
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดล าปาง  ยุทธศาสตร์ท่ี 4  สังคม คุณภาพชีวิต ความม่ันคง และทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ผ. 01
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดล าปาง  ยุทธศาสตร์ท่ี 2  การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
1  โครงการการป้องกันและแก้ไข -เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาการ - กิจกรรมรณรงค์การป้องกัน 35,000   35,000   35,000   35,000     35,000    จ านวนไฟไหม้ใน -ประชาชนมีความ ส านัก

ปัญหาหมอกควัน และ ไฟป่า เกิดหมอกควันและไฟป่า การเกิดไฟป่า พ้ืนท่ีลดลงร้อยละ ตระหนักในปัญหา ปลัด
10 หมอกควันและไฟป่า

-ปัญหาการเกิด
หมอกควันและไฟป่า
ในพ้ืนท่ีลดลง
-ประชาชนรู้จักวิธี
การป้องกันและ
แก้ไขปัญหาหมอก
ควันและไฟป่า

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

1           1           1           1             1           

งบประมาณ
       2.1แผนงานรักษาความสงบภายใน

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบต.วอแก้ว  ยุทธศาสตร์ท่ี 2    การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
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ยุทธศาสตร์ท่ี 2    การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ผ. 01

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
1 โครงการให้ความรู้ สร้างจิตส านึก เพ่ือสร้างทัศนคติและจิตส านึกท่ีดี จัดกิจกรรมให้ความรู้ สร้างจิต 50,000   50,000   50,000   50,000     50,000    ร้อยละ 80 ของ เด็ก เยาวชน ส านัก

และความตระหนักในการอนุรักษ์ ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ส านึก และความตระหนักในการ ปชช.ท่ีผ่านการ ประชาชนมีจิตส านึก ปลัด
ทรัพยากรธรรมชาติและรักษา และรักษาส่ิงแวดล้อม อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ อบรมมีจิตส านึก ในการอนุรักษ์
คุณภาพส่ิงแวดล้อมต าบลวอแก้ว คุณภาพส่ิงแวดล้อม เช่น การผึก ในการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ

อบรมให้ความรู้ การรณรงค์ ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
ประชาสัมพันธ์ และกิจกรรม และส่ิงแวดล้อม
อ่ืนท่ีเหมาะสม

2 โครงคัดแยก ก าจัดขยะ งดการเผา-เพ่ือให้มีการบริหารจัดการขยะ -การจัดต้ังธนาคารขยะ (ส าหรับ 50,000   50,000   50,000   50,000     50,000    ขยะต าบลวอแก้ว -ทุกหมู่บ้านมีการ สสส.

วัชพืชและใบไม้ในครัวเรือน อย่างมีประสิทธิภาพ หมู่บ้านท่ีสมัครใจเข้าร่วม) ลดลง ร้อยละ 80บริหารจัดการขยะ อบต.วอแก้ว

และป่าไม้  ต าบลวอแก้ว -เพ่ือลดปัญหาขยะในหมู่บ้าน -อบรมให้ความรู้แก่แกนน าฯและ ของปริมาณขยะ อย่างมีประสิทธิภาพ
ประชาชนในหมู่บ้านในการ ท้ังหมด -ปัญหาขยะในหมู่
บริหารจัดการขยะ บ้านลดลง
-จัดซ้ือจัดหาถังขยะให้กับ
หมู่บ้าน ในต าบลวอแก้ว
-การก าจัดขยะในครัวเรือน 
และการคัดแยกขยะในครัวเรือน
-จัดกิจกรรมรณรงค์ให้ประชาชน
ได้ตระหนักถึงปัญหามลภาวะ
ในหมู่บ้าน

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

2           2           2           2             2           

งบประมาณ
      2.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็ง
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ยุทธศาสตร์ท่ี 2    การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ผ. 01

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
1 โครงการอันเน่ืองมาจาก เพ่ือช่วยเหลือประชาชนในด้าน -กิจกรรมสร้างฝายตามพระราช 35,000   35,000   35,000   40,000     40,000    ร้อยละ70 ของพ้ืนท่ีบริเวณล าห้วยมีการ ส านัก

พระราชด าริฯ เศรษฐกิจและสังคม ทรัพยากร ด าริ บริเวณน้ีมีการพัง ระบายน้ าท่ีดี ป้องกัน ปลัด
ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม และ -กิจกรรมปลูกแฝกตามพระราช ทลายของตล่ิงลดลงปัญหาอุทกภัย
ให้ประชาชนสามารถพ่ึงตนเองได้ ด าริ

