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ประกาศ อบต.วอแก้ว 

เรื่อง การรายงานผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
******************************************* 

ด้วยรัฐธรรมนูญ มาตรา 253 ก าหนดให้ อปท.สภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น เปิดเผย
ข้อมูลและรายงานผลการด าเนินงานให้ประชาชนทราบ รวมตลอดทั้ง มีกลไกให้ประชาชนในท้องถินมีส่วนร่วม
ด้วย ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย 

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ 30(5) ก าหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภา
ท้องถิ่น และคณะกรรมการ พัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้
ประชาชนในท้องถิ่นทราบ ในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่น เสนอผลการติดตามและ
ประเมินผลดังกล่าว และต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายใน
เดือนเมษายน และภายในเดือนตุลาคมของทุกปี 
      ดังนั้นเพ่ือการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
จัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อบต.วอแก้ว จึงขอประกาศผลการด าเนินงานการจัดท า
งบประมาณ การใช้จ่าย และผลการด าเนินงาน รวมทั้งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ในรอบ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มา เพ่ือให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและก ากับการบริหารจัดการ
อบต.วอแก้ว ดังนี้  

ก. วิสัยทัศน์ ของอบต.วอแก้ว  
     "ต าบลน่าอยู่ มุ่งสู่การพัฒนาตามหลักธรรมาภิบาล อยู่บนพื้นฐานความพอเพียง" 

ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา  
 ได้ก าหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์ไว้ 5 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

1. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
2. ด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
3. ด้านพัฒนาสังคม 
4. ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ 
5. ด้านการพัฒนาการเมือง การบริหาร 
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ง. การวางแผน         
      อบต.วอแก้ว ได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) 
ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครอง           
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุม
กรรมการชุมชน เพ่ือรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพ้ืนที่ ก่อนน ามาจัดท าโครงการ
เพ่ือพัฒนาพื้นที่ ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) ต่อไป 
    อบต.วอแก้ว ได้ประกาศใช้แผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) เมื่อวันที่  31  ตุลาคม 2559  
โดยได้ก าหนดโครงการที่จะด าเนินการตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2562-2564) 

ยุทธศาสตร ์
2562 2563 2564 

จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ 
การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

105 148,188,200 83 143,061,700 76 141,007,200 

ด้านอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

10 990,000 7 540,000 15 3,307,000 

ด้านพัฒนาสังคม 76 14,386,500 74 14,269,500 73 14,289,500 
ด้านการพัฒนา
เศรษฐกิจ 

8 415,000 9 465,000 9 465,000 

ด้านการพัฒนา
การเมือง การบริหาร 

27 7,865,000 24 7,675,000 25 7,695,000 

รวม 226 171,844,700 197 166,011,200 198 166,763,700 

 
แผนภูมิแสดงจ านวนโครงการ การจัดท าแผน 4 ปี 

เปรียบเทียบตามยุทธศาสตร์ 
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แผนภูมิแสดงมูลค่าโครงการ การจัดท าแผน 4 ปี 
เปรียบเทียบตามยุทธศาสตร์ 

 

จ. การจัดท างบประมาณ   
ผู้บริหารอบต.วอแก้ว ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ เมื่อวันที่  21  กันยายน  2561  

โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ จ านวน 73 โครงการ งบประมาณ 18,326,800.00 บาท 
สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้   

ยุทธศาสตร ์ โครงการ 
งบประมาณ 

ตามข้อบัญญัติ 
การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 15 4,617,510.00 
ด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 2 50,000.00 
ด้านพัฒนาสังคม 45 12,624,790.00 
ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ 7 180,000.00 
ด้านการพัฒนาการเมือง การบรหิาร 4 854,500.00 

รวม 73 18,326,800.00 

      แผนภูมิแสดงจ านวนโครงการ ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ 
เปรียบเทียบตามยุทธศาสตร์ 
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แผนภูมิแสดงจ านวนโครงการ ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ 
เปรียบเทียบตามยุทธศาสตร์ 

 

รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ อบต.วอแก้ว  มีดังนี้     

  
ยุทธศาสตร ์ โครงการ 

แหล่งที่มา 
งบประมาณ 

งบตาม
ข้อบัญญัติ 

วัตถุ 
ประสงค์ 

ผลผลิต 

1 การพัฒนาด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.  สายทาง ลป.ถ.
86.003  หมู่2  เชื่อม 
หมู่ 4 (สายปุาช้า  หมู ่4)  
พิกัดเริ่มต้น 

  375,600.00 เพื่อให้มีเส้น 
ทางคมนาคม
ที่ได้มาตรฐาน 
สะดวก 
ปลอดภัย 

ก่อสร้างถนน คสล. 
กว้าง 4.00ม. หนาเฉลี่ย
0.15ม.ยาว 174.00ม.  
หรือมีพื้นทีไ่ม่น้อยกว่า
696ตรม.  พร้อมถมดิน
ลูกรังไหล่ทาง ราย 
ละเอียดตามแบบ อบต.
วอแก้ว 

2 การพัฒนาด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ า บ้านนาย
สุทัศน์-นางไล หมู่ 3  
 

  50,000.00 -เพื่อการ
ระบายน้ าทีด่ ี
และปูองกัน 
แก้ไขปัญหา
น้ าท่วมขังได ้

ก่อสร้างรางระบายน้ า 
คสล.  ขนาดกว้าง 0.40 
ม. ยาว  150.00 ม ลึก
เฉลี่ย 0.50 ม.  
ราย ละเอียดตามแบบ 
อบต.วอแก้ว 

3 การพัฒนาด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการขยายถนน จาก
หน้าบ้านเลขท่ี 15/1  ถึง
ปากทางเข้าหมู่บ้านทุ่งง้ิว  
หมู่ที่ 6  

  262,600.00 เพื่อให้มีเส้น 
ทางคมนาคม
ที่ได้มาตรฐาน 
สะดวก
ปลอดภัย 

ขยายถนน คสล. 
ขนาดกว้างด้านละ 
0.50 ม. ยาวด้านละ 
520 ม. หนาด้านละ 
0.15 ม. รายละเอียด
ตามแบบ อบต.วอแก้ว 
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ยุทธศาสตร ์ โครงการ 

แหล่งที่มา 
งบประมาณ 

งบตาม
ข้อบัญญัติ 

วัตถุ 
ประสงค์ 

ผลผลิต 

4 การพัฒนาด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.  สายวัดทุ่งผา หมู ่ 
1  

  250,000.00 เพื่อให้มีเส้น 
ทางคมนาคม 
ที่ได้มาตรฐาน 
สะดวก 
ปลอดภัย 

ท าการรื้อถอน คนน 
คสล.เดิม พร้อม
ก่อสร้างใหม่ ขนาด
กว้าง 4.00 ม. ยาว 
180 ม. หนา 0.15 
ม. หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อย
กว่า  720.00 ตรม. 
รายละเอียดตามแบบ 
อบต.วอแก้ว 

5 การพัฒนาด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการ ก่อสร้างราง
ระบายน้ า คอนกรีต 
บริเวณข้างบ้านเลขท่ี 1  
ถึง ล าห้วยแม่เปิ้บ หมู่ที่ 2   

  41,700.00 -เพื่อการระบาย
น้ าที่ด ีและ 
ปูองกันแก้ไข
ปัญหาน้ าท่วม
ขังได ้

ก่อสร้างรางระบายน้ า
คอนกรีต  ขนาด
ปากกว้าง 2.00 ม. 
ท้องกว้าง 0.50 ม. 
ลึกเฉลีย่ 0.70 ม.  
หนา  0.10 ม. ยาว 
53.00 ม.  
รายละเอียดตามแบบ 
อบต.วอแก้ว 

6 การพัฒนาด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ า คสล. ซอย 3  
หมู่ 3  

  200,000.00 -เพื่อการระบาย
น้ าที่ด ีและ 
ปูองกันแก้ไข
ปัญหาน้ าท่วม
ขังได ้

ก่อสร้างรางระบายน้ า 
คสล.  ขนาดกว้าง0.40 
ม. ลึกเฉลี่ย  0.60 ม. 
ยาว  77.00 ม. หนา 
0.10 ม. รายละเอียด
ตามแบบ อบต.วอแก้ว 

7 การพัฒนาด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการ ปรับปรุงผิว
จราจรเดิม โดยการเสริม
ผิวแอสฟัลต์คอนกรีต  
ตั้งแต่บริเวณสะพาน ถึง
แยกปุาช้า บ้านทุ่งหก หมู่ 
5  

  250,000.00 เพื่อให้มีเส้น 
ทางคมนาคม 
ที่ได ้
มาตรฐาน 
สะดวก 
ปลอดภยั 

ปูยางแอสฟัลต์
คอนกรีต ทับ ผิว
จราจรเดิม ขนาดกว้าง 
4.00 ม.หนาเฉลีย่ 
0.05 ม. ยาว  
300.00 ม.  
รายละเอียดตามแบบ 
อบต.วอแก้ว 

8 การพัฒนาด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการ ก่อสร้างดาด
คอนกรีต ล าเหมืองทุ่ง
เหล่า  หมู่ที่ 2   

  100,400.00 เพื่อลดการ
สูญเสียน้ าและ 
ท าให้มีน้ าเพื่อ
การเกษตร
อย่าง 
เพียงพอ 

เทดาดคอนกรตี ขนาด
ปากกว้าง เฉลี่ย 2.70 
ม. ท้องกว้างเฉลี่ย  
0.65 ม. ลึกเฉลีย่ 
1.00 ม.  หนา 0.06 
ม. ยาว 117.00 ม. 
หรือมีพ้ืนท่ีในการเท
คอนกรีต ไม่น้อยกว่า 
453.05   ตร.ม.    
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ยุทธศาสตร ์ โครงการ 

แหล่งที่มา 
งบประมาณ 

งบตาม
ข้อบัญญัติ 

วัตถุ 
ประสงค์ 

ผลผลิต 

      รายละเอียดตามแบบ
ของ อบต. วอแก้ว 
พร้อมปูายโครงการ  
จ านวน 1 ปูาย  

       9 การพัฒนาด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการเรียงหินในกล่อง
ลวด ตาข่ายกระชุหิน 
บริเวณล าห้วย แม่ไพร หมู่ 
7  

  250,000.00 เพื่อปูองกัน
การกัดเซาะ 
และการ
พังทลายของ
ตลิ่ง 

เรียงหินในกล่องลวด
ตาข่าย กระชุหิน  
ขนาดกว้าง 2.00 ม. 
สูง 2.50 ม. ยาว 
50.00 ม.  
รายละเอียดตามแบบ 
อบต.วอแก้ว 

10 การพัฒนาด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการปรับปรุงผิว
จราจรเดิม  โดยการเสริม
ผิว  PARA -  ASPHALT 
CONCRETE  ถนนสาย
ทางไปวัดดอยแล  หมู่ที่ 3 

เงินสะสม/
เงินทุน

ส ารองสะสม 

1,300,000.00 -เพื่อแก้ไข
ปัญหาความ
เดือดร้อนของ
ประชาชนและ
ผู้ใช้ถนน
สัญจรไปมา 
-เพื่อให้
ประชาชน
สัญจรโดย
ความสะดวก
ปลอดภัยต่อ
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน 
-เพื่อพัฒนา
ด้านโครงการ
พื้นฐานและ
ลดอุบัตเิหต ุ

ปูยาง PARA - 
ASPHALT  
CONCRETE ทับผิว
จราจรเดิม ขนาด 
กว้าง 4.00 ม. หนา
เฉลี่ย 0.05 ม. ยาว 
740.00 ม. หรือมี
พื้นที่ไม่น้อย กว่า 
2,960.00 ตร.ม.  
รายละเอียดตามแบบ
มาตรฐานของ กรม
ทางหลวงชนบท 
พร้อมติดตั้ง ปูาย
โครงการจ านวน  1 
ปูาย 

11 การพัฒนาด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการปรับปรุงผิว
จราจรเดิม  โดยการเสริม
ผิว  PARA -  ASPHALT 
CONCRETE ถนน สาย
ทางไปอ่างแม่ไพร หมู่ที่ 5 

เงินสะสม/
เงินทุน

ส ารองสะสม 

371,500.00 -เพื่อแก้ไข
ปัญหาความ
เดือดร้อนของ
ประชาชนและ
ผู้ใช้ถนนสญัจร
ไปมา 
-เพื่อให้
ประชาชน
สัญจรโดยความ
สะดวก
ปลอดภัยต่อ
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

