
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดล าปาง      ยุทธศาสตร์ท่ี 3 สินค้าอัตลักษณ์อุตสาหกรรม หัตถอุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์ชุมชน จากฐานทุนทางสังคมและวัฒนธรรม
                                        ยุทธศาสตร์ท่ี 4  สังคม คุณภาพชีวิต ความม่ันคง และทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบต.วอแก้ว ยุทธศาสตร์ท่ี 1    การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ี
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) คาดว่าจะได้รับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการก่อสร้างราง -เพ่ือการระบายน ้าท่ีดี ก่อสร้างรางระบายน ้า คสล. -          80,000     -          -          -          ลดปัญหาน ้าท่วมขัง การระบายน ้าได้

ระบายน ้า คสล.ข้างอาคาร และป้องกันแก้ไขปัญหา ขนาดกว้าง 0.20 ม. ลึกเฉล่ีย บริเวณข้างอาคาร และป้องกัน
อเนกประสงค์ องค์การ น ้าท่วมขังได้ 0.30 ม. พร้อมบ่อพัก คสล . อเนกประสงค์ของ ปัญหาน ้า
บริหารส่วนต้าบลวอแก้ว จ้านวน 2 บ่อ และวางท่อ อบต.วอแก้ว ท่วมขังได้

ระบายน ้า คสล. ขนาด ได้ร้อยละ 100
Ø 0.40 ม. จ้านวน 15 ท่อน 
รายละเอียดตามแบบของ
อบต.วอแก้ว

2 โครงการปรับปรุงอาคาร เพ่ือให้มีสถานท่ี พร้อม 1.ติดตั งฝ้าเพดาน ขนาดพื นท่ี -          -          632,900    -          -          ผู้มาใช้บริการมี อบต.วอแก้วมี
อเนกประสงค์องค์การ ส้าหรับการให้บริการแก่ 240.00  ตร.ม. ความพึงพอใจกับ สถานท่ีพร้อม
บริหารส่วนต้าบลวอแก้ว ประชาชนและส่วนราชการ 2.ติดตั งเคร่ืองปรับอากาศ การมาใช้อาคาร ส้าหรับการให้
พิกัด E0538350 N2034050 ต่างๆ ท่ีเข้ามาขอใช้อาคาร แบบแยกส่วนขนาด 44,000 อเนกประสงค์ บริการแก่

อเนกประสงค์ของ อบต. บีทียู จ้านวน 8 ชุด ของ อบต.วอแก้ว ประชาชนและ
วอแก้ว ในการจัดประชุม 3. ติดตั งกระเบื องเคลือบปูพื น ส่วนราชการ
หรือจัดกิจกรรมต่างๆ ขนาด 12"x12" ขนาดพื นท่ี ต่างๆท่ีเข้ามา

ไม่น้อยกว่า 244.20 ตร.ม. ขอใช้อาคาร

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดล าปาง ยุทธศาสตร์ท่ี 1  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน   

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี  ( พ.ศ. 2561-2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว อ าเภอห้างฉัตร  จังหวัดล าปาง

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน  
งบประมาณ



ยุทธศาสตร์ท่ี 1    การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ี
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) คาดว่าจะได้รับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
พร้อมป้ายโครงการจ้านวน 1 อเนกประสงค์
ป้าย ของ อบต.
รายละเอียดตามแบบของ วอแก้ว
อบต.วอแก้ว

3 โครงการ ปรับปรุงผิวจราจรเดิม  เพ่ือให้มีเส้นทางคมนาคมท่ีได้  ปูยาง PARA - ASPHALT 1,684,000 -          -          -          -          ร้อยละ80ของ ประชาชนมีเส้น
โดยการเสริมผิว PARA-ASPHALT มาตรฐาน สะดวก ปลอดภัย CONCRETE ทับผิวจราจรเดิม ปชช. ท่ีใช้ถนน ทางคมนาคม
CONCRETE ถนนสายทุ่งใหม่ ขนาดกว้าง 4.00 ม.หนาเฉล่ีย มีความสะดวก ท่ีสะดวกได้
หมู่ท่ี 1 0.05 ม. ยาว 851.00 ม. หรือ และปลอดภัย มาตรฐาน
พิกัดเร่ิมต้น E 0539290 N 2031061   มีพื นท่ีไม่น้อยกว่า 3,404.00
พิกัดสิ นสุด  E 0538761 N 2030926 ตร.ม. รายละเอียดตามแบบ 

อบต. วอแก้ว พร้อมติดตั งป้าย
โครงการ จ้านวน 1 ป้าย

4 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพ่ือให้มีเส้นทางคมนาคมท่ีได้ ท้าการรื อถอน คนน คสล.เดิม -         471,600    -         -         -         ร้อยละ80ของ ประชาชนมีเส้น
สายวัดทุ่งผา หมู่  1 ช่วงท่ี 1 มาตรฐาน สะดวก ปลอดภัย พร้อมก่อสร้างใหม่ ขนาดกว้าง ปชช. ท่ีใช้ถนน ทางคมนาคม
พิกัดเร่ิมต้น E 0539483 N 2030893   4.00 ม. ยาว 180 ม. หนา มีความสะดวก ท่ีสะดวกได้
พิกัดสิ นสุด  E 0539618 N 2030778 0.15 ม. หรือมีพื นท่ี และปลอดภัย มาตรฐาน

ไม่น้อยกว่า 720.00 ตรม.
รายละเอียดตามแบบของ
อบต.วอแก้ว

1            1

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน  
งบประมาณ



ยุทธศาสตร์ท่ี 1    การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ี
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) คาดว่าจะได้รับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
5 โครงการ  ก่อสร้างถนน คสล. -เพ่ือแก้ไขปัญหาความ ก่อสร้างถนน คสล. ขนาด -          -          240,000    -          -          ก่อสร้างถนน คสล. ประชาชนมีเส้น

สายวัดทุ่งผา  หมู่ท่ี 1 ช่วงท่ี 2 เดือดร้อนของประชาชนและ กว้าง 4.00 ม. หนา 0.15 ม. สายวัดทุ่งผา ระยะ ทางคมนาคม
พิกัดเร่ิมต้น E0539678 N2030782 ผู้ใช้ถนนสัญจรไปมา ยาว 123.00 ม. หรือมีพื นท่ี ทาง 123 เมตร ท่ีสะดวกได้
พิกัดสิ นสุด  E0539521 N2030843 -เพ่ือให้ประชาชนสัญจรโดย ไม่น้อยกว่า 492.00 ตร.ม. มาตรฐาน

ความสะดวกปลอดภัยต่อชีวิต รายละเอียดตามแบบกรม
และทรัพย์สิน ทางหลวงชนบทฯ(ถน-205/
-เพ่ือพัฒนาด้านโครงการ 56)และติดตั งป้ายโครงการ 
พื นฐานและลดอุบัติเหตุ จ้านวน 1 ป้าย 
ทางถนน

6 โครงการปรับปรุงถนนดินบดอัด เพ่ือให้มีเส้นทางคมนาคมท่ีได้ ปรับปรุงถนนดินบดอัดแน่น -          -          -          -          30,000     ร้อยละ80ของ ประชาชนมีเส้น
แน่นสายทุ่งปง หมู่ 1 มาตรฐาน สะดวก ปลอดภัย กว้าง 4.00ม.ยาว 70.00 ม. ปชช. ท่ีใช้ถนน ทางคมนาคม
(พิกัดเร่ิมต้นE0539543 N 2031841) หนาเฉล่ีย 0.20 ม. มีความสะดวก ท่ีสะดวกได้
(พิกัดสิ นสุดE0539582 N 2031782) รายละเอียดตามแบบของ และปลอดภัย มาตรฐาน

อบต.วอแก้ว
7 โครงการปรับปรุงถนนดินบดอัด เพ่ือให้มีเส้นทางคมนาคมท่ีได้ ปรับปรุงถนนดินบดอัดแน่น -          -          -          174,000    -          ร้อยละ80ของ ประชาชนมีเส้น

แน่นสายล้าห้วย แม่ไพรหมู่ 1 มาตรฐาน สะดวก ปลอดภัย กว้าง 3.00ม.ยาว 580.00 ม. ปชช. ท่ีใช้ถนน ทางคมนาคม
(พิกัดเร่ิมต้นE0539423 N 2031140) หนาเฉล่ีย0.20 ม. มีความสะดวก ท่ีสะดวกได้
(พิกัดสิ นสุดE0539057 N 2031462) รายละเอียดตามแบบของ และปลอดภัย มาตรฐาน

อบต.วอแก้ว

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน  
งบประมาณ



ยุทธศาสตร์ท่ี 1    การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ี
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) คาดว่าจะได้รับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
8 โครงการปรับปรุงถนนดินบดอัด เพ่ือให้มีเส้นทางคมนาคมท่ีได้ ปรับปรุงถนนดินบดอัดแน่น -          -          -          -          336,000    ร้อยละ80ของ ประชาชนมีเส้น

แน่นสายเรียบล้าห้วย มาตรฐาน สะดวก ปลอดภัย กว้าง 3.00ม.ยาว 1,120.00 ม. ปชช. ท่ีใช้ถนน ทางคมนาคม
แม่ไพรหมู่ 1 หนาเฉล่ีย 0.20 ม. มีความสะดวก ท่ีสะดวกได้

รายละเอียดตามแบบของ และปลอดภัย มาตรฐาน
อบต.วอแก้ว

9 โครงการก่อสร้างรางระบาย -เพ่ือการระบายน ้าท่ีดี และ ก่อสร้างรางระบายน ้า คสล. 247,500    -          -          -          -          ร้อยละ 70 ของ การระบายน ้า
น ้า คสล.บริเวณบ้านผู้ใหญ่วงศ์ ป้องกันแก้ไขปัญหาน ้าท่วมขัง  ขนาดยาว120.00 ม.กว้าง บ้านเรือน ปชช. ท่ีดีและป้องกัน
ถึงบ้านนางเป็ง พันมีทอง ได้ 0.40 ม. ลึกเฉล่ีย 0.50 ม.  บริเวณนี น ้าไม่ ปัญหาน ้าท่วมขัง
 พร้อมบ่อพัก  หมู่ 2 หนา 0.10 ม. ท่วมขัง ได้
(พิกัดเร่ิมต้น E0538533,N2031908) รายละเอียดตามแบบของ
(พิกัดสิ นสุด E0538616,N2031987) อบต.วอแก้ว

10 โครงการ ก่อสร้างรางระบายน ้า -เพ่ือการระบายน ้าท่ีดี และ ก่อสร้างรางระบายน ้า -          46,800     -          -          -          ร้อยละ 70 ของ การระบายน ้า
คอนกรีต บริเวณข้างบ้านเลขท่ี 1 ป้องกันแก้ไขปัญหาน ้าท่วมขัง คอนกรีต ขนาดปากกว้าง บ้านเรือน ปชช. ท่ีดีและป้องกัน
ถึง ล้าห้วยแม่เป้ิบ หมู่ท่ี 2 ได้ 2.00 ม. ท้องกว้าง0.50 ม. บริเวณนี น ้าไม่ ปัญหาน ้าท่วมขัง
พิกัดเร่ิมต้น E 0538614 N 2031961 ลึกเฉล่ีย 0.70 ม.  หนา 0.10 ท่วมขัง ได้
พิกัดสิ นสุด E 0538640 N 2031971 ม. ยาว 53.00 ม. 

รายละเอียดตามแบบของ
อบต.วอแก้ว

1            1 1 1

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน  
งบประมาณ



ยุทธศาสตร์ท่ี 1    การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ี
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) คาดว่าจะได้รับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
11 โครงการก่อสร้างรางระบายน ้า -เพ่ือการระบายน ้าท่ีดี และ ก่อสร้างรางระบายน ้า คสล. -         -         218,500    -         -         ร้อยละ 70 ของ การระบายน ้า

คสล. ซอย 2 หมู่ท่ี 2 ป้องกันแก้ไขปัญหาน ้าท่วมขัง ขนาดยาว 85.00 ม.กว้าง บ้านเรือน ปชช. ท่ีดีและป้องกัน
(พิกัดเร่ิมต้น E0538614,N2032002) ได้ 0.30 ม. ลึกเฉล่ีย 0.50 ม.  บริเวณนี น ้าไม่ ปัญหาน ้าท่วมขัง
(พิกัดสิ นสุด E0538604,N2032068) พร้อมบ่อพัก คสล . จ้านวน ท่วมขัง ได้

2 บ่อ  รายละเอียดตามแบบ
มาตรฐานกรมทางหลวง
ชนบทฯ พร้อมติดตั งป้าย
โครงการ จ้านวน 1 ป้าย

12 โครงการก่อสร้างรางระบายน ้า -เพ่ือการระบายน ้าท่ีดี และ ก่อสร้างรางระบายน ้า คสล. -         -         -         -         600,000    ร้อยละ 70 ของ การระบายน ้า
คสล. จากบ้านนางวาสนา  ถึง ป้องกันแก้ไขปัญหาน ้าท่วมขัง  ขนาดกว้าง0.40 ม. ลึกเฉล่ีย บ้านเรือน ปชช. ท่ีดีและป้องกัน
ล้าห้วยแม่เป๊ิบ ม.2 ได้ 0.60 ม. ยาว  200.00 ม. บริเวณนี น ้าไม่ ปัญหาน ้าท่วมขัง
พิกัดเร่ิมต้นE=0538455N=2032290 หนา 0.10 ม. ท่วมขัง ได้
พิกัดสิ นสุดE=0538524N=2032108 รายละเอียดตามแบบของ

อบต.วอแก้ว
13 โครงการก่อสร้างรางระบายน ้า -เพ่ือการระบายน ้าท่ีดี และ ก่อสร้างรางระบายน ้า คสล. -         -         -         280,000    -          ร้อยละ 70 ของ การระบายน ้า

คสล. จากบริเวณข้างบ้าน ป้องกันแก้ไขปัญหาน ้าท่วมขัง  ขนาดกว้าง0.40 ม. ลึกเฉล่ีย บ้านเรือน ปชช. ท่ีดีและป้องกัน
นายบุญภูมิ  ตาอิน ถึงบ้าน ได้ 0.60 ม. ยาว  140.00 ม. บริเวณนี น ้าไม่ ปัญหาน ้าท่วมขัง
นางจันต๊ิบ  ร่วมค้า หนา 0.10 ม. ท่วมขัง ได้

