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              การจัดทําแผนพัฒนาท้องถ่ิน(พ.ศ.2566-2570) ขององค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก 
ยึดถือแผนตามยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลเป็นหลัก มีห้วงระยะเวลาห้าปี (พ.ศ.2566-
2570) จัดทําข้ึนเพ่ือเป็นการกําหนดทิศทางและแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก ท่ี
ทําให้องค์การบริหารส่วนตําบลสามารถปฏิบัติงานและให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนในพ้ืนท่ีได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  จึงถือได้ว่าการจัดทําแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลมีความสําคัญต่อองค์การบริหาร
ส่วนตําบลแม่พริกเป็นอย่างยิ่ง  และสามารถจัดสรรทรัพยากรท่ีมีอยู่อย่างจํากัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

        องค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการจัดทําแผนพัฒนาท้องถ่ิน(พ.ศ.
2566-2570) ท่ีได้มีการรวบรวมและการวิเคราะห์ข้อมูลอย่างรอบด้านแล้ว จะสามารถนําไปสู่การแก้ไข
ปัญหา และสนองตอบความต้องการของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริกได้อย่างแท้จริง 
และเกิดประโยชน์อันสูงสุด 
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แผนพัฒนาท้องถ่ิน 
(พ.ศ.2566-2570) 

องค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก อําเภอแม่พริก จังหวัดลําปาง 
-------------------------------------------- 

ส่วนท่ี  1    สภาพท่ัวไปและข้อมลูพ้ืนฐาน 
1.ด้านกายภาพ 
1.1ลักษณะท่ีตั้ง / อาณาเขต  

ท่ีตั้ง องค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก  ต้ังอยู่เลขท่ี 422/1  หมู่ท่ี 1 บ้านแม่พริกลุ่ม ตําบลแม่พริก  อําเภอ
แม่พริก จังหวัดลําปาง  

- ในปี พ.ศ. 2539 จัดต้ังเป็นองค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก โดยประกาศกระทรวงมหาดไทย เม่ือวันท่ี 16 
ธันวาคม 2539 และประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศท่ัวไปเล่ม 113 ตอนพิเศษ 52 ง ลงวันท่ี 25 
ธันวาคม 2539 โดยมีผลใช้บังคับเม่ือพ้นกําหนดหกสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา (มีผลในวันท่ี 23 
กุมภาพันธ์ 2540) เป็นองค์การบริหารส่วนตําบลขนาดเล็ก 

- ปี พ.ศ. 2547 การยุบรวมสภาตําบลผาปังกับองค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก โดยประกาศ
กระทรวงมหาดไทย เม่ือวันท่ี 24 กันยายน 2546  และประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศท่ัวไปเล่ม 121 
ตอนพิเศษ 108 ง ลงวันท่ี 29 กันยายน 2547 
   - ปี พ.ศ. 2551 เปลี่ยนแปลงฐานะจากองค์การบริหารส่วนตําบลขนาดเล็กเป็นองค์การบริหารส่วนตําบล
ขนาดกลาง ตามมติคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดลําปาง ในการประชุมครั้งท่ี 3/2551 เม่ือวันท่ี  26 
มีนาคม 2551 องค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริกจึงดําเนินประกาศกําหนดขนาดองค์การบริหารส่วนตําบล เม่ือวันท่ี 
9 เมษายน พ.ศ. 2551 
 - ปี พ.ศ. 2556 องค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก อําเภอแม่พริก จังหวัดลําปาง แยกพ้ืนท่ีบางส่วนไปรวม
กับเทศบาลตําบลแม่พริก อําเภอแม่พริก จังหวัดลําปาง โดยประกาศกระทรวงมหาดไทย เม่ือวันท่ี 31 มกราคม 
2556  และประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศท่ัวไปเล่ม 130 ตอนพิเศษ 34 ง ลงวันท่ี 14 มีนาคม 2556 

- ปี พ.ศ. 2563 องค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก อําเภอแม่พริก จังหวัดลําปาง ได้ปรับปรุงการกําหนด
โครงสร้างส่วนราชการและระดับตําแหน่งจาก องค์การบริหารส่วนตําบล ขนาดกลาง เป็นองค์การบริหารส่วนตําบล
ประเภทสามัญ ในการประชุม ครั้งท่ี 6/2563 เม่ือวันท่ี 26 มิถุนายน 2563 องค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริกจึง
ดําเนินประกาศกําหนดขนาดองค์การบริหารส่วนตําบล เม่ือวันท่ี 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 
 -  ดวงตราสัญลักษณ์ขององค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก เป็นรูปเห็ดโคนสามดอกและผืนดิน มีวงกลมป้าย
ชื่อย่อขององค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริกล้อมรอบ 

 
ภาพเห็ดโคนสามดอก  หมายถึง   แสดงถึงความอุดมสมบูรณ์ของผืนป่า
ตําบลแม่พริกท่ีเป็นแหล่งกําเนิดเห็ดโคน มีรสชาติหวาน กรอบ อร่อย 
เป็นเอกลักษณ์ของเห็ดอําเภอแม่พริก  
ภาพผืนดิน   หมายถึง   ความอุดมสมบูรณ์ ทางด้านพืชพันธุ์   
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แผนที่แนวแบ่งเขตหมู่บ้านภายในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ 
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1.2 ลักษณะภูมิประเทศ 
  องค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริกต้ังอยู่ในเขตอําเภอแม่พริก จังหวัดลําปาง อยู่ห่างจากตัวจังหวัดประมาณ 
125 กิโลเมตร ห่างจากกรุงเทพมหานครประมาณ 500 กิโลเมตร(เริ่มจากหลักกิโลเมตรท่ี 0 อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย) 
สภาพพ้ืนท่ีเป็นท่ีราบลุ่มเชิงเขา มีลําห้วยแม่พริกและแม่น้ําวังไหลผ่านหมู่บ้าน และมีอาณาเขต ดังนี้ 

ทิศเหนือ ติดต่อกับ อําเภอเถิน  จังหวัดลําปาง , อําเภอลี้  จังหวัดลําพูน 
  ทิศใต้  ติดต่อกับ ตําบลยกกระบัตร  อําเภอสามเงา   จังหวัดตาก 
  ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตําบลแม่ปุ  ตําบลพระบาทวังตวง  อําเภอแม่พริก 
  ทิศตะวันตก ติดต่อกับ อําเภอสามเงา  จังหวัดตาก , อําเภอลี้  จังหวัดลําพูน 

มีเนื้อท่ี  469 ตารางกิโลเมตร แยกเป็นเนื้อท่ีตําบลแม่พริก 387 ตารางกิโลเมตร  ตําบลผาปัง  82  ตาราง
กิโลเมตร สภาพพ้ืนท่ีเป็นท่ีราบลุ่มเทือกเขา  มีท่ีราบทําการเกษตรตามเชิงเขาและริมแม่น้ํา 

1.3 ลักษณะภูมิอากาศ 
ภูมิอากาศ สภาพอากาศโดยรวมค่อนข้างร้อน ในฤดูร้อนอากาศร้อนจัด และหนาวจัดในฤดูหนาว  อุณหภมิู

เฉลี่ย 26.8 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด  42.60  องศาเซลเซียส  อุณหภูมิต่ําสุด  11.8  องศาเซลเซียส  ปริมาณ
น้ําฝนเฉลี่ย  800 มิลลิเมตรต่อปี1  ลักษณะภูมิอากาศแบ่งเป็น  3  ฤดู  คือ 
 ฤดูร้อน เริ่มต้ังแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์ถึงกลางเดือนพฤษภาคม มีอากาศร้อนอบอ้าวท่ัวไป โดยเฉพาะใน
เดือนเมษายนเป็นเดือนท่ีมีอากาศร้อนอบอ้าวมากท่ีสุดในรอบปี 
 ฤดูฝน เริ่มประมาณกลางเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนตุลาคม ซ่ึงเป็นระยะท่ีลมมรสุมตะวันตกเฉียง ใต้
พัดเข้าสู่ประเทศไทย อากาศจะชุ่มชื้นและมีฝนตกชุกต้ังแต่ประมาณกลางเดือนพฤษภาคมเป็นต้นไป เดือนท่ี มีฝนตก
มากท่ีสุดคือเดือนกันยายน 
 ฤดูหนาว เริ่มประมาณกลางเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ ซ่ึงเป็นช่วงท่ีลมมรสุม
ตะวันออกเฉียงเหนือพัดปกคลุมประเทศไทย อากาศโดยท่ัวไปจะหนาวเย็นและแห้ง เดือนท่ีมีอากาศ หนาวท่ีสุดคือ
เดือนมกราคม 

1.4 ลักษณะของดิน 
 สภาพดินในพ้ืนท่ีส่วนใหญ่เป็นดินร่วนและดินเหนียว  

2.ด้านการเมือง/การปกครอง 
2.1 เขตการปกครอง 

องค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก มีอาณาเขตพ้ืนท่ีการปกครองแยกเป็น 2 ตําบล คือ ตําบลแม่พริก
(บางส่วน) จํานวน 8 หมู่บ้าน และตําบลผาปัง จํานวน 5 หมู่บ้าน รวมท้ังสิ้น จํานวน 13 หมู่บ้าน มีรายละเอียด
หมู่บ้านดังนี้ 

 
ลําดับท่ี ตําบลแม่พริก ตําบลผาปัง 

1 บ้านแม่เชียงรายลุ่ม  หมู่ท่ี  3    บ้านนาริน  หมู่ท่ี  1                 
2 บ้านแม่พริกบน   หมู่ท่ี  4    บ้านผาปังหลวง   หมู่ท่ี  2    
3 บ้านวังสําราญ   หมู่ท่ี  6    บ้านผาปังกลาง หมู่ท่ี  3            
4 บ้านห้วยข้ีนก   หมู่ท่ี  7    บ้านห้วยไร่    หมู่ท่ี  4            

                                                 

1
 อา้งอิงขอ้มูลการวดัปริมาณนํ�าฝนจากกรมอุตุนิยมวิทยา พ.ศ.2561 

3



 

 

ลําดับท่ี ตําบลแม่พริก ตําบลผาปัง 
5 บ้านปางยาว   หมู่ท่ี  8      บ้านเด่นอุดม หมู่ท่ี  5              
6 บ้านร่มไม้ยาง   หมู่ท่ี  9       
7 บ้านสันข้ีเหล็ก   หมู่ท่ี  10     
8 บ้านแพะดอกเข็ม  หมู่ท่ี  11  

2.2 การเลือกตั้ง 
ตําบลแม่พริก เขตเลือกตั้ง

ท่ี 
หมู่ท่ี จํานวนผู้มีสิทธิ์

เลือกตั้ง 
รวม 

ชาย หญิง 
บ้านแม่เชียงรายลุ่ม  1 3 375 451 826 
บ้านแม่พริกบน            2 4 191 176 367 
บ้านวังสําราญ         3 6 121 119 240 
บ้านห้วยข้ีนก           4 7 136 145 281 
บ้านปางยาว            5 8 84 84 168 
บ้านร่มไม้ยาง          6 9 189 188 377 

บ้านสันข้ีเหล็ก         7 10 311 329 640 
บ้านแพะดอกเข็ม    8 11 180 201 381 

รวม 8 เขต 8 หมู่บ้าน 1,587 1,693 3,280 
ตําบลผาปัง เขตเลือกตั้ง

ท่ี 
หมู่ท่ี จํานวนผู้มีสิทธิ์

เลือกตั้ง 
รวม 

ชาย หญิง 
บ้านนาริน                 9 1 76 83 159 
บ้านผาปังหลวง        10 2 201 197 398 
บ้านผาปังกลาง        11 3 163 177 340 
บ้านห้วยไร่               12 4 162 158 320 
บ้านเด่นอุดม    13 5 44 45 89 

รวม 5 เขต 5 หมู่บ้าน 646 660 1,306 
รวมท้ังส้ิน 13 เขต 13 หมู่บ้าน 2,233  2,353  4,586  

                 ข้อมูล ณ วันท่ี 14 กันยายน 2564 
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3.ประชากร 
3.1 ข้อมูลเก่ียวกับจํานวนประชากร(ข้อมูลเปรียบเทียบย้อนหลัง 3-5 ปี และการคาดการณ์ในอนาคต) 

ตารางแสดงจํานวนครัวเรือนและประชากร 
องค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก อําเภอแม่พริก จังหวัดลําปาง 

ปี พ.ศ.2560 

ตําบลแม่พริก 
ประชากรท้ังหมด 

รวม ครัวเรือน 
ชาย หญิง 

บ้านแม่เชียงรายลุ่ม หมู่ท่ี 3 508 550 1,058 306 
บ้านแม่พริกบน หมู่ท่ี 4 258 222 480 160 
บ้านวังสําราญ หมู่ท่ี 6 147 149 296 88 
บ้านห้วยข้ีนก หมู่ท่ี 7 167 194 361 128 
บ้านปางยาว หมู่ท่ี 8 115 112 227 70 
บ้านร่มไม้ยาง หมู่ท่ี 9 244 231 475 178 
บ้านสันข้ีเหล็ก หมู่ท่ี 10 403 414 817 317 
บ้านแพะดอกเข็ม หมู่ท่ี 11 220 228 448 149 

รวม 2,062 2,100 4,162 1,396 

ตําบลผาปัง 
ประชากรท้ังหมด 

รวม ครัวเรือน 
ชาย หญิง 

บ้านนาริน หมู่ท่ี 1 97 96 193 55 
บ้านผาปังหลวง หมู่ท่ี 2 238 232 470 158 
บ้านผาปังกลาง หมู่ท่ี 3 199 205 404 127 
บ้านห้วยไร่ หมู่ท่ี 4 187 188 375 104 
บ้านเด่นอุดม หมู่ท่ี 5 57 54 111 37 

รวม 778 775 1,553 481 
รวมท้ังส้ิน 2,840 2,875 5,715 1,877 

            ข้อมูล ณ สิงหาคม 2560 

ตารางแสดงจํานวนครัวเรือนและประชากร 
องค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก อําเภอแม่พริก จังหวัดลําปาง 

ปี พ.ศ.2561 

ตําบลแม่พริก 
ประชากรท้ังหมด 

รวม ครัวเรือน 
ชาย หญิง 

บ้านแม่เชียงรายลุ่ม หมู่ท่ี 3 499 548 1,047 308 
บ้านแม่พริกบน หมู่ท่ี 4 258 217 475 163 
บ้านวังสําราญ หมู่ท่ี 6 146 150 296 88 
บ้านห้วยข้ีนก หมู่ท่ี 7 160 189 349 128 
บ้านปางยาว หมู่ท่ี 8 115 110 225 70 
บ้านร่มไม้ยาง หมู่ท่ี 9 242 230 472 181 
บ้านสันข้ีเหล็ก หมู่ท่ี 10 399 416 815 318 
บ้านแพะดอกเข็ม หมู่ท่ี 11 217 228 445 151 
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รวม 2,036 2,088 4,124 1,407 

ตําบลผาปัง 
ประชากรท้ังหมด 

รวม ครัวเรือน 
ชาย หญิง 

บ้านนาริน หมู่ท่ี 1 100 96 196 55 
บ้านผาปังหลวง หมู่ท่ี 2 238 227 465 158 
บ้านผาปังกลาง หมู่ท่ี 3 194 203 397 128 
บ้านห้วยไร่ หมู่ท่ี 4 187 188 375 104 
บ้านเด่นอุดม หมู่ท่ี 5 57 55 112 37 

รวม 776 769 1,545 482 
รวมท้ังส้ิน 2,812 2,857 5,669 1,889 

                 ข้อมูล ณ สิงหาคม 2561 

ตารางแสดงจํานวนครัวเรือนและประชากร 
องค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก อําเภอแม่พริก จังหวัดลําปาง 

ปี พ.ศ.2562 

ตําบลแม่พริก 
ประชากรท้ังหมด 

รวม ครัวเรือน 
ชาย หญิง 

บ้านแม่เชียงรายลุ่ม หมู่ท่ี 3 495 549 1,044 309 
บ้านแม่พริกบน หมู่ท่ี 4 255 220 475 165 
บ้านวังสําราญ หมู่ท่ี 6 147 151 298 89 
บ้านห้วยข้ีนก หมู่ท่ี 7 163 185 348 128 
บ้านปางยาว หมู่ท่ี 8 112 111 223 70 
บ้านร่มไม้ยาง หมู่ท่ี 9 246 234 480 181 

บ้านสันข้ีเหล็ก หมู่ท่ี 10 401 420 821 320 
บ้านแพะดอกเข็ม หมู่ท่ี 11 217 226 443 152 

รวม 2,036 2,096 4,132 1,414 

ตําบลผาปัง 
ประชากรท้ังหมด 

รวม ครัวเรือน 
ชาย หญิง 

บ้านนาริน หมู่ท่ี 1 96 94 190 55 
บ้านผาปังหลวง หมู่ท่ี 2 239 226 465 159 
บ้านผาปังกลาง หมู่ท่ี 3 194 205 399 129 
บ้านห้วยไร่ หมู่ท่ี 4 186 185 371 104 
บ้านเด่นอุดม หมู่ท่ี 5 56 56 112 38 

รวม 771 766 1,537 485 
รวมท้ังส้ิน 2,807 2,862 5,669 1,899 

                 ข้อมูล ณ มีนาคม 2562 
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ตารางแสดงจํานวนครัวเรือนและประชากร 
องค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก อําเภอแม่พริก จังหวัดลําปาง 

ปี พ.ศ.2563 

                ตาํบลแม่พริก 
ประชากรท้ังหมด 

รวม ครัวเรือน 
ชาย หญิง 

บ้านแม่เชียงรายลุ่ม หมู่ท่ี 3 477 527  1,004  311 
บ้านแม่พริกบน หมู่ท่ี 4 251 216 467  167 
บ้านวังสําราญ หมู่ท่ี 6 137 142  279  89 
บ้านห้วยข้ีนก หมู่ท่ี 7 159 182 341  131 
บ้านปางยาว หมู่ท่ี 8 109 111 220  71 
บ้านร่มไม้ยาง หมู่ท่ี 9 243 234 477  184 
บ้านสันข้ีเหล็ก หมู่ท่ี 10 397 426 823  321 
บ้านแพะดอกเข็ม หมู่ท่ี 11 210 231 441 154 

รวม 1,983  2,069 4,052 1,428 

ตําบลผาปัง 
ประชากรท้ังหมด 

รวม ครัวเรือน 
ชาย หญิง 

บ้านนาริน หมู่ท่ี 1 96 92 188 55 
บ้านผาปังหลวง หมู่ท่ี 2 232 217 449 159 
บ้านผาปังกลาง หมู่ท่ี 3 191 198 389  129 
บ้านห้วยไร่ หมู่ท่ี 4 184 185 369 104 
บ้านเด่นอุดม หมู่ท่ี 5 56 56 112  39 

รวม 759 748 1,507 486 
รวมท้ังส้ิน 2,742  2,817  5,559  1,914  

               ข้อมูล ณ เดือนกันยายน 2563 

ตารางแสดงจํานวนครัวเรือนและประชากร 
องค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก อําเภอแม่พริก จังหวัดลําปาง 

ปี พ.ศ.2564 

ตําบลแม่พริก 
ประชากรท้ังหมด 

รวม ครัวเรือน 
ชาย หญิง 

บ้านแม่เชียงรายลุ่ม หมู่ท่ี 3 465 524 989 312 
บ้านแม่พริกบน หมู่ท่ี 4 250 217 467 167 
บ้านวังสําราญ หมู่ท่ี 6 140 141 281 89 
บ้านห้วยข้ีนก หมู่ท่ี 7 160 177 337 132 
บ้านปางยาว หมู่ท่ี 8 110 111 221 71 
บ้านร่มไม้ยาง หมู่ท่ี 9 242 231 473 183 
บ้านสันข้ีเหล็ก หมู่ท่ี 10 399 428 827 326 
บ้านแพะดอกเข็ม หมู่ท่ี 11 211 227 438 157 

รวม 1,977  2,056  4,033  1,437  
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ตําบลผาปัง 
ประชากรท้ังหมด 

รวม ครัวเรือน 
ชาย หญิง 

บ้านนาริน หมู่ท่ี 1 92 90 182 55 
บ้านผาปังหลวง หมู่ท่ี 2 225 211 436 159 
บ้านผาปังกลาง หมู่ท่ี 3 189 196 385 135 
บ้านห้วยไร่ หมู่ท่ี 4 183 180 363 107 
บ้านเด่นอุดม หมู่ท่ี 5 58 59 117 42 

รวม 747 736 1483 498 
รวมท้ังส้ิน 2,724 2,792 5,516 1,935  

            ข้อมูล ณ เดือน ตุลาคม 2564 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
จากแผนภูมิข้อมูลสถิติจํานวนประชากรต้ังแต่ปี พ.ศ.2560-2564 แนวโน้มแสดงให้เห็นถึงการลดลงของ

จํานวนประชากรอย่างต่อเนื่องในอัตราเฉลี่ยการลดลงร้อยละ 0.852 ต่อปี 
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3.2 ช่วงอายุและจํานวนประชากร 
                ตารางแสดงจํานวนประชากรตําบลแม่พริกและตําบลผาปังแยกตามช่วงอายุ 

                องค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก อําเภอแม่พริก จังหวัดลําปาง 
ตําบลแม่พริก ชาย หญิง รวม 

แรกเกิด-6 120 114 234 

7-12 128 115 243 
13-17 113 108 221 
18-59 1152 1197     2,349  

60 ข้ึนไป 467 525 992 
รวม     1,980      2,059      4,039  

ตําบลผาปัง ชาย หญิง รวม 
แรกเกิด-6 28 18 46 

7-12 26 25 51 
13-17 28 21 49 
18-59 412 400 812 

60 ข้ึนไป 253 272 525 
รวม        747        736      1,483  

รวมท้ังหมด     2,727      2,795      5,522  
               ข้อมูล ณ กันยายน 2564 

4.สภาพสังคม 
4.1 การศึกษา 
  - โรงเรียนประถมศึกษา 4 แห่ง 

ได้แก่  1. โรงเรียนบ้านแม่เชียงรายลุ่ม  หมู่ท่ี 3 ตําบลแม่พริก อําเภอแม่พริก จังหวัดลําปาง 
  2. โรงเรียนบ้านแม่พริกบน       หมู่ท่ี 4 ตําบลแม่พริก อําเภอแม่พริก จังหวัดลําปาง 
  3. โรงเรียนห้วยข้ีนกวิทยา        หมู่ท่ี 7 ตําบลแม่พริก อําเภอแม่พริก จังหวัดลําปาง 
  4. โรงเรียนผาปังวิทยา           หมู่ท่ี 3 ตําบลผาปัง   อําเภอแม่พริก จังหวัดลําปาง 
  - โรงเรียนมัธยมศึกษา 2 แห่ง  (ขยายโอกาส) 
 ได้แก่ 1.โรงเรียนห้วยข้ีนกวิทยา  หมู่ท่ี  7  ตําบลแม่พริก  อําเภอแม่พริก  จังหวัดลําปาง 
  2. โรงเรียนผาปังวิทยา   หมู่ท่ี  3  ตําบลผาปัง  อําเภอแม่พริก  จังหวัดลําปาง 
   - ท่ีอ่านหนังสือพิมพ์ประจําหมู่บ้าน / ห้องสมุดประชาชน 13     แห่ง (ทุกหมู่บ้าน) 
  - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 5 แห่ง 
 ได้แก่ 1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่เชียงรายลุ่ม หมู่ท่ี 3 ตําบลแม่พริก อําเภอแม่พริก จังหวัดลําปาง  

2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่พริกบน หมู่ท่ี 4 ตําบลแม่พริก อําเภอแม่พริก จังหวัดลําปาง  
3. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดห้วยข้ีนก หมู่ท่ี 7 ตําบลแม่พริก อําเภอแม่พริก จังหวัดลําปาง  
4. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านผาปังหลวง หมู่ท่ี 2 ตําบลผาปัง อําเภอแม่พริก จังหวัดลําปาง  
5. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านผาปังกลาง หมู่ท่ี 3 ตําบลผาปัง อําเภอแม่พริก จังหวัดลําปาง  
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4.2 สาธารณสุข 
  - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล  3 แห่ง 
          ได้แก่ 1.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลบ้านแม่เชียงรายลุ่ม หมู่ 3 ต.แม่พริก อ.แม่พริก จ.ลําปาง 

       2.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลบ้านแพะดอกเข็ม หมู่ 11 ต.แม่พริก อ.แม่พริก จ.ลําปาง 
       3.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลบ้านผาปังกลาง หมู่ 3 ต.ผาปัง  อ.แม่พริก  จ.ลําปาง 

  - อัตราการมีและการใช้ส้วมราดน้ํา 100% 
4.3 อาชญากรรม 

ไม่มีปัญหาอาชญากรรมในพ้ืนท่ี  
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

  - ตํารวจชุมชน   2 แห่ง 
  1. ป้อมยามตํารวจแม่เชียงรายลุ่ม  หมู่ท่ี 3  ตําบลแม่พริก อําเภอแม่พริก จังหวัดลําปาง 
  2. ป้อมยามตํารวจผาปังกลาง   หมู่ท่ี 3  ตําบลผาปัง อําเภอแม่พริก จังหวัดลําปาง 
4.4 ยาเสพติด 
 ข้อมูลผู้เสพและได้รับการบําบัดยาเสพติดและยังเฝ้าดูพฤติกรรมจากสถานีตํารวจภูธรแม่พริกมีจํานวน  22 
คน แยกเป็นตําบลแม่พริก จํานวน 16 คน ตําบลผาปัง จํานวน 6 คน 

4.5 การสังคมสงเคราะห์ 
จํานวนผู้ได้รับเบ้ียยังชีพโครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุ 

องค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก  อําเภอแม่พริก  จังหวัดลําปาง 
ช่วงอายุ 

(ปี) 
ตําบลแม่พริก 

หมู่ท่ี 3 หมู่ท่ี 4 หมู่ท่ี 6 หมู่ท่ี 7 หมู่ท่ี 8 หมู่ท่ี 9 หมู่ท่ี 10 หมู่ท่ี 11 รวม 
60-69 180 74 43 55 26 55 102 69 604 
70-79 65 26 22 27 9 30 53 41 273 
80-89 37 15 10 7 2 14 14 9 108 

90 ข้ึนไป 7 2 2 2 0 0 5 4 22 
รวม 289 117 77 91 37 99 174 123 1,007  

 

ช่วงอายุ 
(ปี) 

ตําบลผาปัง 
หมู่ท่ี 1 หมู่ท่ี 2 หมู่ท่ี 3 หมู่ท่ี 4 หมู่ท่ี 5 รวม 

60-69 36 83 74 67 19 279 
70-79 22 67 42 27 9 167 
80-89 4 34 14 8 3 63 

90 ข้ึนไป 2 7 4 3 0 16 
รวม 64 191 134 105 31 525 

รวมท้ังส้ิน  
ข้อมูล ณ กันยายน 2564 
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จํานวนผู้ได้รับเบ้ียยังชีพโครงการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการและทุพพลภาพ 
องค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก  อําเภอแม่พริก  จังหวัดลําปาง 
ตําบลแม่พริก ตําบลแม่พริก 

หมู่บ้าน จํานวน หมู่บ้าน จํานวน 
บ้านแม่เชียงรายลุ่ม หมู่ท่ี 3 45 บ้านนาริน             หมู่ท่ี 1 16 
บ้านแม่พริกบน      หมู่ท่ี 4 12 บ้านผาปังหลวง       หมู่ท่ี 2 37 
บ้านวังสําราญ       หมู่ท่ี 6 9 บ้านผาปังกลาง       หมู่ท่ี 3 33 
บ้านห้วยข้ีนก        หมู่ท่ี 7 21 บ้านห้วยไร่            หมู่ท่ี 4 23 
บ้านปางยาว         หมู่ท่ี 8 2 บ้านเด่นอุดม          หมู่ท่ี 5 9 
บ้านร่มไม้ยาง        หมู่ท่ี 9 12 รวม 118 
บ้านสันข้ีเหล็ก      หมู่ท่ี 10 19  
บ้านแพะดอกเข็ม   หมู่ท่ี 11 21 

รวม 141 
รวมท้ังส้ิน 259 

จํานวนผู้ได้รับเงินสงเคราะห์เบ้ียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 
องค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก  อําเภอแม่พริก  จังหวัดลําปาง 
ตําบลแม่พริก ตําบลแม่พริก 

หมู่บ้าน จํานวน หมู่บ้าน จํานวน 
บ้านแม่เชียงรายลุ่ม หมู่ท่ี 3 0 บ้านนาริน             หมู่ท่ี 1 1 
บ้านแม่พริกบน      หมู่ท่ี 4 0 บ้านผาปังหลวง       หมู่ท่ี 2 1 
บ้านวังสําราญ       หมู่ท่ี 6 2 บ้านผาปังกลาง       หมู่ท่ี 3 2 
บ้านห้วยข้ีนก        หมู่ท่ี 7 0 บ้านห้วยไร่            หมู่ท่ี 4 1 
บ้านปางยาว         หมู่ท่ี 8 3 บ้านเด่นอุดม          หมู่ท่ี 5 2 
บ้านร่มไม้ยาง        หมู่ท่ี 9 0 รวม 7 
บ้านสันข้ีเหล็ก       หมู่ท่ี 10 1  
บ้านแพะดอกเข็ม   หมู่ท่ี 11 2 

รวม 8 
รวมท้ังส้ิน 15 

ข้อมูล ณ กันยายน 2564 

 
5. ระบบบริการพ้ืนฐาน 
5.1  การคมนาคมขนส่ง (การคมนาคมขนส่งทางบก) ในเขตพ้ืนท่ี 
 1. ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 1102 เชื่อมอําเภอแม่พริก–อําเภอเถิน ระยะทางยาวประมาณ1.5 กิโลเมตร 
 2. ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 1264 เชื่อมอําเภอแม่พริก–บ้านห้วยข้ีนก ระยะทางยาวประมาณ 20.5
กิโลเมตร 
 3. ถนน อบจ. อําเภอแม่พริก  -  บ้านแม่พริกบน ระยะทางยาวประมาณ 4.5 กิโลเมตร 
 4. ถนน  อบต. บ้านห้วยข้ีนก -  บ้านปางยาว ระยะทางยาวประมาณ 11.0 กิโลเมตร 
 5. ถนน อบต.ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข  1102 - บ้านวังสําราญ ระยะทางยาวประมาณ 3.0 กิโลเมตร 
 6. ถนนกรมโยธาธิการ(ถ่ายโอน) บ้านท่าด่าน–บ้านวังสําราญ ระยะทางยาวประมาณ 1.0 กิโลเมตร 
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 7. ถนน รพช.(ถ่ายโอน)บ้านแม่พริกลุ่ม–บ้านแม่เชียงรายลุ่ม ระยะทางยาวประมาณ 10.5 กิโลเมตร 
 8. ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข ลป 3011 เชื่อมตําบลผาปัง–อําเภอเถิน ระยะทางยาวประมาณ 5.0 
กิโลเมตร 
 9. ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข ลป 4060 เชื่อมตําบลผาปัง–ตําบลแม่ปุ ระยะทางยาวประมาณ 4.0 
กิโลเมตร 

5.2 การไฟฟ้า 
 - อัตราการมีไฟฟ้าใช้  100 % 
5.3 การประปา 

- ประปาหมู่บ้าน 15 แห่ง 
5.4 โทรศัพท์ 

- โทรศัพท์สาธารณะ - ตู้ 

5.5 ไปรษณีย์หรือการส่ือสารหรือการขนส่งและวัสดุ ครุภัณฑ์ 
 - หอกระจายข่าว 13 แห่ง 
 - สถานีวิทยุ 1   สถานี 

6. ระบบเศรษฐกิจ 
6.1 การเกษตร 

- ประชากรในตําบลแม่พริกและตําบลผาปัง มีการประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นส่วนใหญ่ ได้แก่ การทํานา 
การปลูกพืชส่วนใหญ่ เป็นพืชจําพวก ข้าว ข้าวโพด ถ่ัวเหลือง ถ่ัวลิสง กระเทียม และผลไม้ เช่น ลําไย มะม่วง มะนาว  
ฯลฯ 

6.2 การประมง 
การประมงส่วนใหญ่เลี้ยงเพ่ือยังชีพ เช่น ปลาดุก ปลานิล ปลาน้ําจืดท่ัวไป 

6.3 การปศุสัตว์ 
การปศุสัตว์เกษตรกรส่วนใหญ่เลี้ยงสัตว์  เช่น  โค กระบือ สุกร ไก่  

6.4 การบริการ 
ป๊ัมน้ํามันและก๊าซ  8 แห่ง ร้านขายปุ๋ย    1 แห่ง 
โรงสีขนาดเล็ก   6 แห่ง ร้านขายน้ําด่ืม   3 แห่ง  
ร้านค้าท่ัวไป   54 แห่ง สถานีทวนสัญญาณโทรศัพท์  4 แห่ง 
ร้านซ่อมมอเตอร์ไซด์  6 แห่ง ร้านอาหาร                             9 แห่ง 
โรงเรือนเลี้ยงสัตว์            3 แห่ง   ร้านผลิตภัณฑ์คอนกรีต              3  แห่ง 
ตู้ ATM               1 แห่ง ตลาดนัด    1 แห่ง 
ร้านขายอุปกรณ์โทรศัพท์   2 แห่ง          ร้านส่งพัสดุ   1 แห่ง 
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6.5 การท่องเท่ียว   
แหล่งท่องเท่ียวในพ้ืนท่ี ได้แก่ 

  - ป่าชุมชนบ้านแม่เชียงรายลุ่ม ตําบลแม่พริก อําเภอแม่พริก จังหวัดลําปาง 
  - อ่างเก็บน้ําผาวิ่งชู้ บ้านสันข้ีเหล็ก ตําบลแม่พริก อําเภอแม่พริก จังหวัดลําปาง 
  - ดอยพระธาตุ บ้านสันข้ีเหล็ก ตําบลแม่พริก อําเภอแม่พริก จังหวัดลําปาง 
  - รอยพระพุทธบาท บ้านปางยาว ตําบลแม่พริก อําเภอแม่พริก จังหวัดลําปาง 
  - หน่วยอนุรักษ์ต้นน้ํา บ้านปางยาว ตําบลแม่พริก อําเภอแม่พริก จังหวัดลําปาง 
  - น้ําดิบอุ่น บ้านนาริน ตําบลผาปัง อําเภอแม่พริก จังหวัดลําปาง 
  - ป่าชุมชนบ้านผาปังหลวง ตําบลผาปัง อําเภอแม่พริก จังหวัดลําปาง 
  - รัฐวิสาหกิจชุมชนตําบลผาปัง บ้านผาปังกลาง ตําบลผาปัง อําเภอแม่พริก จังหวัดลําปาง 
  - พระธาตุสิบสองราศี บ้านผาปังกลาง ตําบลผาปัง อําเภอแม่พริก จังหวัดลําปาง 
  - พระธาตุศิริภูมิวนา บ้านห้วยไร่ ตําบลผาปัง อําเภอแม่พริก จังหวัดลําปาง 
  - ดอยล้าน บ้านเด่นอุดม ตําบลผาปัง อําเภอแม่พริก จังหวัดลําปาง 
6.6 อุตสาหกรรม 
 - ไม่มีแหล่งอุตสาหกรรมในพ้ืนท่ี 

6.7 การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ 
กลุ่มอาชีพในพ้ืนท่ี ได้แก่ 
1. กลุ่มทําไม้กวาด บ้านแม่เชียงรายลุ่ม หมู่ท่ี 3 ตําบลแม่พริก อําเภอแม่พริก จังหวัดลําปาง 
2. ชมรมผู้สูงอายุตําบลผาปัง บ้านผาปังหลวง หมู่ท่ี 2 ตําบลผาปัง อําเภอแม่พริก จังหวัดลําปาง 
3. มูลนิธิพัฒนาชุมชนผาปัง บ้านผาปังกลาง หมู่ท่ี 3 ตําบลผาปัง อําเภอแม่พริก จังหวัดลําปาง 

6.8 แรงงาน 
 - มีการใช้แรงงานในพ้ืนท่ี   
 - แรงงานต่างด้าว ไม่มีในพ้ืนท่ี 
7. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 
7.1 การนับถือศาสนา 
 - ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ 
 - สถาบันและองค์กรทางศาสนา วัด / สํานักสงฆ์ จํานวน 9 แห่ง ได้แก่ 
  1. วัดแม่เชียงรายลุ่ม   หมู่ท่ี  3  ตําบลแม่พริก  อําเภอแม่พริก  จังหวัดลําปาง 
  2. วัดแม่พริกบน   หมู่ท่ี  4  ตําบลแม่พริก  อําเภอแม่พริก  จังหวัดลําปาง 
  3. วัดวังสําราญ    หมู่ท่ี  6  ตําบลแม่พริก  อําเภอแม่พริก  จังหวัดลําปาง 
  4. วัดห้วยข้ีนก    หมู่ท่ี  7  ตําบลแม่พริก  อําเภอแม่พริก  จังหวัดลําปาง 
  5. วัดผาปังหลวง   หมู่ท่ี  2  ตําบลผาปัง  อําเภอแม่พริก  จังหวัดลําปาง 
  6. วัดบ้านผาปังกลาง  หมู่ท่ี  3  ตําบลผาปัง  อําเภอแม่พริก  จังหวัดลําปาง 
  7. วัดห้วยไร่    หมู่ท่ี  4  ตําบลผาปัง  อําเภอแม่พริก  จังหวัดลําปาง 
  8. สํานักสงฆ์บ้านปางยาว หมู่ท่ี  8  ตําบลแม่พริก  อําเภอแม่พริก จังหวัดลําปาง 
  9. วัดกําแพงหิน หมู่ท่ี 11  ตําบลแม่พริก  อําเภอแม่พริก จังหวัดลําปาง 
     โบสถ์คริสต์ศาสนา  จํานวน 1 แห่ง ได้แก่  

1. โบสถ์คริสต์บ้านแม่เชียงรายลุ่ม หมู่ท่ี 3 ตําบลแม่พริก อําเภอแม่พริก จังหวัดลําปาง 
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7.2 ประเพณีและงานประจําปี 
- ประเพณีแห่ไม้คํ้าศรี จะจัดในช่วงเทศกาลสงกรานต์ของทุกปี 

 - ประเพณีข้ึนดอยพระธาตุ จะจัดงานในวันข้ึน 15 คํ่า เดือน 8 ของทุกปี 
- ประเพณีตานก๋วยสลาก จะจัดงานประเพณีช่วงเดือนตุลาคมของทุกปี 

 - ประเพณีลอยกระทง จะจัดงานในวันข้ึน  15 คํ่า เดือน 12 ของทุกปี 

7.3 ภูมิปัญญาท้องถ่ิน ภาษาถ่ิน 
 - ภูมิปัญญาท้องถ่ินนวดแผนไทย 
 - ภูมิปัญญาวัฒนธรรมพ้ืนบ้านตีกลองปู่จา 
 - ประชาชนส่วนใหญ่ใช้ภาษาคําเมือง เป็นภาษาในการติดต่อสื่อสารภายในท้องถ่ิน  

7.4 ส้ินค้าพ้ืนเมืองและของท่ีระลึก 
 - น้ําพริกถ่ัวเน่า ตําบลผาปัง อําเภอแม่พริก จังหวัดลําปาง 
 - กล่องข้าวสานด้วยใบตาล ตําบลผาปัง อําเภอแม่พริก จังหวัดลําปาง 
 - ไม้กวาดทางมะพร้าว ตําบลแม่พริก อําเภอแม่พริก จังหวัดลําปาง 

8. ทรัพยากรธรรมชาติ 
8.1 น้ํา 

1. แหล่งน้ําธรรมชาติ 
  - แม่น้ําวัง   1 สาย 
  - ลําห้วย   8 สาย  
  - หนอง บึง   11 แห่ง 
 2. แหล่งน้ําท่ีสร้างข้ึน 
  - อ่างเก็บน้ํา   4  แห่ง 
  - ฝายขนาดใหญ่   8 แห่ง 
  - ฝายขนาดเล็ก   58 แห่ง 
  - บ่อน้ําต้ืน   170 แห่ง 
  - บ่อโยก(บ่อบาดาล)  49 แห่ง 
  - ประปาหมู่บ้าน   15 แห่ง 
8.2 ป่าไม้ 

- มีป่าชุมชนท่ียั่งยืน จํานวน 2 แห่ง ได้แก่  
 1. ป่าชุมชนบ้านแม่เชียงรายลุ่ม ตําบลแม่พริก อําเภอแม่พริก จังหวัดลําปาง 
 2. ป่าชุมชนตําบลผาปัง อําเภอแม่พริก จังหวัดลําปาง 

8.3 ภูเขา 
 - มีภูเขาในเขตติดต่อตําบลก้อ อําเภอลี้ จังหวัดลําพูน ได้แก่  ดอยก่ิวน้อย 
 - มีภูเขาในเขตติดต่อตําบลนาทราย อําเภอลี้ จังหวัดลําพูน ได้แก่ ดอยขุนห้วยแม่หละและดอยขุนห้วยผา
หม่ืน  
 - มีภูเขาในพ้ืนท่ี ได้แก่ ดอยขุนห้วยห้า  
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8.4 ทรัพยากรธรรมชาติท่ีสําคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
- ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท่ีมีความอุดมสมบูรณ์ มีฝืนป่าเป็นแหล่งอาหาร สร้างรายได้ให้กับ

ประชาชนในพ้ืนท่ี 

10. อ่ืนๆ  
10.1 สภาพทางการเมืองการบริหาร 

1.  ผู้บริหารและคณะผู้บริหาร   จํานวน         4 คน 
  - นายกองค์การบริหารส่วนตําบล    1 คน 
  - รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล   2 คน 
  - เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตําบล   1 คน 

2.  จํานวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล  จํานวน  13 คน 
  - ประธานสภา/รองประธานสภา    2 คน 
  - สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล   11 คน 
 3.  จํานวนบุคลากร       จํานวน  42 คน 
  - ตําแหน่งในสํานักปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล  21 คน 
  - ตําแหน่งในหน่วยตรวจสอบภายใน   1         คน 
  - ตําแหน่งในกองคลัง     8 คน 
  - ตําแหน่งในกองช่าง     7 คน 
  - ตําแหน่งในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก    5 คน 
 4.  ระดับการศึกษา 
  - ประถมศึกษา      - คน 
  - มัธยมศึกษา      8 คน 

- ปวช./ปวส.      10 คน 
  - ปริญญาตรี        15 คน 

- ปริญญาโท      4 คน 
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ส่วนท่ี  2  ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
1.ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 
 1.1 แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
  เพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์ “ ประเทศมีความม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการ
พัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ”  นําไปสู่การพัฒนาให้คนไทยมีความสุขและตอบสนองต่อการบรรลุซ่ึง
ผลประโยชน์แห่งชาติ ในการท่ีจะพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างรายได้ระดับสูง เป็นประเทศพัฒนาแล้ว และสร้าง
ความสุขของคนไทย สังคมมีความม่ันคง เสมอภาคและเป็นธรรม ประเทศสามารถแข่งขันได้ในระบบเศรษฐกิจ 
  วิสัยทัศน์  “ สู่ความม่ันคง ม่ังคั่ง และย่ังยืน ” ดังนี้ 

ความม่ันคง  
1. การมีความม่ังคงปลอดภัยจากภัยและการเปลี่ยนแปลงท้ังภายในและภายนอกประเทศทุกระดับ ท้ัง

ระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือนและปัจเจกบุคคลและมีความม่ันคงในทุกมิติ ท้ังมิติเศรษฐกิจ สังคม 
สิ่งแวดล้อมและการเมือง 

2. ประเทศมีความม่ันคงในเอกราชและอธิปไตยและมีสถาบันชาติศาสนา พระมหากษัตริย์ ท่ีเข้มแข็งเป็น
ศูนย์กลางและเป็นท่ียึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน ระบบการเมืองท่ีม่ันคงเป็นกลไกท่ีนําไปสู่การบริหารประเทศท่ี
ต่อเนื่องและโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล 

3. สังคมมีความปรองดองและความสามัคคี สามารถผนึกกําลังเพ่ือพัฒนาประเทศ ชุมชน มีความเข้มแข็ง 
ครอบครัวมีความอบอุ่น 

4. ประชาชนมีความม่ันคงในชีวิต มีงานและรายได้ท่ีม่ันคง พอเพียงกับการดํารงชีวิต มีท่ีอยู่อาศัยและความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

5. ฐานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมมีความม่ันคงของอาหารพลังงานและน้ํา 

ความม่ังคั่ง 
1. ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง ยกระดับเข้าสู่กลุ่มประเทศรายได้สูง ความเหลื่อม

ล้ําของการพัฒนาลดลง ประชากรได้รับผลประโยชน์จากการพัฒนาอย่างเท่าเทียมกันมากข้ึน 
2. เศรษฐกิจมีความสามารถในการแข่งขันสูง สามารถสร้างรายได้ท้ังจากภายในและภายนอกประเทศ สร้าง

ฐานเศรษฐกิจและสังคมแห่งอนาคตและเป็นจุดสําคัญของการเชื่อมโยงในภูมิภาคท้ังการคมนาคมขนส่ง การผลิต 
การค้า การลงทุนและการทําธุรกิจ มีบทบาทสําคัญในระดับภูมิภาคและระดับโลก เกิดสายสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและ
การค้าอย่างมีพลัง 

3. ความสมบูรณ์ในทุนท่ีจะสามารถสร้างการพัฒนาต่อเนื่อง ได้แก่ ทุนมนุษย์ ทุนทางปัญญา ทุนทางการเงิน 
ทุนท่ีเป็นเครื่องมือเครื่องจักร ทุนทางสังคมและทุนทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ความย่ังยืน 
  1. การพัฒนาท่ีสามารถสร้างความเจริญ รายได้และคุณภาพชีวิตของประชาชนให้เพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่อง ซ่ึง
เป็นการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจท่ีไม่ใช่ทรัพยากรธรรมชาติเกิดพอดี ไม่สร้างมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมจนเกิน
ความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศน์ 

2. การผลิตการบริโภคเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและสอดคล้องกับกฎระเบียบของประชาคมโลก ซ่ึงเป็นท่ี
ยอมรับร่วมกัน ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีคุณภาพดีข้ึน คนมีความรับผิดชอบต่อ
สังคม มีความเอ้ืออาทร เสียสละเพ่ือผลประโยชน์ส่วนรวม 
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3. มุ่งประโยชน์ส่วนรวมอย่างยั่งยืน ให้ความสําคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาคส่วน เพ่ือการ
พัฒนาในทุกระดับอย่างสมดุล มีเสถียรภาพและยั่งยืน 

4. ประชาชนทุกภาคส่วนในสังคมยึดถือและปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 
กรอบยุทธศาสตร์/แนวทาง ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2561 – 2580) 
ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ 36 แนวทาง ดังนี้ 
ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ด้านความม่ันคง มี 7 แนวทาง ดังนี้ 

1. เสริมสร้างความม่ันคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุข 

2. ปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความม่ันคงทางการเมือง ขจัดคอร์รัปชั่น สร้างความเชื่อม่ันใน
กระบวนการยุติธรรม 

3. การรักษาความม่ันคงภายในและความสงบเรียบร้อยภายใน ตลอดจนการบริหารจัดการความม่ันคง
ชายแดนและชายฝั่งทะเล 

4. การพัฒนาระบบกลไก มาตรการและความร่วมมือระหว่างประเทศทุกระดับและรักษาดุลยภาพ
ความสัมพันธ์กับประเทศมหาอํานาจ เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาความม่ันคงรูปแบบใหม่ 

5. การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการผนึกกาลังป้องกันประเทศ การักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ 
สร้างความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านและมิตรประเทศ 

6. การพัฒนาระบบการเตรียมความพร้อมแห่งชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ รักษาความม่ันคงของ
ฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม 

7. การปรับกระบวนการทํางานของกลไกท่ีเก่ียวข้องจากแนวด่ิงสู่แนวระนาบมากข้ึน 

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน มี 6 แนวทาง ดังนี้ 
1. การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ ส่งเสริมการค้า การลงทุน พัฒนาสู่ชาติการค้า 
2. พัฒนาภาคการผลิตและบริการ เสริมสร้างฐานการผลิตเข้มแข็ง ยั่งยืนและส่งเสริมเกษตรกรรายย่อยสู่

เกษตรยั่งยืน เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
3. การพัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะผู้ประกอบการ ยกระดับผลิตภาพแรงงานและ

พัฒนา SMES สู่สากล 
4. การพัฒนาพ้ืนท่ีเศรษฐกิจพิเศษและเมืองพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนและพัฒนาระบบเมือง

ศูนย์กลางความเจริญ 
5. การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ด้านการขนส่ง ความม่ันคงและพลังงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการวิจัยและพัฒนา 
6. การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก สร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนากับนานาประเทศ ส่งเสริมให้

ไทยเป็นฐานของการประกอบธุรกิจ  

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน มี 5 แนวทาง ดังนี้ 
1. พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
2. การยกระดับการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและท่ัวถึง 
3. ปลูกฝังระเบียบ วินัย คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีพึงประสงค์ 
4. การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะท่ีดี 
5. การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย 
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ยุทธศาสตร์ท่ี 4 ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม มี 5 แนวทาง ดังนี้ 
1. สร้างความม่ันคงและการลดความเหลื่อมล้ําทางเศรษฐกิจและสังคม 
2. พัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ 
3. มีสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมท่ีเอ้ือต่อการดํารงชีวิตในสังคมสูงวัย 
4. สร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคม ทุนทางวัฒนธรรมและความเข้มแข็งของชุมชน 
5. พัฒนาการสื่อสารมวลชนให้เป็นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา 

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม มี 6 แนวทาง ดังนี้ 
1. จัดระบบอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและป้องกันการทําลายทรัพยากรธรรมชาติ 
2. วางระบบบริหารจัดการน้ําให้มีประสิทธิภาพท้ัง 25 ลุ่มน้ํา เน้นการปรับระบบการบริหารจัดการอุทกภัย

อย่างบูรณการ 
3. การพัฒนาและใช้พลังงานท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
4. พัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
5. การร่วมลดปัญหาโลกร้อนและปรับตัวให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
6. การใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลังเพ่ือสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ มี 7 แนวทาง ดังนี้ 
1. การปรับโครงสร้าง บทบาท ภารกิจของหน่วยงานภาครัฐให้มีขนาดท่ีเหมาะสม 
2. การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ 
3. การพัฒนาระบบบริหารจัดการกําลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 
4. การต่อต้านทุจริตและประพฤติมิชอบ 
5. การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต่าง ๆ ให้ทันสมัย เป็นธรรมและเป็นสากล 
6. พัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ 
7. ปรับปรุงการบริหารจัดการรายได้และรายจ่ายของภาครัฐ 

 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560 – 2564) 

หลักการสําคัญของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560 – 2564)  
การพัฒนาประเทศในระยะของแผนพัฒนา ฉบับท่ี 12 จะมุ่งบรรลุเป้าหมายในระยะ 5 ปี ท่ีจะสามารถต่อ

ยอดในระยะต่อไป เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาระยะยาวตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี โดยมีหลักการสําคัญของ
แผนพัฒนา ดังนี้ 

1. ยึด “หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ต่อเนื่องมาต้ังแต่แผนพัฒนา ฉบับท่ี 9 เพ่ือให้เกิดบูรณาการ
การพัฒนาในทุกมิติอย่างสมเหตุสมผลมีความพอประมาณและมีระบบภูมิคุ้มกันและการบริหารจัดการความเสี่ยงท่ีดี 
ซ่ึงเป็นเง่ือนไขจําเป็นสําหรับการพัฒนาท่ียั่งยืน โดยมุ่งเน้นการพัฒนาคนให้มีความเป็นคนท่ีสมบูรณ์สังคมไทยเป็น
สังคมคุณภาพสร้างโอกาสและมีท่ียื่นให้กับทุกคนในสังคมได้ดําเนินชีวิตท่ีดีมีความสุขและอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์ 
ในขณะท่ีระบบเศรษฐกิจของประเทศก็เจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง มีคุณภาพและมีเสถียรภาพการกระจายความม่ังค่ัง
อย่างท่ัวถึงและเป็นธรรม เป็นการเติบโตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมรักษาความหลากหลายทางชีวภาพชุมชนวีถีชีวิต
ค่านิยมประเพณีและวัฒนธรรม 

2. ยึด “คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา” มุ่งสร้างคุณภาพชีวิตและสุขภาวะท่ีดีสําหรับคนไทยพัฒนาคนให้มี
ความเป็นคนท่ีสมบูรณ์มีวินัยใฝ่รู้มีความรู้มีทักษะมีความคิดสร้างสรรค์มีทัศนคติท่ีดีรับผิดชอบต่อสังคม มีจริยธรรม
และคุณธรรมพัฒนาคนทุกช่วงวัยและเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพ รวมถึงการสร้างคนให้ใช้
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ประโยชน์และอยู่กับสิ่งแวดล้อมอย่างเก้ือกูล อนุรักษ์ฟ้ืนฟูใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่าง
เหมาะสม 

3. ยึด “วิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี” มาเป็นกรอบของวิสัยทัศน์ประเทศไทยในแผนพัฒนา 
ฉบับท่ี 12 วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความม่ันคงม่ังค่ังยั่งยืนเป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเป็นคติพจน์ประจําชาติว่า “ม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน” โดยท่ีวิสัยทัศน์ดังกล่าวสนองตอบต่อ
ผลประโยชน์แห่งชาติ ได้แก่ การมีเอกราชอธิปไตยและบูรณภาพแห่งเขตอํานาจรัฐการดํารงอยู่อย่างม่ันคงยั่งยืนของ
สถาบันหลักของชาติ การดํารงอยู่อย่างม่ันคงของชาติและประชาชนจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ การอยู่ร่วมกันในชาติ
อย่างสันติสุขเป็นปึกแผ่นมีความม่ันคงทางสังคมท่ามกลางพหุสังคมและการมีเกียรติและศักด์ิศรีของความเป็นมนุษย์
ความเจริญเติบโตของชาติความเป็นธรรมและความอยู่ดีมีสุขของประชาชนความยั่งยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อมความม่ันคงทางพลังงานอาหารและน้ําความสามารถในการรักษาผลประโยชน์ของชาติภายใต้การ
เปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติประสานสอดคล้องกันด้านความม่ันคง
ในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลกอย่างมีเกียรติและศักด์ิศรีประเทศไทย ไม่เป็นภาระของโลกและสามารถ
เก้ือกูลประเทศท่ีมีศักยภาพทางเศรษฐกิจด้อยกว่า 

4. ยึด “เป้าหมายอนาคตประเทศไทย ปี 2580” ท่ีเป็นเป้าหมายในยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี มาเป็นกรอบใน
การกําหนดเป้าหมายท่ีจะบรรลุใน 5 ปีแรกและเป้าหมายในระดับย่อยลงมาโดยท่ีเป้าหมายและตัวชี้วัดในด้านต่าง ๆ 
มีความสอดคล้องกับกรอบเป้าหมายท่ียั่งยืน (SDGs) ท้ังนี้เป้าหมายประเทศไทยในปี 2580 ซ่ึงเป็นยอมรับร่วมกันนั้น
พิจารณาจากท้ังประเด็นหลักและลักษณะของการพัฒนาลักษณะฐานการผลิตและบริการสําคัญของประเทศลักษณะ
ของคนไทยและสังคมไทยท่ีพึงปรารถนาและกลุ่มเป้าหมายในสังคมไทยโดยกําหนดไว้ ดังนี้ 

“เศรษฐกิจและสังคมไทยมีการพัฒนาอย่างม่ันคงและยั่งยืนบนฐานการพัฒนาท่ียั่งยืนสังคมไทยเป็นสังคมท่ี
เป็นธรรมมีความเหลื่อมล้ําน้อยคนไทยเป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์เป็นพลเมืองท่ีมีวินัยต่ืนรู้และเรียนรู้ได้ด้วยตนเองตลอด
ชีวิตมีความรู้มีทักษะและทัศนคติท่ีเป็นค่านิยมท่ีดีมีสุขภาพร่างกายและจิตใจท่ีสมบูรณ์มีความเจริญเติบโตทางจิต
วิญญาณมีจิตสาธารณะและทําประโยชน์ต่อส่วนรวมมีความเป็นพลเมืองไทยพลเมืองอาเซียนและพลเมืองโลก
ประเทศไทยมีบทบาทท่ีสําคัญในเวทีนานาชาติระบบเศรษฐกิจต้ังอยู่บนฐานของการใช้นวัตกรรมดิจิทัลสามารถ
แข่งขันในการผลิตได้และค้าขายเป็นมีความเป็นสังคมประกอบการมีฐานการผลิตและบริการท่ีมีคุณภาพและรูปแบบ
ท่ีโดดเด่นเป็นท่ีต้องการในตลาดโลกเป็นฐานการผลิตและบริการท่ีสําคัญ เช่น การให้บริการคุณภาพท้ังด้านการเงิน 
ระบบโลจิสติกส์ บริการด้านสุขภาพและท่องเท่ียวคุณภาพ เป็นครัวโลกของอาหารคุณภาพและปลอดภัย เป็นฐาน
อุตสาหกรรมและบริการอัจฉริยะท่ีเป็นอุตสาหกรรมแห่งอนาคตท่ีใช้นวัตกรรมทุนมนุษย์ทักษะสูงและเทคโนโลยี
อัจฉริยะมาต่อยอดฐานการผลิตและบริการท่ีมีศักยภาพในปัจจุบันและพัฒนาฐานการผลิตและบริการใหม่ ๆ เพ่ือนํา
ประเทศไทยไปสู่การมีระบบเศรษฐกิจสังคมและประชาชนท่ีมีความเป็นอัจฉริยะ” 

5. ยึด “หลักการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจท่ีลดความเหล่ือมลํ้าและขับเคล่ือนการเจริญเติบโตจากการ
เพ่ิมผลิตภาพการผลิตบนฐานของการใช้ภูมิปัญญาและนวัตกรรม” แผนพัฒนา ฉบับท่ี 12 มุ่งเน้นการสร้างความ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจท่ีมีความครอบคลุมท่ัวถึงเพ่ือเพ่ิมขยายฐานกลุ่มประชากรชั้นกลางให้กว้างข้ึน โดยกําหนด
เป้าหมายในการเพ่ิมโอกาสทางเศรษฐกิจโอกาสทางสังคมและรายได้ของกลุ่มประชากรรายได้ตํ่าสุด ร้อยละ 40 ให้
สูงข้ึน นอกจากนี้การเพ่ิมผลิตภาพการผลิตบนฐานของการใช้ภูมิปัญญาและพัฒนานวัตกรรมนับเป็นหัวใจสําคัญใน
การขับเคลื่อนการพัฒนาในระยะต่อไป สําหรับทุกภาคส่วนในสังคมไทยโดยท่ีเส้นทางการพัฒนาท่ีมุ่งสู่การเป็น
ประเทศท่ีพัฒนาแล้วนั้นกําหนดเป้าหมายท้ังในด้านรายได้ความเป็นธรรมการลดความเหลื่อมล้ําและขยายฐานคนชั้น
กลางการสร้างสังคมท่ีมีคุณภาพและมีธรรมาภิบาลและความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

6. ยึด “หลักการนําไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน 5 ปีท่ีต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ท่ีเป็น
เป้าหมายระยะยาว” จากการท่ีแผนพัฒนา เป็นกลไกเชื่อมต่อในลําดับแรกท่ีจะกํากับและส่งต่อแนวทาง การพัฒนา
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และเป้าหมายในยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ให้เกิดการปฏิบัติในทุกระดับและในแต่ละด้านอย่างสอดคล้องกันแผนพัฒนา 
ฉบับท่ี 12 จึงให้ความสําคัญกับการใช้กลไกประชารัฐท่ีเป็นการรวมพลังขับเคลื่อนจากท้ังภาครัฐเอกชนและ
ประชาชนและการกําหนดประเด็นบูรณาการของการพัฒนาท่ีมีลําดับความสําคัญสูงและได้กําหนดในระดับแผนงาน/
โครงการ สําคัญท่ีจะตอบสนองต่อเป้าหมายการพัฒนาได้อย่างแท้จริง รวมท้ังการกําหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดท่ีมี
ความครอบคลุมหลากหลายมิติมากกว่าในแผนพัฒนา ฉบับท่ีผ่าน ๆ มาในการกําหนดเป้าหมายได้คํานึงถึงความ
สอดคล้องกับเป้าหมายระยะยาวของยุทธศาสตร์ชาติและการเป็นกรอบกํากับเป้าหมายและตัวชี้วัดในระดับย่อยลงมา
ท่ีจะต้องถูกส่งต่อและกํากับให้สามารถดําเนินการให้เกิดข้ึนอย่างมีผลสัมฤทธิ์ ภายใต้กรอบการจัดสรรงบประมาณ
การติดตามและประเมินผล การใช้จ่ายเงินงบประมาณแผ่นดินและการติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการ รวมท้ัง
การพัฒนาระบบราชการท่ีสอดคล้องเป็นสาระเดียวกันหรือเสริมหนุนซ่ึงกันและกันแผนพัฒนา ฉบับท่ี 12 จึงกําหนด
ประเด็นบูรณาการเพ่ือการพัฒนาเพ่ือเป็นแนวทางสําคัญประกอบการจัดสรรงบประมาณแผ่นดินรวบรวมและกําหนด
แผนงาน/โครงการสําคัญในระดับปฏิบัติและกําหนดจุดเน้นในการพัฒนาเชิงพ้ืนท่ีในระดับสาขาการผลิตและบริการ
และจังหวัดท่ีเป็นจุดยุทธศาสตร์สําคัญในด้านต่าง ๆ 
 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 

การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรไทยท่ีจะเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์เม่ือสิ้นสุดแผนพัฒนา ฉบับท่ี 12 
โดยท่ีสัดส่วนผู้สูงอายุจะเพ่ิมข้ึนเป็นร้อยละ 19.8 ของจํานวนประชากรท้ังหมดในขณะท่ีจํานวนประชากรวัยแรงงาน
ได้เริ่มลดลงมา ต้ังแต่ปี 2558 เป็นต้นมา ส่งผลให้เกิดการขาดแคลนแรงงานในภาวะท่ีผลิตภาพแรงงานไทยก็ยังตํ่า 
เนื่องจากปัญหาคุณภาพแรงงานความล่าช้าในการพัฒนาเทคโนโลยีและปัญหาการบริหารจัดการ จึงเป็นข้อจํากัดใน
การเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันและศักยภาพการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ รวมท้ังการสร้าง
รายได้และการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนด้วย ท้ังนี้ เม่ือพิจารณาคุณภาพคน พบว่ายังมีปัญหาในแต่ละช่วง
วัยและส่งผลกระทบต่อเนื่องถึงกันตลอดช่วงชีวิตต้ังแต่พัฒนาการไม่สมวัยในเด็กปฐมวัย ผลลัพธ์ทางการศึกษาของ
เด็กวัยเรียนค่อนข้างตํ่าการพัฒนาความรู้และทักษะของแรงงานไม่ตรงกับตลาดงาน ขณะท่ีผู้สูงอายุมีปัญหาสุขภาพ
และมีแนวโน้มอยู่คนเดียวสูงข้ึน ครอบครัวมีรูปแบบท่ีหลากหลายและเปราะบางสูงส่งผลต่อการบ่มเพาะให้เด็ก
เติบโตอย่างมีคุณภาพ ประกอบกับการเลื่อนไหลของวัฒนธรรมต่างชาติท่ีเข้ามาในประเทศไทยผ่านสังคมยุคดิจิทัล 
ในขณะท่ีคนไทยจํานวนไม่น้อยยังไม่สามารถคัดกรองและเลือกรับวัฒนธรรมได้อย่างเหมาะสมส่งผลต่อวิกฤตค่านิยม
ทัศนคติและพฤติกรรมในการดําเนินชีวิต การพัฒนาในระยะต่อไปจึงต้องให้ความสําคัญกับการวางรากฐานการ
พัฒนาคนให้มีความสมบูรณ์เริ่มต้ังแต่กลุ่มเด็กปฐมวัยท่ีต้องพัฒนาให้มีสุขภาพกายและใจท่ีดีมีทักษะทางสมองทักษะ
การเรียนรู้และทักษะชีวิตเพ่ือให้เติบโตอย่างมีคุณภาพควบคู่กับการพัฒนาคนไทยในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดีมีสุขภาวะ
ท่ีดีมีคุณธรรมจริยธรรมมีระเบียบวินัยมีจิตสํานึกท่ีดีต่อสังคมส่วนรวมมีทักษะความรู้และความสามารถปรับตัวเท่าทัน
กับการเปลี่ยนแปลงรอบตัวท่ีรวดเร็วบนพ้ืนฐานของการมีสถาบันทางสังคมท่ีเข้มแข็งท้ังสถาบันครอบครัว
สถาบันการศึกษาสถาบันศาสนาสถาบันชุมชนและภาคเอกชนท่ีร่วมกันพัฒนาทุนมนุษย์ให้มีคุณภาพสูงอีกท้ังยังเป็น
ทุนทางสังคมสําคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ 

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหล่ือมลํ้าในสังคม 
การพัฒนาในช่วงท่ีผ่านมาทําให้สังคมไทยก้าวหน้าไปในหลายด้านท้ังการสร้างความม่ันคงด้านอาชีพและ

รายได้ท่ีทําให้จํานวนคนยากจนลดลงบริการทางการศึกษาและสาธารณสุขขยายท่ัวถึงมากข้ึน อย่างไรก็ดี การ
แก้ปัญหาความเหลื่อมล้ําและสร้างความเป็นธรรม นับว่ามีความคืบหน้าช้าและยังเป็นปัญหาท้าทายในหลายด้าน ท้ัง
ความแตกต่างของรายได้ระหว่างกลุ่มประชากรความแตกต่างของคุณภาพการบริการภาครัฐโดยเฉพาะในพ้ืนท่ี
ห่างไกลและในกลุ่มผู้ด้อยโอกาสท่ีได้รับบริการท่ีคุณภาพตํ่ากว่า รวมท้ังข้อจํากัดในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม
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ของกลุ่มผู้ด้อยโอกาสและกลุ่มท่ีอยู่ในพ้ืนท่ีห่างไกลนอกจากนั้นยังมีเง่ือนไข/ปัจจัยเสี่ยงหลายประการท่ีอาจจะส่งผล
ให้ความเหลื่อมล้ําในสังคมไทยรุนแรงข้ึนได้ อาทิ การเป็นสังคมผู้สูงวัยของประเทศไทย ซ่ึงจํานวนประชากรวัย
แรงงานลดลงภาระพ่ึงพิงต่อวัยแรงงานสูงข้ึนจากภาระเลี้ยงดูท้ังเด็กและผู้สูงอายุทําให้มีข้อจํากัดในการออมเพ่ือ
อนาคตประกอบกับบางกลุ่มยังขาดความรู้ความเข้าใจเรื่องการเงินและการออม ซ่ึงอาจกลายเป็นผู้สูงวัยท่ียากจนใน
อนาคตได้ นอกจากนั้นความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีท่ีเอ้ือประโยชน์ต่อผู้ท่ีสามารถเข้าถึง ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นกลุ่มท่ีมี
ทักษะสูง ทําให้สามารถได้รับผลตอบแทนสูงข้ึนและท้ิงห่างจากผู้ท่ีขาดทักษะและไม่สามารถเข้าถึงเทคโนโลยีได้ 
ขณะท่ีเดียวกันเทคโนโลยีก็สามารถทําให้ผู้ท่ีอยู่ห่างไกลสามารถเข้าถึงการศึกษาความรู้และบริการสาธารณสุขได้เป็น
ต้น ซ่ึงเป็นประเด็นท้าทายท่ีต้องเร่งพัฒนาและแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ําในช่วงแผนพัฒนา ฉบับท่ี 12 เพ่ือไม่ให้
ปัญหาความเหลื่อมล้ําเป็นข้อจํากัดต่อการพัฒนาไปสู่การเป็นประเทศท่ีมีรายได้สูง โดยจําเป็นต้องมีการเชื่อมโยงทุก
มิติของการพัฒนาอย่างบูรณาการเป็นองค์รวม ท้ังมิติเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมตลอดจนการพัฒนาภาคและเมือง
และการบริหารจัดการภาครัฐ ดังนั้นการสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ําในสังคมไทยจําเป็นต้องอาศัยการ
พัฒนาในยุทธศาสตร์อ่ืน ๆ ในแผนพัฒนา ฉบับท่ี 12 มาเป็นพลังร่วมและสนับสนุนการพัฒนา อาทิ ยุทธศาสตร์การ
สร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน ท่ีจะเป็นช่องทางให้ชุมชนและผู้ใช้แรงงานได้มีศักยภาพ
และโอกาสได้รับประโยชน์จากการพัฒนาเศรษฐกิจยุทธศาสตร์การเติบโตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนา
อย่างยั่งยืนท่ีเน้นการบริหารจัดการท่ีดินให้มีการกระจายการถือครองท่ีดินอย่างเป็นธรรม ยุทธศาสตร์การบริหาร
จัดการในภาครัฐท่ีจะช่วยสร้างความเป็นธรรมในสังคมป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและสร้างธรรมาภิบาลใน
สังคมไทยและยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเมืองและพ้ืนท่ีเศรษฐกิจท่ีจะช่วยกระจายความเจริญและรายได้ไปสู่พ้ืนท่ี 
สําหรับยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ําในช่วง 5 ปี ต่อจากนี้ ได้ให้ความสําคัญกับการ
ดําเนินการยกระดับคุณภาพบริการทางสังคมให้ท่ัวถึงโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการศึกษาและสาธารณสุข รวมท้ังการ
ปิดช่องว่างการคุ้มครองทางสังคมในประเทศไทย ซ่ึงเป็นการดําเนินงานต่อเนื่องจากท่ีได้ขับเคลื่อนและผลักดันในช่วง
แผนพัฒนา ฉบับท่ี 11 และมุ่งเน้นมากข้ึนในเรื่องการเพ่ิมทักษะแรงงานและการใช้นโยบายแรงงานท่ีสนับสนุนการ
เพ่ิมผลิตภาพแรงงานและเสริมสร้างรายได้สูงข้ึนและการสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการ
สนับสนุนในเรื่องการสร้างอาชีพรายได้และให้ความช่วยเหลือ ท่ีเชื่อมโยงการเพ่ิมผลิตภาพสําหรับประชากรกลุ่มร้อย
ละ 40 รายได้ตํ่าสุดผู้ด้อยโอกาสสตรีและผู้สูงอายุอาทิการสนับสนุนธุรกิจขนาดเล็ก ขนาดกลางและขนาดย่อม
วิสาหกิจชุมชนและวิสาหกิจเพ่ือสังคมการพัฒนาองค์กรการเงินฐานรากและการเข้าถึงเงินทุน เพ่ือสร้างอาชีพและ
การสนับสนุนการเข้าถึงปัจจัยการผลิตคุณภาพดีท่ีราคาเป็นธรรมเป็นต้นและในขณะเดียวกันก็ต้องเพ่ิมประสิทธิภาพ
การใช้งบประมาณเชิงพ้ืนท่ีและบูรณาการเพ่ือการลดความเหลื่อมล้ํา 

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างย่ังยืน 
ในช่วงแผนพัฒนา ฉบับท่ี 12 เศรษฐกิจโลกยังอยู่ในช่วงของการฟ้ืนตัวจากปัญหาวิกฤตต่าง ๆ การแข่งขันใน

ตลาดโลกจะรุนแรงข้ึนโดยท่ีประเทศต่าง ๆ มุ่งเน้นการนํานวัตกรรมมาเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันในขณะท่ี
เศรษฐกิจไทยขยายตัวตํ่ากว่าศักยภาพมาต่อเนื่องหลายปี ท้ังจากผลกระทบของเศรษฐกิจโลกซบเซาและข้อจํากัด
ภายในประเทศเองท่ีเป็นอุปสรรคต่อการเพ่ิมผลิตภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันรวมท้ังฐานเศรษฐกิจ
ภายในประเทศขยายตัวช้า 5 ปี ต่อจากนี้ไป จึงเป็นช่วงเวลาของการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจไทยให้กลับมาขยายตัวได้สูงข้ึน
โดยการเร่งการลงทุนในโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ ตามแผนท่ีวางไว้และสร้างบรรยากาศการลงทุนท่ีจูงใจ
ให้ภาคเอกชนขยายการลงทุนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสาขาเป้าหมายสําคัญและขณะเดียวกัน 5 ปี ต่อจากนี้เป็นช่วงของ
การปฏิรูปเศรษฐกิจในหลายด้านเพ่ือวางพ้ืนฐานให้สามารถพัฒนาต่อยอดให้ประเทศไทยเป็นประเทศรายได้สูงได้
ภายในปี 2570 ตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี โดยการใช้นวัตกรรมคุณภาพคนและการปรับปรุงด้านกฎระเบียบ
และการบริหารจัดการท่ีดีเป็นปัจจัยนําในการสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทาง
เศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืนให้ความสําคัญกับการบริหารเศรษฐกิจมหภาคให้มีเสถียรภาพเพ่ิมประสิทธิภาพ
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ภาคการเงินและดูแลวินัยทางการเงินการคลังควบคู่กับการดําเนินยุทธศาสตร์สร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจราย
สาขา ท้ังภาคเกษตร อุตสาหกรรมและบริการท่ีเป็นฐานรายได้เดิมและขยายสาขาการผลิตและบริการใหม่ ๆ สําหรับ
อนาคตการขับเคลื่อนให้เศรษฐกิจเจริญเติบโตในช่วงแผนพัฒนา ฉบับท่ี 12 จะเน้นการพัฒนาและใช้วิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีและนวัตกรรมข้ันก้าวหน้าท่ีเข้มข้นมากข้ึนการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล การพัฒนาและยกระดับคุณภาพของ
กําลังคนและความคิดสร้างสรรค์ในการขยายฐานเศรษฐกิจและฐานรายได้ใหม่ควบคู่กับการเพ่ิมผลิตภาพของฐานการ
ผลิตและบริการเดิมรวมท้ังการต่อยอดการผลิตและบริการเดิมโดยใช้ดิจิทัลและเทคโนโลยีอัจฉริยะนอกจากนั้นจะให้
ความสําคัญกับการใช้ศักยภาพของทรัพยากรชีวภาพ การส่งเสริมการเชื่อมโยงตลอดห่วงโซ่มูลค่าอย่างมี
ประสิทธิภาพ การพัฒนาพ้ืนท่ีเศรษฐกิจใหม่และการพัฒนาตามแนวระเบียงเศรษฐกิจ การผสมผสานภาคบริการเข้า
กับการค้าและการเตรียมความพร้อมของภาคบริการให้สามารถรองรับการแข่งขันท่ีเสรีข้ึนการเสริมสร้างศักยภาพ
การแข่งขันให้กับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมรวมท้ังการสร้างสังคมผู้ประกอบการท่ีผลิตได้ขายเป็นโดย
พิจารณาการเปลี่ยนแปลงความต้องการของผู้บริโภคอย่างรวดเร็วและมาตรฐานสากลของสินค้าและบริการท่ีสูงข้ึน
รวมถึงมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม รวมท้ังพัฒนาระบบและกลไกตลอดจนการพัฒนาเชิงพ้ืนท่ีเพ่ือกระจายโอกาส
เศรษฐกิจให้คนในชุมชนและท้องถ่ินและแบ่งปันผลประโยชน์อย่างเป็นธรรมเพ่ือลดความเหลื่อมล้ําทางเศรษฐกิจ 

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การเติบโตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างย่ังยืน 
ปัจจุบันสภาพทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกําลังเป็นปัญหาและเป็นจุดอ่อนของการรักษาฐานการ

ผลิตและให้บริการรวมท้ังการดํารงชีพท่ียั่งยืน ฐานทรัพยากรธรรมชาติถูกนําไปใช้ในการพัฒนาจํานวนมาก ก่อให้เกิด
ความเสื่อมโทรมอย่างต่อเนื่อง พ้ืนท่ีป่าไม้ลดลงทรัพยากรดินเสื่อมโทรม ความหลากหลายทางชีวภาพถูกคุกคาม 
ทรัพยากรน้ํายังมีส่วนท่ีไม่สามารถจัดสรรได้ตามความต้องการและมีความเสี่ยงในการขาดแคลนในอนาคต เกิดปัญหา
ความขัดแย้งในการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติมากข้ึนจากการเข้าถึงและการจัดสรรการใช้ประโยชน์
ทรัพยากรธรรมชาติท่ีไม่เป็นธรรม รวมท้ังปัญหาสิ่งแวดล้อมเพ่ิมสูงข้ึนตามการขยายตัวของเศรษฐกิจและชุมชนเมือง 
ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนและต้นทุนทางเศรษฐกิจ ในขณะท่ีการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและ
ภัยพิบัติทางธรรมชาติมีความผันผวนและรุนแรงมากข้ึนโดยเฉพาะอุทกภัยและภัยแล้ง ซ่ึงส่งผลกระทบต่อภาค
เศรษฐกิจและห่วงโซ่การผลิตภายในประเทศและข้อตกลงระหว่างประเทศเก่ียวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
ซ่ึงทวีความเข้มข้นทําให้ประเทศไทยต้องเตรียมพร้อมรับภาระในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกภายใต้กระแสการ
แข่งขันทางการค้าขณะท่ีวาระการพัฒนาท่ียั่งยืนของโลกหลัง ค.ศ.2015 ซ่ึงเป็นการกําหนดทิศทางการพัฒนาท่ียั่งยืน
ของโลกในอีก 15 ปีข้างหน้า (ค.ศ.2016 – 2030) จะส่งผลกระทบต่อแนวทางการพัฒนาประเทศในอนาคต ดังนั้น
ประเด็นท้าทายท่ีต้องเร่งดําเนินการในช่วงแผนพัฒนา ฉบับท่ี 12 ได้แก่ การสร้างความม่ันคงของฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติและยกระดับคุณภาพสิ่งแวดล้อมเพ่ือสนับสนุนการเติบโตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและคุณภาพ
ชีวิตของประชาชนเร่งแก้ไขปัญหาวิกฤติสิ่งแวดล้อมเพ่ือลดมลพิษท่ีเกิดจากการผลิตและการบริโภคพัฒนาระบบ
บริหารจัดการท่ีโปร่งใสเป็นธรรมส่งเสริมการผลิตและการบริโภค ท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเป็นวงกว้างมากข้ึนต้อง
เร่งเตรียมความพร้อมในลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและเพ่ิมขีดความสามารถในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศรวมท้ังบริหารจัดการเพ่ือลดความเสี่ยงด้านภัยพิบัติทางธรรมชาติ 

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การเสริมสร้างความม่ันคงแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสู่ความม่ังคั่งและย่ังยืน 
การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมและการเมืองอันเกิดจากกระแสโลกาภิวัฒน์และ

ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีมีแนวโน้มส่งผลกระทบต่อความม่ันคงและเสถียรภาพของประเทศไทยในหลายมิติ ท้ัง
ภัยคุกคามภายนอก ได้แก่ การขยายอิทธิพลและการเพ่ิมบทบาทของประเทศมหาอํานาจในภูมิภาคต่าง ๆ ของโลก 
ความขัดแย้งด้านอาณาเขตแบบรัฐต่อรัฐ อาชญากรรมข้ามชาติและการก่อการร้ายและภัยคุกคามภายในประเทศ 
ได้แก่ สถาบันหลักของชาติได้รับผลกระทบจากความเห็นต่างทางความคิดและอุดมการณ์ของคนในชาติ การสร้าง
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สถานการณ์ในจังหวัดชายแดนภาคใต้และการคุกคามทางเศรษฐกิจโดยอาชญากรรมคอมพิวเตอร์ในระยะ 5 ปีต่อไป 
ซ่ึงเป็นช่วงแผนพัฒนา ฉบับท่ี 12 จึงให้ความสําคัญต่อการฟ้ืนฟูพ้ืนฐานด้านความม่ันคงท่ีเป็นปัจจัยสําคัญต่อการ
พัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ โดยเฉพาะการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสันติของผู้มีความเห็นต่างทาง
ความคิดและอุดมการณ์ บนพ้ืนฐานของการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขและการ
เตรียมการรับมือกับภัยคุกคามข้ามชาติ ซ่ึงจะส่งผลกระทบอย่างมีนัยยะสําคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศในระยะ 20 ปีข้างหน้า 

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การบริหารจัดการในภาครัฐการป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลใน
สังคมไทย 

ระบบการบริหารจัดการในภาครัฐท่ีขาดประสิทธิภาพเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศท่ีสําคัญประการ
หนึ่งมาอย่างต่อเนื่อง ท้ังในเรื่องการขับเคลื่อนการบริหารจัดการภาครัฐให้บรรลุเป้าประสงค์ท่ีวางไว้ การให้บริการ
ประชาชนยังไม่ได้มาตรฐานสากล การบังคับใช้กฎหมายท่ีขาดประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการให้บริการของ
ท้องถ่ินท่ียังขาดประสิทธิภาพและความโปร่งใสกระบวนการท่ีเปิดให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจการใช้
งบประมาณยังไม่เพียงพอระบบและกระบวนการยุติธรรมไม่สามารถอํานวยความยุติธรรมได้อย่างเสมอภาคและเป็น
ธรรม รวมท้ังการขาดธรรมาภิบาลในสังคมไทยทําให้การทุจริตประพฤติมิชอบยังเป็นปัญหาสําคัญของประเทศในช่วง 
5 ปีต่อจากนี้ไป จึงเป็นช่วงเวลาสําคัญท่ีต้องเร่งปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังเพ่ือให้
เป็นปัจจัยสนับสนุนสําคัญท่ีจะช่วยส่งเสริมการพัฒนาประเทศในทุกด้านให้ประสบผลสําเร็จบรรลุเป้าหมายท่ีวางไว้
ในช่วงแผนพัฒนา ฉบับท่ี 12 ท้ังการบริหารจัดการภาครัฐให้โปร่งใสมีประสิทธิภาพรับผิดชอบตรวจสอบได้อย่างเป็น
ธรรมและประชาชนมีส่วนร่วมมีการกระจายอํานาจและแบ่งภารกิจรับผิดชอบท่ีเหมาะสมระหว่างส่วนกลางภูมิภาค
และท้องถ่ินและวางพ้ืนฐานเพ่ือให้บรรลุตามกรอบเป้าหมายอนาคตในปี 2579 

ยุทธศาสตร์ท่ี 7 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ 
การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์เป็นปัจจัยสําคัญในการสนับสนุนเศรษฐกิจและสังคมการ

กระจายความเจริญและการพัฒนาเมืองและพ้ืนท่ีรวมท้ังการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน อย่างไรก็ตาม ท่ี
ผ่านมาการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ของประเทศประสบปัญหาความต่อเนื่องในการดําเนินการ
และปัญหาเชิงปริมาณคุณภาพและการบริหารจัดการการให้บริการท่ีสอดคล้องกับมาตรฐานสากล ทําให้มีข้อจํากัดใน
การสนับสนุนการพัฒนาประเทศให้มีประสิทธิภาพ ดังนั้น การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ของ
ประเทศในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับท่ี 12 จะมุ่งเน้นการขยายขีดความสามารถและพัฒนา
คุณภาพการให้บริการเพ่ือรองรับการขยายตัวของเมืองและพ้ืนท่ีเศรษฐกิจหลักและส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของทุกกลุ่มในสังคมสนับสนุนให้เกิดความเชื่อมโยงในอนุภูมิภาคและในอาเซียนอย่างเป็นระบบโดยมีโครงข่าย
เชื่อมโยงภายในประเทศท่ีสนับสนุนการพัฒนาพ้ืนท่ีตามแนวระเบียงเศรษฐกิจต่าง ๆ การพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการและการกํากับดูแลให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลเพ่ือเพ่ิมประสิทฺธิภาพการดําเนินการสร้างความเป็นธรรม
ในการเข้าถึงบริการพ้ืนฐานและการคุ้มครองผู้บริโภคการพัฒนาอุตสาหกรรมต่อเนื่องเพ่ือสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจ
ให้กับประเทศและการพัฒนาผู้ประกอบการในสาขาโลจิสติกส์และหน่วยงานท่ีมีศักยภาพเพ่ือไปทําธุรกิจใน
ต่างประเทศ 

ยุทธศาสตร์ท่ี 8 การพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีวิจัยและนวัตกรรม 
ในช่วงระยะเวลาท่ีผ่านมาการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยอาศัยการเพ่ิมประสิทธิภาพจากปัจจัยความ

ได้เปรียบพ้ืนฐานท่ีมีอยู่ท้ังด้านแรงงานทรัพยากรธรรมชาติและการนําเข้าเทคโนโลยีสําเร็จรูปจากต่างประเทศ
มากกว่าการสะสมองค์ความรู้เพ่ือพัฒนาเทคโนโลยีของตนเอง ทําให้ส่วนแบ่งผลประโยชน์ทางด้านเทคโนโลยีซ่ึงมี
มูลค่าเพ่ิมสูง ตกอยู่กับประเทศผู้เป็นเจ้าของเทคโนโลยีการลงทุนวิจัยและพัฒนาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในข้ันประยุกต์
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และใช้ประโยชน์ยังไม่เพียงพอท่ีจะขับเคลื่อนประเทศสู่สังคมนวัตกรรมอีกท้ังความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วของ
เทคโนโลยีได้ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงท้ังเชิงเศรษฐกิจและสังคมไปท่ัวโลก โดยประเทศท่ีมีพัฒนาการทาง
เศรษฐกิจสูง อาทิ เกาหลีใต้ สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่นและสวีเดน ล้วนเป็นต้นแบบสําคัญท่ีแสดงให้เห็นว่าหากต้องการเพ่ิม
ศักยภาพและความสามารถในการแข่งขันของประเทศจําเป็นต้องปรับตัวเรียนรู้และมุ่งสู่การวิจัยและพัฒนา
เทคโนโลยีและนวัตกรรมให้ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก ในระยะต่อไปการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
วิจัยและนวัตกรรมของประเทศไทยจําเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องปรับรูปแบบการดําเนินงานให้มุ่งเน้นความร่วมมือระหว่าง
ภาครัฐและเอกชนในการลงทุนเพ่ือการวิจัยและพัฒนาโดยกําหนดประเด็นวิจัยของชาติท่ีตอบโจทย์การยกระดับ
ศักยภาพการผลิตของภาคเกษตรอุตสาหกรรมและบริการท่ีเป็นฐานเดิมและการต่อยอดขยายฐานใหม่ด้วยการพัฒนา
นวัตกรรมรวมถึงการพัฒนานวัตกรรมท่ียกระดับคุณภาพสังคมและการดํารงชีวิตของประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
กลุ่มผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาสทางสังคม การส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้และทักษะสูง การพัฒนา
หน่วยงานทดสอบและรับรองมาตรฐานในระดับสากลการดําเนินมาตรการเพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งของ
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีวิจัยและนวัตกรรม ท้ังในด้านโครงสร้างพ้ืนฐานท่ีทันสมัยระบบแรงจูงใจและระบบสนับสนุน
การพัฒนานวัตกรรมต่าง ๆ กฎหมายท่ีเก่ียวข้องเพ่ืออํานวยความสะดวกการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและการรับ
เทคโนโลยีจากต่างประเทศรวมท้ังมีระบบบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาท่ีมีประสิทธิภาพข้ึนมารองรับเพ่ือให้
ประเทศไทยไม่อยู่ในสถานะเป็นเพียงแค่ผู้ ซ้ือและผู้รับถ่ายทอดเทคโนโลยีจากต่างประเทศแต่สามารถพัฒนา
เทคโนโลยีได้ด้วยตนเองในอนาคต 

ดังนั้น เพ่ือให้ประเทศไทยพัฒนาเข้าสู่สังคมนวัตกรรมและเตรียมการก้าวสู่ประเทศรายได้สูงในอนาคตแนว
ทางการพัฒนาในช่วงระยะเวลา 5 ปี จะต้องให้ความสําคัญกับการใช้องค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ผลงานวิจัยและ
พัฒนาความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์อย่างเข้มข้นท้ังในภาคธุรกิจภาครัฐและภาค
ประชาสังคมรวมท้ังให้ความสําคัญกับการพัฒนาสภาวะแวดล้อมหรือปัจจัยพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
และการบริหารจัดการเพ่ือช่วยขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศให้ก้าวสู่เป้าหมายดังกล่าว 

ยุทธศาสตร์ท่ี 9 การพัฒนาภาคเมืองและพ้ืนท่ีเศรษฐกิจ 
ในช่วงแผนพัฒนา ฉบับท่ี 12 การยกระดับฐานการผลิตและบริการเดิมให้มีความเข้มแข็งมากข้ึนและการ

