
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดล าปาง ยุทธศาสตร์ท่ี 4  สังคม คุณภาพชีวิต ความม่ันคง และทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

    แผนงานบริหารงานท่ัวไป
เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการอบรมคุณธรรม เพ่ือส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน เพ่ืออบรมเชิงปฏิบัติการ 20,000     20,000     20,000     20,000     20,000     ผู้เข้าร่วมอบรม มีพฤติกรรมท่ีพึง
จริยธรรมต าบลวอแก้ว ประชาชน จนท. อบต. ด้านส่งเสริมคุณธรรม จ านวน100 คน ประสงค์ไม่ก่อ

เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรมแก่ เด็กส่งเสริม ปัญหาในสังคม
ประชาชน จนท. อบต.ให้มี 
คุณธรรมจริยธรรมใน
หน้าท่ีของตน

รวม 1 โครงการ 20,000      20,000      20,000      20,000      20,000      -                    -                  

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดล าปาง  ยุทธศาสตร์ท่ี 3  การพัฒนาสังคม/ชุมชน และการรักษาความสงบเรียบร้อย
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบต.วอแก้ว ยุทธศาสตร์ท่ี 3    การพัฒนาด้านการพัฒนาสังคม

งบประมาณ



    แผนงานการรักษาความสงบภายใน
เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการฝึกอบรมอาสาสมัคร เพ่ือให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง - การฝึกอบรม อปพร. 20,000     20,000     20,000     20,000     20,000     อฟปร.ร้อยละ 10  - ชุมชนเข้มแข็ง

ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ต าบลวอแก้ว ท่ีผ่านการฝึกอบรม มีความปลอดภัย

(อปพร.) -ฝึกทบทวน อปพร. ต าบล สามารถป้องกัน ในชีวิตและ

วอแก้วจ านวน  20 คน และบรรเทา ทรัพย์สิน

สาธารณภัยท่ี
เกิดข้ึนได้

2 โครงการจัดหาเคร่ืองมือเคร่ือง เพ่ือจัดหาเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ จัดหาเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ใน 50,000     50,000     50,000     50,000     50,000     จัดหาเคร่ืองมือ มีเคร่ืองมือเคร่ือง
ใช้ในการป้องกันและบรรเทา ในการป้องกันและบรรเทา การป้องกันและบรรเทา เคร่ืองใช้ส าหรับ ใช้ในการป้องกัน
สาธารณภัย สาธารณภัย สาธารณภัย งานป้องกันและ และบรรเทา

บรรเทาสาธารณภัย สาธารณภัย
จ านวน 1 แห่ง

3 โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกัน เพ่ือให้อปพร.มีความรู้ ฝึกซ้อมแผนป้องกันและ 10,000     10,000     10,000     10,000     10,000     อฟปร.ร้อยละ 10  - ชุมชนเข้มแข็งมี

และบรรเทาสาธารณภัย ความเข้าใจเก่ียวกับ บรรเทาสาธารณภัยให้กับ ท่ีผ่านการฝึกอบรม ความปลอดภัยใน

สาธารณภัยรูปแบบต่าง ๆ และ อปพร. ต าบลวอแก้ว สามารถป้องกันและ ชีวิตและทรัพย์สิน

สามารถช่วยเหลือในการ จ านวน  20 คน บรรเทาสาธารณภัย
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ท่ีเกิดข้ึนได้
ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม

4 โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ เพ่ือให้สมาชิก อปพร. ได้มี ฝึกอบรมให้ความรู้การ 10,000     10,000     10,000     10,000     10,000     ร้อยละ 10 ของผู้  - ชุมชนเข้มแข็งมี

การป้องกันและระงับอัคคีภัย ความรู้ความเข้าใจ ถึงข้ันตอน ป้องกันและระงับอัคคีภัย ผ่านการฝึกอบรมมี ความปลอดภัยใน

เบ้ืองต้น การปฏิบัติงานป้องกันและ ให้กับอพปร. จ านวน 20 มีความรู้พ่ิมข้ึน ชีวิตและทรัพย์สิน

ระงับอัคคีภัยเบ้ืองต้น คน

ยุทธศาสตร์ท่ี 3    การพัฒนาด้านการพัฒนาสังคม

งบประมาณ



    แผนงานการรักษาความสงบภายใน
เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

5 โครงการติดต้ังระบบป้องกัน เพ่ือให้สามารถแก้ไขปัญหาได้ ติดต้ังหัวดับเพลิงจ่ายน้ า -          -          -          42,000     ลดการสูญเสียจาก แก้ไขปัญหาได้
อัคคีภัย บ้านวอแก้ว หมู่ 3 รวดเร็วและทันต่อเหตุการณ์ บ้านวอแก้ว หมู่ 3 เหตุอัคคีภัยในพ้ืนท่ี รวดเร็วและทันต่อ

ท่ีอาจเกิดข้ึนในพ้ืนท่ีต าบล รายละเอียดตามแบบ ได้มากข้ึน เหตุการณ์

วอแก้วและพ้ืนท่ีต าบลใกล้เคียง อบต.วอแก้ว

6 โครงการติดต้ังระบบป้องกัน เพ่ือให้สามารถแก้ไขปัญหาได้ ติดต้ังหัวดับเพลิงจ่ายน้ า -          -          -          42,000     ลดการสูญเสียจาก แก้ไขปัญหาได้
อัคคีภัย บ้านหล่ายทุ่ง  หมู่ 4 รวดเร็วและทันต่อเหตุการณ์ อัคคีภัย บ้านหล่ายทุ่ง เหตุอัคคีภัยในพ้ืนท่ี รวดเร็วและทันต่อ

