
 

 

 
ประกาศ เทศบาลต าบลทุ่งหัวช้าง 

เรื่อง การรายงานผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
******************************************* 

            ด้วยรัฐธรรมนูญ มาตรา 253 ก าหนดให้ อปท.สภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น เปิดเผยขอ้มูลและรายงานผลการ
ด าเนินงานให้ประชาชนทราบ รวมตลอดทั้ง มีกลไกให้ประชาชนในท้องถินมีส่วนร่วมด้วย ประกอบกบัระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย 
           ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจดัท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แกไ้ขเพิ่มเติมถึง 
(ฉบับท่ี 3) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ 30 (5) ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการตดิตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการ พัฒนา
ท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ ในที่เปิดเผยภายในสิบ
ห้าวันนับแต่วันท่ีผ้ับรหิารท้องถิ่นเสนอผลการตดิตามและประเมินผลดังกล่าว และต้อง ปิดประกาศไวเ้ป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า
สามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งคร้ังภายในเดือนธันวาคมของทุกปี     ดังนั้นเพื่อการปฏิบตัิให้เป็นไปตามเจตนารมณ ์ของ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลต าบลทุง่หัวช้าง จึงขอประกาศผล
การด าเนินงานการจัดท างบประมาณ การใช้จ่าย และผลการด าเนินงาน รวมทั้งการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ใน
รอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มา เพื่อให้ประชาชนได้มสี่วนร่วมในการตรวจสอบและก ากับการบริหารจัดการเทศบาลต าบลทุ่ง
หัวช้าง ดังนี ้ 
ก. วิสัยทัศน์ ของเทศบาลต าบลทุง่หัวช้าง  
    "การศึกษาด ีพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักธรรมาภิบาล" 
ข. พันธกิจ ของเทศบาลต าบลทุ่งหัวช้าง  
     
ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ของเทศบาลต าบลทุ่งหัวช้างได้ก าหนดยทุธศาสตร์และแนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์ไว้ 7 ยุทธศาสตร์ 
ดังนี ้
    ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
    ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 
    ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและวัฒนธรรม 
    ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
    ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาและการกีฬา 
    ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข 
    ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร 

ง. การวางแผน 
          เทศบาลต าบลทุ่งหัวช้าง ได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนา 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) ตามกระบวนการ
ที่บัญญัตไิว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการ
ชุมชน เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพ้ืนท่ี ก่อนน ามาจัดท าโครงการเพือ่พัฒนาพื้นที่ ที่บรรจุไว้ใน
แผนพัฒนา 5 ปี ต่อไป  
        เทศบาลต าบลทุ่งหัวช้าง ได้ประกาศใช้แผนพัฒนา5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) โดยได้ก าหนดโครงการที่จะด าเนินการตาม
แผนพัฒนา5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565)  



เทศบาลต าบลทุ่งหัวช้าง ได้ประกาศใช้แผนพัฒนา5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) โดยได้ก าหนดโครงการที่จะด าเนินการตามแผนพัฒนา5 ปี (พ.ศ. 2561 
- 2565) 

ยุทธศาสตร ์
2561 2562 2563 2564 2565 

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

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 

42 28,279,800.00 43 54,638,909.00 29 41,588,180.00 27 30,455,400.00 24 24,905,800.00 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
เศรษฐกิจและการ
ท่องเที่ยว 

10 470,000.00 9 1,030,000.00 10 1,070,000.00 10 740,000.00 9 360,000.00 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านสังคม
และวัฒนธรรม 

30 0.00 30 21,306,000.00 30 18,706,000.00 30 17,306,000.00 30 14,306,000.00 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

1 0.00 1 30,000.00 1 30,000.00 1 30,000.00 1 30,000.00 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
การศึกษาและการ
กีฬา 

11 0.00 11 2,965,000.00 11 2,915,000.00 11 2,965,000.00 11 3,005,000.00 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
สาธารณสุข 

8 50,000.00 8 530,000.00 8 420,000.00 8 400,000.00 7 350,000.00 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
การเมือง การ
บริหาร 

23 520,000.00 23 1,565,000.00 23 750,000.00 23 1,495,000.00 22 985,000.00 

รวม 125 29,319,800.00 125 82,064,909.00 112 65,479,180.00 110 53,391,400.00 104 43,941,800.00 

