
 

 

 

 

 

 

รายงานผลการด าเนินงาน 
ในรอบ 6 เดือน 

  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2564 
(ระหว่างเดือนตุลาคม  2563 – มีนาคม  2564) 
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องค์การบริหารส่วนต าบลหัวเมือง 
อ าเภอสอง  จังหวัดแพร่ 



 

        ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลหัวเมือง 
           เรื่อง  การรายงานผลการด าเนินงานในรอบ 6 เดือน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

------------------------------------------------------ 

  ด้วยรัฐธรรมนูญ มาตรา  253  ก าหนดให้ อปท.สภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น เปิดเผย
ข้อมูลและรายงานผลการด าเนินงานให้ประชาชนทราบ รวมตลอดท้ัง มีกลไกให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วม
ด้วย  ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2548 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 30(5) ก าหนดให้ผู้ บริหารท้องถิ่นเสนอผลการ
ติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่น
เสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่าง
น้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปีนั้น 

   ดังนั้นเพ่ือการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
จัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  อบต.หัวเมือง  จึงขอประกาศผลการด าเนินงานรวมทั้ งการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นในรอบปีงบประมาณ  พ.ศ.2564  มาเพ่ือให้ประชาชนได้มีส่วนร่วม
ในการตรวจสอบและก ากับการบริหารจัดการ  อบต.หัวเมือง  ดังนี้ 

ก.  วิสัยทัศน์ 
หัวเมืองน่าอยู่  ประตูสู่เมืองสอง  แหล่งของเกษตรกรรม  เมืองแห่งวัฒนธรรมล้านนา  ชาวประชาเป็นสุข 

ข.  พันธกิจ 
1.  ส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี คู่กับการการสร้างครอบครัวที่เข้มแข็งพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
2.  พัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน 
3.  ส่งเสริมการศึกษาของประชาชนในพื้นท่ีเพ่ือให้มีความรู้ และสามารถน าไปประกอบอาชีพได้ 
4.  พัฒนาสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติในเขตต าบล 
5.  ส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพอนามัยของประชาชน 
6.  ส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีของท้องถิ่น 
7.  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายทั้งภาครัฐ เอกชนและประชาชนในพื้นท่ีต าบลหัวเมือง 
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ค.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
  ได้ก าหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์ไว้  6 ยุทธศาสตร์  ดังนี้ 
  1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร 
                1.1  พัฒนาการบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาลให้มีประสิทธิภาพโปร่งใส 
        1.2  พัฒนาศักยภาพบุคลากรขององค์กรอย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่องเพ่ือเสริมสร้างประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงานและส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน 
  2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
       2.1  ส่งเสริม สนับสนุน ทางด้านการกีฬาและนันทนาการ 
       2.2  ส่งเสริม สนับสนุน สงเคราะห์และพัฒนา เด็ก สตรี คนชรา คนพิการ ผู้ติดเชื้อเอดส์และ
ผู้ด้อยโอกาส 
      2.3  เสริมสร้างสุขภาพของประชาชน 
      2.4  ส่งเสริมการจัดระเบียบชุมชน สังคม การรักษาความสงบเรียบร้อย และการบรรเทา 
  3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
       3.1  สนับสนุนการพัฒนาอาชีพของประชาชน 
       3.2  ส่งเสริมการลงทุน การพาณิชย์ และการท่องเที่ยวแบบครบวงจร 
  4.  ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 
       4.1  พัฒนาคุณภาพการศึกษา 
       4.2  ส่งเสริม  ท านุบ ารุง และรักษา ศิลปะวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
       5.1  ก่อสร้าง ซ่อมแซม บ ารุงรักษา ถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ า 
       5.2  ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม บ ารุงรักษา ติดตั้ง ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
  6.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
       6.1  พัฒนา ปรับปรุง คูหนอง คลอง บึง ให้สะอาดสามารถระบายน้ าได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
      6.2  พัฒนาส่งเสริม อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและพลังงาน 

