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แผนพัฒนาท้องถิ่น  คือ แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ก าหนดวิสัยทัศน์ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และกลยุทธ์ โดยสอดคล้องกับ แผนพัฒนาจังหวัด 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  แผนพัฒนาอ าเภอ แผนพัฒนาต าบล 
แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน อันมีลักษณะเป็นการก าหนดรายละเอียดแผนงานโครงการพัฒนา ที่จัดท าขึ้น
ส าหรับปีงบประมาณแต่ละปี ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้าและให้ความหมายรวมถึงการเพ่ิมเติมหรือ
เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น 

    แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2566 - 2570) ขององค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว เป็นแผนที่
สอดคล้องกับนโยบายผู้บริหารท้องถิ่น แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ แผนพัฒนาหมู่บ้าน หรือแผนชุมชนเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติซึ่งการก าหนด
ทิศทางการพัฒนาท้องถิ่น ได้ก าหนดรายละเอียด แผนงาน โครงการ เพ่ือตอบสนองปัญหาความต้องการของ
ประชาชนในท้องถิ่น และแผนพัฒนาท้องถิ่นยังใช้เป็นกรอบในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี ซึ่งเป็น
การวางแผนการจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัดได้อย่างมีประสิทธิภาพและสนองต่อความต้องการและปัญหา
ของประชาชนได้ครอบคลุมและทั่วถึง 

องค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว  มีความมุ่งหวังว่าแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2566 - 2570)            
ขององค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว จะท าให้การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้วสามารถแก้ไข
ปัญหาของประชาชนต่อไป 
 
 
 

                องค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว 
                               30  กันยายน  พ.ศ. 2564 
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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 

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   

2.2   การเลือกตั้ง 
  การเลือกตั้งในพ้ืนที่ต าบลวอแก้ว  แบ่งตามหมู่บ้าน  หนึ่งหมู่บ้านจะมีหนึ่งหน่วยเลือกตั้ง ดังนี้ 

1.  หน่วยเลือกตั้ง บ้านทุ่งผา   หมู่ที่ 1   จ านวน 1 หน่วยเลือกตั้ง  
2.  หน่วยเลือกตั้ง บ้านทุง่ตุ่น-แม่ติว   หมู่ที่ 2  จ านวน 1 หน่วยเลือกตั้ง    
3.  หน่วยเลือกตั้ง บ้านวอแก้ว    หมู่ที่ 3   จ านวน 2 หน่วยเลือกตั้ง  
4.  หน่วยเลือกตั้ง บ้านหล่ายทุ่ง    หมู่ที่ 4   จ านวน 1 หน่วยเลือกตั้ง  
5.  หน่วยเลือกตั้ง บ้านทุ่งหก    หมู่ที่ 5   จ านวน 2 หน่วยเลือกตั้ง 
6.  หน่วยเลือกตั้ง บ้านทุ่งงิ้ว    หมู่ที่ 6  จ านวน 1 หน่วยเลือกตั้ง   
7.  หน่วยเลือกตั้ง บ้านน้ าจ า    หมู่ที่ 7  จ านวน 1 หน่วยเลือกตั้ง 
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3. ประชากร 
3.1  ข้อมูล จ านวนประชากร 

2562 2563 2564 
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม 

2,067 2,088 4,155 2,044 2,077 4,114 2,021 2,046 4,067 

(ข้อมูลทะเบียนราษฎร์อ าเภอห้างฉัตร) 

3.2  ช่วงอายุและจ านวนประชากร 
องค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว  มีประชากรทั้งสิ้น   4,067  คน  แยกเป็น 

    ชาย  2,021 คน     หญิง  2,046 คน 
 มีความหนาแน่นเฉลี่ย 37.02   คน/ตารางกิโลเมตร      โดยสามารถแบ่งตามช่วงอายุได้ดังนี้ 

ชาย  2,021 คน หญิง  2,046 คน 
เด็ก (ทารก – 6 ปี)          74  คน เด็ก (ทารก – 6 ปี)         91  คน 
เด็กโต (7-12 ปี)  109  คน เด็กโต (7-12 ปี) 100  คน 
วัยรุ่น (13-17 ปี)   94  คน วัยรุ่น (13-17 ปี)  74  คน 
ผู้ใหญ่(18-60 ปี)  1,239  คน ผู้ใหญ่(18-60 ปี) 1,236  คน 
คนชรา ( 61 ปีขึ้นไป)  505  คน คนชรา ( 61 ปีขึ้นไป) 545  คน 

     (ข้อมูลทะเบียนราษฎร์อ าเภอห้างฉัตร  ณ เดือนสิงหาคม 2564) 

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 อยู่ในสังกัดของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาล าปางเขต 1 

3) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ านวน 1 แห่ง ได้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบล
วอแก้ว 

4.2  สาธารณสุข 
สถานพยาบาลในพ้ืนที่ มีดังนี้ 

- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล  จ านวน 1  แห่ง 
- คลีนิคเอกชน       จ านวน 1  แห่ง 
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บุคลากรทางการแพทย์ทีป่ฏิบัติหน้าที่ในสถานพยาบาลทุกแห่ง ทุกสังกัดในเขตพ้ืนที่ 
  - นักวิชาการสาธารณสุข    จ านวน 2  คน 

- พยาบาล     จ านวน 1  คน 
  - เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขชุมชน จ านวน 1  คน 
  - อสม.       จ านวน 117  คน 

ผู้เข้ารับการรักษาในสถานพยาบาลสังกัด (จ านวนต่อปี) 
  - รัฐบาล   11,859  คน  ผู้ปุวยใน    - คน        ผู้ปวุยนอก  11,694  คน 

ประเภทการเจ็บปุวยที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลและศูนย์บริการ สาธารณสุข ทุกแห่ง 5 
อันดับแรก 
  1.  โรคความดัน เบาหวาน (NCD)    
  2.  โรคปวดกล้ามเนื้อ    
  3.  โรคระบบทางเดินอาหาร    
  4.  โรคทางเดินหายใจ (ไข้หวัด)     
  5.  โรคผิวหนัง   

4.3  อาชญากรรม 
ต าบลวอแก้วไม่มีเหตุอาชญากรรมเกิดขึ้น ในพื้นที่ 

4.4  ยาเสพติด 
ปัญหายาเสพติดในพ้ืนที่ต าบลวอแก้วมีบ้างแต่ไม่มาก ส่วนใหญ่ปัญหายาเสพติดจะเป็นการเสพ            

ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว ได้ด าเนินการในการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพ้ืนที่  เช่น             
การรณรงค์  การประชาสัมพันธ์  การแจ้งเบาะแส  การฝึกอบรมให้ความรู้  เป็นต้น   

4.5  การสังคมสงเคราะห์ 
ต าบลวอแก้วมีการจัดตั้งชมรมคนพิการ เพ่ือช่วยเหลือผู้ พิการในด้านต่างๆ เช่นด้ านอาชีพ                

ด้านสวัสดิการและมีการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพแก่ผู้พิการระบบบริการพ้ืนฐาน 

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 
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  5.4 โทรศัพท์ มีระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ Ais  True Move และDtac  มีสัญญาณครอบคลุมพ้ืนที ่ 
5.5 ระบบโลจิสติกส์ (Logistics)หรือการขนส่ง 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 หมู่ที่ 5
หมู่ที่ 7  ฟาร์มหมู หมู่ที่ 1  หมู่ที่ 2  หมูท่ี่ 5 และฟาร์มวัว นม ในพ้ืนที่หมู่ หมู่ที ่3 หมู่ที่ 4 หมู่ที่ 5 

6.4 การบริการ ได้แก่ โฮมสเตย์ บ้านวอแก้ว (รถรับส่ง) 

6.5  การท่องเที่ยว ได้แก่ วัดม่อนป๋อมป๋อดอยแล หมู่ที่ 3 วัดดอนเปียง หมู่ที่ 4 น้ าตกแม่ไพร หมู่ที ่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 แรงงานรับจ้างทั่วไป และแรงงานก่อสร้างเป็นส่วนใหญ่ 

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 



6 

 

3. ประเพณีลอยกระทง  เดือน พฤศจิกายน  
กิจกรรมโดยสังเขป การจัดกิจกรรมการประกวดกระทง นางนพมาศ เพ่ือให้คนในพ้ืนที่มีความ

ส านึกท่ีดีต่อพระคุณของแม่น้ 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  อนุรักษ์พิธีกรรมวัฒนธรรมท้องถิ่น  

7.4 OTOP สินค้าพื้นเมืองและของท่ีระลึก 
ประชาชนในพื้นท่ีต าบลวอแก้วได้ผลิตของใช้พื้นเมืองขึ้นใช้ในครัวเรือนและเหลือเอาไว้จ าหน่วย

เป็นของที่ระลึก  ได้แก่เครื่องจักรสานที่ท าจากไม้ไผ่  ตะกร้าทางมะพร้าว กระเป๋าสานจากวัสดุเหลือใช้   

8 ทรัพยากรธรรมธรรมชาติ 
8.1  น้ า  ในพ้ืนทีต่ าบลวอแก้ว มีแหล่งน้ าตามธรรมชาติ  จ านวน  15  แห่ง  ดังนี้  

1.ห้วยแม่ไพร   2.ห้วยซ่อนข้าว 3.ห้วยทราย   4.ห้วยโปุง  5.ห้วยแม่จรูญ   
6.ห้วยแม่เปิ๊บ   7.ห้วยบก 8.ห้วยดินแดง   9.ห้วยล้องสิงห์  10.ห้วยนาไพร  
11.ห้วยแม่ติว  12. ห้วยซ้อน    13. ห้วยแม่เป็ด 14. ห้วยล้อง   15.ห้วยเงิน   

แหล่งน้ าทีม่นุษย์สร้างขึ้น  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  

8.2  ปุาไมเ้ป็นลักษณะปุาเบญจพรรณ  และปุาเต็งรัง  ปุาอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติดอยขุนตาล 
8.3  ภูเขา เป็นภูเขาสูงสลับซับซ้อนกันไปทางด้านทิศเหนือทอดยาวไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ 
8.4  ทรัพยากรธรรมชาติที่ส าคัญขององค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว คือปุาไม้ และแหล่งน้ าตาม
ธรรมชาติ เนื่องจากประชาชนส่วนใหญ่ในพื้นท่ีต าบลวอแก้วประกอบอาชีพด้านการเกษตร จึงต้องพ่ึง 
ปุาไม้และแหล่งน้ า ในการประกอบอาชีพ 
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9 อื่นๆ 
ด้านเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า) 
9.1 ข้อมูลด้านการเกษตร 

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

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

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

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

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 าปะหลัง  ถั่วลิสง  ยาสูบ 

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

9.2 ข้อมูลด้านแหล่งน้ าทางการเกษตร  ดังนี้ 
1.ห้วยแม่ไพร   2.ห้วยซ่อนข้าว 3.ห้วยทราย   4.ห้วยโปุง  5.ห้วยแม่จรูญ   
6.ห้วยแม่เปิ๊บ   7.ห้วยบก 8.ห้วยดินแดง   9.ห้วยล้องสิงห์  10.ห้วยนาไพร  
11.ห้วยแม่ติว  12. ห้วยซ้อน    13. ห้วยแม่เป็ด 14. ห้วยล้อง   15.ห้วยเงิน   
16.อ่างเก็บน้ า จ านวน 4  แห่ง  17. เหมือง จ านวน 15  แห่ง 
18.  ฝาย จ านวน 50  แห่ง  19. สระน้ า จ านวน 129  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 าใต้ดินบางแห่งเป็นน้ า
สนิมเหล็ก และมีกลิ่นฉุน  
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ส่วนที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 

1. แผน ยุทธศาสตร์การพัฒนาชาติ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) 
 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2559 มาตรา 65 ก าหนดไว้ว่า “รัฐพึงจัดให้มียุทธศาสตร์
ชาตเิป็นเปูาหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดท าแผน
ต่าง ๆ ให้สอดคล้องและบูรณาการกัน เพ่ือให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เปูาหมาย” 
 

วิสัยทัศน์ประเทศไทย 
 “ประเทศมีความมั่นคง  มั่งคั่ง  ยั่งยืน  เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง” 
 ความม่ันคง :   

1. การมีความมั่งคงปลอดภัยจากภัยและการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอกประเทศทุก
ระดับ ทั้งระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือนและปัจเจกบุคคลและมีความมั่นคงในทุกมิติ ทั้งมิติเศรษฐกิจ 
สังคม สิ่งแวดล้อมและการเมือง 

2. ประเทศมีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตยและมีสถาบันชาติศาสนา พระมหากษัตริย์ ที่
เข้มแข็งเป็นศูนย์กลางและเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน ระบบการเมืองที่มั่นคงเป็นกลไกที่น าไปสู่การ
บริหารประเทศที่ต่อเนื่องและโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล 

3. สังคมมีความปรองดองและความสามัคคี สามารถผนึกก าลังเพ่ือพัฒนาประเทศ ชุมชน มีความ
เข้มแข็งครอบครัวมีความอบอุ่น 

4. ประชาชนมีความม่ันคงในชีวิต มีงานและรายได้ที่มั่นคง พอเพียงกับการด ารงชีวิต มีที่อยู่อาศัย
และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

5. ฐานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมมีความมั่นคงของอาหาร พลังงานและน้ า 
ความม่ังคั่ง :   
1. ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง ยกระดับเข้าสู่กลุ่มประเทศรายได้สูง   

ความเหลื่อมล้ าของการพัฒนาลดลงประชากรได้รับผลประโยชน์จากการพัฒนาอย่างเท่า เทียมกันมากขึ้น 
2. เศรษฐกิจมีความสามารถในการแข่งขันสูง สามารถสร้างรายได้ทั้งจากภายในและภายนอก

ประเทศ สร้างฐานเศรษฐกิจและสังคมแห่งอนาคตและเป็นจุดส าคัญของการเชื่อมโยงในภูมิภาคท้ังการคมนาคม
ขนส่งการผลิต การค้า การลงทุนและการท าธุรกิจ มีบทบาทส าคัญในระดับภูมิภาคและระดับโลก เกิดสาย
สัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการค้าอย่างมีพลัง 

3. ความสมบูรณ์ในทุนที่จะสามารถสร้างการพัฒนาต่อเนื่อง ได้แก่ทุนมนุษย์ ทุนทางปัญญา
ทุนทางการเงินทุนที่เป็นเครื่องมือเครื่องจักร ทุนทางสังคมและทุนทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 ความย่ังยืน :  

1. การพัฒนาที่สามารถสร้างความเจริญ รายได้และคุณภาพชีวิตของประชาชนให้เพ่ิมขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่ไม่ใช่ทรัพยากรธรรมชาติเกิดพอดี ไม่สร้างมลภาวะต่อ
สิ่งแวดล้อมจนเกินความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศน์ 

2. การผลิตการบริโภคเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและสอดคล้องกับกฎระเบียบของประชาคม
โลกซึ่งเป็นที่ยอมรับร่วมกัน ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีคุณภาพดีขึ้น คนมี
ความรับผิดชอบต่อสังคม มีความเอ้ืออาทร เสียสละเพ่ือผลประโยชน์ส่วนรวม 
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3. มุ่งประโยชน์ส่วนรวมอย่างยั่งยืน ให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาค

ส่วน เพ่ือการพัฒนาในทุกระดับอย่างสมดุลมีเสถียรภาพและยั่งยืน 
4. ประชาชนทุกภาคส่วนในสังคมยึดถือและปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

กรอบยุทธศาสตร์/แนวทาง ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560–2579) 
 ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ 36 แนวทางดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านความม่ันคง  มี 7 แนวทาง  ดังนี้ 
1. เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์

ทรงเป็นประมุข 
2. ปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความม่ันคงทางการเมือง ขจัดคอร์รัปชั่นสร้างความ

เชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม 
3. การรักษาความม่ันคงภายในและความสงบเรียบร้อยภายใน ตลอดจนการบริหารจัดการความ

มั่นคงชายแดนและชายฝั่งทะเล 
4. การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความร่วมมือระหว่างประเทศทุกระดับและรักษาดุลยภาพ

ความสัมพันธ์กับประเทศมหาอ านาจ เพ่ือปูองกันและแก้ไขปัญหาความม่ันคงรูปแบบใหม่ 
5. การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการผนึกก าลังปูองกันประเทศ การรักษาความสงบเรียบร้อย

ภายในประเทศ สร้างความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านและมิตรประเทศ 
6. การพัฒนาระบบการเตรียมความพร้อมแห่งชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ รักษาความ

มั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม 
7. การปรับกระบวนการท างานของกลไกที่เกี่ยวข้องจากแนวดิ่งสู่แนวระนาบมากข้ึน 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันมี 6 แนวทาง  ดังนี้ 
1. การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ ส่งเสริมการค้า การลงทุน พัฒนาสู่ชาติการค้า 
2. พัฒนาภาคการผลิตและบริการ เสริมสร้างฐานการผลิตเข้มแข็ง ยั่งยืนและส่งเสริมเกษตรกรราย

ย่อยสู่เกษตรยั่งยืน เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
3. การพัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะผู้ประกอบการ ยกระดับผลิตภาพ

แรงงานและพัฒนา SMES สู่สากล 
4. การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษและเมืองพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนและพัฒนาระบบ

เมืองศูนย์กลางความเจริญ 
5. การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ด้านการขนส่ง ความมั่นคงและพลังงานระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศและการวิจัยและพัฒนา 
6. การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก สร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนากับนานาประเทศ 

ส่งเสริมให้ไทยเป็นฐานของการประกอบธุรกิจฯลฯ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน  มี 5 แนวทาง  ดังนี้ 
1. พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
2. การยกระดับการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึง 
3. ปลูกฝังระเบียบ วินัย คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีพึงประสงค์ 
4. การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี 
5. การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4  ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคมมี5แนวทาง 

ดังนี้ 
1. สร้างความม่ันคงและการลดความเหลื่อมล้ าทางเศรษฐกิจและสังคม 
2. พัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ 
3. มีสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอ้ือต่อการด ารงชีวิตในสังคมสูงวัย 
4. สร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคม ทุนทางวัฒนธรรมและความเข้มแข็งของชุมชน 
5. พัฒนาการสื่อสารมวลชนให้เป็นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมี 6 แนวทาง
ดังนี้ 

1. จัดระบบอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและปูองกันการท าลายทรัพยากรธรรมชาติ 
2. วางระบบบริหารจัดการน้ าให้มีประสิทธิภาพทั้ง 25 ลุ่มน้ าเน้นการปรับระบบการบริหาร

จัดการอุทกภัยอย่างบูรณการ 
3. การพัฒนาและใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
4. พัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
5. การร่วมลดปัญหาโลกร้อนและปรับตัวให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
6. การใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลังเพ่ือสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ที่ 6  ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐมี 7 แนวทาง 
ดังนี้ 

1. การปรับโครงสร้าง บทบาท ภารกิจของหน่วยงานภาครัฐให้มีขนาดที่เหมาะสม 
2. .การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ 
3. การพัฒนาระบบบริหารจัดการก าลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 
4. การต่อต้านทุจริตและประพฤติมิชอบ 
5. การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต่าง ๆ  ให้ทันสมัย เป็นธรรมและเป็นสากล 
6. พัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ 
7. ปรับปรุงการบริหารจัดการรายได้และรายจ่ายของภาครัฐ 
 

2. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560 – 2564) 
 หลักการส าคัญของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560 – 2564)  
 การพัฒนาประเทศในระยะของแผนพัฒนาฯฉบับที่  12จะมุ่งบรรลุเปูาหมายในระยะ 5 
ปี ที่จะสามารถต่อยอดในระยะต่อไปเพ่ือให้บรรลุเปูาหมายการพัฒนาระยะยาวตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
โดยมีหลักการส าคัญของแผนพัฒนาฯ ดังนี้ 

1. ยึด“หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”ต่อเนื ่องมาตั ้งแต่แผนพัฒนาฯ ฉบับที ่ 9 
เพื่อให้เกิดบูรณาการการพัฒนาในทุกมิติอย่างสมเหตุสมผลมีความพอประมาณและมีระบบภูมิคุ้มกันและ
การบริหารจัดการความเสี่ยงที่ดีซึ่งเป็นเงื่อนไขจ าเป็นส าหรับการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยมุ่งเน้นการพัฒนาคนให้มี
ความเป็นคนที่สมบูรณ์สังคมไทยเป็นสังคมคุณภาพสร้างโอกาสและมีที่ยืนให้กับทุกคนในสังคมได้ด าเนินชีวิต
ที่ดีมีความสุขและอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์ในขณะที่ระบบเศรษฐกิจของประเทศก็เจริญเติบโตอย่าง
ต่อเนื่องมีคุณภาพและมีเสถียรภาพการกระจายความมั่งคั่งอย่างทั่วถึงและเป็นธรรมเป็นการเติบโตที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อมรักษาความหลากหลายทางชีวภาพชุมชนวีถีชีวิตค่านิยมประเพณีและวัฒนธรรม 
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2. ยึด “คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา”มุ่งสร้างคุณภาพชีวิตและสุขภาวะที่ดีส าหรับคนไทย

พัฒนาคนให้มีความเป็นคนที่สมบูรณ์มีวินัยใฝุรู้มีความรู้มีทักษะมีความคิดสร้างสรรค์มีทัศนคติที่ดีรับผิดชอบ
ต่อสังคมมีจริยธรรมและคุณธรรมพัฒนาคนทุกช่วงวัยและเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพ
รวมถึงการสร้างคนให้ ใช้ประโยชน์และอยู่ กับสิ่ งแวดล้อมอย่าง เกื้ อกูลอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูใช้ประโยชน์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม 

3. ยึด “วิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี”มาเป็นกรอบของวิสัยทัศน์ประเทศไทยใน
แผนพัฒนาฯฉบับที๑่๒วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนเป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเป็นคติพจน์ประจ าชาติว่า “มั่นคงมั่งคั่งยั่งยืน” โดยที่วิสัยทัศน์
ดังกล่าวสนองตอบต่อผลประโยชน์แห่งชาติ ได้แก่ การมีเอกราชอธิปไตยและบูรณภาพแห่งเขตอ านาจรัฐ
การด ารงอยู่อย่างมั่นคงยั่งยืนของสถาบันหลักของชาติการด ารงอยู่อย่างมั่นคงของชาติและประชาชนจาก
ภัยคุกคามทุกรูปแบบการอยู่ร่วมกันในชาติอย่างสันติสุขเป็นปึกแผ่นมีความมั่นคงทางสังคมท่ามกลางพหุ
สังคมและการมีเกียรติและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ความเจริญเติบโตของชาติความเป็นธรรมและความอยู่ดี
มีสุขของประชาชนความยั่งยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมความมั่นคงทางพลังงานอาหารและน้ า
ความสามารถในการรักษาผลประโยชน์ของชาติภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศ
และการอยู่ร่วมกันอย่างสันติประสานสอดคล้องกันด้านความมั่นคงในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลกอย่าง
มีเกียรติและศักดิ์ศรีประเทศไทยไม่เป็นภาระของโลกและสามารถเกื้อกูลประเทศที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจ 
ด้อยกว่า 

4. ยึด“เป้าหมายอนาคตประเทศไทยปี๒๕๗๙”ที่เป็นเปูาหมายในยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี มาเป็น
กรอบในการก าหนดเปูาหมายที่จะบรรลุใน 5 ปีแรกและเปูาหมายในระดับย่อยลงมาโดยที่เปูาหมายและ
ตัวชี้วัดในด้านต่างๆมีความสอดคล้องกับกรอบเปูาหมายที่ยั่งยืน (SDGs) ทั้งนี้เปูาหมายประเทศไทยใน            
ปี๒๕๗๙ซึ่งเป็นยอมรับร่วมกันนั้นพิจารณาจากทั้งประเด็นหลักและลักษณะของการพัฒนาลักษณะฐาน
การผลิตและบร ิการส าค ัญของประเทศล ักษณะของคนไทยและส ังคมไทยที ่พ ึงปรารถนาและ
กลุ่มเปูาหมายในสังคมไทยโดยก าหนดไว้ ดังนี้  

“เศรษฐกิจและสังคมไทยมีการพัฒนาอย่างมั่นคงและยั่งยืนบนฐานการพัฒนาที่ยั่งยืนสังคมไทย
เป็นสังคมที่เป็นธรรมมีความเหลื่อมล้ าน้อยคนไทยเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์เป็นพลเมืองที่มีวินัยตื่นรู้และเรียนรู้ได้
ด้วยตนเองตลอดชีวิตมีความรู้มีทักษะและทัศนคติที่เป็นค่านิยมที่ดีมีสุขภาพร่างกายและจิตใจที่สมบูรณ์มี
ความเจริญเติบโตทางจิตวิญญาณมีจิตสาธารณะและท าประโยชน์ต่อส่วนรวมมีความเป็นพลเมืองไทย
พลเมืองอาเซียนและพลเมืองโลกประเทศไทยมีบทบาทที่ส าคัญในเวทีนานาชาติระบบเศรษฐกิจตั้งอยู่บน
ฐานของการใช้นวัตกรรมดิจิทัลสามารถแข่งขันในการผลิตได้และค้าขายเป็นมีความเป็นสังคมประกอบการ
มีฐานการผลิตและบริการที่มีคุณภาพและรูปแบบที่โดดเด่นเป็นที่ต้องการในตลาดโลกเป็นฐานการผลิต
และบริการที่ส าคัญเช่นการให้บริการคุณภาพทั้งด้านการเงินระบบโลจิสติกส์บริการด้านสุขภาพและท่องเที่ยว
คุณภาพเป็นครัวโลกของอาหารคุณภาพและปลอดภัยเป็นฐานอุตสาหกรรมและบริการอัจฉริยะที ่เป็น
อุตสาหกรรมแห่งอนาคตที่ใช้นวัตกรรมทุนมนุษย์ทักษะสูงและเทคโนโลยีอัจฉริยะมาต่อยอดฐานการผลิตและ
บริการที่มีศักยภาพในปัจจุบันและพัฒนาฐานการผลิตและบริการใหม่ๆเพื่อน าประเทศไทยไปสู่การมีระบบ
เศรษฐกิจสังคมและประชาชนที่มีความเป็นอัจฉริยะ” 

5. ยึด“หลักการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที ่ลดความเหลื ่อมล้ าและขับเคลื ่อนการ 
เจริญเติบโตจากการเพิ่มผลิตภาพการผลิตบนฐานของการใช้ภูมิปัญญาและนวัตกรรม”แผนพัฒนาฯ
ฉบับที่๑๒มุ่งเน้นการสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่มีความครอบคลุมทั่วถึงเพื่อเพิ่มขยายฐาน
กลุ่มประชากรชั้นกลางให้กว้างขึ้นโดยก าหนดเปูาหมายในการเพิ่มโอกาสทางเศรษฐกิจโอกาสทางสังคม
และรายได้ของกลุ่มประชากรรายได้ต่ าสุดร้อยละ๔๐ให้สูงขึ้นนอกจากนี้การเพิ่มผลิตภาพการผลิตบนฐาน
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ของการใช้ภูมิปัญญาและพัฒนานวัตกรรมนับเป็นหัวใจส าคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาในระยะต่อไป
ส าหรับทุกภาคส่วนในสังคมไทยโดยที่เส้นทางการพัฒนาที่มุ ่งสู ่การเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วนั้นก าหนด
เปูาหมายทั้งในด้านรายได้ความเป็นธรรมการลดความเหลื่อมล้ าและขยายฐานคนชั้นกลางการสร้างสังคมที่มี
คุณภาพและมีธรรมาภิบาลและความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

6. ยึด“หลักการน าไปสู ่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ ์อย่างจริงจังใน 5 ปีที ่ต่อยอดไปสู่
ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นเป้าหมายระยะยาว”จากการที่แผนพัฒนาฯเป็นกลไกเชื่อมต่อในล าดับแรกที่จะก ากับและส่ง
ต่อแนวทางการพัฒนาและเปูาหมายในยุทธศาสตร์ชาติ  20 ปี ให้เกิดการปฏิบัติในทุกระดับและในแต่ละ
ด้านอย่างสอดคล้องกันแผนพัฒนาฯฉบับที่  12  จึงให้ความส าคัญกับการใช้กลไกประชารัฐที่เป็นการรวม
พลังขับเคลื่อนจากทั้งภาครัฐเอกชนและประชาชนและการก าหนดประเด็นบูรณาการของการพัฒนาที่มี
ล าดับความส าคัญสูงและได้ก าหนดในระดับแผนงาน/โครงการส าคัญที่จะตอบสนองต่อเปูาหมายการ
พัฒนาได้อย่างแท้จริงรวมทั้งการก าหนดเปูาหมายและตัวชี้วัดที่มีความครอบคลุมหลากหลายมิติมากกว่าใน
แผนพัฒนาฯฉบับที่ผ่าน ๆ มาในการก าหนดเปูาหมายได้ค านึงถึงความสอดคล้องกับเปูาหมายระยะยาวของ
ยุทธศาสตร์ชาติและการเป็นกรอบก ากับเปูาหมายและตัวชี้วัดในระดับย่อยลงมาที่จะต้องถูกส่งต่อและ
ก ากับให้สามารถด าเนินการให้เกิดขึ้นอย่างมีผลสัมฤทธิ์ภายใต้กรอบการจัดสรรงบประมาณการติดตาม
และประเมินผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณแผ่นดินและการติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการรวมทั้งการ
พัฒนาระบบราชการที่สอดคล้องเป็นสาระเดียวกันหรือเสริมหนุนซึ่งกันและกันแผนพัฒนาฯฉบับที่๑๒จึง
ก าหนดประเด็นบูรณาการเพ่ือการพัฒนาเพื่อเป็นแนวทางส าคัญประกอบการจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน
รวบรวมและก าหนดแผนงาน/โครงการส าคัญในระดับปฏิบัติและก าหนดจุดเน้นในการพัฒนาเชิงพื้นที่ใน
ระดับสาขาการผลิตและบริการและจังหวัดที่เป็นจุดยุทธศาสตร์ส าคัญในด้านต่างๆ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 

 การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรไทยที่จะเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์เมื่อสิ้นสุดแผนพัฒนาฯ 
ฉบับที่ 12 โดยที่สัดส่วนผู้สูงอายุจะเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 19.8 ของจ านวนประชากรทั้งหมดในขณะที่จ านวน
ประชากรวัยแรงงานได้เริ่มลดลงมา ตั้งแต่ปี 2558 เป็นต้นมา ส่งผลให้เกิดการขาดแคลนแรงงานในภาวะ
ที่ผลิตภาพแรงงานไทยก็ยังต่ า เนื่องจากปัญหาคุณภาพแรงงานความล่าช้าในการพัฒนาเทคโนโ ลยีและ
ปัญหาการบริหารจัดการจึงเป็นข้อจ ากัดในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและศักยภาพการ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ รวมทั้งการสร้างรายได้และการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนด้วย 
ทั้งนี้เมื่อพิจารณาคุณภาพคนพบว่ายังมีปัญหาในแต่ละช่วงวัยและส่งผลกระทบต่อเนื่องถึงกันตลอดช่วงชีวิตตั้งแต่
พัฒนาการไม่สมวัยในเด็กปฐมวัยผลลัพธ์ทางการศึกษาของเด็กวัยเรียนค่อนข้างต่ าการพัฒนาความรู้และทักษะ
ของแรงงานไม่ตรงกับตลาดงาน ขณะที่ผู้สูงอายุมีปัญหาสุขภาพและมีแนวโน้มอยู่คนเดียวสูงขึ้น ครอบครัวมี
รูปแบบที่หลากหลายและเปราะบางสูงส่งผลต่อการบ่มเพาะให้เด็กเติบโตอย่างมีคุณภาพ ประกอบกับการ
เลื่อนไหลของวัฒนธรรมต่างชาติที่เข้ามาในประเทศไทยผ่านสังคมยุคดิจิทัลในขณะที่คนไทยจ านวนไม่น้อย
ยังไม่สามารถคัดกรองและเลือกรับวัฒนธรรมได้อย่างเหมาะสมส่งผลต่อวิกฤตค่านิยมทัศนคติและพฤติกรรม
ในการด าเนินชีวิตการพัฒนาในระยะต่อไปจึงต้องให้ความส าคัญกับการวางรากฐานการพัฒนาคนให้มีความ
สมบูรณ์เริ ่มตั้งแต่กลุ่มเด็กปฐมวัยที่ต้องพัฒนาให้มีสุขภาพกายและใจที่ดีมีทักษะทางสมองทักษะการ
เรียนรู้และทักษะชีวิตเพื่อให้เติบโตอย่างมีคุณภาพควบคู่กับการพัฒนาคนไทยในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดีมีสุข
ภาวะที่ดีมีคุณธรรมจริยธรรมมีระเบียบวินัยมีจิตส านึกที่ดีต่อสังคมส่วนรวมมีทักษะความรู้และความสามารถ
ปรับตัวเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงรอบตัวที ่รวดเร็วบนพ้ืนฐานของการมีสถาบันทางสังคมที่เข้มแข็งทั ้ง
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สถาบันครอบครัวสถาบันการศึกษาสถาบันศาสนาสถาบันชุมชนและภาคเอกชนที่ร่วมกันพัฒนาทุนมนุษย์ให้
มีคุณภาพสูงอีกท้ังยังเป็นทุนทางสังคมส าคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 
 การพัฒนาในช่วงที่ผ่านมาท าให้สังคมไทยก้าวหน้าไปในหลายด้านทั้ งการสร้างความมั่นคงด้าน

อาชีพและรายได้ที่ท าให้จ านวนคนยากจนลดลงบริการทางการศึกษาและสาธารณสุขขยายทั่วถึงมากขึ้น 
อย่างไรก็ดีการแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ าและสร้างความเป็นธรรมนับว่ามีความคืบหน้าช้าและยังเป็นปัญหาท้า
ทายในหลายด้านทั้งความแตกต่างของรายได้ระหว่างกลุ่มประชากรความแตกต่างของคุณภาพการบริการ
ภาครัฐโดยเฉพาะในพ้ืนที่ห่างไกลและในกลุ่มผู้ด้อยโอกาสที่ได้รับบริการที่คุณภาพต่ ากว่า รวมทั้งข้อจ ากัดใน
การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมของกลุ่มผู้ด้อยโอกาสและกลุ่มที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลนอกจากนั้นยังมีเงื่อนไข /
ปัจจัยเสี่ยงหลายประการที่อาจจะส่งผลให้ความเหลื่อมล้ าในสังคมไทยรุนแรงขึ้นได้ อาทิ การเป็นสังคมผู้สูงวัย
ของประเทศไทย ซึ่งจ านวนประชากรวัยแรงงานลดลงภาระพ่ึงพิงต่อวัยแรงงานสูงขึ้นจากภาระเลี้ยงดูทั้งเด็ก
และผู้สูงอายุท าให้มีข้อจ ากัดในการออมเพื่ออนาคตประกอบกับบางกลุ่มยังขาดความรู้ความเข้าใจเรื ่อง
การเงินและการออมซึ่งอาจกลายเป็นผู้สูงวัยที่ยากจนในอนาคตได้นอกจากนั้นความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
ที่เอื้อประโยชน์ต่อผู้ที่สามารถเข้าถึงซึ่งส่วนใหญ่เป็นกลุ่มที่มีทักษะสูง ท าให้สามารถได้รับผลตอบแทนสูงขึ้น
และทิ้งห่างจากผู้ที่ขาดทักษะและไม่สามารถเขา้ถึงเทคโนโลยีได้ ขณะที่เดียวกันเทคโนโลยีก็สามารถท าให้ผู้ที่อยู่
ห่างไกลสามารถเข้าถึงการศึกษาความรู้และบริการสาธารณสุขได้เป็นต้น ซึ่งเป็นประเด็นท้าทายที่ต้องเร่ง
พัฒนาและแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ าในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 เพ่ือไม่ให้ปัญหาความเหลื่อมล้ าเป็น
ข้อจ ากัดต่อการพัฒนาไปสู่การเป็นประเทศที่มรีายได้สูง โดยจ าเป็นต้องมีการเชื่อมโยงทุกมิติของการพัฒนาอย่าง
บูรณาการเป็นองค์รวม ทั้งมิติเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมตลอดจนการพัฒนาภาคและเมืองและการบริหาร
จัดการภาครัฐดังนั้นการสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ าในสังคมไทยจ าเป็นต้องอาศัยการพัฒนาใน
ยุทธศาสตร์อื่น ๆ ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 มาเป็นพลังร่วมและสนับสนุนการพัฒนาอาทิยุทธศาสตร์การ
สร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืนที่จะเป็นช่องทางให้ชุมชนและผู ้ใช้แรงงานได้มี
ศักยภาพและโอกาสได้รับประโยชน์จากการพัฒนาเศรษฐกิจยุทธศาสตร์การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
เพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่เน้นการบริหารจัดการที่ดินให้มีการกระจายการถือครองที่ดินอย่างเป็นธรรม
ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการในภาครัฐที่จะช่วยสร้างความเป็นธรรมในสังคมปูองกันการทุจริตประพฤติมิ
ชอบและสร้างธรรมาภิบาลในสังคมไทยและยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเมืองและพ้ืนที่เศรษฐกิจที่จะช่วยกระจาย
ความเจริญและรายได้ไปสู่พ้ืนที่ 

ส าหรับยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ าในช่วง 5 ปี ต่อจากนี้ได้ให้
ความส าคัญกับการด าเนินการยกระดับคุณภาพบริการทางสังคมให้ทั่วถึงโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการศึกษา
และสาธารณสุข รวมทั้งการปิดช่องว่างการคุ้มครองทางสังคมในประเทศไทยซึ่งเป็นการด าเนินงานต่อเนื่อง
จากที่ได้ขับเคลื่อนและผลักดันในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 และมุ่งเน้นมากขึ้นในเรื่องการเพิ่มทักษะแรงงาน
และการใช้นโยบายแรงงานที่สนับสนุนการเพิ่มผลิตภาพแรงงานและเสริมสร้างรายได้สูงขึ้นและการสร้าง
โอกาสทางเศรษฐกิจและสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสนับสนุนในเรื่องการสร้างอาชีพรายได้และให้ความ
ช่วยเหลือที่เชื่อมโยงการเพ่ิมผลิตภาพส าหรับประชากรกลุ่มร้อยละ 40 รายได้ต่ าสุดผู้ด้อยโอกาสสตรีและ
ผู้สูงอายุอาทิการสนับสนุนธุรกิจขนาดเล็กขนาดกลางและขนาดย่อมวิสาหกิจชุมชนและวิสาหกิจเพ่ือสังคมการ
พัฒนาองค์กรการเงินฐานรากและการเข้าถึงเงินทุนเพื่อสร้างอาชีพและการสนับสนุนการเข้าถึงปัจจัยการผลิต
คุณภาพดีที่ราคาเป็นธรรมเป็นต้นและในขณะเดียวกันก็ต้องเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งบประมาณเชิงพ้ืนที่และ
บูรณาการเพ่ือการลดความเหลื่อมล้ า 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างย่ังยืน 
ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 เศรษฐกิจโลกยังอยู่ในช่วงของการฟ้ืนตัวจากปัญหาวิกฤตต่าง 

ๆ การแข่งขันในตลาดโลกจะรุนแรงขึ้นโดยที่ประเทศต่าง ๆ มุ่งเน้นการน านวัตกรรมมาเพ่ิมขีดความสามารถใน
การแข่งขันในขณะที่เศรษฐกิจไทยขยายตัวต่ ากว่าศักยภาพมาต่อเนื่องหลายปี ทั ้งจากผลกระทบของ
เศรษฐกิจโลกซบเซาและข้อจ ากัดภายในประเทศเองที่เป็นอุปสรรคต่อการเพ่ิมผลิตภาพและขีดความสามารถ
ในการแข่งขันรวมทั้งฐานเศรษฐกิจภายในประเทศขยายตัวช้า 5 ปี ต่อจากนี้ไป จึงเป็นช่วงเวลาของการ
ฟื้นฟูเศรษฐกิจไทยให้กลับมาขยายตัวได้สูงขึ้นโดยการเร่งการลงทุนในโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ 
ตามแผนที่วางไว้และสร้างบรรยากาศการลงทุนที่จูงใจให้ภาคเอกชนขยายการลงทุนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสาขา
เปูาหมายส าคัญและขณะเดียวกัน 5 ปี ต่อจากนี้เป็นช่วงของการปฏิรูปเศรษฐกิจในหลายด้านเพ่ือวางพ้ืนฐาน
ให้สามารถพัฒนาต่อยอดให้ประเทศไทยเป็นประเทศรายได้สูงได้ภายในปี 2570 ตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 
ปี โดยการใช้นวัตกรรมคุณภาพคนและการปรับปรุงด้านกฎระเบียบและการบริหารจัดการที่ดีเป็นปัจจัยน าใน
การสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
ให้ความส าคัญกับการบริหารเศรษฐกิจมหภาคให้มีเสถียรภาพเพ่ิมประสิทธิภาพภาคการเงินและดูแลวินัยทาง
การเงินการคลังควบคู่กับการด าเนินยุทธศาสตร์สร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจรายสาขาทั้งภาคเกษตร
อุตสาหกรรมและบริการที่เป็นฐานรายได้เดิมและขยายสาขาการผลิตและบริการใหม่ ๆ ส าหรับอนาคตการ
ขับเคลื่อนให้เศรษฐกิจเจริญเติบโตในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 จะเน้นการพัฒนาและใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
และนวัตกรรมขั้นก้าวหน้าที่เข้มข้นมากขึ้นการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล การพัฒนาและยกระดับคุณภาพของ
ก าลังคนและความคิดสร้างสรรค์ในการขยายฐานเศรษฐกิจและฐานรายได้ใหม่ควบคู่กับการเพิ่มผลิตภาพ
ของฐานการผลิตและบริการเดิมรวมทั้งการต่อยอดการผลิตและบริการเดิมโดยใช้ดิจิทัลและเทคโนโลยี
อัจฉริยะนอกจากนั้นจะให้ความส าคัญกับการใช้ศักยภาพของทรัพยากรชีวภาพการส่งเสริมการเชื่อมโยงตลอด
ห่วงโซ่มูลค่าอย่างมีประสิทธิภาพการพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจใหม่และการพัฒนาตามแนวระเบียงเศรษฐกิจการ
ผสมผสานภาคบริการเข้ากับการค้าและการเตรียมความพร้อมของภาคบริการให้สามารถรองรับการแข่งขันที่
เสรีขึ้นการเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันให้กับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมรวมทั้งการสร้างสังคม
ผู้ประกอบการที่ผลิตได้ขายเป็นโดยพิจารณาการเปลี่ยนแปลงความต้องการของผู้บริโภคอย่างรวดเร็วและ
มาตรฐานสากลของสินค้าและบริการที่สูงขึ้นรวมถึงมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมรวมทั้ง พัฒนาระบบและกลไก
ตลอดจนการพัฒนาเชิงพ้ืนที่เพ่ือกระจายโอกาสเศรษฐกิจให้คนในชุมชนและท้องถิ่นและแบ่งปันผลประโยชน์
อย่างเป็นธรรมเพื่อลดความเหลื่อมล้ าทางเศรษฐกิจ 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
ปัจจุบันสภาพทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก าลังเป็นปัญหาและเป็นจุดอ่อนของการ

รักษาฐานการผลิตและให้บริการรวมทั้งการด ารงชีพที่ยั่งยืน ฐานทรัพยากรธรรมชาติถูกน าไปใช้ในการพัฒนา
จ านวนมาก ก่อให้เกิดความเสื่อมโทรมอย่างต่อเนื่อง พื้นที ่ปุาไม้ลดลงทรัพยากรดินเสื ่อมโทรม ความ
หลากหลายทางชีวภาพถูกคุกคาม ทรัพยากรน้ ายังมีส่วนที่ไม่สามารถจัดสรรได้ตามความต้องการและมี
ความเสี่ยงในการขาดแคลนในอนาคต เกิดปัญหาความขัดแย้งในการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติมาก
ขึ้นจากการเข้าถึงและการจัดสรรการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติที่ไม่เป็นธรรม รวมทั้งปัญหาสิ่งแวดล้อม
เพ่ิมสูงขึ้นตามการขยายตัวของเศรษฐกิจและชุมชนเมือง ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนและต้นทุน
ทางเศรษฐกิจ ในขณะที่การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติทางธรรมชาติมีความผันผวนและรุนแรง
มากขึ้นโดยเฉพาะอุทกภัยและภัยแล้ง ซึ่งส่งผลกระทบต่อภาคเศรษฐกิจและห่วงโซ่การผลิตภายในประเทศ
และข้อตกลงระหว่างประเทศเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซึ่งทวีความเข้มข้นท าให้ประเทศไทยต้อง
เตรียมพร้อมรับภาระในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกภายใต้กระแสการแข่งขันทางการค้าขณะที่วาระการ
พัฒนาที่ยั่งยืนของโลกหลัง ค.ศ. 2015 ซ่ึงเป็นการก าหนดทิศทางการพัฒนาที่ยั่งยืนของโลกในอีก 15 ปีข้างหน้า 
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(ค.ศ.2016 – 2030) จะส่งผลกระทบต่อแนวทางการพัฒนาประเทศในอนาคต ดังนั้นประเด็นท้าทายที่ต้องเร่ง
ด าเนินการในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ได้แก่การสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและยกระดับ
คุณภาพสิ่งแวดล้อมเพ่ือสนับสนุนการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของประชาชนเร่งแก้ไข
ปัญหาวิกฤติสิ่งแวดล้อมเพ่ือลดมลพิษที่เกิดจากการผลิตและการบริโภคพัฒนาระบบบริหารจัดการที่โปร่งใส
เป็นธรรมส่งเสริมการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเป็นวงกว้างมากขึ้นต้องเร่งเตรียมความพร้อม
ในการลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกและเพ่ิมขีดความสามารถในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
รวมทั้งบริหารจัดการเพ่ือลดความเสี่ยงด้านภัยพิบัติทางธรรมชาติ 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างความม่ันคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความม่ังคั่งและ
ยั่งยืน 

การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมและการเมืองอันเกิดจากกระแสโลกาภิวัฒน์และ
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีมีแนวโน้มส่งผลกระทบต่อความมั่นคงและเสถียรภาพของประเทศไทยใน
หลายมิติ ทั้งภัยคุกคามภายนอก ได้แก่ การขยายอิทธิพลและการเพ่ิมบทบาทของประเทศมหาอ านาจในภูมิภาค
ต่าง ๆ ของโลก ความขัดแย้งด้านอาณาเขตแบบรัฐต่อรัฐ อาชญากรรมข้ามชาติและการก่อการร้ายและภัย
คุกคามภายในประเทศ ได้แก่ สถาบันหลักของชาติได้รับผลกระทบจากความเห็นต่างทางความคิดและ
อุดมการณ์ของคนในชาติ การสร้างสถานการณ์ในจังหวัดชายแดนภาคใต้และการคุกคามทางเศรษฐกิจโดย
อาชญากรรมคอมพิวเตอร์ในระยะ 5 ปีต่อไปซึ่งเป็นช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 จึงให้ความส าคัญต่อการ
ฟื้นฟูพื ้นฐานด้านความมั ่นคงที ่เป็นปัจจัยส าคัญต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
โดยเฉพาะการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสันติของผู้มีความเห็นต่างทางความคิดและอุดมการณ์บนพ้ืนฐานของการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขและการเตรียมการรับมือกับภัยคุกคามข้ามชาติ
ซึ่งจะส่งผลกระทบอย่างมีนัยยะส าคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในระยะ 20 ปีข้างหน้า 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการในภาครัฐการป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิ
บาลในสังคมไทย 

ระบบการบริหารจัดการในภาครัฐที่ขาดประสิทธิภาพเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศท่ีส าคัญ
ประการหนึ่งมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งในเรื่องการขับเคลื่อนการบริหารจัดการภาครัฐให้บรรลุเปูาประสงค์ที่วาง
ไว้การให้บริการประชาชนยังไม่ได้มาตรฐานสากลการบังคับใช้กฎหมายที่ขาดประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการและการให้บริการของท้องถิ่นที่ยังขาดประสิทธิภาพและความโปร่งใสกระบวนการที่เปิดให้ประชาชนได้มี
ส่วนร่วมในการตัดสินใจการใช้งบประมาณยังไม่เพียงพอระบบและกระบวนการยุติธรรมไม่สามารถอ านวย
ความยุติธรรมได้อย่างเสมอภาคและเป็นธรรมรวมทั้งการขาดธรรมาภิบาลในสังคมไทยท าให้การทุจริต
ประพฤติมิชอบยังเป็นปัญหาส าคัญของประเทศในช่วง 5 ปี   

ต่อจากนี้ไปจึงเป็นช่วงเวลาส าคัญที่ต้องเร่งปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐให้เกิดผลสัมฤทธิ์
อย่างจริงจังเพื่อให้เป็นปัจจัยสนับสนุนส าคัญที่จะช่วยส่งเสริมการพัฒนาประเทศในทุกด้านให้ประสบ
ผลส าเร็จบรรลุเปูาหมายที่วางไว้ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่  12 ทั้งการบริหารจัดการภาครัฐให้โปร่งใสมี
ประสิทธิภาพรับผิดชอบตรวจสอบได้อย่างเป็นธรรมและประชาชนมีส่วนร่วมมีการกระจายอ านาจและแบ่ง
ภารกิจรับผิดชอบที่เหมาะสมระหว่างส่วนกลางภูมิภาคและท้องถิ่นและวางพื้นฐานเพื่อให้บรร ลุตาม
กรอบเปูาหมายอนาคตในปี 2579 
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ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ 
การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์เป็นปัจจัยส าคัญในการสนับสนุนเศรษฐกิจและ

สังคมการกระจายความเจริญและการพัฒนาเมืองและพ้ืนที่รวมทั้งการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 
อย่างไรก็ตามที่ผ่านมาการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ของประเทศประสบปัญหาความ
ต่อเนื่องในการด าเนินการและปัญหาเชิงปริมาณคุณภาพและการบริหารจัดการการให้บริการที่สอดคล้องกับ
มาตรฐานสากลท าให้มีข้อจ ากัดในการสนับสนุนการพัฒนาประเทศให้มีประสิทธิภาพ ดังนั้น การพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ของประเทศในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 
๑๒ จะมุ่งเน้นการขยายขีดความสามารถและพัฒนาคุณภาพการให้บริการเพื่อรองรับการขยายตัวของเมือง
และพื้นที่เศรษฐกิจหลักและส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของทุกกลุ่มในสังคมสนับสนุนให้เกิดความ
เชื่อมโยงในอนุภูมิภาคและในอาเซียนอย่างเป็นระบบโดยมีโครงข่ายเชื่อมโยงภายในประเทศที่สนับสนุน
การพัฒนาพื้นที่ตามแนวระเบียงเศรษฐกิจต่าง ๆ การพัฒนาระบบการบริหารจัดการและการก ากับดูแลให้
สอดคล้องกับมาตรฐานสากลเพื่อเพิ่มประสิทฺธิภาพการด าเนินการสร้างความเป็นธรรมในการเข้าถึง
บริการพื้นฐานและการคุ้มครองผู้บริโภคการพัฒนาอุตสาหกรรมต่อเนื่องเพ่ือสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับ
ประเทศและการพัฒนาผู ้ประกอบการในสาขาโลจิสติกส์และหน่วยงานที่มีศักยภาพเพ่ือไปท าธุรกิจใน
ต่างประเทศ 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีวิจัยและนวัตกรรม 
ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยอาศัยการเพ่ิมประสิทธิภาพจากปัจจัย

ความได้เปรียบพ้ืนฐานที่มีอยู่ทั้งด้านแรงงานทรัพยากรธรรมชาติและการน าเข้าเทคโนโลยีส าเร็จรูปจาก
ต่างประเทศมากกว่าการสะสมองค์ความรู้เพ่ือพัฒนาเทคโนโลยีของตนเองท าให้ส่วนแบ่งผลประโยชน์ทางด้าน
เทคโนโลยีซึ่งมีมูลค่าเพ่ิมสูงตกอยู่กับประเทศผู้เป็นเจ้าของเทคโนโลยีการลงทุนวิจัยและพัฒนาโดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งในขั้นประยุกต์และใช้ประโยชน์ยังไม่เพียงพอที่จะขับเคลื่อนประเทศสู่สังคมนวัตกรรมอีกทั้งความก้าวหน้าอย่าง
รวดเร็วของเทคโนโลยีได้ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งเชิงเศรษฐกิจและสังคมไปทั่วโลก โดยประเทศที่มี
พัฒนาการทางเศรษฐกิจสูง อาทิ เกาหลีใต้สหรัฐอเมริกา ญี่ปุุนและสวีเดน ล้วนเป็นต้นแบบส าคัญที่แ สดงให้
เห็นว่าหากต้องการเพิ่มศักยภาพและความสามารถในการแข่งขันของประเทศจ าเป็นต้องปรับตัวเรียนรู้และมุ่งสู่
การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมให้ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก 

ในระยะต่อไปการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีวิจัยและนวัตกรรมของประเทศไทยจ าเป็นอย่าง
ยิ่งที่จะต้องปรับรูปแบบการด าเนินงานให้มุ่งเน้นความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนในการลงทุนเพ่ือการ
วิจัยและพัฒนาโดยก าหนดประเด็นวิจัยของชาติที่ตอบโจทย์การยกระดับศักยภาพการผลิตของภาคเกษตร
อุตสาหกรรมและบริการที่เป็นฐานเดิมและการต่อยอดขยายฐานใหม่ด้วยการพัฒนานวัตกรรมรวมถึงการ
พัฒนานวัตกรรมที่ยกระดับคุณภาพสังคมและการด ารงชีวิตของประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มผู้สูงอายุ
และผู้ด้อยโอกาสทางสังคม การส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้และทักษะสู งการพัฒนาหน่วยงาน
ทดสอบและรับรองมาตรฐานในระดับสากลการด าเนินมาตรการเพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งของวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีวิจัยและนวัตกรรม ทั้งในด้านโครงสร้างพ้ืนฐานที่ทันสมัยระบบแรงจูงใจและระบบสนับสนุนการ
พัฒนานวัตกรรมต่าง ๆ กฎหมายที่เก่ียวข้องเพ่ืออ านวยความสะดวกการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและการรับ
เทคโนโลยีจากต่างประเทศรวมทั้งมีระบบบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาที่มีประสิทธิภาพขึ้นมารองรับ
เพ่ือให้ประเทศไทยไม่อยู่ในสถานะเป็นเพียงแค่ผู้ซื้อและผู้รับถ่ายทอดเทคโนโลยีจากต่างประเทศแต่สามารถ
พัฒนาเทคโนโลยีได้ด้วยตนเองในอนาคต 

ดังนั้น เพ่ือให้ประเทศไทยพัฒนาเข้าสู่สังคมนวัตกรรมและเตรียมการก้าวสู่ประเทศรายได้สูงใน
อนาคตแนวทางการพัฒนาในช่วงระยะเวลา 5 ปี จะต้องให้ความส าคัญกับการใช้องค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์
ผลงานวิจัยและพัฒนาความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์อย่างเข้ มข้นทั้งในภาค
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ธุรกิจภาครัฐและภาคประชาสังคมรวมทั้งให้ความส าคัญกับการพัฒนาสภาวะแวดล้อมหรือปัจจัยพ้ืนฐานทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและการบริหารจัดการเพ่ือช่วยขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศให้ก้าวสู่เปูาหมาย
ดังกล่าว 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 9 การพัฒนาภาคเมืองและพื้นที่เศรษฐกิจ 
ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 การยกระดับฐานการผลิตและบริการเดิมให้มีความเข้มแข็งมากขึ้น

และการขยายฐานใหม่ที่ให้ความส าคัญกับการกระจายโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคมควบคู่ไปด้วย เป็น
เปูาหมายที่ส าคัญ ซึ่งการตอบสนองต่อเปูาหมายดังกล่าวประเทศไทยต้องใช้ประโยชน์จากศักยภาพและภูมิ
สังคมเฉพาะของพ้ืนที่การด าเนินยุทธศาสตร์เชิงรุกเพ่ือเสริมจุดเด่นในระดับภาคและจังหวัดในการเป็นฐานการ
ผลิตและบริการที่ส าคัญประกอบกับการขยายตัวของประชากรในเขตเมืองเป็นโอกาสในการกระจายความเจริญ
และยกระดับรายได้ของประชาชนโดยการพัฒนาเมืองให้เป็นเมืองน่าอยู่และมีศักยภาพในการรองรับ
การค้าการลงทุนช่วยลดแรงกดดันจากกระจุกตัวของการพัฒนาที่อยู่ในกรุงเทพฯและภาคกลางซึ่งเป็นผลจาก
การพัฒนาที่ผ่านมาและในขณะเดียวกันก็เป็นการช่วยเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันและท าให้เกิด
ผลตอบแทนในเชิงเศรษฐกิจและสังคมของการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานและระบบโล จิสติกส์ที่เป็น
โครงข่ายระหว่างเมืองที่จะเป็นระบบสมบูรณ์ขึ้นเช่นเดียวกับการยกระดับคุณภาพและการส่งเสริมการ
พัฒนาพ้ืนที่บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออกท าให้มีโอกาสเป็นเขตเศรษฐกิจชั้นน าของอาเซียน สามารถเพ่ิมขีด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศได้ดี นอกจากนั้นการเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
เป็นโอกาสในการเปิดพื้นที่เศรษฐกิจใหม่บริเวณชายแดนเชื่อมโยงการค้าการลงทุนในภูมิภาคของไทยกับ
ประเทศเพ่ือนบ้าน 

ดังนั้น แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 จึงมุ่งเน้นการพัฒนาและเร่งด าเนินการในประเด็นท้าทายได้แก่
การสร้างความเข้มแข็งของฐานการผลิตและบริการเดิมและขยายฐานการผลิตและบริการใหม่ที่สร้างรายได้
ส าหรับประชาชนในภาคการพัฒนาเมืองให้เติบโตอย่างมีคุณภาพการพัฒนาและฟ้ืนฟูพ้ืนที่บริเวณชายฝั่งทะเล
ตะวันออกให้รองรับการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมแห่งอนาคตอย่างมีสมดุลและการบริหารจัดการพ้ืนที่
เศรษฐกิจชายแดนให้เจริญเติบโตและแข่งขันได้อย่างยั่งยืนรวมทั้งการเพ่ิมประสิทธิภาพกลไกการขับเคลื่อนการ
พัฒนาภาคและเมืองให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 10 ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา 
การพัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศของไทย ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ยึดหลักคิด

เสรีเปิดเสรีและเปิดโอกาสโดยมุ่งเน้นการพัฒนาและขยายความร่วมมือทั้งด้านเศรษฐกิจสังคมความมั่นคงและ
อ่ืน ๆกับมิตรประเทศและขณะเดียวกันก็เป็นการขับเคลื่อนต่อเนื่องจากการด าเนินการ ตามยุทธศาสตร์การ
เชื่อมโยงในอนุภูมิภาคและภูมิภาคภายใต้แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 โดยก าหนดเป็นแนวทางการด าเนิน
นโยบายการค้าและการลงทุนที่เสรีเปิดกว้างและเป็นธรรมเพื่อเสริมสร้างบรรยากาศในการประกอบธุรกิจ
ด าเนินยุทธศาสตร์เชิงรุกในการแสวงหาตลาดใหม่ ๆ ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการไทยไปลงทุนในต่างประเทศ
และส่งเสริมความร่วมมือเพ่ือการพัฒนากับประเทศในอนุภูมิภาคและภูมิภาค รวมทั้งประเทศนอกภูมิภาค 
รวมทั้งส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมจากการเรียนรู้ภายใต้กรอบความร่วมมือต่าง ๆ อาทิ กฎระเบียบภาครัฐ
ที่โปร่งใสมีประสิทธิภาพและการปฏิรูปภาคบริการภายใต้กรอบความร่วมมือเศรษฐกิจเอเปค การพัฒนาทักษะ
ฝีมือแรงงานตามมาตรฐานสากลและแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดด้านการพัฒนาที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและการ
พัฒนาทุนมนุษย์เป็นต้น 

ระยะเวลา 5 ปี ต่อจากนี ้ไปนับเป็นห้วงเวลาส าคัญที ่จะผลักดันให้ความเชื ่อมโยงด้าน
กฎระเบียบและในเชิงสถาบันในระดับอนุภูมิภาคและภูมิภาคมีความคืบหน้าชัดเจนในระดับปฏิบัติและในแต่
ละจุดพื้นที่เชื่อมโยงระหว่างประเทศภายใต้กรอบความร่วมมือในอนุภูมิภาคและภูมิภาครวมทั้งความร่วมมือใน
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การลดการใช้มาตรการที่ไม่ใช่มาตรการทางภาษี (Non-tariff barriers: NTBs) ควบคู่ไปกับการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานเชิงกายภาพตามแผนการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานทั้งโครงข่ายภายในประเทศและการ
ต่อเชื ่อมกับประเทศเพื่อนบ้านและการเตรียมความพร้อมให้ประเทศไทยเป็นประตูไปสู่ภาคตะวันตกและ
ตะวันออกเกิดการต่อยอดจากความเชื่อมโยงเชิงกายภาพสู ่การพัฒนาพื้นที ่เศรษฐกิจและชุมชนตามแนว
ระเบียงเศรษฐกิจต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันและการกระจายความเจริญในการ
พัฒนาชุมชนจังหวัดและเมืองตามแนวระเบียงเศรษฐกิจรวมถึงพ้ืนที่เชื่อมโยงอ่ืนภายในประเทศ 

ในขณะเดียวกันประเทศไทยต้องด าเนินยุทธศาสตร์ในเชิงรุกในการส่งเสริมให้ ผู้ประกอบการ
ไทยไปลงทุนในต่างประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มประเทศ CLMV (Cambodia Laos Myanmar 
Vietnam) และอาเซียนรวมทั้งการส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากกรอบความร่วมมือของอาเซียนกับประเทศนอก
กลุ่มอาเซียนรวมถึงหุ้นส่วนการพัฒนานอกภูมิภาคเพื่อให้ประเทศไทยสามารถใช้จุ ดเด่นในเรื่องที่ตั้งเชิง
ภูมิศาสตร์ให้เกิดผลเต็มที่ในการที่จะพัฒนาไปเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและการค้าที่ ส าคัญแห่งหนึ่งของ
ภูมิภาค 

ในขณะเดียวกันประเทศไทยต้องให้ความส าคัญกับความร่วมมือระหว่างประเทศในระดับที่
เป็นวงกว้างขึ้นอาทิความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (Regional Comprehensive Economic 
Partnership: RCEP) ความร่วมมือภายใต้กรอบเอเปคและกลุ่มประเทศ 77 เป็นต้น ที่ต้องสนับสนุนการ
ด าเนินงานตามข้อผูกพันและพันธกรณี ตลอดจนมาตรฐานต่าง ๆ ในฐานะประเทศสมาชิกในทุกระดับ
และผลักดันให้การพัฒนาประเทศไทยสอดคล้องกับมาตรฐานสากลและข้อตกลงระหว่างประเทศต่างๆอาทิ
เปูาหมายการพัฒนาที่ยั ่งยืนข้อก าหนดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์  (CO2 emission) 
มาตรฐานด้านการบินและมาตรฐานด้านสิทธิมนุษยชนและแรงงานข้ามชาติเป็นต้นและเพ่ือที่ประเทศไทยจะใช้
ความร่วมมือระหว่างประเทศให้เป็นกลไกสนับสนุนและขยายโอกาสการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของไทยได้
อย่างมีประสิทธิภาพแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ได้ให้ความส าคัญกับการปรับปรุงกลไกภายในประเทศให้มีบูรณา
การให้ความส าคัญกับกลไกที่สร้างสรรค์และเป็นธรรมและมีบูรณาการกันในระดับอนุภูมิภาคและภูมิภาคและ
ขณะเดียวกันก็ให้ความส าคัญกับการด าเนินการให้เกิดความชัดเจนต่อกลุ่มประเทศเพื่อนบ้านถึงบทบาทของ
ประเทศไทยจากมุมมองของการพัฒนาอนุภูมิภาคและภูมิภาค 
 
6. แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเหนือ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการท่องเที่ยวและธุรกิจบริการต่อเนื่องให้มีคุณภาพ สามารถสร้างมูลค่าเพ่ิม
อย่างยั่งยืน และกระจายประโยชน์อย่างทั่วถึง รวมทั้งต่อยอดการผลิตสินค้าและบริการที่มีศักยภาพสูง
ด้วยภูมิปัญญาและนวัตกรรม 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ใช้โอกาสจากเขตเศรษฐกิจพิเศษ และการเชื่อมโยงกับอนุภูมิภาค GMS 
BIMSTEC และ AEC เพ่ือขยายฐานเศรษฐกิจของภาค 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับเป็นฐานการผลิตเกษตรอินทรีย์และเกษตรปลอดภัย เชื่อมโยงสู่
อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปที่สร้างมูลค่าเพ่ิมสูง 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาคุณภาพชีวิตและแก้ไขปัญหาความยากจน พัฒนาระบบดูแลผู้สูงอายุอย่าง
มีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชน ยกระดับทักษะฝีมือแรงงานภาคบริการ 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 อนุรักษ์และฟื้นฟูปุาต้นน้ าให้คงความสมบูรณ์ จัดระบบบริหารจัดการน้ า
อย่างเหมาะสมและเชื่อมโยงพ้ืนที่เกษตรให้ทั่วถึง ปูองกันและแก้ไขปัญหามลพิษหมอกควันอย่างยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 
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วิสัยทัศน์ 
“ศูนย์กลางการท่องเที่ยว การค้า การลงทุนสู่สากลบนพื้นฐานความโดดเด่นวัฒนธรรม

ล้านนา สังคมน่าอยู่ ส่ิงแวดล้อมยั่งยืน” 
พันธกิจ 
1. พัฒนาเพื่อยกระดับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวสู่สากล 
2. เพ่ิมขีดความสามารถการแข่งขันด้านการเกษตร การค้า และการลงทุน 
3. เชื่อมโยงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นเพ่ือสร้ างคุณค่าทางสังคมและ

มูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ 
4. ฟ้ืนฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
5. พัฒนาและเชื่อมโยงระบบโครงสร้างพ้ืนฐานและโลจิสติกส์เพ่ือการท่องเที่ยว การค้า การลงทุน 

ระหว่างภูมิภาค 
 เป้าประสงค์รวม 

1) การท่องเที่ยว ธุรกิจ การเกษตร การค้า การลงทุน มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง 
2) อัตลักษณ์วัฒนธรรมล้านนาและภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับการส่งเสริม เพื่อเพิ่มคุณค่าทั้งทาง

เศรษฐกิจและสังคม 
3) ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการอนุรักษ์ฟื้นฟูอย่างมีส่วนร่วม เอื้อต่อการ

พัฒนาอย่างยั่งยืน 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 
1) สร้างคุณค่าและความโดดเด่นด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ 
2) ยกระดับ เชื ่อมโยง สร้างเครือข่าย การค้า การลงทุน และการค้าชายแดน เพื่อเพิ ่ม

ศักยภาพในการแข่งขันท้ังในและต่างประเทศ 
3) พัฒนาเกษตรมูลค่าเพ่ิมสู่ตลาดทั้งในและต่างประเทศ 
4) อนุรักษ์ ฟื ้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ ่งแวดล้อมอย่างบูรณาการและมีส่วนร่วม 

ตอบสนองต่อการพัฒนาและใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนและเป็นธรรม 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดล าปาง 
วิสัยทัศน์จังหวัดล าปาง (Vision) 

 “ล าปางเมืองน่าอยู่ นครแห่งความสุข” 
นิยาม : จังหวัดล าปางมุ่งไปสู่การเป็นเมืองน่าอยู่ด้วยการพัฒนาเศรษฐกิจบนพ้ืนฐานของ

เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ โดยครอบคลุมทั้งด้านการท่องเที่ยว การค้า การบริการและการเกษตรและเป็น
นครแห่งความสุขด้วยคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชนทุกกลุ่มทุกช่วงวัย ภายใต้การจัดระบบสวัสดิการ
ทางสังคมถ้วนหน้าการเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ ประชาชนมีความมั่นคงปลอดภัยมีทรัพยากรธรรมชาติที่
อุดมสมบูรณ์และสภาพแวดล้อมที่ดีโดยยึดแนวทางการพัฒนาในทุกมิติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดย
มีเปูาหมายระยะแรกของการพัฒนาที่เน้นการพัฒนาภายใต้แนวคิด “ชุมชนวิถีพอเพียง เมืองเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์”และระยะที่ 2 พัฒนาไปสู่เมืองวัฒนธรรมที่มีความทันสมัยพัฒนาบนฐานของทุนทางสังคม
วัฒนธรรมของชุมชนท้องถิ่นเพื่อศักยภาพและขีดความสามารถสู่การแข่งขันในตลาดโลก  Local to 
Global“ 
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พันธกิจ 
1. สนับสนุนอ านวยความสะดวกและเสริมสร้างบรรยากาศที่เอ้ือต่อการพัฒนาเศรษฐกิจภายใน

จังหวัดให้สามารถเพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจบนพ้ืนฐานของเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ 
2. พัฒนายกระดับขีดความสามารถในการประกอบการของวิสาหกิจขนาดกลางขนาดย่อมและ

วิสาหกิจชุมชนให้มีประสิทธิภาพสามารถแข่งขันได้ในตลาดการค้าประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและตลาดโลก 
3. ส่งเสริมและพัฒนาช่องทางจัดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์และบริการของวิสาหกิจขนาดกลางขนาด

ย่อมและวิสาหกิจชุมชนทั้งภาคผลิตภาคบริการและพาณิชยกรรมทั้งภายในและภายนอกประเทศ 
4. ส่งเสริมให้มีการผลิตและจ าหน่ายสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรู ปคุณภาพสากลสร้าง

มูลค่าเพ่ิมสอดคล้องกับความต้องการของตลาดทั้งภายในและต่างประเทศ 
5. ก าหนดนโยบายจัดท าแผนงานเตรียมความพร้อมด้านโครงสร้างทางกายภาพบุคลากร

และการบริหารจัดการในการพัฒนาพื้นที่ของจังหวัดให้เป็นศูนย์กระจายสินค้าที่ได้มาตรฐาน 
6. พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมล าปางให้มีความเข้มแข็งมีภูมิคุ้มกันรักวัฒนธรรม

ท้องถิ่นและถิ่นก าเนิดตามวิถีล าปางโดยด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
7. เสริมสร้างพัฒนาขีดความสามารถในการรักษาชีวิตทรัพย์สินและความม่ันคงของคนในจังหวัด

ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนและชุมชนในการสร้างความเข้มแข็งมั่นคงตลอดจนการเฝูาระวังและ
ปูองกันภัยในชุมชน 

8. สนับสนุนส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนในสังคมมีการด าเนินงานการบริหารจัดการในทุกระดับให้
โปร่งใสและเป็นธรรมภายใต้หลักธรรมาภิบาล 

 

เป้าประสงค์รวม 
1. เพ่ือสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยเน้นส่งเสริมการท่องเที่ยว การค้าการลงทุนและ

การเกษตร ที ่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนตามศักยภาพของพื้นที่และแก้ไขปัญหาความ
ยากจนด้วยการเสริมสร้างอาชีพสนองตอบต่อความต้องการของตลาด 

2. เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนจังหวัดล าปางทุกกลุ่มทุกช่วงวัย ในด้านการพัฒนา
สังคมและสวัสดิการสังคม อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม 

3. เพื่อเสริมสร้างจังหวัดล าปางให้เป็นสังคมที่มั่นคง ประชาชนอยู่ร่วมกันอย่างสันติ ภายใต้
กลไกการเชื่อมประสานความสัมพันธ์ปรองดองที่มีประสิทธิภาพ 

4. เพ่ือสร้างฐานทรัพยากรธรรมชาติให้อุดมสมบูรณ์ สู่วิถีการด ารงชีวิตที่ยั่งยืนของประชาชนและ
คุณภาพที่ดีของสิ่งแวดล้อม 

 
ประเด็นการพัฒนาของจังหวัดล าปาง 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ 
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : การพัฒนาสินค้าและการบริการในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวครบ

วงจรบนพ้ืนฐานของเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ท่ีมีความโดดเด่นและมีคุณภาพสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน 
กลยุทธ์ : 
1. พัฒนาระบบฐานข้อมูลและการบริหารจัดการการท่องเที่ยว 
2. ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการและบุคลากรทางการท่องเที่ยว 
3. อนุรักษ์ พัฒนา ฟ้ืนฟูแหล่งท่องเที่ยว ปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอ านวยความสะดวกให้

รองรับการท่องเที่ยว 
4. ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชน 
5. การพัฒนาสินค้าและบริการให้ได้มาตรฐานอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 
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6. พัฒนากิจกรรมและมาตรฐานธุรกิจที่เก่ียวข้องกับการท่องเที่ยว 
7. ส่งเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายทั้งในและ

ต่างประเทศ 
 

ตัวช้ีวัด :  
1. จ านวนนักท่องเที่ยวเพิ่มข้ึน ร้อยละ 10 ต่อปี 
2. รายได้จากการท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้น ร้อยละ 10 ต่อปี 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 เกษตรปลอดภัย เกษตรอินทรีย์และแปรรูปเกษตร 
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : เป็นแหล่งผลิตและจ าหน่ายผลิตภัณฑ์การเกษตร เกษตร

ปลอดภัย เกษตรอินทรีย์ เกษตรอุตสาหกรรมและเกษตรแปรรูปที่มีคุณภาพมาตรฐานโดดเด่นของภาคเหนือและ
ของประเทศ 

กลยุทธ์ : 
1. ปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สิ่งอ านวยความสะดวกที่จ าเป็นโดยมุ่งเน้นการ

พัฒนาแหล่งน้ า การปฏิรูปที่ดินและการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม 
2. พัฒนาเกษตรกร สถาบันเกษตรกร เครือข่ายผู้ผลิตและชุมชน ให้เข้มแข็ง มีความสามารถในการ

เข้าถึงแหล่งทุนและสามารถหาปัจจัยการผลิตในราคาที่เหมาะสม สามารถผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ มีความโดด
เด่นได้มาตรฐาน 

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

4. ส่งเสริมการตลาดและจัดตั้งศูนย์กระจายสินค้าที่ ได้มาตรฐานรวมถึงประชาสัมพันธ์ทั้ ง
ภายในประเทศและต่างประเทศ ของสินค้าเกษตร ผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน 

 

ตัวช้ีวัด :  
1. อัตราเพิ่มขึ้นของผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคเกษตรของจังหวัด ร้อยละ 3 ต่อปี 
2. ร้อยละของจ านวนแปลง/ฟาร์ม (พืชอาหาร ข้าว ปศุสัตว์และประมง) และผลิตภัณฑ์สินค้า

เกษตรที่ได้รับรองมาตรฐาน เช่น GAP/Safety Level/เกษตรอินทรีย์/PGS/GMP เป็นต้น เพ่ิมขึ้นร้อยละ 5 ต่อ
ปี 

3. จ านวนชนิดสินค้าและผลิตภัณฑ์เกษตรที่มีความโดดเด่นไม่น้อยกว่า 2 ชนิดสินค้า  

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 สินค้าอัตลักษณ์อุตสาหกรรม หัตถอุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์
ชุมชน จากฐานทุนทางสังคมและวัฒนธรรม 

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ :เป็นแหล่งผลิตสินค้าอัตลักษณ์อุตสาหกรรม หัตถอุตสาหกรรม 
ผลิตภัณฑ์ชุมชน บนพ้ืนฐานของเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ จากทุนทางสังคมและวัฒนธรรม รวมถึงการเป็นจุด
เชื่อมโยง  โลจิสติกส์ของภาคเหนือ ที่สามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน 
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กลยุทธ์ : 
  1. เสริมสร้างพัฒนาและเชื่อมโยง โครงสร้างพื้นฐานระบบสาธารณูปโภค ระบบการขนส่ง

และสิ่งอ านวยความสะดวกที่จ าเป็นอ่ืนๆ เพ่ือปัจจัยต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ  
  2. พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการและวิสาหกิจชุมชนในด้านการประกอบธุรกิจ ด้านการพัฒนา

กระบวนการผลิตการบริหารจัดการ การตลาดและการส่งเสริมการเข้าถึงแหล่งเง ินทุน เพื ่อเพิ ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขัน 

  3. ส่งเสริมและพัฒนาผู้ผลิตด้วยเทคโนโลยี นวัตกรรม และการออกแบบ เพ่ือผลิตสินค้าที่มี
คุณภาพมาตรฐานตรงตามความต้องการของตลาดเพิ่มประสิทธิภาพในด้านการบริหารจัดการบนพื้นฐาน
ของเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค ์

  4. เสริมสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยการ
ส่งเสริมสนับสนุนการรวมกลุ่มและพัฒนาเครือข่ายผู้ประกอบการและวิสาหกิจชุมชน บนฐานรากของความรู้
สมัยใหม่และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 5 ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์และการตลาดผลิตภัณฑ์ให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายทั้งระดับในและ
ต่างประเทศ 

 ตัวช้ีวัด : 
1. ร้อยละการเพ่ิมขึ้นของมูลค่าการจ าหน่ายสินค้าอัตลักษณ์อุตสาหกรรม หัตถอุตสาหกรรม 

ผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ส าคัญ เพ่ิมขึ้นร้อยละ 3 ต่อปี 
2. ร้อยละของผู้ประกอบที่ยื่นค าขอที่ผ่านการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน(มผช.) ไม่น้อย

กว่า ร้อยละ 80 ต่อปี 
3. ร้อยละความพึงพอใจของผู้ประกอบการในพ้ืนที่ต่อการพัฒนาโลจิสติกส์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ต่อปี 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  4 สังคม คุณภาพชีวิต ความม่ันคง และทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ :ประชาชนทุกกลุ่มวัยได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิต สามารถ
เข้าถึงบริการขั้นพ้ืนฐานของภาครัฐมีความมั่นคงในชีวิตและทรัพย์สินมีการบริหารจัดการสาธารณภัยอย่างมี
ประสิทธิภาพ รวมถึงอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน ภายใต้สิ่งแวดล้อมที่ดี  

กลยุทธ์ : 
1. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในทุกมิติ 
2. เสริมสร้างและยกระดับความเข้มแข็งให้กับสถาบันครอบครัว สถาบันทางสังคม เพ่ือสร้าง

ภูมิคุ้มกัน ให้สามารถด ารงชีวิต ตามแนวหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
3. บูรณาการปูองกันและปราบปรามอาชญากรรมและพัฒนาระบบการเฝูาตรวจ 
4. เสริมสร้างศักยภาพด้านการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยของทุกภาคส่วนให้มีความ

พร้อมในการบริหารจัดการสาธารณภัย 
5. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอ านวยความสะดวกเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ 
6. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพและเกิดความยั่งยืน 
 
ตัวช้ีวัด : 
1. ประชาชนเข้าถึงบริการขั้นพ้ืนฐาน ร้อยละ 60 
2. ประชาชนกลุ่มเปูาหมายได้รับการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและทักษะชีวิตให้มีความเข้มแข็ง ร้อยละ 70 
3. ความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินของผู้ประสบสาธารณภัยลดลง ร้อยละ 20 (ลดลงจากปี 2562) 
4. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการอนุรักษ์และฟ้ืนฟู จ านวนไม่น้อยกว่า 1,000 ไร่ต่อป ี
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5. ปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้น ลดลง 1,000 ตันต่อป ี

 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 

 

วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดล าปาง 
 

“องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดล าปางเป็นองค์กรแห่งการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน” 

 

