
ยุทธศาสตร์ท่ี 1    การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการ ซ่อมแซมฝาย คสล.      เพ่ือลดการสูญเสียน ้าและ ซ่อมแซมฝาย คสล.โดยการ 328,900    เกษตรกร ร้อยละ 80 มีน ้าส้าหรับการ

บริเวณล้าห้วยแม่เป้ิบ หมู่ท่ี 2   ท้าให้มีน ้าเพ่ือการเกษตรอย่าง รื อถอนฝาย คสล.เดิมท่ีเสียหาย มีน ้าใช้พอพอต่อการ เกษตรอย่าง
พิกัด E 0537235, N 2032426 ) เพียงพอ ออกและสร้างทดแทนของเดิม เพียงพอ

จุดท่ี 1 ขนาดสันฝาย สูง 1.00 
ม. หนา 0.25 ม. ยาว 12.00 ม. 
จุดท่ี 2 ขนาดสันฝาย สูง 1.00 
ม. หนา 0.20 ม. ยาว 5.00 ม.
รายละเอียดตามแบบ อบต.
วอแก้ว พร้อมติดตั งป้าย
โครงการจ้านวน 1 ป้าย

2 โครงการ ก่อสร้างดาดคอนกรีต เพ่ือลดการสูญเสียน ้าและ เทดาดคอนกรีต ขนาดปากกว้าง 104,800    เกษตรกร ร้อยละ 80 มีน ้าส้าหรับการ
ล้าเหมืองทุ่งเหล่า  หมู่ท่ี 2 ท้าให้มีน ้าเพ่ือการเกษตรอย่าง เฉล่ีย 2.70 ม. ท้องกว้างเฉล่ีย มีน ้าใช้พอพอต่อการ เกษตรอย่าง
พิกัดเร่ิมต้น  E 0537611, N  2033632 เพียงพอ  0.65 ม. ลึกเฉล่ีย 1.00 ม. เพียงพอ
พิกัดสิ นสุด   E  0537700, N 2033539 หนา 0.06 ม. ยาว 117.00 ม.

หรือมีพื นท่ีในการเทคอนกรีต
ไม่น้อยกว่า 453.05   ตร.ม.  
รายละเอียดตามแบบของ อบต.
วอแก้ว พร้อมป้ายโครงการ 
จ้านวน 1 ป้าย 

3 โครงการ ปรับปรุงล้าเหมือง เพ่ือลดการสูญเสียน ้าและ เสริมคันเหมือง คสล. ขนาด 24,500     เกษตรกร ร้อยละ 80 มีน ้าส้าหรับการ
ห้วยหมี  (โดยการเสริมคันเหมือง ท้าให้มีน ้าเพ่ือการเกษตรอย่าง สูง 0.40 ม. หนา 0.15 ม. มีน ้าใช้พอพอต่อการ เกษตรอย่าง
คสล.) หมู่ท่ี 2    เพียงพอ ยาวรวมไม่น้อยกว่า 62.00 ม. เพียงพอ
พิกัดE 0538274, N 2032762 ) รายละเอียดตามแบบ อบต.วอแก้ว

       1.2 แผนงานการเกษตร
งบประมาณและท่ีมา



ยุทธศาสตร์ท่ี 1    การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
4 โครงการซ่อมแซมฝาย คสล เพ่ือลดการสูญเสียน ้าและท้าให้ ท้าการรือถอนโครงกสร้าง คสล. 194,000    -          -          -          เกษตรกร ร้อยละ 80 มีน ้าส้าหรับการ

ทุ่งป่าเฮ่ว  หมู่ 3 มีน ้าเพ่ือการเกษตรอย่าง เดิมท่ีช้ารุด ขนาดพื นท่ีไม่น้อย มีน ้าใช้เพียงพอ เกษตรอย่าง
พิกัด  E 0536618, N 2033137 เพียงพอ กว่า 46.00 ตร.ม.   ปรับระดับ ต่อการเกษตร เพียงพอ

