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ประกาศ องค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ววอแก้ว 
เรื่อง การรายงานผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

******************************************* 
      ด้วยรัฐธรรมนูญ มาตรา 253 ก าหนดให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สภาท้องถิ่น และ
ผู้บริหารท้องถิ่น เปิดเผยข้อมูลและรายงานผลการด าเนินงานให้ประชาชนทราบ รวมตลอดทั้ง มีกลไกให้
ประชาชนในท้องถิน่มีส่วนร่วมด้วย ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
     ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ 30(5) ก าหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อ
สภาท้องถิ่น และคณะกรรมการ พัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้
ประชาชนในท้องถิ่นทราบ ในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและ
ประเมินผลดังกล่าว และต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายใน
เดือนเมษายน และภายในเดือนตุลาคมของทุกปี 
      ดังนั้นเพ่ือการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้ วยการ
จัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ววอแก้ว จึงขอประกาศผลการ
ด าเนินงานการจัดท างบประมาณ การใช้จ่าย และผลการด าเนินงาน รวมทั้งการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มา เพ่ือให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและ
ก ากับการบริหารจัดการองค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ววอแก้ว ดังนี้  

ก. วิสัยทัศน์ ขององค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ววอแก้ว  
     "ต าบลน่าอยู่ มุ่งสู่การพัฒนาตามหลักธรรมาภิบาล อยู่บนพื้นฐานความพอเพียง" 

ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ขององค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ววอแก้วได้ก าหนดยุทธศาสตร์และแนว
ทางการพัฒนายุทธศาสตร์ไว้ 5 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
     การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
     ด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
     ด้านพัฒนาสังคม 
     ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ 
   ด้านการพัฒนาการเมือง การบริหาร 
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ง. การวางแผน 

      องค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ววอแก้ว ได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนา 
4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยผ่านการมีส่วนร่วม
ของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพ่ือรับฟังปัญหาและความต้องการที่
แท้จริงของประชาชนในพ้ืนที่ ก่อนน ามาจัดท าโครงการเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสีปี
ต่อไป  
      องค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ววอแก้ว ได้ประกาศใช้แผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) 
เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2559 โดยได้ก าหนดโครงการที่จะด าเนินการตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564)  

ยุทธศาสตร์ 
2561 2562 2563 2564 

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

ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 42 10,374,800 52 17,561,900 37 15,670,100 37 13,165,600 

ด้านอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

6 305,000 10 990,000 7 540,000 16 3,557,500 

ด้านพัฒนาสังคม 68 13,874,500 75 16,678,800 73 14,799,100 72 13,736,500 

ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ 9 485,000 8 435,000 9 485,000 9 485,000 

ด้านการพัฒนาการเมือง 
การบริหาร 

19 6,585,000 24 7,505,000 21 7,315,000 22 7,315,000 

รวม 144 31,624,300 169 43,170,700 147 38,809,200 156 38,259,600 

แผนภูมิแสดงจ านวนโครงการ การจัดท าแผน 4 ปี 
เปรียบเทียบตามยุทธศาสตร์ 
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แผนภูมิแสดงมูลค่าโครงการ การจัดท าแผน 4 ปี 

เปรียบเทียบตามยุทธศาสตร์ 

 
 
จ. การจัดท างบประมาณ 

ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ววอแก้ว ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ เมื่อ
วันที่ 29 กันยายน 2560 โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ และโครงการจ่ายขาดเงินสะสม 
จ านวน 86 โครงการ งบประมาณ 19,409,300 บาท สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้  

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
งบประมาณ 

ตามข้อบัญญัติ 

การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 23 6,332,900.00 

ด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 2 80,000.00 

ด้านพัฒนาสังคม 51 12,086,400.00 

ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ 7 240,000.00 

ด้านการพัฒนาการเมือง การบริหาร 3 670,000.00 

รวม 86 19,409,300.00 
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แผนภูมิแสดงจ านวนโครงการ ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ 

เปรียบเทียบตามยุทธศาสตร์ 

  
 

แผนภูมิแสดงจ านวนโครงการ ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ 
เปรียบเทียบตามยุทธศาสตร์ 
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รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ และโครงการจ่ายขาดเงินสะสม  

องค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ววอแก้ว มีดังนี้ 

 ยุทธศาสตร์ โครงการ  
แหล่งที่มา 
งบประมาณ 

จ านวน
งบประมาณ 

วัตถ ุ
ประสงค์ 

ผลผลิต 

1. การพัฒนาด้าน
โครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

โครงการก่อสร้างราง
ระบาย น้ า คสล.บริเวณ
บ้านผู้ใหญ่วงศ์ ถึงบ้าน
นางเป็ง พันมีทอง พร้อม
บ่อพัก หมู่ 2 (พิกัดเริ่มต้น 
E0538533,N2031908) 
(พิกัดสิ้นสุด 
E0538616,N2031987) 

 
236,500.00 -เพ่ือการระบาย

น้ าที่ดี และ 
ป้องกันแก้ไข
ปัญหาน้ าท่วมขัง 
ได ้ 

ก่อสร้างราง
ระบายน้ า คสล. 
ขนาดยาว
120.00 ม.กว้าง 
0.40 ม. ลึกเฉลี่ย 
0.50 ม. หนา 
0.10 ม. 
รายละเอียดตาม
แบบ องค์การ
บริหารส่วนต าบล
วอแก้ววอแก้ว 

2. การพัฒนาด้าน
โครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. ซอยนายอ านวย หมู่ 
3 (พิกัดเริ่มต้น
E0536544N2033023) 
(พิกัดสิ้นสุด
E0536559N2032982) 

 
61,000.00 เพ่ือให้มีเส้นทาง

คมนาคมที่ได้ 
มาตรฐาน 
สะดวก ปลอดภัย  

ก่อสร้างถนน 
คสล.ขนาดกว้าง 
3.00 ม. ยาว 
42.00 ม. หนา 
0.15 ม. 
รายละเอียดตาม
แบบ องค์การ
บริหารส่วนต าบล
วอแก้ววอแก้ว 

3. การพัฒนาด้าน
โครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ า ซอย 3 หมู่ 3 
(พิกัดเริ่มต้น
E0536742N2033221) 
(พิกัดสิ้นสุด
E5036801N2033111) 

 
101,800.00 -เพ่ือการระบาย

น้ าที่ดี และ 
ป้องกันแก้ไข
ปัญหาน้ าท่วมขัง 
ได ้ 

ก่อสร้างราง
ระบายน้ า คสล. 
ขนาดกว้าง 0.40 
ม. ยาว 140.00 
ม ลึกเฉลี่ย 0.50 
ม. รายละเอียด
ตามแบบ 
องค์การ 
บริหารส่วนต าบล
วอแก้ววอแก้ว 

4. การพัฒนาด้าน
โครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ า ซอย 4 หมู่ 3 
(พิกัดเริ่มต้น
E0536811N2033134) 

 
73,700.00 -เพ่ือการระบาย

น้ าที่ดี และ 
ป้องกันแก้ไข
ปัญหาน้ าท่วมขัง 

ก่อสร้างราง
ระบายน้ า คสล. 
ขนาดกว้าง 0.40 
ม. ยาว 125.00 
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(พิกัดสิ้นสุด
E0536779N2033239) 

ได ้ ม ลึกเฉลี่ย 0.50 
ม. รายละเอียด
ตามแบบ 
องค์การบริหาร
ส่วนต าบลวอแก้ว
วอแก้ว 

5. การพัฒนาด้าน
โครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

โครงการปรับปรุงผิว
จราจรเดิม โดยการเสริม
ผิสแอสฟัลติกส์ สายห้วย
ดินแดง หมู่ 4 (พิกัด
เริ่มต้น
E0537297N2034044) 
(พิกัดสิ้นสุด
E0537223N2034183) 

 
236,500.00 เพ่ือให้มีเส้นทาง

คมนาคมที่ได้ 
มาตรฐาน 
สะดวก ปลอดภัย  

ก่อสร้างถนน 
คสล. กว้าง 4.00
ม. ยาว 156.00
ม. หนา 0.04 ม. 
รายละเอียดตาม
แบบ องค์การ
บริหารส่วนต าบล
วอแก้ววอแก้ว 

6. การพัฒนาด้าน
โครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

โครงการ ปรับปรุงผิว
จราจรเดิม โดยการเสริม
ผิว PARA-ASPHALT 
CONCRETE ซอยแม่ค า
สม หมู่ที่ 4 ปูยาง PARA - 
ASPHALT CONCRETE  

เงินสะสม 465,000.00 เพ่ือให้มีเส้นทาง
คมนาคมที่ได้ 
มาตรฐาน 
สะดวก ปลอดภัย  

ขนาดกว้าง 4.00 
ม. หนาเฉลี่ย 
0.05 ม. ยาว 
235.00 ม. หรือ
มีพ้ืนที่ไม่น้อย
กว่า 940ตร.ม.  

7. การพัฒนาด้าน
โครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ า คสล. ซอยหน้า
บ้านนายวงศ์ ตุ้นค าลือ 
หมู่ 5 (พิกัดเริ่มต้น
E0538628N2035312) 
(พิกัดสิ้นสุด
E0538612N2035288) 

 
236,500.00 -เพ่ือการระบาย

น้ าที่ดี และ 
ป้องกันแก้ไข
ปัญหาน้ าท่วมขัง 
ได ้ 

ก่อสร้างราง
ระบายน้ า ขนาด 
กว้างประมาณ 
0.4 ม. ลึกเฉลี่ย 
0.50 ม. ยาว 30 
ม.หนา 0.10ม. 
รายละเอียดตาม
แบบ องค์การ
บริหารส่วนต าบล
วอแก้ววอแก้ว 

8. การพัฒนาด้าน
โครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

โครงการก่อขยายถนน 
คสล. สาย ลป.ถ. 86.004 
หมู่ 5 (พิกัดเริ่มต้น
E0538256N2034213) 
(พิกัดสิ้นสุด
E0538315N2034384) 

 
208,700.00 เพ่ือให้มีเส้นทาง

คมนาคมที่ได้ 
มาตรฐาน 
สะดวก ปลอดภัย  

กว้างด้านละ 
1.00 ม. ยาวด้าน
ละ 185 ม. หนา 
ด้านละ 0.15 ม. 
รายละเอียดตาม
แบบ องค์การ
บริหารส่วนต าบล
วอแก้ว 
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9. การพัฒนาด้าน
โครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. สายหมู่ 6-หมู่ 7 
(ช่วงบ้านนาย อินปั๋น ไชย
เครื่องถึงทางแยกหมู่ 7 
(พิกัดเริ่มต้น
E0539701N2032604) 
(พิกัดสิ้นสุด
E0539944N2032700) 

 
236,500.00 เพ่ือให้มีเส้นทาง

คมนาคมที่ได้ 
มาตรฐาน 
สะดวก ปลอดภัย  

ก่อสร้างถนน 
คสล. ขนาดกว้าง 
4.00 ม.ยาว
ประมาณ 
300.00 ม. หนา 
0.15 ม. 
รายละเอียดตาม
แบบ องค์การ
บริหารส่วนต าบล
วอแก้ววอแก้ว 

10. การพัฒนาด้าน
โครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

โครงการปรับปรุงผิว
จราจรเดิม โดยการเสริม
ผิวแอสฟัลติกส์ (ตั้งแต่
หน้าบ้านผู้ใหญ่ชื่นจิตต์ 
ปาระมีถึง หน้าศาลา  
อเนกประสงค์ หมู่ 7 พิกัด
เริ่มต้น
E=0538805N=2034840 
พิกัดสิ้นสุด
E=0538986N=2034754 

 
236,500.00 เพ่ือให้มีเส้นทาง

คมนาคมที่ได้ 
มาตรฐาน 
สะดวก ปลอดภัย  

ซ่อมแซมถนน
แอสฟัลติกส์ 
ขนาด กว้าง 
4.00 ม. ยาว 
193.00 ม.  
หนา 0.04 ม. 
รายละเอียดตาม
แบบ องค์การ
บริหารส่วนต าบล
วอแก้ววอแก้ว 

