
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว 

เรื่อง การรายงานผลการด าเนินงานในรอบ 6 เดือน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
******************************************* 

      ด้วยรัฐธรรมนูญ มาตรา 253 ก าหนดให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสภาท้องถิ่น และ
ผู้บริหารท้องถิ่น เปิดเผยข้อมูลและรายงานผลการด าเนินงานให้ประชาชนทราบ รวมตลอดทั้งมีกลไก          
ให้ประชาชนในท้องถิน่มีส่วนร่วมด้วย ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ 30(5) ก าหนด            
ให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อม
ทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ ในที่เปิดเผยภายใน สิบห้า
วันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผล ดังกล่าว และต้องปิดประกาศ               
โดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายน และภายในเดือนตุลาคม     
ของทุกปี 
      ดังนั้นเพ่ือการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
จัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว จึงขอประกาศผลการ
ด าเนินงานการจัดท างบประมาณ การใช้จ่าย และผลการด าเนินงาน รวมทั้งการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพ่ือให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและ
ก ากับการบริหารจัดการองค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว ดังนี้ 

ก. วิสัยทัศน์ ขององค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว 
     "ต าบลน่าอยู่ มุ่งสู่การพัฒนา ตามหลักธรรมาภิบาล อยู่บนพื้นฐานความพอเพียง" 

ข. พันธกิจ ขององค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว   
     1) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน  
     2) พัฒนาต าบลให้เป็นต าบลน่าอยู่  
     3) ส่งเสริมเศรษฐกิจตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
     4) พัฒนาองค์กรให้ก้าวไปสู่องค์กรแหง่ธรรมมาภิบาล  
  



ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ขององค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว ได้ก าหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการ
พัฒนายุทธศาสตร์ไว้ 5 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
          1. แผนงานเคหะและชุมชน 
          2. แผนงานการเกษตร 
    ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
          1. แผนงานบริหารงานทั่วไป 
          2. แผนงานรักษาความสงบภายใน 
          3. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
          4. แผนงานการเกษตร 
     ด้านการพัฒนาสังคม 
          1. แผนงานบริหารงานทั่วไป 
          2. แผนงานรักษาความสงบภายใน 
          3. แผนงานการศึกษา 
          4. แผนงานสาธารณสุข 
          5. แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
          6. แผนงานเคหะและชุมชน 
          7. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
          8. แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
          9. แผนงานงบกลาง 
     ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ  
          1. แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
          2. แผนงานการเกษตร 
     ด้านการบริหารและพัฒนาองค์กร 
          1. แผนงานบริหารงานทั่วไป 
          2. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
ง. การวางแผน 
      องค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้วได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนา 5 ปี 
(พ.ศ. 2561 - 2565) ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยผ่านการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพ่ือรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริง
ของประชาชนในพ้ืนที่ ก่อนน ามาจัดท าโครงการเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนา 3 ปี ต่อไป  
      องค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้วได้ประกาศใช้แผนพัฒนา 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565)               
โดยได้ก าหนดโครงการที่จะด าเนินการตามแผนพัฒนา  5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565)  
  



ยุทธศาสตร์ 
2561 2562 2563 2564 2565 

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

ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 66 124,919,700.00 78 134,557,400.00 72 126,362,300.00 117 142,870,000.00 83 132,008,600.00 

ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

6 305,000.00 6 290,000.00 7 490,000.00 14 2,757,500.00 14 2,157,500.00 

ด้านการพัฒนาสังคม 66 13,624,500.00 65 13,734,500.00 71 14,154,500.00 78 14,726,700.00 75 14,587,700.00 

ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ  9 465,000.00 9 465,000.00 10 515,000.00 10 515,000.00 10 515,000.00 

ด้านการบริหารและพัฒนา
องค์กร 

15 1,255,000.00 17 1,980,000.00 17 1,980,000.00 18 2,000,000.00 18 2,000,000.00 

รวม 162 140,569,200.00 175 151,026,900.00 177 143,501,800.00 237 162,869,200.00 200 151,268,800.00 



จ. การจัดท างบประมาณ 
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ  โดยมี

โครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ จ านวน 68 โครงการ งบประมาณ 16,531,070 บาท สามารถ
จ าแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้  

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
งบประมาณ 

ตามข้อบัญญัติ 

ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 13 2,325,800.00 

ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 3 70,000.00 

ด้านการพัฒนาสังคม 43 13,440,270.00 

ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ  6 150,000.00 

ด้านการบริหารและพัฒนาองค์กร 3 545,000.00 

รวม 68 16,531,070.00 

 
รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ องค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว มีดังนี้ 

 
ยุทธศาสตร ์ โครงการ 

จ านวน
งบประมาณ 

หน่วยงาน     
ทีร่ับผิดชอบ 

วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

1. ด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการวาง
ท่อระบายน้ า 
คสล. ข้าง
ถนนสาย 
ลป.ถ.1-
0034 ฯ 
(ช่วงบ้านทุ่ง
ผา) หมู่ที่ 1 

261,000.00 ส่วนโยธา, 
กองโยธา, 
กองช่าง, กอง
ช่าง
สุขาภิบาล, 
กองประปา, 
ส านักช่าง, 
ส านักการช่าง 

เพื่อการระบายน้ าที่ดี และ
แก้ไขปัญหาน้ าท่วมขัง  

วางท่อระบายน้ า คสล. 
ขนาดศก. 0.40 ม. (มอก.
ช้ัน 3) ยาวรวม 163.00 
ม. พร้อมบ่อพัก คสล. 
จ านวน 18 บ่อ 
รายละเอียดตามแบบของ 
อบต. วอแก้ว พร้อมติดตั้ง
ปูายโครงการ จ านวน 1 
ปูาย 

2. ด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการวาง
ท่อระบายน้ า 
คสล. ข้างซอย 
7 หมู่ที่ 1  

39,000.00 ส่วนโยธา, 
กองโยธา, 
กองช่าง, กอง
ช่าง
สุขาภิบาล, 
กองประปา, 
ส านักช่าง, 
ส านักการช่าง 

-เพื่อการระบายน้ าที่ดี และ
แก้ไขปัญหาน้ าท่วมขัง  

วางท่อระบายน้ า คสล. 
ขนาด ศก. 0.40 ม.(มอก.
ช้ัน 3) ยาว 23.00 ม. 
พร้อมบ่อพัก คสล. จ านวน 
3 บ่อ รายละเอียดตามแบบ
ของ อบต. วอแก้ว 

3. ด้าน
โครงสร้าง

โครงการ
ปรับปรุงถนน

139,000.00 ส่วนโยธา, 
กองโยธา, 

เพื่อให้มีเส้นทางคมนาคมที่
ได้มาตรฐาน สะดวก และ

ปรับปรุงถนนดินพร้อมปรับ 
เกลี่ยเรียบ ขนาดกว้าง 



พื้นฐาน ดินพร้อม 
ปรับเกลีย่
เรียบ สายทุ่ง
ผึ้ง หมู่ที่ 2  

กองช่าง, กอง
ช่าง
สุขาภิบาล, 
กองประปา, 
ส านักช่าง, 
ส านักการช่าง 

ปลอดภัย 3.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.20 
ม. ยาวรวม 853.00 ม. 
หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
2,559.00 ตร.ม. 
รายละเอียดตามแบบของ 
อบต. วอแก้ว พร้อมติดตั้ง
ปูายโครงการ จ านวน 1 
ปูาย 

4. ด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการ
ก่อสร้างราง
ระบายน้ า 
คสล.หน้า
ตลาดสดบา้น
วอแก้ว หมู่ที่ 
3 

211,600.00 ส่วนโยธา, 
กองโยธา, 
กองช่าง, กอง
ช่าง
สุขาภิบาล, 
กองประปา, 
ส านักช่าง, 
ส านักการช่าง 

-เพื่อการระบายน้ าที่ดี และ
แก้ไขปัญหาน้ าท่วมขัง  

ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.
ขนาด กว้าง 0.30 ม. ลึก
เฉลี่ย 0.50 ม. ยาว 
86.00 ม.พร้อมบ่อพัก 
คสล. จ านวน 1 บ่อ 
รายละเอียดตามแบบ
มาตรฐาน ของกรมทาง
หลวงชนบทฯ พร้อมติดตั้ง
ปูายโครงการ จ านวน 1 
ปูาย 

5. ด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการ : 
วางท่อระบาย
น้ า คสล. 
พร้อมบ่อพัก
น้ า บริเวณ
หน้าบ้าน นาง
สีไว ธิวงศ์ หมู่
ที่ 3  

64,500.00 ส่วนโยธา, 
กองโยธา, 
กองช่าง, กอง
ช่าง
สุขาภิบาล, 
กองประปา, 
ส านักช่าง, 
ส านักการช่าง 

-เพื่อการระบายน้ าที่ดี และ
แก้ไขปัญหาน้ าท่วมขังได ้ 

วางท่อระบายน้ า คสล. 
ขนาด ศก. 0.30 ม. ยาว 
51.00 ม.พร้อม บ่อพัก 
คสล.จ านวน 4.00 บ่อ 
รายละเอียดตามแบบ
มาตรฐาน กรมทางหลวง
ชนบท 

6. ด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการ
ก่อสร้างถนน 
คสล. สาย
แพะฟูา 
บ้านหล่ายทุ่ง 
หมู่ที่ 4 

300,000.00 ส่วนโยธา, 
กองโยธา, 
กองช่าง, กอง
ช่าง
สุขาภิบาล, 
กองประปา, 
ส านักช่าง, 
ส านักการช่าง 

เพื่อให้มีเส้นทางคมนาคมที่
ได้มาตรฐาน สะดวก และ
ปลอดภัย  

ก่อสร้างถนน คสล. ขนาด
กว้าง 4.00 ม. หนา 0.15 
ม. ยาว 114.00 ม.หรือมี
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 592.00 
ตร.ม. พร้อมถมดินไหล่ ทาง
ขนาดกว้างข้างละ 0.20 ม. 
รายละเอียดตามแบบ
มาตรฐาน ของกรมทาง
หลวงชนบท และ ติดตั้ง
ปูายโครงการจ านวน 1 
ปูาย 

7. ด้าน
โครงสร้าง

โครงการ
ก่อสร้างถนน 

300,000.00 ส่วนโยธา, 
กองโยธา, 

เพื่อให้มีเส้นทางคมนาคมที่
ได้มาตรฐาน สะดวก และ

ก่อสร้างถนน คสล. ช่วงที่ 
1) ขนาดกว้าง 3.00 ม. 



