
                                     ยุทธศาสตร์ท่ี 2 สร้างเสริมและพัฒนาจังหวัดล าปางให้มีความพร้อมรองรับการเป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์อย่างเป็นระบบ 

                                     ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรกรปลอดภัยและได้มาตรฐานแบบครบวงจร 

                                     ยุทธศาสตร์ท่ี 6 ส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอย่างสมดุลและย่ังยืน

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบต.วอแก้ว ยุทธศาสตร์ท่ี 1    การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ผ.03

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ี หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) คาดว่าจะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงการ ก่อสร้างถนน คสล. เพ่ือให้มีเส้นทางคมนาคมท่ีได้ ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 7,192,000 7,192,000   7,192,000   7,192,000     ร้อยละ80ของปชช.  ประชาชนมีเส้นทาง อบจ
สายบ้านวอแก้วหมู่ท่ี 3 บ้านทุ่งตุ่น มาตรฐาน สะดวก ปลอดภัย 4.00 ม. ยาว 3,100.00 ม. ท่ีใช้ถนนสายน้ี มีความ คมนาคม ท่ีสะดวก 

แม่ติว หมู่ท่ี 2  บ้านทุ่งผาหมู่ท่ี 1 หนา 0.15 ม. สะดวก และปลอดภัย ได้มาตรฐาน

(สายข้าง รพ.สต.วอแก้ว) รายละเอียดตามแบบ อบต.วอแก้ว

ต.วอแก้ว อ.ห้างฉัตร จ.ล าปาง
(พิกัดเร่ิมต้น E0537024N2033132)

(พิกัดส้ินสุด E0539073N2031124)

2 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สาย เพ่ือให้มีเส้นทางคมนาคมท่ีได้ ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 4,182,000 4,182,000   4,182,000   4,182,000     ร้อยละ80ของปชช.  ประชาชนมีเส้นทาง อบจ
ห้วยดินแดง หมู่ 4  บ้านหล่ายทุ่ง มาตรฐาน สะดวก ปลอดภัย 4.00 ม. หนา  0.15  ม.  ยาว  ท่ีใช้ถนนสายน้ี มีความ คมนาคม ท่ีสะดวก 

(พิกัดเร่ิมต้น E0537066N2034730) 2,050 ม. พร้อมถมดินลูกรัง สะดวก และปลอดภัย ได้มาตรฐาน

(พิกัดส้ินสุด E0536071N2036442) ไหล่ทางท้ังสองข้างถนน
รายละเอียดตามแบบ อบต.วอแก้ว

งบประมาณและท่ีมา
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี (พ.ศ. 2561-2564)

ส าหรับประสานโครงการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
องค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว  อ าเภอห้างฉัตร  จังหวัดล าปาง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดล าปาง ยุทธศาสตร์ท่ี 1  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน   

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน  

ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดล าปาง ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์และการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับสินค้าและบริการ และเสริมสร้างความเข้มเข็งให้เศรษฐกิจชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  



ยุทธศาสตร์ท่ี 1    การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ผ.03

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ี หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) คาดว่าจะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

3 โครงการก่อสร้างสะพาน คสล. เพ่ือให้มีเส้นทางคมนาคมท่ีได้ สะพาน คสล. กว้าง 6.00 ม. 1,000,000 1,000,000   1,000,000   1,000,000     ร้อยละ80ของปชช.  ประชาชนมีเส้นทาง อบจ
ห้วยเงิน  หมู่ 5 มาตรฐาน สะดวก ปลอดภัย ยาว 6.00 ม. ท่ีใช้ถนนสายน้ี มีความ คมนาคม ท่ีสะดวก 

(พิกัดเร่ิมต้น E0538315N2034384) รายละเอียดตามแบบ อบต.วอแก้ว สะดวก และปลอดภัย ได้มาตรฐาน

4 โครงการก่อสร้างสะพาน คสล. -เพ่ือแก้ไขปัญหาน้ าป่าไหล ก่อสร้างสะพาน คสล. ขนาด 4,285,000 4,285,000   4,285,000   4,285,000     ร้อยละ 100 ของ -แก้ไขปัญหาน้ า อบจ
บริเวณห้วยทราย เช่ือมระว่าง หากในฤดูฝน ให้ไหลผ่านได้ กว้าง 11.50 ม. ยาวประมาณ ปชช.ท่ีใช้สะพาน ไหลหลากได้สะดวก

