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ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว 

เรื่อง การรายงานผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2560 
******************************************* 

      ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2548                 
[แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ข้อ 14 (5)   ก าหนดให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เสนอผลการ
ติดตามและประเมินผลต่อ สภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  และประกาศผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาให้ประชาชนทราบโดยทั่วไปอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
     ดังนั้นเพ่ือการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548[แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ข้อ 14 (5) องค์การบริหารส่วนต าบล 
วอแก้ว  จึงขอประกาศผลการด าเนินงานการจัดท างบประมาณ การใช้จ่าย และผลการด าเนินงาน รวมทั้งการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มา เพ่ือให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการ
ตรวจสอบและก ากับการบริหารจัดการองค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว ดังนี้ 
ก. วิสัยทัศน์ ขององค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว  
     "ต าบลน่าอยู่ มุ่งสู่การพัฒนาตามหลักธรรมาภิบาล อยู่บนพื้นฐานความพอเพียง" 
ข. พันธกิจ ขององค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว 
     1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน  
     2. พัฒนาต าบลให้เป็นต าบลน่าอยู่  
     3. ส่งเสริมเศรษฐกิจตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
    4. พัฒนาองค์กรให้ก้าวไปสู่องค์กรแห่งธรรมาภิบาล 
ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ขององค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว  ได้ก าหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
ยุทธศาสตร์ไว้ 5 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
    ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
         1. แนวทางการพัฒนา การก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษา ถนน รางระบายน้ า ท่อ และสะพาน 
         2. แนวทางการพัฒนา การพัฒนาด้านสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ 
         3. แนวทางการพัฒนา การไฟฟ้าสาธารณะ 
         4. แนวทางการพัฒนา การวางผังเมือง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
         1. แนวทางการพัฒนาการสร้างจิตส านึก และความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
         2. แนวทางการพัฒนา การอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู เฝ้าระวังและการป้องกันรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม 
         1. แนวทางการพัฒนา การพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ และ
ผู้ด้อยโอกาส 
         2. แนวทางการพัฒนา การศึกษา 
         3. แนวทางการพัฒนา การส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
         4. แนวทางการพัฒนา การป้องกันรักษาและส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน 
         5. แนวทางการพัฒนา การส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน 
         6. แนวทางการพัฒนา การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
         1. แนวทางการพฒันา การส่งเสริมอาชีพ และเพ่ิมรายได้ให้แก่ประชาชน 
         2. แนวทางการพัฒนา การส่งเสริมตลาด และการใช้สินค้าท้องถิ่น 
         3. แนวทางการพัฒนา การส่งเสริมการท่องเที่ยว 
    ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 
         1. แนวทางการพัฒนา การพัฒนาบุคลากร 
         2. แนวทางการพัฒนา การปรับปรุง การพัฒนาเครื่องมือ เครื่องใช้ และสถานที่ปฏิบัติงาน 
ง.การวางแผน 
     องค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว ได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ. 2560-
2562) ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548 โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพ่ือ
รับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพ้ืนที่ ก่อนน ามาจัดท าโครงการเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ ที่บรรจุไว้ใน
แผนพัฒนา 3 ปี ต่อไป 
     องค์ การบริห ารส่ วนต าบล วอแก้ ว ได้ป ระกาศใช้แผน พัฒ นา 3 ปี  (พ .ศ . 2560-2562) เมื่ อวันที่                          
30  พฤษภาคม  2559  โดยได้ก าหนดโครงการที่จะด าเนินการตามแผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ. 2560-2562)  

ยุทธศาสตร์ 
2560 2561 2562 

จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสรา้งพื้นฐาน 37 8,075,900.00 86 118,744,500.00 58 76,843,500.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

6 305,000.00 8 1,029,000.00 11 1,893,000.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นสังคม 63 9,869,650.00 41 8,935,200.00 39 8,775,200.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นเศรษฐกิจ 8 365,000.00 3 160,000.00 3 160,000.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการเมอืงการบริหาร 27 7,499,000.00 21 3,920,000.00 22 4,470,000.00 

รวม 141 26,114,550.00 159 132,788,700.00 133 92,141,700.00 
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แผนภูมิแสดงมูลค่าโครงการ การจัดท าแผน 3 ปี 
เปรียบเทียบตามยุทธศาสตร์ 
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จ. การจัดท างบประมาณ 

ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2559 
โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ จ านวน 83 โครงการ งบประมาณ 28,100,000 บาท สามารถ
จ าแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
งบประมาณ 

ตามข้อบัญญัติ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสรา้งพื้นฐาน 20  2,629,000.00  

ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 6     210,000.00  

ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นสังคม 36 12,178,470.00  

ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นเศรษฐกิจ 6     240,000.00  

ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการเมอืงการบริหาร 15 12,842,530.00  

รวม 83 28,100,000.00 

 
แผนภูมิแสดงจ านวนโครงการ ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ 

เปรียบเทียบตามยุทธศาสตร์ 

 



5 
 

แผนภูมิแสดงจ านวนโครงการ ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ 
เปรียบเทียบตามยุทธศาสตร์ 

 

รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ องค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว  มีดังนี้ 

 ยุทธศาสตร ์ โครงการ 
งบตาม

ข้อบัญญัต ิ
วัตถ ุ

ประสงค ์
ผลผลติ 

1 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการ วางท่อระบายน้ า 
คสล.ข้างถนนสาย ม.1-ม.6  
(ช่วงข้างบ้านเลขท่ี 106 – 
ห้วยแม่ไพร)หมู่ที่ 1  
พิกัดเริ่มต้น 
E=0539427,N=2030967 
พิกัดสิ้นสดุ
E=0539478,N=2031051 

188,000.00 -เพื่อการระบายน้ าที่
ด ีและ 
ป้องกันแก้ไขปัญหา
น้ าท่วมขัง 
ได ้

วางท่อ Ø0.40 ม. จ านวน 
112 ท่อ ยาว 112 ม.
พร้อมบ่อพัก รายละเอียด
ตามแบบ องค์การบรหิาร
ส่วนต าบลวอแก้ว 

2 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการขยายถนนสาย 
ลป.ถ86.002ฯ โดยการ
ก่อสร้างถนน คสล. 
(บริเวณใกลบ้้านนายมนู ม.
2- ล าเหมืองป่าไคร้) หมู่ที่ 
2  (พิกัดเริ่มต้น 
E=0538411N=2031684) 
(พิกัดสิ้นสุด 
E=0538497,N=2031862) 

141,800.00 เพื่อให้มีเส้นทาง
คมนาคมที่ได ้
มาตรฐาน สะดวก 
ปลอดภัย 

-กว้าง 1.00 ม. ยาว 215 
ม. -กว้าง 0.50 ม. ยาว 
200 ม. รายละเอียดตาม
แบบ องค์การบริหารส่วน
ต าบลวอแก้ว 

 
 
 



6 
 

 ยุทธศาสตร ์ โครงการ 
งบตาม

ข้อบัญญัต ิ
วัตถ ุ

ประสงค ์
ผลผลติ 

3 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนน ซอย
บ้าน นายเสาร์   ต๊ะชัย  
หมู่ที่ 3 (พิกัด E=0536916 
,N=2033753 ) 

29,400.00 เพื่อให้มีเส้นทาง
คมนาคมที่ได ้
 
มาตรฐาน สะดวก 
ปลอดภัย 

ก่อสร้างถนน คสล. ขนาด
กว้าง  2.80 ม. หนา 0.15 
ม. ยาว 20  ม. 
รายละเอียดตามแบบ 
องค์การบริหารส่วนต าบล
วอแก้ว 

4 ยทุธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ า คสล.  ซอย 4  
หมู่ที่ 3 (พิกัด 
E=536825,N=2033167) 

340,600.00 -เพื่อการระบายน้ าที่
ด ีและ 
ป้องกันแก้ไขปัญหา
น้ าท่วมขัง 
ได ้

ก่อสร้างรางระบายน้ า
ขนาดกว้าง ประมาณ0.4 
ม. ลึกโดยเฉลี่ย 0.50 ม.  
ยาวประมาณ 130 ม. 
รายละเอียดตามแบบ 
องค์การบริหารส่วนต าบล
วอแก้ว 

5 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ า  จากซอยวัด
ดอนเปียง ถึงซอยภูมินทร์ 
หมู่ 4 (พิกัดเริ่มต้น 
E=0537210,N=2033896) 
(พิกัดสิ้นสุด 
E=0537226,N=2033933) 

127,400.00 -เพื่อการระบายน้ าที่
ด ีและ 
ป้องกันแก้ไขปัญหา
น้ าท่วมขัง 
ได ้

ก่อสร้างรางระบายน้ า 
ขนาดกว้าง ประมาณ 0.4 
ม. ลึกเฉลี่ย 0.50 ม.  ยาว 
50 ม. รายละเอียดตาม
แบบ องค์การบริหารส่วน
ต าบลวอแก้ว 

6 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. ซอยฟาร์ม โคนม 
(นายวันชัย  จริยา ) หมู่ 4 
(พิกัดเริ่มต้น 
E=0537193,N=2034362) 
(พิกัดสิ้นสุด 
E=0536998,N=2034318) 

154,600.00 เพื่อให้มีเส้นทาง
คมนาคมที่ได้
มาตรฐาน สะดวก 
ปลอดภัย 

ก่อสร้างถนน คสล. ขนาด
กว้าง 3 ม. หนา 0.15 ม. 
ยาวย 205 ม. 
รายละเอียดตามแบบ 
องค์การบริหารส่วนต าบล
วอแก้ว 

7 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. ตรอก นายพัฒนา 
ซอย 1 (มะเกลือ) หมู่ 4 
(พิกัด 
E=0537244,N=2033683) 

25,800.00 เพื่อให้มีเส้นทาง
คมนาคมที่ได ้
มาตรฐาน สะดวก 
ปลอดภัย 

ก่อสร้างถนน คสล.ขนาด
กว้าง 2.00 ม.  หนาเฉลี่ย 
0.15 ม. ยาว 26.00 ม. 
หรือมี พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
52.53 ตร.ม. (รวมปีก 
ถนน) รายละเอียดตาม
แบบ องค์การบริหารส่วน
ต าบลวอแก้ว 

8 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. ซอยบา้นนายอุดม  
ผาวัน   หมู่ 4 (พิกัด 
E=0537320,N=2033748) 

62,900.00 เพื่อให้มีเส้นทาง
คมนาคมที่ได ้
มาตรฐาน สะดวก 
ปลอดภัย 

ก่อสร้างถนน คสล.ขนาด
กว้าง 2.50 ม.  หนาเฉลี่ย 
0.15 ม. ยาว 52.00 ม. 
หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
131.28 ตร.ม.  (รวมปีก
ถนน ) พร้อมถมดินลูกรัง 
ไหล่ทาง และวางท่อ
ระบายน้ า คสล.  
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 ยุทธศาสตร ์ โครงการ 
งบตาม

ข้อบัญญัต ิ
วัตถ ุ

ประสงค ์
ผลผลติ 

     
ขนาด ศก. 0.20 ม. 
จ านวน 7 ท่อน 
รายละเอียดตามแบบ 
องค์การบริหารส่วนต าบล
วอแก้ว 

9 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการวางท่อระบายน้ า 
คสล. ตัดผา่นถนน สาย 
ลป.ถ 86.004ฯ (บริเวณ
หน้าโรงเรียน ทุ่งหก ถึงล า
ห้วยแม่ไพร่ หมู่5  
(พิกัดเริ่มต้น
E=0538565,N=2035177) 
(พิกัดสิ้นสุด 
E=0538653,N=2035342) 

96,600.00 -เพื่อการระบายน้ าที่
ด ี-เพื่อป้องกัน 
แก้ไขปัญหาอุทกภยั 

วางท่อระบายน้ า คสล. 
ขนาด ศก. 0.80 ม. 
จ านวน 80 ท่อน 
รายละเอียดตามแบบ 
องค์การบริหารส่วนต าบล
วอแก้ว 

10 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. ซอยบา้น นายบุญ
ช่วย  ก๋าวิตา  
(พิกัด E=538583, 
N=2035458) 

37,200.00 เพื่อให้มีเส้นทาง
คมนาคมที่ได ้
 
มาตรฐาน สะดวก 
ปลอดภัย 

ก่อสร้างถนน คสล.ขนาด
กว้าง 2.00 ม. ยาว 40.00 
ม. หนา 0.15  ม. 
รายละเอียดตามแบบ 
องค์การบริหารส่วนต าบล
วอแก้ว 

11 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. ซอยบา้น นางศรีมา  
อินตาค า  หมู่ที่ 5  
(พิกัด E=538174, 
N=2035275) 

168,900.00 เพื่อให้มีเส้นทาง
คมนาคมที่ได ้
 
มาตรฐาน สะดวก 
ปลอดภัย 

ก่อสร้างถนน คสล. ขนาด
กว้าง3.00 ม. ยาว 
100.00 ม. หนา 0.15 ม. 
รายละเอียดตามแบบ 
องค์การบริหารส่วนต าบล
วอแก้ว 

12 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. ซอยบา้น นายต้น  
แก้วใจ  หมู่ที่ 5 (พิกัด 
E=538583,N=2035458) 

52,500.00 เพื่อให้มีเส้นทาง
คมนาคมที่ได ้
 
มาตรฐาน สะดวก 
ปลอดภัย 

ก่อสร้างถนน คสล. ขนาด
กว้าง 2.50 ม. ยาว 45.00 
ม.  หนา 0.15 ม. 
รายละเอียดตามแบบ 
องค์การบริหารส่วนต าบล
วอแก้ว 

13 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนน คสล 
จากบ้านนายประสิทธ์ิ  บัว
บาน  ถึง  ทางเชื่อม
ระหว่างหมู่ 6 หมู่ 7  
(พิกัดเริ่มต้น
E=0539649,N=2032435) 
(พิกัดสิ้นสุด 
E=0539944,N=2032700) 

375,400.00 เพื่อให้มีเส้นทาง
คมนาคมที่ได้
มาตรฐาน สะดวก 
ปลอดภัย 

ก่อสร้างถนน คสล. ขนาด
กว้าง 4.00 ม. ช่วงที1่
ขนาดกว้าง 4.00 ม.ยาว
ประมาณ 173.00 ม. 
หนา 0.15 ม. ช่วงที่2
ขนาดกว้าง 4.00 ม.ยาว
ประมาณ 173.00 ม. 
หนา 0.15 ม. ช่วงที่3
ขนาดกว้าง 4.00 ม.ยาว
ประมาณ 174.00 ม. 
หนา 0.15 ม. 
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 ยุทธศาสตร ์ โครงการ 
งบตาม

ข้อบัญญัต ิ
วัตถ ุ

ประสงค ์
ผลผลติ 

14 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
ถนน แอสฟัลติกส์ (ตั้งแต่
หน้าบ้าน นายวิทยา  สุภา
สอนถึง บ้านนางกาบจันทร์ 
ปาระมี หมู่ 7 พิกัดเริ่มต้น
E=0538660N=2034981 
พิกัดสิ้นสดุ
E=0538805N=2034840 

355,600.00 เพื่อให้มีเส้นทาง
คมนาคมที่ได ้
 
มาตรฐาน สะดวก 
ปลอดภัย 

ซ่อมแซมถนนแอสฟลั
ติกส์ ขนาด  กว้าง 4.00 
ม. ยาว 225 ม. 
รายละเอียดตามแบบ 
องค์การบริหารส่วนต าบล
วอแก้ว 

15 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างดาดล า
เหมือง คสล.  ทุ่งแม่เปิ๊บ  
หมู่ 2 (พิกัดเริ่มต้น 
E=0537414N=2032361) 
(พิกัดสิ้นสุด 
E=0537510,N=2032292) 

304,300.00 เพื่อลดการสูญเสยี
ของน้ าและ 
ท าให้มีเพียงพอและ
ทั่วถึง  
ตลอดทั้งป ี

ปากกว้างเฉลี่ย 3.50 
เมตร ท้องกว้าง เฉลี่ย 
2.50 ม. ลึกเฉลี่ย 1.50 ม. 
ยาว 300 เมตร 
รายละเอียดตามแบบ 
องค์การบริหารส่วนต าบล
วอแก้ว 

16 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะ  สายป่าช้าบ้าน
ทุ่งผา  หมู่ 1 

168,000.00 -เพื่อให้มีแสงสว่าง
ในยามค่ าคืนและ
เพื่อให้ประชาชน
สัญจรไปมาได้อย่าง
สะดวก ปลอดภัย 
และลดปัญหา
อาชญากรรมใน
พื้นที่ได ้

ระยะทางประมาณ  165   
ม. 