รายละเอียดตามแบบของ
อบต.วอแก้ว

1 1 1

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน  
งบประมาณ



ยุทธศาสตร์ท่ี 1    การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ี
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) คาดว่าจะได้รับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
14 โครงการก่อสร้างรางระบายน ้า -เพ่ือการระบายน ้าท่ีดี และ ก่อสร้างรางระบายน ้า คสล. -         -         -         -         756,000    ร้อยละ 70 ของ การระบายน ้า

คสล. จากบ้านนางบัวผัด  ช่วยชู ป้องกันแก้ไขปัญหาน ้าท่วมขัง ขนาดกว้าง 0.40 ม. ลึกเฉล่ีย บ้านเรือน ปชช. ท่ีดีและป้องกัน
ถึงล้าห้วยป่าไคร้ หมู่ 2 ได้ 0.60 ม. ยาว 270.00 ม. บริเวณนี น ้าไม่ ปัญหาน ้าท่วมขัง
(พิกัดเร่ิมต้นE-0538239N=2031505) หนา 0.10 ม. ท่วมขัง ได้
(พิกัดสิ นสุดE=0538415N=2031678) รายละเอียดตามแบบของ

อบต.วอแก้ว
15 โครงการก่อสร้างรางระบายน ้า -เพ่ือการระบายน ้าท่ีดี และ ก่อสร้างรางระบายน ้า คสล. -         -         -         638,000    -          ร้อยละ 70 ของ การระบายน ้า

คสล. จากบ้านนายสุภาพ  ป้องกันแก้ไขปัญหาน ้าท่วมขัง ขนาดกว้าง 0.40 ม. ยาว บ้านเรือน ปชช. ท่ีดีและป้องกัน
บั งเงิน ถึง ห้วยแม่ติว หมู่ 2 ได้ 315.00 ม ลึกเฉล่ีย 0.50  ม. บริเวณนี น ้าไม่ ปัญหาน ้าท่วมขัง
(พิกัดเร่ิมต้นE0538039N2032852) หนา 0.10 ม. ท่วมขัง ได้
(พิกัดสิ นสุดE0537748N2032958) รายละเอียดตามแบบของ

อบต.วอแก้ว
16 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพ่ือให้มีเส้นทางคมนาคมท่ีได้ ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดกว้าง 65,000     -          -          -          -          ร้อยละ80ของ ประชาชนมีเส้น

ซอยนายอ้านาย หมู่ 3 มาตรฐาน สะดวก ปลอดภัย 3.00 ม. ยาว 42.00 ม. ปชช. ท่ีใช้ถนน ทางคมนาคม
(พิกัดเร่ิมต้นE0536544N2033023) หนา 0.15 ม. มีความสะดวก ท่ีสะดวกได้
(พิกัดสิ นสุดE0536559N2032982) รายละเอียดตามแบบของ และปลอดภัย มาตรฐาน

อบต.วอแก้ว
17 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพ่ือให้มีเส้นทางคมนาคมท่ีได้ ก่อสร้างถนน คสล. 72,400     -          -          -          -          ร้อยละ80ของ ประชาชนมีเส้น

ซอยข้างบ้านนายอภิเดช  หมู่ 3 มาตรฐาน สะดวก ปลอดภัย (ช่วงท่ี 1) ขนาดกว้าง 2.50 ม. ปชช. ท่ีใช้ถนน ทางคมนาคม
(พิกัดเร่ิมต้นE0536797 N2033016) หนา 0.15 ม. ยาว 28.00 ม. มีความสะดวก ท่ีสะดวกได้
(พิกัดสิ นสุดE0536829 N2032988) หรือมีพื นท่ีไม่น้อยกว่า 70.00 และปลอดภัย มาตรฐาน

ตร.ม. 
2             1             1

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน  
งบประมาณ



ยุทธศาสตร์ท่ี 1    การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ี
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) คาดว่าจะได้รับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
(ช่วงท่ี 2) ขนาดกว้าง 3.00 ม.
หนา 0.15 ม. ยาว 20.00 ม. 
หรือมีพื นท่ีไม่น้อยกว่า 64.50
ตร.ม. (รวมมุมถนน) พร้อม
ถมดินไหล่ทางข้างละ
0.50 ม. 
รายละเอียดตามแบบของ
อบต.วอแก้ว

18 โครงการก่อสร้างรางระบายน ้า -เพ่ือการระบายน ้าท่ีดี และ ก่อสร้างรางระบายน ้า คสล. 101,800    -          -          -          -          ร้อยละ 70 ของ การระบายน ้า
ซอย 3 หมู่ 3 ช่วงท่ี 1 ป้องกันแก้ไขปัญหาน ้าท่วมขัง ขนาดกว้าง 0.40 ม. ยาว บ้านเรือน ปชช. ท่ีดีและป้องกัน
(พิกัดเร่ิมต้นE0536742N2033221) ได้ 51.00 ม ลึกเฉล่ีย 0.60  ม. บริเวณนี น ้าไม่ ปัญหาน ้าท่วมขัง
(พิกัดสิ นสุดE5036801N2033111) รายละเอียดตามแบบของ ท่วมขัง ได้

อบต.วอแก้ว
19 โครงการก่อสร้างรางระบายน ้า -เพ่ือการระบายน ้าท่ีดี และ ก่อสร้างรางระบายน ้า คสล. -         144,000    -         -         -         ร้อยละ 70 ของ การระบายน ้า

คสล. ซอย 3  หมู่ 3 ช่วงท่ี 2 ป้องกันแก้ไขปัญหาน ้าท่วมขัง ขนาดกว้าง0.40 ม. ลึกเฉล่ีย บ้านเรือน ปชช. ท่ีดีและป้องกัน
(พิกัดเร่ิมต้นE0536742 N2033211) ได้ 0.60 ม. ยาว  77.00 ม. บริเวณนี น ้าไม่ ปัญหาน ้าท่วมขัง
(พิกัดสิ นสุดE0536757 N2033139) หนา 0.10 ม. ท่วมขัง ได้

รายละเอียดตามแบบของ
อบต.วอแก้ว

1            1

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน  
งบประมาณ



ยุทธศาสตร์ท่ี 1    การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ี
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) คาดว่าจะได้รับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
20 โครงการก่อสร้างรางระบายน ้า -เพ่ือการระบายน ้าท่ีดี และ ก่อสร้างรางระบายน ้า คสล. 273,000    -          -          -          -          ร้อยละ 70 ของ การระบายน ้า

ซอย 4 หมู่ 3 ป้องกันแก้ไขปัญหาน ้าท่วมขัง ขนาดกว้าง 0.40 ม. ยาว บ้านเรือน ปชช. ท่ีดีและป้องกัน
(พิกัดเร่ิมต้นE0536811N2033134) ได้ 125.00 ม ลึกเฉล่ีย 0.50  ม. บริเวณนี น ้าไม่ ปัญหาน ้าท่วมขัง
(พิกัดสิ นสุดE0536779N2033239) รายละเอียดตามแบบของ ท่วมขัง ได้

อบต.วอแก้ว
21 โครงการ ก่อสร้างรางระบายน ้า -เพ่ือการระบายน ้าท่ีดี และ ก่อสร้างรางระบายน ้า คสล. 91,400     -          -          -          -          ร้อยละ 70 ของ การระบายน ้า

คสล. ซอย 4 ถึง ถนนสาย ป้องกันแก้ไขปัญหาน ้าท่วมขัง ขนาดกว้าง 0.40 ม. ลึกเฉล่ีย บ้านเรือน ปชช. ท่ีดีและป้องกัน
ลป.ถ.1-0034 ฯ หมู่ท่ี 3 ได้ 0.60 ม. ยาว 44.00 ม.พร้อม บริเวณนี น ้าไม่ ปัญหาน ้าท่วมขัง
พิกัดเร่ิมต้น E0536823,N2033175  บ่อพัก คสล.จ้านวน 2 บ่อและ ท่วมขัง ได้
พิกัดสิ นสุด  E0536799,N2033208 วางท่อระบายน ้า คสล. ขนาด 

ศก. 0.40 ม.จ้านวน 8 ท่อน 
รายละเอียดตามแบบของ
อบต.วอแก้ว

22 โครงการก่อสร้างรางระบายน ้า -เพ่ือการระบายน ้าท่ีดี และ ก่อสร้างรางระบายน ้า คสล. -          315,000    -          -          -          ร้อยละ 70 ของ การระบายน ้า
บ้านนายสุทัศน์-นางไล หมู่ 3 ป้องกันแก้ไขปัญหาน ้าท่วมขัง ขนาดกว้าง 0.40 ม. ยาว บ้านเรือน ปชช. ท่ีดีและป้องกัน
(พิกัดเร่ิมต้นE0536540N2033417) ได้ 150.00 ม ลึกเฉล่ีย 0.50  ม. บริเวณนี น ้าไม่ ปัญหาน ้าท่วมขัง
(พิกัดสิ นสุดE0536404N2033372) รายละเอียดตามแบบของ ท่วมขัง ได้

อบต.วอแก้ว
2             1             

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน  
งบประมาณ



ยุทธศาสตร์ท่ี 1    การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ี
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) คาดว่าจะได้รับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
23 โครงการปรับปรุงผิวจราจรเดิม -เพ่ือแก้ไขปัญหาความ ปูยาง PARA - ASPHALT -          1,300,000 -          -          -          ร้อยละ80ของ ประชาชนมีเส้น

โดยการเสริมผิว  PARA - เดือดร้อนของประชาชนและ CONCRETE ทับผิวจราจรเดิม ปชช. ท่ีใช้ถนน ทางคมนาคม
ASPHALT CONCRETE ผู้ใช้ถนนสัญจรไปมา ขนาดกว้าง 4.00 ม.หนาเฉล่ีย มีความสะดวก ท่ีสะดวกได้
ถนนสายทางไปวัดดอยแล -เพ่ือให้ประชาชนสัญจรโดย 0.05 ม.ยาว 740.00 ม. หรือ และปลอดภัย มาตรฐาน
หมู่ท่ี 3 ความสะดวกปลอดภัยต่อชีวิต มีพื นท่ีไม่น้อยกว่า 2,960.00 
พิกัดเร่ิมต้น E 0536778 N 2033403 และทรัพย์สิน ตร.ม. 
พิกัดสิ นสุด E 0536165  N 2033484 -เพ่ือพัฒนาด้านโครงการ รายละเอียดตามแบบ

พื นฐานและลดอุบัติเหตุ มาตรฐานของกรมทางหลวง
ทางถนน ชนบท พร้อมติดตั งป้าย

โครงการจ้านวน  1 ป้าย

24 โครงการก่อสร้างรางระบายน ้า -เพ่ือแก้ไขปัญหาความ ก่อสร้างรางระบายน ้า คสล. -          -          255,000    -          -          ร้อยละ80ของ ประชาชนมีเส้น
คสล. บริเวณถนนสายทางไปวัด เดือดร้อนของประชาชนและ ขนาดกว้าง 0.30 ม. ลึกเฉล่ีย ปชช. ท่ีใช้ถนน ทางคมนาคม
ดอยแล หมู่ท่ี 3 ผู้ใช้ถนนสัญจรไปมา  0.50 ม. ยาว 90.00 ม.พร้อม มีความสะดวก ท่ีสะดวกได้
พิกัดเร่ิมต้น E 0536567 N 2033407 -เพ่ือให้ประชาชนสัญจรโดย บ่อพัก คสล. จ้านวน 2 บ่อ และปลอดภัย มาตรฐาน
พิกัดสิ นสุด E 0536464 N 2033375 ความสะดวกปลอดภัยต่อชีวิต วางท่อระบายน ้า คสล. ขนาด 

และทรัพย์สิน ศก. 0.30 ม. ยาว 4.00 ม. 
-เพ่ือพัฒนาด้านโครงการ รายละเอียดตามแบบ
พื นฐานและลดอุบัติเหตุ มาตรฐานของกรมทางหลวง
ทางถนน ชนบท  พร้อมติดตั งป้าย

โครงการ จ้านวน 1 ป้าย
1 1            

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน  
งบประมาณ



ยุทธศาสตร์ท่ี 1    การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ี
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) คาดว่าจะได้รับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
25 โครงการก่อสร้างรางระบายน ้า -เพ่ือการระบายน ้าท่ีดี และ ก่อสร้างรางระบายน ้า คสล. -          -          -          353,000    -          ร้อยละ 70 ของ การระบายน ้า

บ้านนางโฉมยง -บุญหลง หมู่ 3 ป้องกันแก้ไขปัญหาน ้าท่วมขัง ขนาดกว้าง 0.40 ม. ยาว บ้านเรือน ปชช. ท่ีดีและป้องกัน
(พิกัดเร่ิมต้นE0536770N2033316) ได้ 165.00 ม ลึกเฉล่ีย 0.50  ม. บริเวณนี น ้าไม่ ปัญหาน ้าท่วมขัง
(พิกัดสิ นสุดE0536771N2033469) รายละเอียดตามแบบของ ท่วมขัง ได้

อบต.วอแก้ว
26 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพ่ือให้มีเส้นทางคมนาคมท่ีได้ ก่อสร้างถนน คสล. -          -          -          475,000    -          ร้อยละ80ของ ประชาชนมีเส้น

แห่งน ้าสาธารณประโยชน์ มาตรฐาน สะดวก ปลอดภัย ขนาดกว้าง 3.00 ม. ยาว ปชช. ท่ีใช้ถนน ทางคมนาคม
ห้วยซ้อนข้าว หมู่ 3 310.00 ม หนา 0.50  ม. มีความสะดวก ท่ีสะดวกได้
(พิกัดเร่ิมต้นE0536138N2033672) รายละเอียดตามแบบของ และปลอดภัย มาตรฐาน
(พิกัดสิ นสุดE0536069N2033835) อบต.วอแก้ว

27 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพ่ือให้มีเส้นทางคมนาคมท่ีได้ ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดกว้าง -          -          -          388,000    -          ร้อยละ80ของ ประชาชนมีเส้น
สายทุงนอก  หมู่ 3 มาตรฐาน สะดวก ปลอดภัย 4.00 ม. ยาว 190.00 ม. ปชช. ท่ีใช้ถนน ทางคมนาคม
(พิกัดเร่ิมต้นE0536205N2034075) หนา 0.15 ม. มีความสะดวก ท่ีสะดวกได้
(พิกัดสิ นสุดE0536280N2033913) รายละเอียดตามแบบของ และปลอดภัย มาตรฐาน