ขยายฐานใหม่ท่ีให้ความสําคัญกับการกระจายโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคมควบคู่ไปด้วย เป็นเป้าหมายท่ีสําคัญ ซ่ึง
การตอบสนองต่อเป้าหมายดังกล่าว ประเทศไทยต้องใช้ประโยชน์จากศักยภาพและภูมิสังคมเฉพาะของพ้ืนท่ีการ
ดําเนินยุทธศาสตร์เชิงรุกเพ่ือเสริมจุดเด่นในระดับภาคและจังหวัดในการเป็นฐานการผลิตและบริการท่ีสําคัญ
ประกอบกับการขยายตัวของประชากรในเขตเมืองเป็นโอกาสในการกระจายความเจริญและยกระดับรายได้ของ
ประชาชนโดยการพัฒนาเมืองให้เป็นเมืองน่าอยู่และมีศักยภาพในการรองรับการค้าการลงทุนช่วยลดแรงกดดันจาก
กระจุกตัวของการพัฒนาท่ีอยู่ในกรุงเทพ และภาคกลาง ซ่ึงเป็นผลจากการพัฒนาท่ีผ่านมาและในขณะเดียวกันก็เป็น
การช่วยเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันและทําให้เกิดผลตอบแทนในเชิงเศรษฐกิจและสังคมของการลงทุนใน
โครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ท่ีเป็นโครงข่ายระหว่างเมืองท่ีจะเป็นระบบสมบูรณ์ข้ึนเช่นเดียวกับการ
ยกระดับคุณภาพและการส่งเสริมการพัฒนาพ้ืนท่ีบริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออก ทําให้มีโอกาสเป็นเขตเศรษฐกิจชั้น
นําของอาเซียน สามารถเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศได้ดี นอกจากนั้นการเป็นส่วนหนึ่งของ
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเป็นโอกาสในการเปิดพ้ืนท่ีเศรษฐกิจใหม่บริเวณชายแดนเชื่อมโยงการค้าการลงทุนใน
ภูมิภาคของไทยกับประเทศเพ่ือนบ้าน ดังนั้น แผนพัฒนา ฉบับท่ี 12 จึงมุ่งเน้นการพัฒนาและเร่งดําเนินการใน
ประเด็นท้าทาย ได้แก่ การสร้างความเข้มแข็งของฐานการผลิตและบริการเดิมและขยายฐานการผลิตและบริการใหม่
ท่ีสร้างรายได้สาหรับประชาชนในภาคการพัฒนาเมืองให้เติบโตอย่างมีคุณภาพการพัฒนาและฟ้ืนฟูพ้ืนท่ีบริเวณ
ชายฝั่งทะเลตะวันออกให้รองรับการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมแห่งอนาคตอย่างมีสมดุลและการบริหารจัดการ
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พ้ืนท่ีเศรษฐกิจชายแดนให้เจริญเติบโตและแข่งขันได้อย่างยั่งยืนรวมท้ังการเพ่ิมประสิทธิภาพกลไกการขับเคลื่อนการ
พัฒนาภาคและเมืองให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม 

ยุทธศาสตร์ท่ี 10 ความร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือการพัฒนา 
การพัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศของไทย ในช่วงแผนพัฒนา ฉบับท่ี 12 ยึดหลักคิดเสรีเปิดเสรีและ

เปิดโอกาสโดยมุ่งเน้นการพัฒนาและขยายความร่วมมือท้ังด้านเศรษฐกิจสังคมความม่ันคงและอ่ืน ๆ กับมิตรประเทศ
และขณะเดียวกันก็เป็นการขับเคลื่อนต่อเนื่องจากการดําเนินการ ตามยุทธศาสตร์การเชื่อมโยงในอนุภูมิภาคและ
ภูมิภาคภายใต้แผนพัฒนา ฉบับท่ี 11 โดยกําหนดเป็นแนวทางการดําเนินนโยบายการค้าและการลงทุนท่ีเสรีเปิดกว้าง
และเป็นธรรมเพ่ือเสริมสร้างบรรยากาศในการประกอบธุรกิจดําเนินยุทธศาสตร์เชิงรุกในการแสวงหาตลาดใหม่ ๆ 
ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการไทยไปลงทุนในต่างประเทศและส่งเสริมความร่วมมือเพ่ือการพัฒนากับประเทศในอนุ
ภูมิภาคและภูมิภาค รวมท้ังประเทศนอกภูมิภาค รวมท้ังส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมจากการเรียนรู้ภายใต้กรอบ
ความร่วมมือต่าง ๆ อาทิ กฎระเบียบภาครัฐท่ีโปร่งใส มีประสิทธิภาพและการปฏิรูปภาคบริการภายใต้กรอบความ
ร่วมมือเศรษฐกิจเอเปค การพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานตามมาตรฐานสากลและแนวปฏิบัติท่ีดีท่ีสุดด้านการพัฒนาท่ี
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาทุนมนุษย์เป็นต้นระยะเวลา 5 ปี ต่อจากนี้ไปนับเป็นห้วงเวลาสําคัญท่ีจะ
ผลักดันให้ความเชื่อมโยงด้านกฎระเบียบและในเชิงสถาบันในระดับอนุภูมิภาคและภูมิภาคมีความคืบหน้าชัดเจนใน
ระดับปฏิบัติและในแต่ละจุดพ้ืนท่ีเชื่อมโยงระหว่างประเทศภายใต้กรอบความร่วมมือในอนุภูมิภาคและภูมิภาครวมท้ัง
ความร่วมมือในการลดการใช้มาตรการท่ีไม่ใช่มาตรการทางภาษี (Non-tariff barriers: NTBs) ควบคู่ไปกับการ
พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเชิงกายภาพตามแผนการลงทุนโครงสร้างพ้ืนฐานท้ังโครงข่ายภายในประเทศและการ
ต่อเชื่อมกับประเทศเพ่ือนบ้านและการเตรียมความพร้อมให้ประเทศไทยเป็นประตูไปสู่ภาคตะวันตกและตะวันออก
เกิดการต่อยอดจากความเชื่อมโยงเชิงกายภาพสู่การพัฒนาพ้ืนท่ีเศรษฐกิจและชุมชนตามแนวระเบียงเศรษฐกิจต่าง ๆ 
เพ่ือสนับสนุนการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันและการกระจายความเจริญในการพัฒนาชุมชนจังหวัดและเมือง
ตามแนวระเบียงเศรษฐกิจรวมถึงพ้ืนท่ีเชื่อมโยงอ่ืนภายในประเทศ ในขณะเดียวกันประเทศไทยต้องดําเนิน
ยุทธศาสตร์ในเชิงรุกในการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการไทยไปลงทุนในต่างประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มประเทศ 
CLMV (Cambodia Laos Myanmar Vietnam) และอาเซียน รวมท้ังการส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากกรอบความ
ร่วมมือของอาเซียนกับประเทศนอกกลุ่มอาเซียนรวมถึงหุ้นส่วนการพัฒนานอกภูมิภาคเพ่ือให้ประเทศไทยสามารถใช้
จุดเด่นในเรื่องท่ีต้ังเชิงภูมิศาสตร์ให้เกิดผลเต็มท่ีในการท่ีจะพัฒนาไปเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและการค้าท่ีสําคัญ
แห่งหนึ่งของภูมิภาคในขณะเดียวกันประเทศไทยต้องให้ความสําคัญกับความร่วมมือระหว่างประเทศในระดับท่ีเป็น
วงกว้างข้ึน อาทิ ความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (Regional Comprehensive Economic 
Partnership : RCEP) ความร่วมมือภายใต้กรอบเอเปคและกลุ่มประเทศ 77 เป็นต้น ท่ีต้องสนับสนุนการดําเนินงาน
ตามข้อผูกพันและพันธกรณี ตลอดจนมาตรฐานต่าง ๆ ในฐานะประเทศสมาชิกในทุกระดับและผลักดันให้การพัฒนา
ประเทศไทยสอดคล้องกับมาตรฐานสากลและข้อตกลงระหว่างประเทศต่างๆอาทิเป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน
ข้อกําหนดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2 emission) มาตรฐานด้านการบินและมาตรฐานด้านสิทธิ
มนุษยชนและแรงงานข้ามชาติเป็นต้นและเพ่ือท่ีประเทศไทยจะใช้ความร่วมมือระหว่างประเทศให้เป็นกลไกสนับสนุน
และขยายโอกาสการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพแผนพัฒนา ฉบับท่ี 12 ได้ให้
ความสําคัญกับการปรับปรุงกลไกภายในประเทศให้มีบูรณาการให้ความสําคัญกับกลไกท่ีสร้างสรรค์และเป็นธรรม
และมีบูรณาการกันในระดับอนุภูมิภาคและภูมิภาคและขณะเดียวกันก็ให้ความสําคัญกับการดําเนินการให้เกิดความ
ชัดเจนต่อกลุ่มประเทศเพ่ือนบ้านถึงบทบาทของประเทศไทยจากมุมมองของการพัฒนาอนุภูมิภาคและภูมิภาค 
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1.3 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 
1.3.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเหนือ 
ยุทธศาสตร์ท่ี 1 พัฒนาการท่องเท่ียวและธุรกิจบริการต่อเนื่องให้มีคุณภาพ สามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมอย่าง

ยั่งยืน และกระจายประโยชน์อย่างท่ัวถึง รวมท้ังต่อยอดการผลิตสินค้าและบริการท่ีมีศักยภาพสูงด้วยภูมิปัญญาและ
นวัตกรรม 

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ใช้โอกาสจากเขตเศรษฐกิจพิเศษ และการเชื่อมโยงกับอนุภูมิภาค GMS BIMSTEC และ 
AEC เพ่ือขยายฐานเศรษฐกิจของภาค 

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ยกระดับเป็นฐานการผลิตเกษตรอินทรีย์และเกษตรปลอดภัย เชื่อมโยงสู่อุตสาหกรรม
เกษตรแปรรูปท่ีสร้างมูลค่าเพ่ิมสูง 

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 พัฒนาคุณภาพชีวิตและแก้ไขปัญหาความยากจน พัฒนาระบบดูแลผู้สูงอายุอย่างมีส่วนร่วม
ของครอบครัวและชุมชน ยกระดับทักษะฝีมือแรงงานภาคบริการ 

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 อนุรักษ์และฟ้ืนฟูป่าต้นน้ําให้คงความสมบูรณ์ จัดระบบบริหารจัดการน้ําอย่างเหมาะสม
และเชื่อมโยงพ้ืนท่ีเกษตรให้ท่ัวถึง ป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษหมอกควันอย่างยั่งยืน 

 
1.3.2 ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 

วิสัยทัศน์ “ศูนย์กลางการท่องเท่ียว การค้า การลงทุนสู่สากล บนพ้ืนฐานความโดดเด่น
วัฒนธรรมล้านนา สังคมน่าอยู่ ส่ิงแวดล้อมย่ังยืน” 

พันธกิจ 
1) พัฒนาเพ่ือยกระดับอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวสู่สากล 
2) เพ่ิมขีดความสามารถการแข่งขันด้านการเกษตร การค้า และการลงทุน 
3) เชื่อมโยงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถ่ินเพ่ือสร้างคุณค่าทางสังคมและมูลค่าเพ่ิม

ทางเศรษฐกิจ 
4) ฟ้ืนฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
5) พัฒนาและเชื่อมโยงระบบโครงสร้างพ้ืนฐานและโลจิสติกส์เพ่ือการท่องเท่ียว การค้า การลงทุน 

ระหว่างภูมิภาค 
 
ตําแหน่งทางยุทธศาสตร์ (Positioning) 

กลุ่มจังหวัด เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลําปาง ลําพูน 
เมืองท่องเทียว 

สู่สากล 
ท่องเท่ียวเชิงอารยธรรม 
และสร้างสรรค์ 

ท่องเท่ียวเชิงอารย
ธรรมและสร้างสรรค์ 

ท่องเท่ียวเชิงอารย
ธรรมและสร้างสรรค์ 

ท่องเท่ียวเชิงอารย
ธรรมและสร้างสรรค์ 

Food 
Valley 

 

เกษตรอินทรีย์ 
เกษตรปลอดภัย 
(พืชผักเมืองหนาว ลาไย 
มะม่วง กาแฟ สมุนไพร/
ไก่ประดู่หางดํา นม
พรีเมียม 

เกษตรอินทรีย์ 
เกษตรปลอดภัย 
(กระเทียม ถ่ัวเหลือง 
งา กาแฟ) 
 

เกษตรอินทรีย์ 
เกษตรปลอดภัย 
(ข้าว ข้าวโพดหวาน 
สับปะรด) 
 

เกษตรอินทรีย์ 
เกษตรปลอดภัย 
(ลาไย มะม่วง ข้าว 
กระเทียม) 
 

Green 
City 

 

พ้ืนท่ีป่าไม้ ลุ่มน้ําปิง 
เขตเมืองเก่า/ย่านชุมชน 
อนุรักษ์ 

พ้ืนท่ีป่าไม้ 
ลุ่มน้ําสาละวิน 
 

พ้ืนท่ีป่าไม้ ลุ่มน้ําวัง 
เขตเมืองเก่า/ย่าน
ชุมชนอนุรักษ์ 

พ้ืนท่ีป่าไม้ 
เขตเมืองเก่า/ย่าน
ชุมชนอนุรักษ์ 
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กลุ่มจังหวัด เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลําปาง ลําพูน 
Northern 
Landport 

 

สนามบินนานานชาติ 
ศูนย์กลางการค้าการ
ลงทุน 

ด่านการค้าชายแดน 
 

โลจิสติกส์ทางบก 
และทางราง 
 

นิคมอุตสาหกรรม 
 

Health and 
Wellness 

 

1. ศูนย์กลางการแพทย์ 
ทันตกรรมของภูมิภาค 
2. สปาและการนวด
สุขภาพ 
3. การพํานักระยะยาว 
4. เครื่องสําอางสมุนไพร 
5. น้ําพุร้อน 

1. ชุมชนท่องเท่ียว 
เชิงสุขภาพ 
2. ผลิตภัณฑ์สปา 
3. น้ําพุร้อน 
 

1. ภูมิปัญญา
การแพทย์ 
แผนไทย สมุนไพร 
2. ชุมชนท่องเท่ียว 
เชิงสุขภาพ 
3. น้ําพุร้อน 
 

1. ภูมิปัญญา 
การแพทย์แผนไทย 
สมุนไพร 
2. ชุมชนท่องเท่ียว 
เชิงสุขภาพ 
 

 
เป้าประสงค์รวม 

1) การท่องเท่ียว ธุรกิจ การเกษตร การค้า การลงทุน มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง 
2) อัตลักษณ์วัฒนธรรมล้านนาและภูมิปัญญาท้องถ่ินได้รับการส่งเสริม เพ่ือเพ่ิมคุณค่าท้ังทางเศรษฐกิจและ

สังคม 
3) ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูอย่างมีส่วนร่วม เอ้ือต่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 
1) สร้างคุณค่าและความโดดเด่นด้านอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวและบริการ 
2) ยกระดับ เชื่อมโยง สร้างเครือข่าย การค้า การลงทุน และการค้าชายแดน เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการ

แข่งขันท้ังในและต่างประเทศ 
3) พัฒนาเกษตรมูลค่าเพ่ิมสู่ตลาดท้ังในและต่างประเทศ 
4) อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างบูรณาการและมีส่วนร่วม ตอบสนองต่อการ

พัฒนาและใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนและเป็นธรรม 
 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดลําปาง 
วิสัยทัศน์จังหวัดลําปาง (Vision) 

“ลําปางเมืองน่าอยู่ นครแห่งความสุข” 
นิยาม : จังหวัดลําปางมุ่งไปสู่การเป็นเมืองน่าอยู่ด้วยการพัฒนาเศรษฐกิจบนพ้ืนฐานของเศรษฐกิจเชิง

สร้างสรรค์ โดยครอบคลุมท้ังด้านการท่องเท่ียว การค้า การบริการและการเกษตรและเป็นนครแห่งความสุขด้วย
คุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึนของประชาชนทุกกลุ่มทุกช่วงวัย ภายใต้การจัดระบบสวัสดิการทางสังคมถ้วนหน้า การเป็นสังคม
แห่งการเรียนรู้ ประชาชนมีความม่ันคงปลอดภัยมีทรัพยากรธรรมชาติ ท่ีอุดมสมบูรณ์และสภาพแวดล้อมท่ีดีโดยยึด
แนวทางการพัฒนาในทุกมิติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีเป้าหมายระยะแรกของการพัฒนาท่ีเน้นการ
พัฒนาภายใต้แนวคิด “ชุมชนวิถีพอเพียง เมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์” และระยะท่ี 2 พัฒนาไปสู่ เมืองวัฒนธรรมท่ีมี
ความทันสมัย พัฒนาบนฐานของทุนทางสังคมวัฒนธรรมของชุมชนท้องถ่ินเพ่ือศักยภาพและขีดความสามารถสู่การ
แข่งขันในตลาดโลก Local to Global” 
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พันธกิจ 
1. สนับสนุนอํานวยความสะดวกและเสริมสร้างบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการพัฒนาเศรษฐกิจภายในจังหวัดให้

สามารถเพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจบนพ้ืนฐานของเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ 
2. พัฒนายกระดับขีดความสามารถในการประกอบการของวิสาหกิจขนาดกลางขนาดย่อมและวิสาหกิจ

ชุมชนให้มีประสิทธิภาพสามารถแข่งขันได้ในตลาดการค้าประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและตลาดโลก 
3. ส่งเสริมและพัฒนาช่องทางจัดจําหน่ายผลิตภัณฑ์และบริการของวิสาหกิจขนาดกลางขนาดย่อมและ

วิสาหกิจชุมชนท้ังภาคผลิตภาคบริการและพาณิชยกรรมท้ังภายในและภายนอกประเทศ 
4. ส่งเสริมให้มีการผลิตและจําหน่ายสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปคุณภาพสากลสร้างมูลค่าเพ่ิมสอดคล้อง

กับความต้องการของตลาดท้ังภายในและต่างประเทศ 
5. กําหนดนโยบายจัดทําแผนงานเตรียมความพร้อมด้านโครงสร้างทางกายภาพบุคลากรและการบริหาร

จัดการในการพัฒนาพ้ืนท่ีของจังหวัดให้เป็นศูนย์กระจายสินค้าท่ีได้มาตรฐาน 
6. พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมลําปางให้มีความเข้มแข็งมีภูมิคุ้มกันรักวัฒนธรรมท้องถ่ินและ

ถ่ินกําเนิดตามวิถีลําปางโดยดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
7. เสริมสร้างพัฒนาขีดความสามารถในการรักษาชีวิตทรัพย์สินและความม่ันคงของคนในจังหวัดส่งเสริมการ

มีส่วนร่วมของภาคประชาชนและชุมชนในการสร้างความเข้มแข็งม่ันคงตลอดจนการเผ้าระวังและป้องกันภัยในชุมชน 
8. สนับสนุนส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนในสังคมมีการดําเนินงานการบริหารจัดการในทุกระดับให้โปร่งใสและเป็น

ธรรมภายใต้หลักธรรมาภิบาล 

เป้าประสงค์รวม 
1. เพ่ือสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยเน้นส่งเสริมการท่องเท่ียว การค้าการลงทุนและการเกษตร 

ท่ีสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนตามศักยภาพของพ้ืนท่ีและแก้ไขปัญหาความยากจนด้วยการเสริมสร้าง
อาชีพสนองตอบต่อความต้องการของตลาด 

2. เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนจังหวัดลําปางทุกกลุ่มทุกช่วงวัย ในด้านการพัฒนาสังคมและ
สวัสดิการสังคม อย่างท่ัวถึงและเป็นธรรม 

3. เพ่ือเสริมสร้างจังหวัดลําปางให้เป็นสังคมท่ีม่ันคง ประชาชนอยู่ร่วมกันอย่างสันติ ภายใต้กลไกการเชื่อม
ประสานความสัมพันธ์ปรองดองท่ีมีประสิทธิภาพ 

4. เพ่ือสร้างฐานทรัพยากรธรรมชาติให้อุดมสมบูรณ์ สู่วิถีการดํารงชีวิตท่ียั่งยืนของประชาชนและคุณภาพท่ีดี
ของสิ่งแวดล้อม 
 
ประเด็นการพัฒนาของจังหวัดลําปาง 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ 
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : การพัฒนาสินค้าและการบริการในอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวครบวงจรบน

พ้ืนฐานของเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ท่ีมีความโดดเด่นและมีคุณภาพสู่การพัฒนาท่ียั่งยืน 
กลยุทธ์ : 
1. พัฒนาระบบฐานข้อมูลและการบริหารจัดการการท่องเท่ียว 
2. ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการและบุคลากรทางการท่องเท่ียว 
3. อนุรักษ์ พัฒนา ฟ้ืนฟูแหล่งท่องเท่ียว ปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอํานวยความสะดวกให้รองรับการ

ท่องเท่ียว 
4. ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเท่ียวโดยชุมชน 
5. การพัฒนาสินค้าและบริการให้ได้มาตรฐานอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว 
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6. พัฒนากิจกรรมและมาตรฐานธุรกิจท่ีเก่ียวข้องกับการท่องเท่ียว 
7. ส่งเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ์การท่องเท่ียวให้เป็นท่ีรู้จักแพร่หลายท้ังในและต่างประเทศ 
ตัวช้ีวัด : 
1. จํานวนนักท่องเท่ียวเพ่ิมข้ึน ร้อยละ 10 ต่อปี 
2. รายได้จากการท่องเท่ียวท่ีเพ่ิมข้ึน ร้อยละ 10 ต่อปี 
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 2 เกษตรปลอดภัย เกษตรอินทรีย์และแปรรูปเกษตร 
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : เป็นแหล่งผลิตและจําหน่ายผลิตภัณฑ์การเกษตร เกษตรปลอดภัย เกษตร

อินทรีย์ เกษตรอุตสาหกรรมและเกษตรแปรรูปท่ีมีคุณภาพมาตรฐานโดดเด่นของภาคเหนือและของประเทศ 
กลยุทธ์ : 
1. ปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สิ่งอํานวยความสะดวกท่ีจาเป็นโดยมุ่งเน้นการพัฒนาแหล่งน้ํา การ

ปฏิรูปท่ีดินและการใช้เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม 
2. พัฒนาเกษตรกร สถาบันเกษตรกร เครือข่ายผู้ผลิตและชุมชน ให้เข้มแข็ง มีความสามารถในการเข้าถึง

แหล่งทุนและสามารถหาปัจจัยการผลิตในราคาท่ีเหมาะสม สามารถผลิตสินค้าท่ีมีคุณภาพ มีความโดดเด่นได้
มาตรฐาน 

3. พัฒนาประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตร และสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับสินค้าเกษตรปลอดภัยเกษตร
อินทรีย์ และเกษตรอุตสาหกรรม โดยนานวัตกรรมและเทคโนโลยีมาปรับใช้ ควบคู่กับการพัฒนาอุตสาหกรรมแปร
รูปการผลิต ทางการเกษตรให้มีความหลากหลาย สอดคล้องกับความต้องการของตลาด 

4. ส่งเสริมการตลาดและจัดต้ังศูนย์กระจายสินค้าท่ีได้มาตรฐานรวมถึงประชาสัมพันธ์ ท้ังภายในประเทศ
และต่างประเทศ ของสินค้าเกษตร ผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรท่ีได้รับการรับรองมาตรฐาน 
ตัวช้ีวัด : 

1. อัตราเพ่ิมข้ึนของผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคเกษตรของจังหวัด ร้อยละ 3 ต่อปี 
2. ร้อยละของจํานวนแปลง/ฟาร์ม (พืชอาหาร ข้าว ปศุสัตว์และประมง) และผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรท่ีได้

รับรองมาตรฐาน เช่น GAP/Safety Level/เกษตรอินทรีย์/PGS/GMP เป็นต้น เพ่ิมข้ึนร้อยละ 5 ต่อปี 
3. จํานวนชนิดสินค้าและผลิตภัณฑ์เกษตรท่ีมีความโดดเด่น ไม่น้อยกว่า 2 ชนิดสินค้า 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 3 สินค้าอัตลักษณ์อุตสาหกรรม หัตถอุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์ชุมชน จากฐานทุน
ทางสังคมและวัฒนธรรม 

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : เป็นแหล่งผลิตสินค้าอัตลักษณ์อุตสาหกรรม หัตถอุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์
ชุมชน บนพ้ืนฐานของเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ จากทุนทางสังคมและวัฒนธรรม รวมถึงการเป็นจุดเชื่อมโยง โลจิ
สติกส์ของภาคเหนือ ท่ีสามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน 

กลยุทธ์ : 
1. เสริมสร้างพัฒนาและเชื่อมโยง โครงสร้างพ้ืนฐานระบบสาธารณูปโภค ระบบการขนส่งและสิ่งอํานวย

ความสะดวกท่ีจาเป็นอ่ืนๆ เพ่ือปัจจัยต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ 
2. พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการและวิสาหกิจชุมชนในด้านการประกอบธุรกิจ ด้านการพัฒนากระบวนการ

ผลิตการบริหารจัดการ การตลาดและการส่งเสริมการเข้าถึงแหล่งเงินทุน เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน 
3. ส่งเสริมและพัฒนาผู้ผลิตด้วยเทคโนโลย ีนวัตกรรม และการออกแบบ เพ่ือผลิตสินค้าท่ีมีคุณภาพ 

มาตรฐานตรงตามความต้องการของตลาดเพ่ิมประสิทธิภาพในด้านการบริหารจัดการบนพ้ืนฐานของเศรษฐกิจเชิง
สร้างสรรค์ 
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4. เสริมสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยการส่งเสริม
สนับสนุนการรวมกลุ่มและพัฒนาเครือข่ายผู้ประกอบการและวิสาหกิจชุมชน บนฐานรากของความรู้สมัยใหม่และภูมิ
ปัญญาท้องถ่ิน 

5. ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์และการตลาดผลิตภัณฑ์ให้เป็นท่ีรู้จักแพร่หลายท้ังระดับในและต่างประเทศ 
ตัวช้ีวัด : 
1. ร้อยละการเพ่ิมข้ึนของมูลค่าการจําหน่ายสินค้าอัตลักษณ์อุตสาหกรรม หัตถอุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์

ชุมชนท่ีสาคัญ เพ่ิมข้ึนร้อยละ 3 ต่อปี 
2. ร้อยละของผู้ประกอบท่ียื่นคาขอท่ีผ่านการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 

80 ต่อปี 
3. ร้อยละความพึงพอใจของผู้ประกอบการในพ้ืนท่ีต่อการพัฒนาโลจิสติกส์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ต่อปี 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 4 สังคม คุณภาพชีวิต ความม่ันคง และทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ :ประชาชนทุกกลุ่มวัยได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิต สามารถเข้าถึงบริการข้ัน

พ้ืนฐานของภาครัฐมีความม่ันคงในชีวิตและทรัพย์สินมีการบริหารจัดการสาธารณภัยอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึง
อนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน ภายใต้สิ่งแวดล้อมท่ีดี 

 
กลยุทธ์ : 
1. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในทุกมิติ 
2. เสริมสร้างและยกระดับความเข้มแข็งให้กับสถาบันครอบครัว สถาบันทางสังคม เพ่ือสร้างภูมิคุ้มกัน ให้

สามารถดํารงชีวิต ตามแนวหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
3. บูรณาการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมและพัฒนาระบบการเฝ้าตรวจ 
4. เสริมสร้างศักยภาพด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของทุกภาคส่วนให้มีความพร้อมในการ

บริหารจัดการสาธารณภัย 
5. พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอํานวยความสะดวกเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ครอบคลุมทุกพ้ืนท่ี 
6. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพและเกิดความยั่งยืน 
ตัวช้ีวัด : 
1. ประชาชนเข้าถึงบริการข้ันพ้ืนฐาน ร้อยละ 60 
2. ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและทักษะชีวิตให้มีความเข้มแข็ง ร้อยละ 70 
3. ความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินของผู้ประสบสาธารณภัยลดลง ร้อยละ 20 (ลดลงจากปี 2562) 
4. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการอนุรักษ์และฟ้ืนฟู จํานวนไม่น้อยกว่า 1,000 ไร่ ต่อปี 
5. ปริมาณขยะมูลฝอยท่ีเกิดข้ึน ลดลง 5,000 ตัน ต่อปี 

1.4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด 
วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจังหวัดลําปาง 

      “องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจังหวัดลําปางเป็นองค์กรแห่งการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน” 
องค์กรแห่งการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน หมายถึง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเป็นองค์กรท่ีอยู่

ใกล้ชิดประชาชน มีการขับเคลื่อนภารกิจในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในท้องถ่ินครอบคลุมต้ังแต่ เกิด แก่ เจ็บ 
ตาย รวมไปถึงการส่งเสริมให้ประชาชนมีสวัสดิการทางสังคมได้เหมาะสมในการดํารงชีวิต โดยใช้หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง หลักการมีส่วนร่วมของประชาชน หลักธรรมาภิบาล การเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ ความรักความสามัคคี 
การมีมิตรไมตรีท่ีดีต่อกันและอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข 
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พันธกิจ 
1. สร้างสังคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินให้เป็นสังคมแห่งคุณภาพชีวิตและมีความสุข โดยประชาชน

ได้รับบริการสาธารณะท่ีท่ัวถึง เสมอภาค เป็นธรรม ภายใต้การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 
2. พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีภูมิคุ้มกัน รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง มีทักษะในการดํารงชีวิตอย่าง

เหมาะสมในแต่ละช่วงวัย อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม/ภูมิปัญญาท้องถ่ิน การนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้
ในชีวิตประจําวัน 

3. การให้บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินบนฐานแห่งอํานาจ/หน้าท่ี หลักกฎหมาย ความรู้ความคิด
สร้างสรรค์ การบูรณาการ หลักธรรมาภิบาล การเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและการให้บริการสาธารณะท่ีประชาชนมี
ความพึงพอใจ 
เป้าประสงค์รวม 

ประชาชนได้รับบริการสาธารณะอย่างท่ัวถึง มีการพัฒนาท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและรองรับการพัฒนาท่ี
ยั่งยืนในอนาคตควบคู่ไปกับการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างโอกาสทางสังคมอย่าง
เท่าเทียมรวมถึงการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและมิปัญญาท้องถ่ิน เพ่ือยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันทาง
เศรษฐกิจควบคู่ไปกับการขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถ่ิน 
 
 
  ประเด็นยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ 

ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา 
1.ด้านการพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐาน  

1.1 การก่อสร้าง/การปรับปรุง/การบํารุงรักษาถนน สะพานและการบํารุง
สายทางอ่ืน 
1.2 การพัฒนาด้านสาธารณูปโภคสาธารณูปการและแหล่งน้ําเพ่ืออุปโภค
บริโภคและการเกษตร 
1.3 การไฟฟ้าสาธารณะ 
1.4 การผังเมือง 

2.ด้านการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ  

2.1 การสร้างจิตสํานึกและความตระหนักของประชาชนในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
2.2 การอนุรักษ์ การฟ้ืนฟู การเฝ้าระวังและการป้องกัน การรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

3. ด้านการพัฒนาสังคม/ชุมชน  3.1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน 
3.2 การสนับสนุนการศึกษาและส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพทรัพยากร
มนุษย์ 
3.3 การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
3.4 การป้องกัน การรักษาและการส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน 
3.5 การส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน 

4. ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ 4.1 การส่งเสริมอาชีพเพ่ือสร้างรายได้ให้แก่ประชาชน 
4.2 การส่งเสริมการใช้สินค้าท้องถ่ินและการตลาด 
4.3 การส่งเสริมการท่องเท่ียวและบริการเก่ียวเนื่อง 

5.ด้านการบริหารและพัฒนา
องค์กร 

5.1 การพัฒนาบุคลากรท้องถ่ิน 
5.2 การพัฒนางาน เครื่องมือ เครื่องใช้และสถานท่ีปฏิบัติงาน 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
กลยุทธ์ 
1. การก่อสร้าง การปรับปรุง การบํารุงรักษาถนน สะพานและการบํารุงสายทางอ่ืน (เพ่ือให้ประชาชนมี

ความสะดวกในการเดินทาง มีความปลอดภัย สามารถเชื่อมโยงเส้นทางการจราจรระหว่างองค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินจังหวัดลําปาง การพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะในเขตเมืองและพ้ืนท่ีเชื่อมต่อระหว่างอําเภอ การปรับปรุง
เส้นทางคมนาคมให้สะดวกและปลอดภัยในการเดินทางเข้าสู่แหล่งท่องเท่ียว) 

2. การพัฒนาด้านสาธารณูปโภคสาธารณูปการและแหล่งน้ําเพ่ืออุปโภคบริโภคและการเกษตร (เพ่ือการ
ประกอบอาชีพและใช้ในชีวิตประจําวัน การพัฒนาระบบประปาหมู่บ้านให้มีมาตรฐานและท่ัวถึง การพัฒนาระบบส่ง
น้ําเข้าสู่พ้ืนท่ีการเกษตร การสร้างระบบธนาคารน้ําใต้ดิน) 

3. การไฟฟ้าสาธารณะ (เพ่ือให้ประชาชนได้รับการบริการสาธารณะด้านไฟฟ้าอย่างท่ัวถึง) 
4. การผังเมือง (ประสานการทํางานกับส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เพ่ือสร้างความเข้าใจ

ร่วมกันในการจัดระบบผังเมืองให้ถูกต้องตามข้อระเบียบ/กฎหมาย) 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 2 ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
กลยุทธ์ 
1. การสร้างจิตสํานึกและความตระหนักของประชาชนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

(การประชุม การฝึกอบรม การสัมมนา การให้ความรู้ การสร้างจิตสํานึกและความตระหนักในการดูแล รักษา
สิ่งแวดล้อม การเก็บ การท้ิง การขนขยะท่ีถูกวิธี การพัฒนาองค์ความรู้ในการใช้และจัดการเศษวัสดุทางธรรมชาติให้
เกิดประโยชน์สูงสุด ฯลฯ เพ่ือคงไว้ซ่ึงความสมดุลของระบบนิเวศน์และไม่ส่งผลกระทบต่อการดํารงชีวิตของ
ประชาชน) 

2. การอนุรักษ์ การฟ้ืนฟู การเฝ้าระวังและการป้องกัน การรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
(กิจกรรมปลูกป่า การทําแนวกันไฟ การสนับสนุนกิจกรรมการเฝ้าระวังและแก้ปัญหาหมอกควันไฟป่า โดยชุมชน 
กิจกรรมการกําจัดขยะ การรักษาดูแลแม่น้ํา กิจกรรมอ่ืนท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พัฒนาระบบการจัดการมลพิษ 
และการจัดการปัญหาขยะให้เกิดผลชัดเจนเป็นรูปธรรมโดยเน้นการบูรณาการการตกลงร่วมกันการมีส่วนร่วมระหว่าง
ส่วนราชการ ภาคเอกชนและภาคประชาชน) 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 3 ด้านการพัฒนาสังคม/ชุมชน 
กลยุทธ์ 
1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน (การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนทุกกลุ่ม ทุกช่วงวัย ให้ได้รับบริการ

สาธารณะท่ีเหมาะสม การสร้างสังคมผู้สูงอายุท่ีมีคุณค่าและถ่ายทอดองค์ความรู้คู่ภูมิปัญญาท้องถ่ินให้กับคนรุ่นหลัง 
การเสริมสร้างความเข้มแข็งให้สถาบันครอบครัว สถาบันทางสังคมอ่ืนๆ ส่งเสริมการจัดสวัสดิการให้แก่ประชาชน 
สนับสนุนให้ประชาชนเข้าถึงบริการของรัฐ โดยประสานการทํางานร่วมกับส่วนราชการ องค์กรภาคเอกชน องค์กร
ภาคประชาชน) 

2. การสนับสนุนการศึกษาและส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (ส่งเสริมและสนับสนุน
การศึกษาของเยาวชนและประชาชน ท้ังการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย ให้มี
ความรู้ความสามารถและทักษะในการใช้ชีวิต การส่งเสริมเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านหุ่นยนต์ (โรบอท) เพ่ือคิดค้น
และพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้เดิมให้สามารถนําไปใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ) 

3. การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถ่ิน (ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนเกิดความรัก 
ความภาคภูมิใจ การอนุรักษ์และการเผยแพร่ให้ศิลปวัฒนธรรมท้องถ่ินอยู่คู่กับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินและ
จังหวัดลําปางตลอดไป) 
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4. การป้องกัน/การรักษาและการส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน (ส่งเสริมให้ประชาชนออกกําลังกาย 
เพ่ือให้มีสุขภาพอนามัยท่ีสมบูรณ์ แข็งแรง ลดภาวะการเกิดโรคจากพฤติกรรม การส่งเสริมให้ประชาชน มีความรู้ใน
เรื่องการรักษาสุขภาพของตนเอง ครอบครัว ชุมชน การส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงบริการด้านสาธารณสุขของรัฐ 
โดยดําเนินการร่วมกับอาสาสมัครสาธารณสุข สํานักงานสาธารณสุขและโรงพยาบาล ส่งเสริมการป้องกันรักษา
สุขภาพของประชาชนผ่านการแพทย์ภูมิปัญญาไทยและการแพทย์ทางเลือก) 

5. การส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน (ส่งเสริมให้ประชาชนมีความรัก ความสามัคคี การเข้าถึงบริการของ
รัฐ การจัดระบบข้อมูลข่าวสารเพ่ือพัฒนาสังคม/ชุมชน การพัฒนาระบบเครือข่ายทางสังคมท่ีใช้เป็นช่องทางในการ
ติดต่อประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ การใช้เทคโนโลยีเพ่ือการเชื่อมโยงข้อมูลในการพัฒนาและการสร้าง
เครือข่ายในการพัฒนาชุมชน การสร้างความเสมอภาค การสร้างจิตสํานึกการเป็นพลเมืองท่ีดี การป้องกันบรรเทาสา
ธารณภัย การรักษาความสงบเรียบร้อยของสังคมชุมชน การป้องกันรักษาชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน การมีส่วน
ร่วมของประชาชน ฯลฯ โดยบูรณาการงานร่วมกับส่วนราชการ ภาคเอกชนและภาคประชาชน) 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 4 ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ 
กลยุทธ์ 
1. การส่งเสริมอาชีพเพ่ือสร้างรายได้ให้แก่ประชาชน (การส่งเสริมการขายสินค้าออนไลน์ การส่งเสริมการ

ปลูกพืชเศรษฐกิจตามทิศทางการตลาด การส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีเพ่ือเพ่ิมมูลค่าทางการผลิต การส่งเสริมให้
ประชาชนรู้จักใช้ทรัพยากรต้นทุนให้เหมาะสมกับพ้ืนท่ี การส่งเสริมการผลิตอาหารปลอดภัย เกษตรปลอดสารพิษ
และเกษตรอินทรีย์ การปลูกและแปรรูปสมุนไพรไทย การส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนประกอบอาชีพเสริมท่ี
สร้างรายได้ให้กับตนเอง ครอบครัว การส่งเสริมอาชีพท่ีสร้างเศรษฐกิจให้สังคม ชุมชน การเพ่ิมมูลค่าของสินค้า
เกษตร ผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถ่ิน) 

2. การส่งเสริมการใช้สินค้าท้องถ่ินและการตลาด (ส่งเสริมให้ประชาชนใช้สินค้าท่ีผลิตในชุมชนท้องถ่ินของ
ตนเอง ท้ังสินค้าเกษตร สินค้าเซรามิค สินค้าหัตถอุตสาหกรรมท่ีผลิตในจังหวัดลําปาง การจัดหาสถานท่ีจําหน่าย
สินค้าจากชุมชนในระดับอําเภอและระดับจังหวัด รวมไปถึงการส่งเสริมกิจกรรมทางด้านการตลาดและช่องทางใหม่ 
ๆ ในการกระจายสินค้า การประชาสัมพันธ์การใช้สินค้าชุมชนท้องถ่ิน การจัดแสดงสินค้าชุมชนท้องถ่ินจังหวัดลําปาง) 

3. การส่งเสริมการท่องเท่ียวและบริการเก่ียวเนื่อง (พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทางการท่องเท่ียว การสร้าง
กิจกรรมการท่องเท่ียวหลากหลายมิติให้แตกต่างจากรูปแบบเดิม ๆ การสร้างงานให้คนในท้องถ่ินมีส่วนร่วมกับ
นักท่องเท่ียวในกิจกรรมการท่องเท่ียวในท้องถ่ิน การส่งเสริมกิจกรรมการท่องเท่ียวท่ีเน้นอัตลักษณ์ท่ีจะสร้างมูลค่า
ทางเศรษฐกิจให้กับชุมชนท้องถ่ิน กิจกรรมการท่องเท่ียวท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมไปถึงเส้นทางท่ีมุ่งสู่แหล่ง
ท่องเท่ียว) 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 5 ด้านการบริหารและพัฒนาองค์กร 
กลยุทธ์ 
1. การพัฒนาบุคลากรท้องถ่ิน (พัฒนาและส่งเสริมให้บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีความรู้ 

ความสามารถ มีทักษะในการปฏิบัติงาน มีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบ มีขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน มี
ความเชื่อม่ัน มีความจงรักภักดีและมีความภาคภูมิใจในองค์กร ยอมรับการเปลี่ยนแปลง มีความพร้อมท่ีจะปฏิบัติงาน
อยู่เสมอ) 

2. การพัฒนางาน เครื่องมือ เครื่องใช้และสถานท่ีปฏิบัติงาน (การพัฒนาระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศมา
ให้บริการประชาชนผ่านระบบคอมพิวเตอร์ในลักษณะ e-Service เช่น ระบบชําระภาษี ระบบศูนย์ข้อมูลข่าวสาร 
การพัฒนาระบบเว็บไซต์และเครือข่ายสังคมท่ีใช้เป็นสื่อกลางในการติดต่อกับประชาชนผ่านทางช่องทาง
อิเล็กทรอนิกส์ การบูรณาการเชื่อมโยงข้อมูลในการพัฒนาให้ครอบคลุมท้ังหน่วยงานภาครัฐ/เอกชน/ประชาชน สร้าง
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ระบบฐานข้อมูลตามอํานาจหน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีสามารถบูรณาการและสนับสนุนการทํางานท่ี
ก่อให้เกิดประโยชน์สาธารณะ เช่น การประชุมทางไกล รวมไปถึงการพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) จะ
ช่วยให้ผู้ใช้สามารถจัดการ เรียกใช้และวิเคราะห์ข้อมูลเชิงภูมิศาสตร์ท่ีต้องการ รวมไปถึงการส่งเสริมให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน มีความพร้อมของสถานท่ีปฏิบัติงาน เช่น อาคารรองรับการปฏิบัติงานและการให้บริการ
ประชาชน การจัดหาสถานท่ีรองรับภารกิจต่าง ๆ การจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ เพ่ือรองรับภารกิจการให้บริการสาธารณะ
ในอนาคต 

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

 2.1 วิสัยทัศน์ 
“ประชาชนอยู่ดี กินดี มีความสุข ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง” 

 2.2 ยุทธศาสตร์ 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน   

  2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ํา 
  3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม  
  4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ      
  5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข    

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม   
  7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   
  8. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร  

9. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเท่ียว 

 2.3 เป้าประสงค์ 
  1. ทําให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ท่ีดีข้ึน มีสุขภาพอนามัยท่ีแข็งแรงสมบูรณ์  ปราศจากโรคติดต่อ 

2. ให้ประชาชนได้รับการบริการทางด้านโครงสร้างพ้ืนฐานท่ีดี ได้แก่ ระบบการคมนาคม 
สาธารณูปโภคสาธารณูปการ  ปราศจากปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อม 

3. ทําให้เขตองค์การบริหารส่วนตําบล เป็นพ้ืนท่ีท่ีมีความเป็นระเบียบและเรียบร้อย 
4. ส่งเสริมให้ประชาชนได้รับการศึกษาในภาคบังคับทุกคน และมีโอกาสศึกษาต่อในระดับท่ีสูงข้ึน                  
5. ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการปกครองและพัฒนาท้องถ่ินให้มากข้ึน 
6  จัดให้มีระบบการกําจัดขยะมูลฝอยสิ่งปฏิกูล และทางระบายน้ําเสียให้ครอบคลุมทุกหมู่บ้าน 
7. สนับสนุนส่งเสริมการพัฒนากลุ่มอาชีพต่าง ๆ ในตําบล 
8. จัดให้มีการสังคมสงเคราะห์ผู้สูงอายุและคนพิการ 
9. ส่งเสริมการอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมของท้องถ่ินให้คงอยู่ตลอดไป 
10. ประชาชนมีรายได้จากการส่งเสริมการท่องเท่ียวในพ้ืนท่ี 

2.4 ตัวช้ีวัด 
1. การคมนาคมทางบกทางน้ําของประชาชนมีความสะดวกสบายรวดเร็ว 

   2. ประชาชนมีไฟฟ้าสาธารณะและการบริการโทรศัพท์สาธารณะใช้พอเพียง 
   3. ประชาชนมีรางระบายน้ําเพ่ือป้องกันน้ําท่วม 
   4. ประชาชนมีแหล่งน้ําเพ่ือการอุปโภค บริโภค 
   5. ประชาชนมีแหล่งน้ําเพ่ือการเกษตร 
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   6. ประชาชนได้รับการส่งเสริมให้เกิดความเข้มแข็งในชุมชน 
  7. เด็ก เยาวชน และประชาชนได้รับการส่งเสริมกิจกรรมการกีฬาและนันทนาการ 
  8. ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
  9. เด็ก เยาวชน ประชาชนห่างไกลยาเสพติด 
  10. ประชาชนได้รับสวัสดิการด้านสังคมสงเคราะห์ 
  11. ประชาชนได้รับการส่งเสริมการประกอบอาชีพเพ่ือยกระดับรายได้ 
  12. ประชาชนได้รับการส่งเสริมกิจกรรมกลุ่มอาชีพ 
  13. ประชาชนมีสุขภาพอนามัย สมบูรณ์แข็งแรง 
  14. ปัญหาโรคติดต่อลดน้อยลง 
  15. เด็ก เยาวชน และประชาชนได้รับการส่งเสริมสนับสนุนด้านการศึกษา 

16.วัฒนธรรม ประเพณีอันดีงาม กิจการศาสนา และภูมิปัญญาท้องถ่ินได้รับการส่งเสริม 
  17. ประชาชนมีจิตสํานึกและตระหนักในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  18. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการบําบัดฟ้ืนฟู 
  19. ประชาชนมีส่วนร่วมการจัดเวทีประชาคม 

  20. ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับกิจการของ อบต. และการบริหารการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตย  
  21. พนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้าง สมาชิก อบต. คณะผู้บริหาร มีความรู้ มีคุณธรรม จริยธรรม
ในการปฏิบัติงาน 
   22. อบต.มีการพัฒนารายได้ 
   23. จัดหาและปรับปรุงเครื่องมือ เครื่องใช้ และสถานท่ีปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ 
   24. ประชาชนได้รับความสะดวกสบาย เม่ือได้มาติดต่อราชการ 
   25. ประชาชนมีรายได้จากการส่งเสริมการท่องเท่ียว 

 2.5 ค่าเป้าหมาย 
1. ร้อยละ 60 ของประชาชนมีความพึงพอใจจากการให้บริการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

อย่างเพียงพอ 
  2. ร้อยละ 60 ของประชาชนมีรายได้เพ่ิมข้ึนและมีความรู้ด้านการเกษตรเพ่ิมข้ึน 
  3. ร้อยละ 60 ของกลุ่มอาชีพมีมาตรฐานในการผลิตสินค้าและประชาชนมีรายได้เพ่ิมข้ึน 
  4. ประชาชนมีส่วนร่วมในการสืบทอด อนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีท้องถ่ิน 
  5. ร้อยละ 80 ของประชาชนมีความพึงพอใจกับการให้บริการต่างๆ จากหน่วยงานภาครัฐ 

6. สภาพแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติได้รับการพัฒนาและอนุรักษ์ไว้อย่างเป็นระบบ 
  7. การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพเพ่ิมมากข้ึน 
  8. ร้อยละ 60 ของประชาชนมีสุขภาพอนามัยท่ีแข็งแรง สมบูรณ์และมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน 

9. ร้อยละ 60 ของประชาชนเข้าใจในกฎหมาย ระเบียบของท้องถ่ิน และสามารถนําไปปฏิบัติได้
อย่างถูกต้อง 

10. ร้อยละ 100 ของประชาชนได้รับสวัสดิการด้านสังคมสงเคราะห์ตามสิทธิ์   

 2.6 กลยุทธ์ 
  1. พัฒนาการคมนาคม ท้ังทางบก ทางน้ํา 
  2. พัฒนาการไฟฟ้าสาธารณะ 
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  3. พัฒนาการระบายน้ํา 
  4. พัฒนาแหล่งน้ําเพ่ือการบริโภค อุปโภคได้แก่ บ่อบาดาล สระ ประปา บ่อน้ําต้ืน เป็นต้น 
  5. พัฒนาแหล่งน้ําเพ่ือการเกษตร ได้แก่เหมืองฝาย อ่างเก็บน้ํา ขุดลอกคูคลอง คลองส่งน้ํา เป็นต้น 
  6. ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน  
  7. ส่งเสริมการนันทนาการและส่งเสริมกิจกรรมการกีฬา 
  8. ส่งเสริมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
  9. การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
  10. จัดสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์   
  11. ส่งเสริมการประกอบอาชีพและยกระดับรายได้ 
  12. สนับสนุนกิจกรรมของกลุ่มอาชีพต่างๆ 
  13. ส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน 
  14. การควบคุมและระงับโรคติดต่อ 
  15. ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาของเด็ก เยาวชน และประชาชน     

16. ส่งเสริมสนับสนุนประเพณีอันดีงาม กิจการศาสนา และภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
  17. ส่งเสริมการสร้างจิตสํานึกและตระหนักในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  18. ส่งเสริมการป้องกันการทําลาย การบําบัดและฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  19. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมรูปประชาคม 
  20. ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับกิจการของ อบต. และการบริหารการปกครองตามระบอบ
ประชาธิปไตย 
  21. พัฒนาบุคลากร ท้ังพนักงานส่วนตําบล สมาชิกสภา อบต. คณะผู้บริหาร ให้มีความรู้ คุณธรรม
และจริยธรรมในการปฏิบัติงาน 
  22. พัฒนารายได้ โดยการปรับปรุงแหล่งรายได้ วิธีการหารายได้ รวมท้ังระบบการจัดเก็บภาษี 
  23. จัดหาและปรับปรุงเครื่องมือเครื่องใช้และสถานท่ีปฏิบัติงานให้เพียงพอมีประสิทธิภาพ 
  24. การให้บริการแก่ประชาชน   
  25. ส่งเสริมการท่องเท่ียวในพ้ืนท่ี 
  26. พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานในแหล่งท่องเท่ียว 

 2.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
1. มีทรัพยากรป่าไม้และของป่าท่ีมีคุณค่า 
2. มีอาชีพการเกษตรเป็นท่ียอมรับ 
3. พ้ืนท่ีตั้งสะดวก การสัญจรไปมาข้ามเขตอําเภอ,จังหวัดสะดวกสบาย 
4. มีประเพณีและวัฒนธรรมท่ีทรงคุณค่า 

 2.8 ความเช่ือมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม  

การจัดทําแผนพัฒนาท้องถ่ินขององค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก มีความสอดคล้องเชื่อมโยงกับ
นโยบายและยุทธศาสตร์ในระดับต่างๆ เช่น แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560–2564) 
แผนการบริหารราชการแผ่นดิน ยุทธศาสตร์ประเทศ (Country Strategy)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเพ่ือเสริมความ
ม่ันคงของชาติ  ยุทธศาสตร์หลักของคณะรักษาความม่ันคงแห่งชาติ (คสช.) ค่านิยมหลักของคนไทย และยุทธศาสตร์
การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน แนวทางการดําเนินการเตรียมความพร้อมเพ่ือเข้าสู่ประชาคมอาเซียนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนา
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ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดลําปาง นโยบายของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก เป็นต้น 
แผนพัฒนาท้องถ่ินขององค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก เป็นเครื่องมือท่ีสําคัญในการกําหนดทิศทางการพัฒนา
ท้องถ่ินตามอํานาจหน้าท่ี  ท่ีกําหนดไว้ในพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2542 เป็นแผนท่ีเกิดจากการมีส่วนร่วมของประชาชนในการร่วมแสดงความคิดเห็น
เก่ียวกับปัญหา ความต้องการของประชาชนเอง ซ่ึงจะทําให้การแก้ไขปัญหาเป็นไปอย่างถูกต้องตรงกับปัญหาท่ี
เกิดข้ึนจริง ทําให้ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุดจากการดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก 

3.การวิเคราะห์เพ่ือพัฒนาท้องถ่ิน 
 3.1 การวิเคราะห์กรอบการจัดทํายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  
ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาส 
 การพัฒนาในอนาคตขององค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก ด้วยเทคนิค SWOT Analysis  มีดังนี้ 
 จุดแข็ง (Strength) 

- ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ก้าวไกล 
- มีอุปกรณ์เครื่องมือ เครื่องใช้ท่ีทันสมัย 
- มีบุคลากรท่ีมีความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงาน 
- มีระบบการติดต่อสื่อสาร และการประสานงานภายในองค์กรท่ีมีประสิทธิภาพและท่ัวถึง 
จุดอ่อน (Weakness) 
- การบริการข้ันพ้ืนฐานยังไม่ครอบคลุมและได้มาตรฐานเท่าท่ีควร 
- ขาดการจัดระเบียบของชุมชน และขาดการบังคับใช้ผังเมืองอย่างเคร่งครัด 
- ขาดการส่งเสริม พัฒนาด้านการท่องเท่ียว และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
โอกาส (Opportunity) 
-   ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากหน่วยงานภาครัฐอย่างต่อเนื่อง 
-   พ.ร.บ.กระจายอํานาจฯ สามารถรองรับภารกิจต่อการให้บริการประชาชนได้มากข้ึน 
-   ผู้บริหารให้ความสําคัญกับการพัฒนาท้องถ่ิน และการบริหารราชการแบบบูรณาการ 
-   การพัฒนาเทคโนโลยีสมัยใหม่ในการบริหารภาครัฐ และการบริการประชาชน 
อุปสรรค (Threat) 
- ประเทศไทยก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุ จากการมีโครงสร้างประชากรวัยสูงอายุเพ่ิมข้ึน วัยเด็กและวัยแรงงาน

ลดลง 
- การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม ภูมิอากาศ และความรุนแรงของภัยพิบัติต่าง ๆ 
- งบประมาณไม่เพียงพอต่อการพัฒนา 
3.2 การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกท่ีเก่ียวข้อง 

 จากการวิเคราะห์ปัญหาหรือความต้องการของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก รวมถึง
การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกท่ีเก่ียวข้อง สามารถนํามากําหนดเป็นประเด็นการพัฒนา ได้ดังนี้ 

1. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 
2. ส่งเสริมการรักษาความสงบเรียบร้อยและการวางแผนป้องกันภัย 
3. พัฒนาการจัดเก็บรายได้ 
4. พัฒนานวัตกรรม การบริหารจัดการ 
5. สนับสนุน ส่งเสริมการศึกษา กีฬา และขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถ่ิน 
6. ส่งเสริมพัฒนาชุมชนเข้มแข็ง และพ่ึงพาตนเองบนพ้ืนฐานเศรษฐกิจพอเพียง 
7. สนับสนุนสาธารณสุขข้ันพ้ืนฐานและคุณภาพชีวิต 
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8. พัฒนาสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และการผังเมือง 
9. ส่งเสริม สนับสนุนการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
10. ส่งเสริมการท่องเท่ียวและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
11. พัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารให้ทันสมัย 
12. พัฒนาบุคลากรและบริการประชาชน 
13. จัดบริการและให้การสงเคราะห์แก่ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส 
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ส่วนท่ี 3 การนําแผนพัฒนาท้องถ่ินไปสู่การปฏิบัติ 
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน 

ท่ี ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน 
หน่วยงาน หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
สนับสนุน 

1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน บริการชุมชนและสังคม เคหะและชุมชน กองช่าง   
เศรษฐกิจ อุตสาหกรรมและการโยธา กองช่าง  

2 การพัฒนาด้านแหล่งน้ํา เศรษฐกิจ อุตสาหกรรมและการโยธา กองช่าง   
3 
  
  
  
  

การพัฒนาด้านสังคม 
  
  
  

บริการชุมชนและสังคม สังคมสงเคราะห์ สํานักปลัด   
บริการชุมชนและสังคม สร้างความเข้มแข็งของชุมชน สํานักปลัด   
บริการชุมชนและสังคม สร้างความเข้มแข็งของชุมชน กองช่าง  

บริหารงานท่ัวไป การรักษาความสงบภายใน สํานักปลัด   
บริหารงานท่ัวไป การรักษาความสงบภายใน กองช่าง  
การดําเนินการอ่ืน งบกลาง สํานักปลัด   

4 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
  

เศรษฐกิจ สร้างความเข้มแข็งของชุมชน สํานักปลัด   
เศรษฐกิจ การเกษตร กองช่าง   

5 
  

การพัฒนาด้านสาธารณสุข 
  

บริการชุมชนและสังคม สาธารณสุข สํานักปลัด   
บริการชุมชนและสังคม เคหะและชุมชน สํานักปลัด  
บริการชุมชนและสังคม เคหะและชุมชน กองช่าง  

การดําเนินการอ่ืน งบกลาง สํานักปลัด   
6 
 
  

การพัฒนาด้านการศึกษา 
  

บริการชุมชนและสังคม การศึกษา สํานักปลัด   
บริการชุมชนและสังคม การศึกษา กองช่าง  
บริการชุมชนและสังคม การศาสนาวัฒนธรรมและ

นันทนาการ 
สํานักปลัด  

บริการชุมชนและสังคม การศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

กองช่าง  

7 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

เศรษฐกิจ อุตสาหกรรมและการโยธา กองช่าง  
เศรษฐกิจ การเกษตร สํานักปลัด  

8 
  
  

การพัฒนาด้านการเมืองการ
บริหาร 

บริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป สํานักปลัด  

บริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป กองคลัง  
บริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป กองช่าง  

9 
  

การพัฒนาด้านการท่องเท่ียว 
  

เศรษฐกิจ การเกษตร กองช่าง  
เศรษฐกิจ การศาสนาวัฒนธรรมและ

นันทนาการ 
สํานักปลัด  
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แบบ ผ.01       2.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

จํานวน
โครงกา

ร

งบประมาณ
(บาท)

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

   1.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 9 235,000 7 182,000 7 182,000 7 182,000 6 167,000 36 948,000
   1.2 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 1 100,000 1 100,000 1 100,000 1 100,000 1 100,000 5 500,000
   1.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 7 180,000 7 180,000 7 180,000 7 180,000 7 180,000 35 900,000
   1.4 แผนงานงบกลาง 5 15,550,000 5 16,325,500 5 17,139,775 5 17,994,764 5 18,892,502 25 85,902,541

รวม 22 16,065,000 20 16,787,500 20 17,601,775 20 18,456,764 19 19,339,502 101 88,250,541

   2.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 3 90,000 3 90,000 3 90,000 3 90,000 3 70,000 15 430,000
   2.2 แผนงานการเกษตร 6 420,000     3 50,000      6 90,000      7 190,000        7 110,000        29 860,000      

รวม 9 510,000 6 140,000 9 180,000 10 280,000 10 180,000 44 1,290,000

   3.1 แผนงานสาธารณสุข 8 217,500 8 217,500 8 217,500 8 217,500 8 217,500 40 1,087,500
   3.2 แผนงานเคหะและชุมชน 4 235,000 4 235,000 4 235,000 4 235,000 4 235,000 20 1,175,000
   3.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 2 15,000       2 15,000      2 15,000      2 15,000          2 15,000          10 75,000        
   3.4 แผนงานงบกลาง 1 100,000     1 100,000    1 100,000    1 100,000        1 100,000        5 500,000      

รวม 15 567,500 15 567,500 15 567,500 15 567,500 15 567,500 75 2,837,500

   4.1 แผนงานการศึกษา 3 2,610,000 4 2,625,000 4 2,625,000 4 2,625,000 4 2,625,000 19 13,110,000
   4.2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 6 310,000     5 260,000    5 260,000    5 260,000        5 260,000        26 1,350,000    

รวม 9 2,920,000 9 2,885,000 9 2,885,000 9 2,885,000 9 2,885,000 45 14,460,000

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)

องค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก  อําเภอแม่พริก  จังหวัดลําปาง

ยุทธศาสตร์

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 รวม 5 ปี

รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) ( แบบ ผ.02)
1) ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านสังคม

2) ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

3) ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านสาธารณสุข

4) ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม
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แบบ ผ.01

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

จํานวน
โครงกา

ร

งบประมาณ
(บาท)

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)

องค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก  อําเภอแม่พริก  จังหวัดลําปาง

ยุทธศาสตร์

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 รวม 5 ปี

   5.1 แผนงานการเกษตร 6 110,000     6 110,000    6 110,000    6 110,000        6 110,000        30 550,000      
รวม 6 110,000 6 110,000 6 110,000 6 110,000 6 110,000 30 550,000

   6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 28 2,122,000   21 572,000    25 7,808,000  21 572,000        21 572,000        116 11,646,000  
รวมทั้งสิ้น 89 22,294,500 77 21,062,000 84 29,152,275 81 22,871,264 80 23,654,002 411 119,034,041

6) ยุทธศาสตร์ที่ 8 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

5) ยุทธศาสตร์ที่ 7 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
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แบบ ผ.02

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดลําปาง ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาสังคม/ชุมชน
1. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านสังคม
   1.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) KPI

1 โครงการฝึกอบรมชุด
ปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ
ประจําองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น องค์การบริหารส่วน
ตําบลแม่พริก(หลักสูตร
ทบทวน)

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและ
ความเข้มแข็งให้กับจิตอาสา 
เสริมความรู้ด้านการจัดการสา
ธารณภัย การบริหารจัดการ
สาธารณภัยในพื้นที่เกิดเหตุ

จัดการอบรมจิตอาสาภัยพิบัติ
ประจําองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นโดยมีเป้าหมายการ
ฝึกอบรม 50 คน

85,000 85,000 85,000 85,000 85,000 ผู้รับการอบรมมี
ความรู้ผ่านหลักสูตร
คิดเป็นร้อยละ 100

มีจิตอาสาที่สามารถ
ปฏิบัติงานกู้ภัยใน
ภาวะฉุกเฉินได้เป็น

ระบบ รวดเร็วและทัน
เหตุการณ์

สํานักปลัด

2 โครงการลดอุบัติเหตุทางถนน
ช่วงเทศกาลวันสงกรานต์

เพื่อให้ประชาชนมีความ
สะดวกปลอดภัยในการ
เดินทางสัญจร

ตั้งจุดบริการประชาชน 2 จุด 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 อุบัติเหตุลดลง เหลือ 
ร้อยละ 0

การเกิดอุบัติเหตุลดลง
 ลดความสูญเสียที่

เกืดขึ้นกับประชาชน
ทั่วไป

สํานักปลัด

3 โครงการซ้อมแผนป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย

เพื่อเตรียมความพร้อมการ
ให้บริการช่วยเหลือ อพยพผู้
ประสบเหตุจากสาธารณะภัย

อปพร. ในเขตรับผิดชอบและ
ประชาชน พื้นที่เสี่ยงภัย

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ผู้เข้ารับการอบรม มี
ความพร้อมการ

ให้บริการช่วยเหลือ 
อพยพผู้ประสบภัย

ร้อยละ 100

อปพร. ในเขต
รับผิดชอบ มีความรู้
ความสามารถในการ
ให้ความช่วยเหลือ ผู้
ประสบสาธารณะภัย

สํานักปลัด

4 โครงการลดอุบัติเหตุทางถนน
ช่วงเทศกาลวันขึ้นปีใหม่

เพื่อให้ประชาชนมีความ
สะดวกปลอดภัยในการ
เดินทางสัญจร

ตั้งจุดบริการประชาชน 2 จุด 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 อุบัติเหตุลดลง เหลือ 
ร้อยละ 0

การเกิดอุบัติเหตุลดลง
 ลดความสูญเสียที่

เกืดขึ้นกับประชาชน
ทั่วไป

สํานักปลัด

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)

องค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก  อําเภอแม่พริก  จังหวัดลําปาง
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 สังคม คุณภาพชีวิต ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

 (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
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แบบ ผ.02

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดลําปาง ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาสังคม/ชุมชน
1. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านสังคม
   1.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) KPI

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)

องค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก  อําเภอแม่พริก  จังหวัดลําปาง
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 สังคม คุณภาพชีวิต ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

 (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวชี้วัด

5 โครงการจัดซื้อเครื่องป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย

เพื่อใช้ในงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย ป้องกัน
การเกิดอุบัติเหตุ

จัดซื้ออุปกรณ์ป้องกัน เช่น 
กรวยจราจร แผงกั้นจราจร 
วัสดุดับเพลิง ฯลฯ

15,000 15,000 15,000 15,000 - การให้บริการ
ประชาชนมี

ประสิทธิภาพมากขึ้น
ร้อยละ 80

ประชาชนได้รับการ
บริการอย่างมี

ประสิทธิภาพและ
ทั่วถึง

สํานักปลัด

6 โครงการจัดซื้อชุดปฏิบัติการกู้
ชีพ กู้ภัย

เพื่อให้ พนักงานและเจ้าหน้าที่
 ป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย มีชุดไว้ใส่ปฏิบัติหน้าที่
ช่วยเหลือผู้ประสบภัย

จัดซื้อเครื่องแต่งกาย ชุดกู้ชีพ
กู้ภัยให้ จํานวน 10 คน

  28,000 - - - - พนักงานมีความ
ปลอดภัยในการ

ปฏิบัติหน้าที่ คิดเป็น
ร้อยละ 100

พนักงานและ
เจ้าหน้าที่ ป้องกัน

และบรรเทาสาธารณ
ภัย มีชุดไว้ใส่ปฏิบัติ

หน้าที่ช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัย

สํานักปลัด

7 โครงการอบรมให้ความรู้
เกี่ยวกับกฎหมายจราจร

เพื่อให้ความรู้ด้านกฎหมาย
จราจรแก่นักเรียน

จัดกิจกรรมฝึกการอบรม
ให้กับนักเรียนในพื้นที่เขต
รับผิดชอบของ อบต.แม่พริก 
จํานวน 1 ครั้ง

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ผู้ร่วมอบรมได้รับ
ความรู้คิดเป็นร้อยละ

 80

ผู้เข้าอบรมได้รับ
ความรู้เรื่องของกฎ
และวินัยจราจร 

สามารถใช้รถใช้ถนน
ได้อย่างปลอดภัย

สํานักปลัด

8 โครงการรณรงค์สวมหมวก
นิรภัย

เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนทั่วไป 
ได้ทราบถึงความสําคัญของ
หมวกนิรภัย

จัดกิจกรรมรณรงค์สวมหมวก
นิรภัยในพื้นที่เขตรับผิดชอบ
ของ อบต.แม่พริก จํานวน 1 
ครั้ง

2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 ประชาชนรับทราบถึง
ความสําคัญของ

หมวกนิรภัยคิดเป็น
ร้อยละ 50

ประชาชนปลอดภัย
จากการใช้รถใช้ถนน 
ลดการบาดเจ็บหรือ
เสียชีวิตจากการขับขี่

จักรยานยนต์

สํานักปลัด
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แบบ ผ.02

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดลําปาง ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาสังคม/ชุมชน
1. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านสังคม
   1.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) KPI

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)

องค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก  อําเภอแม่พริก  จังหวัดลําปาง
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 สังคม คุณภาพชีวิต ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

 (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวชี้วัด

9 โครงการจัดซื้อถังดับเพลิง
ประจําหมู่บ้าน 

เพื่อเป็นการป้องกันการเกิด
อัคคีภัยภายในหมู่บ้าน

จัดซื้อถังดับเพลิง ขนาด 15 
ปอนด์ จํานวน 10 ถัง พร้อมตู้
เก็บ เพื่อติดตั้งตามหมู่บ้าน
ต่างๆในเขตพื้นที่รับผิดชอบ

25,000 - - - - ร้อยละ 100 ของ
ประชาชนมีความพึง

พอใจ

ประชาชนได้รับความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินจากอัคคีภัย

กองช่าง

รวม 36 โครงการ 235,000 182,000 182,000 182,000 167,000
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แบบ ผ.02

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดลําปาง ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาสังคม/ชุมชน
1. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านสังคม
   1.2 แผนงานสังคมสงเคราะห์

2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) KPI

1 โครงการช่วยเหลือประชาชน
ตามอํานาจหน้าที่ ด้านการ
ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต

เพื่อให้ประชาชนเข้าถึง
ปัจจัยพื้นฐานในการดํารงชีวิต
ได้อย่างปกติสุขในสังคม
รวมถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของประชาชน

ประชาชนในพื้นที่ ที่
ลงทะเบียนเพื่อขอรับ
ความฃ่วยเหลือ

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชนที่ได้รับ
ความช่วยเหลือ มี
ความพึงพอใจ คิด
เป็นร้อยละ 80

ประชาชนสามารถ
ดํารงชีวิตได้อย่าง
ปกติสุขในสังคม

สํานักปลัด

รวม 5 โครงการ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000

วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

 (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวชี้วัด

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)

องค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก  อําเภอแม่พริก  จังหวัดลําปาง
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 สังคม คุณภาพชีวิต ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ
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แบบ ผ.02

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดลําปาง ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาสังคม/ชุมชน
1. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านสังคม
   1.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) KPI

1 โครงการรณรงค์ป้องกัน
ปัญหายาเสพติด

ให้ความรู้และป้องกันการติด
สารเสพติด การแพร่ระบาด
ของยาเสพติด

จัดกิจกรรมให้ความรู้และ
รณรงค์เพื่อป้องกันการแพร่
ระบาดของยาเสพติด

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ชุมชนปลอดยาเสพ
ติดร้อยละ 100

ชุมชน/หมู่บ้านปลอด
ยาเสพติด

สํานักปลัด

2 โครงการให้ความรู้เรื่องสิทธิ 
หน้าที่และบทบาทของสตรี

เพื่อให้ความรู้เรื่องสิทธิ หน้าที่
และบทบาทของสตรี

จัดกิจกรรมให้ความรู้แก่สตรี 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 สตรีมีความรู้ในเรื่อง
สิทธิหน้าที่คิดเป็น

ร้อยละ 100

สตรีมีความรู้เรื่องสิทธิ
 หน้าที่และบทบาท

ของตน

สํานักปลัด

3 โครงการให้ความรู้เรื่องสิทธิ 
หน้าที่และบทบาทของผู้สูงอายุ

เพื่อให้ความรู้เรื่องสิทธิ หน้าที่
และบทบาทของผู้สูงอายุ

จัดกิจกรรมให้ความรู้แก่
ผู้สูงอายุ

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ผู้สูงอายุมีความรู้ใน
เรื่องสิทธิหน้าที่คิด
เป็นร้อยละ 100

ผู้สูงอายุมีความรู้เรื่อง
สิทธิ หน้าที่และ
บทบาทของตน

สํานักปลัด

4 โครงการให้ความรู้เรื่องสิทธิ 
หน้าที่และบทบาทของผู้พิการ

เพื่อให้ความรู้เรื่องสิทธิ หน้าที่
และบทบาทของผู้พิการ

จัดกิจกรรมให้ความรู้แก่ผู้พิการ 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ผู้พิการมีความรู้ใน
เรื่องสิทธิหน้าที่คิด
เป็นร้อยละ 100

ผู้พิการมีความรู้เรื่อง
สิทธิ หน้าที่และ
บทบาทของตน

สํานักปลัด

5 โครงการแม่พริกรวมใจ 
ต่อต้านภัยยาเสพติด

เพื่อให้ข้าราชการ/พนักงาน
ของรัฐ และองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น แสดงเจตนารมณ์
ความมุ่งมั่นในการป้องกันและ
การแก้ไขปัญหายาเสพติด

จัดกิจกรรมการต่อต้านยาเสพ
ติด เพื่อสร้างพลังสังคม ในวัน
ต่อต้านยาเสพติดโลก 26 
มิถุนายน ของทุกปี

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ปัญหายาเสพติด
อําเภอแม่พริกลดลง

เป็นร้อยละ 0

มีผู้ติดสารเสพติดใน
อําเภอแม่พริกลดลง

สํานักปลัด

วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

 (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวชี้วัด

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)

องค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก  อําเภอแม่พริก  จังหวัดลําปาง
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 สังคม คุณภาพชีวิต ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ
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แบบ ผ.02

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดลําปาง ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาสังคม/ชุมชน
1. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านสังคม
   1.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) KPI

วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

 (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวชี้วัด

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)

องค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก  อําเภอแม่พริก  จังหวัดลําปาง
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 สังคม คุณภาพชีวิต ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ

6 โครงการ อปท.ร่วมใจ 
ก่อสร้างปรับปรุงหรือสร้าง
บ้านให้กับคนยากจน ด้อย
โอกาส

เพื่อให้ความช่วยเหลือ
ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ การ
สร้างโอกาส

ซ่อมแซม/ก่อสร้าง บ้านให้กับ
ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส จํานวน
 1 หลัง

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000  บ้านผู้ยากไร้ได้รับ
ความช่วยเหลือ มี

ชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี
เพิ่มมากขึ้น

ผู้ยากไร้ได้รับการ
ดูแลช่วยเหลือ 

ส่งเสริมวิถีชีวิตความ
เป็นอยู่ให้ดีขึ้น

สํานักปลัด

7 โครงการขอรับเงินอุดหนุน
เพื่อกิจการสาธารณกุศลของ
กิ่งกาชาดอําเภอแม่พริก

เพื่อสนับสนุนกิจกรรมการ
ออกร้านนิทรรศการ เพื่อ
ช่วยเหลือบรรเทาความ
เดือดร้อนผู้ประสบสาธารณภัย

การจัดกิจกรรม นิทรรศการ
งานกาชาดสําเร็จลุล่วง

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ประชาชนผู้มารับ
บริการมีความพึง

พอใจคิดเป็นร้อยละ 
80

มีกิจกรรมของกาชาด
จังหวัดลําปางและกิ่ง
กาชาดอําเภอแม่พริก

สํานักปลัด

รวม 35 โครงการ 180,000 180,000 180,000 180,000 180,000
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แบบ ผ.02

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดลําปาง ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาสังคม/ชุมชน
1. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านสังคม
   1.4 แผนงานงบกลาง

2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) KPI

1 สมทบองค์กรชุมชนออมบุญ
วันละหนึ่งบาทเพื่อสวัสดิการ
ชุมชน ตําบลแม่พริก

เพื่อสร้างนวัตกรรม การพึ่งพา
ตนเองของชุมชน

องค์กรชุมชนออมบุญวันละ
หนึ่งบาทเพื่อสวัสดิการชุมชน
ท้องถิ่น ต.แม่พริก

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ 100 ของ
ประชาชนมีความพึง

พอใจ

ชุมชนพึ่งตนเองให้
เกิดความเข้มแข็ง

สํานักปลัด

2 สมทบองค์กรชุมชนออมบุญ
วันละหนึ่งบาทเพื่อสวัสดิการ
ชุมชน ตําบลผาปัง

เพื่อสร้างนวัตกรรม การพึ่งพา
ตนเองของชุมชน

องค์กรชุมชนออมบุญวันละ
หนึ่งบาทเพื่อสวัสดิการชุมชน
ท้องถิ่น ต.ผาปัง

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ 100 ของ
ประชาชนมีความพึง

พอใจ

ชุมชนพึ่งตนเองให้
เกิดความเข้มแข็ง

สํานักปลัด

3 เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เพื่อให้ผู้สูงอายุได้รับ
สวัสดิการและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต

ผู้สูงอายุในเขตรับผิดชอบ 12,600,000 13,230,000 13,891,500 14,586,075 15,315,379  ผู้สูงอายุทุกคนได้รับ
เบี้ยยังชีพ คิดเป็น

ร้อยละ 100

ผู้สูงอายุได้รับ
สวัสดิการตามที่
กฎหมายกําหนด

สํานักปลัด

4 เบี้ยยังชีพผู้พิการ เพื่อให้ผู้พิการได้รับสวัสดิการ
และพัฒนาคุณภาพชีวิต

ผู้พิการในเขตรับผิดชอบ 2,800,000 2,940,000 3,087,000 3,241,350 3,403,418  ผู้พิการได้รับเบี้ย
ช่วยเหลือ คิดเป็น

ร้อยละ 100

ผู้พิการได้รับ
สวัสดิการตามที่
กฎหมายกําหนด

สํานักปลัด

5 เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ เพื่อให้ผู้ป่วยเอดส์ได้รับ
สวัสดิการและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต

ผู้ป่วยเอดส์ในเขตรับผิดชอบ 110,000 115,500 121,275 127,339 133,706  ผู้ป่วยเอดส์ได้รับเบี้ย
ช่วยเหลือ คิดเป็น

ร้อยละ 100

ผู้ป่วยเอดส์ได้รับ
สวัสดิการตามที่
กฎหมายกําหนด

สํานักปลัด

รวม 25 โครงการ 15,550,000 16,325,500 17,139,775 17,994,764 18,892,502

วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

 (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวชี้วัด

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)

องค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก  อําเภอแม่พริก  จังหวัดลําปาง
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 สังคม คุณภาพชีวิต ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ

48



แบบ ผ.02

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดลําปาง ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ
2. ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
   2.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) KPI

1 โครงการส่งเสริมอาชีพ เพื่อส่งเสริมอาชีพและระดับ
รายได้

กลุ่มอาชีพในเขตรับผิดชอบ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ประชาชนผู้เข้าร่วม
โครงการมีความพึง
พอใจร้อยละ 100

สร้างงานสร้างรายได้
แก่ประชาชน

สํานักปลัด

2 โครงการส่งเสริมอาชีพ 
ฝึกอบรมการติดตั้งไฟฟ้า
เบื้องต้น

เพื่อให้ความรู้ทางด้านไฟฟ้า
พื้นฐาน การใช้ไฟฟ้าที่
ปลอดภัย การติดตั้งไฟฟ้า 
การแก้ไขปัญหาไฟฟ้า ให้กับ
ผู้เข้าร่วมโครงการ

จัดฝึกอบรมให้ความรู้ทางด้าน
ไฟฟ้าและการติดตั้งไฟฟ้า ให้
ผู้เข้าร่วมโครงการจํานวน 26 
คน

30,000 30,000 30,000 30,000 10,000 ประชาชนผู้เข้าร่วม
โครงการมีความพึง
พอใจร้อยละ 100

ผู้ที่ได้รับการ
ฝึกอบรมสามารถนํา

ความรู้ทางด้านไฟฟ้า 
ไปใช้ในการประกอบ
อาชีพมีรายได้เพิ่มขึ้น

สํานักปลัด

3 โครงการสนับสนุนกิจกรรม
การจัดงานฤดูหนาวและของดี
นครลําปาง

เพื่ออุดหนุนงบประมาณ
สนับสนุนกิจกรรมการจัดงาน
ฤดูหนาวและของดีนครลําปาง

สนับสนุนงบประมาณการจัด
กิจกรรมของกิ่งกาชาดร่วมกับ
กาชาดจังหวัดจํานวน 1 ครั้ง

  10,000   10,000   10,000 10,000 10,000  ประชาชนมีความพึง
พอใจคิดเป็นร้อยละ 

100

การจัดงานฤดูหนาว
และของดีนครลําปาง
สําเร็จลุล่วงไปด้วยดี

สํานักปลัด

รวม 15 โครงการ 90,000 90,000 90,000 90,000 70,000

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)

องค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก  อําเภอแม่พริก  จังหวัดลําปาง
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 เกษตรปลอดภัย เกษตรอินทรีย์และแปรรูปเกษตร

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

 (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
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แบบ ผ.02

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดลําปาง ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ
2. ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
  2.2 แผนงานการเกษตร

2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) KPI

1 โครงการศูนย์บริการและ
ถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตรประจํา
ตําบลผาปัง

เพื่อการพัฒนาศักยภาพของ
ผู้นําเกษตรกรในพื้นที่ตําบล
ผาปัง

คณะกรรมการศูนย์บริการ
และถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตรตําบลผา
ปัง จํานวน 20 คน

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 คณะกรรมการมี
ความพึงพอใจคิดเป็น

ร้อยละ 100

คณะกรรมการ
บริหารศูนย์มี

ศักยภาพในการ
ถ่ายทอดความรู้
เทคโนโลยีทาง
การเกษตร เพิ่ม

ผลผลิตทาง
การเกษตรได้มากขึ้น

สํานักปลัด

2 โครงการศูนย์บริการและ
ถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตรประจํา
ตําบลแม่พริก

เพื่อการพัฒนาศักยภาพของ
ผู้นําเกษตรกรในพื้นที่ตําบล
แม่พริก

คณะกรรมการศูนย์บริการ
และถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตรตําบล
แม่พริก จํานวน 20 คน

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 คณะกรรมการมี
ความพึงพอใจคิดเป็น

ร้อยละ 100

คณะกรรมการ
บริหารศูนย์มี

ศักยภาพในการ
ถ่ายทอดความรู้
เทคโนโลยีทาง
การเกษตร เพิ่ม

ผลผลิตทาง
การเกษตรได้มากขึ้น

สํานักปลัด

3 โครงการเกษตรอินทรีย์ เพื่อ
ชีวิตพอเพียง

เพื่อลดการใช้สารเคมีและเพิ่ม
ผลผลิตทางการเกษตร

เกษตรกรในพื้นที่ตําบลแม่พริก
 จํานวน 20 คน

 -  - 5,000 5,000 5,000 เกษตรกรมีความพึง
พอใจคิดเป็นร้อยละ 

100

เกษตรกรนําเกษตร
อินทรีย์มาใช้ในการ
ผลิตพืชผลทางการ
เกษตร ลดการใช้

สารเคมี

สํานักปลัด

เป้าหมาย
 (ผลผลิตของโครงการ)

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 เกษตรปลอดภัย เกษตรอินทรีย์และแปรรูปเกษตร

งบประมาณ
ตัวชี้วัด

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)

องค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก  อําเภอแม่พริก  จังหวัดลําปาง

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
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แบบ ผ.02

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดลําปาง ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ
2. ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
  2.2 แผนงานการเกษตร

2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) KPI

เป้าหมาย
 (ผลผลิตของโครงการ)

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 เกษตรปลอดภัย เกษตรอินทรีย์และแปรรูปเกษตร

งบประมาณ
ตัวชี้วัด

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)

องค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก  อําเภอแม่พริก  จังหวัดลําปาง

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

4 โครงการค่ายยุวเกษตรกร 
เกษตรรุ่นใหม่ตามรอยเท้าพ่อ

เพื่อปลูกฝังและส่งเสริมให้เด็ก
และเยาวชน มีทัศนคติที่ดีต่อ
อาชีพการเกษตร

เยาวชน/นักเรียน จํานวน 25 
คน

 -  - 20,000 20,000 20,000 ผู้อบรมมีความพึง
พอใจคิดเป็นร้อยละ 

100

ยุวเกษตรกรนํา
ความรู้ที่ได้ไปพัฒนา
สร้างรายได้เก็บเกี่ยว
ผลผลิตเลี้ยงชีพและ

ครอบครัวได้

สํานักปลัด

5 โครงการส่งเสริมการปลูกไผ่ เพื่อส่งเสริมการสร้างอาชีพ
การสร้างรายได้ให้กับเกษตรกร

ส่งเสริมการให้ความด้านการ
ปลูกไผ่ให้กับประชาชนผู้สนใจ

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 เกษตรกรผู้เข้าร่วม
โครงการมีความพึง
พอใจร้อยละ 100

เกษตรกรมีรายได้
เสริมจากการ ปลูกไผ่

 คุณภาพชีวิตของ
ประชาชนดีขึ้น

สํานักปลัด

6 โครงการส่งเสริมการเกษตร
อินทรีย์

เพื่อส่งเสริมอาชีพของ
เกษตรกร โดยวิธีทางธรรมชาติ
 ลดการใช้สารเคมี ลดภาระ
ค่าใช้จ่าย ลดต้นทุนการผลิต 
ให้ความรู้ทางด้านการทําปุ๋ย
อินทรีย์

จัดการฝึกอบรมให้กับ
ผู้เข้าร่วมโครงการ 100 คน 
จํานวน 2 ครั้ง

20,000 - - - - เกษตรกรผู้เข้าร่วม
โครงการมีความพึง
พอใจร้อยละ 100

เกษตรกรมีผลผลิต
ทางการเกษตรที่เพิ่ม
มากขึ้น ต้นทุนการ

ผลิตลดลง ลด
ค่าใช้จ่ายในชีวีต

ประจําวัน

สํานักปลัด

7 โครงการก่อสร้างศูนย์เรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียงตามแนว
พระราชดําริ

เพื่อเป็นแหล่งความรู้ ส่งเสริม
การเพิ่มพูนความรู้ให้กับ
เกษตรกร

ก่อสร้างอาคารศูนย์เรียนรู้
จํานวน 1 ศูนย์

250,000  -  -  -  - เกษตรกรมีความพึง
พอใจร้อยละ 100

เกษตรกรได้รับ
ความรู้ด้านการเกษตร

เพิ่มมากขึ้น

สํานักปลัด
กองช่าง
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แบบ ผ.02

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดลําปาง ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ
2. ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
  2.2 แผนงานการเกษตร

2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) KPI

เป้าหมาย
 (ผลผลิตของโครงการ)

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 เกษตรปลอดภัย เกษตรอินทรีย์และแปรรูปเกษตร

งบประมาณ
ตัวชี้วัด

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)

องค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก  อําเภอแม่พริก  จังหวัดลําปาง

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

8 โครงการศึกษาดูงาน ผู้นํากลุ่ม
เกษตรกร

เพื่อส่งเสริมการเพิ่มพูนความรู้
ให้กับผู้นําชุมชน ผู้นําหมู่บ้าน 
ด้านการเกษตร เพื่อนําไป
เผยแพร่ให้กับเกษตรกรใน
หมู่บ้านของตนเอง

จัดกิจกรรมการศึกษาดูงาน 
แหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตร

100,000  -  -  -  - เกษตรกรผู้เข้าร่วม
โครงการมีความพึง
พอใจร้อยละ 100

เกษตรกรนําความรู้ที่
ได้ ไปปรับปรุง

การเกษตร ทําให้มี
รายได้เพิ่มมากขึ้น 
คุณภาพชีวิตของ
ประชาชนดีขึ้น

สํานักปลัด

9 โครงการส่งเสริมอาชีพ การ
เพาะเห็ด 

เพื่อส่งเสริมอาชีพการเพาะ
เห็ด ให้ประชาชนผู้ที่สนใจ
สามารถนําไปประกอบอาชีพ
เพิ่มรายได้จุนเจือครอบครัว

จัดการฝึกอบรมให้ความรู้ด้าน
การเพาะเห็ด ให้กับผู้เข้าร่วม
โครงการ 40 คน จํานวน 1 ครั้ง

 -  - 15,000 15,000 15,000 เกษตรกรผู้เข้าร่วม
โครงการมีความพึง
พอใจร้อยละ 100

ผู้ร่วมโครงการ 
สามารถนําความรู้ไป
ประกอบอาชีพ เพิ่ม

รายได้ให้กับครอบครัว

สํานักปลัด

10 โครงการตามพระราชดําริ 
การพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง 
(ปิดทองหลังพระ)

พัฒนาความเป็นอยู่ของ
ประชาชนในภาคการเกษตร
และชนบทให้ดีขึ้นโดยใช้
ปรัชญาเศรษฐกิจพอพียง

หมู่บ้านเป้าหมายจํานวน 3 
หมู่บ้าน คือ บ้านแม่เชียงราย
ลุ่ม บ้านวังสําราญ และบ้าน
ผาปังหลวง

 -  -  - 100,000 20,000 ประชาชนโครงการมี
ความพึงพอใจร้อยละ

 100

ประชาชนหมู่บ้าน
เป้าหมายมีชีวิตความ

เป็นอยู่ดีขึ้น

สํานักปลัด

รวม 29 โครงการ 420,000 50,000 90,000 190,000 110,000
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แบบ ผ.02

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดลําปาง ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาสังคม/ชุมชน
3. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านสาธารณสุข
   3.1 แผนงานสาธารณสุข

2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) KPI

1 โครงการรณรงค์ป้องกันโรค
เอดส์

เพื่อให้ความรู้และวิธีการ
ป้องกันการติดเชื้อโรคเอดส์

จัดกิจกรรมป้องกันโรคเอดส์ 
รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ให้
ความรู้แก่นักเรียนใน
สถานศึกษา

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 การเพิ่มผู้ติดเชื้อเป็น
ร้อยละ 0

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมี
ความรู้ในการป้องกัน

โรคเอดส์

สํานักปลัด

2 โครงการรณรงค์ป้องกันโรคที่
เกิดขึ้นในฤดูหนาว

เพื่อให้ความรู้และวิธีการ
ป้องกันการเกิดโรคในช่วงฤดู
หนาว

จัดกิจกรรมให้ความรู้และ
วิธีการป้องกันการเกิดโรค
ในช่วงฤดูหนาว เช่น ไข้หวัด 
ไข้หวัดใหญ่ โรคเมอร์ส เป็นต้น

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 มีความรู้ในการ
ป้องกันโรคร้อยละ 

100

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมี
ความรู้ในการป้องกัน
โรคติดต่อในช่วงฤดู

หนาว

สํานักปลัด

3 โครงการรณรงค์ป้องกันโรค
ทางเดินหายใจ

เพื่อให้ความรู้และวิธีการ
ป้องกันการเกิดโรคทางเดิน
หายใจ

จัดกิจกรรมให้ความรู้และ
วิธีการป้องกันการเกิดโรค
ทางเดินหายใจ

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 มีความรู้ในการ
ป้องกันโรคร้อยละ 

100

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมี
ความรู้ในการป้องกัน
โรคทางเดินหายใจ

สํานักปลัด

4 โครงการปรุงอาหารปลอดภัย เพื่อให้ความรู้กับ
ผู้ประกอบการร้านอาหาร ให้
สะอาด ถูกสุขลักษณะ และ
ปลอดภัย