 

 

 

  จ. การจัดท างบประมาณ 
ผู้บริหารเทศบาลต าบลทุ่งหัวช้าง ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ จ านวน 20 โครงการ 
งบประมาณ 415,000 บาท สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้  



ยุทธศาสตร ์ โครงการ 
งบประมาณ 

ตามข้อบัญญัต ิ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ - - 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว - - 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและวฒันธรรม 4 115,000.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม - - 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาและการกีฬา 1 85,000.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข 1 40,000.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร 14 175,000.00 

รวม 20 415,000.00 

 

รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ เทศบาลต าบลทุ่งหัวชา้ง มีดังนี้ 

  ยุทธศาสตร ์ โครงการ  
จ านวน

งบประมาณ 
หน่วยงานที
รับผิดชอบ 

วัตถุ 
ประสงค ์

ผลผลิต 

1.  

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
การเมือง การ
บริหาร 

อบรมให้ความรู้ด้าน
กฎหมายแก่ประชาชน
ในเขตเทศบาล 

5,000.00 

ส านัก/กองยุทธศาสตร์
และงบประมาณ, 
ส านักนโยบายและแผน
, กองวิชาการและ
แผนงาน 

เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ความ
เข้าใจในด้านกฎหมายเพื่อใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน 

จัดอบรมให้ความรู้แก่
ประชาชนในเขตเทศบาล
คนพิการ,เด็กและผู้สูงอาย ุ

2.  

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
การเมือง การ
บริหาร 

สร้างจิตส านึกด้าน
อุบัติเหตุให้ความรู้กับ
เยาวชนและประชาชน 

10,000.00 
ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อปูองกันแก้ไขปญัหา
อุบัติเหตุบนท้องถนนเพื่อให้
ผู้ใช้รถใช้ถนนตระหนักถึง
ความปลอดภยัในการขบัขี ่

รณรงค์ให้ความรู้เยาวชน
และประชาชนในเขต
เทศบาล 

3.  

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
การเมือง การ
บริหาร 

ฝึกอบรม/ทบทวน อป
พร.เทศบาล 

10,000.00 
ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อพัฒนาทักษะองค์ความรู้
และช่วยเหลอืปูองกันภัยฝุาย
พลเรือนในชุมชนเขตเทศบาล 

ฝึกอบรม/ทบทวน อปพร.,
จัดหาเครื่องแต่งกาย
ส าหรับ อปพร.และหนว่ยกู้
ชีพ 

4.  

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
การเมือง การ
บริหาร 

พัฒนาศักยภาพผู้
ปฎิบัติงานของหนว่ยกู้
ชีพในเขตเทศบาลฯ 

10,000.00 
ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อจัดอบรมให้ความรู้เสริม
ทักษะ การปฎิบัติงานให้เกิด
ประสิทธิภาพประสิทธิผล 

จัดอบรมหรือจัดส่งเข้าร่วม
อบรม 

5.  

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
การเมือง การ
บริหาร 

รณรงค์ปูองกันแก้ไข
ปัญหายาเสพติดในเขต
เทศบาลฯ 

20,000.00 
ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อการติดตามเฝูาระวังผู้เสพ 
ผู้ค้ายาเสพติด เพื่อปูองกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด 

จัดกิจกรรมการเฝูาระวัง
รณรงค์การบ าบัดฟื้นฟูผู้
เสพ อบรมให้ความรู้
ประชาชน จัดกิจกรรมวัน
ต่อต้านยาเสพติด 

6.  

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
การเมือง การ
บริหาร 

อบรมส่งเสริมความรู้
ความเข้าใจด้านการ
คุ้มครองผู้บริโภค 

5,000.00 
ส านัก/กองสาธารณสุข, 
กองส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิต, กองการแพทย ์

เพื่อให้ผู้ประกอบการค้ าและ
แผงลอยจ าหนายอาหารมี
ความรู้ความเข้าใจดา้นการคุ้ม
ตรองผู้บริโภค 

ผู้ประกอบการ ร้านค้า 
ร้านอาหาร ใน 4 หมู่บ้าน 

7.  ยุทธศาสตร์การ อบรมเพิ่ม 5,000.00 ส านัก/กองยุทธศาสตร์ เพื่อประสิทธิภาพการจัดการ พนักงาน 



พัฒนาด้าน
การเมือง การ
บริหาร 

ประสิทธิภาพการจัด
วางระบบควบคุม
ภายใน 

และงบประมาณ, 
ส านักนโยบายและแผน
, กองวิชาการและ
แผนงาน 

ควบคุมภายใน 

8.  