พื้นฐาน คสล. สายทุ่ง
โฮ่ง บ้านทุ่ง
หก หมู่ที่ 5 

กองช่าง, กอง
ช่าง
สุขาภิบาล, 
กองประปา, 
ส านักช่าง, 
ส านักการช่าง 

ปลอดภัย  หนา 0.15 ม. ยาว 25.00 
ม. หรือ มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
75.00 ตร.ม. พร้อมถมดิน
ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.20 
ม. ช่วงที่ 2) ขนาดกว้าง 
4.00 ม. หนา 0.15 ม. 
ยาว 120.00 ม. หรือมี
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 480.00 
ตร.ม. พร้อมถมดินไหล่ทาง
กว้าง ข้างละ 0.20 ม. 
รายละเอียดตามแบบ
มาตรฐาน ของกรมทาง
หลวงชนบทฯ และ ตดิตั้ง
ปูายโครงการจ านวน 1 
ปูาย 

8. ด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการ
ก่อสร้างถนน 
คสล. สายหมู่
ที่ 6 - หมู่ที่ 7  

225,000.00 ส่วนโยธา, 
กองโยธา, 
กองช่าง, กอง
ช่าง
สุขาภิบาล, 
กองประปา, 
ส านักช่าง, 
ส านักการช่าง 

เพื่อให้มีเส้นทางคมนาคมที่
ได้มาตรฐาน สะดวก และ
ปลอดภัย  

ก่อสร้างถนน คสล. ขนาด
กว้าง 4.00 ม. หนา 0.15 
ม. ยาว 103.00 ม. พื้นที่
ไม่น้อยกว่า 412.00 ตร.ม.
และปีกถนนพ้ืนท่ี 29.50 
ตร.ม.หรือมีพ้ืนท่ีรวมกัน 
ทั้งหมดไม่น้อยกว่า
441.50 ตร.ม. พร้อมไหล่
ทางลูกรังกว้างเฉลี่ย 0.50 
ม. ทั้งสองข้าง รายละเอียด
ตามแบบมาตรฐานของกรม
ทางหลวงชนบท ของกรม
ทางหลวง พร้อมติดตั้ง ปูาย
โครงการ จ านวน 1 ปูาย 

9. ด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการ
ก่อสร้างราง
ระบายน้ า 
คอนกรีต ข้าง
ถนนสายท้าย
บ้าน หมู่ที่ 7 

224,000.00 ส่วนโยธา, 
กองโยธา, 
กองช่าง, กอง
ช่าง
สุขาภิบาล, 
กองประปา, 
ส านักช่าง, 
ส านักการช่าง 

-เพื่อการระบายน้ าที่ดี และ
ปูองกันแก้ไขปัญหาน้ าท่วม
ขังได ้ 

ก่อสร้างรางระบายน้ า
คอนกรีต ขนาดปากกว้าง
เฉลี่ย 1.50 ม. ท้องกว้าง
เฉลี่ย 0.50 ม. ลึกเฉลีย่ 
0.50 ม. หนา 0.07 ม. 
ยาว 450.00 ม. และวาง
ท่อระบายน้ า คสล.ขนาด 
ศก. 0.30 ม. จ านวน 
31.00 ท่อน พร้อมติดตั้ง
ปูาย โครงการ จ านวน 1 



ปูาย รายละเอียดตามแบบ
ของ อบต.วอแก้ว 

10. ด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการ
ก่อสร้างถนน 
คสล. ซอยข้าง
บ้านนายเจรญิ 
หมู่ที่ 7 

75,700.00 ส่วนโยธา, 
กองโยธา, 
กองช่าง, กอง
ช่าง
สุขาภิบาล, 
กองประปา, 
ส านักช่าง, 
ส านักการช่าง 

เพื่อให้มีเส้นทางคมนาคมที่
ได้มาตรฐาน สะดวก และ
ปลอดภัย  

ก่อสร้างถนน คสล. ขนาด
กว้าง 3.00 ม. หนา 0.15 
ม. ยาว 50.00 ม.หรือมี
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 150.00 
ตร.ม. รายละเอียดตามแบบ
มาตรฐาน ของกรมทาง
หลวงชนบท 

11. ด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการ
ก่อสร้าง
อาคารปูองกัน 
ตลิ่งพงั โดย
การท าการ
ปูองกันการ 
กัดเซาะ 
บริเวณล าห้วย
แม่ไพร หมู่ที่ 
7  

250,000.00 ส่วนโยธา, 
กองโยธา, 
กองช่าง, กอง
ช่าง
สุขาภิบาล, 
กองประปา, 
ส านักช่าง, 
ส านักการช่าง 

เพื่อปูองกันการกัดเซาะและ
การพังทลายของตลิ่งบรเิวณ
ล าห้วยแมไ่พร หมู่ที่ 7  

ท าการถมดินพร้อมปรับ
เกลี่ย ขนาดกว้าง 2.00 ม.
สูง 2.50 ม. ยาว 40.00 
ม. พร้อมท าการ เรียงหิน
ใหญ่ในกล่อง Mattress 
หนา 0.30 ม. ยาว 40.00 
ม. และเรียงหินใหญ่ใน
กล่อง Gabion ขนาดกว้าง 
2.00 ม. ยาว 40.00 ม. 
รายละเอียด ตามแบบ 
อบต.วอแก้ว 

12. ด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการ
ก่อสร้างดาด
คอนกรีต ล า
เหมืองทุ่งแม่
เปิ้บ หมู่ที่ 2  

161,000.00 ส่วนโยธา, 
กองโยธา, 
กองช่าง, กอง
ช่าง
สุขาภิบาล, 
กองประปา, 
ส านักช่าง, 
ส านักการช่าง 

เพื่อลดการสูญเสยีน้ าและ
ท าให้มีน้ าเพื่อการเกษตร
อย่างเพียงพอ  

เทดาดคอนกรตี หนา 0.07 
ม. ลึก เฉลีย่ 0.70 ม.ยาว
รวม 165.00 ม. พื้นที่ใน
การเทคอนกรีต ไม่น้อยกว่า 
566.00 ตร.ม. 
รายละเอียดตามแบบของ 
อบต. วอแก้ว พร้อมติดตั้ง
ปูายโครงการ จ านวน 1 
ปูาย 

13. ด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการ
ก่อสร้างดาด
คอนกรีต ล า
เหมืองทุ่งโปุง 
หมู่ที่ 6  

75,000.00 ส่วนโยธา, 
กองโยธา, 
กองช่าง, กอง
ช่าง
สุขาภิบาล, 
กองประปา, 
ส านักช่าง, 
ส านักการช่าง 

เพื่อลดการสูญเสยีน้ าและ
ท าให้มีน้ าเพื่อการเกษตร
อย่างเพียงพอ  

เทดาดคอนกรตี หนา 0.07 
ม. ลึกเฉลี่ย 1.00 ม.ยาว
รวม 75.00 ม. พื้นที่ใน
การเทคอนกรีต ไม่น้อยกว่า 
276.00 ตร.ม. 
รายละเอียดตามแบบของ 
อบต. วอแก้ว  



14. ด้านการ
อนุรักษ์
ทรัพยากร 
ธรรมชาติ
และ
สิ่งแวดล้อม 

โครงการการ
ปูองกันและ
แก้ไข ปัญหา
หมอกควัน 
และ ไฟปุา 

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

-เพื่อปูองกันและแก้ไข
ปัญหาการ เกิดหมอกควัน
และไฟปุา  

- กิจกรรมรณรงค์การ
ปูองกัน การเกิดไฟปุา 

15. ด้านการ
อนุรักษ์
ทรัพยากร 
ธรรมชาติ
และ
สิ่งแวดล้อม 

โครงคัดแยก 
ก าจัดขยะ งด
การเผา วัชพืช
และใบไม้ใน
ครัวเรือน 
และปุาไม ้
ต าบลวอแก้ว 

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

-เพื่อให้มีการบริหารจัดการ
ขยะ อย่างมีประสิทธิภาพ -
เพื่อลดปัญหาขยะใน
หมู่บ้าน  

-การจัดตั้งธนาคารขยะ 
(ส าหรับ หมูบ่้านท่ีสมคัรใจ
เข้าร่วม) -อบรมให้ความรู้
แก่แกนน าฯและ ประชาชน
ในหมู่บ้านในการ บริหาร
จัดการขยะ -จัดซื้อจัดหาถัง
ขยะให้กับ หมู่บ้าน ในต าบล
วอแก้ว -การก าจัดขยะใน
ครัวเรือน และการคดัแยก
ขยะในครัวเรือน -จัด
กิจกรรมรณรงค์ให้
ประชาชน ได้ตระหนักถึง
ปัญหามลภาวะ ในหมู่บ้าน 
ฯลฯ 

16. ด้านการ
อนุรักษ์
ทรัพยากร 
ธรรมชาติ
และ
สิ่งแวดล้อม 

โครงการ
อนุรักษ์
พันธุกรรมพืช 
อัน
เนื่องมาจาก
พระราชด าร ิ
สมเด็จ
พระเทพ
รัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราช
กุมาร ี

30,000.00 ส านักปลดั 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านกังาน
ปลัด อบต. 