ปูยาง PARA -  
ASPHALT  CONCRETE 
ทับผิวจราจรเดมิ ขนาด 
กว้าง 4.00 ม. หนาเฉลี่ย 
0.05 ม.  ยาว 210.00 
ม.หรือมีพื้นที่ไม่น้อย 
กว่า 840.00 ตร.ม.  
รายละเอียด 
ตามแบบมาตรฐานของ 
กรมทางหลวงชนบท 
พร้อมติดตั้ง ปูาย
โครงการจ านวน 1 ปูาย 
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ยุทธศาสตร ์ โครงการ 

แหล่งที่มา 
งบประมาณ 

งบตาม
ข้อบัญญัติ 

วัตถุ 
ประสงค์ 

ผลผลิต 

     -เพื่อพัฒนา
ด้านโครงการ
พื้นฐานและลด
อุบัติเหตุทาง
ถนน 

 

12 การพัฒนาด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการปรับปรุงผิว
จราจรเดิม  โดยการเสริม
ผิว  PARA -  ASPHALT 
CONCRETE ถนน สาย
ทางไปทุ่งใหม่ หมู่ท่ี 5 

เงินสะสม/
เงินทุน

ส ารองสะสม 

782,000.00 -เพื่อแก้ไข
ปัญหาความ
เดือดร้อนของ
ประชาชนและ
ผู้ใช้ถนน
สัญจรไปมา 
-เพื่อให้
ประชาชน
สัญจรโดย
ความสะดวก
ปลอดภัยต่อ
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน 
-เพื่อพัฒนา
ด้านโครงการ
พื้นฐานและ
ลดอุบัตเิหตุ
ทางถนน 

ปูยาง PARA -  
ASPHALT  
CONCRETE ทับผิว
จราจรเดิม ขนาด 
กว้าง 4.00 ม. หนา
เฉลี่ย 0.05 ม.  ยาว 
442.00 ม. หรือมี
พื้นที่ไม่น้อย กว่า 
1,768.00 ตร.ม.  
รายละเอียดตามแบบ
มาตรฐานของ กรม
ทางหลวงชนบท 
พร้อมติดตั้ง ปูาย
โครงการจ านวน 1 
ปูาย  

13 การพัฒนาด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างท่อลอด
กลม คอนกรีตเสริมเหล็ก 
(ห้วยเงิน) หมู่ที่ 7 

เงินสะสม/
เงินทุน

ส ารองสะสม 

85,000.00 -เพื่อแก้ไข
ปัญหาความ
เดือดร้อนของ
ประชาชนและ
ผู้ใช้เส้นทาง
สัญจรไป-มา 
-เพื่อให้
ประชาชน
สัญจรโดย
ความสะดวก
ปลอดภัยต่อ
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน 
-เพื่อพัฒนา
ด้านโครงการ
พื้นฐานและ
ลดอุบัตเิหตุใน
การสญัจรไป-
มา 

ก่อสร้างทอลอดกลม
คอนกรีตเสริม เหล็ก
บริเวณถนนสาย 
ลป.ถ.86.004  ทาง
ข้ามห้วยเงิน ขนาด 
&#216; 1.00 ม.  
วางคู่ ความยาวด้าน
ละ 2.00 ม.  จ านวน 
2 ด้าน รายละเอียด
ตามแบบ  
STANDARD 
DRAWING DWG  
NO.DS-103/105 
และท าการรื้อถอน 
ท่อลอดเหลีย่ม
คอนกรีตเดมิพร้อม 
ติดตั้งปูายโครงการ 
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ยุทธศาสตร ์ โครงการ 

แหล่งที่มา 
งบประมาณ 

งบตาม
ข้อบัญญัติ 

วัตถุ 
ประสงค์ 

ผลผลิต 

14 การพัฒนาด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการวางท่อส่งน้ าเพื่อ
การเกษตรเกษตร  (ทุ่ง
ดอน)  หมู่ที่ 3 

  103,000.00 เพื่อให้การส่ง
น้ าจากระบบ 
สูบน้ าบาดาล
เพื่อการเกษตร 
ด้วยพลังงาน
แสงอาทิตย์เข้า
สู่พื้นที่การ 
เกษตร บรเิวณ 
ทุ่งดอน ได้อย่าง
ทั่วถึงและ 
เพียงพอต่อการ
ท าการเกษตร 

ท าการขุดดินวางท่อส่ง
น้ าชนิด พีวีซี ความ
ยาว 1,900.00 ม. 
และตดิตั้งข้อต่อข้องอ 
อุปกรณ์ ประปา 
พร้อมฝังกลบหลังท่อ 

15 การพัฒนาด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการปรับปรุงหม้อ
แปลง ไฟฟูาส านักงาน
องค์การ บริหารส่วนต าบล
วอแก้ว 

  195,710.00 เพื่อปรับปรุง
ระบบไฟฟูา 
ส านักงานให้ใช้
งานได้ตามปกต ิ
เพื่อลดปัญหา
กระแสไฟฟูา
ขัดข้อง 
ของส านักงาน 
อบต.วอแก้ว 

 อุดหนุน งปม.ให้กับ
การ ไฟฟูาส่วนภูมิภาค
สาขา ห้างฉัตรเพื่อ
ด าเนินการ ติดตั้งหมด
แปลงไฟฟูา ขนาด 
100 เควีเอ  พร้อม
ชุดอุปกรณ์ประกอบ 
จ านวน 1 เครื่อง 

16 ด้านอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรม
ชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

 โครงการการปูองกันและ
แก้ไข ปัญหาหมอกควัน 
และ ไฟปุา 

  30,000.00 -เพื่อปูองกัน
และแก้ไข
ปัญหาการ 
เกิดหมอกควัน
และไฟปุา 

- กิจกรรมรณรงค์การ
ปูองกันการเกิด ไฟปุา 

17 ด้านอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรม
ชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

โครงคัดแยก ก าจัดขยะ 
งดการเผา วัชพืชและ
ใบไม้ในครัวเรือน และปุา
ไม ้ ต าบลวอแก้ว 

  20,000.00 -เพื่อให้มีการ
บริหารจดัการ
ขยะอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
-เพื่อลดปัญหา
ขยะในหมู่บ้าน 

-การจัดตั้งธนาคารขยะ 
(ส าหรับ หมู่บ้านที่สมัคร
ใจเข้าร่วม) -อบรมให้
ความรู้แก่แกนน าฯและ 
ประชาชนในหมู่บ้านใน
การบริหาร จัดการขยะ  
-จัดซื้อจัดหาถังขยะ
ให้กับหมู่บ้าน  ในต าบล
วอแก้ว -การก าจัดขยะใน
ครัวเรือน และการ คัด
แยกขยะในครัวเรือน  
-จัดกิจกรรมรณรงค์ให้
ประชาชนได้ ตระหนักถึง
ปัญหามลภาวะใน
หมู่บ้าน -สร้างเตาเผาขยะ 
ในต าบลวอแก้ว ฯลฯ 
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ยุทธศาสตร ์ โครงการ 

แหล่งที่มา 
งบประมาณ 

งบตาม
ข้อบัญญัติ 

วัตถุ 
ประสงค์ 

ผลผลิต 

18 ด้านพัฒนาสังคม โครงการอบรมคณุธรรม 
จริยธรรมต าบลวอแก้ว 

  10,000.00 เพื่อส่งเสริมให้
เด็ก เยาวชน  
ประชาชน 
จนท. อบต.  
เป็นผู้มี
คุณธรรม 

เพื่ออบรมเชิง
ปฏิบัติการด้าน 
ส่งเสริมคณุธรรม 
จริยธรรม แก่ เด็ก
ส่งเสริมประชาชน  
จนท. อบต.ให้มี 
คุณธรรม จริยธรรมใน
หน้าท่ีของตน 

19 ด้านพัฒนาสังคม โครงการฝึกซ้อมแผน
ปูองกัน และบรรเทาสา
ธารณภัย 

  10,000.00 เพื่อให้อปพร.
มีความรู้ความ 
เข้าใจเกี่ยวกับ
สาธารณภัยรูป 
แบบต่าง ๆ 
และสามารถ 
ช่วยเหลือใน
การปูองกัน
และบรรเทา
สาธารณภัยได้
อย่างถูกต้อง
เหมาะสม 

 ฝึกซ้อมแผนปูองกัน
และ บรรเทาสาธารณ
ภัยให้กับ  อปพร. 
ต าบลวอแก้ว จ านวน   
20 คน 

20 ด้านพัฒนาสังคม โครงการฝึกอบรมให้
ความรู ้การปูองกันและ
ระงับอัคคีภัย เบื้องต้น 

  15,000.00 เพื่อให้สมาชิก 
อปพร. ได้มี
ความรู้ความ 
เข้าใจ ถึง
ขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน 
ปูองกันและ
ระงับอัคคีภัย
เบื้องต้น 

ฝึกอบรมให้ความรู้การ
ปูองกัน และระงับ
อัคคีภัยให้กับ อพปร. 
จ านวน 20 คน 

21 ด้านพัฒนาสังคม โครงการส่งเสริมคณุภาพ
ชีวิต ผู้สูงอายุต าบลวอ
แก้ว (โรงเรียนผู้สูงอายุ
ต าบลวอแก้ว) 

  30,000.00 เพื่อให้ความรู้
เรื่องการดูแล 
สุขภาพของ
ผู้สูงอายุและ
กิจกรรม 
สันทนาการ
ส าหรับ
ผู้สูงอาย ุ 

 ผู้สูงอายุในพ้ืนท่ี
ต าบลวอแก้ว จ านวน 
100 คน 
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ยุทธศาสตร ์ โครงการ 

แหล่งที่มา 
งบประมาณ 

งบตาม
ข้อบัญญัติ 

วัตถุ 
ประสงค์ 

ผลผลิต 

22 ด้านพัฒนาสังคม โครงการรณรงค์ฉีดวัคซีน 
ปูองกันโรคพิษสุนัขบ้า
และ ควบคุมการก าเนดิ
ของสัตว์เลี้ยง 

  65,000.00  - เพื่อให้สุนัข
และแมวท่ี
ไม่ได้รับการ
เอาใจใส่ดูแล
ได้รับการฉีด
วัคซีนปูองกัน
โรคพิษสุนัขบ้า
กระตุ้นให้
ประชาชนมี
ส่วนร่วมและ
เห็นวามส าคัญ
ในการน า 
สุนัขและแมว
ในครอบครอง
ไป 

-สุนัขและแมวในต าบล 
วอแก้วได้รับ การฉดี
วัคซีน ปูองกันโรคพิษ
สุนัขบ้า  ได้ครอบคลมุ
ทั่วต าบล -สุนัขและ
แมวไดร้ับการ ควบคุม
ก าเนิด 

23 ด้านพัฒนาสังคม โครงการแข่งขันกีฬาต้าน
ยา เสพตดิเช่ือมความ
สามัคคตี าบล วอแก้ว 

  80,000.00  - เพื่อส่งเสริม
การออกก าลัง
กายและเล่น
กีฬาให้แก่
ประชาชน และ
เยาวชน  
- เพื่อสร้างความ
สามัคคีในหมู่
คณะ 
-เพื่อจัด
กิจกรรมต่อต้าน
ยาเสพตดิ 

จัดการแข่งขันกีฬา
ต้านยา เสพติดเช่ือม
ความสามัคคีภาย ใน
ต าบลวอแก้ว โดยมีผู้
เข้า ร่วมโครงการ 
300 คน 

24 ด้านพัฒนาสังคม โครงการปูองกันและแก้ไข
ปัญ หายาเสพติดต าบลวอ
แก้ว 

  40,000.00 -เพื่อให้ชุมชนมี
ความเข้มแข็ง 
-เพื่อลดการแพร่
ระบาดของ 
ยาเสพตดิ 

-กิจรรมครูแดร ์
(DARE.) -กิจกรรม
ปูองกันและแก้ไข 
ปัญหายาเสพตดิ -
กิจกรรมบ าบัดฟื้นฟูผู้
ติดยา เสพติด -
กิจกรรมฝึกอาชีพแกผู้
ผ่าน การบ าบดัฟื้นฟู
ยาเสพตดิ 

25 ด้านพัฒนาสังคม โครงการทบทวน
แผนพัฒนา หมู่บ้านและ
แผนพัฒนาท้องถิ่น 

  15,000.00 เพื่อให้
ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการ 
แก้ไขปัญหาของ
หมู่บ้านของ 
ตนเอง 

จัดเวทีประชาคม
ทบทวน แผนพัฒนา
หมู่บ้านและแผน 
พัฒนาท้องถิ่น 
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ยุทธศาสตร ์ โครงการ 