ท่ีอาจเกิดข้ึนในพ้ืนท่ี ต.วอแก้ว หมู่ 4 รายละเอียดตาม ได้มากข้ึน เหตุการณ์

และพ้ืนท่ีต าบลใกล้เคียง แบบ อบต.วอแก้ว
7 โครงการติดต้ังระบบป้องกัน เพ่ือให้สามารถแก้ไขปัญหาได้ ติดต้ังหัวดับเพลิงจ่ายน้ า -          -          -          42,000     ลดการสูญเสียจาก แก้ไขปัญหาได้

อัคคีภัย บ้านทุ่งหก  หมู่ 5 รวดเร็วและทันต่อเหตุการณ์ อัคคีภัย บ้านทุ่งหก  หมู่ 5 เหตุอัคคีภัยในพ้ืนท่ี รวดเร็วและทันต่อ
ท่ีอาจเกิดข้ึนในพ้ืนท่ี ต.วอแก้ว รายละเอียดตามแบบ ได้มากข้ึน เหตุการณ์

และพ้ืนท่ีต าบลใกล้เคียง อบต.วอแก้ว
รวม 7 โครงการ 90,000      90,000      90,000      216,000    90,000      -                    -                  

ยุทธศาสตร์ท่ี 3    การพัฒนาด้านการพัฒนาสังคม

งบประมาณ



    แผนงานการศึกษา
เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ -เพ่ือให้การบริหารงานของ - คชจ. อาหารกลางวันเด็ก -          200,000 200,000 200,000 200,000 สถานศึกษา -การบริหารงาน
บริหารสถานศึกษา สถานศึกษาเป็นไปอย่างมี ในศพด.อบต.วอแก้ว      จ านวน 1 แห่ง ของสถานศึกษา

ประสิทธิภาพประสิทธิผล ค่าพัฒนาครู ค่าจัดการเรียน เป็นไปอย่างมี
การสอน (เงินรายหัว) ประสิทธิภาพ
และอ่ืนๆ ประสิทธิผล

2 โครงการอาหารกลางวันเด็กเล็ก เพ่ือให้นักเรียนมีสุขภาพอนามัย เด็กเล็กในศูนย์พัฒนา 169,000    169,000    169,000    169,000    169,000    ร้อยละ 100 ของ นักเรียนมีสุขภาพ
ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การ สมบูรณ์แข็งแรง เด็กเล็กองค์การบริหาร นักเรียนในศพด. ร่างกายท่ีสมบูรณ์
บริหารส่วนต าบลวอแก้ว ส่วนต าบลวอแก้ว ได้ทานอาหาร แข็งแรง

กลางวัน
3 โครงการอาหารเสริม (นม) เพ่ือให้นักเรียนมีสุขภาพอนามัย เด็กเล็กในศูนย์พัฒนา 247,600    247,600    247,600    247,600    247,600    ร้อยละ 100 ของ นักเรียนมีสุขภาพ

เด็กเล็กใน ในศูนย์พัฒนา สมบูรณ์แข็งแรง เด็กเล็กองค์การบริหารส่วน นักเรียนในศพด. ร่างกายท่ีสมบูรณ์
เด็กเล็กองค์การบริหารส่วน ต าบลวอแก้ว ได้รับอาหารเสริม แข็งแรง
ต าบลวอแก้ว นม

4 โครงการอาหารเสริม (นม) เพ่ือให้นักเรียนมีสุขภาพอนามัย นักเรียนระดับก่อนประถม 186,300    186,300    186,300    186,300    186,300    ร้อยละ 100 ของ นักเรียนมีสุขภาพ
นักเรียน สมบูรณ์แข็งแรง ศึกษาและระดับประถม นักเรียนใน รร. ร่างกายท่ีสมบูรณ์

ศึกษาจ านวน 2 โรงเรียน ทุ่งหกทุ่งผา ได้รับ แข็งแรง
(ร.ร.ทุ่งหก,ร.ร.ทุ่งผา) อาหารเสริมนม

งบประมาณ

ยุทธศาสตร์ท่ี 3    การพัฒนาด้านการพัฒนาสังคม



    แผนงานการศึกษา
เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

5 โครงการพัฒนาด้านบุคลากร เพ่ือเพ่ิมศักยภาพของคณะ จัดให้มีการพัฒนาเพ่ิมความ  ร้อยละ 100 ของ คณะกรรมการ 
และการบริหารจัดการของ กรรมการบริหารศูนย์พัฒนา รู้ความสามารถให้กับ ผดด. และคณะ ศพด.และผดด.
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การ เด็กเล็กฯ และผู้ดูแลเด็ก บุคลากรทางการศึกษาของ กรรมการศูนย์ฯเด็ก มีศักยภาพและมี
บริหารส่วนต าบลวอแก้ว  ศพด.ให้มีประสิทธิภาพ เล็ก ได้รับการอบรมประสิทธิภาพใน

 1.1จัดอบรม ศึกษา ดูงาน 30,000     30,000     30,000     30,000     30,000     การจัดการเรียน
ให้คณะกรรมการศูนย์ฯ การสอนท่ีมี
และ บุคลากรใน ศพด. ประสิทธิภาพ
 1.2จัดการประชุม 15,000     15,000     15,000     15,000     15,000     
คณะกรรมการ ศูนย์ฯและ 
ผู้ปกครอง

6 โครงการจัดหาวัสดุ การศึกษา เพ่ือให้มีวัสดุ ส่ือการเรียน จัดซ้ือวัสดุ   ส่ือการเรียน 80,000     80,000     80,000     80,000     80,000     ใช้ส าหรับการ ศพด.มีวัสดุ 
การสอนและเคร่ืองอ านวย การสอน และส่ิงอ านวย ปฏิบัติราชการ  ครุภัณฑ์ ส่ือส่ิง
ความสะดวกและความปลอดภัย ความสะดวก และความ ในศูนย์ฯเด็กเล็ก อ านวยความ
ของ ศพด. ปลอดภัยตามจ าเป็นและ จ านวน 1 แห่ง สะดวกและความ