อบต.วอแก้ว
28 โครงการก่อสร้างถนนดินบดอัด เพ่ือให้มีเส้นทางคมนาคมท่ีได้ ก่อสร้างถนนดิน บดอัดแน่น -          -          -          -          256,000    ร้อยละ80ของ ประชาชนมีเส้น

แน่นสายล้าเหมืองหลวง- มาตรฐาน สะดวก ปลอดภัย 4.00 ม. ยาว 640.00 ม. ปชช. ท่ีใช้ถนน ทางคมนาคม
รพสต.หมู่ 3 หนา 0.20 ม. มีความสะดวก ท่ีสะดวกได้
(พิกัดเร่ิมต้นE0536958N2033668) รายละเอียดตามแบบของ และปลอดภัย มาตรฐาน
(พิกัดสิ นสุดE0537026N2033139) อบต.วอแก้ว

3             1             

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน  
งบประมาณ



ยุทธศาสตร์ท่ี 1    การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ี
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) คาดว่าจะได้รับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
29 โครงการก่อสร้างรางระบายน ้า -เพ่ือการระบายน ้าท่ีดี และ ก่อสร้างรางระบายน ้า คสล. -          -          -          495,000    -          ร้อยละ 70 ของ การระบายน ้า

บริเวณหน้าบ้านนายถาวร ถึง ป้องกันแก้ไขปัญหาน ้าท่วมขัง ขนาดกว้าง 0.40 ม. ยาว บ้านเรือน ปชช. ท่ีดีและป้องกัน
นางกล้วย หมู่ 3 ได้ 240.00 ม ลึกเฉล่ีย 0.50  ม. บริเวณนี น ้าไม่ ปัญหาน ้าท่วม
(พิกัดเร่ิมต้นE0536611N2033151) รายละเอียดตามแบบของ ท่วมขัง ขังได้
(พิกัดสิ นสุดE0536622N2033335) อบต.วอแก้ว

30 โครงการก่อสร้างรางระบายน ้า -เพ่ือการระบายน ้าท่ีดี และ ก่อสร้างรางระบายน ้า คสล. -          -          -          245,000    -          ร้อยละ 70 ของ การระบายน ้า
บริเวณหน้าบ้านนางพิม ถึง ป้องกันแก้ไขปัญหาน ้าท่วมขัง ขนาดกว้าง 0.40 ม. ยาว บ้านเรือน ปชช. ท่ีดีและป้องกัน
นางจรรยา หมู่ 3 ได้ 115.00 ม ลึกเฉล่ีย 0.50  ม. บริเวณนี น ้าไม่ ปัญหาน ้าท่วม
(พิกัดเร่ิมต้นE0536628N2033338) รายละเอียดตามแบบของ ท่วมขัง ขังได้
(พิกัดสิ นสุดE0536548N2033411) อบต.วอแก้ว

31 โครงการก่อสร้างรางระบายน ้า -เพ่ือการระบายน ้าท่ีดี และ ก่อสร้างรางระบายน ้า คสล. -          -          -          -          400,000    ร้อยละ 70 ของ การระบายน ้า
บริเวณหน้าบ้านนายมินิตย์ ถึง ป้องกันแก้ไขปัญหาน ้าท่วมขัง ขนาดกว้าง 0.40 ม. ยาว บ้านเรือน ปชช. ท่ีดีและป้องกัน
นายประเสริฐ หมู่ 3 ได้ 200.00 ม ลึกเฉล่ีย 0.50  ม. บริเวณนี น ้าไม่ ปัญหาน ้าท่วม
(พิกัดเร่ิมต้นE0536482N2032992) รายละเอียดตามแบบของ ท่วมขัง ขังได้
(พิกัดสิ นสุดE0536619N2033132) อบต.วอแก้ว

32 โครงการก่อสร้างถนนดินบดอัดแน่นเพ่ือให้มีเส้นทางคมนาคมท่ีได้ ก่อสร้างถนนดิน บดอัดแน่น -          -          -          296,000    -          ร้อยละ80ของ ประชาชนมีเส้น
สายเลี ยบห้วยแม่เป๊ิบใต้ หมู่ 3 มาตรฐาน สะดวก ปลอดภัย 4.00 ม. ยาว 740.00 ม. ปชช. ท่ีใช้ถนน ทางคมนาคม
(พิกัดเร่ิมต้นE0536817N2032988) หนา 0.20 ม. มีความสะดวก ท่ีสะดวกได้
(พิกัดสิ นสุดE0537138N2032556) รายละเอียดตามแบบของ และปลอดภัย มาตรฐาน

อบต.วอแก้ว
3 1

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน  
งบประมาณ



ยุทธศาสตร์ท่ี 1    การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ี
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) คาดว่าจะได้รับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
33 โครงการปรับปรุงผิวจราจรเดิม เพ่ือให้มีเส้นทางคมนาคมท่ีได้ ปรับปรุงผิวจราจรเดิม 225,000    -          -          -          -          ร้อยละ80ของ ประชาชนมีเส้น

โดยการเสริมผิสแอสฟัลติกส์ มาตรฐาน สะดวก ปลอดภัย โดยการเสริมผิสแอสฟัลติกส์ ปชช. ท่ีใช้ถนน ทางคมนาคม
สายห้วยดินแดง  หมู่ 4 กว้าง 4.00ม.ยาว 156.00ม. มีความสะดวก ท่ีสะดวกได้
(พิกัดเร่ิมต้นE0537297N2034044) หนา 0.04 ม. และปลอดภัย มาตรฐาน
(พิกัดสิ นสุดE0537223N2034183) รายละเอียดตามแบบของ

อบต.วอแก้ว
34 โครงการ ปรับปรุงผิวจราจรเดิม เพ่ือให้มีเส้นทางคมนาคมท่ีได้ ปูยาง PARA - ASPHALT 465,000    -          -          -          -          ร้อยละ80ของ ประชาชนมีเส้น

โดยการเสริมผิวPARA-ASPHALT มาตรฐาน สะดวก ปลอดภัย CONCRETE ทับผิวจราจรเดิม ปชช. ท่ีใช้ถนน ทางคมนาคม
CONCRETE ซอยแม่ค้าสม ขนาดกว้าง 4.00 ม. หนา มีความสะดวก ท่ีสะดวกได้
หมู่ท่ี 4 เฉล่ีย 0.05 ม.ยาว 235.00 ม. และปลอดภัย มาตรฐาน

รายละเอียดตามแบบอบต.
วอแก้ว พร้อมติดตั งหรือมีพื นท่ี
ไม่น้อยกว่า 940 ตร.ม พร้อม
ป้ายโครงการ จ้านวน 1 ป้าย

35 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพ่ือให้มีเส้นทางคมนาคมท่ีได้ ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง -          348,000    -         -         -         ร้อยละ80ของ ประชาชนมีเส้น
สายทาง ลป.ถ.86.003  หมู่2 มาตรฐาน สะดวก ปลอดภัย 4.00ม.หนาเฉล่ีย0.15ม.ยาว ปชช. ท่ีใช้ถนน ทางคมนาคม
เช่ือม หมู่ 4 (สายป่าช้า  หมู่ 4) 174.00ม. หรือมีพื นท่ีไม่น้อย มีความสะดวก ท่ีสะดวกได้
พิกัดเร่ิมต้นE=5037662N=2033924 กว่า696ตรม. พร้อมถมดิน และปลอดภัย มาตรฐาน
พิกัดสสิ นสุดE=0537597N=2034080 ลูกรังไหล่ทาง

รายละเอียดตามแบบของ
อบต.วอแก้ว

2             1             

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน  
งบประมาณ



ยุทธศาสตร์ท่ี 1    การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ี
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) คาดว่าจะได้รับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
36 ปรับปรุงผิวจราจรเดิม -เพ่ือแก้ไขปัญหาความ ปูยางแอสฟัลต์คอนกรีตทับผิว -          -          293,000    -          -          ร้อยละ80ของ ประชาชนมีเส้น

โดยการเสริมผิวแอสฟัลต์ เดือดร้อนของประชาชนและ จราจรเดิม ขนาดกว้าง 4.00 ปชช. ท่ีใช้ถนน ทางคมนาคม
คอนกรีต ถนนสาย ลป.ถ86.003 ผู้ใช้ถนนสัญจรไปมา ม. หนาเฉล่ีย 0.05 ม. ยาว มีความสะดวก ท่ีสะดวกได้
ทางเช่ือม หมู่ท่ี 2 - หมู่ท่ี 4 -เพ่ือให้ประชาชนสัญจรโดย  220.00 ม.หรือมีพื นท่ีไม่ และปลอดภัย มาตรฐาน
พิกัดเร่ิมต้น E 0537431  N 2034192  ความสะดวกปลอดภัยต่อชีวิต น้อยกว่า 880.00 ตร.ม.   
พิกัดสิ นสุด E 0537597  N 2034080 และทรัพย์สิน รายละเอียดตามแบบ

-เพ่ือพัฒนาด้านโครงการ มาตรฐานของกรมทางหลวง
พื นฐานและลดอุบัติเหตุ ชนบท พร้อมติดตั งป้าย
ทางถนน โครงการ จ้านวน 1 ป้าย

37 โครงการก่อสร้างรางระบายน ้า -เพ่ือการระบายน ้าท่ีดี และ ก่อสร้างรางระบายน ้า ขนาด -          -          -          574,000    -          ร้อยละ 70 ของบ้าน การระบายน ้า
คสล.จากซอยภูมินทร์ ถึงล้าห้วย ป้องกันแก้ไขปัญหาน ้าท่วมขัง กว้างประมาณ 0.40 ม. ลึก เรือน ปชช.บริเวณนี  ท่ีดีและป้องกัน
แม่ติว  หมู่ 4 ได้ เฉล่ีย 0.50 ม.ยาว 287.00 ม. น ้าไม่ท่วมขัง ปัญหาน ้าท่วม
(พิกัดเร่ิมต้นE0537226N2033933) รายละเอียดตามแบบของ ขังได้
(พิกัดสิ นสุดE0537400N2034166) อบต.วอแก้ว

38 โครงการก่อสร้างถนนดินบดอัด เพ่ือให้มีเส้นทางคมนาคมท่ีได้ ก่อสร้างถนนดินบดอัดแน่น -          -          -          36,000     -          ร้อยละ80ของ ประชาชนมีเส้น
แน่นซอยกลุ่มออมข้าว (ช่วงท่ี 2) มาตรฐาน สะดวก ปลอดภัย ขนาดกว้าง 3.00 ม. หนา ปชช. ท่ีใช้ถนน ทางคมนาคม
 หมู่ 4 0.20 ม. ยาว  120 ม. มีความสะดวก ท่ีสะดวกได้
(พิกัดเร่ิมต้นE0537135N2034126) รายละเอียดตามแบบของ และปลอดภัย มาตรฐาน
(พิกัดสิ นสุดE0537090N2034045) อบต.วอแก้ว
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1.1 แผนงานเคหะและชุมชน  
งบประมาณ



ยุทธศาสตร์ท่ี 1    การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ี
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) คาดว่าจะได้รับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
39 โครงการก่อสร้างถนนดินบดอัด เพ่ือให้มีเส้นทางคมนาคมท่ีได้ ก่อสร้างถนนดินบดอัดแน่น -            -            -            420,000    -          ร้อยละ80ของ ประชาชนมีเส้น

แน่นสายทุ่งแม่ติว หมู่ 4 มาตรฐาน สะดวก ปลอดภัย ขนาดกว้าง 4.00 ม. หนา ปชช. ท่ีใช้ถนน ทางคมนาคม
(พิกัดเร่ิมต้นE0536880N2035855) 0.20 ม.ยาว1,050 ม. มีความสะดวก ท่ีสะดวกได้
(พิกัดสิ นสุดE=0537395N2035016) รายละเอียดตามแบบของ และปลอดภัย มาตรฐาน

อบต.วอแก้ว
40 โครงการก่อสร้างถนนดินบดอัด เพ่ือให้มีเส้นทางคมนาคมท่ีได้ ก่อสร้างถนนดินบดอัดแน่น -            -            -            -            124,500    ร้อยละ80ของ ประชาชนมีเส้น

แน่นสายบ้านนายสมชาย  มาตรฐาน สะดวก ปลอดภัย ขนาดกว้าง 3.00 ม. หนา ปชช. ท่ีใช้ถนน ทางคมนาคม
เจริญพร หมู่ 4 0.20 ม. ยาว  415 ม. มีความสะดวก ท่ีสะดวกได้
(พิกัดเร่ิมต้นE0536752N2035232) รายละเอียดตามแบบของ และปลอดภัย มาตรฐาน
(พิกัดสิ นสุดE0537121N2035187) อบต.วอแก้ว

41 โครงการก่อสร้างถนนดินบดอัด เพ่ือให้มีเส้นทางคมนาคมท่ีได้ ก่อสร้างถนนดินบดอัดแน่น -            -            -            201,000    -            ร้อยละ80ของ ประชาชนมีเส้น
แน่นซอยทุ่งแล้ง หมู่ 4 มาตรฐาน สะดวก ปลอดภัย ขนาดกว้าง 3.00 ม. หนา ปชช. ท่ีใช้ถนน ทางคมนาคม
(พิกัดเร่ิมต้นE0537008N2034795) 0.20 ม. ยาว670 ม. มีความสะดวก ท่ีสะดวกได้
(พิกัดสิ นสุดE0536755N2034426) รายละเอียดตามแบบของ และปลอดภัย มาตรฐาน

อบต.วอแก้ว
42 โครงการก่อสร้างถนนดินบดอัด เพ่ือให้มีเส้นทางคมนาคมท่ีได้ ก่อสร้างถนนดินบดอัดแน่น -            -            -            162,000    -          ร้อยละ80ของ ประชาชนมีเส้น

แน่นซอยทุ่งเก้าเกลือ หมู่ 4 มาตรฐาน สะดวก ปลอดภัย ขนาดกว้าง 3.00 ม. หนา ปชช. ท่ีใช้ถนน ทางคมนาคม
(พิกัดเร่ิมต้นE0537091N2034697) 0.20 ม. ยาว 540 ม. มีความสะดวก ท่ีสะดวกได้
(พิกัดสิ นสุดE0537273N2034740) รายละเอียดตามแบบของ และปลอดภัย มาตรฐาน