หมู่ท่ี 7 บ้านน้ าจ าต.วอแก้ว ถึง สะดวก 25-30 ม. สูง 4.50 ม. สายน้ี มีความ ย่ิงข้ึน

หมู่ 5 บ้านทุ่งกล้วย ต.บ้านเอ้ือม -เพ่ือให้มีเส้นทางคมนาคม รายละเอียดตามแบบ อบต.วอแก้ว สะดวก และ - ปชช. ต.วอแก้ว
อ.เมือง จ.ล าปาง  ท่ีได้มาตรฐาน สะดวก ปลอดภัย และต.บ้านเอ้ืม
(พิกัดเร่ิมต้น E0538909N2035241) ปลอดภัย มีเส้นทางคมนาคม 

ท่ีสะดวก ได้
มาตรฐาน

5 โครงการ ก่อสร้างถนน คสล. เพ่ือให้มีเส้นทางคมนาคมท่ีได้ ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 592,000    592,000     592,000     592,000       ร้อยละ80ของปชช. ประชาชนมีเส้นทาง อบจ
สายท้ายหมู่บ้าน หมู่ 7 (ช่วงบ้าน มาตรฐาน สะดวก ปลอดภัย 4.00 ม. ยาว 290.00 ม. ท่ีใช้ถนนสายน้ี คมนาคม ท่ีสะดวก 

นายสุทัศน์  เฟ่ืองแปง ถึง หนา 0.15 ม. มีความสะดวกและ ได้มาตรฐาน

ล าเหมืองข้าวเน่า) รายละเอียดตามแบบ อบต.วอแก้ว ปลอดภัย
(พิกัดเร่ิมต้น E0539260N2034629)

(พิกัดส้ินสุด E0539452N2034745)

6 โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลติกส์ เพ่ือให้มีเส้นทางคมนาคมท่ีได้ ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 1,350,000 1,350,000   1,350,000   1,350,000     ร้อยละ80ของปชช.  ปชช. มีเส้นทาง อบจ
ทุ่งใหม่ บ้านทุ่งผา หมู่ 1 ต าบล มาตรฐาน สะดวก ปลอดภัย  2,000.00 ม.หนา 0.05 ม.           ท่ีใช้ถนนสายน้ี คมนาคม ท่ีสะดวก 

 วอแก้วถึงบ้านล้อง หมู่ 2 ต าบล รายละเอียดตามแบบ อบต.วอแก้ว  มีความสะดวก ได้มาตรฐาน

หนองหล่ม และปลอดภัย

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน  
งบประมาณและท่ีมา
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ยุทธศาสตร์ท่ี 1    การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ผ.03

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ี หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) คาดว่าจะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

7 โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลติกส์ เพ่ือให้มีเส้นทางคมนาคมท่ีได้ ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 1,860,000 1,860,000   1,860,000   1,860,000     ร้อยละ80ของปชช.  ปชช. มีเส้นทาง อบจ
หน้าศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน มาตรฐาน สะดวก ปลอดภัย  1,320.00 ม. หนา 0.05 ม. ท่ีใช้ถนนสายน้ี คมนาคม ท่ีสะดวก 

(ศสมช)  หมู่ 1 ถึงทางเช่ือม หมู่ 2 รายละเอียดตามแบบ อบต.วอแก้ว  มีความสะดวก ได้มาตรฐาน

บ้านล้อง  ต าบลหนองหล่ม และปลอดภัย
8 โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. เพ่ือให้มีเส้นทางคมนาคมท่ีได้ ขนาดกว้าง 3.00 ม. ยาว 1,020,000 1,020,000   1,020,000   1,020,000     ร้อยละ80ของปชช.  ปชช. มีเส้นทาง อบจ

เรียบล าห้วยแม่ไพร  หมู่ 1 มาตรฐาน สะดวก ปลอดภัย 580.00 ม. หนา 0.15 ม. ท่ีใช้ถนนสายน้ี คมนาคม ท่ีสะดวก 

(พิกัดเร่ิมต้นEN) รายละเอียดตามแบบ อบต.วอแก้ว  มีความสะดวก ได้มาตรฐาน

(พิกัดส้ินสุดEN) และปลอดภัย
9 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพ่ือให้มีเส้นทางคมนาคมท่ีได้ ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดกว้าง 2,652,000 2,652,000   2,652,000   2,652,000     ร้อยละ80ของปชช.  ประชาชนมีเส้นทาง อบจ

