
                                     ยุทธศาสตร์ท่ี 2 สร้างเสริมและพัฒนาจังหวัดล าปางให้มีความพร้อมรองรับการเป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์อย่างเป็นระบบ 

                                     ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรกรปลอดภัยและได้มาตรฐานแบบครบวงจร 

                                     ยุทธศาสตร์ท่ี 6 ส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอย่างสมดุลและย่ังยืน

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบต.วอแก้ว ยุทธศาสตร์ท่ี 1    การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ผ.05

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงการปรับปรุงผิวถนน แบบ เพ่ือให้มีเส้นทางคมนาคมท่ีได้ ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 1,695,000   1,695,000   1,695,000   1,695,000   ร้อยละ80ของปชช.  ประชาชนมีเส้นทาง จ.ล าปาง

แอสฟัลติกส์ คอนกรีต จาก มาตรฐาน สะดวก ปลอดภัย หนาเฉล่ีย0.04 ม.ยาวประมาณ ท่ีใช้ถนนสายน้ี มีความ คมนาคม ท่ีสะดวก 

วัดทุ่งง้ิว หมู่6 ถึงสะพานข้าม 1,250.00 ม.  หรือมีพ้ืนท่ีไม่ สะดวก และปลอดภัย ได้มาตรฐาน

น้ าแม่ไพร  หมู่ 1 น้อยกว่า 4,920.00 ตรม.

รายละเอียดตามแบบ อบต.วอแก้ว

อ้างอิงจากแบบมาตรฐานงาน

ทางส าหรับ อปท. หมวดงาน

บ ารุงทางื กรมทางหลวงชนบท

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดล าปาง ยุทธศาสตร์ท่ี 1  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน   

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน  
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รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี (พ.ศ. 2561-2564)

ส าหรับประสานโครงการพัฒนาจังหวัด

องค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว  อ าเภอห้างฉัตร  จังหวัดล าปาง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดล าปาง ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์และการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับสินค้าและบริการ และเสริมสร้างความเข้มเข็งให้เศรษฐกิจชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

งบประมาณและท่ีมา



ยุทธศาสตร์ท่ี 1    การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ผ.05

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

2 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม เพ่ือให้มีเส้นทางคมนาคมท่ีได้  ช่วงท่ี 2  (กม.3+150 ถึง 9,035,000   9,035,000   9,035,000   9,035,000   ร้อยละ80ของปชช.  ประชาชนมีเส้นทาง จ.ล าปาง

ถนนลาดยาสาย ลป.ถ.86.001 มาตรฐาน สะดวก ปลอดภัย กม3+650) ท าการปรับปรุง ท่ีใช้ถนนสายน้ี มีความ คมนาคม ท่ีสะดวก 

ลป 2028 บ้านทุ่งตุ่น- ซ่อมแซมถนนลาดยางโดยขุด สะดวก และปลอดภัย ได้มาตรฐาน

บ้านทุ่งหก ร้ือช้ันพ้ืนทางเดิม หนา 0.10 
เพ่ือให้มีเส้นทางคมนาคมท่ีได้ ม. แล้วบดทับใหม่และราดยาง ร้อยละ80ของปชช.  ประชาชนมีเส้นทาง จ.ล าปาง

มาตรฐาน สะดวก ปลอดภัย แอสฟัลท์ติก ขนาดกว้าง 6.00 ท่ีใช้ถนนสายน้ี มีความ คมนาคม ท่ีสะดวก 

ม.หนา 0.05 ม. ยาว 500.00 สะดวก และปลอดภัย ได้มาตรฐาน

ม. หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 

3,000.00 ตร.ม.

 ช่วงท่ี 3  (กม.3+650 ถึง

กม4+615) ท าการปรับปรุง

ซ่อมแซมถนนลาดยางโดยราด

แอสฟัลท์ติก คอนกรีตทับผิว

จราจรเดิม ขนาดกว้าง 6.00 

ม.หนา 0.04 ม. ยาว 965.00  

ม. หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 

5,790.00 ตร.ม.