17 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการขยายเขตไฟฟ้า
เพื่อการเกษตรทุ่งแม่ติว 
หมู่ที่ 4 

70,900.00 เพื่อจัดหาบริการ
ไฟฟ้าในพื้นที่ท ากิน
ทางการเกษตร 
เพื่อเป็นการ
สนับสนุนการ
ประกอบอาชีพของ
เกษตรกร 
เพื่อใช้ไฟฟ้าเป็น
ปัจจัยการผลติของ
การท าการเกษตร 
เพื่อใช้ส าหรับบ่อ
บาดาลเพ่ือ
การเกษตร ทุ่งแม่ติว 
หมู่ที่ 4 

ขยายเขตไฟฟ้าเพื่อ
การเกษตรในพ้ืนท่ีบ้านห
ล่ายทุ่ง หมู่ที่ 4 ระยะทาง 
130 เมตร 

18 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างรางส่งน้ า 
คสล.บริเวณทุ่งหนอง หมู่ที่ 
1  
(พิกัด E0539272 
N=2030918) 

40,600.00 เพื่อให้การระบาย
น้ าเข้าสู่พื้นที่
การเกษตรได้อย่าง
เพียงพอ 

ขนาดกว้าง 0.60 ม. ลึก
เฉลี่ย 0.50 ม. ยาว 25 ม. 
รายละเอียดตามแบบ 
องค์การบริหารส่วนต าบล
วอแก้ว 
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 ยุทธศาสตร ์ โครงการ 
งบตาม

ข้อบัญญัต ิ
วัตถ ุ

ประสงค ์
ผลผลติ 

19 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการซ่อมแซมคันตลิ่ง
น้ าห้วยแม่ติว หมู่ที่ 2  
พิกัด E=0538344 
N=2032451 

168,700.00 เพื่อแก้ไขปัญหาน้ า
กัดเซาะคันตลิ่งเข้า
พื้นที่อยู่อาศัยของ
ประชาชนท่ีอยู่ติด
กับล าห้วยแมต่ิว 

จุดที่ 1 ท าการเรียงหินใน
กล่อง Mattress จุดที่ 2 
ท าการเรียงหินในกล่อง 
Gabion 

20 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการขุดลอกล าห้วยแม่
ติวบริเวณหน้าท านบห้วย
แม่ติว หมู่ที่ 2  
พิกัดเริ่มต้น E=0538328 
N=203476  
พิกัดสิ้นสดุ E=0538335 
N=2032532 

121,000.00 เพื่อแก้ไขปัญหาตื้น
เขินของแหล่งน้ ากัด
เก็บไว้ใช้ในฤดูแล้ง 

ขนาดท้องกว้าง 6.00 ม. 
ลึกเฉลีย่ 1.00 ม. ยาว 
100 ม. รายละเอียดตาม
แบบ องค์การบริหารส่วน
ต าบลวอแก้ว 

21 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

โครงการให้ความรู้ สร้าง
จิตส านึก และความ
ตระหนักในการอนุรักษ์
ทรัพยากร ธรรมชาติและ
รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
ต าบลวอแก้ว 

50,000.00 เพื่อสร้างทัศนคติ
และจิตส านึกท่ีด ี
ในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาต ิ
และรักษา
สิ่งแวดล้อม 

จัดกิจกรรมให้ความรู้ 
สร้างจิต ส านึก และความ
ตระหนักในการ อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ 
คุณภาพสิ่งแวดล้อม เช่น 
การฝึก อบรมให้ความรู้ 
การรณรงค์ประชา 
สัมพันธ์ และกิจกรรมอ่ืน
ที่เหมาะสม 

22 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

โครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริฯ 

72,500.00 เพื่อช่วยเหลือ
ประชาชนในด้าน
เศรษฐกิจและสังคม 
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
และให้ประชาชน
สามารถพึ่งตนเองได ้

-กิจกรรมสร้างฝายตาม
พระราชด าริ -กิจกรรม
ปลูกแฝกตามพระราชด าร ิ

23 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

โครงการส่งเสริมการปลูก
ป่าชุมชน  ต าบลวอแก้ว 

20,000.00 -เพื่อเพ่ิมทรัพยากร
ป่าไม้ในชุมชน 

1.1ปลูกป่าชุมชน  1.2
ปลูกต้นไม้เศรษฐกิจใน
พื้นที่ สาธารณะ  1.3
ปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนโดย
การ ปลูกต้นไม้เพิม่พื้นท่ีสี
เขียว 

24 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

 โครงการการป้องกันและ
แก้ไขปัญหา หมอกควัน 
และ ไฟป่า 

50,000.00 -เพื่อป้องกันและ
แก้ไขปัญหาการ 
เกิดหมอกควันและ
ไฟป่า 

- กิจกรรมรณรงค์การ
ป้องกันการเกิด ไฟป่า 
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 ยุทธศาสตร ์ โครงการ 
งบตาม

ข้อบัญญัต ิ
วัตถ ุ

ประสงค ์
ผลผลติ 

25 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

โครงคัดแยก ก าจดัขยะ งด
การเผาวัชพืช และใบไม้ใน
ครัวเรือน และป่าไม้   
ต าบลวอแก้ว 

50,000.00 -เพื่อให้มีการบริหาร
จัดการขยะอย่างมี
ประสิทธิภาพ-เพื่อ
ลดปัญหาขยะใน
หมู่บ้าน 

-การจัดตั้งธนาคารขยะ 
(ส าหรับ หมูบ่้านท่ีสมคัร
ใจเข้าร่วม) -อบรมให้
ความรู้แก่แกนน าฯและ 
ประชาชนในหมู่บ้านใน
การบริหาร จัดการขยะ 
-จัดซื้อจัดหาถังขยะให้กับ
หมู่บ้าน  ใน 
ต าบลวอแก้ว -การก าจดั
ขยะในครัวเรือน และการ 
คัดแยกขยะในครัวเรือน -
จัดกิจกรรมรณรงค์ให้
ประชาชนได้ ตระหนักถึง
ปัญหามลภาวะในหมู่บ้าน 
-สร้างเตาเผาขยะ ใน
ต าบลวอแก้ว ฯลฯ 

26 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรม
พืช  อันเนื่อง มาจาก
พระราชด าริ สมเด็จ
พระเทพ รัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมาร ี

20,000.00 เพื่อให้ความเข้าใจ
และเห็นความ 
ส าคัญของ
พันธุกรรมพืช ร่วม
คิดร่วมปฏิบัติ จน
เกิดประโยชน์ถึง 
มหาชนชาวไทยและ
ให้มีระบบข้อมลู 
พันธุกรรมพืช สื่อกัน
ถึงทั่วประเทศ 

จัดตั้งศูนย์ข้อมลู
พันธุกรรมพืชและ ความ
หลากหลายทางชีวภาพ 
เพื่อ ส่งเสรมิการอนุรักษ์ 
และสร้างนวัตกรรม ด้าน
การแพทย์ การเกษตร 
และการ พัฒนาชุมชน
อย่างยั่งยืน 

27 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านสังคม 

โครงการสงเคราะห์และจัด
สวัสดิการ ผูสู้งอายุ ผู้พิการ 
ผู้ด้อยโอกาส และ ผู้ป่วย
เอดส์ หมู่ 1 - หมู่ 7 

9,903,600.00 เพื่อให้การช่วยเหลือ
และบรรเทาความ
เดือดร้อนของคน
พิการและครอบครัว
ให้สามารถด ารงชีวิต 
ได้ตามอัตภาพ 

ผู้สูงอายุในชุมชนมีชีวิต
และ ความเป็นอยู่ท่ีดีขึ้น 

28 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านสังคม 

โครงการอาหารกลางวัน
เด็กเล็กในศูนย์ พัฒนาเด็ก
เล็กองค์การบริหารส่วน
ต าบล วอแก้ว 

225,400.00 เพื่อให้นักเรียนมี
สุขภาพอนามัย 
สมบูรณ์แข็งแรง 

เด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก องค์การบรหิารส่วน
ต าบล วอแก้ว 

29 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านสังคม 

โครงการอาหารเสรมิ (นม) 
เด็กเล็กใน  ในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กองค์การบริหารส่วน 
ต าบลวอแก้ว 

95,680.00 เพื่อให้นักเรียนมี
สุขภาพอนามัย 
สมบูรณ์แขง็แรง 

เด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก องค์การบรหิารส่วน
ต าบล  วอแก้ว 
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 ยุทธศาสตร ์ โครงการ 
งบตาม

ข้อบัญญัต ิ
วัตถ ุ

ประสงค ์
ผลผลติ 

30 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านสังคม 

โครงการอาหารกลางวัน
นักเรียน 

284,000.00 เพื่อให้นักเรียนมี
สุขภาพอนามัย 
สมบูรณ์แข็งแรง 

นักเรียนระดับกอ่นประถม 
ศึกษาและระดับ
ประถมศึกษา จ านวน 2 
โรงเรียน 
(ร.ร.ทุ่งหก, ร.ร.ทุ่งผา) 

31 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านสังคม 

โครงการอาหารเสรมิ (นม) 
นักเรียน 

147,680.00 เพื่อให้นักเรียนมี
สุขภาพอนามัย 
สมบูรณ์แข็งแรง 

นักเรียนระดับก่อน
ประถม ศึกษาและระดับ
ประถมศึกษา จ านวน 2 
โรงเรียน(ร.ร.ทุ่งหก, ร.ร.
ทุ่งผา) 

32 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านสังคม 

โครงการจดัซื้อวัสดุ  
ครุภณัฑ์ เครื่องมือ  
เครื่องใช้  สื่อ ทาง
การศึกษาของศูนย์ พัฒนา
เด็กเล็กองค์การบริหารส่วน
ต าบล วอแก้ว   

78,200.00 เพื่อให้มีวัสดุ 
ครุภณัฑ์ สื่อ และ
เครื่องอ านวยความ
สะดวกและความ
ปลอดภัยของ ศพด. 

จัดซื้อวัสดุ  ครุภณัฑ์ 
เครื่องมือ  เครื่องใช้  สื่อ 
ทางการศึกษา  และสิ่ง
อ านวยความสะดวก  
และความปลอดภัย ตาม 
จ าเป็นและเหมาะสมกับ
เด็ก ใน ศพด. 
(รายละเอียดตาม 
แผนพัฒนาการศึกษา 3 
ปี (60-62)ของ ศพด.) 

33 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านสังคม 

โครงการที่อ่านหนังสือ
ประจ าหมู่บ้าน 

65,000.00 เพื่อเสรมิสร้างการ
เรียนรู้ของ 
ประชาชนเพื่อให้
ประชาชนไดร้ับ
ข้อมูล 
ข่าวสารทันต่อ
เหตุการณ ์

จัดหาหนังสือส าหรับท่ี
อ่าน หนังสือประจ า
หมู่บ้าน หมู่ 1- หมู่ 7 
พร้อมท้ังปรับปรุง
ซ่อมแซม ให้อยู่ในสภาพท่ี
ใช้บริการได ้

34 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านสังคม 

อุดหนุนโรงเรียนบ้านทุ่งหก 
โครงการพัฒนาคณุภาพ
การศึกษาเพื่อ สรา้งความ
เข้มแข็งทางวิชาการและยก 
ระดับ ผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนของ นักเรียน 

30,000.00 เพื่อพัฒนา เพิ่ม
ทักษะ และคณุภาพ 
ทางการศึกษาของ
นักเรียน 

-จัดกิจกรรมทางวิชาการ
ให้กับ นักเรียนโรงเรียน
บ้านทุ่งหก- ทุ่งผา จ านวน 
76คน 

35 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านสังคม 

โครงการเรียนรู้วิถีชุมชน 40,000.00 -เพื่อส่งเสรมิให้เด็ก
นักเรียนมีการเรียน 
รู้วิถีชุมชน 
-เพื่อส่งเสรมิความรู้
ภาคพลเมืองให้แก ่
เด็กนักเรยีน 

นักเรียนโรงเรียนบา้นทุ่ง
หก- ทุ่งผา จ านวน 40 
คน 
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 ยุทธศาสตร ์ โครงการ 
งบตาม

ข้อบัญญัต ิ
วัตถ ุ

ประสงค ์
ผลผลติ 

36 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านสังคม 

โครงการส่งเสริมความรู้
และทักษะในการ ประกอบ
อาชีพและการด ารงชีพ
อย่างมี ความสุขด้วย
กะลามะพร้าว 

40,000.00 -เพื่อส่งเสรมิให้
นักเรียนมีทักษะ
เกี่ยวกับใช้ของเหลือ
ใช้รอบตัวให้มี
ประโยชน์-เพื่อ
ส่งเสริมทักษะใน
การประกอบอาชีพ
ให้กับเด็กนักเรยีน 