อบต.วอแก้ว
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1.1 แผนงานเคหะและชุมชน  
งบประมาณ



ยุทธศาสตร์ท่ี 1    การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ี
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) คาดว่าจะได้รับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
43 โครงการก่อสร้างรางระบายน ้า -เพ่ือการระบายน ้าท่ีดี และ ก่อสร้างรางระบายน ้า ขนาด 60,000     -          -          -          -          ร้อยละ 70 ของ การระบายน ้า

คสล. ซอยหน้าบ้านนายวงศ์  ป้องกันแก้ไขปัญหาน ้าท่วมขัง กว้างประมาณ 0.4 ม. ลึก บ้านเรือน ปชช. ท่ีดีและป้องกัน
ตุ้นค้าลือ  หมู่ 5 ได้ เฉล่ีย 0.50 ม. ยาว 30 ม. บริเวณนี น ้าไม่ ปัญหาน ้าท่วมขัง
(พิกัดเร่ิมต้นE0538628N2035312) หนา 0.10ม. ท่วมขัง ได้
(พิกัดสิ นสุดE0538612N2035288) รายละเอียดตามแบบของ

อบต.วอแก้ว
44 โครงการก่อสร้างทางข้าม -เพ่ือให้การสัญจรไปมาได้ ท้าการเทคอนกรีตโครงสร้าง 34,400     -          -          -          -          ร้อยละ80ของปชช.  ประชาชนมีเส้น

ล้าเหมืองหลวง หมู่ท่ี 5 สะดวกและปลอดภัย คสล. ขนาดกว้าง 1.00 ม.ยาว ท่ีใช้เส้นทางดังกล่าว ทางคมนาคม
พิกัด E0537895,N2035884 3.60 ม. สูง 1.70 ม.จ้านวน 2 สามารถเดินทางได้ ท่ีสะดวกได้

โครงสร้าง พร้อมวางแผ่นพื น สะดวก ปลอดภัย มาตรฐาน
ส้าเร็จรูปขนาดกว้าง 0.30 ม. 
ยาว 5.00 ม. หนา 0.05 ม. 
และปูเหล็กตะแกรงพร้อมเท
คอนกรีตทับหน้าหนา 0.05 ม. 
หรือมีพื นท่ีไม่น้อยกว่า 21.60 
ตร.ม.รายละเอียดตามแบบของ
อบต.วอแก้ว 

45 โครงการก่อขยายถนน คสล. เพ่ือให้มีเส้นทางคมนาคมท่ีได้ กว้างด้านละ 1.00 ม. ยาว 189,000    -          -          -          -          ร้อยละ80ของปชช.  ประชาชนมีเส้น
สาย ลป.ถ. 86.004 หมู่ 5 มาตรฐาน สะดวก ปลอดภัย ด้านละ185 ม. หนา ด้านละ ท่ีใช้ถนนสายนี ทางคมนาคม
(พิกัดเร่ิมต้นE0538256N2034213) 0.15 ม.  มีความสะดวก ท่ีสะดวกได้
(พิกัดสิ นสุดE0538315N2034384) รายละเอียดตามแบบของ และปลอดภัย มาตรฐาน

อบต.วอแก้ว 
3            

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน  
งบประมาณ



ยุทธศาสตร์ท่ี 1    การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ี
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) คาดว่าจะได้รับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
46 โครงการ ปรับปรุงผิวจราจรเดิม เพ่ือให้มีเส้นทางคมนาคมท่ีได้ ปูยางแอสฟัลต์คอนกรีต ทับ -          450,000    -          -          -          ร้อยละ80ของปชช.  ประชาชนมีเส้น

โดยการเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต มาตรฐาน สะดวก ปลอดภัย ผิวจราจรเดิม ขนาดกว้าง ท่ีใช้ถนนสายนี ทางคมนาคม
ตั งแต่บริเวณสะพาน ถึงแยกป่าช้า 4.00ม.หนาเฉล่ีย 0.05 ม.  มีความสะดวก ท่ีสะดวกได้
บ้านทุ่งหก หมู่ 5 ยาว 300.00 ม. และปลอดภัย มาตรฐาน
(พิกัดเร่ิมต้นE0538592 N2035226 ) รายละเอียดตามแบบของ
(พิกัดสิ นสุดE0538497 N2035725 ) อบต.วอแก้ว 

47 โครงการปรับปรุงผิวจราจรเดิม -เพ่ือแก้ไขปัญหาความ ปูยาง PARA -  ASPHALT -          371,500    -          -          -          ร้อยละ80ของปชช.  ประชาชนมีเส้น
โดยการเสริมผิว  PARA - เดือดร้อนของประชาชนและ CONCRETE ทับผิวจราจรเดิม ท่ีใช้ถนนสายนี ทางคมนาคม
ASPHALT CONCRETE ถนน ผู้ใช้ถนนสัญจรไปมา ขนาดกว้าง 4.00 ม.หนาเฉล่ีย  มีความสะดวก ท่ีสะดวกได้
สายทางไปอ่างแม่ไพร หมู่ท่ี 5 -เพ่ือให้ประชาชนสัญจรโดย 0.05 ม. ยาว 210.00 ม.หรือ และปลอดภัย มาตรฐาน
พิกัดเร่ิมต้น E 0538613 N 2035419  ความสะดวกปลอดภัยต่อชีวิต มีพื นท่ีไม่น้อยกว่า 840.00 
พิกัดสิ นสุด  E 0538536 N 2035552 และทรัพย์สิน ตร.ม. รายละเอียดตามแบบ

-เพ่ือพัฒนาด้านโครงการ มาตรฐานของกรมทางหลวง
พื นฐานและลดอุบัติเหตุ ชนบท พร้อมติดตั งป้าย
ทางถนน โครงการจ้านวน 1 ป้าย 

48 โครงการปรับปรุงผิวจราจรเดิม -เพ่ือแก้ไขปัญหาความ ปูยาง PARA -  ASPHALT -          782,000    -          -          -          ร้อยละ80ของปชช.  ประชาชนมีเส้น
โดยการเสริมผิว  PARA - เดือดร้อนของประชาชนและ CONCRETE ทับผิวจราจร ท่ีใช้ถนนสายนี ทางคมนาคม
ASPHALT CONCRETE ถนน ผู้ใช้ถนนสัญจรไปมา เดิม ขนาดกว้าง 4.00 ม.  มีความสะดวก ท่ีสะดวกได้
สายทางไปทุ่งใหม่ หมู่ท่ี 5 -เพ่ือให้ประชาชนสัญจรโดย หนาเฉล่ีย 0.05 ม. ยาว และปลอดภัย มาตรฐาน
พิกัดเร่ิมต้น E 0538012 N 2035382   ความสะดวกปลอดภัยต่อชีวิต 442.00 ม. หรือมีพื นท่ีไม่
พิกัดสิ นสุด E 0537919  N 2035810 และทรัพย์สิน น้อยกว่า 1,768.00 ตร.ม. 

-เพ่ือพัฒนาด้านโครงการ รายละเอียดตามแบบมาตร
พื นฐานและลดอุบัติเหตุ ฐานของกรมทางหลวงชนบท
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1.1 แผนงานเคหะและชุมชน  
งบประมาณ



ยุทธศาสตร์ท่ี 1    การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ี
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) คาดว่าจะได้รับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
ทางถนน พร้อมติดตั งป้ายโครงการ

จ้านวน 1 ป้าย 
49 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย เพ่ือให้มีเส้นทางคมนาคมท่ีได้ ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง -          -          -          17,000     -          ร้อยละ80ของปชช.  ประชาชนมีเส้น

ข้างบ้านนายนัด  ปงลังกา หมู่ 5 มาตรฐาน สะดวก ปลอดภัย 2.50 ม.ยาว 13.00 ม. หนา ท่ีใช้ถนนสายนี ทางคมนาคม
(พิกัดเร่ิมต้นE0538509N2035294) 0.15 ม.  มีความสะดวก ท่ีสะดวกได้
(พิกัดสิ นสุดE0538514N2035306) รายละเอียดตามแบบของ และปลอดภัย มาตรฐาน

อบต.วอแก้ว 
50 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. เพ่ือให้มีเส้นทางคมนาคมท่ีได้ ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง -          -          -          -          174,000    ร้อยละ80ของปชช.  ประชาชนมีเส้น

หน้าบ้านนายโยง  กันภัย มาตรฐาน สะดวก ปลอดภัย 4.00 ม.ยาว 85.00 ม. หนา ท่ีใช้ถนนสายนี ทางคมนาคม
ถึงทางแยกทุ่งสัน หมู่ 5 0.15 ม.  มีความสะดวก ท่ีสะดวกได้
(พิกัดเร่ิมต้นE0537810N2035193) รายละเอียดตามแบบของ และปลอดภัย มาตรฐาน
(พิกัดสิ นสุดE0537727N2035212) อบต.วอแก้ว 

51 ก่อสร้างถนน คสล. สายทุ่งโฮ้ง             เพ่ือให้มีเส้นทางคมนาคมท่ีได้ ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง -          -          264,500    -          -          ร้อยละ80ของปชช.  ประชาชนมีเส้น
หมู่ท่ี 5 มาตรฐาน สะดวก ปลอดภัย 2.50 ม. หนา 0.15 ม. ยาว ท่ีใช้ถนนสายนี ทางคมนาคม
พิกัดเร่ิมต้น E 0537981 N 2035549 200.00 ม. พื นท่ีไม่น้อยกว่า  มีความสะดวก ท่ีสะดวกได้
พิกัดสิ นสุด  E 0537947 N 2035747 500.00 ตร.ม.และปีกถนน และปลอดภัย มาตรฐาน

พื นท่ี 18.44 ตร.ม.หรือมี
พื นท่ีรวมกันทั งหมดไม่น้อย
กว่า 518.44 ตร.ม. พร้อม
ไหล่ทางลูกรังทั งสองข้าง 
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1.1 แผนงานเคหะและชุมชน  
งบประมาณ



ยุทธศาสตร์ท่ี 1    การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ี
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) คาดว่าจะได้รับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
รายละเอียดตามแบบมาตร
ฐานของกรมทางหลวงชนบท 
พร้อมติดตั งป้ายโครงการ 
จ้านวน 1 ป้าย

52 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพ่ือให้มีเส้นทางคมนาคมท่ีได้ ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง -          -          -          255,000    ร้อยละ80ของปชช.  ประชาชนมีเส้น
จากบ้านนางบัวตอง  บุญมา  ถึง มาตรฐาน สะดวก ปลอดภัย 2.50 ม.ยาว 200.00 ม. หนา ท่ีใช้ถนนสายนี ทางคมนาคม
บ้านนายอาคมเรือนสุข หมู่ 5 0.15 ม.  มีความสะดวก ท่ีสะดวกได้
(พิกัดเร่ิมต้นE0537989N2035444) รายละเอียดตามแบบของ และปลอดภัย มาตรฐาน
(พิกัดสิ นสุดE0537866N2035263) อบต.วอแก้ว 

53 โครงการก่อสร้างรางระบายน ้า -เพ่ือการระบายน ้าท่ีดี และ ก่อสร้างรางระบายน ้า ขนาด -          -          -          -          875,000    ร้อยละ 70 ของบ้าน การระบายน ้า
จากบ้านนายดวง  จันเป็ง  ถึง ป้องกันแก้ไขปัญหาน ้าท่วมขัง กว้างประมาณ 0.40 ม. เรือน ปชช.บริเวณนี  ท่ีดีและป้องกัน
ล้าห้วยแม่ไพร หมู่ 5 ได้ ยาว 430 ม.ลึกเฉล่ีย 0.50 ม. น ้าไม่ท่วมขัง ปัญหาน ้าท่วมขัง
(พิกัดเร่ิมต้นE0538206N2035275) หนา 0.10ม. ได้
(พิกัดสิ นสุดE0538575N2035213) รายละเอียดตามแบบของ

อบต.วอแก้ว 
54 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพ่ือให้มีเส้นทางคมนาคมท่ีได้ ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 612,000    -         -         -         -         ร้อยละ80ของปชช.  ประชาชนมีเส้น

สายหมู่ 6-หมู่ 7 (ช่วงบ้านนาย มาตรฐาน สะดวก ปลอดภัย 4.00 ม.ยาวประมาณ 300.00 ท่ีใช้ถนนสายนี ทางคมนาคม
อินป๋ัน ไชยเคร่ืองถึงทางแยกหมู่ 7 ม. หนา 0.15 ม.  มีความสะดวก ท่ีสะดวกได้
(พิกัดเร่ิมต้นE0539701N2032604) รายละเอียดตามแบบของ และปลอดภัย มาตรฐาน
(พิกัดสิ นสุดE0539944N2032700) อบต.วอแก้ว 

1 1 1

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน  
งบประมาณ



ยุทธศาสตร์ท่ี 1    การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ี
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) คาดว่าจะได้รับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
55 โครงการขยายถนน จากบ้าน เพ่ือให้มีเส้นทางคมนาคมท่ีได้ ขยายถนน คสล. ขนาดกว้าง -          300,000    -          -          -          ร้อยละ80ของปชช.  ประชาชนมีเส้น

เลขท่ี 15/1 ถึงปากทางเข้าหมู่ มาตรฐาน สะดวก ปลอดภัย ด้านละ 0.50 ม.ยาวด้านละ ท่ีใช้ถนนสายนี ทางคมนาคม
บ้านทุ่งงิ ว  หมู่ท่ี 6 520 ม. หนาด้านละ 0.15 ม.  มีความสะดวก ท่ีสะดวกได้
(พิกัดเร่ิมต้นE0539114N2032020) รายละเอียดตามแบบ และปลอดภัย มาตรฐาน
(พิกัดสิ นสุดE0539581N2032145) อบต.วอแก้ว

56 โครงการก่อสร้างถนน คสล. -เพ่ือแก้ไขปัญหาความ ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง -          -          240,000    -          ร้อยละ80ของปชช.  ประชาชนมีเส้น
สายเช่ือมบ้านน ้าจ้า  หมู่ท่ี 6 เดือดร้อนของประชาชนและ 4.00ม. หนา 0.15 ม. ยาว ท่ีใช้ถนนสายนี ทางคมนาคม
พิกัดเร่ิมต้น E 0539749 N 2032691 ผู้ใช้ถนนสัญจรไปมา 111.00ม. หรือมีพื นท่ีไม่  มีความสะดวก ท่ีสะดวกได้
พิกัดสิ นสุด E 0539858 N 2032695 -เพ่ือให้ประชาชนสัญจรโดย น้อยกว่า 444.00 ตร.ม. และปลอดภัย มาตรฐาน