11. การพัฒนาด้าน
โครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

โครงการ ก่อสร้างดาด
คอนกรีตล าเหมือง ทุ่ง
เหล่า หมู่ที่ 2 พิกัดเริ่มต้น 
E 0537590, N 2033648 
พิกัดสิ้นสุด E 0537611, 
N 2033632 

เงินสะสม 27,700.00 เพ่ือลดการ
สูญเสียน้ าและท า
ให้ มีน้ าเพ่ือ
การเกษตรอย่าง
เพียงพอ  

เทดาดคอนกรีต 
ขนาดปากกว้าง
เฉลี่ย 2.70 ม. 
ท้องกว้างเฉลี่ย 
0.65 ม. ลึกเฉลี่ย 
1.00 ม. หนา 
0.06 ม. ยาว 
30.00 ม. หรือมี
พ้ืนที่ในการ 

12. การพัฒนาด้าน
โครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

โครงการขยายเขตไฟฟ้า 
สายทุ่งใหม่ สายที่ 1 หมู่ 
1 (พิกัดเริ่มต้น
E5039024N2031132) 
(พิกัดสิ้นสุด
E0538434N2031700) 

 
236,500.00 -เพ่ือให้พ้ืนที่

การเกษตรมี
ไฟฟ้า ใช้อย่าง
ทั่วถึง -ส่งเสริม
อาชีพและเพ่ิม
รายได้ ให้กับ
เกษตรกร  

อุดหนุน งปม.
ให้กับการ ไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาคสาขา 
ห้างฉัตรเพื่อ
ด าเนินการ ขยาย
เขต 
ไฟฟ้าระยะทาง 
ประมาณ 1,010 
ม. 
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13. การพัฒนาด้าน
โครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

โครงการ ปรับปรุงผิว
จราจรเดิม โดยการเสริม
ผิว PARA-ASPHALT 
CONCRETE ถนนสายทุ่ง
ใหม่ หมู่ที่ 1 พิกัดเริ่มต้น 
E 0539290 N 2031061 
พิกัดสิ้นสุด E 0538761 
N 2030926 

เงินสะสม 1,684,000.00 เพ่ือให้มีเส้นทาง
คมนาคมที่ได้ 
มาตรฐาน 
สะดวก ปลอดภัย  

ปูยาง PARA - 
ASPHALT 
CONCRETE ทับ
ผิวจราจรเดิม 
ขนาดกว้าง 4.00 
ม.หนาเฉลี่ย 
0.05 ม. ยาว 
851.00 ม. หรือ 
มีพ้ืนที่ไม่น้อย
กว่า 3,404.00 
ตร.ม. 
รายละเอียดตาม
แบบ องค์การ
บริหารส่วนต าบล
วอแก้ว วอแก้ว 
พร้อมติดตั้งป้าย 
โครงการ จ านวน 
1 ป้าย 

14. การพัฒนาด้าน
โครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. ซอยข้างบ้านนาย
อภิเดช หมู่ 3 (พิกัด
เริ่มต้นE0536797 
N2033016) (พิกัดสิ้นสุด
E0536829 N2032988) 

เงินสะสม 72,400.00 เพ่ือให้มีเส้นทาง
คมนาคมที่ได้ 
มาตรฐาน 
สะดวก ปลอดภัย  

ก่อสร้างถนน 
คสล. (ช่วงที่ 1) 
ขนาดกว้าง 2.50 
ม. หนา 0.15 ม. 
ยาว 28.00 ม. 
หรือมีพ้ืนที่ไม่
น้อยกว่า 70.00 
ตร.ม. (ช่วงที่ 2) 
ขนาดกว้าง 3.00 
ม. หนา 0.15 ม. 
ยาว 20.00 ม. 
หรือมีพ้ืนที่ไม่
น้อยกว่า 64.50 
ตร.ม. (รวมมุม
ถนน) พร้อมถม
ดิน ไหล่ทางข้าง
ละ 0.50 ม. 
รายละเอียดตาม
แบบ องค์การ
บริหารส่วนต าบล
วอแก้ววอแก้ว 
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15. การพัฒนาด้าน
โครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

โครงการ ก่อสร้างราง
ระบายน้ า คสล. ซอย 4 
ถึง ถนนส่ย ลป.ถ.1- 
0034 ฯ หมูท่ี่ 3 พิกัด
เริ่มต้น 
E0536823,N2033175 
พิกัดสิ้นสุด 
E0536799,N2033208 

เงินสะสม 91,400.00 -เพ่ือการระบาย
น้ าที่ดี และ 
ป้องกันแก้ไข
ปัญหาน้ าท่วมขัง 
ได ้ 

ก่อสร้างราง
ระบายน้ า คสล. 
ขนาดกว้าง 0.40 
ม. ลึกเฉลี่ย 0.60 
ม. ยาว 44.00 ม.
พร้อม บ่อพัก 
คสล. จ านวน 2 
บ่อ และ วางท่อ
ระบายน้ า คสล. 
ขนาด ศก. 0.40 
ม.จ านวน 8 ท่อน 
รายละเอียดตาม
แบบ องค์การ
บริหารส่วนต าบล
วอแก้ววอแก้ว  

16. การพัฒนาด้าน
โครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

โครงการก่อสร้างทางข้าม
ล าเหมือง หลวง หมู่ที่ 5 
พิกัด 
E0537895,N2035884  

เงินสะสม 34,400.00 -เพ่ือให้การสัญจร
ไปมาได้ สะดวก
และปลอดภัย  

ท าการเท
คอนกรีต
โครงสร้าง คสล. 
ขนาดกว้าง 1.00 
ม. ยาว 3.60 ม. 
สูง 1.70 ม.
จ านวน 2 
โครงสร้าง พร้อม
วางแผ่นพ้ืน 
ส าเร็จรูปขนาด
กว้าง 0.30 ม. 
ยาว 5.00 ม. หนา 
0.05 ม. และปู
เหล็กตะแกรง
พร้อมเท 
คอนกรีตทับหน้า
หนา 0.05 ม. 
หรือมีพ้ืนที่ไม่
น้อยกว่า 21.60 
ตร.ม.รายละเอียด
ตามแบบของ 
องค์การบริหาร
ส่วนต าบลวอแก้ว
วอแก้ว  
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17. การพัฒนาด้าน
โครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

โครงการ ปรับปรุงผิว
จราจรเดิม โดยการเสริม
ผิว PARA-ASPHALT 
CONCRETE ถนนสายใน
หมู่บ้าน หมู่ที่ 7 พิกัด
เริ่มต้น E 0538970 N 
2034779 พิกัดสิ้นสุด E 
0539253 N 2034629 

เงินสะสม 851,000.00 เพ่ือให้มีเส้นทาง
คมนาคมที่ได้ 
มาตรฐาน 
สะดวก ปลอดภัย  

ปูยาง PARA - 
ASPHALT 
CONCRETE ทับ
ผิวจราจรเดิม 
ขนาดกว้าง 4.00 
ม. หนาเฉลี่ย 
0.05 ม. ยาว 
430.00 ม. หรือ 
มีพ้ืนที่ไม่น้อย
กว่า 1,720.00 
ตร.ม. 
รายละเอียดตาม
แบบ องค์การ
บริหารส่วนต าบล
วอแก้ววอแก้ว 
พร้อมติดตั้ง ป้าย
โครงการ จ านวน 
1 ป้าย 

18. การพัฒนาด้าน
โครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

โครงการ ซ่อมแซมฝาย 
คสล. บริเวณล าห้วยแม่
เปิ้บ หมู่ที่ 2 พิกัด E 
0537235, N 2032426 ) 

เงินสะสม 328,900.00 เพ่ือลดการ
สูญเสียน้ าและ 
ท าให้มีน้ าเพ่ือ
การเกษตรอย่าง 
เพียงพอ  

ซ่อมแซมฝาย 
คสล.โดยการ รื้อ
ถอนฝาย คสล.
เดิมที่เสียหาย 
ออกและสร้าง
ทดแทนของเดิม 
จุดที่ 1 ขนาดสัน
ฝาย สูง 1.00 ม. 
หนา 0.25 ม. 
ยาว 12.00 ม. 
จุดที่ 2 ขนาดสัน
ฝาย สูง 1.00 ม. 
หนา 0.20 ม. 
ยาว 5.00 ม. 
รายละเอียดตาม
แบบ องค์การ
บริหารส่วนต าบล
วอแก้ว วอแก้ว 
พร้อมติดตั้งป้าย 
โครงการจ านวน 
1 ป้าย 
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19. การพัฒนาด้าน
โครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

โครงการซ่อมแซมฝาย 
คสล ทุ่งป่าเฮ่ว หมู่ 3 
พิกัด E 0536618, N 
2033137 

เงินสะสม 194,000.00 เพ่ือลดการ
สูญเสียน้ าและท า
ให้ มีน้ าเพ่ือ
การเกษตรอย่าง 
เพียงพอ  

ท าการรือถอน
โครงกสร้าง คสล. 
เดิมที่ช ารุด 
ขนาดพ้ืนที่ไม่
น้อย กว่า 46.00 
ตร.ม. ปรับระดับ 
ถมดินบดอัดแน่น
ด้วยแรงงาน คน 
พร้อมเทคอนกรีต
เสริม เหล็ก
โครงสร้างฝายกั้น
น้ า พื้นที่ ไม่น้อย
กว่า 46.00 ตร.
ม. รายละเอียด
ตามแบบ 
องค์การบริหาร
ส่วนต าบลวอแก้ว
วอแก้ว 

20. การพัฒนาด้าน
โครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

โครงการซ่อมแซมรางส่ง
น้ า คสล. บริเวณทุ่งป่า
เฮ่ว หมู่ที ่3 พิกัด
E0537436,N2032270 

เงินสะสม 9,000.00 เพ่ือลดการ
สูญเสียน้ าและท า
ให้ มีน้ าเพ่ือ
การเกษตรอย่าง 
เพียงพอ  

ท าการซ่อมแซม
โดยเทรางส่ง น้ า 
คสล. ขนาดกว้าง 
0.70 ม. สูงเฉลี่ย 
0.50 ม. หนา 
0.12 ม. ยาวไม่
น้อยกว่า 6.00 ม. 
รายละเอียดตาม
แบบ องค์การ
บริหารส่วนต าบล
วอแก้ววอแก้ว 

21. การพัฒนาด้าน
โครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมฝาย คสล.บริ
เวณฝายทุ่งเหล่า หมู่ที่ 4 
(พิกัด E 0537508, N 
2030855 )  

เงินสะสม 11,200.00 เพ่ือให้มีแหล่งกัก
เก็บน้ าเพ่ือ 
การเกษตรอย่าง
เพียงพอและ 
ทั่วถึง ตลอดทั้งปี  

ปรับปรุง
ซ่อมแซมฝาย 
คสล. จุดที่ 1 
เสริมสันฝาย 
คสล.ขนาดสูง 
0.95 ม. หนา 
0.20 ม. ยาว 
5.00 ม. จุดที่ 2 
ซ่อมแซมดาด
คอนกรีต ขนาด
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กว้าง 1.20 ม. 
หนา 0.07 ม. 
ยาว 6.00 ม. จุด
ที่ 3 ซ่อมแซม
ดาดคอนกรีต 
ขนาดกว้าง 1.20 
ม. หนา 0.07 ม. 
ยาว 1.90 ม. 
รายละเอียดตาม
แบบองค์การ
บริหารส่วนต าบล
วอแก้ววอแก้ว  

22. การพัฒนาด้าน
โครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

โครงการก่อสร้างระบบส่ง
น้ าบาดาล เพื่อการเกษตร 
ทุ่งแพะ หมู่ที่ 5 พิกัด
เริ่มต้น 
E0537778,N2036103 
พิกัดสิ้นสุด 
E0537957,N2035619 