ง.  การวางแผน 
  อบต.หัวเมือง  ได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  ตาม
กระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2548 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่3) พ.ศ.2561 โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวที
ประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นท่ี  
ก่อนน ามาจ าท าโครงการเพ่ือพัฒนาพื้นที่ ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น  ต่อไป 
  อบต.หัวเมือง  ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.256-2565) เมื่อวันที่  12  มิถุนายน  2562  
โดยได้ก าหนดโครงการที่จะด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 



 

 

จ.  การจัดท างบประมาณ  
  ผู้บริหารอบต.หัวเมือง  ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ  เมื่อวันที่  9  กันยายน   2563    โดยมี
โครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ  จ านวน  66  โครงการ  งบประมาณ   24,339,579   บาท           
สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์  ได้ดังนี้ 
  

 

 

ยุทธศาสตร ์ 2562 2563 2564 2565 
จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การเมืองการบริหาร 

12 740,400 12 725,400 12 725,400 11 725,400 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
สังคมและคุณภาพชีวิต 

4 345,000 5 441,278 5 395,000 5 395,000 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ 

- - 4 120,000 - - - - 

ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา  
ศาสนาและวัฒนธรรม 

15 1,442,770 23 4,692,375.04 18 1,615,000 18 1,615,000 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

30 10,179,000 
 

148 40,245,190 
 

52 24,821,700 
 

30 15,055,000 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
สาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 

23 722,500 
 

36 2,399,730 
 

36 4,306,500 
 

37 4,356,500 
 

รวม 84 13,429,670 228 48,623,973.04 123 31,863,600 101 22,146,900 

ยุทธศาสตร์ โครงการ งบประมาณตามข้อบัญญัติ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการเมอืงการบริหาร 12 512,000 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นสังคมและคณุภาพชีวิต 9 16,187,509 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นเศรษฐกิจ 2 60,000 
ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 10 2,863,444 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสรา้งพื้นฐาน 24 4,265,700 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 9 450,926 

รวม 66 24,339,579    



รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ  อบต.หัวเมือง    มีดังนี้ 

ที่ ยุทธศาสตร ์ โครงการ แหล่งที่มา 
งบประมาณ 

งบตาม 
ข้อบัญญัต ิ

วัตถุประสงค ์ ผลผลิต 

1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร โครงการปรับปรุงแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ  10,000 เพื่อจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ประชาชนในเขต อบต.หวัเมือง 
2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง  260,000 เพื่อจ่ายเป็นค่าเลือกตั้งนายก อปท. 

สอบต. 
หมู่ 1-13 ต าบลหัวเมือง 

3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร โครงการ อบต.หัวเมืองพบประชาชน  15,000 เพื่อรับทราบปัญหาความต้องการของ
ประชาชน 

หมู่ 1-13 ต าบลหัวเมือง 

4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร โครงการจัดงานวันส าคัญของชาติและงานรัฐ
พิธ ี

 15,000 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตา่งๆในการจัดงานวัน
ส าคัญของชาติและงานรัฐพิธ ี

การจัดงานรัฐพิธีต่าง ๆ 

5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร โครงการประเมินความพึงพอใจของ
ประชาชน 

 14,000 เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างหนว่ยงานบริการ
ส ารวจและประเมินความพึงพอใจของ
ประชาชน 

ผลการประเมินความพึงพอใจ 

6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการท างานของ
พนักงาน 

 10,000 เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ้่ายในโครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการท างานของขา้ราชการ/
พนักงาน/พนักงานจ้างของ อบต.หัวเมือง 

ข้าราชการ/พนักงาน/พนกังานจ้าง
ของ อบต.หัวเมือง 

7 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร โครงการส่งเสริมการท่องเท่ียวในต าบลหัว
เมือง 

 10,000 เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ้่ายในโครงการส่งเสริม
การท่องเท่ียวในต าบลหัวเมือง 

ต าบลหัวเมืองมีสถานที่ทอ่งเที่ยว 

8 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร โครงการอนุรักษ์พันธกุรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชด าร ิ

 10,000 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอนุรกัษ์
พันธุกรรมพืชอนัเนื่องมาจากพระราชด าริฯ 