 นักเรียนโรงเรียนบ้านทุ่ง
หก- ทุ่งผา จ านวน 40 
คน 

37 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านสังคม 

โครงการส่งเสริมกิจกรรม
งานรัฐพิธี  งานราชพิธี งาน
วัฒนธรรมประเพณี  
ประจ าปี และวันส าคัญของ
ชาติ 

5,000.00  - เพื่อแสดงความ
จงรักภักดีต่อองค ์
ประมุขและสถาบัน
พระมหากษตัริย์   
เพื่ออนุรักษ ์
 - เพื่ออนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรม
ประเพณ ี

จัดกิจกรรมงานพิธ ีรัฐพิธ ี 
งานประเพณตีามห้วง
เวลา 

38 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านสังคม 

โครงการส่งเสริมประเพณี
ลอยกระทง  ต าบลวอแก้ว  

30,000.00 เพื่อให้เด็ก เยาวชน 
ประชาชน ซาบซึ้ง 
และตระหนักใน
ความส าคญั และ
เห็นคุณคา่ของ
ประเพณีและ
วัฒนธรรมท้องถิ่น 

จัดงานประเพณียีเ่ป็ง 
ประเพณี ท้องถิ่น  

39 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านสังคม 

โครงการส่งเสริมประเพณี
สงกรานตต์ าบล  วอแก้ว   

30,000.00 เพื่อสืบสานอนรุักษ์
ประเพณีท้องถิ่นไว้ 

จัดกิจกรรมประเพณี
สงกรานต ์

40 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านสังคม 

โครงการส่งเสริมคณุภาพ
ชีวิตด้าน คุณธรรม
จริยธรรมต าบลวอแก้ว 

10,000.00 เพื่อส่งเสริมให้เด็ก 
เยาวชน ประชาชน 
จนท. องค์การ
บริหารส่วนต าบล 
เป็นผู้มีคณุธรรม 

เพื่ออบรมเชิงปฏิบัติการ
ด้าน ส่งเสริมคณุธรรม 
จริยธรรมแก่  เด็กส่งเสริม
ประชาชน จนท.  
องค์การบริหารส่วนต าบล
ให้มี คุณธรรมจริยธรรม 
ในหน้าท่ีของตน 

41 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านสังคม 

โครงการสนับสนุนกิจกรรม
งานรัฐพิธี   และงาน
วัฒนธรรมประเพณี  
ประจ าปี  2560 อ าเภอ
ห้างฉัตร  จังหวัดล าปาง 

10,000.00  - เพื่อแสดงความ
จงรักภักดีต่อองค ์
ประมุขและสถาบัน
พระมหากษตัริย์   
เพื่ออนุรักษ ์
 - เพื่ออนุรักษ์
ประเพณี วัฒนธรรม 

อุดหนุนงบประมาณ ให้ 
ที่ท าการปกครองอ าเภอ 
ห้างฉัตรด าเนินการ 
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 ยุทธศาสตร ์ โครงการ 
งบตาม

ข้อบัญญัต ิ
วัตถ ุ

ประสงค ์
ผลผลติ 

42 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านสังคม 

 โครงการสนบัสนุนการจัด
งานรื่นเริง ฤดู หนาวและ
ของดีนครล าปาง ประจ าปี 
งบประมาณ 2560 

8,000.00 เพื่อเป็นจุดแสดง
นิทรรศการ และให ้
กลุ่มอาชีพในอ าเภอ
ห้างฉัตร ได้น าสินคา้ 
ออกจ าหน่าย  ใน
งานเป็นการเปิด
ตลาด และเพิม่
รายได้ให้กับกลุม่
อาชีพ 

 อุดหนุนงบประมาณ ให้ 
ที่ท าการปกครองอ าเภอ
ห้างฉัตรด าเนินการ 

43 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านสังคม 

 โครงการสนบัสนุนการจัด
งานรื่นเริง ฤดู หนาวและ
ของดีอ าเภอห้างฉัตร 
ประจ าปี งบประมาณ 
2560 

30,000.00 เพื่อเป็นจุดแสดง
นิทรรศการ และให้
กลุ่มอาชีพในอ าเภอ
ห้างฉัตร ได้น า
สินค้าออกจ าหน่าย 
และให้ประชาชนได้
ทราบถึงผลงานท่ี
ส าคัญ ตามนโยบาย
ของรัฐบาล  

อุดหนุนงบประมาณ ให้ 
ที่ท าการปกครองอ าเภอ 
ห้างฉัตรด าเนินการ 

44 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านสังคม 

โครงการคดักรองโรคความ
ดันและ โรคเบาหวาน 

20,000.00 - ค้นหาปัจจัยเสี่ยง
ของโรคเบาหวาน  
และความดันโลหิต
สูง เพื่อหาแนวทาง 
รักษา 
-เพื่อป้องกันและ
ควบคมุสภาวะ 
แทรกซ้อนจากโรค
อื่นๆ 

-ตรวจสุขภาพและอบรม
ให ้ความรู้กับ
กลุ่มเป้าหมาย จ านวน  
60 คน 

45 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านสังคม 

โครงการค้นหามะเร็งมดลูก
ระยะแรก 

10,000.00 -เพื่อตรวจหามะเร็ง
ปากมดลูกใน 
ระยะแรกในสตรี
อายุ 30-60 ปี และ 
รักษา 
-เพื่อให้กลุ่มสตรี 
เห็นความส าคัญของ 
การตรวจมะเร็งปาก
มดลูก 

การตรวจหามะเร็งปาก
มดลูกใน  สตรี ต.วอแก้ว 
อาย3ุ0-60 ปี  

46 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านสังคม 

โครงการส่งเสริมคณุภาพ
ชีวิตผู้สูงอายุ  ต าบลวอแก้ว 
(โรงเรียนผู้สูงอายตุ าบลวอ
แก้ว) 

50,000.00 เพื่อให้ความรู้เรื่อง
การดูแลสุขภาพของ
ผู้สูงอายุ และ
กิจกรรมสันทนาการ
ส าหรับผู้สูงอายุ  

ผู้สูงอายุในพ้ืนท่ีต าบลวอ
แก้ว จ านวน 100 คน 
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 ยุทธศาสตร ์ โครงการ 
งบตาม

ข้อบัญญัต ิ
วัตถ ุ

ประสงค ์
ผลผลติ 

47 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านสังคม 

โครงการสมทบกองทุน
หลักประกัน สุขภาพต าบล
วอแก้ว 

70,000.00 เพื่อสนับสนุน  
ส่งเสริมสุขภาพของ 
ประชาชนต าบลวอ
แก้ว 

สบทบเงินเข้ากองทุนหลัก 
ประกันสุขภาพต าบลวอ
แก้ว 

48 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านสังคม 

โครงการป้องกันและระงับ
โรคตดิต่อโดย ยุงและแมลง 

165,000.00 เพื่อเป็นการป้องกัน
และแก้ไขปญัหา 
การแพร่ระบาดของ
โรคตดิต่อโดยยุง 
และแมลง 

การก าจัดยุงและแมลงที่
เป็น พาหนะโดยการพ่น
หมอกควัน  
ทรายอะเบทหรือโดยวิธี
อื่นที ่

49 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านสังคม 

โครงการแข่งขันกีฬาต้าน
ยาเสพตดิ เชื่อมความ
สามัคคตี าบลวอแก้ว 

100,000.00  - เพื่อส่งเสริมการ
ออกก าลังกายและ 
เล่นกีฬาให้แก่
ประชาชน และ
เยาวชน  
- เพื่อสร้างความ
สามัคคีในหมู่คณะ 
-เพื่อจัดกิจกรรม
ต่อต้านยาเสพตดิ 

จัดการแข่งขันกีฬาต้านยา 
เสพติดเชื่อมความสามัคคี
ภาย ในต าบลวอแก้ว โดย
มีผู้เข้า ร่วมโครงการ 300 
คน 

50 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านสังคม 

โครงการสนับสนุนกิ่ง
กาชาดอ าเภอ ห้างฉัตร 
ประจ าปีงบประมาณ 2560 
อ าเภอห้างฉัตร  จ.ล าปาง 

12,000.00 -ส่งเสรมิกิจกรรม
ของกิ่งกาชาดในการ 
ช่วยเหลือสาธารณ
กุศลและสังคม 

อุดหนุน งปม.ให้กับท่ีท า
การ ปกครองอ าเภอห้าง
ฉัตรในการ ด าเนิน
กิจกรรม 

51 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านสังคม 

โครงการรณรงค์ฉีดวัคซีน
ป้องกันโรคพิษ สุนัขบ้าและ
ควบคุมการก าเนิดของ 
สัตว์เลี้ยง 

30,000.00  - เพื่อให้สุนัขและ
แมวท่ีไม่ได้รับการ
เอาใจใส่ดูแลไดร้ับ
การฉีดวัคซีนป้องกัน
โรคพิษสุนัขบ้า  

-สุนัขและแมวในต าบลวอ
แก้ว ได้รับ การฉดีวัคซีน
ป้องกันโรค พิษสุนัขบ้า 
ได้ครอบคลุมทั่ว ต าบล -
สุนัขและแมวได้รับการ
ควบคุม ก าเนิด 

52 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านสังคม 

โครงการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายา เสพติดต าบล 
วอแก้ว 

76,000.00 -เพื่อให้ชุมชนมี
ความเข้มแข็ง 
-เพื่อลดการแพร่
ระบาดของยาเสพ
ติด 

-กิจรรมครูแดร์ (DARE.) -
กิจกรรมป้องกันและแก้ไข 
ปัญหายาเสพตดิ 

53 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านสังคม 

โครงการพัฒนาศักยภาพ
กลุ่มสตรี ต าบลวอแก้ว 

20,000.00 เพื่อให้กลุ่มสตรี
ต าบลวอแก้วมี
ความรู้ทักษะในการ
ประกอบอาชีพ และ
ให้กลุ่มสตรีมีกจิกร
รทท าร่วมกันเป็น
การสร้างความ 
สัมพันธ์ที่ดีต่อกัน 

อุดหนุนงบประมาณ ให้
กลุ่ม สตรีต าบลวอแก้ว
ด าเนินการ 
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 ยุทธศาสตร ์ โครงการ 
งบตาม

ข้อบัญญัต ิ
วัตถ ุ

ประสงค ์
ผลผลติ 

54 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านสังคม 

โครงการส่งเสริมกิจกรรม
ของกลุ่มและ องค์กรใน
ต าบลวอแก้ว (ส่งใช้เงินคืน
เศรษฐกินชุมชน) 

79,800.00 เพื่อเสรมิสร้างความ
เข้มแข็งของกลุ่ม 
ในชุมชน 

ให้การส่งเสริมสนับสนุน
กิจ กรรมของกลุ่มกลุ่ม
ผู้สูงอาย ุ กลุ่มพ่อบ้าน 
พ่อบ้าน กลุ่มสตรี  อสม. 
และเยาวชนกลุ่มที่ก่อตั้ง 
ขึน้เพื่อประโยชน์
สาธารณะ และกลุม่อื่นๆ 

55 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านสังคม 

โครงการจดัเวทีประชาคม
หมู่บ้านและ ประชาคม
ต าบล 

20,000.00 เพื่อให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมในการ
พัฒนา 

จัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน/
ต าบล 

56 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านสังคม 

โครงการเสรมิสร้าง
ประชาธิปไตยและ การมี
ส่วนร่วมของประชาชน  

10,000.00 เพื่อส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมในการ 
 
พัฒนาท้องถิ่น 

จัดกิจกรรมให้ความรู้ 
ความ เข้าใจใน
กระบวนการประชา ธิป
ไตยและแนวทางการมี
ส่วน ร่วม ทั้งในระดับชาติ
และระดับ ท้องถิ่นให้แก่
ประชาชน เช่น  จัดอบรม
ให้ความรู้ ประชา 
สัมพันธ์ตามสื่อต่างๆ
จัดพิมพ์ แผ่นพับ  
เผยแพร่แก่ประชาชน 

57 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านสังคม 

โครงการเสรมิสร้าง
ศักยภาพและเพิ่ม 
ประสิทธิภาพศูนย์
ปฏิบัติการต่อสูเ้พื่อ 
เอาชนะยาเสพติด อ.ห้าง
ฉัตร จ.ล าปาง  ประจ าปี  
2560 

20,000.00 -เพื่อตอบสนอง
ยุทธศาสตร์ป้องกัน
และแก้ไขปญัหายา
เสพติดของชาติและ
จังหวัด 
-เพื่อบูรณาการ
แผนงานของศูนย์
ต าบลทุกแห่งให้
ตอบสนอง
ยุทธศาสตร์ของชาติ 

อุดหนุนงบประมาณ ให้ท่ี
ท า การปกครองอ าเภอ
ห้างฉัตร ด าเนินการ 

58 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านสังคม 

โครงการป้องกัน บรรเทา 
และแก้ไข ปัญหา ภัยต่างๆ
และสาธารณภัยรวมทั้ง 
ปรับปรุงซ่อมแซมบ ารุงสิ่ง
ปลูกสร้างและ อ่ืนๆทีไ่ดร้ับ
ผลกระทบกรณีเกิดจาก สา
ธารณภัย/ภัยพิบัติ     
หมู่ที่ 1-7 

403,150.00 -เพื่อป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภยั
ให้กับประชาชน-
เพื่อแก้ไขปัญหา
สิ่งก่อสร้างที่ได้รับ
ผลกระทบจากภยั
พิบัติในต าบลวอ
แก้วเพื่อให้ใช้การได้
ด ี 

การป้องกันสาธารณภยัที ่
เกิดขึ้นรวมทั้งการช่วย 
เหลือ ผู้ประสบภัยและ
การปรับปรุง สถานท่ี สิ่ง
ปลูกสร้างที่ไดร้ับ ความ
เสียหายจากสาธารณภัย  
/ภัยพิบัติและการเตรียม
ความ พร้อมรับสาธารณ
ภัย/ภัยพิบัติ เช่น ถนน 
รางระบายน้ า ฝาย ท่อ
ลอดเหลี่ยม ล าเหมือง   
ท่อระบายน้ า ฯลฯ 
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 ยุทธศาสตร ์ โครงการ 
งบตาม

ข้อบัญญัต ิ
วัตถ ุ

ประสงค ์
ผลผลติ 

59 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านสังคม 

โครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนน ในช่วง
เทศกาลฯ  ประจ าปี 2560 
อ าเภอห้างฉัตร จังหวดั
ล าปาง 

10,000.00 -เพื่อประชาสัมพันธ์ 
รณรงค์ให้ ปชช. 
ได้ตระหนักถึงพิษ
ภัยจากอุบัตเิหต ุ
-เพื่อให้มีวัสดุ 
อุปกรณ์อ านวย
ความสะดวกแก่ 
ปชช. ท่ีสัญจรไปมา 
-เพื่อเสริมการบังคับ
ใช้กฎหมายตาม 
มาตรการป้องกัน
และ ลดปัญหา 
อุบัติเหตุ  

