
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดล าปาง    ยุทธศาสตร์ท่ี 2 เสริมสร้างและพัฒนาจังหวัดล าปางให้มีความพร้อมรองรับการเป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์อย่างเป็นระบบ

                                            ยุทธศาสตร์ท่ี 7 การบริการจัดการบ้านเมืองท่ีดีด้วยหลักธรรมภิบาล

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดล าปาง   ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การบริหารและพัฒนาองค์กร

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการปรับปรุงข้อมูล 1.เพ่ือใช้เป็นเคร่ืองมือในการ 4.1 ปรับปรุงและพัฒนา -          230,000   230,000   230,000   การจัดเก็บภาษีในพ้ืนท่ี 1อบต.วอแก้ว มีรายได้

แผนท่ีภาษีและทะเบียน พัฒนาการจัดเก็บรายได้ให้ ข้อมูลพ้ืนฐานภาคสนามใน ต าบลวอแก้ว มีความถูก เพ่ิมข้ึน
ทรัพย์สิน LTAX3000 มีประสิทธิภาพ พ้ืนท่ีต าบลวอแก้วเพ่ิมเติม ต้อง ครบถ้วน  และเป็น 2.อบต.วอแก้ว มีฐาน

2.เพ่ือปรับปรุงฐานข้อมูล ให้มีความถูกต้อง เป็นปัจจุบัน ปัจจุบัน ข้อมูลทางด้านการคลัง
ให้เป็นระบบดิจิตอลและ เพ่ือใช้เป้นฐานข้อมูลของ ท้องถ่ินอย่างครบถ้นและ
ปัจจุบัน ระบบ LTAX  GIS และ ถูกต้อง

LTAX 3000 3.อบต.วอแก้ว สามารถ
4.2 ปรับปรุงและพัฒนา บริหารงานได้อย่างมี
ข้อมูลแผนท่ีภาษี ระวางท่ีดิน ประสิทธิภาพ
และรูปแปลงท่ีดินในพ้ืนท่ี 4.อบต.วอแก้ว มีระบบ
ต าบลวอแก้วให้เป็นระบบ จัดเก็บภาษีท่ีแน่นอน
ดิจิตอลท่ีสมบูรณ์ถูกต้อง ถูกต้องและเป็นธรรม
ตามหลักระบบ LTAX  GIS 
และLTAX 3000

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบตวอแก้ว ยุทธศาสตร์ท่ี  5     การบริหารและพัฒนาองค์กร
5.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป

งบประมาณและท่ีมา



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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการก่อสร้างราง -เพ่ือการระบายน้ าท่ีดี และ ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. -          80,000     ลดปัญหาน้ าท่วมขัง การระบายน้ าท่ีดี

ระบายน้ า คสล.ข้างอาคาร ป้องกันแก้ไขปัญหาน้ าท่วมขัง ขนาดกว้าง 0.20 ม. ลึกเฉล่ีย บริเวณข้างอาคารอเนก และป้องกันปัญหา
อเนกประสงค์ องค์การ ได้ 0.30 ม. พร้อมบ่อพัก คสล . ประสงค์ขององค์การ น้ าท่วมขังได้
บริหารส่วนต าบลวอแก้ว จ านวน 2 บ่อ และวางท่อ บริหารส่วนต าบลวอแก้ว

ระบายน้ า คสล. ขนาด ได้ร้อยละ 100
Ø 0.40 ม. จ านวน 15 ท่อน 
รายละเอียดตามแบบอบต.วอแก้ว

2 โครงการปรับปรุง อาคาร เพ่ือปรับปรุงอาคาร ทาสีอาคารส านักงาน ขนาด -          70,000     อาคารส านักงาน อบต. อาคารส านักงานมี
ส านักงานองค์การบริหาร ส านักงานให้มีสภาพท่ีดี พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 700.00 วอแก้ว มีสภาพท่ีดี สภาพท่ีดีพร้อมส าหรับ
ส่วนต าบลวอแก้ว พร้อมส าหรับการให้บริการ ตร.ม. และสร้างความพึงพอ การให้บริการประชาชน

แก่ประชาชนในพ้ืนท่ี รายละเอียดตามแบบอบต. ใจต่อผู้มารับบริการ ในพ้ืนท่ีต าบลวอแก้ว
วอแก้ว

3 โครงกาปรับปรุงภูมิทัศน์ เพ่ือปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณ ปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์รอบ -          40,000     สภาพภูมิทัศน์บริเวณ สภาพภูมิทัศน์บริเวณ
องค์การบริหารส่วนต าบล พ้ืนท่ีองค์การบริหารส่วน บริเวณ อบต.วอแก้ว อบต.วอแก้ว มีความสวย องค์การบริหารส่วนต าบล
วอแก้ว ต าบลวอแก้ว ให้มีความ รายละเอียดตามแบบอบต. งาม และสร้างความพึงพอ วอแก้ว มีความสวยงาม

สวยงามน่าอยู่ น่ามอง วอแก้ว ใจต่อผู้มารับบริการ ย่ิงข้ึน
4 โครงการก่อสร้างร้ัว คสล. -เพ่ือสร้างร้ัวท่ีมีความม่ันคง ก่อสร้างร้ัว คสล. ขนาดสูง 500,000   500,000   500,000   ป้องกันและลดการ บริเวณท่ีท าการ อบต.

บริเวณองค์การบริหารส่วน และถาวร  2.00ม. ยาว 124.00 ม. สูญหายของทรัพย์สิน วอแก้ว มีร้ัวท่ีม่ันคง
ต าบลวอแก้ว -เพ่ือป้องกันการสูญหายของ รายละเอียดตามแบบอบต. ทางราชการท่ี ถาวร 

ทรัพย์สินทางราชการ วอแก้ว

รวม          5    โครงการ -                              -                               -          920,000    730,000    730,000    -                          -                        

งบประมาณและท่ีมา
5.1 แผนงานเคหะและชุมชน  



ผ.01

หน่วยงาน
ท่ีรับผิดชอบหลัก

กองคลัง

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบตวอแก้ว ยุทธศาสตร์ท่ี  5     การบริหารและพัฒนาองค์กร
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หน่วยงาน
ท่ีรับผิดชอบหลัก

กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง
องค์การบริหารส่วนต าบล

กองช่าง

-                
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