เงินสะสม 332,900.00 เพ่ือให้มีน้ าเพ่ือ
การเกษตรอย่าง 
เพียงพอและ
ทั่วถึง ตลอดทั้งปี  

ด าเนินการวาง
ท่อ พีวีซี ขนาด 
ศก. 2 นิ้ว พร้อม
อุปกรณ์ เชื่อมต่อ
,ฝังกลบ ความ
ยาวรวมกัน ไม่
น้อยกว่า 
4,306.00 ม. 
และติดตั้งถัง
บรรจุน้ า ขนาด
ความจุ2,000 
ลิตร จ านวน 4 
ใบ รายละเอียด
ตามแบบของ 
องค์การบริหาร
ส่วนต าบลวอแก้ว
วอแก้ว พร้อม
ป้ายโครงการ 
จ านวน 1 ป้าย 

23. การพัฒนาด้าน
โครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

โครงการ ก่อสร้างดาด
คอนกรีต ล าเหมืองทุ่งโป่ง 
หมู่ที่ 6 พิกัดเริ่มต้น E 
0539799, N 2033064 
พิกัดสิ้นสุด E 0539932, 
N 2032704 

เงินสะสม 366,800.00 เพ่ือลดการ
สูญเสียน้ าและท า
ให้ มีน้ าเพ่ือ
การเกษตรอย่าง 
เพียงพอ  

เทดาดคอนกรีต 
ขนาดปากกว้าง 
2.00 ม. ท้อง
กว้าง 0.90 ม. 
ลึกเฉลี่ย 0.60 ม. 
หนา 0.06 ม. 
ยาวรวม 400.00 
ม. หรือพ้ืนที่ ใน
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การเทคอนกรีต
ไม่น้อยกว่า 
1,120.00 ตร.ม. 
รายละเอียด ตาม
แบบของ 
องค์การบริหาร
ส่วนต าบลวอแก้ว
วอแก้ว พร้อม
ป้ายโครงการ 
จ านวน 1 ป้าย  

24. ด้านอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรม
ชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

โครงการการป้องกันและ
แก้ไข ปัญหาหมอกควัน 
และ ไฟป่า 

 
30,000.00 -เพ่ือป้องกันและ

แก้ไขปัญหาการ 
เกิดหมอกควัน
และไฟป่า  

- กิจกรรมรณรงค์
การป้องกันการ
เกิด ไฟป่า 

25. ด้านอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรม
ชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

โครงคัดแยก ก าจัดขยะ 
งดการเผา วัชพืชและ
ใบไม้ในครัวเรือน และป่า
ไม ้ต าบลวอแก้ว 

 
50,000.00 -เพ่ือให้มีการ

บริหารจัดการ
ขยะ อย่างมี
ประสิทธิภาพ -
เพ่ือลดปัญหา
ขยะในหมู่บ้าน  

-การจัดตั้ง
ธนาคารขยะ 
(ส าหรับ หมู่บ้าน
ที่สมัครใจเข้า
ร่วม) -อบรมให้
ความรู้แก่แกนน า
ฯและ ประชาชน
ในหมู่บ้านในการ
บริหาร จัดการ
ขยะ -จัดซื้อ
จัดหาถังขยะ
ให้กับหมู่บ้าน ใน
ต าบลวอแก้ว -
การก าจัดขยะใน
ครัวเรือน และ
การ คัดแยกขยะ
ในครัวเรือน -จัด
กิจกรรมรณรงค์
ให้ประชาชนได้ 
ตระหนักถึง
ปัญหามลภาวะ
ในหมู่บ้าน -สร้าง
เตาเผาขยะ ใน
ต าบลวอแก้ว 
ฯลฯ 
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26. ด้านพัฒนาสังคม โครงการอบรมคุณธรรม 
จริยธรรมต าบลวอแก้ว 

 
10,000.00 เพ่ือส่งเสริมให้

เด็ก เยาวชน 
ประชาชน จนท. 
องค์การบริหาร
ส่วนต าบลวอแก้ว 
เป็นผู้มีคุณธรรม  

เพ่ืออบรมเชิง
ปฏิบัติการด้าน 
ส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม แก่ 
เด็กส่งเสริม
ประชาชน จนท. 
องค์การบริหาร
ส่วนต าบลวอแก้ว
ให้มี คุณธรรม 
จริยธรรมใน
หน้าที่ของตน 

27. ด้านพัฒนาสังคม โครงการฝึกซ้อมแผน
ป้องกัน และบรรเทาสา
ธารณภัย 

 
10,000.00 เพ่ือให้อปพร.มี

ความรู้ความ 
เข้าใจเกี่ยวกับสา
ธารณภัยรูป แบบ
ต่าง ๆ และ
สามารถ 
ช่วยเหลือในการ
ป้องกันและ 
บรรเทาสาธารณ
ภัยได้อย่าง 
ถูกต้องเหมาะสม 

ฝึกซ้อมแผน
ป้องกันและ 
บรรเทาสาธารณ
ภัยให้กับ อปพร. 
ต าบลวอแก้ว 
จ านวน 20 คน 

28. ด้านพัฒนาสังคม โครงการฝึกอบรมให้
ความรู้ การป้องกันและ
ระงับอัคคีภัย เบื้องต้น 

 
15,000.00 เพ่ือให้สมาชิก 

อปพร. ได้มี
ความรู้ความ 
เข้าใจ ถึงขั้นตอน
การปฏิบัติงาน 
ป้องกันและระงับ
อัคคีภัยเบื้องต้น  

ฝึกอบรมให้
ความรู้การ
ป้องกัน และ
ระงับอัคคีภัย
ให้กับ อพปร. 
จ านวน 20 คน 

29. ด้านพัฒนาสังคม โครงการอาหารกลางวัน
เด็กเล็ก ในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กองค์การ บริหาร
ส่วนต าบลวอแก้ว 

 
147,000.00 เพ่ือให้นักเรียนมี

สุขภาพอนามัย 
สมบูรณ์แข็งแรง  

เด็กเล็กในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 
องค์การบริหาร
ส่วนต าบล  
วอแก้ว 

30. ด้านพัฒนาสังคม โครงการอาหารเสริม 
(นม) เด็กเล็กใน ในศูนย์
พัฒนา เด็กเล็กองค์การ
บริหารส่วน ต าบลวอแก้ว 

 
62,400.00 เพ่ือให้นักเรียนมี

สุขภาพอนามัย 
สมบูรณ์แข็งแรง 
เด็กเล็กในศูนย์

เด็กเล็กในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 
องค์การบริหาร
ส่วนต าบล  
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พัฒนาเด็กเล็ก 
องค์การบริหาร
ส่วนต าบล วอ
แก้ว  

วอแก้ว 

31. ด้านพัฒนาสังคม โครงการอาหารเสริม 
(นม) นักเรียน 

 
145,600.00 เพ่ือให้นักเรียนมี

สุขภาพอนามัย 
สมบูรณ์แข็งแรง  

นักเรียนระดับ
ก่อนประถม 
ศึกษาและระดับ
ประถมศึกษา 
จ านวน 2 
โรงเรียน(ร.ร.ทุ่ง
หก, ร.ร.ทุ่งผา) 

32. ด้านพัฒนาสังคม โครงการจัดหาวัสดุ 
การศึกษา 

 
51,000.00 เพ่ือให้มีวัสดุ สื่อ

การเรียนการ
สอน และเครื่อง
อ านวยความ
สะดวก และ
ความปลอดภัย
ของ ศพด.  

จัดซื้อวัสดุ สื่อ
การเรียน การ
สอน และสิ่ง
อ านวย ความ
สะดวก และ
ความ ปลอดภัย
ตามจ าเป็นและ 
เหมาะสมกับเด็ก
ใน ศพด. 
(รายละเอียดตาม 
แผนพัฒนา
การศึกษา 3 ปี 
(60-62)ของ 
ศพด.) 

33. ด้านพัฒนาสังคม โครงการส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิต ผู้สูงอายุต าบลวอ
แก้ว (โรงเรียนผู้สูงอายุ
ต าบลวอแก้ว) 

 
50,000.00 เพ่ือให้ความรู้

เรื่องการดูแล 
สุขภาพของ
ผู้สูงอายุและ
กิจกรรม สันทนา
การส าหรับ
ผู้สูงอายุ  

ผู้สูงอายุในพ้ืนที่
ต าบลวอแก้ว 
จ านวน 100 คน 

34. ด้านพัฒนาสังคม โครงการรณรงค์ฉีดวัคซีน 
ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
และ ควบคุมการก าเนิด
ของสัตว์เลี้ยง 

 
65,000.00 - เพ่ือให้สุนัขและ

แมวที่ไม่ได้ รับ
การเอาใจใส่ดูแล
ได้รับการ ฉีด
วัคซีนป้องกันโรค
พิษสุนัขบ้า 

-สุนัขและแมวใน
ต าบล วอแก้ว
ได้รับ การฉีด
วัคซีน ป้องกัน
โรคพิษสุนัขบ้า 
ได้ครอบคลุมทั่ว
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กระตุ้นให้
ประชาชนมีส่วน
ร่วม และเห็น
ความส าคัญใน
การน า สุนัขและ
แมวใน
ครอบครองไป  

ต าบล -สุนัขและ
แมวได้รับการ 
ควบคุมก าเนิด 

35. ด้านพัฒนาสังคม โครงการแข่งขันกีฬาต้าน
ยา เสพติดเชื่อมความ
สามัคคีต าบล วอแก้ว 

 
100,000.00 - เพ่ือส่งเสริมการ

ออกก าลังกาย
และ เล่นกีฬา
ให้แก่ประชาชน 
และเยาวชน - 
เพ่ือสร้างความ
สามัคคีในหมู่
คณะ -เพ่ือจัด
กิจกรรมต่อต้าน
ยาเสพติด  

จัดการแข่งขัน
กีฬาต้านยา เสพ
ติดเชื่อมความ
สามัคคีภาย ใน
ต าบลวอแก้ว 
โดยมีผู้เข้า ร่วม
โครงการ 300 
คน 

36. ด้านพัฒนาสังคม โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญ หายาเสพติด
ต าบลวอแก้ว 

 
40,000.00 -เพ่ือให้ชุมชนมี

ความเข้มแข็ง -
เพ่ือลดการแพร่
ระบาดของ ยา
เสพติด  

-กิจรรมครูแดร์ 
(DARE.) -
กิจกรรมป้องกัน
และแก้ไข ปัญหา
ยาเสพติด -
กิจกรรมบ าบัด
ฟ้ืนฟูผู้ติดยา เสพ
ติด -กิจกรรมฝึก
อาชีพแกผู้ผ่าน 
การบ าบัดฟ้ืนฟู
ยาเสพติด 

37. ด้านพัฒนาสังคม โครงการทบทวน
แผนพัฒนา หมู่บ้านและ
แผนพัฒนาท้องถิ่น 

 
20,000.00 เพ่ือให้ประชาชน

มีส่วนร่วมในการ 
แก้ไขปัญหาของ
หมู่บ้านของ 
ตนเอง  

จัดเวทีประชาคม
ทบทวน 
แผนพัฒนา
หมู่บ้านและแผน 
พัฒนาท้องถิ่น 

38. ด้านพัฒนาสังคม โครงการส่งเสริมประเพณี 
ลอยกระทง ต าบลวอแก้ว  

 
30,000.00 เพ่ือให้เด็ก 

เยาวชน 
ประชาชน 
ซาบซึ้งและ
ตระหนักในความ 

จัดงานประเพณียี่
เป็ง ประเพณี
ท้องถิ่น  
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ส าคัญ และเห็น
คุณค่าของ 
ประเพณีและ
วัฒนธรรม
ท้องถิ่น  