อุดหนุนงบประมาณ ให้ท่ี 
ท าการปกครองอ าเภอ
ห้างฉัตร ด าเนินการ 

60 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านสังคม 

 โครงการจดัหาเครื่องมือ
เครื่องใช้ในการ ป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภยั 

24,960.00 เพื่อจัดหาเครื่องมือ
เครื่องใช้ในการ 
ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย 

จัดหาเครื่องมือเครื่องใช้
ใน การป้องกันและ
บรรเทา สาธารณภัย 

61 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านสังคม 

โครงการฝึกซ้อมแผน
ป้องกันและบรรเทา สา
ธารณภัย 

10,000.00 เพื่อให้อปพร.มี
ความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับสาธารณภัย
รูปแบบต่าง ๆ และ
สามารถช่วยเหลือ
ในการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภยั
ได้อย่างถูกต้อง
เหมาะสม 

ฝึกซ้อมแผนป้องกันและ 
บรรเทาสาธารณภยัให้กับ  
อปพร. ต าบลวอแก้ว 
จ านวน   20 คน 

62 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านสังคม 

โครงการฝึกอบรมให้ความรู้
การป้องกัน และระงับ
อัคคีภัยเบื้องต้น 

10,000.00 เพื่อให้สมาชิก อป
พร. ได้มคีวามรู้
ความ 
เข้าใจ ถึงขั้นตอน
การปฏิบัติงาน 
ป้องกันและระงับ
อัคคีภัยเบื้องต้น 

ฝึกอบรมให้ความรู้การ
ป้องกัน และระงับอัคคีภยั
ให้กับ อพปร. จ านวน 20 
คน 

63 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ 

โครงการส่งเสริมการปลูก
ข้าวอินทรีย์ ต าบลวอแก้ว  

30,000.00 เพื่อให้ผู้บริโภคได้
บริโภคข้าว 
ที่มีคุณค่าและ
ปลอดภัยจาก 
สารเคม ี

อบรมให้ความรู้กับ
เกษตรกรผู้สนใจในการ 
ปลูกข้าวอินทรีย์ ในพ้ืนท่ี
ต าบลวอแก้ว 

64 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ 

โครงการปลูกผักปลอด
สารเคมี ต าบลวอแก้ว  

30,000.00 เพื่อให้ได้ผักท่ีมี
คุณภาพไม่มสีาร 
พิษตกค้าง เกิด
ความปลอดภัย 
แก่ผู้บริโภค 

อบรมให้ความรู้การปลูก
ผักปลอดสารพิษ  ให้กับ
เกษตรกรในพ้ืนท่ีต าบล
วอแก้ว 
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 ยุทธศาสตร ์ โครงการ 
งบตาม

ข้อบัญญัต ิ
วัตถ ุ

ประสงค ์
ผลผลติ 

65 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ 

โครงการส่งเสริมการท า
เกษตรอินทรีย์  วิถีพอเพียง  

100,000.00 เพื่อให้มีศูนย์เกษตร
อินทรีย์ผสมผสาน
ทุกหมู่บ้าน  และให้
เกษตรกรไดม้า
เรียนรู ้

อบรมเชิงปฏิบัติการ/
ศึกษาดูงาน/ท าแปลง 
สาธิต/ใหร้างวัลครอบครัว
เกษตรอินทรีย์ ต้นแบบ 

66 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ 

โครงการส่งเสริมอาชีพแก่ผู้
พิการ  ผู้สูงอายุ ต าบลวอ
แก้ว 

30,000.00 เพื่อให้ผู้พิการ 
ผู้สูงอายุมีทักษะ 
 
ความรู้ในการ
ประกอบอาชีพ 

อบรมเชิงปฏิบัติการ
ทักษะการประกอบ 
อาชีพให้แก่ผู้พิการ 
ผู้สูงอายุ ที่ประสงค์ จะ
ประกอบอาชีพ 

67 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ 

โครงการสนับสนุนการแปร
รูปอาหารและ ผลผลิตทาง
การเกษตร 

30,000.00 เพื่อส่งเสริมอาชีพ
และเพิ่ม 
รายได้ให้กับ
ประชาชน 

-สนับสนุนการแปรรูป
อาหารและผลผลิต ทาง
การเกษตรและใหเ้ป็น
สินค้าของ หมู่บ้าน -
สนับสนุนการรวมกลุ่ม
ของเกษตรกรเพื่อ แปรรูป
ผลผลติทางการเกษตร -
เพิ่มมูลค่าผลผลิตทาง
การเกษตร 

68 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ 

โครงการส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศน ์และ
เชิงวัฒนธรรม ต าบลวอ
แก้ว 

20,000.00   - เป็นการจัดการ
เพื่ออนุรักษฟ์ื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติ 
ให้มคีวามสมบูรณ์ 
เกิดความสมดลุต่อ
ระบบนิเวศวิทยา 
รักษา
สภาพแวดล้อม  

  1.1 การจัดการเพื่อพัฒนา
และส่งเสริม การท่องเท่ียว
เชิงนิเวศน์ 
-ปรับปรุงเส้นทางการ
ท่องเท่ียวในเขตป่า  
อุทยานขุนตาล   
-  ปรับปรุงภูมิทัศน์สถานท่ี
ท่องเท่ียวของ ต าบลวอแก้ว   
- จัดท าเส้นทางศึกษา
ธรรมชาติบริเวณ รอบอ่าง
เก็บน้ าแม่ไพร อ่างเก็บน้ า  
แม่เปิ๊บ ฯลฯ พร้อมท าป้าย
สื่อความหมาย ธรรมชาติ  

69 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
การเมืองการ
บริหาร 

โครงการจดัสรรเงินเดือน  
ค่าจ้าง สวัสดิการ  
ค่าตอบแทน และ
ผลประโยชน์อื่นแก่ผูบริหาร  
ส.องค์การบรหิารส่วน
ต าบลพนักงานส่วนต าบล  
พนักงานจ้างและผู้ปฏิบัติ
ราชการ อันเป็นประโยชน์
ต่อ อปท. 

8,533,930.00 เพื่อเป็นเงินเดือน 
ค่าจ้าง สวัสดิการ 
ค่าตอบแทน แก่
พนักงานส่วนต าบล
และพนักงาน จ้าง 
ผู้บริหารและสมาชิก
สภาฯและผู้ปฏิบตัิ
ราชการอันเป็น
ประโยชน์ ต่ออปท. 

จัดสรรเงินเดือน 
ค่าตอบแทน  สวัสดิการ
ให้แก่ผู้บริหาร ส.องค์การ
บริหารส่วนต าบล 
พนักงานส่วนต าบลและ
พนักงาน จ้าง และผู้
ปฏิบัติราชการอัน เป็น
ประโยชน์.ต่อ อปท.เงิน
สมทบ กองทุน
ประกันสังคม กบท. และ 
อื่นๆฯลฯ 
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 ยุทธศาสตร ์ โครงการ 
งบตาม

ข้อบัญญัต ิ
วัตถ ุ

ประสงค ์
ผลผลติ 

70 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
การเมืองการ
บริหาร 

โครงการฝึกอบรมของ
พนักงาน ส่วนต าบล 
พนักงานจ้าง ผู้บริหาร
ท้องถิ่นและสมาชิกสภา  
องค์การบริหารส่วนต าบล
วอแก้ว 

530,000.00 เพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพ  
เพิ่มพูน 
ความรู้ในการปฏิบัติ
ราชการอย่าง 
มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

ฝึกอบรมของ พนง.ส่วน
ต าบลและ  พนง.จ้าง
ผู้บริหารท้องถิ่น ส.
องค์การบริหารส่วนต าบล 
ซึ่งเป็นค่าลงทะเบยีน
ค่าธรรมเนียม  

71 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
การเมืองการ
บริหาร 

โครงการรับรอง เลีย้ง
ต้อนรับ บุคคล  คณะ
บุคคล และการ ประชุม
สภาหรือ คณะกรรมการ  
หรือ คณะอนุกรรมการ 

20,000.00 -เพื่อจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายในการ 
รับรองเลีย้งต้อนรับ
บุคคล  
คณะบุคคล และการ
ประชุมต่างๆ 

การรับรองเลี้ยงต้อนรบั
บุคคล  คณะบุคคล และ
การประชุมต่างๆ 

72 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
การเมืองการ
บริหาร 

โครงการให้ความรู้ดา้น
กฏหมาย  การปกครอง 
การพัฒนาท้องถิ่น แก่ผู้น า
ชุมชนและประชาชน 

10,000.00 เพื่อให้ความรู้ด้าน
กฎหมาย การเมือง
การปกครองและ
การพัฒนาท้องถิ่น
แก่ผู้น า และ
ประชาชน 

สมาชกิสภา องค์การ
บริหารส่วนต าบล , ก านัน 
ผู้ใหญ่บ้าน ประชาคม
หมู่บ้าน  ประชาคมต าบล
วอแก้ว   ผู้แทนองค์กร
ชุมชน และ ประชาชนใน
ต าบลวอแก้ว 

73 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
การเมืองการ
บริหาร 

โครงการอบรมสมันาและ
ศึกษา ดูงานองค์การ
บริหารส่วนต าบลวอแก้ว 

30,000.00 เพื่อความรู้ 
ศักยภาพ และการ 
ประกอบอาชีพ
ให้กับประชาชน 
ต าบลวอแก้ว เช่น
ผู้น าหมู่บ้าน  
ผู้สูงอายุ อสม. สตรี
และประชาชน 
ทั่วไป 

จัดกิจกรรมอบรมสัมนา 
และศึกษา ดูงานให้กับ
ประชาชนต าบลวอแก้ว 
เช่น ผู้น าหมู่บ้าน 
ผู้สูงอายุ อสม.  สตรี  
และประชาชนท่ัวไป 

74 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
การเมืองการ
บริหาร 

โครงการเกีย่วกับการ
เลือกตั้ง ทุกระดับ 

10,000.00 เพื่อให้มีวัสดุ 
อุปกรณ์เพียงพอใน 
การด าเนินงาน 

จัดหาวัสดุอุปกรณ์ในการ  
ด าเนินการเลือกตั้ง 

75 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
การเมืองการ
บริหาร 

โครงการก่อสร้างอาคาร
อเนก ประสงค์ องค์การ
บริหารส่วนต าบล วอแก้ว 
(พิกัด E=538143 , 
N=2034200) 

1,500,000.00 เพื่อให้มีสถานท่ี
ส าหรับประชุม  
จัดกิจกรรมของ
องค์การบริหาร 
ส่วนต าบลวอแก้ว 

อาคารอเนก ประสงค์
ขนาด กว้าง 10.00 ม. 
ยาว 25.50 ม. สูง 4.20 
ม. 
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 ยุทธศาสตร ์ โครงการ 
งบตาม

ข้อบัญญัต ิ
วัตถ ุ

ประสงค ์
ผลผลติ 

76 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
การเมืองการ
บริหาร 

โครงการจดัหาเครื่องมือ
เครื่อง ใช้ใน การปฏิบัติ
ราชการ 

333,000.00 เพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน 

-จัดหา วัสดุอุปกรณ์ 
เครื่องมือ เครื่องใช้ในการ
ปฏิบัติงาน -การ
บ ารุงรักษาเครื่องมือ
เครื่องใช้ -ค่าธรรมเนียม
เครื่องมือเครื่อง ใช้ต่างๆ 
-ติดตั้งระบบส านักงาน
อัตโนมัติ ณ ท่ีท าการ 
องค์การบริหารส่วนต าบล 
-ค่าติดตั้ง ปรับปรุง ดูแล
ระบบ คอมพิวเตอร์และ
อินเตอร์เนต็ ฯลฯ 

77 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
การเมืองการ
บริหาร 

โครงการค่าใช้จ่ายด้านสา
ธารณู ปโภคและ
สาธารณูปการของ  
องค์การบริหารส่วนต าบล
วอแก้ว 

269,000.00 เพื่อให้มีสิ่ง
สาธารณูปโภคสา
ธารณ ู
ปการเพื่อใช้ใน
ส านักงาน 

ค่าใช้จ่ายด้าน
สาธารณูปโภค  
สาธารณูปการใน
ส านักงาน เช่น ค่า
น้ าประปา ค่าไฟฟ้าค่า
ไปรษณีย์ ค่าโทรศัพท์  
ค่าโทรคมนาคม ฯลฯ 

78 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
การเมืองการ
บริหาร 

โครงการบ ารุงรักษาและ
ซ่อมแซม วัสดุและครุภณัฑ ์

480,000.00 เพื่อบ ารุงรักษาและ
ซ่อมแซมวัสด ุ
และครภุณัฑ์ให้ใช้
งานได้ปกต ิ

บ ารุงรักษาและซ่อมแซม
วัสดุ และครภุัณฑ์ให้ใช้
งานได้ด ี

79 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
การเมืองการ
บริหาร 

โครงการปรับปรุง
บ ารุงรักษา ครภุัณฑ์ ท่ีดิน
และสิ่งก่อสร้าง  

30,000.00 เพื่อให้ครุภณัฑ์ 
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ในความรับผดิชอบ
ของ องค์การบริหาร
ส่วนต าบลวอแก้ว  
มีสภาพที่ใช้งานไดด้ ี

บ ารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภณัฑ์ ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

80 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
การเมืองการ
บริหาร 

โครงการจดัท าสื่อ  สิ่งพิมพ์ 
ประชาสมัพันธ์กิจการของ 
องค์การบริหารส่วนต าบล 

10,000.00 เพื่อให้ประชาชน
เข้าใจการท างาน
ของ  องค์การ
บริหารส่วนต าบล 

จัดท าสื่อ  สิ่งพิมพ์ 
ประชาสมัพันธ์กิจการของ 
องค์การบริหารส่วนต าบล 

81 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
การเมืองการ
บริหาร 

โครงการตั้งงบประมาณ
อุดหนุน ศูนย์ประสาน
ราชการ (ศูนย์บริการ ร่วม) 
ขององค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่น 

30,000.00  - เพื่ออ านวยความ
สะดวกให้กับ ปชช.  
และเป็นศูนย์กลาง
ร่วมข่าวสารการ
จัดซ้ือจัดจ้าง ของ 
อปท.ร่วมท้ังเป็น
ศูนย์บริการร่วมและ
ประสานราชการการ
บริการสาธารณะของ 
อปท. 