แหล่งที่มา 
งบประมาณ 

งบตาม
ข้อบัญญัติ 

วัตถุ 
ประสงค์ 

ผลผลิต 

26 ด้านพัฒนาสังคม โครงการส่งเสริมประเพณ ี
ลอยกระทง ต าบลวอแก้ว   

  30,000.00 เพื่อให้เด็ก 
เยาวชน 
ประชาชน  
ซาบซึ้งและ
ตระหนักใน
ความส าคญั 
และเห็นคุณค่า
ของประเพณี
และวัฒนธรรม
ท้องถิ่น 

จัดงานประเพณียีเ่ป็ง  
ประเพณีท้องถิ่น  

27 ด้านพัฒนาสังคม โครงการสงเคราะห์และ
จัด สวัสดิการผู้สูงอายุ 
ต าบลวอแก้ว 

  8,052,000.0
0 

เพื่อให้การช่วย 
เหลือและบรร 
เทาความเดือด 
ร้อนของผู้สูง 
อายุและ 
ครอบครัวให้
สามารถด ารง 
ชีวิต ได้ตาม
อัตภาพ 

ผู้สูงอายุในชุมชนมี
ชีวิตและ ความเป็นอยู่
ที่ดีขึ้น 

28 ด้านพัฒนาสังคม โครงการสงเคราะห์และ
จัด สวัสดิการผู้พิการ 
ต าบลวอแก้ว 

  2,976,000.0
0 

เพื่อให้การช่วย 
เหลือและบรร 
เทาความเดือด 
ร้อนของผู้พิการ
และครอบครัว
ให้สามารถด ารง 
ชีวิตได้ตาม
อัตภาพ 

ผู้พิการในชุมชนมีชีวิต
และ ความเป็นอยู่ท่ีดี
ขึ้น 

29 ด้านพัฒนาสังคม โครงการสงเคราะห์และ
จัด สวัสดิการผู้ปุวยเอดส์ 
ต าบล วอแก้ว 

  102,000.00 เพื่อให้การช่วย 
เหลือและบรร 
เทาความเดือด 
ร้อนของผู้พิการ
และครอบครัว
ให้สามารถด ารง 
ชีวิตได้ตาม
อัตภาพ 

ผู้ปุวยเอดส์ในชุมชนมี
ชีวิต และความเป็นอยู่
ที่ดีขึ้น 

30 ด้านพัฒนาสังคม โครงการสมทบกองทุน
หลัก ประกันสุขภาพต าบล
วอแก้ว 

  70,000.00 เพื่อสนับสนุน  
ส่งเสริมสุขภาพ 
ของประชาชน
ต าบลวอแก้ว 

สบทบเงินเข้ากองทุน
หลัก ประกันสุขภาพ
ต าบลวอแก้ว 
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ยุทธศาสตร ์ โครงการ 

แหล่งที่มา 
งบประมาณ 

งบตาม
ข้อบัญญัติ 

วัตถุ 
ประสงค์ 

ผลผลิต 

31 ด้านพัฒนาสังคม โครงการปูองกัน บรรเทา  
และแก้ไขปญัหา ภยัต่างๆ
และ สาธารณภัยรวมทั้ง
ปรับปรุง ซ่อมแซมบ ารุง
สิ่งปลูกสร้างและ อื่นๆที่
ได้รับผลกระทบกรณี เกดิ
จากสาธารณภยั/ภัยพิบัต ิ    
หมู่ที่ 1-7 

  400,000.00 -เพื่อปูองกัน
และบรรเทา 
สาธารณภัย
ให้กับประชาชน 
-เพื่อแก้ไข
ปัญหาสิ่งก่อ 
สร้างที่ได้รับ
ผลกระทบจาก
ภัยพิบัติใน 
ต าบลวอแก้ว
เพื่อให้ใช้การได้
ด ี 

การปูองกันสาธารณภยั
ที ่เกิดขึ้นรวมทั้งการ
ช่วยเหลือ ผู้ประสบภัย
และการปรับปรุง 
สถานที ่สิ่งปลูกสร้างที่
ได้รับ ความเสียหายจาก
สาธารณภัย  /ภัยพิบัติ
และการเตรียม ความ
พร้อมรับสาธารณภัย/ 
ภัยพิบัติ เช่น ถนน  ราง
ระบายน้ า ฝาย  ท่อลอด
เหลี่ยม ล าเหมือง  ท่อ
ระบายน้ าฯลฯ 

32 ด้านพัฒนาสังคม โครงการปูองกันและลด
อุบัติเหต ุทางถนนในช่วง
เทศกาลฯ   

  10,000.00 -เพื่อ
ประชาสมัพันธ์ 
รณรงค์ให้ ปชช.
ได้ตระหนักถึง
พิษภัยจาก 
อุบัติเหต ุ
-เพื่อให้มีวัสดุ 
อุปกรณ์อ านวย 
ความสะดวกใน
การสญัจรไปมา 
-เพื่อเสริมการ
บังคับใช้
กฎหมาย 
ตามมาตรการ
ปูองกันและ  
ลดปัญหา
อุบัติเหต ุ 

อุดหนุนงบประมาณ  
ให้ท่ีท าการปกครอง
อ าเภอ ห้างฉัตร
ด าเนินการ 

33 ด้านพัฒนาสังคม โครงการพัฒนาคณุภาพ
การศึกษา เพื่อสรา้งความ
เข้มแข็งทาง วิชาการและ
ยกระดับ ผลสัมฤทธ์ิ 
ทางการเรียนของนักเรยีน 

  30,000.00 เพื่อพัฒนา เพิ่ม
ทักษะ และ
คุณภาพ 
ทางการศึกษา
ของนักเรียน 

-จัดกิจกรรมทาง
วิชาการ ให้กับ
นักเรียนโรงเรียน บ้าน
ทุ่งหก-ทุ่งผา จ านวน  
76คน 

34 ด้านพัฒนาสังคม โครงการอาหารกลางวัน
นักเรียน 

  248,000.00 เพื่อให้นักเรียน
มีสุขภาพ
อนามัย 
สมบูรณ์แข็งแรง 

นักเรียนระดับก่อน
ประถม ศึกษาและ
ระดับประถม ศึกษา
จ านวน 2 โรงเรียน 
(ร.ร.ทุ่งหก,ร.ร.ทุ่งผา) 
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ยุทธศาสตร ์ โครงการ 

แหล่งที่มา 
งบประมาณ 

งบตาม
ข้อบัญญัติ 

วัตถุ 
ประสงค์ 

ผลผลิต 

35 ด้านพัฒนาสังคม โครงการสนับสนุนกิ่ง
กาชาดอ าเภอ ห้างฉัตร  

  12,000.00 -ส่งเสรมิ
กิจกรรมของกิ่ง
กาชาด 
ในการช่วยเหลือ
สาธารณกุศล 
และสังคม 

 อุดหนุน งปม.ให้กับท่ี 
ท าการปกครองอ าเภอ 
ห้างฉัตรในการด าเนิน 
กิจกรรม 

36 ด้านพัฒนาสังคม โครงการเสรมิสร้าง
ศักยภาพและ เพิ่ม
ประสิทธิภาพศูนย์
ปฏิบัติการ ต่อสู้เพื่อ
เอาชนะยาเสพติด  อ.ห้าง
ฉัตร จ.ล าปาง  

  20,000.00 -เพื่อตอบสนอง
ยุทธศาสตร์ปูอง 
กันและแก้ไข 
ปัญหายา เสพ 
ติดของชาติและ
จังหวัด 
-เพื่อบูรณาการ
แผนงานของ
ศูนย์ต าบลทุก
แห่งให้ตอบ 
สนอง
ยุทธศาสตร์ของ
ชาติ 

อุดหนุนงบประมาณ  
ให้ท่ีท าการปกครอง
อ าเภอ ห้างฉัตร
ด าเนินการ 

37 ด้านพัฒนาสังคม โครงการสนับสนุน
กิจกรรม งานรัฐพิธี และ
งานวัฒนธรรม ประเพณ ี  
อ าเภอห้างฉัตร   จังหวัด
ล าปาง 

  10,000.00  - เพื่อแสดง
ความจงรักภักด ี
ต่อองค์ประมุข
และสถาบันพระ 
มหากษัตรยิ ์ 
เพื่ออนุรักษ์ 
 - เพื่ออนุรักษ์
ประเพณ ี 
วัฒนธรรม 

อุดหนุนงบประมาณ 
ให้ ที่ท าการปกครอง
อ าเภอ ห้างฉัตร
ด าเนินการ 

38 ด้านพัฒนาสังคม  โครงการสนบัสนุนการจัด 
งานรื่นเริง ฤดูหนาวและ 
ของดีนครล าปาง 

  8,000.00 เพื่อเป็นจุด
แสดง
นิทรรศการ  
และให้กลุม่
อาชีพใน อ าเภอ 
ห้างฉัตร ได้น า
สินค้าออก 
จ าหน่าย ในงาน
เป็นการ 
เปิดตลาด และ
เพิ่มรายได้ให ้
กับกลุ่มอาชีพ 

อุดหนุนงบประมาณ 
ให้ ที่ท าการปกครอง
อ าเภอ ห้างฉัตร
ด าเนินการ 
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ยุทธศาสตร ์ โครงการ 

แหล่งที่มา 
งบประมาณ 

งบตาม
ข้อบัญญัติ 

วัตถุ 
ประสงค์ 

ผลผลิต 

39 ด้านพัฒนาสังคม  โครงการสนบัสนุนการจัด 
งานรื่นเริง ฤดูหนาวและ 
ของดีอ าเภอห้างฉัตร 

  30,000.00 เพื่อเป็นจุด
แสดง
นิทรรศการ  
และให้กลุม่
อาชีพใน อ าเภอ 
ห้างฉัตรได้น า
สินค้าออก 
จ าหน่าย และ
ให้ประชาชน 
ได้ทราบถึง
ผลงานที่ส าคัญ  
ตามนโยบาย
ของรัฐบาล  

อุดหนุนงบประมาณ 
ให้ ที่ท าการปกครอง
อ าเภอ ห้างฉัตร
ด าเนินการ 

40 ด้านพัฒนาสังคม โครงการสืบสานพระราช
ปณิธาน สมเด็จย่า ต้ายภัย
มะเร็งเต้านม หมู่ที่ 1 

  6,000.00 1.เพื่อให้ความรู้
เกี่ยวกับมะเร็ง 
เต้านม 
2.เพื่อขยาย
ระบบบริการคัด 
กรองมะเร็งเต้า
นมด้วยการ 
ตรวจเต้านม
ด้วยตนเอง 
3.เพื่อส่งเสรมิ
ให้มีพฤติกรรม 
การตรวจเต้านม
ตนเองที่ถูกต้อง 
และสม่ าเสมอ 

อุดหนุนงบประมาณ
ให้กับ คณะกรรมการ
หมู่บ้าน ทุ่งผา หมู่ที่ 1 
ด าเนินการ 

41 ด้านพัฒนาสังคม โครงการควบคมุโรค
หนอนพยาธ ิของสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสดุาฯ 
สยามบรมราชกุมาร ี หมู่ที่ 
1 

  9,100.00 1.เพื่อให้ความรู้
แก่กลุ่มเสี่ยงใน 
เรื่องของโรค
หนอนพยาธิ
และวิธีการ
ปูองกัน 
2.เพื่อลดอัตรา
ความชุกของโรค 
หนอนพยาธิในผู้
ที่ชอบทาน 
อาหารสุก  ๆ
ดิบ  ๆ 

อุดหนุนงบประมาณ
ให้กับ คณะกรรมการ
หมู่บ้าน ทุ่งผา หมู่ที่ 1 
ด าเนินการ 
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ยุทธศาสตร ์ โครงการ 

แหล่งที่มา 
งบประมาณ 

งบตาม
ข้อบัญญัติ 

วัตถุ 
ประสงค์ 

ผลผลิต 

42 ด้านพัฒนาสังคม โครงการส่งเสริม
โภชนาการและ สุขภาพ
อนามัยแม่และเด็กของ 
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมาร ี หมู่ที่ 1 

  4,900.00 1. เพื่อให้
ความรู้ด้าน
อาหาร 
และโภชนาการ
แก่หญิงมีครรภ ์
หญิงให้นมบุตร 
และผูป้กครอง 
เด็ก 0-5 ปี 
2.เพื่อส่งเสรมิ
ให้หญิงมีครรภ ์
หญิงให้นมบุตร 
และผูป้กครอง 
เด็ก 0-5 ปี ได้
บริการที่
เหมาะสม 

อุดหนุนงบประมาณ
ให้กับ คณะกรรมการ
หมู่บ้าน ทุ่งผา หมู่ที่ 1 
ด าเนินการ 

43 ด้านพัฒนาสังคม โครงการสืบสานพระราช
ปณิธาน สมเด็จย่า ต้ายภัย
มะเร็งเต้านม หมู่ที่ 2 

