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  อาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๘   [ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓)  พ.ศ. ๒๕๖๑ ] ข้อ ๕ , ข้อ ๑๗  ประกอบ  
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บริหารส่วนต าบลวอแก้ว    

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

   ประกาศ    ณ   วันที่   ๑๔   เดือน มิถุนายน   พ.ศ. ๒๕๖๒ 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น  คือ แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ก าหนดวิสัยทัศน์ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์  ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายและกลยุทธ์ โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ แผน พัฒนาต าบล 
แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน อันมีลักษณะเป็นการก าหนดรายละเอียดแผนงานโครงการพัฒนา ที่จัดท าขึ้น
ส าหรับปีงบประมาณของแต่ละปี ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้า 

    แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565  ขององค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว เป็นการก าหนด
ทิศทางการพัฒนาท้องถิ่น   โดยได้ก าหนดรายละเอียด แผนงาน โครงการพัฒนาที่จัดขึ้นเพ่ือตอบสนองปัญหา
ความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น  สอดคล้องกับนโยบายผู้บริหารท้องถิ่น  ส่วนราชการ   การพัฒนาของ
อ าเภอ  พัฒนาจังหวัด  พัฒนากลุ่มจังหวัด  นโยบายของรัฐบาล  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ               
โดยแผนพัฒนาท้องถิ่นจะใช้เป็นกรอบในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี   ซึ่งเป็นการวางแผนการจัดสรร
ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัดได้อย่างมีประสิทธิภาพและสนองต่อความต้องการ และปัญหาของประชาชน              
ได้ครอบคลุมและทั่วถึง 

องค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว มีความมุ่งหวังว่าแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565            
ขององค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว จะท าให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน สามารถแก้ปัญหาความเดือดร้อน                   
ของประชาชนในพ้ืนที่ต าบลวอแก้วต่อไป  
 
 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว 
14   มิถุนายน  2562 
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ส่วนที่ 1  
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 

1. ด้านกายภาพ 
1.1 ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือชุมชน หรือต าบล 

1.1 ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือชุมชนหรือต าบล 
     องค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้วตั้งอยู่ที่บ้านทุ่งตุ่น-แม่ติว  หมู่ที่ 2 ต าบลวอแก้ว อ าเภอ           

ห้างฉัตร  จังหวัดล าปาง   อยู่ห่างจากอ าเภอห้างฉัตร  ประมาณ   19   กิโลเมตร  มีพ้ืนที่ประมาณ 109.862 
ตารางกิโลเมตร หรือ  ประมาณ   68,663   ไร่ 

 
1.2 ลักษณะภูมิประเทศ 

ภูมิประเทศส่วนใหญ่ มีลักษณะเป็นพ้ืนที่ภูเขาและเนินเขา โดยมีพ้ืนที่ปุาสงวนบางส่วนคือ ปุา
สงวนแห่งชาติแม่วังฝั่งขวา อุทยานขุนตาล อุทยานแม่ไพร  และที่ราบเชิงเขา ซึ่งเป็นพ้ืนที่ในการท า
การเกษตร โดยมี  อาณาเขตการติดต่อดังนี้ 

-  ทิศเหนือ ติดต่อกับ ต าบลบ้านเอื้อม  อ าเภอเมืองล าปาง 
-  ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ต าบลหนองหล่ม  อ าเภอห้างฉัตร 
-  ทิศใต้  ติดต่อกับ ต าบลห้างฉัตร  อ าเภอห้างฉัตร 
-  ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ต าบลเวียงตาล  อ าเภอห้างฉัตร 
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1.3 ลักษณะภูมิอากาศ 
ลักษณะอากาศมีลักษณะร้อนชื้น อากาศเปลี่ยนแปลงไปตามฤดู  ซึ่งมี ๓ ฤดู ดังนี้  
-ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์ไปจนถึงกลางเดือนพฤษภาคม  อากาศร้อนและแห้งแล้ง  

บางครั้งเกิดพายุฝนฟูาคะนองและลมกระโชกแรงก่อให้เกิดความเสียหายแก่ประชาชนทุกปี เรียกว่า “พายุฤดู
ร้อน” อากาศร้อน จะมีอุณหภูมิระหว่าง ๓๕ – ๓๙.๙ องศาเซลเซียส  ร้อนจัด  มีอุณหภูมิประมาณ  ๔๐  
องศาเซลเซียสขึ้นไป 

-ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่ พฤษภาคม – ตุลาคม  แต่บางปีเกิดภัยแล้งขึ้นในพ้ืนที่ ท าให้ฝนไม่ตกตาม
ฤดูกาล เกษตรกรในพ้ืนที่ไม่มีน้ าส าหรับท าการเกษตร  

-ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่กลางเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ อากาศหนาวอุณภูมิต่ าสุด  
ประมาณ  10 องศาเซลเซียส    

1.4 ลักษณะของดิน 
ลักษณะทั่วไปของดินในพ้ืนที่ต าบลวอแก้ว จะเป็นดินรว่นปนทราย 

1.5 ลักษณะของแหล่งน้ า 
ในพ้ืนทีต่ าบลวอแก้ว มีแหล่งน้ าตามธรรมชาติ  จ านวน  15  แห่ง  ดังนี้ 

1. ห้วยแม่ไพร 2. ห้วยซ่อนข้าว 3. ห้วยทราย 4. ห้วยโปุง  5. ห้วยแม่เป็ด  
6. ห้วยแม่จรูญ 7. ห้วยแม่เปิ๊บ 8. ห้วยบก      9. สระห้วยดินแดง 10. ห้วยล้อง

 11. ห้วยล้องสิงห์ 12. ห้วยนาไพร 13. ห้วยแม่ติว 14. ห้วยซ้อน  15.ห้วยเงิน   
ในพ้ืนที่ต าบลวอแก้ว มีแหล่งน้ าที่มนุษย์สร้างขึ้น  ดังนี้ 

1. อ่างเก็บน้ า จ านวน 4  แห่ง  5. เหมือง จ านวน 15  แห่ง 
2. บ่อน้ าตื้น จ านวน 615  แห่ง 6.  ฝาย  จ านวน 50  แห่ง 
3. บ่อบาดาล จ านวน 11  แห่ง 7. สระน้ า จ านวน 129  แห่ง 
4. บ่อบาดาลใช้กับระบบประปา จ านวน 8  แห่ง  

1.6 ลักษณะของไม้และปุาไม้ 
ต าบลวอแก้วมีสภาพปุาเป็นปุาผสมหลายชนิด เป็นลักษณะปุาเบญพรรณ และปุาเต็งรัง อยู่ในเขต

อุทยานแห่งชาติ ดอยขุนตาล  
2. ด้านการเมือง/การปกครอง 

2.1   เขตการปกครอง 
ต าบลวอแก้วแบ่งเขตการปกครองออกเป็นหมู่บ้าน  จ านวน 7 หมู่บ้าน 

1.  บ้านทุ่งผา หมู่ที่ 1      2.  บ้านทุ่งตุ่น-แม่ติว  หมู่ที่ 2    3.  บ้านวอแก้ว  หมู่ที่ 3   
4.  บ้านหล่ายทุ่ง  หมู่ที่ 4    5.  บ้านทุ่งหก  หมู่ที่ 5  6.  บ้านทุ่งงิ้ว  หมู่ที่ 6   
7.  บ้านน้ าจ า  หมู่ที่ 7   
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2.2   การเลือกตั้ง 
  การเลือกตั้งในพ้ืนทีต่ าบลวอแก้ว  แบ่งตามหมู่บ้าน  หนึ่งหมู่บ้านจะมีหนึ่งหน่วยเลือกตั้ง ดังนี้ 

1.  หน่วยเลือกตั้ง บ้านทุ่งผา หมู่ที่ 1   2.  หน่วยเลือกตั้ง บ้านทุ่งตุ่น-แม่ติว  หมู่ที่ 2    
3.  หน่วยเลือกตั้ง บ้านวอแก้ว  หมู่ที่ 3  4.  หน่วยเลือกตั้ง บ้านหล่ายทุ่ง  หมู่ที่ 4   
5.  หน่วยเลือกตั้ง บ้านทุ่งหก  หมู่ที่ 5  6.  หน่วยเลือกตั้ง บ้านทุ่งงิ้ว  หมู่ที่ 6   
7.  หน่วยเลือกตั้ง บ้านน้ าจ า  หมู่ที่ 7   

3. ประชากร 
3.1  ข้อมูล จ านวนประชากร 

2559 2560 2561 
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม 

2,109 2,102 4,211 2,098 2,110 4,208 2082 2087 4169 

(ข้อมูลทะเบียนราษฎร์อ าเภอห้างฉัตร) 

3.2  ช่วงอายุและจ านวนประชากร 
องค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว  มีประชากรทั้งสิ้น   4,150  คน  แยกเป็น 

    ชาย  2,062 คน     หญิง  2,088 คน 
 มีความหนาแน่นเฉลี่ย 38.30   คน/ตารางกิโลเมตร      โดยสามารถแบ่งตามช่วงอายุได้ดังนี้ 

ชาย  2,062 คน หญิง  2,088 คน 
เด็ก (ทารก – 6 ปี)          103  คน เด็ก (ทารก – 6 ปี)         105  คน 
เด็กโต (7-12 ปี)  95  คน เด็กโต (7-12 ปี) 87  คน 
วัยรุ่น (13-17 ปี)   94  คน วัยรุ่น (13-17 ปี)  83  คน 
ผู้ใหญ่(18-60 ปี)  1,322  คน ผู้ใหญ่(18-60 ปี) 1,319  คน 
คนชรา ( 61 ปีขึ้นไป)  446  คน คนชรา ( 61 ปีขึ้นไป) 491  คน 

     (ข้อมูลทะเบียนราษฎร์อ าเภอห้างฉัตร  ณ วันท่ี  5 เมษายน 2562) 

4. สภาพทางสังคม 
4.1  การศึกษา 

1. สถานศึกษา ต าบลวอแก้วมีสถานศึกษาดังนี้ 

1) โรงเรียนระดับมัธยม จ านวน 1 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนวอแก้ววิทยา  อยู่ในสังกัดของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดล าปาง   

2) โรงเรียนในระดับประถมศึกษา จ านวน 2 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนวอแก้ววิทยา อยู่ใน
สังกัดขององค์การบริหารส่วนจังหวัดล าปาง  และโรงเรียนบ้านทุ่งหก-ทุ่งผา  อยู่ในสังกัดของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาล าปางเขต 1 
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3) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ านวน 1 แห่ง ได้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบล
วอแก้ว 

2. ระดับการศึกษาประชากรในพื้นที่ (สรุปผลจากการเก็บข้อมูลความจ าเป็นพื้นฐาน ปี 2559) 
 2.1 เด็กอายุ 3-5 ปีเต็ม ได้รับการบริการเลี้ยงดูเตรียมความพร้อมก่อนวัยเรียน 77   คน 
 2.2 เด็กอายุ 6-14 ปี ได้รับการศึกษาภาคบังคับ 9 ปี    259  คน 
 2.3 เด็กจบชั้น ม.3 ได้เรียนต่อชั้น ม. 4 หรือเทียบเท่า    10   คน 
 2.4 เด็กจบการศึกษาภาคบังคับ 9 ปี ที่ไม่ได้เรียนต่อและยังไม่มีงานท า ได้รับการ -      คน 
      ฝึกอบรมด้านอาชีพ 
 2.5 คนอายุ 15-60 ปีเต็ม อ่าน เขียนภาษาไทย และคิดเลขอย่างง่ายได้         2,463  คน 

4.2  สาธารณสุข 
สถานพยาบาลในพ้ืนที่ มีดังนี้ 

- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล  จ านวน 1  แห่ง 
- คลีนิคเอกชน       จ านวน 1  แห่ง 

บุคลากรทางการแพทย์ทีป่ฏิบัติหน้าที่ในสถานพยาบาลทุกแห่ง ทุกสังกัดในเขตพ้ืนที่ 
  - พยาบาล     จ านวน 2  คน 
  - เจ้าพนักงานสุขาภิบาล    จ านวน 1  คน 
  - เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน    จ านวน 1  คน 
  - อสม.       จ านวน 118  คน 

ผู้เข้ารับการรักษาในสถานพยาบาลสังกัด (จ านวนต่อปี) 
  - รัฐบาล   16,196  คน  ผู้ปุวยใน    - คน        ผู้ปวุยนอก  16,196  คน 

ประเภทการเจ็บปุวยที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลและศูนย์บริการ สาธารณสุข ทุกแห่ง 5 
อันดับแรก 
  1.  โรคความดันโลหิตสูง    
  2.  โรคปวดกล้ามเนื้อ    
  3.  โรคเบาหวาน     
  4.  โรคไขมันสูง     
  5.  โรคทางเดินหายใจ (ไข้หวัด)   

4.3  อาชญากรรม 
ต าบลวอแก้วไม่มีเหตุอาชญากรรมเกิดขึ้น ในพื้นที่ 

4.4  ยาเสพติด 
ปัญหายาเสพติดในพ้ืนที่ต าบลวอแก้วมีบ้างแต่ไม่มาก ส่วนใหญ่ปัญหายาเสพติดจะเป็นการเสพ ซึ่ง

องค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว ได้ด าเนินการในการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพ้ืนที่  เช่น  การ
รณรงค์  การประชาสัมพันธ์  การแจ้งเบาะแส  การฝึกอบรมให้ความรู้  เป็นต้น   
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4.5  การสังคมสงเคราะห์ 
ต าบลวอแก้วมีการจัดตั้งชมรมคนพิการ เพ่ือช่วยเหลือผู้พิการในด้านต่างๆ เช่นด้ านอาชีพ ด้าน

สวัสดิการและมีการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพแก่ผู้พิการระบบบริการพ้ืนฐาน 

5. ระบบบริการพื้นฐาน 
 5.1 การคมนาคมขนส่ง  (ทางบก ทางน้ า ทางราง  ฯลฯ   ประชาชนส่วนใหญ่ใช้รถยนต์ รณรงค์
จักรยานยนต์ส่วนตัว  และต าบลวอแก้วมีบริการรถรับส่งจากต าบลวอแก้วไปอ าเภอห้างฉัตรซึ่งเป็นรถบริการ
จากเอกชน(รถสองแถว) รถรับส่งนักเรียน 

5.2 การไฟฟูา  ครัวเรือนมีไฟฟูาใช้ครบทุกครัวเรือน แต่มีบางครัวเรือนที่ปลูกสร้างใหม่ต้องขอต่อกับ
ข้างบ้าน ส าหรับไฟฟูาส่องสว่างยังมีบางส่วนที่ยังไม่ทั่วถึงและมีปัญหาช ารุด 

5.3 การประปา  การประปาเป็นระบบประปาหมู่บ้านประกอบด้วย หมู่ที่  1,2,3,4,5,6,7 ซึ่งทุก
หมู่บ้านมีระบบประปา แต่ปัญหาที่พบมักเกิดจากน้ าไม่เพียงพอต่อการอุปโภคบริโภค ระบบประปาค่อนข้างเก่า
เสื่อมโทรม และน้ าดิบบางส่วนปนเปื้อนสารฟูออไรด์เกินค่ามาตรฐาน 
  5.4 โทรศัพท์ มีระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ Ais  True Move และDtac  มีสัญญาณครอบคลุมพ้ืนที ่ 

5.5 ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์ ต าบลวอแก้วมีการให้บริการด้าน
ไปรษณีย์บริการทีบ่้านวอแก้ว หมู่ 3  จ านวน  1  จุด 

6. ระบบเศรษฐกิจ 
6.1  การเกษตร ต าบลวอแก้วมีพ้ืนที่ท าการเกษตรทั้งหมด  ประมาณ 27,400  ไร่  โดยส่วนใหญ่

ปลูกข้าวเหนียวสันปุาตอง  ข้าวเจ้าหอมมะลิ  ข้าวเหนียว กข. 6 ข้าวโพด,มันส าปะหลัง,ยาสูบ ยางพารา             
พืชอายุสั้น เป็นต้น 

6.2 การประมง  การประมงเป็นการประมงในครัวเรือนด าเนินการในแหล่งน้ าธรรมชาติ และอ่างเก็บ
น้ าต่างๆ เช่าอ่างเก็บน้ าแม่ไพร  อ่างเก็บน้ าแม่เปิ๊บ อ่างเก็บน้ าห้วยซ้อน  อ่างเก็บน้ าห้วยบก เป็นต้น 

6.3 การปศุสัตว์  ในพ้ืนที่มีการเลี้ยงสัตว์เช่น ววั กระบือ ไก่  เป็ด  โดยมีฟาร์มไก่ไข่ ในพื้นที่ ม. 5     
ฟาร์มหมู ม.5 และฟาร์มวัว นม ในพ้ืนที่หมู่ 3,4,5 

6.4 การบริการ ได้แก่ โฮมสเตย์ บ้านวอแก้ว (รถรับส่ง) 

6.5  การท่องเที่ยว  ได้แก่ วัดม่อนป๋อมป๋อดอยแล  หมู่ 3  วัดดอนเปียง หมู่ 4  น้ าตกแม่ไพร  หมู่ 5 
6.6  อุตสาหกรรม   ได้แกโ่รงบ่มใบยาสูบ  จ านวน 1  แห่ง 
6.7  การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ  ได้แก่สหกรณ์โคนม  นครล าปาง มีแห่งเดียวของจังหวัดล าปาง  

ตั้งอยู่ที่บ้านหล่ายทุ่ง หมู่ที่ 4  วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ต าบลวอแก้ว  กลุ่มผู้ใช้น้ าบาดาลเพื่อการเกษตร 
ร้านค้าชุมชน  บ้านวอแก้ว  บ้านหล่ายทุ่ง 

6.8  แรงงานเป็นแรงงานภาคการเกษตร และแรงงานก่อสร้างเป็นส่วนใหญ่ 
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7. ศาสนา ประเพณี  วัฒนธรรม 
7.1 การนับถือศาสนา 

พ้ืนที่ต าบลวอแก้วนับถือศาสนาพุทธ  คิดเป็นร้อยละ   100  
7.2 ประเพณีและงานประจ าปี 

1. ประเพณีตานก๋วยสลาก(สลากภัตร) เดือน  กันยายน – ตุลาคม 
กิจกรรมโดยสังเขป  การจัดเตรียมข้าวของเครื่องใช้ในตะกร้าเพื่อถวายทานให้กับผู้ที่ล่วงลับไป

แล้ว โดยต้องเขียนเส้นสลากก่อนว่าจะถวายทานไปให้ใครเพ่ือให้คนที่มาอ่านให้ภายหลัง 
2. ประเพณีสรงน้ าพระธาตุ เดือน  มกราคม – พฤษภาคม 
กิจกรรมโดยสังเขป เป็นกิจกรรมการสักการะพระบรมธาตุ ซึ่งเป็นปูชนียสถานอันเก่าแก่ และ

นับเป็นโบราณสถานที่ส าคัญของชาวพุทธทั่วไป 
3. ประเพณีลอยกระทง  เดือน พฤศจิกายน  
กิจกรรมโดยสังเขป การจัดกิจกรรมการประกวดกระทง นางนพมาศ เพ่ือให้คนในพ้ืนที่มีความ

ส านึกที่ดีต่อพระคุณของแม่น้ า และเป็นการขอขมาแม่น้ าแหล่งน้ า   
4. ประเพณีปีใหม่เมือง (ประเพณีสงกรานต์)  เดือน เมษายน 
กิจกรรมโดยสังเขป รดน้ าด าหัวผู้สูงอายุ  
6.ประเพณีสืบชะตาแม่น้ า เดือน เมษายน – พฤษภาคม 
กิจกรรมโดยสังเขป  การบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เพื่อเป็นการขอขมาแม่น้ า 
7. ประเพณีเลี้ยงผีปูุ – ผีย่า  เดือน พฤษภาคม 
กิจกรรมโดยสังเขป การถวายข้าวปลา อาหาร  แก่บรรพบุรุษผู้ล่วงลับไปแล้วเพ่ือให้ปกปูองรักษา

ให้ลูกหลานอยู่เย็นเป็นสุข 
7.3 ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น 

ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ประชาชนในพื้นท่ีต าบลวอแก้วได้อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ได้แก่  วิธีการท า
เครื่องจักสารใช้ส าหรับในครัวเรือน  อนุรักษ์ดนตรีพ้ืนเมือง (จ๊อย, ซอ) อนุรักษ์พิธีกรรมวัฒนธรรมท้องถิ่น  

7.4 สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก 
ประชาชนในพื้นท่ีต าบลวอแก้วได้ผลิตของใช้พื้นเมืองขึ้นใช้ในครัวเรือนและเหลือเอาไว้จ าหน่วย

เป็นของที่ระลึก  ได้แก่เครื่องจักรสานที่ท าจากไม้ไผ่     

8 ทรัพยากรธรรมธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
8.1  น้ า มีแหล่งน้ าตามธรรมชาติ  ดังนี้ 1. ห้วยแม่ไพร 2. ห้วยซ่อนข้าว 3.  ห้ วยทราย   4 . ห้ วยโปุ ง              

5. ห้วย แม่จรูญ  6. ห้วยแม่เปิ๊บ 7. ห้วยบก  8. ห้วยดินแดง  9. หว้ยล้องสิงห์ 10. ห้วยนาไพร 1 1 .  ห้ ว ย           
แม่ติว 12. ห้วยซ้อน    13. ห้วยแม่เป็ด 14. ห้วยล้อง  15.ห้วยเงิน   

8.2  ปุาไมเ้ป็นลักษณะปุาเบญจพรรณ  และปุาเต็งรัง  ปุาอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติดอยขุนตาล 
8.3  ภูเขา เป็นภูเขาสูงสลับซับซ้อนกันไปทางด้านทิศเหนือทอดยาวไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ 
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9 อื่นๆ 
ด้านเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า) 
9.1 ข้อมูลด้านการเกษตร 

 บ้านทุ่งผา หมู่ที่ 1  มีพ้ืนที่การเกษตรจ านวน 1,474 ไร่  มีครัวเรือนที่ท าการเกษตรจ านวน  
129 ครัวเรือน  ส่วนใหญ่ปลูกข้าว  ข้าวโพด  

บ้านทุ่งตุ่น-แม่ติว หมู่ที่ 2 มีพ้ืนที่การเกษตรจ านวน 500 ไร่  มีครัวเรือนที่ท าการเกษตร  60
ครัวเรือน ส่วนใหญ่ปลูกข้าว  ข้าวโพด  ถัวลิสง 

บ้านวอแก้ว  หมู่ที่ 3  มีพ้ืนที่การเกษตรจ านวน 2,500 ไร่  มีครัวเรือนที่ท าการเกษตร  250
ครัวเรือน  ส่วนใหญ่ปลูกข้าว   มันส าปะหลัง  หญ้าเลี้ยวสัตว์  ยาสูบ พืชสวยครัว 

บ้านหล่ายทุ่ง  หมู่ที่ 4    มีพ้ืนที่การเกษตร 450 ไร่ มีครัวเรือนที่ท าการเกษตรจ านวน 130
ครัวเรือน ส่วนใหญ่ปลูก ข้าว ข้าโพด 

บ้านทุ่งหก หมู่ที่ 5   มีพ้ืนที่การเกษตร 1,500 ไร่  มีครัวเรือนท าการเกษตร 130 ครัวเรือน 
ส่วนใหญ่ปลูกข้าว ข้าวโพด  มันส าปะหลัง ถั่วลิสง 

บ้านทุ่งงิ้ว หมู่ที่ 6  มีพ้ืนที่การเกษตร 500 ไร่ มีครัวเรือนท าการเกษตร  40 ครัวเรือน ส่วน
ใหญ่ปลูกข้าว  มันส าปะ  ถั่วลิสง  หลังยาสูบ 

บ้านน้ าจ า หมู่ที่ 7  มีพ้ืนที่การเกษตร 1,500 ไร่ มีครัวเรือนท าการเกษตร  150 ครัวเรือน 
ส่วนใหญ่ปลูกข้าว ข้าวโพด มันส าปะหลัง  ถั่วลิสง 

9.2 ข้อมูลด้านแหล่งน้ าทางการเกษตร 
ในพ้ืนที่ต าบลวอแก้ว มีแหล่งน้ าตามธรรมชาติ  จ านวน  15  แห่ง  ดังนี้ 

1. ห้วยแม่ไพร 2. ห้วยซ่อนข้าว 3. ห้วยทราย 4. ห้วยโปุง  5. ห้วยแม่เป็ด  
6. ห้วยแม่จรูญ 7. ห้วยแม่เปิ๊บ 8. ห้วยบก      9. สระห้วยดินแดง 10. ห้วยล่อง

 11. ห้วยล่องสิงห์ 12. ห้วยนาไพร 13. ห้วยแม่ติว 14. ห้วยซ้อน  15.ห้วยเงิน   
ในพ้ืนที่ต าบลวอแก้ว มีแหล่งน้ าที่มนุษย์สร้างขึ้น  ดังนี้ 

1. อ่างเก็บน้ า จ านวน 4  แห่ง  5. เหมือง จ านวน 15  แห่ง 
2. บ่อน้ าตื้น จ านวน 615  แห่ง 6.  ฝาย  จ านวน 50  แห่ง 
3. บ่อบาดาล จ านวน 11  แห่ง 7. สระน้ า จ านวน 129  แห่ง 
4. บ่อบาดาลใช้กับระบบประปา จ านวน 8  แห่ง  

9.3 ข้อมูลด้านแหล่งน้ ากิน น้ าใช้ (หรือน้ าเพ่ือการอุปโภค บริโภค) 
แหล่งน้ าส าหรับการอุปโภคและบริโภค ได้แก่ ระบบประปาหมู่บ้านที่มีครบทุกหมู่บ้าน                       

ซึ่งประกอบด้วย ระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่  1,2,3,4,5,6,7  ซึ่งทุกหมู่บ้านมีระบบประปา แต่ปัญหาที่พบมัก
เกิดจากน้ าไม่เพียงพอต่อการอุปโภคบริโภค ระบบประปาค่อนข้างเก่าเสื่อมโทรม และน้ าดิบบางส่วนปนเปื้อน
สารฟู ออไรด์เกินค่ามาตรฐาน 
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ส่วนที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

1.ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนามหาภาค 

1.1 แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
ความเป็นมา 

   คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2558 เห็นชอบให้มีการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติระยะ 
20 ปีเพ่ือใช้ในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนโดยน านโยบายรัฐบาล 11 ข้อ
ประเด็นปฏิรูปของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 11 ด้านและประเด็นปฏิรูปของสภาปฏิรูปแห่งชาติ 36 
กิจกรรมมาใช้เป็นกรอบในการจัดท าและให้เสนอร่างยุทธศาสตร์ชาติระยะ20 ปีให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาให้
ความเห็นชอบเพื่อใช้เป็นกรอบการด าเนินงานในระยะที่ 2 ของรัฐบาลและกรอบการปฏิรูปในระยะที่ 3 ต่อไป 

 พร้อมนี้มติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวได้เห็นชอบให้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติซึ่งมี
เลขาธิการนายกรัฐมนตรีเป็นประธานมีเลขาธิการคณะรัฐมนตรีและเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเป็นรองประธานกรรมการท าหน้าที่ในการจัดท าร่างยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปีที่
ต้องเชื่อมโยงกับกรอบการปฏิรูปทั้ง 11 ด้านตามที่ก าหนดไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับ
ชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 และนโยบายของคณะรัฐมนตรีที่แถลงต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติเพ่ือจัดท าร่าง
ยุทธศาสตร์ชาติและกรอบแนวทางการปฏิรูปประเทศไทยในระยะ 20 ปี 

วิสัยทัศน์  ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง หรือเป็นคติพจน์ประจ าชาติว่า “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ทั้งนี้วิสัยทัศน์ดังกล่าวจะต้อง
สนองตอบต่อผลประโยชน์แห่งชาติ อันได้แก่การมีเอกราช อธิปไตย และบูรณภาพแห่งเขตอานาจรัฐ การด ารง
อยู่อย่างม่ันคง ยั่งยืนของสถาบันหลักของชาติ การด ารงอยู่อย่างม่ันคงของชาติและประชาชนจากภัยคุกคามทุก
รูปแบบ การอยู่ร่วมกันในชาติอย่างสันติสุขเป็นปึกแผ่นมีความมั่นคงทางสังคมท่ามกลางพหุสังคมและการมี
เกียรติและศักดิ์ศรีของความ เป็นมนุษย์ ความเจริญเติบโตของชาติความเป็นธรรมและความอยู่ดีมีสุขของ
ประชาชน ความยั่งยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ความมั่นคงทางพลังงานและอาหาร
ความสามารถในการรักษาผลประโยชน์ของชาติภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศ
และการอยู่ร่วมกันอย่างสันติประสานสอดคล้องกัน ด้านความมั่นคงในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก
อย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรีไม่เป็นภาระของโลกและสามารถเก้ือกูลประเทศที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจที่ด้อยกว่า 

1) ความม่ันคง   
1.1) การมีความม่ันคงปลอดภัย จากภัยและการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในประเทศและภายนอก

ในทุกระดับทั้งระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปัจเจกบุคคลและมีความมันคงในทุกมิติ ทั้งมิติ
เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมและการเมือง 

1.2) ประเทศ มีความมั่นคงในเอกราช และอธิปไตย มีสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัริย์ที่
เข้มแข็งเป็นศูนย์กลางและเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจประชาชน ระบบการเมืองที่มั่นคงเป็นกลไกที่น าไปสู่การบริหาร
ประเทศท่ีต่อเนื่องและโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล 

1.3) สังคมมีความปรองดองและความสามัคคี สามารถผนึกก าลังเพ่ือพัฒนาประเทศ ชุมชน  
มีความเข้มแข็ง ครอบครัว มีความอบอุ่น 

1.4)  ประชาชน มีความมั่นคงในชีวิต มีงานและรายได้ที่มั่งคงพอเพียงกับการด ารงชีวิต มีที่
อยู่อาศัยและความปลอดภัยในชีวิต ทรัพย์สิน 

1.5)  ฐานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม  มีความมั่นคงของอาหารพลังงานและน้ า 
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2) ความม่ังคั่ง 
2.1) ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง ยกระดับเป็นประเทศในกลุ่ม

ประเทศรายได้สูงความเหลื่อมล้ าของการพัฒนาลดลง ประชากรได้รับผลประโยชน์จากการพัฒนาอย่างเท่า
เทียมกันมากขึ้น 

2.2) เศรษฐกิจมีความสามารถในการแข่งขันสูง สามารถสร้างรายได้ทั้งจากภายในและ
ภายนอกประเทศสร้างฐานเศรษฐกิจและสังคมแห่งอนาคต และเป็นจุดส าคัญของการเชื่อมโยงในภูมิภาคทั้งการ
คมนาคมขนส่ง การผลิต การค้า การลงทุน และการท าธุรกิจ มีบทบาทส าคัญในระดับภูมิภาคและระดับโลก 
เกิดสายสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการค้าอย่างมีพลัง 

2.3) ความสมบูรณ์ในทุนที่จะสามารถสร้างการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ ทุนมนุษย์ ทุนทาง
ปัญญา ทุนทางการเงิน ทุนที่เป็นเครื่องมือเครื่องจักร ทุนทางสังคม และทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

3) ความยั่งยืน 
3.1 การพัฒนาที่สามารถสร้างความเจริญ รายได้ และคุณภาพชีวิตของประชาชนให้เพ่ิมขึ้น

อย่างต่อเนื่องซึ่งเป็นการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่ ไม่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติเกินพอดีไม่สร้างมลภาวะต่อ
สิ่งแวดล้อมจนเกินความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศน์ 

3.2  การผลิตและการบริโภคเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และสอดคล้องกับกฎระเบียบของ
ประชาคมโลกซ่ึงเป็นที่ยอมรับร่วมกัน ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีคุณภาพดีขึ้น 
คนมีความรับผิดชอบต่อสังคมมีความเอ้ืออาทร เสียสละเพ่ือผลประโยชน์ส่วนร่วม 

3.3 มุ่งประโยชน์ส่วนร่วมอย่างยั่งยืน ให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาค
ส่วน             เพ่ือการพัฒนาในทุกระดับอย่างสมดุล มีเสถียรภาพ และยั่งยืน 
  3.4  ประชาชนทุกภาคส่วนในสังคม ยึดถือและปฏิบัติตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ยุทธศาสตร์ชาติประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ 
เพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศมีความม่ันคงม่ังคั่งยั่งยืนเป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการ

พัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” น าไปสู่การพัฒนาให้คนไทยมีความสุขและตอบสนองตอบต่อการ
บรรลุ ซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติในการที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิต  สร้างรายได้ระดับสูงเป็นประเทศพัฒนาแล้ว  
และสร้างความสุขของคนไทยสังคมมีความมั่นคงเสมอภาค  และเป็นธรรมประเทศสามารถแข่งขันได้ในระบบ
เศรษฐกิจ 

กรอบแนวทางที่ส าคัญของยุทธศาสตร์ 
1. ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง มีกรอบแนวทางท่ีส าคัญดังนี้ 

(1.1) การเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

(1.2) การปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศ 
(1.3) การปูองกันและแก้ไขการก่อความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
(1.4) การบริหารจัดการความมั่นคงชายแดนและชายฝั่งทะเล 
(1.5) การพัฒนาระบบกลไกมาตรการและความร่วมมือระหว่างประเทศทุกระดับ 
(1.6) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการผนึกกาลังปูองกันประเทศและกองทัพ 
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(1.7) การพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติรักษาความม่ันคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อมและการปกปูองรักษาผลประโยชน์แห่งชาติทางทะเลรวมทั้งเสริมสร้างความมั่นคงทางอาหาร
พลังงานและน้ า 

(1.8) การปรับกระบวนการท างานของกลไกท่ีเกี่ยวข้องจากแนวดิ่งสู่แนวระนาบมากข้ึน 

2.ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  มีกรอบแนวทางท่ีส าคัญดังนี้ 
(2.1) สมรรถนะทางเศรษฐกิจ ได้แก่ รักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและสร้างความเชื่อมั่น  

ส่งเสริมการค้าและการลงทุนทั้งภาครัฐและเอกชน  และพัฒนาประเทศสู่ความเป็นชาติการค้า  เพ่ือเป็น
ศูนย์กลางการค้าและได้ประโยชน์จาก   ห่วงโซ่มูลค่าในภูมิภาคเพ่ิมข้ึน 

(2.2) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการภาคเกษตร ได้แก่ เสริมสร้างฐาน  การผลิต
การเกษตรให้เข้มแข็งและยั่งยืน  เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคเกษตร  พัฒนาสินค้าเกษตรและ
อาหารที่มีศักยภาพในการแข่งขัน  และส่งเสริมเกษตรกรรายย่อยให้ปรับไปสู่รูปแบบเกษตรยั่งยืนที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม     และรวมกลุ่มเกษตรกรในการพัฒนาอาชีพที่เข้มแข็งภาคอุตสาหกรรม พัฒนาอุตสาหกรรม
ศักยภาพ ได้แก่ พัฒนาอุตสาหกรรมส่งออกที่มีศักยภาพสูง  สร้างความเข้มแข็งให้กับผู้ประกอบการไทยและ
พัฒนาอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพในอนาคต เป็นต้น  และภาคบริการพัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์การท่องเที่ ยว  
ผลักดันประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางการให้บริการสุขภาพและส่งเสริมธุรกิจบริการที่มีศักยภาพ 

(2.3) พัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน ได้แก่ พัฒนาทักษะและองค์ความรู้ของ
ผู้ประกอบการไทยพัฒนา และยกระดับผลิตภาพแรงงาน  เพ่ือส่งเสริมขีดความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสู่สากล  ยกระดับศักยภาพของสินค้าหนึ่งต าบลหนึ่ง
ผลิตภัณฑ์ (OTOP) ไทยให้ก้าวไกลสู่สากลและพัฒนาวิสาหกิจชุมชนและสถาบันเกษตรกร 

(2.4) การพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษและเมือง โดยพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน  
พัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจบริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออก  พัฒนาระบบเมืองศูนย์กลางความเจริญของประเทศ  และ
พัฒนาคลัสเตอร์อุตสาหกรรมและบริการ  ที่มีศักยภาพในการขับเคลื่อนประเทศ 

(2.5) การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานในด้านการขนส่งความมั่นคงและพลังงานระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและการวิจัยและพัฒนา 

(2.6) การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก สร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนากับประเทศ
ในอนุภูมิภาคและนานาประเทศ  ส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นฐานของการประกอบธุรกิจ  ส่งเสริมความร่วมมือ
กับภูมิภาคและนานาชาติในการสร้างความมั่นคงด้านพลังงาน  อาหารสิ่งแวดล้อม  และการบริหารจัดการภัย
พิบัติส่งเสริมบทบาทการเป็นผู้ประสานประโยชน์ในการเชื่อมโยงและสร้างความสมดุลของความสัมพันธ์ของ
ประเทศไทยกับกลุ่มอ านาจทางเศรษฐกิจต่างๆ  เพ่ิมบทบาทและการมีส่วนร่วมของไทยในองค์การระหว่าง
ประเทศในการผลักดันการพัฒนาในอนุภูมิภาคและภูมิภาค  สนับสนุนการเปิดการค้าเสรีและสร้างองค์ความรู้
ด้านการต่างประเทศต่อส่วนต่างๆและสาธารณชนไทย 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน มีกรอบแนวทางที่ส าคัญดังนี้ 
(3.1) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต  ให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ โดย

พัฒนาเริ่มตั้งแต่ในครรภ์และต่อเนื่องไปตลอดช่วงชีวิต 
(3.2) การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึง 
(3.3) การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี 
(3.4) การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทยให้เอ้ือต่อการพัฒนาคน 
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4. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม มีกรอบแนวทางที่
ส าคัญดังนี้ 

(4.1) การสร้างความมั่นคงและการลดความเหลื่อมล้ าทางด้านเศรษฐกิจและสังคม 
(4.2) การพัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ 
(4.3) การสร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอ้ือต่อการด ารงชีวิตในสังคมสูงวัย 
(4.4) การสร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคม และทุนทางวัฒนธรรมและความเข้มแข็ง

ของชุมชน 
(4.5) การพัฒนาการสื่อสารมวลชนให้เป็นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา  

5. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีกรอบแนวทางที่
ส าคัญดังนี้ 

(5.1) การจัดระบบอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและปูองกันการท าลายทรัพยากรธรรมชาติ 
(5.2) การวางระบบบริหารจัดการน้ าให้มีประสิทธิภาพทั้ง 25 ลุ่มน้ า เน้นการปรับระบบการ

บริหารจัดการอุทกภัยอย่างบูรณาการ 
(5.3) การพัฒนาและใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในทุกภาคเศรษฐกิจ 
(5.4) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(5.5) การร่วมลดปัญหาโลกร้อนและปรับตัวให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
(5.6) การใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลังเพ่ือสิ่งแวดล้อม 

6. ยุทธศาสตร์ด้านการปรบัสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ มีกรอบแนวทางที่
ส าคัญดังนี้ 

(6.1) การปรับปรุงการบริหารจัดการรายได้และรายจ่ายของภาครัฐ 
(6.2) การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ 
(6.3) การปรับปรุงบทบาท ภารกิจ และโครงสร้างของหน่วยงานภาครัฐ ให้มีขนาดที่เหมาะสม 
(6.4) การวางระบบบริหารงานราชการแบบบูรณาการ 
(6.5) การพัฒนาระบบบริหารจัดการก าลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐในการปฏิบัติราชการ 
(6.6) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
(6.7) การปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับให้มีความชัดเจน ทันสมัย เป็นธรรม 

และสอดคล้องกับข้อบังคับสากลหรือข้อตกลงระหว่างประเทศ ตลอดจน พัฒนาหน่วยงานภาครัฐและ
บุคลากรที่มีหน้าที่เสนอความเห็นทางกฎหมายให้มีศักยภาพ 

1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 
   หลักการพัฒนาประเทศที่ส าคัญในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ยึดหลัก “ปรัชญา ของเศรษฐกิจ
พอเพียง” “การพัฒนาที่ยั่งยืน” และ “คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา” ที่ต่อเนื่องจาก 2 แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9-
11 และยึดหลักการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ลดความเหลื่อมล้ าและขับเคลื่อนการ เจริญเติบโตจากการเพ่ิม
ผลิตภาพการผลิตบนฐานการใช้ภูมิปัญญาและนวัตกรรม 

การจัดท าแผนพัฒนาสี่ปีของเทศบาลมีความสัมพันธ์และสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์พัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจะต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ  แต่ทั้งนี้  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 -2559) ได้สิ้นสุดลง
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และการจัดท าแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่   12   พ.ศ. 2560 – 2564   ดังนี้ 
ยุทธศาสตร์ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 มีทั้งหมด 10 ยุทธศาสตร์ โดยมี 6 ยุทธศาสตร์ตามกรอบ

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีและอีก 4 ยุทธศาสตร์ที่เป็นปัจจัยสนับสนุน ดังนี้ 
1. การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ ของประเทศไทยยังมีปัญหาในด้านคุณภาพ

คนในแต่ละช่วงวัย โดยผลลัพธ์ทางการศึกษาของเด็กวัยเรียนค่อนข้างต่ าการพัฒนาความรู้และทักษะของ
แรงงานไม่ตรงกับตลาดงาน ในขณะที่คนไทยจ านวนไม่น้อยยังไม่สามารถคัดกรองและเลือกรับ 12 วัฒนธรรม
ได้อย่างเหมาะสม ซึ่งส่งผลต่อวิกฤตค่านิยม ทัศนคติ และพฤติกรรมในการด าเนินชีวิต การพัฒนาในระยะต่อไป
จึงต้องให้ความส าคัญกับการวางรากฐานการพัฒนาคนให้มีความสมบูรณ์ เพ่ือให้คนไทยมีทัศนคติและ
พฤติกรรมตามบรรทัดฐานที่ดีของสังคม ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพสูงตามมาตรฐานสากล และสามารถเรียนรู้
ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง มีสุขภาวะที่ดีขึ้น คนทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ และความสามารถเพ่ิมขึ้นรวมทั้ง
สถาบันทางสังคมมีความเข้มแข็งและมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศเพ่ิมขึ้นแนวทางการพัฒนาที่ส าคัญ 
ประกอบด้วย (1) ปรับเปลี่ยนค่านิยมคนไทยให้มีคุณธรรมจริยธรรม มีวินัย จิตสาธารณะ และพฤติกรรมที่พึง
ประสงค์ อาทิ ส่งเสริมให้มีกิจกรรมการเรียนการสอนทั้งในและนอกห้องเรียนที่สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม 
ความมีระเบียบวินัย และจิตสาธารณะ (2) พัฒนาศักยภาพคนให้มีทักษะ ความรู้ และความสามารถในการ            
ด ารงชีวิตอย่างมีคุณค่า อาทิ ส่งเสริมเด็กปฐมวัยให้มีการพัฒนาทักษะทางสมองและทางสังคมที่เหมาะสม เด็ก
วัยเรียนและวัยรุ่นมีทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ (3) ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอด
ชีวิต อาทิ ปรับระบบบริหารจัดการสถานศึกษาขนาดเล็กให้มีการจัดทรัพยากรร่วมกันให้มีขนาดและจ านวนที่
เหมาะสม ปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ในชุมชนให้เป็นแหล่งเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์และมีชีวิต (4) ลดปัจจัยเสี่ยงด้าน
สุขภาพและให้ทุกภาคส่วนค านึงถึงผลกระทบต่อสุขภาพอาทิ ส่งเสริมให้มีกิจกรรมทางสุขภาพและโภชนาการที่
เหมาะสมกับวัย ปรับปรุงมาตรการทางกฎหมายและภาษีในการควบคุมผลิตภัณฑ์ที่ส่งผลเสียต่อสุขภาพ ( 5) 
เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบสุขภาพภาครัฐและปรับระบบการเงินการคลังด้านสุขภาพ อาทิ ปรับ
ระบบบริหารจัดการทรัพยากรร่วมกันระหว่างสถานพยาบาลทุกสังกัดในเขตพ้ืนที่สุขภาพ (6) พัฒนาระบบการ
ดูแลและสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับสังคมสูงวัย อาทิ ผลักดันให้มีกฎหมายการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว 
และ (7) ผลักดันให้สถาบันทางสังคมมีส่วนร่วมพัฒนาประเทศอย่างเข้มแข็ง อาทิ ก าหนดมาตรการดูแล
ครอบครัวที่เปราะบาง และส่งเสริมสถาบันการศึกษาให้เป็นแหล่งบริการความรู้ทางวิชาการท่ีทุกคนเข้าถึงได้ 

2 ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ าในสังคม การพัฒนาในช่วงที่ผ่านมาท าให้
สังคมไทยก้าวหน้าไปหลายด้าน แต่การแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ าและสร้างความเป็นธรรมในสังคมไทยมีความ
คืบหน้าช้า ทั้งเรื่องความแตกต่างของรายได้ระหว่างกลุ่มประชากร ความแตกต่างของคุณภาพการบริการ
ภาครัฐ รวมทั้งข้อจ ากัดในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมและเทคโนโลยีของกลุ่มผู้ด้อยโอกาสและกลุ่มที่อยู่ใน
พ้ืนที่ห่างไกล ดังนั้น การพัฒนาในระยะต่อไป จึงจ าเป็นต้องมุ่งลดปัญหาความเหลื่อมล้ าด้านรายได้ของกลุ่มคน
ที่มีฐานะทางเศรษฐกิจสังคมที่แตกต่างกัน แก้ไขปัญหาความยากจน  เพ่ิมโอกาสการเข้าถึงบริการพ้ืนฐานทาง
สังคมของภาครัฐ รวมทั้งเพ่ิมศักยภาพชุมชนและเศรษฐกิจฐานรากให้มีความเข้มแข็ง เพ่ือให้ชุมชนพ่ึงพาตนเอง
และได้รับส่วนแบ่งผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจมากขึ้นแนวทางการพัฒนาส าคัญ ประกอบด้วย (1) การเพ่ิม
โอกาสให้กับกลุ่มเปูาหมายประชากรร้อยละ 40 ที่มีรายได้ต่ าสุดสามารถเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพของรัฐและมี
อาชีพ อาทิ ขยายโอกาสการเข้าถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพให้แก่เด็กและเยาวชนที่ด้อยโอกาสทางการศึกษาอย่าง
ต่อเนื่อง โดยให้การดูแลนักเรียนที่ครอบคลุมตั้งแต่การสร้างรายได้ของครัวเรือน สนับสนุนค่าเดินทางไปยัง
สถานศึกษา ให้ทุนการศึกษาต่อระดับสูง (2) การกระจายการให้บริการภาครัฐทั้งด้านการศึกษา สาธารณสุข 
และสวัสดิการที่มีคุณภาพให้ครอบคลุมและทั่วถึง อาทิ บริหารจัดการการให้บริการสาธารณสุขที่มีคุณภาพให้
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ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ ผ่านการพัฒนาระบบส่งต่อผู้ปุวยทั้งในระดับจังหวัด ภาค และระดับประเทศให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น และ(3) เสริมสร้างศักยภาพชุมชน การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและการสร้างความเข้มแข็ง
การเงินฐานรากตามหลัก13ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือให้ชุมชนสามารถพ่ึงพาตนเองได้ มีสิทธิในการ
จัดการทุนที่ดินและทรัพยากรภายในชุมชน อาทิ สนับสนุนการให้ความรู้ในการบริหารจัดการทางการเงินแก่
ชุมชนและครัวเรือน การปรับองค์กการเงินของชุมชนให้ท าหน้าที่เป็นสถาบันการเงินในระดับหมู่บ้าน/ต าบล             
ที่ท าหน้าที่ทั้งการให้กู้ยืมและการออม และจัดตั้งโครงข่ายการเงินฐานรากโดยมีธนาคารออมสินและธนาคาร
เพ่ือการเกษตรและสหกรณ์เป็นแม่ข่าย 

3 ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน เศรษฐกิจไทยขยายตัวต่ า
กว่าศักยภาพอย่างต่อเนื่องเป็นเวลาหลายปี ทั้งจากผลกระทบของเศรษฐกิจโลกซบเซาและข้อจ ากัด
ภายในประเทศเองที่เป็นอุปสรรคต่อการเพิ่มผลิตภาพและขีดความสามารถในการแข่งขัน รวมทั้งฐานเศรษฐกิจ
ภายในประเทศขยายตัวช้าการพัฒนา 5 ปีต่อจากนี้ไป จึงเน้นให้เศรษฐกิจเติบโตได้ตามศักยภาพและมี
เสถียรภาพภาคส่งออกมีการพัฒนาจนสามารถขยายตัวและเป็นกลไกส าคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย ผลิต
ภาพการผลิตของประเทศเพ่ิมขึ้น การลงทุนภาครัฐและเอกชนมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องและมาจากความ
ร่วมมือกนัมากขึ้น ประชาชนและผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบภาษีมากขึ้น และประเทศไทยมีขีดความสามารถใน
การแข่งขันทางเศรษฐกิจสูงขึ้น นอกจากนี้ ยังเน้นให้เศรษฐกิจรายสาขามีการเติบโตอย่างเข้มแข็ง ภาค
การเกษตรเน้นเกษตรกรรมยั่งยืนและให้เกษตรกรมีรายได้เพ่ิมขึ้น มีการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมนิเวศ การ
ท่องเที่ยวสามารถท ารายได้และแข่งขันได้มากขึ้น วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมมีบทบาทต่อระบบ
เศรษฐกิจมากขึ้น ภาคการเงินมีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้นโดยมีแนวทางการพัฒนาที่ส าคัญ ประกอบด้วย (1) การ
บริหารจัดการเศรษฐกิจส่วนรวม ทั้งในด้านการคลัง อาทิ เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดแผนงานโครงการ การ
จัดสรรงบประมาณ การบริหาร และการตรวจสอบกระบวนการงบประมาณ และด้านการเงิน อาทิ เพ่ิม
ประสิทธิภาพของระบบการเงินและสถาบันการเงินทั้งในตลาดเงินและตลาดทุนให้สามารถสนับสนุนการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจ และ (2) การเสริมสร้างและพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคการผลิตและ
บริการ มุ่งเน้นการสร้างความเชื่อมโยงของห่วงโซ่มูลค่าระหว่างภาคเกษตร อุตสาหกรรม บริการ และการค้า
การลงทุน เพื่อยกระดับศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ โดยยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรและอาหารเข้าสู่
ระบบมาตรฐาน ต่อยอดความเข้มแข็งของอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพปัจจุบันเพ่ือยกระดับไปสู่อุตสาหกรรมที่ใช้
เทคโนโลยีขั้นสูง วางอนาคตรากฐานการพัฒนาอุตสาหกรรม เสริมสร้างขีดความสามารถการแข่งขันในเชิง
ธุรกิจของภาคบริการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายและกฎระเบียบเพ่ือส่งเสริมการค้าที่เป็นธรรมและอ านวยความ
สะดวกด้านการค้าการลงทุน 

4 ยุทธศาสตร์การเติบโตที่ เป็นมิตรกับสิ่ งแวดล้อมเ พ่ือการพัฒนาที่ยั่ งยืน  ปัจจุบันสภาพ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก าลังเป็นจุดอ่อนส าคัญต่อการรักษาฐานการผลิตและการให้บริการ รวมทั้ง
การด ารงชีวิตของคนไทย ซึ่งปัญหาดังกล่าวเกิดจากการลดลงของพ้ืนที่ปุาไม้ ทรัพยากรดินเสื่อมโทรม ความ
หลากหลายทางชีวภาพถูกคุกคาม ความเสี่ยงในการขาดแคลนทรัพยากรน้ าในอนาคต ปัญหาสิ่งแวดล้อมเพ่ิม
สูงขึ้นตามการขยายตัวของเศรษฐกิจและชุมชนเมือง การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติมีความผันผวนและรุนแรงมากขึ้น และข้อตกลงระหว่างประเทศเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศทวีความเข้มข้น ซึ่งจะส่งผลต่อแนวทางการพัฒนาประเทศในอนาคต  ดังนั้น การพัฒนาในระยะ
ต่อไปจึงมุ่งเน้นการรักษาและฟ้ืนฟูฐานทรัพยากรธรรมชาติการสร้างความมั่นคงด้านน้ าและการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ าให้มีประสิทธิภาพ การสร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี ลดมลพิษ และลดผลกระทบต่อสุขภาพของ
ประชาชนและระบบนิเวศ การเพ่ิมประสิทธิภาพการลดก๊าซเรือนกระจกและขีดความสามารถในการปรับตัวต่อ
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การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการเพ่ือลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ 
และลดความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินที่เกิดจากสาธารณภัยแนวทางการพัฒนาส าคัญ ประกอบด้วย (1) การ
รักษาฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ สร้างสมดุลของการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนและเป็นธรรม (2) เพ่ิม
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าเพ่ือให้เกิดความมั่นคง สมดุล และยั่งยืน ( 3) การแก้ไขปัญหา
วิกฤตสิ่งแวดล้อม (4) ส่งเสริมการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (5) สนับสนุนการลดการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจก และเพ่ิมขีดความสามารถในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (6) การบริหาร
จัดการเพ่ือลดความเสี่ยงด้านภัยพิบัติ(7) การพัฒนาระบบการบริหารจัดการและกลไกแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ (8) การพัฒนาความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ 

5 ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่งและยั่งยืน กระแส
โลกาภิวัตน์และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในปัจจุบัน มีแนวโน้มส่งผลกระทบต่อความมั่นคงและเสถียรภาพ
ของประเทศไทยในหลายมิติ ทั้งภัยคุกคามภายนอก ในเรื่องการขยายอิทธิพลและการเพ่ิมบทบาทของประเทศ
มหาอ านาจในภูมิภาคต่างๆ ของโลก อาชญากรรมข้ามชาติและการก่อการร้าย และภัยคุกคามภายในประเทศ 
ได้แก่ ความเห็นต่างทางความคิดและอุดมการณ์ของคนในชาติ การสร้างสถานการณ์ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
และการคุกคามทางเศรษฐกิจ โดยอาชญากรรมคอมพิวเตอร์ดังนั้น การพัฒนาใน ระยะต่อไป จึงเน้นในเรื่อง
การปกปูองและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ให้เป็นสถาบันหลักของประเทศ สังคมมีความสมานฉันท์ 
ประชาชนมีส่วนร่วมปูองกันแก้ไขปัญหาความมั่นคง ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้มีความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน มีโอกาสในการศึกษาและการประกอบอาชีพที่สร้างรายได้เพ่ิมขึ้น ประเทศไทยมี
ความสัมพันธ์และความร่วมมือด้านความมั่นคงกับนานาประเทศในการปูองกันภัยคุกคามในรูปแบบต่างๆ 
ควบคูไ่ปกับการรักษาผลประโยชน์ของชาติมีความพร้อมต่อการรับมือภัยคุกคามทั้งภัยคุกคามทางทหารและภัย
คุกคามอ่ืนๆ และแผนงานด้านความมั่นคงมีการบูรณาการสอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแนวทางการพัฒนาส าคัญ ประกอบด้วย (1) การรักษาความมั่นคงภายใน 
เพ่ือให้เกิดความสงบในสังคมและธ ารงไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติ (2) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการปูองกัน
ประเทศเพ่ือเตรียมความพร้อมในการรับมือภัยคุกคามทั้งการทหารและภัยคุกคามอ่ืนๆ (3) การส่งเสริมความ
ร่วมมือกับต่างประเทศด้านความมั่นคง เพ่ือบูรณาการความร่วมมือกับมิตรประเทศเพ่ือผลประโยชน์ทาง
เศรษฐกิจ สังคมและการปูองกันภัยคุกคามข้ามชาติ (4) การรักษาความมั่นคงและผลประโยชน์ของชาติทาง
ทะเลเพ่ือคงไว้ซึ่งอ านาจอธิปไตยและสิทธิอธิปไตยในเขตทะเล และ (5) การบริหารจัดการความมั่นคงเพ่ือการ
พัฒนา เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องกันระหว่างแผนงานที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงการพัฒนาภายใต้การมีส่วน
ร่วมของภาคประชาชน 

6 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการในภาครัฐ การปูองกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และธรรมาภิบาลใน
สังคมไทย ระบบการบริหารจัดการในภาครัฐที่ขาดประสิทธิภาพเป็นอุปสรรคที่ส าคัญต่อการพัฒนาประเทศ มา
อย่างต่อเนื่อง  ทั้งการให้บริการประชาชนยังไม่ได้มาตรฐานสากล การบังคับใช้กฎหมายที่ขาดประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการและการให้บริการของท้องถิ่นขาดความโปร่งใส ระบบและกระบวนการยุติธรรมไม่สามารถ
อ านวยความยุติธรรมได้อย่างเสมอภาคและเป็นธรรม รวมทั้งการทุจริตประพฤติมิชอบในสังคมไทยการพัฒนา
ระยะต่อไปจึงต้องเร่งปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจัง โดยมุ่งเน้นในเรื่องการลด
สัดส่วนค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร และเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการให้บริการของภาครัฐ รวมทั้ง
ประสิทธิภาพการประกอบธุรกิจของประเทศ การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการที่ดีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น การปรับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตให้อยู่ในระดับท่ีดีขึ้น และการลดจ านวนการด าเนินคดีกับผู้
มิได้กระท าความผิดแนวทางการพัฒนาส าคัญ ประกอบด้วย  (1) ปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงาน บทบาทภารกิจ 
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และคุณภาพบุคลากรภาครัฐ ให้มีความโปร่งใส ทันสมัย คล่องตัว มีขนาดที่เหมาะสม เกิดความคุ้มค่า( 2) 
ปรับปรุงกระบวนการงบประมาณ และสร้างกลไกในการติดตามตรวจสอบการเงินการคลังภาครัฐ เพ่ือให้การ
จัดสรรและการใช้จ่ายมีประสิทธิภาพ (3) เพ่ิมประสิทธิภาพและยกระดับการให้บริการสาธารณะให้ได้
มาตรฐานสากล เพื่อให้ประชาชนและภาคธุรกิจได้รับบริการที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน และอ านวยความสะดวก
ตรงตามความต้องการ (4) เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือให้
ประชาชนได้รับการบริการอย่างมีประสิทธิภาพและทั่วถึง (5) ปูองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ เพื่อให้สังคมไทยมีวินัย โปร่งใส และยุติธรรม และ (6) ปฏิรูปกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมให้มีความ
ทันสมัย เป็นธรรม และสอดคล้องกับข้อบังคับสากลหรือข้อตกลงระหว่างประเทศ 

7 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ ที่ผ่านมาการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
และระบบโลจิสติกส์ของประเทศประสบปัญหาด้านความต่อเนื่องในการด าเนินการ และปัญหาเชิงปริมาณ 
คุณภาพ และการบริหารจัดการการให้บริการที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากล ท าให้มีข้อจ ากัดในการสนับสนุน
การพัฒนาประเทศให้มีประสิทธิภาพการพัฒนาในระยะต่อไปจึงมุ่งเน้นในเรื่องการลดความเข้มของการใช้
พลังงานและลดต้นทุนโลจิสติกส์ของประเทศ การพัฒนาระบบขนส่งทางรางและทางน้ า เพ่ิมปริมาณการ
เดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะในเขตเมือง และขยายขีดสามารถในการรองรับปริมาณผู้โดยสารของท่า
อากาศยานในกรุงเทพมหานครและท่าอากาศยานในภูมิภาค การเพิ่มความสามารถในการแข่งขันด้านโลจิสติกส์
และการอ านวยความสะดวกทางการค้า การพัฒนาด้านพลังงานเพ่ือเพ่ิมสัดส่วนการใช้พลังงานทดแทนต่อ
ปริมาณการใช้พลังงานขั้นสุดท้าย และลดการพ่ึงพาก๊าซธรรมชาติในการผลิตไฟฟูา การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล 
และการพัฒนาด้านสาธารณูปการ (น้ าประปา)แนวทางการพัฒนาส าคัญ ประกอบด้วย (1) การพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานด้านขนส่งอาทิ พัฒนาระบบรถไฟให้เป็นโครงข่ายหลักในการเดินทางและขนส่งของประเทศ 
พัฒนาโครงข่ายถนน พัฒนาระบบขนส่งทางอากาศ และพัฒนาระบบขนส่งทางน้ า (2) การสนับสนุนการพัฒนา
ระบบขนส่ง อาทิ การพัฒนาอุตสาหกรรมต่อเนื่องที่เกิดจากการลงทุนด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน และพัฒนาการ
บริหารจัดการในสาขา ขนส่ง (3) พัฒนาระบบโลจิสติกส์ อาทิ พัฒนาและยกระดับมาตรฐานระบบการบริหาร
จัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานให้ได้มาตรฐานสากล และพัฒนาและยกระดับมาตรฐานการอ านวยความ
สะดวกทางการค้า (4) พัฒนาด้านพลังงาน อาทิ จัดหาพลังงานให้เพียงพอและสร้างความมั่นคงในการผลิต
พลังงาน เพ่ิมศักยภาพการบริหารจัดการ การผลิต และการใช้พลังงานทดแทนและพลังงานสะอาด (5) พัฒนา
เศรษฐกิจดิจิทัล อาทิ พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานโทรคมนาคมของประเทศให้ทั่วถึงและมี
ประสิทธิภาพ และส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการสร้างมูลค่าเพ่ิมทางธุรกิจ และ (6) พัฒนาระบบ
น้ าประปา อาทิ พัฒนาระบบน้ าประปาให้ครอบคลุมและทั่วถึง และการบริหารจัดการการใช้น้ าอย่างมี
ประสิทธิภาพและการสร้างนวัตกรรม 

8 ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม การพัฒนาเศรษฐกิจของ
ประเทศไทยในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา อาศัยการเพ่ิมประสิทธิภาพจากปัจจัยความได้เปรียบด้านแรงงาน 
ทรัพยากรธรรมชาติ และการน าเข้าเทคโนโลยีส าเร็จรูปจากต่างประเทศมากกว่าการสะสมองค์ความรู้ เพ่ือ
พัฒนาเทคโนโลยีของตนเอง ท าให้ส่วนแบ่งผลประโยชน์ทางด้านเทคโนโลยีซึ่งมีมูลค่าเพ่ิมสูงตกอยู่กับประเทศผู้
เป็นเจ้าของเทคโนโลยี อีกทั้งการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนายังไม่เพียงพอที่จะขับเคลื่อนประเทศสู่สังคม
นวัตกรรมได้การพัฒนาจึงเน้นในเรื่องการเพ่ิมความเข้มแข็งด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ และ
การเพ่ิมความสามารถในการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือยกระดับความสามารถการ
แข่งขันของภาคการผลิตและบริการ และคุณภาพชีวิตของประชาชนแนวทางการพัฒนาส าคัญ ประกอบด้วย 
(1) เร่งส่งเสริมการลงทุนวิจัยและพัฒนาและผลักดันสู่การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์และเชิงสังคม อาทิ ลงทุน
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วิจัยและพัฒนากลุ่มเทคโนโลยีที่ประเทศไทยมีศักยภาพพัฒนาได้เอง และกลุ่มเทคโนโลยีที่น าสู่การพัฒนาแบบ
ก้าวกระโดด ลงทุนวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางสังคมเพ่ือลดความเหลื่อมล้ าและยกระดับ
คุณภาพชีวิตของประชาชน (2) พัฒนาผู้ประกอบการให้เป็นผู้ประกอบการทางเทคโนโลยี อาทิ ส่งเสริม
ผู้ประกอบการให้มีบทบาทหลักด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีและร่วมก าหนดทิศทางการพัฒนานวัตกรรม ส่งเสริม
การสร้างสรรค์นวัตกรรมด้านการออกแบบและการจัดการธุรกิจที่ผสานการใช้เทคโนโลยีให้แพร่หลายในกลุ่ม
ผู้ประกอบการธุรกิจของไทย และ (3) พัฒนาสภาวะแวดล้อมของการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และ
นวัตกรรม ด้านบุคลากรวิจัย อาทิ การเร่งการผลิตบุคลากรสายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพและ
สอดคล้องกับความต้องการโดยเฉพาะในสาขาSTEM และพัฒนาศักยภาพนักวิจัยให้มีทั้งความรู้และความเข้าใจ
ในเทคโนโลยี 

