
                                     ยุทธศาสตร์ท่ี 2 สร้างเสริมและพัฒนาจังหวัดล าปางให้มีความพร้อมรองรับการเป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์อย่างเป็นระบบ 

                                     ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรกรปลอดภัยและได้มาตรฐานแบบครบวงจร 

                                     ยุทธศาสตร์ท่ี 6 ส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอย่างสมดุลและย่ังยืน

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบต.วอแก้ว ยุทธศาสตร์ท่ี 1    การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ผ.05

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ี หน่วยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงการปรับปรุงผิวจราจร -เพ่ือแก้ไขปัญหาความ ปริมาณงาน  ปูยางแอสฟัลต์คอนกรีตทับผิว -     1,399,000  1,399,000  1,399,000  ปรับปรุงผิวจราจร ประชาชนมีเส้น กรมส่งเสริม

เดิม โดยการเสริมผิวแอส เดือดร้อนของประชาชนและ จราจรเดิม ขนาดกว้าง 4.00 ม. หนาเฉล่ีย ถนนสาย ลป.ถ ทางคมนาคม ท่ี การปกครอง

ฟัลต์คอนกรีต  ถนนสาย ผู้ใช้ถนนสัญจรไปมา 0.05 ม. ยาว 738.00 ม.หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อย 86.002 ระยะทาง สะดวก ปลอดภัย ท้องถ่ิน

ลป.ถ 86.002 ทางเข้า -เพ่ือให้ประชาชนสัญจรโดย กว่า 2,952.00 ตร.ม.และไหล่ทางขนาดกว้าง 738 เมตร และได้มาตรฐาน

หมู่ท่ี 2 บ้านทุ่งตุ่น – แม่ติว ความสะดวกปลอดภัยต่อชีวิต เฉล่ีย 0.50-1.00 ม. หนาเฉล่ีย 0.05 ม. ยาว

พิกัดเร่ิมต้น N 2031351  E 538050   และทรัพย์สิน 738.00 ม.หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า  1,312.00 

พิกัดส้ินสุด N 2031896 E 538525 -เพ่ือพัฒนาด้านโครงการ ตร.ม. รายละเอียดตามแบบมาตรฐานของ

พ้ืนฐานและลดอุบัติเหตุ กรมทางหลวงชนบท พร้อมติดต้ังป้าย

ทางถนน โครงการ จ านวน 1 ป้าย

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

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

ส าหรับประสานโครงการพัฒนาจังหวัด
องค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว  อ าเภอห้างฉัตร  จังหวัดล าปาง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดล าปาง ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์และการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับสินค้าและบริการ และเสริมสร้างความเข้มเเข็งให้เศรษฐกิจชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดล าปาง ยุทธศาสตร์ท่ี 1  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน   



ผ.05

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ี หน่วยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

2 โครงการ ปรับปรุงผิวจราจร -เพ่ือแก้ไขปัญหาความ ปูยางแอสฟัลต์คอนกรีตทับผิวจราจรเดิม -     541,000     541,000    541,000    ปรับปรุงผิวจราจร ประชาชนมีเส้น กรมส่งเสริม

เดิม โดยการเสริมผิวแอสฟัลต์ เดือดร้อนของประชาชนและ ขนาดกว้าง 4.00 ม. หนาเฉล่ีย 0.05 ถนนสาย ลป.ถ ทางคมนาคม ท่ี การปกครอง

คอนกรีตถนนสาย ลป.ถ86.003 ผู้ใช้ถนนสัญจรไปมา  ม. ยาว 400.00 ม. หรือมีพ้ืนท่ีไม่ 86.003 ระยะทาง สะดวก ปลอดภัย ท้องถ่ิน

ทางเช่ือม หมู่ท่ี 2 - หมู่ท่ี 4 -เพ่ือให้ประชาชนสัญจรโดย น้อยกว่า 1,600.00 ตร.ม. 400 เมตร และได้มาตรฐาน

พิกัดเร่ิมต้น N 2033535 E 537744 ความสะดวกปลอดภัยต่อชีวิต รายละเอียดตามแบบมาตรฐานของกรม

พิกัดส้ินสุด N 2033922 E 537663 และทรัพย์สิน ทางหลวงชนบทพร้อมติดต้ังป้าย

-เพ่ือพัฒนาด้านโครงการ โครงการ จ านวน 1 ป้าย

พ้ืนฐานและลดอุบัติเหตุ

ทางถนน
รวม 2 โครงการ -     1,940,000  1,940,000 1,940,000 

งบประมาณและท่ีมา

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน
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ผ.05