อนุรักษ์พันธกุรรมพืช 

9 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร โครงการอบรมและทัศนศึกษาฯ  100,000 เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ้่ายตามโครงการอบรม
และทัศนศึกษาฯส าหรับคณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภาฯ พนักงาน ลูกจา้ง อบต.และ
ผู้น าชุมชนมีความรู้ความเขา้ใจในการ
ปฏิบัติงานและพัฒนาท้องถิ่น 

คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ 
พนักงาน ลูกจ้าง อบต. และผู้น า
ชุมชนมีความรู้ความเข้าใจในการ
ปฏิบัติหน้าที ่

10 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ พรบ.ข้อมูล
ข่าวสารของทางราชการ 

 15,000 เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ้่ายในโครงการอบรมให้
ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของ
ทางราชการ 

ข้าราชการ/พนักงาน/พนกังานจ้าง
ของ อบต.หัวเมือง 

11 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร ค่าใช้จ่ายเกีย่วกับการรับรองและพิธกีาร  30,000 เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ้่ายตา่ง ๆ เกีย่วกับการ
รับรองและพิธีการ 
 

การรับรองคณะกรรมการต่าง ๆ 



12 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร ค่าใช้จ่ายในการเช่าที่ราชพัสด ุ  23,000 เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ้่ายในการเช่าที่ราช
พัสดุที่ทาง อบต.หัวเมืองเช่าไว ้

 

13 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วง
เทศกาลต่าง ๆ 

 15,000 เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทาง
ถนน 

จัดตั้งจุดตรวจเพื่อป้องกันอบุัติเหตุ
ช่วงเทศกาล 

14 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต โครงการซ้อมแผนป้องกันภยั  10,000 เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ้่ายตา่ง ๆ ในการซ้อม
แผนป้องกันภยั 

ข้าราชการ/พนักงาน/พนกังานจ้าง
ของ อบต.หัวเมือง 

15 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต ค่าบรรเทาสาธารณภยั  250,029 เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน
จากสาธารณภยัในเขต อบต.หวัเมือง 

บรรเทาความเดือดร้อนของ
ประชาชน 

16 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมที่อยู่อาศัยผูพ้ิการ 
ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอาย ุ

 5,000 เพื่อซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้กับผูพ้ิการ 
ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอาย ุ

ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุใน
ต าบลหัวเมือง 

17 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต โครงการอบรมผู้สูงอาย ุ  50,000 เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ้่ายตา่ง ๆในการอบรม
ผู้สูงอาย ุ

ผู้สูงอายุต าบลหวัเมือง 

18 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต อุดหนุนโครงการศูนย์พัฒนาครอบครัวต าบล
หัวเมือง 

อุดหนุนเอกชน 20,000 เพื่ออุดหนุนโครงการของศูนย์พัฒนา
ครอบครัวต าบลหัวเมือง 

ศูนย์พัฒนาครอบครัวต าบลหวัเมือง 

19 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต โครงการส่งเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เงินอุดหนุนแบบมี
วัตถุประสงค์ 

11,120,760 เพื่อช่วยเหลือผู้สูงอายุในเขตต าบล 
หัวเมือง 

สนับสนุนเงินช่วยเหลือเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุแบบขั้นบันได เดือนละ600-
1,1000 บาท/ คน 

20 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต โครงการส่งเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้พิการ เงินอุดหนุนแบบมี
วัตถุประสงค์ 

4,628,520 เพื่อช่วยเหลือผูพ้ิการในเขตต าบลหัวเมอืง สนับสนุนเงินช่วยเหลือเบี้ยยังชีพผู้
พิการ เดือนละ  800บาท/คน 

21 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต โคคงการสงเคราะห์เบี้ยยังชพผู้ป่วยอดส์ เงินอุดหนุนแบบมี
วัตถุประสงค์ 

88,200 เพื่อช่วยเหลือผูป้่วยเอดส์ในเขตต าบลหวั
เมือง 

สนับสนุนช่วยเหลือเบีย้ยังชีพผู้ปว่ย
เอดส์เดือนละ  500 บาท/คน 

22 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ โครงการส่งเสริมอาชีพ ของกลุ่มอาชพีตา่ง ๆ  30,000 เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ้่ายตา่ง ๆ ในโครงการ
ส่งเสริมอาชีพของกลุ่มอาชีพตา่ง ๆ 

