
                                     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 ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
1 โครงการปรับปรุงผิวจราจรเดิม -เพ่ือแก้ไขปัญหาความ ปูยาง PARA - ASPHALT -       1,300,000      -       -       ปรับปรุงผิวจราจรถนน ประชาชนมีเส้น กองช่าง

โดยการเสริมผิว  PARA - เดือดร้อนของประชาชนและ CONCRETE ทับผิวจราจรเดิม ขนาด สายไปวัดดอยแล ระยะ ทางคมนาคม ท่ี
ASPHALT CONCRETE ผู้ใช้ถนนสัญจรไปมา กว้าง 4.00 ม. หนาเฉล่ีย 0.05 ม. ทาง 740 เมตร สะดวก ปลอดภัย
ถนนสายทางไปวัดดอยแล -เพ่ือให้ประชาชนสัญจรโดย ยาว 740.00 ม. หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อย และได้มาตรฐาน
หมู่ท่ี 3 ความสะดวกปลอดภัยต่อชีวิต กว่า 2,960.00 ตร.ม. 
พิกัดเร่ิมต้น E 0536778 N 2033403 และทรัพย์สิน รายละเอียดตามแบบมาตรฐานของ
พิกัดส้ินสุด E 0536165  N 2033484 -เพ่ือพัฒนาด้านโครงการ กรมทางหลวงชนบท พร้อมติดต้ัง

พ้ืนฐานและลดอุบัติเหตุ ป้ายโครงการจ านวน  1 ป้าย
ทางถนน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2564) เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2562

องค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว อ าเภอห้างฉัตร  จังหวัดล าปาง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดล าปาง ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์และการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับสินค้าและบริการ และเสริมสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดล าปาง ยุทธศาสตร์ท่ี 1  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน   

งบประมาณและท่ีมา
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

8



ผ.01

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
2 โครงการปรับปรุงผิวจราจรเดิม -เพ่ือแก้ไขปัญหาความ ปูยาง PARA -  ASPHALT -       371,500        -       -       ปรับปรุงผิวจราจรถนน ประชาชนมีเส้น กองช่าง

โดยการเสริมผิว  PARA - เดือดร้อนของประชาชนและ CONCRETE ทับผิวจราจรเดิม ขนาด สายทางไปอ่างแม่ไพร ทางคมนาคม ท่ี
ASPHALT CONCRETE ถนน ผู้ใช้ถนนสัญจรไปมา กว้าง 4.00 ม. หนาเฉล่ีย 0.05 ม. ระยะทาง 210 เมตร สะดวก ปลอดภัย
สายทางไปอ่างแม่ไพร หมู่ท่ี 5 -เพ่ือให้ประชาชนสัญจรโดย ยาว 210.00 ม.หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อย และได้มาตรฐาน
พิกัดเร่ิมต้น E 0538613 N 2035419  ความสะดวกปลอดภัยต่อชีวิต กว่า 840.00 ตร.ม. 
พิกัดส้ินสุด  E 0538536 N 2035552 และทรัพย์สิน รายละเอียดตามแบบมาตรฐานของ

-เพ่ือพัฒนาด้านโครงการ กรมทางหลวงชนบท พร้อมติดต้ัง
พ้ืนฐานและลดอุบัติเหตุ ป้ายโครงการจ านวน 1 ป้าย 
ทางถนน

3 โครงการปรับปรุงผิวจราจรเดิม -เพ่ือแก้ไขปัญหาความ ปูยาง PARA -  ASPHALT -       782,000        -       -       ปรับปรุงผิวจราจรถนน ประชาชนมีเส้น กองช่าง
โดยการเสริมผิว  PARA - เดือดร้อนของประชาชนและ CONCRETE ทับผิวจราจรเดิม ขนาด สายทางไปทุ่งใหม่ ทางคมนาคม ท่ี
ASPHALT CONCRETE ถนน ผู้ใช้ถนนสัญจรไปมา กว้าง 4.00 ม. หนาเฉล่ีย 0.05 ม. ระยะทาง 442 เมตร สะดวก ปลอดภัย
สายทางไปทุ่งใหม่ หมู่ท่ี 5 -เพ่ือให้ประชาชนสัญจรโดย ยาว 442.00 ม. หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อย และได้มาตรฐาน
พิกัดเร่ิมต้น E 0538012 N 2035382   ความสะดวกปลอดภัยต่อชีวิต กว่า 1,768.00 ตร.ม. 
พิกัดส้ินสุด E 0537919  N 2035810 และทรัพย์สิน รายละเอียดตามแบบมาตรฐานของ

-เพ่ือพัฒนาด้านโครงการ กรมทางหลวงชนบท พร้อมติดต้ัง
พ้ืนฐานและลดอุบัติเหตุ ป้ายโครงการจ านวน 1 ป้าย 
ทางถนน

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

งบประมาณและท่ีมา
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ผ.01

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
4 โครงการก่อสร้างท่อลอดกลม -เพ่ือแก้ไขปัญหาความ ก่อสร้างทอลอดกลมคอนกรีตเสริม -       85,000          -       -       ร้อยละ 100 ของ ประชาชนมีเส้น กองช่าง

คอนกรีตเสริมเหล็ก (ห้วยเงิน) เดือดร้อนของประชาชนและ เหล็กบริเวณถนนสาย ลป.ถ.86.004 ประชาชนท่ีใช้เส้น ทางคมนาคม ท่ี
หมู่ท่ี 7 ผู้ใช้เส้นทางสัญจรไป-มา ทางข้ามห้วยเงิน ขนาด Ø 1.00 ม. ทางคมนาคม มีความ สะดวก ปลอดภัย
พิกัด E 0538313 N 204384 -เพ่ือให้ประชาชนสัญจรโดย วางคู่ ความยาวด้านละ 2.00 ม. สะดวก ปลอดภัย และได้มาตรฐาน

ความสะดวกปลอดภัยต่อชีวิต จ านวน 2 ด้าน รายละเอียดตามแบบ ในชีวิต และทรัพย์สิน
และทรัพย์สิน STANDARD DRAWING DWG 
-เพ่ือพัฒนาด้านโครงการ NO.DS-103/105 และท าการร้ือถอน
พ้ืนฐานและลดอุบัติเหตุในการ ท่อลอดเหล่ียมคอนกรีตเดิมพร้อม
สัญจรไป-มา ติดต้ังป้ายโครงการ

รวม 4 โครงการ -       2,538,500     -       -       

งบประมาณและท่ีมา
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1.1 แผนงานเคหะและชุมชน


