คุณภาพชีวิต การศึกษาและ
การกีฬา 

โครงการพัฒนาศักยภาพครู
ผู้ดูแลเด็กและบุคลากร
ทางการศึกษา 

15,000.00 

ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและวัฒนธรรม, 
กองการศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, ส านักการศึกษา 

เพ่ือส่งเสริมบุคลากรทางการศึกษาได้มี
โอกาสพัฒนาศักยภาพ 

บุคลากรทางการศึกษาใน
เขต อบต.ทุ่งหัวช้าง 

46.  
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนา
คุณภาพชีวิต การศึกษาและ
การกีฬา 

โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วม
แข่งขันกับหน่วยงานอื่น 

25,000.00 

ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและวัฒนธรรม, 
กองการศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, ส านักการศึกษา 

เพ่ือส่งเสริมการเข้าร่วมแข่งขันกีฬากับ
หน่วยงานอื่น 

เยาวชนในเขต อบต.ทุ่งหัว
ช้าง  



47.  
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนา
คุณภาพชีวิต การศึกษาและ
การกีฬา 

โครงการแข่งขันกีฬาเด็ก 
เยาวชน ประชาชนในเขต 
อบต.ทุ่งหัวช้าง 

156,000.00 

ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและวัฒนธรรม, 
กองการศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, ส านักการศึกษา 

เพ่ือส่งเสริมการกีฬาแก่เด้ก เยาวชน 
ประชาชน 

เด็ก เยาวชน ประชาชนใน
เขต อบต.ทุ่งหัวช้าง 

48.  
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนา
คุณภาพชีวิต การศึกษาและ
การกีฬา 

โครงการแข่งขันชกมวยไทย
ต้านภัยยาเสพติด 

60,000.00 

ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและวัฒนธรรม, 
กองการศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, ส านักการศึกษา 

เพ่ือส่งเสริมการเล่นกีฬาชกมวยไทยแก่
เยาวชนในเขต อบต.ทุ่งหัวช้าง 

นักมวยและเยาวชนในเขต
พ้ืนที่ อบต.ทุ่งหัวช้าง 

49.  
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนา
คุณภาพชีวิต การศึกษาและ
การกีฬา 

โครงการอบรมคุณธรรม 
จริยธรรมแก่เจ้าหน้าที่ฝ่าย
การเมือง ฝ่ายประจ า เด็ก 
เยาวชน ประชาชนในเขต 
อบต.ทุ่งหัวช้าง 

10,000.00 
ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงาน
ปลัด อบต. 

เพ่ือพัฒนาศักยภาพตามหลักธรรมาภิ
บาลและเสริมสร้างจิตส านึกที่ดี 

จัดอบรมคุณธรรม จริยธรรม
แก่ เจ้าหน้าที่ฝ่ายการเมือง 
ฝ่ายประจ า เด็ก เยาวชนใน
เขต อบต.ทุ่งหัวช้าง 

50.  
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนา
คุณภาพชีวิต การศึกษาและ
การกีฬา 

โครงการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรฝ่ายการเมือง ฝ่าย
ประจ าและผู้น าชุมชนในเขต 
อบต.ทุ่งหัวช้าง 

11,000.00 
ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงาน
ปลัด อบต. 

เพ่ือพัฒนาศักยภาพการท างานและ
น ามาพัฒนาองค์กรได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

พัฒนาศักยภาพบุคลากร
สังกัด อบต.ทุ่งหัวช้าง 

51.  
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนา
คุณภาพชีวิต การศึกษาและ
การกีฬา 

โครงการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์
จากเศษผ้า 

15,000.00 

ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและวัฒนธรรม, 
กองการศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, ส านักการศึกษา 

เพ่ือให้นักเรียนมีทักษะและความคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์ในการน าเศษผ้าน า
กลับมาใช้ใหม่เพ่ิมมูลค่าสิ่งของเหลือใช้ 

นักเรียนโรงเรียนบ้านแม่ปัน
เดง 

52.  
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนา
คุณภาพชีวิต การศึกษาและ
การกีฬา 

โครงการส่งเสริมศักยภาพ
ด้านดนตรีศิลปะและ
นาฏศิลป์ 

20,000.00 

ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและวัฒนธรรม, 
กองการศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, ส านักการศึกษา 

เพ่ือพัฒนาความสามารถในด้านดนตรี
แก่นักเรียน 

นักเรียนโรงเรียนบ้านดง 
จ านวน 163 คน 



53.  
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนา
คุณภาพชีวิต การศึกษาและ
การกีฬา 