กลุ่มอาชีพตา่ง ๆ 

23 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ โครงการอบรมกลุ่มแม่บ้าน/กลุ่มอาชพี/กลุ่ม
ผู้น าชุมชน/กลุ่มเยาวชน 

 30,000 เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ้่ายตา่ง ๆในการอบรม
กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มผู้น า กลุ่มเยาวชนในเขต
ต าบลหัวเมือง 

กลุ่มแม่บ้าน/กลุ่มอาชีพ/กลุ่มผู้น า
ชุมชน/กลุ่มเยาวชน 

24 ยุทธศาสตร์ด้านการศกึษา  ศาสนาและวัฒนธรรม โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาต ิ  75,000 เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้ร่วมกิจกรรม
สันทนาการต่างๆ 

จัดกิจกรรมวันเด็กส าหรับโรงเรียน
ในเขตรับผิดชอบของ อบต.หัวเมือง 

25 ยุทธศาสตร์ด้านการศกึษา  ศาสนาและวัฒนธรรม โครงการอบรมเยาวชนและนักเรียน  10,000 เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ้่ายในโครงการอบรม
เยาวชนและนักเรียนในเขตต าบลหวัเมือง 

นักเรียน  เยาวชน ต าบลหวัเมือง 

26 ยุทธศาสตร์ด้านการศกึษา  ศาสนาและวัฒนธรรม โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา 

 626,360 เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวัน  ค่าจัดการ
เรียนการสอนรายหัว ค่าหนังเสือและ

นักเรียน ศพด.อบต.หัวเมือง 



อุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบนกัเรียน 
27 ยุทธศาสตร์ด้านการศกึษา  ศาสนาและวัฒนธรรม ค่าอาหารเสริมนม  เงินอุดหนุนแบบมี

วัตถุประสงค์ 
740,084 เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม(นม)

ให้กับเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.
หัวเมือง และเด็กนกัเรียนในสถานศึกษา
ทุกแห่งในเขตต าบลหัวเมือง 

เด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.
หัวเมือง และเด็กนกัเรียนใน

สถานศึกษาทกุแห่งในเขตต าบลหวั
เมือง 

28 ยุทธศาสตร์ด้านการศกึษา  ศาสนาและวัฒนธรรม โครงการยกระดับคุณภาพผู้เรียนเพื่อ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

เงินอุดหนุนแบบมี
วัตถุประสงค์ 

40,000 เพื่ออุดหนุนโครงการยกระดับคุณภาพ
ผู้เรียนฯของนักเรียนในเขตต าบลหัวเมือง 
โดยสถานศึกษาในเขตต าบลหวัเมือง รับ
ไปด าเนินการ 

นักเรียนในเขตต าบลหัวเมือง 

29 ยุทธศาสตร์ด้านการศกึษา  ศาสนาและวัฒนธรรม โครงการอาหารกลางวันเด็กนักเรียน เงินอุดหนุนแบบมี
วัตถุประสงค์ 

1,112,000 เพื่ออุดหนุนโครงการอาหารกลางวันเด็ก
นักเรียนของโรงเรียนในเขตต าบลหัวเมอืง 

สถานศึกษาทกุแห่งในเขต 
ต าบลหัวเมือง 

30 ยุทธศาสตร์ด้านการศกึษา  ศาสนาและวัฒนธรรม อุดหนุนสภาเด็กและเยาวชนต าบลหัวเมอืง อุดหนุนเอกชน 10,000 เพื่ออุดหนุนสภาเด็กและเยาวชน สภาเด็กและเยาวชนต าบลหวัเมือง 
31 ยุทธศาสตร์ด้านการศกึษา  ศาสนาและวัฒนธรรม โครงการจัดการแข่งขันกีฬาตอ่ต้านยาเสพติด

หรือการแข่งขันกรีฑา/กีฬาชนิดอื่น ๆ 
 80,000 เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ้่ายตา่ง ๆในโครงการ