9 ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ประเทศไทย
ต้องใช้ประโยชน์จากศักยภาพและภูมิสังคมเฉพาะของพ้ืนที่ และการด าเนินยุทธศาสตร์เชิงรุกเพ่ือเสริมจุดเด่น
ในระดับภาคและจังหวัดในการเป็นฐานการผลิตและบริการที่ส าคัญ ประกอบกับการขยายตัวของประชากรใน
เขตเมืองจะเป็นโอกาสในการกระจายความเจริญและยกระดับรายได้ของประชาชนโดยการพัฒนาเมืองให้เป็น
เมืองน่าอยู่และมีศักยภาพในการรองรับการค้าการลงทุน รวมทั้งลดแรงกดดันจากการกระจุกตัวของการพัฒนา
ในกรุงเทพฯและภาคกลางไปสู่ภูมิภาค นอกจากนี้การเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนยังเป็ น
โอกาสในการเปิดพ้ืนที่เศรษฐกิจใหม่บริเวณชายแดนเชื่อมโยงการค้าการลงทุนในภูมิภาคของไทยกับประเทศ
เพ่ือนบ้านอีกด้วยดังนั้น  การพัฒนาจึงมุ่งเน้นในเรื่องการลดช่องว่างรายได้ระหว่างภาคและมีการกระจาย
รายได้ที่เป็นธรรมมากขึ้น การเพ่ิมจ านวนเมืองศูนย์กลางของจังหวัดเป็นเมืองน่าอยู่ส าหรับคนทุกกลุ่มในสังคม
พ้ืนที่ฐานเศรษฐกิจหลักมีระบบการผลิตที่มีประสิทธิภาพสูงและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และการเพ่ิมมูลค่าการ
ลงทุนในพ้ืนที่เศรษฐกิจใหม่บริเวณชายแดนแนวทางการพัฒนาส าคัญ ประกอบด้วย (1) การพัฒนาภาคเพ่ือ
สร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กระจายตัวอย่างทั่วถึง พัฒนาภาคเหนือให้เป็นฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์มูลค่าสูง 
พัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือให้หลุดพ้นจากความยากจนสู่เปูาหมายการพ่ึงตนเอง พัฒนาภาคกลางเป็น
ฐานเศรษฐกิจชั้นน า พัฒนาภาคใต้เป็นฐานการสร้างรายได้ที่หลากหลาย (2) การพัฒนาเมือง อาทิ พัฒนา
สภาพแวดล้อมเมืองศูนย์กลางของจังหวัดให้เป็นเมืองน่าอยู่ ส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองอย่างมีบูรณา
การภายใต้การมีส่วนร่วมของส่วนกลาง ส่วนท้องถิ่น ภาคประชาสังคม และภาคเอกชน พัฒนาระบบขนส่ง
สาธารณะในเขตเมืองและ (3) การพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจ อาทิ พัฒนาฟ้ืนฟูพ้ืนที่บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออก
ให้เป็นฐานการผลิตอุตสาหกรรมหลักของประเทศที่ขยายตัวอย่างมีสมดุล มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับ
ศักยภาพของพ้ืนที่ พัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจใหม่บริเวณชายแดนเป็นประตูเศรษฐกิจเชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือน
บ้านให้เจริญเติบโตอย่างยั่งยืนและเกิดผลที่เป็นรูปธรรม 

10 ยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือการพัฒนา การพัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศ
ของไทยในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ยึดหลักคิดเสรี เปิดเสรีและเปิดโอกาส โดยมุ่งเน้นการพัฒนาและขยาย
ความร่วมมือทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม ความม่ันคง และอ่ืนๆ กับมิตรประเทศ และเป็นการขับเคลื่อนต่อเนื่อง
จากการด าเนินการภายใต้แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 โดยก าหนดเป็นแนวทางการด าเนินนโยบายการค้าและการ
ลงทุนทีเ่สรี เปิดกว้าง และเป็นธรรม ด าเนินยุทธศาสตร์เชิงรุกในการแสวงหาตลาดใหม่ๆ ส่งเสริมให้
ผู้ประกอบการไทยไปลงทุนในต่างประเทศ และส่งเสริมความร่วมมือเพ่ือการพัฒนากับ 
ประเทศในอนุภูมิภาคและภูมิภาครวมทั้งประเทศนอกภูมิภาคดังนั้น การพัฒนาจึงมุ่งเน้นในเรื่องการมีเครือข่าย
การเชื่อมโยงตามแนวระเบียงเศรษฐกิจที่ครอบคลุมและมีการใช้ประโยชน์ได้เต็มศักยภาพ การเพ่ิมระบบห่วงโซ่
มูลค่าในอนุภูมิภาคและภูมิภาคอาเซียน ประเทศไทยเป็นฐานเศรษฐกิจ การค้าและการลงทุนที่ส าคัญในภูมิภาค
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อนุภูมิภาค อาเซียนและเอเชีย รวมทั้งมีการพัฒนาส่วนขยายจากแนวระเบียงเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคให้
ครอบคลุมภูมิภาคอาเซียนเอเชียตะวันออก และเอเชียใต้ และประเทศไทยเป็นหุ้นส่วนการพัฒนาที่ส าคัญทั้งใน
ทุกระดับแนวทางการพัฒนาส าคัญ ประกอบด้วย (1) ขยายความร่วมมือทางการค้าและการลงทุนกับมิตร
ประเทศ และแสวงหาตลาดใหม่ส าหรับสินค้าและบริการของไทย (2) พัฒนาความเชื่อมโยงด้านการคมนาคม
ขนส่งโลจิสติกส์ และโทรคมนาคมในกรอบความร่วมมืออนุภูมิภาคภายใต้แผนงาน GMS,ACMECS, IMT-GT, 
BIMSTEC ,และ JDS และภูมิภาคอาเซียนเพ่ืออ านวยความสะดวกและลดต้นทุนด้านโลจิสติกส์ (3) พัฒนาและ
ส่งเสริมให้ไทยเป็นฐานของการประกอบธุรกิจ การบริการ และการลงทุนที่โดดเด่นในภูมิภาค(4) ส่งเสริมการ
ลงทุนไทยในต่างประเทศของผู้ประกอบการไทย (5) เปิดประตูการค้าและพัฒนาความร่วมมือกับประเทศเพ่ือน
บ้านในลักษณะหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ทั้งในระดับอนุภูมิภาคและภูมิภาคที่มีความเสมอภาคกัน (6) สร้างความ
เป็นหุ้นส่วนการพัฒนากับประเทศในอนุภูมิภาค ภูมิภาค และนานาประเทศ (7) เข้าร่วมเป็นภาคีความร่วมมือ
ระหว่างประเทศโดยมีบทบาทท่ีสร้างสรรค์ (8) ส่งเสริมความร่วมมือกับภูมิภาคและนานาชาติในการสร้างความ
มั่นคงในทุกด้านที่เกี่ยวกับเรื่องความอยู่ดีมีสุขของประชาชน (9) บูรณาการภารกิจด้านความร่วมมือระหว่าง
ประเทศและด้านการต่างประเทศ และ (10) ส่งเสริมให้เกิดการปรับตัวภายในประเทศที่ส าคัญ 

1.3 ประเทศไทย 4.0  (THAILAND 4.0) 
ความเป็นมา 

ในการเปลี่ยนผ่านสู่ระบบเศรษฐกิจสังคมดิจิตอลในศตวรรษที่ 21 หลายประเทศได้ด าเนินการปฏิรูป
ขนานใหญ่อย่างเป็นระบบ เพ่ือรับมือกับชุดของโอกาส ความเสี่ยง และภัยคุกคามชุดใหม่ ท าการรื้อปรับ
โครงสร้างเศรษฐกิจสังคม โครงสร้างพ้ืนฐาน ปรับเปลี่ยนระบบคุณค่าและวัฒนธรรมการด ารงชีวิต การท างาน 
และการเรียนรู้ โดยการยกระดับคุณภาพในทุกภาคส่วนและปรับเปลี่ยนให้เป็นประเทศในโลกที่หนึ่ง ฉะนั้น
เปูาหมายหรือวิสัยทัศน์ของประเทศไทย ก็คือ การพัฒนาประเทศให้เป็นประเทศในโลกที่หนึ่งภายในปี 2575  
การเป็นประเทศในโลกที่หนึ่งในบริบทของประเทศไทยมีคุณลักษณะ 6 ประการด้วยกัน คือ 

1. มีความภาคภูมิใจในความเป็นชาติและวัฒนธรรมของตน 
2. พัฒนาคนไทยเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ 
3. มีสังคมที่มีคุณภาพ 
4. มีสภาพแวดล้อมที่น่าอยู่ 
5. มีโครงสร้างเศรษฐกิจที่เข้มแข็ง 
6. การมีบทบาทส าคัญในเวทีระดับภูมิภาคและระดับโลก 

กลไกขับเคลื่อนความมั่งคั่งของประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงมาโดยตลอดจาก “โมเดลประเทศไทย 1.0”              
ที่เน้นการขับเคลื่อนด้วยเกษตรกรรม พัฒนาไปสู่ “โมเดลประเทศไทย 2.0” ที่เน้นอุตสาหกรรมเบา และ 
“โมเดลประเทศไทย 3.0” ที่เน้นอุตสาหกรรมหนักตามล าดับ  ซึ่งประเทศไทยในศตวรรษที่ 21 จะต้องเปลี่ยน
ผ่านจากโมเดลประเทศไทย 3.0 เป็น “โมเดลประเทศไทย 4.0” เพ่ือพัฒนาประเทศให้ก้าวสู่การเป็นประเทศใน
โลกที่หนึ่ง ปรับเปลี่ยนจากประเทศ “รายได้ปานกลาง” เป็นประเทศ “รายได้สูง” ปรับเปลี่ยนจากเศรษฐกิจที่
ขับเคลื่อนด้วย “ประสิทธิภาพ” เป็นเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วย“นวัตกรรม”โมเดลประเทศไทย 4.0 
ประกอบด้วย “กลไกการขับเคลื่อน” ชุดใหม่ (New Growth Engine) 3 กลไกส าคัญ คือ  

1. กลไกขับเคลื่อนผ่านการสร้างและยกระดับผลิตภาพ (Productive Growth Engine)  
2. กลไกขับเคลื่อนที่คนส่วนใหญ่มีส่วนร่วมอย่างเท่าเทียมและทั่วถึง (Inclusive Growth Engine)  
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3. กลไกการขับเคลื่อนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน (Green Growth Engine) 
 ภายใต้ “โมเดลประเทศไทย 4.0” จ าเป็นจะต้องมีการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศ จากเดิมที่มี 
“ความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ” ให้มี “ความได้เปรียบในเชิงแข่งขัน” เพ่ือเปลี่ยนจากโครงสร้างเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรม“เพ่ิมมูลค่า”ไปสู่โครงสร้างเศรษฐกิจอุตสาหกรรม“สร้างมูลค่า” ซึ่งประกอบด้วย 5 กลุ่มหลักๆคือ  

1. กลุ่มอุตสาหกรรมทางชีวภาพ   
2. กลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานทดแทน  
3. กลุ่มอุตสาหกรรมด้านวิศวกรรมและการออกแบบ  
4. กลุ่มอุตสาหกรรมเก่ียวเนื่องกับคุณภาพชีวิต และ 
5. กลุ่มอุตสาหกรรมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 

ทั้ง 5 กลุ่มอุตสาหกรรมนี้ตั้งอยู่บนฐานของความได้เปรียบเชิง “ธรรมชาติ” และความได้เปรียบเชิง 
“วัฒนธรรม” ที่ประเทศไทยมีอยู่เดิม และต่อยอดด้วยการบริหารจัดการ องค์ความรู้สมัยใหม่ เทคโนโลยี มิ
เพียงเท่านั้น ทั้ง 5 กลุ่มอุตสาหกรรมใหม่นี้ จะสอดรับกับพลวัตการเปลี่ยนแปลงในประชาคมโลก ที่ก าลังค่อยๆ 
เปลี่ยนผ่านจากยุคของสังคมท่ีเน้น “องค์ความรู้” มาสู่ยุคของสังคมที่เน้นการยกระดับ “คุณภาพชีวิต” มากขึ้น
ในอดีตประเทศไทยมุ่งเน้นการสร้างความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจเป็นส าคัญโดยขาดการพัฒนาในมิติอ่ืนให้มีความ
สอดคล้องกันโมเดลประเทศไทย 4.0 จึงเน้นการ “พัฒนาที่สมดุล” ใน 4 มิติ กล่าวคือ มีความสมดุลในความมั่ง
คั่งทางเศรษฐกิจ การรักษ์สิ่งแวดล้อม การมีสังคมที่อยู่ดีมีสุข และการเสริมสร้างภูมิปัญญามนุษย์  โดยการ
พัฒนาที่สมดุลตั้งอยู่บนฐานคิดของ “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” หลักการส าคัญของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
มีอยู่ว่า “เมื่อพร่อง ต้องรู้จักเติม เมื่อพอ ต้องรู้จักหยุด เมื่อเกินต้องรู้จักปัน”ในระดับจุลภาคการ “รู้จักเติม 
รู้จักพอ รู้จักปัน” จะท าให้ประชาชนมีหลักประกันในด้านความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม เกิดสังคมที่
เกื้อกูลและแบ่งปัน ก่อให้เกิดการสร้างเสริมพลังทางสังคม และการสร้างความเป็นปึกแผ่นของคนในสังคม
ตามมา ในระดับมหภาค “การรู้จักเติม รู้จักพอ รู้จักปัน” จะท าให้ประเทศไทยสามารถรับมือกับการ
เปลี่ยนแปลงพลวัตโลก เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน ตลอดจนเป็นการส่งเสริมให้เกิดการผนึกก าลังของ
ทุกภาคส่วน การรู้จักเติม รู้จักพอ รู้จักปัน    จึงเป็น “ระบบคุณค่าใหม่” ที่จะสามารถน าพาประเทศไทยไปสู่
ความมั่งค่ัง ความมั่นคง และความยั่งยืนในโลกที่หนึ่งได้ในที่สุด 

1.4 ทิศทางการพัฒนาภาคเหนือ 
1.เสริมสร้างสภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการผลิต การค้า การลงทุน เชื่อมโยงเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่ม

น้ าโขง เอเชียใต้ ต่างประเทศ  
2.พัฒนาปัจจัยการผลิตและคุณภาพสินค้าทางการเกษตร  
3.พัฒนาอุตสาหกรรมบริการภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ยกระดับคุณภาพการท่องเที่ยวให้

ยั่งยืนเท่าทันกระแสตลาดสากล  
4.สนับสนุนการจัดการพื้นที่เมืองและชุมชน มุ่งสู่การเป็น เมืองที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  
5.พัฒนาคนและสังคมให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงและ เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้  
6.เสริมสร้างความม่ันคงทางสังคม และการเข้าถึงบริการทางสังคม อย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม  
7. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน   
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1.5 แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 (เชียงใหม่ ล าพูน ล าปาง แม่ฮ่องสอน) 
วิสัยทัศน์กลุ่มจังหวัด 
  “ศูนย์กลางการท่องเที่ยว การค้า การลงทุน  สู่สากล โดดเด่นวัฒนธรรมล้านนา สังคมน่าอยู่ทุกถ่ินที่” 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมการฟ้ืนฟูและอนุรักษ์แบบองค์รวม เพ่ือสร้างสรรค์บรรยากาศที่สวยงาม               
มีเสน่ห์ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมการสร้างสรรค์สินค้าและบริการให้โดดเด่นและมีคุณค่า มุ่ งเน้นผลิตภัณฑ์เพ่ือ
สุขภาพ หัตถสร้างสรรค์ ศิลปวัฒนธรรม  การท่องเที่ยว 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3  ยกระดับการพัฒนาการค้าการลงทุน มุ่งเน้นอุตสาหกรรมสุขภาพ อุตสาหกรรมการจัด
ประชุมและนิทรรศการ (MICE) อุตสาหกรรมบริการการศึกษา และอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป เพ่ือรองรับการ
ท่องเที่ยวและการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) 

1.6 แผนพัฒนาจังหวัดล าปาง 
วิสัยทัศน์จังหวัดล าปาง (Vision) 

“ล าปางเมืองน่าอยู่ นครแห่งความสุข” 
นิยาม : จังหวัดล าปางมุ่งไปสู่การเป็นเมืองน่าอยู่ด้วยการพัฒนาเศรษฐกิจบนพ้ืนฐานของเศรษฐกิจเชิง
สร้างสรรค์ โดยครอบคลุมทั้งด้านการท่องเที่ยว การค้า การบริการ และการเกษตร และเป็นนครแห่งความสุข
ด้วยคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึนของประชาชนทุกกลุ่มทุกช่วงวัย ภายใต้การจัดระบบสวัสดิการทางสังคมถ้วนหน้า การ
เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้  ประชาชนมีความมั่นคงปลอดภัย มีทรัพยากรธรรมชาติที่ อุดมสมบูรณ์แล ะ
สภาพแวดล้อมที่ดีโดยยึดแนวทางการพัฒนาในทุกมิติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีเปูาหมาย
ระยะแรกของการพัฒนาที่เน้นการพัฒนาภายใต้แนวคิด “ชุมชนวิถีพอเพียง เมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์” 

พันธกิจ 
1.สนับสนุนอ านวยความสะดวกและเสริมสร้างบรรยากาศที่เอ้ือต่อการพัฒนาเศรษฐกิจภายในจังหวัด

ให้สามารถเพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจบนพื้นฐานของเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ 
2.พัฒนายกระดับขีดความสามารถในการประกอบการของวิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดย่อม และ

วิสาหกิจชุมชนให้มีประสิทธิภาพสามารถแข่งขันได้ในตลาดการค้าประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและตลาดโลก 
3.ส่งเสริมและพัฒนาช่องทางจัดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์และบริการของวิสาหกิจขนาดกลางขนาดย่อมและ

วิสาหกิจชุมชนทั้งภาคผลิตและภาคบริการและพาณิชยกรรมทั้งภายในและภายนอกประเทศ 
4.ส่งเสริมให้มีการผลิตและจ าหน่ายสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปคุณภาพสากลสร้างมูลค้าเพ่ิม

สอดคล้องกับความต้องการของตลาดภายในและต่างประเทศ 
5.ก าหนดนโยบายจัดท าแผนงานเตรียมความพร้อมด้านโครงสร้างทางกายภาพบุคลากรและการ

บริหารจัดการในการพัฒนาพื้นที่ของจังหวัดให้ก้าวสู่ความเป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์ของภาคเหนือตอนบน 
6.พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมล าปางให้มีความเข้มแข็งมีภูมิคุ้มกันรักวัฒนธรรมท้องถิ่น

และถ่ินก าเนิดตามวิถีล าปางโดยด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
7.เสริมสร้างพัฒนาขีดความสามารถในการรักษาชีวิตและทรัพย์สินและความมั่นคงของคนในจังหวัด

ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนและชุมชนในการสร้างความเข้มแข็งมั่นคงตลอดจนการเฝูาระวังและ
ปูองกันภัยในชุมชน 
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8.สนับสนุนส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนในสังคมมีการด าเนินงานการบริหารจัดการในทุกระดับให้โปร่งใส
และเป็นธรรมภายใต้หลักธรรมาภิบาล 
เปูาประสงค์รวม   

เป้าประสงค์รวม 
1. เพ่ือสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยเน้นส่งเสริมการท่องเที่ยว การค้าการลงทุนและ

การเกษตร ที่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนตามศักยภาพของพ้ืนที่และแก้ไขปัญหาความยากจน
ด้วยการเสริมสร้างอาชีพสนองตอบต่อความต้องการของตลาด 

2. เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนจังหวัดล าปางทุกกลุ่มทุกช่วงวัย ในด้านการพัฒนาสังคมและ
สวัสดิการสังคม อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม 

3. เพื่อเสริมสร้างจังหวัดล าปางให้เป็นสังคมท่ีมั่นคง ประชาชนอยู่ร่วมกันอย่างสันติ ภายใต้กลไกเชื่อม
ประสานความสัมพันธ์ปรองดองที่มีประสิทธิภาพ 

4. เพ่ือสร้างฐานทรัพยากรธรรมชาติให้อุดมสมบูรณ์ สู่วิถีการด ารงชีวิตที่ยั่งยืนของประชาชนและ
คุณภาพที่ดีของสิ่งแวดล้อม 

ประเด็นการพัฒนาของจังหวัดล าปาง 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 กรมการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ 

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : การพัฒนาสินค้าและการบริการในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวครบวงจร
บนพื้นฐานของเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ที่มีความโดดเด่นและมีคุณภาพสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน 
กลยุทธ์  

1. พัฒนาระบบฐานข้อมูลและการบริหารจัดการท่องเที่ยว 
2. ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการและบุคลากรการท่องเที่ยว 
3. อนุรักษ์ พัฒนา พ้ืนฟูแหล่งน้ าท่องเที่ยว ปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอ านวยความสะดวกให้

รองรับการท่องเที่ยว 
4. ส่งเสริมการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชน 
5. การพัฒนาและบริการให้ได้มาตรฐานอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 
6. พัฒนากิจกรรมและมาตรฐานธุรกิจที่เก่ียวข้องกับการท่องเที่ยว 
7. ส่งเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายทั้งในและต่างประเทศ 

ตัวช้ีวัด  
1. จ านวนนักท่องเที่ยวเพิ่มข้ึน ร้อยละ 10 ต่อป  
2. รายได้จากการท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้น ร้อยละ 10 ต่อป  

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 เกษตรปลอดภัย เกษตรอินทรีย์และแปรรูปเกษตร 
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ :เป็นแหล่งผลิตและจ าหน่ายผลิตภัณฑ์การเกษตร เกษตรปลอดภัย 

เกษตรอินทรีย์ เกษตรอุตสาหกรรม และเกษตรแปรรูปที่มีคุณภาพมาตรฐานโดดเด่นของภาคเหนือและของ
ประเทศ 
กลยุทธ์  

1. ปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สิ่งอ านวยความสะดวกที่จ าเป็นโดยมุ่งเน้นการพัฒนาแหล่ง
น้ า การปฏิรูปที่ดิน และการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม 
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2. พัฒนาเกษตร สถาบันเกษตร เครือข่ายผู้ผลิตและชุมชน ให้เข้มแข็ง มีความสามารถในการเข้าถึง
แหล่งทุนและสามารถหาปัจจัยการผลิตในราคาที่เหมาะสม สามารถผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ มีความโดดเด่นได้
มาตรฐาน 

3.  พัฒนาประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตร และสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับสินค้าเกษตรปลอดภัย
เกษตรอินทรีย์ และเกษตรอุตสาหกรรม โดยน าวัตกรรมและเทคโนโลยีมาปรับมาใช้ ควบคู่กับการพัฒนา
อุตสาหกรรมแปรรูปการผลิต ทางการเกษตรให้มีความหลากหลาย สอดคล้องกับความต้องการของตลาด 

4. ส่งเสริมการตลาดและจัดตั้ งศูนย์กระจายสินค้าที่ ได้มาตรฐานรวมถึงประชาสัมพันธ์ทั้ ง
ภายในประเทศและต่างประเทศ ของสินค้าเกษตร ผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรที่ได้รับรองมาตรฐาน 
ตัวช้ีวัด 

1. อัตราเพ่ิมข้ึนของผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคเกษตรของจังหวัด ร้อยละ 3 ต่อป  
2. ร้อยละของจ านวนแปลง/ฟาร์ม (พืชอาหาร ข้าว ปศุสัตว์ และประมง) และผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรที่

ได้รับรองมาตรฐาน เช่น GAP/Safety Level/เกษตรอินทรีย์/PGS/GMP เป็นต้น เพ่ิมข้ึนร้อยละ 5 ต่อป  
3. จ านวนชนิดสินค้าและผลิตภัณฑ์เกษตรที่มีความโดดเด่น ไม่น้อยกว่า 2 ชนิดสินค้า 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 สินค้าอัตลักษณ์อุตสาหกรรม หัตถอุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์ชุมชน จากฐานทุนทาง
สังคมและวัฒนธรรม 

 เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ :เป็นแหล่งผลิตสินค้าอัตลักษณ์อุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์ชุมชน 
บนพื้นฐานของเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ จากทุนทางสังคมและวัฒนธรรม รวมถึงการเป็นจุดเชื่อมโยง โลจิสติกส์
ของภาคเหนือ ที่สามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน 
กลยุทธ์  

1. เสริมสร้างพัฒนาและเชื่อมโยง โครงสร้างพ้ืนฐานระบบสาธารณูปโภค ระบบการขนส่งและสิ่ง
อ านวยความสะดวกท่ีจ าเป็นอื่นๆ เพ่ือปัจจัยต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ 

2. พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการและวิสาหกิจชุมชนในด้านการประกอบธุรกิจ ด้านการพัฒนา
กระบวนการผลิตการบริหารจัดการ การตลาดและการส่งเสริมการเข้าถึงแหล่งเงินทุน เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถ
ในการแข่งขัน 

3. ส่งเสริมและพัฒนาผู้ผลิตด้วยเทคโนโลยี นวัตกรรม และการออกแบบ เพ่ือผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ 
มาตรฐานตรงตามความต้องการของตลาดเพ่ิมประสิทธิภาพในด้านการบริหารจัดการบนพ้ืนฐานของเศรษฐกิจ
เชิงสร้างสรรค์ 

4. เสริมสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยการส่งเสริม
สนับสนุนการรวมกลุ่มและพัฒนาเครือข่ายผู้ประกอบการและวิสาหกิจชุมชน บนฐานรากของความรู้สมัยใหม่ 
และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

5. ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์และการตลาดผลิตภัณฑ์ให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายทั้งระดับในและ
ต่างประเทศ 
ตัวช้ีวัด  

1. ร้อยละการเพ่ิมขึ้นของมูลค่าการจ าหน่ายสินค้าอัตลักษณ์อุตสาหกรรม หัตถอุตสาหกรรม 
ผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ส าคัญ เพ่ิมข้ึนร้อยละ 3 ต่อป  

2. ร้อยละของผู้ประกอบที่ยื่นค าขอที่ผ่านการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ (มผช.) ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 
80 ต่อป  

3. ร้อยละความพึงพอใจของผู้ประกอบการในพ้ืนที่ต่อการพัฒนาโลจิสติกส์ไม่น้อยกว่าร้อยละ  80 ต่อป  
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 สังคม คุณภาพชีวิต ความม่ันคง และทัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์  ประชาชนทุกกลุ่มวัยได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตสามารถเข้าถึงบริการ

ขั้นพ้ืนฐานของภาครัฐมีความมั่นคงในชีวิตและทรัพย์สินมีการบริหารจัดการสาธารณภัยอย่างมีประสิทธิภาพ 
รวมถึงอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน ภายใต้สิ่งแวดล้อมท่ีดี 
กลยุทธ์  

1. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในทุกมิติ 
2. เสริมสร้างและยกระดับความเข้มแข็งให้กับสถานบันครอบครัว สถานบันทางสังคม เพ่ือสร้าง

ภูมิคุ้มกัน ให้สามารถด ารงชีวิต ตามแนวหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
3. บูรณาการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมและพัฒนาระบบการเฝ้าตรวจ 
4. เสริมสร้างศักยภาพด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารภัยของทุกภาคส่วนให้มีความพร้อมในการ

บริหารจัดการสาธารณภัย 
5. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอ านวยความสะดวกเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ 
6. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพและเกิดความยั่งยืน 

ตัวช้ีวัด  
1.ประชาชนเข้าถึงบริการขั้นฐาน ร้อยละ 60 
2. ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและทักษะชีวิตให้มีความเข้มแข็งร้อยละ 70 
3. ความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินของผู้ประสบสาธารณภัยลดลง ร้อยละ 20 (ลดลงจากป  2562) 
4. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการอนุรักษ์และฟ้ืนฟู จ านวนไม่น้อยกว่า 1,000 ไร่ ต่อป  

5. ปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดข้ึน ลดลง 5,000 ตัน ต่อป  

1.7 ทิศทางการพัฒนา และยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดล าปาง 
วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดล าปาง 
 “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดล าปางเป็นองค์กรแห่งความสุข” 
องค์กรแห่งความสุข หมายความว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นองค์กรที่มีบุคลากรมีความรู้  ความสามารถ 
พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โดยให้หลักกฎหมายหลักธรรมาภิบาล หลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หลักการมีส่วนร่วมของประชาชน หลักการบรูณาการร่วมกันระหว่างภาครัฐ 
เอกชน  การเชื่อมโยง การประสานแผนงาน/โครงการ การบริหารงานที่ควบคู่ไปกับเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
การพัฒนาศักยภาพของทุนมนุษย์/ภูมิปัญญาท้องถิ่น เพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์สาธารณะอย่างทั่วถึง ภายใต้
ความเป็นกลาง ความเสมอภาค เป็นธรรม และเป็นสังคมแห่งความสุข 

พันธกิจ 
1.สร้างสังคมขององค์กรปกครองให้เป็นสังคมแห่งความสุข โดยประชาชนได้รับบริหารสาธารณะที่

ทั่วถึง เสมอภาค เป็นธรรม ภายใต้การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 
2.พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีภูมิคุ้มกัน รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง มีทักษะในการด ารงชีวิต

อย่างเหมาะสมในช่วงวัย อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม/ภูมิปัญญาท้องถิ่น การน าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมา
ปรับใช้ในชีวิตประจ าวัน 

3.การให้บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบนฐานแห่งอ านาจ/หน้าที่ หลักกฎหมายความรู้
ความคิดสร้างสรรค์ การบูรณาการ  หลักธรรมาภิบาล  การเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และการให้บริการ
สาธารณะที่ประชาชนมีความพึงพอใจ 
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เปูาประสงค์รวม 
 ประชาชนได้รับบริการสาธารณะที่ก่อให้เกิดประโยชน์ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีภูมิคุ้มกันการ
เปลี่ยนแปลง  ได้รับการพัฒนาศักยภาพควบคู่กับการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม/ภูมิปัญญาท้องถิ่น  การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีความรัก  ความสามัคคี และอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2  ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาสังคม/ชุมชน 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4  ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5  ด้านการบริหารและพัฒนาองค์กร 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว 
2.1 วิสัยทัศน์  “ต าบลน่าอยู่  มุ่งสู่การพัฒนาตามหลักธรรมาภิบาล  อยู่บนพื้นฐานความพอเพียง” 
องค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว  ยึดหลักการมีส่วนร่วมในการบริหารงาน  โดยกระบวนการ

ประชาคม  ให้มีการพัฒนากระบวนการมีส่วนร่วมของประชาคม “ร่วมคิด  ร่วมท า  ร่วมรับผิดชอบ”  โดย 
ยึดหลักประสานความร่วมมือจากกลุ่มองค์กรหลัก  คือ  กลุ่ม/องค์กร  ประชาชน  กรรมการหมู่บ้ าน  สมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนต าบล ประชาคม  อย่างมีส่วนร่วม  โดยใช้กระบวนการประชาคมกระตุ้นและระดม
ความคิดจากประชาชนเพ่ือการจัดท าวิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์การพัฒนา  มีการบริหารงานโดยยึดหลักคุณธรรม  
ปฏิบัติงานด้วยความถูกต้องโปร่งใส รับฟังความคิดเห็นประชาชนเพ่ือประโยชน์แก่ส่วนรวม  ให้มีการ
บริหารงานด้วยความชอบธรรมด้วยระเบียบกฎหมาย  มุ่งรักษาคุ้มครองผลประโยชน์ของประชาชนอย่าง
ถูกต้องและยุติธรรม  โดยยึดหลักนิติธรรม  หลักความโปร่งใส  “อบต.รู้อะไรให้ประชาชนรู้ด้วย” โดยการ
เปิดเผยข้อมูล  การด าเนินงานอย่างตรงไปตรงมาและพร้อมให้ประชาชนตรวจสอบและรับข้อมูลได้ตลอดเวลา  
หลักการมีส่วนร่วมประชาชนต้องมีส่วนรับรู้และสามารถแสดงความคิดเห็นในกระบวนการตัดสินในและ
ตรวจสอบ  โดยยึดหลักประชาชน/ชุมชนเป็นแกนหลักในการพัฒนา  ยึดหลักความคุ้มค่าในการบริหารงานโดย
ใช้จ่ายงบประมาณตามความต้องการของประชาชน  เพ่ือเกิดประโยชน์สูงสุดโดยตรงแก่ประชาชน 

2.2 ยุทธศาสตร์ 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา   ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนา   ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนา   ด้านการพัฒนาสังคม 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนา   ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ   
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนา   ด้านการบริหารและพัฒนาองค์กร 

2.3 เป้าประสงค์ 
  1) ต าบลวอแก้วมีระบบโครงสร้างพ้ืนฐานที่เป็นมาตรฐาน 
  2) ต าบลวอแก้วมีทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์และสิ่งแวดล้อมท่ีดี 
  3) ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
  4) ประชาชนมีอาชีพและรายได้ที่เพียงพอต่อการด ารงชีพ 
  5) อบต.วอแก้วเป็นองค์กรที่พร้อมพัฒนาต าบลให้ก้าวไปสู่องค์กรแห่งธรรมาภิบาล 
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2.4 ตัวชี้วัด 
- จ านวนถนน รางระบายน้ า ท่อ และ สะพาน ที่ได้มาตรฐาน 
- จ านวนสิ่งสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
- จ านวนพื้นที่ท่ีไฟฟูาสาธารณะครอบคลุม 
- ร้อยละของประชาชนที่มีจิตส านึกและมีความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม 
- ร้อยละของทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมได้มาตรฐาน 
- ร้อยละของเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ปุวยเอดส์ และผู้ด้อยโอกาสที่ได้รับการ

พัฒนา 
- ร้อยละของจ านวนประชาชนต าบลวอแก้วที่ได้รับการศึกษา 
- ร้อยละของประชาชนที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมด้านอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิ

ปัญญาท้องถิ่น 
- จ านวนผู้เจ็บปุวยในพื้นท่ีต าบลวอแก้วลดลง 
- จ านวนชุมชนที่มีความเข้มแข็ง 
- ร้อยละของการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ 
- ร้อยละของครัวเรือนยากจน 
- ร้อยละของสินค้าท้องถิ่นได้กระจายภายในท้องถิ่น 
- ร้อยละเครื่องมือเครื่องใช้และสถานที่ปฏิบัติงานที่มีมาตรฐาน 

2.5 ค่าเป้าหมาย 
- จ านวนระบบโครงสร้างพื้นฐานที่เป็นมาตรฐานเพ่ิมข้ึน 
- ร้อยละของทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมท่ีดี 
- ร้อยละของประชาชนที่มีคุณภาพชีวิตที่ดี 
- ร้อยละของประชาชนที่มีอาชีพและรายได้ที่เพียงพอต่อการด ารงชีพ 
- รอ้ยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา  
- ร้อยละเครื่องมือเครื่องใช้และสถานที่ปฏิบัติงานที่เอ้ือต่อองค์กรแห่งการเรียนรู้                                 

2.6 กลยุทธ์ 
- ด้านการก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุง รักษา ถนน รางระบายน้ า ท่อ และสะพาน 
- ด้านการพัฒนาด้านสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ และพัฒนาแหล่งน้ าการเกษตร 
- ด้านการไฟฟูาสาธารณะ 
- ด้านการสร้างจิตส านึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 
- ด้านการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู เฝูาระวัง และการปูองกันรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
- ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก  เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุผู้พิการ  ผู้ปุวยเอดส์ และ

ผู้ด้อยโอกาส 
- ด้านการศึกษา 
- ด้านการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
- ด้านการปูองกันรักษาและส่งเสริมอนามัยของประชาชน 
- ด้านการส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน 
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- ด้านการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
- ด้านการส่งเสริมอาชีพและเพ่ิมรายได้ให้แก่ประชาชน 
- ด้านการส่งเสริมการตลาดและการใช้สินค้าท้องถิ่น 
- ด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว 
- ด้านการพัฒนาบุคลากร 
- ด้านการการปรับปรุง การพัฒนาเครื่องมือ เครื่องใช้ และสถานที่ปฏิบัติงาน 

จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
1)  ประชาชนได้รับการพัฒนาและตอบสนองปัญหาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานได้อย่างทันท่วงที  
2)  ประชาชนต้องได้รับบริการงานด้านโครงสร้างพื้นฐานอย่างครอบคลุม ทั่วถึง และได้

มาตรฐาน 
3)  ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการสร้างความสุขทั้งกายและใจ ให้เกิดขึ้นในพ้ืนที่ต าบลวอแก้ว 
4)  พัฒนา และส่งเสริมให้หมู่บ้านชุมชนเกิดความเข้มแข็งต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง 
5)  พัฒนาระบบเศรษฐกิจฐานรากด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
6)  ส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชนโดยใช้ทุนของชุมชน และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
7)  เพ่ิมศักยภาพและความสามารถของบุคลากรให้สามารถบริการสาธารณะแก่ประชาชนได้

ครอบคลุมและทั่วถึง 
8)  พัฒนาระบบธรรมาภิบาลในการบริหารงานขององค์กร 

ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
ประเทศชาติจะได้รับการพัฒนาโดยรวมก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนในชาติ การพัฒนาใน

ระดับภูมิภาค   ระดับจังหวัด  ระดับอ าเภอ โดยเฉพาะการพัฒนาในระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จ าเป็นต้องมีความเชื่อมโยงกันทั้งในระดับชุมชน ท้องถิ่น อ าเภอ จังหวัด  ภูมิภาค และประเทศต้องเป็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน และมีความต่อเนื่องเชื่อมโยงกัน ไม่เป็นการด าเนินการที่ต่างคนต่างคิด ต่างท า แต่อย่างไรก็ดี
ทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นย่อมมีความอิสระในการจัดท าแผนพัฒนาและงบประมาณแต่ควรค านึงถึงบริบท 
และทิศทางการพัฒนาของคนท้ังชาติเป็นส าคัญด้วย     

การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้วที่มีความเชื่อมโยงกันทั้งใน
ระดับอ าเภอ จังหวัด ภูมิภาค และประเทศชาติ  จะต้องอาศัยข้อมูลในการวิเคราะห์และจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่นในสองระดับคือ ระดับที่ 1 ข้อมูลจากบนลงล่าง (top down) คือเกิดความเชื่อมโยงตั้งแต่ยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน1  ยุทธศาสตร์
จังหวัดล าปาง  กรอบยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดล าปาง  นโยบายของทางผู้ว่า
ราชการนจังหวัดล าปาง  นโยบายนายอ าเภอห้างฉัตร  นโยบายผู้บริหารท้องถิ่น และอ่ืนที่เกี่ยวข้อง   ระดับที่ 2 
ข้อมูลจากล่างขึ้นบน (bottom up)  โดยมีการเก็บข้อมูลจากแผนชุมชน ปัญหาความต้องการของประชาชนใน
การประชาคมท้องถิ่น ระดับหมู่บ้าน  ระดับต าบล   ความเห็นจากคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา  ข้อมูลพ้ืนฐานต่างๆ เป็นต้น    ความเชื่อมโยงในภาพรวมของในระดับชาติ ภูมิภาค จังหวัด และ
ท้องถิ่น คือการมุ่งสร้างสังคมแห่งความสุข เกิดความมั่นคง  ยั่งยืน สมดุล  ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง  
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1. การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
ด าเนินการประเมินโดยวิเคราะห์ถึงโอกาส  และภาวะคุกคาม  หรือข้อจ ากัด  อันเป็นสภาวะแวดล้อม

ภายนอกที่มีผลต่อการพัฒนาด้านต่างๆ   ขององค์การบริหารส่วนต าบลวอก้ว   รวมทั้งการวิเคราะห์ จุดแข็ง  
จุดอ่อน   ขององค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว  อันเป็นสภาวะภายในท้องถิ่น   ซึ่งเป็นการประเมินสถานภาพของ
องค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้วในปัจจุบัน  โดยใช้เทคนิค  SWOT  analysis ในการวิเคราะห์  ดังนี้ 

SWOT ANALYSIS TECHNIC 
ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาส 

การพัฒนาในอนาคต ขององค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว ด้วยเทคนิค  SWOT ANALYSIS 
1) การวิเคราะห์ (Swot )  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

วิเคราะห์ปัจจัยภายใน (Internal  AnaIysis) 
จุดแข็ง (Strength = S) จุดอ่อน (Weakness =W) 

1.ผู้บริหารมีนโยบายเกี่ยวกับการพัฒนาด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 
 
 

1.พื้นที่ต าบลวอแก้วค่อนข้างกว้าง การบริการด้าน
โครงสร้างพื้นฐานไม่ทั่วถึง 
2.งบประมาณของ อบต.วอแก้วมีไม่เพียงพอต่อการ
พัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานได้ทั่วถึงในระยะเวลาอันสั้น 
3. เส้นทางคมนาคมในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้านบาง
สายทางเป็นหลุ่มเป็นบ่อการสัญจรไม่สะดวก 

วิเคราะห์ปัจจัยภายนอก (External  AnaIysis) 
โอกาส (Opportunity = O) อุปสรรค/ภัยคุกคาม (Threata =T) 

1.ได้รับการช่วยเหลือจากหน่วยงานภายนอกในการ
พัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน เช่น อบจ.ล าปาง กรม
ชลประทาน สนง.ทรัพยากรบาดาล สนง.ทรัพยากรน้ า 
อ าเภอห้างฉัตร และ กรมส่งเสริมกรปกครองท้องถิ่น
เป็นต้น 
 

1. ระเบียบ กฎหมาย วิธีปฏิบัติมีการเปลี่ยนแปลง 
2. สถานการทางการเมือง  เศรษฐกิจ ทางภาครัฐท า
ให้งบประมาณอุดหนุน  มีการเปลี่ยนแปลง 
3. การบริหารงานของท้องถิ่นมีความเสี่ยงเนื่องจาก
การตีความของตัวบทกฎหมายของท้องถิ่นและ
ส านักงานตรวจเงินแผ่นดินบางครั้งมักจะสวนทางกัน 

2) การวิเคราะห์ (Swot ) ด้านสิ่งแวดล้อม 
วิเคราะห์ปัจจัยภายใน (Internal  AnaIysis) 

จุดแข็ง (Strength = S) จุดอ่อน (Weakness =W) 
1. ต าบลวอแก้วมีแหล่งทรัพยากรธรรมชาติที่
หลากหลาย 
2. มีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติและโบราณสถานที่
เก่าแก่ในพ้ืนที่ 

1. พ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นปุาไม้  ภูเขา และมีปัญหาความ
แห้งแล้ง 
2. แหล่งท่องเที่ยวทั้งทางธรรมชาติและโบราณ สถาน
ไม่ได้รับการพัฒนาและอนุรักษ์อย่างถูกต้อง 
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วิเคราะห์ปัจจัยภายนอก (External  AnaIysis) 
โอกาส (Opportunity = O) อุปสรรค/ภัยคุกคาม (Threata =T) 

1. นโยบายภาครัฐมุ่งเน้นด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม
ให้เกิดความสมดุลและยั่งยืน 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่เน้นการท่องเที่ยว
เป็นโอกาสในการพัฒนาท้องถิ่น 

1. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเริ่มขาดแคลน
ด้วยภัยธรรมชาต ิ
2.ปัญหาหมอกควันไฟ และการลักลอบเผาในที่
สาธารณะ 

3) การวิเคราะห์ Swot  ด้านสังคม 
วิเคราะห์ปัจจัยภายใน (Internal  AnaIysis) 

จุดแข็ง (Strength = S) จุดอ่อน (Weakness =W) 
1.เป็นชุมชนที่เป็นแบบชนบทดั่งเดิมมีความเป็น          
เครือญาติและมีความเอ้ืออาทรต่อกัน 
2.มีวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นที่
งดงาม 
 

1.ขาดการสืบทอดศิลป วัฒนธรรมประเพณี และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น  
2.การย้ายถิ่นของวัยแรงงานท าให้ในชุมชนมีวัยพึ่งพิง
เป็นจ านวนมาก 
3. เป็นพื้นที่ท่ีอาจเกิดโรคระบาดได้ง่ายเนื่องจากมีการ
ไหลเวียนของประชาชนในพื้นที่ เช่น กลุ่มผู้ขายยา
สมุนไพรไปขายในพ้ืนที่ต่างจังหวัดและอาจเป็นพาหะ
ในแพร่ระบาดของโรคได้ เช่น ไข้เลือดออก 

วิเคราะห์ปัจจัยภายนอก (External  AnaIysis) 
โอกาส (Opportunity = O) อุปสรรค/ภัยคุกคาม (Threata =T) 

1. มีหน่วยงานให้บริการด้านสุขภาพในพ้ืนที่ เช่น รพ.
สต. และ อสม. และคลีนิคเอกชน 
2.มีหน่วยงานภาครัฐและสถาบันการศึกษาท่ีตั้งอยู่ใน
พ้ืนที่และที่ใกล้เคียงให้การสนับสนุนการพัฒนา
ท้องถิ่น 

1. สถานการณ์โรคระบาด   เช่น ไข้เลือดออก             
ไข้หวัดสายพันธุ์ใหม่ 

4) การวิเคราะห์ (Swot )  ด้านเศรษฐกิจ 
วิเคราะห์ปัจจัยภายใน (Internal  AnaIysis) 

จุดแข็ง (Strength = S) จุดอ่อน (Weakness =W) 
1.ผู้บริหารท้องถิ่นมีนโยบายเกี่ยวกับการส่งเสริม
การเกษตรอินทรีย์ 
2. มีพ้ืนที่การเกษตรค่อนข้างมาก 
3.กลุ่มอาชีพเกิดขึ้นในชุมชน เช่น กลุ่มท าน้ าพริก
ลาบ กลุ่มจักสาน กลุ่มเย็บผ้า กลุ่มเกษตรอินทรีย์ 
กลุ่มแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร  
4.ต าบลวอแก้วมีตลาดภายในพ้ืนที่ส าหรับผลผลิต
ทางการเกษตร 

1. แหล่งน้ าเพื่อการเกษตรไม่เพียงพอ 
2. ปัญหาความยากจนและคุณภาพชีวิตของประชาชน 
3. การเกษตรขาดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และไม่ครบ
วงจร 
4.กลุ่มอาชีพขาดทักษะและฝีมือ 
5.วัยแรงงานออกไปท างานนอกพ้ืนที่ 
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วิเคราะห์ปัจจัยภายนอก (External  AnaIysis) 
โอกาส (Opportunity = O) อุปสรรค/ภัยคุกคาม (Threata =T) 

1.มีหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนด้านอาชีพ เช่น สนง.
การเกษตรอ าเภอ ปศุสัตว์ สนง.พัฒนาชุมชนอ าเภอ
ห้างฉัตร มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนาล าปาง   เป็นต้น 
2. รัฐบาลได้ให้ความส าคัญกับการแก้ไขปัญหาความ
ยากจนและเศรษฐกจิชุมชน/ครัวเรือน 
 

1. ราคาผลผลิตทางการเกษตรตกต่ า 
2.ปัญหาเรื่องโรคระบาดในพืช 
3. สถานการณ์แข่งขันทางเศรษฐกิจมีแนวโน้มที่ทวี
ความรุนแรงขึ้น 
4. การเคลื่อนย้ายแรงงานในภาคอุตสาหกรรม            
ภาคบริการ  ภาคการเกษตร 
5. กระแสโลกาภิวัฒน์ 

5) การวิเคราะห์ Swot  ด้านการบริหารและการพัฒนาองค์กร 
วิเคราะห์ปัจจัยภายใน (Internal  AnaIysis) 

จุดแข็ง (Strength = S) จุดอ่อน (Weakness =W) 
1. มีความเป็นอิสระในการบริหารงบประมาณ  การ
จัดเก็บรายได้  และยังได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลอีก
จ านวนหนึ่ง 
2. มีโครงสร้างและกระบวนการบริหารงานที่ไม่ซับซ้อน
ท าให้การบริหารงานง่ายและรวดเร็ว 

1. บุคลากรที่มีอยู่  ไม่เพียงพอในการปฏิบัติงาน 
2. การประสานงานระหว่างส่วนราชการทั้งในพ้ืนที่  
ต าบล  อ าเภอและจังหวัด ยังขาดประสิทธิภาพ 
3. เครื่องมือเครื่องใช้  อุปกรณ์ต่างๆ ยังไม่เพียงพอ
ต่อการปฏิบัติงาน 

วิเคราะห์ปัจจัยภายนอก (External  AnaIysis) 
โอกาส (Opportunity = O) อุปสรรค/ภัยคุกคาม (Threata =T) 

1..มีสถาบันทางการศึกษาที่ให้บริการด้านวิชาแก่
เจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติราชการฟรี เช่น มหาวิทยาลัย
ราชภัฏล าปาง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์ล าปาง 

1.มีภารกิจที่พร้อมที่จะถ่ายโอนหลายๆอย่างที่จะถ่าย
โอนให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในปริมาณมากแต่
ภารกิจนั้นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่มี
งบประมาณและทรัพยากรบุคคลในการด าเนินการ 

 
3.2 การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกท่ีเกี่ยวข้อง 
  สถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอก จากปัญหาการเปลี่ยนแปลงจากสังคมและเศรษฐกิจทั้งระดับชาติ
และระดับระหว่างประเทศ ย่อมมีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่นเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะกระแสโลกาภิวัตน์ 
(Globalization)  ที่มีส่วนและอิทธิพลต่อการพัฒนาท้องถิ่น สังคม เศรษฐกิจ และคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่
ของประชาชน กระแสโลกาภิวัตน์ที่เห็นได้ชัดเจนและมีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น  

1) ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน มีการเกิดกระบวนการคมนาคมที่สะดวกรวดเร็ว  การไฟฟูาที่ตอบสนองได้
อย่างทันท่วงทีและจ าเป็นต่อการใช้ชีวิตประจ าวันมา ประชาชนมักคุ้นเคยและต้องได้รับการตอบสนอง จึงท าให้
การพัฒนาท้องถิ่นต้องให้ความส าคัญกับเรื่องนี้เป็นอย่างมาก 

2) ด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ  กระแสโลกาภิวัตน์ได้ท าเกิดกระบวนการน าเอา
ทรัพยากรธรรมชาติมาใช้อย่างมากมาย เช่น ทรัพยากรแร่ธาตุ ปุาไม้ ทรัพยากรดิน อันส่งผลกระทบต่อการ
พัฒนาเนื่องจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่เร่งด าเนินการอนุรักษ์และพัฒนาอาจท าให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อม
เป็นพิษได้ เช่น ทรัพยากรปุาไม้ที่ก าลังหมดไป ส่งผลกระทบมากมายทั้งฝนแล้ง โคลนถล่ม น้ าปุาไหลหลาก
อย่างรุนแรง  ทรัพยากรดินที่ปัจจุบันมีการใช้เคมีในการผลิตท าให้สารพิษตกค้างในดินและซึมสู่แหล่งน้ าตาม
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ธรรมชาติท าให้สัตว์น้ า และ แหล่งน้ าอุปโภค บริโภคมีการปนเปื้อนของสารพิษ 
3) ด้านสังคม ประกอบด้วยดังนี้ 

3.1) ด้านการศึกษา  ปัจจุบันด้วยความก้าวหน้าของสังคมการศึกษาท่ีมุ่งเน้นแต่การแข่งขันจน
ท าให้ผู้เรียนมิได้สนใจการเรียนเพื่อพัฒนาท้องถิ่นหรือชุมชนตนเอง และ หลงลืมรากเหง้าของตนเอง 

3.2) ด้านศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น การรับเอาวัฒนธรรม ประเพณี
ของตะวันตกมาใช้ปะปนกับวัฒนธรรมไทย จนท าให้วัฒนธรรมอันดีงาม และภูมิปัญญาท้องถิ่นอันดีงามเลือน
หายไปจากท้องถิ่น 

3.3) ด้านความเอ้ืออาทร สังคมไทยปัจจุบันได้เปลี่ยนไปมากจากอดีตและความมีเสน่ห์อีก
อย่างหนึ่งของสังคมไทย คือ การเอ้ืออาทรกัน แต่ปัจจุบันได้เปลี่ยนแปลงไปมากโดยเฉพาะสังคมเมือง และ
นอกจากนั้นสังคมชนบทก็เริ่มเปลี่ยนแปลงไปเช่นเดียวกัน ความเป็นชนบทที่อยู่ร่วมกันอย่างญาติมิตรเอ้ืออาทร
ต่อกันเริ่มลดน้อยลง ต่างคนต่างอยู่ จะสังเกตได้จากการลงแขกด านา การแบ่งปันลดน้อยลง 

3.4) ด้านสาธารณภัย สืบเนื่องมาจากการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างหนัก เพ่ือตอบสนอง
กระแสโลกาภัตน์ท าให้ทรัพยากรธรรมชาติถูกใช้ไปมาก อันส่งผลให้สิ่งแวดล้อมถูกท าลาย  ขาดความสมดุล อัน
เป็นสาเหตุของสาธารณภัยในรูปแบบต่างๆ 

3.5) ด้านสุขภาพอนามัยประชาชน ด้านสุขภาพปัญหาที่พบคือโรคอุบัติใหม่อุบัติซ้ า  เช่น 
ไข้เลือดออก ไข้หวัดสายพันธุ์ต่างๆ  นั่นย่อมหมายถึงสิ่งแวดล้อมเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนั่นเอง 

4) ด้านเศรษฐกิจ  ด้านเศรษฐกิจตามกระแสโลกาภิวัตน์ท าให้ความสมดุลของทุกส่วน
เปลี่ยนแปลงไป เนื่องจากกระบวนการด้านเศรษฐกิจได้เปลี่ยนไปอย่างมากจากอดีตเราผลิตเพ่ือบริโภคกลายมา
เป็นเพ่ือการค้าและการส่งออก  ส าหรับต าบลวอแก้วเดิมเป็นสังคมการเกษตรรูปแบบทางเศรษฐกิจมุ่งผลิตไว้
บริโภคในครัวเรือนเป็นหลัก และการปลูกข้าวเป็นหลัก ปัจจุบันการผลิตเพ่ือการค้าขายเริ่มมีอิทธิพลต่อสังคม
การเกษตร มีการปลูกพืชที่ ไม่ได้บริโภคมากขึ้น และต้องขายอย่างเดียวไม่สามารถเก็บไว้บริโภคได้ใน
สถานการณ์ท่ีราคาผลผลิตตกต่ า 

จากปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอกที่เปลี่ยนแปลงไปและยากที่จะหลีกเลี่ยงได้ นั่นคือกระแส
โลกาภิวัตน์ที่เข้ามามีอิทธิพลต่อคนในชุมชนและท้องถิ่นเป็นอย่างมาก เนื่องจากเกิดจากความเจริญทางวัตถุ
และเกิดสิ่งอ านวยความสะดวก และการตอบสนองกิเลสได้เป็นอย่างดี   วิธีการจัดการกับกระแสโลกาภิวัตน์ได้
นั้น ในที่นี้ขอน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรภูมิพลอดุลยเดชฯ ที่
มุ่งสร้างให้เกิดความพอดี พอเพียง พอประมาณ  การด าเนินกิจกรรมต่างๆภายใต้ความสมเหตุและผล รวมทั้ง
การสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีในคนในสังคมให้รู้เท่าทันกระแสโลกาภิวัตน์และอยู่ท่ามกลางกระแสอย่างมีสติ  รวมทั้ง
การสร้างให้คนมีความรู้และน าความรู้ไปใช้อย่างมีคุณธรรม ซึ่งจะช่วยให้ปัญหาของท้องถิ่นได้รับการแก้ไข
ปัญหาได้อย่างแท้จริง  
ความเชื่อมโยงและการวิเคราะห์เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นตามเจตนารมย์และความเป็นอิสระในการด าเนินงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

1.ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว ในยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ประกอบด้วย กลยุทธ์ ดังนี้ 

- ด้านการก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุง รักษา ถนน รางระบายน้ า ท่อ และสะพาน 
- ด้านการพัฒนาด้านสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ และพัฒนาแหล่งน้ าการเกษตร 
- ด้านการไฟฟูาสาธารณะ 
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โดยมีความเชื่อมโยงกับ 
1.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดล าปาง คือ ประเด็น

ยุทธศาสตร์ที่ 1  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน   
1.2 ยุทธศาสตร์จังหวัดล าปาง คือ  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาเศรษฐกิจบนพ้ืนฐานของ

เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ และการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับสินค้าและบริการ และเสริมสร้างความเข้มแข็งให้
เศรษฐกิจชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างเสริมและพัฒนาจังหวัด
ล าปางให้มีความพร้อมรองรับการเป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์   และ ยุทธศาสตร์ที่ 3 การส่งเสริมและพัฒนาสินค้า
เกษตรปลอดภัยและได้มาตรฐานแบบครบวงจร 

1.3 แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 (เชียงใหม่ ล าพูน ล าปาง แม่ฮ่องสอน) คือ 
ประเดน็ยุทธศาสตร์ที่ 3  ยกระดับการพัฒนาการค้าการลงทุน มุ่งเน้นอุตสาหกรรมสุขภาพ อุตสาหกรรมการจัด
ประชุมและนิทรรศการ (MICE) อุตสาหกรรมบริการการศึกษา และอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป เพ่ือรองรับการ
ท่องเที่ยวและการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) 

1.4 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12  คือ ยุทธศาสตร์ที่ 3  การสร้างความ
เข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน  และ ยุทธศาสตร์ที่ 7  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและ
ระบบโลจิสติกส์  

1.5 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี    ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
2.ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว ในยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วยกลยุทธ์ดังนี้ 
- ด้านการสร้างจิตส านึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
- ด้านการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู เฝูาระวัง และการปูองกันรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

โดยมีความเชื่อมโยงกับ 
2.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดล าปาง คือ  

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   
2.2 ยุทธศาสตร์จังหวัดล าปาง  คือ  ยุทธศาสตร์ที่ 6  การส่งเสริมการบริหารจั ดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน 
2.3 แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 (เชียงใหม่ ล าพูน ล าปาง แม่ฮ่องสอน คือ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  ส่งเสริมการฟื้นฟูและอนุรักษ์แบบองค์รวม เพ่ือสร้างสรรค์บรรยากาศท่ีสวยงาม มีเสน่ห์ 
2.4 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12  คือ ยุทธศาสตร์ที่ 4  การเติบโตที่

เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
2.5 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี    คือ ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่

เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

3.ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว ในยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการพัฒนาสังคม  
ประกอบด้วยกลยุทธ์ดังนี้ 

- ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก  เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ   ผู้พิการ  ผู้ปุวยเอดส์ และ
ผู้ด้อยโอกาส 

- ด้านการศึกษา 
- ด้านการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
- ด้านการปูองกันรักษาและส่งเสริมอนามัยของประชาชน 
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- ด้านการส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน 
- ด้านการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
3.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดล าปาง  คือ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาสังคม/ชุมชน 
3.2 ยุทธศาสตร์จังหวัดล าปาง ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของ

ประชาชน และสังคมล าปางให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้มีความเข้มแข็งมีภูมิคุ้มกันสามารถด ารงชีวิตตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

3.3 แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 (เชียงใหม่ ล าพูน ล าปาง แม่ฮ่องสอน)
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมการสร้างสรรค์สินค้าและบริการให้โดดเด่นและมีคุณค่า มุ่งเน้นผลิตภัณฑ์เพ่ือ
สุขภาพ หัตถสร้างสรรค์ ศิลปวัฒนธรรม  การท่องเที่ยว 

3.4 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12  คือ ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้าง
และพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์  ยุทธศาสตร์ที่ 2  การสร้า งความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ าในสังคม    
ยุทธศาสตร์ที่ 8  การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม    ยุทธศาสตร์ที่ 5  การเสริมสร้าง
ความมั่นคงแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่งและยั่งยืน    และยุทธศาสตร์ที่ 6  การบริหารจัดการ
ในภาครัฐ การปูองกันการทุจริตประพฤติมิ ชอบและธรรมาภิบาลในงคมไทย 

3.5 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี    คือ ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน                 
และยุทธศาสตร์ ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 

4. ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว ในยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนา ด้าน
เศรษฐกิจ ประกอบด้วยกลยุทธ์ ดังนี้ 

- ด้านการส่งเสริมอาชีพและเพ่ิมรายได้ให้แก่ประชาชน 
- ด้านการส่งเสริมการตลาดและการใช้สินค้าท้องถิ่น 
- ด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว 
4.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดล าปาง คือ  ประเด็น

ยุทธศาสตร์ที่ 4  ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ  
4.2 ยุทธศาสตร์จังหวัดล าปาง คือ ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาเศรษฐกิจบนพ้ืนฐานของ

เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ และการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับสินค้าและบริการ และเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ให้เศรษฐกิจชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และยุทธศาสตร์ที่ 3 การส่งเสริมและพัฒนา
สินค้าเกษตรปลอดภัยและได้มาตรฐานแบบครบวงจร    

4.3 แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 (เชียงใหม่ ล าพูน ล าปาง แม่ฮ่องสอน)                  
คือ ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมการสร้างสรรค์สินค้าและบริการให้โดดเด่นและมีคุณค่า มุ่งเน้นผลิตภัณฑ์
เพ่ือสุขภาพ หัตถสร้างสรรค์ ศิลปวัฒนธรรม  การท่องเที่ยว 

4.4 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12  คือ ยุทธศาสตร์ที่ 5  การเสริมสร้าง
ความมั่นคงแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่งและยั่งยืน   และ ยุทธศาสตร์ที่ 3  การสร้าง
ความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 

4.5 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี    คือ ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 



 32 

5. ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว ในยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารและ
พัฒนาองค์กร  ประกอบด้วยกลยุทธ์ ดังนี้ 

- ด้านการพัฒนาบุคลากร 
- ด้านการการปรับปรุง การพัฒนาเครื่องมือ เครื่องใช้ และสถานที่ปฏิบัติงาน 
5.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดล าปาง คือ   ประเด็น

ยุทธศาสตร์ ที่ 5  ด้านการบริหารและพัฒนาองค์กร 
5.2 ยุทธศาสตร์จังหวัดล าปาง  คือ ยุทธศาสตร์ที่ 7 การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีด้วยหลัก

ธรรมาภิบาล 
5.3 แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 (เชียงใหม่ ล าพูน ล าปาง แม่ฮ่องสอน)  คือ

ยุทธศาสตร์  ที่ 1  ส่งเสริมการฟ้ืนฟูและอนุรักษ์แบบองค์รวม เพ่ือสร้างสรรค์บรรยากาศที่สวยงาม มี
เสน่ห์ 

5.4 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12  คือ ยุทธศาสตร์ที่ 6  การบริหาร
จัดการในภาครัฐ การปูองกันการทุจริตประพฤติมิ ชอบและธรรมาภิบาลในงคมไทย 

5.5 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี    คือยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ 



ผ.01

จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ
โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

1.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 16       5,621,500   13       4,943,900   10       2,383,900   36       13,021,800  22       8,743,500   97       34,714,600     

1.2 แผนงานเการเกษตร 5        1,008,900   7        2,534,500   5        1,593,000   21       8,168,000   13       3,910,700   51       17,215,100     

21      6,630,400  20      7,478,400  15      3,976,900  57      21,189,800 35      12,654,200 148    51,929,700    

2.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แผนงานบริหารทั่วไป -      -            -      -            1        200,000     1        200,000      1        200,000      3        600,000         

แผนงานรักษาความสงบภายใน 1        35,000       1        35,000       1        35,000       1        35,000       1        35,000       5        175,000         

แผนงานสร้างความเข็มเข็งของชุมชน 2        100,000     2        100,000     2        100,000     2        100,000      2        100,000      10       500,000         

แผนงานการเกษตร 3        170,000     3        155,000     3        155,000     10       2,422,500 10       1,822,500 29       4,725,000       

6        305,000     6        290,000     7        490,000     14      2,757,500  14      2,157,500  47      6,000,000      

3.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านสังคม

แผนงานบริหารทั่วไป 3        150,000     3        145,000     3        145,000     3        145,000      3        145,000      15       730,000         

แผนงานรักษาความสงบภายใน 5        100,000     5        100,000     5        100,000     8        226,000      5        100,000      28       626,000         
แผนงานการศึกษา 10       1,211,900   9        1,331,900   9        1,331,900   9        1,331,900   9        1,331,900   46       6,539,500       

แผนงานสาธารณสุข 21       557,600     21       557,600     21       557,600     22       627,600      22       627,600      107     2,928,000       