  6,000.00 1.เพื่อให้ความรู้
เกี่ยวกับมะเร็ง 
เต้านม 
2.เพื่อขยาย
ระบบบริการคัด 
กรองมะเร็งเต้า
นมด้วยการ 
ตรวจเต้านม
ด้วยตนเอง 
3.เพื่อส่งเสรมิ
ให้มีพฤติกรรม 
การตรวจเต้านม
ตนเองที่ถูกต้อง 
และสม่ าเสมอ 

อุดหนุนงบประมาณ
ให้กับ คณะกรรมการ
หมู่บ้าน ทุ่งตุ่นแม่ติว 
หมู่ที่ 2  ด าเนินการ 

44 ด้านพัฒนาสังคม โครงการส่งเสริม
โภชนาการและ สุขภาพ
อนามัยแม่และเด็กของ 
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมาร ี หมู่ที่ 2 

  4,900.00 1. เพื่อให้
ความรู้ด้าน
อาหารและ
โภชนาการแก่
หญิงมีครรภ ์
หญิงให้นมบุตร 
และผูป้กครอง 
เด็ก 0-5 ปี 
2.เพื่อส่งเสรมิ
ให้หญิงมีครรภ ์
หญิงให้นมบุตร 
และผูป้กครอง 

อุดหนุนงบประมาณ
ให้กับ คณะกรรมการ
หมู่บ้าน ทุ่งตุ่นแม่ติว 
หมู่ที่ 2  ด าเนินการ 
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ยุทธศาสตร ์ โครงการ 

แหล่งที่มา 
งบประมาณ 

งบตาม
ข้อบัญญัติ 

วัตถุ 
ประสงค์ 

ผลผลิต 

     เด็ก 0-5 ปี ได้
บริการที่
เหมาะสม 

 

45 ด้านพัฒนาสังคม โครงการควบคมุโรค
หนอนพยาธ ิของสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสดุาฯ 
สยามบรมราชกุมาร ี หมู่ที่ 
2 

  9,100.00 1.เพื่อให้ความรู้
แก่กลุ่มเสี่ยงใน 
เรื่องของโรค
หนอนพยาธิ
และวิธีการ
ปูองกัน 
2.เพื่อลดอัตรา
ความชุกของโรค 
หนอนพยาธิในผู้
ที่ชอบทาน 
อาหารสุก  ๆ
ดิบ  ๆ 

อุดหนุนงบประมาณ
ให้กับ คณะกรรมการ
หมู่บ้าน ทุ่งตุ่นแม่ติว 
หมู่ที่ 2  ด าเนินการ 

46 ด้านพัฒนาสังคม โครงการสืบสานพระราช
ปณิธาน สมเด็จย่า ต้ายภัย
มะเร็งเต้านม หมู่ที่ 3 

  6,000.00 1.เพื่อให้ความรู้
เกี่ยวกับมะเร็ง 
เต้านม 
2.เพื่อขยาย
ระบบบริการคัด 
กรองมะเร็งเต้า
นมด้วยการ 
ตรวจเต้านม
ด้วยตนเอง 
3.เพื่อส่งเสรมิ
ให้มีพฤติกรรม 
การตรวจเต้านม
ตนเองที่ถูกต้อง 
และสม่ าเสมอ 

อุดหนุนงบประมาณ
ให้กับ คณะกรรมการ
หมู่บ้าน วอแก้ว หมู่ที่ 
3 ด าเนินการ 

47 ด้านพัฒนาสังคม โครงการส่งเสริม
โภชนาการและ สุขภาพ
อนามัยแม่และเด็กของ 
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมาร ี หมู่ที่ 3 

  4,900.00 1. เพื่อให้
ความรู้ด้าน
อาหาร 
และโภชนาการ
แก่หญิงมีครรภ ์
หญิงให้นมบุตร 
และผูป้กครอง 
เด็ก 0-5 ปี 
2.เพื่อส่งเสรมิ
ให้หญิงมีครรภ ์
หญิงให้นมบุตร 
และผูป้กครอง 

อุดหนุนงบประมาณ
ให้กับ คณะกรรมการ
หมู่บ้าน วอแก้ว หมู่ที่ 
3 ด าเนินการ 
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ยุทธศาสตร ์ โครงการ 

แหล่งที่มา 
งบประมาณ 

งบตาม
ข้อบัญญัติ 

วัตถุ 
ประสงค์ 

ผลผลิต 

     เด็ก 0-5 ปี ได้
บริการที่
เหมาะสม 

 

48 ด้านพัฒนาสังคม โครงการควบคมุโรค
หนอนพยาธ ิของสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสดุาฯ 
สยามบรมราชกุมาร ี หมู่ที่ 
3 

  9,100.00 1.เพื่อให้ความรู้
แก่กลุ่มเสี่ยงใน 
เรื่องของโรค
หนอนพยาธิ
และวิธีการ
ปูองกัน 
2.เพื่อลดอัตรา
ความชุกของโรค 
หนอนพยาธิในผู้
ที่ชอบทาน 
อาหารสุก  ๆ
ดิบ  ๆ 

อุดหนุนงบประมาณ
ให้กับ คณะกรรมการ
หมู่บ้าน วอแก้ว หมู่ที่ 
3 ด าเนินการ 

49 ด้านพัฒนาสังคม โครงการสืบสานพระราช
ปณิธาน สมเด็จย่า ต้ายภัย
มะเร็งเต้านม หมู่ที่ 4 

  6,000.00 1.เพื่อให้ความรู้
เกี่ยวกับมะเร็ง 
เต้านม 
2.เพื่อขยาย
ระบบบริการคัด 
กรองมะเร็งเต้า
นมด้วยการ 
ตรวจเต้านม
ด้วยตนเอง 
3.เพื่อส่งเสรมิ
ให้มีพฤติกรรม 
การตรวจเต้านม
ตนเองที่ถูกต้อง 
และสม่ าเสมอ 

อุดหนุนงบประมาณ
ให้กับ คณะกรรมการ
หมู่บ้าน หล่ายทุ่ง หมู่
ที่ 4 ด าเนินการ 

50 ด้านพัฒนาสังคม โครงการส่งเสริม
โภชนาการและ สุขภาพ
อนามัยแม่และเด็กของ 
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมาร ี หมู่ที่ 4 

  4,900.00 1. เพื่อให้
ความรู้ด้าน
อาหาร 
และโภชนาการ
แก่หญิงมีครรภ ์
หญิงให้นมบุตร 
และผูป้กครอง 
เด็ก 0-5 ปี 
2.เพื่อส่งเสรมิ
ให้หญิงมีครรภ ์
หญิงให้นมบุตร 
และผูป้กครอง 

อุดหนุนงบประมาณ
ให้กับ คณะกรรมการ
หมู่บ้าน หล่ายทุ่ง หมู่
ที่ 4 ด าเนินการ 
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ยุทธศาสตร ์ โครงการ 

แหล่งที่มา 
งบประมาณ 

งบตาม
ข้อบัญญัติ 

วัตถุ 
ประสงค์ 

ผลผลิต 

     เด็ก 0-5 ปี ได้
บริการที่
เหมาะสม 

 

51 ด้านพัฒนาสังคม โครงการควบคมุโรค
หนอนพยาธ ิของสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสดุาฯ 
สยามบรมราชกุมาร ี หมู่ที่ 
4 

  9,100.00 1.เพื่อให้ความรู้
แก่กลุ่มเสี่ยงใน 
เรื่องของโรค
หนอนพยาธิ
และวิธีการ
ปูองกัน 
2.เพื่อลดอัตรา
ความชุกของโรค 
หนอนพยาธิในผู้
ที่ชอบทาน 
อาหารสุก  ๆ
ดิบ  ๆ 

อุดหนุนงบประมาณ
ให้กับ อุดหนุน
งบประมาณให้กับ 
คณะกรรมการหมู่บา้น 
หล่ายทุ่ง หมู่ที่ 4 
ด าเนินการ 

52 ด้านพัฒนาสังคม โครงการสืบสานพระราช
ปณิธาน สมเด็จย่า ต้ายภัย
มะเร็งเต้านม หมู่ที่ 5 

  6,000.00 1.เพื่อให้ความรู้
เกี่ยวกับมะเร็ง 
เต้านม 
2.เพื่อขยาย
ระบบบริการคัด 
กรองมะเร็งเต้า
นมด้วยการ 
ตรวจเต้านม
ด้วยตนเอง 

อุดหนุนงบประมาณ
ให้กับ คณะกรรมการ
หมู่บ้าน ทุ่งหก หมู่ที่ 
5 ด าเนินการ 

53 ด้านพัฒนาสังคม โครงการส่งเสริม
โภชนาการและ สุขภาพ
อนามัยแม่และเด็กของ 
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมาร ี หมู่ที่ 5 

  4,900.00 1. เพื่อให้
ความรู้ด้าน
อาหาร 
และโภชนาการ
แก่หญิงมีครรภ ์
หญิงให้นมบุตร 
และผูป้กครอง 
เด็ก 0-5 ปี 
2.เพื่อส่งเสรมิ
ให้หญิงมีครรภ ์
หญิงให้นมบุตร 
และผูป้กครอง 
เด็ก 0-5 ปี ได้
บริการที่
เหมาะสม 

อุดหนุนงบประมาณ
ให้กับ คณะกรรมการ
หมู่บ้าน ทุ่งหก หมู่ที่ 
5 ด าเนินการ 
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ยุทธศาสตร ์ โครงการ 

แหล่งที่มา 
งบประมาณ 

งบตาม
ข้อบัญญัติ 

วัตถุ 
ประสงค์ 

ผลผลิต 

54 ด้านพัฒนาสังคม โครงการควบคมุโรค
หนอนพยาธ ิของสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสดุาฯ 
สยามบรมราชกุมาร ี หมู่ที่ 
5 

  9,100.00 1.เพื่อให้ความรู้
แก่กลุ่มเสี่ยงใน 
เรื่องของโรค
หนอนพยาธิ
และวิธีการ
ปูองกัน 
2.เพื่อลดอัตรา
ความชุกของโรค 
หนอนพยาธิในผู้
ที่ชอบทาน 
อาหารสุก  ๆ
ดิบ  ๆ 

อุดหนุนงบประมาณ
ให้กับ คณะกรรมการ
หมู่บ้าน ทุ่งหก หมู่ที่ 
5 ด าเนินการ 

55 ด้านพัฒนาสังคม โครงการสืบสานพระราช
ปณิธาน สมเด็จย่า ต้ายภัย
มะเร็งเต้านม หมู่ที่ 6 

  6,000.00 1.เพื่อให้ความรู้
เกี่ยวกับมะเร็ง 
เต้านม 
2.เพื่อขยาย
ระบบบริการคัด 
กรองมะเร็งเต้า
นมด้วยการ 
ตรวจเต้านม
ด้วยตนเอง 
3.เพื่อส่งเสรมิ
ให้มีพฤติกรรม 
การตรวจเต้านม
ตนเองที่ถูกต้อง 
และสม่ าเสมอ 

 อุดหนุนงบประมาณ
ให้กับ คณะกรรมการ
หมู่บ้าน ทุ่งง้ิว  หมู่ที่ 
6 ด าเนินการ 

56 ด้านพัฒนาสังคม โครงการส่งเสริม
โภชนาการและ สุขภาพ
อนามัยแม่และเด็กของ 
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมาร ี หมู่ที่ 6 

  4,900.00 1. เพื่อให้
ความรู้ด้าน
อาหาร 
และโภชนาการ
แก่หญิงมีครรภ ์
หญิงให้นมบุตร 
และผูป้กครอง 
เด็ก 0-5 ปี 
2.เพื่อส่งเสรมิ
ให้หญิงมีครรภ ์
หญิงให้นมบุตร 
และผูป้กครอง 
เด็ก 0-5 ปี ได้
บริการที่
เหมาะสม 

อุดหนุนงบประมาณ
ให้กับ คณะกรรมการ
หมู่บ้าน ทุ่งง้ิว  หมู่ที่ 
6 ด าเนินการ 
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ยุทธศาสตร ์ โครงการ 

แหล่งที่มา 
งบประมาณ 

งบตาม
ข้อบัญญัติ 

วัตถุ 
ประสงค์ 

ผลผลิต 

57 ด้านพัฒนาสังคม โครงการควบคมุโรค
หนอนพยาธ ิของสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสดุาฯ 
สยามบรมราชกุมาร ี หมู่ที่ 
6 