องค์กรแห่งการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนหมายถึง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นองค์กรที่
อยู่ใกล้ชิดประชาชน มีการขับเคลื่อนภารกิจในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในท้องถิ่นครอบคลุมตั้งแต่ เกิด แก่ เจ็บ 
ตายรวมไปถึงการส่งเสริมให้ประชาชนมีสวัสดิการทางสังคมได้เหมาะสมในการด ารงชีวิต โดยใช้หลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง หลักการมีส่วนร่วมของประชาชนหลักธรรมาภิบาล การเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ความรักความ
สามัคคี การมีมิตรไมตรีที่ดีต่อกันและอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข 

พันธกิจ 
1. สร้างสังคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นสังคมแห่งคุณภาพชีวิตและมีความสุข 

โดยประชาชนได้รับบริการสาธารณะที่ทั่วถึง เสมอภาค เป็นธรรม ภายใต้การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 
2. พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีภูมิคุ้มกัน รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง  มีทักษะในการ

ด ารงชีวิตอย่างเหมาะสมในแต่ละช่วงวัย อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม/ภูมิปัญญาท้องถิ่น การน าปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในชีวิตประจ าวัน  

3. การให้บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบนฐานแห่งอ านาจ/หน้าที่ หลักกฎหมาย ความรู้
ความคิดสร้างสรรค์ การบูรณาการ หลักธรรมาภิบาล การเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและการให้บริการ
สาธารณะที่ประชาชนมีความพึงพอใจ  

เป้าประสงค์รวม 
ประชาชนได้รับบริการสาธารณะอย่างทั่วถึง มีการพัฒนาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและรองรับการ

พัฒนาที่ยั่งยืนในอนาคตควบคู่ไปกับการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างโอกาสทาง
สังคมอย่างเท่าเทียมรวมถึงการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น เพ่ือยกระดับขีดความสามารถใน
การแข่งขันทางเศรษฐกิจควบคู่ไปกับการขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่น 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ 
ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา 

1. ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 1.1 การก่อสร้าง/การปรับปรุง/การบ ารุงรักษาถนนสะพานและการบ ารุงสาย
ทางอื่น 

1.2 การพัฒนาด้านสาธารณูปโภคสาธารณูปการและแหล่งน้ าเพื่ออุปโภคบริโภค
และการเกษตร 

1.3 การไฟฟูาสาธารณะ 
1.4 การผังเมือง 

2. ด้านการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม 

2.1 การสร้างจิตส านึกและความตระหนักของประชาชนในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

2.2 การอนุรักษ์  การฟื้นฟู  การเฝู าระวั งและการปูองกันการรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
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3. ด้านการพัฒนาสังคม/ชุมชน 3.1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน 

3.2 การสนับสนุนการศึกษาและส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
3.3 การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น  
3.4 การปูองกัน การรักษาและการส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน 
3.5 การส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน  

4. ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ 4.1 การส่งเสริมอาชีพเพื่อสร้างรายได้ให้แก่ประชาชน  
4.2 การส่งเสริมการใช้สินค้าท้องถิ่นและการตลาด 
4.3 การส่งเสริมการท่องเที่ยวและบริการเกี่ยวเนื่อง 

5. ด้านการบริหารและพัฒนาองค์กร 5.1 การพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น 
5.2 การพัฒนางาน เครื่องมือ เคร่ืองใช้และสถานที่ปฏิบัติงาน 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
กลยุทธ์ 
1. การก่อสร้างการปรับปรุงการบ ารุงรักษาถนน สะพานและการบ ารุงสายทางอ่ืน (เพ่ือให้

ประชาชนมคีวามสะดวกในการเดินทาง มีความปลอดภัยสามารถเชื่อมโยงเส้นทางการจราจรระหว่างองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นจังหวัดล าปาง การพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะในเขตเมืองและพ้ืนที่เชื่อมต่อระหว่างอ าเภอการ
ปรับปรุงเส้นทางคมนาคมให้สะดวกและปลอดภัยในการเดินทางเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยว) 

2. การพัฒนาด้านสาธารณูปโภคสาธารณูปการและแหล่งน้ า เ พื ่ออุปโภคบริโภคและ
การเกษตร(เพ่ือการประกอบอาชีพและใช้ในชีวิตประจ าวันการพัฒนาระบบประปาหมู่บ้านให้มีมาตรฐาน
และทั่วถึง การพัฒนาระบบส่งน้ าเข้าสู่พ้ืนที่การเกษตร การสร้างระบบธนาคารน้ าใต้ดิน) 

3. การไฟฟูาสาธารณะ (เพ่ือให้ประชาชนได้รับการบริการสาธารณะด้านไฟฟูาอย่างทั่วถึง) 
4. การผังเมือง (ประสานการท างานกับส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือสร้างความ

เข้าใจร่วมกันในการจัดระบบผังเมืองให้ถูกต้องตามข้อระเบียบ/กฎหมาย) 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
กลยุทธ์ 
1. การสร้างจิตส านึกและความตระหนักของประชาชนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม(การประชุม การฝึกอบรม การสัมมนา การให้ความรู้ การสร้างจิตส านึกและความตระหนักในการ
ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม การเก็บ การทิ้ง การขนขยะที่ถูกวิธี การพัฒนาองค์ความรู้ ในการใช้และจัดการเศษ
วัสดุทางธรรมชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุด ฯลฯเพื่อคงไว้ซึ ่งความสมดุลของระบบนิเวศน์และไม่ส่งผล
กระทบต่อการด ารงชีวิตของประชาชน) 

2. การอนุรักษ์ การฟื้นฟู การเฝูาระวังและการปูองกันการรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อม (กิจกรรมปลูกปุา การท าแนวกันไฟ การสนับสนุนกิจกรรมการเฝูาระวังและแก้ปัญหาหมอกควันไฟ
ปุา โดยชุมชน กิจกรรมการก าจัดขยะ การรักษาดูแลแม่น้ า กิจกรรมอ่ืนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมพัฒนาระบบ
การจัดการมลพิษ และการจัดการปัญหาขยะให้เกิดผลชัดเจนเป็นรูปธรรมโดยเน้นการบูรณาการการตกลง
ร่วมกันการมีส่วนร่วมระหว่างส่วนราชการภาคเอกชนและภาคประชาชน)  

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาสังคม/ชุมชน 
กลยุทธ์ 
1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน(การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนทุกกลุ่ม ทุกช่วงวัย

ให้ได้รับบริการสาธารณะที่เหมาะสม การสร้างสังคมผู้สูงอายุที่มีคุณค่าและถ่ายทอดองค์ความรู้คู่ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นให้กับคนรุ่นหลังการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้สถาบันครอบครัว สถาบันทางสังคมอ่ืน ๆ ส่งเสริมการจัด
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สวัสดิการให้แก่ประชาชน สนับสนุนให้ประชาชนเข้าถึงบริการของรัฐ โดยประสานการท างานร่วมกับส่วนราชการ 
องค์กรภาคเอกชน องค์กรภาคประชาชน)  

2. การสนับสนุนการศึกษาและส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (ส่งเสริมและสนับสนุน
การศึกษาของเยาวชนและประชาชน ทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตาม
อัธยาศัยให้มีความรู้ความสามารถและทักษะในการใช้ชีวิตการส่งเสริมเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านหุ่นยนต์ 
(โรบอท)เพ่ือคิดค้นและพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้เดิมให้สามารถน าไปใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ) 

3. การอนุร ักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ ่น (ส ่งเส ริมสนับสนุนให้
ประชาชนเกิดความรัก ความภาคภูมิใจ การอนุรักษ์และการเผยแพร่ให้ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นอยู่คู ่กับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและจังหวัดล าปางตลอดไป) 

4. การปูองกัน/การรักษาและการส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน (ส่งเสริมให้ประชาชน
ออกก าลังกายเพ่ือให้มีสุขภาพอนามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง ลดภาวะการเกิดโรคจากพฤติกรรม การส่งเสริมให้
ประชาชนมีความรู้ในเรื่องการรักษาสุขภาพของตนเอง ครอบครัว ชุมชน การส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงบริการ
ด้านสาธารณสุขของรัฐ โดยด าเนินการร่วมกับอาสาสมัครสาธารณสุข ส านักงานสาธารณสุขและโรงพยาบาล 
ส่งเสริมการปูองกันรักษาสุขภาพของประชาชนผ่านการแพทย์ภูมิปัญญาไทยและการแพทย์ทางเลือก) 

5. การส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน (ส่งเสริมให้ประชาชนมีความรัก ความสามัคคี การเข้าถึง
บริการของรัฐ การจัดระบบข้อมูลข่าวสารเพ่ือพัฒนาสังคม/ชุมชน การพัฒนาระบบเครือข่ายทางสังคมที่ใช้ เป็น
ช่องทางในการติดต่อประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ การใช้เทคโนโลยีเพ่ือการเชื่อมโยงข้อมูลในการพัฒนา
และการสร้างเครือข่ายในการพัฒนาชุมชน การสร้างความเสมอภาค การสร้างจิตส านึกการเป็นพลเมืองที่ดี การ
ปูองกันบรรเทาสาธารณภัย การรักษาความสงบเรียบร้อยของสังคมชุมชน การปูองกันรักษาชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชาชน การมีส่วนร่วมของประชาชน ฯลฯโดยบูรณาการงานร่วมกับส่วนราชการ ภาคเอกชนและภาค
ประชาชน) 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ   
กลยุทธ์ 
1. การส่งเสริมอาชีพเพ่ือสร้างรายได้ให้แก่ประชาชน (การส่งเสริมการขายสินค้าออนไลน์ การ

ส่งเสริมการปลูกพืชเศรษฐกิจตามทิศทางการตลาด การส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มมูลค่าทางการผลิต 
การส่งเสริมให้ประชาชนรู้จักใช้ทรัพยากรต้นทุนให้เหมาะสมกับพ้ืนที่การส่งเสริมการผลิตอาหารปลอดภัย เกษตร
ปลอดสารพิษและเกษตรอินทรีย์การปลูกและแปรรูปสมุนไพรไทย การส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชน
ประกอบอาชีพเสริมที่สร้างรายได้ให้กับตนเอง ครอบครัว การส่งเสริมอาชีพที่สร้างเศรษฐกิจให้สังคมชุมชน การ
เพ่ิมมูลค่าของสินค้าเกษตร ผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น) 

2. การส่งเสริมการใช้สินค้าท้องถิ่นและการตลาด (ส่งเสริมให้ประชาชนใช้สินค้าที่ผลิตในชุมชน
ท้องถิ่นของตนเอง ทั้งสินค้าเกษตร สินค้าเซรามิค สินค้าหัตถอุตสาหกรรมที่ผลิตในจังหวัดล าปาง การจัดหา
สถานที่จ าหน่ายสินค้าจากชุมชนในระดับอ าเภอและระดับจังหวัด รวมไปถึงการส่งเสริมกิจกรรมทางด้าน
การตลาดและช่องทางใหม่ ๆ ในการกระจายสินค้า การประชาสัมพันธ์การใช้สินค้าชุมชนท้องถิ่น การจัด
แสดงสินค้าชุมชนท้องถิ่นจังหวัดล าปาง) 

3. การส่งเสริมการท่องเที่ยวและบริการเกี่ยวเนื่อง(พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทางการท่องเที่ยว การ
สร้างกิจกรรมการท่องเที่ยวหลากหลายมิติให้แตกต่างจากรูปแบบเดิม ๆการสร้างงานให้คนในท้องถิ่นมีส่วน
ร่วมกับนักท่องเที่ยวในกิจกรรมการท่องเที่ยวในท้องถิ่น การส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวที่เน้นอัตลักษณ์ที่จะ
สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับชุมชนท้องถิ่น กิจกรรมการท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมรวมไปถึง
เส้นทางที่มุ่งสู่แหล่งท่องเที่ยว) 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการบริหารและพัฒนาองค์กร 

กลยุทธ์ 
1. การพัฒนาบุคลากรท้องถิ ่น (พัฒนาและส่งเสริมให้บุคลากรขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นมีความรู้ ความสามารถ มีทักษะในการปฏิบัติงาน มีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบ มีขวัญและก าลังใจใน
การปฏิบัติงานมีค วาม เชื ่อมั ่น  ม ีค วามจงร ักภ ักด ีและมีค วามภาคภ ูม ิใ จ ในองค์กร  ยอมร ับการ
เปลี่ยนแปลง มีความพร้อมที่จะปฏิบัติงานอยู่เสมอ)  

2. การพัฒนางาน เครื่องมือ เครื่องใช้และสถานที่ปฏิบัติงาน (การพัฒนาระบบเทคโนโลยีและ
สารสนเทศมาให้บริการประชาชนผ่านระบบคอมพิวเตอร์ในลักษณะ e-Service เช่น ระบบช าระภาษี ระบบศูนย์
ข้อมูลข่าวสาร การพัฒนาระบบเว็บไซต์และเครือข่ายสังคมที่ใช้เป็นสื่อกลางในการติดต่อกับประชาชนผ่านทาง
ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ การบูรณาการเชื่อมโยงข้อมูลในการพัฒนาให้ครอบคลุมทั้งหน่วยงานภาครัฐ/เอกชน/
ประชาชน สร้างระบบฐานข้อมูลตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สามารถบูรณาการและ
สนับสนุนการท างานที่ก่อให้เกิดประโยชน์สาธารณะ เช่น การประชุมทางไกล รวมไปถึงการพัฒนาระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) จะช่วยให้ผู้ใช้สามารถจัดการ เรียกใช้และวิเคราะห์ข้อมูลเชิงภูมิศาสตร์ที่
ต้องการรวมไปถึงการส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความพร้อมของสถานที่ปฏิบัติงาน เช่น อาคาร
รองรับการปฏิบัติงานและการให้บริการประชาชน การจัดหาสถานที่รองรับภารกิจต่าง ๆ การจัดหาวัสดุ 
ครุภัณฑ์ เพ่ือรองรับภารกิจการให้บริการสาธารณะในอนาคต 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว 
2.1 วิสัยทัศน์  “ต าบลแห่งการเรียนรู้  ก้าวสู่พ้ืนที่เกษตรอินทรีย์  มีการพัฒนาตามหลักธรรมาภิบาล               

อยู่บนพื้นฐานความพอเพียง” 
องค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว  ยึดหลักการมีส่วนร่วมในการบริหารงาน  โดยกระบวนการ

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

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



27 
2.3 เป้าประสงค์ 

  1) ต าบลวอแก้วมีระบบโครงสร้างพ้ืนฐานที่เป็นมาตรฐาน 
  2) ต าบลวอแก้วมีทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์และสิ่งแวดล้อมท่ีดี 
  3) ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
  4) ประชาชนมีอาชีพและรายได้ที่เพียงพอต่อการด ารงชีพ 
  5) อบต.วอแก้วเป็นองค์กรที่พร้อมพัฒนาต าบลให้ก้าวไปสู่องค์กรแห่งธรรมาภิบาล 

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 
- ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา  
- 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 
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- ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก  เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุผู้พิการ  ผู้ปุวยเอดส์ และ

ผู้ด้อยโอกาส 
- ด้านการศึกษา 
- ด้านการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
- ด้านการปูองกันรักษาและส่งเสริมอนามัยของประชาชน 
- ด้านการส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน 
- ด้านการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
- ด้านการส่งเสริมอาชีพและเพ่ิมรายได้ให้แก่ประชาชน 
- ด้านการส่งเสริมการตลาดและการใช้สินค้าท้องถิ่น 
- ด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว 
- ด้านการพัฒนาบุคลากร 
- ด้านการปรับปรุง 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  นโยบายของทางผู้ ว่า
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ราชการจังหวัดล 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  

ความเชื่อมโยงและการวิเคราะห์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นตามเจตนารมย์และความเป็นอิสระในการ
ด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

1.ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว ในยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ประกอบด้วย กลยุทธ์ ดังนี้ 

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

โดยมีความเชื่อมโยงกับ 
1.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดล าปาง คือ ประเด็น

ยุทธศาสตร์ที่ 1  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน   
1.2 ยุทธศาสตร์จังหวัดล าปาง คือ  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ 

และยุทธศาสตร์ที่ 4 สังคม คุณภาพชีวิต ความม่ันคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
1.3 แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 (เชียงใหม่ ล าพูน ล าปาง แม่ฮ่องสอน) คือ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3  ยกระดับการพัฒนาการค้าการลงทุน มุ่งเน้นอุตสาหกรรมสุขภาพ อุตสาหกรรมการจัด
ประชุมและนิทรรศการ (MICE) อุตสาหกรรมบริการการศึกษา และอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป เพ่ือรองรับการ
ท่องเที่ยวและการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) 

1.4 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12  คือ ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้าง
ความมั่งคงแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่งและยั่งยืน และยุทธศาสตร์ที่  7 การพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ 

1.5 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี    ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ และยุทธศาสตร์4 ด้านการสร้าง
โอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 

2.ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว ในยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วยกลยุทธ์ดังนี้ 

- ด้านการสร้างจิตส านึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
- ด้านการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู เฝูาระวัง และการปูองกันรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

โดยมีความเชื่อมโยงกับ 
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2.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดล าปาง คือ  

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   
2.2 ยุทธศาสตร์จังหวัดล าปาง  คือ  ยุทธศาสตร์ที่ 4 สังคม คุณภาพชีวิต ความมั่นคง และ

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

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

มิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
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 
- ด้านการส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน 
- ด้านการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
3.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดล าปาง  คือ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาสังคม/ชุมชน 
3.2 ยุทธศาสตร์จังหวัดล าปาง ยุทธศาสตร์ที่ 2 เกษตรปลอดภัย เกษตรอินทรีย์และแปรรูป

เกษตร ยุทธศาสตร์ที่ 3 สินค้าอัตลักษณ์อุตสาหกรรม หัตถอุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์ชุมชน จากฐานทุนทางสังคม
และวัฒนธรรมและยุทธศาสตร์ที่ 4 สังคม คุณภาพชีวิต ความม่ันคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

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 การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 
ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม และยุทธศาสตร์ที่ 10  ความร่วมมือ
ระหว่างประเทศเพ่ือการพัฒนา 

3.5 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี    คือ ยุทธศาสตร์ที่1 ด้านความมั่นคง และยุทธศาสตร์ที่  3              
ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
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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 การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 เกษตรปลอดภัย เกษตรอินทรีย์และแปรรูปเกษตร และ ยุทธศาสตร์ที่ 3 สินค้าอัต
ลักษณ์อุตสาหกรรม หัตถอุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์ชุมชน จากฐานทุนทางสังคมและวัฒนธรรม 

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 3 การสร้างความ
เข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างความมั่งคงแห่งชาติเพ่ือ
การพัฒนาประเทศสู่ความมั่งค่ังและยั่งยืน ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิ
สติกส์และยุทธศาสตร์ที่ 9 การพัฒนาภาคเมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ 

4.5 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี    คือ ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ และยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการ
สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

5. ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว ในยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารและ
พัฒนาองค์กร  ประกอบด้วยกลยุทธ์ ดังนี้ 

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

ยุทธศาสตร์ ที่ 5  ด้านการบริหารและพัฒนาองค์กร 
5.2 แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 (เชียงใหม่ ล าพูน ล าปาง แม่ฮ่องสอน)  คือ

ยุทธศาสตร์  ที่ 1  ส่งเสริมการฟ้ืนฟูและอนุรักษ์แบบองค์รวม เพ่ือสร้างสรรค์บรรยากาศที่สวยงาม มี
เสน่ห์ 

5.3 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12  คือ ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหาร
จัดการในภาครัฐ การปูองกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย 

5.4 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี    คือยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการภาครัฐ 
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3.1 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 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
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 าเพ่ือการเกษตรไม่เพียงพอ 
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
ยากจนและเศรษฐกิจชุมชน/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 การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง 
  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
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อย่างรุนแรง  ทรัพยากรดินที่ปัจจุบันมีการใช้เคมีในการผลิตท าให้สารพิษตกค้างในดินและซึมสู่แหล่งน้ าตาม
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 มีการปลูกพืชที่ไม่ได้บริโภคมากขึ้น และต้องขายอย่างเดียวไม่สามารถเก็บไว้บริโภคได้ใน
สถานการณ์ท่ีราคาผลผลิตตกต่ า 

จากปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอกที่เปลี่ยนแปลงไปและยากที่จะหลีกเลี่ยงได้ นั่นคือกระแส
โลกาภิวัตน์ที่เข้ามามีอิทธิพลต่อคนในชุมชนและท้องถิ่นเป็นอย่างมาก เนื่องจากเกิดจากความเจริญทางวัตถุ
และเกิดสิ่งอ านวยความสะดวก และการตอบสนองกิเลสได้เป็นอย่างดี   วิธีการจัดการกับกระแสโลกาภิวัตน์            
ได้นั้น ในที่นี้ขอน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรภูมิพลอดุลยเดชฯ 
ทีมุ่่งสร้างให้เกิดความพอดี พอเพียง พอประมาณ  การด าเนินกิจกรรมต่างๆภายใต้ความสมเหตุและผล รวมทั้ง
การสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีในคนในสังคมให้รู้เท่าทันกระแสโลกาภิวัตน์และอยู่ท่ามกลางกระแสอย่างมีสติ  รวมทั้ง
การสร้างให้คนมีความรู้และน าความรู้ไปใช้อย่างมีคุณธรรม ซึ่งจะช่วยให้ปัญหาของท้องถิ่นได้รับการแก้ไข
ปัญหาได้อย่างแท้จริง  

 
 



ส่วนที่  3  
การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปสู่การปฏิบัต ิ

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน 
  
ที ่ ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
หน่วยงาน
สนับสนุน 

 
1 

 
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

1.1บริการชุมชนและ
สังคม 

 1.1.1 อุตสาหรรมและ
โยธา 

กองช่าง 
  

อบจ.ลป/อ.ห้าง
ฉัตร/กรม
ส่งเสริม/กรมทาง
หลวง  ฯลฯ 

1.2 เศรษฐกิจ  1.2.1 เกษตร กองช่าง 
  

อบจ.ลป/อ.ห้าง
ฉัตร/กรม
ส่งเสริม/สนง.
ทรัพยากรน้้าฯ/
สนง.ทรัพยากร
บาดาล/กรมชล 
ประทาน ฯลฯ 

 
2 

 
ด้านอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

2.1บริหารงานทั่วไป 2.1.1  บริหารทั่วไป 
 

ส้านักปลัด อบจ.ลป. 

2.1.2  รักษาความสงบ
ภายใน 

ส้านักปลัด  

2.2บริการชุมชนและ
สังคม 

2.2.1 สร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน 

ส้านักปลัด 
  

สนง.พัฒนาชุมชน
อ้าเภอ ฯลฯ 

2.3เศรษฐกิจ 2.3.1 การเกษตร กองช่าง 
  

อ้าเภอห้างฉัตร 
ฯลฯ 

 
 
 
 
 
3 

 
 
 
 
 
ด้านสังคม 

3.1บริหารงานทั่วไป 3.1.1 บริหารทั่วไป ส้านักปลัด 
  

สนง.พัฒนาชุมชน
อ้าเภอ /อา้เภอ
ห้างฉัตร ฯลฯ 

3.1.2 รักษาความสงบ
ภายใน 

ส้านักปลัด 
  

สนง.ปภ.จังหวัด
ล้าปาง/อ้าเภอ
ห้างฉัตร ฯลฯ 

3.2บริการชุมชนและ
สังคม 

 
3.2.1 การศึกษา 

 
ส้านักปลัด 

  

รร.ในพื้นที่/กศน.
ต้าบลวอแกว้           
ฯลฯ 

3.2.2 สร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน 

ส้านักปลัด 
  

สนง.พัฒนา
ชุมชนอ.ห้างฉัตร/
สนง.พมจ.ฯลฯ 
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ที ่ ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

หน่วยงาน
สนับสนุน 

  

 

3.2.3 สาธารณสุข ส้านักปลัด 
  

รพ.สต.ป่าเหียง
ฯลฯ 

3.2.4 ศาสนา วัฒนธรรม 
และนันทนาการ 

ส้านักปลัด 
  

สนง.วัฒนธรรม
จังหวัดล้าปาง
เป็นต้น 

  
3.3 งบกลาง 

3.3.1 งบกลาง ส้านักปลัด 
  

สนง.ปภ.จังหวัด
ล้าปางเป็นต้น 

4 ด้านเศรษฐกิจ 4.1 บริการชุมชนและ
สังคม 

4.1.1 สร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน 

ส้านักปลัด 
  

สนง.พัฒนา
ชุมชนอ.ห้างฉัตร
เป็นต้น 

5 ด้านบริหารและพัฒนา
องค์กร 

5.1 บริหารงานทั่วไป 5.1.1 บริหารทั่วไป ส้านักปลัด 
กองคลัง 
กองช่าง 

อบต.วอแก้ว 

 

รวม 5  ยุทธศาสตร์ 4 ด้าน 9 แผนงาน   
 



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 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา 114     211,474,244 129     217,728,582 123     212,204,480 130     218,487,518  124     215,589,376 620     1,075,484,200  

114     211,474,244 129     217,728,582 123     212,204,480 130     218,487,518 124     215,589,376 620     1,075,484,200 

2.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

2.1 แผนงานบริหารทั่วไป 1        200,000       1        200,000       1        200,000       1        200,000        1        200,000       5        1,000,000        

2.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน 1        40,000         1        40,000         1        40,000         1        40,000          1        40,000         5        200,000          

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

2.4 แผนงานการเกษตร 3        115,000       3        115,000       3        115,000       3        115,000        3        115,000       15       575,000          

7        455,000      7        455,000      7        455,000      7        455,000       7        455,000      35      2,275,000       

3.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านสังคม

3.1 แผนงานบริหารทั่วไป 1        30,000         1        30,000         1        30,000         1        30,000          1        30,000         5        150,000          

3.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน 9        657,200       9        657,200       9        657,200       9        657,200        9        657,200       45       3,286,000        
3.3 แผนงานการศึกษา 9        1,454,000     9        1,454,000     9        1,454,000     9        1,454,000     9        1,454,000     45       7,270,000        

3.4 แผนงานสาธารณสุข 8        550,000       8        550,000       8        550,000       8        550,000        8        550,000       40       2,750,000        

3.5 แผนงานเคหะและชุมชน 1        200,000       1        200,000       1        200,000       1        200,000        1        200,000       5        1,000,000        

3.6 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 2        115,000       2        115,000       2        115,000       2        115,000        2        115,000       10       575,000          

3.7 แผนงานสร้างความเข็มเข็งของชุมชน 7        450,000       7        450,000       7        450,000       7        450,000        7        450,000       35       2,250,000        

บัญชสีรุปโครงการพัฒนา 
องค์การบรหิารส่วนต าบลวอแก้ว  อ าเภอหา้งฉัตร  จังหวัดล าปาง

ยุทธศาสตร์
2566 2567 2570 รวม

รวม

รวม
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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)

3.7 แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนันทนาการ 8        300,000       8        300,000       8        300,000       8        300,000        8        300,000       40       1,500,000        

3.8 อุตสาหกรรมและโยธา 1        100,000       1        100,000       1        100,000       1        100,000        1        100,000       5        500,000          

3.9 แผนงานงบกลาง 6        15,820,000   6        15,820,000   6        15,820,000   6        15,820,000    6        15,820,000   30       79,100,000      
51      19,476,200  51      19,476,200  51      19,476,200  51      19,476,200   51      19,476,200  255     97,381,000     

4.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

4.1 แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนันทนาการ 1        60,000         1        60,000         1        60,000         1        60,000          1        60,000         5        300,000          

4.2 แผนงานการเกษตร 9        505,000       9        505,000       9        505,000       9        505,000        9        505,000       45       2,525,000        
10      565,000      10      565,000      10      565,000      10      565,000       10      565,000      50      2,825,000       

5.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านการบรหิารและพัฒนาองค์กร

5.1 แผนงานบริหารทั่วไป 14       1,572,000     14       1,572,000     14       1,572,000     14       1,572,000     14       1,572,000     70       7,860,000        

5.2 แผนงานสร้างความเข็มเข็งของชุมชน 4        210,000       4        210,000       4        210,000       4        210,000        4        210,000       20       1,050,000        
18      1,782,000    18      1,782,000    18      1,782,000    18      1,782,000     18      1,782,000    90      8,910,000       

200     233,752,444 215     240,006,782 209     234,482,680 216     240,765,718 210     237,867,576 1,050  1,186,875,200 

2570 รวม

 รวม
รวมทั้งสิ้น
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ยุทธศาสตร์
2568 25692566 2567

 รวม

 รวม



ผ.01/1

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 1 119,000 3 1,004,500 12 3,253,500 5 2,252,000 6 889,000 27       7,518,000        

1        119,000      3        1,004,500     12      3,253,500    5        2,252,000     6        889,000      27      7,518,000       

2.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านสังคม

2.1 แผนงานสาธารณสุข 84       840,000       84       840,000        84       840,000       84       840,000        84       840,000       420     4,200,000        
84      840,000      84      840,000       84      840,000      84      840,000       84      840,000      420     4,200,000       
85      959,000      87      1,844,500     96      4,093,500    89      3,092,000     90      1,729,000    447     11,718,000     

บัญชสีรุปโครงการพัฒนา ทีน่ ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้าน
องค์การบรหิารส่วนต าบลวอแก้ว  อ าเภอหา้งฉัตร  จังหวัดล าปาง

ยุทธศาสตร์
2566 2567 2568 2569 2570 รวม

 รวม
รวมทั้งสิ้น
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โครงการพัฒนาที่น ามาจากแผนพัมนาหมู่บา้น

และแผนพัฒนาชุมชน

รวม



ยุทธศาสตร์การพฒันาจังหวดัล าปาง      ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพฒันาการทอ่งเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
                                        ยุทธศาสตร์ที่  4  สังคม คุณภาพชีวติ ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

ยุทธศาสตรก์ารพัฒนา อบต.วอแก้ว ยุทธศาสตรท์ี่ 1    การพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน ผ.02

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่ หน่วยงานที่
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) คาดว่าจะได้รบั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
1 โครงการขุดเจาะบอ่น้ าต้ืน เพื่อใหม้ีน้ าเพื่อการเกษตร ขุดเจาะบอ่น้ าต้ืน ขนาดบอ่ 64,000      เกษตรกร ร้อยละ มีน้ าส าหรับการ กองช่าง

เพื่อการเกษตรพร้อมวางทอ่  อย่างเพยีงพอและทั่วถึง 1.00 ม.ลึก 8.00 ม. พร้อม 80มีน้ าใช้พอพอ เกษตรเพยีงพอ อบต.
บริเวณสนามกีฬา หมู่ 1 ตลอดทั้งปี วางทอ่ 2 นิ้วยาว 800 ม. ต่อการเกษตร ตลอดทั้งปี วอแก้ว
พิกัดเร่ิมต้น E 0539032 N 2031956 รายละเอียดตามแบบ อบต.

วอแก้ว
2 โครงการขุดเจาะบอ่น้ าต้ืน เพื่อใหม้ีน้ าเพื่อการเกษตร ขุดเจาะบอ่น้ าต้ืน ขนาดบอ่ 64,000      เกษตรกร ร้อยละ มีน้ าส าหรับการ กองช่าง

เพื่อการเกษตรพร้อมวางทอ่  อย่างเพยีงพอและทั่วถึง 1.00 ม.ลึก 8.00 ม. พร้อม 80มีน้ าใช้พอพอ เกษตรเพยีงพอ อบต.
บริเวณวดัทุ่งผา  หมู่ 1 ตลอดทั้งปี วางทอ่ 2 นิ้วยาว 800 ม. ต่อการเกษตร ตลอดทั้งปี วอแก้ว
พิกัดเร่ิมต้น E 0539785 N 2030738 รายละเอียดตามแบบ อบต.

วอแก้ว
3 โครงการขุดเจาะบอ่น้ าต้ืน เพื่อใหม้ีน้ าเพื่อการเกษตร ขุดเจาะบอ่น้ าต้ืน ขนาดบอ่ 64,000      เกษตรกร ร้อยละ มีน้ าส าหรับการ กองช่าง

เพื่อการเกษตรพร้อมวางทอ่  อย่างเพยีงพอและทั่วถึง 1.00 ม.ลึก 8.00 ม. พร้อม 80มีน้ าใช้พอพอ เกษตรเพยีงพอ อบต.
บริเวณปาุช้า  หมู่ 1 ตลอดทั้งปี วางทอ่ 2 นิ้วยาว 800 ม. ต่อการเกษตร ตลอดทั้งปี วอแก้ว
พิกัดเร่ิมต้น E 0539747 N 2031470 รายละเอียดตามแบบ อบต.

วอแก้ว
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รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570)
องค์การบรหิารส่วนต าบลวอแก้ว อ าเภอหา้งฉัตร  จังหวัดล าปาง

ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดล าปาง ยุทธศาสตรท์ี่ 1  การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน   

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา
งบประมาณ



ยุทธศาสตรก์ารพัฒนา อบต.วอแก้ว ยุทธศาสตรท์ี่ 1    การพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน ผ.02

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่ หน่วยงานที่
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) คาดว่าจะได้รบั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
4 โครงการขุดเจาะบอ่น้ าต้ืน เพื่อใหม้ีน้ าเพื่อการเกษตร ขุดเจาะบอ่น้ าต้ืน ขนาดบอ่ 64,000      เกษตรกร ร้อยละ มีน้ าส าหรับการ กองช่าง

เพื่อการเกษตรพร้อมวางทอ่  อย่างเพยีงพอและทั่วถึง 1.00 ม.ลึก 8.00 ม. พร้อม 80มีน้ าใช้พอพอ เกษตรเพยีงพอ อบต.
บริเวณเหมืองหลวง จุดที่ 1 ตลอดทั้งปี วางทอ่ 2 นิ้วยาว 800 ม. ต่อการเกษตร ตลอดทั้งปี วอแก้ว
หมู่ 1 รายละเอียดตามแบบ อบต.
พิกัดเร่ิมต้น E 0539272  N 2030918 วอแก้ว

5 โครงการขุดเจาะบอ่น้ าต้ืน เพื่อใหม้ีน้ าเพื่อการเกษตร ขุดเจาะบอ่น้ าต้ืน ขนาดบอ่ 64,000      เกษตรกร ร้อยละ มีน้ าส าหรับการ กองช่าง
เพื่อการเกษตรพร้อมวางทอ่  อย่างเพยีงพอและทั่วถึง 1.00 ม.ลึก 8.00 ม. พร้อม 80มีน้ าใช้พอพอ เกษตรเพยีงพอ อบต.
บริเวณเหมืองหลวง จุดที่ 2 ตลอดทั้งปี วางทอ่ 2 นิ้วยาว 800 ม. ต่อการเกษตร ตลอดทั้งปี วอแก้ว
หมู่ 2 รายละเอียดตามแบบ อบต.
พิกัดเร่ิมต้น E 0539356  N 2030848 วอแก้ว

6 โครงการขุดเจาะบอ่บาดาล เพื่อใหม้ีน้ าเพื่อการเกษตร ท าการขุดเจาะบอ่บาดาลลึก 500,000    ร้อยละ 100 ของ มีน้ าส าหรับการ กองช่าง
เพื่อการเกษตร ทุ่งบวกบุ้ง  หมู่ 1 อย่างเพยีงพอและทั่วถึง ประมาณ200.00 ม. ขนาด พื้นที่การเกษตร เกษตรเพยีงพอ
พิกัดเร่ิมต้น E 0538887 N 2032117 ตลอดทั้งปี เส้นผ่านศูนย์กลาง7 นิ้ว หรือ มีน้ าเพยีงพอในการ ตลอดทั้งปี

ปริมาณน้ าไม่น้อยกวา่2.00- ท าการเกษตร
5.00 ลบ.ม. ต่อชั่วโมง
รายละเอียดตามแบบมาตรฐาน
ประปาหมู่บา้น ของส านัก
บริหารจัดการน้ ากรมทรัพยากร
น้ า พร้อมปาูยโครงการ 
จ านวน 1 ปาูย

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา
งบประมาณ
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ยุทธศาสตรก์ารพัฒนา อบต.วอแก้ว ยุทธศาสตรท์ี่ 1    การพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน ผ.02

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่ หน่วยงานที่
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) คาดว่าจะได้รบั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
7 โครงการขุดเจาะบอ่บาดาล เพื่อใหม้ีน้ าเพื่อการเกษตร ท าการขุดเจาะบอ่บาดาลลึก 500,000    ร้อยละ 100 ของ มีน้ าส าหรับการ กองช่าง

เพื่อการเกษตร  ทุ่งใหม่  หมู่ 1 อย่างเพยีงพอและทั่วถึง ประมาณ200.00 ม. ขนาด พื้นที่การเกษตร เกษตรเพยีงพอ
พิกัดเร่ิมต้น E 0538821 N 2031244 ตลอดทั้งปี เส้นผ่านศูนย์กลาง7 นิ้ว หรือ มีน้ าเพยีงพอในการ ตลอดทั้งปี

ปริมาณน้ าไม่น้อยกวา่2.00- ท าการเกษตร
5.00 ลบ.ม. ต่อชั่วโมง
รายละเอียดตามแบบมาตรฐาน
ประปาหมู่บา้น ของส านัก
บริหารจัดการน้ ากรมทรัพยากร
น้ า พร้อมปาูยโครงการ 
จ านวน 1 ปาูย

8 โครงการขุดเจาะบอ่บาดาล เพื่อใหม้ีน้ าเพื่อการเกษตร ท าการขุดเจาะบอ่บาดาลลึก 500,000    ร้อยละ 100 ของ มีน้ าส าหรับการ กองช่าง
เพื่อการเกษตร  ทุ่งเก็ต  หมู่ 1 อย่างเพยีงพอและทั่วถึง ประมาณ200.00 ม. ขนาด พื้นที่การเกษตร เกษตรเพยีงพอ
พิกัดเร่ิมต้น E 0539659 N 2031589 ตลอดทั้งปี เส้นผ่านศูนย์กลาง7 นิ้ว หรือ มีน้ าเพยีงพอในการ ตลอดทั้งปี

ปริมาณน้ าไม่น้อยกวา่2.00- ท าการเกษตร
5.00 ลบ.ม. ต่อชั่วโมง
รายละเอียดตามแบบมาตรฐาน
ประปาหมู่บา้น ของส านัก
บริหารจัดการน้ ากรมทรัพยากร
น้ า พร้อมปาูยโครงการ 
จ านวน 1 ปาูย

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา
งบประมาณ

43



ยุทธศาสตรก์ารพัฒนา อบต.วอแก้ว ยุทธศาสตรท์ี่ 1    การพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน ผ.02

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่ หน่วยงานที่
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) คาดว่าจะได้รบั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
9 โครงการขุดเจาะบอ่บาดาล เพื่อใหม้ีน้ าเพื่อการเกษตร ท าการขุดเจาะบอ่บาดาลลึก 500,000    ร้อยละ 100 ของ มีน้ าส าหรับการ กองช่าง

เพื่อการเกษตร  ทุ่งหลวง  หมู่ 1 อย่างเพยีงพอและทั่วถึง ประมาณ200.00 ม. ขนาด พื้นที่การเกษตร เกษตรเพยีงพอ
พิกัดเร่ิมต้น E 0539312 N 2030849 ตลอดทั้งปี เส้นผ่านศูนย์กลาง7 นิ้ว หรือ มีน้ าเพยีงพอในการ ตลอดทั้งปี

ปริมาณน้ าไม่น้อยกวา่2.00- ท าการเกษตร
5.00 ลบ.ม. ต่อชั่วโมง
รายละเอียดตามแบบมาตรฐาน
ประปาหมู่บา้น ของส านัก
บริหารจัดการน้ ากรมทรัพยากร
น้ า พร้อมปาูยโครงการ 
จ านวน 1 ปาูย

10 โครงการก่อสร้างทอ่ลอดเหล่ียม เพื่อลดการสูญเสียน้ าและ ทอ่ลอดเหล่ียม คสล. ขนาด 80,000     ร้อยละ 100 ของ ประชาชนมีเส้น กองช่าง
บริเวณล าเหมืองทุ่งใหม่  จุดที่ 1  ท าใหม้ีน้ าเพื่อการเกษตร กวา้ง1.80 ม. ยาว สูง 1.80 ม. ประชาชนที่ใช้เส้น ทางคมนาคม ที่
หมู่ 1 อย่างเพยีงพอและทั่วถึง ยาว 6.00 ม. ทางคมนาคม สะดวก ปลอดภยั
พิกัดเร่ิมต้น E 0538818  N 2031243 มีความสะดวก และได้มาตรฐาน

ปลอดภยัในชีวติ
 และทรัพย์สิน

11 โครงการก่อสร้างทอ่ลอดเหล่ียม เพื่อลดการสูญเสียน้ าและ ทอ่ลอดเหล่ียม คสล. ขนาด 80,000     ร้อยละ 100 ของ ประชาชนมีเส้น กองช่าง
บริเวณล าเหมืองทุ่งใหม่  จุดที่ 2  ท าใหม้ีน้ าเพื่อการเกษตร กวา้ง1.80 ม. ยาว สูง 1.80 ม. ประชาชนที่ใช้เส้น ทางคมนาคม ที่
หมู่ 1 อย่างเพยีงพอและทั่วถึง ยาว 6.00 ม. ทางคมนาคม สะดวก ปลอดภยั
พิกัดเร่ิมต้น E 0539003 N 2031102 รายละเอียดตามแบบ มีความสะดวก และได้มาตรฐาน

อบต.วอแก้ว ปลอดภยัในชีวติ
 และทรัพย์สิน

44

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา
งบประมาณ



ยุทธศาสตรก์ารพัฒนา อบต.วอแก้ว ยุทธศาสตรท์ี่ 1    การพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน ผ.02

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่ หน่วยงานที่
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) คาดว่าจะได้รบั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
12 โครงการก่อสร้างทอ่ลอดเหล่ียม เพื่อลดการสูญเสียน้ าและ ทอ่ลอดเหล่ียม คสล. ขนาดกวา้ง 80,000     ร้อยละ 100 ของ ประชาชนมีเส้น กองช่าง

บริเวณล าเหมืองทุ่งใหม่  จุดที่ 3  ท าใหม้ีน้ าเพื่อการเกษตร 1.80 ม. ยาว สูง 1.80 ม. ยาว ประชาชนที่ใช้เส้น ทางคมนาคม ที่
หมู่ 1 อย่างเพยีงพอและทั่วถึง 6.00 ม. ทางคมนาคม สะดวก ปลอดภยั
พิกัดเร่ิมต้น E 0539022 N 2030995 รายละเอียดตามแบบ มีความสะดวก และได้มาตรฐาน

อบต.วอแก้ว ปลอดภยัในชีวติ
 และทรัพย์สิน

13 โครงการขุดลอกล าเหมือง เพื่อแก้ไขปญัหาการต้ืน ปากกวา้ง 1.50 ม. ยาว 93,000     ร้อยละ 100 ของ มีน้ าส าหรับการ กองช่าง
ทุ่งใหม่ หมู่ 1 เขินของแหล่งน้ าและใหม้ี 930.00 ม. ทอ้งกวา้ง 0.80 ม. พื้นที่การเกษตร เกษตรเพยีงพอ
พิกัดเร่ิมต้น E 0538819  N 2031245 น้ าเพยีงพอต่อการเกษตร ลึก 1.00 ม. มีน้ าเพยีงพอในการ ตลอดทั้งปี
พิกัดส้ินสุด  E 0539002  N 2030874 รายละเอียดตามแบบ ท าการเกษตร

อบต.วอแก้ว
14 โครงการซ่อมแซมดาดคอนกรีต เพื่อลดการสูญเสียน้ าและ ปากกวา้งเฉล่ีย 1.00 ม. ทอ้ง 60,000    ร้อยละ 100 ของ มีน้ าส าหรับการ กองช่าง

ล าเหมืองทุ่งหลวงหมู่ 1 ท าใหม้ีน้ าเพื่อการเกษตร กวา้งเฉล่ีย0.50 ม. ลึกเฉล่ีย พื้นที่การเกษตร เกษตรเพยีงพอ
พิกัดเร่ิมต้น E 0538840  N 2031443 อย่างเพยีงพอ 0.80 ม. ขนาดกวา้ง 2.00 ม. มีน้ าเพยีงพอในการ ตลอดทั้งปี
พิกัดส้ินสุด  E 0539071  N 2031354 ยาว 100 ม.  รายละเอียด ท าการเกษตร

ตามแบบอบต.วอแก้ว
15 โครงการซ่อมแซมล าเหมือง เพื่อลดการสูญเสียน้ าและ ซ่อมแซมดาดล าเหมืองหว้ยเงิน 200,000  ร้อยละ 100 ของ มีน้ าส าหรับการ กองช่าง

หว้ยเงิน หมู่ 1 ท าใหม้ีน้ าเพื่อการเกษตร ใหใ้ช้งานได้ตามปกติ พื้นที่การเกษตร เกษตรเพยีงพอ
(พิกัด E 0539074 , N 2033801) อย่างเพยีงพอ รายละเอียดตามแบบ มีน้ าเพยีงพอในการ ตลอดทั้งปี

อบต.วอแก้ว ท าการเกษตร

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา
งบประมาณ
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ยุทธศาสตรก์ารพัฒนา อบต.วอแก้ว ยุทธศาสตรท์ี่ 1    การพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน ผ.02

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่ หน่วยงานที่
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) คาดว่าจะได้รบั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
16 โครงการก่อสร้างประตูน้ าทุ่ง เพื่อปอูงกันการกัดเซาะ สร้างประตูระบายน้ า แบบ 100,000  ร้อยละ 100 ของ มีน้ าส าหรับการ กองช่าง

หว้ยเงิน หมู่ 1 และการพงัทลายของตล่ิง พวงมาลัยหมุน รายละเอียด พื้นที่การเกษตร เกษตรเพยีงพอ
(พิกัด E0538922 , N2033932) ตามแบบ อบต.วอแก้ว มีน้ าเพยีงพอในการ ตลอดทั้งปี

ท าการเกษตร
17 โครงการก่อสร้างอาคารปอูงกัน เพื่อปอูงกันการกัดเซาะ ขนาดกวา้ง 2.50 ม. 620,000  ร้อยละ 100 ของ ปญัหาการพงั กองช่าง

ตล่ิงพงัหว้ยแม่ไพร หมู่ 1 และการพงัทลายของตล่ิง ยาว 100.00 ม. พื้นที่การเกษตร ทลายของตล่ิง
พิกัดเร่ิมต้น E 0539477  N 2031046 รายละเอียดตามแบบ มีน้ าเพยีงพอในการ หมดไปจาก
พิกัดส้ินสุด E 0539569  N 2030979 อบต.วอแก้ว ท าการเกษตร พื้นที่

18 โครงการปรับปรุงถนนดินพร้อม เพื่อใหม้ีเส้นทางคมนาคม ปรับปรุงถนนดินพร้อมปรับ 16,800    ร้อยละ80ของ ประชาชนมีเส้น กองช่าง
ปรับเกล่ียสายทุ่งปง หมู่ 1 ที่ได้มาตรฐาน สะดวก เกล่ียกวา้ง 4.00 ม. ยาว ปชช. ที่ใช้ถนน ทางคมนาคม
พิกัดเร่ิมต้น E 0539543 N 2031841 ปลอดภยั 70.00 ม.หนาเฉล่ีย 0.20 ม. มีความสะดวก ที่สะดวกได้
พิกัดส้ินสุด  E 0539582 N 2031782  รายละเอียดตามแบบของ และปลอดภยั มาตรฐาน

อบต.วอแก้ว
19 โครงการปรับปรุงถนนดินพร้อม เพื่อใหม้ีเส้นทางคมนาคม ปรับปรุงถนนดินพร้อมปรับ 105,000  ร้อยละ80ของ ประชาชนมีเส้น กองช่าง

ปรับเกล่ียสายล าหว้ยแม่ไพรหมู่ 1 ที่ได้มาตรฐาน สะดวก เกล่ียกวา้ง 3.00ม.ยาว ปชช. ที่ใช้ถนน ทางคมนาคม
พิกัดเร่ิมต้น E 0539423  N 2031140 ปลอดภยั 580.00 ม. หนาเฉล่ีย0.20 ม. มีความสะดวก ที่สะดวกได้
พิกัดส้ินสุด  E 0539057  N 2031462 รายละเอียดตามแบบของ และปลอดภยั มาตรฐาน

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

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่ หน่วยงานที่
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) คาดว่าจะได้รบั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
20 โครงการติดต้ังระบบสูบน้ า -เพื่อลดต้นทนุค่ากระแส ติดต้ังระบบสูบน้ าพลังงาน 500,000 ร้อยละ 100 ของ มีน้ าส าหรับการ กองช่าง

พลังงานแสงอาทติย์เพื่อการเกษตร ไฟฟาูในการสูบน้ าเพื่อท า แสงอาทติย์ชุดแผงโซล่าเซลล์ พื้นที่การเกษตร เกษตรเพยีงพอ
บริเวณทุ่งหน้าบา้น  หมู่ 1 การเกษตรและ ขนาดไม่น้อยกวา่2,500 ม.  มีน้ าเพยีงพอในการ ตลอดทั้งปี
พิกัดเร่ิมต้น E 0539501 N 2030885 สามารถปลูกพชืใน พร้อมเคร่ืองสูบน้ าส าหรับ ท าการเกษตร

ฤดูแล้งได้อย่างต่อเนื่อง โซล่าเซลล์ ขนาดไม่น้อยกวา่ 2 
-เพื่อใหเ้กษตรกรในพื้นที่ แรงม้า
เปาูหมายมีรายได้เพิ่มขึ้น

21 โครงการติดต้ังระบบสูบน้ า -เพื่อลดต้นทนุค่ากระแส ติดต้ังระบบสูบน้ าพลังงาน 500,000    ร้อยละ 100 ของ มีน้ าส าหรับการ กองช่าง
พลังงานแสงอาทติย์เพื่อการเกษตร ไฟฟาูในการสูบน้ าเพื่อท า แสงอาทติย์ชุดแผงโซล่าเซลล์ พื้นที่การเกษตร เกษตรเพยีงพอ
บริเวณล าหว้ยแม่เปิ๊บ หมู่ 1 การเกษตรและ ขนาดไม่น้อยกวา่2,500 ม. มีน้ าเพยีงพอในการ ตลอดทั้งปี
พิกัดเร่ิมต้น E 0539057   N 2031464 สามารถปลูกพชืใน พร้อมเคร่ืองสูบน้ าส าหรับ ท าการเกษตร

ฤดูแล้งได้อย่างต่อเนื่อง โซล่าเซลล์ ขนาดไม่น้อยกวา่ 2 
-เพื่อใหเ้กษตรกรในพื้นที่ แรงม้า
เปาูหมายมีรายได้เพิ่มขึ้น

22 โครงการขุดลอกล าหว้ยแม่ไพร เพื่อแก้ไขปญัหาการต้ืน ขุดลอกล าหว้ยแม่ไพร ปาก 98,000     ร้อยละ 100 ของ มีน้ าส าหรับการ กองช่าง
หมู่ 1 เขินของแหล่งน้ าและใหม้ี กวา้งเฉล่ีย10.00 ม. ทอ้งกวา้ง พื้นที่การเกษตร เกษตรเพยีงพอ
พิกัดเร่ิมต้น  E 0539997   N 2030785 น้ าเพยีงพอต่อการเกษตร เฉล่ีย 4.00 ม.ลึกเฉล่ีย 2.50 ม. มีน้ าเพยีงพอในการ ตลอดทั้งปี
พิกัดส้ินสุด E 0539222  N 2031398 ยาว 700 ม. ท าการเกษตร

23 โครงการปรับปรุงฝุายชะลอน้ า เพื่อแก้ไขปญัหาการต้ืน สันฝายยาว 15.00 ม. สูง 450,000    ร้อยละ 100 ของ มีน้ าส าหรับการ กองช่าง
พร้อมขุดลอกหว้ยแม่เปิ๊บ เขินของแหล่งน้ าและใหม้ี 1.50 ม.หนา 0.25 ม. พื้นที่การเกษตร เกษตรเพยีงพอ
บริเวณที่นานางธญัณภคั  ค าทา  น้ าเพยีงพอต่อการเกษตร รายละเอียดตามแบบ มีน้ าเพยีงพอในการ ตลอดทั้งปี
หมู่ 1 อบต.วอแก้ว ท าการเกษตร
พิกัด E 0539181 , N 2031496

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา
งบประมาณ
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ยุทธศาสตรก์ารพัฒนา อบต.วอแก้ว ยุทธศาสตรท์ี่ 1    การพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน ผ.02

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่ หน่วยงานที่
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) คาดว่าจะได้รบั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
24 โครงการแก้ไขปญัหาภยัแล้ง เพื่อกักเก็บน้ าส าหรับการ ก่อสร้างบอ่เก็บน้ า ขนาด ศก.     499,100 ร้อยละ 100 ของ มีน้ าส าหรับการ กองช่าง

โดยการก่อสร้างบอ่เก็บน้ า เกษตรมีอย่างเพยีงพอ 1.50 ม. ลึก 3.00 ม. จ านวน พื้นที่การเกษตร เกษตรเพยีงพอ
หมู่ที่ 1 บา้นทุ่งผา ตลอดทั้งปี 4 จุด  รายละเอียดตามแบบ มีน้ าเพยีงพอในการ ตลอดทั้งปี
พิกัด E 0540060 N2030547 ของ อบต.วอแก้ว ท าการเกษตร
พิกัด E 0538723 N2030939

พิกัด E 0539170 N2030597

25 โครงการขยายไหล่ทาง เพื่อใหป้ระชาชนได้สัญจร ขยายไหล่ทาง คสล. 2 ข้าง 663,000    ร้อยละ80ของ ประชาชนมีเส้น กองช่าง
สายทุ่งใหม่  หมู่ 1 ได้อย่างปลอดภยั ขนาด กวา้ง 0.50 ม. ยาว ปชช. ที่ใช้ถนน ทางคมนาคม
พิกัดเร่ิมต้น E 0539219  N 2031028 1,300.00 ม.หนา 0.15 ม. มีความสะดวก ที่สะดวกได้
พิกัดส้ินสุด E 0538092  N 2030443 และปลอดภยั มาตรฐาน

26 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า -เพื่อการระบายน้ าที่ดี ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. 600,000    ร้อยละ 70 ของ การระบายน้ า กองช่าง
คสล. จากบา้นนางวาสนา  ถึง และปอูงกันแก้ไขปญัหา  ขนาดกวา้ง0.40 ม. ลึกเฉล่ีย บา้นเรือน ปชช. ที่ดีและปอูงกัน
ล าหว้ยแม่เปิ๊บ ม.2 น้ าทว่มขังได้ 0.60 ม. ยาว  200.00 ม. บริเวณนี้น้ าไม่ ปญัหาน้ า
พิกัดเร่ิมต้นE=0538455N=2032290 หนา 0.10 ม. ทว่มขัง ทว่มขังได้
พิกัดส้ินสุดE=0538524N=2032108 รายละเอียดตามแบบของ

อบต.วอแก้ว
27 โครงการก่อสร้างดาดล าเหมือง เพื่อลดการสูญเสียน้ าและ ปากกวา้งเฉล่ีย 1.20 ม. ทอ้ง 209,000    ร้อยละ 100 ของ มีน้ าส าหรับการ กองช่าง

คอนกรีตทุ่งแม่เปิ๊บหมู่ที่ 2 ท าใหม้ีน้ าเพื่อการเกษตร กวา้งเฉล่ีย0.50 ม. ลึกเฉล่ีย พื้นที่การเกษตร เกษตรอย่าง
(พิกัดเร่ิมต้นE0537712N2032199) อย่างเพยีงพอ 0.60 ม.  ยาว 300.00 ม.  มีน้ าเพยีงพอในการ เพยีงพอ
(พิกัดส้ินสุดE0537947N2032039) รายละเอียดตามแบบ ท าการเกษตร

อบต.วอแก้ว

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา
งบประมาณ
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ยุทธศาสตรก์ารพัฒนา อบต.วอแก้ว ยุทธศาสตรท์ี่ 1    การพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน ผ.02

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่ หน่วยงานที่
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) คาดว่าจะได้รบั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
28 โครงการขุดลอกล าเหมือง เพื่อแก้ไขปญัหาการต้ืน ขนาดกวา้ง 4.00 ม. ยาว 10,000      ร้อยละ 100 ของ มีน้ าส าหรับการ กองช่าง

เสียน้ า ทุ่งผ้ึงหมู่ 2 เขินของแหล่งน้ าและใหม้ี 35.00ม. ลึกเฉล่ีย 0.50 ม. พื้นที่การเกษตร เกษตรอย่าง
พิกัดE=0538191N=2032350 น้ าเพยีงพอต่อการเกษตร รายละเอียดตามแบบ มีน้ าเพยีงพอในการ เพยีงพอ

อบต.วอแก้ว ท าการเกษตร
29 โครงการก่อสร้างดาดล าเหมือง เพื่อลดการสูญเสียน้ าและ ปากกวา้งเฉล่ีย 0.60 ม. ทอ้ง 43,700      ร้อยละ 100 ของ มีน้ าส าหรับการ กองช่าง

คอนกรีตทุ่งผ้ึง จากบริเวณนา ท าใหม้ีน้ าเพื่อการเกษตร กวา้งเฉล่ีย 0.20 ม. ลึกเฉล่ีย พื้นที่การเกษตร เกษตรอย่าง
นายรังสรรค์ถึงนานายบญุรัตน์  อย่างเพยีงพอ  0.30 ม. ยาว 130.00 ม.  มีน้ าเพยีงพอในการ เพยีงพอ
ใจปนิตา  ม.2 รายละเอียดตามแบบ ท าการเกษตร
(พิกัดเร่ิมต้นE0538211N2032348) อบต.วอแก้ว
(พิกัดส้ินสุดE0538332N2032374)

30 โครงการขุดเจาะบอ่บาดาล เพื่อใหม้ีน้ าเพื่อการเกษตร ท าการขุดเจาะบอ่น้ าบาดาล 500,000    ร้อยละ 100 ของ มีน้ าส าหรับการ กองช่าง
เพื่อการเกษตรทุ่งใหม่ปาุเหี้ยว อย่างเพยีงพอและทั่วถึง ลึกประมาณ 200.00 ม. พื้นที่การเกษตร เกษตรเพยีงพอ
หมู่ 2 ตลอดทั้งปี ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว มีน้ าเพยีงพอในการ ตลอดทั้งปี
(พิกัดE=5037844, N=2031967) หรือปริมาณน้ าไม่น้อยกวา่ ท าการเกษตร

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

31 โครงการขุดเจาะบอ่บาดาล เพื่อใหม้ีน้ าเพื่อการเกษตร ท าการขุดเจาะบอ่น้ าบาดาล 500,000    ร้อยละ 100 ของ มีน้ าส าหรับการ กองช่าง
เพื่อการเกษตรทุ่งผ้ึง หมู่ 2 อย่างเพยีงพอและทั่วถึง ลึกประมาณ 200.00 ม.ขนาด พื้นที่การเกษตร เกษตรเพยีงพอ
(พิกัดE=0537654, N=2032910) ตลอดทั้งปี เส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว หรือ มีน้ าเพยีงพอในการ ตลอดทั้งปี

ปริมาณน้ าไม่น้อยกวา่  2.00 - ท าการเกษตร
5.00 ลบ.ม./ชม. รายละเอียด
ตามแบบอบต.วอแก้ว

งบประมาณ
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา
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ยุทธศาสตรก์ารพัฒนา อบต.วอแก้ว ยุทธศาสตรท์ี่ 1    การพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน ผ.02

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่ หน่วยงานที่
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) คาดว่าจะได้รบั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
32 โครงการก่อสร้างฝายเสริม เพื่อดักตะกอนชะลอการ ก่อสร้างฝายเสริมระบบนิเวศ 360,000    ร้อยละ 70  ของ เปน็การอนุรักษ์ กองช่าง

ระบบนิเวศบริเวณล า ไหลของน้ า  และอนุรักษ์ ขนาดความกวา้งประมาณ พื้นที่บริเวณนี้มีน้ า ดินและน้ า ปอูง
หว้ยแม่เปิ๊บ ม. 2 ดินและน้ าเพื่อกักเก็บน้ า 11.00 ม.  ยาวประมาณ เพยีงพอส าหรับ กันและบรรเทา
(พิกัดE=0538390, N=2032127) ไวใ้ช้ในการเกษตร 12.00 ม. ความสูงสันฝาย การเกษตร ปญัหาอุทกภยั

เพื่อชะลอความรุนแรงของ  1.50 ม. เพื่อมีแหล่งน้ า
กระแสน้ าในล าธารได้ รายละเอียดตามแบบ ส าหรับการเกษตร

อบต.วอแก้ว
33 โครงการก่อสร้างปอูงกันการ เพื่อปอูงกันการพงัทลาย ก่อสร้างฝายเสริมระบบนิเวศ 360,000    ร้อยละ 100 ของ ปญัหาการพงั กองช่าง

กัดเซาะหว้ย แม่เปิ๊บหมู่ 2 ของตล่ิงกั้นน้ า ขนาดความกวา้งประมาณ พื้นที่การเกษตร ทลายของตล่ิง
(พิกัดเร่ิมต้นE0538512N2032108) 11.00 ม.  ยาวประมาณ มีน้ าเพยีงพอในการ หมดไปจาก
(พิกัดส้ินสุดE0538566N2032089) 12.00 ม. ความสูงสันฝาย ท าการเกษตร พื้นที่

 1.50 ม. รายละเอียดตามแบบ
อบต.วอแก้ว

34 โครงการเรียงหนิกันตล่ิงพงั เพื่อปอูงกันการพงัทลาย ข้างละ 65.00 ม. รวม 130 ม. 427,500  ร้อยละ 100 ของ ปญัหาการพงั กองช่าง
บริเวณใกล้บา้นนางเขียว ของตล่ิงกั้นน้ า สูง 2.00-3.00 ม. พื้นที่การเกษตร ทลายของตล่ิง
 ใจปนิตา หมู่ 2 รายละเอียดตามแบบ มีน้ าเพยีงพอในการ หมดไปจาก
(พิกัดเร่ิมต้นE0537746N2032943) อบต.วอแก้ว ท าการเกษตร พื้นที่
(พิกัดส้ินสุดE0537743N2032881)

35 โครงการเรียงหนิกันตล่ิงพงั เพื่อปอูงกันการพงัทลาย ข้างละ 57.00 ม. รวม 114 ม. 487,500  ร้อยละ 100 ของ ปญัหาการพงั กองช่าง
บริเวณใกล้บา้นนางค ามูล  ของตล่ิงกั้นน้ า สูง 2.00-3.00 ม. พื้นที่การเกษตร ทลายของตล่ิง
สายสุข  หมู่ 2 รายละเอียดตามแบบ มีน้ าเพยีงพอในการ หมดไปจาก
(พิกัดเร่ิมต้นE0538427N2032396) อบต.วอแก้ว ท าการเกษตร พื้นที่
(พิกัดส้ินสุดE0538477N2032398)

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา
งบประมาณ
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ยุทธศาสตรก์ารพัฒนา อบต.วอแก้ว ยุทธศาสตรท์ี่ 1    การพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน ผ.02

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่ หน่วยงานที่
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) คาดว่าจะได้รบั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
36 โครงการเรียงหนิกันตล่ิงพงั เพื่อปอูงกันการพงัทลาย ข้างละ 65.00 ม. รวม 130 ม. 375,000  ร้อยละ 100 ของ ปญัหาการพงั กองช่าง

บริเวณใกล้บา้นนายก๋วน  ของตล่ิงกั้นน้ า สูง 2.00-3.00 ม. พื้นที่การเกษตร ทลายของตล่ิง
สอนเทพ  หมู่ 2 รายละเอียดตามแบบ มีน้ าเพยีงพอในการ หมดไปจาก
(พิกัดเร่ิมต้นE0538627N2032069) อบต.วอแก้ว ท าการเกษตร พื้นที่
(พิกัดส้ินสุดE0538660N2032031)

37 โครงการเรียงหนิกันตล่ิงพงั เพื่อปอูงกันการพงัทลาย ข้างละ 50.00 ม. รวม 100 ม. 375,000  ร้อยละ 100 ของ ปญัหาการพงั กองช่าง
บริเวณหลังหอประชุมหมู่บา้น ของตล่ิงกั้นน้ า สูง 2.00-3.00 ม. พื้นที่การเกษตร ทลายของตล่ิง
หมู่ 2 รายละเอียดตามแบบ มีน้ าเพยีงพอในการ หมดไปจาก
(พิกัดเร่ิมต้นE0538190N2032684) อบต.วอแก้ว ท าการเกษตร พื้นที่
(พิกัดส้ินสุดE0538227N2032650)

38 โครงการซ่อมแซมคันตล่ิง เพื่อปอูงกันการพงัทลาย ท าการเรียงหนิใหญ่ในกล่อง 348,900    ร้อยละ 100 ของ ปญัหาการพงั กองช่าง
ล าหว้ยแม่ติว (บริเวณ ของตล่ิงกั้นน้ า Mattress ขนาดสูง 2.50 ม. พื้นที่การเกษตร ทลายของตล่ิง
ใกล้บา้นนางเขียว) หมู่ที่ 2 ยาว 24.00 ม. และเรียงหนิ มีน้ าเพยีงพอในการ หมดไปจาก
พิกัด E 0537745 N 2032902 ใหญ่ในกล่อง Gabion ขนาด ท าการเกษตร พื้นที่

กวา้ง 4.00 ม.สูง 2.00 ม. ยาว 
24.00 ม.
รายละเอียดตามแบบมาตรฐาน
ของกรมทรัพยากรน้ า 
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1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา
งบประมาณ



ยุทธศาสตรก์ารพัฒนา อบต.วอแก้ว ยุทธศาสตรท์ี่ 1    การพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน ผ.02

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่ หน่วยงานที่
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) คาดว่าจะได้รบั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
39 โครงการขุดลอกล าหว้ยนาไพร เพื่อแก้ไขปญัหาการต้ืน ขุดลอกล าหว้ยขนาดทอ้งกวา้ง 227,800    ร้อยละ 100 ของ มีน้ าส าหรับการ กองช่าง

เพื่อแก้ไขปญัหาภยัแล้ง หมู่ที่ 2 เขินของแหล่งน้ าและใหม้ี เฉล่ีย 10.00 ม. - 15.00 ม. พื้นที่การเกษตร เกษตรเพยีงพอ
บา้นทุ่งตุ่น-แม่ติว น้ าเพยีงพอต่อการเกษตร ยาว 300.00 ม. ลึกเฉล่ีย 1.01 มีน้ าเพยีงพอในการ ตลอดทั้งปี
พิกัดเร่ิมต้น E0538611 N2032324 ม. หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อย ท าการเกษตร
พิกัดส้ินสุด E0538698 N2032049 กวา่ 6,686.25 ลบ.ม. Slope 

1:1 รายละเอียดตามแบบ
 อบต.วอแก้ว

40 โครงการขุดลอกล าหว้ยนาไพร เพื่อแก้ไขปญัหาการต้ืน ขุดลอกล าหว้ยขนาดทอ้งกวา้ง 196,400    ร้อยละ 100 ของ มีน้ าส าหรับการ กองช่าง
(ช่วงที2่) เพื่อแก้ไขปญัหา เขินของแหล่งน้ าและใหม้ี เฉล่ีย 10.00 ม. - 15.00 ม. พื้นที่การเกษตร เกษตรเพยีงพอ
ภยัแล้ง หมู่ที่ 2 บา้นทุ่งตุ่น- น้ าเพยีงพอต่อการเกษตร ยาว 300.00 ม. ลึกเฉล่ีย 1.01 มีน้ าเพยีงพอในการ ตลอดทั้งปี
แม่ติว ม. หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อย ท าการเกษตร
พิกัดเร่ิมต้น E0538542 N2032929 กวา่ 5,627.50 ลบ.ม. Slope 
พิกัดส้ินสุด E0538625 N2032369 1:1 รายละเอียดตามแบบ 

อบต.วอแก้ว
41 โครงการปรับปรุงถนนดินพร้อม เพื่อใหม้ีเส้นทางคมนาคม ช่วงที่ 1 ถนนกวา้ง 4.00 ม. 336,000    ร้อยละ80ของ ประชาชนมีเส้น กองช่าง

ปรับเกล่ียสายปาุช้าแม่ติว-บา้น ที่ได้มาตรฐาน สะดวก หนา 0.20 ม. ยาว 650 ม. ปชช. ที่ใช้ถนน ทางคมนาคม
ทุ่งหก หมู่ 2 ปลอดภยั ช่วงที่ 2 ถนนกวา้ง 4.00 ม. มีความสะดวก ที่สะดวกได้
พิกัดเร่ิมต้น  E 0538361 N 2033287 หนา 0.20 ม. ยาว 750 ม. และปลอดภยั มาตรฐาน
พิกัดเร่ิมต้น E 0538369  N 2033321 รายละเอียดตามแบบ
พิกัดส้ินสุด  E 0538512 N 2033881 อบต.วอแก้ว
พิกัดส้ินสุด E 0538866  N 2033543 

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา
งบประมาณ
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ยุทธศาสตรก์ารพัฒนา อบต.วอแก้ว ยุทธศาสตรท์ี่ 1    การพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน ผ.02

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่ หน่วยงานที่
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) คาดว่าจะได้รบั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
42 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมฝาย เพื่อลดการสูญเสียน้ าและ เทผนังก าแพงกันดิน คสล. 300,000    ร้อยละ 100 ของ มีน้ าส าหรับการ กองช่าง

คสล.บริเวณล าหว้ยแม่เปิ้บ หมู่ 2 ท าใหม้ีน้ าเพื่อการเกษตร ขนาดสูง 2.50 ม. หนา 0.25 พื้นที่การเกษตร เกษตรเพยีงพอ
พิกัด E0537287, N2032398 อย่างเพยีงพอ ม. ยาว 24.00 ม. มีน้ าเพยีงพอในการ ตลอดทั้งปี

รายละเอียดตามแบบ ท าการเกษตร
อบต.วอแก้ว

43 โครงการติดต้ังระบบสูบน้ า เพื่อใหม้ีน้ าใช้ใน ติดต้ังระบบสูบน้ าพลังงาน 500,000    ร้อยละ 100 ของ มีน้ าส าหรับการ กองช่าง
พลังงานแสงอาทติย์เพื่อ การเกษตรอย่าง แสงอาทติย์ชุดแผงโซล่าเซลล์ พื้นที่การเกษตร เกษตรเพยีงพอ
การเกษตรบอ่บาดาลทุ่งแม่เปิ๊บ  เพยีงพอและทั่วถึง ขนาดไม่น้อยกวา่ 2,500 ม. มีน้ าเพยีงพอในการ ตลอดทั้งปี
หมู่ 2 ตลอดทั้งปี พร้อมเคร่ืองสูบน้ าส าหรับ ท าการเกษตร
พิกัด E 0537954 N 2032035 โซล่าเซลล์ ขนาดไม่น้อยกวา่ 2 

แรงม้า
รายละเอียดตามแบบ
อบต.วอแก้ว

44 โครงการก่อสร้างฝายเสริมระบบ เพื่อใหม้ีแหล่งกักเก็บน้ าเพื่อ สันฝายยาว 12.00.ม สูง 360,000    ร้อยละ 100 ของ มีน้ าส าหรับการ กองช่าง
นิเวศ บริเวณนานางต๊ิบ ปามาใจ การเกษตรอย่างเพยีงพอและ 1.50 ม.หนา 0.25 ม. พื้นที่การเกษตร เกษตรเพยีงพอ
หมู่  2 ทั่วถึงตลอดทั้งปี รายละเอียดตามแบบ มีน้ าเพยีงพอในการ ตลอดทั้งปี
พิกัด  E 0538703 N 2032017 อบต.วอแก้ว ท าการเกษตร

45 โครงการปรับปรุงถนนดินพร้อม เพื่อใหม้ีเส้นทางคมนาคมที่ได้ ถนนกวา้ง 3.00 ม. หนา 63,000     ร้อยละ80ของ ประชาชนมีเส้น กองช่าง
ปรับเกล่ีย สายแม่เปิ๊บ หมู่ 2 มาตรฐาน สะดวก ปลอดภยั 0.20 ม. ยาว 350 ม. ปชช. ที่ใช้ถนน ทางคมนาคม
พิกัดเร่ิมต้น E 0537880 N 2032128 รายละเอียดตามแบบ มีความสะดวก ที่สะดวกได้
พิกัดส้ินสุด  E 0538206  N 2032169 อบต.วอแก้ว และปลอดภยั มาตรฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา
งบประมาณ
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ยุทธศาสตรก์ารพัฒนา อบต.วอแก้ว ยุทธศาสตรท์ี่ 1    การพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน ผ.02

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่ หน่วยงานที่
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) คาดว่าจะได้รบั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
46 โครงการก่อสร้างฝายเสริมระบบ เพื่อใหม้ีแหล่งกักเก็บน้ าเพื่อ สันฝายยาว 12.00.ม สูง 360,000    ร้อยละ 100 ของ มีน้ าส าหรับการ กองช่าง

นิเวศ หว้ยนาไพร  หมู่ 2 การเกษตรอย่างเพยีงพอและ 1.50 ม. หนา 0.25 ม. พื้นที่การเกษตร เกษตรเพยีงพอ
พิกัด  E 0538665  N 2032685 ทั่วถึงตลอดทั้งปี รายละเอียดตามแบบ มีน้ าเพยีงพอในการ ตลอดทั้งปี

อบต.วอแก้ว ท าการเกษตร
47 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพื่อใหม้ีเส้นทางคมนาคมที่ได้ ก่อสร้างถนน คสล. 475,000    ร้อยละ80ของ ประชาชนมีเส้น กองช่าง

แหง่น้ าสาธารณประโยชน์ มาตรฐาน สะดวก ปลอดภยั ขนาดกวา้ง 3.00 ม. ยาว ปชช. ที่ใช้ถนน ทางคมนาคม
หว้ยซ้อนข้าว หมู่ 3 310.00 ม หนา 0.15  ม. มีความสะดวก ที่สะดวกได้
พิกัดเร่ิมต้น  E0536138  N2033672 รายละเอียดตามแบบของ และปลอดภยั มาตรฐาน
พิกัดส้ินสุด  E0536069  N2033835 อบต.วอแก้ว

48 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพื่อใหม้ีเส้นทางคมนาคมที่ได้ ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดกวา้ง 388,000    ร้อยละ80ของ ประชาชนมีเส้น กองช่าง
สายทุ่งนอก  หมู่ 3 มาตรฐาน สะดวก ปลอดภยั 4.00 ม. ยาว 190.00 ม. ปชช. ที่ใช้ถนน ทางคมนาคม
พิกัดเร่ิมต้น  E0536205  N2034075 หนา 0.15 ม. รายละเอียด มีความสะดวก ที่สะดวกได้
พิกัดส้ินสุด  E0536280  N2033913 ตามแบบของ อบต.วอแก้ว และปลอดภยั มาตรฐาน

49 โครงการก่อสร้างถนนดินพร้อม เพื่อใหม้ีเส้นทางคมนาคมที่ได้ ก่อสร้างถนนดิน บดอัดแน่น 153,600    ร้อยละ80ของ ประชาชนมีเส้น กองช่าง
ปรับเกล่ียสายล าเหมืองหลวง- มาตรฐาน สะดวก ปลอดภยั 4.00 ม. ยาว 640.00 ม. ปชช. ที่ใช้ถนน ทางคมนาคม
รพสต.หมู่ 3 หนา 0.20 ม. มีความสะดวก ที่สะดวกได้
พิกัดเร่ิมต้น  E0536958  N2033668 รายละเอียดตามแบบของ และปลอดภยั มาตรฐาน
พิกัดส้ินสุด  E0537026  N2033139 อบต.วอแก้ว

50 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า -เพื่อการระบายน้ าที่ดี ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. 672,000    ร้อยละ 70 ของ การระบายน้ า กองช่าง
บริเวณหน้าบา้นนายถาวร ถึง และปอูงกันแก้ไขปญัหา ขนาดกวา้ง 0.40 ม. ยาว บา้นเรือน ปชช. ที่ดีและปอูงกัน
นางกล้วย หมู่ 3 น้ าทว่มขังได้ 240.00 ม ลึกเฉล่ีย 0.50  ม. บริเวณนี้น้ าไม่ ปญัหาน้ า
พิกัดเร่ิมต้น  E0536611  N2033151 รายละเอียดตามแบบของ ทว่มขัง ทว่มขังได้
พิกัดส้ินสุด  E0536622  N2033335 อบต.วอแก้ว
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1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา
งบประมาณ



ยุทธศาสตรก์ารพัฒนา อบต.วอแก้ว ยุทธศาสตรท์ี่ 1    การพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน ผ.02

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่ หน่วยงานที่
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) คาดว่าจะได้รบั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
51 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า -เพื่อการระบายน้ าที่ดี ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. 322,000    ร้อยละ 70 ของ การระบายน้ า กองช่าง

บริเวณหน้าบา้นนางพมิ ถึง และปอูงกันแก้ไขปญัหา ขนาดกวา้ง 0.40 ม. ยาว บา้นเรือน ปชช. ที่ดีและปอูงกัน
นางจรรยา หมู่ 3 น้ าทว่มขังได้ 115.00 ม ลึกเฉล่ีย 0.50  ม. บริเวณนี้น้ าไม่ ปญัหาน้ า
พิกัดเร่ิมต้น  E0536628  N2033338 รายละเอียดตามแบบของ ทว่มขัง ทว่มขังได้
พิกัดส้ินสุด  E0536548  N2033411 อบต.วอแก้ว

52 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า -เพื่อการระบายน้ าที่ดี ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. 560,000    ร้อยละ 70 ของ การระบายน้ า กองช่าง
บริเวณหน้าบา้นนายมานิตย์ ถึง และปอูงกันแก้ไขปญัหา ขนาดกวา้ง 0.40 ม. ยาว บา้นเรือน ปชช. ที่ดีและปอูงกัน
นายประเสริฐ หมู่ 3 น้ าทว่มขังได้ 200.00 ม ลึกเฉล่ีย 0.50  ม. บริเวณนี้น้ าไม่ ปญัหาน้ า
พิกัดเร่ิมต้น  E0536482  N2032992 รายละเอียดตามแบบของ ทว่มขัง ทว่มขังได้
พิกัดส้ินสุด  E0536619  N2033132 อบต.วอแก้ว

53 โครงการก่อสร้างถนนดินบดอัด เพื่อใหม้ีเส้นทางคมนาคมที่ได้ ก่อสร้างถนนดิน บดอัดแน่น 177,600    ร้อยละ80ของ ประชาชนมีเส้น กองช่าง
แน่นสายเล้ียบหว้ยแม่เปิ๊บใต้ มาตรฐาน สะดวก ปลอดภยั 4.00 ม. ยาว 740.00 ม. ปชช. ที่ใช้ถนน ทางคมนาคม
หมู่ 3 หนา 0.20 ม. มีความสะดวก ที่สะดวกได้
พิกัดเร่ิมต้น  E0536817  N2032988 รายละเอียดตามแบบของ และปลอดภยั มาตรฐาน
 พิกัดส้ินสุด  E0537138  N2032556 อบต.วอแก้ว

54 โครงการซ่อมแซมดาดล าเหมือง เพื่อลดการสูญเสียน้ าและ ขนาดความกวา้งก้นคูไม่ 50,000     ร้อยละ 100 ของ มีน้ าส าหรับการ กองช่าง
คสล.บริเวณทุ่งปาุเฮ่ว  หมู่ที่ 3 ท าใหม้ีน้ าเพื่อการเกษตร น้อยกวา่ 0.60 ม. ลึกเฉล่ีย พื้นที่การเกษตร เกษตรอย่าง
พิกัดเร่ิมต้น E0537570 N2032098 อย่างเพยีงพอ 0.70 ม. ยาว 20.00 ม. มีน้ าเพยีงพอในการ เพยีงพอ

รายละเอียดตามแบบของ ท าการเกษตร
อบต.วอแก้ว

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา
งบประมาณ
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ยุทธศาสตรก์ารพัฒนา อบต.วอแก้ว ยุทธศาสตรท์ี่ 1    การพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน ผ.02

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่ หน่วยงานที่
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) คาดว่าจะได้รบั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
55 โครงการก่อสร้างฝาย คสล. เพื่อใหม้ีแหล่งกักเก็บน้ าเพื่อ สันฝายยาว 9.00 ม. สูง 297,000    ร้อยละ 100 ของ มีน้ าส าหรับการ กองช่าง