ความสะดวกปลอดภัยต่อชีวิต พร้อมถมดินไหล่ทาง 
และทรัพย์สิน รายละเอียดตามแบบ
-เพ่ือพัฒนาด้านโครงการ มาตรฐานกรมทางหลวง
พื นฐานและลดอุบัติเหตุ ชนบทฯ  พร้อมติดตั งป้าย
ทางถนน โครงการ จ้านวน 1 ป้าย 

57 โครงการก่อสร้างรางระบายน ้า -เพ่ือการระบายน ้าท่ีดี และ ก่อสร้างรางระบายน ้า ขนาด -         -         -         137,000    -         ร้อยละ 70 ของ การระบายน ้า
คสล. (ช่วงหน้าบ้านนายสัญญา ป้องกันแก้ไขปัญหาน ้าท่วมขัง กว้างประมาณ 0.40 ม. บ้านเรือน ปชช. ท่ีดีและป้องกัน
บุญคุ้มถึงหน้าบ้านเลขท่ี 27/2 ได้ ลึกเฉล่ีย 0.50 ม.ยาว 65.00 บริเวณนี น ้าไม่ ปัญหาน ้าท่วมขัง
(พิกัดเร่ิมต้นE0539634N2032559) ม. หนา 0.10ม. ท่วมขัง ได้
(พิกัดสิ นสุดE0539606N2032302) รายละเอียดตามแบบ

อบต.วอแก้ว
1 1 1

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน  
งบประมาณ



ยุทธศาสตร์ท่ี 1    การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ี
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) คาดว่าจะได้รับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
58 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพ่ือให้มีเส้นทางคมนาคมท่ีได้ ก่อสร้างถนน คสล. ขนาด -          -          -          129,000    -          ร้อยละ80ของปชช.  ประชาชนมีเส้น

(ช่วงหน้าประปา ถึงทางเข้าวัด มาตรฐาน สะดวก ปลอดภัย กว้าง 4.00 ม.ยาวประมาณ ท่ีใช้ถนนสายนี ทางคมนาคม
ทุ่งงิ ว  หมู่ 6 55.00 ม. หนา 0.15 ม.  มีความสะดวก ท่ีสะดวกได้
(พิกัดเร่ิมต้นE0539739N2032063) รายละเอียดตามแบบ และปลอดภัย มาตรฐาน
(พิกัดสิ นสุด E0539783N2032093) อบต.วอแก้ว

59 โครงการปรับปรุงผิวจราจรเดิม เพ่ือให้มีเส้นทางคมนาคมท่ีได้ ซ่อมแซมถนนแอสฟัลติกส์ 274,000    -          -          -          -          ร้อยละ80ของปชช.  ประชาชนมีเส้น
โดยการเสริมผิวแอสฟัลติกส์ มาตรฐาน สะดวก ปลอดภัย ขนาด กว้าง 4.00 ม. ยาว ท่ีใช้ถนนสายนี ทางคมนาคม
(ตั งแต่หน้าบ้านผู้ใหญ่ช่ืนจิตต์   193.00 ม.หนา 0.04 ม.  มีความสะดวก ท่ีสะดวกได้
ปาระมีถึง หน้าศาลา รายละเอียดตามแบบ และปลอดภัย มาตรฐาน
อเนกประสงค์  หมู่ 7 อบต.วอแก้ว
พิกัดเร่ิมต้นE=0538805N=2034840

พิกัดสิ นสุดE=0538986N=2034754

60 โครงการ ปรับปรุงผิวจราจรเดิม เพ่ือให้มีเส้นทางคมนาคมท่ีได้  ปูยาง PARA - ASPHALT 851,000    -          -          -          -          ร้อยละ80ของปชช.  ประชาชนมีเส้น
โดยการเสริมผิว  PARA-ASPHALT มาตรฐาน สะดวก ปลอดภัย CONCRETE ทับผิวจราจรเดิม ท่ีใช้ถนนสายนี ทางคมนาคม
CONCRETE ถนนสายในหมู่บ้าน ขนาดกว้าง 4.00 ม. หนาเฉล่ีย  มีความสะดวก ท่ีสะดวกได้
หมู่ท่ี 7 0.05 ม. ยาว 430.00 ม. หรือ และปลอดภัย มาตรฐาน
พิกัดเร่ิมต้น E 0538970 N 2034779 มีพื นท่ีไม่น้อยกว่า 1,720.00 
พิกัดสิ นสุด  E 0539253 N 2034629 ตร.ม. รายละเอียดตามแบบ 

อบต.วอแก้ว พร้อมติดตั ง
ป้ายโครงการ จ้านวน 1 ป้าย

2            1

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน  
งบประมาณ



ยุทธศาสตร์ท่ี 1    การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ี
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) คาดว่าจะได้รับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
61 โครงการก่อสร้างท่อลอดกลม -เพ่ือแก้ไขปัญหาความ ก่อสร้างทอลอดกลมคอนกรีต -          85,000     -          -          -          ร้อยละ 100 ของ ประชาชนมีเส้น

คอนกรีตเสริมเหล็ก (ห้วยเงิน) เดือดร้อนของประชาชนและ เสริมเหล็กบริเวณถนนสาย ประชาชนท่ีใช้เส้น ทางคมนาคม ท่ี
หมู่ท่ี 7 ผู้ใช้เส้นทางสัญจรไป-มา ลป.ถ.86.004 ทางข้ามห้วย ทางคมนาคม สะดวก ปลอดภัย
พิกัด E 0538313 N 204384 -เพ่ือให้ประชาชนสัญจรโดย เงิน ขนาด Ø 1.00 ม. วางคู่ มีความสะดวก และได้มาตรฐาน

ความสะดวกปลอดภัยต่อชีวิต ความยาวด้านละ 2.00 ม. ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน จ้านวน 2 ด้าน รายละเอียด  และทรัพย์สิน
-เพ่ือพัฒนาด้านโครงการ ตามแบบ STANDARD 
พื นฐานและลดอุบัติเหตุในการ DRAWING DWG NO.DS-
สัญจรไป-มา 103/105 และท้าการรื อถอน

ท่อลอดเหล่ียมคอนกรีตเดิม
พร้อมติดตั งป้ายโครงการ

62 โครงการก่อสร้างถนน คสล.  เพ่ือให้มีเส้นทางคมนาคมท่ีได้ ก่อสร้างถนน คสล. ขนาด -          -          56,100     -          -          ร้อยละ80ของปชช.  ประชาชนมีเส้น
ซอยบ้านนายสน่ัน  เฟ่ืองแปง มาตรฐาน สะดวก ปลอดภัย กว้าง 3.00 ม. ยาว 35.90 ม. ท่ีใช้ถนนสายนี ทางคมนาคม
หมู่ 7 หนา 0.15 ม.  มีความสะดวก ท่ีสะดวกได้
พิกัดเร่ิมต้น E0538687 N2034921 รายละเอียดตามแบบ และปลอดภัย มาตรฐาน
พิกัดสิ นสุด  E0539210 N2034630 อบต.วอแก้ว

63 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย เพ่ือให้มีเส้นทางคมนาคมท่ีได้ ก่อสร้างถนน คสล. ขนาด -          -          115,400    -          -          ร้อยละ80ของปชช.  ประชาชนมีเส้น
บ้านนายเจริญ  แก้วใจ หมู่ 7 มาตรฐาน สะดวก ปลอดภัย กว้าง 3.00 ม. ยาว 74.00 ม. ท่ีใช้ถนนสายนี ทางคมนาคม
พิกัดเร่ิมต้น E0539193 N2034656  หนา 0.15 ม. รายละเอียด  มีความสะดวก ท่ีสะดวกได้
พิกัดสิ นสุด E0539210 N2034630 ตามแบบ อบต.วอแก้ว และปลอดภัย มาตรฐาน
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1.1 แผนงานเคหะและชุมชน  
งบประมาณ



ยุทธศาสตร์ท่ี 1    การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ี
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) คาดว่าจะได้รับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
64 โครงการก่อสร้างถนนดินบดอัด เพ่ือให้มีเส้นทางคมนาคมท่ีได้ ก่อสร้างถนนดินบดอัดบดอัด -          -          -          -          304,000    ร้อยละ80ของปชช.  ประชาชนมีเส้น

แน่นสายห้วยเงิน  หมู่ 7 มาตรฐาน สะดวก ปลอดภัย แน่น กว้าง 4.00 ม. ยาว ท่ีใช้ถนนสายนี ทางคมนาคม
760.00 ม.หนา 0.20 ม.  มีความสะดวก ท่ีสะดวกได้
รายละเอียดตามแบบ และปลอดภัย มาตรฐาน
อบต.วอแก้ว

65 โครงการก่อสร้างรางระบายน ้า -เพ่ือการระบายน ้าท่ีดี และ ก่อสร้างรางระบายน ้า ขนาด -         -         -         -         600,000    ร้อยละ 70 ของ การระบายน ้า
คสล. จากหน้าบ้านนายวิทยา ป้องกันแก้ไขปัญหาน ้าท่วมขัง กว้างประมาณ 0.4 ม. ลึกเฉล่ีย บ้านเรือน ปชช. ท่ีดีและป้องกัน
สุภาสอนถึงบ้านนางกาบจันทร์  ได้ 0.50 ม. ยาว 300.00 ม. บริเวณนี น ้าไม่ ปัญหาน ้าท่วมขัง
ปาระมี หมู่ 7 หนา 0.10ม. ท่วมขัง ได้
(พิกัดเร่ิมต้นE0538648N2034992) รายละเอียดตามแบบ
(พิกัดสิ นสุดE0538861N2034839) อบต.วอแก้ว

66 โครงการก่อสร้างรางระบายน ้า -เพ่ือการระบายน ้าท่ีดี และ ก่อสร้างรางระบายน ้า ขนาด -          -          -          -          140000 ร้อยละ 70 ของ การระบายน ้า
จากหน้าบ้านนางสมพร  แก้ววงค์ ป้องกันแก้ไขปัญหาน ้าท่วมขัง กว้างประมาณ 0.40 ม.  ลึก บ้านเรือน ปชช. ท่ีดีและป้องกัน
ถึง หน้าบ้านนายจ้านงค์  ได้ เฉล่ีย 0.50 ม.ยาว 70.00 ม. บริเวณนี น ้าไม่ ปัญหาน ้าท่วมขัง
แก้วค้าฟู  หมู่ 7 หนา 0.10 ม. ท่วมขัง ได้
(พิกัดเร่ิมต้นE0538777N2035108) รายละเอียดตามแบบ
(พิกัดสิ นสุดE0538721N2035119) อบต.วอแก้ว

67 โครงการปรับปรุงระบบประปา -เพ่ือให้มีน ้าใช้อุปโภคบริโภค ก่อสร้างระบบประปาของ -          -          -          1,000,000 -          ร้อยละ 80 ของ -ท่ีท้าการ อบต. 
ของท่ีท้าการองค์การบริหาร ส้าหรับท่ีท้าการ อบต.วอแก้ว ท่ีท้าการองค์การบริหารส่วน ประชาชนมีน ้า วอแก้วมีน ้า
ส่วนต้าบลวอแก้ว -เพ่ือบริการประชาชนใน ต้าบลวอแก้ว สะอาดใช้ในการ อุปโภคบริโภค
(พิกัด E=0538143 , N=2034200) กรณีเกิดภัยแล้ง รายละเอียดตามแบบ อุปโภคบริโภค ท่ีสะอาด

อบต.วอแก้ว
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1.1 แผนงานเคหะและชุมชน  
งบประมาณ



ยุทธศาสตร์ท่ี 1    การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ี
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) คาดว่าจะได้รับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
68 โครงการปรับปรุง ซ่อม แซม เพ่ือให้ประชาชนมีน ้าอุปโภค โครงการปรับปรุง ซ่อม แซม -          -          -          300,000    -          ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมีน ้า

บ้ารุง รักษาระบบประปาท่ีได้ บริโภคเพียงพอตลอดทั งปี บ้ารุง รักษาระบบประปาตาม ประชาชนมีน ้า อุปโภคบริโภค
รับถ่ายโอนภารกิจ ภารกิจท่ีได้รับถ่ายโอน สะอาดใช้ในการ เพียงพอตลอด

อุปโภคบริโภค ทั งปี

รวม 68 โครงการ 5,245,500 4,693,900 2,315,400 6,575,000 4,595,500 -                    -                

1
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งบประมาณ
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน  



ยุทธศาสตร์ท่ี 1    การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการบริหารจัดการและ เพ่ือให้มีน ้าเพ่ือการเกษตร การบริหารจัดการและพัฒนา -          -          -          2,500,000 -          ร้อยละ 100 ของ มีน ้าส้าหรับการ

พัฒนาแหล่งน ้าเพ่ือการเกษตร อย่างเพียงพอและท่ัวถึง แหล่งน ้าเพ่ือการเกษตรแบบ พื นท่ีการเกษตร เกษตรเพียงพอ
ตลอดทั งปี บูรณาการ มีน ้าเพียงพอในการ ตลอดทั งปี

ท้าการเกษตร
2 โครงการก่อสร้างการป้องกันการ เพ่ือป้องกันการกัดเซาะและ กว้างประมาณ 3.50 ม. ยาว -          -          -          378,000    -          ร้อยละ 100 ของ ปัญหาการพัง

กัดเซาะบริเวณทุ่งหลวง หมู่ 1 การพังทลายของตล่ิง 42.00 ม. พื นท่ีการเกษตร ทลายของตล่ิง
รายละเอียดตามแบบ มีน ้าเพียงพอในการ หมดไปจากพื นท่ี
อบต.วอแก้ว ท้าการเกษตร

3 โครงการขุดลอกล้าเหมือง เพ่ือแก้ไขปัญการตื นเขินของ ปากกว้าง 3.00 ม. ยาว -          -          -          -          93,000     ร้อยละ 100 ของ มีน ้าส้าหรับการ
ทุ่งใหม่ หมู่ 1 แหล่งน ้า และให้มีน ้าเพียงพอ 930.00 ม. ท้องกว้าง 1.50 พื นท่ีการเกษตร เกษตรเพียงพอ

