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ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว 

เรื่อง การรายงานผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
******************************************* 

      ด้วยรัฐธรรมนูญ มาตรา 253 ก าหนดให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สภาท้องถิ่น และบริหาร
ท้องถิ่น เปิดเผยข้อมูลและรายงานผลการด าเนินงานให้ประชาชนทราบ รวมตลอดทั้ง มีกลไกให้ประชาชนใน
ท้องถิ่นมีส่วนร่วมด้วย ประกอบกับว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2548
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 30 (5) ก าหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและ
ประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอ
ผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่าง
น้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี” 
      ดังนั้นเพ่ือการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
จัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว จึงขอประกาศผลการ
ด าเนินงานการจัดท างบประมาณ การใช้จ่าย และผลการด าเนินงาน รวมทั้งการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มา เพ่ือให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและ
ก ากับการบริหารจัดการองค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว ดังนี้ 

ก. วิสัยทัศน์ ขององค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว  
     "ต าบลน่าอยู่ มุ่งสู่การพัฒนาตามหลักธรรมาภิบาล อยู่บนพื้นฐานความพอเพียง" 

ข. พันธกิจ ขององค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว 
    1) พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานให้ได้มาตฐาน  
    2) พัฒนาต าบลให้เป็นต าบลน่าอยู่  
    3) ส่งเสริมเศรษฐกิจตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
    4) พัฒนาองค์กรให้ก้าวไปสู่องค์กรแก่งธรรมมาภิบาล 

ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ขององค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้วได้ก าหนดยุทธศาสตร์และแนวทาง           
การพัฒนายุทธศาสตร์ไว้ 5 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
    ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
        1. แผนงานเคหะและชุมชน 
        2. แผนงานการเกษตร 
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   ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
        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      

ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ขององค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้วได้ก าหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการ
พัฒนายุทธศาสตร์ไว้ 5 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
    ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
        1. แผนงานเคหะและชุมชน 
        2. แผนงานการเกษตร 
    ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
        1. แผนงานบริหารงานทั่วไป 
        2. แผนงานรักษาความสงบภายใน 
        3. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
        4. แผนงานการเกษตร 
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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 าบลวอแก้ว ได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. 2561 - 2565) ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยผ่านการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพ่ือรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริง
ของประชาชนในพื้นท่ี ก่อนน ามาจัดท าโครงการเพื่อพัฒนาพ้ืนที่ ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป  
      องค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)          
โดยได้ก าหนดโครงการที่จะด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 

ยุทธศาสตร ์
2561 2562 2563 2564 2565 

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

ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

66 124,919,700 78 134,557,400 72 126,362,300 118 142,990,000 90 135,608,600 

ด้านการ
อนุรักษ์
ทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

6 305,000 6 290,000 7 490,000 14 2,757,500 14 2,157,500 

ด้านการ 
พัฒนาสังคม 

66 13,624,500 65 13,734,500 71 14,154,500 78 14,726,700 75 14,612,700 
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ยุทธศาสตร ์

2561 2562 2563 2564 2565 

จ านว
น 

งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ 
จ านว

น 
งบประมาณ 

ด้านการ 
พัฒนา
เศรษฐกิจ  

9 465,000 9 465,000 10 515,000 10 515,000 10 515,000 

ด้านการ 
บริหารและ
พัฒนาองค์กร 

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

รวม 162 140,569,200 175 151,026,900 177 143,501,800 238 162,989,200 207 154,893,800 

 
    จ. การจัดท างบประมาณ 

ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ โดยมี
โครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ จ านวน 69 โครงการ งบประมาณ 16,421,270 บาท และ
โครงการที่ขอใช้จ่ายเงินสะสม  จ านวน  6  โครงการ  งบประมาณ  2,602,000 บาท  สามารถจ าแนกตาม
ยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้  

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
งบประมาณ 

ตามขอ้บัญญัติ 

ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 20 5,047,400.00 

ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 3 58,000.00 

ด้านการพัฒนาสังคม 43 13,352,370.00 

ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ  6 150,000.00 

ด้านการบริหารและพัฒนาองค์กร 3 415,500.00 

รวม 75 19,023,270.00 

รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ องค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว มีดังนี้ 

 
ยุทธศาสตร์ โครงการ 

จ านวน
งบประมาณ 

หน่วยงานที
รับผิดชอบ 

วัตถุ 
ประสงค์ 

ผลผลิต 

1.  ด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

โครงการวางท่อระบาย
น้ า คสล. ข้างถนนสาย 
ลป.ถ.1-0034 ฯ (ช่วง
บ้านทุ่งผา) หมู่ที่ 1 

261,000.00 ส านักกกองช่าง, 
ส านักช่าง, กอง
โยธา, กอง
ประปา 

เพ่ือการระบายน้ าที่
ดี และแก้ไขปัญหา
น้ าท่วมขัง  

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

2.  ด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

โครงการวางท่อระบาย
น้ า คสล. ข้างซอย 7 
หมู่ที่ 1  

39,000.00 ส านักกกองช่าง, 
ส านักช่าง, กอง
โยธา, กอง
ประปา 

-เพ่ือการระบายน้ าที่
ดี และแก้ไขปัญหา
น้ าท่วมขัง  

วางท่อระบายน้ า 
คสล. ขนาด ศก. 
0.40 ม.(มอก.ชั้น 3) 
ยาว 23.00 ม. 
พร้อมบ่อพัก คสล. 
จ านวน 3 บ่อ 
รายละเอียดตาม
แบบของ อบต.  
วอแก้ว 

3.  ด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

โครงการปรับปรุงถนน
ดินพร้อม ปรับเกลี่ย
เรียบ สายทุ่งผึ้ง หมู่ที่ 
2  

139,000.00 ส านักกกองช่าง, 
ส านักช่าง, กอง
โยธา, กอง
ประปา 

เพ่ือให้มีเส้นทาง
คมนาคมที่ได้
มาตรฐาน สะดวก 
และปลอดภัย 

ปรับปรุงถนนดิน
พร้อมปรับ เกลี่ย
เรียบ ขนาดกว้าง 
3.00 ม. หนาเฉลี่ย 
0.20 ม. ยาวรวม 
853.00 ม. หรือมี
พ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 
2,559.00 ตร.ม. 
รายละเอียดตาม
แบบของ อบต.  
วอแก้ว พร้อมติดตั้ง
ปูายโครงการ 
จ านวน 1 ปูาย 

4.  ด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ า คสล.หน้า
ตลาดสดบ้านวอแก้ว 
หมู่ที่ 3 

211,600.00 ส านักกกองช่าง, 
ส านักช่าง, กอง
โยธา, กอง
ประปา 

-เพ่ือการระบายน้ าที่
ดี และแก้ไขปัญหา
น้ าท่วมขัง  

ก่อสร้างรางระบาย
น้ า คสล.ขนาด 
กว้าง 0.30 ม. ลึก
เฉลี่ย 0.50 ม. ยาว 
86.00 ม.พร้อมบ่อ
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พัก คสล. จ านวน 1 
บ่อ รายละเอียด
ตามแบบมาตรฐาน 
ของกรมทางหลวง
ชนบทฯ พร้อม
ติดตั้งปูายโครงการ 
จ านวน 1 ปูาย 

5.  ด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

โครงการ : วางท่อ
ระบายน้ า คสล. พร้อม
บ่อพักน้ า บริเวณหน้า
บ้าน นางสีไว ธิวงศ์ 
หมู่ที่ 3  

64,500.00 ส านักกกองช่าง, 
ส านักช่าง, กอง
โยธา, กอง
ประปา 

-เพ่ือการระบายน้ าที่
ดี และแก้ไขปัญหา
น้ าท่วมขังได้  

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

6.  ด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. สายแพะฟูา 
บ้านหล่ายทุ่ง หมู่ที่ 4 

300,000.00 ส านักกกองช่าง, 
ส านักช่าง, กอง
โยธา, กอง
ประปา 

เพ่ือให้มีเส้นทาง
คมนาคมที่ได้
มาตรฐาน สะดวก 
และปลอดภัย  

ก่อสร้างถนน คสล. 
ขนาดกว้าง 4.00 ม. 
หนา 0.15 ม. ยาว 
114.00 ม.หรือมี
พ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 
592.00 ตร.ม. 
พร้อมถมดินไหล่ 
ทางขนาดกว้างข้าง
ละ 0.20 ม. 
รายละเอียดตาม
แบบมาตรฐาน ของ
กรมทางหลวง
ชนบท และ ติดต้ัง
ปูายโครงการ
จ านวน 1 ปูาย 

7.  ด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. สายทุ่งโฮ่ง บ้าน

300,000.00 ส านักกกองช่าง, 
ส านักช่าง, กอง

เพ่ือให้มีเส้นทาง
คมนาคมที่ได้

ก่อสร้างถนน คสล. 
ช่วงที่ 1) ขนาด
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ทุ่งหก หมู่ที่ 5 โยธา, กอง
ประปา 

มาตรฐาน สะดวก 
และปลอดภัย  

กว้าง 3.00 ม. หนา 
0.15 ม. ยาว 25.00 
ม. หรือ มีพ้ืนที่ไม่
น้อยกว่า 75.00 ตร.
ม. พร้อมถมดินไหล่
ทางกว้างข้างละ 
0.20 ม. ช่วงที่ 2) 
ขนาดกว้าง 4.00 ม. 
หนา 0.15 ม. ยาว 
120.00 ม. หรือมี
พ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 
480.00 ตร.ม. 
พร้อมถมดินไหล่
ทางกว้าง ข้างละ 
0.20 ม. 
รายละเอียดตาม
แบบมาตรฐาน ของ
กรมทางหลวง
ชนบทฯ และ ติดตั้ง
ปูายโครงการ
จ านวน 1 ปูาย 

8.  ด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. สายหมู่ที่ 6 - 
หมู่ที่ 7  

225,000.00 ส านักกกองช่าง, 
ส านักช่าง, กอง
โยธา, กอง
ประปา 

เพ่ือให้มีเส้นทาง
คมนาคมที่ได้
มาตรฐาน สะดวก 
และปลอดภัย  

ก่อสร้างถนน คสล. 
ขนาดกว้าง 4.00 ม. 
หนา 0.15 ม. ยาว 
103.00 ม. พ้ืนที่ไม่
น้อยกว่า 412.00 
ตร.ม.และปีกถนน
พ้ืนที่ 29.50 ตร.ม.
หรือมีพ้ืนที่รวมกัน 
ทั้งหมดไม่น้อยกว่า
441.50 ตร.ม. 
พร้อมไหล่ทางลูกรัง
กว้างเฉลี่ย 0.50 ม. 
ทั้งสองข้าง 
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รายละเอียดตาม
แบบมาตรฐานของ
กรมทางหลวง
ชนบท ของกรมทาง
หลวง พร้อมติดตั้ง 
ปูายโครงการ 
จ านวน 1 ปูาย 

9.  ด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ า คอนกรีต 
ข้างถนนสายท้ายบ้าน 
หมู่ที่ 7 

