
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดล าปาง    ยุทธศาสตร์ท่ี 2 เสริมสร้างและพัฒนาจังหวัดล าปางให้มีความพร้อมรองรับการเป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์อย่างเป็นระบบ ผ.01

                                            ยุทธศาสตร์ท่ี 7 การบริการจัดการบ้านเมืองท่ีดีด้วยหลักธรรมภิบาล

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดล าปาง   ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การบริหารและพัฒนาองค์กร

    5.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป
เป้าหมาย ตัวช้ีวัด หน่วยงาน

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ ท่ีรับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการจัดสรรเงินเดือน เพ่ือเป็นเงินเดือน ค่าจ้าง จัดสรรเงินเดือน ค่าตอบแทน 4,500,000 4,500,000 4,500,000 4,500,000 พนักงานส่วนต าบล การปฏิบัติราชการท่ีมี ส านักปลัด
ค่าจ้าง สวัสดิการ  ค่าตอบ สวัสดิการ ค่าตอบแทน สวัสดิการให้แก่ผูบริหาร และพนักงานจ้าง ประสิทธิภาพ-ประสิทธผล กองคลัง
แทนและผลประโยชน์อ่ืน แก่พนักงานส่วนต าบลและ ส.อบต.พนักงานส่วนต าบล ร้อยละ 100 กองช่าง
แก่ผูบริหาร ส.อบต.พนักงาน พนักงาน จ้าง ผู้บริหารและ และพนักงานจ้าง และผู้ ได้รับสิทธิฯ ตามระเบียบ  
ส่วนต าบล พนักงานจ้างและ สมาชิกสภาฯและผู้ปฏิบัติ ปฏิบัติราชการอันเป็น ของทางราชการ  
ผู้ปฏิบัติราชการอันเป็น ราชการอันเป็นประโยชน์ ประโยชน์.ต่อ อปท.เงิน
ประโยชน์ต่อ อปท. ต่ออปท. สมทบกองทุนประกันสังคม 

กบท. และอ่ืนๆฯลฯ
2 โครงการฝึกอบรมของ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ ฝึกอบรมของ พนง.ส่วนต าบล 350,000 350,000 350,000 350,000 ร้อยละ 80 ของ พนง.ส่วน  - พนักงาน ผู้บริหาร ส านักปลัด

พนักงานส่วนต าบล  เพ่ิมพูนความรู้ในการปฎิบัติ และพนง.จ้างผู้บริหารท้องถ่ิน ต าบล พนง.จ้าง ผู้บริหาร ส.อบต.มีความรู้เพ่ิมพูนข้ึน
พนักงานจ้างผู้บริหารท้องถ่ิน ราชการอย่างมีประสิทธิภาพ  ส.อบต.ซ่ึงเป็นค่าลงทะเบียน ส.อบต. ได้รับการอบรม
และสมาชิกสภาอบต.วอแก้ว และประสิทธิผล ค่าธรรมเนียม

3 โครงการรับรอง เล้ียงต้อนรับ -เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ การรับรองเล้ียงต้อนรับบุคคล 60,000 60,000 60,000 60,000 ใช้ส าหรับการปฏิบัติ การบริหารงานของ อบต. ส านักปลัด
บุคคล  คณะบุคคล และการ รับรองเล้ียงต้อนรับบุคคล คณะบุคคล และการประชุม ราชการจ านวน  1 แห่ง วอแก้วเป็นไปอย่างมี
ประชุมสภาหรือ คณะบุคคล และการประชุม ต่างๆ ประสิทธิภาพ
คณะกรรมการ หรือ ต่างๆ
คณะอนุกรรมการ
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ยุทธศาสตร์ท่ี  5     การบริหารและพัฒนาองค์กร ผ.01
    5.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด หน่วยงาน
ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ ท่ีรับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
4 โครงการค่าใช้จ่ายในการสอบ เพ่ือจ่ายเป็นค่าสอบเขต รังวัดท่ีดินสาธารณะ ถนน 50,000 50,000 50,000 50,000 ถนน สาธารณะ และ -สามารถลดความขัด ส านักปลัด

เขตท่ีดิน ถนน สาธารณะ  รังวัดท่ีดินสาธารณะใน ในพ้ืนท่ีต าบลวอแก้วในกรณี ท่ีสาธารณะ ได้แยกออก แย้งในเร่ืองของท่ีดิน
ในพ้ืนท่ีต าบลวอแก้ว พ้ืนท่ีต าบลวอแก้ว พิพาทและกรณีท่ีเป็น จากท่ีดินของประชาชน ในพ้ืนท่ีได้และ