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
การเมือง การ
บริหาร 

โครงการเสริมสร้าง
ระบบธรรมาภบิาล
ต่อต้านการทุตจริต 

10,000.00 

ส านัก/กองยุทธศาสตร์
และงบประมาณ, 
ส านักนโยบายและแผน
, กองวิชาการและ
แผนงาน 

อบรมให้ความรู้เรื่องธรรมาภิ
บาลและการทุตจริตในองค์กร 

พนักงานเจ้าหนา้ที่ ลูกจ้าง
เทศบาลทุกคน 

9.  

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
การเมือง การ
บริหาร 

โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงาน 5 ส . 

5,000.00 

ส านัก/กองยุทธศาสตร์
และงบประมาณ, 
ส านักนโยบายและแผน
, กองวิชาการและ
แผนงาน 

เพื่อประเมินความพึงพอใจ
การปฏิติงาน 5 ส. 

พนักงาน เจ้าหน้าที ่ลูกจา้ง 
เทศบาล 

10.  

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
การเมือง การ
บริหาร 

จัดงานวันเทศบาล 10,000.00 
ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เป็นวันคล้านวันสถาปันนาของ
วันเทศบาลและสร้างความ
สามัคคีในหมู่คณะ 

พพนักงาน เจา้หน้าที ่ของ
เทศบาล 

11.  

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
การเมือง การ
บริหาร 

พัฒนาเพิ่ม
ประสิทธิภาพระบบ
ข้อมูลสารสนเทศของ
เทศบาล 

5,000.00 

ส านัก/กองยุทธศาสตร์
และงบประมาณ, 
ส านักนโยบายและแผน
, กองวิชาการและ
แผนงาน 

พัฒนาและจัดตั้งศูนย์ข้อมูล
ข่าวสาร เพิ่มประสิทธิภาพของ
ระบบจัดเก็บและเผยแพร่
ข้อมูลของเทศบาลฯ 

เจ้าหน้าที่ปรับปรุงและ
พัฒนาระบบสารสนเทศ 
ศูนย์ไอซีที ระบบบัญชี
คอมพิวเตอร์ e-laas 

12.  

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
การเมือง การ
บริหาร 

ส่งเสริมคุรธรรม
จริยธรรมแกพ่นักงาน
และลูกจ้าง 

10,000.00 
ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อพัฒนาสร้างจิตส านึกและ
พัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที ่

พนักงาน เจ้าหน้าที ่

13.  

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
การเมือง การ
บริหาร 

โครงการอบรมสัมนา
และศึกษาดูงานคณะ
ผู้บริหารสมาชิกสภา
และพนักงานเทศบาล 

50,000.00 
ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อพัฒนาบุคลากรน าความรู้
และประสบการณ์ที่ได้รับมา
ปรับปรุงการปฏิบัติงานให้มี
ประสิทธิภาพ 

อบรมจัดการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ให้กับคณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภา เจ้าหน้าที ่
พนักงาน 

14.  

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
การเมือง การ
บริหาร 

โครงการอบรมให้
ความรู้เกี่ยวกับการ
จัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่น 

20,000.00 

ส านัก/กองยุทธศาสตร์
และงบประมาณ, 
ส านักนโยบายและแผน
, กองวิชาการและ
แผนงาน 

จัดท าเวทีประชาคมในหมู่บา้น
รวบรวมปัญหา ความต้องการ
ของประชาชนและเตรียมความ
พร้อมในการพัฒนาเทศบาล 