เพื่อให้ความเข้าใจและเห็น
ความ ส าคญัของพันธุกรรม
พืช ร่วมคิด ร่วมปฏบิัติ จน
เกิดประโยชน์ถึง มหาชน
ชาวไทยและใหม้ีระบบ 
ข้อมูลพันธุกรรมพืช สื่อกัน
ถึงทั่ว ประเทศ  

จัดตั้งศูนย์ข้อมลูพันธุกรรม
พืช และความหลากหลาย
ทาง ชีวภาพ เพื่อส่งเสริม
การอนุรักษ ์และสร้าง
นวัตกรรมด้านการ แพทย์ 
การเกษตร และการพัฒนา 
ชุมชนอย่างยั่งยืน 

17. ด้านการ
พัฒนา
สังคม 

โครงการ
อบรม
คุณธรรม 
จริยธรรม
ต าบลวอแก้ว 

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

เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน 
ประชาชน จนท. อบต. เป็น
ผู้มีคณุธรรม  

เพื่ออบรมเชิงปฏิบัติการ 
ด้านส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรมแก่ เด็กส่งเสริม 
ประชาชน จนท. อบต.ให้ม ี
คุณธรรมจริยธรรมใน 
หน้าท่ีของตน 

18. ด้านการ
พัฒนา

โครงการ
ฝึกซ้อมแผน

15,000.00 ส านักปลดั 
อบจ., ส านัก

เพื่อให้อปพร.มีความรู ้
ความเข้าใจเกี่ยวกับ สา

ฝึกซ้อมแผนปูองกันและ 
บรรเทาสาธารณภยัให้กับ 



สังคม ปูองกัน และ
บรรเทาสา
ธารณภัย 

ปลัดเทศบาล, 
ส านักงาน
ปลัด อบต. 

ธารณภัยรูปแบบต่าง ๆ และ 
สามารถช่วยเหลือในการ 
ปูองกันและบรรเทาสา
ธารณภัย ได้อย่างถูกต้อง
เหมาะสม  

อปพร. ต าบลวอแก้ว 
จ านวน 20 คน 

19. ด้านการ
พัฒนา
สังคม 

โครงการ
ฝึกอบรมให้
ความรู้ การ
ปูองกันและ
ระงับอัคคีภัย 
เบื้องต้น 

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

เพื่อให้สมาชิก อปพร. ไดม้ ี
ความรู้ความเข้าใจ ถึง
ขั้นตอน การปฏิบัติงาน
ปูองกันและ ระงับอัคคีภยั
เบื้องต้น  

ฝึกอบรมให้ความรู้การ 
ปูองกันและระงับอัคคภีัย 
ใหก้ับอพปร. จ านวน 20 
คน 

20. ด้านการ
พัฒนา
สังคม 

โครงการ
สนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการ 
บริหาร
สถานศึกษา  

236,270.00 ส านักปลดั 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงาน
ปลัด อบต. 

-เพื่อให้การบริหารงานของ 
สถานศึกษาเป็นไปอย่างม ี
ประสิทธิภาพประสิทธิผล  

- คชจ. อาหารกลางวันเด็ก 
ในศพด.อบต.วอแก้ว ค่า
พัฒนาครู ค่าจัดการเรยีน 
การสอน (เงินรายหัว) และ
อื่นๆ 

21. ด้านการ
พัฒนา
สังคม 

โครงการ
ส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 
ผู้สูงอายุต าบล
วอแก้ว 
(โรงเรียน
ผู้สูงอายุต าบล
วอแก้ว) 

30,000.00 ส านักปลดั 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อให้ความรู้เรื่องการดูแล 
สุขภาพของผู้สูงอายุและ 
กิจกรรมสันทนาการส าหรับ 
ผู้สูงอาย ุ 

ผู้สูงอายุในพ้ืนท่ีต าบลวอ
แก้ว จ านวน 100 คน 

22. ด้านการ
พัฒนา
สังคม 

โครงการ
รณรงค์ฉีด
วัคซีน ปูองกัน
โรคพิษสุนัข
บ้าและ 
ควบคุมการ
ก าเนิดของ
สัตว์เลี้ยง 

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

- เพื่อให้สุนัขและแมวท่ี
ไม่ได ้รับการเอาใจใสดู่แล
ได้รับการ ฉีดวัคซีนปูองกัน
โรคพิษสุนัขบ้า - เพื่อสร้าง
ความตื่นตัวและ กระตุ้นให้
ประชาชนมีส่วนร่วม และ
เห็นความส าคัญในการน า 
สุนัขและแมวในครอบครอง
ไป รับการฉดีวัคซีนปูองกัน
โรค พิษสุนัขบ้าและคุมการ
ก าเนิด ของสัตว์เลี้ยง  

-สุนัขและแมวในต าบล วอ
แก้วได้รับ การฉีดวัคซีน 
ปูองกันโรคพิษสุนัขบ้า ได้
ครอบคลมุทั่วต าบล -สุนัข
และแมวไดร้ับการ ควบคมุ
ก าเนิด 

23. ด้านการ
พัฒนา
สังคม 

โครงการ
แข่งขันกีฬา
ต้านยา เสพ

100,000.00 ส านักปลดั 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 

- เพื่อส่งเสริมการออกก าลัง
กาย และเล่นกีฬาให้แก่
ประชาชน และเยาวชน - 

จัดการแข่งขันกีฬาต้านยา 
เสพติดเชื่อมความสามัคคี 
ภายในต าบลวอแก้ว โดยมี 



ติดเชื่อมความ
สามัคคตี าบล 
วอแก้ว 

ส านักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อสร้างความสามัคคีใน 
หมู่คณะ -เพื่อจัดกิจกรรม
ต่อต้านยา เสพติด  

ผู้เข้าร่วมโครงการ 300 คน 

24. ด้านการ
พัฒนา
สังคม 

โครงการ
ปูองกันและ
แก้ไขปัญ หา
ยาเสพตดิ
ต าบลวอแก้ว 

30,000.00 ส านักปลดั 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงาน
ปลัด อบต. 

-เพื่อให้ชุมชนมีความ
เข้มแข็ง -เพื่อลดการแพร่
ระบาดของ ยาเสพติด  

-กิจรรมครูแดร์ (DARE.) -
กิจกรรมเดินรณรงค์ปูองกัน 
แก้ไขปัญหายาเสพติด -
กิจกรรมอบรมให้ความรู้ 
พิษภัยและโทษของยาเสพ
ติด -กิจกรรมบ าบัดฟื้นฟูผู้
ติดยา เสพติด -กิจกรรมฝึก
อาชีพแกผู้ผ่าน การบ าบดั
ฟื้นฟูยาเสพตดิ 

25. ด้านการ
พัฒนา
สังคม 

โครงการ
ทบทวน
แผนพัฒนา 
หมู่บ้านและ
แผนพัฒนา
ท้องถิ่น 

15,000.00 ส านักปลดั 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วม 
ในการแก้ไขปัญหาของหมู่ 
บ้านของตนเอง  

จัดเวทีประชาคมทบทวน 
แผนพัฒนาหมู่บ้านและแผน 
พัฒนาท้องถิ่น 

26. ด้านการ
พัฒนา
สังคม 

โครงการ
สงเคราะห์
และจัด 
สวัสดิการ
ผู้สูงอายุ 
ต าบลวอแก้ว 

8,532,000.00 ส านักปลดั 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อให้การช่วยเหลือและ 
บรรเทาความเดือดร้อนของ 
ผู้สูงอายุและครอบครัวให ้
สามารถด ารงชีวิต ได้ตาม 
อัตภาพ  

ผู้สูงอายุในชุมชนมีชีวิตและ 
ความเป็นอยู่ท่ีดีขึ้น 

27. ด้านการ
พัฒนา
สังคม 

โครงการ
สงเคราะห์
และจัด 
สวัสดิการผู้
พิการ ต าบล
วอแก้ว 

3,324,000.00 ส านักปลดั 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อให้การช่วยเหลือและ 
บรรเทาความเดือดร้อนของ 
ผู้พิการและครอบครัวให ้
สามารถด ารงชีวิต ได้ตาม 
อัตภาพ  

ผู้พิการในชุมชนมีชีวิตและ 
ความเป็นอยู่ท่ีดีขึ้น 

28. ด้านการ
พัฒนา
สังคม 

โครงการ
สงเคราะห์
และจัด 
สวัสดิการ
ผู้ปุวยเอดส์ 
ต าบล วอแก้ว 

96,000.00 ส านักปลดั 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อให้การช่วยเหลือและ 
บรรเทาความเดือดร้อนของ 
ผู้ปุวยเอดส์และครอบครัวให ้
สามารถด ารงชีวิต ได้ตาม 
อัตภาพ  

ผู้ปุวยเอดส์ในชุมชนมีชีวิต 
และความเป็นอยู่ท่ีดีขึ้น 

29. ด้านการ
พัฒนา

โครงการ
สมทบกองทุน

70,000.00 ส านักปลดั 
อบจ., ส านัก

เเพื่อสนับสนุน ส่งเสริม
สุขภาพ ของประชาชน

สบทบเงินเข้ากองทุนหลัก 
ประกันสุขภาพต าบลวอแก้ว 



สังคม หลัก ประกัน
สุขภาพต าบล
วอแก้ว 

ปลัดเทศบาล, 
ส านักงาน
ปลัด อบต. 

ต าบลวอแก้ว  

30. ด้านการ
พัฒนา
สังคม 

โครงการ
ปูองกัน 
บรรเทา และ
แก้ไขปัญหา 
ภัยต่างๆและ 
สาธารณภัย
รวมทั้ง
ปรับปรุง 
ซ่อมแซมบ ารุง
สิ่งปลูกสร้าง
และ อ่ืนๆที่
ได้รับ
ผลกระทบ
กรณี เกดิจาก
สาธารณภัย/
ภัยพิบัต ิหมู่ที่ 
1-7 

300,000.00 ส านักปลดั 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงาน
ปลัด อบต. 