ต่อการเกษตร ตลอดทั งปี ม. ลึก 1.00 ม. มีน ้าเพียงพอในการ
รายละเอียดตามแบบ ท้าการเกษตร ตลอดทั งปี
อบต.วอแก้ว

4 โครงการซ่อมแซมดาดคอนกรีต เพ่ือลดการสูญเสียน ้าและ หากกว้าง 1.00 ม. ท้องกว้าง -          -          -          -          70,000     ร้อยละ 100 ของ มีน ้าส้าหรับการ
ล้าเหมืองสายทุ่งเหล่า หมู่ 1 ท้าให้มีน ้าเพ่ือการเกษตร 0.50 ม. ลึก 0.80 ม. ขนาด พื นท่ีการเกษตร เกษตรอย่าง
(พิกัดเร่ิมต้นE0539259N2030934) อย่างเพียงพอ กว้าง 2.00 ม. ยาว 100 ม. มีน ้าเพียงพอในการ เพียงพอ
(พิกัดสิ นสุดE0539277N2030887) รายละเอียดตามแบบ ท้าการเกษตร

อบต.วอแก้ว
5 โครงการปรับปรุงฝ่ายชะลอน ้า เพ่ือกักเก็บน ้าส้าหรับการ สันฝายยาว 15.00 ม. สูง -          -          -          300,000    -          ร้อยละ 100 ของ มีน ้าส้าหรับการ

พร้อมขุดลอกห้วยแม่เป๊ิบ เกษตรมีอย่างเพียงพอ 1.50 ม.หนา 0.25 ม. พื นท่ีการเกษตร เกษตรเพียงพอ
บริเวณท่ีนานางธัญณภัค  ค้าทา   ตลอดทั งปี รายละเอียดตามแบบ มีน ้าเพียงพอในการ ตลอดทั งปี
หมู่ 1 อบต.วอแก้ว ท้าการเกษตร
(พิกัด E=0539181 , N=2031496)
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       1.2 แผนงานการเกษตร
งบประมาณ



ยุทธศาสตร์ท่ี 1    การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
6 โครงการก่อสร้างฝ่ายชะลอน ้า เพ่ือกักเก็บน ้าส้าหรับการ สันฝายยาว 15.00 ม. สูง -          -          -          -          300,000    ร้อยละ 100 ของ มีน ้าส้าหรับการ

ห้วยแม่เป๊ิบ บริเวณท่ีนา เกษตรมีอย่างเพียงพอ 1.50 ม.หนา 0.25 ม. พื นท่ีการเกษตร เกษตรเพียงพอ
นายสมบัติ  วงศ์ปัน  หมู่ 1  ตลอดทั งปี รายละเอียดตามแบบ มีน ้าเพียงพอในการ ตลอดทั งปี
(พิกัด E=0538861 , N=2031566) อบต.วอแก้ว ท้าการเกษตร

7 โครงการก่อสร้างประตูน ้าทุ่ง เพ่ือป้องกันการกัดเซาะและ สร้างประตูระบายน ้า แบบพวง -         -         -         100,000    -         ร้อยละ 100 ของ ปัญหาการพัง
ห้วยเงิน หมู่ 1 การพังทลายของตล่ิง มาลัยหมุน พื นท่ีการเกษตร ทลายของตล่ิง
(พิกัด E=0538922 , N=2033932) รายละเอียดตามแบบ มีน ้าเพียงพอในการ หมดไปจากพื นท่ี

อบต.วอแก้ว ท้าการเกษตร
8 โครงการซ่อมแซมดาดคอนกรีต เพ่ือลดการสูญเสียน ้าและ ปากกว้างเฉล่ีย 1.00 ม. ท้อง -         -         -         60,000     -         ร้อยละ 100 ของ มีน ้าส้าหรับการ

ล้าเหมืองทุ่งหลวงหมู่ 1 ท้าให้มีน ้าเพ่ือการเกษตร กว้างเฉล่ีย0.50 ม. ลึกเฉล่ีย พื นท่ีการเกษตร เกษตรอย่าง
(พิกัดเร่ิมต้นE0538840N2031443) อย่างเพียงพอ 0.80 ม. ขนาดกว้าง 2.00 ม. มีน ้าเพียงพอในการ เพียงพอ
(พิกัดสิ นสุดE0539071N2031354) ยาว 100 ม.  รายละเอียด ท้าการเกษตร

ตามแบบอบต.วอแก้ว
9 โครกการซ่อมแซมล้าเหมือง เพ่ือลดการสูญเสียน ้าและ ซ่อมแซมดาดล้าเหมืองห้วยเงิน -         -         -         200,000    -         ร้อยละ 100 ของ มีน ้าส้าหรับการ

ห้วยเงิน หมู่ 1 ท้าให้มีน ้าเพ่ือการเกษตร ให้ใช้งานได้ตามปกติ พื นท่ีการเกษตร เกษตรอย่าง
(พิกัดE0539074N2033801) อย่างเพียงพอ รายละเอียดตามแบบ มีน ้าเพียงพอในการ เพียงพอ

อบต.วอแก้ว ท้าการเกษตร
10 โครงการ ซ่อมแซมฝาย คสล.      เพ่ือลดการสูญเสียน ้าและ ซ่อมแซมฝาย คสล.โดยการ 328,900    -         -         -         -         ร้อยละ 100 ของ มีน ้าส้าหรับการ

บริเวณล้าห้วยแม่เป้ิบ หมู่ท่ี 2   ท้าให้มีน ้าเพ่ือการเกษตร รื อถอนฝาย คสล.เดิมท่ีเสียหาย พื นท่ีการเกษตร เกษตรอย่าง
พิกัด E 0537235, N 2032426 ) อย่างเพียงพอ ออกและสร้างทดแทนของเดิม มีน ้าเพียงพอในการ เพียงพอ

จุดท่ี 1 ขนาดสันฝาย สูง 1.00 ท้าการเกษตร
ม. หนา 0.25 ม. ยาว 12.00 ม.
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งบประมาณ
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ยุทธศาสตร์ท่ี 1    การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
จุดท่ี 2 ขนาดสันฝาย สูง 1.00 
ม. หนา 0.20 ม. ยาว 5.00 ม.
รายละเอียดตามแบบ อบต.
วอแก้ว พร้อมติดตั งป้าย
โครงการจ้านวน 1 ป้าย

11 โครงการก่อสร้างดาดล้าเหมือง เพ่ือลดการสูญเสียน ้าและ ปากกว้างเฉล่ีย 1.50 ม. ท้อง 99,000     -         -         -         -         ร้อยละ 100 ของ มีน ้าส้าหรับการ
คอนกรีตทุ่งเหล่า  หมู่ท่ี 2 ท้าให้มีน ้าเพ่ือการเกษตร กว้างเฉล่ีย0.70 ม. ลึกเฉล่ีย พื นท่ีการเกษตร เกษตรอย่าง
(พิกัดเร่ิมต้นE0537583N2033657) อย่างเพียงพอ 0.60 ม.ยาว 100.00 ม.  มีน ้าเพียงพอในการ เพียงพอ
(พิกัดสิ นสุดE0537651N2033581) รายละเอียดตามแบบ ท้าการเกษตร

อบต.วอแก้ว
12 โครงการก่อสร้างดาดล้าเหมือง เพ่ือลดการสูญเสียน ้าและ ปากกว้างเฉล่ีย 1.20 ม. ท้อง -          42,000     -         -         -         ร้อยละ 100 ของ มีน ้าส้าหรับการ

คอนกรีตบริเวณบ้านนายสมศักด์ิ ท้าให้มีน ้าเพ่ือการเกษตร กว้างเฉล่ีย0.50 ม. ลึกเฉล่ีย พื นท่ีการเกษตร เกษตรอย่าง
ใหม่สุยะ ถึงล้าห้วยแม่เป๊ิบ  หมู่ 2 อย่างเพียงพอ 0.60 ม. ยาว 60.00 ม.  มีน ้าเพียงพอในการ เพียงพอ
(พิกัดเร่ิมต้นE0538620N2031987) รายละเอียดตามแบบ ท้าการเกษตร
(พิกัดสิ นสุดE0538678N2031990) อบต.วอแก้ว

13 โครงการก่อสร้างดาดล้าเหมือง เพ่ือลดการสูญเสียน ้าและ ปากกว้างเฉล่ีย 1.20 ม. ท้อง -          -          -          209,000    -         ร้อยละ 100 ของ มีน ้าส้าหรับการ
คอนกรีตทุ่งแม่เป๊ิบหมู่ท่ี 2 ท้าให้มีน ้าเพ่ือการเกษตร กว้างเฉล่ีย0.50 ม. ลึกเฉล่ีย พื นท่ีการเกษตร เกษตรอย่าง
(พิกัดเร่ิมต้นE0537712N2032199) อย่างเพียงพอ 0.60 ม.  ยาว 300.00 ม.  มีน ้าเพียงพอในการ เพียงพอ
(พิกัดสิ นสุดE0537947N2032039) รายละเอียดตามแบบ ท้าการเกษตร

อบต.วอแก้ว
1 1 1

งบประมาณ
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ยุทธศาสตร์ท่ี 1    การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
14 โครงการขุดลอกล้าเหมือง เพ่ือแก้ไขปัญการตื นเขินของ ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว -          -          -          10,000     -          ร้อยละ 100 ของ มีน ้าส้าหรับการ

เสียน ้า ทุ่งผึ งหมู่ 2 แหล่งน ้า และให้มีน ้าเพียงพอ 35.00ม. ลึกเฉล่ีย 0.50 ม. พื นท่ีการเกษตร เกษตรเพียงพอ
พิกัดE=0538191N=2032350 ต่อการเกษตร ตลอดทั งปี รายละเอียดตามแบบ มีน ้าเพียงพอในการ ตลอดทั งปี

อบต.วอแก้ว ท้าการเกษตร
15 โครงการก่อสร้างดาดล้าเหมือง เพ่ือลดการสูญเสียน ้าและ ปากกว้างเฉล่ีย 1.50 ม. ท้อง -         -         -         -         404,800    ร้อยละ 100 ของ มีน ้าส้าหรับการ

คอนกรีตทุ่งผึ ง จากบริเวณนา ท้าให้มีน ้าเพ่ือการเกษตร กว้างเฉล่ีย0.30 ม. ลึกเฉล่ีย พื นท่ีการเกษตร เกษตรอย่าง
นายรังสรรค์ถึงนานายบุญรัตน์  อย่างเพียงพอ  0.30 ม. ยาว 130.00 ม.  มีน ้าเพียงพอในการ เพียงพอ
ใจปินตา  ม.2 รายละเอียดตามแบบ ท้าการเกษตร
(พิกัดเร่ิมต้นE0538211N2032348) อบต.วอแก้ว
(พิกัดสิ นสุดE0538332N2032374)

16 โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล เพ่ือให้มีน ้าเพ่ือการเกษตร ท้าการขุดเจาะบ่อน ้าบาดาล -         -         -         -         500,000    ร้อยละ 100 ของ มีน ้าส้าหรับการ
เพ่ือการเกษตรทุ่งใหม่ป่าเหี ยว อย่างเพียงพอและท่ัวถึง ลึกประมาณ 200.00 ม. พื นท่ีการเกษตร เกษตรเพียงพอ
หมู่ 2 ตลอดทั งปี ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ ว มีน ้าเพียงพอในการ ตลอดทั งปี
(พิกัดE=5037844, N=2031967) หรือปริมาณน ้าไม่น้อยกว่า ท้าการเกษตร

2.00 - 5.00 ลบ.ม./ชม.
รายละเอียดตามแบบ
อบต.วอแก้ว

17 โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล เพ่ือให้มีน ้าเพ่ือการเกษตร ท้าการขุดเจาะบ่อน ้าบาดาล -         -         -         500,000    -          ร้อยละ 100 ของ มีน ้าส้าหรับการ
เพ่ือการเกษตรทุ่งแม่เป๊ิบ อย่างเพียงพอและท่ัวถึง ลึกประมาณ 200.00 ม. ขนาด พื นท่ีการเกษตร เกษตรเพียงพอ
หมู่ 2 ตลอดทั งปี เส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ ว หรือ มีน ้าเพียงพอในการ ตลอดทั งปี
(พิกัดE=0538126, N=2031986) ปริมาณน ้าไม่น้อยกว่า 2.00 - ท้าการเกษตร

 5.00 ลบ.ม./ชม. รายละเอียด
ตามแบบอบต.วอแก้ว
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ยุทธศาสตร์ท่ี 1    การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
18 โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล เพ่ือให้มีน ้าเพ่ือการเกษตร ท้าการขุดเจาะบ่อน ้าบาดาล -         -         -         -         500,000    ร้อยละ 100 ของ มีน ้าส้าหรับการ

เพ่ือการเกษตรทุ่งผึ ง  หมู่ 2 อย่างเพียงพอและท่ัวถึง ลึกประมาณ 200.00 ม. พื นท่ีการเกษตร เกษตรเพียงพอ
(พิกัดE=0537654, N=2032910) ตลอดทั งปี ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ ว มีน ้าเพียงพอในการ ตลอดทั งปี

หรือปริมาณน ้าไม่น้อยกว่า ท้าการเกษตร
2.00 - 5.00 ลบ.ม./ชม.
รายละเอียดตามแบบ
อบต.วอแก้ว

19 โครงการซ่อมแซมฝาย คสล เพ่ือลดการสูญเสียน ้าและ ท้าการรือถอนโครงกสร้าง คสล. 194,000    -          -          -          -          ร้อยละ 100 ของ มีน ้าส้าหรับการ
ทุ่งป่าเฮ่ว  หมู่ 3 ท้าให้มีน ้าเพ่ือการเกษตร เดิมท่ีช้ารุด ขนาดพื นท่ีไม่น้อย พื นท่ีการเกษตร เกษตรอย่าง
พิกัด  E 0536618, N 2033137 อย่างเพียงพอ กว่า 46.00 ตร.ม.   ปรับระดับ มีน ้าเพียงพอในการ เพียงพอ