2 โครงการส่งเสริมการปลูกป่า -เพ่ือเพ่ิมทรัพยากรป่าไม้ในชุมชน 1.1ปลูกป่าชุมชน 35,000   30,000   30,000   20,000     17,500    ร้อยละ70 ของพ้ืนท่ีทรัพยากรและส่ิงแวด ส านักปลัด

ชุมชน ต าบลวอแก้ว
1.2ปลูกต้นไม้เศรษฐกิจในพ้ืนท่ี 35,000   30,000   30,000   20,000     17,500    พ้ืนท่ีสีเขียวเพ่ิมมากและเพ่ิมทรัพยากร
สาธารณะ ข้ึน ป่าไม้

1.3ปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนโดยการ 35,000   30,000   30,000   20,000     17,500    
ปลูกต้นไม้เพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว

3 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช  เพ่ือให้ความเข้าใจและเห็นความ จัดต้ังศูนย์ข้อมูลพันธุกรรมพืช 30,000   30,000   30,000   30,000     30,000    มีศูนย์เรียนรู้ทาง มีสถานท่ีรวบรวม ส านักปลัด

อันเน่ืองมาจากพระราชด าริ ส าคัญของพันธุกรรมพืช ร่วมคิด และความหลากหลายทาง พันธุกรรมพืชใน และเก็บรักษา
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ร่วมปฏิบัติ จนเกิดประโยชน์ถึง ชีวภาพ เพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์ พ้ืนท่ีต าบลวอแก้วพันธ์ุพืช ท้ังท่ีมีอยู่
สยามบรมราชกุมารี มหาชนชาวไทยและให้มีระบบ และสร้างนวัตกรรมด้านการ และใกล้สูญพันธ์ุ 

ข้อมูลพันธุกรรมพืช ส่ือกันถึงท่ัว แพทย์ การเกษตร และการพัฒนา
ประเทศ ชุมชนอย่างย่ังยืน

4 โครงการขุดลอกล าห้วยแม่ไพร เพ่ือให้การระบายน้ าท่ีดี ขุดลอกขนาดกว้าง 10.00 ม. -        -        -        -          200,000  ร้อยละ70 ของ บริเวณล าห้วยมีการ กองช่าง
ตัวท่ี 1(บริเวณบ้านนายครอง  เพ่ือลดปัญหาน้ าท่วมขัง ยาว 200 ม. พ้ืนท่ี บริเวณน้ีมีน้ าระบายน้ าท่ีดี 
โพธิ) หมู่ท่ี 7 รายละเอียดตามแบบ ท่วมขังลดลง ป้องกันปัญหา
(พิกัด E=539133,N=2034478) อบต.วอแก้ว อุทกภัย

3           3           3           3             4

งบประมาณ
       2.3 แผนงานการเกษตร
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ยุทธศาสตร์ท่ี 2    การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ผ. 01

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
5 โครงการขุดลอกแก้มลิงพร้อม เพ่ือให้การระบายน้ าท่ีดี ขุดลอกขนาดกว้าง 10.00 ม. -        -        -        -          200,000  ร้อยละ70 ของ บริเวณล าห้วยมีการ กองช่าง

ท านบคสล. บริเวณบ้าน เพ่ือลดปัญหาน้ าท่วมขัง ยาว 200 ม.พร้อมก่อสร้าง พ้ืนท่ี บริเวณน้ีมีน้ าระบายน้ าท่ีดี 
นายสวาท  จันกันทะ ท านบ คสล. ท่วมขังลดลง ป้องกันปัญหา

รายละเอียดตามแบบ อุทกภัย
อบต.วอแก้ว

6 โครงการขุดลอกล าห้วยแม่ไพร เพ่ือให้การระบายน้ าท่ีดี ขุดลอกขนาดกว้าง 10.00 ม. -        -        -        200,000    ร้อยละ70 ของ บริเวณล าห้วยมีการ กองช่าง
บริเวณบ้านนายนิเวศ สุภาสอน เพ่ือลดปัญหาน้ าท่วมขัง ยาว 200 ม. พ้ืนท่ี บริเวณน้ีมีน้ าระบายน้ าท่ีดี 
ถึงบ้านนางค ามูลเตชะอุ๊ด รายละเอียดตามแบบ ท่วมขังลดลง ป้องกันปัญหา

อบต.วอแก้ว อุทกภัย
7 โครงการขุดลอกล าห้วยแม่เป็ด เพ่ือให้การระบายน้ าท่ีดี ขุดลอกขนาดกว้าง 10.00 ม. -        -        -        -          200,000  ร้อยละ70 ของ บริเวณล าห้วยมีการ กองช่าง

เพ่ือลดปัญหาน้ าท่วมขัง ยาว 200 ม. พ้ืนท่ี บริเวณน้ีมีน้ าระบายน้ าท่ีดี 
รายละเอียดตามแบบ ท่วมขังลดลง ป้องกันปัญหา
อบต.วอแก้ว อุทกภัย

