
 
ประกาศ องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกว๋าว 

เรื่อง รายงานความก้าวหน้าผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2564  
(ห้วงเดือนตุลาคม 2563 - เดือนกุมภาพันธ์ 2564) 

******************************************* 
                  ด้วยรัฐธรรมนูญ มาตรา 253 ก าหนดให้ อปท.สภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น เปิดเผยข้อมูลและรายงาน
ผลการด าเนินงานให้ประชาชนทราบ รวมตลอดท้ัง มีกลไกให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมด้วย  
                  จึงขอรายงานผลความก้าวหน้าการด าเนินงานการจัดท างบประมาณ การใช้จ่าย และผลการด าเนินงาน 
รวมทั้งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  (ห้วงเดือนตุลาคม 2563 - เดือน
กุมภาพันธ์ 2564)  มา เพ่ือให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและก ากับการบริหารจัดการ องค์การบริหารส่วน
ต าบลทุ่งกว๋าว ดังนี้  
 

ก. วิสัยทัศน์ ขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกว๋าว  
    "แหล่งน้ าสมบูรณ์ ต าบลน่าอยู่ สู่วิถีชุมชนพอเพียง" 
ข. พันธกิจ ขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกว๋าว  
    ๑. จัดให้มีแหล่งน้ าเพ่ือการอุปโภคบริโภคและการเกษตรอย่างพอเพียง  
    ๒. พัฒนาปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานและการบริการสาธารณะอ่ืนๆ  
    ๓. ส่งเสริมด้านอาชีพของประชาชนให้สาารถพ่ึงตนเองได้  
    ๔. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน  
    ๕. ส่งเสริมให้มีการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน  
    ๖. ส่งเสริมและพัฒนาด้าการท่องเที่ยว  
    ๗. พัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืนสู่ชุมชนพอเพียง  
    ๘. ส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ด้านการศึกษา สาธารณะสุข สวัสดิการสังคม และความปลอดภัยในชีวิตเเละ
ทรัพย์สิน  
    ๙. อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น  
    ๑๐. พัฒนาการเมือง และการบริหาร 
 
ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกว๋าวได้ก าหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์ไว้ 
5 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
    ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
        1. แผนงานเคหะและชุมชน 
        2. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
        3. แผนงานการเกษตร 



        
    ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
        1. แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
        2. แผนงานการศึกษา 
        3. แผนงานเคหะและชุมชน 
        4. แผนงานการสร้างความเข้มเเข็งของชุมชน 
        5. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
        6. แผนงานการเกษตร 
 
    ยุทธศาสตร์การพัฒนาสัมคม/ชุมชนและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
        1. แผนงานบริหารทั่วไป 
        2. แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
        3. แผนงานการศึกษา 
        4. แผนงานสาธารณสุข 
        5. แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
        6. แผนงานเคหะและชุมชน 
        7. แผนงานสร้างความเข้มเเข็งของชุมชน 
        8. แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
        9. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
        10. แผนงานงบกลาง 
 
    ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ 
        1. แผนงานเคหะและชุมชน 
        2. แผนงานสร้างความเข้มเเข็งของชุมชน 
        3. แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
        4. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
        5. แผนงานการเกษตร 
 
    ยุทธศาสตร์การบริหารและพัฒนาองค์กร 
        1. แผนงานบริหารงานทั่วไป 
        2. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 

 

 

 



 

ง. การวางแผน 
    องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกว๋าว ได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนา 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) ตาม
กระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การ
ประชุมกรรมการชุมชน เพ่ือรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ ก่อนน ามาจัดท าโครงการเพ่ือ
พัฒนาพื้นที่ ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนา 3 ปี ต่อไป  
    องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกว๋าว ได้ประกาศใช้แผนพัฒนา5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) โดยได้ก าหนดโครงการที่จะ
ด าเนินการตามแผนพัฒนา5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565)  

ยุทธศาสตร ์
2561 2562 2563 2564 2565 

จ านว
น 

งบประมาณ 
จ านว

น 
งบประมาณ 

จ านว
น 

งบประมาณ 
จ านว

น 
งบประมาณ 

จ านว
น 

งบประมาณ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

59 
198,344,000

.00 
117 

240,959,105
.00 

170 
341,388,800

.00 
172 

393,214,400
.00 

104 
180,440,500

.00 

ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

19 
55,878,000.

00 
25 

59,315,000.
00 

24 
71,049,000.

00 
19 

61,199,000.
00 

17 
9,099,000.0

0 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาสัมคม/
ชุมชนและการรักษาความ
สงบเรียบร้อย 

157 
43,208,600.

00 
161 

42,578,300.
00 

158 
59,424,300.

00 
152 

43,551,800.
00 

143 
38,784,300.

00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
เศรษฐกิจ 

33 
4,567,700.0

0 
39 

9,862,700.0
0 

36 
7,145,000.0

0 
41 

16,145,000.
00 

39 
9,745,000.0

0 

ยุทธศาสตร์การบรหิารและ
พัฒนาองค์กร 

9 
2,580,000.0

0 
6 

2,140,000.0
0 

6 
2,140,000.0

0 
11 

4,170,000.0
0 

7 
3,210,000.0

0 

รวม 277 
304,578,300

.00 
348 

354,855,105
.00 

394 
481,147,100

.00 
395 

518,280,200
.00 

310 
241,278,800

.00 
 

   
  จ. การจัดท างบประมาณ 
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกว๋าว ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติ
งบประมาณ จ านวน 118 โครงการ งบประมาณ 32,024,950 บาท สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้  

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
งบประมาณ 

ตามข้อบัญญัติ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 8 2,340,000.00 

ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 9 224,000.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาสัมคม/ชุมชนและการรักษาความสงบเรียบร้อย 89 28,502,950.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ 5 60,000.00 

ยุทธศาสตร์การบริหารและพัฒนาองค์กร 7 898,000.00 

รวม 118 32,024,950.00 
 

    
 



 รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกว๋าว มีดังนี้ 

  ยุทธศาสตร์ โครงการ  
จ านวน

งบประมาณ 
หน่วยงานที
รับผิดชอบ 

วัตถุ 
ประสงค์ 

ผลผลิต 

1.  

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
โครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

ก่อสร้างถนนคสล.
ทุ่งนาดอน หมู่ที่ 6 

300,000.00 

ส่วนโยธา, กอง
โยธา, กองช่าง, 
กองช่างสุขาภิบาล, 
กองประปา, ส านัก
ช่าง, ส านักการช่าง 

เพ่ือก่อสร้างถนน
และปรับปรุงผิว
จราจรให้อยู่ใน
สภาพที่ดี  

ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 
1,000 ม. หนา 0.15 
ม. รายละเอียดตาม
แบบมาตรฐานทาง
หลวงส าหรับอปท. 

2.  

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
โครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล. หมู่ 12 
ซอย 3 (ทางเข้า
อ่างห้วยเกี๋ยง) 

330,000.00 

ส่วนโยธา, กอง
โยธา, กองช่าง, 
กองช่างสุขาภิบาล, 
กองประปา, ส านัก
ช่าง, ส านักการช่าง 

เพ่ือก่อสร้างถนน
และปรบัปรุงผิว
จราจรให้อยู่ใน
สภาพที่ดีและได้
มาตรฐาน 

ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 
1,000 ม. หนา 0.15 
เมตร หรือพ้ืนที่ไม่น้อย
กว่า 4,000 ตาราง
เมตร 

3.  

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
โครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก ซอยเข้าทุ่ง
นาใหม่ หมู่ที่ 14 

200,000.00 

ส่วนโยธา, กอง
โยธา, กองช่าง, 
กองช่างสุขาภิบาล, 
กองประปา, ส านัก
ช่าง, ส านักการช่าง 

เพ่ือก่อสร้างถนน
และปรับปรุงผิว
จราจรให้อยู่ใน
สภาพที่ดีและได้
มาตรฐาน 

ขนาดกว้าง 3.00 ม. 
ยาว 130 ม. หนา 
0.15 ม. หรือมีพ้ืนที่
ไม่น้อยกว่า 390.00 
ตร.ม. 

4.  

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
โครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

ก่อสร้างท่อลอด
เหลี่ยมทุ่งนาหมาก 
(เส้นบน) หมู่ที่ 1  

200,000.00 

ส่วนโยธา, กอง
โยธา, กองช่าง, 
กองช่างสุขาภิบาล, 
กองประปา, ส านัก
ช่าง, ส านักการช่าง 

เพ่ือก่อสร้างท่อ
ลอดเหลี่ยมและ
ปรับปรุงผิจราจรให้
อยู่ในสภาพที่ดีและ
ได้มาตรฐาน 

ขนาดกว้าง 2.40 ม. 
สูง 1.60 ม. ยาว 7 ม. 

5.  

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
โครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

ก่อสร้างท่อลอด
เหลี่ยมข้ามเหมือง
แม่ตุ๋ย หมู่ที่ 8 

200,000.00 

ส่วนโยธา, กอง
โยธา, กองช่าง, 
กองช่างสุขาภิบาล, 
กองประปา, ส านัก
ช่าง, ส านักการช่าง 

เพ่ือก่อสร้างท่อ
ลอดเหลี่ยมและ
ปรับปรุงผิวจราจร
ให้อยู่ในสภาพที่ดี 
และได้มาตรฐาน  

ขนาด 1 ช่อง ความ
กว้าง 2.40 ม. ยาว 6 
ม. สูง 1.60 ม. 

6.  

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
โครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

ก่อสร้างท่อลอด
เหลี่ยมซอย 6(ข้าง
บ้านนายสว่าง การ
เก่ง) หมู่ที่ 9 

200,000.00 

ส่วนโยธา, กอง
โยธา, กองช่าง, 
กองช่างสุขาภิบาล, 
กองประปา, ส านัก
ช่าง, ส านักการช่าง 

เพ่ือก่อสร้างท่อ
ลอดเหลี่ยมและ
ปรับปรุงผิวจราจร
ให้อยู่ในสภาพที่ดี 
และได้มาตรฐาน  

ขนาด 1 ช่อง กว้าง 
2.40 ม. ยาว 6 ม. สูง 
1.60 ม. 

7.  

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
โครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

ก่อสร้างถนนลูกรัง
เลียบล าน้ าตุ๋ยเข้า
พ้ืนที่การเกษตร 
หมู่ที่ 6 

560,000.00 

ส่วนโยธา, กอง
โยธา, กองช่าง, 
กองช่างสุขาภิบาล, 
กองประปา, ส านัก

เพ่ือก่อสร้างถนน
และปรับปรุงผิว
จราจรให้อยู่ใน
สภาพที่ดีและได้

ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 
2,000 ม. หนา 0.30 
ม. 



ช่าง, ส านักการช่าง มาตรฐาน 

8.  

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
โครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก พร้อมพนัง 
ซอย 6 เชื่อม ซอย 
9 บ้านป่าเวียง หมู่
ที่ 11 

350,000.00 

ส่วนโยธา, กอง
โยธา, กองช่าง, 
กองช่างสุขาภิบาล, 
กองประปา, ส านัก
ช่าง, ส านักการช่าง 

เพ่ือก่อสร้างถนน
และปรับปรุงผิว
จราจรให้อยู่ใน
สภาพที่ดีและได้
มาตรฐาน 

ขนาดกว้าง 4.00 
เมตร ยาว 106.00 
เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือพ้ืนที่ไม่น้อย
กว่า 424.00 เมตร 
พร้อมพนังกันน้ าเซาะ
คอนกรีตเสริมเหล็ก  

9.  

ยุทธศาสตร์
การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรร
มชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

โครงการเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพการ
แก้ไขปัญหาหมอก
ควันและไฟป่า 

5,000.00 

ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
องค์การบริหาร
ส่วนต าบล 

เพ่ือให้ประชาชนมี
จิตส านึกในการ
จัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

ราษฎรหมู่ที่ 1 - 14, 
อส.ปพ , อปพร., 
รส.ทป 

1
0.  

ยุทธศาสตร์
การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรร
มชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

โครงการเฝ้าระวัง
และแก้ไขปัญหาไฟ
ป่าและหมอกควัน 

25,000.00 

ส่วนโยธา, กอง
โยธา, กองช่าง, 
กองช่างสุขาภิบาล, 
กองประปา, ส านัก
ช่าง, ส านักการช่าง 

เพ่ือป้องกัน บ าบัด 
ฟ้ืนฟู รักษา
ทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม  

เฝ้าระวัง และจัดซื้อ
อุปกรณ์ไฟป่า ใน
ต าบลทุ่งกว๋าว 

1
1.  

