
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดล าปาง      ยุทธศาสตร์ท่ี 3 สินค้าอัตลักษณ์อุตสาหกรรม หัตถอุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์ชุมชน จากฐานทุนทางสังคมและวัฒนธรรม
                                        ยุทธศาสตร์ท่ี 4  สังคม คุณภาพชีวิต ความม่ันคง และทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบต.วอแก้ว ยุทธศาสตร์ท่ี 1    การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ี
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) คาดว่าจะได้รับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการปรับปรุงผิวถนน แบบ เพ่ือให้มีเส้นทาง ปรับปรุงผิวถนนแบบแอสฟัลติกส์ 1,695,000     -            -            -            -            ร้อยละ80ของ ประชาชนมีเส้น

แอสฟัลติกส์ คอนกรีต จาก คมนาคมท่ีได้ คอนกรีตหนาเฉล่ีย 0.04 ม. ปชช.  ท่ีใช้ถนน ทางคมนาคม 
วัดทุ่งง้ิว หมู่6 ถึงสะพานข้าม มาตรฐาน สะดวก ยาวประมาณ 1,250.00 ม.  สายน้ี มีความ ท่ีสะดวกได้
น้้าแม่ไพร  หมู่ 1 ปลอดภัย หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า สะดวก และ มาตรฐาน

4,920.00 ตรม. ปลอดภัย
รายละเอียดตามแบบ อบต.
วอแก้ว อ้างอิงจากแบบ
มาตรฐานงานทางส้าหรับ 
อปท. หมวดงานบ้ารุงทางื 
กรมทางหลวงชนบท

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี (พ.ศ. 2561-2565)

ส าหรับประสานโครงการท่ิเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
องค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว  อ าเภอห้างฉัตร  จังหวัดล าปาง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดล าปาง ยุทธศาสตร์ท่ี 1  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน   

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน  
งบประมาณ



ยุทธศาสตร์ท่ี 1    การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ี
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) คาดว่าจะได้รับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
2 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม เพ่ือให้มีเส้นทาง  ช่วงท่ี 1 ขนาดกว้าง 6.00 ม. -              7,533,000   -            -            -            ร้อยละ80ของ ประชาชนมีเส้น

ถนนลาดยาสาย ลป.ถ.86.001 คมนาคมท่ีได้ หนาเฉล่ีย 0.05 ม ยาว ปชช.  ท่ีใช้ถนน ทางคมนาคม 
ลป 2028 บ้านทุ่งตุ่น- มาตรฐาน สะดวก 2,168.00 ม.  หรือมีพ้ืนท่ีไม่ สายน้ี มีความ ท่ีสะดวกได้
บ้านทุ่งหก ปลอดภัย น้อยกว่า 13,008.00 ตร.ม. สะดวก และ มาตรฐาน
พิกัดเร่ิมต้น N2032769 E538519 ช่วงท่ี 2  ขนาดกว้าง 6.00 ม. ปลอดภัย

พิกันส้ินสุด  N2031749  E538967 หนาเฉล่ีย 0.05 ม  ยาว
500.00 ม.  หรือมีพ้ืนท่ีไม่
น้อยกว่า  3,000.00   ตร.ม.
ช่วงท่ี 3  ขนาดกว้าง 6.00 ม. 
หนาเฉล่ีย 0.05 ม. ยาว 
965.00 ม. หรือมีพ้ืนท่ีไม่
น้อยกว่า  5,790.00  ตร.ม.
หรือมีพ้ืนท่ีรวมกันท้ังสามช่วง
ไม่น้อยกว่า 21,798.00 ตร.ม.  
รายละเอียดตามแบบมาตรฐาน
งานทางส้าหรับ อปท. หมวดงาน
บ้ารุงทาง กรมทางหลวงชนบท 

งบประมาณ
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน  



ยุทธศาสตร์ท่ี 1    การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ี
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) คาดว่าจะได้รับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
3 โครงการปรับปรุงผิวจราจร เพ่ือให้มีเส้นทาง ปูยางแอสฟัลต์คอนกรีตทับผิว -              1,399,000   -            -            -            ปรับปรุงผิวจราจรประชาชนมีเส้น

เดิม โดยการเสริมผิวแอส คมนาคมท่ีได้ จราจรเดิม ขนาดกว้าง 4.00 ม. ถนนสาย ลป.ถ ทางคมนาคม ท่ี
ฟัลต์คอนกรีต  ถนนสาย มาตรฐาน สะดวก หนาเฉล่ีย 0.05 ม. ยาว 738.00 86.002 ระยะทาง สะดวก ปลอดภัย
ลป.ถ 86.002 ทางเข้า ปลอดภัย ม. หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 738 เมตร และได้มาตรฐาน
หมู่ท่ี 2 บ้านทุ่งตุ่น – แม่ติว 2,952.00 ตร.ม.และไหล่ทาง
พิกัดเร่ิมต้น N2031351 E0538050 ขนาดกว้างเฉล่ีย 0.50-1.00 ม. 
พิกัดส้ินสุด N2031896 E0538525 หนาเฉล่ีย 0.05 ม. ยาว738.00

ม. หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า  
1,312.00 ตร.ม. 
รายละเอียดตามแบบมาตรฐาน
ของกรมทางหลวงชนบท พร้อม
ติดต้ังป้ายโครงการ จ้านวน 
1 ป้าย

4 โครงการ ปรับปรุงผิวจราจร เพ่ือให้มีเส้นทาง ปูยางแอสฟัลต์คอนกรีตทับผิว -              541,000     -            -            -            ปรับปรุงผิวจราจรประชาชนมีเส้น
เดิม โดยการเสริมผิวแอสฟัลต์ คมนาคมท่ีได้มาตรฐาน จราจรเดิม ขนาดกว้าง 4.00 ม. ถนนสาย ลป.ถ ทางคมนาคม ท่ี
คอนกรีตถนนสาย ลป.ถ86.003 สะดวก ปลอดภัย หนาเฉล่ีย 0.05 ม. ยาว 86.003 ระยะทาง สะดวก ปลอดภัย
ทางเช่ือม หมู่ท่ี 2 - หมู่ท่ี 4 400.00 ม. หรือมีพ้ืนท่ีไม่ 400 เมตร และได้มาตรฐาน
พิกัดเร่ิมต้น N2033535 E0537744 น้อยกว่า 1,600.00 ตร.ม.
พิกัดส้ินสุด N2033922 E0537663 รายละเอียดตามแบบมาตรฐาน

ของกรมทางหลวงชนบทพร้อม
ติดต้ังป้ายโครงการ จ้านวน 
1 ป้าย

แผนงานเคหะและชุมชน  
งบประมาณ



ยุทธศาสตร์ท่ี 1    การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ี
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) คาดว่าจะได้รับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
5 โครงการ ก่อสร้างถนน คสล. เพ่ือให้มีเส้นทาง ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 7,192,000     7,192,000   7,192,000   7,192,000   7,192,000   ร้อยละ80 ของ ประชาชนมีเส้น

สายบ้านวอแก้วหมู่ท่ี 3 คมนาคมท่ีได้ 4.00 ม. ยาว 3,100.00 ม. ปชช.ท่ีใช้ถนน ทางคมนาคม ท่ี
บ้านทุ่งตุ่นแม่ติว หมู่ท่ี 2  มาตรฐาน สะดวก หนา 0.15 ม. สายน้ี มีความ สะดวก ปลอดภัย
บ้านทุ่งผาหมู่ท่ี 1 ปลอดภัย รายละเอียดตามแบบ สะดวกและ และได้มาตรฐาน
(สายข้าง รพ.สต.วอแก้ว) อบต.วอแก้ว ปลอดภัย
ต.วอแก้ว อ.ห้างฉัตร จ.ล้าปาง
พิกัดเร่ิมต้น E0537024N2033132

พิกัดส้ินสุด E0539073N2031124

6 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพ่ือให้มีเส้นทาง ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 4,182,000     4,182,000   4,182,000   4,182,000   4,182,000   ร้อยละ80 ของ ประชาชนมีเส้น
สายห้วยดินแดง หมู่ 4  บ้าน คมนาคมท่ีได้ 4.00 ม. หนา  0.15  ม.  ยาว  ปชช.ท่ีใช้ถนน ทางคมนาคม ท่ี
หล่ายทุ่ง มาตรฐาน สะดวก 2,050 ม. พร้อมถมดินลูกรัง สายน้ี มีความ สะดวก ปลอดภัย
(พิกัดเร่ิมต้น E0537066N2034730) ปลอดภัย ไหล่ทางท้ังสองข้างถนน สะดวกและ และได้มาตรฐาน
(พิกัดส้ินสุด E0536071N2036442) รายละเอียดตามแบบ ปลอดภัย