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ี หน่วยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงการติดต้ังระบบสูบน้ า -เพ่ือลดต้นทุนค่ากระแสไฟฟ้า ติดต้ังระบบสูบน้ าด้วยพลังงาน 465,300     เกษตรกรในพ้ืนท่ี -เกษตรกรมีต้นทุน กองทุนเพ่ือ

พลังงานแสงอาทิตย์ ในการสูบน้ าเพ่ือท าการเกษตร แสงอาทิตย์ ร้อยละ 80 มีน้ า ในการผลิตลดลง ส่งเสริมการ

เพ่ือการเกษตร  บริเวณท่ีดิน และสามารถปลูกพืชในฤดูแล้ง -ชุดแผงโซล่าเซลล์แสงอาทิตย์ขนาด เพียงพอส าหรับ -ค่ากระแสไฟฟ้า อนุรักษ์

สาธารณประโยชน์ บ้านทุ่งหก ได้อย่างต่อเน่ือง ไม่น้อยกว่า 2,500 w ถังเก็บน้ า ท าการเกษตร ลดลงร้อยละ 70 พลังงาน

(ทุ่งแพะ) หมู่ 5 ต าบลวอแก้ว -เพ่ือให้เกษตรกรในพ้ืนท่ี ขนาดไม่น้อยกว่า 20 ลูกบาศก์เมตร ลดค่ากระแส กระทรวง

พิกัด E 0537849 N 2036071 เป้าหมายมีรายได้เพ่ิมข้ึน -เคร่ืองสูบน้ าส าหรับโซล่าเซลล์ ไฟฟ้าในการสูบน้ า พลังงาน

แสงอาทิตย์ ขนาดไม่น้อยกว่า 2 แรงม้า ลงได้ร้อยละ 70

2 โครงการก่อสร้างอาคาร เพ่ือให้กลุ่มแม่บ้านบ้านน้ าจ า ก่อสร้างอาคารแปรรูปผลผลิตทาง 435,000     สมาชิกกลุ่ม สมาชิกกลุ่มแม่บ้าน กองทุนพัฒนา

แปรรูปผลผลิตทางการเกษตร สามารถขยายก าลังการผลิต การเกษตรบ้านน้ าจ า  หมู่ท่ี 7 แม่บ้านเกษตรกร เกษตรกรบ้านน้ าจ า ไฟฟ้าบริษัท 

บ้านน้ าจ า  หมู่ท่ี 7 ให้ได้ตามความต้องการของ ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 9 เมตร บ้านน้ าจ ามีรายได้ มีรายได้เพ่ิมข้ึน อี เอ โซล่า 

พิกัด E 0538874 N 2034846 ตลาด และมีอาคารพร้อมท้ัง พร้อมจัดหาวัสดุอุปกรณ์ จ านวน เพ่ิมข้ีนร้อยละ 70 ล าปาง จ ากัด

อุปกรณ์ในการผลิตท่ีได้ 18 รายการ

มาตรฐาน อาหารและยา (อย.)

     แผนงานการเกษตร

งบประมาณและท่ีมา

ผ.05
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     แผนงานการเกษตร



เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

3 โครงการ ซ่อมแซมคันตล่ิง เพ่ือป้องกันการพังทลายของ ท าการถมดินพร้อมปรับเกล่ีย ขนาด 225,000     225,000    225,000    ตล่ิงก้ันน้ ามีความ ตล่ิงก้ันน้ ามีความ จังหวัดล าปาง

ล าห้วยแม่เป้ิบ (บริเวณ ตล่ิงก้ันน้ าบริเวณทุ่งหลวง กว้าง 8.00 ม.สูง 2.50 ม. ยาว ม่ันคง มีการ ม่ันคงป้องกัน

ทุ่งหลวง ล าห้วยแม่เป้ิบ) ล าห้วยแม่เป๊ิบ และป้องกัน 30.00 ม. พร้อมท าการเรียงหินใหญ่ ระบายน้ ามี อันตรายต่อชีวิตและ

หมู่ท่ี 1  น้ าท่วมในพ้ืนท่ีการเกษตรของ ในกล่อง Mattress ขนาดสูง 2.50 ม. ประสิทธิภาพ ทรัพย์สินของ