ยุทธศาสตร์
การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรร
มชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

สวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียน 

4,000.00 

ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
องค์การบริหาร
ส่วนต าบล 

เพ่ือให้เยาวชนมี
จิตส านึกในการ
จัดการ
ทรัพยากรธรรมชา
ติและสิ่งแวดล้อม 

นักเรียนโรงเรียน
ทุ่งกว๋าววิทยาคมและ
บุคลากรทุกคน 

1
2.  

ยุทธศาสตร์
การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรร
มชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

กิจกรรมพัฒนา
สิ่งแวดล้อมศึกษา 

5,000.00 

ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
องค์การบริหาร
ส่วนต าบล 

เพ่ือสร้างจิตส านึก
แก่นักเรียนด้วยการ
เรียนรู้ด้วยการลง
มือปฏิบัติเอง 

นักเรียนโรงเรียน
ทุ่งกว๋าววิทยาคมและ
บุคลากรทุกคน 

1
3.  

ยุทธศาสตร์
การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรร
มชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

สนับสนุนโครงการ
บริหารจัดการขยะ
ของ อปท.จังหวัด
ล าปาง 

135,000.00 

ส่วนสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม, 
ส่วนสาธารณสุข, 
กองสาธารณสุข, 
กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต,กอง
การแพทย์ , ส านัก
สาธารณสุข 

เพ่ือการบริหาร
จัดการขยะเป็นไป
อย่างถูกตเช้องตาม
หลักสุขา ภิบาล 
และอนามัย
สิ่งแวดล้อม  

สนับสนุนโครงการ
บริหารจัดการขยะของ 
อปท.จังหวัดล าปาง 

1 ยุทธศาสตร์ โครงการเลิกเผ่า 10,000.00 ส่วนสาธารณสุข เพ่ือแก้ไขปัญหา พ้ืนที่ต าบลทุ่งกว๋าว 



4.  การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรร
มชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

เลิกเน่าเลิกเหม็น และสิ่งแวดล้อม, 
ส่วนสาธารณสุข, 
กองสาธารณสุข, 
กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต,กอง
การแพทย์ , ส านัก
สาธารณสุข 

ขยะและมลพิษ
ต าบลทุ่งกว๋าว 

1
5.  

ยุทธศาสตร์
การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรร
มชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

โครงการส่งเสริม
การมีส่วนร่วมใน
การลดภาวะโลก
ร้อน 

10,000.00 

ส่วนสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม, 
ส่วนสาธารณสุข, 
กองสาธารณสุข, 
กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต,กอง
การแพทย์ , ส านัก
สาธารณสุข 

เพ่ือให้ประชาชนมี
จิตส านึกในการ
จัดการทรัพยาก รธ
รรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม  

ประชาชน เด็ก และ
เยาวชนต าบลทุ่งกว๋าว 

1
6.  

ยุทธศาสตร์
การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรร
มชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

ส่งเสริมและ
สนับสนุนการปลูก
ต้นไม้ เพื่อเพ่ิม
พ้ืนที่สีเขียว 

20,000.00 

ส่วนสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม, 
ส่วนสาธารณสุข, 
กองสาธารณสุข, 
กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต,กอง
การแพทย์ , ส านัก
สาธารณสุข 

เพ่ือป้องกัน บ าบัด 
ฟ้ืนฟู รักษา
ทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม  

พ้ืนที่ต าบลทุ่งกว๋าว ป่า
ชุมชน ป่าเอกชน และ
บริเวณสองข้างทาง 
รวมถึงการปลูกหญ้า
แฝก 

1
7.  

ยุทธศาสตร์
การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรร
มชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

โครงการสร้างป่า
ด้วยฝายชะลอน้ า
เฉลิมพระเกียรติฯ  

10,000.00 

ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
องค์การบริหาร
ส่วนต าบล 

เพ่ือก่อสร้างฝาย
ชะลอน้ าให้อยู่ใน
สภาพดีและได้
มาตรฐาน 

ฝายชะลอน้ า หมู่ที่ 1-
14 

1
8.  

ยุทธศาสตร์
การพัฒนาสัม
คม/ชุมชน
และการ
รักษาความ
สงบเรียบร้อย 

ค่าใช้จ่ายในการ
จัดการเลือกตั้ง
ท้องถิ่น 

500,000.00 

ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
องค์การบริหาร
ส่วนต าบล 

เพ่ือให้การเลือกตั้ง
เป็นไปตามระเบียบ
และโปร่งใส 

จัดการเลือกตั้งนายก 
องค์การบริหารส่วน
ต าบล และ ส.องค์การ
บริหารส่วนต าบล 

1
9.  

ยุทธศาสตร์
การพัฒนาสัม
คม/ชุมชน
และการ

เผยแพร่
ประชาสัมพันธ์
กิจกรรมของ 
องค์การบริหาร

20,000.00 

ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
องค์การบริหาร

เพ่ือประชาสัมพันธ์
การบริหารงานของ
องค์การบริหาร
ส่วนต าบล  

จัดบอร์ด,จัดท า
วารสาร แผ่นพับ 



รักษาความ
สงบเรียบร้อย 

ส่วนต าบล ส่วนต าบล 

2
0.  

ยุทธศาสตร์
การพัฒนาสัม
คม/ชุมชน
และการ
รักษาความ
สงบเรียบร้อย 

โครงการสนับสนุน
ศูนย์ปฏิบัติการ
ร่วมในการ
ช่วยเหลือ
ประชาชนของ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

27,000.00 

ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
องค์การบริหาร
ส่วนต าบล 

เพ่ือรวบรวมข้อมูล
ในการช่วยเหลือ
ประชาชนที่ประสบ
สาธารณภัย 

อุดหนุนศูนย์
ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชน
ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

2
1.  

ยุทธศาสตร์
การพัฒนาสัม
คม/ชุมชน
และการ
รักษาความ
สงบเรียบร้อย 

โครงการจัดท า
แผนชุมชนและ
แผนพัฒนา 

10,000.00 

ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
องค์การบริหาร
ส่วนต าบล 

จัดเวทีประชาคม 
จัดท าแผนชุมชน
และแผนพัฒนา 

จัดเวทีประชาคม 
จัดท าแผนชุมชนและ
แผนพัฒนา 

2
2.  

ยุทธศาสตร์
การพัฒนาสัม
คม/ชุมชน
และการ
รักษาความ
สงบเรียบร้อย 

ฝึกซ้อมแผน
ป้องกันภัยและ
บรรเทาสาธารณ
ภัย 

15,000.00 

ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
องค์การบริหาร
ส่วนต าบล 

เพ่ือป้องกันบรรเทา
สาธารณภัย 

จัดท าแผนและฝึกซ้อม
แผนป้องกันภัยและ
บรรเทาสาธารณภัยใน
หมู่บ้านที่มีพ้ืนที่เสี่ยง
ภัยและพ้ืนที่ใกล้เคียง 

2
3.  

ยุทธศาสตร์
การพัฒนาสัม
คม/ชุมชน
และการ
รักษาความ
สงบเรียบร้อย 

โครงการอบรม อป
พร. 

15,000.00 

ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
องค์การบริหาร
ส่วนต าบล 

เพ่ือเพ่ิมทักษะใน
การปฏิบัติหน้าที่
ของอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพล
เรือน 

จัดการฝึกอบรม อป
พร. 

2
4.  

ยุทธศาสตร์
การพัฒนาสัม
คม/ชุมชน
และการ
รักษาความ
สงบเรียบร้อย 

โครงการอบรมเพ่ิม
ประสิทธิ์ภาพ อป
พร. 

10,000.00 

ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
องค์การบริหาร
ส่วนต าบล 

เพ่ือเพ่ิมทักษะใน
การปฏิบัติหน้าที่
ของอปพร.  

เพ่ิมก าลังอปพร. และ
การฝึกทบทวน 

2
5.  

ยุทธศาสตร์
การพัฒนาสัม
คม/ชุมชน
และการ
รักษาความ

อบรมวินัยจราจร 5,000.00 

ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
องค์การบริหาร
ส่วนต าบล 

เพ่ือให้ประชาชน
และเยาวชนใน
พ้ืนที่ต าบลทุ่งกว๋าว
มีความรู้เรื่องกฎ
จราจร 

อบรมวินัยจราจร
พร้อมท าใบขับข่ีแก่
ประชาชนและเยาวชน
ในพ้ืนที่ต าบลทุ่งกว๋าว 



สงบเรียบร้อย 

2
6.  

ยุทธศาสตร์
การพัฒนาสัม
คม/ชุมชน
และการ
รักษาความ
สงบเรียบร้อย 

โครงการป้องกัน
และลดอุบัติเหตุ
ทางถนนช่วง
เทศกาล 

5,000.00 

ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
องค์การบริหาร
ส่วนต าบล 

เพ่ือป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนน
ช่วงเทศกาล 

ป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนช่วง
เทศกาล 

2
7.  

ยุทธศาสตร์
การพัฒนาสัม
คม/ชุมชน
และการ
รักษาความ
สงบเรียบร้อย 

จัดงานวันเด็ก
แห่งชาติ 

50,000.00 

ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
องค์การบริหาร
ส่วนต าบล 

เพ่ือส่งเสริมและ
สนับสนุนกิจกรรม
ของเด็ก 

จัดงานวันเด็กแห่งชาติ 

2
8.  

ยุทธศาสตร์
การพัฒนาสัม
คม/ชุมชน
และการ
รักษาความ
สงบเรียบร้อย 

โครงการเยี่ยมบ้าน
นักเรียน 

5,000.00 

ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
องค์การบริหาร
ส่วนต าบล 

เพ่ือเป็นการพัฒนา
คุณภาพชีวิตเด็ก
นักเรียนศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กต าบล
ทุ่งกว๋าว 

เด็กนักเรียนของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กในต าบล
ทุ่งกว๋าว 

2
9.  

ยุทธศาสตร์
การพัฒนาสัม
คม/ชุมชน
และการ
รักษาความ
สงบเรียบร้อย 

โครงการส่งเสริม
และพัฒนางาน
ห้องสมุด 

22,000.00 

ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
องค์การบริหาร
ส่วนต าบล 

เพ่ือส่งเสริมให้
นักเรียนรักการอ่าน
สามารถใช้ห้องสมุด
ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

มีหนังสือไว้บริการ แก่
นักเรียนโรงเรียน
ทุ่งกว๋าววิทยาคม 

3
0.  

ยุทธศาสตร์
การพัฒนาสัม
คม/ชุมชน
และการ
รกัษาความ
สงบเรียบร้อย 

พัฒนาการเรียนรู้
เกษตรเศรษฐกิจ
พอเพียง 

10,000.00 

ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
องค์การบริหาร
ส่วนต าบล 

เพ่ือส่งเสริมให้
นักเรียนมีทักษะ
การแสวงหาความรู้ 
ทักษะการคิด และ
แนวทางในการน า
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงไปปรับใช้
กับชีวิตประจ าวัน  

จัดนิทรรศการ มุม
ความรู้ และป้ายสาระ
เรียนรู้ต่างๆในศูนย์
การเรียนรู้เศรษฐกิจ
พอเพียงปีละไม่น้อย
กว่า 10 เรื่อง
(โรงเรียนทุ่งกว๋าว
วิทยาคม) 

3
1.  

ยุทธศาสตร์
การพัฒนาสัม
คม/ชุมชน
และการ
รักษาความ

โครงการพัฒนา
แหล่งเรียนรู้ใน
โรงเรียน 

15,000.00 

ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
องค์การบริหาร
ส่วนต าบล 

เพ่ือจัดแหล่งเรียนรู้
ภายในโรงเรียนให้มี
บรรยากาศที่เอ้ือ
ต่อการจัด
การศึกษา 

นักเรียนโรงเรียน
ทุ่งกว๋าววิทยาคม 
จ านวน 250 คน 



สงบเรียบร้อย 

3
2.  