สายทุ่งหองบัว หมู่ 3 มาตรฐาน สะดวก ปลอดภัย 4.00 ม. ยาว 1,300.00 ม. ท่ีใช้ถนนสายน้ี มีความ คมนาคม ท่ีสะดวก 
(พิกัดเร่ิมต้นE0536916N2034222) หนา 0.15 ม. สะดวก และปลอดภัย ได้มาตรฐาน
(พิกัดส้ินสุดE0536170N2034685) รายละเอียดตามแบบ อบต.วอแก้ว

10 โครงการก่อสร้างสะพาน คสล. เพ่ือให้มีเส้นทางคมนาคมท่ีได้ ก่อสร้างสะพาน คสล. 1,500,000 1,500,000   1,500,000   1,500,000     ร้อยละ80ของปชช.  ประชาชนมีเส้นทาง อบจ
ห้วยโป่ง(ทางเข้าหมู่บ้าน)  หมู่ 3 มาตรฐาน สะดวก ปลอดภัย กว้าง 8.00 ม. ยาว 10.00 ม. ท่ีใช้ถนนสายน้ี มีความ คมนาคม ท่ีสะดวก 

(พิกัดเร่ิมต้นE0536474N2032989) สะดวก และปลอดภัย ได้มาตรฐาน

11 โครงการก่อสร้างถนนดินบดอัด เพ่ือให้มีเส้นทางคมนาคมท่ีได้ ก่อสร้างถนนดินบดอัดแน่น 1,200,000 1,200,000   1,200,000   1,200,000     ร้อยละ80ของปชช.  ประชาชนมีเส้นทาง อบจ
แน่นสายสายแม่อืน  หมู่ 3 มาตรฐาน สะดวก ปลอดภัย กว้าง 4.00 ม. ยาว 3,000.00 ม. ท่ีใช้ถนนสายน้ี มีความ คมนาคม ท่ีสะดวก 

(พิกัดเร่ิมต้นE0535681N2032581) หนา 0.20 ม. สะดวก และปลอดภัย ได้มาตรฐาน

(พิกัดส้ินสุดE0536660N2032447)
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1.1 แผนงานเคหะและชุมชน  
งบประมาณและท่ีมา



ยุทธศาสตร์ท่ี 1    การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ผ.03

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ี หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) คาดว่าจะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

12 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า -เพ่ือการระบายน้ าท่ีดี ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. 1,200,000 1,200,000   1,200,000   1,200,000     ร้อยละ 70 ของบ้าน มีการระบายน้ าท่ี อบจ
คสล.ซอยไปอ่างเก็บน าแม่ไพร -เพ่ือป้องกัน แก้ไขปัญหาอุทกภัยเก็บน าแม่ไพร (ต้ังแต่บ้านเลขท่ี เรือน ปชช.บริเวณน้ี ดีและสามารถ

(ต้ังแต่ บ้านเลขท่ี 194 ถึงป่าช้า 194ถึงป่าช้าบ้านทุ่งหก หมู่ท่ี 5 น้ าไม่ท่วมขัง ป้องกันและแก้ไข

บ้านทุ่งหก)  หมู่ท่ี 5 รายละเอียดตามแบบ อบต.วอแก้ว ปัญหาอุทกภัยได้

13 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพ่ือให้มีเส้นทางคมนาคมท่ีได้ ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 1,836,000 1,836,000   1,836,000   1,836,000     ร้อยละ80ของปชช.  ประชาชนมีเส้นทาง อบจ
ทางเข้าอ่างเก็บน้ าแม่ไพร หมู่ 5 มาตรฐาน สะดวก ปลอดภัย 900.00 ม. หนา 0.15 ม. ท่ีใช้ถนนสายน้ี มีความ คมนาคม ท่ีสะดวก 

(พิกัดเร่ิมต้นE0538295N2037215) รายละเอียดตามแบบ อบต.วอแก้ว สะดวก และปลอดภัย ได้มาตรฐาน

(พิกัดส้ินสุดE0537545N2037488)