 เหมาะสมกับเด็กใน ศพด. ปลอดภัยส าหรับ
(รายละเอียดตาม เด็ก และ ผดด.
แผนพัฒนาการศึกษา 3 ปี

งบประมาณ

ยุทธศาสตร์ท่ี 3    การพัฒนาด้านการพัฒนาสังคม



    แผนงานการศึกษา
เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

7 โครงการจัดงานวันเด็ก เพ่ือส่งเสริมกิจกรรมของเด็ก จัดกิจกรรมงานวันเด็ก 50,000     50,000     50,000     50,000     50,000     ร้อยละ 80 ของเด็ก เด็กและเยาวชน
และเยาวชนและมีกิจกรรม แห่งชาติประจ าปี โดยมีเด็ก ได้เข้าร่วมกิจกรรม สร้างทักษะและ
นันทนาการ อันเสริมสร้างสติ เข้าร่วมกิจกรรม จ านวน ประสบกาณ์
ปัญญาและพัฒนาการท่ีดี 100 คน ในการด าเนินชีวิต
ของเด็ก เยาวชน

รวม 7 โครงการ 777,900    977,900    977,900    977,900    977,900    -                    -                  

ยุทธศาสตร์ท่ี 3    การพัฒนาด้านการพัฒนาสังคม

งบประมาณ



    แผนงานสาธารณสุข
เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการป้องกันและรักษา เพ่ือให้ประชาชนมีสุขภาพ -การออกตรวจสุขภาพ -          -          -          70,000     70,000     ประชาชนมี ประชาชนมี
สุขภาพอนามัยของประชาชน อนามัยท่ีดี ประชาชน สุขภาพท่ีดี ร้อยละ สุขภาพ อนามัย

-การอบรมให้ความรู้แก่  80 ของจ านวน ท่ีดี
ปชช.ในการรักษาสุขภาพ ประชากร

อนามัย
-การรณรงค์ให้ประชาชน
ดูแลสุขภาพอนามัยของ
ตนเองและคนอ่ืน
-การดูแลเยียวยาผู้ประสบ
ปัญหาด้านสุขภาพจิต

2 โครงการคัดกรองโรคความดัน - ค้นหาปัจจัยเส่ียงของโรค -ตรวจสุขภาพและอบรมให้ 21,000     21,000     21,000     21,000     21,000     ประชาชนกลุ่ม -ลดภาวะแทรก
และโรคเบาหวาน ความดันและเบาหวาน เพ่ือหา ความรู้กับกลุ่มเป้าหมาย เส่ียงร้อยละ 60 ซ้อนท่ีอาจเกิดข้ึน

แนวทางรักษา จ านวน  60 คน  ได้รับการคัดกรอง -ผู้ป่วยมีความรู้ใน
-เพ่ือป้องกันและควบคุมสภาวะ โรคความดัน การดูแลตนเอง
แทรกซ้อนจากโรคอ่ืนๆ เบาหวาน -ผู้ป่วยมีสุขภาพ

ท่ีดีข้ึน
3 โครงการค้นหามะเร็งปากมดลูก -เพ่ือตรวจหามะเร็งปากมดลูก การตรวจหามะเร็งปาก 6,600       6,600       6,600       6,600       6,600       สตรี ต าบลวอแก้ว -ค้นพบผู้ป่วยใน

ระยะแรก ในระยะแรกสตรีอายุ 30-60 ปี มดลูกใน สตรี ต.วอแก้ว ร้อยละ 60 ได้รับ ระยะแรกและส่ง
-เพ่ือให้กลุ่มสตรี เห็นความ อายุ30-60 ปี การตรวจหามะเร็ง รักษาได้ทันเวลา
ส าคัญของการตรวจมะเร็ง ปากมดลูก
ปากมดลูก

งบประมาณ

ยุทธศาสตร์ท่ี 3    การพัฒนาด้านการพัฒนาสังคม



    แผนงานสาธารณสุข
เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4 โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิต เพ่ือให้ความรู้เร่ืองการดูแล ผู้สูงอายุในพ้ืนท่ีต าบลวอแก้ว 100,000    100,000    100,000    100,000    100,000    ผู้ผ่านการอบรม ผู้สูงอายุได้รับ
ผู้สูงอายุต าบลวอแก้ว สุขภาพของผู้สูงอายุและ จ านวน 100 คน ได้รับความรู้เพ่ิมข้ึน ความรู้เร่ืองการดู
(โรงเรียนผู้สูงอายุต าบลวอแก้ว) กิจกรรมสันทนาการส าหรับ  ร้อยละ60 ของ แลสุขภาพของ

ผู้สูงอายุ จ านวนผู้เข้าร่วม ผู้สูงอายุได้มากข้ึน
อบรมท้ังหมด

5 โครงการส่งเสริมและสนับสนุ   - เพ่ือสนับสนุนการจัดกิจกรรม จัดหาอุปกรณ์กีฬาสอดคล้อง 70,000     70,000     70,000     70,000     70,000     หมู่บ้าน จ านวน 7 ประชาชนและ
นอุปกรณ์กีฬาเคร่ืองออกก าลัง กีฬาในชุมชน กับสภาพพ้ืนท่ีและความ หมู่บ้าน มีอุปกรณ์ เยาวชนรักการ
กาย และอุปกรณ์ท่ีใช้เก่ียวกับ  - เพ่ือให้เยาวชนและประชาชน ต้องการของชุมชน ออกก าลังกาย ออกก าลังกาย/
การออกก าลังกาย หมู่1-หมู่ 7 ได้ใช้เวลาว่างในการออก ห่างไกลยาเสพติด