224,000.00 ส านักกกองช่าง, 
ส านักช่าง, กอง
โยธา, กอง
ประปา 

-เพ่ือการระบายน้ าที่
ดี และปูองกันแก้ไข
ปัญหาน้ าท่วมขังได้  

ก่อสร้างรางระบาย
น้ าคอนกรีต ขนาด
ปากกว้างเฉลี่ย 
1.50 ม. ท้องกว้าง
เฉลี่ย 0.50 ม. ลึก
เฉลี่ย 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 
พร้อมติดตั้งปูาย 
โครงการ จ านวน 1 
ปูาย รายละเอียด
ตามแบบของ อบต.
วอแก้ว 

10.  ด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. ซอยข้างบ้าน
นายเจริญ หมู่ที่ 7 

75,700.00 ส านักกกองช่าง, 
ส านักช่าง, กอง
โยธา, กอง
ประปา 

เพ่ือให้มีเส้นทาง
คมนาคมที่ได้
มาตรฐาน สะดวก 
และปลอดภัย  

ก่อสร้างถนน คสล. 
ขนาดกว้าง 3.00 ม. 
หนา 0.15 ม. ยาว 
50.00 ม.หรือมี
พ้ืนที่ไม่นอ้ยกว่า 
150.00 ตร.ม. 
รายละเอียดตาม
แบบมาตรฐาน ของ
กรมทางหลวง
ชนบท 
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11.  ด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

โครงการก่อสร้าง
อาคารปูองกัน ตลิ่งพัง 
โดยการท าการปูองกัน
การ กัดเซาะ บริเวณ
ล าห้วยแม่ไพร หมู่ที่ 7  

250,000.00 ส านักกกองช่าง, 
ส านักช่าง, กอง
โยธา, กอง
ประปา 

เพ่ือปูองกันการกัด
เซาะและการ
พังทลายของตลิ่ง
บริเวณล าห้วยแม่
ไพร หมู่ที่ 7  

ท าการถมดินพร้อม
ปรับเกลี่ย ขนาด
กว้าง 2.00 ม.สูง 
2.50 ม. ยาว 40.00 
ม. พร้อมท าการ 
เรียงหินใหญ่ใน
กล่อง Mattress 
หนา 0.30 ม. ยาว 
40.00 ม. และเรียง
หินใหญ่ในกล่อง 
Gabion ขนาดกว้าง 
2.00 ม. ยาว 40.00 
ม. รายละเอียด 
ตามแบบ อบต.วอ
แก้ว 

12.  ด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

โครงการก่อสร้างดาด
คอนกรีต ล าเหมืองทุ่ง
แม่เปิ้บ หมู่ที่ 2  

161,000.00 ส านักกกองช่าง, 
ส านักช่าง, กอง
โยธา, กอง
ประปา 

เพ่ือลดการสูญเสีย
น้ าและท าให้มีน้ า
เพ่ือการเกษตรอย่าง
เพียงพอ  

เทดาดคอนกรีต 
หนา 0.07 ม. ลึก 
เฉลี่ย 0.70 ม.ยาว
รวม 165.00 ม. 
พ้ืนที่ในการเท
คอนกรีต ไม่น้อย
กว่า 566.00 ตร.ม. 
รายละเอียดตาม
แบบของ อบต.   
วอแก้ว พร้อมติดตั้ง
ปูายโครงการ 
จ านวน 1 ปูาย 

13.  ด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

โครงการก่อสร้างดาด
คอนกรีต ล าเหมืองทุ่ง
โปุง หมู่ที่ 6  

75,000.00 ส านักกกองช่าง, 
ส านักช่าง, กอง
โยธา, กอง
ประปา 

เพ่ือลดการสูญเสีย
น้ าและท าให้มีน้ า
เพ่ือการเกษตรอย่าง
เพียงพอ  

เทดาดคอนกรีต 
หนา 0.07 ม. ลึก
เฉลี่ย 1.00 ม.ยาว
รวม 75.00 ม. พ้ืนที่
ในการเทคอนกรีต 
ไม่น้อยกว่า 276.00 
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ตร.ม. รายละเอียด
ตามแบบของ อบต. 
วอแก้ว  

14.  ด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

โครงการ ก่อสร้างราง
ระบายน้ า คสล. (บ้าน
นางจันทร์ขาว) หมู่ที่ 5 

119,600.00 ส านักกกองช่าง, 
ส านักช่าง, กอง
โยธา, กอง
ประปา 

-เพ่ือการระบายน้ าที่
ดี และปูองกันแก้ไข
ปัญหาน้ าไหลเข้า
บ้านเรือนของ
ประชาชนบริเวณ
ดังกล่าว 

ก่อสร้างรางระบาย
น้ า คสล. ขนาด 
กว้าง 0.30 ม. ลึก
เฉลี่ย 0.30 ม. ยาว 
62.00 ม. พร้อมบ่อ
พัก คสล. จ านวน 1 
บ่อ รายละเอียด
ตามแบบมาตรฐาน
ของ กรมทางหลวง
ชนบทเลขที่ รน-
301/ 56 (ชนิด ก-
30) พร้อมติดตั้ง
ปูาย โครงการ 
จ านวน 1 ปูาย 

15.  ด้านการ
อนุรักษ์
ทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

โครงการการปูองกัน
และแก้ไข ปัญหา
หมอกควัน และ ไฟปุา 

8,000.00 ส านักปลัด 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

-เพ่ือปูองกันและ
แก้ไขปัญหาการ 
เกิดหมอกควันและ
ไฟปุา  

- กิจกรรมรณรงค์
การปูองกัน การเกิด
ไฟปุา 

16.  ด้านการ
อนุรักษ์
ทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

โครงคัดแยก ก าจัด
ขยะ งดการเผา วัชพืช
และใบไม้ในครัวเรือน 
และปุาไม้ ต าบลวอ
แก้ว 

20,000.00 ส านักปลัด 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

-เพ่ือให้มีการบริหาร
จัดการขยะ อย่างมี
ประสิทธิภาพ -เพ่ือ
ลดปัญหาขยะใน
หมู่บ้าน  

-การจัดตั้งธนาคาร
ขยะ (ส าหรับ 
หมู่บ้านที่สมัครใจ
เข้าร่วม) -อบรมให้
ความรู้แก่แกนน าฯ
และ ประชาชนใน
หมู่บ้านในการ 
บริหารจัดการขยะ -
จัดซื้อจัดหาถังขยะ
ให้กับ หมู่บ้าน ใน
ต าบลวอแก้ว -การ
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ก าจัดขยะใน
ครัวเรือน และการ
คัดแยกขยะใน
ครัวเรือน -จัด
กิจกรรมรณรงค์ให้
ประชาชน ได้
ตระหนักถึงปัญหา
มลภาวะ ในหมู่บ้าน 
ฯลฯ 

17.  ด้านการ
อนุรักษ์
ทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืช อัน
เนื่องมาจาก
พระราชด าริ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 

30,000.00 ส านักปลัด 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพ่ือให้ความเข้าใจ
และเห็นความ 
ส าคัญของ
พันธุกรรมพืช ร่วม
คิด ร่วมปฏิบัติ จน
เกิดประโยชน์ถึง 
มหาชนชาวไทยและ
ให้มีระบบ ข้อมูล
พันธุกรรมพืช สื่อกัน
ถึงท่ัว ประเทศ  

จัดตั้งศูนย์ข้อมูล
พันธุกรรมพืช และ
ความหลากหลาย
ทาง ชีวภาพ เพื่อ
ส่งเสริมการอนุรักษ์ 
และสร้างนวัตกรรม
ด้านการ แพทย์ 
การเกษตร และการ
พัฒนา ชุมชนอย่าง
ยั่งยืน 

18.  ด้านการพัฒนา
สังคม 

โครงการอบรม
คุณธรรม จริยธรรม
ต าบลวอแก้ว 

10,000.00 ส านักปลัด 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพ่ือส่งเสริมให้เด็ก 
เยาวชน ประชาชน 
จนท. อบต. เป็นผู้มี
คุณธรรม  

เพ่ืออบรมเชิง
ปฏิบัติการ ด้าน
ส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรมแก่ เด็ก
ส่งเสริม ประชาชน 
จนท. อบต.ให้มี 
คุณธรรมจริยธรรม
ใน หน้าที่ของตน 

19.  ด้านการพัฒนา
สังคม 

โครงการฝึกซ้อมแผน
ปูองกัน และบรรเทา
สาธารณภัย 

15,000.00 ส านักปลัด 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพ่ือให้อปพร.มี
ความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับ สาธารณ
ภัยรูปแบบต่าง ๆ 
และ สามารถ
ช่วยเหลือในการ 

ฝึกซ้อมแผนปูองกัน
และ บรรเทาสา
ธารณภัยให้กับ อป
พร. ต าบลวอแก้ว 
จ านวน 20 คน 
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ปูองกันและบรรเทา
สาธารณภัย ได้อย่าง
ถูกต้องเหมาะสม  

20.  ด้านการพัฒนา
สังคม 

โครงการฝึกอบรมให้
ความรู้ การปูองกัน
และระงับอัคคีภัย 
เบื้องต้น 

20,000.00 ส านักปลัด 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพ่ือให้สมาชิก อป
พร. ได้มี ความรู้
ความเข้าใจ ถึง
ขั้นตอน การ
ปฏิบัติงานปูองกัน
และ ระงับอัคคีภัย
เบื้องต้น  

ฝึกอบรมให้ความรู้
การ ปูองกันและ
ระงับอัคคีภัย ให้กับ 
อพปร. จ านวน 20 
คน 

21.  ด้านการพัฒนา
สังคม 

โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการ บริหาร
สถานศึกษา  

236,270.00 ส านักปลัด 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

-เพ่ือให้การ
บริหารงานของ 
สถานศึกษาเป็นไป
อย่างมี 
ประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล  

- คชจ. อาหาร
กลางวันเด็ก ใน
ศพด.อบต.วอแก้ว 
ค่าพัฒนาครู ค่า
จัดการเรียน การ
สอน (เงินรายหัว) 
และอ่ืนๆ 

22.  ด้านการพัฒนา
สังคม 

โครงการส่งเสริม
คุณภาพชีวิต ผู้สูงอายุ
ต าบลวอแก้ว 
(โรงเรียนผู้สูงอายุ
ต าบลวอแก้ว) 

30,000.00 ส านักปลัด 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพ่ือให้ความรู้เรื่อง
การดูแล สุขภาพ
ของผู้สูงอายุและ 
กิจกรรมสันทนาการ
ส าหรับ ผู้สูงอายุ  

ผู้สูงอายุในพ้ืนที่
ต าบลวอแก้ว 
จ านวน 100 คน 

23.  ด้านการพัฒนา
สังคม 

โครงการรณรงค์ฉีด
วัคซีน ปูองกันโรคพิษ
สุนัขบ้าและ ควบคุม
การก าเนิดของสัตว์
เลี้ยง 