งบประมาณและท่ีมา
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน  
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1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ผ.05

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงการดาดล าเหมือง คสล.  เพ่ือลดการสูญเสียของน้ าและ ก่อสร้างดาดล าเหมืองคอนกรีต 1,097,800   1,097,800   1,097,800   1,097,800   เกษตรกร ร้อยละ 80 มีน้ าส าหรับการ จ.ล าปาง

บริเวณเหมืองทุ่งเก้าหมุ้น ท าให้มีเพียงพอและท่ัวถึง ขนาดปากกว้าง 1.50 ม. ท้องกว้าง มีน้ าใช้พอพอต่อการ เกษตรเพียงพอ

หมู่ 5- หมู่ 7 ตลอดท้ังปี 0.40 ม. ลึกเฉล่ีย 0.55 ม. หนา เกษตร ตลอดท้ังปี

0.06 ม. ยาวรวม 1,620.00 ม. 

หรือมีพ้ืนท่ีในการเทคอนกรีตรวม

กันท้ังส่ีช่วงไม่น้อยกว่า 3,499.20 ม.

รายละเอียดตามแบบ อบต.วอแก้ว

(อ้างอิงตามแบบมาตรฐานของ

กรมชลประทาน)
2 โครงการก่อสร้างดาดล าเหมือง เพ่ือลดการสูญเสียน้ าและท าให้ ปากกว้าง 2.40 ม. ท้องกว้าง 2,125,000   2,125,000   2,125,000   2,125,000   เกษตรกร ร้อยละ 80 มีน้ าส าหรับการ ชลประทาน

คอนกรีต ทุ่งป่าเฮ้ียว หมู่ 3 มีน้ าเพ่ือการเกษตรอย่าง 1.15 ม. ลึกเฉล่ีย 0.75 ม. มีน้ าใช้พอพอต่อการ เกษตรอย่างเพียงพอ
(พิกัดเร่ิมต้นE0536618N2033132) เพียงพอ ยาว 2,200.00 ม. เกษตร
(พิกัดส้ินสุดE0538060N2031721) รายละเอียดตามแบบ อบต.วอแก้ว

3 โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล เพ่ือให้มีน้ าเพ่ือการเกษตรอย่าง ท าการขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลลึก 500,000     500,000     500,000     500,000     เกษตรกร ร้อยละ 80 มีน้ าส าหรับการ กรมทรัพยากร

เพ่ือการเกษตรทุ่งแล้ง  หมู่ 4 เพียงพอและท่ัวถึง ตลอดท้ังปี ประมาณ 200.00 ม.ขนาดเส้น มีน้ าใช้พอพอต่อการ เกษตรเพียงพอ น้ าบาดาล 
ผ่านศูนย์กลาง 6.00น้ิว หรือปริมาณ เกษตร ตลอดท้ังปี เขต 1 ลป.
น้ าไม่น้อยกว่า 2.00 - 5.00 ลบ.ม.

ต่อช่ัวโมง 

รายละเอียดตามแบบ อบต.วอแก้ว
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       1.2 แผนงานการเกษตร
งบประมาณและท่ีมา



1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ผ.05

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

4 โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล เพ่ือให้มีน้ าเพ่ือการเกษตรอย่าง ท าการขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลลึก 500,000     500,000     500,000     500,000     เกษตรกร ร้อยละ 80 มีน้ าส าหรับการ กรมทรัพยากร

เพ่ือการเกษตรทุ่งง้ิว  หมู่ 4 เพียงพอและท่ัวถึง ตลอดท้ังปี ประมาณ 200.00 ม.ขนาดเส้น มีน้ าใช้พอพอต่อการ เกษตรเพียงพอ น้ าบาดาล 
ผ่านศูนย์กลาง 6.00น้ิว หรือปริมาณ เกษตร ตลอดท้ังปี เขต 1 ลป.
น้ าไม่น้อยกว่า 2.00 - 5.00 ลบ.ม.

ต่อช่ัวโมง 

รายละเอียดตามแบบ อบต.วอแก้ว

5 โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล เพ่ือให้มีน้ าเพ่ือการเกษตรอย่าง ท าการขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลลึก 500,000     500,000     500,000     500,000     เกษตรกร ร้อยละ 80 มีน้ าส าหรับการ กรมทรัพยากร

เพ่ือการเกษตรทุ่งโป่ง  หมู่  4 เพียงพอและท่ัวถึง ตลอดท้ังปี ประมาณ 200.00 ม.ขนาดเส้น มีน้ าใช้พอพอต่อการ เกษตรเพียงพอ น้ าบาดาล 
ผ่านศูนย์กลาง 6.00น้ิว หรือปริมาณ เกษตร ตลอดท้ังปี เขต 1 ลป.