หว้ยโปงุ  หมู่ 3 การเกษตรอย่างเพยีงพอและ 1.50 ม. หนา 0.25 ม. พื้นที่การเกษตร เกษตรเพยีงพอ
พิกัด  E0539270  N2033132 ทั่วถึงตลอดทั้งปี รายละเอียดตามแบบ มีน้ าเพยีงพอในการ ตลอดทั้งปี

อบต.วอแก้ว ท าการเกษตร
56 โครงการก่อสร้างฝาย คสล. เพื่อใหม้ีแหล่งกักเก็บน้ าเพื่อ สันฝายยาว 8.00 ม. สูง 264,000    ร้อยละ 100 ของ มีน้ าส าหรับการ กองช่าง

หว้ยแม่เปิ๊บเหนือ หมู่ 3 การเกษตรอย่างเพยีงพอและ 1.50 ม. หนา 0.25 ม. พื้นที่การเกษตร เกษตรเพยีงพอ
บริเวณที่นางถนอมศรี ไพรอ าพร ทั่วถึงตลอดทั้งปี รายละเอียดตามแบบ มีน้ าเพยีงพอในการ ตลอดทั้งปี
พิกัด   E0536572  N2034617 อบต.วอแก้ว ท าการเกษตร

57 โครงการก่อสร้างฝาย คสล. เพื่อใหม้ีแหล่งกักเก็บน้ าเพื่อ สันฝายยาว 6.00 ม. สูง 198,000    ร้อยละ 100 ของ มีน้ าส าหรับการ กองช่าง
ล าหว้ยฟาูผ่า หมู่ 3 การเกษตรอย่างเพยีงพอและ 1.50 ม. หนา 0.25 ม. พื้นที่การเกษตร เกษตรเพยีงพอ
พิกัด  E0536363  N2033627 ทั่วถึงตลอดทั้งปี รายละเอียดตามแบบ มีน้ าเพยีงพอในการ ตลอดทั้งปี

อบต.วอแก้ว ท าการเกษตร
58 โครงการก่อสร้างฝาย คสล. เพื่อใหม้ีแหล่งกักเก็บน้ าเพื่อ สันฝายยาว 6.00 ม. สูง 198,000    ร้อยละ 100 ของ มีน้ าส าหรับการ กองช่าง

ล าหว้ยปาุหว ีหมู่ 3 การเกษตรอย่างเพยีงพอและ 1.50 ม. หนา 0.25 ม. พื้นที่การเกษตร เกษตรเพยีงพอ
พิกัด  E0535981  N2034102 ทั่วถึงตลอดทั้งปี รายละเอียดตามแบบ มีน้ าเพยีงพอในการ ตลอดทั้งปี

อบต.วอแก้ว ท าการเกษตร
59 โครงการขุดลอกหน้าฝาย เพื่อแก้ไขปญัหาการต้ืนเขิน ปากกวา้งเฉล่ีย15.00 ม. 38,000     ร้อยละ 100 ของ มีน้ าส าหรับการ กองช่าง

แม่เปิ๊บ(บริเวณหอน้อย) หมู่ 3 ของแหล่งน้ า และใหม้ีน้ าเพยีง ทอ้งกวา้งเฉล่ีย 10.00 ม. ลึก พื้นที่การเกษตร เกษตรเพยีงพอ
พิกัดเร่ิมต้น  E0535652  N2034953 พอต่อการเกษตร ตลอดทั้งปี 3.00 ม.ยาว 220 ม. Slope มีน้ าเพยีงพอในการ ตลอดทั้งปี
พิกัดส้ินสุด  E0535531  N2034939 1:02 ท าการเกษตร

รายละเอียดตามแบบ
อบต.วอแก้ว

งบประมาณ
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ยุทธศาสตรก์ารพัฒนา อบต.วอแก้ว ยุทธศาสตรท์ี่ 1    การพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน ผ.02

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่ หน่วยงานที่
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) คาดว่าจะได้รบั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
60 โครงการปรับปรุงตลาดสดบา้น เพื่อใหต้ลาดสดเปน็ตลาดที่ ขนาดกวา้ง 8.00 ม. 200,000    ร้อยละ 80 ของ เพื่อใหต้ลาดสด กองช่าง

วอแก้ว หมู่ 3 ได้มาตรฐาน  และมีที่จ าหน่าย ยาว 26.00 ม. ประชาชนมีพื้นที่ เปน็ตลาดที่ได้
พิกัดเร่ิมต้น E0536761 N2033399 สินค้าที่กวา้งขวางขึ้น รายละเอียดตามแบบ จ าหน่ายสินค้าที่ มาตรฐาน  และ

อบต.วอแก้ว กวา้งขวางขึ้นและ มีที่จ าหน่ายสินค้า
ได้มาตรฐาน ที่กวา้งขวางขึ้น

61 โครงการเจาะบอ่บาดาลประปา เพื่อใหม้ีน้ าในการอุปโภค 500,000    ร้อยละ 80 ของ ประชาชนใน กองช่าง
วอแก้ว บอ่ส ารองบอ่ที่ 2  หมู่ 3 บริโภค อย่างเพยีงพอและ ประชาชนมีน้ า พื้นที่มีน้ า
พิกัดเร่ิมต้น E0536650 N2033301 ตลอดทั้งปี สะอาดใช้ในการ อุปโภคบริโภค

อุปโภคบริโภค ที่สะอาด

62 โครงการก่อสร้างระบบพลังงาน เพื่อใหก้ารผลิตน้ าด่ืม  500,000    ร้อยละ 80 ของ ประชาชนใน กองช่าง
แสงอาทติย์โรงน้ าด่ืมเสล่ียงค า ผลิตได้อย่างต่อเนื่องและ ประชาชนมีน้ า พื้นที่มีน้ า
บา้นวอแก้ว หมู่ 3 เพยีงพอต่อความต้องการของ สะอาดใช้ในการ อุปโภคบริโภค
พิกัดเร่ิมต้น E0536732 N2033224 ประชาชน อุปโภคบริโภค ที่สะอาด

63 โครงการก่อสร้างระบบพลังงาน เพื่อใหก้ารผลิตน้ าประปา 500,000    ร้อยละ 80 ของ ประชาชนใน กองช่าง
แสงอาทติย์ประปาหมู่บา้นวอแก้ว ผลิตได้อย่างต่อเนื่องและ ประชาชนมีน้ า พื้นที่มีน้ า
หมู่ 3 สามารถลดค่าไฟฟาูในแต่ละ สะอาดใช้ในการ อุปโภคบริโภค
พิกัดเร่ิมต้น E0536722 N2033218 เดือนได้ อุปโภคบริโภค ที่สะอาด

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา
งบประมาณ
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ยุทธศาสตรก์ารพัฒนา อบต.วอแก้ว ยุทธศาสตรท์ี่ 1    การพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน ผ.02

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่ หน่วยงานที่
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) คาดว่าจะได้รบั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
64 โครงการก่อสร้างฝายคอนกรีต เพื่อลดการสูญเสียน้ าและ สันฝายยาว 8.00 ม. สูง 264,000    ร้อยละ 100 ของ มีน้ าส าหรับการ กองช่าง

ล าหว้ยแม่ติว บริเวณที่นา ท าใหม้ีน้ าเพื่อการเกษตร  1.50 ม.หนา 0.25 ม. พื้นที่การเกษตร เกษตรเพยีงพอ
นายทรู ธวิงค์ หมู่ 3 อย่างเพยีงพอ รายละเอียดตามแบบ มีน้ าเพยีงพอในการ ตลอดทั้งปี
พิกัด  E0537592 N2033456 อบต.วอแก้ว ท าการเกษตร

65 โครงการก่อสร้างฝายคอนกรีต เพื่อลดการสูญเสียน้ าและ สันฝายยาว 8.00 ม. สูง 264,000    ร้อยละ 100 ของ มีน้ าส าหรับการ กองช่าง
ล าหว้ยแม่อืน  หมู่ 3 ท าใหม้ีน้ าเพื่อการเกษตร 1.50 ม.หนา 0.25 ม. พื้นที่การเกษตร เกษตรเพยีงพอ
บริเวณที่นายมานิตย์  วงศ์ต่อม อย่างเพยีงพอ รายละเอียดตามแบบอบต. มีน้ าเพยีงพอในการ ตลอดทั้งปี
พิกัด  E0536319  N2032093 วอแก้ว ท าการเกษตร

66 โครงการก่อสร้างฝายเสริม เพื่อลดการสูญเสียน้ าและ ก่อสร้างฝายเสริมระบบนิเวศ 360,000    ร้อยละ 100 ของ มีน้ าส าหรับการ กองช่าง
ระบบนิเวศบริเวณล าหว้ยปาุหว ี ท าใหม้ีน้ าเพื่อการเกษตร สันฝายยาว 12.00 ม. สูง พื้นที่การเกษตร เกษตรเพยีงพอ
ม.3 อย่างเพยีงพอ 1.50 ม. หนา 0.25 ม. มีน้ าเพยีงพอในการ ตลอดทั้งปี
พิกัด  E0536013 N2033905 รายละเอียดตามแบบอบต. ท าการเกษตร

วอแก้ว
67 โครงการก่อสร้างฝายเสริมระบบ เพื่อลดการสูญเสียน้ าและ ก่อสร้างฝายเสริมระบบนิเวศ 360,000    ร้อยละ 100 ของ มีน้ าส าหรับการ กองช่าง

นิเวศบริเวณล าหว้ยบอน ม.3 ท าใหม้ีน้ าเพื่อการเกษตร ขนาดความกวา้งประมาณ พื้นที่การเกษตร เกษตรเพยีงพอ
พิกัด  E0535452 N2034920 อย่างเพยีงพอ 11.00 ม.  ยาวประมาณ มีน้ าเพยีงพอในการ ตลอดทั้งปี

12.00 ม. ความสูงสันฝาย ท าการเกษตร
1.50 ม. รายละเอียดตามแบบ
อบต.วอแก้ว

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา
งบประมาณ
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ยุทธศาสตรก์ารพัฒนา อบต.วอแก้ว ยุทธศาสตรท์ี่ 1    การพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน ผ.02

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่ หน่วยงานที่
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) คาดว่าจะได้รบั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
68 โครงการก่อสร้างฝายเสริมระบบ เพื่อลดการสูญเสียน้ าและ ก่อสร้างฝายเสริมระบบนิเวศ 227,500    ร้อยละ 100 ของ มีน้ าส าหรับการ กองช่าง

ระบบนิเวศบริเวณล าหว้ยโปงุ ม. 3 ท าใหม้ีน้ าเพื่อการเกษตร สันฝายยาว 12.00 ม. พื้นที่การเกษตร เกษตรเพยีงพอ
พิกัด E0536320 N2032991  อย่างเพยีงพอ สูง 1.50 ม. มีน้ าเพยีงพอในการ ตลอดทั้งปี

รายละเอียดตามแบบอบต. ท าการเกษตร
วอแก้ว

69 โครงการก่อสร้างรางระบาย -เพื่อการระบายน้ าที่ดี ราง คสล. ขนาดกวา้ง 0.30 ม. 400,000  ร้อยละ 70 ของ การระบายน้ า กองช่าง
น้ าหน้าบา้นนางสาววนิดา  และปอูงกันแก้ไขปญัหา ลึก 0.50 ม. ยาว 160.00 ม. บา้นเรือน ปชช. ที่ดีและปอูงกัน
สาคร ถึงหน้าบา้นนายเพช็ร น้ าทว่มขังได้ รายละเอียดตามแบบอบต. บริเวณนี้น้ าไม่ ปญัหาน้ า
พิกัดเร่ิมต้น E0536851 N2033597 วอแก้ว ทว่มขัง ทว่มขังได้
พิกัดส้ินสุด E0536783 N2033474

70 โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าว เพื่อใหก้ารประชาสัมพนัธข์่าว 100,000  
บา้นวอแก้ว หมู่ 3 สารได้อย่างทั่วถึง
พิกัดเร่ิมต้น E0536743 N2033408

71 โครงการก่อสร้างฝาย คสล. เพื่อลดการสูญเสียน้ าและ สันฝาย 6.00 ม. สูง 1.00 ม. 180,000  ร้อยละ 100 ของ มีน้ าส าหรับการ กองช่าง
ล าหว้ยฟาูผ่า (หน้าบา้นนายสมยศ ท าใหม้ีน้ าเพื่อการเกษตร หนา 0.25 ม. พื้นที่การเกษตร เกษตรเพยีงพอ
สุทธน) หมู่ 3 อย่างเพยีงพอ รายละเอียดตามแบบอบต. มีน้ าเพยีงพอในการ ตลอดทั้งปี
พิกัดเร่ิมต้น E0536455 N2033504 วอแก้ว ท าการเกษตร

72 โครงการขยายไหล่ถนน คสล. เพื่อใหม้ีเส้นทางคมนาคมที่ได้ ขยายไหล่ถนน คสล. 2 ข้างๆ 45,900    ร้อยละ80ของ ประชาชนมีเส้น กองช่าง
สายบา้นนายนท ี เตชะธ ิ มาตรฐาน สะดวก ปลอดภยั ละ 0.50 ม. หนา 0.15 ม. ยาว ปชช. ที่ใช้ถนน ทางคมนาคม
(ทุ่งหา้) หมู่ 3 90.00 ม.ยาวรวม 180.00 ม. มีความสะดวก ที่สะดวกได้
พิกัดเร่ิมต้น E0536502 N2033506 รายละเอียดตามแบบอบต. และปลอดภยั มาตรฐาน
พิกัดส้ินสุด E0536464 N2033580 วอแก้ว
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ยุทธศาสตรก์ารพัฒนา อบต.วอแก้ว ยุทธศาสตรท์ี่ 1    การพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน ผ.02

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่ หน่วยงานที่
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) คาดว่าจะได้รบั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
73 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพื่อใหม้ีเส้นทางคมนาคมที่ได้ ถนนกวา้ง 4.00 ม. หนา 61,200    ร้อยละ80ของ ประชาชนมีเส้น กองช่าง

ซอยนายสมบรูณ์  ชุ่มใจเย็น มาตรฐาน สะดวก ปลอดภยั 0.15 ม.ยาว 30.00 ม. ปชช. ที่ใช้ถนน ทางคมนาคม
หมู่ 3 รายละเอียดตามแบบอบต. มีความสะดวก ที่สะดวกได้
พิกัดเร่ิมต้น E0536487 N2033334 วอแก้ว และปลอดภยั มาตรฐาน
พิกัดส้ินสุด E0536515 N2033347

74 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพื่อใหม้ีเส้นทางคมนาคมที่ได้ ถนนกวา้ง 3.00 ม. หนา 23,000    ร้อยละ80ของ ประชาชนมีเส้น กองช่าง
ซอยนายจตุรงค์ ตะวงศ์ หมู่ 3 มาตรฐาน สะดวก ปลอดภยั 0.15 ม.ยาว 15.00 ม. ปชช. ที่ใช้ถนน ทางคมนาคม
พิกัดเร่ิมต้น E0539022 N2030995 รายละเอียดตามแบบอบต. มีความสะดวก ที่สะดวกได้
พิกัดส้ินสุด E0536836 N2033661 วอแก้ว และปลอดภยั มาตรฐาน

75 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพื่อใหม้ีเส้นทางคมนาคมที่ได้ ถนนกวา้ง 3.00 ม. หนา 23,000    ร้อยละ80ของ ประชาชนมีเส้น กองช่าง
ซอยนายสมชาย เตชะอุต หมู่ 3 มาตรฐาน สะดวก ปลอดภยั 0.15 ม. ยาว 15.00 ม. ปชช. ที่ใช้ถนน ทางคมนาคม
พิกัดเร่ิมต้น E0536768 N2033251 รายละเอียดตามแบบอบต. มีความสะดวก ที่สะดวกได้
พิกัดส้ินสุด E0536781 N2033252 วอแก้ว และปลอดภยั มาตรฐาน

76 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพื่อใหม้ีเส้นทางคมนาคมที่ได้ ถนนกวา้ง 4.00 ม. หนา 204,000  ร้อยละ80ของ ประชาชนมีเส้น กองช่าง
เข้าอาคารหอ้งประชุมหมู่บา้น  มาตรฐาน สะดวก ปลอดภยั 0.15 ม.ยาว 100 ม. ปชช. ที่ใช้ถนน ทางคมนาคม
หมู่ 3 รายละเอียดตามแบบอบต. มีความสะดวก ที่สะดวกได้
พิกัดเร่ิมต้น E0536762 N2033429 วอแก้ว และปลอดภยั มาตรฐาน
พิกัดส้ินสุด E0536672 N2033431

77 โครงการก่อสร้างถนนดินพร้อม
ปรับ

เพื่อใหม้ีเส้นทางคมนาคมที่ได้ ถนนดินกวา้ง 4.00 ม. หนา 456,000  ร้อยละ80ของ ประชาชนมีเส้น กองช่าง
เกล่ียสายวดัดอยแลไปอ่างแม่เปิ๊บ
  หมู่ 3

มาตรฐาน สะดวก ปลอดภยั 0.20 ม.ความยาว 1,900 ม. ปชช. ที่ใช้ถนน ทางคมนาคม
พิกัดเร่ิมต้น E0535934 N2034428 รายละเอียดตามแบบอบต. มีความสะดวก ที่สะดวกได้
พิกัดส้ินสุด E0534693 N2034534 วอแก้ว และปลอดภยั มาตรฐาน
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(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
78 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพื่อใหม้ีเส้นทางคมนาคมที่ได้ ถนนกวา้ง 4.00 ม. หนา 632,400  ร้อยละ80ของ ประชาชนมีเส้น กองช่าง

รอบแหล่งน้ าหว้ยซ่อนข้าว  หมู่ 3 มาตรฐาน สะดวก ปลอดภยั 0.15 ม. ยาว 310 ม. ปชช. ที่ใช้ถนน ทางคมนาคม
พิกัดเร่ิมต้น E0536133 N2033671 รายละเอียดตามแบบอบต. มีความสะดวก ที่สะดวกได้
พิกัดส้ินสุด E0536066 N2033828 วอแก้ว และปลอดภยั มาตรฐาน

79 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพื่อใหม้ีเส้นทางคมนาคมที่ได้ ถนนกวา้ง 3.00 ม. หนา 54,000    ร้อยละ80ของ ประชาชนมีเส้น กองช่าง
เข้าบา้นนายสมยศ สุทนะ หมู่ 3 มาตรฐาน สะดวก ปลอดภยั 0.15 ม. ยาว 35.00 ม. ปชช. ที่ใช้ถนน ทางคมนาคม
พิกัดเร่ิมต้น E0536492 N2033508 รายละเอียดตามแบบอบต. มีความสะดวก ที่สะดวกได้
พิกัดส้ินสุด E0536466 N2033494 วอแก้ว และปลอดภยั มาตรฐาน

80 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพื่อใหม้ีเส้นทางคมนาคมที่ได้ ถนนกวา้ง 3.00 ม. หนา 100,000  ร้อยละ80ของ ประชาชนมีเส้น กองช่าง
ซอยเพญ็ศิริ บา้นนางเพญ็ศิริ  
สุวรรณสุระ หมู่ 3

มาตรฐาน สะดวก ปลอดภยั 0.15 ม. ยาว 65.00 ม. ปชช. ที่ใช้ถนน ทางคมนาคม
พิกัดเร่ิมต้น E0536159 N2033540 รายละเอียดตามแบบอบต. มีความสะดวก ที่สะดวกได้
พิกัดส้ินสุด E0536093 N2033561 วอแก้ว และปลอดภยั มาตรฐาน

81 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพื่อใหม้ีเส้นทางคมนาคมที่ได้ ถนนกวา้ง 3.00 ม. หนา 153,000  ร้อยละ80ของ ประชาชนมีเส้น กองช่าง
ซอยบา้นนายคันชิต  ธวิงศ์  หมู่ 3 มาตรฐาน สะดวก ปลอดภยั 0.15 ม. ยาว 100 ม. ปชช. ที่ใช้ถนน ทางคมนาคม
พิกัดเร่ิมต้น E0536159 N2033540 รายละเอียดตามแบบอบต. มีความสะดวก ที่สะดวกได้
พิกัดส้ินสุด E0536247 N2033576 วอแก้ว และปลอดภยั มาตรฐาน

82 โครงการก่อสร้างถนนดินพร้อม เพื่อใหม้ีเส้นทางคมนาคมที่ได้ ถนนดินกวา้ง 4.00 ม.  หนา 180,000  ร้อยละ80ของ ประชาชนมีเส้น กองช่าง
ปรับเกล่ียสายหว้ยโปงุ ไปที่นา มาตรฐาน สะดวก ปลอดภยั  0.20 ม.ความยาว 750 ม. ปชช. ที่ใช้ถนน ทางคมนาคม
นายอินค า  ช่างศักด์ิ หมู่ 3 รายละเอียดตามแบบอบต. มีความสะดวก ที่สะดวกได้
พิกัดเร่ิมต้น E0536467 N2032998 วอแก้ว และปลอดภยั มาตรฐาน
พิกัดส้ินสุด E0535872 N2033200
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83 โครงการก่อสร้างถนนดินพร้อม เพื่อใหม้ีเส้นทางคมนาคมที่ได้ ถนนดินกวา้ง 4.00 ม. หนา 168,000  ร้อยละ80ของ ประชาชนมีเส้น กองช่าง

ปรับเกล่ียสายไปอ่างหว้ยบก หมู่ 3 มาตรฐาน สะดวก ปลอดภยั  0.20 ม.ความยาว 700 ม. ปชช. ที่ใช้ถนน ทางคมนาคม
พิกัดเร่ิมต้น E0535627 N2034934 รายละเอียดตามแบบอบต. มีความสะดวก ที่สะดวกได้
พิกัดส้ินสุด E0535405 N2035385 วอแก้ว และปลอดภยั มาตรฐาน

84 โครงการก่อสร้างถนนดินพร้อม เพื่อใหม้ีเส้นทางคมนาคมที่ได้ ถนนดินกวา้ง 4.00 ม. หนา 180,000  ร้อยละ80ของ ประชาชนมีเส้น กองช่าง
ปรับเกล่ียสายเลียบล าหว้ยแม่
เปิ๊บใต้

มาตรฐาน สะดวก ปลอดภยั 0.20 ม.ความยาว 750 ม. ปชช. ที่ใช้ถนน ทางคมนาคม
หมู่ 3 มีความสะดวก ที่สะดวกได้
พิกัดเร่ิมต้น E0536832 N2032988 และปลอดภยั มาตรฐาน
พิกัดส้ินสุด E0537134 N2032556

85 โครงการก่อสร้างถนนดินพร้อม เพื่อใหม้ีเส้นทางคมนาคมที่ได้ ถนนดินกวา้ง 4.00 ม. หนา 132,000  ร้อยละ80ของ ประชาชนมีเส้น กองช่าง
ปรับเกล่ียสายหว้ยปาุหว ีหมู่ 3 มาตรฐาน สะดวก ปลอดภยั 0.20 ม.ความยาว 550 ม. ปชช. ที่ใช้ถนน ทางคมนาคม
พิกัดเร่ิมต้น E0536039 N2033940 รายละเอียดตามแบบอบต. มีความสะดวก ที่สะดวกได้
พิกัดส้ินสุด E0535574 N2034013 วอแก้ว และปลอดภยั มาตรฐาน

86 โครงการซ่อมแซม เพื่อใหป้ระชาชนมีน้ าอุปโภค ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บา้น 500,000  ร้อยละ 80 ของ ปชช.ประชาชนมีน้ า กองช่าง
ระบบประปาหมู่บา้น หมู่ 3 บริโภคเพยีงพอตลอดทั้งปี หมู่ 3 มีน้ าสะอาดใช้ในการอุปโภคบริโภค
พิกัดเร่ิมต้น E0536729 N2033227 รายละเอียดตามแบบอบต. อุปโภคบริโภค เพยีงพอตลอด

วอแก้ว ทั้งปี
87 โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคาร เพื่อใหม้ีที่ส าหรับวางสินค้า ปรับปรุงอาคารร้านค้าชุมชน 300,000    กองช่าง

ร้านค้าชุมชนวอแก้ว หมู่ 3 เพื่อจ าหน่ายใหก้ับประชาชน บา้นวอแก้ว หมู่ 3
พิกัดเร่ิมต้น E0536773 N2033376 และเพื่อความสะดวกในการ รายละเอียดตามแบบอบต.

เลือกซ้ือสินค้า วอแก้ว
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เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่ หน่วยงานที่
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88 โครงการขุดลอกหน้าฝายแม่เปิ๊บ เพื่อแก้ไขปญัหาการต้ืนเขิน ขนาดขุดลอก ปากกวา้ง 110,000    ร้อยละ 100 ของ มีน้ าส าหรับการ กองช่าง

ลูกบน (หอน้อย) หมู่ 3 ของแหล่งน้ า และใหม้ีน้ าเพยีง 15.00ม. ลึก 3.00ม. ทอ้ง พื้นที่การเกษตร เกษตรอย่าง
พิกัดส้ินสุด E0535563 N2034779 พอต่อการเกษตร ตลอดทั้งปี กวา้ง 10.00 ม. มีน้ าเพยีงพอในการ เพยีงพอ

รายละเอียดตามแบบอบต. ท าการเกษตร
วอแก้ว

89 โครงการขุดลอกล าหว้ยมะนอย เพื่อแก้ไขปญัหาการต้ืนเขิน ขนาดขุดลอก ปากกวา้ง 75,000     ร้อยละ 100 ของ มีน้ าส าหรับการ กองช่าง
หมู่ 3 ของแหล่งน้ า และใหม้ีน้ าเพยีง 6.00 ม.ลึก 1.50ม. ทอ้งกวา้ง พื้นที่การเกษตร เกษตรอย่าง
พิกัดส้ินสุด E0535152 N2032705 พอต่อการเกษตร ตลอดทั้งปี 2.50 ม. มีน้ าเพยีงพอในการ เพยีงพอ

รายละเอียดตามแบบอบต. ท าการเกษตร
วอแก้ว

90 โครงการขุดลอกล าหว้ยฟาูผ่า เพื่อแก้ไขปญัหาการต้ืนเขิน ขนาดขุดลอก ปากกวา้ง 112,500    ร้อยละ 100 ของ มีน้ าส าหรับการ กองช่าง
หมู่ 3 ของแหล่งน้ า และใหม้ีน้ าเพยีง 6.00 ม.ลึก 1.50ม. ทอ้งกวา้ง พื้นที่การเกษตร เกษตรอย่าง
พิกัดเร่ิมต้น E0536221 N2033686 พอต่อการเกษตร ตลอดทั้งปี 3.00 ม. ความยาว 750 ม. มีน้ าเพยีงพอในการ เพยีงพอ
พิกัดส้ินสุด E0536719 N2033278 รายละเอียดตามแบบอบต. ท าการเกษตร

วอแก้ว
91 โครงการก่อสร้างฝาย คสล. เพื่อใหม้ีแหล่งกักเก็บน้ าเพื่อ ฝาย คสล. สันฝาย ยาว 12.00 360,000    ร้อยละ 100 ของ มีน้ าส าหรับการ กองช่าง

ล าหว้ยแม่เปิ๊บใต้ (นางส าราญ การเกษตรอย่างเพยีงพอ ม. หนา 0.25 ม. สูง 1.51 พื้นที่การเกษตร เกษตรเพยีงพอ
อุปอินทร์) หมู่ 3 และทั่วถึง ตลอดทั้งปี รายละเอียดตามแบบอบต. มีน้ าเพยีงพอในการ ตลอดทั้งปี
พิกัดเร่ิมต้น E0537705 N2032382 วอแก้ว ท าการเกษตร

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา
งบประมาณ
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ยุทธศาสตรก์ารพัฒนา อบต.วอแก้ว ยุทธศาสตรท์ี่ 1    การพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน ผ.02

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่ หน่วยงานที่
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) คาดว่าจะได้รบั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
92 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า -เพื่อการระบายน้ าที่ดี รางระบายน้ า คสล. 500,000    ร้อยละ 70 ของ การระบายน้ า กองช่าง

ซอย 5 หมู่ 3 และปอูงกันแก้ไขปญัหา ขนาดปากกวา้ง 0.30 ม บา้นเรือน ปชช. ที่ดีและปอูงกัน
พิกัดเร่ิมต้น E0536692 N2033312 น้ าทว่มขังได้ ลึก 0.50 ม. ความยาว 200 ม. บริเวณนี้น้ าไม่ ปญัหาน้ า
พิกัดส้ินสุด E0536763 N2033406 รายละเอียดตามแบบอบต. ทว่มขัง ทว่มขังได้

วอแก้ว
93 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า -เพื่อการระบายน้ าที่ดี รางระบายน้ า คสล.ขนาดกวา้ง 275,000    ร้อยละ 70 ของ การระบายน้ า กองช่าง

ซอย 6 หมู่ 3 และปอูงกันแก้ไขปญัหา 0.30 ม ลึก 0.50 ม. ความยาว บา้นเรือน ปชช. ที่ดีและปอูงกัน
พิกัดเร่ิมต้น E0536878 N2033440 น้ าทว่มขังได้ 110 ม. บริเวณนี้น้ าไม่ ปญัหาน้ า
พิกัดส้ินสุด E0536784 N2033473 รายละเอียดตามแบบอบต. ทว่มขัง ทว่มขังได้

วอแก้ว
94 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า -เพื่อการระบายน้ าที่ดี รางระบายน้ า คสล. ขนาดปาก 550,000    ร้อยละ 70 ของ การระบายน้ า กองช่าง

ซอย 2 หมู่ 3 และปอูงกันแก้ไขปญัหา กวา้ง 0.30 ม ลึก 0.50 ม. บา้นเรือน ปชช. ที่ดีและปอูงกัน
พิกัดเร่ิมต้น E0536541 N2033411 น้ าทว่มขังได้ ความยาว 220 ม. บริเวณนี้น้ าไม่ ปญัหาน้ า
พิกัดส้ินสุด E0536572 N2033253 รายละเอียดตามแบบอบต. ทว่มขัง ทว่มขังได้

วอแก้ว
95 โครงการก่อสร้างฝาย คสล. เพื่อใหม้ีแหล่งกักเก็บน้ าเพื่อ ฝาย คสล. สันฝายยาว 12.00 360,000    ร้อยละ 100 ของ มีน้ าส าหรับการ กองช่าง

หว้ยโปงุ บริเวณใกล้ที่สวน การเกษตรอย่างเพยีงพอ ม. หนา 0.25 ม. สูง 1.51 พื้นที่การเกษตร เกษตรเพยีงพอ
นายอิ่นค า ช่างศักด์ิ หมู่ 3 และทั่วถึง ตลอดทั้งปี รายละเอียดตามแบบอบต. มีน้ าเพยีงพอในการ ตลอดทั้งปี
พิกัดเร่ิมต้น E0535951 N2033113 วอแก้ว ท าการเกษตร

96 โครงการก่อสร้างฝาย คสล. เพื่อใหม้ีแหล่งกักเก็บน้ าเพื่อ ฝาย คสล. สันฝายยาว 12.00 360,000    ร้อยละ 100 ของ มีน้ าส าหรับการ กองช่าง
หว้ยโปงุ บริเวณใกล้ที่สวน การเกษตรอย่างเพยีงพอ ม. หนา 0.25 ม. สูง 1.51 พื้นที่การเกษตร เกษตรเพยีงพอ
นายสมหมาย เตชะธ ิหมู่ 3 และทั่วถึง ตลอดทั้งปี รายละเอียดตามแบบอบต. มีน้ าเพยีงพอในการ ตลอดทั้งปี
พิกัดเร่ิมต้น E0536320  N2032991 วอแก้ว ท าการเกษตร

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา
งบประมาณ
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ยุทธศาสตรก์ารพัฒนา อบต.วอแก้ว ยุทธศาสตรท์ี่ 1    การพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน ผ.02

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่ หน่วยงานที่
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) คาดว่าจะได้รบั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
97 โครงการก่อสร้างฝาย คสล. เพื่อใหม้ีแหล่งกักเก็บน้ าเพื่อ ฝาย คสล. สันฝายยาว 12.00 360,000    ร้อยละ 100 ของ มีน้ าส าหรับการ กองช่าง

หว้ยโปงุ บริเวณใกล้ที่สวน การเกษตรอย่างเพยีงพอ ม. หนา 0.25 ม. สูง 1.51 พื้นที่การเกษตร เกษตรเพยีงพอ
นายมงคล  ช่างสัก หมู่ 3 และทั่วถึง ตลอดทั้งปี รายละเอียดตามแบบอบต. มีน้ าเพยีงพอในการ ตลอดทั้งปี
พิกัดเร่ิมต้น E0535839  N2033296 วอแก้ว ท าการเกษตร

98 โครงการก่อสร้างฝาย คสล. เพื่อใหม้ีแหล่งกักเก็บน้ าเพื่อ ฝาย คสล. สันฝายยาว 12.00 360,000    ร้อยละ 100 ของ มีน้ าส าหรับการ กองช่าง
หว้ยปาุหว ี บริเวณใกล้ที่สวน การเกษตรอย่างเพยีงพอ ม. หนา 0.25 ม. สูง 1.51 พื้นที่การเกษตร เกษตรเพยีงพอ
นายปรีชา ไชยสมบติั หมู่ 3 และทั่วถึง ตลอดทั้งปี รายละเอียดตามแบบอบต. มีน้ าเพยีงพอในการ ตลอดทั้งปี
พิกัดเร่ิมต้น E0536013  N2033905 วอแก้ว ท าการเกษตร

99 โครงการก่อสร้างฝาย คสล. เพื่อใหม้ีแหล่งกักเก็บน้ าเพื่อ ฝาย คสล. สันฝายยาว 12.00 360,000    ร้อยละ 100 ของ มีน้ าส าหรับการ กองช่าง
หว้ยปาุหว ีบริเวณใกล้ที่สวน การเกษตรอย่างเพยีงพอ ม. หนา 0.25 ม. สูง 1.51 พื้นที่การเกษตร เกษตรเพยีงพอ
นายคันชิต ธวิงศ์ หมู่ 3 และทั่วถึง ตลอดทั้งปี รายละเอียดตามแบบอบต. มีน้ าเพยีงพอในการ ตลอดทั้งปี
พิกัดเร่ิมต้น E0535755  N2033987 วอแก้ว ท าการเกษตร

100 โครงการก่อสร้างฝาย คสล. เพื่อใหม้ีแหล่งกักเก็บน้ าเพื่อ ฝาย คสล. สันฝายยาว 12.00 360,000    ร้อยละ 100 ของ มีน้ าส าหรับการ กองช่าง
หว้ยฟาูผ่า บริเวณใกล้บา้น การเกษตรอย่างเพยีงพอ ม. หนา 0.25 ม. สูง 1.51 พื้นที่การเกษตร เกษตรเพยีงพอ
นายเสริฐ  สุวรรณสุระ หมู่ 3 และทั่วถึง ตลอดทั้งปี รายละเอียดตามแบบอบต. มีน้ าเพยีงพอในการ ตลอดทั้งปี
พิกัดเร่ิมต้น E0535961  N2034128 วอแก้ว ท าการเกษตร

101 โครงการก่อสร้างฝาย คสล. เพื่อใหม้ีแหล่งกักเก็บน้ าเพื่อ ฝาย คสล. สันฝายยาว 12.00 360,000    ร้อยละ 100 ของ มีน้ าส าหรับการ กองช่าง
หว้ยฟาูผ่า บริเวณใกล้บา้น การเกษตรอย่างเพยีงพอ ม. หนา 0.25 ม. สูง 1.51 พื้นที่การเกษตร เกษตรเพยีงพอ
นายทะนงศักด์ิ  สุขไหว หมู่ 3 และทั่วถึง ตลอดทั้งปี รายละเอียดตามแบบอบต. มีน้ าเพยีงพอในการ ตลอดทั้งปี
พิกัดเร่ิมต้น E0536027  N2034079 วอแก้ว ท าการเกษตร

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา
งบประมาณ
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ยุทธศาสตรก์ารพัฒนา อบต.วอแก้ว ยุทธศาสตรท์ี่ 1    การพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน ผ.02

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่ หน่วยงานที่
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) คาดว่าจะได้รบั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
102 โครงการก่อสร้างฝาย คสล. เพื่อใหม้ีแหล่งกักเก็บน้ าเพื่อ ฝาย คสล. สันฝายยาว 12.00 360,000    ร้อยละ 100 ของ มีน้ าส าหรับการ กองช่าง

หว้ยฟาูผ่า บริเวณใกล้สวน การเกษตรอย่างเพยีงพอ ม. หนา 0.25 ม. สูง 1.51 พื้นที่การเกษตร เกษตรเพยีงพอ
นายมา  วงศ์ต่อม หมู่ 3 และทั่วถึง ตลอดทั้งปี รายละเอียดตามแบบอบต. มีน้ าเพยีงพอในการ ตลอดทั้งปี
พิกัดเร่ิมต้น E0535566  N2033912 วอแก้ว ท าการเกษตร

103 โครงการก่อสร้างทอ่ลอดเหล่ียม เพื่อใหม้ีการระบายน้ าที่ดี ทอ่ลอดเหล่ียม คสล. ปากกวา้ง 400,000    ร้อยละ 100 ของ ประชาชนมีเส้น กองช่าง
หว้ยโปงุ หมู่ 3 6.00 ม. ลึก 1.50 ม. ยาว ประชาชนที่ใช้เส้น ทางคมนาคม ที่
พิกัดเร่ิมต้น E0535864  N2033207  6.00 ม. ทางคมนาคม สะดวก ปลอดภยั

รายละเอียดตามแบบอบต. มีความสะดวก และได้มาตรฐาน
วอแก้ว ปลอดภยัในชีวติ

 และทรัพย์สิน

104 โครงการขุดเจาะบอ่น้ าบาดาล เพื่อใหม้ีน้ าเพื่อการเกษตร ท าการขุดเจาะบอ่บาดาลลึก 500,000    ร้อยละ 100 ของ มีน้ าส าหรับการ กองช่าง
เพื่อการเกษตรบอ่ที่ 1 บริเวณ อย่างเพยีงพอและทั่วถึง ประมาณ200.00 ม. ขนาด พื้นที่การเกษตร เกษตรเพยีงพอ
ที่สวนนายรณชัย ย่าย่อ หมู่ 3 ตลอดทั้งปี เส้นผ่านศูนย์กลาง7 นิ้ว หรือ มีน้ าเพยีงพอในการ ตลอดทั้งปี
พิกัดเร่ิมต้น E0536358  N2032825 ปริมาณน้ าไม่น้อยกวา่2.00- ท าการเกษตร

5.00 ลบ.ม. ต่อชั่วโมง
รายละเอียดตามแบบมาตรฐาน
ประปาหมู่บา้น ของส านัก
บริหารจัดการน้ ากรมทรัพยากร
น้ า พร้อมปาูยโครงการ 
จ านวน 1 ปาูย

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา
งบประมาณ
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ยุทธศาสตรก์ารพัฒนา อบต.วอแก้ว ยุทธศาสตรท์ี่ 1    การพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน ผ.02

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่ หน่วยงานที่
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) คาดว่าจะได้รบั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
105 โครงการขุดเจาะบอ่น้ าบาดาล เพื่อใหม้ีน้ าเพื่อการเกษตร ท าการขุดเจาะบอ่บาดาลลึก 500,000    ร้อยละ 100 ของ มีน้ าส าหรับการ กองช่าง

เพื่อการเกษตรบอ่ที่ 2 อย่างเพยีงพอและทั่วถึง ประมาณ200.00 ม. ขนาด พื้นที่การเกษตร เกษตรเพยีงพอ
บริเวณที่สาธารณะหอใหญ่ หมู่ 3 ตลอดทั้งปี เส้นผ่านศูนย์กลาง7 นิ้ว หรือ มีน้ าเพยีงพอในการ ตลอดทั้งปี
พิกัดเร่ิมต้น E0535792  N2034889 ปริมาณน้ าไม่น้อยกวา่2.00- ท าการเกษตร

5.00 ลบ.ม. ต่อชั่วโมง
รายละเอียดตามแบบมาตรฐาน
ประปาหมู่บา้น ของส านัก
บริหารจัดการน้ ากรมทรัพยากร
น้ า พร้อมปาูยโครงการ 
จ านวน 1 ปาูย

106 โครงการขุดเจาะบอ่น้ าบาดาล เพื่อใหม้ีน้ าเพื่อการเกษตร ท าการขุดเจาะบอ่บาดาลลึก 500,000    ร้อยละ 100 ของ มีน้ าส าหรับการ กองช่าง
เพื่อการเกษตรบอ่ที่ 3 อย่างเพยีงพอและทั่วถึง ประมาณ200.00 ม. ขนาด พื้นที่การเกษตร เกษตรเพยีงพอ
บริเวณที่นางอนงค์ สมหวงั หมู่ 3 ตลอดทั้งปี เส้นผ่านศูนย์กลาง7 นิ้ว หรือ มีน้ าเพยีงพอในการ ตลอดทั้งปี
พิกัดเร่ิมต้น E0536550  N2032594 ปริมาณน้ าไม่น้อยกวา่2.00- ท าการเกษตร

5.00 ลบ.ม. ต่อชั่วโมง
รายละเอียดตามแบบมาตรฐาน
ประปาหมู่บา้น ของส านัก
บริหารจัดการน้ ากรมทรัพยากร
น้ า พร้อมปาูยโครงการ 
จ านวน 1 ปาูย

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา
งบประมาณ
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ยุทธศาสตรก์ารพัฒนา อบต.วอแก้ว ยุทธศาสตรท์ี่ 1    การพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน ผ.02

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่ หน่วยงานที่
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) คาดว่าจะได้รบั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
107 โครงการขุดเจาะบอ่น้ าบาดาล เพื่อใหม้ีน้ าเพื่อการเกษตร ท าการขุดเจาะบอ่บาดาลลึก 500,000    ร้อยละ 100 ของ มีน้ าส าหรับการ กองช่าง

เพื่อการเกษตรบอ่ที่ 4 อย่างเพยีงพอและทั่วถึง ประมาณ200.00 ม. ขนาด พื้นที่การเกษตร เกษตรเพยีงพอ
บริเวณที่นางสวงิ ดวงแก้ว ตลอดทั้งปี เส้นผ่านศูนย์กลาง7 นิ้ว หรือ มีน้ าเพยีงพอในการ ตลอดทั้งปี
หมู่ 3 ปริมาณน้ าไม่น้อยกวา่2.00- ท าการเกษตร
พิกัดเร่ิมต้น E0536720  N2032027 5.00 ลบ.ม. ต่อชั่วโมง

รายละเอียดตามแบบมาตรฐาน
ประปาหมู่บา้น ของส านัก
บริหารจัดการน้ ากรมทรัพยากร
น้ า พร้อมปาูยโครงการ 
จ านวน 1 ปาูย

108 โครงการขุดเจาะบอ่น้ าบาดาล เพื่อใหม้ีน้ าเพื่อการเกษตร ท าการขุดเจาะบอ่บาดาลลึก 500,000    ร้อยละ 100 ของ มีน้ าส าหรับการ กองช่าง
เพื่อการเกษตรบอ่ที่ 5 อย่างเพยีงพอและทั่วถึง ประมาณ200.00 ม. ขนาด พื้นที่การเกษตร เกษตรเพยีงพอ
บริเวณที่นายจันทร์ค า วงศ์ต่อม ตลอดทั้งปี เส้นผ่านศูนย์กลาง7 นิ้ว หรือ มีน้ าเพยีงพอในการ ตลอดทั้งปี
หมู่ 3 ปริมาณน้ าไม่น้อยกวา่2.00- ท าการเกษตร
พิกัดเร่ิมต้น E0536829  N2034251 5.00 ลบ.ม. ต่อชั่วโมง

รายละเอียดตามแบบมาตรฐาน
ประปาหมู่บา้น ของส านัก
บริหารจัดการน้ ากรมทรัพยากร
น้ า พร้อมปาูยโครงการ 
จ านวน 1 ปาูย

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา
งบประมาณ
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ยุทธศาสตรก์ารพัฒนา อบต.วอแก้ว ยุทธศาสตรท์ี่ 1    การพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน ผ.02

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่ หน่วยงานที่
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) คาดว่าจะได้รบั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
109 โครงการก่อสร้างราวกันตก เพื่อปอูงกันอันตรายที่อาจ ราวกันตก ความยาวข้างละ 490,000    ร้อยละ 80 ของผู้ใช้ ประชาชนมี กองช่าง

ทางเข้าหมู่บา้น หมู่ 3 เกิดขึ้นกับผู้ที่สัญจรไปมา 350 ม.รวม 700 ม. เส้นทางดังกล่าว มี ความปลอดภยั
พิกัดเร่ิมต้น E0536431  N2032704 รายละเอียดตามแบบอบต. ความปลอดภยัใน ในชีวติและ
พิกัดส้ินสุด E0536492  N2033028 วอแก้ว ชีวติและทรัพย์สิน ทรัพย์สิน

110 โครงการก่อสร้างราวกันตก เพื่อปอูงกันอันตรายที่อาจ ราวกันตกความยาว 130 ม. 91,000     ร้อยละ 80 ของผู้ใช้ ประชาชนมี กองช่าง
ซอย 7 หมู่ 3 เกิดขึ้นกับผู้ที่สัญจรไปมา รายละเอียดตามแบบอบต. เส้นทางดังกล่าว มี ความปลอดภยั
พิกัดเร่ิมต้น E0536842  N2033602 วอแก้ว ความปลอดภยัใน ในชีวติและ
พิกัดส้ินสุด E0536765  N2033705 ชีวติและทรัพย์สิน ทรัพย์สิน

111 โครงการก่อสร้างราวกันตก เพื่อปอูงกันอันตรายที่อาจ ราวกันตกความยาว 120 ม. 84,000     ร้อยละ 80 ของผู้ใช้ ประชาชนมี กองช่าง
ซอย 8 หมู่ 3 เกิดขึ้นกับผู้ที่สัญจรไปมา รายละเอียดตามแบบอบต. เส้นทางดังกล่าว มี ความปลอดภยั
พิกัดเร่ิมต้น E0536864  N2033727 วอแก้ว ความปลอดภยัใน ในชีวติและ
พิกัดส้ินสุด E0536898  N2033792 ชีวติและทรัพย์สิน ทรัพย์สิน

112 โครงการก่อสร้างถนนดินพร้อม เพื่อใหม้ีเส้นทางคมนาคมที่ได้ ก่อสร้างถนนดินบดอัดแน่น 720,000    ร้อยละ80ของ ประชาชนมีเส้น กองช่าง
ปรับเกล่ียสายสายแม่อืน  หมู่ 3 มาตรฐาน สะดวก ปลอดภยั กวา้ง 4.00 ม. ยาว 3,000.00 ปชช. ที่ใช้ถนน ทางคมนาคม
พิกัดเร่ิมต้น  E0535681  N2032581 ม.  หนา 0.20 ม. มีความสะดวก ที่สะดวกได้
พิกัดส้ินสุด  E0536660  N2032447 รายละเอียดตามแบบอบต. และปลอดภยั มาตรฐาน

วอแก้ว

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา
งบประมาณ
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ยุทธศาสตรก์ารพัฒนา อบต.วอแก้ว ยุทธศาสตรท์ี่ 1    การพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน ผ.02

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่ หน่วยงานที่
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) คาดว่าจะได้รบั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
113 โครงการพฒันาและส่งเสริม เพื่อกักเก็บน้ าส าหรับการ ก่อสร้างฝายชะลอน้ ากึ่งถาวร 11,140     ร้อยละ 100 ของ มีน้ าส าหรับการ กองช่าง

การสร้างฝายชะลอน้ าเพื่อปอูง เกษตรมีอย่างเพยีงพอ (แบบกระสอบทราย) ขนาด พื้นที่การเกษตร เกษตรเพยีงพอ
กันและบรรเทาปญัหาภยัแล้ง ตลอดทั้งปี ฐานกวา้ง 3.00 ม. ยาว มีน้ าเพยีงพอในการ ตลอดทั้งปี
(กั้นล าหว้ยแม่เปิ๊บ) หมู่ที่ 3 5.00 ม.สูงเฉล่ีย 1.00 ม. ท าการเกษตร
 จุดที่ 1 บริเวณที่นา รายละเอียดตามแบบฝาย
นายค ามูล  สุทะบา น้ าบล้นชั่วคราว ของ สนง. 
พิกัด E0536806 N 2034396 ปภ.จ.ล าปาง

114 โครงการพฒันาและส่งเสริม เพื่อกักเก็บน้ าส าหรับการ ก่อสร้างฝายชะลอน้ ากึ่งถาวร 11,140     ร้อยละ 100 ของ มีน้ าส าหรับการ กองช่าง
การสร้างฝายชะลอน้ าเพื่อปอูง เกษตรมีอย่างเพยีงพอ (แบบกระสอบทราย) ขนาด พื้นที่การเกษตร เกษตรเพยีงพอ
กันและบรรเทาปญัหาภยัแล้ง ตลอดทั้งปี ฐานกวา้ง 3.00 ม. ยาว 5.00 มีน้ าเพยีงพอในการ ตลอดทั้งปี
(กั้นล าหว้ยแม่เปิ๊บ) หมู่ที่ 3 ม. สูงเฉล่ีย 1.00 ม. ท าการเกษตร
จุดที่ 2 บริเวณที่นา รายละเอียดตามแบบฝาย
นางถนอมศรี  ไพรอัมพร น้ าบล้นชั่วคราว ของ สนง. 
พิกัด E0536526 N 2034628 ปภ.จ.ล าปาง

115 โครงการพฒันาและส่งเสริม เพื่อกักเก็บน้ าส าหรับการ ก่อสร้างฝายชะลอน้ ากึ่งถาวร 11,140     ร้อยละ 100 ของ มีน้ าส าหรับการ กองช่าง
การสร้างฝายชะลอน้ าเพื่อปอูง เกษตรมีอย่างเพยีงพอ (แบบกระสอบทราย) ขนาด พื้นที่การเกษตร เกษตรเพยีงพอ
กันและบรรเทาปญัหาภยัแล้ง ตลอดทั้งปี ฐานกวา้ง 3.00 ม. ยาว 5.00 มีน้ าเพยีงพอในการ ตลอดทั้งปี
(กั้นล าหว้ยแม่เปิ๊บ) หมู่ที่ 3 ม. สูงเฉล่ีย 1.00 ม. ท าการเกษตร
จุดที่ 3 บริเวณที่นา รายละเอียดตามแบบฝาย
นายสนั่น  ไชยพฒุ น้ าบล้นชั่วคราว ของ สนง. 
พิกัด E0535856 N 2034994 ปภ.จ.ล าปาง

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา
งบประมาณ

70



ยุทธศาสตรก์ารพัฒนา อบต.วอแก้ว ยุทธศาสตรท์ี่ 1    การพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน ผ.02

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่ หน่วยงานที่
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) คาดว่าจะได้รบั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
116 โครงการพฒันาและส่งเสริม เพื่อกักเก็บน้ าส าหรับการ ก่อสร้างฝายชะลอน้ ากึ่งถาวร 11,140     ร้อยละ 100 ของ มีน้ าส าหรับการ กองช่าง

การสร้างฝายชะลอน้ าเพื่อปอูง เกษตรมีอย่างเพยีงพอ (แบบกระสอบทราย) ขนาด พื้นที่การเกษตร เกษตรเพยีงพอ
กันและบรรเทาปญัหาภยัแล้ง ตลอดทั้งปี ฐานกวา้ง 3.00 ม. ยาว 5.00 มีน้ าเพยีงพอในการ ตลอดทั้งปี
(กั้นล าหว้ยแม่เปิ๊บ) หมู่ที่ 3 ม. สูงเฉล่ีย 1.00 ม. ท าการเกษตร
 จุดที่ 4 บริเวณที่นา รายละเอียดตามแบบฝาย
นายค าอ้าย  ต๊ะชัย น้ าบล้นชั่วคราว ของ สนง. 
พิกัด E0536187 N 2034827 ปภ.จ.ล าปาง

117 โครงการพฒันาและส่งเสริม เพื่อกักเก็บน้ าส าหรับการ ก่อสร้างฝายชะลอน้ ากึ่งถาวร 11,140     ร้อยละ 100 ของ มีน้ าส าหรับการ กองช่าง
การสร้างฝายชะลอน้ าเพื่อปอูง เกษตรมีอย่างเพยีงพอ (แบบกระสอบทราย) ขนาด พื้นที่การเกษตร เกษตรเพยีงพอ
กันและบรรเทาปญัหาภยัแล้ง ตลอดทั้งปี ฐานกวา้ง 3.00 ม. ยาว 5.00 มีน้ าเพยีงพอในการ ตลอดทั้งปี
(กั้นล าหว้ยแม่เปิ๊บ) หมู่ที่ 3 ม. สูงเฉล่ีย 1.00 ม. ท าการเกษตร

รายละเอียดตามแบบฝาย
น้ าบล้นชั่วคราว ของ สนง. 
ปภ.จ.ล าปาง

118 โครงการแก้ไขปญัหาภยัแล้ง เพื่อกักเก็บน้ าส าหรับการ ก่อสร้างบอ่เก็บน้ า ขนาด ศก.     166,300 ร้อยละ 100 ของ มีน้ าส าหรับการ กองช่าง
โดยการก่อสร้างบอ่เก็บน้ า เกษตรมีอย่างเพยีงพอ 1.50 ม. ลึก 3.00 ม. จ านวน พื้นที่การเกษตร เกษตรเพยีงพอ
หมู่ที่ 2 บา้นทุ่งตุ่น - แม่ติว ตลอดทั้งปี 2 จุด รายละเอียดตามแบบ มีน้ าเพยีงพอในการ ตลอดทั้งปี
พิกัด E 0537944 N2031168 อบต.วอแก้ว ท าการเกษตร

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

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่ หน่วยงานที่
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) คาดว่าจะได้รบั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
119 โครงการแก้ไขปญัหาภยัแล้ง เพื่อกักเก็บน้ าส าหรับการ ขุดลอกแหล่งน้ าสาธารณะ     444,000 ร้อยละ 100 ของ มีน้ าส าหรับการ กองช่าง

โดยการขุดลอกสระหว้ย เกษตรมีอย่างเพยีงพอ ประโยชน์หว้ยซ่อนข้าว เปน็รูป พื้นที่การเกษตร เกษตรเพยีงพอ
ซ้อนข้าว หมู่ที่ 3 บา้นวอแก้ว ตลอดทั้งปี ส่ีเหล่ียมปริมาตรดินขุดไม่น้อย มีน้ าเพยีงพอในการ ตลอดทั้งปี
พิกัด E 0536158 N2033678 กวา่ 13,372.00   ลบ.ม.   ท าการเกษตร

รายละเอียดตามแบบของ 
อบต.วอแก้ว

120 โครงการแก้ไขปญัหาภยัแล้ง เพื่อกักเก็บน้ าส าหรับการ ก่อสร้างบอ่เก็บน้ า ขนาด ศก.     166,300 ร้อยละ 100 ของ มีน้ าส าหรับการ กองช่าง
โดยการก่อสร้างบอ่เก็บน้ า เกษตรมีอย่างเพยีงพอ 1.50 ม. ลึก 3.00 ม. จ านวน พื้นที่การเกษตร เกษตรเพยีงพอ
หมู่ที่ 3 บา้นวอแก้ว ตลอดทั้งปี รายละเอียดตามแบบ มีน้ าเพยีงพอในการ ตลอดทั้งปี
พิกัด E 0536869 N2034272 ของ อบต.วอแก้ว ท าการเกษตร

121 โครงการแก้ไขปญัหาภยัแล้ง เพื่อกักเก็บน้ าส าหรับการ ก่อสร้างบอ่เก็บน้ า ขนาด ศก.     166,300 ร้อยละ 100 ของ มีน้ าส าหรับการ กองช่าง
โดยการก่อสร้างบอ่เก็บน้ า เกษตรมีอย่างเพยีงพอ 1.50 ม. ลึก 3.00 ม. จ านวน พื้นที่การเกษตร เกษตรเพยีงพอ
หมู่ที่ 3 บา้นวอแก้ว ตลอดทั้งปี รายละเอียดตามแบบ มีน้ าเพยีงพอในการ ตลอดทั้งปี
พิกัด E 0536325 N2033659 ของ อบต.วอแก้ว ท าการเกษตร

122 โครงการแก้ไขปญัหาภยัแล้ง เพื่อกักเก็บน้ าส าหรับการ ก่อสร้างบอ่เก็บน้ า ขนาด ศก.     166,300 ร้อยละ 100 ของ มีน้ าส าหรับการ กองช่าง
โดยการก่อสร้างบอ่เก็บน้ า เกษตรมีอย่างเพยีงพอ 1.50 ม. ลึก 3.00 ม. จ านวน พื้นที่การเกษตร เกษตรเพยีงพอ
หมู่ที่ 3 บา้นวอแก้ว ตลอดทั้งปี รายละเอียดตามแบบ มีน้ าเพยีงพอในการ ตลอดทั้งปี
พิกัด E 0537586 N2033327 ของ อบต.วอแก้ว ท าการเกษตร

123 โครงการแก้ไขปญัหาภยัแล้ง เพื่อกักเก็บน้ าส าหรับการ ก่อสร้างบอ่เก็บน้ า ขนาด ศก.     166,300 ร้อยละ 100 ของ มีน้ าส าหรับการ กองช่าง
โดยการก่อสร้างบอ่เก็บน้ า เกษตรมีอย่างเพยีงพอ 1.50 ม. ลึก 3.00 ม. จ านวน พื้นที่การเกษตร เกษตรเพยีงพอ
หมู่ที่ 3 บา้นวอแก้ว ตลอดทั้งปี รายละเอียดตามแบบ มีน้ าเพยีงพอในการ ตลอดทั้งปี
พิกัด E 0537575 N2033457 ของ อบต.วอแก้ว ท าการเกษตร

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา
งบประมาณ
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ยุทธศาสตรก์ารพัฒนา อบต.วอแก้ว ยุทธศาสตรท์ี่ 1    การพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน ผ.02

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่ หน่วยงานที่
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) คาดว่าจะได้รบั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
124 โครงการแก้ไขปญัหาภยัแล้ง เพื่อกักเก็บน้ าส าหรับการ ก่อสร้างบอ่เก็บน้ า ขนาด ศก.     166,300 ร้อยละ 100 ของ มีน้ าส าหรับการ กองช่าง

โดยการก่อสร้างบอ่เก็บน้ า เกษตรมีอย่างเพยีงพอ 1.50 ม. ลึก 3.00 ม. จ านวน พื้นที่การเกษตร เกษตรเพยีงพอ
หมู่ที่ 3 บา้นวอแก้ว ตลอดทั้งปี รายละเอียดตามแบบ มีน้ าเพยีงพอในการ ตลอดทั้งปี
พิกัด E 0536977 N2032714 ของ อบต.วอแก้ว ท าการเกษตร

125 โครงการแก้ไขปญัหาภยัแล้ง เพื่อกักเก็บน้ าส าหรับการ ก่อสร้างบอ่เก็บน้ า ขนาด ศก.     166,300 ร้อยละ 100 ของ มีน้ าส าหรับการ กองช่าง
โดยการก่อสร้างบอ่เก็บน้ า เกษตรมีอย่างเพยีงพอ 1.50 ม. ลึก 3.00 ม. จ านวน พื้นที่การเกษตร เกษตรเพยีงพอ
หมู่ที่ 3 บา้นวอแก้ว ตลอดทั้งปี รายละเอียดตามแบบ มีน้ าเพยีงพอในการ ตลอดทั้งปี
พิกัด E 0537223 N2032533 ของ อบต.วอแก้ว ท าการเกษตร

126 โครงการก่อสร้างถนนดินพร้อม
ปรับ

เพื่อใหม้ีเส้นทางคมนาคมที่ได้ ถนนดินกวา้ง 4.00 ม. หนา 456,000    ร้อยละ80ของ ประชาชนมีเส้น กองช่าง
เกล่ียสายวดัดอยแลไปอ่างแม่เปิ๊บ มาตรฐาน สะดวก ปลอดภยั 0.20 ม.ความยาว 1,900 ม. ปชช. ที่ใช้ถนน ทางคมนาคม
หมู่ 3 รายละเอียดตามแบบ มีความสะดวก ที่สะดวกได้
พิกัดเร่ิมต้น E0535934 N2034428 ของ อบต.วอแก้ว และปลอดภยั มาตรฐาน
พิกัดส้ินสุด E0534693 N2034534

127 โครงการก่อสร้างถนนดินพร้อม
ปรับ

เพื่อใหม้ีเส้นทางคมนาคมที่ได้ ถนนดินกวา้ง 4.00 ม. หนา 312,000    ร้อยละ80ของ ประชาชนมีเส้น กองช่าง
เกล่ียสายแม่เปิ๊บเหนือ  เร่ิมต้ังแต่ มาตรฐาน สะดวก ปลอดภยั 0.20 ม. ความยาว 1,300 ม. ปชช. ที่ใช้ถนน ทางคมนาคม
บริเวณใกล้นานายเฉลียว หมู่ 3 รายละเอียดตามแบบ มีความสะดวก ที่สะดวกได้
พิกัดเร่ิมต้น E0536944 N2034081 ของ อบต.วอแก้ว และปลอดภยั มาตรฐาน
พิกัดส้ินสุด E0536291 N2034716

128 โครงการก่อสร้างถนนดินพร้อม เพื่อใหม้ีเส้นทางคมนาคมที่ได้ ถนนดินกวา้ง 4.00 ม. หนา 216,000    ร้อยละ80ของ ประชาชนมีเส้น กองช่าง
ปรับเกล่ียสายแม่อืน เร่ิมต้ังแต่
บริเวณ

มาตรฐาน สะดวก ปลอดภยั  0.20 ม.ความยาว 900 ม. ปชช. ที่ใช้ถนน ทางคมนาคม
ใกล้สวนนายเต้ง หมู่ 3 รายละเอียดตามแบบ มีความสะดวก ที่สะดวกได้
พิกัดเร่ิมต้น E0536655 N2032453 ของ อบต.วอแก้ว และปลอดภยั มาตรฐาน
พิกัดส้ินสุด E0536795 N2031649

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา
งบประมาณ
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ยุทธศาสตรก์ารพัฒนา อบต.วอแก้ว ยุทธศาสตรท์ี่ 1    การพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน ผ.02

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่ หน่วยงานที่
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) คาดว่าจะได้รบั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
129 โครงการก่อสร้างถนนดินพร้อม เพื่อใหม้ีเส้นทางคมนาคมที่ได้ ก่อสร้างถนนดินบดอัดแน่น 420,000    ร้อยละ80ของ ประชาชนมีเส้น กองช่าง

ปรับเกล่ีย สายทุ่งแม่ติว หมู่ 4 มาตรฐาน สะดวก ปลอดภยั ขนาดกวา้ง 4.00 ม. หนา ปชช. ที่ใช้ถนน ทางคมนาคม
(พิกัดเร่ิมต้น E0536880 N2035855) 0.20 ม.ยาว1,050 ม. มีความสะดวก ที่สะดวกได้
(พิกัดส้ินสุด E0537395 N2035016) รายละเอียดตามแบบของ และปลอดภยั มาตรฐาน

อบต.วอแก้ว
130 โครงการก่อสร้างถนนดินบดอัด เพื่อใหม้ีเส้นทางคมนาคมที่ได้ ก่อสร้างถนนดินบดอัดแน่น 124,500    ร้อยละ80ของ ประชาชนมีเส้น กองช่าง

แน่นสายบา้นนายสมชาย  มาตรฐาน สะดวก ปลอดภยั ขนาดกวา้ง 3.00 ม. หนา ปชช. ที่ใช้ถนน ทางคมนาคม
เจริญพร หมู่ 4 0.20 ม. ยาว  415 ม. มีความสะดวก ที่สะดวกได้
(พิกัดเร่ิมต้น E0536752 N2035232) รายละเอียดตามแบบของ และปลอดภยั มาตรฐาน
(พิกัดส้ินสุด E0537121 N2035187) อบต.วอแก้ว

131 โครงการก่อสร้างถนนดินบดอัด เพื่อใหม้ีเส้นทางคมนาคมที่ได้ ก่อสร้างถนนดินบดอัดแน่น 201,000    ร้อยละ80ของ ประชาชนมีเส้น กองช่าง
แน่นซอยทุ่งแล้ง หมู่ 4 มาตรฐาน สะดวก ปลอดภยั ขนาดกวา้ง 3.00 ม. หนา ปชช. ที่ใช้ถนน ทางคมนาคม
(พิกัดเร่ิมต้น E0537008 N2034795) 0.20 ม. ยาว670 ม. มีความสะดวก ที่สะดวกได้
(พิกัดส้ินสุด E0536755 N2034426) รายละเอียดตามแบบของ และปลอดภยั มาตรฐาน

อบต.วอแก้ว
132 โครงการก่อสร้างถนนดินบดอัด เพื่อใหม้ีเส้นทางคมนาคมที่ได้ ก่อสร้างถนนดินบดอัดแน่น 162,000    ร้อยละ80ของ ประชาชนมีเส้น กองช่าง

แน่นซอยทุ่งเก้าเกลือ หมู่ 4 มาตรฐาน สะดวก ปลอดภยั ขนาดกวา้ง 3.00 ม. หนา ปชช. ที่ใช้ถนน ทางคมนาคม
(พิกัดเร่ิมต้น E0537091 N2034697) 0.20 ม. ยาว 540 ม. มีความสะดวก ที่สะดวกได้
(พิกัดส้ินสุด E0537273 N2034740) รายละเอียดตามแบบของ และปลอดภยั มาตรฐาน

อบต.วอแก้ว

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

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่ หน่วยงานที่
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) คาดว่าจะได้รบั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
133 โครงการขยายเขตระบบประปา เพื่อใหป้ระชาชนมีน้ าอุปโภค - ขยายเขตระบบประปา หมู่บา้น 300,000    ร้อยละ 80 ของ ปชช.ประชาชนมีน้ า กองช่าง

หมู่บา้นหล่ายทุ่ง หมู่ 4 บริโภค เพยีงพอต่อการใช้  หล่ายทุ่ง หมู่ 4 มีน้ าสะอาดใช้ในการอุปโภคบริโภค
(พิกัดเร่ิมต้น E0536737 N2035274) ตลอดทั้งปี รายละเอียดตามแบบของ อุปโภคบริโภค เพยีงพอตลอด
(พิกัดส้ินสุด E0536267 N2036223) อบต.วอแก้ว ทั้งปี

134 โครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ า เพื่อใหม้ีแหล่งกักเก็บน้ าเพื่อ ก่อสร้างฝายชะลอน้ า กวา้ง 300,000    ร้อยละ 100 ของ มีน้ าส าหรับการ กองช่าง
น้ าแม่ติว หมู4่(นายสง่า วอ้ใจชื่น) การเกษตรอย่างเพยีงพอ 8.00-12.00 ม. สูง 0.50 ม.- พื้นที่การเกษตร เกษตรเพยีงพอ
(พิกัดเร่ิมต้น E0535973  N2037738) และทั่วถึง ตลอดทั้งปี 1.00 ม.  รายละเอียดตามแบบ มีน้ าเพยีงพอในการ ตลอดทั้งปี

อบต.วอแก้ว ท าการเกษตร
135 โครงการขุดลอกล าหว้ยแม่เปด็ เพื่อแก้ไขปญัหาการต้ืนเขิน ขุดลอกขนาดกวา้ง 10.00 ม. 200,000    ร้อยละ 100 ของ มีน้ าส าหรับการ กองช่าง

ม.4 ของแหล่งน้ า และใหม้ีน้ าเพยีง ยาว 200 ม. พื้นที่การเกษตร เกษตรอย่าง
(พิกัดเร่ิมต้น E0536485  N2035287) พอต่อการเกษตร ตลอดทั้งปี รายละเอียดตามแบบของ มีน้ าเพยีงพอในการ เพยีงพอ
(พิกัดส้ินสุด E0536316   N2035366) อบต.วอแก้ว ท าการเกษตร

136 โครงการก่อสร้างดาดล าเหมือง เพื่อลดการสูญเสีย ขนาดปากกวา้งเฉล่ีย 1.20 ม. 360,000    ร้อยละ 100 ของ มีน้ าส าหรับการ กองช่าง
คอนกรีตสายทุ่งแพะ น้ าและท าใหม้ีน้ า ทอ้งกวา้งเฉล่ีย 0.50 ม. ลึก พื้นที่การเกษตร เกษตรเพยีงพอ
(ฝ่ังตะวนัตก)หมู่ 4 เพื่อการเกษตร เฉล่ีย 0.50 ม.ยาว 500.00 ม. มีน้ าเพยีงพอในการ ตลอดทั้งปี
(พิกัดเร่ิมต้น E0536604  N2035101) อย่างเพยีงพอ รายละเอียดตามแบบของ ท าการเกษตร
(พิกัดส้ินสุด E05369607   N2034858) อบต.วอแก้ว
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ยุทธศาสตรก์ารพัฒนา อบต.วอแก้ว ยุทธศาสตรท์ี่ 1    การพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน ผ.02

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่ หน่วยงานที่
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) คาดว่าจะได้รบั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
137 โครงการขุดเจาะบอ่บาดาล เพื่อกักเก็บน้ าส าหรับการ ท าการขุดเจาะบอ่บาดาลลึก 500,000    ร้อยละ 100 ของ มีน้ าส าหรับการ กองช่าง

เพื่อการเกษตรทุ่งแล้ง  หมู่ 4 เกษตรมีอย่างเพยีงพอ ประมาณ200.00 ม. ขนาด พื้นที่การเกษตร เกษตรเพยีงพอ
(พิกัดเร่ิมต้น E0536657  N2034725) ตลอดทั้งปี เส้นผ่านศูนย์กลาง7 นิ้ว หรือ มีน้ าเพยีงพอในการ ตลอดทั้งปี

ปริมาณน้ าไม่น้อยกวา่2.00- ท าการเกษตร
5.00 ลบ.ม. ต่อชั่วโมง
รายละเอียดตามแบบมาตรฐาน
ประปาหมู่บา้น ของส านัก
บริหารจัดการน้ ากรมทรัพยากร
น้ า พร้อมปาูยโครงการ 
จ านวน 1 ปาูย

138 โครงการขุดเจาะบอ่บาดาล เพื่อกักเก็บน้ าส าหรับการ ท าการขุดเจาะบอ่บาดาลลึก 500,000    ร้อยละ 100 ของ มีน้ าส าหรับการ กองช่าง
เพื่อการเกษตรทุ่งโปงุ  หมู่  4 เกษตรมีอย่างเพยีงพอ ประมาณ200.00 ม. ขนาด พื้นที่การเกษตร เกษตรเพยีงพอ
(พิกัดเร่ิมต้น E0536335  N2035578) ตลอดทั้งปี เส้นผ่านศูนย์กลาง7 นิ้ว หรือ มีน้ าเพยีงพอในการ ตลอดทั้งปี

ปริมาณน้ าไม่น้อยกวา่2.00- ท าการเกษตร
5.00 ลบ.ม. ต่อชั่วโมง
รายละเอียดตามแบบมาตรฐาน
ประปาหมู่บา้น ของส านัก
บริหารจัดการน้ ากรมทรัพยากร
น้ า พร้อมปาูยโครงการ 
จ านวน 1 ปาูย

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา
งบประมาณ
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ยุทธศาสตรก์ารพัฒนา อบต.วอแก้ว ยุทธศาสตรท์ี่ 1    การพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน ผ.02

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่ หน่วยงานที่
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) คาดว่าจะได้รบั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
139 โครงการพฒันาและส่งเสริม เพื่อกักเก็บน้ าส าหรับการ ก่อสร้างฝายชะลอน้ ากึ่งถาวร 11,140     ร้อยละ 100 ของ มีน้ าส าหรับการ กองช่าง

การสร้างฝายชะลอน้ าเพื่อปอูง เกษตรมีอย่างเพยีงพอ (แบบกระสอบทราย) ขนาด พื้นที่การเกษตร เกษตรเพยีงพอ
กันและบรรเทาปญัหาภยัแล้ง ตลอดทั้งปี ฐานกวา้ง 3.00 ม. ยาว 5.00 มีน้ าเพยีงพอในการ ตลอดทั้งปี
(กั้นล าหว้ยแม่ติว) หมู่ที่ 4 ม. สูงเฉล่ีย 1.00 ม. ท าการเกษตร
 จุดที่ 1 บริเวณที่นา รายละเอียดตามแบบฝาย
นายจ ารัส  ณ ล าปาง น้ าบล้นชั่วคราว ของ สนง. 
พิกัด E0536922 N 2035748 ปภ.จ.ล าปาง

140 โครงการพฒันาและส่งเสริม เพื่อกักเก็บน้ าส าหรับการ ก่อสร้างฝายชะลอน้ ากึ่งถาวร 11,140     ร้อยละ 100 ของ มีน้ าส าหรับการ กองช่าง
การสร้างฝายชะลอน้ าเพื่อปอูง เกษตรมีอย่างเพยีงพอ (แบบกระสอบทราย) ขนาด พื้นที่การเกษตร เกษตรเพยีงพอ
กันและบรรเทาปญัหาภยัแล้ง ตลอดทั้งปี ฐานกวา้ง 3.00 ม. ยาว 5.00 มีน้ าเพยีงพอในการ ตลอดทั้งปี
(กั้นล าหว้ยแม่ติว) หมู่ที่ 4 ม. สูงเฉล่ีย 1.00 ม. ท าการเกษตร
 จุดที่ 2 บริเวณที่นา รายละเอียดตามแบบฝาย
นางจันฟอง  ปามาค า น้ าบล้นชั่วคราว ของ สนง. 
พิกัด E0536968 N 2035689 ปภ.จ.ล าปาง

141 โครงการพฒันาและส่งเสริม เพื่อกักเก็บน้ าส าหรับการ ก่อสร้างฝายชะลอน้ ากึ่งถาวร 11,140    ร้อยละ 100 ของ มีน้ าส าหรับการ กองช่าง
การสร้างฝายชะลอน้ าเพื่อปอูง เกษตรมีอย่างเพยีงพอ (แบบกระสอบทราย) ขนาด พื้นที่การเกษตร เกษตรเพยีงพอ
กันและบรรเทาปญัหาภยัแล้ง ตลอดทั้งปี ฐานกวา้ง 3.00 ม. ยาว 5.00 มีน้ าเพยีงพอในการ ตลอดทั้งปี
(กั้นล าหว้ยแม่ติว) หมู่ที่ 4 ม.สูงเฉล่ีย 1.00 ม. ท าการเกษตร
 จุดที่ 3 บริเวณที่นา รายละเอียดตามแบบฝาย
นายแก้ว  แสนใจ น้ าบล้นชั่วคราว ของ สนง. 
พิกัด E0536990 N 2035594 ปภ.จ.ล าปาง

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา
งบประมาณ
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ยุทธศาสตรก์ารพัฒนา อบต.วอแก้ว ยุทธศาสตรท์ี่ 1    การพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน ผ.02

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่ หน่วยงานที่
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) คาดว่าจะได้รบั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
142 โครงการพฒันาและส่งเสริม เพื่อกักเก็บน้ าส าหรับการ ก่อสร้างฝายชะลอน้ ากึ่งถาวร 11,140    ร้อยละ 100 ของ มีน้ าส าหรับการ กองช่าง

การสร้างฝายชะลอน้ าเพื่อปอูง เกษตรมีอย่างเพยีงพอ (แบบกระสอบทราย) ขนาด พื้นที่การเกษตร เกษตรเพยีงพอ
กันและบรรเทาปญัหาภยัแล้ง ตลอดทั้งปี ฐานกวา้ง 3.00 ม. ยาว 5.00 มีน้ าเพยีงพอในการ ตลอดทั้งปี
(กั้นล าหว้ยแม่ติว) หมู่ที่ 4 ม.สูงเฉล่ีย 1.00 ม. ท าการเกษตร
 จุดที่ 4 บริเวณที่นา รายละเอียดตามแบบฝาย
นายสุค า  หมูค า น้ าบล้นชั่วคราว ของ สนง. 
พิกัด E0537012 N 2035570 ปภ.จ.ล าปาง

143 โครงการพฒันาและส่งเสริม เพื่อกักเก็บน้ าส าหรับการ ก่อสร้างฝายชะลอน้ ากึ่งถาวร 11,140    ร้อยละ 100 ของ มีน้ าส าหรับการ กองช่าง
การสร้างฝายชะลอน้ าเพื่อปอูง เกษตรมีอย่างเพยีงพอ (แบบกระสอบทราย) ขนาด พื้นที่การเกษตร เกษตรเพยีงพอ
กันและบรรเทาปญัหาภยัแล้ง ตลอดทั้งปี ฐานกวา้ง 3.00 ม. ยาว 5.00 มีน้ าเพยีงพอในการ ตลอดทั้งปี
(กั้นล าหว้ยแม่ติว) หมู่ที่ 4 ม. สูงเฉล่ีย 1.00 ม. ท าการเกษตร
 จุดที่ 5 บริเวณที่นา รายละเอียดตามแบบฝาย
นายสง่า  วอ้ใจชื้น น้ าบล้นชั่วคราว ของ สนง. 
พิกัด E0536530 N 2034001 ปภ.จ.ล าปาง

144 โครงการขุดลอกล าหว้ยแม่เปด็ เพื่อแก้ไขปญัหาการต้ืนเขิน ขุดลอกล าหว้ยขนาดทอ้งกวา้ง   233,600 ร้อยละ 100 ของ มีน้ าส าหรับการ กองช่าง
เพื่อแก้ไขปญัหาภยัแล้ง หมู่ที่ 4 ของแหล่งน้ า และใหม้ีน้ าเพยีง เฉล่ีย 4.00 ม - 10.00 ม. ยาว พื้นที่การเกษตร เกษตรอย่าง
บา้นหล่ายทุ่ง พอต่อการเกษตร ตลอดทั้งปี 135.00 ม. ลึกเฉล่ีย 1.50 - มีน้ าเพยีงพอในการ เพยีงพอ
พิกัดเร่ิมต้น E0538621 N2035124 2.50 ม. หรือมีปริมาตรดินขุด ท าการเกษตร
พิกัดส้ินสุด E0538758 N2035017 ไม่น้อยกวา่ 6,955.00 ลบ.ม. 