ก าลังกาย
6 โครงการรณรงค์ฉีดวัคซีน  - เพ่ือให้สุนัขและแมวท่ีไม่ได้ -สุนัขและแมวในต าบล 50,000     50,000     50,000     50,000     50,000     ควบคุมการก าเนิด  - สุนัขได้รับการ

ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและ รับการเอาใจใส่ดูแลได้รับการ วอแก้วได้รับ การฉีดวัคซีน สัตว์เล้ียงและป้อง ฉีดวัคซีนป้องกัน
ควบคุมการก าเนิดของสัตว์เล้ียง ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า กันโรคพิษสุนัขบ้า โรคพิษสุนัขบ้าได้

 - เพ่ือสร้างความต่ืนตัวและ ได้ครอบคลุมท่ัวต าบล ได้ร้อยละ 80 ครอบคลุมท้ัง
กระตุ้นให้ประชาชนมีส่วนร่วม -สุนัขและแมวได้รับการ ต าบล
และเห็นความส าคัญในการน า ควบคุมก าเนิด -ปริมาณสุนัข 
สุนัขและแมวในครอบครองไป แมว จรจัดลดลง
รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรค
พิษสุนัขบ้าและคุมการก าเนิด
ของสัตว์เล้ียง

งบประมาณ

ยุทธศาสตร์ท่ี 3    การพัฒนาด้านการพัฒนาสังคม



    แผนงานสาธารณสุข
เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

7 โครงการแข่งขันกีฬาต้านยา  - เพ่ือส่งเสริมการออกก าลังกาย จัดการแข่งขันกีฬาต้านยา 100,000    100,000    100,000    100,000    100,000    ประชาชนเข้าร่วม ประชาชนและ
เสพติดเช่ือมความสามัคคีต าบล และเล่นกีฬาให้แก่ประชาชน เสพติดเช่ือมความสามัคคี กิจกรรม ร้อยละ70 เยาวชนรักการ
วอแก้ว และเยาวชน ภายในต าบลวอแก้ว โดยมี ออกก าลังกาย/

- เพ่ือสร้างความสามัคคีใน ผู้เข้าร่วมโครงการ 300 คน ห่างไกลยาเสพติด
หมู่คณะ
-เพ่ือจัดกิจกรรมต่อต้านยา
เสพติด

8 โครงการป้องกันและระงับโรค เพ่ือเป็นการป้องกันและแก้ไข การก าจัดยุงและแมลงท่ี 70,000     70,000     70,000     70,000     70,000     จ านวนผู้ป่วยไข้ การแพร่ระบาด
ติดต่อโดยยุงและแมลง ปัญหาการแพร่ระบาดของโรค เป็นพาหนะโดยการพ่น เลือดออกลดลง ของโรคติดต่อโดย

ติดต่อโดยยุงและแมลง หมอกควัน ทรายอะเบท ร้อยละ 25 ยุงและแมลงใน
ฯลฯ เขตพ้ืนท่ี

รวม 8 โครงการ 417,600    417,600    417,600    487,600    487,600    -                    -                  

งบประมาณ

ยุทธศาสตร์ท่ี 3    การพัฒนาด้านการพัฒนาสังคม



    แผนงานสังคมสงเคราะห์
เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการบ้านท้องถ่ินไทย  เพ่ือให้การช่วยเหลือผู้ยากจน ก่อสร้าง ซ่อมแซม  ต่อเติม -          -          100,000    100,000    100,000    ก่อสร้าง/ว่อมแซม ผู้ยากจน ยากไร้ 
เทิดไท้องค์ราชัน ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ท่ีขาดท่ีอยู่ ปรับปรุง บ้านเรือนให้กับผู้ บ้านให้ผู้ยากจน ผู้ด้อยโอกาสมี

อาศัยท่ีม่ันคงถาวร ยากจน ผู้ยากไร้ ผู้ด้อย ผู้ยากไร้ในพ้ืนท่ี บ้านเรือนท่ีม่ันคง
โอกาส ในพ้ืนท่ี ต. วอแก้ว เป็นการเทิดไท้องค์ และช่วยให้

ราชัน/องค์ราชินี คุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน
รวม 1 โครงการ -           -           100,000    100,000    100,000    -                    -                  

ยุทธศาสตร์ท่ี 3    การพัฒนาด้านการพัฒนาสังคม

งบประมาณ



    แผนงานเคหะและชุมชน
เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการก่อสร้าง ปรับปรุง เพ่ือจัดให้มีอาคารสถานท่ีและส่ิง ก่อสร้าง ปรับปรุง ต่อเติม -          -          -          100,000    -          ปรับปรุง ต่อเติม มีอาคารสถานท่ี 
ต่อเติม อาคาร สถานท่ี และ แวดล้อมท่ีเหมาะสม ปลอดภัย อาคาร สถานท่ี และปรับภูมิ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และส่ิงแวดล้อมท่ี
ส่ิงแวดล้อมของศูนย์พัฒนา  กับการเรียนการสอน ทัศน์ ส่ิงแวดล้อม จ านวน 1 แห่ง เหมาะสมกับการ
เด็กเล็กองค์การบริหารส่วน (รายละเอียดตามแผนพัฒนา เรียนการสอน
ต าบลวอแก้ว การศึกษา 3ปี (60-62)

ของ ศพด.)
2 โครงการก่อสร้างปรับปรุงลาน เพ่ือให้ประชาชนได้มีสถานท่ี  - ก่อสร้าง/ปรับปรุง -          -          100,000    100,000    100,000    พ้ืนท่ีต าบลวอแก้ว  - เด็ก เยาวชน