ยุทธศาสตร์
การพัฒนาสัม
คม/ชุมชน
และการ
รักษาความ
สงบเรียบร้อย 

พัฒนาแหล่งเรียนรู้
ในสถานศึกษา 

50,000.00 

ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
องค์การบริหาร
ส่วนต าบล 

เพ่ือให้มี
สภาพแวดล้อมและ
แหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือ
ต่อการจัด
กระบวนการเรียนรู้ 

โรงเรียนบ้านทุ่งข่วง, 
โรงเรียนอนุบาลเมือง
ปาน, โรงเรียนปลาย
นาวิทยา, โรงเรียน
บ้านเฮี้ย, โรงเรียนบ้าน
ถ้ า, โรงเรียนบ้านทุ่งจี้ 
และโรงเรียนบ้านทุ่ง
ปง,โรงเรียนบ้านจ๋ง มี
การจัดและใช้แหล่ง
เรียนรู้ในสถานศึกษา
เพ่ือพัฒนาผู้เรียนอย่าง
มีประสิทธิภาพ 

3
3.  

ยุทธศาสตร์
การพัฒนาสัม
คม/ชุมชน
และการ
รักษาความ
สงบเรียบร้อย 

โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา 

188,700.00 

ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
องค์การบริหาร
ส่วนต าบล 

เพ่ือให้เด็กได้รับ
สารอาหารที่
เพียงพอต่อความ
ต้องการของ
ร่างกายและมี
พัฒนาการสมวัย 

-จัดหาอาหารกลางวัน
แก่เด็กในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กต าบลทุ่งกว๋าว 
-จัดการเรียนการสอน 
(รายหัว)ศุนย์พัฒนา
เด็กเล็กต าบลทุ่งกว๋าว 
-ค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาเด็กปฐมวัย 
(อายุ 3-5 ปี) 

3
4.  

ยุทธศาสตร์
การพัฒนาสัม
คม/ชุมชน
และการ
รักษาความ
สงบเรียบร้อย 

จัดหาอาหารเสริม 
(นม ) 

691,750.00 

ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
องค์การบริหาร
ส่วนต าบล 

เพ่ือให้เด็กและ
เยาวชนได้รับ
สารอาหารที่
เพียงพอต่อความ
ต้องการของ
ร่างกาย 

จัดหาอาหารเสริม (นม 
)แก่เด็กเล็ก และ
นักเรยีน 

3
5.  

ยุทธศาสตร์
การพัฒนาสัม
คม/ชุมชน
และการ
รักษาความ
สงบเรียบร้อย 

จัดหาอาหาร
กลางวัน 

1,000,000.
00 

ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
องค์การบริหาร
ส่วนต าบล 

เพ่ือให้เด็กและ
เยาวชนได้รับ
สารอาหารที่
เพียงพอต่อความ
ต้องการของ
ร่างกาย 

จัดหาอาหารกลางวัน
แก่เด็กเล็ก และ
นักเรยีน 

3
6.  

ยุทธศาสตร์
การพัฒนาสัม
คม/ชุมชน
และการ

ส่งเสริมและ
อนุรักษ์ภูมิปัญญา
อาชีพถนอมและ
แปรรูปอาหารจาก

6,000.00 

ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
องค์การบริหาร

เพ่ือส่งเสริมและ
อนุรักษ์ภูมิปัญญา
อาชีพถนอมและ
แปรรูปอาหารจาก

นักเรียนโรงเรียน
ทุ่งกว๋าววิทยาคม 
จ านวน 25 คน และ
กลุ่มแม่บ้านที่สนใจใน



รักษาความ
สงบเรียบร้อย 

ผลผลิตในท้องถิ่น
ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

ส่วนต าบล ผลผลิตในท้องถิ่น
ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

ต าบลทุ่งกว๋าว  

3
7.  

ยุทธศาสตร์
การพัฒนาสัม
คม/ชุมชน
และการ
รักษาความ
สงบเรียบร้อย 

วิถีถ่ิน วิถีไทย 18,000.00 

ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
องค์การบริหาร
ส่วนต าบล 

เพ่ือให้นักเรียนมี
คุณธรรมและ
จริยธรรมที่พึง
ประสงค์ รู้จักใช้
เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์ 

นักเรียนโรงเรียน
ทุ่งกว๋าววิทยาคม 
จ านวน 250 คน 

3
8.  

ยุทธศาสตร์
การพัฒนาสัม
คม/ชุมชน
และการ
รักษาความ
สงบเรียบร้อย 

ป้องกันและ
ควบคมุโรค  

100,000.00 

ส่วนสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม, 
ส่วนสาธารณสุข, 
กองสาธารณสุข, 
กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต,กอง
การแพทย์ , ส านัก
สาธารณสุข 

เพ่ือป้องกันและ
ควบคุมโรคติดต่อ
ต่าง ๆ 

ป้องกันและควบคุม
โรค 

3
9.  

ยุทธศาสตร์
การพัฒนาสัม
คม/ชุมชน
และการ
รักษาความ
สงบเรียบร้อย 

จัดซื้อทรายอะ เบ
ทป้องกันยุงลาย 

120,000.00 

ส่วนสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม, 
ส่วนสาธารณสุข, 
กองสาธารณสุข, 
กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต,กอง
การแพทย์ , ส านัก
สาธารณสุข 

เพ่ือป้องกันโรค
ไข้เลือดออก 

จัดซื้อทราย อเบท 

4
0.  

ยุทธศาสตร์
การพัฒนาสัม
คม/ชุมชน
และการ
รักษาความ
สงบเรียบร้อย 

จัดซื้อน้ ายาเคมี
ส าหรับเครื่องพ่น
หมอกควัน 

120,000.00 

ส่วนสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม, 
ส่วนสาธารณสุข, 
กองสาธารณสุข, 
กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต,กอง
การแพทย์ , ส านัก
สาธารณสุข 

เพ่ือป้องกันโรค
ไข้เลือดออก 

จัดซื้อน้ ายาเคมีส าหรับ
เครื่องพ่นหมอกควัน 

4
1.  

ยุทธศาสตร์
การพัฒนาสัม
คม/ชุมชน
และการ

จัดซื้อน้ ายาฆ่าเชื้อ
โรคและไวรัส
ไข้หวัดนก 

120,000.00 

ส่วนสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม, 
ส่วนสาธารณสุข, 
กองสาธารณสุข, 

เพ่ือป้องกันโรค
ไข้หวัดนก 

จัดซื้อน้ ายาฆ่าเชื้อโรค
และไวรัสไข้ หวัดนก 



รักษาความ
สงบเรียบร้อย 

กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต,กอง
การแพทย์ , ส านัก
สาธารณสุข 

4
2.  

ยุทธศาสตร์
การพัฒนาสัม
คม/ชุมชน
และการ
รักษาความ
สงบเรียบร้อย 

โครงการรณรงค์
และแก้ไขปัญหายา
เสพติด To 
BeMumber One 
(ศูนย์เพ่ือใจวัยรุ่น
ในหมู่บ้าน/ชุมชน)
ทูลกระหม่อมหญิง
อุบลรัตนราช
กัญญา สิริวัฒนา
พรรณวดีอุดหนุน
หมู่ 1 บ้านถ้ า 

20,000.00 

ส่วนสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม, 
ส่วนสาธารณสุข, 
กองสาธารณสุข, 
กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต,กอง
การแพทย์ , ส านัก
สาธารณสุข 

เพ่ือให้ประชาชนใน
มีสุขภาพอนามัย
สมบูรณ์แข็งแรง
ห่างไกลจากยาเสพ
ติดและใช้เวลาว่าง
ให้เกิดประโยชน์ 

สมาชิกชมรม To Be 
Mumber One หมู่ 1 
บ้านถ้ า 

4
3.  

ยุทธศาสตร์
การพัฒนาสัม
คม/ชุมชน
และการ
รักษาความ
สงบเรียบร้อย 

โครงการสืบสาน
พระราชปณิธาน
สมเด็จย่า ต้านภัย
มะเร็งเต้านม 
อุดหนุนหมู่ 1 บ้าน
ถ้ า 

20,000.00 

ส่วนสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม, 
ส่วนสาธารณสุข, 
กองสาธารณสุข, 
กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต,กอง
การแพทย์ , ส านัก
สาธารณสุข 

เพ่ือให้กลุ่มสตรี
ปลอดภัยจาก
โรคมะเร็งเต้านม มี
สุขภาพแข็งแรง 

กลุ่มสตรี หมู่ 1 บ้าน
ถ้ า 

4
4.  

ยุทธศาสตร์
การพัฒนาสัม
คม/ชุมชน
และการ
รักษาความ
สงบเรียบร้อย 

โครงการช่วยลด
การติดเอดส์ จาก
แม่สู่ลูกสภากาชาด
ไทย พระเจ้าว
รวงศ์เธอ พระองค์
เจ้าโสมสวลี 
พระวรราชา
ธินัดดามาตุ 
อุดหนุนหมู่ 1 บ้าน
ถ้ า 

20,000.00 

ส่วนสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม, 
ส่วนสาธารณสุข, 
กองสาธารณสุข, 
กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต,กอง
การแพทย์ , ส านัก
สาธารณสุข 

เพ่ือช่วยลดการติด
เอดส์ จากแม่สู่ลูก 

ประชาชน
กลุ่มเป้าหมาย หมู่ 1 
บ้านถ้ า 

4
5.  

ยุทธศาสตร์
การพัฒนาสัม
คม/ชุมชน
และการ
รักษาความ

โครงการรณรงค์
และแก้ไขปัญหายา
เสพติด To Be 
Mumber One 
(ศูนย์เพ่ือใจวัยรุ่น

20,000.00 

ส่วนสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม, 
ส่วนสาธารณสุข, 
กองสาธารณสุข, 
กองส่งเสริม

เพ่ือให้ประชาชน มี
สุขภาพอนามัย
สมบูรณ์แข็งแรง
ห่างไกลจากยาเสพ
ติดและใช้เวลาว่าง

สมาชิกชมรม To Be 
Mumber One หมู่ 2 
บ้านทุ่งข่วง 



สงบเรียบร้อย ในหมู่บ้าน/ชุมชน) 
ทูลกระหม่อมหญิง
อุบลรัตนราช
กัญญา สิริวัฒนา
พรรณวดีอุดหนุน
หมู่ 2 บ้านทุ่งข่วง 

คุณภาพชีวิต,กอง
การแพทย์ , ส านัก
สาธารณสุข 

ให้เกิดประโยชน์  

4
6.  

ยุทธศาสตร์
การพัฒนาสัม
คม/ชุมชน
และการ
รักษาความ
สงบเรียบร้อย 

การควบคุมโรค
หนอนพยาธิ ของ
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราช
กุมารี อุดหนุนหมู่ 
2 บ้านทุ่งข่วง 

20,000.00 

ส่วนสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม, 
ส่วนสาธารณสุข, 
กองสาธารณสุข, 
กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต,กอง
การแพทย์ , ส านัก
สาธารณสุข 

เพ่ือให้ประชาชนมี
สุขภาพอนามัย
สมบูรณ์แข็งแรง 
ห่างไกลจากโรค
หนอนพยาธิ 

ประชาชน
กลุ่มเป้าหมาย หมู่ 2 
บ้านทุ่งข่วง 

4
7.  

ยุทธศาสตร์
การพัฒนาสัม
คม/ชุมชน
และการ
รักษาความ
สงบเรียบร้อย 

โครงการตรวจ
สุขภาพเคลื่อนที่ 
สมเด็จพระเจ้าลูก
เธอ เจ้าฟ้าจุฬา
ภรณวลัยลักษณ์ 
อุคราชกุมารี 
อุดหนุนหมู่ 2 บ้าน
ทุ่งข่วง 

20,000.00 

ส่วนสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม, 
ส่วนสาธารณสุข, 
กองสาธารณสุข, 
กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต,กอง
การแพทย์ , ส านัก
สาธารณสุข 

เพ่ือให้ประชาชนมี
สุขภาพอนามัย
สมบูรณ์แข็งแรง 

ประชาชน
กลุ่มเป้าหมาย หมู่ 2 
บ้านทุ่งข่วง 

4
8.  