60,000.00 ส านักปลัด 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

- เพ่ือให้สุนัขและ
แมวที่ไม่ได้ รับการ
เอาใจใส่ดูแลได้รับ
การ ฉีดวัคซีน
ปูองกันโรคพิษสุนัข
บ้า - เพ่ือสร้างความ
ตื่นตัวและ กระตุ้น
ให้ประชาชนมีส่วน
ร่วม และเห็น
ความส าคัญในการ
น า สุนัขและแมวใน

-สุนัขและแมวใน
ต าบล วอแก้วได้รับ 
การฉีดวัคซีน 
ปูองกันโรคพิษสุนัข
บ้า ได้ครอบคลุมทั่ว
ต าบล -สุนัขและ
แมวได้รับการ 
ควบคุมก าเนิด 
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ครอบครองไป รับ
การฉีดวัคซีนปูองกัน
โรค พิษสุนัขบ้าและ
คุมการก าเนิด ของ
สัตว์เลี้ยง  

24.  ด้านการพัฒนา
สังคม 

โครงการแข่งขันกีฬา
ต้านยา เสพติดเชื่อม
ความสามัคคีต าบล วอ
แก้ว 

4,100.00 ส านักปลัด 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

- เพ่ือส่งเสริมการ
ออกก าลังกาย และ
เล่นกีฬาให้แก่
ประชาชน และ
เยาวชน - เพ่ือสร้าง
ความสามัคคีใน หมู่
คณะ -เพ่ือจัด
กิจกรรมต่อต้านยา 
เสพติด  

จัดการแข่งขันกีฬา
ต้านยา เสพติด
เชื่อมความสามัคคี 
ภายในต าบลวอแก้ว 
โดยมี ผู้เข้าร่วม
โครงการ 300 คน 

25.  ด้านการพัฒนา
สังคม 

โครงการปูองกันและ
แก้ไขปัญ หายาเสพติด
ต าบลวอแก้ว 

30,000.00 ส านักปลัด 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

-เพ่ือให้ชุมชนมี
ความเข้มแข็ง -เพ่ือ
ลดการแพร่ระบาด
ของ ยาเสพติด  

-กิจรรมครูแดร์ 
(DARE.)  
-กิจกรรมเดิน
รณรงค์ปูองกัน 
แก้ไขปัญหายา 
เสพติด  
-กิจกรรมอบรมให้
ความรู้ พิษภัยและ
โทษของยาเสพติด  
-กิจกรรมบ าบัด
ฟ้ืนฟูผู้ติดยา เสพติด 
-กิจกรรมฝึกอาชีพ
แกผู้ผ่าน การบ าบัด
ฟ้ืนฟูยาเสพติด 

26.  ด้านการพัฒนา
สังคม 

โครงการทบทวน
แผนพัฒนา หมู่บ้าน
และแผนพัฒนา
ท้องถิ่น 

15,000.00 ส านักปลัด 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพ่ือให้ประชาชนมี
ส่วนร่วม ในการ
แก้ไขปัญหาของหมู่ 
บ้านของตนเอง  

จัดเวทีประชาคม
ทบทวน แผนพัฒนา
หมู่บ้านและแผน 
พัฒนาท้องถิ่น 
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27.  ด้านการพัฒนา
สังคม 

โครงการสงเคราะห์
และจัด สวัสดิการ
ผู้สูงอายุ ต าบลวอแก้ว 

8,243,000.00 ส านักปลัด 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพ่ือให้การช่วยเหลือ
และ บรรเทาความ
เดือดร้อนของ 
ผู้สูงอายุและ
ครอบครัวให้ 
สามารถด ารงชีวิต 
ได้ตาม อัตภาพ  

ผู้สูงอายุในชุมชนมี
ชีวิตและ ความ
เป็นอยู่ที่ดีขึ้น 

28.  ด้านการพัฒนา
สังคม 

โครงการสงเคราะห์
และจัด สวัสดิการผู้
พิการ ต าบลวอแก้ว 

3,613,000.00 ส านักปลัด 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพ่ือให้การช่วยเหลือ
และ บรรเทาความ
เดือดร้อนของ ผู้
พิการและครอบครัว
ให้ สามารถ
ด ารงชีวิต ได้ตาม 
อัตภาพ  

ผู้พิการในชุมชนมี
ชีวิตและ ความ
เป็นอยู่ที่ดีขึ้น 

29.  ด้านการพัฒนา
สังคม 

โครงการสงเคราะห์
และจัด สวัสดิการ
ผู้ปุวยเอดส์ ต าบล วอ
แก้ว 

96,000.00 ส านักปลัด 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพ่ือให้การช่วยเหลือ
และ บรรเทาความ
เดือดร้อนของ 
ผู้ปุวยเอดส์และ
ครอบครัวให้ 
สามารถด ารงชีวิต 
ได้ตาม อัตภาพ  

ผู้ปุวยเอดส์ในชุมชน
มีชีวิต และความ
เป็นอยู่ที่ดีขึ้น 

30.  ด้านการพัฒนา
สังคม 

โครงการสมทบกองทุน
หลัก ประกันสุขภาพ
ต าบลวอแก้ว 

70,000.00 ส านักปลัด 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เเพ่ือสนับสนุน 
ส่งเสริมสุขภาพ  
ของประชาชนต าบล
วอแก้ว  

สบทบเงินเข้า
กองทุนหลัก 
ประกันสุขภาพ
ต าบลวอแก้ว 

31.  ด้านการพัฒนา
สังคม 

โครงการปูองกัน 
บรรเทา และแก้ไข
ปัญหา ภัยต่างๆและ 
สาธารณภัยรวมทั้ง
ปรับปรุง ซ่อมแซม
บ ารุงสิ่งปลูกสร้างและ 
อ่ืนๆที่ได้รับผลกระทบ

300,000.00 ส านักปลัด 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

-เพ่ือปูองกันและ
บรรเทา สาธารณภัย
ให้กับประชาชน -
เพ่ือแก้ไขปัญหา
สิ่งก่อสร้าง ที่ได้รับ
ผลกระทบจากภัย
พิบัติ ในต าบล 

การปูองกันสาธารณ
ภัยที่ เกิดข้ึนรวมทั้ง
การช่วยเหลือ 
ผู้ประสบภัยและ
การ ปรับปรุง
สถานที่ สิ่งปลูก 
สร้างที่ได้รับความ
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กรณี เกิดจากสาธารณ
ภัยกภัยพิบัติ หมู่ที่ 1-7 

วอแก้วเพ่ือให้ใช้การ
ได้ดี  

เสียหาย จากสา
ธารณภัย กภัยพิบัติ 
และการเตรียม
ความพร้อม รับสา
ธารณภัยกภัยพิบัติ 
เช่น ถนน ราง
ระบายน้ า ฝายท่อ
ลอดเหลี่ยม ล า
เหมือง ท่อระบาย
น้ าฯลฯ 

32.  ด้านการพัฒนา
สังคม 

โครงการปูองกันและ
ลด อุบัติเหตุทางถนน
ในช่วง เทศกาลฯ  

10,000.00 ส านักปลัด 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

-เพ่ือประชาสัมพันธ์ 
รณรงค์ให้ ปชช.ได้
ตระหนักถึงพิษภัย
จาก อุบัติเหตุ -
เพ่ือให้มีวัสดุ 
อุปกรณ์อ านวย 
ความสะดวกแก่ 
ปชช. ที่สัญจร ไปมา 
-เพ่ือเสริมการบังคับ
ใช้กฎหมาย ตาม
มาตรการปูองกัน
และ ลดปัญหา
อุบัติเหตุ  

อุดหนุนงบประมาณ 
ให้ที่ท าการปกครอง
อ าเภอ ห้างฉัตร
ด าเนินการ 

33.  ด้านการพัฒนา
สังคม 

โครงการพัฒนา
คุณภาพการ ศึกษา
เพ่ือสร้างความเข้มแข็ง 
ทางวิชาการและ
ยกระดับ ผล สัมฤทธิ์
ทางการเรียนของ 
นักเรียน 

30,000.00 ส านักปลัด 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพ่ือพัฒนา เพ่ิม
ทักษะ และ 
คุณภาพทางการ
ศึกษาของ นักเรียน  

-จัดกิจกรรมทาง
วิชาการ ให้กับ
นักเรียนโรงเรียน 
บ้านทุ่งหก-ทุ่งผา 
จ านวน 76คน 

34.  ด้านการพัฒนา
สังคม 

โครงการอาหาร
กลางวัน นักเรียน 

240,000.00 ส านักปลัด 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 

เพ่ือให้นักเรียนมี
สุขภาพอนามัย 
สมบูรณ์แข็งแรง  

นักเรียนระดับก่อน
ประถม ศึกษาและ
ระดับประถม ศึกษา
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ส านักงานปลัด 
อบต. 

จ านวน 2 โรงเรียน 
(ร.ร.ทุ่งหก,) 

35.  ด้านการพัฒนา
สังคม 

โครงการสืบสานพระ
ราช ปณิธานสมเด็จย่า 
ต้ายภัย มะเร็งเต้านม 
หมู่ที่ 1 

6,000.00 ส านักปลัด 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

1.เพ่ือให้ความรู้
เกี่ยวกับมะเร็ง เต้า
นม 2.เพ่ือขยาย
ระบบบริการคัด 
กรองมะเร็งเต้านม
ด้วยการ ตรวจเต้า
นมด้วยตนเอง 3.
เพ่ือส่งเสริมให้มี
พฤติกรรม การ
ตรวจเต้านมตนเอง
ที่ถูกต้อง และ
สม่ าเสมอ  

อุดหนุนงบประมาณ
ให้กับ 
คณะกรรมการ
หมู่บ้าน ทุ่งผา หมู่ที่ 
1 ด าเนินการ 

36.  ด้านการพัฒนา
สังคม 

โครงการส่งเสริม
โภชนาการ และ
สุขภาพอนามัยแม่และ 
เด็กของสมเด็จ
พระเทพ รัตนราชสุดา
ฯ สยามบรม ราชกุมารี 
หมู่ที่ 1 

4,900.00 ส านักปลัด 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

1. เพ่ือให้ความรู้
ด้านอาหาร และ
โภชนาการแก่หญิงมี
ครรภ์ หญิงให้นม
บุตร และผู้ปกครอง 
เด็ก 0-5 ปี 2.เพ่ือ
ส่งเสริมให้หญิงมี
ครรภ์ หญิงให้นม
บุตร และผู้ปกครอง 
เด็ก 0-5 ปี ได้
บริการที่เหมาะสม 
3.เพ่ือให้เด็กเกิด
รอด มีการเจริญ 
เติบโตและ
พัฒนาการได้เต็ม 
ศักยภาพ  

อุดหนุนงบประมาณ
ให้กับ 
คณะกรรมการ
หมู่บ้าน ทุ่งผา หมู่ที่ 
1 ด าเนินการ 

37.  ด้านการพัฒนา
สังคม 

โครงการควบคุมโรค
ขาดสาร ไอโอดีน ของ
สมเด็จพระเทพ 

9,100.00 ส านักปลัด 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 

-เพ่ือให้ประชาชนมี
ความรู้เรื่อง โรคขาด
สารไดโอดีน -เพ่ือให้

อุดหนุนงบประมาณ
ให้กับ
คณะกรรมการ
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รัตนราชสุดาฯ สยาม
บรม ราชกุมารีหมู่ที่ 1 

ส านักงานปลัด 
อบต. 

