
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดล าปาง  ยุทธศาสตร์ท่ี 1  การพัฒนาการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์   
ยุทธศาสตร์ท่ี 2 เกษตรปลอดภัย เกษตรอินทรีย์และแปรรูปเกษตร

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 สินค้าอัตลักษณ์อุตสาหกรรม หัตถอุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์ชุมชน จากฐานทุนทางสังคมและวัฒนธรรม

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการส่งเสริมการท่องเท่ียว   - เป็นการจัดการเพ่ืออนุรักษ์   1.1 การจัดการเพ่ือพัฒนาและ 40,000   40,000   40,000   40,000   40,000   มีแหล่งท่องเท่ียว  - เป็นการอนุรักษ์
เชิงนิเวศน์และเชิงวัฒนธรรม ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ ให้มี ส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงนิเวศน์ เกิดข้ึนในพ้ืนท่ี ทรัพยากรธรรมชาติ
ต าบลวอแก้ว ความสมบูรณ์ เกิดความสมดุล เชิงเกษตรอินทรีย์ ต าบลวอแก้ว และส่ิงแวดล้อมให้

 ต่อระบบนิเวศวิทยา รักษา -ปรับปรุงเส้นทางการท่องเท่ียว จ านวน 1 แห่ง ด ารงอยู่ตลอดไป
สภาพแวดล้อม ในเขตป่า อุทยานขุนตาล  - ราษฎรในท้องถ่ิน
 - ส่งเสริมองค์กรชุมชน และ  -  ปรับปรุงภูมิทัศน์สถานท่ี เกิดรายได้จากการ
ท้องถ่ินในการด าเนินกิจกรรม ท่องเท่ียวของต าบลวอแก้ว   พัฒนาแหล่ง
การท่องเท่ียวเชิงนิเวศน์  - จัดท าเส้นทางศึกษาธรรมชาติ ท่องเท่ียว
และเชิงเกษตรอินทรีย์เพ่ือ บริเวณรอบอ่างเก็บน้ าแม่ไพร
เสริมสร้างเศรษฐกิจชุมชน และ  อ่างเก็บน้ า แม่เป๊ิบ ฯลฯ พร้อม
จัดท าแผนงานและโครงการเพ่ือ ท าป้ายส่ือความหมายธรรมชาติ
การอนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากร
ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม  1.2 โครงการส่งเสริมการ 20,000   20,000   20,000   20,000   20,000   มีแหล่งท่องเท่ียว ประชนมีรายได้จาก
-เพ่ือให้ประชาชนได้มีรายได้จาก ท่องเท่ียวต าบลวอแก้ว เกิดข้ึนในพ้ืนท่ี แหล่งท่องเท่ียว

 การท่องเท่ียว  -สนับสนุน พัฒนา  ให้ชุมชน ต าบลวอแก้ว 
และสถานท่ีในชุมชนเป็นแหล่ง จ านวน 1 แห่ง
ท่องเท่ียว
- สนับสนุน ส่งเสริม หมู่บ้าน
โฮมสเตย์

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบต.วอแก้วยุทธศาสตร์ท่ี 4    การพัฒนาด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดล าปาง  ยุทธศาสตร์ท่ี 4  การพัฒนาเศรษฐกิจ   

งบประมาณ



แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

2 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์เรียบ -เพ่ือพัฒนาเป็นแหล่งท่องเท่ียว ปรับปรุงภูมิทัศน์เรียบล าห้วย 50,000   50,000   50,000   50,000   50,000   มีแหล่งท่องเท่ียว  - เป็นการอนุรักษ์
ล าห้วยแม่ไพร  หมู่ 7 ในพ้ืนท่ีต าบลวอแก้ว แม่ไพร โดยมีพ้ืนท่ี กว้าง เกิดข้ึนในพ้ืนท่ี ทรัพยากรธรรมชาติ