39. ด้านพัฒนาสังคม โครงการสงเคราะห์และ
จัด สวัสดิการผู้สูงอายุ 
ต าบลวอแก้ว 

 
7,454,400.00 เพ่ือให้การ

ช่วยเหลือและ
บรรเทา ความ
เดือดร้อนของ
ผู้สูงอายุและ 
ครอบครัวให้
สามารถ
ด ารงชีวิต ได้ตาม
อัตภาพ  

ผู้สูงอายุในชุมชน
มีชีวิตและ ความ
เป็นอยู่ที่ดีขึ้น 

40. ด้านพัฒนาสังคม โครงการสงเคราะห์และ
จัด สวัสดิการผู้พิการ 
ต าบลวอแก้ว 

 
2,688,000.00 เพ่ือให้การ

ช่วยเหลือและ
บรรเทา ความ
เดือดร้อนของผู้
พิการและ 
ครอบครัวให้
สามารถด ารงชีวิต 
ได้ตามอัตภาพ  

ผู้พิการในชุมชนมี
ชีวิตและ ความ
เป็นอยู่ที่ดีขึ้น 

41. ด้านพัฒนาสังคม โครงการสงเคราะห์และ
จัด สวัสดิการผู้ป่วยเอดส์ 
ต าบล วอแก้ว 

 
108,000.00 เพ่ือให้การ

ช่วยเหลือและ
บรรเทา ความ
เดือดร้อนของ
ผู้ป่วยเอดส์ และ
ครอบครัวให้
สามารถด ารง 
ชีวิต ได้ตาม
อัตภาพ  

ผู้ป่วยเอดส์ใน
ชุมชนมีชีวิต และ
ความเป็นอยู่ที่ดี
ขึ้น 

42. ด้านพัฒนาสังคม โครงการสมทบกองทุน
หลัก ประกันสุขภาพ
ต าบลวอแก้ว 

 
70,000.00 เพ่ือสนับสนุน 

ส่งเสริมสุขภาพ 
ของประชาชน
ต าบลวอแก้ว  

สบทบเงินเข้า
กองทุนหลัก 
ประกันสุขภาพ
ต าบลวอแก้ว 

43. ด้านพัฒนาสังคม โครงการป้องกัน บรรเทา 
และแก้ไขปัญหา ภัยต่างๆ
และ สาธารณภัยรวมทั้ง

 
400,000.00 -เพ่ือป้องกันและ

บรรเทา สาธารณ
ภัยให้กับ

การป้องกันสา
ธารณภัยที่ 
เกิดข้ึนรวมทั้ง
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ปรับปรุง ซ่อมแซมบ ารุง
สิ่งปลูกสร้างและ อ่ืนๆที่
ได้รับผลกระทบกรณี เกิด
จากสาธารณภัย/ภัยพิบัติ 
หมู่ที่ 1-7 

ประชาชน -เพ่ือ
แก้ไขปัญหา
สิ่งก่อสร้าง ที่
ได้รับผลกระทบ
จากภัยพิบัติ ใน
ต าบลวอแก้ว
เพ่ือให้ใช้การได้ดี  

การช่วยเหลือ 
ผู้ประสบภัยและ
การปรับปรุง 
สถานที่ สิ่งปลูก
สร้างที่ได้รับ 
ความเสียหาย
จากสาธารณภัย 
/ภัยพิบัติและการ
เตรียม ความ
พร้อมรับสา
ธารณภัย/ ภัย
พิบัติ เช่น ถนน 
รางระบายน้ า 
ฝาย ท่อลอด
เหลี่ยม ล าเหมือง 
ท่อระบายน้ า
ฯลฯ 

44. ด้านพัฒนาสังคม โครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุ ทางถนนในช่วง
เทศกาลฯ  

 
10,000.00 -เพ่ือ

ประชาสัมพันธ์ 
รณรงค์ให้ ปชช.
ได้ตระหนักถึงพิษ
ภัยจาก อุบัติเหตุ 
-เพ่ือให้มีวัสดุ 
อุปกรณ์อ านวย 
ความสะดวกแก่ 
ปชช. ที่สัญจร ไป
มา -เพ่ือเสริมการ
บังคับใช้กฎหมาย 
ตามมาตรการ
ป้องกันและ ลด
ปัญหาอุบัติเหตุ  

อุดหนุน
งบประมาณ ให้ที่
ท าการปกครอง
อ าเภอ ห้างฉัตร
ด าเนินการ 

45. ด้านพัฒนาสังคม โครงการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา เพ่ือสร้างความ
เข้มแข็งทาง วิชาการและ
ยกระดับ ผลสัมฤทธิ์ 
ทางการเรียนของนักเรียน 

 
30,000.00 เพ่ือพัฒนา เพ่ิม

ทักษะ และ
คุณภาพ ทาง
การศึกษาของ
นักเรียน  

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

46. ด้านพัฒนาสังคม โครงการอาหารกลางวัน
นักเรียน 

 
280,000.00 เพ่ือให้นักเรียนมี

สุขภาพอนามัย 
นักเรียนระดับ
ก่อนประถม 
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สมบูรณ์แข็งแรง  ศึกษาและ
ระดับประถม 
ศึกษาจ านวน 2 
โรงเรียน (ร.ร.ทุ่ง
หก,ร.ร.ทุ่งผา) 

47. ด้านพัฒนาสังคม โครงการเรียนรู้วิถีชุมชน 
 

30,000.00 -เพ่ือส่งเสริมให้
เด็กนักเรียนมี 
การเรียนรู้วิถี
ชุมชน -เพ่ือ
ส่งเสริมความรู้
ภาคพลเมือง 
ให้แก่เด็กนักเรียน  

นักเรียนโรงเรียน
บ้านทุ่งหก- ทุ่ง
ผา จ านวน 40 
คน 

48. ด้านพัฒนาสังคม โครงการส่งเสริมความรู้
และ ทักษะในการ
ประกอบอาชีพและ การ
ด ารงชีพอย่างมีความสุข 
ด้วยกะลามะพร้าว 

 
30,000.00 -เพ่ือส่งเสริมให้

นักเรียนมีทักษะ 
เกี่ยวกับใช้ของ
เหลือใช้รอบตัว 
ให้มีประโยชน์ -
เพ่ือส่งเสริม
ทักษะในการ
ประกอบ อาชีพ
ให้กับเด็ก
นักเรียน  

นักเรยีนโรงเรียน
บ้าน ทุ่งหก-ทุ่ง
ผา จ านวน 40 
คน 

49. ด้านพัฒนาสังคม โครงการสนับสนุนกิ่ง
กาชาดอ าเภอ ห้างฉัตร  

 
12,000.00 -ส่งเสริมกิจกรรม

ของกิ่งกาชาด ใน
การช่วยเหลือสา
ธารณกุศล และ
สังคม  

อุดหนุน งปม.
ให้กับท่ี ท าการ
ปกครองอ าเภอ 
ห้างฉัตรในการ
ด าเนิน กิจกรรม 

50. ด้านพัฒนาสังคม โครงการเสริมสร้าง
ศักยภาพและ เพ่ิม
ประสิทธิภาพศูนย์
ปฏิบัติการ ต่อสู้เพ่ือ
เอาชนะยาเสพติด อ.ห้าง
ฉัตร จ.ล าปาง  

 
20,000.00 -เพ่ือตอบสนอง

ยุทธศาสตร์ 
ป้องกันและแก้ไข
ปัญหายา เสพติด
ของชาติและ
จังหวัด -เพ่ือ
บูรณาการแผนงาน
ของศูนย์ ต าบลทุก
แห่งให้ตอบสนอง 
ยุทธศาสตร์ของ
ชาติ  

อุดหนุน
งบประมาณ ให้ที่
ท าการปกครอง
อ าเภอ ห้างฉัตร
ด าเนินการ 
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51. ด้านพัฒนาสังคม โครงการพัฒนาศักยภาพ
กลุ่มสตรี ต าบลวอแก้ว 

 
20,000.00 เพ่ือให้กลุ่มสตรี

ต าบลวอแก้วมี 
ความรู้ทักษะใน
การประกอบ 
อาชีพ และให้
กลุ่มสตรีมี
กิจกรรม ท า
ร่วมกันเป็นการ
สร้างความ 
สัมพันธ์ที่ดีต่อกัน  

อุดหนุน
งบประมาณ ให้
กลุ่ม สตรีต าบล
วอแก้ว
ด าเนินการ 

52. ด้านพัฒนาสังคม โครงการสนับสนุน
กิจกรรม งานรัฐพิธี และ
งานวัฒนธรรม ประเพณี 
อ าเภอห้างฉัตร จังหวัด
ล าปาง 

 
10,000.00 - เพ่ือแสดงความ

จงรักภักดี ต่อองค์
ประมุขและ
สถาบัน 
พระมหากษัตริย์ 
เพ่ืออนุรักษ์ - เพ่ือ
อนุรักษ์ประเพณี 
วัฒนธรรม  

อุดหนุน
งบประมาณ ให้ 
ที่ท าการปกครอง
อ าเภอ ห้างฉัตร
ด าเนินการ 

53. ด้านพัฒนาสังคม โครงการสนับสนุนการจัด 
งานรื่นเริง ฤดูหนาวและ 
ของดีนครล าปาง 

 
8,000.00 เพ่ือเป็นจุดแสดง

นิทรรศการ และให้
กลุ่มอาชีพใน 
อ าเภอ ห้างฉัตร 
ได้น าสินค้าออก 
จ าหน่าย ในงาน
เป็นการ เปิดตลาด 
และเพ่ิมรายได้ให้ 
กับกลุ่มอาชีพ  

อุดหนุน
งบประมาณ ให้ 
ที่ท าการปกครอง
อ าเภอ ห้างฉัตร
ด าเนินการ 

54. ด้านพัฒนาสังคม โครงการสนับสนุนการจัด 
งานรื่นเริง ฤดูหนาวและ 
ของดีอ าเภอห้างฉัตร 

 
30,000.00 เพ่ือเป็นจุดแสดง

นิทรรศการ และให้
กลุ่มอาชีพใน 
อ าเภอ ห้างฉัตรได้
น าสินค้าออก 
จ าหน่าย และให้
ประชาชน ได้
ทราบถึงผลงานที่
ส าคัญ ตาม
นโยบายของ
รัฐบาล  

อุดหนุน
งบประมาณ ให้ 
ที่ท าการปกครอง
อ าเภอ ห้างฉัตร
ด าเนินการ 
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55. ด้านพัฒนาสังคม โครงการสืบสานพระราช
ปณิธาน สมเด็จย่า ต้าน
ภัยมะเร็งเต้านม หมู่ที่ 1 

 
6,000.00 1.เพ่ือให้ความรู้

เกี่ยวกับมะเร็ง 
เต้านม  
2.เพ่ือขยายระบบ
บริการคัด กรอง
มะเร็งเต้านมด้วย
การ ตรวจเต้านม
ด้วยตนเอง  
3.เพ่ือส่งเสริมให้
มีพฤติกรรม การ
ตรวจเต้านม
ตนเองที่ถูกต้อง 
และสม่ าเสมอ  

อุดหนุน
งบประมาณ
ให้กับ 
คณะกรรมการ
หมู่บ้าน ทุ่งผา 
หมู่ที่ 1 
ด าเนินการ 

56. ด้านพัฒนาสังคม โครงการควบคุมโรค
หนอนพยาธิ ของสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ 
1 

 
9,100.00 1.เพ่ือให้ความรู้

แก่กลุ่มเสี่ยงใน 
เรื่องของโรค
หนอนพยาธิและ 
วิธีการป้องกัน  
2.เพ่ือลดอัตรา
ความชุกของโรค 
หนอนพยาธิในผู้
ที่ชอบทาน 
อาหารสุกๆ ดิบๆ  

อุดหนุน
งบประมาณ
ให้กับ 
คณะกรรมการ
หมู่บ้าน ทุ่งผา 
หมู่ที่ 1 
ด าเนินการ 

57. ด้านพัฒนาสังคม โครงการส่งเสริม
โภชนาการและ สุขภาพ
อนามัยแม่และเด็กของ 
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี หมู่ที่ 1 