ยุทธศาสตร์
การพัฒนาสัม
คม/ชุมชน
และการ
รักษาความ
สงบเรียบร้อย 

โครงการสืบสาน
พระราชปณิธาน
สมเด็จย่า ต้านภัย
มะเร็งเต้านม 
อุดหนุนหมู่ 3 บ้าน
ทุ่งแท่น 

20,000.00 

ส่วนสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม, 
ส่วนสาธารณสุข, 
กองสาธารณสุข, 
กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต,กอง
การแพทย์ , ส านัก
สาธารณสุข 

เพ่ือให้กลุ่มสตรี
ปลอดภัยจาก
โรคมะเร็งเต้านม มี
สุขภาพแข็งแรง 

กลุ่มสตรี หมู่ 3 บ้าน
ทุ่งแท่น 

4
9.  

ยุทธศาสตร์
การพัฒนาสัม
คม/ชุมชน
และการ
รักษาความ
สงบเรียบร้อย 

การควบคุมโรค
หนอนพยาธิ ของ
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราช
กุมารี อุดหนุนหมู่ 
3 บ้านทุ่งแท่น 

20,000.00 

ส่วนสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม, 
ส่วนสาธารณสุข, 
กองสาธารณสุข, 
กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต,กอง
การแพทย์ , ส านัก
สาธารณสุข 

เพ่ือให้ประชาชนมี
สุขภาพอนามัย
สมบูรณ์แข็งแรง 
ห่างไกลจากโรค
หนอนพยาธิ 

ประชาชน
กลุ่มเป้าหมาย หมู่ 3 
บ้านทุ่งแท่น 



5
0.  

ยุทธศาสตร์
การพัฒนาสัม
คม/ชุมชน
และการ
รักษาความ
สงบเรียบร้อย 

โครงการช่วยลด
การติดเอดส์ จาก
แม่สู่ลูกสภากาชาด
ไทย พระเจ้าว
รวงศ์เธอ พระองค์
เจ้าโสมสวลี 
พระวรราชา
ธินัดดามาตุ 
อุดหนุนหมู่ 3 บ้าน
ทุ่งแท่น 

20,000.00 

ส่วนสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม, 
ส่วนสาธารณสุข, 
กองสาธารณสุข, 
กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต,กอง
การแพทย์ , ส านัก
สาธารณสุข 

เพ่ือช่วยลดการติด
เอดส์ จากแม่สู่ลูก 

ประชาชน
กลุ่มเป้าหมาย หมู่ 3 
บ้านทุ่งแท่น 

5
1.  

ยุทธศาสตร์
การพัฒนาสัม
คม/ชุมชน
และการ
รักษาความ
สงบเรียบร้อย 

โครงการช่วยลด
การติดเอดส์ จาก
แม่สู่ลูกสภากาชาด
ไทย พระเจ้าว
รวงศ์เธอ พระองค์
เจ้าโสมสวลี 
พระวรราชา
ธินัดดามาตุ 
อุดหนุนหมู่ 4 บ้าน
จ๋ง 

20,000.00 

ส่วนสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม, 
ส่วนสาธารณสุข, 
กองสาธารณสุข, 
กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต,กอง
การแพทย์ , ส านัก
สาธารณสุข 

เพ่ือช่วยลดการติด
เอดส์ จากแม่สู่ลูก 

ประชาชน
กลุ่มเป้าหมาย หมู่ 4 
บ้านจ๋ง 

5
2.  

ยุทธศาสตร์
การพัฒนาสัม
คม/ชุมชน
และการ
รักษาความ
สงบเรียบร้อย 

การพัฒนาระบบ
สุขาภิบาลใน
โรงเรียนและชุมชน
ของสมเด็จ
พระเทพ
รัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราช
กุมารี อุดหนุนหมู่ 
4 บ้านจ๋ง 

20,000.00 

ส่วนสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม, 
ส่วนสาธารณสุข, 
กองสาธารณสุข, 
กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต,กอง
การแพทย์ , ส านัก
สาธารณสุข 

เพ่ือให้ประชาชนมี
สุขภาพอนามัย
สมบูรณ์แข็งแรง 

ประชาชน
กลุ่มเป้าหมาย หมู่ 4 
บ้านจ๋ง 

5
3.  

ยุทธศาสตร์
การพัฒนาสัม
คม/ชุมชน
และการ
รักษาความ
สงบเรียบร้อย 

โครงการสืบสาน
พระราชปณิธาน
สมเด็จย่า ต้านภัย
มะเร็งเต้านม 
อุดหนุนหมู่ 4 บ้าน
จ๋ง 

20,000.00 

ส่วนสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม, 
ส่วนสาธารณสุข, 
กองสาธารณสุข, 
กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต,กอง
การแพทย์ , ส านัก
สาธารณสุข 

เพ่ือให้กลุ่มสตรี
ปลอดภัยจาก
โรคมะเร็งเต้านม มี
สุขภาพแข็งแรง 

กลุ่มสตรี 4 บ้านจ๋ง 

5 ยุทธศาสตร์ โครงการสืบสาน 20,000.00 ส่วนสาธารณสุข เพ่ือให้กลุ่มสตรี กลุ่มสตรี 5 บ้าน



4.  การพัฒนาสัม
คม/ชุมชน
และการ
รักษาความ
สงบเรียบร้อย 

พระราชปณิธาน
สมเด็จย่า ต้านภัย
มะเร็งเต้านม 
อุดหนุนหมู่ 5 บ้าน
ทุ่งกว๋าว 

และสิ่งแวดล้อม, 
ส่วนสาธารณสุข, 
กองสาธารณสุข, 
กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต,กอง
การแพทย์ , ส านัก
สาธารณสุข 

ปลอดภัยจาก
โรคมะเร็งเต้านม มี
สุขภาพแข็งแรง 

ทุ่งกว๋าว 

5
5.  

ยุทธศาสตร์
การพัฒนาสัม
คม/ชุมชน
และการ
รักษาความ
สงบเรียบร้อย 

การส่งเสริม
โภชนาการและ
สุขภาพอนามัยแม่
และเด็กของสมเด็จ
พระเท
รัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราช
กุมารี อุดหนุนหมู่ 
5 บ้านทุ่งกว๋าว 

20,000.00 

ส่วนสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม, 
ส่วนสาธารณสุข, 
กองสาธารณสุข, 
กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต,กอง
การแพทย์ , ส านัก
สาธารณสุข 

เพ่ือให้แม่และเด็กมี
สุขภาพอนามัย
สมบูรณ์แขง็แรง 

ประชาชน
กลุ่มเป้าหมาย หมู่ 5 
บ้านทุ่งกว๋าว 

5
6.  

ยุทธศาสตร์
การพัฒนาสัม
คม/ชุมชน
และการ
รักษาความ
สงบเรียบร้อย 

โครงการรณรงค์
และแก้ไขปัญหายา
เสพติด To Be 
Mumber One 
(ศูนย์เพ่ือใจวัยรุ่น
ในหมู่บ้าน/ชุมชน) 
ทุลกระหม่อมหญิง
อุบลรัตนราช
กัญญา สิริวัฒนา
พรรณวดี อุดหนุน
หมู่ 5 บ้าน
ทุ่งกว๋าว 

20,000.00 

ส่วนสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม, 
ส่วนสาธารณสุข, 
กองสาธารณสุข, 
กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต,กอง
การแพทย์ , ส านัก
สาธารณสุข 

เพ่ือให้ประชาชน มี
สุขภาพอนามัย
สมบูรณ์แข็งแรง
ห่างไกลจากยาเสพ
ติดและใช้เวลาว่าง
ให้เกิดประโยชน์  

สมาชิกชมรม To Be 
Mumber One หมู่ 5 
บ้านทุ่งกว๋าว 

5
7.  

ยุทธศาสตร์
การพัฒนาสัม
คม/ชุมชน
และการ
รักษาความ
สงบเรียบร้อย 

โครงการรณรงค์
และแก้ไขปัญหายา
เสพติด To 
BeMumber One 
(ศูนย์เพ่ือใจวัยรุ่น
ในหมู่บ้าน/ชุมชน) 
ทูลกระหม่อมหญิง
อุบลรัตนราช
กัญญา สิริวัฒนา
พรรณวดี อุดหนุน

20,000.00 

ส่วนสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม, 
ส่วนสาธารณสุข, 
กองสาธารณสุข, 
กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต,กอง
การแพทย์ , ส านัก
สาธารณสุข 

เพ่ือให้ประชาชน มี
สุขภาพอนามัย
สมบูรณ์แข็งแรง
ห่างไกลจากยาเสพ
ติดและใช้เวลาว่าง
ให้เกิดประโยชน์  

สมาชิกชมรม To Be 
Mumber One หมู่ 6 
บ้านทุ่งปง 



หมู่ 6 บ้านทุ่งปง 

5
8.  

ยุทธศาสตร์
การพัฒนาสัม
คม/ชุมชน
และการ
รักษาความ
สงบเรียบร้อย 

โครงการสืบสาน
พระราชปณิธาน
สมเด็จย่า ต้านภัย
มะเร็งเต้านม
อุดหนุนหมู่ 6 บ้าน
ทุ่งปง 

20,000.00 

ส่วนสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม, 
ส่วนสาธารณสุข, 
กองสาธารณสุข, 
กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต,กอง
การแพทย์ , ส านัก
สาธารณสุข 

เพ่ือให้กลุ่มสตรี
ปลอดภัยจาก
โรคมะเร็งเต้านม มี
สุขภาพแข็งแรง 

กลุ่มสตรี 6 บ้านทุ่งปง 

5
9.  

ยุทธศาสตร์
การพัฒนาสัม
คม/ชุมชน
และการ
รักษาความ
สงบเรียบร้อย 

โครงการช่วยลด
การติดเอดส์ จาก
แม่สู่ลูกสภากาชาด
ไทย พระเจ้าว
รวงศ์เธอ พระองค์
เจ้าโสมสวลี 
พระวรราชา
ธินัดดามาตุ 
อุดหนุนหมู่ 6 บ้าน
ทุ่งปง 

20,000.00 

ส่วนสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม, 
ส่วนสาธารณสุข, 
กองสาธารณสุข, 
กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต,กอง
การแพทย์ , ส านัก
สาธารณสุข 

เพ่ือช่วยลดการติด
เอดส์ จากแม่สู่ลูก 

ประชาชน
กลุ่มเป้าหมาย หมู่ 6 
บ้านทุ่งปง 

6
0.  

ยุทธศาสตร์
การพัฒนาสัม
คม/ชุมชน
และการ
รักษาความ
สงบเรียบร้อย 

โครงการอบรม
หมอหมู่บ้านใน
พระราชประสงค์ 
อุดหนุน หมู่ 7 
บ้านปลายนา 

20,000.00 

ส่วนสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม, 
ส่วนสาธารณสุข, 
กองสาธารณสุข, 
กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต,กอง
การแพทย์ , ส านัก
สาธารณสุข 

เพ่ือให้ประชาชน มี
สุขภาพอนามัย
สมบูรณ์แข็งแรง  

ประชาชน
กลุ่มเป้าหมาย หมู่ 7 
บ้านปลายนา 

6
1.  

ยุทธศาสตร์
การพัฒนาสัม
คม/ชุมชน
และการ
รักษาความ
สงบเรียบร้อย 

โครงการตรวจ
สุขภาพเคลื่อนที่ 
สมเด็จพระเจ้าลูก
เธอ เจ้าฟ้าจุฬา
ภรณวลัยลักษณ์ 
อุคราชกุมารี 
อุดหนุนหมู่ 7 บ้าน
ปลายนา 

20,000.00 

ส่วนสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม, 
ส่วนสาธารณสุข, 
กองสาธารณสุข, 
กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต,กอง
การแพทย์ , ส านัก
สาธารณสุข 

เพ่ือให้ประชาชนมี
สุขภาพอนามัย
สมบูรณ์แข็งแรง 

ประชาชน
กลุ่มเป้าหมาย หมู่ 7 
บ้านปลายนา 

6
2.  

ยุทธศาสตร์
การพัฒนาสัม
คม/ชุมชน

โครงการรณรงค์
และแก้ไขปัญหายา
เสพติด To 

20,000.00 
ส่วนสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม, 
ส่วนสาธารณสุข, 

เพ่ือให้ประชาชน มี
สุขภาพอนามัย
สมบูรณ์แข็งแรง

สมาชิกชมรม To Be 
Mumber One หมู่ 7 
บ้านปลายนา 



และการ
รักษาความ
สงบเรียบร้อย 

BeMumber One 
(ศูนย์เพ่ือใจวัยรุ่น
ในหมู่บ้าน/ชุมชน) 
ทุลกระหม่อมหญิง
อุบลรัตนราช
กัญญา สิริวัฒนา
พรรณวดี อุดหนุน
หมู่ 7 บ้านปลาย
นา 

กองสาธารณสุข, 
กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต,กอง
การแพทย์ , ส านัก
สาธารณสุข 

ห่างไกลจากยาเสพ
ติดและใช้เวลาว่าง
ให้เกิดประโยชน์  

6
3.  