14 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพ่ือให้มีเส้นทางคมนาคมท่ีได้ ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 3,570,000 3,570,000   3,570,000   3,570,000     ร้อยละ80ของปชช.  ประชาชนมีเส้นทาง อบจ
สายทุ่งสันหมู่ 5 มาตรฐาน สะดวก ปลอดภัย 1,750.00 ม. หนา 0.15 ม. ท่ีใช้ถนนสายน้ี มีความ คมนาคม ท่ีสะดวก 

(พิกัดเร่ิมต้นE0537727N2035211) รายละเอียดตามแบบ อบต.วอแก้ว สะดวก และปลอดภัย ได้มาตรฐาน

(พิกัดส้ินสุดE0537172N2036529)

15 โครงการก่อสร้างถนนดินบดอัดแน่นเพ่ือให้มีเส้นทางคมนาคมท่ีได้ ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 168,000    168,000     168,000     168,000       ร้อยละ80ของปชช.  ประชาชนมีเส้นทาง อบจ
ซอยทุ่งใหม่ซอยเข้าบ้านนายสวิง  มาตรฐาน สะดวก ปลอดภัย 4200.00 ม. หนา 0.15 ม. ท่ีใช้ถนนสายน้ี มีความ คมนาคม ท่ีสะดวก 

ใหม่ทรายเปียง หมู่ 5 รายละเอียดตามแบบ อบต.วอแก้ว สะดวก และปลอดภัย ได้มาตรฐาน

(พิกัดเร่ิมต้นE0537407N2036320)

(พิกัดส้ินสุดE0537365N2035925)

16 โครงการการก่อสร้าง -เพ่ือการระบายน้ าท่ีดี ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. 1,200,000 1,200,000   1,200,000   1,200,000     ร้อยละ 70 มีการระบายน้ าท่ี อบจ
รางระบายน้ าซอยอ่างเก็บน้ า -เพ่ือป้องกัน แก้ไขปัญหา ซอยไปอ่างเก็บน าแม่ไพร ของบ้านเรือน ดีและสามารถ

แม่ไพร (ต้ังแต่บ้านเลขท่ี194 อุทกภัย (ต้ังแต่ บ้านเลขท่ี 194ถึงป่าช้า  ปชช.บริเวณน้ี ป้องกันและแก้ไข

ถึงป่าช้าบ้านทุ่งหก หมู่ 5 บ้านทุ่งหก หมู่ท่ี 5 น้ าไม่ท่วมขัง ปัญหาอุทกภัยได้

รายละเอียดตามแบบ อบต.วอแก้ว
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1.1 แผนงานเคหะและชุมชน  
งบประมาณและท่ีมา



ยุทธศาสตร์ท่ี 1    การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ผ.03

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ี หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) คาดว่าจะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

17 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพ่ือให้มีเส้นทางคมนาคมท่ีได้ ถนน กว้าง 4.00 ม. ยาว 2,713,200 2,713,200   2,713,200   2,713,200     ร้อยละ80ของปชช.  ประชาชนมีเส้นทาง อบจ
สายทุ่งแพะหมู่ 5 มาตรฐาน สะดวก ปลอดภัย 1330.00 ม.หนา 0.15 ม. ท่ีใช้ถนนสายน้ี มีความ คมนาคม ท่ีสะดวก 

(พิกัดเร่ิมต้นE0537925N2035794) รายละเอียดตามแบบ อบต.วอแก้ว สะดวก และปลอดภัย ได้มาตรฐาน

(พิกัดส้ินสุดE0537266N2036710)

18 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพ่ือให้มีเส้นทางคมนาคมท่ีได้ ถนน กว้าง 4.00 ม.ยาว 6,120,000 6,120,000   6,120,000   6,120,000     ร้อยละ80ของปชช.  ประชาชนมีเส้นทาง อบจ
สายทุ่งหนองตอง  หมู่ 5 มาตรฐาน สะดวก ปลอดภัย 3,000.00 ม. หนา 0.15 ม. ท่ีใช้ถนนสายน้ี มีความ คมนาคม ท่ีสะดวก 

รายละเอียดตามแบบ อบต.วอแก้ว สะดวก และปลอดภัย ได้มาตรฐาน

19 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สาย เพ่ือให้มีเส้นทางคมนาคมท่ีได้ ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 1,800,000 1,800,000   1,800,000   1,800,000     ร้อยละ80ของ ประชาชนมีเส้นทาง อบจ
หมู่ท่ี 7 บ้านน้ าจ า ถึง บ้านทุ่งง้ิว  มาตรฐาน สะดวก ปลอดภัย 4.00 ม.ยาว 3,000.00 ม. หนา ปชช.ท่ีใช้ถนนสาย คมนาคม ท่ีสะดวก 