แผนงานสังคมสงเคราะห์ 1        12,000       1        12,000       2        112,000     2        112,000      2        112,000      8        360,000         

แผนงานเคหะและชุมชน -      -            -      -            1        100,000     4        290,000      4        277,000      9        667,000         

2565
ยุทธศาสตร์

25632562

แผนพัฒนาสามปี ( พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565 ) 
องค์การบรหิารส่วนต าบลวอแก้ว  อ าเภอหา้งฉัตร  จังหวัดล าปาง

รวม
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บัญชสีรุปโครงการพัฒนา

2564

รวม

2561

รวม



ผ.07

จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ
โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

แผนงานสร้างความเข็มเข็งของชุมชน 8        330,000     8        590,000     10       640,000     10       640,000      10       640,000      46       2,840,000       

แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนันทนาการ 8        213,000     8        213,000     8        213,000     8        213,000      8        213,000      40       1,065,000       

แผนงานงบกลาง 5        11,150,000 5        11,150,000 5        11,150,000 5        11,150,000  5        11,150,000  25       55,750,000     
61      13,724,500 60      14,099,500 64      14,349,500 71      14,735,500 68      14,596,500 324    71,505,500    

4.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนันทนาการ 2        110,000     2        110,000     2        110,000     2        110,000      2        110,000      10       550,000         

แผนงานการเกษตร 7        355,000     7        355,000     8        405,000     8        405,000      8        405,000      38       1,925,000       
9        465,000     9        465,000     10      515,000     10      515,000     10      515,000     48      2,475,000      

5.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านการบรหิารและพัฒนาองค์กร

แผนงานบริหารทั่วไป 8        915,000     11       1,645,000   11       1,645,000   12       1,665,000   12       1,665,000   54       7,535,000       

แผนงานสร้างความเข็มเข็งของชุมชน 4        210,000     4        210,000     4        210,000     4        210,000      4        210,000      20       1,050,000       
12      1,125,000  15      1,855,000  15      1,855,000  16      1,875,000  16      1,875,000  74      8,585,000      

109    22,249,900 110    24,187,900 111    21,186,400 168    41,072,800 143    31,798,200 641    140,495,200  
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รวมทั้งสิ้น

ยุทธศาสตร์
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ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาจังหวัดล าปาง      ยุทธศาสตรท์ี่ 3 สินค้าอัตลักษณอุ์ตสาหกรรม หตัถอุตสาหกรรม ผลิตภณัฑ์ชุมชน จากฐานทนุทางสังคมและวัฒนธรรม
                                        ยุทธศาสตร์ที่ 4  สังคม คุณภาพชีวติ ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

ยุทธศาสตรก์ารพัฒนา อบต.วอแก้ว ยุทธศาสตรท์ี่ 1    การพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) คาดว่าจะได้รบั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการก่อสร้างราง -เพื่อการระบายน้้าที่ดี ก่อสร้างรางระบายน้้า คสล. -          80,000     -          -          -          ลดปญัหาน้้าทว่มขัง การระบายน้้าได้

ระบายน้้า คสล.ข้างอาคาร และปอูงกันแก้ไขปญัหา ขนาดกวา้ง 0.20 ม. ลึกเฉล่ีย บริเวณข้างอาคาร และปอูงกัน
อเนกประสงค์ องค์การ น้้าทว่มขังได้ 0.30 ม. พร้อมบอ่พกั คสล . อเนกประสงค์ของ ปญัหาน้้า
บริหารส่วนต้าบลวอแก้ว จ้านวน 2 บอ่ และวางทอ่ อบต.วอแก้ว ทว่มขังได้

ระบายน้้า คสล. ขนาด ได้ร้อยละ 100
Ø 0.40 ม. จ้านวน 15 ทอ่น 
รายละเอียดตามแบบของ
อบต.วอแก้ว

2 โครงการปรับปรุงอาคาร เพื่อใหม้ีสถานที่ พร้อม 1.ติดต้ังฝูาเพดาน ขนาดพื้นที่ -          -          632,900    -          -          ผู้มาใช้บริการมี อบต.วอแก้วมี
อเนกประสงค์องค์การ ส้าหรับการใหบ้ริการแก่ 240.00  ตร.ม. ความพงึพอใจกับ สถานที่พร้อม
บริหารส่วนต้าบลวอแก้ว ประชาชนและส่วนราชการ 2.ติดต้ังเคร่ืองปรับอากาศ การมาใช้อาคาร ส้าหรับการให้
พิกัด E0538350 N2034050 ต่างๆ ที่เข้ามาขอใช้อาคาร แบบแยกส่วนขนาด 44,000 อเนกประสงค์ บริการแก่

อเนกประสงค์ของ อบต. บทียีู จ้านวน 8 ชุด ของ อบต.วอแก้ว ประชาชนและ
วอแก้ว ในการจัดประชุม 3. ติดต้ังกระเบื้องเคลือบปพูื้น ส่วนราชการ
หรือจัดกิจกรรมต่างๆ ขนาด 12"x12" ขนาดพื้นที่ ต่างๆที่เข้ามา

ไม่น้อยกวา่ 244.20 ตร.ม. ขอใช้อาคาร

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน  
งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน  ( พ.ศ. 2561-2565)

องค์การบรหิารส่วนต าบลวอแก้ว อ าเภอหา้งฉัตร  จังหวัดล าปาง

ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดล าปาง ยุทธศาสตรท์ี่ 1  การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน   



ยุทธศาสตรท์ี่ 1    การพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) คาดว่าจะได้รบั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
พร้อมปาูยโครงการจ้านวน 1 อเนกประสงค์
ปาูย ของ อบต.
รายละเอียดตามแบบของ วอแก้ว
อบต.วอแก้ว

3 โครงการ ปรับปรุงผิวจราจรเดิม  เพื่อใหม้ีเส้นทางคมนาคมที่ได้  ปยูาง PARA - ASPHALT 1,684,000 -          -          -          -          ร้อยละ80ของ ประชาชนมีเส้น
โดยการเสริมผิว PARA-ASPHALT มาตรฐาน สะดวก ปลอดภยั CONCRETE ทบัผิวจราจรเดิม ปชช. ที่ใช้ถนน ทางคมนาคม
CONCRETE ถนนสายทุ่งใหม่ ขนาดกวา้ง 4.00 ม.หนาเฉล่ีย มีความสะดวก ที่สะดวกได้
หมู่ที่ 1 0.05 ม. ยาว 851.00 ม. หรือ และปลอดภยั มาตรฐาน
พิกัดเร่ิมต้น E 0539290 N 2031061   มีพื้นที่ไม่น้อยกวา่ 3,404.00
พิกัดส้ินสุด  E 0538761 N 2030926 ตร.ม. รายละเอียดตามแบบ 

อบต. วอแก้ว พร้อมติดต้ังปาูย
โครงการ จ้านวน 1 ปาูย

4 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพื่อใหม้ีเส้นทางคมนาคมที่ได้ ท้าการร้ือถอน คนน คสล.เดิม -         471,600    -         -         -         ร้อยละ80ของ ประชาชนมีเส้น
สายวดัทุ่งผา หมู่  1 ช่วงที่ 1 มาตรฐาน สะดวก ปลอดภยั พร้อมก่อสร้างใหม่ ขนาดกวา้ง ปชช. ที่ใช้ถนน ทางคมนาคม
พิกัดเร่ิมต้น E 0539483 N 2030893   4.00 ม. ยาว 180 ม. หนา มีความสะดวก ที่สะดวกได้
พิกัดส้ินสุด  E 0539618 N 2030778 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ และปลอดภยั มาตรฐาน

ไม่น้อยกวา่ 720.00 ตรม.
รายละเอียดตามแบบของ
อบต.วอแก้ว

1            1

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน  
งบประมาณ



ยุทธศาสตรท์ี่ 1    การพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) คาดว่าจะได้รบั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
5 โครงการ  ก่อสร้างถนน คสล. -เพื่อแก้ไขปญัหาความ ก่อสร้างถนน คสล. ขนาด -          -          240,000    -          -          ก่อสร้างถนน คสล. ประชาชนมีเส้น

สายวดัทุ่งผา  หมู่ที่ 1 ช่วงที่ 2 เดือดร้อนของประชาชนและ กวา้ง 4.00 ม. หนา 0.15 ม. สายวดัทุ่งผา ระยะ ทางคมนาคม
พิกัดเร่ิมต้น E0539678 N2030782 ผู้ใช้ถนนสัญจรไปมา ยาว 123.00 ม. หรือมีพื้นที่ ทาง 123 เมตร ที่สะดวกได้
พิกัดส้ินสุด  E0539521 N2030843 -เพื่อใหป้ระชาชนสัญจรโดย ไม่น้อยกวา่ 492.00 ตร.ม. มาตรฐาน

ความสะดวกปลอดภยัต่อชีวติ รายละเอียดตามแบบกรม
และทรัพย์สิน ทางหลวงชนบทฯ(ถน-205/
-เพื่อพฒันาด้านโครงการ 56)และติดต้ังปาูยโครงการ 
พื้นฐานและลดอุบติัเหตุ จ้านวน 1 ปาูย 
ทางถนน

6 โครงการปรับปรุงถนนดินบดอัด เพื่อใหม้ีเส้นทางคมนาคมที่ได้ ปรับปรุงถนนดินบดอัดแน่น -          -          -          -          30,000     ร้อยละ80ของ ประชาชนมีเส้น
แน่นสายทุ่งปง หมู่ 1 มาตรฐาน สะดวก ปลอดภยั กวา้ง 4.00ม.ยาว 70.00 ม. ปชช. ที่ใช้ถนน ทางคมนาคม
(พิกัดเร่ิมต้นE0539543 N 2031841) หนาเฉล่ีย 0.20 ม. มีความสะดวก ที่สะดวกได้
(พิกัดส้ินสุดE0539582 N 2031782) รายละเอียดตามแบบของ และปลอดภยั มาตรฐาน

อบต.วอแก้ว
7 โครงการปรับปรุงถนนดินบดอัด เพื่อใหม้ีเส้นทางคมนาคมที่ได้ ปรับปรุงถนนดินบดอัดแน่น -          -          -          174,000    -          ร้อยละ80ของ ประชาชนมีเส้น

แน่นสายล้าหว้ย แม่ไพรหมู่ 1 มาตรฐาน สะดวก ปลอดภยั กวา้ง 3.00ม.ยาว 580.00 ม. ปชช. ที่ใช้ถนน ทางคมนาคม
(พิกัดเร่ิมต้นE0539423 N 2031140) หนาเฉล่ีย0.20 ม. มีความสะดวก ที่สะดวกได้
(พิกัดส้ินสุดE0539057 N 2031462) รายละเอียดตามแบบของ และปลอดภยั มาตรฐาน

อบต.วอแก้ว

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน  
งบประมาณ



ยุทธศาสตรท์ี่ 1    การพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) คาดว่าจะได้รบั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
8 โครงการปรับปรุงถนนดินบดอัด เพื่อใหม้ีเส้นทางคมนาคมที่ได้ ปรับปรุงถนนดินบดอัดแน่น -          -          -          -          336,000    ร้อยละ80ของ ประชาชนมีเส้น

แน่นสายเรียบล้าหว้ย มาตรฐาน สะดวก ปลอดภยั กวา้ง 3.00ม.ยาว 1,120.00 ม. ปชช. ที่ใช้ถนน ทางคมนาคม
แม่ไพรหมู่ 1 หนาเฉล่ีย 0.20 ม. มีความสะดวก ที่สะดวกได้

รายละเอียดตามแบบของ และปลอดภยั มาตรฐาน
อบต.วอแก้ว

9 โครงการก่อสร้างรางระบาย -เพื่อการระบายน้้าที่ดี และ ก่อสร้างรางระบายน้้า คสล. 247,500    -          -          -          -          ร้อยละ 70 ของ การระบายน้้า
น้้า คสล.บริเวณบา้นผู้ใหญ่วงศ์ ปอูงกันแก้ไขปญัหาน้้าทว่มขัง  ขนาดยาว120.00 ม.กวา้ง บา้นเรือน ปชช. ที่ดีและปอูงกัน
ถึงบา้นนางเปง็ พนัมีทอง ได้ 0.40 ม. ลึกเฉล่ีย 0.50 ม.  บริเวณนี้น้้าไม่ ปญัหาน้้าทว่มขัง
 พร้อมบอ่พกั  หมู่ 2 หนา 0.10 ม. ทว่มขัง ได้
(พิกัดเร่ิมต้น E0538533,N2031908) รายละเอียดตามแบบของ
(พิกัดส้ินสุด E0538616,N2031987) อบต.วอแก้ว

10 โครงการ ก่อสร้างรางระบายน้้า -เพื่อการระบายน้้าที่ดี และ ก่อสร้างรางระบายน้้า -          46,800     -          -          -          ร้อยละ 70 ของ การระบายน้้า
คอนกรีต บริเวณข้างบา้นเลขที่ 1 ปอูงกันแก้ไขปญัหาน้้าทว่มขัง คอนกรีต ขนาดปากกวา้ง บา้นเรือน ปชช. ที่ดีและปอูงกัน
ถึง ล้าหว้ยแม่เปิ้บ หมู่ที่ 2 ได้ 2.00 ม. ทอ้งกวา้ง0.50 ม. บริเวณนี้น้้าไม่ ปญัหาน้้าทว่มขัง
พิกัดเร่ิมต้น E 0538614 N 2031961 ลึกเฉล่ีย 0.70 ม.  หนา 0.10 ทว่มขัง ได้
พิกัดส้ินสุด E 0538640 N 2031971 ม. ยาว 53.00 ม. 

รายละเอียดตามแบบของ
อบต.วอแก้ว

1            1 1 1

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน  
งบประมาณ



ยุทธศาสตรท์ี่ 1    การพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) คาดว่าจะได้รบั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
11 โครงการก่อสร้างรางระบายน้้า -เพื่อการระบายน้้าที่ดี และ ก่อสร้างรางระบายน้้า คสล. -         -         218,500    -         -         ร้อยละ 70 ของ การระบายน้้า

คสล. ซอย 2 หมู่ที่ 2 ปอูงกันแก้ไขปญัหาน้้าทว่มขัง ขนาดยาว 85.00 ม.กวา้ง บา้นเรือน ปชช. ที่ดีและปอูงกัน
(พิกัดเร่ิมต้น E0538614,N2032002) ได้ 0.30 ม. ลึกเฉล่ีย 0.50 ม.  บริเวณนี้น้้าไม่ ปญัหาน้้าทว่มขัง
(พิกัดส้ินสุด E0538604,N2032068) พร้อมบอ่พกั คสล . จ้านวน ทว่มขัง ได้

2 บอ่  รายละเอียดตามแบบ
มาตรฐานกรมทางหลวง
ชนบทฯ พร้อมติดต้ังปาูย
โครงการ จ้านวน 1 ปาูย

12 โครงการก่อสร้างรางระบายน้้า -เพื่อการระบายน้้าที่ดี และ ก่อสร้างรางระบายน้้า คสล. -         -         -         -         600,000    ร้อยละ 70 ของ การระบายน้้า
คสล. จากบา้นนางวาสนา  ถึง ปอูงกันแก้ไขปญัหาน้้าทว่มขัง  ขนาดกวา้ง0.40 ม. ลึกเฉล่ีย บา้นเรือน ปชช. ที่ดีและปอูงกัน
ล้าหว้ยแม่เปิ๊บ ม.2 ได้ 0.60 ม. ยาว  200.00 ม. บริเวณนี้น้้าไม่ ปญัหาน้้าทว่มขัง
พิกัดเร่ิมต้นE=0538455N=2032290 หนา 0.10 ม. ทว่มขัง ได้
พิกัดส้ินสุดE=0538524N=2032108 รายละเอียดตามแบบของ

อบต.วอแก้ว
13 โครงการก่อสร้างรางระบายน้้า -เพื่อการระบายน้้าที่ดี และ ก่อสร้างรางระบายน้้า คสล. -         -         -         280,000    -          ร้อยละ 70 ของ การระบายน้้า

คสล. จากบริเวณข้างบา้น ปอูงกันแก้ไขปญัหาน้้าทว่มขัง  ขนาดกวา้ง0.40 ม. ลึกเฉล่ีย บา้นเรือน ปชช. ที่ดีและปอูงกัน
นายบญุภมูิ  ตาอิน ถึงบา้น ได้ 0.60 ม. ยาว  140.00 ม. บริเวณนี้น้้าไม่ ปญัหาน้้าทว่มขัง
นางจันต๊ิบ  ร่วมค้า หนา 0.10 ม. ทว่มขัง ได้

รายละเอียดตามแบบของ
อบต.วอแก้ว

1 1 1

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน  
งบประมาณ



ยุทธศาสตรท์ี่ 1    การพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) คาดว่าจะได้รบั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
14 โครงการก่อสร้างรางระบายน้้า -เพื่อการระบายน้้าที่ดี และ ก่อสร้างรางระบายน้้า คสล. -         -         -         -         756,000    ร้อยละ 70 ของ การระบายน้้า

คสล. จากบา้นนางบวัผัด  ช่วยชู ปอูงกันแก้ไขปญัหาน้้าทว่มขัง ขนาดกวา้ง 0.40 ม. ลึกเฉล่ีย บา้นเรือน ปชช. ที่ดีและปอูงกัน
ถึงล้าหว้ยปาุไคร้ หมู่ 2 ได้ 0.60 ม. ยาว 270.00 ม. บริเวณนี้น้้าไม่ ปญัหาน้้าทว่มขัง
(พิกัดเร่ิมต้นE-0538239N=2031505) หนา 0.10 ม. ทว่มขัง ได้
(พิกัดส้ินสุดE=0538415N=2031678) รายละเอียดตามแบบของ

อบต.วอแก้ว
15 โครงการก่อสร้างรางระบายน้้า -เพื่อการระบายน้้าที่ดี และ ก่อสร้างรางระบายน้้า คสล. -         -         -         638,000    -          ร้อยละ 70 ของ การระบายน้้า

คสล. จากบา้นนายสุภาพ  ปอูงกันแก้ไขปญัหาน้้าทว่มขัง ขนาดกวา้ง 0.40 ม. ยาว บา้นเรือน ปชช. ที่ดีและปอูงกัน
บั้งเงิน ถึง หว้ยแม่ติว หมู่ 2 ได้ 315.00 ม ลึกเฉล่ีย 0.50  ม. บริเวณนี้น้้าไม่ ปญัหาน้้าทว่มขัง
(พิกัดเร่ิมต้นE0538039N2032852) หนา 0.10 ม. ทว่มขัง ได้
(พิกัดส้ินสุดE0537748N2032958) รายละเอียดตามแบบของ

อบต.วอแก้ว
16 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพื่อใหม้ีเส้นทางคมนาคมที่ได้ ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดกวา้ง 65,000     -          -          -          -          ร้อยละ80ของ ประชาชนมีเส้น

ซอยนายอ้านาย หมู่ 3 มาตรฐาน สะดวก ปลอดภยั 3.00 ม. ยาว 42.00 ม. ปชช. ที่ใช้ถนน ทางคมนาคม
(พิกัดเร่ิมต้นE0536544N2033023) หนา 0.15 ม. มีความสะดวก ที่สะดวกได้
(พิกัดส้ินสุดE0536559N2032982) รายละเอียดตามแบบของ และปลอดภยั มาตรฐาน

อบต.วอแก้ว
17 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพื่อใหม้ีเส้นทางคมนาคมที่ได้ ก่อสร้างถนน คสล. 72,400     -          -          -          -          ร้อยละ80ของ ประชาชนมีเส้น

ซอยข้างบา้นนายอภเิดช  หมู่ 3 มาตรฐาน สะดวก ปลอดภยั (ช่วงที่ 1) ขนาดกวา้ง 2.50 ม. ปชช. ที่ใช้ถนน ทางคมนาคม
(พิกัดเร่ิมต้นE0536797 N2033016) หนา 0.15 ม. ยาว 28.00 ม. มีความสะดวก ที่สะดวกได้
(พิกัดส้ินสุดE0536829 N2032988) หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกวา่ 70.00 และปลอดภยั มาตรฐาน

ตร.ม. 
2             1             1

งบประมาณ
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน  



ยุทธศาสตรท์ี่ 1    การพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) คาดว่าจะได้รบั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
(ช่วงที่ 2) ขนาดกวา้ง 3.00 ม.
หนา 0.15 ม. ยาว 20.00 ม. 
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกวา่ 64.50
ตร.ม. (รวมมุมถนน) พร้อม
ถมดินไหล่ทางข้างละ
0.50 ม. 
รายละเอียดตามแบบของ
อบต.วอแก้ว

18 โครงการก่อสร้างรางระบายน้้า -เพื่อการระบายน้้าที่ดี และ ก่อสร้างรางระบายน้้า คสล. 101,800    -          -          -          -          ร้อยละ 70 ของ การระบายน้้า
ซอย 3 หมู่ 3 ช่วงที่ 1 ปอูงกันแก้ไขปญัหาน้้าทว่มขัง ขนาดกวา้ง 0.40 ม. ยาว บา้นเรือน ปชช. ที่ดีและปอูงกัน
(พิกัดเร่ิมต้นE0536742N2033221) ได้ 51.00 ม ลึกเฉล่ีย 0.60  ม. บริเวณนี้น้้าไม่ ปญัหาน้้าทว่มขัง
(พิกัดส้ินสุดE5036801N2033111) รายละเอียดตามแบบของ ทว่มขัง ได้

อบต.วอแก้ว
19 โครงการก่อสร้างรางระบายน้้า -เพื่อการระบายน้้าที่ดี และ ก่อสร้างรางระบายน้้า คสล. -         144,000    -         -         -         ร้อยละ 70 ของ การระบายน้้า

คสล. ซอย 3  หมู่ 3 ช่วงที่ 2 ปอูงกันแก้ไขปญัหาน้้าทว่มขัง ขนาดกวา้ง0.40 ม. ลึกเฉล่ีย บา้นเรือน ปชช. ที่ดีและปอูงกัน
(พิกัดเร่ิมต้นE0536742 N2033211) ได้ 0.60 ม. ยาว  77.00 ม. บริเวณนี้น้้าไม่ ปญัหาน้้าทว่มขัง
(พิกัดส้ินสุดE0536757 N2033139) หนา 0.10 ม. ทว่มขัง ได้

รายละเอียดตามแบบของ
อบต.วอแก้ว

1            1

งบประมาณ
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน  



ยุทธศาสตรท์ี่ 1    การพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) คาดว่าจะได้รบั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
20 โครงการก่อสร้างรางระบายน้้า -เพื่อการระบายน้้าที่ดี และ ก่อสร้างรางระบายน้้า คสล. 273,000    -          -          -          -          ร้อยละ 70 ของ การระบายน้้า

ซอย 4 หมู่ 3 ปอูงกันแก้ไขปญัหาน้้าทว่มขัง ขนาดกวา้ง 0.40 ม. ยาว บา้นเรือน ปชช. ที่ดีและปอูงกัน
(พิกัดเร่ิมต้นE0536811N2033134) ได้ 125.00 ม ลึกเฉล่ีย 0.50  ม. บริเวณนี้น้้าไม่ ปญัหาน้้าทว่มขัง
(พิกัดส้ินสุดE0536779N2033239) รายละเอียดตามแบบของ ทว่มขัง ได้

อบต.วอแก้ว
21 โครงการ ก่อสร้างรางระบายน้้า -เพื่อการระบายน้้าที่ดี และ ก่อสร้างรางระบายน้้า คสล. 91,400     -          -          -          -          ร้อยละ 70 ของ การระบายน้้า

คสล. ซอย 4 ถึง ถนนสาย ปอูงกันแก้ไขปญัหาน้้าทว่มขัง ขนาดกวา้ง 0.40 ม. ลึกเฉล่ีย บา้นเรือน ปชช. ที่ดีและปอูงกัน
ลป.ถ.1-0034 ฯ หมู่ที่ 3 ได้ 0.60 ม. ยาว 44.00 ม.พร้อม บริเวณนี้น้้าไม่ ปญัหาน้้าทว่มขัง
พิกัดเร่ิมต้น E0536823,N2033175  บอ่พกั คสล.จ้านวน 2 บอ่และ ทว่มขัง ได้
พิกัดส้ินสุด  E0536799,N2033208 วางทอ่ระบายน้้า คสล. ขนาด 

ศก. 0.40 ม.จ้านวน 8 ทอ่น 
รายละเอียดตามแบบของ
อบต.วอแก้ว

22 โครงการก่อสร้างรางระบายน้้า -เพื่อการระบายน้้าที่ดี และ ก่อสร้างรางระบายน้้า คสล. -          315,000    -          -          -          ร้อยละ 70 ของ การระบายน้้า
บา้นนายสุทศัน-์นางไล หมู่ 3 ปอูงกันแก้ไขปญัหาน้้าทว่มขัง ขนาดกวา้ง 0.40 ม. ยาว บา้นเรือน ปชช. ที่ดีและปอูงกัน
(พิกัดเร่ิมต้นE0536540N2033417) ได้ 150.00 ม ลึกเฉล่ีย 0.50  ม. บริเวณนี้น้้าไม่ ปญัหาน้้าทว่มขัง
(พิกัดส้ินสุดE0536404N2033372) รายละเอียดตามแบบของ ทว่มขัง ได้

อบต.วอแก้ว
2             1             

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน  
งบประมาณ



ยุทธศาสตรท์ี่ 1    การพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) คาดว่าจะได้รบั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
23 โครงการปรับปรุงผิวจราจรเดิม -เพื่อแก้ไขปญัหาความ ปยูาง PARA - ASPHALT -          1,300,000 -          -          -          ร้อยละ80ของ ประชาชนมีเส้น

โดยการเสริมผิว  PARA - เดือดร้อนของประชาชนและ CONCRETE ทบัผิวจราจรเดิม ปชช. ที่ใช้ถนน ทางคมนาคม
ASPHALT CONCRETE ผู้ใช้ถนนสัญจรไปมา ขนาดกวา้ง 4.00 ม.หนาเฉล่ีย มีความสะดวก ที่สะดวกได้
ถนนสายทางไปวดัดอยแล -เพื่อใหป้ระชาชนสัญจรโดย 0.05 ม.ยาว 740.00 ม. หรือ และปลอดภยั มาตรฐาน
หมู่ที่ 3 ความสะดวกปลอดภยัต่อชีวติ มีพื้นที่ไม่น้อยกวา่ 2,960.00 
พิกัดเร่ิมต้น E 0536778 N 2033403 และทรัพย์สิน ตร.ม. 
พิกัดส้ินสุด E 0536165  N 2033484 -เพื่อพฒันาด้านโครงการ รายละเอียดตามแบบ

พื้นฐานและลดอุบติัเหตุ มาตรฐานของกรมทางหลวง
ทางถนน ชนบท พร้อมติดต้ังปาูย

โครงการจ้านวน  1 ปาูย

24 โครงการก่อสร้างรางระบายน้้า -เพื่อแก้ไขปญัหาความ ก่อสร้างรางระบายน้้า คสล. -          -          255,000    -          -          ร้อยละ80ของ ประชาชนมีเส้น
คสล. บริเวณถนนสายทางไปวดั เดือดร้อนของประชาชนและ ขนาดกวา้ง 0.30 ม. ลึกเฉล่ีย ปชช. ที่ใช้ถนน ทางคมนาคม
ดอยแล หมู่ที่ 3 ผู้ใช้ถนนสัญจรไปมา  0.50 ม. ยาว 90.00 ม.พร้อม มีความสะดวก ที่สะดวกได้
พิกัดเร่ิมต้น E 0536567 N 2033407 -เพื่อใหป้ระชาชนสัญจรโดย บอ่พกั คสล. จ้านวน 2 บอ่ และปลอดภยั มาตรฐาน
พิกัดส้ินสุด E 0536464 N 2033375 ความสะดวกปลอดภยัต่อชีวติ วางทอ่ระบายน้้า คสล. ขนาด 

และทรัพย์สิน ศก. 0.30 ม. ยาว 4.00 ม. 
-เพื่อพฒันาด้านโครงการ รายละเอียดตามแบบ
พื้นฐานและลดอุบติัเหตุ มาตรฐานของกรมทางหลวง
ทางถนน ชนบท  พร้อมติดต้ังปาูย

โครงการ จ้านวน 1 ปาูย
1 1            

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน  
งบประมาณ



ยุทธศาสตรท์ี่ 1    การพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) คาดว่าจะได้รบั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
25 โครงการก่อสร้างรางระบายน้้า -เพื่อการระบายน้้าที่ดี และ ก่อสร้างรางระบายน้้า คสล. -          -          -          353,000    -          ร้อยละ 70 ของ การระบายน้้า

บา้นนางโฉมยง -บญุหลง หมู่ 3 ปอูงกันแก้ไขปญัหาน้้าทว่มขัง ขนาดกวา้ง 0.40 ม. ยาว บา้นเรือน ปชช. ที่ดีและปอูงกัน
(พิกัดเร่ิมต้นE0536770N2033316) ได้ 165.00 ม ลึกเฉล่ีย 0.50  ม. บริเวณนี้น้้าไม่ ปญัหาน้้าทว่มขัง
(พิกัดส้ินสุดE0536771N2033469) รายละเอียดตามแบบของ ทว่มขัง ได้

อบต.วอแก้ว
26 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพื่อใหม้ีเส้นทางคมนาคมที่ได้ ก่อสร้างถนน คสล. -          -          -          475,000    -          ร้อยละ80ของ ประชาชนมีเส้น

แหง่น้้าสาธารณประโยชน์ มาตรฐาน สะดวก ปลอดภยั ขนาดกวา้ง 3.00 ม. ยาว ปชช. ที่ใช้ถนน ทางคมนาคม
หว้ยซ้อนข้าว หมู่ 3 310.00 ม หนา 0.50  ม. มีความสะดวก ที่สะดวกได้
(พิกัดเร่ิมต้นE0536138N2033672) รายละเอียดตามแบบของ และปลอดภยั มาตรฐาน
(พิกัดส้ินสุดE0536069N2033835) อบต.วอแก้ว

27 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพื่อใหม้ีเส้นทางคมนาคมที่ได้ ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดกวา้ง -          -          -          388,000    -          ร้อยละ80ของ ประชาชนมีเส้น
สายทงุนอก  หมู่ 3 มาตรฐาน สะดวก ปลอดภยั 4.00 ม. ยาว 190.00 ม. ปชช. ที่ใช้ถนน ทางคมนาคม
(พิกัดเร่ิมต้นE0536205N2034075) หนา 0.15 ม. มีความสะดวก ที่สะดวกได้
(พิกัดส้ินสุดE0536280N2033913) รายละเอียดตามแบบของ และปลอดภยั มาตรฐาน

อบต.วอแก้ว
28 โครงการก่อสร้างถนนดินบดอัด เพื่อใหม้ีเส้นทางคมนาคมที่ได้ ก่อสร้างถนนดิน บดอัดแน่น -          -          -          -          256,000    ร้อยละ80ของ ประชาชนมีเส้น

แน่นสายล้าเหมืองหลวง- มาตรฐาน สะดวก ปลอดภยั 4.00 ม. ยาว 640.00 ม. ปชช. ที่ใช้ถนน ทางคมนาคม
รพสต.หมู่ 3 หนา 0.20 ม. มีความสะดวก ที่สะดวกได้
(พิกัดเร่ิมต้นE0536958N2033668) รายละเอียดตามแบบของ และปลอดภยั มาตรฐาน
(พิกัดส้ินสุดE0537026N2033139) อบต.วอแก้ว

3             1             

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน  
งบประมาณ



ยุทธศาสตรท์ี่ 1    การพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) คาดว่าจะได้รบั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
29 โครงการก่อสร้างรางระบายน้้า -เพื่อการระบายน้้าที่ดี และ ก่อสร้างรางระบายน้้า คสล. -          -          -          495,000    -          ร้อยละ 70 ของ การระบายน้้า

บริเวณหน้าบา้นนายถาวร ถึง ปอูงกันแก้ไขปญัหาน้้าทว่มขัง ขนาดกวา้ง 0.40 ม. ยาว บา้นเรือน ปชช. ที่ดีและปอูงกัน
นางกล้วย หมู่ 3 ได้ 240.00 ม ลึกเฉล่ีย 0.50  ม. บริเวณนี้น้้าไม่ ปญัหาน้้าทว่ม
(พิกัดเร่ิมต้นE0536611N2033151) รายละเอียดตามแบบของ ทว่มขัง ขังได้
(พิกัดส้ินสุดE0536622N2033335) อบต.วอแก้ว

30 โครงการก่อสร้างรางระบายน้้า -เพื่อการระบายน้้าที่ดี และ ก่อสร้างรางระบายน้้า คสล. -          -          -          245,000    -          ร้อยละ 70 ของ การระบายน้้า
บริเวณหน้าบา้นนางพมิ ถึง ปอูงกันแก้ไขปญัหาน้้าทว่มขัง ขนาดกวา้ง 0.40 ม. ยาว บา้นเรือน ปชช. ที่ดีและปอูงกัน
นางจรรยา หมู่ 3 ได้ 115.00 ม ลึกเฉล่ีย 0.50  ม. บริเวณนี้น้้าไม่ ปญัหาน้้าทว่ม
(พิกัดเร่ิมต้นE0536628N2033338) รายละเอียดตามแบบของ ทว่มขัง ขังได้
(พิกัดส้ินสุดE0536548N2033411) อบต.วอแก้ว

31 โครงการก่อสร้างรางระบายน้้า -เพื่อการระบายน้้าที่ดี และ ก่อสร้างรางระบายน้้า คสล. -          -          -          -          400,000    ร้อยละ 70 ของ การระบายน้้า
บริเวณหน้าบา้นนายมินิตย์ ถึง ปอูงกันแก้ไขปญัหาน้้าทว่มขัง ขนาดกวา้ง 0.40 ม. ยาว บา้นเรือน ปชช. ที่ดีและปอูงกัน
นายประเสริฐ หมู่ 3 ได้ 200.00 ม ลึกเฉล่ีย 0.50  ม. บริเวณนี้น้้าไม่ ปญัหาน้้าทว่ม
(พิกัดเร่ิมต้นE0536482N2032992) รายละเอียดตามแบบของ ทว่มขัง ขังได้
(พิกัดส้ินสุดE0536619N2033132) อบต.วอแก้ว

32 โครงการก่อสร้างถนนดินบดอัดแน่นเพื่อใหม้ีเส้นทางคมนาคมที่ได้ ก่อสร้างถนนดิน บดอัดแน่น -          -          -          296,000    -          ร้อยละ80ของ ประชาชนมีเส้น
สายเล้ียบหว้ยแม่เปิ๊บใต้ หมู่ 3 มาตรฐาน สะดวก ปลอดภยั 4.00 ม. ยาว 740.00 ม. ปชช. ที่ใช้ถนน ทางคมนาคม
(พิกัดเร่ิมต้นE0536817N2032988) หนา 0.20 ม. มีความสะดวก ที่สะดวกได้
(พิกัดส้ินสุดE0537138N2032556) รายละเอียดตามแบบของ และปลอดภยั มาตรฐาน

อบต.วอแก้ว
3 1

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน  
งบประมาณ



ยุทธศาสตรท์ี่ 1    การพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) คาดว่าจะได้รบั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
33 โครงการปรับปรุงผิวจราจรเดิม เพื่อใหม้ีเส้นทางคมนาคมที่ได้ ปรับปรุงผิวจราจรเดิม 225,000    -          -          -          -          ร้อยละ80ของ ประชาชนมีเส้น

โดยการเสริมผิสแอสฟลัติกส์ มาตรฐาน สะดวก ปลอดภยั โดยการเสริมผิสแอสฟลัติกส์ ปชช. ที่ใช้ถนน ทางคมนาคม
สายหว้ยดินแดง  หมู่ 4 กวา้ง 4.00ม.ยาว 156.00ม. มีความสะดวก ที่สะดวกได้
(พิกัดเร่ิมต้นE0537297N2034044) หนา 0.04 ม. และปลอดภยั มาตรฐาน
(พิกัดส้ินสุดE0537223N2034183) รายละเอียดตามแบบของ

อบต.วอแก้ว
34 โครงการ ปรับปรุงผิวจราจรเดิม เพื่อใหม้ีเส้นทางคมนาคมที่ได้ ปยูาง PARA - ASPHALT 465,000    -          -          -          -          ร้อยละ80ของ ประชาชนมีเส้น

โดยการเสริมผิวPARA-ASPHALT มาตรฐาน สะดวก ปลอดภยั CONCRETE ทบัผิวจราจรเดิม ปชช. ที่ใช้ถนน ทางคมนาคม
CONCRETE ซอยแม่ค้าสม ขนาดกวา้ง 4.00 ม. หนา มีความสะดวก ที่สะดวกได้
หมู่ที่ 4 เฉล่ีย 0.05 ม.ยาว 235.00 ม. และปลอดภยั มาตรฐาน

รายละเอียดตามแบบอบต.
วอแก้ว พร้อมติดต้ังหรือมีพื้นที่
ไม่น้อยกวา่ 940 ตร.ม พร้อม
ปาูยโครงการ จ้านวน 1 ปาูย

35 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพื่อใหม้ีเส้นทางคมนาคมที่ได้ ก่อสร้างถนน คสล. กวา้ง -          348,000    -         -         -         ร้อยละ80ของ ประชาชนมีเส้น
สายทาง ลป.ถ.86.003  หมู2่ มาตรฐาน สะดวก ปลอดภยั 4.00ม.หนาเฉล่ีย0.15ม.ยาว ปชช. ที่ใช้ถนน ทางคมนาคม
เชื่อม หมู่ 4 (สายปาุช้า  หมู่ 4) 174.00ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อย มีความสะดวก ที่สะดวกได้
พิกัดเร่ิมต้นE=5037662N=2033924 กวา่696ตรม. พร้อมถมดิน และปลอดภยั มาตรฐาน
พิกัดสส้ินสุดE=0537597N=2034080 ลูกรังไหล่ทาง

รายละเอียดตามแบบของ
อบต.วอแก้ว

2             1             

งบประมาณ
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน  



ยุทธศาสตรท์ี่ 1    การพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) คาดว่าจะได้รบั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
36 ปรับปรุงผิวจราจรเดิม -เพื่อแก้ไขปญัหาความ ปยูางแอสฟลัต์คอนกรีตทบัผิว -          -          293,000    -          -          ร้อยละ80ของ ประชาชนมีเส้น

โดยการเสริมผิวแอสฟลัต์ เดือดร้อนของประชาชนและ จราจรเดิม ขนาดกวา้ง 4.00 ปชช. ที่ใช้ถนน ทางคมนาคม
คอนกรีต ถนนสาย ลป.ถ86.003 ผู้ใช้ถนนสัญจรไปมา ม. หนาเฉล่ีย 0.05 ม. ยาว มีความสะดวก ที่สะดวกได้
ทางเชื่อม หมู่ที่ 2 - หมู่ที่ 4 -เพื่อใหป้ระชาชนสัญจรโดย  220.00 ม.หรือมีพื้นที่ไม่ และปลอดภยั มาตรฐาน
พิกัดเร่ิมต้น E 0537431  N 2034192  ความสะดวกปลอดภยัต่อชีวติ น้อยกวา่ 880.00 ตร.ม.   
พิกัดส้ินสุด E 0537597  N 2034080 และทรัพย์สิน รายละเอียดตามแบบ

-เพื่อพฒันาด้านโครงการ มาตรฐานของกรมทางหลวง
พื้นฐานและลดอุบติัเหตุ ชนบท พร้อมติดต้ังปาูย
ทางถนน โครงการ จ้านวน 1 ปาูย

37 โครงการก่อสร้างรางระบายน้้า -เพื่อการระบายน้้าที่ดี และ ก่อสร้างรางระบายน้้า ขนาด -          -          -          574,000    -          ร้อยละ 70 ของบา้น การระบายน้้า
คสล.จากซอยภมูินทร์ ถึงล้าหว้ย ปอูงกันแก้ไขปญัหาน้้าทว่มขัง กวา้งประมาณ 0.40 ม. ลึก เรือน ปชช.บริเวณนี้ ที่ดีและปอูงกัน
แม่ติว  หมู่ 4 ได้ เฉล่ีย 0.50 ม.ยาว 287.00 ม. น้้าไม่ทว่มขัง ปญัหาน้้าทว่ม
(พิกัดเร่ิมต้นE0537226N2033933) รายละเอียดตามแบบของ ขังได้
(พิกัดส้ินสุดE0537400N2034166) อบต.วอแก้ว

38 โครงการก่อสร้างถนนดินบดอัด เพื่อใหม้ีเส้นทางคมนาคมที่ได้ ก่อสร้างถนนดินบดอัดแน่น -          -          -          36,000     -          ร้อยละ80ของ ประชาชนมีเส้น
แน่นซอยกลุ่มออมข้าว (ช่วงที่ 2) มาตรฐาน สะดวก ปลอดภยั ขนาดกวา้ง 3.00 ม. หนา ปชช. ที่ใช้ถนน ทางคมนาคม
 หมู่ 4 0.20 ม. ยาว  120 ม. มีความสะดวก ที่สะดวกได้
(พิกัดเร่ิมต้นE0537135N2034126) รายละเอียดตามแบบของ และปลอดภยั มาตรฐาน
(พิกัดส้ินสุดE0537090N2034045) อบต.วอแก้ว

1 2

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน  
งบประมาณ



ยุทธศาสตรท์ี่ 1    การพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) คาดว่าจะได้รบั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
39 โครงการก่อสร้างถนนดินบดอัด เพื่อใหม้ีเส้นทางคมนาคมที่ได้ ก่อสร้างถนนดินบดอัดแน่น -            -            -            420,000    -          ร้อยละ80ของ ประชาชนมีเส้น

แน่นสายทุ่งแม่ติว หมู่ 4 มาตรฐาน สะดวก ปลอดภยั ขนาดกวา้ง 4.00 ม. หนา ปชช. ที่ใช้ถนน ทางคมนาคม
(พิกัดเร่ิมต้นE0536880N2035855) 0.20 ม.ยาว1,050 ม. มีความสะดวก ที่สะดวกได้
(พิกัดส้ินสุดE=0537395N2035016) รายละเอียดตามแบบของ และปลอดภยั มาตรฐาน

อบต.วอแก้ว
40 โครงการก่อสร้างถนนดินบดอัด เพื่อใหม้ีเส้นทางคมนาคมที่ได้ ก่อสร้างถนนดินบดอัดแน่น -            -            -            -            124,500    ร้อยละ80ของ ประชาชนมีเส้น

แน่นสายบา้นนายสมชาย  มาตรฐาน สะดวก ปลอดภยั ขนาดกวา้ง 3.00 ม. หนา ปชช. ที่ใช้ถนน ทางคมนาคม
เจริญพร หมู่ 4 0.20 ม. ยาว  415 ม. มีความสะดวก ที่สะดวกได้
(พิกัดเร่ิมต้นE0536752N2035232) รายละเอียดตามแบบของ และปลอดภยั มาตรฐาน
(พิกัดส้ินสุดE0537121N2035187) อบต.วอแก้ว

41 โครงการก่อสร้างถนนดินบดอัด เพื่อใหม้ีเส้นทางคมนาคมที่ได้ ก่อสร้างถนนดินบดอัดแน่น -            -            -            201,000    -            ร้อยละ80ของ ประชาชนมีเส้น
แน่นซอยทุ่งแล้ง หมู่ 4 มาตรฐาน สะดวก ปลอดภยั ขนาดกวา้ง 3.00 ม. หนา ปชช. ที่ใช้ถนน ทางคมนาคม
(พิกัดเร่ิมต้นE0537008N2034795) 0.20 ม. ยาว670 ม. มีความสะดวก ที่สะดวกได้
(พิกัดส้ินสุดE0536755N2034426) รายละเอียดตามแบบของ และปลอดภยั มาตรฐาน

อบต.วอแก้ว
42 โครงการก่อสร้างถนนดินบดอัด เพื่อใหม้ีเส้นทางคมนาคมที่ได้ ก่อสร้างถนนดินบดอัดแน่น -            -            -            162,000    -          ร้อยละ80ของ ประชาชนมีเส้น

แน่นซอยทุ่งเก้าเกลือ หมู่ 4 มาตรฐาน สะดวก ปลอดภยั ขนาดกวา้ง 3.00 ม. หนา ปชช. ที่ใช้ถนน ทางคมนาคม
(พิกัดเร่ิมต้นE0537091N2034697) 0.20 ม. ยาว 540 ม. มีความสะดวก ที่สะดวกได้
(พิกัดส้ินสุดE0537273N2034740) รายละเอียดตามแบบของ และปลอดภยั มาตรฐาน

อบต.วอแก้ว
3 1

งบประมาณ
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน  



ยุทธศาสตรท์ี่ 1    การพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) คาดว่าจะได้รบั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
43 โครงการก่อสร้างรางระบายน้้า -เพื่อการระบายน้้าที่ดี และ ก่อสร้างรางระบายน้้า ขนาด 60,000     -          -          -          -          ร้อยละ 70 ของ การระบายน้้า

คสล. ซอยหน้าบา้นนายวงศ์  ปอูงกันแก้ไขปญัหาน้้าทว่มขัง กวา้งประมาณ 0.4 ม. ลึก บา้นเรือน ปชช. ที่ดีและปอูงกัน
ตุ้นค้าลือ  หมู่ 5 ได้ เฉล่ีย 0.50 ม. ยาว 30 ม. บริเวณนี้น้้าไม่ ปญัหาน้้าทว่มขัง
(พิกัดเร่ิมต้นE0538628N2035312) หนา 0.10ม. ทว่มขัง ได้
(พิกัดส้ินสุดE0538612N2035288) รายละเอียดตามแบบของ

อบต.วอแก้ว
44 โครงการก่อสร้างทางข้าม -เพื่อใหก้ารสัญจรไปมาได้ ท้าการเทคอนกรีตโครงสร้าง 34,400     -          -          -          -          ร้อยละ80ของปชช.  ประชาชนมีเส้น

ล้าเหมืองหลวง หมู่ที่ 5 สะดวกและปลอดภยั คสล. ขนาดกวา้ง 1.00 ม.ยาว ที่ใช้เส้นทางดังกล่าว ทางคมนาคม
พิกัด E0537895,N2035884 3.60 ม. สูง 1.70 ม.จ้านวน 2 สามารถเดินทางได้ ที่สะดวกได้

โครงสร้าง พร้อมวางแผ่นพื้น สะดวก ปลอดภยั มาตรฐาน
ส้าเร็จรูปขนาดกวา้ง 0.30 ม. 
ยาว 5.00 ม. หนา 0.05 ม. 
และปเูหล็กตะแกรงพร้อมเท
คอนกรีตทบัหน้าหนา 0.05 ม. 
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกวา่ 21.60 
ตร.ม.รายละเอียดตามแบบของ
อบต.วอแก้ว 

45 โครงการก่อขยายถนน คสล. เพื่อใหม้ีเส้นทางคมนาคมที่ได้ กวา้งด้านละ 1.00 ม. ยาว 189,000    -          -          -          -          ร้อยละ80ของปชช.  ประชาชนมีเส้น
สาย ลป.ถ. 86.004 หมู่ 5 มาตรฐาน สะดวก ปลอดภยั ด้านละ185 ม. หนา ด้านละ ที่ใช้ถนนสายนี้ ทางคมนาคม
(พิกัดเร่ิมต้นE0538256N2034213) 0.15 ม.  มีความสะดวก ที่สะดวกได้
(พิกัดส้ินสุดE0538315N2034384) รายละเอียดตามแบบของ และปลอดภยั มาตรฐาน

อบต.วอแก้ว 
3            

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน  
งบประมาณ



ยุทธศาสตรท์ี่ 1    การพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) คาดว่าจะได้รบั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
46 โครงการ ปรับปรุงผิวจราจรเดิม เพื่อใหม้ีเส้นทางคมนาคมที่ได้ ปยูางแอสฟลัต์คอนกรีต ทบั -          450,000    -          -          -          ร้อยละ80ของปชช.  ประชาชนมีเส้น

โดยการเสริมผิวแอสฟลัต์คอนกรีต มาตรฐาน สะดวก ปลอดภยั ผิวจราจรเดิม ขนาดกวา้ง ที่ใช้ถนนสายนี้ ทางคมนาคม
ต้ังแต่บริเวณสะพาน ถึงแยกปาุช้า 4.00ม.หนาเฉล่ีย 0.05 ม.  มีความสะดวก ที่สะดวกได้
บา้นทุ่งหก หมู่ 5 ยาว 300.00 ม. และปลอดภยั มาตรฐาน
(พิกัดเร่ิมต้นE0538592 N2035226 ) รายละเอียดตามแบบของ
(พิกัดส้ินสุดE0538497 N2035725 ) อบต.วอแก้ว 

47 โครงการปรับปรุงผิวจราจรเดิม -เพื่อแก้ไขปญัหาความ ปยูาง PARA -  ASPHALT -          371,500    -          -          -          ร้อยละ80ของปชช.  ประชาชนมีเส้น
โดยการเสริมผิว  PARA - เดือดร้อนของประชาชนและ CONCRETE ทบัผิวจราจรเดิม ที่ใช้ถนนสายนี้ ทางคมนาคม
ASPHALT CONCRETE ถนน ผู้ใช้ถนนสัญจรไปมา ขนาดกวา้ง 4.00 ม.หนาเฉล่ีย  มีความสะดวก ที่สะดวกได้
สายทางไปอ่างแม่ไพร หมู่ที่ 5 -เพื่อใหป้ระชาชนสัญจรโดย 0.05 ม. ยาว 210.00 ม.หรือ และปลอดภยั มาตรฐาน
พิกัดเร่ิมต้น E 0538613 N 2035419  ความสะดวกปลอดภยัต่อชีวติ มีพื้นที่ไม่น้อยกวา่ 840.00 
พิกัดส้ินสุด  E 0538536 N 2035552 และทรัพย์สิน ตร.ม. รายละเอียดตามแบบ

-เพื่อพฒันาด้านโครงการ มาตรฐานของกรมทางหลวง
พื้นฐานและลดอุบติัเหตุ ชนบท พร้อมติดต้ังปาูย
ทางถนน โครงการจ้านวน 1 ปาูย 

48 โครงการปรับปรุงผิวจราจรเดิม -เพื่อแก้ไขปญัหาความ ปยูาง PARA -  ASPHALT -          782,000    -          -          -          ร้อยละ80ของปชช.  ประชาชนมีเส้น
โดยการเสริมผิว  PARA - เดือดร้อนของประชาชนและ CONCRETE ทบัผิวจราจร ที่ใช้ถนนสายนี้ ทางคมนาคม
ASPHALT CONCRETE ถนน ผู้ใช้ถนนสัญจรไปมา เดิม ขนาดกวา้ง 4.00 ม.  มีความสะดวก ที่สะดวกได้
สายทางไปทุ่งใหม่ หมู่ที่ 5 -เพื่อใหป้ระชาชนสัญจรโดย หนาเฉล่ีย 0.05 ม. ยาว และปลอดภยั มาตรฐาน
พิกัดเร่ิมต้น E 0538012 N 2035382   ความสะดวกปลอดภยัต่อชีวติ 442.00 ม. หรือมีพื้นที่ไม่
พิกัดส้ินสุด E 0537919  N 2035810 และทรัพย์สิน น้อยกวา่ 1,768.00 ตร.ม. 

-เพื่อพฒันาด้านโครงการ รายละเอียดตามแบบมาตร
พื้นฐานและลดอุบติัเหตุ ฐานของกรมทางหลวงชนบท

3

งบประมาณ
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน  



ยุทธศาสตรท์ี่ 1    การพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) คาดว่าจะได้รบั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
ทางถนน พร้อมติดต้ังปาูยโครงการ

จ้านวน 1 ปาูย 
49 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย เพื่อใหม้ีเส้นทางคมนาคมที่ได้ ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกวา้ง -          -          -          17,000     -          ร้อยละ80ของปชช.  ประชาชนมีเส้น

ข้างบา้นนายนัด  ปงลังกา หมู่ 5 มาตรฐาน สะดวก ปลอดภยั 2.50 ม.ยาว 13.00 ม. หนา ที่ใช้ถนนสายนี้ ทางคมนาคม
(พิกัดเร่ิมต้นE0538509N2035294) 0.15 ม.  มีความสะดวก ที่สะดวกได้
(พิกัดส้ินสุดE0538514N2035306) รายละเอียดตามแบบของ และปลอดภยั มาตรฐาน

อบต.วอแก้ว 
50 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. เพื่อใหม้ีเส้นทางคมนาคมที่ได้ ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกวา้ง -          -          -          -          174,000    ร้อยละ80ของปชช.  ประชาชนมีเส้น

หน้าบา้นนายโยง  กันภยั มาตรฐาน สะดวก ปลอดภยั 4.00 ม.ยาว 85.00 ม. หนา ที่ใช้ถนนสายนี้ ทางคมนาคม
ถึงทางแยกทุ่งสัน หมู่ 5 0.15 ม.  มีความสะดวก ที่สะดวกได้
(พิกัดเร่ิมต้นE0537810N2035193) รายละเอียดตามแบบของ และปลอดภยั มาตรฐาน
(พิกัดส้ินสุดE0537727N2035212) อบต.วอแก้ว 

51 ก่อสร้างถนน คสล. สายทุ่งโฮ้ง             เพื่อใหม้ีเส้นทางคมนาคมที่ได้ ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกวา้ง -          -          264,500    -          -          ร้อยละ80ของปชช.  ประชาชนมีเส้น
หมู่ที่ 5 มาตรฐาน สะดวก ปลอดภยั 2.50 ม. หนา 0.15 ม. ยาว ที่ใช้ถนนสายนี้ ทางคมนาคม
พิกัดเร่ิมต้น E 0537981 N 2035549 200.00 ม. พื้นที่ไม่น้อยกวา่  มีความสะดวก ที่สะดวกได้
พิกัดส้ินสุด  E 0537947 N 2035747 500.00 ตร.ม.และปกีถนน และปลอดภยั มาตรฐาน

พื้นที่ 18.44 ตร.ม.หรือมี
พื้นที่รวมกันทั้งหมดไม่น้อย
กวา่ 518.44 ตร.ม. พร้อม
ไหล่ทางลูกรังทั้งสองข้าง 

2 1

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน  
งบประมาณ



ยุทธศาสตรท์ี่ 1    การพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) คาดว่าจะได้รบั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
รายละเอียดตามแบบมาตร
ฐานของกรมทางหลวงชนบท 
พร้อมติดต้ังปาูยโครงการ 
จ้านวน 1 ปาูย

52 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพื่อใหม้ีเส้นทางคมนาคมที่ได้ ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกวา้ง -          -          -          255,000    ร้อยละ80ของปชช.  ประชาชนมีเส้น
จากบา้นนางบวัตอง  บญุมา  ถึง มาตรฐาน สะดวก ปลอดภยั 2.50 ม.ยาว 200.00 ม. หนา ที่ใช้ถนนสายนี้ ทางคมนาคม
บา้นนายอาคมเรือนสุข หมู่ 5 0.15 ม.  มีความสะดวก ที่สะดวกได้
(พิกัดเร่ิมต้นE0537989N2035444) รายละเอียดตามแบบของ และปลอดภยั มาตรฐาน
(พิกัดส้ินสุดE0537866N2035263) อบต.วอแก้ว 

53 โครงการก่อสร้างรางระบายน้้า -เพื่อการระบายน้้าที่ดี และ ก่อสร้างรางระบายน้้า ขนาด -          -          -          -          875,000    ร้อยละ 70 ของบา้น การระบายน้้า
จากบา้นนายดวง  จันเปง็  ถึง ปอูงกันแก้ไขปญัหาน้้าทว่มขัง กวา้งประมาณ 0.40 ม. เรือน ปชช.บริเวณนี้ ที่ดีและปอูงกัน
ล้าหว้ยแม่ไพร หมู่ 5 ได้ ยาว 430 ม.ลึกเฉล่ีย 0.50 ม. น้้าไม่ทว่มขัง ปญัหาน้้าทว่มขัง
(พิกัดเร่ิมต้นE0538206N2035275) หนา 0.10ม. ได้
(พิกัดส้ินสุดE0538575N2035213) รายละเอียดตามแบบของ

อบต.วอแก้ว 
54 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพื่อใหม้ีเส้นทางคมนาคมที่ได้ ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกวา้ง 612,000    -         -         -         -         ร้อยละ80ของปชช.  ประชาชนมีเส้น

สายหมู่ 6-หมู่ 7 (ช่วงบา้นนาย มาตรฐาน สะดวก ปลอดภยั 4.00 ม.ยาวประมาณ 300.00 ที่ใช้ถนนสายนี้ ทางคมนาคม
อนิปัน๋ ไชยเคร่ืองถึงทางแยกหมู ่7 ม. หนา 0.15 ม.  มีความสะดวก ที่สะดวกได้
(พิกัดเร่ิมต้นE0539701N2032604) รายละเอียดตามแบบของ และปลอดภยั มาตรฐาน
(พิกัดส้ินสุดE0539944N2032700) อบต.วอแก้ว 

1 1 1

งบประมาณ
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน  



ยุทธศาสตรท์ี่ 1    การพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) คาดว่าจะได้รบั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
55 โครงการขยายถนน จากบา้น เพื่อใหม้ีเส้นทางคมนาคมที่ได้ ขยายถนน คสล. ขนาดกวา้ง -          300,000    -          -          -          ร้อยละ80ของปชช.  ประชาชนมีเส้น

เลขที่ 15/1 ถึงปากทางเข้าหมู่ มาตรฐาน สะดวก ปลอดภยั ด้านละ 0.50 ม.ยาวด้านละ ที่ใช้ถนนสายนี้ ทางคมนาคม
บา้นทุ่งง้ิว  หมู่ที่ 6 520 ม. หนาด้านละ 0.15 ม.  มีความสะดวก ที่สะดวกได้
(พิกัดเร่ิมต้นE0539114N2032020) รายละเอียดตามแบบ และปลอดภยั มาตรฐาน
(พิกัดส้ินสุดE0539581N2032145) อบต.วอแก้ว

56 โครงการก่อสร้างถนน คสล. -เพื่อแก้ไขปญัหาความ ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกวา้ง -          -          240,000    -          ร้อยละ80ของปชช.  ประชาชนมีเส้น
สายเชื่อมบา้นน้้าจ้า  หมู่ที่ 6 เดือดร้อนของประชาชนและ 4.00ม. หนา 0.15 ม. ยาว ที่ใช้ถนนสายนี้ ทางคมนาคม
พิกัดเร่ิมต้น E 0539749 N 2032691 ผู้ใช้ถนนสัญจรไปมา 111.00ม. หรือมีพื้นที่ไม่  มีความสะดวก ที่สะดวกได้
พิกัดส้ินสุด E 0539858 N 2032695 -เพื่อใหป้ระชาชนสัญจรโดย น้อยกวา่ 444.00 ตร.ม. และปลอดภยั มาตรฐาน

ความสะดวกปลอดภยัต่อชีวติ พร้อมถมดินไหล่ทาง 
และทรัพย์สิน รายละเอียดตามแบบ
-เพื่อพฒันาด้านโครงการ มาตรฐานกรมทางหลวง
พื้นฐานและลดอุบติัเหตุ ชนบทฯ  พร้อมติดต้ังปาูย
ทางถนน โครงการ จ้านวน 1 ปาูย 

57 โครงการก่อสร้างรางระบายน้้า -เพื่อการระบายน้้าที่ดี และ ก่อสร้างรางระบายน้้า ขนาด -         -         -         137,000    -         ร้อยละ 70 ของ การระบายน้้า
คสล. (ช่วงหน้าบา้นนายสัญญา ปอูงกันแก้ไขปญัหาน้้าทว่มขัง กวา้งประมาณ 0.40 ม. บา้นเรือน ปชช. ที่ดีและปอูงกัน
บญุคุ้มถึงหน้าบา้นเลขที่ 27/2 ได้ ลึกเฉล่ีย 0.50 ม.ยาว 65.00 บริเวณนี้น้้าไม่ ปญัหาน้้าทว่มขัง
(พิกัดเร่ิมต้นE0539634N2032559) ม. หนา 0.10ม. ทว่มขัง ได้
(พิกัดส้ินสุดE0539606N2032302) รายละเอียดตามแบบ

อบต.วอแก้ว
1 1 1

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน  
งบประมาณ



ยุทธศาสตรท์ี่ 1    การพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) คาดว่าจะได้รบั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
58 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพื่อใหม้ีเส้นทางคมนาคมที่ได้ ก่อสร้างถนน คสล. ขนาด -          -          -          129,000    -          ร้อยละ80ของปชช.  ประชาชนมีเส้น

(ช่วงหน้าประปา ถึงทางเข้าวดั มาตรฐาน สะดวก ปลอดภยั กวา้ง 4.00 ม.ยาวประมาณ ที่ใช้ถนนสายนี้ ทางคมนาคม
ทุ่งง้ิว  หมู่ 6 55.00 ม. หนา 0.15 ม.  มีความสะดวก ที่สะดวกได้
(พิกัดเร่ิมต้นE0539739N2032063) รายละเอียดตามแบบ และปลอดภยั มาตรฐาน
(พิกัดส้ินสุด E0539783N2032093) อบต.วอแก้ว

59 โครงการปรับปรุงผิวจราจรเดิม เพื่อใหม้ีเส้นทางคมนาคมที่ได้ ซ่อมแซมถนนแอสฟลัติกส์ 274,000    -          -          -          -          ร้อยละ80ของปชช.  ประชาชนมีเส้น
โดยการเสริมผิวแอสฟลัติกส์ มาตรฐาน สะดวก ปลอดภยั ขนาด กวา้ง 4.00 ม. ยาว ที่ใช้ถนนสายนี้ ทางคมนาคม
(ต้ังแต่หน้าบา้นผู้ใหญ่ชื่นจิตต์   193.00 ม.หนา 0.04 ม.  มีความสะดวก ที่สะดวกได้
ปาระมีถึง หน้าศาลา รายละเอียดตามแบบ และปลอดภยั มาตรฐาน
อเนกประสงค์  หมู่ 7 อบต.วอแก้ว
พิกัดเร่ิมต้นE=0538805N=2034840

พิกัดส้ินสุดE=0538986N=2034754

60 โครงการ ปรับปรุงผิวจราจรเดิม เพื่อใหม้ีเส้นทางคมนาคมที่ได้  ปยูาง PARA - ASPHALT 851,000    -          -          -          -          ร้อยละ80ของปชช.  ประชาชนมีเส้น
โดยการเสริมผิว  PARA-ASPHALT มาตรฐาน สะดวก ปลอดภยั CONCRETE ทบัผิวจราจรเดิม ที่ใช้ถนนสายนี้ ทางคมนาคม
CONCRETE ถนนสายในหมู่บา้น ขนาดกวา้ง 4.00 ม. หนาเฉล่ีย  มีความสะดวก ที่สะดวกได้
หมู่ที่ 7 0.05 ม. ยาว 430.00 ม. หรือ และปลอดภยั มาตรฐาน
พกิดัเร่ิมต้น E 0538970 N 2034779 มีพื้นที่ไม่น้อยกวา่ 1,720.00 
พกิดัส้ินสุด  E 0539253 N 2034629 ตร.ม. รายละเอียดตามแบบ 

อบต.วอแก้ว พร้อมติดต้ัง
ปาูยโครงการ จ้านวน 1 ปาูย

2            1

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน  
งบประมาณ



ยุทธศาสตรท์ี่ 1    การพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) คาดว่าจะได้รบั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
61 โครงการก่อสร้างทอ่ลอดกลม -เพื่อแก้ไขปญัหาความ ก่อสร้างทอลอดกลมคอนกรีต -          85,000     -          -          -          ร้อยละ 100 ของ ประชาชนมีเส้น

คอนกรีตเสริมเหล็ก (หว้ยเงิน) เดือดร้อนของประชาชนและ เสริมเหล็กบริเวณถนนสาย ประชาชนที่ใช้เส้น ทางคมนาคม ที่
หมู่ที่ 7 ผู้ใช้เส้นทางสัญจรไป-มา ลป.ถ.86.004 ทางข้ามหว้ย ทางคมนาคม สะดวก ปลอดภยั
พิกัด E 0538313 N 204384 -เพื่อใหป้ระชาชนสัญจรโดย เงิน ขนาด Ø 1.00 ม. วางคู่ มีความสะดวก และได้มาตรฐาน

ความสะดวกปลอดภยัต่อชีวติ ความยาวด้านละ 2.00 ม. ปลอดภยัในชีวติ
และทรัพย์สิน จ้านวน 2 ด้าน รายละเอียด  และทรัพย์สิน
-เพื่อพฒันาด้านโครงการ ตามแบบ STANDARD 
พื้นฐานและลดอุบติัเหตุในการ DRAWING DWG NO.DS-
สัญจรไป-มา 103/105 และท้าการร้ือถอน

