
                                     ยุทธศาสตร์ท่ี 2 สร้างเสริมและพัฒนาจังหวัดล าปางให้มีความพร้อมรองรับการเป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์อย่างเป็นระบบ 

                                     ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรกรปลอดภัยและได้มาตรฐานแบบครบวงจร 

                                     ยุทธศาสตร์ท่ี 6 ส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอย่างสมดุลและย่ังยืน

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบต.วอแก้ว ยุทธศาสตร์ท่ี 1    การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ผ.01

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ี หน่วยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการ ปรับปรุงผิวจราจรเดิม  เพ่ือให้มีเส้นทางคมนาคมท่ีได้  ปูยาง PARA - ASPHALT 1,684,000  -          -         -         ร้อยละ80ของปชช.  ประชาชนมีเส้นทาง กองช่าง

โดยการเสริมผิว PARA-ASPHALT มาตรฐาน สะดวก ปลอดภัย CONCRETE ทับผิวจราจรเดิม ท่ีใช้ถนนสายน้ี มีความ คมนาคม ท่ีสะดวก 
CONCRETE ถนนสายทุ่งใหม่ ขนาดกว้าง 4.00 ม.หนาเฉล่ีย สะดวก และปลอดภัย ได้มาตรฐาน
หมู่ท่ี 1 0.05 ม. ยาว 851.00 ม. หรือ
พิกัดเร่ิมต้น E 0539290 N 2031061   มีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 3,404.00
พิกัดส้ินสุด  E 0538761 N 2030926 ตร.ม. รายละเอียดตามแบบ 

อบต. วอแก้ว พร้อมติดต้ังป้าย
โครงการ จ านวน 1 ป้าย

2 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพ่ือให้มีเส้นทางคมนาคมท่ีได้ ท าการร้ือถอน คนน คสล.เดิม -          471,600    -        -        ร้อยละ80ของปชช.  ประชาชนมีเส้นทาง กองช่าง
สายวัดทุ่งผา หมู่  1 มาตรฐาน สะดวก ปลอดภัย พร้อมก่อสร้างใหม่ ขนาดกว้าง ท่ีใช้ถนนสายน้ี มีความ คมนาคม ท่ีสะดวก 
พิกัดเร่ิมต้น E 0539483 N 2030893   4.00 ม. ยาว 180 ม. หนา 0.15 สะดวก และปลอดภัย ได้มาตรฐาน
พิกัดส้ินสุด  E 0539618 N 2030778 ม. หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 

720.00 ตรม.
รายละเอียดตามแบบ อบต.วอแก้ว

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี  ( พ.ศ. 2561-2564) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 2

องค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว อ าเภอห้างฉัตร  จังหวัดล าปาง

งบประมาณและท่ีมา

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดล าปาง ยุทธศาสตร์ท่ี 1  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน   

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน  

ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดล าปาง ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์และการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับสินค้าและบริการ และเสริมสร้างความเข้มเข็งให้เศรษฐกิจชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
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ยุทธศาสตร์ท่ี 1    การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ผ.01

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ี หน่วยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
3 โครงการ ก่อสร้างรางระบายน้ า -เพ่ือการระบายน้ าท่ีดี และ ก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีต -           46,800     -         -         ร้อยละ 70 ของบ้าน การระบายน้ าท่ีดี กองช่าง

คอนกรีต บริเวณข้างบ้านเลขท่ี 1 ป้องกันแก้ไขปัญหาน้ าท่วมขัง ขนาดปากกว้าง 2.00 ม. ท้องกว้าง เรือน ปชช.บริเวณน้ี และป้องกันปัญหา
ถึง ล าห้วยแม่เป้ิบ หมู่ท่ี 2 ได้ 0.50 ม. ลึกเฉล่ีย 0.70 ม.  หนา น้ าไม่ท่วมขัง น้ าท่วมขังได้
พิกัดเร่ิมต้น E 0538614 N 2031961 0.10 ม. ยาว 53.00 ม. 
พิกัดส้ินสุด E 0538640 N 2031971 รายละเอียดตามแบบ อบต.วอแก้ว