จัดกิจกรรมให้ความรู้และ
วิธีการปรุงอาหาร ให้สะอาด 
ถูกสุขลักษณะ และปลอดภัย

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 มีความรู้ในการ
ประกอบอาหารร้อย

ละ 100

ผู้เข้าร่วมโครงการ
ประกอบอาหารอย่าง

มีคุณภาพ

สํานักปลัด

5 โครงการรณรงค์ป้องกันและ
ระงับโรคไข้เลือดออกภายใน
พื้นที่ตําบลแม่พริก และตําบล
ผาปัง

เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ 
การควบคุม ป้องกัน และระงับ
โรคไข้เลือดออก

ประชาชนรับทราบข้อมูล
ข่าวสารเกี่ยวกับโรค
ไข้เลือดออก

80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 ร้อยละ 100 ของ
ประชาชนมีความพึง

พอใจ

การเกิดไข้เลือดออก
ลดน้อยลงหรือไม่เกิด

สํานักปลัด

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)

องค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก  อําเภอแม่พริก  จังหวัดลําปาง
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 สังคม คุณภาพชีวิต ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

 (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
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แบบ ผ.02

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดลําปาง ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาสังคม/ชุมชน
3. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านสาธารณสุข
   3.1 แผนงานสาธารณสุข

2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) KPI

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)

องค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก  อําเภอแม่พริก  จังหวัดลําปาง
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 สังคม คุณภาพชีวิต ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

 (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
6 โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า เพื่อควบคุมและระงับ

โรคติดต่อที่เกิดจากสัตว์เลี้ยง 
สุนัขและแมว

จัดซื้อพร้อมกับการให้บริการ
ฉีดวัคซีน การทําหมัน สุนัข
และแมว

40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 ปลอดจากโรคระบาด
 คิดเป็นร้อยละ 100

การแพร่ระบาดของ
โรคติดต่อที่เกิดจาก
สัตว์เลี้ยงลดน้อยลง

สํานักปลัด

7 โครงการดําเนินการ
สํารวจข้อมูลจํานวนสัตว์
และขึ้นทะเบียนสัตว์ ตาม
โครงการสัตว์ปลอดโรค
คนปลอดภัย จากพิษสุนัข
บ้าตามพระปณิธาน 
ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จ
พระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้า
จุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัคร
ราชกุมารี

เพื่อให้มีทะเบียนประวัติสัตว์
และเจ้าของ จํานวนประชากร
สัตว์เลี้ยง(สุนัข,แมว)

ดําเนินการสํารวจข้อมูล
ประชากรสุนัขและแมว 
ภายในเขตพื้นที่รับผิดชอบ

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ทราบข้อมูล
ประชากรสัตว์เลี้ยง

ครอบคลุมทั้งพื้นที่คิด
เป็นร้อยละ 100

สัตว์เลี้ยงทุกตัวได้รับ
การฉีดวัคซินป้องกัน

โรค

สํานักปลัด
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แบบ ผ.02

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดลําปาง ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาสังคม/ชุมชน
3. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านสาธารณสุข
   3.1 แผนงานสาธารณสุข

2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) KPI

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)

องค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก  อําเภอแม่พริก  จังหวัดลําปาง
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 สังคม คุณภาพชีวิต ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

 (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
8 โครงการขับเคลื่อน

โครงการสัตว์ปลอดโรค
คนปลอดภัย จากพิษสุนัข
บ้าตามพระปณิธาน 
ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จ
พระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้า
จุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัคร
ราชกุมารี

เพื่อป้องกันการเกิดโรคใน
สุนัขและแมว

สุนัขและแมวในเขตพื้นที่
รับผิดชอบที่ได้ลงทะเบียน 
ได้รับวัคซีนป้องกันโรคพิษ
สุนัขบ้าทุกตัว

7,500 7,500 7,500 7,500 7,500 ประชาชนมีความพึง
พอใจ คิดเป็นร้อยละ 

100

ประชาชนทุกคน
ปลอดภัยจากโรคพิษ

สุนัขบ้า

สํานักปลัด

รวม 40 โครงการ 217,500 217,500 217,500 217,500 217,500
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แบบ ผ.02

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดลําปาง ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
3. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านสาธารณสุข
   3.2 แผนงานเคหะและชุมชน

2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) KPI

1 โครงการรณรงค์ติดตั้งบ่อดัก
ไขมัน

เพื่อให้ประชาชนตระหนัก
และมีจิตสํานึกในการรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

รณรงค์ ติดตั้งบ่อดักไขมัน ใน
ครัวเรือนในเขตพื้นที่รับผิดชอบ

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 ผู้เข้าร่วมโครงการมี
ความพึงพอใจคิดเป็น

ร้อยละ 100

เยาวชน ประชาชน มี
จิตสํานึกและ

ตระหนักในการรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม

สํานักปลัด

2 โครงการอบรมให้ความรู้การ
คัดแยกขยะในหมู่บ้าน 

เพื่อคัดแยกขยะในหมู่บ้าน จัดกิจกรรมให้ความรู้และ
รณรงค์การคัดแยกขยะใน
หมู่บ้าน

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ผู้เข้าร่วมโครงการมี
ความพึงพอใจคิดเป็น

ร้อยละ 100

ขยะในหมู่บ้านใด้รับ
การคัดแยก

สํานักปลัด

3 โครงการบริหารจัดการ การ
จัดเก็บขยะ 

เพื่อให้มีการบริหารจัดการ
ขยะภายในหมู่บ้าน

จ้างเหมาเพื่อจัดเก็บขยะ
ภายในหมู่บ้านในเขต
รับผิดชอบ เพื่อนําไปทิ้งยังบ่อ
ขยะ

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ประชาชนมีความพึง
พอใจคิดเป็นร้อยละ 

100

ขยะจากครัวเรือน
ได้รับการขนทิ้งไปยัง

บ่อขยะ

สํานักปลัด

4 โครงการรณรงค์คัดแยกขยะ(รี
ไซเคิล)เพื่อลดปริมาณขยะ
และปัญหาสิ่งแวดล้อม

เพื่อส่งเสริมสร้างจิตสํานึกใน
การคัดแยกและลดปริมาณ
ขยะในชุมชน

จัดกิจกรรมโครงการ ให้กับ
ประชาชนในพื้นที่จํานวน 60 
คน

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ปริมาณขยะลดลงคิด
เป็นร้อยละ 10

ประชาชนมีจิตสํานึก
ในการคัดแยกขยะ 
ลดปัญหาขยะ สร้าง

รายได้จากขยะ

สํานักปลัด

รวม 20 โครงการ 235,000 235,000 235,000 235,000 235,000 

วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

 (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)

องค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก  อําเภอแม่พริก  จังหวัดลําปาง
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 สังคม คุณภาพชีวิต ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ที่ โครงการ
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แบบ ผ.02

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดลําปาง ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาสังคม/ชุมชน
3. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านสาธารณสุข
   3.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน

2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) KPI

1 โครงการอาสาสมัครท้องถิ่น
รักษ์โลกองค์การบริหารส่วน
ตําบลแม่พริก

เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน
การบริหารจัดการสิ่งปฏิกูล
และขยะมูลฝอยและช่วย
ปกป้องรักษาสิ่งแวดล้อม

ดําเนินการจัดกิจกรรม ให้
ความรู้ในเรื่องของการบริหาร
จัดการปัญหาขยะ การคัด
แยกขยะ ลดปริมาณขยะต้น
ทาง

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ประชาชนมรส่วนร่วม
การดําเนินโครงการ

ร้อยละ 90

ประชาชนมีจิตสํานึก
ในการบริหารจัดการ
ขยะ คัดแยกขยะ ลด

ปัญหาขยะ สร้าง
รายได้จากขยะ

สํานักปลัด

2 โครงการเสวียนไม้ไผ่ ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น

เพื่อสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น
ใช้ในการบริหารจัดการเศษ
ใบไม้ใบหญ้ามาใช้ทําปุ๋ย

ดําเนินโครงการการสาน
เสวียนด้วยไม้ไผ่โดยใช้ภูมิ
ปัญญาชาวบ้าน

    5,000     5,000     5,000     5,000     5,000 ผู้ร่วมโครงการมี
ความพึงพอใจคิดเป็น

ร้อยละ 80

เศษขยะจากพืชได้รับ
การจัดระเบียบ ได้
ปุ๋ยอินทรีย์จากการ
ดําเนินโครงการ

สํานักปลัด

รวม 10 โครงการ 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000

วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

 (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวชี้วัด

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)

องค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก  อําเภอแม่พริก  จังหวัดลําปาง
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 สังคม คุณภาพชีวิต ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ
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แบบ ผ.02

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดลําปาง ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาสังคม/ชุมชน
3. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านสาธารณสุข
   3.4 แผนงานงบกลาง

2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) KPI

1 โครงการเงินสมทบกองทุน
หลักประกันสุขภาพองค์การ
บริหารส่วนตําบลแม่พริก

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุน
หลักประกันสุขภาพองค์การ
บริหารส่วนตําบลแม่พริก

1.กิจกรรมเพื่อสนับสนุนและ
ส่งเสริมการจัดบริการ
สาธารณสุขของหน่วยบริการ
หรือหน่วยงานสาธารณสุขใน
พื้นที่
2.กิจกรรมเพื่อสนับสนุนให้
กลุ่มหรือองค์กรประชาชน
หรือหน่วยงานอื่นในพื้นที่
3.กิจกรรมเพื่อสนับสนุน
ส่งเสริมกิจกรรมการสร้าง
เสริมสุขภาพ การป้องกันโรค 
การฟื้นฟู สมรรถภาพ

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 100 ของ
ประชาชนมีความพึง

พอใจ

ประชาชนมีสุขภาพ
สมบูรณ์แข็งแรง

สํานักปลัด

รวม 5 โครงการ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000

วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

 (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวชี้วัด

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)

องค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก  อําเภอแม่พริก  จังหวัดลําปาง
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 สังคม คุณภาพชีวิต ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ
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แบบ ผ.02

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดลําปาง ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาสังคม/ชุมชน
4. ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม
   4.1 แผนงานการศึกษา

2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) KPI

1 โครงการจัดกิจกรรมวันเด็ก
แห่งชาติ

เพื่อให้เด็กและเยาวชนมี
กิจกรรมและการนันทนาการ
ในวันเด็ก

เด็กและเยาวชนในเขต
รับผิดชอบ 4 โรงเรียน

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 เด็กและเยาวชนเข้า
ร่วมทํากิจกรรมวัน
เด็ก ร้อยละ 100

เด็กและเยาวชนมี
ส่วนร่วมในกิจกรรม
ในวันเด็กแห่งชาติ

สํานักปลัด

2 โครงการส่งเสริมกิจกรรมเด็ก
และเยาวชน

เพื่อให้เด็กและเยาวชนมีการ
จัดกิจกรรมที่สร้างสรรค์เพื่อ
ชุมชนด้านวัฒนธรรม ประเพณี
 และสิ่งแวดล้อม

เด็กและเยาวชนในเขตพื้นที่
รับผิดชอบ

- 15,000 15,000 15,000 15,000 เด็กและเยาวชนใน
เขตพื้นที่รับผิดชอบ 

เข้าร่วมดําเนิน
กิจกรรมคิดเป็นร้อย

ละ 80

เด็กและเยาวชนมี
จิตสํานึกที่สร้างสรรค์

ด้านวัฒนธรรม 
ประเพณี และ
สิ่งแวดล้อม

สํานักปลัด

3 โครงการอาหารเสริม(นม) เพื่อให้เด็กได้รับอาหารที่ถูก
สุขลักษณะตามหลักการ
สาธารณสุข

เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและ
โรงเรียนที่รับผิดชอบ 4 
โรงเรียน(อนุบาล 1-
ประถมศึกษาปีที่ 6)

860,000 860,000 860,000 860,000 860,000 เด็กทุกคนได้รับ
อาหารเสริมนม คิด
เป็นร้อยละ 100

เด็กได้รับอาหารที่ถูก
สุขลักษณะตามหลัก

สาธารณสุข

สํานักปลัด

4 โครงการอาหารกลางวัน เพื่อให้เด็กได้รับอาหารที่ถูก
สุขลักษณะตามหลักการ
สาธารณสุข

และโรงเรียนที่รับผิดชอบ 4 
โรงเรียน (อนุบาล 1-
ประถมศึกษาปีที่ 6)
รวม 315 คน 200 วัน
เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
จํานวน 86 คน 245 วัน

1,700,000 1,700,000 1,700,000 1,700,000 1,700,000 เด็กทุกคนได้
รับประทานอาหาร

กลางวัน คิดเป็นร้อย
ละ 100

เด็กได้รับอาหารที่ถูก
สุขลักษณะตามหลัก

สาธารณสุข

สํานักปลัด

รวม 19 โครงการ 2,610,000 2,625,000 2,625,000 2,625,000 2,625,000

งบประมาณ
ตัวชี้วัด

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)

องค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก  อําเภอแม่พริก  จังหวัดลําปาง
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 สังคม คุณภาพชีวิต ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

 (ผลผลิตของโครงการ)
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
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แบบ ผ.02

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดลําปาง ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาสังคม/ชุมชน
4. ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม
   4.2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 

2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) KPI

1 โครงการจัดงานประเพณี
สงกรานต์ประจําปี

เพื่อสืบสานและอนุรักษ์
วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น

ผู้สูงอายุและประชาชนในพื้นที่
ในเขตรับผิดชอบ

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชนร้อยละ 
100 มีความพึงพอใจ

ประชาชนเห็นคุณค่า
ของขนบธรรมเนียม 

ประเพณีและ
วัฒนธรรม

สํานักปลัด

2 โครงการถวายเทียนพรรษา
เนื่องในวันเข้าพรรษา

เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์
วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น

ถวายเทียนพรรษาให้วัดและ
สํานักสงฆ์ในเขตรับผิดชอบ

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 ประชาชนร้อยละ 
100 มีความพึงพอใจ

ประชาชนเห็นคุณค่า
ของขนบธรรมเนียม 

ประเพณีและ
วัฒนธรรม

สํานักปลัด

3 โครงการจัดงานลอยกระทง
ประจําปี

เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์
วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น

จัดงานส่งเสริมประเพณีลอย
กระทง

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชนร้อยละ 
100 มีความพึงพอใจ

ประชาชนเห็นคุณค่า
ของขนบธรรมเนียม 

ประเพณี และ
วัฒนธรรม

สํานักปลัด

4 โครงการส่งเสริม
พระพุทธศาสนาเนื่องในวัน
สําคัญทางพระพุทธศาสนา

เพื่อส่งเสริมกิจกรรมทาง
พระพุทธศาสนาด้านความเชื่อ
 ความศรัทธา

จัดกิจกรรมในวันสําคัญทาง
พระพุทธศาสนา

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 ประชาชนร้อยละ 
100 มีความพึงพอใจ

ประชาชนเห็นคุณค่า
ของพระพุทธศาสนา 
ซึ่งเป็นศาสนาประจํา

ชาติ

สํานักปลัด

5 โครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมวัน
ธรรมสวนะหรือวันอาทิตย์

เพื่อสร้างจิตสํานึกส่งเสริม
พระพุทธศาสนาให้กับพนักงาน

จัดกิจกรรมให้กับพนักงาน 
อบต.แม่พริก เข้าวัดปฏิบัติ
ธรรมในวันสําคัญทางพุทธ
ศาสนาและวันอาทิตย์

- - - - - ผู้ร่วมโครงการมี
ความพึงพอใจคิดเป็น

ร้อยละ 80

มีจิตสํานึกเลื่อมใส
และศรัทธาใน
พระพุทธศาสนา

สํานักปลัด

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)

องค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก  อําเภอแม่พริก  จังหวัดลําปาง
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 สังคม คุณภาพชีวิต ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
 (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
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แบบ ผ.02

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดลําปาง ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาสังคม/ชุมชน
4. ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม
   4.2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 

2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) KPI

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)

องค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก  อําเภอแม่พริก  จังหวัดลําปาง
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 สังคม คุณภาพชีวิต ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
 (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวชี้วัด

6 โครงการอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมการแต่งกาย
ด้วยผ้าไทย

เพื่อส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
ประเพณีการแต่งกายของไทย

ให้พนักงานของ อบต.แม่พริก 
แต่งกายด้วยชุดไทย หรือไทย
พื้นเมือง ทุกวันศุกร์

- - - - - ผู้ร่วมโครงการมี
ความพึงพอใจคิดเป็น

ร้อยละ 80

วัฒนธรรมการแต่ง
กายแบบไทย ได้รับ
การสืบสานให้คงอยู่คู่
ไทยอย่างยั่งยืน

สํานักปลัด

7 โครงการแข่งขันกีฬาต้านยา
เสพติดระดับตําบล 

เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ 
ระหว่างประชาชน เยาวชนใน
พื้นที่เขตรับผิดชอบ และเป็น
การส่งเสริมการออกกําลังกาย
เพื่อสุขภาพ ลดการมั่วสุมเสพ
สารเสพติด

จัดการแข่งขันกีฬาทั้งประเภท
ลู่และประเภทลานเพื่อ
ส่งเสริมสุขภาพ เป้าหมาย
ประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบ 
ผู้เข้าร่วมโครงการ 300 คน

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ผู้เข้าร่วมโครงการมี
สุขภาพดี ร้อยละ 100

ผู้เข้าร่วมโครงการมี
ทักษะแนวทาง การ

ออกกําลังเพื่อสุขภาพ
 สามารถปฏิบัติด้วย

ตนเองได้

สํานักปลัด

8 โครงการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ 
ระหว่างข้าราชการ ประชาชน
ในพื้นที่เขตรับผิดชอบ และ
เป็นการส่งเสริมการออกกําลัง
กายเพื่อสุขภาพ

จัดการแข่งขันกีฬาทั้งประเภท
ลู่และประเภทลานเพื่อ
ส่งเสริมสุขภาพ เป้าหมาย
ประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบ 
ผู้เข้าร่วมโครงการ 300 คน

50,000  -  -  -  - ผู้เข้าร่วมโครงการมี
สุขภาพดี ร้อยละ 100

ผู้เข้าร่วมโครงการมี
ทักษะแนวทาง การ

ออกกําลังเพื่อสุขภาพ
 สามารถปฏิบัติด้วย

ตนเองได้

สํานักปลัด

รวม 26 โครงการ 310,000 260,000 260,000 260,000 260,000
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แบบ ผ.02

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดลําปาง ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5.ยุทธศาสตร์ที่ 7 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
   5.1 แผนงานการเกษตร

2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) KPI

1 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ

เพื่ออนุรักษ์พันธุ์ไม้ท้องถิ่นให้
คงอยู่สืบทอดต่อไป

ดําเนินโครงการส่งเสริมการ
เพาะชํากล้าไม้พันธุ์ท้องถิ่น 
โดยมีเป้าหมายพันธุ์กล้าไม้
จํานวน 1,000 ต้น

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ประชาชนมีจิตสํานึก
ในการอนุรักษ์พันธุ์ไม้
ท้องถิ่นคิดเป็นร้อยละ

 100

ไม้ยืนต้นสายพันธุ์
พื้นบ้านได้รับการ

อนุรักษ์ให้คงอยู่สืบไป

สํานักปลัด

2 โครงการปลูกป่าเฉลิมพระ
เกียรติเทิดไท้องค์ราชัน

เพื่อฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม สํานึกในพระ
มหากรุณาธิคุณ

ปลูกป่าในเขตพื้นที่รับผิดชอบ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ประชาชนมีจิตสํานึก
ในการอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติ
คิดเป็นร้อยละ 100

ประชาชนมีจิตสํานึก
และตระหนักในการ

รักษา
ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม

สํานักปลัด

3 โครงการปลูกป่า บวชป่า สืบ
ชะตา เวทีเสวนา 

เพื่อให้ประชาชนตระหนัก
และมีจิตสํานึกในการรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

จัดกิจกรรม เวทีเสวนา บวชป่า
 สืบชะตา และ ปลูกป่า

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ประชาชนมีความพึง
พอใจคิดเป็นร้อยละ 

100

ประชาชนตระหนัก
และมีจิตสํานึกในการ

รักษา
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม มี
พื้นที่ป่าเพิมขึ้น

สํานักปลัด

4 โครงการอบรมปลูกจิตสํานึก
ในการรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

เพื่อให้ประชาชนตระหนัก
และมีจิตสํานึกในการรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

จัดอบรมเยาวชน ประชาชน
ในพื้นที่รับผิดชอบ

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ประชาชนมีจิตสํานึก
ในการอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม คิด

เป็นร้อยละ 100

เยาวชน ประชาชน มี
จิตสํานึกและ

ตระหนักในการรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม

สํานักปลัด

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

 (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)

องค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก  อําเภอแม่พริก  จังหวัดลําปาง
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 สังคม คุณภาพชีวิต ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ตัวชี้วัด
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แบบ ผ.02

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดลําปาง ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5.ยุทธศาสตร์ที่ 7 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
   5.1 แผนงานการเกษตร

2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) KPI

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

 (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)

องค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก  อําเภอแม่พริก  จังหวัดลําปาง
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 สังคม คุณภาพชีวิต ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ตัวชี้วัด

5 โครงการอบรมความรู้เรื่องไฟ
ป่า

เพื่อเป็นการเพิ่มความรู้และ
ทักษะ ในการดับไฟป่า

อบรมความรู้เรื่องไฟป่า 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ผู้เข้าร่วมอบรม
สามารถดําเนินการ
ดับไฟป่าได้ คิดเป็น

ร้อยละ 100

ผู้ได้รับการอบรมมี
ความรู้เรื่องการดับ

ไฟป่า

สํานักปลัด

6 โครงการรณรงค์ป้องกันไฟป่า
และปัญหาหมอกควัน

เพื่อฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

จัดทําโครงการรณรงค์ป้องกัน
ไฟป่าและปัญหาหมอกควัน 
การทําแนวกันไฟ

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ปัญหาหมอกควัน
ลดลง เป็นร้อยละ 0

ลดปัญหาหมอกควัน
และการทําลายป่า

สํานักปลัด

รวม 30 โครงการ 110,000 110,000 110,000 110,000 110,000
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แบบ ผ.02

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดลําปาง ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการบริหารและพัฒนาองค์กร
6.ยุทธศาสตร์ที่ 8 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
   6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) KPI

1 โครงการเทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริย์

เพื่อเทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริย์อันเป็นที่รัก
ยิ่งของปวงชนชาวไทย

จัดกิจกรรมเทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริย์ของไทย

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ข้าราชการและพสก
นิกรชาวตําบลแม่

พริกและตําบลผาปัง
เข้าร่วมการจัดงาน
เพิ่มขึ้น ร้อยละ 100

ประชาชนศรัทธาและ
เทิดทูนในสถาบัน
พระมหากษัตริย์

สํานักปลัด

2 โครงการสนับสนุนการจัดงาน
พิธีและรัฐพิธี

เพื่อให้การจัดงานรัฐพิธีของ
อําเภอดําเนินการโดยสมพระ
เกียรติ

การจัดงานวันสําคัญของ
สถาบันพระมหากษัตริย์ และ
พระบรมวงศานุวงศ์

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ข้าราชการและพสก
นิกรชาวตําบลแม่พริก
เข้าร่วมการจัดงาน

มากขึ้น ร้อยละ 100

ผู้เข้าร่วมพิธีได้รับ
ความพึงพอใจ

สํานักปลัด

3 โครงการประชาคมหมู่บ้าน
เพื่อจัดทําและทบทวน
แผนพัฒนาท้องถิ่น

เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน
การจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น

จัดทําโครงการเพื่อให้
ประชาชนที่ภาคส่วนที่
เกี่ยวข้อง มีส่วนร่วมในการ
ดําเนินการจัดทําแผนพัฒนา
ท้องถิ่น

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ประชาชนมีส่วนร่วม
ในการจัดทําแผน คิด

เป็นร้อยละ 80

ประชาชนและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 มีส่วนร่วมในการ
จัดทําแผน

สํานักปลัดฯ

4 โครงการฝึกอบรมและศึกษาดู
งานคณะผู้บริหาร สมาชิกฯ 
พนักงานส่วนตําบลและ
พนักงานจ้าง

เพื่อพัฒนาบุคลากรทั้งฝ่าย
การเมืองและฝ่ายประจําให้มี
ประสิทธิภาพในการให้บริการ
ประชาชน

พนักงานส่วนตําบล คณะ
ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 การบริหารงาน
ราชการมี

ประสิทธิภาพ เพิ่มขึ้น
คิดเป็นร้อยละ 80

พัฒนาบุคลากรทั้ง
ฝ่ายการเมืองและ

ฝ่ายประจํา

สํานักปลัด

วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

 (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)

องค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก  อําเภอแม่พริก  จังหวัดลําปาง
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 สังคม คุณภาพชีวิต ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ที่ โครงการ
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แบบ ผ.02

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดลําปาง ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการบริหารและพัฒนาองค์กร
6.ยุทธศาสตร์ที่ 8 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
   6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) KPI

วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

 (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)

องค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก  อําเภอแม่พริก  จังหวัดลําปาง
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 สังคม คุณภาพชีวิต ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ที่ โครงการ

5 โครงการเสริมสร้างคุณธรรม 
จริยธรรม และธรรมาภิบาลใน
การปฎิบัติราชการ

เพื่อสนับสนุนให้ผู้บริหาร 
พนักงานส่วนตําบล และ
พนักงานจ้าง ได้ตระหนักถึง
ความสําคัญของคุณธรรม
จริยธรรม ในการปฏิบัติราชการ

คณะผู้บริหาร พนักงานส่วน
ตําบล และพนักงานจ้าง

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 มีคุณธรรม จริยธรรม 
เพิ่มขึ้น คิดเป็นร้อย

ละ 80

ผู้บริหาร พนักงาน
ส่วนตําบลและ
พนักงานจ้าง 
สามารถปฏิบัติ

ราชการในแนวทางที่
ถูกต้อง

สํานักปลัด

6 โครงการอบรมให้ความรู้
เกี่ยวกับการจัดทําแผนพัฒนา
 อบต.

เพื่อส่งเสริมการให้ความรู้ 
แนวทาง ขั้นตอนและวิธีการที่
ถูกต้องเกี่ยวกับการจัดทํา
แผนพัฒนา อบต.แม่พริก

คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา 
อบต. พนักงานส่วนตําบล 
และพนักงานจ้าง

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ผู้ที่ได้รับการอบรมมี
ความรู้เกี่ยวกับการ
จัดทําแผนคิดเป็น

ร้อยละ 100

 สามารถจัดทํา
แผนพัฒนาได้ถูกต้อง

สํานักปลัด

7 โครงการอบรมให้ความรู้
เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ 
ท้องถิ่น

เพื่อผู้บริหาร พนักงานส่วน
ตําบล และพนักงานจ้าง ได้
ทราบถึงกฎหมาย ระเบียบ 
แนวทางในการปฏิบัติราชการ

คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา 
อบต. พนักงานส่วนตําบล 
และพนักงานจ้าง

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 การปฏิบัติราชการมี
ประสิทธิภาพ เพิ่มขึ้น

คิดเป็นร้อยละ 80

ผู้ร่วมโครงหารทราบ
ถึงกฎหมาย ระเบียบ

 แนวทางในการ
ปฏิบัติราชการที่

ถูกต้อง

สํานักปลัด

8 โครงการอบรมให้ความรู้
เกี่ยวกับผู้นําท้องถิ่น

เพื่อผู้บริหาร ได้ทราบถึง
กฎหมาย ระเบียบ หลักการ
ปกครองและแนวทางการ
ปฏิบัติในการบริหาร ราชการ

คณะผู้บริหาร อบต.แม่พริก 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 การบริหารราชการมี
ประสิทธิภาพ เพิ่มขึ้น

คิดเป็นร้อยละ 80

ผู้บริหาร ได้ทราบถึง
กฎหมาย ระเบียบ 

แนวทางในการปฏิบัติ
ราชการที่ถูกต้อง

สํานักปลัด
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แบบ ผ.02

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดลําปาง ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการบริหารและพัฒนาองค์กร
6.ยุทธศาสตร์ที่ 8 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
   6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) KPI

วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

 (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)

องค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก  อําเภอแม่พริก  จังหวัดลําปาง
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 สังคม คุณภาพชีวิต ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ที่ โครงการ

9 โครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ เพื่ออํานวยความสะดวกแก่
ประชาชนในการชําระภาษี
ต่างๆ

ทุกหมู่บ้านในเขตรับผิดชอบ 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 การจัดเก็บภาษี คิด
เป็นร้อยละ 100

ประชาชนได้รับความ
สะดวกสบาย ในการ

ชําระภาษี

กองคลัง

10 โครงการบริหารจัดการระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

เพื่อให้บริการที่เกี่ยวข้องกับ
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร ให้มี
ประสิทธิภาพ ตาม พรบ.ว่า
ด้วยการกระทําความผิด
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 
2550

ติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์แม่
ข่ายพร้อมโปรแกรมการ
บริหารจัดการให้กับระบบ
เครือข่ายของสํานักงาน

 -  - 50,000  -  - การปฏิบัติงาน
ราชการมี

ประสิทธิภาพเพิ่ม
มากขึ้นคิดเป็นร้อยละ

 100

ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการ

สื่อสาร ให้มี
ประสิทธิภาพ เป็น

การป้องกัน ติดตาม 
การกระทําความผิด 
ตาม พรบ.ว่าด้วยการ

กระทําความผิด
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

 พ.ศ. 2550

สํานักปลัด

11 โครงการ อบต.สัญจร เพื่อเป็นการพบปะ การ
ให้บริการประชาชน การ
อํานวยความสะดวก การเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการจัดเก็บ
ภาษีรายได้ การรับเรื่องร้อง
ทุกข์ร้องเรียน ฯลฯ

จัดกิจกรรม อบต.สัญจร เป็น
ประจําทุกเดือน ครบทุก
หมู่บ้าน

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 การปฏิบัติงาน
ราชการมี

ประสิทธิภาพเพิ่ม
มากขึ้นคิดเป็นร้อยละ

 100

ประชาชนได้รับการ
บริการ ติดต่อ

ราชการการชําระ
ภาษีรายได้ การรับ

เรื่องร้องทุกข์
ร้องเรียน ฯลฯ อย่าง

ทั่วถึง

สํานักปลัด
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แบบ ผ.02

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดลําปาง ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการบริหารและพัฒนาองค์กร
6.ยุทธศาสตร์ที่ 8 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
   6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) KPI

วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

 (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)

องค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก  อําเภอแม่พริก  จังหวัดลําปาง
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 สังคม คุณภาพชีวิต ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ที่ โครงการ

12 โครงการศูนย์ประสานราชการ
และข้อมูลข่าวสารขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น อําเภอ
แม่พริก จังหวัดลําปาง 

เพื่อให้ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร
การจัดซื้อจัดจ้างระดับอําเภอ 
ในการทําหน้าที่เป็นสื่อกลาง
ประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชน
 ผู้ที่สนใจได้เข้ามามีส่วนร่วม
ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง

เพื่อบริหารศูนย์รวมข้อมูล
ข่าวสาร ข้อมูลข่าวสารการ
จัดซื้อจัดจ้างตลอดจนการ
บริหารราชการของ อปท.

120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 ประชาชนได้รับทราบ
ข้อมูลข่าวสารอย่าง
ทั่วถึง ชัดเจนและ

โปร่งใสคิดเป็นร้อยละ
 100

องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นให้พื้นที่ 

อําเภอแม่พริกมีศูนย์
รวมข้อมูลข่าวสาร

การจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารราชการ

สํานักปลัด

13 โครงการจัดงานวันท้องถิ่นไทย เพื่อเป็นการน้อมรําลึกถึงพระ
มหากรุณาธิคุณของ
พระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ทรงมี
ต่อการปกครองท้องถิ่นไทย

จัดกิจกรรมเพื่อเป็นการน้อม
รําลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ
ของพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่ 
18 มีนาคมของทุกปี

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ผู้บริหาร ข้าราชการ 
พนักงานและ

พนักงานจ้างน้อม
รําลึกถึงพระมหา
กรุณาธิคุณคิดเป็น

ร้อยละ 100

ผู้บริหาร ข้าราชการ 
พนักงานและ

พนักงานจ้างน้อม
รําลึกถึงพระมหา
กรุณาธิคุณของ

พระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้า

เจ้าอยู่หัวที่ทรงมีต่อ
การปกครองท้องถิ่น

ไทย

สํานักปลัด
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แบบ ผ.02

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดลําปาง ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการบริหารและพัฒนาองค์กร
6.ยุทธศาสตร์ที่ 8 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
   6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) KPI

วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

 (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)

องค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก  อําเภอแม่พริก  จังหวัดลําปาง
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 สังคม คุณภาพชีวิต ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ที่ โครงการ

14 โครงการอบรมการป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน

เพื่อเป็นการป้องกันการ
เกิดผลประโยชน์ทับซ้อนที่เกิด
ขึ้นกับหน่วยงานของรัฐ

คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา 
อบต. พนักงานส่วนตําบล 
และพนักงานจ้าง

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 การปฏิบัติราชการมี
ประสิทธิภาพ เพิ่มขึ้น

คิดเป็นร้อยละ 80

ผู้ร่วมโครงการทราบ
ถึงการเกิด

ผลประโยชน์ทับซ้อน
ที่เกิดขึ้นในหน่วยงาน
 การปฏิบัติราชการที่

ถูกต้อง

สํานักปลัด

15 โครงการอบรมให้ความรู้ตาม 
พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทาง
ราชการ พ.ศ.2540

เพื่อให้ตระหนักถึงความสําคัญ
ของการมีคุณธรรม จริยธรรม
ความโปร่งใสในการทํางาน 
สิทธิ์ถึงการเข้าถึงข้อมูล
ข่าวสารตาม พรบ.ข้อมูล
ข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.
2540

พนักงานราชการและพนักงาน
จ้าง อบต.แม่พริกและตัวแทน
หมู่บ้าน รวมจํานวน 50 คน

  10,000   10,000   10,000   10,000   10,000 มีความพึงพอใจคิด
เป็นร้อยละ 100

ประชาชนทราบถึง
ความโปร่งใสในการ
ทํางานการเข้าถึง 
รับทราบข้อมูล

ข่าวสาร พรบ.ข้อมูล
ข่าวสารของทาง

ราชการ พ.ศ.2540

สํานักปลัด

16 โครงการจัดทําแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน องค์การ
บริหารส่วนตําบลแม่พริก 
อําเภอแม่พริก จังหวัดลําปาง

เพื่อรวบรวมข้อมูล ด้านการ
จัดเก็บภาษี การบริหารงาน
ด้านภาษีและการจัดเก็บรายได้
 เพิ่มรายได้ให้กับหน่วยงาน

มีเป้าหมายจัดทําแผนที่ภาษี
และทะเบียนทรัพย์สิน
ครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมด

300,000 - - - สามารถจัดเก็บภาษี
ได้ครบร้อยละ 100

มีระบบฐานข้อมูล
ด้านการจัดเก็บภาษี 
การบริหารงานด้าน
ภาษีและการจัดเก็บ

รายได้เพิ่มขึ้น

กองคลัง
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แบบ ผ.02

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดลําปาง ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการบริหารและพัฒนาองค์กร
6.ยุทธศาสตร์ที่ 8 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
   6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) KPI

วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

 (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)

องค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก  อําเภอแม่พริก  จังหวัดลําปาง
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 สังคม คุณภาพชีวิต ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ที่ โครงการ

17 โครงการเยาวชนส่งเสริมการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข

เพื่อปลูกฝังรูปแบบการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตย
 อันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุขให้กับเด็กและ
เยาวชน

เด็กและเยาวชนในพื้นที่ อบต.
แม่พริก

    5,000     5,000     5,000     5,000     5,000 เด็กและเยาวชนมี
ความเข้าใจการ
ปกครองระบอบ

ประชาธิปไตย คิด
เป็นร้อยละ 100

เด็กและเยาวชนเข้าใจ
 รูปแบบการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตย

 อันมี
พระมหากษัตริย์ทรง

เป็นประมุข

สํานักปลัด

18 โครงการแสดงเจตจํานง
ต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร

เพื่อแสดงเจตจํานงทาง
การเมืองในการต่อต้านทุจริต
ของผู้บริหารองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

มีการประกาศเจตจํานงการ
ต่อต้านทุจริตของผู้บริหารต่อ
สาธารณชน อย่างน้อย 1 ครั้ง

    5,000     5,000     5,000     5,000     5,000 มีการประกาศ
เจตจํานงการต่อต้าน

ทุจริต 1 ครั้ง

การบริหารราชการ
ส่วนท้องถิ่นมีความ
โปร่งใส ป้องกันการ
ทุจริต ลดปัญหาข้อ

ร้องเรียน

สํานักปลัด

19 โครงการกิจกรรมเชิดชูเกียรติ
ประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ

เพื่อยกย่อง เผยแพร่ 
ประชาสัมพันธ์ ผลงานที่ได้รับ
รางวัล เป็นแบบอย่างที่ดีต่อ
สาธารณชน

ประชาชนในพื้นที่ตําบลแม่
พริกและตําบลผาปัง

    5,000     5,000     5,000     5,000     5,000 ประชาชนที่ได้รับการ
คัดเลือกมีความ

ภาคภูมิใจ คิดเป็น
ร้อยละ 100

ผู้ทําคุณประโยชน์
ได้รับการยกย่องเชิดชู

เกียรติ

สํานักปลัด

20 โครงการเชิดชูเกียรติ
ประชาชนผู้มาปฏิบัติตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

เพื่อเชิดชูเกียรติประชาชนผู้
มาปฏิบัติตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

ประชาชนในพื้นที่ตําบลแม่
พริกและตําบลผาปัง

    5,000     5,000     5,000     5,000     5,000 ประชาชนที่ได้รับการ
คัดเลือกมีความ

ภาคภูมิใจ คิดเป็น
ร้อยละ 100

ผู้ทําคุณประโยชน์
ได้รับการยกย่องเชิดชู

เกียรติ

สํานักปลัด
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แบบ ผ.02

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดลําปาง ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการบริหารและพัฒนาองค์กร
6.ยุทธศาสตร์ที่ 8 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
   6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) KPI

วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

 (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)

องค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก  อําเภอแม่พริก  จังหวัดลําปาง
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 สังคม คุณภาพชีวิต ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ที่ โครงการ

21 โครงการคัดเลือกบุคลากรดีเด่น เพื่อยกย่อง เชิดชูเกียรติ สร้าง
ขวัญกําลังใจแก่พนักงานส่วน
ตําบลและพนักงานจ้าง สร้าง
แรงจูงใจในการทํางาน

พนักงานราชการและพนักงาน
จ้าง อบต.แม่พริก

    5,000     5,000     5,000     5,000     5,000 ประชาชนที่ได้รับการ
คัดเลือกมีความ

ภาคภูมิใจ คิดเป็น
ร้อยละ 100

พนักงานราชการและ
พนักงานจ้างของ 

อบต.แม่พริก มีขวัญ
และกําลังใจในการ
ปฏิบัติงานราชการ 

ทํางานมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น

สํานักปลัด

22 โครงการพ่อ-แม่ดีเด่น เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติแก่พ่อ
แม่ ผู้มีความซื่อสัตย์สุจริต ตั้ง
มั่นอยู่ในหลักคุณธรรม เป็น
แบบอย่างที่ดีแก่บุตร ธิดา 
และสังคม

จัดพิธีมอบเกียรติบัตรแก่พ่อ
แม่ดีเด่น จํานวน 2 ครั้ง / ปี

    5,000     5,000     5,000     5,000     5,000 มีความพึงพอใจคิด
เป็นร้อยละ 100

พ่อ-แม่ ผู้มีความ
ซื่อสัตย์สุจริต ตั้งมั่น
อยู่ในหลักคุณธรรม 
เป็นแบบอย่างที่ดี 

ได้รับการเชิดชูเกียรติ

สํานักปลัด

23 โครงการพัฒนาและปรับปรุง
สถานที่ทํางานน่าอยู่ น่าทํางาน
(5ส.)

เพื่อสร้างสภาพแวดล้อม
สถานที่ทํางานให้น่าอยู่ น่า
ทํางาน

จัดกิจกรรมทําความสะอาด 
การจัดสภาพพื้นที่การทํางาน
ภายในสํานักงาน เดือนละ 2 
ครั้ง

0 0 0 0 0 ผู้ร่วมโครงการมี
ความพึงพอใจคิดเป็น

ร้อยละ 80

สภาพแวดล้อม
สถานที่ทํางานให้น่า

อยู่ น่าทํางาน มี
ระเบียบมากขึ้น

สํานักปลัด

24 โครงการปรับภูมิทัศน์รอบที่
ทําการ อบต.

เพื่อให้ อบต.มีภูมิทัศน์ที่
สวยงามและร่มรื่น

ปรับภูมิทัศน์ภายใน อบต. 
ขนาดพื้นที่ 1,000 ตร.ม.

100,000  - - - - ประชาชนผู้มารับ
บริการมีความพึง

พอใจคิดเป็นร้อยละ 
100

อบต. มีภูมิทัศน์ที่
สวยงามและร่มรื่น

กองช่าง
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แบบ ผ.02

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดลําปาง ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการบริหารและพัฒนาองค์กร
6.ยุทธศาสตร์ที่ 8 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
   6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) KPI

วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

 (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)

องค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก  อําเภอแม่พริก  จังหวัดลําปาง
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 สังคม คุณภาพชีวิต ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ที่ โครงการ

25 โครงการก่อสร้างสวนสุขภาพ 
อบต.

เพื่อให้พนักงานและเยาวชน
ตลอดจนประชาชนมีสถานที่
ออกกําลังกายและพักผ่อน
หย่อนใจ

ปรับปรุงพื้นที่สวนสุขภาพ 
ภายใน อบต. ขนาด 1,000 
ตร.ม.

 -  - 250,000 - - ประชาชนผู้มารับ
บริการมีความพึง

พอใจคิดเป็นร้อยละ 
100

พนักงาน, เด็ก, 
เยาวชน  ประชาชนมี
สถานที่ออก กําลัง
กายและพักผ่อน

หย่อนใจ

กองช่าง

26 โครงการต่อเติมและปรับปรุง
อาคารอเนกประสงค์(ห้อง
ประชุม)

เพื่อให้อาคารสถานที่ประชุมมี
ขนาดห้องที่กว้างขึ้น รองรับ
การให้บริการด้านสถานที่

ต่อเดิมอาคารอเนกประสงค์
กว้าง 4.00 ม.ยาว 14.5 ม.

200,000  -  -  -  - ประชาชนผู้มารับ
บริการมีความพึง

พอใจคิดเป็นร้อยละ 
100

มีพื้นที่ของอาคาร
อเนกประสงค์ที่เพิ่ม

มากขึ้น รองรับ
ประชาชนที่มารับ
บริการด้านสถานที่

กองช่าง

27 โครงการต่อเติมและปรับปรุง
โรงครัว

เพื่อให้โรงครัวที่ขนาดที่กว้าง
ขึ้น ถูกสุขลักษณะ มีความเป็น
ระเบียบ

โรงอาการมีขนาดพื้นที่
กว้างขวางมากขึ้น

100,000  -  -  -  - การปฏิบัติงาน
ราชการมี

ประสิทธิภาพเพิ่ม
มากขึ้นคิดเป็นร้อยละ

 100

มีพื้นที่ของอาคารโรง
อาหารเพิ่มมากขึ้น 
รองรับการให้บริการ
ประชาชนที่มารับ
บริการด้านสถานที่

เพิ่มมากขึ้น

กองช่าง

28 โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล เพื่อให้มีระบบน้ําประปาที่
เพียงพอกับความต้องการ
อุปโภค บริโภค ของประชาชน

ขุดเจาะบ่อบาดาล ของ อบต.
แม่พริก ขนาดปากบ่อกว้าง 6
 นิ้ว ลึก 43-100 ม. พร้อม
ติดตั้งเครื่องสูบน้ําไฟฟ้าแบบ
มอเตอร์จมน้ํา จํานวน 1 เครื่อง

250,000  -  -  -  - มีบ่อบาดาลเพิ่มขึ้น 
จํานวน 1 บ่อ

ประชาชนมีน้ําประปา
ใช้เพื่อการอุปโภค
และบริโภคอย่าง

เพียงพอ

กองช่าง
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แบบ ผ.02

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดลําปาง ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการบริหารและพัฒนาองค์กร
6.ยุทธศาสตร์ที่ 8 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
   6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) KPI

วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

 (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)

องค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก  อําเภอแม่พริก  จังหวัดลําปาง
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 สังคม คุณภาพชีวิต ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ที่ โครงการ

29 โครงการก่อสร้างห้องน้ํา เพื่อรองรับการให้บริการ
ประชาชนที่มาติดต่อราชการ
และใช้บริการสถานที่

ก่อสร้างห้องน้ําจํานวน 6 ห้อง 300,000  -  -  -  - ประชาชนผู้มารับ
บริการมีความพึง

พอใจคิดเป็นร้อยละ 
100

ประชาชนได้รับการ
บริการที่สะดวก 

สบาย ถูกสุขลักษณะ

กองช่าง

30 โครงการปรับปรุงและต่อเติม
โรงจอดรถ

เพื่อเพิ่มพื้นที่ใช้สอยของโรง
จอดรถ รองรับการให้บริการ
ประชาชนที่มาติดต่อราชการ
และใช้บริการด้านสถานที่

ต่อเติมโรงจอดรถ กว้าง 10 ม.
ยาว 10 ม. ตามแบบแปลน
ของ อบต.แม่พริก พร้อม
ปรับปรุงอาคารเดิม

300,000  -  -  -  - ประชาชนผู้มารับ
บริการมีความพึง

พอใจคิดเป็นร้อยละ 
100

มีที่จอดรถเพิ่มมากขึ้น กองช่าง

31 โครงการก่อสร้างอาคาร
อเนกประสงค์

เพื่อให้อาคารสถานที่ประชุม 
การจัดกิจกรรม การแข่งขัน
กีฬาในร่ม และกิจกรรมอื่นๆ

ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ 
กว้าง 26 ม. ยาว 42 ม.

 -  - 6,000,000  -  - ประชาชนผู้มารับ
บริการมีความพึง

พอใจคิดเป็นร้อยละ 
100

ใช้สถานที่สําหรับการ
ประชุม การจัด

กิจกรรม การแข่งขัน
กีฬาในร่ม และ
กิจกรรมอื่นๆ

กองช่าง

32 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก

เพื่ออํานวยความสะดวกให้แก่
ผู้มาในการติดต่อราชการ 
และปรับปรุงภูมิทัศน์

ก่อสร้างถนนคอนกรีตรอบ 
อบต.แม่พริก ขนาด 3.00 ม.
ยาว 650 ม. หนา 0.15 ม.

 -  - 936,000  -  - ประชาชนผู้มารับ
บริการมีความพึง

พอใจคิดเป็นร้อยละ 
100

ผู้มาในการติดต่อ
ราชการได้รับความ

สะดวกในการเดินทาง

กองช่าง

รวม 116 โครงการ 2,122,000 572,000 7,808,000 572,000 572,000
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แบบ ผ.01       2.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

จํานวน
โครงกา

ร

งบประมาณ
(บาท)

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

   1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 7 1,811,000 13 1,387,500 15 1,826,000 15 2,425,500 8 1,511,000 58 8,961,000
   1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 28 7,595,000 48 15,256,000 45 15,305,600 48 22,072,000 51 24,405,400 220 84,634,000

รวม 35 9,406,000 61 16,643,500 60 17,131,600 63 24,497,500 59 25,916,400 278 93,595,000

   2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 13 3,419,500 28 11,647,500 34 10,811,800 31 35,307,000 30 27,978,900 136 89,164,700
รวม 13 3,419,500 28 11,647,500 34 10,811,800 31 35,307,000 30 27,978,900 136 89,164,700

   3.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 1 75,000 0 0 0 0 0 0 0 0 1 75,000
   3.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 5 1,090,000 6 1,069,000 4 1,120,000 4 1,230,000 6 1,590,000 25 6,099,000

รวม 6 1,165,000 6 1,069,000 4 1,120,000 4 1,230,000 6 1,590,000 26 6,174,000

   4.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 6 80,000 6 80,000 7 185,000 7 435,000 6 85,000 32 865,000
   4.2 แผนงานการเกษตร 20 340,000     20 310,000    21 425,000    22 575,000        24 1,407,000     107 3,057,000    

รวม 26 420,000 26 390,000 28 610,000 29 1,010,000 30 1,492,000 139 3,922,000

   5.1 แผนงานสาธารณสุข 84 892,860 74 713,950 74 713,950 73 703,950 73 703,950 378 3,728,660
   5.2 แผนงานเคหะและชุมชน 5 147,500 5 209,500 7 560,000 7 347,000 5 242,500 29 1,506,500

รวม 89 1,040,360 79 923,450 81 1,273,950 80 1,050,950 78 946,450 407 5,235,160

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)

องค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก  อําเภอแม่พริก  จังหวัดลําปาง

ยุทธศาสตร์

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 รวม 5 ปี

5) ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านสาธารณสุข

รายละเอียดโครงการพัฒนาที่นํามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนชุมชน(พ.ศ.2566-2570) ( แบบ ผ.02/1)
1) ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

2) ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านแหล่งน้ํา

3) ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านสังคม

4) ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
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แบบ ผ.01

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

จํานวน
โครงกา

ร

งบประมาณ
(บาท)

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)

องค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก  อําเภอแม่พริก  จังหวัดลําปาง

ยุทธศาสตร์

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 รวม 5 ปี

   6.1 แผนงานการศึกษา 3 340,000 3 140,000 2 40,000 3 2,140,000 2 40,000 13 2,700,000
   6.2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 24 1,047,000 29 2,396,000 26 1,110,000 23 510,000 28 2,930,000 130 7,993,000

รวม 27 1,387,000 32 2,536,000 28 1,150,000 26 2,650,000 30 2,970,000 143 10,693,000

   7.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 1 570,000     3 1,130,000  9 3,616,500  5 2,719,000     4 2,595,000     22 10,630,500  
   7.2 แผนงานการเกษตร 11 404,000     15 1,320,000  13 809,000    17 5,550,000     22 4,479,400     78 12,562,400  

รวม 12 974,000 18 2,450,000 22 4,425,500 22 8,269,000 26 7,074,400 100 23,192,900

   8.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 1 20,000 1 20,000 1 20,000 4 420,000 3 220,000 10 700,000
   8.2 แผนงานการเกษตร 3 140,000     3 140,000    5 360,000    4 160,000        6 460,000        21 1,260,000    

รวม 4 160,000 4 160,000 6 380,000 8 580,000 9 680,000 31 1,960,000
รวมทั้งสิ้น 212 17,971,860 254 35,819,450 263 36,902,850 263 74,594,450 268 68,648,150 1,260 233,936,760

6) ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม

7) ยุทธศาสตร์ที่ 7 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

8) ยุทธศาสตร์ที่ 9 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว
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แบบ ผ.01/1

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

จํานวน
โครงกา

ร

งบประมาณ
(บาท)

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

212 17,971,860 254 35,819,450 263 36,902,850 263 74,594,450 268 68,648,150 1,260 233,936,760

รวมทั้งสิ้น 212 17,971,860 254 35,819,450 263 36,902,850 263 74,594,450 268 68,648,150 1,260 233,936,760

โครงการที่นํามาจาก
แผนพัฒนาหมู่บ้านและ

แผนพัฒนาชุมชน

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา ที่นํามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนชุมชน
องค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก  อําเภอแม่พริก  จังหวัดลําปาง

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 รวม 5 ปี
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แบบ ผ.02/1

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดลําปาง ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
   1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) KPI

1 โครงการขยายเขตไฟฟ้า
สายเลียบน้ําวัง หมู่ที่ 3 
ต.แม่พริก

เพื่อให้ประชาชนมี
กระแสไฟฟ้าไว้ใช้สําหรับ
การเกษตรและที่อยู่อาศัย

ขยายเขตไฟฟ้าแรงดันต่ํา 
ระยะทางความยาว 1,600 
เมตร

550,000  -  -  -  - ประชาชนมี
ความพึงพอใจ 
ร้อยละ 100

ประชาชนมี
กระแสไฟฟ้าใช้

สําหรับที่อยู่อาศัย

ประชาชน
ต้องการให้
แก้ไขปัญหา

กองช่าง

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ที่นํามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน
รายละเอียดโครงการพัฒนา

(พ.ศ. 2566-2570)
องค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก  อําเภอแม่พริก  จังหวัดลําปาง

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 สังคม คุณภาพชีวิต ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

 (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวชี้วัด ที่มาของ

โครงการ
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ

ต.แม่พริก การเกษตรและที่อยู่อาศัย เมตร ร้อยละ 100 สําหรับที่อยู่อาศัย
อย่างทั่วถึงครบ
ทุกครัวเรือน

แก้ไขปัญหา
ด้านไฟฟ้า

2 โครงการขยายเขตไฟฟ้า 
สายหนองกระทุ่งปง – ทุ่ง
ห้วยแต้ว หมู่ที่ 3 
ต.แม่พริก

เพื่อให้ประชาชนมี
กระแสไฟฟ้าไว้ใช้สําหรับ
การเกษตรและที่อยู่อาศัย

ขยายเขตไฟฟ้าแรงดันต่ํา 
ระยะทางความยาว 1,600 
เมตร

550,000  -  -  -  - ประชาชนมี
ความพึงพอใจ 
ร้อยละ 100

ประชาชนมี
กระแสไฟฟ้าใช้

สําหรับที่อยู่อาศัย
อย่างทั่วถึงครบ
ทุกครัวเรือน

ประชาชน
ต้องการให้
แก้ไขปัญหา
ด้านไฟฟ้า

กองช่าง

3 โครงการขยายเขตไฟฟ้า
แรงดันต่ําสายหัวสะพาน
บ้านแม่เชียงรายลุ่ม–บ้าน
นายสุเทพ  ยาทอง หมู่ที่ 3
 ต.แม่พริก

เพื่อให้ประชาชนมี
กระแสไฟฟ้าไว้ใช้สําหรับที่
อยู่อาศัย

ขยายเขตไฟฟ้าแรงดันต่ํา 
ระยะทางความยาว 80 
เมตร

26,000  -  -  -  - ประชาชนมี
ความพึงพอใจ 
ร้อยละ 100

ประชาชนมี
กระแสไฟฟ้าใช้

สําหรับที่อยู่อาศัย
อย่างทั่วถึงครบ
ทุกครัวเรือน

ประชาชน
ต้องการให้
แก้ไขปัญหา
ด้านไฟฟ้า

กองช่าง

4 โครงการขยายเขตไฟฟ้า
เพื่อการเกษตร สายทุ่งดง
กลาง – ผาแหลบ หมู่ที่ 3 
ต.แม่พริก

เพื่อให้ประชาชนมี
กระแสไฟฟ้าไว้ใช้สําหรับ
การเกษตรและที่อยู่อาศัย

ขยายเขตไฟฟ้าแรงดันต่ํา 
ระยะทางความยาว 600 
เมตร

 - 210,000  -  -  - ประชาชนมี
ความพึงพอใจ 
ร้อยละ 100

ประชาชนมี
กระแสไฟฟ้าใช้

สําหรับที่อยู่อาศัย
อย่างทั่วถึงครบ

ประชาชน
ต้องการให้
แก้ไขปัญหา
ด้านไฟฟ้า

กองช่าง

ต.แม่พริก อย่างทั่วถึงครบ
ทุกครัวเรือน

ด้านไฟฟ้า
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แบบ ผ.02/1

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดลําปาง ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
   1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) KPI

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ที่นํามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน
รายละเอียดโครงการพัฒนา

(พ.ศ. 2566-2570)
องค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก  อําเภอแม่พริก  จังหวัดลําปาง

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 สังคม คุณภาพชีวิต ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

 (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวชี้วัด ที่มาของ

โครงการ
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ

5 โครงการขยายเขตไฟฟ้า 
สายท้ายบ้าน หมู่ที่ 3 
ต.แม่พริก

เพื่อให้ประชาชนมี
กระแสไฟฟ้าไว้ใช้สําหรับ
การเกษตรและที่อยู่อาศัย

ขยายเขตไฟฟ้าแรงดันต่ํา 
ระยะทางความยาว 320 
เมตร

 - 110,000  -  -  - ประชาชนมี
ความพึงพอใจ 
ร้อยละ 100

ประชาชนมี
กระแสไฟฟ้าใช้

สําหรับที่อยู่อาศัย

ประชาชน
ต้องการให้
แก้ไขปัญหา

กองช่าง

ต.แม่พริก การเกษตรและที่อยู่อาศัย เมตร ร้อยละ 100 สําหรับที่อยู่อาศัย
อย่างทั่วถึงครบ
ทุกครัวเรือน

แก้ไขปัญหา
ด้านไฟฟ้า

6 โครงการขยายเขตไฟฟ้า 
สายบ้านนางเสียงพิณ -
หนองไผ่ล้อม หมู่ที่ 3 
ต.แม่พริก

เพื่อให้ประชาชนมี
กระแสไฟฟ้าไว้ใช้สําหรับ
การเกษตรและที่อยู่อาศัย

ขยายเขตไฟฟ้าแรงดันต่ํา 
ระยะทางความยาว 1,000 
เมตร

 - 338,000  -  -  - ประชาชนมี
ความพึงพอใจ 
ร้อยละ 100

ประชาชนมี
กระแสไฟฟ้าใช้

สําหรับที่อยู่อาศัย
อย่างทั่วถึงครบ
ทุกครัวเรือน

ประชาชน
ต้องการให้
แก้ไขปัญหา
ด้านไฟฟ้า

กองช่าง

7 โครงการขยายเขตไฟฟ้า 
สายซอยบ้านนางศรีไพร 
หมู่ที่ 3 ต.แม่พริก

เพื่อให้ประชาชนมี
กระแสไฟฟ้าไว้ใช้สําหรับที่
อยู่อาศัย

ขยายเขตไฟฟ้าแรงดันต่ํา 
ระยะทางความยาว 160 
เมตร

 -  - 54,000  -  - ประชาชนมี
ความพึงพอใจ 
ร้อยละ 100

ประชาชนมี
กระแสไฟฟ้าใช้

สําหรับที่อยู่อาศัย
อย่างทั่วถึงครบ
ทุกครัวเรือน

ประชาชน
ต้องการให้
แก้ไขปัญหา
ด้านไฟฟ้า

กองช่าง

8 โครงการขยายเขตไฟฟ้า 
สายซอยบ้านนางบุญธรรม
 หมู่ที่ 3 ต.แม่พริก

เพื่อให้ประชาชนมี
กระแสไฟฟ้าไว้ใช้สําหรับที่
อยู่อาศัย

ขยายเขตไฟฟ้าแรงดันต่ํา 
ระยะทางความยาว 80 
เมตร

 -  - 27,000  -  - ประชาชนมี
ความพึงพอใจ 
ร้อยละ 100

ประชาชนมี
กระแสไฟฟ้าใช้

สําหรับที่อยู่อาศัย
อย่างทั่วถึงครบ

ประชาชน
ต้องการให้
แก้ไขปัญหา
ด้านไฟฟ้า

กองช่าง

อย่างทั่วถึงครบ
ทุกครัวเรือน

ด้านไฟฟ้า
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แบบ ผ.02/1

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดลําปาง ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
   1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) KPI

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ที่นํามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน
รายละเอียดโครงการพัฒนา

(พ.ศ. 2566-2570)
องค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก  อําเภอแม่พริก  จังหวัดลําปาง

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 สังคม คุณภาพชีวิต ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

 (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวชี้วัด ที่มาของ

โครงการ
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ

9 โครงการขยายเขตไฟฟ้า
สายศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
หมู่ที่ 3 ต.แม่พริก

เพื่อให้ประชาชนมี
กระแสไฟฟ้าไว้ใช้สําหรับที่
อยู่อาศัย

ขยายเขตไฟฟ้าแรงดันต่ํา 
ระยะทางความยาว 400 
เมตร

 -  - 135,000  -  - ประชาชนมี
ความพึงพอใจ 
ร้อยละ 100

ประชาชนมี
กระแสไฟฟ้าใช้

สําหรับที่อยู่อาศัย

ประชาชน
ต้องการให้
แก้ไขปัญหา

กองช่าง

หมู่ที่ 3 ต.แม่พริก อยู่อาศัย เมตร ร้อยละ 100 สําหรับที่อยู่อาศัย
อย่างทั่วถึงครบ
ทุกครัวเรือน

แก้ไขปัญหา
ด้านไฟฟ้า

10 โครงการขยายเขตไฟฟ้า 
สายซอยบ้านนางจํารวญ 
หมู่ที่ 3 ต.แม่พริก

เพื่อให้ประชาชนมี
กระแสไฟฟ้าไว้ใช้สําหรับที่
อยู่อาศัย

ขยายเขตไฟฟ้าแรงดันต่ํา 
ระยะทางความยาว 40 
เมตร

 -  -  - 13,500  - ประชาชนมี
ความพึงพอใจ 
ร้อยละ 100

ประชาชนมี
กระแสไฟฟ้าใช้

สําหรับที่อยู่อาศัย
อย่างทั่วถึงครบ
ทุกครัวเรือน

ประชาชน
ต้องการให้
แก้ไขปัญหา
ด้านไฟฟ้า

กองช่าง

11 โครงการขยายเขตไฟฟ้า 
สายซอยบ้านนางวิภา 
หมู่ที่ 3 ต.แม่พริก

เพื่อให้ประชาชนมี
กระแสไฟฟ้าไว้ใช้สําหรับที่
อยู่อาศัย

ขยายเขตไฟฟ้าแรงดันต่ํา 
ระยะทางความยาว 80 
เมตร

 -  -  - 27,000  - ประชาชนมี
ความพึงพอใจ 
ร้อยละ 100

ประชาชนมี
กระแสไฟฟ้าใช้

สําหรับที่อยู่อาศัย
อย่างทั่วถึงครบ
ทุกครัวเรือน

ประชาชน
ต้องการให้
แก้ไขปัญหา
ด้านไฟฟ้า

กองช่าง

12 โครงการขยายเขตไฟฟ้า 
สายบ้านนางสุภาภรณ์อุทิศ
 หมู่ที่ 3 ต.แม่พริก

เพื่อให้ประชาชนมี
กระแสไฟฟ้าไว้ใช้สําหรับที่
อยู่อาศัย

ขยายเขตไฟฟ้าแรงดันต่ํา 
ระยะทางความยาว 160 
เมตร

 -  -  - 54,000  - ประชาชนมี
ความพึงพอใจ 
ร้อยละ 100

ประชาชนมี
กระแสไฟฟ้าใช้

สําหรับที่อยู่อาศัย
อย่างทั่วถึงครบ

ประชาชน
ต้องการให้
แก้ไขปัญหา
ด้านไฟฟ้า

กองช่าง

อย่างทั่วถึงครบ
ทุกครัวเรือน

ด้านไฟฟ้า

78



แบบ ผ.02/1

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดลําปาง ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
   1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) KPI

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ที่นํามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน
รายละเอียดโครงการพัฒนา

(พ.ศ. 2566-2570)
องค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก  อําเภอแม่พริก  จังหวัดลําปาง

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 สังคม คุณภาพชีวิต ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

 (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวชี้วัด ที่มาของ

โครงการ
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ

13 โครงการขยายเขตไฟฟ้า 
สายซอยบ้านนายลอ 
กาปวน หมู่ที่ 3 ต.แม่พริก

เพื่อให้ประชาชนมี
กระแสไฟฟ้าไว้ใช้สําหรับที่
อยู่อาศัย

ขยายเขตไฟฟ้าแรงดันต่ํา 
ระยะทางความยาว 120 
เมตร

 -  -  -  - 41,000 ประชาชนมี
ความพึงพอใจ 
ร้อยละ 100

ประชาชนมี
กระแสไฟฟ้าใช้

สําหรับที่อยู่อาศัย

ประชาชน
ต้องการให้
แก้ไขปัญหา

กองช่าง

กาปวน หมู่ที่ 3 ต.แม่พริก อยู่อาศัย เมตร ร้อยละ 100 สําหรับที่อยู่อาศัย
อย่างทั่วถึงครบ
ทุกครัวเรือน

แก้ไขปัญหา
ด้านไฟฟ้า

14 โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้า
พลังงานแสงอาทิตย์เพื่อ
การเกษตร หมู่ที่ 3 
ต.แม่พริก

เพื่อให้ประชาชนมีพลังงาน
ไฟฟ้าใช้เพื่อการเกษตร

ติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังาน
แสงอาทิตย์ จํานวน 1 ระบบ

 -  - - 200,000 ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
เพิ่มขึ้นคิดเป็น
ร้อยละ 100

ประชาชนมี
พลังงานไฟฟ้าใช้

สําหรับการเกษตร

ประชาชน
ต้องการให้
แก้ไขปัญหา
ด้านไฟฟ้า

กองช่าง

15 โครงการขยายเขตไฟฟ้า
สายเลียบน้ําวัง(ท้ายบ้าน) 
หมู่ที่ 3 ต.แม่พริก

เพื่อให้ประชาชนมี
กระแสไฟฟ้าไว้ใช้สําหรับ
การเกษตรและที่อยู่อาศัย

ขยายเขตไฟฟ้าแรงดันต่ํา 
ระยะทางความยาว 2,000 
เมตร

 -  - -  - 676,000 ประชาชนมี
ความพึงพอใจ 
ร้อยละ 100

ประชาชนมี
กระแสไฟฟ้าใช้

สําหรับที่อยู่อาศัย
อย่างทั่วถึงครบ
ทุกครัวเรือน

ประชาชน
ต้องการให้
แก้ไขปัญหา
ด้านไฟฟ้า

กองช่าง

16 ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ 
สายศาลหลักเมืองแม่พริก
บน หมู่ที่ 4 ต.แม่พริก

เพื่อให้มีสายวงจรไฟฟ้า
ควบคุมโคมไฟส่องสว่างถนน

ติดตั้งสายไฟฟ้าสาธารณะ
ควบคุมโคมไฟถนน ยาว 40
 ม.พร้อมติดต้งโคมไฟถนน 
1 จุด

 - 6,000 - - - ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
เพิ่มขึ้นคิดเป็น
ร้อยละ 100

ประชาชนมีแสง
สว่างส่องบริเวณ
ถนนเพิ่มความ
ปลอดภัยในการ

สัญจร

ประชาชน
ต้องการให้
แก้ไขปัญหา

ด้านไฟฟ้าแสง
สว่าง

กองช่าง

สัญจร สว่าง

79



แบบ ผ.02/1

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดลําปาง ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
   1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) KPI

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ที่นํามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน
รายละเอียดโครงการพัฒนา

(พ.ศ. 2566-2570)
องค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก  อําเภอแม่พริก  จังหวัดลําปาง

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 สังคม คุณภาพชีวิต ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

 (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวชี้วัด ที่มาของ

โครงการ
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ

17 ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ 
สายห้วยตูมป่า หมู่ที่ 4 
ต.แม่พริก

เพื่อให้มีสายวงจรไฟฟ้า
ควบคุมโคมไฟส่องสว่างถนน

ติดตั้งสายไฟฟ้าสาธารณะ
ควบคุมโคมไฟถนน ยาว 
520 เมตร พร้อมติดตั้งโคม

 -  - 60,000 - - ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
เพิ่มขึ้นคิดเป็น

ประชาชนมีแสง
สว่างส่องบริเวณ
ถนนเพิ่มความ

ประชาชน
ต้องการให้
แก้ไขปัญหา

กองช่าง

ต.แม่พริก 520 เมตร พร้อมติดตั้งโคม
ไฟถนน จํานวน 7 จุด

เพิ่มขึ้นคิดเป็น
ร้อยละ 100

ถนนเพิ่มความ
ปลอดภัยในการ

สัญจร

แก้ไขปัญหา
ด้านไฟฟ้าแสง

สว่าง

18 ขยายเขตไฟฟ้า สายทุ่งใหม่
 หมู่ที่ 4 ต.แม่พริก

เพื่อให้ประชาชนมี
กระแสไฟฟ้าไว้ใช้สําหรับ
การเกษตรและที่อยู่อาศัย

ขยายเขตไฟฟ้าแรงดันต่ํา 
ระยะทางความยาว 440 
เมตร

 -  -  - 676,000 - ประชาชนมี
ความพึงพอใจ 
ร้อยละ 100

ประชาชนมี
กระแสไฟฟ้าเพื่อ

การเกษตร

ประชาชน
ต้องการให้
แก้ไขปัญหา
ด้านไฟฟ้า

กองช่าง

19 โครงการขยายเขตไฟฟ้า 
สายทุ่งหนองก๋า หมู่ที่ 6 
ต.แม่พริก

เพื่อให้ประชาชนมี
กระแสไฟฟ้าไว้ใช้สําหรับ
การเกษตร

ขยายเขตไฟฟ้าแรงดันต่ํา 
ระยะทางความยาว 720 
เมตร

 - 250,000  -  -  - ประชาชนมี
ความพึงพอใจ 
ร้อยละ 100

ประชาชนมี
กระแสไฟฟ้าเพื่อ

การเกษตร

ประชาชน
ต้องการให้
แก้ไขปัญหา
ด้านไฟฟ้า

กองช่าง

20 โครงการขยายเขตไฟฟ้า
เข้าสุสาน หมู่ที่ 6 ต.แม่พริก

เพื่อให้ประชาชนมี
กระแสไฟฟ้าไว้ใช้สําหรับ
การเกษตรและที่อยู่อาศัย
และสุสาน

ขยายเขตไฟฟ้าแรงดันต่ํา 
ระยะทางความยาว 1,000 
เมตร

 -  - 340,000  -  - ประชาชนมี
ความพึงพอใจ 
ร้อยละ 100

ประชาชนมี
กระแสไฟฟ้าเพื่อ

การเกษตร

ประชาชน
ต้องการให้
แก้ไขปัญหา
ด้านไฟฟ้า

กองช่าง

80



แบบ ผ.02/1

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดลําปาง ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
   1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) KPI

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ที่นํามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน
รายละเอียดโครงการพัฒนา

(พ.ศ. 2566-2570)
องค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก  อําเภอแม่พริก  จังหวัดลําปาง

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 สังคม คุณภาพชีวิต ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

 (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวชี้วัด ที่มาของ

โครงการ
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ

21 โครงการขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะ สายบ้านวัง
สําราญ–สี่แยกน้ําปลา 

เพื่อให้มีสายวงจรไฟฟ้า
ควบคุมโคมไฟส่องสว่างถนน

ขยายเขคไฟฟ้าแรงดันต่ํา
และติดตั้งสายไฟฟ้า
สาธารณะควบคุมโคมไฟ

 -  -  - 870,000  - ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
เพิ่มขึ้นคิดเป็น

ประชาชนมีแสง
สว่างส่องบริเวณ
ถนนเพิ่มความ

ประชาชน
ต้องการให้
แก้ไขปัญหา

กองช่าง

สําราญ–สี่แยกน้ําปลา 
หมู่ที่ 6 ต.แม่พริก

สาธารณะควบคุมโคมไฟ
ถนน ยาว 2,000เมตร 
พร้อมติดตั้งโคมไฟถนน 
จํานวน 25 จุด

เพิ่มขึ้นคิดเป็น
ร้อยละ 100

ถนนเพิ่มความ
ปลอดภัยในการ

สัญจร

แก้ไขปัญหา
ด้านไฟฟ้าแสง

สว่าง

22 โครงการขยายเขตไฟฟ้า
สายทุ่งกลาง หมู่ที่ 6 
ต.แม่พริก

เพื่อให้ประชาชนมี
กระแสไฟฟ้าไว้ใช้สําหรับ
การเกษตร

ขยายเขตไฟฟ้าแรงดันต่ํา 
ระยะทางความยาว 1,000 
เมตร

 -  -  -  - 338,000 ประชาชนมี
ความพึงพอใจ 
ร้อยละ 100

ประชาชนมี
กระแสไฟฟ้าเพื่อ

การเกษตร

ประชาชน
ต้องการให้
แก้ไขปัญหา
ด้านไฟฟ้า

กองช่าง

23 โครงการขยายเขตไฟฟ้า
เพื่อการเกษตร สายสุด
ห้วยขี้นก หมู่ที่ 7 ต.แม่พริก

เพื่อให้ประชาชนมี
กระแสไฟฟ้าไว้ใช้สําหรับ
การเกษตร

ขยายเขตไฟฟ้าแรงดันต่ํา 
ระยะทางความยาว 300 
เมตร

110,000  -  -  -  - ประชาชนมี
ความพึงพอใจ 
ร้อยละ 100

ประชาชนมี
กระแสไฟฟ้าเพื่อ

การเกษตร

ประชาชน
ต้องการให้
แก้ไขปัญหา
ด้านไฟฟ้า

กองช่าง

24 โครงการขยายเขตไฟฟ้า
สายท้ายบ้าน-สุดห้วยแม่
โอง หมู่ที่ 7 ต.แม่พริก

เพื่อให้ประชาชนมี
กระแสไฟฟ้าไว้ใช้สําหรับ
การเกษตร

ขยายเขตไฟฟ้าแรงดันต่ํา 
ระยะทางความยาว 1,000 
เมตร

 - 338,000  -  -  - ประชาชนมี
ความพึงพอใจ 
ร้อยละ 100

ประชาชนมี
กระแสไฟฟ้าเพื่อ

การเกษตร

ประชาชน
ต้องการให้
แก้ไขปัญหา
ด้านไฟฟ้า

กองช่าง

81



แบบ ผ.02/1

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดลําปาง ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
   1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) KPI

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ที่นํามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน
รายละเอียดโครงการพัฒนา

(พ.ศ. 2566-2570)
องค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก  อําเภอแม่พริก  จังหวัดลําปาง

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 สังคม คุณภาพชีวิต ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

 (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวชี้วัด ที่มาของ

โครงการ
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ

25 โครงการขยายเขตไฟฟ้า 
สายซอย 1 หมู่ที่ 7 
ต.แม่พริก

เพื่อให้ประชาชนมี
กระแสไฟฟ้าไว้ใช้สําหรับที่
อยู่อาศัย

ขยายเขตไฟฟ้าแรงดันต่ํา 
ระยะทางความยาว 160 
เมตร

 -  - 54,000  -  - ประชาชนมี
ความพึงพอใจ 
ร้อยละ 100

ประชาชนมี
กระแสไฟฟ้าใช้

สําหรับที่อยู่อาศัย

ประชาชน
ต้องการให้
แก้ไขปัญหา

กองช่าง

ต.แม่พริก อยู่อาศัย เมตร ร้อยละ 100 สําหรับที่อยู่อาศัย
อย่างทั่วถึงครบ
ทุกครัวเรือน

แก้ไขปัญหา
ด้านไฟฟ้า

26 โครงการขยายเขตไฟฟ้า 
สายบ้านปางยาว – สุสาน 
หมู่ที่ 8 ต.แม่พริก

เพื่อให้ประชาชนมี
กระแสไฟฟ้าไว้ใช้สําหรับที่
อยู่อาศัย

ขยายเขตไฟฟ้าแรงดันต่ํา 
ระยะทางความยาว 500 
เมตร

 -  - 180,000  - ประชาชนมี
ความพึงพอใจ 
ร้อยละ 100

ประชาชนมี
กระแสไฟฟ้าใช้

สําหรับที่อยู่อาศัย
อย่างทั่วถึงครบ
ทุกครัวเรือน

ประชาชน
ต้องการให้
แก้ไขปัญหา
ด้านไฟฟ้า

กองช่าง

27 โครงการขยายเขตไฟฟ้า 
สายห้วยหลิ่งโป่ง หมู่ที่ 8 
ต.แม่พริก

เพื่อให้ประชาชนมี
กระแสไฟฟ้าไว้ใช้สําหรับที่
อยู่อาศัย

ขยายเขตไฟฟ้าแรงดันต่ํา 
ระยะทางความยาว 120 
เมตร

 -  - 41,000  - ประชาชนมี
ความพึงพอใจ 
ร้อยละ 100

ประชาชนมี
กระแสไฟฟ้าใช้

สําหรับที่อยู่อาศัย
อย่างทั่วถึงครบ
ทุกครัวเรือน

ประชาชน
ต้องการให้
แก้ไขปัญหา
ด้านไฟฟ้า

กองช่าง

28 โครงการติดตั้งโคมไฟถนน 
สายสํานักสงฆ์–หน้าบ้าน 
อ.สุคนธ์ หมู่ที่ 8 ต.แม่พริก

เพื่อให้มีโคมไฟส่องสว่าง
ถนน

ติดตั้งสายไฟฟ้าสาธารณะ
ควบคุมโคมไฟถนน ยาว 
200 เมตร พร้อมติดตั้งโคม
ไฟถนน จํานวน 5 จุด

 -  - 85,000  -  - ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
เพิ่มขึ้นคิดเป็น
ร้อยละ 100

ประชาชนมีแสง
สว่างส่องบริเวณ
ถนนเพิ่มความ
ปลอดภัยในการ

ประชาชน
ต้องการให้
แก้ไขปัญหา

ด้านไฟฟ้าแสง

กองช่าง

ไฟถนน จํานวน 5 จุด ร้อยละ 100 ปลอดภัยในการ
สัญจร

ด้านไฟฟ้าแสง
สว่าง 82



แบบ ผ.02/1

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดลําปาง ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
   1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) KPI

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ที่นํามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน
รายละเอียดโครงการพัฒนา

(พ.ศ. 2566-2570)
องค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก  อําเภอแม่พริก  จังหวัดลําปาง

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 สังคม คุณภาพชีวิต ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

 (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวชี้วัด ที่มาของ

โครงการ
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ

29 โครงการขยายเขตไฟฟ้า 
สายบ้านนางเรียม หมู่ที่ 8 
ต.แม่พริก

เพื่อให้ประชาชนมี
กระแสไฟฟ้าไว้ใช้สําหรับที่
อยู่อาศัย

ขยายเขตไฟฟ้าแรงดันต่ํา 
ระยะทางความยาว 120 
เมตร

 -  - 41,000 ประชาชนมี
ความพึงพอใจ 
ร้อยละ 100

ประชาชนมี
กระแสไฟฟ้าใช้

สําหรับที่อยู่อาศัย

ประชาชน
ต้องการให้
แก้ไขปัญหา

กองช่าง

ต.แม่พริก อยู่อาศัย เมตร ร้อยละ 100 สําหรับที่อยู่อาศัย
อย่างทั่วถึงครบ
ทุกครัวเรือน

แก้ไขปัญหา
ด้านไฟฟ้า

30 โครงการขยายเขตไฟฟ้า
พร้อมติดตั้งโคมไฟถนน 
สายซอย 1 หมู่ที่ 9 
ต.แม่พริก

เพื่อให้ประชาชนมี
กระแสไฟฟ้าไว้ใช้สําหรับที่
อยู่อาศัย

ขยายเขตไฟฟ้าแรงดันต่ํา 
และติดตั้งโคมไฟถนน 
จํานวน 2 จุดระยะทาง
ความยาว 80 เมตร

35,000  -  -  -  - ประชาชนมี
ความพึงพอใจ 
ร้อยละ 100

ประชาชนมี
กระแสไฟฟ้าใช้

สําหรับที่อยู่อาศัย
อย่างทั่วถึงครบ
ทุกครัวเรือน

ประชาชน
ต้องการให้
แก้ไขปัญหา

ด้านไฟฟ้าแสง
สว่าง

กองช่าง

31 โครงการติดตั้งโคมไฟถนน 
สายซอย 2/4 หมู่ที่ 9 
ต.แม่พริก

เพื่อให้มีโคมไฟส่องสว่าง
ถนน

ติดตั้งสายไฟฟ้าสาธารณะ
ควบคุมโคมไฟถนน ยาว 40
 เมตร พร้อมติดตั้งโคมไฟ
ถนน จํานวน 1 จุด

 - 5,500  -  -  - ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
เพิ่มขึ้นคิดเป็น
ร้อยละ 100

ประชาชนมีแสง
สว่างส่องบริเวณ
ถนนเพิ่มความ
ปลอดภัยในการ

สัญจร

ประชาชน
ต้องการให้
แก้ไขปัญหา

ด้านไฟฟ้าแสง
สว่าง

กองช่าง

32 โครงการขยายเขตไฟฟ้า 
สายซอยนายหยุด หมู่ที่ 9 
ต.แม่พริก

เพื่อให้ประชาชนมี
กระแสไฟฟ้าไว้ใช้สําหรับที่
อยู่อาศัย

ขยายเขตไฟฟ้าแรงดันต่ํา 
ระยะทางความยาว 80 
เมตร

 - 27,000  -  -  - ประชาชนมี
ความพึงพอใจ 
ร้อยละ 100

ประชาชนมี
กระแสไฟฟ้าใช้

สําหรับที่อยู่อาศัย
อย่างทั่วถึงครบ

ประชาชน
ต้องการให้
แก้ไขปัญหา
ด้านไฟฟ้า

กองช่าง

อย่างทั่วถึงครบ
ทุกครัวเรือน

ด้านไฟฟ้า

83



แบบ ผ.02/1

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดลําปาง ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
   1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) KPI

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ที่นํามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน
รายละเอียดโครงการพัฒนา

(พ.ศ. 2566-2570)
องค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก  อําเภอแม่พริก  จังหวัดลําปาง

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 สังคม คุณภาพชีวิต ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

 (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวชี้วัด ที่มาของ

โครงการ
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ

33 โครงการขยายเขตไฟฟ้า
พร้อมติดตั้งโคมไฟถนน 
สายซอย 6/1 หมู่ที่ 9 

เพื่อให้ประชาชนมี
กระแสไฟฟ้าไว้ใช้สําหรับที่
อยู่อาศัย

ขยายเขตไฟฟ้าแรงดันต่ํา 
ระยะทางความยาว 40 
เมตรพร้อมติดตั้งโคมไฟ

 - 20,000  -  -  - ประชาชนมี
ความพึงพอใจ 
ร้อยละ 100

ประชาชนมี
กระแสไฟฟ้าใช้

สําหรับที่อยู่อาศัย

ประชาชน
ต้องการให้
แก้ไขปัญหา

กองช่าง

สายซอย 6/1 หมู่ที่ 9 
ต.แม่พริก

อยู่อาศัย เมตรพร้อมติดตั้งโคมไฟ
ถนน จํานวน 1 จุด

ร้อยละ 100 สําหรับที่อยู่อาศัย
อย่างทั่วถึงครบ
ทุกครัวเรือน

แก้ไขปัญหา
ด้านไฟฟ้าแสง

สว่าง

34 โครงการติดตั้งโคมไฟถนน 
ซอย 2/3 หมู่ที่ 9 ต.แม่พริก

เพื่อให้มีโคมไฟส่องสว่าง
ถนน

ติดตั้งสายไฟฟ้าสาธารณะ
ควบคุมโคมไฟถนน ยาว 80
 เมตร พร้อมติดตั้งโคมไฟ
ถนน จํานวน 2 จุด

 -  - 10,000  -  - ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
เพิ่มขึ้นคิดเป็น
ร้อยละ 100

ประชาชนมีแสง
สว่างส่องบริเวณ
ถนนเพิ่มความ
ปลอดภัยในการ

สัญจร

ประชาชน
ต้องการให้
แก้ไขปัญหา

ด้านไฟฟ้าแสง
สว่าง

กองช่าง

35 โครงการติดตั้งโคมไฟถนน 
ซอย 4/1 หมู่ที่ 9 ต.แม่พริก

เพื่อให้มีโคมไฟส่องสว่าง
ถนน

ติดตั้งสายไฟฟ้าสาธารณะ
ควบคุมโคมไฟถนน ยาว 80
 เมตร พร้อมติดตั้งโคมไฟ
ถนน จํานวน 2 จุด

 -  -  - 10,000  - ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
เพิ่มขึ้นคิดเป็น
ร้อยละ 100

ประชาชนมีแสง
สว่างส่องบริเวณ
ถนนเพิ่มความ
ปลอดภัยในการ

สัญจร

ประชาชน
ต้องการให้
แก้ไขปัญหา

ด้านไฟฟ้าแสง
สว่าง

กองช่าง

36 โครงการติดตั้งโคมไฟถนน 
สายบ้านนายท่น หมู่ที่ 10 
ต.แม่พริก

เพื่อให้มีโคมไฟส่องสว่าง
ถนน

ติดตั้งสายไฟฟ้าสาธารณะ
ควบคุมโคมไฟถนน ยาว 
120 เมตร พร้อมติดตั้งโคม
ไฟถนน จํานวน 4 จุด

 - 18,000  -  -  - ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
เพิ่มขึ้นคิดเป็น
ร้อยละ 100

ประชาชนมีแสง
สว่างส่องบริเวณ
ถนนเพิ่มความ
ปลอดภัยในการ

ประชาชน
ต้องการให้
แก้ไขปัญหา

ด้านไฟฟ้าแสง

กองช่าง

ไฟถนน จํานวน 4 จุด ร้อยละ 100 ปลอดภัยในการ
สัญจร

ด้านไฟฟ้าแสง
สว่าง 84



แบบ ผ.02/1

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดลําปาง ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
   1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) KPI

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ที่นํามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน
รายละเอียดโครงการพัฒนา

(พ.ศ. 2566-2570)
องค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก  อําเภอแม่พริก  จังหวัดลําปาง

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 สังคม คุณภาพชีวิต ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

 (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวชี้วัด ที่มาของ

โครงการ
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ

37 โครงการขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะและติดตั้งโคมไฟ
ถนน สายบ้านสันขี้เหล็ก 

เพื่อให้ประชาชนมี
กระแสไฟฟ้าไว้ใช้สําหรับที่
อยู่อาศัยและมีโคมไฟส่อง

ขยายเขตไฟฟ้าแรงดันต่ํา 
ระยะทางความยาว 640 
เมตรพร้อมติดตั้งโคมไฟ

 -  - 280,000  -  - ประชาชนมี
ความพึงพอใจ 
ร้อยละ 100

ประชาชนมี
กระแสไฟฟ้าใช้

สําหรับที่อยู่อาศัย

ประชาชน
ต้องการให้
แก้ไขปัญหา

กองช่าง

ถนน สายบ้านสันขี้เหล็ก 
เขต 1 
หมู่ที่ 10 ต.แม่พริก

อยู่อาศัยและมีโคมไฟส่อง
สว่างถนน

เมตรพร้อมติดตั้งโคมไฟ
ถนน จํานวน 8 จุด

ร้อยละ 100 สําหรับที่อยู่อาศัย
อย่างทั่วถึงครบ
ทุกครัวเรือน

แก้ไขปัญหา
ด้านไฟฟ้าแสง

สว่าง

38 โครงการขยายเขตไฟฟ้า 
สายวัดดอยพระธาตุ 
หมู่ที่ 10 ต.แม่พริก

เพื่อให้ประชาชนมี
กระแสไฟฟ้าไว้ใช้สําหรับที่
อยู่อาศัย

ขยายเขตไฟฟ้าแรงดันต่ํา 
ระยะทางความยาว 160 
เมตร

 -  -  - 54,000  - ประชาชนมี
ความพึงพอใจ 
ร้อยละ 100

ประชาชนมี
กระแสไฟฟ้าใช้

สําหรับที่อยู่อาศัย
อย่างทั่วถึงครบ
ทุกครัวเรือน

ประชาชน
ต้องการให้
แก้ไขปัญหา
ด้านไฟฟ้า

กองช่าง

39 โครงการติดตั้งโคมไฟถนน 
สายวัดดอยพระธาตุ 
หมู่ที่ 10 ต.แม่พริก

เพื่อให้มีโคมไฟส่องสว่าง
ถนน

ติดตั้งสายไฟฟ้าสาธารณะ
ควบคุมโคมไฟถนน ยาว 80
เมตร พร้อมติดตั้งโคมไฟ
ถนน จํานวน 2 จุด

 -  -  - 10,000  - ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
เพิ่มขึ้นคิดเป็น
ร้อยละ 100

ประชาชนมีแสง
สว่างส่องบริเวณ
ถนนเพิ่มความ
ปลอดภัยในการ

สัญจร

ประชาชน
ต้องการให้
แก้ไขปัญหา

ด้านไฟฟ้าแสง
สว่าง

กองช่าง

40 โครงการติดตั้งโคมไฟถนน 
สายทางเข้าศาลา
อเนกประสงค์ 
หมู่ที่ 10 ต.แม่พริก

เพื่อให้มีโคมไฟส่องสว่าง
ถนน

ติดตั้งสายไฟฟ้าสาธารณะ
ควบคุมโคมไฟถนน ยาว 
120 เมตร พร้อมติดตั้งโคม
ไฟถนน จํานวน 3 จุด

 -  -  -  - 15,000 ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
เพิ่มขึ้นคิดเป็น
ร้อยละ 100

ประชาชนมีแสง
สว่างส่องบริเวณ
ถนนเพิ่มความ
ปลอดภัยในการ

ประชาชน
ต้องการให้
แก้ไขปัญหา

ด้านไฟฟ้าแสง

กองช่าง

หมู่ที่ 10 ต.แม่พริก ไฟถนน จํานวน 3 จุด ร้อยละ 100 ปลอดภัยในการ
สัญจร

ด้านไฟฟ้าแสง
สว่าง 85



แบบ ผ.02/1

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดลําปาง ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
   1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) KPI

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ที่นํามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน
รายละเอียดโครงการพัฒนา

(พ.ศ. 2566-2570)
องค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก  อําเภอแม่พริก  จังหวัดลําปาง

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 สังคม คุณภาพชีวิต ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