  9,100.00 1.เพื่อให้ความรู้
แก่กลุ่มเสี่ยงใน 
เรื่องของโรค
หนอนพยาธิ
และวิธีการ
ปูองกัน 
2.เพื่อลดอัตรา
ความชุกของโรค 
หนอนพยาธิในผู้
ที่ชอบทาน 
อาหารสุก  ๆ
ดิบ  ๆ 

อุดหนุนงบประมาณ
ให้กับ คณะกรรมการ
หมู่บ้าน ทุ่งง้ิว  หมู่ที่ 
6 ด าเนินการ 

58 ด้านพัฒนาสังคม โครงการสืบสานพระราช
ปณิธาน สมเด็จย่า ต้ายภัย
มะเร็งเต้านม หมู่ที่ 7 

  6,000.00 1.เพื่อให้ความรู้
เกี่ยวกับมะเร็ง 
เต้านม 
2.เพื่อขยาย
ระบบบริการคัด 
กรองมะเร็งเต้า
นมด้วยการ 
ตรวจเต้านม
ด้วยตนเอง 
3.เพื่อส่งเสรมิ
ให้มีพฤติกรรม 
การตรวจเต้านม
ตนเองที่ถูกต้อง 
และสม่ าเสมอ 

อุดหนุนงบประมาณ
ให้กับ คณะกรรมการ
หมู่บ้าน น้ าจ า หมู่ 7 
ด าเนินการ 

59 ด้านพัฒนาสังคม โครงการส่งเสริม
โภชนาการและ สุขภาพ
อนามัยแม่และเด็กของ 
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมาร ี หมู่ที่ 7 

  4,900.00 1. เพื่อให้
ความรู้ด้าน
อาหาร 
และโภชนาการ
แก่หญิงมีครรภ ์
หญิงให้นมบุตร 
และผูป้กครอง 
เด็ก 0-5 ปี 
2.เพื่อส่งเสรมิ
ให้หญิงมีครรภ ์
หญิงให้นมบุตร 
และผูป้กครอง 
เด็ก 0-5 ปี ได้
บริการที่
เหมาะสม 

อุดหนุนงบประมาณ
ให้กับ คณะกรรมการ
หมู่บ้าน น้ าจ า หมู่ 7 
ด าเนินการ 
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ยุทธศาสตร ์ โครงการ 

แหล่งที่มา 
งบประมาณ 

งบตาม
ข้อบัญญัติ 

วัตถุ 
ประสงค์ 

ผลผลิต 

60 ด้านพัฒนาสังคม โครงการควบคมุโรค
หนอนพยาธ ิของสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสดุาฯ 
สยามบรมราชกุมาร ี หมู่ที่ 
7 

  9,100.00 1.เพื่อให้ความรู้
แก่กลุ่มเสี่ยงใน 
เรื่องของโรค
หนอนพยาธิ
และวิธีการ
ปูองกัน 
2.เพื่อลดอัตรา
ความชุกของโรค 
หนอนพยาธิในผู้
ที่ชอบทาน 
อาหารสุก  ๆ
ดิบ  ๆ 

อุดหนุนงบประมาณ
ให้กับ คณะกรรมการ
หมู่บ้าน น้ าจ า หมู่ 7 
ด าเนินการ 

61 ด้านพัฒนาสังคม โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการ บริหาร
สถานศึกษา  

  196,790.00 -เพื่อให้การ
บริหารงานของ
สถานศึกษา
เป็นไปอย่างมี
ประสิทธภิาพ
ประสิทธผิล 

- คชจ. อาหาร
กลางวันเด็กเล็ก  ใน
ศพด.อบต.วอแก้ว  ค่า
พัฒนาครู  ค่าจัดการ
เรียนการสอน (เงิน
รายหัว) และอื่นๆ 

62 ด้านพัฒนาสังคม โครงการขอรับเงินอุดหนุน 
ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ 
ช่วยเหลือประชาชนของ 
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  (สถานท่ีกลาง) 
อ าเภอห้างฉัตร จังหวดั
ล าปาง 

  25,000.00 1.เพื่อปฏิบัติ
ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไ
ทยว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายเพื่อ
ช่วยเหลือ
ประชาชนตาม
อ านาจหน้าที่
ขององค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 
2560 

อุดหนุน งปม. ให้กับ 
เทศบาลต าบลปง
ยางคก ในการ
ด าเนินการ 

63 ด้านการพัฒนา
เศรษฐกิจ 

โครงการส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว เชิงนิเวศน์และ
เชิงวัฒนธรรม  ต าบลวอ
แก้ว 

  30,000.00   - เป็นการจดั 
การเพื่ออนุรักษ ์
ฟื้นฟูรัพยากร
ธรรมชาติ ให้ม ี
ความสมบรูณ์ 
เกิดความสมดลุ 
ต่อระบบนิเวศ 
วิทยา รักษา 
สภาพแวดล้อม
เสรมิสร้าง
เศรษฐกิจชุมชน  

  1.1 การจัดการเพื่อ
พัฒนาและ ส่งเสริม
การท่องเที่ยวเชิง
นิเวศน์ เชิงเกษตร
อินทรีย์  
-ปรับปรุงเส้นทางการ
ท่องเที่ยว ในเขตปุา 
อุทยานขุนตาล   
-  ปรับปรุงภูมิทัศน์
สถานท่ี ท่องเที่ยวของ
ต าบลวอแก้ว   
- จัดท าเส้นทาง 
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ยุทธศาสตร ์ โครงการ 

แหล่งที่มา 
งบประมาณ 

งบตาม
ข้อบัญญัติ 

วัตถุ 
ประสงค์ 

ผลผลิต 

     และจัดท า
แผนงานและ
โครงการเพื่อ 
การอนุรักษ์และ
ฟื้นฟูรัพยากร
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

ศึกษาธรรมชาต ิ
บริเวณรอบอ่างเก็บน้ า
แม่ไพร  อ่างเก็บน้ า  
แม่เปิ๊บ ฯลฯ พร้อม 
ท าปูายสื่อความหมาย
ธรรมชาต ิ

64 ด้านการพัฒนา
เศรษฐกิจ 

โครงการส่งเสริมการปลูก
ข้าว อินทรีย์ต าบลวอแก้ว  

  20,000.00 เพื่อให้ผู้บริโภค
ได้บรโิภคข้าว 
ที่มีคุณค่าและ
ปลอดภยัจาก 
สารเคม ี

อบรมให้ความรู้กับ
เกษตรกรผู ้สนใจใน
การปลูกข้าวอินทรีย ์ 
ในพื้นที่ต าบลวอแก้ว 

65 ด้านการพัฒนา
เศรษฐกิจ 

โครงการส่งเสริมการเลีย้ง
สัตว ์ต าบลวอแก้ว 

  30,000.00 เพื่อส่งเสริมและ
เพิ่มรายได้จาก 
การเลีย้งสัตว ์

ฝึกอบรมรมถ่ายทอด
องค์ความรู ้การเลี้ยง
สัตว์ให้กับเกษตรกร 
ต าบลวอแก้ว 

66 ด้านการพัฒนา
เศรษฐกิจ 

โครงการส่งเสริมการท า
เกษตร อินทรีย์ วิถี
พอเพียง  

  20,000.00 เพื่อให้มีศูนย์
เกษตรอินทรีย ์
ผสมผสานทุก
หมู่บ้าน  และ
ให้เกษตรกร
ได้มาเรียนรู ้

อบรมเชิงปฏิบัติการ/
ศึกษาดูงาน /ท าแปลง
สาธิต/ใหร้างวัลครอบ 
ครัวเกษตรอินทรีย์
ต้นแบบ 

67 ด้านการพัฒนา
เศรษฐกิจ 

โครงการส่งเสริมอาชีพแก่
ผู้พิการ   ผู้สูงอายุและ
ประชาชนท่ัวไปใน ต าบล
วอแก้ว 

  30,000.00 เพื่อให้ผู้พิการ 
ผู้สูงอายุมี
ทักษะความรู้ใน
การประกอบ
อาชีพ 

อบรมเชิงปฏิบัติการ
ทักษะการ ประกอบ
อาชีพให้แก่ผู้พิการ  
ผู้สูงอาย ุที่ประสงค์จะ
ประกอบ อาชีพ 

68 ด้านการพัฒนา
เศรษฐกิจ 

โครงการสนับสนุนการ
แปรรูป อาหารและ
ผลผลติทางการเกษตร 

  20,000.00 เพื่อส่งเสริม
อาชีพและเพิ่ม 
รายได้ให้กับ
ประชาชน 
เพื่อส่งเสริม
อาชีพและเพิ่ม 
รายได้ให้กับ
ประชาชน 

-สนับสนุนการแปรรูป
อาหาร และผลผลิต
ทางการเกษตรและ ให้
เป็นสินค้าของหมู่บ้าน 
-สนับสนุนการวมกลุม่
ของ เกษตรกรเพื่อ
แปรรูปผลผลติทาง 
การเกษตร -เพิ่มมูลค่า
ผลผลติทางการเกษตร 
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ยุทธศาสตร ์ โครงการ 

แหล่งที่มา 
งบประมาณ 

งบตาม
ข้อบัญญัติ 

วัตถุ 
ประสงค์ 

ผลผลิต 

69 ด้านการพัฒนา
เศรษฐกิจ 

โครงการส่งเสริมการ
เรียนรู ้ตามแนว
พระราชด าริปรัชญา 
เศรษฐกิจพอเพียง 

  30,000.00 เพื่อให้ ปชช.  
ต.วอแก้ว ได้ 
เรียนรู้ปรัชญา
เศรษฐกิจ 
พอเพียงในการ
ด าเนินชีวิต 
อย่างพอเพียง 

อบรมให้ความรู้กับ
ประชาชน ต าบลวอ
แก้ว ให้ด าเนินชีวิต
ตาม ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

70 ด้านการพัฒนา
การเมือง การ
บริหาร 

โครงการให้ความรู้ดา้น 
กฏหมาย การปกครอง  
การพัฒนาท้องถิ่นแก่ผู้น า 
ชุมชนและประชาชน 

  20,000.00 เพื่อให้ความรู้
ด้านกฏหมาย  
การเมืองการ
ปกครองและ 
การพัฒนา
ท้องถิ่นแก่ผู้น า  
และประชาชน 

สมาชิกสภา อบต. , 
ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน 
ประชาคมหมู่บ้าน  
ประชาคมต าบลวอ
แก้ว   ผู้แทนองค์กร
ชุมชน และ ประชาชน
ในต าบลวอแก้ว 

71 ด้านการพัฒนา
การเมือง การ
บริหาร 

โครงการปรับปรุงข้อมลู 
แผนที่ภาษีและทะเบยีน 
ทรัพย์สิน LTAX3000  

  230,000.00 1.เพื่อใช้เป็น
เครื่องมือในการ 
พัฒนาการ
จัดเก็บรายได้ให ้
มีประสิทธิภาพ 
2.เพื่อปรับปรุง
ฐานข้อมูล 
ให้เป็นระบบ
ดิจิตอลและ 
ปัจจุบัน 

4.1 ปรับปรุงและพัฒนา 
ข้อมูลพื้นฐานภาคสนาม
ใน พื้นที่ต าบลวอแก้ว
เพิ่มเตมิ ให้มีความ
ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน 
เพื่อใช้เปูนฐานข้อมูล
ของ ระบบ LTAX  GIS 
และ LTAX 3000 4.2 
ปรับปรุงและพัฒนา 
ข้อมูลแผนที่ภาษี ระวาง
ที่ดิน และรูปแปลงที่ดิน
ในพื้นที่ ต าบลวอแก้วให้
เป็นระบบ ดิจิตอลที่
สมบูรณ์ถูกต้อง ตาม
หลักระบบ LTAX  GIS  
และLTAX 3000 

72 ด้านการพัฒนา
การเมือง การ
บริหาร 

โครงการก่อสร้างราง 
ระบายน้ า คสล.ขา้งอาคาร 
อเนกประสงค์ องค์การ 
บริหารส่วนต าบลวอแก้ว 

  104,500.00 -เพื่อการระบาย
น้ าที่ด ีและ 
ปูองกันแก้ไข
ปัญหาน้ าท่วม
ขังได ้

ก่อสร้างรางระบายน้ า 
คสล. ขนาดกว้าง 
0.20 ม. ลึกเฉลีย่ 
0.30 ม. พร้อมบ่อพัก 
คสล. จ านวน 2 บ่อ 
และวางท่อ ระบายน้ า 
คสล. ขนาด  &#216; 
0.40 ม. จ านวน 15 
ท่อน  รายละเอียด
ตามแบบอบต.วอแก้ว 
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ยุทธศาสตร ์ โครงการ 