กีฬาเอนกประสงค์ในหมู่บ้าน ส าหรับออกก าลังกายและ ลานกีฬาอเนกประสงค์หมู่ มีลานกีฬาประจ า  และประชาชนมี
หมู่ 1 - 7 เล่นกีฬา บ้านละ 1 แห่ง หมู่บ้านครบ 7 สถานท่ีออกก าลัง

หมู่บ้าน กาย เล่นและมี
สุขภาพแข็งแรง

3 โครงการติดต้ังราวกันตกบริเวณ เพ่ือป้องกันอันตรายท่ีอาจ 2  ด้านสูง 1.00 ม. ยาว -          -          -          -          27,000     ร้อยละ80ของผู้ใช้ ประชาชนมีความ
ปากทางเข้าหมู่บ้านวอแก้ว เกิดข้ึนกับผู้ท่ีสัญจรไปมา 20.00 ม. เส้นทางดังกล่าว มี ปลอดภัยในชีวิต
หมู่ 3 ควมปลอดภัยใน และทรัพย์สิน

ชีวิตและทรัพย์สิน
4 โครงการติดต้ังราวกันตกบริเวณ เพ่ือป้องกันอันตรายท่ีอาจ สูง 1.00 ม. ยาว 75.00 ม. -          -          -          -          50,000     ร้อยละ80ของผู้ใช้ ประชาชนมีความ

ล าห้วยแม่เป๊ิบ หมู่ 3 เกิดข้ึนกับผู้ท่ีสัญจรไปมา เส้นทางดังกล่าว มี ปลอดภัยในชีวิต
ควมปลอดภัยใน และทรัพย์สิน
ชีวิตและทรัพย์สิน

ยุทธศาสตร์ท่ี 3    การพัฒนาด้านการพัฒนาสังคม

งบประมาณ



    แผนงานเคหะและชุมชน
เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

5 โครงการติดต้ังราวกันตกบริเวณ เพ่ือป้องกันอันตรายท่ีอาจ สูง 1.00 ม. ยาว 75.00 ม. -          -          -          50,000     -          ร้อยละ80ของผู้ใช้ ประชาชนมีความ
ซอยวัดโบสถ์ หมู่ 3 เกิดข้ึนกับผู้ท่ีสัญจรไปมา เส้นทางดังกล่าว มี ปลอดภัยในชีวิต

ควมปลอดภัยใน และทรัพย์สิน
ชีวิตและทรัพย์สิน

6 โครงการติดต้ังราวกันตกบริเวณ เพ่ือป้องกันอันตรายท่ีอาจ สูง 1.00 ม. ยาว 60.00 ม. -          -          -          40,000     -          ร้อยละ80ของผู้ใช้ ประชาชนมีความ
หน้าบ้านนางมาแก้ว  วงค์ต่อม เกิดข้ึนกับผู้ท่ีสัญจรไปมา เส้นทางดังกล่าว มี ปลอดภัยในชีวิต
หมู่ 3 ควมปลอดภัยใน และทรัพย์สิน

ชีวิตและทรัพย์สิน
7 โครงการติดต้ังป้ายจราจรถนน เพ่ือเสริมสร้างความปลอดภัย จัดต้ังป้ายจราจรทุกจุดเส่ียง -          -          -          -          100,000    ร้อยละ80ของผู้ใช้ อุบัติเหตุท่ีเกิดจากการ

ภายในหมู่บ้าน ต าบลวอแก้ว ให้แก่ประชาชนและลดการเกิด ท่ีก่อให้เกิดอุบัติเหตุ ภายใน เส้นทางดังกล่าว มี ใช้รถใช้ถนนลดลง
อุบัติเหตุในหมู่บ้าน ต าบลวอแก้ว ควมปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพย์สิน
รวม 7 โครงการ -           -           100,000    290,000    277,000    -                    -                  

งบประมาณ

ยุทธศาสตร์ท่ี 3    การพัฒนาด้านการพัฒนาสังคม



    แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการเฉลิมพระชนมพรรษา -เพ่ือเฉลิมพระชนมพรรษา จัดกิจกรรมเฉลิมพระชน -          -          25,000     25,000     25,000     ประชาชนเข้าร่วม ส่วนราชการ 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระบาทสมเด็จอยู่หัว มพรรษา/เฉลิมพระเกียรติ กิจกรรมร้อยละ 80 องค์กร และ
5 ธันวามหาราช(วันพ่อแห่งชาติ) -เพ่ือแสดงความจงรักภักดีต่อ พระบาทสมเด็จพระเจ้า ประชาชนได้แสดง

สถาบันพระมหากษัตริย์ อยู่หัวฯโดยมีผู้เข้าร่วม ความจงรักภักดี
กิจกรรม 200 คน ต่อสถาบัน

พระมหากษัตริย์
2 โครงการเฉลิมพระชนมพรรษา -เพ่ือเฉลิมพระชนมพรรษา จัดกิจกรรมเฉลิมพระชนม -          -          25,000     25,000     25,000     ประชาชนเข้าร่วม ส่วนราชการ 

สมเด็จพระบรมราชินีนาถ สมเด็จพระบรมราชินีนาถ พรรษา/เฉลิมพระเกียรติ กิจกรรมร้อยละ 80 องค์กร และ
(วันแม่แห่งชาติ) -เพ่ือแสดงความจงรักภักดีต่อ สมเด็จพระบรมราชินีนาถ ประชาชนได้แสดง

สถาบันพระมหากษัตริย์ โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม ความจงรักภักดี
400 คน ต่อสถาบัน