ประชาชนมีการใช้
เกลือ ผสมไอโอดีน  

หมู่บ้าน ทุ่งผา หมู่ที่ 
1 ด าเนินการ 

38.  ด้านการพัฒนา
สังคม 

โครงการสืบสานพระ
ราช ปณิธานสมเด็จย่า 
ต้ายภัย มะเร็งเต้านม 
หมู่ที่ 2 

6,000.00 ส านักปลัด 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

1.เพ่ือให้ความรู้
เกี่ยวกับมะเร็ง เต้า
นม  
2.เพ่ือขยายระบบ
บริการคัด กรอง
มะเร็งเต้านมด้วย
การ ตรวจเต้านม
ด้วยตนเอง  
3.เพ่ือส่งเสริมให้มี
พฤติกรรม การ
ตรวจเต้านมตนเอง
ที่ถูกต้อง  

อุดหนุนงบประมาณ
ให้กับ 
คณะกรรมการ
หมู่บ้าน ทุ่งตุ่นแม่
ติว หมู่ที่ 2 
ด าเนินการ 

39.  ด้านการพัฒนา
สังคม 

โครงการส่งเสริม
โภชนาการ และ
สุขภาพอนามัยแม่และ 
เด็กของสมเด็จ
พระเทพ รัตนราชสุดา
ฯ สยามบรม ราชกุมารี 
หมู่ที่ 2 

4,900.00 ส านักปลัด 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

1. เพ่ือให้ความรู้
ด้านอาหาร และ
โภชนาการแก่หญิงมี
ครรภ์ หญิงให้นม
บุตร และผู้ปกครอง 
เด็ก 0-5 ปี 2.เพ่ือ
ส่งเสริมให้หญิงมี
ครรภ์ หญิงให้นม
บุตร และผู้ปกครอง 
เด็ก 0-5 ปี ได้
บริการที่เหมาะสม 
3.เพ่ือให้เด็กเกิด
รอด มีการเจริญ 
เติบโตและ
พัฒนาการได้เต็ม 
ศักยภาพ  

อุดหนุนงบประมาณ
ให้กับ 
คณะกรรมการ
หมู่บ้าน ทุ่งตุ่นแม่
ติว หมู่ที่ 2 
ด าเนินการ 

40.  ด้านการพัฒนา
สังคม 

โครงการควบคุมโรค
ขาดสาร ไอโอดีน ของ
สมเด็จพระเทพ 

9,100.00 ส านักปลัด 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 

-เพ่ือให้ประชาชนมี
ความรู้เรื่อง โรคขาด
สารไดโอดีน -เพ่ือให้

อุดหนุนงบประมาณ
ให้กับ 
คณะกรรมการ
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รัตนราชสุดาฯ สยาม
บรม ราชกุมารีหมู่ที่ 2 

ส านักงานปลัด 
อบต. 

ประชาชนมีการใช้
เกลอื ผสมไอโอดีน  

หมู่บ้าน ทุ่งตุ่นแม่
ติว หมู่ที่ 2 
ด าเนินการ 

41.  ด้านการพัฒนา
สังคม 

โครงการสืบสานพระ
ราช ปณิธานสมเด็จย่า 
ต้ายภัย มะเร็งเต้านม 
หมู่ที่ 3 

6,000.00 ส านักปลัด 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

1.เพ่ือให้ความรู้
เกี่ยวกับมะเร็ง เต้า
นม 2.เพ่ือขยาย
ระบบบริการคัด 
กรองมะเร็งเต้านม
ด้วยการ ตรวจเต้า
นมด้วยตนเอง 3.
เพ่ือส่งเสริมให้มี
พฤติกรรม การ
ตรวจเต้านมตนเอง
ที่ถูกต้อง และ
สม่ าเสมอ  

อุดหนุนงบประมาณ
ให้กับ 
คณะกรรมการ
หมู่บ้าน วอแก้ว หมู่
ที่ 3 ด าเนินการ 

42.  ด้านการพัฒนา
สังคม 

โครงการส่งเสริม
โภชนาการ และ
สุขภาพอนามัยแม่และ 
เด็กของสมเด็จ
พระเทพ รัตนราชสุดา
ฯ สยามบรม ราชกุมารี 
หมู่ที่ 3 

4,900.00 ส านักปลัด 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

1. เพ่ือให้ความรู้
ด้านอาหาร และ
โภชนาการแก่หญิงมี
ครรภ์ หญิงให้นม
บุตร และผู้ปกครอง 
เด็ก 0-5 ปี 2.เพ่ือ
ส่งเสริมให้หญิงมี
ครรภ์  

อุดหนุนงบประมาณ
ให้กับ 
คณะกรรมการ
หมู่บ้าน วอแก้ว หมู่
ที่ 3 ด าเนินการ 

43.  ด้านการพัฒนา
สังคม 

โครงการควบคุมโรค
ขาดสาร ไอโอดีน ของ
สมเด็จพระเทพ 
รัตนราชสุดาฯ สยาม
บรม ราชกุมารีหมู่ที่ 3 

9,100.00 ส านักปลัด 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

-เพ่ือให้ประชาชนมี
ความรู้เรื่อง โรคขาด
สารไดโอดีน -เพ่ือให้
ประชาชนมีการใช้
เกลือ ผสมไอโอดีน  

อุดหนุนงบประมาณ
ให้กับ 
คณะกรรมการ
หมู่บ้าน วอแก้ว หมู่
ที่ 3 ด าเนินการ 

44.  ด้านการพัฒนา
สังคม 

โครงการสืบสานพระ
ราช ปณิธานสมเด็จย่า 
ต้ายภัย มะเร็งเต้านม 
หมู่ที่ 4 

6,000.00 ส านักปลัด 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

1.เพ่ือให้ความรู้
เกี่ยวกับมะเร็ง เต้า
นม 2.เพ่ือขยาย
ระบบบริการคัด 
กรองมะเร็งเต้านม

อุดหนุนงบประมาณ
ให้กับ 
คณะกรรมการ
หมู่บ้าน หล่ายทุ่ง 
หมู่ที่ 4 ด าเนินการ 
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ด้วยการ ตรวจเต้า
นมด้วยตนเอง 3.
เพ่ือส่งเสริมให้มี
พฤติกรรม การ
ตรวจเต้านมตนเอง
ที่ถูกต้อง และ
สม่ าเสมอ  

45.  ด้านการพัฒนา
สังคม 

โครงการส่งเสริม
โภชนาการ และ
สุขภาพอนามัยแม่และ 
เด็กของสมเด็จ
พระเทพ รัตนราชสุดา
ฯ สยามบรม ราชกุมารี 
หมู่ที่ 4 

4,900.00 ส านักปลัด 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

1. เพ่ือให้ความรู้
ด้านอาหาร และ
โภชนาการแก่หญิงมี
ครรภ์ หญิงให้นม
บุตร และผู้ปกครอง 
เด็ก 0-5 ปี 2.เพ่ือ
ส่งเสริมให้หญิงมี
ครรภ์ หญิงให้นม
บุตร และผู้ปกครอง 
เด็ก 0-5 ปี ได้
บริการที่เหมาะสม 
3.เพ่ือให้เด็กเกิด
รอด มีการเจริญ 
เติบโตและ
พัฒนาการได้เต็ม 
ศักยภาพ  

อุดหนุนงบประมาณ
ให้กับ 
คณะกรรมการ
หมู่บ้าน หล่ายทุ่ง 
หมู่ที่ 4 ด าเนินการ 

46.  ด้านการพัฒนา
สังคม 

โครงการควบคุมโรค
ขาดสาร ไอโอดีน ของ
สมเด็จพระเทพ 
รัตนราชสุดาฯ สยาม
บรม ราชกุมารีหมู่ที่ 4 

9,100.00 ส านักปลัด 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

-เพ่ือให้ประชาชนมี
ความรู้เรื่อง โรคขาด
สารไดโอดีน -เพ่ือให้
ประชาชนมีการใช้
เกลือ ผสมไอโอดีน  

อุดหนุนงบประมาณ
ให้กับ 
คณะกรรมการ
หมู่บ้าน หล่ายทุ่ง 
หมู่ที่ 4 ด าเนินการ 

47.  ด้านการพัฒนา
สังคม 

โครงการสืบสานพระ
ราช ปณิธานสมเด็จย่า 
ต้ายภัย มะเร็งเต้านม 
หมู่ที่ 5 

6,000.00 ส านักปลัด 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

1.เพ่ือให้ความรู้
เกี่ยวกับมะเร็ง เต้า
นม 2.เพ่ือขยาย
ระบบบริการคัด 
กรองมะเร็งเต้านม

อุดหนุนงบประมาณ
ให้กับ 
คณะกรรมการ
หมู่บ้าน ทุ่งหก หมู่
ที่ 5 ด าเนินการ 
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ด้วยการ ตรวจเต้า
นมด้วยตนเอง 3.
เพ่ือส่งเสริมให้มี
พฤติกรรม การ
ตรวจเต้านมตนเอง
ที่ถูกต้อง และ
สม่ าเสมอ  

48.  ด้านการพัฒนา
สังคม 

โครงการส่งเสริม
โภชนาการ และ
สุขภาพอนามัยแม่และ 
เด็กของสมเด็จ
พระเทพ รัตนราชสุดา
ฯ สยามบรม ราชกุมารี 
หมู่ที่ 5 

4,900.00 ส านักปลัด 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

1. เพ่ือให้ความรู้
ด้านอาหาร และ
โภชนาการแก่หญิงมี
ครรภ์ หญิงให้นม
บุตร และผู้ปกครอง 
เด็ก 0-5 ปี 2.เพ่ือ
ส่งเสริมให้หญิงมี
ครรภ์ หญิงให้นม
บุตร และผู้ปกครอง 
เด็ก 0-5 ปี ได้
บริการที่เหมาะสม 
3.เพ่ือให้เด็กเกิด
รอด มีการเจริญ 
เติบโตและ
พัฒนาการได้เต็ม 
ศักยภาพ  

อุดหนุนงบประมาณ
ให้กับ 
คณะกรรมการ
หมู่บ้าน ทุ่งหก หมู่
ที่ 5 ด าเนินการ 

49.  ด้านการพัฒนา
สังคม 

โครงการควบคุมโรค
ขาดสาร ไอโอดีน ของ
สมเด็จพระเทพ 
รัตนราชสุดาฯ สยาม
บรม ราชกุมารีหมู่ที่ 5 