อบต.วอแก้ว
7 โครงการก่อสร้างสะพาน คสล. -เพ่ือแก้ไขปัญหา ก่อสร้างสะพาน คสล. ขนาด 4,285,000     4,285,000   4,285,000   4,285,000   4,285,000   ร้อยละ 100 ของ -แก้ไขปัญหาน้้า

บริเวณห้วยทราย เช่ือมระว่าง น้้าป่าไหลหากใน กว้าง 11.50 ม. ยาวประมาณ ปชช.ท่ีใช้สะพาน ไหลหลากได้สะดวก

หมู่ท่ี 7 บ้านน้้าจ้า ต.วอแก้ว ฤดูฝน ให้ไหลผ่าน 25-30 ม. สูง 4.50 ม. สายน้ี มีความ ย่ิงข้ึน

ถึงหมู่ 5 บ้านทุ่งกล้วย ได้สะดวก รายละเอียดตามแบบ อบต.วอแก้ว สะดวก และ - ปชช. ต.วอแก้ว

ต.บ้านเอ้ือม อ.เมือง จ.ล้าปาง  -เพ่ือให้มีเส้นทาง ปลอดภัย และต.บ้านเอ้ืม

(พิกัดE0538909N2035241) คมนาคมท่ีได้ มีเส้นทางคมนาคม 

มาตรฐาน สะดวก ท่ีสะดวก ได้

ปลอดภัย มาตรฐาน

แผนงานเคหะและชุมชน  
งบประมาณ



ยุทธศาสตร์ท่ี 1    การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ี
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) คาดว่าจะได้รับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
8 โครงการปรับปรุงผิวจราจรเดิม เพ่ือให้มีเส้นทาง ปูยางแอสฟัลต์คอนกรีต ทับผิว 1,350,000     1,350,000   1,350,000   1,350,000   1,350,000   ร้อยละ80 ของ ประชาชนมีเส้น

โดยการเสริมผิวแอสฟัลติกส์ คมนาคมท่ีได้ จราจรเดิม           ปชช.ท่ีใช้ถนน ทางคมนาคม ท่ี
สายทุ่งใหม่ บ้านทุ่งผา หมู่ 1 มาตรฐาน สะดวก ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว สายน้ี มีความ สะดวก ปลอดภัย
ต้าบลวอแก้วถึงบ้านล้อง หมู่ 2 ปลอดภัย 2,000.00 ม.หนา 0.05 ม. สะดวกและ และได้มาตรฐาน
ต้าบลหนองหล่ม รายละเอียดตามแบบ ปลอดภัย

อบต.วอแก้ว
9 โครงการปรับปรุงผิวจราจรเดิม เพ่ือให้มีเส้นทาง ปูยางแอสฟัลต์คอนกรีต ทับผิว 1,860,000     1,860,000   1,860,000   1,860,000   1,860,000   ร้อยละ80 ของ ประชาชนมีเส้น

โดยการเสริมผิวแอสฟัลติกส์ คมนาคมท่ีได้ จราจรเดิม ปชช.ท่ีใช้ถนน ทางคมนาคม ท่ี
สายหน้าศูนย์สาธารณสุข มาตรฐาน สะดวก ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว สายน้ี มีความ สะดวก ปลอดภัย
มูลฐานชุมชน (ศสมช)  หมู่ 1 ปลอดภัย  1,320.00 ม. หนา 0.05 ม. สะดวกและ และได้มาตรฐาน
ถึงทางเช่ือมหมู่ 2 บ้านล้อง  รายละเอียดตามแบบ ปลอดภัย
ต้าบลหนองหล่ม อบต.วอแก้ว

10 โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. เพ่ือให้มีเส้นทาง ก่อสร้าง ถนน คสล. 1,020,000     1,020,000   1,020,000   1,020,000   1,020,000   ร้อยละ80 ของ ประชาชนมีเส้น
สายเรียบล้าห้วยแม่ไพร  หมู่ 1 คมนาคมท่ีได้ ขนาดกว้าง 3.00 ม. ยาว ปชช.ท่ีใช้ถนน ทางคมนาคม ท่ี

มาตรฐาน สะดวก 580.00 ม. หนา 0.15 ม. สายน้ี มีความ สะดวก ปลอดภัย
ปลอดภัย รายละเอียดตามแบบ สะดวกและ และได้มาตรฐาน

อบต.วอแก้ว ปลอดภัย
11 โครงการก่อสร้างสะพาน คสล. เพ่ือให้มีเส้นทาง ก่อสร้างสะพาน คสล. 1,500,000     1,500,000   1,500,000   1,500,000   1,500,000   ร้อยละ80 ของ ประชาชนมีเส้น

ห้วยโป่ง(ทางเข้าหมู่บ้าน)  คมนาคมท่ีได้ กว้าง 8.00 ม. ยาว 10.00 ม. ปชช.ท่ีใช้สะพาน ทางคมนาคม ท่ี
หมู่ 3 มาตรฐาน สะดวก รายละเอียดตามแบบ น้ี มีความ สะดวก ปลอดภัย
(พิกัดเร่ิมต้นE0536474N2032989) ปลอดภัย อบต.วอแก้ว สะดวกและ และได้มาตรฐาน

ปลอดภัย ได้มาตรฐาน

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน  
งบประมาณ



ยุทธศาสตร์ท่ี 1    การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ี
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) คาดว่าจะได้รับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
12 โครงการก่อสร้างถนนดินบดอัด เพ่ือให้มีเส้นทาง ก่อสร้างถนนดินบดอัดแน่น 1,200,000     1,200,000   1,200,000   1,200,000   1,200,000   ร้อยละ80 ของ ประชาชนมีเส้น

แน่นสายสายแม่อืน  หมู่ 3 คมนาคมท่ีได้ กว้าง 4.00 ม. ยาว 3,000.00 ม. ปชช.ท่ีใช้ถนน ทางคมนาคม ท่ี
(พิกัดเร่ิมต้นE0535681N2032581) มาตรฐาน สะดวก หนา 0.20 ม. สายน้ี มีความ สะดวก ปลอดภัย
(พิกัดส้ินสุดE0536660N2032447) ปลอดภัย รายละเอียดตามแบบ สะดวกและ และได้มาตรฐาน

อบต.วอแก้ว ปลอดภัย
13 โครงการ  ปรับปรุงผิวจราจร เพ่ือให้มีเส้นทาง ปริมาณงาน ปูยางแอสฟัลติกส์ 903,800       903,800     903,800     903,800     903,800     ร้อยละ80 ของ ประชาชนมีเส้น

เดิม โดยการเสริมผิวแอสฟัล คมนาคมท่ีได้ ทับผิวจราจรเดิม ขนาดกว้าง ปชช.ท่ีใช้ถนน ทางคมนาคม ท่ี
ติกส์ถนนสายทางไปสหกรณ์ มาตรฐาน สะดวก 4.00 ม. หนาเฉล่ีย 0.05 ม. สายน้ี มีความ สะดวก ปลอดภัย
โคนม หมู่ท่ี 4 ปลอดภัย  ยาว 675.00 ม. หรือมีพ้ืนท่ี สะดวกและ และได้มาตรฐาน
พิกัดเร่ิมต้น E0537216 N2034247 ไม่น้อยกว่า 2,700.00 ตร.ม. ปลอดภัย
พิกัดส้ินสุด E0536990 N2034843 รายละเอียดตามแบบ 

อบต.วอแก้ว
14 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพ่ือให้มีเส้นทาง ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 1,836,000     1,836,000   1,836,000   1,836,000   1,836,000   ร้อยละ80 ของ ประชาชนมีเส้น

ทางเข้าอ่างเก็บน้้าแม่ไพร คมนาคมท่ีได้ 900.00 ม. หนา 0.15 ม. ปชช.ท่ีใช้ถนน ทางคมนาคม ท่ี
หมู่ 5 มาตรฐาน สะดวก รายละเอียดตามแบบ สายน้ี มีความ สะดวก ปลอดภัย
(พิกัดเร่ิมต้นE0538295N2037215) ปลอดภัย อบต.วอแก้ว สะดวกและ และได้มาตรฐาน
(พิกัดส้ินสุดE0537545N2037488) ปลอดภัย

15 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพ่ือให้มีเส้นทาง ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 2,244,000     2,244,000   2,244,000   2,244,000   2,244,000   ร้อยละ80 ของ ประชาชนมีเส้น
สายทุ่งใหม่  หมู่ท่ี 5 คมนาคมท่ีได้ 1,100.00 ม. หนา 0.15 ม. ปชช.ท่ีใช้ถนน ทางคมนาคม ท่ี
พิกัดเร่ิมต้น E 0537919  N 2035810 มาตรฐาน สะดวก รายละเอียดตามแบบ สายน้ี มีความ สะดวก ปลอดภัย
พิกัดส้ินสุด E 0537365 N 2035925 ปลอดภัย อบต.วอแก้ว สะดวกและ และได้มาตรฐาน