ยุทธศาสตร์
การพัฒนาสัม
คม/ชุมชน
และการ
รักษาความ
สงบเรียบร้อย 

โครงการสืบสาน
พระราชปณิธาน
สมเด็จย่า ต้านภัย
มะเร็งเต้านม 
อุดหนุนหมู่ 8 บ้าน
ทุ่งจี ้

20,000.00 

ส่วนสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม, 
ส่วนสาธารณสุข, 
กองสาธารณสุข, 
กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต,กอง
การแพทย์ , ส านัก
สาธารณสุข 

เพ่ือให้กลุ่มสตรี
ปลอดภัยจาก
โรคมะเร็งเต้านม มี
สุขภาพแข็งแรง 

กลุ่มสตรี 8 บ้านทุ่งจี้ 

6
4.  

ยุทธศาสตร์
การพัฒนาสัม
คม/ชุมชน
และการ
รักษาความ
สงบเรียบร้อย 

โครงการรณรงค์
และแก้ไขปัญหายา
เสพติด To 
BeMumber One 
(ศูนย์เพ่ือใจวัยรุ่น
ในหมู่บ้าน/ชุมชน) 
ทุลกระหม่อมหญิง
อุบลรัตนราช
กัญญา สิริวัฒนา
พรรณวดี อุดหนุน
หมู่ 8 บ้านทุ่งจี้ 

20,000.00 

ส่วนสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม, 
ส่วนสาธารณสุข, 
กองสาธารณสุข, 
กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต,กอง
การแพทย์ , ส านัก
สาธารณสุข 

เพ่ือให้ประชาชน มี
สุขภาพอนามัย
สมบูรณ์แข็งแรง
ห่างไกลจากยาเสพ
ติดและใช้เวลาว่าง
ให้เกิดประโยชน์  

สมาชิกชมรม To Be 
Mumber One หมู่ 8 
บ้านทุ่งจี้ 

6
5.  

ยุทธศาสตร์
การพัฒนาสัม
คม/ชุมชน
และการ
รักษาความ
สงบเรียบร้อย 

การปรับปรุงภาวะ
โภชนาการและ
สุขภาพเด็กของ
สมเด็จพระเทพ 
รัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราช
กุมารี อุดหนุน หมู่ 
8 บ้านทุ่งจี้ 

20,000.00 

ส่วนสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม, 
ส่วนสาธารณสุข, 
กองสาธารณสุข, 
กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต,กอง
การแพทย์ , ส านัก
สาธารณสุข 

เพ่ือให้ประชาชนมี
สุขภาพอนามัย
สมบูรณ์แข็งแรง 

ประชาชน
กลุ่มเป้าหมาย หมู่ 8 
บ้านทุ่งจี้ 

6
6.  

ยุทธศาสตร์
การพัฒนาสัม

โครงการตรวจ
สุขภาพเคลื่อนที่ 

20,000.00 
ส่วนสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม, 

เพ่ือให้ประชาชนมี
สุขภาพอนามัย

ประชาชน
กลุ่มเป้าหมาย หมู่ 9 



คม/ชุมชน
และการ
รักษาความ
สงบเรียบร้อย 

สมเด็จพระเจ้าลูก
เธอ เจ้าฟ้าจุฬา
ภรณวลัยลักษณ์ 
อุคราชกุมารี 
อุดหนุนหมู่ 9 บ้าน
เฮ้ีย 

ส่วนสาธารณสุข, 
กองสาธารณสุข, 
กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต,กอง
การแพทย์ , ส านัก
สาธารณสุข 

สมบูรณ์แข็งแรง บ้านเฮี้ย 

6
7.  

ยุทธศาสตร์
การพัฒนาสัม
คม/ชุมชน
และการ
รักษาความ
สงบเรียบร้อย 

การควบคุมโรค
หนอนพยาธิ ของ
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราช
กุมารี อุดหนุนหมู่ 
9 บ้านเฮี้ย 

20,000.00 

ส่วนสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม, 
ส่วนสาธารณสุข, 
กองสาธารณสุข, 
กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต,กอง
การแพทย์ , ส านัก
สาธารณสุข 

เพ่ือให้ประชาชนมี
สุขภาพอนามัย
สมบูรณ์แข็งแรง 
ห่างไกลจากโรค
หนอนพยาธิ 

ประชาชน
กลุ่มเป้าหมาย หมู่ 9 
บ้านเฮี้ย 

6
8.  

ยุทธศาสตร์
การพัฒนาสัม
คม/ชุมชน
และการ
รักษาความ
สงบเรียบร้อย 

โครงการรณรงค์
และแก้ไขปัญหายา
เสพติด To Be 
Mumber One 
(ศูนย์เพ่ือใจวัยรุ่น
ในหมู่บ้าน/ชุมชน) 
ทุลกระหม่อมหญิง
อุบลรัตนราช
กัญญา สิริวัฒนา
พรรณวดี อุดหนุน
หมู่ 9 บ้านเฮี้ย 

20,000.00 

ส่วนสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม, 
ส่วนสาธารณสุข, 
กองสาธารณสุข, 
กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต,กอง
การแพทย์ , ส านัก
สาธารณสุข 

เพ่ือให้ประชาชน มี
สุขภาพอนามัย
สมบูรณ์แข็งแรง
ห่างไกลจากยาเสพ
ติดและใช้เวลาว่าง
ให้เกิดประโยชน์  

สมาชิกชมรม To Be 
Mumber One หมู่ 9 
บ้านเฮี้ย 

6
9.  

ยุทธศาสตร์
การพัฒนาสัม
คม/ชุมชน
และการ
รักษาความ
สงบเรียบร้อย 

การควบคุมการ
ขาดสารไอโอดีน
ของสมเด็จ
พระเทพ
รัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมกุมารี
อุดหนุนหมู่ 10 
บ้านหัวทุ่ง 

20,000.00 

ส่วนสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม, 
ส่วนสาธารณสุข, 
กองสาธารณสุข, 
กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต,กอง
การแพทย์ , ส านัก
สาธารณสุข 

เพ่ือให้ประชาชน มี
สุขภาพอนามัย
สมบูรณ์แข็งแรง
ได้รับสารไอโอดีนที่
ครบถ้วน 

ประชาชน
กลุ่มเป้าหมาย หมู่ 10 
บ้านหัวทุ่ง 

7
0.  

ยุทธศาสตร์
การพัฒนาสัม
คม/ชุมชน
และการ
รักษาความ

การควบคุมโรค
หนอนพยาธิ ของ
สมเด็จพระเทพ
รตันราชสุดาฯ
สยามบรมราช

20,000.00 

ส่วนสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม, 
ส่วนสาธารณสุข, 
กองสาธารณสุข, 
กองส่งเสริม

เพ่ือให้ประชาชนมี
สุขภาพอนามัย
สมบูรณ์แข็งแรง 
ห่างไกลจากโรค
หนอนพยาธิ 

ประชาชน
กลุ่มเปา้หมาย หมู่ 10 
บ้านหัวทุ่ง 



สงบเรียบร้อย กุมารี อุดหนุนหมู่ 
10 บ้านหัวทุ่ง 

คุณภาพชีวิต,กอง
การแพทย์ , ส านัก
สาธารณสุข 

7
1.  

ยุทธศาสตร์
การพัฒนาสัม
คม/ชุมชน
และการ
รักษาความ
สงบเรียบร้อย 

โครงการรณรงค์
และแก้ไขปัญหายา
เสพติด To 
BeMumber One 
(ศูนย์เพ่ือใจวัยรุ่น
ในหมู่บ้าน/ชุมชน) 
ทุลกระหม่อมหญิง
อุบลรัตนราช
กัญญา สิริวัฒนา
พรรณวดี อุดหนุน
หมู่ 10 บ้านหัวทุ่ง 

20,000.00 

ส่วนสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม, 
ส่วนสาธารณสุข, 
กองสาธารณสุข, 
กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต,กอง
การแพทย์ , ส านัก
สาธารณสุข 

เพ่ือให้ประชาชน มี
สุขภาพอนามัย
สมบูรณ์แข็งแรง
ห่างไกลจากยาเสพ
ติดและใช้เวลาว่าง
ให้เกิดประโยชน์  

สมาชิกชมรม To Be 
Mumber One หมู่ 
10 บ้านหัวทุง่ 

7
2.  

ยุทธศาสตร์
การพัฒนาสัม
คม/ชุมชน
และการ
รักษาความ
สงบเรียบร้อย 

โครงการสืบสาน
พระราชปณิธาน
สมเด็จย่า ต้านภัย
มะเร็งเต้านม 
อุดหนุนหมู่ 11 
บ้านป่าเวียง 

20,000.00 

ส่วนสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม, 
ส่วนสาธารณสุข, 
กองสาธารณสุข, 
กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต,กอง
การแพทย์ , ส านัก
สาธารณสุข 

เพ่ือให้กลุ่มสตรี
ปลอดภัยจาก
โรคมะเร็งเต้านม มี
สุขภาพแข็งแรง 

กลุ่มสตรี 11 บ้านป่า
เวียง 

7
3.  

ยุทธศาสตร์
การพัฒนาสัม
คม/ชุมชน
และการ
รักษาความ
สงบเรียบร้อย 

การปรับปรุงภาวะ
โภชนาการและ
สุขภาพเด็กของ
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราช
กุมารี อุดหนุนหมู่ 
11 บ้านป่าเวียง 

20,000.00 

ส่วนสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม, 
ส่วนสาธารณสุข, 
กองสาธารณสุข, 
กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต,กอง
การแพทย์ , ส านัก
สาธารณสุข 

เพ่ือให้ประชาชนมี
สุขภาพอนามัย
สมบูรณ์แข็งแรง 

ประชาชน
กลุ่มเป้าหมาย หมู่ 11 
บ้านป่าเวียง 

7
4.  

ยุทธศาสตร์
การพัฒนาสัม
คม/ชุมชน
และการ
รักษาความ
สงบเรียบร้อย 

โครงการรณรงค์
และแก้ไขปัญหายา
เสพติด To 
BeMumber One 
(ศูนย์เพ่ือใจวัยรุ่น
ในหมู่บ้าน/ชุมชน) 
ทุลกระหม่อมหญิง
อุบลรัตนราช

20,000.00 

ส่วนสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม, 
ส่วนสาธารณสุข, 
กองสาธารณสุข, 
กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต,กอง
การแพทย์ , ส านัก
สาธารณสุข 

เพ่ือให้ประชาชน มี
สุขภาพอนามัย
สมบูรณ์แข็งแรง
ห่างไกลจากยาเสพ
ติดและใช้เวลาว่าง
ให้เกิดประโยชน์  

สมาชิกชมรม To Be 
Mumber One หมู่ 
11 บ้านป่าเวียง 



กัญญา สิริวัฒนา
พรรณวดี อุดหนุน
หมู่ 11บ้านป่า
เวียง 

7
5.  

ยุทธศาสตร์
การพัฒนาสัม
คม/ชุมชน
และการ
รักษาความ
สงบเรียบร้อย 

โครงการสืบสาน
พระราชปณิธาน
สมเด็จย่า ต้านภัย
มะเร็งเต้านม 
อุดหนุนหมู่ 12 
บ้านแพะใหม่ 

20,000.00 

ส่วนสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม, 
ส่วนสาธารณสุข, 
กองสาธารณสุข, 
กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต,กอง
การแพทย์ , ส านัก
สาธารณสุข 

เพ่ือให้กลุ่มสตรี
ปลอดภัยจาก
โรคมะเร็งเต้านม มี
สุขภาพแข็งแรง 

กลุ่มสตรี 12 บ้าน
แพะใหม่ 

7
6.  