9,100.00 ส านักปลัด 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

-เพ่ือให้ประชาชนมี
ความรู้เรื่อง โรคขาด
สารไดโอดีน -เพ่ือให้
ประชาชนมีการใช้
เกลือ ผสมไอโอดีน  

อุดหนุนงบประมาณ
ให้กับ 
คณะกรรมการ
หมู่บ้าน ทุ่งหก หมู่
ที่ 5 ด าเนินการ 

50.  ด้านการพัฒนา
สังคม 

โครงการสืบสานพระ
ราช ปณิธานสมเด็จย่า 
ต้ายภัย มะเร็งเต้านม 
หมู่ที่ 6 

6,000.00 ส านักปลัด 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

1.เพ่ือให้ความรู้
เกี่ยวกับมะเร็ง เต้า
นม 2.เพ่ือขยาย
ระบบบริการคัด 
กรองมะเร็งเต้านม

อุดหนุนงบประมาณ
ให้กับ 
คณะกรรมการ
หมู่บ้าน ทุ่งงิ้ว หมู่ที่ 
6 ด าเนินการ 
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ด้วยการ ตรวจเต้า
นมด้วยตนเอง 3.
เพ่ือส่งเสริมให้มี
พฤติกรรม การ
ตรวจเต้านมตนเอง
ที่ถูกต้อง และ
สม่ าเสมอ  

51.  ด้านการพัฒนา
สังคม 

โครงการส่งเสริม
โภชนาการ และ
สุขภาพอนามัยแม่และ 
เด็กของสมเด็จ
พระเทพ รัตนราชสุดา
ฯ สยามบรม ราชกุมารี 
หมู่ที่ 6 

4,900.00 ส านักปลัด 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

1. เพ่ือให้ความรู้
ด้านอาหาร และ
โภชนาการแก่หญิงมี
ครรภ์ หญิงให้นม
บุตร และผู้ปกครอง 
เด็ก 0-5 ปี 2.เพ่ือ
ส่งเสริมให้หญิงมี
ครรภ์  

อุดหนุนงบประมาณ
ให้กับ 
คณะกรรมการ
หมู่บ้าน ทุ่งงิ้ว หมู่ที่ 
6 ด าเนินการ 

52.  ด้านการพัฒนา
สังคม 

โครงการควบคุมโรค
ขาดสาร ไอโอดีน ของ
สมเด็จพระเทพ 
รัตนราชสุดาฯ สยาม
บรม ราชกุมารีหมู่ที่ 6 

9,100.00 ส านักปลัด 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

-เพ่ือให้ประชาชนมี
ความรู้เรื่อง โรคขาด
สารไดโอดีน -เพ่ือให้
ประชาชนมีการใช้
เกลือ ผสมไอโอดีน  

อุดหนุนงบประมาณ
ให้กับ 
คณะกรรมการ
หมู่บ้าน ทุ่งงิ้ว หมู่ที่ 
6 ด าเนินการ 

53.  ด้านการพัฒนา
สังคม 

โครงการสืบสานพระ
ราช ปณิธานสมเด็จย่า 
ต้ายภัย มะเร็งเต้านม 
หมู่ที่ 7 

6,000.00 ส านักปลัด 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

1.เพ่ือให้ความรู้
เกี่ยวกับมะเร็ง เต้า
นม 2.เพ่ือขยาย
ระบบบริการคัด 
กรองมะเร็งเต้านม
ด้วยการ ตรวจเต้า
นมด้วยตนเอง 3.
เพ่ือส่งเสริมให้มี
พฤติกรรม การ
ตรวจเต้านมตนเอง
ที่ถูกต้อง และ
สม่ าเสมอ  
 

อุดหนุนงบประมาณ
ให้กับ 
คณะกรรมการ
หมู่บ้าน น้ าจ า หมู่ 
7 ด าเนินการ 
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54.  ด้านการพัฒนา
สังคม 

โครงการส่งเสริม
โภชนาการ และ
สุขภาพอนามัยแม่และ 
เด็กของสมเด็จ
พระเทพ รัตนราชสุดา
ฯ สยามบรม ราชกุมารี 
หมู่ที่ 7 

4,900.00 ส านักปลัด 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

1. เพ่ือให้ความรู้
ด้านอาหาร และ
โภชนาการแก่หญิงมี
ครรภ์ หญิงให้นม
บุตร และผู้ปกครอง 
เด็ก 0-5 ปี 2.เพ่ือ
ส่งเสริมให้หญิงมี
ครรภ์ หญิงให้นม
บุตร และผู้ปกครอง 
เด็ก 0-5 ปี ได้
บริการที่เหมาะสม 
3.เพ่ือให้เด็กเกิด
รอด มีการเจริญ 
เติบโตและ
พัฒนาการได้เต็ม 
ศักยภาพ  

อุดหนุนงบประมาณ
ให้กับ 
คณะกรรมการ
หมู่บ้าน น้ าจ า หมู่ 
7 ด าเนินการ 

55.  ด้านการพัฒนา
สังคม 

โครงการควบคุมโรค
ขาดสาร ไอโอดีน ของ
สมเด็จพระเทพ 
รัตนราชสุดาฯ สยาม
บรม ราชกุมารีหมู่ที่ 7 

9,100.00 ส านักปลัด 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

-เพ่ือให้ประชาชนมี
ความรู้เรื่อง โรคขาด
สารไดโอดีน -เพ่ือให้
ประชาชนมีการใช้
เกลือ ผสมไอโอดีน  

อุดหนุนงบประมาณ
ให้กับ 
คณะกรรมการ
หมู่บ้าน น้ าจ า หมู่ที่ 
7 ด าเนินการ 

56.  ด้านการพัฒนา
สังคม 

โครงการสนับสนุนกิ่ง
กาชาด อ าเภอห้างฉัตร  

12,000.00 ส านักปลัด 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

-ส่งเสริมกิจกรรม
ของกิ่งกาชาด ใน
การช่วยเหลือสา
ธารณกุศล และ
สังคม  

อุดหนุน งปม.ให้กับ
ที่ ท าการปกครอง
อ าเภอ ห้างฉัตรใน
การด าเนิน กิจกรรม 

57.  ด้านการพัฒนา
สังคม 

โครงการสนับสนุน
กิจกรรม งานรัฐพิธี 
และงานวัฒนธรรม 
ประเพณี อ าเภอห้าง
ฉัตร จังหวัดล าปาง 

10,000.00 ส านักปลัด 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

- เพ่ือแสดงความ
จงรักภักดี ต่อองค์
ประมุขและสถาบัน 
พระมหากษัตริย์ 
เพ่ืออนุรักษ์ - เพ่ือ
อนุรักษ์ประเพณี 
วัฒนธรรม  

อุดหนุนงบประมาณ 
ให้ ที่ท าการ
ปกครองอ าเภอ ห้าง
ฉัตรด าเนินการ 
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58.  ด้านการพัฒนา
สังคม 

โครงการสนับสนุนการ
จัด งานรื่นเริง ฤดู
หนาวและ ของดีนคร
ล าปาง 

8,000.00 ส านักปลัด 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพ่ือเป็นจุดแสดง
นิทรรศการ และให้
กลุ่มอาชีพใน 
อ าเภอ ห้างฉัตร ได้
น าสินค้าออก 
จ าหน่าย ในงานเป็น
การ เปิดตลาด และ
เพ่ิมรายได้ให้ กับ
กลุ่มอาชีพ  

อุดหนุนงบประมาณ 
ให้ ที่ท าการ
ปกครองอ าเภอ ห้าง
ฉัตรด าเนินการ 

59.  ด้านการพัฒนา
สังคม 

โครงการฝึกอบรมชุด
ปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติประจ าองค์การ
บริหารส่วนต าบลวอ
แก้ว 

100,000.00 ส านักปลัด 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

-เพ่ือเสริมสร้าง
ศักยภาพและความ
เข้มแข็งให้แก่ อบต
ให้มีบุคลากรที่
สามารถปฏิบัติ
หน้าที่ช่วยเหลือเจ้า
พนักงาน ในการ
ปูองกันและบรรเทา
สาธารณภัยได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ  

-ด าเนินการจัด
ฝึกอบรมฯหรือฝึก 
ทบทวนชุด
ปฏิบัติการจิตอาสา
ภัย พิบัติประจ า
องค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่น 

60.  ด้านการพัฒนา
สังคม 

โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ ให้ความรู้
ในการปูองกันโรค 
ติดต่อไวรัส โคโรน่า 
2019 (COVID-19) 
และการจัดท า 
หน้ากากอนามัยเพ่ือ
การปูองกัน ตนเอง 

60,000.00 ส านักปลัด 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

-เพ่ือส่งเสริม
สนับสนุนให้ ปชช.
สามารถปูองกันโรค
ระบาดด้วยตนเอง -
เพ่ือลดค่าใช้จ่าย
ของทางราชการ
ให้แก่ประชาชนใน
การเฝูาระวังและ
ปูองกันโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรน่า 
2019(COVID-19) -
เพ่ือสร้างความ
ตระหนักให้แก่
ประชาชนในการเฝูา

-บุคลากรในสังกัด 
อบต.วอแก้ว -ผู้น า
หมู่บ้าน (ก านันก
ผู้ใหญ่บ้าน) -
อาสาสมัคร
สาธารณสุข (อสม.) 
-กลุ่มสตรี จิตอาสา 
และ ปชช. ผู้สนใจ
ในพ้ืนที่ต าบลวอ
แก้ว 
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ระวังและปูองกัน
โรคติดเชื้อไวรัสโคโร
น่า 2019 (COVID-
19)  

61.  ด้านการพัฒนา
เศรษฐกิจ  

โครงการส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว เชิงนิเวศน์
และเชิงวัฒนธรรม 
ต าบลวอแก้ว 

30,000.00 ส านักปลัด 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

- เป็นการจัดการ
เพ่ืออนุรักษ์ ฟ้ืนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติ 
ให้มี ความสมบูรณ์ 
เกิดความสมดุล ต่อ
ระบบนิเวศวิทยา 
รักษา 
สภาพแวดล้อม - 
ส่งเสริมองค์กร
ชุมชน และ ท้องถิ่น
ในการด าเนิน
กิจกรรม การ
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ 
และเชิงเกษตร
อินทรีย์เพ่ือ 
เสริมสร้างเศรษฐกิจ
ชุมชน และ จัดท า
แผนงานและ
โครงการเพื่อ การ
อนุรักษ์และฟ้ืนฟู
ทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม -เพ่ือให้
ประชาชนได้มี
รายได้จาก การ
ท่องเที่ยว  