ปลอดภัย

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน  
งบประมาณ



ยุทธศาสตร์ท่ี 1    การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ี
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) คาดว่าจะได้รับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
16 โครงการก่อสร้างถนนดิน เพ่ือให้มีเส้นทาง ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 168,000       168,000     168,000     168,000     168,000     ร้อยละ80 ของ ประชาชนมีเส้น

บดอัดแน่นซอยทุ่งใหม่ซอย คมนาคมท่ีได้ 4200.00 ม. หนา 0.15 ม. ปชช.ท่ีใช้ถนน ทางคมนาคม ท่ี
เข้าบ้านนายสวิง  มาตรฐาน สะดวก รายละเอียดตามแบบ สายน้ี มีความ สะดวก ปลอดภัย
ใหม่ทรายเปียง หมู่ 5 ปลอดภัย อบต.วอแก้ว สะดวกและ และได้มาตรฐาน
(พิกัดเร่ิมต้นE0537407N2036320) ปลอดภัย
(พิกัดส้ินสุดE0537365N2035925)

17 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพ่ือให้มีเส้นทาง ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 3,570,000     3,570,000   3,570,000   3,570,000   3,570,000   ร้อยละ80 ของ ประชาชนมีเส้น
สายทุ่งสันหมู่ 5 คมนาคมท่ีได้ 1,750.00 ม. หนา 0.15 ม. ปชช.ท่ีใช้ถนน ทางคมนาคม ท่ี
(พิกัดเร่ิมต้นE0537727N2035211) มาตรฐาน สะดวก รายละเอียดตามแบบ สายน้ี มีความ สะดวก ปลอดภัย
(พิกัดส้ินสุดE0537172N2036529) ปลอดภัย อบต.วอแก้ว สะดวกและ และได้มาตรฐาน

ปลอดภัย
18 โครงการการก่อสร้างราง -เพ่ือการระบายน้้า ขนาดกว้าง 0.30 ม. ลึก 563,000       563,000     563,000     563,000     563,000     ร้อยละ 70 ของ มีการระบายน้้าท่ี

ระบายน้้าซอยอ่างเก็บน้้า ท่ีดี 0.50 ม. ยาว 210 ม. บ้านเรือน ปชช. ดีและสามารถ
แม่ไพร -เพ่ือป้องกัน แก้ไข รายละเอียดตามแบบ บริเวณน้ี น้้าไม่ ป้องกันและแก้ไข
พิกัดเร่ิมต้นE0538603  N2035259 ปัญหาอุทกภัย อบต.วอแก้ว ท่วมขัง ปัญหาอุทกภัยได้
(พิกัดส้ินสุดE0538536 N2035552

19 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพ่ือให้มีเส้นทาง ถนน กว้าง 4.00 ม. ยาว 2,713,200     2,713,200   2,713,200   2,713,200   2,713,200   ร้อยละ80 ของ ประชาชนมีเส้น
สายทุ่งแพะหมู่ 5 คมนาคมท่ีได้ 1330.00 ม.หนา 0.15 ม. ปชช.ท่ีใช้ถนน ทางคมนาคม ท่ี
(พิกัดเร่ิมต้นE0537925N2035794) มาตรฐาน สะดวก รายละเอียดตามแบบ สายน้ี มีความ สะดวก ปลอดภัย
(พิกัดส้ินสุดE0537266N2036710) ปลอดภัย อบต.วอแก้ว สะดวกและ และได้มาตรฐาน

ปลอดภัย

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน  
งบประมาณ



ยุทธศาสตร์ท่ี 1    การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ี
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) คาดว่าจะได้รับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
20 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพ่ือให้มีเส้นทาง ถนน กว้าง 4.00 ม.ยาว 6,120,000     6,120,000   6,120,000   6,120,000   6,120,000   ร้อยละ80 ของ ประชาชนมีเส้น

สายทุ่งหนองตอง  หมู่ 5 คมนาคมท่ีได้ 3,000.00 ม. หนา 0.15 ม. ปชช.ท่ีใช้ถนน ทางคมนาคม ท่ี
มาตรฐาน สะดวก รายละเอียดตามแบบ สายน้ี มีความ สะดวก ปลอดภัย
ปลอดภัย อบต.วอแก้ว สะดวกและ และได้มาตรฐาน

ปลอดภัย
21 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพ่ือให้มีเส้นทาง ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 3,800,000     3,800,000   3,800,000   3,800,000   3,800,000   ร้อยละ80 ของ ประชาชนมีเส้น

สายหมู่ท่ี 7 บ้านน้้าจ้า ถึง คมนาคมท่ีได้ 4.00 ม.ยาว 1,900 ม. หนา ปชช.ท่ีใช้ถนน ทางคมนาคม ท่ี
บ้านทุ่งง้ิว  หมู่ท่ี 6 มาตรฐาน สะดวก 0.15 ม. สายน้ี มีความ สะดวก ปลอดภัย

ปลอดภัย รายละเอียดตามแบบ สะดวกและ และได้มาตรฐาน
อบต.วอแก้ว ปลอดภัย

22 โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง เพ่ือให้มีเส้นทาง ก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่น 2,063,000     2,063,000   2,063,000   2,063,000   2,063,000   ร้อยละ80 ของ ประชาชนมีเส้น
บอดัดแน่น  สายล้าเหมือง คมนาคมท่ีได้ ขนาดกว้าง 5.00 ม.  ยาว  ปชช.ท่ีใช้ถนน ทางคมนาคม ท่ี
ข้าวเน่าต้ังแต่ถนนสายทุ่งกล้วย  มาตรฐาน สะดวก 2,500.00 ม. สายน้ี มีความ สะดวก ปลอดภัย
ถึงบริเวณทุ่งนา นายประทวน ปลอดภัย รายละเอียดตามแบบ สะดวกและ และได้มาตรฐาน
ลือชัย อบต.วอแก้ว ปลอดภัย

23 โครงการก่อสร้างถนนดินบดอัด เพ่ือให้มีเส้นทาง ก่อสร้างถนนดินบดอัดแน่นขนาด 620,000       620,000     620,000     620,000     620,000     ร้อยละ80 ของ ประชาชนมีเส้น
แน่นสายท้ายหมู่บ้าน หมู่ 7 คมนาคมท่ีได้ 5.00 ม. ยาว 1,240.00 ม. ปชช.ท่ีใช้ถนน ทางคมนาคม ท่ี
(ช่วงล้าเหมือง ข้าวเน่า ถึงแยก มาตรฐาน สะดวก รายละเอียดตามแบบ สายน้ี มีความ สะดวก ปลอดภัย
ต้าบลบ้านเอ้ืม) ปลอดภัย อบต.วอแก้ว สะดวกและ และได้มาตรฐาน
(พิกัดเร่ิมต้นE0539452N2034745) ปลอดภัย
(พิกัดส้ินสุดE0539314N2035944)

23 โครงการ 48,885,000   56,663,000 47,190,000 47,190,000 47,190,000 

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน  
งบประมาณ

รวม  



ยุทธศาสตร์ท่ี 1    การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ี
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) คาดว่าจะได้รับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการติดต้ังระบบสูบน้้า -เพ่ือลดต้นทุนค่ ติดต้ังระบบสูบน้้าด้วยพลังงาน -              465,300     -            -            -            เกษตรกรในพ้ืนท่ี -เกษตรกรมีต้นทุน

พลังงานแสงอาทิตย์ ากระแสไฟฟ้าใน แสงอาทิตย์ ร้อยละ 80 มีน้้า ในการผลิตลดลง
เพ่ือการเกษตร  บริเวณท่ีดิน การสูบน้้าเพ่ือท้า -ชุดแผงโซล่าเซลล์แสงอาทิตย์ เพียงพอส้าหรับ -ค่ากระแสไฟฟ้า
สาธารณประโยชน์ บ้านทุ่งหก การเกษตรและ ขนาดไม่น้อยกว่า 2,500 w ท้าการเกษตร ลดลงร้อยละ 70
(ทุ่งแพะ) หมู่ 5 ต้าบลวอแก้ว สามารถปลูกพืชใน ถังเก็บน้้าขนาดไม่น้อยกว่า 20 ลดค่ากระแส
พิกัด E 0537849 N 2036071 ฤดูแล้งได้อย่าง ลูกบาศก์เมตร ไฟฟ้าในการ