ทอ่ลอดเหล่ียมคอนกรีตเดิม
พร้อมติดต้ังปาูยโครงการ

62 โครงการก่อสร้างถนน คสล.  เพื่อใหม้ีเส้นทางคมนาคมที่ได้ ก่อสร้างถนน คสล. ขนาด -          -          56,100     -          -          ร้อยละ80ของปชช.  ประชาชนมีเส้น
ซอยบา้นนายสนั่น  เฟื่องแปง มาตรฐาน สะดวก ปลอดภยั กวา้ง 3.00 ม. ยาว 35.90 ม. ที่ใช้ถนนสายนี้ ทางคมนาคม
หมู่ 7 หนา 0.15 ม.  มีความสะดวก ที่สะดวกได้
พิกัดเร่ิมต้น E0538687 N2034921 รายละเอียดตามแบบ และปลอดภยั มาตรฐาน
พิกัดส้ินสุด  E0539210 N2034630 อบต.วอแก้ว

63 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย เพื่อใหม้ีเส้นทางคมนาคมที่ได้ ก่อสร้างถนน คสล. ขนาด -          -          115,400    -          -          ร้อยละ80ของปชช.  ประชาชนมีเส้น
บา้นนายเจริญ  แก้วใจ หมู่ 7 มาตรฐาน สะดวก ปลอดภยั กวา้ง 3.00 ม. ยาว 74.00 ม. ที่ใช้ถนนสายนี้ ทางคมนาคม
พิกัดเร่ิมต้น E0539193 N2034656  หนา 0.15 ม. รายละเอียด  มีความสะดวก ที่สะดวกได้
พิกัดส้ินสุด E0539210 N2034630 ตามแบบ อบต.วอแก้ว และปลอดภยั มาตรฐาน

1             2             

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน  
งบประมาณ



ยุทธศาสตรท์ี่ 1    การพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) คาดว่าจะได้รบั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
64 โครงการก่อสร้างถนนดินบดอัด เพื่อใหม้ีเส้นทางคมนาคมที่ได้ ก่อสร้างถนนดินบดอัดบดอัด -          -          -          -          304,000    ร้อยละ80ของปชช.  ประชาชนมีเส้น

แน่นสายหว้ยเงิน  หมู่ 7 มาตรฐาน สะดวก ปลอดภยั แน่น กวา้ง 4.00 ม. ยาว ที่ใช้ถนนสายนี้ ทางคมนาคม
760.00 ม.หนา 0.20 ม.  มีความสะดวก ที่สะดวกได้
รายละเอียดตามแบบ และปลอดภยั มาตรฐาน
อบต.วอแก้ว

65 โครงการก่อสร้างรางระบายน้้า -เพื่อการระบายน้้าที่ดี และ ก่อสร้างรางระบายน้้า ขนาด -         -         -         -         600,000    ร้อยละ 70 ของ การระบายน้้า
คสล. จากหน้าบา้นนายวทิยา ปอูงกันแก้ไขปญัหาน้้าทว่มขัง กวา้งประมาณ 0.4 ม. ลึกเฉล่ีย บา้นเรือน ปชช. ที่ดีและปอูงกัน
สุภาสอนถึงบา้นนางกาบจันทร์  ได้ 0.50 ม. ยาว 300.00 ม. บริเวณนี้น้้าไม่ ปญัหาน้้าทว่มขัง
ปาระมี หมู่ 7 หนา 0.10ม. ทว่มขัง ได้
(พิกัดเร่ิมต้นE0538648N2034992) รายละเอียดตามแบบ
(พิกัดส้ินสุดE0538861N2034839) อบต.วอแก้ว

66 โครงการก่อสร้างรางระบายน้้า -เพื่อการระบายน้้าที่ดี และ ก่อสร้างรางระบายน้้า ขนาด -          -          -          -          140000 ร้อยละ 70 ของ การระบายน้้า
จากหน้าบา้นนางสมพร  แก้ววงค์ ปอูงกันแก้ไขปญัหาน้้าทว่มขัง กวา้งประมาณ 0.40 ม.  ลึก บา้นเรือน ปชช. ที่ดีและปอูงกัน
ถึง หน้าบา้นนายจ้านงค์  ได้ เฉล่ีย 0.50 ม.ยาว 70.00 ม. บริเวณนี้น้้าไม่ ปญัหาน้้าทว่มขัง
แก้วค้าฟ ู หมู่ 7 หนา 0.10 ม. ทว่มขัง ได้
(พิกัดเร่ิมต้นE0538777N2035108) รายละเอียดตามแบบ
(พิกัดส้ินสุดE0538721N2035119) อบต.วอแก้ว

67 โครงการปรับปรุงระบบประปา -เพื่อใหม้ีน้้าใช้อุปโภคบริโภค ก่อสร้างระบบประปาของ -          -          -          1,000,000 -          ร้อยละ 80 ของ -ที่ท้าการ อบต. 
ของที่ท้าการองค์การบริหาร ส้าหรับที่ท้าการ อบต.วอแก้ว ที่ท้าการองค์การบริหารส่วน ประชาชนมีน้้า วอแก้วมีน้้า
ส่วนต้าบลวอแก้ว -เพื่อบริการประชาชนใน ต้าบลวอแก้ว สะอาดใช้ในการ อุปโภคบริโภค
(พิกัด E=0538143 , N=2034200) กรณีเกิดภยัแล้ง รายละเอียดตามแบบ อุปโภคบริโภค ที่สะอาด

อบต.วอแก้ว
1 3

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน  
งบประมาณ



ยุทธศาสตรท์ี่ 1    การพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) คาดว่าจะได้รบั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
68 โครงการปรับปรุง ซ่อม แซม เพื่อใหป้ระชาชนมีน้้าอุปโภค โครงการปรับปรุง ซ่อม แซม -          -          -          300,000    -          ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมีน้้า

บ้ารุง รักษาระบบประปาที่ได้ บริโภคเพยีงพอตลอดทั้งปี บ้ารุง รักษาระบบประปาตาม ประชาชนมีน้้า อุปโภคบริโภค
รับถ่ายโอนภารกิจ ภารกิจที่ได้รับถ่ายโอน สะอาดใช้ในการ เพยีงพอตลอด

อุปโภคบริโภค ทั้งปี

รวม 68 โครงการ 5,245,500 4,693,900 2,315,400 6,575,000 4,595,500 -                    -                

1
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1.1 แผนงานเคหะและชุมชน  
งบประมาณ



ยุทธศาสตรท์ี่ 1    การพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รบั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการบริหารจัดการและ เพื่อใหม้ีน้้าเพื่อการเกษตร การบริหารจัดการและพฒันา -          -          -          2,500,000 -          ร้อยละ 100 ของ มีน้้าส้าหรับการ

พฒันาแหล่งน้้าเพื่อการเกษตร อย่างเพยีงพอและทั่วถึง แหล่งน้้าเพื่อการเกษตรแบบ พื้นที่การเกษตร เกษตรเพยีงพอ
ตลอดทั้งปี บรูณาการ มีน้้าเพยีงพอในการ ตลอดทั้งปี

ท้าการเกษตร
2 โครงการก่อสร้างการปอูงกันการ เพื่อปอูงกันการกัดเซาะและ กวา้งประมาณ 3.50 ม. ยาว -          -          -          378,000    -          ร้อยละ 100 ของ ปญัหาการพงั

กัดเซาะบริเวณทุ่งหลวง หมู่ 1 การพงัทลายของตล่ิง 42.00 ม. พื้นที่การเกษตร ทลายของตล่ิง
รายละเอียดตามแบบ มีน้้าเพยีงพอในการ หมดไปจากพื้นที่
อบต.วอแก้ว ท้าการเกษตร

3 โครงการขุดลอกล้าเหมือง เพื่อแก้ไขปญัการต้ืนเขินของ ปากกวา้ง 3.00 ม. ยาว -          -          -          -          93,000     ร้อยละ 100 ของ มีน้้าส้าหรับการ
ทุ่งใหม่ หมู่ 1 แหล่งน้้า และใหม้ีน้้าเพยีงพอ 930.00 ม. ทอ้งกวา้ง 1.50 พื้นที่การเกษตร เกษตรเพยีงพอ

ต่อการเกษตร ตลอดทั้งปี ม. ลึก 1.00 ม. มีน้้าเพยีงพอในการ
รายละเอียดตามแบบ ท้าการเกษตร ตลอดทั้งปี
อบต.วอแก้ว

4 โครงการซ่อมแซมดาดคอนกรีต เพื่อลดการสูญเสียน้้าและ หากกวา้ง 1.00 ม. ทอ้งกวา้ง -          -          -          -          70,000     ร้อยละ 100 ของ มีน้้าส้าหรับการ
ล้าเหมืองสายทุ่งเหล่า หมู่ 1 ท้าใหม้ีน้้าเพื่อการเกษตร 0.50 ม. ลึก 0.80 ม. ขนาด พื้นที่การเกษตร เกษตรอย่าง
(พิกัดเร่ิมต้นE0539259N2030934) อย่างเพยีงพอ กวา้ง 2.00 ม. ยาว 100 ม. มีน้้าเพยีงพอในการ เพยีงพอ
(พิกัดส้ินสุดE0539277N2030887) รายละเอียดตามแบบ ท้าการเกษตร

อบต.วอแก้ว
5 โครงการปรับปรุงฝุายชะลอน้้า เพื่อกักเก็บน้้าส้าหรับการ สันฝายยาว 15.00 ม. สูง -          -          -          300,000    -          ร้อยละ 100 ของ มีน้้าส้าหรับการ

พร้อมขุดลอกหว้ยแม่เปิ๊บ เกษตรมีอย่างเพยีงพอ 1.50 ม.หนา 0.25 ม. พื้นที่การเกษตร เกษตรเพยีงพอ
บริเวณที่นานางธญัณภคั  ค้าทา   ตลอดทั้งปี รายละเอียดตามแบบ มีน้้าเพยีงพอในการ ตลอดทั้งปี
หมู่ 1 อบต.วอแก้ว ท้าการเกษตร
(พิกัด E=0539181 , N=2031496)
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ยุทธศาสตรท์ี่ 1    การพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รบั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
6 โครงการก่อสร้างฝุายชะลอน้้า เพื่อกักเก็บน้้าส้าหรับการ สันฝายยาว 15.00 ม. สูง -          -          -          -          300,000    ร้อยละ 100 ของ มีน้้าส้าหรับการ

หว้ยแม่เปิ๊บ บริเวณที่นา เกษตรมีอย่างเพยีงพอ 1.50 ม.หนา 0.25 ม. พื้นที่การเกษตร เกษตรเพยีงพอ
นายสมบติั  วงศ์ปนั  หมู่ 1  ตลอดทั้งปี รายละเอียดตามแบบ มีน้้าเพยีงพอในการ ตลอดทั้งปี
(พิกัด E=0538861 , N=2031566) อบต.วอแก้ว ท้าการเกษตร

7 โครงการก่อสร้างประตูน้้าทุ่ง เพื่อปอูงกันการกัดเซาะและ สร้างประตูระบายน้้า แบบพวง -         -         -         100,000    -         ร้อยละ 100 ของ ปญัหาการพงั
หว้ยเงิน หมู่ 1 การพงัทลายของตล่ิง มาลัยหมุน พื้นที่การเกษตร ทลายของตล่ิง
(พิกัด E=0538922 , N=2033932) รายละเอียดตามแบบ มีน้้าเพยีงพอในการ หมดไปจากพื้นที่

อบต.วอแก้ว ท้าการเกษตร
8 โครงการซ่อมแซมดาดคอนกรีต เพื่อลดการสูญเสียน้้าและ ปากกวา้งเฉล่ีย 1.00 ม. ทอ้ง -         -         -         60,000     -         ร้อยละ 100 ของ มีน้้าส้าหรับการ

ล้าเหมืองทุ่งหลวงหมู่ 1 ท้าใหม้ีน้้าเพื่อการเกษตร กวา้งเฉล่ีย0.50 ม. ลึกเฉล่ีย พื้นที่การเกษตร เกษตรอย่าง
(พิกัดเร่ิมต้นE0538840N2031443) อย่างเพยีงพอ 0.80 ม. ขนาดกวา้ง 2.00 ม. มีน้้าเพยีงพอในการ เพยีงพอ
(พิกัดส้ินสุดE0539071N2031354) ยาว 100 ม.  รายละเอียด ท้าการเกษตร

ตามแบบอบต.วอแก้ว
9 โครกการซ่อมแซมล้าเหมือง เพื่อลดการสูญเสียน้้าและ ซ่อมแซมดาดล้าเหมืองหว้ยเงิน -         -         -         200,000    -         ร้อยละ 100 ของ มีน้้าส้าหรับการ

หว้ยเงิน หมู่ 1 ท้าใหม้ีน้้าเพื่อการเกษตร ใหใ้ช้งานได้ตามปกติ พื้นที่การเกษตร เกษตรอย่าง
(พิกัดE0539074N2033801) อย่างเพยีงพอ รายละเอียดตามแบบ มีน้้าเพยีงพอในการ เพยีงพอ

อบต.วอแก้ว ท้าการเกษตร
10 โครงการ ซ่อมแซมฝาย คสล.      เพื่อลดการสูญเสียน้้าและ ซ่อมแซมฝาย คสล.โดยการ 328,900    -         -         -         -         ร้อยละ 100 ของ มีน้้าส้าหรับการ

บริเวณล้าหว้ยแม่เปิ้บ หมู่ที่ 2   ท้าใหม้ีน้้าเพื่อการเกษตร ร้ือถอนฝาย คสล.เดิมที่เสียหาย พื้นที่การเกษตร เกษตรอย่าง
พิกัด E 0537235, N 2032426 ) อย่างเพยีงพอ ออกและสร้างทดแทนของเดิม มีน้้าเพยีงพอในการ เพยีงพอ

จุดที่ 1 ขนาดสันฝาย สูง 1.00 ท้าการเกษตร
ม. หนา 0.25 ม. ยาว 12.00 ม.
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ยุทธศาสตรท์ี่ 1    การพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รบั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
จุดที่ 2 ขนาดสันฝาย สูง 1.00 
ม. หนา 0.20 ม. ยาว 5.00 ม.
รายละเอียดตามแบบ อบต.
วอแก้ว พร้อมติดต้ังปาูย
โครงการจ้านวน 1 ปาูย

11 โครงการก่อสร้างดาดล้าเหมือง เพื่อลดการสูญเสียน้้าและ ปากกวา้งเฉล่ีย 1.50 ม. ทอ้ง 99,000     -         -         -         -         ร้อยละ 100 ของ มีน้้าส้าหรับการ
คอนกรีตทุ่งเหล่า  หมู่ที่ 2 ท้าใหม้ีน้้าเพื่อการเกษตร กวา้งเฉล่ีย0.70 ม. ลึกเฉล่ีย พื้นที่การเกษตร เกษตรอย่าง
(พิกัดเร่ิมต้นE0537583N2033657) อย่างเพยีงพอ 0.60 ม.ยาว 100.00 ม.  มีน้้าเพยีงพอในการ เพยีงพอ
(พิกัดส้ินสุดE0537651N2033581) รายละเอียดตามแบบ ท้าการเกษตร

อบต.วอแก้ว
12 โครงการก่อสร้างดาดล้าเหมือง เพื่อลดการสูญเสียน้้าและ ปากกวา้งเฉล่ีย 1.20 ม. ทอ้ง -          42,000     -         -         -         ร้อยละ 100 ของ มีน้้าส้าหรับการ

คอนกรีตบริเวณบา้นนายสมศักด์ิ ท้าใหม้ีน้้าเพื่อการเกษตร กวา้งเฉล่ีย0.50 ม. ลึกเฉล่ีย พื้นที่การเกษตร เกษตรอย่าง
ใหม่สุยะ ถึงล้าหว้ยแม่เปิ๊บ  หมู่ 2 อย่างเพยีงพอ 0.60 ม. ยาว 60.00 ม.  มีน้้าเพยีงพอในการ เพยีงพอ
(พิกัดเร่ิมต้นE0538620N2031987) รายละเอียดตามแบบ ท้าการเกษตร
(พิกัดส้ินสุดE0538678N2031990) อบต.วอแก้ว

13 โครงการก่อสร้างดาดล้าเหมือง เพื่อลดการสูญเสียน้้าและ ปากกวา้งเฉล่ีย 1.20 ม. ทอ้ง -          -          -          209,000    -         ร้อยละ 100 ของ มีน้้าส้าหรับการ
คอนกรีตทุ่งแม่เปิ๊บหมู่ที่ 2 ท้าใหม้ีน้้าเพื่อการเกษตร กวา้งเฉล่ีย0.50 ม. ลึกเฉล่ีย พื้นที่การเกษตร เกษตรอย่าง
(พิกัดเร่ิมต้นE0537712N2032199) อย่างเพยีงพอ 0.60 ม.  ยาว 300.00 ม.  มีน้้าเพยีงพอในการ เพยีงพอ
(พิกัดส้ินสุดE0537947N2032039) รายละเอียดตามแบบ ท้าการเกษตร

อบต.วอแก้ว
1 1 1

       1.2 แผนงานการเกษตร
งบประมาณ



ยุทธศาสตรท์ี่ 1    การพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รบั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
14 โครงการขุดลอกล้าเหมือง เพื่อแก้ไขปญัการต้ืนเขินของ ขนาดกวา้ง 4.00 ม. ยาว -          -          -          10,000     -          ร้อยละ 100 ของ มีน้้าส้าหรับการ

เสียน้้า ทุ่งผ้ึงหมู่ 2 แหล่งน้้า และใหม้ีน้้าเพยีงพอ 35.00ม. ลึกเฉล่ีย 0.50 ม. พื้นที่การเกษตร เกษตรเพยีงพอ
พิกัดE=0538191N=2032350 ต่อการเกษตร ตลอดทั้งปี รายละเอียดตามแบบ มีน้้าเพยีงพอในการ ตลอดทั้งปี

อบต.วอแก้ว ท้าการเกษตร
15 โครงการก่อสร้างดาดล้าเหมือง เพื่อลดการสูญเสียน้้าและ ปากกวา้งเฉล่ีย 1.50 ม. ทอ้ง -         -         -         -         404,800    ร้อยละ 100 ของ มีน้้าส้าหรับการ

คอนกรีตทุ่งผ้ึง จากบริเวณนา ท้าใหม้ีน้้าเพื่อการเกษตร กวา้งเฉล่ีย0.30 ม. ลึกเฉล่ีย พื้นที่การเกษตร เกษตรอย่าง
นายรังสรรค์ถึงนานายบญุรัตน์  อย่างเพยีงพอ  0.30 ม. ยาว 130.00 ม.  มีน้้าเพยีงพอในการ เพยีงพอ
ใจปนิตา  ม.2 รายละเอียดตามแบบ ท้าการเกษตร
(พิกัดเร่ิมต้นE0538211N2032348) อบต.วอแก้ว
(พิกัดส้ินสุดE0538332N2032374)

16 โครงการขุดเจาะบอ่บาดาล เพื่อใหม้ีน้้าเพื่อการเกษตร ท้าการขุดเจาะบอ่น้้าบาดาล -         -         -         -         500,000    ร้อยละ 100 ของ มีน้้าส้าหรับการ
เพื่อการเกษตรทุ่งใหม่ปาุเหี้ยว อย่างเพยีงพอและทั่วถึง ลึกประมาณ 200.00 ม. พื้นที่การเกษตร เกษตรเพยีงพอ
หมู่ 2 ตลอดทั้งปี ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว มีน้้าเพยีงพอในการ ตลอดทั้งปี
(พิกัดE=5037844, N=2031967) หรือปริมาณน้้าไม่น้อยกวา่ ท้าการเกษตร

2.00 - 5.00 ลบ.ม./ชม.
รายละเอียดตามแบบ
อบต.วอแก้ว

17 โครงการขุดเจาะบอ่บาดาล เพื่อใหม้ีน้้าเพื่อการเกษตร ท้าการขุดเจาะบอ่น้้าบาดาล -         -         -         500,000    -          ร้อยละ 100 ของ มีน้้าส้าหรับการ
เพื่อการเกษตรทุ่งแม่เปิ๊บ อย่างเพยีงพอและทั่วถึง ลึกประมาณ 200.00 ม. ขนาด พื้นที่การเกษตร เกษตรเพยีงพอ
หมู่ 2 ตลอดทั้งปี เส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว หรือ มีน้้าเพยีงพอในการ ตลอดทั้งปี
(พิกัดE=0538126, N=2031986) ปริมาณน้้าไม่น้อยกวา่ 2.00 - ท้าการเกษตร

 5.00 ลบ.ม./ชม. รายละเอียด
ตามแบบอบต.วอแก้ว
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ยุทธศาสตรท์ี่ 1    การพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รบั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
18 โครงการขุดเจาะบอ่บาดาล เพื่อใหม้ีน้้าเพื่อการเกษตร ท้าการขุดเจาะบอ่น้้าบาดาล -         -         -         -         500,000    ร้อยละ 100 ของ มีน้้าส้าหรับการ

เพื่อการเกษตรทุ่งผ้ึง  หมู่ 2 อย่างเพยีงพอและทั่วถึง ลึกประมาณ 200.00 ม. พื้นที่การเกษตร เกษตรเพยีงพอ
(พิกัดE=0537654, N=2032910) ตลอดทั้งปี ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว มีน้้าเพยีงพอในการ ตลอดทั้งปี

หรือปริมาณน้้าไม่น้อยกวา่ ท้าการเกษตร
2.00 - 5.00 ลบ.ม./ชม.
รายละเอียดตามแบบ
อบต.วอแก้ว

19 โครงการซ่อมแซมฝาย คสล เพื่อลดการสูญเสียน้้าและ ท้าการรือถอนโครงกสร้าง คสล. 194,000    -          -          -          -          ร้อยละ 100 ของ มีน้้าส้าหรับการ
ทุ่งปาุเฮ่ว  หมู่ 3 ท้าใหม้ีน้้าเพื่อการเกษตร เดิมที่ช้ารุด ขนาดพื้นที่ไม่น้อย พื้นที่การเกษตร เกษตรอย่าง
พกิดั  E 0536618, N 2033137 อย่างเพยีงพอ กวา่ 46.00 ตร.ม.   ปรับระดับ มีน้้าเพยีงพอในการ เพยีงพอ

ถมดินบดอัดแน่นด้วยแรงงาน ท้าการเกษตร
คน  พร้อมเทคอนกรีตเสริม
เหล็กโครงสร้างฝายกั้นน้้า พื้นที่
ไม่น้อยกวา่ 46.00 ตร.ม.  
รายละเอียดตามแบบ
อบต.วอแก้ว

20 โครงการซ่อมแซมรางส่งน้้า คสล. เพื่อลดการสูญเสียน้้าและ ท้าการซ่อมแซมโดยเทรางส่ง 9,000       -          -          -          -          ร้อยละ 100 ของ มีน้้าส้าหรับการ
บริเวณทุ่งปาุเฮ่ว  หมู่ที่ 3 ท้าใหม้ีน้้าเพื่อการเกษตร น้้า คสล. ขนาดกวา้ง 0.70 ม. พื้นที่การเกษตร เกษตรอย่าง
พกิัดE0537436,N2032270 อย่างเพยีงพอ สูงเฉล่ีย 0.50 ม. หนา 0.12 ม.  มีน้้าเพยีงพอในการ เพยีงพอ

ยาวไม่น้อยกวา่ 6.00 ม. ท้าการเกษตร
รายละเอียดตามแบบ
อบต.วอแก้ว

1             1

งบประมาณ
       1.2 แผนงานการเกษตร



ยุทธศาสตรท์ี่ 1    การพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รบั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
21 โครงการวางทอ่ส่งน้้าเพื่อ เพื่อใหก้ารส่งน้้าจากระบบ ท้าการขุดดินวางทอ่ส่งน้้าชนิด -          103,000    -          -          -          ร้อยละ 100 ของ มีน้้าส้าหรับการ

การเกษตร  (ทุ่งดอน) หมู่ที่ 3 สูบน้้าบาดาลเพื่อการเกษตร พวีซีี ความยาว 1,900.00 ม. พื้นที่การเกษตร เกษตรอย่าง
พิกัด E0536101 N2034167 ด้วยพลังงานแสงอาทติย์เข้าสู่ และติดต้ังข้อต่อข้องอ อุปกรณ์ มีน้้าเพยีงพอในการ เพยีงพอ

พื้นที่การเกษตร บริเวณ ประปา พร้อมฝังกลบหลังทอ่ ท้าการเกษตร
ทุ่งดอน ได้อย่างทั่วถึงและ
เพยีงพอต่อการท้าการเกษตร

22 โครงการก่อสร้างฝาย คสล. เพื่อใหม้ีแหล่งกักเก็บน้้าเพื่อ สันฝายยาว 9.00 ม. สูง -          -          -          297,000    -          ร้อยละ 100 ของ มีน้้าส้าหรับการ
หว้ยโปงุ  หมู่ 3 การเกษตรอย่างเพยีงพอและ 1.50 ม. หนา 0.25 ม. พื้นที่การเกษตร เกษตรเพยีงพอ
(พิกัดE053927N2033132) ทั่วถึงตลอดทั้งปี รายละเอียดตามแบบ มีน้้าเพยีงพอในการ ตลอดทั้งปี

อบต.วอแก้ว ท้าการเกษตร
23 โครงการก่อสร้างฝาย คสล. เพื่อใหม้ีแหล่งกักเก็บน้้าเพื่อ สันฝายยาว 8.00 ม. สูง -          -          -          264,000    -          ร้อยละ 100 ของ มีน้้าส้าหรับการ

หว้ยแม่เปิ๊บเหนือ หมู่ 3 การเกษตรอย่างเพยีงพอและ 1.50 ม. หนา 0.25 ม. พื้นที่การเกษตร เกษตรเพยีงพอ
บริเวณที่นางถนอมศรี ไพรอ้าพร ทั่วถึงตลอดทั้งปี รายละเอียดตามแบบ มีน้้าเพยีงพอในการ ตลอดทั้งปี
(พิกัดE0536572N2034617) อบต.วอแก้ว ท้าการเกษตร

24 โครงการก่อสร้างฝาย คสล. เพื่อใหม้ีแหล่งกักเก็บน้้าเพื่อ สันฝายยาว 6.00 ม. สูง -          -          -          -          198,000    ร้อยละ 100 ของ มีน้้าส้าหรับการ
ล้าหว้ยฟาูผ่า หมู่ 3 การเกษตรอย่างเพยีงพอและ 1.50 ม. หนา 0.25 ม. พื้นที่การเกษตร เกษตรเพยีงพอ
(พิกัดE0536363N2033627) ทั่วถึงตลอดทั้งปี รายละเอียดตามแบบ มีน้้าเพยีงพอในการ ตลอดทั้งปี

อบต.วอแก้ว ท้าการเกษตร
25 โครงการก่อสร้างฝาย คสล. เพื่อใหม้ีแหล่งกักเก็บน้้าเพื่อ สันฝายยาว 6.00 ม. สูง -          -          -          -          198,000    ร้อยละ 100 ของ มีน้้าส้าหรับการ

ล้าหว้ยปาุหว ีหมู่ 3 การเกษตรอย่างเพยีงพอและ 1.50 ม. หนา 0.25 ม. พื้นที่การเกษตร เกษตรเพยีงพอ
(พิกัดE0535981N2034102) ทั่วถึงตลอดทั้งปี รายละเอียดตามแบบ มีน้้าเพยีงพอในการ ตลอดทั้งปี

อบต.วอแก้ว ท้าการเกษตร
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       1.2 แผนงานการเกษตร
งบประมาณ



ยุทธศาสตรท์ี่ 1    การพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รบั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
26 โครงการก่อสร้างดาดล้าเหมือง เพื่อลดการสูญเสียน้้าและ ปากกวา้งเฉล่ีย1.20 ม. ทอ้ง -          -          -          979,000    -          ร้อยละ 100 ของ มีน้้าส้าหรับการ

คอนกรีต ทุ่งปนู หมู่ 3 ท้าใหม้ีน้้าเพื่อการเกษตร กวา้งเฉล่ีย0.60 ม. ลึกเฉล่ีย พื้นที่การเกษตร เกษตรอย่าง
(พิกัดเร่ิมต้นE0536612N2034529) อย่างเพยีงพอ 0.80 ม. ยาว 1,350 ม. มีน้้าเพยีงพอในการ เพยีงพอ
(พิกัดส้ินสุดE0536629N2033447) รายละเอียดตามแบบ ท้าการเกษตร

อบต.วอแก้ว
27 โครงการขุดลอกหน้าฝาย เพื่อแก้ไขปญัการต้ืนเขินของ ปากกวา้งเฉล่ีย10.20 ม. ทอ้ง -          -          -          38,000     -          ร้อยละ 100 ของ มีน้้าส้าหรับการ

แม่เปิ๊บ(บริเวณหอน้อย) หมู่ 3 แหล่งน้้า และใหม้ีน้้าเพยีงพอ กวา้งเฉล่ีย 8.00 ม. สูง 2.00 ม. พื้นที่การเกษตร เกษตรเพยีงพอ
(พิกัดเร่ิมต้นE0535652N2034953) ต่อการเกษตร ตลอดทั้งปี ยาว 120 ม. Slope 1:1 มีน้้าเพยีงพอในการ ตลอดทั้งปี
(พิกัดส้ินสุดE0535531N2034939) รายละเอียดตามแบบ ท้าการเกษตร

อบต.วอแก้ว
28 โครงการก่อสร้างฝายคอนกรีต เพื่อแก้ไขปญัการต้ืนเขินของ สันฝายยาว 8.00 ม. สูง -          -          -          -          264,000    ร้อยละ 100 ของ มีน้้าส้าหรับการ

ล้าหว้ยแม่ติว บริเวณที่นา แหล่งน้้า และใหม้ีน้้าเพยีงพอ  1.50 ม.หนา 0.25 ม. พื้นที่การเกษตร เกษตรเพยีงพอ
นายทรู ธวิงค์ หมู่ 3 ต่อการเกษตร ตลอดทั้งปี รายละเอียดตามแบบ มีน้้าเพยีงพอในการ ตลอดทั้งปี
(พิกัดE0537592N2033456) อบต.วอแก้ว ท้าการเกษตร

29 โครงการก่อสร้างฝายคอนกรีต เพื่อใหม้ีแหล่งกักเก็บน้้าเพื่อ สันฝายยาว 8.00 ม. สูง -          -          -          264,000    -          ร้อยละ 100 ของ มีน้้าส้าหรับการ
ล้าหว้ยแม่อืน  หมู่ 3 การเกษตรอย่างเพยีงพอและ 1.50 ม.หนา 0.25 ม. พื้นที่การเกษตร เกษตรเพยีงพอ
บริเวณที่นายมานิตย์  วงศ์ต่อม ทั่วถึงตลอดทั้งปี รายละเอียดตามแบบ มีน้้าเพยีงพอในการ ตลอดทั้งปี
(พิกัดE0536319N2032093) อบต.วอแก้ว ท้าการเกษตร

30  โครงการปรับปรุงซ่อมแซมฝาย เพื่อใหม้ีแหล่งกักเก็บน้้าเพื่อ ปรับปรุงซ่อมแซมฝาย คสล. 11,200     -          -          -          -          ร้อยละ 100 ของ มีน้้าส้าหรับการ
คสล.บริเวณฝายทุ่งเหล่า หมู่ที่ 4     การเกษตรอย่างเพยีงพอและ จุดที่ 1 เสริมสันฝาย คสล. พื้นที่การเกษตร เกษตรเพยีงพอ
(พิกัด E 0537508, N 2030855 ) ทั่วถึงตลอดทั้งปี ขนาด0.95 ม. หนา 0.20 ม. มีน้้าเพยีงพอในการ ตลอดทั้งปี

ยาว 5.00 ม. ท้าการเกษตร
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       1.2 แผนงานการเกษตร
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ยุทธศาสตรท์ี่ 1    การพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รบั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
จุดที่ 2 ซ่อมแซมดาดคอนกรีต
ขนาดกวา้ง 1.20 ม. หนา 0.07 
ม. ยาว 6.00 ม. 
จุดที่ 3 ซ่อมแซมดาดคอนกรีต
ขนาดกวา้ง 1.20 ม. หนา 0.07
ม. ยาว 1.90 ม.
รายละเอียดตามแบบ
อบต.วอแก้ว

31 โครงการขยายเขตระบบประปา เพื่อมีน้้าอุปโภค-บริโภคอย่าง ขยายเขตระบบประปา หมู่บา้น -          -          -          -          300,000    ร้อยละ 80 ของ ปชช.ประชาชนมีน้้า
หมู่บา้นหล่ายทุ่ง หมู่ 4 ทั่วถึง  หล่ายทุ่ง หมู่ 4 มีน้้าสะอาดใช้ในการอุปโภคบริโภค
(พิกัดเร่ิมต้นE0536737N2035274) รายละเอียดตามแบบ อุปโภคบริโภค เพยีงพอตลอด
(พิกัดส้ินสุดE0536267N2036223) อบต.วอแก้ว ทั้งปี

32 โครงการก่อสร้างท้านบ คสล. เพื่อกักเก็บน้้าส้าหรับการ โครงการก่อสร้างท้านบ คสล. -            -            -            -            450,000    ร้อยละ 100 ของ มีน้้าส้าหรับการ
ทุ่งนายสมัคร  สุริยา ม.4 เกษตรมีอย่างเพยีงพอ ขนาด กวา้ง 6.00 ม พื้นที่การเกษตร เกษตรเพยีงพอ
(พิกัด E=0536288,N=2036272) ตลอดทั้งปี .ยาว 7.00ม. มีน้้าเพยีงพอในการ ตลอดทั้งปี

รายละเอียดตามแบบ
อบต.วอแก้ว ท้าการเกษตร

33 โครงการก่อสร้างฝายชะลอน้้า เพื่อกักเก็บน้้าส้าหรับการ ก่อสร้างฝายชะลอน้้า กวา้ง -            -            -            -            300,000    ร้อยละ 100 ของ มีน้้าส้าหรับการ
น้้าแม่ติว หมู4่(นายสง่า วอ้ใจชื่น) เกษตรมีอย่างเพยีงพอ 8.00-12.00 ม. สูง 0.50 ม.- พื้นที่การเกษตร เกษตรเพยีงพอ
(พิกัด E=0535973,N=2037738) ตลอดทั้งปี 1.00 ม.  รายละเอียดตามแบบ มีน้้าเพยีงพอในการ ตลอดทั้งปี

อบต.วอแก้ว ท้าการเกษตร
3

       1.2 แผนงานการเกษตร
งบประมาณ



ยุทธศาสตรท์ี่ 1    การพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รบั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
34 โครงการก่อสร้างระบบส่งน้้า เพื่อกักเก็บน้้าส้าหรับการ ด้าเนินการวางทอ่ พวีซีี ขนาด -          -          -          -          332,900    ร้อยละ 100 ของ มีน้้าส้าหรับการ

บาดาลเพื่อการเกษตร ทุ่งแพะ เกษตรมีอย่างเพยีงพอ ศก. 2 นิ้ว พร้อมอุปกรณ์ พื้นที่การเกษตร เกษตรเพยีงพอ
หมู่ที่ 5 ตลอดทั้งปี เชื่อมต่อ,ฝังกลบความยาว มีน้้าเพยีงพอในการ ตลอดทั้งปี
พิกัดเร่ิมต้น  E0537778,N2036103  รวมกัน ไม่น้อยกวา่ 4,306.00 ท้าการเกษตร
พิกัดส้ินสุด   E0537957,N2035619  ม. และติดต้ังถังบรรจุน้้า

ขนาดความจ2ุ,000 ลิตร 
จ้านวน 4 ใบ 
รายละเอียดตามแบบของ 
อบต.วอแก้ว พร้อมปาูย
โครงการจ้านวน 1 ปาูย

35 โครงการก่อสร้างก้าแพงดินกั้น เพื่อปอูงกันการกัดเซาะและ ความยาวข้างละ 45.00 ม. -          337,500    -            -            -            แก้ไขปญัหาการพงั ปญัหาการพงั
ตล่ิงพงับริเวณบา้นเลขที่ 209 การพงัทลายของตล่ิง รวม 90.00ม. สูง 2.00-3.00 ม. ทลายของตล่ิงได้ ทลายของตล่ิง
ถึงสะพานทางไปทุ่งกล้วย หมู่ 5 รายละเอียดตามแบบ ร้อยละ80 ลดลง
(พิกัดเร่ิมต้นE0538605N2035247) อบต.วอแก้ว
(พิกัดส้ินสุดE0538615N2035210)

36 โครงการก่อสร้างดาดล้าเหมือง เพื่อลดการสูญเสียน้้าและ ปากกวา้งเฉล่ีย1.00 ม. ทอ้ง -         -         -         157,000    -         ร้อยละ 100 ของ มีน้้าส้าหรับการ
คสล. ทุ่งโฮ้งใต้ หมู่ 5 ท้าใหม้ีน้้าเพื่อการเกษตร กวา้งเฉล่ีย 0.50 ม. ลึก 0.60 พื้นที่การเกษตร เกษตรอย่าง
(พิกัดเร่ิมต้นE0538060N2035581) อย่างเพยีงพอ ม. ยาว 270 ม. Slope 1:1 มีน้้าเพยีงพอในการ เพยีงพอ
(พิกัดส้ินสุดE0538112N2035813) รายละเอียดตามแบบ ท้าการเกษตร

อบต.วอแก้ว
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       1.2 แผนงานการเกษตร
งบประมาณ



ยุทธศาสตรท์ี่ 1    การพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รบั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
37 โครงการ ก่อสร้างดาดคอนกรีต เพื่อลดการสูญเสียน้้าและ เทดาดคอนกรีต ขนาดปากกวา้ง 366,800    -         -         -         -         เกษตรกร ร้อยละ มีน้้าส้าหรับการ

ล้าเหมืองทุ่งโปงุ  หมู่ที่ 6 ท้าใหม้ีน้้าเพื่อการเกษตร เฉล่ีย 2.00 ม. ทอ้งกวา้งเฉล่ีย 80 มีน้้าใช้พอพอ เกษตรอย่าง
พกิดัเร่ิมต้น E 0539799, N 2033064  อย่างเพยีงพอ 0.90 ม. ลึกเฉล่ีย 0.60 ม. หนา ต่อการเกษตร เพยีงพอ
พกิดัส้ินสุด  E 0539932, N 2032704 0.06 ม. ยาวรวม 400.00 ม. 

หรือพื้นที่ในการเทคอนกรีต
ไม่น้อยกวา่  1,120.00   ตร.ม. 
รายละเอียดตามแบบของ 
อบต.วอแก้วพร้อมปาูยโครงการ
จ้านวน 1 ปาูย 

38 โครงการขุดเจาะบอ่บาดาล เพื่อใหม้ีน้้าเพื่อการเกษตร ท้าการขุดเจาะบอ่น้้าบาดาล -         -         -         500,000    -          ร้อยละ 100 ของ มีน้้าส้าหรับการ
ทงุหว้ยนาก่้า หมู่ 6 อย่างเพยีงพอและทั่วถึง ลึกประมาณ 200.00 ม.ขนาด พื้นที่การเกษตร เกษตรเพยีงพอ
(พิกัด0539724N2033813) ตลอดทั้งปี เส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว หรือ มีน้้าเพยีงพอในการ ตลอดทั้งปี

ปริมาณน้้าไม่น้อยกวา่ 2.00 - ท้าการเกษตร
5.00 ลบ.ม.ต่อชั่วโมง 
รายละเอียดตามแบบ
อบต.วอแก้ว

39 โครงการเรียงหนิในกล่องลวด เพื่อปอูงกันการกัดเซาะ เรียงหนิในกล่องลวดตาข่าย -          350,000    -          -          -          แก้ไขปญัหาการพงั ปญัหาการพงั
ตาข่ายกระชุหนิ บริเวณล้าหว้ย และการพงัทลายของตล่ิง กระชุหนิ ทลายของตล่ิงได้ ทลายของตล่ิง
แม่ไพร หมู่ 7 ขนาดกวา้ง 2.00 ม. สูง 2.50 ร้อยละ100 หมดไปจากพื้นที่
พิกัดเร่ิมต้น E 0539148, N 2034484  ม. ยาว 50.00 ม. 
พิกัดส้ินสุด  E 0539128, N 2034450 รายละเอียดตามแบบ

อบต.วอแก้ว
1             1             1

       1.2 แผนงานการเกษตร
งบประมาณ



ยุทธศาสตรท์ี่ 1    การพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รบั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
40 โครงการก่อสร้างฝุาย คสล. เพื่อใหม้ีน้้าเพื่อการเกษตร สูง 1.50 ม. ยาว 9.00 ม. -         297,000    -         -         -         ร้อยละ 100 ของ มีน้้าส้าหรับการ

บริเวณใกล้ทุ่งนางสมพศิ   อย่างเพยีงพอและทั่วถึง หนา 0.25 ม. พื้นที่การเกษตร เกษตรเพยีงพอ
ไชยพฒุ หมู่ 7 ตลอดทั้งปี รายละเอียดตามแบบ มีน้้าเพยีงพอในการ ตลอดทั้งปี
(พิกัดE0538934N2034954) อบต.วอแก้ว ท้าการเกษตร

41 โครงการก่อสร้างฝุาย คสล. เพื่อใหม้ีแหล่งกักเก็บน้้าเพื่อ สูง 1.50 ม. ยาว 8.00 ม. -          -          297,000    -          -          ร้อยละ 100 ของ มีน้้าส้าหรับการ
บริเวณใกล้บา้นนายอนันต์  การเกษตรอย่างเพยีงพอ หนา 0.25 ม. พื้นที่การเกษตร เกษตรเพยีงพอ
 ไชยเคร่ือง หมู่ 7 และทั่วถึง ตลอดทั้งปี รายละเอียดตามแบบ มีน้้าเพยีงพอในการ ตลอดทั้งปี

อบต.วอแก้ว ท้าการเกษตร
42 โครงการก่อสร้างฝุาย คสล. เพื่อใหม้ีแหล่งกักเก็บน้้าเพื่อ สูง 1.20 ม. ยาว 7.00 ม. -          -          231,000    -          -          ร้อยละ 100 ของ มีน้้าส้าหรับการ

บริเวณใกล้บา้นนายวาน การเกษตรอย่างเพยีงพอ หนา 0.25 ม. พื้นที่การเกษตร เกษตรเพยีงพอ
เรือนสุข  หมู่ 7 และทั่วถึง ตลอดทั้งปี รายละเอียดตามแบบ มีน้้าเพยีงพอในการ ตลอดทั้งปี
(พิกัดเร่ิมต้นE0539101N2034846) อบต.วอแก้ว ท้าการเกษตร

43 โครงการก่อสร้างดาดล้าเหมือง เพื่อลดการสูญเสียน้้าและ ขนาดปากกวา้ง 1.20 ม. ลึก -          -          400,000    -          -          ร้อยละ 100 ของ มีน้้าส้าหรับการ
คอนกรีต(เหมืองค่าชุม) หมู่ที่ 7 ท้าใหม้ีน้้าเพื่อการเกษตร 0.60 ม. ยาว 1,000 ม. พื้นที่การเกษตร เกษตรเพยีงพอ
(พิกัดเร่ิมต้น E0538963N2035062) อย่างเพยีงพอ รายละเอียดตามแบบ มีน้้าเพยีงพอในการ ตลอดทั้งปี
(พิกัดส้ินสุด E0539439N2034300) อบต.วอแก้ว ท้าการเกษตร

44 โครงการก่อสร้างฝุาย คสล. เพื่อใหม้ีแหล่งกักเก็บน้้าเพื่อ สูง 1.30 ม. ยาว 5.00 ม. -          -          165,000    -          -          ร้อยละ 100 ของ มีน้้าส้าหรับการ
บริเวณใกล้  ทุ่งนายวนัชัย การเกษตรอย่างเพยีงพอ หนา 0.25 ม. พื้นที่การเกษตร เกษตรเพยีงพอ
(พิกัดเร่ิมต้นE0538880N2034999) และทั่วถึง ตลอดทั้งปี รายละเอียดตามแบบ มีน้้าเพยีงพอในการ ตลอดทั้งปี

อบต.วอแก้ว ท้าการเกษตร
1 4

       1.2 แผนงานการเกษตร
งบประมาณ



ยุทธศาสตรท์ี่ 1    การพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รบั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
45 โครงการก่อสร้างดาดล้าเหมือง  เพื่อลดการสูญเสียน้้าและ ดาดล้าเหมืองคอนกรีต -          -          -          120,000    -          ร้อยละ 100 ของ มีน้้าส้าหรับการ

คอนกรีตทุ่งหลาย หมู่ 7 ท้าใหม้ีน้้าเพื่อการเกษตร ปากกวา้งเฉล่ีย 0.60 ม. ทอ้ง พื้นที่การเกษตร เกษตรเพยีงพอ
พิกัดเร่ิมต้นE0539586N2034611 อย่างเพยีงพอ กวา้งเฉล่ีย 0.20 ม.ยาว 300 ม. มีน้้าเพยีงพอในการ ตลอดทั้งปี
พิกัดส้ินสุดE0539741N2033770 รายละเอียดตามแบบ ท้าการเกษตร

อบต.วอแก้ว
46 โครงการก่อสร้างฝุาย คสล. เพื่อใหม้ีแหล่งกักเก็บน้้าเพื่อ สูง 1.50 ม. ยาว 8.00 ม. -          -          -          264,000    -          ร้อยละ 100 ของ มีน้้าส้าหรับการ

หว้ยโปงุบริเวณใกล้ที่นา  การเกษตรอย่างเพยีงพอ หนา 0.25 ม. พื้นที่การเกษตร เกษตรเพยีงพอ
นายสุทศัน์  เฟื่องแปง หมู่ 7 และทั่วถึง ตลอดทั้งปี รายละเอียดตามแบบ มีน้้าเพยีงพอในการ ตลอดทั้งปี
(พิกัดE0539897N2035485) อบต.วอแก้ว ท้าการเกษตร

47 โครงการก่อสร้างฝุาย คสล. เพื่อใหม้ีแหล่งกักเก็บน้้าเพื่อ สูง 1.50 ม. ยาว 10.00 ม. -          -          -          264,000    -          ร้อยละ 100 ของ มีน้้าส้าหรับการ
หว้ยโปงุบริเวณใกล้ที่นา  การเกษตรอย่างเพยีงพอ หนา 0.25 ม. พื้นที่การเกษตร เกษตรเพยีงพอ
นายเพชร   ภสูอน หมู่ 7 และทั่วถึง ตลอดทั้งปี รายละเอียดตามแบบ มีน้้าเพยีงพอในการ ตลอดทั้งปี
(พิกัดE0540440N2035292) อบต.วอแก้ว ท้าการเกษตร

48 โครงการก่อสร้างดาดล้าเหมือง เพื่อลดการสูญเสียน้้าและ ปากกวา้งเฉล่ีย 1.50 ม. ทอ้ง -          905,000    -          -          -          ร้อยละ 100 ของ มีน้้าส้าหรับการ
คอนกรีต (ทุ่งแม่จรูญ) หมู่ 7 ท้าใหม้ีน้้าเพื่อการเกษตร กวา้งเฉล่ีย 0.80 ม. ลึก 1.00 พื้นที่การเกษตร เกษตรเพยีงพอ
(พิกัดเร่ิมต้นE0540465N2036369) อย่างเพยีงพอ ม. ยาว 1,000.00 ม. มีน้้าเพยีงพอในการ ตลอดทั้งปี
(พิกัดส้ินสุดE0540515N2035578) รายละเอียดตามแบบ ท้าการเกษตร

อบต.วอแก้ว
49 โครงการก่อสร้างฝุายคอนกรีต เพื่อใหม้ีแหล่งกักเก็บน้้าเพื่อ สูง 1.50 ม. ยาว 20.00 ม. -          -          -          264,000    -          ร้อยละ 100 ของ มีน้้าส้าหรับการ

ทุ่งแม่จรูญ หมู่ 7 การเกษตรอย่างเพยีงพอ หนา 0.25 ม. พื้นที่การเกษตร เกษตรเพยีงพอ
(พิกัดE0540465N2036369) และทั่วถึง ตลอดทั้งปี รายละเอียดตามแบบ มีน้้าเพยีงพอในการ ตลอดทั้งปี

อบต.วอแก้ว ท้าการเกษตร
1 4

       1.2 แผนงานการเกษตร
งบประมาณ



ยุทธศาสตรท์ี่ 1    การพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รบั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
50 โครงการขุดเจาะบอ่บาดาล เพื่อใหม้ีน้้าเพื่อการเกษตร ท้าการขุดเจาะบอ่น้้าบาดาล -          500,000    -          -          -          ร้อยละ 100 ของ มีน้้าส้าหรับการ

เพื่อการเกษตรทุ่งหลวงหมู่  7 อย่างเพยีงพอและทั่วถึง ลึกประมาณ 200.00 ม. ขนาด พื้นที่การเกษตร เกษตรเพยีงพอ
ตลอดทั้งปี เส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว หรือ มีน้้าเพยีงพอในการ ตลอดทั้งปี

ปริมาณน้้าไม่น้อยกวา่ 2.00 - ท้าการเกษตร
5.00 ลบ.ม./ชม. รายละเอียด
ตามแบบ อบต.วอแก้ว

51 โครงการขุดเจาะบอ่บาดาล เพื่อใหม้ีน้้าเพื่อการเกษตร ท้าการขุดเจาะบอ่น้้าบาดาล -          -          500,000    -          -          ร้อยละ 100 ของ มีน้้าส้าหรับการ
เพื่อการเกษตรทุ่งบวกหอย หมู่  7 อย่างเพยีงพอและทั่วถึง ลึกประมาณ 200.00 ม. ขนาด พื้นที่การเกษตร เกษตรเพยีงพอ

ตลอดทั้งปี เส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว หรือ มีน้้าเพยีงพอในการ ตลอดทั้งปี
ปริมาณน้้าไม่น้อยกวา่ 2.00 - ท้าการเกษตร
5.00 ลบ.ม./ชม. รายละเอียด
ตามแบบ อบต.วอแก้ว

52 โครงการขุดเจาะบอ่บาดาล เพื่อใหม้ีน้้าเพื่อการเกษตร ท้าการขุดเจาะบอ่น้้าบาดาล -          -          -          500,000    -          ร้อยละ 100 ของ มีน้้าส้าหรับการ
เพื่อการเกษตรทุ่งค่าชุม หมู่  7 อย่างเพยีงพอและทั่วถึง ลึกประมาณ 200.00 ม. ขนาด พื้นที่การเกษตร เกษตรเพยีงพอ

ตลอดทั้งปี เส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว หรือ มีน้้าเพยีงพอในการ ตลอดทั้งปี
ปริมาณน้้าไม่น้อยกวา่ 2.00 - ท้าการเกษตร
5.00 ลบ.ม./ชม. รายละเอียด
ตามแบบ อบต.วอแก้ว

รวม 52 โครงการ 1,008,900    2,534,500    1,593,000    8,168,000    3,910,700    -                    -                

120 โครงการ 6,254,400    7,228,400    3,908,400    14,743,000  8,506,200    

1 1 1
รวมทั้งส้ิน

       1.2 แผนงานการเกษตร
งบประมาณ



ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาจังหวัดล าปาง  ยุทธศาสตรท์ี่ 4  สังคม คุณภาพชีวิต ความมั่นคง และทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผ. 02
ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดล าปาง  ยุทธศาสตรท์ี่ 2  การอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

   เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงานที่
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
1  โครงการการปอูงกันและแก้ไข -เพื่อปอูงกันและแก้ไขปญัหาการ - กิจกรรมรณรงค์การปอูงกัน 35,000   35,000   35,000   35,000     35,000    จ้านวนไฟไหม้ใน -ประชาชนมีความ ส้านัก

ปญัหาหมอกควนั และ ไฟปาุ เกิดหมอกควนัและไฟปาุ การเกิดไฟปาุ พื้นที่ลดลงร้อยละ ตระหนักในปญัหา ปลัด
10 หมอกควนัและไฟปาุ

-ปญัหาการเกิด
หมอกควนัและไฟปาุ
ในพื้นที่ลดลง
-ประชาชนรู้จักวธิี
การปอูงกันและ
แก้ไขปญัหาหมอก
ควนัและไฟปาุ

รวม 1 โครงการ 35,000    35,000    35,000    35,000      35,000    -                 -                     -          

1           1           1           1             1           

ยุทธศาสตรก์ารพัฒนา อบต.วอแก้ว  ยุทธศาสตรท์ี่ 2    การพัฒนาด้านการอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
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งบประมาณ
       2.1แผนงานรกัษาความสงบภายใน



ยุทธศาสตรท์ี่ 2    การพัฒนาด้านการอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผ. 02

   เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงานที่
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
1 โครงการใหค้วามรู้ สร้างจิตส้านึก เพื่อสร้างทศันคติและจิตส้านึกที่ดี จัดกิจกรรมใหค้วามรู้ สร้างจิต 50,000   50,000   50,000   50,000     50,000    ร้อยละ 80 ของ เด็ก เยาวชน ส้านัก

และความตระหนักในการอนุรักษ์ ในการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ ส้านึก และความตระหนักในการ ปชช.ที่ผ่านการ ประชาชนมีจิตส้านึก ปลัด
ทรัพยากรธรรมชาติและรักษา และรักษาส่ิงแวดล้อม อนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและ อบรมมีจิตส้านึก ในการอนุรักษ์
คุณภาพส่ิงแวดล้อมต้าบลวอแก้ว คุณภาพส่ิงแวดล้อม เช่น การผึก ในการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ

อบรมใหค้วามรู้ การรณรงค์ ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
ประชาสัมพนัธ ์และกิจกรรม และส่ิงแวดล้อม
อื่นที่เหมาะสม

2 โครงคัดแยก ก้าจัดขยะ งดการเผา-เพื่อใหม้ีการบริหารจัดการขยะ -การจัดต้ังธนาคารขยะ (ส้าหรับ 50,000   50,000   50,000   50,000     50,000    ขยะต้าบลวอแก้ว -ทกุหมู่บา้นมีการ สสส.

วชัพชืและใบไม้ในครัวเรือน อย่างมีประสิทธภิาพ หมู่บา้นที่สมัครใจเข้าร่วม) ลดลง ร้อยละ 80บริหารจัดการขยะ อบต.วอแกว้

และปาุไม้  ต้าบลวอแก้ว -เพื่อลดปญัหาขยะในหมู่บา้น -อบรมใหค้วามรู้แก่แกนน้าฯและ ของปริมาณขยะ อย่างมีประสิทธภิาพ
ประชาชนในหมู่บา้นในการ ทั้งหมด -ปญัหาขยะในหมู่
บริหารจัดการขยะ บา้นลดลง
-จัดซ้ือจัดหาถังขยะใหก้ับ
หมู่บา้น ในต้าบลวอแก้ว
-การก้าจัดขยะในครัวเรือน 
และการคัดแยกขยะในครัวเรือน
-จัดกิจกรรมรณรงค์ใหป้ระชาชน
ได้ตระหนักถึงปญัหามลภาวะ
ในหมู่บา้น

ฯลฯ
รวม 2 โครงการ 100,000  100,000  100,000  100,000    100,000   -                 -                     -          

2           2           2           2             2           

      2.2 แผนงานสรา้งความเข้มแข็ง
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งบประมาณ



ยุทธศาสตรท์ี่ 2    การพัฒนาด้านการอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผ. 02

   เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงานที่
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
1 โครงการอันเนื่องมาจาก เพื่อช่วยเหลือประชาชนในด้าน -กิจกรรมสร้างฝายตามพระราช 35,000   35,000   35,000   40,000     40,000    ร้อยละ70 ของพื้นที่บริเวณล้าหว้ยมีการ ส้านัก

พระราชด้าริฯ เศรษฐกิจและสังคม ทรัพยากร ด้าริ บริเวณนี้มีการพงั ระบายน้้าที่ดี ปอูงกัน ปลัด
ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม และ -กิจกรรมปลูกแฝกตามพระราช ทลายของตล่ิงลดลงปญัหาอุทกภยั
ใหป้ระชาชนสามารถพึ่งตนเองได้ ด้าริ

2 โครงการส่งเสริมการปลูกปาุ -เพื่อเพิ่มทรัพยากรปาุไม้ในชุมชน 1.1ปลูกปาุชุมชน 35,000   30,000   30,000   20,000     17,500    ร้อยละ70 ของพื้นที่ทรัพยากรและส่ิงแวด ส้านกัปลัด

ชุมชน ต้าบลวอแก้ว
1.2ปลูกต้นไม้เศรษฐกิจในพื้นที่ 35,000   30,000   30,000   20,000     17,500    พื้นที่สีเขียวเพิ่มมากและเพิ่มทรัพยากร
สาธารณะ ขึ้น ปาุไม้

1.3ปรับปรุงภมูิทศัน์ถนนโดยการ 35,000   30,000   30,000   20,000     17,500    
ปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียว

3 โครงการอนุรักษพ์นัธกุรรมพชื  เพื่อใหค้วามเข้าใจและเหน็ความ จัดต้ังศูนย์ข้อมูลพนัธกุรรมพชื 30,000   30,000   30,000   30,000     30,000    มีศูนย์เรียนรู้ทาง มีสถานที่รวบรวม ส้านกัปลัด

อันเนื่องมาจากพระราชด้าริ ส้าคัญของพนัธกุรรมพชื ร่วมคิด และความหลากหลายทาง พนัธกุรรมพชืใน และเก็บรักษา
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ร่วมปฏบิติั จนเกิดประโยชน์ถึง ชีวภาพ เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ ์ พื้นที่ต้าบลวอแก้วพนัธุพ์ชื ทั้งที่มีอยู่
สยามบรมราชกุมารี มหาชนชาวไทยและใหม้ีระบบ และสร้างนวตักรรมด้านการ และใกล้สูญพนัธุ ์

ข้อมูลพนัธกุรรมพชื ส่ือกันถึงทั่ว แพทย์ การเกษตร และการพฒันา
ประเทศ ชุมชนอย่างยั่งยืน

4 โครงการขุดลอกล้าหว้ยแม่ไพร เพื่อใหก้ารระบายน้้าที่ดี ขุดลอกขนาดกวา้ง 10.00 ม. -        -        -        -          200,000  ร้อยละ70 ของ บริเวณล้าหว้ยมีการ กองช่าง
ตัวที่ 1(บริเวณบา้นนายครอง  เพื่อลดปญัหาน้้าทว่มขัง ยาว 200 ม. พื้นที่ บริเวณนี้มีน้้าระบายน้้าที่ดี 
โพธ)ิ หมู่ที่ 7 รายละเอียดตามแบบ ทว่มขังลดลง ปอูงกันปญัหา
(พกิัด E=539133,N=2034478) อบต.วอแก้ว อุทกภยั

3           3           3           3             4 75

งบประมาณ
       2.3 แผนงานการเกษตร



ยุทธศาสตรท์ี่ 2    การพัฒนาด้านการอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผ. 02

   เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงานที่
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
5 โครงการขุดลอกแก้มลิงพร้อม เพื่อใหก้ารระบายน้้าที่ดี ขุดลอกขนาดกวา้ง 10.00 ม. -        -        -        -          200,000  ร้อยละ70 ของ บริเวณล้าหว้ยมีการ กองช่าง

ท้านบคสล. บริเวณบา้น เพื่อลดปญัหาน้้าทว่มขัง ยาว 200 ม.พร้อมก่อสร้าง พื้นที่ บริเวณนี้มีน้้าระบายน้้าที่ดี 
นายสวาท  จันกันทะ ท้านบ คสล. ทว่มขังลดลง ปอูงกันปญัหา

รายละเอียดตามแบบ อุทกภยั
อบต.วอแก้ว

6 โครงการขุดลอกล้าหว้ยแม่ไพร เพื่อใหก้ารระบายน้้าที่ดี ขุดลอกขนาดกวา้ง 10.00 ม. -        -        -        200,000    ร้อยละ70 ของ บริเวณล้าหว้ยมีการ กองช่าง
บริเวณบา้นนายนิเวศ สุภาสอน เพื่อลดปญัหาน้้าทว่มขัง ยาว 200 ม. พื้นที่ บริเวณนี้มีน้้าระบายน้้าที่ดี 
ถึงบา้นนางค้ามูลเตชะอุ๊ด รายละเอียดตามแบบ ทว่มขังลดลง ปอูงกันปญัหา

อบต.วอแก้ว อุทกภยั
7 โครงการขุดลอกล้าหว้ยแม่เปด็ เพื่อใหก้ารระบายน้้าที่ดี ขุดลอกขนาดกวา้ง 10.00 ม. -        -        -        -          200,000  ร้อยละ70 ของ บริเวณล้าหว้ยมีการ กองช่าง

เพื่อลดปญัหาน้้าทว่มขัง ยาว 200 ม. พื้นที่ บริเวณนี้มีน้้าระบายน้้าที่ดี 
รายละเอียดตามแบบ ทว่มขังลดลง ปอูงกันปญัหา
อบต.วอแก้ว อุทกภยั

8 โครงการก่อสร้างฝายเสิรม  - เพื่อดักตะกอนชลอการไหลของก่อสร้างฝายเสริมระบบนิเวศ -        -        -        250,000    ร้อยละ70 ของ  - เปน็การอนุรักษดิ์น กองช่าง
ระบบนิเวศบริเวณล้าหว้ยปาุหว ี  น้้า และอนุรักษดิ์นและน้้า ขนาดความกวา้งประมาณ พื้นที่บริเวณนี้มีน้้าและน้้าปอูงกันและ
ม.3 -เพื่อกักเก็บน้้าไวใ้ช้ในการเกษตร 11.00 ม.  ยาวประมาณ เพยีงพอส้าหรับ บรรเทาปญัหา

-เพื่อชลอความรุนแรงของกระแส 12.00 ม. ความสูงสันฝาย การเกษตร อุทกภยั
น้้าในล้าธารได้  1.50 ม. -เพื่อมีแหล่งน้้า

รายละเอียดตามแบบ ส้าหรับการเกษตร
อบต.วอแก้ว

2             2           

       2.3 แผนงานการเกษตร
งบประมาณ
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ยุทธศาสตรท์ี่ 2    การพัฒนาด้านการอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผ. 02

   เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงานที่
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
9 โครงการก่อสร้างฝายเสริมระบบ -เพื่ออนุรักษดิ์นและน้้า ก่อสร้างฝายเสริมระบบนิเวศ -        -        -        250,000    ร้อยละ70 ของ  - เปน็การอนุรักษดิ์น กองช่าง

นิเวศบริเวณล้าหว้ยบอน ม.3 -เพื่อชะลอความรุนแรงของ ขนาดความกวา้งประมาณ พื้นที่บริเวณนี้มีน้้าและน้้าปอูงกันและ
กระแสน้้า 11.00 ม.  ยาวประมาณ เพยีงพอส้าหรับ บรรเทาปญัหา
-เพื่อกักเก็บน้้าไวใ้ช้ส้าหรับการ 12.00 ม. ความสูงสันฝาย การเกษตร อุทกภยั
เกษตร  1.50 ม. -เพื่อมีแหล่งน้้า

รายละเอียดตามแบบ ส้าหรับการเกษตร
อบต.วอแก้ว

10 โครงการก่อสร้างฝายเสริม -เพื่ออนุรักษดิ์นและน้้า ก่อสร้างฝายเสริมระบบนิเวศ -        -        -        250,000    ร้อยละ70 ของ  - เปน็การอนุรักษดิ์น กองช่าง
ระบบนิเวศบริเวณล้า -เพื่อชะลอความรุนแรงของ ขนาดความกวา้งประมาณ พื้นที่บริเวณนี้มีน้้าและน้้าปอูงกันและ
หว้ยแม่เปิ๊บ ม. 2 กระแสน้้า 11.00 ม.  ยาวประมาณ เพยีงพอส้าหรับ บรรเทาปญัหา

-เพื่อกักเก็บน้้าไวใ้ช้ส้าหรับการ 12.00 ม. ความสูงสันฝาย การเกษตร อุทกภยั
เกษตร  1.50 ม. -เพื่อมีแหล่งน้้า