1.1 การจัดการเพ่ือ
พัฒนาและ ส่งเสริม
การท่องเที่ยวเชิง
นิเวศน์ เชิงเกษตร
อินทรีย์ -ปรับปรุง
เส้นทางการ
ท่องเที่ยว ในเขตปุา 
อุทยานขุนตาล - 
ปรับปรุงภูมิทัศน์
สถานที ่ท่องเที่ยว
ของต าบลวอแก้ว - 
จัดท าเส้นทางศึกษา
ธรรมชาติ บริเวณ
รอบอ่างเก็บน้ าแม่
ไพร อ่างเก็บน้ า แม่
เปิ๊บ ฯลฯ พร้อม ท า
ปูายสื่อความหมาย
ธรรมชาติ 1.2 
โครงการส่งเสริม
การ ท่องเที่ยว
ต าบลวอแก้ว -
สนับสนุน พัฒนา 
ให้ชุมชน และ
สถานที่ในชุมชน
เป็นแหล่ง ท่องเที่ยว 
- สนับสนุน ส่งเสริม 
หมู่บ้าน โฮมสเตย์ 

62.  ด้านการพัฒนา
เศรษฐกิจ  

โครงการส่งเสริมการ
ปลูกข้าว อินทรีย์ต าบล

20,000.00 ส านักปลัด 
อบจ., ส านัก

เพ่ือให้ผู้บริโภคได้
บริโภคข้าว ที่มี

อบรมให้ความรู้กับ
เกษตรกรผู้ สนใจใน
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วอแก้ว  ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

คุณค่าและปลอดภัย
จาก สารเคมี  

การปลูกข้าวอินทรีย์ 
ในพ้ืนที่ต าบลวอ
แก้ว 

63.  ด้านการพัฒนา
เศรษฐกิจ  

โครงการส่งเสริมการ
เลี้ยงสัตว์ ต าบลวอ
แก้ว 

30,000.00 ส านักปลัด 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพ่ือส่งเสริมและเพ่ิม
รายได้จาก การเลี้ยง
สัตว์  

ฝึกอบรมรม
ถ่ายทอดองค์ความรู้ 
การเลี้ยงสัตว์ให้กับ
เกษตรกร ต าบลวอ
แก้ว 

64.  ด้านการพัฒนา
เศรษฐกิจ  

โครงการส่งเสริมการ
ท าเกษตร อินทรีย์ วิถี
พอเพียง  

20,000.00 ส านักปลัด 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพ่ือให้มีศูนย์เกษตร
อินทรีย์ ผสมผสาน
ทุกหมู่บ้าน และให้ 
เกษตรกรได้มา
เรียนรู้  

อบรมเชิง
ปฏิบัติการกศึกษาดู
งาน กท าแปลง
สาธิตกให้รางวัล
ครอบ ครัวเกษตร
อินทรีย์ต้นแบบ 

65.  ด้านการพัฒนา
เศรษฐกิจ  

โครงการส่งเสริมอาชีพ
แก่ผู้พิการ ผู้สูงอายุ
และประชาชนทั่วไปใน 
ต าบลวอแก้ว 

30,000.00 ส านักปลัด 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพ่ือให้ผู้พิการ 
ผู้สูงอายุมีทักษะ 
ความรู้ในการ
ประกอบอาชีพ  

อบรมเชิงปฏิบัติการ
ทักษะการ ประกอบ
อาชีพให้แก่ผู้พิการ 
ผู้สูงอายุ ที่ประสงค์
จะประกอบ อาชีพ 

66.  ด้านการพัฒนา
เศรษฐกิจ  

โครงการสนับสนุนการ
แปรรูป อาหารและ
ผลผลิตทางการเกษตร 

20,000.00 ส านักปลัด 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพ่ือส่งเสริมอาชีพ
และเพ่ิม รายได้
ให้กับประชาชน  

-สนับสนุนการแปร
รูปอาหาร และ
ผลผลิตทางการ
เกษตรและ ให้เป็น
สินค้าของหมู่บ้าน -
สนับสนุนการ
รวมกลุ่มของ 
เกษตรกรเพ่ือแปร
รูปผลผลิตทาง 
การเกษตร -เพ่ิม
มูลค่าผลผลิตทาง
การเกษตร 

67.  ด้านการบริหาร
และพัฒนา

โครงการจัดการ
เลือกตั้งนายก องค์การ

370,500.00 ส านักปลัด 
อบจ., ส านัก

เพ่ือให้จัดการ
เลือกตั้งเป็นไป 

จัดการเลือกตั้ง
ภายในเขต พ้ืนที่
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องค์กร บริหารส่วนต าบล และ
สมาชิกสภาองค์การ 
บริหารส่วนต าบลวอ
แก้ว 

ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

อย่างมีประสิทธิภาพ 
และ ถูกต้องตาม
ระเบียบ  

ต าบลวอแก้ว 

68.  ด้านการบริหาร
และพัฒนา
องค์กร 

โครงการให้ความรู้ด้าน 
กฏหมาย การปกครอง 
การพัฒนาท้องถิ่นแก่
ผู้น า ชุมชนและ
ประชาชน 

20,000.00 ส านักปลัด 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพ่ือให้ความรู้ด้าน
กฏหมาย การเมือง
การปกครองและ 
การพัฒนาท้องถิ่น
แก่ผู้น า และ
ประชาชน  

สมาชิกสภา อบต. , 
ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน 
ประชาคมหมู่บ้าน 
ประชาคมต าบลวอ
แก้ว ผู้แทนองค์กร
ชุมชน และ 
ประชาชนในต าบล
วอแก้ว 

69.  ด้านการบริหาร
และพัฒนา
องค์กร 

โครงการขอรับเงิน
อุดหนุน ศูนย์
ปฏิบัติการร่วมในการ 
ช่วยเหลือประชาชน
ของ องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  

25,000.00 ส านักปลัด 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

1.เพ่ือปฏิบัติตาม
ระเบียบ 
กระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยค่าใช้ จ่าย
เพ่ือช่วยเหลือ
ประชาชนตาม 
อ านาจหน้าที่ของ
องค์กรปกครอง  

อุดหนุน งปม. 
ให้กับ เทศบาล
ต าบลปงยางคก ใน
การด าเนินการ 

 
รายละเอียดโครงการของใช้จ่ายเงินสะสม องค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว มีดังนี้ 

 
ยุทธศาสตร์ โครงการ 

จ านวน
งบประมาณ 

หน่วยงานที
รับผิดชอบ 

วัตถุ 
ประสงค์ 

ผลผลิต 

1 ด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

โครงการ ขุดเจาะบ่อ
บาดาลเพื่อการเกษตร 
บริเวณท่ีสาธารณะ 
ทุ่งแม่เปิ้บ หมู่ที่ 2 

467,600.00 ส านักกกองช่าง, 
ส านักช่าง, กอง
โยธา, กอง
ประปา 

เพ่ือให้มีน้ าเพ่ือ
การเกษตรอย่าง
เพียงพอและทั่วถึง  
ตลอดทั้งปี 

ท าการขุดเจาะบ่อ
น้ าบาดาลลึก 
ประมาณ200.00 ม.
ขนาดเส้นผ่าศูนย์ 
กลาง 6 นิ้ว หรือ
ปริมาณน้ าไม่น้อย
กว่า 2.00- 5.00 
ลบ.ม. ต่อชั่วโมง 
รายละเอียดตาม
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แบบมาตรฐาน 
ประปาหมู่บ้าน ของ
ส านักบริหาร 
จัดการน้ ากรม
ทรัพยากรน้ า  
(แบบเทอร์ไบค์) 
พร้อมปูายโครงการ  
จ านวน 1 ปูาย   

2 ด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

โครงการ ก่อสร้างฝาย 
คสล.ห้วยแม่เปิ๊บเหนือ 
(บริเวณท่ีนานางถนอม
ศรี ไพรอ าพร  หมู่ที่ 3 

268,900.00 ส านักกกองช่าง, 
ส านักช่าง, กอง
โยธา, กอง
ประปา 

เพ่ือให้มีแหล่งกัก
เก็บน้ าเพ่ือการ 
เกษตรอย่าง 
เพียงพอและทั่วถึง
ตลอดทั้งปี 

ขนาดสันฝายสูง 
1.50 เมตร หนา  
0.25 เมตร ยาว 
10.50 เมตร  
(รายละเอียดตาม
แบบ อบต.วอแก้ว  
ที่ได้ดัดแปลงจาก
แบบเลขที่ สภท  
1/2552 ของกรม
ทรัพยากรน้ า) 
พร้อมปูายโครงการ
จ านวน 1 ปูาย 

3 ด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

โครงการ ขุดเจาะบ่อ
บาดาลเพื่อการเกษตร 
บริเวณท่ีสาธารณะค่า
ชุม หมู่ที่ 7 

481,000.00 ส านักกกองช่าง, 
ส านักช่าง, กอง
โยธา, กอง
ประปา 

เพ่ือให้มีน้ าเพ่ือ
การเกษตรอย่าง
เพียงพอและทั่วถึง  
ตลอดทั้งปี 

ท าการขุดเจาะบ่อ
น้ าบาดาลลึก
ประมาณ 200.00 
ม.ขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 6 นิ้ว  
หรือปริมาณน้ าไม่
น้อยกว่า 2.00 - 
5.00 ลบ.ม.ต่อ
ชั่วโมง 
รายละเอียดตาม
แบบมาตรฐาน
ประปาหมู่บ้าน ของ
ส านักบริหารจัดการ
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น้ ากรมทรัพยากรน้ า 
พร้อมปูายโครงการ
จ านวน 1 ปูาย  

4 ด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

โครงการ  ติดตั้งระบบ
พลังงานแสงอาทิตย์
เพ่ือการเกษตร 
 บริเวณท่ีสาธารณะ
ข้างลานกีฬา หมู่ที่ 1 

461,500.00 ส านักกกองช่าง, 
ส านักช่าง, กอง
โยธา, กอง
ประปา 

-เพ่ือลดต้นทุนค่า
กระแสไฟฟูาในการ
สูบน้ าเพื่อท าการ 
เกษตรและสามารถ 
ปลูกพืชใฤดูแล้งได้
อย่างต่อเนื่อง  
-เพ่ือให้เกษตรกรใน
พ้ืนที่เปูาหมายมี
รายได้เพ่ิมข้ึน 

ติดตั้งระบบสูบน้ า
พลังงานแสงอาทิตย์ 
ชุดแผงโซล่าเซลล์
แสงอาทิตย์ขนาด 
ไม่น้อยกว่า 2500 
W พร้อมเครื่องสูบ
น้ าส าหรับโซล่า
เซลล์แสงอาทิตย์  
ขนาดไม่น้อยกว่า 2 
แรงม้า และถังเก็บ
น้ าขนาดไม่น้อยกว่า 
20 ลบ.ม.  
รายละเอียดตาม
แบบมาตรฐาน
ระบบสูบน้ า
พลังงานแสงอาทิตย์
ขนาดไม่น้อยกว่า  
2500 วัตต์ ส าหรับ
การเกษตร แบบถัง
เกบ็น้ าแชมเปญของ
กระทรวงพลังงาน  
 พร้อมปูายโครงการ
จ านวน 1 ปูาย    

5 ด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

โครงการ ติดตั้งระบบ
พลังงานแสงอาทิตย์
เพ่ือการเกษตร  
บริเวณทุ่งก๊อด หมู่ 4  
บ้านหล่ายทุ่ง 