ต่อเน่ือง -เคร่ืองสูบน้้าส้าหรับโซล่าเซลล์ สูบน้้าลงได้
-เพ่ือให้เกษตรกร แสงอาทิตย์ ขนาดไม่น้อยกว่า ร้อยละ 70
ในพ้ืนท่ีเป้าหมาย 2 แรงม้า
มีรายได้เพ่ิมข้ึน

2 โครงการก่อสร้างอาคาร เพ่ือให้กลุ่มแม่บ้าน ก่อสร้างอาคารแปรรูปผลผลิต -              435,000     -            -            -            สมาชิกกลุ่ม สมาชิกกลุ่ม
แปรรูปผลผลิตทางการเกษตร บ้านน้้าจ้าสามารถ ทางการเกษตรบ้านน้้าจ้า  แม่บ้านเกษตรกร แม่บ้านเกษตรกร
บ้านน้้าจ้า  หมู่ท่ี 7 ขยายก้าลังการผลิต หมู่ท่ี 7ขนาดกว้าง 5 เมตร บ้านน้้าจ้ามีรายได้ บ้านน้้าจ้ามีรายได้
พิกัด E 0538874 N 2034846 ให้ได้ตามความต้อง ยาว 9 เมตรพร้อมจัดหาวัสดุ เพ่ิมข้ีนร้อยละ 70 เพ่ิมข้ึน

การของตลาด และ อุปกรณ์ 
มีอาคารพร้อมท้ัง
อุปกรณ์ในการผลิต
ท่ีได้มาตรฐาน 
อาหารและยา 
(อย.)

แผนงานการเกษตร
งบประมาณ



ยุทธศาสตร์ท่ี 1    การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ี
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) คาดว่าจะได้รับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
3 โครงการ ซ่อมแซมคันตล่ิง เพ่ือป้องกันการ ท าการถมดินพร้อมปรับเกล่ีย 225,000       225,000     225,000     225,000     225,000     ตล่ิงก้ันน้้ามีความ

ล้าห้วยแม่เป้ิบ (บริเวณ พังทลายของตล่ิง ขนาดกว้าง 8.00 ม.สูง 2.50 ม่ันคงป้องกัน
ทุ่งหลวง ล้าห้วยแม่เป้ิบ) ก้ันน้้าบริเวณทุ่ง ม. ยาว 30.00 ม. พร้อมท าการ อันตรายต่อชีวิต
หมู่ท่ี 1  หลวง ล้าห้วย เรียงหินใหญ่ในกล่อง Mattress และทรัพย์สินของ
(พิกัด E 0538808 N 2031770 ) แม่เป๊ิบ ขนาดสูง 2.50 ม.ยาว 30.00 ม. เกษตรกร และช่วย

และเรียงหินใหญ่ในกล่อง ให้การระบายน้้ามี
Gabion  ขนาดกว้าง 2.00 ม. ประสิทธิภาพมาก
สูง 1.00 ม. ยาว 30.00 ม. ย่ิงข้ึน
รายละเอียดตามแบบ 
อบต.วอแก้ว

4 โครงการซ่อมแซมคันตล่ิง เพ่ือป้องกันการ ท้าการเรียงหินใหญ่ในกล่อง 348,900       348,900     348,900     348,900     348,900     348,900         ตล่ิงก้ันน้้ามีความ
ล้าห้วยแม่ติว (บริเวณ พังทลายของตล่ิง Mattress ขนาดสูง 2.50 ม. ม่ันคงป้องกัน
ใกล้บ้านนางเขียว) หมู่ท่ี 2 ก้ันน้้าบริเวณทุ่ง ยาว 24.00 ม. และเรียงหินใหญ่ อันตรายต่อชีวิต
พิกัด E 0537745 N 2032902 แม่ติว ในกล่อง Gabion ขนาดกว้าง และทรัพย์สินของ

4.00 ม.สูง 2.00 ม. ยาว เกษตรกร และช่วย
24.00 ม. ให้การระบายน้้ามี
รายละเอียดตามแบบมาตรฐาน ประสิทธิภาพมาก
ของกรมทรัพยากรน้้า ย่ิงข้ึน

แผนงานการเกษตร
งบประมาณ



ยุทธศาสตร์ท่ี 1    การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ี
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) คาดว่าจะได้รับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
5 โครงการซ่อมแซมคันตล่ิง เพ่ือป้องกันการ ท าการขุดลอกบริเวณหน้าฝาย 292,000       292,000     292,000     292,000     292,000     292,000         ตล่ิงก้ันน้้ามีความ

ล้าห้วยแม่ติว จุดท่ี 1 พังทลายของตล่ิง ขนาดท้องกว้าง 5.00 ม. ม่ันคงป้องกัน
บริเวณใกล้ท่ีนานางแถม ก้ันน้้าบริเวณทุ่ง ลึกเฉล่ีย 1.50 ม. ยาว50.00 อันตรายต่อชีวิต
หมู่ท่ี 4 แม่ติว ม. และถมดินพร้อมปรับเกล่ีย และทรัพย์สินของ
พิกัด E 0537407  N 2034920 ) ขนาดกว้าง 2.00 ม.สูง 2.50 เกษตรกร และช่วย

ม. ยาว 50.00 ม. พร้อมท้าการ ให้การระบายน้้ามี
เรียงหินใหญ่ในกล่อง Mattress ประสิทธิภาพมาก
ขนาดสูง 2.50 ม. ยาว 50.00 ม. ย่ิงข้ึน
 และเรียงหินใหญ่ในกล่อง
Gabion ขนาดกว้าง 2.00 ม.สูง 
1.00 ม.ยาว 50.00 ม.
รายละเอียดตามแบบ 
อบต.วอแก้ว

6 โครงการก่อสร้างดาดล้าเหมือง เพ่ือลดการสูญเสีย ปากกว้างเฉล่ีย 1.50 เมตร 4,200,000     4,200,000   4,200,000   4,200,000   4,200,000   เกษตรกร ร้อยละ มีน้้าส้าหรับการ
คอนกรีตทุ่งใหม่  หมู่ 1 น้้าและท้าให้มีน้้า ท้องกว้างเฉล่ีย 0.50 ม. ลึกเฉล่ีย 80 มีน้้าใช้พอพอ เกษตรเพียงพอ
(พิกัดเร่ิมต้นE0536623N2033134) เพ่ือการเกษตร 0.50 ม. ยาว 3,900.00 เมตร ต่อการท้าการ ตลอดท้ังปี
(พิกัดส้ินสุดE0539102N2030627) อย่างเพียงพอ รายละเอียดตามแบบ เกษตร

อบต.วอแก้ว

แผนงานการเกษตร
งบประมาณ



ยุทธศาสตร์ท่ี 1    การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ี
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) คาดว่าจะได้รับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
7 โครงการก่อสร้างดาดล้าเหมือง เพ่ือลดการสูญเสีย ช่วงท่ี 1ปากกว้างเฉล่ีย 2.50 ม. 651,000       651,000     651,000     651,000     651,000     เกษตรกร ร้อยละ มีน้้าส้าหรับการ

คอนกรีตทุ่งใหม่  หมู่ 2 น้้าและท้าให้มีน้้า ท้องกว้างเฉล่ีย 1.20 ม. ลึกเฉล่ีย 80 มีน้้าใช้พอพอ เกษตรเพียงพอ
ช่วงท่ี 1 เพ่ือการเกษตร 1.00 ม. ยาว 600.00 เมตร ต่อการท้าการ ตลอดท้ังปี
พิกัดเร่ิมต้น N0536623E2033139 อย่างเพียงพอ ช่วงท่ี 2 ปากกว้างเฉล่ีย 2.45 ม. เกษตร
(พิกัดส้ินสุดE0536836N2032636) ท้องกว้างเฉล่ีย 1.00 ม. ลึกเฉล่ีย 
ช่วงท่ี 2 0.75ม. ยาว 1,500.00เมตร 1,427,000     1,427,000   1,427,000   1,427,000   1,427,000   
พิกัดเร่ิมต้น N0537002E2032552 รายละเอียดตามแบบ 
(พิกัดส้ินสุดE0538080N2031653) อบต.วอแก้ว

8 โครงการก่อสร้างดาดล้าเหมือง เพ่ือลดการสูญเสีย ปากกว้างเฉล่ีย 1.50 เมตร 3,219,000     3,219,000   3,219,000   3,219,000   3,219,000   เกษตรกร ร้อยละ มีน้้าส้าหรับการ
คอนกรีตทุ่งเก็ต  หมู่ 1 น้้าและท้าให้มีน้้า ท้องกว้างเฉล่ีย 1.00 ม. ลึกเฉล่ีย 80 มีน้้าใช้พอพอ เกษตรเพียงพอ
(พิกัดเร่ิมต้นE0539526N2033096) เพ่ือการเกษตร 1.00 ม. ยาว 3,000.00 เมตร ต่อการท้าการ ตลอดท้ังปี
(พิกัดส้ินสุดE0539900N2031062) อย่างเพียงพอ รายละเอียดตามแบบ เกษตร