 
4,900.00 1. เพ่ือให้ความรู้

ด้านอาหาร และ
โภชนาการแก่
หญิงมีครรภ์ 
หญิงให้นมบุตร 
และผู้ปกครอง 
เด็ก 0-5 ปี  
2.เพ่ือส่งเสริมให้
หญิงมีครรภ์ 
หญิงให้นมบุตร 
และผู้ปกครอง 
เด็ก 0-5 ปี ได้
บริการที่
เหมาะสม   

อุดหนุน
งบประมาณ
ให้กับ 
คณะกรรมการ
หมู่บ้าน ทุ่งผา 
หมู่ที่ 1 
ด าเนินการ 

58. ด้านพัฒนาสังคม โครงการสืบสานพระราช
 

6,000.00 1.เพ่ือให้ความรู้ อุดหนุน
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ปณิธาน สมเด็จย่า ต้าน
ภัยมะเร็งเต้านม หมู่ที่ 2 

เกี่ยวกับมะเร็ง 
เต้านม 2.เพ่ือ
ขยายระบบ
บริการคัด กรอง
มะเร็งเต้านมด้วย
การ ตรวจเต้านม
ด้วยตนเอง 3.
เพ่ือส่งเสริมให้มี
พฤติกรรม การ
ตรวจเต้านม
ตนเองที่ถูกต้อง 
และสม่ าเสมอ  

งบประมาณ
ให้กับ 
คณะกรรมการ
หมู่บ้าน ทุ่งตุน่
แม่ติว หมู่ที่ 2 
ด าเนินการ 

59. ด้านพัฒนาสังคม โครงการส่งเสริม
โภชนาการและ สุขภาพ
อนามัยแม่และเด็กของ 
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี หมู่ที่ 2 

 
4,900.00 1. เพ่ือให้ความรู้

ด้านอาหาร และ
โภชนาการแก่
หญิงมีครรภ์ 
หญิงให้นมบุตร 
และผู้ปกครอง 
เด็ก 0-5 ปี 2.
เพ่ือส่งเสริมให้
หญิงมีครรภ์ 
หญิงให้นมบุตร 
และผู้ปกครอง 
เด็ก 0-5 ปี ได้
บริการที่
เหมาะสม  

อุดหนุน
งบประมาณ
ให้กับ 
คณะกรรมการ
หมู่บ้าน ทุ่งตุ่น
แม่ติว หมู่ที่ 2 
ด าเนินการ 

60. ด้านพัฒนาสังคม โครงการควบคุมโรค
หนอนพยาธิ ของสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ 
2 

 
9,100.00 1.เพ่ือให้ความรู้

แก่กลุ่มเสี่ยงใน 
เรื่องของโรค
หนอนพยาธิและ 
วิธีการป้องกัน 2.
เพ่ือลดอัตรา
ความชุกของโรค 
หนอนพยาธิในผู้
ที่ชอบทาน 
อาหารสุกๆ ดิบๆ 
  

อุดหนุน
งบประมาณ
ให้กับ 
คณะกรรมการ
หมู่บ้าน ทุ่งตุ่น
แม่ติว หมู่ที่ 2 
ด าเนินการ 

61. ด้านพัฒนาสังคม โครงการสืบสานพระราช
 

6,000.00 1.เพ่ือให้ความรู้ อุดหนุน
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ปณิธาน สมเด็จย่า ต้าน
ภัยมะเร็งเต้านม หมู่ที่ 3 

เกี่ยวกับมะเร็ง 
เต้านม 2.เพ่ือ
ขยายระบบ
บริการคัด กรอง
มะเร็งเต้านมด้วย
การ ตรวจเต้านม
ด้วยตนเอง 3.
เพ่ือส่งเสริมให้มี
พฤติกรรม การ
ตรวจเต้านม
ตนเองที่ถูกต้อง 
และสม่ าเสมอ  

งบประมาณ
ให้กับ 
คณะกรรมการ
หมู่บ้าน วอแก้ว 
หมู่ที่ 3 
ด าเนินการ 

62. ด้านพัฒนาสังคม โครงการส่งเสริม
โภชนาการและ สุขภาพ
อนามัยแม่และเด็กของ 
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี หมู่ที่ 3 

 
4,900.00 1. เพ่ือให้ความรู้

ด้านอาหาร และ
โภชนาการแก่
หญิงมีครรภ์ 
หญิงให้นมบุตร 
และผู้ปกครอง 
เด็ก 0-5 ปี 2.
เพ่ือส่งเสริมให้
หญิงมีครรภ์ 
หญิงให้นมบุตร 
และผู้ปกครอง 
เด็ก 0-5 ปี ได้
บริการที่
เหมาะสม  

อุดหนุน
งบประมาณ
ให้กับ 
คณะกรรมการ
หมู่บ้าน วอแก้ว 
หมู่ที่ 3 
ด าเนินการ 

63. ด้านพัฒนาสังคม โครงการควบคุมโรค
หนอนพยาธิ ของสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ 
3 

 
9,100.00 1.เพ่ือให้ความรู้

แก่กลุ่มเสี่ยงใน 
เรื่องของโรค
หนอนพยาธิและ 
วิธีการป้องกัน 2.
เพ่ือลดอัตรา
ความชุกของโรค 
หนอนพยาธิในผู้
ที่ชอบทาน 
อาหารสุกๆ ดิบๆ 
  

อุดหนุน
งบประมาณ
ให้กับ 
คณะกรรมการ
หมู่บ้าน วอแก้ว 
หมู่ที่ 3 
ด าเนินการ 

64. ด้านพัฒนาสังคม โครงการสืบสานพระราช
 

6,000.00 1.เพ่ือให้ความรู้ อุดหนุน
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ปณิธาน สมเด็จย่า ต้าน
ภัยมะเร็งเต้านม หมู่ที่ 4 

เกี่ยวกับมะเร็ง 
เต้านม 2.เพ่ือ
ขยายระบบ
บริการคัด กรอง
มะเร็งเต้านมด้วย
การ ตรวจเต้านม
ด้วยตนเอง 3.
เพ่ือส่งเสริมให้มี
พฤติกรรม การ
ตรวจเต้านม
ตนเองที่ถูกต้อง 
และสม่ าเสมอ  

งบประมาณ
ให้กับ 
คณะกรรมการ
หมู่บ้าน หล่ายทุ่ง 
หมู่ที่ 4 
ด าเนินการ 

65. ด้านพัฒนาสังคม โครงการส่งเสริม
โภชนาการและ สุขภาพ
อนามัยแม่และเด็กของ 
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี หมู่ที่ 4 

 
4,900.00 1. เพ่ือให้ความรู้

ด้านอาหาร และ
โภชนาการแก่
หญิงมีครรภ์ 
หญิงให้นมบุตร 
และผู้ปกครอง 
เด็ก 0-5 ปี 2.
เพ่ือส่งเสริมให้
หญิงมีครรภ์ 
หญิงให้นมบุตร 
และผู้ปกครอง 
เด็ก 0-5 ปี ได้
บริการที่
เหมาะสม  

อุดหนุน
งบประมาณ
ให้กับ 
คณะกรรมการ
หมู่บ้าน หล่ายทุ่ง 
หมู่ที่ 4 
ด าเนินการ 

66. ด้านพัฒนาสังคม โครงการควบคุมโรค
หนอนพยาธิ ของสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ 
4 

 
9,100.00 1.เพ่ือให้ความรู้

แก่กลุ่มเสี่ยงใน 
เรื่องของโรค
หนอนพยาธิและ 
วิธีการป้องกัน 2.
เพ่ือลดอัตรา
ความชุกของโรค 
หนอนพยาธิในผู้
ที่ชอบทาน 
อาหารสุกๆ ดิบๆ 
  

อุดหนุน
งบประมาณ
ให้กับ อุดหนุน
งบประมาณ
ให้กับ 
คณะกรรมการ
หมู่บ้าน หล่ายทุ่ง 
หมู่ที่ 4 
ด าเนินการ 

67. ด้านพัฒนาสังคม โครงการสืบสานพระราช
 

6,000.00 1.เพ่ือให้ความรู้ อุดหนุน
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ปณิธาน สมเด็จย่า ต้าน
ภัยมะเร็งเต้านม หมู่ที่ 5 

เกีย่วกับมะเร็ง 
เต้านม 2.เพ่ือ
ขยายระบบ
บริการคัด กรอง
มะเร็งเต้านมด้วย
การ ตรวจเต้านม
ด้วยตนเอง  

งบประมาณ
ให้กับ 
คณะกรรมการ
หมู่บ้าน ทุ่งหก 
หมู่ที่ 5 
ด าเนินการ 

68. ด้านพัฒนาสังคม โครงการส่งเสริม
โภชนาการและ สุขภาพ
อนามัยแม่และเด็กของ 
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี หมู่ที่ 5 

 
4,900.00 1. เพ่ือให้ความรู้

ด้านอาหาร และ
โภชนาการแก่
หญิงมีครรภ์ 
หญิงให้นมบุตร 
และผู้ปกครอง 
เด็ก 0-5 ปี 2.
เพ่ือส่งเสริมให้
หญิงมีครรภ์ 
หญิงให้นมบุตร 
และผู้ปกครอง 
เด็ก 0-5 ปี ได้
บริการที่
เหมาะสม  

อุดหนุน
งบประมาณ
ให้กับ 
คณะกรรมการ
หมู่บ้าน ทุ่งหก 
หมู่ที่ 5 
ด าเนินการ 

69. ด้านพัฒนาสังคม โครงการควบคุมโรค
หนอนพยาธิ ของสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ 
5 

 
9,100.00 1.เพ่ือให้ความรู้

แก่กลุ่มเสี่ยงใน 
เรื่องของโรค
หนอนพยาธิและ 
วิธีการป้องกัน 2.
เพ่ือลดอัตรา
ความชุกของโรค 
หนอนพยาธิในผู้
ที่ชอบทาน 
อาหารสุกๆ ดิบๆ  

อุดหนุน
งบประมาณ
ให้กับ 
คณะกรรมการ
หมู่บ้าน ทุ่งหก 
หมู่ที่ 5 
ด าเนินการ 

70. ด้านพัฒนาสังคม โครงการสืบสานพระราช
ปณิธาน สมเด็จย่า ต้าน
ภัยมะเร็งเต้านม หมู่ที่ 6 

 
6,000.00 1.เพ่ือให้ความรู้

เกี่ยวกับมะเร็ง 
เต้านม 2.เพ่ือ
ขยายระบบ
บริการคัด กรอง
มะเร็งเต้านมด้วย
การ ตรวจเต้านม

อุดหนุน
งบประมาณ
ให้กับ 
คณะกรรมการ
หมู่บ้าน ทุ่งงิ้ว 
หมู่ที่ 6 
ด าเนินการ 
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ด้วยตนเอง 3.
เพ่ือส่งเสริมให้มี
พฤติกรรม การ
ตรวจเต้านม
ตนเองที่ถูกต้อง 
และสม่ าเสมอ  

71. ด้านพัฒนาสังคม โครงการส่งเสริม
โภชนาการและ สุขภาพ
อนามัยแม่และเด็กของ 
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี หมู่ที่ 6 

 
4,900.00 1. เพ่ือให้ความรู้

ด้านอาหาร และ
โภชนาการแก่
หญิงมีครรภ์ 
หญิงให้นมบุตร 
และผู้ปกครอง 
เด็ก 0-5 ปี 2.
เพ่ือส่งเสริมให้
หญิงมีครรภ์ 
หญิงให้นมบุตร 
และผู้ปกครอง 
เด็ก 0-5 ปี ได้
บริการที่
เหมาะสม  

อุดหนุน
งบประมาณ
ให้กับ 
คณะกรรมการ
หมู่บ้าน ทุ่งงิ้ว 
หมู่ที่ 6 
ด าเนินการ 

72. ด้านพัฒนาสังคม โครงการควบคุมโรค
หนอนพยาธิ ของสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ 
6 

 
9,100.00 1.เพ่ือให้ความรู้

แก่กลุ่มเสี่ยงใน 
เรื่องของโรค
หนอนพยาธิและ 
วิธีการป้องกัน 2.
เพ่ือลดอัตรา
ความชุกของโรค 
หนอนพยาธิในผู้
ที่ชอบทาน 
อาหารสุกๆ ดิบๆ  

อุดหนุน
งบประมาณ
ให้กับ 
คณะกรรมการ
หมู่บ้าน ทุ่งงิ้ว 
หมู่ที่ 6 
ด าเนินการ 

73. ด้านพัฒนาสังคม โครงการสืบสานพระราช
ปณิธาน สมเด็จย่า ต้าน
ภัยมะเร็งเต้านม หมู่ที่ 7 

 
6,000.00 1.เพ่ือให้ความรู้

เกี่ยวกับมะเร็ง 
เต้านม 2.เพ่ือ
ขยายระบบ
บริการคัด กรอง
มะเร็งเต้านมด้วย
การ ตรวจเต้านม
ด้วยตนเอง 3.