แหล่งที่มา 
งบประมาณ 

งบตาม
ข้อบัญญัติ 

วัตถุ 
ประสงค์ 

ผลผลิต 

73 ด้านการพัฒนา
การเมือง การ
บริหาร 

โครงการจดัการเลือกตั้ง
นายกองค์การบริหารส่วน
ต าบลและสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนต าบล
วอแก้ว 

  500,000.00 เพื่อให้จัดการ
เลือกตั้งเป็นไป
อย่างมี
ประสิทธภิาพ 
และถูกต้องตาม
ระเบียบ 

จัดการเลือกตั้งภายใน
เขต พื้นที่ต าบลวอ
แก้ว 

ฉ. การใช้จ่ายงบประมาณ  
      อบต.วอแก้ว มีการใช้จ่ายงบประมาณในการด าเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ            
โดยได้มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา รวม 58 โครงการ จ านวนเงิน 14,886,575  บาท  มีการเบิกจ่าย
งบประมาณจ านวน 53 โครงการ จ านวนเงิน 13,242,475  ล้านบาท  สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์           
ได้ดังนี ้

ยุทธศาสตร ์ โครงการ 
การก่อหน้ีผูกพัน/ 
ลงนามในสัญญา 

โครงการ 
การเบิกจ่าย
งบประมาณ 

การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

14 3,196,274.42 10 1,656,474.42 

ด้านอนุรักษ์รัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

2 29,080.00 2 28,780.00 

ด้านพัฒนาสังคม 38 11,347,770.40 38 11,347,770.40 
ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ 2 29,450.00 2 29,450.00 
ด้านการพัฒนาการเมือง การ
บริหาร 

2 284,000.00 1 180,000.00 

รวม 58 14,886,574.82 53 13,242,474.82 

 รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ ที่มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา มีดังนี้ 

  

ยุทธ 
ศาสตร์ 

โครงการ 
แหล่ง 
ท่ีมา 

งบประมาณ 
งบตามข้อบัญญัติ วงเงินตามสัญญา คู่สัญญา 

วันท่ีเซ็น
สัญญา 

ระยะเวลา
การด าเนิน 

งาน 
1 การพัฒนา

ด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล.  สาย
ทาง ลป.ถ.
86.003  หมู2่  
เชื่อม หมู่ 4 (สาย
ปุาช้า  หมู่ 4)  

  375,600.00 364,900.00 6/2562 07/05/ 
2562 

90 

2 การพัฒนา
ด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการก่อสร้าง
รางระบายน้ า 
บ้านนายสุทัศน์-
นางไล หมู่ 3 

  50,000.00 45,700.00 9/2562 25/06/
2562 

60 
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ยุทธ 
ศาสตร์ 

โครงการ 
แหล่ง 
ท่ีมา 

งบประมาณ 
งบตามข้อบัญญัติ วงเงินตามสัญญา คู่สัญญา 

วันท่ีเซ็น
สัญญา 

ระยะเวลา
การด าเนิน 

งาน 
3 การพัฒนา

ด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการขยาย
ถนน จากหน้า
บ้านเลขท่ี 15/1  
ถึงปากทางเข้า
หมู่บ้านทุ่งงิ้ว  หมู่
ท่ี 6  

  262,600.00 245,000.00 5/2562 02/04/
2562 

60 

4 การพัฒนา
ด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล.  สาย
วัดทุ่งผา หมู่  1  

  250,000.00 242,000.00 4/2562 22/03/
2562 

60 

5 การพัฒนา
ด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการ ก่อสร้าง
รางระบายน้ า 
คอนกรีต บริเวณ
ข้างบ้านเลขท่ี 1  
ถึง ล าห้วยแม่เป้ิบ 
หมู่ท่ี 2   

  41,700.00 41,000.00 2/2562 28/02/
2562 

45 

6 การพัฒนา
ด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการก่อสร้าง
รางระบายน้ า 
คสล. ซอย 3  หมู่ 
3  

  200,000.00 199,800.00 12/2562 02/08/
2562 

60 

7 การพัฒนา
ด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการ 
ปรับปรุงผิว
จราจรเดิม โดย
การเสริมผิว
แอสฟัลต์
คอนกรีต  ตั้งแต่
บริเวณสะพาน 
ถึงแยกปุาช้า 
บ้านทุ่งหก หมู่ 5  

  250,000.00 248,000.00 3/2562 18/03/
2562 

60 

8 การพัฒนา
ด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการ ก่อสร้าง
ดาดคอนกรีต ล า
เหมืองทุ่งเหล่า  
หมู่ท่ี 2 

  100,400.00 97,900.00 1/2562 04/02/
2562 

60 

9 การพัฒนา
ด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการปรับปรุง
ผิวจราจรเดิม  
โดยการเสริมผิว  
PARA-ASPHALT 
CONCRETE  
ถนนสายทางไป
วัดดอยแล  หมู่ท่ี 
3 

เงินสะสม/
เงินทุน
ส ารอง
สะสม 

1,300,000.00 710,000.00 5/2562 24/07/
2562 

60 
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ยุทธ 
ศาสตร์ 

โครงการ 
แหล่ง 
ท่ีมา 

งบประมาณ 
งบตามข้อบัญญัติ วงเงินตามสัญญา คู่สัญญา 

วันท่ีเซ็น
สัญญา 

ระยะเวลา
การด าเนิน 

งาน 
10 การพัฒนา

ด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการปรับปรุง
ผิวจราจรเดิม  
โดยการเสริมผิว  
PARA-ASPHALT 
CONCRETE 
ถนน สายทางไป
อ่างแม่ไพร หมู่ท่ี 
5 

เงินสะสม/
เงินทุน
ส ารอง
สะสม 

371,500.00 200,000.00 7/2562 26/07/
2562 

60 

11 การพัฒนา
ด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการปรับปรุง
ผิวจราจรเดิม  
โดยการเสริมผิว  
PARA-ASPHALT 
CONCRETE 
ถนน สายทางไป
ทุ่งใหม่ หมู่ท่ี 5 

เงินสะสม/
เงินทุน
ส ารอง
สะสม 

782,000.00 430,000.00 6/2562 24/07/
2562 

60 

12 การพัฒนา
ด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการก่อสร้าง
ท่อลอดกลม 
คอนกรีตเสริม
เหล็ก (ห้วยเงิน) 
หมู่ท่ี 7 

เงินสะสม/
เงินทุน
ส ารอง
สะสม 

85,000.00 84,500.00 8/2562 11/06/
2562 

60 

13 การพัฒนา
ด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการวางท่อ
ส่งน้ าเพื่อการ 
เกษตรเกษตร  
(ทุ่งดอน)   
หมู่ท่ี 3 

  103,000.00 103,000.00 674/2562 06/09/
2562 

30 

14 การพัฒนา
ด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการปรับปรุง
หม้อแปลง ไฟฟูา
ส านักงาน
องค์การ บริหาร
ส่วนต าบลวอแก้ว 

  195,710.00 184,474.42 578/2562 01/07/
2562 

30 

15 ด้าน
อนุรักษ์
ทรัพยากร
ธรรมชาติ
และสิ่ง 
แวดล้อม 

 โครงการการ
ปูองกันและแก้ไข 
ปัญหาหมอกควัน 
และ ไฟปุา 

  30,000.00 1,800.00 288/2562 01/03/
2562 

15 

          5,550.00 305/2562 01/03/
2562 

15 

          1,750.00 308/2562 01/03/
2562 

15 
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ยุทธ 
ศาสตร์ 

โครงการ 
แหล่ง 
ท่ีมา 

งบประมาณ 
งบตามข้อบัญญัติ วงเงินตามสัญญา คู่สัญญา 

วันท่ีเซ็น
สัญญา 

ระยะเวลา
การด าเนิน 

งาน 
16 ด้าน

อนุรักษ์
ทรัพยากร
ธรรมชาติ
และสิง่ 
แวดล้อม 

โครงคัดแยก 
ก าจัดขยะ งดการ
เผา วัชพืชและ
ใบไม้ในครัวเรือน 
และปุาไม้  ต าบล
วอแก้ว 

  20,000.00 1,800.00 194/2562 26/12/
2561 

7 

          7,500.00 203/2562 29/01/
2562 

7 

          7,880.00 202/2562 29/01/
2562 

7 

          300.00 201/2562 29/01/
2562 

7 

          2,500.00 204/2562 29/01/
2562 

7 

17 ด้านพัฒนา
สังคม 

โครงการส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 
ผู้สูงอายุต าบลวอ
แก้ว (โรงเรียนผู้สูง 
อายุต าบลวอแก้ว) 

  30,000.00 3,000.00 330/2562 01/03/
2562 

15 

          9,350.00 337/2562 29/04/
2562 

15 

          300.00 336/2562 08/07/
2562 

15 

18 ด้านพัฒนา
สังคม 

โครงการรณรงค์
ฉีดวัคซีน ปูองกัน
โรคพิษสุนัขบ้า
และ ควบคุมการ
ก าเนิดของสัตว์
เลี้ยง 

  65,000.00 42,440.00 339/2562 01/03/
2562 

30 

          300.00 338/2562 01/05/
2562 

15 

19 ด้านพัฒนา
สังคม 

โครงการแข่งขัน
กีฬาต้านยา เสพ
ติดเชื่อมความ
สามัคคีต าบล  
วอแก้ว 

  80,000.00 900.00 225/2562 21/02/
2562 

15 

          6,200.00 226/2562 21/02/
2562 

15 

          8,325.00 227/2562 21/02/
2562 

15 

          2,772.00 228/2562 21/02/
2562 

15 

          14,000.00 240/2562 21/02/
2562 

15 
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ยุทธ 
ศาสตร์ 

โครงการ 
แหล่ง 
ท่ีมา 

งบประมาณ 
งบตามข้อบัญญัติ วงเงินตามสัญญา คู่สัญญา 

วันท่ีเซ็น
สัญญา 

ระยะเวลา
การด าเนิน 

งาน 
          20,250.00 241/2562 26/02/

2562 
15 

          4,000.00 242/2562 26/02/
2562 

15 

          2,005.00 243/2562 26/02/
2562 

15 

          18,700.00 224/2562 21/02/
2562 

15 

20 ด้านพัฒนา
สังคม 

โครงการปูองกัน
และแก้ไขปัญ หา
ยาเสพติดต าบล
วอแก้ว 

  40,000.00 1,200.00 487/2562 25/06/
2562 

15 

          1,000.00 515/2562 04/07/
2562 

15 

          1,700.00 516/2562 04/07/
2562 

15 

          22,000.00 517/2562 04/07/
2562 

15 

          1,015.00 529/2562 01/07/
2562 

15 

21 ด้านพัฒนา
สังคม 

โครงการ
สงเคราะห์และจัด 
สวัสดิการผู้สูง 
อายุ ต.วอแก้ว 

  8,052,000.00 632,600.00 16/2562 01/11/
2561 

30 

          633,800.00 151/2562 06/02/
2562 

30 

          640,300.00 265/2562 05/03/
2562 

30 

          642,700.00 309/2562 03/04/
2562 

30 

          643,800.00 381/2562 07/05/
2562 

30 

          647,200.00 439/2562 01/05/
2562 

30 

          652,100.00 510/2562 04/07/
2562 

30 

          648,500.00 598/2562 05/08/
2562 

30 

          646,300.00 664/2562 03/09/
2562 

30 

          631,700.00 2/2562 16/01/
2561 

30 

          631,300.00 118/2562 21/12/
2561 

30 



29 
 

  

ยุทธ 
ศาสตร์ 

โครงการ 
แหล่ง 
ท่ีมา 

งบประมาณ 
งบตามข้อบัญญัติ วงเงินตามสัญญา คู่สัญญา 

วันท่ีเซ็น
สัญญา 

ระยะเวลา
การด าเนิน 

งาน 
          639,000.00 171/62 22/01/

2562 
30 

22 ด้านพัฒนา
สังคม 

โครงการ
สงเคราะห์และจัด 
สวัสดิการผู้พิการ 
ต าบลวอแก้ว 

  2,976,000.00 216,000.00 17/2562 01/10/
2561 

30 

          216,000.00 49/2562 01/10/
2561 

30 

          217,600.00 119/2562 01/11/
2561 

30 

          217,600.00 152/2562 03/12/
2561 

30 

          217,600.00 1/2562 01/01/
2562 

30 

          220,000.00 263/2562 05/03/
2562 

30 

          222,400.00 310/2562 03/03/
2562 

30 

          222,400.00 381/2562 07/05/
2562 

30 

          222,400.00 440/2562 04/06/
2562 

30 

          220,800.00 511/2562 04/07/
2562 

30 

          218,400.00 599/2562 05/08/
2562 

30 

          219,200.00 665/2562 03/09/
2562 

30 

23 ด้านพัฒนา
สังคม 

โครงการสงเคราะห์
และจัด สวัสดิการ
ผู้ปุวยเอดส์ต าบล
วอแก้ว 

  102,000.00 7,000.00 18/2562 01/10/
2561 

30 

          7,000.00 50/2562 01/11/
2561 

30 

          7,000.00 120/2562 01/11/
2561 

30 

          7,000.00 153/2562 06/02/
2562 

30 

          7,000.00 1/2562 01/01/
2562 

30 

          7,000.00 264/2562 05/03/
2562 

30 

  