ถมดินบดอัดแน่นด้วยแรงงาน ท้าการเกษตร
คน  พร้อมเทคอนกรีตเสริม
เหล็กโครงสร้างฝายกั นน ้า พื นท่ี
ไม่น้อยกว่า 46.00 ตร.ม.  
รายละเอียดตามแบบ
อบต.วอแก้ว

20 โครงการซ่อมแซมรางส่งน ้า คสล. เพ่ือลดการสูญเสียน ้าและ ท้าการซ่อมแซมโดยเทรางส่ง 9,000       -          -          -          -          ร้อยละ 100 ของ มีน ้าส้าหรับการ
บริเวณทุ่งป่าเฮ่ว  หมู่ท่ี 3 ท้าให้มีน ้าเพ่ือการเกษตร น ้า คสล. ขนาดกว้าง 0.70 ม. พื นท่ีการเกษตร เกษตรอย่าง
พิกัดE0537436,N2032270 อย่างเพียงพอ สูงเฉล่ีย 0.50 ม. หนา 0.12 ม.  มีน ้าเพียงพอในการ เพียงพอ

ยาวไม่น้อยกว่า 6.00 ม. ท้าการเกษตร
รายละเอียดตามแบบ
อบต.วอแก้ว

1             1
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ยุทธศาสตร์ท่ี 1    การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
21 โครงการวางท่อส่งน ้าเพ่ือ เพ่ือให้การส่งน ้าจากระบบ ท้าการขุดดินวางท่อส่งน ้าชนิด -          103,000    -          -          -          ร้อยละ 100 ของ มีน ้าส้าหรับการ

การเกษตร  (ทุ่งดอน) หมู่ท่ี 3 สูบน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตร พีวีซี ความยาว 1,900.00 ม. พื นท่ีการเกษตร เกษตรอย่าง
พิกัด E0536101 N2034167 ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์เข้าสู่ และติดตั งข้อต่อข้องอ อุปกรณ์ มีน ้าเพียงพอในการ เพียงพอ

พื นท่ีการเกษตร บริเวณ ประปา พร้อมฝังกลบหลังท่อ ท้าการเกษตร
ทุ่งดอน ได้อย่างท่ัวถึงและ
เพียงพอต่อการท้าการเกษตร

22 โครงการก่อสร้างฝาย คสล. เพ่ือให้มีแหล่งกักเก็บน ้าเพ่ือ สันฝายยาว 9.00 ม. สูง -          -          -          297,000    -          ร้อยละ 100 ของ มีน ้าส้าหรับการ
ห้วยโป่ง  หมู่ 3 การเกษตรอย่างเพียงพอและ 1.50 ม. หนา 0.25 ม. พื นท่ีการเกษตร เกษตรเพียงพอ
(พิกัดE053927N2033132) ท่ัวถึงตลอดทั งปี รายละเอียดตามแบบ มีน ้าเพียงพอในการ ตลอดทั งปี

อบต.วอแก้ว ท้าการเกษตร
23 โครงการก่อสร้างฝาย คสล. เพ่ือให้มีแหล่งกักเก็บน ้าเพ่ือ สันฝายยาว 8.00 ม. สูง -          -          -          264,000    -          ร้อยละ 100 ของ มีน ้าส้าหรับการ

ห้วยแม่เป๊ิบเหนือ หมู่ 3 การเกษตรอย่างเพียงพอและ 1.50 ม. หนา 0.25 ม. พื นท่ีการเกษตร เกษตรเพียงพอ
บริเวณท่ีนางถนอมศรี ไพรอ้าพร ท่ัวถึงตลอดทั งปี รายละเอียดตามแบบ มีน ้าเพียงพอในการ ตลอดทั งปี
(พิกัดE0536572N2034617) อบต.วอแก้ว ท้าการเกษตร

24 โครงการก่อสร้างฝาย คสล. เพ่ือให้มีแหล่งกักเก็บน ้าเพ่ือ สันฝายยาว 6.00 ม. สูง -          -          -          -          198,000    ร้อยละ 100 ของ มีน ้าส้าหรับการ
ล้าห้วยฟ้าผ่า หมู่ 3 การเกษตรอย่างเพียงพอและ 1.50 ม. หนา 0.25 ม. พื นท่ีการเกษตร เกษตรเพียงพอ
(พิกัดE0536363N2033627) ท่ัวถึงตลอดทั งปี รายละเอียดตามแบบ มีน ้าเพียงพอในการ ตลอดทั งปี

อบต.วอแก้ว ท้าการเกษตร
25 โครงการก่อสร้างฝาย คสล. เพ่ือให้มีแหล่งกักเก็บน ้าเพ่ือ สันฝายยาว 6.00 ม. สูง -          -          -          -          198,000    ร้อยละ 100 ของ มีน ้าส้าหรับการ

ล้าห้วยป่าหวี หมู่ 3 การเกษตรอย่างเพียงพอและ 1.50 ม. หนา 0.25 ม. พื นท่ีการเกษตร เกษตรเพียงพอ
(พิกัดE0535981N2034102) ท่ัวถึงตลอดทั งปี รายละเอียดตามแบบ มีน ้าเพียงพอในการ ตลอดทั งปี

อบต.วอแก้ว ท้าการเกษตร
1 2 2

งบประมาณ
       1.2 แผนงานการเกษตร



ยุทธศาสตร์ท่ี 1    การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
26 โครงการก่อสร้างดาดล้าเหมือง เพ่ือลดการสูญเสียน ้าและ ปากกว้างเฉล่ีย1.20 ม. ท้อง -          -          -          979,000    -          ร้อยละ 100 ของ มีน ้าส้าหรับการ

คอนกรีต ทุ่งปูน หมู่ 3 ท้าให้มีน ้าเพ่ือการเกษตร กว้างเฉล่ีย0.60 ม. ลึกเฉล่ีย พื นท่ีการเกษตร เกษตรอย่าง
(พิกัดเร่ิมต้นE0536612N2034529) อย่างเพียงพอ 0.80 ม. ยาว 1,350 ม. มีน ้าเพียงพอในการ เพียงพอ
(พิกัดสิ นสุดE0536629N2033447) รายละเอียดตามแบบ ท้าการเกษตร

อบต.วอแก้ว
27 โครงการขุดลอกหน้าฝาย เพ่ือแก้ไขปัญการตื นเขินของ ปากกว้างเฉล่ีย10.20 ม. ท้อง -          -          -          38,000     -          ร้อยละ 100 ของ มีน ้าส้าหรับการ

แม่เป๊ิบ(บริเวณหอน้อย) หมู่ 3 แหล่งน ้า และให้มีน ้าเพียงพอ กว้างเฉล่ีย 8.00 ม. สูง 2.00 ม. พื นท่ีการเกษตร เกษตรเพียงพอ
(พิกัดเร่ิมต้นE0535652N2034953) ต่อการเกษตร ตลอดทั งปี ยาว 120 ม. Slope 1:1 มีน ้าเพียงพอในการ ตลอดทั งปี
(พิกัดสิ นสุดE0535531N2034939) รายละเอียดตามแบบ ท้าการเกษตร

อบต.วอแก้ว
28 โครงการก่อสร้างฝายคอนกรีต เพ่ือแก้ไขปัญการตื นเขินของ สันฝายยาว 8.00 ม. สูง -          -          -          -          264,000    ร้อยละ 100 ของ มีน ้าส้าหรับการ

ล้าห้วยแม่ติว บริเวณท่ีนา แหล่งน ้า และให้มีน ้าเพียงพอ  1.50 ม.หนา 0.25 ม. พื นท่ีการเกษตร เกษตรเพียงพอ
นายทูร ธิวงค์ หมู่ 3 ต่อการเกษตร ตลอดทั งปี รายละเอียดตามแบบ มีน ้าเพียงพอในการ ตลอดทั งปี
(พิกัดE0537592N2033456) อบต.วอแก้ว ท้าการเกษตร

29 โครงการก่อสร้างฝายคอนกรีต เพ่ือให้มีแหล่งกักเก็บน ้าเพ่ือ สันฝายยาว 8.00 ม. สูง -          -          -          264,000    -          ร้อยละ 100 ของ มีน ้าส้าหรับการ
ล้าห้วยแม่อืน  หมู่ 3 การเกษตรอย่างเพียงพอและ 1.50 ม.หนา 0.25 ม. พื นท่ีการเกษตร เกษตรเพียงพอ
บริเวณท่ีนายมานิตย์  วงศ์ต่อม ท่ัวถึงตลอดทั งปี รายละเอียดตามแบบ มีน ้าเพียงพอในการ ตลอดทั งปี
(พิกัดE0536319N2032093) อบต.วอแก้ว ท้าการเกษตร

30  โครงการปรับปรุงซ่อมแซมฝาย เพ่ือให้มีแหล่งกักเก็บน ้าเพ่ือ ปรับปรุงซ่อมแซมฝาย คสล. 11,200     -          -          -          -          ร้อยละ 100 ของ มีน ้าส้าหรับการ
คสล.บริเวณฝายทุ่งเหล่า หมู่ท่ี 4     การเกษตรอย่างเพียงพอและ จุดท่ี 1 เสริมสันฝาย คสล. พื นท่ีการเกษตร เกษตรเพียงพอ
(พิกัด E 0537508, N 2030855 ) ท่ัวถึงตลอดทั งปี ขนาด0.95 ม. หนา 0.20 ม. มีน ้าเพียงพอในการ ตลอดทั งปี

ยาว 5.00 ม. ท้าการเกษตร
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งบประมาณ
       1.2 แผนงานการเกษตร



ยุทธศาสตร์ท่ี 1    การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
จุดท่ี 2 ซ่อมแซมดาดคอนกรีต
ขนาดกว้าง 1.20 ม. หนา 0.07 
ม. ยาว 6.00 ม. 
จุดท่ี 3 ซ่อมแซมดาดคอนกรีต
ขนาดกว้าง 1.20 ม. หนา 0.07
ม. ยาว 1.90 ม.
รายละเอียดตามแบบ
อบต.วอแก้ว

31 โครงการขยายเขตระบบประปา เพ่ือมีน ้าอุปโภค-บริโภคอย่าง ขยายเขตระบบประปา หมู่บ้าน -          -          -          -          300,000    ร้อยละ 80 ของ ปชช.ประชาชนมีน ้า
หมู่บ้านหล่ายทุ่ง หมู่ 4 ท่ัวถึง  หล่ายทุ่ง หมู่ 4 มีน ้าสะอาดใช้ในการอุปโภคบริโภค
(พิกัดเร่ิมต้นE0536737N2035274) รายละเอียดตามแบบ อุปโภคบริโภค เพียงพอตลอด
(พิกัดสิ นสุดE0536267N2036223) อบต.วอแก้ว ทั งปี

32 โครงการก่อสร้างท้านบ คสล. เพ่ือกักเก็บน ้าส้าหรับการ โครงการก่อสร้างท้านบ คสล. -            -            -            -            450,000    ร้อยละ 100 ของ มีน ้าส้าหรับการ
ทุ่งนายสมัคร  สุริยา ม.4 เกษตรมีอย่างเพียงพอ ขนาด กว้าง 6.00 ม พื นท่ีการเกษตร เกษตรเพียงพอ
(พิกัด E=0536288,N=2036272) ตลอดทั งปี .ยาว 7.00ม. มีน ้าเพียงพอในการ ตลอดทั งปี

รายละเอียดตามแบบ
อบต.วอแก้ว ท้าการเกษตร

33 โครงการก่อสร้างฝายชะลอน ้า เพ่ือกักเก็บน ้าส้าหรับการ ก่อสร้างฝายชะลอน ้า กว้าง -            -            -            -            300,000    ร้อยละ 100 ของ มีน ้าส้าหรับการ
น ้าแม่ติว หมู่4(นายสง่า ว้อใจช่ืน) เกษตรมีอย่างเพียงพอ 8.00-12.00 ม. สูง 0.50 ม.- พื นท่ีการเกษตร เกษตรเพียงพอ
(พิกัด E=0535973,N=2037738) ตลอดทั งปี 1.00 ม.  รายละเอียดตามแบบ มีน ้าเพียงพอในการ ตลอดทั งปี

อบต.วอแก้ว ท้าการเกษตร
3

       1.2 แผนงานการเกษตร
งบประมาณ



ยุทธศาสตร์ท่ี 1    การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
34 โครงการก่อสร้างระบบส่งน ้า เพ่ือกักเก็บน ้าส้าหรับการ ด้าเนินการวางท่อ พีวีซี ขนาด -          -          -          -          332,900    ร้อยละ 100 ของ มีน ้าส้าหรับการ

บาดาลเพ่ือการเกษตร ทุ่งแพะ เกษตรมีอย่างเพียงพอ ศก. 2 นิ ว พร้อมอุปกรณ์ พื นท่ีการเกษตร เกษตรเพียงพอ
หมู่ท่ี 5 ตลอดทั งปี เช่ือมต่อ,ฝังกลบความยาว มีน ้าเพียงพอในการ ตลอดทั งปี
พิกัดเร่ิมต้น  E0537778,N2036103  รวมกัน ไม่น้อยกว่า 4,306.00 ท้าการเกษตร
พิกัดสิ นสุด   E0537957,N2035619  ม. และติดตั งถังบรรจุน ้า

ขนาดความจุ2,000 ลิตร 
จ้านวน 4 ใบ 
รายละเอียดตามแบบของ 
อบต.วอแก้ว พร้อมป้าย
โครงการจ้านวน 1 ป้าย

35 โครงการก่อสร้างก้าแพงดินกั น เพ่ือป้องกันการกัดเซาะและ ความยาวข้างละ 45.00 ม. -          337,500    -            -            -            แก้ไขปัญหาการพัง ปัญหาการพัง
ตล่ิงพังบริเวณบ้านเลขท่ี 209 การพังทลายของตล่ิง รวม 90.00ม. สูง 2.00-3.00 ม. ทลายของตล่ิงได้ ทลายของตล่ิง
ถึงสะพานทางไปทุ่งกล้วย หมู่ 5 รายละเอียดตามแบบ ร้อยละ80 ลดลง
(พิกัดเร่ิมต้นE0538605N2035247) อบต.วอแก้ว
(พิกัดสิ นสุดE0538615N2035210)

36 โครงการก่อสร้างดาดล้าเหมือง เพ่ือลดการสูญเสียน ้าและ ปากกว้างเฉล่ีย1.00 ม. ท้อง -         -         -         157,000    -         ร้อยละ 100 ของ มีน ้าส้าหรับการ
คสล. ทุ่งโฮ้งใต้ หมู่ 5 ท้าให้มีน ้าเพ่ือการเกษตร กว้างเฉล่ีย 0.50 ม. ลึก 0.60 พื นท่ีการเกษตร เกษตรอย่าง
(พิกัดเร่ิมต้นE0538060N2035581) อย่างเพียงพอ ม. ยาว 270 ม. Slope 1:1 มีน ้าเพียงพอในการ เพียงพอ
(พิกัดสิ นสุดE0538112N2035813) รายละเอียดตามแบบ ท้าการเกษตร

อบต.วอแก้ว
1 1 1

       1.2 แผนงานการเกษตร
งบประมาณ



ยุทธศาสตร์ท่ี 1    การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
37 โครงการ ก่อสร้างดาดคอนกรีต เพ่ือลดการสูญเสียน ้าและ เทดาดคอนกรีต ขนาดปากกว้าง 366,800    -         -         -         -         เกษตรกร ร้อยละ มีน ้าส้าหรับการ

ล้าเหมืองทุ่งโป่ง  หมู่ท่ี 6 ท้าให้มีน ้าเพ่ือการเกษตร เฉล่ีย 2.00 ม. ท้องกว้างเฉล่ีย 80 มีน ้าใช้พอพอ เกษตรอย่าง
พิกัดเร่ิมต้น E 0539799, N 2033064  อย่างเพียงพอ 0.90 ม. ลึกเฉล่ีย 0.60 ม. หนา ต่อการเกษตร เพียงพอ
พิกัดสิ นสุด  E 0539932, N 2032704 0.06 ม. ยาวรวม 400.00 ม. 