(พิกัด E 0538808 N 2031770 ) เกษตรกร พร้อมท้ังช่วยระบาย ยาว 30.00 ม. และเรียงหินใหญ่ใน มากย่ิงข้ึน เกษตรกร และช่วย

น้ าหลากในลุ่มน้ าให้มีประสิทธิ กล่อง Gabion  ขนาดกว้าง 2.00 ม. ให้การระบายน้ ามี

ภาพมากย่ิงข้ีน สูง 1.00 ม. ยาว 30.00 ม. ประสิทธิภาพมาก

รายละเอียดตามแบบของ อบต.วอแก้ว ย่ิงข้ึน

4 โครงการซ่อมแซมคันตล่ิง เพ่ือป้องกันการพังทลายของ ท าการเรียงหินใหญ่ในกล่อง Mattress 348,900     348,900    348,900    ตล่ิงก้ันน้ ามีความ ตล่ิงก้ันน้ ามีความ จังหวัดล าปาง

ล าห้วยแม่ติว (บริเวณ ตล่ิงก้ันน้ าบริเวณทุ่งหลวง ขนาดสูง 2.50 ม. ยาว 24.00 ม. และ ม่ันคง มีการ ม่ันคงป้องกัน

ใกล้บ้านนางเขียว) หมู่ท่ี 2 ล าห้วยแม่เป๊ิบ และป้องกัน เรียงหินใหญ่ในกล่อง Gabion ขนาด ระบายน้ ามี อันตรายต่อชีวิตและ

พิกัด E 0537745 N 2032902 น้ าท่วมในพ้ืนท่ีการเกษตรของ กว้าง 4.00 ม.สูง 2.00 ม. ยาว ประสิทธิภาพ ทรัพย์สินของ

เกษตรกร พร้อมท้ังช่วยระบาย 24.00 ม. มากย่ิงข้ึน เกษตรกร และช่วย

น้ าหลากในลุ่มน้ าให้มีประสิทธิ รายละเอียดตามแบบมาตรฐานของกรม ให้การระบายน้ ามี

ภาพมากย่ิงข้ีน ทรัพยากรน้ า ประสิทธิภาพมาก

ย่ิงข้ึน

ผ.05     แผนงานการเกษตร
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งบประมาณและท่ีมา



เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ี หน่วยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

5 โครงการซ่อมแซมคันตล่ิง เพ่ือป้องกันการพังทลายของ ท าการขุดลอกบริเวณหน้าฝายขนาดท้อง 292,000     292,000    292,000    ตล่ิงก้ันน้ ามีความ ตล่ิงก้ันน้ ามีความ จังหวัดล าปาง

ล าห้วยแม่ติว จุดท่ี 1 ตล่ิงก้ันน้ าบริเวณทุ่งหลวง กว้าง 5.00 ม. ลึกเฉล่ีย 1.50 ม. ยาว ม่ันคง มีการ ม่ันคงป้องกัน

บริเวณใกล้ท่ีนานางแถม ล าห้วยแม่เป๊ิบ และป้องกัน 50.00 ม. และถมดินพร้อมปรับเกล่ีย ระบายน้ ามี อันตรายต่อชีวิตและ

หมู่ท่ี 4 น้ าท่วมในพ้ืนท่ีการเกษตรของ ขนาดกว้าง 2.00 ม.สูง 2.50 ม. ยาว ประสิทธิภาพ ทรัพย์สินของ

พิกัด E 0537407  N 2034920 ) เกษตรกร พร้อมท้ังช่วยระบาย  50.00 ม. พร้อมท าการเรียงหินใหญ่ มากย่ิงข้ึน เกษตรกร และช่วย

น้ าหลากในลุ่มน้ าให้มีประสิทธิ ในกล่อง Mattress ขนาดสูง 2.50 ม. ให้การระบายน้ ามี

ภาพมากย่ิงข้ีน ยาว 50.00 ม. และเรียงหินใหญ่ในกล่อง ประสิทธิภาพมาก

Gabion ขนาดกว้าง 2.00 ม.สูง 1.00 ม. ย่ิงข้ึน

ยาว 50.00 ม.รายละเอียดตามแบบ

ของ อบต.วอแก้ว 
รวม 5  โครงการ -     1,766,200  865,900    865,900    
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งบประมาณและท่ีมา