พระมหากษัตริย์
3 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญ -เพ่ือให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง -กิจรรมครูแดร์ (DARE.) 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 80 ของหมู่  - ชุมชนเข้มแข็ง

หายาเสพติดต าบลวอแก้ว -เพ่ือลดการแพร่ระบาดของ -กิจกรรมเดินรณรงค์ป้องกัน บ้านไม่มีการแพร่ มีความ
ยาเสพติด แก้ไขปัญหายาเสพติด ระบาดของยาเสพติด  - การแพร่ระบาด

-กิจกรรมอบรมให้ความรู้ ของยาเสพติด
พิษภัยและโทษของยาเสพติด ลดลง
-กิจกรรมบ าบัดฟ้ืนฟูผู้ติดยา
เสพติด
-กิจกรรมฝึกอาชีพแกผู้ผ่าน
การบ าบัดฟ้ืนฟูยาเสพติด

ยุทธศาสตร์ท่ี 3    การพัฒนาด้านการพัฒนาสังคม

งบประมาณ



    แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4 โครงการทบทวนแผนพัฒนา เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วม จัดเวทีประชาคมทบทวน 30,000     30,000     30,000     30,000     30,000     จัดเวทีประชาคม ประชาชนมีส่วน
หมู่บ้านและแผนพัฒนาท้องถ่ิน ในการแก้ไขปัญหาของหมู่ แผนพัฒนาหมู่บ้านและแผน จ านวน 7 หมู่บ้าน ร่วมในการพัฒนา

บ้านของตนเอง พัฒนาท้องถ่ิน ท้องถ่ิน
5 โครงการส่งเสริมกิจกรรมของ เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็ง ให้การส่งเสริมสนับสนุนกิจ 70,000     70,000     70,000     70,000     70,000     สนับสนุน งปม. กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่ม

กลุ่มและองค์กรในต าบลวอแก้ว ของกลุ่มในชุมชน กรรมของกลุ่มกลุ่มผู้สูงอายุ ให้กับกลุ่มต่าง ๆ พ่อบ้านกลุ่มสตรี 
กลุ่มพ่อบ้าน พ่อบ้าน ในพ้ืนท่ี ต.วอแก้ว อสม.เยาวชน และ
กลุ่มสตรี อสม. และเยาวชน กลุ่มอ่ืนๆ ใน
กลุ่มท่ีก่อต้ังข้ึนเพ่ือ ชุมชน และต าบล
ประโยชน์สาธารณะและ มีความเข้มแข็ง
กลุ่มอ่ืนๆ

6 โครงการเสริมสร้างประชาธิป เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการ จัดกิจกรรมให้ความรู้ 70,000     70,000     70,000     70,000     70,000     ร้อยละ 60 ของ ประชาชนเข้ามามี
ไตยและการมีส่วนร่วมของ พัฒนาท้องถ่ิน ความเข้าใจในกระบวนการ ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ส่วนร่วมในกิจการ
ประชาชน ประชาธิปไตยและแนวทาง มีความรู้ความเข้า ทางการเมืองการ

การมีส่วนร่วม ท้ังในระดับ ใจในกระบวนการ ปกครอง ตาม
ชาติและระดับท้องถ่ินให้แก่ ประชาธิปไตยและ ระบอบประชา
ประชาชน เช่น จัดอบรมให้ การมีส่วนร่วม ธิปไตย และการ
ความรู้ ประชาสัมพันธ์ตาม บริหารของท้องถ่ิน
ส่ือต่างๆจัดพิมพ์แผ่นพับ  
เผยแพร่แก่ประชาชน

ยุทธศาสตร์ท่ี 3    การพัฒนาด้านการพัฒนาสังคม

งบประมาณ



    แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

7 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้น า -เพ่ือเสริมสร้างความรู้ความ จัดกิจกรรมอบรมพัฒนา 50,000     50,000     50,000     50,000     50,000     ร้อยละ 60 ของผู้ ผู้น าหมู่บ้าน 
หมู่บ้านและการบริหารโครงการ เข้าใจเกียวกับบทบาท อ านาจ ศักยภาพให้กับผู้น าหมู่บ้าน เข้ารับการอบรม มีความรู้ความ
ตามแนวพระราชด าริฯ หน้าท่ีของของผู้น าหมู่บ้าน มีความรู้ ความ เข้าใจในบทบาท

เข้าใจ บทบาท อ านาจหน้าท่ีใน
หน้าท่ี ของตนเอง การบูรณาการ

ขับเคล่ือนการ
ด าเนินงานใน
ระดับหมู่บ้าน

8 โครงการ ทู บี นัมเบอร์วัน เพ่ือส่งเสริมกิจกรรมต่อต้าน กิจกรรมทูบีนัมเบอร์วัน 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 เด็ก เยาวชน และ  - การแพร่ระบาด
(TO BE NUMBER ONE) ยาเสพติดในเยาวชน โดยมีเป้าหมายเป็นเด็ก ประชาชน ร้อยละ ของยาเสพติด

เยาวชน แลประชาชน 80 ไม่ยุ่งเก่ียวกับ  ลดลง
จ านวน 200  คน ยาเสพติด

รวม 8 โครงการ 290,000    290,000    340,000    340,000    340,000    -                    -                  

ยุทธศาสตร์ท่ี 3    การพัฒนาด้านการพัฒนาสังคม

งบประมาณ



    แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการส่งเสริมกิจกรรม  - เพ่ือแสดงความจงรักภักดีต่อ จัดกิจกรรมงานพิธี รัฐพิธี 15,000     15,000     15,000     15,000     15,000     ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ก่อให้เกิดความ
งานรัฐพิธี งานราชพิธี งาน อองค์ประมุขและสถาบัน งานประเพณีตามห้วงเวลา จ านวน 1,000 คน ร่วมมือและ
วัฒนธรรมประเพณี ประจ าปี พระมหากษัตริย์  เพ่ืออนุรักษ์ ประสานงานกัน
และวันส าคัญของชาติ  - เพ่ืออนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ระหว่างหน่วยงาน