ประโยชน์ต่อสาธารณะ -รักษาพ้ืนท่ีถนน และท่ีดิน
สาธารณะประโยชน์ 
-ให้ความเป็นธรรมกับ
ประชาชนกรณีพิพาท
เร่ืองท่ีดิน

5 โครงการให้ความรู้ด้าน เพ่ือให้ความรู้ด้านกฏหมาย สมาชิกสภา อบต. , ก านัน 50,000     50,000     50,000     50,000     อบรมให้ความรู้ด้าน สมาชิกสภา อบต. ส านักปลัด
กฏหมาย การปกครอง การเมืองการปกครองและ ผู้ใหญ่บ้าน ประชาคมหมู่บ้าน กฎหมาย การเมือง ก านัน  ผู้ใหญ่บ้าน
การพัฒนาท้องถ่ินแก่ผู้น า การพัฒนาท้องถ่ินแก่ผู้น า  ประชาคมต าบลวอแก้ว                  การปกครองและการ ประชาคมหมู่บ้าน 
ชุมชนและประชาชน และประชาชน  ผู้แทนองค์กรชุมชน และ พัฒนาท้องถ่ินแก่ผู้น า ประชาคมต าบล

ประชาชนในต าบลวอแก้ว ชุมชนและประชาชน ผู้แทนองค์กรชุมชน 
ปีละ 1 คร้ัง ประชาชนมีความรู้

ด้าน กฎหมายการ
เมือง  การปกครอง
และการพัฒนาท้องถ่ิน

6 โครงการการด าเนินคดีตามค า เพ่ือให้การด าเนินคดีเป็นไป ค่าใช้จ่ายกรณีท่ีต้องด าเนิน 10,000 10,000 10,000 10,000 ใช้ส าหรับการปฏิบัติ การด าเนินคดีเป็นไป ส านักปลัด
พิพากษา อย่างเรียบร้อย การตามค าพิพากษา ราชการจ านวน  1 แห่ง อย่างเรียบร้อย
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ยุทธศาสตร์ท่ี  5     การบริหารและพัฒนาองค์กร ผ.01
    5.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด หน่วยงาน
ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ ท่ีรับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
8 โครงการอบรมผู้ประกอบการ เพ่ือจัดเก็บภาษีได้ตาม อบรมผู้ประกอบการและ -          -          -          20,000 ประชาชนช าระภาษีเพ่ิม  - มีแผนท่ีภาษีประกอบ กองคลัง

ในพ้ืนท่ีต าบลวอแก้วและ เป้าหมาย พนักงานส่วนต าบลเพ่ือ ข้ึน ร้อยละ 10 การจัดเก็บภาษี
พนักงานส่วนต าบลเพ่ือให้ จัดเก็บภาษี
เข้าใจเร่ืองการจัดเก็บภาษี

9 โครงการค่าชดใช้ความ เพ่ือให้มีค่าใช้จายในการ ค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือ 5,000 5,000 5,000 5,000 ใช้ส าหรับการปฏิบัติ สามารถชดใช้ความ ส านักปลัด
เสียหายหรือค่าสินไหม ชดใช้ความเสียหายหรือค่าสิน ค่าสินไหม ทดแทน ราชการจ านวน  1 แห่ง เสียหายหรือสินไหม
ทดแทน ไหมท่ีเกิดข้ึนจากการ ทดแทนท่ีเกิดข้ึนจากการ

ปฏิบัติราชการ ปฏิบัติราชการ
10 โครงการอบรมสัมมนาเพ่ือ เพ่ือเป็นการส่งเสริมการ จัดอบรมสัมมนาเพ่ือเพ่ิม 20,000 20,000 20,000 20,000 อบรมสัมนาเพ่ิมศักย  ผู้บริหาร ส.อบต. พนักงาน ส านักปลัด

เพ่ิมศักยภาพส าหรับผู้บริหาร ปฏิบัติงานของอบต.วอแก้ว ศักยภาพผู้บริหาร ส.อบต. ภาพจ านวนปีละ 1 คร้ัง ส่วนต าบล พนง.จ้าง และ
 ส.อบต. พนักงานส่วนต าบล พนง.ส่วนต าบลพนง.จ้าง ประชาชนต าบลวอแก้วมี