30 
 

  

ยุทธ 
ศาสตร์ 

โครงการ 
แหล่ง 
ท่ีมา 

งบประมาณ 
งบตามข้อบัญญัติ วงเงินตามสัญญา คู่สัญญา 

วันท่ีเซ็น
สัญญา 

ระยะเวลา
การด าเนิน 

งาน 
          7,000.00 311/2562 03/04/

2562 
30 

          7,000.00 381/2562 07/05/
2562 

30 

          7,000.00 441/2562 01/05/
2562 

30 

          7,000.00 512/2562 04/07/
2562 

30 

          7,000.00 600/2562 05/08/
2562 

30 

          7,000.00 666/2562 03/09/
2562 

30 

24 ด้านพัฒนา
สังคม 

โครงการสมทบ
กองทุนหลัก 
ประกันสุขภาพ
ต าบลวอแก้ว 

  70,000.00 70,000.00 1/2562 03/12/
2561 

15 

25 ด้านพัฒนา
สังคม 

โครงการปูองกัน 
บรรเทา  และ
แก้ไขปัญหา ภัย
ต่างๆและ สา
ธารณภัยรวมท้ัง
ปรับปรุง 
ซ่อมแซมบ ารุงสิ่ง
ปลูกสร้างและ 
อื่นๆท่ีได้รับ
ผลกระทบกรณี 
เกิดจากสาธารณ
ภัย/ภัยพิบัติ     
หมู่ท่ี 1-7 

  400,000.00 1,050.00 1/2562 13/05/
2562 

15 

          41,169.00 1/2562 31/05/
2562 

30 

          2,587.00 1/2562 11/06/
2562 

30 

          10,000.00 1/2562 09/09/
2562 

30 

26 ด้านพัฒนา
สังคม 

โครงการปูองกัน
และลดอุบัติเหตุ 
ทางถนนในช่วง
เทศกาลฯ   

  10,000.00 10,000.00 318/2562 03/04/
2562 

15 

  



31 
 

  

ยุทธ 
ศาสตร์ 

โครงการ 
แหล่ง 
ท่ีมา 

งบประมาณ 
งบตามข้อบัญญัติ วงเงินตามสัญญา คู่สัญญา 

วันท่ีเซ็น
สัญญา 

ระยะเวลา
การด าเนิน 

งาน 
27 ด้านพัฒนา

สังคม 
โครงการพัฒนา
คุณภาพ
การศึกษา เพื่อ
สร้างความ
เข้มแข็งทาง 
วิชาการและ
ยกระดับ 
ผลสัมฤทธิ์ 
ทางการเรียนของ
นักเรียน 

  30,000.00 30,000.00 102/2562 04/12/
2561 

15 

28 ด้านพัฒนา
สังคม 

โครงการอาหาร
กลางวันนักเรียน 

  248,000.00 122,000.00 13/2562 01/10/
2561 

15 

          114,000.00 425/2562 01/05/
2562 

30 

          2,000.00 12/2562 17/10/
2561 

30 

29 ด้านพัฒนา
สังคม 

โครงการ
สนับสนุนกิ่ง
กาชาดอ าเภอ 
ห้างฉัตร  

  12,000.00 12,000.00 678/2562 03/09/
2562 

30 

30 ด้านพัฒนา
สังคม 

โครงการ
สนับสนุน
กิจกรรม งานรัฐ
พิธี และงาน
วัฒนธรรม 
ประเพณี   
อ าเภอห้างฉัตร   
จังหวัดล าปาง 

  10,000.00 10,000.00 1/2562 26/12/
2561 

15 

31 ด้านพัฒนา
สังคม 

 โครงการ
สนับสนุนการจัด 
งานรื่นเริง ฤดู
หนาวและ ของดี
นครล าปาง 

  8,000.00 6,027.40 84/2562 01/11/
2561 

20 

32 ด้านพัฒนา
สังคม 

โครงการสืบสาน
พระราชปณิธาน 
สมเด็จย่า ต้ายภัย
มะเร็งเต้านม หมู่
ท่ี 1 

  6,000.00 6,000.00 393/2562 01/05/
2562 

15 

33 ด้านพัฒนา
สังคม 

โครงการควบคุม
โรคหนอนพยาธิ 
ของสมเด็จ
พระเทพ
รัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราช
กุมารี  หมู่ท่ี 1 

  9,100.00 9,100.00 394/2562 01/05/
2562 

15 



32 
 

  

ยุทธ 
ศาสตร์ 

โครงการ 
แหล่ง 
ท่ีมา 

งบประมาณ 
งบตามข้อบัญญัติ วงเงินตามสัญญา คู่สัญญา 

วันท่ีเซ็น
สัญญา 

ระยะเวลา
การด าเนิน 

งาน 
34 ด้านพัฒนา

สังคม 
โครงการส่งเสริม
โภชนาการและ 
สุขภาพอนามัย
แม่และเด็กของ 
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราช
กุมารี  หมู่ท่ี 1 

  4,900.00 4,900.00 395/2562 01/05/
2562 

15 

35 ด้านพัฒนา
สังคม 

โครงการสืบสาน
พระราชปณิธาน 
สมเด็จย่า ต้ายภัย
มะเร็งเต้านม หมู่
ท่ี 2 

  6,000.00 6,000.00 396/2562 01/05/
2562 

15 

36 ด้านพัฒนา
สังคม 

โครงการส่งเสริม
โภชนาการและ 
สุขภาพอนามัย
แม่และเด็กของ 
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราช
กุมารี  หมู่ท่ี 2 

  4,900.00 4,900.00 397/2562 01/05/
2562 

15 

37 ด้านพัฒนา
สังคม 

โครงการควบคุม
โรคหนอนพยาธิ 
ของสมเด็จ
พระเทพ
รัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราช
กุมารี  หมู่ท่ี 2 

  9,100.00 9,100.00 398/2562 01/05/
2562 

15 

38 ด้านพัฒนา
สังคม 

โครงการสืบสาน
พระราชปณิธาน 
สมเด็จย่า ต้ายภัย
มะเร็งเต้านม หมู่
ท่ี 3 

  6,000.00 6,000.00 1/2562 18/06/
2562 

30 

39 ด้านพัฒนา
สังคม 

โครงการส่งเสริม
โภชนาการและ 
สุขภาพอนามัย
แม่และเด็กของ 
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราช
กุมารี  หมู่ท่ี 3 

  4,900.00 4,900.00 1/2562 18/06/
2562 

30 

  



33 
 

  

ยุทธ 
ศาสตร์ 

โครงการ 
แหล่ง 
ท่ีมา 

งบประมาณ 
งบตามข้อบัญญัติ วงเงินตามสัญญา คู่สัญญา 

วันท่ีเซ็น
สัญญา 

ระยะเวลา
การด าเนิน 

งาน 
40 ด้านพัฒนา

สังคม 
โครงการควบคุม
โรคหนอนพยาธิ 
ของสมเด็จ
พระเทพ
รัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราช
กุมารี  หมู่ท่ี 3 

  9,100.00 9,100.00 1/2562 18/06/
2562 

30 

41 ด้านพัฒนา
สังคม 

โครงการสืบสาน
พระราชปณิธาน 
สมเด็จย่า ต้ายภัย
มะเร็งเต้านม หมู่
ท่ี 4 

  6,000.00 6,000.00 399/2569
2 

01/05/
2562 

15 

42 ด้านพัฒนา
สังคม 

โครงการส่งเสริม
โภชนาการและ 
สุขภาพอนามัย
แม่และเด็กของ 
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราช
กุมารี  หมู่ท่ี 4 

  4,900.00 4,900.00 400/2562 01/05/
2562 

15 

43 ด้านพัฒนา
สังคม 

โครงการควบคุม
โรคหนอนพยาธิ 
ของสมเด็จ
พระเทพ
รัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราช
กุมารี  หมู่ท่ี 4 

  9,100.00 9,100.00 401/2562 01/05/
2562 

15 

44 ด้านพัฒนา
สังคม 

โครงการสืบสาน
พระราชปณิธาน 
สมเด็จย่า ต้ายภัย
มะเร็งเต้านม หมู่
ท่ี 5 

  6,000.00 6,000.00 402/2562 01/05/
2562 

15 

45 ด้านพัฒนา
สังคม 

โครงการส่งเสริม
โภชนาการและ 
สุขภาพอนามัย
แม่และเด็กของ 
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราช
กุมารี  หมู่ท่ี 5 

  4,900.00 4,900.00 403/2562 01/05/
2562 

15 

  



34 
 

  

ยุทธ 
ศาสตร์ 

โครงการ 
แหล่ง 
ท่ีมา 

งบประมาณ 
งบตามข้อบัญญัติ วงเงินตามสัญญา คู่สัญญา 

วันท่ีเซ็น
สัญญา 

ระยะเวลา
การด าเนิน 

งาน 
46 ด้านพัฒนา

สังคม 
โครงการควบคุม
โรคหนอนพยาธิ 
ของสมเด็จ
พระเทพ
รัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราช
กุมารี  หมู่ท่ี 5 

  9,100.00 9,100.00 404/2562 01/05/
2562 

15 

47 ด้านพัฒนา
สังคม 

โครงการสืบสาน
พระราชปณิธาน 
สมเด็จย่า ต้ายภัย
มะเร็งเต้านม หมู่
ท่ี 6 

  6,000.00 6,000.00 405/2562 01/05/
2562 

15 

48 ด้านพัฒนา
สังคม 

โครงการส่งเสริม
โภชนาการและ 
สุขภาพอนามัย
แม่และเด็กของ 
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราช
กุมารี  หมู่ท่ี 6 

  4,900.00 4,900.00 406/2562 01/05/
2562 

15 

49 ด้านพัฒนา
สังคม 

โครงการควบคุม
โรคหนอนพยาธิ 
ของสมเด็จ
พระเทพ
รัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราช
กุมารี  หมู่ท่ี 6 

  9,100.00 9,100.00 407/2562 01/05/
2562 

15 

50 ด้านพัฒนา
สังคม 

โครงการสืบสาน
พระราชปณิธาน 
สมเด็จย่า ต้ายภัย
มะเร็งเต้านม หมู่
ท่ี 7 

  6,000.00 6,000.00 408/2562 01/05/
2562 

15 

51 ด้านพัฒนา
สังคม 

โครงการส่งเสริม
โภชนาการและ 
สุขภาพอนามัย
แม่และเด็กของ 
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราช
กุมารี  หมู่ท่ี 7 

  4,900.00 4,900.00 409/2562 01/05/
2562 

15 

  



35 
 

  

ยุทธ 
ศาสตร์ 

โครงการ 
แหล่ง 
ท่ีมา 

งบประมาณ 
งบตามข้อบัญญัติ วงเงินตามสัญญา คู่สัญญา 

วันท่ีเซ็น
สัญญา 

ระยะเวลา
การด าเนิน 

งาน 
52 ด้านพัฒนา

สังคม 
โครงการควบคุม
โรคหนอนพยาธิ 
ของสมเด็จ
พระเทพ
รัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราช
กุมารี  หมู่ท่ี 7 

  9,100.00 9,100.00 410/2562 01/05/
2562 

15 

53 ด้านพัฒนา
สังคม 

โครงการ
สนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการ 
บริหาร
สถานศึกษา  

  196,790.00 25,620.00 47/2562 06/11/
2561 

30 

          4,600.00 135/2562 28/12/
2561 

30 

          34,160.00 159/2562 11/01/
2562 

30 

          68,180.00 359/2562 30/04/
2562 

30 

          22,960.00 551/2562 18/07/
2562 

30 

          11,300.00 604/2562 13/08/
2562 

30 

          11,760.00 629/2562 21/08/
2562 

30 

          10,200.00 681/2562 11/09/
2562 

30 

54 ด้านพัฒนา
สังคม 

โครงการขอรับ
เงินอุดหนุน ศูนย์
ปฏิบัติการร่วมใน
การ ช่วยเหลือ
ประชาชนของ 
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  
(สถานท่ีกลาง) 
อ าเภอห้างฉัตร 
จังหวัดล าปาง 