รายละเอียดตามแบบ ส้าหรับการเกษตร
อบต.วอแก้ว

11 โครงการก่อสร้างฝายเสริม -เพื่ออนุรักษดิ์นและน้้า ก่อสร้างฝายเสริมระบบนิเวศ -        -        -        -          250,000  ร้อยละ70 ของ  - เปน็การอนุรักษดิ์น กองช่าง
ระบบนิเวศบริเวณล้าหว้ยโปงุ -เพื่อชะลอความรุนแรงของ ขนาดความกวา้งประมาณ พื้นที่บริเวณนี้มีน้้าและน้้าปอูงกันและ
ม. 3 กระแสน้้า 11.00 ม.  ยาวประมาณ เพยีงพอส้าหรับ บรรเทาปญัหา

-เพื่อกักเก็บน้้าไวใ้ช้ส้าหรับการ 12.00 ม. ความสูงสันฝาย การเกษตร อุทกภยั
เกษตร  1.50 ม. -เพื่อมีแหล่งน้้า

รายละเอียดตามแบบ ส้าหรับการเกษตร
อบต.วอแก้ว
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       2.3 แผนงานการเกษตร
งบประมาณ



ยุทธศาสตรท์ี่ 2    การพัฒนาด้านการอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผ. 02

   เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงานที่
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
12 โครงการการปอูงกัน ซ่อมแซม เพื่อปอูงกันการพงัทลายของหน้า ปรับปรุงซ่อมแซม รักษา -        -        -        -          100,000  ร้อยละ70 ของ ลดการพงัทลายของ กองช่าง

รักษา การพงั ทลายของ ดิน หน้าดินที่อาจเกิดการพงัทลาย พื้นที่บริเวณนี้มี หน้าดิน
หน้าดิน หมู่ 1- 7 ของหน้าดินได้ การพงัทลายของ

รายละเอียดตามแบบ หน้าดินลดลง
อบต.วอแก้ว

13 โครงการก่อสร้างปูองกันการ -เพื่ออนุรักษดิ์นและน้้า ก่อสร้างฝายเสริมระบบนิเวศ -        -        -        427,500    ร้อยละ70 ของ  - เปน็การอนุรักษดิ์น กองช่าง

กัดเซาะหว้ย แม่เปิ๊บหมู่ 2 -เพื่อชะลอความรุนแรงของ ขนาดความกวา้งประมาณ พื้นที่บริเวณนี้มีน้้าและน้้าปอูงกันและ
(พิกัดเร่ิมต้นE0538512N2032108) กระแสน้้า 11.00 ม.  ยาวประมาณ เพยีงพอส้าหรับ บรรเทาปญัหา
(พิกัดส้ินสุดE0538566N2032089) -เพื่อกักเก็บน้้าไวใ้ช้ส้าหรับการ 12.00 ม. ความสูงสันฝาย การเกษตร อุทกภยั

เกษตร  1.50 ม. รายละเอียดตามแบบ -เพื่อมีแหล่งน้้า
อบต.วอแก้ว ส้าหรับการเกษตร

14 โครงการเรียงหนิกันตล่ิงพงั เพื่อปอูงกันการกัดเซาะและการ ข้างละ 65.00 ม. รวม 130 ม. -        -        -        427,500    แก้ไขปญัหาการ ปญัหาการพงัทลาย กองช่าง
บริเวณใกล้บา้นนางเขียว พงัทลายของตล่ิง สูง 2.00-3.00 ม. พงัทลายของตล่ิง ของตล่ิงหมดไปจาก
 ใจปนิตา หมู่ 2 รายละเอียดตามแบบ ได้ร้อยละ100 พื้นที่
(พิกัดเร่ิมต้นE0537746N2032943) อบต.วอแก้ว
(พิกัดส้ินสุดE0537743N2032881)

15 โครงการเรียงหนิกันตล่ิงพงั เพื่อปอูงกันการกัดเซาะและการ ข้างละ 57.00 ม. รวม 114 ม. -        -        -        487,500    แก้ไขปญัหาการ ปญัหาการพงัทลาย กองช่าง
บริเวณใกล้บา้นนางค้ามูล  พงัทลายของตล่ิง สูง 2.00-3.00 ม. พงัทลายของตล่ิง ของตล่ิงหมดไปจาก
สายสุข  หมู่ 2 รายละเอียดตามแบบ ได้ร้อยละ100 พื้นที่
(พิกัดเร่ิมต้นE0538427N2032396) อบต.วอแก้ว
(พิกัดส้ินสุดE0538477N2032398)

3 1

งบประมาณ
       2.3 แผนงานการเกษตร
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ยุทธศาสตรท์ี่ 2    การพัฒนาด้านการอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผ. 02

   เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงานที่
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
16 โครงการเรียงหนิกันตล่ิงพงั เพื่อปอูงกันการกัดเซาะและการ ข้างละ 65.00 ม. รวม 130 ม. -        -        -        -          375,000  แก้ไขปญัหาการ ปญัหาการพงัทลาย กองช่าง

บริเวณใกล้บา้นนายก๋วน  พงัทลายของตล่ิง สูง 2.00-3.00 ม. พงัทลายของตล่ิง ของตล่ิงหมดไปจาก
สอนเทพ  หมู่ 2 รายละเอียดตามแบบ ได้ร้อยละ100 พื้นที่
(พิกัดเร่ิมต้นE0538627N2032069) อบต.วอแก้ว
(พิกัดส้ินสุดE0538660N2032031)

17 โครงการเรียงหนิกันตล่ิงพงั เพื่อปอูงกันการกัดเซาะและการ ข้างละ 50.00 ม. รวม 100 ม. -        -        -        -          375,000  แก้ไขปญัหาการ ปญัหาการพงัทลาย กองช่าง
บริเวณหลังหอประชุมหมู่บา้น พงัทลายของตล่ิง สูง 2.00-3.00 ม. พงัทลายของตล่ิง ของตล่ิงหมดไปจาก
หมู่ 2 รายละเอียดตามแบบ ได้ร้อยละ100 พื้นที่
(พิกัดเร่ิมต้นE0538190N2032684) อบต.วอแก้ว
(พิกัดส้ินสุดE0538227N2032650)

รวม 17 โครงการ 170,000  155,000  155,000  2,422,500 ###### -                 -                     -          

20 โครงการ 305,000    290,000    290,000    2,557,500    1,957,500  

2

3             3             3             10             10            
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       2.3 แผนงานการเกษตร
งบประมาณ

รวมทั้งส้ิน

79



ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาจังหวัดล าปาง ยุทธศาสตรท์ี่ 4  สังคม คุณภาพชีวิต ความมั่นคง และทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผ. 02

    แผนงานบรหิารงานทั่วไป
เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงานที่

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงการอบรมคุณธรรม เพื่อส่งเสริมใหเ้ด็ก เยาวชน เพื่ออบรมเชิงปฏบิติัการ 20,000     20,000     20,000     20,000     20,000     ผู้เข้าร่วมอบรม มีพฤติกรรมที่พงึ ส้านักปลัด
จริยธรรมต้าบลวอแก้ว ประชาชน จนท. อบต. ด้านส่งเสริมคุณธรรม จ้านวน100 คน ประสงค์ไม่ก่อ

เปน็ผู้มีคุณธรรม จริยธรรมแก่ เด็กส่งเสริม ปญัหาในสังคม
ประชาชน จนท. อบต.ใหม้ี 
คุณธรรมจริยธรรมใน
หน้าที่ของตน

รวม 1 โครงการ 20,000      20,000      20,000      20,000      20,000      -                    -                -            

งบประมาณ

ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดล าปาง  ยุทธศาสตรท์ี่ 3  การพัฒนาสังคม/ชุมชน และการรกัษาความสงบเรยีบรอ้ย
ยุทธศาสตรก์ารพัฒนา อบต.วอแก้ว ยุทธศาสตรท์ี่ 3    การพัฒนาด้านการพัฒนาสังคม
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ผ. 02
    แผนงานการรกัษาความสงบภายใน

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงานที่
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
1 โครงการฝึกอบรมอาสาสมัคร เพื่อใหชุ้มชนมีความเข้มแข็ง - การฝึกอบรม อปพร. 20,000     20,000     20,000     20,000     20,000     อฟปร.ร้อยละ 10  - ชุมชนเข้มแข็ง ส้านักปลัด

ปอูงกันภยัฝุายพลเรือน ปลอดภยัในชีวติและทรัพย์สิน ต้าบลวอแก้ว ที่ผ่านการฝึกอบรม มีความปลอดภยั

(อปพร.) -ฝึกทบทวน อปพร. ต้าบล สามารถปอูงกัน ในชีวติและ

วอแก้วจ้านวน  20 คน และบรรเทา ทรัพย์สิน

สาธารณภยัที่
เกิดขึ้นได้

2 โครงการจัดหาเคร่ืองมือเคร่ือง เพื่อจัดหาเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ จัดหาเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ใน 50,000     50,000     50,000     50,000     50,000     จัดหาเคร่ืองมือ มีเคร่ืองมือเคร่ือง ส้านักปลัด
ใช้ในการปอูงกันและบรรเทา ในการปอูงกันและบรรเทา การปอูงกันและบรรเทา เคร่ืองใช้ส้าหรับ ใช้ในการปอูงกัน
สาธารณภยั สาธารณภยั สาธารณภยั งานปอูงกันและ และบรรเทา

บรรเทาสาธารณภยั สาธารณภยั
จ้านวน 1 แหง่

3 โครงการฝึกซ้อมแผนปอูงกัน เพือ่ให้อปพร.มีความรู้ ฝึกซ้อมแผนปอูงกันและ 10,000     10,000     10,000     10,000     10,000     อฟปร.ร้อยละ 10  - ชุมชนเข้มแข็งมี ส้านักปลัด

และบรรเทาสาธารณภยั ความเข้าใจเกี่ยวกับ บรรเทาสาธารณภยัใหก้ับ ที่ผ่านการฝึกอบรม ความปลอดภยัใน

สาธารณภยัรูปแบบต่าง ๆ และ อปพร. ต้าบลวอแก้ว สามารถปอูงกันและ ชีวติและทรัพย์สิน

สามารถช่วยเหลือในการ จ้านวน  20 คน บรรเทาสาธารณภยั
ปอูงกันและบรรเทาสาธารณภยั ที่เกิดขึ้นได้
ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม

4 โครงการฝึกอบรมใหค้วามรู้ เพื่อใหส้มาชิก อปพร. ได้มี ฝึกอบรมใหค้วามรู้การ 10,000     10,000     10,000     10,000     10,000     ร้อยละ 10 ของผู้  - ชุมชนเข้มแข็งมี ส้านักปลัด
การปอูงกันและระงับอัคคีภยั ความรู้ความเข้าใจ ถึงขั้นตอน ปอูงกันและระงับอัคคีภยั ผ่านการฝึกอบรมมี ความปลอดภยัใน

เบื้องต้น การปฏบิติังานปอูงกันและ ใหก้ับอพปร. จ้านวน 20 มีความรู้พิ่มขึ้น ชีวติและทรัพย์สิน

ระงับอัคคีภยัเบื้องต้น คน

งบประมาณ

ยุทธศาสตรท์ี่ 3    การพัฒนาด้านการพัฒนาสังคม
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ผ. 02
    แผนงานการรกัษาความสงบภายใน

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงานที่
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
5 โครงการติดต้ังระบบปอูงกัน เพื่อใหส้ามารถแก้ไขปญัหาได้ ติดต้ังหวัดับเพลิงจ่ายน้้า -          -          -          42,000     ลดการสูญเสียจาก แก้ไขปญัหาได้ ส้านักปลัด

อัคคีภยั บา้นวอแก้ว หมู่ 3 รวดเร็วและทนัต่อเหตุการณ์ บา้นวอแก้ว หมู่ 3 เหตุอัคคีภยัในพื้นที่ รวดเร็วและทนัต่อ
ที่อาจเกิดขึ้นในพื้นที่ต้าบล รายละเอียดตามแบบ ได้มากขึ้น เหตุการณ์

วอแก้วและพื้นที่ต้าบลใกล้เคียง อบต.วอแก้ว

6 โครงการติดต้ังระบบปอูงกัน เพื่อใหส้ามารถแก้ไขปญัหาได้ ติดต้ังหวัดับเพลิงจ่ายน้้า -          -          -          42,000     ลดการสูญเสียจาก แก้ไขปญัหาได้ ส้านักปลัด
อัคคีภยั บา้นหล่ายทุ่ง  หมู่ 4 รวดเร็วและทนัต่อเหตุการณ์ อัคคีภยั บา้นหล่ายทุ่ง เหตุอัคคีภยัในพื้นที่ รวดเร็วและทนัต่อ

ที่อาจเกิดขึ้นในพื้นที่ ต.วอแก้ว หมู่ 4 รายละเอียดตาม ได้มากขึ้น เหตุการณ์

และพื้นที่ต้าบลใกล้เคียง แบบ อบต.วอแก้ว
7 โครงการติดต้ังระบบปอูงกัน เพื่อใหส้ามารถแก้ไขปญัหาได้ ติดต้ังหวัดับเพลิงจ่ายน้้า -          -          -          42,000     ลดการสูญเสียจาก แก้ไขปญัหาได้ ส้านักปลัด

อัคคีภยั บา้นทุ่งหก  หมู่ 5 รวดเร็วและทนัต่อเหตุการณ์ อัคคีภยั บา้นทุ่งหก  หมู่ 5 เหตุอัคคีภยัในพื้นที่ รวดเร็วและทนัต่อ
ที่อาจเกิดขึ้นในพื้นที่ ต.วอแก้ว รายละเอียดตามแบบ ได้มากขึ้น เหตุการณ์

และพื้นที่ต้าบลใกล้เคียง อบต.วอแก้ว
รวม 7 โครงการ 90,000      90,000      90,000      216,000    90,000      -                    -                -            

งบประมาณ

ยุทธศาสตรท์ี่ 3    การพัฒนาด้านการพัฒนาสังคม
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ผ. 02
    แผนงานการศึกษา

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงานที่
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
1 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ -เพื่อใหก้ารบริหารงานของ - คชจ. อาหารกลางวนัเด็ก -          200,000 200,000 200,000 200,000 สถานศึกษา -การบริหารงาน ส้านักปลัด

บริหารสถานศึกษา สถานศึกษาเปน็ไปอย่างมี ในศพด.อบต.วอแก้ว      จ้านวน 1 แหง่ ของสถานศึกษา อบต.วอแก้ว
ประสิทธภิาพประสิทธผิล ค่าพฒันาครู ค่าจัดการเรียน เปน็ไปอย่างมี

การสอน (เงินรายหวั) ประสิทธภิาพ
และอื่นๆ ประสิทธผิล

2 โครงการอาหารกลางวนัเด็กเล็ก เพื่อใหน้ักเรียนมีสุขภาพอนามัย เด็กเล็กในศูนย์พฒันา 169,000    169,000    169,000    169,000    169,000    ร้อยละ 100 ของ นักเรียนมีสุขภาพ ส้านักปลัด
ในศูนย์พฒันาเด็กเล็กองค์การ สมบรูณ์แข็งแรง เด็กเล็กองค์การบริหาร นักเรียนในศพด. ร่างกายที่สมบรูณ์
บริหารส่วนต้าบลวอแก้ว ส่วนต้าบลวอแก้ว ได้ทานอาหาร แข็งแรง

กลางวนั
3 โครงการอาหารเสริม (นม) เพื่อใหน้ักเรียนมีสุขภาพอนามัย เด็กเล็กในศูนย์พฒันา 247,600    247,600    247,600    247,600    247,600    ร้อยละ 100 ของ นักเรียนมีสุขภาพ ส้านักปลัด

เด็กเล็กใน ในศูนย์พฒันา สมบรูณ์แข็งแรง เด็กเล็กองค์การบริหารส่วน นักเรียนในศพด. ร่างกายที่สมบรูณ์
เด็กเล็กองค์การบริหารส่วน ต้าบลวอแก้ว ได้รับอาหารเสริม แข็งแรง
ต้าบลวอแก้ว นม

4 โครงการอาหารเสริม (นม) เพื่อใหน้ักเรียนมีสุขภาพอนามัย นักเรียนระดับก่อนประถม 186,300    186,300    186,300    186,300    186,300    ร้อยละ 100 ของ นักเรียนมีสุขภาพ ส้านักปลัด
นักเรียน สมบรูณ์แข็งแรง ศึกษาและระดับประถม นักเรียนใน รร. ร่างกายที่สมบรูณ์

ศึกษาจ้านวน 2 โรงเรียน ทุ่งหกทุ่งผา ได้รับ แข็งแรง
(ร.ร.ทุ่งหก,ร.ร.ทุ่งผา) อาหารเสริมนม
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ผ. 02
    แผนงานการศึกษา

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงานที่
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
5 โครงการพฒันาด้านบคุลากร เพื่อเพิ่มศักยภาพของคณะ จัดใหม้ีการพฒันาเพิ่มความ  ร้อยละ 100 ของ คณะกรรมการ ส้านักปลัด

และการบริหารจัดการของ กรรมการบริหารศูนย์พฒันา รู้ความสามารถใหก้ับ ผดด. และคณะ ศพด.และผดด.
ศูนย์พฒันาเด็กเล็กองค์การ เด็กเล็กฯ และผู้ดูแลเด็ก บคุลากรทางการศึกษาของ กรรมการศูนย์ฯเด็ก มีศักยภาพและมี
บริหารส่วนต้าบลวอแก้ว  ศพด.ใหม้ีประสิทธภิาพ เล็ก ได้รับการอบรมประสิทธภิาพใน  

 1.1จัดอบรม ศึกษา ดูงาน 30,000     30,000     30,000     30,000     30,000     การจัดการเรียน
ใหค้ณะกรรมการศูนย์ฯ การสอนที่มี
และ บคุลากรใน ศพด. ประสิทธภิาพ
 1.2จัดการประชุม 15,000     15,000     15,000     15,000     15,000     
คณะกรรมการ ศูนย์ฯและ 
ผู้ปกครอง

6 โครงการจัดหาวสัดุ การศึกษา เพื่อใหม้ีวสัดุ ส่ือการเรียน จัดซ้ือวสัดุ   ส่ือการเรียน 80,000     80,000     80,000     80,000     80,000     ใช้ส้าหรับการ ศพด.มีวสัดุ ศพด.
การสอนและเคร่ืองอ้านวย การสอน และส่ิงอ้านวย ปฏบิติัราชการ  ครุภณัฑ์ ส่ือส่ิง วอแก้ว
ความสะดวกและความปลอดภยั ความสะดวก และความ ในศูนย์ฯเด็กเล็ก อ้านวยความ
ของ ศพด. ปลอดภยัตามจ้าเปน็และ จ้านวน 1 แหง่ สะดวกและความ

 เหมาะสมกับเด็กใน ศพด. ปลอดภยัส้าหรับ
(รายละเอียดตาม เด็ก และ ผดด.
แผนพฒันาการศึกษา 3 ปี
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ผ. 02
    แผนงานการศึกษา

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงานที่
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
7 โครงการจัดงานวนัเด็ก เพื่อส่งเสริมกิจกรรมของเด็ก จัดกิจกรรมงานวนัเด็ก 50,000     50,000     50,000     50,000     50,000     ร้อยละ 80 ของเด็ก เด็กและเยาวชน ส้านักปลัด

และเยาวชนและมีกิจกรรม แหง่ชาติประจ้าป ีโดยมีเด็ก ได้เข้าร่วมกิจกรรม สร้างทกัษะและ
นันทนาการ อันเสริมสร้างสติ เข้าร่วมกิจกรรม จ้านวน ประสบกาณ์
ปญัญาและพฒันาการที่ดี 100 คน ในการด้าเนินชีวติ
ของเด็ก เยาวชน

รวม 7 โครงการ 777,900    977,900    977,900    977,900    977,900    -                    -                -            
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ผ. 02
    แผนงานสาธารณสุข

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงานที่
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
1 โครงการปอูงกันและรักษา เพื่อใหป้ระชาชนมีสุขภาพ -การออกตรวจสุขภาพ -          -          -          70,000     70,000     ประชาชนมี ประชาชนมี ส้านักปลัด

สุขภาพอนามัยของประชาชน อนามัยที่ดี ประชาชน สุขภาพที่ดี ร้อยละ สุขภาพ อนามัย
-การอบรมใหค้วามรู้แก่  80 ของจ้านวน ที่ดี
ปชช.ในการรักษาสุขภาพ ประชากร

อนามัย
-การรณรงค์ใหป้ระชาชน
ดูแลสุขภาพอนามัยของ
ตนเองและคนอื่น
-การดูแลเยียวยาผู้ประสบ
ปญัหาด้านสุขภาพจิต

2 โครงการคัดกรองโรคความดัน - ค้นหาปจัจัยเส่ียงของโรค -ตรวจสุขภาพและอบรมให้ 21,000     21,000     21,000     21,000     21,000     ประชาชนกลุ่ม -ลดภาวะแทรก ส้านักปลัด
และโรคเบาหวาน ความดันและเบาหวาน เพื่อหา ความรู้กับกลุ่มเปาูหมาย เส่ียงร้อยละ 60 ซ้อนที่อาจเกิดขึ้น

แนวทางรักษา จ้านวน  60 คน  ได้รับการคัดกรอง -ผู้ปวุยมีความรู้ใน
-เพื่อปอูงกันและควบคุมสภาวะ โรคความดัน การดูแลตนเอง
แทรกซ้อนจากโรคอื่นๆ เบาหวาน -ผู้ปวุยมีสุขภาพ

ที่ดีขึ้น
3 โครงการค้นหามะเร็งปากมดลูก -เพื่อตรวจหามะเร็งปากมดลูก การตรวจหามะเร็งปาก 6,600       6,600       6,600       6,600       6,600       สตรี ต้าบลวอแก้ว -ค้นพบผู้ปวุยใน ส้านักปลัด

ระยะแรก ในระยะแรกสตรีอายุ 30-60 ปี มดลูกใน สตรี ต.วอแก้ว ร้อยละ 60 ได้รับ ระยะแรกและส่ง
-เพื่อใหก้ลุ่มสตรี เหน็ความ อาย3ุ0-60 ป ี การตรวจหามะเร็ง รักษาได้ทนัเวลา
ส้าคัญของการตรวจมะเร็ง ปากมดลูก
ปากมดลูก
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ผ. 02
    แผนงานสาธารณสุข

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงานที่
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
4 โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวติ เพื่อใหค้วามรู้เร่ืองการดูแล ผู้สูงอายุในพื้นที่ต้าบลวอแก้ว 100,000    100,000    100,000    100,000    100,000    ผู้ผ่านการอบรม ผู้สูงอายุได้รับ ส้านักปลัด

ผู้สูงอายุต้าบลวอแก้ว สุขภาพของผู้สูงอายุและ จ้านวน 100 คน ได้รับความรู้เพิ่มขึ้น ความรู้เร่ืองการดู
(โรงเรียนผู้สูงอายุต้าบลวอแก้ว) กิจกรรมสันทนาการส้าหรับ  ร้อยละ60 ของ แลสุขภาพของ

ผู้สูงอายุ จ้านวนผู้เข้าร่วม ผู้สูงอายุได้มากขึ้น
อบรมทั้งหมด

5 โครงการส่งเสริมและสนับสนุ   - เพื่อสนับสนุนการจัดกิจกรรม จัดหาอุปกรณ์กีฬาสอดคล้อง 70,000     70,000     70,000     70,000     70,000     หมู่บา้น จ้านวน 7 ประชาชนและ ส้านักปลัด
นอุปกรณ์กีฬาเคร่ืองออกก้าลัง กีฬาในชุมชน กับสภาพพื้นที่และความ หมู่บา้น มีอุปกรณ์ เยาวชนรักการ
กาย และอุปกรณ์ที่ใช้เกี่ยวกับ  - เพื่อใหเ้ยาวชนและประชาชน ต้องการของชุมชน ออกก้าลังกาย ออกก้าลังกาย/
การออกก้าลังกาย หมู่1-หมู่ 7 ได้ใช้เวลาวา่งในการออก หา่งไกลยาเสพติด

ก้าลังกาย
6 โครงการรณรงค์ฉีดวคัซีน  - เพื่อใหสุ้นัขและแมวที่ไม่ได้ -สุนัขและแมวในต้าบล 50,000     50,000     50,000     50,000     50,000     ควบคุมการก้าเนิด  - สุนัขได้รับการ ส้านักปลัด

ปอูงกันโรคพษิสุนัขบา้และ รับการเอาใจใส่ดูแลได้รับการ วอแก้วได้รับ การฉีดวคัซีน สัตวเ์ล้ียงและปอูง ฉีดวคัซีนปอูงกัน  
ควบคุมการก้าเนิดของสัตวเ์ล้ียง ฉีดวคัซีนปอูงกันโรคพษิสุนัขบา้ ปอูงกันโรคพษิสุนัขบา้ กันโรคพษิสุนัขบา้ โรคพษิสุนัขบา้ได้  

 - เพื่อสร้างความต่ืนตัวและ ได้ครอบคลุมทั่วต้าบล ได้ร้อยละ 80 ครอบคลุมทั้ง  
กระตุ้นใหป้ระชาชนมีส่วนร่วม -สุนัขและแมวได้รับการ ต้าบล  
และเหน็ความส้าคัญในการน้า ควบคุมก้าเนิด -ปริมาณสุนัข  
สุนัขและแมวในครอบครองไป แมว จรจัดลดลง  
รับการฉีดวคัซีนปอูงกันโรค  
พษิสุนัขบา้และคุมการก้าเนิด
ของสัตวเ์ล้ียง
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ผ. 02
    แผนงานสาธารณสุข

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงานที่
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
7 โครงการแข่งขันกีฬาต้านยา  - เพื่อส่งเสริมการออกก้าลังกาย จัดการแข่งขันกีฬาต้านยา 100,000    100,000    100,000    100,000    100,000    ประชาชนเข้าร่วม ประชาชนและ ส้านักปลัด

เสพติดเชื่อมความสามัคคีต้าบล และเล่นกีฬาใหแ้ก่ประชาชน เสพติดเชื่อมความสามัคคี กิจกรรม ร้อยละ70 เยาวชนรักการ
วอแก้ว และเยาวชน ภายในต้าบลวอแก้ว โดยมี ออกก้าลังกาย/

- เพื่อสร้างความสามัคคีใน ผู้เข้าร่วมโครงการ 300 คน หา่งไกลยาเสพติด
หมู่คณะ
-เพื่อจัดกิจกรรมต่อต้านยา
เสพติด

8 โครงการปอูงกันและระงับโรค เพื่อเปน็การปอูงกันและแก้ไข การก้าจัดยุงและแมลงที่ 70,000     70,000     70,000     70,000     70,000     จ้านวนผู้ปวุยไข้ การแพร่ระบาด ส้านักปลัด
ติดต่อโดยยุงและแมลง ปญัหาการแพร่ระบาดของโรค เปน็พาหนะโดยการพน่ เลือดออกลดลง ของโรคติดต่อโดย

ติดต่อโดยยุงและแมลง หมอกควนั ทรายอะเบท ร้อยละ 25 ยุงและแมลงใน
ฯลฯ เขตพื้นที่

รวม 8 โครงการ 417,600    417,600    417,600    487,600    487,600    -                    -                -            

ยุทธศาสตรท์ี่ 3    การพัฒนาด้านการพัฒนาสังคม
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ผ. 02
    แผนงานสังคมสงเคราะห์

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงานที่
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
1 โครงการบา้นทอ้งถิ่นไทย  เพื่อใหก้ารช่วยเหลือผู้ยากจน ก่อสร้าง ซ่อมแซม  ต่อเติม -          -          100,000    100,000    100,000    ก่อสร้าง/วอ่มแซม ผู้ยากจน ยากไร้ ส้านักปลัด

เทดิไทอ้งค์ราชัน ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ที่ขาดที่อยู่ ปรับปรุง บา้นเรือนใหก้ับผู้ บา้นใหผู้้ยากจน ผู้ด้อยโอกาสมี
อาศัยที่มั่นคงถาวร ยากจน ผู้ยากไร้ ผู้ด้อย ผู้ยากไร้ในพื้นที่ บา้นเรือนที่มั่นคง

โอกาส ในพื้นที่ ต. วอแก้ว เปน็การเทดิไทอ้งค์ และช่วยให้
ราชัน/องค์ราชินี คุณภาพชีวติที่ดีขึ้น

รวม 1 โครงการ -           -           100,000    100,000    100,000    -                    -                -            
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ผ. 02
    แผนงานเคหะและชุมชน

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงานที่
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
1 โครงการก่อสร้าง ปรับปรุง เพื่อจัดใหม้ีอาคารสถานที่และส่ิง ก่อสร้าง ปรับปรุง ต่อเติม -          -          -          100,000    -          ปรับปรุง ต่อเติม มีอาคารสถานที่ ส้านักปลัด

ต่อเติม อาคาร สถานที่ และ แวดล้อมที่เหมาะสม ปลอดภยั อาคาร สถานที่ และปรับภมูิ ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก และส่ิงแวดล้อมที่
ส่ิงแวดล้อมของศูนย์พฒันา  กับการเรียนการสอน ทศัน์ ส่ิงแวดล้อม จ้านวน 1 แหง่ เหมาะสมกับการ
เด็กเล็กองค์การบริหารส่วน (รายละเอียดตามแผนพฒันา เรียนการสอน
ต้าบลวอแก้ว การศึกษา 3ป ี(60-62)

ของ ศพด.)
2 โครงการก่อสร้างปรับปรุงลาน เพื่อใหป้ระชาชนได้มีสถานที่  - ก่อสร้าง/ปรับปรุง -          -          100,000    100,000    100,000    พื้นที่ต้าบลวอแก้ว  - เด็ก เยาวชน ส้านักปลัด

กีฬาเอนกประสงค์ในหมู่บา้น ส้าหรับออกก้าลังกายและ ลานกีฬาอเนกประสงค์หมู่ มีลานกีฬาประจ้า  และประชาชนมี
หมู่ 1 - 7 เล่นกีฬา บา้นละ 1 แหง่ หมู่บา้นครบ 7 สถานที่ออกก้าลัง

หมู่บา้น กาย เล่นและมี  
สุขภาพแข็งแรง

3 โครงการติดต้ังราวกันตกบริเวณ เพื่อปอูงกันอันตรายที่อาจ 2  ด้านสูง 1.00 ม. ยาว -          -          -          -          27,000     ร้อยละ80ของผู้ใช้ ประชาชนมีความ ส่วนโยธา
ปากทางเข้าหมู่บา้นวอแก้ว เกิดขึ้นกับผู้ที่สัญจรไปมา 20.00 ม. เส้นทางดังกล่าว มี ปลอดภยัในชีวติ
หมู่ 3 ควมปลอดภยัใน และทรัพย์สิน

ชีวติและทรัพย์สิน
4 โครงการติดต้ังราวกันตกบริเวณ เพื่อปอูงกันอันตรายที่อาจ สูง 1.00 ม. ยาว 75.00 ม. -          -          -          -          50,000     ร้อยละ80ของผู้ใช้ ประชาชนมีความ ส่วนโยธา

ล้าหว้ยแม่เปิ๊บ หมู่ 3 เกิดขึ้นกับผู้ที่สัญจรไปมา เส้นทางดังกล่าว มี ปลอดภยัในชีวติ
ควมปลอดภยัใน และทรัพย์สิน
ชีวติและทรัพย์สิน
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ผ. 02
    แผนงานเคหะและชุมชน

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงานที่
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
5 โครงการติดต้ังราวกันตกบริเวณ เพื่อปอูงกันอันตรายที่อาจ สูง 1.00 ม. ยาว 75.00 ม. -          -          -          50,000     -          ร้อยละ80ของผู้ใช้ ประชาชนมีความ ส่วนโยธา

ซอยวดัโบสถ์ หมู่ 3 เกิดขึ้นกับผู้ที่สัญจรไปมา เส้นทางดังกล่าว มี ปลอดภยัในชีวติ
ควมปลอดภยัใน และทรัพย์สิน
ชีวติและทรัพย์สิน

6 โครงการติดต้ังราวกันตกบริเวณ เพื่อปอูงกันอันตรายที่อาจ สูง 1.00 ม. ยาว 60.00 ม. -          -          -          40,000     -          ร้อยละ80ของผู้ใช้ ประชาชนมีความ ส่วนโยธา
หน้าบา้นนางมาแก้ว  วงค์ต่อม เกิดขึ้นกับผู้ที่สัญจรไปมา เส้นทางดังกล่าว มี ปลอดภยัในชีวติ
หมู่ 3 ควมปลอดภยัใน และทรัพย์สิน

ชีวติและทรัพย์สิน
7 โครงการติดต้ังปาูยจราจรถนน เพื่อเสริมสร้างความปลอดภยั จัดต้ังปาูยจราจรทกุจุดเส่ียง -          -          -          -          100,000    ร้อยละ80ของผู้ใช้ อุบติัเหตุที่เกิดจากการส้านักปลัด

ภายในหมู่บา้น ต้าบลวอแก้ว ใหแ้ก่ประชาชนและลดการเกิด ที่ก่อใหเ้กิดอุบติัเหตุ ภายใน เส้นทางดังกล่าว มี ใช้รถใช้ถนนลดลง
อุบติัเหตุในหมู่บา้น ต้าบลวอแก้ว ควมปลอดภยัใน

ชีวติและทรัพย์สิน
รวม 7 โครงการ -           -           100,000    290,000    277,000    -                    -                -            
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ผ. 02
    แผนงานสรา้งความเข้มแข็งของชุมชน

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงานที่
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
1 โครงการเฉลิมพระชนมพรรษา -เพื่อเฉลิมพระชนมพรรษา จัดกิจกรรมเฉลิมพระชน -          -          25,000     25,000     25,000     ประชาชนเข้าร่วม ส่วนราชการ ส้านักปลัด

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั พระบาทสมเด็จอยู่หวั มพรรษา/เฉลิมพระเกียรติ กิจกรรมร้อยละ 80 องค์กร และ
5 ธนัวามหาราช(วนัพอ่แหง่ชาติ) -เพื่อแสดงความจงรักภกัดีต่อ พระบาทสมเด็จพระเจ้า ประชาชนได้แสดง

สถาบนัพระมหากษตัริย์ อยู่หวัฯโดยมีผู้เข้าร่วม ความจงรักภกัดี
กิจกรรม 200 คน ต่อสถาบนั

พระมหากษตัริย์
2 โครงการเฉลิมพระชนมพรรษา -เพื่อเฉลิมพระชนมพรรษา จัดกิจกรรมเฉลิมพระชนม -          -          25,000     25,000     25,000     ประชาชนเข้าร่วม ส่วนราชการ ส้านักปลัด

สมเด็จพระบรมราชินีนาถ สมเด็จพระบรมราชินีนาถ พรรษา/เฉลิมพระเกียรติ กิจกรรมร้อยละ 80 องค์กร และ
(วนัแม่แหง่ชาติ) -เพื่อแสดงความจงรักภกัดีต่อ สมเด็จพระบรมราชินีนาถ ประชาชนได้แสดง

สถาบนัพระมหากษตัริย์ โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม ความจงรักภกัดี
400 คน ต่อสถาบนั

พระมหากษตัริย์
3 โครงการปอูงกันและแก้ไขปญั -เพื่อใหชุ้มชนมีความเข้มแข็ง -กิจรรมครูแดร์ (DARE.) 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 80 ของหมู่  - ชุมชนเข้มแข็ง ส้านักปลัด

หายาเสพติดต้าบลวอแก้ว -เพื่อลดการแพร่ระบาดของ -กิจกรรมเดินรณรงค์ปอูงกัน บา้นไม่มีการแพร่ มีความ  
ยาเสพติด แก้ไขปญัหายาเสพติด ระบาดของยาเสพติด  - การแพร่ระบาด  

-กิจกรรมอบรมใหค้วามรู้ ของยาเสพติด
พษิภยัและโทษของยาเสพติด ลดลง
-กิจกรรมบ้าบดัฟื้นฟผูู้ติดยา
เสพติด
-กิจกรรมฝึกอาชีพแกผู้ผ่าน
การบ้าบดัฟื้นฟยูาเสพติด
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ผ. 02
    แผนงานสรา้งความเข้มแข็งของชุมชน

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงานที่
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
4 โครงการทบทวนแผนพฒันา เพื่อใหป้ระชาชนมีส่วนร่วม จัดเวทปีระชาคมทบทวน 30,000     30,000     30,000     30,000     30,000     จัดเวทปีระชาคม ประชาชนมีส่วน ส้านักปลัด

หมู่บา้นและแผนพฒันาทอ้งถิ่น ในการแก้ไขปญัหาของหมู่ แผนพฒันาหมู่บา้นและแผน จ้านวน 7 หมู่บา้น ร่วมในการพฒันา  
บา้นของตนเอง พฒันาทอ้งถิ่น ทอ้งถิ่น

5 โครงการส่งเสริมกิจกรรมของ เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็ง ใหก้ารส่งเสริมสนับสนุนกิจ 70,000     70,000     70,000     70,000     70,000     สนับสนุน งปม. กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่ม ส้านักปลัด
กลุ่มและองค์กรในต้าบลวอแก้ว ของกลุ่มในชุมชน กรรมของกลุ่มกลุ่มผู้สูงอายุ ใหก้ับกลุ่มต่าง ๆ พอ่บา้นกลุ่มสตรี 

กลุ่มพอ่บา้น พอ่บา้น ในพื้นที่ ต.วอแก้ว อสม.เยาวชน และ
กลุ่มสตรี อสม. และเยาวชน กลุ่มอื่นๆ ใน
กลุ่มที่ก่อต้ังขึ้นเพื่อ ชุมชน และต้าบล
ประโยชน์สาธารณะและ มีความเข้มแข็ง
กลุ่มอื่นๆ

6 โครงการเสริมสร้างประชาธปิ เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการ จัดกิจกรรมใหค้วามรู้ 70,000     70,000     70,000     70,000     70,000     ร้อยละ 60 ของ ประชาชนเข้ามามี ส้านักปลัด
ไตยและการมีส่วนร่วมของ พฒันาทอ้งถิ่น ความเข้าใจในกระบวนการ ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ส่วนร่วมในกิจการ  
ประชาชน ประชาธปิไตยและแนวทาง มีความรู้ความเข้า ทางการเมืองการ

การมีส่วนร่วม ทั้งในระดับ ใจในกระบวนการ ปกครอง ตาม
ชาติและระดับทอ้งถิ่นใหแ้ก่ ประชาธปิไตยและ ระบอบประชา
ประชาชน เช่น จัดอบรมให้ การมีส่วนร่วม ธปิไตย และการ
ความรู้ ประชาสัมพนัธต์าม บริหารของทอ้งถิ่น
ส่ือต่างๆจัดพมิพแ์ผ่นพบั  
เผยแพร่แก่ประชาชน
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ผ. 02
    แผนงานสรา้งความเข้มแข็งของชุมชน

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงานที่
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
7 โครงการพฒันาศักยภาพผู้น้า -เพื่อเสริมสร้างความรู้ความ จัดกิจกรรมอบรมพฒันา 50,000     50,000     50,000     50,000     50,000     ร้อยละ 60 ของผู้ ผู้น้าหมู่บา้น ส้านักปลัด

หมู่บา้นและการบริหารโครงการ เข้าใจเกียวกับบทบาท อ้านาจ ศักยภาพใหก้ับผู้น้าหมู่บา้น เข้ารับการอบรม มีความรู้ความ
ตามแนวพระราชด้าริฯ หน้าที่ของของผู้น้าหมู่บา้น มีความรู้ ความ เข้าใจในบทบาท

เข้าใจ บทบาท อ้านาจหน้าที่ใน
หน้าที่ ของตนเอง การบรูณาการ

ขับเคล่ือนการ
ด้าเนินงานใน
ระดับหมู่บา้น

8 โครงการ ท ูบ ีนัมเบอร์วนั เพื่อส่งเสริมกิจกรรมต่อต้าน กิจกรรมทบูนีัมเบอร์วนั 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 เด็ก เยาวชน และ  - การแพร่ระบาด ส้านักปลัด
(TO BE NUMBER ONE) ยาเสพติดในเยาวชน โดยมีเปาูหมายเปน็เด็ก ประชาชน ร้อยละ ของยาเสพติด

เยาวชน แลประชาชน 80 ไม่ยุ่งเกี่ยวกับ  ลดลง
จ้านวน 200  คน ยาเสพติด

รวม 8 โครงการ 290,000    290,000    340,000    340,000    340,000    -                    -                -            
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ผ. 02
    แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงานที่
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
1 โครงการส่งเสริมกิจกรรม  - เพื่อแสดงความจงรักภกัดีต่อ จัดกิจกรรมงานพธิ ีรัฐพธิ ี 15,000     15,000     15,000     15,000     15,000     ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ก่อใหเ้กิดความ ส้านักปลัด

งานรัฐพธิ ีงานราชพธิ ีงาน อองค์ประมุขและสถาบนั งานประเพณีตามหว้งเวลา จ้านวน 1,000 คน ร่วมมือและ
วฒันธรรมประเพณี ประจ้าป ี พระมหากษตัริย์  เพื่ออนุรักษ์ ประสานงานกัน
และวนัส้าคัญของชาติ  - เพื่ออนุรักษศิ์ลปวฒันธรรม ระหวา่งหน่วยงาน

ประเพณี ภาครัฐประชาชน
และ เอกชน 
ในพื้นที่

2 โครงการส่งเสริมประเพณี เพื่อใหเ้ด็ก เยาวชน ประชาชน จัดงานประเพณียี่เปง็ 50,000     50,000     50,000     50,000     50,000     ผู้เข้าร่วมกิจกรรม สร้าความสามัคคี ส้านักปลัด
ลอยกระทง ต้าบลวอแก้ว  ซาบซ้ึงและตระหนักในความ ประเพณีทอ้งถิ่น จ้านวน 1,000 คน ของประชาชนใน

ส้าคัญ และเหน็คุณค่าของ    ต้าบลและอนุรักษ์
ประเพณีและวฒันธรรมทอ้งถิ่น วฒันธรรมทอ้งถิ่น

3 โครงการส่งเสริมประเพณี เพื่อสืบสานอนุรักษป์ระเพณี จัดกิจกรรมประเพณี 30,000     30,000     30,000     30,000     30,000     ผู้เข้าร่วมกิจกรรม สร้าความสามัคคี ส้านักปลัด
สงกรานต์ต้าบล วอแก้ว  ทอ้งถิ่นไว้ สงกรานต์ จ้านวน 600 คน ของประชาชนใน

ต้าบลและอนุรักษ์
วฒันธรรมทอ้งถิ่น

4 โครงการถวายเทยีนพรรษา เพื่อสืบสานประเพณีแหเ่ทยีน จัดกิจกรรมแหเ่ทยีนพรรษา 20,000     20,000     20,000     20,000     20,000     จ้านวนผู้เข้าร่วม ประชาชน จ้านวน ส้านักปลัด
ต้าบลวอแก้ว พรรษา ถวายวดัในต้าบลวอแก้ว โครงการ  800คน 200คน ร่วมกัน

บ้ารุงรักษา
ประเพณีทาง
ศาสนา
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ผ. 02
    แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงานที่
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
5 โครงการจัดกิจกรรมนันทนา เพื่อส่งเสริมการท้ากิจกรรม จัดกิจกรรมนันทนาการเพื่อ 50,000     50,000     50,000     50,000     50,000     ร้อยละ 60 ชอง เด็กและเยาวชนมี ส้านักปลัด

การเพื่อเด็กนันทนาการเพื่อเด็ก ร่วมกันของเด็ก และเยาวชน เด็กและเยาวชน เช่น เด็กและเยาวชน การท้ากิจกรรมที่
และเยาวชน หมู่ 1-หมู่ 7 ท้ากิจกรรมที่เปน็ประโยชน์ กิจกรรมเกมส์กีฬา ฝึกสอน หา่งไกลจากยา เปน็ประโยชน์ต่อ

ต่อส่วนรวม กีฬาสากลและพื้นบา้นต่างๆ เสพติด ส่วนรวมและ
กิจกรรมเข้าจังหวะค่าย ตนเองและหา่ง
เยาวชน ดนตรีพื้นเมือง ไกลจากยาเสพติด
ดนตรีสากลหรือกิจกรรม
อื่น ๆ

รวม 5 โครงการ 165,000    165,000    165,000    165,000    165,000    -                    -                -            
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ผ. 02
    แผนงานงบกลาง

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงานที่
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
1 โครงการสงเคราะหแ์ละจัด เพื่อใหก้ารช่วยเหลือและ ผู้สูงอายุในชุมชนมีชีวติและ 7,500,000 7,500,000 7,500,000 7,500,000 7,500,000 จ้านวนผู้สูงอายุที่ ผู้สูงอายุสามารถ ส้านัก

สวสัดิการผู้สูงอายุ ต้าบลวอแก้ว บรรเทาความเดือดร้อนของ ความเปน็อยู่ที่ดีขึ้น ขึ้นทะเบยีนได้รับ ด้ารงชีวติอยู่ใน ปลัด
ผู้สูงอายุและครอบครัวให้ เงินเบี้ยยังชีพ สังคมได้ อย่างมี
สามารถด้ารงชีวติ ได้ตาม ทั้งหมด ความสุข และมี
อัตภาพ คุณภาพชีวติที่ดี

2 โครงการสงเคราะหแ์ละจัด เพื่อใหก้ารช่วยเหลือและ ผู้พกิารในชุมชนมีชีวติและ 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 จ้านวนผู้พกิารที่ ผู้พกิารสามารถ ส้านัก
สวสัดิการผู้พกิาร ต้าบลวอแก้ว บรรเทาความเดือดร้อนของ ความเปน็อยู่ที่ดีขึ้น ขึ้นทะเบยีนได้รับ ด้ารงชีวติอยู่ใน ปลัด

ผู้พกิารและครอบครัวให้ เงินเบี้ยยังชีพ สังคมได้ อย่างมี
สามารถด้ารงชีวติ ได้ตาม ทั้งหมด ความสุข และมี
อัตภาพ คุณภาพชีวติที่ดี

3 โครงการสงเคราะหแ์ละจัด เพื่อใหก้ารช่วยเหลือและ ผู้ปวุยเอดส์ในชุมชนมีชีวติ 90,000     90,000     90,000     90,000     90,000     จ้านวนผู้ปวุยเอดส์ทีผู้่ปวุยเอดส์ ส้านัก
สวสัดิการผู้ปวุยเอดส์ ต้าบล บรรเทาความเดือดร้อนของ และความเปน็อยู่ที่ดีขึ้น ขึ้นทะเบยีนได้รับ สามารถด้ารงชีวติ ปลัด
วอแก้ว ผู้ปวุยเอดส์และครอบครัวให้ เงินเบี้ยยังชีพ อยู่ในสังคมได้ 

สามารถด้ารงชีวติ ได้ตาม ทั้งหมด อย่างมีความสุข 
อัตภาพ และมีคุณภาพชีวติ

ที่ดี
4 โครงการสมทบกองทนุหลัก เพื่อสนับสนุน  ส่งเสริมสุขภาพ สบทบเงินเข้ากองทนุหลัก 60,000     60,000     60,000     60,000     60,000     สมทบงบประมาณ ประชาชนต้าบล ส้านักปลัด

ประกันสุขภาพต้าบลวอแก้ว ของประชาชนต้าบลวอแก้ว ประกันสุขภาพต้าบลวอแก้ว ใหก้องทนุ สปสช. วอแก้วมีสุขภาพ 
ต.วอแก้ว ร้อยละ พลามัยที่ดี
50 ของยอดที่รับ
จาก กองทนุ สปสช.
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ผ. 02
    แผนงานงบกลาง

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงานที่
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
5 โครงการปอูงกัน บรรเทา -เพื่อปอูงกันและบรรเทา การปอูงกันสาธารณภยัที่ 500,000    500,000    500,000    500,000    500,000    ร้อยละ 70ของ - ประชาชนได้รับอบต.วอแก้ว

และแก้ไขปญัหา ภยัต่างๆและ สาธารณภยัใหก้ับประชาชน เกิดขึ้นรวมทั้งการช่วยเหลือ สาธารณภยั ที่อบต. การช่วยเหลือ และ
สาธารณภยัรวมทั้งปรับปรุง -เพื่อแก้ไขปญัหาส่ิงก่อสร้าง ผู้ประสบภยัและการ สามารถปอูงกัน .-สถานที่ ส่ิงปลูกหน่วยงานอื่น
ซ่อมแซมบ้ารุงส่ิงปลูกสร้างและ ที่ได้รับผลกระทบจากภยัพบิติั ปรับปรุงสถานที่ ส่ิงปลูก และแก้ไขได้อย่าง สร้างได้รับการ ที่เกี่ยวข้อง

 อื่นๆที่ได้รับผลกระทบกรณี ในต้าบลวอแก้วเพื่อใหใ้ช้การได้ดี สร้างที่ได้รับความเสียหาย ทนัทว่งที แก้ไข ปรับปรุง
เกิดจากสาธารณภยั/ภยัพบิติั    จากสาธารณภยั /ภยัพบิติั .-มีการก่อสร้าง
หมู่ที่ 1-7 และการเตรียมความพร้อม หรือการเตรียม

รับสาธารณภยั/ภยัพบิติั การไวรั้บ
เช่น ถนน รางระบายน้้า สถานการณ์
ฝายทอ่ลอดเหล่ียม สาธารณภยั / 
ล้าเหมือง ทอ่ระบายน้้าฯลฯ ภยัพบิติัที่จะ

เกิดขึ้น
5 โครงการ 11,150,000 11,150,000 11,150,000 11,150,000 11,150,000 -                  -              -          
49 โครงการ 12,910,500  13,110,500  13,360,500  13,746,500  13,607,500  
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ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาจังหวัดล าปาง  ยุทธศาสตรท์ี่ 1  การพัฒนาการทอ่งเที่ยวเชิงสรา้งสรรค์   ผ.02
ยุทธศาสตรท์ี่ 2 เกษตรปลอดภยั เกษตรอินทรยี์และแปรรปูเกษตร

ยุทธศาสตรท์ี่ 3 สินค้าอัตลักษณอุ์ตสาหกรรม หตัถอุตสาหกรรม ผลิตภณัฑ์ชุมชน จากฐานทนุทางสังคมและวัฒนธรรม

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงานที่

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงการส่งเสริมการทอ่งเที่ยว   - เปน็การจัดการเพื่ออนุรักษ์   1.1 การจัดการเพื่อพฒันาและ 40,000   40,000   40,000   40,000   40,000   มีแหล่งทอ่งเที่ยว  - เปน็การอนุรักษ์ ส้านักปลัด/
เชิงนิเวศน์และเชิงวฒันธรรม ฟื้นฟทูรัพยากรธรรมชาติ ใหม้ี ส่งเสริมการทอ่งเที่ยวเชิงนิเวศน์ เกิดขึ้นในพื้นที่ ทรัพยากรธรรมชาติ อุทยาแหง่
ต้าบลวอแก้ว ความสมบรูณ์ เกิดความสมดุล เชิงเกษตรอินทรีย์ ต้าบลวอแก้ว และส่ิงแวดล้อมให้ ชาติดอย

 ต่อระบบนิเวศวทิยา รักษา -ปรับปรุงเส้นทางการทอ่งเที่ยว จ้านวน 1 แหง่ ด้ารงอยู่ตลอดไป ขุนตาล
สภาพแวดล้อม ในเขตปาุ อุทยานขุนตาล  - ราษฎรในทอ้งถิ่น
 - ส่งเสริมองค์กรชุมชน และ  -  ปรับปรุงภมูิทศัน์สถานที่ เกิดรายได้จากการ
ทอ้งถิ่นในการด้าเนินกิจกรรม ทอ่งเที่ยวของต้าบลวอแก้ว   พฒันาแหล่ง
การทอ่งเที่ยวเชิงนิเวศน์  - จัดท้าเส้นทางศึกษาธรรมชาติ ทอ่งเที่ยว
และเชิงเกษตรอินทรีย์เพื่อ บริเวณรอบอ่างเก็บน้้าแม่ไพร
เสริมสร้างเศรษฐกิจชุมชน และ  อ่างเก็บน้้า แม่เปิ๊บ ฯลฯ พร้อม
จัดท้าแผนงานและโครงการเพื่อ ท้าปาูยส่ือความหมายธรรมชาติ
การอนุรักษแ์ละฟื้นฟทูรัพยากร
ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม  1.2 โครงการส่งเสริมการ 20,000   20,000   20,000   20,000   20,000   มีแหล่งทอ่งเที่ยว ประชนมีรายได้จาก อบต.วอแก้ว
-เพื่อใหป้ระชาชนได้มีรายได้จาก ทอ่งเที่ยวต้าบลวอแก้ว เกิดขึ้นในพื้นที่ แหล่งทอ่งเที่ยว

 การทอ่งเที่ยว  -สนับสนุน พฒันา  ใหชุ้มชน ต้าบลวอแก้ว 
และสถานที่ในชุมชนเปน็แหล่ง จ้านวน 1 แหง่
ทอ่งเที่ยว
- สนับสนุน ส่งเสริม หมู่บา้น
โฮมสเตย์

ยุทธศาสตรก์ารพัฒนา อบต.วอแก้วยุทธศาสตรท์ี่ 4    การพัฒนาด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ
ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดล าปาง  ยุทธศาสตรท์ี่ 4  การพัฒนาเศรษฐกิจ   
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แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงานที่

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

2 โครงการปรับปรุงภมูิทศัน์เรียบ -เพื่อพฒันาเปน็แหล่งทอ่งเที่ยว ปรับปรุงภมูิทศัน์เรียบล้าหว้ย 50,000   50,000   50,000   50,000   50,000   มีแหล่งทอ่งเที่ยว  - เปน็การอนุรักษ์ ส้านักปลัด/
ล้าหว้ยแม่ไพร  หมู่ 7 ในพื้นที่ต้าบลวอแก้ว แม่ไพร โดยมีพื้นที่ กวา้ง เกิดขึ้นในพื้นที่ ทรัพยากรธรรมชาติ อุทยาแหง่

2.50 ม. ยาว 1,000 ม. ต้าบลวอแก้ว และส่ิงแวดล้อมให้ ชาติดอย
   - เปน็การจัดการเพื่ออนุรักษ์ จ้านวน 1 แหง่ ด้ารงอยู่ตลอดไป ขุนตาล

ฟื้นฟทูรัพยากรธรรมชาติ ใหม้ี  - ราษฎรในทอ้งถิ่น
ความสมบรูณ์ เกิดความสมดุล เกิดรายได้จากการ
ต่อระบบนิเวศวทิยา รักษา พฒันาแหล่ง
สภาพแวดล้อม ทอ่งเที่ยว

รวม 2 โครงการ 110,000 110,000 110,000 110,000 110,000 -                  -                    -            

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบต.วอแก้วยุทธศาสตร์ที ่4    การพัฒนาดา้นการพัฒนาเศรษฐกิจ
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ผ.02
4.2 แผนงานการเกษตร

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงานที่
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
1 โครงการส่งเสริมการปลูกข้าว เพื่อใหผู้้บริโภคได้บริโภคข้าว อบรมใหค้วามรู้กับเกษตรกรผู้ 35,000   35,000   35,000   35,000   35,000   เกษตรกรหนัมาปลูกผูบริโภคได้บริโภค ส้านักปลัด

อินทรีย์ต้าบลวอแก้ว ที่มีคุณค่าและปลอดภยัจาก สนใจในการปลูกข้าวอินทรีย์ ข้าวอินทรีย์เพิ่มขึ้น ข้าวที่มีคุณค่า
สารเคมี ในพื้นที่ต้าบลวอแก้ว ร้อยละ 20 และปลอดภยั

2 โครงการปลูกผักปลอดสารเคมี เพื่อใหไ้ด้ผักที่มีคุณภาพไม่มีสาร อบรมใหค้วามรู้การปลูกผักปลอด 35,000   35,000   35,000   35,000   35,000   เกษตรกรหนัมาปลูกเกษตรกรและผู้บริ ส้านักปลัด
ต้าบลวอแก้ว พษิตกค้าง เกิดความปลอดภยั สารพษิ ใหก้ับเกษตรกรในพื้นที่ ผักปลอดสารพษิ โภคได้บริโภคผัก

แก่ผู้บริโภค ต้าบลวอแก้ว เพิ่มขึ้นร้อยละ 20 ที่ปลอดสารพษิ
3 โครงการส่งเสริมการเล้ียงสัตว์ เพื่อส่งเสริมและเพิ่มรายได้จาก ฝึกอบรมรมถ่ายทอดองค์ความรู้ 35,000   35,000   35,000   35,000   35,000   เกษตรกรมีรายได้ เกษตรกรมี รายได้ ส้านักปลัด

ต้าบลวอแก้ว การเล้ียงสัตว์ การเล้ียงสัตวใ์หก้ับเกษตรกร จากการเล้ียงสัตว์ เพิ่มมากขึ้น และมี
ต้าบลวอแก้ว เพิ่มขึ้น ร้อยละ 60 อาชีพที่มั่นคง

4 โครงการส่งเสริมการท้าเกษตร เพื่อใหม้ีศูนย์เกษตรอินทรีย์ อบรมเชิงปฏบิติัการ/ศึกษาดูงาน 50,000   50,000   50,000   50,000   50,000   เกษตรกรหนัมาท้า เกษตรกรหนัมา
อินทรีย์ วถิีพอเพยีง ผสมผสานทกุหมู่บา้น  และให้ /ท้าแปลงสาธติ/ใหร้างวลัครอบ เกษตรอินทรีย์เพิ่ม ท้าการเกษตร

เกษตรกรได้มาเรียนรู้ ครัวเกษตรอินทรีย์ต้นแบบ ขึ้น ร้อยละ 20 อินทรีย์เพิ่มมากขึ้น

5 โครงการคลินิคเกษตรเคล่ือนที่ เพื่อใหบ้ริการเกษตรกร มี - จัดนิทรรศการการเกษตร -        -        50,000 50,000 50,001 จ้านวนผู้เข้าร่วมโครงการเกษตรกรมีผลผลิต เกษตรอ้าเภอ
ความรู้ทางวชิาการทางการ -การออกใหบ้ริการเกษตรในพื้นที่ ร้อยละ80 ของจ้านวนทางการเกษตรที่ดี หา้งฉัตร
เกษตร รวมทง้การส่งเสริม โดยมีเกษตรกรในพื้นที่ต้าบล กลุ่มเปูาหมายทั้งหมด และมีรายได้เพิ่มขึ้น
อาชีพการเกษตร วอแก้วเข้าร่วมโครงการ 200 คน

6 โครงการส่งเสริมอาชีพแก่ผู้พกิาร  เพื่อใหผู้้พกิาร ผู้สูงอายุมีทกัษะ อบรมเชิงปฏบิติัการทกัษะการ 50,000   50,000   50,000   50,000   50,001   ผู้พกิารผู้สูงอายุ ผู้พกิาร ผู้สูงอายุ ส้านักปลัด
ผู้สูงอายุและประชาชนทั่วไปใน ความรู้ในการประกอบอาชีพ ประกอบอาชีพใหแ้ก่ผู้พกิาร มีรายได้เพิ่มขึ้น สามารถพงึตนเอง
ต้าบลวอแก้ว ผู้สูงอายุ ที่ประสงค์จะประกอบ ร้อยละ 30 ได้มากยิ่งขึ้น

อาชีพ

ยุทธศาสตรท์ี่ 4    การพัฒนาด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ
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ผ.02

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงานที่
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
7 โครงการสนับสนุนการแปรรูป เพื่อส่งเสริมอาชีพและเพิ่ม -สนับสนุนการแปรรูปอาหาร 50,000   50,000   50,000   50,000   50,000   เกษตรกรร้อยละ ประชาชนมีอาชีพ ส้านักปลัด

อาหารและผลผลิตทางการเกษตร รายได้ใหก้ับประชาชน และผลผลิตทางการเกษตรและ  70ที่ผ่านการ และมีรายได้เพิ่มขึ้น
ใหเ้ปน็สินค้าของหมู่บา้น อบรมสามารถ
-สนับสนุนการรวมกลุ่มของ แปรรูปผลผลิต
เกษตรกรเพื่อแปรรูปผลผลิตทาง ทางการเกษตร 
การเกษตร และน้าจ้าหน่าย
-เพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร ในทอ้งตลาดได้

8 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ เพื่อใหป้ระชาชนต้าบลวอแก้ว อบรมใหค้วามรู้กับประชาชน 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชนร้อยละ ประชาชนมีอาชีพ ส้านักปลัด
ตามแนวพระราชด้าริปรัชญา ได้เรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจ ต้าบลวอแก้ว ใหด้้าเนินชีวติตาม 80 ที่เข้าร่วมโครง และมีรายได้เพิ่มขึ้น
เศรษฐกิจพอเพยีง พอเพยีงในการด้าเนินชีวติ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง การสามารถด้าเนิน

อย่างพอเพยีง ชีวติตามแนวทาง
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพยีง สามารถ
ช่วยเหลือตนเอง
ได้อย่างพออยู่พอกิน

รวม 8 โครงการ 355,000 355,000 405,000 405,000 405,002 -                  -                    -            

10 โครงการ 465,000   465,000   515,000   515,000   515,002   
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ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาจังหวัดล าปาง   ยุทธศาสตรท์ี่ ยุทธศาสตรท์ี่ 4  สังคม คุณภาพชีวิต ความมั่นคง และทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผ.02

ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดล าปาง   ยุทธศาสตรท์ี่ 5 การบรหิารและพัฒนาองค์กร

    5.1 แผนงานบรหิารงานทั่วไป
เปา้หมาย ตัวชี้วัด หน่วยงานที่

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รบั รบัผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงการจัดการเลือกต้ังนายก เพื่อใหจ้ัดการเลือกต้ังเปน็ไปจัดการเลือกต้ังภายในเขต -         500,000   500,000   500,000   500,000   ผู้สิทธิเ์ลือกต้ังมาใช้สิทธิ์ การเลือกต้ังนายก ส้านักปลัด
องค์การบริหารส่วนต้าบล อย่างมีประสิทธภิาพ และ พื้นที่ต้าบลวอแก้ว เลือกต้ังไม่น้อยกวา่ องค์การบริหารส่วนต้าบล
และสมาชิกสภาองค์การ ถูกต้องตามระเบยีบ ร้อยละ80 ของจ้านวน และสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนต้าบลวอแก้ว ผู้มีสิทธิเ์ลือกต้ัง บริหารส่วนต้าบลวอแก้ว

ด้าเนินไปด้วยความ
บริสุทธิย์ุติธรรมปราศจาก
การซ้ือสิทธิข์ายเสียง

2 โครงการใหค้วามรู้ด้าน เพื่อใหค้วามรู้ด้านกฏหมาย สมาชิกสภา อบต. , ก้านัน 50,000    50,000     50,000     50,000     50,000    อบรมใหค้วามรู้ด้าน สมาชิกสภา อบต. ส้านักปลัด
กฏหมาย การปกครอง การเมืองการปกครองและ ผู้ใหญ่บา้น ประชาคมหมู่บา้น กฎหมาย การเมือง ก้านัน  ผู้ใหญ่บา้น
การพฒันาทอ้งถิ่นแก่ผู้น้า การพฒันาทอ้งถิ่นแก่ผู้น้า  ประชาคมต้าบลวอแก้ว     การปกครองและการ ประชาคมหมู่บา้น 
ชุมชนและประชาชน และประชาชน  ผู้แทนองค์กรชุมชน และ พฒันาทอ้งถิ่นแก่ผู้น้า ประชาคมต้าบล

ประชาชนในต้าบลวอแก้ว ชุมชนและประชาชน ผู้แทนองค์กรชุมชน 
ปลีะ 1 คร้ัง ประชาชนมีความรู้

ด้าน กฎหมายการ
เมือง  การปกครอง
และการพฒันาทอ้งถิ่น

ยุทธศาสตรก์ารพัฒนา อบตวอแก้ว ยุทธศาสตรท์ี่  5     การบรหิารและพัฒนาองค์กร

งบประมาณ
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ยุทธศาสตรท์ี่  5     การบรหิารและพัฒนาองค์กร ผ.02
    5.1 แผนงานบรหิารงานทั่วไป

เปา้หมาย ตัวชี้วัด หน่วยงานที่
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รบั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
3 โครงการปรับปรุงข้อมูล 1.เพื่อใช้เปน็เคร่ืองมือใน 4.1 ปรับปรุงและพฒันา -         230,000   230,000   230,000   230,000   การจัดเก็บภาษใีนพื้นที่ 1อบต.วอแก้ว มีรายได้ กองคลัง

แผนที่ภาษแีละทะเบยีน การพฒันาการจัดเก็บ ข้อมูลพื้นฐานภาคสนามใน ต้าบลวอแก้ว มีความถูก เพิ่มขึ้น
ทรัพย์สิน LTAX3000 รายได้ใหม้ีประสิทธภิาพ พื้นที่ต้าบลวอแก้วเพิ่มเติม ต้อง ครบถ้วน  และเปน็ 2.อบต.วอแก้ว มีฐาน

2.เพื่อปรับปรุงฐานข้อมูล ใหม้ีความถูกต้อง เปน็ปจัจุบนั ปจัจุบนั ข้อมูลทางด้านการคลัง
ใหเ้ปน็ระบบดิจิตอลและ เพื่อใช้เปนูฐานข้อมูลของ ทอ้งถิ่นอย่างครบถ้นและ
ปจัจุบนั ระบบ LTAX  GIS และ ถูกต้อง

LTAX 3000 3.อบต.วอแก้ว สามารถ
4.2 ปรับปรุงและพฒันา บริหารงานได้อย่างมี
ข้อมูลแผนที่ภาษ ีระวางที่ดิน ประสิทธภิาพ
และรูปแปลงที่ดินในพื้นที่ 4.อบต.วอแก้ว มีระบบ
ต้าบลวอแก้วใหเ้ปน็ระบบ จัดเก็บภาษทีี่แน่นอน
ดิจิตอลที่สมบรูณ์ถูกต้อง ถูกต้องและเปน็ธรรม
ตามหลักระบบ LTAX  GIS 
และLTAX 3000

4 โครงการบริหารจัดการทั่วไป เพื่อบริหารจัดการ ตามภารกิจจัดสรรบริหารจัดการงานตาม 550,000 550,000 550,000 550,000 550,000 การปฏบิติัราชการ  - การบริหารงานมี ส้านักปลัด

ตามภารกิจ อ้านาจหน้าที่ อ้านาจหน้าที่ ภารกิจหน้าที่ จ้านวน 1 แหง่ ประสิทธภิาพในการ

ปฏบิติัหน้าที่
5 โครงการการด้าเนินคดีตามค้า เพื่อใหก้ารด้าเนินคดีเปน็ไป ค่าใช้จ่ายกรณีที่ต้องด้าเนิน 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ใช้ส้าหรับการปฏบิติั การด้าเนินคดีเปน็ไป ส้านักปลัด

พพิากษา อย่างเรียบร้อย การตามค้าพพิากษา ราชการจ้านวน  1 แหง่ อย่างเรียบร้อย
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ยุทธศาสตรท์ี่  5     การบรหิารและพัฒนาองค์กร ผ.02
    5.1 แผนงานบรหิารงานทั่วไป

เปา้หมาย ตัวชี้วัด หน่วยงานที่
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รบั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
6 โครงการค่าใช้จ่ายในการสอบ เพื่อจ่ายเปน็ค่าสอบเขต รังวดัที่ดินสาธารณะ ถนน 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ถนน สาธารณะ และ -สามารถลดความขัด ส้านักปลัด

เขตที่ดิน ถนน สาธารณะ  รังวดัที่ดินสาธารณะใน ในพื้นที่ต้าบลวอแก้วในกรณี ที่สาธารณะ ได้แยกออก แย้งในเร่ืองของที่ดิน
ในพื้นที่ต้าบลวอแก้ว พื้นที่ต้าบลวอแก้ว พพิาทและกรณีที่เปน็ จากที่ดินของประชาชน ในพื้นที่ได้และ

ประโยชน์ต่อสาธารณะ -รักษาพื้นที่ถนนและที่ดิน
สาธารณะประโยชน์ 
-ใหค้วามเปน็ธรรมกับ
ประชาชนกรณีพพิาท
เร่ืองที่ดิน

7 โครงการอบรมผู้ประกอบการ เพื่อจัดเก็บภาษไีด้ตาม อบรมผู้ประกอบการและ -         -          -          20,000 20,000 ประชาชนช้าระภาษเีพิ่ม  - มีแผนที่ภาษปีระกอบ กองคลัง
ในพื้นที่ต้าบลวอแก้วและ เปาูหมาย พนักงานส่วนต้าบลเพื่อ ขึ้น ร้อยละ 10 การจัดเก็บภาษี
พนักงานส่วนต้าบลเพื่อให้ จัดเก็บภาษี
เข้าใจเร่ืองการจัดเก็บภาษี

8 โครงการอบรมสัมมนาเพื่อ เพื่อเปน็การส่งเสริมการ จัดอบรมสัมมนาเพื่อเพิ่ม 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 อบรมสัมนาเพิ่มศักย  ผู้บริหาร ส.อบต. ส้านักปลัด
เพิ่มศักยภาพส้าหรับผู้บริหาร ปฏบิติังานของอบต.วอแก้ว ศักยภาพผู้บริหาร ส.อบต. ภาพจ้านวนปลีะ 1 คร้ัง พนักงานส่วนต้าบล 
 ส.อบต. พนักงานส่วนต้าบล พนง.ส่วนต้าบลพนง.จ้าง พนง.จ้าง และประชาชน

พนง.จ้าง ต้าบลวอแก้วมีศักยภาพ

ในการปฏบิติัราชการ
9 โครงการค่าชดใช้ความ เพื่อใหม้ีค่าใช้จายในการ ค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือ 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 ใช้ส้าหรับการปฏบิติั สามารถชดใช้ความ ส้านักปลัด

เสียหายหรือค่าสินไหม ชดใช้ความเสียหายหรือค่าสินค่าสินไหม ทดแทน ราชการจ้านวน  1 แหง่ เสียหายหรือสินไหม
ทดแทน ไหมที่เกิดขึ้นจากการ ทดแทนที่เกิดขึ้นจากการ

ปฏบิติัราชการ ปฏบิติัราชการ

งบประมาณ
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ยุทธศาสตรท์ี่  5     การบรหิารและพัฒนาองค์กร ผ.02
    5.1 แผนงานบรหิารงานทั่วไป

เปา้หมาย ตัวชี้วัด หน่วยงานที่
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รบั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
10 โครงการบ้ารุงรักษาและ เพื่อบ้ารุงรักษาและซ่อมแซมบ้ารุงรักษาและซ่อมแซมวสัดุ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 30 ของวสัดุ  - วสัดุและครุภณัฑ์ ส้านักปลัด

ซ่อมแซมวสัดุและครุภณัฑ์ วสัดุและครุภณัฑ์ใหใ้ช้งาน และครุภณัฑ์ใหใ้ช้งานได้ดี ครุภณัฑ์ที่ช้ารุด ได้รับ มีสภาพพร้อมใช้งาน กองคลัง
ได้ปกติ การบ้ารุงรัษา ซ่อมแซม ได้ตลอด กองช่าง

ใหใ้ช้งานได้ตามปกติ
11 โครงการปรับปรุงบ้ารุงรักษา เพื่อใหค้รุภณัฑ์ ที่ดินและ บ้ารุงรักษาและปรับปรุง 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ30ของครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ ที่ดินและส่ิง กองช่าง

ครุภณัฑ์ ที่ดินและส่ิงก่อสร้าง ส่ิงก่อสร้างในความรับ ครุภณัฑ์ที่ดินและส่ิงก่อสร้าง ที่ดินและส่ิงก่อสร้าง ก่อสร้างมีสภาพใช้งาน
ผิดชอบของ อบต.วอแก้ว ที่ช้ารุดเสียหายได้รับ ได้ดีสามารถยืดอายุ การ
มีสภาพที่ใช้งานได้ดี การซ่อม บ้ารุง ใช้งานได้นานยิ่งขึ้น

12 โครงการจัดท้าส่ือ  ส่ิงพมิพ์ เพื่อใหป้ระชาชนเข้าใจการ จัดท้าส่ือ  ส่ิงพมิพ์ 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จัดส่ือส่ิงพมิพ ์ประชา  ประชาชนเข้าใจบทบาท ส้านักปลัด
ประชาสัมพนัธก์ิจการของ ท้างานของ  อบต. ประชาสัมพนัธก์ิจการของ สัมพนัธก์ิจการของ อบต. และหน้าที่ของ  อบต.
 อบต. อบต.