461,500.00 ส านักกกองช่าง, 
ส านักช่าง, กอง
โยธา, กอง
ประปา 

-เพ่ือลดต้นทุนค่า
กระแสไฟฟูาในการ
สูบน้ าเพื่อท าการ 
เกษตรและสามารถ 
ปลูกพืชใฤดูแล้งได้
อย่างต่อเนื่อง  
-เพ่ือให้เกษตรกรใน

ติดตั้งระบบสูบน้ า
พลังงานแสงอาทิตย์ 
ชุดแผงโซล่าเซลล์
แสงอาทิตย์ขนาด 
ไม่น้อยกว่า 2500 
W พร้อมเครื่องสูบ
น้ าส าหรับโซล่า
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พ้ืนที่เปูาหมายมี
รายได้เพ่ิมข้ึน 

เซลล์แสงอาทิตย์  
ขนาดไม่น้อยกว่า 2 
แรงม้า และถังเก็บ
น้ าขนาดไม่น้อยกว่า 
20 ลบ.ม.  
รายละเอียดตาม
แบบมาตรฐาน
ระบบสูบน้ า
พลังงานแสงอาทิตย์
ขนาดไม่น้อยกว่า  
2500 วัตต์ ส าหรับ
การเกษตร แบบถัง
เก็บน้ าแชมเปญของ
กระทรวงพลังงาน  
 พร้อมปูายโครงการ
จ านวน 1 ปูาย    

6 ด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

โครงการ ติดตั้งระบบ
พลังงานแสงอาทิตย์
เพ่ือการเกษตร บริเวณ
ที่ดินสาธารณประโยชน ์
บ้านทุ่งหก (ปุาช้า)  
ต.วอแก้ว 

461,500.00 ส านักกกองช่าง, 
ส านักช่าง, กอง
โยธา, กอง
ประปา 

-เพ่ือลดต้นทุนค่า
กระแสไฟฟูาในการ
สูบน้ าเพื่อท าการ 
เกษตรและสามารถ 
ปลูกพืชใฤดูแล้งได้
อย่างต่อเนื่อง  
-เพ่ือให้เกษตรกรใน
พ้ืนที่เปูาหมายมี
รายได้เพ่ิมข้ึน 

ติดตั้งระบบสูบน้ า
พลังงานแสงอาทิตย์ 
ชุดแผงโซล่าเซลล์
แสงอาทิตย์ขนาด 
ไม่น้อยกว่า 2500 
W พร้อมเครื่องสูบ
น้ าส าหรับโซล่า
เซลล์แสงอาทิตย์  
ขนาดไม่น้อยกว่า 2 
แรงม้า และถังเก็บ
น้ าขนาดไม่น้อยกว่า 
20 ลบ.ม.  
รายละเอียดตาม
แบบมาตรฐาน
ระบบสูบน้ า
พลังงานแสงอาทิตย์
ขนาดไม่น้อยกว่า  
2500 วัตต์ ส าหรับ
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การเกษตร แบบถัง
เก็บน้ าแชมเปญของ
กระทรวงพลังงาน  
 พร้อมปูายโครงการ
จ านวน 1 ปูาย    

  ฉ. การใช้จ่ายงบประมาณ 
       อบต.วอแก้ว มีการใช้จ่ายงบประมาณในการด าเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณและ
ขอใช้จ่ายเงินสะสม โดยได้มีการก่อหนี้ผูกพันก ลงนามในสัญญา รวม 37 โครงการ จ านวนเงิน 17,038,855.07 
บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณ จ านวน 35 โครงการ จ านวนเงิน 16,437,855.07 ล้านบาท สามารถจ าแนก
ตามยุทธศาสตร์  ได้ดังนี ้

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
การก่อหนี้ผูกพัน/ 
ลงนามในสัญญา 

โครงการ 
การเบิกจ่าย
งบประมาณ 

ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 18 4,170,080.60 16 3,569,080.60 

ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

1 8,000.00 1 8,000.00 

ด้านการพัฒนาสังคม 15 12,792,049.47 15 12,792,049.47 

ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ  2 43,725.00 2 43,725.00 

ด้านการบริหารและพัฒนาองค์กร 1 25,000.00 1 25,000.00 

รวม  37   17,038,855.07   35   16,437,855.07  

รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีองค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว             
ที่มีการก่อหนี้ผูกพันกลงนามในสัญญา มีดังนี้  

 
ยุทธศาสตร์ ชื่อโครงการตามแผน 

งบตาม
ข้อบัญญัติ/
เทศบัญญัติ 

ลงนามสัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ 

1. ด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

โครงการวางท่อระบายน้ า 
คสล.ข้างถนนสาย ลป.ถ.1-
0034 ฯ (ช่วงบ้านทุ่งผา) 
หมู่ที่ 1 

261,000.00 259,500.00 259,500.00 1,500.00 

2. ด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

โครงการวางท่อระบายน้ า 
คสล.ข้างซอย 7 หมู่ที่ 1 

39,000.00 38,000.00 38,000.00 1,000.00 
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ยุทธศาสตร์ ชื่อโครงการตามแผน 

งบตาม
ข้อบัญญัติ/
เทศบัญญัติ 

ลงนามสัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ 

3. ด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

โครงการปรับปรุงถนนดิน
พร้อมปรับเกลี่ยเรียบ  
สายทุ่งผึ้ง หมู่ที่ 2 

139,000.00 138,000.00 138,000.00 1,000.00 

4. ด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

โครงการก่อสร้างรางระบาย
น้ า คสล. หน้าตลาดสดบ้าน
วอแก้ว หมู่ที่ 3 

211,600.00 207,000.00 207,000.00 4,600.00 

5. ด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

โครงการวางท่อระบายน้ า 
คสล. พร้อมบ่อพักน้ า 
บริเวณหน้าบ้านนางสีไว  
ธิวงศ์ หมู่ที่ 3 

64,500.00 63,000.00 63,000.00 1,500.00 

6. ด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
สายแพะฟูา บ้านหล่ายทุ่ง 
หมู่ที่ 4 

300,000.00 297,000.00 297,000.00 3,000.00 

7. ด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
สายทุ่งโฮ่ง บ้านทุ่งหก  
หมู่ที่ 5 

300,000.00 297,000.00 297,000.00 3,000.00 

8. ด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
สายหมู่ที่ 6 - หมู่ที่ 7 

225,000.00 223,000.00 223,000.00 2,000.00 

9. ด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

โครงการก่อสร้างรางระบาย
น้ า คอนกรีต ข้างถนนสาย
ท้ายบ้านหมู่ที่ 7 

224,000.00 223,000.00 223,000.00 1,000.00 

10. ด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
ซอยข้างบ้านนายเจริญ  
หมู่ที่ 7 

75,700.00 74,000.00 74,000.00 1,700.00 

11. ด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

โครงการก่อสร้างอาคาร
ปูองกันตลิ่งพัง โดยการท า
การปูองกันการกัดเซาะ 
บริเวณล าห้วยแม่ไพร  
หมู่ที่ 7 

250,000.00 248,000.00 248,000.00 2,000.00 
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ยุทธศาสตร์ ชื่อโครงการตามแผน 

งบตาม
ข้อบัญญัติ/
เทศบัญญัติ 

ลงนามสัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ 

12. ด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

โครงการก่อสร้างดาด
คอนกรีตล าเหมืองทุ่งแม่
เปิ้บ หมู่ที่ 2 

161,000.00 159,000.00 159,000.00 2,000.00 

13. ด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

โครงการก่อสร้างดาด
คอนกรีตล าเหมืองทุ่งโปุง 
หมู่ที่ 6 

75,000.00 74,000.00 74,000.00 1,000.00 

14. ด้านการ
อนุรักษ์
ทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

- โครงการปูองกันและแก้ไข
ปัญหาหมอกควันและไฟปุา 

8,000.00 8,000.00 8,000.00 0.00 

15. ด้านการพัฒนา
สังคม 

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
การบริหารสถานศึกษา 

236,270.00 185,180.00 185,180.00 51,090.00 

16. ด้านการพัฒนา
สังคม 

-โครงการรณรงค์ฉีดวัคซีน
ปูองกันโรคพิษสุนัขบ้า 

60,000.00 47,030.00 47,030.00 12,970.00 

17. ด้านการพัฒนา
สังคม 

2.โครงการปูองกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดต าบล 
วอแก้ว 

30,000.00 4,700.00 4,700.00 25,300.00 

18. ด้านการพัฒนา
สังคม 

โครงการทบทวนแผนพัฒนา
หมู่บ้านและแผนพัฒนา
ท้องถิ่น 

15,000.00 5,984.00 5,984.00 9,016.00 

19. ด้านการพัฒนา
สังคม 

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 8,243,000.00 8,227,300.00 8,227,300.00 15,700.00 

20. ด้านการพัฒนา
สังคม 

เบี้ยยังชีพความพิการ 3,613,000.00 3,613,000.00 3,613,000.00 0.00 

21. ด้านการพัฒนา
สังคม 

เบี้ยยังชีพผู้ปุวยเอดส์ 96,000.00 90,000.00 90,000.00 6,000.00 
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ยุทธศาสตร์ ชื่อโครงการตามแผน 

งบตาม
ข้อบัญญัติ/
เทศบัญญัติ 

ลงนามสัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ 

22. ด้านการพัฒนา
สังคม 

เงินสมทบกองทุน
หลักประกันสุขภาพระดับ
ท้องถิ่น 

70,000.00 70,000.00 70,000.00 0.00 

23. ด้านการพัฒนา
สังคม 

เงินส ารองจ่าย 300,000.00 240,557.18 240,557.18 59,442.82 

24. ด้านการพัฒนา
สังคม 

โครงการปูองกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนในช่วง
เทศกาลฯ อ าเภอห้างฉัตร 
จังหวัดล าปาง 

10,000.00 10,000.00 10,000.00 0.00 

25. ด้านการพัฒนา
สังคม 

อุดหนุนโครงการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาเพ่ือสร้าง
ความเข้มแข็งทางวิชาการ
และ ยกผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน 

30,000.00 30,000.00 30,000.00 0.00 

26. ด้านการพัฒนา
สังคม 

อุดหนุนอาหารกลางวัน
โรงเรียนบ้านทุ่งหก 

240,000.00 239,906.39 239,906.39 93.61 

27. ด้านการพัฒนา
สังคม 

โครงการสนับสนุนกิ่งกาชาด
อ าเภอห้างฉัตร อ าเภอห้าง
ฉัตร จังหวัดล าปาง 

12,000.00 12,000.00 12,000.00 0.00 

28. ด้านการพัฒนา
สังคม 

โครงการสนับสนุนกิจกรรม
งานรัฐพิธี งานราชพิธี และ
งานวัฒนธรรมประเพณี 
 

10,000.00 8,391.90 8,391.90 1,608.10 

29. ด้านการพัฒนา
สังคม 

อุดหนุนที่ท าการปกครอง
อ าเภอห้างฉัตร โครงการ
สนับสนุนการจัดงานรื่นเริง 
ฤดูหนาวและของดีนคร
ล าปาง 