หมู่ท่ี 6 0.15 ม. น้ี มีความสะดวก ได้มาตรฐาน

และปลอดภัย

รายละเอียดตามแบบ อบต.วอแก้ว

20 โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง เพ่ือให้มีเส้นทางคมนาคมท่ีได้ ก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่น 2,063,000 2,063,000   2,063,000   2,063,000     ร้อยละ80ของ ประชาชนมีเส้นทาง อบจ
บอดัดแน่น  สายล าเหมืองข้าวเน่า มาตรฐาน สะดวก ปลอดภัย ขนาดกว้าง 5.00 ม.  ยาว  ปชช.ท่ีใช้ถนนสาย คมนาคม ท่ีสะดวก 

ต้ังแต่ถนนสายทุ่งกล้วย  ถึงบริเวณ 2,500.00 ม. น้ี มีความสะดวก ได้มาตรฐาน

ทุ่งนา นายประทวนลือชัย และปลอดภัย
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งบประมาณและท่ีมา
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน  



ยุทธศาสตร์ท่ี 1    การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ผ.03

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ี หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) คาดว่าจะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

21 โครงการก่อสร้างถนนดินบดอัด เพ่ือให้มีเส้นทางคมนาคมท่ีได้ ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 620,000    620,000     620,000     620,000       ร้อยละ80ของปชช. ประชาชนมีเส้นทาง อบจ
แน่นสายท้ายหมู่บ้าน หมู่ 7 มาตรฐาน สะดวก ปลอดภัย 5.00 ม. ยาว 1,240.00 ม. ท่ีใช้ถนนสายน้ี คมนาคม ท่ีสะดวก 

(ช่วงล าเหมือง ข้าวเน่า ถึงแยก รายละเอียดตามแบบ อบต.วอแก้ว มีความสะดวกและ ได้มาตรฐาน

ต าบลบ้านเอ้ืม)
(พิกัดเร่ิมต้น E0539452N2034745) ปลอดภัย
(พิกัดส้ินสุด E0539314N2035944)
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ยุทธศาสตร์ท่ี 1    การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ผ. 03

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการก่อสร้างดาดล าเหมือง เพ่ือลดการสูญเสียน้ าและ ปากกว้างเฉล่ีย 1.50 เมตร 4,200,000 4,200,000   4,200,000   4,200,000     เกษตรกร ร้อยละ 80 มีน้ าส าหรับการ กองช่าง

คอนกรีตทุ่งใหม่  หมู่ 1 ท าให้มีน้ าเพ่ือการเกษตร ท้องกว้างเฉล่ีย 0.50 ม. ลึกเฉล่ีย มีน้ าใช้พอพอต่อการ เกษตรอย่างเพียงพอ

(พิกัดเร่ิมต้นE0536623N2033134) อย่างเพียงพอ 0.50 ม. ยาว 3,900.00 เมตร เกษตร

(พิกัดส้ินสุดE0539102N2030627) รายละเอียดตามแบบ อบต.วอแก้ว

2 โครงการก่อสร้างดาดล าเหมือง เพ่ือลดการสูญเสียของน้ าและ ช่วงท่ี 1ปากกว้างเฉล่ีย 2.50 เมตร 651,000    651,000     651,000     651,000       เกษตรกร ร้อยละ 80 มีน้ าส าหรับการ อบจ
คอนกรีตทุ่งใหม่  หมู่ 2 ท าให้มีเพียงพอและท่ัวถึง ท้องกว้างเฉล่ีย 1.20 ม. ลึกเฉล่ีย มีน้ าใช้พอพอต่อการ เกษตรเพียงพอ

ช่วงท่ี 1 ตลอดท้ังปี 1.00 ม. ยาว 600.00 เมตร เกษตร ตลอดท้ังปี

พิกัดเร่ิมต้น N0536623E2033139 ช่วงท่ี 2 ปากกว้างเฉล่ีย 2.45 เมตร 1,427,000 1,427,000   1,427,000   1,427,000     
(พิกัดส้ินสุดE0536836N2032636) ท้องกว้างเฉล่ีย 1.00 ม. ลึกเฉล่ีย 
ช่วงท่ี 2 0.75ม. ยาว 1,500.00เมตร
พิกัดเร่ิมต้น N0537002E2032552