อุดหนุนศูนย์รวมข้อมูล 
ข่าวสารการจัดซื้อจดัจ้าง
ของ องค์กรปกครองสว่น
ท้องถิ่น 
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 ยุทธศาสตร ์ โครงการ 
งบตาม

ข้อบัญญัต ิ
วัตถ ุ

ประสงค ์
ผลผลติ 

82 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
การเมืองการ
บริหาร 

โครงการจดัซื้อวัสดุ /
ครุภณัฑ์ ส าหรับการปฏิบัติ
ราชการ     

1,086,600.00 -เพื่อใช้ในส าหรับ
งานราชการใน 
ส านักงาน 

จัดซื้อ เช่นกระดาษ 
ปากกา  ดินสอหมึก  
กระดาน และวัสดุอื่นๆ ที่
จ าเป็นต่อการปฏิบัติ
ราชการ 

83 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
การเมืองการ
บริหาร 

โครงการปรับปรุงแผนที่
ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลวอแก้ว 

50,000.00 1. เพื่อใหอ้งค์การ
บริหารส่วนต าบล  
วอแก้วมีแผนท่ี
แม่บทท่ีสามารถ
น ามาประกอบเป็น
แผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพสินได ้
2. เพื่อเป็นการแบ่ง
พื้นที่ของแผนที่
แม่บทให้เป็นเขต 
(ZONE) เขตย่อย
(BLOCK) อย่าง
ชัดเจนทุกพ้ืนท่ี 

1. องค์การบริหารส่วน
ต าบลวอแก้ว มีแผนที่
แม่บทท่ีมีรายละเอยีด
ตามข้อมูลจากส านักงาน
ที่ดิน 
2. แผนท่ีแม่บทท่ีจัดท า
เสร็จเรียบร้อยแล้ว  
สามารถน าไปลงข้อมูล
ภาคสนามได้ในปีต่อไป 
3. องค์การบริหารส่วน
ต าบลวอแก้ว มีข้อมลู
แผนที่แม่บทที ่

    
3. เพื่อใช้เป็นข้อมูล
ในการพัฒนา
วางแผนจัดการใน
พื้นที่ได้อย่าง
ครอบคลมุ 

พร้อมน าไปพัฒนาในงาน
จัดท าผังเมืองได ้
4. องค์การบริหารส่วน
ต าบลวอแก้ว มีข้อมลูระ
ว่างแผนที่ ซึ่งต่อกันทุก
ทุกระวางจนครอบคลุม
พื้นที่ในเขตองค์การ
บริหารส่วนต าบลวอแก้ว 
5. องค์การบริหารส่วน
ต าบลวอแก้ว มีข้อมลูที่
บันทึกในโปรแกรม 
Ltax3000 
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ฉ. การใช้จ่ายงบประมาณ     
     องค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว มีการใช้จ่ายงบประมาณในการด าเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ  
โดยได้มีการ ก่อหนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา รวม 59 โครงการ  จ านวนเงิน 23,743,142.74  บาท  มีการเบิกจ่าย
งบประมาณจ านวน  59 โครงการ  จ านวนเงิน 23,743,142.74  บาท  สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ 
  

ยุทธศาสตร ์ โครงการ 
การก่อหนี้ผูกพัน/ 
ลงนามในสัญญา 

โครงการ 
การเบิกจ่าย
งบประมาณ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

17 2,420,774.58 17 2,420,774.58 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

3 89,316.00 3 89,316.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นสังคม 23  10,134,119.42 23  10,134,119.42 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ดา้นเศรษฐกิจ 

5 108,310.00 5 108,310.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ด้านการเมืองการบริหาร 

11 10,990,622.74 11 10,990,622.74 

รวม 59 23,743,142.74 59 23,743,142.74 
    
รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ ที่มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา มีดังนี้  

 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
งบตาม

ข้อบัญญัติ 
วงเงินตาม

สัญญา 
คู่สัญญา วันท่ีเซ็นสัญญา 

ระยะเวลา
การด าเนิน 

งาน 
1 ยุทธศาสตร์การ

พัฒนาด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการ วางท่อระบายน้ า 
คสล.ข้างถนนสาย ม.1-ม.6  
(ช่วงข้างบ้านเลขท่ี 106-
ห้วยแม่ไพร)หมู่ท่ี 1  
พิกัดเริ่มต้น E=0539427, 
N=2030967  
พิกัดส้ินสุดE=0539478, 
N=2031051 

188,000.00 157,000.00 9/2560 27/02/2560 60 

2 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการขยายถนนสาย 
ลป.ถ86.002ฯ โดยการ
ก่อสร้างถนน คสล. (บริเวณ
ใกล้บ้านนายมนู ม.2-  
ล าเหมืองป่าไคร้) หมู่ท่ี 2  
(พิกัดเริ่มต้น E=0538411 
N=2031684)  
(พิกัดส้ินสุด E=0538497, 
N=2031862) 

141,800.00 131,000.00 7/2560 16/02/2560 60 

3 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนน ซอย
บ้าน นายเสาร์   ต๊ะชัย  หมู่
ท่ี 3 (พิกัด E=0536916 
,N=2033753 ) 

29,400.00 28,000.00 85/2560 24/05/2560 40 
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ยุทธศาสตร์ โครงการ 
งบตาม

ข้อบัญญัติ 
วงเงินตาม

สัญญา 
คู่สัญญา วันท่ีเซ็นสัญญา 

ระยะเวลา
การด าเนิน 

งาน 
4 ยุทธศาสตร์การ

พัฒนาด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างรางระบาย
น้ า คสล.  ซอย 4  หมู่ท่ี 3 
(พิกัด E=536825, 
N=2033167) 

340,600.00 299,400.00 8/2560 21/02/2560 60 

5 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างรางระบาย
น้ า  จากซอยวัดดอนเปียง 
ถึงซอยภูมินทร์ หมู่ 4 (พิกัด
เริ่มต้น E=0537210, 
N=2033896)  
(พิกัดส้ินสุด E=0537226, 
N=2033933) 

127,400.00 96,500.00 496/2560 13/07/2560 60 

6 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
ซอยฟาร์ม โคนม (นายวันชัย  
จริยา ) หมู่ 4  
(พิกัดเริ่มต้น E=0537193, 
N=2034362)  
(พิกัดส้ินสุด E=0536998, 
N=2034318) 

154,600.00 150,000.00 13/2560 09/05/2560 60 

7 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
ตรอก นายพัฒนา ซอย 1 
(มะเกลือ) หมู่ 4  
(พิกัด E=0537244, 
N=2033683) 

25,800.00 25,000.00 88/2560 30/05/2560 40 

8 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
ซอยบ้านนายอุดม  ผาวัน   
หมู่ 4  
(พิกัด E=0537320, 
N=2033748) 

62,900.00 60,000.00 89/2560 30/05/2560 50 

9 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการวางท่อระบายน้ า 
คสล. ตัดผ่านถนน สาย 
ลป.ถ 86.004ฯ (บริเวณหน้า
โรงเรียน ทุ่งหก ถึงล าห้วย
แม่ไพร่ หมู่5  
(พิกัดเริ่มต้นE=0538565, 
N=2035177)  
(พิกัดส้ินสุด E=0538653, 
N=2035342) 

96,600.00 86,000.00 77/2560 02/05/2560 60 

10 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
ซอยบ้าน นายบุญช่วย   
ก๋าวิตา  
(พิกัด E=538583, 
N=2035458) 

37,200.00 36,637.60 523/2560 16/05/2560 60 
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ยุทธศาสตร์ โครงการ 
งบตาม

ข้อบัญญัติ 
วงเงินตาม

สัญญา 
คู่สัญญา วันท่ีเซ็นสัญญา 

ระยะเวลา
การด าเนิน 

งาน 

11 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
ซอยบ้าน นางศรีมา  อินตา
ค า  หมู่ท่ี 5  
(พิกัด E=538174, 
N=2035275) 

168,900.00 168,000.00 12/2560 09/05/2560 60 

12 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
ซอยบ้าน นายต้น  แก้วใจ  
หมู่ท่ี 5  
(พิกัด E=538583, 
N=2035458) 

52,500.00 52,000.00 81/2560 16/05/2560 -60 

13 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนน คสล 
จากบ้านนายประสิทธิ์  บัว
บาน  ถึง  ทางเชื่อมระหว่าง
หมู่ 6 หมู่ 7  
(พิกัดเริ่มต้นE=0539649, 
N=2032435)  
(พิกัดส้ินสุด E=0539944, 
N=2032700) 

375,400.00 350,000.00 1/2560 15/03/2560 75 

14 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
ถนน แอสฟัลติกส์ (ตั้งแต่
หน้าบ้าน นายวิทยา  สุภา
สอนถึง บ้านนางกาบจันทร์ 
ปาระมี หมู่ 7 พิกัดเริ่มต้น
E=0538660N=2034981 
พิกัดส้ินสุด
E=0538805N=2034840 

355,600.00 293,000.00 10/2560 06/03/2560 45 

15 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างดาดล า
เหมือง คสล.  ทุ่งแม่เป๊ิบ  
หมู่ 2 (พิกัดเริ่มต้น 
E=0537414N=2032361) 
(พิกัดส้ินสุด 
E=0537510,N=2032292) 

304,300.00 250,000.00 4/2560 01/02/2560 60 

16 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะ  สายป่าช้าบ้าน
ทุ่งผา  หมู่ 1 

168,000.00 167,418.40 165/2560 01/12/2559 30 

17 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อ
การเกษตรทุ่งแม่ติว หมู่ท่ี 4 

70,900.00 70,819.18 1/2560 26/09/2560 30 
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 ยุทธศาสตร์ โครงการ 
งบตาม

ข้อบัญญัติ 
วงเงินตาม

สัญญา 
คู่สัญญา วันท่ีเซ็นสัญญา 

ระยะเวลา
การด าเนิน 

งาน 
18 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรม
ชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

โครงการอันเน่ืองมาจาก
พระราชด าริฯ 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

72,500.00 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

7,440.00 106/2560 01/12/2559 15 

300.00 110/2560 01/12/2559 30 

200.00 126/2560 01/12/2559 30 

10,500.00 127/2560 01/11/2559 30 

500.00 1/2560 27/12/2559 1 

300.00 429/2560 08/06/2560 3 

9,400.00 427/2560 01/05/2560 30 

33,000.00 430/2560 01/05/2560 30 

7,050.00 431/2560 01/05/2560 30 

376.00 432/2560 08/06/2560 376 

500.00 433/2560 01/05/2560 30 

19 
  
  

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรม
ชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

 โครงการการป้องกันและ
แก้ไขปัญหา หมอกควัน 
และ ไฟป่า 
  
  

50,000.00 
  
  

1,800.00 297/2560 01/03/2560 30 

1,750.00 299/2560 01/03/2560 30 

5,300.00 1/2560 29/03/2560 1 

20 
  
  

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรม
ชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

โครงคัดแยก ก าจัดขยะ งด
การเผาวัชพืช และใบไม้ใน
ครัวเรือน และป่าไม้   ต าบล
วอแก้ว 
  

50,000.00 
  
  

3,600.00 267/2560 01/02/2560 30 

7,000.00 270/2560 01/03/2560 30 

300.00 268/2560 01/02/2560 30 

21 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
สังคม 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

โครงการสงเคราะห์และจัด
สวัสดิการ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ 
ผู้ด้อยโอกาส และ ผู้ป่วย
เอดส์ หมู่ 1 - หมู่ 7 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

9,903,600.00 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

570,800.00 1/2560 01/10/2559 30 

182,400.00 2/2560 01/10/2559 30 

6,500.00 3/2560 01/10/2559 30 

567,900.00 37/2560 01/10/2559 30 

6,500.00 39/2560 01/10/2559 30 

184,800.00  38/2560 01/10/2559 30 

565,500.00 100/2560 01/11/2559 30 

190,400.00 101/2560 01/12/2559 30 

7,000.00 102/2560 01/12/2559 30 

563,300.00 149/2560 01/12/2559 30 

7,000.00 151/2560 01/12/2559 30 

559,500.00 191/2560 01/01/2560 30 

7,000.00 190/2560 01/01/2560 30 

557,100.00 239/2560 01/02/2560 30 

188,000.00 240/2560 01/02/2560 30 
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 ยุทธศาสตร์ โครงการ 
งบตาม

ข้อบัญญัติ 
วงเงินตาม

สัญญา 
คู่สัญญา วันท่ีเซ็นสัญญา 

ระยะเวลา
การด าเนิน 

งาน     
7,000.00 241/2560 01/02/2560 30 

190,400.00 1/2560 02/02/2560 1 

557,100.00 319/2560 01/04/2560 5 

9,600.00 303/2560 01/04/2560 5 

7,000.00 305/2560 01/04/2560 5 

555,700.00 353/25690 01/04/2560 30 

7,000.00 355/2560 01/04/2560 30 

194,400.00 415/2560 01/05/2560 30 

7,000.00 416/2560 01/05/2560 30 

550,800.00 477/2560 01/05/2560 30 

194,400.00 478/2560 01/05/2560 30 

7,000.00 479/2560 01/06/2560 30 

189,600.00 354/2560 01/01/2560 30 

552,300.00 414/2560 01/04/2560 30 

194,400.00 1/2560 01/08/2560 30 

548,900.00 536/2560 01/07/2560 30 

548,200.00 581/2560 01/08/2560 30 

193,600.00 537/2560 01/07/2560 30 

196,800.00 582/2560 01/08/2560 30 

7,000.00 538/2560 01/07/2560 30 

7,000.00 583/2560 01/08/2560 30 

22 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
สังคม 

โครงการอาหารกลางวันเด็ก
เล็กในศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก
องค์การบริหารส่วนต าบล 
วอแก้ว 

225,400.00 225,400.00 17/2560 01/10/2560 30 

23 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
สังคม 

โครงการอาหารเสริม (นม) 
เด็กเล็กใน  ในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กองค์การบริหารส่วน 
ต าบลวอแก้ว 

95,680.00 95,680.00 18/2560 01/10/2560 30 

24 
  

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
สังคม 
  

โครงการอาหารกลางวัน
นักเรียน 
  

284,000.00 
  

12,000.00 98/2560 01/11/2559 20 

130,000.00 1/2560 31/10/2559 1 

25 
  
  
  
  
  

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
สังคม 
  
  
  

โครงการอาหารเสริม (นม) 
นักเรียน 
  
  
  
  

147,680.00 
  
  
  
  
  

11,104.40 147/2560 01/12/2559 30 

11,104.40 197/2560 01/01/2560 30 

10,549.18 238/2560 01/02/2560 30 

12,214.84 1/2560 06/12/2559 1 
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 ยุทธศาสตร์ โครงการ 
งบตาม