2.50 ม. ยาว 1,000 ม. ต าบลวอแก้ว และส่ิงแวดล้อมให้
   - เป็นการจัดการเพ่ืออนุรักษ์ จ านวน 1 แห่ง ด ารงอยู่ตลอดไป

ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ ให้มี  - ราษฎรในท้องถ่ิน
ความสมบูรณ์ เกิดความสมดุล เกิดรายได้จากการ
ต่อระบบนิเวศวิทยา รักษา พัฒนาแหล่ง
สภาพแวดล้อม ท่องเท่ียว

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

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบต.วอแก้วยุทธศาสตร์ท่ี 4    การพัฒนาด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ

งบประมาณ



4.2 แผนงานการเกษตร
เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการส่งเสริมการปลูกข้าว เพ่ือให้ผู้บริโภคได้บริโภคข้าว อบรมให้ความรู้กับเกษตรกรผู้ 35,000   35,000   35,000   35,000   35,000   เกษตรกรหันมาปลูก ผูบริโภคได้บริโภค
อินทรีย์ต าบลวอแก้ว ท่ีมีคุณค่าและปลอดภัยจาก สนใจในการปลูกข้าวอินทรีย์ ข้าวอินทรีย์เพ่ิมข้ึน ข้าวท่ีมีคุณค่า

สารเคมี ในพ้ืนท่ีต าบลวอแก้ว ร้อยละ 20 และปลอดภัย
2 โครงการปลูกผักปลอดสารเคมี เพ่ือให้ได้ผักท่ีมีคุณภาพไม่มีสาร อบรมให้ความรู้การปลูกผักปลอด 35,000   35,000   35,000   35,000   35,000   เกษตรกรหันมาปลูก เกษตรกรและผู้บริ

ต าบลวอแก้ว พิษตกค้าง เกิดความปลอดภัย สารพิษ ให้กับเกษตรกรในพ้ืนท่ี ผักปลอดสารพิษ โภคได้บริโภคผัก
แก่ผู้บริโภค ต าบลวอแก้ว เพ่ิมข้ึนร้อยละ 20 ท่ีปลอดสารพิษ

3 โครงการส่งเสริมการเล้ียงสัตว์ เพ่ือส่งเสริมและเพ่ิมรายได้จาก ฝึกอบรมรมถ่ายทอดองค์ความรู้ 35,000   35,000   35,000   35,000   35,000   เกษตรกรมีรายได้ เกษตรกรมี รายได้
ต าบลวอแก้ว การเล้ียงสัตว์ การเล้ียงสัตว์ให้กับเกษตรกร จากการเล้ียงสัตว์ เพ่ิมมากข้ึน และมี

ต าบลวอแก้ว เพ่ิมข้ึน ร้อยละ 60 อาชีพท่ีม่ันคง
4 โครงการส่งเสริมการท าเกษตร เพ่ือให้มีศูนย์เกษตรอินทรีย์ อบรมเชิงปฏิบัติการ/ศึกษาดูงาน 50,000   50,000   50,000   50,000   50,000   เกษตรกรหันมาท า เกษตรกรหันมา

อินทรีย์ วิถีพอเพียง ผสมผสานทุกหมู่บ้าน  และให้ /ท าแปลงสาธิต/ให้รางวัลครอบ เกษตรอินทรีย์เพ่ิม ท าการเกษตร
เกษตรกรได้มาเรียนรู้ ครัวเกษตรอินทรีย์ต้นแบบ ข้ึน ร้อยละ 20 อินทรีย์เพ่ิมมากข้ึน

5 โครงการคลินิคเกษตรเคล่ือนท่ี เพ่ือให้บริการเกษตรกร มี - จัดนิทรรศการการเกษตร -        -        50,000 50,000 50,001 จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการเกษตรกรมีผลผลิต
ความรู้ทางวิชาการทางการ -การออกให้บริการเกษตรในพ้ืนท่ี ร้อยละ80 ของจ านวน ทางการเกษตรท่ีดี
เกษตร รวมท้งการส่งเสริม โดยมีเกษตรกรในพ้ืนท่ีต าบล กลุ่มเป้าหมายท้ังหมด และมีรายได้เพ่ิมข้ึน
อาชีพการเกษตร วอแก้วเข้าร่วมโครงการ 200 คน