ประเพณี ภาครัฐประชาชน
และ เอกชน 
ในพ้ืนท่ี

2 โครงการส่งเสริมประเพณี เพ่ือให้เด็ก เยาวชน ประชาชน จัดงานประเพณีย่ีเป็ง 50,000     50,000     50,000     50,000     50,000     ผู้เข้าร่วมกิจกรรม สร้าความสามัคคี
ลอยกระทง ต าบลวอแก้ว  ซาบซ้ึงและตระหนักในความ ประเพณีท้องถ่ิน จ านวน 1,000 คน ของประชาชนใน

ส าคัญ และเห็นคุณค่าของ    ต าบลและอนุรักษ์
ประเพณีและวัฒนธรรมท้องถ่ิน วัฒนธรรมท้องถ่ิน

3 โครงการส่งเสริมประเพณี เพ่ือสืบสานอนุรักษ์ประเพณี จัดกิจกรรมประเพณี 30,000     30,000     30,000     30,000     30,000     ผู้เข้าร่วมกิจกรรม สร้าความสามัคคี
สงกรานต์ต าบล วอแก้ว  ท้องถ่ินไว้ สงกรานต์ จ านวน 600 คน ของประชาชนใน

ต าบลและอนุรักษ์
วัฒนธรรมท้องถ่ิน

4 โครงการถวายเทียนพรรษา เพ่ือสืบสานประเพณีแห่เทียน จัดกิจกรรมแห่เทียนพรรษา 20,000     20,000     20,000     20,000     20,000     จ านวนผู้เข้าร่วม ประชาชน จ านวน
ต าบลวอแก้ว พรรษา ถวายวัดในต าบลวอแก้ว โครงการ  800คน 200คน ร่วมกัน

บ ารุงรักษา
ประเพณีทาง
ศาสนา

ยุทธศาสตร์ท่ี 3    การพัฒนาด้านการพัฒนาสังคม

งบประมาณ



    แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

5 โครงการจัดกิจกรรมนันทนา เพ่ือส่งเสริมการท ากิจกรรม จัดกิจกรรมนันทนาการเพ่ือ 50,000     50,000     50,000     50,000     50,000     ร้อยละ 60 ชอง เด็กและเยาวชนมี
การเพ่ือเด็กนันทนาการเพ่ือเด็ก ร่วมกันของเด็ก และเยาวชน เด็กและเยาวชน เช่น เด็กและเยาวชน การท ากิจกรรมท่ี
และเยาวชน หมู่ 1-หมู่ 7 ท ากิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ กิจกรรมเกมส์กีฬา ฝึกสอน ห่างไกลจากยา เป็นประโยชน์ต่อ

ต่อส่วนรวม กีฬาสากลและพ้ืนบ้านต่างๆ เสพติด ส่วนรวมและ
กิจกรรมเข้าจังหวะค่าย ตนเองและห่าง
เยาวชน ดนตรีพ้ืนเมือง ไกลจากยาเสพติด
ดนตรีสากลหรือกิจกรรม
อ่ืน ๆ

รวม 5 โครงการ 165,000    165,000    165,000    165,000    165,000    -                    -                  

ยุทธศาสตร์ท่ี 3    การพัฒนาด้านการพัฒนาสังคม

งบประมาณ



    แผนงานงบกลาง
เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการสงเคราะห์และจัด เพ่ือให้การช่วยเหลือและ ผู้สูงอายุในชุมชนมีชีวิตและ 7,500,000 7,500,000 7,500,000 7,500,000 7,500,000 จ านวนผู้สูงอายุท่ี ผู้สูงอายุสามารถ
สวัสดิการผู้สูงอายุ ต าบลวอแก้ว บรรเทาความเดือดร้อนของ ความเป็นอยู่ท่ีดีข้ึน ข้ึนทะเบียนได้รับ ด ารงชีวิตอยู่ใน

ผู้สูงอายุและครอบครัวให้ เงินเบ้ียยังชีพ สังคมได้ อย่างมี
สามารถด ารงชีวิต ได้ตาม ท้ังหมด ความสุข และมี
อัตภาพ คุณภาพชีวิตท่ีดี

2 โครงการสงเคราะห์และจัด เพ่ือให้การช่วยเหลือและ ผู้พิการในชุมชนมีชีวิตและ 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 จ านวนผู้พิการท่ี ผู้พิการสามารถ
สวัสดิการผู้พิการ ต าบลวอแก้ว บรรเทาความเดือดร้อนของ ความเป็นอยู่ท่ีดีข้ึน ข้ึนทะเบียนได้รับ ด ารงชีวิตอยู่ใน

ผู้พิการและครอบครัวให้ เงินเบ้ียยังชีพ สังคมได้ อย่างมี
สามารถด ารงชีวิต ได้ตาม ท้ังหมด ความสุข และมี
อัตภาพ คุณภาพชีวิตท่ีดี

3 โครงการสงเคราะห์และจัด เพ่ือให้การช่วยเหลือและ ผู้ป่วยเอดส์ในชุมชนมีชีวิต 90,000     90,000     90,000     90,000     90,000     จ านวนผู้ป่วยเอดส์ท่ีผู้ป่วยเอดส์
สวัสดิการผู้ป่วยเอดส์ ต าบล บรรเทาความเดือดร้อนของ และความเป็นอยู่ท่ีดีข้ึน ข้ึนทะเบียนได้รับ สามารถด ารงชีวิต
วอแก้ว ผู้ป่วยเอดส์และครอบครัวให้ เงินเบ้ียยังชีพ อยู่ในสังคมได้ 