(พิกัดส้ินสุดE0538080N2031653) รายละเอียดตามแบบ อบต.วอแก้ว

3 โครงการก่อสร้างดาดล าเหมือง เพ่ือลดการสูญเสียน้ าและ ปากกว้างเฉล่ีย 1.50 เมตร 3,219,000 3,219,000   3,219,000   3,219,000     เกษตรกร ร้อยละ 80 มีน้ าส าหรับการ กองช่าง
คอนกรีตทุ่งเก็ต  หมู่ 1 ท าให้มีน้ าเพ่ือการเกษตร ท้องกว้างเฉล่ีย 1.00 ม. ลึกเฉล่ีย มีน้ าใช้พอพอต่อการ เกษตรอย่างเพียงพอ

(พิกัดเร่ิมต้นE0539526N2033096) อย่างเพียงพอ 1.00 ม. ยาว 3,000.00 เมตร เกษตร

(พิกัดส้ินสุดE0539900N2031062) รายละเอียดตามแบบ อบต.วอแก้ว

4 โครงการก่อสร้างอาคารป้องกัน เพ่ือป้องกันการพังทลาย กว้าง 4.00 ม. ยาว 234.00 ม. 210,600    210,600     210,600     210,600       ร้อยละ70 ของพ้ืนท่ี ลดการพังทลายของ อบจ
ตล่ิงพัง สายทุ่งปง  หมู่ 1 ของหน้าดิน รายละเอียดตามแบบ อบต.วอแก้ว บริเวณน้ีมีการพังทลาย หน้าดิน

(พิกัดเร่ิมต้นE0539542N2031834) ของหน้าดินลดลง

(พิกัดส้ินสุดE0539444N2031726)
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       1.2 แผนงานการเกษตร
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ยุทธศาสตร์ท่ี 1    การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ผ. 03

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
5 โครงการก่อสร้างอาคารป้องกัน เพ่ือป้องกันการพังทลาย กว้าง 250.00 ม. 2,000,000 2,000,000   2,000,000   2,000,000     ร้อยละ70 ของพ้ืนท่ี ลดการพังทลายของ อบจ

ตล่ิงพังห้วยแม่ไพร หมู่ 1 ของหน้าดิน ยาว 100.00 ม. บริเวณน้ีมีการพังทลาย หน้าดิน

(พิกัดเร่ิมต้นE0537024N2033132) รายละเอียดตามแบบ อบต.วอแก้ว ของหน้าดินลดลง

(พิกัดส้ินสุดE0539073N2031124)

6 โครงการก่อสร้างดาดล าเหมือง เพ่ือลดการสูญเสียน้ าและ ก่อสร้างดาดล าเหมือง คสล. ขนาด 4,000,000 4,000,000   4,000,000   4,000,000     เกษตรกร ร้อยละ 80 มีน้ าส าหรับการ กองช่าง
ทุ่งป่าเฮ้ียว  หมู่ 3 ท าให้มีน้ าเพ่ือการเกษตร ปากกว้าง 2.00 ม.ท้องกว้าง0.80ม. มีน้ าใช้พอพอต่อการ เกษตรอย่างเพียงพอ

(พิกัดเร่ิมต้นE0536618N2033132) อย่างเพียงพอ ลึกเฉล่ีย 0.60 ม. ยาว 1,000.00  ม. เกษตร

(พิกัดส้ินสุดE0538060N2031721) รายละเอียดตามแบบ อบต.วอแก้ว

7 โครงการก่อสร้างดาดล าเหมือง เพ่ือลดการสูญเสียน้ าและ ก่อสร้างดาดล าเหมือง คสล. ขนาด 1,273,000 1,273,000   1,273,000   1,273,000     เกษตรกร ร้อยละ 80 มีน้ าส าหรับการ กองช่าง
ทุ่งปูน  หมู่ 3 ท าให้มีน้ าเพ่ือการเกษตร ปากกว้าง 1.20 ม.ท้องกว้าง0.60ม. มีน้ าใช้พอพอต่อการ เกษตรอย่างเพียงพอ