จัดท าแผนพัฒนาทอ้งถิ่น
และจัดท าแผนชุมชน 

15.  
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านสังคม
และวัฒนธรรม 

ส่งเสริมกิจกรรมสภา
เด็กและเยาวชน 

5,000.00 
ส านัก/กองสวัสดกิาร
สังคม 

สนับสนุนการจัดกิจกรรมเชิง
การสร้างสรรค์ส าหรับเด็กและ
เยาวชน ส่งเสริมทักษะการ
เรียนรูสู่โลกกวา้ง 

อบรมให้ความรู้เด็กเยาวชน
ในเขตเทศบาล 4 หมู่บ้าน 

16.  
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านสังคม
และวัฒนธรรม 

จัดงานประเพณีลอย
กระทง 

30,000.00 
ส านัก/กองการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 

เพื่ออนุรักษ์ขนบธรรมเนียม
และวัฒนธรรมเพื่อสืบสาน
ประเพณีลอยกระทง 

จัดกิจกรรมเน่ืองวันลอย
กระทง 

17.  
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านสังคม
และวัฒนธรรม 

การแข่งขันกีฬา
ประชาชนและเยาวชน
ต้านยาเสพติด 

60,000.00 
ส านัก/กองการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 

เพื่อเสริมสร้างพลาอนามัยและ
ความสามัคคีของหมู่คณะเพื่อ
แก้ไขปัญหายาเสพติด 

ประชาชนและเยาวชนใน
เขตเทศบาล 



18.  
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านสังคม
และวัฒนธรรม 

ส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพผู้สูงอาย ุ

20,000.00 
ส านัก/กองสาธารณสุข, 
กองส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิต, กองการแพทย ์

เพื่อสงเสริมการดูแลสุขภาพ
กายและใจของผู้สูงอายุ
ตลอดจนการท ากิจกรรม
ร่วมกัน 

ผู้สูงอายุในเขตเทศบาล 

19.  

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
การศึกษาและ
การกีฬา 

การส่งเสริมและ
สนับสนุนการเล่นกีฬา 

85,000.00 
ส านัก/กองการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 

เพื่อเสริมสร้างพลาอนามัยและ
ความสามัคคีของหมู่คณะและ
เพื่อพัฒนาทักษะการเล่นกีฬา
ของเยาวชนและประชาชนใน
เขตเทศบาล 

จัดส่ง ประชาชน เยาวชน 
ผู้บริการ สมาชกิสภา 
พนักงาน ลูกจ้าง เข้าร่วม
แข่งขันกีฬาระดับต่างๆ 

20.  
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
สาธารณสุข 

จัดการขยะมูลฝอย 40,000.00 
ส านัก/กองสาธารณสุข, 
กองส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิต, กองการแพทย ์

เพื่อให้ประชาชนมีความ
ตระหนักและมีสว่นร่วมในการ
ในการก าจัดขยะมูลฝอย (ลด
ภาวะโลกร้อน) 

จัดกิจกรรมจัดการขยะ
ชุมชน จัดหาวัสดุอุปกรณ์
เพื่อใช้ในการจัดขยะ 

 

ฉ. การใช้จ่ายงบประมาณ 
เทศบาลต าบลทุ่งหัวช้าง มีการใช้จ่ายงบประมาณในการด าเนินโครงการตามขอ้บัญญัติงบประมาณ โดยได้มีการก่อหนี้ผกูพัน/ ลงนามในสัญญา รวม 
4 โครงการ จ านวนเงิน 175,000 บาท มีการเบิกจา่ยงบประมาณ จ านวน 4 โครงการ จ านวนเงิน 102,390 ล้านบาท สามารถจ าแนกตาม
ยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ 

ยุทธศาสตร ์ โครงการ 
การก่อหนี้ผูกพัน/ 
ลงนามในสัญญา 

โครงการ การเบิกจ่ายงบประมาณ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
    

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว 
    

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและวฒันธรรม 1 30,000.00 1 30,000.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
    

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาและการกีฬา 1 84,108.00 1 13,000.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข 
    

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร 2 59,390.00 2 59,390.00 

รวม 4 173,498.00 4 102,390.00 

 

รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณเทศบาลต าบลทุ่งหัวช้าง ที่มีการกอ่หนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา มีดังนี้  