Slope 1:1 รายละเอียดตาม
แบบ อบต.วอแก้ว

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา
งบประมาณ
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ยุทธศาสตรก์ารพัฒนา อบต.วอแก้ว ยุทธศาสตรท์ี่ 1    การพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน ผ.02

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่ หน่วยงานที่
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) คาดว่าจะได้รบั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
145 โครงการแก้ไขปญัหาภยัแล้ง เพื่อกักเก็บน้ าส าหรับการ ก่อสร้างบอ่เก็บน้ า ขนาด ศก.     186,000 ร้อยละ 100 ของ มีน้ าส าหรับการ กองช่าง

โดยการก่อสร้างบอ่เก็บน้ า เกษตรมีอย่างเพยีงพอ 1.50 ม. ลึก 3.00 ม. พื้นที่การเกษตร เกษตรเพยีงพอ
บริเวณใกล้ที่นา นายสุค า หมู่ค า ตลอดทั้งปี รายละเอียดตามแบบ อบต. มีน้ าเพยีงพอในการ ตลอดทั้งปี
หมู่ที่ 4 บา้นหล่ายทุ่ง วอแก้ว ท าการเกษตร
พิกัด E 0536967 N2035702

146 โครงการแก้ไขปญัหาภยัแล้ง เพื่อกักเก็บน้ าส าหรับการ ก่อสร้างบอ่เก็บน้ า ขนาด ศก.     186,000 ร้อยละ 100 ของ มีน้ าส าหรับการ กองช่าง
โดยการก่อสร้างบอ่เก็บน้ า เกษตรมีอย่างเพยีงพอ 1.50 ม. ลึก 3.00 ม. พื้นที่การเกษตร เกษตรเพยีงพอ
บริเวณใกล้ที่นา นายอุดม ผาวนั ตลอดทั้งปี รายละเอียดตามแบบ อบต. มีน้ าเพยีงพอในการ ตลอดทั้งปี
หมู่ที่ 4 บา้นหล่ายทุ่ง วอแก้ว ท าการเกษตร
พิกัด E 0537019 N2035495

147 โครงการแก้ไขปญัหาภยัแล้ง เพื่อกักเก็บน้ าส าหรับการ ก่อสร้างบอ่เก็บน้ า ขนาด ศก.     186,000 ร้อยละ 100 ของ มีน้ าส าหรับการ กองช่าง
โดยการก่อสร้างบอ่เก็บน้ า เกษตรมีอย่างเพยีงพอ 1.50 ม. ลึก 3.00 ม. พื้นที่การเกษตร เกษตรเพยีงพอ
บริเวณใกล้ที่นา นางระเบยีบ ตลอดทั้งปี รายละเอียดตามแบบ อบต. มีน้ าเพยีงพอในการ ตลอดทั้งปี
สุวรรณสุระ หมู่ที่ 4 บา้นหล่ายทุ่ง วอแก้ว ท าการเกษตร
พิกัด E 0537315 N2035100

148 โครงการแก้ไขปญัหาภยัแล้ง เพื่อกักเก็บน้ าส าหรับการ ก่อสร้างบอ่เก็บน้ า ขนาด ศก.     186,000 ร้อยละ 100 ของ มีน้ าส าหรับการ กองช่าง
โดยการก่อสร้างบอ่เก็บน้ า เกษตรมีอย่างเพยีงพอ 1.50 ม. ลึก 3.00 ม. พื้นที่การเกษตร เกษตรเพยีงพอ
บริเวณใกล้ที่นา นางค าใส อินต๊ะสี ตลอดทั้งปี รายละเอียดตามแบบ อบต. มีน้ าเพยีงพอในการ ตลอดทั้งปี
หมู่ที่ 4 บา้นหล่ายทุ่ง วอแก้ว ท าการเกษตร
พิกัด E 0536717 N2034704

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา
งบประมาณ
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ยุทธศาสตรก์ารพัฒนา อบต.วอแก้ว ยุทธศาสตรท์ี่ 1    การพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน ผ.02

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่ หน่วยงานที่
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) คาดว่าจะได้รบั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
149 โครงการแก้ไขปญัหาภยัแล้ง เพื่อกักเก็บน้ าส าหรับการ ก่อสร้างบอ่เก็บน้ า ขนาด ศก.     186,000 ร้อยละ 100 ของ มีน้ าส าหรับการ กองช่าง

โดยการก่อสร้างบอ่เก็บน้ า เกษตรมีอย่างเพยีงพอ 1.50 ม. ลึก 3.00 ม. พื้นที่การเกษตร เกษตรเพยีงพอ
บริเวณใกล้ที่นา นางพศิสมัย ตลอดทั้งปี รายละเอียดตามแบบ อบต. มีน้ าเพยีงพอในการ ตลอดทั้งปี
สุวรรณสุระ หมู่ที่ 4บา้นหล่ายทุ่ง วอแก้ว ท าการเกษตร
พิกัด E 0536785 N2034704

150 โครงการแก้ไขปญัหาภยัแล้ง เพื่อกักเก็บน้ าส าหรับการ ก่อสร้างบอ่เก็บน้ า ขนาด ศก.     186,000 ร้อยละ 100 ของ มีน้ าส าหรับการ กองช่าง
โดยการก่อสร้างบอ่เก็บน้ า เกษตรมีอย่างเพยีงพอ 1.50 ม. ลึก 3.00 ม. พื้นที่การเกษตร เกษตรเพยีงพอ
บริเวณใกล้ที่นานายประดิษฐ์ ตลอดทั้งปี รายละเอียดตามแบบ อบต. มีน้ าเพยีงพอในการ ตลอดทั้งปี
ธริินทอง หมู่ที่ 4บา้นหล่ายทุ่ง วอแก้ว ท าการเกษตร
พิกัด E 0537393 N2034460

151 โครงการขุดเจาะบอ่บาดาลเพื่อ เพื่อใหม้ีน้ าอุปโภค - บริโภค วางทอ่ 2 นิ้ว ยาว 350 ม.     550,000 ร้อยละ 100 ของ มีน้ าส าหรับการ กองช่าง
ผลิตน้ าประปา พร้อมวางทอ่ ที่เพยีงพอต่อการใช้ของ รายละเอียดตามแบบ อบต. พื้นที่การเกษตร เกษตรเพยีงพอ
หมู่ 4 (ปั้มน้ ามัน หมู่ที่ 4) ประชาชน วอแก้ว มีน้ าเพยีงพอในการ ตลอดทั้งปี
พิกัดเร่ิมต้น E0537107  N2033717 ท าการเกษตร

152 โครงการก่อสร้างท านบ คสล. เพื่อกักเก็บน้ า ขนาดกวา้ง 6.00 ม. ยาว     450,000 ร้อยละ 100 ของ มีน้ าส าหรับการ กองช่าง
บริเวณทุ่งนายสมัคร  สุริยา หมู่ 4 ส าหรับการเกษตร 7.00 ม พื้นที่การเกษตร เกษตรเพยีงพอ
พิกัดเร่ิมต้น E0536368  N2036323 มีอย่างเพยีงพอ รายละเอียดตามแบบ อบต. มีน้ าเพยีงพอในการ ตลอดทั้งปี

ตลอดทั้งปี วอแก้ว ท าการเกษตร
153 โครงการแก้ไขปญัหาภยัแล้ง เพื่อกักเก็บน้ าส าหรับการ     300,000 ร้อยละ 100 ของ มีน้ าส าหรับการ กองช่าง

โดยการขุดสระเก็บน้ าพร้อมท า เกษตรมีอย่างเพยีงพอ พื้นที่การเกษตร เกษตรเพยีงพอ
ธนาคารใต้ดิน  บริเวณทุ่งก๊อด ตลอดทั้งปี มีน้ าเพยีงพอในการ ตลอดทั้งปี
หมู่ 4 ท าการเกษตร
พิกัดเร่ิมต้น E0536158  N2035794

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา
งบประมาณ
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ยุทธศาสตรก์ารพัฒนา อบต.วอแก้ว ยุทธศาสตรท์ี่ 1    การพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน ผ.02

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่ หน่วยงานที่
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) คาดว่าจะได้รบั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
154 โครงการติดต้ังระบบสูบน้ า -เพื่อลดต้นทนุค่ากระแส ท าการขุดเจาะบอ่น้ าบาดาลลึก     500,000 ร้อยละ 100 ของ มีน้ าส าหรับการ กองช่าง

พลังงานแสงอาทติย์ เพื่อผลิต ไฟฟาูในการสูบน้ าเพื่อท า ประมาณ 200.00 ม.ขนาดเส้น พื้นที่การเกษตร เกษตรเพยีงพอ
น้ าประปา หมู่ 4 (บอ่ใหม่) การผลิตน้ าอุปโภค - บริโภค ผ่านศูนย์กลาง 6.00นิ้ว หรือ มีน้ าเพยีงพอในการ ตลอดทั้งปี
(ปั้มน้ ามัน ม.4) ปริมาณน้ าไม่น้อยกวา่ 2.00 - ท าการเกษตร
พิกัดเร่ิมต้น E0537107  N2033717 5.00 ลบ.ม.ต่อชั่วโมง 

รายละเอียดตามแบบ 
อบต.วอแก้ว

155 โครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ า เพื่อแก้ไขปญัหาการต้ืนเขิน ขนาดปากกวา้ง 50.00 ม.     200,000 ร้อยละ 100 ของ มีน้ าส าหรับการ กองช่าง
หว้ยดินแดง หมู่ 4 ของแหล่งน้ า และใหม้ีน้ าเพยีง ทอ้งกวา้ง 25.00 ม. ลึก 1.50 - พื้นที่การเกษตร เกษตรอย่าง
พิกัดเร่ิมต้น E0536128  N2036258 พอต่อการเกษตร ตลอดทั้งปี 2.00 ม. รายละเอียดตามแบบ มีน้ าเพยีงพอในการ เพยีงพอ

อบต.วอแก้ว ท าการเกษตร
156 โครงการก่อสร้างดาดล าเหมือง เพื่อลดการสูญเสีย ขนาดปากกวา้ง 1.20 ม.     301,800 ร้อยละ 100 ของ มีน้ าส าหรับการ กองช่าง

คอนกรีต ทุ่งแล้ง หมู่ 4 น้ าและท าใหม้ีน้ า ทอ้ง 0.40 ม. ลึก 0.60 ม. พื้นที่การเกษตร เกษตรเพยีงพอ
พิกัดเร่ิมต้น E0536395  N2034735 เพื่อการเกษตร ยาว 800 ม. มีน้ าเพยีงพอในการ ตลอดทั้งปี
พิกัดส้ินสุด  E0536907 N2034380 อย่างเพยีงพอ รายละเอียดตามแบบ ท าการเกษตร

อบต.วอแก้ว
157 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า -เพื่อการระบายน้ าที่ดี ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. 175,000    ร้อยละ 70 ของ การระบายน้ า กองช่าง

ซอยข้างบา้นนายนิกร  มังคละ และปอูงกันแก้ไขปญัหา ขนาดกวา้ง 0.40 ม. ลึกเฉล่ีย บา้นเรือน ปชช. ที่ดีและปอูงกัน
ถึงล าหว้ยแม่ไพร ม.5 น้ าทว่มขังได้ 0.60 ม. ยาว 70 ม. บริเวณนี้น้ าไม่ ปญัหาน้ า
พิกัดเร่ิมต้น E0538113  N2035363 รายละเอียดตามแบบ ทว่มขัง ทว่มขังได้
พิกัดส้ินสุด E0538136  N2035379 อบต.วอแก้ว

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา
งบประมาณ

81



ยุทธศาสตรก์ารพัฒนา อบต.วอแก้ว ยุทธศาสตรท์ี่ 1    การพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน ผ.02

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่ หน่วยงานที่
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) คาดว่าจะได้รบั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
158 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพื่อใหม้ีเส้นทางคมนาคมที่ได้ ก่อสร้างถนนคสล. ขนาดกวา้ง 122,400    ร้อยละ80ของ ประชาชนมีเส้น กองช่าง

ซอยบา้นนายสวสัด์ิ  ไชยเคร่ือง มาตรฐาน สะดวก ปลอดภยั  3.00 ม. หนา 0.15 ม. ยาว ปชช. ที่ใช้ถนน ทางคมนาคม
ถึง ทุ่งโฮ้งใต้ พร้อมวางทอ่ 80 ม. มีความสะดวก ที่สะดวกได้
ลอดเหล่ียม  หมู่ 5 รายละเอียดตามแบบ และปลอดภยั มาตรฐาน
พิกัดเร่ิมต้น E0538223  N2035218 อบต.วอแก้ว
พิกัดส้ินสุด E0538239  N2035354

159 โครงการปรับปรุงผิวจราจรเดิม เพื่อใหม้ีเส้นทางคมนาคมที่ได้ ก่อสร้างถนนคสล. ขนาดกวา้ง 378,000    ร้อยละ80ของ ประชาชนมีเส้น กองช่าง
โดยการเสริมผิว มาตรฐาน สะดวก ปลอดภยั  4.00 ม.หนา 0.05 ม. ปชช. ที่ใช้ถนน ทางคมนาคม
ASPHALT CONCRETE ถนน ยาว 270 ม. มีความสะดวก ที่สะดวกได้
สายทางไปทุ่งใหม่ หมู่ที่ 5 รายละเอียดตามแบบ และปลอดภยั มาตรฐาน
พิกัดเร่ิมต้น E0537921  N2035804 อบต.วอแก้ว
พิกัดส้ินสุด E0537856  N2036045

160 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. เพื่อใหม้ีเส้นทางคมนาคมที่ได้ ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกวา้ง 174,000    ร้อยละ80ของ ประชาชนมีเส้น กองช่าง
หน้าบา้นนายโยง  กันภยั มาตรฐาน สะดวก ปลอดภยั 4.00 ม.ยาว 85.00 ม. หนา ปชช. ที่ใช้ถนน ทางคมนาคม
ถึงทางแยกทุ่งสัน หมู่ 5 0.15 ม. มีความสะดวก ที่สะดวกได้
พิกัดเร่ิมต้น  E0537810  N2035193 รายละเอียดตามแบบของ และปลอดภยั มาตรฐาน
พิกัดส้ินสุด  E0537727  N2035212 อบต.วอแก้ว 

161 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพื่อใหม้ีเส้นทางคมนาคมที่ได้ ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกวา้ง 255,000    ร้อยละ80ของ ประชาชนมีเส้น กองช่าง
จากบา้นนางบวัตอง  บญุมา  ถึง มาตรฐาน สะดวก ปลอดภยั 2.50 ม.ยาว 200.00 ม. หนา ปชช. ที่ใช้ถนน ทางคมนาคม
บา้นนายอาคมเรือนสุข หมู่ 5 0.15 ม. มีความสะดวก ที่สะดวกได้
พิกัดเร่ิมต้น  E0537989  N2035444 รายละเอียดตามแบบของ และปลอดภยั มาตรฐาน
พิกัดส้ินสุด  E0537866  N2035263 อบต.วอแก้ว 
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ยุทธศาสตรก์ารพัฒนา อบต.วอแก้ว ยุทธศาสตรท์ี่ 1    การพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน ผ.02

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่ หน่วยงานที่
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) คาดว่าจะได้รบั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
162 โครงการก่อสร้างก าแพงดินกั้น เพื่อปอูงกันการกัดเซาะและ ความยาวข้างละ 45.00 ม.รวม 337,500    ร้อยละ 100 ของ ปญัหาการพงั กองช่าง

ตล่ิงพงับริเวณบา้นเลขที่ 209 การพงัทลายของตล่ิง  90.00ม. สูง 2.00-3.00 ม. พื้นที่การเกษตร ทลายของตล่ิง
ถึงสะพานทางไปทุ่งกล้วย หมู่ 5 รายละเอียดตามแบบ มีน้ าเพยีงพอในการ หมดไปจาก
พิกัดเร่ิมต้น  E0538605  N2035247 อบต.วอแก้ว ท าการเกษตร พื้นที่
พิกัดส้ินสุด  E0538615  N2035210

163 โครงการก่อสร้างดาดล าเหมือง เพื่อลดการสูญเสีย ปากกวา้งเฉล่ีย1.00 ม. ทอ้ง 157,000    ร้อยละ 100 ของ มีน้ าส าหรับการ กองช่าง
คสล. ทุ่งโฮ้งใต้ หมู่ 5 น้ าและท าใหม้ีน้ า กวา้งเฉล่ีย 0.50 ม. ลึก 0.60 พื้นที่การเกษตร เกษตรเพยีงพอ
พิกัดเร่ิมต้น  E0538060  N2035581 เพื่อการเกษตร ม. ยาว 270 ม. Slope 1:1 มีน้ าเพยีงพอในการ ตลอดทั้งปี
พิกัดส้ินสุด  E0538112  N2035813 อย่างเพยีงพอ รายละเอียดตามแบบ ท าการเกษตร

อบต.วอแก้ว
164 โครงการก่อสร้างถนนดิน เพื่อใหม้ีเส้นทางคมนาคมที่ได้ ขนาดกวา้ง 4.00 ม. ยาว 168,000    ร้อยละ80ของ ประชาชนมีเส้น กองช่าง

บดอัดแน่นสายทุ่งใหม่ซอย มาตรฐาน สะดวก ปลอดภยั 420.00 ม. หนา 0.20 ม. ปชช. ที่ใช้ถนน ทางคมนาคม
เข้าบา้นนายสวงิ  รายละเอียดตามแบบ มีความสะดวก ที่สะดวกได้
ใหม่ทรายเปยีง หมู่ 5 อบต.วอแก้ว และปลอดภยั มาตรฐาน
พิกัดเร่ิมต้น  E0537407  N2036320

พิกัดส้ินสุด  E0537365  N2035925

165 โครงการการก่อสร้างราง -เพื่อการระบายน้ าที่ดี ขนาดกวา้ง 0.30 ม. ลึก 563,000    ร้อยละ 70 ของ การระบายน้ า กองช่าง
ระบายน้ าซอยอ่างเก็บน้ า และปอูงกันแก้ไขปญัหา 0.50 ม. ยาว 210 ม. บา้นเรือน ปชช. ที่ดีและปอูงกัน
แม่ไพร น้ าทว่มขังได้ รายละเอียดตามแบบ บริเวณนี้น้ าไม่ ปญัหาน้ า
พิกัดเร่ิมต้น  E0538603  N2035259 อบต.วอแก้ว ทว่มขัง ทว่มขังได้
พิกัดส้ินสุด  E0538536 N2035552

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา
งบประมาณ
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ยุทธศาสตรก์ารพัฒนา อบต.วอแก้ว ยุทธศาสตรท์ี่ 1    การพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน ผ.02

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่ หน่วยงานที่
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) คาดว่าจะได้รบั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
166 โครงการก่อสร้างท านบ เพื่อกักเก็บน้ าส าหรับการ โครงการก่อสร้างท านบ คสล. 500,000    ร้อยละ 100 ของ มีน้ าส าหรับการ กองช่าง

หว้ยโปงุ หมู่ 5 เกษตรมีอย่างเพยีงพอ ขนาด กวา้ง 4.00 ม.ยาว พื้นที่การเกษตร เกษตรเพยีงพอ
พิกัดเร่ิมต้น  E0537784  N2035520 ตลอดทั้งปี 10.00ม. รายละเอียดตามแบบ มีน้ าเพยีงพอในการ ตลอดทั้งปี

อบต.วอแก้ว ท าการเกษตร
167 โครงการติดต้ังระบบสูบน้ า -เพื่อลดต้นทนุค่ากระแส ติดต้ังระบบสูบน้ าด้วยพลังงาน 500,000    ร้อยละ 100 ของ มีน้ าส าหรับการ กองช่าง

พลังงานแสงอาทติย์ ไฟฟาูในการสูบน้ าเพื่อท า แสงอาทติย์ พื้นที่การเกษตร เกษตรเพยีงพอ
เพื่อการเกษตร  บริเวณใกล้วดั การเกษตรและ -ชุดแผงโซล่าเซลล์แสงอาทติย์ มีน้ าเพยีงพอในการ ตลอดทั้งปี
บา้นทุ่งหก หมู่ 5 บา้นทุ่งหก สามารถปลูกพชืใน ขนาดไม่น้อยกวา่ 2,500 w ท าการเกษตร
พิกัด E0538496  N2035731 ฤดูแล้งได้อย่างต่อเนื่อง ถังเก็บน้ าขนาดไม่น้อยกวา่ 

-เพื่อใหเ้กษตรกรในพื้นที่ 20 ลูกบาศก์เมตร 
เปาูหมายมีรายได้เพิ่มขึ้น -เคร่ืองสูบน้ าส าหรับโซล่าเซลล์

แสงอาทติย์ ขนาดไม่น้อยกวา่ 
2 แรงม้า

168 โครงการติดต้ังระบบสูบน้ า -เพื่อลดต้นทนุค่ากระแส ติดต้ังระบบสูบน้ าด้วยพลังงาน 500,000    ร้อยละ 100 ของ มีน้ าส าหรับการ กองช่าง
พลังงานแสงอาทติย์ ไฟฟาูในการสูบน้ าเพื่อท า แสงอาทติย์ พื้นที่การเกษตร เกษตรเพยีงพอ
เพื่อการเกษตร  บริเวณ การเกษตรและ -ชุดแผงโซล่าเซลล์แสงอาทติย์ มีน้ าเพยีงพอในการ ตลอดทั้งปี
ทุ่งเก๊าสี  หมู่ 5 บา้นทุ่งหก สามารถปลูกพชืใน ขนาดไม่น้อยกวา่ 2,500 w ท าการเกษตร
พิกัด E0538177  N2035269 ฤดูแล้งได้อย่างต่อเนื่อง ถังเก็บน้ าขนาดไม่น้อยกวา่ 

-เพื่อใหเ้กษตรกรในพื้นที่ 20 ลูกบาศก์เมตร 
เปาูหมายมีรายได้เพิ่มขึ้น -เคร่ืองสูบน้ าส าหรับโซล่าเซลล์

แสงอาทติย์ ขนาดไม่น้อยกวา่ 
2 แรงม้า

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา
งบประมาณ

84



ยุทธศาสตรก์ารพัฒนา อบต.วอแก้ว ยุทธศาสตรท์ี่ 1    การพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน ผ.02

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่ หน่วยงานที่
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) คาดว่าจะได้รบั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
169 โครงการติดต้ังระบบสูบน้ า -เพื่อลดต้นทนุค่ากระแส ติดต้ังระบบสูบน้ าด้วยพลังงาน 500,000  ร้อยละ 100 ของ มีน้ าส าหรับการ กองช่าง

พลังงานแสงอาทติย์ ไฟฟาูในการสูบน้ าเพื่อท า แสงอาทติย์ พื้นที่การเกษตร เกษตรเพยีงพอ
เพื่อการเกษตร  บริเวณ การเกษตรและ -ชุดแผงโซล่าเซลล์แสงอาทติย์ มีน้ าเพยีงพอในการ ตลอดทั้งปี
ทุ่งหนองตอง หมู่ 5 บา้นทุ่งหก สามารถปลูกพชืใน ขนาดไม่น้อยกวา่ 2,500 w ท าการเกษตร
พิกัด E0535856  N2035755 ฤดูแล้งได้อย่างต่อเนื่อง ถังเก็บน้ าขนาดไม่น้อยกวา่ 

-เพื่อใหเ้กษตรกรในพื้นที่ 20 ลูกบาศก์เมตร 
เปาูหมายมีรายได้เพิ่มขึ้น -เคร่ืองสูบน้ าส าหรับโซล่าเซลล์

แสงอาทติย์ ขนาดไม่น้อยกวา่ 
2 แรงม้า

170 โครงการแก้ไขปญัหาภยัแล้ง เพื่อแก้ไขปญัหาต้ืนเขินของ ขุดลอกล าหว้ยขนาดทอ้งกวา้ง   107,000 ร้อยละ 100 ของ มีน้ าส าหรับการ กองช่าง
โดยการขุดลอกล าหว้ย แหล่งน้ า  และใหม้ีน้ าเพยีงพอ เฉล่ีย 7.00  ม. ยาว  150.00 พื้นที่การเกษตร เกษตรเพยีงพอ
หลงย่าหนิ้ว หมู่ที่ 5 บา้นทุ่งหก ต่อการเกษตร  ตลอดทั้งปี ม. Slope 1:1 หรือมีปริมาตร มีน้ าเพยีงพอในการ ตลอดทั้งปี
พิกัดเร่ิมต้น E0538156 N2035809 ดินขุดไม่น้อยกวา่ 3,200 ลบ.ม. ท าการเกษตร
พิกัดส้ินสุด E0538105 N2035809 รายละเอียดตามแบบ อบต.

วอแก้ว 
171 โครงการก่อสร้างท านบ คสล. เพื่อกักเก็บน้ าส าหรับการ ก่อสร้างท านบ คสล. ขนาด 499,000  ร้อยละ 100 ของ มีน้ าส าหรับการ กองช่าง

บริเวณหว้ยโปงุ หมู่ที่ 5 เกษตรมีอย่างเพยีงพอ หลังท านบกวา้ง 5.00 ม. พื้นที่การเกษตร เกษตรเพยีงพอ
พิกัด E0537784 N2035520 ตลอดทั้งปี ทอ้งยาว 8.00 ม.สูง 1.50 ม. มีน้ าเพยีงพอในการ ตลอดทั้งปี

(ยาวรวม 16.00 ม.) ท าการเกษตร
รายละเอียดตามแบบ อบต.
วอแก้ว 

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา
งบประมาณ
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ยุทธศาสตรก์ารพัฒนา อบต.วอแก้ว ยุทธศาสตรท์ี่ 1    การพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน ผ.02

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่ หน่วยงานที่
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) คาดว่าจะได้รบั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
172 โครงการก่อสร้างดาดล าเหมือง เพื่อลดการสูญเสียน้ าและ ดาดล าเหมืองคอนกรีต 50,000     ร้อยละ 100 ของ มีน้ าส าหรับการ กองช่าง

ทุ่งเก้าค่า ถึงทุ่งนานายอิ๊ด ท าใหม้ีน้ าเพื่อการเกษตร ปากกวา้ง 1.00 ม. พื้นที่การเกษตร เกษตรเพยีงพอ
ไชยเคร่ือง หมู่ 5 อย่างเพยีงพอ ทอ้งกวา้ง 0.50 ม. มีน้ าเพยีงพอในการ ตลอดทั้งปี
พิกัดเร่ิมต้น E0538187  N2036564 ลึก 0.50 ม. ยาว 150 ม. ท าการเกษตร
พิกัดส้ินสุด E0538104  N2036447 รายละเอียดตามแบบ อบต.

วอแก้ว 
173 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพื่อใหม้ีเส้นทางคมนาคมที่ได้ ก่อสร้างถนน คสล. ขนาด 183,600    ร้อยละ80ของ ประชาชนมีเส้น กองช่าง

ต้ังแต่ข้างบา้นนายชุมพร จองบญุ มาตรฐาน สะดวก ปลอดภยั กวา้ง 3.00 ม. หนา 0.15 ม. ปชช. ที่ใช้ถนน ทางคมนาคม
ถึงทุ่งโฮ้งใต้  หมู่ 5  ยาว 120 ม. มีความสะดวก ที่สะดวกได้
พิกัดเร่ิมต้น E0537982  N2035539 รายละเอียดตามแบบ อบต. และปลอดภยั มาตรฐาน
พิกัดส้ินสุด E0538054  N2035566 วอแก้ว 

174 โครงการขุดลอกพนังรถเกต เพื่อแก้ไขปญัหาต้ืนเขินของ ขุดลอก ปากกวา้ง 23.00 ม. 80,000     ร้อยละ 100 ของ มีน้ าส าหรับการ กองช่าง
หมู่ 5 แหล่งน้ า  และใหม้ีน้ าเพยีงพอ ทอ้งกวา้ง 8.00 ม.ลึก 2.50 ม. พื้นที่การเกษตร เกษตรอย่าง
พิกัดเร่ิมต้น E0537946  N2037305 ต่อการเกษตร  ตลอดทั้งปี ยาว 200.00 ม. มีน้ าเพยีงพอในการ เพยีงพอ
พิกัดส้ินสุด E0538068  N2037338 รายละเอียดตามแบบ อบต. ท าการเกษตร

วอแก้ว 
175 โครงการขุดลอกพนังหว้ยปาุจี้ เพื่อแก้ไขปญัหาต้ืนเขินของ ขุดลอก ปากกวา้ง 16.00 ม. 20,000     ร้อยละ 100 ของ มีน้ าส าหรับการ กองช่าง

หมู่ 5 แหล่งน้ า  และใหม้ีน้ าเพยีงพอ ทอ้งกวา้ง 8.00 ม. ลึก 2.00 ม. พื้นที่การเกษตร เกษตรอย่าง
พิกัดเร่ิมต้น E0538200  N2036944 ต่อการเกษตร  ตลอดทั้งปี ยาว 50.00 ม. มีน้ าเพยีงพอในการ เพยีงพอ
พิกัดส้ินสุด E0538166  N2036971 รายละเอียดตามแบบ อบต. ท าการเกษตร

วอแก้ว 

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา
งบประมาณ
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ยุทธศาสตรก์ารพัฒนา อบต.วอแก้ว ยุทธศาสตรท์ี่ 1    การพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน ผ.02

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่ หน่วยงานที่
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) คาดว่าจะได้รบั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
176 โครงการขุดเจาะบอ่บาดาล เพื่อใหม้ีน้ าเพื่อการเกษตร ท าการขุดเจาะบอ่บาดาลลึก 500,000    ร้อยละ 100 ของ มีน้ าส าหรับการ กองช่าง

บริเวณที่สาธารณะวดัทุ่งหก หมู่ 5 อย่างเพยีงพอและทั่วถึง ประมาณ200.00 ม. ขนาด พื้นที่การเกษตร เกษตรเพยีงพอ
พิกัดเร่ิมต้น E0538494  N2035240 ตลอดทั้งปี เส้นผ่านศูนย์กลาง7 นิ้ว หรือ มีน้ าเพยีงพอในการ ตลอดทั้งปี

ปริมาณน้ าไม่น้อยกวา่2.00- ท าการเกษตร
5.00 ลบ.ม. ต่อชั่วโมง
รายละเอียดตามแบบมาตรฐาน
ประปาหมู่บา้น ของส านัก
บริหารจัดการน้ ากรมทรัพยากร
น้ า พร้อมปาูยโครงการ 
จ านวน 1 ปาูย

177 โครงการขุดลอกพนักต้นไทร เพื่อแก้ไขปญัหาต้ืนเขินของ ขุดลอก ปากกวา้ง 20.00 ม. 32,000     ร้อยละ 100 ของ มีน้ าส าหรับการ กองช่าง
หมู่ 5 แหล่งน้ า  และใหม้ีน้ าเพยีงพอ ทอ้งกวา้ง 8.00 ม. ลึก 2.00 ม. พื้นที่การเกษตร เกษตรอย่าง
พิกัดเร่ิมต้น E0537950  N2037157 ต่อการเกษตร  ตลอดทั้งปี ยาว 80.00 ม. มีน้ าเพยีงพอในการ เพยีงพอ
พิกัดส้ินสุด E0537975  N2037219 รายละเอียดตามแบบ อบต. ท าการเกษตร

วอแก้ว 
178 โครงการก่อสร้างดาดล าเหมือง เพื่อลดการสูญเสียน้ าและ ก่อสร้างดาดคอนกรีตปากกวา้ง 33,500     ร้อยละ 100 ของ มีน้ าส าหรับการ กองช่าง

ทุ่งปาุโยง ถึงที่นานายสุค า ท าใหม้ีน้ าเพื่อการเกษตร 0.80 ม. ทอ้ง 0.20 ม. ลึก พื้นที่การเกษตร เกษตรเพยีงพอ
กุมารบตุร หมู่ 5 อย่างเพยีงพอ 1.50 ม. ยาว 50.00 ม. มีน้ าเพยีงพอในการ ตลอดทั้งปี
พิกัดเร่ิมต้น E0537974  N2037152 รายละเอียดตามแบบ อบต. ท าการเกษตร
พิกัดส้ินสุด E0538004  N2037151 วอแก้ว 

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา
งบประมาณ
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ยุทธศาสตรก์ารพัฒนา อบต.วอแก้ว ยุทธศาสตรท์ี่ 1    การพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน ผ.02

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่ หน่วยงานที่
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) คาดว่าจะได้รบั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
179 โครงการก่อสร้างถนนดิน เพื่อใหม้ีเส้นทางคมนาคมที่ได้ ก่อสร้างถนนดินบดอัดแน่น 168,000    ร้อยละ80ของ ประชาชนมีเส้น กองช่าง

บดอัดแน่นสายทุ่งใหม่ซอย มาตรฐาน สะดวก ปลอดภยั ขนาดกวา้ง 4.00 ม. ยาว ปชช. ที่ใช้ถนน ทางคมนาคม
เข้าบา้นนายสวงิ  420.00 ม. หนา 0.20 ม. มีความสะดวก ที่สะดวกได้
ใหม่ทรายเปยีง หมู่ 5 รายละเอียดตามแบบ และปลอดภยั มาตรฐาน
พิกัดเร่ิมต้น  E0537407  N2036320 อบต.วอแก้ว
พิกัดส้ินสุด  E0537365  N2035925

180 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า -เพื่อการระบายน้ าที่ดี รางระบายน้ า คสล. กวา้ง 0.30 275,000    ร้อยละ 70 ของ การระบายน้ า กองช่าง
คสล.ข้างบา้นนายประธาน ก๋าวติา และปอูงกันแก้ไขปญัหา ม. ลึก 0.50 ม. ยาว 110 ม. บา้นเรือน ปชช. ที่ดีและปอูงกัน
หมู่ 5 น้ าทว่มขังได้ รายละเอียดตามแบบ บริเวณนี้น้ าไม่ ปญัหาน้ า
พิกัดเร่ิมต้น E0538423  N2035314 อบต.วอแก้ว ทว่มขัง ทว่มขังได้
พิกัดส้ินสุด E0538425  N2035415

181 โครงการขุดเจาะบอ่บาดาล เพื่อใหม้ีน้ าใช้อุปโภคบริโภค ท าการขุดเจาะบอ่บาดาลลึก 500,000    ร้อยละ 100 ของ มีน้ าส าหรับการ กองช่าง
เพื่ออุปโภค-บริโภค บริเวณศาลเจ้า อย่างเพยีงพอและทั่วถึง ประมาณ200.00 ม. ขนาด พื้นที่การเกษตร เกษตรเพยีงพอ
หอแม่ไพร หมู่ 5 ตลอดทั้งปี เส้นผ่านศูนย์กลาง7 นิ้ว หรือ มีน้ าเพยีงพอในการ ตลอดทั้งปี
พิกัดเร่ิมต้น E0537905  N2035890 ปริมาณน้ าไม่น้อยกวา่2.00- ท าการเกษตร

5.00 ลบ.ม. ต่อชั่วโมง
รายละเอียดตามแบบมาตรฐาน
ประปาหมู่บา้น ของส านัก
บริหารจัดการน้ ากรมทรัพยากร
น้ า พร้อมปาูยโครงการ 
จ านวน 1 ปาูย

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา
งบประมาณ
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ยุทธศาสตรก์ารพัฒนา อบต.วอแก้ว ยุทธศาสตรท์ี่ 1    การพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน ผ.02

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่ หน่วยงานที่
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) คาดว่าจะได้รบั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
182 โครงการวางทอ่ลอดเหล่ียม คสล. เพื่อแก้ไขปญัหาความเดือดร้อนวางทอ่ลอดเหล่ียม 400,000    ร้อยละ80ของ ประชาชนมีเส้น กองช่าง

ข้ามล าหว้ยแม่ไพร บริเวณที่นา ของประชาชนและผู้ใช้เส้นทางขนาดกวา้ง 180 ม. ปชช. ที่ใช้ถนน ทางคมนาคม
นายชวนิ ก๋าวติา  หมู่ 5 สัญจรไป - มา ลึก 1.80 ม. มีความสะดวก ที่สะดวกได้
พิกัดเร่ิมต้น E0538239  N2035354 เพื่อใหป้ระชาชนสัญจรโดย ยาว 6 ม. จ านวน 3 แถว และปลอดภยั มาตรฐาน

ความสะดวกปลอดภยัต่อชีวติ รายละเอียดตามแบบ 
และทรัพย์สิน อบต.วอแก้ว

183 โครงการวางทอ่ประปาหมู่บา้น เพื่อใหม้ีน้ าใช้อุปโภค - บริโภค วางทอ่ขนาด 3 นิ้ว  ความยาว 532,500    ร้อยละ 80 ของ ปชช.ประชาชนมีน้ า กองช่าง
ทุ่งง้ิว หมู่ 6 อย่างเพยีงพอและทั่วถึง 2,130 ม. มีน้ าสะอาดใช้ในการอุปโภคบริโภค
พิกัดเร่ิมต้น E0539754  N2032058 ตลอดทั้งปี รายละเอียดตามแบบ อุปโภคบริโภค เพยีงพอตลอด
พิกัดส้ินสุด E0539705  N2032584 อบต.วอแก้ว ทั้งปี

184 โครงการขุดลอกล าหว้ยแม่ไพร เพื่อแก้ไขปญัหาต้ืนเขินของ ขุดลอกขนาดปากกวา้ง 20.00 119,000    ร้อยละ 100 ของ มีน้ าส าหรับการ กองช่าง
หมู่ 6 แหล่งน้ า  และใหม้ีน้ าเพยีงพอ ม.ทอ้ง 10.00 ม.ลึก 2.50 ม. พื้นที่การเกษตร เกษตรอย่าง
พิกัดเร่ิมต้น E0539431  N2032013 ต่อการเกษตร  ตลอดทั้งปี ความยาว 340 ม. มีน้ าเพยีงพอในการ เพยีงพอ
พิกัดส้ินสุด E0539379  N2032290 รายละเอียดตามแบบ ท าการเกษตร

อบต.วอแก้ว
185 โครงการแก้ไขปญัหาภยัแล้ง เพื่อกักเก็บน้ าส าหรับการ ก่อสร้างบอ่เก็บน้ า ขนาด ศก.     166,300 ร้อยละ 100 ของ มีน้ าส าหรับการ กองช่าง

โดยการก่อสร้างบอ่เก็บน้ า เกษตรมีอย่างเพยีงพอ 1.50 ม. ลึก 3.00 ม. จ านวน พื้นที่การเกษตร เกษตรเพยีงพอ
หมู่ที่ 6 บา้นทุ่งง้ิว ตลอดทั้งปี 1 จุด รายละเอียดตามแบบ มีน้ าเพยีงพอในการ ตลอดทั้งปี
พิกัด E0539386 N2032106 ของ  อบต.วอแก้ว ท าการเกษตร

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา
งบประมาณ
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ยุทธศาสตรก์ารพัฒนา อบต.วอแก้ว ยุทธศาสตรท์ี่ 1    การพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน ผ.02

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่ หน่วยงานที่
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) คาดว่าจะได้รบั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
186 โครงการขุดลอกล าหว้ยปูุวงศ์ เพื่อแก้ไขปญัหาต้ืนเขินของ ขุดลอกล าหว้ยขนาดทอ้งกวา้ง  46,900.00 ร้อยละ 100 ของ มีน้ าส าหรับการ กองช่าง

เพื่อแก้ไขปญัหาภยัแล้ง หมู่ที่ 6 แหล่งน้ า  และใหม้ีน้ าเพยีงพอ เฉล่ีย 8.00 ม. - 10.00 ม. ยาว พื้นที่การเกษตร เกษตรอย่าง
บา้นทุ่งง้ิว ต่อการเกษตร  ตลอดทั้งปี 100.00 ม. ลึกเฉล่ีย 1.00 ม. มีน้ าเพยีงพอในการ เพยีงพอ
พิกัดเร่ิมต้น E0539736 N2032694 หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อย ท าการเกษตร
พิกัดส้ินสุด E0539853 N2032695 กวา่ 1,358.13 ลบ.ม. Slope 

1:1 รายละเอียดตามแบบ 
อบต.วอแก้ว

187 โครงการขุดเจาะบอ่บาดาล เพื่อใหม้ีน้ าเพื่อการเกษตร ท าการขุดเจาะบอ่บาดาลลึก 500,000    ร้อยละ 100 ของ มีน้ าส าหรับการ กองช่าง
ทุ่งหว้ยนาก่ า หมู่ 6 อย่างเพยีงพอและทั่วถึง ประมาณ200.00 ม. ขนาด พื้นที่การเกษตร เกษตรเพยีงพอ
(พิกัด0539724N2033813) ตลอดทั้งปี เส้นผ่านศูนย์กลาง7 นิ้ว หรือ มีน้ าเพยีงพอในการ ตลอดทั้งปี

ปริมาณน้ าไม่น้อยกวา่2.00- ท าการเกษตร
5.00 ลบ.ม. ต่อชั่วโมง
รายละเอียดตามแบบมาตรฐาน
ประปาหมู่บา้น ของส านัก
บริหารจัดการน้ ากรมทรัพยากร
น้ า พร้อมปาูยโครงการ 
จ านวน 1 ปาูย

188 โครงการ ก่อสร้างดาดคอนกรีต เพื่อลดการสูญเสียน้ าและ ก่อสร้างดาดคอนกรีตปากกวา้ง 315,500  ร้อยละ 100 ของ มีน้ าส าหรับการ กองช่าง
ล าเหมืองทุ่งโปงุ  หมู่ที่ 6 ท าใหม้ีน้ าเพื่อการเกษตร 2.50 ม.ทอ้งกวา้ง 0.80 ม. พื้นที่การเกษตร เกษตรเพยีงพอ
พิกัดเร่ิมต้น E0539911  N2032670 อย่างเพยีงพอ ลึก 1.00 ม. ความยาว 450 ม. มีน้ าเพยีงพอในการ ตลอดทั้งปี
พิกัดส้ินสุด E0539852  N2032333 รายละเอียดตามแบบ ท าการเกษตร

อบต.วอแก้ว

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา
งบประมาณ
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ยุทธศาสตรก์ารพัฒนา อบต.วอแก้ว ยุทธศาสตรท์ี่ 1    การพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน ผ.02

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่ หน่วยงานที่
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) คาดว่าจะได้รบั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
189 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า -เพื่อการระบายน้ าที่ดี ก่อสร้างรางระบายน้ า ขนาด 162,500  ร้อยละ 70 ของ การระบายน้ า กองช่าง

คสล. (ช่วงหน้าบา้นนายสัญญา และปอูงกันแก้ไขปญัหา กวา้งประมาณ 0.30 ม. บา้นเรือน ปชช. ที่ดีและปอูงกัน
บญุคุ้มถึงหน้าบา้นเลขที่ 27/2 น้ าทว่มขังได้ ลึกเฉล่ีย 0.50 ม.ยาว 65.00 บริเวณนี้น้ าไม่ ปญัหาน้ า
(พิกัดเร่ิมต้นE0539634N2032559) ม. หนา 0.10ม. รายละเอียด ทว่มขัง ทว่มขังได้
(พิกัดส้ินสุดE0539606N2032302) ตามแบบอบต.วอแก้ว

190 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า -เพื่อการระบายน้ าที่ดี ก่อสร้างรางระบายน้ า ขนาด 325,000    ร้อยละ 70 ของ การระบายน้ า กองช่าง
ต้ังแต่หน้าบา้นนายพงศภคั และปอูงกันแก้ไขปญัหา กวา้ง 0.30 ม. ลึก 0.50 ม. บา้นเรือน ปชช. ที่ดีและปอูงกัน
จองค า ถึงสามแยกหน้าบา้น น้ าทว่มขังได้ ยาว 130 ม. บริเวณนี้น้ าไม่ ปญัหาน้ า
นางจ าเนียน ฤกษส์ง่า หมู่ 6 รายละเอียดตามแบบ ทว่มขัง ทว่มขังได้
พิกัดเร่ิมต้น E0539872  N2032203 อบต.วอแก้ว
พิกัดส้ินสุด E0539988  N2032175

191 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า -เพื่อการระบายน้ าที่ดี ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. 287,500    ร้อยละ 70 ของ การระบายน้ า กองช่าง
คสล. หน้าบา้นนายบญุช่วย และปอูงกันแก้ไขปญัหา ขนาดกวา้ง 0.30 ม. ลึก 0.50 บา้นเรือน ปชช. ที่ดีและปอูงกัน
แสงเรือง ถึงล าหว้ยขี้หมา หมู่ 6 น้ าทว่มขังได้  ม. ยาว 115 ม. บริเวณนี้น้ าไม่ ปญัหาน้ า
พิกัดเร่ิมต้น E0539637  N2032117 รายละเอียดตามแบบ ทว่มขัง ทว่มขังได้
พิกัดส้ินสุด E0539734  N2032075 อบต.วอแก้ว

192 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า -เพื่อการระบายน้ าที่ดี ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. 150,000    ร้อยละ 70 ของ การระบายน้ า กองช่าง
คสล. หน้าบา้นนายสวาท อาทร และปอูงกันแก้ไขปญัหา ราง คสล. ขนาดกวา้ง 0.30 ม. บา้นเรือน ปชช. ที่ดีและปอูงกัน
ถึงล าหว้ยขี้หมา หมู่ 6 น้ าทว่มขังได้ ลึก 0.50 ม. ยาว 60.00 ม. บริเวณนี้น้ าไม่ ปญัหาน้ า
พิกัดเร่ิมต้น E0539634  N2032110 รายละเอียดตามแบบ ทว่มขัง ทว่มขังได้
พิกัดส้ินสุด E0539684  N2032089 อบต.วอแก้ว

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา
งบประมาณ
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ยุทธศาสตรก์ารพัฒนา อบต.วอแก้ว ยุทธศาสตรท์ี่ 1    การพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน ผ.02

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่ หน่วยงานที่
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) คาดว่าจะได้รบั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
193 โครงการขุดเจาะบอ่บาดาลเพื่อ เพื่อใหม้ีน้ าเพื่อการเกษตร ท าการขุดเจาะบอ่บาดาลลึก 500,000    ร้อยละ 100 ของ มีน้ าส าหรับการ กองช่าง

การเกษตรบริเวณที่สาธารณะใกล้ อย่างเพยีงพอและทั่วถึง ประมาณ200.00 ม. ขนาด  พื้นที่การเกษตร เกษตรเพยีงพอ
ประปา หมู่ที่ 6 ตลอดทั้งปี เส้นผ่านศูนย์กลาง7 นิ้ว หรือ มีน้ าเพยีงพอในการ ตลอดทั้งปี
พิกัดเร่ิมต้น E0539768  N2032071 ปริมาณน้ าไม่น้อยกวา่2.00- ท าการเกษตร

5.00 ลบ.ม. ต่อชั่วโมง
รายละเอียดตามแบบมาตรฐาน
ประปาหมู่บา้น ของส านัก
บริหารจัดการน้ ากรมทรัพยากร
น้ า พร้อมปาูยโครงการ 
จ านวน 1 ปาูย

194 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพื่อใหม้ีเส้นทางคมนาคมที่ได้ ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกวา้ง 652,800    ร้อยละ80ของ ประชาชนมีเส้น กองช่าง
ต้ังแต่บริเวณหน้าบา้นนาสุทศัน์ มาตรฐาน สะดวก ปลอดภยั  4.00 ม.ยาว 320.00 ม. ปชช. ที่ใช้ถนน ทางคมนาคม
เฟื้องแปง ถึงล าเหมืองข้าวเน่า หนา 0.15 ม. มีความสะดวก ที่สะดวกได้
หมู่ 7 รายละเอียดตามแบบกรมทาง และปลอดภยั มาตรฐาน
พิกัดเร่ิมต้น E0539260  N2034614 หลวงชนบท
พิกัดส้ินสุด  E0539446 N2034749

195 โครงการแก้ไขปญัหาภยัแล้ง เพื่อกักเก็บน้ าส าหรับการ ก่อสร้างบอ่เก็บน้ า ขนาด ศก.     166,300 ร้อยละ 100 ของ มีน้ าส าหรับการ กองช่าง
โดยการก่อสร้างบอ่เก็บน้ า เกษตรมีอย่างเพยีงพอ 1.50 ม. ลึก 3.00 ม. จ านวน พื้นที่การเกษตร เกษตรเพยีงพอ
หมู่ที่ 7 บา้นน้ าจ า ตลอดทั้งปี 1 จุด รายละเอียดตามแบบ มีน้ าเพยีงพอในการ ตลอดทั้งปี
พิกัด E0539508 N2034469 ของ อบต.วอแก้ว ท าการเกษตร

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา
งบประมาณ
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ยุทธศาสตรก์ารพัฒนา อบต.วอแก้ว ยุทธศาสตรท์ี่ 1    การพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน ผ.02

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่ หน่วยงานที่
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) คาดว่าจะได้รบั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
196 โครงการก่อสร้างถนนดินพร้อม เพื่อใหม้ีเส้นทางคมนาคมที่ได้ ก่อสร้างถนนดินบดอัดบดอัด 304,000    ร้อยละ80ของ ประชาชนมีเส้น กองช่าง

ปรับเกล่ีย สายหว้ยเงิน หมู่ 7 มาตรฐาน สะดวก ปลอดภยั แน่น กวา้ง 4.00 ม. ยาว ปชช. ที่ใช้ถนน ทางคมนาคม
พิกัดเร่ิมต้น E0538314  N2034405 760.00 ม.หนา 0.20 ม. มีความสะดวก ที่สะดวกได้
พิกัดส้ินสุด E0538881  N2034038 รายละเอียดตามแบบ และปลอดภยั มาตรฐาน

อบต.วอแก้ว
197 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพื่อใหม้ีเส้นทางคมนาคมที่ได้ ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกวา้ง 30,600      ร้อยละ80ของ ประชาชนมีเส้น กองช่าง

ซอยบา้นนายสุค า  สมสักด์ิ  หมู่ 7 มาตรฐาน สะดวก ปลอดภยั ถนน คสล. ขนาดกวา้ง 3.00 ม. ปชช. ที่ใช้ถนน ทางคมนาคม
พิกัดเร่ิมต้น E0538314  N2034405 ยาว 20.00 ม. หนา 0.15 มีความสะดวก ที่สะดวกได้
พิกัดส้ินสุด E0538881  N2034038 รายละเอียดตามแบบกรมทาง และปลอดภยั มาตรฐาน

หลวงชนบท
198 โครงการก่อสร้างถนนดินพร้อม เพื่อใหม้ีเส้นทางคมนาคมที่ได้ ก่อสร้างถนนดินบดอัดบดอัด 171,000    ร้อยละ80ของ ประชาชนมีเส้น กองช่าง

ปรับเกล่ีย สายล าเหมืองข้าวเน่า มาตรฐาน สะดวก ปลอดภยั แน่น 3.00 ม. ยาว 950.00 ม. ปชช. ที่ใช้ถนน ทางคมนาคม
หมู่ 7 หนา 0.20 ม. มีความสะดวก ที่สะดวกได้
พิกัดเร่ิมต้น E0538933  N2035267 รายละเอียดตามแบบ และปลอดภยั มาตรฐาน
พิกัดส้ินสุด  E0539442 N2034742 อบต.วอแก้ว

199 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า -เพื่อการระบายน้ าที่ดี ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. 560,000    ร้อยละ 70 ของ การระบายน้ า กองช่าง
ต้ังแต่หน้าบา้นนายสมหวงั และปอูงกันแก้ไขปญัหา กวา้ง 0.40 ม. ลึก 0.50 ม. บา้นเรือน ปชช. ที่ดีและปอูงกัน
เฟื้องแปง ถึงล าหว้ยแม่ไพร หมู่ 7 น้ าทว่มขังได้ ยาว 200.00 ม. บริเวณนี้น้ าไม่ ปญัหาน้ า
พิกัดเร่ิมต้น E0539035  N2034643 รายละเอียดตามแบบ ทว่มขัง ทว่มขังได้
พิกัดส้ินสุด  E0539137 N2034512 อบต.วอแก้ว

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา
งบประมาณ
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ยุทธศาสตรก์ารพัฒนา อบต.วอแก้ว ยุทธศาสตรท์ี่ 1    การพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน ผ.02

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่ หน่วยงานที่
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) คาดว่าจะได้รบั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
200 โครงการขุดลอกล าหว้ยแม่ไพร เพื่อแก้ไขปญัหาต้ืนเขินของ ขุดลอกล าหว้ยขนาดทอ้งกวา้ง 119,700    ร้อยละ 100 ของ มีน้ าส าหรับการ กองช่าง

หมู่ที่ 7 ท าใหม้ีน้ าเพื่อการเกษตร เฉล่ีย 7.50 - 15.00 ม. พื้นที่การเกษตร เกษตรอย่าง
พิกัดเร่ิมต้น E0538621 N2035124 อย่างเพยีงพอและทั่วถึง ยาว 190.00 ม.หรือมีปริมาตร มีน้ าเพยีงพอในการ เพยีงพอ
พิกัดส้ินสุด E0538758 N2035017 ดินขุดไม่น้อยกวา่ 3,176.00 ท าการเกษตร

ลบ.ม. Slope 1:1
รายละเอียดตามแบบ อบต.
วอแก้ว 

201 โครงการขุดลอกล าหว้ยโทกย่าส้าย เพื่อแก้ไขปญัหาต้ืนเขินของ ขุดลอก ขนาดปากกวา้ง 12.00 30,000     ร้อยละ 100 ของ มีน้ าส าหรับการ กองช่าง
หมู่ 7 ท าใหม้ีน้ าเพื่อการเกษตร ม. ทอ้ง 5.00 ม.ลึก 3.00 ม. พื้นที่การเกษตร เกษตรอย่าง
พิกัดเร่ิมต้น E0538457  N2034508 อย่างเพยีงพอและทั่วถึง ยาว 120 ม. มีน้ าเพยีงพอในการ เพยีงพอ
พิกัดส้ินสุด E0538432  N2034611 รายละเอียดตามแบบ ท าการเกษตร

อบต.วอแก้ว
202 โครงการก่อสร้างดาดล าเหมือง เพื่อลดการสูญเสีย ขนาดปากกวา้ง 1.20 ม. ทอ้ง 400,000    ร้อยละ 100 ของ มีน้ าส าหรับการ กองช่าง

คอนกรีต(เหมืองค่าชุม) หมู่ที่ 7 น้ าและท าใหม้ีน้ า กวา้ง เฉล่ีย 0.40 ม. ลึก 0.60 พื้นที่การเกษตร เกษตรเพยีงพอ
พิกัดเร่ิมต้น E0538963  N2035062 เพื่อการเกษตร  ม. ยาว 1,000 ม. มีน้ าเพยีงพอในการ ตลอดทั้งปี
พิกัดส้ินสุด E0539439  N2034300 อย่างเพยีงพอ รายละเอียดตามแบบ ท าการเกษตร

อบต.วอแก้ว
203 โครงการก่อสร้างดาดล าเหมือง  เพื่อลดการสูญเสีย ดาดล าเหมืองคอนกรีต ปาก 120,000  ร้อยละ 100 ของ มีน้ าส าหรับการ กองช่าง

คอนกรีตทุ่งหลาย หมู่ 7 น้ าและท าใหม้ีน้ า กวา้งเฉล่ีย 0.60 ม. ทอ้งกวา้ง พื้นที่การเกษตร เกษตรเพยีงพอ
พิกัดเร่ิมต้น  E0539586  N2034611 เพื่อการเกษตร เฉล่ีย 0.20 ม. ลึกเฉล่ีย 0.30 ม. มีน้ าเพยีงพอในการ ตลอดทั้งปี
พิกัดส้ินสุด  E0539741  N2033770 อย่างเพยีงพอ ยาว 300 ม. ท าการเกษตร

รายละเอียดตามแบบ
อบต.วอแก้ว

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา
งบประมาณ
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ยุทธศาสตรก์ารพัฒนา อบต.วอแก้ว ยุทธศาสตรท์ี่ 1    การพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน ผ.02

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่ หน่วยงานที่
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) คาดว่าจะได้รบั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
204 โครงการก่อสร้างฝุาย คสล. เพื่อใหม้ีแหล่งกักเก็บน้ าเพื่อ สูง 1.50 ม. ยาว 8.00 ม. 240,000  ร้อยละ 100 ของ มีน้ าส าหรับการ กองช่าง

หว้ยโปงุบริเวณใกล้ที่นา  การเกษตรอย่างเพยีงพอ หนา 0.25 ม. พื้นที่การเกษตร เกษตรเพยีงพอ
นายสุทศัน์  เฟื่องแปง หมู่ 7 และทั่วถึง ตลอดทั้งปี รายละเอียดตามแบบ มีน้ าเพยีงพอในการ ตลอดทั้งปี
พิกัด  E0539897  N2035485 อบต.วอแก้ว ท าการเกษตร

205 โครงการก่อสร้างฝุาย คสล. เพื่อใหม้ีแหล่งกักเก็บน้ าเพื่อ สูง 1.50 ม. ยาว 10.00 ม. 30,000    ร้อยละ 100 ของ มีน้ าส าหรับการ กองช่าง
หว้ยโปงุบริเวณใกล้ที่นา  การเกษตรอย่างเพยีงพอ หนา 0.25 ม. พื้นที่การเกษตร เกษตรเพยีงพอ
นายเพชร   ภสูอน หมู่ 7 และทั่วถึง ตลอดทั้งปี รายละเอียดตามแบบ มีน้ าเพยีงพอในการ ตลอดทั้งปี
พิกัด  E0540440  N2035292 อบต.วอแก้ว ท าการเกษตร

206 โครงการก่อสร้างดาดล าเหมือง เพื่อลดการสูญเสีย ปากกวา้งเฉล่ีย 1.50 ม. ทอ้ง 600,000  ร้อยละ 100 ของ มีน้ าส าหรับการ กองช่าง
คอนกรีต (ทุ่งแม่จรูญ) หมู่ 7 น้ าและท าใหม้ีน้ า กวา้งเฉล่ีย 0.80 ม. ลึก 1.00 พื้นที่การเกษตร เกษตรเพยีงพอ
พิกัดเร่ิมต้น  E0540465  N2036369 เพื่อการเกษตร ม. ยาว 1,000.00 ม. มีน้ าเพยีงพอในการ ตลอดทั้งปี
พิกัดส้ินสุด  E0540515  N2035578 อย่างเพยีงพอ รายละเอียดตามแบบ ท าการเกษตร

อบต.วอแก้ว
207 โครงการขุดเจาะบอ่บาดาล เพื่อใหม้ีน้ าเพื่อการเกษตร ท าการขุดเจาะบอ่บาดาลลึก 500,000  ร้อยละ 100 ของ มีน้ าส าหรับการ กองช่าง

เพื่อการเกษตรทุ่งบวกหอย หมู่  7 อย่างเพยีงพอและทั่วถึง ประมาณ200.00 ม. ขนาด พื้นที่การเกษตร เกษตรเพยีงพอ
พิกัด  E0540335  N2035376 ตลอดทั้งปี เส้นผ่านศูนย์กลาง7 นิ้ว หรือ มีน้ าเพยีงพอในการ ตลอดทั้งปี

ปริมาณน้ าไม่น้อยกวา่2.00- ท าการเกษตร
5.00 ลบ.ม. ต่อชั่วโมง
รายละเอียดตามแบบมาตรฐาน
ประปาหมู่บา้น ของส านัก
บริหารจัดการน้ ากรมทรัพยากร
น้ า พร้อมปาูยโครงการ 
จ านวน 1 ปาูย

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา
งบประมาณ
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ยุทธศาสตรก์ารพัฒนา อบต.วอแก้ว ยุทธศาสตรท์ี่ 1    การพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน ผ.02

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่ หน่วยงานที่
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) คาดว่าจะได้รบั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
208 โครงการขุดเจาะบอ่บาดาล เพื่อใหม้ีน้ าเพื่อการเกษตร ท าการขุดเจาะบอ่บาดาลลึก 500,000    ร้อยละ 100 ของ มีน้ าส าหรับการ กองช่าง

เพื่อการเกษตรบริเวณที่สาธารณะ อย่างเพยีงพอและทั่วถึง ประมาณ200.00 ม. ขนาด พื้นที่การเกษตร เกษตรเพยีงพอ
ทุ่งหลวง จุดที่ 3 หมู่ 7 ตลอดทั้งปี เส้นผ่านศูนย์กลาง7 นิ้ว หรือ มีน้ าเพยีงพอในการ ตลอดทั้งปี
พิกัดเร่ิมต้น E0538752  N2034537 ปริมาณน้ าไม่น้อยกวา่2.00- ท าการเกษตร

5.00 ลบ.ม. ต่อชั่วโมง
รายละเอียดตามแบบมาตรฐาน
ประปาหมู่บา้น ของส านัก
บริหารจัดการน้ ากรมทรัพยากร
น้ า พร้อมปาูยโครงการ 
จ านวน 1 ปาูย

209 โครงการขุดเจาะบอ่บาดาล เพื่อใหม้ีน้ าเพื่อการเกษตร ท าการขุดเจาะบอ่บาดาลลึก 500,000    ร้อยละ 100 ของ มีน้ าส าหรับการ กองช่าง
เพื่อการเกษตรบริเวณที่สาธารณะ อย่างเพยีงพอและทั่วถึง ประมาณ200.00 ม. ขนาด พื้นที่การเกษตร เกษตรเพยีงพอ
ทุ่งค่าชุม จุดที่ 2 หมู่ 7 ตลอดทั้งปี เส้นผ่านศูนย์กลาง7 นิ้ว หรือ มีน้ าเพยีงพอในการ ตลอดทั้งปี
พิกัดเร่ิมต้น E0539346  N2034613 ปริมาณน้ าไม่น้อยกวา่2.00- ท าการเกษตร

5.00 ลบ.ม. ต่อชั่วโมง
รายละเอียดตามแบบมาตรฐาน
ประปาหมู่บา้น ของส านัก
บริหารจัดการน้ ากรมทรัพยากร
น้ า พร้อมปาูยโครงการ 
จ านวน 1 ปาูย
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ยุทธศาสตรก์ารพัฒนา อบต.วอแก้ว ยุทธศาสตรท์ี่ 1    การพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน ผ.02

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่ หน่วยงานที่
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) คาดว่าจะได้รบั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
210 โครงการขุดเจาะบอ่บาดาล เพื่อใหม้ีน้ าเพื่อการเกษตร ท าการขุดเจาะบอ่บาดาลลึก 500,000    ร้อยละ 100 ของ มีน้ าส าหรับการ กองช่าง

เพื่อการเกษตรบริเวณที่สาธารณะ อย่างเพยีงพอและทั่วถึง ประมาณ200.00 ม. ขนาด พื้นที่การเกษตร เกษตรเพยีงพอ
ทุ่งจ าปูุสร้อย  หมู่ 7 ตลอดทั้งปี เส้นผ่านศูนย์กลาง7 นิ้ว หรือ มีน้ าเพยีงพอในการ ตลอดทั้งปี
พิกัดเร่ิมต้น E0539728  N2035063 ปริมาณน้ าไม่น้อยกวา่2.00- ท าการเกษตร

5.00 ลบ.ม. ต่อชั่วโมง
รายละเอียดตามแบบมาตรฐาน
ประปาหมู่บา้น ของส านัก
บริหารจัดการน้ ากรมทรัพยากร
น้ า พร้อมปาูยโครงการ 
จ านวน 1 ปาูย

211 โครงการติดต้ังระบบสูบน้ า -เพื่อลดต้นทนุค่ากระแส ติดต้ังระบบสูบน้ าพลังงาน 500,000    
พลังงานแสงอาทติย์ บริเวณ ไฟฟาูในการสูบน้ าเพื่อท า แสงอาทติย์ชุดแผงโซล่าเซลล์ 
ทุ่งหลวง จุดที่ 1 หมู่ 7 การเกษตรและ ขนาดไม่น้อยกวา่2,500 ม. 
พิกัดเร่ิมต้น E0538607  N2034751 สามารถปลูกพชืใน พร้อมเคร่ืองสูบน้ าส าหรับ

ฤดูแล้งได้อย่างต่อเนื่อง โซล่าเซลล์ ขนาดไม่น้อยกวา่ 
-เพื่อใหเ้กษตรกรในพื้นที่ 2  แรงม้า
เปาูหมายมีรายได้เพิ่มขึ้น

212 โครงการก่อสร้างธนาคารน้ าใต้ดิน เพื่อปอูงกันการทว่มขัง 30,000     
ต้ังแต่หน้าบา้นนางจันทร์ฟอง ของน้ าฝนที่ระบายลงราง
เตชะ ถึงหน้าบา้นนางกาบจันทร์ ระบายน้ าไม่ทนั
ปาระมี หมู่ 7
พิกัดเร่ิมต้น E0538712  N2034869

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา
งบประมาณ
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ยุทธศาสตรก์ารพัฒนา อบต.วอแก้ว ยุทธศาสตรท์ี่ 1    การพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน ผ.02

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่ หน่วยงานที่
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) คาดว่าจะได้รบั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
213 โครงการขุดเจาะบอ่บาดาล เพื่อใหม้ีน้ าเพื่อการเกษตร ท าการขุดเจาะบอ่บาดาลลึก 500,000    ร้อยละ 100 ของ มีน้ าส าหรับการ กองช่าง

เพื่อการเกษตรบริเวณที่สาธารณะ อย่างเพยีงพอและทั่วถึง ประมาณ200.00 ม. ขนาด พื้นที่การเกษตร เกษตรเพยีงพอ
ทุ่งหว้ยปาุไผ่  หมู่ 7 ตลอดทั้งปี เส้นผ่านศูนย์กลาง7 นิ้ว หรือ มีน้ าเพยีงพอในการ ตลอดทั้งปี
พิกัดเร่ิมต้น E0539723  N2035058 ปริมาณน้ าไม่น้อยกวา่2.00- ท าการเกษตร

5.00 ลบ.ม. ต่อชั่วโมง
รายละเอียดตามแบบมาตรฐาน
ประปาหมู่บา้น ของส านัก
บริหารจัดการน้ ากรมทรัพยากร
น้ า พร้อมปาูยโครงการ 
จ านวน 1 ปาูย

214 โครงการติดต้ังระบบสูบน้ า -เพื่อลดต้นทนุค่ากระแส ติดต้ังระบบสูบน้ าพลังงาน 500,000    
พลังงานแสงอาทติย์ บริเวณ ไฟฟาูในการสูบน้ าเพื่อท า แสงอาทติย์ชุดแผงโซล่าเซลล์ 
ทุ่งหว้ยปาุไผ่  หมู่ 7 การเกษตรและ ขนาดไม่น้อยกวา่2,500 ม. 
พิกัดเร่ิมต้น E0539723  N2035058 สามารถปลูกพชืใน พร้อมเคร่ืองสูบน้ าส าหรับ

ฤดูแล้งได้อย่างต่อเนื่อง โซล่าเซลล์ ขนาดไม่น้อยกวา่ 
-เพื่อใหเ้กษตรกรในพื้นที่ 2 แรงม้า
เปาูหมายมีรายได้เพิ่มขึ้น

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา
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งบประมาณ



ยุทธศาสตรก์ารพัฒนา อบต.วอแก้ว ยุทธศาสตรท์ี่ 1    การพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน ผ.02

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่ หน่วยงานที่
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) คาดว่าจะได้รบั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
215 โครงการขุดเจาะบอ่บาดาล เพื่อใหม้ีน้ าเพื่อการเกษตร ท าการขุดเจาะบอ่บาดาลลึก 500,000    ร้อยละ 100 ของ มีน้ าส าหรับการ กองช่าง

เพื่อการเกษตรทุ่งบวกหอย หมู่  7 อย่างเพยีงพอและทั่วถึง ประมาณ200.00 ม. ขนาด พื้นที่การเกษตร เกษตรเพยีงพอ
พิกัด  E0540335  N2035376 ตลอดทั้งปี เส้นผ่านศูนย์กลาง7 นิ้ว หรือ มีน้ าเพยีงพอในการ ตลอดทั้งปี

ปริมาณน้ าไม่น้อยกวา่2.00- ท าการเกษตร
5.00 ลบ.ม. ต่อชั่วโมง
รายละเอียดตามแบบมาตรฐาน
ประปาหมู่บา้น ของส านัก
บริหารจัดการน้ ากรมทรัพยากร
น้ า พร้อมปาูยโครงการ 
จ านวน 1 ปาูย

รวม 215 โครงการ 8,641,028  14,579,866 9,849,264 15,491,802 12,756,160 -                 -             -        
215 โครงการ 8,641,028  14,579,866 9,849,264 15,491,802 12,756,160 
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1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา
งบประมาณ

รวมทั้งสิ้น



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

       2.1แผนงานรกัษาความสงบภายใน
   เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รบั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1  โครงการการปอูงกันและแก้ไข -เพื่อปอูงกันและแก้ไขปญัหาการ - กิจกรรมรณรงค์การปอูงกัน 40,000    40,000    40,000    40,000     40,000     จ านวนไฟไหม้ -ประชาชนมีความ

ปญัหาหมอกควนั และ ไฟปาุ เกิดหมอกควนัและไฟปาุ การเกิดไฟปาุ ในพื้นที่ลดลง ตระหนักในปญัหา
ร้อยละ 10 หมอกควนัและไฟปาุ

-ปญัหาการเกิด
หมอกควนัและไฟปาุ
ในพื้นที่ลดลง
-ประชาชนรู้จักวธิี
การปอูงกันและ
แก้ไขปญัหาหมอก
ควนัและไฟปาุ

รวม 1 โครงการ 40,000    40,000    40,000    40,000     40,000     -              -                  

ยุทธศาสตรก์ารพัฒนา อบต.วอแก้ว  ยุทธศาสตรท์ี่ 2    การพัฒนาด้านการอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

งบประมาณงบประมาณ



ยุทธศาสตรท์ี่ 2    การพัฒนาด้านการอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

   เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รบั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการใหค้วามรู้ สร้างจิต เพื่อสร้างทศันคติและจิตส านึก จัดกิจกรรมใหค้วามรู้ สร้างจิต 50,000    50,000    50,000    50,000     50,000     ร้อยละ 80 ของ เด็ก เยาวชน 

ส านึกและความตระหนักในการ ที่ดีในการอนุรักษท์รัพยากร ส านึก และความตระหนักใน ปชช.ที่ผ่านการ ประชาชนมีจิต
อนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและ ธรรมชาติและรักษาส่ิงแวดล้อม การอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ อบรมมีจิตส านึก ส านึกในการ
รักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อมต าบล และคุณภาพส่ิงแวดล้อม เช่น ในการอนุรักษ์ อนุรักษท์รัพยากร
วอแก้ว การผึกอบรมใหค้วามรู้ การ ทรัพยากร ธรรมชาติและ

รณรงค์ประชาสัมพนัธ ์และ ธรรมชาติและ ส่ิงแวดล้อม
กิจกรรมอื่นที่เหมาะสม ส่ิงแวดล้อม

2 โครงคัดแยก ก าจัดขยะ งดการ -เพื่อใหม้ีการบริหารจัดการขยะ -อบรมใหค้วามรู้แก่แกนน าฯ 50,000    50,000    50,000    50,000     50,000     ขยะ ต.วอแก้ว -ทกุหมู่บา้นมีการ
เผาวชัพชืและใบไม้ในครัวเรือน อย่างมีประสิทธภิาพ และประชาชนในหมู่บา้น ลดลง ร้อยละ บริหารจัดการขยะ
และปาุไม้  ต าบลวอแก้ว -เพื่อลดปญัหาขยะในหมู่บา้น ในการบริหารจัดการขยะ 80 ของปริมาณ อย่างมีประสิทธภิาพ

-จัดซ้ือจัดหาถังขยะใหก้ับ ขยะทั้งหมด -ปญัหาขยะในหมู่
หมู่บา้น ในต าบลวอแก้ว บา้นลดลง
-การก าจัดขยะในครัวเรือน
และ การคัดแยกขยะใน
ครัวเรือน
-จัดกิจกรรมรณรงค์ให้
ประชาชนได้ตระหนักถึง
ปญัหามลภาวะในหมู่บา้น

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

      2.2 แผนงานสรา้งความเข้มแข็ง
งบประมาณ



ยุทธศาสตรท์ี่ 2    การพัฒนาด้านการอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

   เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รบั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการอันเนื่องมาจาก เพื่อช่วยเหลือประชาชนในด้าน -กิจกรรมสร้างฝายตาม 35,000    35,000    35,000    40,000     40,000     ร้อยละ70 ของ บริเวณล าหว้ยมี

พระราชด าริฯ เศรษฐกิจและสังคม ทรัพยากร พระราชด าริ พื้นที่บริเวณนี้ การระบายน้ าที่ดี 
ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม และ -กิจกรรมปลูกแฝกตาม มีการพงัทลาย ปอูงกันปญัหา
ประชาชนสามารถพึ่งตนเองได้ พระราชด าริ ของตล่ิงลดลง อุทกภยั

2 โครงการส่งเสริมการปลูกปาุ เพือ่เสริมสร้างปลุกจิตส านึก -ปลูกปาุชุมชน 50,000    50,000    50,000    50,000     50,000     เพิ่มพื้นที่สีเขียว จ านวนต้นไม้
ชุมชน ต าบลวอแก้ว ให้แก่เยาวชน ประชาชน -ปลูกต้นไม้เศรษฐกิจในพื้นที่ ในปาุชุมชน เพิ่มขึ้นช่วยลด

ในชุมชนรู้จักอนุรักษท์รัพยากร สาธารณะ ต าบลวอแก้ว ความร้อนช่วย
ปาุไม้และรักษาส่ิงแวดล้อม  -ปรับปรุงภมูิทศัน์ถนนโดยการ ได้ร้อยละ 40 กรองแสงแดด
และช่วยกันดูแลรักษาปาุไม้ ปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียว ของพื้นที่ปาุ
ใหค้งความอุดมสมบรูณ์ต่อไป ชุ่มชนทั้งหมด

3 โครงการอนุรักษพ์นัธกุรรมพชื  เพื่อใหค้วามเข้าใจและเหน็ความ จัดต้ังศูนย์ข้อมูลพนัธกุรรมพชื 30,000    30,000    30,000    30,000     30,000     มีศูนย์เรียนรู้ มีสถานที่รวบรวม
อันเนื่องมาจากพระราชด าริ ส าคัญของพนัธกุรรมพชื ร่วมคิด และความหลากหลายทาง ทางพนัธกุรรม และเก็บรักษา
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ร่วมปฏบิติั จนเกิดประโยชน์ถึง ชีวภาพ เพื่อส่งเสริมการ พชืในต าบล พนัธุพ์ชื ทั้งที่มีอยู่
สยามบรมราชกุมารี มหาชนชาวไทยและใหม้ีระบบ อนุรักษ ์และสร้างนวตักรรม วอแก้ว และใกล้สูญพนัธุ ์

ข้อมูลพนัธกุรรมพชื ส่ือกันถึงทั่ว ด้านการแพทย์ การเกษตร 
ประเทศ และการพฒันาชุมชนอย่าง

ยั่งยืน
รวม 3 โครงการ 115,000  115,000  115,000  120,000   120,000   -              -                  

6 โครงการ 255,000  255,000  255,000  260,000   260,000   

งบประมาณ
       2.3 แผนงานการเกษตร

รวมทั้งสิ้น



ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาจังหวัดล าปาง ยุทธศาสตรท์ี่ 4  สังคม คุณภาพชีวิต ความมั่นคง และทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผ. 02

    แผนงานบรหิารงานทั่วไป
เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงานที่

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงการอบรมคุณธรรม เพื่อส่งเสริมใหเ้ด็ก เยาวชน เพื่ออบรมเชิงปฏบิติัการ 30,000       30,000       30,000       30,000       30,000       ผู้เข้าร่วมอบรม มีพฤติกรรมที่พงึ ส านักปลัด
จริยธรรมต าบลวอแก้ว ประชาชน จนท. อบต. ด้านส่งเสริมคุณธรรม จ านวน100 คน ประสงค์ไม่ก่อ

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

รวม 1 โครงการ 30,000       30,000       30,000       30,000       30,000       -                    -                     -           

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

103

งบประมาณ



ผ. 02
    แผนงานการรกัษาความสงบภายใน

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงานที่
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
1 โครงการฝึกอบรม เพื่อใหชุ้มชนมีความเข้มแข็ง - การฝึกอบรม อปพร. 50,000       50,000       50,000       50,000       50,000       อฟปร.ร้อยละ  - ชุมชนเข้มแข็ง ส านักปลัด

อาสาสมัครปอูงกันภยั ปลอดภยัในชีวติและ ต าบลวอแก้ว 10 ที่ผ่านการ มีความปลอดภยั

ฝุายพลเรือน (อปพร.) ทรัพย์สิน -ฝึกทบทวน อปพร. ต าบล ฝึกอบรมสามารถ ในชีวติและ

วอแก้วจ านวน  20 คน ปอูงกันและ ทรัพย์สิน

บรรเทา
สาธารณภยัที่
เกิดขึ้นได้

2 โครงการฝึกซ้อมแผน เพือ่ให้อปพร. ประชาชน ฝึกซ้อมแผนปอูงกันและ 40,000       40,000       40,000       40,000       40,000       ผู้เข้าอบรมร้อยละ  - ชุมชนเข้มแข็งมี ส านักปลัด

ปอูงกันและบรรเทา มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ บรรเทาสาธารณภยัใหก้ับ 80  สามารถ ความปลอดภยัใน

สาธารณภยั สาธารณภยัรูปแบบต่าง ๆ อปพร. ประชาชน ต าบล ช่วยเหลือในการ ชีวติและทรัพย์สิน

และสามารถช่วยเหลือ วอแก้ว ปอูงกันและบรรเทา
ในการปอูงกันและบรรเทา จ านวน  70 คน สาธารณภยัที่
สาธารณภยัได้อย่างถูกต้อง เกิดขึ้นได้
เหมาะสม

3 โครงการฝึกอบรมใหค้วามรู้ เพื่อใหส้มาชิก อปพร. ได้มี ฝึกอบรมใหค้วามรู้การ 40,000       40,000       40,000       40,000       40,000       ร้อยละ 10 ของ  - ชุมชนเข้มแข็งมี ส านักปลัด
การปอูงกันและระงับ ความรู้ความเข้าใจ ถึง ปอูงกันและระงับอัคคีภยั ผู้ผ่านการฝึก ความปลอดภยัใน

อัคคีภยัเบื้องต้น ขั้นตอนการปฏบิติังาน ใหก้ับอพปร. จ านวน 20 อบรมมีมีความรู้ ชีวติและทรัพย์สิน

ปอูงกันและระงับอัคคีภยั คน เพิ่มขึ้น
เบื้องต้น
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ผ. 02
    แผนงานการรกัษาความสงบภายใน

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงานที่
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
4 โครงการติดต้ังระบบปอูงกันเพื่อใหส้ามารถแก้ไขปญัหา ติดต้ังหวัดับเพลิงจ่ายน้ า 42,000       42,000       42,000       42,000       42,000       ลดการสูญเสีย แก้ไขปญัหาได้ ส านักปลัด

อัคคีภยั บา้นวอแก้ว หมู่ 3 ได้รวดเร็วและทนัต่อ บา้นวอแก้ว หมู่ 3 จากเหตุอัคคีภยั รวดเร็วและทนัต่อ
เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นใน รายละเอียดตามแบบ ในพื้นที่ได้มาก เหตุการณ์

พื้นที่ต าบลวอแก้วและพื้นที่ อบต.วอแก้ว ขึ้น
ต าบลใกล้เคียง

5 โครงการติดต้ังระบบปอูงกันเพื่อใหส้ามารถแก้ไขปญัหา ติดต้ังหวัดับเพลิงจ่ายน้ า 42,000       42,000       42,000       42,000       42,000       ลดการสูญเสีย แก้ไขปญัหาได้ ส านักปลัด
อัคคีภยั บา้นหล่ายทุ่ง  หมู่ 4ได้รวดเร็วและทนัต่อ อัคคีภยั บา้นหล่ายทุ่ง จากเหตุอัคคีภยั รวดเร็วและทนัต่อ

เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นใน หมู่ 4 ในพื้นที่ได้มาก เหตุการณ์

พื้นที่ต าบลวอแก้วและพื้นที่ รายละเอียดตามแบบ ขึ้น
ต าบลใกล้เคียง อบต.วอแก้ว

6 โครงการติดต้ังระบบปอูงกันเพื่อใหส้ามารถแก้ไขปญัหา ติดต้ังหวัดับเพลิงจ่ายน้ า 42,000       42,000       42,000       42,000       42,000       ลดการสูญเสีย แก้ไขปญัหาได้ ส านักปลัด
อัคคีภยั บา้นทุ่งหก  หมู่ 5 ได้รวดเร็วและทนัต่อ อัคคีภยั บา้นทุ่งหก  หมู่ 5 จากเหตุอัคคีภยั รวดเร็วและทนัต่อ

เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นใน รายละเอียดตามแบบ ในพื้นที่ได้มาก เหตุการณ์

พื้นที่ต าบลวอแก้วและพื้นที่ อบต.วอแก้ว ขึ้น
ต าบลใกล้เคียง
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ผ. 02
    แผนงานการรกัษาความสงบภายใน

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงานที่
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
7 โครงการฝึกอบรม -เพื่อเสริมสร้างศักยภาพ -ด าเนินการจัดฝึกอบรมฯ 286,200     286,200     286,200     286,200     286,200     ร้อยละ 80 ของ ผู้เข้ารับการอบรม ส านักปลัด

ชุดปฏบิติัการจิตอาสา และความเข้มแข็งใหแ้ก่ หรือฝึกทบทวนชุด ผู้เข้ารับการฝึก สามารถปฏบิติั
ภยัพบิติัประจ าองค์การ อบตใหม้ีบคุลากรที่สามารถ ปฏบิติัการจิตอาสาภยั อบรมมีความรู้ หน้าที่ช่วยเหลือ
บริหารส่วนต าบลวอแก้ว ปฏบิติัหน้าที่ช่วยเหลือ พบิติัประจ าองค์กรปกครอง ในการปอูงกัน เจ้าพนักงานในการ