จัดการแข่งขันกีฬาตอ่ต้านยาเสพติดฯ 
ต าบลหัวเมือง 

32 ยุทธศาสตร์ด้านการศกึษา  ศาสนาและวัฒนธรรม โครงการอบรมเพื่อเพิ่มทักษะทางด้านกฬีา  20,000 เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ้่ายตา่ง ๆในโครงการ
อบรมเพิ่มทักษะทางด้านกีฬาให้กบัเด็ก
และเยาวชนหรือประชาชน 

เยาวชน ประชาชนต าบลหัวเมือง 

33 ยุทธศาสตร์ด้านการศกึษา  ศาสนาและวัฒนธรรม โครงการพิธีทางศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี 
และภูมิปัญญาชาวบ้าน 

 150,000 เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ้่ายตา่ง ๆในโครงการ
พิธีทางศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีและ
ภูมิปัญญาชาวบา้น 

ต าบลหัวเมือง 

34 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน โครงการติดตั้งถังเก็บน้ าพร้อมอุปกรณ์  50,000 เพื่อติดต้ังถังเก็บน้ าพร้อมอุปกรณ์ ประชาชนต าบลหวัเมือง 
35 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน โครงการฝังกลบและปรับเกลี่ยบอ่ทิ้งขยะมูล

ฝอยของ อบต.หัวเมือง 
 50,000 เพื่อฝังกลบและปรับเกลี่ยบ่อทิ้งขยะมูล

ฝอยของ อบต.หัวเมือง 
 

36 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ค่าขุดเจาะบ่อบาดาล  200,000 ขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อหาแหล่งน้ าและ
เจาะบ่อบาดาลเพื่อเสริมน้ าในระบบ
ประปาหมู่บา้น 

ต าบลหัวเมือง 

37 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน อุดหนุนโครงการขยายเขตไฟฟ้าในพื้นที่
ต าบลหัวเมือง 

อุดหนุนหน่วยงาน
ราชการ 

100,000 เพื่ออุดหนุนโครงการขยายเขตไฟฟา้ใน
พื้นที่ต าบลหัวเมือง 

กฟภ.หนองม่วงไข่ , สอง 

38 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน โครงการขยายเขตระบบประปาหมู่บา้น ม.3  26,300 เพื่อขยายเขตประปา วางท่อพวีีซีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2 
นิ้ว ยาว 300 เมตร 

39 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน โครงการก่อสร้างหอประชุม    499,000 เพื่อก่อสร้างหอประชุม ก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ขนาด
กว้าง 7 เมตร ยาว 12 เมตร 



 สูง3 เมตร 
40 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน โครงการก่อสร้างถนน คสล.  หมู ่7  300,000 เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนส าหรับใช้ใน

การคมนาคมได้อย่างสะดวก 
ก่อสร้างถนน คสล.กวา้ง 3 เมตร 
ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 600 ตาราง
เมตร 

41 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 13  323,900 เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนส าหรับใช้ใน
การคมนาคมได้อย่างสะดวก 

ขนาดกวา้ง 3.50 เมตร ยาว 185 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่
ไม่น้อยกวา่  647.50 ตารางเมตร 

42 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 6  400,000 เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนส าหรับใช้ใน
การคมนาคมได้อย่างสะดวก 

ขนาดกวา้ง 3.50 เมตร ยาว 230 
เมตร หนา 0.15 เมตรหรือมีพื้นที่ไม่
น้อยกว่า 805 ตารางเมตร 

43 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 7  112,500 เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนส าหรับใช้ใน
การคมนาคมได้อย่างสะดวก 

ขนาดกวา้ง 3 เมตร ยาว 75 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อย
กว่า 225 ตารางเมตร 

44 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 9  280,500 เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนส าหรับใช้ใน
การคมนาคมได้อย่างสะดวก 

กว้าง 3 เมตร ยาว 187 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกวา่ 
561 ตารางเมตร 

45 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ า คสล.แบบมี
ฝาปิด หมู่ 5 

 229,600 เพื่อให้น้ าไม่ท่วมขัง ปากในกว้าง 0.30 เมตร ยาว 165 
เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร  

46 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน โครงการวางท่อระบายน้ า คสล.พร้อมบอ่พัก  
หมู่ 5 