ข้อบัญญัติ 
วงเงินตาม

สัญญา 
คู่สัญญา วันท่ีเซ็นสัญญา 

ระยะเวลา
การด าเนิน 

งาน     
11,104.40 2/2560 03/11/2559 1 

12,770.06 1/2560 05/04/2560 15 

11,104.40 351/2560 01/04/2560 30 

6,662.64 420/2560 01/05/2560 30 

12,214.84 1/2560 03/07/2560 30 

10,549.18 531/2560 02/08/2560 30 

12,214.84 578/2560 01/08/2560 30 

11,659.62 1/2560 01/08/2560 30 

26 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
สังคม 

โครงการจัดซ้ือวัสดุ  
ครุภัณฑ์ เครื่องมือ  
เครื่องใช้  สื่อ ทางการศึกษา
ของศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก
องค์การบริหารส่วนต าบล 
วอแก้ว   

78,200.00 78,200.00 1/2560 28/10/2559 1 

27 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
สังคม 

อุดหนุนโรงเรียนบ้านทุ่งหก 
โครงการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาเพื่อ สร้างความ
เข้มแข็งทางวิชาการและยก 
ระดับ ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของ นักเรียน 

30,000.00 30,000.00 1/2560 27/12/2559 1 

28 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
สังคม 

โครงการเรียนรู้วิถีชุมชน 40,000.00 40,000.00 1/2560 27/12/2559 1 

29 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
สังคม 

โครงการส่งเสริมความรู้และ
ทักษะในการ ประกอบ
อาชีพและการด ารงชีพอย่าง
มี ความสุขด้วย
กะลามะพร้าว 

40,000.00 40,000.00 1/2561 29/6/2560 1 

30 
  
  

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
สังคม 
  
  

โครงการส่งเสริมกิจกรรม
งานรัฐพิธี  งานราชพิธี งาน
วัฒนธรรมประเพณี  
ประจ าปี และวันส าคัญของ
ชาติ  

35,000.00 1,380.00 1/2560 01/11/2559 30 

  1,990.00 1/2560 01/11/2559 30 

  24,000.00 1/2560 23/11/2559 1 

31 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
สังคม 

โครงการสนับสนุนกิจกรรม
งานรัฐพิธี   และงาน
วัฒนธรรมประเพณี  
ประจ าปี  2560 อ าเภอห้าง
ฉัตร  จังหวัดล าปาง 

10,000.00 10,000.00 1/2559 30/11/2559 1 

32 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
สังคม 

 โครงการสนับสนุนการจัด
งานรื่นเริง ฤดู หนาวและ
ของดีนครล าปาง ประจ าปี 
งบประมาณ 2560 

8,000.00 8,000.00 1/2560 30/11/2559 1 
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 ยุทธศาสตร์ โครงการ 
งบตาม

ข้อบัญญัติ 
วงเงินตาม

สัญญา 
คู่สัญญา วันท่ีเซ็นสัญญา 

ระยะเวลา
การด าเนิน 

งาน 
33 ยุทธศาสตร์การ

พัฒนาด้าน
สังคม 

 โครงการสนับสนุนการจัด
งานรื่นเริง ฤดู หนาวและ
ของดีอ าเภอห้างฉัตร 
ประจ าปี งบประมาณ 2560 

30,000.00 30,000.00 1/2560 01/02/2560 1 

34 
  
  

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
สังคม 
  

โครงการส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิตผู้สูงอายุ  ต าบลวอแก้ว 
(โรงเรียนผู้สูงอายุต าบลวอ
แก้ว) 

50,000.00 3,600.00 323/2560 18/04/2560 15 
1,000.00 324/2560 01/04/2560 20 

11,000.00 325/2560 01/04/2560 20 

35 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
สังคม 

โครงการสมทบกองทุน
หลักประกัน สุขภาพต าบล
วอแก้ว 

70,000.00 70,000.00 104/2560 01/12/2559 7 

36 
  
  
  
  
  
  
  

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
สังคม 
  
  
  
  
  
  
  

โครงการป้องกันและระงับ
โรคติดต่อโดย ยุงและแมลง 
  
  
  
  
  
  
  

165,000.00 
  
  
  
  
  
  
  

2,000.00 61/2560(
จ้างเหมาพ่น
ยายุง) 

01/10/2559 30 

1,253.00 1/2560 
(วัสดุเชื่อ
เพลิง) 

10/11/2559 1 

2,400.00 382/2560 01/05/2560 20 

1,282.00 381/2560 01/05/2560 20 

1,200.00 1/2560 01/07/2560 20 

1,897.00 509/2560 01/07/2560 15 

1,956.00 551/2560 01/08/2560 15 

2,400.00 566/2560 01/08/2560 20 

37 
  

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
สังคม 
  

โครงการรณรงค์ฉีดวัคซีน
ป้องกันโรคพิษ สุนัขบ้าและ
ควบคุมการก าเนิดของ สัตว์
เลี้ยง 

30,000.00 
  

300.00 1/2560 
(ป้ายไวนิล) 

30/06/2560 1 

27,600.00 2/2560 
(วัคซีน) 

30/06/2560 1 

38 ยทุธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
สังคม 

โครงการส่งเสริมกิจกรรม
ของกลุ่มและ องค์กรใน
ต าบลวอแก้ว (ส่งใช้เงินคืน
เศรษฐกิจชุมชน) 

79,800.00 3,556.00 1/2560 25/9/2560 1 

39 
  
  
  

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
สังคม 
  
  
  

โครงการจัดเวทีประชาคม
หมู่บ้านและ ประชาคม
ต าบล 
  
  
  

20,000.00 
  
  
  

576.00 4/2560 01/10/2559 30 

7,700.00 16/2560 27/10/2559 30 

300.00 15/2560 01/10/2559 30 

4,026.00 54/2560 01/11/2559 30 

40 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
สังคม 

โครงการเสริมสร้างศักยภาพ
และเพิ่ม ประสิทธิภาพศูนย์
ปฏิบัติการต่อสู้เพ่ือ เอาชนะ
ยาเสพติด อ.ห้างฉัตร จ.
ล าปาง  ประจ าปี  2560 

20,000.00 20,000.00 1/2560 18/01/2560 1 
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ยุทธศาสตร์ โครงการ 
งบตาม

ข้อบัญญัติ 
วงเงินตาม

สัญญา 
คู่สัญญา วันท่ีเซ็นสัญญา 

ระยะเวลา
การด าเนิน 

งาน 

41 
  
  
  
  

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
สังคม 
  
  
  
  

โครงการป้องกัน บรรเทา 
และแก้ไข ปัญหา ภัยต่างๆ
และสาธารณภัยรวมท้ัง 
ปรับปรุงซ่อมแซมบ ารุงสิ่ง
ปลูกสร้างและ อื่นๆท่ีได้รับ
ผลกระทบกรณีเกิดจาก สา
ธารณภัย/ภัยพิบัติ    หมู่ท่ี 
1-7 

403,150.00 
  
  
  
  

46,335.00 328/2560 24/04/2560 30 

3,000.00 339/2560 01/04/2560 30 

62,429.00 367/2560 01/06/2560 30 

48,048.62 503/2560 01/07/2560 30 

49,498.00 588/2560 01/08/2560 30 

42 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
สังคม 

โครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนน ในช่วง
เทศกาลฯ  ประจ าปี 2560 
อ าเภอห้างฉัตร จังหวัด
ล าปาง 

10,000.00 10,000.00 1/2560 30/11/2559 1 

43 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
สังคม 

 โครงการจัดหาเครื่องมือ
เครื่องใช้ในการ ป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 

24,960.00 24,960.00 1/2560 01/07/2560 30 

44 
  

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ  

โครงการส่งเสริมการปลูก
ข้าวอินทรีย์ ต าบลวอแก้ว  
  

30,000.00 
  

10,800.00 378/2560 22/05/2560 30 

15,000.00 406/2560 22/05/2560 30 

45 
  
  
  
  

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ 
  
  
  
  

โครงการปลูกผักปลอด
สารเคมี ต าบลวอแก้ว  
  
  
  
  

30,000.00 
  
  
  
  

300.00 216/2560 01/03/2560 15 

940.00 218/2560 01/01/2560 30 

2,500.00 1/2560 20/02/2560 1 

5,000.00 2/2560 22/02/2560 1 

3,600.00 3/2560 20/02/2560 1 

46 
  
  
  
  
  
  
  
  

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ 
  
  
  
  
  
  
  
  

โครงการส่งเสริมการท า
เกษตรอินทรีย์  วิถีพอเพียง  
  
  
  
  
  
  
  
  

100,000.00 
  
  
  
  
  
  
  
  

1,350.00 175/2560 01/12/2559 30 

3,000.00 273/2560 01/03/2560 30 

4,500.00 180/2560 01/03/2560 30 

3,600.00 1/2560 27/01/2560 1 

690.00 3/2560 27/03/2560 1 

3,000.00 1/2560 01/03/2560 20 

3,600.00 257/2560 01/06/2560 30 

4,000.00 363/2560 01/06/2560 30 

2,450.00 362/2560 01/04/2560 30 

47 
  
  
  

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ 
  
  

โครงการส่งเสริมอาชีพแก่ผู้
พิการ  ผู้สูงอายุ ต าบลวอ
แก้ว 
  
  

30,000.00 
  
  
  

300.00 166/2560 01/01/2560 7 

6,980.00 167/2560 01/01/2560 20 

12,000.00 169/2560 01/01/2560 20 

7,200.00 1/2560 16/01/2560 1 

 



29 
 

 ยุทธศาสตร์ โครงการ 
งบตาม

ข้อบัญญัติ 
วงเงินตาม

สัญญา 
คู่สัญญา วันท่ีเซ็นสัญญา 

ระยะเวลา
การด าเนิน 

งาน 
48 
  
  
  
  

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ 
  
  
  

โครงการส่งเสริมการ
ท่องเท่ียวเชิงนิเวศน์ และเชิง
วัฒนธรรม ต าบลวอแก้ว 
  
  
  

20,000.00 
  
  

3,600.00 56/2560 01/10/2559 30 
300.00 57/2560 01/10/2559 30 

6,000.00 62/2560 01/10/2559 30 

4,000.00 153/2560 01/12/2559 30 

3,600.00 1/2560 09/04/2560 15 

49 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
การเมืองการ
บริหาร 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

โครงการจัดสรรเงินเดือน  
ค่าจ้าง สวัสดิการ  
ค่าตอบแทน และ
ผลประโยชน์อื่นแก่ผูบริหาร  
ส.องค์การบริหารส่วนต าบล
พนักงานส่วนต าบล  
พนักงานจ้างและผู้ปฏิบัติ
ราชการ อันเป็นประโยชน์
ต่อ อปท. 
   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

8,533,930.00 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

365,405.00 1/2560 01/09/2559 30 

9,700.00 1/2560 01/09/2559 30 

3,690.00 1/2560 01/11/2559 30 

6,800.00 1/2560 01/10/2559 30 

8,300.00 1/2560 01/10/2559 30 

2,550.00 69/2560 01/11/2559 15 

2,550.00 1/2560 01/11/2559 15 

156,660.00 1/2560 01/09/2559 30 

9,700.00 1/2560 01/10/2559 30 

7,250.00 1/2560 01/11/2559 30 

8,800.00 1/2560 01/10/2559 30 

8,500.00 1/2560 01/10/2559 30 

4,801.00 1/2560 01/10/2559 30 

424,860.00 1/2560 01/10/2559 30 

9,700.00 1/2560 01/11/2559 30 

7,250.00 1/2560 01/11/2559 30 

8,800.00 1/2560 01/11/2559 30 

151,140.00 1/2560 01/10/2559 30 

137,870.00 1/2560 01/11/2559 30 

424,860.00 1/2560 01/11/2559 30 

149,460.00 1/2560 01/11/2559 30 

4,801.00 1/2560 01/10/2559 30 

4,801.00 1/2560 01/11/2559 30 

4,801.00 1/2560 01/11/2559 30 

424,860.00 1/2560 01/12/2559 30 

7,250.00 1/2560 01/12/2559 30 

8,800.00 1/2560 01/12/2559 30 

4,801.00 1/2560 01/12/2559 30 

149,460.00 1/2560 01/12/2559 30 

 



30 
  

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
งบตาม

ข้อบัญญัติ 
วงเงินตาม

สัญญา 
คู่สัญญา วันท่ีเซ็นสัญญา 

ระยะเวลา
การด าเนิน 

งาน 
        9,700.00 1/2560 01/12/2559 30 
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

7,250.00 1/2560 01/12/2559 30 

8,800.00 1/2560 01/12/2559 30 

424,860.00 1/2560 01/01/2560 30 

149,460.00 1/2560 01/03/2560 30 

9,700.00 1/2560 01/03/2560 30 

8,800.00 1/2560 01/03/2560 30 

424,860.00 1/2560 01/02/2560 30 

9,700.00 1/2560 01/02/2560 30 

8,800.00 1/2560 01/02/2560 30 

149,460.00 1/2560 01/02/2560 30 

4,801.00 1/2560 01/01/2560 30 

4,801.00 1/2560 01/02/2560 30 

431,610.00 330/2560 01/03/2560 30 

9,700.00 1/2560 01/03/2560 30 

7,250.00 1/2560 01/03/2560 30 

8,800.00 1/2560 01/03/2560 30 

4,801.00 1/2560 01/03/2560 30 

149,460.00 342/2560 01/03/2560 30 

431,610.00 400/2560 01/04/2560 30 

9,700.00 1/2560 01/04/2560 30 

7,250.00 1/2560 01/04/2560 30 

8,800.00 1/2560 01/04/2560 30 

149,460.00 411/2560 01/04/2560 30 

4,801.00 407/2560 01/04/2560 30 

431,610.00 440/2560 01/05/2560 30 

149,460.00 458/2560 01/05/2560 30 

433,623.00 504/2560 01/06/2560 30 

149,460.00 522/2560 01/06/2560 30 

432,265.00 561/2560 01/07/2560 30 

149,460.00 574/2560 01/07/2560 30 

4,250.00 403/2560 01/04/2560 30 

8,800.00 446/2560 01/05/2560 30 

2,550.00 446/2560 01/05/2560 30 

4,800.00 1/2560 01/07/2560 3 



31 
  

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
งบตาม

ข้อบัญญัติ 
วงเงินตาม

สัญญา 
คู่สัญญา วันท่ีเซ็นสัญญา 

ระยะเวลา
การด าเนิน 

งาน 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

8,800.00 443/2560 01/05/2560 30 

4,950.00 442/2560 01/05/2560 30 

9,700.00 504/2560 01/06/2560 30 

5,400.00 506/2560 01/06/2560 30 

8,800.00 507/2560 01/06/2560 30 

9,700.00 562/2560 01/07/2560 30 

5,400.00 563/2560 01/07/2560 30 

8,800.00 564/2560 01/07/2560 30 

11,707.00 444/2560 01/05/2560 30 

2,550.00 446/2560 01/05/2560 30 

4,801.00 517/2560 01/06/2560 30 

4,801.00 440/2560 01/05/2560 30 

4,801.00 609/2560 01/08/2560 30 

432,481.00 1/25690 01/08/2560 30 

9,700.00 506/2560 01/06/2560 30 

6,800.00 1/2560 01/10/2560 20 

1,870.00 1/2560 01/11/2559 20 

4,270.00 1/2560 01/12/2559 20 

2,550.00 441/2560 01/05/2559 20 

5,400.00 1/2560 01/07/2560 30 

5,400.00 1/2560 01/08/2560 30 

4,801.00 1/2560 01/08/2560 30 

4,726.00 1/2560 01/12/2559 15 

2,564.00 1/2560 01/08/2560 20 

583,170.00 1/2560 01/09/2560 30 

95,965.00 1/2560 01/08/2559 30 

42,840.00 1/2560 01/09/2559 30 

50 
  
  
  