เจ้าพนักงาน ในการปอูงกัน ส่วนทอ้งถิ่น และบรรเทา ปอูงกันและบรรเทา
และบรรเทาสาธารณภยั สาธารณภยั สาธารณภยัในพื้นที่
ได้อย่างมีประสิทธภิาพ เกิดเหตุได้อย่าง

ถูกต้องรวดเร็วเปน็
ระบบและมี
มาตรฐานเดียวกัน

8 โครงการใหค้วามช่วยเหลือ เพื่อใหค้วามช่วยเหลือ  ปชช. ใหค้วามช่วยเหลือ ปชช. 100,000     100,000     100,000     100,000     100,000     ร้อยละ 80 ของ ประชาชนได้รับ ส านักปลัด
ประชาชนด้านสาธารณภยั ผู้ประสบสาธารณภยัหรือ ด้านสาธารณภยั ในพื้นที่ ของ ปชช. ได้รับ ความช่วยเหลือด้าน

ภยัพบิติัฉุกเฉิน มีลักษณะ ต าบลวอแก้ว  จ านวน 7 ความช่วยเหลือ ด้านสาธารณภยั 
เปน็การช่วยเหลือที่จ าเปน็ หมู่บา้น ด้านสาธารณภยั ได้อย่างทนัทว่งที
ที่ต้องแก้ไขโดยฉับพลันใน
การด ารงชีพ ความเปน็อยู่
ของ ปชช. หรือเปน็การซ่อม
แซมใหอ้ยู่ในสภาพเดิม 
อันเปน็การบรรเทาความ
เดือดร้อนเฉพาะหน้า

รวม 8 โครงการ 642,200    642,200    642,200    642,200    642,200    -                 -                 -         
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ผ. 02
    แผนงานการศึกษา

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงานที่
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
1 โครงการสนับสนุน -เพื่อใหก้ารบริหารงานของ - คชจ. อาหารกลางวนัเด็ก 350,000 350,000 350,000 350,000 350,000 สถานศึกษา -การบริหารงาน ส านักปลัด

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร สถานศึกษาเปน็ไปอย่างมี ในศพด.อบต.วอแก้ว      จ านวน 1 แหง่ ของสถานศึกษา อบต.วอแก้ว
สถานศึกษา ประสิทธภิาพประสิทธผิล ค่าพฒันาครู ค่าจัดการเรียน เปน็ไปอย่างมี

การสอน (เงินรายหวั) ประสิทธภิาพ
และอื่นๆ ประสิทธผิล

2 โครงการอาหารกลางวนั เพื่อใหน้ักเรียนมีสุขภาพ เด็กเล็กในศูนย์พฒันา 250,000     250,000     250,000     250,000     250,000     ร้อยละ 100 นักเรียนมีสุขภาพ ส านักปลัด
เด็กเล็กในศูนย์พฒันา อนามัยสมบรูณ์แข็งแรง เด็กเล็กองค์การบริหาร ของนักเรียนใน ร่างกายที่สมบรูณ์
เด็กเล็กองค์การบริหาร ส่วนต าบลวอแก้ว ศพด.ได้ทาน แข็งแรง
ส่วนต าบลวอแก้ว อาหารกลางวนั

3 โครงการอาหารเสริม (นม) เพื่อใหน้ักเรียนมีสุขภาพ เด็กเล็กในศูนย์พฒันา 100,000     100,000     100,000     100,000     100,000     ร้อยละ 100 นักเรียนมีสุขภาพ ส านักปลัด
เด็กเล็กใน ในศูนย์พฒันา อนามัยสมบรูณ์แข็งแรง เด็กเล็กองค์การบริหาร ของนักเรียน ร่างกายที่สมบรูณ์
เด็กเล็กองค์การบริหาร ส่วนต าบลวอแก้ว ในศพด.ได้รับ แข็งแรง
ส่วนต าบลวอแก้ว อาหารเสริมนม

4 โครงการอาหารเสริม (นม) เพื่อใหน้ักเรียนมีสุขภาพ นักเรียนระดับก่อนประถม 200,000     200,000     200,000     200,000     200,000     ร้อยละ 100 นักเรียนมีสุขภาพ ส านักปลัด
นักเรียน อนามัยสมบรูณ์แข็งแรง ศึกษาและระดับประถม ของนักเรียนใน ร่างกายที่สมบรูณ์

ศึกษาจ านวน 2 โรงเรียน รร.ทุ่งหกทุ่งผา แข็งแรง
(ร.ร.ทุ่งหก,ร.ร.ทุ่งผา) ได้รับอาหาร

เสริมนม
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ผ. 02
    แผนงานการศึกษา

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงานที่
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
5 โครงการพฒันาด้าน เพื่อเพิ่มศักยภาพของคณะ จัดใหม้ีการพฒันาเพิ่ม 50,000       50,000       50,000       50,000       50,000       ร้อยละ 100 คณะกรรมการ ส านักปลัด

บคุลากรและการบริหาร กรรมการบริหารศูนย์พฒันา ความรู้ความสามารถใหก้ับ ของ ผดด. และ ศพด.และผดด. 
จัดการของศูนย์พฒันา เด็กเล็กฯ และผู้ดูแลเด็ก บคุลากรทางการศึกษาของ คณะกรรมการ มีศักยภาพและ
เด็กเล็กองค์การบริหาร  ศพด.ใหม้ีประสิทธภิาพ ศูนย์ฯเด็กเล็ก มีประสิทธภิาพ  
ส่วนต าบลวอแก้ว -จัดอบรม ศึกษา ดูงานให้ ได้รับการฝึก ในการจัดการเรียน

คณะกรรมการศูนย์ฯ และ อบรม การสอนที่มี
บคุลากรใน ศพด. /จัดการ ประสิทธภิาพ
ประชุมคณะกรรมการ 
ศูนย์ฯและ ผู้ปกครอง

6 โครงการจัดหาวสัดุ เพื่อใหม้ีวสัดุ ส่ือการเรียน จัดซ้ือวสัดุ   ส่ือการเรียน 80,000       80,000       80,000       80,000       80,000       ใช้ส าหรับการ ศพด.มีวสัดุ ครุภณัฑ์ ศพด.
การศึกษา การสอนและเคร่ืองอ านวย การสอน และส่ิงอ านวย ปฏบิติัราชการ ส่ือส่ิงอ านวยความ วอแก้ว

ความสะดวกและความ ความสะดวก และความ ในศูนย์ฯเด็กเล็ก สะดวกและความ
ปลอดภยัของ ศพด. ปลอดภยัตามจ าเปน็และ จ านวน 1 แหง่ ปลอดภยัส าหรับเด็ก

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

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงานที่
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
7 โครงการจัดงานวนัเด็ก เพื่อส่งเสริมกิจกรรมของเด็ก จัดกิจกรรมงานวนัเด็ก 60,000       60,000       60,000       60,000       60,000       ร้อยละ 80 เด็กและเยาวชน ส านักปลัด

และเยาวชนและมีกิจกรรม แหง่ชาติประจ าป ีโดยมีเด็ก ของเด็กได้ สร้างทกัษะและ
นันทนาการ อันเสริมสร้าง เข้าร่วมกิจกรรม จ านวน เข้าร่วมกิจกรรม ประสบกาณ์ในการ
สติปญัญาและพฒันาการที่ดี 100 คน ด าเนินชีวติ
ของเด็ก เยาวชน

รวม 7 โครงการ 1,090,000  1,090,000  1,090,000  1,090,000  1,090,000  -                 -                 -         
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ผ. 02
    แผนงานสาธารณสุข

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงานที่
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
1 โครงการอบรมเชิงปฏบิติั -เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให ้ -บคุลากรในสังกัด อบต. 70,000       70,000       70,000       70,000       70,000       ร้อยละ 100 -ประชาชนเกิด ส านักปลัด

การใหค้วามรู้ในการ ปชช.สามารถปอูงกันโรค วอแก้ว ของคนในพื้นที่ ความตระหนักและ
ปอูงกันโรคติดต่อไวรัส ระบาดด้วยตนเอง -ผู้น าหมู่บา้น (ก านัน/ ต าบลวอแก้ว สามารถปอูงกัน
โคโรน่า 2019 (COVID -เพื่อลดค่าใช้จ่ายของทาง ผู้ใหญ่บา้น) ไม่ติดเชื้อไวรัส โรคระบาดโดยเร่ิม
-19) และการจัดท า ราชการใหแ้ก่ประชาชน -อาสาสมัครสาธารณสุข โคโรน่า 2019 จากตนเอง
หน้ากากอนามัยเพื่อการ ในการเฝูาระวงัและปอูงกัน (อสม.) (COVID-19) -เพื่อกระตุ้นใหแ้ต่ละ
ปอูงกันตนเอง โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า -กลุ่มสตรี จิตอาสา และ พื้นที่ตระหนักเหน็

2019 (COVID-19) ปชช.ผู้สนใจในพื้นที่ต าบล ความส าคัญและร่วม
-เพื่อสร้างความตระหนักให้ วอแก้ว กันปอูงกันโรคติด
แก่ประชาชนในการเฝูาระวงั เชื้อไวรัสโคโรน่า 
และปอูงกันโรคติดเชื้อไวรัส 2019 (COVID-19)
โคโรน่า 2019 (COVID-19) -เกิดการประสาน

งานและความร่วม
มือที่ดีต่อกันใน
หน่วยงานที่เกี่ยว
ข้องในพื้นที่

2 โครงการคัดกรองโรค - ค้นหาปจัจัยเส่ียงของโรค -ตรวจสุขภาพและอบรมให้ 30,000       30,000       30,000       30,000       30,000       ประชาชนกลุ่ม -ลดภาวะแทรก ส านักปลัด
ความดันและโรคเบาหวาน ความดันและเบาหวาน ความรู้กับกลุ่มเปาูหมาย เส่ียงร้อยละ 60 ซ้อนที่อาจเกิดขึ้น

เพื่อหาแนวทางรักษา จ านวน  60 คน  ได้รับการ -ผู้ปวุยมีความรู้ใน
-เพื่อปอูงกันและควบคุม คัดกรองโรค การดูแลตนเอง
สภาวะแทรกซ้อนจาก ความดัน -ผู้ปวุยมีสุขภาพ
โรคอื่นๆ เบาหวาน ที่ดีขึ้น
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ผ. 02
    แผนงานสาธารณสุข

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงานที่
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
3 โครงการปอูงกันและรักษา เพื่อใหป้ระชาชนมีสุขภาพ -การออกตรวจสุขภาพ 70,000       70,000       70,000       70,000       70,000       ประชาชนมี ประชาชนมีสุขภาพ ส านักปลัด

สุขภาพอนามัยของ อนามัยที่ดี ประชาชน สุขภาพที่ดี อนามัยที่ดี
ประชาชน -การอบรมใหค้วามรู้แก่  ร้อยละ 80 

ปชช.ในการรักษาสุขภาพ ของจ านวน

อนามัย ประชากร

-การรณรงค์ใหป้ระชาชน
ดูแลสุขภาพอนามัยของ
ตนเองและคนอื่น
-การดูแลเยียวยาผู้ประสบ
ปญัหาด้านสุขภาพจิต

4 โครงการปอูงกันและระงับ เพื่อเปน็การปอูงกันและ การก าจัดยุงและแมลงที่ 70,000       70,000       70,000       70,000       70,000       จ านวนผู้ปวุยไข้ การแพร่ระบาด ส านักปลัด
โรคติดต่อโดยยุงและแมลง แก้ไขปญัหาการแพร่ระบาด เปน็พาหนะโดยการพน่ เลือดออกลดลง ของโรคติดต่อโดย

ของโรคติดต่อโดยยุงและ หมอกควนั ทรายอะเบท ร้อยละ 25 ยุงและแมลงใน
แมลง ฯลฯ เขตพื้นที่

5 โครงการ ท ูบ ีนัมเบอร์วนั เพื่อส่งเสริมกิจกรรมต่อต้าน กิจกรรมทบูนีัมเบอร์วนั 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 เด็ก เยาวชน  - การแพร่ระบาด ส านักปลัด
(TO BE NUMBER ONE) ยาเสพติดในเยาวชน โดยมีเปาูหมายเปน็เด็ก และประชาชน ของยาเสพติด

เยาวชน แลประชาชน ร้อยละ 80 ไม่  ลดลง
จ านวน 200  คน ยุ่งเกี่ยวกับยา

เสพติด

ยุทธศาสตรท์ี่ 3    การพัฒนาด้านการพัฒนาสังคม

งบประมาณ

111



ผ. 02
    แผนงานสาธารณสุข

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงานที่
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
6 โครงการรณรงค์ฉีดวคัซีน  - เพื่อใหสุ้นัขและแมวที่ไม่ -สุนัขและแมวในต าบล 70,000       70,000       70,000       70,000       70,000       สุนัขในและแมว  - สุนัขได้รับการ ส านักปลัด

ปอูงกันโรคพษิสุนัขบา้ ได้รับการเอาใจใส่ดูแลได้รับ วอแก้วได้รับ การฉีดวคัซีน ในพื้นที่ต าบล ฉีดวคัซีนปอูงกัน  
การฉีดวคัซีนปอูงกันโรคพษิ ปอูงกันโรคพษิสุนัขบา้ วอแก้วได้รับ โรคพษิสุนัขบา้ได้  
สุนัขบา้ ได้ครอบคลุมทั่วต าบล วคัซีนปอูงกันโรค ครอบคลุมทั้ง  
 - เพื่อสร้างความต่ืนตัวและ พษิสุนัขบา้ ต าบล  
กระตุ้นใหป้ระชาชนมีส่วน ได้ร้อยละ 100  
ร่วมและเหน็ความส าคัญใน ไม่มีโรคพษิสุนัข  
การน าสุนัขและแมวไปรับ บา้นในพื้นที่  
การฉีดวคัซีนปอูงกันโรคพษิ ต.วอแก้ว
สุนัขบา้

7 โครงการปอูงกันและแก้ไข -เพื่อใหชุ้มชนมีความเข้มแข็ง -กิจรรมครูแดร์ (DARE.) 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 80 ของ  - ชุมชนเข้มแข็ง ส านักปลัด
ปญัหายาเสพติดต าบล -เพื่อลดการแพร่ระบาดของ -กิจกรรมเดินรณรงค์ปอูงกัน หมู่บา้นไม่มีการ มีความ  
วอแก้ว ยาเสพติด แก้ไขปญัหายาเสพติด แพร่ระบาดของ  - การแพร่ระบาด  

-กิจกรรมอบรมใหค้วามรู้ ยาแพร่เสพติด ของยาเสพติด
พษิภยัและโทษของยา ลดลง
เสพติด
-กิจกรรมบ าบดัฟื้นฟผูู้ติดยา
เสพติด
-กิจกรรมฝึกอาชีพแกผู้ผ่าน
การบ าบดัฟื้นฟยูาเสพติด
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ผ. 02
    แผนงานสาธารณสุข

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงานที่
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
8 โครงการปอูงกันและ เพื่อด าเนินการปอูงกัน ด าเนินการปอูงกันและ 100,000     100,000     100,000     100,000     100,000     สามารถควบคุม ไม่มีปญัหาโรค ส านักปลัด

ควบคุมโรคติดต่อ การควบคุม การแพร่ และ ควบคุมโรคติดต่อ ในพื้นที่ โรงระบาดในพื้นที่ ระบาดในพื้นที่
การระงับการระบาด ต าบลวอแก้ว  จ านวน ต าบลวอแก้ว ต าบลวอแก้ว
ของโรคติดต่ออันตราย 7  หมู่บา้น ได้ร้อยละ 100
โรคติดต่อที่ต้องเฝูาระวงั ของคนในพื้นที่
หรือโรคระบาด ในพื้นที่
ต าบลวอแก้ว

รวม 8 โครงการ 480,000    480,000    480,000    480,000    480,000    -                    -                     -           

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     100,000     100,000     ก่อสร้าง/วอ่มแซม ผู้ยากจน ยากไร้ ส านักปลัด

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

โอกาส ในพื้นที่ ต. วอแก้ว เปน็การเทดิไทอ้งค์ และช่วยให้
ราชัน/องค์ราชินี คุณภาพชีวติที่ดีขึ้น

7 โครงการใหค้วามช่วยเหลือ เพื่อใหค้วามช่วยเหลือ ปชช. ใหค้วามช่วยเหลือ ปชช. 100,000     100,000     100,000     100,000     100,000     ร้อยละ 80 ของ ประชาชนได้รับ ส านักปลัด
ประชาชนด้านการส่งเสริม ด้านการส่งเสริมและ ด้านการส่งเสริมและพฒันา ของ ปชช. ได้รับ ความช่วยเหลือด้าน
และพฒันาคุณภาพชีวติ พฒันาคุณภาพชวติของ คุณภาพชีวติ ในพื้นที่ต าบล ความช่วยเหลือ การส่งเสริมและ

ประชาชนในพื้นที่ต าบล วอแก้ว จ านวน 7 หมู่บา้น ด้านการส่งเสริม พฒันาคุณภาพชีวติ
วอแก้ว และพฒันา

คุณภาพชีวติ
รวม 1 โครงการ 200,000    200,000    200,000    200,000    200,000    -                 -                 -         

ยุทธศาสตรท์ี่ 3    การพัฒนาด้านการพัฒนาสังคม
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ผ. 02
    แผนงานสรา้งความเข้มแข็งของชุมชน

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงานที่
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
1 โครงการเฉลิมพระชน -เพื่อเฉลิมพระชนมพรรษา จัดกิจกรรมเฉลิมพระชน 30,000       30,000       30,000       30,000       30,000       ประชาชน ส่วนราชการ / ส านักปลัด

มพรรษาพระบาทสมเด็จ พระบาทสมเด็จอยู่หวั มพรรษา/เฉลิมพระเกียรติ เข้าร่วมกิจกรรม องค์กร/ประชาชน
พระเจ้าอยู่หวั ร.10 -เพื่อแสดงความจงรักภกัดีต่อ พระบาทสมเด็จพระเจ้า ร้อยละ 80 ได้แสดงความจง

สถาบนัพระมหากษตัริย์ อยู่หวัฯโดยมีผู้เข้าร่วม รักภกัดีต่อสถาบนั
กิจกรรม 200 คน พระมหากษตัริย์

2 โครงการเฉลิมพระชน -เพื่อเฉลิมพระชนมพรรษา จัดกิจกรรมเฉลิมพระชนม 30,000       30,000       30,000       30,000       30,000       ประชาชน ส่วนราชการ / ส านักปลัด
มพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสมเด็จพระบรมราชินีนาถ พรรษา/เฉลิมพระเกียรติ เข้าร่วมกิจกรรม องค์กร/ประชาชน
สิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ -เพื่อแสดงความจงรักภกัดีต่อ สมเด็จพระบรมราชินีนาถ ร้อยละ 80 ได้แสดงความจง
พระบรมราชชนนีพนัปหีลวงสถาบนัพระมหากษตัริย์ โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม รักภกัดีต่อสถาบนั

200 คน พระมหากษตัริย์
3 โครงการส่งเสริมกิจกรรม เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็ง ใหก้ารส่งเสริมสนับสนุนกิจ 70,000       70,000       70,000       70,000       70,000       สนับสนุน งปม. กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่ม ส านักปลัด

ของกลุ่มและองค์กรใน ของกลุ่มในชุมชน กรรมของกลุ่มกลุ่มผู้สูงอายุ ใหก้ับกลุ่มต่างๆ พอ่บา้นกลุ่มสตรี 
ต าบลวอแก้ว กลุ่มพอ่บา้น พอ่บา้น ในพื้นที่ต าบล อสม.เยาวชน และ

กลุ่มสตรี อสม.และเยาวชน วอแก้ว กลุ่มอื่นๆ ใน
กลุ่มที่ก่อต้ังขึ้นเพื่อ ชุมชน และต าบล
ประโยชน์สาธารณะและ มีความเข้มแข็ง
กลุ่มอื่นๆ
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ผ. 02
    แผนงานสรา้งความเข้มแข็งของชุมชน

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงานที่
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
4 โครงการเสริมสร้าง เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วม จัดกิจกรรมใหค้วามรู้ 70,000       70,000       70,000       70,000       70,000       ร้อยละ 60 ประชาชนเข้ามามี ส านักปลัด

ประชาธปิไตยและการมี ในการพฒันาทอ้งถิ่น ความเข้าใจในกระบวนการ ของผู้เข้าร่วม ส่วนร่วมในกิจการ  
ส่วนร่วมของประชาชน ประชาธปิไตยและแนวทาง กิจกรรมมีความ ทางการเมืองการ

การมีส่วนร่วม ทั้งในระดับ รู้ความเข้าใจใน ปกครอง ตาม
ชาติและระดับทอ้งถิ่นใหแ้ก่ กระบวนการ ระบอบประชา
ประชาชน ประชาธปิไตย ธปิไตย และการ

และการมี บริหารของทอ้งถิ่น
ส่วนร่วม

5 โครงการพฒันาศักยภาพ -เพื่อเสริมสร้างความรู้ความ จัดกิจกรรมอบรมพฒันา 50,000       50,000       50,000       50,000       50,000       ร้อยละ 60 ผู้น าหมู่บา้นมี ส านักปลัด
ผู้น าหมู่บา้นและการ เข้าใจเกียวกับบทบาท ศักยภาพใหก้ับผู้น าหมู่บา้น ของผู้เข้ารับการ ความรู้ความเข้าใจ
บริหารโครงการตามแนว อ านาจหน้าที่ของของผู้น า อบรมมีความรู้ ในบทบาทอ านาจ
พระราชด าริฯ หมู่บา้น ความเข้าใจ หน้าที่ ของตนเอง

 บทบาทหน้าที่ 
ของตนเอง

6 โครงการส่งเสริมคุณภาพ เพื่อใหค้วามรู้เร่ืองการดูแล ผู้สูงอายุในพื้นที่ ต.วอแก้ว 100,000     100,000     100,000     100,000     100,000     ผู้ที่ผ่านการอบรม ผู้สูงอายุได้รับความ ส านักปลัด
ชีวติผู้สูงอายุต าบลวอแก้ว สุขภาพของผู้สูงอายุและ จ านวน 100 คน สามารถดูแล รู้เร่ืองการดูแล

กิจกรรมสันทนาการส าหรับ สุขภาพของ สุขภาพของผู้สูงอายุ
ผู้สูงอายุ ต้นเองได้ร้อยละ ได้มากขึ้น

80 ของผู้เข้า
อบรมทั้งหมด

รวม 6 โครงการ 350,000    350,000    350,000    350,000    350,000    -                 -                 -         
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ผ. 02
    แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงานที่
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
1 โครงการแข่งขันกีฬา  - เพื่อส่งเสริมการออกก าลัง จัดการแข่งขันกีฬาต้านยา 100,000     100,000     100,000     100,000     100,000     ประชาชน ประชาชนและ ส านักปลัด

ต้านยาเสพติดเชื่อมความ กายและเล่นกีฬาใหแ้ก่ เสพติดเชื่อมความสามัคคี เข้าร่วมกิจกรรม เยาวชนรักการ
สามัคคีต าบลวอแก้ว ประชาชน และเยาวชน ภายในต าบลวอแก้ว โดยมี ร้อยละ70 ออกก าลังกาย/

- เพื่อสร้างความสามัคคีใน ผู้เข้าร่วมโครงการ 300 คน หา่งไกลยาเสพติด
หมู่คณะ
-เพื่อจัดกิจกรรมต่อต้านยา
เสพติด

2 โครงการส่งเสริมกิจกรรม  - เพื่อแสดงความจงรักภกัดี จัดกิจกรรมงานพธิ ีรัฐพธิ ี 15,000       15,000       15,000       15,000       15,000       ผู้เข้าร่วม ก่อใหเ้กิดความร่วม ส านักปลัด
งานรัฐพธิ ีงานราชพธิ ีงาน ต่อองค์ประมุขและสถาบนั งานประเพณีตามหว้งเวลา โครงการจ านวน มือและประสานงาน
วฒันธรรมประเพณี พระมหากษตัริย์  1,000 คน กันระหวา่งหน่วย
ประจ าป ีและวนัส าคัญ  - เพื่ออนุรักษศิ์ลปวฒันธรรม งานภาครัฐ 
ของชาติ ประเพณี ประชาชนและ

เอกชน ในพื้นที่
3 โครงการส่งเสริมประเพณี เพื่อใหเ้ด็ก เยาวชน ประชาชนจัดงานประเพณียี่เปง็ 50,000       50,000       50,000       50,000       50,000       ผู้เข้าร่วม สร้าความสามัคคี ส านักปลัด

ลอยกระทง ต าบลวอแก้ว  ซาบซ้ึงและ ตระหนักในความ ประเพณีทอ้งถิ่น โครงการจ านวน ของประชาชนใน
ส าคัญและเหน็คุณค่าของ    1,000 คน ต าบลและอนุรักษ์
ประเพณีและวฒันธรรม วฒันธรรมทอ้งถิ่น
ทอ้งถิ่น
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ผ. 02
    แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงานที่
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
4 โครงการส่งเสริมประเพณี เพื่อสืบสานอนุรักษป์ระเพณี จัดกิจกรรมประเพณี 30,000       30,000       30,000       30,000       30,000       ผู้เข้าร่วม สร้าความสามัคคี ส านักปลัด

สงกรานต์ต าบล วอแก้ว  ทอ้งถิ่นไว้ สงกรานต์ โครงการจ านวน ของประชาชนใน
600 คน ต าบลและอนุรักษ์

วฒันธรรมทอ้งถิ่น
5 โครงการถวายเทยีนพรรษา เพื่อสืบสานอนุรักษป์ระเพณี จัดกิจกรรมแหเ่ทยีนพรรษา 20,000       20,000       20,000       20,000       20,000       ผู้เข้าร่วม ประชาชน จ านวน ส านักปลัด

ต าบลวอแก้ว แหเ่ทยีนพรรษา ถวายวดัในต าบลวอแก้ว โครงการจ านวน 200คน ร่วมกัน
200 คน บ ารุงรักษา

ประเพณีทาง
ศาสนา

6 โครงการจัดกิจกรรม เพื่อส่งเสริมการท ากิจกรรม จัดกิจกรรมนันทนาการเพื่อ 50,000       50,000       50,000       50,000       50,000       ร้อยละ 60 เด็กและเยาวชนมี ส านักปลัด
นันทนาการเพื่อเด็กและ ร่วมกันของเด็ก และเยาวชน เด็กและเยาวชน เช่น  ชองเด็กและ การท ากิจกรรมที่
เยาวชน ท ากิจกรรมที่เปน็ประโยชน์ กิจกรรมเกมส์กีฬา ฝึกสอน เยาวชนหา่งไกล เปน็ประโยชน์ต่อ

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

รวม 6 โครงการ 265,000    265,000    265,000    265,000    265,000    -                 -                 -         
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ผ. 02
อุตสาหกรรมและโยธา

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงานที่
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
1 โครงการก่อสร้าง ปรับปรุง เพื่อจัดใหม้ีอาคารสถานที่ ก่อสร้าง ปรับปรุง ต่อเติม 100,000     100,000     100,000     100,000     100,000     ปรับปรุงต่อเติม มีอาคารสถานที่ ส านักปลัด

ต่อเติม อาคาร สถานที่ และส่ิงแวดล้อมที่เหมาะสม อาคาร สถานที่ และปรับ ศูนย์พฒันา และส่ิงแวดล้อมที่
และส่ิงแวดล้อมของศูนย์ ปลอดภยั กับการเรียน ภมูิทศัน์ ส่ิงแวดล้อม เด็กเล็ก เหมาะสมกับการ
พฒันาเด็กเล็กองค์การ การสอน (รายละเอียดตามแผนพฒันา จ านวน 1 แหง่ เรียนการสอน
บริหารส่วนต าบลวอแก้ว การศึกษา 3ป ี(60-62)

ของ ศพด.)
รวม 1 โครงการ 100,000    100,000    100,000    100,000    100,000    -                 -                 -         

งบประมาณ
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ผ. 02
    แผนงานงบกลาง

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงานที่
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
1 โครงการสงเคราะหแ์ละ เพื่อใหก้ารช่วยเหลือและ ผู้สูงอายุในชุมชนมีชีวติและ 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 จ านวนผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุสามารถ ส านัก

จัดสวสัดิการผู้สูงอายุ บรรเทาความเดือดร้อนของ ความเปน็อยู่ที่ดีขึ้น ที่ขึ้นทะเบยีน ด ารงชีวติอยู่ใน ปลัด
ต าบลวอแก้ว ผู้สูงอายุและครอบครัวให้ ได้รับเงินเบี้ย สังคมได้ อย่างมี

สามารถด ารงชีวติ ได้ตาม ยังชีพทั้งหมด ความสุข และมี
อัตภาพ คุณภาพชีวติที่ดี

2 โครงการสงเคราะหแ์ละ เพื่อใหก้ารช่วยเหลือและ ผู้พกิารในชุมชนมีชีวติและ 5,000,000   5,000,000   5,000,000   5,000,000   5,000,000   จ านวนผู้พกิาร ผู้พกิารสามารถด ารง ส านัก
จัดสวสัดิการผู้พกิาร บรรเทาความเดือดร้อนของ ความเปน็อยู่ที่ดีขึ้น ที่ขึ้นทะเบยีน ชีวติอยู่ในสังคมได้ ปลัด
ต าบลวอแก้ว ผู้พกิารและครอบครัวให้ ได้รับเงินเบี้ย อย่างมีความสุข และ

สามารถด ารงชีวติ ได้ตาม ยังชีพทั้งหมด มีคุณภาพชีวติที่ดี
อัตภาพ

3 โครงการสงเคราะหแ์ละ เพื่อใหก้ารช่วยเหลือและ ผู้ปวุยเอดส์ในชุมชนมีชีวติ 200,000     200,000     200,000     200,000     200,000     จ านวนผู้ปวุย ผู้ปวุยเอดส์สามารถ ส านัก
จัดสวสัดิการผู้ปวุยเอดส์ บรรเทาความเดือดร้อนของ และความเปน็อยู่ที่ดีขึ้น เอดส์ ที่ขึ้น ด ารงชีวติอยู่ในสังคม ปลัด
ต าบลวอแก้ว ผู้ปวุยเอดส์และครอบครัวให้ ทะเบยีนได้รับ ได้ อย่างมีความสุข 

สามารถด ารงชีวติ ได้ตาม เงินเบี้ยยังชีพ และมีคุณภาพชีวติ
อัตภาพ ทั้งหมด ที่ดี

4 โครงการสมทบกองทนุ เพื่อสนับสนุน  ส่งเสริม สบทบเงินเข้ากองทนุหลัก 100,000     100,000     100,000     100,000     100,000     สมทบ งปม. ประชาชนต าบล ส านักปลัด
หลักประกันสุขภาพต าบ สุขภาพของประชาชนต าบล ประกันสุขภาพต าบลวอแก้ว ใหก้ับองทนุ วอแก้วมีสุขภาพ 
ลวอแก้ว วอแก้ว สปสช.ต.วอแก้ว พลามัยที่ดี

ร้อยละ 50 ของ
ยอดที่รับจาก 
กองทนุ สปสช.

ยุทธศาสตรท์ี่ 3    การพัฒนาด้านการพัฒนาสังคม
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ผ. 02
    แผนงานงบกลาง

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงานที่
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (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 100 - ประชาชนได้รับ อบต.วอแก้ว

และแก้ไขปญัหา ภยัต่างๆ สาธารณภยัใหก้ับประชาชน เกิดขึ้นรวมทั้งการช่วยเหลือ ของสาธารณภยั การช่วยเหลือ และ
และสาธารณภยัรวมทั้ง -เพื่อแก้ไขปญัหาส่ิงก่อสร้าง ผู้ประสบภยัและการ ในพื้นที่ ต าบล .-สถานที่ ส่ิงปลูก หน่วยงานอื่น
ปรับปรุงซ่อมแซมบ ารุงส่ิง ที่ได้รับผลกระทบจากภยั ปรับปรุงสถานที่ ส่ิงปลูก วอแก้ว สามารถ สร้างได้รับการ ที่เกี่ยวข้อง

 ปลูกสร้างและอื่นๆที่ได้รับ พบิติัในต าบลวอแก้วเพื่อให้ สร้างที่ได้รับความเสียหาย ปอูงกันและ แก้ไข ปรับปรุง
ผลกระทบกรณีเกิดจาก ใช้การได้ดี จากสาธารณภยั /ภยัพบิติั แก้ไขได้อย่าง .-มีการก่อสร้างหรือ
สาธารณภยั/ภยัพบิติั    และการเตรียมความพร้อม ทนัทว่งที การเตรียมการไว้
หมู่ที่ 1-7 รับสาธารณภยั/ภยัพบิติั รับสถานการณ์

เช่น ถนน รางระบายน้ า สาธารณภยั / ภยั
ฝายทอ่ลอดเหล่ียม/ล า พบิติัที่จะเกิดขึ้น
เหมือง ทอ่ระบายน้ าฯลฯ

6 โครงการเงินสมทบกองทนุ -เพื่อการสร้างหลักประแส สบทบเงินเข้ากองทนุ 20,000       20,000       20,000       20,000       20,000       สมทบ งปม. เกิดการช่วยเหลือ ส านักปลัด
สวสัดิการชุมชนต าบล ความมั่งคงของชุมชน สร้าง สวสัดิการชุมชนต าบล เข้ากองทนุ ซ่ึงกันและกัน เกิด
วอแก้ว ความเข้มแข็งของชุมชน วอแก้ว สวสัดิการชุมชน ความสามัคคีและ

ในการจัดการดูแลช่วยเหลือ ต าบลวอแก้ว ความร่วมมือของ
เกลือกูลซ่ึงกันและกัน ตามนโยบาย คนในต าบลวอแก้ว
และพฒันาคุณภาพกองทนุฯ รัฐบาล
ตามนโยบายรัฐบาล

6 โครงการ 15,820,000 15,820,000 15,820,000 15,820,000 15,820,000 -                  -                  -          
43 โครงการ 18,777,200 18,777,200 18,777,200 18,777,200 18,777,200 

งบประมาณ

ยุทธศาสตรท์ี่ 3    การพัฒนาด้านการพัฒนาสังคม
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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) 2566 2567 2568 2569 2570 (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 ส านักปลัด/
เชิงนิเวศน์และเชิงวฒันธรรม ฟื้นฟทูรัพยากรธรรมชาติ ใหม้ี ส่งเสริมการทอ่งเที่ยวเชิงนิเวศน์ เกิดขึ้นในพื้นที่ ทรัพยากรธรรมชาติ อุทยาแหง่
ต าบลวอแก้ว ความสมบรูณ์ เกิดความสมดุล เชิงเกษตรอินทรีย์ ต าบลวอแก้ว และส่ิงแวดล้อมให้ ชาติดอย

 ต่อระบบนิเวศวทิยา รักษา -ปรับปรุงเส้นทางการทอ่งเที่ยว จ านวน 1 แหง่ ด ารงอยู่ตลอดไป ขุนตาล
สภาพแวดล้อม ในเขตปาุ อุทยานขุนตาล  - ราษฎรในทอ้งถิ่น
 - ส่งเสริมองค์กรชุมชน และ  -  ปรับปรุงภมูิทศัน์สถานที่ เกิดรายได้จากการ
ทอ้งถิ่นในการด าเนินกิจกรรม ทอ่งเที่ยวของต าบลวอแก้ว   พฒันาแหล่ง
การทอ่งเที่ยวเชิงนิเวศน์  - จัดท าเส้นทางศึกษาธรรมชาติ ทอ่งเที่ยว
และเชิงเกษตรอินทรีย์เพื่อ บริเวณรอบอ่างเก็บน้ าแม่ไพร
เสริมสร้างเศรษฐกิจชุมชน และ  อ่างเก็บน้ า แม่เปิ๊บ ฯลฯ พร้อม
จัดท าแผนงานและโครงการเพื่อ ท าปาูยส่ือความหมายธรรมชาติ
การอนุรักษแ์ละฟื้นฟทูรัพยากร  1.2 กิจกรรมส่งเสริมการ 20,000   20,000   20,000   20,000   20,000   มีแหล่งทอ่งเที่ยว ประชนมีรายได้จาก อบต.วอแก้ว
ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ทอ่งเที่ยวต าบลวอแก้ว เกิดขึ้นในพื้นที่ แหล่งทอ่งเที่ยว
-เพื่อใหป้ระชาชนได้มีรายได้จาก -สนับสนุน พฒันา  ใหชุ้มชน ต าบลวอแก้ว 

 การทอ่งเที่ยว  และสถานที่ในชุมชนเปน็แหล่ง จ านวน 1 แหง่
ทอ่งเที่ยว
- สนับสนุน ส่งเสริม หมู่บา้น
โฮมสเตย์

รวม 1 โครงการ 60,000    60,000    60,000    60,000    60,000    -                    -                    -            
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ผ.02
4.2 แผนงานการเกษตร

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงานที่
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
1 โครงการส่งเสริมการปลูกข้าว เพื่อใหผู้้บริโภคได้บริโภคข้าว อบรมใหค้วามรู้กับเกษตรกรผู้ 35,000   35,000   35,000   35,000   35,000   เกษตรกรหนัมา ผูบริโภคได้บริโภค ส านักปลัด

อินทรีย์ต าบลวอแก้ว ที่มีคุณค่าและปลอดภยัจาก สนใจในการปลูกข้าวอินทรีย์ ปลูกข้าวอินทรีย์ ข้าวที่มีคุณค่า
สารเคมี ในพื้นที่ต าบลวอแก้ว เพิ่มขึ้นร้อยละ 20 และปลอดภยั

2 โครงการปลูกผักปลอดสารเคมี เพื่อใหไ้ด้ผักที่มีคุณภาพไม่มีสาร อบรมใหค้วามรู้การปลูกผัก 35,000   35,000   35,000   35,000   35,000   เกษตรกรหนัมา เกษตรกรและผู้บริ ส านักปลัด
ต าบลวอแก้ว พษิตกค้าง เกิดความปลอดภยั ปลอดสารพษิ ใหก้ับเกษตรกร ปลูกข้าวอินทรีย์ โภคได้บริโภคผัก

แก่ผู้บริโภค ในพื้นที่ต าบลวอแก้ว เพิ่มขึ้นร้อยละ 20 ที่ปลอดสารพษิ
3 โครงการส่งเสริมการเล้ียงสัตว์ เพื่อส่งเสริมและเพิ่มรายได้จาก ฝึกอบรมรมถ่ายทอดองค์ 35,000   35,000   35,000   35,000   35,000   เกษตรกรมีรายได้ เกษตรกรมี รายได้ ส านักปลัด

ต าบลวอแก้ว การเล้ียงสัตว์ ความรู้การเล้ียงสัตวใ์หก้ับ จากการเล้ียงสัตว์ เพิ่มมากขึ้น และมี
เกษตรกรต าบลวอแก้ว เพิ่มขึ้น ร้อยละ 60 อาชีพที่มั่นคง

4 โครงการส่งเสริมการท าเกษตร เพื่อใหม้ีศูนย์เกษตรอินทรีย์ อบรมเชิงปฏบิติัการ/ศึกษา 50,000   50,000   50,000   50,000   50,000   เกษตรกรหนัมาท า เกษตรกรหนัมา
อินทรีย์ วถิีพอเพยีง ผสมผสานทกุหมู่บา้น  และให้ ดูงาน/ท าแปลงสาธติ/ เกษตรอินทรีย์เพิ่ม ท าการเกษตร

เกษตรกรได้มาเรียนรู้ ใหร้างวลัครอบครัวเกษตร ขึ้น ร้อยละ 20 อินทรีย์เพิ่มมากขึ้น
อินทรีย์ต้นแบบ

5 โครงการคลินิคเกษตรเคล่ือนที่ เพื่อใหบ้ริการเกษตรกร มี - จัดนิทรรศการการเกษตร 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวนผู้เข้าร่วม เกษตรกรมีผลผลิต เกษตรอ าเภอ
ความรู้ทางวชิาการทางการ -การออกใหบ้ริการเกษตรใน โครงการร้อยละ ทางการเกษตรที่ดี หา้งฉัตร
เกษตร รวมทง้การส่งเสริม พื้นที่ โดยมีเกษตรกรในพื้นที่ 80 ของจ านวน และมีรายได้เพิ่มขึ้น
อาชีพการเกษตร ต าบลวอแก้วเข้าร่วมโครงการ กลุ่มเปาูหมาย

 200 คน ทั้งหมด
6 โครงการส่งเสริมอาชีพแก่ เพื่อใหผู้้พกิาร ผู้สูงอายุมีทกัษะ อบรมเชิงปฏบิติัการทกัษะการ 50,000   50,000   50,000   50,000   50,000   ผู้พกิารผู้สูงอายุ ผู้พกิาร ผู้สูงอายุ ส านักปลัด

ผู้พกิาร  ผู้สูงอายุและ ความรู้ในการประกอบอาชีพ ประกอบอาชีพใหแ้ก่ผู้พกิาร มีรายได้เพิ่มขึ้น สามารถพงึตนเอง
ประชาชนทั่วไปในต าบล ผู้สูงอายุ ที่ประสงค์จะประกอบ ร้อยละ 30 ได้มากยิ่งขึ้น
วอแก้ว อาชีพ

ยุทธศาสตรท์ี่ 4    การพัฒนาด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ
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ผ.02

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงานที่
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (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 ส านักปลัด

อาหารและผลผลิตทาง รายได้ใหก้ับประชาชน และผลผลิตทางการเกษตรและ  70ที่ผ่านการ และมีรายได้เพิ่มขึ้น
การเกษตร ใหเ้ปน็สินค้าของหมู่บา้น อบรมสามารถ

-สนับสนุนการรวมกลุ่มของ แปรรูปผลผลิต
เกษตรกรเพื่อแปรรูปผลผลิต ทางการเกษตร 
ทางการเกษตร และน าจ าหน่าย
-เพิ่มมูลค่าผลผลิตทาง ในทอ้งตลาดได้
การเกษตร

8 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ เพื่อใหป้ระชาชนต าบลวอแก้ว อบรมใหค้วามรู้กับประชาชน 100,000  100,000  100,000  100,000  100,000  ประชาชนร้อยละ ประชาชนมีอาชีพ ส านักปลัด
ตามแนวพระราชด าริปรัชญา ได้เรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจ ต าบลวอแก้ว ใหด้ าเนินชีวติตาม 80 ที่เข้าร่วม และมีรายได้เพิ่มขึ้น
เศรษฐกิจพอเพยีง พอเพยีงในการด าเนินชีวติ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง โครงการสามารถ

อย่างพอเพยีง ด าเนินชีวติตาม
แนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพยีง
สามารถช่วยเหลือ
ตนเองได้อย่าง
พออยู่พอกิน

ยุทธศาสตรท์ี่ 4    การพัฒนาด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ
4.1 แผนงานการเกษตร
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ผ.02

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงานที่
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
9 โครงการใหค้วามช่วยเหลือ เพื่อใหค้วามช่วยเหลือเกษตรกร ใหค้วามช่วยเหลือเกษตรกร 100,000  100,000  100,000  100,000  100,000  ร้อยละ 80 ของ เกษตรกรมีมีรายได้ ส านักปลัด

เกษตรกรผู้มีรายได้น้อย ผู้มีรายได้น้อย ในพื้นที่ต าบล ผู้มีรายได้น้อย ในพื้นที่ต าบล เกษตรกร ได้รับ น้อยมีรายได้เพิ่มขึ้น
วอแก้ว วอแก้ว  จ านวน 7 หมู่บา้น ความช่วยเหลือ จากการช่วยเหลือ

ตามโครงการช่วย ของ อบต.วอแก้ว

เหลือเกษตรกรผู้มี
รายได้น้อย

รวม 9 โครงการ 505,000 505,000 505,000 505,000 505,000 -                 -                 -          
10 โครงการ 565,000 565,000 565,000 565,000 565,000 

.
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ยุทธศาสตรท์ี่ 4    การพัฒนาด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ
4.1 แผนงานการเกษตร

งบประมาณ

รวมทั้งสิ้น



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) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รบั รบัผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 จัดท าแผนพฒันาทอ้งถิ่น -เพื่อใหป้ระชาชนมีส่วน หมู่บา้นทั้ง 7 หมู่บา้น 15,000     15,000     15,000     15,000     15,000     -ผู้เข้าร่วมเวที มีแผนพฒันาทอ้งถิ่นที่
องค์การบริหารส่วนต าบล ร่วมในการร่วมคิด ร่วมท า ในพื้นที่ ต.วอแก้ว  ประชาคมทอ้งถ่ิน ได้มาจากปญัหา ความ

วอแก้ว ร่วมวางแผนพฒันาหมู่บา้น อ.หา้งฉัตร  จ.ล าปาง ไม่น้อยกวา่ร้อยละ ต้องการ โดยการมีส่วน
และทอ้งถิ่น ได้มีส่วนร่วมในการแสดง ๖๐ ของจ านวน ร่วมของประชาชนและ
-เพื่อจัดใหม้ีแผนพฒันา ความคิดเหน็ รับทราบ สัดส่วนที่ก าหนดใน แผนพฒันาหมู่บา้น 
ทอ้งถิ่นที่แสดงความ ปญัหา ความต้องการ ประกาศ เพื่อน าไปสู่ปฏบิติั 
สัมพนัธเ์ชื่อมโยงและ รวมทั้งการแก้ไขปญัหา -น าโครงการในแผน -ได้วางแผนการใช้

สอดคล้องกันระหวา่งแผน และพฒันาทอ้งถิ่นได้ พฒันาทอ้งถิ่นมา งบประมาณที่มีอยู่อย่าง

พฒันาหมู่บา้น แผนพฒันา อย่างยั่งยืน ด าเนินการไม่น้อยกวา่ จ ากัดในการพฒันา

ทอ้งถิ่น และการจัดท า ร้อยละ ๖๐ อย่างมีประสิทธภิาพ

งบประมาณประจ าปี และเปน็ระบบ

2 โครงการจัดการเลือกต้ังนายก เพื่อใหจ้ัดการเลือกต้ัง จัดการเลือกต้ังภายในเขต 500,000   500,000   500,000   500,000   500,000   ผู้สิทธิเ์ลือกต้ัง การเลือกต้ังนายก ส านักปลัด
องค์การบริหารส่วนต าบล เปน็ไปอย่างมีประสิทธภิาพ พื้นที่ต าบลวอแก้ว มาใช้สิทธิเ์ลือกต้ัง อบต. และ ส.อบต.
และสมาชิกสภาองค์การ และถูกต้องตามระเบยีบ ไม่น้อยกวา่ร้อยละ ด าเนินไปด้วยความ
บริหารส่วนต าบลวอแก้ว 80 ของ จ านวน บริสุทธิย์ุติธรรม

ผู้มีสิทธิเ์ลือกต้ัง ปราศจากการซ้ือสิทธิ์
ขายเสียง

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) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รบั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
3 โครงการใหค้วามรู้ด้าน เพื่อใหค้วามรู้ด้านกฏหมาย สมาชิกสภา อบต. , ก านัน 50,000     50,000     50,000     50,000     50,000     อบรมใหค้วามรู้ด้าน สมาชิกสภา อบต. ก านัน ส านักปลัด

กฏหมาย การปกครอง การเมืองการปกครองและ ผู้ใหญ่บา้น ประชาคม กฎหมาย  การเมือง ผู้ใหญ่บา้น ประชาคม
การพฒันาทอ้งถิ่นแก่ผู้น า การพฒันาทอ้งถิ่นแก่ผู้น า หมู่บา้นประชาคมต.วอแก้ว     การปกครองและการ หมู่บา้น ประชาคมต าบล
ชุมชนและประชาชน และประชาชน ผู้แทนองค์กรชุมชน และ พฒันาทอ้งถิ่นแก่ผู้น า ผู้แทนองค์กรชุมชน 

ประชาชนในต าบลวอแก้ว ชุมชนและประชาชน ประชาชนมีความรู้ด้าน
ปลีะ 1 คร้ัง กฎหมายการเมือง

การปกครองและการ
พฒันาทอ้งถิ่น

4 โครงการบริหารจัดการทั่วไป เพื่อบริหารจัดการ ตาม จัดสรรบริหารจัดการงาน 550,000 550,000 550,000 550,000 550,000 ใช้ส าหรับการปฏบิติั  - การบริหารงานมี ส านักปลัด

ตามภารกิจ อ านาจหน้าที่ ภารกิจอ านาจหน้าที่ ตามภารกิจหน้าที่ ราชการ จ านวน ประสิทธภิาพในการ

1 แหง่ ปฏบิติัหน้าที่
5 โครงการการด าเนินคดี เพื่อใหก้ารด าเนินคดีเปน็ไป ค่าใช้จ่ายกรณีที่ต้องด าเนิน 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ใช้ส าหรับการปฏบิติั การด าเนินคดีเปน็ไป ส านักปลัด

ตามค าพพิากษา อย่างเรียบร้อย การตามค าพพิากษา ราชการ จ านวน อย่างเรียบร้อย
1 แหง่

6 โครงการค่าใช้จ่ายในการ เพื่อจ่ายเปน็ค่าสอบเขต รังวดัที่ดินสาธารณะ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ถนน สาธารณะ และ -สามารถลดความขัด ส านักปลัด
สอบเขตที่ดิน ถนน  รังวดัที่ดินสาธารณะใน ถนน ในพื้นที่ต าบลวอแก้ ที่สาธารณะ ได้แยก แย้งในเร่ืองของที่ดิน
สาธารณะ ในพื้นที่ พื้นที่ต าบลวอแก้ว วในกรณีพพิาทและกรณี ออกจากที่ดินของ ในพื้นที่ได้และ
ต าบลวอแก้ว ที่เปน็ประโยชน์ต่อ ประชาชน -รักษาพื้นที่ถนนและ

สาธารณะ ที่ดินสาธารณะประโยชน์ 
-ใหค้วามเปน็ธรรมกับ
ประชาชนกรณีพพิาท
เร่ืองที่ดิน 127

งบประมาณ



ยุทธศาสตรท์ี่  5     การบรหิารและพัฒนาองค์กร ผ.02
    5.1 แผนงานบรหิารงานทั่วไป

เปา้หมาย ตัวชี้วัด หน่วยงานที่
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รบั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
7 โครงการอบรมผู้ประกอบการ เพื่อจัดเก็บภาษไีด้ตาม อบรมผู้ประกอบการและ 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ประชาชนช าระภาษเี  - มีแผนที่ภาษปีระกอบ กองคลัง

ในพื้นที่ต าบลวอแก้วและ เปาูหมาย พนักงานส่วนต าบลเพื่อ พิ่มขึ้น ร้อยละ 10 การจัดเก็บภาษี
พนักงานส่วนต าบลเพื่อให้ จัดเก็บภาษี
เข้าใจเร่ืองการจัดเก็บภาษี

8 โครงการอบรมสัมมนาเพื่อ เพื่อเปน็การส่งเสริมการ จัดอบรมสัมมนาเพื่อเพิ่ม 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 อบรมสัมนาเพิ่ม  ผู้บริหาร ส.อบต. ส านักปลัด
เพิ่มศักยภาพส าหรับผู้บริหาร ปฏบิติังานของอบต.วอแก้ว ศักยภาพผู้บริหาร ส.อบต. ศักยภาพจ านวนปลีะ พนักงานส่วนต าบล 
 ส.อบต. พนักงานส่วนต าบล พนง.ส่วนต าบลพนง.จ้าง 1 คร้ัง พนง.จ้าง และประชาชน

พนง.จ้าง ต าบลวอแก้วมีศักยภาพ

ในการปฏบิติัราชการ
9 โครงการค่าชดใช้ความ เพื่อใหม้ีค่าใช้จายในการ ค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือ 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 ใช้ส าหรับการปฏบิติั สามารถชดใช้ความ ส านักปลัด

เสียหายหรือค่าสินไหม ชดใช้ความเสียหายหรือ ค่าสินไหม ทดแทน ราชการจ านวน  เสียหายหรือสินไหม
ทดแทน ค่าสินไหมที่เกิดขึ้นจาก 1 แหง่ ทดแทนที่เกิดขึ้นจาก

การปฏบิติัราชการ การปฏบิติัราชการ
10 โครงการบ ารุงรักษาและ เพื่อบ ารุงรักษาและ บ ารุงรักษาและซ่อมแซม 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 30 ของวสัดุ  - วสัดุและครุภณัฑ์ ส านักปลัด

ซ่อมแซมวสัดุและครุภณัฑ์ ซ่อมแซมวสัดุและครุภณัฑ์ วสัดุและครุภณัฑ์ใหใ้ช้งาน ครุภณัฑ์  ที่ช ารุด มีสภาพพร้อมใช้งาน กองคลัง
ใหใ้ช้งานได้ปกติ ได้ดี ได้รับการบ ารุงรัษา ได้ตลอด กองช่าง

ซ่อมแซมใหใ้ช้งานได้
ตามปกติ

งบประมาณ
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ยุทธศาสตรท์ี่  5     การบรหิารและพัฒนาองค์กร ผ.02
    5.1 แผนงานบรหิารงานทั่วไป

เปา้หมาย ตัวชี้วัด หน่วยงานที่
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รบั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
11 โครงการปรับปรุงบ ารุงรักษา เพื่อใหค้รุภณัฑ์ ที่ดินและ บ ารุงรักษาและปรับปรุง 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 30 ของ ครุภณัฑ์ ที่ดินและส่ิง กองช่าง

ครุภณัฑ์ ที่ดินและส่ิงก่อสร้าง ส่ิงก่อสร้างในความรับ ครุภณัฑ์ที่ดินและส่ิง ครุภณัฑ์ที่ดินและส่ิง ก่อสร้างมีสภาพใช้งาน
ผิดชอบของ อบต.วอแก้ว ก่อสร้าง ก่อสร้างที่ช ารุด ได้ดีสามารถยืดอายุ 
มีสภาพที่ใช้งานได้ดี เสียหายได้รับการ การใช้งานได้นานยิ่งขึ้น

ซ่อมบ ารุงใหใ้ช้งาน
ได้ตามปกติ

12 โครงการจัดท าส่ือ  ส่ิงพมิพ์ เพื่อใหป้ระชาชนเข้าใจ จัดท าส่ือ  ส่ิงพมิพ์ 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จัดส่ือส่ิงพมิพ ์  ประชาชนเข้าใจบทบาท ส านักปลัด
ประชาสัมพนัธก์ิจการของ การท างานของ  อบต. ประชาสัมพนัธก์ิจการของ ประชาสัมพนัธ์ และหน้าที่ของ  อบต.
 อบต. อบต. กิจการของ อบต. 

รวม 12 โครงการ 1,450,000 1,450,000 1,450,000 1,450,000 1,450,000 -                    -                       -        
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ยุทธศาสตรท์ี่  5     การบรหิารและพัฒนาองค์กร ผ.02
    5.1 แผนงานสรา้งความเข็มแข็งของชุมชน

เปา้หมาย ตัวชี้วัด หน่วยงานที่
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รบั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
1 โครงการอบรมสัมนาและ เพื่อความรู้ ศักยภาพ และ จัดกิจกรรมอบรมสัมนา 100,000   100,000 100,000 100,000 100,000 ผู้ที่เข้าร่วมโครงการ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมน า ส านักปลัด

ศึกษาดูงานอบต.วอแก้ว การประกอบอาชีพใหก้ับ และศึกษาดูงานใหก้ับ ร้อยละ 60 สามารถ ความรู้มาปรับใช้ใน
ประชาชนต าบลวอแก้ว  ประชาชน เช่น ผู้น า  น าความรู้ที่ได้รับจาก กลุ่มของตนเองได้
เช่นผู้น าหมู่บา้นผู้สูงอายุ หมู่บา้น ผู้สูงอายุ อสม. การศึกษาดูงานมา
อสม.สตรีและประชาชน สตรี  และประชาชน ประกอบอาชีพของ

ทั่วไป ตนเองได้

2 โครงการอบรมสัมมนา เพื่อเปน็การเพิ่ม จัดอบรมสัมมนาใหค้วามรู้ 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละ 60 ของผู้เข้า ผู้บริหาร ส.อบต. พนง. ส านักปลัด

ความรู้เกี่ยวกับ พรบ. ประสิทธภิาพในการปฏบิติั เกี่ยวกับ พรบ. ข้อมูล ร่วมอมรมสัมมนามี ส่วนต าบลพนง.จ้าง และ

ข้อมูลข่าวสาร ราชการ ข่าวสาร แก่ ผู้บริหาร ความรู้เกี่ยวกับ พรบ. ปชช.ต าบลวอแก้วมีความ

ส.อบต.พนง.ส่วนต าบล ข้อมูลข่าวสาร รู้ความเข้าใจในพรบ. 

พนง.จ้างและปชช. ข้อมูลข่าวสาร

3 โครงการใหค้วามรู้เตรียม เตรียมความพร้อมในการ จัดอบรมใหค้วามรู้เกี่ยวกับ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 60 ของ ผู้บริหาร ส.อบต. ส านักปลัด

ความพร้อมเข้าสู่ประชาคม เข้าสู่ประชาคมอาเซียน การการเตรียมความพร้อม ผู้เข้าร่วมอมรม บคุลากร  ในหน่วยงาน

อาเซียน โดยส่งเสริมการเรียนรู้ เข้าสู่ประชาคม อาเซียน มีความพร้อมที่จะ และประชาชนทั่วไป 

รวมทั้งสร้างเครือข่ายกับ แก่ ผู้บริหาร ส.อบต.พนง. รับมือกับการเข้าสู่ มีความเข้าใจและประชาชนในการ 
ขับเคล่ือน ส่วนต าบล พนง.จ้าง ประชาคมอาเซียน สามารถปรับตัวเพื่อการ

การเปน็ประชาคมอาเซียน และประชาชน ก้าวเข้าสู่ประชาคม

อาเซียนได้เปน็อย่างดี
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ยุทธศาสตรท์ี่  5     การบรหิารและพัฒนาองค์กร ผ.02
    5.1 แผนงานสรา้งความเข็มแข็งของชุมชน

เปา้หมาย ตัวชี้วัด หน่วยงานที่
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รบั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
4 โครงการเสริมสร้างความรู้ - เพื่อเสริมสร้างความรู้ จัดกิจกรรมอบรม 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ผู้ร่วมกิจกรรมมี -ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมี ส านักปลัด

ประชาธปิไตย การเลือกต้ัง ความเข้าใจในระบบ ใหค้วามรู้ใหก้ับประชาชน ความรู้ความเข้าใจใน ความรู้ความเข้าใจใน
ออกเสียงประชามติ ประชาธปิไตย  ปลูกฝัง ผู้น าชุมชน ตัวแทนกลุ่ม/ ระบอบประชาธปิไตย ระบอบประชาธปิไตย
และการ ความเปน็พลเมืองที่มี องค์กรต่าง ๆ ในพื้นที่ การเลือกต้ังและการ -ผู้เข้าร่วมกิจกรรม

คุณภาพใหแ้ก่ประชาชน ต าบลวอแก้ว  จ านวน ออกเสียงประชามติ สามารถใช้เคร่ืองลง
สร้างวถิีประชาธปิไตย 70 คน เพิ่มขึ้น ร้อยละ 60 คะแนนได้อย่างถูกต้อง
สร้างการมีส่วนร่วมใหก้ับ
ประชาชน สาธติการใช้
เคร่ืองลงคะแนนเลือกต้ัง
ใหถู้กต้องและเปน็ที่ยอมรับ

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

16 โครงการ 1,660,000 1,660,000 1,660,000 1,660,000 1,660,000 
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ยุทธศาสตร์การพฒันาจังหวดัล าปาง  ยุทธศาสตรท์ี่ 4  สังคม คุณภาพชีวิต ความมั่นคง และทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์การพฒันา อบต.วอแก้ว ยุทธศาสตร์ที่ 3    การพฒันาด้านการพฒันาสังคม ผ.02
       แผนงานการรักษาความสงบภายใน

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รบั รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั

อุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอหา้งฉัตร
1 โครงการปอูงกันและลด -เพื่อประชาสัมพนัธ ์รณรงค์ให ้ อุดหนุนงบประมาณ 15,000     15,000     15,000     15,000     15,000     อุดหนุนใหห้น่วย -ท าให ้ปชช.รู้ถึงพษิ ที่วา่การ

อุบติัเหตุทางถนนในช่วง ปชช.ได้ตระหนักถึงพษิภยัจาก ใหท้ี่ท าการปกครองอ าเภอ งานอื่นด าเนินการ ภยัจากอุบติัเหตุ อ าเภอ
เทศกาลฯ  อุบติัเหตุ หา้งฉัตรด าเนินการ จ านวน 1 แหง่ -จุดตรวจและจุด หา้งฉัตร

-เพื่อใหม้ีวสัดุ อุปกรณ์อ านวย บริการมีของใช้เพื่อ
ความสะดวกแก่ ปชช. ที่สัญจร อ านวยความสะดวก
ไปมา แก่ ปชช.
-เพื่อเสริมการบงัคับใช้กฎหมาย -ผู้สัญจรไปมาปฏบิติั
ตามมาตรการปอูงกันและ ตามกฏหมายอย่าง
ลดปญัหาอุบติัเหตุ เคร่งครัด

รวม 1 โครงการ 15,000    15,000    15,000    15,000    15,000    -                    -                   -       

ยุทธศาสตร์ที่ 3    การพฒันาด้านการพฒันาสังคม ผ.02
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    แผนงานการศึกษา
เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รบั รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั

อุดหนุนโรงเรยีนบา้นทุ่งหก
1 โครงการพฒันาคุณภาพการ เพื่อพฒันา เพิ่มทกัษะ และ -จัดกิจกรรมทางวชิาการ 40,000     40,000     40,000     40,000     40,000     อุดหนุนใหโ้รงเรียน นักเรียนโรงเรียน โรงเรียน

ศึกษาเพื่อสร้างความเข้มแข็ง คุณภาพทางการศึกษาของ ใหก้ับนักเรียนโรงเรียน ทุ่งหก-ทุ่งผาด าเนิน บา้นทุ่งหก - ทุ่งผา ทุ่งหก
ทางวชิาการและยกระดับ ผล นักเรียน บา้นทุ่งหก-ทุ่งผา จ านวน การ จ านวน 1 แหง่ ทกุคนมีการพฒันา
สัมฤทธิท์างการเรียนของ 70คน 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

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

รวม 2 โครงการ 364,000  364,000  364,000  364,000  364,000  -                    -                   -       
    แผนงานสังคมสงเคราะห์

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รบั รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั

อุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอหา้งฉัตร
1 โครงการสนับสนุนกิ่งกาชาด -ส่งเสริมกิจกรรมของกิ่งกาชาด อุดหนุน งปม.ใหก้ับที่ 15,000     15,000     15,000     15,000     15,000     อุดหนุน งปม.ให้ สามาถช่วยเหลือ ที่วา่การ

อ าเภอหา้งฉัตร ในการช่วยเหลือสาธารณกุศล ท าการปกครองอ าเภอ หน่วยงานอื่นด าเนิน ผู้ได้รับความเดือด อ าเภอ
และสังคม หา้งฉัตรในการด าเนิน การจ านวน 1  แหง่ ร้อนได้มากขึ้น หา้งฉัตร

กิจกรรม
รวม 1 โครงการ 15,000    15,000    15,000    15,000    15,000    -                    -                   -       

ยุทธศาสตร์ที่ 3    การพฒันาด้านการพฒันาสังคม ผ.02
    แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

133

งบประมาณ

งบประมาณ



เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รบั รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั

1 โครงการสนับสนุนกิจกรรม  - เพื่อแสดงความจงรักภกัดี อุดหนุนงบประมาณ ให้ 20,000     20,000     20,000     20,000     20,000     อุดหนุนใหห้น่วย ทกุภาคส่วนมคีวามเชื่อ ที่ท าการ
งานรัฐพธิ ีและงานวฒันธรรม ต่อองค์ประมุขและสถาบนั ที่ท าการปกครองอ าเภอ งานอื่นด าเนินการ มั่นและเทดิทนูสถาบนั ปกครอง 
ประเพณี   อ าเภอหา้งฉัตร พระมหากษตัริย์  เพื่ออนุรักษ์ หา้งฉัตรด าเนินการ จ านวน 1 แหง่ ของชาติและยึดถือ อ.หา้งฉัตร
 จังหวดัล าปาง  - เพื่ออนุรักษป์ระเพณี สืบทอดเปน็วัฒนธรรม

วฒันธรรม ประเพณีของชาติสืบไป

2  โครงการสนับสนุนการจัด เพื่อเปน็จุดแสดงนิทรรศการ อุดหนุนงบประมาณ ให้ 15,000     15,000     15,000     15,000     15,000     อุดหนุนใหห้น่วย กลุ่มอาชีพในแต่ละ ที่ท าการ
งานร่ืนเริง ฤดูหนาวและ และใหก้ลุ่มอาชีพใน อ าเภอ ที่ท าการปกครองอ าเภอ งานอื่นด าเนินการ ต าบลได้จ าหน่าย ปกครอง 
ของดีนครล าปาง หา้งฉัตร ได้น าสินค้าออก หา้งฉัตรด าเนินการ จ านวน 1 แหง่ สินค้า มีรายได้เพิ่ม อ.หา้งฉัตร

จ าหน่าย ในงานเปน็การ ขึ้นสามารถหาเครือ
เปดิตลาด และเพิ่มรายได้ให้ ขายตลาดสินค้ามาก
กับกลุ่มอาชีพ ยิ่งขึ้น

รวม 3 โครงการ 35,000    35,000    35,000    35,000    35,000    -                    -                   -       

ยุทธศาสตร์การพฒันาจังหวดัล าปาง   ยุทธศาสตร์ที่ ยุทธศาสตร์ที่ 4  สังคม คุณภาพชีวติ ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท.ในเขตจังหวดัล าปาง   ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารและพฒันาองค์กร
ยุทธศาสตร์การพฒันา อบตวอแก้ว ยุทธศาสตร์ที่  5     การบริหารและพฒันาองค์กร ผ.02
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อุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอหา้งฉัตร



    5.1 แผนงานบรหิารงานทั่วไป
เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รบั รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั

1 โครงการอุดหนุนส่วนราชการ เพื่อิใช้ในกิจกรรมที่ด าเนินตาม ส่วนราชการ/องค์กร/ 100,000   100,000 100,000 100,000 100,000 ใช้ส าหรับอุดหนุน เกิดความร่วมมือ ส านักปลัด
/องค์กร/หน่วยงานต่างๆ อ านาจหน้าที่ร่วมกับส่วนที่ หน่วยงานต่างๆที่ขอรับ ส่วนราช/องค์กร/ ระหวา่งหน่วยงาน

เกี่ยวข้อง เงินอุดหนุน หน่วยงานต่าง ๆ และส่วนราชการ
อุดหนุน เทศบาลต.ปงยางคก

2 โครงการขอรับเงินอุดหนุน 1.เพื่อปฏบิติัตามระเบยีบ อุดหนุน งปม. ใหก้ับ 22,000 22,000 22,000 22,000 22,000 อุดหนุน งปม.ให้ อ าเภอหา้งฉัตรมี เทศบล
ศูนย์ปฏบิติัการร่วมในการ กระทรวงมหาดไทยวา่ด้วยค่า เทศบาลต าบลปงยางคก หน่วยงานอื่นด าเนิน ศูนย์ปฏบิติัการร่วม ต าบล
ช่วยเหลือประชาชนของ ใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชน ในการด าเนินการ การ จ านวน 1 แหง่ ในการช่วยเหลือ ปงยางคก
องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น ตามอ านาจหน้าที่ขององค์กร ประชาชนขององค์กร
(สถานที่กลาง) อ าเภอ ปกครองส่วนทอ้งถิ่น พ.ศ. 2560 ปกครองส่วนทอ้งถิ่น
หา้งฉัตร  จังหวดัล าปาง 2. เพื่อประสานการช่วยเหลือ

ประชาชน กรณีเกิดสาธารณภยั
หรือภยัฉุกเฉินอื่นๆ ที่เกิดขึ้นใน
พื้นที่ใหไ้ด้รับการช่วยเหลือ
อย่างทนัทว่งที
3. เพื่อใหค้ าปรึกษา แนะน า
ข้อกฎหมาย ปญัหา อุปสรรค
ต่างๆ แก่องค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถิ่นในการช่วยเหลือ

ยุทธศาสตร์ที่  5     การบริหารและพฒันาองค์กร ผ.02
    5.1 แผนงานบรหิารงานทั่วไป

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รบั รับผิดชอบ
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(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั

ประชาชนใหเ้ปน็ไปด้วยความ
เรียบร้อย ถูกต้องตามระเบยีบ
กฎหมาย
4. เพื่อรวบรวมและแจ้งเวยีน
ข้อกฎหมาย ระเบยีบและ
หนังสือส่ังการใหอ้งค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถิ่น

รวม 2 โครงการ 122,000   122,000   122,000   122,000   122,000   -                      -                     -        

9 โครงการ 551,000   551,000   551,000   551,000   551,000   
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ยุทธศาสตร์การพฒันาจังหวดัล าปาง      ยุทธศาสตรท์ี่ 3 สินค้าอัตลักษณอุ์ตสาหกรรม หตัถอุตสาหกรรม ผลิตภณัฑ์ชุมชน จากฐานทนุทางสังคมและวัฒนธรรม
                                        ยุทธศาสตร์ที่ 4  สังคม คุณภาพชีวติ ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

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

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รบั รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั

1 โครงการขยายเขตไฟฟาู -เพื่อใหพ้ื้นที่การเกษตรมีไฟฟาู  อุดหนุน งปม.ใหก้ับการ 140,000  ร้อยละ70ของ พื้นที่การเกษตรมี กฟภ.อ.
สายทุ่งใหม่ สายที่ 1  หมู่ 1 ใช้อย่างทั่วถึง ไฟฟาูส่วนภมูิภาคสาขา ของพื้นที่การเกษตร ไฟฟาูใช้อย่างทั่วถึง หา้งฉัตร
พิกัดเร่ิมต้น  E 0539072  N 2031122-ส่งเสริมอาชีพและเพิ่มรายได้ หา้งฉัตรเพื่อด าเนินการ มีไฟฟาูใช้อย่างทั่วถึง
พิกัดส้ินสุด E 0538774  N 2031278ใหก้ับเกษตรกร ขยายเขตไฟฟาูระยะทาง

 400 ม.
2 โครงการขยายเขตไฟฟาู -เพื่อใหพ้ื้นที่การเกษตรมีไฟฟาู  อุดหนุน งปม.ใหก้ับการ 87,500    ร้อยละ70ของ พื้นที่การเกษตรมี กฟภ.อ.

สายทุ่งใหม่สายที่ 2  หมู่ 1 ใช้อย่างทั่วถึง และ ส่งเสริม ไฟฟาูส่วนภมูิภาคสาขา ของพื้นที่การเกษตร ไฟฟาูใช้อย่างทั่วถึง หา้งฉัตร
พิกัดเร่ิมต้น  E 0538995  N 2030990อาชีพเพิ่มรายได้ ใหก้ับ หา้งฉัตรเพื่อด าเนินการ มีไฟฟาูใช้อย่างทั่วถึง
พิกัดส้ินสุด E 0538757  N 2030926เกษตรกร ขยายเขตไฟฟาูระยะทาง

 250 ม.
3 โครงการขยายเขตไฟฟาู -เพื่อใหพ้ื้นที่การเกษตรมีไฟฟาู  อุดหนุน งปม.ใหก้ับการ 98,000    ร้อยละ70ของ พื้นที่การเกษตรมี กฟภ.อ.

สายทุ่งเหล่า หมู่ 1 ใช้อย่างทั่วถึง และ ส่งเสริม ไฟฟาูส่วนภมูิภาคสาขา ของพื้นที่การเกษตร ไฟฟาูใช้อย่างทั่วถึง หา้งฉัตร
พิกัดเร่ิมต้น  E 0539278  N 2030747อาชีพเพิ่มรายได้ ใหก้ับ หา้งฉัตรเพื่อด าเนินการ มีไฟฟาูใช้อย่างทั่วถึง
พิกัดส้ินสุด E 0539276  N 2030595เกษตรกร ขยายเขตไฟฟาูระยะทาง

280 ม.

รายละเอียดโครงการพัฒนา
ที่น ามาจากแผนพัฒนาหมู่บา้น  พ.ศ. 2566 - 2570

ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดล าปาง ยุทธศาสตรท์ี่ 1  การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน   

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

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รบั รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั

4 โครงการขยายเขตไฟฟาู -เพื่อใหพ้ื้นที่การเกษตรมีไฟฟาู  อุดหนุน งปม.ใหก้ับการ 455,000  ร้อยละ70ของ พื้นที่การเกษตรมี กฟภ.อ.
เพื่อการเกษตรสายเรียบหว้ย ใช้อย่างทั่วถึง และ ส่งเสริม ไฟฟาูส่วนภมูิภาคสาขา ของพื้นที่การเกษตร ไฟฟาูใช้อย่างทั่วถึง หา้งฉัตร
 นาไพร  หมู่ที่ 2 อาชีพเพิ่มรายได้ ใหก้ับ หา้งฉัตรเพื่อด าเนินการ มีไฟฟาูใช้อย่างทั่วถึง
พิกัดเร่ิมต้น E 0538338 N 2033023 เกษตรกร ขยายเขตไฟฟาูระยะทาง
พิกัดส้ินสุด E 0538694 N 2032047 ประมาณ 1,300   ม.

5 โครงการขยายเขตไฟฟาู -เพื่อใหพ้ื้นที่การเกษตรมีไฟฟาู  อุดหนุน งปม.ใหก้ับการ 252,000  ร้อยละ70ของ พื้นที่การเกษตรมี กฟภ.อ.
เพื่อการเกษตรสายร้องสิงห ์ ใช้อย่างทั่วถึง และ ส่งเสริม ไฟฟาูส่วนภมูิภาคสาขา ของพื้นที่การเกษตร ไฟฟาูใช้อย่างทั่วถึง หา้งฉัตร
หมู่ 3 อาชีพเพิ่มรายได้ ใหก้ับ หา้งฉัตรเพื่อด าเนินการ มีไฟฟาูใช้อย่างทั่วถึง
พิกัดเร่ิมต้น E0537223 N2032929 เกษตรกร ขยายเขตไฟฟาูระยะทาง
พิกัดส้ินสุด E0537589 N2032420 720   ม.

6 โครงการติดต้ังไฟฟาู (ไฟกิ่ง) -เพื่อใหม้ีแสงสวา่งในยามค่ าคืน  อุดหนุน งปม.ใหก้ับการ 437,500  ร้อยละ70ของ ประชาชนมีไฟฟาู กฟภ.อ.
บา้นวอแก้ววดัดอยแล หมู่ 3 และเพื่อใหป้ระชาชนสัญจร ไฟฟาูส่วนภมูิภาคสาขา ครัวเรือนใน ใช้ในครัวเรือน หา้งฉัตร
พิกัดเร่ิมต้น E0536320 N2033351 ไปมาได้อย่างสะดวก ปลอดภยั หา้งฉัตรเพื่อด าเนินการ บริเวณนี้มีไฟฟาูใช้ สะดวก ปลอดภยัลด
พิกัดส้ินสุด E0535977 N2034394  และลดปญัหาอาชญากรรมใน ขยายเขตไฟฟาูระยะทาง ปญัหาอาชญากรรม

พื้นที่ได้  1,250 ม.
7 โครงการติดต้ังไฟฟาู (ไฟกิ่ง) -เพื่อใหม้ีแสงสวา่งในยามค่ าคืน  อุดหนุน งปม.ใหก้ับการ 315,000  ร้อยละ70ของ ประชาชนมีไฟฟาู กฟภ.อ.

ถนนสายหมู่ 3-หมู่ 2-หมู่ 1 และเพื่อใหป้ระชาชนสัญจร ไฟฟาูส่วนภมูิภาคสาขา ครัวเรือนใน ใช้ในครัวเรือน หา้งฉัตร
พิกัดเร่ิมต้น E0537020 N2033130 ไปมาได้อย่างสะดวก ปลอดภยั หา้งฉัตรเพื่อด าเนินการ บริเวณนี้มีไฟฟาูใช้ สะดวก ปลอดภยัลด
พิกัดส้ินสุด E0537398 N2032423  และลดปญัหาอาชญากรรมใน ขยายเขตไฟฟาูระยะทาง ปญัหาอาชญากรรม

พื้นที่ได้  900 ม.

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

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รบั รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั

8 โครงการขยายเขตไฟฟาู -เพื่อใหพ้ื้นที่การเกษตรมีไฟฟาู  อุดหนุน งปม.ใหก้ับการ 227,500  ร้อยละ70ของ พื้นที่การเกษตรมี กฟภ.อ.
เพื่อการเกษตร สายหว้ยอืน ใช้อย่างทั่วถึง และ ส่งเสริม ไฟฟาูส่วนภมูิภาคสาขา ของพื้นที่การเกษตร ไฟฟาูใช้อย่างทั่วถึง หา้งฉัตร
หมู่ 3 อาชีพเพิ่มรายได้ ใหก้ับ หา้งฉัตรเพื่อด าเนินการ มีไฟฟาูใช้อย่างทั่วถึง
พิกัดเร่ิมต้น E0536621 N2032252 เกษตรกร ขยายเขตไฟฟาูระยะทาง
พิกัดส้ินสุด E0536795 N2031652 650  ม.

9 โครงการขยายเขตไฟฟาู -เพื่อใหพ้ื้นที่การเกษตรมีไฟฟาู  อุดหนุน งปม.ใหก้ับการ 455,000  ร้อยละ70ของ พื้นที่การเกษตรมี กฟภ.อ.
แม่เปิ๊บเหนือ หมู่ 3 ใช้อย่างทั่วถึง และ ส่งเสริม หา้งฉัตรเพื่อด าเนินการ ของพื้นที่การเกษตร ไฟฟาูใช้อย่างทั่วถึง หา้งฉัตร
พิกัดเร่ิมต้น E0536944 N2034081 อาชีพเพิ่มรายได้ ใหก้ับ ขยายเขตไฟฟาูระยะทาง มีไฟฟาูใช้อย่างทั่วถึง
พิกัดส้ินสุด E0536291 N2034716 เกษตรกร 1,300   ม.

10 โครงการขยายเขตไฟฟาู -เพื่อใหพ้ื้นที่การเกษตรมีไฟฟาู อุดหนุน งปม.ใหก้ับการ 182,000  ร้อยละ70ของ พื้นที่การเกษตรมี กฟภ.อ.
เพื่อการเกษตรสายแม่เปิ๊บใต้ ใช้อย่างทั่วถึง และ ส่งเสริม ไฟฟาูส่วนภมูิภาคสาขา ของพื้นที่การเกษตร ไฟฟาูใช้อย่างทั่วถึง หา้งฉัตร
หมู่ 3 อาชีพเพิ่มรายได้ ใหก้ับ หา้งฉัตรเพื่อด าเนินการ มีไฟฟาูใช้อย่างทั่วถึง
พิกัดเร่ิมต้น E0536830 N2032988 เกษตรกร ขยายเขตไฟฟาูระยะทาง
พิกัดส้ินสุด E0536988 N2032659 520   ม.

11 โครงการขยายเขตไฟฟาู -เพื่อใหพ้ื้นที่การเกษตรมีไฟฟาู  อุดหนุน งปม.ใหก้ับการ 288,000  ร้อยละ70ของ พื้นที่การเกษตรมี กฟภ.อ.
เพื่อการเกษตรสายหว้ยดินแดงใช้อย่างทั่วถึง และ ส่งเสริม ไฟฟาูส่วนภมูิภาคสาขา ของพื้นที่การเกษตร ไฟฟาูใช้อย่างทั่วถึง หา้งฉัตร
หมู่ 4 อาชีพเพิ่มรายได้ ใหก้ับ หา้งฉัตรเพื่อด าเนินการ มีไฟฟาูใช้อย่างทั่วถึง
พิกัดเร่ิมต้น E0536331 N2035934 เกษตรกร ขยายเขตไฟฟาูระยะทาง
พิกัดส้ินสุด E0536140 N2036292 400   ม.