ยุทธศาสตร์
การพัฒนาสัม
คม/ชุมชน
และการ
รักษาความ
สงบเรียบร้อย 

การควบคุมโรค
มาลาเรีย สมเด็จ
พระเทพ
รัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราช
กุมารี อุดหนุนหมู่ 
12 บ้านแพะใหม่ 

20,000.00 

ส่วนสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม, 
ส่วนสาธารณสุข, 
กองสาธารณสุข, 
กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต,กอง
การแพทย์ , ส านัก
สาธารณสุข 

เพ่ือให้ประชาชนมี
สุขภาพอนามัย
สมบูรณ์แข็งแรง 

ประชาชน
กลุ่มเป้าหมาย หมู่ 12 
บ้านแพะใหม่ 

7
7.  

ยุทธศาสตร์
การพัฒนาสัม
คม/ชุมชน
และการ
รักษาความ
สงบเรียบร้อย 

โครงการช่วยลด
การติดเอดส์ จาก
แม่สู่ลูกสภากาชาด
ไทย พระเจ้าว
รวงศ์เธอ พระองค์
เจ้าโสมสวลี 
พระวรราชา
ธินัดดามาตุ 
อุดหนุนหมู่ 12 
บ้านแพะใหม่ 

20,000.00 

ส่วนสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม, 
ส่วนสาธารณสุข, 
กองสาธารณสุข, 
กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต,กอง
การแพทย์ , ส านัก
สาธารณสุข 

เพ่ือช่วยลดการติด
เอดส์ จากแม่สู่ลูก 

ประชาชน
กลุ่มเป้าหมาย หมู่ 12 
บ้านแพะใหม่ 

7
8.  

ยุทธศาสตร์
การพัฒนาสัม
คม/ชุมชน
และการ
รักษาความ
สงบเรียบร้อย 

การควบคุมโรค
หนอนพยาธิ ของ
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราช
กุมารี อุดหนุนหมู่ 
13 บ้านหลวง 

20,000.00 

ส่วนสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม, 
ส่วนสาธารณสุข, 
กองสาธารณสุข, 
กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต,กอง
การแพทย์ , ส านัก
สาธารณสุข 

เพ่ือให้ประชาชนมี
สุขภาพอนามัย
สมบูรณ์แข็งแรง 
ห่างไกลจากโรค
หนอนพยาธิ 

ประชาชน
กลุ่มเป้าหมาย หมู่ 13 
บ้านหลวง 



7
9.  

ยุทธศาสตร์
การพัฒนาสัม
คม/ชุมชน
และการ
รักษาความ
สงบเรียบร้อย 

โครงการช่วยลด
การติดเอดส์ จาก
แม่สู่ลูกสภากาชาด
ไทย พระเจ้าว
รวงศ์เธอ พระองค์
เจ้าโสมสวลี 
พระวรราชา
ธินัดดามาตุ 
อุดหนุนหมู่ 13 
บ้านหลวง 

20,000.00 

ส่วนสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม, 
ส่วนสาธารณสุข, 
กองสาธารณสุข, 
กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต,กอง
การแพทย์ , ส านัก
สาธารณสุข 

เพ่ือช่วยลดการติด
เอดส์ จากแม่สู่ลูก 

เพ่ือช่วยลดการติด
เอดส์ จากแม่สู่ลูก 

8
0.  

ยุทธศาสตร์
การพัฒนาสัม
คม/ชุมชน
และการ
รักษาความ
สงบเรียบร้อย 

โครงการรณรงค์
และแก้ไขปัญหายา
เสพติด To 
BeMumber One 
(ศูนย์เพ่ือใจวัยรุ่น
ในหมู่บ้าน/ชุมชน) 
ทุลกระหม่อมหญิง
อุบลรัตนราช
กัญญา สิริวัฒนา
พรรณวดี อุดหนุน
หมู่ 13 บ้านหลวง 

20,000.00 

ส่วนสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม, 
ส่วนสาธารณสุข, 
กองสาธารณสุข, 
กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต,กอง
การแพทย์ , ส านัก
สาธารณสุข 

เพ่ือให้ประชาชน มี
สุขภาพอนามัย
สมบูรณ์แข็งแรง
ห่างไกลจากยาเสพ
ติดและใช้เวลาว่าง
ให้เกิดประโยชน์  

สมาชิกชมรม To Be 
Mumber One หมู่ 
13 บ้านหลวง 

8
1.  

ยุทธศาสตร์
การพัฒนาสัม
คม/ชุมชน
และการ
รักษาความ
สงบเรียบร้อย 

โครงการรณรงค์
และแก้ไขปัญหายา
เสพติด To Be 
Mumber One 
(ศูนย์เพ่ือใจวัยรุ่น
ในหมู่บ้าน/ชุมชน) 
ทุลกระหม่อมหญิง
อุบลรัตนราช
กัญญา สิริวัฒนา
พรรณวดี อุดหนุน
หมู่ 14 บ้านทุ่งจี้
ศรีเจริญ 

20,000.00 

ส่วนสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม, 
ส่วนสาธารณสุข, 
กองสาธารณสุข, 
กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต,กอง
การแพทย์ , ส านัก
สาธารณสุข 

เพ่ือให้ประชาชน มี
สุขภาพอนามัย
สมบูรณ์แข็งแรง
ห่างไกลจากยาเสพ
ติดและใช้เวลาว่าง
ให้เกิดประโยชน์  

สมาชิกชมรม To Be 
Mumber One หมู่ 
14 บ้านทุ่งจี้ศรีเจริญ 

8
2.  

ยุทธศาสตร์
การพัฒนาสัม
คม/ชุมชน
และการ
รักษาความ

โครงการตรวจ
สุขภาพเคลื่อนที่ 
สมเด็จพระเจ้าลูก
เธอ เจ้าฟ้าจุฬา
ภรณวลัยลักษณ์ 

20,000.00 

ส่วนสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม, 
ส่วนสาธารณสุข, 
กองสาธารณสุข, 
กองส่งเสริม

เพ่ือให้ประชาชนมี
สุขภาพอนามัย
สมบูรณ์แข็งแรง 

ประชาชน
กลุ่มเป้าหมาย หมู่ 14 
บ้านทุ่งจี้ศรีเจริญ 



สงบเรียบร้อย อุคราชกุมารี 
อุดหนุนหมู่ 14 
บ้านทุ่งจี้ศรีเจริญ 

คุณภาพชีวิต,กอง
การแพทย์ , ส านัก
สาธารณสุข 

8
3.  

ยุทธศาสตร์
การพัฒนาสัม
คม/ชุมชน
และการ
รักษาความ
สงบเรียบร้อย 

การปรับปรุงภาวะ
โภชนาการและ
สุขภาพเด็กของ
สมเด็จพระเทพ 
รัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราช
กุมารี อุดหนุนหมู่ 
14 บ้านทุ่งจี้ศรี
เจริญ 

20,000.00 

ส่วนสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม, 
ส่วนสาธารณสุข, 
กองสาธารณสุข, 
กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต,กอง
การแพทย์ , ส านัก
สาธารณสุข 

เพ่ือให้ประชาชนมี
สุขภาพอนามัย
สมบูรณ์แข็งแรง 

ประชาชน
กลุ่มเป้าหมาย หมู่ 14 
บ้านทุ่งจี้ศรีเจริญ 

8
4.  

ยุทธศาสตร์
การพัฒนาสัม
คม/ชุมชน
และการ
รักษาความ
สงบเรียบร้อย 

โครงการสัตว์
ปลอดโรค คน
ปลอดภัย จากโรค
พิษสุนัขบ้าตาม
พระปณิธาน 
ศาสตร์จารย์ ดร. 
สมเด็จพระเจ้าลูก
เธอ เจ้าฟ้าจุฬาภร
วลัยลักษณ์ อัคร
ราชกุมารี 

60,000.00 

ส่วนสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม, 
ส่วนสาธารณสุข, 
กองสาธารณสุข, 
กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต,กอง
การแพทย์ , ส านัก
สาธารณสุข 

เพ่ือขับเคลื่อนและ
เร่งรัดการก าจัดโรค
พิษสุนัขบ้าในระดับ
ท้องถิ่น  

ต าบลทุ่งกว๋าว 

8
5.  

ยุทธศาสตร์
การพัฒนาสัม
คม/ชุมชน
และการ
รักษาความ
สงบเรียบร้อย 

โครงการจ้างเหมา
รถรับส่งเด็ก
ปฐมวัยที่ขาด
โอกาสและขาด
แคลนทนุทรัพย์ 

450,000.00 

ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
องค์การบริหาร
ส่วนต าบล 

เพ่ือเป็นการพัฒนา
คุณภาพชีวิตเด็ก
นักเรียนศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กต าบล
ทุ่งกว๋าว 

เด็กนักเรียนของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กในต าบล
ทุ่งกว๋าว 

8
6.  

ยุทธศาสตร์
การพัฒนาสัม
คม/ชุมชน
และการ
รักษาความ
สงบเรียบร้อย 

โครงการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการ
พัฒนาสตรีต าบล
ทุ่งกว๋าว 

7,000.00 

ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
องค์การบริหาร
ส่วนต าบล 

เพ่ือให้สตรีได้รับ
ความรู้เกี่ยวกับสิทธิ
หน้าที่การมีส่วน
ร่วมในการพัฒนา
ขุมชน สังคม และ
การส่งเสริมอาชีพ 

สตรีจ านวน 40 คน 

8
7.  

ยุทธศาสตร์
การพัฒนาสัม
คม/ชุมชน
และการ

โครงการโรงเรียน
ผู้สูงอายุ 

120,000.00 

ส่วนสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม, 
ส่วนสาธารณสุข, 
กองสาธารณสุข, 

อบรมให้ความรู้
เกี่ยวกับการดูแล
สุขภาพ 

ผู้สูงอายุ ต าบล
ทุ่งกว๋าว 



รักษาความ
สงบเรียบร้อย 

กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต,กอง
การแพทย์ , ส านัก
สาธารณสุข 

8
8.  

ยุทธศาสตร์
การพัฒนาสัม
คม/ชุมชน
และการ
รักษาความ
สงบเรียบร้อย 

โครงการส่งเสริม
ประชาธิปไตย 

20,000.00 

ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
องค์การบริหาร
ส่วนต าบล 

เพ่ือส่งเสริม
ประชาธิปไตยแก่
ผู้น าชุมชน เยาวชน 
และประชาชน 

ส่งเสริมประชาธิปไตย
แก่ผู้น าชุมชน เยาวชน 
และประชาชน 

8
9.  

ยุทธศาสตร์
การพัฒนาสัม
คม/ชุมชน
และการ
รักษาความ
สงบเรียบร้อย 

โครงการองค์การ
บริหารส่วนต าบล
สัญจร 

10,000.00 

ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
องค์การบริหาร
ส่วนต าบล 

เพ่ือลดขั้นตอนใน
การปฏิบัติงานและ
บริการประชาชน 

ให้บริการประชาชน
ด้านต่าง ๆ และออก
หน่วยบริการเคลื่อนที่ 

9
0.  

ยุทธศาสตร์
การพัฒนาสัม
คม/ชุมชน
และการ
รักษาความ
สงบเรียบร้อย 

โครงการเสริมสร้าง
ครอบครัวอบอุ่น
เข้มแข็ง 

5,000.00 

ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
องค์การบริหาร
ส่วนต าบล 

เพ่ือสร้างความรัก
ความเข้าใจและ
ความสัมพันธ์ที่ดี
ระหว่างสมาชิกใน
ครอบครัว  

สมาชิกครอบครัว 
ประกอบด้วย พ่อ แม่ 
ลูก จ านวน 30 
ครอบครัว 

9
1.  

ยุทธศาสตร์
การพัฒนาสัม
คม/ชุมชน
และการ
รักษาความ
สงบเรียบร้อย 

โครงการอบรมให้
ความรู้เรื่องยาเสพ
ติด 

10,000.00 

ส่วนสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม, 
ส่วนสาธารณสุข, 
กองสาธารณสุข, 
กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต,กอง
การแพทย์ , ส านัก
สาธารณสุข 

เพ่ือป้องกันและ
แก้ไขปัญหาอาชญา 
กรรมและยาเสพ
ติด  

อบรมให้ความรู้เรื่องยา
เสพติด (องค์การ
บริหารส่วนต าบล
ร่วมกับต ารวจ) 

9
2.  