4 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพ่ือให้มีเส้นทางคมนาคมท่ีได้ ก่อสร้างถนน คสล. 72,400      -          -         -         ร้อยละ80ของปชช.  ประชาชนมีเส้นทาง กองช่าง
ซอยข้างบ้านนายอภิเดช  หมู่ 3 มาตรฐาน สะดวก ปลอดภัย (ช่วงท่ี 1) ขนาดกว้าง 2.50 ม. ท่ีใช้ถนนสายน้ี มีความ คมนาคม ท่ีสะดวก 
(พิกัดเร่ิมต้นE0536797 N2033016) หนา 0.15 ม. ยาว 28.00 ม. สะดวก และปลอดภัย ได้มาตรฐาน
(พิกัดส้ินสุดE0536829 N2032988) หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 70.00 

ตร.ม. 
 (ช่วงท่ี 2) ขนาดกว้าง 3.00 ม.
หนา 0.15 ม. ยาว 20.00 ม. 
หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 64.50
ตร.ม. (รวมมุมถนน) พร้อมถมดิน
ไหล่ทางข้างละ 0.50 ม. 
รายละเอียดตามแบบ อบต.วอแก้ว

5 โครงการ ก่อสร้างรางระบายน้ า -เพ่ือการระบายน้ าท่ีดี และ ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. 91,400      -          -         -         ร้อยละ 70 ของบ้าน การระบายน้ าท่ีดี กองช่าง
คสล. ซอย 4 ถึง ถนนส่ย ลป.ถ.1- ป้องกันแก้ไขปัญหาน้ าท่วมขัง ขนาดกว้าง 0.40 ม. ลึกเฉล่ีย เรือน ปชช.บริเวณน้ี และป้องกันปัญหา
0034 ฯ หมู่ท่ี 3 ได้ 0.60 ม. ยาว 44.00 ม.พร้อม น้ าไม่ท่วมขัง น้ าท่วมขังได้
พิกัดเร่ิมต้น E0536823,N2033175  บ่อพัก คสล. จ านวน 2 บ่อ และ
พิกัดส้ินสุด  E0536799,N2033208 วางท่อระบายน้ า คสล. ขนาด 

ศก. 0.40 ม.จ านวน 8 ท่อน 
รายละเอียดตามแบบ อบต.วอแก้ว 

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน  
งบประมาณและท่ีมา
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ยุทธศาสตร์ท่ี 1    การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ผ.01

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ี หน่วยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
6 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า -เพ่ือการระบายน้ าท่ีดี และ ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. -          144,000    -        -         ร้อยละ 70 ของบ้าน การระบายน้ าท่ีดี กองช่าง

คสล. ซอย 3  หมู่ 3 ป้องกันแก้ไขปัญหาน้ าท่วมขัง ขนาดกว้าง0.40 ม. ลึกเฉล่ีย เรือน ปชช.บริเวณน้ี และป้องกันปัญหา
(พิกัดเร่ิมต้นE0536742 N2033211) ได้ 0.60 ม. ยาว  77.00 ม. น้ าไม่ท่วมขัง น้ าท่วมขังได้
(พิกัดส้ินสุดE0536757 N2033139) หนา 0.10 ม.

รายละเอียดตามแบบ อบต.วอแก้ว
7 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. -เพ่ือการระบายน้ าท่ีดี และ ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. -           121,000    -         -         ร้อยละ 70 ของบ้าน การระบายน้ าท่ีดี กองช่าง

จากหน้าบ้านนายดวงเด่น ถึง ป้องกันแก้ไขปัญหาน้ าท่วมขัง ขนาดกว้าง 0.40 ม. ลึกเฉล่ีย  เรือน ปชช.บริเวณน้ี และป้องกันปัญหา
ล าเหมืองหลวง หมู่ 4 ได้ 0.60 ม. ยาว  55.00 ม. น้ าไม่ท่วมขัง น้ าท่วมขังได้
(พิกัดเร่ิมต้นE057186 N2033864) รายละเอียดตามแบบ อบต.วอแก้ว