 (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวชี้วัด ที่มาของ

โครงการ
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ

41 โครงการขยายเขตไฟฟ้า 
สายบ้านสันขี้เหล็ก–ทางไป
ห้วยขี้นก หมู่ที่ 10 

เพื่อให้ประชาชนมี
กระแสไฟฟ้าไว้ใช้สําหรับที่
อยู่อาศัย

ขยายเขตไฟฟ้าแรงดันต่ํา 
ระยะทางความยาว 520 
เมตร

 -  -  -  - 180,000 ประชาชนมี
ความพึงพอใจ 
ร้อยละ 100

ประชาชนมี
กระแสไฟฟ้าใช้

สําหรับที่อยู่อาศัย

ประชาชน
ต้องการให้
แก้ไขปัญหา

กองช่าง

ห้วยขี้นก หมู่ที่ 10 
ต.แม่พริก

อยู่อาศัย เมตร ร้อยละ 100 สําหรับที่อยู่อาศัย
อย่างทั่วถึงครบ
ทุกครัวเรือน

แก้ไขปัญหา
ด้านไฟฟ้า

42 โครงการติดตั้งโคมไฟถนน 
สายท้ายบ้าน หมู่ที่ 11 
ต.แม่พริก

เพื่อให้มีโคมไฟส่องสว่าง
ถนน

ติดตั้งสายไฟฟ้าสาธารณะ
ควบคุมโคมไฟถนน ยาว 80
เมตร พร้อมติดตั้งโคมไฟ
ถนน จํานวน 2 จุด

 - 10,000  -  -  - ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
เพิ่มขึ้นคิดเป็น
ร้อยละ 100

ประชาชนมีแสง
สว่างส่องบริเวณ
ถนนเพิ่มความ
ปลอดภัยในการ

สัญจร

ประชาชน
ต้องการให้
แก้ไขปัญหา

ด้านไฟฟ้าแสง
สว่าง

กองช่าง

43 โครงการติดตั้งโคมไฟถนน 
สายหัวบ้าน–ประปา
หมู่บ้าน หมู่ที่ 11 ต.แม่พริก

เพื่อให้มีโคมไฟส่องสว่าง
ถนน

ติดตั้งสายไฟฟ้าสาธารณะ
ควบคุมโคมไฟถนน ยาว 
520เมตร พร้อมติดตั้งโคม
ไฟถนน จํานวน 13 จุด

 -  - 250,000  -  - ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
เพิ่มขึ้นคิดเป็น
ร้อยละ 100

ประชาชนมีแสง
สว่างส่องบริเวณ
ถนนเพิ่มความ
ปลอดภัยในการ

สัญจร

ประชาชน
ต้องการให้
แก้ไขปัญหา

ด้านไฟฟ้าแสง
สว่าง

กองช่าง

44 โครงการติดตั้งโคมไฟถนน 
สายหน้าบ้านนายสมจิตร 
หมู่ที่ 11 ต.แม่พริก

เพื่อให้มีโคมไฟส่องสว่าง
ถนน

ติดตั้งสายไฟฟ้าสาธารณะ
ควบคุมโคมไฟถนน ยาว 
160เมตร พร้อมติดตั้งโคม
ไฟถนน จํานวน 4 จุด

 -  -  - 20,000  - ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
เพิ่มขึ้นคิดเป็น
ร้อยละ 100

ประชาชนมีแสง
สว่างส่องบริเวณ
ถนนเพิ่มความ
ปลอดภัยในการ

ประชาชน
ต้องการให้
แก้ไขปัญหา

ด้านไฟฟ้าแสง

กองช่าง

ไฟถนน จํานวน 4 จุด ร้อยละ 100 ปลอดภัยในการ
สัญจร

ด้านไฟฟ้าแสง
สว่าง 86



แบบ ผ.02/1

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดลําปาง ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
   1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) KPI

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ที่นํามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน
รายละเอียดโครงการพัฒนา

(พ.ศ. 2566-2570)
องค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก  อําเภอแม่พริก  จังหวัดลําปาง

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 สังคม คุณภาพชีวิต ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

 (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวชี้วัด ที่มาของ

โครงการ
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ

45 โครงการติดตั้งโคมไฟถนน 
ถนนสายรอบนอก หมู่ที่ 11 
ต.แม่พริก

เพื่อให้มีโคมไฟส่องสว่าง
ถนน

ติดตั้งสายไฟฟ้าสาธารณะ
ควบคุมโคมไฟถนน ยาว 
160เมตร พร้อมติดตั้งโคม

 -  -  -  - 20,000 ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
เพิ่มขึ้นคิดเป็น

ประชาชนมีแสง
สว่างส่องบริเวณ
ถนนเพิ่มความ

ประชาชน
ต้องการให้
แก้ไขปัญหา

กองช่าง

ต.แม่พริก 160เมตร พร้อมติดตั้งโคม
ไฟถนน จํานวน 4 จุด

เพิ่มขึ้นคิดเป็น
ร้อยละ 100

ถนนเพิ่มความ
ปลอดภัยในการ

สัญจร

แก้ไขปัญหา
ด้านไฟฟ้าแสง

สว่าง

46 โครงการขยายเขตไฟฟ้า 
สายโรงเก็บของกลุ่มแม่บ้าน 
หมู่ที่ 1 ต.ผาปัง

เพื่อให้ประชาชนมี
กระแสไฟฟ้าไว้ใช้สําหรับที่
อยู่อาศัย

ขยายเขตไฟฟ้าแรงดันต่ํา 
ระยะทางความยาว 120 
เมตร

 - 40,000  -  -  - ประชาชนมี
ความพึงพอใจ 
ร้อยละ 100

ประชาชนมี
กระแสไฟฟ้าใช้

สําหรับที่อยู่อาศัย
อย่างทั่วถึงครบ
ทุกครัวเรือน

ประชาชน
ต้องการให้
แก้ไขปัญหา
ด้านไฟฟ้า

กองช่าง

47 โครงการติดตั้งโคมไฟถนน 
บริเวณหน้าบ้านนายอํานวย
 หมู่ที่ 1 ต.ผาปัง

เพื่อให้มีโคมไฟส่องสว่าง
ถนน

ติดตั้งสายไฟฟ้าสาธารณะ
ควบคุมโคมไฟถนน ยาว 40
 เมตร พร้อมติดตั้งโคมไฟ
ถนน จํานวน 1 จุด

 -  - 5,500  -  - ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
เพิ่มขึ้นคิดเป็น
ร้อยละ 100

ประชาชนมีแสง
สว่างส่องบริเวณ
ถนนเพิ่มความ
ปลอดภัยในการ

สัญจร

ประชาชน
ต้องการให้
แก้ไขปัญหา

ด้านไฟฟ้าแสง
สว่าง

กองช่าง

48 โครงการขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะ และติดตั้งโคม
ไฟถนน หมู่ที่ 1 ต.ผาปัง

เพื่อให้มีโคมไฟส่องสว่าง
ถนน

ติดตั้งสายไฟฟ้าสาธารณะ
ควบคุมโคมไฟถนน ยาว 40
 เมตร พร้อมติดตั้งโคมไฟ
ถนน จํานวน 1 จุด

 -  - 5,500  -  - ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
เพิ่มขึ้นคิดเป็น
ร้อยละ 100

ประชาชนมีแสง
สว่างส่องบริเวณ
ถนนเพิ่มความ
ปลอดภัยในการ

ประชาชน
ต้องการให้
แก้ไขปัญหา

ด้านไฟฟ้าแสง

กองช่าง

ถนน จํานวน 1 จุด ร้อยละ 100 ปลอดภัยในการ
สัญจร

ด้านไฟฟ้าแสง
สว่าง 87



แบบ ผ.02/1

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดลําปาง ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
   1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) KPI

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ที่นํามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน
รายละเอียดโครงการพัฒนา

(พ.ศ. 2566-2570)
องค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก  อําเภอแม่พริก  จังหวัดลําปาง

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 สังคม คุณภาพชีวิต ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

 (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวชี้วัด ที่มาของ

โครงการ
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ

49 โครงการขยายเขตไฟฟ้า 
เพื่อการเกษตรบ้านนาริน
 –ทุ่งไม้ค่า หมู่ที่ 1 ต.ผาปัง

เพื่อให้ประชาชนมี
กระแสไฟฟ้าไว้ใช้สําหรับที่
อยู่อาศัย

ขยายเขตไฟฟ้าแรงดันต่ํา 
ระยะทางความยาว 520 
เมตร

 -  -  - 180,000  - ประชาชนมี
ความพึงพอใจ 
ร้อยละ 100

ประชาชนมี
กระแสไฟฟ้าใช้

สําหรับที่อยู่อาศัย

ประชาชน
ต้องการให้
แก้ไขปัญหา

กองช่าง

 –ทุ่งไม้ค่า หมู่ที่ 1 ต.ผาปัง อยู่อาศัย เมตร ร้อยละ 100 สําหรับที่อยู่อาศัย
อย่างทั่วถึงครบ
ทุกครัวเรือน

แก้ไขปัญหา
ด้านไฟฟ้า

50 โครงการขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะ และติดตั้งโคม
ไฟถนน ซอยพุทธรักษา 3,
ซอยท่าวังผา,สายหน้า
โรงเรียน หมู่ที่ 2 ต.ผาปัง

เพื่อให้มีโคมไฟส่องสว่าง
ถนน

ติดตั้งสายไฟฟ้าสาธารณะ
ควบคุมโคมไฟถนน ยาว 
200 เมตร พร้อมติดตั้งโคม
ไฟถนน จํานวน 5 จุด

 - 15,000  -  -  - ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
เพิ่มขึ้นคิดเป็น
ร้อยละ 100

ประชาชนมีแสง
สว่างส่องบริเวณ
ถนนเพิ่มความ
ปลอดภัยในการ

สัญจร

ประชาชน
ต้องการให้
แก้ไขปัญหา

ด้านไฟฟ้าแสง
สว่าง

กองช่าง

51 โครงการขยายเขตไฟฟ้า 
สายแม่ก๋องจาง หมู่ที่ 2 
ต.ผาปัง

เพื่อให้ประชาชนมี
กระแสไฟฟ้าไว้ใช้สําหรับที่
อยู่อาศัย

ขยายเขตไฟฟ้าแรงดันต่ํา 
ระยะทางความยาว 720 
เมตร

 -  - 250,000  -  - ประชาชนมี
ความพึงพอใจ 
ร้อยละ 100

ประชาชนมี
กระแสไฟฟ้าใช้

สําหรับที่อยู่อาศัย
อย่างทั่วถึงครบ
ทุกครัวเรือน

ประชาชน
ต้องการให้
แก้ไขปัญหา
ด้านไฟฟ้า

กองช่าง

52 โครงการติดตั้งโคมไฟถนน
สายบ้านผาปังหลวง-บ้าน
เด่นอุดม

เพื่อให้มีโคมไฟส่องสว่าง
ถนน

ติดตั้งสายไฟฟ้าสาธารณะ
ควบคุมโคมไฟถนน ยาว 
160เมตร พร้อมติดตั้งโคม

 -  -  - 20,000  - ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
เพิ่มขึ้นคิดเป็น

ประชาชนมีแสง
สว่างส่องบริเวณ
ถนนเพิ่มความ

ประชาชน
ต้องการให้
แก้ไขปัญหา

กองช่าง

เด่นอุดม
หมู่ที่ 2 ต.ผาปัง

160เมตร พร้อมติดตั้งโคม
ไฟถนน จํานวน 4 จุด

เพิ่มขึ้นคิดเป็น
ร้อยละ 100

ถนนเพิ่มความ
ปลอดภัยในการ

สัญจร

แก้ไขปัญหา
ด้านไฟฟ้าแสง

สว่าง 88



แบบ ผ.02/1

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดลําปาง ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
   1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) KPI

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ที่นํามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน
รายละเอียดโครงการพัฒนา

(พ.ศ. 2566-2570)
องค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก  อําเภอแม่พริก  จังหวัดลําปาง

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 สังคม คุณภาพชีวิต ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

 (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวชี้วัด ที่มาของ

โครงการ
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ

53 โครงการขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะและติดตั้งโคมไฟ
ถนน สายบ้านผาปังกลาง–

เพื่อให้มีโคมไฟส่องสว่าง
ถนน

ขยายเขตไฟฟ้าและติดตั้ง
สายไฟฟ้าสาธารณะควบคุม
โคมไฟถนน ยาว 1,000 

430,000  -  -  -  - ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
เพิ่มขึ้นคิดเป็น

ประชาชนมีแสง
สว่างส่องบริเวณ
ถนนเพิ่มความ

ประชาชน
ต้องการให้
แก้ไขปัญหา

กองช่าง

ถนน สายบ้านผาปังกลาง–
บ้านโป่งขาม หมู่ที่ 3 
ต.ผาปัง

โคมไฟถนน ยาว 1,000 
เมตร พร้อมติดตั้งโคมไฟ
ถนน จํานวน 13 จุด

เพิ่มขึ้นคิดเป็น
ร้อยละ 100

ถนนเพิ่มความ
ปลอดภัยในการ

สัญจร

แก้ไขปัญหา
ด้านไฟฟ้าแสง

สว่าง

54 โครงการขยายเขตไฟฟ้า 
สายอ่างโป่งลุ้น หมู่ที่ 3 
ต.ผาปัง

เพื่อให้ประชาชนมี
กระแสไฟฟ้าไว้ใช้สําหรับที่
อยู่อาศัย

ขยายเขตไฟฟ้าแรงดันต่ํา 
ระยะทางความยาว 600 
เมตร

 -  - 100,000 100,000  - ประชาชนมี
ความพึงพอใจ 
ร้อยละ 100

ประชาชนมี
กระแสไฟฟ้าใช้

สําหรับที่อยู่อาศัย
อย่างทั่วถึงครบ
ทุกครัวเรือน

ประชาชน
ต้องการให้
แก้ไขปัญหา
ด้านไฟฟ้า

กองช่าง

55 โครงการขยายเขตไฟฟ้า
สายซอยศาลา
อเนกประสงค์ 
หมู่ที่ 3 ต.ผาปัง

เพื่อให้ประชาชนมี
กระแสไฟฟ้าไว้ใช้สําหรับที่
อยู่อาศัย

ขยายเขตไฟฟ้าแรงดันต่ํา 
ระยะทางความยาว 1,000 
เมตร

 -  - 170,000 170,000  - ประชาชนมี
ความพึงพอใจ 
ร้อยละ 100

ประชาชนมี
กระแสไฟฟ้าใช้

สําหรับที่อยู่อาศัย
อย่างทั่วถึงครบ
ทุกครัวเรือน

ประชาชน
ต้องการให้
แก้ไขปัญหา
ด้านไฟฟ้า

กองช่าง

89



แบบ ผ.02/1

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดลําปาง ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
   1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) KPI

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ที่นํามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน
รายละเอียดโครงการพัฒนา

(พ.ศ. 2566-2570)
องค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก  อําเภอแม่พริก  จังหวัดลําปาง

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 สังคม คุณภาพชีวิต ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

 (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวชี้วัด ที่มาของ

โครงการ
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ

56 โครงการขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะพร้อมติดตั้งโคม
ไฟถนนสายหน้าบ้านสุเกตุ 

เพื่อให้มีโคมไฟส่องสว่าง
ถนน

ขยายเขตไฟฟ้าและติดตั้ง
สายไฟฟ้าสาธารณะควบคุม
โคมไฟถนน ยาว 240 เมตร

110,000  -  -  -  - ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
เพิ่มขึ้นคิดเป็น

ประชาชนมีแสง
สว่างส่องบริเวณ
ถนนเพิ่มความ

ประชาชน
ต้องการให้
แก้ไขปัญหา

กองช่าง

ไฟถนนสายหน้าบ้านสุเกตุ 
บ้านเด่นอุดม หมู่ที่ 5 
ต.ผาปัง

โคมไฟถนน ยาว 240 เมตร
 พร้อมติดตั้งโคมไฟถนน 
จํานวน 6 จุด

เพิ่มขึ้นคิดเป็น
ร้อยละ 100

ถนนเพิ่มความ
ปลอดภัยในการ

สัญจร

แก้ไขปัญหา
ด้านไฟฟ้าแสง

สว่าง

รวม 58 โครงการ 1,811,000 1,387,500 1,826,000 2,425,500 1,511,000
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แบบ ผ.02/1

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดลําปาง ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
   1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) KPI

1 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย
สุภาภรณ์อุทิศ หมู่ที่ 3 

เพื่อให้มีถนนคอนกรีตที่ได้
มาตรฐาน

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดกว้าง 3.00 
เมตร ยาว 170 เมตร หนา 

260,000 - - - - ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
เพิ่มขึ้นคิดเป็น

ประชาชนมีถนน
การคมนาคม
สะดวกสบาย 

ประชาชน
ต้องการให้
แก้ไขปัญหา

กองช่าง

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
ที่นํามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน

(พ.ศ. 2566-2570)
องค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก  อําเภอแม่พริก  จังหวัดลําปาง

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 สังคม คุณภาพชีวิต ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

 (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวชี้วัด ที่มาของ

โครงการ
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ

ต.แม่พริก 0.15 เมตร ร้อยละ 100 รวดเร็ว ด้านการ
คมนาคมสัญจร

2 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตสายบ้านนาย
สายัณห์ หมู่ที่ 3 ต.แม่พริก

เพื่อให้มีถนนคอนกรีตที่ได้
มาตรฐาน

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดกว้าง 2.50 
เมตร ยาว 80.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร

105,000 - - - - ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
เพิ่มขึ้นคิดเป็น
ร้อยละ 100

ประชาชนมีถนน
การคมนาคม
สะดวกสบาย 

รวดเร็ว

ประชาชน
ต้องการให้
แก้ไขปัญหา

ด้านการ
คมนาคมสัญจร

กองช่าง

3 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก เลียบ
แม่น้ําวังท้ายบ้าน หมู่ที่ 3 
ต.แม่พริก

เพื่อให้มีถนนคอนกรีตที่ได้
มาตรฐาน

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดกว้าง 3.00 
เมตร ยาว 1,500 เมตรหนา
 0.15 เมตร

500,000 500,000 500,000 500,000 200,000 ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
เพิ่มขึ้นคิดเป็น
ร้อยละ 100

ประชาชนมีถนน
การคมนาคม
สะดวกสบาย 

รวดเร็ว

ประชาชน
ต้องการให้
แก้ไขปัญหา

ด้านการ
คมนาคมสัญจร

กองช่าง

4 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
เหนือ-ท่าสูบไฟฟ้าวังผาดู่ 
หมู่ที่ 3 ต.แม่พริก

เพื่อให้มีถนนคอนกรีตที่ได้
มาตรฐาน

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดกว้าง 3.00 
เมตร ยาว 730 เมตรหนา 
0.15 เมตร

- 1,200,000 - - - ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
เพิ่มขึ้นคิดเป็น
ร้อยละ 100

ประชาชนมีถนน
การคมนาคม
สะดวกสบาย 

รวดเร็ว

ประชาชน
ต้องการให้
แก้ไขปัญหา

ด้านการ

กองช่าง

หมู่ที่ 3 ต.แม่พริก 0.15 เมตร ร้อยละ 100 รวดเร็ว ด้านการ
คมนาคมสัญจร 91



แบบ ผ.02/1

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดลําปาง ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
   1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) KPI

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 สังคม คุณภาพชีวิต ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

 (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวชี้วัด ที่มาของ

โครงการ
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ

5 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย
ข้างสนามกีฬา (ซอย รพ.
สต.แม่เชียงรายลุ่ม) หมู่ที่ 3 
ต.แม่พริก

เพื่อให้มีถนนคอนกรีตที่ได้
มาตรฐาน

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดกว้าง 3.00 
เมตร ยาว 170 เมตรหนา 
0.15 เมตร

- 260,000 - - - ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
เพิ่มขึ้นคิดเป็น
ร้อยละ 100

ประชาชนมีถนน
การคมนาคม
สะดวกสบาย 

รวดเร็ว

ประชาชน
ต้องการให้
แก้ไขปัญหา

ด้านการ
คมนาคมสัญจร

กองช่าง

6 โครงการก่อสร้างถนน เพื่อให้มีถนนคอนกรีตที่ได้ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม - 220,000 - - - ประชาชนมี ประชาชนมีถนน ประชาชน กองช่าง6 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายซอย 5 หมู่ที่ 3 
ต.แม่พริก

เพื่อให้มีถนนคอนกรีตที่ได้
มาตรฐาน

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดกว้าง 3.00 
เมตร ยาว 150 เมตรหนา 
0.15 เมตร

- 220,000 - - - ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
เพิ่มขึ้นคิดเป็น
ร้อยละ 100

ประชาชนมีถนน
การคมนาคม
สะดวกสบาย 

รวดเร็ว

ประชาชน
ต้องการให้
แก้ไขปัญหา

ด้านการ
คมนาคมสัญจร

กองช่าง

7 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย
ซอย 8 (ข้างบ้านนาย
ประพันธ์ ศรีวิลัย) หมู่ที่ 3 
ต.แม่พริก

เพื่อให้มีถนนคอนกรีตที่ได้
มาตรฐาน

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดกว้าง 3.00 
เมตร ยาว 200 เมตรหนา 
0.15 เมตร

- 290,000 - - - ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
เพิ่มขึ้นคิดเป็น
ร้อยละ 100

ประชาชนมีถนน
การคมนาคม
สะดวกสบาย 

รวดเร็ว

ประชาชน
ต้องการให้
แก้ไขปัญหา

ด้านการ
คมนาคมสัญจร

กองช่าง

8 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย
ซอย 5/3 (บ้านนายชุม ยา
ทอง) หมู่ที่ 3 ต.แม่พริก

เพื่อให้มีถนนคอนกรีตที่ได้
มาตรฐาน

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดกว้าง 3.00 
เมตร ยาว 30 เมตรหนา 
0.15 เมตร

- 45,000 - - - ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
เพิ่มขึ้นคิดเป็น
ร้อยละ 100

ประชาชนมีถนน
การคมนาคม
สะดวกสบาย 

รวดเร็ว

ประชาชน
ต้องการให้
แก้ไขปัญหา

ด้านการ
คมนาคมสัญจร

กองช่าง

92



แบบ ผ.02/1

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดลําปาง ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
   1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) KPI

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 สังคม คุณภาพชีวิต ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

 (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวชี้วัด ที่มาของ

โครงการ
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ

9 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
ซอยบ้านนายปรีชา จันดา
หงษ์ หมู่ที่ 3 ต.แม่พริก

เพื่อให้มีถนนคอนกรีตที่ได้
มาตรฐาน

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดกว้าง 3.00 
เมตร ยาว 30 เมตรหนา 
0.15 เมตร

- - 45,000 - - ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
เพิ่มขึ้นคิดเป็น
ร้อยละ 100

ประชาชนมีถนน
การคมนาคม
สะดวกสบาย 

รวดเร็ว

ประชาชน
ต้องการให้
แก้ไขปัญหา

ด้านการ
คมนาคมสัญจร

กองช่าง

10 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย

เพื่อให้มีถนนคอนกรีตที่ได้
มาตรฐาน

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดกว้าง 3.00 

- - 75,000 - - ประชาชนมี
ความพึงพอใจ

ประชาชนมีถนน
การคมนาคม

ประชาชน
ต้องการให้

กองช่าง
คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย
บ้านนางธนพร วงศ์แว่น 
หมู่ที่ 3 ต.แม่พริก

มาตรฐาน เหล็ก ขนาดกว้าง 3.00 
เมตร ยาว 50 เมตรหนา 
0.15 เมตร

ความพึงพอใจ
เพิ่มขึ้นคิดเป็น
ร้อยละ 100

การคมนาคม
สะดวกสบาย 

รวดเร็ว

ต้องการให้
แก้ไขปัญหา

ด้านการ
คมนาคมสัญจร

11 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมสายซอย
บ้านนายฝน ทาวงศ์ยศ หมู่
ที่ 3 ต.แม่พริก

เพื่อให้มีถนนคอนกรีตที่ได้
มาตรฐาน

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดกว้าง 3.00 
เมตร ยาว 40 เมตรหนา 
0.15 เมตร

- - 58,000 - - ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
เพิ่มขึ้นคิดเป็น
ร้อยละ 100

ประชาชนมีถนน
การคมนาคม
สะดวกสบาย 

รวดเร็ว

ประชาชน
ต้องการให้
แก้ไขปัญหา

ด้านการ
คมนาคมสัญจร

กองช่าง

12 โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยาง สายหน้าบ้าน
นายประยูร เอี่ยมสําอางค์ 
หมู่ที่ 3 ต.แม่พริก

เพื่อให้มีถนนคอนกรีตที่ได้
มาตรฐาน

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดกว้าง 3.00 
เมตร ยาว 80 เมตรหนา 
0.15 เมตร

- - 116,000 - - ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
เพิ่มขึ้นคิดเป็น
ร้อยละ 100

ประชาชนมีถนน
การคมนาคม
สะดวกสบาย 

รวดเร็ว

ประชาชน
ต้องการให้
แก้ไขปัญหา

ด้านการ
คมนาคมสัญจร

กองช่าง
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แบบ ผ.02/1

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดลําปาง ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
   1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) KPI

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 สังคม คุณภาพชีวิต ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

 (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวชี้วัด ที่มาของ

โครงการ
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ

13 โครงการก่อสร้างถนน
ลูกรังบดอัดแน่นสายวัดแม่
เชียงรายลุ่มเข้าสู่หนองกระ
ทุ่งปง หมู่ที่ 3 
ต.แม่พริก

เพื่อให้ประชาชนมีถนน
ลูกรัง สําหรับขนส่งพืชผล
ทางการเกษตรและการ
คมนาคม ได้อย่าง
สะดวกสบาย รวดเร็ว

ก่อสร้างถนนลูกรังบดอัด
แน่น กว้าง 4.00 เมตร ยาว
 1,500 เมตร หนาเฉลี่ย 
0.20 เมตร

- - - 720,000 - ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
เพิ่มขึ้นคิดเป็น
ร้อยละ 100

ประชาชนมีถนน
การคมนาคม
สะดวกสบาย 

รวดเร็ว

ประชาชน
ต้องการให้
แก้ไขปัญหา

ด้านการ
คมนาคมสัญจร

กองช่าง

14 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย

เพื่อให้มีถนนคอนกรีตที่ได้
มาตรฐาน

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดกว้าง 3.00 

- - - 145,000 - ประชาชนมี
ความพึงพอใจ

ประชาชนมีถนน
การคมนาคม

ประชาชน
ต้องการให้

กองช่าง
คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย
เข้าบ้านนายลอ กาปวน 
หมู่ที่ 3 ต.แม่พริก

มาตรฐาน เหล็ก ขนาดกว้าง 3.00 
เมตร ยาว 100 เมตรหนา 
0.15 เมตร

ความพึงพอใจ
เพิ่มขึ้นคิดเป็น
ร้อยละ 100

การคมนาคม
สะดวกสบาย 

รวดเร็ว

ต้องการให้
แก้ไขปัญหา

ด้านการ
คมนาคมสัญจร

15 โครงการก่อสร้างถนน
ลูกรังบดอัดแน่นสายเลียบ
แม่น้ําวัง จากหนองตุ้ม-วัง
หลวง หมู่ที่ 3 ต.แม่พริก

เพื่อให้ประชาชนมีถนน
ลูกรัง สําหรับขนส่งพืชผล
ทางการเกษตรและการ
คมนาคม ได้อย่าง
สะดวกสบาย รวดเร็ว

ก่อสร้างถนนลูกรังบดอัด
แน่น กว้าง 4.00 เมตร ยาว
 1,500 เมตร หนาเฉลี่ย 
0.20 เมตร

- - - 720,000 - ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
เพิ่มขึ้นคิดเป็น
ร้อยละ 100

ประชาชนมีถนน
การคมนาคม
สะดวกสบาย 

รวดเร็ว

ประชาชน
ต้องการให้
แก้ไขปัญหา

ด้านการ
คมนาคมสัญจร

กองช่าง

16 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย
บ้านนายดํา ผาบชัย หมู่ที่ 3
 ต.แม่พริก

เพื่อให้มีถนนคอนกรีตที่ได้
มาตรฐาน

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดกว้าง 3.00 
เมตร ยาว 25 เมตรหนา 
0.15 เมตร

- - - - 36,000 ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
เพิ่มขึ้นคิดเป็น
ร้อยละ 100

ประชาชนมีถนน
การคมนาคม
สะดวกสบาย 

รวดเร็ว

ประชาชน
ต้องการให้
แก้ไขปัญหา

ด้านการ
คมนาคมสัญจร

กองช่าง
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แบบ ผ.02/1

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดลําปาง ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
   1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) KPI

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 สังคม คุณภาพชีวิต ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

 (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวชี้วัด ที่มาของ

โครงการ
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ

17 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
ซอยบ้านนายสมบูรณ์ 
หมู่ที่ 3 ต.แม่พริก

เพื่อให้มีถนนคอนกรีตที่ได้
มาตรฐาน

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดกว้าง 3.00 
เมตร ยาว 80 เมตรหนา 
0.15 เมตร

- - - - 116,000 ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
เพิ่มขึ้นคิดเป็น
ร้อยละ 100

ประชาชนมีถนน
การคมนาคม
สะดวกสบาย 

รวดเร็ว

ประชาชน
ต้องการให้
แก้ไขปัญหา

ด้านการ
คมนาคมสัญจร

กองช่าง

18 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย

เพื่อให้มีถนนคอนกรีตที่ได้
มาตรฐาน

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดกว้าง 3.00 

- - - - 145,000 ประชาชนมี
ความพึงพอใจ

ประชาชนมีถนน
การคมนาคม

ประชาชน
ต้องการให้

กองช่าง
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
ซอยบ้านนายเล่ห์ หมู่ที่ 3 
ต.แม่พริก

มาตรฐาน เหล็ก ขนาดกว้าง 3.00 
เมตร ยาว 100 เมตรหนา 
0.15 เมตร

ความพึงพอใจ
เพิ่มขึ้นคิดเป็น
ร้อยละ 100

การคมนาคม
สะดวกสบาย 

รวดเร็ว

ต้องการให้
แก้ไขปัญหา

ด้านการ
คมนาคมสัญจร

19 โครงการวางท่อคอนกรีต
เสริมเหล็ก ซอย 2 หมู่ที่ 3 
ต.แม่พริก

เพื่อเพิ่มความเร็วและ
ปริมาณการไหลของน้ําให้
เพียงพอกับการเกษตรกรรม

วางท่อคอนกรีตกลม ขนาด
 0.40 เมตร ยาว 60 เมตร

 -  - 48,000 เกษตรกรร้อยละ
 100 มีความพึง

พอใจ

มีปริมาณมีน้ําไว้ใช้
เพื่อการเกษตร
อย่างเพียงพอ

ประชาชน
ต้องการให้
แก้ไขปัญหา

ด้านการ
คมนาคมสัญจร

กองช่าง

20 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ํา ซอย 8 
หมู่ที่ 3 ต.แม่พริก

เร่งระบายน้ํา ป้องกัน
ปัญหาน้ําท่วมขัง

ก่อสร้างรางระบายน้ํา
ปากกว้างเฉลี่ย 0.30 เมตร
 ลึกเฉลี่ย 0.35 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.10 เมตร ยาว 200 
เมตร

- - - - 460,000 ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
เพิ่มขึ้นคิดเป็น
ร้อยละ 100

ไม่เกิดปัญหาน้ํา
ท่วมขังพื้นที่ของ

ประชาชน

ประชาชน
ต้องการให้
แก้ไขปัญหา

ด้านการ
ระบายน้ํา

กองช่าง
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แบบ ผ.02/1

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดลําปาง ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
   1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) KPI

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 สังคม คุณภาพชีวิต ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

 (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวชี้วัด ที่มาของ

โครงการ
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ

21 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
เลียบลําห้วยแม่พริก 
หมู่ที่ 4 ต.แม่พริก

เพื่อให้มีถนนคอนกรีตที่ได้
มาตรฐาน

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดกว้าง 3.00 
เมตร ยาว 800 เมตรหนา 
0.15 เมตร

250,000 250,000 250,000 250,000 160,000 ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
เพิ่มขึ้นคิดเป็น
ร้อยละ 100

ประชาชนมีถนน
การคมนาคม
สะดวกสบาย 

รวดเร็ว

ประชาชน
ต้องการให้
แก้ไขปัญหา

ด้านการ
คมนาคมสัญจร

กองช่าง

22 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสายทุ่ง

เพื่อให้มีถนนคอนกรีตที่ได้
มาตรฐาน

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดกว้าง 4.00 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ประชาชนมี
ความพึงพอใจ

ประชาชนมีถนน
การคมนาคม

ประชาชน
ต้องการให้

กองช่าง
คอนกรีตเสริมเหล็กสายทุ่ง
ใหม่ หมู่ที่ 4 ต.แม่พริก

มาตรฐาน เหล็ก ขนาดกว้าง 4.00 
เมตร ยาว 500 เมตรหนา 
0.15 เมตร

ความพึงพอใจ
เพิ่มขึ้นคิดเป็น
ร้อยละ 100

การคมนาคม
สะดวกสบาย 

รวดเร็ว

ต้องการให้
แก้ไขปัญหา

ด้านการ
คมนาคมสัญจร

23 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
ห้วยเปางาม หมู่ที่ 4 
ต.แม่พริก

เพื่อให้มีถนนคอนกรีตที่ได้
มาตรฐาน

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดกว้าง 4.00 
เมตร ยาว 2,000 เมตรหนา
 0.15 เมตร

770,000 770,000 770,000 770,000 770,000 ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
เพิ่มขึ้นคิดเป็น
ร้อยละ 100

ประชาชนมีถนน
การคมนาคม
สะดวกสบาย 

รวดเร็ว

ประชาชน
ต้องการให้
แก้ไขปัญหา

ด้านการ
คมนาคมสัญจร

กองช่าง

24 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก สายแม่
เฒ่าเต้า หมู่ที่ 4 ต.แม่พริก

เพื่อให้มีถนนคอนกรีตที่ได้
มาตรฐาน

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดกว้าง 3.00 
เมตร ยาว 750 เมตรหนา 
0.15 เมตร

250,000 250,000 250,000 250,000 100,000 ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
เพิ่มขึ้นคิดเป็น
ร้อยละ 100

ประชาชนมีถนน
การคมนาคม
สะดวกสบาย 

รวดเร็ว

ประชาชน
ต้องการให้
แก้ไขปัญหา

ด้านการ
คมนาคมสัญจร

กองช่าง
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แบบ ผ.02/1

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดลําปาง ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
   1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) KPI

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 สังคม คุณภาพชีวิต ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

 (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวชี้วัด ที่มาของ

โครงการ
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ

25 โครงการซ่อมแซมถนน
ลูกรังสายทุ่งใหม่ หมู่ที่ 4 
ต.แม่พริก

เพื่อให้ประชาชนมีถนน
ลูกรัง สําหรับขนส่งพืชผล
ทางการเกษตรและการ
คมนาคม ได้อย่าง
สะดวกสบาย รวดเร็ว

ซ่อมแซมถนนลูกรัง กว้าง 
4.00 เมตร ยาว 500 เมตร
 หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร

- 150,000 - - - ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
เพิ่มขึ้นคิดเป็น
ร้อยละ 100

ประชาชนมีถนน
การคมนาคม
สะดวกสบาย 

รวดเร็ว

ประชาชน
ต้องการให้
แก้ไขปัญหา

ด้านการ
คมนาคมสัญจร

กองช่าง

26 โครงการซ่อมแซมถนน
ลูกรังสายทุ่งนาแอ้ว หมู่ที่ 4 

เพื่อให้ประชาชนมีถนน
ลูกรัง สําหรับขนส่งพืชผล

ซ่อมแซมถนนลูกรัง กว้าง 
4.00 เมตร ยาว 500 เมตร

- 150,000 - - - ประชาชนมี
ความพึงพอใจ

ประชาชนมีถนน
การคมนาคม

ประชาชน
ต้องการให้

กองช่าง
ลูกรังสายทุ่งนาแอ้ว หมู่ที่ 4 
ต.แม่พริก

ลูกรัง สําหรับขนส่งพืชผล
ทางการเกษตรและการ
คมนาคม ได้อย่าง
สะดวกสบาย รวดเร็ว

4.00 เมตร ยาว 500 เมตร
 หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร

ความพึงพอใจ
เพิ่มขึ้นคิดเป็น
ร้อยละ 100

การคมนาคม
สะดวกสบาย 

รวดเร็ว

ต้องการให้
แก้ไขปัญหา

ด้านการ
คมนาคมสัญจร

27 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย
ซอยบ้านนายช่วง หมู่ที่ 4 
ต.แม่พริก

เพื่อให้มีถนนคอนกรีตที่ได้
มาตรฐาน

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดกว้าง 3.00 
เมตร ยาว 50 เมตรหนา 
0.15 เมตร

- 75,000 - - - ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
เพิ่มขึ้นคิดเป็น
ร้อยละ 100

ประชาชนมีถนน
การคมนาคม
สะดวกสบาย 

รวดเร็ว

ประชาชน
ต้องการให้
แก้ไขปัญหา

ด้านการ
คมนาคมสัญจร

กองช่าง

28 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ํา สายหน้า
โรงเรียน – ศาลหลักเมือง
บ้านแม่พริกบน หมู่ที่ 4 
ต.แม่พริก

เร่งระบายน้ํา ป้องกัน
ปัญหาน้ําท่วมขัง

ก่อสร้างรางระบายน้ํา
ปากกว้างเฉลี่ย 0.30 เมตร
 ลึกเฉลี่ย 0.35 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.10 เมตร ยาว 40 
เมตร

- - - 92,000 - ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
เพิ่มขึ้นคิดเป็น
ร้อยละ 100

ไม่เกิดปัญหาน้ํา
ท่วมขังพื้นที่ของ

ประชาชน

ประชาชน
ต้องการให้
แก้ไขปัญหา

ด้านการ
ระบายน้ํา

กองช่าง
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แบบ ผ.02/1

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดลําปาง ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
   1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) KPI

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 สังคม คุณภาพชีวิต ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

 (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวชี้วัด ที่มาของ

โครงการ
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ

29 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ํา สายซอย 3 – 
หน้าวัดแม่พริกบน หมู่ที่ 4 
ต.แม่พริก

เร่งระบายน้ํา ป้องกัน
ปัญหาน้ําท่วมขัง

ก่อสร้างรางระบายน้ํา
ปากกว้างเฉลี่ย 0.30 เมตร
 ลึกเฉลี่ย 0.35 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.10 เมตร ยาว 100 
เมตร

- - - - 230,000 ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
เพิ่มขึ้นคิดเป็น
ร้อยละ 100

ไม่เกิดปัญหาน้ํา
ท่วมขังพื้นที่ของ

ประชาชน

ประชาชน
ต้องการให้
แก้ไขปัญหา

ด้านการ
ระบายน้ํา

กองช่าง

30 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสายทุ่ง

เพื่อให้มีถนนคอนกรีตที่ได้
มาตรฐาน

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดกว้าง 3.00 

250,000 250,000 250,000 250,000 100,000 ประชาชนมี
ความพึงพอใจ

ประชาชนมีถนน
การคมนาคม

ประชาชน
ต้องการให้

กองช่าง
คอนกรีตเสริมเหล็กสายทุ่ง
เกษตร หมู่ที่ 6 ต.แม่พริก

มาตรฐาน เหล็ก ขนาดกว้าง 3.00 
เมตร ยาว 700 เมตรหนา 
0.15 เมตร

ความพึงพอใจ
เพิ่มขึ้นคิดเป็น
ร้อยละ 100

การคมนาคม
สะดวกสบาย 

รวดเร็ว

ต้องการให้
แก้ไขปัญหา

ด้านการ
คมนาคมสัญจร

31 โครงการซ่อมแซมถนน
ลูกรังสายทุ่งใต้ หมู่ที่ 6 
ต.แม่พริก

เพื่อให้ประชาชนมีถนน
ลูกรัง สําหรับขนส่งพืชผล
ทางการเกษตรและการ
คมนาคม ได้อย่าง
สะดวกสบาย รวดเร็ว

ซ่อมแซมถนนลูกรัง กว้าง 
4.00 เมตร ยาว 500 เมตร
 หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร

150,000 - - - - ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
เพิ่มขึ้นคิดเป็น
ร้อยละ 100

ประชาชนมีถนน
การคมนาคม
สะดวกสบาย 

รวดเร็ว

ประชาชน
ต้องการให้
แก้ไขปัญหา

ด้านการ
คมนาคมสัญจร

กองช่าง

32 โครงการซ่อมแซมถนน
ลูกรังสายท่าสูบวังสําราญ 
หมู่ที่ 6 ต.แม่พริก

เพื่อให้ประชาชนมีถนน
ลูกรัง สําหรับขนส่งพืชผล
ทางการเกษตรและการ
คมนาคม ได้อย่าง
สะดวกสบาย รวดเร็ว

ซ่อมแซมถนนลูกรัง กว้าง 
3.00 เมตร ยาว 130 เมตร
 หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร

- 41,000 - - - ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
เพิ่มขึ้นคิดเป็น
ร้อยละ 100

ประชาชนมีถนน
การคมนาคม
สะดวกสบาย 

รวดเร็ว

ประชาชน
ต้องการให้
แก้ไขปัญหา

ด้านการ
คมนาคมสัญจร

กองช่าง
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แบบ ผ.02/1

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดลําปาง ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
   1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) KPI

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 สังคม คุณภาพชีวิต ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

 (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวชี้วัด ที่มาของ

โครงการ
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ

33 โครงการซ่อมแซมถนน
ลูกรังสายเลียบแม่น้ําวัง 
หมู่ที่ 6 ต.แม่พริก

เพื่อให้ประชาชนมีถนน
ลูกรัง สําหรับขนส่งพืชผล
ทางการเกษตรและการ
คมนาคม ได้อย่าง
สะดวกสบาย รวดเร็ว

ซ่อมแซมถนนลูกรัง กว้าง 
4.00 เมตร ยาว 1,000 
เมตร หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร

- 280,000 - - - ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
เพิ่มขึ้นคิดเป็น
ร้อยละ 100

ประชาชนมีถนน
การคมนาคม
สะดวกสบาย 

รวดเร็ว

ประชาชน
ต้องการให้
แก้ไขปัญหา

ด้านการ
คมนาคมสัญจร

กองช่าง

34 โครงการวางท่อคอนกรีต
เสริมเหล็กสายนอกบ้าน

เพื่อให้ประชาชนมีถนน
สําหรับขนส่งพืชผลทางการ

วางท่อคอนกรีตขนาด 0.60
 เมตรเป็นระทางความยาว 

- - 2,180,000 - - ประชาชนมี
ความพึงพอใจ

ประชาชนมีถนน
การคมนาคม

ประชาชน
ต้องการให้

กองช่าง
เสริมเหล็กสายนอกบ้าน
เชื่อมต่อสายทุ่งกลาง 
หมู่ที่ 6 ต.แม่พริก

สําหรับขนส่งพืชผลทางการ
เกษตรและการคมนาคม 
ได้อย่างสะดวกสบาย 
รวดเร็ว

 เมตรเป็นระทางความยาว 
2,000 เมตร

ความพึงพอใจ
เพิ่มขึ้นคิดเป็น
ร้อยละ 100

การคมนาคม
สะดวกสบาย 

รวดเร็ว

ต้องการให้
แก้ไขปัญหา

ด้านการ
คมนาคมสัญจร

35 โครงการก่อสร้างคอนกรีต
เสริมเหล็กสายเหนือวัดวัง
สําราญ หมู่ที่ 6 ต.แม่พริก

เพื่อให้มีถนนคอนกรีตที่ได้
มาตรฐาน

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดกว้าง 4.00 
เมตร ยาว 500 เมตรหนา 
0.15 เมตร

- - - 960,000 - ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
เพิ่มขึ้นคิดเป็น
ร้อยละ 100

ประชาชนมีถนน
การคมนาคม
สะดวกสบาย 

รวดเร็ว

ประชาชน
ต้องการให้
แก้ไขปัญหา

ด้านการ
คมนาคมสัญจร

กองช่าง

36 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ําสายหลักใน
หมู่บ้าน 
หมู่ที่ 6 ต.แม่พริก

เร่งระบายน้ํา ป้องกัน
ปัญหาน้ําท่วมขัง

ก่อสร้างรางระบายน้ํา
ปากกว้างเฉลี่ย 0.30 เมตร
 ลึกเฉลี่ย 0.35 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.10 เมตร ยาว 
2,000 เมตร

- 1,150,000 1,150,000 1,150,000 1,150,000 ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
เพิ่มขึ้นคิดเป็น
ร้อยละ 100

ไม่เกิดปัญหาน้ํา
ท่วมขังพื้นที่ของ

ประชาชน

ประชาชน
ต้องการให้
แก้ไขปัญหา

ด้านการ
ระบายน้ํา

กองช่าง

99



แบบ ผ.02/1

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดลําปาง ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
   1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) KPI

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 สังคม คุณภาพชีวิต ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

 (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวชี้วัด ที่มาของ

โครงการ
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ

37 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย
ข้างโรงเรียนห้วยขี้นกวิทยา 
หมู่ที่ 7 ต.แม่พริก

เพื่อให้มีถนนคอนกรีตที่ได้
มาตรฐาน

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดกว้าง 4.00 
เมตร ยาว 450 เมตรหนา 
0.15 เมตร

300,000 300,000 270,000 - - ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
เพิ่มขึ้นคิดเป็น
ร้อยละ 100

ประชาชนมีถนน
การคมนาคม
สะดวกสบาย 

รวดเร็ว

ประชาชน
ต้องการให้
แก้ไขปัญหา

ด้านการ
คมนาคมสัญจร

กองช่าง

38 โครงการก่อสร้างทางข้าม
คอนกรีต สายห้วยไฟ 

เพื่อใช้ประชาชนเดินทาง
สัญจรไปมาได้สะดวก สบาย

ก่อสร้างทางข้ามคอนกรีต
ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว

87,000  - - - - ประชาชนมี
ความพึงพอใจ

ประชาชนมีถนน
ทางข้ามลําห้วย 

ประชาชน
ต้องการให้

กองช่าง
คอนกรีต สายห้วยไฟ 
หมู่ที่ 7 ต.แม่พริก

สัญจรไปมาได้สะดวก สบาย ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว
 10.00 สูง 0.75 เมตร

ความพึงพอใจ
เพิ่มขึ้นคิดเป็น
ร้อยละ 100

ทางข้ามลําห้วย 
การคมนาคม
สะดวกสบาย 

รวดเร็ว

ต้องการให้
แก้ไขปัญหา

ด้านการ
คมนาคมสัญจร

39 โครงการก่อสร้างทางข้าม
คอนกรีตเสริมเหล็กสายวัง
ส่ง หมู่ที่ 7 ต.แม่พริก

เพื่อใช้ประชาชนเดินทาง
สัญจรไปมาได้สะดวก สบาย

ก่อสร้างทางข้ามคอนกรีต
ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 30
 สูง 0.75 เมตร

260,000 - - - - ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
เพิ่มขึ้นคิดเป็น
ร้อยละ 100

ประชาชนมีถนน
ทางข้ามลําห้วย 
การคมนาคม
สะดวกสบาย 

รวดเร็ว

ประชาชน
ต้องการให้
แก้ไขปัญหา

ด้านการ
คมนาคมสัญจร

กองช่าง

40 โครงการก่อสร้างทางข้าม
คอนกรีต สายทุ่งใต้ หมู่ที่ 7
 ต.แม่พริก

เพื่อใช้ประชาชนเดินทาง
สัญจรไปมาได้สะดวก สบาย

ก่อสร้างทางข้ามคอนกรีต
ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว
 10.00 สูง 0.75 เมตร

- 87,000  - - - ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
เพิ่มขึ้นคิดเป็น
ร้อยละ 100

ประชาชนมีถนน
ทางข้ามลําห้วย 
การคมนาคม
สะดวกสบาย 

รวดเร็ว

ประชาชน
ต้องการให้
แก้ไขปัญหา

ด้านการ
คมนาคมสัญจร

กองช่าง
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แบบ ผ.02/1

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดลําปาง ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
   1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) KPI

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 สังคม คุณภาพชีวิต ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

 (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวชี้วัด ที่มาของ

โครงการ
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ

41 โครงการก่อสร้างทางข้าม
คอนกรีต สายแม่โอง 
หมู่ที่ 7 ต.แม่พริก

เพื่อใช้ประชาชนเดินทาง
สัญจรไปมาได้สะดวก สบาย

ก่อสร้างทางข้ามคอนกรีต
ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว
 20 เมตร สูง 0.75 เมตร

- - 180,000 - - ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
เพิ่มขึ้นคิดเป็น
ร้อยละ 100

ประชาชนมีถนน
ทางข้ามลําห้วย 
การคมนาคม
สะดวกสบาย 

รวดเร็ว

ประชาชน
ต้องการให้
แก้ไขปัญหา

ด้านการ
คมนาคมสัญจร

กองช่าง

42 โครงการซ่อมแซมถนน
ลูกรัง สายบ้านห้วยขี้นก–

เพื่อให้ประชาชนมีถนน
ลูกรัง สําหรับขนส่งพืชผล

ซ่อมแซมถนนลูกรัง กว้าง 
4.00 เมตร ยาว 2,000 

- - 560,000 - - ประชาชนมี
ความพึงพอใจ

ประชาชนมีถนน
การคมนาคม

ประชาชน
ต้องการให้

กองช่าง
ลูกรัง สายบ้านห้วยขี้นก–
บ้านแพะดอกเข็ม(วังส่ง) 
หมู่ที่ 7 ต.แม่พริก

ลูกรัง สําหรับขนส่งพืชผล
ทางการเกษตรและการ
คมนาคม ได้อย่าง
สะดวกสบาย รวดเร็ว

4.00 เมตร ยาว 2,000 
เมตร หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร

ความพึงพอใจ
เพิ่มขึ้นคิดเป็น
ร้อยละ 100

การคมนาคม
สะดวกสบาย 

รวดเร็ว

ต้องการให้
แก้ไขปัญหา

ด้านการ
คมนาคมสัญจร

43 โครงการซ่อมแซมถนน
ลูกรังสายสุสาน–แพะป่า
เหี้ยง หมู่ที่ 7 ต.แม่พริก

เพื่อให้ประชาชนมีถนน
ลูกรัง สําหรับขนส่งพืชผล
ทางการเกษตรและการ
คมนาคม ได้อย่าง
สะดวกสบาย รวดเร็ว

ซ่อมแซมถนนลูกรัง กว้าง 
4.00 เมตร ยาว 1,000 
เมตร หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร

- - 280,000 - - ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
เพิ่มขึ้นคิดเป็น
ร้อยละ 100

ประชาชนมีถนน
การคมนาคม
สะดวกสบาย 

รวดเร็ว

ประชาชน
ต้องการให้
แก้ไขปัญหา

ด้านการ
คมนาคมสัญจร

กองช่าง

44 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย
ซอย 1 หน้าบ้านลุงทัน 
หมู่ที่ 7 ต.แม่พริก

เพื่อให้มีถนนคอนกรีตที่ได้
มาตรฐาน

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดกว้าง 3.00 
เมตร ยาว 100 เมตรหนา 
0.15 เมตร

- - 145,000 - - ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
เพิ่มขึ้นคิดเป็น
ร้อยละ 100

ประชาชนมีถนน
การคมนาคม
สะดวกสบาย 

รวดเร็ว

ประชาชน
ต้องการให้
แก้ไขปัญหา

ด้านการ
คมนาคมสัญจร

กองช่าง

101



แบบ ผ.02/1

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดลําปาง ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
   1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) KPI

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 สังคม คุณภาพชีวิต ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

 (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวชี้วัด ที่มาของ

โครงการ
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ

45 โครงการก่อสร้างสะพาน
ข้ามลําห้วยแม่พริก สาย
บ้านห้วยขี้นก–บ้านแพะ
ดอกเข็ม(วังส่ง)
หมู่ที่ 7 ต.แม่พริก

เพื่อให้ประชาชนใช้สะพาน
สําหรับการคมนาคม การ
ขนส่งพืชผลทางการเกษตร 
ได้สะดวก รวดเร็ว

ก่อสร้างสะพานขนาด ผิว
จราจรกว้าง 7.00 เมตร 
ยาว 30 เมตร ตามแบบ
มาตรฐานของกรมโยธาธิการ

- - - 2,000,000 - ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
เพิ่มขึ้นคิดเป็น
ร้อยละ 100

ประชาชนมีการ
คมนาคม

สะดวกสบาย
รวดเร็ว

ประชาชน
ต้องการให้
แก้ไขปัญหา

ด้านการ
คมนาคมสัญจร

กองช่าง

46 โครงการซ่อมแซมถนน
ลูกรังสายหน้าประปา-ลํา

เพื่อให้ประชาชนมีถนน
ลูกรัง สําหรับขนส่งพืชผล

ซ่อมแซมถนนลูกรัง กว้าง 
4.00 เมตร ยาว 1,000 

- - - 280,000 - ประชาชนมี
ความพึงพอใจ

ประชาชนมีถนน
การคมนาคม

ประชาชน
ต้องการให้

กองช่าง
ลูกรังสายหน้าประปา-ลํา
เหมืองทุ่งบ้าน หมู่ที่ 7 
ต.แม่พริก

ลูกรัง สําหรับขนส่งพืชผล
ทางการเกษตรและการ
คมนาคม ได้อย่าง
สะดวกสบาย รวดเร็ว

4.00 เมตร ยาว 1,000 
เมตร หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร

ความพึงพอใจ
เพิ่มขึ้นคิดเป็น
ร้อยละ 100

การคมนาคม
สะดวกสบาย 

รวดเร็ว

ต้องการให้
แก้ไขปัญหา

ด้านการ
คมนาคมสัญจร

47 โครงการซ่อมแซมถนน
ลูกรังสายบ้านนายส่ง – วัง
กวาง หมู่ที่ 7 ต.แม่พริก

เพื่อให้ประชาชนมีถนน
ลูกรัง สําหรับขนส่งพืชผล
ทางการเกษตรและการ
คมนาคม ได้อย่าง
สะดวกสบาย รวดเร็ว

ซ่อมแซมถนนลูกรัง กว้าง 
4.00 เมตร ยาว 300 เมตร
 หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร

- - - - 85,000 ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
เพิ่มขึ้นคิดเป็น
ร้อยละ 100

ประชาชนมีถนน
การคมนาคม
สะดวกสบาย 

รวดเร็ว

ประชาชน
ต้องการให้
แก้ไขปัญหา

ด้านการ
คมนาคมสัญจร

กองช่าง

48 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย
บ้านนางขันแก้ว หมู่ที่ 7 
ต.แม่พริก

เพื่อให้มีถนนคอนกรีตที่ได้
มาตรฐาน

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดกว้าง 3.00 
เมตร ยาว 60 เมตรหนา 
0.15 เมตร

- - - - 86,400 ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
เพิ่มขึ้นคิดเป็น
ร้อยละ 100

ประชาชนมีถนน
การคมนาคม
สะดวกสบาย 

รวดเร็ว

ประชาชน
ต้องการให้
แก้ไขปัญหา

ด้านการ
คมนาคมสัญจร

กองช่าง

102



แบบ ผ.02/1

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดลําปาง ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
   1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) KPI

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 สังคม คุณภาพชีวิต ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

 (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวชี้วัด ที่มาของ

โครงการ
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ

49 โครงการซ่อมแซมถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย
ซอย 3 กลุ่มพัฒนาที่ 1 
(บริเวณบ้านนายอุด) 
หมู่ที่ 7 ต.แม่พริก

เพื่อให้มีถนนคอนกรีตที่ได้
มาตรฐาน

ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดกว้าง 3.00 
เมตร ยาว 300 เมตรหนา 
0.15 เมตร

- - - - 810,000 ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
เพิ่มขึ้นคิดเป็น
ร้อยละ 100

ประชาชนมีถนน
การคมนาคม
สะดวกสบาย 

รวดเร็ว

ประชาชน
ต้องการให้
แก้ไขปัญหา

ด้านการ
คมนาคมสัญจร

กองช่าง

50 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย

เพื่อให้มีถนนคอนกรีตที่ได้
มาตรฐาน

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดกว้าง 3.00 

- - - - 300,000 ประชาชนมี
ความพึงพอใจ

ประชาชนมีถนน
การคมนาคม

ประชาชน
ต้องการให้

กองช่าง
คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย
เข้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
หมู่ที่ 7 ต.แม่พริก

มาตรฐาน เหล็ก ขนาดกว้าง 3.00 
เมตร ยาว 200 เมตรหนา 
0.15 เมตร

ความพึงพอใจ
เพิ่มขึ้นคิดเป็น
ร้อยละ 100

การคมนาคม
สะดวกสบาย 

รวดเร็ว

ต้องการให้
แก้ไขปัญหา

ด้านการ
คมนาคมสัญจร

51 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ํา กลุ่มพัฒนาที่ 3 
หมู่ที่ 7 ต.แม่พริก

เร่งระบายน้ํา ป้องกัน
ปัญหาน้ําท่วมขัง

ก่อสร้างรางระบายน้ํา
ปากกว้างเฉลี่ย 0.30 เมตร
 ลึกเฉลี่ย 0.35 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.10 เมตร ยาว 200 
เมตร

- - 460,000 - - ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
เพิ่มขึ้นคิดเป็น
ร้อยละ 100

ไม่เกิดปัญหาน้ํา
ท่วมขังพื้นที่ของ

ประชาชน

ประชาชน
ต้องการให้
แก้ไขปัญหา

ด้านการ
ระบายน้ํา

กองช่าง

52 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ํา สายกลุ่มพัฒนาที่
 2 จากหน้าบ้านนายหม้อ –
 หน้าบ้านนายอเนก หมู่ที่ 7
 ต.แม่พริก

เร่งระบายน้ํา ป้องกัน
ปัญหาน้ําท่วมขัง

ก่อสร้างรางระบายน้ํา
ปากกว้างเฉลี่ย 0.30 เมตร
 ลึกเฉลี่ย 0.35 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.10 เมตร ยาว 100 
เมตร

- - - 230,000 - ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
เพิ่มขึ้นคิดเป็น
ร้อยละ 100

ไม่เกิดปัญหาน้ํา
ท่วมขังพื้นที่ของ

ประชาชน

ประชาชน
ต้องการให้
แก้ไขปัญหา

ด้านการ
ระบายน้ํา

กองช่าง

103



แบบ ผ.02/1

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดลําปาง ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
   1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) KPI

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 สังคม คุณภาพชีวิต ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

 (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวชี้วัด ที่มาของ

โครงการ
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ

53 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ําสายสวนนาย
เดช–ปากซอยนายบุญมี 
หมู่ที่ 7 ต.แม่พริก

เร่งระบายน้ํา ป้องกัน
ปัญหาน้ําท่วมขัง

ก่อสร้างรางระบายน้ํา
ปากกว้างเฉลี่ย 0.30 เมตร
 ลึกเฉลี่ย 0.35 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.10 เมตร ยาว 300 
เมตร

- - - 345,000 345,000 ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
เพิ่มขึ้นคิดเป็น
ร้อยละ 100

ไม่เกิดปัญหาน้ํา
ท่วมขังพื้นที่ของ

ประชาชน

ประชาชน
ต้องการให้
แก้ไขปัญหา

ด้านการ
ระบายน้ํา

กองช่าง

54 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย

เพื่อให้มีถนนคอนกรีตที่ได้
มาตรฐาน

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดกว้าง 4.00 

135,000 - - - - ประชาชนมี
ความพึงพอใจ

ประชาชนมีถนน
การคมนาคม

ประชาชน
ต้องการให้

กองช่าง
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
บ้านปางยาว-บ้านแพะดอก
เข็ม(ช่วงหลิ่งแม่ยะ) 
หมู่ที่ 8 ต.แม่พริก

มาตรฐาน เหล็ก ขนาดกว้าง 4.00 
เมตร ยาว 70 เมตรหนา 
0.15 เมตร

ความพึงพอใจ
เพิ่มขึ้นคิดเป็น
ร้อยละ 100

การคมนาคม
สะดวกสบาย 

รวดเร็ว

ต้องการให้
แก้ไขปัญหา

ด้านการ
คมนาคมสัญจร

55 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
บ้านปางยาว-บ้านแพะดอก
เข็ม(ช่วงหลิ่งปู่ธรรม) 
หมู่ที่ 8 ต.แม่พริก

เพื่อให้มีถนนคอนกรีตที่ได้
มาตรฐาน

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดกว้าง 4.00 
เมตร ยาว 100 เมตรหนา 
0.15 เมตร

195,000 - - - - ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
เพิ่มขึ้นคิดเป็น
ร้อยละ 100

ประชาชนมีถนน
การคมนาคม
สะดวกสบาย 

รวดเร็ว

ประชาชน
ต้องการให้
แก้ไขปัญหา

ด้านการ
คมนาคมสัญจร

กองช่าง

56 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
บ้านปางยาว-บ้านแพะดอก
เข็ม(ช่วงหลิ่งสมบัติ) 
หมู่ที่ 8 ต.แม่พริก

เพื่อให้มีถนนคอนกรีตที่ได้
มาตรฐาน

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดกว้าง 4.00 
เมตร ยาว 100 เมตรหนา 
0.15 เมตร

- 195,000 - - - ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
เพิ่มขึ้นคิดเป็น
ร้อยละ 100

ประชาชนมีถนน
การคมนาคม
สะดวกสบาย 

รวดเร็ว

ประชาชน
ต้องการให้
แก้ไขปัญหา

ด้านการ
คมนาคมสัญจร

กองช่าง
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แบบ ผ.02/1

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดลําปาง ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
   1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) KPI

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 สังคม คุณภาพชีวิต ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

 (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวชี้วัด ที่มาของ

โครงการ
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ

57 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
บ้านปางยาว-บ้านแพะดอก
เข็ม(ช่วงหลิ่งสีมา) 
หมู่ที่ 8 ต.แม่พริก

เพื่อให้มีถนนคอนกรีตที่ได้
มาตรฐาน

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดกว้าง 4.00 
เมตร ยาว 70 เมตรหนา 
0.15 เมตร

- 135,000 - - - ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
เพิ่มขึ้นคิดเป็น
ร้อยละ 100

ประชาชนมีถนน
การคมนาคม
สะดวกสบาย 

รวดเร็ว

ประชาชน
ต้องการให้
แก้ไขปัญหา

ด้านการ
คมนาคมสัญจร

กองช่าง

58 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย

เพื่อให้มีถนนคอนกรีตที่ได้
มาตรฐาน

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดกว้าง 3.00 

- 360,000 360,000 360,000 360,000 ประชาชนมี
ความพึงพอใจ

ประชาชนมีถนน
การคมนาคม

ประชาชน
ต้องการให้

กองช่าง
คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย
บ้านปางยาว–หน่วย
อนุรักษ์ต้นน้ํา หมู่ที่ 8 
ต.แม่พริก

มาตรฐาน เหล็ก ขนาดกว้าง 3.00 
เมตร ยาว 1,000 เมตรหนา
 0.15 เมตร

ความพึงพอใจ
เพิ่มขึ้นคิดเป็น
ร้อยละ 100

การคมนาคม
สะดวกสบาย 

รวดเร็ว

ต้องการให้
แก้ไขปัญหา

ด้านการ
คมนาคมสัญจร

59 โครงการซ่อมแซมถนน
ลูกรัง สายหน่วยอนุรักษ์
ต้นน้ํา – น้ําดิบขี้หม่า หมู่ที่
 8 ต.แม่พริก

เพื่อให้ประชาชนมีถนน
ลูกรัง สําหรับขนส่งพืชผล
ทางการเกษตรและการ
คมนาคม ได้อย่าง
สะดวกสบาย รวดเร็ว

ซ่อมแซมถนนลูกรัง กว้าง 
4.00 เมตร ยาว 1,000 
เมตร หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร

- - 280,000 - - ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
เพิ่มขึ้นคิดเป็น
ร้อยละ 100

ประชาชนมีถนน
การคมนาคม
สะดวกสบาย 

รวดเร็ว

ประชาชน
ต้องการให้
แก้ไขปัญหา

ด้านการ
คมนาคมสัญจร

กองช่าง

60 โครงการซ่อมแซมถนน
ลูกรัง สายห้วยขัวลึก 
หมู่ที่ 8 ต.แม่พริก

เพื่อให้ประชาชนมีถนน
ลูกรัง สําหรับขนส่งพืชผล
ทางการเกษตรและการ
คมนาคม ได้อย่าง
สะดวกสบาย รวดเร็ว

ซ่อมแซมถนนลูกรัง กว้าง 
4.00 เมตร ยาว 1,000 
เมตร หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร

- - 280,000 - - ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
เพิ่มขึ้นคิดเป็น
ร้อยละ 100

ประชาชนมีถนน
การคมนาคม
สะดวกสบาย 

รวดเร็ว

ประชาชน
ต้องการให้
แก้ไขปัญหา

ด้านการ
คมนาคมสัญจร

กองช่าง

105



แบบ ผ.02/1

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดลําปาง ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
   1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) KPI

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 สังคม คุณภาพชีวิต ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

 (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวชี้วัด ที่มาของ

โครงการ
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ

61 โครงการซ่อมแซมถนน
ลูกรัง สายบ้านปางยาว–
รอยพระพุทธบาท  หมู่ที่ 8
 ต.แม่พริก

เพื่อให้ประชาชนมีถนน
ลูกรัง สําหรับขนส่งพืชผล
ทางการเกษตรและการ
คมนาคม ได้อย่าง
สะดวกสบาย รวดเร็ว

ซ่อมแซมถนนลูกรัง กว้าง 
4.00 เมตร ยาว 8,000 
เมตร หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร

- - - 2,240,000 - ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
เพิ่มขึ้นคิดเป็น
ร้อยละ 100

ประชาชนมีถนน
การคมนาคม
สะดวกสบาย 

รวดเร็ว

ประชาชน
ต้องการให้
แก้ไขปัญหา

ด้านการ
คมนาคมสัญจร

กองช่าง

62 โครงการซ่อมแซมถนน
ลูกรัง สายบ้านปางยาว–

เพื่อให้ประชาชนมีถนน
ลูกรัง สําหรับขนส่งพืชผล

ซ่อมแซมถนนลูกรัง กว้าง 
4.00 เมตร ยาว 6,000 

- - - 1,680,000 - ประชาชนมี
ความพึงพอใจ

ประชาชนมีถนน
การคมนาคม

ประชาชน
ต้องการให้

กองช่าง
ลูกรัง สายบ้านปางยาว–
บ้านแพะดอกเข็ม หมู่ที่ 8 
ต.แม่พริก

ลูกรัง สําหรับขนส่งพืชผล
ทางการเกษตรและการ
คมนาคม ได้อย่าง
สะดวกสบาย รวดเร็ว

4.00 เมตร ยาว 6,000 
เมตร หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร

ความพึงพอใจ
เพิ่มขึ้นคิดเป็น
ร้อยละ 100

การคมนาคม
สะดวกสบาย 

รวดเร็ว

ต้องการให้
แก้ไขปัญหา

ด้านการ
คมนาคมสัญจร

63 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย
บ้านนางเรียม หมู่ที่ 8 
ต.แม่พริก

เพื่อให้มีถนนคอนกรีตที่ได้
มาตรฐาน

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดกว้าง 3.00 
เมตร ยาว 100 เมตรหนา 
0.15 เมตร

- - - 145,000 - ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
เพิ่มขึ้นคิดเป็น
ร้อยละ 100

ประชาชนมีถนน
การคมนาคม
สะดวกสบาย 

รวดเร็ว

ประชาชน
ต้องการให้
แก้ไขปัญหา

ด้านการ
คมนาคมสัญจร

กองช่าง

64 โครงการซ่อมแซมถนน
ลูกรัง สายรอบบ้าน(ห้วย
หลิ่งโป่ง) หมู่ที่ 8 ต.แม่พริก

เพื่อให้ประชาชนมีถนน
ลูกรัง สําหรับขนส่งพืชผล
ทางการเกษตรและการ
คมนาคม ได้อย่าง
สะดวกสบาย รวดเร็ว

ซ่อมแซมถนนลูกรัง กว้าง 
4.00 เมตร ยาว 1,000 
เมตร หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร

- - - - 280,000 ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
เพิ่มขึ้นคิดเป็น
ร้อยละ 100

ประชาชนมีถนน
การคมนาคม
สะดวกสบาย 

รวดเร็ว

ประชาชน
ต้องการให้
แก้ไขปัญหา

ด้านการ
คมนาคมสัญจร

กองช่าง
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แบบ ผ.02/1

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดลําปาง ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
   1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) KPI

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 สังคม คุณภาพชีวิต ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

 (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวชี้วัด ที่มาของ

โครงการ
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ

65 โครงการก่อสร้างท่อหลอด
เหลี่ยม ข้ามลําห้วยแม่ดอก
คํา หมู่ที่ 8 ต.แม่พริก

เพื่อให้ประชาชน ใช้ถนน
ข้ามท่อลอดเหลี่ยม สําหรับ
การคมนาคมการขนส่ง
พืชผลทางการเกษตร ได้
สะดวก รวดเร็ว

ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม 
ขนาด 1.20x1.20 เมตร 
ยาว 5.00 เมตร จํานวน 1 
ช่อง

- - - - 120,000 ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
เพิ่มขึ้นคิดเป็น
ร้อยละ 100

ประชาชนขนส่ง
พืชผลทาง

การเกษตรได้
สะดวกและรวดเร็ว

ประชาชน
ต้องการให้
แก้ไขปัญหา

ด้านการ
คมนาคมสัญจร

กองช่าง

66 โครงการก่อสร้างท่อหลอด
เหลี่ยม ข้ามห้วยเด่นแต้ว 

เพื่อให้ประชาชน ใช้ถนน
ข้ามท่อลอดเหลี่ยม สําหรับ

ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม 
ขนาด 1.20x1.20 เมตร 

- - - - 120,000 ประชาชนมี
ความพึงพอใจ

ประชาชนขนส่ง
พืชผลทาง

ประชาชน
ต้องการให้

กองช่าง
เหลี่ยม ข้ามห้วยเด่นแต้ว 
หมู่ที่ 8 ต.แม่พริก

ข้ามท่อลอดเหลี่ยม สําหรับ
การคมนาคมการขนส่ง
พืชผลทางการเกษตร ได้
สะดวก รวดเร็ว

ขนาด 1.20x1.20 เมตร 
ยาว 5.00 เมตร จํานวน 1 
ช่อง

ความพึงพอใจ
เพิ่มขึ้นคิดเป็น
ร้อยละ 100

พืชผลทาง
การเกษตรได้

สะดวกและรวดเร็ว

ต้องการให้
แก้ไขปัญหา

ด้านการ
คมนาคมสัญจร

67 โครงการก่อสร้างท่อลอด
เหลี่ยม ข้ามห้วยหลิ่งโป่ง 
หมู่ที่ 8 ต.แม่พริก

เพื่อให้ประชาชน ใช้ถนน
ข้ามท่อลอดเหลี่ยม สําหรับ
การคมนาคมการขนส่ง
พืชผลทางการเกษตร ได้
สะดวก รวดเร็ว

ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม 
ขนาด 1.20x1.20 เมตร 
ยาว 5.00 เมตร จํานวน 1 
ช่อง

- - - - 120,000 ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
เพิ่มขึ้นคิดเป็น
ร้อยละ 100

ประชาชนขนส่ง
พืชผลทาง

การเกษตรได้
สะดวกและรวดเร็ว

ประชาชน
ต้องการให้
แก้ไขปัญหา

ด้านการ
คมนาคมสัญจร

กองช่าง

68 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ํา ถนนสายกลาง
หมู่บ้านถึงอ่างเก็บน้ําปาง
ยาว(อ่างเก็บน้ําห้วยแม่
พริก) หมู่ที่ 8 ต.แม่พริก

เร่งระบายน้ํา ป้องกัน
ปัญหาน้ําท่วมขัง

ก่อสร้างรางระบายน้ํา
ปากกว้างเฉลี่ย 0.30 เมตร
 ลึกเฉลี่ย 0.35 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.10 เมตร ยาว 400 
เมตร

- - - 460,000 460,000 ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
เพิ่มขึ้นคิดเป็น
ร้อยละ 100

ไม่เกิดปัญหาน้ํา
ท่วมขังพื้นที่ของ

ประชาชน

ประชาชน
ต้องการให้
แก้ไขปัญหา

ด้านการ
ระบายน้ํา

กองช่าง
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แบบ ผ.02/1

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดลําปาง ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
   1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) KPI

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 สังคม คุณภาพชีวิต ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

 (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวชี้วัด ที่มาของ

โครงการ
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ

69 โครงการก่อสร้างทางข้าม
คอนกรีตข้ามลําห้วยแม่พริก
 ถนนสายบ่อขยะ หมู่ที่ 9 
ต.แม่พริก�

เพื่อใช้ประชาชนเดินทาง
สัญจรไปมาได้สะดวก สบาย

ก่อสร้างทางข้ามคอนกรีต
ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 30
 สูง 0.75 เมตร

260,000 - - - - ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
เพิ่มขึ้นคิดเป็น
ร้อยละ 100

ประชาชนมีถนน
ทางข้ามลําห้วย 
การคมนาคม
สะดวกสบาย 

รวดเร็ว

ประชาชน
ต้องการให้
แก้ไขปัญหา

ด้านการ
คมนาคมสัญจร

กองช่าง

70 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย

เพื่อให้มีถนนคอนกรีตที่ได้
มาตรฐาน

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดกว้าง 3.00 

72,000 - - - - ประชาชนมี
ความพึงพอใจ

ประชาชนมีถนน
การคมนาคม

ประชาชน
ต้องการให้

กองช่าง
คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย
ซอย 2/5 หมู่ที่ 9 ต.แม่พริก

มาตรฐาน เหล็ก ขนาดกว้าง 3.00 
เมตร ยาว 50 เมตร หนา 
0.15 เมตร

ความพึงพอใจ
เพิ่มขึ้นคิดเป็น
ร้อยละ 100

การคมนาคม
สะดวกสบาย 

รวดเร็ว

ต้องการให้
แก้ไขปัญหา

ด้านการ
คมนาคมสัญจร

71 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย
ซอย 2/2 หมู่ที่ 9 ต.แม่พริก

เพื่อให้มีถนนคอนกรีตที่ได้
มาตรฐาน

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดกว้าง 3.00 
เมตร ยาว 50 เมตร หนา 
0.15 เมตร

72,000 - - - - ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
เพิ่มขึ้นคิดเป็น
ร้อยละ 100

ประชาชนมีถนน
การคมนาคม
สะดวกสบาย 

รวดเร็ว

ประชาชน
ต้องการให้
แก้ไขปัญหา

ด้านการ
คมนาคมสัญจร

กองช่าง

72 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย
ซอยบ้านนายหยุด หมู่ที่ 9 
ต.แม่พริก

เพื่อให้มีถนนคอนกรีตที่ได้
มาตรฐาน

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดกว้าง 3.00 
เมตร ยาว 60 เมตร หนา 
0.15 เมตร

- 87,000 - - - ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
เพิ่มขึ้นคิดเป็น
ร้อยละ 100

ประชาชนมีถนน
การคมนาคม
สะดวกสบาย 

รวดเร็ว

ประชาชน
ต้องการให้
แก้ไขปัญหา

ด้านการ
คมนาคมสัญจร

กองช่าง
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แบบ ผ.02/1

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดลําปาง ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
   1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) KPI

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 สังคม คุณภาพชีวิต ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

 (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวชี้วัด ที่มาของ

โครงการ
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ

73 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย
ซอย 6/1 หมู่ที่ 9 ต.แม่พริก

เพื่อให้มีถนนคอนกรีตที่ได้
มาตรฐาน

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดกว้าง 3.00 
เมตร ยาว 50 เมตร หนา 
0.15 เมตร

- 72,000 - - - ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
เพิ่มขึ้นคิดเป็น
ร้อยละ 100

ประชาชนมีถนน
การคมนาคม
สะดวกสบาย 

รวดเร็ว

ประชาชน
ต้องการให้
แก้ไขปัญหา

ด้านการ
คมนาคมสัญจร

กองช่าง

74 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย

เพื่อให้มีถนนคอนกรีตที่ได้
มาตรฐาน

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดกว้าง 3.00 

- 110,000 - - - ประชาชนมี
ความพึงพอใจ

ประชาชนมีถนน
การคมนาคม

ประชาชน
ต้องการให้

กองช่าง
คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย
ซอย 6/2 หมู่ที่ 9 ต.แม่พริก

มาตรฐาน เหล็ก ขนาดกว้าง 3.00 
เมตร ยาว 70 เมตร หนา 
0.15 เมตร

ความพึงพอใจ
เพิ่มขึ้นคิดเป็น
ร้อยละ 100

การคมนาคม
สะดวกสบาย 

รวดเร็ว

ต้องการให้
แก้ไขปัญหา

ด้านการ
คมนาคมสัญจร

75 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย
ซอย 4 หมู่ที่ 9 ต.แม่พริก

เพื่อให้มีถนนคอนกรีตที่ได้
มาตรฐาน

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดกว้าง 3.00 
เมตร ยาว 60 เมตร หนา 
0.15 เมตร

- - 87,000 - - ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
เพิ่มขึ้นคิดเป็น
ร้อยละ 100

ประชาชนมีถนน
การคมนาคม
สะดวกสบาย 

รวดเร็ว

ประชาชน
ต้องการให้
แก้ไขปัญหา

ด้านการ
คมนาคมสัญจร

กองช่าง

76 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย
ซอย 1 หมู่ที่ 9 ต.แม่พริก

เพื่อให้มีถนนคอนกรีตที่ได้
มาตรฐาน

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดกว้าง 3.00 
เมตร ยาว 70 เมตร หนา 
0.15 เมตร

- - 110,000 - - ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
เพิ่มขึ้นคิดเป็น
ร้อยละ 100

ประชาชนมีถนน
การคมนาคม
สะดวกสบาย 

รวดเร็ว

ประชาชน
ต้องการให้
แก้ไขปัญหา

ด้านการ
คมนาคมสัญจร

กองช่าง
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แบบ ผ.02/1

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดลําปาง ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
   1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) KPI

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 สังคม คุณภาพชีวิต ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

 (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวชี้วัด ที่มาของ

โครงการ
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ

77 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย
ซอย 4/1 หมู่ที่ 9 ต.แม่พริก

เพื่อให้มีถนนคอนกรีตที่ได้
มาตรฐาน

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดกว้าง 3.00 
เมตร ยาว 50 เมตร หนา 
0.15 เมตร

- - - 72,000 - ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
เพิ่มขึ้นคิดเป็น
ร้อยละ 100

ประชาชนมีถนน
การคมนาคม
สะดวกสบาย 

รวดเร็ว

ประชาชน
ต้องการให้
แก้ไขปัญหา

ด้านการ
คมนาคมสัญจร

กองช่าง

78 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย

เพื่อให้มีถนนคอนกรีตที่ได้
มาตรฐาน

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดกว้าง 3.00 

- - - 72,000 - ประชาชนมี
ความพึงพอใจ

ประชาชนมีถนน
การคมนาคม

ประชาชน
ต้องการให้

กองช่าง
คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย
ซอย 4/2 หมู่ที่ 9 ต.แม่พริก

มาตรฐาน เหล็ก ขนาดกว้าง 3.00 
เมตร ยาว 50 เมตร หนา 
0.15 เมตร

ความพึงพอใจ
เพิ่มขึ้นคิดเป็น
ร้อยละ 100

การคมนาคม
สะดวกสบาย 

รวดเร็ว

ต้องการให้
แก้ไขปัญหา

ด้านการ
คมนาคมสัญจร

79 โครงการซ่อมแซมถนน
ลูกรัง สายเลียบลําห้วย
แม่พริก หมู่ที่ 9 ต.แม่พริก

เพื่อให้ประชาชนมีถนน
ลูกรัง สําหรับขนส่งพืชผล
ทางการเกษตรและการ
คมนาคม ได้อย่าง
สะดวกสบาย รวดเร็ว

ซ่อมแซมถนนลูกรัง กว้าง 
4.00 เมตร ยาว 2,000 
เมตร หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร

- - - - 560,000 ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
เพิ่มขึ้นคิดเป็น
ร้อยละ 100

ประชาชนมีถนน
การคมนาคม
สะดวกสบาย 

รวดเร็ว

ประชาชน
ต้องการให้
แก้ไขปัญหา

ด้านการ
คมนาคมสัญจร

กองช่าง

80 โครงการก่อสร้างสะพาน
ข้ามลําห้วยแม่พริก หมู่ที่ 9 
ต.แม่พริก

เพื่อให้ประชาชนใช้สะพาน
สําหรับการคมนาคม การ
ขนส่งพืชผลทางการเกษตร 
ได้สะดวก รวดเร็ว

ก่อสร้างสะพานขนาด ผิว
จราจรกว้าง 7.00 เมตร 
ยาว 30 เมตร ตามแบบ
มาตรฐานของกรมโยธาธิการ

- - - - 2,000,000 ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
เพิ่มขึ้นคิดเป็น
ร้อยละ 100

ประชาชนมีการ
คมนาคม

สะดวกสบาย
รวดเร็ว

ประชาชน
ต้องการให้
แก้ไขปัญหา

ด้านการ
คมนาคมสัญจร

กองช่าง
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แบบ ผ.02/1

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดลําปาง ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
   1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) KPI

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 สังคม คุณภาพชีวิต ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

 (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวชี้วัด ที่มาของ

โครงการ
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ

81 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ําถนนสายหลัก 
หมู่ที่ 9  ต.แม่พริก

เร่งระบายน้ํา ป้องกัน
ปัญหาน้ําท่วมขัง

ก่อสร้างรางระบายน้ํา
ปากกว้างเฉลี่ย 0.30 เมตร
 ลึกเฉลี่ย 0.35 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.10 เมตร ยาว 300 
เมตร

- - 690,000 - - ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
เพิ่มขึ้นคิดเป็น
ร้อยละ 100

ไม่เกิดปัญหาน้ํา
ท่วมขังพื้นที่ของ

ประชาชน

ประชาชน
ต้องการให้
แก้ไขปัญหา

ด้านการ
ระบายน้ํา

กองช่าง

82 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ําสายซอยห้องแถว 

เร่งระบายน้ํา ป้องกัน
ปัญหาน้ําท่วมขัง

ก่อสร้างรางระบายน้ํา
ปากกว้างเฉลี่ย 0.30 เมตร

- - - 184,000 - ประชาชนมี
ความพึงพอใจ

ไม่เกิดปัญหาน้ํา
ท่วมขังพื้นที่ของ

ประชาชน
ต้องการให้

กองช่าง
ระบายน้ําสายซอยห้องแถว 
หมู่ที่ 9 ต.แม่พริก

ปัญหาน้ําท่วมขัง ปากกว้างเฉลี่ย 0.30 เมตร
 ลึกเฉลี่ย 0.35 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.10 เมตร ยาว 80 
เมตร

ความพึงพอใจ
เพิ่มขึ้นคิดเป็น
ร้อยละ 100

ท่วมขังพื้นที่ของ
ประชาชน

ต้องการให้
แก้ไขปัญหา

ด้านการ
ระบายน้ํา

83 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ํา สายซอย 2 
หมู่ที่ 9 ต.แม่พริก

เร่งระบายน้ํา ป้องกัน
ปัญหาน้ําท่วมขัง

ก่อสร้างรางระบายน้ํา
ปากกว้างเฉลี่ย 0.30 เมตร
 ลึกเฉลี่ย 0.35 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.10 เมตร ยาว 160 
เมตร

- - - - 368,000 ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
เพิ่มขึ้นคิดเป็น
ร้อยละ 100

ไม่เกิดปัญหาน้ํา
ท่วมขังพื้นที่ของ

ประชาชน

ประชาชน
ต้องการให้
แก้ไขปัญหา

ด้านการ
ระบายน้ํา

กองช่าง

84 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย
บ้านสันขี้เหล็กเขต 1 
หมู่ที่ 10 ต.แม่พริก

เพื่อให้มีถนนคอนกรีตที่ได้
มาตรฐาน

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดกว้าง 3.00 
เมตร ยาว 650 เมตร หนา 
0.15 เมตร

200,000 200,000 200,000 200,000 150,000 ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
เพิ่มขึ้นคิดเป็น
ร้อยละ 100

ประชาชนมีถนน
การคมนาคม
สะดวกสบาย 

รวดเร็ว

ประชาชน
ต้องการให้
แก้ไขปัญหา

ด้านการ
คมนาคมสัญจร

กองช่าง
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แบบ ผ.02/1

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดลําปาง ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
   1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) KPI

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 สังคม คุณภาพชีวิต ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

 (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวชี้วัด ที่มาของ

โครงการ
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ

85 โครงการซ่อมแซมถนน
ลูกรัง สายทุ่งใหม่–น้ําดิบ–
น้ําคราม หมู่ที่ 10 ต.แม่พริก

เพื่อให้ประชาชนมีถนน
ลูกรัง สําหรับขนส่งพืชผล
ทางการเกษตรและการ
คมนาคม ได้อย่าง
สะดวกสบาย รวดเร็ว

ซ่อมแซมถนนลูกรัง กว้าง 
4.00 เมตร ยาว 1,850 
เมตร หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร

- 518,000 - - - ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
เพิ่มขึ้นคิดเป็น
ร้อยละ 100

ประชาชนมีถนน
การคมนาคม
สะดวกสบาย 

รวดเร็ว

ประชาชน
ต้องการให้
แก้ไขปัญหา

ด้านการ
คมนาคมสัญจร

กองช่าง

86 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย

เพื่อให้มีถนนคอนกรีตที่ได้
มาตรฐาน

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดกว้าง 3.00 

- - 180,000 - - ประชาชนมี
ความพึงพอใจ

ประชาชนมีถนน
การคมนาคม

ประชาชน
ต้องการให้

กองช่าง
คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย
ซอย 2 หมู่ที่ 10 ต.แม่พริก

มาตรฐาน เหล็ก ขนาดกว้าง 3.00 
เมตร ยาว 120 เมตร หนา 
0.15 เมตร

ความพึงพอใจ
เพิ่มขึ้นคิดเป็น
ร้อยละ 100

การคมนาคม
สะดวกสบาย 

รวดเร็ว

ต้องการให้
แก้ไขปัญหา

ด้านการ
คมนาคมสัญจร

87 โครงการซ่อมแซมถนน
ลูกรัง สายทุ่งแพะ ซอย 1 
หมู่ที่ 10 ต.แม่พริก

เพื่อให้ประชาชนมีถนน
ลูกรัง สําหรับขนส่งพืชผล
ทางการเกษตรและการ
คมนาคม ได้อย่าง
สะดวกสบาย รวดเร็ว

ซ่อมแซมถนนลูกรัง กว้าง 
4.00 เมตร ยาว 300 เมตร
 หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร

- - 84,000 - - ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
เพิ่มขึ้นคิดเป็น
ร้อยละ 100

ประชาชนมีถนน
การคมนาคม
สะดวกสบาย 

รวดเร็ว

ประชาชน
ต้องการให้
แก้ไขปัญหา

ด้านการ
คมนาคมสัญจร

กองช่าง

88 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย
ซอยบ้านนายกลั่น หมู่ที่ 10
 ต.แม่พริก

เพื่อให้มีถนนคอนกรีตที่ได้
มาตรฐาน

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดกว้าง 3.00 
เมตร ยาว 35 เมตร หนา 
0.15 เมตร

- - - 52,000 - ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
เพิ่มขึ้นคิดเป็น
ร้อยละ 100

ประชาชนมีถนน
การคมนาคม
สะดวกสบาย 

รวดเร็ว

ประชาชน
ต้องการให้
แก้ไขปัญหา

ด้านการ
คมนาคมสัญจร

กองช่าง

112



แบบ ผ.02/1

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดลําปาง ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
   1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) KPI

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 สังคม คุณภาพชีวิต ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

 (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวชี้วัด ที่มาของ

โครงการ
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ

89 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย
ซอยบ้านนายท่น หมู่ที่ 10 
ต.แม่พริก

เพื่อให้มีถนนคอนกรีตที่ได้
มาตรฐาน

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดกว้าง 3.00 
เมตร ยาว 50 เมตร หนา 
0.15 เมตร

- - - 75,000 - ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
เพิ่มขึ้นคิดเป็น
ร้อยละ 100

ประชาชนมีถนน
การคมนาคม
สะดวกสบาย 

รวดเร็ว

ประชาชน
ต้องการให้
แก้ไขปัญหา

ด้านการ
คมนาคมสัญจร

กองช่าง

90 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย

เพื่อให้มีถนนคอนกรีตที่ได้
มาตรฐาน

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดกว้าง 3.00 

- - - 75,000 - ประชาชนมี
ความพึงพอใจ

ประชาชนมีถนน
การคมนาคม

ประชาชน
ต้องการให้

กองช่าง
คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย
ซอยบ้านนายถ่าย หมู่ที่ 10
 ต.แม่พริก

มาตรฐาน เหล็ก ขนาดกว้าง 3.00 
เมตร ยาว 50 เมตร หนา 
0.15 เมตร

ความพึงพอใจ
เพิ่มขึ้นคิดเป็น
ร้อยละ 100

การคมนาคม
สะดวกสบาย 

รวดเร็ว

ต้องการให้
แก้ไขปัญหา

ด้านการ
คมนาคมสัญจร

91 โครงการก่อสร้างสะพาน
ข้ามเหมืองหลวง หมู่ที่ 10 
ต.แม่พริก

เพื่อให้ประชาชนใช้สะพาน
สําหรับการคมนาคม การ
ขนส่งพืชผลทางการเกษตร 
ได้สะดวก รวดเร็ว

ก่อสร้างสะพานขนาด ผิว
จราจรกว้าง 7.00 เมตร 
ยาว 30 เมตร ตามแบบ
มาตรฐานของกรมโยธาธิการ

- - - - 2,000,000 ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
เพิ่มขึ้นคิดเป็น
ร้อยละ 100