8 โครงการก่อสร้างฝายเสิรม  - เพ่ือดักตะกอนชลอการไหลของ ก่อสร้างฝายเสริมระบบนิเวศ -        -        -        250,000    ร้อยละ70 ของ  - เป็นการอนุรักษ์ดิน กองช่าง
ระบบนิเวศบริเวณล าห้วยป่าหวี  น้ า และอนุรักษ์ดินและน้ า ขนาดความกว้างประมาณ พ้ืนท่ีบริเวณน้ีมีน้ าและน้ าป้องกันและ
ม.3 -เพ่ือกักเก็บน้ าไว้ใช้ในการเกษตร 11.00 ม.  ยาวประมาณ เพียงพอส าหรับ บรรเทาปัญหา

-เพ่ือชลอความรุนแรงของกระแส 12.00 ม. ความสูงสันฝาย การเกษตร อุทกภัย
น้ าในล าธารได้  1.50 ม. -เพ่ือมีแหล่งน้ า

รายละเอียดตามแบบ ส าหรับการเกษตร
อบต.วอแก้ว

2             2           
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ยุทธศาสตร์ท่ี 2    การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ผ. 01

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
9 โครงการก่อสร้างฝายเสริมระบบ -เพ่ืออนุรักษ์ดินและน้ า ก่อสร้างฝายเสริมระบบนิเวศ -        -        -        250,000    ร้อยละ70 ของ  - เป็นการอนุรักษ์ดิน กองช่าง

นิเวศบริเวณล าห้วยบอน ม.3 -เพ่ือชะลอความรุนแรงของ ขนาดความกว้างประมาณ พ้ืนท่ีบริเวณน้ีมีน้ าและน้ าป้องกันและ
กระแสน้ า 11.00 ม.  ยาวประมาณ เพียงพอส าหรับ บรรเทาปัญหา
-เพ่ือกักเก็บน้ าไว้ใช้ส าหรับการ 12.00 ม. ความสูงสันฝาย การเกษตร อุทกภัย
เกษตร  1.50 ม. -เพ่ือมีแหล่งน้ า

รายละเอียดตามแบบ ส าหรับการเกษตร
อบต.วอแก้ว

10 โครงการก่อสร้างฝายเสริม -เพ่ืออนุรักษ์ดินและน้ า ก่อสร้างฝายเสริมระบบนิเวศ -        -        -        250,000    ร้อยละ70 ของ  - เป็นการอนุรักษ์ดิน กองช่าง
ระบบนิเวศบริเวณล า -เพ่ือชะลอความรุนแรงของ ขนาดความกว้างประมาณ พ้ืนท่ีบริเวณน้ีมีน้ าและน้ าป้องกันและ
ห้วยแม่เป๊ิบ ม. 2 กระแสน้ า 11.00 ม.  ยาวประมาณ เพียงพอส าหรับ บรรเทาปัญหา

-เพ่ือกักเก็บน้ าไว้ใช้ส าหรับการ 12.00 ม. ความสูงสันฝาย การเกษตร อุทกภัย
เกษตร  1.50 ม. -เพ่ือมีแหล่งน้ า

รายละเอียดตามแบบ ส าหรับการเกษตร
อบต.วอแก้ว

11 โครงการก่อสร้างฝายเสริม -เพ่ืออนุรักษ์ดินและน้ า ก่อสร้างฝายเสริมระบบนิเวศ -        -        -        -          250,000  ร้อยละ70 ของ  - เป็นการอนุรักษ์ดิน กองช่าง
ระบบนิเวศบริเวณล าห้วยโป่ง -เพ่ือชะลอความรุนแรงของ ขนาดความกว้างประมาณ พ้ืนท่ีบริเวณน้ีมีน้ าและน้ าป้องกันและ
ม. 3 กระแสน้ า 11.00 ม.  ยาวประมาณ เพียงพอส าหรับ บรรเทาปัญหา

-เพ่ือกักเก็บน้ าไว้ใช้ส าหรับการ 12.00 ม. ความสูงสันฝาย การเกษตร อุทกภัย
เกษตร  1.50 ม. -เพ่ือมีแหล่งน้ า

รายละเอียดตามแบบ ส าหรับการเกษตร
อบต.วอแก้ว

2 1
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ยุทธศาสตร์ท่ี 2    การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ผ. 01

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
12 โครงการการป้องกัน ซ่อมแซม เพ่ือป้องกันการพังทลายของหน้า ปรับปรุงซ่อมแซม รักษา -        -        -        -          100,000  ร้อยละ70 ของ ลดการพังทลายของ กองช่าง