รวม 12 โครงการ 915,000   1,645,000 1,645,000 1,665,000 ###### -                          -                           -          
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ยุทธศาสตรท์ี่  5     การบรหิารและพัฒนาองค์กร ผ.02
    5.1 แผนงานสรา้งความเข็มแข็งของชุมชน

เปา้หมาย ตัวชี้วัด หน่วยงานที่
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รบั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
1 โครงการอบรมสัมนาและ เพื่อความรู้ ศักยภาพ และ จัดกิจกรรมอบรมสัมนา และ 100,000   100,000 100,000 100,000 100,000 ผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรม ผู้เข้าร่วมกิจกรรมน้า ส้านักปลัด

ศึกษาดูงานอบต.วอแก้ว การประกอบอาชีพใหก้ับ ศึกษาดูงานใหก้ับประชาชน ร้อยละ 60 มีความรู้ ความรู้มาปรับใช้ใน
ประชาชนต้าบลวอแก้ว  เช่น ผู้น้าหมู่บา้น ผู้สูงอายุ  สามารถน้ามาปฏบิติัได้ กลุ่มของตนเองได้
เช่นผู้น้าหมู่บา้นผู้สูงอายุ อสม. สตรี  และประชาชน
อสม.สตรีและประชาชนทั่วไปทั่วไป

2 โครงการอบรมสัมมนาความรู้ เพื่อเปน็การเพิ่มประสิทธภิาพจัดอบรมสัมมนาใหค้วามรู้ 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละ 60 ของผู้เข้า ผู้บริหาร ส.อบต. พนง. ส้านักปลัด

เกี่ยวกับ พรบ. ข้อมูลข่าวสาร ในการปฏบิติัราชการ เกี่ยวกับ พรบ. ข้อมูลข่าวสาร ร่วมอมรมสัมมนามี ส่วนต้าบลพนง.จ้าง และ

แก่ ผู้บริหาร ส.อบต.พนง. ความรู้เกี่ยวกับ พรบ. ปชช.ต้าบลวอแก้วมีความ

ส่วนต้าบล พนง.จ้างและปชช. ข้อมูลข่าวสาร รู้ความเข้าใจในพรบ. 

ข้อมูลข่าวสาร
3 โครงการเสริมสร้างความรู้ - เพื่อเสริมสร้างความรู้ความจัดกิจกรรมอบรมใหค้วามรู้ 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ผู้ร่วมกิจกรรมมีความรู้ -ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมี ส้านักปลัด

ประชาธปิไตย การเลือกต้ัง เข้าใจในระบบประชาธปิไตยใหก้ับประชาชน ผู้น้าชุมชน ความเข้าใจ ในระบอบ ความรู้ความเข้าใจใน
ออกเสียงประชามติ - เพื่อปลูกฝังความเปน็ ตัวแทนกลุ่ม/องค์กรต่าง ๆ ประชาธปิไตยการ ระบอบประชาธปิไตย
และการ พลเมืองที่มีคุณภาพใหแ้ก่ ในพื้นที่ต้าบลวอแก้ว  เลือกต้ังและการออก -ผู้เข้าร่วมกิจกรรม

ประชาชน จ้านวน 70 คน เสียงประชามติเพิ่มขึ้น สามารถใช้เคร่ืองลง
- เพื่อสร้างวถิีประชาธปิไตย ร้อยละ 60 คะแนนได้อย่างถูกต้อง
สร้างการมีส่วนร่วมใหก้ับ
ประชาชน
- เพื่อสาธติการใช้เคร่ืองลง
คะแนนเลือกต้ังใหถู้กต้อง
และเปน็ที่ยอมรับ 107
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ยุทธศาสตรท์ี่  5     การบรหิารและพัฒนาองค์กร ผ.02
    5.1 แผนงานสรา้งความเข็มแข็งของชุมชน

เปา้หมาย ตัวชี้วัด หน่วยงานที่
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รบั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

4 โครงการใหค้วามรู้เตรียม เตรียมความพร้อมในการ จัดอบรมใหค้วามรู้เกี่ยว 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 60 ของผู้เข้า ผู้บริหาร ส.อบต. บคุลากร  ส้านักปลัด

ความพร้อมเข้าสู่ประชาคม เข้าสู่ประชาคมอาเซียน กับการการเตรียมความพร้อม ร่วมอมรมมีความพร้อม ในหนว่ยงานและประชาชน

อาเซียน โดยส่งเสริมการเรียนรู้ เข้าสู่ประชาคม อาเซียน แก่ ที่จะรับมือกับการเข้าสู่ ทั่วไป มคีวามเข้าใจและ

รวมทั้งสร้างเครือข่ายกับ ผู้บริหาร ส.อบต.พนง. ประชาคมอาเซียน สามารถปรับตัวเพื่อการกา้วประชาชนในการ 
ขับเคล่ือน ส่วนต้าบล พนง.จ้าง และ เข้าสู่ประชาคมอาเซียนได้

การเปน็ประชาคมอาเซียน  ประชาชน เปน็อย่างดี

รวม 4 โครงการ 210,000   210,000    210,000    210,000    210,000   -                          -                           -          

16 โครงการ 1,125,000   1,855,000    1,855,000    1,875,000    1,875,000   
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ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาจังหวัดล าปาง      ยุทธศาสตรท์ี่ 3 สินค้าอัตลักษณอุ์ตสาหกรรม หตัถอุตสาหกรรม ผลิตภณัฑ์ชุมชน จากฐานทนุทางสังคมและวัฒนธรรม
                                        ยุทธศาสตร์ที่ 4  สังคม คุณภาพชีวติ ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

ยุทธศาสตรก์ารพัฒนา อบต.วอแก้ว ยุทธศาสตรท์ี่ 1    การพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน ผ.02
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน  

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รบั รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั

1 โครงการปรับปรุงหม้อแปลง เพื่อปรับปรุงระบบไฟฟาู  อุดหนุน งปม.ใหก้ับการ -        250,000  -        -           ไฟฟาูในส้านักงาน ไฟฟาูในส้านักงาน กฟภ.อ.
ไฟฟาูส้านักงานองค์การ ส้านักงานใหใ้ช้งานได้ตามปกติ ไฟฟาูส่วนภมูิภาคสาขา อบต.วอแก้ว สามารถ อบต.วอแก้ว สามารถ หา้งฉัตร
บริหารส่วนต้าบลวอแก้ว เพื่อลดปญัหากระแสไฟฟาูขัดข้อง หา้งฉัตรเพื่อด้าเนินการ ใช้งานได้ตามปกติ ใช้งานได้ตามปกติ

ของส้านักงาน อบต.วอแก้ว ติดต้ังหมดแปลงไฟฟาู
ขนาด 100 เควเีอ 
พร้อมชุดอุปกรณ์ประกอบ
จ้านวน 1 เคร่ือง

2 โครงการขยายเขตไฟฟาู -เพื่อใหพ้ื้นที่การเกษตรมีไฟฟาู  อุดหนุน งปม.ใหก้ับการ 376,000  -       -        -           ร้อยละ70ของ พื้นที่การเกษตรมี กฟภ.อ.
สายทุ่งใหม่ สายที่ 1  หมู่ 1 ใช้อย่างทั่วถึง ไฟฟาูส่วนภมูิภาคสาขา ของพื้นที่การเกษตร ไฟฟาูใช้อย่างทั่วถึง หา้งฉัตร
(พิกัดเร่ิมต้นE5039024N2031132) -ส่งเสริมอาชีพและเพิ่มรายได้ หา้งฉัตรเพื่อด้าเนินการ มีไฟฟาูใช้อย่างทั่วถึง
(พิกัดส้ินสุดE0538434N2031700) ใหก้ับเกษตรกร ขยายเขตไฟฟาูระยะทาง

ประมาณ  1,010 ม.

1           1

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน ( พ.ศ. 2561-2565)

ส าหรบัอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  ส่วนราชการ รฐัวิสาหกิจ องค์กรภาคประชาชน

ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดล าปาง ยุทธศาสตรท์ี่ 1  การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน   

งบประมาณ
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ยุทธศาสตรท์ี่ 1    การพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน ผ.02
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน  

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รบั รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั

3 โครงการขยายเขตไฟฟาู -เพื่อใหพ้ื้นที่การเกษตรมีไฟฟาู  อุดหนุน งปม.ใหก้ับการ -        -        -        380,500    -           ร้อยละ70ของ พื้นที่การเกษตรมี กฟภ.อ.
สายทุ่งใหม่สายที่ 2  หมู่ 1 ใช้อย่างทั่วถึง และ ส่งเสริมอาชีพ ไฟฟาูส่วนภมูิภาคสาขา ของพื้นที่การเกษตร ไฟฟาูใช้อย่างทั่วถึง หา้งฉัตร
(พิกัดเร่ิมต้นE0539024N2030996) เพิ่มรายได้ ใหก้ับเกษตรกร หา้งฉัตรเพื่อด้าเนินการ มีไฟฟาูใช้อย่างทั่วถึง
(พิกัดส้ินสุดE0539185N2030614) ขยายเขตไฟฟาูระยะทาง

ประมาณ1,020 ม.
4 โครงการขยายเขตไฟฟาู -เพื่อใหพ้ื้นที่การเกษตรมีไฟฟาู  อุดหนุน งปม.ใหก้ับการ -        -        -        77,000      -           ร้อยละ70ของ พื้นที่การเกษตรมี กฟภ.อ.

สายทุ่งเหล่า หมู่ 1 ใช้อย่างทั่วถึง และ ส่งเสริมอาชีพ ไฟฟาูส่วนภมูิภาคสาขา ของพื้นที่การเกษตร ไฟฟาูใช้อย่างทั่วถึง หา้งฉัตร
(พิกัดเร่ิมต้นE0539247N2030707) เพิ่มรายได้ ใหก้ับเกษตรกร หา้งฉัตรเพื่อด้าเนินการ มีไฟฟาูใช้อย่างทั่วถึง
(พิกัดส้ินสุดE0539277N2030596) ขยายเขตไฟฟาูระยะทาง

ประมาณ   205 ม.
5 โครงการขยายเขตไฟฟาู -เพื่อใหพ้ื้นที่การเกษตรมีไฟฟาู  อุดหนุน งปม.ใหก้ับการ -       -        -        200,000    -           ร้อยละ70ของ พื้นที่การเกษตรมี กฟภ.อ.

เพื่อการเกษตรสายเรียบหว้ย ใช้อย่างทั่วถึง และ ส่งเสริมอาชีพ ไฟฟาูส่วนภมูิภาคสาขา ของพื้นที่การเกษตร ไฟฟาูใช้อย่างทั่วถึง หา้งฉัตร
 นาไพร  หมู่ที่ 2 เพิ่มรายได้ ใหก้ับเกษตรกร หา้งฉัตรเพื่อด้าเนินการ มีไฟฟาูใช้อย่างทั่วถึง

ขยายเขตไฟฟาูระยะทาง
ประมาณ 1,000   ม.

6 โครงการขยายเขตไฟฟาู -เพื่อใหพ้ื้นที่การเกษตรมีไฟฟาู  อุดหนุน งปม.ใหก้ับการ -       -        -        200,000    -           ร้อยละ70ของ พื้นที่การเกษตรมี กฟภ.อ.
เพื่อการเกษตรสายทุ่งแม่เปิ๊บ ใช้อย่างทั่วถึง และ ส่งเสริมอาชีพ ไฟฟาูส่วนภมูิภาคสาขา ของพื้นที่การเกษตร ไฟฟาูใช้อย่างทั่วถึง หา้งฉัตร
(หลังอนามัย หมู่ 3-บา้นทุ่งตุ่น เพิ่มรายได้ ใหก้ับเกษตรกร หา้งฉัตรเพื่อด้าเนินการ มีไฟฟาูใช้อย่างทั่วถึง
หมู่ที่ 2 ขยายเขตไฟฟาูระยะทาง

1,000   ม.
4
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ยุทธศาสตรท์ี่ 1    การพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน ผ.02
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน  

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รบั รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั

7 โครงการขยายเขตไฟฟาู -เพื่อใหพ้ื้นที่การเกษตรมีไฟฟาู  อุดหนุน งปม.ใหก้ับการ -       -        -        -           200,000    ร้อยละ70ของ พื้นที่การเกษตรมี กฟภ.อ.
เพื่อการเกษตรสายทุ่งเหล่า  ใช้อย่างทั่วถึง และ ส่งเสริมอาชีพ ไฟฟาูส่วนภมูิภาคสาขา ของพื้นที่การเกษตร ไฟฟาูใช้อย่างทั่วถึง หา้งฉัตร
หมู่ที่ 2 เพิ่มรายได้ ใหก้ับเกษตรกร หา้งฉัตรเพื่อด้าเนินการ มีไฟฟาูใช้อย่างทั่วถึง

ขยายเขตไฟฟาูระยะทาง
700   ม.

8 โครงการขยายเขตไฟฟาู -เพื่อใหพ้ื้นที่การเกษตรมีไฟฟาู อุดหนุน งปม.ใหก้ับการไฟฟาู -       -        -        -           530,000    ร้อยละ70ของ พื้นที่การเกษตรมี กฟภ.อ.
เพื่อการเกษตร สายหว้ยอืน ใช้อย่างทั่วถึง และ ส่งเสริมอาชีพ ส่วนภมูิภาคสาขาหา้งฉัตร ของพื้นที่การเกษตร ไฟฟาูใช้อย่างทั่วถึง หา้งฉัตร
หมู่ 3 เพิ่มรายได้ ใหก้ับเกษตรกร เพื่อด้าเนินการขยายเขต มีไฟฟาูใช้อย่างทั่วถึง

ไฟฟาูระยะทาง 530  ม.
9 โครงการขยายเขตไฟฟาู -เพื่อใหพ้ื้นที่การเกษตรมีไฟฟาู  อุดหนุน งปม.ใหก้ับการ -       -        -        1,300,000  -           ร้อยละ70ของ พื้นที่การเกษตรมี กฟภ.อ.

เพื่อการเกษตรสาย ใช้อย่างทั่วถึง และ ส่งเสริมอาชีพ ไฟฟาูส่วนภมูิภาคสาขา ของพื้นที่การเกษตร ไฟฟาูใช้อย่างทั่วถึง หา้งฉัตร
แม่เปิ๊บเหนือ หมู่ 3 เพิ่มรายได้ ใหก้ับเกษตรกร หา้งฉัตรเพื่อด้าเนินการ มีไฟฟาูใช้อย่างทั่วถึง

ขยายเขตไฟฟาูระยะทาง
1,300   ม.

10 โครงการขยายเขตไฟฟาู -เพื่อใหพ้ื้นที่การเกษตรมีไฟฟาู  อุดหนุน งปม.ใหก้ับการ -       -        -        740,000    ร้อยละ70ของ พื้นที่การเกษตรมี กฟภ.อ.
เพื่อการเกษตรสายแม่เปิ๊บใต้ ใช้อย่างทั่วถึง และ ส่งเสริมอาชีพ ไฟฟาูส่วนภมูิภาคสาขา ของพื้นที่การเกษตร ไฟฟาูใช้อย่างทั่วถึง หา้งฉัตร
หมู่ 3 เพิ่มรายได้ ใหก้ับเกษตรกร หา้งฉัตรเพื่อด้าเนินการ มีไฟฟาูใช้อย่างทั่วถึง

ขยายเขตไฟฟาูระยะทาง
700   ม.

2 2

งบประมาณ

111



ยุทธศาสตรท์ี่ 1    การพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน ผ.02
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน  

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รบั รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั

11 โครงการขยายเขตไฟฟาู -เพื่อใหพ้ื้นที่การเกษตรมีไฟฟาู  อุดหนุน งปม.ใหก้ับการ -       -        -        -           850,000    ร้อยละ70ของ พื้นที่การเกษตรมี กฟภ.อ.
เพื่อการเกษตรสายร้องสิงห ์ ใช้อย่างทั่วถึง และ ส่งเสริมอาชีพ ไฟฟาูส่วนภมูิภาคสาขา ของพื้นที่การเกษตร ไฟฟาูใช้อย่างทั่วถึง หา้งฉัตร
หมู่ 3 เพิ่มรายได้ ใหก้ับเกษตรกร หา้งฉัตรเพื่อด้าเนินการ มีไฟฟาูใช้อย่างทั่วถึง

ขยายเขตไฟฟาูระยะทาง
700   ม.

12 โครงการขยายเขตไฟฟาู -เพื่อใหพ้ื้นที่การเกษตรมีไฟฟาู  อุดหนุน งปม.ใหก้ับการ -        -        -        288,000    -           ร้อยละ70ของ พื้นที่การเกษตรมี กฟภ.อ.
เพื่อการเกษตรสายหว้ยดินแดง ใช้อย่างทั่วถึง และ ส่งเสริมอาชีพ ไฟฟาูส่วนภมูิภาคสาขา ของพื้นที่การเกษตร ไฟฟาูใช้อย่างทั่วถึง หา้งฉัตร
หมู่ 4 เพิ่มรายได้ ใหก้ับเกษตรกร หา้งฉัตรเพื่อด้าเนินการ มีไฟฟาูใช้อย่างทั่วถึง

ขยายเขตไฟฟาูระยะทาง
760   ม.

13 โครงการขยายเขตไฟฟาู -เพื่อใหม้ีแสงสวา่งในยามค้่าคืน  อุดหนุน งปม.ใหก้ับการ -        -        -        300,000    -           ร้อยละ70ของ ประชาชนมีความ กฟภ.อ.
สาธารณะ(ไฟฟาูกิ่ง) ซอยกลุ่ม และเพื่อใหป้ระชาชนสัญจรไปมา ไฟฟาูส่วนภมูิภาคสาขา ของผู้สัญจรไปมา ปลอดภยัในชีวติ หา้งฉัตร
ออมข้าว หมู่ 4 ได้อย่างสะดวก ปลอดภยั และ หา้งฉัตรเพื่อด้าเนินการ บริเวณนี้มีความ และทรัพย์สิน

ลดปญัหาอาชญากรรมในพื้นที่ได้ ขยายเขตไฟฟาูระยะทาง
2,400 ม.

14 โครงการขยายเขตไฟฟาู -เพื่อใหพ้ื้นที่การเกษตรมีไฟฟาู  อุดหนุน งปม.ใหก้ับการ -        -        -        205,000    -           ร้อยละ70ของ พื้นที่การเกษตรมี กฟภ.อ.
เพื่อการเกษตรสายทุ่งแล้ง  ใช้อย่างทั่วถึง และ ส่งเสริมอาชีพ ไฟฟาูส่วนภมูิภาคสาขา ของพื้นที่การเกษตร ไฟฟาูใช้อย่างทั่วถึง หา้งฉัตร
หมู่ 4 เพิ่มรายได้ ใหก้ับเกษตรกร หา้งฉัตรเพื่อด้าเนินการ มีไฟฟาูใช้อย่างทั่วถึง

ขยายเขตไฟฟาูระยะทาง
540   ม.
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ยุทธศาสตรท์ี่ 1    การพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน ผ.02
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน  

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รบั รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั

15 โครงการขยายเขตไฟฟาู -เพื่อใหพ้ื้นที่การเกษตรมีไฟฟาู  อุดหนุน งปม.ใหก้ับการ -        -        -        -           288,000    ร้อยละ70ของ พื้นที่การเกษตรมี กฟภ.อ.
เพื่อการเกษตรสายแพะฟาู  ใช้อย่างทั่วถึง และ ส่งเสริมอาชีพ ไฟฟาูส่วนภมูิภาคสาขา ของพื้นที่การเกษตร ไฟฟาูใช้อย่างทั่วถึง หา้งฉัตร
หมู่ 4 เพิ่มรายได้ ใหก้ับเกษตรกร หา้งฉัตรเพื่อด้าเนินการ มีไฟฟาูใช้อย่างทั่วถึง

ใหก้ับเกษตรกร ขยายเขตไฟฟาูระยะทาง
760   ม.

16 โครงการขยายเขตไฟฟาู -เพื่อใหม้ีแสงสวา่งในยามค้่าคืน  อุดหนุน งปม.ใหก้ับการ -        -        -        360,000    -           -                     ประชาชนมีความ กฟภ.อ.
สาธารณะ ซอยทุ่งเก้าเกลือ และเพื่อใหป้ระชาชนสัญจรไปมา ไฟฟาูส่วนภมูิภาคสาขา ของผู้สัญจรไปมา ปลอดภยัในชีวติ หา้งฉัตร
หมู่ 4 ได้อย่างสะดวก ปลอดภยั และ หา้งฉัตรเพื่อด้าเนินการ บริเวณนี้มีความ และทรัพย์สิน

ลดปญัหาอาชญากรรมในพื้นที่ได้ ขยายเขตไฟฟาูระยะทาง สะดวก  ปลอดภยั 
540   ม.

17 โครงการขยายเขตไฟฟาู -เพื่อใหพ้ื้นที่การเกษตรมีไฟฟาู  อุดหนุน งปม.ใหก้ับการ -       -        -        -           398,000    ร้อยละ70ของ พื้นที่การเกษตรมี กฟภ.อ.
เพื่อการเกษตรสายทุ่งแม่ติว  ใช้อย่างทั่วถึง และ ส่งเสริมอาชีพ ไฟฟาูส่วนภมูิภาคสาขา ของพื้นที่การเกษตร ไฟฟาูใช้อย่างทั่วถึง หา้งฉัตร
หมู่ 4 เพิ่มรายได้ ใหก้ับเกษตรกร หา้งฉัตรเพื่อด้าเนินการ มีไฟฟาูใช้อย่างทั่วถึง

ขยายเขตไฟฟาูระยะทาง
1,050   ม.

18 โครงการขยายเขตไฟฟาู -เพื่อใหม้ีแสงสวา่งในยามค้่าคืน  อุดหนุน งปม.ใหก้ับการ -       -        -        -           137,000    ร้อยละ70ของ พื้นที่การเกษตรมี กฟภ.อ.
สาธารณะ ซอยฟาร์มโคนม และเพื่อใหป้ระชาชนสัญจรไปมา ไฟฟาูส่วนภมูิภาคสาขา ของพื้นที่การเกษตร ไฟฟาูใช้อย่างทั่วถึง หา้งฉัตร

         3.1 แนวทางการพัฒนาการศึกษา(นายวนัชัย จริยา)  หมู่ 4 ได้อย่างสะดวก ปลอดภยั และ หา้งฉัตรเพื่อด้าเนินการ มีไฟฟาูใช้อย่างทั่วถึง
(พิกัดเร่ิมต้นE0537193N2034362) ลดปญัหาอาชญากรรมในพื้นที่ได้ ขยายเขตไฟฟาูระยะทาง
(พิกัดส้ินสุดE0536998N2034318) 205  ม.
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ยุทธศาสตรท์ี่ 1    การพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน ผ.02
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน  

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รบั รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั

19 โครงการขยายเขตไฟฟาู เพื่อใหป้ระชาชนมีไฟฟาูใช้อย่าง  อุดหนุน งปม.ใหก้ับการ -        -        -        731,500    ร้อยละ 100 ของ ประชาชนมีไฟฟาู กฟภ.อ.
เข้าพื้นที่อยู่อาศัยสาย ทั่วถึง ไฟฟาูส่วนภมูิภาคสาขา ของพื้นมีไฟฟาูใช้ ใช้อย่างทั่วถึง หา้งฉัตร
ทุ่งโฮ้ง หมู่ 5 หา้งฉัตรเพื่อด้าเนินการ อย่างทั่วถึง ทกุครัวเรือน

ขยายเขตไฟฟาูระยะทาง
1,100   ม.

20 โครงการขยายเขตไฟฟาู เพื่อใหป้ระชาชนมีไฟฟาูใช้อย่าง  อุดหนุน งปม.ใหก้ับการ -        -        -        360,000    -           ร้อยละ 100 ของ ประชาชนมีไฟฟาู กฟภ.อ.
เข้าพื้นที่อยู่อาศัยสายทุ่ง ทั่วถึง ไฟฟาูส่วนภมูิภาคสาขา ของพื้นมีไฟฟาูใช้ ใช้อย่างทั่วถึง หา้งฉัตร
เก้าหมุ้น  หมู่ที่ 5 หา้งฉัตรเพื่อด้าเนินการ อย่างทั่วถึง ทกุครัวเรือน

ขยายเขตไฟฟาูระยะทาง
1,800   ม.

21 โครงการขยายเขตไฟฟาู เพื่อใหป้ระชาชนมีไฟฟาูใช้อย่าง  อุดหนุน งปม.ใหก้ับการ -        -        -        -           600,000    ร้อยละ 100 ของ ประชาชนมีไฟฟาู กฟภ.อ.
เข้าพื้นที่อยู่อาศัย ถนนสาย ทั่วถึง ไฟฟาูส่วนภมูิภาคสาขา ของพื้นมีไฟฟาูใช้ ใช้อย่างทั่วถึง หา้งฉัตร
ไปอ่างแม่ไพร  หมู่ 5 หา้งฉัตรเพื่อด้าเนินการ อย่างทั่วถึง ทกุครัวเรือน

ขยายเขตไฟฟาูระยะทาง
3,000 ม.

22 โครงการขยายเขตไฟฟาู  -เพื่อใหม้ีแสงสวา่งในยามค้่าคืน  อุดหนุน งปม.ใหก้ับการ -        -        -        345,800    -           ร้อยละ70ของ ประชาชนมีไฟฟาู กฟภ.อ.
จากปากทางเข้าหมู่บา้น  และเพื่อใหป้ระชาชนสัญจรไปมา ไฟฟาูส่วนภมูิภาคสาขา ครัวเรือนใน ใช้ในครัวเรือน หา้งฉัตร
ถึงบา้นเลขที่ 15/1 หมู่ 6 ได้อย่างสะดวก ปลอดภยั และ หา้งฉัตรเพื่อด้าเนินการ บริเวณนี้มีไฟฟาูใช้ สะดวก ปลอดภยัลด
พิกัดเร่ิมต้นE0539105,N2032012 ลดปญัหาอาชญากรรมในพื้นที่ได้ ขยายเขตไฟฟาูระยะทาง
พิกัดส้ินสุด E0539580,N2032141 520   ม.
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ยุทธศาสตรท์ี่ 1    การพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน ผ.02
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน  

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รบั รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั

23 โครงการขยายเขตไฟฟาู 3 -เพื่อใหม้ีแสงสวา่งในยามค้่าคืน อุดหนุน งปม.ใหก้ับการไฟฟาู -        -        -        -           78,000      ร้อยละ70ของ ประชาชนมีไฟฟาู กฟภ.อ.
 เฟรสซอยไปปาุช้าบา้นทุ่งง้ิว และเพื่อใหป้ระชาชนสัญจรไปมา ส่วนภมูิภาคสาขาหา้งฉัตร ครัวเรือนใน ใช้ในครัวเรือน หา้งฉัตร
หมู่ 6 ได้อย่างสะดวก ปลอดภยั และ เพื่อด้าเนินการขยายเขต บริเวณนี้มีไฟฟาูใช้ สะดวก ปลอดภยัลด
พิกัดเร่ิมต้นE0539679,N2032086 ลดปญัหาอาชญากรรมในพื้นที่ได้ ไฟฟาูระยะทาง 90  ม. ปญัหาอาชญากรรม
พิกัดส้ินสุด E0539673,N2032001

24 โครงการขยายเขตไฟฟาู -เพื่อใหพ้ื้นที่การเกษตรมีไฟฟาู อุดหนุน งปม.ใหก้ับการไฟฟาู -        -        -        -           911,000    ร้อยละ70ของ พื้นที่การเกษตรมี กฟภ.อ.
เพื่อการเกษตร สายเรียบ ใช้อย่างทั่วถึง และ ส่งเสริมอาชีพ ส่วนภมูิภาคสาขาหา้งฉัตร ของพื้นที่การเกษตร ไฟฟาูใช้อย่างทั่วถึง หา้งฉัตร
ล้าหว้ยแม่ไพร  หมู่ที่ 6 เพิ่มรายได้ ใหก้ับเกษตรกร เพื่อด้าเนินการขยายเขต มีไฟฟาูใช้อย่างทั่วถึง

ไฟฟาูระยะทาง 2,400 ม.
25 โครงการขยายเขตไฟฟาู 3 -เพื่อใหม้ีแสงสวา่งในยามค้่าคืน  อุดหนุน งปม.ใหก้ับการ -        -        -        -           156,000    ร้อยละ70ของ ประชาชนมีไฟฟาู กฟภ.อ.

เฟรสจากบา้นนายประสิทธิ ์ และเพื่อใหป้ระชาชนสัญจรไปมา ไฟฟาูส่วนภมูิภาคสาขา ครัวเรือนใน ใช้ในครัวเรือน หา้งฉัตร
บวับาน  ถึงบา้นนายเฉลิมชาติ ได้อย่างสะดวก ปลอดภยั และ หา้งฉัตรเพื่อด้าเนินการ บริเวณนี้มีไฟฟาูใช้ สะดวก ปลอดภยัลด
สุภาสอน หมู่ 6 ลดปญัหาอาชญากรรมในพื้นที่ได้ ขยายเขตไฟฟาูระยะทาง ปญัหาอาชญากรรม
พิกัดเร่ิมต้นE0539647,N2032431 180   ม.
พิกัดส้ินสุด E0539693,N2032593
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ยุทธศาสตรท์ี่ 1    การพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน ผ.02
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน  

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รบั รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั

26 โครงการขยายเขตไฟฟาู -เพื่อใหม้ีแสงสวา่งในยามค้่าคืน  อุดหนุน งปม.ใหก้ับการ -        -        68,500   -           -           ร้อยละ70ของ พื้นที่การเกษตรมี กฟภ.อ.
สาธารณะ ต้ังแต่หน้าบา้น และเพื่อใหป้ระชาชนสัญจรไปมา ไฟฟาูส่วนภมูิภาคสาขา ของพื้นที่การเกษตร ไฟฟาูใช้อย่างทั่วถึง หา้งฉัตร
นายสมบรูณ์  สุภาสอนถึง ได้อย่างสะดวก ปลอดภยั และ หา้งฉัตรเพื่อด้าเนินการ มีไฟฟาูใช้อย่างทั่วถึง
บา้นนางสมพร  ศรีสุรินทร์  ลดปญัหาอาชญากรรมในพื้นที่ได้ ขยายเขตไฟฟาูระยะทาง
หมู่ 7 212  ม.
พิกัดเร่ิมต้น E0538799 N2035101

พิกัดส้ินสุด  E0538869 N2034963

27 โครงการขยายเขตไฟฟาู -เพื่อใหพ้ื้นที่การเกษตรมีไฟฟาู  อุดหนุน งปม.ใหก้ับการ -        -        -        904,000    -           ร้อยละ70ของ พื้นที่การเกษตรมี กฟภ.อ.
เพื่อการเกษตร  ต้ังแต่บา้น ใช้อย่างทั่วถึง และ ส่งเสริมอาชีพ ไฟฟาูส่วนภมูิภาคสาขา ของพื้นที่การเกษตร ไฟฟาูใช้อย่างทั่วถึง หา้งฉัตร
นายสุทศัน์  เฟื่องแปง ถึง เพิ่มรายได้ ใหก้ับเกษตรกร หา้งฉัตรเพื่อด้าเนินการ มีไฟฟาูใช้อย่างทั่วถึง
ทุ่งหว้ยปาุไผ่  หมู่ 7 ขยายเขตไฟฟาูระยะทาง

1,360   ม.
28 โครงการขยายเขตไฟฟาู -เพื่อใหพ้ื้นที่การเกษตรมีไฟฟาู  อุดหนุน งปม.ใหก้ับการ -        -        -        55,000      -           ร้อยละ70ของ พื้นที่การเกษตรมี กฟภ.อ.

เพื่อการเกษตร  สายหว้ยเงิน  ใช้อย่างทั่วถึง และ ส่งเสริมอาชีพ ไฟฟาูส่วนภมูิภาคสาขา ของพื้นที่การเกษตร ไฟฟาูใช้อย่างทั่วถึง หา้งฉัตร
หมู่ 7 เพิ่มรายได้ ใหก้ับเกษตรกร หา้งฉัตรเพื่อด้าเนินการ มีไฟฟาูใช้อย่างทั่วถึง

ขยายเขตไฟฟาูระยะทาง
760   ม.

รวม 28 โครงการ 376,000 250,000 68,500   6,446,800 4,148,000 -                    -                   -       
1 2
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ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาจังหวัดล าปาง  ยุทธศาสตรท์ี่ 4  สังคม คุณภาพชีวิต ความมั่นคง และทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผ.02

ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดล าปาง  ยุทธศาสตรท์ี่ 2  การอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เปา้หมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รบั รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั

1 โครงการบริหารจัดการขยะ เพื่อบริหารจัดการขยะในชุมชน อุดหนุน งปม. ใหก้ับ 200,000  200,000    200,000    ปริมาณขยะในเขต ชุมชนในเขตต้าบล ส้านัก

ขององค์กรปกครอง ในเขตต้าบลวอแก้ว อบจ.ล้าปางในการ ต้าบลวอแก้วได้รับ วอแก้วได้รับการ ปลัด

ส่วนทอ้งถิ่น จังหวดัล้าปาง บริหารจัดการขยะ การจัดการอย่าง บริหารจัดการขยะได้  

 ถูกวธิร้ีอยละ 80 อย่างถูกต้องและมี

ประสิทธภิาพ
รวม 1 โครงการ -       -       200,000 200,000    200,000    

ยุทธศาสตรก์ารพัฒนา อบต.วอแก้ว  ยุทธศาสตรท์ี่ 2    การพัฒนาด้านการอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
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ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาจังหวัดล าปาง  ยุทธศาสตรท์ี่ 4  สังคม คุณภาพชีวิต ความมั่นคง และทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตรก์ารพัฒนา อบต.วอแก้ว ยุทธศาสตรท์ี่ 3    การพัฒนาด้านการพัฒนาสังคม ผ.02
       แผนงานการรกัษาความสงบภายใน

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รบั รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั

อุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอหา้งฉัตร
1 โครงการปอูงกันและลด -เพื่อประชาสัมพนัธ ์รณรงค์ให ้ อุดหนุนงบประมาณ 10,000   10,000   10,000   10,000      10,000      อุดหนุนใหห้น่วย -ท้าให ้ปชช.รู้ถึงพษิ ที่วา่การ

อุบติัเหตุทางถนนในช่วง ปชช.ได้ตระหนักถึงพษิภยัจาก ใหท้ี่ท้าการปกครองอ้าเภอ งานอื่นด้าเนินการ ภยัจากอุบติัเหตุ อ้าเภอ
เทศกาลฯ  อุบติัเหตุ หา้งฉัตรด้าเนินการ จ้านวน 1 แหง่ -จุดตรวจและจุด หา้งฉัตร

-เพื่อใหม้ีวสัดุ อุปกรณ์อ้านวย บริการมีของใช้เพื่อ
ความสะดวกแก่ ปชช. ที่สัญจร อ้านวยความสะดวก
ไปมา แก่ ปชช.
-เพื่อเสริมการบงัคับใช้กฎหมาย -ผู้สัญจรไปมาปฏบิติั
ตามมาตรการปอูงกันและ ตามกฏหมายอย่าง
ลดปญัหาอุบติัเหตุ เคร่งครัด

รวม 1 โครงการ 10,000   10,000   10,000   10,000     10,000     -                    -                   -       
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ยุทธศาสตรท์ี่ 3    การพัฒนาด้านการพัฒนาสังคม ผ.02
    แผนงานการศึกษา

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รบั รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั

อุดหนุนโรงเรยีนบา้นทุ่งหก
1 โครงการพฒันาคุณภาพการ เพื่อพฒันา เพิ่มทกัษะ และ -จัดกิจกรรมทางวชิาการ 30,000   30,000   30,000   30,000      30,000      อุดหนุนใหโ้รงเรียน นักเรียนโรงเรียน โรงเรียน

ศึกษาเพื่อสร้างความเข้มแข็ง คุณภาพทางการศึกษาของ ใหก้ับนักเรียนโรงเรียน ทุ่งหก-ทุ่งผาด้าเนิน บา้นทุ่งหก - ทุ่งผา ทุ่งหก
ทางวชิาการและยกระดับ ผล นักเรียน บา้นทุ่งหก-ทุ่งผา จ้านวน การ จ้านวน 1 แหง่ ทกุคนมีการพฒันา
สัมฤทธิท์างการเรียนของ 76คน คุณภาพทางการ
นักเรียน ศึกษาดีขึ้น

2 โครงการอาหารกลางวนั เพื่อใหน้ักเรียนมีสุขภาพอนามัย นักเรียนระดับก่อนประถม 324,000  324,000  324,000  324,000    324,000    ร้อยละ 100 ของ นักเรียนมีสุขภาพ โรงเรียน
นักเรียน สมบรูณ์แข็งแรง ศึกษาและระดับประถม นักเรียนใน รร. ร่างกายที่สมบรูณ์ ทุ่งหก

ศึกษาจ้านวน 2 โรงเรียน      ทุ่งหก ทุ่งผา ได้ แข็งแรง
(ร.ร.ทุ่งหก,ร.ร.ทุ่งผา) ทานอาหารกลางวนั

3 โครงการเรียนรู้วถิีชุมชน -เพื่อส่งเสริมใหเ้ด็กนักเรียนมี ทุ่งหก-นักเรียนโรงเรียน 40,000   -        -        -           -           อุดหนุนใหโ้รงเรียน -เด็กนักเรียนมี โรงเรียน
การเรียนรู้วถิีชุมชน บา้นทุ่งผา จ้านวน 40 คน ทุ่งหก-ทุ่งผาด้าเนิน ความรู้เกี่ยวกับ ทุ่งหก
-เพื่อส่งเสริมความรู้ภาคพลเมือง การ จ้านวน 1 แหง่ ชุมชนมากขึ้น
ใหแ้ก่เด็กนักเรียน -เด็กนักเรียนมี

พื้นฐานความรู้เกี่ยว
กับภาคพลเมือง

งบประมาณ
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ยุทธศาสตรท์ี่ 3    การพัฒนาด้านการพัฒนาสังคม ผ.02
    แผนงานการศึกษา

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รบั รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั

4 โครงการส่งเสริมความรู้และ -เพื่อส่งเสริมใหน้ักเรียนมีทกัษะ นักเรียนโรงเรียนบา้น 40,000   -        -        -           -           อุดหนุนใหโ้รงเรียน -นักเรียนมีทกัษะ โรงเรียน
ทกัษะในการประกอบอาชีพ เกี่ยวกับใช้ของเหลือใช้รอบตัว ทุ่งหก-ทุ่งผา จ้านวน ทุ่งหก-ทุ่งผาด้าเนิน เกี่ยวกับใช้ของเหลือ ทุ่งหก
และการด้ารงชีพอย่างมี ใหม้ีประโยชน์ 40 คน การ จ้านวน 1 แหง่ ใช้ใหม้ีประโยชน์
ความสุขด้วยกะลามะพร้าว -เพื่อส่งเสริมทกัษะในการ -นักเรียนมีทกัษะ

ประกอบอาชีพใหก้ับเด็กนักเรียน ในการประกอบ
อาชีพ

รวม 4 โครงการ 434,000 354,000 354,000 354,000    354,000    -                    -                   -       

งบประมาณ
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ยุทธศาสตรท์ี่ 3    การพัฒนาด้านการพัฒนาสังคม ผ.02
    แผนงานสาธารณสุข

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รบั รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั

1 โครงการสืบสานพระราช 1.เพื่อใหค้วามรู้เกี่ยวกับมะเร็ง อุดหนุนงบประมาณใหก้ับ 6,000     6,000     6,000     6,000        6,000        อุดหนุนใหห้น่วย ผู้หญิงอายุต้ังแต่ 35 กรรมการ
ปณิธานสมเด็จย่า ต้ายภยั เต้านม คณะกรรมการหมู่บา้น งานอื่นด้าเนินการ ปขีึ้นไปมีความรู้เร่ือง หมู่บา้น
มะเร็งเต้านม  หมู่ที่ 1 2.เพื่อขยายระบบบริการคัด ทุ่งผา หมู่ที่ 1 ด้าเนินการ จ้านวน 1 แหง่ มะเร็งเต้านม มี หมู่ 1

กรองมะเร็งเต้านมด้วยการ พฤติกรรมตนตรวจ
ตรวจเต้านมด้วยตนเอง เต้มนมตนเองที่
3.เพื่อส่งเสริมใหม้ีพฤติกรรม ถูกต้องและสม่้าเสมอ
การตรวจเต้านมตนเองที่ถูกต้อง และลดอัตราการตาย
และสม่้าเสมอ ด้วยมะเร็งเตานมใน

กลุ่มสตรีอายุต้ังแต่
30 ปขีึ้นไป

2 โครงการส่งเสริมโภชนาการ 1. เพื่อใหค้วามรู้ด้านอาหาร อุดหนุนงบประมาณใหก้ับ 4,900     4,900     4,900     4,900        4,900        อุดหนุนใหห้น่วย -หญิงมีครรภ ์ กรรมการ
และสุขภาพอนามัยแม่และ และโภชนาการแก่หญิงมีครรภ์ คณะกรรมการหมู่บา้น งานอื่นด้าเนินการ หญิงใหน้มบตุรและ หมู่บา้น
เด็กของสมเด็จพระเทพ หญิงใหน้มบตุร และผู้ปกครอง ทุ่งผา หมู่ที่ 1 ด้าเนินการ จ้านวน 1 แหง่ ผู้ปกครองเด็ก 0-5 ปี หมู่ 1
รัตนราชสุดาฯ สยามบรม เด็ก 0-5 ปี มีความรู้ด้านอาหาร
ราชกุมารี  หมู่ที่ 1 2.เพื่อส่งเสริมใหห้ญิงมีครรภ์ และโภชนาการ 

หญิงใหน้มบตุร และผู้ปกครอง -เด็กมีการเจริญ
เด็ก 0-5 ป ีได้บริการที่เหมาะสม เติบโต และ
3.เพื่อใหเ้ด็กเกิดรอด มีการเจริญ พฒันาการได้เต็ม
เติบโตและพฒันาการได้เต็ม ศักยภาพ
ศักยภาพ

งบประมาณ
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ยุทธศาสตรท์ี่ 3    การพัฒนาด้านการพัฒนาสังคม ผ.02
    แผนงานสาธารณสุข

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รบั รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั

3 โครงการควบคุมโรคหนอน 1.เพื่อใหค้วามรู้แก่กลุ่มเส่ียงใน อุดหนุนงบประมาณใหก้ับ 9,100     9,100     -        -           -           อุดหนุนใหห้น่วย 1.กลุ่มเส่ียงมีความรู้ กรรมการ
พยาธขิองสมเด็จพระเทพ เร่ืองของโรคหนอนพยาธแิละ คณะกรรมการหมู่บา้น งานอื่นด้าเนินการ เร่ืองโรคหนอนพยาธิ หมู่บา้น
รัตนราชสุดาฯ สยามบรม วธิกีารปอูงกัน ทุ่งผา หมู่ที่ 1 ด้าเนินการ จ้านวน 1 แหง่ และมีความตระหนัก หมู่ 1
ราชกุมารี  หมู่ที่ 1 2.เพื่อลดอัตราความชุกของโรค ในการปอูงกันตนเอง

หนอนพยาธใินผู้ที่ชอบทาน 2.อัตราความชุกของ
อาหารสุกๆ ดิบๆ โรคหนอนพยาธใิน

กลุ่มเส่ียงลดลง
4 โครงการควบคุมโรคขาดสาร -เพื่อใหป้ระชาชนมีความรู้เร่ือง อุดหนุนงบประมาณใหก้ับ -        -        9,100     9,100        9,100        อุดหนุนใหห้น่วย -ประชาชนมีความรู้ กรรมการ

ไอโอดีน ของสมเด็จพระเทพ โรคขาดสารไดโอดีน คณะกรรมการหมู่บา้น งานอื่นด้าเนินการ เร่ืองโรคขาดสาร หมู่บา้น
รัตนราชสุดาฯ สยามบรม -เพื่อใหป้ระชาชนมีการใช้เกลือ ทุ่งผา หมู่ที่ 1 ด้าเนินการ จ้านวน 1 แหง่ ไอโอดีน หมู่ 1
ราชกุมารีหมู่ที่ 1 ผสมไอโอดีน -ประชาชนมีการใช้

5 โครงการสืบสานพระราช 1.เพื่อใหค้วามรู้เกี่ยวกับมะเร็ง อุดหนุนงบประมาณใหก้ับ 6,000     6,000     6,000     6,000        6,000        อุดหนุนใหห้น่วย ผู้หญิงอายุต้ังแต่ 35 กรรมการ
ปณิธานสมเด็จย่า ต้ายภยั เต้านม คณะกรรมการหมู่บา้น งานอื่นด้าเนินการ ปขีึ้นไปมีความรู้เร่ือง หมู่บา้น
มะเร็งเต้านม  หมู่ที่ 2 2.เพื่อขยายระบบบริการคัด ทุ่งตุ่นแม่ติว หมู่ที่ 2 จ้านวน 1 แหง่ มะเร็งเต้านม มี หมู่ 2

กรองมะเร็งเต้านมด้วยการ ด้าเนินการ พฤติกรรมตนตรวจ
ตรวจเต้านมด้วยตนเอง เต้มนมตนเองที่
3.เพื่อส่งเสริมใหม้ีพฤติกรรม ถูกต้องและสม่้าเสมอ
การตรวจเต้านมตนเองที่ถูกต้อง และลดอัตราการตาย
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ยุทธศาสตรท์ี่ 3    การพัฒนาด้านการพัฒนาสังคม ผ.02
    แผนงานสาธารณสุข

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รบั รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั

และสม่้าเสมอ ด้วยมะเร็งเตานมใน
กลุ่มสตรีอายุต้ังแต่
30 ปขีึ้นไป

6 โครงการส่งเสริมโภชนาการ 1. เพื่อใหค้วามรู้ด้านอาหาร อุดหนุนงบประมาณใหก้ับ 4,900     4,900     4,900     4,900        4,900        อุดหนุนใหห้น่วย -หญิงมีครรภ ์ กรรมการ
และสุขภาพอนามัยแม่และ และโภชนาการแก่หญิงมีครรภ์ คณะกรรมการหมู่บา้น งานอื่นด้าเนินการ หญิงใหน้มบตุรและ หมู่บา้น
เด็กของสมเด็จพระเทพ หญิงใหน้มบตุร และผู้ปกครอง ทุ่งตุ่นแม่ติว หมู่ที่ 2 จ้านวน 1 แหง่ ผู้ปกครองเด็ก 0-5 ปี หมู่ 2
รัตนราชสุดาฯ สยามบรม เด็ก 0-5 ปี ด้าเนินการ มีความรู้ด้านอาหาร
ราชกุมารี  หมู่ที่ 2 2.เพื่อส่งเสริมใหห้ญิงมีครรภ์ และโภชนาการ 

หญิงใหน้มบตุร และผู้ปกครอง -เด็กมีการเจริญ
เด็ก 0-5 ป ีได้บริการที่เหมาะสม เติบโต และ
3.เพื่อใหเ้ด็กเกิดรอด มีการเจริญ พฒันาการได้เต็ม
เติบโตและพฒันาการได้เต็ม ศักยภาพ
ศักยภาพ

7 โครงการควบคุมโรคหนอน 1.เพื่อใหค้วามรู้แก่กลุ่มเส่ียงใน อุดหนุนงบประมาณใหก้ับ 9,100     9,100     -        -           -           อุดหนุนใหห้น่วย 1.กลุ่มเส่ียงมีความรู้ กรรมการ
พยาธขิองสมเด็จพระเทพ เร่ืองของโรคหนอนพยาธแิละ คณะกรรมการหมู่บา้น งานอื่นด้าเนินการ เร่ืองโรคหนอนพยาธิ หมู่บา้น
รัตนราชสุดาฯ สยามบรม วธิกีารปอูงกัน ทุ่งตุ่นแม่ติว หมู่ที่ 2 จ้านวน 1 แหง่ และมีความตระหนัก หมู่ 2
ราชกุมารี  หมู่ที่ 2 2.เพื่อลดอัตราความชุกของโรค ด้าเนินการ ในการปอูงกันตนเอง

หนอนพยาธใินผู้ที่ชอบทาน 2.อัตราความชุกของ
อาหารสุกๆ ดิบๆ โรคหนอนพยาธใิน

กลุ่มเส่ียงลดลง
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ยุทธศาสตรท์ี่ 3    การพัฒนาด้านการพัฒนาสังคม ผ.02
    แผนงานสาธารณสุข

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รบั รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั

8 โครงการควบคุมโรคขาดสาร -เพื่อใหป้ระชาชนมีความรู้เร่ือง อุดหนุนงบประมาณใหก้ับ -        -        9,100     9,100        9,100        อุดหนุนใหห้น่วย -ประชาชนมีความรู้ กรรมการ
ไอโอดีน ของสมเด็จพระเทพ โรคขาดสารไดโอดีน คณะกรรมการหมู่บา้น งานอื่นด้าเนินการ เร่ืองโรคขาดสาร หมู่บา้น
รัตนราชสุดาฯ สยามบรม -เพื่อใหป้ระชาชนมีการใช้เกลือ ทุ่งตุ่นแม่ติว หมู่ที่ 2 จ้านวน 1 แหง่ ไอโอดีน หมู่ 2
ราชกุมารีหมู่ที่ 2 ผสมไอโอดีน ด้าเนินการ -ประชาชนมีการใช้

เกลือผสมไอโอดีน
9 โครงการสืบสานพระราช 1.เพื่อใหค้วามรู้เกี่ยวกับมะเร็ง อุดหนุนงบประมาณใหก้ับ 6,000     6,000     6,000     6,000        6,000        อุดหนุนใหห้น่วย ผู้หญิงอายุต้ังแต่ 35 กรรมการ

ปณิธานสมเด็จย่า ต้ายภยั เต้านม คณะกรรมการหมู่บา้น งานอื่นด้าเนินการ ปขีึ้นไปมีความรู้เร่ือง หมู่บา้น
มะเร็งเต้านม  หมู่ที่ 3 2.เพื่อขยายระบบบริการคัด วอแก้ว หมู่ที่ 3 ด้าเนินการ จ้านวน 1 แหง่ มะเร็งเต้านม มี หมู่ 3

กรองมะเร็งเต้านมด้วยการ พฤติกรรมตนตรวจ
ตรวจเต้านมด้วยตนเอง เต้มนมตนเองที่
3.เพื่อส่งเสริมใหม้ีพฤติกรรม ถูกต้องและสม่้าเสมอ
การตรวจเต้านมตนเองที่ถูกต้อง และลดอัตราการตาย
และสม่้าเสมอ ด้วยมะเร็งเตานมใน

กลุ่มสตรีอายุต้ังแต่
30 ปขีึ้นไป

10 โครงการส่งเสริมโภชนาการ 1. เพื่อใหค้วามรู้ด้านอาหาร อุดหนุนงบประมาณใหก้ับ 4,900     4,900     4,900     4,900        4,900        อุดหนุนใหห้น่วย -หญิงมีครรภ ์ กรรมการ
และสุขภาพอนามัยแม่และ และโภชนาการแก่หญิงมีครรภ์ คณะกรรมการหมู่บา้น งานอื่นด้าเนินการ หญิงใหน้มบตุรและ หมู่บา้น
เด็กของสมเด็จพระเทพ หญิงใหน้มบตุร และผู้ปกครอง วอแก้ว หมู่ที่ 3 ด้าเนินการ จ้านวน 1 แหง่ ผู้ปกครองเด็ก 0-5 ปี หมู่ 3
รัตนราชสุดาฯ สยามบรม เด็ก 0-5 ปี มีความรู้ด้านอาหาร
ราชกุมารี  หมู่ที่ 3 2.เพื่อส่งเสริมใหห้ญิงมีครรภ์ และโภชนาการ 

งบประมาณ
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ยุทธศาสตรท์ี่ 3    การพัฒนาด้านการพัฒนาสังคม ผ.02
    แผนงานสาธารณสุข

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รบั รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั

หญิงใหน้มบตุร และผู้ปกครอง -เด็กมีการเจริญ
เด็ก 0-5 ป ีได้บริการที่เหมาะสม เติบโต และ
3.เพื่อใหเ้ด็กเกิดรอด มีการเจริญ พฒันาการได้เต็ม
เติบโตและพฒันาการได้เต็ม ศักยภาพ
ศักยภาพ

11 โครงการควบคุมโรคหนอน 1.เพื่อใหค้วามรู้แก่กลุ่มเส่ียงใน อุดหนุนงบประมาณใหก้ับ 9,100     9,100     -        -           -           อุดหนุนใหห้น่วย 1.กลุ่มเส่ียงมีความรู้ กรรมการ
พยาธขิองสมเด็จพระเทพ เร่ืองของโรคหนอนพยาธแิละ คณะกรรมการหมู่บา้น งานอื่นด้าเนินการ เร่ืองโรคหนอนพยาธิ หมู่บา้น
รัตนราชสุดาฯ สยามบรม วธิกีารปอูงกัน วอแก้ว หมู่ที่ 3 ด้าเนินการ จ้านวน 1 แหง่ และมีความตระหนัก หมู่ 3
ราชกุมารี  หมู่ที่ 3 2.เพื่อลดอัตราความชุกของโรค ในการปอูงกันตนเอง

หนอนพยาธใินผู้ที่ชอบทาน 2.อัตราความชุกของ
อาหารสุกๆ ดิบๆ โรคหนอนพยาธใิน

กลุ่มเส่ียงลดลง
12 โครงการควบคุมโรคขาดสาร -เพื่อใหป้ระชาชนมีความรู้เร่ือง อุดหนุนงบประมาณใหก้ับ -        -        9,100     9,100        9,100        อุดหนุนใหห้น่วย -ประชาชนมีความรู้ กรรมการ

ไอโอดีน ของสมเด็จพระเทพ โรคขาดสารไดโอดีน คณะกรรมการหมู่บา้น งานอื่นด้าเนินการ เร่ืองโรคขาดสาร หมู่บา้น
รัตนราชสุดาฯ สยามบรม -เพื่อใหป้ระชาชนมีการใช้เกลือ วอแก้ว หมู่ที่ 3 ด้าเนินการ จ้านวน 1 แหง่ ไอโอดีน หมู่ 3
ราชกุมารีหมู่ที่ 3 ผสมไอโอดีน -ประชาชนมีการใช้

เกลือผสมไอโอดีน

งบประมาณ
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ยุทธศาสตรท์ี่ 3    การพัฒนาด้านการพัฒนาสังคม ผ.02
    แผนงานสาธารณสุข

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รบั รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั

13 โครงการสืบสานพระราช 1.เพื่อใหค้วามรู้เกี่ยวกับมะเร็ง อุดหนุนงบประมาณใหก้ับ 6,000     6,000     6,000     6,000        6,000        อุดหนุนใหห้น่วย ผู้หญิงอายุต้ังแต่ 35 กรรมการ
ปณิธานสมเด็จย่า ต้ายภยั เต้านม คณะกรรมการหมู่บา้น งานอื่นด้าเนินการ ปขีึ้นไปมีความรู้เร่ือง หมู่บา้น
มะเร็งเต้านม  หมู่ที่ 4 2.เพื่อขยายระบบบริการคัด หล่ายทุ่ง หมู่ที่ 4 จ้านวน 1 แหง่ มะเร็งเต้านม มี หมู่ 4

กรองมะเร็งเต้านมด้วยการ ด้าเนินการ พฤติกรรมตนตรวจ
ตรวจเต้านมด้วยตนเอง เต้มนมตนเองที่
3.เพื่อส่งเสริมใหม้ีพฤติกรรม ถูกต้องและสม่้าเสมอ
การตรวจเต้านมตนเองที่ถูกต้อง และลดอัตราการตาย
และสม่้าเสมอ ด้วยมะเร็งเตานมใน

กลุ่มสตรีอายุต้ังแต่
30 ปขีึ้นไป

14 โครงการส่งเสริมโภชนาการ 1. เพื่อใหค้วามรู้ด้านอาหาร อุดหนุนงบประมาณใหก้ับ 4,900     4,900     4,900     4,900        4,900        อุดหนุนใหห้น่วย -หญิงมีครรภ ์ กรรมการ
และสุขภาพอนามัยแม่และ และโภชนาการแก่หญิงมีครรภ์ คณะกรรมการหมู่บา้น งานอื่นด้าเนินการ หญิงใหน้มบตุรและ หมู่บา้น
เด็กของสมเด็จพระเทพ หญิงใหน้มบตุร และผู้ปกครอง หล่ายทุ่ง หมู่ที่ 4 จ้านวน 1 แหง่ ผู้ปกครองเด็ก 0-5 ปี หมู่ 4
รัตนราชสุดาฯ สยามบรม เด็ก 0-5 ปี ด้าเนินการ มีความรู้ด้านอาหาร
ราชกุมารี  หมู่ที่ 4 2.เพื่อส่งเสริมใหห้ญิงมีครรภ์ และโภชนาการ 