ประชาชนมีการ
คมนาคม

สะดวกสบาย
รวดเร็ว

ประชาชน
ต้องการให้
แก้ไขปัญหา

ด้านการ
คมนาคมสัญจร

กองช่าง

92 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย
รอบดอยพระธาตุ หมู่ที่ 10
 ต.แม่พริก

เพื่อให้มีถนนคอนกรีตที่ได้
มาตรฐาน

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดกว้าง 3.00 
เมตร ยาว 500 เมตร หนา 
0.15 เมตร

- - - - 750,000 ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
เพิ่มขึ้นคิดเป็น
ร้อยละ 100

ประชาชนมีถนน
การคมนาคม
สะดวกสบาย 

รวดเร็ว

ประชาชน
ต้องการให้
แก้ไขปัญหา

ด้านการ
คมนาคมสัญจร

กองช่าง

113



แบบ ผ.02/1

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดลําปาง ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
   1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) KPI

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 สังคม คุณภาพชีวิต ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

 (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวชี้วัด ที่มาของ

โครงการ
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ

93 โครงการก่อสร้างท่อลอด
เหลี่ยมปากห้วยฝาย  
หมู่ที่ 10 ต.แม่พริก

เพื่อให้ประชาชน ใช้ถนน
ข้ามท่อลอดเหลี่ยม สําหรับ
การคมนาคมการขนส่ง
พืชผลทางการเกษตร ได้
สะดวก รวดเร็ว

ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม 
ขนาด 1.20x1.20 เมตร 
ยาว 5.00 เมตร จํานวน 1 
ช่อง

- - - - 120,000 ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
เพิ่มขึ้นคิดเป็น
ร้อยละ 100

ประชาชนขนส่ง
พืชผลทาง

การเกษตรได้
สะดวกและรวดเร็ว

ประชาชน
ต้องการให้
แก้ไขปัญหา

ด้านการ
คมนาคมสัญจร

กองช่าง

94 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ํา สายซอย 2 

เร่งระบายน้ํา ป้องกัน
ปัญหาน้ําท่วมขัง

ก่อสร้างรางระบายน้ํา
ปากกว้างเฉลี่ย 0.30 เมตร

- 345,000 345,000 - - ประชาชนมี
ความพึงพอใจ

ไม่เกิดปัญหาน้ํา
ท่วมขังพื้นที่ของ

ประชาชน
ต้องการให้

กองช่าง
ระบายน้ํา สายซอย 2 
หมู่ที่ 10 ต.แม่พริก

ปัญหาน้ําท่วมขัง ปากกว้างเฉลี่ย 0.30 เมตร
 ลึกเฉลี่ย 0.35 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.10 เมตร ยาว 300 
เมตร

ความพึงพอใจ
เพิ่มขึ้นคิดเป็น
ร้อยละ 100

ท่วมขังพื้นที่ของ
ประชาชน

ต้องการให้
แก้ไขปัญหา

ด้านการ
ระบายน้ํา

95 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ํา สายศาลาเฉลิม
พระเกียรติ หมู่ที่ 10 
ต.แม่พริก

เร่งระบายน้ํา ป้องกัน
ปัญหาน้ําท่วมขัง

ก่อสร้างรางระบายน้ํา
ปากกว้างเฉลี่ย 0.30 เมตร
 ลึกเฉลี่ย 0.35 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.10 เมตร ยาว 300 
เมตร

- 345,000 345,000 - - ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
เพิ่มขึ้นคิดเป็น
ร้อยละ 100

ไม่เกิดปัญหาน้ํา
ท่วมขังพื้นที่ของ

ประชาชน

ประชาชน
ต้องการให้
แก้ไขปัญหา

ด้านการ
ระบายน้ํา

กองช่าง

96 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ํา สายซอย 5 
หมู่ที่ 10 ต.แม่พริก

เร่งระบายน้ํา ป้องกัน
ปัญหาน้ําท่วมขัง

ก่อสร้างรางระบายน้ํา
ปากกว้างเฉลี่ย 0.30 เมตร
 ลึกเฉลี่ย 0.35 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.10 เมตร ยาว 500 
เมตร

- 400,000 400,000 - 350,000 ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
เพิ่มขึ้นคิดเป็น
ร้อยละ 100

ไม่เกิดปัญหาน้ํา
ท่วมขังพื้นที่ของ

ประชาชน

ประชาชน
ต้องการให้
แก้ไขปัญหา

ด้านการ
ระบายน้ํา

กองช่าง

114



แบบ ผ.02/1

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดลําปาง ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
   1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) KPI

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 สังคม คุณภาพชีวิต ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

 (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวชี้วัด ที่มาของ

โครงการ
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ

97 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ํา สายซอย 4 
หมู่ที่ 10 ต.แม่พริก

เร่งระบายน้ํา ป้องกัน
ปัญหาน้ําท่วมขัง

ก่อสร้างรางระบายน้ํา
ปากกว้างเฉลี่ย 0.30 เมตร
 ลึกเฉลี่ย 0.35 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.10 เมตร ยาว 300 
เมตร

- - - 345,000 345,000 ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
เพิ่มขึ้นคิดเป็น
ร้อยละ 100

ไม่เกิดปัญหาน้ํา
ท่วมขังพื้นที่ของ

ประชาชน

ประชาชน
ต้องการให้
แก้ไขปัญหา

ด้านการ
ระบายน้ํา

กองช่าง

98 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ําสายซอย 1 

เร่งระบายน้ํา ป้องกัน
ปัญหาน้ําท่วมขัง

ก่อสร้างรางระบายน้ํา
ปากกว้างเฉลี่ย 0.30 เมตร

- - - - 230,000 ประชาชนมี
ความพึงพอใจ

ไม่เกิดปัญหาน้ํา
ท่วมขังพื้นที่ของ

ประชาชน
ต้องการให้

กองช่าง
ระบายน้ําสายซอย 1 
หมู่ที่ 10 ต.แม่พริก

ปัญหาน้ําท่วมขัง ปากกว้างเฉลี่ย 0.30 เมตร
 ลึกเฉลี่ย 0.35 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.10 เมตร ยาว 100 
เมตร

ความพึงพอใจ
เพิ่มขึ้นคิดเป็น
ร้อยละ 100

ท่วมขังพื้นที่ของ
ประชาชน

ต้องการให้
แก้ไขปัญหา

ด้านการ
ระบายน้ํา

99 โครงการก่อสร้างท่อลอด
เหลี่ยม ท้ายบ้าน หมู่ที่ 11 
ต.แม่พริก

เพื่อให้ประชาชน ใช้ถนน
ข้ามท่อลอดเหลี่ยม สําหรับ
การคมนาคมการขนส่ง
พืชผลทางการเกษตร ได้
สะดวก รวดเร็ว

ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม 
ขนาด 1.20x1.20 เมตร 
ยาว 5.00 เมตร จํานวน 1 
ช่อง

- 120,000 - - - ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
เพิ่มขึ้นคิดเป็น
ร้อยละ 100

ประชาชนขนส่ง
พืชผลทาง

การเกษตรได้
สะดวกและรวดเร็ว

ประชาชน
ต้องการให้
แก้ไขปัญหา

ด้านการ
คมนาคมสัญจร

กองช่าง

100 โครงการซ่อมแซมถนน
ลูกรังสายทุ่งรถ หมู่ที่ 11 
ต.แม่พริก

เพื่อให้ประชาชนมีถนน
ลูกรัง สําหรับขนส่งพืชผล
ทางการเกษตรและการ
คมนาคม ได้อย่าง
สะดวกสบาย รวดเร็ว

ซ่อมแซมถนนลูกรัง กว้าง 
4.00 เมตร ยาว 1,000 
เมตร หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร

- 280,000 - - - ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
เพิ่มขึ้นคิดเป็น
ร้อยละ 100

ประชาชนมีถนน
การคมนาคม
สะดวกสบาย 

รวดเร็ว

ประชาชน
ต้องการให้
แก้ไขปัญหา

ด้านการ
คมนาคมสัญจร

กองช่าง

115



แบบ ผ.02/1

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดลําปาง ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
   1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) KPI

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 สังคม คุณภาพชีวิต ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

 (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวชี้วัด ที่มาของ

โครงการ
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ

101 โครงการซ่อมแซมถนน
ลูกรังสายทุ่งไม้สลี  
หมู่ที่ 11 ต.แม่พริก

เพื่อให้ประชาชนมีถนน
ลูกรัง สําหรับขนส่งพืชผล
ทางการเกษตรและการ
คมนาคม ได้อย่าง
สะดวกสบาย รวดเร็ว

ซ่อมแซมถนนลูกรัง กว้าง 
4.00 เมตร ยาว 1,000 
เมตร หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร

- 280,000 - - - ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
เพิ่มขึ้นคิดเป็น
ร้อยละ 100

ประชาชนมีถนน
การคมนาคม
สะดวกสบาย 

รวดเร็ว

ประชาชน
ต้องการให้
แก้ไขปัญหา

ด้านการ
คมนาคมสัญจร

กองช่าง

102 โครงการซ่อมแซมถนน
ลูกรังสายทุ่งผักชี หมู่ที่ 11 

เพื่อให้ประชาชนมีถนน
ลูกรัง สําหรับขนส่งพืชผล

ซ่อมแซมถนนลูกรัง กว้าง 
4.00 เมตร ยาว 1,000 

- 280,000 - - - ประชาชนมี
ความพึงพอใจ

ประชาชนมีถนน
การคมนาคม

ประชาชน
ต้องการให้

กองช่าง
ลูกรังสายทุ่งผักชี หมู่ที่ 11 
ต.แม่พริก

ลูกรัง สําหรับขนส่งพืชผล
ทางการเกษตรและการ
คมนาคม ได้อย่าง
สะดวกสบาย รวดเร็ว

4.00 เมตร ยาว 1,000 
เมตร หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร

ความพึงพอใจ
เพิ่มขึ้นคิดเป็น
ร้อยละ 100

การคมนาคม
สะดวกสบาย 

รวดเร็ว

ต้องการให้
แก้ไขปัญหา

ด้านการ
คมนาคมสัญจร

103 โครงการขยายไหล่ถนน
สายท้ายบ้าน หมู่ที่ 11 
ต.แม่พริก

เพื่อให้มีถนนคอนกรีตที่ได้
มาตรฐาน

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดกว้าง ช้างละ 
0.50 เมตร ยาว 150 เมตร
 หนา 0.15 เมตร

-  - 40,000 - - ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
เพิ่มขึ้นคิดเป็น
ร้อยละ 100

ประชาชนมีถนน
การคมนาคม
สะดวกสบาย 

รวดเร็ว

ประชาชน
ต้องการให้
แก้ไขปัญหา

ด้านการ
คมนาคมสัญจร

กองช่าง

104 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย
ซอย 14 หมู่ที่ 11 ต.แม่พริก

เพื่อให้มีถนนคอนกรีตที่ได้
มาตรฐาน

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดกว้าง 3.00 
เมตร ยาว 100 เมตร หนา 
0.15 เมตร

-  - 150,000 - - ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
เพิ่มขึ้นคิดเป็น
ร้อยละ 100

ประชาชนมีถนน
การคมนาคม
สะดวกสบาย 

รวดเร็ว

ประชาชน
ต้องการให้
แก้ไขปัญหา

ด้านการ
คมนาคมสัญจร

กองช่าง

116



แบบ ผ.02/1

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดลําปาง ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
   1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) KPI

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 สังคม คุณภาพชีวิต ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

 (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวชี้วัด ที่มาของ

โครงการ
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ

105 โครงการซ่อมแซมถนน
ลูกรังบดอัดแน่น สายซอย 
12 หมู่ที่ 11 ต.แม่พริก

เพื่อให้ประชาชนมีถนน
ลูกรัง สําหรับขนส่งพืชผล
ทางการเกษตรและการ
คมนาคม ได้อย่าง
สะดวกสบาย รวดเร็ว

ก่อสร้างถนนลูกรังบดอัด
แน่นกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร
 ยาว 350 เมตร หนาเฉลี่ย 
0.20 เมตร

 -  - 170,000 - - ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
เพิ่มขึ้นคิดเป็น
ร้อยละ 100

ประชาชนมีถนน
การคมนาคม
สะดวกสบาย 

รวดเร็ว

ประชาชน
ต้องการให้
แก้ไขปัญหา

ด้านการ
คมนาคมสัญจร

กองช่าง

106 โครงการซ่อมแซมถนน
ลูกรัง สายรอบศาลา

เพื่อให้ประชาชนมีถนน
ลูกรัง สําหรับขนส่งพืชผล

ซ่อมแซมถนนลูกรัง กว้าง 
4.00 เมตร ยาว 300 เมตร

 -  - - 84,000 - ประชาชนมี
ความพึงพอใจ

ประชาชนมีถนน
การคมนาคม

ประชาชน
ต้องการให้

กองช่าง
ลูกรัง สายรอบศาลา
อเนกประสงค์ หมู่ที่ 11 
ต.แม่พริก

ลูกรัง สําหรับขนส่งพืชผล
ทางการเกษตรและการ
คมนาคม ได้อย่าง
สะดวกสบาย รวดเร็ว

4.00 เมตร ยาว 300 เมตร
 หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร

ความพึงพอใจ
เพิ่มขึ้นคิดเป็น
ร้อยละ 100

การคมนาคม
สะดวกสบาย 

รวดเร็ว

ต้องการให้
แก้ไขปัญหา

ด้านการ
คมนาคมสัญจร

107 โครงการขยายถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก (ตลิ่ง) 
ซอย 10 ทางไปห้วยโป่ง 
หมู่ที่ 11 ต.แม่พริก

เพื่อให้มีถนนคอนกรีตที่ได้
มาตรฐาน

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดกว้าง ช้างละ 
0.50 เมตร ยาว 300 เมตร
 หนา 0.15 เมตร

 -  -  - 80,000 - ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
เพิ่มขึ้นคิดเป็น
ร้อยละ 100

ประชาชนมีถนน
การคมนาคม
สะดวกสบาย 

รวดเร็ว

ประชาชน
ต้องการให้
แก้ไขปัญหา

ด้านการ
คมนาคมสัญจร

กองช่าง

108 โครงการซ่อมแซมถนน
ลูกรังสายทุ่งไม้ยาแก้-วังส่ง 
หมู่ที่ 11 ต.แม่พริก

เพื่อให้ประชาชนมีถนน
ลูกรัง สําหรับขนส่งพืชผล
ทางการเกษตรและการ
คมนาคม ได้อย่าง
สะดวกสบาย รวดเร็ว

ซ่อมแซมถนนลูกรัง กว้าง 
4.00 เมตร ยาว 1,000 
เมตร หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร

 -  - - 280,000 - ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
เพิ่มขึ้นคิดเป็น
ร้อยละ 100

ประชาชนมีถนน
การคมนาคม
สะดวกสบาย 

รวดเร็ว

ประชาชน
ต้องการให้
แก้ไขปัญหา

ด้านการ
คมนาคมสัญจร

กองช่าง

117



แบบ ผ.02/1

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดลําปาง ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
   1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) KPI

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 สังคม คุณภาพชีวิต ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

 (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวชี้วัด ที่มาของ

โครงการ
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ

109 โครงการก่อสร้างทางข้าม
คอนกรีตสายทุ่งห้วยโป่ง 
หมู่ที่ 11 ต.แม่พริก

เพื่อให้ประชาชนมีทางข้าม
ลําห้วย

ก่อสร้างทางข้ามคอนกรีต
เสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 
3.00 เมตร ยาว 10.00 
เมตร สูง 0.50 เมตร

 -  -  -  - 65,000 ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
เพิ่มขึ้นคิดเป็น
ร้อยละ 100

ประชาชนมีทาง
ข้ามลําห้วย
คอนกรีตการ

คมนาคมขนส่ง
สะดวกสบาย

ประชาชน
ต้องการให้
แก้ไขปัญหา

ด้านการ
คมนาคมสัญจร

กองช่าง

110 โครงการก่อสร้างทางข้าม
คอนกรีตสายทุ่งสุดแม่ยะ 

เพื่อให้ประชาชนมีทางข้าม
ลําห้วย

ก่อสร้างทางข้ามคอนกรีต
เสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 

 -  -  -  - 65,000 ประชาชนมี
ความพึงพอใจ

ประชาชนมีทาง
ข้ามลําห้วย

ประชาชน
ต้องการให้

กองช่าง
คอนกรีตสายทุ่งสุดแม่ยะ 
หมู่ที่ 11 ต.แม่พริก

ลําห้วย เสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 
3.00 เมตร ยาว 10.00 
เมตร สูง 0.50 เมตร

ความพึงพอใจ
เพิ่มขึ้นคิดเป็น
ร้อยละ 100

ข้ามลําห้วย
คอนกรีตการ

คมนาคมขนส่ง
สะดวกสบาย

ต้องการให้
แก้ไขปัญหา

ด้านการ
คมนาคมสัญจร

111 โครงการก่อสร้างฝาปิด
ตะแกรงเหล็ก หมู่ที่ 11 
ต.แม่พริก

เร่งระบายน้ํา ป้องกัน
ปัญหาน้ําท่วมขัง

ก่อสร้างรางระบายน้ํา
ปากกว้างเฉลี่ย 0.30 เมตร
 ลึกเฉลี่ย 0.35 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.10 เมตร ยาว 100 
เมตร

391,000 391,000 - - - ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
เพิ่มขึ้นคิดเป็น
ร้อยละ 100

ไม่เกิดปัญหาน้ํา
ท่วมขังพื้นที่ของ

ประชาชน

ประชาชน
ต้องการให้
แก้ไขปัญหา

ด้านการ
คมนาคมสัญจร

กองช่าง

112 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ําถนนสายหลัก 
หมู่ที่ 11 ต.แม่พริก

เร่งระบายน้ํา ป้องกัน
ปัญหาน้ําท่วมขัง

ก่อสร้างรางระบายน้ํา
ปากกว้างเฉลี่ย 0.30 เมตร
 ลึกเฉลี่ย 0.35 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.10 เมตร ยาว 60 
เมตร

138,000 - - - - ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
เพิ่มขึ้นคิดเป็น
ร้อยละ 100

ไม่เกิดปัญหาน้ํา
ท่วมขังพื้นที่ของ

ประชาชน

ประชาชน
ต้องการให้
แก้ไขปัญหา

ด้านการ
ระบายน้ํา

กองช่าง

118



แบบ ผ.02/1

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดลําปาง ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
   1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) KPI

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 สังคม คุณภาพชีวิต ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

 (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวชี้วัด ที่มาของ

โครงการ
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ

113 โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง
สายบ้านนาริน-ทุ่งนาแพะ 
หมู่ที่ 1 ต.ผาปัง

เพื่อให้ประชาชนมีถนน
ลูกรัง สําหรับขนส่งพืชผล
ทางการเกษตรและการ
คมนาคม ได้อย่าง
สะดวกสบาย รวดเร็ว

ซ่อมแซมถนนลูกรัง กว้าง 
4.00 เมตร ยาว 500 เมตร
 หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร

150,000 - - - - ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
เพิ่มขึ้นคิดเป็น
ร้อยละ 100

ประชาชนมีถนน
การคมนาคม
สะดวกสบาย 

รวดเร็ว

ประชาชน
ต้องการให้
แก้ไขปัญหา

ด้านการ
คมนาคมสัญจร

กองช่าง

114 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย

เพื่อให้มีถนนคอนกรีตที่ได้
มาตรฐาน

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดกว้าง 3.00 

220,000 - - - - ประชาชนมี
ความพึงพอใจ

ประชาชนมีถนน
การคมนาคม

ประชาชน
ต้องการให้

กองช่าง
คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย
บ้านนาริน – บ่อขยะ 
หมู่ที่ 1 ต.ผาปัง

มาตรฐาน เหล็ก ขนาดกว้าง 3.00 
เมตร ยาว 150 เมตร หนา 
0.15 เมตร

ความพึงพอใจ
เพิ่มขึ้นคิดเป็น
ร้อยละ 100

การคมนาคม
สะดวกสบาย 

รวดเร็ว

ต้องการให้
แก้ไขปัญหา

ด้านการ
คมนาคมสัญจร

115 โครงการซ่อมแซมถนน
ลูกรังสายทุ่งผาปัง หมู่ที่ 1 
ต.ผาปัง

เพื่อให้ประชาชนมีถนน
ลูกรัง สําหรับขนส่งพืชผล
ทางการเกษตรและการ
คมนาคม ได้อย่าง
สะดวกสบาย รวดเร็ว

ซ่อมแซมถนนลูกรัง กว้าง 
4.00 เมตร ยาว 4,000 
เมตร หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร

- 280,000 280,000 280,000 280,000 ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
เพิ่มขึ้นคิดเป็น
ร้อยละ 100

ประชาชนมีถนน
การคมนาคม
สะดวกสบาย 

รวดเร็ว

ประชาชน
ต้องการให้
แก้ไขปัญหา

ด้านการ
คมนาคมสัญจร

กองช่าง

116 โครงการซ่อมแซมถนน
ลูกรังสายทุ่งแม่วอด หมู่ที่ 1 
ต.ผาปัง

เพื่อให้ประชาชนมีถนน
ลูกรัง สําหรับขนส่งพืชผล
ทางการเกษตรและการ
คมนาคม ได้อย่าง
สะดวกสบาย รวดเร็ว

ซ่อมแซมถนนลูกรัง กว้าง 
4.00 เมตร ยาว 4,000 
เมตร หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร

- 280,000 280,000 280,000 150,000 ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
เพิ่มขึ้นคิดเป็น
ร้อยละ 100

ประชาชนมีถนน
การคมนาคม
สะดวกสบาย 

รวดเร็ว

ประชาชน
ต้องการให้
แก้ไขปัญหา

ด้านการ
คมนาคมสัญจร

กองช่าง

119



แบบ ผ.02/1

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดลําปาง ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
   1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) KPI

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 สังคม คุณภาพชีวิต ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

 (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวชี้วัด ที่มาของ

โครงการ
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ

117 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย
หัวบ้าน–ลําเหมืองทุ่งนายาง
 หมู่ที่ 1 ต.ผาปัง

เพื่อให้มีถนนคอนกรีตที่ได้
มาตรฐาน

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดกว้าง 3.00 
เมตร ยาว 1,500 เมตร 
หนา 0.15 เมตร

- - 720,000 720,000 720,000 ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
เพิ่มขึ้นคิดเป็น
ร้อยละ 100

ประชาชนมีถนน
การคมนาคม
สะดวกสบาย 

รวดเร็ว

ประชาชน
ต้องการให้
แก้ไขปัญหา

ด้านการ
คมนาคมสัญจร

กองช่าง

118 โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง
สายทุ่งตีนดอย หมู่ที่ 1 

เพื่อให้ประชาชนมีถนน
ลูกรัง สําหรับขนส่งพืชผล

ซ่อมแซมถนนลูกรัง กว้าง 
3.00 เมตร ยาว 300 เมตร

- - - - 65,000 ประชาชนมี
ความพึงพอใจ

ประชาชนมีถนน
การคมนาคม

ประชาชน
ต้องการให้

กองช่าง
สายทุ่งตีนดอย หมู่ที่ 1 
ต.ผาปัง

ลูกรัง สําหรับขนส่งพืชผล
ทางการเกษตรและการ
คมนาคม ได้อย่าง
สะดวกสบาย รวดเร็ว

3.00 เมตร ยาว 300 เมตร
 หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร

ความพึงพอใจ
เพิ่มขึ้นคิดเป็น
ร้อยละ 100

การคมนาคม
สะดวกสบาย 

รวดเร็ว

ต้องการให้
แก้ไขปัญหา

ด้านการ
คมนาคมสัญจร

119 โครงการก่อสร้างสะพาน
ข้ามลําห้วยแม่ปุ หมู่ที่ 1 
ต.ผาปัง

เพื่อให้ประชาชนใช้สะพาน
สําหรับการคมนาคม การ
ขนส่งพืชผลทางการเกษตร 
ได้สะดวก รวดเร็ว

ก่อสร้างสะพานขนาด ผิว
จราจรกว้าง 7.00 เมตร 
ยาว 30 เมตร ตามแบบ
มาตรฐานของกรมโยธาธิการ

 -  - - 2,000,000 - ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
เพิ่มขึ้นคิดเป็น
ร้อยละ 100

ประชาชนมีการ
คมนาคม

สะดวกสบาย
รวดเร็ว

ประชาชน
ต้องการให้
แก้ไขปัญหา

ด้านการ
คมนาคมสัญจร

กองช่าง

120 โครงการก่อสร้างท่อลอด
เหลี่ยมห้วยแม่วอด หมู่ที่ 2 
ต.ผาปัง

เพื่อให้ประชาชน ใช้ถนน
ข้ามท่อลอดเหลี่ยม สําหรับ
การคมนาคมการขนส่ง
พืชผลทางการเกษตร ได้
สะดวก รวดเร็ว

ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม 
ขนาด กว้าง 3 เมตร สูง 2 
เมตร ยาว 5.00 เมตร 
จํานวน 1 ช่อง

200,000 - - - - ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
เพิ่มขึ้นคิดเป็น
ร้อยละ 100

ประชาชนขนส่ง
พืชผลทาง

การเกษตรได้
สะดวกและรวดเร็ว

ประชาชน
ต้องการให้
แก้ไขปัญหา

ด้านการ
คมนาคมสัญจร

กองช่าง

120



แบบ ผ.02/1

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดลําปาง ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
   1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) KPI

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 สังคม คุณภาพชีวิต ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

 (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวชี้วัด ที่มาของ

โครงการ
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ

121 โครงการวางท่อคอนกรีต
เสริมเหล็กข้ามลําห้วยแม่
วอด หมู่ที่ 2 ต.ผาปัง

เพื่อให้ประชาชนใช้ทาง
ข้ามลําห้วยสําหรับการ
คมนาคม การขนส่งพืชผล
ทางการเกษตร ได้สะดวก 
รวดเร็ว

วางท่อคอนกรีตขนาด 1.00
 เมตรจํานวน 3 ท่อน 3 
แถว พร้อมเทพื้นคอนกรีต
เพื่อป้องกันน้ํากัดเซาะ

- 50,000 - - - ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
เพิ่มขึ้นคิดเป็น
ร้อยละ 100

ประชาชนขนส่ง
พืชผลทาง

การเกษตรได้
สะดวกและรวดเร็ว

ประชาชน
ต้องการให้
แก้ไขปัญหา

ด้านการ
คมนาคมสัญจร

กองช่าง

122 โครงการซ่อมแซมถนน
ลูกรังบดอัดแน่น สายทุ่งแม่

เพื่อให้ประชาชนมีถนน
ลูกรัง สําหรับขนส่งพืชผล

ก่อสร้างถนนลูกรังบดอัด
แน่น กว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร

 -  - 345,600 - - ประชาชนมี
ความพึงพอใจ

ประชาชนมีถนน
การคมนาคม

ประชาชน
ต้องการให้

กองช่าง
ลูกรังบดอัดแน่น สายทุ่งแม่
กองจาง
หมู่ที่ 2 ต.ผาปัง

ลูกรัง สําหรับขนส่งพืชผล
ทางการเกษตรและการ
คมนาคม ได้อย่าง
สะดวกสบาย รวดเร็ว

แน่น กว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร
 ยาว 720 เมตร หนาเฉลี่ย 
0.20 เมตร

ความพึงพอใจ
เพิ่มขึ้นคิดเป็น
ร้อยละ 100

การคมนาคม
สะดวกสบาย 

รวดเร็ว

ต้องการให้
แก้ไขปัญหา

ด้านการ
คมนาคมสัญจร

123 โครงการก่อสร้างท่อลอด
เหลี่ยมทุ่งใน หมู่ที่ 2 
ต.ผาปัง

เพื่อให้ประชาชน ใช้ถนน
ข้ามท่อลอดเหลี่ยม สําหรับ
การคมนาคมการขนส่ง
พืชผลทางการเกษตร ได้
สะดวก รวดเร็ว

ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม 
ขนาด 1.20x1.20 เมตร 
ยาว 5.00 เมตร จํานวน 1 
ช่อง

 -  - 120,000 - - ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
เพิ่มขึ้นคิดเป็น
ร้อยละ 100

ประชาชนขนส่ง
พืชผลทาง

การเกษตรได้
สะดวกและรวดเร็ว

ประชาชน
ต้องการให้
แก้ไขปัญหา

ด้านการ
คมนาคมสัญจร

กองช่าง

124 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย
แม่กองจางถึงทุ่งแม่วอด 
หมู่ที่ 2 ต.ผาปัง

เพื่อให้มีถนนคอนกรีตที่ได้
มาตรฐาน

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดกว้าง 3.00 
เมตร ยาว 150 เมตร หนา 
0.15 เมตร

 -  -  - 220,000 - ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
เพิ่มขึ้นคิดเป็น
ร้อยละ 100

ประชาชนมีถนน
การคมนาคม
สะดวกสบาย 

รวดเร็ว

ประชาชน
ต้องการให้
แก้ไขปัญหา

ด้านการ
คมนาคมสัญจร

กองช่าง

121



แบบ ผ.02/1

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดลําปาง ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
   1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) KPI

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 สังคม คุณภาพชีวิต ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

 (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวชี้วัด ที่มาของ

โครงการ
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ

125 โครงการเทไหล่ถนนสาย
หลักภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 2
 ต.ผาปัง

เพื่อให้มีถนนคอนกรีตที่ได้
มาตรฐาน

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดกว้าง ช้างละ 
0.50 เมตร ยาว 780 เมตร
 หนา 0.15 เมตร

 -  -  - 190,000 - ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
เพิ่มขึ้นคิดเป็น
ร้อยละ 100

ประชาชนมีถนน
การคมนาคม
สะดวกสบาย 

รวดเร็ว

ประชาชน
ต้องการให้
แก้ไขปัญหา

ด้านการ
คมนาคมสัญจร

กองช่าง

126 โครงการก่อสร้างสะพาน
ข้ามลําห้วยแม่วอด หมู่ที่ 2

เพื่อให้ประชาชนใช้สะพาน
สําหรับการคมนาคม การ

ก่อสร้างสะพานขนาด ผิว
จราจรกว้าง 7.00 เมตร 

 -  - - - 2,000,000 ประชาชนมี
ความพึงพอใจ

ประชาชนมีการ
คมนาคม

ประชาชน
ต้องการให้

กองช่าง
ข้ามลําห้วยแม่วอด หมู่ที่ 2
 ต.ผาปัง

สําหรับการคมนาคม การ
ขนส่งพืชผลทางการเกษตร 
ได้สะดวก รวดเร็ว

จราจรกว้าง 7.00 เมตร 
ยาว 30 เมตร ตามแบบ
มาตรฐานของกรมโยธาธิการ

ความพึงพอใจ
เพิ่มขึ้นคิดเป็น
ร้อยละ 100

คมนาคม
สะดวกสบาย

รวดเร็ว

ต้องการให้
แก้ไขปัญหา

ด้านการ
คมนาคมสัญจร

127 โครงการก่อสร้างฝาปิดราง
ระบายน้ําถนนสายหลัก 
หมู่ที่ 2 ต.ผาปัง

ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ
จากการตกร่องระบายน้ํา

ก่อสร้างฝาปิดคอนกรีต 
ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ยาว
 0.50 เมตร ความยาวรวม 
36 เมตร

10,000 - - - ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
เพิ่มขึ้นคิดเป็น
ร้อยละ 100

ลดปัญหาการเกิด
อุบัติเหตุจากการ
ตกร่องระบายน้ํา

ประชาชน
ต้องการให้
แก้ไขปัญหา

ด้านการ
ระบายน้ํา

กองช่าง

128 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ําซอยพบสุข 
หมู่ที่ 2 ต.ผาปัง

เร่งระบายน้ํา ป้องกัน
ปัญหาน้ําท่วมขัง

ก่อสร้างรางระบายน้ํา
ปากกว้างเฉลี่ย 0.30 เมตร
 ลึกเฉลี่ย 0.35 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.10 เมตร ยาว 500 
เมตร

- 1,150,000 - - - ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
เพิ่มขึ้นคิดเป็น
ร้อยละ 100

ไม่เกิดปัญหาน้ํา
ท่วมขังพื้นที่ของ

ประชาชน

ประชาชน
ต้องการให้
แก้ไขปัญหา

ด้านการ
ระบายน้ํา

กองช่าง

122



แบบ ผ.02/1

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดลําปาง ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
   1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) KPI

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 สังคม คุณภาพชีวิต ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

 (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวชี้วัด ที่มาของ

โครงการ
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ

129 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ํา ซอยพุทธรักษา 
หมู่ที่ 2 ต.ผาปัง

เร่งระบายน้ํา ป้องกัน
ปัญหาน้ําท่วมขัง

ก่อสร้างรางระบายน้ํา
ปากกว้างเฉลี่ย 0.30 เมตร
 ลึกเฉลี่ย 0.35 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.10 เมตร ยาว 800 
เมตร

- - 615,000 615,000 615,000 ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
เพิ่มขึ้นคิดเป็น
ร้อยละ 100

ไม่เกิดปัญหาน้ํา
ท่วมขังพื้นที่ของ

ประชาชน

ประชาชน
ต้องการให้
แก้ไขปัญหา

ด้านการ
ระบายน้ํา

กองช่าง

130 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ําซอยพุทธรักษา 2

เร่งระบายน้ํา ป้องกัน
ปัญหาน้ําท่วมขัง

ก่อสร้างรางระบายน้ํา
ปากกว้างเฉลี่ย 0.30 เมตร

- - 230,000 - - ประชาชนมี
ความพึงพอใจ

ไม่เกิดปัญหาน้ํา
ท่วมขังพื้นที่ของ

ประชาชน
ต้องการให้

กองช่าง
ระบายน้ําซอยพุทธรักษา 2
 หมู่ที่ 2 ต.ผาปัง

ปัญหาน้ําท่วมขัง ปากกว้างเฉลี่ย 0.30 เมตร
 ลึกเฉลี่ย 0.35 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.10 เมตร ยาว 100 
เมตร

ความพึงพอใจ
เพิ่มขึ้นคิดเป็น
ร้อยละ 100

ท่วมขังพื้นที่ของ
ประชาชน

ต้องการให้
แก้ไขปัญหา

ด้านการ
ระบายน้ํา

131 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ําซอยเฟื่องฟ้า 
หมู่ที่ 2 ต.ผาปัง

เร่งระบายน้ํา ป้องกัน
ปัญหาน้ําท่วมขัง

ก่อสร้างรางระบายน้ํา
ปากกว้างเฉลี่ย 0.30 เมตร
 ลึกเฉลี่ย 0.35 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.10 เมตร ยาว 500 
เมตร

- - - 575,000 575,000 ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
เพิ่มขึ้นคิดเป็น
ร้อยละ 100

ไม่เกิดปัญหาน้ํา
ท่วมขังพื้นที่ของ

ประชาชน

ประชาชน
ต้องการให้
แก้ไขปัญหา

ด้านการ
ระบายน้ํา

กองช่าง

132 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ําสายซอยสายชล 
หมู่ที่ 2  ต.ผาปัง

เร่งระบายน้ํา ป้องกัน
ปัญหาน้ําท่วมขัง

ก่อสร้างรางระบายน้ํา
ปากกว้างเฉลี่ย 0.30 เมตร
 ลึกเฉลี่ย 0.35 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.10 เมตร ยาว 200 
เมตร

- - - - 460,000 ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
เพิ่มขึ้นคิดเป็น
ร้อยละ 100

ไม่เกิดปัญหาน้ํา
ท่วมขังพื้นที่ของ

ประชาชน

ประชาชน
ต้องการให้
แก้ไขปัญหา

ด้านการ
ระบายน้ํา

กองช่าง

123



แบบ ผ.02/1

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดลําปาง ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
   1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) KPI

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 สังคม คุณภาพชีวิต ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

 (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวชี้วัด ที่มาของ

โครงการ
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ

133 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสายอ่าง
โป่งลุ้น หมู่ที่ 3 ต.ผาปัง

เพื่อให้มีถนนคอนกรีตที่ได้
มาตรฐาน

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดกว้าง 3.00 
เมตร ยาว 600 เมตร หนา 
0.15 เมตร

300,000 300,000 300,000 - - ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
เพิ่มขึ้นคิดเป็น
ร้อยละ 100

ประชาชนมีถนน
การคมนาคม
สะดวกสบาย 

รวดเร็ว

ประชาชน
ต้องการให้
แก้ไขปัญหา

ด้านการ
คมนาคมสัญจร

กองช่าง

134 โครงการซ่อมแซม
ถนนลาดยางสายบ้าน

เพื่อให้มีถนนลาดยางที่ได้
มาตรฐาน

ซ่อมแซมถนนลาดยาง ตาม
จุดที่ชํารุดเสียหาย

- 60,000 - - ประชาชนมี
ความพึงพอใจ

ประชาชนมีถนน
การคมนาคม

ประชาชน
ต้องการให้

กองช่าง
ถนนลาดยางสายบ้าน
แม่ปุ–บ้านผาปังกลาง 
หมู่ที่ 3  ต.ผาปัง

มาตรฐาน จุดที่ชํารุดเสียหาย ความพึงพอใจ
เพิ่มขึ้นคิดเป็น
ร้อยละ 100

การคมนาคม
สะดวกสบาย 

รวดเร็ว

ต้องการให้
แก้ไขปัญหา

ด้านการ
คมนาคมสัญจร

135 โครงการซ่อมแซมถนน
ลูกรังเกลี่ยเรียบสาย
แม่ขยาก 
หมู่ที่ 3 ต.ผาปัง

เพื่อให้ประชาชนมีถนน
ลูกรัง สําหรับขนส่งพืชผล
ทางการเกษตรและการ
คมนาคม ได้อย่าง
สะดวกสบาย รวดเร็ว

ซ่อมแซมถนนลูกรัง กว้าง 
4.00 เมตร ยาว 800 เมตร
 หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร

- - - 230,000 - ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
เพิ่มขึ้นคิดเป็น
ร้อยละ 100

ประชาชนมีถนน
การคมนาคม
สะดวกสบาย 

รวดเร็ว

ประชาชน
ต้องการให้
แก้ไขปัญหา

ด้านการ
คมนาคมสัญจร

กองช่าง

136 โครงการก่อสร้างฝาปิด
ตะแกรงเหล็กสายซอยบ้าน
นายสําราญ ปันตันมูล 
หมู่ที่ 3 ต.ผาปัง

ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ
จากการตกร่องระบายน้ํา

ก่อสร้างฝาปิดตะแกรงเหล็ก
 ขนาดกว้าง 0.30 เมตร 
ยาว 0.50 เมตร ความยาว
รวม 
200 เมตร

200,000 - - - - ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
เพิ่มขึ้นคิดเป็น
ร้อยละ 100

ลดปัญหาการเกิด
อุบัติเหตุจากการ
ตกร่องระบายน้ํา

ประชาชน
ต้องการให้
แก้ไขปัญหา

ด้านการ
คมนาคมสัญจร

กองช่าง

124



แบบ ผ.02/1

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดลําปาง ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
   1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) KPI

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 สังคม คุณภาพชีวิต ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

 (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวชี้วัด ที่มาของ

โครงการ
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ

137 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ําพร้อมฝาปิด
ตะแกรงเหล็ก สายบ้านผา
ปังกลาง–บ้านต้นธง 
หมู่ที่ 3 ต.ผาปัง

เร่งระบายน้ํา ป้องกัน
ปัญหาน้ําท่วมขัง

ก่อสร้างรางระบายน้ํา
พร้อมฝาปิดตแกรงเหล็ก 
ปากกว้างเฉลี่ย 0.30 เมตร
 ลึกเฉลี่ย 0.35 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.10 เมตร 
ยาว 200 เมตร

- 620,000 - - - ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
เพิ่มขึ้นคิดเป็น
ร้อยละ 100

ไม่เกิดปัญหาน้ํา
ท่วมขังพื้นที่ของ

ประชาชน

ประชาชน
ต้องการให้
แก้ไขปัญหา

ด้านการ
ระบายน้ํา

กองช่าง

138 โครงการก่อสร้างราง เร่งระบายน้ํา ป้องกัน ก่อสร้างรางระบายน้ํา - 460,000 - - - ประชาชนมี ไม่เกิดปัญหาน้ํา ประชาชน กองช่าง138 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ําสายหัวบ้าน(2) 
หมู่ที่ 3 ต.ผาปัง

เร่งระบายน้ํา ป้องกัน
ปัญหาน้ําท่วมขัง

ก่อสร้างรางระบายน้ํา
ปากกว้างเฉลี่ย 0.30 เมตร
 ลึกเฉลี่ย 0.35 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.10 เมตร ยาว 200 
เมตร

- 460,000 - - - ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
เพิ่มขึ้นคิดเป็น
ร้อยละ 100

ไม่เกิดปัญหาน้ํา
ท่วมขังพื้นที่ของ

ประชาชน

ประชาชน
ต้องการให้
แก้ไขปัญหา

ด้านการ
ระบายน้ํา

กองช่าง

139 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ําสายหัวบ้าน(1) 
หมู่ที่ 3 ต.ผาปัง

เร่งระบายน้ํา ป้องกัน
ปัญหาน้ําท่วมขัง

ก่อสร้างรางระบายน้ํา
ปากกว้างเฉลี่ย 0.30 เมตร
 ลึกเฉลี่ย 0.35 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.10 เมตร ยาว 200 
เมตร

- - 460,000 - - ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
เพิ่มขึ้นคิดเป็น
ร้อยละ 100

ไม่เกิดปัญหาน้ํา
ท่วมขังพื้นที่ของ

ประชาชน

ประชาชน
ต้องการให้
แก้ไขปัญหา

ด้านการ
ระบายน้ํา

กองช่าง

140 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ําพร้อมฝาปิด
ตะแกรงเหล็กสายป้อม
ตํารวจ หมู่ที่ 3 ต.ผาปัง

เร่งระบายน้ํา ป้องกัน
ปัญหาน้ําท่วมขัง

ก่อสร้างรางระบายน้ํา
ปากกว้างเฉลี่ย 0.30 เมตร
 ลึกเฉลี่ย 0.35 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.10 เมตร ยาว 200 
เมตร

- - - 460,000 - ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
เพิ่มขึ้นคิดเป็น
ร้อยละ 100

ไม่เกิดปัญหาน้ํา
ท่วมขังพื้นที่ของ

ประชาชน

ประชาชน
ต้องการให้
แก้ไขปัญหา

ด้านการ
ระบายน้ํา

กองช่าง
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แบบ ผ.02/1

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดลําปาง ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
   1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) KPI

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 สังคม คุณภาพชีวิต ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

 (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวชี้วัด ที่มาของ

โครงการ
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ

141 โครงการวางท่อระบายน้ํา
คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย
พระธาตุ 12 ราศี หมู่ที่ 3 
ต.ผาปัง

เร่งระบายน้ํา ป้องกัน
ปัญหาน้ําท่วมขัง

ก่อสร้างรางระบายน้ํา
ปากกว้างเฉลี่ย 0.30 เมตร
 ลึกเฉลี่ย 0.35 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.10 เมตร ยาว 200 
เมตร

- - - - 460,000 ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
เพิ่มขึ้นคิดเป็น
ร้อยละ 100

ไม่เกิดปัญหาน้ํา
ท่วมขังพื้นที่ของ

ประชาชน

ประชาชน
ต้องการให้
แก้ไขปัญหา

ด้านการ
ระบายน้ํา

กองช่าง

142 โครงการซ่อมแซม
ถนนลาดยาง จากบ้าน

เพื่อให้มีถนนลาดยางที่ได้
มาตรฐาน

ซ่อมแซมถนนลาดยาง ตาม
จุดที่ชํารุดเสียหาย

- 60,000 - - - ประชาชนมี
ความพึงพอใจ

ประชาชนมีถนน
การคมนาคม

ประชาชน
ต้องการให้

กองช่าง
ถนนลาดยาง จากบ้าน
ห้วยไร่–บ้านนาเบี้ย 
หมู่ที่ 4 ต.ผาปัง

มาตรฐาน จุดที่ชํารุดเสียหาย ความพึงพอใจ
เพิ่มขึ้นคิดเป็น
ร้อยละ 100

การคมนาคม
สะดวกสบาย 

รวดเร็ว

ต้องการให้
แก้ไขปัญหา

ด้านการ
คมนาคมสัญจร

143 โครงการซ่อมแซมถนน
ลูกรังสายบ้านห้วยไร่–ทุ่ง
เด่นเคล็ด
หมู่ที่ 4 ต.ผาปัง

เพื่อให้ประชาชนมีถนน
ลูกรัง สําหรับขนส่งพืชผล
ทางการเกษตรและการ
คมนาคม ได้อย่าง
สะดวกสบาย รวดเร็ว

ซ่อมแซมถนนลูกรัง กว้าง 
4.00 เมตร ยาว 4,000 
เมตร หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร

1,200,000 - - - - ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
เพิ่มขึ้นคิดเป็น
ร้อยละ 100

ประชาชนมีถนน
การคมนาคม
สะดวกสบาย 

รวดเร็ว

ประชาชน
ต้องการให้
แก้ไขปัญหา

ด้านการ
คมนาคมสัญจร

กองช่าง

144 โครงการซ่อมแซมถนน
ลูกรัง สายทุ่งใหม่ หมู่ที่ 4 
ต.ผาปัง

เพื่อให้ประชาชนมีถนน
ลูกรัง สําหรับขนส่งพืชผล
ทางการเกษตรและการ
คมนาคม ได้อย่าง
สะดวกสบาย รวดเร็ว

ซ่อมแซมถนนลูกรัง กว้าง 
4.00 เมตร ยาว 1,000 
เมตร หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร

- 280,000 - - - ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
เพิ่มขึ้นคิดเป็น
ร้อยละ 100

ประชาชนมีถนน
การคมนาคม
สะดวกสบาย 

รวดเร็ว

ประชาชน
ต้องการให้
แก้ไขปัญหา

ด้านการ
คมนาคมสัญจร

กองช่าง
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แบบ ผ.02/1

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดลําปาง ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
   1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) KPI

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 สังคม คุณภาพชีวิต ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

 (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวชี้วัด ที่มาของ

โครงการ
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ

145 โครงการซ่อมแซมถนน
ลูกรังสายหนองป่าเปา 
หมู่ที่ 4 ต.ผาปัง

เพื่อให้ประชาชนมีถนน
ลูกรัง สําหรับขนส่งพืชผล
ทางการเกษตรและการ
คมนาคม ได้อย่าง
สะดวกสบาย รวดเร็ว

ซ่อมแซมถนนลูกรัง กว้าง 
4.00 เมตร ยาว 1,000 
เมตร หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร

- - 280,000 - - ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
เพิ่มขึ้นคิดเป็น
ร้อยละ 100

ประชาชนมีถนน
การคมนาคม
สะดวกสบาย 

รวดเร็ว

ประชาชน
ต้องการให้
แก้ไขปัญหา

ด้านการ
คมนาคมสัญจร

กองช่าง

146 โครงการซ่อมแซมถนน
ลูกรังสายทุ่งห้วยไร่– บ้าน

เพื่อให้ประชาชนมีถนน
ลูกรัง สําหรับขนส่งพืชผล

ซ่อมแซมถนนลูกรัง กว้าง 
4.00 เมตร ยาว 1,000 

- - - 280,000 - ประชาชนมี
ความพึงพอใจ

ประชาชนมีถนน
การคมนาคม

ประชาชน
ต้องการให้

กองช่าง
ลูกรังสายทุ่งห้วยไร่– บ้าน
โป่งขาม 
หมู่ที่ 4 ต.ผาปัง

ลูกรัง สําหรับขนส่งพืชผล
ทางการเกษตรและการ
คมนาคม ได้อย่าง
สะดวกสบาย รวดเร็ว

4.00 เมตร ยาว 1,000 
เมตร หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร

ความพึงพอใจ
เพิ่มขึ้นคิดเป็น
ร้อยละ 100

การคมนาคม
สะดวกสบาย 

รวดเร็ว

ต้องการให้
แก้ไขปัญหา

ด้านการ
คมนาคมสัญจร

147 โครงการก่อสร้างคอนกรีต
เสริมเหล็กสายเด่นข้าวควบ
 หมู่ที่ 4 ต.ผาปัง

เพื่อให้มีถนนคอนกรีตที่ได้
มาตรฐาน

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดกว้าง 3.00 
เมตร ยาว 150 เมตร หนา 
0.15 เมตร

- - - 220,000 - ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
เพิ่มขึ้นคิดเป็น
ร้อยละ 100

ประชาชนมีถนน
การคมนาคม
สะดวกสบาย 

รวดเร็ว

ประชาชน
ต้องการให้
แก้ไขปัญหา

ด้านการ
คมนาคมสัญจร

กองช่าง

148 โครงการซ่อมแซมถนน
ลูกรังสายแม่ขยากใต้ 
หมู่ที่ 4 ต.ผาปัง

เพื่อให้ประชาชนมีถนน
ลูกรัง สําหรับขนส่งพืชผล
ทางการเกษตรและการ
คมนาคม ได้อย่าง
สะดวกสบาย รวดเร็ว

ซ่อมแซมถนนลูกรัง กว้าง 
4.00 เมตร ยาว 200 เมตร
 หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร

- - - - 56,000 ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
เพิ่มขึ้นคิดเป็น
ร้อยละ 100

ประชาชนมีถนน
การคมนาคม
สะดวกสบาย 

รวดเร็ว

ประชาชน
ต้องการให้
แก้ไขปัญหา

ด้านการ
คมนาคมสัญจร

กองช่าง

127



แบบ ผ.02/1

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดลําปาง ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
   1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) KPI

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 สังคม คุณภาพชีวิต ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

 (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวชี้วัด ที่มาของ

โครงการ
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ

149 โครงการซ่อมแซมถนน
ลูกรังสายบ่อขยะ หมู่ที่ 4 
ต.ผาปัง

เพื่อให้ประชาชนมีถนน
ลูกรัง สําหรับขนส่งพืชผล
ทางการเกษตรและการ
คมนาคม ได้อย่าง
สะดวกสบาย รวดเร็ว

ซ่อมแซมถนนลูกรัง กว้าง 
4.00 เมตร ยาว 500 เมตร
 หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร

- - - - 140,000 ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
เพิ่มขึ้นคิดเป็น
ร้อยละ 100

ประชาชนมีถนน
การคมนาคม
สะดวกสบาย 

รวดเร็ว

ประชาชน
ต้องการให้
แก้ไขปัญหา

ด้านการ
คมนาคมสัญจร

กองช่าง

150 โครงการซ่อมแซมถนน
ลูกรังสายทุ่งดงดํา หมู่ที่ 4 

เพื่อให้ประชาชนมีถนน
ลูกรัง สําหรับขนส่งพืชผล

ซ่อมแซมถนนลูกรัง กว้าง 
4.00 เมตร ยาว 2,000 

- - - - 560,000 ประชาชนมี
ความพึงพอใจ

ประชาชนมีถนน
การคมนาคม

ประชาชน
ต้องการให้

กองช่าง
ลูกรังสายทุ่งดงดํา หมู่ที่ 4 
ต.ผาปัง

ลูกรัง สําหรับขนส่งพืชผล
ทางการเกษตรและการ
คมนาคม ได้อย่าง
สะดวกสบาย รวดเร็ว

4.00 เมตร ยาว 2,000 
เมตร หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร

ความพึงพอใจ
เพิ่มขึ้นคิดเป็น
ร้อยละ 100

การคมนาคม
สะดวกสบาย 

รวดเร็ว

ต้องการให้
แก้ไขปัญหา

ด้านการ
คมนาคมสัญจร

151 โครงการเทไหล่ถนน
คอนกรีตสายวัดผาปัง
กลาง–บ้านเด่นอุดม 
หมู่ที่ 5 ต.ผาปัง

เพื่อให้มีถนนคอนกรีตที่
กว้างขึ้น

เทคอนกรีตตามแนวยาว
ถนน ระยะทาง 1,000 
เมตร โดยเทคอนกรีตข้าง
ละ0.50 เมตร หนา 0.15 
เมตร

240,000 - - - - ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
เพิ่มขึ้นคิดเป็น
ร้อยละ 100

ประชาชนมีถนน
การคมนาคม
สะดวกสบาย 

รวดเร็ว

ประชาชน
ต้องการให้
แก้ไขปัญหา

ด้านการ
คมนาคมสัญจร

กองช่าง

152 โครงการเทไหล่ถนน
ภายในหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 5 ต.ผาปัง

เพื่อให้มีถนนคอนกรีตที่
กว้างขึ้น

เทคอนกรีตตามแนวยาว
ถนน ระยะทาง 1,000 
เมตร โดยเทคอนกรีตข้าง
ละ0.50 เมตร หนา 0.15 
เมตร

240,000 - - - - ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
เพิ่มขึ้นคิดเป็น
ร้อยละ 100

ประชาชนมีถนน
การคมนาคม
สะดวกสบาย 

รวดเร็ว

ประชาชน
ต้องการให้
แก้ไขปัญหา

ด้านการ
คมนาคมสัญจร

กองช่าง

128



แบบ ผ.02/1

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดลําปาง ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
   1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) KPI

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 สังคม คุณภาพชีวิต ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

 (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวชี้วัด ที่มาของ

โครงการ
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ

153 โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง
สายปลายบ้านเด่นถึงทุ่ง
ปากบอก หมู่ที่ 5 ต.ผาปัง

เพื่อให้ประชาชนมีถนน
ลูกรัง สําหรับขนส่งพืชผล
ทางการเกษตรและการ
คมนาคม ได้อย่าง
สะดวกสบาย รวดเร็ว

ซ่อมแซมถนนลูกรัง กว้าง 
4.00 เมตร ยาว 3,000 
เมตร หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร
 พร้อมวางท่อคอนกรีต

840,000 - - - ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
เพิ่มขึ้นคิดเป็น
ร้อยละ 100

ประชาชนมีถนน
การคมนาคม
สะดวกสบาย 

รวดเร็ว

ประชาชน
ต้องการให้
แก้ไขปัญหา

ด้านการ
คมนาคมสัญจร

กองช่าง

154 โครงการซ่อมแซมถนน
ลูกรังสายปลายบ้านเด่นถึง

เพื่อให้ประชาชนมีถนน
ลูกรัง สําหรับขนส่งพืชผล

ซ่อมแซมถนนลูกรัง กว้าง 
4.00 เมตร ยาว 1,000 

280,000 - - - ประชาชนมี
ความพึงพอใจ

ประชาชนมีถนน
การคมนาคม

ประชาชน
ต้องการให้

กองช่าง
ลูกรังสายปลายบ้านเด่นถึง
ทุ่งปากบอก หมู่ที่ 5 ต.ผาปัง

ลูกรัง สําหรับขนส่งพืชผล
ทางการเกษตรและการ
คมนาคม ได้อย่าง
สะดวกสบาย รวดเร็ว

4.00 เมตร ยาว 1,000 
เมตร หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร

ความพึงพอใจ
เพิ่มขึ้นคิดเป็น
ร้อยละ 100

การคมนาคม
สะดวกสบาย 

รวดเร็ว

ต้องการให้
แก้ไขปัญหา

ด้านการ
คมนาคมสัญจร

155 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย
สระประมง–ท้ายบ้าน 
หมู่ที่ 5 ต.ผาปัง

เพื่อให้มีถนนคอนกรีตที่ได้
มาตรฐาน

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดกว้าง 3.00 
เมตร ยาว 100 เมตร หนา 
0.15 เมตร

150,000 - - ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
เพิ่มขึ้นคิดเป็น
ร้อยละ 100

ประชาชนมีถนน
การคมนาคม
สะดวกสบาย 

รวดเร็ว

ประชาชน
ต้องการให้
แก้ไขปัญหา

ด้านการ
คมนาคมสัญจร

กองช่าง

156 โครงการก่อสร้างทางข้าม
คอนกรีต ข้ามลําห้วยแม่
ขยากน้ํา หมู่ที่ 5 ต.ผาปัง

เพื่อให้ประชาชนมีทางข้าม
ลําห้วย

ก่อสร้างทางข้ามคอนกรีต
เสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 
3.00 เมตร ยาว 10.00 
เมตร สูง 0.50 เมตร

- - 65,000 - - ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
เพิ่มขึ้นคิดเป็น
ร้อยละ 100

ประชาชนมีทาง
ข้ามลําห้วย
คอนกรีตการ

คมนาคมขนส่ง
สะดวกสบาย

ประชาชน
ต้องการให้
แก้ไขปัญหา

ด้านการ
คมนาคมสัญจร

กองช่าง

129



แบบ ผ.02/1

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดลําปาง ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
   1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) KPI

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 สังคม คุณภาพชีวิต ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

 (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวชี้วัด ที่มาของ

โครงการ
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ

157 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย
ดอยล้าน 
หมู่ที่ 5 ต.ผาปัง

เพื่อให้มีถนนคอนกรีตที่ได้
มาตรฐาน

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดกว้าง 3.00 
เมตร ยาว 1,000 เมตร 
หนา 0.15 เมตร

 -  - - 288,000 288,000 ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
เพิ่มขึ้นคิดเป็น
ร้อยละ 100

ประชาชนมีถนน
การคมนาคม
สะดวกสบาย 

รวดเร็ว

ประชาชน
ต้องการให้
แก้ไขปัญหา

ด้านการ
คมนาคมสัญจร

กองช่าง

158 โครงการซ่อมแซมถนน
ลูกรังสายแม่ขยากเหนือ 

เพื่อให้ประชาชนมีถนน
ลูกรัง สําหรับขนส่งพืชผล

ซ่อมแซมถนนลูกรัง กว้าง 
4.00 เมตร ยาว 800 เมตร

 -  - - 170,000 - ประชาชนมี
ความพึงพอใจ

ประชาชนมีถนน
การคมนาคม

ประชาชน
ต้องการให้

กองช่าง
ลูกรังสายแม่ขยากเหนือ 
หมู่ที่ 5 ต.ผาปัง

ลูกรัง สําหรับขนส่งพืชผล
ทางการเกษตรและการ
คมนาคม ได้อย่าง
สะดวกสบาย รวดเร็ว

4.00 เมตร ยาว 800 เมตร
 หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร

ความพึงพอใจ
เพิ่มขึ้นคิดเป็น
ร้อยละ 100

การคมนาคม
สะดวกสบาย 

รวดเร็ว

ต้องการให้
แก้ไขปัญหา

ด้านการ
คมนาคมสัญจร

159 โครงการก่อสร้างสะพาน
ข้ามลําห้วยแม่ขยาก 
หมู่ที่ 5 ต.ผาปัง

เพื่อให้ประชาชนใช้สะพาน
สําหรับการคมนาคม การ
ขนส่งพืชผลทางการเกษตร 
ได้สะดวก รวดเร็ว

ก่อสร้างสะพานขนาด ผิว
จราจรกว้าง 7.00 เมตร 
ยาว 30 เมตร ตามแบบ
มาตรฐานของกรมโยธาธิการ

 -  - - - 2,000,000 ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
เพิ่มขึ้นคิดเป็น
ร้อยละ 100

ประชาชนมีการ
คมนาคม

สะดวกสบาย
รวดเร็ว

ประชาชน
ต้องการให้
แก้ไขปัญหา

ด้านการ
คมนาคมสัญจร

กองช่าง

160 โครงการก่อสร้างสะพาน
ข้ามลําห้วยปากบอก 
หมู่ที่ 5 ต.ผาปัง

เพื่อให้ประชาชนใช้สะพาน
สําหรับการคมนาคม การ
ขนส่งพืชผลทางการเกษตร 
ได้สะดวก รวดเร็ว

ก่อสร้างสะพานขนาด ผิว
จราจรกว้าง 7.00 เมตร 
ยาว 30 เมตร ตามแบบ
มาตรฐานของกรมโยธาธิการ

 -  - - - 2,000,000 ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
เพิ่มขึ้นคิดเป็น
ร้อยละ 100

ประชาชนมีการ
คมนาคม

สะดวกสบาย
รวดเร็ว

ประชาชน
ต้องการให้
แก้ไขปัญหา

ด้านการ
คมนาคมสัญจร

กองช่าง
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แบบ ผ.02/1

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดลําปาง ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
   1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) KPI

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 สังคม คุณภาพชีวิต ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

 (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวชี้วัด ที่มาของ

โครงการ
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ

161 โครงการซ่อมแซมถนน
ลูกรังสายทุ่งผาปัง หมู่ที่ 5 
ต.ผาปัง

เพื่อให้ประชาชนมีถนน
ลูกรัง สําหรับขนส่งพืชผล
ทางการเกษตรและการ
คมนาคม ได้อย่าง
สะดวกสบาย รวดเร็ว

ซ่อมแซมถนนลูกรัง กว้าง 
4.00 เมตร ยาว 1,000 
เมตร หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร

 -  - - - 280,000 ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
เพิ่มขึ้นคิดเป็น
ร้อยละ 100

ประชาชนมีถนน
การคมนาคม
สะดวกสบาย 

รวดเร็ว

ประชาชน
ต้องการให้
แก้ไขปัญหา

ด้านการ
คมนาคมสัญจร

กองช่าง

162 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ําสายกลางหมู่บ้าน 

เร่งระบายน้ํา ป้องกัน
ปัญหาน้ําท่วมขัง

ก่อสร้างรางระบายน้ํา
ปากกว้างเฉลี่ย 0.30 เมตร

- - - 230,000 - ประชาชนมี
ความพึงพอใจ

ไม่เกิดปัญหาน้ํา
ท่วมขังพื้นที่ของ

ประชาชน
ต้องการให้

กองช่าง
ระบายน้ําสายกลางหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 5 ต.ผาปัง

ปัญหาน้ําท่วมขัง ปากกว้างเฉลี่ย 0.30 เมตร
 ลึกเฉลี่ย 0.35 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.10 เมตร ยาว 100 
เมตร

ความพึงพอใจ
เพิ่มขึ้นคิดเป็น
ร้อยละ 100

ท่วมขังพื้นที่ของ
ประชาชน

ต้องการให้
แก้ไขปัญหา

ด้านการ
ระบายน้ํา

รวม 220 โครงการ 7,595,000 15,256,000 15,305,600 22,072,000 24,405,400
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แบบ ผ.02/1

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดลําปาง ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านแหล่งน้ํา
   2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) KPI

1 โครงการวางท่อระบบ
ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 
ต.แม่พริก

เพื่อให้ระบบส่งจ่าย
น้ําประปา มีความ
เสถียรภาพ มั่นคงเพียงพอ

วางท่อประปา PVC ขนาด 
ø 3 นิ้ว ชั้น 8.5 ความยาว 
1,000 ม.

220,000  -  -  -  - ประชาชนร้อยละ
 100 มีน้ํา

เพียงพอต่อการ

ประชาชนมีน้ํา
เพื่ออุปโภค-
บริโภคอย่าง

ประชาชน
ต้องการให้
แก้ไขปัญหา

กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
ที่นํามาจากแผนพัฒนาหม ู่บ้านและแผนพัฒนาช ุมชน

(พ.ศ. 2566-2570)
องค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก  อําเภอแม่พริก  จังหวัดลําปาง

ตัวช ี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

งบประมาณ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 สังคม คุณภาพชีวิต ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ที่ โครงการ
ที่มาของ
โครงการ

วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

 (ผลผลิตของโครงการ)

กับความต้องการ อุปโภค-บริโภค เพียงพอ ด้านแหล่งน้ํา
เพื่อการ

อุปโภค-บริโภค

2 โครงการก่อสร้างระบบล้าง
 ระบบประปาหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 3 ต.แม่พริก

เพื่อให้ระบบประปา
หมู่บ้านมีระบบการกรอง
น้ําที่มีประสิทธิภาพ

ก่อสร้างระบบกรอง
น้ําประปาหมู่บ้าน

120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 ประชาชนร้อยละ
 100 มีน้ําสะอาด
เพื่อการอุปโภค-

บริโภค

ประชาชนมีน้ํา
เพื่ออุปโภค-

บริโภคอย่างมี
คุณภาพ

ประชาชน
ต้องการให้
แก้ไขปัญหา
ด้านแหล่งน้ํา

เพื่อการ
อุปโภค-บริโภค

กองช่าง

3 โครงการก่อสร้างถังเก็บน้ํา
ใส หมู่ที่ 3 ต.แม่พริก

เพื่อให้ประชาชน มีน้ําเพื่อ
การอุปโภค-บริโภค อย่าง
เพียงพอ

ก่อสร้างถังเก็บกักน้ํา 1 แห่ง
 ขนาด 20,000 ลิตร

 - 150,000 - - - ประชาชนร้อยละ
 100 มีน้ํา

เพียงพอต่อการ
อุปโภค-บริโภค

ประชาชนมีน้ํา
เพื่ออุปโภค-
บริโภคอย่าง

เพียงพอ

ประชาชน
ต้องการให้
แก้ไขปัญหา
ด้านแหล่งน้ํา

เพื่อการ
อุปโภค-บริโภค

กองช่าง
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แบบ ผ.02/1

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดลําปาง ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านแหล่งน้ํา
   2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) KPI

รายละเอียดโครงการพัฒนา
ที่นํามาจากแผนพัฒนาหม ู่บ้านและแผนพัฒนาช ุมชน

(พ.ศ. 2566-2570)
องค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก  อําเภอแม่พริก  จังหวัดลําปาง

ตัวช ี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

งบประมาณ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 สังคม คุณภาพชีวิต ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ที่ โครงการ
ที่มาของ
โครงการ

วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

 (ผลผลิตของโครงการ)

4 โครงการก่อสร ้างลําเหมือง
ไส้ไก่ สายทุ่งท้ายบ้าน 
หมู่ที่ 3 ต.แม่พริก

เพื่อเพิ่มความเร็วและ
ปริมาณการไหลของน้ําให้
เพียงพอกับการเกษตรกรรม

ก่อสร้างดาดลําเหมือง
คอนกรีต ขนาดปากเหมือง
กว้าง 1.00 เมตร ยาว 600 

 - 91,000 - - - เกษตรกรร้อยละ
 100 มีความพึง

พอใจ

มีปริมาณน้ํา
สําหรับ

การเกษตรอย่าง

ประชาชน
ต้องการให้
แก้ไขปัญหา

กองช่าง

เมตร ลึก 0.60 เมตร เพียงพอ ด้านแหล่งน้ํา
เพื่อการเกษตร

5 โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล
เพื่อการเกษตร ท้ายบ้าน 
หมู่ที่ 3 ต.แม่พริก

เพื่อให้มีระบบน้ําประปาที่
เพียงพอกับความต้องการ
อุปโภค บริโภค ของ
ประชาชน

ขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาด
ปากบ่อกว้าง 6 นิ้ว ลึก 
43-100 ม. พร้อมติดตั้ง
เครื่องสูบน้ําไฟฟ้าแบบ
มอเตอร์จมน้ํา จํานวน 1 
เครื่อง

 - 500,000 - - - เกษตรกรร้อยละ
 100 มีความพึง

พอใจ

ประชาชนมี
น้ําประปาใช้เพื่อ
การอุปโภคและ
บริโภคอย่าง

เพียงพอ

ประชาชน
ต้องการให้
แก้ไขปัญหา
ด้านแหล่งน้ํา

เพื่อการเกษตร

กองช่าง

6 โครงการก่อสร้างลําเหมือง
สาขา ทุ่งห้วยแต้ว – ท้าย
บ้าน หมู่ที่ 3 ต.แม่พริก

เพื่อเพิ่มความเร็วและ
ปริมาณการไหลของน้ําให้
เพียงพอกับการเกษตรกรรม

ก่อสร้างดาดลําเหมือง
คอนกรีต ขนาดปากกว้าง 
1.00 ม. ก้นกว้าง 0.40 ม. 
 ลึก 0.60 ม. ยาว 350 ม.

 -  - 160,000  -  - เกษตรกรร้อยละ
 100 มีความพึง

พอใจ

มีปริมาณมีน้ําไว้ใช้
เพื่อการเกษตร
อย่างเพียงพอ

ประชาชน
ต้องการให้
แก้ไขปัญหา
ด้านแหล่งน้ํา

เพื่อการเกษตร

กองช่าง
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แบบ ผ.02/1

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดลําปาง ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านแหล่งน้ํา
   2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) KPI

รายละเอียดโครงการพัฒนา
ที่นํามาจากแผนพัฒนาหม ู่บ้านและแผนพัฒนาช ุมชน

(พ.ศ. 2566-2570)
องค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก  อําเภอแม่พริก  จังหวัดลําปาง

ตัวช ี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

งบประมาณ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 สังคม คุณภาพชีวิต ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ที่ โครงการ
ที่มาของ
โครงการ

วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

 (ผลผลิตของโครงการ)

7 โครงการปร ับปร ุงระบบ
ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 
ต.แม่พริก

เพื่อให้ประชาชน มีน้ําเพื่อ
การอุปโภค-บริโภค อย่าง
เพียงพอ

ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมทั้ง
วางท่อจําหน่ายระบบ
ประปาหมู่บ้าน PVC ขนาด

350,000  -  - - - ประชาชนร้อยละ
 100 มีน้ํา

เพียงพอต่อการ

ประชาชนมีน้ํา
เพื่ออุปโภค-
บริโภคอย่าง

ประชาชน
ต้องการให้
แก้ไขปัญหา

กองช่าง

 ø 3 นิ้ว ชั้น 8.5 ความยาว
 500 ม.

อุปโภค-บริโภค เพียงพอ ด้านแหล่งน้ํา
เพื่อการ

อุปโภค-บริโภค

8 โครงการก่อสร้างระบบ
ประปาหมู่บ้าน หัวสะพาน
ลําห้วยแม่พริก หมู่ที่ 4 
ต.แม่พริก

เพื่อให้ประชาชน มีน้ําเพื่อ
การอุปโภค-บริโภค อย่าง
เพียงพอ

ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมทั้ง
ก่อสร้างหอถังสูงเพื่อจ่ายน้ํา
ให้กับระบบประปาหมู่บ้าน

 - 350,000  - - - ประชาชนร้อยละ
 100 มีน้ํา

เพียงพอต่อการ
อุปโภค-บริโภค

ประชาชนมีน้ํา
เพื่ออุปโภค-
บริโภคอย่าง

เพียงพอ

ประชาชน
ต้องการให้
แก้ไขปัญหา
ด้านแหล่งน้ํา

เพื่อการ
อุปโภค-บริโภค

กองช่าง

9 โครงการพัฒนาปรับปรุง
บ่อน้ําตื้นกลางบ้าน หมู่ที่ 4 
ต.แม่พริก

เพื่อให้ประชาชนมีน้ําเพื่อ
การอุปโภค-บริโภคอย่าง
เพียงพอ

พัฒนาปรับปรุงบ่อน้ําตื้น 
ให้มีปริมาณน้ํามาขึ้นโดย
การขยายบ่อน้ําให้กว้างขึ้น
พร้อมลงท่อวงบ่อ ขนาด 
1.00 ม. จํานวน 10 ท่อน

 -  - 100,000  - - ประชาชนร้อยละ
 100 มีน้ํา

เพียงพอต่อการ
อุปโภค-บริโภค

ประชาชนมีน้ํา
เพื่ออุปโภค-
บริโภคอย่าง

เพียงพอ

ประชาชน
ต้องการให้
แก้ไขปัญหา
ด้านแหล่งน้ํา

เพื่อการ
อุปโภค-บริโภค

กองช่าง
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แบบ ผ.02/1

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดลําปาง ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านแหล่งน้ํา
   2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) KPI

รายละเอียดโครงการพัฒนา
ที่นํามาจากแผนพัฒนาหม ู่บ้านและแผนพัฒนาช ุมชน

(พ.ศ. 2566-2570)
องค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก  อําเภอแม่พริก  จังหวัดลําปาง

ตัวช ี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

งบประมาณ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 สังคม คุณภาพชีวิต ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ที่ โครงการ
ที่มาของ
โครงการ

วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

 (ผลผลิตของโครงการ)

10 โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล
หอแม่เฒ่าเต้า หมู่ที่ 4 
ต.แม่พริก

เพื่อให้ประชาชน มีน้ําเพื่อ
อุปโภค-บริโภค อย่าง
เพียงพอ

ขุดเจาะบ่อบาดาล จํานวน 
1 บ่อ ขนาดปากบ่อกว้าง 6
 นิ้ว ลึก 43-100 ม. พร้อม

 -  -  - 250,000 - ประชาชนร้อยละ
 100 มีน้ํา

เพียงพอต่อการ

ประชาชนมีน้ํา
เพื่ออุปโภค-บริโภค

ประชาชน
ต้องการให้
แก้ไขปัญหา

กองช่าง

ติดตั้งเครื่องสูบน้ําบาดาล 
ขนาด 1.5 แรงม้า

อุปโภค-บริโภค ด้านแหล่งน้ํา
เพื่อการ

อุปโภค-บริโภค

11 โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล
ทุ่งอ่างเปางาม หมู่ที่ 4 
ต.แม่พริก

เพื่อให้ประชาชน มีน้ําเพื่อ
อุปโภค-บริโภค อย่าง
เพียงพอ

ขุดเจาะบ่อบาดาล จํานวน 
1 บ่อ ขนาดปากบ่อกว้าง 6
 นิ้ว ลึก 43-100 ม. พร้อม
ติดตั้งเครื่องสูบน้ําบาดาล 
ขนาด 1.5 แรงม้า

 -  -  - 250,000 - ประชาชนร้อยละ
 100 มีน้ํา

เพียงพอต่อการ
อุปโภค-บริโภค

ประชาชนมีน้ํา
เพื่ออุปโภค-บริโภค

ประชาชน
ต้องการให้
แก้ไขปัญหา
ด้านแหล่งน้ํา

เพื่อการ
อุปโภค-บริโภค

กองช่าง

12 โครงการขุดบ่อน้ําตื้น ลํา
ห้วยแม่พริก หมู่ที่ 4 
ต.แม่พริก

เพื่อเพิ่มศักยภาพและ
ประสิทธิภาพระบบ
จําหน่ายน้ําประปาหมู่บ้าน
ให้มีความเสถียรภาพ 
บรรเทาปัญหาความ
เดือดร้อนการขาดแคลนน้ํา

ขุดบ่อน้ําตื้นเพื่อเป็นแหล่ง
น้ําสําหรับการทําระบบ
ประปาหมู่บ้านจํานวน 1 
บ่อ ลึก 10.00 ม.

-  - - - 91,700 ประชาชนร้อยละ
 100 มีน้ํา

เพียงพอต่อการ
อุปโภค-บริโภค

มีแหล่งน้ํา
เพียงพอสําหรับ
การทําระบบ

ประปา ลดปัญหา
การขาดแคลนน้ํา

ประชาชน
ต้องการให้
แก้ไขปัญหา
ด้านแหล่งน้ํา

เพื่อการ
อุปโภค-บริโภค

กองช่าง
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แบบ ผ.02/1

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดลําปาง ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านแหล่งน้ํา
   2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) KPI

รายละเอียดโครงการพัฒนา
ที่นํามาจากแผนพัฒนาหม ู่บ้านและแผนพัฒนาช ุมชน

(พ.ศ. 2566-2570)
องค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก  อําเภอแม่พริก  จังหวัดลําปาง

ตัวช ี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

งบประมาณ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 สังคม คุณภาพชีวิต ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ที่ โครงการ
ที่มาของ
โครงการ

วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

 (ผลผลิตของโครงการ)

13 โครงการก่อสร ้างดาดลํา
เหมืองคอนกรีต สายทุ่ง
บ้าน หมู่ที่ 4 ต.แม่พริก

เพื่อเพิ่มความเร็วและ
ปริมาณการไหลของน้ําให้
เพียงพอกับการเกษตรกรรม

ก่อสร้างดาดลําเหมือง
คอนกรีต ขนาดปากกว้าง 
1.00 ม. ก้นกว้าง 0.40 ม. 

683,000  - -  -  - เกษตรกรร้อยละ
 100 มีความพึง

พอใจ

มีปริมาณมีน้ําไว้ใช้
เพื่อการเกษตร
อย่างเพียงพอ

ประชาชน
ต้องการให้
แก้ไขปัญหา

กองช่าง

 ลึก 0.60 ม. ยาว 1,500 ม. ด้านแหล่งน้ํา
เพื่อการเกษตร

14 โครงการก่อสร้างดาดลํา
เหมืองคอนกรีต เหมือง
ขวาง หมู่ที่ 4 ต.แม่พริก

เพื่อเพิ่มความเร็วและ
ปริมาณการไหลของน้ําให้
เพียงพอกับการเกษตรกรรม

ก่อสร้างดาดลําเหมือง
คอนกรีต ขนาดปากกว้าง 
1.00 ม. ก้นกว้าง 0.40 ม. 
 ลึก 0.60 ม. ยาว 700 ม.

 -  - 318,500  -  - เกษตรกรร้อยละ
 100 มีความพึง

พอใจ

มีปริมาณมีน้ําไว้ใช้
เพื่อการเกษตร
อย่างเพียงพอ

ประชาชน
ต้องการให้
แก้ไขปัญหา
ด้านแหล่งน้ํา

เพื่อการเกษตร

กองช่าง

15 โครงการก่อสร้างถังเก็บน้ํา
เพื่อการอุปโภค สุสานบ้าน
วังสําราญ หมู่ที่ 6 ต.แม่พริก

เพื่อให้ประชาชน มีน้ําใช้
เพื่อการให้บริการสุขา เมื่อ
มาร่วมประกอบพิธีฌาปนกิจ

ก่อสร้างแทงค์เก็บน้ํากลม 
คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด
เส้นผ่านศูนย์กลาง 1.20 ม.
 จํานวน 2 แทงค์

50,000  - - - - ประชาชนร้อยละ
 100 มีน้ํา

เพียงพอต่อการ
อุปโภค-บริโภค

ประชาชนมีน้ํา
เพื่ออุปโภคอย่าง

เพียงพอ

ประชาชน
ต้องการให้
แก้ไขปัญหา
ด้านแหล่งน้ํา

เพื่อการ
อุปโภค-บริโภค

กองช่าง
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แบบ ผ.02/1

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดลําปาง ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านแหล่งน้ํา
   2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) KPI

รายละเอียดโครงการพัฒนา
ที่นํามาจากแผนพัฒนาหม ู่บ้านและแผนพัฒนาช ุมชน

(พ.ศ. 2566-2570)
องค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก  อําเภอแม่พริก  จังหวัดลําปาง

ตัวช ี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

งบประมาณ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 สังคม คุณภาพชีวิต ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ที่ โครงการ
ที่มาของ
โครงการ

วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

 (ผลผลิตของโครงการ)

16 โครงการติดต ั้งถังกรองน้ํา
ระบบประปาหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 6 ต.แม่พริก

เพื่อให้ระบบประปาหมู่บ้าน
 มีระบบการกรองน้ําที่มี
ประสิทธิภาพ เหมาะต่อ

ติดตั้งเครื่องกรองน้ําให้กับ
ระบบประปาหมู่บ้าน 
จํานวน 1 แห่ง

 -  -  - 120,000  - ประชาชนร้อยละ
 100 มีน้ําสะอาด
เพื่อการอุปโภค-

ประชาชนมีน้ํา
เพื่ออุปโภค-

บริโภคอย่างมี

ประชาชน
ต้องการให้
แก้ไขปัญหา

กองช่าง

การอุปโภค-บริโภค บริโภค คุณภาพ ด้านแหล่งน้ํา
เพื่อการ

อุปโภค-บริโภค

17 โครงการวางท่อระบบ
ประปาหมู่บ้าน(ทางไป
คอกวัว) หมู่ที่ 6 ต.แม่พริก

เพื่อให้ระบบส่งจ่าย
น้ําประปาของหมู่บ้าน มี
ความเสถียรภาพ มั่นคง
เพียงพอกับความต้องการ

วางท่อประปา PVC ขนาด 
ø 3 นิ้ว ชั้น 8.5 ความยาว 
800 ม.

 -  - - - 176,000 ประชาชนร้อยละ
 100 มีน้ํา

เพียงพอต่อการ
อุปโภค-บริโภค

ประชาชนมีน้ํา
เพื่ออุปโภค-
บริโภคอย่าง

เพียงพอ

ประชาชน
ต้องการให้
แก้ไขปัญหา
ด้านแหล่งน้ํา

เพื่อการ
อุปโภค-บริโภค

กองช่าง

18 โครงการก่อสร้างลําเหมือง
คอนกรีต สายทุ่งข้าวเน่า 
หมู่ที่ 6 ต.แม่พริก

เพื่อเพิ่มความเร็วและ
ปริมาณการไหลของน้ําให้
เพียงพอกับการเกษตรกรรม

ก่อสร้างดาดลําเหมือง
คอนกรีต ขนาดปากกว้าง 
1.00 ม. ก้นกว้าง 0.40 ม. 
 ลึก 0.60 ม. ยาว 300 ม.

 -  - 137,000  -  - เกษตรกรร้อยละ
 100 มีความพึง

พอใจ

มีปริมาณมีน้ําไว้ใช้
เพื่อการเกษตร
อย่างเพียงพอ

ประชาชน
ต้องการให้
แก้ไขปัญหา
ด้านแหล่งน้ํา

เพื่อการเกษตร

กองช่าง
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แบบ ผ.02/1

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดลําปาง ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านแหล่งน้ํา
   2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) KPI

รายละเอียดโครงการพัฒนา
ที่นํามาจากแผนพัฒนาหม ู่บ้านและแผนพัฒนาช ุมชน

(พ.ศ. 2566-2570)
องค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก  อําเภอแม่พริก  จังหวัดลําปาง

ตัวช ี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

งบประมาณ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 สังคม คุณภาพชีวิต ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ที่ โครงการ
ที่มาของ
โครงการ

วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

 (ผลผลิตของโครงการ)

19 โครงการซ่อมแซมดาดล ํา
เหมืองสามแยกโรงเรียน
เก่า–ทุ่งเหนือ 

เพื่อเพิ่มความเร็วและ
ปริมาณการไหลของน้ําให้
เพียงพอกับการเกษตรกรรม

ก่อสร้างดาดลําเหมือง
คอนกรีต ขนาดปากกว้าง 
1.00 ม. ก้นกว้าง 0.40 ม. 

 -  -  -  - 228,000 เกษตรกรร้อยละ
 100 มีความพึง

พอใจ

มีปริมาณมีน้ําไว้ใช้
เพื่อการเกษตร
อย่างเพียงพอ

ประชาชน
ต้องการให้
แก้ไขปัญหา

กองช่าง

หมู่ที่ 6 ต.แม่พริก  ลึก 0.60 ม. ยาว 500 ม. ด้านแหล่งน้ํา
เพื่อการเกษตร

20 โครงการติดตั้งถังกรองน้ํา
ระบบประปาหมู่บ้าน กลุ่ม
ที่ 1 หมู่ที่ 7 ต.แม่พริก

เพื่อให้ระบบประปาหมู่บ้าน
 มีระบบการกรองน้ําที่มี
ประสิทธิภาพ เหมาะต่อ
การอุปโภค-บริโภค

ติดตั้งเครื่องกรองน้ําให้กับ
ระบบประปาหมู่บ้าน 
จํานวน 1 แห่ง

 - 120,000  -  -  - ประชาชนร้อยละ
 100 มีน้ําสะอาด
เพื่อการอุปโภค-

บริโภค

ประชาชนมีน้ํา
เพื่ออุปโภค-

บริโภคอย่างมี
คุณภาพ

ประชาชน
ต้องการให้
แก้ไขปัญหา
ด้านแหล่งน้ํา

เพื่อการ
อุปโภค-บริโภค

กองช่าง

21 โครงการก่อสร้างระบบ
ประปาหมู่บ้านขนาดกลาง 
บ้านห้วยขี้นก หมู่ที่ 7 
ต.แม่พริก

เพื่อให้ประชาชนมี
น้ําประปาเพื่อการอุปโภค-
บริโภค อย่างเพียงพอ

ก่อสร้างระบบประปาผิว
ดินขนาดกลาง สําหรับ 
51-120 ครัวเรือน พร้อม
ระบบส่งจ่ายน้ําประปา

 - 2,500,000  -  -  - มีระบบประปา
ผิวดินขนาดกลาง
เพิ่มขึ้น 1 แห่ง

ประชาชนมีน้ํา
เพื่ออุปโภค-
บริโภคอย่าง

เพียงพอ

ประชาชน
ต้องการให้
แก้ไขปัญหา
ด้านแหล่งน้ํา

เพื่อการ
อุปโภค-บริโภค

กองช่าง
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แบบ ผ.02/1

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดลําปาง ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านแหล่งน้ํา
   2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) KPI

รายละเอียดโครงการพัฒนา
ที่นํามาจากแผนพัฒนาหม ู่บ้านและแผนพัฒนาช ุมชน

(พ.ศ. 2566-2570)
องค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก  อําเภอแม่พริก  จังหวัดลําปาง

ตัวช ี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

งบประมาณ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 สังคม คุณภาพชีวิต ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ที่ โครงการ
ที่มาของ
โครงการ

วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

 (ผลผลิตของโครงการ)

22 โครงการติดต ั้งถังกรองน้ํา
ระบบประปาหมู่บ้าน กลุ่ม
ที่ 2 หมู่ที่ 7 ต.แม่พริก

เพื่อให้ระบบประปาหมู่บ้าน
 มีระบบการกรองน้ําที่มี
ประสิทธิภาพ เหมาะต่อ

ติดตั้งเครื่องกรองน้ําให้กับ
ระบบประปาหมู่บ้าน 
จํานวน 1 แห่ง

 -  - 120,000  -  - ประชาชนร้อยละ
 100 มีน้ําสะอาด
เพื่อการอุปโภค-

ประชาชนมีน้ํา
เพื่ออุปโภค-

บริโภคอย่างมี

ประชาชน
ต้องการให้
แก้ไขปัญหา

กองช่าง

การอุปโภค-บริโภค บริโภค คุณภาพ ด้านแหล่งน้ํา
เพื่อการ

อุปโภค-บริโภค

23 โครงการซ่อมแซมฝายกั้น
น้ํา ฝายทุ่งบ้าน 
หมู่ที่ 7 ต.แม่พริก

เพื่อให้เกษตรกร มีน้ําไว้ใช้
สําหรับการเกษตร

ซ่อมแซมฝายกั้นน้ําโดยการ
เรียงหินในกล่องเกเบี้ยน 
ขนาดสันฝายกว้าง 4.00 ม.
ยาว 30.00 ม. สูง 1.50 ม.

706,000  -  -  -  - เกษตรกรร้อยละ
 100 มีความพึง

พอใจ

มีปริมาณมีน้ําไว้ใช้
เพื่อการเกษตร
อย่างเพียงพอ

ประชาชน
ต้องการให้
แก้ไขปัญหา
ด้านแหล่งน้ํา

เพื่อการเกษตร

กองช่าง

24 โครงการซ่อมแซมคันดิน
ฝายสุดห้วยขี้นก หมู่ที่ 7 
ต.แม่พริก

เพื่อกั้นน้ําให้ไหลเข้าสู่พื้นที่
การเกษตรและการเลี้ยงสัตว์

ขุดทําแนวคันดินขนาดกว้าง
 3.00 เมตร ยาว 250 เมตร
 สูง 2.00 เมตร ปริมาตร
ดินขุดไม่น้อยกว่า 1,500 
ลบ.ม.

 - 45,000  -  -  - เกษตรกรร้อยละ
 100 มีความพึง

พอใจ

มีปริมาณมีน้ําไว้ใช้
เพื่อการเกษตร
อย่างเพียงพอ

ประชาชน
ต้องการให้
แก้ไขปัญหา
ด้านแหล่งน้ํา

เพื่อการเกษตร

กองช่าง
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แบบ ผ.02/1

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดลําปาง ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านแหล่งน้ํา
   2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) KPI

รายละเอียดโครงการพัฒนา
ที่นํามาจากแผนพัฒนาหม ู่บ้านและแผนพัฒนาช ุมชน

(พ.ศ. 2566-2570)
องค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก  อําเภอแม่พริก  จังหวัดลําปาง

ตัวช ี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

งบประมาณ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 สังคม คุณภาพชีวิต ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ที่ โครงการ
ที่มาของ
โครงการ

วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

 (ผลผลิตของโครงการ)

25 โครงการก่อสร ้างดาดลํา
เหมืองคอนกรีต ฝายต้นบง
หมู่ที่ 7 ต.แม่พริก

เพื่อเพิ่มความเร็วและ
ปริมาณการไหลของน้ําให้
เพียงพอกับการเกษตรกรรม

ก่อสร้างดาดลําเหมือง
คอนกรีต ขนาดปากกว้าง 
1.00 ม. ก้นกว้าง 0.40 ม. 

 - 455,000  -  - เกษตรกรร้อยละ
 100 มีความพึง

พอใจ

มีปริมาณมีน้ําไว้ใช้
เพื่อการเกษตร
อย่างเพียงพอ

ประชาชน
ต้องการให้
แก้ไขปัญหา

กองช่าง

 ลึก 0.60 ม. ยาว 1,000 ม. ด้านแหล่งน้ํา
เพื่อการเกษตร

26 โครงการก่อสร้างดาดลํา
เหมืองคอนกรีต ฝายทุ่งใต้ 
หมู่ที่ 7 ต.แม่พริก

เพื่อเพิ่มความเร็วและ
ปริมาณการไหลของน้ําให้
เพียงพอกับการเกษตรกรรม

ก่อสร้างดาดลําเหมือง
คอนกรีต ขนาดปากกว้าง 
1.00 ม. ก้นกว้าง 0.40 ม. 
 ลึก 0.60 ม. ยาว 500 ม.