  ยุทธศาสตร ์ ชื่อโครงการตามแผน  
งบตามข้อบญัญตัิ/เทศ

บัญญตั ิ
ลงนามสัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ 

1.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การเมือง การบริหาร 

โครงการส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรมแก่
พนักงานลูกจา้ง 

10,000.00 9,840.00 9,840.00 160.00 

2.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การเมือง การบริหาร 

โครงการศึกษาดูงาน
คณะผู้บริหาร สมาชิก
สภา และพนักงาน
เทศบาล 

50,000.00 49,550.00 49,550.00 450.00 

3.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม
และวัฒนธรรม 

จัดงานประเพณีลอย
กระทง 

30,000.00 30,000.00 30,000.00 0.00 



4.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การศึกษาและการกีฬา 

โครงการส่งเสริมและ
สนับสนุนการเล่นกีฬา 

85,000.00 84,108.00 13,000.00 892.00 

 

 

รายงานสรุปผลการด าเนินงาน ปี 2565 

1 ต.ค. 2564 – 31 มี.ค. 2565 
เทศบาลต าบลทุ่งหัวช้าง ทุ่งหัวช้าง จ.ล าพูน  

ยุทธศาสตร ์

แผนการด าเนินการ 
ทั้งหมด 

อนุมัติงบประมาณ ลงนามสัญญา เบิกจ่าย 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น
โครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 

24 24,905,800.00 - - 
    

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น
เศรษฐกิจและการท่องเท่ียว 

9 360,000.00 - - 
    

3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นสังคม
และวัฒนธรรม 

30 14,306,000.00 4 115,000.00 1 30,000.00 1 30,000.00 

4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

1 30,000.00 - - 
    

5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น
การศึกษาและการกีฬา 

11 3,005,000.00 1 85,000.00 1 84,108.00 1 13,000.00 

6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น
สาธารณสุข 

7 350,000.00 1 40,000.00 
    

7.ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการเมือง 
การบริหาร 

22 985,000.00 14 175,000.00 2 59,390.00 2 59,390.00 

รวม 104 43,941,800.00 20 415,000.00 4 173,498.00 4 102,390.00 
 

ช. ผลการด าเนินงาน 
     เทศบาลต าบลทุ่งหัวช้าง ได้ด าเนินการโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณ ปี 2565 ในเขตพื้นที่ โดยได้รับความรว่มมือ การส่งเสริมและสนับสนุนจาก 
ภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในพ้ืนท่ีตลอดจนโครงการต่างๆ ประสบผลส าเร็จด้วยดี ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนท้ังในพื้นที่ 
และพื้นที่ใกล้เคยีง โดยมผีลการด าเนินงานท่ีส าคัญดังนี้ 
อปท. ใส่ข้อมูลผลการด าเนินการ เช่น แผนภูมิ ตาราง กราฟเปรียบเทียบ รูปถ่าย ผลการส ารวจความคิดเห็นของประชาชน หรือ  
ข้อมูลผลการด าเนินงานด้านอืน่ ๆ  
 
 
 



 
 
 
 
              ทั้งนี้ หากประชาชนทุกท่านหรือหน่วยงานราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องมีข้อสงสัยหรือมคีวามประสงค์จะเสนอตวาม
คิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ การบริหารงานขอเทศบาลต าบลทุ่งหัวช้างทราบ เพื่อจะได้พิจารณาการวางแผนพัฒนาและปรับปรุง
การด าเนินการ ตอบสนองความตอ้งการของประชาชนในพ้ืนท่ีในระยะต่อไป 
    จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน 
                       

ประกาศ ณ วันท่ี   7   เมษายน   2565 
 
 

(นายทรงศรี    ชูวัฒนกุล) 
                 นายกเทศมนตรี เทศบาลต าบลทุ่งหัวช้าง 

0% 0% 

20% 0% 

5% 

5% 

70% 

จ ำนวนโครงกำรทีด่ ำเนินกำรแล้ว (ระหว่ำงเดอืน ตุลำคม 2564 - 
มีนำคม 2565) ปี 2565 จ ำนวน 4 โครงกำร 

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและวัฒนธรรม 4. ด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาและการกีฬา 6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบสาธารณสุข 

7.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง-การบริหาร 