โครงการส่งเสริมอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมไทย(มวยไทย) 

30,000.00 

ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและวัฒนธรรม, 
กองการศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, ส านักการศึกษา 

เพ่ือสงเสริมการออกก าลังกายร ามวย
ไทย 

นักเรียนโรงเรียนสามัคคีศรี
วิชัย 

54.  
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนา
คุณภาพชีวิต การศึกษาและ
การกีฬา 

โครงการส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรมภายในสถานศึกษา 

15,000.00 

ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและวัฒนธรรม, 
กองการศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, ส านักการศึกษา 

เพ่ือให้นักเรียนมีจิตส านึกเก่ียวกับ
คุณธรรม จริยธรรม 

นักเรียนและผู้ปกครองเด็ก
นักเรียนโรงเรียนบ้านโป่ง
แดง 

55.  
ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนา
ด้านการบริหารจัดการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

โครงการจัดอบรมให้ความรู้
เกี่ยวกับ พรบ.ข้อมูลข่าวสาร
ของทางราชการ 

5,000.00 
ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงาน
ปลัด อบต. 

เพ่ือเพ่ิมความรู้เกี่ยวกับ พรบ.ข้อมูล
ข่าวสารของทางราชการให้แก่
เจ้าหน้าที่และประชาชน 

จัดอบรมเกี่ยวกับ พรบ.
ข้อมูลข่าวสารของทาง
ราชการให้แก่เจ้าหน้าที่และ
ประชาชน 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ฉ. การใช้จ่ายงบประมาณ 
     อบต.ทุ่งหัวช้าง มีการใช้จ่ายงบประมาณในการด าเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ โดยได้มีการก่อหนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา รวม 9 โครงการ จ านวนเงิน 
1,410,870 บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณ จ านวน 8 โครงการ จ านวนเงิน 790,405 ล้านบาท สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ 
 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
การก่อหนี้ผูกพัน/ 
ลงนามในสัญญา 

โครงการ การเบิกจ่ายงบประมาณ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาสังคมและความมั่นคง 1 1,340.00 1 1,340.00 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานสาธารณูปโภค สาธารณูปการ     

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร     

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านศาสนาศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นและการท่องเที่ยว 2 149,850.00 2 149,850.00 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 2 41,660.00 1 3,500.00 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาคุณภาพชีวิต การศึกษาและการกีฬา 4 635,715.00 4 635,715.00 

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ     

รวม 9 828,565.00 8 790,405.00 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณอบต.ทุ่งหัวช้าง ที่มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา มีดังนี้  

  ยุทธศาสตร์ ชื่อโครงการตามแผน  
งบตามข้อบัญญัติ/    

เทศบัญญัติ 
ลงนามสัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ 

1.  
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคง 

โครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนช่วง
เทศกาลปีใหม่ 

4,000.00 1,340.00 1,340.00 2,660.00 

2.  
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านศาสนา
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นและ
การท่องเที่ยว 

โครงการจัดงานประเพณี
ยี่เป็ง(ลอยกระทง) 

110,000.00 109,850.00 109,850.00 150.00 

3.  
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านศาสนา
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นและ
การท่องเที่ยว 

โครงการจัดงานพระนาง
จามเทวีและงานฤดูหนาว
จังหวัดล าพูน 

40,000.00 40,000.00 40,000.00 0.00 

4.  
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

โครงการรักน้ า รักป่า 
รักษาแผ่นดิน 

20,000.00 17,160.00 0.00 2,840.00 

5.  
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

โครงการปัองกันปัญหา
หมอกควันและไฟป่า 

25,000.00 24,500.00 3,500.00 500.00 

6.  
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
การศึกษาและการกีฬา 

โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา 

970,870.00 420,000.00 420,000.00 550,870.00 

7.  
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
การศึกษาและการกีฬา 

โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้า
ร่วมแข่งขันกับหน่วยงาน
อ่ืน 

25,000.00 5,050.00 5,050.00 19,950.00 

8.  
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
การศึกษาและการกีฬา 

โครงการแข่งขันกีฬา
เยาวชน ประชาชนต้าน
ภัยยาเสพติด 

156,000.00 155,665.00 155,665.00 335.00 

9.  
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
การศึกษาและการกีฬา 

โครงการจัดแข่งขันชก
มวยไทยต้านภัยยาเสพติด 

60,000.00 55,000.00 55,000.00 5,000.00 
 



รายงานสรุปผลการด าเนินงาน ปี 2564 
อบต.ทุ่งหัวช้าง ทุ่งหัวช้าง จ.ล าพูน  

ยุทธศาสตร์ 

แผนการด าเนินการ 
ทั้งหมด 

อนุมัติงบประมาณ ลงนามสัญญา เบิกจ่าย 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 