8,000.00 8,000.00 8,000.00 0.00 
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ยุทธศาสตร์ ชื่อโครงการตามแผน 

งบตาม
ข้อบัญญัติ/
เทศบัญญัติ 

ลงนามสัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ 

30. ด้านการพัฒนา
เศรษฐกิจ 

โครงการส่งเสริมการท า
เกษตรอินทรีย์ วิถีพอเพียง 

20,000.00 17,100.00 17,100.00 2,900.00 

31. ด้านการพัฒนา
เศรษฐกิจ 

4.โครงการส่งเสริมอาชีพแก่
ผู้พิการ ผู้สูงอายุต าบล 
วอแก้ว 

30,000.00 26,625.00 26,625.00 3,375.00 

32. ด้านการบริหาร
และพัฒนา
องค์กร 

โครงการอุดหนุนศูนย์
ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(สถานที่กลาง) 

25,000.00 25,000.00 25,000.00 0.00 

33. ด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

โครงการ ก่อสร้างราง
ระบายน้ า คสล.  
(บ้านนางจันทร์ขาว) หมู่ที่ 5 

120,000.00 120,000.00 - 120,000.00 

รายละเอียดโครงการขอใช้จ่ายเงินสะสมองค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว ที่มีการก่อหนี้ผูกพันกลงนาม
ในสัญญา มีดังนี้  

 
ยุทธศาสตร์ ชื่อโครงการตามแผน 

งบตามขอใช้
จ่ายเงินสะสม 

ลงนามสัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ 

1 ด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

โครงการ  ติดตั้งระบบ
พลังงานแสงอาทิตย์เพ่ือ
การเกษตร บริเวณท่ี
สาธารณะข้างลานกีฬา  
หมู่ที่ 1 

461,500.00 433,549.00 433,549.00 27,951.00 

2 ด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

โครงการ ติดตั้งระบบ
พลังงานแสงอาทิตย์เพ่ือ
การเกษตร บริเวณทุ่งก๊อด 
หมู่ 4 บ้านหล่ายทุ่ง 

461,500.00 417,515.80 417,515.80 43,984.20 
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ยุทธศาสตร์ ชื่อโครงการตามแผน 

งบตามขอใช้
จ่ายเงินสะสม 

ลงนามสัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ 

3 ด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

โครงการ ติดตั้งระบบพลัง 
งานแสงอาทิตย์เพ่ือการ 
เกษตร บริเวณที่ดิน
สาธารณประโยชน ์
บ้านทุ่งหก  (ปุาช้า) ต.วอแก้ว 

461,500.00 417,515.80 417,515.80 43,984.20 

4 ด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

โครงการ ขุดเจาะบ่อบาดาล
เพ่ือการเกษตร บริเวณท่ี
สาธารณะค่าชุม หมู่ที่ 7 

481,000.00 475,000.00 - 475,000.00 

รายงานสรุปผลการด าเนินงาน ปี 2564 
องค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว ห้างฉัตร จ.ล าปาง 

ยุทธศาสตร์ 

แผนการด าเนินการ 
ท้ังหมด 

อนุมัติงบประมาณ ลงนามสัญญา เบิกจ่าย 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 

1.ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

118 142,990,000.00 20 5,047,400.00 18 4,170,080.60 16 3,569,080.60 

2.ด้านการอนุรักษ์
ทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

14 2,757,500.00 3 58,000.00 1 8,000.00 1 8,000.00 

3.ด้านการพัฒนา
สังคม 

78 14,726,700.00 43 13,352,370.00 15 12,792,049.47 15 12,792,049.47 

4.ด้านการพัฒนา
เศรษฐกิจ  

10 515,000.00 6 150,000.00 2 43,725.00 2 43,725.00 

5.ด้านการบริหาร
และพัฒนาองค์กร 

18 2,000,000.00 3 415,500.00 1 25,000.00 1 25,000.00 

รวม 238 162,989,200.00 75 19,023,270.00 37 17,038,855.07 35 16,437,855.07 
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ช. ผลการด าเนินงาน 
       องค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว ได้ด าเนินการโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณ ปี 2564 
และขอใช้จ่ายเงินสะสมในเขตพ้ืนที่ โดยได้รับความร่วมมือ การส่งเสริมและสนับสนุนจากภาคประชาชน 
ภาครัฐ และภาคเอกชนในพ้ืนที่ตลอดจนโครงการต่างๆ ประสบผลส าเร็จด้วยดี ก่อให้เกิดประโยชน์แก่
ประชาชนทั้งในพ้ืนที่และพ้ืนที่ใกล้เคียง โดยมีผลการด าเนินงานที่ส าคัญดังนี้ 

   

 
1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน โครงการวางท่อระบายน้ า คสล.ข้างถนนสาย ลป.ถ.1-0034 ฯ  

(ช่วงบ้านทุ่งผา) หมู่ที่ 1 
259,500.00 

2. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน โครงการวางท่อระบายน้ า คสล.ข้างซอย 7 หมู่ที่ 1 38,000.00 

3. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน โครงการปรับปรุงถนนดินพร้อมปรับเกลี่ยเรียบ สายทุ่งผึ้ง  
หมู่ที่ 2 

138,000.00 

4. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. หน้าตลาดสดบ้านวอแก้ว 
หมู่ที่ 3 

207,000.00 

5. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน โครงการวางท่อระบายน้ า คสล. พร้อมบ่อพักน้ า บริเวณหน้า
บ้านนางสีไว ธิวงศ์ หมู่ที่ 3 

63,000.00 

6. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายแพะฟูา บ้านหล่ายทุ่ง หมู่ที่ 4 297,000.00 

7. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายทุ่งโฮ่ง บ้านทุ่งหก หมู่ที่ 5 297,000.00 

  แผนทั้งหมด  จ านวน 238 โครงการ 

 
 

     อนุมัติงบประมาณ จ านวน 75 โครงการ 

       ลงนามสัญญา จ านวน 37 โครงการ 

       เบิกจ่าย จ านวน 35 โครงการ 

  งบประมาณ จ านวน 162,989,200.00 บาท 

 
ตามแผน  

     งบประมาณท่ี จ านวน 19,023,270.00 บาท 

 
อนุมัติ 

     งบประมาณท่ี จ านวน 17,038,855.07 บาท 

 
ลงนามสัญญา 

     งบประมาณท่ี จ านวน 16,437,855.07 บาท 

 
เบิกจ่าย 
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8. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายหมู่ที่ 6 - หมู่ที่ 7 223,000.00 

9. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คอนกรีต ข้างถนนสายท้าย
บ้านหมู่ที่ 7 

223,000.00 

10. ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยข้างบ้านนายเจริญ หมู่ที่ 7 74,000.00 

11. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน โครงการก่อสร้างอาคารปูองกันตลิ่งพัง โดยการท าการปูองกัน
การกัดเซาะ บริเวณล าห้วยแม่ไพร หมู่ที่ 7 

248,000.00 

12. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน โครงการก่อสร้างดาดคอนกรีตล าเหมืองทุ่งแม่เปิ้บ หมู่ที่ 2 159,000.00 

13. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน โครงการก่อสร้างดาดคอนกรีตล าเหมืองทุ่งโปุง หมู่ที่ 6 74,000.00 

14. ด้านการอนุรักษ์
ทรัพยากร ธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

โครงการปูองกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟปุา 8,000.00 

15. ด้านการพัฒนาสังคม โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา 185,180.00 

 
 
 

 1.1) ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) 
1.2)  จัดการเรียนการสอน (เงินรายหัว) 
1.3) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
อายุ 3-5 ปี โดยประกอบไปด้วย ค่าหนังสือเรียน ค่าอุปกรณ์
การเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน และค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  

 

16. ด้านการพัฒนาสังคม โครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนปูองกันโรคพิษสุนัขบ้า 47,030.00 

17. ด้านการพัฒนาสังคม โครงการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดต าบลวอแก้ว 4,700.00 

18. ด้านการพัฒนาสังคม โครงการทบทวนแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาท้องถิ่น 5,984.00 

19. ด้านการพัฒนาสังคม เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 8,227,300.00 

20. ด้านการพัฒนาสังคม เบี้ยยังชีพความพิการ 3,613,000.00 

21. ด้านการพัฒนาสังคม เบี้ยยังชีพผู้ปุวยเอดส์ 90,000.00 

22. ด้านการพัฒนาสังคม เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น 70,000.00 

23. ด้านการพัฒนาสังคม เงินส ารองจ่าย 240,557.18 

24. ด้านการพัฒนาสังคม โครงการปูองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลฯ 
อ าเภอห้างฉัตร จังหวัดล าปาง 

10,000.00 

25. ด้านการพัฒนาสังคม อุดหนุนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อสร้างความ
เข้มแข็งทางวิชาการและ ยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

30,000.00 

26. ด้านการพัฒนาสังคม อุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านทุ่งหก 239,906.39 
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27. ด้านการพัฒนาสังคม โครงการสนับสนุนกิ่งกาชาดอ าเภอห้างฉัตร อ าเภอห้างฉัตร 
จังหวัดล าปาง 

12,000.00 

28. ด้านการพัฒนาสังคม โครงการสนับสนุนกิจกรรมงานรัฐพิธี งานราชพิธี และงาน
วัฒนธรรมประเพณี 

8,391.90 

29. ด้านการพัฒนาสังคม อุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอห้างฉัตร โครงการสนับสนุน
การจัดงานรื่นเริง ฤดูหนาวและของดีนครล าปาง 

8,000.00 

30. ด้านการพัฒนา
เศรษฐกิจ 

โครงการส่งเสริมการท าเกษตรอินทรีย์ วิถีพอเพียง 17,100.00 

31. ด้านการพัฒนา
เศรษฐกิจ 

4.โครงการส่งเสริมอาชีพแก่ผู้พิการ ผู้สูงอายุต าบลวอแก้ว 26,625.00 

32. ด้านการบริหารและ
พัฒนาองค์กร 

โครงการอุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานที่กลาง) 

25,000.00 

33 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน โครงการ  ติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์เพ่ือการเกษตร 
บริเวณท่ีสาธารณะข้างลานกีฬา หมู่ที่ 1 

433,549.00 

34 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน โครงการ ติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์เพ่ือการเกษตร 
บริเวณทุ่งก๊อด หมู่ 4 บ้าน หล่ายทุ่ง 

417,515.80 

35 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน โครงการ ติดตั้งระบบพลัง งานแสงอาทิตย์เพ่ือการ  
เกษตร บริเวณที่ดินสาธารณประโยชน์บ้านทุ่งหก  (ปุาช้า)  
ต.วอแก้ว 

417,515.80 

จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ ณ วันที่ 28  ธันวาคม  พ.ศ. 2564 
 
 

    ว่าที่ร้อยตรี 
(พร้อม   ทรายใจ) 

ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว  รักษาราชการแทน 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว 

 
  
 