-เพื่อปูองกันและบรรเทา สา
ธารณภัยให้กับประชาชน -
เพื่อแก้ไขปัญหาสิ่งก่อสร้าง 
ที่ได้รับผลกระทบจากภัย
พิบัติ ในต าบลวอแก้วเพื่อให้
ใช้การได้ด ี 

การปูองกันสาธารณภยัที่ 
เกิดขึ้นรวมทั้งการช่วยเหลือ 
ผู้ประสบภยัและการ 
ปรับปรุงสถานท่ี สิ่งปลูก 
สร้างที่ได้รับความเสยีหาย 
จากสาธารณภยั /ภยัพิบัติ 
และการเตรียมความพร้อม 
รับสาธารณภัย/ภัยพิบัต ิ
เช่น ถนน รางระบายน้ า 
ฝายท่อลอดเหลีย่ม ล า
เหมือง ท่อระบายน้ าฯลฯ 

31. ด้านการ
พัฒนา
สังคม 

โครงการ
ปูองกันและ
ลด อุบัติเหตุ
ทางถนน
ในช่วง เทศ
กาลฯ  

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

-เพื่อประชาสัมพันธ์ รณรงค์
ให ้ปชช.ได้ตระหนักถึงพิษ
ภัยจาก อุบัติเหต ุ-เพื่อให้มี
วัสดุ อุปกรณ์อ านวย ความ
สะดวกแก่ ปชช. ท่ีสัญจร 
ไปมา -เพื่อเสริมการบังคับ
ใช้กฎหมาย ตามมาตรการ
ปูองกันและ ลดปญัหา
อุบัติเหต ุ 

อุดหนุนงบประมาณ ใหท้ี่ท า
การปกครองอ าเภอ ห้าง
ฉัตรด าเนินการ 

32. ด้านการ
พัฒนา
สังคม 

โครงการ
พัฒนา
คุณภาพการ 
ศึกษาเพื่อ
สร้างความ
เข้มแข็ง ทาง
วิชาการและ
ยกระดับ ผล 
สัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน

30,000.00 ส านักปลดั 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อพัฒนา เพิ่มทักษะ และ 
คุณภาพทางการศึกษาของ 
นักเรียน  

-จัดกิจกรรมทางวิชาการ 
ให้กับนักเรียนโรงเรียน บ้าน
ทุ่งหก-ทุ่งผา จ านวน 76คน 



ของ นักเรียน 

33. ด้านการ
พัฒนา
สังคม 

โครงการ
อาหาร
กลางวัน 
นักเรียน 

232,000.00 ส านักปลดั 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อให้นักเรียนมสีุขภาพ
อนามัย สมบรูณ์แข็งแรง  

นักเรียนระดับก่อนประถม 
ศึกษาและระดับประถม 
ศึกษาจ านวน 2 โรงเรียน 
(ร.ร.ทุ่งหก,ร.ร.ทุ่งผา) 

34. ด้านการ
พัฒนา
สังคม 

โครงการสืบ
สานพระราช 
ปณิธาน
สมเด็จย่า 
ต้ายภัย มะเร็ง
เต้านม หมู่ที่ 
1 

6,000.00 ส านักปลดั 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงาน
ปลัด อบต. 

1.เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับ
มะเร็ง เต้านม 2.เพื่อขยาย
ระบบบริการคัด กรอง
มะเร็งเต้านมด้วยการ ตรวจ
เต้านมด้วยตนเอง 3.เพื่อ
ส่งเสริมให้มีพฤติกรรม การ
ตรวจเต้านมตนเองที่ถูกต้อง 
และสม่ าเสมอ  

อุดหนุนงบประมาณให้กับ 
คณะกรรมการหมู่บา้น ทุ่ง
ผา หมู่ที่ 1 ด าเนินการ 

35. ด้านการ
พัฒนา
สังคม 

โครงการ
ส่งเสริม
โภชนาการ 
และสุขภาพ
อนามัยแม่
และ เด็กของ
สมเด็จ
พระเทพ 
รัตนราชสุดาฯ 
สยามบรม 
ราชกุมาร ีหมู่
ที่ 1 

4,900.00 ส านักปลดั 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงาน
ปลัด อบต. 

1. เพื่อให้ความรู้ด้านอาหาร 
และโภชนาการแก่หญิงมี
ครรภ ์หญิงให้นมบุตร และ
ผู้ปกครอง เด็ก 0-5 ปี 2.
เพื่อส่งเสริมให้หญิงมคีรรภ ์
หญิงให้นมบุตร และ
ผู้ปกครอง เด็ก 0-5 ปี ได้
บริการที่เหมาะสม 3.เพื่อให้
เด็กเกิดรอด มีการเจริญ 
เติบโตและพัฒนาการได้เตม็ 
ศักยภาพ  

อุดหนุนงบประมาณให้กับ 
คณะกรรมการหมู่บา้น ทุ่ง
ผา หมู่ที่ 1 ด าเนินการ 

36. ด้านการ
พัฒนา
สังคม 

โครงการ
ควบคุมโรค
ขาดสาร 
ไอโอดีน ของ
สมเด็จ
พระเทพ 
รัตนราชสุดาฯ 
สยามบรม 
ราชกุมารีหมู่ที่ 
1 

9,100.00 ส านักปลดั 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงาน
ปลัด อบต. 

-เพื่อให้ประชาชนมีความรู้
เรื่อง โรคขาดสารไดโอดีน -
เพื่อให้ประชาชนมีการใช้
เกลือ ผสมไอโอดีน  

อุดหนุนงบประมาณให้กับ 
คณะกรรมการหมู่บา้น ทุ่ง
ผา หมู่ที่ 1 ด าเนินการ 

37. ด้านการ
พัฒนา

โครงการสืบ
สานพระราช 

6,000.00 ส านักปลดั 
อบจ., ส านัก

1.เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับ
มะเร็ง เต้านม 2.เพื่อขยาย

อุดหนุนงบประมาณให้กับ 
คณะกรรมการหมู่บา้น ทุ่ง



สังคม ปณิธาน
สมเด็จย่า 
ต้ายภัย มะเร็ง
เต้านม หมู่ที่ 
2 

ปลัดเทศบาล, 
ส านักงาน
ปลัด อบต. 

ระบบบริการคัด กรอง
มะเร็งเต้านมด้วยการ ตรวจ
เต้านมด้วยตนเอง 3.เพื่อ
ส่งเสริมให้มีพฤติกรรม การ
ตรวจเต้านมตนเองที่ถูกต้อง  

ตุ่นแม่ติว หมู่ที่ 2 
ด าเนินการ 

38. ด้านการ
พัฒนา
สังคม 

โครงการ
ส่งเสริม
โภชนาการ 
และสุขภาพ
อนามัยแม่
และ เด็กของ
สมเด็จ
พระเทพ 
รัตนราชสุดาฯ 
สยามบรม 
ราชกุมาร ีหมู่
ที่ 2 

4,900.00 ส านักปลดั 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงาน
ปลัด อบต. 

1. เพื่อให้ความรู้ด้านอาหาร 
และโภชนาการแก่หญิงมี
ครรภ ์หญิงให้นมบุตร และ
ผู้ปกครอง เด็ก 0-5 ปี 2.
เพื่อส่งเสริมใหห้ญิงมคีรรภ ์
หญิงให้นมบุตร และ
ผู้ปกครอง เด็ก 0-5 ปี ได้
บริการที่เหมาะสม 3.เพื่อให้
เด็กเกิดรอด มีการเจริญ 
เติบโตและพัฒนาการได้เตม็ 
ศักยภาพ  

อุดหนุนงบประมาณให้กับ 
คณะกรรมการหมู่บา้น ทุ่ง
ตุ่นแม่ติว หมู่ที่ 2 
ด าเนินการ 

39. ด้านการ
พัฒนา
สังคม 

โครงการ
ควบคุมโรค
ขาดสาร 
ไอโอดีน ของ
สมเด็จ
พระเทพ 
รัตนราชสุดาฯ 
สยามบรม 
ราชกุมารีหมู่ที่ 
2 

9,100.00 ส านักปลดั 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงาน
ปลัด อบต. 

-เพื่อให้ประชาชนมีความรู้
เรื่อง โรคขาดสารไดโอดีน -
เพื่อให้ประชาชนมีการใช้
เกลือ ผสมไอโอดีน  

อุดหนุนงบประมาณให้กับ 
คณะกรรมการหมู่บา้น ทุ่ง
ตุ่นแม่ติว หมู่ที่ 2 
ด าเนินการ 

40. ด้านการ
พัฒนา
สังคม 

โครงการสืบ
สานพระราช 
ปณิธาน
สมเด็จย่า 
ต้ายภัย มะเร็ง
เต้านม หมู่ที่ 
3 

6,000.00 ส านักปลดั 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงาน
ปลัด อบต. 

1.เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับ
มะเร็ง เต้านม 2.เพื่อขยาย
ระบบบริการคัด กรอง
มะเร็งเต้านมด้วยการ ตรวจ
เต้านมด้วยตนเอง 3.เพื่อ
ส่งเสริมให้มีพฤติกรรม การ
ตรวจเต้านมตนเองที่ถูกต้อง 
และสม่ าเสมอ  

อุดหนุนงบประมาณให้กับ 
คณะกรรมการหมู่บา้น วอ
แก้ว หมู่ที่ 3 ด าเนินการ 

41. ด้านการ
พัฒนา
สังคม 

โครงการ
ส่งเสริม
โภชนาการ 
และสุขภาพ

4,900.00 ส านักปลดั 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงาน

1. เพื่อให้ความรู้ด้านอาหาร 
และโภชนาการแก่หญิงมี
ครรภ ์หญิงให้นมบุตร และ
ผู้ปกครอง เด็ก 0-5 ปี 2.

อุดหนุนงบประมาณให้กับ 
คณะกรรมการหมู่บา้น วอ
แก้ว หมู่ที่ 3 ด าเนินการ 



อนามัยแม่
และ เด็กของ
สมเด็จ
พระเทพ 
รัตนราชสุดาฯ 
สยามบรม 
ราชกุมาร ีหมู่
ที่ 3 

ปลัด อบต. เพื่อส่งเสริมให้หญิงมคีรรภ ์ 

42. ด้านการ
พัฒนา
สังคม 

โครงการ
ควบคุมโรค
ขาดสาร 
ไอโอดีน ของ
สมเด็จ
พระเทพ 
รัตนราชสุดาฯ 
สยามบรม 
ราชกุมารีหมู่ที่ 
3 

9,100.00 ส านักปลดั 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงาน
ปลัด อบต. 