6 โครงการส่งเสริมอาชีพแก่ผู้พิการ  เพ่ือให้ผู้พิการ ผู้สูงอายุมีทักษะ อบรมเชิงปฏิบัติการทักษะการ 50,000   50,000   50,000   50,000   50,001   ผู้พิการผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้สูงอายุ
ผู้สูงอายุและประชาชนท่ัวไปใน ความรู้ในการประกอบอาชีพ ประกอบอาชีพให้แก่ผู้พิการ มีรายได้เพ่ิมข้ึน สามารถพึงตนเอง
ต าบลวอแก้ว ผู้สูงอายุ ท่ีประสงค์จะประกอบ ร้อยละ 30 ได้มากย่ิงข้ึน

อาชีพ

ยุทธศาสตร์ท่ี 4    การพัฒนาด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ

งบประมาณ



เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
7 โครงการสนับสนุนการแปรรูป เพ่ือส่งเสริมอาชีพและเพ่ิม -สนับสนุนการแปรรูปอาหาร 50,000   50,000   50,000   50,000   50,000   เกษตรกรร้อยละ ประชาชนมีอาชีพ

อาหารและผลผลิตทางการเกษตร รายได้ให้กับประชาชน และผลผลิตทางการเกษตรและ  70ท่ีผ่านการ และมีรายได้เพ่ิมข้ึน
ให้เป็นสินค้าของหมู่บ้าน อบรมสามารถ
-สนับสนุนการรวมกลุ่มของ แปรรูปผลผลิต
เกษตรกรเพ่ือแปรรูปผลผลิตทาง ทางการเกษตร 
การเกษตร และน าจ าหน่าย
-เพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร ในท้องตลาดได้

8 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ เพ่ือให้ประชาชนต าบลวอแก้ว อบรมให้ความรู้กับประชาชน 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชนร้อยละ ประชาชนมีอาชีพ
ตามแนวพระราชด าริปรัชญา ได้เรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจ ต าบลวอแก้ว ให้ด าเนินชีวิตตาม 80 ท่ีเข้าร่วมโครง และมีรายได้เพ่ิมข้ึน
เศรษฐกิจพอเพียง พอเพียงในการด าเนินชีวิต ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การสามารถด าเนิน

อย่างพอเพียง ชีวิตตามแนวทาง
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง สามารถ
ช่วยเหลือตนเอง
ได้อย่างพออยู่พอกิน

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

10 โครงการ 465,000   465,000   515,000   515,000   515,002   

ยุทธศาสตร์ท่ี 4    การพัฒนาด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ
4.1 แผนงานการเกษตร

งบประมาณ

รวมท้ังส้ิน



ผ.02

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

หลัก
ส านักปลัด/
อุทยาแห่ง
ชาติดอย
ขุนตาล

อบต.วอแก้ว

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบต.วอแก้วยุทธศาสตร์ท่ี 4    การพัฒนาด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดล าปาง  ยุทธศาสตร์ท่ี 4  การพัฒนาเศรษฐกิจ   

99



หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

หลัก
ส านักปลัด/
อุทยาแห่ง
ชาติดอย
ขุนตาล

-            

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบต.วอแก้วยุทธศาสตร์ท่ี 4    การพัฒนาด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ
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ผ.02

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

หลัก
ส านักปลัด

ส านักปลัด

ส านักปลัด

เกษตรอ าเภอ
ห้างฉัตร

ส านักปลัด
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ผ.02

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

หลัก
ส านักปลัด

ส านักปลัด

-            
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