หญิงใหน้มบตุร และผู้ปกครอง -เด็กมีการเจริญ
เด็ก 0-5 ป ีได้บริการที่เหมาะสม เติบโต และ
3.เพื่อใหเ้ด็กเกิดรอด มีการเจริญ พฒันาการได้เต็ม
เติบโตและพฒันาการได้เต็ม ศักยภาพ
ศักยภาพ

งบประมาณ
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ยุทธศาสตรท์ี่ 3    การพัฒนาด้านการพัฒนาสังคม ผ.02
    แผนงานสาธารณสุข

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รบั รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั

15 โครงการควบคุมโรคหนอน 1.เพื่อใหค้วามรู้แก่กลุ่มเส่ียงใน อุดหนุนงบประมาณใหก้ับ 9,100     9,100     -        -           -           อุดหนุนใหห้น่วย 1.กลุ่มเส่ียงมีความรู้ กรรมการ
พยาธขิองสมเด็จพระเทพ เร่ืองของโรคหนอนพยาธแิละ อุดหนุนงบประมาณใหก้ับ งานอื่นด้าเนินการ เร่ืองโรคหนอนพยาธิ หมู่บา้น
รัตนราชสุดาฯ สยามบรม วธิกีารปอูงกัน คณะกรรมการหมู่บา้น จ้านวน 1 แหง่ และมีความตระหนัก หมู่ 4
ราชกุมารี  หมู่ที่ 4 2.เพื่อลดอัตราความชุกของโรค หล่ายทุ่ง หมู่ที่ 4 ในการปอูงกันตนเอง

หนอนพยาธใินผู้ที่ชอบทาน ด้าเนินการ 2.อัตราความชุกของ
อาหารสุกๆ ดิบๆ โรคหนอนพยาธใิน

กลุ่มเส่ียงลดลง
16 โครงการควบคุมโรคขาดสาร -เพื่อใหป้ระชาชนมีความรู้เร่ือง อุดหนุนงบประมาณใหก้ับ -        -        9,100     9,100        9,100        อุดหนุนใหห้น่วย -ประชาชนมีความรู้ กรรมการ

ไอโอดีน ของสมเด็จพระเทพ โรคขาดสารไดโอดีน คณะกรรมการหมู่บา้น งานอื่นด้าเนินการ เร่ืองโรคขาดสาร หมู่บา้น
รัตนราชสุดาฯ สยามบรม -เพื่อใหป้ระชาชนมีการใช้เกลือ หล่ายทุ่ง หมู่ที่ 4 จ้านวน 1 แหง่ ไอโอดีน หมู่ 4
ราชกุมารีหมู่ที่ 4 ผสมไอโอดีน ด้าเนินการ -ประชาชนมีการใช้

เกลือผสมไอโอดีน
17 โครงการสืบสานพระราช 1.เพื่อใหค้วามรู้เกี่ยวกับมะเร็ง อุดหนุนงบประมาณใหก้ับ 6,000     6,000     6,000     6,000        6,000        อุดหนุนใหห้น่วย ผู้หญิงอายุต้ังแต่ 35 กรรมการ

ปณิธานสมเด็จย่า ต้ายภยั เต้านม คณะกรรมการหมู่บา้น งานอื่นด้าเนินการ ปขีึ้นไปมีความรู้เร่ือง หมู่บา้น
มะเร็งเต้านม  หมู่ที่ 5 2.เพื่อขยายระบบบริการคัด ทุ่งหก หมู่ที่ 5 ด้าเนินการ จ้านวน 1 แหง่ มะเร็งเต้านม มี หมู่ 5

กรองมะเร็งเต้านมด้วยการ พฤติกรรมตนตรวจ
ตรวจเต้านมด้วยตนเอง เต้มนมตนเองที่
3.เพื่อส่งเสริมใหม้ีพฤติกรรม ถูกต้องและสม่้าเสมอ
การตรวจเต้านมตนเองที่ถูกต้อง และลดอัตราการตาย
และสม่้าเสมอ ด้วยมะเร็งเตานมใน

งบประมาณ
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ยุทธศาสตรท์ี่ 3    การพัฒนาด้านการพัฒนาสังคม ผ.02
    แผนงานสาธารณสุข

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รบั รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั

กลุ่มสตรีอายุต้ังแต่
30 ปขีึ้นไป

18 โครงการส่งเสริมโภชนาการ 1. เพื่อใหค้วามรู้ด้านอาหาร อุดหนุนงบประมาณใหก้ับ 4,900     4,900     4,900     4,900        4,900        อุดหนุนใหห้น่วย -หญิงมีครรภ ์ กรรมการ
และสุขภาพอนามัยแม่และ และโภชนาการแก่หญิงมีครรภ์ คณะกรรมการหมู่บา้น งานอื่นด้าเนินการ หญิงใหน้มบตุรและ หมู่บา้น
เด็กของสมเด็จพระเทพ หญิงใหน้มบตุร และผู้ปกครอง ทุ่งหก หมู่ที่ 5 ด้าเนินการ จ้านวน 1 แหง่ ผู้ปกครองเด็ก 0-5 ปี หมู่ 5
รัตนราชสุดาฯ สยามบรม เด็ก 0-5 ปี มีความรู้ด้านอาหาร
ราชกุมารี  หมู่ที่ 5 2.เพื่อส่งเสริมใหห้ญิงมีครรภ์ และโภชนาการ 

หญิงใหน้มบตุร และผู้ปกครอง -เด็กมีการเจริญ
เด็ก 0-5 ป ีได้บริการที่เหมาะสม เติบโต และ
3.เพื่อใหเ้ด็กเกิดรอด มีการเจริญ พฒันาการได้เต็ม
เติบโตและพฒันาการได้เต็ม ศักยภาพ
ศักยภาพ

19 โครงการควบคุมโรคหนอน 1.เพื่อใหค้วามรู้แก่กลุ่มเส่ียงใน อุดหนุนงบประมาณใหก้ับ 9,100     9,100     -        -           -           อุดหนุนใหห้น่วย 1.กลุ่มเส่ียงมีความรู้ กรรมการ
พยาธขิองสมเด็จพระเทพ เร่ืองของโรคหนอนพยาธแิละ คณะกรรมการหมู่บา้น งานอื่นด้าเนินการ เร่ืองโรคหนอนพยาธิ หมู่บา้น
รัตนราชสุดาฯ สยามบรม วธิกีารปอูงกัน ทุ่งหก หมู่ที่ 5 ด้าเนินการ จ้านวน 1 แหง่ และมีความตระหนัก หมู่ 5
ราชกุมารี  หมู่ที่ 5 2.เพื่อลดอัตราความชุกของโรค ในการปอูงกันตนเอง

หนอนพยาธใินผู้ที่ชอบทาน 2.อัตราความชุกของ
อาหารสุกๆ ดิบๆ โรคหนอนพยาธใิน

กลุ่มเส่ียงลดลง

128

งบประมาณ



ยุทธศาสตรท์ี่ 3    การพัฒนาด้านการพัฒนาสังคม ผ.02
    แผนงานสาธารณสุข

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รบั รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั

20 โครงการควบคุมโรคขาดสาร -เพื่อใหป้ระชาชนมีความรู้เร่ือง อุดหนุนงบประมาณใหก้ับ -        -        9,100     9,100        9,100        อุดหนุนใหห้น่วย -ประชาชนมีความรู้ กรรมการ
ไอโอดีน ของสมเด็จพระเทพ โรคขาดสารไดโอดีน คณะกรรมการหมู่บา้น งานอื่นด้าเนินการ เร่ืองโรคขาดสาร หมู่บา้น
รัตนราชสุดาฯ สยามบรม -เพื่อใหป้ระชาชนมีการใช้เกลือ ทุ่งหก หมู่ที่ 5 ด้าเนินการ จ้านวน 1 แหง่ ไอโอดีน หมู่ 5
ราชกุมารีหมู่ที่ 5 ผสมไอโอดีน -ประชาชนมีการใช้

เกลือผสมไอโอดีน
21 โครงการสืบสานพระราช 1.เพื่อใหค้วามรู้เกี่ยวกับมะเร็ง อุดหนุนงบประมาณใหก้ับ 6,000     6,000     6,000     6,000        6,000        อุดหนุนใหห้น่วย ผู้หญิงอายุต้ังแต่ 35 กรรมการ

ปณิธานสมเด็จย่า ต้ายภยั เต้านม คณะกรรมการหมู่บา้น งานอื่นด้าเนินการ ปขีึ้นไปมีความรู้เร่ือง หมู่บา้น
มะเร็งเต้านม  หมู่ที่ 6 2.เพื่อขยายระบบบริการคัด ทุ่งง้ิว  หมู่ที่ 6 ด้าเนินการ จ้านวน 1 แหง่ มะเร็งเต้านม มี หมู่ 6

กรองมะเร็งเต้านมด้วยการ พฤติกรรมตนตรวจ
ตรวจเต้านมด้วยตนเอง เต้มนมตนเองที่
3.เพื่อส่งเสริมใหม้ีพฤติกรรม ถูกต้องและสม่้าเสมอ
การตรวจเต้านมตนเองที่ถูกต้อง และลดอัตราการตาย
และสม่้าเสมอ ด้วยมะเร็งเตานมใน

กลุ่มสตรีอายุต้ังแต่
30 ปขีึ้นไป

22 โครงการส่งเสริมโภชนาการ 1. เพื่อใหค้วามรู้ด้านอาหาร อุดหนุนงบประมาณใหก้ับ 4,900     4,900     4,900     4,900        4,900        อุดหนุนใหห้น่วย -หญิงมีครรภ ์ กรรมการ
และสุขภาพอนามัยแม่และ และโภชนาการแก่หญิงมีครรภ์ คณะกรรมการหมู่บา้น งานอื่นด้าเนินการ หญิงใหน้มบตุรและ หมู่บา้น
เด็กของสมเด็จพระเทพ หญิงใหน้มบตุร และผู้ปกครอง ทุ่งง้ิว  หมู่ที่ 6 ด้าเนินการ จ้านวน 1 แหง่ ผู้ปกครองเด็ก 0-5 ปี หมู่ 6
รัตนราชสุดาฯ สยามบรม เด็ก 0-5 ปี มีความรู้ด้านอาหาร
ราชกุมารี  หมู่ที่ 6 2.เพื่อส่งเสริมใหห้ญิงมีครรภ์ และโภชนาการ 

งบประมาณ
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ยุทธศาสตรท์ี่ 3    การพัฒนาด้านการพัฒนาสังคม ผ.02
    แผนงานสาธารณสุข

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รบั รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั

หญิงใหน้มบตุร และผู้ปกครอง -เด็กมีการเจริญ
เด็ก 0-5 ป ีได้บริการที่เหมาะสม เติบโต และ
3.เพื่อใหเ้ด็กเกิดรอด มีการเจริญ พฒันาการได้เต็ม
เติบโตและพฒันาการได้เต็ม ศักยภาพ
ศักยภาพ

23 โครงการควบคุมโรคหนอน 1.เพื่อใหค้วามรู้แก่กลุ่มเส่ียงใน อุดหนุนงบประมาณใหก้ับ 9,100     9,100     -        -           -           อุดหนุนใหห้น่วย 1.กลุ่มเส่ียงมีความรู้ กรรมการ
พยาธขิองสมเด็จพระเทพ เร่ืองของโรคหนอนพยาธแิละ คณะกรรมการหมู่บา้น งานอื่นด้าเนินการ เร่ืองโรคหนอนพยาธิ หมู่บา้น
รัตนราชสุดาฯ สยามบรม วธิกีารปอูงกัน ทุ่งง้ิว  หมู่ที่ 6 ด้าเนินการ จ้านวน 1 แหง่ และมีความตระหนัก หมู่ 6
ราชกุมารี  หมู่ที่ 6 2.เพื่อลดอัตราความชุกของโรค ในการปอูงกันตนเอง

หนอนพยาธใินผู้ที่ชอบทาน 2.อัตราความชุกของ
อาหารสุกๆ ดิบๆ โรคหนอนพยาธใิน

กลุ่มเส่ียงลดลง
24 โครงการควบคุมโรคขาดสาร -เพื่อใหป้ระชาชนมีความรู้เร่ือง อุดหนุนงบประมาณใหก้ับ -        -        9,100     9,100        9,100        อุดหนุนใหห้น่วย -ประชาชนมีความรู้ กรรมการ

ไอโอดีน ของสมเด็จพระเทพ โรคขาดสารไดโอดีน คณะกรรมการหมู่บา้น งานอื่นด้าเนินการ เร่ืองโรคขาดสาร หมู่บา้น
รัตนราชสุดาฯ สยามบรม -เพื่อใหป้ระชาชนมีการใช้เกลือ ทุ่งง้ิว หมู่ที่ 6 ด้าเนินการ จ้านวน 1 แหง่ ไอโอดีน หมู่ 6
ราชกุมารีหมู่ที่ 6 ผสมไอโอดีน -ประชาชนมีการใช้

เกลือผสมไอโอดีน

งบประมาณ
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ยุทธศาสตรท์ี่ 3    การพัฒนาด้านการพัฒนาสังคม ผ.02
    แผนงานสาธารณสุข

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รบั รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั

25 โครงการสืบสานพระราช 1.เพื่อใหค้วามรู้เกี่ยวกับมะเร็ง อุดหนุนงบประมาณใหก้ับ 6,000     6,000     6,000     6,000        6,000        อุดหนุนใหห้น่วย ผู้หญิงอายุต้ังแต่ 35 กรรมการ
ปณิธานสมเด็จย่า ต้ายภยั เต้านม คณะกรรมการหมู่บา้น งานอื่นด้าเนินการ ปขีึ้นไปมีความรู้เร่ือง หมู่บา้น
มะเร็งเต้านม  หมู่ที่ 7 2.เพื่อขยายระบบบริการคัด น้้าจ้า หมู่ 7 ด้าเนินการ จ้านวน 1 แหง่ มะเร็งเต้านม มี หมู่ 7

กรองมะเร็งเต้านมด้วยการ พฤติกรรมตนตรวจ
ตรวจเต้านมด้วยตนเอง เต้มนมตนเองที่
3.เพื่อส่งเสริมใหม้ีพฤติกรรม ถูกต้องและสม่้าเสมอ
การตรวจเต้านมตนเองที่ถูกต้อง และลดอัตราการตาย
และสม่้าเสมอ ด้วยมะเร็งเตานมใน

กลุ่มสตรีอายุต้ังแต่
30 ปขีึ้นไป

26 โครงการส่งเสริมโภชนาการ 1. เพื่อใหค้วามรู้ด้านอาหาร อุดหนุนงบประมาณใหก้ับ 4,900     4,900     4,900     4,900        4,900        อุดหนุนใหห้น่วย -หญิงมีครรภ ์ กรรมการ
และสุขภาพอนามัยแม่และ และโภชนาการแก่หญิงมีครรภ์ คณะกรรมการหมู่บา้น งานอื่นด้าเนินการ หญิงใหน้มบตุรและ หมู่บา้น
เด็กของสมเด็จพระเทพ หญิงใหน้มบตุร และผู้ปกครอง น้้าจ้า หมู่ 7 ด้าเนินการ จ้านวน 1 แหง่ ผู้ปกครองเด็ก 0-5 ปี หมู่ 7
รัตนราชสุดาฯ สยามบรม เด็ก 0-5 ปี มีความรู้ด้านอาหาร
ราชกุมารี  หมู่ที่ 7 2.เพื่อส่งเสริมใหห้ญิงมีครรภ์ และโภชนาการ 

หญิงใหน้มบตุร และผู้ปกครอง -เด็กมีการเจริญ
เด็ก 0-5 ป ีได้บริการที่เหมาะสม เติบโต และ
3.เพื่อใหเ้ด็กเกิดรอด มีการเจริญ พฒันาการได้เต็ม
เติบโตและพฒันาการได้เต็ม ศักยภาพ
ศักยภาพ

งบประมาณ
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ยุทธศาสตรท์ี่ 3    การพัฒนาด้านการพัฒนาสังคม ผ.02
    แผนงานสาธารณสุข

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รบั รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั

27 โครงการควบคุมโรคหนอน 1.เพื่อใหค้วามรู้แก่กลุ่มเส่ียงใน อุดหนุนงบประมาณใหก้ับ 9,100     9,100     -        -           -           อุดหนุนใหห้น่วย 1.กลุ่มเส่ียงมีความรู้ กรรมการ
พยาธขิองสมเด็จพระเทพ เร่ืองของโรคหนอนพยาธแิละ คณะกรรมการหมู่บา้น งานอื่นด้าเนินการ เร่ืองโรคหนอนพยาธิ หมู่บา้น
รัตนราชสุดาฯ สยามบรม วธิกีารปอูงกัน น้้าจ้า หมู่ 7 ด้าเนินการ จ้านวน 1 แหง่ และมีความตระหนัก หมู่ 7
ราชกุมารี  หมู่ที่ 7 2.เพื่อลดอัตราความชุกของโรค ในการปอูงกันตนเอง

หนอนพยาธใินผู้ที่ชอบทาน 2.อัตราความชุกของ
อาหารสุกๆ ดิบๆ โรคหนอนพยาธใิน

กลุ่มเส่ียงลดลง
28 โครงการควบคุมโรคขาดสาร -เพื่อใหป้ระชาชนมีความรู้เร่ือง อุดหนุนงบประมาณใหก้ับ -        -        9,100     9,100        9,100        อุดหนุนใหห้น่วย -ประชาชนมีความรู้ กรรมการ

ไอโอดีน ของสมเด็จพระเทพ โรคขาดสารไดโอดีน คณะกรรมการหมู่บา้น งานอื่นด้าเนินการ เร่ืองโรคขาดสาร หมู่บา้น
รัตนราชสุดาฯ สยามบรม -เพื่อใหป้ระชาชนมีการใช้เกลือ น้้าจ้า หมู่ที่ 7 ด้าเนินการ จ้านวน 1 แหง่ ไอโอดีน หมู่ 7
ราชกุมารีหมู่ที่ 7 ผสมไอโอดีน -ประชาชนมีการใช้

เกลือผสมไอโอดีน
รวม 28 โครงการ 140,000 140,000 140,000 140,000    140,000    -                     -                    -       

งบประมาณ
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ยุทธศาสตรท์ี่ 3    การพัฒนาด้านการพัฒนาสังคม ผ.02
    แผนงานสังคมสงเคราะห์

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รบั รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั

อุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอหา้งฉัตร
1 โครงการสนับสนุนกิ่งกาชาด -ส่งเสริมกิจกรรมของกิ่งกาชาด อุดหนุน งปม.ใหก้ับที่ 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 อุดหนุน งปม.ให้ สามาถช่วยเหลือ ที่วา่การ

อ้าเภอหา้งฉัตร ในการช่วยเหลือสาธารณกุศล ท้าการปกครองอ้าเภอ หน่วยงานอื่นด้าเนิน ผู้ได้รับความเดือด อ้าเภอ
และสังคม หา้งฉัตรในการด้าเนิน การจ้านวน 1  แหง่ ร้อนได้มากขึ้น หา้งฉัตร

กิจกรรม
รวม 1 โครงการ 12,000   12,000   12,000   12,000     12,000     -                    -                   -       

งบประมาณ
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ยุทธศาสตรท์ี่ 3    การพัฒนาด้านการพัฒนาสังคม ผ.02
    แผนงานสรา้งความเข้มแข็งของชุมชน

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รบั รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั

อุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอหา้งฉัตร  
1 โครงการเสริมสร้างศักยภาพ -เพื่อตอบสนองยุทธศาสตร์ อุดหนุนงบประมาณ 20,000   20,000   20,000   20,000      20,000      อุดหนุนใหห้น่วย ท้าใหพ้ื้นที่ อ.หา้งฉัตร ที่วา่การ

และเพิ่มประสิทธภิาพศูนย์ ปอูงกันและแก้ไขปญัหายา ใหท้ี่ท้าการปกครองอ้าเภอ งานอื่นด้าเนินการ มีความเข้มแข็งปลอด อ้าเภอ
ปฏบิติัการต่อสู้เพื่อเอาชนะ เสพติดของชาติและจังหวดั หา้งฉัตรด้าเนินการ จ้านวน 1 แหง่ จากยาเสพติดและมี หา้งฉัตร
ยาเสพติด อ.หา้งฉัตร จ.ล้าปาง -เพื่อบรูณาการแผนงานของศูนย์   ระบบเผ้าระวงัอย่าง

ต้าบลทกุแหง่ใหต้อบสนอง ยังยืน
ยุทธศาสตร์ของชาติ

2 โครงการพฒันาศักยภาพ เพื่อใหก้ลุ่มสตรีต้าบลวอแก้วมี อุดหนุนงบประมาณ 20,000   10,000   10,000   10,000      10,000      ร้อยละ 20 ของ สตรีต้าบลวอแก้วมี กลุ่ม
กลุ่มสตรีต้าบลวอแก้ว ความรู้ทกัษะในการประกอบ  ใหก้ลุ่มสตรีต้าบลวอแก้ว สตรีต้าบลวอแก้ว บทบาทในการพฒันา สตรี

อาชีพ และใหก้ลุ่มสตรีมีกิจกรรม ด้าเนินการ มีบทบาทในการ ต้าบลมากยิ่งขึ้น ต.วอแก้ว
ท้าร่วมกันเปน็การสร้างความ พฒันาต้าบล
สัมพนัธท์ี่ดีต่อกัน

รวม 2 โครงการ 40,000   30,000   30,000   30,000     30,000     -                    -                   -       

งบประมาณ
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ยุทธศาสตรท์ี่ 3    การพัฒนาด้านการพัฒนาสังคม ผ.02
    แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รบั รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั

1 โครงการสนับสนุนกิจกรรม  - เพื่อแสดงความจงรักภกัดี อุดหนุนงบประมาณ ให้ 10,000   10,000   10,000   10,000      10,000      อุดหนุนใหห้น่วย ทกุภาคส่วนมคีวามเชื่อ ที่ท้าการ
งานรัฐพธิ ีและงานวฒันธรรม ต่อองค์ประมุขและสถาบนั ที่ท้าการปกครองอ้าเภอ งานอื่นด้าเนินการ มั่นและเทดิทนูสถาบนั ปกครอง 
ประเพณี   อ้าเภอหา้งฉัตร พระมหากษตัริย์  เพื่ออนุรักษ์ หา้งฉัตรด้าเนินการ จ้านวน 1 แหง่ ของชาติและยึดถือ อ.หา้งฉัตร
 จังหวดัล้าปาง  - เพื่ออนุรักษป์ระเพณี สืบทอดเปน็วัฒนธรรม

วฒันธรรม ประเพณีของชาติสืบไป

2  โครงการสนับสนุนการจัด เพื่อเปน็จุดแสดงนิทรรศการ อุดหนุนงบประมาณ ให้ 8,000     8,000     8,000     8,000        8,000        อุดหนุนใหห้น่วย กลุ่มอาชีพในแต่ละ ที่ท้าการ
งานร่ืนเริง ฤดูหนาวและ และใหก้ลุ่มอาชีพใน อ้าเภอ ที่ท้าการปกครองอ้าเภอ งานอื่นด้าเนินการ ต้าบลได้จ้าหน่าย ปกครอง 
ของดีนครล้าปาง หา้งฉัตร ได้น้าสินค้าออก หา้งฉัตรด้าเนินการ จ้านวน 1 แหง่ สินค้า มีรายได้เพิ่ม อ.หา้งฉัตร

จ้าหน่าย ในงานเปน็การ ขึ้นสามารถหาเครือ
เปดิตลาด และเพิ่มรายได้ให้ ขายตลาดสินค้ามาก
กับกลุ่มอาชีพ ยิ่งขึ้น

3  โครงการสนับสนุนการจัด เพื่อเปน็จุดแสดงนิทรรศการ อุดหนุนงบประมาณ ให้ 30,000   30,000   30,000   30,000      30,000      อุดหนุนใหห้น่วย เกิดการกระจายรายได้ ที่ท้าการ
งานร่ืนเริง ฤดูหนาวและ และใหก้ลุ่มอาชีพใน อ้าเภอ ที่ท้าการปกครองอ้าเภอ งานอื่นด้าเนินการ ในเขตอ้าเภอหา้งฉัตร ปกครอง 
ของดีอ้าเภอหา้งฉัตร หา้งฉัตรได้น้าสินค้าออก หา้งฉัตรด้าเนินการ จ้านวน 1 แหง่ และท้าให ้ปชช.มีความอ.หา้งฉัตร

จ้าหน่าย และใหป้ระชาชน รักสามัคคีเกิดขึ้น
ได้ทราบถึงผลงานที่ส้าคัญ 
ตามนโยบายของรัฐบาล 

รวม 3 โครงการ 48,000   48,000   48,000   48,000     48,000     -                    -                   -       

งบประมาณ

อุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอหา้งฉัตร
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ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาจังหวัดล าปาง   ยุทธศาสตรท์ี่ ยุทธศาสตรท์ี่ 4  สังคม คุณภาพชีวิต ความมั่นคง และทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดล าปาง   ยุทธศาสตรท์ี่ 5 การบรหิารและพัฒนาองค์กร
ยุทธศาสตรก์ารพัฒนา อบตวอแก้ว ยุทธศาสตรท์ี่  5     การบรหิารและพัฒนาองค์กร ผ.02

    5.1 แผนงานบรหิารงานทั่วไป
เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รบั รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั

อุดหนุน อบต.เวียงตาล
1 โครงการต้ังงบประมาณ  - เพื่ออ้านวยความสะดวกใหก้ับ อุดหนุนศูนย์ประสาน 30,000 -        -        -           -           อุดหนุน งปม.ให้ มีศูนย์กลางในการ อบต.

อุดหนุนศูนย์ประสานราชการ ปชช. และเปน็ศูนย์กลางร่วม ราชการ(ศูนย์บริการร่วม) หน่วยงานอื่นด้าเนิน ประสานงานส้าหรับ เวยีงตาล

(ศูนย์บริการร่วม) ขององค์กร ข่าวสารการจัดซ้ือจัดจ้าง ของ ขององค์กรปกครองส่วน การ จ้านวน 1 แหง่ อปท.หน่วยงาน
ปกครองส่วนทอ้งถิ่น อปท.ร่วมทั้งเปน็ศูนย์บริการร่วม ทอ้งถิ่น ราชการและองค์กร

และประสานราชการการบริการ ต่างๆ เพื่อใหก้าร
สาธารณะของ อปท. บริหารงานของ

ทอ้งถิ่นเปน็ไปอย่าง
มีประสิทธภิาพ

2 โครงการอุดหนุนส่วนราชการ/ เพื่อิใช้ในกิจกรรมที่ด้าเนินตาม ส่วนราชการ/องค์กร/ 100,000  100,000 100,000 100,000 100,000 ใช้ส้าหรับอุดหนุน เกิดความร่วมมือ ส้านักปลัด
องค์กร/หน่วยงานต่างๆ อ้านาจหน้าที่ร่วมกับส่วนที่เกี่ยวข้องหน่วยงานต่างๆที่ขอรับ ส่วนราช/องค์กร/ ระหวา่งหน่วยงาน

เงินอุดหนุน หน่วยงานต่าง ๆ และส่วนราชการ
อุดหนุน เทศบาลต.ปงยางคก

3 โครงการขอรับเงินอุดหนุน 1.เพื่อปฏบิติัตามระเบยีบ อุดหนุน งปม. ใหก้ับ -        25,000 25,000 25,000 25,000 อุดหนุน งปม.ให้ อ้าเภอหา้งฉัตรมี เทศบล
ศูนย์ปฏบิติัการร่วมในการ กระทรวงมหาดไทยวา่ด้วยค่าใช้ เทศบาลต้าบลปงยางคก หน่วยงานอื่นด้าเนิน ศูนย์ปฏบิติัการร่วม ต้าบล
ช่วยเหลือประชาชนของ จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตาม ในการด้าเนินการ การ จ้านวน 1 แหง่ ในการช่วยเหลือ ปงยางคก
องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น อ้านาจหน้าที่ขององค์กรปกครอง ประชาชนขององค์กร

งบประมาณ
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ยุทธศาสตรท์ี่  5     การบรหิารและพัฒนาองค์กร ผ.02
    5.1 แผนงานบรหิารงานทั่วไป

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รบั รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั

(สถานที่กลาง) อ้าเภอหา้งฉัตร ส่วนทอ้งถิ่น พ.ศ. 2560 ปกครองส่วนทอ้งถิ่น
จังหวดัล้าปาง 2. เพื่อประสานการช่วยเหลือ

ประชาชน กรณีเกิดสาธารณภยั
หรือภยัฉุกเฉินอื่นๆ ที่เกิดขึ้นใน
พื้นที่ใหไ้ด้รับการช่วยเหลือ
อย่างทนัทว่งที
3. เพื่อใหค้้าปรึกษา แนะน้า
ข้อกฎหมาย ปญัหา อุปสรรค
ต่างๆ แก่องค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถิ่นในการช่วยเหลือ
ประชาชนใหเ้ปน็ไปด้วยความ
เรียบร้อย ถูกต้องตามระเบยีบ
กฎหมาย
4. เพื่อรวบรวมและแจ้งเวยีน
ข้อกฎหมาย ระเบยีบและหนังสือ
ส่ังการใหอ้งค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถิ่น

รวม 3 โครงการ 130,000 125,000 125,000 125,000    125,000    -                    -                   -       
71 โครงการ 1,190,000  969,000    987,500    7,365,800     5,067,000     รวมทั้งส้ิน

งบประมาณ
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ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาจังหวัดล าปาง      ยุทธศาสตรท์ี่ 3 สินค้าอัตลักษณอุ์ตสาหกรรม หตัถอุตสาหกรรม ผลิตภณัฑ์ชุมชน จากฐานทนุทางสังคมและวัฒนธรรม
                                        ยุทธศาสตรท์ี่ 4  สังคม คุณภาพชีวิต ความมั่นคง และทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตรก์ารพัฒนา อบต.วอแก้ว ยุทธศาสตรท์ี่ 1    การพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน ผ.2/1

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่ หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) คาดว่าจะได้รบั ที่รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
1 โครงการปรับปรุงผิวถนน แบบ เพื่อใหม้ีเส้นทาง ปรับปรุงผิวถนนแบบแอสฟลัติกส์ 1,695,000     -            -            -            -            ร้อยละ80ของ ประชาชนมีเส้น จ.ล้าปาง

แอสฟลัติกส์ คอนกรีต จาก คมนาคมที่ได้ คอนกรีตหนาเฉล่ีย 0.04 ม. ปชช.  ที่ใช้ถนน ทางคมนาคม 
วดัทุ่งง้ิว หมู่6 ถึงสะพานข้าม มาตรฐาน สะดวก ยาวประมาณ 1,250.00 ม.  สายนี้ มีความ ที่สะดวกได้
น้้าแม่ไพร  หมู่ 1 ปลอดภยั หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกวา่ สะดวก และ มาตรฐาน

4,920.00 ตรม. ปลอดภยั
รายละเอียดตามแบบ อบต.
วอแก้ว อ้างอิงจากแบบ
มาตรฐานงานทางส้าหรับ 
อปท. หมวดงานบ้ารุงทางื 
กรมทางหลวงชนบท

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

ส าหรบัประสานโครงการทิ่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
องค์การบรหิารส่วนต าบลวอแก้ว  อ าเภอหา้งฉัตร  จังหวัดล าปาง

ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดล าปาง ยุทธศาสตรท์ี่ 1  การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน   
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ยุทธศาสตรท์ี่ 1    การพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน ผ.2/1

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่ หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) คาดว่าจะได้รบั ที่รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
2 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม เพื่อใหม้ีเส้นทาง  ช่วงที่ 1 ขนาดกวา้ง 6.00 ม. -              7,533,000   -            -            -            ร้อยละ80ของ ประชาชนมีเส้น จ.ล้าปาง

ถนนลาดยาสาย ลป.ถ.86.001 คมนาคมที่ได้ หนาเฉล่ีย 0.05 ม ยาว ปชช.  ที่ใช้ถนน ทางคมนาคม 
ลป 2028 บา้นทุ่งตุ่น- มาตรฐาน สะดวก 2,168.00 ม.  หรือมีพื้นที่ไม่ สายนี้ มีความ ที่สะดวกได้
บา้นทุ่งหก ปลอดภยั น้อยกวา่ 13,008.00 ตร.ม. สะดวก และ มาตรฐาน
พิกัดเร่ิมต้น N2032769 E538519 ช่วงที่ 2  ขนาดกวา้ง 6.00 ม. ปลอดภยั

พิกันส้ินสุด  N2031749  E538967 หนาเฉล่ีย 0.05 ม  ยาว
500.00 ม.  หรือมีพื้นที่ไม่
น้อยกวา่  3,000.00   ตร.ม.
ช่วงที่ 3  ขนาดกวา้ง 6.00 ม. 
หนาเฉล่ีย 0.05 ม. ยาว 
965.00 ม. หรือมีพื้นที่ไม่
น้อยกวา่  5,790.00  ตร.ม.
หรือมีพื้นที่รวมกันทั้งสามช่วง
ไม่น้อยกวา่ 21,798.00 ตร.ม.  
รายละเอียดตามแบบมาตรฐาน
งานทางส้าหรับ อปท. หมวดงาน
บ้ารุงทาง กรมทางหลวงชนบท 

งบประมาณ
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1.1 แผนงานเคหะและชุมชน  



ยุทธศาสตรท์ี่ 1    การพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน ผ.2/1

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่ หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) คาดว่าจะได้รบั ที่รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
3 โครงการปรับปรุงผิวจราจร เพื่อใหม้ีเส้นทาง ปยูางแอสฟลัต์คอนกรีตทบัผิว -              1,399,000   -            -            -            ปรับปรุงผิวจราจรประชาชนมีเส้น กรมส่งเสริม

เดิม โดยการเสริมผิวแอส คมนาคมที่ได้ จราจรเดิม ขนาดกวา้ง 4.00 ม. ถนนสาย ลป.ถ ทางคมนาคม ที่ การปกครอง
ฟลัต์คอนกรีต  ถนนสาย มาตรฐาน สะดวก หนาเฉล่ีย 0.05 ม. ยาว 738.00 86.002 ระยะทาง สะดวก ปลอดภยั ทอ้งถิ่น
ลป.ถ 86.002 ทางเข้า ปลอดภยั ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกวา่ 738 เมตร และได้มาตรฐาน
หมู่ที่ 2 บา้นทุ่งตุ่น – แม่ติว 2,952.00 ตร.ม.และไหล่ทาง
พิกัดเร่ิมต้น N2031351 E0538050 ขนาดกวา้งเฉล่ีย 0.50-1.00 ม. 
พิกัดส้ินสุด N2031896 E0538525 หนาเฉล่ีย 0.05 ม. ยาว738.00

ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกวา่  
1,312.00 ตร.ม. 
รายละเอียดตามแบบมาตรฐาน
ของกรมทางหลวงชนบท พร้อม
ติดต้ังปาูยโครงการ จ้านวน 
1 ปาูย

4 โครงการ ปรับปรุงผิวจราจร เพื่อใหม้ีเส้นทาง ปยูางแอสฟลัต์คอนกรีตทบัผิว -              541,000     -            -            -            ปรับปรุงผิวจราจรประชาชนมีเส้น กรมส่งเสริม
เดิม โดยการเสริมผิวแอสฟลัต์ คมนาคมที่ได้มาตรฐาน จราจรเดิม ขนาดกวา้ง 4.00 ม. ถนนสาย ลป.ถ ทางคมนาคม ที่ การปกครอง
คอนกรีตถนนสาย ลป.ถ86.003 สะดวก ปลอดภยั หนาเฉล่ีย 0.05 ม. ยาว 86.003 ระยะทาง สะดวก ปลอดภยั ทอ้งถิ่น
ทางเชื่อม หมู่ที่ 2 - หมู่ที่ 4 400.00 ม. หรือมีพื้นที่ไม่ 400 เมตร และได้มาตรฐาน
พิกัดเร่ิมต้น N2033535 E0537744 น้อยกวา่ 1,600.00 ตร.ม.
พิกัดส้ินสุด N2033922 E0537663 รายละเอียดตามแบบมาตรฐาน

ของกรมทางหลวงชนบทพร้อม
ติดต้ังปาูยโครงการ จ้านวน 
1 ปาูย

แผนงานเคหะและชุมชน  
งบประมาณ
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ยุทธศาสตรท์ี่ 1    การพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน ผ.2/1

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่ หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) คาดว่าจะได้รบั ที่รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
5 โครงการ ก่อสร้างถนน คสล. เพื่อใหม้ีเส้นทาง ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกวา้ง 7,192,000     7,192,000   7,192,000   7,192,000   7,192,000   ร้อยละ80 ของ ประชาชนมีเส้น จ.ล้าปาง

สายบา้นวอแก้วหมู่ที่ 3 คมนาคมที่ได้ 4.00 ม. ยาว 3,100.00 ม. ปชช.ที่ใช้ถนน ทางคมนาคม ที่
บา้นทุ่งตุ่นแม่ติว หมู่ที่ 2  มาตรฐาน สะดวก หนา 0.15 ม. สายนี้ มีความ สะดวก ปลอดภยั
บา้นทุ่งผาหมู่ที่ 1 ปลอดภยั รายละเอียดตามแบบ สะดวกและ และได้มาตรฐาน
(สายข้าง รพ.สต.วอแก้ว) อบต.วอแก้ว ปลอดภยั
ต.วอแก้ว อ.หา้งฉัตร จ.ล้าปาง
พิกัดเร่ิมต้น E0537024N2033132

พิกัดส้ินสุด E0539073N2031124

6 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพื่อใหม้ีเส้นทาง ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกวา้ง 4,182,000     4,182,000   4,182,000   4,182,000   4,182,000   ร้อยละ80 ของ ประชาชนมีเส้น จ.ล้าปาง
สายหว้ยดินแดง หมู่ 4  บา้น คมนาคมที่ได้ 4.00 ม. หนา  0.15  ม.  ยาว  ปชช.ที่ใช้ถนน ทางคมนาคม ที่
หล่ายทุ่ง มาตรฐาน สะดวก 2,050 ม. พร้อมถมดินลูกรัง สายนี้ มีความ สะดวก ปลอดภยั
(พิกัดเร่ิมต้น E0537066N2034730) ปลอดภยั ไหล่ทางทั้งสองข้างถนน สะดวกและ และได้มาตรฐาน
(พิกัดส้ินสุด E0536071N2036442) รายละเอียดตามแบบ ปลอดภยั

อบต.วอแก้ว
7 โครงการก่อสร้างสะพาน คสล. -เพื่อแก้ไขปญัหา ก่อสร้างสะพาน คสล. ขนาด 4,285,000     4,285,000   4,285,000   4,285,000   4,285,000   ร้อยละ 100 ของ -แกไ้ขปญัหาน้้า จ.ล้าปาง

บริเวณหว้ยทราย เชื่อมระวา่ง น้้าปาุไหลหากใน กวา้ง 11.50 ม. ยาวประมาณ ปชช.ที่ใช้สะพาน ไหลหลากได้สะดวก อบจ.ล้าปาง
หมู่ที่ 7 บา้นน้้าจ้า ต.วอแก้ว ฤดูฝน ใหไ้หลผ่าน 25-30 ม. สูง 4.50 ม. สายนี้ มีความ ยิ่งขึ้น

ถึงหมู่ 5 บา้นทุ่งกล้วย ได้สะดวก รายละเอยีดตามแบบ อบต.วอแกว้ สะดวก และ - ปชช. ต.วอแกว้

ต.บา้นเอื้อม อ.เมือง จ.ล้าปาง  -เพื่อใหม้ีเส้นทาง ปลอดภยั และต.บา้นเอื้ม

(พิกัดE0538909N2035241) คมนาคมที่ได้ มเีส้นทางคมนาคม 

มาตรฐาน สะดวก ที่สะดวก ได้

ปลอดภยั มาตรฐาน

แผนงานเคหะและชุมชน  
งบประมาณ
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ยุทธศาสตรท์ี่ 1    การพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน ผ.2/1

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่ หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) คาดว่าจะได้รบั ที่รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
8 โครงการปรับปรุงผิวจราจรเดิม เพื่อใหม้ีเส้นทาง ปยูางแอสฟลัต์คอนกรีต ทบัผิว 1,350,000     1,350,000   1,350,000   1,350,000   1,350,000   ร้อยละ80 ของ ประชาชนมีเส้น จ.ล้าปาง

โดยการเสริมผิวแอสฟลัติกส์ คมนาคมที่ได้ จราจรเดิม           ปชช.ที่ใช้ถนน ทางคมนาคม ที่
สายทุ่งใหม่ บา้นทุ่งผา หมู่ 1 มาตรฐาน สะดวก ขนาดกวา้ง 4.00 ม. ยาว สายนี้ มีความ สะดวก ปลอดภยั
ต้าบลวอแก้วถึงบา้นล้อง หมู่ 2 ปลอดภยั 2,000.00 ม.หนา 0.05 ม. สะดวกและ และได้มาตรฐาน
ต้าบลหนองหล่ม รายละเอียดตามแบบ ปลอดภยั

อบต.วอแก้ว
9 โครงการปรับปรุงผิวจราจรเดิม เพื่อใหม้ีเส้นทาง ปยูางแอสฟลัต์คอนกรีต ทบัผิว 1,860,000     1,860,000   1,860,000   1,860,000   1,860,000   ร้อยละ80 ของ ประชาชนมีเส้น จ.ล้าปาง

โดยการเสริมผิวแอสฟลัติกส์ คมนาคมที่ได้ จราจรเดิม ปชช.ที่ใช้ถนน ทางคมนาคม ที่
สายหน้าศูนย์สาธารณสุข มาตรฐาน สะดวก ขนาดกวา้ง 4.00 ม. ยาว สายนี้ มีความ สะดวก ปลอดภยั
มูลฐานชุมชน (ศสมช)  หมู่ 1 ปลอดภยั  1,320.00 ม. หนา 0.05 ม. สะดวกและ และได้มาตรฐาน
ถึงทางเชื่อมหมู่ 2 บา้นล้อง  รายละเอียดตามแบบ ปลอดภยั
ต้าบลหนองหล่ม อบต.วอแก้ว

10 โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. เพื่อใหม้ีเส้นทาง ก่อสร้าง ถนน คสล. 1,020,000     1,020,000   1,020,000   1,020,000   1,020,000   ร้อยละ80 ของ ประชาชนมีเส้น จ.ล้าปาง
สายเรียบล้าหว้ยแม่ไพร  หมู่ 1 คมนาคมที่ได้ ขนาดกวา้ง 3.00 ม. ยาว ปชช.ที่ใช้ถนน ทางคมนาคม ที่

มาตรฐาน สะดวก 580.00 ม. หนา 0.15 ม. สายนี้ มีความ สะดวก ปลอดภยั
ปลอดภยั รายละเอียดตามแบบ สะดวกและ และได้มาตรฐาน

อบต.วอแก้ว ปลอดภยั
11 โครงการก่อสร้างสะพาน คสล. เพื่อใหม้ีเส้นทาง ก่อสร้างสะพาน คสล. 1,500,000     1,500,000   1,500,000   1,500,000   1,500,000   ร้อยละ80 ของ ประชาชนมีเส้น จ.ล้าปาง

หว้ยโปงุ(ทางเข้าหมู่บา้น)  คมนาคมที่ได้ กวา้ง 8.00 ม. ยาว 10.00 ม. ปชช.ที่ใช้สะพาน ทางคมนาคม ที่
หมู่ 3 มาตรฐาน สะดวก รายละเอียดตามแบบ นี้ มีความ สะดวก ปลอดภยั
(พิกัดเร่ิมต้นE0536474N2032989) ปลอดภยั อบต.วอแก้ว สะดวกและ และได้มาตรฐาน

ปลอดภยั ได้มาตรฐาน

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน  
งบประมาณ
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ยุทธศาสตรท์ี่ 1    การพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน ผ.2/1

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่ หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) คาดว่าจะได้รบั ที่รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
12 โครงการก่อสร้างถนนดินบดอัด เพื่อใหม้ีเส้นทาง ก่อสร้างถนนดินบดอัดแน่น 1,200,000     1,200,000   1,200,000   1,200,000   1,200,000   ร้อยละ80 ของ ประชาชนมีเส้น จ.ล้าปาง

แน่นสายสายแม่อืน  หมู่ 3 คมนาคมที่ได้ กวา้ง 4.00 ม. ยาว 3,000.00 ม. ปชช.ที่ใช้ถนน ทางคมนาคม ที่
(พิกัดเร่ิมต้นE0535681N2032581) มาตรฐาน สะดวก หนา 0.20 ม. สายนี้ มีความ สะดวก ปลอดภยั
(พิกัดส้ินสุดE0536660N2032447) ปลอดภยั รายละเอียดตามแบบ สะดวกและ และได้มาตรฐาน

อบต.วอแก้ว ปลอดภยั
13 โครงการ  ปรับปรุงผิวจราจร เพื่อใหม้ีเส้นทาง ปริมาณงาน ปยูางแอสฟลัติกส์ 903,800       903,800     903,800     903,800     903,800     ร้อยละ80 ของ ประชาชนมีเส้น จ.ล้าปาง

เดิม โดยการเสริมผิวแอสฟลั คมนาคมที่ได้ ทบัผิวจราจรเดิม ขนาดกวา้ง ปชช.ที่ใช้ถนน ทางคมนาคม ที่
ติกส์ถนนสายทางไปสหกรณ์ มาตรฐาน สะดวก 4.00 ม. หนาเฉล่ีย 0.05 ม. สายนี้ มีความ สะดวก ปลอดภยั
โคนม หมู่ที่ 4 ปลอดภยั  ยาว 675.00 ม. หรือมีพื้นที่ สะดวกและ และได้มาตรฐาน
พิกัดเร่ิมต้น E0537216 N2034247 ไม่น้อยกวา่ 2,700.00 ตร.ม. ปลอดภยั
พิกัดส้ินสุด E0536990 N2034843 รายละเอียดตามแบบ 

อบต.วอแก้ว
14 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพื่อใหม้ีเส้นทาง ขนาดกวา้ง 4.00 ม. ยาว 1,836,000     1,836,000   1,836,000   1,836,000   1,836,000   ร้อยละ80 ของ ประชาชนมีเส้น จ.ล้าปาง

ทางเข้าอ่างเก็บน้้าแม่ไพร คมนาคมที่ได้ 900.00 ม. หนา 0.15 ม. ปชช.ที่ใช้ถนน ทางคมนาคม ที่
หมู่ 5 มาตรฐาน สะดวก รายละเอียดตามแบบ สายนี้ มีความ สะดวก ปลอดภยั
(พิกัดเร่ิมต้นE0538295N2037215) ปลอดภยั อบต.วอแก้ว สะดวกและ และได้มาตรฐาน
(พิกัดส้ินสุดE0537545N2037488) ปลอดภยั

15 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพื่อใหม้ีเส้นทาง ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 2,244,000     2,244,000   2,244,000   2,244,000   2,244,000   ร้อยละ80 ของ ประชาชนมีเส้น จ.ล้าปาง
สายทุ่งใหม่  หมู่ที่ 5 คมนาคมที่ได้ 1,100.00 ม. หนา 0.15 ม. ปชช.ที่ใช้ถนน ทางคมนาคม ที่
พิกัดเร่ิมต้น E 0537919  N 2035810 มาตรฐาน สะดวก รายละเอียดตามแบบ สายนี้ มีความ สะดวก ปลอดภยั
พิกัดส้ินสุด E 0537365 N 2035925 ปลอดภยั อบต.วอแก้ว สะดวกและ และได้มาตรฐาน

ปลอดภยั

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน  
งบประมาณ
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ยุทธศาสตรท์ี่ 1    การพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน ผ.2/1

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่ หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) คาดว่าจะได้รบั ที่รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
16 โครงการก่อสร้างถนนดิน เพื่อใหม้ีเส้นทาง ขนาดกวา้ง 4.00 ม. ยาว 168,000       168,000     168,000     168,000     168,000     ร้อยละ80 ของ ประชาชนมีเส้น จ.ล้าปาง

บดอัดแน่นซอยทุ่งใหม่ซอย คมนาคมที่ได้ 4200.00 ม. หนา 0.15 ม. ปชช.ที่ใช้ถนน ทางคมนาคม ที่
เข้าบา้นนายสวงิ  มาตรฐาน สะดวก รายละเอียดตามแบบ สายนี้ มีความ สะดวก ปลอดภยั
ใหม่ทรายเปยีง หมู่ 5 ปลอดภยั อบต.วอแก้ว สะดวกและ และได้มาตรฐาน
(พิกัดเร่ิมต้นE0537407N2036320) ปลอดภยั
(พิกัดส้ินสุดE0537365N2035925)

17 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพื่อใหม้ีเส้นทาง ขนาดกวา้ง 4.00 ม. ยาว 3,570,000     3,570,000   3,570,000   3,570,000   3,570,000   ร้อยละ80 ของ ประชาชนมีเส้น จ.ล้าปาง
สายทุ่งสันหมู่ 5 คมนาคมที่ได้ 1,750.00 ม. หนา 0.15 ม. ปชช.ที่ใช้ถนน ทางคมนาคม ที่
(พิกัดเร่ิมต้นE0537727N2035211) มาตรฐาน สะดวก รายละเอียดตามแบบ สายนี้ มีความ สะดวก ปลอดภยั
(พิกัดส้ินสุดE0537172N2036529) ปลอดภยั อบต.วอแก้ว สะดวกและ และได้มาตรฐาน

ปลอดภยั
18 โครงการการก่อสร้างราง -เพื่อการระบายน้้า ขนาดกว้าง 0.30 ม. ลึก 563,000       563,000     563,000     563,000     563,000     ร้อยละ 70 ของ มีการระบายน้้าที่ จ.ล้าปาง

ระบายน้้าซอยอ่างเก็บน้้า ที่ดี 0.50 ม. ยาว 210 ม. บา้นเรือน ปชช. ดีและสามารถ
แม่ไพร -เพื่อปอูงกัน แก้ไข รายละเอียดตามแบบ บริเวณนี้ น้้าไม่ ปอูงกันและแก้ไข
พิกัดเร่ิมต้นE0538603  N2035259 ปญัหาอุทกภยั อบต.วอแก้ว ทว่มขัง ปญัหาอุทกภยัได้
(พิกัดส้ินสุดE0538536 N2035552

19 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพื่อใหม้ีเส้นทาง ถนน กวา้ง 4.00 ม. ยาว 2,713,200     2,713,200   2,713,200   2,713,200   2,713,200   ร้อยละ80 ของ ประชาชนมีเส้น จ.ล้าปาง
สายทุ่งแพะหมู่ 5 คมนาคมที่ได้ 1330.00 ม.หนา 0.15 ม. ปชช.ที่ใช้ถนน ทางคมนาคม ที่
(พิกัดเร่ิมต้นE0537925N2035794) มาตรฐาน สะดวก รายละเอียดตามแบบ สายนี้ มีความ สะดวก ปลอดภยั
(พิกัดส้ินสุดE0537266N2036710) ปลอดภยั อบต.วอแก้ว สะดวกและ และได้มาตรฐาน

ปลอดภยั 144

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน  
งบประมาณ



ยุทธศาสตรท์ี่ 1    การพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน ผ.2/1

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่ หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) คาดว่าจะได้รบั ที่รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
20 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพื่อใหม้ีเส้นทาง ถนน กวา้ง 4.00 ม.ยาว 6,120,000     6,120,000   6,120,000   6,120,000   6,120,000   ร้อยละ80 ของ ประชาชนมีเส้น จ.ล้าปาง

สายทุ่งหนองตอง  หมู่ 5 คมนาคมที่ได้ 3,000.00 ม. หนา 0.15 ม. ปชช.ที่ใช้ถนน ทางคมนาคม ที่
มาตรฐาน สะดวก รายละเอียดตามแบบ สายนี้ มีความ สะดวก ปลอดภยั
ปลอดภยั อบต.วอแก้ว สะดวกและ และได้มาตรฐาน

ปลอดภยั
21 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพื่อใหม้ีเส้นทาง ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกวา้ง 3,800,000     3,800,000   3,800,000   3,800,000   3,800,000   ร้อยละ80 ของ ประชาชนมีเส้น จ.ล้าปาง

สายหมู่ที่ 7 บา้นน้้าจ้า ถึง คมนาคมที่ได้ 4.00 ม.ยาว 1,900 ม. หนา ปชช.ที่ใช้ถนน ทางคมนาคม ที่
บา้นทุ่งง้ิว  หมู่ที่ 6 มาตรฐาน สะดวก 0.15 ม. สายนี้ มีความ สะดวก ปลอดภยั

ปลอดภยั รายละเอียดตามแบบ สะดวกและ และได้มาตรฐาน
อบต.วอแก้ว ปลอดภยั

22 โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง เพื่อใหม้ีเส้นทาง ก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่น 2,063,000     2,063,000   2,063,000   2,063,000   2,063,000   ร้อยละ80 ของ ประชาชนมีเส้น จ.ล้าปาง
บอดัดแน่น  สายล้าเหมือง คมนาคมที่ได้ ขนาดกวา้ง 5.00 ม.  ยาว  ปชช.ที่ใช้ถนน ทางคมนาคม ที่
ข้าวเน่าต้ังแต่ถนนสายทุ่งกล้วย  มาตรฐาน สะดวก 2,500.00 ม. สายนี้ มีความ สะดวก ปลอดภยั
ถึงบริเวณทุ่งนา นายประทวน ปลอดภยั รายละเอียดตามแบบ สะดวกและ และได้มาตรฐาน
ลือชัย อบต.วอแก้ว ปลอดภยั

23 โครงการก่อสร้างถนนดินบดอัด เพื่อใหม้ีเส้นทาง ก่อสร้างถนนดินบดอัดแน่นขนาด 620,000       620,000     620,000     620,000     620,000     ร้อยละ80 ของ ประชาชนมีเส้น จ.ล้าปาง
แน่นสายทา้ยหมู่บา้น หมู่ 7 คมนาคมที่ได้ 5.00 ม. ยาว 1,240.00 ม. ปชช.ที่ใช้ถนน ทางคมนาคม ที่
(ช่วงล้าเหมือง ข้าวเน่า ถึงแยก มาตรฐาน สะดวก รายละเอียดตามแบบ สายนี้ มีความ สะดวก ปลอดภยั
ต้าบลบา้นเอื้ม) ปลอดภยั อบต.วอแก้ว สะดวกและ และได้มาตรฐาน
(พิกัดเร่ิมต้นE0539452N2034745) ปลอดภยั
(พิกัดส้ินสุดE0539314N2035944)

23 โครงการ 48,885,000   56,663,000 47,190,000 47,190,000 47,190,000 

งบประมาณ

รวม  145

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน  



ยุทธศาสตรท์ี่ 1    การพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน ผ.2/1

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่ หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) คาดว่าจะได้รบั ที่รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
1 โครงการติดต้ังระบบสูบน้้า -เพื่อลดต้นทนุค่ ติดต้ังระบบสูบน้้าด้วยพลังงาน -              465,300     -            -            -            เกษตรกรในพื้นที่ -เกษตรกรมีต้นทนุ กองทนุเพื่อ

พลังงานแสงอาทติย์ ากระแสไฟฟาูใน แสงอาทติย์ ร้อยละ 80 มีน้้า ในการผลิตลดลง ส่งเสริมการ
เพื่อการเกษตร  บริเวณที่ดิน การสูบน้้าเพื่อท้า -ชุดแผงโซล่าเซลล์แสงอาทติย์ เพยีงพอส้าหรับ -ค่ากระแสไฟฟาู อนุรักษ์
สาธารณประโยชน์ บา้นทุ่งหก การเกษตรและ ขนาดไม่น้อยกวา่ 2,500 w ท้าการเกษตร ลดลงร้อยละ 70 พลังงาน
(ทุ่งแพะ) หมู่ 5 ต้าบลวอแก้ว สามารถปลูกพชืใน ถังเก็บน้้าขนาดไม่น้อยกวา่ 20 ลดค่ากระแส กระทรวง
พิกัด E 0537849 N 2036071 ฤดูแล้งได้อย่าง ลูกบาศก์เมตร ไฟฟาูในการ พลังงาน

ต่อเนื่อง -เคร่ืองสูบน้้าส้าหรับโซล่าเซลล์ สูบน้้าลงได้
-เพื่อใหเ้กษตรกร แสงอาทติย์ ขนาดไม่น้อยกวา่ ร้อยละ 70
ในพื้นที่เปาูหมาย 2 แรงม้า
มีรายได้เพิ่มขึ้น

2 โครงการก่อสร้างอาคาร เพื่อใหก้ลุ่มแม่บา้น ก่อสร้างอาคารแปรรูปผลผลิต -              435,000     -            -            -            สมาชิกกลุ่ม สมาชิกกลุ่ม กองทนุพฒันา
แปรรูปผลผลิตทางการเกษตร บา้นน้้าจ้าสามารถ ทางการเกษตรบา้นน้้าจ้า  แม่บา้นเกษตรกร แม่บา้นเกษตรกร ไฟฟาูบริษทั 
บา้นน้้าจ้า  หมู่ที่ 7 ขยายก้าลังการผลิต หมู่ที่ 7ขนาดกวา้ง 5 เมตร บา้นน้้าจ้ามีรายได้บา้นน้้าจ้ามีรายได้ อี เอ โซล่า 
พิกัด E 0538874 N 2034846 ใหไ้ด้ตามความต้อง ยาว 9 เมตรพร้อมจัดหาวสัดุ เพิ่มขี้นร้อยละ 70 เพิ่มขึ้น ล้าปาง จ้ากัด

การของตลาด และ อุปกรณ์ ล้าปาง จ้ากัด
มีอาคารพร้อมทั้ง
อุปกรณ์ในการผลิต
ที่ได้มาตรฐาน 
อาหารและยา 
(อย.)
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แผนงานการเกษตร
งบประมาณ



ยุทธศาสตรท์ี่ 1    การพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน ผ.2/1

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่ หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) คาดว่าจะได้รบั ที่รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
3 โครงการ ซ่อมแซมคันตล่ิง เพื่อปอูงกันการ ท าการถมดินพร้อมปรับเกล่ีย 225,000       225,000     225,000     225,000     225,000     ตล่ิงกั้นน้้ามีความ จังหวดัล้าปาง

ล้าหว้ยแม่เปิ้บ (บริเวณ พงัทลายของตล่ิง ขนาดกวา้ง 8.00 ม.สูง 2.50 มั่นคงปอูงกัน
ทุ่งหลวง ล้าหว้ยแม่เปิ้บ) กั้นน้้าบริเวณทุ่ง ม. ยาว 30.00 ม. พร้อมท าการ อันตรายต่อชีวติ
หมู่ที่ 1  หลวง ล้าหว้ย เรียงหนิใหญ่ในกล่อง Mattress และทรัพย์สินของ
(พิกัด E 0538808 N 2031770 ) แม่เปิ๊บ ขนาดสูง 2.50 ม.ยาว 30.00 ม. เกษตรกร และช่วย

และเรียงหนิใหญ่ในกล่อง ใหก้ารระบายน้้ามี
Gabion  ขนาดกวา้ง 2.00 ม. ประสิทธภิาพมาก
สูง 1.00 ม. ยาว 30.00 ม. ยิ่งขึ้น
รายละเอียดตามแบบ 
อบต.วอแก้ว

4 โครงการซ่อมแซมคันตล่ิง เพื่อปอูงกันการ ท้าการเรียงหนิใหญ่ในกล่อง 348,900       348,900     348,900     348,900     348,900     348,900         ตล่ิงกั้นน้้ามีความ จังหวดัล้าปาง
ล้าหว้ยแม่ติว (บริเวณ พงัทลายของตล่ิง Mattress ขนาดสูง 2.50 ม. มั่นคงปอูงกัน
ใกล้บา้นนางเขียว) หมู่ที่ 2 กั้นน้้าบริเวณทุ่ง ยาว 24.00 ม. และเรียงหนิใหญ่ อันตรายต่อชีวติ
พิกัด E 0537745 N 2032902 แม่ติว ในกล่อง Gabion ขนาดกวา้ง และทรัพย์สินของ

4.00 ม.สูง 2.00 ม. ยาว เกษตรกร และช่วย
24.00 ม. ใหก้ารระบายน้้ามี
รายละเอียดตามแบบมาตรฐาน ประสิทธภิาพมาก
ของกรมทรัพยากรน้้า ยิ่งขึ้น
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แผนงานการเกษตร
งบประมาณ



ยุทธศาสตรท์ี่ 1    การพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน ผ.2/1

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่ หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) คาดว่าจะได้รบั ที่รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
5 โครงการซ่อมแซมคันตล่ิง เพื่อปอูงกันการ ท าการขุดลอกบริเวณหน้าฝาย 292,000       292,000     292,000     292,000     292,000     292,000         ตล่ิงกั้นน้้ามีความ จังหวดัล้าปาง

ล้าหว้ยแม่ติว จุดที่ 1 พงัทลายของตล่ิง ขนาดทอ้งกวา้ง 5.00 ม. มั่นคงปอูงกัน
บริเวณใกล้ที่นานางแถม กั้นน้้าบริเวณทุ่ง ลึกเฉล่ีย 1.50 ม. ยาว50.00 อันตรายต่อชีวติ
หมู่ที่ 4 แม่ติว ม. และถมดินพร้อมปรับเกล่ีย และทรัพย์สินของ
พิกัด E 0537407  N 2034920 ) ขนาดกวา้ง 2.00 ม.สูง 2.50 เกษตรกร และช่วย

ม. ยาว 50.00 ม. พร้อมท้าการ ใหก้ารระบายน้้ามี
เรียงหนิใหญ่ในกล่อง Mattress ประสิทธภิาพมาก
ขนาดสูง 2.50 ม. ยาว 50.00 ม. ยิ่งขึ้น
 และเรียงหนิใหญ่ในกล่อง
Gabion ขนาดกวา้ง 2.00 ม.สูง 
1.00 ม.ยาว 50.00 ม.
รายละเอียดตามแบบ 
อบต.วอแก้ว

6 โครงการก่อสร้างดาดล้าเหมือง เพื่อลดการสูญเสีย ปากกวา้งเฉล่ีย 1.50 เมตร 4,200,000     4,200,000   4,200,000   4,200,000   4,200,000   เกษตรกร ร้อยละ มีน้้าส้าหรับการ กรมทรัพยากร
คอนกรีตทุ่งใหม่  หมู่ 1 น้้าและท้าใหม้ีน้้า ทอ้งกวา้งเฉล่ีย 0.50 ม. ลึกเฉล่ีย 80 มีน้้าใช้พอพอ เกษตรเพยีงพอ น้้าบาดาล 
(พิกัดเร่ิมต้นE0536623N2033134) เพื่อการเกษตร 0.50 ม. ยาว 3,900.00 เมตร ต่อการท้าการ ตลอดทั้งปี เขต 1 ลป.
(พิกัดส้ินสุดE0539102N2030627) อย่างเพยีงพอ รายละเอียดตามแบบ เกษตร

อบต.วอแก้ว
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แผนงานการเกษตร
งบประมาณ



ยุทธศาสตรท์ี่ 1    การพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน ผ.2/1

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่ หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) คาดว่าจะได้รบั ที่รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
7 โครงการก่อสร้างดาดล้าเหมือง เพื่อลดการสูญเสีย ช่วงที่ 1ปากกวา้งเฉล่ีย 2.50 ม. 651,000       651,000     651,000     651,000     651,000     เกษตรกร ร้อยละ มีน้้าส้าหรับการ กรมทรัพยากร

คอนกรีตทุ่งใหม่  หมู่ 2 น้้าและท้าใหม้ีน้้า ทอ้งกวา้งเฉล่ีย 1.20 ม. ลึกเฉล่ีย 80 มีน้้าใช้พอพอ เกษตรเพยีงพอ น้้าบาดาล 
ช่วงที่ 1 เพื่อการเกษตร 1.00 ม. ยาว 600.00 เมตร ต่อการท้าการ ตลอดทั้งปี เขต 1 ลป.
พิกัดเร่ิมต้น N0536623E2033139 อย่างเพยีงพอ ช่วงที่ 2 ปากกวา้งเฉล่ีย 2.45 ม. เกษตร
(พิกัดส้ินสุดE0536836N2032636) ทอ้งกวา้งเฉล่ีย 1.00 ม. ลึกเฉล่ีย 
ช่วงที่ 2 0.75ม. ยาว 1,500.00เมตร 1,427,000     1,427,000   1,427,000   1,427,000   1,427,000   
พิกัดเร่ิมต้น N0537002E2032552 รายละเอียดตามแบบ 
(พิกัดส้ินสุดE0538080N2031653) อบต.วอแก้ว

8 โครงการก่อสร้างดาดล้าเหมือง เพื่อลดการสูญเสีย ปากกวา้งเฉล่ีย 1.50 เมตร 3,219,000     3,219,000   3,219,000   3,219,000   3,219,000   เกษตรกร ร้อยละ มีน้้าส้าหรับการ กรมทรัพยากร
คอนกรีตทุ่งเก็ต  หมู่ 1 น้้าและท้าใหม้ีน้้า ทอ้งกวา้งเฉล่ีย 1.00 ม. ลึกเฉล่ีย 80 มีน้้าใช้พอพอ เกษตรเพยีงพอ น้้าบาดาล 
(พิกัดเร่ิมต้นE0539526N2033096) เพื่อการเกษตร 1.00 ม. ยาว 3,000.00 เมตร ต่อการท้าการ ตลอดทั้งปี เขต 1 ลป.
(พิกัดส้ินสุดE0539900N2031062) อย่างเพยีงพอ รายละเอียดตามแบบ เกษตร

อบต.วอแก้ว
9 โครงการก่อสร้างอาคารปอูงกัน เพื่อปอูงกันการ กวา้ง 4.00 ม. ยาว 234.00 ม. 210,600       210,600     210,600     210,600     210,600     เกษตรกร ร้อยละ มีน้้าส้าหรับการ กรมทรัพยากร

ตล่ิงพงั สายทุ่งปง  หมู่ 1 พงัทลายของ รายละเอียดตามแบบ 80 มีน้้าใช้พอพอ เกษตรเพยีงพอ น้้าบาดาล 
(พิกัดเร่ิมต้นE0539542N2031834) หน้าดิน อบต.วอแก้ว ต่อการท้าการ ตลอดทั้งปี เขต 1 ลป.
(พิกัดส้ินสุดE0539444N2031726) เกษตร

10 โครงการก่อสร้างอาคารปอูงกัน เพื่อปอูงกันการ กวา้ง 250.00 ม. 2,000,000     2,000,000   2,000,000   2,000,000   2,000,000   เกษตรกร ร้อยละ มีน้้าส้าหรับการ กรมทรัพยากร
ตล่ิงพงัหว้ยแม่ไพร หมู่ 1 พงัทลายของ ยาว 100.00 ม. 80 มีน้้าใช้พอพอ เกษตรเพยีงพอ น้้าบาดาล 
(พิกัดเร่ิมต้นE0537024N2033132) หน้าดิน รายละเอียดตามแบบ ต่อการท้าการ ตลอดทั้งปี เขต 1 ลป.
(พิกัดส้ินสุดE0539073N2031124) อบต.วอแก้ว เกษตร
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ยุทธศาสตรท์ี่ 1    การพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน ผ.2/1

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่ หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) คาดว่าจะได้รบั ที่รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
11 โครงการก่อสร้างดาดล้าเหมือง เพื่อลดการสูญเสีย ปากกวา้งเฉล่ีย 2.00 ม.ทอ้ง 4,000,000     4,000,000   4,000,000   4,000,000   4,000,000   เกษตรกร ร้อยละ มีน้้าส้าหรับการ กรมทรัพยากร

ทุ่งปาุเฮ้ียว  หมู่ 3 น้้าและท้าใหม้ีน้้า กวา้งเฉล่ีย0.80ม. ลึกเฉล่ีย 80 มีน้้าใช้พอพอ เกษตรเพยีงพอ น้้าบาดาล 
(พิกัดเร่ิมต้นE0536618N2033132) เพื่อการเกษตร 0.60 ม. ยาว 1,000.00  ม. ต่อการท้าการ ตลอดทั้งปี เขต 1 ลป.
(พิกัดส้ินสุดE0538060N2031721) อย่างเพยีงพอ รายละเอียดตามแบบ เกษตร

อบต.วอแก้ว
12 โครงการก่อสร้างดาดล้าเหมือง เพื่อลดการสูญเสีย ปากกวา้งเฉล่ีย 2.40 ม. ทอ้ง 2,125,000     2,125,000   2,125,000   2,125,000   เกษตรกร ร้อยละ 80มีน้้าส้าหรับการ ชลประทาน

คอนกรีต ทุ่งปาุเฮ้ียว หมู่ 3 น้้าและท้าใหม้ีน้้า กวา้งเฉล่ีย1.15 ม. ลึกเฉล่ีย มีน้้าใช้พอพอต่อการเกษตรอย่าง
(พิกัดเร่ิมต้นE0536618N2033132) เพื่อการเกษตร 0.75 ม. ยาว 2,200.00 ม. เกษตร เพยีงพอ
(พิกัดส้ินสุดE0538060N2031721) อย่างเพยีงพอ รายละเอียดตามแบบ 

อบต.วอแก้ว
13 โครงการก่อสร้างดาดล้าเหมือง เพื่อลดการสูญเสีย ขนาดปากกวา้งเฉล่ีย 1.20 ม. 1,273,000     1,273,000   1,273,000   1,273,000   1,273,000   เกษตรกร ร้อยละ มีน้้าส้าหรับการ กรมทรัพยากร

ทุ่งปนู  หมู่ 3 น้้าและท้าใหม้ีน้้า 0.60 ม. ทอ้งกวา้งเฉล่ีย0.60ม. 80 มีน้้าใช้พอพอ เกษตรเพยีงพอ น้้าบาดาล 
(พิกัดเร่ิมต้นE0536612N2034529) เพื่อการเกษตร ลึกเฉล่ีย ยาว 2,152.00  ม. ต่อการท้าการ ตลอดทั้งปี เขต 1 ลป.
(พิกัดส้ินสุดE0536629N2033447) อย่างเพยีงพอ รายละเอียดตามแบบ เกษตร

อบต.วอแก้ว
14 โครงการก่อสร้างพนัง คสล. เพื่อปอูงกันการ ก่อสร้างก่อสร้างผนังกันตล่ิง 1,273,000     1,273,000   1,273,000   1,273,000   1,273,000   เกษตรกร ร้อยละ มีน้้าส้าหรับการ กรมทรัพยากร

กันตล่ิงพงับริเวณล้าหว้ยแม่ติว กัดเซาะของน้้าใน  คสล. ขนาดกวา้ง4.00 ม. 80 มีน้้าใช้พอพอ เกษตรเพยีงพอ น้้าบาดาล 
หมู่ 4 ฤดูน้้ามากและ ยาว3000.00ม. ต่อการท้าการ ตลอดทั้งปี เขต 1 ลป.