อุดหนุน
งบประมาณ
ให้กับ 
คณะกรรมการ
หมู่บ้าน น้ าจ า 
หมู่ 7 ด าเนินการ 
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เพ่ือส่งเสริมให้มี
พฤติกรรม การ
ตรวจเต้านม
ตนเองที่ถูกต้อง 
และสม่ าเสมอ  

74. ด้านพัฒนาสังคม โครงการส่งเสริม
โภชนาการและ สุขภาพ
อนามัยแม่และเด็กของ 
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี หมู่ที่ 7 

 
4,900.00 1. เพ่ือให้ความรู้

ด้านอาหาร และ
โภชนาการแก่
หญิงมีครรภ์ 
หญิงให้นมบุตร 
และผู้ปกครอง 
เด็ก 0-5 ปี 2.
เพ่ือส่งเสริมให้
หญิงมีครรภ์ 
หญิงให้นมบุตร 
และผู้ปกครอง 
เด็ก 0-5 ปี ได้
บริการที่
เหมาะสม  

อุดหนุน
งบประมาณ
ให้กับ 
คณะกรรมการ
หมู่บ้าน น้ าจ า 
หมู่ 7 ด าเนินการ 

75. ด้านพัฒนาสังคม โครงการควบคุมโรค
หนอนพยาธิ ของสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ 
7 

 
9,100.00 1.เพ่ือให้ความรู้

แก่กลุ่มเสี่ยงใน 
เรื่องของโรค
หนอนพยาธิและ 
วิธีการป้องกัน 2.
เพ่ือลดอัตรา
ความชุกของโรค 
หนอนพยาธิในผู้
ที่ชอบทาน 
อาหารสุกๆ ดิบๆ  

อุดหนุน
งบประมาณ
ให้กับ 
คณะกรรมการ
หมู่บ้าน น้ าจ า 
หมู่ 7 ด าเนินการ 

76. ด้านการพัฒนา
เศรษฐกิจ 

โครงการส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว เชิงนิเวศน์และ
เชิงวัฒนธรรม ต าบลวอ
แก้ว 

 
40,000.00 - เป็นการจัดการ

เพ่ืออนุรักษ์ ฟ้ืนฟู
ทรัพยากรธรรมช
าติ ให้มี ความ
สมบูรณ์ เกิด
ความสมดุล ต่อ
ระบบนิเวศวิทยา 
รักษา 
สภาพแวดล้อม 

1.1 การจัดการ
เพ่ือพัฒนาและ 
ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวเชิง
นิเวศน์ เชิงเกษตร
อินทรีย์ -ปรับปรุง
เส้นทางการ
ท่องเที่ยว ในเขต
ป่า อุทยานขุนตาล 
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เสริมสร้าง
เศรษฐกิจชุมชน 
และ จัดท า
แผนงานและ
โครงการเพื่อ 
การอนุรักษ์และ
ฟ้ืนฟูทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม  

- ปรับปรุงภูมิ
ทัศน์สถานที่ 
ท่องเที่ยวของ
ต าบลวอแก้ว - 
จัดท าเส้นทาง
ศึกษาธรรมชาติ 
บริเวณรอบอ่าง
เก็บน้ าแม่ไพร อ่าง
เก็บน้ า แม่เปิ๊บ 
ฯลฯ พร้อม ท า
ป้ายสื่อ
ความหมาย
ธรรมชาต ิ

77. ด้านการพัฒนา
เศรษฐกิจ 

โครงการส่งเสริมการปลูก
ข้าว อินทรีย์ต าบลวอแก้ว  

 
30,000.00 เพ่ือให้ผู้บริโภคได้

บริโภคข้าว ที่มี
คุณค่าและ
ปลอดภัยจาก 
สารเคมี  

อบรมให้ความรู้กับ
เกษตรกรผู้ สนใจ
ในการปลูกข้าว
อินทรีย์ ในพ้ืนที่
ต าบลวอแก้ว 

78. ด้านการพัฒนา
เศรษฐกิจ 

โครงการส่งเสริมการเลี้ยง
สัตว์ ต าบลวอแก้ว 

 
30,000.00 เพ่ือส่งเสริมและ

เพ่ิมรายได้จาก 
การเลี้ยงสัตว์  

ฝึกอบรมรม
ถ่ายทอดองค์
ความรู้ การเลี้ยง
สัตว์ให้กับ
เกษตรกร ต าบลวอ
แก้ว 

79. ด้านการพัฒนา
เศรษฐกิจ 

โครงการส่งเสริมการท า
เกษตร อินทรีย์ วิถี
พอเพียง  

 
30,000.00 เพ่ือให้มีศูนย์

เกษตรอินทรีย์ 
ผสมผสานทุก
หมู่บ้าน และให้ 
เกษตรกรได้มา
เรียนรู้  

อบรมเชิง
ปฏิบัติการ/ศึกษา
ดูงาน /ท าแปลง
สาธิต/ให้รางวลั
ครอบ ครัวเกษตร
อินทรีย์ต้นแบบ 

80. ด้านการพัฒนา
เศรษฐกิจ 

โครงการส่งเสริมอาชีพแก่
ผู้พิการ ผู้สูงอายุและ
ประชาชนทั่วไปใน ต าบล
วอแก้ว 

 
30,000.00 เพ่ือให้ผู้พิการ 

ผู้สูงอายุมีทักษะ 
ความรู้ในการ
ประกอบอาชีพ  

อบรมเชิง
ปฏิบัติการทักษะ
การ ประกอบ
อาชีพให้แก่ผู้
พิการ ผู้สูงอายุ ที่
ประสงค์จะ
ประกอบ อาชีพ 

81. ด้านการพัฒนา โครงการสนับสนุนการ
 

30,000.00 เพ่ือส่งเสริม -สนับสนุนการแปร
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เศรษฐกิจ แปรรูป อาหารและ
ผลผลิตทางการเกษตร 

อาชีพและเพ่ิม 
รายได้ให้กับ
ประชาชน เพ่ือ
ส่งเสริมอาชีพ
และเพ่ิม รายได้
ให้กับประชาชน  

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

82. ด้านการพัฒนา
เศรษฐกิจ 

โครงการส่งเสริมการ
เรียนรู้ ตามแนว
พระราชด าริปรัชญา 
เศรษฐกิจพอเพียง 

 
50,000.00 เพ่ือให้ประชาชน

ต าบลวอแก้ว ได้
เรียนรู้ปรัชญา
เศรษฐกิจ 
พอเพียงในการ
ด าเนินชีวิต อย่าง
พอเพียง  

อบรมให้ความรู้กับ
ประชาชน ต าบล
วอแก้ว ให้ด าเนิน
ชีวิตตาม ปรชัญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

83. ด้านการพัฒนา
การเมือง การ
บริหาร 

โครงการให้ความรู้ด้าน 
กฏหมาย การปกครอง 
การพัฒนาท้องถิ่นแก่ผู้น า 
ชุมชนและประชาชน 

 
20,000.00 เพ่ือให้ความรู้

ด้านกฏหมาย 
การเมืองการ
ปกครองและ 
การพัฒนา
ท้องถิ่นแก่ผู้น า 
และประชาชน  

สมาชิกสภา 
องค์การบริหาร
ส่วนต าบลวอแก้ว 
, ก านัน 
ผู้ใหญ่บ้าน 
ประชาคมหมู่บ้าน 
ประชาคมต าบลวอ
แก้ว ผู้แทนองค์กร
ชุมชน และ 
ประชาชนในต าบล
วอแก้ว 

84. ด้านการพัฒนา
การเมือง การ
บริหาร 

โครงการบริหารจัดการ
ทั่วไป ตามภารกิจ อ านาจ
หน้าที่ 

 
100,000.00 เพ่ือบริหาร

จัดการ ตาม
ภารกิจ อ านาจ
หน้าที่  

จัดสรรบริหาร
จัดการงานตาม 
ภารกิจหน้าที ่

85. ด้านการพัฒนา
การเมือง การ
บริหาร 

โครงการจัดการการ
เลือกตั้ง ทุกระดับ 

 
500,000.00 เพ่ือให้มีวัสดุ 

อุปกรณ์ เพียงพอ
ในการด าเนินงาน  

จัดหาวัสดุอุปกรณ์
ในการ ด าเนินการ
เลือกตั้ง 

86 ด้านการพัฒนา
การเมือง การ

โครงการอบรมสัมนาและ 
ศึกษาดูงานองค์การ

 
50,000.00 เพ่ือความรู้ 

ศักยภาพ และ การ
จัดกิจกรรมอบรม
สัมนา และ ศึกษา



30 

 

บริหาร บริหารส่วนต าบลวอแก้ว
วอแก้ว 

ประกอบอาชีพ
ให้กับ ประชาชน
ต าบลวอแก้ว เช่น
ผู้น าหมู่บ้าน
ผู้สูงอายุ อสม.สตรี
และประชาชน
ทั่วไป  

ดูงานให้กับ
ประชาชน เช่น 
ผู้น าหมู่บ้าน 
ผู้สูงอายุ อสม. 
สตรี และ
ประชาชน ทัว่ไป 

 
ฉ. การใช้จ่ายงบประมาณ 
       องค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ววอแก้ว มีการใช้จ่ายงบประมาณในการด าเนินโครงการตาม
ข้อบัญญัติงบประมาณ และโครงการจ่ายขาดเงินสะสม โดยได้มีการก่อหนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา รวม 49 
โครงการ จ านวนเงิน 15,916,927.85 บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณ จ านวน 48 โครงการ จ านวนเงิน 
15,715,927.85 ล้านบาท สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ 
โครง 
การ 

การก่อหนี้ผูกพัน/ 
ลงนามในสัญญา 

โครง 
การ 

การเบิกจ่าย
งบประมาณ 

การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 23 4,880,693.37 22 4,679,693.37 

ด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 2 22,650.00 2 22,650.00 

ด้านพัฒนาสังคม 21 10,814,264.48 21 10,814,264.48 

ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ 2 14,900.00 2 14,900.00 

ด้านการพัฒนาการเมือง การบริหาร 1 184,420.00 1 184,420.00 

รวม 49 15,916,927.85 48 15,715,927.85 

รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณองค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ววอแก้ว ที่มีการก่อหนี้ผูกพัน/
ลงนามในสัญญา มีดังนี้  

ล าดับ  

องค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว  อ าเภอห้างฉัตร จังหวัดล าปาง 

หมายเหตุ 
ชื่อโครงการ 

งบประมาณ
ตามข้อบัญญัติ 

โอน
งบประมาณ

เพ่ิม 

วงเงินตาม
สัญญา 
(บาท)  

เบิกจ่าย 
(บาท) 

การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  
1 โครงการก่อสรา้งรางระบาย 