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

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รบั รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั

12 โครงการขยายเขตไฟฟาู -เพื่อใหม้ีแสงสวา่งในยามค่ าคืน  อุดหนุน งปม.ใหก้ับการ 45,000    ร้อยละ70ของ ประชาชนมีความ กฟภ.อ.
สาธารณะ(ไฟฟาูกิ่ง) ซอยกลุ่มและเพื่อใหป้ระชาชนสัญจร ไฟฟาูส่วนภมูิภาคสาขา ของผู้สัญจรไปมา ปลอดภยัในชีวติ หา้งฉัตร
ออมข้าว หมู่ 4 ไปมาได้อย่างสะดวก ปลอดภยั หา้งฉัตรเพื่อด าเนินการ บริเวณนี้มีความ และทรัพย์สิน
พิกัดเร่ิมต้น E0537139 N2034129  และลดปญัหาอาชญากรรมใน ขยายเขตไฟฟาูระยะทาง ปลอดภยั
พิกัดส้ินสุด E0537094 N2034048 พื้นที่ได้ 120 ม.

13 โครงการขยายเขตไฟฟาู -เพื่อใหพ้ื้นที่การเกษตรมีไฟฟาู  อุดหนุน งปม.ใหก้ับการ 205,000  ร้อยละ70ของ พื้นที่การเกษตรมี กฟภ.อ.
เพื่อการเกษตรสายทุ่งแล้ง  ใช้อย่างทั่วถึง และ ส่งเสริม ไฟฟาูส่วนภมูิภาคสาขา ของพื้นที่การเกษตร ไฟฟาูใช้อย่างทั่วถึง หา้งฉัตร
หมู่ 4 อาชีพเพิ่มรายได้ ใหก้ับ หา้งฉัตรเพื่อด าเนินการ มีไฟฟาูใช้อย่างทั่วถึง
พิกัดเร่ิมต้น E0536907 N2034753 เกษตรกร ขยายเขตไฟฟาูระยะทาง
พิกัดส้ินสุด E0536760 N2034442 540   ม.

14 โครงการขยายเขตไฟฟาู -เพื่อใหพ้ื้นที่การเกษตรมีไฟฟาู  อุดหนุน งปม.ใหก้ับการ 288,000  ร้อยละ70ของ พื้นที่การเกษตรมี กฟภ.อ.
เพื่อการเกษตรสายแพะฟาู  ใช้อย่างทั่วถึง และ ส่งเสริม ไฟฟาูส่วนภมูิภาคสาขา ของพื้นที่การเกษตร ไฟฟาูใช้อย่างทั่วถึง หา้งฉัตร
หมู่ 4 อาชีพเพิ่มรายได้ ใหก้ับ หา้งฉัตรเพื่อด าเนินการ มีไฟฟาูใช้อย่างทั่วถึง
พิกัดเร่ิมต้น E0536807 N2036036 เกษตรกร ขยายเขตไฟฟาูระยะทาง
พิกัดส้ินสุด E0537201 N2036646 760   ม.

15 โครงการขยายเขตไฟฟาู -เพื่อใหพ้ื้นที่การเกษตรมีไฟฟาู  อุดหนุน งปม.ใหก้ับการ 200,000  ร้อยละ70ของ พื้นที่การเกษตรมี กฟภ.อ.
สาธารณะ ซอยทุ่งเก้าเกลือ ใช้อย่างทั่วถึง และ ส่งเสริม ไฟฟาูส่วนภมูิภาคสาขา ของพื้นที่การเกษตร ไฟฟาูใช้อย่างทั่วถึง หา้งฉัตร
หมู่ 4 อาชีพเพิ่มรายได้ ใหก้ับ หา้งฉัตรเพื่อด าเนินการ มีไฟฟาูใช้อย่างทั่วถึง
พิกัดเร่ิมต้น E0537096 N2034697 เกษตรกร ขยายเขตไฟฟาูระยะทาง
พิกัดส้ินสุด E0537295 N2034739 540   ม.
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1.1 แผนงานเคหะและชุมชน  

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รบั รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั

16 โครงการขยายเขตไฟฟาู -เพื่อใหพ้ื้นที่การเกษตรมีไฟฟาู  อุดหนุน งปม.ใหก้ับการ 398,000  ร้อยละ70ของ พื้นที่การเกษตรมี กฟภ.อ.
เพื่อการเกษตรสายทุ่งแม่ติว  ใช้อย่างทั่วถึง และ ส่งเสริม ไฟฟาูส่วนภมูิภาคสาขา ของพื้นที่การเกษตร ไฟฟาูใช้อย่างทั่วถึง หา้งฉัตร
หมู่ 4 อาชีพเพิ่มรายได้ ใหก้ับ หา้งฉัตรเพื่อด าเนินการ มีไฟฟาูใช้อย่างทั่วถึง
พิกัดเร่ิมต้น E0536967  N2035798 เกษตรกร ขยายเขตไฟฟาูระยะทาง
พิกัดส้ินสุด E0537402 N2035027 1,050   ม.

17 โครงการขยายเขตไฟฟาู 3 ใช้ร่วมกับพลังงานแสงอาทติย์  อุดหนุน งปม.ใหก้ับการ   140,000 ร้อยละ70ของ ประชาชนมีน้ าใช้ กฟภ.อ.
เฟสซอยนายสมชาย เจริญพร เพื่อใหเ้กษตรกรที่ใช้น้ าบริเวณ ไฟฟาูส่วนภมูิภาคสาขา ของผู้สัญจรไปมา ในการเกษตรอย่าง หา้งฉัตร
หมู่ 4 แทง้น้ าบาดาล มีน้ าใช้อย่าง หา้งฉัตรเพื่อด าเนินการ บริเวณนี้มีความ เพยีงพอ
พิกัดเร่ิมต้น E2035235  N0536753 เพยีงพอในช่วงกลางคืน ขยายเขตไฟฟาูระยะทาง ปลอดภยั
พิกัดส้ินสุด E0536888  N2035200 200   ม.

18 โครงการขยายเขตไฟฟาู -เพื่อใหม้ีแสงสวา่งในยามค่ าคืน  อุดหนุน งปม.ใหก้ับการ 385,000  ร้อยละ70ของ ประชาชนมีความ กฟภ.อ.
เข้าพื้นที่อยู่อาศัยสาย และเพื่อใหป้ระชาชนสัญจร ไฟฟาูส่วนภมูิภาคสาขา ของผู้สัญจรไปมา ปลอดภยัในชีวติ หา้งฉัตร
ทุ่งโฮ้ง หมู่ 5 ไปมาได้อย่างสะดวก ปลอดภยั หา้งฉัตรเพื่อด าเนินการ บริเวณนี้มีความ และทรัพย์สิน
พิกัดเร่ิมต้น E0537978 N2035547  และลดปญัหาอาชญากรรมใน ขยายเขตไฟฟาูระยะทาง ปลอดภยั
พิกัดส้ินสุด E0537777 N2036549 พื้นที่ได้ 1,100   ม.

19 โครงการขยายเขตไฟฟาู -เพื่อใหม้ีแสงสวา่งในยามค่ าคืน  อุดหนุน งปม.ใหก้ับการ 630,000  ร้อยละ70ของ ประชาชนมีความ กฟภ.อ.
เข้าพื้นที่อยู่อาศัยสายทุ่ง และเพื่อใหป้ระชาชนสัญจร ไฟฟาูส่วนภมูิภาคสาขา ของผู้สัญจรไปมา ปลอดภยัในชีวติ หา้งฉัตร
เก้าหมุ้น  หมู่ที่ 5 ไปมาได้อย่างสะดวก ปลอดภยั หา้งฉัตรเพื่อด าเนินการ บริเวณนี้มีความ และทรัพย์สิน
พิกัดเร่ิมต้น E0538497  N2035721  และลดปญัหาอาชญากรรมใน ขยายเขตไฟฟาูระยะทาง ปลอดภยั
พิกัดส้ินสุด E0539298  N2035970 พื้นที่ได้ 1,800   ม.

งบประมาณ

141



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

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รบั รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั

20 โครงการขยายเขตไฟฟาู -เพื่อใหม้ีแสงสวา่งในยามค่ าคืน  อุดหนุน งปม.ใหก้ับการ 420,000  ร้อยละ70ของ ประชาชนมีความ กฟภ.อ.
เข้าพื้นที่อยู่อาศัย ถนนสาย และเพื่อใหป้ระชาชนสัญจร ไฟฟาูส่วนภมูิภาคสาขา ของผู้สัญจรไปมา ปลอดภยัในชีวติ หา้งฉัตร
ไปอ่างแม่ไพร  หมู่ 5 ไปมาได้อย่างสะดวก ปลอดภยั หา้งฉัตรเพื่อด าเนินการ บริเวณนี้มีความ และทรัพย์สิน
พิกัดเร่ิมต้น E0537368  N2036517  และลดปญัหาอาชญากรรมใน ขยายเขตไฟฟาูระยะทาง ปลอดภยั
พิกัดส้ินสุด E0537337  N2037207 พื้นที่ได้ 3,000 ม.

21 โครงการขยายเขตไฟฟาู -เพื่อใหม้ีแสงสวา่งในยามค่ าคืน  อุดหนุน งปม.ใหก้ับการ 157,500  ร้อยละ70ของ ประชาชนมีความ กฟภ.อ.
สาธารณะจากถนนสาย อบต. และเพื่อใหป้ระชาชนสัญจร ไฟฟาูส่วนภมูิภาคสาขา ของผู้สัญจรไปมา ปลอดภยัในชีวติ หา้งฉัตร
ถึงหว้ยโปงุหมู่ 5 ไปมาได้อย่างสะดวก ปลอดภยั หา้งฉัตรเพื่อด าเนินการ บริเวณนี้มีความ และทรัพย์สิน
พิกัดเร่ิมต้น E0538306  N2034416  และลดปญัหาอาชญากรรมใน ขยายเขตไฟฟาูระยะทาง ปลอดภยั
พิกัดส้ินสุด E0538113  N2034679 พื้นที่ได้ 450 ม.

22 โครงการขยายเขตไฟฟาู 3 -เพื่อใหม้ีแสงสวา่งในยามค่ าคืน  อุดหนุน งปม.ใหก้ับการ 156,000  ร้อยละ70ของ ประชาชนมีความ กฟภ.อ.
เฟรสจากบา้นนายประสิทธิ ์ และเพื่อใหป้ระชาชนสัญจร ไฟฟาูส่วนภมูิภาคสาขา ของผู้สัญจรไปมา ปลอดภยัในชีวติ หา้งฉัตร
บวับาน  ถึงบา้นนายเฉลิมชาติไปมาได้อย่างสะดวก ปลอดภยั หา้งฉัตรเพื่อด าเนินการ บริเวณนี้มีความ และทรัพย์สิน
สุภาสอน หมู่ 6  และลดปญัหาอาชญากรรมใน ขยายเขตไฟฟาูระยะทาง ปลอดภยั
พิกัดเร่ิมต้น E0539647  N2032431 พื้นที่ได้ 180   ม.
พิกัดส้ินสุด E0539693  N2032593

23 โครงการขยายเขตไฟฟาู  -เพื่อใหม้ีแสงสวา่งในยามค่ าคืน  อุดหนุน งปม.ใหก้ับการ 182,000  ร้อยละ70ของ ประชาชนมีไฟฟาู กฟภ.อ.
จากปากทางเข้าหมู่บา้น  และเพื่อใหป้ระชาชนสัญจร ไฟฟาูส่วนภมูิภาคสาขา ครัวเรือนใน ใช้ในครัวเรือน หา้งฉัตร
ถึงบา้นเลขที่ 15/1 หมู่ 6 ไปมาได้อย่างสะดวก ปลอดภยั หา้งฉัตรเพื่อด าเนินการ บริเวณนี้มีไฟฟาูใช้ สะดวก ปลอดภยัลด
พิกัดเร่ิมต้น  E0539105   N2032012 และลดปญัหาอาชญากรรมใน ขยายเขตไฟฟาูระยะทาง
พิกัดส้ินสุด E0539580   N2032141 พื้นที่ได้ 520   ม.
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1.1 แผนงานเคหะและชุมชน  

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รบั รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั

24 โครงการขยายเขตไฟฟาู 3 -เพื่อใหม้ีแสงสวา่งในยามค่ าคืน  อุดหนุน งปม.ใหก้ับการ 78,000    ร้อยละ70ของ ประชาชนมีไฟฟาู กฟภ.อ.
 เฟรสซอยไปปาุช้าบา้นทุ่งง้ิว และเพื่อใหป้ระชาชนสัญจร ไฟฟาูส่วนภมูิภาคสาขา ครัวเรือนใน ใช้ในครัวเรือน หา้งฉัตร
หมู่ 6 ไปมาได้อย่างสะดวก ปลอดภยั หา้งฉัตรเพื่อด าเนินการ บริเวณนี้มีไฟฟาูใช้ สะดวก ปลอดภยัลด
พิกัดเร่ิมต้น E0539679    N2032086 และลดปญัหาอาชญากรรมใน ขยายเขตไฟฟาูระยะทาง ปญัหาอาชญากรรม
พิกัดส้ินสุด E0539673    N2032001พื้นที่ได้ 90   ม.

25 โครงการขยายเขตไฟฟาู -เพื่อใหพ้ื้นที่การเกษตรมีไฟฟาู  อุดหนุน งปม.ใหก้ับการ 911,000  ร้อยละ70ของ พื้นที่การเกษตรมี กฟภ.อ.
เพื่อการเกษตร สายเรียบ ใช้อย่างทั่วถึง และ ส่งเสริม ไฟฟาูส่วนภมูิภาคสาขา ของพื้นที่การเกษตร ไฟฟาูใช้อย่างทั่วถึง หา้งฉัตร
ล าหว้ยแม่ไพร  หมู่ที่ 6 อาชีพเพิ่มรายได้ ใหก้ับ หา้งฉัตรเพื่อด าเนินการ มีไฟฟาูใช้อย่างทั่วถึง
พิกัดเร่ิมต้น E0539619   N2032142 เกษตรกร ขยายเขตไฟฟาูระยะทาง
พิกัดส้ินสุด E0539582  N2033743 2400   ม.

26 โครงการติดต้ังไฟฟาูสาธารณะ-เพื่อใหม้ีแสงสวา่งในยามค่ าคืน  อุดหนุน งปม.ใหก้ับการ 119,000    ร้อยละ70ของ ประชาชนมีความ กฟภ.อ.
ต้ังแต่หน้าบา้นนายสมบรูณ์ และเพื่อใหป้ระชาชนสัญจร ไฟฟาูส่วนภมูิภาคสาขา ของผู้สัญจรไปมา ปลอดภยัในชีวติ หา้งฉัตร
สุภาสอน ถึงนางสมพร  ไปมาได้อย่างสะดวก ปลอดภยั หา้งฉัตรเพื่อด าเนินการ บริเวณนี้มีความ และทรัพย์สิน
ศรีสุรินทร์  และลดปญัหาอาชญากรรมใน ขยายเขตไฟฟาูระยะทาง ปลอดภยั
(ติดต้ังไฟฟาูกิ่ง) หมู่ 7 พื้นที่ได้ 340   ม.
พิกัดเร่ิมต้น E0538919  N2035125

พิกัดส้ินสุด  E0538799  N2035119

27 โครงการขยายเขตไฟฟาู -เพื่อใหพ้ื้นที่การเกษตรมีไฟฟาู  อุดหนุน งปม.ใหก้ับการ 266,000  ร้อยละ70ของ พื้นที่การเกษตรมี กฟภ.อ.
เพื่อการเกษตร  สายหว้ยเงิน  ใช้อย่างทั่วถึง และ ส่งเสริม ไฟฟาูส่วนภมูิภาคสาขา ของพื้นที่การเกษตร ไฟฟาูใช้อย่างทั่วถึง หา้งฉัตร
หมู่ 7 อาชีพเพิ่มรายได้ ใหก้ับ หา้งฉัตรเพื่อด าเนินการ มีไฟฟาูใช้อย่างทั่วถึง
พิกัดเร่ิมต้น E0538314  N2034405 เกษตรกร ขยายเขตไฟฟาูระยะทาง
พิกัดส้ินสุด E0538881 N2034038 760   ม.
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ยุทธศาสตรก์ารพัฒนา อบต.วอแก้ว ยุทธศาสตรท์ี่ 1    การพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน ผ.02/1
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน  

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รบั รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั

รวม 27 โครงการ 119,000    ###### ###### ###### 889,000   
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ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาจังหวัดล าปาง ยุทธศาสตรท์ี่ 4  สังคม คุณภาพชีวิต ความมั่นคง และทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผ.02/1

    แผนงานสาธารณสุข
เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รบั รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั

1 โครงการสืบสานพระราช 1.เพื่อใหค้วามรู้เกี่ยวกับมะเร็ง อุดหนุนงบประมาณใหก้ับ 10,000     10,000    10,000    10,000    10,000    อุดหนุนใหห้น่วย ผู้หญิงอายุต้ังแต่ 35 กรรมการ
ปณิธานสมเด็จย่า ต้ายภยั เต้านม คณะกรรมการหมู่บา้น งานอื่นด าเนินการ ปขีึ้นไปมีความรู้เร่ือง หมู่บา้น
มะเร็งเต้านม  หมู่ที่ 1 2.เพื่อขยายระบบบริการคัด ทุ่งผา หมู่ที่ 1 ด าเนินการ จ านวน 1 แหง่ มะเร็งเต้านม มี หมู่ 1

กรองมะเร็งเต้านมด้วยการ พฤติกรรมตนตรวจ
ตรวจเต้านมด้วยตนเอง เต้มนมตนเองที่
3.เพื่อส่งเสริมใหม้ีพฤติกรรม ถูกต้องและสม่ าเสมอ
การตรวจเต้านมตนเองที่ถูกต้อง และลดอัตราการตาย
และสม่ าเสมอ ด้วยมะเร็งเตานมใน

กลุ่มสตรีอายุต้ังแต่
30 ปขีึ้นไป

2 โครงการส่งเสริมโภชนา 1. เพื่อใหค้วามรู้ด้านอาหาร อุดหนุนงบประมาณใหก้ับ 10,000     10,000    10,000    10,000    10,000    อุดหนุนใหห้น่วย -หญิงมีครรภ ์ กรรมการ
การและสุขภาพอนามัยแม่ และโภชนาการแก่หญิงมีครรภ์ คณะกรรมการหมู่บา้น งานอื่นด าเนินการ หญิงใหน้มบตุรและ หมู่บา้น
และเด็ก หญิงใหน้มบตุร และผู้ปกครอง ทุ่งผา หมู่ที่ 1 ด าเนินการ จ านวน 1 แหง่ ผู้ปกครองเด็ก 0-5 ปี หมู่ 1
ของสมเด็จพระกนิษฐาธริาช เด็ก 0-5 ปี มีความรู้ด้านอาหาร
เจ้ากรมสมเด็จพระเทพ 2.เพื่อส่งเสริมใหห้ญิงมีครรภ์ และโภชนาการ 
รัตนราชสุดาฯ สยามบรม หญิงใหน้มบตุร และผู้ปกครอง -เด็กมีการเจริญ
ราชกุมารี หมู่ 1 เด็ก 0-5 ป ีได้บริการที่เหมาะสม เติบโต และ

3.เพื่อใหเ้ด็กเกิดรอด มีการเจริญ พฒันาการได้เต็ม
เติบโตและพฒันาการได้เต็ม ศักยภาพ
ศักยภาพ

ยุทธศาสตรท์ี่ 3    การพัฒนาด้านการพัฒนาสังคม
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ผ. 02/1
    แผนงานสาธารณสุข

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รบั รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั

3 โครงการควบคุมโรค 1.เพื่อใหค้วามรู้แก่กลุ่มเส่ียงใน อุดหนุนงบประมาณใหก้ับ 10,000     10,000    10,000    10,000    10,000    อุดหนุนใหห้น่วย 1.กลุ่มเส่ียงมีความรู้ กรรมการ
หนอนพยาธิ เร่ืองของโรคหนอนพยาธแิละ คณะกรรมการหมู่บา้น งานอื่นด าเนินการ เร่ืองโรคหนอนพยาธิ หมู่บา้น
ของสมเด็จพระกนิษฐาธริาช วธิกีารปอูงกัน ทุ่งผา หมู่ที่ 1 ด าเนินการ จ านวน 1 แหง่ และมีความตระหนัก หมู่ 1
เจ้ากรมสมเด็จพระเทพ 2.เพื่อลดอัตราความชุกของโรค ในการปอูงกันตนเอง
รัตนราชสุดาฯ สยามบรม หนอนพยาธใินผู้ที่ชอบทาน 2.อัตราความชุกของ
ราชกุมารี หมู่ 1 อาหารสุกๆ ดิบๆ โรคหนอนพยาธใิน

กลุ่มเส่ียงลดลง
4 โครงการควบคุมโรคขาด -เพื่อใหป้ระชาชนมีความรู้เร่ือง อุดหนุนงบประมาณใหก้ับ 10,000     10,000    10,000    10,000    10,000    อุดหนุนใหห้น่วย -ประชาชนมีความรู้ กรรมการ

สารไอโอดีน โรคขาดสารไดโอดีน คณะกรรมการหมู่บา้น งานอื่นด าเนินการ เร่ืองโรคขาดสาร หมู่บา้น
ของสมเด็จพระกนิษฐาธริาช -เพื่อใหป้ระชาชนมีการใช้เกลือ ทุ่งผา หมู่ที่ 1 ด าเนินการ จ านวน 1 แหง่ ไอโอดีน หมู่ 1
เจ้ากรมสมเด็จพระเทพ ผสมไอโอดีน -ประชาชนมีการใช้
รัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี หมู่ 1

5 โครงการอบรมหมอ เพื่อใหผู้้เข้ารับการอบรมมี อุดหนุนงบประมาณใหก้ับ 10,000     10,000    10,000    10,000    10,000    อุดหนุนใหห้น่วย ผู้เข้ารับการอบรม กรรมการ
ชาวบา้นในพระราช ความรู้เร่ืองการปฐมพยาบาล คณะกรรมการหมู่บา้น งานอื่นด าเนินการ มีความรู้เร่ืองการ หมู่บา้น
ประสงค์ หมู่ 1 เบื้องต้น ทุ่งผา หมู่ที่ 1 ด าเนินการ จ านวน 1 แหง่ ปฐมพยาบาล หมู่ 1

เบื้องต้น

ยุทธศาสตรท์ี่ 3    การพัฒนาด้านการพัฒนาสังคม
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ผ. 02/1
    แผนงานสาธารณสุข

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รบั รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั
6 โครงการส่งเสริมโภชนาการ -เพื่อส่งเสริมใหห้ญิงมีครรภห์ญิง อุดหนุนงบประมาณใหก้ับ 10,000     10,000    10,000    10,000    10,000    อุดหนุนใหห้น่วย -หญิงมีครรภห์ญิงให้ กรรมการ

และสุขภาพอนามัยแม่และ ให ้นมบตุร และเด็กทารกแรก คณะกรรมการหมู่บา้น งานอื่นด าเนินการ นมบตุร และเด็ก หมู่บา้น
เด็ก เกิดจนถึงอายุ ๓ ปไีด้รับความรู้ ทุ่งผา หมู่ที่ 1 ด าเนินการ จ านวน 1 แหง่ ทารกแรกเกิดจนถึง หมู่ 1
ของสมเด็จพระกนิษฐาธริาช ด้านอาหารและโภชนาการ อายุ ๓ ปไีด้รับความ
เจ้ากรมสมเด็จพระเทพ -เพื่อช่วยใหแ้ม่มีภาวะโภชนา รู้ด้านอาหารและ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรม การและสุขภาพอนามัยที่ดี มี โภชนาการ 
ราชกุมารี หมู่ 1 การเจริญเติบโตและพฒันาการ -แม่มีภาวะโภชนา

ได้เต็มศักยภาพ การและสุขภาพ
อนามัยที่ดี มีการ
เจริญเติบโตและ
พฒันาการได้เต็ม
ศักยภาพ

7 โครงการควบคุมโรค -เพื่อใหผู้้เข้ารับการอบรมรู้วธิี อุดหนุนงบประมาณใหก้ับ 10,000     10,000    10,000    10,000    10,000    อุดหนุนใหห้น่วย -ผู้เข้ารับการอบรม กรรมการ
มาลาเรีย ปอูงกันตนเองและครอบครัว คณะกรรมการหมู่บา้น งานอื่นด าเนินการ รู้วธิปีอูงกันไข้มาลา หมู่บา้น
ของสมเด็จพระกนิษฐาธริาช จากไข้มาลาเรียที่ถูกต้อง ทุ่งผา หมู่ที่ 1 ด าเนินการ จ านวน 1 แหง่ เรียที่ถูกต้อง หมู่ 1
เจ้ากรมสมเด็จพระเทพ -เพื่อใหผู้้เข้ารับการอบรม -สามารถน าความรู้
รัตนราชสุดาฯ สยามบรม สามารถน าความรู้ที่ได้รับไป ที่ได้รับไปถ่ายทอด
ราชกุมารี หมู่ 1 ถ่ายทอดใหก้ับคนในหมู่บา้นได้ ใหก้ับคนในหมู่บา้น

ได้
8 โครงการพฒันาระบบ -พื่อรณรงค์พฒันาสุขาภบิาล อุดหนุนงบประมาณใหก้ับ 10,000     10,000    10,000    10,000    10,000    อุดหนุนใหห้น่วย ประชาชนมีความรู้ กรรมการ

สุขาภบิาลในโรงเรียนและ ส่ิงแวดล้อมในหมู่บา้น คณะกรรมการหมู่บา้น งานอื่นด าเนินการ เร่ืองการสุขาภบิาล หมู่บา้น
ชุมชน -เพื่อส่งเสริมพฒันาการสุขา ทุ่งผา หมู่ที่ 1 ด าเนินการ จ านวน 1 แหง่ ส่ิงแวดล้อมเกิด หมู่ 1
ของสมเด็จพระกนิษฐาธริาช ภบิาลส่ิงแวดล้อมในหมู่บา้น สภาพแวดล้อมที่ดี

ยุทธศาสตรท์ี่ 3    การพัฒนาด้านการพัฒนาสังคม
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ผ. 02/1
    แผนงานสาธารณสุข

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รบั รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั
เจ้ากรมสมเด็จพระเทพ ชุมชน ที่เอื้อต่อการ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรม มีสุขภาพดี ทั้งทาง 
ราชกุมารี หมู่ 1 ร่างกายและจิตใจ 

9 โครงการตรวจสุขภาพ เพื่อเปน็การใหบ้ริการเชิงรุกใน อุดหนุนงบประมาณใหก้ับ 10,000     10,000    10,000    10,000    10,000    อุดหนุนใหห้น่วย ประชาชนได้รับ กรรมการ
เคล่ือนที่ ด้านสุขภาพแก่ประชาชนใน คณะกรรมการหมู่บา้น งานอื่นด าเนินการ บริการด้านสุขภาพ หมู่บา้น
ของสมเด็จเจ้าฟาูฯ หมู่บา้น อย่างทั่วถึงทกุกลุ่มวยั ทุ่งผา หมู่ที่ 1 ด าเนินการ จ านวน 1 แหง่ อย่างทั่วถึงทกุ หมู่ 1
กรมพระศรีสวางควฒัน กลุ่มวยั
วรขัตติยราชนารี หมู่ 1

10 โครงการช่วยลดการติดเอดส์ เพื่อประชาชนมีความรู้ อุดหนุนงบประมาณใหก้ับ 10,000     10,000    10,000    10,000    10,000    อุดหนุนใหห้น่วย ประชาชนมีความรู้ กรรมการ
จากแม่สู่ลูก สภากาชาดไทย ความเข้าใจและตระหนักเร่ือง คณะกรรมการหมู่บา้น งานอื่นด าเนินการ ความเข้าใจและ หมู่บา้น
ของพระเจ้าวรวงศ์เธอ โรคเอดส์ มีพฤติกรรมทางเพศ ทุ่งผา หมู่ที่ 1 ด าเนินการ จ านวน 1 แหง่ ตระหนักเร่ืองโรค หมู่ 1
พระองค์เจ้าโสมสวลี ที่ปลอดภยั เอดส์ มีพฤติกรรม
กรมหมื่นสุทธนารีนาถ หมู่ 1 ทางเพศที่ปลอดภยั

11 โครงการรณรงค์และแก้ไข -เพื่อสร้างกระแสนิยมในกลุ่ม อุดหนุนงบประมาณใหก้ับ 10,000     10,000    10,000    10,000    10,000    อุดหนุนใหห้น่วย ปญัหายาเสพติด กรรมการ
ปญัายาเสพติด To be เยาวชนไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด คณะกรรมการหมู่บา้น งานอื่นด าเนินการ ของกลุ่มเด็กและ หมู่บา้น
number one (ศูนย์เพื่อน -เพื่อสนับสนุนใหเ้ยาวชนและ ทุ่งผา หมู่ที่ 1 ด าเนินการ จ านวน 1 แหง่ เยาวชนในพื้นที่ หมู่ 1
ใจวยัรุ่น ในหมู่บา้น) ชุมชนได้จัดกิจกรรมสร้างสรรค์ ต าบลวอแก้วลดลง
ของทลูกระหม่อมหญิง โดยการสนับสนุนของสังคม
อุบลรัตนราชกัญญา -เพื่อสร้างความเข้าใจและ
สิริวฒันาพรรณวดี  หมู่ 1 ยอมรับผู้มีปญัหายาเสพติด 

และใหโ้อกาสกลับมาเปน็
ส่วนหนึ่งของสังคม

งบประมาณ
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12 โครงการสัตวป์ลอดโรค เพื่อขับเคล่ือนโครงการ อุดหนุนงบประมาณใหก้ับ 10,000     10,000    10,000    10,000    10,000    อัตราการเกิดโรค ประชาชนในเขต กรรมการ

คนปลอดภยัจากโรคพษิ สัตวป์ลอดโรค คนปลอดภยัโรค คณะกรรมการหมู่บา้น พษิสุนัขบา้ลดลง ต าบลวอแก้วมี หมู่บา้น
สุนัขบา้ ตามพระปณิธาน พษิสุนัขบา้ ตามพระปณิธาน ทุ่งผา หมู่ที่ 1 ด าเนินการ ความเส่ียงจากโรค หมู่ 1
ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟาูฯ พษิสุนัขบา้ลดน้อยลง
เจ้าฟาูฯ กรมพระศรีสวาง กรมพระศรีสวางควฒัน 
ควฒัน วรขัตติยราชนารี วรขัตติยราชนารี

13 โครงการสืบสานพระราช 1.เพื่อใหค้วามรู้เกี่ยวกับมะเร็ง อุดหนุนงบประมาณใหก้ับ 10,000     10,000    10,000    10,000    10,000    อุดหนุนใหห้น่วย ผู้หญิงอายุต้ังแต่ 35 กรรมการ
ปณิธานสมเด็จย่า ต้ายภยั เต้านม คณะกรรมการหมู่บา้น งานอื่นด าเนินการ ปขีึ้นไปมีความรู้เร่ือง หมู่บา้น
มะเร็งเต้านม  หมู่ 2 2.เพื่อขยายระบบบริการคัด ทุ่งตุ่น-แม่ติว หมู่ที่ 2 จ านวน 1 แหง่ มะเร็งเต้านม มี หมู่ 2

กรองมะเร็งเต้านมด้วยการ ด าเนินการ พฤติกรรมตนตรวจ
ตรวจเต้านมด้วยตนเอง เต้มนมตนเองที่
3.เพื่อส่งเสริมใหม้ีพฤติกรรม ถูกต้องและสม่ าเสมอ
การตรวจเต้านมตนเองที่ถูกต้อง และลดอัตราการตาย
และสม่ าเสมอ ด้วยมะเร็งเตานมใน

กลุ่มสตรีอายุต้ังแต่
30 ปขีึ้นไป

14 โครงการส่งเสริมโภชนา 1. เพื่อใหค้วามรู้ด้านอาหาร อุดหนุนงบประมาณใหก้ับ 10,000     10,000    10,000    10,000    10,000    อุดหนุนใหห้น่วย -หญิงมีครรภ ์ กรรมการ
การและสุขภาพอนามัยแม่ และโภชนาการแก่หญิงมีครรภ์ คณะกรรมการหมู่บา้น งานอื่นด าเนินการ หญิงใหน้มบตุรและ หมู่บา้น
และเด็ก หญิงใหน้มบตุร และผู้ปกครอง ทุ่งตุ่น-แม่ติว หมู่ที่ 2 จ านวน 1 แหง่ ผู้ปกครองเด็ก 0-5 ปี หมู่ 2
ของสมเด็จพระกนิษฐาธริาช เด็ก 0-5 ปี ด าเนินการ มีความรู้ด้านอาหาร
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เจ้ากรมสมเด็จพระเทพ 2.เพื่อส่งเสริมใหห้ญิงมีครรภ์ และโภชนาการ 
รัตนราชสุดาฯ สยามบรม หญิงใหน้มบตุร และผู้ปกครอง -เด็กมีการเจริญ
ราชกุมารี หมู่ 2 เด็ก 0-5 ป ีได้บริการที่เหมาะสม เติบโต และ

3.เพื่อใหเ้ด็กเกิดรอด มีการเจริญ พฒันาการได้เต็ม
เติบโตและพฒันาการได้เต็ม ศักยภาพ
ศักยภาพ

15 โครงการควบคุมโรค 1.เพื่อใหค้วามรู้แก่กลุ่มเส่ียงใน อุดหนุนงบประมาณใหก้ับ 10,000     10,000    10,000    10,000    10,000    อุดหนุนใหห้น่วย 1.กลุ่มเส่ียงมีความรู้ กรรมการ
หนอนพยาธิ เร่ืองของโรคหนอนพยาธแิละ คณะกรรมการหมู่บา้น งานอื่นด าเนินการ เร่ืองโรคหนอนพยาธิ หมู่บา้น
ของสมเด็จพระกนิษฐาธริาช วธิกีารปอูงกัน ทุ่งตุ่น-แม่ติว หมู่ที่ 2 จ านวน 1 แหง่ และมีความตระหนัก หมู่ 2
เจ้ากรมสมเด็จพระเทพ 2.เพื่อลดอัตราความชุกของโรค ด าเนินการ ในการปอูงกันตนเอง
รัตนราชสุดาฯ สยามบรม หนอนพยาธใินผู้ที่ชอบทาน 2.อัตราความชุกของ
ราชกุมารี หมู่ 2 อาหารสุกๆ ดิบๆ โรคหนอนพยาธใิน

กลุ่มเส่ียงลดลง
16 โครงการควบคุมโรคขาด -เพื่อใหป้ระชาชนมีความรู้เร่ือง อุดหนุนงบประมาณใหก้ับ 10,000     10,000    10,000    10,000    10,000    อุดหนุนใหห้น่วย -ประชาชนมีความรู้ กรรมการ

สารไอโอดีน โรคขาดสารไดโอดีน คณะกรรมการหมู่บา้น งานอื่นด าเนินการ เร่ืองโรคขาดสาร หมู่บา้น
ของสมเด็จพระกนิษฐาธริาช -เพื่อใหป้ระชาชนมีการใช้เกลือ ทุ่งตุ่น-แม่ติว หมู่ที่ 2 จ านวน 1 แหง่ ไอโอดีน หมู่ 2
เจ้ากรมสมเด็จพระเทพ ผสมไอโอดีน ด าเนินการ -ประชาชนมีการใช้
รัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี หมู่ 2
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17 โครงการอบรมหมอ เพื่อใหผู้้เข้ารับการอบรมมี อุดหนุนงบประมาณใหก้ับ 10,000     10,000    10,000    10,000    10,000    อุดหนุนใหห้น่วย ผู้เข้ารับการอบรม กรรมการ

ชาวบา้นในพระราช ความรู้เร่ืองการปฐมพยาบาล คณะกรรมการหมู่บา้น งานอื่นด าเนินการ มีความรู้เร่ืองการ หมู่บา้น
ประสงค์ หมู่ 2 เบื้องต้น ทุ่งตุ่น-แม่ติว หมู่ที่ 2 จ านวน 1 แหง่ ปฐมพยาบาล หมู่ 2

ด าเนินการ เบื้องต้น

18 โครงการส่งเสริมโภชนาการ -เพื่อส่งเสริมใหห้ญิงมีครรภห์ญิง อุดหนุนงบประมาณใหก้ับ 10,000     10,000    10,000    10,000    10,000    อุดหนุนใหห้น่วย -หญิงมีครรภห์ญิงให้ กรรมการ
และสุขภาพอนามัยแม่และ ให ้นมบตุร และเด็กทารกแรก คณะกรรมการหมู่บา้น งานอื่นด าเนินการ นมบตุร และเด็ก หมู่บา้น
เด็ก เกิดจนถึงอายุ ๓ ปไีด้รับความรู้ ทุ่งตุ่น-แม่ติว หมู่ที่ 2 จ านวน 1 แหง่ ทารกแรกเกิดจนถึง หมู่ 2
ของสมเด็จพระกนิษฐาธริาช ด้านอาหารและโภชนาการ ด าเนินการ อายุ ๓ ปไีด้รับความ
เจ้ากรมสมเด็จพระเทพ -เพื่อช่วยใหแ้ม่มีภาวะโภชนา รู้ด้านอาหารและ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรม การและสุขภาพอนามัยที่ดี มี โภชนาการ 
ราชกุมารี หมู่ 2 การเจริญเติบโตและพฒันาการ -แม่มีภาวะโภชนา

ได้เต็มศักยภาพ การและสุขภาพ
อนามัยที่ดี มีการ
เจริญเติบโตและ
พฒันาการได้เต็ม
ศักยภาพ

19 โครงการควบคุมโรค -เพื่อใหผู้้เข้ารับการอบรมรู้วธิี อุดหนุนงบประมาณใหก้ับ 10,000     10,000    10,000    10,000    10,000    อุดหนุนใหห้น่วย -ผู้เข้ารับการอบรม กรรมการ
มาลาเรีย ปอูงกันตนเองและครอบครัว คณะกรรมการหมู่บา้น งานอื่นด าเนินการ รู้วธิปีอูงกันไข้มาลา หมู่บา้น
ของสมเด็จพระกนิษฐาธริาช จากไข้มาลาเรียที่ถูกต้อง ทุ่งตุ่น-แม่ติว หมู่ที่ 2 จ านวน 1 แหง่ เรียที่ถูกต้อง หมู่ 2
เจ้ากรมสมเด็จพระเทพ -เพื่อใหผู้้เข้ารับการอบรม ด าเนินการ -สามารถน าความรู้
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รัตนราชสุดาฯ สยามบรม สามารถน าความรู้ที่ได้รับไป ที่ได้รับไปถ่ายทอด
ราชกุมารี หมู่ 2 ถ่ายทอดใหก้ับคนในหมู่บา้นได้ ใหก้ับคนในหมู่บา้น

ได้
20 โครงการพฒันาระบบ -พื่อรณรงค์พฒันาสุขาภบิาล อุดหนุนงบประมาณใหก้ับ 10,000     10,000    10,000    10,000    10,000    อุดหนุนใหห้น่วย ประชาชนมีความรู้ กรรมการ

สุขาภบิาลในโรงเรียนและ ส่ิงแวดล้อมในหมู่บา้น คณะกรรมการหมู่บา้น งานอื่นด าเนินการ เร่ืองการสุขาภบิาล หมู่บา้น
ชุมชน -เพื่อส่งเสริมพฒันาการสุขา ทุ่งตุ่น-แม่ติว หมู่ที่ 2 จ านวน 1 แหง่ ส่ิงแวดล้อมเกิด หมู่ 2
ของสมเด็จพระกนิษฐาธริาช ภบิาลส่ิงแวดล้อมในหมู่บา้น ด าเนินการ สภาพแวดล้อมที่ดี
เจ้ากรมสมเด็จพระเทพ ชุมชน ที่เอื้อต่อการ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรม มีสุขภาพดี ทั้งทาง 
ราชกุมารี หมู่ 2 ร่างกายและจิตใจ 

21 โครงการตรวจสุขภาพ เพื่อเปน็การใหบ้ริการเชิงรุกใน อุดหนุนงบประมาณใหก้ับ 10,000     10,000    10,000    10,000    10,000    อุดหนุนใหห้น่วย ประชาชนได้รับ กรรมการ
เคล่ือนที่ ด้านสุขภาพแก่ประชาชนใน คณะกรรมการหมู่บา้น งานอื่นด าเนินการ บริการด้านสุขภาพ หมู่บา้น
ของสมเด็จเจ้าฟาูฯ หมู่บา้น อย่างทั่วถึงทกุกลุ่มวยั ทุ่งตุ่น-แม่ติว หมู่ที่ 2 จ านวน 1 แหง่ อย่างทั่วถึงทกุ หมู่ 2
กรมพระศรีสวางควฒัน ด าเนินการ กลุ่มวยั
วรขัตติยราชนารี หมู่ 2

22 โครงการช่วยลดการติดเอดส์ เพื่อประชาชนมีความรู้ อุดหนุนงบประมาณใหก้ับ 10,000     10,000    10,000    10,000    10,000    อุดหนุนใหห้น่วย ประชาชนมีความรู้ กรรมการ
จากแม่สู่ลูก สภากาชาดไทย ความเข้าใจและตระหนักเร่ือง คณะกรรมการหมู่บา้น งานอื่นด าเนินการ ความเข้าใจและ หมู่บา้น
ของพระเจ้าวรวงศ์เธอ โรคเอดส์ มีพฤติกรรมทางเพศ ทุ่งตุ่น-แม่ติว หมู่ที่ 2 จ านวน 1 แหง่ ตระหนักเร่ืองโรค หมู่ 2
พระองค์เจ้าโสมสวลี ที่ปลอดภยั ด าเนินการ เอดส์ มีพฤติกรรม
กรมหมื่นสุทธนารีนาถ หมู่ 2 ทางเพศที่ปลอดภยั

23 โครงการรณรงค์และแก้ไข -เพื่อสร้างกระแสนิยมในกลุ่ม อุดหนุนงบประมาณใหก้ับ 10,000     10,000    10,000    10,000    10,000    อุดหนุนใหห้น่วย ปญัหายาเสพติด กรรมการ
ปญัายาเสพติด To be เยาวชนไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด คณะกรรมการหมู่บา้น งานอื่นด าเนินการ ของกลุ่มเด็กและ หมู่บา้น
number one (ศูนย์เพื่อน -เพื่อสนับสนุนใหเ้ยาวชนและ ทุ่งตุ่น-แม่ติว หมู่ที่ 2 จ านวน 1 แหง่ เยาวชนในพื้นที่ หมู่ 2
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ใจวยัรุ่น ในหมู่บา้น) ชุมชนได้จัดกิจกรรมสร้างสรรค์ ด าเนินการ ต าบลวอแก้วลดลง
ของทลูกระหม่อมหญิง โดยการสนับสนุนของสังคม
อุบลรัตนราชกัญญา -เพื่อสร้างความเข้าใจและ
สิริวฒันาพรรณวดี  หมู่ 2 ยอมรับผู้มีปญัหายาเสพติด 

และใหโ้อกาสกลับมาเปน็
ส่วนหนึ่งของสังคม

24 โครงการสัตวป์ลอดโรค เพื่อขับเคล่ือนโครงการ อุดหนุนงบประมาณใหก้ับ 10,000     10,000    10,000    10,000    10,000    อัตราการเกิดโรค ประชาชนในเขต กรรมการ
คนปลอดภยัจากโรคพษิ สัตวป์ลอดโรค คนปลอดภยัโรค คณะกรรมการหมู่บา้น พษิสุนัขบา้ลดลง ต าบลวอแก้วมี หมู่บา้น
สุนัขบา้ ตามพระปณิธาน พษิสุนัขบา้ ตามพระปณิธาน ทุ่งตุ่น-แม่ติว หมู่ที่ 2 ความเส่ียงจากโรค หมู่ 2
ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟาูฯ ด าเนินการ พษิสุนัขบา้ลดน้อยลง
เจ้าฟาูฯ กรมพระศรีสวาง กรมพระศรีสวางควฒัน 
ควฒัน วรขัตติยราชนารี วรขัตติยราชนารี

25 โครงการสืบสานพระราช 1.เพื่อใหค้วามรู้เกี่ยวกับมะเร็ง อุดหนุนงบประมาณใหก้ับ 10,000     10,000    10,000    10,000    10,000    อุดหนุนใหห้น่วย ผู้หญิงอายุต้ังแต่ 35 กรรมการ
ปณิธานสมเด็จย่า ต้ายภยั เต้านม คณะกรรมการหมู่บา้น งานอื่นด าเนินการ ปขีึ้นไปมีความรู้เร่ือง หมู่บา้น
มะเร็งเต้านม  หมู่ 3 2.เพื่อขยายระบบบริการคัด วอแก้ว หมู่ที่ 3 ด าเนินการ จ านวน 1 แหง่ มะเร็งเต้านม มี หมู่ 3

กรองมะเร็งเต้านมด้วยการ พฤติกรรมตนตรวจ
ตรวจเต้านมด้วยตนเอง เต้มนมตนเองที่
3.เพื่อส่งเสริมใหม้ีพฤติกรรม ถูกต้องและสม่ าเสมอ
การตรวจเต้านมตนเองที่ถูกต้อง และลดอัตราการตาย
และสม่ าเสมอ ด้วยมะเร็งเตานมใน
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กลุ่มสตรีอายุต้ังแต่
30 ปขีึ้นไป

26 โครงการส่งเสริมโภชนา 1. เพื่อใหค้วามรู้ด้านอาหาร อุดหนุนงบประมาณใหก้ับ 10,000     10,000    10,000    10,000    10,000    อุดหนุนใหห้น่วย -หญิงมีครรภ ์ กรรมการ
การและสุขภาพอนามัยแม่ และโภชนาการแก่หญิงมีครรภ์ คณะกรรมการหมู่บา้น งานอื่นด าเนินการ หญิงใหน้มบตุรและ หมู่บา้น
และเด็ก หญิงใหน้มบตุร และผู้ปกครอง วอแก้ว หมู่ที่ 3 ด าเนินการ จ านวน 1 แหง่ ผู้ปกครองเด็ก 0-5 ปี หมู่ 3
ของสมเด็จพระกนิษฐาธริาช เด็ก 0-5 ปี มีความรู้ด้านอาหาร
เจ้ากรมสมเด็จพระเทพ 2.เพื่อส่งเสริมใหห้ญิงมีครรภ์ และโภชนาการ 
รัตนราชสุดาฯ สยามบรม หญิงใหน้มบตุร และผู้ปกครอง -เด็กมีการเจริญ
ราชกุมารี หมู่ 3 เด็ก 0-5 ป ีได้บริการที่เหมาะสม เติบโต และ

3.เพื่อใหเ้ด็กเกิดรอด มีการเจริญ พฒันาการได้เต็ม
เติบโตและพฒันาการได้เต็ม ศักยภาพ
ศักยภาพ

27 โครงการควบคุมโรค 1.เพื่อใหค้วามรู้แก่กลุ่มเส่ียงใน อุดหนุนงบประมาณใหก้ับ 10,000     10,000    10,000    10,000    10,000    อุดหนุนใหห้น่วย 1.กลุ่มเส่ียงมีความรู้ กรรมการ
หนอนพยาธิ เร่ืองของโรคหนอนพยาธแิละ คณะกรรมการหมู่บา้น งานอื่นด าเนินการ เร่ืองโรคหนอนพยาธิ หมู่บา้น
ของสมเด็จพระกนิษฐาธริาช วธิกีารปอูงกัน วอแก้ว หมู่ที่ 3 ด าเนินการ จ านวน 1 แหง่ และมีความตระหนัก หมู่ 3
เจ้ากรมสมเด็จพระเทพ 2.เพื่อลดอัตราความชุกของโรค ในการปอูงกันตนเอง
รัตนราชสุดาฯ สยามบรม หนอนพยาธใินผู้ที่ชอบทาน 2.อัตราความชุกของ
ราชกุมารี หมู่ 3 อาหารสุกๆ ดิบๆ โรคหนอนพยาธใิน

กลุ่มเส่ียงลดลง
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28 โครงการควบคุมโรคขาด -เพื่อใหป้ระชาชนมีความรู้เร่ือง อุดหนุนงบประมาณใหก้ับ 10,000     10,000    10,000    10,000    10,000    อุดหนุนใหห้น่วย -ประชาชนมีความรู้ กรรมการ
สารไอโอดีน โรคขาดสารไดโอดีน คณะกรรมการหมู่บา้น งานอื่นด าเนินการ เร่ืองโรคขาดสาร หมู่บา้น
ของสมเด็จพระกนิษฐาธริาช -เพื่อใหป้ระชาชนมีการใช้เกลือ วอแก้ว หมู่ที่ 3 ด าเนินการ จ านวน 1 แหง่ ไอโอดีน หมู่ 3
เจ้ากรมสมเด็จพระเทพ ผสมไอโอดีน -ประชาชนมีการใช้
รัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี หมู่ 3

29 โครงการอบรมหมอ เพื่อใหผู้้เข้ารับการอบรมมี อุดหนุนงบประมาณใหก้ับ 10,000     10,000    10,000    10,000    10,000    อุดหนุนใหห้น่วย ผู้เข้ารับการอบรม กรรมการ
ชาวบา้นในพระราช ความรู้เร่ืองการปฐมพยาบาล คณะกรรมการหมู่บา้น งานอื่นด าเนินการ มีความรู้เร่ืองการ หมู่บา้น
ประสงค์ หมู่ 3 เบื้องต้น วอแก้ว หมู่ที่ 3 ด าเนินการ จ านวน 1 แหง่ ปฐมพยาบาล หมู่ 3

เบื้องต้น

30 โครงการส่งเสริมโภชนาการ -เพื่อส่งเสริมใหห้ญิงมีครรภห์ญิง อุดหนุนงบประมาณใหก้ับ 10,000     10,000    10,000    10,000    10,000    อุดหนุนใหห้น่วย -หญิงมีครรภห์ญิงให้ กรรมการ
และสุขภาพอนามัยแม่และ ให ้นมบตุร และเด็กทารกแรก คณะกรรมการหมู่บา้น งานอื่นด าเนินการ นมบตุร และเด็ก หมู่บา้น
เด็ก เกิดจนถึงอายุ ๓ ปไีด้รับความรู้ วอแก้ว หมู่ที่ 3 ด าเนินการ จ านวน 1 แหง่ ทารกแรกเกิดจนถึง หมู่ 3
ของสมเด็จพระกนิษฐาธริาช ด้านอาหารและโภชนาการ อายุ ๓ ปไีด้รับความ
เจ้ากรมสมเด็จพระเทพ -เพื่อช่วยใหแ้ม่มีภาวะโภชนา รู้ด้านอาหารและ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรม การและสุขภาพอนามัยที่ดี มี โภชนาการ 
ราชกุมารี หมู่ 3 การเจริญเติบโตและพฒันาการ -แม่มีภาวะโภชนา

ได้เต็มศักยภาพ การและสุขภาพ
อนามัยที่ดี มีการ
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เจริญเติบโตและ
พฒันาการได้เต็ม
ศักยภาพ

31 โครงการควบคุมโรค -เพื่อใหผู้้เข้ารับการอบรมรู้วธิี อุดหนุนงบประมาณใหก้ับ 10,000     10,000    10,000    10,000    10,000    อุดหนุนใหห้น่วย -ผู้เข้ารับการอบรม กรรมการ
มาลาเรีย ปอูงกันตนเองและครอบครัว คณะกรรมการหมู่บา้น งานอื่นด าเนินการ รู้วธิปีอูงกันไข้มาลา หมู่บา้น
ของสมเด็จพระกนิษฐาธริาช จากไข้มาลาเรียที่ถูกต้อง วอแก้ว หมู่ที่ 3 ด าเนินการ จ านวน 1 แหง่ เรียที่ถูกต้อง หมู่ 3
เจ้ากรมสมเด็จพระเทพ -เพื่อใหผู้้เข้ารับการอบรม -สามารถน าความรู้
รัตนราชสุดาฯ สยามบรม สามารถน าความรู้ที่ได้รับไป ที่ได้รับไปถ่ายทอด
ราชกุมารี หมู่ 3 ถ่ายทอดใหก้ับคนในหมู่บา้นได้ ใหก้ับคนในหมู่บา้น

ได้
32 โครงการพฒันาระบบ -พื่อรณรงค์พฒันาสุขาภบิาล อุดหนุนงบประมาณใหก้ับ 10,000     10,000    10,000    10,000    10,000    อุดหนุนใหห้น่วย ประชาชนมีความรู้ กรรมการ

สุขาภบิาลในโรงเรียนและ ส่ิงแวดล้อมในหมู่บา้น คณะกรรมการหมู่บา้น งานอื่นด าเนินการ เร่ืองการสุขาภบิาล หมู่บา้น
ชุมชน -เพื่อส่งเสริมพฒันาการสุขา วอแก้ว หมู่ที่ 3 ด าเนินการ จ านวน 1 แหง่ ส่ิงแวดล้อมเกิด หมู่ 3
ของสมเด็จพระกนิษฐาธริาช ภบิาลส่ิงแวดล้อมในหมู่บา้น สภาพแวดล้อมที่ดี
เจ้ากรมสมเด็จพระเทพ ชุมชน ที่เอื้อต่อการ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรม มีสุขภาพดี ทั้งทาง 
ราชกุมารี หมู่ 3 ร่างกายและจิตใจ 

33 โครงการตรวจสุขภาพ เพื่อเปน็การใหบ้ริการเชิงรุกใน อุดหนุนงบประมาณใหก้ับ 10,000     10,000    10,000    10,000    10,000    อุดหนุนใหห้น่วย ประชาชนได้รับ กรรมการ
เคล่ือนที่ ด้านสุขภาพแก่ประชาชนใน คณะกรรมการหมู่บา้น งานอื่นด าเนินการ บริการด้านสุขภาพ หมู่บา้น
ของสมเด็จเจ้าฟาูฯ หมู่บา้น อย่างทั่วถึงทกุกลุ่มวยั วอแก้ว หมู่ที่ 3 ด าเนินการ จ านวน 1 แหง่ อย่างทั่วถึงทกุ หมู่ 3
กรมพระศรีสวางควฒัน กลุ่มวยั
วรขัตติยราชนารี หมู่ 3
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34 โครงการช่วยลดการติดเอดส์ เพื่อประชาชนมีความรู้ อุดหนุนงบประมาณใหก้ับ 10,000     10,000    10,000    10,000    10,000    อุดหนุนใหห้น่วย ประชาชนมีความรู้ กรรมการ

จากแม่สู่ลูก สภากาชาดไทย ความเข้าใจและตระหนักเร่ือง คณะกรรมการหมู่บา้น งานอื่นด าเนินการ ความเข้าใจและ หมู่บา้น
ของพระเจ้าวรวงศ์เธอ โรคเอดส์ มีพฤติกรรมทางเพศ วอแก้ว หมู่ที่ 3 ด าเนินการ จ านวน 1 แหง่ ตระหนักเร่ืองโรค หมู่ 3
พระองค์เจ้าโสมสวลี ที่ปลอดภยั เอดส์ มีพฤติกรรม
กรมหมื่นสุทธนารีนาถ หมู่ 3 ทางเพศที่ปลอดภยั

35 โครงการรณรงค์และแก้ไข -เพื่อสร้างกระแสนิยมในกลุ่ม อุดหนุนงบประมาณใหก้ับ 10,000     10,000    10,000    10,000    10,000    อุดหนุนใหห้น่วย ปญัหายาเสพติด กรรมการ
ปญัายาเสพติด To be เยาวชนไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด คณะกรรมการหมู่บา้น งานอื่นด าเนินการ ของกลุ่มเด็กและ หมู่บา้น
number one (ศูนย์เพื่อน -เพื่อสนับสนุนใหเ้ยาวชนและ วอแก้ว หมู่ที่ 3 ด าเนินการ จ านวน 1 แหง่ เยาวชนในพื้นที่ หมู่ 3
ใจวยัรุ่น ในหมู่บา้น) ชุมชนได้จัดกิจกรรมสร้างสรรค์ ต าบลวอแก้วลดลง
ของทลูกระหม่อมหญิง โดยการสนับสนุนของสังคม
อุบลรัตนราชกัญญา -เพื่อสร้างความเข้าใจและ
สิริวฒันาพรรณวดี  หมู่ 3 ยอมรับผู้มีปญัหายาเสพติด 

และใหโ้อกาสกลับมาเปน็
ส่วนหนึ่งของสังคม

36 โครงการสัตวป์ลอดโรค เพื่อขับเคล่ือนโครงการ อุดหนุนงบประมาณใหก้ับ 10,000     10,000    10,000    10,000    10,000    อัตราการเกิดโรค ประชาชนในเขต กรรมการ
คนปลอดภยัจากโรคพษิ สัตวป์ลอดโรค คนปลอดภยัโรค คณะกรรมการหมู่บา้น พษิสุนัขบา้ลดลง ต าบลวอแก้วมี หมู่บา้น
สุนัขบา้ ตามพระปณิธาน พษิสุนัขบา้ ตามพระปณิธาน วอแก้ว หมู่ที่ 3 ด าเนินการ ความเส่ียงจากโรค หมู่ 3
ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟาูฯ พษิสุนัขบา้ลดน้อยลง
เจ้าฟาูฯ กรมพระศรีสวาง กรมพระศรีสวางควฒัน 
ควฒัน วรขัตติยราชนารี วรขัตติยราชนารี
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37 โครงการสืบสานพระราช 1.เพื่อใหค้วามรู้เกี่ยวกับมะเร็ง อุดหนุนงบประมาณใหก้ับ 10,000     10,000    10,000    10,000    10,000    อุดหนุนใหห้น่วย ผู้หญิงอายุต้ังแต่ 35 กรรมการ
ปณิธานสมเด็จย่า ต้ายภยั เต้านม คณะกรรมการหมู่บา้น งานอื่นด าเนินการ ปขีึ้นไปมีความรู้เร่ือง หมู่บา้น
มะเร็งเต้านม  หมู่ 4 2.เพื่อขยายระบบบริการคัด หล่ายทุ่ง หมู่ที่ 4 จ านวน 1 แหง่ มะเร็งเต้านม มี หมู่ 4

กรองมะเร็งเต้านมด้วยการ ด าเนินการ พฤติกรรมตนตรวจ
ตรวจเต้านมด้วยตนเอง เต้มนมตนเองที่
3.เพื่อส่งเสริมใหม้ีพฤติกรรม ถูกต้องและสม่ าเสมอ
การตรวจเต้านมตนเองที่ถูกต้อง และลดอัตราการตาย
และสม่ าเสมอ ด้วยมะเร็งเตานมใน

กลุ่มสตรีอายุต้ังแต่
30 ปขีึ้นไป

38 โครงการส่งเสริมโภชนา 1. เพื่อใหค้วามรู้ด้านอาหาร อุดหนุนงบประมาณใหก้ับ 10,000     10,000    10,000    10,000    10,000    อุดหนุนใหห้น่วย -หญิงมีครรภ ์ กรรมการ
การและสุขภาพอนามัยแม่ และโภชนาการแก่หญิงมีครรภ์ คณะกรรมการหมู่บา้น งานอื่นด าเนินการ หญิงใหน้มบตุรและ หมู่บา้น
และเด็ก หญิงใหน้มบตุร และผู้ปกครอง หล่ายทุ่ง หมู่ที่ 4 จ านวน 1 แหง่ ผู้ปกครองเด็ก 0-5 ปี หมู่ 4
ของสมเด็จพระกนิษฐาธริาช เด็ก 0-5 ปี ด าเนินการ มีความรู้ด้านอาหาร
เจ้ากรมสมเด็จพระเทพ 2.เพื่อส่งเสริมใหห้ญิงมีครรภ์ และโภชนาการ 
รัตนราชสุดาฯ สยามบรม หญิงใหน้มบตุร และผู้ปกครอง -เด็กมีการเจริญ
ราชกุมารี หมู่ 4 เด็ก 0-5 ป ีได้บริการที่เหมาะสม เติบโต และ

3.เพื่อใหเ้ด็กเกิดรอด มีการเจริญ พฒันาการได้เต็ม
เติบโตและพฒันาการได้เต็ม ศักยภาพ
ศักยภาพ
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39 โครงการควบคุมโรค 1.เพื่อใหค้วามรู้แก่กลุ่มเส่ียงใน อุดหนุนงบประมาณใหก้ับ 10,000     10,000    10,000    10,000    10,000    อุดหนุนใหห้น่วย 1.กลุ่มเส่ียงมีความรู้ กรรมการ
หนอนพยาธิ เร่ืองของโรคหนอนพยาธแิละ คณะกรรมการหมู่บา้น งานอื่นด าเนินการ เร่ืองโรคหนอนพยาธิ หมู่บา้น
ของสมเด็จพระกนิษฐาธริาช วธิกีารปอูงกัน หล่ายทุ่ง หมู่ที่ 4 จ านวน 1 แหง่ และมีความตระหนัก หมู่ 4
เจ้ากรมสมเด็จพระเทพ 2.เพื่อลดอัตราความชุกของโรค ด าเนินการ ในการปอูงกันตนเอง
รัตนราชสุดาฯ สยามบรม หนอนพยาธใินผู้ที่ชอบทาน 2.อัตราความชุกของ
ราชกุมารี หมู่ 4 อาหารสุกๆ ดิบๆ โรคหนอนพยาธใิน

กลุ่มเส่ียงลดลง
40 โครงการควบคุมโรคขาด -เพื่อใหป้ระชาชนมีความรู้เร่ือง อุดหนุนงบประมาณใหก้ับ 10,000     10,000    10,000    10,000    10,000    อุดหนุนใหห้น่วย -ประชาชนมีความรู้ กรรมการ

สารไอโอดีน โรคขาดสารไดโอดีน คณะกรรมการหมู่บา้น งานอื่นด าเนินการ เร่ืองโรคขาดสาร หมู่บา้น
ของสมเด็จพระกนิษฐาธริาช -เพื่อใหป้ระชาชนมีการใช้เกลือ หล่ายทุ่ง หมู่ที่ 4 จ านวน 1 แหง่ ไอโอดีน หมู่ 4
เจ้ากรมสมเด็จพระเทพ ผสมไอโอดีน ด าเนินการ -ประชาชนมีการใช้
รัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี หมู่ 4

41 โครงการอบรมหมอ เพื่อใหผู้้เข้ารับการอบรมมี อุดหนุนงบประมาณใหก้ับ 10,000     10,000    10,000    10,000    10,000    อุดหนุนใหห้น่วย ผู้เข้ารับการอบรม กรรมการ
ชาวบา้นในพระราช ความรู้เร่ืองการปฐมพยาบาล คณะกรรมการหมู่บา้น งานอื่นด าเนินการ มีความรู้เร่ืองการ หมู่บา้น
ประสงค์ หมู่ 4 เบื้องต้น หล่ายทุ่ง หมู่ที่ 4 จ านวน 1 แหง่ ปฐมพยาบาล หมู่ 4

ด าเนินการ เบื้องต้น
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42 โครงการส่งเสริมโภชนาการ -เพื่อส่งเสริมใหห้ญิงมีครรภห์ญิง อุดหนุนงบประมาณใหก้ับ 10,000     10,000    10,000    10,000    10,000    อุดหนุนใหห้น่วย -หญิงมีครรภห์ญิงให้ กรรมการ

และสุขภาพอนามัยแม่และ ให ้นมบตุร และเด็กทารกแรก คณะกรรมการหมู่บา้น งานอื่นด าเนินการ นมบตุร และเด็ก หมู่บา้น
เด็ก เกิดจนถึงอายุ ๓ ปไีด้รับความรู้ หล่ายทุ่ง หมู่ที่ 4 จ านวน 1 แหง่ ทารกแรกเกิดจนถึง หมู่ 4
ของสมเด็จพระกนิษฐาธริาช ด้านอาหารและโภชนาการ ด าเนินการ อายุ ๓ ปไีด้รับความ
เจ้ากรมสมเด็จพระเทพ -เพื่อช่วยใหแ้ม่มีภาวะโภชนา รู้ด้านอาหารและ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรม การและสุขภาพอนามัยที่ดี มี โภชนาการ 
ราชกุมารี หมู่ 4 การเจริญเติบโตและพฒันาการ -แม่มีภาวะโภชนา

ได้เต็มศักยภาพ การและสุขภาพ
อนามัยที่ดี มีการ
เจริญเติบโตและ
พฒันาการได้เต็ม
ศักยภาพ

43 โครงการควบคุมโรค -เพื่อใหผู้้เข้ารับการอบรมรู้วธิี อุดหนุนงบประมาณใหก้ับ 10,000     10,000    10,000    10,000    10,000    อุดหนุนใหห้น่วย -ผู้เข้ารับการอบรม กรรมการ
มาลาเรีย ปอูงกันตนเองและครอบครัว คณะกรรมการหมู่บา้น งานอื่นด าเนินการ รู้วธิปีอูงกันไข้มาลา หมู่บา้น
ของสมเด็จพระกนิษฐาธริาช จากไข้มาลาเรียที่ถูกต้อง หล่ายทุ่ง หมู่ที่ 4 จ านวน 1 แหง่ เรียที่ถูกต้อง หมู่ 4
เจ้ากรมสมเด็จพระเทพ -เพื่อใหผู้้เข้ารับการอบรม ด าเนินการ -สามารถน าความรู้
รัตนราชสุดาฯ สยามบรม สามารถน าความรู้ที่ได้รับไป ที่ได้รับไปถ่ายทอด
ราชกุมารี หมู่ 4 ถ่ายทอดใหก้ับคนในหมู่บา้นได้ ใหก้ับคนในหมู่บา้น

ได้
44 โครงการพฒันาระบบ -พื่อรณรงค์พฒันาสุขาภบิาล อุดหนุนงบประมาณใหก้ับ 10,000     10,000    10,000    10,000    10,000    อุดหนุนใหห้น่วย ประชาชนมีความรู้ กรรมการ

สุขาภบิาลในโรงเรียนและ ส่ิงแวดล้อมในหมู่บา้น คณะกรรมการหมู่บา้น งานอื่นด าเนินการ เร่ืองการสุขาภบิาล หมู่บา้น
ชุมชน -เพื่อส่งเสริมพฒันาการสุขา หล่ายทุ่ง หมู่ที่ 4 จ านวน 1 แหง่ ส่ิงแวดล้อมเกิด หมู่ 4
ของสมเด็จพระกนิษฐาธริาช ภบิาลส่ิงแวดล้อมในหมู่บา้น ด าเนินการ สภาพแวดล้อมที่ดี
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เจ้ากรมสมเด็จพระเทพ ชุมชน ที่เอื้อต่อการ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรม มีสุขภาพดี ทั้งทาง 
ราชกุมารี หมู่ 4 ร่างกายและจิตใจ 

45 โครงการตรวจสุขภาพ เพื่อเปน็การใหบ้ริการเชิงรุกใน อุดหนุนงบประมาณใหก้ับ 10,000     10,000    10,000    10,000    10,000    อุดหนุนใหห้น่วย ประชาชนได้รับ กรรมการ
เคล่ือนที่ ด้านสุขภาพแก่ประชาชนใน คณะกรรมการหมู่บา้น งานอื่นด าเนินการ บริการด้านสุขภาพ หมู่บา้น
ของสมเด็จเจ้าฟาูฯ หมู่บา้น อย่างทั่วถึงทกุกลุ่มวยั หล่ายทุ่ง หมู่ที่ 4 จ านวน 1 แหง่ อย่างทั่วถึงทกุ หมู่ 4
กรมพระศรีสวางควฒัน ด าเนินการ กลุ่มวยั
วรขัตติยราชนารี หมู่ 4

46 โครงการช่วยลดการติดเอดส์ เพื่อประชาชนมีความรู้ อุดหนุนงบประมาณใหก้ับ 10,000     10,000    10,000    10,000    10,000    อุดหนุนใหห้น่วย ประชาชนมีความรู้ กรรมการ
จากแม่สู่ลูก สภากาชาดไทย ความเข้าใจและตระหนักเร่ือง คณะกรรมการหมู่บา้น งานอื่นด าเนินการ ความเข้าใจและ หมู่บา้น
ของพระเจ้าวรวงศ์เธอ โรคเอดส์ มีพฤติกรรมทางเพศ หล่ายทุ่ง หมู่ที่ 4 จ านวน 1 แหง่ ตระหนักเร่ืองโรค หมู่ 4
พระองค์เจ้าโสมสวลี ที่ปลอดภยั ด าเนินการ เอดส์ มีพฤติกรรม
กรมหมื่นสุทธนารีนาถ หมู่ 4 ทางเพศที่ปลอดภยั

47 โครงการรณรงค์และแก้ไข -เพื่อสร้างกระแสนิยมในกลุ่ม อุดหนุนงบประมาณใหก้ับ 10,000     10,000    10,000    10,000    10,000    อุดหนุนใหห้น่วย ปญัหายาเสพติด กรรมการ
ปญัายาเสพติด To be เยาวชนไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด คณะกรรมการหมู่บา้น งานอื่นด าเนินการ ของกลุ่มเด็กและ หมู่บา้น
number one (ศูนย์เพื่อน -เพื่อสนับสนุนใหเ้ยาวชนและ หล่ายทุ่ง หมู่ที่ 4 จ านวน 1 แหง่ เยาวชนในพื้นที่ หมู่ 4
ใจวยัรุ่น ในหมู่บา้น) ชุมชนได้จัดกิจกรรมสร้างสรรค์ ด าเนินการ ต าบลวอแก้วลดลง
ของทลูกระหม่อมหญิง โดยการสนับสนุนของสังคม
อุบลรัตนราชกัญญา -เพื่อสร้างความเข้าใจและ
สิริวฒันาพรรณวดี  หมู่ 4 ยอมรับผู้มีปญัหายาเสพติด 

และใหโ้อกาสกลับมาเปน็
ส่วนหนึ่งของสังคม
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48 โครงการสัตวป์ลอดโรค เพื่อขับเคล่ือนโครงการ อุดหนุนงบประมาณใหก้ับ 10,000     10,000    10,000    10,000    10,000    อัตราการเกิดโรค ประชาชนในเขต กรรมการ

คนปลอดภยัจากโรคพษิ สัตวป์ลอดโรค คนปลอดภยัโรค คณะกรรมการหมู่บา้น พษิสุนัขบา้ลดลง ต าบลวอแก้วมี หมู่บา้น
สุนัขบา้ ตามพระปณิธาน พษิสุนัขบา้ ตามพระปณิธาน หล่ายทุ่ง หมู่ที่ 4 ความเส่ียงจากโรค หมู่ 4
ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟาูฯ ด าเนินการ พษิสุนัขบา้ลดน้อยลง
เจ้าฟาูฯ กรมพระศรีสวาง กรมพระศรีสวางควฒัน 
ควฒัน วรขัตติยราชนารี วรขัตติยราชนารี

49 โครงการสืบสานพระราช 1.เพื่อใหค้วามรู้เกี่ยวกับมะเร็ง อุดหนุนงบประมาณใหก้ับ 10,000     10,000    10,000    10,000    10,000    อุดหนุนใหห้น่วย ผู้หญิงอายุต้ังแต่ 35 กรรมการ
ปณิธานสมเด็จย่า ต้ายภยั เต้านม คณะกรรมการหมู่บา้น งานอื่นด าเนินการ ปขีึ้นไปมีความรู้เร่ือง หมู่บา้น
มะเร็งเต้านม  หมู่ 5 2.เพื่อขยายระบบบริการคัด ทุ่งหก หมู่ที่ 5 ด าเนินการ จ านวน 1 แหง่ มะเร็งเต้านม มี หมู่ 5

กรองมะเร็งเต้านมด้วยการ พฤติกรรมตนตรวจ
ตรวจเต้านมด้วยตนเอง เต้มนมตนเองที่
3.เพื่อส่งเสริมใหม้ีพฤติกรรม ถูกต้องและสม่ าเสมอ
การตรวจเต้านมตนเองที่ถูกต้อง และลดอัตราการตาย
และสม่ าเสมอ ด้วยมะเร็งเตานมใน

กลุ่มสตรีอายุต้ังแต่
30 ปขีึ้นไป

50 โครงการส่งเสริมโภชนา 1. เพื่อใหค้วามรู้ด้านอาหาร อุดหนุนงบประมาณใหก้ับ 10,000     10,000    10,000    10,000    10,000    อุดหนุนใหห้น่วย -หญิงมีครรภ ์ กรรมการ
การและสุขภาพอนามัยแม่ และโภชนาการแก่หญิงมีครรภ์ คณะกรรมการหมู่บา้น งานอื่นด าเนินการ หญิงใหน้มบตุรและ หมู่บา้น
และเด็ก หญิงใหน้มบตุร และผู้ปกครอง ทุ่งหก หมู่ที่ 5 ด าเนินการ จ านวน 1 แหง่ ผู้ปกครองเด็ก 0-5 ปี หมู่ 5
ของสมเด็จพระกนิษฐาธริาช เด็ก 0-5 ปี มีความรู้ด้านอาหาร
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เจ้ากรมสมเด็จพระเทพ 2.เพื่อส่งเสริมใหห้ญิงมีครรภ์ และโภชนาการ 
รัตนราชสุดาฯ สยามบรม หญิงใหน้มบตุร และผู้ปกครอง -เด็กมีการเจริญ
ราชกุมารี หมู่ 5 เด็ก 0-5 ป ีได้บริการที่เหมาะสม เติบโต และ

3.เพื่อใหเ้ด็กเกิดรอด มีการเจริญ พฒันาการได้เต็ม
เติบโตและพฒันาการได้เต็ม ศักยภาพ
ศักยภาพ

51 โครงการควบคุมโรค 1.เพื่อใหค้วามรู้แก่กลุ่มเส่ียงใน อุดหนุนงบประมาณใหก้ับ 10,000     10,000    10,000    10,000    10,000    อุดหนุนใหห้น่วย 1.กลุ่มเส่ียงมีความรู้ กรรมการ
หนอนพยาธิ เร่ืองของโรคหนอนพยาธแิละ คณะกรรมการหมู่บา้น งานอื่นด าเนินการ เร่ืองโรคหนอนพยาธิ หมู่บา้น
ของสมเด็จพระกนิษฐาธริาช วธิกีารปอูงกัน ทุ่งหก หมู่ที่ 5 ด าเนินการ จ านวน 1 แหง่ และมีความตระหนัก หมู่ 5
เจ้ากรมสมเด็จพระเทพ 2.เพื่อลดอัตราความชุกของโรค ในการปอูงกันตนเอง
รัตนราชสุดาฯ สยามบรม หนอนพยาธใินผู้ที่ชอบทาน 2.อัตราความชุกของ
ราชกุมารี หมู่ 5 อาหารสุกๆ ดิบๆ โรคหนอนพยาธใิน

กลุ่มเส่ียงลดลง
52 โครงการควบคุมโรคขาด -เพื่อใหป้ระชาชนมีความรู้เร่ือง อุดหนุนงบประมาณใหก้ับ 10,000     10,000    10,000    10,000    10,000    อุดหนุนใหห้น่วย -ประชาชนมีความรู้ กรรมการ

สารไอโอดีน โรคขาดสารไดโอดีน คณะกรรมการหมู่บา้น งานอื่นด าเนินการ เร่ืองโรคขาดสาร หมู่บา้น
ของสมเด็จพระกนิษฐาธริาช -เพื่อใหป้ระชาชนมีการใช้เกลือ ทุ่งหก หมู่ที่ 5 ด าเนินการ จ านวน 1 แหง่ ไอโอดีน หมู่ 5
เจ้ากรมสมเด็จพระเทพ ผสมไอโอดีน -ประชาชนมีการใช้
รัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี หมู่ 5
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53 โครงการอบรมหมอ เพื่อใหผู้้เข้ารับการอบรมมี อุดหนุนงบประมาณใหก้ับ 10,000     10,000    10,000    10,000    10,000    อุดหนุนใหห้น่วย ผู้เข้ารับการอบรม กรรมการ

ชาวบา้นในพระราช ความรู้เร่ืองการปฐมพยาบาล คณะกรรมการหมู่บา้น งานอื่นด าเนินการ มีความรู้เร่ืองการ หมู่บา้น
ประสงค์ หมู่ 5 เบื้องต้น ทุ่งหก หมู่ที่ 5 ด าเนินการ จ านวน 1 แหง่ ปฐมพยาบาล หมู่ 5

เบื้องต้น
54 โครงการส่งเสริมโภชนาการ -เพื่อส่งเสริมใหห้ญิงมีครรภห์ญิง อุดหนุนงบประมาณใหก้ับ 10,000     10,000    10,000    10,000    10,000    อุดหนุนใหห้น่วย -หญิงมีครรภห์ญิงให้ กรรมการ

และสุขภาพอนามัยแม่และ ให ้นมบตุร และเด็กทารกแรก คณะกรรมการหมู่บา้น งานอื่นด าเนินการ นมบตุร และเด็ก หมู่บา้น
เด็ก เกิดจนถึงอายุ ๓ ปไีด้รับความรู้ ทุ่งหก หมู่ที่ 5 ด าเนินการ จ านวน 1 แหง่ ทารกแรกเกิดจนถึง หมู่ 5
ของสมเด็จพระกนิษฐาธริาช ด้านอาหารและโภชนาการ อายุ ๓ ปไีด้รับความ
เจ้ากรมสมเด็จพระเทพ -เพื่อช่วยใหแ้ม่มีภาวะโภชนา รู้ด้านอาหารและ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรม การและสุขภาพอนามัยที่ดี มี โภชนาการ 
ราชกุมารี หมู่ 5 การเจริญเติบโตและพฒันาการ -แม่มีภาวะโภชนา

ได้เต็มศักยภาพ การและสุขภาพ
อนามัยที่ดี มีการ
เจริญเติบโตและ
พฒันาการได้เต็ม
ศักยภาพ

55 โครงการควบคุมโรค -เพื่อใหผู้้เข้ารับการอบรมรู้วธิี อุดหนุนงบประมาณใหก้ับ 10,000     10,000    10,000    10,000    10,000    อุดหนุนใหห้น่วย -ผู้เข้ารับการอบรม กรรมการ
มาลาเรีย ปอูงกันตนเองและครอบครัว คณะกรรมการหมู่บา้น งานอื่นด าเนินการ รู้วธิปีอูงกันไข้มาลา หมู่บา้น
ของสมเด็จพระกนิษฐาธริาช จากไข้มาลาเรียที่ถูกต้อง ทุ่งหก หมู่ที่ 5 ด าเนินการ จ านวน 1 แหง่ เรียที่ถูกต้อง หมู่ 5
เจ้ากรมสมเด็จพระเทพ -เพื่อใหผู้้เข้ารับการอบรม -สามารถน าความรู้
รัตนราชสุดาฯ สยามบรม สามารถน าความรู้ที่ได้รับไป ที่ได้รับไปถ่ายทอด
ราชกุมารี หมู่ 5 ถ่ายทอดใหก้ับคนในหมู่บา้นได้ ใหก้ับคนในหมู่บา้น

ได้
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56 โครงการพฒันาระบบ -พื่อรณรงค์พฒันาสุขาภบิาล อุดหนุนงบประมาณใหก้ับ 10,000     10,000    10,000    10,000    10,000    อุดหนุนใหห้น่วย ประชาชนมีความรู้ กรรมการ

สุขาภบิาลในโรงเรียนและ ส่ิงแวดล้อมในหมู่บา้น คณะกรรมการหมู่บา้น งานอื่นด าเนินการ เร่ืองการสุขาภบิาล หมู่บา้น
ชุมชน -เพื่อส่งเสริมพฒันาการสุขา ทุ่งหก หมู่ที่ 5 ด าเนินการ จ านวน 1 แหง่ ส่ิงแวดล้อมเกิด หมู่ 5
ของสมเด็จพระกนิษฐาธริาช ภบิาลส่ิงแวดล้อมในหมู่บา้น สภาพแวดล้อมที่ดี
เจ้ากรมสมเด็จพระเทพ ชุมชน ที่เอื้อต่อการ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรม มีสุขภาพดี ทั้งทาง 
ราชกุมารี หมู่ 5 ร่างกายและจิตใจ 