 -  - 228,000  -  - เกษตรกรร้อยละ
 100 มีความพึง

พอใจ

มีปริมาณมีน้ําไว้ใช้
เพื่อการเกษตร
อย่างเพียงพอ

ประชาชน
ต้องการให้
แก้ไขปัญหา
ด้านแหล่งน้ํา

เพื่อการเกษตร

กองช่าง

27 โครงการก่อสร้างดาดลํา
เหมืองคอนกรีต ฝายทุ่ง
บ้าน หมู่ที่ 7 ต.แม่พริก

เพื่อเพิ่มความเร็วและ
ปริมาณการไหลของน้ําให้
เพียงพอกับการเกษตรกรรม

ก่อสร้างดาดลําเหมือง
คอนกรีต ขนาดปากกว้าง 
1.00 ม. ก้นกว้าง 0.40 ม. 
 ลึก 0.60 ม. ยาว 500 ม.

 -  - 228,000  -  - เกษตรกรร้อยละ
 100 มีความพึง

พอใจ

มีปริมาณมีน้ําไว้ใช้
เพื่อการเกษตร
อย่างเพียงพอ

ประชาชน
ต้องการให้
แก้ไขปัญหา
ด้านแหล่งน้ํา

เพื่อการเกษตร

กองช่าง

28 โครงการซ่อมแซมฝายกั้น
น้ําฝายต้นบง หมู่ที่ 7 
ต.แม่พริก

เพื่อให้เกษตรกร มีน้ําไว้ใช้
สําหรับการเกษตร

ซ่อมแซมฝายกั้นน้ําโดยการ
เรียงหินในกล่องเกเบี้ยน 
ขนาดสันฝายกว้าง 4.00 ม.
ยาว 30.00 ม. สูง 1.50 ม.

 -  - 706,000  -  - เกษตรกรร้อยละ
 100 มีความพึง

พอใจ

มีปริมาณมีน้ําไว้ใช้
เพื่อการเกษตร
อย่างเพียงพอ

ประชาชน
ต้องการให้
แก้ไขปัญหา
ด้านแหล่งน้ํา

กองช่าง

ยาว 30.00 ม. สูง 1.50 ม. ด้านแหล่งน้ํา
เพื่อการเกษตร 140



แบบ ผ.02/1

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดลําปาง ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านแหล่งน้ํา
   2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) KPI

รายละเอียดโครงการพัฒนา
ที่นํามาจากแผนพัฒนาหม ู่บ้านและแผนพัฒนาช ุมชน

(พ.ศ. 2566-2570)
องค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก  อําเภอแม่พริก  จังหวัดลําปาง

ตัวช ี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

งบประมาณ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 สังคม คุณภาพชีวิต ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ที่ โครงการ
ที่มาของ
โครงการ

วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

 (ผลผลิตของโครงการ)

29 โครงการซ่อมแซมฝายกั้น
น้ําฝายสุดแม่โอง หมู่ที่ 7 
ต.แม่พริก

เพื่อให้เกษตรกร มีน้ําไว้ใช้
สําหรับการเกษตร

ซ่อมแซมฝายกั้นน้ําโดยการ
เรียงหินในกล่องเกเบี้ยน 
ขนาดสันฝายกว้าง 4.00 ม.

 -  - 706,000  -  - เกษตรกรร้อยละ
 100 มีความพึง

พอใจ

มีปริมาณมีน้ําไว้ใช้
เพื่อการเกษตร
อย่างเพียงพอ

ประชาชน
ต้องการให้
แก้ไขปัญหา

กองช่าง

ยาว 30.00 ม. สูง 1.50 ม. ด้านแหล่งน้ํา
เพื่อการเกษตร

30 โครงการก่อสร้างดาดลํา
เหมืองคอนกรีต ฝายสุด
แม่โอง หมู่ที่ 7 ต.แม่พริก

เพื่อเพิ่มความเร็วและ
ปริมาณการไหลของน้ําให้
เพียงพอกับการเกษตรกรรม

ก่อสร้างดาดลําเหมือง
คอนกรีต ขนาดปากกว้าง 
1.00 ม. ก้นกว้าง 0.40 ม. 
 ลึก 0.60 ม. ยาว 1,500 ม.

 -  -  - 683,000 เกษตรกรร้อยละ
 100 มีความพึง

พอใจ

มีปริมาณมีน้ําไว้ใช้
เพื่อการเกษตร
อย่างเพียงพอ

ประชาชน
ต้องการให้
แก้ไขปัญหา
ด้านแหล่งน้ํา

เพื่อการเกษตร

กองช่าง

31 โครงการก่อสร้างดาดลํา
เหมืองคอนกรีต ฝายทุ่ง
แคมป์ หมู่ที่ 7 ต.แม่พริก

เพื่อเพิ่มความเร็วและ
ปริมาณการไหลของน้ําให้
เพียงพอกับการเกษตรกรรม

ก่อสร้างดาดลําเหมือง
คอนกรีต ขนาดปากกว้าง 
1.00 ม. ก้นกว้าง 0.40 ม. 
 ลึก 0.60 ม. ยาว 1,000 ม.

 -  -  - 455,000 เกษตรกรร้อยละ
 100 มีความพึง

พอใจ

มีปริมาณมีน้ําไว้ใช้
เพื่อการเกษตร
อย่างเพียงพอ

ประชาชน
ต้องการให้
แก้ไขปัญหา
ด้านแหล่งน้ํา

เพื่อการเกษตร

กองช่าง

32 โครงการซ่อมแซมฝายกั้น
น้ํา ฝายทุ่งใต้ หมู่ที่ 7 
ต.แม่พริก

เพื่อให้เกษตรกรมีน้ําไว้ใช้
สําหรับการเกษตร

ซ่อมแซมฝายกั้นน้ําโดยการ
เรียงหินในกล่องเกเบี้ยน 
ขนาดสันฝายกว้าง 4.00 ม.
ยาว 30.00 ม. สูง 1.50 ม.

 -  -  - 706,000  - เกษตรกรร้อยละ
 100 มีความพึง

พอใจ

มีปริมาณมีน้ําไว้ใช้
เพื่อการเกษตร
อย่างเพียงพอ

ประชาชน
ต้องการให้
แก้ไขปัญหา
ด้านแหล่งน้ํา

กองช่าง

ยาว 30.00 ม. สูง 1.50 ม. ด้านแหล่งน้ํา
เพื่อการเกษตร 141



แบบ ผ.02/1

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดลําปาง ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านแหล่งน้ํา
   2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) KPI

รายละเอียดโครงการพัฒนา
ที่นํามาจากแผนพัฒนาหม ู่บ้านและแผนพัฒนาช ุมชน

(พ.ศ. 2566-2570)
องค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก  อําเภอแม่พริก  จังหวัดลําปาง

ตัวช ี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

งบประมาณ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 สังคม คุณภาพชีวิต ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ที่ โครงการ
ที่มาของ
โครงการ

วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

 (ผลผลิตของโครงการ)

33 โครงการซ่อมแซมฝายกั้น
น้ํา ฝายแพะมะค่า หมู่ที่ 7 
ต.แม่พริก

เพื่อให้เกษตรกรมีน้ําไว้ใช้
สําหรับการเกษตร

ซ่อมแซมฝายกั้นน้ําโดยการ
เรียงหินในกล่องเกเบี้ยน 
ขนาดสันฝายกว้าง 4.00 ม.

 -  -  - 706,000  - เกษตรกรร้อยละ
 100 มีความพึง

พอใจ

มีปริมาณมีน้ําไว้ใช้
เพื่อการเกษตร
อย่างเพียงพอ

ประชาชน
ต้องการให้
แก้ไขปัญหา

กองช่าง

ยาว 30.00 ม. สูง 1.50 ม. ด้านแหล่งน้ํา
เพื่อการเกษตร

34 โครงการซ่อมแซมฝายกั้น
น้ํา ฝายวังโต๋งก๋ง หมู่ที่ 7 
ต.แม่พริก

เพื่อให้เกษตรกรมีน้ําไว้ใช้
สําหรับการเกษตร

ซ่อมแซมฝายกั้นน้ําโดยการ
เรียงหินในกล่องเกเบี้ยน 
ขนาดสันฝายกว้าง 4.00 ม.
ยาว 30.00 ม. สูง 1.50 ม.

 -  -  -  - 706,000 เกษตรกรร้อยละ
 100 มีความพึง

พอใจ

มีปริมาณมีน้ําไว้ใช้
เพื่อการเกษตร
อย่างเพียงพอ

ประชาชน
ต้องการให้
แก้ไขปัญหา
ด้านแหล่งน้ํา

เพื่อการเกษตร

กองช่าง

35 โครงการซ่อมแซมฝายกั้น
น้ํา ฝายวังร่อง หมู่ที่ 7 
ต.แม่พริก

เพื่อให้เกษตรกรมีน้ําไว้ใช้
สําหรับการเกษตร

ซ่อมแซมฝายกั้นน้ําโดยการ
เรียงหินในกล่องเกเบี้ยน 
ขนาดสันฝายกว้าง 4.00 ม.
ยาว 30.00 ม. สูง 1.50 ม.

 -  -  -  - 706,000 เกษตรกรร้อยละ
 100 มีความพึง

พอใจ

มีปริมาณมีน้ําไว้ใช้
เพื่อการเกษตร
อย่างเพียงพอ

ประชาชน
ต้องการให้
แก้ไขปัญหา
ด้านแหล่งน้ํา

เพื่อการเกษตร

กองช่าง

36 โครงการขุดบ่อน้ําตื้น เพื่อ
การเกษตร หมู่ที่ 7 
ต.แม่พริก

เพื่อเพิ่มจํานวนแหล่งน้ํา
สําหรับการเกษตรและการ
เลี้ยงสัตว์  บรรเทาปัญหา
การขาดแคลนน้ํา

ขุดบ่อน้ําตื้น จํานวน 7 บ่อ
 พร้อมวางท่อวงบ่อ
คอนกรีตเสริมเหล็ก

 -  -  -  - 112,000 เกษตรกรร้อยละ
 100 มีความพึง

พอใจ

มีปริมาณมีน้ําไว้ใช้
เพื่อการเกษตร
อย่างเพียงพอ

ประชาชน
ต้องการให้
แก้ไขปัญหา
ด้านแหล่งน้ํา

กองช่าง

การขาดแคลนน้ํา ด้านแหล่งน้ํา
เพื่อการเกษตร 142



แบบ ผ.02/1

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดลําปาง ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านแหล่งน้ํา
   2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) KPI

รายละเอียดโครงการพัฒนา
ที่นํามาจากแผนพัฒนาหม ู่บ้านและแผนพัฒนาช ุมชน

(พ.ศ. 2566-2570)
องค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก  อําเภอแม่พริก  จังหวัดลําปาง

ตัวช ี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

งบประมาณ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 สังคม คุณภาพชีวิต ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ที่ โครงการ
ที่มาของ
โครงการ

วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

 (ผลผลิตของโครงการ)

37 โครงการก่อสร ้างบ่อพักน้ํา
ดิบระบบประปาหมู่บ้าน
(ประปาภูเขา) หมู่ที่ 8 

เพื่อเพิ่มปริมาณการเก็บกัก
น้ําให้เพียงพอกับการผลิต
ระบบประปาหมู่บ้าน

ก่อสร้างบ่อพักน้ําดิบ 
ขนาดกว้าง 10.00 เมตร 
ยาว 10.00 เมตร สูง 1.00 

 - 100,000  -  -  - ประชาชนมี
ความพึงพอใจคิด
เป็นร้อยละ 100

มีแหล่งน้ําที่
เพียงพอกับการ

ผลิตระบบ

ประชาชน
ต้องการให้
แก้ไขปัญหา

กองช่าง

ต.แม่พริก เมตร ประปาหมู่บ้าน ด้านแหล่งน้ํา
เพื่อการ

อุปโภค-บริโภค

38 โครงการขุดบ่อน้ําตื้นเพื่อ
ระบบประปาหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 8 ต.แม่พริก

เพื่อเพิ่มศักยภาพและ
ประสิทธิภาพระบบ
จําหน่ายน้ําประปาหมู่บ้าน
ให้มีความเสถียรภาพ 
บรรเทาปัญหาความ
เดือดร้อนการขาดแคลนน้ํา

ขุดบ่อน้ํา จํานวน 1 บ่อ
พร้อมวางท่อส่งน้ํา PVC 
ขนาด  ø 1.5 นิ้ว ยาว 240
 ม.

 -  - 120,000  -  - ประชาชนร้อยละ
 100 มีน้ํา

เพียงพอต่อการ
อุปโภค-บริโภค

มีแหล่งน้ํา
เพียงพอสําหรับ
การทําระบบ

ประปาหมู่บ้าน
ลดปัญหาการขาด
แคลนน้ําเพื่อการ
อุปโภคบริโภค

ประชาชน
ต้องการให้
แก้ไขปัญหา
ด้านแหล่งน้ํา

เพื่อการ
อุปโภค-บริโภค

กองช่าง

39 โครงการขุดบ่อบาดาล หมู่ที่
 8 ต.แม่พริก

เพื่อให้มีระบบน้ําประปาที่
เพียงพอกับความต้องการ
อุปโภค บริโภค ของ
ประชาชน

ขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาด
ปากบ่อกว้าง 6 นิ้ว ลึก 
43-100 ม. พร้อมติดตั้ง
เครื่องสูบน้ําไฟฟ้าแบบ
มอเตอร์จมน้ํา จํานวน 1 
เครื่อง

 -  -  - 250,000  - มีบ่อบาดาล
เพิ่มขึ้น จํานวน 

1 บ่อ

ประชาชนมี
น้ําประปาใช้เพื่อ
การอุปโภคและ
บริโภคอย่าง

เพียงพอ

ประชาชน
ต้องการให้
แก้ไขปัญหา
ด้านแหล่งน้ํา

เพื่อการ
อุปโภค-บริโภค

กองช่าง

เครื่อง อุปโภค-บริโภค
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แบบ ผ.02/1

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดลําปาง ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านแหล่งน้ํา
   2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) KPI

รายละเอียดโครงการพัฒนา
ที่นํามาจากแผนพัฒนาหม ู่บ้านและแผนพัฒนาช ุมชน

(พ.ศ. 2566-2570)
องค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก  อําเภอแม่พริก  จังหวัดลําปาง

ตัวช ี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

งบประมาณ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 สังคม คุณภาพชีวิต ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ที่ โครงการ
ที่มาของ
โครงการ

วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

 (ผลผลิตของโครงการ)

40 โครงการปร ับปร ุงระบบ
ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 
ต.แม่พริก

เพื่อเพิ่มปริมาณน้ําประปา
ให้เพียงพอกับปริมาณ
ความต้องการอุปโภค-

ก่อสร้างถังเก็บน้ําดิบ 
จํานวน 1 ถัง พร้อม
ปรับปรุงระบบจ่ายน้ําดิบ

 -  -  -  - 150,000 มีถังเก็บ
น้ําประปาเพิ่มขึ้น

 1 แห่ง

ประชาชนมี
น้ําประปาใช้เพื่อ
การอุปโภคและ

ประชาชน
ต้องการให้
แก้ไขปัญหา

กองช่าง

บริโภคของประชาชน บริโภคอย่าง
เพียงพอ

ด้านแหล่งน้ํา
เพื่อการ

อุปโภค-บริโภค

41 โครงการก่อสร้างฝายกั้นน้ํา
 ลําห้วยแม่พริก หมู่ที่ 9 
ต.แม่พริก

เพื่อให้เกษตรกร มีน้ําไว้ใช้
สําหรับการเกษตร

ซ่อมแซมฝายกั้นน้ําโดยการ
เรียงหินในกล่องเกเบี้ยน 
ขนาดสันฝายกว้าง 4.00 ม.
ยาว 30.00 ม. สูง 1.50 ม.

706,000  -  -  -  - เกษตรกรร้อยละ
 100 มีความพึง

พอใจ

มีปริมาณมีน้ําไว้ใช้
เพื่อการเกษตร
อย่างเพียงพอ

ประชาชน
ต้องการให้
แก้ไขปัญหา
ด้านแหล่งน้ํา

เพื่อการเกษตร

กองช่าง

42 โครงการก่อสร้างดาดลํา
เหมืองคอนกรีตเหมืองขวาง
 หมู่ที่ 9 ต.แม่พริก

เพื่อเพิ่มความเร็วและ
ปริมาณการไหลของน้ําให้
เพียงพอกับการเกษตรกรรม

ก่อสร้างดาดลําเหมือง
คอนกรีต ขนาดปากกว้าง 
1.00 ม. ก้นกว้าง 0.40 ม. 
 ลึก 0.60 ม. ยาว 700 ม.

 - 319,000  -  -  - เกษตรกรร้อยละ
 100 มีความพึง

พอใจ

มีปริมาณมีน้ําไว้ใช้
เพื่อการเกษตร
อย่างเพียงพอ

ประชาชน
ต้องการให้
แก้ไขปัญหา
ด้านแหล่งน้ํา

เพื่อการเกษตร

กองช่าง
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แบบ ผ.02/1

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดลําปาง ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านแหล่งน้ํา
   2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) KPI

รายละเอียดโครงการพัฒนา
ที่นํามาจากแผนพัฒนาหม ู่บ้านและแผนพัฒนาช ุมชน

(พ.ศ. 2566-2570)
องค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก  อําเภอแม่พริก  จังหวัดลําปาง

ตัวช ี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

งบประมาณ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 สังคม คุณภาพชีวิต ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ที่ โครงการ
ที่มาของ
โครงการ

วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

 (ผลผลิตของโครงการ)

43 โครงการก่อสร ้างดาดลํา
เหมืองเดช หมู่ที่ 9 
ต.แม่พริก

เพื่อเพิ่มความเร็วและ
ปริมาณการไหลของน้ําให้
เพียงพอกับการเกษตรกรรม

ก่อสร้างดาดลําเหมือง
คอนกรีต ขนาดปากกว้าง 
1.00 ม. ก้นกว้าง 0.40 ม. 

 - 91,000  -  - เกษตรกรร้อยละ
 100 มีความพึง

พอใจ

มีปริมาณมีน้ําไว้ใช้
เพื่อการเกษตร
อย่างเพียงพอ

ประชาชน
ต้องการให้
แก้ไขปัญหา

กองช่าง

 ลึก 0.60 ม. ยาว 200 ม. ด้านแหล่งน้ํา
เพื่อการเกษตร

44 โครงการก่อสร้างดาดลํา
เหมืองทุ่งดอกอาว หมู่ที่ 9 
ต.แม่พริก

เพื่อเพิ่มความเร็วและ
ปริมาณการไหลของน้ําให้
เพียงพอกับการเกษตรกรรม

ก่อสร้างดาดลําเหมือง
คอนกรีต ขนาดปากกว้าง 
1.00 ม. ก้นกว้าง 0.40 ม. 
 ลึก 0.60 ม. ยาว 1,500 ม.

 -  - 683,000  - เกษตรกรร้อยละ
 100 มีความพึง

พอใจ

มีปริมาณมีน้ําไว้ใช้
เพื่อการเกษตร
อย่างเพียงพอ

ประชาชน
ต้องการให้
แก้ไขปัญหา
ด้านแหล่งน้ํา

เพื่อการเกษตร

กองช่าง

45 โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล
 บ้านสวน หมู่ที่ 10 
ต.แม่พริก

เพื่อให้มีระบบน้ําประปาที่
เพียงพอกับความต้องการ
อุปโภค บริโภค ของ
ประชาชน

ขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาด
ปากบ่อกว้าง 6 นิ้ว ลึก 
43-100 ม. พร้อมติดตั้ง
เครื่องสูบน้ําไฟฟ้าแบบ
มอเตอร์จมน้ํา จํานวน 1 
เครื่อง

 - 250,000  -  -  - มีบ่อบาดาล
เพิ่มขึ้น จํานวน 

1 บ่อ

ประชาชนมี
น้ําประปาใช้เพื่อ
การอุปโภคและ
บริโภคอย่าง

เพียงพอ

ประชาชน
ต้องการให้
แก้ไขปัญหา
ด้านแหล่งน้ํา

เพื่อการ
อุปโภค-บริโภค

กองช่าง

145



แบบ ผ.02/1

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดลําปาง ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านแหล่งน้ํา
   2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) KPI

รายละเอียดโครงการพัฒนา
ที่นํามาจากแผนพัฒนาหม ู่บ้านและแผนพัฒนาช ุมชน

(พ.ศ. 2566-2570)
องค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก  อําเภอแม่พริก  จังหวัดลําปาง

ตัวช ี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

งบประมาณ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 สังคม คุณภาพชีวิต ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ที่ โครงการ
ที่มาของ
โครงการ

วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

 (ผลผลิตของโครงการ)

46 โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล
 ดอยพระธาตุ หม ู่ที่ 10 
ต.แม่พริก

เพื่อให้มีระบบน้ําประปาที่
เพียงพอกับความต้องการ
อุปโภค บริโภค ของ

ขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาด
ปากบ่อกว้าง 6 นิ้ว ลึก 
43-100 ม. พร้อมติดตั้ง

 -  - 250,000  -  - มีบ่อบาดาล
เพิ่มขึ้น จํานวน 

1 บ่อ

ประชาชนมี
น้ําประปาใช้เพื่อ
การอุปโภคและ

ประชาชน
ต้องการให้
แก้ไขปัญหา

กองช่าง

ประชาชน เครื่องสูบน้ําไฟฟ้าแบบ
มอเตอร์จมน้ํา จํานวน 1 
เครื่อง

บริโภคอย่าง
เพียงพอ

ด้านแหล่งน้ํา
เพื่อการ

อุปโภค-บริโภค

47 โครงการก่อสร้างระบบ
ประปาหมู่บ้าน(บ่อน้ําตื้น) 
หมู่ที่ 10 ต.แม่พริก

เพื่อเพิ่มศักยภาพและ
ประสิทธิภาพระบบ
จําหน่ายน้ําประปาหมู่บ้าน 
ให้มีความเสถียรภาพ 
บรรเทาปัญหาความ
เดือดร้อนการขาดแคลนน้ํา

ขุดบ่อน้ําตื้นเพื่อเป็นแหล่ง
น้ําสําหรับการทําระบบ
ประปาหมู่บ้านจํานวน 1 
บ่อ พร้อมระบบสูบน้ําและ
วางท่อเมนระบบประปา
หมู่บ้าน

 -  -  - 150,000  - ประชาชนร้อยละ
 100 มีน้ํา

เพียงพอต่อการ
อุปโภค-บริโภค

มีแหล่งน้ํา
เพียงพอสําหรับ
การทําระบบ

ประปาหมู่บ้าน
ลดปัญหาการขาด
แคลนน้ําเพื่อการ
อุปโภคบริโภค

ประชาชน
ต้องการให้
แก้ไขปัญหา
ด้านแหล่งน้ํา

เพื่อการ
อุปโภค-บริโภค

กองช่าง

48 โครงการซ่อมแซมฝายกั้น
น้ํา ฝายวังเก๊างิ้ว หมู่ที่ 11 
ต.แม่พริก

เพื่อให้เกษตรกรมีน้ําไว้ใช้
สําหรับการเกษตร

ซ่อมแซมฝายกั้นน้ําโดยการ
เรียงหินในกล่องเกเบี้ยน 
ขนาดสันฝายกว้าง 4.00 ม.
ยาว 30.00 ม. สูง 1.50 ม.

 - 706,000  -  -  - เกษตรกรร้อยละ
 100 มีความพึง

พอใจ

มีปริมาณมีน้ําไว้ใช้
เพื่อการเกษตร
อย่างเพียงพอ

ประชาชน
ต้องการให้
แก้ไขปัญหา
ด้านแหล่งน้ํา

เพื่อการเกษตร

กองช่าง
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แบบ ผ.02/1

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดลําปาง ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านแหล่งน้ํา
   2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) KPI

รายละเอียดโครงการพัฒนา
ที่นํามาจากแผนพัฒนาหม ู่บ้านและแผนพัฒนาช ุมชน

(พ.ศ. 2566-2570)
องค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก  อําเภอแม่พริก  จังหวัดลําปาง

ตัวช ี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

งบประมาณ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 สังคม คุณภาพชีวิต ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ที่ โครงการ
ที่มาของ
โครงการ

วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

 (ผลผลิตของโครงการ)

49 โครงการซ่อมแซมฝายกั้น
น้ํา ฝายทุ่งตีนหลิ่ง หมู่ที่ 11 
ต.แม่พริก

เพื่อให้เกษตรกรมีน้ําไว้ใช้
สําหรับการเกษตร

ซ่อมแซมฝายกั้นน้ําโดยการ
เรียงหินในกล่องเกเบี้ยน 
ขนาดสันฝายกว้าง 4.00 ม.

 - 706,000  -  -  - เกษตรกรร้อยละ
 100 มีความพึง

พอใจ

มีปริมาณมีน้ําไว้ใช้
เพื่อการเกษตร
อย่างเพียงพอ

ประชาชน
ต้องการให้
แก้ไขปัญหา

กองช่าง

ยาว 30.00 ม. สูง 1.50 ม. ด้านแหล่งน้ํา
เพื่อการเกษตร

50 โครงการซ่อมแซมฝายกั้น
น้ํา ฝายสุดห้วยแม่ยะ 
หมู่ที่ 11 ต.แม่พริก

เพื่อให้เกษตรกรมีน้ําไว้ใช้
สําหรับการเกษตร

ซ่อมแซมฝายกั้นน้ําโดยการ
เรียงหินในกล่องเกเบี้ยน 
ขนาดสันฝายกว้าง 4.00 ม.
ยาว 30.00 ม. สูง 1.50 ม.

 - 706,000  -  -  - เกษตรกรร้อยละ
 100 มีความพึง

พอใจ

มีปริมาณมีน้ําไว้ใช้
เพื่อการเกษตร
อย่างเพียงพอ

ประชาชน
ต้องการให้
แก้ไขปัญหา
ด้านแหล่งน้ํา

เพื่อการเกษตร

กองช่าง

51 โครงการซ่อมแซมฝายกั้น
น้ํา ฝายสุดห้วยไคร้ 
หมู่ที่ 11 ต.แม่พริก

เพื่อให้เกษตรกรมีน้ําไว้ใช้
สําหรับการเกษตร

ซ่อมแซมฝายกั้นน้ําโดยการ
เรียงหินในกล่องเกเบี้ยน 
ขนาดสันฝายกว้าง 4.00 ม.
ยาว 30.00 ม. สูง 1.50 ม.

 - 706,000  -  -  - เกษตรกรร้อยละ
 100 มีความพึง

พอใจ

มีปริมาณมีน้ําไว้ใช้
เพื่อการเกษตร
อย่างเพียงพอ

ประชาชน
ต้องการให้
แก้ไขปัญหา
ด้านแหล่งน้ํา

เพื่อการเกษตร

กองช่าง

52 โครงการก่อสร้างฝายกั้น
น้ําทุ่งเก้าเดื่อ หมู่ที่ 11 
ต.แม่พริก

เพื่อให้เกษตรกรมีน้ําไว้ใช้
สําหรับการเกษตร

ซ่อมแซมฝายกั้นน้ําโดยการ
เรียงหินในกล่องเกเบี้ยน 
ขนาดสันฝายกว้าง 4.00 ม.
ยาว 30.00 ม. สูง 1.50 ม.

 -  - 706,000  -  - เกษตรกรร้อยละ
 100 มีความพึง

พอใจ

มีปริมาณมีน้ําไว้ใช้
เพื่อการเกษตร
อย่างเพียงพอ

ประชาชน
ต้องการให้
แก้ไขปัญหา
ด้านแหล่งน้ํา

กองช่าง

ยาว 30.00 ม. สูง 1.50 ม. ด้านแหล่งน้ํา
เพื่อการเกษตร 147



แบบ ผ.02/1

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดลําปาง ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านแหล่งน้ํา
   2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) KPI

รายละเอียดโครงการพัฒนา
ที่นํามาจากแผนพัฒนาหม ู่บ้านและแผนพัฒนาช ุมชน

(พ.ศ. 2566-2570)
องค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก  อําเภอแม่พริก  จังหวัดลําปาง

ตัวช ี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

งบประมาณ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 สังคม คุณภาพชีวิต ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ที่ โครงการ
ที่มาของ
โครงการ

วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

 (ผลผลิตของโครงการ)

53 โครงการก่อสร ้างฝายใต้
ทรายแกนดินเหนียว  
หมู่ที่ 11 ต.แม่พริก

เพื่อเก็บกักน้ําไว้ใช้เพื่อ
การเกษตรการเลี้ยงสัตว์ 
บรรเทาปัญหาภัยแล้ง

ก่อสร้างฝายกั้นน้ําแกนดิน
เหนียว ขนาดฐานกว้าง 
3.00 ม. สูง 3.00 ม. ยาว 

 -  - 630,000  -  - เกษตรกรร้อยละ
 100 มีความพึง

พอใจ

มีปริมาณมีน้ําไว้ใช้
เพื่อการเกษตร
อย่างเพียงพอ

ประชาชน
ต้องการให้
แก้ไขปัญหา

กองช่าง

20.00 ม. จํานวน 10 จุด ด้านแหล่งน้ํา
เพื่อการเกษตร

54 โครงการซ่อมแซมฝายกั้น
น้ํา ฝายประปา หมู่ที่ 11 
ต.แม่พริก

เพื่อให้เกษตรกรมีน้ําไว้ใช้
สําหรับการเกษตร

ซ่อมแซมฝายกั้นน้ําโดยการ
เรียงหินในกล่องเกเบี้ยน 
ขนาดสันฝายกว้าง 4.00 ม.
ยาว 30.00 ม. สูง 1.50 ม.

 -  - 706,000  -  - เกษตรกรร้อยละ
 100 มีความพึง

พอใจ

มีปริมาณมีน้ําไว้ใช้
เพื่อการเกษตร
อย่างเพียงพอ

ประชาชน
ต้องการให้
แก้ไขปัญหา
ด้านแหล่งน้ํา

เพื่อการเกษตร

กองช่าง

55 โครงการซ่อมแซมฝายกั้น
น้ํา ฝายทุ่งไม้สานเงิน 
หมู่ที่ 11 ต.แม่พริก

เพื่อให้เกษตรกรมีน้ําไว้ใช้
สําหรับการเกษตร

ซ่อมแซมฝายกั้นน้ําโดยการ
เรียงหินในกล่องเกเบี้ยน 
ขนาดสันฝายกว้าง 4.00 ม.
ยาว 30.00 ม. สูง 1.50 ม.

 -  - 706,000  -  - เกษตรกรร้อยละ
 100 มีความพึง

พอใจ

มีปริมาณมีน้ําไว้ใช้
เพื่อการเกษตร
อย่างเพียงพอ

ประชาชน
ต้องการให้
แก้ไขปัญหา
ด้านแหล่งน้ํา

เพื่อการเกษตร

กองช่าง

56 โครงการซ่อมแซมฝายกั้น
น้ํา ฝายทุ่งไม้สลี หมู่ที่ 11 
ต.แม่พริก

เพื่อให้เกษตรกรมีน้ําไว้ใช้
สําหรับการเกษตร

ซ่อมแซมฝายกั้นน้ําโดยการ
เรียงหินในกล่องเกเบี้ยน 
ขนาดสันฝายกว้าง 4.00 ม.
ยาว 30.00 ม. สูง 1.50 ม.

 -  - 706,000  -  - เกษตรกรร้อยละ
 100 มีความพึง

พอใจ

มีปริมาณมีน้ําไว้ใช้
เพื่อการเกษตร
อย่างเพียงพอ

ประชาชน
ต้องการให้
แก้ไขปัญหา
ด้านแหล่งน้ํา

กองช่าง

ยาว 30.00 ม. สูง 1.50 ม. ด้านแหล่งน้ํา
เพื่อการเกษตร 148



แบบ ผ.02/1

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดลําปาง ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านแหล่งน้ํา
   2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) KPI

รายละเอียดโครงการพัฒนา
ที่นํามาจากแผนพัฒนาหม ู่บ้านและแผนพัฒนาช ุมชน

(พ.ศ. 2566-2570)
องค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก  อําเภอแม่พริก  จังหวัดลําปาง

ตัวช ี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

งบประมาณ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 สังคม คุณภาพชีวิต ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ที่ โครงการ
ที่มาของ
โครงการ

วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

 (ผลผลิตของโครงการ)

57 โครงการซ่อมแซมฝายกั้น
น้ํา ฝายสุดปิงไม้สาน 
หมู่ที่ 11 ต.แม่พริก

เพื่อให้เกษตรกรมีน้ําไว้ใช้
สําหรับการเกษตร

ซ่อมแซมฝายกั้นน้ําโดยการ
เรียงหินในกล่องเกเบี้ยน 
ขนาดสันฝายกว้าง 4.00 ม.

 -  - 706,000  -  - เกษตรกรร้อยละ
 100 มีความพึง

พอใจ

มีปริมาณมีน้ําไว้ใช้
เพื่อการเกษตร
อย่างเพียงพอ

ประชาชน
ต้องการให้
แก้ไขปัญหา

กองช่าง

ยาว 30.00 ม. สูง 1.50 ม. ด้านแหล่งน้ํา
เพื่อการเกษตร

58 โครงการขุดบ่อน้ําตื้นเพื่อ
การเกษตร หมู่ที่ 11 
ต.แม่พริก

เพื่อให้เกษตรกรมีน้ําไว้ใช้
สําหรับการเกษตร

ขุดบ่อน้ําตื้นเพื่อเป็นแหล่ง
น้ําสําหรับการเกษตรกรรม
 จํานวน 20 บ่อ

 -  - - 200,000  - ประชาชนร้อยละ
 100 มีความพึง

พอใจ

มีแหล่งน้ํา
เพียงพอสําหรับ

การเกษตร

ประชาชน
ต้องการให้
แก้ไขปัญหา
ด้านแหล่งน้ํา

เพื่อการเกษตร

กองช่าง

59 โครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ํา
 ห้วยแม่ยะ หมู่ที่ 11 
ต.แม่พริก

เพื่อให้เกษตรกรมีน้ําไว้ใช้
เพื่อการเกษตรอย่างเพียงพอ

ก่อสร้างอ่างเก็บน้ํา 1 อ่าง  -  -  - 10,000,000  - เกษตรกรร้อยละ
 100 มีความพึง

พอใจ

เกษตรกรมีน้ําไว้
ใช้เพื่อการเกษตร

อย่างเพียงพอ

ประชาชน
ต้องการให้
แก้ไขปัญหา
ด้านแหล่งน้ํา

เพื่อการเกษตร

กองช่าง

60 โครงการซ่อมแซมฝายกั้น
น้ํา ฝายทุ่งผักชี หมู่ที่ 11 
ต.แม่พริก

เพื่อให้เกษตรกรมีน้ําไว้ใช้
สําหรับการเกษตร

ซ่อมแซมฝายกั้นน้ําโดยการ
เรียงหินในกล่องเกเบี้ยน 
ขนาดสันฝายกว้าง 4.00 ม.
ยาว 30.00 ม. สูง 1.50 ม.

 -  -  - 706,000  - เกษตรกรร้อยละ
 100 มีความพึง

พอใจ

มีปริมาณมีน้ําไว้ใช้
เพื่อการเกษตร
อย่างเพียงพอ

ประชาชน
ต้องการให้
แก้ไขปัญหา
ด้านแหล่งน้ํา

กองช่าง

ยาว 30.00 ม. สูง 1.50 ม. ด้านแหล่งน้ํา
เพื่อการเกษตร 149



แบบ ผ.02/1

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดลําปาง ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านแหล่งน้ํา
   2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) KPI

รายละเอียดโครงการพัฒนา
ที่นํามาจากแผนพัฒนาหม ู่บ้านและแผนพัฒนาช ุมชน

(พ.ศ. 2566-2570)
องค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก  อําเภอแม่พริก  จังหวัดลําปาง

ตัวช ี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

งบประมาณ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 สังคม คุณภาพชีวิต ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ที่ โครงการ
ที่มาของ
โครงการ

วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

 (ผลผลิตของโครงการ)

61 โครงการซ่อมแซมฝายกั้น
น้ํา ทุ่งขุนห้วย หมู่ที่ 11 
ต.แม่พริก

เพื่อให้เกษตรกรมีน้ําไว้ใช้
สําหรับการเกษตร

ซ่อมแซมฝายกั้นน้ําโดยการ
เรียงหินในกล่องเกเบี้ยน 
ขนาดสันฝายกว้าง 4.00 ม.

 -  -  - 706,000  - เกษตรกรร้อยละ
 100 มีความพึง

พอใจ

มีปริมาณมีน้ําไว้ใช้
เพื่อการเกษตร
อย่างเพียงพอ

ประชาชน
ต้องการให้
แก้ไขปัญหา

กองช่าง

ยาว 30.00 ม. สูง 1.50 ม. ด้านแหล่งน้ํา
เพื่อการเกษตร

62 โครงการซ่อมแซมฝายกั้น
น้ํา ฝายวังเก๊าค่า หมู่ที่ 11 
ต.แม่พริก

เพื่อให้เกษตรกรมีน้ําไว้ใช้
สําหรับการเกษตร

ซ่อมแซมฝายกั้นน้ําโดยการ
เรียงหินในกล่องเกเบี้ยน 
ขนาดสันฝายกว้าง 4.00 ม.
ยาว 30.00 ม. สูง 1.50 ม.

 -  -  - 706,000  - เกษตรกรร้อยละ
 100 มีความพึง

พอใจ

มีปริมาณมีน้ําไว้ใช้
เพื่อการเกษตร
อย่างเพียงพอ

ประชาชน
ต้องการให้
แก้ไขปัญหา
ด้านแหล่งน้ํา

เพื่อการเกษตร

กองช่าง

63 โครงการซ่อมแซมฝายกั้น
น้ํา ฝายทุ่งรถ หมู่ที่ 11 
ต.แม่พริก

เพื่อให้เกษตรกรมีน้ําไว้ใช้
สําหรับการเกษตร

ซ่อมแซมฝายกั้นน้ําโดยการ
เรียงหินในกล่องเกเบี้ยน 
ขนาดสันฝายกว้าง 4.00 ม.
ยาว 30.00 ม. สูง 1.50 ม.

 -  -  - 706,000  - เกษตรกรร้อยละ
 100 มีความพึง

พอใจ

มีปริมาณมีน้ําไว้ใช้
เพื่อการเกษตร
อย่างเพียงพอ

ประชาชน
ต้องการให้
แก้ไขปัญหา
ด้านแหล่งน้ํา

เพื่อการเกษตร

กองช่าง

64 โครงการซ่อมแซมฝายกั้น
น้ํา ฝายทุ่งเก๊ากอก 
หมู่ที่ 11 ต.แม่พริก

เพื่อให้เกษตรกรมีน้ําไว้ใช้
สําหรับการเกษตร

ซ่อมแซมฝายกั้นน้ําโดยการ
เรียงหินในกล่องเกเบี้ยน 
ขนาดสันฝายกว้าง 4.00 ม.
ยาว 30.00 ม. สูง 1.50 ม.

 -  -  - 706,000  - เกษตรกรร้อยละ
 100 มีความพึง

พอใจ

มีปริมาณมีน้ําไว้ใช้
เพื่อการเกษตร
อย่างเพียงพอ

ประชาชน
ต้องการให้
แก้ไขปัญหา
ด้านแหล่งน้ํา

กองช่าง

ยาว 30.00 ม. สูง 1.50 ม. ด้านแหล่งน้ํา
เพื่อการเกษตร 150



แบบ ผ.02/1

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดลําปาง ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านแหล่งน้ํา
   2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) KPI

รายละเอียดโครงการพัฒนา
ที่นํามาจากแผนพัฒนาหม ู่บ้านและแผนพัฒนาช ุมชน

(พ.ศ. 2566-2570)
องค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก  อําเภอแม่พริก  จังหวัดลําปาง

ตัวช ี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

งบประมาณ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 สังคม คุณภาพชีวิต ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ที่ โครงการ
ที่มาของ
โครงการ

วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

 (ผลผลิตของโครงการ)

65 โครงการซ่อมแซมฝายกั้น
น้ํา ฝายทุ่งแพะ หมู่ที่ 11 
ต.แม่พริก

เพื่อให้เกษตรกรมีน้ําไว้ใช้
สําหรับการเกษตร

ซ่อมแซมฝายกั้นน้ําโดยการ
เรียงหินในกล่องเกเบี้ยน 
ขนาดสันฝายกว้าง 4.00 ม.

 -  -  -  - 706,000 เกษตรกรร้อยละ
 100 มีความพึง

พอใจ

มีปริมาณมีน้ําไว้ใช้
เพื่อการเกษตร
อย่างเพียงพอ

ประชาชน
ต้องการให้
แก้ไขปัญหา

กองช่าง

ยาว 30.00 ม. สูง 1.50 ม. ด้านแหล่งน้ํา
เพื่อการเกษตร

66 โครงการซ่อมแซมฝายกั้น
น้ํา ฝายทุ่งดง หมู่ที่ 11 
ต.แม่พริก

เพื่อให้เกษตรกรมีน้ําไว้ใช้
สําหรับการเกษตร

ซ่อมแซมฝายกั้นน้ําโดยการ
เรียงหินในกล่องเกเบี้ยน 
ขนาดสันฝายกว้าง 4.00 ม.
ยาว 30.00 ม. สูง 1.50 ม.

 -  -  -  - 706,000 เกษตรกรร้อยละ
 100 มีความพึง

พอใจ

มีปริมาณมีน้ําไว้ใช้
เพื่อการเกษตร
อย่างเพียงพอ

ประชาชน
ต้องการให้
แก้ไขปัญหา
ด้านแหล่งน้ํา

เพื่อการเกษตร

กองช่าง

67 โครงการซ่อมแซมฝายกั้น
น้ํา ฝายทุ่งดงไท หมู่ที่ 11 
ต.แม่พริก

เพื่อให้เกษตรกรมีน้ําไว้ใช้
สําหรับการเกษตร

ซ่อมแซมฝายกั้นน้ําโดยการ
เรียงหินในกล่องเกเบี้ยน 
ขนาดสันฝายกว้าง 4.00 ม.
ยาว 30.00 ม. สูง 1.50 ม.

 -  -  -  - 706,000 เกษตรกรร้อยละ
 100 มีความพึง

พอใจ

มีปริมาณมีน้ําไว้ใช้
เพื่อการเกษตร
อย่างเพียงพอ

ประชาชน
ต้องการให้
แก้ไขปัญหา
ด้านแหล่งน้ํา

เพื่อการเกษตร

กองช่าง

68 โครงการซ่อมแซมฝายกั้น
น้ํา ทุ่งเก๊างุ้น หมู่ที่ 11 
ต.แม่พริก

เพื่อให้เกษตรกรมีน้ําไว้ใช้
สําหรับการเกษตร

ซ่อมแซมฝายกั้นน้ําโดยการ
เรียงหินในกล่องเกเบี้ยน 
ขนาดสันฝายกว้าง 4.00 ม.
ยาว 30.00 ม. สูง 1.50 ม.

 -  -  -  - 706,000 เกษตรกรร้อยละ
 100 มีความพึง

พอใจ

มีปริมาณมีน้ําไว้ใช้
เพื่อการเกษตร
อย่างเพียงพอ

ประชาชน
ต้องการให้
แก้ไขปัญหา
ด้านแหล่งน้ํา

กองช่าง

ยาว 30.00 ม. สูง 1.50 ม. ด้านแหล่งน้ํา
เพื่อการเกษตร 151



แบบ ผ.02/1

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดลําปาง ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านแหล่งน้ํา
   2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) KPI

รายละเอียดโครงการพัฒนา
ที่นํามาจากแผนพัฒนาหม ู่บ้านและแผนพัฒนาช ุมชน

(พ.ศ. 2566-2570)
องค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก  อําเภอแม่พริก  จังหวัดลําปาง

ตัวช ี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

งบประมาณ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 สังคม คุณภาพชีวิต ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ที่ โครงการ
ที่มาของ
โครงการ

วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

 (ผลผลิตของโครงการ)

69 โครงการซ่อมแซมฝายกั้น
น้ํา ฝายสุดห้วยไผ่ หมู่ที่ 11 
ต.แม่พริก

เพื่อให้เกษตรกรมีน้ําไว้ใช้
สําหรับการเกษตร

ซ่อมแซมฝายกั้นน้ําโดยการ
เรียงหินในกล่องเกเบี้ยน 
ขนาดสันฝายกว้าง 4.00 ม.

 -  -  -  - 706,000 เกษตรกรร้อยละ
 100 มีความพึง

พอใจ

มีปริมาณมีน้ําไว้ใช้
เพื่อการเกษตร
อย่างเพียงพอ

ประชาชน
ต้องการให้
แก้ไขปัญหา

กองช่าง

ยาว 30.00 ม. สูง 1.50 ม. ด้านแหล่งน้ํา
เพื่อการเกษตร

70 โครงการซ่อมแซมฝายกั้น
น้ํา ฝายนายจันทร์ หมู่ที่ 11 
ต.แม่พริก

เพื่อให้เกษตรกรมีน้ําไว้ใช้
สําหรับการเกษตร

ซ่อมแซมฝายกั้นน้ําโดยการ
เรียงหินในกล่องเกเบี้ยน 
ขนาดสันฝายกว้าง 4.00 ม.
ยาว 30.00 ม. สูง 1.50 ม.

 -  -  -  - 706,000 เกษตรกรร้อยละ
 100 มีความพึง

พอใจ

มีปริมาณมีน้ําไว้ใช้
เพื่อการเกษตร
อย่างเพียงพอ

ประชาชน
ต้องการให้
แก้ไขปัญหา
ด้านแหล่งน้ํา

เพื่อการเกษตร

กองช่าง

71 โครงการซ่อมแซมฝายกั้น
น้ํา ฝายลุงแสน หมู่ที่ 11 
ต.แม่พริก

เพื่อให้เกษตรกรมีน้ําไว้ใช้
สําหรับการเกษตร

ซ่อมแซมฝายกั้นน้ําโดยการ
เรียงหินในกล่องเกเบี้ยน 
ขนาดสันฝายกว้าง 4.00 ม.
ยาว 30.00 ม. สูง 1.50 ม.

 -  -  -  - 706,000 เกษตรกรร้อยละ
 100 มีความพึง

พอใจ

มีปริมาณมีน้ําไว้ใช้
เพื่อการเกษตร
อย่างเพียงพอ

ประชาชน
ต้องการให้
แก้ไขปัญหา
ด้านแหล่งน้ํา

เพื่อการเกษตร

กองช่าง

72 โครงการซ่อมแซมฝายกั้น
น้ํา ฝายทุ่งขุนห้วยแม่ยะ 
หมู่ที่ 11 ต.แม่พริก

เพื่อให้เกษตรกรมีน้ําไว้ใช้
สําหรับการเกษตร

ซ่อมแซมฝายกั้นน้ําโดยการ
เรียงหินในกล่องเกเบี้ยน 
ขนาดสันฝายกว้าง 4.00 ม.
ยาว 30.00 ม. สูง 1.50 ม.

 -  -  -  - 706,000 เกษตรกรร้อยละ
 100 มีความพึง

พอใจ

มีปริมาณมีน้ําไว้ใช้
เพื่อการเกษตร
อย่างเพียงพอ

ประชาชน
ต้องการให้
แก้ไขปัญหา
ด้านแหล่งน้ํา

กองช่าง

ยาว 30.00 ม. สูง 1.50 ม. ด้านแหล่งน้ํา
เพื่อการเกษตร 152



แบบ ผ.02/1

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดลําปาง ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านแหล่งน้ํา
   2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) KPI

รายละเอียดโครงการพัฒนา
ที่นํามาจากแผนพัฒนาหม ู่บ้านและแผนพัฒนาช ุมชน

(พ.ศ. 2566-2570)
องค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก  อําเภอแม่พริก  จังหวัดลําปาง

ตัวช ี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

งบประมาณ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 สังคม คุณภาพชีวิต ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ที่ โครงการ
ที่มาของ
โครงการ

วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

 (ผลผลิตของโครงการ)

73 โครงการวางท่อระบบ
ประปาหมู่บ้านจากสะพาน
เข้าทุ่งแม่วอด–สุสานบ้าน

เพื่อให้ระบบส่งจ่าย
น้ําประปาของหมู่บ้านมี
ความเสถียรภาพ มั่นคง

วางท่อประปา PVC ขนาด 
ø 2 นิ้ว ชั้น 8.5 ความยาว 
800 ม.

88,000  -  -  -  - ประชาชนร้อยละ
 100 มีน้ํา

เพียงพอต่อการ

ประชาชนมีน้ํา
เพื่ออุปโภค-
บริโภคอย่าง

ประชาชน
ต้องการให้
แก้ไขปัญหา

กองช่าง

นาริน หมู่ที่ 1 ต.ผาปัง เพียงพอกับปริมาณความ
ต้องการ

อุปโภค-บริโภค เพียงพอ ด้านแหล่งน้ํา
เพื่อการ

อุปโภค-บริโภค

74 โครงการก่อสร้างดาดลํา
เหมืองคอนกรีต เหมือง
ห้วยมูลบน หมู่ที่ 1 ต.ผาปัง

เพื่อเพิ่มความเร็วและ
ปริมาณการไหลของน้ําให้
เพียงพอกับการเกษตรกรรม

ก่อสร้างดาดลําเหมือง
คอนกรีต ขนาดปากกว้าง 
1.00 ม. ก้นกว้าง 0.40 ม. 
 ลึก 0.60 ม. ยาว 450 ม.

 - 205,000  -  -  - เกษตรกรร้อยละ
 100 มีความพึง

พอใจ

มีปริมาณมีน้ําไว้ใช้
เพื่อการเกษตร
อย่างเพียงพอ

ประชาชน
ต้องการให้
แก้ไขปัญหา
ด้านแหล่งน้ํา

เพื่อการเกษตร

กองช่าง

75 โครงการดาดลําเหมือง
คอนกรีต เหมืองห้วยมูลล่าง
 หมู่ที่ 1 ต.ผาปัง

เพื่อเพิ่มความเร็วและ
ปริมาณการไหลของน้ําให้
เพียงพอกับการเกษตรกรรม

ก่อสร้างดาดลําเหมือง
คอนกรีต ขนาดปากกว้าง 
1.00 ม. ก้นกว้าง 0.40 ม. 
 ลึก 0.60 ม. ยาว 500 ม.

 - 228,000  -  -  - เกษตรกรร้อยละ
 100 มีความพึง

พอใจ

มีปริมาณมีน้ําไว้ใช้
เพื่อการเกษตร
อย่างเพียงพอ

ประชาชน
ต้องการให้
แก้ไขปัญหา
ด้านแหล่งน้ํา

เพื่อการเกษตร

กองช่าง
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แบบ ผ.02/1

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดลําปาง ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านแหล่งน้ํา
   2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) KPI

รายละเอียดโครงการพัฒนา
ที่นํามาจากแผนพัฒนาหม ู่บ้านและแผนพัฒนาช ุมชน

(พ.ศ. 2566-2570)
องค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก  อําเภอแม่พริก  จังหวัดลําปาง

ตัวช ี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

งบประมาณ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 สังคม คุณภาพชีวิต ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ที่ โครงการ
ที่มาของ
โครงการ

วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

 (ผลผลิตของโครงการ)

76 โครงการดาดล ําเหมือง
คอนกรีต เหมืองทุ่งบวก
แรด หมู่ที่ 1 ต.ผาปัง

เพื่อเพิ่มความเร็วและ
ปริมาณการไหลของน้ําให้
เพียงพอกับการเกษตรกรรม

ก่อสร้างดาดลําเหมือง
คอนกรีต ขนาดปากกว้าง 
1.00 ม. ก้นกว้าง 0.40 ม. 

 -  - 228,000  -  - เกษตรกรร้อยละ
 100 มีความพึง

พอใจ

มีปริมาณมีน้ําไว้ใช้
เพื่อการเกษตร
อย่างเพียงพอ

ประชาชน
ต้องการให้
แก้ไขปัญหา

กองช่าง

 ลึก 0.60 ม. ยาว 500 ม. ด้านแหล่งน้ํา
เพื่อการเกษตร

77 โครงการดาดลําเหมือง
คอนกรีต เหมืองทุ่งนาแพะ
 หมู่ที่ 1 ต.ผาปัง

เพื่อเพิ่มความเร็วและ
ปริมาณการไหลของน้ําให้
เพียงพอกับการเกษตรกรรม

ก่อสร้างดาดลําเหมือง
คอนกรีต ขนาดปากกว้าง 
1.00 ม. ก้นกว้าง 0.40 ม. 
 ลึก 0.60 ม. ยาว 200 ม.

 -  - 91,000  -  - เกษตรกรร้อยละ
 100 มีความพึง

พอใจ

มีปริมาณมีน้ําไว้ใช้
เพื่อการเกษตร
อย่างเพียงพอ

ประชาชน
ต้องการให้
แก้ไขปัญหา
ด้านแหล่งน้ํา

เพื่อการเกษตร

กองช่าง

78 โครงการดาดลําเหมือง
คอนกรีต เหมืองทุ่งตีนดอย
 หมู่ที่ 1 ต.ผาปัง

เพื่อเพิ่มความเร็วและ
ปริมาณการไหลของน้ําให้
เพียงพอกับการเกษตรกรรม

ก่อสร้างดาดลําเหมือง
คอนกรีต ขนาดปากกว้าง 
1.00 ม. ก้นกว้าง 0.40 ม. 
 ลึก 0.60 ม. ยาว 150 ม.

 -  -  - 69,000  - เกษตรกรร้อยละ
 100 มีความพึง

พอใจ

มีปริมาณมีน้ําไว้ใช้
เพื่อการเกษตร
อย่างเพียงพอ

ประชาชน
ต้องการให้
แก้ไขปัญหา
ด้านแหล่งน้ํา

เพื่อการเกษตร

กองช่าง

79 โครงการซ่อมแซมลํา
เหมืองคอนกรีต ทุ่งปู่ลาว 
หมู่ที่ 1 ต.ผาปัง

เพื่อเพิ่มความเร็วและ
ปริมาณการไหลของน้ําให้
เพียงพอกับการเกษตรกรรม

ซ่อมแซมดาดลําเหมือง
คอนกรีต ขนาดปากกว้าง 
1.00 ม. ก้นกว้าง 0.40 ม. 
 ลึก 0.60 ม. ยาว 1,000 ม.

 -  -  - 455,000  - เกษตรกรร้อยละ
 100 มีความพึง

พอใจ

มีปริมาณมีน้ําไว้ใช้
เพื่อการเกษตร
อย่างเพียงพอ

ประชาชน
ต้องการให้
แก้ไขปัญหา
ด้านแหล่งน้ํา

กองช่าง

 ลึก 0.60 ม. ยาว 1,000 ม. ด้านแหล่งน้ํา
เพื่อการเกษตร 154



แบบ ผ.02/1

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดลําปาง ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านแหล่งน้ํา
   2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) KPI

รายละเอียดโครงการพัฒนา
ที่นํามาจากแผนพัฒนาหม ู่บ้านและแผนพัฒนาช ุมชน

(พ.ศ. 2566-2570)
องค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก  อําเภอแม่พริก  จังหวัดลําปาง

ตัวช ี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

งบประมาณ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 สังคม คุณภาพชีวิต ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ที่ โครงการ
ที่มาของ
โครงการ

วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

 (ผลผลิตของโครงการ)

80 โครงการซ่อมแซมล ํา
เหมืองคอนกรีต ทุ่งนาแพะ
 หมู่ที่ 1 ต.ผาปัง

เพื่อเพิ่มความเร็วและ
ปริมาณการไหลของน้ําให้
เพียงพอกับการเกษตรกรรม

ก่อสร้างดาดลําเหมือง
คอนกรีต ขนาดปากกว้าง 
1.00 ม. ก้นกว้าง 0.40 ม. 

 -  -  - 45,500  - เกษตรกรร้อยละ
 100 มีความพึง

พอใจ

มีปริมาณมีน้ําไว้ใช้
เพื่อการเกษตร
อย่างเพียงพอ

ประชาชน
ต้องการให้
แก้ไขปัญหา

กองช่าง

 ลึก 0.60 ม. ยาว 100 ม. ด้านแหล่งน้ํา
เพื่อการเกษตร

81 โครงการซ่อมแซมลํา
เหมืองคอนกรีต ทุ่งย่าไข่
(ตะวันตก) หมู่ที่ 1 ต.ผาปัง

เพื่อเพิ่มความเร็วและ
ปริมาณการไหลของน้ําให้
เพียงพอกับการเกษตรกรรม

ก่อสร้างดาดลําเหมือง
คอนกรีต ขนาดปากกว้าง 
1.00 ม. ก้นกว้าง 0.40 ม. 
 ลึก 0.60 ม. ยาว 800 ม.

 -  -  - 365,000  - เกษตรกรร้อยละ
 100 มีความพึง

พอใจ

มีปริมาณมีน้ําไว้ใช้
เพื่อการเกษตร
อย่างเพียงพอ

ประชาชน
ต้องการให้
แก้ไขปัญหา
ด้านแหล่งน้ํา

เพื่อการเกษตร

กองช่าง

82 โครงการซ่อมแซมลํา
เหมืองคอนกรีต ทุ่งตีนดอย
 หมู่ที่ 1 ต.ผาปัง

เพื่อเพิ่มความเร็วและ
ปริมาณการไหลของน้ําให้
เพียงพอกับการเกษตรกรรม

ก่อสร้างดาดลําเหมือง
คอนกรีต ขนาดปากกว้าง 
1.00 ม. ก้นกว้าง 0.40 ม. 
 ลึก 0.60 ม. ยาว 100 ม.

 -  -  - 45,500  - เกษตรกรร้อยละ
 100 มีความพึง

พอใจ

มีปริมาณมีน้ําไว้ใช้
เพื่อการเกษตร
อย่างเพียงพอ

ประชาชน
ต้องการให้
แก้ไขปัญหา
ด้านแหล่งน้ํา

เพื่อการเกษตร

กองช่าง

83 โครงการก่อสร้างฝายกั้นน้ํา 
ฝายปู่แก้ว ทุ่งผาปัง 
หมู่ที่ 1 ต.ผาปัง

เพื่อให้เกษตรกรมีน้ําไว้ใช้
สําหรับการเกษตร

ซ่อมแซมฝายกั้นน้ําโดยการ
เรียงหินในกล่องเกเบี้ยน 
ขนาดสันฝายกว้าง 4.00 ม.
ยาว 30.00 ม. สูง 1.50 ม.

 -  -  -  - 706,000 เกษตรกรร้อยละ
 100 มีความพึง

พอใจ

มีปริมาณมีน้ําไว้ใช้
เพื่อการเกษตร
อย่างเพียงพอ

ประชาชน
ต้องการให้
แก้ไขปัญหา
ด้านแหล่งน้ํา

กองช่าง

ยาว 30.00 ม. สูง 1.50 ม. ด้านแหล่งน้ํา
เพื่อการเกษตร 155



แบบ ผ.02/1

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดลําปาง ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านแหล่งน้ํา
   2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) KPI

รายละเอียดโครงการพัฒนา
ที่นํามาจากแผนพัฒนาหม ู่บ้านและแผนพัฒนาช ุมชน

(พ.ศ. 2566-2570)
องค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก  อําเภอแม่พริก  จังหวัดลําปาง

ตัวช ี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

งบประมาณ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 สังคม คุณภาพชีวิต ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ที่ โครงการ
ที่มาของ
โครงการ

วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

 (ผลผลิตของโครงการ)

84 โครงการก่อสร ้างฝายกั้นน้ํา 
ทุ่งย่าไข่(ตะวันตก) หมู่ที่ 1 
ต.ผาปัง

เพื่อให้เกษตรกรมีน้ําไว้ใช้
สําหรับการเกษตร

ซ่อมแซมฝายกั้นน้ําโดยการ
เรียงหินในกล่องเกเบี้ยน 
ขนาดสันฝายกว้าง 4.00 ม.

 -  -  -  - 706,000 เกษตรกรร้อยละ
 100 มีความพึง

พอใจ

มีปริมาณมีน้ําไว้ใช้
เพื่อการเกษตร
อย่างเพียงพอ

ประชาชน
ต้องการให้
แก้ไขปัญหา

กองช่าง

ยาว 30.00 ม. สูง 1.50 ม. ด้านแหล่งน้ํา
เพื่อการเกษตร

85 โครงการก่อสร้างฝายกั้นน้ํา
 ทุ่งย่าไข่(ตะวันออก) 
หมู่ที่ 1 ต.ผาปัง

เพื่อให้เกษตรกรมีน้ําไว้ใช้
สําหรับการเกษตร

ซ่อมแซมฝายกั้นน้ําโดยการ
เรียงหินในกล่องเกเบี้ยน 
ขนาดสันฝายกว้าง 4.00 ม.
ยาว 30.00 ม. สูง 1.50 ม.

 -  -  -  - 706,000 เกษตรกรร้อยละ
 100 มีความพึง

พอใจ

มีปริมาณมีน้ําไว้ใช้
เพื่อการเกษตร
อย่างเพียงพอ

ประชาชน
ต้องการให้
แก้ไขปัญหา
ด้านแหล่งน้ํา

เพื่อการเกษตร

กองช่าง

86 โครงการดาดลําเหมือง
คอนกรีต ทุ่งนายาง หมู่ที่ 1
 ต.ผาปัง

เพื่อเพิ่มความเร็วและ
ปริมาณการไหลของน้ําให้
เพียงพอกับการเกษตรกรรม

ก่อสร้างดาดลําเหมือง
คอนกรีต ขนาดปากกว้าง 
1.00 ม. ก้นกว้าง 0.40 ม. 
 ลึก 0.60 ม. ยาว 100 ม.

 -  -  -  - 45,500 เกษตรกรร้อยละ
 100 มีความพึง

พอใจ

มีปริมาณมีน้ําไว้ใช้
เพื่อการเกษตร
อย่างเพียงพอ

ประชาชน
ต้องการให้
แก้ไขปัญหา
ด้านแหล่งน้ํา

เพื่อการเกษตร

กองช่าง

87 โครงการก่อสร้างฝายกั้นน้ํา 
ฝายปู่แก้ว ทุ่งแม่วอด 
หมู่ที่ 1 ต.ผาปัง

เพื่อให้เกษตรกรมีน้ําไว้ใช้
สําหรับการเกษตร

ซ่อมแซมฝายกั้นน้ําโดยการ
เรียงหินในกล่องเกเบี้ยน 
ขนาดสันฝายกว้าง 4.00 ม.
ยาว 30.00 ม. สูง 1.50 ม.

 -  -  -  - 706,000 เกษตรกรร้อยละ
 100 มีความพึง

พอใจ

มีปริมาณมีน้ําไว้ใช้
เพื่อการเกษตร
อย่างเพียงพอ

ประชาชน
ต้องการให้
แก้ไขปัญหา
ด้านแหล่งน้ํา

กองช่าง

ยาว 30.00 ม. สูง 1.50 ม. ด้านแหล่งน้ํา
เพื่อการเกษตร 156



แบบ ผ.02/1

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดลําปาง ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านแหล่งน้ํา
   2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) KPI

รายละเอียดโครงการพัฒนา
ที่นํามาจากแผนพัฒนาหม ู่บ้านและแผนพัฒนาช ุมชน

(พ.ศ. 2566-2570)
องค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก  อําเภอแม่พริก  จังหวัดลําปาง

ตัวช ี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

งบประมาณ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 สังคม คุณภาพชีวิต ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ที่ โครงการ
ที่มาของ
โครงการ

วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

 (ผลผลิตของโครงการ)

88 โครงการก่อสร ้างฝายกั้นน้ํา
ทุ่งสวนพริก 
หมู่ที่ 1 ต.ผาปัง

เพื่อให้เกษตรกรมีน้ําไว้ใช้
สําหรับการเกษตร

ซ่อมแซมฝายกั้นน้ําโดยการ
เรียงหินในกล่องเกเบี้ยน 
ขนาดสันฝายกว้าง 4.00 ม.

 -  -  -  - 706,000 เกษตรกรร้อยละ
 100 มีความพึง

พอใจ

มีปริมาณมีน้ําไว้ใช้
เพื่อการเกษตร
อย่างเพียงพอ

ประชาชน
ต้องการให้
แก้ไขปัญหา

กองช่าง

ยาว 30.00 ม. สูง 1.50 ม. ด้านแหล่งน้ํา
เพื่อการเกษตร

89 โครงการก่อสร้างถังเก็บน้ํา 
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที่ 2 ต.ผาปัง

เพื่อให้ประชาชน มีน้ําเพื่อ
การอุปโภค-บริโภค อย่าง
เพียงพอ

ก่อสร้างแทงค์เก็บกักน้ํา 1 
แห่ง ขนาด 4x12x2 ม.

 - 150,000  -  -  - ประชาชนร้อยละ
 100 มีน้ํา

เพียงพอต่อการ
อุปโภค-บริโภค

ประชาชนมีน้ํา
เพื่ออุปโภค-
บริโภคอย่าง

เพียงพอ

ประชาชน
ต้องการให้
แก้ไขปัญหา
ด้านแหล่งน้ํา

เพื่อการ
อุปโภค-บริโภค

กองช่าง

90 โครงการก่อสร้างดาดลํา
เหมืองคอนกรีต เหมืองแม่
ก๋องจางใต้ หมู่ที่ 2 ต.ผาปัง

เพื่อเพิ่มความเร็วและ
ปริมาณการไหลของน้ําให้
เพียงพอกับการเกษตรกรรม

ก่อสร้างดาดลําเหมือง
คอนกรีต ขนาดปากกว้าง 
1.00 ม. ก้นกว้าง 0.40 ม. 
 ลึก 0.60 ม. ยาว 100 ม.

45,500  -  -  - เกษตรกรร้อยละ
 100 มีความพึง

พอใจ

มีปริมาณมีน้ําไว้ใช้
เพื่อการเกษตร
อย่างเพียงพอ

ประชาชน
ต้องการให้
แก้ไขปัญหา
ด้านแหล่งน้ํา

เพื่อการเกษตร

กองช่าง
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แบบ ผ.02/1

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดลําปาง ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านแหล่งน้ํา
   2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) KPI

รายละเอียดโครงการพัฒนา
ที่นํามาจากแผนพัฒนาหม ู่บ้านและแผนพัฒนาช ุมชน

(พ.ศ. 2566-2570)
องค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก  อําเภอแม่พริก  จังหวัดลําปาง

ตัวช ี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

งบประมาณ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 สังคม คุณภาพชีวิต ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ที่ โครงการ
ที่มาของ
โครงการ

วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

 (ผลผลิตของโครงการ)

91 โครงการดาดล ําเหมือง
คอนกรีต เหมืองทุ่งหนอง
ไม้ห้า หมู่ที่ 2 ต.ผาปัง

เพื่อเพิ่มความเร็วและ
ปริมาณการไหลของน้ําให้
เพียงพอกับการเกษตรกรรม

ก่อสร้างดาดลําเหมือง
คอนกรีต ขนาดปากกว้าง 
1.00 ม. ก้นกว้าง 0.40 ม. 

 - 682,500  -  -  - เกษตรกรร้อยละ
 100 มีความพึง

พอใจ

มีปริมาณมีน้ําไว้ใช้
เพื่อการเกษตร
อย่างเพียงพอ

ประชาชน
ต้องการให้
แก้ไขปัญหา

กองช่าง

 ลึก 0.60 ม. ยาว 1,500 ม. ด้านแหล่งน้ํา
เพื่อการเกษตร

92 โครงการซ่อมแซมฝายกั้น
น้ําทุ่งผีปันน้ําลําห้วยแม่วอด
หมู่ที่ 2 ต.ผาปัง

เพื่อให้เกษตรกรมีน้ําไว้ใช้
สําหรับการเกษตร

ซ่อมแซมฝายกั้นน้ําโดยการ
เรียงหินในกล่องเกเบี้ยน 
ขนาดสันฝายกว้าง 4.00 ม.
ยาว 30.00 ม. สูง 1.50 ม.

 - 706,000  -  -  - เกษตรกรร้อยละ
 100 มีความพึง

พอใจ

มีปริมาณมีน้ําไว้ใช้
เพื่อการเกษตร
อย่างเพียงพอ

ประชาชน
ต้องการให้
แก้ไขปัญหา
ด้านแหล่งน้ํา

เพื่อการเกษตร

กองช่าง

93 โครงการขุดสระเก็บน้ํา 
สแล่งเตี้ย หมู่ที่ 2 ต.ผาปัง

เพื่อให้เกษตรกรมีน้ําไว้ใช้
เพื่อการเกษตร การเลี้ยง
สัตว์ อย่างเพียงพอ

ขุดสระเก็บน้ําขนาด กว้าง 
80 ม. ยาว 200 ม. ลึก 
2.00 ม. ปริมาตรดินขุดไม่
น้อยกว่า 32,000 ลบ.ม.

 - 576,000  -  -  - เกษตรกรร้อยละ
 100 มีความพึง

พอใจ

เกษตรกรมีน้ําไว้
ใช้เพื่อการเกษตร

อย่างเพียงพอ

ประชาชน
ต้องการให้
แก้ไขปัญหา
ด้านแหล่งน้ํา

เพื่อการเกษตร

กองช่าง

94 โครงการก่อสร้างประตูลํา
เหมืองหนองไม้ห้า หมู่ที่ 2 
ต.ผาปัง

เพื่อให้สามารถควบคุม
ปริมาณการไหลของน้ํา ให้
เหมาะสมกับความต้องการ
ปริมาณน้ําของเกษตรกร

ก่อสร้างประตูน้ําขนาดกว้าง
 1.20 ม. สูง 2.00 ม. กว้าง
 4 เมตร

 - 100,000  -  -  - เกษตรกรร้อยละ
 100 มีความพึง

พอใจ

มีปริมาณมีน้ําไว้ใช้
เพื่อการเกษตร
อย่างเพียงพอ

ประชาชน
ต้องการให้
แก้ไขปัญหา
ด้านแหล่งน้ํา

กองช่าง

ปริมาณน้ําของเกษตรกร ด้านแหล่งน้ํา
เพื่อการเกษตร 158



แบบ ผ.02/1

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดลําปาง ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านแหล่งน้ํา
   2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) KPI

รายละเอียดโครงการพัฒนา
ที่นํามาจากแผนพัฒนาหม ู่บ้านและแผนพัฒนาช ุมชน

(พ.ศ. 2566-2570)
องค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก  อําเภอแม่พริก  จังหวัดลําปาง

ตัวช ี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

งบประมาณ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 สังคม คุณภาพชีวิต ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ที่ โครงการ
ที่มาของ
โครงการ

วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

 (ผลผลิตของโครงการ)

95 โครงการดาดล ําเหมือง
คอนกรีต ทุ่งบ้าน หมู่ที่ 2 
ต.ผาปัง

เพื่อเพิ่มความเร็วและ
ปริมาณการไหลของน้ําให้
เพียงพอกับการเกษตรกรรม

ก่อสร้างดาดลําเหมือง
คอนกรีต ขนาดปากกว้าง 
1.00 ม. ก้นกว้าง 0.40 ม. 

 -  - 137,000  -  - เกษตรกรร้อยละ
 100 มีความพึง

พอใจ

มีปริมาณมีน้ําไว้ใช้
เพื่อการเกษตร
อย่างเพียงพอ

ประชาชน
ต้องการให้
แก้ไขปัญหา

กองช่าง

 ลึก 0.60 ม. ยาว 300 ม. ด้านแหล่งน้ํา
เพื่อการเกษตร

96 โครงการซ่อมแซมประตูน้ํา 
ฝายใหม่ หมู่ที่ 2 ต.ผาปัง

เพื่อให้สามารถควบคุม
ปริมาณการไหลของน้ํา ให้
เหมาะสมกับความต้องการ
ปริมาณน้ําของเกษตรกร

ก่อสร้างประตูน้ําขนาดกว้าง
 1.20 ม. สูง 2.00 ม. กว้าง
 4 เมตร

 -  - 100,000  -  - เกษตรกรร้อยละ
 100 มีความพึง

พอใจ

มีปริมาณมีน้ําไว้ใช้
เพื่อการเกษตร
อย่างเพียงพอ

ประชาชน
ต้องการให้
แก้ไขปัญหา
ด้านแหล่งน้ํา

เพื่อการเกษตร

กองช่าง

97 โครงการซ่อมแซมฝายทุ่ง
นาแต้ หมู่ที่ 2 ต.ผาปัง

เพื่อให้เกษตรกรมีน้ําไว้ใช้
สําหรับการเกษตร

ซ่อมแซมฝายกั้นน้ําโดยการ
เรียงหินในกล่องเกเบี้ยน 
ขนาดสันฝายกว้าง 5.00 ม.
ยาว 10.00 ม. สูง 1.50 ม.

 -  - 295,000  -  - เกษตรกรร้อยละ
 100 มีความพึง

พอใจ

มีปริมาณมีน้ําไว้ใช้
เพื่อการเกษตร
อย่างเพียงพอ

ประชาชน
ต้องการให้
แก้ไขปัญหา
ด้านแหล่งน้ํา

เพื่อการเกษตร

กองช่าง

98 โครงการซ่อมแซมฝาย
หลวงทุ่งแม่วอด หมู่ที่ 2 
ต.ผาปัง

เพื่อให้เกษตรกรมีน้ําไว้ใช้
สําหรับการเกษตร

ซ่อมแซมฝายกั้นน้ําโดยการ
เรียงหินในกล่องเกเบี้ยน 
ขนาดสันฝายกว้าง 4.00 ม.
ยาว 30.00 ม. สูง 1.50 ม.

 -  - 706,000  -  - เกษตรกรร้อยละ
 100 มีความพึง

พอใจ

มีปริมาณมีน้ําไว้ใช้
เพื่อการเกษตร
อย่างเพียงพอ

ประชาชน
ต้องการให้
แก้ไขปัญหา
ด้านแหล่งน้ํา

กองช่าง

ยาว 30.00 ม. สูง 1.50 ม. ด้านแหล่งน้ํา
เพื่อการเกษตร 159



แบบ ผ.02/1

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดลําปาง ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านแหล่งน้ํา
   2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) KPI

รายละเอียดโครงการพัฒนา
ที่นํามาจากแผนพัฒนาหม ู่บ้านและแผนพัฒนาช ุมชน

(พ.ศ. 2566-2570)
องค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก  อําเภอแม่พริก  จังหวัดลําปาง

ตัวช ี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

งบประมาณ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 สังคม คุณภาพชีวิต ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ที่ โครงการ
ที่มาของ
โครงการ

วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

 (ผลผลิตของโครงการ)

99 โครงการก่อสร ้างดาดลํา
เหมืองคอนกรีตทุ่งผาปัง
(ทุ่งนายสาย นายชูเดช) 

เพื่อเพิ่มความเร็วและ
ปริมาณการไหลของน้ําให้
เพียงพอกับการเกษตรกรรม

ก่อสร้างดาดลําเหมือง
คอนกรีต ขนาดปากกว้าง 
1.00 ม. ก้นกว้าง 0.40 ม. 

 -  -  - 182,000 182,000 เกษตรกรร้อยละ
 100 มีความพึง

พอใจ

มีปริมาณมีน้ําไว้ใช้
เพื่อการเกษตร
อย่างเพียงพอ

ประชาชน
ต้องการให้
แก้ไขปัญหา

กองช่าง

หมู่ที่ 2 ต.ผาปัง  ลึก 0.60 ม. ยาว 800 ม. ด้านแหล่งน้ํา
เพื่อการเกษตร

100 โครงการก่อสร้างฝาย
คอนกรีตเสริมเหล็ก ฝาย
เก๊ากอก ทุ่งแม่วอดใต้ 
หมู่ที่ 2 ต.ผาปัง

เพื่อเก็บกักน้ําไว้ใช้เพื่อ
การเกษตรการเลี้ยงสัตว์ 
บรรเทาปัญหาภัยแล้ง

ก่อสร้างฝายกั้นน้ําคอนกรีต
 ขนาดกว้าง 15.00 ม. สัน
ฝายสูง 1.50 ม. ผนังข้างสูง
 3.00 ม. ตามแบบ มข.2527

 -  -  - 660,000  - เกษตรกรร้อยละ
 100 มีความพึง

พอใจ

มีปริมาณมีน้ําไว้ใช้
เพื่อการเกษตร
อย่างเพียงพอ

ประชาชน
ต้องการให้
แก้ไขปัญหา
ด้านแหล่งน้ํา

เพื่อการเกษตร

กองช่าง

101 โครงการก่อสร้างดาดลํา
เหมืองทุ่งบน หมู่ที่ 2 
ต.ผาปัง

เพื่อเพิ่มความเร็วและ
ปริมาณการไหลของน้ําให้
เพียงพอกับการเกษตรกรรม

ก่อสร้างดาดลําเหมือง
คอนกรีต ขนาดปากกว้าง 
1.00 ม. ก้นกว้าง 0.40 ม. 
 ลึก 0.60 ม. ยาว 300 ม.

 -  -  - 137,000  - เกษตรกรร้อยละ
 100 มีความพึง

พอใจ

มีปริมาณมีน้ําไว้ใช้
เพื่อการเกษตร
อย่างเพียงพอ

ประชาชน
ต้องการให้
แก้ไขปัญหา
ด้านแหล่งน้ํา

เพื่อการเกษตร

กองช่าง
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แบบ ผ.02/1

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดลําปาง ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านแหล่งน้ํา
   2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) KPI

รายละเอียดโครงการพัฒนา
ที่นํามาจากแผนพัฒนาหม ู่บ้านและแผนพัฒนาช ุมชน

(พ.ศ. 2566-2570)
องค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก  อําเภอแม่พริก  จังหวัดลําปาง

ตัวช ี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

งบประมาณ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 สังคม คุณภาพชีวิต ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ที่ โครงการ
ที่มาของ
โครงการ

วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

 (ผลผลิตของโครงการ)

102 โครงการวางท่อระบบ
ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 
ต.ผาปัง

เพื่อให้ระบบส่งจ่าย
น้ําประปาของหมู่บ้าน มี
ความเสถียรภาพ มั่นคง

วางท่อประปา PVC ขนาด 
ø 3 นิ้ว ชั้น 8.5 ความยาว 
600 ม.

 - 132,000  -  -  - ประชาชนร้อยละ
 100 มีน้ํา

เพียงพอต่อการ

ประชาชนมีน้ํา
เพื่ออุปโภค-
บริโภคอย่าง

ประชาชน
ต้องการให้
แก้ไขปัญหา

กองช่าง

เพียงพอกับความต้องการ อุปโภค-บริโภค เพียงพอ ด้านแหล่งน้ํา
เพื่อการ

อุปโภค-บริโภค

103 โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล
สวนโรงเรียนบ้านผาปัง
หลวง หมู่ที่ 3 ต.ผาปัง

เพื่อให้มีระบบน้ําประปาที่
เพียงพอกับความต้องการ
อุปโภค บริโภค ของ
ประชาชน

ขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาด
ปากบ่อกว้าง 6 นิ้ว ลึก 
43-100 ม. พร้อมติดตั้ง
เครื่องสูบน้ําไฟฟ้าแบบ
มอเตอร์จมน้ํา จํานวน 1 
เครื่อง

 -  -  -  - 250,000 มีบ่อบาดาล
เพิ่มขึ้น จํานวน 

1 บ่อ

ประชาชนมี
น้ําประปาใช้เพื่อ
การอุปโภคและ
บริโภคอย่าง

เพียงพอ

ประชาชน
ต้องการให้
แก้ไขปัญหา
ด้านแหล่งน้ํา

เพื่อการ
อุปโภค-บริโภค

กองช่าง

104 โครงการปรับปรุงบ่อ
บาดาลระบบประปา
หมู่บ้าน หมู่ที่ 3 ต.ผาปัง

เพื่อให้ประชาชนมีน้ําเพื่อ
อุปโภค-บริโภค อย่าง
เพียงพอ

ปรับปรุงและพัฒนาบ่อ 
เพิ่มประสิทธิภาพการจ่าย
ระบบน้ําประปาหมู่บ้าน

 -  -  -  - 100,000 ประชาชนมี
ระบบน้ําประปา
ที่สะอาด อย่าง
เพียงพอ จํานวน

 1 แห่ง

ประชาชนมีน้ํา
เพื่ออุปโภค-
บริโภคอย่าง

เพียงพอ

ประชาชน
ต้องการให้
แก้ไขปัญหา
ด้านแหล่งน้ํา

เพื่อการ
อุปโภค-บริโภค

กองช่าง
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แบบ ผ.02/1

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดลําปาง ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านแหล่งน้ํา
   2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) KPI

รายละเอียดโครงการพัฒนา
ที่นํามาจากแผนพัฒนาหม ู่บ้านและแผนพัฒนาช ุมชน

(พ.ศ. 2566-2570)
องค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก  อําเภอแม่พริก  จังหวัดลําปาง

ตัวช ี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

งบประมาณ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 สังคม คุณภาพชีวิต ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ที่ โครงการ
ที่มาของ
โครงการ

วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

 (ผลผลิตของโครงการ)

105 โครงการดาดล ําเหมือง
คอนกรีต สายทุ่งม่องล่อง 
หมู่ที่ 3 ต.ผาปัง

เพื่อเพิ่มความเร็วและ
ปริมาณการไหลของน้ําให้
เพียงพอกับการเกษตรกรรม

ก่อสร้างดาดลําเหมือง
คอนกรีต ขนาดปากเหมือง
กว้าง 1.00 เมตร ยาว 600 

 -  - 273,000  -  - เกษตรกรร้อยละ
 100 มีความพึง

พอใจ

มีปริมาณน้ํา
สําหรับ

การเกษตรอย่าง

ประชาชน
ต้องการให้
แก้ไขปัญหา

กองช่าง

เมตร ลึก 0.60 เมตร เพียงพอ ด้านแหล่งน้ํา
เพื่อการเกษตร

106 โครงการก่อสร้างดาดลํา
เหมืองคอนกรีต บวก
หมาต๋าย หมู่ที่ 3 ต.ผาปัง

เพื่อเพิ่มความเร็วและ
ปริมาณการไหลของน้ําให้
เพียงพอกับการเกษตรกรรม

ก่อสร้างดาดลําเหมือง
คอนกรีต ขนาดปากกว้าง 
1.00 ม. ก้นกว้าง 0.40 ม. 
 ลึก 0.60 ม. ยาว 600 ม.

 - 273,000  -  -  - เกษตรกรร้อยละ
 100 มีความพึง

พอใจ

มีปริมาณมีน้ําไว้ใช้
เพื่อการเกษตร
อย่างเพียงพอ

ประชาชน
ต้องการให้
แก้ไขปัญหา
ด้านแหล่งน้ํา

เพื่อการเกษตร

กองช่าง

107 โครงการก่อสร้างดาดลํา
เหมืองคอนกรีต ทุ่งเหล่า 
หมู่ที่ 3 ต.ผาปัง

เพื่อเพิ่มความเร็วและ
ปริมาณการไหลของน้ําให้
เพียงพอกับการเกษตรกรรม

ก่อสร้างดาดลําเหมือง
คอนกรีต ขนาดปากกว้าง 
1.00 ม. ก้นกว้าง 0.40 ม. 
 ลึก 0.60 ม. ยาว 200 ม.

 - 91,000  -  -  - เกษตรกรร้อยละ
 100 มีความพึง

พอใจ

มีปริมาณมีน้ําไว้ใช้
เพื่อการเกษตร
อย่างเพียงพอ

ประชาชน
ต้องการให้
แก้ไขปัญหา
ด้านแหล่งน้ํา

เพื่อการเกษตร

กองช่าง

108 โครงการก่อสร้างดาดลํา
เหมืองคอนกรีต ทุ่งกล้วย
หนี่ หมู่ที่ 3 ต.ผาปัง

เพื่อเพิ่มความเร็วและ
ปริมาณการไหลของน้ําให้
เพียงพอกับการเกษตรกรรม

ก่อสร้างดาดลําเหมือง
คอนกรีต ขนาดปากกว้าง 
1.00 ม. ก้นกว้าง 0.40 ม. 
 ลึก 0.60 ม. ยาว 200 ม.

 -  - 91,000  -  - เกษตรกรร้อยละ
 100 มีความพึง

พอใจ

มีปริมาณมีน้ําไว้ใช้
เพื่อการเกษตร
อย่างเพียงพอ

ประชาชน
ต้องการให้
แก้ไขปัญหา
ด้านแหล่งน้ํา

กองช่าง

 ลึก 0.60 ม. ยาว 200 ม. ด้านแหล่งน้ํา
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แบบ ผ.02/1

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดลําปาง ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านแหล่งน้ํา
   2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) KPI

รายละเอียดโครงการพัฒนา
ที่นํามาจากแผนพัฒนาหม ู่บ้านและแผนพัฒนาช ุมชน

(พ.ศ. 2566-2570)
องค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก  อําเภอแม่พริก  จังหวัดลําปาง

ตัวช ี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

งบประมาณ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 สังคม คุณภาพชีวิต ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ที่ โครงการ
ที่มาของ
โครงการ

วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

 (ผลผลิตของโครงการ)

109 โครงการก่อสร ้างดาดลํา
เหมืองคอนกรีต ทุ่งปู่สด 
หมู่ที่ 3 ต.ผาปัง

เพื่อเพิ่มความเร็วและ
ปริมาณการไหลของน้ําให้
เพียงพอกับการเกษตรกรรม

ก่อสร้างดาดลําเหมือง
คอนกรีต ขนาดปากกว้าง 
1.00 ม. ก้นกว้าง 0.40 ม. 

 -  - 27,300  -  - เกษตรกรร้อยละ
 100 มีความพึง

พอใจ

มีปริมาณมีน้ําไว้ใช้
เพื่อการเกษตร
อย่างเพียงพอ

ประชาชน
ต้องการให้
แก้ไขปัญหา

กองช่าง

 ลึก 0.60 ม. ยาว 60 ม. ด้านแหล่งน้ํา
เพื่อการเกษตร

110 โครงการซ่อมแซมดาดลํา
เหมืองคอนกรีต หนองไม้ห้า
 หมู่ที่ 3 ต.ผาปัง

เพื่อเพิ่มความเร็วและ
ปริมาณการไหลของน้ําให้
เพียงพอกับการเกษตรกรรม

ก่อสร้างดาดลําเหมือง
คอนกรีต ขนาดปากกว้าง 
1.00 ม. ก้นกว้าง 0.40 ม. 
 ลึก 0.60 ม. ยาว 2,000 ม.

 -  - 910,000  -  - เกษตรกรร้อยละ
 100 มีความพึง

พอใจ

มีปริมาณมีน้ําไว้ใช้
เพื่อการเกษตร
อย่างเพียงพอ

ประชาชน
ต้องการให้
แก้ไขปัญหา
ด้านแหล่งน้ํา

เพื่อการเกษตร

กองช่าง

111 โครงการก่อสร้างดาดลํา
เหมืองคอนกรีต ทุ่งเด่น 
หมู่ที่ 3 ต.ผาปัง

เพื่อเพิ่มความเร็วและ
ปริมาณการไหลของน้ําให้
เพียงพอกับการเกษตรกรรม

ก่อสร้างดาดลําเหมือง
คอนกรีต ขนาดปากกว้าง 
1.00 ม. ก้นกว้าง 0.40 ม. 
 ลึก 0.60 ม. ยาว 200 ม.

 -  -  - 91,000  - เกษตรกรร้อยละ
 100 มีความพึง

พอใจ

มีปริมาณมีน้ําไว้ใช้
เพื่อการเกษตร
อย่างเพียงพอ

ประชาชน
ต้องการให้
แก้ไขปัญหา
ด้านแหล่งน้ํา

เพื่อการเกษตร

กองช่าง

112 โครงการก่อสร้างดาดลํา
เหมืองคอนกรีต ทุ่งเหมือง
หลวง หมู่ที่ 3 ต.ผาปัง

เพื่อเพิ่มความเร็วและ
ปริมาณการไหลของน้ําให้
เพียงพอกับการเกษตรกรรม

ก่อสร้างดาดลําเหมือง
คอนกรีต ขนาดปากกว้าง 
1.00 ม. ก้นกว้าง 0.40 ม. 
 ลึก 0.60 ม. ยาว 200 ม.

 -  -  - 91,000  - เกษตรกรร้อยละ
 100 มีความพึง

พอใจ

มีปริมาณมีน้ําไว้ใช้
เพื่อการเกษตร
อย่างเพียงพอ

ประชาชน
ต้องการให้
แก้ไขปัญหา
ด้านแหล่งน้ํา

กองช่าง

 ลึก 0.60 ม. ยาว 200 ม. ด้านแหล่งน้ํา
เพื่อการเกษตร 163



แบบ ผ.02/1

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดลําปาง ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านแหล่งน้ํา
   2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) KPI

รายละเอียดโครงการพัฒนา
ที่นํามาจากแผนพัฒนาหม ู่บ้านและแผนพัฒนาช ุมชน

(พ.ศ. 2566-2570)
องค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก  อําเภอแม่พริก  จังหวัดลําปาง

ตัวช ี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

งบประมาณ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 สังคม คุณภาพชีวิต ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ที่ โครงการ
ที่มาของ
โครงการ

วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

 (ผลผลิตของโครงการ)

113 โครงการก่อสร ้างดาดลํา
เหมืองคอนกรีต ฝายต้นงุ้น 
หมู่ที่ 3 ต.ผาปัง

เพื่อเพิ่มความเร็วและ
ปริมาณการไหลของน้ําให้
เพียงพอกับการเกษตรกรรม

ก่อสร้างดาดลําเหมือง
คอนกรีต ขนาดปากกว้าง 
1.00 ม. ก้นกว้าง 0.40 ม. 