(พิกัดส้ินสุดE0537130 N2033844)

8 โครงการก่อสร้างทางข้ามล าเหมือง -เพ่ือให้การสัญจรไปมาได้ ท าการเทคอนกรีตโครงสร้าง 34,400      -          -         -         ร้อยละ80ของปชช.  ประชาชนมีเส้นทาง กองช่าง
หลวง หมู่ท่ี 5 สะดวกและปลอดภัย คสล. ขนาดกว้าง 1.00 ม. ยาว ท่ีใช้เส้นทางดังกล่าว คมนาคม ท่ีสะดวก 
พิกัด E0537895,N2035884 3.60 ม. สูง 1.70 ม.จ านวน 2 สามารถเดินทางได้ และปลอดภัย

โครงสร้าง พร้อมวางแผ่นพ้ืน สะดวก ปลอดภัย
ส าเร็จรูปขนาดกว้าง 0.30 ม. 
ยาว 5.00 ม. หนา 0.05 ม. 
และปูเหล็กตะแกรงพร้อมเท
คอนกรีตทับหน้าหนา 0.05 ม. 
หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 21.60 
ตร.ม.รายละเอียดตามแบบของ
อบต.วอแก้ว 

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน  
งบประมาณและท่ีมา
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ยุทธศาสตร์ท่ี 1    การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ผ.01

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ี หน่วยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
9 โครงการ ปรับปรุงผิวจราจรเดิม เพ่ือให้มีเส้นทางคมนาคมท่ีได้ ปูยางแอสฟัลต์คอนกรีต ทับ -           450,000    -         -         ร้อยละ80ของปชช.  ปชช. มีเส้นทาง กองช่าง

โดยการเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต มาตรฐาน สะดวก ปลอดภัย ผิวจราจรเดิม ขนาดกว้าง 4.00 ท่ีใช้ถนนสายน้ี คมนาคม ท่ีสะดวก 
ต้ังแต่บริเวณสะพาน ถึงแยกป่าช้า ม.หนาเฉล่ีย 0.05 ม. ยาว  มีความสะดวก ได้มาตรฐาน
บ้านทุ่งหก หมู่ 5 300.00 ม. และปลอดภัย
(พิกัดเร่ิมต้นE0538592 N2035226 ) รายละเอียดตามแบบ อบต.วอแก้ว
(พิกัดส้ินสุดE0538497 N2035725 )

10 โครงการ ปรับปรุงผิวจราจรเดิม เพ่ือให้มีเส้นทางคมนาคมท่ีได้  ปูยาง PARA - ASPHALT 851,000    -          -         -         ร้อยละ80ของปชช.  ประชาชนมีเส้นทาง กองช่าง
โดยการเสริมผิว  PARA-ASPHALT มาตรฐาน สะดวก ปลอดภัย CONCRETE ทับผิวจราจรเดิม ท่ีใช้ถนนสายน้ี มีความ คมนาคม ท่ีสะดวก 
CONCRETE ถนนสายในหมู่บ้าน ขนาดกว้าง 4.00 ม. หนาเฉล่ีย สะดวก และปลอดภัย ได้มาตรฐาน
หมู่ท่ี 7 0.05 ม. ยาว 430.00 ม. หรือ
พิกัดเร่ิมต้น E 0538970 N 2034779 มีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 1,720.00 
พิกัดส้ินสุด  E 0539253 N 2034629 ตร.ม. รายละเอียดตามแบบ 

อบต.วอแก้ว พร้อมติดต้ัง
ป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย

รวม        10    โครงการ -                                  -                                         2,733,200  1,233,400  -          -          -                     -                  -               
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1.1 แผนงานเคหะและชุมชน  
งบประมาณและท่ีมา