 220,400 เพื่อป้องกันปัญหาน้ าทว่มขัง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร 
พร้อมบ่อพกั คสล. ขนาดกว้าง 0.80 
เมตร ยาว 0.80 เมตร จ านวน 13 
บ่อ ความยาวรวม 124 เมตร 

47 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน โครงการปรับปรุงซ่อมแซมร้ัวลานกีฬา
เอนกประสงค์ หมู่ 3 

 74,700 เพื่อปรับปรุงรั้วลานกีฬาเอนกประสงค์ 
หมู่ 3 บ้านดงเจริญ 

(ช่วงที่1) สูง 4 เมตร ยาว 17 เมตร 
(ช่วงที่2) สูง 2 เมตร ยาว 17.50 
เมตร 

48 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ค่าจ้างเหมาขุดลอกล าเหมืองขนาดเล็กและ
คลองชลประทาน 

 50,000 เพื่อขุดลอกล าเหมอืงขนาดเล็กเพื่อใช้
ประโยชน์ในการท าการเกษตรในเขต
ต าบลหัวเมือง 

หมู่ 1-13 

49 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน โครงการก่อสร้างรางรินส่งน้ า คสล.รูปตัวยู
บ้านวังฟ่อน  หมู ่11  

 268,100 เพื่อก่อสร้างรางรินรูปตัวย ูคสล. ขนาดปากในกวา้ง 0.40 เมตร ลึก 
0.50 เมตร ยาว 248 เมตร หนา 
0.12 เมตร 



50 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน โครงการก่อสร้างรางรินส่งน้ า คสล.รูปตัวยู 
บ้านวังฟ่อน หมู่ 12 

 219,400 เพื่อก่อสร้างรางรินรูปตัวย ูคสล. ขนาดปากในกวา้ง 0.40 เมตร ลึก 
0.50 เมตร ยาว 195 เมตร หนา 
0.12 เมตร 

51 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน โครงการก่อสร้างรางรินส่งน้ า คสล.รูปตัวยู 
บ้านหนองเสี้ยว หมู่  4 

 37,200 เพื่อก่อสร้างรางรินรูปตัวย ูคสล. ขนาดปากในกวา้ง 0.60 เมตร ลึก 
0.60 เมตร ยาว 16 เมตร หนา 0.10 
เมตร 

52 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน โครงการก่อสร้างรางรินส่งน้ า คสล.รูปตัวยู 
บ้านหนองเสี้ยว หมู่  4 (จุดที ่2) 

 135,700 เพื่อก่อสร้างรางรินรูปตัวย ูคสล. ขนาดปากในกวา้ง 0.40 เมตร ลึก 
0.50 เมตร ยาว 126 เมตร หนา 
0.12 เมตร 

53 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน โครงการก่อสร้างรางรินส่งน้ า คสล.รูปตัวยู 
บ้านหนองเสี้ยว หมู่  4 (จุดที ่3) 

 135,700 เพื่อก่อสร้างรางรินรูปตัวย ูคสล. ขนาดปากในกวา้ง 0.40 เมตร ลึก 
0.50 เมตร ยาว 126 เมตร หนา 
0.12 เมตร 

54 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน โครงการก่อสร้างรางรินส่งน้ า คสล.รูปตัวยู 
บ้านหนองเสี้ยว หมู่  8  

 135,700 เพื่อก่อสร้างรางรินรูปตัวย ูคสล. ขนาดปากในกวา้ง 0.40 เมตร ลึก 
0.50 เมตร ยาว 126 เมตร หนา 
0.12 เมตร 

55 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน โครงการก่อสร้างรางรินส่งน้ า คสล.รูปตัวยู 
บ้านหนองเสี้ยว หมู่  8 (จุดที ่2) 

 135,700 เพื่อก่อสร้างรางรินรูปตัวย ูคสล. ขนาดปากในกวา้ง 0.40 เมตร ลึก 
0.50 เมตร ยาว 126 เมตร หนา 
0.12 เมตร 

56 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน โครงการก่อสร้างรางรินส่งน้ า คสล.รูปตัวยู 
บ้านหัวเมือง  หมู่  9 

 145,600 เพื่อก่อสร้างรางรินรูปตัวย ูคสล. ขนาดปากในกวา้ง 0.50 เมตร ลึก 
0.50 เมตร ยาว 128 เมตร หนา 
0.12 เมตร 