(พิกัดเร่ิมต้นE0536612N2034529) อย่างเพียงพอ ลึกเฉล่ีย 0.60 ม. ยาว 2,152.00  ม. เกษตร

(พิกัดส้ินสุดE0536629N2033447)

8 โครงการก่อสร้างพนังกันตล่ิงพัง เพ่ือป้องกันการกัดเซาะของน้ า ก่อสร้างก่อสร้างผนังกันตล่ิง คสล. 1,273,000 1,273,000   1,273,000   1,273,000     ปัญหาการพังทลาย ลดปัญหาการพัง อบจ
บริเวณล าห้วยแม่ติว  หมู่ 4 ในฤดูน้ ามากและป้องกันการ ขนาดกว้าง4.00 ม.ยาว3000.00ม. ของหน้าดินในพ้ืนท่ี ทลายของหน้าดิน

พังทลายของขอบตล่ิง รายละเอียดตามแบบ อบต.วอแก้ว ลดลง

9 โครงการก่อสร้างดาดล าเหมือง เพ่ือลดการสูญเสียของน้ าและ ก่อสร้างดาดล าเหมือง คสล. ขนาด 1,362,000 1,362,000   1,362,000   1,362,000     เกษตรกร ร้อยละ 80 มีน้ าส าหรับการ อบจ
คอนกรีตสายทุ่งแพะ   ท าให้มีเพียงพอและท่ัวถึง ปากกว้าง 1.20ม.ท้องกว้าง0.50 ม. มีน้ าใช้พอพอต่อการ เกษตรเพียงพอ

(ฝ่ังตะวันออก) หมู่ 4 ตลอดท้ังปี ลึกเฉล่ีย 0.50 ม. ยาว 1,892.00 ม. เกษตร ตลอดท้ังปี

รายละเอียดตามแบบ อบต.วอแก้ว

งบประมาณและท่ีมา
       1.2 แผนงานการเกษตร
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ยุทธศาสตร์ท่ี 1    การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ผ. 03

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
10 โครงการก่อสร้างดาดล าเหมือง เพ่ือลดการสูญเสียของน้ าและ ก่อสร้างดาดล าเหมือง คสล. 900,000    900,000     900,000     900,000       เกษตรกร ร้อยละ 80 มีน้ าส าหรับการ อบจ

คอนกรีตสายทุ่งแพะ (ฝ่ังตะวันตก) ท าให้มีเพียงพอและท่ัวถึง ขนาดปากกว้าง 1.20 ม. ท้อง มีน้ าใช้พอพอต่อการ เกษตรเพียงพอ

 หมู่ 4 ตลอดท้ังปี กว้าง 0.50 ม. ลึกเฉล่ีย 0.50 ม. เกษตร ตลอดท้ังปี

ยาว  1,250.00  ม.

11 โครงการก่อสร้างท านบ คสล. เพ่ือกักเก็บน้ าส าหรับการเกษตรโครงการก่อสร้างท านบ คสล. -             -               -               450,000       เกษตรกร ร้อยละ 80 มีน้ าส าหรับการ อบจ
พร้อมดาดล าเหมืองห้วยป่าจ้ี มีอย่างเพียงพอ ตลอดท้ังปี ขนาด กว้าง 6.00 ม.ยาว 15.00ม. มีน้ าใช้พอพอต่อการ เกษตรเพียงพอ

หมู่ 5 ลึก 20.00 ม. เกษตร ตลอดท้ังปี
(พิกัดเร่ิมต้นE0538222N2036611) รายละเอียดตามแบบ อบต.วอแก้ว

12 โครงการก่อสร้างท านบ เพ่ือกักเก็บน้ าส าหรับการ โครงการก่อสร้างท านบ คสล. 500,000    500,000     500,000     500,000       เกษตรกร ร้อยละ 80 มีน้ าส าหรับการ อบจ

ห้วยโป่ง หมู่ 5 เกษตรมีอย่างเพียงพอ ขนาด กว้าง 4.00 ม.ยาว 10.00ม. มีน้ าใช้พอพอต่อการ เกษตรเพียงพอ

ตลอดท้ังปี รายละเอียดตามแบบ อบต.วอแก้ว เกษตร ตลอดท้ังปี

รวม         33     โครงการ -                                  -                                     69,138,800 69,138,800  69,138,800  69,588,800   -                      -                  -           

       1.2 แผนงานการเกษตร
งบประมาณและท่ีมา
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