57 โครงการตรวจสุขภาพ เพื่อเปน็การใหบ้ริการเชิงรุกใน อุดหนุนงบประมาณใหก้ับ 10,000     10,000    10,000    10,000    10,000    อุดหนุนใหห้น่วย ประชาชนได้รับ กรรมการ
เคล่ือนที่ ด้านสุขภาพแก่ประชาชนใน คณะกรรมการหมู่บา้น งานอื่นด าเนินการ บริการด้านสุขภาพ หมู่บา้น
ของสมเด็จเจ้าฟาูฯ หมู่บา้น อย่างทั่วถึงทกุกลุ่มวยั ทุ่งหก หมู่ที่ 5 ด าเนินการ จ านวน 1 แหง่ อย่างทั่วถึงทกุ หมู่ 5
กรมพระศรีสวางควฒัน กลุ่มวยั
วรขัตติยราชนารี หมู่ 5

58 โครงการช่วยลดการติดเอดส์ เพื่อประชาชนมีความรู้ อุดหนุนงบประมาณใหก้ับ 10,000     10,000    10,000    10,000    10,000    อุดหนุนใหห้น่วย ประชาชนมีความรู้ กรรมการ
จากแม่สู่ลูก สภากาชาดไทย ความเข้าใจและตระหนักเร่ือง คณะกรรมการหมู่บา้น งานอื่นด าเนินการ ความเข้าใจและ หมู่บา้น
ของพระเจ้าวรวงศ์เธอ โรคเอดส์ มีพฤติกรรมทางเพศ ทุ่งหก หมู่ที่ 5 ด าเนินการ จ านวน 1 แหง่ ตระหนักเร่ืองโรค หมู่ 5
พระองค์เจ้าโสมสวลี ที่ปลอดภยั เอดส์ มีพฤติกรรม
กรมหมื่นสุทธนารีนาถ หมู่ 5 ทางเพศที่ปลอดภยั

59 โครงการรณรงค์และแก้ไข -เพื่อสร้างกระแสนิยมในกลุ่ม อุดหนุนงบประมาณใหก้ับ 10,000     10,000    10,000    10,000    10,000    อุดหนุนใหห้น่วย ปญัหายาเสพติด กรรมการ
ปญัายาเสพติด To be เยาวชนไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด คณะกรรมการหมู่บา้น งานอื่นด าเนินการ ของกลุ่มเด็กและ หมู่บา้น
number one (ศูนย์เพื่อน -เพื่อสนับสนุนใหเ้ยาวชนและ ทุ่งหก หมู่ที่ 5 ด าเนินการ จ านวน 1 แหง่ เยาวชนในพื้นที่ หมู่ 5
ใจวยัรุ่น ในหมู่บา้น) ชุมชนได้จัดกิจกรรมสร้างสรรค์ ต าบลวอแก้วลดลง
ของทลูกระหม่อมหญิง โดยการสนับสนุนของสังคม
อุบลรัตนราชกัญญา -เพื่อสร้างความเข้าใจและ
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สิริวฒันาพรรณวดี  หมู่ 5 ยอมรับผู้มีปญัหายาเสพติด 

และใหโ้อกาสกลับมาเปน็
ส่วนหนึ่งของสังคม

60 โครงการสัตวป์ลอดโรค เพื่อขับเคล่ือนโครงการ อุดหนุนงบประมาณใหก้ับ 10,000     10,000    10,000    10,000    10,000    อัตราการเกิดโรค ประชาชนในเขต กรรมการ
คนปลอดภยัจากโรคพษิ สัตวป์ลอดโรค คนปลอดภยัโรค คณะกรรมการหมู่บา้น พษิสุนัขบา้ลดลง ต าบลวอแก้วมี หมู่บา้น
สุนัขบา้ ตามพระปณิธาน พษิสุนัขบา้ ตามพระปณิธาน ทุ่งหก หมู่ที่ 5 ด าเนินการ ความเส่ียงจากโรค หมู่ 5
ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟาูฯ พษิสุนัขบา้ลดน้อยลง
เจ้าฟาูฯ กรมพระศรีสวาง กรมพระศรีสวางควฒัน 
ควฒัน วรขัตติยราชนารี วรขัตติยราชนารี

61 โครงการสืบสานพระราช 1.เพื่อใหค้วามรู้เกี่ยวกับมะเร็ง อุดหนุนงบประมาณใหก้ับ 10,000     10,000    10,000    10,000    10,000    อุดหนุนใหห้น่วย ผู้หญิงอายุต้ังแต่ 35 กรรมการ
ปณิธานสมเด็จย่า ต้ายภยั เต้านม คณะกรรมการหมู่บา้น งานอื่นด าเนินการ ปขีึ้นไปมีความรู้เร่ือง หมู่บา้น
มะเร็งเต้านม  หมู่ 6 2.เพื่อขยายระบบบริการคัด ทุ่งง้ิว หมู่ที่ 6 ด าเนินการ จ านวน 1 แหง่ มะเร็งเต้านม มี หมู่ 6

กรองมะเร็งเต้านมด้วยการ พฤติกรรมตนตรวจ
ตรวจเต้านมด้วยตนเอง เต้มนมตนเองที่
3.เพื่อส่งเสริมใหม้ีพฤติกรรม ถูกต้องและสม่ าเสมอ
การตรวจเต้านมตนเองที่ถูกต้อง และลดอัตราการตาย
และสม่ าเสมอ ด้วยมะเร็งเตานมใน

กลุ่มสตรีอายุต้ังแต่
30 ปขีึ้นไป
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62 โครงการส่งเสริมโภชนา 1. เพื่อใหค้วามรู้ด้านอาหาร อุดหนุนงบประมาณใหก้ับ 10,000     10,000    10,000    10,000    10,000    อุดหนุนใหห้น่วย -หญิงมีครรภ ์ กรรมการ
การและสุขภาพอนามัยแม่ และโภชนาการแก่หญิงมีครรภ์ คณะกรรมการหมู่บา้น งานอื่นด าเนินการ หญิงใหน้มบตุรและ หมู่บา้น
และเด็ก หญิงใหน้มบตุร และผู้ปกครอง ทุ่งง้ิว หมู่ที่ 6 ด าเนินการ จ านวน 1 แหง่ ผู้ปกครองเด็ก 0-5 ปี หมู่ 6
ของสมเด็จพระกนิษฐาธริาช เด็ก 0-5 ปี มีความรู้ด้านอาหาร
เจ้ากรมสมเด็จพระเทพ 2.เพื่อส่งเสริมใหห้ญิงมีครรภ์ และโภชนาการ 
รัตนราชสุดาฯ สยามบรม หญิงใหน้มบตุร และผู้ปกครอง -เด็กมีการเจริญ
ราชกุมารี หมู่ 6 เด็ก 0-5 ป ีได้บริการที่เหมาะสม เติบโต และ

3.เพื่อใหเ้ด็กเกิดรอด มีการเจริญ พฒันาการได้เต็ม
เติบโตและพฒันาการได้เต็ม ศักยภาพ
ศักยภาพ

63 โครงการควบคุมโรค 1.เพื่อใหค้วามรู้แก่กลุ่มเส่ียงใน อุดหนุนงบประมาณใหก้ับ 10,000     10,000    10,000    10,000    10,000    อุดหนุนใหห้น่วย 1.กลุ่มเส่ียงมีความรู้ กรรมการ
หนอนพยาธิ เร่ืองของโรคหนอนพยาธแิละ คณะกรรมการหมู่บา้น งานอื่นด าเนินการ เร่ืองโรคหนอนพยาธิ หมู่บา้น
ของสมเด็จพระกนิษฐาธริาช วธิกีารปอูงกัน ทุ่งง้ิว หมู่ที่ 6 ด าเนินการ จ านวน 1 แหง่ และมีความตระหนัก หมู่ 6
เจ้ากรมสมเด็จพระเทพ 2.เพื่อลดอัตราความชุกของโรค ในการปอูงกันตนเอง
รัตนราชสุดาฯ สยามบรม หนอนพยาธใินผู้ที่ชอบทาน 2.อัตราความชุกของ
ราชกุมารี หมู่ 6 อาหารสุกๆ ดิบๆ โรคหนอนพยาธใิน

กลุ่มเส่ียงลดลง
64 โครงการควบคุมโรคขาด -เพื่อใหป้ระชาชนมีความรู้เร่ือง อุดหนุนงบประมาณใหก้ับ 10,000     10,000    10,000    10,000    10,000    อุดหนุนใหห้น่วย -ประชาชนมีความรู้ กรรมการ

สารไอโอดีน โรคขาดสารไดโอดีน คณะกรรมการหมู่บา้น งานอื่นด าเนินการ เร่ืองโรคขาดสาร หมู่บา้น
ของสมเด็จพระกนิษฐาธริาช -เพื่อใหป้ระชาชนมีการใช้เกลือ ทุ่งง้ิว หมู่ที่ 6 ด าเนินการ จ านวน 1 แหง่ ไอโอดีน หมู่ 6
เจ้ากรมสมเด็จพระเทพ ผสมไอโอดีน -ประชาชนมีการใช้
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รัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี หมู่ 6

65 โครงการอบรมหมอ เพื่อใหผู้้เข้ารับการอบรมมี อุดหนุนงบประมาณใหก้ับ 10,000     10,000    10,000    10,000    10,000    อุดหนุนใหห้น่วย ผู้เข้ารับการอบรม กรรมการ
ชาวบา้นในพระราช ความรู้เร่ืองการปฐมพยาบาล คณะกรรมการหมู่บา้น งานอื่นด าเนินการ มีความรู้เร่ืองการ หมู่บา้น
ประสงค์ หมู่ 6 เบื้องต้น ทุ่งง้ิว หมู่ที่ 6 ด าเนินการ จ านวน 1 แหง่ ปฐมพยาบาล หมู่ 6

เบื้องต้น

66 โครงการส่งเสริมโภชนาการ -เพื่อส่งเสริมใหห้ญิงมีครรภห์ญิง อุดหนุนงบประมาณใหก้ับ 10,000     10,000    10,000    10,000    10,000    อุดหนุนใหห้น่วย -หญิงมีครรภห์ญิงให้ กรรมการ
และสุขภาพอนามัยแม่และ ให ้นมบตุร และเด็กทารกแรก คณะกรรมการหมู่บา้น งานอื่นด าเนินการ นมบตุร และเด็ก หมู่บา้น
เด็ก เกิดจนถึงอายุ ๓ ปไีด้รับความรู้ ทุ่งง้ิว หมู่ที่ 6 ด าเนินการ จ านวน 1 แหง่ ทารกแรกเกิดจนถึง หมู่ 6
ของสมเด็จพระกนิษฐาธริาช ด้านอาหารและโภชนาการ อายุ ๓ ปไีด้รับความ
เจ้ากรมสมเด็จพระเทพ -เพื่อช่วยใหแ้ม่มีภาวะโภชนา รู้ด้านอาหารและ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรม การและสุขภาพอนามัยที่ดี มี โภชนาการ 
ราชกุมารี หมู่ 6 การเจริญเติบโตและพฒันาการ -แม่มีภาวะโภชนา

ได้เต็มศักยภาพ การและสุขภาพ
อนามัยที่ดี มีการ
เจริญเติบโตและ
พฒันาการได้เต็ม
ศักยภาพ
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67 โครงการควบคุมโรค -เพื่อใหผู้้เข้ารับการอบรมรู้วธิี อุดหนุนงบประมาณใหก้ับ 10,000     10,000    10,000    10,000    10,000    อุดหนุนใหห้น่วย -ผู้เข้ารับการอบรม กรรมการ

มาลาเรีย ปอูงกันตนเองและครอบครัว คณะกรรมการหมู่บา้น งานอื่นด าเนินการ รู้วธิปีอูงกันไข้มาลา หมู่บา้น
ของสมเด็จพระกนิษฐาธริาช จากไข้มาลาเรียที่ถูกต้อง ทุ่งง้ิว หมู่ที่ 6 ด าเนินการ จ านวน 1 แหง่ เรียที่ถูกต้อง หมู่ 6
เจ้ากรมสมเด็จพระเทพ -เพื่อใหผู้้เข้ารับการอบรม -สามารถน าความรู้
รัตนราชสุดาฯ สยามบรม สามารถน าความรู้ที่ได้รับไป ที่ได้รับไปถ่ายทอด
ราชกุมารี หมู่ 6 ถ่ายทอดใหก้ับคนในหมู่บา้นได้ ใหก้ับคนในหมู่บา้น

ได้
68 โครงการพฒันาระบบ -พื่อรณรงค์พฒันาสุขาภบิาล อุดหนุนงบประมาณใหก้ับ 10,000     10,000    10,000    10,000    10,000    อุดหนุนใหห้น่วย ประชาชนมีความรู้ กรรมการ

สุขาภบิาลในโรงเรียนและ ส่ิงแวดล้อมในหมู่บา้น คณะกรรมการหมู่บา้น งานอื่นด าเนินการ เร่ืองการสุขาภบิาล หมู่บา้น
ชุมชน -เพื่อส่งเสริมพฒันาการสุขา ทุ่งง้ิว หมู่ที่ 6 ด าเนินการ จ านวน 1 แหง่ ส่ิงแวดล้อมเกิด หมู่ 6
ของสมเด็จพระกนิษฐาธริาช ภบิาลส่ิงแวดล้อมในหมู่บา้น สภาพแวดล้อมที่ดี
เจ้ากรมสมเด็จพระเทพ ชุมชน ที่เอื้อต่อการ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรม มีสุขภาพดี ทั้งทาง 
ราชกุมารี หมู่ 6 ร่างกายและจิตใจ 

69 โครงการตรวจสุขภาพ เพื่อเปน็การใหบ้ริการเชิงรุกใน อุดหนุนงบประมาณใหก้ับ 10,000     10,000    10,000    10,000    10,000    อุดหนุนใหห้น่วย ประชาชนได้รับ กรรมการ
เคล่ือนที่ ด้านสุขภาพแก่ประชาชนใน คณะกรรมการหมู่บา้น งานอื่นด าเนินการ บริการด้านสุขภาพ หมู่บา้น
ของสมเด็จเจ้าฟาูฯ หมู่บา้น อย่างทั่วถึงทกุกลุ่มวยั ทุ่งง้ิว หมู่ที่ 6 ด าเนินการ จ านวน 1 แหง่ อย่างทั่วถึงทกุ หมู่ 6
กรมพระศรีสวางควฒัน กลุ่มวยั
วรขัตติยราชนารี หมู่ 6

70 โครงการช่วยลดการติดเอดส์ เพื่อประชาชนมีความรู้ อุดหนุนงบประมาณใหก้ับ 10,000     10,000    10,000    10,000    10,000    อุดหนุนใหห้น่วย ประชาชนมีความรู้ กรรมการ
จากแม่สู่ลูก สภากาชาดไทย ความเข้าใจและตระหนักเร่ือง คณะกรรมการหมู่บา้น งานอื่นด าเนินการ ความเข้าใจและ หมู่บา้น
ของพระเจ้าวรวงศ์เธอ โรคเอดส์ มีพฤติกรรมทางเพศ ทุ่งง้ิว หมู่ที่ 6 ด าเนินการ จ านวน 1 แหง่ ตระหนักเร่ืองโรค หมู่ 6
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พระองค์เจ้าโสมสวลี ที่ปลอดภยั เอดส์ มีพฤติกรรม
กรมหมื่นสุทธนารีนาถ หมู่ 6 ทางเพศที่ปลอดภยั

71 โครงการรณรงค์และแก้ไข -เพื่อสร้างกระแสนิยมในกลุ่ม อุดหนุนงบประมาณใหก้ับ 10,000     10,000    10,000    10,000    10,000    อุดหนุนใหห้น่วย ปญัหายาเสพติด กรรมการ
ปญัายาเสพติด To be เยาวชนไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด คณะกรรมการหมู่บา้น งานอื่นด าเนินการ ของกลุ่มเด็กและ หมู่บา้น
number one (ศูนย์เพื่อน -เพื่อสนับสนุนใหเ้ยาวชนและ ทุ่งง้ิว หมู่ที่ 6 ด าเนินการ จ านวน 1 แหง่ เยาวชนในพื้นที่ หมู่ 6
ใจวยัรุ่น ในหมู่บา้น) ชุมชนได้จัดกิจกรรมสร้างสรรค์ ต าบลวอแก้วลดลง
ของทลูกระหม่อมหญิง โดยการสนับสนุนของสังคม
อุบลรัตนราชกัญญา -เพื่อสร้างความเข้าใจและ
สิริวฒันาพรรณวดี  หมู่ 6 ยอมรับผู้มีปญัหายาเสพติด 

และใหโ้อกาสกลับมาเปน็
ส่วนหนึ่งของสังคม

72 โครงการสัตวป์ลอดโรค เพื่อขับเคล่ือนโครงการ อุดหนุนงบประมาณใหก้ับ 10,000     10,000    10,000    10,000    10,000    อัตราการเกิดโรค ประชาชนในเขต กรรมการ
คนปลอดภยัจากโรคพษิ สัตวป์ลอดโรค คนปลอดภยัโรค คณะกรรมการหมู่บา้น พษิสุนัขบา้ลดลง ต าบลวอแก้วมี หมู่บา้น
สุนัขบา้ ตามพระปณิธาน พษิสุนัขบา้ ตามพระปณิธาน ทุ่งง้ิว หมู่ที่ 6 ด าเนินการ ความเส่ียงจากโรค หมู่ 6
ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟาูฯ พษิสุนัขบา้ลดน้อยลง
เจ้าฟาูฯ กรมพระศรีสวาง กรมพระศรีสวางควฒัน 
ควฒัน วรขัตติยราชนารี วรขัตติยราชนารี

73 โครงการสืบสานพระราช 1.เพื่อใหค้วามรู้เกี่ยวกับมะเร็ง อุดหนุนงบประมาณใหก้ับ 10,000     10,000    10,000    10,000    10,000    อุดหนุนใหห้น่วย ผู้หญิงอายุต้ังแต่ 35 กรรมการ
ปณิธานสมเด็จย่า ต้ายภยั เต้านม คณะกรรมการหมู่บา้น งานอื่นด าเนินการ ปขีึ้นไปมีความรู้เร่ือง หมู่บา้น
มะเร็งเต้านม  หมู่ 7 2.เพื่อขยายระบบบริการคัด น้ าจ า หมู่ที่ 7 ด าเนินการ จ านวน 1 แหง่ มะเร็งเต้านม มี หมู่ 7

กรองมะเร็งเต้านมด้วยการ พฤติกรรมตนตรวจ
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ตรวจเต้านมด้วยตนเอง เต้มนมตนเองที่
3.เพื่อส่งเสริมใหม้ีพฤติกรรม ถูกต้องและสม่ าเสมอ
การตรวจเต้านมตนเองที่ถูกต้อง และลดอัตราการตาย
และสม่ าเสมอ ด้วยมะเร็งเตานมใน

กลุ่มสตรีอายุต้ังแต่
30 ปขีึ้นไป

74 โครงการส่งเสริมโภชนา 1. เพื่อใหค้วามรู้ด้านอาหาร อุดหนุนงบประมาณใหก้ับ 10,000     10,000    10,000    10,000    10,000    อุดหนุนใหห้น่วย -หญิงมีครรภ ์ กรรมการ
การและสุขภาพอนามัยแม่ และโภชนาการแก่หญิงมีครรภ์ คณะกรรมการหมู่บา้น งานอื่นด าเนินการ หญิงใหน้มบตุรและ หมู่บา้น
และเด็ก หญิงใหน้มบตุร และผู้ปกครอง น้ าจ า หมู่ที่ 7 ด าเนินการ จ านวน 1 แหง่ ผู้ปกครองเด็ก 0-5 ปี หมู่ 7
ของสมเด็จพระกนิษฐาธริาช เด็ก 0-5 ปี มีความรู้ด้านอาหาร
เจ้ากรมสมเด็จพระเทพ 2.เพื่อส่งเสริมใหห้ญิงมีครรภ์ และโภชนาการ 
รัตนราชสุดาฯ สยามบรม หญิงใหน้มบตุร และผู้ปกครอง -เด็กมีการเจริญ
ราชกุมารี หมู่ 7 เด็ก 0-5 ป ีได้บริการที่เหมาะสม เติบโต และ

3.เพื่อใหเ้ด็กเกิดรอด มีการเจริญ พฒันาการได้เต็ม
เติบโตและพฒันาการได้เต็ม ศักยภาพ
ศักยภาพ

75 โครงการควบคุมโรค 1.เพื่อใหค้วามรู้แก่กลุ่มเส่ียงใน อุดหนุนงบประมาณใหก้ับ 10,000     10,000    10,000    10,000    10,000    อุดหนุนใหห้น่วย 1.กลุ่มเส่ียงมีความรู้ กรรมการ
หนอนพยาธิ เร่ืองของโรคหนอนพยาธแิละ คณะกรรมการหมู่บา้น งานอื่นด าเนินการ เร่ืองโรคหนอนพยาธิ หมู่บา้น
ของสมเด็จพระกนิษฐาธริาช วธิกีารปอูงกัน น้ าจ า หมู่ที่ 7 ด าเนินการ จ านวน 1 แหง่ และมีความตระหนัก หมู่ 7
เจ้ากรมสมเด็จพระเทพ 2.เพื่อลดอัตราความชุกของโรค ในการปอูงกันตนเอง
รัตนราชสุดาฯ สยามบรม หนอนพยาธใินผู้ที่ชอบทาน 2.อัตราความชุกของ
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ราชกุมารี หมู่ 7 อาหารสุกๆ ดิบๆ โรคหนอนพยาธใิน
กลุ่มเส่ียงลดลง

76 โครงการควบคุมโรคขาด -เพื่อใหป้ระชาชนมีความรู้เร่ือง อุดหนุนงบประมาณใหก้ับ 10,000     10,000    10,000    10,000    10,000    อุดหนุนใหห้น่วย -ประชาชนมีความรู้ กรรมการ
สารไอโอดีน โรคขาดสารไดโอดีน คณะกรรมการหมู่บา้น งานอื่นด าเนินการ เร่ืองโรคขาดสาร หมู่บา้น
ของสมเด็จพระกนิษฐาธริาช -เพื่อใหป้ระชาชนมีการใช้เกลือ น้ าจ า หมู่ที่ 7 ด าเนินการ จ านวน 1 แหง่ ไอโอดีน หมู่ 7
เจ้ากรมสมเด็จพระเทพ ผสมไอโอดีน -ประชาชนมีการใช้
รัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี หมู่ 7

77 โครงการอบรมหมอ เพื่อใหผู้้เข้ารับการอบรมมี อุดหนุนงบประมาณใหก้ับ 10,000     10,000    10,000    10,000    10,000    อุดหนุนใหห้น่วย ผู้เข้ารับการอบรม กรรมการ
ชาวบา้นในพระราช ความรู้เร่ืองการปฐมพยาบาล คณะกรรมการหมู่บา้น งานอื่นด าเนินการ มีความรู้เร่ืองการ หมู่บา้น
ประสงค์ หมู่ 7 เบื้องต้น น้ าจ า หมู่ที่ 7 ด าเนินการ จ านวน 1 แหง่ ปฐมพยาบาล หมู่ 7

เบื้องต้น

78 โครงการส่งเสริมโภชนาการ -เพื่อส่งเสริมใหห้ญิงมีครรภห์ญิง อุดหนุนงบประมาณใหก้ับ 10,000     10,000    10,000    10,000    10,000    อุดหนุนใหห้น่วย -หญิงมีครรภห์ญิงให้ กรรมการ
และสุขภาพอนามัยแม่และ ให ้นมบตุร และเด็กทารกแรก คณะกรรมการหมู่บา้น งานอื่นด าเนินการ นมบตุร และเด็ก หมู่บา้น
เด็ก เกิดจนถึงอายุ ๓ ปไีด้รับความรู้ น้ าจ า หมู่ที่ 7 ด าเนินการ จ านวน 1 แหง่ ทารกแรกเกิดจนถึง หมู่ 7
ของสมเด็จพระกนิษฐาธริาช ด้านอาหารและโภชนาการ อายุ ๓ ปไีด้รับความ
เจ้ากรมสมเด็จพระเทพ -เพื่อช่วยใหแ้ม่มีภาวะโภชนา รู้ด้านอาหารและ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรม การและสุขภาพอนามัยที่ดี มี โภชนาการ 
ราชกุมารี หมู่ 7 การเจริญเติบโตและพฒันาการ -แม่มีภาวะโภชนา
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ได้เต็มศักยภาพ การและสุขภาพ

อนามัยที่ดี มีการ
เจริญเติบโตและ
พฒันาการได้เต็ม
ศักยภาพ

49 โครงการควบคุมโรค -เพื่อใหผู้้เข้ารับการอบรมรู้วธิี อุดหนุนงบประมาณใหก้ับ 10,000     10,000    10,000    10,000    10,000    อุดหนุนใหห้น่วย -ผู้เข้ารับการอบรม กรรมการ
มาลาเรีย ปอูงกันตนเองและครอบครัว คณะกรรมการหมู่บา้น งานอื่นด าเนินการ รู้วธิปีอูงกันไข้มาลา หมู่บา้น
ของสมเด็จพระกนิษฐาธริาช จากไข้มาลาเรียที่ถูกต้อง น้ าจ า หมู่ที่ 7 ด าเนินการ จ านวน 1 แหง่ เรียที่ถูกต้อง หมู่ 7
เจ้ากรมสมเด็จพระเทพ -เพื่อใหผู้้เข้ารับการอบรม -สามารถน าความรู้
รัตนราชสุดาฯ สยามบรม สามารถน าความรู้ที่ได้รับไป ที่ได้รับไปถ่ายทอด
ราชกุมารี หมู่ 7 ถ่ายทอดใหก้ับคนในหมู่บา้นได้ ใหก้ับคนในหมู่บา้น

ได้
80 โครงการพฒันาระบบ -พื่อรณรงค์พฒันาสุขาภบิาล อุดหนุนงบประมาณใหก้ับ 10,000     10,000    10,000    10,000    10,000    อุดหนุนใหห้น่วย ประชาชนมีความรู้ กรรมการ

สุขาภบิาลในโรงเรียนและ ส่ิงแวดล้อมในหมู่บา้น คณะกรรมการหมู่บา้น งานอื่นด าเนินการ เร่ืองการสุขาภบิาล หมู่บา้น
ชุมชน -เพื่อส่งเสริมพฒันาการสุขา น้ าจ า หมู่ที่ 7 ด าเนินการ จ านวน 1 แหง่ ส่ิงแวดล้อมเกิด หมู่ 7
ของสมเด็จพระกนิษฐาธริาช ภบิาลส่ิงแวดล้อมในหมู่บา้น สภาพแวดล้อมที่ดี
เจ้ากรมสมเด็จพระเทพ ชุมชน ที่เอื้อต่อการ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรม มีสุขภาพดี ทั้งทาง 
ราชกุมารี หมู่ 7 ร่างกายและจิตใจ 
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81 โครงการตรวจสุขภาพ เพื่อเปน็การใหบ้ริการเชิงรุกใน อุดหนุนงบประมาณใหก้ับ 10,000     10,000    10,000    10,000    10,000    อุดหนุนใหห้น่วย ประชาชนได้รับ กรรมการ

เคล่ือนที่ ด้านสุขภาพแก่ประชาชนใน คณะกรรมการหมู่บา้น งานอื่นด าเนินการ บริการด้านสุขภาพ หมู่บา้น
ของสมเด็จเจ้าฟาูฯ หมู่บา้น อย่างทั่วถึงทกุกลุ่มวยั น้ าจ า หมู่ที่ 7 ด าเนินการ จ านวน 1 แหง่ อย่างทั่วถึงทกุ หมู่ 7
กรมพระศรีสวางควฒัน กลุ่มวยั
วรขัตติยราชนารี หมู่ 7

82 โครงการช่วยลดการติดเอดส์ เพื่อประชาชนมีความรู้ อุดหนุนงบประมาณใหก้ับ 10,000     10,000    10,000    10,000    10,000    อุดหนุนใหห้น่วย ประชาชนมีความรู้ กรรมการ
จากแม่สู่ลูก สภากาชาดไทย ความเข้าใจและตระหนักเร่ือง คณะกรรมการหมู่บา้น งานอื่นด าเนินการ ความเข้าใจและ หมู่บา้น
ของพระเจ้าวรวงศ์เธอ โรคเอดส์ มีพฤติกรรมทางเพศ น้ าจ า หมู่ที่ 7 ด าเนินการ จ านวน 1 แหง่ ตระหนักเร่ืองโรค หมู่ 7
พระองค์เจ้าโสมสวลี ที่ปลอดภยั เอดส์ มีพฤติกรรม
กรมหมื่นสุทธนารีนาถ หมู่ 7 ทางเพศที่ปลอดภยั

83 โครงการรณรงค์และแก้ไข -เพื่อสร้างกระแสนิยมในกลุ่ม อุดหนุนงบประมาณใหก้ับ 10,000     10,000    10,000    10,000    10,000    อุดหนุนใหห้น่วย ปญัหายาเสพติด กรรมการ
ปญัายาเสพติด To be เยาวชนไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด คณะกรรมการหมู่บา้น งานอื่นด าเนินการ ของกลุ่มเด็กและ หมู่บา้น
number one (ศูนย์เพื่อน -เพื่อสนับสนุนใหเ้ยาวชนและ น้ าจ า หมู่ที่ 7 ด าเนินการ จ านวน 1 แหง่ เยาวชนในพื้นที่ หมู่ 7
ใจวยัรุ่น ในหมู่บา้น) ชุมชนได้จัดกิจกรรมสร้างสรรค์ ต าบลวอแก้วลดลง
ของทลูกระหม่อมหญิง โดยการสนับสนุนของสังคม
อุบลรัตนราชกัญญา -เพื่อสร้างความเข้าใจและ
สิริวฒันาพรรณวดี  หมู่ 7 ยอมรับผู้มีปญัหายาเสพติด 

และใหโ้อกาสกลับมาเปน็
ส่วนหนึ่งของสังคม
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ยุทธศาสตรท์ี่ 3    การพัฒนาด้านการพัฒนาสังคม



ผ. 02/1
    แผนงานสาธารณสุข

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รบั รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั
84 โครงการสัตวป์ลอดโรค เพื่อขับเคล่ือนโครงการ อุดหนุนงบประมาณใหก้ับ 10,000     10,000    10,000    10,000    10,000    อัตราการเกิดโรค ประชาชนในเขต กรรมการ

คนปลอดภยัจากโรคพษิ สัตวป์ลอดโรค คนปลอดภยัโรค คณะกรรมการหมู่บา้น พษิสุนัขบา้ลดลง ต าบลวอแก้วมี หมู่บา้น
สุนัขบา้ ตามพระปณิธาน พษิสุนัขบา้ ตามพระปณิธาน น้ าจ า หมู่ที่ 7 ด าเนินการ ความเส่ียงจากโรค หมู่ 7
ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟาูฯ พษิสุนัขบา้ลดน้อยลง
เจ้าฟาูฯ กรมพระศรีสวาง กรมพระศรีสวางควฒัน 
ควฒัน วรขัตติยราชนารี วรขัตติยราชนารี

รวม 84 โครงการ 840,000   840,000  840,000  840,000  840,000  -                     -                      -          
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ยุทธศาสตร์การพฒันาจังหวดัล าปาง      ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพฒันาการทอ่งเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
                                        ยุทธศาสตร์ที่  4  สังคม คุณภาพชีวติ ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

ยุทธศาสตรก์ารพัฒนา อบต.วอแก้ว ยุทธศาสตรท์ี่ 1    การพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน ผ.02/2

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่ หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) คาดว่าจะได้รบั ที่รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
1 โครงการปรับปรุงระบบ เพื่อใหป้ระชาชน ปรับปรุงระบบประปาหมู่บา้น 3,300,000     3,300,000     3,300,000     3,300,000     3,300,000     ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมี กรมส่งเสริม

ประปาหมู่บา้น หมู่ที่ 1 มีน้ าใช้อุปโภคและ หมู่ที่ 1 บา้นทุ่งผา ประชาชนใน น้ าใช้อุปโภค การปกครอง
บา้นทุ่งผา บริโภคอย่างทั่วถึง สถานที่ หมู่ที่ 1 บา้นทุ่งผา บา้นมีน้ า และบริโภค ทอ้งถิ่น
พิกัด E0539036 N2031702 และเพยีงพอ ต.วอแก้ว อ.หา้งฉัตร จ.ล าปาง อุปโภคและ อย่างทั่วถึงและ

ตามแบบมาตรฐานที่ก าหนด บริโภคอย่าง เพยีงพอ
ทั่วถึงและ
เพยีงพอ

2 โครงการก่อสร้างดาดล าเหมือง เพื่อลดการสูญเสีย วางตัวยู คสล. ขนาดกวา้ง 1,250,000     1,250,000     1,250,000     1,250,000     1,250,000     น้ าสามารถ มีน้ าส าหรับการ กรมทรัพยากร
แบบตัว U บริเวณที่นา น้ าและท าใหม้ีน้ า 1.00 ม.ลึก 1.00 ม. หนา ไหลผ่านเข้าใน เกษตรเพยีงพอ น้ าบาดาล 
นายแสงเมือง  ง้ิวค า ถึง เพื่อการเกษตร 0.15 ม. ยาว 250 ม. พื้นที่การเกษตร ตลอดทั้งปี เขต 1 ลป.
นายภดร  มูลยะ  หมู่ 1 อย่างเพยีงพอ รายละเอียดตามแบบ ได้ ตลอดสาย
พิกัดเร่ิมต้น E 0538819  N 2031245 มาตรฐานระบบชนประทาน
พิกัดส้ินสุด E 0539006  N 2031108
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570)

ส าหรบัโครงการทิ่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินที่ใช้ส าหรบัการประสานแผนพัฒนาทอ้งถ่ิน
องค์การบรหิารส่วนต าบลวอแก้ว  อ าเภอหา้งฉัตร  จังหวัดล าปาง

ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดล าปาง ยุทธศาสตรท์ี่ 1  การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน   

แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา
งบประมาณ



ยุทธศาสตรก์ารพัฒนา อบต.วอแก้ว ยุทธศาสตรท์ี่ 1    การพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน ผ.02/2

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่ หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) คาดว่าจะได้รบั ที่รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
3 โครงการก่อสร้างดาดล าเหมือง เพื่อลดการสูญเสีย ขนาดความกวา้งก้นคู 1,288,000     1,288,000     1,288,000     1,288,000     1,288,000     น้ าสามารถ มีน้ าส าหรับการ กรมทรัพยากร

คอนกรีตทุ่งใหม่  หมู่ 1 น้ าและท าใหม้ีน้ า ไม่น้อยกวา่0.60 ม.ลึกเฉล่ีย ไหลผ่านเข้าใน เกษตรเพยีงพอ น้ าบาดาล 
พิกัดเร่ิมต้น E 0537311  N 2032388 เพื่อการเกษตร 0.70 ม. ความยาว พื้นที่การเกษตร ตลอดทั้งปี เขต 1 ลป.
พิกัดส้ินสุด  E 0539024  N 2033080 อย่างเพยีงพอ 3,420.00 ม. ได้ ตลอดสาย

รายละเอียดตามแบบมาตรฐาน
ระบบชลประทานในแปลงนา

4 โครงการก่อสร้างดาดล าเหมือง เพื่อลดการสูญเสีย ปากกวา้งเฉล่ีย 1.50 เมตร 1,303,800     1,303,800     1,303,800     1,303,800     1,303,800     น้ าสามารถ มีน้ าส าหรับการ กรมทรัพยากร
คอนกรีตทุ่งเก็ต  หมู่ 1 น้ าและท าใหม้ีน้ า ทอ้งกวา้งเฉล่ีย 1.00 ม. ไหลผ่านเข้าใน เกษตรเพยีงพอ น้ าบาดาล 
พิกัดเร่ิมต้น E 0539526  N 2033096 เพื่อการเกษตร ลึกเฉล่ีย 1.00 ม. ยาว พื้นที่การเกษตร ตลอดทั้งปี เขต 1 ลป.
พิกัดส้ินสุด  N 2039900  N 2031062 อย่างเพยีงพอ 3,000.00 เมตร ได้ ตลอดสาย

รายละเอียดตามแบบ 
อบต.วอแก้ว

5 โครงการก่อสร้างอาคารปอูงกัน เพื่อปอูงกันการ กวา้ง 4.00 ม. ยาว 234.00 ม. 1,451,000     1,451,000     1,451,000     1,451,000     1,451,000     ลดการพงั หมดปญัหา กรมทรัพยากร
ตล่ิงพงั สายทุ่งปง  หมู่ 1 พงัทลายของตล่ิง รายละเอียดตามแบบ ละทายของตลิง ตล่ิงพงัในพื้นที่ น้ าบาดาล 
พิกัดเร่ิมต้น E 0539542  N 2031834 กั้นน้ า อบต.วอแก้ว ได้ร้อยละ 100 ทุ่งปง เขต 1 ลป.
พิกัดส้ินสุด  E 0539444  N 2031726

6 โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. เพื่อใหม้ีเส้นทาง ก่อสร้าง ถนน คสล. ขนาดกวา้ง 1,020,000     1,020,000     1,020,000     1,020,000     1,020,000     ร้อยละ80 ของ ประชาชนมีเส้น จ.ล าปาง/
สายเรียบล าหว้ยแม่ไพร  หมู่ 1 คมนาคมที่ได้ 3.00 ม. ยาว  580.00 ม. ปชช.ที่ใช้ถนน ที่ทางคมนาคม กรมส่งเสริม
พิกัดเร่ิมต้น E 0539423  N 2031140 มาตรฐาน สะดวก หนา 0.15 ม. สายนี้ มีความ สะดวก ปลอด การปกครอง
พิกัดส้ินสุด  E 0539057  N 2031462 ปลอดภยั รายละเอียดตามแบบ อบต. สะดวกและ ภยัและได้ ทอ้งถิ่น

วอแก้ว ปลอดภยั มาตรฐาน
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ยุทธศาสตรก์ารพัฒนา อบต.วอแก้ว ยุทธศาสตรท์ี่ 1    การพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน ผ.02/2

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่ หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) คาดว่าจะได้รบั ที่รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
7 โครงการติดต้ังระบบไฟฟาู -เพื่อใหม้ีแสงสวา่ง ติดต้ังระบบไฟฟาูสาธารณะแบบ 1,400,000     1,400,000     1,400,000     1,400,000     1,400,000     ร้อยละ 100 ประชาชนมี อบจ.

สาธารณะ แบบโซลาเซลล์  ในยามค่ าคืนและ โซล่าเซล จ านวน 20 ต้น ของถนนสาย ไฟฟาูส่องสวา่ง
สายวดัทง่ผา หมู่ 1 เพื่อใหป้ระชาชน วดัทุ่งผา มี ทั้งเส้นทาง 
พิกัดเร่ิมต้น E 0539312  N 2030962 สัญจรไปมาได้อย่าง ไฟฟาูส่องสวา่ง ท าใหก้าร
พิกัดส้ินสุด E 0539769  N 2030712 สะดวก ปลอดภยั ตลอดเส้นทาง คมนาคม
สายทุ่งง้ิว  หมู่ 1 สะดวก 
พิกัดเร่ิมต้น  E 0539453   N 2031042 ปลอดภยั
พิกัดส้ินสุด E 0539717  N 2031499

8 โครงการติดต้ังระบบไฟฟาู -เพื่อใหม้ีแสงสวา่ง ติดต้ังระบบไฟฟาูสาธารณะ 840,000 840,000 840,000 840,000 840,000 ร้อยละ70ของ ประชาชน อบจ.
สาธารณะ แบบโซลาเซลล์  ในยามค่ าคืนและ แบบโซล่าเซล จ านวน 12 ต้น ครัวเรือนใน สะดวกในการ
สายทุ่งเหล่า หมู่ 1 เพื่อใหป้ระชาชน บริเวณนี้มีไฟฟาู สัญจรปลอด
พิกัดเร่ิมต้น  E 0539306  N 2030858 สัญจรไปมาได้อย่าง ใช้ ภยัลดปญัหา
พิกัดส้ินสุด E 0539190  N 2030615 สะดวก ปลอดภยั อาชญากรรม

9 โครงการติดต้ังระบบไฟฟาู -เพื่อใหม้ีแสงสวา่ง ติดต้ังระบบไฟฟาูสาธารณะ 840,000       840,000       840,000       840,000       840,000       ร้อยละ70ของ ประชาชน อบจ.
สาธารณะ แบบโซลาเซลล์  ในยามค่ าคืนและ แบบโซล่าเซล จ านวน 12 ต้น ครัวเรือนใน สะดวกในการ
หน้าสนามกีฬา  หมู่ 1 เพื่อใหป้ระชาชน บริเวณนี้มีไฟฟาู สัญจรปลอด
พิกัดเร่ิมต้น  E 0539083   N 2031796 สัญจรไปมาได้อย่าง ใช้ ภยัลดปญัหา
พิกัดส้ินสุด E 0539106  N 2032020 สะดวก ปลอดภยั อาชญากรรม
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แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา
งบประมาณ



ยุทธศาสตรก์ารพัฒนา อบต.วอแก้ว ยุทธศาสตรท์ี่ 1    การพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน ผ.02/2

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่ หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) คาดว่าจะได้รบั ที่รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
10 โครงการปรับปรุงผิวจราจรเดิม เพื่อใหม้ีเส้นทาง ปยูางแอสฟลัต์คอนกรีต ทบัผิว 1,421,000     1,421,000     1,421,000     1,421,000     1,421,000     ร้อยละ80 ของ ประชาชนมีเส้น จ.ล าปาง/

โดยการเสริมผิวแอสฟลัติกส์ คมนาคมที่ได้ จราจรเดิม ปชช.ที่ใช้ถนน ทางคมนาคม กรมส่งเสริม
สายหน้าศูนย์สาธารณสุข มาตรฐาน สะดวก ขนาดกวา้ง 4.00 ม. ยาว สายนี้ มีความ ที่สะดวก ปลอด การปกครอง
มูลฐานชุมชน (ศสมช)  หมู่ 1 ปลอดภยั  1,015.00 ม. หนา 0.05 ม. สะดวกและ ภยัและได้ ทอ้งถิ่น
ถึงทางเชื่อมหมู่ 2 บา้นล้อง  รายละเอียดตามแบบ ปลอดภยั มาตรฐาน
ต าบลหนองหล่ม อบต.วอแก้ว
พิกัดเร่ิมต้น E 0539540  N 2030826

พิกัดส้ินสุด  E 0530292  N 2030223

11 โครงการปรับปรุงผิวจราจรเดิม เพื่อใหม้ีเส้นทาง ปยูางแอสฟลัต์คอนกรีต ทบัผิว 728,000       728,000       728,000       728,000       728,000       ร้อยละ80 ของ ประชาชนมีเส้น จ.ล าปาง/
โดยการเสริมผิวแอสฟลัติกส์ คมนาคมที่ได้ จราจรเดิม ปชช.ที่ใช้ถนน ทางคมนาคม กรมส่งเสริม
สายทุ่งใหม่ บา้นทุ่งผา หมู่ 1 มาตรฐาน สะดวก ขนาดกวา้ง 4.00 ม. ยาว สายนี้ มีความ ที่สะดวก ปลอด การปกครอง
ต าบลวอแก้วถึงบา้นปาุไคร้ ปลอดภยั 520.00 ม.หนา 0.05 ม. สะดวกและ ภยัและได้ ทอ้งถิ่น
เหนือ หมู่ 9 ต าบลหนองหล่ม รายละเอียดตามแบบ ปลอดภยั มาตรฐาน
พิกัดเร่ิมต้น E 0538490  N 2030743 อบต.วอแก้ว
พิกัดส้ินสุด  E 0538093  N 2030443

12 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า -เพื่อการระบายน้ า ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. 810,000       810,000       810,000       810,000       810,000       ร้อยละ 70 ของ มีการระบาย จ.ล าปาง/
คสล. จากบา้นนางบวัผัด  ที่ดี และปอูงกัน ขนาดกวา้ง 0.40 ม. ลึกเฉล่ีย บา้นเรือน ปชช. น้ าที่ดีและ กรมส่งเสริม
ช่วยชู  ถึงล าหว้ยปาุไคร้ หมู่ 2 แก้ไขปญัหาน้ าทว่ม 0.60 ม. ยาว 270.00 ม. บริเวณนี้ น้ าไม่ สามารถปอูง การปกครอง
(พิกัดเร่ิมต้นE-0538239N=2031505) ขังได้ หนา 0.10 ม. ทว่มขัง กันและแก้ไข ทอ้งถิ่น
(พิกัดส้ินสุดE=0538415N=2031678) รายละเอียดตามแบบของ ปญัหาอุทกภยั

อบต.วอแก้ว ได้

งบประมาณ
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แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา



ยุทธศาสตรก์ารพัฒนา อบต.วอแก้ว ยุทธศาสตรท์ี่ 1    การพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน ผ.02/2

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่ หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) คาดว่าจะได้รบั ที่รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
13 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า -เพื่อการระบายน้ า ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. 882,000       882,000       882,000       882,000       882,000       ร้อยละ 70 ของ มีการระบาย จ.ล าปาง/

คสล. จากบา้นนายสุภาพ  ที่ดี และปอูงกัน ขนาดกวา้ง 0.40 ม. ยาว บา้นเรือน ปชช. น้ าที่ดีและ กรมส่งเสริม
บั้งเงิน ถึง หว้ยแม่ติว หมู่ 2 แก้ไขปญัหาน้ าทว่ม 315.00 ม ลึกเฉล่ีย 0.50  ม. บริเวณนี้ น้ าไม่ สามารถปอูง การปกครอง
(พิกัดเร่ิมต้นE0538039N2032852) ขังได้ หนา 0.10 ม. ทว่มขัง กันและแก้ไข ทอ้งถิ่น
(พิกัดส้ินสุดE0537748N2032958) รายละเอียดตามแบบของ ปญัหาอุทกภยั

อบต.วอแก้ว ได้
14 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพื่อใหม้ีเส้นทาง ถนน คสล. กวา้ง 3.00 ม. หนา 1,305,000     1,305,000     1,305,000     1,305,000     1,305,000     ร้อยละ80 ของ ประชาชนมีเส้น จ.ล าปาง/

สายทุ่งผ้ึง  หมู่ 2 คมนาคมที่ได้ 0.15 ม. ยาวรวม 853.00 ม. ปชช.ที่ใช้ถนน ทางคมนาคม กรมส่งเสริม
พิกัดเร่ิมต้น  E 0537641  N 2032986 มาตรฐาน สะดวก รายละเอียดตามแบบของ สายนี้ มีความ ที่สะดวก ปลอด การปกครอง
พิกัดส้ินสุด  E 0538105  N 2032492 ปลอดภยั สะดวกและ ภยัและได้ ทอ้งถิ่น

อบต.วอแก้ว ปลอดภยั มาตรฐาน
15 โครงการปรับปรุงระบบประปา เพื่อใหม้ีน้ าอุปโภค ปรับปรุงระบบประปาหมู่บา้น 3,300,000     3,300,000     3,300,000     3,300,000     3,300,000     ร้อยละ 80 ประชาชนมีน้ า กรมส่งเสริม

หมู่บา้น หมู่ที่ 2 บา้นทุ่งตุ่น- - บริโภคอย่าง หมู่ที่ 2 บา้นทุ่งต่น-แม่ติว ของประชาชน ใช้อุปโภคและ การปกครอง
แม่ติว เพยีงพอ  ตลอด สถานที่ หมู่ที่ 2 บา้นทุ่งตุ่น- ในหมู่บา้นมีน้ า บริโภคอย่าง ทอ้งถิ่น
พิกัด E0537900 N2032878 ทั้งปี แม่ติว อุปโภคและ ทั่วถึงและ

ต.วอแก้ว อ.หา้งฉัตร จ.ล าปาง บริโภคอย่าง เพยีงพอ
ตามแบบมาตรฐานที่ก าหนด ทั่วถึงและ

เพยีงพอ

แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา
งบประมาณ
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ยุทธศาสตรก์ารพัฒนา อบต.วอแก้ว ยุทธศาสตรท์ี่ 1    การพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน ผ.02/2

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่ หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) คาดว่าจะได้รบั ที่รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
16 โครงการปรับปรุงผิวจราจรเดิม เพื่อใหม้ีเส้นทาง ปรับปรุงถนนกวา้ง 4.00 ม. 1,117,000     1,117,000     1,117,000     1,117,000     1,117,000     ร้อยละ80 ของ ประชาชนมีเส้น จ.ล าปาง/

โดยการเสริมผิวแอสฟลัต์ คมนาคมที่ได้ ยาว 795 ม.หนา 0.05 ม. ปชช.ที่ใช้ถนน ทางคมนาคม กรมส่งเสริม
คอนกรีตถนนสาย ม.2-ม.5 มาตรฐาน สะดวก พื้นที่ 3,192.00 ตร.ม. สายนี้ มีความ ที่สะดวก ปลอด การปกครอง
พิกัดเริมต้น E 0538250  N 2034204 ปลอดภยั รายละเอียดตามแบบของ สะดวกและ ภยัและได้ ทอ้งถิ่น
พิกัดส้ินสุด  E 0537695  N 2034723 อบต.วอแก้ว ปลอดภยั มาตรฐาน

17 โครงการปรับปรุงผิวจราจรเดิม เพื่อใหม้ีเส้นทาง ปรับปรุงถนนกวา้ง 4.00 ม. 1,008,000     1,008,000     1,008,000     1,008,000     1,008,000     ร้อยละ80 ของ ประชาชนมีเส้น จ.ล าปาง/
โดยการเสริมผิว  ASPHALT คมนาคมที่ได้ หนา 0.50 ม.ยาว 720 ม. ปชช.ที่ใช้ถนน ทางคมนาคม กรมส่งเสริม
CONCRETE   ถนนสายทาง มาตรฐาน สะดวก รายละเอียดตามแบบของ สายนี้ มีความ ที่สะดวก ปลอด การปกครอง
ไปวดัดอยแล หมู่ที่ 3 ปลอดภยั อบต.วอแก้ว สะดวกและ ภยัและได้ ทอ้งถิ่น
พิกัดเร่ิมต้น E0536167 N2033463 ปลอดภยั มาตรฐาน
พิกัดส้ินสุด E0536070 N2034139

18 โครงการติดต้ังระบบไฟฟาู -เพื่อใหม้ีแสงสวา่ง ติดต้ังระบบไฟฟาูสาธารณะ 3,500,000     3,500,000     3,500,000     3,500,000     3,500,000     ร้อยละ 100 ประชาชนมี อบจ.
สาธารณะแบบโซล่าเซล ในยามค่ าคืนและ แบบโซล่าเซล จ านวน 50 ต้น ของถนนสาย ไฟฟาูส่องสวา่ง
สายวดัดอยแล  หมู่  3 เพื่อใหป้ระชาชน วดัทุ่งผา มี ทั้งเส้นทาง ท า
พิกัดเร่ิมต้น E0536320  N2033351 สัญจรไปมาได้อย่าง ไฟฟาูส่องสวา่ง ใหก้ารคมนาคม
พิกัดเร่ิมต้น E0535977  N2034394 สะดวก ปลอดภยั ตลอดเส้นทาง สะดวก 

ปลอดภยั
19 โครงการติดต้ังระบบไฟฟาู -เพื่อใหม้ีแสงสวา่ง ติดต้ังระบบไฟฟาูสาธารณะแบบ 2,520,000     2,520,000     2,520,000     2,520,000     2,520,000     ร้อยละ 100 ประชาชนมี อบจ.

สาธารณะแบบโซล่าเซล ในยามค่ าคืนและ โซล่าเซล จ านวน 36 ต้น ของถนนสาย ไฟฟาูส่องสวา่ง
ถนน สาย 3-2-1 เพื่อใหป้ระชาชน วดัทุ่งผา มี ทั้งเส้นทาง ท า
พิกัดเร่ิมต้น E0537020  N2033130 สัญจรไปมาได้อย่าง ไฟฟาูส่องสวา่ง ใหก้ารคมนาคม
พิกัดส้ินสุด E0537398  N2032423 สะดวก ปลอดภยั ตลอดเส้นทาง สะดวกปลอดภยั

แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา
งบประมาณ
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ยุทธศาสตรก์ารพัฒนา อบต.วอแก้ว ยุทธศาสตรท์ี่ 1    การพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน ผ.02/2

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่ หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) คาดว่าจะได้รบั ที่รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
20 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพื่อใหม้ีเส้นทาง ก่อสร้างถนนถนนกวา้ง 4.00 ม. 1,836,000     1,836,000     1,836,000     1,836,000     1,836,000     ร้อยละ80 ของ ประชาชนมีเส้น จ.ล าปาง/

สายแม่อืน หมู่ 3 คมนาคมที่ได้ หนา 0.15 ม.ยาว 900 ม. ปชช.ที่ใช้ถนน ทางคมนาคม กรมส่งเสริม
พิกัดเร่ิมต้น E0536655 N2032453 มาตรฐาน สะดวก สายนี้ มีความ ที่สะดวก ปลอด การปกครอง
พิกัดส้ินสุด E0536795 N2031649 ปลอดภยั สะดวกและ ภยัและได้ ทอ้งถิ่น

ปลอดภยั มาตรฐาน
21 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพื่อใหม้ีเส้นทาง ก่อสร้างถนนกวา้ง 4.00 ม. 1,428,000     1,428,000     1,428,000     1,428,000     1,428,000     ร้อยละ80 ของ ประชาชนมีเส้น จ.ล าปาง/

สายหว้ยโปงุ (ทุ่งเด่น) หมู่ 3 คมนาคมที่ได้ หนา 0.15 ม.ยาว 700 ม. ปชช.ที่ใช้ถนน ทางคมนาคม กรมส่งเสริม
พิกัดเร่ิมต้น E0536209 N2033363 มาตรฐาน สะดวก สายนี้ มีความ ที่สะดวก ปลอด การปกครอง
พิกัดส้ินสุด E0535862 N2033210 ปลอดภยั สะดวกและ ภยัและได้ ทอ้งถิ่น

ปลอดภยั มาตรฐาน
22 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพื่อใหม้ีเส้นทาง ก่อสร้างถนนกวา้ง 4.00 ม. 2,346,000     2,346,000     2,346,000     2,346,000     2,346,000     ร้อยละ80 ของ ประชาชนมีเส้น จ.ล าปาง/

สายทุ่งโค้ง – ดอยแล หมู่ 3 คมนาคมที่ได้ หนา 0.15 ม.ยาว 1,150 ม. ปชช.ที่ใช้ถนน ทางคมนาคม กรมส่งเสริม
พิกัดเร่ิมต้น E0536927 N2034213 มาตรฐาน สะดวก สายนี้ มีความ ที่สะดวก ปลอด การปกครอง
พิกัดส้ินสุด E0536291 N2034718 ปลอดภยั สะดวกและ ภยัและได้ ทอ้งถิ่น

ปลอดภยั มาตรฐาน
23 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพื่อใหม้ีเส้นทาง ก่อสร้างถนนกวา้ง 4.00 ม. 1,530,000     1,530,000     1,530,000     1,530,000     1,530,000     ร้อยละ80 ของ ประชาชนมีเส้น จ.ล าปาง/

เลียบล าหว้ยแม่เปิ๊บใต้ หมู่ 3 คมนาคมที่ได้ หนา 0.15 ม.ยาว 750 ม. ปชช.ที่ใช้ถนน ทางคมนาคม กรมส่งเสริม
พิกัดเร่ิมต้น E0536832 N2032988 มาตรฐาน สะดวก สายนี้ มีความ ที่สะดวก ปลอด การปกครอง
พิกัดส้ินสุด E0537134 N2032556 ปลอดภยั สะดวกและ ภยัและได้ ทอ้งถิ่น

ปลอดภยั มาตรฐาน
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ยุทธศาสตรก์ารพัฒนา อบต.วอแก้ว ยุทธศาสตรท์ี่ 1    การพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน ผ.02/2

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่ หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) คาดว่าจะได้รบั ที่รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
24 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพื่อใหม้ีเส้นทาง ก่อสร้างถนนกวา้ง 4.00 ม. 5,100,000     5,100,000     5,100,000     5,100,000     5,100,000     ร้อยละ80 ของ ประชาชนมีเส้น จ.ล าปาง/

สายไปวดัดอยแล-หว้ยดินแดง คมนาคมที่ได้ หนา 0.15 ม.ยาว 2,500 ม. ปชช.ที่ใช้ถนน ทางคมนาคม กรมส่งเสริม
หมู่ 3 มาตรฐาน สะดวก สายนี้ มีความ ที่สะดวก ปลอด การปกครอง
พิกัดเร่ิมต้น E0536070 N2034146 ปลอดภยั สะดวกและ ภยัและได้ ทอ้งถิ่น
พิกัดส้ินสุด E0536513 N2035556 ปลอดภยั มาตรฐาน

25 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพื่อใหม้ีเส้นทาง ก่อสร้างถนนกวา้ง 4.00 ม. หนา 0.15 ม.2,346,000     2,346,000     2,346,000     2,346,000     2,346,000     ร้อยละ80 ของ ประชาชนมีเส้น จ.ล าปาง/
สายบา้นนายบญุเย็น ขาวหล้า คมนาคมที่ได้ ยาว 1,150 ม. ปชช.ที่ใช้ถนน ทางคมนาคม กรมส่งเสริม
หมู่ 3 มาตรฐาน สะดวก สายนี้ มีความ ที่สะดวก ปลอด การปกครอง
พิกัดเร่ิมต้น E0537175 N2033094 ปลอดภยั สะดวกและ ภยัและได้ ทอ้งถิ่น
พิกัดส้ินสุด E0537589 N2032420 ปลอดภยั มาตรฐาน

26 โครงการปรับปรุงระบบประปา เพื่อใหน้้ าอุปโภค - ปรับปรุงระบบประปาหมู่บา้น 5,200,000     5,200,000     5,200,000     5,200,000     5,200,000     ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมี กรมส่งเสริม
หมู่บา้น หมู่ที่ 3 บา้นวอแก้ว บริโภค มีใช้อย่าง หมู่ที่ 3 บา้นวอแก้ว ประชาชนใน น้ าใช้อุปโภค การปกครอง
พิกัด E0536721 N2033222 เพยีงพอและตลอด สถานที่ หมู่ที่ 3 บา้นวอแก้ว บา้นมีน้ า และบริโภค ทอ้งถิ่น

ทั้งปี ต.วอแก้ว อ.หา้งฉัตร จ.ล าปาง อุปโภคและ อย่างทั่วถึงและ
ตามแบบมาตรฐานที่ก าหนด บริโภคอย่าง เพยีงพอ

ทั่วถึงและ
เพยีงพอ

27 โครงการขุดลอกล าหว้ยแม่เปิ๊บ เพื่อแก้ไขปญัหา ขุดลอก ปากกวา้ง 8.00 ม 2,000,000     2,000,000     2,000,000     2,000,000     2,000,000     น้ าสามารถ มีน้ าส าหรับการ กรมทรัพยากร
ภายในหมู่บา้นพร้อมก่อสร้าง การต้ืนเขินของ ลึก 1.50 ม. ทอ้ง 5.00 ม. ไหลผ่านเข้าใน เกษตรเพยีงพอ น้ าบาดาล 
ผนังกั้นตล่ิงพงั หมู่ 3 แหล่งน้ า และใหม้ี ความยาว 2,000 ม. พื้นที่การเกษตร ตลอดทั้งปี เขต 1 ลป.
พิกัดเร่ิมต้น E0536923  N2033863 น้ าเพยีงพอต่อการ ได้ ตลอดสาย
พิกัดส้ินสุด E0536854  N2032863 เกษตร ตลอดทั้งปี
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แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา
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ยุทธศาสตรก์ารพัฒนา อบต.วอแก้ว ยุทธศาสตรท์ี่ 1    การพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน ผ.02/2

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่ หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) คาดว่าจะได้รบั ที่รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
28 โครงการขุดลอกอ่างแม่เปิ๊บ เพื่อแก้ไขปญัหา พื้นที่ไม่น้อยกวา่ 15,768 ตร.ม. 3,100,000     3,100,000     3,100,000     3,100,000     3,100,000     น้ าสามารถ มีน้ าส าหรับการ กรมทรัพยากร

หมู่ 3 การต้ืนเขินของ ไหลผ่านเข้าใน เกษตรเพยีงพอ น้ าบาดาล 
พิกัดเร่ิมต้น E0534572  N2034431 แหล่งน้ า และใหม้ี พื้นที่การเกษตร ตลอดทั้งปี เขต 1 ลป.

น้ าเพยีงพอต่อการ ได้ ตลอดสาย
เกษตร ตลอดทั้งปี

29 โครงการขุดลอกอ่างหว้ยบก เพื่อแก้ไขปญัหา พื้นที่ไม่น้อยกวา่ 23,911 ตร.ม. 5,100,000     5,100,000     5,100,000     5,100,000     5,100,000     น้ าสามารถ มีน้ าส าหรับการ กรมทรัพยากร
หมู่ 3 การต้ืนเขินของ ไหลผ่านเข้าใน เกษตรเพยีงพอ น้ าบาดาล 
พิกัดเร่ิมต้น E0535215  N2035375 แหล่งน้ า และใหม้ี พื้นที่การเกษตร ตลอดทั้งปี เขต 1 ลป.

น้ าเพยีงพอต่อการ ได้ ตลอดสาย
เกษตร ตลอดทั้งปี

30 โครงการก่อสร้างสะพาน คสล. เพื่อใหม้ีสะพานที่ ก่อสร้างสะพาน คสล. 5,000,000     5,000,000     5,000,000     5,000,000     5,000,000     ร้อยละ80 ของ ประชาชน จ.ล าปาง/
หว้ยโปงุ (ทางเข้าหมู่บา้น) หมู่
 3

ใช้ในการคมนาคม ตามแบบมาตรฐานทางหลวง ปชช.ที่ใช้ สะพานเพื่อใช้ กรมส่งเสริม
พิกัดเร่ิมต้น E0536471  N2033004 ที่ได้มาตรฐาน ชนบท สะพานตัวนี้ คมนาคม ที่ การปกครอง

สะดวก ปลอดภยั มีความสะดวก สะดวก ทอ้งถิ่น
และปลอดภยั ปลอดภยัและ

ได้มาตรฐาน
31 โครงการก่อสร้างสะพาน คสล. เพื่อใหม้ีสะพานที่ ก่อสร้างสะพาน คสล. 1,500,000     1,500,000     1,500,000     1,500,000     1,500,000     ร้อยละ80 ของ ประชาชน จ.ล าปาง/

หว้ยโปงุ(ทางเข้าหมู่บา้น)  ใช้ในการคมนาคม กวา้ง 8.00 ม. ยาว 10.00 ม. ปชช.ที่ใช้ สะพานเพื่อใช้ กรมส่งเสริม
หมู่ 3 ที่ได้มาตรฐาน รายละเอียดตามแบบ สะพานตัวนี้ คมนาคม ที่ การปกครอง
พิกัดเร่ิมต้น  E0536474  N2032989 สะดวก ปลอดภยั อบต.วอแก้ว มีความสะดวก สะดวก ทอ้งถิ่น

และปลอดภยั ปลอดภยัและ
ได้มาตรฐาน
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ยุทธศาสตรก์ารพัฒนา อบต.วอแก้ว ยุทธศาสตรท์ี่ 1    การพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน ผ.02/2

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่ หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) คาดว่าจะได้รบั ที่รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
32 โครงการปรับปรุงระบบประปา เพื่อใหป้ระชาชนมี ปรับปรุงระบบประปาหมู่บา้น 5,200,000     5,200,000     5,200,000     5,200,000     5,200,000     ร้อยละ 80 ประชาชนมีน้ า กรมส่งเสริม

หมู่บา้น หมู่ที่ 4 บา้นหล่ายทุ่ง น้ าใช้อุปโภคและ หมู่ที่ 4 บา้นหล่ายทุ่ง ของประชาชน ใช้อุปโภคและ การปกครอง
พกิัด E0537309 N2033693 บริโภคอย่างทั่วถึง สถานที่ หมู่ที่ 4 บา้นหล่ายทุ่ง ในหมู่บา้นมีน้ า บริโภคอย่าง ทอ้งถิ่น

และเพยีงพอ ต.วอแก้ว อ.หา้งฉัตร จ.ล าปาง อุปโภคและ ทั่วถึงและ
ตามแบบมาตรฐานที่ก าหนด บริโภคอย่าง เพยีงพอ

ทั่วถึงและ
เพยีงพอ

33 โครงการปรับปรุงผิวจราจรเดิม เพื่อใหม้ีเส้นทาง ปรับปรุงถนนกวา้ง 4.00 ม. 2,240,000     2,240,000     2,240,000     2,240,000     2,240,000     ร้อยละ80 ของ ประชาชนมีเส้น จ.ล าปาง/
โดยการเสริมผิสแอสฟลัติกส์ คมนาคมที่ได้ ยาว 1,600 ม. หนา 0.05 ม. ปชช.ที่ใช้ถนน ทางคมนาคม กรมส่งเสริม
สายหว้ยดินแดง  หมู่ 4 มาตรฐาน สะดวก สายนี้ มีความ ที่สะดวก ปลอด การปกครอง
พิกัดเร่ิมต้น E0537214  N2034241 ปลอดภยั สะดวกและ ภยัและได้ ทอ้งถิ่น
พิกัดส้ินสุด E0536516 N2035557 ปลอดภยั มาตรฐาน

34 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า -เพื่อการระบาย ก่อสร้างรางระบายน้ า ขนาด 803,600       803,600       803,600       803,600       803,600       ร้อยละ 70 ของ มีการระบาย จ.ล าปาง/
คสล.จากซอยภมูินทร์ ถึง น้ าที่ดี กวา้งประมาณ 0.40 ม. ลึก บา้นเรือน ปชช. น้ าที่ดีและ กรมส่งเสริม
ล าหว้ยแม่ติว  หมู่ 4 -เพื่อปอูงกัน แก้ไข เฉล่ีย 0.50 ม.ยาว 287.00 ม. บริเวณนี้ น้ าไม่ สามารถปอูงกัน การปกครอง
(พิกัดเร่ิมต้น E0537226 N2033933) ปญัหาอุทกภยั รายละเอียดตามแบบของ ทว่มขัง และแก้ไขปญัหา ทอ้งถิ่น
(พิกัดส้ินสุด E0537400 N2034166) อบต.วอแก้ว อุทกภยัได้

35 โครงการก่อสร้างพนัง คสล. เพื่อปอูงกันการ ก่อสร้างก่อสร้างผนังกันตล่ิง 1,273,000     1,273,000     1,273,000     1,273,000     1,273,000     ลดการพงั ไม่มีปญัหาการ จังหวดั/
กันตล่ิงพงับริเวณล าหว้ยแม่ติว พงัทลายของตล่ิง  คสล. ขนาดกวา้ง4.00 ม. ละทายของ พงัทลายของ อบจ.
หมู่ 4 กั้นน้ า ยาว3000.00ม. หน้าดินบริเวณ ตล่ิงบริเวณ
(พิกัดเร่ิมต้น E0536485  N2035287) รายละเอียดตามแบบ ล าหว้ยแม่ต้ิวได้ ล าหว้ยแม่ต้ิว
(พิกัดส้ินสุด E0536316   N2035366) อบต.วอแก้ว ร้อยละ100
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ยุทธศาสตรก์ารพัฒนา อบต.วอแก้ว ยุทธศาสตรท์ี่ 1    การพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน ผ.02/2

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่ หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) คาดว่าจะได้รบั ที่รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
36 โครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ า เพื่อแก้ไขปญัหา ก่อสร้างอ่างเก็บน้ า ขนาด 30,000,000   30,000,000   30,000,000   30,000,000   30,000,000   เกษตรกร มีน้ าส าหรับการ ชลประทาน/

 หว้ยแม่ติว บา้นหล่ายทุ่ง การขาดแคลนน้ า เก็บน้ าไม่เกิน200,000.00 ร้อยละ 80 เกษตรเพยีงพอ อุทยานแหง่
หมู่ 4  และใหม้ีน้ าเพยีง ลบ.ม. รายละเอียดตามแบบ มีน้ าใช้เพยีงพอ ตลอดทั้งปี ชาติดอย
(พิกัดเร่ิมต้น E0536009  N2036583) พอต่อการเกษตร อบต.วอแก้ว ต่อการเกษตร

ตลอดทั้งปี
37 โครงการขุดลอกอ่างหว้ยซ้อน เพื่อแก้ไขปญัหา ขุดลอกขนาดปากกวา้ง 10.00 1,000,000     1,000,000     1,000,000     1,000,000     1,000,000     เกษตรกร มีน้ าส าหรับการ ชลประทาน/

หมู่ 4 การต้ืนเขินของ ม. ทอ้งกวา้ง 6.00 ม.ลึก 1.50 ร้อยละ 80 เกษตรเพยีงพอ อุทยานแหง่
(พิกัดเร่ิมต้น E0536678  N2036211) แหล่งน้ า และใหม้ี ม.- 2.00 ม. ยาว 100 ม. มีน้ าใช้เพยีงพอ ตลอดทั้งปี ชาติดอย

น้ าเพยีงพอต่อการ รายละเอียดตามแบบ ต่อการเกษตร
เกษตร ตลอดทั้งปี อบต.วอแก้ว

38 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพื่อใหม้ีเส้นทาง ก่อสร้างถนน คสล. กวา้ง 1,224,000     1,224,000     1,224,000     1,224,000     1,224,000     ร้อยละ80 ของ ประชาชนมีเส้น จ.ล าปาง/
สายหว้ยดินแดง หมู่ 4  บา้น คมนาคมที่ได้ 4.00 ม.หนา 0.15 ม. ยาว ปชช.ที่ใช้ถนน ทางคมนาคม กรมส่งเสริม
หล่ายทุ่ง มาตรฐาน สะดวก 600 ม. สายนี้ มีความ ที่สะดวก ปลอด การปกครอง
พิกัดเร่ิมต้น E0536543  N2035551 ปลอดภยั สะดวกและ ภยัและได้ ทอ้งถิ่น
พิกัดส้ินสุด E0536270 N2036025 ปลอดภยั มาตรฐาน

39 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพื่อใหม้ีเส้นทาง ก่อสร้างถนน คสล. กวา้ง 4.00 1,224,000     1,224,000     1,224,000     1,224,000     1,224,000     ร้อยละ80 ของ ประชาชนมีเส้น จ.ล าปาง/
สายหว้ยดินแดง หมู่ 4  บา้น คมนาคมที่ได้  ม.หนา 0.15 ม. ยาว 600 ม. ปชช.ที่ใช้ถนน ทางคมนาคม กรมส่งเสริม
หล่ายทุ่ง มาตรฐาน สะดวก สายนี้ มีความ ที่สะดวก ปลอด การปกครอง
พิกัดเร่ิมต้น E0536543  N2035551 ปลอดภยั สะดวกและ ภยัและได้ ทอ้งถิ่น
พิกัดส้ินสุด E0536270 N2036025 ปลอดภยั มาตรฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา
งบประมาณ
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ยุทธศาสตรก์ารพัฒนา อบต.วอแก้ว ยุทธศาสตรท์ี่ 1    การพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน ผ.02/2

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่ หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) คาดว่าจะได้รบั ที่รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
40 โครงการขุดลอกอ่างหว้ยซ้อน เพื่อแก้ไขปญัหา ขนาดปากกวา้ง 10.00 ม. 1,000,000     1,000,000     1,000,000     1,000,000     1,000,000     น้ าสามารถ มีน้ าส าหรับการ ชลประทาน/

หมู่ 4 น้ าต้ืนเขินของ ทอ้งกวา้ง 6.00 ม.ลึก 1.50 ม. ไหลผ่านเข้าใน เกษตรเพยีงพอ อุทยานแหง่
(พิกัดเร่ิมต้น E0536678  N2036211) แหล่งน้ า และใหม้ี - 2.00 ม. ยาว 100 ม. พื้นที่การเกษตร ตลอดทั้งปี ชาติดอย

น้ าเพยีงพอต่อการ รายละเอียดตามแบบ ได้ ตลอดสาย
เกษตร ตลอดทั้งปี อบต.วอแก้ว

41 โครงการขุดเจาะบอ่บาดาล เพื่อใหม้ีน้ าเพื่อ ท าการขุดเจาะบอ่น้ าบาดาล      1,000,000      1,000,000      1,000,000      1,000,000      1,000,000 เกษตรกรใน -เกษตรกรมี กองทนุเพื่อ
บริเวณทุ่งจ าเหนิ พร้อมติดต้ัง การเกษตรอย่าง ลึกประมาณ 200.00 ม. ขนาด พื้นที่ร้อยละ ต้นทนุในการ ส่งเสริมการ
ระบบสูบน้ าพลังงานแสง เพยีงพอและทั่วถึง เส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว หรือ 80 มีน้ าเพยีง ผลิตลดลง อนุรักษ์
อาทติย์ หมู่ 4 ตลอดทั้งปี ปริมาณน้ าไม่น้อยกวา่ 2.00 - พอส าหรับท า -ค่ากระแส พลังงาน
พิกัดเร่ิมต้น E0535704  N2035479 5.00 ลบ.ม./ชม.พร้อมติดต้ัง การเกษตร ลด ไฟฟาูลดลง กระทรวง

ระบบสูบน้ าด้วยพลังงาน ค่ากระแสไฟฟาู ร้อยละ 70 พลังงาน
แสงอาทติย์ ในการสูบน้ า
-ชุดแผงโซล่าเซลล์แสงอาทติย์ ลงได้ร้อยละ70
ขนาดไม่น้อยกวา่ 2,500 w
ถังเก็บน้ าขนาดไม่น้อยกวา่ 
20 ลูกบาศก์เมตร 
-เคร่ืองสูบน้ าส าหรับโซล่าเซลล์
แสงอาทติย์ ขนาดไม่น้อยกวา่ 
2 แรงม้า

แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา
งบประมาณ
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ยุทธศาสตรก์ารพัฒนา อบต.วอแก้ว ยุทธศาสตรท์ี่ 1    การพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน ผ.02/2

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่ หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) คาดว่าจะได้รบั ที่รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
42 โครงการก่อสร้างดาดล าเหมือง เพื่อลดการสูญ ปากกวา้ง 2.00 ม. ทอ้ง      1,869,600      1,869,600      1,869,600      1,869,600      1,869,600 เกษตรกร ร้อย มีน้ าส าหรับการ กรมทรัพยากร

หว้ยทราย หมู่ 4 เสียน้ าและท าใหม้ี 0.60 ม.ลึก 1.00 ม. ความยาว ละ 80เพยีงพอ เกษตรเพยีงพอ น้ าบาดาล 
พิกัดเร่ิมต้น E0535827  N2035829 น้ าเพื่อการเกษตร 3,000 ม. มีน้ าใช้ต่อการ ตลอดทั้งปี เขต 1 ลป.
พิกัดส้ินสุด  E0536573 N2034882 อย่างเพยีงพอ ท าการเกษตร

43 โครงการติดต้ังระบบไฟฟาู -เพื่อใหม้ีแสงสวา่ง ติดต้ังระบบไฟฟาูสาธารณะแบบ      2,520,000      2,520,000      2,520,000      2,520,000      2,520,000 ร้อยละ 100 ประชาชนมี อบจ.
สาธารณะแบบโซล่าเซล ในยามค่ าคืนและ โซล่าเซล จ านวน 36 ต้น ของถนนสาย ไฟฟาูส่องสวา่ง
ต้ังแต่บั๊มน้ ามัน หมู่ 4 ถึง เพื่อใหป้ระชาชน วดัทุ่งผา มี ทั้งเส้นทาง ท า
หน้าโรงเรียนวอแก้ววทิยา สัญจรไปมาได้อย่าง ไฟฟาูส่องสวา่ง ใหก้ารคมนาคม
พิกัดเร่ิมต้น E0537109  N2033748 สะดวก ปลอดภยั ตลอดเส้นทาง สะดวก 
พิกัดส้ินสุด  E0537512 N2034355 ปลอดภยั

44 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพื่อใหม้ีเส้นทาง ก่อสร้างถนนขนาดกวา้ง 4.00 ม.     5,100,000      5,100,000      5,100,000      5,100,000      5,100,000 ร้อยละ80 ของ ประชาชนมีเส้น จ.ล าปาง/
สายหว้ยทราย หมู่ 4 ถึง คมนาคมที่ได้ หนา 0.15 ม.ยาว 2,500 ม. ปชช.ที่ใช้ถนน ทางคมนาคม กรมส่งเสริม
วดัดอยแล  หมู่ 3 มาตรฐาน สะดวก สายนี้ มีความ ที่สะดวก ปลอด การปกครอง
พิกัดเร่ิมต้น E0536512  N2035556 ปลอดภยั สะดวกและ ภยัและได้ ทอ้งถิ่น
พิกัดส้ินสุด E0536069  N2034144 ปลอดภยั มาตรฐาน

45 โครงการปรับปรุงระบบประปา เพื่อใหป้ระชาชนมี ปรับปรุงระบบประปาหมู่บา้น 5,200,000     5,200,000     5,200,000     5,200,000     5,200,000     ร้อยละ 80 ประชาชนมีน้ า กรมส่งเสริม
หมู่บา้น หมู่ที่ 5 บา้นทุ่งหก น้ าใช้อุปโภคและ หมู่ที่ 5 บา้นทุ่งหก ของประชาชน ใช้อุปโภคและ การปกครอง
พิกัด E0537914 N2035154 บริโภคอย่างทั่วถึง สถานที่ หมู่ที่ 5 บา้นทุ่งหก ในหมู่บา้นมีน้ า บริโภคอย่าง ทอ้งถิ่น

และเพยีงพอ ต.วอแก้ว อ.หา้งฉัตร จ.ล าปาง อุปโภคและ ทั่วถึงและ
ตามแบบมาตรฐานที่ก าหนด บริโภคอย่าง เพยีงพอ

ทั่วถึงและ
เพยีงพอ 188

แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา
งบประมาณ



ยุทธศาสตรก์ารพัฒนา อบต.วอแก้ว ยุทธศาสตรท์ี่ 1    การพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน ผ.02/2

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่ หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) คาดว่าจะได้รบั ที่รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
46 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า -เพื่อการระบายน้ า ก่อสร้างรางระบายน้ า ขนาด 1,000,000     1,000,000     1,000,000     1,000,000     1,000,000     ร้อยละ 70 ของ มีการระบายน้ าที่ จ.ล าปาง/

บริเวณหน้าบา้นพอ่สงวน  ที่ดี กวา้ง 0.30 ม. ลึก 0.50 ม. บา้นเรือน ปชช. ดีและสามารถ กรมส่งเสริม
ไชยเคร่ือง ถึงล าหว้ยเงิน หมู่ 5 -เพื่อปอูงกัน แก้ไข ยาว 400 ม. บริเวณนี้ น้ าไม่ ปอูงกันและแก้ไข การปกครอง
พิกัดเร่ิมต้น E0537817  N2035062 ปญัหาอุทกภยั ทว่มขัง ปญัหาอุทกภยัได้ ทอ้งถิ่น
พิกัดส้ินสุด E0538004  N2035377

47 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพื่อใหม้ีเส้นทาง ก่อสร้างถนน คสล.กวา้ง 4.00 ม. 1,632,000     1,632,000     1,632,000     1,632,000     1,632,000     ร้อยละ80 ของ ประชาชนมีเส้น จ.ล าปาง/
สายทุ่งโฮ้ง หมู่ที่ 5 คมนาคมที่ได้ หนา 0.15 ม. ยาว 800 ม. ปชช.ที่ใช้ถนน ทางคมนาคม กรมส่งเสริม
พิกัดเร่ิมต้น E0537908  N2035869 มาตรฐาน สะดวก สายนี้ มีความ ที่สะดวก ปลอด การปกครอง
พิกัดส้ินสุด E0537777  N2036544 ปลอดภยั สะดวกและ ภยัและได้ ทอ้งถิ่น

ปลอดภยั มาตรฐาน
48 โครงการ ปรับปรุงผิวจราจร เพื่อใหม้ีเส้นทาง ก่อสร้างถนน คสล.กวา้ง 4.00 ม. 2,520,000     2,520,000     2,520,000     2,520,000     2,520,000     ร้อยละ80 ของ ประชาชนมีเส้น จ.ล าปาง/