สามารถด ารงชีวิต ได้ตาม ท้ังหมด อย่างมีความสุข 
อัตภาพ และมีคุณภาพชีวิต

ท่ีดี
4 โครงการสมทบกองทุนหลัก เพ่ือสนับสนุน  ส่งเสริมสุขภาพ สบทบเงินเข้ากองทุนหลัก 60,000     60,000     60,000     60,000     60,000     สมทบงบประมาณ ประชาชนต าบล

ประกันสุขภาพต าบลวอแก้ว ของประชาชนต าบลวอแก้ว ประกันสุขภาพต าบลวอแก้ว ให้กองทุน สปสช. วอแก้วมีสุขภาพ 
ต.วอแก้ว ร้อยละ พลามัยท่ีดี
50 ของยอดท่ีรับ
จาก กองทุน สปสช.

ยุทธศาสตร์ท่ี 3    การพัฒนาด้านการพัฒนาสังคม

งบประมาณ



    แผนงานงบกลาง
เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

5 โครงการป้องกัน บรรเทา -เพ่ือป้องกันและบรรเทา การป้องกันสาธารณภัยท่ี 500,000    500,000    500,000    500,000    500,000    ร้อยละ 70ของ - ประชาชนได้รับ
และแก้ไขปัญหา ภัยต่างๆและ สาธารณภัยให้กับประชาชน เกิดข้ึนรวมท้ังการช่วยเหลือ สาธารณภัย ท่ีอบต. การช่วยเหลือ
สาธารณภัยรวมท้ังปรับปรุง -เพ่ือแก้ไขปัญหาส่ิงก่อสร้าง ผู้ประสบภัยและการ สามารถป้องกัน .-สถานท่ี ส่ิงปลูก
ซ่อมแซมบ ารุงส่ิงปลูกสร้างและ ท่ีได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ ปรับปรุงสถานท่ี ส่ิงปลูก และแก้ไขได้อย่าง สร้างได้รับการ

 อ่ืนๆท่ีได้รับผลกระทบกรณี ในต าบลวอแก้วเพ่ือให้ใช้การได้ดี สร้างท่ีได้รับความเสียหาย ทันท่วงที แก้ไข ปรับปรุง
เกิดจากสาธารณภัย/ภัยพิบัติ    จากสาธารณภัย /ภัยพิบัติ .-มีการก่อสร้าง
หมู่ท่ี 1-7 และการเตรียมความพร้อม หรือการเตรียม

รับสาธารณภัย/ภัยพิบัติ การไว้รับ
เช่น ถนน รางระบายน้ า สถานการณ์
ฝายท่อลอดเหล่ียม สาธารณภัย / 
ล าเหมือง ท่อระบายน้ าฯลฯ ภัยพิบัติท่ีจะ

เกิดข้ึน
5 โครงการ 11,150,000 11,150,000 11,150,000 11,150,000 11,150,000 -                  -                
49 โครงการ 12,910,500  13,110,500  13,360,500  13,746,500  13,607,500  รวมท้ังส้ิน

รวม

ยุทธศาสตร์ท่ี 3    การพัฒนาด้านการพัฒนาสังคม

งบประมาณ



ผ. 02

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

หลัก
ส านักปลัด

-           

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดล าปาง  ยุทธศาสตร์ท่ี 3  การพัฒนาสังคม/ชุมชน และการรักษาความสงบเรียบร้อย
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบต.วอแก้ว ยุทธศาสตร์ท่ี 3    การพัฒนาด้านการพัฒนาสังคม

80



ผ. 02

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

หลัก
ส านักปลัด

ส านักปลัด

ส านักปลัด

ส านักปลัด

81



ผ. 02

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

หลัก
ส านักปลัด

ส านักปลัด

ส านักปลัด

-           

82



ผ. 02

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

หลัก
ส านักปลัด

อบต.วอแก้ว

ส านักปลัด

ส านักปลัด

ส านักปลัด

83



ผ. 02

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

หลัก
ส านักปลัด

 

ศพด.
วอแก้ว

84



ผ. 02

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

หลัก
ส านักปลัด

-           

85



ผ. 02

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

หลัก
ส านักปลัด

ส านักปลัด

ส านักปลัด

86



ผ. 02

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

หลัก
ส านักปลัด

ส านักปลัด

ส านักปลัด
 
 
 
 
 

 
 

87



ผ. 02

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

หลัก
ส านักปลัด

ส านักปลัด

-           

88



ผ. 02

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

หลัก
ส านักปลัด

คุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน
-           

89



ผ. 02

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

หลัก
ส านักปลัด

ส านักปลัด

 

ส่วนโยธา

ส่วนโยธา

90



ผ. 02

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

หลัก
ส่วนโยธา

ส่วนโยธา

ส านักปลัด

-           

91



ผ. 02

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

หลัก
ส านักปลัด

ส านักปลัด

ส านักปลัด
 
 

92



ผ. 02

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

หลัก
ส านักปลัด

 

ส านักปลัด

ส านักปลัด
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ผ. 02

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

หลัก
ส านักปลัด

ส านักปลัด

-           

94



ผ. 02

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

หลัก
ส านักปลัด

ส านักปลัด

ส านักปลัด

ส านักปลัด
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ผ. 02

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

หลัก
ส านักปลัด

-           

96



ผ. 02

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

หลัก
ส านัก
ปลัด

ส านัก
ปลัด

ส านัก
ปลัด

ส านักปลัด
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ผ. 02

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

หลัก
อบต.วอแก้ว
และ
หน่วยงานอ่ืน
ท่ีเก่ียวข้อง

-          
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