1.ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาสังคมและความมั่นคง 18 1,396,000 9 762,200 1 1,340 1 1,340 

2.ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภค สาธารณูปการ 131 109,736,703 10 1,832,600     

3.ยุทธศาสตร์ที่ 3 การส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร 10 370,000 2 40,000     

4.ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านศาสนาศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นและ
การท่องเที่ยว 

21 680,000 16 332,800 2 149,850 2 149,850 

5.ยุทธศาสตร์ที่ 5 การอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 6 405,000 3 65,000 2 41,660 1 3,500 

6.ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาคุณภาพชีวิต การศึกษาและการกีฬา 40 19,678,000 14 1,442,870 4 635,715 4 635,715 

7.ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 7 140,900 1 5,000     

รวม 233 132,406,603 55 4,480,470 9 828,565 8 790,405 
 

 
ช. ผลการด าเนินงาน 
     อบต.ทุ่งหัวช้าง ได้ด าเนินการโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณ ปี 2564 ในเขตพ้ืนที่ โดยได้รับความร่วมมือ การส่งเสริมและสนับสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐ และ
ภาคเอกชนในพ้ืนที่ตลอดจนโครงการต่างๆ ประสบผลส าเร็จด้วยดี ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนทั้งในพ้ืนที่และพ้ืนที่ใกล้เคียง โดยมีผลการด าเนินงานที่ส าคัญดังนี้ 
อปท. ใส่ข้อมูลผลการด าเนินการ เช่น แผนภูมิ ตาราง กราฟเปรียบเทียบ รูปถ่าย ผลการส ารวจความคิดเห็นของประชาชน หรือ ข้อมูลผลการด าเนินงานด้านอ่ืน ๆ  
 
 
 
 
 
 



ซ. คณะกรรมการ 
   1. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  

ชื่อ ต าแหน่ง เบอร์โทรศัพท์ เบอร์มือถือ email 

นายศักดิ์สิทธิ์ จันทร์ถา นายกองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งหัวช้าง 053975286 0910691582 - 

นายบันพุฒ ค าตา รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งหัวช้าง 053975286 0979811889 - 

นายไชยเทพ เสาร์เย็น ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งหัวช้าง 053975286 0918780866 - 

นายสาคร เงินอ่อน รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งหัวช้าง 053975286 0930058825 - 

นายชัยณรงค์ ค าฝั้น สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งหัวช้าง หมู่ที่ 12 053975286 0987653679 - 

นายวิโรจน ์ปันอ้าย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งหัวช้าง หมู่ที่ 6 053975286 0871895078 - 

นายสิทธิชัย มูลทา ผู้ทรงคุณวุฒิ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน 053597260 ต่อ 108 - - 

นางสาววันเพ็ญ อินต๊ะขัติย์ ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านดง 0987503975 0987503975 - 

นายศักดิ์สุรีย์ ศรีค า ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้อ านวยการโรงเรียนสามัคคีศรีวิชัย 0817847197 0817847197 - 

นางวรรษมน หน่อแก้ว ผู้แทนภาคราชการ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านแม่ปันเดง 0635964955 0635964955 - 

นายนิวัฒน์ เริ่มตระกูลใหม่ ผู้แทนภาคราชการ หัวหน้าเขตพัฒนาสังคมพ้ืนที่สูง 0889485581 0889485581 - 

นางอวยพร ยาปะนะ ผู้แทนภาคราชการ พัฒนาการอ าเภอทุ่งหัวช้าง 0849498867 0849498867 - 

นายสิงห์ชัย สุภา ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น หมู่ที่ 10 053975286 053975286 - 

นายบัญชา อดุลย์วิทยา ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น หมู่ที่ 11 0828910271 0828910271 - 
 

    
ทั้งนี้ หากประชาชนทุกท่านหรือหน่วยงานราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องมีข้อสงสัยหรือมีความประสงค์จะเสนอตวามคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ การบริหารงานขออบต.ทุ่งหัวช้างทราบ เพ่ือ
จะได้พิจารณาการวางแผนพัฒนาและปรับปรุงการด าเนินการ ตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่ในระยะต่อไป 
    จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 
                                                              
                                                 ประกาศ ณ วันที่ 5 เมษายน 2564 
 
                                                                                นายกองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งหัวช้าง 
 

ข้อมูล ณ 05/04/2564 



 