57 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน โครงการขุดลอกล าเหมืองสาธารณะ บา้น
หนองเส้ียว หมู ่4 

 135,700 เพื่อขุดลอกล าเหมอืงสาธารณะ ระยะทางยาว 620 เมตร 

58 ยุทธศาสตรก์ารพฒันาด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดลอ้ม โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภยัจากโรค
พิษสุนัขบ้า 

 30,926 เพื่อจัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบา้ ต าบลหัวเมือง 

59 ยุทธศาสตรก์ารพฒันาด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดลอ้ม ค่าใช้จ่ายในการพ่นหมอกควัน  70,000 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการพ่นหมอกควัน
ละอองฝอยก าจัดยุงลายหรือยุงชนิดอื่นๆ 

ต าบลหัวเมือง 

60 ยุทธศาสตรก์ารพฒันาด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดลอ้ม โครงการเดินเคาะประตูบ้าน สร้างวินยั คัด
แยกขยะ 

 15,000 เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ้่ายตา่ง ๆ ในโครงการ
เดินเคาะประตูบ้าน สร้างวินยั คัดแยก
ขยะ 
 

ต าบลหัวเมือง 

61 ยุทธศาสตรก์ารพฒันาด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดลอ้ม โครงการท าความดีด้วยหวัใจ ลดใช้  15,000 เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ้่ายตา่ง ๆในโครงการ ต าบลหัวเมือง 



ถุงพลาสติก ลดภยัสิ่งแวดล้อม ท าความดีด้วยหวัใจลดใช้ถุงพลาสติก ลด
ภัยสิ่งแวดล้อม 

62 ยุทธศาสตรก์ารพฒันาด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดลอ้ม โครงการอบรมท าน้ าหมกั  15,000 เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ้่ายตา่ง ๆในโครงการ
อบรมท าน้ าหมกั 

ต าบลหัวเมือง 

63 ยุทธศาสตรก์ารพฒันาด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดลอ้ม โครงการอบรมประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือ
ใช ้

 15,000 เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ้่ายตา่ง ๆในโครงการ
อบรมประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช ้

ต าบลหัวเมือง 

64 ยุทธศาสตรก์ารพฒันาด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดลอ้ม อุดหนุนโครงการร่วมด้วยช่วยกันเพื่อพฒันา
ระบบบริหารจัดการมูลฝอยติดเชื้อในชมุชน 

อุดหนุนหน่วยงาน
ราชการ 

10,000 เพื่ออุดหนุนโครงการร่วมด้วยช่วยกันเพือ่
พัฒนาระบบบริหารจัดการมูลฝอยติดเชื้อ
ในชุมชน 

อุดหนุนโรงพยาบาลสอง 

65 ยุทธศาสตรก์ารพฒันาด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดลอ้ม อุดหนุนส าหรับด าเนินงานโครงการตาม
พระราชด าร ิ

 260,000 เพื่ออุดหนุนส าหรับด าเนินงานโครงการ
ตามพระราชด าริด้านสาธารณสุข 

หมู่ 1-13 

66 ยุทธศาสตรก์ารพฒันาด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดลอ้ม โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
และฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด 

 20,000 เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ้่ายตา่ง ๆในโครงการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดฯ 

ต าบลหัวเมือง 

 

 

 

 

 

 

 

     



 ฉ.  การใช้จ่ายงบประมาณ 
     องค์การบริหารส่วนต าบลหัวเมือง  มีการใช้จ่ายงบประมาณในการด าเนินโครงการตาม
ข้อบัญญัติงบประมาณ  โดยได้มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา  รวม      19          โครงการ จ านวนเงิน 
 8,962,953.04    มีการเบิกจ่ายงบประมาณ  จ านวน    19   โครงการ  จ านวนเงิน  8,962,953.04   บาท         
สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ได้ดังนี้ 

 