-เพื่อให้ประชาชนมีความรู้
เรื่อง โรคขาดสารไดโอดีน -
เพื่อให้ประชาชนมีการใช้
เกลือ ผสมไอโอดีน  

อุดหนุนงบประมาณให้กับ 
คณะกรรมการหมู่บา้น วอ
แก้ว หมู่ที่ 3 ด าเนินการ 

43. ด้านการ
พัฒนา
สังคม 

โครงการสืบ
สานพระราช 
ปณิธาน
สมเด็จย่า 
ต้ายภัย มะเร็ง
เต้านม หมู่ที่ 
4 

6,000.00 ส านักปลดั 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงาน
ปลัด อบต. 

1.เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับ
มะเร็ง เต้านม 2.เพื่อขยาย
ระบบบริการคัด กรอง
มะเร็งเต้านมด้วยการ ตรวจ
เต้านมด้วยตนเอง 3.เพื่อ
ส่งเสริมให้มีพฤติกรรม การ
ตรวจเต้านมตนเองที่ถูกต้อง 
และสม่ าเสมอ  

อุดหนนุงบประมาณให้กับ 
คณะกรรมการหมู่บา้น หล่า
ยทุ่ง หมู่ที่ 4 ด าเนินการ 

44. ด้านการ
พัฒนา
สังคม 

โครงการ
ส่งเสริม
โภชนาการ 
และสุขภาพ
อนามัยแม่
และ เด็กของ
สมเด็จ
พระเทพ 
รัตนราชสุดาฯ 
สยามบรม 
ราชกุมาร ีหมู่
ที่ 4 

4,900.00 ส านักปลดั 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงาน
ปลัด อบต. 

1. เพื่อให้ความรู้ด้านอาหาร 
และโภชนาการแก่หญิงมี
ครรภ ์หญิงให้นมบุตร และ
ผู้ปกครอง เด็ก 0-5 ปี 2.
เพื่อส่งเสริมให้หญิงมคีรรภ ์
หญิงให้นมบุตร และ
ผู้ปกครอง เด็ก 0-5 ปี ได้
บริการที่เหมาะสม 3.เพื่อให้
เด็กเกิดรอด มีการเจริญ 
เติบโตและพัฒนาการได้เตม็ 
ศักยภาพ  

อุดหนุนงบประมาณให้กับ 
คณะกรรมการหมู่บา้น หล่า
ยทุ่ง หมู่ที่ 4 ด าเนินการ 

45. ด้านการ โครงการ 9,100.00 ส านักปลดั -เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ อุดหนุนงบประมาณให้กับ 



พัฒนา
สังคม 

ควบคุมโรค
ขาดสาร 
ไอโอดีน ของ
สมเด็จ
พระเทพ 
รัตนราชสุดาฯ 
สยามบรม 
ราชกุมารีหมู่ที่ 
4 

อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงาน
ปลัด อบต. 

เรื่อง โรคขาดสารไดโอดีน -
เพื่อให้ประชาชนมีการใช้
เกลือ ผสมไอโอดีน  

คณะกรรมการหมู่บา้น หล่า
ยทุ่ง หมู่ที่ 4 ด าเนินการ 

46. ด้านการ
พัฒนา
สังคม 

โครงการสืบ
สานพระราช 
ปณิธาน
สมเด็จย่า 
ต้ายภัย มะเร็ง
เต้านม หมู่ที่ 
5 

6,000.00 ส านักปลดั 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงาน
ปลัด อบต. 

1.เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับ
มะเร็ง เต้านม 2.เพื่อขยาย
ระบบบริการคัด กรอง
มะเร็งเต้านมด้วยการ ตรวจ
เต้านมด้วยตนเอง 3.เพื่อ
ส่งเสริมให้มีพฤติกรรม การ
ตรวจเต้านมตนเองที่ถูกต้อง 
และสม่ าเสมอ  

อุดหนุนงบประมาณให้กับ 
คณะกรรมการหมู่บา้น ทุ่ง
หก หมู่ที่ 5 ด าเนินการ 

47. ด้านการ
พัฒนา
สังคม 

โครงการ
ส่งเสริม
โภชนาการ 
และสุขภาพ
อนามัยแม่
และ เด็กของ
สมเด็จ
พระเทพ 
รัตนราชสุดาฯ 
สยามบรม 
ราชกุมาร ีหมู่
ที่ 5 

4,900.00 ส านักปลดั 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงาน
ปลัด อบต. 

1. เพื่อให้ความรู้ด้านอาหาร 
และโภชนาการแก่หญิงมี
ครรภ ์หญิงให้นมบุตร และ
ผู้ปกครอง เด็ก 0-5 ปี 2.
เพื่อส่งเสริมให้หญิงมคีรรภ ์
หญิงให้นมบุตร และ
ผู้ปกครอง เด็ก 0-5 ปี ได้
บริการที่เหมาะสม 3.เพื่อให้
เด็กเกิดรอด มีการเจริญ 
เติบโตและพัฒนาการได้เตม็ 
ศักยภาพ  

อุดหนุนงบประมาณให้กับ 
คณะกรรมการหมู่บา้น ทุ่ง
หก หมู่ที่ 5 ด าเนินการ 

48. ด้านการ
พัฒนา
สังคม 

โครงการ
ควบคุมโรค
ขาดสาร 
ไอโอดีน ของ
สมเด็จ
พระเทพ 
รัตนราชสุดาฯ 
สยามบรม 
ราชกุมารีหมู่ที่ 
5 

9,100.00 ส านักปลดั 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงาน
ปลัด อบต. 

-เพื่อให้ประชาชนมีความรู้
เรื่อง โรคขาดสารไดโอดีน -
เพื่อให้ประชาชนมีการใช้
เกลือ ผสมไอโอดีน  

อุดหนุนงบประมาณให้กับ 
คณะกรรมการหมู่บา้น ทุ่ง
หก หมู่ที่ 5 ด าเนินการ 



49. ด้านการ
พัฒนา
สังคม 

โครงการสืบ
สานพระราช 
ปณิธาน
สมเด็จย่า 
ต้ายภัย มะเร็ง
เต้านม หมู่ที่ 
6 

6,000.00 ส านักปลดั 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงาน
ปลัด อบต. 

1.เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับ
มะเร็ง เต้านม 2.เพื่อขยาย
ระบบบริการคัด กรอง
มะเร็งเต้านมด้วยการ ตรวจ
เต้านมด้วยตนเอง 3.เพื่อ
ส่งเสริมให้มีพฤติกรรม การ
ตรวจเต้านมตนเองที่ถูกต้อง 
และสม่ าเสมอ  

อุดหนุนงบประมาณให้กับ 
คณะกรรมการหมู่บา้น ทุ่ง
ง้ิว หมู่ที่ 6 ด าเนินการ 

50. ด้านการ
พัฒนา
สังคม 

โครงการ
ส่งเสริม
โภชนาการ 
และสุขภาพ
อนามัยแม่
และ เด็กของ
สมเด็จ
พระเทพ 
รัตนราชสุดาฯ 
สยามบรม 
ราชกุมาร ีหมู่
ที่ 6 

4,900.00 ส านักปลดั 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงาน
ปลัด อบต. 

1. เพื่อให้ความรู้ด้านอาหาร 
และโภชนาการแก่หญิงมี
ครรภ ์หญิงให้นมบุตร และ
ผู้ปกครอง เด็ก 0-5 ปี 2.
เพื่อส่งเสริมให้หญิงมคีรรภ ์ 

อุดหนุนงบประมาณให้กับ 
คณะกรรมการหมู่บา้น ทุ่ง
ง้ิว หมู่ที่ 6 ด าเนินการ 

51. ด้านการ
พัฒนา
สังคม 

โครงการ
ควบคุมโรค
ขาดสาร 
ไอโอดีน ของ
สมเด็จ
พระเทพ 
รัตนราชสุดาฯ 
สยามบรม 
ราชกุมารีหมู่ที่ 
6 

9,100.00 ส านักปลดั 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงาน
ปลัด อบต. 

-เพื่อให้ประชาชนมีความรู้
เรื่อง โรคขาดสารไดโอดีน -
เพื่อให้ประชาชนมีการใช้
เกลือ ผสมไอโอดีน  

อุดหนุนงบประมาณให้กับ 
คณะกรรมการหมู่บา้น ทุ่ง
ง้ิว หมู่ที่ 6 ด าเนินการ 

52. ด้านการ
พัฒนา
สังคม 

โครงการสืบ
สานพระราช 
ปณิธาน
สมเด็จย่า 
ต้ายภัย มะเร็ง
เต้านม หมู่ที่ 
7 

6,000.00 ส านักปลดั 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงาน
ปลัด อบต. 

1.เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับ
มะเร็ง เต้านม 2.เพื่อขยาย
ระบบบริการคัด กรอง
มะเร็งเต้านมด้วยการ ตรวจ
เต้านมด้วยตนเอง 3.เพื่อ
ส่งเสริมให้มีพฤติกรรม การ
ตรวจเต้านมตนเองที่ถูกต้อง 
และสม่ าเสมอ  

อุดหนุนงบประมาณให้กับ 
คณะกรรมการหมู่บา้น น้ า
จ า หมู่ 7 ด าเนินการ 

53. ด้านการ โครงการ 4,900.00 ส านักปลดั 1. เพื่อให้ความรู้ด้านอาหาร อุดหนุนงบประมาณให้กับ 



พัฒนา
สังคม 

ส่งเสริม
โภชนาการ 
และสุขภาพ
อนามัยแม่
และ เด็กของ
สมเด็จ
พระเทพ 
รัตนราชสุดาฯ 
สยามบรม 
ราชกุมาร ีหมู่
ที่ 7 

อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงาน
ปลัด อบต. 