 -  -  -  - 91,000 เกษตรกรร้อยละ
 100 มีความพึง

พอใจ

มีปริมาณมีน้ําไว้ใช้
เพื่อการเกษตร
อย่างเพียงพอ

ประชาชน
ต้องการให้
แก้ไขปัญหา

กองช่าง

 ลึก 0.60 ม. ยาว 200 ม. ด้านแหล่งน้ํา
เพื่อการเกษตร

114 โครงการซ่อมแซมฝาย
ตาอ้าย หมู่ที่ 3 ต.ผาปัง

เพื่อการเก็บกักน้ําและผัน
น้ําเข้าสู่พื้นที่การเกษตร

ซ่อมแซมฝายกั้นน้ําขนาด
สันฝายกว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 10.00 เมตร

 -  -  - 50,000  - เกษตรกรร้อยละ
 100 มีความพึง

พอใจ

มีปริมาณน้ํา
สําหรับ

การเกษตรอย่าง
เพียงพอ

ประชาชน
ต้องการให้
แก้ไขปัญหา
ด้านแหล่งน้ํา

เพื่อการเกษตร

กองช่าง

115 โครงการก่อสร้างระบบ
กรองน้ําประปา หมู่ที่ 4 
ต.ผาปัง

เพื่อให้ระบบประปาหมู่บ้าน
 มีระบบการกรองน้ําที่มี
ประสิทธิภาพ เหมาะต่อ
การอุปโภค-บริโภค

ติดตั้งเครื่องกรองน้ําให้กับ
ระบบประปาหมู่บ้าน 
จํานวน 1 แห่ง

100,000  -  -  -  - ประชาชนร้อยละ
 100 มีน้ําสะอาด
เพื่อการอุปโภค-

บริโภค

ประชาชนมีน้ํา
เพื่ออุปโภค-

บริโภคอย่างมี
คุณภาพ

ประชาชน
ต้องการให้
แก้ไขปัญหา
ด้านแหล่งน้ํา

เพื่อการ
อุปโภค-บริโภค

กองช่าง

164



แบบ ผ.02/1

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดลําปาง ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านแหล่งน้ํา
   2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) KPI

รายละเอียดโครงการพัฒนา
ที่นํามาจากแผนพัฒนาหม ู่บ้านและแผนพัฒนาช ุมชน

(พ.ศ. 2566-2570)
องค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก  อําเภอแม่พริก  จังหวัดลําปาง

ตัวช ี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

งบประมาณ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 สังคม คุณภาพชีวิต ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ที่ โครงการ
ที่มาของ
โครงการ

วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

 (ผลผลิตของโครงการ)

116 โครงการปร ับปร ุงระบบ
ประปาหมู่บ้านห้วยไร่ 
หมู่ที่ 4 ต.ผาปัง

เพื่อให้มีระบบน้ําประปาที่
เพียงพอกับความต้องการ
อุปโภค บริโภค ของ

พัฒนาบ่อน้ําบาดาล ระบบ
ไฟฟ้ากําลังและควบคุม ทํา
ความสะอาดระบบท่อส่ง

100,000  -  -  -  - ประชาชนร้อยละ
 100 มีน้ําสะอาด
เพื่อการอุปโภค-

ประชาชนมีน้ํา
เพื่ออุปโภค-

บริโภคอย่างมี

ประชาชน
ต้องการให้
แก้ไขปัญหา

กองช่าง

ประชาชน น้ําประปาภายในหมู่บ้าน
ทั้งระบบ

บริโภค คุณภาพ ด้านแหล่งน้ํา
เพื่อการ

อุปโภค-บริโภค

117 โครงการขุดบ่อน้ําตื้น 
หมู่ที่ 4 ต.ผาปัง

เพื่อเพิ่มศักยภาพและ
ประสิทธิภาพระบบ
จําหน่ายน้ําประปาหมู่บ้าน
ให้มีความเสถียรภาพ 
บรรเทาปัญหาความ
เดือดร้อนการขาดแคลนน้ํา

ขุดบ่อน้ําตื้นเพื่อเป็นแหล่ง
น้ําสําหรับการทําระบบ
ประปาหมู่บ้านจํานวน 1 
บ่อ ลึก 10.00 ม.

-  -  -  - 91,700 ประชาชนร้อยละ
 100 มีน้ํา

เพียงพอต่อการ
อุปโภค-บริโภค

มีแหล่งน้ํา
เพียงพอสําหรับ
การทําระบบ

ประปา ลดปัญหา
การขาดแคลนน้ํา

ประชาชน
ต้องการให้
แก้ไขปัญหา
ด้านแหล่งน้ํา

เพื่อการ
อุปโภค-บริโภค

กองช่าง

118 โครงการก่อสร้างดาดลํา
เหมืองคอนกรีต ทุ่งนาบวก
(2) หมู่ที่ 4 ต.ผาปัง

เพื่อเพิ่มความเร็วและ
ปริมาณการไหลของน้ําให้
เพียงพอกับการเกษตรกรรม

ก่อสร้างดาดลําเหมือง
คอนกรีต ขนาดปากกว้าง 
1.00 ม. ก้นกว้าง 0.40 ม. 
 ลึก 0.60 ม. ยาว 470 ม.

214,000  -  -  -  - เกษตรกรร้อยละ
 100 มีความพึง

พอใจ

มีปริมาณมีน้ําไว้ใช้
เพื่อการเกษตร
อย่างเพียงพอ

ประชาชน
ต้องการให้
แก้ไขปัญหา
ด้านแหล่งน้ํา

เพื่อการเกษตร

กองช่าง

165



แบบ ผ.02/1

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดลําปาง ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านแหล่งน้ํา
   2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) KPI

รายละเอียดโครงการพัฒนา
ที่นํามาจากแผนพัฒนาหม ู่บ้านและแผนพัฒนาช ุมชน

(พ.ศ. 2566-2570)
องค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก  อําเภอแม่พริก  จังหวัดลําปาง

ตัวช ี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

งบประมาณ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 สังคม คุณภาพชีวิต ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ที่ โครงการ
ที่มาของ
โครงการ

วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

 (ผลผลิตของโครงการ)

119 โครงการก่อสร ้างดาดลํา
เหมืองคอนกรีต ทุ่งเด่นยาว
 หมู่ที่ 4 ต.ผาปัง

เพื่อเพิ่มความเร็วและ
ปริมาณการไหลของน้ําให้
เพียงพอกับการเกษตรกรรม

ก่อสร้างดาดลําเหมือง
คอนกรีต ขนาดปากกว้าง 
1.00 ม. ก้นกว้าง 0.40 ม. 

37,000  -  -  -  - เกษตรกรร้อยละ
 100 มีความพึง

พอใจ

มีปริมาณมีน้ําไว้ใช้
เพื่อการเกษตร
อย่างเพียงพอ

ประชาชน
ต้องการให้
แก้ไขปัญหา

กองช่าง

 ลึก 0.60 ม. ยาว 80 ม. ด้านแหล่งน้ํา
เพื่อการเกษตร

120 โครงการก่อสร้างประตู
เหมืองทุ่งปู่ดํา หมู่ที่ 4 
ต.ผาปัง

เพื่อให้สามารถควบคุม
ปริมาณการไหลของน้ํา ให้
เหมาะสมกับความต้องการ
ปริมาณน้ําของเกษตรกร

ก่อสร้างประตูน้ําขนาดกว้าง
 1.00 ม. สูง 0.80 ม.

 - 20,000  -  - เกษตรกรร้อยละ
 100 มีความพึง

พอใจ

มีปริมาณมีน้ําไว้ใช้
เพื่อการเกษตร
อย่างเพียงพอ

ประชาชน
ต้องการให้
แก้ไขปัญหา
ด้านแหล่งน้ํา

เพื่อการเกษตร

กองช่าง

121 โครงการก่อสร้างฝายต้น
รวก หมู่ที่ 4 ต.ผาปัง

เพื่อเก็บกักน้ําไว้ใช้เพื่อ
การเกษตรการเลี้ยงสัตว์ 
บรรเทาปัญหาภัยแล้ง

ก่อสร้างฝายกั้นน้ําคอนกรีต
 ขนาดกว้าง 15.00 ม. สัน
ฝายสูง 1.50 ม. ผนังข้างสูง
 3.00 ม. ตามแบบ มข.2527

 - 660,000  - เกษตรกรร้อยละ
 100 มีความพึง

พอใจ

มีปริมาณมีน้ําไว้ใช้
เพื่อการเกษตร
อย่างเพียงพอ

ประชาชน
ต้องการให้
แก้ไขปัญหา
ด้านแหล่งน้ํา

เพื่อการเกษตร

กองช่าง

122 โครงการซ่อมแซมดาดลํา
เหมืองคอนกรีตหนองไม้ห้า
หมู่ที่ 4 ต.ผาปัง

เพื่อเพิ่มความเร็วและ
ปริมาณการไหลของน้ําให้
เพียงพอกับการเกษตรกรรม

ก่อสร้างดาดลําเหมือง
คอนกรีต ขนาดปากกว้าง 
1.00 ม. ก้นกว้าง 0.40 ม. 
ลึก 0.60 ม. ยาว 200 ม.

 -  - 91,000  -  - เกษตรกรร้อยละ
 100 มีความพึง

พอใจ

มีปริมาณมีน้ําไว้ใช้
เพื่อการเกษตร
อย่างเพียงพอ

ประชาชน
ต้องการให้
แก้ไขปัญหา
ด้านแหล่งน้ํา

กองช่าง

ลึก 0.60 ม. ยาว 200 ม. ด้านแหล่งน้ํา
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แบบ ผ.02/1

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดลําปาง ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านแหล่งน้ํา
   2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) KPI

รายละเอียดโครงการพัฒนา
ที่นํามาจากแผนพัฒนาหม ู่บ้านและแผนพัฒนาช ุมชน

(พ.ศ. 2566-2570)
องค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก  อําเภอแม่พริก  จังหวัดลําปาง

ตัวช ี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

งบประมาณ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 สังคม คุณภาพชีวิต ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ที่ โครงการ
ที่มาของ
โครงการ

วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

 (ผลผลิตของโครงการ)

123 โครงการดาดล ําเหมือง
คอนกรีตทุ่งเด่นเคล็ด 
หมู่ที่ 4 ต.ผาปัง

เพื่อเพิ่มความเร็วและ
ปริมาณการไหลของน้ําให้
เพียงพอกับการเกษตรกรรม

ก่อสร้างดาดลําเหมือง
คอนกรีต ขนาดปากกว้าง 
1.00 ม. ก้นกว้าง 0.40 ม. 

 -  - 228,000  -  - เกษตรกรร้อยละ
 100 มีความพึง

พอใจ

มีปริมาณมีน้ําไว้ใช้
เพื่อการเกษตร
อย่างเพียงพอ

ประชาชน
ต้องการให้
แก้ไขปัญหา

กองช่าง

ลึก 0.60 ม. ยาว 500 ม. ด้านแหล่งน้ํา
เพื่อการเกษตร

124 โครงการก่อสร้างดาดลํา
เหมืองจากท่อระบายน้ํา
ร้องแสนเมืองลงสระเก็บน้ํา
ร้องแสนเมือง 
หมู่ที่ 4 ต.ผาปัง

เพื่อเพิ่มความเร็วและ
ปริมาณการไหลของน้ําให้
เพียงพอกับการเกษตรกรรม

ก่อสร้างดาดลําเหมือง
คอนกรีต ขนาดปากกว้าง 
1.00 ม. ก้นกว้าง 0.40 ม. 
ลึก 0.60 ม. ยาว 300 ม.

 -  - 137,000  -  - เกษตรกรร้อยละ
 100 มีความพึง

พอใจ

มีปริมาณมีน้ําไว้ใช้
เพื่อการเกษตร
อย่างเพียงพอ

ประชาชน
ต้องการให้
แก้ไขปัญหา
ด้านแหล่งน้ํา

เพื่อการเกษตร

กองช่าง

125 โครงการก่อสร้างฝาย
คอนกรีตเสริมเหล็กทุ่ง
หนองหม้อข้าว 
หมู่ที่ 4 ต.ผาปัง

เพื่อเก็บกักน้ําไว้ใช้เพื่อ
การเกษตรการเลี้ยงสัตว์ 
บรรเทาปัญหาภัยแล้ง

ก่อสร้างฝายกั้นน้ําคอนกรีต
 ขนาดกว้าง 15.00 ม. สัน
ฝายสูง 1.50 ม. ผนังข้างสูง
 3.00 ม. ตามแบบ มข.2527

 -  -  -  - 660,000 เกษตรกรร้อยละ
 100 มีความพึง

พอใจ

มีปริมาณมีน้ําไว้ใช้
เพื่อการเกษตร
อย่างเพียงพอ

ประชาชน
ต้องการให้
แก้ไขปัญหา
ด้านแหล่งน้ํา

เพื่อการเกษตร

กองช่าง

126 โครงการขุดและดาดลํา
เหมืองส่งน้ําสายแม่วอด –
ร้องแสนเมือง 
หมู่ที่ 4 ต.ผาปัง

เพื่อเพิ่มความเร็วและ
ปริมาณการไหลของน้ําให้
เพียงพอกับการเกษตรกรรม

ก่อสร้างดาดลําเหมือง
คอนกรีต ขนาดปากกว้าง 
1.00 ม. ก้นกว้าง 0.40 ม. 
ลึก 0.60 ม. ยาว 200 ม.

 -  -  -  - 91,000 เกษตรกรร้อยละ
 100 มีความพึง

พอใจ

มีปริมาณมีน้ําไว้ใช้
เพื่อการเกษตร
อย่างเพียงพอ

ประชาชน
ต้องการให้
แก้ไขปัญหา
ด้านแหล่งน้ํา

กองช่าง

หมู่ที่ 4 ต.ผาปัง ลึก 0.60 ม. ยาว 200 ม. ด้านแหล่งน้ํา
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แบบ ผ.02/1

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดลําปาง ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านแหล่งน้ํา
   2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) KPI

รายละเอียดโครงการพัฒนา
ที่นํามาจากแผนพัฒนาหม ู่บ้านและแผนพัฒนาช ุมชน

(พ.ศ. 2566-2570)
องค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก  อําเภอแม่พริก  จังหวัดลําปาง

ตัวช ี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

งบประมาณ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 สังคม คุณภาพชีวิต ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ที่ โครงการ
ที่มาของ
โครงการ

วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

 (ผลผลิตของโครงการ)

127 โครงการวางท่อลําเหมือง
ทุ่งนาบวกลงสระเก็บน้ํา 
SML หมู่ที่ 4 ต.ผาปัง

เพื่อเพิ่มความเร็วและ
ปริมาณการไหลของน้ําให้
เพียงพอกับการเกษตรกรรม

วางท่อคอนกรีตกลม ขนาด
 0.40 ม. ยาว 50 ม.

 -  - 40,000  -  - เกษตรกรร้อยละ
 100 มีความพึง

พอใจ

มีปริมาณมีน้ําไว้ใช้
เพื่อการเกษตร
อย่างเพียงพอ

ประชาชน
ต้องการให้
แก้ไขปัญหา

กองช่าง

ด้านแหล่งน้ํา
เพื่อการเกษตร

128 โครงการก่อสร้างทํานบดิน
เก็บกักน้ําห้วยไร่ หมู่ที่ 5 
ต.ผาปัง

เพื่อเพิ่มพื้นที่การเก็บกักน้ํา
ให้มีปริมาตรเพิ่มมากขึ้น

ก่อสร้างทํานบดิน ขนาด
ฐานคันดินกว้าง 6.00 ม. 
ยาว 50 ม. สูงเฉลี่ย 2.35 
ม. ลาดเอียง 1:2 ปริมาตร
ดินขุดไม่น้อยกว่า 705 ลบ.
ม.

 -  - 13,000  -  - เกษตรกรร้อยละ
 100 มีความพึง

พอใจ

มีปริมาณมีน้ําไว้ใช้
เพื่อการเกษตร
อย่างเพียงพอ

ประชาชน
ต้องการให้
แก้ไขปัญหา
ด้านแหล่งน้ํา

เพื่อการเกษตร

กองช่าง

129 โครงการก่อสร้างทํานบดิน
เก็บกักน้ําห้วยน้ําจาง 
หมู่ที่ 5 ต.ผาปัง

เพื่อเพิ่มพื้นที่การเก็บกักน้ํา
ให้มีปริมาตรเพิ่มมากขึ้น

ก่อสร้างทํานบดิน ขนาด
ฐานคันดินกว้าง 6.00 ม. 
ยาว 50 ม. สูงเฉลี่ย 2.35 
ม. ลาดเอียง 1:2 ปริมาตร
ดินขุดไม่น้อยกว่า 705 ลบ.
ม.

 -  -  - 13,000  - เกษตรกรร้อยละ
 100 มีความพึง

พอใจ

มีปริมาณมีน้ําไว้ใช้
เพื่อการเกษตร
อย่างเพียงพอ

ประชาชน
ต้องการให้
แก้ไขปัญหา
ด้านแหล่งน้ํา

เพื่อการเกษตร

กองช่าง
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แบบ ผ.02/1

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดลําปาง ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านแหล่งน้ํา
   2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) KPI

รายละเอียดโครงการพัฒนา
ที่นํามาจากแผนพัฒนาหม ู่บ้านและแผนพัฒนาช ุมชน

(พ.ศ. 2566-2570)
องค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก  อําเภอแม่พริก  จังหวัดลําปาง

ตัวช ี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

งบประมาณ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 สังคม คุณภาพชีวิต ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ที่ โครงการ
ที่มาของ
โครงการ

วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

 (ผลผลิตของโครงการ)

130 โครงการก่อสร ้างอ่างเก็บน้ํา 
ห้วยปากบอก หมู่ที่ 5 
ต.ผาปัง

เพื่อให้เกษตรกรบ้านเด่น
อุดม มีน้ําไว้ใช้เพื่อ
การเกษตรอย่างเพียงพอ

ก่อสร้างอ่างเก็บน้ํา 1 อ่าง 
ขนาดสันฝายยาว 60 ม. สูง
 10 ม.

 -  -  - 15,000,000  - เกษตรกรร้อยละ
 100 มีความพึง

พอใจ

เกษตรกรมีน้ําไว้
ใช้เพื่อการเกษตร

อย่างเพียงพอ

ประชาชน
ต้องการให้
แก้ไขปัญหา

กองช่าง

ด้านแหล่งน้ํา
เพื่อการเกษตร

131 โครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ํา 
ห้วยแม่ขยาก หมู่ที่ 5 
ต.ผาปัง

เพื่อให้เกษตรกรบ้านเด่น
อุดม มีน้ําไว้ใช้เพื่อ
การเกษตรอย่างเพียงพอ

ก่อสร้างอ่างเก็บน้ํา 1 อ่าง 
ขนาดสันฝายยาว 60 ม. สูง
 10 ม.

 -  -  -  - 15,000,000 เกษตรกรร้อยละ
 100 มีความพึง

พอใจ

เกษตรกรมีน้ําไว้
ใช้เพื่อการเกษตร

อย่างเพียงพอ

ประชาชน
ต้องการให้
แก้ไขปัญหา
ด้านแหล่งน้ํา

เพื่อการเกษตร

กองช่าง

รวม 136 โครงการ 3,419,500 11,647,500 10,811,800 35,307,000 27,978,900
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แบบ ผ.02/1

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดลําปาง ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาสังคม/ชุมชน
3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านสังคม
   3.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) KPI

1 โครงการติดตั้งไฟเตือน
จราจร ทางแยกภายใน
หมู่บ้าน 
หมู่ที่ 2 ต.ผาปัง

เพื่อป้องกันการเกิด
อุบัติเหตุบนท้องถนน

ติดตั้งไฟจราจรทางแยก
ถนนสายหลัก จํานวน 5 จุด

75,000  -  -  -  - ร้อยละ 100 
ของประชาชนมี
ความพึงพอใจ

สถิติการเกิด
อุบัติเหตุลดลง
เหลือ ร้อยละ 0

ประชาชน
ต้องการให้
แก้ไขปัญหา
ด้านความ

ปลอดภัยใน
การเดินทาง

สัญจร

กองช่าง

รวม 1 โครงการ 75,000 0 0 0 0

รายละเอียดโครงการพัฒนา
ที่นํามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน

(พ.ศ. 2566-2570)
องค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก  อําเภอแม่พริก  จังหวัดลําปาง

งบประมาณ
ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 สังคม คุณภาพชีวิต ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ที่ โครงการ
ที่มาของ
โครงการ

วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

 (ผลผลิตของโครงการ)
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แบบ ผ.02/1

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดลําปาง ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาสังคม/ชุมชน
3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านสังคม
   3.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) KPI

1 โครงการจัดเสวนา
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ หมู่ที่ 3 
ต.แม่พริก

เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การ
พัฒนาผลผลิตทาง
การเกษตร นวัตกรรม

จัดการอบรมเสวนา
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ จํานวน
ผู้เข้าร่วมโครงการจํานวน 

 -  -  -  - 10,000 เกษตรกรเข้าร่วม
ได้รับความรู้

จํานวน  100 คน

เกษตรกรได้รับ
การเรียนรู้ การ
พัฒนาผลผลิต

ประชาชน
ต้องการ

พัฒนาความรู้

สํานักปลัด

รายละเอียดโครงการพัฒนา
ที่นํามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน

(พ.ศ. 2566-2570)
องค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก  อําเภอแม่พริก  จังหวัดลําปาง

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 สังคม คุณภาพชีวิต ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

 (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ที่มาของ
โครงการ

เทคโนโลยีทางการเกษตร 100 คน ทางการเกษตร 
นวัตกรรม

เทคโนโลยีทาง
การเกษตร

เพื่อเพิ่มพูน
ผลผลิตทาง
การเกษตร

2 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์
รอบศาลาประชาคม
หมู่ที่ 3 ต.แม่พริก

เพื่อสร้างความสวยงาม
ให้กับศาลาประชาคม
หมู่บ้าน

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์
รอบศาลาประชาคม

 -  -  - 10,000 10,000 ประชาชนมี
ความพึงพอใจคิด
เป็นร้อยละ 100

ศาลาประชาคม
หมู่บ้านสวยงาม

เพิ่มขึ้น

ประชาชน
ต้องการให้
ปรับปรุงภูมิ
ทัศน์เพื่อ

ความสวยงาม

กองช่าง

3 โครงการสร้างศาลา
เอนกประสงค์ หนอง
กระทุ่งปง 
หมู่ที่ 3 ต.แม่พริก

เพื่อเป็นสถานที่จัดกิจกรรม
ของหมู่บ้าน และเพื่อการ
พักผ่อน

ก่อสร้างอาคาร ขนาดกว้าง
 6.00 เมตร ยาว 12 เมตร

-  - - - 500,000 ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
เพิ่มขึ้นคิดเป็น

ร้อยละ 80

มีอาคารสําหรับ
จัดกิจกรรมและ
สถานที่พักผ่อน

ประชาชน
ต้องการ

สถานที่เพื่อ
จัดกิจกรรม
ของหมู่บ้าน

กองช่าง
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แบบ ผ.02/1

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดลําปาง ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาสังคม/ชุมชน
3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านสังคม
   3.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) KPI

รายละเอียดโครงการพัฒนา
ที่นํามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน

(พ.ศ. 2566-2570)
องค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก  อําเภอแม่พริก  จังหวัดลําปาง

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 สังคม คุณภาพชีวิต ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

 (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ที่มาของ
โครงการ

4 โครงการก่อสร้างหอ
กระจายข่าวประจําหมู่บ้าน
หมู่ที่ 3 ต.แม่พริก

เพื่อให้ประชาชนในหมู่บ้าน
 ได้รับฟังข้อมูลข่าวสาร ได้
อย่างทั่วถึงและชัดเจน

ก่อสร้างหอกระจายข่าว
พร้อมอาคารเก็บเครื่อง
เสียงจํานวน 1 แห่ง

 -  -  -  - 200,000 ประชาชนได้รับ
ข้อมูลข่าวสาร
ทุกคน คิดเป็น

ประชาชนได้รับ
ข้อมูลข่าวสารได้
ทั่วถึงและชัดเจน

ประชาชน
ต้องการให้
แก้ไขปัญหา

กองช่าง

ร้อยละ 100 ด้านการ
รับทราบ

ข้อมูลข่าวสาร

5 โครงการก่อสร้างศูนย์
เรียนรู้ประจําหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 3 ต.แม่พริก

เพื่อใช้เป็นสถานที่สําหรับ
การประชุม การฝึกอบรม 
การให้ความรู้เรื่องของ
ประกอบอาชีพทางการ
เกษตร

ก่อสร้างอาคารขนาดกว้าง 
10 ม. ยาว 10.50 ม. สูง 
3.00 ม.

- - - 350,000 - ประชาชน
โครงการมีความ
พึงพอใจร้อยละ 

100

ประชาชนมี
สถานที่สําหรับ
การให้ความรู้ 
การฝึกอบรม

ประชาชน
ต้องการ

สถานที่เป็น
แหล่งเรียนรู้

ทางการเกษตร

กองช่าง

6 โครงการปรับปรุงศาลา
อเนกประสงค์ประจํา
หมู่บ้าน หมู่ที่ 6 ต.แม่พริก

เพื่อปรับปรุงศาลา ให้มี
พื้นที่บริการประชาชนได้
เพิ่มมากยิ่งขึ้น

ต่อเติมหลังคากันสาด 
ขนาดกว้าง 3.50 เมตร ยาว
 10.50 เมตร พร้อมเท
คอนกรีต ขนาด กว้าง 1.50
 ยาว 10.50 เมตร

- 30,000  -  -  - ร้อยละ 100 
ของประชาชนมี
ความพึงพอใจ

ศาลา
อเนกประสงค์มี

พื้นที่เพิ่มมากขึ้น 
ประชาชนได้รับ
ความสะดวก

ประชาชน
ต้องการ

สถานที่เพื่อ
จัดกิจกรรม
ของหมู่บ้าน

กองช่าง
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แบบ ผ.02/1

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดลําปาง ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาสังคม/ชุมชน
3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านสังคม
   3.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) KPI

รายละเอียดโครงการพัฒนา
ที่นํามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน

(พ.ศ. 2566-2570)
องค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก  อําเภอแม่พริก  จังหวัดลําปาง

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 สังคม คุณภาพชีวิต ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

 (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ที่มาของ
โครงการ

7 โครงการก่อสร้างหอ
กระจายข่าวประจําหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 6 ต.แม่พริก

เพื่อให้ประชาชนบ้านวัง
สําราญได้รับฟังข้อมูล
ข่าวสาร ได้อย่างทั่วถึงและ

ก่อสร้างหอกระจายข่าว
พร้อมอาคารเก็บเครื่อง
เสียงจํานวน 1 แห่ง

 - 100,000  -  - ประชาชนได้รับ
ข้อมูลข่าวสาร
ทุกคน คิดเป็น

ประชาชนได้รับ
ข้อมูลข่าวสารได้
ทั่วถึงและชัดเจน

ประชาชน
ต้องการให้
แก้ไขปัญหา

กองช่าง

ชัดเจน ร้อยละ 100 ด้านการ
รับทราบ

ข้อมูลข่าวสาร

8 โครงการปรับปรุงระบบ
เสียงตามสายประจําหมู่บ้าน
หมู่ที่ 8 ต.แม่พริก

เพื่อให้ประชาชนบ้านปาง
ยาวได้รับฟังข้อมูลข่าวสาร 
ได้อย่างทั่วถึงและชัดเจน

ปรับปรุงระบบการกระจาย
เสียงพร้อมทั้งติดตั้งเสียง
ตามสาย ยาว 600 ม.

 - 65,000  -  -  - ประชาชนได้รับ
ข้อมูลข่าวสาร
ทุกคน คิดเป็น
ร้อยละ 100

ประชาชนได้รับ
ข้อมูลข่าวสารได้
ทั่วถึงและชัดเจน

ประชาชน
ต้องการให้
แก้ไขปัญหา

ด้านการ
รับทราบ

ข้อมูลข่าวสาร

กองช่าง

9 โครงการปรับปรุงเสียงตาม
สายประจําหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 
ต.แม่พริก

เพื่อให้ประชาชนได้รับฟัง
ข้อมูลข่าวสาร ได้อย่าง
ทั่วถึงและชัดเจน

ปรับปรุงระบบการกระจาย
เสียงพร้อมทั้งติดตั้งเสียง
ตามสาย ยาว 600 ม.

50,000  -  -  -  - ประชาชนได้รับ
ข้อมูลข่าวสาร
ทุกคน คิดเป็น
ร้อยละ 100

ประชาชนได้รับ
ข้อมูลข่าวสารได้
ทั่วถึงและชัดเจน

ประชาชน
ต้องการให้
แก้ไขปัญหา

ด้านการ
รับทราบ

ข้อมูลข่าวสาร

กองช่าง
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แบบ ผ.02/1

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดลําปาง ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาสังคม/ชุมชน
3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านสังคม
   3.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) KPI

รายละเอียดโครงการพัฒนา
ที่นํามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน

(พ.ศ. 2566-2570)
องค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก  อําเภอแม่พริก  จังหวัดลําปาง

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 สังคม คุณภาพชีวิต ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

 (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ที่มาของ
โครงการ

10 โครงการปร ับปรุงหอ
กระจายข่าวประจําหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 10 ต.แม่พริก

เพื่อให้ประชาชนในหมู่บ้าน
 ได้รับฟังข้อมูลข่าวสาร ได้
อย่างทั่วถึงและชัดเจน

ปรับปรุงระบบการกระจาย
เสียงพร้อมทั้งติดตั้งเสียง
ตามสาย ยาว 500 ม.

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ประชาชนได้รับ
ข้อมูลข่าวสาร
ทุกคน คิดเป็น

ประชาชนได้รับ
ข้อมูลข่าวสารได้
ทั่วถึงและชัดเจน

ประชาชน
ต้องการให้
แก้ไขปัญหา

กองช่าง

ร้อยละ 100 ด้านการ
รับทราบ

ข้อมูลข่าวสาร

11 โครงการก่อสร้างลาน
คอนกรีตอเนกประสงค์  
หมู่ที่ 11 ต.แม่พริก

เพื่อสร้างพื้นที่ให้บริการ
ประชาชนในการดําเนิน
กิจกรรมต่างๆ ของหมู่บ้าน

ก่อสร้างลานคอนกรีตเสริม
เหล็กขนาดพื้นที่กว้าง 100 
เมตร ยาว 120 เมตร หนา 
0.10 เมตร

850,000 850,000 850,000 850,000 850,000 ร้อยละ 100 
ของประชาชนมี
ความพึงพอใจ

ประชาชนมี
สถานที่

ดําเนินการจัด
กิจกรรมต่างๆ

ประชาชน
ต้องการ

สถานที่เพื่อ
จัดกิจกรรม
ของหมู่บ้าน

กองช่าง

12 โครงการก่อสร้างหอ
กระจายข่าวประจําหมู่บ้าน 
บ้านผาปังหลวง หมู่ที่ 2 
ต.ผาปัง

เพื่อให้ประชาชนบ้านผาปัง
หลวง ได้รับฟังข้อมูล
ข่าวสาร ได้อย่างทั่วถึงและ
ชัดเจน

ก่อสร้างหอกระจายข่าว 
พร้อมระบบส่งกระจาย
เสียงและอุปกรณ์ประกอบ 
จํานวน 1 แห่ง

 -  - 150,000  -  - ประชาชนได้รับ
ข้อมูลข่าวสาร
ทุกคน คิดเป็น
ร้อยละ 100

ประชาชนได้รับ
ข้อมูลข่าวสารได้
ทั่วถึงและชัดเจน

ประชาชน
ต้องการให้
แก้ไขปัญหา

ด้านการ
รับทราบ

ข้อมูลข่าวสาร

กองช่าง
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แบบ ผ.02/1

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดลําปาง ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาสังคม/ชุมชน
3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านสังคม
   3.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) KPI

รายละเอียดโครงการพัฒนา
ที่นํามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน

(พ.ศ. 2566-2570)
องค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก  อําเภอแม่พริก  จังหวัดลําปาง

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 สังคม คุณภาพชีวิต ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

 (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ที่มาของ
โครงการ

13 โครงการซ่อมแซมระบบ
เสียงตามสายประจําหมู่บ้าน
หมู่ที่ 3 ต.ผาปัง

เพื่อให้ประชาชนภายใน
หมู่บ้านได้รับทราบข้อมูล
ข่าวสารที่ประชาสัมพันธ์

ปรับปรุงระบบเสียงตาม
สาย พร้อมติดตั้งลําโพง
กระจายเสียงจํานวน 5 จุด

50,000  -  -  -  - ประชาชนได้รับ
ข้อมูลข่าวสาร
ทุกคน คิดเป็น

ประชาชนได้
รับทราบข้อมูล

ข่าวสารที่

ประชาชน
ต้องการให้
แก้ไขปัญหา

กองช่าง

อย่างชัดเจนและทั่วถึง ร้อยละ 100 ประชาสัมพันธ์
อย่างชัดเจนและ

ทั่วถึง

ด้านการ
รับทราบ

ข้อมูลข่าวสาร

14 โครงการปรับปรุงหอ
กระจายข่าวประจําหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 3 ต.ผาปัง

เพื่อให้ประชาชนบ้านผาปัง
กลาง ได้รับฟังข้อมูล
ข่าวสาร ได้อย่างทั่วถึงและ
ชัดเจน

ปรับปรุงระบบการกระจาย
เสียงพร้อมทั้งติดตั้งเสียง
ตามสาย ยาว 50 ม.

 - 54,000  -  -  - ประชาชนได้รับ
ข้อมูลข่าวสาร
ทุกคน คิดเป็น
ร้อยละ 100

ประชาชนได้รับ
ข้อมูลข่าวสารได้
ทั่วถึงและชัดเจน

ประชาชน
ต้องการให้
แก้ไขปัญหา

ด้านการ
รับทราบ

ข้อมูลข่าวสาร

กองช่าง

15 โครงการก่อสร้างหอ
กระจายข่าว ประจําหมู่บ้าน
 หมู่ที่ 5 ต.ผาปัง

เพื่อให้ประชาชนบ้านเด่น
อุดม ได้รับฟังข้อมูลข่าวสาร
 ได้อย่างทั่วถึงและชัดเจน

ก่อสร้างหอกระจายข่าว
พร้อมอาคารเก็บเครื่อง
เสียงจํานวน 1 แห่ง

120,000  -  -  -  - ประชาชนได้รับ
ข้อมูลข่าวสาร
ทุกคน คิดเป็น
ร้อยละ 100

ประชาชนได้รับ
ข้อมูลข่าวสารได้
ทั่วถึงและชัดเจน

ประชาชน
ต้องการให้
แก้ไขปัญหา

ด้านการ
รับทราบ

ข้อมูลข่าวสาร

กองช่าง
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แบบ ผ.02/1

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดลําปาง ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาสังคม/ชุมชน
3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านสังคม
   3.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) KPI

รายละเอียดโครงการพัฒนา
ที่นํามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน

(พ.ศ. 2566-2570)
องค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก  อําเภอแม่พริก  จังหวัดลําปาง

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 สังคม คุณภาพชีวิต ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

 (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ที่มาของ
โครงการ

16 โครงการต ิดตั้งหอกระจาย
ข่าวประจําหมู่บ้านพร้อม
อุปกรณ์กระจายเสียง 

เพื่อให้ประชาชนบ้านเด่น
อุดมได้รับฟังข้อมูลข่าวสาร 
ได้อย่างทั่วถึงและชัดเจน

ก่อสร้างหอกระจายข่าว 
จํานวน 1 แห่ง พร้อมติดตั้ง
ระบบกระจายเสียง

 - 50,000  -  -  - ประชาชนได้รับ
ข้อมูลข่าวสาร
ทุกคน คิดเป็น

ประชาชนได้รับ
ข้อมูลข่าวสารได้
ทั่วถึงและชัดเจน

ประชาชน
ต้องการให้
แก้ไขปัญหา

กองช่าง

หมู่ที่ 5 ต.ผาปัง ร้อยละ 100 ด้านการ
รับทราบ

ข้อมูลข่าวสาร

รวม 25 โครงการ 1,090,000 1,069,000 1,120,000 1,230,000 1,590,000

176



แบบ ผ.02/1

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดลําปาง ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ
4. ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
   4.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) KPI

1 โครงการส ่งเสริมการ
ประกอบอาชีพ การจักสาน 
หมู่ที่ 3 ต.แม่พริก

เพื่อส่งเสริมอาชีพกลุ่มจัก
สานพัฒนารูปแบบ
ผลิตภัณฑ์จักสานให้มี

จัดการฝึกอบรมให้กับ
ผู้เข้าร่วมโครงการ 50 คน

10,000 - - - - ประชาชน
ผู้เข้าร่วม
โครงการมี

มีผลิตภัณฑ์ จัก
สานที่มีรูปแบบที่

ทันสมัยและ

ประชาชน
ต้องการให้

ส่งเสริมอาชีพ

สํานักปลัด

รายละเอียดโครงการพัฒนา
ที่นํามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน

(พ.ศ. 2566-2570)
องค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก  อําเภอแม่พริก  จังหวัดลําปาง

วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

 (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ที่มาของ
โครงการ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 เกษตรปลอดภัย เกษตรอินทรีย์และแปรรูปเกษตร

ที่ โครงการ

หมู่ที่ 3 ต.แม่พริก ผลิตภัณฑ์จักสานให้มี
รูปแบบที่ทันสมัยและ
สวยงามยกระดับรายได้
ของประชาชนบ้านแม่
เชียงรายลุ่ม

โครงการมี
รายได้ที่เพิ่มมาก
ขึ้น ร้อยละ 10

ทันสมัยและ
สวยงามเป็นที่

ต้องการของตลาด
 มีรายได้จากการ
จําหน่ายสินค้าที่

เพิ่มมากขึ้น

ส่งเสริมอาชีพ
เพื่อปรับุปรุง
คุณภาพชีวิต

ให้ดีขึ้น

2 โครงการส่งเสริมการ
ประกอบอาชีพ ช่างตัดผม 
หมู่ที่ 3 ต.แม่พริก

เพื่อส่งเสริมอาชีพช่างตัดผม
 ให้ประชาชนผู้ที่สนใจ
สามารถนําไปประกอบ
อาชีพเพิ่มรายได้จุนเจือ
ครอบครัว

จัดการฝึกอบรมให้ความรู้
ด้านการตัดผมให้กับ
ผู้เข้าร่วมโครงการ 50 คน

- 10,000 - - - ประชาชน
ผู้เข้าร่วม
โครงการมี

รายได้ที่เพิ่มมาก
ขึ้น ร้อยละ 10

ผู้ผ่านการ
ฝึกอบรม 

สามารถนําความรู้
ไปประกอบอาชีพ 
เพิ่มรายได้ให้กับ

ครอบครัว

ประชาชน
ต้องการให้

ส่งเสริมอาชีพ
เพื่อปรับุปรุง
คุณภาพชีวิต

ให้ดีขึ้น

สํานักปลัด
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แบบ ผ.02/1

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดลําปาง ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ
4. ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
   4.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) KPI

รายละเอียดโครงการพัฒนา
ที่นํามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน

(พ.ศ. 2566-2570)
องค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก  อําเภอแม่พริก  จังหวัดลําปาง

วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

 (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ที่มาของ
โครงการ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 เกษตรปลอดภัย เกษตรอินทรีย์และแปรรูปเกษตร

ที่ โครงการ

3 โครงการส่งเสริมการทํา
น้ํายาอเนกประสงค์ 
หมู่ที่ 2 ต.ผาปัง

เพื่อส่งเสริมการสร้าง
รายได้นอกเหนือจากการ
ประกอบอาชีพหลัก ให้กับ

จัดการฝึกอบรมให้ความรู้
ด้านการทําน้ํายา
อเนกประสงค์ ให้กับ

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ประชาชน
ผู้เข้าร่วม

โครงการมีความ

ผู้ร่วมโครงการ 
สามารถนําความรู้

ไปทําน้ํายา

ประชาชน
ต้องการให้

ส่งเสริมอาชีพ

สํานักปลัด

หมู่ที่ 2 ต.ผาปัง ประกอบอาชีพหลัก ให้กับ
ประชาชนผู้ที่สนใจรวมถึง
การลดภาระค่าใช้จ่ายใน
ครอบครัว

อเนกประสงค์ ให้กับ
ผู้เข้าร่วมโครงการ 40 คน 
จํานวน 1 ครั้ง

โครงการมีความ
พึงพอใจร้อยละ 

100

ไปทําน้ํายา
อเนกประสงค์ใช้
เองในครอบครัว 
ลดภาระค่าใช้จ่าย

ส่งเสริมอาชีพ
เพื่อปรับุปรุง
คุณภาพชีวิต

ให้ดีขึ้น

4 โครงการส่งเสริมอาชีพตัดผม
หมู่ที่ 3 ต.ผาปัง

เพื่อส่งเสริมอาชีพช่างตัดผม
 ให้ประชาชนผู้ที่สนใจ
สามารถนําไปประกอบ
อาชีพเพิ่มรายได้จุนเจือ
ครอบครัว

จัดการฝึกอบรมให้ความรู้
ด้านการตัดผมให้กับ
ผู้เข้าร่วมโครงการ 40 คน 
จํานวน 1 ครั้ง

- - - 15,000 - ประชาชน
ผู้เข้าร่วม

โครงการมีความ
พึงพอใจร้อยละ 

100

ผู้ร่วมโครงการ
สามารถนําความรู้
ไปประกอบอาชีพ 
เพิ่มรายได้ให้กับ

ครอบครัว

ประชาชน
ต้องการให้

ส่งเสริมอาชีพ
เพื่อปรับุปรุง
คุณภาพชีวิต

ให้ดีขึ้น

สํานักปลัด

5 โครงการก่อสร้างโรงบ่ม
กล้วย หมู่ที่ 3 ต.ผาปัง

เพื่อใช้เป็นสถานที่สําหรับ
การบ่มกล้วย การสร้าง
ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากกล้วย

ก่อสร้างโรงบ่มกล้วยขนาด
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 4.00
 เมตร สูง3.50 เมตร

- - 100,000 - - เกษตกร
ผู้เข้าร่วม

โครงการมีความ
พึงพอใจร้อยละ 

100

มีสถานที่สําหรับ
การบ่มกล้วยและ
มีผลิตภัณฑ์ที่ได้
จากกล้วยสู่ตลาด
ชุมชนมากขึ้น 

เพิ่มรายได้มากขึ้น

ประชาชน
ต้องการให้มี
สถานที่แปร
รูปผลผลิต

ทางการเกษตร

กองช่าง

เพิ่มรายได้มากขึ้น
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แบบ ผ.02/1

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดลําปาง ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ
4. ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
   4.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) KPI

รายละเอียดโครงการพัฒนา
ที่นํามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน

(พ.ศ. 2566-2570)
องค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก  อําเภอแม่พริก  จังหวัดลําปาง

วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

 (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ที่มาของ
โครงการ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 เกษตรปลอดภัย เกษตรอินทรีย์และแปรรูปเกษตร

ที่ โครงการ

6 โครงการส่งเสริมอาชีพจัก
สาน หมู่ที่ 2 ต.ผาปัง

เพื่อส่งเสริมอาชีพกลุ่มจัก
สานพัฒนารูปแบบ
ผลิตภัณฑ์จักสานให้มี

จัดการฝึกอบรมให้กับ
ผู้เข้าร่วมโครงการ 50 คน 
จํานวนครั้ง 3 ครั้ง

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ประชาชน
ผู้เข้าร่วม
โครงการมี

ผู้ร่วมโครงการ
ผลิตภัณฑ์ จัก

สานที่มีรูปแบบที่

ประชาชน
ต้องการให้

ส่งเสริมอาชีพ

สํานักปลัด

ผลิตภัณฑ์จักสานให้มี
รูปแบบที่ทันสมัยและ
สวยงามยกระดับรายได้
ของประชาชนที่เข้าร่วม
โครงการ

จํานวนครั้ง 3 ครั้ง โครงการมี
รายได้ที่เพิ่มมาก
ขึ้น ร้อยละ 10

สานที่มีรูปแบบที่
ทันสมัยและ

สวยงามเป็นที่
ต้องการของตลาด
 มีรายได้จากการ
จําหน่ายสินค้าที่

เพิ่มมากขึ้น

ส่งเสริมอาชีพ
เพื่อปรับุปรุง
คุณภาพชีวิต

ให้ดีขึ้น

7 โครงการอบรมการซ่อม
เครื่องใช้ไฟฟ้า หมู่ที่ 3 
ต.ผาปัง

เพื่อส่งเสริมการให้ความรู้
ให้กับประชาชนผู้ที่สนใจ
สามารถนําความรู้ไปแก้ไข
ปัญหาไฟฟ้า และ
เครื่องใช้ไฟฟ้าในเบื้องต้นได้

จัดการฝึกอบรมให้ความรู้
ด้านการการซ่อม
เครื่องใช้ไฟฟ้าและ
แก้ปัญหาไฟฟ้า ให้กับ
ผู้เข้าร่วมโครงการ 40 คน 
จํานวน 1 ครั้ง

- - - - 15,000 ประชาชน
ผู้เข้าร่วม
โครงการมี

รายได้ที่เพิ่มมาก
ขึ้น ร้อยละ 10

ผู้ผ่านการ
ฝึกอบรม 

สามารถนําความรู้
ไปประกอบอาชีพ 
เพิ่มรายได้ให้กับ

ครอบครัว

ประชาชน
ต้องการให้

ส่งเสริมอาชีพ
เพื่อปรับุปรุง
คุณภาพชีวิต

ให้ดีขึ้น

สํานักปลัด
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แบบ ผ.02/1

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดลําปาง ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ
4. ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
   4.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) KPI

รายละเอียดโครงการพัฒนา
ที่นํามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน

(พ.ศ. 2566-2570)
องค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก  อําเภอแม่พริก  จังหวัดลําปาง

วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

 (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ที่มาของ
โครงการ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 เกษตรปลอดภัย เกษตรอินทรีย์และแปรรูปเกษตร

ที่ โครงการ

8 โครงการพัฒนาบรรจุภัณฑ์
ของผลิตภัณฑ์กล้วยอบ
พลังแสงอาทิตย์ 

เพื่อส่งเสริมการให้ความรู้
ให้กับประชาชนผู้ที่สนใจ 
พัฒนารูปแบบการบรรจุ

จัดการฝึกอบรมให้ความรู้
ด้านการบรรจุผลิตภัณฑ์
กล้วยอบให้มีรูปแบบที่

 -  - 15,000  -  - ประชาชน
ผู้เข้าร่วม

โครงการมีความ

ผู้ร่วมโครงการ
สามารถนําความรู้
ไปพัฒนาบรรจุ

ประชาชน
ต้องการให้มี
การปรับปรุง

สํานักปลัด

พลังแสงอาทิตย์ 
หมู่ที่ 3 ต.ผาปัง

พัฒนารูปแบบการบรรจุ
ภัณฑ์ ให้กับกล้วยอบ
พลังงานแสงอาทิตย์ ให้มี
รูปแบบที่สวยงามสะดุดตา 
เพิ่มมูลค่าสินค้า

กล้วยอบให้มีรูปแบบที่
สวยงามให้กับผู้เข้าร่วม
โครงการ 40 คน จํานวน 1
 ครั้ง

โครงการมีความ
พึงพอใจร้อยละ 

100

ไปพัฒนาบรรจุ
ภัณฑ์เพิ่มรายได้
ให้กับครอบครัว

การปรับปรุง
แปรรูป

ผลผลิตทาง
การเกษตร

9 โครงการก่อสร้างศูนย์
เรียนรู้ประจําหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 3 ต.แม่พริก

เพื่อใช้เป็นสถานที่สําหรับ
การประชุม การฝึกอบรม 
การให้ความรู้เรื่องของ
ประกอบอาชีพทางการ
เกษตร

ก่อสร้างอาคารขนาดกว้าง 
10 ม. ยาว 10.50 ม. สูง 
3.00 ม.

- - - 350,000 - ประชาชน
โครงการมีความ
พึงพอใจร้อยละ 

100

ประชาชนมี
สถานที่สําหรับ
การให้ความรู้ 
การฝึกอบรม

ประชาชน
ต้องการแหล่ง
เรียนรู้ด้าน
การเกษตร

กองช่าง

10 โครงการอบรมส่งเสริมการ
สร้างอาชีพ หมู่ที่ 6 
ต.แม่พริก

เพื่อส่งเสริมอาชีพและ
ยกระดับรายได้ของ
ประชาชน เพื่อคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น

จัดกิจกรรมอบรมส่งเสริม
อาชีพในด้านต่างๆ กลุ่ม
อาชีพในเขตรับผิดชอบ

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ประชาชน
ผู้เข้าร่วม

โครงการมีความ
พึงพอใจร้อยละ 

100

สร้างงานสร้าง
รายได้แก่

ประชาชนมีรายได้
เพิ่มมากขึ้น

ประชาชน
ต้องการให้

ส่งเสริมอาชีพ
เพื่อปรับุปรุง
คุณภาพชีวิต

ให้ดีขึ้น

สํานักปลัด
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แบบ ผ.02/1

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดลําปาง ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ
4. ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
   4.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) KPI

รายละเอียดโครงการพัฒนา
ที่นํามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน

(พ.ศ. 2566-2570)
องค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก  อําเภอแม่พริก  จังหวัดลําปาง

วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

 (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ที่มาของ
โครงการ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 เกษตรปลอดภัย เกษตรอินทรีย์และแปรรูปเกษตร

ที่ โครงการ

11 โครงการส่งเสริมอาชีพเพื่อ
พัฒนารายได้ หมู่ที่ 7 
ต.แม่พริก

เพื่อส่งเสริมอาชีพและ
ยกระดับรายได้ของ
ประชาชน เพื่อคุณภาพ

จัดกิจกรรมอบรมส่งเสริม
อาชีพในด้านต่างๆ กลุ่ม
อาชีพในเขตรับผิดชอบ

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ประชาชน
ผู้เข้าร่วม

โครงการมีความ

สร้างงานสร้าง
รายได้แก่

ประชาชนมีรายได้

ประชาชน
ต้องการให้

ส่งเสริมอาชีพ

สํานักปลัด

ต.แม่พริก ประชาชน เพื่อคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น

อาชีพในเขตรับผิดชอบ โครงการมีความ
พึงพอใจร้อยละ 

100

ประชาชนมีรายได้
เพิ่มมากขึ้น

ส่งเสริมอาชีพ
เพื่อปรับุปรุง
คุณภาพชีวิต

ให้ดีขึ้น

12 โครงการส่งเสริมอาชีพการ
ทอเสื่อกก หมู่ที่ 8 ต.แม่พริก

เพื่อส่งเสริมอาชีพกลุ่มทอ
เสื่อกกพัฒนารูปแบบ
ผลิตภัณฑ์จากต้นกก การ
ทอเสื่อให้มีรูปแบบที่
ทันสมัยและสวยงาม
ยกระดับรายได้ของ
ประชาชน

จัดการฝึกอบรมให้กับ
ผู้เข้าร่วมโครงการ 50 คน

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ประชาชน
ผู้เข้าร่วม
โครงการมี

รายได้ที่เพิ่มมาก
ขึ้น ร้อยละ 10

ประชาชนมีรายได้
เพิ่มขึ้นจากการทอ
เสื่อกก เสริมสร้าง
รายได้ให้ครอบครัว

ประชาชน
ต้องการให้

ส่งเสริมอาชีพ
เพื่อปรับุปรุง
คุณภาพชีวิต

ให้ดีขึ้น

สํานักปลัด

รวม 32 โครงการ 80,000 80,000 185,000 435,000 85,000
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แบบ ผ.02/1

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดลําปาง ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ
4. ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
  4.2 แผนงานการเกษตร

2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) KPI

1 โครงการทําอาหารสัตว์ 
หมู่ที่ 3 ต.แม่พริก

เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการ
จัดทําอาหารสําหรับเลี้ยง
สัตว์ เช่น โค กระบือ หมู ไก่
 ปลา

จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้
เกี่ยวกับการผลิตอาหารสัตว์

 -  -  -  - 68,000 ผู้ร่วมโครงการมี
ความพึงพอใจคิด
เป็นร้อยละ 100

เกษตรกรได้รับ
ความรู้ในการจัด
ทําอาหารสัตว์ 
สามารถผลิต

อาหารสําหรับการ
เลี้ยงสัตว์ได้

ประชาชน
ต้องการให้

ส่งเสริมอาชีพ
ด้านการเกษตร

สํานักปลัด

2 โครงการจัดตั้งตลาดซื้อขาย
โค-กระบือ 
หมู่ที่ 3 ต.แม่พริก

เพื่อให้มีตลาดสําหรับการ
ซื้อขายโค กระบือ

จัดตั้งตลาดโค กระบือ ใน
พื้นที่ จํานวน 1 แห่ง

 -  - 20,000  -  - ผู้ร่วมโครงการมี
ความพึงพอใจคิด
เป็นร้อยละ 100

มีตลาดสําหรับ
การซื้อขายโค-
กระบือ ในพื้นที่
อําเภอแม่พริก

ประชาชน
ต้องการให้

ส่งเสริมอาชีพ
ด้านการเกษตร

สํานักปลัด

3 โครงการจัดตั้งกองทุน
เวชภัณฑ์ยาสําหรับสัตว์ 
หมู่ที่ 3 ต.แม่พริก

เพื่อให้มีเวชภัณฑ์ยา
สําหรับสัตว์

จัดตั้งกองทุนเวชภัณฑ์ยา 
จํานวน 1 แห่ง

 -  -  - 20,000  - ผู้ร่วมโครงการมี
ความพึงพอใจคิด
เป็นร้อยละ 100

มีกองทุน
เวชภัณฑ์ยารักษา
โรค วัคซีนป้องกัน
โรค สําหรับสัตว์

ประชาชน
ต้องการให้

ส่งเสริมอาชีพ
ด้านการเกษตร

สํานักปลัด

4 โครงการสร้างโรงเรือน
ทําอาหารสัตว์ หมู่ที่ 3 
ต.แม่พริก

เพื่อให้มีโรงเรือนสําหรับ
ทําอาหารสัตว์

ก่อสร้างโรงเรือนสําหรับ
ทําอาหารสัตว์ จํานวน 1 โรง

 -  -  - 200,000  - มีโรงเรือนเพิ่มขึ้น
 จํานวน 1 โรง

มีแหล่งผลิต
อาหารสัตว์ มี
อาหารเพียงพอ
กับการเลี้ยงสัตว์

ประชาชน
ต้องการให้

ส่งเสริมอาชีพ
ด้านการเกษตร

กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
ที่นํามาจากแผนพัฒนาหม ู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน

(พ.ศ. 2566-2570)
องค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก  อําเภอแม่พริก  จังหวัดลําปาง

วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

 (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ที่มาของ
โครงการ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 เกษตรปลอดภัย เกษตรอินทรีย์และแปรรูปเกษตร

ที่ โครงการ
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แบบ ผ.02/1

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดลําปาง ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ
4. ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
  4.2 แผนงานการเกษตร

2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) KPI

รายละเอียดโครงการพัฒนา
ที่นํามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน

(พ.ศ. 2566-2570)
องค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก  อําเภอแม่พริก  จังหวัดลําปาง

วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

 (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ที่มาของ
โครงการ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 เกษตรปลอดภัย เกษตรอินทรีย์และแปรรูปเกษตร

ที่ โครงการ

5 โครงการเวชภัณฑ์และวัสดุ
อุปกรณ์ หมู่ที่ 3 ต.แม่พริก

เพื่อให้มีเวชภัณฑ์ยา
สําหรับสัตว์

จัดตั้งกองทุนเวชภัณฑ์ยา 
จํานวน 1 แห่ง

 -  -  - 50,000  - ผู้ร่วมโครงการมี
ความพึงพอใจคิด
เป็นร้อยละ 100

มีกองทุน
เวชภัณฑ์ยารักษา

โรค วัคซีน 
สําหรับสัตว์

ประชาชน
ต้องการให้

ส่งเสริมอาชีพ
ด้านการเกษตร

สํานักปลัด

6 โครงการปลูกหญ้าเลี้ยงวัว-
ทําปุ๋ย หมู่ที่ 3 ต.แม่พริก

เพื่อส่งเสริมการปลูกหญ้า
เพื่อเลี้ยงสัตว์และการทําปุ๋ย

จัดกิจกรรมส่งเสริมให้
ความรู้เรื่องการปลูกหญ้า
เพื่อการเลี้ยงสัตว์

 -  -  -  - 24,000 ผู้ร่วมโครงการมี
ความพึงพอใจคิด
เป็นร้อยละ 100

เกษตรกรได้รับ
ความรู้ในการจัด
ทําอาหารสัตว์ 
สามารถผลิต

อาหารสําหรับการ
เลี้ยงสัตว์ได้

ประชาชน
ต้องการให้

ส่งเสริมอาชีพ
ด้านการเกษตร

สํานักปลัด

7 โครงการส่งเสริมการ
ประกอบอาชีพ การทําปุ๋ย
อินทรีย์ 
หมู่ที่ 3 ต.แม่พริก

เพื่อส่งเสริมการทําปุ๋ยไว้ใช้
ในครัวเรือน ส่งเสริมการ
ทําการเกษตรแบบอินทรีย์

จัดการฝึกอบรมให้กับ
ผู้เข้าร่วมโครงการ 50 คน

10,000  -  -  -  - ประชาชน
ผู้เข้าร่วม
โครงการมี

รายได้ที่เพิ่มมาก
ขึ้น ร้อยละ 10

มีปุ๋ยอินทรีย์ไว้ใช้
ในการเกษตร
แบบครอบครัว

ประชาชน
ต้องการให้

ส่งเสริมอาชีพ
ด้านการเกษตร

สํานักปลัด
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แบบ ผ.02/1

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดลําปาง ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ
4. ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
  4.2 แผนงานการเกษตร

2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) KPI

รายละเอียดโครงการพัฒนา
ที่นํามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน

(พ.ศ. 2566-2570)
องค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก  อําเภอแม่พริก  จังหวัดลําปาง

วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

 (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ที่มาของ
โครงการ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 เกษตรปลอดภัย เกษตรอินทรีย์และแปรรูปเกษตร

ที่ โครงการ

8 โครงการเศรษฐกิจพอเพียง
เพื่อการเรียนรู้ หมู่ที่ 3 
ต.แม่พริก

ส่งเสริมความรู้ทางด้าน
การเกษตรโดยการนําหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
เป็นแนวการดําเนินการ 
เพิ่มรายได้และลดค่า
รายจ่ายของครอบครัว

จัดการฝึกอบรมให้กับ
ผู้เข้าร่วมโครงการ 500 คน

 - 10,000  -  -  - ประชาชน
ผู้เข้าร่วม
โครงการมี

รายได้ที่เพิ่มมาก
ขึ้น ร้อยละ 10

มีผลผลิตทาง
การเกษตรที่เพิ่ม
มากขึ้น ต้นทุน
การผลิตลดลง 
ลดค่าใช้จ่ายใน
ชีวีตประจําวัน

ประชาชน
ต้องการให้

ส่งเสริมอาชีพ
ด้านการเกษตร

สํานักปลัด

9 โครงการขุดบ่อเพาะพันธุ์อึ่ง
 หมู่ที่ 3 ต.แม่พริก

เพื่อส่งเสริมอาชีพการเลี้ยง
อึ่ง ให้ประชาชนผู้ที่สนใจ
สามารถนําไปประกอบ
อาชีพเพิ่มรายได้จุนเจือ
ครอบครัว

จัดการฝึกอบรมให้ความรู้
ด้านการเลี้ยงอึ่ง ให้กับ
ผู้เข้าร่วมโครงการจํานวน 
50 คน

 -  - 10,000  -  - เกษตรกร
ผู้เข้าร่วม
โครงการมี

รายได้ที่เพิ่มมาก
ขึ้น ร้อยละ 10

ผู้ผ่านการ
ฝึกอบรม 

สามารถนําความรู้
ไปประกอบอาชีพ 

เพิ่มรายได้

ประชาชน
ต้องการให้

ส่งเสริมอาชีพ
ด้านการเกษตร

สํานักปลัด

10 โครงการกระบือ-โค 
พระราชดําริ หมู่ที่ 3 
ต.แม่พริก

เพื่อสร้างอาชีพการเลี้ยง
โค-กระบือให้กับเกษตรกร

จัดซื้อโค-กระบือ จํานวน 
40 ตัว

 -  -  -  - 500,000 มีโคกระบือ
เพิ่มขึ้น จํานวน 

40 ตัว

เกษตรกรมีรายได้
เพิ่มมากขึ้น

ประชาชน
ต้องการให้

ส่งเสริมอาชีพ
ด้านการเกษตร

สํานักปลัด
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แบบ ผ.02/1

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดลําปาง ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ
4. ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
  4.2 แผนงานการเกษตร

2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) KPI

รายละเอียดโครงการพัฒนา
ที่นํามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน

(พ.ศ. 2566-2570)
องค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก  อําเภอแม่พริก  จังหวัดลําปาง

วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

 (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ที่มาของ
โครงการ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 เกษตรปลอดภัย เกษตรอินทรีย์และแปรรูปเกษตร

ที่ โครงการ

11 โครงการศึกษาดูงานเพื่อ
พัฒนาองค์ความรู้ หมู่ที่ 3 
ต.แม่พริก

เพื่อศึกษาตัวอย่างแนว
ทางการประกอบอาชีพ
ทางด้านเกษตรกรรม การ
อนุรักษ์ฟื้นฟู บริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

ศึกษาดูงานในหน่วยงานที่
ประสบผลสําเร็จและได้รับ
รางวัลทางด้านการ
ประกอบอาชีพเกษตรกรรม
 การอนุรักษ์ฟื้นฟู การ
บริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม จํานวน
ผู้เข้าร่วมโครงการ 60 คน

 - 10,000  -  -  - ผู้เข้าร่วม
โครงการมีความรู้
เพิ่มขึ้นทุกคนคิด
เป็นร้อยละ 100

ผู้เข้าร่วม
โครงการสามารถ
นําความรู้ ที่ได้
จากการศึกษาดู

งานมาปรับ
ประยุกต์ใช้กับ

พื้นที่ของตนเอง 
เป็นการพัฒนา
คุณภาพชีวิตที่ดี

เพิ่มขึ้นอย่างยั่งยืน

ประชาชน
ต้องการให้

ส่งเสริมอาชีพ
ด้านการเกษตร

สํานักปลัด

12 โครงการจัดทําปุ๋ยหมัก 
หมู่ที่ 3 ต.แม่พริก

เพื่อส่งเสริมอาชีพของ
เกษตรกรให้มีความรู้ด้าน
การทําปุ๋ยหมักหรือปุ๋ย
อินทรีย์ ลดภาระค่าใช้จ่าย 
ลดต้นทุนการผลิต

จัดการฝึกอบรมให้กับ
ผู้เข้าร่วมโครงการ 100 คน
 จํานวน 2 ครั้ง

 -  -  -  - 10,000 ผู้ร่วมโครงการมี
ความพึงพอใจคิด
เป็นร้อยละ 100

เกษตรกรได้รับ
ความรู้ในการ

จัดทําปุ๋ยใช้เอง  
สามารถลดภาระ

ค่าใช้จ่ายใน
ครัวเรือน

ประชาชน
ต้องการให้

ส่งเสริมอาชีพ
ด้านการเกษตร

สํานักปลัด
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แบบ ผ.02/1

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดลําปาง ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ
4. ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
  4.2 แผนงานการเกษตร

2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) KPI

รายละเอียดโครงการพัฒนา
ที่นํามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน

(พ.ศ. 2566-2570)
องค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก  อําเภอแม่พริก  จังหวัดลําปาง

วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

 (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ที่มาของ
โครงการ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 เกษตรปลอดภัย เกษตรอินทรีย์และแปรรูปเกษตร

ที่ โครงการ

13 โครงการทําปุ๋ยอินทรีย์ 
หมู่ที่ 4 ต.แม่พริก

เพื่อส่งเสริมการทําปุ๋ยไว้ใช้
ในครัวเรือน ส่งเสริมการ
ทําการเกษตรแบบอินทรีย์

จัดการฝึกอบรมให้กับ
ผู้เข้าร่วมโครงการ 50 คน

 - 10,000  -  -  - ประชาชน
ผู้เข้าร่วม
โครงการมี

รายได้ที่เพิ่มมาก
ขึ้น ร้อยละ 10

มีปุ๋ยอินทรีย์ไว้ใช้
ในการเกษตร
แบบครอบครัว

ประชาชน
ต้องการให้

ส่งเสริมอาชีพ
ด้านการเกษตร

สํานักปลัด

14 โครงการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้
ด้านการเกษตร 
หมู่ที่ 4 ต.แม่พริก

เพื่อเป็นศูนย์กลางการ
เรียนรู้เทคโนโลยี
ความก้าวหน้าทาง
การเกษตร

ก่อสร้างศูนย์การเรียนรู้
ขนาดพื้นที่ กว้าง 10.00 
เมตร ยาว 10.00 เมตร

 -  - 100,000  -  - ร้อยละ 100 ของ
เกษตรกร มี

ความพึงพอใจ

เกษตรกรได้รับ
ความรู้ใช้
นวัตกรรม

เทคโนโลยีทาง
การเกษตรเพิ่ม
ผลผลิตทาง

การเกษตรมากขึ้น

ประชาชน
ต้องการให้

ส่งเสริมอาชีพ
ด้านการเกษตร

สํานักปลัด

15 โครงการจัดหาเครื่องมือ 
วัสดุอุปกรณ์การเกษตร
หมู่บ้าน หมู่ที่ 3 ต.แม่พริก

เพื่อจัดหาเครื่องมือ วัสดุ 
อุปกรณ์การเกษตร

จัดซื้อเครื่องมือทํา
การเกษตร เช่น เครื่องหั่น
หญ้า รถไถ เครื่องสูบน้ํา 
ฯลฯ

 -  -  -  - 500,000 ผู้ร่วมโครงการมี
ความพึงพอใจคิด
เป็นร้อยละ 100

เกษตรกรมี
เครื่องมือสําหรับ
ทําการเกษตร

ประชาชน
ต้องการให้

ส่งเสริมอาชีพ
ด้านการเกษตร

สํานักปลัด
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แบบ ผ.02/1

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดลําปาง ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ
4. ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
  4.2 แผนงานการเกษตร

2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) KPI

รายละเอียดโครงการพัฒนา
ที่นํามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน

(พ.ศ. 2566-2570)
องค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก  อําเภอแม่พริก  จังหวัดลําปาง

วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

 (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ที่มาของ
โครงการ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 เกษตรปลอดภัย เกษตรอินทรีย์และแปรรูปเกษตร

ที่ โครงการ

16 โครงการปล่อยพันธุ์ปลา 
หมู่ที่ 8 ต.แม่พริก

เพื่อฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ขยายพันธุ์สัตว์
น้ํา

ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ําสู่แหล่ง
น้ําอ่างเก็บน้ําแม่พริก บ้าน
ปางยาว จํานวน 10,000 ตัว

30,000  -  -  -  - ประชาชนมี
จิตสํานึกในการ

อนุรักษ์
ธรรมชาติคิดเป็น

ร้อยละ 100

ขยายพันธุ์สัตว์น้ํา
ในแหล่งน้ํา
สาธารณะ

ประชาชน
ต้องการให้

ส่งเสริมอาชีพ
ด้านการเกษตร

สํานักปลัด

17 โครงการส่งเสริมอาชีพ การ
เลี้ยงปลาในวงบ่อ หมู่ที่ 9 
ต.แม่พริก

เพื่อส่งเสริมอาชีพการเลี้ยง
ปลาในท่อวงบ่อ ให้
ประชาชนสามารถนําไป
ประกอบอาชีพเพิ่มรายได้
จุนเจือครอบครัว

จัดการฝึกอบรมให้ความรู้
ด้านการเลี้ยงปลาในท่อวง
บ่อ  ให้กับผู้เข้าร่วม
โครงการ 40 คน จํานวน 1
 ครั้ง

 - - 15,000 15,000 15,000 เกษตรกร
ผู้เข้าร่วม

โครงการมีความ
พึงพอใจร้อยละ 

100

ผู้ผ่านการ
ฝึกอบรม 

สามารถนําความรู้
ไปประกอบอาชีพ 
เพิ่มรายได้ให้กับ

ครอบครัว

ประชาชน
ต้องการให้

ส่งเสริมอาชีพ
ด้านการเกษตร

สํานักปลัด

18 โครงการส่งเสริมอาชีพ การ
เลี้ยงไก่พันธุ์ไข่ หมู่ที่ 9 
ต.แม่พริก

เพื่อส่งเสริมอาชีพการเลี้ยง
ไก่พันธุ์ไข่ ให้ประชาชนผู้ที่
สนใจสามารถนําไป
ประกอบอาชีพเพิ่มรายได้
จุนเจือครอบครัว

จัดการฝึกอบรมให้ความรู้
ด้านการเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่  
ให้กับผู้เข้าร่วมโครงการ 40
 คน จํานวน 1 ครั้ง

15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 เกษตรกร
ผู้เข้าร่วม

โครงการมีความ
พึงพอใจร้อยละ 

100

ผู้ผ่านการ
ฝึกอบรม 

สามารถนําความรู้
ไปประกอบอาชีพ 
เพิ่มรายได้ให้กับ

ครอบครัว

ประชาชน
ต้องการให้

ส่งเสริมอาชีพ
ด้านการเกษตร

สํานักปลัด

187



แบบ ผ.02/1

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดลําปาง ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ
4. ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
  4.2 แผนงานการเกษตร

2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) KPI

รายละเอียดโครงการพัฒนา
ที่นํามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน

(พ.ศ. 2566-2570)
องค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก  อําเภอแม่พริก  จังหวัดลําปาง

วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

 (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ที่มาของ
โครงการ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 เกษตรปลอดภัย เกษตรอินทรีย์และแปรรูปเกษตร

ที่ โครงการ

19 โครงการส่งเสริมการเลี้ยง
โค-กระบือ 
หมู่ที่ 9 ต.แม่พริก

เพื่อให้ประชาชน มีรายได้
เสริมจากการเลี้ยงโคกระบือ

จัดกิจกรรมอบรมส่งเสริม
การให้ความรู้เรื่องของการ
เลี้ยงโคกระบือ ที่ถูกต้อง
ตามหลักวิชาการ

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 เกษตรกร
ผู้เข้าร่วม

โครงการมีความ
พึงพอใจร้อยละ 

100

ประชาชนมีรายได้
เสริมจากการเลี้ยง
โคกระบือ มีชีวิต
ความเป็นอยู่ที่ดี

เพิ่มขึ้น

ประชาชน
ต้องการให้

ส่งเสริมอาชีพ
ด้านการเกษตร

สํานักปลัดฯ

20 โครงการส่งเสริมการเลี้ยง
สุกร หมู่ที่ 9 ต.แม่พริก

เพื่อให้ประชาชนมีรายได้
เสริมจากการเลี้ยงสุกร

จัดกิจกรรมอบรมส่งเสริม
การให้ความรู้เรื่องของการ
เลี้ยงสุกร ที่ถูกต้องตาม
หลักวิชาการ

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 เกษตรกร
ผู้เข้าร่วม

โครงการมีความ
พึงพอใจร้อยละ 

100

ประชาชน มี
รายได้เสริมจาก
การเลี้ยงสุกร มี
ชีวิตความเป็นอยู่

ที่ดีเพิ่มขึ้น

ประชาชน
ต้องการให้

ส่งเสริมอาชีพ
ด้านการเกษตร

สํานักปลัดฯ

21 โครงการส่งเสริมการปลูก
ข้าวพันธุ์ดี หมู่ที่ 9 ต.แม่พริก

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน
บ้านร่มไม้ยาง มีข้าวสาย
พันธุ์ที่ดีเพาะปลูก เพิ่ม
ผลผลิต ลดต้นทุน

จัดกิจกรรมส่งเสริมการให้
ความรู้ในเรื่องของการ
เพาะปลูก การพัฒนาสาย
พันธุ์ข้าวให้ได้ผลผลิตที่มาก
ขึ้น

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 เกษตรกร
ผู้เข้าร่วม

โครงการมีความ
พึงพอใจร้อยละ 

100

 มีผลผลิตจาก
การปลูกข้าวที่

เพิ่มมากขึ้นสร้าง
รายได้ให้

ครอบครัวมากขึ้น

ประชาชน
ต้องการให้

ส่งเสริมอาชีพ
ด้านการเกษตร

สํานักปลัดฯ
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แบบ ผ.02/1

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดลําปาง ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ
4. ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
  4.2 แผนงานการเกษตร

2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) KPI

รายละเอียดโครงการพัฒนา
ที่นํามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน

(พ.ศ. 2566-2570)
องค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก  อําเภอแม่พริก  จังหวัดลําปาง

วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

 (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ที่มาของ
โครงการ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 เกษตรปลอดภัย เกษตรอินทรีย์และแปรรูปเกษตร

ที่ โครงการ

22 โครงการทําปุ๋ยหมักชีวภาพ
หมู่ที่ 11 ต.แม่พริก

เพื่อส่งเสริมอาชีพของ
เกษตรกรให้มีความรู้
ทางด้านการทําปุ๋ยหมัก
ชีวภาพหรือปุ๋ยอินทรีย์ ลด
ภาระค่าใช้จ่าย ลดต้นทุน
การผลิต

จัดการฝึกอบรมให้กับ
ผู้เข้าร่วมโครงการ 100 คน
 จํานวน 2 ครั้ง

20,000  -  -  -  - เกษตรกร
ผู้เข้าร่วม

โครงการมีความ
พึงพอใจร้อยละ 

100

มีผลผลิตทาง
การเกษตรที่เพิ่ม
มากขึ้น ลดต้นทุน

การผลิต ลด
ค่าใช้จ่าย

ประชาชน
ต้องการให้

ส่งเสริมอาชีพ
ด้านการเกษตร

สํานักปลัด

23 โครงการส่งเสริมอาชีพ 
การปลูกพืชสมุนไพร 
หมู่ที่ 1 ต.ผาปัง

เพื่อส่งเสริมอาชีพการปลูก
พืชสมุนไพร ให้ประชาชนผู้
ที่สนใจสามารถนําไป
ประกอบอาชีพเพิ่มรายได้
จุนเจือครอบครัว

จัดการฝึกอบรมให้ความรู้
ด้านการปลูกพืชสมุนไพร 
ให้กับผู้เข้าร่วมโครงการ 40
 คน จํานวน 1 ครั้ง

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 เกษตรกร
ผู้เข้าร่วม

โครงการมีความ
พึงพอใจร้อยละ 

100

ผู้ผ่านการ
ฝึกอบรม 

สามารถนําความรู้
ไปประกอบอาชีพ 
เพิ่มรายได้ให้กับ

ครอบครัว

ประชาชน
ต้องการให้

ส่งเสริมอาชีพ
ด้านการเกษตร

สํานักปลัด

24 โครงการส่งเสริมอาชีพ การ
เลี้ยงสัตว์น้ํา หมู่ที่ 1 ต.ผาปัง

เพื่อส่งเสริมอาชีพการเลี้ยง
สัตว์น้ํา ให้ประชาชนผู้ที่
สนใจสามารถนําไป
ประกอบอาชีพเสริมเพิ่ม
รายได้จุนเจือครอบครัว

จัดการฝึกอบรมให้ความรู้
ด้านการเลี้ยงน้ํา  ให้กับ
ผู้เข้าร่วมโครงการ 40 คน 
จํานวน 1 ครั้ง

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 เกษตรกร
ผู้เข้าร่วม

โครงการมีความ
พึงพอใจร้อยละ 

100

ผู้ผ่านการ
ฝึกอบรม 

สามารถนําความรู้
ไปประกอบอาชีพ 
เพิ่มรายได้ให้กับ

ครอบครัว

ประชาชน
ต้องการให้

ส่งเสริมอาชีพ
ด้านการเกษตร

สํานักปลัด

189



แบบ ผ.02/1

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดลําปาง ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ
4. ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
  4.2 แผนงานการเกษตร

2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) KPI

รายละเอียดโครงการพัฒนา
ที่นํามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน

(พ.ศ. 2566-2570)
องค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก  อําเภอแม่พริก  จังหวัดลําปาง

วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

 (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ที่มาของ
โครงการ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 เกษตรปลอดภัย เกษตรอินทรีย์และแปรรูปเกษตร

ที่ โครงการ

25 โครงการส่งเสริมอาชีพ การ
เลี้ยงไก่ หมู่ที่ 1 ต.ผาปัง

เพื่อส่งเสริมอาชีพการเลี้ยง
ไก่ให้ประชาชนผู้ที่สนใจ
สามารถนําไปประกอบ
อาชีพเพิ่มรายได้จุนเจือ
ครอบครัว

จัดการฝึกอบรมให้ความรู้
ด้านการเลี้ยงไก่  ให้กับ
ผู้เข้าร่วมโครงการ 40 คน 
จํานวน 1 ครั้ง

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 เกษตรกร
ผู้เข้าร่วม

โครงการมีความ
พึงพอใจร้อยละ 

100

ผู้ร่วมโครงการที่
ผ่านการฝึกอบรม

 สามารถนํา
ความรู้ไป

ประกอบอาชีพ 
เพิ่มรายได้ให้กับ

ครอบครัว

ประชาชน
ต้องการให้

ส่งเสริมอาชีพ
ด้านการเกษตร

สํานักปลัด

26 โครงการขอรับการ
สนับสนุนเมล็ดพันธุ์ข้าว 
หมู่ที่ 2 ต.ผาปัง

เพื่อสนับสนุนส่งเสริมการ
ปลูกข้าวสายพันธุ์ที่ได้รับ
การพัฒนา ให้ผลผลิตที่สูง 
ต้นทุนการผลิตต่ํา

จัดอบรมการให้ความรู้
ทางด้านเทคโนโลยีทาง
การเกษตร การปลูกข้าว
สายพันธุ์ดี การมอบพันธุ์
ข้าวตัวอย่างให้เกษตรกรที่
เข้าร่วมโครงการ จํานวน 
160 คน

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 เกษตรกร
ผู้เข้าร่วม

โครงการมีความ
พึงพอใจร้อยละ 

100

ผู้ร่วมโครงการที่
ผ่านการฝึกอบรม

 สามารถนํา
ความรู้ไป

ประกอบอาชีพ 
เพิ่มรายได้ให้กับ

ครอบครัว

ประชาชน
ต้องการให้

ส่งเสริมอาชีพ
ด้านการเกษตร

สํานักปลัด

27 โครงการถ่ายทอดความรู้
ด้านการเกษตรแก่เกษตรกร
 หมู่ที่ 2 ต.ผาปัง

ส่งเสริมความรู้ทางด้าน
การเกษตร การพัฒนา
คุณภาพผลผลิตทาง
การเกษตร การลดต้นทุน
การผลิต เพิ่มรายได้และ
ลดค่ารายจ่ายของครอบครัว

จัดการฝึกอบรมให้กับ
ผู้เข้าร่วมโครงการ 100 คน
 จํานวน 2 ครั้ง

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 เกษตรกร
ผู้เข้าร่วม

โครงการมีความ
พึงพอใจร้อยละ 

100

มีผลผลิตทาง
การเกษตรเพิ่ม
มากขึ้น ต้นทุน
การผลิตลดลง 
ลดค่าใช้จ่ายใน
ชีวีตประจําวัน

ประชาชน
ต้องการให้

ส่งเสริมอาชีพ
ด้านการเกษตร

สํานักปลัด
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แบบ ผ.02/1

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดลําปาง ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ
4. ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
  4.2 แผนงานการเกษตร

2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) KPI

รายละเอียดโครงการพัฒนา
ที่นํามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน

(พ.ศ. 2566-2570)
องค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก  อําเภอแม่พริก  จังหวัดลําปาง

วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

 (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ที่มาของ
โครงการ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 เกษตรปลอดภัย เกษตรอินทรีย์และแปรรูปเกษตร

ที่ โครงการ

28 โครงการส่งเสริมอาชีพ การ
เลี้ยงสัตว์(ไก่พื้นเมือง,ปลา 
ฯลฯ) หมู่ที่ 2 ต.ผาปัง

เพื่อส่งเสริมอาชีพการเลี้ยง
ไก่พันธุ์พื้นเมือง การเลี้ยง
ปลา ให้ประชาชนผู้ที่สนใจ
สามารถนําไปประกอบ
อาชีพเพิ่มรายได้จุนเจือ
ครอบครัว

จัดการฝึกอบรมให้ความรู้
ด้านการเลี้ยงไก่พันธุ์
พื้นเมือง การเลี้ยงปลา 
ให้กับผู้เข้าร่วมโครงการ 40
 คน จํานวน 1 ครั้ง

15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 เกษตรกร
ผู้เข้าร่วม

โครงการมีความ
พึงพอใจร้อยละ 

100

ผู้ร่วมโครงการ
สามารถนําความรู้
ไปประกอบอาชีพ 
เพิ่มรายได้ให้กับ

ครอบครัว

ประชาชน
ต้องการให้

ส่งเสริมอาชีพ
ด้านการเกษตร

สํานักปลัด

29 โครงการอบรมการ
ประกอบอาชีพ ให้เกษตรกร 
หมู่ที่ 4 ต.ผาปัง

เพื่อส่งเสริมการสร้างรายได้
 อาชีพเสริม ให้ประชาชนผู้
ที่สนใจสามารถนําไป
ประกอบอาชีพเพิ่มรายได้
จุนเจือครอบครัว

จัดการฝึกอบรมให้ความรู้
ด้านการประกอบอาชีพ
เสริมให้กับผู้เข้าร่วม
โครงการ 40 คน จํานวน 1
 ครั้ง

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 เกษตรกร
ผู้เข้าร่วม

โครงการมีความ
พึงพอใจร้อยละ 

100

ผู้ร่วมโครงการ 
สามารถนําความรู้
ไปประกอบอาชีพ 
เพิ่มรายได้ให้กับ

ครอบครัว

ประชาชน
ต้องการให้

ส่งเสริมอาชีพ
ด้านการเกษตร

สํานักปลัด

30 โครงการขอรับการ
สนับสนุนเมล็ดพันธุ์ข้าว 
หมู่ที่ 4 ต.ผาปัง

เพื่อสนับสนุนส่งเสริมการ
ปลูกข้าวสายพันธุ์ที่ได้รับ
การพัฒนา ให้ผลผลิตที่สูง 
ต้นทุนการผลิตต่ํา

จัดอบรมการให้ความรู้
ทางด้านเทคโนโลยีทาง
การเกษตร การปลูกข้าว
สายพันธุ์ดี การมอบพันธุ์
ข้าวตัวอย่างให้เกษตรกรที่
เข้าร่วมโครงการ จํานวน 
160 คน

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 เกษตรกร
ผู้เข้าร่วม

โครงการมีความ
พึงพอใจร้อยละ 

100

ผู้ร่วมโครงการที่
ผ่านการฝึกอบรม

 สามารถนํา
ความรู้ไป

ประกอบอาชีพ 
เพิ่มรายได้ให้กับ

ครอบครัว

ประชาชน
ต้องการให้

ส่งเสริมอาชีพ
ด้านการเกษตร

สํานักปลัด
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แบบ ผ.02/1

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดลําปาง ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ
4. ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
  4.2 แผนงานการเกษตร

2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) KPI

รายละเอียดโครงการพัฒนา
ที่นํามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน

(พ.ศ. 2566-2570)
องค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก  อําเภอแม่พริก  จังหวัดลําปาง

วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

 (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ที่มาของ
โครงการ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 เกษตรปลอดภัย เกษตรอินทรีย์และแปรรูปเกษตร

ที่ โครงการ

31 โครงการส่งเสริมการปลูก
ข้าวพันธุ์ดี หมู่ที่ 5 ต.ผาปัง

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน
บ้านเด่นอุดม มีข้าวสาย
พันธุ์ที่ดีเพาะปลูก เพิ่ม
ผลผลิต ลดต้นทุน

จัดกิจกรรมส่งเสริมการให้
ความรู้ในเรื่องของการ
เพาะปลูก การพัฒนาสาย
พันธุ์ข้าวให้ได้ผลผลิตที่มาก
ขึ้น

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 เกษตรกร
ผู้เข้าร่วม

โครงการมีความ
พึงพอใจร้อยละ 

100

เกษตรกรมี
ผลผลิตจากการ
ปลูกข้าวที่เพิ่ม
มากขึ้นสร้าง

รายได้ให้ครอบครัว

ประชาชน
ต้องการให้

ส่งเสริมอาชีพ
ด้านการเกษตร

สํานักปลัดฯ

32 โครงการส่งเสริมการ
ประกอบอาชีพเลี้ยงสัตว์ 
หมู่ที่ 5 ต.ผาปัง

เพื่อส่งเสริมอาชีพการเลี้ยง
สัตว์ ให้ประชาชนผู้ที่สนใจ
สามารถนําไปประกอบ
อาชีพเพิ่มรายได้จุนเจือ
ครอบครัว

จัดการฝึกอบรมให้ความรู้
ด้านการเลี้ยงสัตว์ เช่น โค 
กระบือ ไก่ ปลา สุกร ฯลฯ 
ให้กับผู้เข้าร่วมโครงการ 40
 คน จํานวน 1 ครั้ง

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 เกษตรกรรม
ผู้เข้าร่วม

โครงการมีความ
พึงพอใจร้อยละ 

100

ผู้ร่วมโครงการที่
ผ่านการฝึกอบรม

 สามารถนํา
ความรู้ไป

ประกอบอาชีพ 
เพิ่มรายได้ให้กับ

ครอบครัว

ประชาชน
ต้องการให้

ส่งเสริมอาชีพ
ด้านการเกษตร

สํานักปลัด

33 โครงการส่งเสริมอาชีพการ
เลี้ยงโค กระบือ
หมู่ที่ 6 ต.แม่พริก

เพื่อให้ประชาชน มีรายได้
เสริมจากการเลี้ยงโคกระบือ

จัดกิจกรรมอบรมส่งเสริม
การให้ความรู้เรื่องของการ
เลี้ยงโคกระบือ ที่ถูกต้อง
ตามหลักวิชาการ

 -  -  - 10,000 10,000 เกษตรกร
ผู้เข้าร่วม

โครงการมีความ
พึงพอใจร้อยละ 

100

ประชาชนมีรายได้
เสริมจากการเลี้ยง
โคกระบือ มีชีวิต
ความเป็นอยู่ที่ดี

เพิ่มขึ้น

ประชาชน
ต้องการให้

ส่งเสริมอาชีพ
ด้านการเกษตร

สํานักปลัดฯ
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แบบ ผ.02/1

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดลําปาง ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ
4. ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
  4.2 แผนงานการเกษตร

2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) KPI

รายละเอียดโครงการพัฒนา
ที่นํามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน

(พ.ศ. 2566-2570)
องค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก  อําเภอแม่พริก  จังหวัดลําปาง

วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

 (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ที่มาของ
โครงการ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 เกษตรปลอดภัย เกษตรอินทรีย์และแปรรูปเกษตร

ที่ โครงการ

34 โครงการส่งเสริมอาชีพ การ
เพาะเห็ด หมู่ที่ 9 ต.แม่พริก

เพื่อส่งเสริมอาชีพการเพาะ
เห็ด ให้ประชาชนผู้ที่สนใจ
สามารถนําไปประกอบ
อาชีพเพิ่มรายได้จุนเจือ
ครอบครัว

จัดการฝึกอบรมให้ความรู้
ด้านการเพาะเห็ด ให้กับ
ผู้เข้าร่วมโครงการ 40 คน 
จํานวน 1 ครั้ง

15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 เกษตรกร
ผู้เข้าร่วม

โครงการมีความ
พึงพอใจร้อยละ 

100

ผู้ร่วมโครงการ 
สามารถนําความรู้
ไปประกอบอาชีพ 
เพิ่มรายได้ให้กับ

ครอบครัว

ประชาชน
ต้องการให้

ส่งเสริมอาชีพ
ด้านการเกษตร

สํานักปลัด

35 โครงการส่งเสริมอาชีพ การ
เพาะเห็ด หมู่ที่ 2 ต.ผาปัง

เพื่อส่งเสริมอาชีพการเพาะ
เห็ด ให้ประชาชนผู้ที่สนใจ
สามารถนําไปประกอบ
อาชีพเพิ่มรายได้จุนเจือ
ครอบครัว

จัดการฝึกอบรมให้ความรู้
ด้านการเพาะเห็ด ให้กับ
ผู้เข้าร่วมโครงการ 40 คน 
จํานวน 1 ครั้ง

15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 เกษตรกร
ผู้เข้าร่วม

โครงการมีความ
พึงพอใจร้อยละ 

100

ผู้ร่วมโครงการ 
สามารถนําความรู้
ไปประกอบอาชีพ 
เพิ่มรายได้ให้กับ

ครอบครัว

ประชาชน
ต้องการให้

ส่งเสริมอาชีพ
ด้านการเกษตร

สํานักปลัด

36 โครงการส่งเสริมการ
ประกอบอาชีพเพาะเห็ด 
หมู่ที่ 5 ต.ผาปัง

เพื่อส่งเสริมอาชีพการเพาะ
เห็ด ให้ประชาชนผู้ที่สนใจ
สามารถนําไปประกอบ
อาชีพเพิ่มรายได้จุนเจือ
ครอบครัว

จัดการฝึกอบรมให้ความรู้
ด้านการเพาะเห็ด ให้กับ
ผู้เข้าร่วมโครงการ 40 คน 
จํานวน 1 ครั้ง

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 เกษตรกร
ผู้เข้าร่วม

โครงการมีความ
พึงพอใจร้อยละ 

100

ผู้ร่วมโครงการ 
สามารถนําความรู้
ไปประกอบอาชีพ 
เพิ่มรายได้ให้กับ

ครอบครัว

ประชาชน
ต้องการให้

ส่งเสริมอาชีพ
ด้านการเกษตร

สํานักปลัด

รวม 107 โครงการ 340,000 310,000 425,000 575,000 1,407,000
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แบบ ผ.02/1

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดลําปาง ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาสังคม/ชุมชน
5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านสาธารณสุข
   5.1 แผนงานสาธารณสุข