อบต.วอแก้ว
9 โครงการก่อสร้างอาคารป้องกัน เพ่ือป้องกันการ กว้าง 4.00 ม. ยาว 234.00 ม. 210,600       210,600     210,600     210,600     210,600     เกษตรกร ร้อยละ มีน้้าส้าหรับการ

ตล่ิงพัง สายทุ่งปง  หมู่ 1 พังทลายของ รายละเอียดตามแบบ 80 มีน้้าใช้พอพอ เกษตรเพียงพอ
(พิกัดเร่ิมต้นE0539542N2031834) หน้าดิน อบต.วอแก้ว ต่อการท้าการ ตลอดท้ังปี
(พิกัดส้ินสุดE0539444N2031726) เกษตร

10 โครงการก่อสร้างอาคารป้องกัน เพ่ือป้องกันการ กว้าง 250.00 ม. 2,000,000     2,000,000   2,000,000   2,000,000   2,000,000   เกษตรกร ร้อยละ มีน้้าส้าหรับการ
ตล่ิงพังห้วยแม่ไพร หมู่ 1 พังทลายของ ยาว 100.00 ม. 80 มีน้้าใช้พอพอ เกษตรเพียงพอ
(พิกัดเร่ิมต้นE0537024N2033132) หน้าดิน รายละเอียดตามแบบ ต่อการท้าการ ตลอดท้ังปี
(พิกัดส้ินสุดE0539073N2031124) อบต.วอแก้ว เกษตร

แผนงานการเกษตร
งบประมาณ



ยุทธศาสตร์ท่ี 1    การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ี
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) คาดว่าจะได้รับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
11 โครงการก่อสร้างดาดล้าเหมือง เพ่ือลดการสูญเสีย ปากกว้างเฉล่ีย 2.00 ม.ท้อง 4,000,000     4,000,000   4,000,000   4,000,000   4,000,000   เกษตรกร ร้อยละ มีน้้าส้าหรับการ

ทุ่งป่าเฮ้ียว  หมู่ 3 น้้าและท้าให้มีน้้า กว้างเฉล่ีย0.80ม. ลึกเฉล่ีย 80 มีน้้าใช้พอพอ เกษตรเพียงพอ
(พิกัดเร่ิมต้นE0536618N2033132) เพ่ือการเกษตร 0.60 ม. ยาว 1,000.00  ม. ต่อการท้าการ ตลอดท้ังปี
(พิกัดส้ินสุดE0538060N2031721) อย่างเพียงพอ รายละเอียดตามแบบ เกษตร

อบต.วอแก้ว
12 โครงการก่อสร้างดาดล้าเหมือง เพ่ือลดการสูญเสีย ปากกว้างเฉล่ีย 2.40 ม. ท้อง 2,125,000     2,125,000   2,125,000   2,125,000   เกษตรกร ร้อยละ 80มีน้้าส้าหรับการ

คอนกรีต ทุ่งป่าเฮ้ียว หมู่ 3 น้้าและท้าให้มีน้้า กว้างเฉล่ีย1.15 ม. ลึกเฉล่ีย มีน้้าใช้พอพอต่อการเกษตรอย่าง
(พิกัดเร่ิมต้นE0536618N2033132) เพ่ือการเกษตร 0.75 ม. ยาว 2,200.00 ม. เกษตร เพียงพอ
(พิกัดส้ินสุดE0538060N2031721) อย่างเพียงพอ รายละเอียดตามแบบ 

อบต.วอแก้ว
13 โครงการก่อสร้างดาดล้าเหมือง เพ่ือลดการสูญเสีย ขนาดปากกว้างเฉล่ีย 1.20 ม. 1,273,000     1,273,000   1,273,000   1,273,000   1,273,000   เกษตรกร ร้อยละ มีน้้าส้าหรับการ

ทุ่งปูน  หมู่ 3 น้้าและท้าให้มีน้้า 0.60 ม. ท้องกว้างเฉล่ีย0.60ม. 80 มีน้้าใช้พอพอ เกษตรเพียงพอ
(พิกัดเร่ิมต้นE0536612N2034529) เพ่ือการเกษตร ลึกเฉล่ีย ยาว 2,152.00  ม. ต่อการท้าการ ตลอดท้ังปี
(พิกัดส้ินสุดE0536629N2033447) อย่างเพียงพอ รายละเอียดตามแบบ เกษตร

อบต.วอแก้ว
14 โครงการก่อสร้างพนัง คสล. เพ่ือป้องกันการ ก่อสร้างก่อสร้างผนังกันตล่ิง 1,273,000     1,273,000   1,273,000   1,273,000   1,273,000   เกษตรกร ร้อยละ มีน้้าส้าหรับการ

กันตล่ิงพังบริเวณล้าห้วยแม่ติว กัดเซาะของน้้าใน  คสล. ขนาดกว้าง4.00 ม. 80 มีน้้าใช้พอพอ เกษตรเพียงพอ
หมู่ 4 ฤดูน้้ามากและ ยาว3000.00ม. ต่อการท้าการ ตลอดท้ังปี

ป้องกันการพัง รายละเอียดตามแบบ เกษตร
ทลายของขอบตล่ิง อบต.วอแก้ว

แผนงานการเกษตร
งบประมาณ



ยุทธศาสตร์ท่ี 1    การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ี
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) คาดว่าจะได้รับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
15 โครงการก่อสร้างดาดล้าเหมือง เพ่ือลดการสูญเสีย ขนาดปากกว้างเฉล่ีย 1.20ม.ท้อง 1,362,000     1,362,000   1,362,000   1,362,000   1,362,000   เกษตรกร ร้อยละ มีน้้าส้าหรับการ

คอนกรีตสายทุ่งแพะ   น้้าและท้าให้มีน้้า กว้างเฉล่ีย0.50 ม. ลึกเฉล่ีย 80 มีน้้าใช้พอพอ เกษตรเพียงพอ
(ฝ่ังตะวันออก) หมู่ 4 เพ่ือการเกษตร 0.50 ม.  ยาว 1,892.00 ม.  ต่อการท้าการ ตลอดท้ังปี

อย่างเพียงพอ รายละเอียดตามแบบ เกษตร
อบต.วอแก้ว

16 โครงการก่อสร้างดาดล้าเหมือง เพ่ือลดการสูญเสีย ขนาดปากกว้างเฉล่ีย 1.20 ม. 900,000       900,000     900,000     900,000     900,000     เกษตรกร ร้อยละ มีน้้าส้าหรับการ
คอนกรีตสายทุ่งแพะ น้้าและท้าให้มีน้้า ท้องกว้างเฉล่ีย 0.50 ม. ลึกเฉล่ีย 80 มีน้้าใช้พอพอ เกษตรเพียงพอ
(ฝ่ังตะวันตก)หมู่ 4 เพ่ือการเกษตร 0.50 ม. ยาว  1,250.00  ม. ต่อการท้าการ ตลอดท้ังปี

อย่างเพียงพอ รายละเอียดตามแบบ เกษตร
อบต.วอแก้ว

17 โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล เพ่ือให้มีน้้าเพ่ือ ท้าการขุดเจาะบ่อน้้าบาดาลลึก 500,000       500,000     500,000     500,000     500,000     เกษตรกร ร้อยละ มีน้้าส้าหรับการ
เพ่ือการเกษตรทุ่งแล้ง  หมู่ 4 การเกษตรอย่าง ประมาณ 200.00 ม.ขนาดเส้น 80มีน้้าใช้พอพอ เกษตรเพียงพอ

เพียงพอและท่ัวถึง ผ่านศูนย์กลาง 6.00น้ิว หรือ ต่อการเกษตร ตลอดท้ังปี
ตลอดท้ังปี ปริมาณน้้าไม่น้อยกว่า 2.00 - 

5.00 ลบ.ม.ต่อช่ัวโมง
รายละเอียดตามแบบ 
อบต.วอแก้ว

18 โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล เพ่ือให้มีน้้าเพ่ือ ท้าการขุดเจาะบ่อน้้าบาดาลลึก 500,000       500,000     500,000     500,000     500,000     เกษตรกร ร้อยละ มีน้้าส้าหรับการ
เพ่ือการเกษตรทุ่งง้ิว  หมู่ 4 การเกษตรอย่าง ประมาณ 200.00 ม.ขนาดเส้น 80มีน้้าใช้พอพอ เกษตรเพียงพอ