น้ าไม่น้อยกว่า 2.00 - 5.00 ลบ.ม.

ต่อช่ัวโมง 

รายละเอียดตามแบบ อบต.วอแก้ว

6 โครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ า เพ่ือกักเก็บน้ าส าหรับการ ก่อสร้างอ่างเก็บน้ า ขนาดเก็บน้ า 30,000,000 30,000,000 30,000,000 30,000,000 เกษตรกร ร้อยละ 80 มีน้ าส าหรับการ ชลประทาน/

 ห้วยแม่ติว บ้านหล่ายทุ่ง หมู่ 4  เกษตรมีอย่างเพียงพอ ไม่เกิน200,000.00 ลบ.ม. มีน้ าใช้พอพอต่อการ เกษตรเพียงพอ อุทยานแห่ง

 ตลอดท้ังปี รายละเอียดตามแบบ อบต.วอแก้ว เกษตร ตลอดท้ังปี ชาติดอย

ขุนตาล

งบประมาณและท่ีมา
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       1.2 แผนงานการเกษตร



1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ผ.05

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
7 โครงการขุดลอกล าห้วย เพ่ือแก้ไขปัญการต้ืนเขินของ ขนาดปากกว้าง 10.00 ม. ท้องกว้าง 1,000,000   1,000,000   1,000,000   1,000,000   เกษตรกร ร้อยละ 80 มีน้ าส าหรับการ ชลประทาน

ซ้อนข้าว  หมู่ 4 แหล่งน้ า และให้มีน้ าเพียงพอ  6.00 ม.ลึก 1.50 ม. - 2.00 ม. มีน้ าใช้พอพอต่อการ เกษตรเพียงพอ ท่ี 2
ต่อการเกษตร ตลอดท้ังปี ยาว 100 ม. เกษตร ตลอดท้ังปี

รายละเอียดตามแบบ อบต.วอแก้ว

8 โครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ า เพ่ือแก้ไขปัญการต้ืนเขินของ ขุดลอกล าเหมืองขนาดความยาว 5,000,000   5,000,000   5,000,000   5,000,000   เกษตรกร ร้อยละ 80 มีน้ าส าหรับการ ชลประทาน

แม่ไพร หมู่ 5 แหล่งน้ า และให้มีน้ าเพียงพอ  500.00 ม. มีน้ าใช้พอพอต่อการ เกษตรเพียงพอ ท่ี 2

ต่อการเกษตร ตลอดท้ังปี รายละเอียดตามแบบ อบต.วอแก้ว เกษตร ตลอดท้ังปี

9 โครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ า เพ่ือให้มีแหล่งกักเก็บน้ าเพ่ือ ก่อสร้างอ่างเก็บน้ า ขนาดสันอ่าง 40 ม. 5,000,000   5,000,000   5,000,000   5,000,000   เกษตรกร ร้อยละ 80 มีน้ าส าหรับการ ชลประทาน

ห้วยทรายหมู่ 5 การเกษตรอย่างเพียงพอและ กว้าง 4.00 ม. มีน้ าใช้พอพอต่อการ เกษตรเพียงพอ ท่ี 2

ท่ัวถึงตลอดท้ังปี รายละเอียดตามแบบ อบต.วอแก้ว เกษตร ตลอดท้ังปี

10 โครงการก่อสร้างดาดล าเหมือง เพ่ือลดการสูญเสียของน้ าและ ขนาดปากกว้าง 1.20 ม. 1,800,000   1,800,000   1,800,000   1,800,000   เกษตรกร ร้อยละ 80 มีน้ าส าหรับการ กรมทรัพยากร

ล าห้วยแม่จรูญ หมู่ 5 ท าให้มีเพียงพอและท่ัวถึง ท้องกว้าง 0.50 ม.ลึกเฉล่ีย มีน้ าใช้พอพอต่อการ เกษตรเพียงพอ น้ าบาดาล 

ตลอดท้ังปี 0.50 ม.ยาว 2,500 ม. เกษตร ตลอดท้ังปี เขต 1 ลป.

รายละเอียดตามแบบ อบต.

วอแก้ว

รวม         12     โครงการ -                                   -                                     58,252,800  58,252,800  58,252,800  58,252,800  -                      -                  -           

งบประมาณและท่ีมา
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       1.2 แผนงานการเกษตร