หรือพื นท่ีในการเทคอนกรีต
ไม่น้อยกว่า  1,120.00   ตร.ม. 
รายละเอียดตามแบบของ 
อบต.วอแก้วพร้อมป้ายโครงการ
จ้านวน 1 ป้าย 

38 โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล เพ่ือให้มีน ้าเพ่ือการเกษตร ท้าการขุดเจาะบ่อน ้าบาดาล -         -         -         500,000    -          ร้อยละ 100 ของ มีน ้าส้าหรับการ
ทุงห้วยนาก้่า หมู่ 6 อย่างเพียงพอและท่ัวถึง ลึกประมาณ 200.00 ม.ขนาด พื นท่ีการเกษตร เกษตรเพียงพอ
(พิกัด0539724N2033813) ตลอดทั งปี เส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ ว หรือ มีน ้าเพียงพอในการ ตลอดทั งปี

ปริมาณน ้าไม่น้อยกว่า 2.00 - ท้าการเกษตร
5.00 ลบ.ม.ต่อช่ัวโมง 
รายละเอียดตามแบบ
อบต.วอแก้ว

39 โครงการเรียงหินในกล่องลวด เพ่ือป้องกันการกัดเซาะ เรียงหินในกล่องลวดตาข่าย -          350,000    -          -          -          แก้ไขปัญหาการพัง ปัญหาการพัง
ตาข่ายกระชุหิน บริเวณล้าห้วย และการพังทลายของตล่ิง กระชุหิน ทลายของตล่ิงได้ ทลายของตล่ิง
แม่ไพร หมู่ 7 ขนาดกว้าง 2.00 ม. สูง 2.50 ร้อยละ100 หมดไปจากพื นท่ี
พิกัดเร่ิมต้น E 0539148, N 2034484  ม. ยาว 50.00 ม. 
พิกัดสิ นสุด  E 0539128, N 2034450 รายละเอียดตามแบบ

อบต.วอแก้ว
1             1             1

       1.2 แผนงานการเกษตร
งบประมาณ



ยุทธศาสตร์ท่ี 1    การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
40 โครงการก่อสร้างฝ่าย คสล. เพ่ือให้มีน ้าเพ่ือการเกษตร สูง 1.50 ม. ยาว 9.00 ม. -         297,000    -         -         -         ร้อยละ 100 ของ มีน ้าส้าหรับการ

บริเวณใกล้ทุ่งนางสมพิศ   อย่างเพียงพอและท่ัวถึง หนา 0.25 ม. พื นท่ีการเกษตร เกษตรเพียงพอ
ไชยพุฒ หมู่ 7 ตลอดทั งปี รายละเอียดตามแบบ มีน ้าเพียงพอในการ ตลอดทั งปี
(พิกัดE0538934N2034954) อบต.วอแก้ว ท้าการเกษตร

41 โครงการก่อสร้างฝ่าย คสล. เพ่ือให้มีแหล่งกักเก็บน ้าเพ่ือ สูง 1.50 ม. ยาว 8.00 ม. -          -          297,000    -          -          ร้อยละ 100 ของ มีน ้าส้าหรับการ
บริเวณใกล้บ้านนายอนันต์  การเกษตรอย่างเพียงพอ หนา 0.25 ม. พื นท่ีการเกษตร เกษตรเพียงพอ
 ไชยเคร่ือง หมู่ 7 และท่ัวถึง ตลอดทั งปี รายละเอียดตามแบบ มีน ้าเพียงพอในการ ตลอดทั งปี

อบต.วอแก้ว ท้าการเกษตร
42 โครงการก่อสร้างฝ่าย คสล. เพ่ือให้มีแหล่งกักเก็บน ้าเพ่ือ สูง 1.20 ม. ยาว 7.00 ม. -          -          231,000    -          -          ร้อยละ 100 ของ มีน ้าส้าหรับการ

บริเวณใกล้บ้านนายวาน การเกษตรอย่างเพียงพอ หนา 0.25 ม. พื นท่ีการเกษตร เกษตรเพียงพอ
เรือนสุข  หมู่ 7 และท่ัวถึง ตลอดทั งปี รายละเอียดตามแบบ มีน ้าเพียงพอในการ ตลอดทั งปี
(พิกัดเร่ิมต้นE0539101N2034846) อบต.วอแก้ว ท้าการเกษตร

43 โครงการก่อสร้างดาดล้าเหมือง เพ่ือลดการสูญเสียน ้าและ ขนาดปากกว้าง 1.20 ม. ลึก -          -          400,000    -          -          ร้อยละ 100 ของ มีน ้าส้าหรับการ
คอนกรีต(เหมืองค่าชุม) หมู่ท่ี 7 ท้าให้มีน ้าเพ่ือการเกษตร 0.60 ม. ยาว 1,000 ม. พื นท่ีการเกษตร เกษตรเพียงพอ
(พิกัดเร่ิมต้น E0538963N2035062) อย่างเพียงพอ รายละเอียดตามแบบ มีน ้าเพียงพอในการ ตลอดทั งปี
(พิกัดสิ นสุด E0539439N2034300) อบต.วอแก้ว ท้าการเกษตร

44 โครงการก่อสร้างฝ่าย คสล. เพ่ือให้มีแหล่งกักเก็บน ้าเพ่ือ สูง 1.30 ม. ยาว 5.00 ม. -          -          165,000    -          -          ร้อยละ 100 ของ มีน ้าส้าหรับการ
บริเวณใกล้  ทุ่งนายวันชัย การเกษตรอย่างเพียงพอ หนา 0.25 ม. พื นท่ีการเกษตร เกษตรเพียงพอ
(พิกัดเร่ิมต้นE0538880N2034999) และท่ัวถึง ตลอดทั งปี รายละเอียดตามแบบ มีน ้าเพียงพอในการ ตลอดทั งปี

อบต.วอแก้ว ท้าการเกษตร
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       1.2 แผนงานการเกษตร
งบประมาณ



ยุทธศาสตร์ท่ี 1    การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
45 โครงการก่อสร้างดาดล้าเหมือง  เพ่ือลดการสูญเสียน ้าและ ดาดล้าเหมืองคอนกรีต -          -          -          120,000    -          ร้อยละ 100 ของ มีน ้าส้าหรับการ

คอนกรีตทุ่งหลาย หมู่ 7 ท้าให้มีน ้าเพ่ือการเกษตร ปากกว้างเฉล่ีย 0.60 ม. ท้อง พื นท่ีการเกษตร เกษตรเพียงพอ
พิกัดเร่ิมต้นE0539586N2034611 อย่างเพียงพอ กว้างเฉล่ีย 0.20 ม.ยาว 300 ม. มีน ้าเพียงพอในการ ตลอดทั งปี
พิกัดสิ นสุดE0539741N2033770 รายละเอียดตามแบบ ท้าการเกษตร

อบต.วอแก้ว
46 โครงการก่อสร้างฝ่าย คสล. เพ่ือให้มีแหล่งกักเก็บน ้าเพ่ือ สูง 1.50 ม. ยาว 8.00 ม. -          -          -          264,000    -          ร้อยละ 100 ของ มีน ้าส้าหรับการ

ห้วยโป่งบริเวณใกล้ท่ีนา  การเกษตรอย่างเพียงพอ หนา 0.25 ม. พื นท่ีการเกษตร เกษตรเพียงพอ
นายสุทัศน์  เฟ่ืองแปง หมู่ 7 และท่ัวถึง ตลอดทั งปี รายละเอียดตามแบบ มีน ้าเพียงพอในการ ตลอดทั งปี
(พิกัดE0539897N2035485) อบต.วอแก้ว ท้าการเกษตร

47 โครงการก่อสร้างฝ่าย คสล. เพ่ือให้มีแหล่งกักเก็บน ้าเพ่ือ สูง 1.50 ม. ยาว 10.00 ม. -          -          -          264,000    -          ร้อยละ 100 ของ มีน ้าส้าหรับการ
ห้วยโป่งบริเวณใกล้ท่ีนา  การเกษตรอย่างเพียงพอ หนา 0.25 ม. พื นท่ีการเกษตร เกษตรเพียงพอ
นายเพชร   ภูสอน หมู่ 7 และท่ัวถึง ตลอดทั งปี รายละเอียดตามแบบ มีน ้าเพียงพอในการ ตลอดทั งปี
(พิกัดE0540440N2035292) อบต.วอแก้ว ท้าการเกษตร

48 โครงการก่อสร้างดาดล้าเหมือง เพ่ือลดการสูญเสียน ้าและ ปากกว้างเฉล่ีย 1.50 ม. ท้อง -          905,000    -          -          -          ร้อยละ 100 ของ มีน ้าส้าหรับการ
คอนกรีต (ทุ่งแม่จรูญ) หมู่ 7 ท้าให้มีน ้าเพ่ือการเกษตร กว้างเฉล่ีย 0.80 ม. ลึก 1.00 พื นท่ีการเกษตร เกษตรเพียงพอ
(พิกัดเร่ิมต้นE0540465N2036369) อย่างเพียงพอ ม. ยาว 1,000.00 ม. มีน ้าเพียงพอในการ ตลอดทั งปี
(พิกัดสิ นสุดE0540515N2035578) รายละเอียดตามแบบ ท้าการเกษตร

อบต.วอแก้ว
49 โครงการก่อสร้างฝ่ายคอนกรีต เพ่ือให้มีแหล่งกักเก็บน ้าเพ่ือ สูง 1.50 ม. ยาว 20.00 ม. -          -          -          264,000    -          ร้อยละ 100 ของ มีน ้าส้าหรับการ

ทุ่งแม่จรูญ หมู่ 7 การเกษตรอย่างเพียงพอ หนา 0.25 ม. พื นท่ีการเกษตร เกษตรเพียงพอ
(พิกัดE0540465N2036369) และท่ัวถึง ตลอดทั งปี รายละเอียดตามแบบ มีน ้าเพียงพอในการ ตลอดทั งปี

อบต.วอแก้ว ท้าการเกษตร
1 4

       1.2 แผนงานการเกษตร
งบประมาณ



ยุทธศาสตร์ท่ี 1    การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
50 โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล เพ่ือให้มีน ้าเพ่ือการเกษตร ท้าการขุดเจาะบ่อน ้าบาดาล -          500,000    -          -          -          ร้อยละ 100 ของ มีน ้าส้าหรับการ

เพ่ือการเกษตรทุ่งหลวงหมู่  7 อย่างเพียงพอและท่ัวถึง ลึกประมาณ 200.00 ม. ขนาด พื นท่ีการเกษตร เกษตรเพียงพอ
ตลอดทั งปี เส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ ว หรือ มีน ้าเพียงพอในการ ตลอดทั งปี

ปริมาณน ้าไม่น้อยกว่า 2.00 - ท้าการเกษตร
5.00 ลบ.ม./ชม. รายละเอียด
ตามแบบ อบต.วอแก้ว

51 โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล เพ่ือให้มีน ้าเพ่ือการเกษตร ท้าการขุดเจาะบ่อน ้าบาดาล -          -          500,000    -          -          ร้อยละ 100 ของ มีน ้าส้าหรับการ
เพ่ือการเกษตรทุ่งบวกหอย หมู่  7 อย่างเพียงพอและท่ัวถึง ลึกประมาณ 200.00 ม. ขนาด พื นท่ีการเกษตร เกษตรเพียงพอ

ตลอดทั งปี เส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ ว หรือ มีน ้าเพียงพอในการ ตลอดทั งปี
ปริมาณน ้าไม่น้อยกว่า 2.00 - ท้าการเกษตร
5.00 ลบ.ม./ชม. รายละเอียด
ตามแบบ อบต.วอแก้ว

52 โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล เพ่ือให้มีน ้าเพ่ือการเกษตร ท้าการขุดเจาะบ่อน ้าบาดาล -          -          -          500,000    -          ร้อยละ 100 ของ มีน ้าส้าหรับการ
เพ่ือการเกษตรทุ่งค่าชุม หมู่  7 อย่างเพียงพอและท่ัวถึง ลึกประมาณ 200.00 ม. ขนาด พื นท่ีการเกษตร เกษตรเพียงพอ

ตลอดทั งปี เส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ ว หรือ มีน ้าเพียงพอในการ ตลอดทั งปี
ปริมาณน ้าไม่น้อยกว่า 2.00 - ท้าการเกษตร
5.00 ลบ.ม./ชม. รายละเอียด
ตามแบบ อบต.วอแก้ว

รวม 52 โครงการ 1,008,900    2,534,500    1,593,000    8,168,000    3,910,700    -                    -                

120 โครงการ 6,254,400    7,228,400    3,908,400    14,743,000  8,506,200    

1 1 1
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รับผิดชอบ

หลัก
กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง
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ผ.02

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

หลัก
กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

-           
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