เพียงพอและท่ัวถึง ผ่านศูนย์กลาง 6.00น้ิว หรือ ต่อการเกษตร ตลอดท้ังปี
ตลอดท้ังปี ปริมาณน้้าไม่น้อยกว่า 2.00 - 

5.00 ลบ.ม.ต่อช่ัวโมง 

แผนงานการเกษตร
งบประมาณ



ยุทธศาสตร์ท่ี 1    การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ี
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) คาดว่าจะได้รับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
รายละเอียดตามแบบ 
อบต.วอแก้ว

19 โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล เพ่ือให้มีน้้าเพ่ือ ท้าการขุดเจาะบ่อน้้าบาดาลลึก 500,000       500,000     500,000     500,000     500,000     เกษตรกร ร้อยละ มีน้้าส้าหรับการ
เพ่ือการเกษตรทุ่งโป่ง  หมู่  4 การเกษตรอย่าง ประมาณ 200.00 ม.ขนาดเส้น 80มีน้้าใช้พอพอ เกษตรเพียงพอ

เพียงพอและท่ัวถึง ผ่านศูนย์กลาง 6.00น้ิว หรือ ต่อการเกษตร ตลอดท้ังปี
ตลอดท้ังปี ปริมาณน้้าไม่น้อยกว่า 2.00 - 

5.00 ลบ.ม.ต่อช่ัวโมง 
รายละเอียดตามแบบ 
อบต.วอแก้ว

20 โครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้้า เพ่ือให้มีน้้าเพ่ือ ก่อสร้างอ่างเก็บน้้า ขนาดเก็บน้้า 30,000,000   30,000,000 30,000,000 30,000,000 30,000,000 เกษตรกร ร้อยละ มีน้้าส้าหรับการ
 ห้วยแม่ติว บ้านหล่ายทุ่ง หมู่ 4  การเกษตรอย่าง ไม่เกิน200,000.00 ลบ.ม. 80มีน้้าใช้พอพอ เกษตรเพียงพอ

เพียงพอและท่ัวถึง รายละเอียดตามแบบ ต่อการเกษตร ตลอดท้ังปี
ตลอดท้ังปี อบต.วอแก้ว

21 โครงการขุดลอกล้าห้วย เพ่ือแก้ไขปัญการ ขนาดปากกว้าง 10.00 ม. 1,000,000     1,000,000   1,000,000   1,000,000   1,000,000   เกษตรกร ร้อยละ 80มีน้้าส้าหรับการ
ซ้อนข้าว  หมู่ 4 ต้ืนเขินของแหล่ง ท้องกว้าง 6.00 ม.ลึก 1.50 ม. มีน้้าใช้พอพอต่อการเกษตรเพียงพอ

น้้า และให้มีน้้า - 2.00 ม. ยาว 100 ม. เกษตร ตลอดท้ังปี
เพียงพอต่อการเ รายละเอียดตามแบบ 
กษตร ตลอดท้ังปี อบต.วอแก้ว

แผนงานการเกษตร
งบประมาณ



ยุทธศาสตร์ท่ี 1    การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ี
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) คาดว่าจะได้รับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
22 โครงการก่อสร้างท้านบ คสล. เพ่ือกักเก็บน้้า โครงการก่อสร้างท้านบ คสล. -              -            -            450,000     450,000     เกษตรกร ร้อยละ มีน้้าส้าหรับการ

พร้อมดาดล้าเหมืองห้วยป่าจ้ี ส้าหรับการเกษตร ขนาด กว้าง 6.00 ม.ยาว 80 มีน้้าใช้พอพอ เกษตรเพียงพอ
หมู่ 5 มีอย่างเพียงพอ 15.00ม. ลึก 20.00 ม. ต่อการท้าการ ตลอดท้ังปี
(พิกัดเร่ิมต้นE0538222N2036611) ตลอดท้ังปี รายละเอียดตามแบบ เกษตร

อบต.วอแก้ว
23 โครงการก่อสร้างท้านบ เพ่ือกักเก็บน้้า โครงการก่อสร้างท้านบ คสล. 500,000       500,000     500,000     500,000     500,000     เกษตรกร ร้อยละ มีน้้าส้าหรับการ

ห้วยโป่ง หมู่ 5 ส้าหรับการเกษตร ขนาด กว้าง 4.00 ม.ยาว 80 มีน้้าใช้พอพอ เกษตรเพียงพอ
มีอย่างเพียงพอ 10.00ม. รายละเอียดตามแบบ ต่อการท้าการ ตลอดท้ังปี
ตลอดท้ังปี อบต.วอแก้ว เกษตร

24 โครงการดาดล้าเหมือง คสล.  เพ่ือลดการสูญเสีย ขนาดปากกว้างเฉล่ีย 1.50 ม. 1,097,800     1,097,800   1,097,800   1,097,800   1,097,800   เกษตรกร ร้อยละ มีน้้าส้าหรับการ
บริเวณเหมืองทุ่งเก้าหมุ้น น้้าและท้าให้มีน้้า ท้องกว้างเฉล่ีย 0.40 ม. ลึกเฉล่ีย 80มีน้้าใช้พอพอ เกษตรเพียงพอ
หมู่ 5- หมู่ 7 เพ่ือการเกษตร  0.55 ม. หนา 0.06 ม. ยาวรวม ต่อการเกษตร ตลอดท้ังปี

อย่างเพียงพอ 1,620.00 ม. หรือมีพ้ืนท่ีในการ
เทคอนกรีตรวมกันท้ังส่ีช่วงไม่
น้อยกว่า 3,499.20 ม.
รายละเอียดตามแบบ อบต.
วอแก้ว(อ้างอิงตามแบบมาตรฐาน
ของกรมชลประทาน)

25 โครงการขุดลอกอ่างเก็บน้้า เพ่ือแก้ไขปัญการ ขุดลอกล้าเหมืองขนาดความยาว 5,000,000     5,000,000   5,000,000   5,000,000   5,000,000   เกษตรกร ร้อยละ มีน้้าส้าหรับการ
แม่ไพร หมู่ 5 ต้ืนเขินของแหล่งน้้า  500.00 ม. 80มีน้้าใช้พอพอ เกษตรเพียงพอ

และให้มีน้้าเพียงพอ รายละเอียดตามแบบ ต่อการเกษตร ตลอดท้ังปี
ต่อการเกษตร อบต.วอแก้ว

แผนงานการเกษตร
งบประมาณ



ยุทธศาสตร์ท่ี 1    การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ี
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) คาดว่าจะได้รับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
26 โครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้้า เพ่ือแก้ไขปัญการ ก่อสร้างอ่างเก็บน้้า ขนาดสันอ่าง 40 ม. 5,000,000     5,000,000   5,000,000   5,000,000   5,000,000   เกษตรกร ร้อยละ มีน้้าส้าหรับการ

ห้วยทรายหมู่ 5 ต้ืนเขินของแหล่ง กว้าง 4.00 ม. 80มีน้้าใช้พอพอ เกษตรเพียงพอ
น้้า และให้มีน้้า รายละเอียดตามแบบ ต่อการเกษตร ตลอดท้ังปี
เพียงพอต่อการ อบต.วอแก้ว
เกษตร ตลอดท้ังปี

27 โครงการก่อสร้างดาดล้าเหมือง เพ่ือลดการสูญเสีย ขนาดปากกว้างเฉล่ีย 1.20 ม. 1,800,000     1,800,000   1,800,000   1,800,000   1,800,000   เกษตรกร ร้อยละ มีน้้าส้าหรับการ
ล้าห้วยแม่จรูญ หมู่ 5 น้้าและท้าให้มีน้้า ท้องกว้างเฉล่ีย 0.50 ม.ลึกเฉล่ีย 80มีน้้าใช้พอพอ เกษตรเพียงพอ

เพ่ือการเกษตร 0.50 ม.ยาว 2,500 ม. ต่อการเกษตร ตลอดท้ังปี
อย่างเพียงพอ รายละเอียดตามแบบ อบต.