  25,000.00 25,000.00 71/2562 21/11/
2561 

15 

55 ด้านการ
พัฒนา
เศรษฐกิจ 

โครงการส่งเสริม
การปลูกข้าว 
อินทรีย์ต าบล 
วอแก้ว  

  20,000.00 3,600.00 528/2562 08/07/
2562 

15 

          5,500.00 537/2562 09/07/
2562 

30 

          1,600.00 547/2562 18/07/
2562 

30 
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ยุทธ 
ศาสตร์ 

โครงการ 
แหล่ง 
ท่ีมา 

งบประมาณ 
งบตามข้อบัญญัติ วงเงินตามสัญญา คู่สัญญา 

วันท่ีเซ็น
สัญญา 

ระยะเวลา
การด าเนิน 

งาน 
          1,250.00 548/2562 18/07/

2562 
15 

56 ด้านการ
พัฒนา
เศรษฐกิจ 

โครงการส่งเสริม
การเลี้ยงสัตว์ 
ต าบลวอแก้ว 

  30,000.00 17,500.00 452/2562 28/05/
2562 

15 

57 ด้านการ
พัฒนา
การเมือง 
การบริหาร 

โครงการปรับปรุง
ข้อมูล แผนท่ีภาษี
และทะเบียน 
ทรัพย์สิน 
LTAX3000  

  230,000.00 18,000.00 100-
101/2562 

01/01/
2562 

30 

          18,000.00 144-
145/2562 

01/12/
2561 

30 

          18,000.00 43-
44/2562 

01/10/
2561 

31 

          18,000.00 101-
101/2562 

01/11/
2561 

30 

          18,000.00 248/249/
2562 

01/02/
2562 

28 

          18,000.00 302/2562 01/04/
2562 

30 

          18,000.00 367/2562 02/05/
2562 

30 

          18,000.00 442/2562 04/06/
2562 

30 

          9,000.00 1/2562 04/07/
2562 

30 

          9,000.00 585/2562 01/08/
2562 

30 

          9,000.00 654/2562 02/09/
2562 

30 

          9,000.00 1/2562 30/09/
2562 

30 

58 ด้านการ
พัฒนา
การเมือง 
การบริหาร 

โครงการก่อสร้าง
ราง ระบายน้ า 
คสล.ข้างอาคาร 
อเนกประสงค์ 
องค์การ บริหาร
ส่วนต าบลวอแก้ว 

  104,500.00 104,000.00 11/2562 31/07/
2562 

60 

 
  



37 
 

รายงานสรุปผลการด าเนินงาน ปี 2562 
อบต.วอแก้ว 

ยุทธ 
ศาสตร ์

แผนการด าเนินการ 
ทั้งหมด 

อนุมัติงบประมาณ ลงนามสัญญา เบิกจ่าย 100% 

จ า 
นวน 

งบ 
ประมาณ 

จ า 
นวน 

งบ 
ประมาณ 

จ า 
นวน 

งบ 
ประมาณ 

จ า 
นวน 

งบ 
ประมาณ 

จ า 
นวน 

งบ 
ประมาณ 

การพัฒนา 
ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

105 148,188,200 15 4,617,510 14 3,196,274.42 10 1,656,474.42 10 1,656,474.42 

ด้านอนุรักษ์
ทรัพยากรธรร
มชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

10 990,000 2 50,000 2 29,080.00 2 28,780.00 1 19,980.00 

ด้านพัฒนา
สังคม 

76 14,386,500 45 12,624,790 38 11,347,770.4
0 

38 11,347,770.40 38 11,347,770.40 

ด้านการพัฒนา
เศรษฐกิจ 

8 415,000 7 180,000 2 29,450.00 2 29,450.00 2 29,450.00 

ด้านการพัฒนา
การเมือง  
การบริหาร 

27 7,865,000 4 854,500 2 284,000.00 1 180,000.00 1 180,000.00 

แผนภูมิแสดงจ านวนโครงการ เปรียบเทียบตามขั้นตอน 
เปรียบเทียบตามยุทธศาสตร์ 

 

แผนภูมิแสดงมูลค่าโครงการ เปรียบเทียบตามขั้นตอน 
เปรียบเทียบตามยุทธศาสตร์ 

 

0 20 40 60 80 100 120

การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

ด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ด้านพัฒนาสังคม 

ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ 

ด้านการพัฒนาการเมือง การบริหาร 

100% 

เบิกจ่าย 

ลงนามสัญญา 

0.00 100,000,000.00 200,000,000.00

การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

ด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ด้านพัฒนาสังคม 

ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ 

ด้านการพัฒนาการเมือง การบริหาร 

100% 

เบิกจ่าย 

ลงนามสัญญา 
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ช. ผลการด าเนินงาน 
     อบต.วอแก้ว ได้ด าเนินการโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณ ปี 2562 ในเขตพ้ืนที่ โดยได้รับความ
ร่วมมือ การส่งเสริมและสนับสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในพ้ืนที่ตลอดจนโครงการต่างๆ 
ประสบผลส าเร็จด้วยดี ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนทั้งในพื้นที่และพ้ืนที่ใกล้เคียง โดยมีผลการด าเนินงานที่
ส าคัญดังนี้ 
1.โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายวัดทุ่งผา หมู่ 1  

   
2.โครงการ ก่อสร้างรางระบายน้ า คอนกรีต บริเวณข้างบ้านเลขท่ี 1 ถึง ล าห้วยแม่เปิ้บ หมู่ที่ 2  

   
3.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า บ้านนายสุทัศน์-นางไล หมู่ 3  

   
4.โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายทาง ลป.ถ.86.003 หมู่2 เชื่อม หมู่ 4 (สายปุาช้า หมู่ 4)  

   
5.โครงการ ปรับปรุงผิวจราจรเดิม โดยการเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต ตั้งแต่บริเวณสะพาน ถึงแยกปุาช้า บ้าน
ทุ่งหก หมู่ 5  
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6.โครงการขยายถนน จากหน้าบ้านเลขท่ี 15/1 ถึงปากทางเข้าหมู่บ้านทุ่งงิ้ว หมู่ที่ 6  

   
7.โครงการ ก่อสร้างดาดคอนกรีต ล าเหมืองทุ่งเหล่า หมู่ที่ 2  

   
8.โครงการก่อสร้างท่อลอดกลม คอนกรีตเสริมเหล็ก (ห้วยเงิน) หมู่ที่ 7 (ขอใช้จ่ายเงินสะสม) 

   
9.โครงการปรับปรุงหม้อแปลงไฟฟูาส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว (โอนมาตั้งจ่ายเป็นรายการ
ใหม่) 

   
10.โครงการวางท่อส่งน้ าเพ่ือการเกษตร(ทุ่งดอน) หมู่ 3 (โอนมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) 

     
11. โครงคัดแยก ก าจัดขยะ งดการเผา วัชพืชและใบไม้ในครัวเรือน และปุาไม้ ต าบลวอแก้ว 
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12. โครงการการปูองกันและแก้ไขปัญหาหมอกควัน และ ไฟปุา 

   
13. โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิต ผู้สูงอายุต าบลวอแก้ว 

   
14. โครงการรณรงค์ฉีดวัคซีน ปูองกันโรคพิษสุนัขบ้าและ ควบคุมการก าเนิดของสัตว์เลี้ยง 

   
15. โครงการแข่งขันกีฬาต้านยา เสพติดเชื่อมความสามัคคีต าบล วอแก้ว 

   
16. โครงการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดต าบลวอแก้ว 

   
17. โครงการสงเคราะห์และจัด สวัสดิการผู้สูงอายุ ต าบลวอแก้ว 
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18. โครงการสงเคราะห์และจัด สวัสดิการผู้พิการ ต าบลวอแก้ว 

   
19. โครงการสงเคราะห์และจัด สวัสดิการผู้ปุวยเอดส์ ต าบล วอแก้ว 
20. โครงการสมทบกองทุนหลัก ประกันสุขภาพต าบลวอแก้ว 
21. โครงการปูองกัน บรรเทา และแก้ไขปัญหา ภัยต่างๆและ สาธารณภัยรวมทั้งปรับปรุง ซ่อมแซมบ ารุงสิ่ง
ปลูกสร้างและ อ่ืนๆที่ได้รับผลกระทบกรณี เกิดจากสาธารณภัย/ภัยพิบัติ หมู่ที่ 1-7 (เงินส ารองจ่าย)

   
22. โครงการปูองกันและลดอุบัติเหตุ ทางถนนในช่วงเทศกาลฯ  
23. โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพ่ือสร้างความเข้มแข็งทาง วิชาการและยกระดับ ผลสัมฤทธิ์ ทางการ
เรียนของนักเรียน 
24. โครงการอาหารกลางวันนักเรียน 
25. โครงการสนับสนุนกิ่งกาชาดอ าเภอ ห้างฉัตร  
26. โครงการสนับสนุนกิจกรรม งานรัฐพิธี และงานวัฒนธรรม ประเพณี อ าเภอห้างฉัตร จังหวัดล าปาง 
27. โครงการสนับสนุนการจัด งานรื่นเริง ฤดูหนาวและ ของดีนครล าปาง 
28. โครงการสืบสานพระราชปณิธาน สมเด็จย่า ต้ายภัยมะเร็งเต้านม หมู่ที่ 1 
29. โครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิ ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ 1 
30. โครงการส่งเสริมโภชนาการและ สุขภาพอนามัยแม่และเด็กของ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกมุารี หมู่ที่ 1 
31. โครงการสืบสานพระราชปณิธาน สมเด็จย่า ต้ายภัยมะเร็งเต้านม หมู่ที่ 2 
32. โครงการส่งเสริมโภชนาการและ สุขภาพอนามัยแม่และเด็กของ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี หมู่ที่ 2 
33. โครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิ ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ 2 
34. โครงการสืบสานพระราชปณิธาน สมเด็จย่า ต้ายภัยมะเร็งเต้านม หมู่ที่ 3 
35. โครงการส่งเสริมโภชนาการและ สุขภาพอนามัยแม่และเด็กของ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี หมู่ที่ 3 
36. โครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิ ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ 3 
37. โครงการสืบสานพระราชปณิธาน สมเด็จย่า ต้ายภัยมะเร็งเต้านม หมู่ที่ 4 
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38. โครงการส่งเสริมโภชนาการและ สุขภาพอนามัยแม่และเด็กของ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี หมู่ที่ 4 
39. โครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิ ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ 4 
40. โครงการสืบสานพระราชปณิธาน สมเด็จย่า ต้ายภัยมะเร็งเต้านม หมู่ที่ 5 
41. โครงการส่งเสริมโภชนาการและ สุขภาพอนามัยแม่และเด็กของ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี หมู่ที่ 5 
42. โครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิ ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ 5 
43. โครงการสืบสานพระราชปณิธาน สมเด็จย่า ต้ายภัยมะเร็งเต้านม หมู่ที่ 6 
44. โครงการส่งเสริมโภชนาการและ สุขภาพอนามัยแม่และเด็กของ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี หมู่ที่ 6 
45. โครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิ ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ 6 
46. โครงการสืบสานพระราชปณิธาน สมเด็จย่า ต้ายภัยมะเร็งเต้านม หมู่ที่ 7 
47. โครงการส่งเสริมโภชนาการและ สุขภาพอนามัยแม่และเด็กของ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี หมู่ที่ 7 
48. โครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิ ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ 7     
49. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษา  
50. โครงการขอรับเงินอุดหนุน ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ ช่วยเหลือประชาชนของ องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (สถานที่กลาง) อ าเภอห้างฉัตร จังหวัดล าปาง     
51. โครงการส่งเสริมการปลูกข้าว อินทรีย์ต าบลวอแก้ว  

   
    52. โครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ ต าบลวอแก้ว 
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    53. โครงการปรับปรุงข้อมูล แผนที่ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สิน LTAX3000  

   

ทั้งนี้ หากประชาชนทุกท่านหรือหน่วยงานราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องมีข้อสงสัยหรือมีความ
ประสงค์จะเสนอตวามคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ การบริหารงานของ อบต.วอแก้ว ทราบ เพ่ือจะได้พิจารณาการ
วางแผนพัฒนาและปรับปรุงการด าเนินการ ตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่ในระยะต่อไป  

จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน   

 ประกาศ  ณ  วันที่  27  ธันวาคม  2562  

 

(นายอินจันทร์   ทันวิสัย) 
 นายกองค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว  