รักษา การพัง ทลายของ ดิน หน้าดินท่ีอาจเกิดการพังทลาย พ้ืนท่ีบริเวณน้ีมี หน้าดิน
หน้าดิน หมู่ 1- 7 ของหน้าดินได้ การพังทลายของ

รายละเอียดตามแบบ หน้าดินลดลง
อบต.วอแก้ว

13 โครงการก่อสร้างป้องกันการ -เพ่ืออนุรักษ์ดินและน้ า ก่อสร้างฝายเสริมระบบนิเวศ -        -        -        427,500    ร้อยละ70 ของ  - เป็นการอนุรักษ์ดิน กองช่าง

กัดเซาะห้วย แม่เป๊ิบหมู่ 2 -เพ่ือชะลอความรุนแรงของ ขนาดความกว้างประมาณ พ้ืนท่ีบริเวณน้ีมีน้ าและน้ าป้องกันและ
(พิกัดเร่ิมต้นE0538512N2032108) กระแสน้ า 11.00 ม.  ยาวประมาณ เพียงพอส าหรับ บรรเทาปัญหา
(พิกัดส้ินสุดE0538566N2032089) -เพ่ือกักเก็บน้ าไว้ใช้ส าหรับการ 12.00 ม. ความสูงสันฝาย การเกษตร อุทกภัย

เกษตร  1.50 ม. รายละเอียดตามแบบ -เพ่ือมีแหล่งน้ า
อบต.วอแก้ว ส าหรับการเกษตร

14 โครงการเรียงหินกันตล่ิงพัง เพ่ือป้องกันการกัดเซาะและการ ข้างละ 65.00 ม. รวม 130 ม. -        -        -        427,500    แก้ไขปัญหาการ ปัญหาการพังทลาย กองช่าง
บริเวณใกล้บ้านนางเขียว พังทลายของตล่ิง สูง 2.00-3.00 ม. พังทลายของตล่ิง ของตล่ิงหมดไปจาก
 ใจปินตา หมู่ 2 รายละเอียดตามแบบ ได้ร้อยละ100 พ้ืนท่ี
(พิกัดเร่ิมต้นE0537746N2032943) อบต.วอแก้ว
(พิกัดส้ินสุดE0537743N2032881)

15 โครงการเรียงหินกันตล่ิงพัง เพ่ือป้องกันการกัดเซาะและการ ข้างละ 57.00 ม. รวม 114 ม. -        -        -        487,500    แก้ไขปัญหาการ ปัญหาการพังทลาย กองช่าง
บริเวณใกล้บ้านนางค ามูล  พังทลายของตล่ิง สูง 2.00-3.00 ม. พังทลายของตล่ิง ของตล่ิงหมดไปจาก
สายสุข  หมู่ 2 รายละเอียดตามแบบ ได้ร้อยละ100 พ้ืนท่ี
(พิกัดเร่ิมต้นE0538427N2032396) อบต.วอแก้ว
(พิกัดส้ินสุดE0538477N2032398)

3 1
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ยุทธศาสตร์ท่ี 2    การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ผ. 01

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
16 โครงการเรียงหินกันตล่ิงพัง เพ่ือป้องกันการกัดเซาะและการ ข้างละ 65.00 ม. รวม 130 ม. -        -        -        -          375,000  แก้ไขปัญหาการ ปัญหาการพังทลาย กองช่าง

บริเวณใกล้บ้านนายก๋วน  พังทลายของตล่ิง สูง 2.00-3.00 ม. พังทลายของตล่ิง ของตล่ิงหมดไปจาก
สอนเทพ  หมู่ 2 รายละเอียดตามแบบ ได้ร้อยละ100 พ้ืนท่ี
(พิกัดเร่ิมต้นE0538627N2032069) อบต.วอแก้ว
(พิกัดส้ินสุดE0538660N2032031)

17 โครงการเรียงหินกันตล่ิงพัง เพ่ือป้องกันการกัดเซาะและการ ข้างละ 50.00 ม. รวม 100 ม. -        -        -        -          375,000  แก้ไขปัญหาการ ปัญหาการพังทลาย กองช่าง
บริเวณหลังหอประชุมหมู่บ้าน พังทลายของตล่ิง สูง 2.00-3.00 ม. พังทลายของตล่ิง ของตล่ิงหมดไปจาก
หมู่ 2 รายละเอียดตามแบบ ได้ร้อยละ100 พ้ืนท่ี
(พิกัดเร่ิมต้นE0538190N2032684) อบต.วอแก้ว
(พิกัดส้ินสุดE0538227N2032650)

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

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

2

3             3             3             10             10            

รวมท้ังส้ิน
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