ปอูงกันการพงั รายละเอียดตามแบบ เกษตร
ทลายของขอบตล่ิง อบต.วอแก้ว

แผนงานการเกษตร
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ยุทธศาสตรท์ี่ 1    การพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน ผ.2/1

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่ หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) คาดว่าจะได้รบั ที่รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
15 โครงการก่อสร้างดาดล้าเหมือง เพื่อลดการสูญเสีย ขนาดปากกวา้งเฉล่ีย 1.20ม.ทอ้ง 1,362,000     1,362,000   1,362,000   1,362,000   1,362,000   เกษตรกร ร้อยละ มีน้้าส้าหรับการ กรมทรัพยากร

คอนกรีตสายทุ่งแพะ   น้้าและท้าใหม้ีน้้า กวา้งเฉล่ีย0.50 ม. ลึกเฉล่ีย 80 มีน้้าใช้พอพอ เกษตรเพยีงพอ น้้าบาดาล 
(ฝ่ังตะวนัออก) หมู่ 4 เพื่อการเกษตร 0.50 ม.  ยาว 1,892.00 ม.  ต่อการท้าการ ตลอดทั้งปี เขต 1 ลป.

อย่างเพยีงพอ รายละเอียดตามแบบ เกษตร
อบต.วอแก้ว

16 โครงการก่อสร้างดาดล้าเหมือง เพื่อลดการสูญเสีย ขนาดปากกวา้งเฉล่ีย 1.20 ม. 900,000       900,000     900,000     900,000     900,000     เกษตรกร ร้อยละ มีน้้าส้าหรับการ กรมทรัพยากร
คอนกรีตสายทุ่งแพะ น้้าและท้าใหม้ีน้้า ทอ้งกวา้งเฉล่ีย 0.50 ม. ลึกเฉล่ีย 80 มีน้้าใช้พอพอ เกษตรเพยีงพอ น้้าบาดาล 
(ฝ่ังตะวนัตก)หมู่ 4 เพื่อการเกษตร 0.50 ม. ยาว  1,250.00  ม. ต่อการท้าการ ตลอดทั้งปี เขต 1 ลป.

อย่างเพยีงพอ รายละเอียดตามแบบ เกษตร
อบต.วอแก้ว

17 โครงการขุดเจาะบอ่บาดาล เพื่อใหม้ีน้้าเพื่อ ท้าการขุดเจาะบอ่น้้าบาดาลลึก 500,000       500,000     500,000     500,000     500,000     เกษตรกร ร้อยละ มีน้้าส้าหรับการ กรมทรัพยากร
เพื่อการเกษตรทุ่งแล้ง  หมู่ 4 การเกษตรอย่าง ประมาณ 200.00 ม.ขนาดเส้น 80มีน้้าใช้พอพอ เกษตรเพยีงพอ น้้าบาดาล 

เพยีงพอและทั่วถึง ผ่านศูนย์กลาง 6.00นิ้ว หรือ ต่อการเกษตร ตลอดทั้งปี เขต 1 ลป.
ตลอดทั้งปี ปริมาณน้้าไม่น้อยกวา่ 2.00 - 

5.00 ลบ.ม.ต่อชั่วโมง
รายละเอียดตามแบบ 
อบต.วอแก้ว

18 โครงการขุดเจาะบอ่บาดาล เพื่อใหม้ีน้้าเพื่อ ท้าการขุดเจาะบอ่น้้าบาดาลลึก 500,000       500,000     500,000     500,000     500,000     เกษตรกร ร้อยละ มีน้้าส้าหรับการ กรมทรัพยากร
เพื่อการเกษตรทุ่งง้ิว  หมู่ 4 การเกษตรอย่าง ประมาณ 200.00 ม.ขนาดเส้น 80มีน้้าใช้พอพอ เกษตรเพยีงพอ น้้าบาดาล 

เพยีงพอและทั่วถึง ผ่านศูนย์กลาง 6.00นิ้ว หรือ ต่อการเกษตร ตลอดทั้งปี เขต 1 ลป.
ตลอดทั้งปี ปริมาณน้้าไม่น้อยกวา่ 2.00 - 

5.00 ลบ.ม.ต่อชั่วโมง 
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ยุทธศาสตรท์ี่ 1    การพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน ผ.2/1

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่ หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) คาดว่าจะได้รบั ที่รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
รายละเอียดตามแบบ 
อบต.วอแก้ว

19 โครงการขุดเจาะบอ่บาดาล เพื่อใหม้ีน้้าเพื่อ ท้าการขุดเจาะบอ่น้้าบาดาลลึก 500,000       500,000     500,000     500,000     500,000     เกษตรกร ร้อยละ มีน้้าส้าหรับการ กรมทรัพยากร
เพื่อการเกษตรทุ่งโปงุ  หมู่  4 การเกษตรอย่าง ประมาณ 200.00 ม.ขนาดเส้น 80มีน้้าใช้พอพอ เกษตรเพยีงพอ น้้าบาดาล 

เพยีงพอและทั่วถึง ผ่านศูนย์กลาง 6.00นิ้ว หรือ ต่อการเกษตร ตลอดทั้งปี เขต 1 ลป.
ตลอดทั้งปี ปริมาณน้้าไม่น้อยกวา่ 2.00 - 

5.00 ลบ.ม.ต่อชั่วโมง 
รายละเอียดตามแบบ 
อบต.วอแก้ว

20 โครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้้า เพื่อใหม้ีน้้าเพื่อ ก่อสร้างอ่างเก็บน้้า ขนาดเก็บน้้า 30,000,000   30,000,000 30,000,000 30,000,000 30,000,000 เกษตรกร ร้อยละ มีน้้าส้าหรับการ ชลประทาน/
 หว้ยแม่ติว บา้นหล่ายทุ่ง หมู่ 4  การเกษตรอย่าง ไม่เกิน200,000.00 ลบ.ม. 80มีน้้าใช้พอพอ เกษตรเพยีงพอ อุทยานแหง่

เพยีงพอและทั่วถึง รายละเอียดตามแบบ ต่อการเกษตร ตลอดทั้งปี ชาติดอย
ตลอดทั้งปี อบต.วอแก้ว

21 โครงการขุดลอกล้าหว้ย เพื่อแก้ไขปญัการ ขนาดปากกวา้ง 10.00 ม. 1,000,000     1,000,000   1,000,000   1,000,000   1,000,000   เกษตรกร ร้อยละ 80มีน้้าส้าหรับการ ชลประทาน
ซ้อนข้าว  หมู่ 4 ต้ืนเขินของแหล่ง ทอ้งกวา้ง 6.00 ม.ลึก 1.50 ม. มีน้้าใช้พอพอต่อการเกษตรเพยีงพอ ที่ 2

น้้า และใหม้ีน้้า - 2.00 ม. ยาว 100 ม. เกษตร ตลอดทั้งปี
เพยีงพอต่อการเ รายละเอียดตามแบบ 
กษตร ตลอดทั้งปี อบต.วอแก้ว

แผนงานการเกษตร
งบประมาณ
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ยุทธศาสตรท์ี่ 1    การพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน ผ.2/1

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่ หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) คาดว่าจะได้รบั ที่รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
22 โครงการก่อสร้างท้านบ คสล. เพื่อกักเก็บน้้า โครงการก่อสร้างท้านบ คสล. -              -            -            450,000     450,000     เกษตรกร ร้อยละ มีน้้าส้าหรับการ จ.ล้าปาง

พร้อมดาดล้าเหมืองหว้ยปาุจี้ ส้าหรับการเกษตร ขนาด กวา้ง 6.00 ม.ยาว 80 มีน้้าใช้พอพอ เกษตรเพยีงพอ
หมู่ 5 มีอย่างเพยีงพอ 15.00ม. ลึก 20.00 ม. ต่อการท้าการ ตลอดทั้งปี
(พิกัดเร่ิมต้นE0538222N2036611) ตลอดทั้งปี รายละเอียดตามแบบ เกษตร

อบต.วอแก้ว
23 โครงการก่อสร้างท้านบ เพื่อกักเก็บน้้า โครงการก่อสร้างท้านบ คสล. 500,000       500,000     500,000     500,000     500,000     เกษตรกร ร้อยละ มีน้้าส้าหรับการ จ.ล้าปาง

หว้ยโปงุ หมู่ 5 ส้าหรับการเกษตร ขนาด กวา้ง 4.00 ม.ยาว 80 มีน้้าใช้พอพอ เกษตรเพยีงพอ
มีอย่างเพยีงพอ 10.00ม. รายละเอียดตามแบบ ต่อการท้าการ ตลอดทั้งปี
ตลอดทั้งปี อบต.วอแก้ว เกษตร

24 โครงการดาดล้าเหมือง คสล.  เพื่อลดการสูญเสีย ขนาดปากกวา้งเฉล่ีย 1.50 ม. 1,097,800     1,097,800   1,097,800   1,097,800   1,097,800   เกษตรกร ร้อยละ มีน้้าส้าหรับการ จ.ล้าปาง
บริเวณเหมืองทุ่งเก้าหมุ้น น้้าและท้าใหม้ีน้้า ทอ้งกวา้งเฉล่ีย 0.40 ม. ลึกเฉล่ีย 80มีน้้าใช้พอพอ เกษตรเพยีงพอ
หมู่ 5- หมู่ 7 เพื่อการเกษตร  0.55 ม. หนา 0.06 ม. ยาวรวม ต่อการเกษตร ตลอดทั้งปี

อย่างเพยีงพอ 1,620.00 ม. หรือมีพื้นที่ในการ
เทคอนกรีตรวมกันทั้งส่ีช่วงไม่
น้อยกวา่ 3,499.20 ม.
รายละเอียดตามแบบ อบต.
วอแก้ว(อ้างอิงตามแบบมาตรฐาน
ของกรมชลประทาน)

25 โครงการขุดลอกอ่างเก็บน้้า เพื่อแก้ไขปญัการ ขุดลอกล้าเหมืองขนาดความยาว 5,000,000     5,000,000   5,000,000   5,000,000   5,000,000   เกษตรกร ร้อยละ มีน้้าส้าหรับการ ชลประทาน
แม่ไพร หมู่ 5 ต้ืนเขินของแหล่งน้้า  500.00 ม. 80มีน้้าใช้พอพอ เกษตรเพยีงพอ ที่ 2

และใหม้ีน้้าเพยีงพอ รายละเอียดตามแบบ ต่อการเกษตร ตลอดทั้งปี
ต่อการเกษตร อบต.วอแก้ว

งบประมาณ
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ยุทธศาสตรท์ี่ 1    การพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน ผ.2/1

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่ หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) คาดว่าจะได้รบั ที่รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
26 โครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้้า เพื่อแก้ไขปญัการ ก่อสร้างอ่างเก็บน้้า ขนาดสันอ่าง 40 ม. 5,000,000     5,000,000   5,000,000   5,000,000   5,000,000   เกษตรกร ร้อยละ มีน้้าส้าหรับการ ชลประทาน

หว้ยทรายหมู่ 5 ต้ืนเขินของแหล่ง กวา้ง 4.00 ม. 80มีน้้าใช้พอพอ เกษตรเพยีงพอ ที่ 2
น้้า และใหม้ีน้้า รายละเอียดตามแบบ ต่อการเกษตร ตลอดทั้งปี
เพยีงพอต่อการ อบต.วอแก้ว
เกษตร ตลอดทั้งปี

27 โครงการก่อสร้างดาดล้าเหมือง เพื่อลดการสูญเสีย ขนาดปากกวา้งเฉล่ีย 1.20 ม. 1,800,000     1,800,000   1,800,000   1,800,000   1,800,000   เกษตรกร ร้อยละ มีน้้าส้าหรับการ กรมทรัพยากร
ล้าหว้ยแม่จรูญ หมู่ 5 น้้าและท้าใหม้ีน้้า ทอ้งกวา้งเฉล่ีย 0.50 ม.ลึกเฉล่ีย 80มีน้้าใช้พอพอ เกษตรเพยีงพอ น้้าบาดาล 

เพื่อการเกษตร 0.50 ม.ยาว 2,500 ม. ต่อการเกษตร ตลอดทั้งปี เขต 1 ลป.
อย่างเพยีงพอ รายละเอียดตามแบบ อบต.

วอแก้ว
28 โครงการพฒันาและส่งเสริม เพื่อแก้ไขปญัหา ก่อสร้างฝายชะลอน้้ากึ่งถาวร 11,140       ปญัหาภยัแล้ง มีน้้าส้าหรับการ กรมส่งเสรมิ

การสร้างฝายชะลอน้้าเพื่อปอูง ภยัแล้งในพื้นที่และ (แบบกระสอบทราย) ขนาดฐาน ในพื้นที่ลดลง เกษตรเพยีงพอ การปกครอง
กันและบรรเทาปญัหาภยัแล้ง มีน้าเพยีงพอต่อ หวา้ง 3.00 ม. ยาว 5.00 ม. และเกษตรกร ตลอดทั้งปี ทอ้งถ่ิน
(กั้นล้าหว้ยแม่เปิ๊บ) หมู่ที่ 3 การเกษตร สูงเฉล่ีย 1.00 ม. ร้อยละ 80 มีน้้า
 จุดที่ 1 บริเวณที่นา รายละเอียดตามแบบฝายน้้าบล้น ใช้พอพอต่อ
นายค้ามูล  สุทะบา ชั่วคราว ของ สนง. ปภ.จ.ล้าปาง การเกษตร
พิกัด E0536806 N 2034396

29 โครงการพฒันาและส่งเสริม เพื่อแก้ไขปญัหา ก่อสร้างฝายชะลอน้้ากึ่งถาวร 11,140       ปญัหาภยัแล้ง มีน้้าส้าหรับการ กรมส่งเสรมิ
การสร้างฝายชะลอน้้าเพื่อปอูง ภยัแล้งในพื้นที่และ (แบบกระสอบทราย) ขนาดฐาน ในพื้นที่ลดลง เกษตรเพยีงพอ การปกครอง
กันและบรรเทาปญัหาภยัแล้ง มีน้าเพยีงพอต่อ หวา้ง 3.00 ม. ยาว 5.00 ม. และเกษตรกร ตลอดทั้งปี ทอ้งถ่ิน
(กั้นล้าหว้ยแม่เปิ๊บ) หมู่ที่ 3 การเกษตร สูงเฉล่ีย 1.00 ม. ร้อยละ 80 มีน้้า

แผนงานการเกษตร
งบประมาณ
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ยุทธศาสตรท์ี่ 1    การพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน ผ.2/1

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่ หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) คาดว่าจะได้รบั ที่รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
 จุดที่ 2 บริเวณที่นา รายละเอียดตามแบบฝายน้้าบล้น ใช้พอพอต่อ
นางถนอมศรี  ไพรอัมพร ชั่วคราว ของ สนง. ปภ.จ.ล้าปาง การเกษตร
พิกัด E0536526 N 2034628

30 โครงการพฒันาและส่งเสริม เพื่อแก้ไขปญัหา ก่อสร้างฝายชะลอน้้ากึ่งถาวร 11,140       ปญัหาภยัแล้ง มีน้้าส้าหรับการ กรมส่งเสรมิ
การสร้างฝายชะลอน้้าเพื่อปอูง ภยัแล้งในพื้นที่และ (แบบกระสอบทราย) ขนาดฐาน ในพื้นที่ลดลง เกษตรเพยีงพอ การปกครอง
กันและบรรเทาปญัหาภยัแล้ง มีน้าเพยีงพอต่อ หวา้ง 3.00 ม. ยาว 5.00 ม. และเกษตรกร ตลอดทั้งปี ทอ้งถ่ิน
(กั้นล้าหว้ยแม่เปิ๊บ) หมู่ที่ 3 การเกษตร สูงเฉล่ีย 1.00 ม. ร้อยละ 80 มีน้้า
 จุดที่ 3 บริเวณที่นา รายละเอียดตามแบบฝายน้้าบล้น ใช้พอพอต่อ
นายสนั่น  ไชยพฒุ ชั่วคราว ของ สนง. ปภ.จ.ล้าปาง การเกษตร
พิกัด E0535856 N 2034994

31 โครงการพฒันาและส่งเสริม เพื่อแก้ไขปญัหา ก่อสร้างฝายชะลอน้้ากึ่งถาวร 11,140       ปญัหาภยัแล้ง มีน้้าส้าหรับการ กรมส่งเสรมิ
การสร้างฝายชะลอน้้าเพื่อปอูง ภยัแล้งในพื้นที่และ (แบบกระสอบทราย) ขนาดฐาน ในพื้นที่ลดลง เกษตรเพยีงพอ การปกครอง
กันและบรรเทาปญัหาภยัแล้ง มีน้าเพยีงพอต่อ หวา้ง 3.00 ม. ยาว 5.00 ม. และเกษตรกร ตลอดทั้งปี ทอ้งถ่ิน
(กั้นล้าหว้ยแม่เปิ๊บ) หมู่ที่ 3 การเกษตร สูงเฉล่ีย 1.00 ม. ร้อยละ 80 มีน้้า
 จุดที่ 4 บริเวณที่นา รายละเอียดตามแบบฝายน้้าบล้น ใช้พอพอต่อ
นายค้าอ้าย  ต๊ะชัย ชั่วคราว ของ สนง. ปภ.จ.ล้าปาง การเกษตร
พิกัด E0536187 N 2034827

32 โครงการพฒันาและส่งเสริม เพื่อแก้ไขปญัหา ก่อสร้างฝายชะลอน้้ากึ่งถาวร 11,140       ปญัหาภยัแล้ง มีน้้าส้าหรับการ กรมส่งเสรมิ
การสร้างฝายชะลอน้้าเพื่อปอูง ภยัแล้งในพื้นที่และ (แบบกระสอบทราย) ขนาดฐาน ในพื้นที่ลดลง เกษตรเพยีงพอ การปกครอง
กันและบรรเทาปญัหาภยัแล้ง มีน้าเพยีงพอต่อ หวา้ง 3.00 ม. ยาว 5.00 ม. และเกษตรกร ตลอดทั้งปี ทอ้งถ่ิน
(กั้นล้าหว้ยแม่เปิ๊บ) หมู่ที่ 3 การเกษตร สูงเฉล่ีย 1.00 ม. ร้อยละ 80 มีน้้า

งบประมาณ
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ยุทธศาสตรท์ี่ 1    การพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน ผ.2/1

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่ หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) คาดว่าจะได้รบั ที่รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
 จุดที่ 5 บริเวณที่นา รายละเอียดตามแบบฝายน้้าบล้น ใช้พอพอต่อ
นายสุวทิย์  ธวิงศ์ ชั่วคราว ของ สนง. ปภ.จ.ล้าปาง การเกษตร
พิกัด E0536876 N 2032742

33 โครงการพฒันาและส่งเสริม เพื่อแก้ไขปญัหา ก่อสร้างฝายชะลอน้้ากึ่งถาวร 11,140       ปญัหาภยัแล้ง มีน้้าส้าหรับการ กรมส่งเสรมิ
การสร้างฝายชะลอน้้าเพื่อปอูง ภยัแล้งในพื้นที่และ (แบบกระสอบทราย) ขนาดฐาน ในพื้นที่ลดลง เกษตรเพยีงพอ การปกครอง
กันและบรรเทาปญัหาภยัแล้ง มีน้าเพยีงพอต่อ หวา้ง 3.00 ม. ยาว 5.00 ม. และเกษตรกร ตลอดทั้งปี ทอ้งถ่ิน
(กั้นล้าหว้ยแม่ติว) หมู่ที่ 4 การเกษตร สูงเฉล่ีย 1.00 ม. ร้อยละ 80 มีน้้า
 จุดที่ 1 บริเวณที่นา รายละเอียดตามแบบฝายน้้าบล้น ใช้พอพอต่อ
นายจ้ารัส  ณ ล้าปาง ชั่วคราว ของ สนง. ปภ.จ.ล้าปาง การเกษตร
พิกัด E0536922 N 2035748

34 โครงการพฒันาและส่งเสริม เพื่อแก้ไขปญัหา ก่อสร้างฝายชะลอน้้ากึ่งถาวร 11,140       ปญัหาภยัแล้ง มีน้้าส้าหรับการ กรมส่งเสรมิ
การสร้างฝายชะลอน้้าเพื่อปอูง ภยัแล้งในพื้นที่และ (แบบกระสอบทราย) ขนาดฐาน ในพื้นที่ลดลง เกษตรเพยีงพอ การปกครอง
กันและบรรเทาปญัหาภยัแล้ง มีน้าเพยีงพอต่อ หวา้ง 3.00 ม. ยาว 5.00 ม. และเกษตรกร ตลอดทั้งปี ทอ้งถ่ิน
(กั้นล้าหว้ยแม่ติว) หมู่ที่ 4 การเกษตร สูงเฉล่ีย 1.00 ม. ร้อยละ 80 มีน้้า
 จุดที่ 2 บริเวณที่นา รายละเอียดตามแบบฝายน้้าบล้น ใช้พอพอต่อ
นางจันฟอง  ปามาค้า ชั่วคราว ของ สนง. ปภ.จ.ล้าปาง การเกษตร
พิกัด E0536968 N 2035689

35 โครงการพฒันาและส่งเสริม เพื่อแก้ไขปญัหา ก่อสร้างฝายชะลอน้้ากึ่งถาวร 11,140       ปญัหาภยัแล้ง มีน้้าส้าหรับการ กรมส่งเสรมิ
การสร้างฝายชะลอน้้าเพื่อปอูง ภยัแล้งในพื้นที่และ (แบบกระสอบทราย) ขนาดฐาน ในพื้นที่ลดลง เกษตรเพยีงพอ การปกครอง
กันและบรรเทาปญัหาภยัแล้ง มีน้าเพยีงพอต่อ หวา้ง 3.00 ม. ยาว 5.00 ม. และเกษตรกร ตลอดทั้งปี ทอ้งถ่ิน
(กั้นล้าหว้ยแม่ติว) หมู่ที่ 4 การเกษตร สูงเฉล่ีย 1.00 ม. ร้อยละ 80 มีน้้า

แผนงานการเกษตร
งบประมาณ
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ยุทธศาสตรท์ี่ 1    การพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน ผ.2/1

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่ หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) คาดว่าจะได้รบั ที่รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
 จุดที่ 3 บริเวณที่นา รายละเอียดตามแบบฝายน้้าบล้น ใช้พอพอต่อ
นายแก้ว  แสนใจ ชั่วคราว ของ สนง. ปภ.จ.ล้าปาง การเกษตร
พิกัด E0536990 N 2035594

36 โครงการพฒันาและส่งเสริม เพื่อแก้ไขปญัหา ก่อสร้างฝายชะลอน้้ากึ่งถาวร 11,140       ปญัหาภยัแล้ง มีน้้าส้าหรับการ กรมส่งเสรมิ
การสร้างฝายชะลอน้้าเพื่อปอูง ภยัแล้งในพื้นที่และ (แบบกระสอบทราย) ขนาดฐาน ในพื้นที่ลดลง เกษตรเพยีงพอ การปกครอง
กันและบรรเทาปญัหาภยัแล้ง มีน้าเพยีงพอต่อ หวา้ง 3.00 ม. ยาว 5.00 ม. และเกษตรกร ตลอดทั้งปี ทอ้งถ่ิน
(กั้นล้าหว้ยแม่ติว) หมู่ที่ 4 การเกษตร สูงเฉล่ีย 1.00 ม. ร้อยละ 80 มีน้้า
 จุดที่ 4 บริเวณที่นา รายละเอียดตามแบบฝายน้้าบล้น ใช้พอพอต่อ
นายสุค้า  หมูค้า ชั่วคราว ของ สนง. ปภ.จ.ล้าปาง การเกษตร
พิกัด E0537012 N 2035570

37 โครงการพฒันาและส่งเสริม เพื่อแก้ไขปญัหา ก่อสร้างฝายชะลอน้้ากึ่งถาวร 11,140       ปญัหาภยัแล้ง มีน้้าส้าหรับการ กรมส่งเสรมิ
การสร้างฝายชะลอน้้าเพื่อปอูง ภยัแล้งในพื้นที่และ (แบบกระสอบทราย) ขนาดฐาน ในพื้นที่ลดลง เกษตรเพยีงพอ การปกครอง
กันและบรรเทาปญัหาภยัแล้ง มีน้าเพยีงพอต่อ หวา้ง 3.00 ม. ยาว 5.00 ม. และเกษตรกร ตลอดทั้งปี ทอ้งถ่ิน
(กั้นล้าหว้ยแม่ติว) หมู่ที่ 4 การเกษตร สูงเฉล่ีย 1.00 ม. ร้อยละ 80 มีน้้า
 จุดที่ 5 บริเวณที่นา รายละเอียดตามแบบฝายน้้าบล้น ใช้พอพอต่อ
นายสง่า  วอ้ใจชื้น ชั่วคราว ของ สนง. ปภ.จ.ล้าปาง การเกษตร
พิกัด E0536530 N 2034001

37 โครงการ 69,404,300  70,416,000 69,404,300 69,854,300 67,729,300 -                -         
60 โครงการ 118,289,300     127,079,000   116,594,300   117,044,300   114,919,300   

งบประมาณ
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หน่วยงาน

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เปา้หมาย 2561 2562 2563 2564 2565 ที่รบัผิดชอบ

(ผลผลิตของครภุณัฑ์) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 แผนงานบริหารงานทั่วไป ค่าครุภณัฑ์ที่ดินและ ครุภณัฑ์ส้านักงาน เพื่อใช้ในงานราชการ -จัดซ้ือโต๊ะท้างาน 15,000      15,000      15,000      15,000      15,000      ส้านักปลัด

ส่ิงก่อสร้าง จ้านวน 3 ตัว กองคลัง

2 แผนงานบริหารงานทั่วไป ค่าครุภณัฑ์ที่ดินและ ครุภณัฑ์ส้านักงาน เพื่อใช้ในงานราชการ - จัดซ้ือตู้เหล็ก 2 บาน 11,000      11,000      11,000      11,000      11,000      ส้านักปลัด

ส่ิงก่อสร้าง จ้านวน 2 ตู้ กองคลัง

3 แผนงานบริหารงานทั่วไป ค่าครุภณัฑ์ที่ดินและ ครุภณัฑ์ส้านักงาน เพื่อใช้ในงานราชการ - จัดซ้ือชุดโซฟา รับแขก 15,800      15,800      50,000      25,000      25,000      ส้านักปลัด

ส่ิงก่อสร้าง จ้านวน 2 ชุด กองคลัง

4 แผนงานบริหารงานทั่วไป ค่าครุภณัฑ์ที่ดินและ ครุภณัฑ์ส้านักงาน เพื่อใช้ในงานราชการ - จัดซ้ือเก้าอี้ส้านักงาน 10,500      10,500      10,500      10,500      10,500      ส้านักปลัด

ส่ิงก่อสร้าง จ้านวน 3 ตัว กองคลัง

5 แผนงานบริหารงานทั่วไป ค่าครุภณัฑ์ที่ดินและ ครุภณัฑ์ส้านักงาน เพื่อใช้ในงานราชการ -จัดซ้ือเคร่ืองโทรศัพท ์ 16,000      16,000      16,000      16,000      16,000      ส้านักปลัด

ส่ิงก่อสร้าง รวมถึงเคร่ืองโทรศัพท์ กองคลัง

ภายในและโทรศัพทม์ือถือ

จ้านวน 4 เคร่ือง

บัญชคีรุภัณฑ์

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว อ าเภอห้างฉตัร  จังหวัดล าปาง

งบประมาณ
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ผ.03

หน่วยงาน

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เปา้หมาย 2561 2562 2563 2564 2565 ที่รบัผิดชอบ

(ผลผลิตของครภุณัฑ์) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

6 แผนงานบริหารงานทั่วไป ค่าครุภณัฑ์ที่ดินและ ครุภณัฑ์ส้านักงาน เพื่อใช้ในงานราชการ -จัดซ้ือเคร่ืองโทรภาพ 30,000      30,000      30,000      30,000      30,000      ส้านักปลัด

ส่ิงก่อสร้าง หรือโทรสาร กองคลัง

จ้านวน 1 เคร่ือง

7 แผนงานบริหารงานทั่วไป ค่าครุภณัฑ์ที่ดินและ ครุภณัฑ์ส้านักงาน เพื่อใช้ในงานราชการ - จัดซ้ือเคร่ืองถ่าย 120,000    120,000    120,000    120,000    120,000    ส้านักปลัด

ส่ิงก่อสร้าง เอกสาร'จ้านวน 1 เคร่ือง กองคลัง

8 แผนงานบริหารงานทั่วไป ค่าครุภณัฑ์ที่ดินและ ครุภณัฑ์ส้านักงาน เพื่อใช้ในงานราชการ -จัดซ้ือเคร่ืองพมิพส้์าเนา 130,000    130,000    130,000    130,000    130,000    ส้านักปลัด

ส่ิงก่อสร้าง ระบบดิจิตอล กองคลัง

จ้านวน 1 เคร่ือง

9 แผนงานบริหารงานทั่วไป ค่าครุภณัฑ์ที่ดินและ ครุภณัฑ์ส้านักงาน เพื่อใช้ในงานราชการ -จัดซ้ือเคร่ืองเจาะ 18,000      18,000      18,000      18,000      18,000      ส้านักปลัด

ส่ิงก่อสร้าง กระดาษและเข้าเล่ม กองคลัง

จ้านวน 1 เคร่ือง

10 แผนงานบริหารงานทั่วไป ค่าครุภณัฑ์ที่ดินและ ครุภณัฑ์ส้านักงาน เพื่อใช้ในงานราชการ -จัดซ้ือพดัลม รวมถึง 16,000      16,000      16,000      16,000      16,000      ส้านักปลัด

ส่ิงก่อสร้าง พดัลมระบายอากาศ กองคลัง

จ้านวน 4 ตัว

11 แผนงานบริหารงานทั่วไป ค่าครุภณัฑ์ที่ดินและ ครุภณัฑ์ส้านักงาน เพื่อใช้ในงานราชการ - จัดซ้ือเคร่ืองดูดฝุุน 14,000      14,000      14,000      14,000      14,000      ส้านักปลัด

ส่ิงก่อสร้าง จ้านวน 1 เคร่ือง

งบประมาณ
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ผ.03

หน่วยงาน

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เปา้หมาย 2561 2562 2563 2564 2565 ที่รบัผิดชอบ

(ผลผลิตของครภุณัฑ์) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

12 แผนงานบริหารงานทั่วไป ค่าครุภณัฑ์ที่ดินและ ครุภณัฑ์ส้านักงาน เพื่อใช้ในงานราชการ - จัดซ้ือถังเก็บน้้า 59,000      59,000      59,000      59,000      59,000      ส านักปลัด

ส่ิงก่อสร้าง จ้านวน 1 เคร่ือง
13 แผนงานบริหารงานทั่วไป ค่าครุภณัฑ์ที่ดินและ ครุภณัฑ์ส้านักงาน เพื่อใช้ในงานราชการ -จัดซ้ือเคร่ืองขัดพื้น 20,000      20,000      20,000      20,000      20,000      ส้านักปลัด

ส่ิงก่อสร้าง จ้านวน 1 เคร่ือง
14 แผนงานบริหารงานทั่วไป ค่าครุภณัฑ์ที่ดินและ ครุภณัฑ์ส้านักงาน เพื่อใช้ในงานราชการ -จัดซ้ือเคร่ืองฟอก 55,000      55,000      55,000      55,000      55,000      ส้านักปลัด

ส่ิงก่อสร้าง อากาศ จ้านวน 4 เคร่ือง กองคลัง

15 แผนงานบริหารงานทั่วไป ค่าครุภณัฑ์ที่ดินและ ครุภณัฑ์ยานพาหนะ เพื่อใช้ในงานราชการ จัดซ้ือรถจักรยานยนต์ 51,000      51,000      51,000      51,000      51,000      ส้านักปลัด

ส่ิงก่อสร้าง และขนส่ง จ้านวน 1 คัน

16 แผนงานบริหารงานทั่วไป ค่าครุภณัฑ์ที่ดินและ ครุภณัฑ์ยานพาหนะ เพื่อใช้ในงานราชการ จัดซ้ือรถโดยสารขนาด 1,214,000  1,214,000  1,214,000  1,214,000  1,214,000  ส้านักปลัด

ส่ิงก่อสร้าง และขนส่ง 12  ที่นั่ง(ดีเซล)

เพื่อใช้ในงานราชการ จ้านวน 1 คัน

17 แผนงานบริหารงานทั่วไป ค่าครุภณัฑ์ที่ดินและ ครุภณัฑ์ไฟฟาู เพื่อใช้ในงานราชการ จัดซ้ือเคร่ืองก้าเนิดไฟฟาู 1,250,000  1,250,000  1,250,000  1,250,000  1,250,000  ส้านักปลัด

ส่ิงก่อสร้าง และวทิยุ จ้านวน 1 เคร่ือง

18 แผนงานบริหารงานทั่วไป ค่าครุภณัฑ์ที่ดินและ ครุภณัฑ์ไฟฟาู เพื่อใช้ในงานราชการ จัดซ้ือเคร่ืองขยายเสียง 50,000      50,000      50,000      50,000      50,000      ส้านักปลัด

ส่ิงก่อสร้าง และวทิยุ จ้านวน 1 เคร่ือง

19 แผนงานบริหารงานทั่วไป ค่าครุภณัฑ์ที่ดินและ ครุภณัฑ์ไฟฟาู เพื่อใช้ในงานราชการ จัดซ้ือเคร่ืองบนัทกึเสียง 5,000        5,000        5,000        5,000        5,000        ส้านักปลัด

ส่ิงก่อสร้าง และวทิยุ จ้านวน 1 เคร่ือง
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ผ.03

หน่วยงาน

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เปา้หมาย 2561 2562 2563 2564 2565 ที่รบัผิดชอบ

(ผลผลิตของครภุณัฑ์) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

20 แผนงานบริหารงานทั่วไป ค่าครุภณัฑ์ที่ดินและ ครุภณัฑ์ไฟฟาู เพื่อใช้ในงานราชการ จัดซ้ือโทรทศัน์วงจรปดิ 100,000    100,000    100,000    100,000    100,000    ส้านักปลัด

ส่ิงก่อสร้าง และวทิยุ จ้านวน 1 เคร่ือง

21 แผนงานบริหารงานทั่วไป ค่าครุภณัฑ์ที่ดินและ ครุภณัฑ์โฆษณาและ เพื่อใช้ในงานราชการ - จัดซ้ือกล้องถ่ายภาพนิ่ง 9,000        9,000        9,000        9,000        9,000        ส้านักปลัด

ส่ิงก่อสร้าง เผยแพร่ ระบบดิจิตอล

จ้านวน 1 เคร่ือง

22 แผนงานบริหารงานทั่วไป ค่าครุภณัฑ์ที่ดินและ ครุภณัฑ์โฆษณาและ เพื่อใช้ในงานราชการ - จัดซ้ือกล้องถ่ายวดิีโอ 15,000      15,000      15,000      15,000      15,000      ส้านักปลัด

ส่ิงก่อสร้าง เผยแพร่ จ้านวน 1 เคร่ือง

23 แผนงานบริหารงานทั่วไป ค่าครุภณัฑ์ที่ดินและ ครุภณัฑ์โฆษณาและ เพื่อใช้ในงานราชการ - จัดซ้ือเคร่ืองมัลติมีเดีย 33,000      33,000      33,000      33,000      33,000      ส้านักปลัด

ส่ิงก่อสร้าง เผยแพร่ โปรเจกเตอร์

จ้านวน 1 เคร่ือง

24 แผนงานบริหารงานทั่วไป ค่าครุภณัฑ์ที่ดินและ ครุภณัฑ์งานบา้น เพื่อใช้ในงานราชการ -จัดซ้ือตู้เย็น 94,000      94,000      94,000      94,000      94,000      ส้านักปลัด

ส่ิงก่อสร้าง งานครัว จ้านวน 1 เคร่ือง
25 แผนงานบริหารงานทั่วไป ค่าครุภณัฑ์ที่ดินและ ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ เพื่อใช้ในงานราชการ -จัดซ้ือคอมพวิเตอร์ส้าหรับ 16,000      16,000      16,000      16,000      16,000      ส้านักปลัด

ส่ิงก่อสร้าง ส้านักงาน
จ้านวน 1 เคร่ือง

26 แผนงานบริหารงานทั่วไป ค่าครุภณัฑ์ที่ดินและ ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ เพื่อใช้ในงานราชการ -จัดซ้ือคอมพวิเตอร์ส้าหรับ 29,000      29,000      29,000      29,000      29,000      ส้านักปลัด

ส่ิงก่อสร้าง ประมวลผล

จ้านวน 1 เคร่ือง
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ผ.03

หน่วยงาน

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เปา้หมาย 2561 2562 2563 2564 2565 ที่รบัผิดชอบ

(ผลผลิตของครภุณัฑ์) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

27 แผนงานบริหารงานทั่วไป ค่าครุภณัฑ์ที่ดินและ ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ เพื่อใช้ในงานราชการ -จัดซ้ือคอมพวิเตอร์โน๊ตบคุ 16,000      16,000      16,000      16,000      16,000      ส้านักปลัด

ส่ิงก่อสร้าง จ้านวน 1 เคร่ือง

-จัดซ้ือเคร่ืองส้ารองไฟ 3,200        3,200        3,200        3,200        3,200        ส้านักปลัด

จ้านวน 1 เคร่ือง

28 แผนงานบริหารงานทั่วไป ค่าครุภณัฑ์ที่ดินและ ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ เพื่อใช้ในงานราชการ -จัดซ้ือเคร่ืองพมิพ ์ชนิด 17,000      17,000      17,000      17,000      17,000      ส้านักปลัด

ส่ิงก่อสร้าง เลเซอร์ จ้านวน 1 เคร่ือง

29 แผนงานบริหารงานทั่วไป ค่าครุภณัฑ์ที่ดินและ ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ เพื่อใช้ในงานราชการ -จัดซ้ือเคร่ืองพมิพ ์แบบหวัฉีด 7,900        7,900        7,900        7,900        7,900        ส้านักปลัด

ส่ิงก่อสร้าง จ้านวน 1 เคร่ือง

30 แผนงานรักษาความสงบ ค่าครุภณัฑ์ที่ดินและ ครุภณัฑ์ดับเพลิง เพื่อใช้ในงานราชการ จัดซ้ือชุดดับเพลิง 30,000      30,000      30,000      30,000      30,000      ส้านักปลัด

ภายใน ส่ิงก่อสร้าง จ้านวน 10 ชุด

31 แผนงานรักษาความสงบ ค่าครุภณัฑ์ที่ดินและ ครุภณัฑ์ดับเพลิง เพื่อใช้ในงานราชการ จัดซ้ือสายยางดับเพลิง 12,480      12,480      12,480      12,480      12,480      ส้านักปลัด

ภายใน ส่ิงก่อสร้าง จ้านวน 1 เส้น

32 แผนงานรักษาความสงบ ค่าครุภณัฑ์ที่ดินและ ครุภณัฑ์ดับเพลิง เพื่อใช้ในงานราชการ จัดซ้ือหวัฉีดดับเพลิง 20,000      20,000      20,000      20,000      20,000      ส้านักปลัด

ภายใน ส่ิงก่อสร้าง จ้านวน 1 หวั

33 แผนงานเคหะและชุมชน ค่าครุภณัฑ์ที่ดินและ ครุภณัฑ์ก่อสร้าง เพื่อใช้ในงานราชการ -จัดซ้ือเคร่ืองตบดิน 21,000      21,000      21,000      21,000      21,000      กองช่าง

ส่ิงก่อสร้าง จ้านวน  1  เคร่ือง

34 แผนงานเคหะและชุมชน ค่าครุภณัฑ์ที่ดินและ ครุภณัฑ์ส้ารวจ เพื่อใช้ในงานราชการ -จัดซ้ือเคร่ืองเจาะส้ารวจ 400,000    400,000    400,000    400,000    400,000    กองช่าง

ส่ิงก่อสร้าง จ้านวน  1  เคร่ือง
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ผ.03

หน่วยงาน

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เปา้หมาย 2561 2562 2563 2564 2565 ที่รบัผิดชอบ

(ผลผลิตของครภุณัฑ์) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

35 แผนงานเคหะและชุมชน ค่าครุภณัฑ์ที่ดินและ ครุภณัฑ์ส้ารวจ เพื่อใช้ในงานราชการ -จัดซ้ือกล้องวดัระดับ 10,000      10,000      10,000      10,000      10,000      กองช่าง

ส่ิงก่อสร้าง จ้านวน  1  เคร่ือง

36 แผนงานเคหะและชุมชน ค่าครุภณัฑ์ที่ดินและ ครุภณัฑ์ส้ารวจ เพื่อใช้ในงานราชการ -จัดซ้ือเทปวดัระยะ 4,000        4,000        4,000        4,000        4,000        กองช่าง

ส่ิงก่อสร้าง จ้านวน  1  อัน

37 แผนงานการเกษตร ค่าครุภณัฑ์ที่ดินและ ครุภณัฑ์การเกษตร เพื่อใช้ในงานราชการ -จัดซ้ือเคร่ืองพน่ยา 25,000      25,000      25,000      25,000      25,000      ส้านักปลัด

ส่ิงก่อสร้าง จ้านวน  1 เคร่ือง

38 แผนงานการเกษตร ค่าครุภณัฑ์ที่ดินและ ครุภณัฑ์การเกษตร เพื่อใช้ในงานราชการ -จัดซ้ือจัดซ้ือเคร่ืองพน่ 59,000      59,000      59,000      59,000      59,000      ส้านักปลัด

ส่ิงก่อสร้าง หมอกควนั

จ้านวน  1 เคร่ือง

39 แผนงานการเกษตร ค่าครุภณัฑ์ที่ดินและ ครุภณัฑ์การเกษตร เพื่อใช้ในงานราชการ -จัดซ้ือจัดซ้ือเคร่ืองตัด 10,000      10,000      10,000      10,000      10,000      ส้านักปลัด

ส่ิงก่อสร้าง วชัพชื จ้านวน  3 เคร่ือง

40 แผนงานการเกษตร ค่าครุภณัฑ์ที่ดินและ ครุภณัฑ์การเกษตร เพื่อใช้ในงานราชการ -จัดซ้ือเคร่ืองซีลสูญญากาศ 42,000      42,000      42,000      42,000      42,000      ส้านักปลัด

ส่ิงก่อสร้าง จ้านวน 1 เคร่ือง

41 แผนงานการเกษตร ค่าครุภณัฑ์ที่ดินและ ครุภณัฑ์การเกษตร เพื่อใช้ในงานราชการ -จัดซ้ือชุดอุปกรณ์การ 200,000    200,000    200,000    200,000    200,000    ส้านักปลัด

ส่ิงก่อสร้าง ผลิตปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ด  

42 แผนงานบริหารงานทั่วไป ค่าครุภณัฑ์ที่ดินและ ค่าครุภณัฑ์งานบา้น เพื่อใช้ในการบรรจุขยะของ จัดซ้ือถังขยะแยกประเภท 100,000    100,000    100,000    100,000    100,000    ส้านักปลัด

ส่ิงก่อสร้าง งานครัว แต่ละหมู่บา้นในพื้นที่ต้าบล จ้านวนหมู่บา้นละ 2 ชุด

วอแก้ว
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ผ.03

หน่วยงาน

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เปา้หมาย 2561 2562 2563 2564 2565 ที่รบัผิดชอบ

(ผลผลิตของครภุณัฑ์) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

43 แผนงานบริหารงานทั่วไป ค่าครุภณัฑ์ที่ดินและ ครุภณัฑ์ยานพาหนะ เพื่อใช้บรรทกุขยะ ในพื้นที่ จัดซ้ือรถบรรทกุขยะ 2,400,000  2,400,000  2,400,000  2,400,000  2,400,000  ส้านักปลัด

ส่ิงก่อสร้าง และขนส่ง ต้าบลวอแก้ว ไปก้าจัด ณ จุด ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ

รับก้าจ้ดขณะของ อบจ.ล้าปาง แบบอัดทา้ย

จ้านวน 1 คัน

จัดซ้ือตามราคามาตรฐาน

ครุภณัฑ์

44 แผนงานบริหารงานทั่วไป ค่าครุภณัฑ์ที่ดินและ ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ เพื่อใหก้ารปฏบิติังานเกี่ยวกับ -จัดซ้ือคร่ืองพมิพ์ -           8,000        -           -           -           ส้านักปลัด

ส่ิงก่อสร้าง เอกสารของส่วนราชการต่าง ๆ จ้านวน 1 เคร่ือง กองช่าง

มีความสะดวกรวดเร็วและมี จัดซ้ือตามราคามาตรฐาน

ประสิทธภิาพ ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์

45 แผนงานการศึกษา ค่าครุภณัฑ์ที่ดิน ครุภณัฑ์โฆษณา เพื่อจัดซ้ือชุดอุปกรณ์ส้าหรับ เพื่อจัดซ้ือชุดอุปกรณ์ -           30,700      -           -           -           ส้านักปลัด

และส่ิงก่อสร้าง และเผยแพร่ หอ้งเรียนโครงการพฒันา ส้าหรับหอ้งเรียนโครงการ

คุณภาพการศึกษาด้วยเทค พฒันาคุณภาพการศึกษา

โนโลยีสารสนเทศ DLTV ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ศูนย์พฒันาเด็กเล็กองค์การ DLTV จ้านวน 1  ชุด

บริหารส่วนต้าบลวอแก้ว 

องค์การบริหารส่วนต้าบล

วอแก้ว  อ.หา้งฉัตร จ.ล้าปาง

งบประมาณ
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ผ.03

หน่วยงาน

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เปา้หมาย 2561 2562 2563 2564 2565 ที่รบัผิดชอบ

(ผลผลิตของครภุณัฑ์) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

46 แผนงานบริหารงานทั่วไป ค่าครุภณัฑ์ที่ดินและ ครุภณัฑ์ไฟฟาูและวทิย-ุเพื่อใช้ในการประชุมสภา จัดซ้ือชุดเคร่ืองเสียงหอ้ง -           109,400    -           -           -           ส้านักปลัด

ส่ิงก่อสร้าง และการจัดประชุมต่างๆ ประชุมพร้อมติดต้ัง 

ขององค์การบริหารส่วนต้าบล จ้านวน 1 ชุด

วอแก้ว และของหน่วยงานภาย จัดซ้ือตามราคาทอ้งถิ่น

นอกที่มาขอใช้บริการ 

ณ หอ้งประชุม

-เพื่อเกิดความสะดวกในการ

ใช้งาน

47 แผนงานบริหารงานทั่วไป ค่าครุภณัฑ์ที่ดินและ ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ เพื่อใหบ้ริหารประชาชนที่ จัดซ้ืออุปกรณ์อ่านบตัรแบบ 2,800        ส้านักปลัด

ส่ิงก่อสร้าง เข้ามาติดต่อราชการกับ อเนกประสงค์ (Smart 

องค์การบริหารส่วนต้าบล card reader) จ้านวน  4

วอแก้ว เคร่ือง ราคา เคร่ืองละ 700

บาท (จัดซ้ือตามเกณฑ์ราคา

กลางและคุณลักษณะ

พื้นฐานครุภณัฑ์คอม

พวิเตอร์ที่กระทรวงดิจิทลั

เพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ก้าหนด)

งบประมาณ
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ผ.03

หน่วยงาน

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เปา้หมาย 2561 2562 2563 2564 2565 ที่รบัผิดชอบ

(ผลผลิตของครภุณัฑ์) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

48 แผนงานบริหารงานทั่วไป ค่าครุภณัฑ์ที่ดิน ครุภณัฑ์อื่นๆ เพื่อลดพื้นที่ในการจัดเก็บขยะ จัดซ้ืออุปกรณ์บบีอัดถุง -           56,000      -           -           -           ส้านักปลัด

และส่ิงก่อสร้าง ประเภทถุงพลาสติก พลาสติก  จ้านวน7 เคร่ืองๆ

เพื่อลดปริมาณขยะในพื้นที่ ละ 8,000 บาท

ต้าบลวอแก้ว จัดซ้ือตามราคาทอ้งถิ่น

49 แผนงานบริหารงานทั่วไป ค่าครุภณัฑ์ที่ดิน ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ เพื่อใช้ในการปฏบิติังานของ จัดซ้ือคอมพวิเตอร์ส้าหรับ -           30,000      -           -           -           กองคลัง

และส่ิงก่อสร้าง กองคลัง อบต.วอแก้ว ประมวลผลแบบที่ 2  

จ้านวน 1 ชุด

จัดซ้ือตามราคากลางและ

คุณลักษณะพื้นฐานครุภณัฑ์

คอมพวิเตอร์กระทรวงดิจิทลั

เพื่อเศรษฐกิจและสังคม

50 แผนงานบริหารงานทั่วไป ค่าครุภณัฑ์ที่ดิน ครุภณัฑ์โฆษณา เพื่อใช้ในการถ่ายภาพกิจกรรม กล้องถ่ายภาพระบบดิจิตอล -           -           41,150      -           -           ส้านักปลัด

และส่ิงก่อสร้าง และเผยแพร่ ต่างๆ ขององค์การบริหารส่วน DSLR พร้อมอุปกรณ์  

ต้าบลวอแก้ว และงานอื่นๆ จ้านวน 1  ชุด

ที่ได้รับมอบหมาย จัดซ้ือตามราคาทอ้งถิ่น

งบประมาณ
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ผ.03

หน่วยงาน

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เปา้หมาย 2561 2562 2563 2564 2565 ที่รบัผิดชอบ

(ผลผลิตของครภุณัฑ์) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

51 แผนงานบริหารงานทั่วไป ค่าครุภณัฑ์ที่ดิน ครุภณัฑ์ไฟฟาู -เพื่อใช้ในการจัดประชุมต่างๆ จัดซ้ือชุดเคร่ืองเสียงอาคาร -           -           262,000    -           -           ส้านักปลัด

และส่ิงก่อสร้าง และวทิยุ ของ องค์การบริหารส่วนต้าบล อเนกประสงค์องค์การ

วอแก้วและของหน่วยงาน บริหารส่วนต้าบลวอแก้ว

ภายนอกที่มาขอใช้บริการ พร้อมติดต้ัง จ้านวน 1 ชุด 

ณอาคารอเนกประสงค์ จัดซ้ือตามราคาทอ้งถิ่น

องค์การบริหารส่วนต้าบล

วอแก้ว

-เพื่อเกิดความสะดวกในการ

ใช้งาน

52 แผนงานบริหารงานทั่วไป ค่าครุภณัฑ์ที่ดิน ครุภณัฑ์ส้านักงาน -เพื่อใช้ในการจัดเก็บเอกสาร จัดซ้ือตู้เหล็ก 2 บานเปดิ -           -           11,000      -           -           กองคลัง

และส่ิงก่อสร้าง ต่างๆของกองคลัง อบต. จ้านวน 2 ตู้ๆ 5,500 บาท

วอแก้ว จัดซ้ือตามราคามาตรฐาน

ครุภณัฑ์

งบประมาณ
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ผ.03

หน่วยงาน

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เปา้หมาย 2561 2562 2563 2564 2565 ที่รบัผิดชอบ

(ผลผลิตของครภุณัฑ์) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

53 แผนงานบริหารงานทั่วไป ค่าครุภณัฑ์ที่ดิน ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ เพื่อใช้ในการปฏบิติังานของ เคร่ืองส้ารองไฟฟาู ขนาด -           -           12,500      -           -           ส้านักปลัด

และส่ิงก่อสร้าง ส้านักงานปลัด อบต.วอแก้ว 800 VA จ้านวน 5 เคร่ืองๆ

ละ 2,500 บาท

จัดซ้ือตามราคากลางและ

คุณลักษณะพื้นฐานครุภณัฑ์

คอมพวิเตอร์กระทรวง

ดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและ

สังคม

54 แผนงานบริหารงานทั่วไป ค่าครุภณัฑ์ที่ดิน ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ เพื่อใช้ในการปฏบิติังานของ เคร่ืองส้ารองไฟฟาู ขนาด -           -           12,500      -           -           กองคลัง

และส่ิงก่อสร้าง กองคลัง อบต.วอแก้ว 800 VAจ้านวน 5 เคร่ืองๆ

ละ 2,500 บาท

จัดซ้ือตามราคากลางและ

คุณลักษณะพื้นฐานครุภณัฑ์

คอมพวิเตอร์กระทรวง

ดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและ

สังคม

6,773,880 7,010,780 7,147,230 6,783,080 6,783,080 

-
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ส่วนที่  4 
การติดตามและประเมินผล 

1. การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
 การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่สัน โดยด าเนินการตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 [แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่3) 
พ.ศ. 2561  ข้อ 29   ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว6046  ลงวันที่  19 ตุลาคม 2561และ
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 2931  ลงวันที่ 15 พฤษภาคม  2562 

2. การติดตามและประเมินผลโครงการ 
การติดตามและประเมินผลโครงการ นอกจากจะอาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ

จัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. [แก้ไขเพ่ิมเติมถึง(ฉบับที่3) พ.ศ. 2561  ข้อ 29 ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว6046  ลงวันที่  19 ตุลาคม 2561และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด                    
ที่ มท 0810.3/ว 2931  ลงวันที่ 15 พฤษภาคม  2562 

อย่างไรก็ดแีนวทางและวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนานั้นตามระเบียกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548  [แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่3) พ.ศ. 2561             
ข้อ 29  ซึ่งก าหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา มีอ านาจหน้าที่ ในการก าหนดแนวทาง 
วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา และด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตามแนวทางและ
วิธีการที่ได้ก าหนดไว้ ตลอดจนรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนา พร้อมทั้งประกาศผลการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและ
เสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายใน
เดือนธันวาคมของทุกปี   

3. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่น  
  3.1  การวัดผลในเชิงปริมาณและคุณภาพ 
   เชิงประมาณ 
  การวัดผลเชิงปริมาณท่ีผ่านมาองค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้วได้ด าเนินการโดยใช้แบบส าหรับการ
วัดผลการติดตามและประเมินผลแบบการประเมินตนเอง และใช้ระบบสารสนเทศเพ่ือการวางแผน (E-Plan) ในการ
วัดผล ซึ่งที่ผ่านมาอยู่ในระดับพอใช้ โดยเฉลี่ยแล้วผลส าเร็จในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่นจนน าไปสู่การปฏิบัติใน            
ร้อยละ 60 ของโครงการทั้งหมด 
   เชิงคุณภาพ 

การจัดท าแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว ยังคงมุ่งเน้นทางด้านการพัฒนาใน
ยุทธศาสตร์ด้านสังคมเป็นหลัก  โดยให้ความส าคัญกับคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยน้อมน าหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการพัฒนาท้องถิ่น ให้เกิดการพัฒนาในบนความพอเพียง พอประมาณ มีความ
สอดคล้องอย่างมีเหตุผล  อย่างสมดุล ภายใต้ความรู้และเป็นอย่างมีคุณธรรมจรรยา  ทั้งนี้มุ่งการพัฒนา ที่ไม่ท าลาย
วัฒนธรรมดั่งเดิมของชุมชนท้องถิ่น รวมทั้งมุ่งสร้างให้ชุมชนและท้องถิ่นมีความเข้มแข็งสามารถจัดการตนเองได้           
โดยองค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้วเข้าไปสนับสนุนและขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรม   อย่างไรก็ดีการพัฒนาท้องถิ่น
ขององค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว ได้ให้ความส าคัญกับการพัฒนาเครือข่ายภายในชุมชนท้องถิ่น และภายนอก
ท้องถิ่น 
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4 ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 

4.4.1 ผลกระทบน าไปสู่อนาคต 
 แผนพัฒนาท้องถิ่น ขาดความคล่องตัวเนื่องจากการแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ก าหนดรูปแบบให้เป็น

รูปแบบการเพ่ิมเติม หรือเปลี่ยนแปลงแผนเป็นแบบยาก ซึ่งไม่สอดคล้องกับบริบทท้องถิ่นซึ่งมีความเคลื่อนไหว
ตลอดเวลา ทั้งปัจจัยด้านการเมือง สังคม สิ่งแวดล้อม และเศรษฐกิจ  การก าหนดรูปแบบการเพ่ิมเติมหรือ
เปลี่ยนแปลงที่ต้องใช้เวลาและกระบวนการที่ยากจึงท าให้ปัญหาเร่งด่วน ไม่สามารถตอบสนองปัญหาความต้องการ
ของประชาชนได้อย่างทันท่วงที ซึ่งอาจท าให้ประชาชนเกิดความเดือดร้อนและส่งผลกระทบต่อการพัฒนาท้องถิ่นใน
ภาพรวมได้  

 
4.4.2 ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา 

1)  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นควรค านึงถึงสถานะการคลังในการพิจารณาโครงการ/กิจกรรม            
ที่จะบรรจุในแผนพัฒนาถิ่น 
  2)  การพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือมุ่งสร้างความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนในท้องถิ่นให้ดีขึ้น แต่ที่ผ่านมากระบวนการพัฒนามักสร้างผลกระทบต่อวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของคนใน
ท้องถิ่นที่เปลี่ยนไปนั้น ดังนั้นการพัฒนาท้องถิ่นจ าเป็นต้องค านึงถึงวิถีชีวิตและวัฒนธรรมอันดีงามของคนในท้องถิ่น
รวมทั้งมุ่งให้การพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับวัฒนธรรมท้องถิ่นอันดีงามด้วย  ซึ่งที่ผ่านมาองค์การบริหารส่วนต าบล
วอแก้วได้ค านึงถึงผลกระทบของการพัฒนาอันมีผลท าให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรม จึงท าให้มีการก าหนด
ทิศทางในการพัฒนาโดยค านึงถึงวัฒนธรรมของท้องถิ่นด้วย ทั้งนี้ที่ผ่านมาได้มีการแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิประจ าต าบลซึ่ง
มาจากภาคประชาชนในการตรวจสอบและให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว 
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