พนง.จ้าง ศักยภาพในการปฏิบัติ

ราชการ

11 โครงการบริหารจัดการท่ัวไป เพ่ือบริหารจัดการ ตามภารกิจ จัดสรรบริหารจัดการงานตาม 550,000 550,000 550,000 550,000 การปฏิบัติราชการ  - การบริหารงานมี ส านักปลัด

ตามภารกิจ อ านาจหน้าท่ี อ านาจหน้าท่ี ภารกิจหน้าท่ี จ านวน 1 แห่ง ประสิทธิภาพในการปฏิบัติ

หน้าท่ี

13 โครงการค่าใช้จ่ายด้าน เพ่ือให้มีส่ิงสาธารณูปโภค ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภค 200,000 200,000 200,000 200,000 มีส่ิงสาธารณูปโภค มีส่ิงสาธารณูปโภคสาธารณู ส านักปลัด

สาธารณูปโภคและสาธารณูป สาธารณูปการเพ่ือใช้ใน สาธารณูปการในส านักงาน สาธารณูปการเพ่ือใช้ใน ปการเพ่ือใช้ในส านักงาน กองคลัง

การของ อบต.วอแก้ว ส านักงาน เช่นค่าน้ าประปา ค่าไฟฟ้า ส านักงาน อย่างเพียงพอ อบต.วอแก้ว กองช่าง

ค่าไปรษณีย์ ค่าโทรศัพท์  

ค่าโทรคมนาคม ฯลฯ

งบประมาณและท่ีมา
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ยุทธศาสตร์ท่ี  5     การบริหารและพัฒนาองค์กร ผ.01
    5.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด หน่วยงาน
ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ ท่ีรับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
12 โครงการจัดการการเลือกต้ัง เพ่ือให้มีวัสดุ อุปกรณ์ จัดหาวัสดุอุปกรณ์ในการ 50,000     50,000     50,000     50,000     ใช้ส าหรับการเลือกต้ัง เพ่ือให้การเลือกต้ัง ส านักปลัด

ทุกระดับ เพียงพอในการด าเนินงาน ด าเนินการเลือกต้ัง ทุกระดับในต าบล เป็นไปด้วยความ
วอแก้ว เรียบร้อย

14 โครงการบ ารุงรักษาและซ่อ เพ่ือบ ารุงรักษาและซ่อมแซม บ ารุงรักษาและซ่อมแซมวัสดุ 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 30 ของวัสดุ  - วัสดุและครุภัณฑ์มีสภาพ ส านักปลัด
มแซมวัสดุและครุภัณฑ์ วัสดุและครุภัณฑ์ให้ใช้งาน และครุภัณฑ์ให้ใช้งานได้ดี ครุภัณฑ์ท่ีช ารุด ได้รับ พร้อมใช้งานได้ตลอด กองคลัง

ได้ปกติ การบ ารุงรัษา ซ่อมแซม กองช่าง
ให้ใช้งานได้ตามปกติ

15 โครงการปรับปรุงบ ารุงรักษา เพ่ือให้ครุภัณฑ์ ท่ีดินและ บ ารุงรักษาและปรับปรุง 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ30ของครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ ท่ีดินและส่ิง กองช่าง
ครุภัณฑ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ส่ิงก่อสร้างในความรับ ครุภัณฑ์ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ก่อสร้างมีสภาพใช้งานได้ดี

ผิดชอบของ อบต.วอแก้ว ท่ีช ารุดเสียหายได้รับ สามารถยืดอายุ การใช้
มีสภาพท่ีใช้งานได้ดี การซ่อม บ ารุง งานได้นานย่ิงข้ึน

16 โครงการจัดท าส่ือ  ส่ิงพิมพ์ เพ่ือให้ประชาชนเข้าใจการ จัดท าส่ือ  ส่ิงพิมพ์ 30,000 30,000 30,000 30,000 จัดส่ือส่ิงพิมพ์ ประชา  ประชาชนเข้าใจบทบาท ส านักปลัด
ประชาสัมพันธ์กิจการของ ท างานของ  อบต. ประชาสัมพันธ์กิจการของ สัมพันธ์กิจการของ อบต. และหน้าท่ีของ  อบต.
 อบต. อบต.