เดิมโดยการเสริมผิวแอสฟลัต์ คมนาคมที่ได้ หนา 0.05 ม.ยาว 1,800 ม. ปชช.ที่ใช้ถนน ทางคมนาคม กรมส่งเสริม
คอนกรีต ทางไปอ่างแม่ไพร มาตรฐาน สะดวก สายนี้ มีความ ที่สะดวก ปลอด การปกครอง
บา้นทุ่งหกหมู่ 5 ปลอดภยั สะดวกและ ภยัและได้ ทอ้งถิ่น
พิกัดเร่ิมต้น E0538519  N2035544 ปลอดภยั มาตรฐาน
พิกัดส้ินสุด E0538374  N2037195

49 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า -เพื่อการระบายน้ า ก่อสร้างรางระบายน้ า ขนาด 1,204,000     1,204,000     1,204,000     1,204,000     1,204,000     ร้อยละ 70 ของ มีการระบาย จ.ล าปาง/
จากบา้นนายดวง  จันเปง็  ถึง ที่ดี กวา้งประมาณ 0.40 ม. บา้นเรือน ปชช. น้ าที่ดีและ กรมส่งเสริม
ล าหว้ยแม่ไพร หมู่ 5 -เพื่อปอูงกัน แก้ไข ยาว 430 ม.ลึกเฉล่ีย 0.50 ม. บริเวณนี้ น้ าไม่ สามารถปอูงกัน การปกครอง
พิกัดเร่ิมต้น  E0538206  N2035275 ปญัหาอุทกภยั หนา 0.10ม. ทว่มขัง และแก้ไข ทอ้งถิ่น
พิกัดส้ินสุด  E0538575  N2035213 รายละเอียดตามแบบของ ปญัหาอุทกภยั

อบต.วอแก้ว ได้

แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา
งบประมาณ
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ยุทธศาสตรก์ารพัฒนา อบต.วอแก้ว ยุทธศาสตรท์ี่ 1    การพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน ผ.02/2

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่ หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) คาดว่าจะได้รบั ที่รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
50 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.ล าปาง/

ทางเข้าอ่างเก็บน้ าแม่ไพร คมนาคมที่ได้ 900.00 ม. หนา 0.15 ม. ปชช.ที่ใช้ถนน ทางคมนาคม กรมส่งเสริม
หมู่ 5 มาตรฐาน สะดวก รายละเอียดตามแบบ สายนี้ มีความ ที่สะดวก ปลอด การปกครอง
พิกัดเร่ิมต้น  E0538295  N2037215 ปลอดภยั อบต.วอแก้ว สะดวกและ ภยัและได้ ทอ้งถิ่น
พิกัดส้ินสุด  E0537545  N2037488 ปลอดภยั มาตรฐาน

51 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพื่อใหม้ีเส้นทาง ขนาดกวา้ง 4.00 ม. ยาว 2,244,000     2,244,000     2,244,000     2,244,000     2,244,000     ร้อยละ80 ของ ประชาชนมีเส้น จ.ล าปาง/
สายทุ่งใหม่  หมู่ที่ 5 คมนาคมที่ได้ 1,100.00 ม. หนา 0.15 ม. ปชช.ที่ใช้ถนน ทางคมนาคม กรมส่งเสริม
พิกัดเร่ิมต้น E 0537919  N 2035810 มาตรฐาน สะดวก รายละเอียดตามแบบ สายนี้ มีความ ที่สะดวก ปลอด การปกครอง
พิกัดส้ินสุด E 0537365 N 2035925 ปลอดภยั อบต.วอแก้ว สะดวกและ ภยัและได้ ทอ้งถิ่น

ปลอดภยั มาตรฐาน
52 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.ล าปาง/

สายทุ่งสันหมู่ 5 คมนาคมที่ได้ 1,750.00 ม. หนา 0.15 ม. ปชช.ที่ใช้ถนน ทางคมนาคม กรมส่งเสริม
พิกัดเร่ิมต้น  E0537727  N2035211 มาตรฐาน สะดวก รายละเอียดตามแบบ สายนี้ มีความ ที่สะดวก ปลอด การปกครอง
พิกัดส้ินสุด  E0537172  N2036529 ปลอดภยั อบต.วอแก้ว สะดวกและ ภยัและได้ ทอ้งถิ่น

ปลอดภยั มาตรฐาน
53 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.ล าปาง/

สายทุ่งแพะหมู่ 5 คมนาคมที่ได้ 1330.00 ม.หนา 0.15 ม. ปชช.ที่ใช้ถนน ทางคมนาคม กรมส่งเสริม
พิกัดเร่ิมต้น  E0537925  N2035794 มาตรฐาน สะดวก รายละเอียดตามแบบ สายนี้ มีความ ที่สะดวก ปลอด การปกครอง
พิกัดส้ินสุด  E0537266  N2036710 ปลอดภยั อบต.วอแก้ว สะดวกและ ภยัและได้ ทอ้งถิ่น

ปลอดภยั มาตรฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา
งบประมาณ

190



ยุทธศาสตรก์ารพัฒนา อบต.วอแก้ว ยุทธศาสตรท์ี่ 1    การพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน ผ.02/2

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่ หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) คาดว่าจะได้รบั ที่รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
54 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.ล าปาง/

สายทุ่งหนองตอง  หมู่ 5 คมนาคมที่ได้ 3,000.00 ม. หนา 0.15 ม. ปชช.ที่ใช้ถนน ทางคมนาคม กรมส่งเสริม
พิกัดเร่ิมต้น  E0538494  N2035731 มาตรฐาน สะดวก รายละเอียดตามแบบ สายนี้ มีความ ที่สะดวก ปลอด การปกครอง
พิกัดส้ินสุด  E0537372 N2036514 ปลอดภยั อบต.วอแก้ว สะดวกและ ภยัและได้ ทอ้งถิ่น

ปลอดภยั มาตรฐาน
55 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพื่อใหม้ีเส้นทาง ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกวา้ง 1,334,000     1,334,000     1,334,000     1,334,000     1,334,000     ร้อยละ80 ของ ประชาชนมีเส้น จ.ล าปาง/

เข้าพื้นที่การเกษตรสายทุ่งโฮ่ง คมนาคมที่ได้ 4.00 ม. หนา 0.15 ม. ยาว ปชช.ที่ใช้ถนน ทางคมนาคม กรมส่งเสริม
บา้นทุ่งหก หมู่ที่ 5 มาตรฐาน สะดวก 650.00 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อย สายนี้ มีความ ที่สะดวก ปลอด การปกครอง
พิกัดเร่ิมต้น E0537910  N2035861 ปลอดภยั กวา่ 2,600.00 ตร.ม. พร้อม สะดวกและ ภยัและได้ ทอ้งถิ่น
พิกัดส้ินสุด  E0537776  N2036528 ถมไหล่ทางลูกรังกวา้งเฉล่ีย ปลอดภยั มาตรฐาน

0.50 ม. ทั้ง 2 ข้าง 
รายละเอียดตามแบบ
มาตรฐานของกรมทางหลวง
ชนบท พร้อมติดต้ังปาูย
โครงการ จ านวน 1 ปาูย

56 โครงการก่อสร้างท านบ คสล. เพื่อลดการสูญเสีย โครงการก่อสร้างท านบ คสล. 1,125,000     1,125,000     1,125,000     1,125,000     1,125,000     น้ าสามารถ มีน้ าส าหรับการ กรมทรัพยากร
พร้อมดาดล าเหมืองหว้ยปาุจี้ น้ าและท าใหม้ีน้ า ขนาด กวา้ง 6.00 ม.ยาว ไหลผ่านเข้าใน เกษตรเพยีงพอ น้ าบาดาล 
หมู่ 5 เพื่อการเกษตร 15.00ม. ลึก 2.00 ม. พื้นที่การเกษตร ตลอดทั้งปี เขต 1 ลป.
พิกัดเร่ิมต้น  E0538222  N2036611 อย่างเพยีงพอ รายละเอียดตามแบบ ได้ ตลอดสาย

อบต.วอแก้ว

แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา
งบประมาณ
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ยุทธศาสตรก์ารพัฒนา อบต.วอแก้ว ยุทธศาสตรท์ี่ 1    การพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน ผ.02/2

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่ หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) คาดว่าจะได้รบั ที่รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
57 โครงการดาดล าเหมือง คสล.  เพื่อลดการสูญเสีย ขนาดปากกวา้งเฉล่ีย 1.50 ม. 1,097,800     1,097,800     1,097,800     1,097,800     1,097,800     น้ าสามารถ มีน้ าส าหรับการ กรมทรัพยากร

บริเวณเหมืองทุ่งเก้าหมุ้น น้ าและท าใหม้ีน้ า ทอ้งกวา้งเฉล่ีย 0.40 ม. ลึก ไหลผ่านเข้าใน เกษตรเพยีงพอ น้ าบาดาล 
หมู่ 5- หมู่ 7 เพื่อการเกษตร เฉล่ีย 0.55 ม. หนา 0.06 ม. พื้นที่การเกษตร ตลอดทั้งปี เขต 1 ลป.
พิกัดเร่ิมต้น  E0538155  N2036266 อย่างเพยีงพอ ยาวรวม 1,620.00 ม. หรือมี ได้ ตลอดสาย
พิกัดส้ินสุด  E0538636  N2035811 พื้นที่ในการเทคอนกรีตรวมกัน

ทั้งส่ีช่วงไม่น้อยกวา่ 
3,499.20 ม.
รายละเอียดตามแบบ อบต.
วอแก้ว  (อ้างอิงตามแบบ
มาตรฐานของกรมชลประทาน)

58 โครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ า เพื่อแก้ไขปญัหา ขุดลอกล าเหมืองขนาด 5,000,000     5,000,000     5,000,000     5,000,000     5,000,000     น้ าสามารถ มีน้ าส าหรับการ ชลประทาน/
แม่ไพร หมู่ 5 การต้ืนเขินของ  ความยาว500.00 ม. ไหลผ่านเข้าใน เกษตรเพยีงพอ อุทยานแหง่
พิกัด E0537521 N2037480 แหล่งน้ า และใหม้ี รายละเอียดตามแบบ  พื้นที่การเกษตร ตลอดทั้งปี ชาติดอย

น้ าเพยีงพอต่อการ อบต.วอแก้ว ได้ ตลอดสาย
เกษตร ตลอดทั้งปี

59 โครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ า เพื่อใหม้ีแหล่งกัก ก่อสร้างอ่างเก็บน้ า ขนาดสัน 5,000,000     5,000,000     5,000,000     5,000,000     5,000,000     เกษตรกรผู้ใช้ มีน้ าส าหรับการ ชลประทาน/
หว้ยทรายหมู่ 5 เก็บน้ าไวใ้ช้ในการ อ่าง40 ม. กวา้ง 4.00 ม. น้ าบริเวณหว้ย เกษตรเพยีงพอ อุทยานแหง่
พิกัด E0538639 N2037632 เกษตร ตลอดทั้งปี รายละเอียดตามแบบ ทรายมีน้ าใช้ ตลอดทั้งปี ชาติดอย

อบต.วอแก้ว ตลอดปี

แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา
งบประมาณ
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ยุทธศาสตรก์ารพัฒนา อบต.วอแก้ว ยุทธศาสตรท์ี่ 1    การพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน ผ.02/2

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่ หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) คาดว่าจะได้รบั ที่รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
60 โครงการก่อสร้างดาดล าเหมือง เพื่อลดการสูญเสีย ขนาดปากกวา้งเฉล่ีย 1.20 ม. 1,800,000     1,800,000     1,800,000     1,800,000     1,800,000     น้ าสามารถ มีน้ าส าหรับการ กรมทรัพยากร

ล าหว้ยแม่จรูญ หมู่ 5 น้ าและท าใหม้ีน้ า ทอ้งกวา้งเฉล่ีย 0.50 ม.ลึกเฉล่ีย ไหลผ่านเข้าใน เกษตรเพยีงพอ น้ าบาดาล 
พิกัดเร่ิมต้น  E0540531  N2036482 เพื่อการเกษตร 0.50 ม.ยาว 2,500 ม. พื้นที่การเกษตร ตลอดทั้งปี เขต 1 ลป.
พิกัดส้ินสุด  E0541746  N2034118 อย่างเพยีงพอ รายละเอียดตามแบบ อบต. ได้ ตลอดสาย

วอแก้ว
61 โครงการขุดเจาะบอ่บาดาลเพื่อ เพื่อใหม้ีน้ าใช้ใน ท าการขุดเจาะบอ่น้ าบาดาล 1,000,000     1,000,000     1,000,000     1,000,000     1,000,000     เกษตรกรใน -เกษตรกรมี กองทนุเพื่อ

การเกษตรพร้อมติดต้ังระบบ การเกษตรอย่าง ลึกประมาณ 200.00 ม. ขนาด พื้นที่ร้อยละ ต้นทนุในการ ส่งเสริมการ
สูบน้ าพลังงานแสงอาทติย์ เพยีงพอและทั่วถึง เส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว หรือ 80 มีน้ าเพยีง ผลิตลดลง อนุรักษ์
เพื่อการเกษตร  บริเวณทุ่งโปงุ ตลอดทั้งปี ปริมาณน้ าไม่น้อยกวา่ 2.00 - พอส าหรับท า -ค่ากระแส พลังงาน
พิกัด E0538317  N2034862 5.00 ลบ.ม./ชม.พร้อมติดต้ัง การเกษตร ไฟฟาูลดลง กระทรวง

ระบบสูบน้ าด้วยพลังงาน ลดค่ากระแส ร้อยละ 70 พลังงาน
แสงอาทติย์ ไฟฟาูในการสูบ
-ชุดแผงโซล่าเซลล์แสงอาทติย์ น้ าลงได้ร้อยละ 
ขนาดไม่น้อยกวา่ 2,500 w 70
ถังเก็บน้ าขนาดไม่น้อยกวา่ 
20 ลูกบาศก์เมตร 
-เคร่ืองสูบน้ าส าหรับโซล่าเซลล์
แสงอาทติย์ ขนาดไม่น้อยกวา่ 
2 แรงม้า

แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา
งบประมาณ
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ยุทธศาสตรก์ารพัฒนา อบต.วอแก้ว ยุทธศาสตรท์ี่ 1    การพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน ผ.02/2

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่ หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) คาดว่าจะได้รบั ที่รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
62 โครงการขุดเจาะบอ่บาดาล เพื่อใหม้ีน้ าใช้ใน ท าการขุดเจาะบอ่น้ าบาดาล 1,000,000     1,000,000     1,000,000     1,000,000     1,000,000     เกษตรกรใน -เกษตรกรมี กองทนุเพื่อ

เพื่อผลิตน้ าประปา พร้อม การอุปโภคบริโภค ลึกประมาณ 200.00 ม. ขนาด พื้นที่ร้อยละ ต้นทนุในการ ส่งเสริมการ
ติดต้ังระบบสูบน้ าพลังงาน ตลอดทั้งปี เส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว หรือ 80 มีน้ าเพยีง ผลิตลดลง อนุรักษ์
แสงอาทติย์ หมู่ 6 ปริมาณน้ าไม่น้อยกวา่ 2.00 - พอส าหรับท า -ค่ากระแส พลังงาน
พิกัดเร่ิมต้น E0539762  N2032047 5.00 ลบ.ม./ชม.พร้อมติดต้ัง การเกษตร ไฟฟาูลดลง กระทรวง

ระบบสูบน้ าด้วยพลังงาน ลดค่ากระแส ร้อยละ 70 พลังงาน
แสงอาทติย์ ไฟฟาูในการสูบ
-ชุดแผงโซล่าเซลล์แสงอาทติย์ น้ าลงได้ร้อยละ 
ขนาดไม่น้อยกวา่ 2,500 w 70
ถังเก็บน้ าขนาดไม่น้อยกวา่ 
20 ลูกบาศก์เมตร 
-เคร่ืองสูบน้ าส าหรับโซล่าเซลล์
แสงอาทติย์ ขนาดไม่น้อยกวา่ 
2 แรงม้า

63 โครงการปรับปรุงระบบประปา เพื่อใหม้ีน้ าอุปโภค ปรับปรุงระบบประปาหมู่บา้น 3,300,000     3,300,000     3,300,000     3,300,000     3,300,000     ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมีน้ าใช้ กรมส่งเสริม
หมู่บา้น หมู่ที่ 6 บา้นทุ่งง้ิว - บริโภคอย่าง หมู่ที่ 6 บา้นทุ่งง้ิว ประชาชนในหมู่บา้นอุปโภคและบริโภคการปกครอง
พิกัด E0539760 N2032055 เพยีงพอตลอดทั้งปี สถานที่ หมู่ที่ 6 บา้นทุ่งง้ิว มีน้ าอุปโภคและ อย่างทั่วถึงและ ทอ้งถิ่น

ต.วอแก้ว อ.หา้งฉัตร จ.ล าปาง บริโภคอย่างทั่วถึงเพยีงพอ
ตามแบบมาตรฐานที่ก าหนด และเพยีงพอ

แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา
งบประมาณ
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ยุทธศาสตรก์ารพัฒนา อบต.วอแก้ว ยุทธศาสตรท์ี่ 1    การพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน ผ.02/2

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่ หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) คาดว่าจะได้รบั ที่รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
64 โครงการก่อสร้างท านบกั้นน้ า เพื่อกักเก็บน้ า กวา้ง 6.00 ม. ยาว 7.00 ม. 1,050,000     1,050,000     1,050,000     1,050,000     1,050,000     เกษตรกร ร้อยละ มีน้ าส าหรับการ กรมทรัพยากร

บริเวณทา้ยที่นานายสิงหแ์ก้ว ส าหรับการเกษตร สูง 1.50 ม. ยาวรวม 22.00 ม. 80 มีน้ าใช้พอพอเกษตรเพยีงพอ น้ าบาดาล 
ศรเทพ  หมู่ 6 มีอย่างเพยีงพอ ต่อการท าการ ตลอดทั้งปี เขต 1 ลป.
พิกัดเร่ิมต้น E0539762  N2032047 ตลอดทั้งปี เกษตร

65 โครงการก่อสร้างดาดล าเหมือง เพื่อลดการสูญเสีย ปากกวา้ง 2.50 ม.ทอ้งกวา้ง 1,542,500     1,542,500     1,542,500     1,542,500     1,542,500     น้ าสามารถ มีน้ าส าหรับการ กรมทรัพยากร
แม่จรูญ  หมู่ 6 น้ าและท าใหม้ีน้ า 0.80 ม.ลึก 1.00 ม. ความยาว ไหลผ่านเข้าใน เกษตรเพยีงพอ น้ าบาดาล 
พิกัดเร่ิมต้น E0540888  N2035570 เพื่อการเกษตร 2,200  ม. พื้นที่การเกษตร ตลอดทั้งปี เขต 1 ลป.
พิกัดส้ินสุด E0541366  N2033950 อย่างเพยีงพอ ได้ ตลอดสาย

66 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.ล าปาง/
สายบา้นทุ่งง้ิว หมู่ 6 เชื่อม คมนาคมที่ได้ 4.00 ม.ยาว 1,900 ม. หนา ปชช.ที่ใช้ถนน ทางคมนาคม กรมส่งเสริม
บา้นน้ าจ า หมู่ 7 มาตรฐาน สะดวก 0.15 ม. สายนี้ มีความ ที่สะดวก ปลอด การปกครอง
พิกัดเร่ิมต้น E0539787N2033120 ปลอดภยั รายละเอียดตามแบบ อบต. สะดวกและ ภยัและได้ ทอ้งถิ่น
พิกัดส้ินสุด E0539151N2034499 .วอแก้ว ปลอดภยั มาตรฐาน

67 โครงการก่อสร้างถนนดิน เพื่อใหม้ีเส้นทาง ก่อสร้างถนนกวา้ง 5.00 ม. 735,000       735,000       735,000       735,000       735,000       ร้อยละ80 ของ ประชาชนมีเส้น จ.ล าปาง/
พร้อมปรับเกล่ีย สายทุ่ง คมนาคมที่ได้ หนา 0.20 ม. ยาว2,450 ม.      ปชช.ที่ใช้ถนน ทางคมนาคม กรมส่งเสริม
แม่จรูญ หมู่ 6 มาตรฐาน สะดวก สายนี้ มีความ ที่สะดวก ปลอด การปกครอง
พิกัดส้ินสุด E0541100  N2034050 ปลอดภยั สะดวกและ ภยัและได้ ทอ้งถิ่น

ปลอดภยั มาตรฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา
งบประมาณ
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ยุทธศาสตรก์ารพัฒนา อบต.วอแก้ว ยุทธศาสตรท์ี่ 1    การพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน ผ.02/2

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่ หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) คาดว่าจะได้รบั ที่รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
68 โครงการก่อสร้างถนน เพื่อใหม้ีเส้นทาง ก่อสร้างถนน 714,000       714,000       714,000       714,000       714,000       ร้อยละ80 ของ ประชาชนมีเส้น จ.ล าปาง/

ASPHALT CONCRETE คมนาคมที่ได้ ช่วงที่ 1 ถนนกวา้ง 4.00 ม. ปชช.ที่ใช้ถนน ทางคมนาคม กรมส่งเสริม
ภายในหมู่บา้นทุ่งง้ิว  หมู่ 6 มาตรฐาน สะดวก ยาว 300 ม.หนา 0.50 ม. สายนี้ มีความ ที่สะดวก ปลอด การปกครอง
พิกัดเร่ิมต้น E0539619  N2032150 ปลอดภยั ช่วงที่ 2 ถนนกวา้ง 4.00 ม. สะดวกและ ภยัและได้ ทอ้งถิ่น
พิกัดส้ินสุด E0539652  N2032420  ยาว 210 ม.หนา 0.50 ม. ปลอดภยั มาตรฐาน
พิกัดเร่ิมต้น E0539843  N2032159

พิกัดส้ินสุด E0540017  N2032177

69 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพื่อใหม้ีเส้นทาง ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดกวา้ง 3,876,000     3,876,000     3,876,000     3,876,000     3,876,000     ร้อยละ80 ของ ประชาชนมีเส้น จ.ล าปาง/
สาย ม.6 - ม.7 คมนาคมที่ได้ 4.00 ม.ยาว 1,900 ม. หนา ปชช.ที่ใช้ถนน ทางคมนาคม กรมส่งเสริม
พิกัดเร่ิมต้น E0539784  N2033130 มาตรฐาน สะดวก 0.15 ม. สายนี้ มีความ ที่สะดวก ปลอด การปกครอง
พิกัดส้ินสุด E0539193  N2034499 ปลอดภยั สะดวกและ ภยัและได้ ทอ้งถิ่น

ปลอดภยั มาตรฐาน
70 โครงการปรับปรุงผิวจราจร เพื่อใหม้ีเส้นทาง ปยูางแอสฟลัต์คอนกรีตทบัผิว 885,000       885,000       885,000       885,000       885,000       ร้อยละ80 ของ ประชาชนมีเส้น จ.ล าปาง/

เดิม โดยการเสริมผิวแอสฟลัต์ คมนาคมที่ได้ จราจรเดิมขนาดกวา้ง 4.00 ม. ปชช.ที่ใช้ถนน ทางคมนาคม กรมส่งเสริม
คอนกรีตถนนสายทางเข้าบา้น มาตรฐาน สะดวก หนาเฉล่ีย 0.05 ม.ยาว 450 ม. สายนี้ มีความ ที่สะดวก ปลอด การปกครอง
หมู่ที่ 6 บา้นทุ่งง้ิว ปลอดภยั หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกวา่ 1,800 สะดวกและ ภยัและได้ ทอ้งถิ่น
พิกัดเร่ิมต้น 0539118  N2032021 ตร.ม. และไหล่ทางขนาดกวา้ง ปลอดภยั มาตรฐาน
พิกัดส้ินสุด E0539568  N2032142 เฉล่ีย 0.50 ม. หนา 0.05 ม. 

ยาว 450 มหรือมีพื้นที่รวมกัน
ทั้งหมดไม่น้อยกวา่2,250 ตร.ม.
 รายละเอียดตามแบบมาตรฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา
งบประมาณ
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ยุทธศาสตรก์ารพัฒนา อบต.วอแก้ว ยุทธศาสตรท์ี่ 1    การพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน ผ.02/2

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่ หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) คาดว่าจะได้รบั ที่รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
ของกรมทางหลวงชนบทพร้อม
ติดต้ังปาูยโครงการจ านวน 1 
ปาูย

71 โครงการขุดเจาะบอ่บาดาล เพื่อใหม้ีน้ าใช้ใน ขุดเจาะบอ่น้ าบาดาลลึก 1,000,000     1,000,000     1,000,000     1,000,000     1,000,000     เกษตรกรใน -เกษตรกรมี กองทนุเพื่อ
เพื่อผลิตน าประปา พร้อมติดต้ัง การเกษตรอย่าง ประมาณ200 ม. ขนาดเส้นผ่าน พื้นที่ร้อยละ ต้นทนุในการ ส่งเสริมการ
ระบบส่งน้ าประปา หมู่ 7 เพยีงพอและทั่วถึง ศูนย์กลาง 6 นิ้ว หรือปริมาณน้ า 80 มีน้ าเพยีง ผลิตลดลง อนุรักษ์
พิกัดเร่ิมต้น E0538552  N2035102 ตลอดทั้งปี ไม่น้อยกวา่ 2.00-5.00 ลบ.ม. พอส าหรับท า -ค่ากระแส พลังงาน

ต่อชั่วโมง พร้อมติดต้ังระบบ การเกษตร ไฟฟาูลดลง กระทรวง
ส่งน้ า ตามแบบ อบต.วอแก้ว ลดค่ากระแส ร้อยละ 70 พลังงาน

ไฟฟาูในการสูบ
น้ าลงได้ร้อยละ 
70

72 โครงการปรับปรุงระบบประปา เพื่อใหม้ีน้ าอุปโภค ปรับปรุงระบบประปาหมู่บา้น 3,300,000     3,300,000     3,300,000     3,300,000     3,300,000     ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมี กรมส่งเสริม
หมู่บา้น หมู่ที่ 7 บา้นน้ าจ า - บริโภคอย่าง หมู่ที่ 7 บา้นน้ าจ า ประชาชนใน น้ าใช้อุปโภค การปกครอง
พิกัด E0538970 N2034723 เพยีงพอตลอดทั้งปี สถานที่ หมู่ที่ 7 บา้นน้ าจ า หมู่บา้นมีน้ า และบริโภค ทอ้งถิ่น

ต.วอแก้ว อ.หา้งฉัตร จ.ล าปาง อุปโภคและ อย่างทั่วถึงและ
ตามแบบมาตรฐานที่ก าหนด บริโภคอย่าง เพยีงพอ

ทั่วถึงและเ
พยีงพอ
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แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา
งบประมาณ



ยุทธศาสตรก์ารพัฒนา อบต.วอแก้ว ยุทธศาสตรท์ี่ 1    การพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน ผ.02/2

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่ หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) คาดว่าจะได้รบั ที่รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
73 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.ล าปาง/

สายหมู่ที่ 7 บา้นน้ าจ า ถึง คมนาคมที่ได้ 4.00 ม.ยาว 1,900 ม. หนา ปชช.ที่ใช้ถนน ทางคมนาคม กรมส่งเสริม
บา้นทุ่งง้ิว  หมู่ที่ 6 มาตรฐาน สะดวก 0.15 ม. สายนี้ มีความ ที่สะดวก ปลอด การปกครอง
พิกัดเร่ิมต้น  E0539153  N2034500 ปลอดภยั รายละเอียดตามแบบ สะดวกและ ภยัและได้ ทอ้งถิ่น
พิกัดส้ินสุด  E0539788  N2033140 อบต.วอแก้ว ปลอดภยั มาตรฐาน

74 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพื่อใหม้ีเส้นทาง ถนน คสล. กวา้ง 4.00 ม. 2,652,000     2,652,000     2,652,000     2,652,000     2,652,000     ร้อยละ80 ของ ประชาชนมีเส้น จ.ล าปาง/
ต้ังแต่ล าเหมืองข้าวเน่า ถึงแยก คมนาคมที่ได้ ยาว 1,300 ม. หนา 0.15 ม. ปชช.ที่ใช้ถนน ทางคมนาคม กรมส่งเสริม
ต าบลบา้นเอื้อม หมู่ 7 มาตรฐาน สะดวก สายนี้ มีความ ที่สะดวก ปลอด การปกครอง
พิกัดเร่ิมต้น E0539446  N2034749 ปลอดภยั สะดวกและ ภยัและได้ ทอ้งถิ่น
พิกัดส้ินสุด  E0539305 N2035958 ปลอดภยั มาตรฐาน

75 โครงการติดต้ังระบบสูบน้ า เพื่อใหม้ีน้ าใช้ใน ติดต้ังระบบสูบน้ าพลังงาน 500,000       500,000       500,000       500,000       500,000       เกษตรกรใน -เกษตรกรมี กองทนุเพื่อ
พลังงานแสงอาทติย์ บริเวณ การเกษตรอย่าง แสงอาทติย์ชุดแผงโซล่าเซลล์ พื้นที่ร้อยละ ต้นทนุในการ ส่งเสริมการ
ทุ่งหลวง จุดที่ 2 (บริเวณที่นา เพยีงพอและทั่วถึง ขนาดไม่น้อยกวา่2,500 ม. 80 มีน้ าเพยีง ผลิตลดลง อนุรักษ์
นางเพญ็  เทพภาพ)  หมู่ 7 ตลอดทั้งปี พร้อมเคร่ืองสูบน้ าส าหรับโซล่า พอส าหรับท า -ค่ากระแส พลังงาน
พิกัดเร่ิมต้น E0538565  N2034595 เซลล์ ขนาดไม่น้อยกวา่ 2 การเกษตร ไฟฟาูลดลง กระทรวง

แรงม้า ลดค่ากระแส ร้อยละ 70 พลังงาน
ไฟฟาูในการสูบ
น้ าลงได้ร้อยละ 
70

แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา
งบประมาณ
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ยุทธศาสตรก์ารพัฒนา อบต.วอแก้ว ยุทธศาสตรท์ี่ 1    การพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน ผ.02/2

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่ หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) คาดว่าจะได้รบั ที่รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
76 โครงการติดต้ังระบบสูบน้ า เพื่อใหม้ีน้ าใช้ใน ติดต้ังระบบสูบน้ าพลังงาน 500,000       500,000       500,000       500,000       500,000       เกษตรกรใน -เกษตรกรมี กองทนุเพื่อ

พลังงานแสงอาทติย์ บริเวณ การเกษตรอย่าง แสงอาทติย์ชุดแผงโซล่าเซลล์ พื้นที่ร้อยละ ต้นทนุในการ ส่งเสริมการ
ทุ่งค่าชุม จุดที่ 1 หมู่ 7 เพยีงพอและทั่วถึง ขนาดไม่น้อยกวา่2,500 ม. 80 มีน้ าเพยีง ผลิตลดลง อนุรักษ์
พิกัดเร่ิมต้น E0539108  N2034484 ตลอดทั้งปี พร้อมเคร่ืองสูบน้ าส าหรับโซล่า พอส าหรับท า -ค่ากระแส พลังงาน

เซลล์ ขนาดไม่น้อยกวา่ 2 การเกษตร ไฟฟาูลดลง กระทรวง
แรงม้า ลดค่ากระแส ร้อยละ 70 พลังงาน

ไฟฟาูในการสูบ
น้ าลงได้ร้อยละ 
70

77 โครงการติดต้ังระบบสูบน้ า เพื่อใหม้ีน้ าใช้ใน ติดต้ังระบบสูบน้ าพลังงาน 500,000       500,000       500,000       500,000       500,000       เกษตรกรใน -เกษตรกรมี กองทนุเพื่อ
พลังงานแสงอาทติย์ บริเวณ การเกษตรอย่าง แสงอาทติย์ชุดแผงโซล่าเซลล์ พื้นที่ร้อยละ ต้นทนุในการ ส่งเสริมการ
ทุ่งค่าชุม จุดที่ 2 หมู่ 7 เพยีงพอและทั่วถึง ขนาดไม่น้อยกวา่2,500 ม. 80 มีน้ าเพยีง ผลิตลดลง อนุรักษ์
พิกัดเร่ิมต้น E0539346  N2034613 ตลอดทั้งปี พร้อมเคร่ืองสูบน้ าส าหรับโซล่า พอส าหรับท า -ค่ากระแส พลังงาน

เซลล์ ขนาดไม่น้อยกวา่ 2 การเกษตร ไฟฟาูลดลง กระทรวง
แรงม้า ลดค่ากระแส ร้อยละ 70 พลังงาน

ไฟฟาูในการสูบ
น้ าลงได้ร้อยละ 
70

แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา
งบประมาณ
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ยุทธศาสตรก์ารพัฒนา อบต.วอแก้ว ยุทธศาสตรท์ี่ 1    การพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน ผ.02/2

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่ หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) คาดว่าจะได้รบั ที่รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
78 โครงการติดต้ังระบบสูบน้ า เพื่อใหม้ีน้ าใช้ใน ติดต้ังระบบสูบน้ าพลังงาน 500,000       500,000       500,000       500,000       500,000       เกษตรกรใน -เกษตรกรมี กองทนุเพื่อ

พลังงานแสงอาทติย์ บริเวณ การเกษตรอย่าง แสงอาทติย์ชุดแผงโซล่าเซลล์ พื้นที่ร้อยละ ต้นทนุในการ ส่งเสริมการ
ทุ่งจ าปูุสร้อย หมู่ 7 เพยีงพอและทั่วถึง ขนาดไม่น้อยกวา่2,500 ม. 80 มีน้ าเพยีง ผลิตลดลง อนุรักษ์
พิกัดเร่ิมต้น E0539728  N2035063 ตลอดทั้งปี พร้อมเคร่ืองสูบน้ าส าหรับโซล่า พอส าหรับท า -ค่ากระแส พลังงาน

เซลล์ ขนาดไม่น้อยกวา่ 2 การเกษตร ไฟฟาูลดลง กระทรวง
แรงม้า ลดค่ากระแส ร้อยละ 70 พลังงาน

ไฟฟาูในการสูบ
น้ าลงได้ร้อยละ 
70

79 โครงการติดต้ังระบบสูบน้ า เพื่อใหม้ีน้ าใช้ใน ติดต้ังระบบสูบน้ าพลังงาน 500,000       500,000       500,000       500,000       500,000       เกษตรกรใน -เกษตรกรมี กองทนุเพื่อ
พลังงานแสงอาทติย์ บริเวณ การเกษตรอย่าง แสงอาทติย์ชุดแผงโซล่าเซลล์ พื้นที่ร้อยละ ต้นทนุในการ ส่งเสริมการ
ทุ่งเก๊าผ้ึง หมู่ 7 เพยีงพอและทั่วถึง ขนาดไม่น้อยกวา่2,500 ม. 80 มีน้ าเพยีง ผลิตลดลง อนุรักษ์
พิกัดเร่ิมต้น E0538806  N2035125 ตลอดทั้งปี พร้อมเคร่ืองสูบน้ าส าหรับโซล่า พอส าหรับท า -ค่ากระแส พลังงาน

เซลล์ ขนาดไม่น้อยกวา่ 2 การเกษตร ไฟฟาูลดลง กระทรวง
แรงม้า ลดค่ากระแส ร้อยละ 70 พลังงาน

ไฟฟาูในการสูบ
น้ าลงได้ร้อยละ 
70

แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา
งบประมาณ

200



ยุทธศาสตรก์ารพัฒนา อบต.วอแก้ว ยุทธศาสตรท์ี่ 1    การพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน ผ.02/2

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่ หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) คาดว่าจะได้รบั ที่รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
80 โครงการขุดเจาะบอ่บาดาล เพื่อใหม้ีน้ าใช้ใน ท าการขุดเจาะบอ่น้ าบาดาล 800,000       800,000       800,000       800,000       800,000       เกษตรกร มีน้ าส าหรับการ กรมทรัพยากร

เพื่อการเกษตรบริเวณที่ การเกษตรอย่าง ลึกประมาณ 200.00 ม. ขนาด ร้อยละ 80 มี เกษตรเพยีงพอ น้ าบาดาล 
สาธารณะทุ่งเก๊าผ้ึง  พร้อม เพยีงพอและทั่วถึง เส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว หรือ น้ าใช้พอพอต่อ ตลอดทั้งปี เขต 1 ลป.
ติดต้ังถังเก็บน้ า หมู่ 7 ตลอดทั้งปี ปริมาณน้ าไม่น้อยกวา่ 2.00 - การท าการ
พิกัดเร่ิมต้น E0538806  N2035125 5.00 ลบ.ม./ชม.พร้อมติดต้ัง เกษตร

ระบบสูบน้ าด้วยพลังงาน
แสงอาทติย์

80 โครงการ 195,638,650 195,638,675 195,638,700 195,638,725 195,638,750 -             -           
80 โครงการ 195,638,650 195,638,675 195,638,700 195,638,725 195,638,750 

รวม  
รวมทั้งสิ้น
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หน่วยงาน

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เปา้หมาย 2566 2567 2568 2569 2570 ที่รบัผิดชอบ

(ผลผลิตของครภุณัฑ์) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 แผนงานบริหารงานทั่วไป ค่าครุภณัฑ์ที่ดินและ ครุภณัฑ์ส านักงาน เพื่อใช้ในงานราชการ -จัดซ้ือโต๊ะท างาน 15,000     15,000     15,000     15,000     15,000     ส านักปลัด

ส่ิงก่อสร้าง จ านวน 3 ตัว กองคลัง

2 แผนงานบริหารงานทั่วไป ค่าครุภณัฑ์ที่ดินและ ครุภณัฑ์ส านักงาน เพื่อใช้ในงานราชการ - จัดซ้ือตู้เหล็ก 2 บาน 11,000     11,000     11,000     11,000     11,000     ส านักปลัด

ส่ิงก่อสร้าง จ านวน 2 ตู้ กองคลัง

3 แผนงานบริหารงานทั่วไป ค่าครุภณัฑ์ที่ดินและ ครุภณัฑ์ส านักงาน เพื่อใช้ในงานราชการ - จัดซ้ือชุดโซฟา รับแขก 15,800     15,800     50,000     25,000     25,000     ส านักปลัด

ส่ิงก่อสร้าง จ านวน 2 ชุด กองคลัง

4 แผนงานบริหารงานทั่วไป ค่าครุภณัฑ์ที่ดินและ ครุภณัฑ์ส านักงาน เพื่อใช้ในงานราชการ - จัดซ้ือเก้าอี้ส านักงาน 10,500     10,500     10,500     10,500     10,500     ส านักปลัด

ส่ิงก่อสร้าง จ านวน 3 ตัว กองคลัง

5 แผนงานบริหารงานทั่วไป ค่าครุภณัฑ์ที่ดินและ ครุภณัฑ์ส านักงาน เพื่อใช้ในงานราชการ -จัดซ้ือเคร่ืองโทรศัพท ์ 16,000     16,000     16,000     16,000     16,000     ส านักปลัด

ส่ิงก่อสร้าง รวมถึงเคร่ืองโทรศัพท์ กองคลัง

ภายในและโทรศัพทม์ือถือ

จ านวน 4 เคร่ือง

บัญชคีรุภัณฑ์

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว อ าเภอห้างฉตัร  จังหวัดล าปาง

งบประมาณ
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ผ.03

หน่วยงาน

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เปา้หมาย 2566 2567 2568 2569 2570 ที่รบัผิดชอบ

(ผลผลิตของครภุณัฑ์) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

6 แผนงานบริหารงานทั่วไป ค่าครุภณัฑ์ที่ดินและ ครุภณัฑ์ส านักงาน เพื่อใช้ในงานราชการ -จัดซ้ือเคร่ืองโทรภาพ 30,000     30,000     30,000     30,000     30,000     ส านักปลัด

ส่ิงก่อสร้าง หรือโทรสาร กองคลัง

จ านวน 1 เคร่ือง

7 แผนงานบริหารงานทั่วไป ค่าครุภณัฑ์ที่ดินและ ครุภณัฑ์ส านักงาน เพื่อใช้ในงานราชการ - จัดซ้ือเคร่ืองถ่าย 120,000    120,000    120,000    120,000    120,000    ส านักปลัด

ส่ิงก่อสร้าง เอกสาร'จ านวน 1 เคร่ือง กองคลัง

8 แผนงานบริหารงานทั่วไป ค่าครุภณัฑ์ที่ดินและ ครุภณัฑ์ส านักงาน เพื่อใช้ในงานราชการ -จัดซ้ือเคร่ืองพมิพส์ าเนา 130,000    130,000    130,000    130,000    130,000    ส านักปลัด

ส่ิงก่อสร้าง ระบบดิจิตอล กองคลัง

จ านวน 1 เคร่ือง

9 แผนงานบริหารงานทั่วไป ค่าครุภณัฑ์ที่ดินและ ครุภณัฑ์ส านักงาน เพื่อใช้ในงานราชการ -จัดซ้ือเคร่ืองเจาะ 18,000     18,000     18,000     18,000     18,000     ส านักปลัด

ส่ิงก่อสร้าง กระดาษและเข้าเล่ม กองคลัง

จ านวน 1 เคร่ือง

10 แผนงานบริหารงานทั่วไป ค่าครุภณัฑ์ที่ดินและ ครุภณัฑ์ส านักงาน เพื่อใช้ในงานราชการ -จัดซ้ือพดัลม รวมถึง 16,000     16,000     16,000     16,000     16,000     ส านักปลัด

ส่ิงก่อสร้าง พดัลมระบายอากาศ กองคลัง

จ านวน 4 ตัว

11 แผนงานบริหารงานทั่วไป ค่าครุภณัฑ์ที่ดินและ ครุภณัฑ์ส านักงาน เพื่อใช้ในงานราชการ - จัดซ้ือเคร่ืองดูดฝุุน 14,000     14,000     14,000     14,000     14,000     ส านักปลัด

ส่ิงก่อสร้าง จ านวน 1 เคร่ือง
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ผ.03

หน่วยงาน

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เปา้หมาย 2566 2567 2568 2569 2570 ที่รบัผิดชอบ

(ผลผลิตของครภุณัฑ์) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

12 แผนงานบริหารงานทั่วไป ค่าครุภณัฑ์ที่ดินและ ครุภณัฑ์ส านักงาน เพื่อใช้ในงานราชการ - จัดซ้ือถังเก็บน้ า 59,000     59,000     59,000     59,000     59,000     ส านักปลัด

ส่ิงก่อสร้าง จ านวน 1 เคร่ือง
13 แผนงานบริหารงานทั่วไป ค่าครุภณัฑ์ที่ดินและ ครุภณัฑ์ส านักงาน เพื่อใช้ในงานราชการ -จัดซ้ือเคร่ืองขัดพื้น 20,000     20,000     20,000     20,000     20,000     ส านักปลัด

ส่ิงก่อสร้าง จ านวน 1 เคร่ือง
14 แผนงานบริหารงานทั่วไป ค่าครุภณัฑ์ที่ดินและ ครุภณัฑ์ส านักงาน เพื่อใช้ในงานราชการ -จัดซ้ือเคร่ืองฟอก 55,000     55,000     55,000     55,000     55,000     ส านักปลัด

ส่ิงก่อสร้าง อากาศ จ านวน 4 เคร่ือง กองคลัง

15 แผนงานบริหารงานทั่วไป ค่าครุภณัฑ์ที่ดินและ ครุภณัฑ์ยานพาหนะ เพื่อใช้ในงานราชการ จัดซ้ือรถจักรยานยนต์ 51,000     51,000     51,000     51,000     51,000     ส านักปลัด

ส่ิงก่อสร้าง และขนส่ง จ านวน 1 คัน

16 แผนงานบริหารงานทั่วไป ค่าครุภณัฑ์ที่ดินและ ครุภณัฑ์ยานพาหนะ เพื่อใช้ในงานราชการ จัดซ้ือรถโดยสารขนาด 1,214,000 1,214,000 1,214,000 1,214,000 1,214,000 ส านักปลัด

ส่ิงก่อสร้าง และขนส่ง 12  ที่นั่ง(ดีเซล)

เพื่อใช้ในงานราชการ จ านวน 1 คัน

17 แผนงานบริหารงานทั่วไป ค่าครุภณัฑ์ที่ดินและ ครุภณัฑ์ไฟฟาู เพื่อใช้ในงานราชการ จัดซ้ือเคร่ืองก าเนิดไฟฟาู 1,250,000 1,250,000 1,250,000 1,250,000 1,250,000 ส านักปลัด

ส่ิงก่อสร้าง และวทิยุ จ านวน 1 เคร่ือง

18 แผนงานบริหารงานทั่วไป ค่าครุภณัฑ์ที่ดินและ ครุภณัฑ์ไฟฟาู เพื่อใช้ในงานราชการ จัดซ้ือเคร่ืองขยายเสียง 50,000     50,000     50,000     50,000     50,000     ส านักปลัด

ส่ิงก่อสร้าง และวทิยุ จ านวน 1 เคร่ือง

19 แผนงานบริหารงานทั่วไป ค่าครุภณัฑ์ที่ดินและ ครุภณัฑ์ไฟฟาู เพื่อใช้ในงานราชการ จัดซ้ือเคร่ืองบนัทกึเสียง 5,000       5,000       5,000       5,000       5,000       ส านักปลัด

ส่ิงก่อสร้าง และวทิยุ จ านวน 1 เคร่ือง
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ผ.03

หน่วยงาน

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เปา้หมาย 2566 2567 2568 2569 2570 ที่รบัผิดชอบ

(ผลผลิตของครภุณัฑ์) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

20 แผนงานบริหารงานทั่วไป ค่าครุภณัฑ์ที่ดินและ ครุภณัฑ์ไฟฟาู เพื่อใช้ในงานราชการ จัดซ้ือโทรทศัน์วงจรปดิ 100,000    100,000    100,000    100,000    100,000    ส านักปลัด

ส่ิงก่อสร้าง และวทิยุ จ านวน 1 เคร่ือง

21 แผนงานบริหารงานทั่วไป ค่าครุภณัฑ์ที่ดินและ ครุภณัฑ์โฆษณาและ เพื่อใช้ในงานราชการ - จัดซ้ือกล้องถ่ายภาพนิ่ง 9,000       9,000       9,000       9,000       9,000       ส านักปลัด

ส่ิงก่อสร้าง เผยแพร่ ระบบดิจิตอล

จ านวน 1 เคร่ือง

22 แผนงานบริหารงานทั่วไป ค่าครุภณัฑ์ที่ดินและ ครุภณัฑ์โฆษณาและ เพื่อใช้ในงานราชการ - จัดซ้ือกล้องถ่ายวดิีโอ 15,000     15,000     15,000     15,000     15,000     ส านักปลัด

ส่ิงก่อสร้าง เผยแพร่ จ านวน 1 เคร่ือง

23 แผนงานบริหารงานทั่วไป ค่าครุภณัฑ์ที่ดินและ ครุภณัฑ์โฆษณาและ เพื่อใช้ในงานราชการ - จัดซ้ือเคร่ืองมัลติมีเดีย 33,000     33,000     33,000     33,000     33,000     ส านักปลัด

ส่ิงก่อสร้าง เผยแพร่ โปรเจกเตอร์

จ านวน 1 เคร่ือง

24 แผนงานบริหารงานทั่วไป ค่าครุภณัฑ์ที่ดินและ ครุภณัฑ์งานบา้น เพื่อใช้ในงานราชการ -จัดซ้ือตู้เย็น 94,000     94,000     94,000     94,000     94,000     ส านักปลัด

ส่ิงก่อสร้าง งานครัว จ านวน 1 เคร่ือง
25 แผนงานบริหารงานทั่วไป ค่าครุภณัฑ์ที่ดินและ ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ เพื่อใช้ในงานราชการ -จัดซ้ือคอมพวิเตอร์ส าหรับ 16,000     16,000     16,000     16,000     16,000     ส านักปลัด

ส่ิงก่อสร้าง ส านักงาน
จ านวน 1 เคร่ือง

26 แผนงานบริหารงานทั่วไป ค่าครุภณัฑ์ที่ดินและ ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ เพื่อใช้ในงานราชการ -จัดซ้ือคอมพวิเตอร์ส าหรับ 29,000     29,000     29,000     29,000     29,000     ส านักปลัด

ส่ิงก่อสร้าง ประมวลผล

จ านวน 1 เคร่ือง
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ผ.03

หน่วยงาน

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เปา้หมาย 2566 2567 2568 2569 2570 ที่รบัผิดชอบ

(ผลผลิตของครภุณัฑ์) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

27 แผนงานบริหารงานทั่วไป ค่าครุภณัฑ์ที่ดินและ ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ เพื่อใช้ในงานราชการ -จัดซ้ือคอมพวิเตอร์โน๊ตบคุ 16,000     16,000     16,000     16,000     16,000     ส านักปลัด

ส่ิงก่อสร้าง จ านวน 1 เคร่ือง

-จัดซ้ือเคร่ืองส ารองไฟ 3,200       3,200       3,200       3,200       3,200       ส านักปลัด

จ านวน 1 เคร่ือง

28 แผนงานบริหารงานทั่วไป ค่าครุภณัฑ์ที่ดินและ ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ เพื่อใช้ในงานราชการ -จัดซ้ือเคร่ืองพมิพ ์ชนิด 17,000     17,000     17,000     17,000     17,000     ส านักปลัด

ส่ิงก่อสร้าง เลเซอร์ จ านวน 1 เคร่ือง

29 แผนงานบริหารงานทั่วไป ค่าครุภณัฑ์ที่ดินและ ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ เพื่อใช้ในงานราชการ -จัดซ้ือเคร่ืองพมิพ ์แบบหวัฉีด 7,900       7,900       7,900       7,900       7,900       ส านักปลัด

ส่ิงก่อสร้าง จ านวน 1 เคร่ือง

30 แผนงานรักษาความสงบ ค่าครุภณัฑ์ที่ดินและ ครุภณัฑ์ดับเพลิง เพื่อใช้ในงานราชการ จัดซ้ือชุดดับเพลิง 30,000     30,000     30,000     30,000     30,000     ส านักปลัด

ภายใน ส่ิงก่อสร้าง จ านวน 10 ชุด

31 แผนงานรักษาความสงบ ค่าครุภณัฑ์ที่ดินและ ครุภณัฑ์ดับเพลิง เพื่อใช้ในงานราชการ จัดซ้ือสายยางดับเพลิง 12,480     12,480     12,480     12,480     12,480     ส านักปลัด

ภายใน ส่ิงก่อสร้าง จ านวน 1 เส้น

32 แผนงานรักษาความสงบ ค่าครุภณัฑ์ที่ดินและ ครุภณัฑ์ดับเพลิง เพื่อใช้ในงานราชการ จัดซ้ือหวัฉีดดับเพลิง 20,000     20,000     20,000     20,000     20,000     ส านักปลัด

ภายใน ส่ิงก่อสร้าง จ านวน 1 หวั

33 แผนงานเคหะและชุมชน ค่าครุภณัฑ์ที่ดินและ ครุภณัฑ์ก่อสร้าง เพื่อใช้ในงานราชการ -จัดซ้ือเคร่ืองตบดิน 21,000     21,000     21,000     21,000     21,000     กองช่าง

ส่ิงก่อสร้าง จ านวน  1  เคร่ือง

34 แผนงานเคหะและชุมชน ค่าครุภณัฑ์ที่ดินและ ครุภณัฑ์ส ารวจ เพื่อใช้ในงานราชการ -จัดซ้ือเคร่ืองเจาะส ารวจ 400,000    400,000    400,000    400,000    400,000    กองช่าง

ส่ิงก่อสร้าง จ านวน  1  เคร่ือง

งบประมาณ
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ผ.03

หน่วยงาน

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เปา้หมาย 2566 2567 2568 2569 2570 ที่รบัผิดชอบ

(ผลผลิตของครภุณัฑ์) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

35 แผนงานเคหะและชุมชน ค่าครุภณัฑ์ที่ดินและ ครุภณัฑ์ส ารวจ เพื่อใช้ในงานราชการ -จัดซ้ือกล้องวดัระดับ 10,000     10,000     10,000     10,000     10,000     กองช่าง

ส่ิงก่อสร้าง จ านวน  1  เคร่ือง

36 แผนงานเคหะและชุมชน ค่าครุภณัฑ์ที่ดินและ ครุภณัฑ์ส ารวจ เพื่อใช้ในงานราชการ -จัดซ้ือเทปวดัระยะ 4,000       4,000       4,000       4,000       4,000       กองช่าง

ส่ิงก่อสร้าง จ านวน  1  อัน

37 แผนงานการเกษตร ค่าครุภณัฑ์ที่ดินและ ครุภณัฑ์การเกษตร เพื่อใช้ในงานราชการ -จัดซ้ือเคร่ืองพน่ยา 25,000     25,000     25,000     25,000     25,000     ส านักปลัด

ส่ิงก่อสร้าง จ านวน  1 เคร่ือง

38 แผนงานการเกษตร ค่าครุภณัฑ์ที่ดินและ ครุภณัฑ์การเกษตร เพื่อใช้ในงานราชการ -จัดซ้ือจัดซ้ือเคร่ืองพน่ 59,000     59,000     59,000     59,000     59,000     ส านักปลัด

ส่ิงก่อสร้าง หมอกควนั

จ านวน  1 เคร่ือง

39 แผนงานการเกษตร ค่าครุภณัฑ์ที่ดินและ ครุภณัฑ์การเกษตร เพื่อใช้ในงานราชการ -จัดซ้ือจัดซ้ือเคร่ืองตัด 10,000     10,000     10,000     10,000     10,000     ส านักปลัด

ส่ิงก่อสร้าง วชัพชื จ านวน  3 เคร่ือง

40 แผนงานการเกษตร ค่าครุภณัฑ์ที่ดินและ ครุภณัฑ์การเกษตร เพื่อใช้ในงานราชการ -จัดซ้ือเคร่ืองซีลสูญญากาศ 42,000     42,000     42,000     42,000     42,000     ส านักปลัด

ส่ิงก่อสร้าง จ านวน 1 เคร่ือง

41 แผนงานการเกษตร ค่าครุภณัฑ์ที่ดินและ ครุภณัฑ์การเกษตร เพื่อใช้ในงานราชการ -จัดซ้ือชุดอุปกรณ์การ 200,000    200,000    200,000    200,000    200,000    ส านักปลัด

ส่ิงก่อสร้าง ผลิตปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ด  

42 แผนงานบริหารงานทั่วไป ค่าครุภณัฑ์ที่ดินและ ค่าครุภณัฑ์งานบา้น เพื่อใช้ในการบรรจุขยะของ จัดซ้ือถังขยะแยกประเภท 100,000    100,000    100,000    100,000    100,000    ส านักปลัด

ส่ิงก่อสร้าง งานครัว แต่ละหมู่บา้นในพื้นที่ต าบล จ านวนหมู่บา้นละ 2 ชุด

วอแก้ว
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หน่วยงาน

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เปา้หมาย 2566 2567 2568 2569 2570 ที่รบัผิดชอบ

(ผลผลิตของครภุณัฑ์) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

43 แผนงานบริหารงานทั่วไป ค่าครุภณัฑ์ที่ดินและ ครุภณัฑ์ยานพาหนะ เพื่อใช้ในงานราชการ จัดซ้ือรถกระเช้าไฟฟาู 2,300,000 2,300,000 2,300,000 2,300,000 2,300,000 ส านักปลัด

ส่ิงก่อสร้าง และขนส่ง ขนาดความสูงไม่ต่ ากวา่

12 เมตร เคร่ืองยนต์ดีเซล

4 สูบ 4 จังหวะ มีก าลัง

แรงม้าไม่น้อยกวา่ 130

แรงม้า จ านวน 1 คัน

6,673,880  6,673,880  6,708,080  6,683,080  6,683,080  

-
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ส่วนที่  4 
การติดตามและประเมินผล 

1. การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
 การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว โดยด าเนินการตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 [แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่3) 
พ.ศ. 2561  ข้อ 29   ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว6046  ลงวันที่  19 ตุลาคม 2561            
และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 2931  ลงวันที่ 15 พฤษภาคม  2562  

แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น
ประกอบด้วย 

1.1 ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20 คะแนน 
1.2 การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 20 คะแนน 
1.3 ยุทธศาสตร์ 60 คะแนน ประกอบด้วย 

(1) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 10 คะแนน 
(2) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 10 คะแนน 
(3) ยุทธศาสตร์จังหวัด 10 คะแนน 
(4) วิสัยทัศน์ 5 คะแนน 
(5) กลยุทธ์ 5 คะแนน 
(6) เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ 5 คะแนน 
(7) จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 5 คะแนน 
(8) แผนงาน 5 คะแนน 
(9) ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 5 คะแนน 
คะแนนรวม 100 คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนา

ท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน) 
การให้คะแนนการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น

ขององค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว 
ประเด็นพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้

1. ข้อมูลสภาพทั่วไป
และข้อมูลพื้นฐานของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
 
 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
(1) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/
ต าบล ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน 
ลักษณะของแหล่งน้ า  ลักษณะของไม้/ป่าไม้  ฯลฯ  ด้าน
การเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ 

20 
(3) 
 
 
 

 

(2) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการ
ปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับ
จ านวนประชากรและช่วงอายุและจ านวนประชากร ฯลฯ 

(2) 
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ประเด็นพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้
 
 
 

(3) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข 
อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห์ ฯลฯ 

(2)  

(4) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบการบริการพ้ืนฐาน เช่น การคมนาคม
ขนส่ง การไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ 

(2)  

(5) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง 
การปศุสัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การ
พาณิชย์/กลุ่มอาชีพ แรงงาน ฯลฯ และเศรษฐกิจพอเพียง
ท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า) 

(2)  

(6) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือ
ศาสนา ประเพณีและงานประจ าปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น 
สินค้าพ้ืนเมืองและของที่ระลึก ฯลฯ และอ่ืนๆ 

(2)  

(7) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ า ป่าไม้ ภูเขา 
คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ  

(2)  

(8) การส ารวจและจัดเก็บข้อมูลเพ่ือการจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่นหรือการใช้ข้อมูล จปฐ. 

(2)  

(9) การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการ
ด าเนินการประชุมประชาคมท้องถิ่น โดยใช้กระบวนการร่วมคิด 
ร่วมท า ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับผลประโยชน์ ร่วม
แก้ปัญหา ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพ่ือแก้ไขปัญหา
ส าหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

(3)  

2. การวิเคราะห์
สภาวการณ์และ
ศักยภาพ 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
(1) การวิเคราะห์ที่ควบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล้อง
ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความเชื่อมโยง
แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ และ Thailand 4.0 

20 
(5) 

 

(2) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการ
บังคับใช้ผลของการบังคับใช้ สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นต่อการ
พัฒนาท้องถิ่น 

(3)  

(3) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา 
สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด 
เทคโนโลยี จารีต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น            
เป็นต้น 

(3)  
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ประเด็นพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้
2. การวิเคราะห์
สภาวการณ์และ
ศักยภาพ 

(4) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การส่งเสริม
อาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุ่มต่างๆ สภาพ
ทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ท่ัวไป เป็นต้น 

(3)  

(5) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พ้ืนที่สีเขียว ธรรมชาติต่างๆ ทาง
ภูมศิาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประดิษฐ์ที่มีผลต่อ
สิ่งแวดล้อมและการพัฒนา 

(3)  

(6) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนา
ในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วย
เทคนิค SWOT Analysis ที่ส่งผลต่อการด าเนินงานได้แก่ S-
Strength (จุดแข็ง )  W-Weaknrss (จุดอ่อน)                          
O-Opportonity (โอกาส) และ T-Threat (อุปสรรค) 

(3)  

3. ยุทธศาสตร์ 
3.1 ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
 
 
3.2 ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
 
3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด 
 
 
 
3.4 วิสัยทัศน์ 
 
 
 
 
3.5 กลยุทธ์ 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น 
ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเชื่อมโยง
หลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ  20 ปี  แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand 4.0 

60 
(10) 

 

สอดคล้องและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม
ของท้องถิ่น และยุทธศาสตร์จังหวัด และเชื่อมโยงหลัก ประชา
รัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ และ Thailand 4.0 

(10)  

สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการ
บริหารราชการแผ่นดิน นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช. และ
นโยบายรัฐบาลหลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และ  
Thailand 4.0 

  

วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน 
สอดคล้องกับโอกาสและศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสัมพันธ์กับโครงการพัฒนา
ท้องถิ่น 

(5)  

แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องท าตาม
อ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะน าไปสู่การ
บรรลุวิสัยทัศน์ หรือแสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะ
ด าเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น 

(5)  
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ประเด็นพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้
3.6เป้าประสงค์ของแต่
ละประเด็นกลยุทธ์ 
 
3.7 จุดยืนทาง
ยุทธศาสตร์ 
(Postioning)  
3.8 แผนงาน 
 
 
 
 
 
 
3.9 ความเชื่อมโยง
ของยุทธศาสตร์ใน
ภาพรวม 
 
 
 

เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและ
สนับสนุนต่อกลยุทธ์ที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดท่ีชัดเจน 

(5)  

ความมุ่งม่ันอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือให้
บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจาก
ศักยภาพของพ้ืนที่จริง ที่จะน าไปสู่ผลส าเร็จทางยุทธศาสตร์ 

(5)  

แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต ก าหนด
จุดมุ่ งหมายในเรื่องใดเรื่องหนึ่ งหรือแผนงานที่ เกิดจาก
เป้าประสงค์  ตั วชี้ วัด ค่า เป้าหมาย กลยุทธ์  จุดยืนทาง
ยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มี
ความชัดเจน น าไปสู่การจัดท าโครงการพัฒนาท้องถิ่นใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น โดยระบุแผนงานและความเชื่อมโยง
ดังกล่าว 

(5)  

ความเชื่อมโยงองค์รวมที่น าไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดผล
ผลิต/โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 Thailand 4.0 
แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต
จังหวัดและยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(5)  

รวมคะแนน 100  
 
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  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นประกอบด้วย  
1. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 10 คะแนน 
2. การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 10 คะแนน 
3. การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 10 คะแนน  
4. แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา 10 คะแนน 
5. โครงการพัฒนา 60 คะแนน ประกอบด้วย 

(1) ความชัดเจนของชื่อโครงการ 5 คะแนน 
(2) ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ 5 คะแนน  
(3) เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง              

5 คะแนน 
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(4) โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 5 คะแนน 
(5) เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาติ ฉบับที่ 12 5 คะแนน 
(6) โครงการมีความสอคล้องกับ Thailand 4.0 5 คะแนน 
(7) โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด 5 คะแนน 
(8) โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน 
ภายใต้หลักประชารัฐ 5 คะแนน 
(9) งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 5 คะแนน 
(10) มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ 5 คะแนน 
(11) มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ            

5 คะแนน 
(12) ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 5 คะแนน 
คะแนนรวม 100 คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนา

ท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน) 

การให้คะแนนการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นของ
องค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว 
ประเด็นพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้
1.การสรุปสถานการณ์ 
การพัฒนา  

เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กร
ป ก ค ร อ ง ส่ ว น ท้ อ ง ถิ่ น  ( ใ ช้ ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์  SWOT 
Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global 
Demand และ Trend ปัจจัยและสถานการณ์การ 
เปลี่ ยนแปลงที่ มี ผลต่ อการ พัฒนา  อย่ า งน้ อยต้ อง
ประกอบด้วยการ วิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ ,             
ด้านสังคม, ด้านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม)  

10  

2. การประเมินผลการ
น า แผนพัฒนาท้องถิ่น
สี่ปีไป ปฏิบัติในเชิง
ปริมาณ 

1) การควบคุมที่มีการใช้ตัวเลขต่างๆ เพ่ือน ามาใช้วัดผล             
ในเชิงปริมาณ เช่น การวัดจ านวนโครงการ กิจกรรม           
งานต่างๆ ก็คือผลผลิตนั่นเองว่า เป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมาย
เอาไว้หรือไม่จ านวนที่ด าเนินการจริงตามที่ได้ ก าหนดไว้
เท่าไหร่ จ านวนที่ไม่สามารถด าเนินการได้มีจ านวนเท่าไหร่ 
สามารถอธิบายได้ตามหลักประสิทธิภาพ (Efficiency)  
ของการพัฒนา ท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ที่ได้ก าหนดไว้ 
 2) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการ      
ที่ด าเนินการใน เชิงปริมาณ (Quantitative) 

10  
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ประเด็นพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้
3. การประเมินผล 
การน า แผนพัฒนา
ท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิง
คุณภาพ 

1) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพ
คือการน าเอา เทคนิคต่างๆ มาใช้เพ่ือวัดว่าภารกิจ 
โครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ที่ ด าเนินการในพ้ืนที่นั้นๆ 
ตรงต่อความต้องการของประชาชนหรือไม่และ เป็นไปตาม
อ านาจหน้าที่หรือไม่ ประชาชนพึงพอใจหรือไม่ สิ่งของ 
วัสดุ ครุภัณฑ์ การด าเนินการต่างๆ มีสภาพหรือลักษณะ
ถูกต้อง คงทน ถาวร สามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์
หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลักประสิทธิผล (Effectiveness) 
ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์และ เป้าหมาย
ของแผนการปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมา 
ด าเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือ
หน่วยงาน 
 2) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่
ด าเนินการใน เชิงคุณภาพ (Qualitative) 

10  

4. แผนงานและ 
 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนา 

1) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ มีความ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในมิติต่างๆ จนน าไปสู่การ จัดท าโครงการพัฒนาท้องถิ่น
โดยใช้ SWOT Analysis/Demand (Demand 
Analysis)/Global Demand/Trend หรือหลักการบูรณา 
การ (Integration) กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีพ้ืนที่
ติดต่อกัน  
2) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ ที่สอดคล้อง
กับการแก้ไข ปัญหาความยากจน หลักประชารัฐ และหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และโดยเฉพาะเศรษฐกิจ
พอ เ พีย งท้ อ ง ถิ่ น  ( ด้ านก าร เกษตรและแหล่ งน้ า )                     
(Local Sufficiency Economy Plan : LSEP) 

10  

5.โครงการพัฒนา  
5.1 ความชัดเจนของ
ชื่อ โครงการ 
 
 
 
5.2 ก าหนด
วัตถุประสงค์ 
สอดคล้องกับโครงการ 
 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์
สนองต่อแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของ องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นและด าเนินการเพ่ือให้การพัฒนาบรรลุตาม 
วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ก าหนดไว้              
ชื่อโครงการมีความชัดเจน มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อ่านแล้ว
เข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไรในอนาคต 

60 
(5) 

 

มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clear objective) โครงการต้อง
ก าหนด วัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของ
โครงการ สอดคล้องกับหลักการ และเหตุผล วิธีการ
ด าเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มีความ เป็นไป
ได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง 

(5)  



 
 

215 

ประเด็นพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้
5.3 เป้าหมาย 
(ผลผลิต ของโครงการ) 
มีความ ชัด เ จ น น า 
ไ ป สู่ ก า ร ตั้ง
งบประมาณได้ถูกต้อง 
 
5.4 โครงการมีความ  
สอดคล้องกับแผน 
ยุทธศาสตร์ 20 ปี 
 
 
 
 
 
 
5.5 เป้าหมาย 
(ผลผลิต ของโครงการ) 
มีความ สอดคล้องกับ
แผนพัฒนา เศรษฐกิจ
และสังคม แห่งชาติ 

สภาพที่อยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึง
เป้าหมายต้อง ชัดเจน สามารถระบุจ านวนเท่าไร 
กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มีผลผลิต อย่างไร กลุ่มเป้าหมาย 
พ้ืนที่ด าเนินงาน และระยะเวลาด าเนินงาน อธิบายให้
ชัดเจนว่าโครงการนี้จะท าที่ไหน เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและ
จบ ลงเมื่อไร ใครคือกลุ่มเป้าหมายรอง 

(5)  

โครงการ หากกลุ่มเป้าหมายมีหลาย กลุ่ม ให้บอกชัดลงไป
ว่าใครคือกลุ่มเป้าหมายหลัก ใครคือกลุ่มเป้าหมายรอง (5) 
โครงการสอดคล้องกับ (1) ความมั่นคง (2) การสร้าง
ความสามารถใน การแข่งขัน (3) การพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน (4) การสร้าง โอกาสความเสมอภาคและเท่า
เทียมกันทางสังคม (5) การสร้างการ เติบโตบนคุณภาพ
ชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (6) การปรับสมดุลและ 
พัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพ่ือให้เกิดความ
มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน 

(5)  

โครงการมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 โดย (1) ยึดหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง (2) ยึดคน เป็นศูนย์กลางการพัฒนา (3) 
ยึดวิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (4) ยึดเป้าหมาย
อนาคตประเทศไทย 2579 (5) ยึดหลักการน าไปสู่การ 
ปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน 5 ปีที่ต่อยอดไปสู่
ผลสัมฤทธิ์ที่ เป็นเป้าหมายระยะยาว ภายใต้แนวทางการ
พัฒนา (1) การยกระดับ ศักยภาพการแข่งขันและการหลุด
พ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง (2) การพัฒนา
ศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพ่ือสร้าง 
สังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ (3) การลดความเหลื่อมล้ าทาง
สังคม (4) การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็น
เมือง (5) การสร้างความ เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและ
สังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (6) การบริหารราชการ
แผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 

(5)  

5.6 โครงการมีความ 
สอดคล้องกับ 
Thailand 4.0 
 

โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยน
โครงสร้างเศรษฐกิจ ไปสู่ Value–Based Economy หรือ
เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วย นวัตกรรม ท าน้อย ได้มาก เช่น 
(1) เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า โภคภัณฑ์ ไปสู่สินค้าเชิง
นวัตกรรม (2) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วย 
ภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี 
ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม (3) เปลี่ยนจากการเน้น 
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5.โครงการพัฒนา 
(ต่อ) 
 
 
 
5.7 โครงการ
สอดคล้อง กับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด 
 
 
 
 
5.8 โครงการแก้ไข
ปัญหา ความยากจน
หรือการ เสริมสร้างให้
ประเทศชาติ มั่นคง 
มั่งค่ัง ยั่งยืน ภายใต้
หลักประชารัฐ 
 
5.9 งบประมาณ มี
ความ สอดคล้องกับ
เป้าหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ) 
 
5.10 มีการประมาณ
การ ราคาถูกต้องตาม
หลัก วิธีการ
งบประมาณ 
 
 
 
5.11 มีการก าหนด 
ตัวชี้วัด (KPI) และ 
สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ และผลที่
คาดว่าจะได้รับ 

ภาคการผลิตสินค้าไปสู่การเน้นภาคบริการมากขึ้น รวมถึง 
โครงการที่เติมเต็มด้วยวิทยาการ ความคิด สร้างสรรค์ 
นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนา 
แล้วต่อยอดความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ เช่น ด้านเกษตร 
เทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ 

(5)  

โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลา
ของ แผนพัฒนาจังหวัดที่ได้ก าหนดขึ้น เพ่ือขับเคลื่อนการ
พัฒนาท้องถิ่น เสมือนหนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด 
ซึ่งไม่สามารถแยกส่วนใดส่วนหนึ่งออกจากกันได้นอกจากนี้ 
โครงการพัฒนาท้องถิ่นต้องเป็น โครงการเชื่อมต่อหรือ
เดินทางไปด้วยกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ได้ ก าหนดขึ้นที่
เป็นปัจจุบัน 

(5)  

เป็นโครงการที่ด าเนินการภายใต้พ้ืนฐานความพอเพียงที่
ประชาชน ด าเนินการเองหรือร่วมด าเนินการ เป็นโครงการ
ต่อยอดและขยายได้ เป็นโครงการที่ประชาชนต้องการ
เพ่ือให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะที่ จะให้ท้องถิ่นมีความ
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นที่พัฒนาแล้วด้วย การ
พัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเศรษฐกิจ
พอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า) (LSEP) 

(5)  

งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องค านึงถึงหลักส าคัญ 5 
ประการในการ จัดท าโครงการได้แก่ (1) ความประหยัด 
(Economy) (2) ความมี ประสิทธิภาพ (Efficiency) (3) 
ความมีประสิทธิผล (Effectiveness) (4) ความยุติธรรม
(Equity) (5) ความโปร่งใส (Transparency) 

(5)  

การประมาณการราคาเพ่ือการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับ
โครงการ ถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคา
กลาง ราคากลางท้องถิ่น มีความโปร่งใสในการก าหนด
ราคาและตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ์ มีความคลาดเคลื่อน
ไม่มากกว่าหรือไม่ต่ ากว่าร้อยละห้าของการน าไปตั้ ง 
งบประมาณรายจ่ายในข้อบัญญัติญัติ/เทศบัญญัติ เงิน
สะสม หรือ รายจ่ายพัฒนาที่ปรากฎในรูปแบบอื่นๆ 

(5)  

มีการก าหนดดัชนีชี้วัดผลงาน (Key Performance 
Indicator : KPI) ที่ สามารถวัดได้ (measurable) ใช้บอก
ประสิทธิผล (effectiveness) ใช้บอกประสิทธิภาพ 
(efficiency) ได้ เช่น การก าหนดความพึงพอใจ การ
ก าหนดร้อยละ การก าหนดอันเกิดจากผลของวัตถุประสงค์
ที่เกิดที่สิ่ง ที่ได้รับ (การคาดการณ์ คาดว่าจะได้รับ) 

(5)  
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5.โครงการพัฒนา 
(ต่อ) 
5.12 ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ 

ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจากการด าเนินการตาม
โครงการพัฒนา ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การ
ได้ผลหรือผลที่เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือ
มากกว่าวัตถุประสงค์ ซึ่งการเขียนวัตถุประสงค์ ควร
ค านึงถึง (1) มีความเป็นไปได้และมีความเฉพาะเจาะจง ใน
การ ด าเนินงานตามโครงการ (2) วัดและประเมินผลระดับ
ของความส าเร็จได้ (3) ระบุสิ่งที่ต้องการด าเนินงานอย่าง
ชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุด และสามารถปฏิบัติได้ 
(4) เป็นเหตุเป็นผล สอดคล้องกับความเป็นจริง (5) ส่งผล
ต่อการบ่งบอกเวลาได้  

(5)  

รวมคะแนน 100  
อย่างไรก็ดีแนวทางและวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนานั้นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย

ว่าด้วยการจัดท 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 จากแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 
สรุปรายงานผลการด าเนินการ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

ล าดับ
ที ่

รายการ โครงการ งบประมาณ 

โครงการที่สามารถด าเนินการได้ (49 โครงการ) 
คิดเป็นร้อยละ
ของแผนพัฒนา

ท้องถิ่น 

คิดเป็นร้อยละ
ของแผนการ
ด าเนินงาน 

คิดเป็นร้อยละ
ของข้อบัญญัติ+ 

เงินสะสม 
1 บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น 

(พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  
- ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ 

144 31,624,300.00 

34.02 59.72 59.72 

2 ตั้งในข้อบัญญัติงบประมาณ 73 14,571,900.00 
3 จากเงินสะสม 13    4,468,700.00 
4 จัดท าแผนการด าเนินงาน 

- ข้อบัญญัติ = 73 +  
- เงินสะสม  = 13 

86 19,040,600.00 

4 สามารถด าเนินการได ้
- ข้อบัญญัติ = 36 + 
- เงินสะสม = 13 

49 15,916,927.85 
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สรุปรายงานผลการด าเนินการ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ล าดับ
ที ่

รายการ โครงการ งบประมาณ 

โครงการที่สามารถด าเนินการได้ (58 โครงการ) 
คิดเป็นร้อยละ
ของแผนพัฒนา

ท้องถิ่น 

คิดเป็นร้อยละ
ของแผนการ
ด าเนินงาน 

คิดเป็นร้อยละ
ของข้อบัญญัติ+ 

เงินสะสม 
1 บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น 

(พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  
- ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ 

226 171,844,700.00 

25.67 32.30 32.30 

2 ตั้งในข้อบัญญัติงบประมาณ 69 14,723,840.00 
 

3 จากเงินสะสม 4 1,424,500.00 
4 จัดท าแผนการด าเนินงาน 

- ข้อบัญญัติ = 69 +  
- เงินสะสม  =  4 

73 16,148,340.00 

4 สามารถด าเนินการได ้
- ข้อบัญญัติ = 54 + 
- เงินสะสม =   4   

58 14,877,943.82 

       
สรุปรายงานผลการด าเนินการ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ล าดับ
ที ่

รายการ โครงการ งบประมาณ 

โครงการที่สามารถด าเนินการได้ (61 โครงการ) 
คิดเป็นร้อยละ
ของแผนพัฒนา

ท้องถิ่น 

คิดเป็นรอ้ยละ
ของแผนการ
ด าเนินงาน 

คิดเป็นร้อยละ
ของข้อบัญญัติ+ 

เงินสะสม 
1 บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น 

(พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  
- ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ 

127 27,147,500 

40.03 61.42 61.42 

2 ตั้งในข้อบัญญัติงบประมาณ 67 15,862,530.00 
3 จากเงินสะสม 11 3,524,539.00 
4 จัดท าแผนการด าเนินงาน 

- ข้อบัญญัติ = 158 +  
- เงินสะสม  =    7 

78 19,387,069.00 

4 สามารถด าเนินการได ้
- ข้อบัญญัติ = 106 + 
- เงินสะสม =     7 

61 17,296,492.80 
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สรุปรายงานผลการด าเนินการ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ล าดับ
ที ่

รายการ โครงการ งบประมาณ 

โครงการทีส่ามารถด าเนินการได้ (..... โครงการ) 
คิดเป็นร้อยละ
ของแผนพัฒนา

ท้องถิ่น 

คิดเป็นร้อยละ
ของแผนการ
ด าเนินงาน 

คิดเป็นร้อยละ
ของข้อบัญญัติ+ 

เงินสะสม 
1 บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น 

(พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  
- ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ 

238 162,989,200.00 

   

2 ตั้งในข้อบัญญัติงบประมาณ 68 16,541,070.00 
3 จากเงินสะสม - - 
4 จัดท าแผนการด าเนินงาน 

- ข้อบัญญัติ = 68 +  
- เงินสะสม  =   - 

 16,541,070.00 

4 สามารถด าเนินการได ้
- ข้อบัญญัติ =  + 
- เงินสะสม =      

- - 

       
สรุปรายงานผลการด าเนินการ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ล าดับ
ที ่

รายการ โครงการ งบประมาณ 

โครงการที่สามารถด าเนินการได้ (.....โครงการ) 
คิดเป็นร้อยละ
ของแผนพัฒนา

ท้องถิ่น 

คิดเป็นร้อยละ
ของแผนการ
ด าเนินงาน 

คิดเป็นร้อยละ
ของข้อบัญญัติ+ 

เงินสะสม 
1 บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น 

(พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  
- ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ 

207 151,268,800.00 

   

2 ตั้งในข้อบัญญัติงบประมาณ 62   19,931,615.00 
3 จากเงินสะสม - - 
4 จัดท าแผนการด าเนินงาน 

- ข้อบัญญัติ = 62 +  
- เงินสะสม  =   - 

62   19,931,615.00 

4 สามารถด าเนินการได ้
- ข้อบัญญัติ =  + 
- เงินสะสม =      

- - 
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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            
ที่จะบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
  2)  การพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือมุ่งสร้างความเป็นอยู่ และคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนในท้องถิ่นให้ดีขึ้น แต่ที่ผ่านมากระบวนการพัฒนามักสร้างผลกระทบต่อวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของคนใน
ท้องถิ่นที่เปลี่ยนไปนั้น ดังนั้นการพัฒนาท้องถิ่นจ าเป็นต้องค านึงถึงวิถีชีวิตและวัฒนธรรมอันดีงามของคนในท้องถิ่น
รวมทั้งมุ่งให้การพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับวัฒนธรรมท้องถิ่นอันดีงามด้วย  ซึ่งที่ผ่านมาองค์การบริหารส่วนต าบล
วอแก้วได้ค านึงถึงผลกระทบของการพัฒนาอันมีผลท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรม จึงท าให้มีการก าหนด
ทิศทางในการพัฒนาโดยค านึงถึงวัฒนธรรมของท้องถิ่นด้วย ทั้งนี้ที่ผ่านมาได้มีการแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิประจ าต าบลซึ่ง
มาจากภาคประชาชนในการตรวจสอบและให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว 
 

*************************** 