และโภชนาการแก่หญิงมี
ครรภ ์หญิงให้นมบุตร และ
ผู้ปกครอง เด็ก 0-5 ปี 2.
เพื่อส่งเสริมให้หญิงมคีรรภ ์
หญิงให้นมบุตร และ
ผู้ปกครอง เด็ก 0-5 ปี ได้
บริการที่เหมาะสม 3.เพื่อให้
เด็กเกิดรอด มีการเจริญ 
เติบโตและพัฒนาการได้เตม็ 
ศักยภาพ  

คณะกรรมการหมู่บา้น น้ า
จ า หมู่ 7 ด าเนินการ 

54. ด้านการ
พัฒนา
สังคม 

โครงการ
ควบคุมโรค
ขาดสาร 
ไอโอดีน ของ
สมเด็จ
พระเทพ 
รัตนราชสุดาฯ 
สยามบรม 
ราชกุมารีหมู่ที่ 
7 

9,100.00 ส านักปลดั 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงาน
ปลัด อบต. 

-เพื่อให้ประชาชนมีความรู้
เรื่อง โรคขาดสารไดโอดีน -
เพื่อให้ประชาชนมีการใช้
เกลือ ผสมไอโอดีน  

อุดหนุนงบประมาณให้กับ 
คณะกรรมการหมู่บา้น น้ า
จ า หมู่ที่ 7 ด าเนินการ 

55. ด้านการ
พัฒนา
สังคม 

โครงการ
สนับสนุนกิ่ง
กาชาด 
อ าเภอห้าง
ฉัตร  

12,000.00 ส านักปลดั 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงาน
ปลัด อบต. 

-ส่งเสรมิกิจกรรมของกิ่ง
กาชาด ในการช่วยเหลือสา
ธารณกุศล และสังคม  

อุดหนุน งปม.ให้กับท่ี ท า
การปกครองอ าเภอ ห้าง
ฉัตรในการด าเนิน กิจกรรม 

56. ด้านการ
พัฒนา
สังคม 

โครงการ
สนับสนุน
กิจกรรม งาน
รัฐพิธี และ
งานวัฒนธรรม 
ประเพณ ี
อ าเภอห้าง
ฉัตร จังหวัด
ล าปาง 

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

- เพื่อแสดงความจงรักภักด ี
ต่อองค์ประมุขและสถาบัน 
พระมหากษตัริย ์เพื่อ
อนุรักษ ์- เพื่ออนุรักษ์
ประเพณ ีวัฒนธรรม  

อุดหนุนงบประมาณ ให้ ท่ี
ท าการปกครองอ าเภอ ห้าง
ฉัตรด าเนินการ 

57. ด้านการ
พัฒนา
สังคม 

โครงการ
สนับสนุนการ
จัด งานรื่นเริง 
ฤดูหนาวและ 

8,000.00 ส านักปลดั 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงาน

เพื่อเป็นจุดแสดงนิทรรศการ 
และให้กลุม่อาชีพใน อ าเภอ 
ห้างฉัตร ได้น าสินคา้ออก 
จ าหน่าย ในงานเป็นการ 

อุดหนุนงบประมาณ ให้ ท่ี
ท าการปกครองอ าเภอ ห้าง
ฉัตรด าเนินการ 



ของดีนคร
ล าปาง 

ปลัด อบต. เปิดตลาด และเพิ่มรายได้ให ้
กับกลุ่มอาชีพ  

58. ด้านการ
พัฒนา
สังคม 

โครงการ
ฝึกอบรมชุด
ปฏิบัติการจิต
อาสาภัยพิบตัิ
ประจ า
องค์การ
บริหารส่วน
ต าบลวอแก้ว 

100,000.00 ส านักปลดั 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงาน
ปลัด อบต. 

-เพื่อเสริมสรา้งศักยภาพ
และความเข้มแข็งให้แก่ 
อบตให้มีบุคลากรที่สามารถ
ปฏิบัติหน้าท่ีช่วยเหลือเจ้า
พนักงาน ในการปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภยัได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ  

-ด าเนินการจดัฝึกอบรมฯ
หรือฝึก ทบทวนชุด
ปฏิบัติการจิตอาสาภัย พิบัติ
ประจ าองค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่น 

59. ด้านการ
พัฒนา
สังคม 

โครงการ
อบรมเชิง
ปฏิบัติการ ให้
ความรู้ในการ
ปูองกันโรค 
ติดต่อไวรัส โค
โรน่า 2019 
(COVID-19) 
และการจัดท า 
หน้ากาก
อนามัยเพื่อ
การปูองกัน 
ตนเอง 

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

-เพื่อส่งเสรมิสนับสนุนให้ 
ปชช.สามารถปูองกันโรค
ระบาดด้วยตนเอง -เพื่อลด
ค่าใช้จ่ายของทางราชการ
ให้แก่ประชาชนในการเฝาู
ระวังและปูองกันโรคตดิเช้ือ
ไวรัสโคโรน่า 
2019(COVID-19) -เพื่อ
สร้างความตระหนักให้แก่
ประชาชนในการเฝาูระวัง
และปูองกันโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรน่า 2019 (COVID-
19)  

-บุคลากรในสังกัด อบต.วอ
แก้ว -ผู้น าหมู่บ้าน (ก านัน/
ผู้ใหญ่บ้าน) -อาสาสมัคร
สาธารณสุข (อสม.) -กลุ่ม
สตรี จติอาสา และ ปชช. 
ผู้สนใจในพื้นที่ต าบลวอแก้ว 

60. ด้านการ
พัฒนา
เศรษฐกิจ  

โครงการ
ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว เชิง
นิเวศน์และ
เชิงวัฒนธรรม 
ต าบลวอแก้ว 

30,000.00 ส านักปลดั 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงาน
ปลัด อบต. 

- เป็นการจัดการเพื่อ
อนุรักษ ์ฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติ ให้ม ี
ความสมบรูณ์ เกิดความ
สมดลุ ต่อระบบนิเวศวิทยา 
รักษา สภาพแวดล้อม - 
ส่งเสริมองค์กรชุมชน และ 
ท้องถิ่นในการด าเนิน
กิจกรรม การท่องเที่ยวเชิง
นิเวศน ์และเชิงเกษตร
อินทรีย์เพื่อ เสรมิสร้าง
เศรษฐกิจชุมชน และ จัดท า
แผนงานและโครงการเพื่อ 
การอนุรักษ์และฟื้นฟู
ทรัพยากร ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม -เพื่อให้

1.1 การจัดการเพื่อพัฒนา
และ ส่งเสรมิการท่องเที่ยว
เชิงนิเวศน์ เชิงเกษตร
อินทรีย์ -ปรับปรุงเส้นทาง
การท่องเที่ยว ในเขตปุา 
อุทยานขุนตาล - ปรับปรุง
ภูมิทัศน์สถานท่ี ท่องเที่ยว
ของต าบลวอแก้ว - จัดท า
เส้นทางศึกษาธรรมชาติ 
บริเวณรอบอ่างเก็บน้ าแม่
ไพร อ่างเก็บน้ า แม่เปิ๊บ 
ฯลฯ พร้อม ท าปูายสื่อ
ความหมายธรรมชาต ิ1.2 
โครงการส่งเสริมการ 
ท่องเที่ยวต าบลวอแก้ว -
สนับสนุน พัฒนา ให้ชุมชน 



ประชาชนไดม้ีรายได้จาก 
การท่องเที่ยว  

และสถานท่ีในชุมชนเป็น
แหล่ง ท่องเที่ยว - 
สนับสนุน ส่งเสรมิ หมู่บ้าน 
โฮมสเตย ์

61. ด้านการ
พัฒนา
เศรษฐกิจ  

โครงการ
ส่งเสริมการ
ปลูกข้าว 
อินทรีย์ต าบล
วอแก้ว  

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

เพื่อให้ผู้บริโภคได้บรโิภค
ข้าว ที่มีคุณค่าและปลอดภัย
จาก สารเคม ี 

อบรมให้ความรู้กับ
เกษตรกรผู้ สนใจในการ
ปลูกข้าวอินทรีย ์ในพื้นที่
ต าบลวอแก้ว 

62. ด้านการ
พัฒนา
เศรษฐกิจ  

โครงการ
ส่งเสริมการ
เลี้ยงสตัว์ 
ต าบลวอแก้ว 

30,000.00 ส านักปลดั 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อส่งเสริมและเพิ่มรายได้
จาก การเลีย้งสัตว ์ 

ฝึกอบรมรมถ่ายทอดองค์
ความรู้ การเลี้ยงสัตว์ให้กับ
เกษตรกร ต าบลวอแก้ว 

63. ด้านการ
พัฒนา
เศรษฐกิจ  

โครงการ
ส่งเสริมการ
ท าเกษตร 
อินทรีย์ วิถี
พอเพียง  

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

เพื่อให้มีศูนย์เกษตรอินทรีย ์
ผสมผสานทุกหมู่บ้าน และ
ให ้เกษตรกรได้มาเรยีนรู ้ 

อบรมเชิงปฏิบัติการ/ศึกษา
ดูงาน /ท าแปลงสาธติ/ให้
รางวัลครอบ ครัวเกษตร
อินทรีย์ต้นแบบ 

64. ด้านการ
พัฒนา
เศรษฐกิจ  

โครงการ
ส่งเสริมอาชีพ
แก่ผู้พิการ 
ผู้สูงอายุและ
ประชาชน
ทั่วไปใน 
ต าบลวอแก้ว 

30,000.00 ส านักปลดั 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อให้ผู้พิการ ผูสู้งอายุมี
ทักษะ ความรู้ในการ
ประกอบอาชีพ  

อบรมเชิงปฏิบัติการทักษะ
การ ประกอบอาชีพให้แก่ผู้
พิการ ผู้สูงอายุ ที่ประสงค์
จะประกอบ อาชีพ 

65. ด้านการ
พัฒนา
เศรษฐกิจ  

โครงการ
สนับสนุนการ
แปรรูป 
อาหารและ
ผลผลติ
ทางการ
เกษตร 

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

เพื่อส่งเสริมอาชีพและเพิ่ม 
รายได้ให้กับประชาชน  

-สนับสนุนการแปรรูป
อาหาร และผลผลิตทางการ
เกษตรและ ให้เป็นสินค้า
ของหมู่บ้าน -สนับสนุนการ
รวมกลุม่ของ เกษตรกรเพื่อ
แปรรูปผลผลติทาง 
การเกษตร -เพิ่มมูลค่า
ผลผลติทางการเกษตร 

66. ด้านการ
บริหารและ
พัฒนา
องค์กร 

โครงการ
จัดการ
เลือกตั้งนายก 
องค์การ

500,000.00 ส านักปลดั 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงาน

เพื่อให้จัดการเลือกตั้ง
เป็นไป อย่างมีประสิทธิภาพ 
และ ถูกต้องตามระเบยีบ  

จัดการเลือกตั้งภายในเขต 
พื้นที่ต าบลวอแก้ว 



บริหารส่วน
ต าบล และ
สมาชิกสภา
องค์การ 
บริหารส่วน
ต าบลวอแก้ว 

ปลัด อบต. 