ยุทธศาสตร์
การพัฒนาสัม
คม/ชุมชน
และการ
รักษาความ
สงบเรียบร้อย 

โครงการป้องกัน
และแก้ไขปัญหายา
เสพติดและจัด
ระเบียบสังคม 

10,000.00 

ส่วนสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม, 
ส่วนสาธารณสุข, 
กองสาธารณสุข, 
กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต,กอง
การแพทย์ , ส านัก
สาธารณสุข 

เพ่ือป้องกันและ
แก้ไขปัญหาอาชญา 
กรรมและยาเสพ
ติด  

พ้ืนที่ต าบลทุ่งกว๋าว 



9
3.  

ยุทธศาสตร์
การพัฒนาสัม
คม/ชุมชน
และการ
รักษาความ
สงบเรียบร้อย 

โครงการจัดงานวัน
เข้าพรรษา 

10,000.00 

ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
องค์การบริหาร
ส่วนต าบล 

เพ่ือส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมและสร้าง
จิตส านึกการศึกษา 
ศาสนา วัฒนธรรม
ท้องถิ่นของ
ประชาชน  

จัดงานวันเข้าพรรษา 

9
4.  

ยุทธศาสตร์
การพัฒนาสัม
คม/ชุมชน
และการ
รักษาความ
สงบเรียบร้อย 

จัดงานประเพณีปี๋
ใหม่เมือง 

30,000.00 

ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
องค์การบริหาร
ส่วนต าบล 

เพ่ือส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมและสร้าง
จิตส านึกการศึกษา 
ศาสนา วัฒนธรรม
ท้องถิ่นของ
ประชาชน 

จัดกิจกรรมประเพณีปี๋
ใหม่เมือง รดน้ าด าหัว
ผู้สูงอายุ ผู้น าชุมชน 

9
5.  

ยุทธศาสตร์
การพัฒนาสัม
คม/ชุมชน
และการ
รักษาความ
สงบเรียบร้อย 

จัดงานประเพณี
ตานก๋วยสลาก 

50,000.00 

ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
องค์การบริหาร
ส่วนต าบล 

เพ่ือส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมและสร้าง
จิตส านึกการศึกษา 
ศาสนา วัฒนธรรม
ท้องถิ่นของ
ประชาชน 

จัดงานตานก๋วยสลาก 

9
6.  

ยุทธศาสตร์
การพัฒนาสัม
คม/ชุมชน
และการ
รักษาความ
สงบเรียบร้อย 

โครงการส่งนักกีฬา
ไปแข่งขัน 

30,000.00 

ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
องค์การบริหาร
ส่วนต าบล 

เพ่ือส่งเสริมให้
ประชาชนเห็น
คุณค่าของการออก
ก าลังกาย 

ส่งนักกีฬาไปแข่งขัน 

9
7.  

ยุทธศาสตร์
การพัฒนาสัม
คม/ชุมชน
และการ
รักษาความ
สงบเรียบร้อย 

จัดการแข่งขันกีฬา
ทุ่งกว๋าวคัพ 

100,000.00 

ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
องค์การบริหาร
ส่วนต าบล 

เพ่ือส่งเสริมให้
เยาวชนเห็นคุณค่า
ของการออกก าลัง
กาย 

เด็ก และเยาวชนต าบล
ทุ่งกว๋าว 

9
8.  

ยุทธศาสตร์
การพัฒนาสัม
คม/ชุมชน
และการ
รักษาความ
สงบเรียบร้อย 

ก่อสร้างศาลาป่า
ช้า หมู่ที่ 13 

300,000.00 

ส่วนโยธา, กอง
โยธา, กองช่าง, 
กองช่างสุขาภิบาล, 
กองประปา, ส านัก
ช่าง, ส านักการช่าง 

เพ่ือก่อสร้างศาลา 
ป่าช้าให้อยู่ใน
สภาพที่ดีและได้
มาตรฐาน  

ขนาดกว้าง 7 ม. ยาว 
12 ม. 

9
9.  

ยุทธศาสตร์
การพัฒนาสัม

ปรับปรุงต่อเติม
ศาลา

577,500.00 
ส่วนโยธา, กอง
โยธา, กองช่าง, 

เพ่ือซ่อมแซมและ
ปรับปรุงศาลา

ขนาดกว้าง 9.00 ม. 
ยาวรวมอาคารเดิม 



คม/ชุมชน
และการ
รักษาความ
สงบเรียบร้อย 

อเนกประสงค์ 
(ศาลาป่าช้า) หมู่ที่ 
2 

กองช่างสุขาภิบาล, 
กองประปา, ส านัก
ช่าง, ส านักการช่าง 

เอนกประสงค์ ใช้
ร่วมหมู่ที่ 2 และ
หมู่ที่ 10 ให้อยู่ใน
สภาพที่ดีและได้
มาตรฐาน 

24.00 ม. หรือมีพ้ืนที่
ใช้สอยเดิม 216.00 
ตารางเมตร(ตามแบบ
แปลนขององค์การ
บริหารส่วนต าบล
ทุ่งกว๋าว) 

1
0
0.  

ยุทธศาสตร์
การพัฒนาสัม
คม/ชุมชน
และการ
รักษาความ
สงบเรียบร้อย 

สงเคราะห์เบี้ยยัง
ชีพผู้สูงอายุ 

16,212,000
.00 

ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
องค์การบริหาร
ส่วนต าบล 

เพ่ือเป็นการจัด
สวัสดิการผู้สูงอายุ 

ผู้สูงอายุต าบลทุ่งกว๋าว 

1
0
1.  

ยุทธศาสตร์
การพัฒนาสัม
คม/ชุมชน
และการ
รักษาความ
สงบเรียบร้อย 

สงเคราะห์เบี้ยยัง
ชีพคนพิการ 

4,548,000.
00 

ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
องค์การบริหาร
ส่วนต าบล 

เพ่ือเป็นการจัด
สวัสดิการผู้พิการ 

คนพิการต าบล
ทุ่งกว๋าว 

1
0
2.  

ยุทธศาสตร์
การพัฒนาสัม
คม/ชุมชน
และการ
รักษาความ
สงบเรียบร้อย 

สงเคราะห์เบี้ยยัง
ชีพผู้ป่วยเอดส์ 

330,000.00 

ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
องค์การบริหาร
ส่วนต าบล 

เพ่ือเป็นการจัด
สวัสดิการผู้ป่วย
เอดส์ 

ผู้ป่วยเอดส์ต าบล
ทุ่งกว๋าว  

1
0
3.  

ยุทธศาสตร์
การพัฒนาสัม
คม/ชุมชน
และการ
รักษาความ
สงบเรียบร้อย 

สมทบกองทุน
หลักประกัน
สุขภาพต าบล
ทุ่งกว๋าว 

160,000.00 

ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
องค์การบริหาร
ส่วนต าบล 

เพ่ือส่งเสริมสุขภาพ
ประชาชนต าบล
ทุ่งกว๋าว 

สนับสนุนหลักประกัน
สุขภาพต าบลทุ่งกว๋าว  

1
0
4.  

ยุทธศาสตร์
การพัฒนาสัม
คม/ชุมชน
และการ
รักษาความ
สงบเรียบร้อย 

สมทบกองทุน
สวัสดิการชุมชน
ต าบลทุ่งกว๋าว 

50,000.00 

ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
องค์การบริหาร
ส่วนต าบล 

เพ่ือส่งเสริมการจัด
สวัสดิการแก่
สมาชิกสวัสดิการ
ชุมชนต าบล
ทุ่งกว๋าว 

สมาชิกกองทุน
สวัสดิการชุมชนต าบล
ทุ่งกว๋าว 

1
0

ยุทธศาสตร์
การพัฒนาสัม

โครงการก่อสร้าง
เมรุ หมูท่ี่ 5 

1,400,000.
00 

ส่วนโยธา, กอง
โยธา, กองช่าง, 

เพ่ือก่อสร้างเมรุให้
อยู่ในสภาพที่ดีและ

ก่องสร้างเมรุ ขนาด 1 
เตาเผา แบบตีหลังคา



5.  คม/ชุมชน
และการ
รักษาความ
สงบเรียบร้อย 

กองช่างสุขาภิบาล, 
กองประปา, ส านัก
ช่าง, ส านักการช่าง 

ได้มาตรฐาน (หมู่ที่ 
5 ใช้ร่วมหมู่ที่ 4) 

ครอบใช้ถ่านหรือฟืน
เป็นเชื้อเพลิง 

1
0
6.  

ยุทธศาสตร์
การพัฒนาสัม
คม/ชุมชน
และการ
รักษาความ
สงบเรียบร้อย 

โครงการฝึกอบรม
ชุดปฏิบัติการ จิต
อาสาภัยพิบัติ
ประจ าองค์การ
บริหารส่วนต าบล
ทุ่งกว๋าว 

50,000.00 

ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
องค์การบริหาร
ส่วนต าบล 

เพ่ือเสริมสร้าง
ศักยภาพและ 
ความเข้มแข็งให้แก่
องค์การบริหาร
ส่วนต าบล ให้มี
บุคลากรที่สามาท
รถปฏิบัติหน้าที่
ช่วยเหลือเจ้า
พนักงานในการ
ป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  

จิตอาสาภัยพิบัติของ
องค์การบริหารส่วน
ต าบลทุ่งกว๋าว จ านวน 
52 คน 

1
0
7.  

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
เศรษฐกิจ 

โครงการช่วยเหลือ
เกษตรกรผู้ประสบ 
ภัยผลผลิตตกต่ า 

10,000.00 

ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
องค์การบริหาร
ส่วนต าบล 

เพ่ือช่วยเหลือ
เกษตรกรผู้ประสบ 
ภัยผลผลิตตกต่ า  

เกษตรกรผู้ประสบภัย
ผลผลิตตกต่ าต าบล
ทุ่งกว๋าว 

1
0
8.  

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
เศรษฐกิจ 

โครงการฝึกอบรม
การเลี้ยงสัตว์ 

10,000.00 

ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
องค์การบริหาร
ส่วนต าบล 

เพ่ือพัฒนาความรู้
ในการเลี้ยงสัตว์แก่
เกษตร 

กลุ่มเกษตรกรต าบล
ทุ่งกว๋าว 

1
0
9.  

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
เศรษฐกิจ 

ส่งเสริมและ
พัฒนาการผลิต
และขยายสารชีว
ภัณฑ์ 

10,000.00 

ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
องค์การบริหาร
ส่วนต าบล 

เพ่ือพัฒนา
เกษตรกรให้มี
ความรู้ความเข้าใจ 
ทักษะ และทัศนคติ
ด้านการผลิตพืชให้
ปลอดภัย และการ
ใช้สารอิน ทรีย์ 
ชีวภาพทดแทนการ
ใช้สารเคมี  

กลุ่มเกษตรกรต าบล
ทุ่งกว๋าว จ านวน 70 
ราย 

1
1

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา

โครงการสนับสนุน
พัฒนาการผลิตการ

20,000.00 
ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 

ส่งเสริมการบริหาร
จัดการของศูนย์ 

ต าบลทุ่งกว๋าว 



0.  เศรษฐกิจ บริหารจัดการ
ถ่ายทอดความรู้ 
ศูนย์บริการและ
ถ่ายทอดเทคโน โล
ยีการเกษตร 
ประจ าต าบล 

ส านักงานปลัด 
องค์การบริหาร
ส่วนต าบล 

บริการและ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี
ประจ าต าบล  

1
1
1.  

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
เศรษฐกิจ 

ส่งเสริมการปลูก
ผัดปลอดสารพิษ 

10,000.00 

ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
องค์การบริหาร
ส่วนต าบล 

เพ่ือส่งเสริมให้ 
ราษฎรบริโภคผัก
ปลอดสารพิษ  

กลุ่มเกษตรกรต าบล
ทุ่งกว๋าว  

1
1
2.  

ยุทธศาสตร์
การบริหาร
และพัฒนา
องค์กร 

ส่งบุคลากรเข้ารับ
การอบรม/สัมมนา
ตามหลักสูตรของ
กรมฯและหนังสือ
สั่งการ 

120,000.00 

ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
องค์การบริหาร
ส่วนต าบล 

เพ่ือพัฒนาทักษะ
การปฏิบัติงานให้ดี
ขึ้น 

(คณะผู้บริหาร ส.
องค์การบริหารส่วน
ต าบล พนักงานส่วน
ต าบล พนักงานจ้าง) 

1
1
3.  