น้ า คสล.บริเวณบา้นผู้ใหญ่
วงศ์ ถึงบ้านนางเป็ง พันมี
ทอง พร้อมบ่อพัก หมู่ 2  
(พิกัดเริม่ต้น 
E0538533,N2031908) 
(พิกัดสิ้นสุด 
E0538616,N2031987) 

    236,500.00         225,000.00       225,000.00    

ล าดับ  องค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว  อ าเภอห้างฉัตร จังหวัดล าปาง หมายเหตุ 
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ชื่อโครงการ 
งบประมาณ

ตามข้อบัญญัติ 

โอน
งบประมาณ

เพ่ิม 

วงเงินตาม
สัญญา 
(บาท)  

เบิกจ่าย 
(บาท) 

2 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. ซอยนายอ านวย  
หมู่ 3  
(พิกัดเริ่มต้น
E0536544N2033023) 
(พิกัดสิ้นสุด
E0536559N2032982) 

      61,000.00          57,500.00        57,500.00    

3 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ า ซอย 3 หมู่ 3 
(พิกัดเริ่มต้น
E0536742N2033221) 
(พิกัดสิ้นสุด
E5036801N2033111) 

 101,800.00          94,000.00        94,000.00    

4 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ า ซอย 4 หมู่ 3 
(พิกัดเริ่มต้น
E0536811N2033134) 
(พิกัดสิ้นสุด
E0536779N2033239) 

 73,700.00          68,000.00        68,000.00    

5 โครงการปรับปรุงผิว
จราจรเดิม โดยการเสริม
ผิสแอสฟัลติกส์ สายห้วย
ดินแดง หมู่ 4  
(พิกัดเริ่มต้น
E0537297N2034044) 
(พิกัดสิ้นสุด
E0537223N2034183) 

    236,500.00         233,000.00       233,000.00    

6 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ า คสล. ซอยหน้า
บ้านนายวงศ์ ตุย้ค าลือ 
หมู่ 5  
(พิกัดเริ่มต้น
E0538628N2035312) 
(พิกัดสิ้นสุด
E0538612N2035288) 

    236,000.00         220,000.00       220,000.00    

 
 
 
 
ล าดับ  องค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว  อ าเภอห้างฉัตร จังหวัดล าปาง หมายเหตุ 
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ชื่อโครงการ 
งบประมาณตาม

ข้อบัญญัติ 

โอน
งบประมาณ

เพ่ิม 

วงเงินตามสัญญา 
(บาท)  

เบิกจ่าย 
(บาท) 

7 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. สายหมู่ 6-หมู่ 7 
(ช่วงบ้านนาย อินปั๋น ไชย
เครื่องถึงทางแยกหมู่ 7 
(พิกัดเริ่มต้น
E0539701N2032604) 
(พิกัดสิ้นสุด
E0539944N2032700) 

     236,000.00         225,000.00       225,000.00    

8 โครงการปรับปรุงผิว
จราจรเดิม โดยการเสริม
ผิวแอสฟัลติกส์ (ตั้งแต่
หน้าบ้านผู้ใหญ่ชื่นจติต์ 
ปาระมีถึง หน้าศาลา 
อเนกประสงค์ หมู่ 7 พิกัด
เริ่มต้น
E=0538805N=2034840 
พิกัดสิ้นสดุ
E=0538986N=2034754 

     236,500.00         233,000.00       233,000.00    

9 โครงการก่อขยายถนน 
คสล.  สาย ลป.ถ. 
86.004 หมู่ 5,หมู่ 7 
(พิกัดเริ่มต้น
E0538256N2034213) 
(พิกัดสิ้นสุด
E0538315N2034384) 

     208,700.00   โอนมา 
ตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่  

     201,000.00   -  กันเงินไว้เบิก 
เหลือมป ี

10 โครงการขยายเขตไฟฟ้า 
สายทุ่งใหม่ สายที่ 1 หมู่ 
1 (พิกัดเริ่มต้น
E5039024N2031132) 
(พิกัดสิ้นสุด
E0538434N2031700) 

     236,500.00         236,493.37       236,493.37    

ด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
11 โครงการการป้องกันและ

แก้ไข ปัญหาหมอกควัน 
และ ไฟป่า 

       30,000.00           11,350.00         11,350.00    

12 โครงคัดแยก ก าจดัขยะ 
งดการเผา วัชพืชและ
ใบไม้ในครัวเรือน และป่า
ไม้ ต าบลวอแก้ว 

       50,000.00           11,300.00         11,300.00    

 
ล าดับ  องค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว  อ าเภอห้างฉัตร จังหวัดล าปาง หมายเหตุ 
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ชื่อโครงการ 
งบประมาณตาม

ข้อบัญญัติ 

โอน
งบประมาณ

เพ่ิม 

วงเงินตามสัญญา 
(บาท)  

เบิกจ่าย 
(บาท) 

 ด้านพัฒนาสังคม  
13 โครงการอาหารกลางวัน

เด็กเล็ก ในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กองค์การ บริหาร
ส่วนต าบลวอแก้ว 

     147,000.00         137,160.00       137,160.00    

14 โครงการอาหารเสรมิ 
(นม) เด็กเล็กใน ในศูนย์
พัฒนา เด็กเล็กองค์การ
บริหารส่วน ต าบลวอแก้ว 

       62,400.00           50,716.08         50,716.08    

15 โครงการอาหารเสรมิ 
(นม) นักเรียน 

     145,600.00         134,860.40       134,860.40    

16 โครงการจดัหาวัสดุ 
การศึกษา 

       51,000.00           51,000.00         51,000.00    

17  โครงการส่งเสรมิคณุภาพ
ชีวิต ผู้สูงอายุต าบลวอ
แก้ว (โรงเรียนผู้สูงอายุ
ต าบลวอแก้ว) 

       50,000.00           13,400.00         13,400.00    

18 โครงการรณรงค์ฉีดวัคซีน 
ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
และ ควบคุมการก าเนดิ
ของสัตว์เลี้ยง 

       45,000.00   โอนเพิ่ม 
20,000.00 

บาท  

       63,325.00         63,325.00    

19 โครงการแข่งขันกีฬาต้าน
ยา เสพตดิเช่ือมความ
สามัคคตี าบล วอแก้ว 

     100,000.00           62,572.00         62,572.00    

20 โครงการทบทวน
แผนพัฒนา หมู่บ้านและ
แผนพัฒนาท้องถิ่น 

       20,000.00             1,750.00           1,750.00    

21 โครงการสงเคราะห์และ
จัด สวัสดิการผู้สูงอายุ 
ต าบลวอแก้ว 

   7,454,400.00       7,071,600.00     7,071,600.00    

22 โครงการสงเคราะห์และ
จัด สวัสดิการผู้พิการ 
ต าบลวอแก้ว 

   2,688,000.00       2,455,200.00     2,455,200.00    

23 โครงการสงเคราะห์และ
จัด สวัสดิการผู้ป่วยเอดส์ 
ต าบล วอแก้ว 

     108,000.00           84,000.00         84,000.00    

24 โครงการสมทบกองทุน
หลัก ประกันสุขภาพ
ต าบลวอแก้ว 

       70,000.00           70,000.00         70,000.00    

 
ล าดับ  องค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว  อ าเภอห้างฉัตร จังหวัดล าปาง หมายเหตุ 
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ชื่อโครงการ 
งบประมาณตาม

ข้อบัญญัติ 

โอน
งบประมาณ

เพ่ิม 

วงเงินตามสัญญา 
(บาท)  

เบิกจ่าย 
(บาท) 

25 โครงการป้องกัน บรรเทา และ
แก้ไขปญัหา ภัยต่างๆ และ สา
ธารณภัยรวมทั้งปรับปรุง 
ซ่อมแซมบ ารุงสิ่งปลูกสร้าง
และ อื่นๆ ทีไ่ดร้ับผลกระทบ
กรณี เกดิจากสาธารณภัย/ภัย
พิบัติ หมู่ที่ 1-7 

     400,000.00         234,681.00       234,681.00    

26 โครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุ ทางถนนในช่วง
เทศกาลฯ 

       10,000.00           10,000.00         10,000.00    

27 โครงการพัฒนาคณุภาพ
การศึกษา เพื่อสรา้งความ
เข้มแข็งทาง วิชาการและ
ยกระดับ ผลสัมฤทธ์ิ 
ทางการเรียนของนักเรยีน 

       30,000.00           30,000.00         30,000.00    

28 โครงการอาหารกลางวัน
นักเรียน 

     280,000.00         264,000.00       264,000.00    

29 โครงการสนับสนุนกิ่ง
กาชาดอ าเภอ ห้างฉัตร 

       12,000.00           12,000.00         12,000.00    

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

       20,000.00           20,000.00         20,000.00    

31 โครงการสนับสนุน
กิจกรรม งานรัฐพิธี และ
งานวัฒนธรรม ประเพณี 
อ าเภอห้างฉัตร จังหวัด
ล าปาง 

       10,000.00           10,000.00         10,000.00    

32 โครงการสนับสนุนการจัด 
งานรื่นเริง ฤดูหนาวและ 
ของดีนครล าปาง 

         8,000.00             8,000.00           8,000.00    

33 โครงการสนับสนุนการจัด 
งานรื่นเริง ฤดูหนาวและ 
ของดีอ าเภอห้างฉัตร 

       30,000.00           30,000.00         30,000.00    

 
 
 
 
ล าดับ  องค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว  อ าเภอห้างฉัตร จังหวัดล าปาง หมายเหตุ 
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ชื่อโครงการ 
งบประมาณตาม

ข้อบัญญัติ 

โอน
งบประมาณ

เพ่ิม 

วงเงินตามสัญญา 
(บาท)  

เบิกจ่าย 
(บาท) 

 ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ  
34 โครงการส่งเสริมการปลูก

ข้าว อินทรีย์ต าบลวอแก้ว 
       30,000.00             3,600.00           3,600.00    

35 โครงการส่งเสริมอาชีพแก่
ผู้พิการ ผูสู้งอายุและ
ประชาชนท่ัวไปใน ต าบล
วอแก้ว 

       30,000.00           11,300.00         11,300.00    

ด้านการพัฒนาการเมือง การบริหาร  
36 โครงการบริหารจัดการ

ทั่วไป ตามภารกิจ อ านาจ
หน้าท่ี 

     100,000.00   โอนเพิ่ม 
90,000.00 

บาท  

     184,420.00       184,420.00    

รวม  13,844,600.00     12,829,227.85   12,628,227.85    

 
 

โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) 
ที่น ามาปฏิบัติโดยการจ่ายขาดเงินสะสม 

ประจ าปีงบประมาณ  2561 

ล าดับ 
องค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว  อ าเภอห้างฉัตร จังหวัดล าปาง 

 หมายเหตุ  
ชื่อโครงการ 

งบประมาณที่ขอ
จ่ายขาด 

วงเงินตามสัญญา 
(บาท) 

เบิกจ่าย 
(บาท) 

1 โครงการ ปรบัปรุงผิวจราจรเดมิ โดยการ
เสรมิผิว  PARA  ASPHALT CONCRETE 
1ถนนสายทุ่งใหม่ หมู่ท่ี 1  พิกัดเริม่ต้น E 
0539290   N 2031061   พิกัดสิ้นสุด E 
0538513   N 2030754 

   1,684,000.00       900,000.00       900,000.00    

2 โครงการ ปรบัปรุงผิวจราจรเดมิ โดยการ
เสรมิผิว  PARA - ASPHALT 
CONCRETE ถนนสายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 7
พิกัดเริ่มต้น E 0538970 N 2034779 
พิกัดสิ้นสดุ  E 0539253 N 2034629 

     851,000.00       460,000.00       460,000.00    

3 โครงการ ปรบัปรุงผิวจราจรเดมิ โดยการ
เสรมิผิว  PARA - ASPHALT 
CONCRETEซอยแมค่ าสม หมู่ที่ 4 
พิกัดเริ่มต้น E 0537231 N 2033956 
พิกัดสิ้นสดุ E 0537212 N 2034178 