วอแก้ว
28 โครงการพัฒนาและส่งเสริม เพ่ือแก้ไขปัญหา ก่อสร้างฝายชะลอน้้าก่ึงถาวร 11,140       ปัญหาภัยแล้ง มีน้้าส้าหรับการ

การสร้างฝายชะลอน้้าเพ่ือป้อง ภัยแล้งในพ้ืนท่ีและ (แบบกระสอบทราย) ขนาดฐาน ในพ้ืนท่ีลดลง เกษตรเพียงพอ
กันและบรรเทาปัญหาภัยแล้ง มีน้าเพียงพอต่อ หว้าง 3.00 ม. ยาว 5.00 ม. และเกษตรกร ตลอดท้ังปี
(ก้ันล้าห้วยแม่เป๊ิบ) หมู่ท่ี 3 การเกษตร สูงเฉล่ีย 1.00 ม. ร้อยละ 80 มีน้้า
 จุดท่ี 1 บริเวณท่ีนา รายละเอียดตามแบบฝายน้้าบล้น ใช้พอพอต่อ
นายค้ามูล  สุทะบา ช่ัวคราว ของ สนง. ปภ.จ.ล้าปาง การเกษตร
พิกัด E0536806 N 2034396

29 โครงการพัฒนาและส่งเสริม เพ่ือแก้ไขปัญหา ก่อสร้างฝายชะลอน้้าก่ึงถาวร 11,140       ปัญหาภัยแล้ง มีน้้าส้าหรับการ
การสร้างฝายชะลอน้้าเพ่ือป้อง ภัยแล้งในพ้ืนท่ีและ (แบบกระสอบทราย) ขนาดฐาน ในพ้ืนท่ีลดลง เกษตรเพียงพอ
กันและบรรเทาปัญหาภัยแล้ง มีน้าเพียงพอต่อ หว้าง 3.00 ม. ยาว 5.00 ม. และเกษตรกร ตลอดท้ังปี
(ก้ันล้าห้วยแม่เป๊ิบ) หมู่ท่ี 3 การเกษตร สูงเฉล่ีย 1.00 ม. ร้อยละ 80 มีน้้า

แผนงานการเกษตร
งบประมาณ



ยุทธศาสตร์ท่ี 1    การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ี
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) คาดว่าจะได้รับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
 จุดท่ี 2 บริเวณท่ีนา รายละเอียดตามแบบฝายน้้าบล้น ใช้พอพอต่อ
นางถนอมศรี  ไพรอัมพร ช่ัวคราว ของ สนง. ปภ.จ.ล้าปาง การเกษตร
พิกัด E0536526 N 2034628

30 โครงการพัฒนาและส่งเสริม เพ่ือแก้ไขปัญหา ก่อสร้างฝายชะลอน้้าก่ึงถาวร 11,140       ปัญหาภัยแล้ง มีน้้าส้าหรับการ
การสร้างฝายชะลอน้้าเพ่ือป้อง ภัยแล้งในพ้ืนท่ีและ (แบบกระสอบทราย) ขนาดฐาน ในพ้ืนท่ีลดลง เกษตรเพียงพอ
กันและบรรเทาปัญหาภัยแล้ง มีน้าเพียงพอต่อ หว้าง 3.00 ม. ยาว 5.00 ม. และเกษตรกร ตลอดท้ังปี
(ก้ันล้าห้วยแม่เป๊ิบ) หมู่ท่ี 3 การเกษตร สูงเฉล่ีย 1.00 ม. ร้อยละ 80 มีน้้า
 จุดท่ี 3 บริเวณท่ีนา รายละเอียดตามแบบฝายน้้าบล้น ใช้พอพอต่อ
นายสน่ัน  ไชยพุฒ ช่ัวคราว ของ สนง. ปภ.จ.ล้าปาง การเกษตร
พิกัด E0535856 N 2034994

31 โครงการพัฒนาและส่งเสริม เพ่ือแก้ไขปัญหา ก่อสร้างฝายชะลอน้้าก่ึงถาวร 11,140       ปัญหาภัยแล้ง มีน้้าส้าหรับการ
การสร้างฝายชะลอน้้าเพ่ือป้อง ภัยแล้งในพ้ืนท่ีและ (แบบกระสอบทราย) ขนาดฐาน ในพ้ืนท่ีลดลง เกษตรเพียงพอ
กันและบรรเทาปัญหาภัยแล้ง มีน้าเพียงพอต่อ หว้าง 3.00 ม. ยาว 5.00 ม. และเกษตรกร ตลอดท้ังปี
(ก้ันล้าห้วยแม่เป๊ิบ) หมู่ท่ี 3 การเกษตร สูงเฉล่ีย 1.00 ม. ร้อยละ 80 มีน้้า
 จุดท่ี 4 บริเวณท่ีนา รายละเอียดตามแบบฝายน้้าบล้น ใช้พอพอต่อ
นายค้าอ้าย  ต๊ะชัย ช่ัวคราว ของ สนง. ปภ.จ.ล้าปาง การเกษตร
พิกัด E0536187 N 2034827

32 โครงการพัฒนาและส่งเสริม เพ่ือแก้ไขปัญหา ก่อสร้างฝายชะลอน้้าก่ึงถาวร 11,140       ปัญหาภัยแล้ง มีน้้าส้าหรับการ
การสร้างฝายชะลอน้้าเพ่ือป้อง ภัยแล้งในพ้ืนท่ีและ (แบบกระสอบทราย) ขนาดฐาน ในพ้ืนท่ีลดลง เกษตรเพียงพอ
กันและบรรเทาปัญหาภัยแล้ง มีน้าเพียงพอต่อ หว้าง 3.00 ม. ยาว 5.00 ม. และเกษตรกร ตลอดท้ังปี
(ก้ันล้าห้วยแม่เป๊ิบ) หมู่ท่ี 3 การเกษตร สูงเฉล่ีย 1.00 ม. ร้อยละ 80 มีน้้า

แผนงานการเกษตร
งบประมาณ



ยุทธศาสตร์ท่ี 1    การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ี
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) คาดว่าจะได้รับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
 จุดท่ี 5 บริเวณท่ีนา รายละเอียดตามแบบฝายน้้าบล้น ใช้พอพอต่อ
นายสุวิทย์  ธิวงศ์ ช่ัวคราว ของ สนง. ปภ.จ.ล้าปาง การเกษตร
พิกัด E0536876 N 2032742

33 โครงการพัฒนาและส่งเสริม เพ่ือแก้ไขปัญหา ก่อสร้างฝายชะลอน้้าก่ึงถาวร 11,140       ปัญหาภัยแล้ง มีน้้าส้าหรับการ
การสร้างฝายชะลอน้้าเพ่ือป้อง ภัยแล้งในพ้ืนท่ีและ (แบบกระสอบทราย) ขนาดฐาน ในพ้ืนท่ีลดลง เกษตรเพียงพอ
กันและบรรเทาปัญหาภัยแล้ง มีน้าเพียงพอต่อ หว้าง 3.00 ม. ยาว 5.00 ม. และเกษตรกร ตลอดท้ังปี
(ก้ันล้าห้วยแม่ติว) หมู่ท่ี 4 การเกษตร สูงเฉล่ีย 1.00 ม. ร้อยละ 80 มีน้้า
 จุดท่ี 1 บริเวณท่ีนา รายละเอียดตามแบบฝายน้้าบล้น ใช้พอพอต่อ
นายจ้ารัส  ณ ล้าปาง ช่ัวคราว ของ สนง. ปภ.จ.ล้าปาง การเกษตร
พิกัด E0536922 N 2035748

34 โครงการพัฒนาและส่งเสริม เพ่ือแก้ไขปัญหา ก่อสร้างฝายชะลอน้้าก่ึงถาวร 11,140       ปัญหาภัยแล้ง มีน้้าส้าหรับการ
การสร้างฝายชะลอน้้าเพ่ือป้อง ภัยแล้งในพ้ืนท่ีและ (แบบกระสอบทราย) ขนาดฐาน ในพ้ืนท่ีลดลง เกษตรเพียงพอ
กันและบรรเทาปัญหาภัยแล้ง มีน้าเพียงพอต่อ หว้าง 3.00 ม. ยาว 5.00 ม. และเกษตรกร ตลอดท้ังปี
(ก้ันล้าห้วยแม่ติว) หมู่ท่ี 4 การเกษตร สูงเฉล่ีย 1.00 ม. ร้อยละ 80 มีน้้า
 จุดท่ี 2 บริเวณท่ีนา รายละเอียดตามแบบฝายน้้าบล้น ใช้พอพอต่อ
นางจันฟอง  ปามาค้า ช่ัวคราว ของ สนง. ปภ.จ.ล้าปาง การเกษตร
พิกัด E0536968 N 2035689

35 โครงการพัฒนาและส่งเสริม เพ่ือแก้ไขปัญหา ก่อสร้างฝายชะลอน้้าก่ึงถาวร 11,140       ปัญหาภัยแล้ง มีน้้าส้าหรับการ
การสร้างฝายชะลอน้้าเพ่ือป้อง ภัยแล้งในพ้ืนท่ีและ (แบบกระสอบทราย) ขนาดฐาน ในพ้ืนท่ีลดลง เกษตรเพียงพอ
กันและบรรเทาปัญหาภัยแล้ง มีน้าเพียงพอต่อ หว้าง 3.00 ม. ยาว 5.00 ม. และเกษตรกร ตลอดท้ังปี
(ก้ันล้าห้วยแม่ติว) หมู่ท่ี 4 การเกษตร สูงเฉล่ีย 1.00 ม. ร้อยละ 80 มีน้้า