ยุทธศาสตร์
การบริหาร
และพัฒนา
องค์กร 

โครงการอบรม
คุณธรรมจริยธรรม
ผู้บริหาร พนักงาน
ส่วนต าบล และ
พนักงานจ้าง 

15,000.00 

ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
องค์การบริหาร
ส่วนต าบล 

เพ่ือส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรม
ในการปฏิบัติงาน
แก่ผู้บริหาร 
พนักงานส่วนต าบล 
และพนักงานจ้าง 

อบรมคุณธรรม
จริยธรรมผู้บริหาร 
พนักงานส่วนต าบล 
และพนักงานจ้าง 

1
1
4.  

ยุทธศาสตร์
การบริหาร
และพัฒนา
องค์กร 

จัดท าแผนที่ภาษี
และทะเบียน
ทรัพย์สิน องค์การ
บริหารส่วนต าบล
ทุ่งกว๋าว 

150,000.00 
ส่วนการคลัง, กอง
คลัง, ส านักคลัง 

เพ่ือพัฒนาและ
จัดเก็บรายได้ได้
อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

แผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน 
องค์การบริหารส่วน
ต าบลทุ่งกว๋าว 

1
1
5.  

ยุทธศาสตร์
การบริหาร
และพัฒนา
องค์กร 

โครงการปรับปรุง
อาคารหอประชุม 
องค์การบริหาร
ส่วนต าบลทุ่งกว๋าว 

0.00 

ส่วนโยธา, กอง
โยธา, กองช่าง, 
กองช่างสุขาภิบาล, 
กองประปา, ส านัก
ช่าง, ส านักการช่าง 

เพ่ือปรับปรุงใต้ถุน
อาคารหอประชุม 
องค์การบริหาร
ส่วนต าบลทุ่งกว๋าว 
เป็นที่ท าการส านัก
ปลัดฯ 

ขนาดกว้าง 8.00 
เมตร ยาว 8.00 เมตร 
หรือพ้ืนที่ด าเนินการไม่
น้อยกว่า 64.00 ตร.
ม. ตามแบบแปลนของ
องค์การบริหารส่วน
ต าบลทุ่งกว๋าว 

1
1
6.  

ยุทธศาสตร์
การบริหาร
และพัฒนา
องค์กร 

ปรับปรุงทางข้ึน
อาคารบริเวณ
ด้านหน้าอาคาร
หอประชุม 

40,000.00 

ส่วนโยธา, กอง
โยธา, กองช่าง, 
กองช่างสุขาภิบาล, 
กองประปา, ส านัก

เพ่ือปรับปรุงทาง
ขึ้นอาคารเป็นทาง
ลาดส าหรับคน
พิการบริเวณ

ขนาดกว้าง 1.50 
เมตร ยาว 4.95 เมตร 
หรือพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 
7.42 ตร.ม. 



องค์การบริหาร
ส่วนต าบลทุ่งกว๋าว 

ช่าง, ส านักการช่าง ด้านหน้าอาคาร
หอประชุม องค์การ
บริหารส่วนต าบล
ทุ่งกว๋าว 

1
1
7.  

ยุทธศาสตร์
การบริหาร
และพัฒนา
องค์กร 

ต่อเติมห้องสุขา
ส าหรับผู้พิการ 
องค์การบริหาร
ส่วนต าบลทุ่งกว๋าว 

150,000.00 

ส่วนโยธา, กอง
โยธา, กองช่าง, 
กองช่างสุขาภิบาล, 
กองประปา, ส านัก
ช่าง, ส านักการช่าง 

เพ่ือต่อเติมห้องสุขา
ส าหรับผู้พิการ 
องค์การบริหาร
ส่วนต าบลทุ่งกว๋าว 

ขนาดกว้าง 2.00 
เมตร ยาว 2.50 เมตร 
หรือพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 
5.00 ตร.ม. จ านวน 
1 หลัง 

1
1
8.  

ยุทธศาสตร์
การบริหาร
และพัฒนา
องค์กร 

ก่อสร้างรั้วที่ท า
การบริหารส่วน
ต าบลทุ่งกว๋าว 

423,000.00 

ส่วนโยธา, กอง
โยธา, กองช่าง, 
กองช่างสุขาภิบาล, 
กองประปา, ส านัก
ช่าง, ส านักการช่าง 

เพ่ือก่อสร้างรั้วใน
เขตอาคารที่ท าการ
องค์การบริหาร
ส่วนต าบลทุ่งกว๋าว 
ฝั่งทิศเหนือ, ฝั่งทิศ
ใต,้ ฝั่งทิศตะวันตก  

ก่อสร้างรั้วในเขต
อาคารที่ท าการ
องค์การบริหารส่วน
ต าบลทุ่งกว๋าว ฝั่งทิศ
เหนือ, ฝั่งทิศใต้, ฝั่งทิศ
ตะวันตก ความยาว
รวม 300.00 เมตร 

 

 

ฉ. การใช้จ่ายงบประมาณ 
     องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกว๋าว มีการใช้จ่ายงบประมาณในการด าเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ โดยได้มี
การก่อหนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา รวม 17 โครงการ จ านวนเงิน 24,172,450 บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณ (ห้วง
เดือนตุลาคม 2563-เดือนกุมภาพันธ์ 2564) จ านวน 16 โครงการ จ านวนเงิน 9,411,055 ล้านบาท สามารถจ าแนก
ตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ 

ยุทธศาสตร ์ โครงการ 
การก่อหนี้ผูกพัน/ 
ลงนามในสัญญา 

โครงการ การเบิกจ่ายงบประมาณ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
    

ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 2 138,600.00 2 138,600.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาสัมคม/ชุมชนและการรักษาความสงบเรยีบร้อย 14 9,567,193.36 13 9,253,940.56 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ 
    

ยุทธศาสตร์การบริหารและพัฒนาองค์กร 1 34,114.00 1 18,514.00 

รวม 17 9,739,907.36 16 9,411,054.56 

    
  
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกว๋าว ปี 2564 (เดือนตุลาคม 2563-เดือน
กุมภาพันธ์ 2564)ทีม่ีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา มีดังนี้ 

 

  ยุทธศาสตร ์ ชื่อโครงการตามแผน  
งบตามข้อบัญญัติ/

เทศบัญญัติ 
ลงนามสัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ 

1.  
ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

โครงการเฝ้าระวังและแก้ไข
ปัญหาไฟป่า และหมอกควัน 

25,000.00 3,600.00 3,600.00 21,400.00 

2.  
ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

อุดหนุนองค์การบริหารส่วน
จังหวัดล าปาง(โครงการบริหาร
จัดการขยะขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น จังหวัดล าปาง 

135,000.00 135,000.00 135,000.00 0.00 

3.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาสัมคม/ชุมชน
และการรักษาความสงบเรียบร้อย 

โครงการสนับสนุนศูนย์
ปฏิบัติการร่วมในการชว่ยเหลือ
ประชาชนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

27,000.00 27,000.00 27,000.00 0.00 

4.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาสัมคม/ชุมชน
และการรักษาความสงบเรียบร้อย 

โครงการจัดท าแผนชุมชนและ
แผนพัฒนา 

10,000.00 1,500.00 0.00 8,500.00 

5.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาสัมคม/ชุมชน
และการรักษาความสงบเรียบร้อย 

โครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล 

5,000.00 4,920.00 4,920.00 80.00 

6.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาสัมคม/ชุมชน
และการรักษาความสงบเรียบร้อย 

อุดหนุนโรงเรียนปลายนาวิทยา 
(โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้
ในสถานศึกษา) 

50,000.00 50,000.00 50,000.00 0.00 

7.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาสัมคม/ชุมชน
และการรักษาความสงบเรียบร้อย 

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
การบริหารสถานศึกษา (ค่า
จัดการเรียนการสอนของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก (รายหัว)) 

188,700.00 44,400.00 44,400.00 144,300.00 

8.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาสัมคม/ชุมชน
และการรักษาความสงบเรียบร้อย 

ค่าอาหารเสริม (นม) 691,750.00 336,082.26 227,329.46 355,667.74 

9.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาสัมคม/ชุมชน
และการรักษาความสงบเรียบร้อย 

อุดหนุนอาหารกลางวันแก่เด็ก
นักเรียนระดับประถมศึกษา 

1,000,000.00 496,000.00 496,000.00 504,000.00 

10.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาสัมคม/ชุมชน
และการรักษาความสงบเรียบร้อย 

โครงการป้องกันและควบคุม
โรค 

100,000.00 1,778.60 1,778.60 98,221.40 

11.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาสัมคม/ชุมชน
และการรักษาความสงบเรียบร้อย 

โครงการจ้างเหมารถรับส่งเด็ก
ปฐมวัยที่ขาดโอกาสและขาด
แคลนทุนทรัพย์ 

450,000.00 324,800.00 121,800.00 125,200.00 

12.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาสัมคม/ชุมชน
และการรักษาความสงบเรียบร้อย 

โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ 120,000.00 26,760.00 26,760.00 93,240.00 

13.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาสัมคม/ชุมชน
และการรักษาความสงบเรียบร้อย 

เบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ 16,212,000.00 6,173,600.00 6,173,600.00 10,038,400.00 

14.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาสัมคม/ชุมชน
และการรักษาความสงบเรียบร้อย 

เบี้ยยังชีพคนพิการ 4,548,000.00 1,796,400.00 1,796,400.00 2,751,600.00 

15.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาสัมคม/ชุมชน
และการรักษาความสงบเรียบร้อย 

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส ์ 330,000.00 124,000.00 124,000.00 206,000.00 

16.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาสัมคม/ชุมชน
และการรักษาความสงบเรียบร้อย 

กองทุนหลักประกันสุขภาพ
ต าบลทุ่งกว๋าว 

160,000.00 159,952.50 159,952.50 47.50 

17.  
ยุทธศาสตร์การบรหิารและพัฒนา
องค์กร 

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการ 

120,000.00 34,114.00 18,514.00 85,886.00 



รายงานสรุปผลการด าเนินงาน ปี 2564 (เดือนตุลาคม 2563-เดือนกุมภาพันธ์ 2564) 
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกว๋าว เมืองปาน จ.ล าปาง  

ยุทธศาสตร ์

แผนการด าเนนิการ 
ทั้งหมด 

อนุมตัิงบประมาณ ลงนามสัญญา เบิกจ่าย 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

172 393,214,400.00 8 2,340,000.00 
    

2.ยุทธศาสตร์การอนุรกัษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

19 61,199,000.00 9 224,000.00 2 138,600.00 2 138,600.00 

3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาสัม
คม/ชุมชนและการรักษาความ
สงบเรียบร้อย 

152 43,551,800.00 89 28,502,950.00 14 9,567,193.36 13 9,253,940.56 

4.ยุทธศาสตร์การพัฒนา
เศรษฐกิจ 

41 16,145,000.00 5 60,000.00 
    

5.ยุทธศาสตร์การบริหารและ
พัฒนาองค์กร 

11 4,170,000.00 7 898,000.00 1 34,114.00 1 18,514.00 

รวม 395 518,280,200.00 118 32,024,950.00 17 9,739,907.36 16 9,411,054.56 

 

ช. ผลการด าเนินงาน 

         องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกว๋าว ได้ด าเนินการโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณ ปี 2564  (ห้วงเดือน
ตุลาคม 2563-เดือนกุมภาพันธ์ 2564) ในเขตพ้ืนที่ โดยได้รับความร่วมมือ การส่งเสริมและสนับสนุนจากภาคประชาชน 
ภาครัฐ และภาคเอกชนในพื้นที่ตลอดจนโครงการต่างๆ ประสบผลส าเร็จด้วยดี ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนทั้งในพ้ืนที่
และพ้ืนที่ใกล้เคียง 

             ทั้งนี้ หากประชาชนทุกท่านหรือหน่วยงานราชการต่างๆ ที่เก่ียวข้องมีข้อสงสัยหรือมีความประสงค์จะเสนอตวาม
คิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ การบริหารงานขอองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกว๋าวทราบ เพ่ือจะได้พิจารณาการวางแผนพัฒนา
และปรับปรุงการด าเนินการ ตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นท่ีในระยะต่อไป 

    จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ ณ วันที่ 18 มีนาคม 2564 
 
 

             นายนวพล  จะงาม   

   นายกองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกว๋าว 