  
  
  
  
  

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
การเมืองการ
บริหาร 
  
  
  
  
  
  

โครงการฝึกอบรมของ
พนักงาน ส่วนต าบล 
พนักงานจ้าง ผู้บริหาร
ท้องถิ่นและสมาชิกสภา  
องค์การบริหารส่วนต าบลวอ
แก้ว 
  
  
  
  

530,000.00 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

52,800.00 5/2560 10/10/2559 15 
700.00 47/2560 01/10/2559 30 

1,200.00 131/2560 01/11/2559 15 

600.00 132/2560 01/11/2559 30 

600.00 133/2560 01/11/2559 30 

9,600.00 199/2560 01/01/2560 15 

800.00 208/2560 01/01/2560 30 

7,688.00 261/2560 01/02/2560 30 



32 
  

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
งบตาม

ข้อบัญญัติ 
วงเงินตาม

สัญญา 
คู่สัญญา วันท่ีเซ็นสัญญา 

ระยะเวลา
การด าเนิน 

งาน     
1,500.00 247/2560 01/02/2560 15 

8,928.00 248/2560 01/03/2560 15 

1,500.00 249/2560 01/03/2560 15 

4,726.00 250/2560 01/03/2560 15 

1,600.00 269/2560 17/03/2560 15 

6,188.00 1/2560 01/04/2560 15 

3,800.00 1/2560 28/11/2559 1 

3,900.00 1/2560 01/02/2560 30 

9,000.00 369/2560 01/04/2560 30 

3,000.00 368/2560 01/04/2560 30 

1,200.00 375/2560 01/04/2560 30 

3,072.00 410/2560 01/04/2560 30 

4,800.00 410/2560 01/06/2560 15 

3,900.00 436/2560 01/06/2560 15 

1,600.00 344/2560 01/03/2560 30 

1,800.00 488/2560 01/06/2560 30 

3,900.00 532/2560 01/06/2560 30 

3,900.00 1/2560 01/08/2560 10 

6,984.00 585/2560 01/09/2560 15 

7,976.00 1/2560 01/07/2560 20 

2,262.00 1/2560 01/12/2559 20 

2,982.00 1/2560 01/02/2560 20 

2,564.00 1/2560 01/09/2560 20 

51 
  
  
  
  

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
การเมืองการ
บริหาร 
  

โครงการรับรอง เลี้ยง
ต้อนรับ บุคคล  คณะบุคคล 
และการ ประชุมสภาหรือ 
คณะกรรมการ  หรือ 
คณะอนุกรรมการ 

20,000.00 
  
  
  
  

875.00 141/2560 01/04/2560 30 

1,000.00 274/2560 01/03/2560 30 

875.00 233/2560 01/02/2560 30 

750.00 345/2560 01/04/2560 15 

  
  
  

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

  
  
  

800.00 1/2560 15/06/2560 10 

750.00 497/2560 01/07/2560 10 

750.00 548/2560 16/08/2560 3 

750.00 1/2560 01/09/2560 20 

52 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
การเมืองการ
บริหาร 

โครงการอบรมสัมนาและ
ศึกษา ดูงานองค์การบริหาร
ส่วนต าบลวอแก้ว 

30,000.00 7,500.00 281/2560 01/03/2560 30 



33 
  

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
งบตาม

ข้อบัญญัติ 
วงเงินตาม

สัญญา 
คู่สัญญา วันท่ีเซ็นสัญญา 

ระยะเวลา
การด าเนิน 

งาน 
53 ยุทธศาสตร์การ

พัฒนาด้าน
การเมืองการ
บริหาร 

โครงการก่อสร้างอาคาร
อเนก ประสงค์ องค์การ
บริหารส่วนต าบล วอแก้ว 
(พิกัด E=538143 , 
N=2034200) 

1,500,000.00 1,190,000.00 6/2560 20/02/2560 120 

54 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
การเมืองการ
บริหาร 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

โครงการจัดหาเครื่องมือ
เครื่อง ใช้ใน การปฏิบัติ
ราชการ 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

333,000.00 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

8,000.00 42/2560 01/10/2559 30 

6,000.00 41/2560 01/10/2560 30 

8,000.00 94/2560 01/11/2559 30 

6,600.00 95/2560 01/11/2559 30 

8,000.00 142/2560 01/12/2559 30 

6,000.00 143/2560 01/12/2559 30 

6,000.00 193/2560 01/01/2560 30 

8,000.00 192/2560 01/01/2560 30 

8,000.00 235/2560 01/02/2560 30 

5,700.00 236/2560 01/02/2560 30 

5,400.00 1/2560 01/03/2560 30 

8,000.00 346/2560 01/04/2560 30 

4,800.00 347/2560 01/04/2560 30 

2,808.00 343/2560 01/04/2560 15 

8,000.00 417/2560 01/05/2560 30 

6,300.00 418/2560 01/05/2560 30 

8,000.00 417/2560 01/05/2560 30 

8,000.00 468/2560 01/06/2560 30 

6,600.00 469/2560 01/06/2560 30 

8,000.00 527/2560 01/07/2560 30 

5,700.00 528/2560 01/07/2560 30 

1,800.00 1/2560 01/10/2559 30 

1,000.00 547/2560 01/08/2560 20 

8,000.00 575/2560 01/08/2560 30 

6,600.00 576/25600 01/08/2560 30 

2,100.00 573/2560 01/08/2560 30 

6,000.00 1/2560 01/07/2560 30 

6,300.00 617/2560 01/08/2560 30 

 
 



34 
  

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
งบตาม

ข้อบัญญัติ 
วงเงินตาม

สัญญา 
คู่สัญญา วันท่ีเซ็นสัญญา 

ระยะเวลา
การด าเนิน 

งาน 
55 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
การเมืองการ
บริหาร 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

โครงการค่าใช้จ่ายด้านสา
ธารณู ปโภคและ
สาธารณูปการของ  องค์การ
บริหารส่วนต าบลวอแก้ว 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

269,000.00 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

804.00 6/2560 01/09/2559 30 

11,777.60 8/2560 01/09/2559 30 

606.69 9/2560 01/09/2559 30 

1,315.03 10/2560 01/09/2559 30 

642.00 44/2560 01/10/2559 30 

9,248.68 76/2560 01/11/2559 30 

570.31 77/2560 01/10/2559 30 

1,315.03 78/2560 01/10/2559 30 

269.00 99/2560 01/11/2559 30 

7,278.28 122/60 01/11/2559 30 

542.49 123/2560 01/11/2559 30 

1,315.03 124/2560 01/11/2559 30 

1,391.00 125/2560 01/11/2559 30 

316.00 155/2560 01/12/2559 30 

5,895.39 184/2560 01/12/2559 30 

679.45 198/2560 01/01/2560 30 

553.00 207/2560 01/01/2560 30 

762.00 245/2560 01/02/2560 30 

10,454.16 293/2560 01/02/2560 30 

557.47 294/2560 01/02/2560 30 

4,173.00 295/2560 01/02/2560 30 

8,346.00 1/2560 22/02/2560 1 

7,280.06 227/2560 22/02/2560 3 

12,890.54 336/2560 01/03/2560 30 

692.29 337/2560 01/03/2560 30 

4,173.00 338/2560 01/03/2560 30 

52.00 371/2560 01/05/2560 10 

12,395.04 397/2560 01/04/2560 30 

463.31 398/2560 01/06/2560 30 

4,173.00 399/2560 01/04/2560 30 

906.00 427/2560 01/05/2560 30 

13,527.10 450/2560 01/05/2560 30 

466.00 472/2560 01/06/2560 30 

11,964.15 519/2560 01/06/2560 30 

499.69 520/2560 01/06/2560 30 



35 
  

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
งบตาม

ข้อบัญญัติ 
วงเงินตาม

สัญญา 
คู่สัญญา วันท่ีเซ็นสัญญา 

ระยะเวลา
การด าเนิน 

งาน  
    

 
4,173.00 520/2560 01/06/2560 30 

236.00 530/2560 01/07/2560 30 

11,290.39 567/2560 01/07/2560 30 

551.05 568/2560 01/07/2560 30 

4,173.00 569/2560 01/07/2560 30 

11,844.73 606/2560 01/08/2560 30 

542.49 607/2560 01/08/2560 30 

4,173.00 608/2560 01/08/2560 30 

5,420.68 1/2560 01/09/2560 15 

56 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
การเมืองการ
บริหาร 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

โครงการบ ารุงรักษาและ
ซ่อมแซม วัสดุและครุภัณฑ์ 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

480,000.00 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

400.00 107/2560 01/12/2559 15 

400.00 108/2560 01/12/2559 15 

900.00 252/2560 01/03/2560 30 

3,490.00 253/2560 01/03/2560 30 

400.00 275/2560 01/03/2560 30 

2,860.00 1/2560 01/01/2560 30 

3,200.00 1/2560 01/11/2559 15 

8,255.00 1/2560 01/12/2559 30 

1,920.00 1/2560 01/12/2559 30 

7,350.00 356/2560 01/04/2560 30 

2,900.00 370/2560 01/05/2560 15 

1,100.00 409/2560 01/05/2560 20 

19,300.00 413/2560 01/05/2560 20 

3,862.81 456/2560 01/05/2560 30 

2,200.00 491/2560 01/06/2560 30 

29,000.00 447/2560 01/05/2560 30 

990.00 549/2560 01/08/2560 15 

13,360.00 596/2560 01/08/2560 30 

18,740.00 1/2560 01/07/2560 30 

57 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
การเมืองการ
บริหาร 

โครงการตั้งงบประมาณ
อุดหนุน ศูนย์ประสาน
ราชการ (ศูนย์บริการ ร่วม) 
ขององค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่น 

30,000.00 30,000.00 1/2560 
(อุดหนุน
องค์การ
บริหารส่วน
ต าบลเวียง
ตาล) 

09/11/2559 1 
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ยุทธศาสตร์ โครงการ 
งบตาม

ข้อบัญญัติ 
วงเงินตาม

สัญญา 
คู่สัญญา วันท่ีเซ็นสัญญา 

ระยะเวลา
การด าเนิน 

งาน 
58 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
การเมืองการ
บริหาร 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

โครงการจัดซ้ือวัสดุ /
ครุภัณฑ์ ส าหรับการปฏิบัติ
ราชการ     
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

1,086,600.00 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

1,200.00 40/2560 28/10/2559 3 

7,857.00 51/2560 01/10/2559 30 

5,394.00 97/2560 01/11/2559 30 

6,143.00 145/2560 01/12/2559 30 

8,338.00 195/2560 01/01/2560 30 

2,400.00 171/2560 01/01/2560 30 

9,560.00 243/2560 01/02/2560 30 

3,600.00 202/2560 01/01/2560 15 

32,000.00 277/2560 01/03/2560 30 

29,000.00 278/2560 01/03/2560 30 

7,900.00 279/2560 01/03/2560 30 

9,385.00 1/2560 01/02/2560 30 

400.00 1/2560 01/03/2560 30 

300.00 1/2560 01/03/2560 20 

7,500.00 1/2560 01/04/2560 20 

5,207.00 1/2560 01/03/2560 30 

3,600.00 1/2560 01/03/2560 30 

11,705.00 1/2560 01/02/2560 20 

23,600.00 1/2560 01/11/2559 30 

397.00 1/2560 03/11/2559 3 

395.00 1/2560 01/01/2560 3 

428.00 1/2560 01/01/2560 30 

427.00 1/2560 01/04/2560 3 

15,000.00 1/2560 01/04/2560 30 

1,300.00 1/2560 01/02/2560 20 

5,932.00 349/2560 01/04/2560 30 

22,260.00 340/2560 01/04/2560 30 

412.00 350/2560 01/04/2560 30 

2,480.00 387/2560 01/05/2560 20 

7,194.00 428/2560 01/05/2560 30 

19,969.00 388/2560 01/05/2560 20 

220.00 389/2560 01/05/2560 20 

15,101.00 393/2560 01/05/2560 20 

8,500.00 394/2560 01/05/2560 30 
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ยุทธศาสตร์ โครงการ 
งบตาม

ข้อบัญญัติ 
วงเงินตาม

สัญญา 
คู่สัญญา วันท่ีเซ็นสัญญา 

ระยะเวลา
การด าเนิน 

งาน 
        600.00 1/2560 01/06/2560 20 

7,605.00 1/2560 01/06/2560 30 

2,300.00 1/2560 01/06/2560 30 

1,350.00 1/2560 01/06/2560 30 

4,000.00 1/2560 01/06/2560 30 

5,400.00 534/2560 01/07/2560 30 

900.00 543/2560 01/08/2560 15 

8,020.00 544/2560 01/08/2560 10 

3,600.00 1/2560 01/02/2560 30 

3,800.00 487/2560 01/06/2560 30 

15,000.00 1/2560 01/04/2560 30 

12,000.00 1/2560 01/02/2560 30 

5,000.00 1/2560 01/04/2560 30 

3,200.00 1/2560 01/04/2560 30 

6,000.00 1/2560 01/04/2560 30 

8,500.00 1/2560 01/04/2560 30 

7,360.00 1/2560 01/06/2560 30 

2,800.00 513/2560 01/06/2560 30 

21,269.00 554/2560 01/07/2560 30 

8,010.00 555/2560 01/07/2560 30 

1,608.00 1/2560 01/10/2559 15 

1,576.00 1/2560 01/12/2559 20 

2,550.00 1/2560 01/11/2559 30 

1,028.00 1/2560 01/12/2559 30 

980.00 1/2560 01/02/2560 30 

11,089.00 1/2560 01/03/2560 20 

1,672.00 1/2560 01/03/2560 30 

1,122.00 348/2560 01/04/2560 30 

12,500.00 386/2560 01/05/2560 20 

2,206.00 419/2560 01/05/2560 30 

5,775.00 454/2560 01/06/2560 20 

1,594.00 470/2560 01/06/2560 30 

12,930.00 511/2560 01/07/2560 15 

1,140.00 528/2560 01/09/2560 30 
30,907.00 545/2560 01/09/2560 20 
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ยุทธศาสตร์ โครงการ 
งบตาม