     465,000.00       400,000.00       400,000.00    

4 โครงการ ซ่อมแซมฝาย คสล.บรเิวณ 
ล าห้วยแมเ่ปิ้บ หมู่ที่ 2     
พิกัด E 0537235, N 2032426 

     328,900.00       314,000.00       314,000.00    

ล าดับ องค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว  อ าเภอห้างฉัตร จังหวัดล าปาง  หมายเหตุ  
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ชื่อโครงการ งบประมาณที่ขอ

จ่ายขาด 
วงเงินตามสัญญา 

(บาท) 
เบิกจ่าย 
(บาท) 

5 โครงการ ก่อสร้างระบบส่งน้ าบาดาล 
เพื่อการเกษตร ทุ่งแพะ หมู่ที่ 5  
พิกัดเริ่มต้น E0537778, N2036103
พิกัดสิ้นสดุ   E 0537957, N2035619 

     332,900.00       328,000.00       328,000.00    

6 โครงการ ก่อสร้างดาดคอนกรีตล าเหมือง
ทุ่งโป่ง  หมู่ที่ 6  
พิกัดเริ่มต้น  E 0539799, N 2033064 
พิกัดสิ้นสดุ  E 0539932, N 2032704 

     366,800.00       329,000.00       329,000.00    

7 โครงการ ซ่อมแซมฝาย คสล. ทุ่งป่าเหี้ยว 
หมู่ที่ 3  
พิกัด E 0536618, N 2033137  

     194,000.00       123,000.00       123,000.00    

8 โครงการ ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. 
ซอย 4 ถึง ถนนส่ย ลป.ถ.1-0034 ฯ 
หมู่ที่ 3 
พิกัดเริ่มต้น E 0536823, N 2033175 
พิกัดสิ้นสดุ   E 0536799, N 2033208 

       91,400.00         90,000.00         90,000.00    

9 โครงการ ก่อสร้างถนน คสล.ซอยข้าง
บ้านนายอภิเดช หมู่ที่ 3     
พิกัดเริ่มต้น E 0536797, N 2033016 
พิกัดสิ้นสดุ  E 0536829, N 2032988 

       72,400.00         68,000.00         68,000.00    

10 โครงการ ก่อสร้างทางข้ามล าเหมอืงหลวง 
หมู่ที่ 5  
พิกัด E 0537895, N 2035884  

       34,400.00         30,000.00         30,000.00    

11 โครงการ ก่อสร้างดาดคอนกรีตล าเหมือง
ทุ่งเหล่า  หมู่ที่ 2  
พิกัดเริ่มต้น E 0537590, N 2033648 
พิกัดสิ้นสดุ  E 0537611, N 2033632 

       27,700.00         27,700.00         27,700.00    

12 โครงการ ปรบัปรุงซ่อมแซมฝาย คสล. 
บริเวณฝายทุ่งเหล่า หมู่ที่ 4  
พิกัด E 0537508 N 2030855  

       11,200.00         10,000.00         10,000.00    

13 โครงการ ซ่อมแซมรางส่งน้ า คสล. 
บริเวณทุ่งป่าเหี้ยว หมู่ท่ี 3  
พิกัด E 0537436, N 2032270 

         9,000.00           8,000.00           8,000.00    

รวม    4,468,700.00     3,087,700.00     3,087,700.00    

 
 
 
 
 
 

รายงานสรุปผลการด าเนินงาน ปี 2561 
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องค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ววอแก้ว 

 
 

แผนภูมิแสดงจ านวนโครงการ เปรียบเทียบตามขั้นตอน 
เปรียบเทียบตามยุทธศาสตร์ 
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แผนภูมิแสดงมูลค่าโครงการ เปรียบเทียบตามขั้นตอน 

เปรียบเทียบตามยุทธศาสตร์ 

 
ช. ผลการด าเนินงาน 
       องค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ววอแก้ว ได้ด าเนินการโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณ 
ปี 2561 ในเขตพ้ืนที่ โดยได้รับความร่วมมือ การส่งเสริมและสนับสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐ และ
ภาคเอกชนในพ้ืนที่ตลอดจนโครงการต่างๆ ประสบผลส าเร็จด้วยดี ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนทั้งในพ้ืนที่
และพ้ืนที่ใกล้เคียง โดยมีผลการด าเนินงานที่ส าคัญดังนี้ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ใส่ข้อมูลผลการด าเนินการ เช่น แผนภูมิ ตาราง กราฟเปรียบเทียบ รูปถ่าย ผลการ
ส ารวจความคิดเห็นของประชาชน หรือ ข้อมูลผลการด าเนินงานด้านอื่น ๆ      

1. โครงการก่อสร้างรางระบาย น้ า คสล.บริเวณบ้านผู้ใหญ่วงศ์ ถึงบ้านนางเป็ง พันมีทอง 
พร้อมบ่อพัก หมู่ 2 

 
      2. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยนายอ านวย หมู่ 3  
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      3. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า ซอย 3 หมู่ 3  

 
4. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า ซอย 4 หมู่ 3  

 
      5. โครงการปรับปรุงผิวจราจรเดิม โดยการเสริมผิสแอสฟัลติกส์ สายห้วยดินแดง หมู่ 4  

 
      6. โครงการ ปรับปรุงผิวจราจรเดิม โดยการเสริมผิว PARA-ASPHALT CONCRETE ซอยแม่
ค าสม หมู่ที่ 4  

 
      7. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. ซอยหน้าบ้านนายวงศ์ ตุ้นค าลือ หมู่ 5  
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8. โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายหมู่ 6-หมู่ 7  

 
      9. โครงการปรับปรุงผิวจราจรเดิม โดยการเสริมผิวแอสฟัลติกส์ (ตั้งแต่หน้าบ้านผู้ใหญ่ชื่น
จิตต์ ปาระมีถึง หน้าศาลา อเนกประสงค์ หมู่ 7  

 
      10. โครงการ ก่อสร้างดาดคอนกรีตล าเหมือง ทุ่งเหล่า หมู่ที่ 2  

 
      11. โครงการขยายเขตไฟฟ้า สายทุ่งใหม่ สายที่ 1 หมู่ 1  
      12. โครงการ ปรับปรุงผิวจราจรเดิม โดยการเสริมผิว PARA-ASPHALT CONCRETE ถนน
สายทุ่งใหม่ หมู่ที่ 1  

 
      13. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยข้างบ้านนายอภิเดช หมู่ 3  
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      14. โครงการ ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. ซอย 4 ถึง ถนนสาย ลป.ถ.1- 0034 ฯ หมูท่ี่ 3  

 
      15. โครงการก่อสร้างทางข้ามล าเหมือง หลวง หมู่ที่ 5  

 
      16. โครงการ ปรับปรุงผิวจราจรเดิม โดยการเสริมผิว PARA-ASPHALT CONCRETE ถนน
สายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 7  

 
      17. โครงการ ซ่อมแซมฝาย คสล. บริเวณล าห้วยแม่เปิ้บ หมู่ที่ 2  

 
      18. โครงการซ่อมแซมฝาย คสล ทุ่งป่าเหี้ยว หมู่ 3  
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19. โครงการซ่อมแซมรางส่งน้ า คสล. บริเวณทุ่งป่าเหี้ยว หมู่ที่ 3 

 
      20. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมฝาย คสล.บริเวณฝายทุ่งเหล่า หมู่ที่ 4  

 
21. โครงการก่อสร้างระบบส่งน้ าบาดาล เพ่ือการเกษตร ทุ่งแพะ หมู่ที่ 5  

 
      22. โครงการ ก่อสร้างดาดคอนกรีต ล าเหมืองทุ่งโป่ง หมู่ที่ 6  

 
      23. โครงการการป้องกันและแก้ไข ปัญหาหมอกควัน และ ไฟป่า 
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      24. โครงคัดแยก ก าจัดขยะ งดการเผา วัชพืชและใบไม้ในครัวเรือน และป่าไม้ ต าบลวอแก้ว 

 
      25. โครงการอาหารกลางวันเด็กเล็ก ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การ บริหารส่วนต าบล               
วอแก้ว 
      26. โครงการอาหารเสริม (นม) เด็กเล็กใน ในศูนย์พัฒนา เด็กเล็กองค์การบริหารส่วน  
ต าบลวอแก้ว 
     27. โครงการอาหารเสริม (นม) นักเรียน 
      28. โครงการจัดหาวัสดุ การศึกษา 
      29. โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิต ผู้สูงอายุต าบลวอแก้ว (โรงเรียนผู้สูงอายุต าบลวอแก้ว) 

 
 

      30. โครงการรณรงค์ฉีดวัคซีน ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและ ควบคุมการก าเนิดของสัตว์เลี้ยง 

 
     31. โครงการแข่งขันกีฬาต้านยา เสพติดเชื่อมความสามัคคีต าบล วอแก้ว 

 
      32. โครงการทบทวนแผนพัฒนา หมู่บ้านและแผนพัฒนาท้องถิ่น 
      33. โครงการสงเคราะห์และจัด สวัสดิการผู้สูงอายุ ต าบลวอแก้ว 
      34. โครงการสงเคราะห์และจัด สวัสดิการผู้พิการ ต าบลวอแก้ว 
      35. โครงการสงเคราะห์และจัด สวัสดิการผู้ป่วยเอดส์ ต าบล วอแก้ว 
     36. โครงการสมทบกองทุนหลัก ประกันสุขภาพต าบลวอแก้ว 
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      37. โครงการป้องกัน บรรเทา และแก้ไขปัญหา ภัยต่างๆและ สาธารณภัยรวมทั้งปรับปรุง 
ซ่อมแซมบ ารุงสิ่งปลูกสร้างและ อื่นๆที่ได้รับผลกระทบกรณี เกิดจากสาธารณภัย/ภัยพิบัติ หมู่ที่ 1-7 

 
      38. โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุ ทางถนนในช่วงเทศกาลฯ  
      39. โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพ่ือสร้างความเข้มแข็งทาง วิชาการและยกระดับ 
ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนของนักเรียน 
      40. โครงการอาหารกลางวันนักเรียน 
      41. โครงการสนับสนุนกิ่งกาชาดอ าเภอ ห้างฉัตร  
     42. โครงการเสริมสร้างศักยภาพและ เพ่ิมประสิทธิภาพศูนย์ปฏิบัติการ ต่อสู้เพ่ือเอาชนะยา
เสพติด อ.ห้างฉัตร จ.ล าปาง  
      43. โครงการสนับสนุนกิจกรรม งานรัฐพิธี และงานวัฒนธรรม ประเพณี อ าเภอห้างฉัตร 
จังหวัดล าปาง 
      44. โครงการสนับสนุนการจัด งานรื่นเริง ฤดูหนาวและ ของดีนครล าปาง 
      45. โครงการสนับสนุนการจัด งานรื่นเริง ฤดูหนาวและ ของดีอ าเภอห้างฉัตร 
      46. โครงการส่งเสริมการปลูกข้าว อินทรีย์ต าบลวอแก้ว  
      47. โครงการส่งเสริมอาชีพแก่ผู้พิการ ผู้สูงอายุและประชาชนทั่วไปใน ต าบลวอแก้ว 
      48. โครงการบริหารจัดการทั่วไป ตามภารกิจ อ านาจหน้าที่ 

ทั้งนี้ หากประชาชนทุกท่านหรือหน่วยงานราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องมีข้อสงสัยหรือมีความ
ประสงค์จะเสนอตวามคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ การบริหารงานของ องค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ววอแก้ว 
ทราบ เพื่อจะได้พิจารณาการวางแผนพัฒนาและปรับปรุงการด าเนินการ ตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนในพื้นท่ีในระยะต่อไป 

จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ ณ วันที่ 29 ตุลาคม 2561 

 

 

 

นายอินจันทร์   ทันวิสัย 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว 

 
  
 
 