67. ด้านการ
บริหารและ
พัฒนา
องค์กร 

โครงการให้
ความรู้ด้าน 
กฏหมาย การ
ปกครอง การ
พัฒนาท้องถิ่น
แก่ผู้น า ชุมชน
และ
ประชาชน 

20,000.00 ส านักปลดั 
อบจ., ส านกั
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อให้ความรู้ด้านกฏหมาย 
การเมืองการปกครองและ 
การพัฒนาท้องถิ่นแก่ผู้น า 
และประชาชน  

สมาชิกสภา อบต. , ก านัน 
ผู้ใหญ่บ้าน ประชาคม
หมู่บ้าน ประชาคมต าบลวอ
แก้ว ผู้แทนองค์กรชุมชน 
และ ประชาชนในต าบลวอ
แก้ว 

68. ด้านการ
บริหารและ
พัฒนา
องค์กร 

โครงการ
ขอรับเงิน
อุดหนุน ศูนย์
ปฏิบัติการ
ร่วมในการ 
ช่วยเหลือ
ประชาชนของ 
องค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น  

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

1.เพื่อปฏิบัติตามระเบียบ 
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ค่าใช้ จ่ายเพื่อช่วยเหลือ
ประชาชนตาม อ านาจ
หน้าท่ีขององค์กรปกครอง  

อุดหนุน งปม. ให้กับ 
เทศบาลต าบลปงยางคก ใน
การด าเนินการ 

ฉ. การใช้จ่ายงบประมาณ 
      องค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว มีการใช้จ่ายงบประมาณในการด าเนินโครงการตาม
ข้อบัญญัติงบประมาณ โดยได้มีการก่อหนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา รวม 19 โครงการ จ านวนเงิน 
13,961,270 บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณ จ านวน 14 โครงการ จ านวนเงิน 5,147,594 ล้านบาท 
สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
การก่อหนี้ผูกพัน/ 
ลงนามในสัญญา 

โครงการ 
การเบิกจ่าย
งบประมาณ 

ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 5 1,050,000.00 - - 

ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

- - - - 

ด้านการพัฒนาสังคม 13 5,226,594.00 13 5,122,594.00 



ยุทธศาสตร์ โครงการ 
การก่อหนี้ผูกพัน/ 
ลงนามในสัญญา 

โครงการ 
การเบิกจ่าย
งบประมาณ 

ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ  - - - - 

ด้านการบริหารและพัฒนาองค์กร 1 25,000.00 1 25,000.00 

รวม 19 6,301,594.00 14 5,147,594.00 

 รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณอบต.วอแก้ว ที่มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา มีดังนี้ 

  ยุทธศาสตร์ 
ชื่อโครงการตาม

แผน 

งบตาม
ข้อบัญญัติ/เทศ

บัญญัติ 
ลงนามสัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ 

1 ด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล. สายแพะ
ฟูา บ้านหล่ายทุ่ง 
หมู่ที่ 4 

300,000.00 297,000.00 0 3,000.00 

2 ด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล. สายทุ่ง
โฮ่ง บ้านทุ่งหก หมู่ที่ 
5 

300,000.00 297,000.00 0 3,000.00 

3 ด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล. สายหมู่ที่ 
6 - หมู่ที่ 7 

225,000.00 223,000.00 0 2,000.00 

4 ด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการก่อสร้าง
ดาดคอนกรตีล า
เหมืองทุ่งแม่เปิ้บ หมู่
ที่ 2 

161,000.00 159,000.00 0 2,000.00 

5 ด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการก่อสร้าง
ดาดคอนกรตีล า
เหมืองทุ่งโปุง หมู่ที่ 
6 

75,000.00 74,000.00 0 1,000.00 

6 ด้านการ
พัฒนาสังคม 

โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา 

236,270.00 67,200.00 67,200.00 169,070.00 

7 ด้านการ
พัฒนาสังคม 

โครงการทบทวน
แผนพัฒนาหมู่บ้าน
และแผนพัฒนา
ท้องถิ่น 

15,000.00 4,634.00 4,634.00 10,366.00 

8 ด้านการ
พัฒนาสังคม 

เบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ 8,532,000.00 3,414,200.00 3,414,200.00 5,117,800.00 

9 ด้านการ
พัฒนาสังคม 

เบี้ยยังชีพคนพิการ 3,324,000.00 1,332,200.00 1,332,200.00 1,991,800.00 

10 ด้านการ
พัฒนาสังคม 

เบี้ยยังชีพผู้ปุวยเอดส ์ 96,000.00 37,500.00 37,500.00 58,500.00 



  ยุทธศาสตร์ 
ชื่อโครงการตาม

แผน 

งบตาม
ข้อบัญญัติ/เทศ

บัญญัติ 
ลงนามสัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ 

11 ด้านการ
พัฒนาสังคม 

เงินสมทบกองทุน
หลักประกันสุขภาพ
ระดับท้องถิ่น 

70,000.00 70,000.00 70,000.00 0 

12 ด้านการ
พัฒนาสังคม 

ส ารองจ่าย 300,000.00 116,860.00 12,860.00 183,140.00 

13 ด้านการ
พัฒนาสังคม 

โครงการปูองกันและ
ลดอุบัตเิหตุทางถนน
ในช่วงเทศกาลฯ 
อ าเภอห้างฉัตร 
จังหวัดล าปาง 

10,000.00 10,000.00 10,000.00 0 

14 ด้านการ
พัฒนาสังคม 

อุดหนุนโครงการ
พัฒนาคุณภาพ
การศึกษาเพื่อสร้าง
ความเข้มแข็งทาง
วิชาการและ ยก
ผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียน 

30,000.00 30,000.00 30,000.00 0 

15 ด้านการ
พัฒนาสังคม 

อุดหนุนอาหาร
กลางวันโรงเรยีน
บ้านทุ่งหก 

232,000.00 114,000.00 114,000.00 118,000.00 

16 ด้านการ
พัฒนาสังคม 

โครงการสนับสนุนกิ่ง
กาชาดอ าเภอห้าง
ฉัตร อ าเภอห้างฉตัร 
จังหวัดล าปาง 

12,000.00 12,000.00 12,000.00 0 

17 ด้านการ
พัฒนาสังคม 

โครงการสนับสนุน
กิจกรรมงานรัฐพิธี 
งานราชพิธี และงาน
วัฒนธรรมประเพณ ี

10,000.00 10,000.00 10,000.00 0 

18 ด้านการ
พัฒนาสังคม 

อุดหนุนท่ีท าการ
ปกครองอ าเภอห้าง
ฉัตร โครงการ
สนับสนุนการจัดงาน
รื่นเริง ฤดูหนาวและ
ของดีนครล าปาง 

8,000.00 8,000.00 8,000.00 0 

19 ด้านการ
บริหารและ
พัฒนา
องค์กร 

โครงการอุดหนุน
ศูนย์ปฏิบัติการร่วม
ในการช่วยเหลือ
ประชาชนของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (สถานท่ี
กลาง) 

25,000.00 25,000.00 25,000.00 0 



รายงานสรุปผลการด าเนินงาน ปี 2564 
องค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว อ าเภอห้างฉัตร จังหวัดล าปาง 

ยุทธศาสตร ์

แผนการด าเนินการ 
อนุมัติงบประมาณ ลงนามสัญญา เบิกจ่าย 

ทั้งหมด 
จ านวน 

งบประมาณ 
จ านวน 

งบประมาณ 
จ านวน 

งบประมาณ 
จ านวน 

งบประมาณ 
โครงการ โครงการ โครงการ โครงการ 

1.ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

117 142,870,000.00 13 2,325,800.00 5 1,050,000.00   

2.ด้านการ
อนุรักษ์
ทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

14 2,757,500.00 3 70,000.00     

3.ด้านการ
พัฒนาสังคม 

78 14,726,700.00 43 13,440,270.00 13 5,226,594.00 13 5,122,594.00 

4.ด้านการ
พัฒนาเศรษฐกิจ 

10 515,000.00 6 150,000.00     

5.ด้านการ
บริหารและ
พัฒนาองค์กร 

18 2,000,000.00 3 545,000.00 1 25,000.00 1 25,000.00 

รวม 237 162,869,200.00 68 16,531,070.00 19 6,301,594.00 14 5,147,594.00 

 
ช. ผลการด าเนินงาน           
      อบต.วอแก้ว ได้ด าเนินการโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณ ปี 2564 ในเขตพ้ืนที่ โดยได้รับความ
ร่วมมือ การส่งเสริมและสนับสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในพ้ืนที่ตลอดจนโครงการต่างๆ 
ประสบผลส าเร็จด้วยดี ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนทั้งในพ้ืนที่และพ้ืนที่ใกล้เคียง โดยมีผลการด าเนินงานที่
ส าคัญดังนี้ 

ตารางเปรียบเทียบการด าเนินงานโครงการในปีงบประมาณ 2564 

 