ข้อบัญญัติ 
วงเงินตาม

สัญญา 
คู่สัญญา วันท่ีเซ็นสัญญา 

ระยะเวลา
การด าเนิน 

งาน 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

12,259.00 560/2560 01/09/2560 20 

1,300.00 577/2560 01/08/2560 30 

7,218.00 576/2560 01/08/2560 30 

44,000.00 552/2560 01/07/2560 15 

32,500.00 553/2560 01/07/2560 15 

15,000.00 554/2560 01/07/2560 15 

8,500.00 1/2560 01/07/2560 15 

28,800.00 1/2560 01/07/2560 30 

50,000.00 1/2560 01/07/2560 30 

2,480.00 514/2560 01/07/2560 15 

15,000.00 1/2560 01/05/2560 15 

12,000.00 1/2560 01/05/2560 30 

30,911.00 550/2560 01/08/2560 15 

26,575.00 553/2560 01/08/2560 15 

21,000.00 1/2560 01/07/2560 30 

78,800.00 546/2560 01/07/2560 30 

33,000.00 586/2560 01/08/2560 30 

7,360.00 492/2560 01/07/2560 15 

2,800.00 513/2560 01/07/2560 15 

21,269.00 554/2560 30/07/2560 20 

8,010.00 555/2560 01/07/2560 20 

6,000.00 1/2560 01/05/2560 20 

8,500.00 1/2560 01/05/2560 20 

38,200.00 1/2560 01/11/2560 30 

4,100.00 1/2560 01/02/2560 20 

3,800.00 1/2560 01/06/2560 30 

1,648.00 611/2560 01/09/2560 15 

749.80 1/2560 01/09/2560 20 

7,000.00 1/2560 01/09/2560 20 

26,000.00 1/2560 01/09/2560 20 

9,385.00 1/2560 01/12/2559 20 

59 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
การเมืองการ
บริหาร 

โครงการปรับปรุงแผนท่ีภาษี
และทะเบียนทรัพย์สินของ
องค์การบริหารส่วนต าบล 
วอแก้ว 

50,000.00 46,330.00 1/2560 26/09/2560 1 

 



39 
 

รายงานสรุปผลการด าเนินงาน ปี 2560 
องค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว 

ยุทธศาสตร์ 

แผนการด าเนินการ 
ทั้งหมด 

อนุมัติงบประมาณ ลงนามสัญญา เบิกจ่าย 100% 

จ า 
นวน 

งบ 
ประมาณ 

จ า 
นวน 

งบ 
ประมาณ 

จ า 
นวน 

งบ 
ประมาณ 

จ า 
นวน 

งบ 
ประมาณ 

จ า 
นวน 

งบ 
ประมาณ 

ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

37 8,075,900.00 20  2,629,000.00  17 2,420,774.58 17 2,420,774.58 17 2,420,774.58 

ด้าน
ทรัพยากรธรร
มชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

6 305,000.00 6     210,000.00  3 89,316.00 3 89,316.00 3 89,316.00 

ด้านสังคม 63 9,889,650.00 36 12,178,470.00  23  10,134,119.42 23  10,134,119.42 23  10,134,119.42 
ด้านเศรษฐกิจ 8 365,000.00 6     240,000.00  5 108,310.00 5 108,310.00 5 108,310.00 
ด้านการเมือง
การบริหาร 

27 7,499,000.00 15 12,842,530.00  11 10,990,622.74 11 10,990,622.74 11 10,990,622.74 

 
แผนภูมิแสดงจ านวนโครงการ เปรียบเทียบตามขั้นตอน 

เปรียบเทียบตามยุทธศาสตร์ 
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แผนภูมิแสดงมูลค่าโครงการ เปรียบเทียบตามขั้นตอน 
เปรียบเทียบตามยุทธศาสตร์ 

 
ช.ผลการด าเนินงาน  

ได้ด าเนินการโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2560  ในเขตพ้ืนที่                 
โดยได้รับความร่วมมือ  การส่งเสริมและสนับสนุนจากภาคประชาชน  ภาครัฐ  และภาคเอกชนในพ้ืนที่ตลอดจน
โครงการต่างๆ  ประสบผลส าเร็จด้วยดี  ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนทั้งในพ้ืนที่และพ้ืนที่ใกล้เคียง  โดยมีผลการ
ด าเนินงานที่ส าคัญดังนี้  

1. โครงการ วางท่อระบายน้ า คสล.ข้างถนนสาย ม.1-ม.6  (ช่วงข้างบ้านเลขท่ี 106-ห้วยแม่ไพร)หมู่ที่ 1           
พิกัดเริ่มต้น E=0539427,N=2030967พิกัดสิ้นสุดE=0539478,N=2031051 

 
2. โครงการขยายถนนสาย ลป.ถ86.002ฯ โดยการก่อสร้างถนน คสล. (บริเวณใกล้บ้านนายมนู ม.2- ล าเหมือง

ป่าไคร้) หมู่ที่ 2  (พิกัดเริ่มต้น E=0538411N=2031684) (พิกัดสิ้นสุด E=0538497,N=2031862) 

 
3. โครงการก่อสร้างถนน ซอยบ้าน นายเสาร์   ต๊ะชัย  หมู่ที่ 3 (พิกัด E=0536916 ,N=2033753 ) 
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4. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.  ซอย 4  หมู่ที่ 3 (พิกัด E=536825,N=2033167) 

 
5. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า  จากซอยวัดดอนเปียง ถึงซอยภูมินทร์ หมู่ 4                                    

(พิกัดเริ่มต้น E=0537210,N=2033896)(พิกัดสิ้นสุด E=0537226,N=2033933) 

 
6. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยฟาร์ม โคนม (นายวันชัย  จริยา ) หมู่ 4                                         

(พิกัดเริ่มต้น E=0537193,N=2034362) (พิกัดสิ้นสุด E=0536998,N=2034318) 

 
7. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ตรอก นายพัฒนา ซอย 1 (มะเกลือ) หมู่ 4 (พิกัด E=0537244,N=2033683) 

 
8. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้านนายอุดม  ผาวัน   หมู่ 4 (พิกัด E=0537320,N=2033748) 

 
9. โครงการวางท่อระบายน้ า คสล. ตัดผ่านถนน สาย ลป.ถ 86.004ฯ (บริเวณหน้าโรงเรียน ทุ่งหก ถึงล าห้วย 

แม่ไพร่ หมู่5 (พิกัดเริ่มต้นE=0538565,N=2035177)(พิกัดสิ้นสุด E=0538653,N=2035342) 
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10. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้าน นายบุญช่วย ก๋าวิตา (พิกัด E=538583,N=2035458) 

 
11. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้าน นางศรีมา  อินตาค า  หมู่ที่ 5 (พิกัด E=538174,N=2035275) 

 
12. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้าน นายต้น  แก้วใจ  หมู่ที่ 5 (พิกัด E=538583,N=2035458) 

 
13. โครงการก่อสร้างถนน คสล จากบ้านนายประสิทธิ์  บัวบาน  ถึง  ทางเชื่อมระหว่างหมู่ 6 หมู่ 7                      

(พิกัดเริ่มต้นE=0539649,N=2032435)(พิกัดสิ้นสุด E=0539944,N=2032700) 

 
14. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน แอสฟัลติกส์ (ตั้งแต่หน้าบ้าน นายวิทยา  สุภาสอนถึง บ้านนางกาบจันทร์ ปา

ระมี หมู่ 7 พิกัดเริ่มต้นE=0538660N=2034981 พิกัดสิ้นสุดE=0538805N=2034840 

 
15. โครงการก่อสร้างดาดล าเหมือง คสล.  ทุ่งแม่เปิ๊บ  หมู่ 2 (พิกัดเริ่มต้น E=0537414N=2032361)                  

(พิกัดสิ้นสุด E=0537510,N=2032292) 

 
16. โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ  สายป่าช้าบ้านทุ่งผา  หมู่ 1 
17. โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพ่ือการเกษตรทุ่งแม่ติว หมู่ที่ 4 
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18. โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ 

 
19. โครงการการป้องกันและแก้ไขปัญหา หมอกควัน และ ไฟป่า 

 
20. โครงคัดแยก ก าจัดขยะ งดการเผาวัชพืช และใบไม้ในครัวเรือน และป่าไม้   ต าบลวอแก้ว 

 
21. โครงการสงเคราะห์และจัดสวัสดิการ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และ ผู้ป่วยเอดส์ หมู่ 1 - หมู่ 7 
22. โครงการอาหารกลางวันเด็กเล็กในศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบล วอแก้ว 

 
 

23. โครงการอาหารเสริม (นม) เด็กเล็กใน  ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วน ต าบลวอแก้ว 

 
24. โครงการอาหารกลางวันนักเรียน 
25. โครงการอาหารเสริม (นม) นักเรียน 
26. โครงการจัดซื้อวัสดุ  ครุภัณฑ์ เครื่องมือ  เครื่องใช้  สื่อ ทางการศึกษาของศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหาร

ส่วนต าบล วอแก้ว   
27. อุดหนุนโรงเรียนบ้านทุ่งหก โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพ่ือ สร้างความเข้มแข็งทางวิชาการและยก 

ระดับ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ นักเรียน 
28. โครงการเรียนรู้วิถีชุมชน 
29. โครงการส่งเสริมความรู้และทักษะในการ ประกอบอาชีพและการด ารงชีพอย่างมี ความสุขด้วยกะลามะพร้าว 
30. โครงการส่งเสริมกิจกรรมงานรัฐพิธี  งานราชพิธี งานวัฒนธรรมประเพณี  ประจ าปี และวันส าคัญของชาติ  
31. โครงการสนับสนุนกิจกรรมงานรัฐพิธี   และงานวัฒนธรรมประเพณี  ประจ าปี  2560 อ าเภอห้างฉัตร  

จังหวัดล าปาง 
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32. โครงการสนับสนุนการจัดงานรื่นเริง ฤดู หนาวและของดีนครล าปาง ประจ าปี งบประมาณ 2560 
33. โครงการสนับสนุนการจัดงานรื่นเริง ฤดู หนาวและของดีอ าเภอห้างฉัตร ประจ าปี งบประมาณ 2560 
34. โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ  ต าบลวอแก้ว (โรงเรียนผู้สูงอายุต าบลวอแก้ว) 

 
35. โครงการสมทบกองทุนหลักประกัน สุขภาพต าบลวอแก้ว 
36. โครงการป้องกันและระงับโรคติดต่อโดย ยุงและแมลง 

 
37. โครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษ สุนัขบ้าและควบคุมการก าเนิดของ สัตว์เลี้ยง 

 
38. โครงการส่งเสริมกิจกรรมของกลุ่มและ องค์กรในต าบลวอแก้ว (ส่งใช้เงินคืนเศรษฐกิจชุมชน) 
39. โครงการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้านและ ประชาคมต าบล 

 
40. โครงการเสริมสร้างศักยภาพและเพ่ิม ประสิทธิภาพศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพ่ือ เอาชนะยาเสพติด อ.ห้างฉัตร            

จ.ล าปาง  ประจ าปี  2560 
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41. โครงการป้องกัน บรรเทา และแก้ไข ปัญหา ภัยต่างๆและสาธารณภัยรวมทั้ง ปรับปรุงซ่อมแซมบ ารุงสิ่งปลูก
สร้างและ อื่นๆที่ได้รับผลกระทบกรณีเกิดจาก สาธารณภัย/ภัยพิบัติ  หมู่ที่ 1-7 

 
42. โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาลฯ  ประจ าปี 2560 อ าเภอห้างฉัตร จังหวัดล าปาง 
43. โครงการจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ในการ ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

             
44. โครงการส่งเสริมการปลูกข้าวอินทรีย์ ต าบลวอแก้ว  

 
45. โครงการปลูกผักปลอดสารเคมี ต าบลวอแก้ว  

 
46. โครงการส่งเสริมการท าเกษตรอินทรีย์  วิถีพอเพียง  

 
47. โครงการส่งเสริมอาชีพแก่ผู้พิการ  ผู้สูงอายุ ต าบลวอแก้ว 
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48. โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ และเชิงวัฒนธรรม ต าบลวอแก้ว 

 
49. โครงการจัดสรรเงินเดือน  ค่าจ้าง สวัสดิการ  ค่าตอบแทน และผลประโยชน์อื่นแก่ผู้บริหาร  สมาชิกสภา

องค์การบริหารส่วนต าบลพนักงานส่วนต าบล  พนักงานจ้างและผู้ปฏิบัติราชการ อันเป็นประโยชน์ต่อ อปท. 
50. โครงการฝึกอบรมของพนักงาน ส่วนต าบล พนักงานจ้าง ผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภา  องค์การบริหาร

ส่วนต าบลวอแก้ว 
51. โครงการรับรอง เลี้ยงต้อนรับ บุคคล  คณะบุคคล และการ ประชุมสภาหรือ คณะกรรมการ  หรือ 

คณะอนุกรรมการ 
52. โครงการอบรมสัมมนาและศึกษา ดูงานองค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว 

 
53. โครงการก่อสร้างอาคารอเนก ประสงค์ องค์การบริหารส่วนต าบล วอแก้ว (พิกัด E=538143 , N=2034200) 

 
54. โครงการจัดหาเครื่องมือเครื่อง ใช้ใน การปฏิบัติราชการ 
55. โครงการค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการของ  องค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว 
56. โครงการบ ารุงรักษาและซ่อมแซม วัสดุและครุภัณฑ์ 
57. โครงการตั้งงบประมาณอุดหนุน ศูนย์ประสานราชการ (ศูนย์บริการ ร่วม) ขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น 
58. โครงการจัดซื้อวัสดุ /ครุภัณฑ์ ส าหรับการปฏิบัติราชการ    
59. โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว 

    ทั้งนี้  หากประชาชนทุกท่านหรือหน่วยงานราชการต่างๆ  ที่เกี่ยวข้องมีข้อสงสัยหรือมีความประสงค์             
จะเสนอความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้วทราบ  เพ่ือจะได้พิจารณา
การวางแผนพัฒนาและปรับปรุงการด าเนินการ  ตอบสนองความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ในระยะต่อไป 

    จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน   

 ประกาศ  ณ  วันที่  24  ตุลาคม  2560  

 

(นายอินจันทร์   ทันวิสัย) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว 