รายงานสรุปผลการด าเนินงานป ี 2564 
องค์การบริหารส่วนต าบลหัวเมอืง 

ยุทธศาสตร์ แผนการด าเนินการ
ทั้งหมด 

อนุมัติงบประมาณ ลงนามสัญญา เบิกจ่าย 100% 

จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ 
ยุทธศาสตร์การ

พัฒนาด้าน
การเมืองการ

บริหาร 

12 512,000 12 512,000 2 9,946 2 9,946 2 9,946 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
สังคมและ

คุณภาพชีวิต 

9 16,187,509 9 16,187,509 4 7,090,100 4 7,090,100 4 7,090,100 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ 

2 60,000 2 60,000 0 0 0 0 0 0 

ยุทธศาสตร์
ด้านการศึกษา  
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

10 2,863,444 10 2,863,444 4 1,199,407.04 4 1,199,407.04 4 1,199,407.04 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

24 4,265,700 24 4,265,700 7 1,374,800 7 1,374,800 7 1,374,800 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม 

9 450,926 9 450,926 2 12,300 2 12,300 2 12,300 

 

ยุทธศาสตร ์ โครงการ การก่อหนี้ผูกพัน 
/ลงนามในสัญญา 

โครงการ การเบิกจ่ายงบประมาณ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 2 9,946 2 9,946 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 4 7,090,100 4 7,090,100 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 0 0 0 0 
ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 4 1,199,407.04 4 1,199,407.04 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 7 1,374,800 7 1,374,800 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 

2 12,300 2 12,300 

รวม 19 8,962,953.04 19 8,962,953.04 



 ช.  ผลการด าเนินงาน 
   องค์การบริหารส่วนต าบลหัวเมือง  ได้ด าเนินการโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2564  ในเขตพ้ืนที่โดยได้รับความร่วมมือ  การส่งเสริมและสนับสนุนจากภาค
ประชาชน  ภาครัฐและภาคเอกชนในพ้ืนที่ตลอดจนโครงการต่าง ๆ ประสบผลส าเร็จด้วยดี ก่อให้เกิดประโยชน์
แก่ประชาชนทั้งในพ้ืนที่และพ้ืนที่ใกล้เคียง  โดยมีผลการด าเนินงานที่ส าคัญดังนี้ 
   1.  โครงการจัดงานวันส าคัญของชาติและงานรัฐพิธี 
   2.  ค่าใช้จ่ายในการเช่าที่ราชพัสดุ 
   3.  เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  
   4.  เบี้ยยังชีพผู้พิการ 
   5.  เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 
   6.  สนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (รายหัว) 
   7.  ค่าอาหารเสริมนม 
   8.  ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน 
   9.  โครงการพิธีทางศาสนา วัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาชาวบ้าน 
   10.  โครงการฝังกลบและปรับเกลี่ยบ่อทิ้งขยะ 
   11.  โครงการขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน บ้านดงเจริญ  หมู่ 3 
   12.  โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านวังฟ่อน  หมู่ 7 
   13.  โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านหัวเมือง  หมู่ 13 
   14.  โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านสันปู่สี  หมู่  6 
   15.  โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ า บ้านแม่ทะ  หมู่ 5 
   16.  โครงการปรับปรุงซ่อมแซมรั้วลานกีฬาเอนกประสงค์ บ้านดงเจริญ หมู่ 3 
   17.  โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า 
   18.  อุดหนุนโครงการร่วมด้วยช่วยกันเพ่ือพัฒนาระบบบริหารจัดการมูลฝอยติดเชื้อในชุมชน    
   19.  ค่าบรรเทาสาธารณภัย 

จ านวนโครงการทั้งหมด   ในแผนด าเนินงาน  =  66         โครงการ 
 จ านวนโครงการที่เบิกจ่าย       =  19        โครงการ 
  คิดเป็นร้อยละ         =   28.78      %         

จ านวนงบประมาณท้ังหมด   = 24,339,579     บาท 
จ านวนงบประมาณท่ีเบิกจ่าย   =  8,962,953.04  บาท 
คิดเป็นร้อยละ      =  36.82 % 

 

 



 

    จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 
                                      ประกาศ  ณ  วันที่   31  เดือน   มีนาคม  พ.ศ.  2564 

 

 

(ลงชื่อ)        
            (  นายสาคร  จิตชู  ) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหัวเมือง 

 

 

 

 