     แผนการด าเนินการทั้งหมดจ านวน  
237  โครงการ 

     อนุมัติงบประมาณ  จ านวน 68 
โครงการ คิดเป็นร้อยละ 28.69 
ของโครงการตามแผนการด าเนินงาน
ทั้งหมด 
     ลงนามสัญญา  จ านวน 19 
โครงการ คิดเป็นร้อยละ 27.94 
ของโครงการทีอ่นุมัติงบประมาณ   
     เบิกจ่าย  จ านวน 14 โครงการ  
คิดเป็นร้อยละ 20.59 
ของโครงการทีอ่นุมัติงบประมาณ   

 

  



 

     งบประมาณแผนการด าเนินการ 
ทัง้หมด จ านวน 162,869,200.00 บาท 
     งบประมาณอนุมัตติามข้อบัญญัติฯ 
จ านวน 16,531,070.00 บาท 
     งบประมาณลงนามสัญญา 
จ านวน 6,301,594.00 บาท 
     งบประมาณเบิกจ่าย 
จ านวน 5,147,594.00 บาท 
 

  

รายงานรายรับจริงตามงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
เดือนตุลาคม พ.ศ. 2563 ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ. 2564 

หมวด ประเภท ประมาณการ รับจริง 
รับจริงเกินประมาณ

การ 
หมวดภาษีอากร ภาษีปาูย 5,000.00 4,880.00 -120.00 
  ภาษีที่ดินและสิง่ปลูกสร้าง 170,000.00 0.00 -170,000.00 

รวมหมวดภาษีอากร 175,000.00 4,880.00 -170,120.00 
หมวดค่า  
ธรรมเนียม 
ค่าปรับ และ
ใบอนุญาต 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับ
ใบอนุญาตการขายสุรา 

900.00 756.60 -143.40 

ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับการ
ควบคุมอาคาร 

0.00 443.50 443.50 

ค่าธรรมเนียมปิด โปรย 
ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่น
ปลิวเพื่อการโฆษณา 

200.00 80.00 -120.00 

ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับ
ทะเบียนพาณชิย ์

150.00 190.00 40.00 

ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับการ
ประกอบกิจการน้ ามนั
เชื้อเพลิง 

0.00 700.00 700.00 

ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ 200.00 0.00 -200.00 
ค่าปรับผู้กระท าผดิกฎหมาย
จราจรทางบก 

200.00 400.00 200.00 

ค่าปรับการผดิสัญญา 10,000.00 0.00 -10,000.00 
ค่าใบอนุญาตประกอบการ
ค้าส าหรับกิจการที่เปน็
อันตรายต่อสุขภาพ 

15,000.00 300.00 -14,700.00 

ค่าใบอนุญาตเก่ียวกับการ
ควบคุมอาคาร 

1,000.00 200.00 -800.00 

  



หมวด ประเภท ประมาณการ รับจริง 
รับจริงเกินประมาณ

การ 
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และ

ใบอนุญาต 
27,650.00 3,070.10 -24,579.90 

หมวดรายได้จาก
ทรัพย์สิน 
  

ค่าเช่าหรือบริการสถานที ่ 2,000.00 500.00 -1,500.00 
ดอกเบี้ย 234,000.00 22,515.11 -211,484.89 

รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน 236,000.00 23,015.11 -212,984.89 
หมวดรายได้
เบ็ดเตล็ด 
  

ค่าขายแบบแปลน 10,000.00 0.00 -10,000.00 
รายได้เบ็ดเตล็ดอืน่ๆ 400.00 0.00 -400.00 

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตลด็ 10,400.00 0.00 -10,400.00 
หมวดรายได้จาก
ทุน 

ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สนิ 1,000.00 1,955.00 955.00 

รวมหมวดรายได้จากทุน 1,000.00 1,955.00 955.00 
หมวดภาษีจัดสรร 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ภาษีและคา่ธรรมเนียม
รถยนต์ 

400,000.00 141,276.18 -258,723.82 

ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. 
ก าหนดแผนฯ 

7,211,450.00 1,683,200.71 -5,528,249.29 

ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. 
จัดสรรรายได้ฯ 

1,726,000.00 902,325.48 -823,674.52 

ภาษีธุรกิจเฉพาะ 59,000.00 19,868.61 -39,131.39 
ภาษีสรรพสามติ 3,640,000.00 1,758,233.09 -1,881,766.91 
ค่าภาคหลวงและ
ค่าธรรมเนียมตามกฎหมาย
ว่าด้วยปาุไม ้

0.00 1,403.00 1,403.00 

ค่าภาคหลวงแร ่ 400,000.00 177,912.66 -222,087.34 
ค่าภาคหลวงปโิตรเลียม 32,000.00 8,134.26 -23,865.74 
เงินที่เก็บตามกฎหมายวา่
ด้วยอุทยานแห่งชาติ 

13,500.00 17,039.03 3,539.03 

ค่าธรรมเนียมจดทะเบียน
สิทธิและนิติกรรมตาม
ประมวลกฎหมายที่ดนิ 

867,000.00 282,932.00 -584,068.00 

ค่าธรรมเนียมและค่าใชน้้ า
บาดาล 

1,000.00 2,040.00 1,040.00 

รวมหมวดภาษีจัดสรร 14,349,950.00 4,994,365.02 -9,355,584.98 
หมวดเงินอุดหนุน
ทั่วไป 

เงินอุดหนุนทั่วไป ส าหรับ
ด าเนินการตามอ านาจหนา้ที่
และภารกิจถ่ายโอนเลือกท า 

16,320,000.00 8,827,438.75 -7,492,561.25 

รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 16,320,000.00 8,827,438.75 -7,492,561.25 
รวมทั้งหมด 31,120,000.00 13,854,723.98 -17,265,276.02 



รายงานรายจ่ายจริงตามงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
เดือนตุลาคม พ.ศ. 2563  ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ. 2564 

   หมวดรายจ่าย ประเภทรายจา่ย ประมาณการ รวมจ่ายจริง 
งบบุคลากร 

เงินเดือน  
(ฝุายการเมือง) 

เงินเดือนนายก/รองนายก 514,080.00 257,040.00 
เงินค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งนายก/
รองนายก 

42,120.00 21,060.00 

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก 42,120.00 21,060.00 
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษา
นายกเทศมนตร ีนายกองค์การบรหิาร
ส่วนต าบล 

86,400.00 43,200.00 

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

1,220,000.00 551,380.68 

เงินเดือน (ฝุาย
ประจ า) 

เงินเดือนพนักงาน 5,465,760.00 2,538,975.16 
เงินประจ าต าแหน่ง 210,000.00 105,000.00 
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 1,227,120.00 502,500.00 
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง 73,200.00 17,790.00 
เงินอ่ืนๆ 84,000.00 42,000.00 
เงินวิทยฐานะ 42,000.00 21,000.00 

รวม งบบุคลากร 9,006,800.00 4,121,005.84 
งบด าเนินงาน ค่าตอบแทน ค่าตอบแทนผู้ปฏิบตัิราชการอันเปน็

ประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
240,000.00 0.00 

ค่าตอบแทนการปฏิบตัิงานนอกเวลา
ราชการ 

30,000.00 0.00 

ค่าเช่าบ้าน 384,000.00 113,000.00 
เงินช่วยเหลือการศึกษาบตุร 111,000.00 44,750.00 

ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ไดม้าซึ่งบริการ 1,531,450.00 546,635.00 
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพธิีการ 45,000.00 6,575.00 
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัตริาชการ
ที่ไม่เข้าลักษณะรายจา่ยหมวดอื่นๆ 

1,736,270.00 213,204.90 

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 695,700.00 66,414.70 
ค่าวัสด ุ วัสดุส านักงาน 270,000.00 18,174.80 

วัสดุไฟฟูาและวิทย ุ 70,000.00 0.00 
วัสดุงานบ้านงานครัว 45,000.00 7,880.00 
วัสดุก่อสร้าง 170,000.00 5,930.00 
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 70,000.00 0.00 
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 240,000.00 55,405.00 
วัสดุการเกษตร 20,000.00 0.00 
วัสดุโฆษณาและเผยแพร ่ 50,000.00 300.00 
วัสดุคอมพิวเตอร ์ 160,000.00 40,620.00 
ค่าอาหารเสรมิ (นม) 178,880.00 79,255.70 
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย ์ 50,000.00 0.00 

 

 



   หมวดรายจ่าย ประเภทรายจา่ย ประมาณการ รวมจ่ายจริง 

 

ค่า
สาธารณูปโภค 

ค่าไฟฟูา 225,000.00 74,903.01 
ค่าบริการโทรศัพท ์ 10,000.00 5,771.58 
ค่าบริการไปรษณีย ์ 20,000.00 1,562.00 
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 90,000.00 28,530.02 

     รวม งบด าเนินงาน                     6,442,300.00 1,308,911.71 
งบลงทุน ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร ์ 179,100.00 79,600.00 

ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครภุัณฑ์ 10,000.00 0.00 
ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 2,325,800.00 159,000.00 

            รวม งบลงทุน           2,514,900.00 238,600.00 
งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 25,000.00 25,000.00 

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 290,000.00 172,000.00 
เงินอุดหนุนเอกชน 140,000.00 0.00 
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็น
สาธารณประโยชน์ 

12,000.00 12,000.00 

 รวม งบเงินอุดหนุน 467,000.00 209,000.00 
งบกลาง งบกลาง เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 67,000.00 15,624.00 

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 3,000.00 2,080.00 
เบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ 8,532,000.00 4,097,200.00 
เบี้ยยังชีพคนพิการ 3,324,000.00 1,633,800.00 
เบี้ยยังชีพผู้ปุวยเอดส ์ 96,000.00 45,000.00 
ส ารองจ่าย 300,000.00 116,860.00 
รายจ่ายตามข้อผูกพัน 71,000.00 70,000.00 
เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) 

296,000.00 296,000.00 

             รวม งบกลาง         12,689,000.00 6,276,564.00 
                 รวมสุทธ ิ        31,120,000.00 12,154,081.55 

จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน   

ประกาศ  ณ  วันที่  2  เมษายน 2564 

 

 
(นายอินจันทร์   ทันวิสัย) 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว 
 