งบประมาณและท่ีมา
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ยุทธศาสตร์ท่ี  5     การบริหารและพัฒนาองค์กร ผ.01
    5.1 แผนงานสร้างความเข็มแข็งของชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด หน่วยงาน
ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ ท่ีรับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการอบรมสัมนาและ เพ่ือความรู้ ศักยภาพ และ จัดกิจกรรมอบรมสัมนา และ 100,000   100,000 100,000 100,000 ผู้ท่ีเข้าร่วมกิจกรรม ผู้เข้าร่วมกิจกรรมน าความ ส านักปลัด

ศึกษาดูงานอบต.วอแก้ว การประกอบอาชีพให้กับ ศึกษาดูงานให้กับประชาชน ร้อยละ 60 มีความรู้ รู้มาปรับใช้ในกลุ่มของ
ประชาชนต าบลวอแก้ว  เช่น ผู้น าหมู่บ้าน ผู้สูงอายุ  สามารถน ามาปฏิบัติได้ ตนเองได้
เช่นผู้น าหมู่บ้านผู้สูงอายุ อสม. สตรี  และประชาชน
อสม.สตรีและประชาชนท่ัวไป ท่ัวไป

2 โครงการอบรมสัมมนาความรู้ เพ่ือเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพ จัดอบรมสัมมนาให้ความรู้ 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละ 60 ของผู้เข้า ผู้บริหาร ส.อบต. พนง. ส านักปลัด

เก่ียวกับ พรบ. ข้อมูลข่าวสาร ในการปฏิบัติราชการ เก่ียวกับ พรบ. ข้อมูลข่าวสาร ร่วมอมรมสัมมนามี ส่วนต าบลพนง.จ้าง และ

แก่ ผู้บริหาร ส.อบต.พนง. ความรู้เก่ียวกับ พรบ. ปชช.ต าบลวอแก้วมีความ

ส่วนต าบล พนง.จ้างและปชช. ข้อมูลข่าวสาร รู้ความเข้าใจในพรบ. 

ข้อมูลข่าวสาร
3 โครงการเสริมสร้างความรู้ - เพ่ือเสริมสร้างความรู้ความ จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ 30,000 30,000 30,000 30,000 ผู้ร่วมกิจกรรมมีความรู้ -ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้ ส านักปลัด

ประชาธิปไตย การเลือกต้ังและการเข้าใจในระบบประชาธิปไตย ให้กับประชาชน ผู้น าชุมชน ความเข้าใจ ในระบอบ ความเข้าใจในระบอบ
ออกเสียงประชามติ - เพ่ือปลูกฝังความเป็น ตัวแทนกลุ่ม/องค์กรต่าง ๆ ประชาธิปไตยการเลือกต้ัง ประชาธิปไตย

พลเมืองท่ีมีคุณภาพให้แก่ ในพ้ืนท่ีต าบลวอแก้ว  และการออกเสียงประชา -ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถ
ประชาชน จ านวน 70 คน มติเพ่ิมข้ึน ร้อยละ 60 ใช้เคร่ืองลงคะแนนได้อย่าง
- เพ่ือสร้างวิถีประชาธิปไตย ถูกต้อง
สร้างการมีส่วนร่วมให้กับ
ประชาชน
- เพ่ือสาธิตการใช้เคร่ืองลง
คะแนนเลือกต้ังให้ถูกต้องและ
เป็นท่ียอมรับ

งบประมาณและท่ีมา
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ยุทธศาสตร์ท่ี  5     การบริหารและพัฒนาองค์กร ผ.01
    5.1 แผนงานสร้างความเข็มแข็งของชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด หน่วยงาน
ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ ท่ีรับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4 โครงการให้ความรู้เตรียม เตรียมความพร้อมในการ จัดอบรมให้ความรู้เก่ียว 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 60 ของผู้เข้า ผู้บริหาร ส.อบต. บุคลากร  ส านักปลัด

ความพร้อมเข้าสู่ประชาคม เข้าสู่ประชาคมอาเซียน กับการการเตรียมความพร้อม ร่วมอมรมมีความพร้อม ในหน่วยงานและประชาชน

อาเซียน โดยส่งเสริมการเรียนรู้ เข้าสู่ประชาคม อาเซียน แก่ ท่ีจะรับมือกับการเข้าสู่ ท่ัวไป มีความเข้าใจและ

รวมท้ังสร้างเครือข่ายกับ ผู้บริหาร ส.อบต.พนง. ประชาคมอาเซียน สามารถปรับตัวเพ่ือการก้าว

ประชาชนในการ ขับเคล่ือน ส่วนต าบล พนง.จ้าง และ เข้าสู่ประชาคมอาเซียนได้

การเป็นประชาคมอาเซียน  ประชาชน เป็นอย่างดี

รวม          20     โครงการ -                              -                             6,285,000 6,285,000 6,285,000 6,305,000 -                          -                          -                
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