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

5 โครงการซ่อมแซมรางส่งน ้า คสล. เพ่ือลดการสูญเสียน ้าและท้าให้ ท้าการซ่อมแซมโดยเทรางส่ง 9,000        เกษตรกร ร้อยละ 80 มีน ้าส้าหรับการ
บริเวณทุ่งป่าเฮ่ว  หมู่ท่ี 3 มีน ้าเพ่ือการเกษตรอย่าง น ้า คสล. ขนาดกว้าง 0.70 ม. มีน ้าใช้เพียงพอ เกษตรอย่าง
พิกัดE0537436,N2032270 เพียงพอ สูงเฉล่ีย 0.50 ม. หนา 0.12 ม.  ต่อการเกษตร เพียงพอ

ยาวไม่น้อยกว่า 6.00 ม. 
รายละเอียดตามแบบ อบต.วอแก้ว

6  โครงการปรับปรุงซ่อมแซมฝาย เพ่ือให้มีแหล่งกักเก็บน ้าเพ่ือ ปรับปรุงซ่อมแซมฝาย คสล. 11,200      -          -          -          เกษตรกร ร้อยละ 80 มีน ้าส้าหรับการ
คสล.บริเวณฝายทุ่งเหล่า หมู่ท่ี 4     การเกษตรอย่างเพียงพอและ จุดท่ี 1 เสริมสันฝาย คสล.ขนาดสูง มีน ้าใช้เพียงพอ เกษตรเพียงพอ
(พิกัด E 0537508, N 2030855 ) ท่ัวถึง ตลอดทั งปี 0.95 ม. หนา 0.20 ม. ยาว 5.00 ม. ต่อการเกษตร ตลอดทั งปี

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.
รายละเอียดตามแบบอบต.วอแก้ว 

       1.2 แผนงานการเกษตร
งบประมาณและท่ีมา



ยุทธศาสตร์ท่ี 1    การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
7 โครงการก่อสร้างระบบส่งน ้าบาดาล เพ่ือให้มีน ้าเพ่ือการเกษตรอย่าง ด้าเนินการวางท่อ พีวีซี ขนาด ศก. 2 332,900    -          -          -          เกษตรกร ร้อยละ 80 มีน ้าส้าหรับการ

เพ่ือการเกษตร ทุ่งแพะ  หมู่ท่ี 5 เพียงพอและท่ัวถึง ตลอดทั งปี นิ ว พร้อมอุปกรณ์ เช่ือมต่อ,ฝังกลบ มีน ้าใช้เพียงพอ เกษตรเพียงพอ
พิกัดเร่ิมต้น  E0537778,N2036103  ความยาวรวมกัน ไม่น้อยกว่า ต่อการเกษตร ตลอดทั งปี

พิกัดสิ นสุด   E0537957,N2035619 4,306.00 ม. และติดตั งถังบรรจุน ้า
ขนาดความจุ2,000 ลิตร จ้านวน 
4 ใบ รายละเอียดตามแบบของ 
อบต.วอแก้ว พร้อมป้ายโครงการ
จ้านวน 1 ป้าย

8 โครงการ ก่อสร้างดาดคอนกรีต เพ่ือลดการสูญเสียน ้าและท้าให้ เทดาดคอนกรีต ขนาดปากกว้าง 366,800    เกษตรกร ร้อยละ 80 มีน ้าส้าหรับการ
ล้าเหมืองทุ่งโป่ง  หมู่ท่ี 6 มีน ้าเพ่ือการเกษตรอย่าง 2.00 ม. ท้องกว้าง 0.90 ม. มีน ้าใช้พอพอต่อการ เกษตรอย่าง
พิกัดเร่ิมต้น E 0539799, N 2033064  เพียงพอ ลึกเฉล่ีย 0.60 ม. หนา 0.06 ม. เกษตร เพียงพอ
พิกัดสิ นสุด  E 0539932, N 2032704  ยาวรวม 400.00 ม. หรือพื นท่ี

ในการเทคอนกรีตไม่น้อยกว่า  
1,120.00   ตร.ม. รายละเอียด
ตามแบบของ อบต.วอแก้ว 
พร้อมป้ายโครงการ จ้านวน 1 
ป้าย 

9 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

รวม        9    โครงการ -                                  -                                          1,242,800  479,300    -           -           -                     -                  

       1.2 แผนงานการเกษตร
งบประมาณและท่ีมา
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หน่วยงาน

ท่ีรับผิดชอบหลัก
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หน่วยงาน

ท่ีรับผิดชอบหลัก
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