แผนงานการเกษตร
งบประมาณ



ยุทธศาสตร์ท่ี 1    การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ี
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) คาดว่าจะได้รับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
 จุดท่ี 3 บริเวณท่ีนา รายละเอียดตามแบบฝายน้้าบล้น ใช้พอพอต่อ
นายแก้ว  แสนใจ ช่ัวคราว ของ สนง. ปภ.จ.ล้าปาง การเกษตร
พิกัด E0536990 N 2035594

36 โครงการพัฒนาและส่งเสริม เพ่ือแก้ไขปัญหา ก่อสร้างฝายชะลอน้้าก่ึงถาวร 11,140       ปัญหาภัยแล้ง มีน้้าส้าหรับการ
การสร้างฝายชะลอน้้าเพ่ือป้อง ภัยแล้งในพ้ืนท่ีและ (แบบกระสอบทราย) ขนาดฐาน ในพ้ืนท่ีลดลง เกษตรเพียงพอ
กันและบรรเทาปัญหาภัยแล้ง มีน้าเพียงพอต่อ หว้าง 3.00 ม. ยาว 5.00 ม. และเกษตรกร ตลอดท้ังปี
(ก้ันล้าห้วยแม่ติว) หมู่ท่ี 4 การเกษตร สูงเฉล่ีย 1.00 ม. ร้อยละ 80 มีน้้า
 จุดท่ี 4 บริเวณท่ีนา รายละเอียดตามแบบฝายน้้าบล้น ใช้พอพอต่อ
นายสุค้า  หมูค้า ช่ัวคราว ของ สนง. ปภ.จ.ล้าปาง การเกษตร
พิกัด E0537012 N 2035570

37 โครงการพัฒนาและส่งเสริม เพ่ือแก้ไขปัญหา ก่อสร้างฝายชะลอน้้าก่ึงถาวร 11,140       ปัญหาภัยแล้ง มีน้้าส้าหรับการ
การสร้างฝายชะลอน้้าเพ่ือป้อง ภัยแล้งในพ้ืนท่ีและ (แบบกระสอบทราย) ขนาดฐาน ในพ้ืนท่ีลดลง เกษตรเพียงพอ
กันและบรรเทาปัญหาภัยแล้ง มีน้าเพียงพอต่อ หว้าง 3.00 ม. ยาว 5.00 ม. และเกษตรกร ตลอดท้ังปี
(ก้ันล้าห้วยแม่ติว) หมู่ท่ี 4 การเกษตร สูงเฉล่ีย 1.00 ม. ร้อยละ 80 มีน้้า
 จุดท่ี 5 บริเวณท่ีนา รายละเอียดตามแบบฝายน้้าบล้น ใช้พอพอต่อ
นายสง่า  ว้อใจช้ืน ช่ัวคราว ของ สนง. ปภ.จ.ล้าปาง การเกษตร
พิกัด E0536530 N 2034001

37 โครงการ 69,404,300  70,416,000 69,404,300 69,854,300 67,729,300 -                
60 โครงการ 118,289,300     127,079,000   116,594,300   117,044,300   114,919,300   

งบประมาณ

รวม  
รวมท้ังส้ิน

แผนงานการเกษตร



ผ.2/1

หน่วยงาน
ท่ีรับผิดชอบ

หลัก
จ.ล้าปาง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี (พ.ศ. 2561-2565)

ส าหรับประสานโครงการท่ิเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
องค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว  อ าเภอห้างฉัตร  จังหวัดล าปาง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดล าปาง ยุทธศาสตร์ท่ี 1  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน   
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หน่วยงาน
ท่ีรับผิดชอบ

หลัก
จ.ล้าปาง
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ผ.2/1

หน่วยงาน
ท่ีรับผิดชอบ

หลัก
กรมส่งเสริม
การปกครอง

ท้องถ่ิน

กรมส่งเสริม
การปกครอง

ท้องถ่ิน
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หน่วยงาน
ท่ีรับผิดชอบ

หลัก
จ.ล้าปาง

จ.ล้าปาง

จ.ล้าปาง
อบจ.ล้าปาง
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หน่วยงาน
ท่ีรับผิดชอบ

หลัก
จ.ล้าปาง

จ.ล้าปาง

จ.ล้าปาง

จ.ล้าปาง
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หน่วยงาน
ท่ีรับผิดชอบ

หลัก
จ.ล้าปาง

จ.ล้าปาง

จ.ล้าปาง

จ.ล้าปาง
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หน่วยงาน
ท่ีรับผิดชอบ

หลัก
จ.ล้าปาง

จ.ล้าปาง

จ.ล้าปาง

จ.ล้าปาง
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หน่วยงาน
ท่ีรับผิดชอบ

หลัก
จ.ล้าปาง

จ.ล้าปาง

จ.ล้าปาง

จ.ล้าปาง
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หน่วยงาน
ท่ีรับผิดชอบ

หลัก
กองทุนเพ่ือ
ส่งเสริมการ

อนุรักษ์
พลังงาน
กระทรวง
พลังงาน

กองทุนพัฒนา
ไฟฟ้าบริษัท 
อี เอ โซล่า 

ล้าปาง จ้ากัด
ล้าปาง จ้ากัด
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หน่วยงาน
ท่ีรับผิดชอบ

หลัก
จังหวัดล้าปาง

จังหวัดล้าปาง
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หน่วยงาน
ท่ีรับผิดชอบ

หลัก
จังหวัดล้าปาง

กรมทรัพยากร
น้้าบาดาล 
เขต 1 ลป.
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หน่วยงาน
ท่ีรับผิดชอบ

หลัก
กรมทรัพยากร

น้้าบาดาล 
เขต 1 ลป.

กรมทรัพยากร
น้้าบาดาล 
เขต 1 ลป.

กรมทรัพยากร
น้้าบาดาล 
เขต 1 ลป.

กรมทรัพยากร
น้้าบาดาล 
เขต 1 ลป.

149



ผ.2/1

หน่วยงาน
ท่ีรับผิดชอบ

หลัก
กรมทรัพยากร

น้้าบาดาล 
เขต 1 ลป.

ชลประทาน

กรมทรัพยากร
น้้าบาดาล 
เขต 1 ลป.

กรมทรัพยากร
น้้าบาดาล 
เขต 1 ลป.
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ผ.2/1

หน่วยงาน
ท่ีรับผิดชอบ

หลัก
กรมทรัพยากร

น้้าบาดาล 
เขต 1 ลป.

กรมทรัพยากร
น้้าบาดาล 
เขต 1 ลป.

กรมทรัพยากร
น้้าบาดาล 
เขต 1 ลป.

กรมทรัพยากร
น้้าบาดาล 
เขต 1 ลป.
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หน่วยงาน
ท่ีรับผิดชอบ

หลัก

กรมทรัพยากร
น้้าบาดาล 
เขต 1 ลป.

ชลประทาน/
อุทยานแห่ง
ชาติดอย

ชลประทาน
ท่ี 2
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หน่วยงาน
ท่ีรับผิดชอบ

หลัก
จ.ล้าปาง

จ.ล้าปาง

จ.ล้าปาง

ชลประทาน
ท่ี 2
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หน่วยงาน
ท่ีรับผิดชอบ

หลัก
ชลประทาน

ท่ี 2

กรมทรัพยากร
น้้าบาดาล 
เขต 1 ลป.

กรมส่งเสริม
การปกครอง

ท้องถ่ิน

กรมส่งเสริม
การปกครอง

ท้องถ่ิน
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ผ.2/1

หน่วยงาน
ท่ีรับผิดชอบ

หลัก

กรมส่งเสริม
การปกครอง

ท้องถ่ิน

กรมส่งเสริม
การปกครอง

ท้องถ่ิน

กรมส่งเสริม
การปกครอง

ท้องถ่ิน
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ผ.2/1

หน่วยงาน
ท่ีรับผิดชอบ

หลัก

กรมส่งเสริม
การปกครอง

ท้องถ่ิน

กรมส่งเสริม
การปกครอง

ท้องถ่ิน

กรมส่งเสริม
การปกครอง

ท้องถ่ิน
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หน่วยงาน
ท่ีรับผิดชอบ

หลัก

กรมส่งเสริม
การปกครอง

ท้องถ่ิน

กรมส่งเสริม
การปกครอง

ท้องถ่ิน

-            
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