2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) KPI

1 โครงการส่งเสริมการออก
กําลังกาย
หมู่ที่ 3 ต.แม่พริก

1. เพื่อจัดตั้งกลุ่มออกกําลัง
กายในหมู่บ้าน
2. เพื่อให้ประชาชนมี
อุปกรณ์สําหรับออกกําลัง
กายในชุมชน
3. เพื่อกระตุ้นให้ประชาชน
มีการออกกําลังกายเป็น
ประจํา
4. เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนออกกําลังกาย
อย่างต่อเนื่อง

จัดกิจกรรมส่งเสริมการ
ออกกําลังกาย ให้กับ
ผู้เข้าร่วมโครงการอย่าง
ต่อเนื่องเป็นประจําทุกวัน

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ประชาชน
กลุ่มเป้าหมายมี

สุขภาพดี 
แข็งแรงทุกคนคิด
เป็นร้อยละ 100

ประชาชนที่เข้า
ร่วมโครงการมี

สุขภาพที่สมบูรณ์
แข็งแรงปราศจาก

โรคภัย

ประชาชน
ต้องการให้มี

การสร้างเสริม
สุขภาพ 

พลานามัยที่
สมบูรณ์
แข็งแรง

สํานักปลัด

2 โครงการหมู่บ้าน
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
หมู่ที่ 3 ต.แม่พริก

เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ของประชาชนผู้เข้าร่วม
โครงการ ที่เสี่ยงต่อการเกิด
โรค

จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้
แก่ประชาชนทั่วไปในเรื่อง
ของ พฤติกรรมเสี่ยงที่
ก่อให้เกิดโรคต่างๆ การ
ควบคุมการบริโภค การ
ออกกําลังกาย การดูแล
รักษาใส่ใจในเรื่องของ
สุขภาพ

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ประชาชน
กลุ่มเป้าหมายมี

สุขภาพดี 
แข็งแรงทุกคนคิด
เป็นร้อยละ 100

ประชาชนที่เข้า
ร่วมโครงการมี

สุขภาพที่สมบูรณ์
แข็งแรงปราศจาก

โรคภัย

ประชาชน
ต้องการให้มี

การสร้างเสริม
สุขภาพ 

พลานามัยที่
สมบูรณ์
แข็งแรง

สํานักปลัด

รายละเอียดโครงการพัฒนา
ที่นํามาจากแผนพัฒนาหม ู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน

(พ.ศ. 2566-2570)
องค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก  อําเภอแม่พริก  จังหวัดลําปาง

วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

 (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ที่มาของ
โครงการ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 สังคม คุณภาพชีวิต ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ที่ โครงการ
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แบบ ผ.02/1

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดลําปาง ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาสังคม/ชุมชน
5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านสาธารณสุข
   5.1 แผนงานสาธารณสุข

2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) KPI

รายละเอียดโครงการพัฒนา
ที่นํามาจากแผนพัฒนาหม ู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน

(พ.ศ. 2566-2570)
องค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก  อําเภอแม่พริก  จังหวัดลําปาง

วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

 (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ที่มาของ
โครงการ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 สังคม คุณภาพชีวิต ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ที่ โครงการ

3 โครงการแก้ไขปัญหาข้อเข่า
เสื่อมในผู้สูงอายุ
รพ.สต.แม่เชียงรายลุ่ม

เพื่อการควบคุม ป้องกัน 
การเกิดโรคข้อเข่าเสื่อม 
ของผู้สูงอายุภายในหมู่บ้าน

จัดกิจกรรมการให้ความรู้
เรื่อง การเกิดโรคข้อเข่า
เสื่อม ให้กับประชาชน
ผู้สูงอายุและผู้ดูแลผู้สูงอายุ

15,800 15,800 15,800 15,800 15,800 ลดผู้ป่วยโรคข้อ
เข่าเสื่อม คิดเป็น

ร้อยละ 100

ประชาชนบ้านแม่
เชียงรายลุ่ม ไม่
ป่วยเป็นโรคข้อ

เข่าเสื่อม

ประชาชน
ต้องการให้มี

การสร้างเสริม
สุขภาพ 

พลานามัยที่
สมบูรณ์
แข็งแรง

สํานักปลัด

4 โครงการป้องกันควบคุม
พยาธิใบไม้ตับบ้านแม่
เชียงรายลุ่ม
รพ.สต.แม่เชียงรายลุ่ม

เพื่อการควบคุม ป้องกัน 
การเกิดโรคพยาธิใบไม้ใน
ตับของประชาชน

จัดกิจกรรมการให้ความรู้
เรื่อง การเกิดโรคพยาธิ
ใบไม้ในตับ ให้กับประชาชน

15,800 15,800 15,800 15,800 15,800 ประชาชนปลอด
จากโรคพยาธิ
ใบไม้ในตับคิด

เป็นร้อยละ 100

ประชาชน ไม่ป่วย
เป็นโรคพยาธิ
ใบไม้ในตับ

ประชาชน
ต้องการให้มี

การสร้างเสริม
สุขภาพ 

พลานามัยที่
สมบูรณ์
แข็งแรง

สํานักปลัด
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แบบ ผ.02/1

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดลําปาง ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาสังคม/ชุมชน
5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านสาธารณสุข
   5.1 แผนงานสาธารณสุข

2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) KPI

รายละเอียดโครงการพัฒนา
ที่นํามาจากแผนพัฒนาหม ู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน

(พ.ศ. 2566-2570)
องค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก  อําเภอแม่พริก  จังหวัดลําปาง

วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

 (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ที่มาของ
โครงการ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 สังคม คุณภาพชีวิต ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ที่ โครงการ

5 โครงการเฝ ้าระวังโรค
ผู้สูงอายุ 
หมู่ที่ 3 ต.แม่พริก

เพื่อให้ประชาชนทั่วไปที่
เข้าร่วมโครงการได้ทราบถึง
วิธีการเฝ้าระวังการเกิดโรค
 และวิธีปฏิบัติการดูแล
ผู้สูงอายุ

จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้
แก่ประชาชนทั่วไปในเรื่อง
ของ การดูแลและการเฝ้า
ระวังการเกิดโรคกับผู้สูงอายุ

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ประชาชน
ผู้เข้าร่วม

โครงการมีความรู้
เพิ่มขึ้นทุกคนคิด
เป็นร้อยละ 100

ประชาชนทราบ
ถึงวิธีการเฝ้าระวัง
การเกิดโรค และ
วิธีปฏิบัติการดูแล
ผู้สูงอายุได้อย่าง

ถูกวิธี

ประชาชน
ต้องการให้มี

การสร้างเสริม
สุขภาพ 

พลานามัยที่
สมบูรณ์
แข็งแรง

สํานักปลัด

6 โครงการพัฒนาระบบ
ให้บริการทางการแพทย์
ฉุกเฉิน

เพื่อพัฒนาการให้บริการ
ทางการแพทย์ฉุกเฉินได้
อย่างมีประสทธิภาพ

จัดกิจกรรมการอบรมให้
ความรู้เรื่องการให้บริการ
ทางการแพทย์

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ประชาชน
ผู้เข้าร่วม

โครงการมีความรู้
เพิ่มขึ้นทุกคนคิด
เป็นร้อยละ 100

ประชาชนได้รับ
การบริการทาง
การแพทย์ได้

อย่างทันท่วงที 
ลดอัตราการ

เสียชีวิต

ประชาชน
ต้องการให้มี

การสร้างเสริม
สุขภาพ 

พลานามัยที่
สมบูรณ์
แข็งแรง

สํานักปลัด
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แบบ ผ.02/1

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดลําปาง ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาสังคม/ชุมชน
5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านสาธารณสุข
   5.1 แผนงานสาธารณสุข

2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) KPI

รายละเอียดโครงการพัฒนา
ที่นํามาจากแผนพัฒนาหม ู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน

(พ.ศ. 2566-2570)
องค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก  อําเภอแม่พริก  จังหวัดลําปาง

วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

 (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ที่มาของ
โครงการ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 สังคม คุณภาพชีวิต ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ที่ โครงการ

7 โครงการส่งเสริมความร ู้
เร ื่องโรคมะเร็ง
หมู่ที่ 4,6 ต.แม่พริก

เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับโรคมะเร็งให้กับ
ประชาชนทั่วไปที่สนใจเข้า
ร่วมโครงการ

จัดการอบรมให้ความรู้แก่
ผู้ป่วย โรคความดัน 
โรคเบาหวานและกลุ่มที่
เสี่ยงต่อการเกิดโรคความ
ดันและเบาหวาน

15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 ผู้เข้าร่วม
โครงการได้รับ

ความรู้เพิ่มขึ้นคิด
เป็นร้อยละ 100

ผู้ป่วยและผู้มี
ความเสี่ยงต่อ
โรคเบาหวาน

ได้รับความรู้และ
วิธีการปฏิบัติตน

ที่ถูกต้อง

ประชาชน
ต้องการให้มี

การสร้างเสริม
สุขภาพ 

พลานามัยที่
สมบูรณ์
แข็งแรง

สํานักปลัด

8 โครงการออกกําลังกายเพื่อ
สุขภาพทุกกลุ่มวัย
หมู่ที่ 4 ต.แม่พริก

1. เพื่อจัดตั้งกลุ่มออกกําลัง
กายในหมู่บ้าน
2. เพื่อให้ประชาชนมี
อุปกรณ์สําหรับออกกําลัง
กายในชุมชน
3. เพื่อกระตุ้นให้ประชาชน
มีการออกกําลังกายเป็น
ประจํา
4. เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนออกกําลังกาย
อย่างต่อเนื่อง

จัดกิจกรรมส่งเสริมการ
ออกกําลังกาย ให้กับ
ผู้เข้าร่วมโครงการอย่าง
ต่อเนื่องเป็นประจําทุกวัน

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ประชาชน
กลุ่มเป้าหมายมี

สุขภาพดี 
แข็งแรงทุกคนคิด
เป็นร้อยละ 100

ประชาชนมี
สุขภาพที่สมบูรณ์
แข็งแรงปราศจาก

โรคภัย

ประชาชน
ต้องการให้มี

การสร้างเสริม
สุขภาพ 

พลานามัยที่
สมบูรณ์
แข็งแรง

สํานักปลัด
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แบบ ผ.02/1

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดลําปาง ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาสังคม/ชุมชน
5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านสาธารณสุข
   5.1 แผนงานสาธารณสุข

2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) KPI

รายละเอียดโครงการพัฒนา
ที่นํามาจากแผนพัฒนาหม ู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน

(พ.ศ. 2566-2570)
องค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก  อําเภอแม่พริก  จังหวัดลําปาง

วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

 (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ที่มาของ
โครงการ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 สังคม คุณภาพชีวิต ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ที่ โครงการ

9 โครงการส่งเสริมพัฒนาการ
เด็กแรกเกิด - 5 ปี 
หมู่ที่ 4,9,10 ต.แม่พริก

เพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็ก
แรกเกิดถึง 5 ขวบ 
ทางด้านพัฒนาการทาง
สมอง

จัดการอบรมให้ความรู้
ให้กับแม่เด็ก ช่วงวัยตั้งแต่
แรกเกิด - 5 ขวบ จํานวน
ผู้เข้าร่วมโครงการ 20 คน

8,825 8,825 8,825 8,825 8,825 แม่เด็กได้รับการ
อบรมมีความรู้
เพิ่มขึ้น จํานวน 

20 คน

แม่เด็กสามารถ
ดูแลเด็กทารกได้
อย่างถูกต้องตาม
หลักวิชาการ ลด
ปัญหาการเกิด
โรคต่อทารก

ประชาชน
ต้องการให้มี

การสร้างเสริม
สุขภาพ 

พลานามัยที่
สมบูรณ์
แข็งแรง

สํานักปลัด

10 โครงการป้องกันและให้
ความรู้เกี่ยวกับโรคข้อเข่า
เสื่อมของผู้สูงอายุ
หมู่ที่ 4,6 ต.แม่พริก

เพื่อการควบคุม ป้องกัน 
การเกิดโรคข้อเข่าเสื่อม 
ของผู้สูงอายุบ้านแม่พริกบน
 บ้านวังสําราญ

จัดกิจกรรมการให้ความรู้
เรื่อง การเกิดโรคข้อเข่า
เสื่อม ให้กับประชาชน
ผู้สูงอายุและผู้ดูแลผู้สูงอายุ
 บ้านแม่พริกบน บ้านวัง
สําราญ

15,800 15,800 15,800 15,800 15,800 ลดผู้ป่วยโรคข้อ
เข่าเสื่อม คิดเป็น

ร้อยละ 100

ประชาชนบ้าน
แม่พริกบน บ้าน
วังสําราญ ไม่ป่วย
เป็นโรคข้อเข่า

เสื่อม

ประชาชน
ต้องการให้มี

การสร้างเสริม
สุขภาพ 

พลานามัยที่
สมบูรณ์
แข็งแรง

สํานักปลัด
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แบบ ผ.02/1

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดลําปาง ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาสังคม/ชุมชน
5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านสาธารณสุข
   5.1 แผนงานสาธารณสุข

2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) KPI

รายละเอียดโครงการพัฒนา
ที่นํามาจากแผนพัฒนาหม ู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน

(พ.ศ. 2566-2570)
องค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก  อําเภอแม่พริก  จังหวัดลําปาง

วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

 (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ที่มาของ
โครงการ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 สังคม คุณภาพชีวิต ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ที่ โครงการ

11 โครงการส่งเสริมการออก
กําลังกายเพื่อสุขภาพ 
หมู่ที่ 6 ต.แม่พริก

1. เพื่อจัดตั้งกลุ่มออกกําลัง
กาย
2. เพื่อให้ประชาชนมี
อุปกรณ์สําหรับออกกําลัง
กาย
3. เพื่อกระตุ้นให้มีการออก
กําลังกายเป็นประจําและ
ต่อเนื่อง

จัดกิจกรรมส่งเสริมการ
ออกกําลังกาย ให้กับ
ผู้เข้าร่วมโครงการอย่าง
ต่อเนื่องเป็นประจําทุกวัน

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ประชาชน
กลุ่มเป้าหมายมี

สุขภาพดี 
แข็งแรงทุกคนคิด
เป็นร้อยละ 100

ประชาชนมี
สุขภาพที่สมบูรณ์
แข็งแรงปราศจาก

โรคภัย

ประชาชน
ต้องการให้มี

การสร้างเสริม
สุขภาพ 

พลานามัยที่
สมบูรณ์
แข็งแรง

สํานักปลัด

12 โครงการชุมชนลดหวาน มัน
เค็ม ลดโรค 
หมู่ที่ 7,8,11 ต.แม่พริก

เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ของประชาชนผู้เข้าร่วม
โครงการ ที่เสี่ยงต่อการเกิด
โรคจากการรับประทาน
อาหารรสจัด

ดําเนินโครงการโดยการ
ประชาสัมพันธ์ การจัดการ
อบรม การขอความร่วมมือ
 การออกกฎระเบียบต่างๆ
ของหมู่บ้าน ในเรื่องของ
การงดอาหารที่มีรสจัดใน
ชีวิตประจําวัน การ
ประกอบอาหารในงานบุญ
ต่างๆ

15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 ผู้เข้าร่วม
โครงการงดการ
เลี้ยงสุราในงาน
บุญต่างๆ คิด

เป็นร้อยละ 100

ประชาชนงดการ
เลี้ยงสุรา และงด

การประกอบ
อาหารที่มีรสจัด 
ในงานบุญหรือ
พิธีกรรมต่างๆ

ประชาชน
ต้องการให้มี

การสร้างเสริม
สุขภาพ 

พลานามัยที่
สมบูรณ์
แข็งแรง

สํานักปลัด
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แบบ ผ.02/1

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดลําปาง ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาสังคม/ชุมชน
5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านสาธารณสุข
   5.1 แผนงานสาธารณสุข

2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) KPI

รายละเอียดโครงการพัฒนา
ที่นํามาจากแผนพัฒนาหม ู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน

(พ.ศ. 2566-2570)
องค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก  อําเภอแม่พริก  จังหวัดลําปาง

วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

 (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ที่มาของ
โครงการ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 สังคม คุณภาพชีวิต ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ที่ โครงการ

13 โครงการแก้ไขปัญหา
โรคมะเร็ง
หมู่ที่ 7,8,11 ต.แม่พริก

เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ของประชาชนผู้เข้าร่วม
โครงการ ที่เสี่ยงต่อการเกิด
โรคมะเร็ง

จัดกิจกรรมสงเสริมการให้
ความรู้เรื่องของการป้องกัน
 และวิธีการดูแลปฏิบัติต่อ
ผู้ป่วยโรคมะเร็ง

15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 ผู้เข้าร่วม
โครงการมีความ
มีความรู้ด้าน

โรคมะเร็งร้อยละ
 100

ประชาชนมี
ความรู้เรื่องการ

ป้องกันโรคมะเร็ง
 และสามารถ

ปฏิบัติดูแลผู้ป่วย
โรคมะเร็งได้

ประชาชน
ต้องการให้มี

การสร้างเสริม
สุขภาพ 

พลานามัยที่
สมบูรณ์
แข็งแรง

สํานักปลัด

14 โครงการดูแลผู้สูงอายุระยะ
ยาว
หมู่ที่ 7,8,11 ต.แม่พริก

เพื่อให้ประชาชนผู้เข้าร่วม
โครงการมีความรู้เรื่องการ
ปฏิบัติดูแลต่อผู้สูงอายุได้
อย่างถูกต้อง

จัดกิจกรรมส่งเสริมการให้
ความรู้เรื่องการดูแลผู้สูงอายุ

15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 ผู้ร่วมโครงการมี
ความมีความรู้
ด้านการดูและ

ผู้สูงอายุ คิดเป็น
ร้อยละ 100

ผู้เข้าร่วม
โครงการสามารถ
ดูแลผู้สูงอายุได้
อย่างถูกต้อง

ประชาชน
ต้องการให้มี

การสร้างเสริม
สุขภาพ 

พลานามัยที่
สมบูรณ์
แข็งแรง

สํานักปลัด
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แบบ ผ.02/1

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดลําปาง ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาสังคม/ชุมชน
5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านสาธารณสุข
   5.1 แผนงานสาธารณสุข

2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) KPI

รายละเอียดโครงการพัฒนา
ที่นํามาจากแผนพัฒนาหม ู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน

(พ.ศ. 2566-2570)
องค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก  อําเภอแม่พริก  จังหวัดลําปาง

วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

 (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ที่มาของ
โครงการ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 สังคม คุณภาพชีวิต ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ที่ โครงการ

15 หม ู่บ้านต้นแบบกินดีอยู่ดีมี
สุข
หมู่ที่ 7,8,11 ต.แม่พริก

เพื่อให้ประชาชนในหมู่บ้าน
กินดีอยู่ดีมีสุข เป็นต้นแบบ
ด้านโภชนาการ กินอาหาร
ถูกสุขลักษณะ

จัดกิจกรรมส่งเสริมให้
ความรู้เรื่องการบริโภค
อาหารที่ถูกต้องตามหลัก
โภชนาการ

15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 ผู้เข้าร่วม
โครงการมี

สุขภาพดีคิดเป็น
ร้อยละ 100

ประชาชนมี
สุขภาพสมบูรณ์
แข็งแรงบริโภค
อาหารที่ถูกต้อง

ตามหลัก
โภชนาการ

ประชาชน
ต้องการให้มี

การสร้างเสริม
สุขภาพ 

พลานามัยที่
สมบูรณ์
แข็งแรง

สํานักปลัด

16 โครงการห้องเรียนเบาหวาน 
หมู่ที่ 7,8,11 ต.แม่พริก

เพื่อให้ความรู้ทางด้านการ
ปฏิบัติตัวของผู้ป่วย
โรคเบาหวานและการ
ควบคุมระดับน้ําตาลใน
เลือดของผู้ป่วย

จัดการอบรมให้ความรู้แก่
ผู้ป่วยโรคเบาหวานและ
กลุ่มที่เสี่ยงต่อการเกิด
โรคเบาหวาน

12,400 12,400 12,400 12,400 12,400 ผู้เข้าร่วม
โครงการได้รับ

ความรู้เพิ่มขึ้นคิด
เป็นร้อยละ 100

ผู้ป่วยและกลุ่ม
เสี่ยงโรคเบาหวาน
ได้รับความรู้และ
วิธีการปฏิบัติตน

ที่ถูกต้อง

ประชาชน
ต้องการให้มี

การสร้างเสริม
สุขภาพ 

พลานามัยที่
สมบูรณ์
แข็งแรง

สํานักปลัด
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แบบ ผ.02/1

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดลําปาง ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาสังคม/ชุมชน
5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านสาธารณสุข
   5.1 แผนงานสาธารณสุข

2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) KPI

รายละเอียดโครงการพัฒนา
ที่นํามาจากแผนพัฒนาหม ู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน

(พ.ศ. 2566-2570)
องค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก  อําเภอแม่พริก  จังหวัดลําปาง

วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

 (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ที่มาของ
โครงการ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 สังคม คุณภาพชีวิต ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ที่ โครงการ

17 โครงการแก้ไขปัญหาเด็ก
อ้วน
หมู่ที่ 7,8,11 ต.แม่พริก

เพื่อลดปัญหาโรคอ้วนในเด็ก จัดการอบรมให้ความรู้แก่ผู้
ผู้ปกครองเด็กที่มีความ
เสี่ยงต่อโรคอ้วน

10,000 - - - - ลดปัญหาการ
เกิดโรคอ้วนใน
เด็กคิดเป็นร้อย

ละ 100

เด็กที่เข้าร่วม
โครงการไม่เกิด
ปัญหาโรคอ้วน 
สามารถควบคุม
อาหารได้ ลด

ปัจจัยเสี่ยงต่อโรค
อ้วน

ประชาชน
ต้องการให้มี

การสร้างเสริม
สุขภาพ 

พลานามัยที่
สมบูรณ์
แข็งแรง

สํานักปลัด

18 โครงการแก้ไขปัญหาสารเคมี
หมู่ที่ 7,8,11 ต.แม่พริก

เพื่อลดปริมาณการใช้
สารเคมีในภาคเกษตรกรรม

จัดโครงการอบรมส่งเสริม
การให้ความรู้เรื่องของการ
ใช้สารเคมีในภาค
การเกษตร การใช้เกษตร
อินทรีย์ทดแทนการใช้
สารเคมี

10,000 - - - - ลดปริมาณการ
ใช้สารเคมีคิด
เป็นร้อยละ 50

การใช้สารเคมีใน
ภาคเกษตรกรรม
ลดลง ประชาชน
มีสุขภาพสมบูรณ์
แข็งแรงมากขึ้น

ประชาชน
ต้องการให้มี

การสร้างเสริม
สุขภาพ 

พลานามัยที่
สมบูรณ์
แข็งแรง

สํานักปลัด
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แบบ ผ.02/1

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดลําปาง ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาสังคม/ชุมชน
5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านสาธารณสุข
   5.1 แผนงานสาธารณสุข

2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) KPI

รายละเอียดโครงการพัฒนา
ที่นํามาจากแผนพัฒนาหม ู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน

(พ.ศ. 2566-2570)
องค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก  อําเภอแม่พริก  จังหวัดลําปาง

วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

 (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ที่มาของ
โครงการ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 สังคม คุณภาพชีวิต ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ที่ โครงการ

19 โครงการแก้ไขปัญหาท้อง
ก่อนวัยเรียน
หมู่ที่ 7,8,11 ต.แม่พริก

เพื่อลดปัญหาการตั้งครรภ์
ของเยาวชน ระหว่างเรียน

จัดกิจกรรมโครงการให้
ความรู้เกี่ยวกับการป้องกัน
การตั้งครรภ์ในวัยเรียน

10,000 - - - - ลดการตั้งครรภ์
ในเด็กร้อยละ 80

เยาวชนได้รับ
ความรู้เกี่ยวกับ
การวางแผน

ครอบครัว การ
รู้จักการป้องกัน
การตั้งครรภ์
ระหว่างเรียน

ประชาชน
ต้องการให้มี

การสร้างเสริม
สุขภาพ 

พลานามัยที่
สมบูรณ์
แข็งแรง

สํานักปลัด

20 โครงการสร้างผู้ดูแล
สุขภาพประจําครอบครัว
หมู่ที่ 7,8,11 ต.แม่พริก

เพื่อสร้างผู้มีความรู้
ทางด้านการดูแลรักษา
สุขภาพประจําครอบครัว

จัดกิจกรรมโครงการ
ส่งเสริมให้ความรู้เกี่ยวกับ
การดูแลรักษาสุขภาพ
ให้กับตัวแทนของแต่ละ
ครอบครัวที่เข้าร่วมโครงการ

10,000 - - - - ประชาชนมี
สุขภาพดี 

แข็งแรงทุกคนคิด
เป็นร้อยละ 100

ผู้ผ่านการอบรม 
สามารถนําความรู้

เรื่องการดูแล
รักษาสุขภาพ 
เผยแพร่ให้กับ

บุคคลใน
ครอบครัวได้

ถูกต้อง

ประชาชน
ต้องการให้มี

การสร้างเสริม
สุขภาพ 

พลานามัยที่
สมบูรณ์
แข็งแรง

สํานักปลัด

203



แบบ ผ.02/1

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดลําปาง ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาสังคม/ชุมชน
5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านสาธารณสุข
   5.1 แผนงานสาธารณสุข

2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) KPI

รายละเอียดโครงการพัฒนา
ที่นํามาจากแผนพัฒนาหม ู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน

(พ.ศ. 2566-2570)
องค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก  อําเภอแม่พริก  จังหวัดลําปาง

วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

 (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ที่มาของ
โครงการ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 สังคม คุณภาพชีวิต ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ที่ โครงการ

21 โครงการคัดกรองผู้ป่วย
โรคเบาหวาน โรคความดัน
หมู่ที่ 9 ต.แม่พริก

เพื่อตรวจหาผู้ที่มีปัจจัย
เสี่ยง ต่อการเกิดโรค
โรคเบาหวานและโรคความ
ดัน

จัดกิจกรรมคัดกรองเพื่อ
ค้นหาผู้ที่มีความเสี่ยงใน
ทางด้านการเกิด
โรคเบาหวานและโรคความ
ดันโลหิต

12,400 12,400 12,400 12,400 12,400 ประชาชนทุกคน
ได้รับการคัด

กรองคิดเป็นเป็น
ร้อยละ 100

ผู้ผ่านการอบรมมี
ความรู้และ

สามารถปฏิบัติตน
ได้ถูกต้อง

ประชาชน
ต้องการให้มี

การสร้างเสริม
สุขภาพ 

พลานามัยที่
สมบูรณ์
แข็งแรง

สํานักปลัด

22 โครงการส่งเสริมการออก
กําลังกาย
หมู่ที่ 9 ต.แม่พริก

1. เพื่อจัดตั้งกลุ่มออกกําลัง
กาย
2. เพื่อให้ประชาชนมี
อุปกรณ์สําหรับออกกําลัง
กาย
3. เพื่อกระตุ้นให้มีการออก
กําลังกายเป็นประจําและ
ต่อเนื่อง

จัดกิจกรรมส่งเสริมการ
ออกกําลังกาย ให้กับ
ผู้เข้าร่วมโครงการอย่าง
ต่อเนื่องเป็นประจําทุกวัน

10,000 10,000 10,000 - - ประชาชนมี
สุขภาพดี 

แข็งแรงทุกคนคิด
เป็นร้อยละ 100

ผู้เข้าร่วม
โครงการมี

สุขภาพที่สมบูรณ์
แข็งแรงปราศจาก

โรคภัย

ประชาชน
ต้องการให้มี

การสร้างเสริม
สุขภาพ 

พลานามัยที่
สมบูรณ์
แข็งแรง

สํานักปลัด

204



แบบ ผ.02/1

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดลําปาง ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาสังคม/ชุมชน
5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านสาธารณสุข
   5.1 แผนงานสาธารณสุข

2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) KPI

รายละเอียดโครงการพัฒนา
ที่นํามาจากแผนพัฒนาหม ู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน

(พ.ศ. 2566-2570)
องค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก  อําเภอแม่พริก  จังหวัดลําปาง

วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

 (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ที่มาของ
โครงการ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 สังคม คุณภาพชีวิต ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ที่ โครงการ

23 โครงการอบรมเยาวชนการ
ป้องกันการตั้งครรภ์ในวัย
เรียน
หมู่ที่ 9 ต.แม่พริก

เพื่อลดปัญหาการตั้งครรภ์
ของเยาวชน ปัญหาท้อง
ระหว่างเรียน

จัดกิจกรรมโครงการให้
ความรู้เกี่ยวกับการป้องกัน
การตั้งครรภ์ในวัยเรียน

10,000 - - - - ลดการตั้งครรภ์
ในเด็กร้อยละ 80

ผู้ผ่านการอบรมมี
ความรู้ด้านการ

วางแผนครอบครัว
 การรู้จักการ
ป้องกันการ

ตั้งครรภ์ระหว่าง
เรียน

ประชาชน
ต้องการให้มี

การสร้างเสริม
สุขภาพ 

พลานามัยที่
สมบูรณ์
แข็งแรง

สํานักปลัด

24 โครงการกองทุน
หลักประกันสุขภาพผู้สูงอายุ
หมู่ที่ 10 ต.แม่พริก

เพื่อส่งเสริมสวัสดิการ
ให้กับผู้สูงอายุ

จัดกิจกรรมในเรื่องของการ
ดูแลรักษาสุขภาพของ
ผู้สูงอายุ

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ผู้สูงอายุมี
สุขภาพดีขึ้นคิด
เป็นร้อยละ 100

ผู้สูงอายุที่เข้าร่วม
โครงการมี

สุขภาพแข็งแรง

ประชาชน
ต้องการให้มี

การสร้างเสริม
สุขภาพ 

พลานามัยที่
สมบูรณ์
แข็งแรง

สํานักปลัด

205



แบบ ผ.02/1

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดลําปาง ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาสังคม/ชุมชน
5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านสาธารณสุข
   5.1 แผนงานสาธารณสุข

2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) KPI

รายละเอียดโครงการพัฒนา
ที่นํามาจากแผนพัฒนาหม ู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน

(พ.ศ. 2566-2570)
องค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก  อําเภอแม่พริก  จังหวัดลําปาง

วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

 (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ที่มาของ
โครงการ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 สังคม คุณภาพชีวิต ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ที่ โครงการ

25 โครงการเล ี้ยงดูเด็กแรกเกิด
 – 5 ขวบ 
รพ.สต.ผาปังกลาง

เพื่อให้ความรู้ด้านการ
ปฏิบัติดูแลเด็กแรกเกิดให้มี
สุขภาพดีสมบูรณ์แข็งแรง 
ลดการเกิดโรค

จัดการอบรมให้ความรู้
ให้กับแม่เด็ก ช่วงวัยตั้งแต่
แรกเกิด - 5 ขวบ จํานวน
ผู้เข้าร่วมโครงการ 20 คน

8,825 8,825 8,825 8,825 8,825 แม่เด็กได้รับการ
อบรมมีความรู้
เพิ่มขึ้น คิดเป็น
ร้อยละ 100 คน

ผู้ผ่านการอบรม
สามารถดูแลเด็ก
ทารกได้อย่าง

ถูกต้องตามหลัก
วิชาการ

ประชาชน
ต้องการให้มี

การสร้างเสริม
สุขภาพ 

พลานามัยที่
สมบูรณ์
แข็งแรง

สํานักปลัด

26 โครงการห้องเรียนเบาหวาน 
รพ.สต.ผาปังกลาง

เพื่อให้ความรู้ทางด้านการ
ปฏิบัติตัวของผู้ป่วย
โรคเบาหวานและการ
ควบคุมระดับน้ําตาลใน
เลือดของผู้ป่วย

จัดการอบรมให้ความรู้แก่
ผู้ป่วยโรคเบาหวานและ
กลุ่มที่เสี่ยงต่อการเกิด
โรคเบาหวาน

12,400 12,400 12,400 12,400 12,400 ผู้เข้าร่วม
โครงการได้รับ

ความรู้เพิ่มขึ้นคิด
เป็นร้อยละ 100

ผู้ผ่านการอบรมมี
ความรู้และ

วิธีการปฏิบัติตน
ที่ถูกต้อง

ประชาชน
ต้องการให้มี

การสร้างเสริม
สุขภาพ 

พลานามัยที่
สมบูรณ์
แข็งแรง

สํานักปลัด

206



แบบ ผ.02/1

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดลําปาง ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาสังคม/ชุมชน
5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านสาธารณสุข
   5.1 แผนงานสาธารณสุข

2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) KPI

รายละเอียดโครงการพัฒนา
ที่นํามาจากแผนพัฒนาหม ู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน

(พ.ศ. 2566-2570)
องค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก  อําเภอแม่พริก  จังหวัดลําปาง

วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

 (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ที่มาของ
โครงการ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 สังคม คุณภาพชีวิต ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ที่ โครงการ

27 โครงการปร ับเปล ี่ยน
พฤติกรรมลดโรค 
รพ.สต.ผาปังกลาง

เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ของประชาชนผู้เข้าร่วม
โครงการ ที่เสี่ยงต่อการเกิด
โรค

จัดอบรมให้ความรู้แก่
ประชาชนทั่วไปในเรื่องของ
 พฤติกรรมเสี่ยงที่ก่อให้เกิด
โรคต่างๆ การควบคุมการ
บริโภค การออกกําลังกาย 
การดูแลรักษาใส่ใจในเรื่อง
ของสุขภาพ

15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 ประชาชน
กลุ่มเป้าหมายมี

สุขภาพดี 
แข็งแรงทุกคนคิด
เป็นร้อยละ 100

ผู้ผ่านการอบรมมี
สุขภาพที่สมบูรณ์
แข็งแรงปราศจาก

โรคภัย

ประชาชน
ต้องการให้มี

การสร้างเสริม
สุขภาพ 

พลานามัยที่
สมบูรณ์
แข็งแรง

สํานักปลัด

28 โครงการเพื่อนช่วยเพื่อน
ผู้สูงอายุ 
หมู่ที่ 1 ต.ผาปัง

เพื่อให้ผู้สูงอายุดูแล
ช่วยเหลือระหว่างผู้สูงอายุ
ด้วยกัน

จัดกิจกรรมการฝึกอบรม 
การแลกเปลี่ยนความรู้ใน
เรื่องของการดูแลรักษา
สุขภาพของผู้สูงอายุด้วยกัน
 เป้าหมาย 100 คน

11,100 11,100 11,100 11,100 11,100 ผู้สูงอายุที่เข้า
ร่วมโครงการมี
สุขภาพแข็งแรง
ทุกคน คิดเป็น
ร้อยละ 100

ผู้สูงอายุมีสุขภาพ
สมบูรณ์แข็งแรง

เพิ่มมากขึ้น

ประชาชน
ต้องการให้มี

การสร้างเสริม
สุขภาพ 

พลานามัยที่
สมบูรณ์
แข็งแรง

สํานักปลัด

207



แบบ ผ.02/1

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดลําปาง ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาสังคม/ชุมชน
5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านสาธารณสุข
   5.1 แผนงานสาธารณสุข

2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) KPI

รายละเอียดโครงการพัฒนา
ที่นํามาจากแผนพัฒนาหม ู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน

(พ.ศ. 2566-2570)
องค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก  อําเภอแม่พริก  จังหวัดลําปาง

วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

 (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ที่มาของ
โครงการ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 สังคม คุณภาพชีวิต ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ที่ โครงการ

29 โครงการวัยใสใส่ใจสุขภาพ
รพ.สต.ผาปังกลาง

เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนรู้จัก
ดูแลและรักษาสุขภาพ

จัดกิจกรรมส่งเสริมการให้
ความรู้เรื่องการดูแล
สุขภาพของเยาวชน

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ผู้เข้าร่วม
โครงการมี

สุขภาพดีทุกคน
คิดเป็นร้อยละ 

100

ผู้ผ่านการอบรมมี
สุขภาพที่สมบูรณ์
แข็งแรงปราศจาก

โรคภัย

ประชาชน
ต้องการให้มี

การสร้างเสริม
สุขภาพ 

พลานามัยที่
สมบูรณ์
แข็งแรง

สํานักปลัด

30 โครงการโรงเรียน
นวัตกรรมผู้สูงอายุ 
รพ.สต.ผาปังกลาง

เพื่อให้ความรู้ให้กับผู้สูงอายุ
ในการดูแลรักษาสุขภาพ 
ให้มีสุขภาพดีแข็งแรง

จัดกิจกรรมการฝึกอบรม 
การแลกเปลี่ยนความรู้ใน
เรื่องของการดูแลรักษา
สุขภาพของผู้สูงอายุด้วยกัน
 เป้าหมาย 100 คน

14,900 14,900 14,900 14,900 14,900 ผู้สูงอายุที่เข้า
ร่วมโครงการมี
สุขภาพแข็งแรง
ทุกคน คิดเป็น
ร้อยละ 100

ผู้สูงอายุได้รับ
ความรู้เรื่องการ

ดูแลรักษาสุขภาพ
 ทําให้มีสุขภาพที่

ดียิ่งขึ้น

ประชาชน
ต้องการให้มี

การสร้างเสริม
สุขภาพ 

พลานามัยที่
สมบูรณ์
แข็งแรง

สํานักปลัด

208



แบบ ผ.02/1

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดลําปาง ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาสังคม/ชุมชน
5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านสาธารณสุข
   5.1 แผนงานสาธารณสุข

2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) KPI

รายละเอียดโครงการพัฒนา
ที่นํามาจากแผนพัฒนาหม ู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน

(พ.ศ. 2566-2570)
องค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก  อําเภอแม่พริก  จังหวัดลําปาง

วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

 (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ที่มาของ
โครงการ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 สังคม คุณภาพชีวิต ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ที่ โครงการ

31 โครงการสร้างสุขภาพ 
รพ.สต.ผาปังกลาง

เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพ
ที่แข็งแรง

จัดกิจกรรมส่งเสริมการ
ดูแลรักษาสุขภาพ การออก
กําลังกาย การบริโภค
อาหาร ให้กับผู้เข้าร่วม
โครงการอย่างต่อเนื่อง

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ประชาชน
กลุ่มเป้าหมายมี

สุขภาพดี 
แข็งแรงทุกคนคิด
เป็นร้อยละ 100

ผู้ร่วมโครงการมี
สุขภาพที่สมบูรณ์
แข็งแรงปราศจาก

โรคภัย

ประชาชน
ต้องการให้มี

การสร้างเสริม
สุขภาพ 

พลานามัยที่
สมบูรณ์
แข็งแรง

สํานักปลัด

32 โครงการอาหารปลอดภัย 
รพ.สต.ผาปังกลาง

เพื่อให้ความรู้กับ
ผู้ประกอบการร้านอาหาร 
ให้สะอาด ถูกสุขลักษณะ 
และปลอดภัย

จัดกิจกรรมให้ความรู้และ
วิธีการปรุงอาหาร ให้
สะอาด ถูกสุขลักษณะ 
และปลอดภัย

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ผู้ร่วมกิจกรรมมี
ความพึงพอใจคิด
เป็นร้อยละ 100

ผู้ร่วมโครงการ
สามารถประกอบ
อาหารได้อย่างมี

คุณภาพ

ประชาชน
ต้องการให้มี

การสร้างเสริม
สุขภาพ 

พลานามัยที่
สมบูรณ์
แข็งแรง

สํานักปลัด

209



แบบ ผ.02/1

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดลําปาง ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาสังคม/ชุมชน
5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านสาธารณสุข
   5.1 แผนงานสาธารณสุข

2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) KPI

รายละเอียดโครงการพัฒนา
ที่นํามาจากแผนพัฒนาหม ู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน

(พ.ศ. 2566-2570)
องค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก  อําเภอแม่พริก  จังหวัดลําปาง

วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

 (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ที่มาของ
โครงการ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 สังคม คุณภาพชีวิต ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ที่ โครงการ

33 โครงการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
 – 5 ขวบ 
หมู่ที่ 7 ต.แม่พริก

เพื่อให้ความรู้ด้านการ
ปฏิบัติดูแลเด็กแรกเกิดให้มี
สุขภาพดีสมบูรณ์แข็งแรง 
ลดการเกิดโรค

จัดการอบรมให้ความรู้
ให้กับแม่เด็ก ช่วงวัยตั้งแต่
แรกเกิด - 5 ขวบ จํานวน
ผู้เข้าร่วมโครงการ 20 คน

8,825 8,825 8,825 8,825 8,825 ผู้ร่วมโครงการมี
ความรู้ในการ

เลี้ยงดูเด็กทุกคน
คิดเป็นร้อยละ 

100

แม่เด็กสามารถ
ดูแลเด็กทารกได้
อย่างถูกต้องตาม
หลักวิชาการ ลด
ปัญหาการเกิด
โรคต่อทารก

ประชาชน
ต้องการให้มี

การสร้างเสริม
สุขภาพ 

พลานามัยที่
สมบูรณ์
แข็งแรง

สํานักปลัด

34 โครงการพัฒนาศักยภาพ 
อสม.ในการป้องกันและ
ควบคุมโรค 
รพ.แม่พริก
(หมู่ที่ 4,6,9,10 ต.แม่พริก

1. เพื่อสนับสนุนโครงการ
เยี่ยมบ้านของ อสม.ตําบล
ผาปัง
2. เพื่อสนับสนุนการตรวจ
สุขภาพเบื้องต้นของ
กลุ่มเป้าหมาย
3. เพื่อนําข้อมูลเบื้องต้นมา
ประกอบการพิจารณาเป็น
ข้อแนะนําในการปฏิบัติตน
ของกลุ่มเป้าหมายอย่าง
ถูกต้อง

สนับสนุนอุปกรณ์ทาง
การแพทย์เบื้องต้น เช่น 
1. เครื่องวัดความดัน 
จํานวน 5 เครื่อง 
2. เครื่องวัดอุณหภูมิ 
จํานวน 5 ตัว 
3. เครื่องตรวจระดับน้ําตาล
ในเลือด จํานวน 5 ชุด 
พร้อมชุดทดสอบ

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 อสม.ให้บริการ
ตรวจเยี่ยมบ้าน
กลุ่มเป้าหมาย 
คิดเป็นร้อยละ 

100

ประชาชนได้รับ
คําแนะนําในการ

รักษาสุขภาพ
อย่างถูกต้อง

ประชาชน
ต้องการให้มี

การสร้างเสริม
สุขภาพ 

พลานามัยที่
สมบูรณ์
แข็งแรง

สํานักปลัด
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แบบ ผ.02/1

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดลําปาง ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาสังคม/ชุมชน
5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านสาธารณสุข
   5.1 แผนงานสาธารณสุข

2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) KPI

รายละเอียดโครงการพัฒนา
ที่นํามาจากแผนพัฒนาหม ู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน

(พ.ศ. 2566-2570)
องค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก  อําเภอแม่พริก  จังหวัดลําปาง

วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

 (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ที่มาของ
โครงการ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 สังคม คุณภาพชีวิต ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ที่ โครงการ

35 โครงการพัฒนาศักยภาพ 
อสม.ในการควบคุมและ
ป้องกันโรค 
รพ.สต.ผาปังกลาง

1. เพื่อสนับสนุนโครงการ
เยี่ยมบ้านของ อสม.ตําบล
ผาปัง
2. เพื่อสนับสนุนการตรวจ
สุขภาพเบื้องต้นของ
กลุ่มเป้าหมาย
3. เพื่อนําข้อมูลเบื้องต้นมา
ประกอบการพิจารณาเป็น
ข้อแนะนําในการปฏิบัติตน
ของกลุ่มเป้าหมายอย่าง
ถูกต้อง

สนับสนุนอุปกรณ์ทาง
การแพทย์เบื้องต้น เช่น 
1. เครื่องวัดความดัน 
จํานวน 5 เครื่อง 
2. เครื่องวัดอุณหภูมิ 
จํานวน 5 ตัว 
3. เครื่องตรวจระดับน้ําตาล
ในเลือด จํานวน 5 ชุด 
พร้อมชุดทดสอบ

30,000 - - - - อสม.ให้บริการ
ตรวจเยี่ยมบ้าน
กลุ่มเป้าหมาย 
คิดเป็นร้อยละ 

100

ประชาชนได้รับ
คําแนะนําในการ

รักษาสุขภาพ
อย่างถูกต้อง

ประชาชน
ต้องการให้มี

การสร้างเสริม
สุขภาพ 

พลานามัยที่
สมบูรณ์
แข็งแรง

สํานักปลัด

36 โครงการตรวจสารพิษใน
ร่างกาย 
หมู่ที่ 7 ต.แม่พริก

เพื่อเป็นการป้องกันและ
แก้ไขการเกิดโรค ของ
เกษตรกรจากการใช้
สารเคมีในภาคการเกษตร

ดําเนินโครงการตรวจหา
สารเคมีในร่างกายให้กับ
เกษตรกรกลุ่มเสี่ยงที่ใช้
สารเคมีในภาคการเกษตร 
จํานวน 100 คน

15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 ประชาชนมี
ความพึงพอใจคิด
เป็นร้อยละ 100

ผู้ร่วมโครงการได้
ทราบถึงผลการ
ตรวจหาสารเคมี

ในร่างกาย 
สามารถหา

แนวทางรักษาได้
อย่างถูกวิธี

ประชาชน
ต้องการให้มี

การสร้างเสริม
สุขภาพ 

พลานามัยที่
สมบูรณ์
แข็งแรง

สํานักปลัด
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แบบ ผ.02/1

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดลําปาง ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาสังคม/ชุมชน
5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านสาธารณสุข
   5.1 แผนงานสาธารณสุข

2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) KPI

รายละเอียดโครงการพัฒนา
ที่นํามาจากแผนพัฒนาหม ู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน

(พ.ศ. 2566-2570)
องค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก  อําเภอแม่พริก  จังหวัดลําปาง

วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

 (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ที่มาของ
โครงการ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 สังคม คุณภาพชีวิต ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ที่ โครงการ

37 โครงการควบคุมโรค
หนอนพยาธิในโครงการ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราช
เจ้าฯ บ้านแม่เชียงรายลุ่ม 
หมู่ที่ 3 ต.แม่พริก

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมี
ความรู้และป้องกันโรค
พยาธิและมีพฤติกรรมการ
รับประทานอาหารที่ถูกต้อง
เหมาะสม

ประชาชนกลุ่มเสี่ยงจํานวน
 50 คน

6,800 6,800 6,800 6,800 6,800 ประชาชนมี
พฤติกรรมการ
รับประทาน

อาหารที่ถูกต้อง
เหมาะสมร้อยละ

 80

ประชาชนมี
ความรู้และ

ป้องกันโรคพยาธิ
มีพฤติกรรมการ

รับประทาน
อาหารที่ถูกต้อง

เหมาะสม

ประชาชน
ต้องการให้มี

การสร้างเสริม
สุขภาพ 

พลานามัยที่
สมบูรณ์
แข็งแรง

สํานักปลัด

38 โครงการอบรมหมอหมู่บ้าน
ในพระราชประสงค์ บ้านแม่
เชียงรายลุ่ม 
หมู่ที่ 3 ต.แม่พริก

เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้
ในการปฐมพยาบาล
เบื้องต้น ช่วยในการฟื้นคืน
ชีพเบื้องต้นสําหรับ
ประชาชน

อสม.จํานวน 29 คน และ
ประชาชนที่เข้าร่วม
โครงการจํานวน 11 คน

6,800 6,800 6,800 6,800 6,800 ผู้เข้าร่วม
โครงการมีองค์
ความรู้ที่ถูกต้อง

ในการปฐม
พยาบาล ร้อยละ
 80 และมีการ
ฝึกปฎิบัติที่

ถูกต้องในการ
ช่วยฟื้นคืนชีพ
ร้อยละ 80

ผู้เข้าอบรมมี
ความรู้ในการ
ปฐมพยาบาล

เบื้องต้น ลดอัตรา
การเสียชีวิต
ประชาชน

ประชาชน
ต้องการให้มี

การสร้างเสริม
สุขภาพ 

พลานามัยที่
สมบูรณ์
แข็งแรง

สํานักปลัด
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แบบ ผ.02/1

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดลําปาง ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาสังคม/ชุมชน
5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านสาธารณสุข
   5.1 แผนงานสาธารณสุข

2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) KPI

รายละเอียดโครงการพัฒนา
ที่นํามาจากแผนพัฒนาหม ู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน

(พ.ศ. 2566-2570)
องค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก  อําเภอแม่พริก  จังหวัดลําปาง

วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

 (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ที่มาของ
โครงการ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 สังคม คุณภาพชีวิต ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ที่ โครงการ

39 โครงการควบคุมโรคขาด
สารอาหารไอโอดินของ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราช
เจ้าฯ บ้านแม่เชียงรายลุ่ม 
หมู่ที่ 3 ต.แม่พริก

เพื่อควบคุม ป้องกันแก้ไข
ปัญหาการขาดสารไอโอดีน
 ส่งเสริมการบริโภคเกลือ
เสริมไอโอดีนในครัวเรือน

อสม.จํานวน 29 คน และ
ประชาชนที่เข้าร่วม
โครงการจํานวน 11 คน

6,400 6,400 6,400 6,400 6,400 ครัวเรือนมีการใช้
เกลือเสริม

ไอโอดีนร้อยละ 
80

ประชาชนมีการ
ควบคุม ป้องกัน
แก้ไขปัญหาการ
ขาดสารไอโอดีน 
มีการบริโภคเกลือ
เสริมไอโอดีนใน
ครัวเรือนเป็น
ประจําและ
ต่อเนื่อง

ประชาชน
ต้องการให้มี

การสร้างเสริม
สุขภาพ 

พลานามัยที่
สมบูรณ์
แข็งแรง

สํานักปลัด

40 โครงการป้องกันควบคุมวัณ
โรคเฉลิมเกียรติ
หมู่ที่ 4 ต.แม่พริก

เพื่อเร่งรัดค้นหา ดูแลและ
ติดตามผู้ป่วยวัณโรคใน
ชุมชน

จัดอบรมเชิงบรรยายให้กับ
 อสม.และผู้มีความเสี่ยง
ป่วยวัณโรค จํานวน 40 คน

7,350 7,350 7,350 7,350 7,350 ประชาชนปลอด
จากวัณโรค คิด
เป็นร้อยละ 100

ประชาชน ไม่ป่วย
เป็นโรควัณโรค

ประชาชน
ต้องการให้มี

การสร้างเสริม
สุขภาพ 

พลานามัยที่
สมบูรณ์
แข็งแรง

สํานักปลัด
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แบบ ผ.02/1

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดลําปาง ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาสังคม/ชุมชน
5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านสาธารณสุข
   5.1 แผนงานสาธารณสุข

2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) KPI

รายละเอียดโครงการพัฒนา
ที่นํามาจากแผนพัฒนาหม ู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน

(พ.ศ. 2566-2570)
องค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก  อําเภอแม่พริก  จังหวัดลําปาง

วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

 (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ที่มาของ
โครงการ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 สังคม คุณภาพชีวิต ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ที่ โครงการ

41 โครงการควบคุมโรค
หนอนพยาธิในโครงการ
พระราชดําริสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ
หมู่ที่ 4 ต.แม่พริก

เพื่อเป็นการป้องกันและให้
ความรู้กับประชาชนในพื้นที่
 เกี่ยวกับโรคหนอนพยาธิ

จัดอบรมให้ความรู้กับ
ประชาชน จํานวน 30 คน

6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 ประชาชนปลอด
จากโรค

หนอนพยาธิ คิด
เป็นร้อยละ 100

ประชาชน ไม่ป่วย
เป็นโรค

หนอนพยาธิ

ประชาชน
ต้องการให้มี

การสร้างเสริม
สุขภาพ 

พลานามัยที่
สมบูรณ์
แข็งแรง

สํานักปลัด

42 โครงการอบรมหมอหมู่บ้าน
ในพระราชประสงค์ 
หมู่ที่ 4 ต.แม่พริก

เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการ
รักษาพยาบาลเบื้องต้น 
การรักษาพยาบาลอย่างง่าย
 ให้กับประชาชนในหมู่บ้าน
แม่พริกบน

จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้
กับประชาชนในพื้นที่ 
จํานวน 35 คน

6,650 6,650 6,650 6,650 6,650 ผู้เข้ารับการ
อบรม มีความ
พึงพอใจคิดเป็น

ร้อยละ 100

ประชาชนมี
ความรู้ในการ
รักษาพยาบาล

เบื้องต้น

ประชาชน
ต้องการให้มี

การสร้างเสริม
สุขภาพ 

พลานามัยที่
สมบูรณ์
แข็งแรง

สํานักปลัด
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แบบ ผ.02/1

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดลําปาง ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาสังคม/ชุมชน
5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านสาธารณสุข
   5.1 แผนงานสาธารณสุข

2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) KPI

รายละเอียดโครงการพัฒนา
ที่นํามาจากแผนพัฒนาหม ู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน

(พ.ศ. 2566-2570)
องค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก  อําเภอแม่พริก  จังหวัดลําปาง

วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

 (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ที่มาของ
โครงการ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 สังคม คุณภาพชีวิต ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ที่ โครงการ

43 โครงการรณรงค์และแก้ไข
ปัญหายาเสพติด บ้านห้วย
ขี้นก 
หมู่ที่ 7 ต.แม่พริก

เพื่อให้ชุมชนมีแนวทางใน
การจัดการปัญหายาเสพติด
ในระดับชุมชน

แกนนําหมู่บ้านและ อสม.
จํานวน 40 คน

6,100 6,100 6,100 6,100 6,100 ไม่มีปัญหายา
เสพติดในหมู่บ้าน
 คิดเป็นร้อยละ 0

ชุมชนมีแนว
ทางการดําเนิน
กิจกรรมต่อต้าน

ยาเสพติดใน
หมู่บ้านอย่าง

ต่อเนื่อง

ประชาชน
ต้องการให้มี

การสร้างเสริม
สุขภาพ 

พลานามัยที่
สมบูรณ์
แข็งแรง

สํานักปลัด

44 โครงการอบรมหมอหมู่บ้าน
 ในพระราชประสงค์ บ้าน
ห้วยขี้นก 
หมู่ที่ 7 ต.แม่พริก

เพื่อพัฒนาศักยภาพ 
อาสาสมัครสาธารณสุข
ประจําหมู่บ้านและ
อาสาสมัครประจํา
ครอบครัว  ในเรื่องการ
ปฐมพยาบาลการช่วยฟื้น
คืนชีพเบื้องต้น การติดตาม
และดูแลผู้ป่วยติดเตียง

อบรมให้ความรู้กับ
อาสาสมัครสาธารณสุข
ประจําหมู่บ้าน ( อสม.) 
จํานวน 6 คนและกลุ่ม
อาสาสมัครประจํา
ครอบครัว(อสค.) จํานวน 
45 คน

6,600 6,600 6,600 6,600 6,600 อสม.และ อสค. 
มีความรู้และ
เข้าใจการ

ช่วยเหลือ ดูแล
ผู้ป่วยคิดเป็น
ร้อยละ 100

ผู้เข้าอบรม มี
ความรู้เรื่องการ
พยาบาลการช่วย
ฟื้นคืนชีพเบื้องต้น
 การติดตามดูแล
ผู้ป่วยติดเตียง

ประชาชน
ต้องการให้มี

การสร้างเสริม
สุขภาพ 

พลานามัยที่
สมบูรณ์
แข็งแรง

สํานักปลัด
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แบบ ผ.02/1

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดลําปาง ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาสังคม/ชุมชน
5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านสาธารณสุข
   5.1 แผนงานสาธารณสุข

2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) KPI

รายละเอียดโครงการพัฒนา
ที่นํามาจากแผนพัฒนาหม ู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน

(พ.ศ. 2566-2570)
องค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก  อําเภอแม่พริก  จังหวัดลําปาง

วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

 (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ที่มาของ
โครงการ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 สังคม คุณภาพชีวิต ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ที่ โครงการ

45 โครงการรณรงค์และแก้ไข
ปัญหายาเสพติด บ้านปาง
ยาว 
หมู่ที่ 8 ต.แม่พริก

เพื่อให้ชุมชนมีแนวทางใน
การจัดการปัญหายาเสพติด
ในระดับชุมชน

แกนนําหมู่บ้านและ อสม.
จํานวน 40 คน

6,100 6,100 6,100 6,100 6,100 ไม่มีปัญหายา
เสพติดในหมู่บ้าน
 คิดเป็นร้อยละ 0

ชุมชนมีแนว
ทางการดําเนิน
กิจกรรมต่อต้าน

ยาเสพติดใน
หมู่บ้านอย่าง

ต่อเนื่อง

ประชาชน
ต้องการให้มี

การสร้างเสริม
สุขภาพ 

พลานามัยที่
สมบูรณ์
แข็งแรง

สํานักปลัด

46 โครงการอบรมหมอหมู่บ้าน
 ในพระราชประสงค์ บ้าน
ปางยาว 
หมู่ที่ 8 ต.แม่พริก

เพื่อพัฒนาศักยภาพ 
อาสาสมัครสาธารณสุข
ประจําหมู่บ้านและ
อาสาสมัครประจํา
ครอบครัว  ในเรื่องการ
ปฐมพยาบาลการช่วยฟื้น
คืนชีพเบื้องต้น การติดตาม
และดูแลผู้ป่วยติดเตียง

อบรมให้ความรู้กับ
อาสาสมัครสาธารณสุข
ประจําหมู่บ้าน ( อสม.) 
จํานวน 6 คนและกลุ่ม
อาสาสมัครประจํา
ครอบครัว(อสค.) จํานวน 
45 คน

6,600 6,600 6,600 6,600 6,600 อสม.และ อสค. 
มีความรู้และ
เข้าใจการ

ช่วยเหลือ ดูแล
ผู้ป่วยคิดเป็น
ร้อยละ 100

ผู้เข้าอบรม มี
ความรู้เรื่องการ
พยาบาลการช่วย
ฟื้นคืนชีพเบื้องต้น
 การติดตามดูแล
ผู้ป่วยติดเตียง

ประชาชน
ต้องการให้มี

การสร้างเสริม
สุขภาพ 

พลานามัยที่
สมบูรณ์
แข็งแรง

สํานักปลัด
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แบบ ผ.02/1

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดลําปาง ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาสังคม/ชุมชน
5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านสาธารณสุข
   5.1 แผนงานสาธารณสุข

2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) KPI

รายละเอียดโครงการพัฒนา
ที่นํามาจากแผนพัฒนาหม ู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน

(พ.ศ. 2566-2570)
องค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก  อําเภอแม่พริก  จังหวัดลําปาง

วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

 (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ที่มาของ
โครงการ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 สังคม คุณภาพชีวิต ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ที่ โครงการ

47 โครงการรณรงค์และแก้ไข
ปัญหายาเสพติด บ้านแพะ
ดอกเข็ม 
หมู่ที่ 11 ต.แม่พริก

เพื่อให้ชุมชนมีแนวทางใน
การจัดการปัญหายาเสพติด
ในระดับชุมชน

แกนนําหมู่บ้านและ อสม.
จํานวน 40 คน

6,100 6,100 6,100 6,100 6,100 ไม่มีปัญหายา
เสพติดในหมู่บ้าน
 คิดเป็นร้อยละ 0

ชุมชนมีแนว
ทางการดําเนิน
กิจกรรมต่อต้าน

ยาเสพติดใน
หมู่บ้านอย่าง

ต่อเนื่อง

ประชาชน
ต้องการให้มี

การสร้างเสริม
สุขภาพ 

พลานามัยที่
สมบูรณ์
แข็งแรง

สํานักปลัด

48 โครงการอบรมหมอหมู่บ้าน
 ในพระราชประสงค์ บ้าน
แพะดอกเข็ม 
หมู่ที่ 11 ต.แม่พริก

เพื่อพัฒนาศักยภาพ 
อาสาสมัครสาธารณสุข
ประจําหมู่บ้านและ
อาสาสมัครประจํา
ครอบครัว  ในเรื่องการ
ปฐมพยาบาลการช่วยฟื้น
คืนชีพเบื้องต้น การติดตาม
และดูแลผู้ป่วยติดเตียง

อบรมให้ความรู้กับ
อาสาสมัครสาธารณสุข
ประจําหมู่บ้าน ( อสม.) 
จํานวน 6 คนและกลุ่ม
อาสาสมัครประจํา
ครอบครัว(อสค.) จํานวน 
45 คน

6,600 6,600 6,600 6,600 6,600 อสม.และ อสค. 
มีความรู้และ
เข้าใจการ

ช่วยเหลือ ดูแล
ผู้ป่วยคิดเป็น
ร้อยละ 100

ผู้เข้าอบรม มี
ความรู้เรื่องการ
พยาบาลการช่วย
ฟื้นคืนชีพเบื้องต้น
 การติดตามดูแล
ผู้ป่วยติดเตียง

ประชาชน
ต้องการให้มี

การสร้างเสริม
สุขภาพ 

พลานามัยที่
สมบูรณ์
แข็งแรง

สํานักปลัด
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แบบ ผ.02/1

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดลําปาง ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาสังคม/ชุมชน
5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านสาธารณสุข
   5.1 แผนงานสาธารณสุข

2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) KPI

รายละเอียดโครงการพัฒนา
ที่นํามาจากแผนพัฒนาหม ู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน

(พ.ศ. 2566-2570)
องค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก  อําเภอแม่พริก  จังหวัดลําปาง

วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

 (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ที่มาของ
โครงการ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 สังคม คุณภาพชีวิต ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ที่ โครงการ

49 โครงการสืบสานพระราช
ปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัย
มะเร็งเต้านมบ้านห้วยขี้นก 
หมู่ที่ 7 ต.แม่พริก

เพื่อให้ความรู้กับประชาชน
เพื่อการตรวจโรคมะเร็งเต้า
นมด้วยตนเอง

อาสาสมัครสาธารณสุข 
และสตรีบ้านวังสําราญ 
จํานวน 50 คน

8,900 8,900 8,900 8,900 8,900 ผู้เข้าร่วม
โครงการ

สามารถตรวจ 
เฝ้าระวัง

โรคมะเร็งเต้านม
ได้ทุกคน คิดเป็น

ร้อยละ 100

เกิดเครือข่าย อส
ม. ในการเฝ้าระวัง
โรคมะเร็งเต้านม 
และสามารถตรวจ

เต้านมได้ด้วย
ตัวเอง ลดความ
รุนแรงของโรค 
ลดอัตราการ
เสียชีวิต การ

สูญเสียค่ารักษา
จํานวนมาก

ประชาชน
ต้องการให้มี

การสร้างเสริม
สุขภาพ 

พลานามัยที่
สมบูรณ์
แข็งแรง

สํานักปลัด
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แบบ ผ.02/1

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดลําปาง ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาสังคม/ชุมชน
5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านสาธารณสุข
   5.1 แผนงานสาธารณสุข

2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) KPI

รายละเอียดโครงการพัฒนา
ที่นํามาจากแผนพัฒนาหม ู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน

(พ.ศ. 2566-2570)
องค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก  อําเภอแม่พริก  จังหวัดลําปาง

วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

 (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ที่มาของ
โครงการ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 สังคม คุณภาพชีวิต ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ที่ โครงการ

50 โครงการส ืบสานพระราช
ปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัย
มะเร็งเต้านมบ้านปางยาว 
หมู่ที่ 8 ต.แม่พริก

เพื่อให้ความรู้กับประชาชน
เพื่อการตรวจโรคมะเร็งเต้า
นมด้วยตนเอง

อาสาสมัครสาธารณสุข 
และสตรีบ้านปางยาว 
จํานวน 50 คน

7,300 7,300 7,300 7,300 7,300 ผู้เข้าร่วม
โครงการ

สามารถตรวจ 
เฝ้าระวัง

โรคมะเร็งเต้านม
ได้ทุกคน คิดเป็น

ร้อยละ 100

เกิดเครือข่าย อส
ม. ในการเฝ้าระวัง
โรคมะเร็งเต้านม 
และสามารถตรวจ

เต้านมได้ด้วย
ตัวเอง ลดความ
รุนแรงของโรค 
ลดอัตราการ
เสียชีวิต การ

สูญเสียค่ารักษา
จํานวนมาก

ประชาชน
ต้องการให้มี

การสร้างเสริม
สุขภาพ 

พลานามัยที่
สมบูรณ์
แข็งแรง

สํานักปลัด

51 โครงการป้องกันควบคุมวัณ
โรคเฉลิมเกียรติ
หมู่ที่ 6 ต.แม่พริก

เพื่อเร่งรัดค้นหา ดูแลและ
ติดตามผู้ป่วยวัณโรคใน
ชุมชน

จัดอบรมเชิงบรรยายให้กับ
 อสม.และผู้มีความเสี่ยง
ป่วยวัณโรค จํานวน 40 คน

7,350 7,350 7,350 7,350 7,350 ประชาชนปลอด
จากวัณโรค คิด
เป็นร้อยละ 100

ประชาชน ไม่ป่วย
เป็นโรควัณโรค

ประชาชน
ต้องการให้มี

การสร้างเสริม
สุขภาพ 

พลานามัยที่
สมบูรณ์
แข็งแรง

สํานักปลัด
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แบบ ผ.02/1

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดลําปาง ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาสังคม/ชุมชน
5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านสาธารณสุข
   5.1 แผนงานสาธารณสุข

2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) KPI

รายละเอียดโครงการพัฒนา
ที่นํามาจากแผนพัฒนาหม ู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน

(พ.ศ. 2566-2570)
องค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก  อําเภอแม่พริก  จังหวัดลําปาง

วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

 (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ที่มาของ
โครงการ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 สังคม คุณภาพชีวิต ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ที่ โครงการ

52 โครงการควบคุมโรค
หนอนพยาธิในโครงการ
พระราชดําริสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ
หมู่ที่ 6 ต.แม่พริก

เพื่อเป็นการป้องกันและให้
ความรู้กับประชาชนในพื้นที่
 เกี่ยวกับโรคหนอนพยาธิ

จัดอบรมให้ความรู้กับ
ประชาชน จํานวน 30 คน

6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 ประชาชนปลอด
จากโรค

หนอนพยาธิ คิด
เป็นร้อยละ 100

ประชาชน ไม่ป่วย
เป็นโรค

หนอนพยาธิ

ประชาชน
ต้องการให้มี

การสร้างเสริม
สุขภาพ 

พลานามัยที่
สมบูรณ์
แข็งแรง

สํานักปลัด

53 โครงการอบรมหมอหมู่บ้าน
ในพระราชประสงค์ 
หมู่ที่ 6 ต.แม่พริก

เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการ
รักษาพยาบาลเบื้องต้น 
การรักษาพยาบาลอย่างง่าย
 ให้กับประชาชนในหมู่บ้าน
วังสําราญ

จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้
กับประชาชนในพื้นที่ 
จํานวน 35 คน

6,650 6,650 6,650 6,650 6,650 ผู้เข้ารับการ
อบรม มีความ
พึงพอใจคิดเป็น

ร้อยละ 100

ประชาชนมี
ความรู้ในการ
รักษาพยาบาล

เบื้องต้น

ประชาชน
ต้องการให้มี

การสร้างเสริม
สุขภาพ 

พลานามัยที่
สมบูรณ์
แข็งแรง

สํานักปลัด
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แบบ ผ.02/1

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดลําปาง ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาสังคม/ชุมชน
5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านสาธารณสุข
   5.1 แผนงานสาธารณสุข

2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) KPI

รายละเอียดโครงการพัฒนา
ที่นํามาจากแผนพัฒนาหม ู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน

(พ.ศ. 2566-2570)
องค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก  อําเภอแม่พริก  จังหวัดลําปาง

วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

 (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ที่มาของ
โครงการ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 สังคม คุณภาพชีวิต ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ที่ โครงการ

54 โครงการควบคุมโรค
หนอนพยาธิในโครงการ
พระราชดําริสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ
หมู่ที่ 9 ต.แม่พริก

เพื่อเป็นการป้องกันและให้
ความรู้กับประชาชนในพื้นที่
 เกี่ยวกับโรคหนอนพยาธิ

จัดอบรมให้ความรู้กับ
ประชาชน จํานวน 30 คน

6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 ประชาชนปลอด
จากโรค

หนอนพยาธิ คิด
เป็นร้อยละ 100

ประชาชน ไม่ป่วย
เป็นโรค

หนอนพยาธิ

ประชาชน
ต้องการให้มี

การสร้างเสริม
สุขภาพ 

พลานามัยที่
สมบูรณ์
แข็งแรง

สํานักปลัด

55 โครงการป้องกันควบคุมวัณ
โรคเฉลิมเกียรติ
หมู่ที่ 9 ต.แม่พริก

เพื่อเร่งรัดค้นหา ดูแลและ
ติดตามผู้ป่วยวัณโรคใน
ชุมชน

จัดอบรมเชิงบรรยายให้กับ
 อสม.และผู้มีความเสี่ยง
ป่วยวัณโรค จํานวน 40 คน

7,350 7,350 7,350 7,350 7,350 ประชาชนปลอด
จากวัณโรค คิด
เป็นร้อยละ 100

ประชาชน ไม่ป่วย
เป็นโรควัณโรค

ประชาชน
ต้องการให้มี

การสร้างเสริม
สุขภาพ 

พลานามัยที่
สมบูรณ์
แข็งแรง

สํานักปลัด
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แบบ ผ.02/1

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดลําปาง ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาสังคม/ชุมชน
5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านสาธารณสุข
   5.1 แผนงานสาธารณสุข

2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) KPI

รายละเอียดโครงการพัฒนา
ที่นํามาจากแผนพัฒนาหม ู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน

(พ.ศ. 2566-2570)
องค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก  อําเภอแม่พริก  จังหวัดลําปาง

วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

 (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ที่มาของ
โครงการ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 สังคม คุณภาพชีวิต ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ที่ โครงการ

56 โครงการอบรมหมอหม ู่บ้าน
ในพระราชประสงค์ 
หมู่ที่ 9 ต.แม่พริก

เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการ
รักษาพยาบาลเบื้องต้น 
การรักษาพยาบาลอย่างง่าย
 ให้กับประชาชนในหมู่บ้าน
ร่มไม้ยาง

จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้
กับประชาชนในพื้นที่ 
จํานวน 35 คน

6,650 6,650 6,650 6,650 6,650 ผู้เข้ารับการ
อบรม มีความ
พึงพอใจคิดเป็น

ร้อยละ 100

ประชาชนมี
ความรู้ในการ
รักษาพยาบาล

เบื้องต้น

ประชาชน
ต้องการให้มี

การสร้างเสริม
สุขภาพ 

พลานามัยที่
สมบูรณ์
แข็งแรง

สํานักปลัด

57 โครงการป้องกันควบคุมวัณ
โรคเฉลิมเกียรติ
หมู่ที่ 10 ต.แม่พริก

เพื่อเร่งรัดค้นหา ดูแลและ
ติดตามผู้ป่วยวัณโรคใน
ชุมชน

จัดอบรมเชิงบรรยายให้กับ
 อสม.และผู้มีความเสี่ยง
ป่วยวัณโรค จํานวน 40 คน

7,350 7,350 7,350 7,350 7,350 ประชาชนปลอด
จากวัณโรค คิด
เป็นร้อยละ 100

ประชาชน ไม่ป่วย
เป็นโรควัณโรค

ประชาชน
ต้องการให้มี

การสร้างเสริม
สุขภาพ 

พลานามัยที่
สมบูรณ์
แข็งแรง

สํานักปลัด

222



แบบ ผ.02/1

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดลําปาง ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาสังคม/ชุมชน
5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านสาธารณสุข
   5.1 แผนงานสาธารณสุข

2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) KPI

รายละเอียดโครงการพัฒนา
ที่นํามาจากแผนพัฒนาหม ู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน

(พ.ศ. 2566-2570)
องค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก  อําเภอแม่พริก  จังหวัดลําปาง

วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

 (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ที่มาของ
โครงการ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 สังคม คุณภาพชีวิต ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ที่ โครงการ

58 โครงการควบคุมโรค
หนอนพยาธิในโครงการ
พระราชดําริสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ
หมู่ที่ 10 ต.แม่พริก

เพื่อเป็นการป้องกันและให้
ความรู้กับประชาชนในพื้นที่
 เกี่ยวกับโรคหนอนพยาธิ

จัดอบรมให้ความรู้กับ
ประชาชน จํานวน 30 คน

6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 ประชาชนปลอด
จากโรค

หนอนพยาธิ คิด
เป็นร้อยละ 100

ประชาชน ไม่ป่วย
เป็นโรค

หนอนพยาธิ

ประชาชน
ต้องการให้มี

การสร้างเสริม
สุขภาพ 

พลานามัยที่
สมบูรณ์
แข็งแรง

สํานักปลัด

59 โครงการอบรมหมอหมู่บ้าน
ในพระราชประสงค์ 
หมู่ที่ 10 ต.แม่พริก

เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการ
รักษาพยาบาลเบื้องต้น 
การรักษาพยาบาลอย่างง่าย
 ให้กับประชาชนในหมู่บ้าน
สันขี้เหล็ก

จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้
กับประชาชนในพื้นที่ 
จํานวน 35 คน

6,650 6,650 6,650 6,650 6,650 ผู้เข้ารับการ
อบรม มีความ
พึงพอใจคิดเป็น

ร้อยละ 100

ประชาชนมี
ความรู้ในการ
รักษาพยาบาล

เบื้องต้น

ประชาชน
ต้องการให้มี

การสร้างเสริม
สุขภาพ 

พลานามัยที่
สมบูรณ์
แข็งแรง

สํานักปลัด
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แบบ ผ.02/1

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดลําปาง ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาสังคม/ชุมชน
5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านสาธารณสุข
   5.1 แผนงานสาธารณสุข

2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) KPI

รายละเอียดโครงการพัฒนา
ที่นํามาจากแผนพัฒนาหม ู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน

(พ.ศ. 2566-2570)
องค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก  อําเภอแม่พริก  จังหวัดลําปาง

วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

 (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ที่มาของ
โครงการ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 สังคม คุณภาพชีวิต ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ที่ โครงการ

60 โครงการส ืบสานพระราช
ปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัย
มะเร็งเต้านมบ้านแพะดอก
เข็ม 
หมู่ที่ 11 ต.แม่พริก

เพื่อให้ความรู้กับประชาชน
เพื่อการตรวจโรคมะเร็งเต้า
นมด้วยตนเอง

อาสาสมัครสาธารณสุข 
และสตรีบ้านแพะดอกเข็ม 
จํานวน 50 คน

7,300 7,300 7,300 7,300 7,300 ผู้เข้าร่วม
โครงการ

สามารถตรวจ 
เฝ้าระวัง

โรคมะเร็งเต้านม
ได้ทุกคน คิดเป็น

ร้อยละ 100

เกิดเครือข่าย 
อสม. ในการเฝ้า
ระวังโรคมะเร็ง
เต้านม และ

สามารถตรวจเต้า
นมได้ด้วยตัวเอง 
ลดความรุนแรง

ของโรค ลดอัตรา
การเสียชีวิต การ
สูญเสียค่ารักษา

จํานวนมาก

ประชาชน
ต้องการให้มี

การสร้างเสริม
สุขภาพ 

พลานามัยที่
สมบูรณ์
แข็งแรง

สํานักปลัด
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แบบ ผ.02/1

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดลําปาง ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาสังคม/ชุมชน
5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านสาธารณสุข
   5.1 แผนงานสาธารณสุข

2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) KPI

รายละเอียดโครงการพัฒนา
ที่นํามาจากแผนพัฒนาหม ู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน

(พ.ศ. 2566-2570)
องค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก  อําเภอแม่พริก  จังหวัดลําปาง

วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

 (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ที่มาของ
โครงการ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 สังคม คุณภาพชีวิต ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ที่ โครงการ

61 โครงการส ืบสานพระราช
ปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัย
มะเร็งเต้านม
หมู่ที่ 1 ต.ผาปัง

เพื่อให้ความรู้กับประชาชน
เพื่อการตรวจโรคมะเร็งเต้า
นมด้วยตนเอง

อาสาสมัครสาธารณสุข 
และสตรีบ้านนาริน จํานวน
 35 คน

5,600 5,600 5,600 5,600 5,600 ผู้เข้าร่วม
โครงการ

สามารถตรวจ 
เฝ้าระวัง

โรคมะเร็งเต้านม
ได้ทุกคน คิดเป็น

ร้อยละ 100

เกิดเครือข่าย 
อสม. ในการเฝ้า
ระวังโรคมะเร็ง
เต้านม และ

สามารถตรวจเต้า
นมได้ด้วยตัวเอง 
ลดความรุนแรง

ของโรค ลดอัตรา
การเสียชีวิต การ
สูญเสียค่ารักษา

จํานวนมาก

ประชาชน
ต้องการให้มี

การสร้างเสริม
สุขภาพ 

พลานามัยที่
สมบูรณ์
แข็งแรง

สํานักปลัด
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แบบ ผ.02/1

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดลําปาง ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาสังคม/ชุมชน
5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านสาธารณสุข
   5.1 แผนงานสาธารณสุข

2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) KPI

รายละเอียดโครงการพัฒนา
ที่นํามาจากแผนพัฒนาหม ู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน

(พ.ศ. 2566-2570)
องค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก  อําเภอแม่พริก  จังหวัดลําปาง

วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

 (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ที่มาของ
โครงการ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 สังคม คุณภาพชีวิต ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ที่ โครงการ

62 โครงการอบรมหมอหม ู่บ้าน
 ในพระราชประสงค์
หมู่ที่ 1 ต.ผาปัง

เพื่อพัฒนาศักยภาพ อา
สมัครสาธารณสุขประจํา
หมู่บ้านและอาสาสมัคร
ประจําครอบครัว  เฝ้าระวัง
โรคลดอัตราการเกิดผู้ป่วย
รายใหม่ด้วยโรคเบาหวาน
และความดันโลหิต

จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้
กับอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจําหมู่บ้าน ( อสม.) 
จํานวน 10 คนและกลุ่ม
อาสาสมัครประจํา
ครอบครัว(อสค.) จํานวน 
28 คน รวม 38 คน

6,670 6,670 6,670 6,670 6,670 อาสาสมัคร
สาธารณสุข

ประจําหมู่บ้าน
และอาสาสมัคร
ประจําครอบครัว

  มีความพึง
พอใจคิดเป็น
ร้อยละ 100

ผู้เข้าอบรม มี
ความรู้ในการ

ติดตามและเฝ้า
ระวังโรคใน

หมู่บ้านลดอัตรา
การเกิดผู้ป่วยราย

ใหม่ด้วย
โรคเบาหวานและ
ความดันโลหิตสูง

ประชาชน
ต้องการให้มี

การสร้างเสริม
สุขภาพ 

พลานามัยที่
สมบูรณ์
แข็งแรง

สํานักปลัด

63 โครงการควบคุมโรค
หนอนพยาธิในโครงการ
พระราชดําริสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ
หมู่ที่ 1 ต.ผาปัง

เพื่อเป็นการป้องกันและให้
ความรู้กับประชาชนในพื้นที่
 เกี่ยวกับโรคหนอนพยาธิ

จัดอบรมให้ความรู้กับ
ประชาชน จํานวน 49 คน

7,730 7,730 7,730 7,730 7,730 ประชาชนปลอด
จากโรค

หนอนพยาธิ คิด
เป็นร้อยละ 100

ประชาชน ไม่ป่วย
เป็นโรค

หนอนพยาธิ

ประชาชน
ต้องการให้มี

การสร้างเสริม
สุขภาพ 

พลานามัยที่
สมบูรณ์
แข็งแรง

สํานักปลัด

226



แบบ ผ.02/1

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดลําปาง ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาสังคม/ชุมชน
5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านสาธารณสุข
   5.1 แผนงานสาธารณสุข

2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) KPI

รายละเอียดโครงการพัฒนา
ที่นํามาจากแผนพัฒนาหม ู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน

(พ.ศ. 2566-2570)
องค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก  อําเภอแม่พริก  จังหวัดลําปาง

วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

 (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ที่มาของ
โครงการ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 สังคม คุณภาพชีวิต ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ที่ โครงการ

64 โครงการสืบสานพระราช
ปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัย
มะเร็งเต้านม 
หมู่ที่ 2 ต.ผาปัง

เพื่อให้ความรู้กับประชาชน
เพื่อการตรวจโรคมะเร็งเต้า
นมด้วยตนเอง

อาสาสมัครสาธารณสุข 
และสตรีบ้านนาริน จํานวน
 35 คน

5,600 5,600 5,600 5,600 5,600 ผู้เข้าร่วม
โครงการ

สามารถตรวจ 
เฝ้าระวัง

โรคมะเร็งเต้านม
ได้ทุกคน คิดเป็น

ร้อยละ 100

เกิดเครือข่ายใน
การเฝ้าระวัง

โรคมะเร็งเต้านม 
และสามารถตรวจ
ได้ด้วยตัวเอง ลด
ความรุนแรงของ
โรค ลดอัตราการ

เสียชีวิต การ
สูญเสียค่ารักษา

จํานวนมาก

ประชาชน
ต้องการให้มี

การสร้างเสริม
สุขภาพ 

พลานามัยที่
สมบูรณ์
แข็งแรง

สํานักปลัด
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แบบ ผ.02/1

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดลําปาง ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาสังคม/ชุมชน
5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านสาธารณสุข
   5.1 แผนงานสาธารณสุข

2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) KPI

รายละเอียดโครงการพัฒนา
ที่นํามาจากแผนพัฒนาหม ู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน

(พ.ศ. 2566-2570)
องค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก  อําเภอแม่พริก  จังหวัดลําปาง

วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

 (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ที่มาของ
โครงการ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 สังคม คุณภาพชีวิต ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ที่ โครงการ

65 โครงการอบรมหมอหม ู่บ้าน
 ในพระราชประสงค์
หมู่ที่ 2 ต.ผาปัง

เพื่อพัฒนาศักยภาพ อา
สมัครสาธารณสุขประจํา
หมู่บ้านและอาสาสมัคร
ประจําครอบครัว  เฝ้าระวัง
โรคลดอัตราการเกิดผู้ป่วย
รายใหม่ด้วยโรคเบาหวาน
และความดันโลหิต

จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้
กับอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจําหมู่บ้าน ( อสม.) 
จํานวน 16 คนและกลุ่ม
อาสาสมัครประจํา
ครอบครัว(อสค.) จํานวน 
25 คน รวม 41 คน

7,125 7,125 7,125 7,125 7,125 อาสาสมัคร
สาธารณสุข

ประจําหมู่บ้าน
และอาสาสมัคร
ประจําครอบครัว

  มีความพึง
พอใจคิดเป็น
ร้อยละ 100

ผู้เข้าอบรม มี
ความรู้ในการ

ติดตามและเฝ้า
ระวังโรคใน

หมู่บ้านลดอัตรา
การเกิดผู้ป่วยราย

ใหม่ด้วย
โรคเบาหวานและ
ความดันโลหิตสูง

ประชาชน
ต้องการให้มี

การสร้างเสริม
สุขภาพ 

พลานามัยที่
สมบูรณ์
แข็งแรง

สํานักปลัด

66 โครงการควบคุมโรค
หนอนพยาธิในโครงการ
พระราชดําริสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ
หมู่ที่ 2 ต.ผาปัง

เพื่อเป็นการป้องกันและให้
ความรู้กับประชาชนในพื้นที่
 เกี่ยวกับโรคหนอนพยาธิ

จัดอบรมให้ความรู้กับ
ประชาชน จํานวน 45 คน

7,275 7,275 7,275 7,275 7,275 ประชาชนปลอด
จากโรค

หนอนพยาธิ คิด
เป็นร้อยละ 100

ประชาชน ไม่ป่วย
เป็นโรค

หนอนพยาธิ

ประชาชน
ต้องการให้มี

การสร้างเสริม
สุขภาพ 

พลานามัยที่
สมบูรณ์
แข็งแรง

สํานักปลัด

228



แบบ ผ.02/1

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดลําปาง ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาสังคม/ชุมชน
5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านสาธารณสุข
   5.1 แผนงานสาธารณสุข

2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) KPI

รายละเอียดโครงการพัฒนา
ที่นํามาจากแผนพัฒนาหม ู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน

(พ.ศ. 2566-2570)
องค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก  อําเภอแม่พริก  จังหวัดลําปาง

วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

 (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ที่มาของ
โครงการ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 สังคม คุณภาพชีวิต ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ที่ โครงการ

67 โครงการส ืบสานพระราช
ปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัย
มะเร็งเต้านม
หมู่ที่ 3 ต.ผาปัง

เพื่อให้ความรู้กับประชาชน
เพื่อการตรวจโรคมะเร็งเต้า
นมด้วยตนเอง

อาสาสมัครสาธารณสุข 
และสตรีบ้านผาปังกลาง 
จํานวน 45 คน

7,275 7,275 7,275 7,275 7,275 ผู้เข้าร่วม
โครงการ

สามารถตรวจ 
เฝ้าระวัง

โรคมะเร็งเต้านม
ได้ทุกคน คิดเป็น

ร้อยละ 100

เกิดเครือข่าย 
อสม. ในการเฝ้า
ระวังโรคมะเร็ง
เต้านม และ

สามารถตรวจเต้า
นมได้ด้วยตัวเอง 
ลดความรุนแรง

ของโรค ลดอัตรา
การเสียชีวิตและ

รักษา

ประชาชน
ต้องการให้มี

การสร้างเสริม
สุขภาพ 

พลานามัยที่
สมบูรณ์
แข็งแรง

สํานักปลัด

68 โครงการอบรมหมอหมู่บ้าน
 ในพระราชประสงค์
หมู่ที่ 3 ต.ผาปัง

เพื่อพัฒนาศักยภาพ 
อาสาสมัครสาธารณสุข
ประจําหมู่บ้านและ
อาสาสมัครประจํา
ครอบครัว  เฝ้าระวังโรคลด
อัตราการเกิดผู้ป่วยราย
ใหม่ด้วยโรคเบาหวานและ
ความดันโลหิต

จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้
กับอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจําหมู่บ้าน ( อสม.) 
จํานวน 12 คนและกลุ่ม
อาสาสมัครประจํา
ครอบครัว(อสค.) จํานวน 
23 คน รวม 35 คน

6,225 6,225 6,225 6,225 6,225 อาสาสมัคร
สาธารณสุข

ประจําหมู่บ้าน
และอาสาสมัคร
ประจําครอบครัว

  มีความพึง
พอใจคิดเป็น
ร้อยละ 100

ผู้เข้าอบรม มี
ความรู้การ

ติดตามและเฝ้า
ระวังโรคใน

หมู่บ้านลดอัตรา
การเกิดผู้ป่วยราย

ใหม่ด้วย
โรคเบาหวานและ
ความดันโลหิตสูง

ประชาชน
ต้องการให้มี

การสร้างเสริม
สุขภาพ 

พลานามัยที่
สมบูรณ์
แข็งแรง

สํานักปลัด
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แบบ ผ.02/1

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดลําปาง ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาสังคม/ชุมชน
5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านสาธารณสุข
   5.1 แผนงานสาธารณสุข

2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) KPI

รายละเอียดโครงการพัฒนา
ที่นํามาจากแผนพัฒนาหม ู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน

(พ.ศ. 2566-2570)
องค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก  อําเภอแม่พริก  จังหวัดลําปาง

วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

 (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ที่มาของ
โครงการ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 สังคม คุณภาพชีวิต ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ที่ โครงการ

69 โครงการควบคุมโรค
หนอนพยาธิในโครงการ
พระราชดําริสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ
หมู่ที่ 3 ต.ผาปัง

เพื่อเป็นการป้องกันและให้
ความรู้กับประชาชนในพื้นที่
 เกี่ยวกับโรคหนอนพยาธิ

จัดอบรมให้ความรู้กับ
ประชาชน จํานวน 40 คน

6,500 6,500 6,500 6,500 6,500 ประชาชนปลอด
จากโรค

หนอนพยาธิ คิด
เป็นร้อยละ 100

ประชาชน ไม่ป่วย
เป็นโรค

หนอนพยาธิ

ประชาชน
ต้องการให้มี

การสร้างเสริม
สุขภาพ 

พลานามัยที่
สมบูรณ์
แข็งแรง

สํานักปลัด

70 โครงการสืบสานพระราช
ปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัย
มะเร็งเต้านม
หมู่ที่ 4 ต.ผาปัง

เพื่อให้ความรู้กับประชาชน
เพื่อการตรวจโรคมะเร็งเต้า
นมด้วยตนเอง

อาสาสมัครสาธารณสุข 
และสตรีบ้านห้วยไร่ จํานวน
 44 คน

6,225 6,225 6,225 6,225 6,225 ผู้เข้าร่วม
โครงการ

สามารถตรวจ 
เฝ้าระวัง

โรคมะเร็งเต้านม
ได้ทุกคน คิดเป็น

ร้อยละ 100

เกิดเครือข่าย 
อสม. ในการเฝ้า
ระวังโรคมะเร็ง
เต้านม และ

สามารถตรวจเต้า
นมได้ด้วยตัวเอง 
ลดความรุนแรง

ของโรค ลดอัตรา
การเสียชีวิต การ
สูญเสียค่ารักษา

จํานวนมาก

ประชาชน
ต้องการให้มี

การสร้างเสริม
สุขภาพ 

พลานามัยที่
สมบูรณ์
แข็งแรง

สํานักปลัด
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แบบ ผ.02/1

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดลําปาง ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาสังคม/ชุมชน
5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านสาธารณสุข
   5.1 แผนงานสาธารณสุข

2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) KPI

รายละเอียดโครงการพัฒนา
ที่นํามาจากแผนพัฒนาหม ู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน

(พ.ศ. 2566-2570)
องค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก  อําเภอแม่พริก  จังหวัดลําปาง

วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

 (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ที่มาของ
โครงการ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 สังคม คุณภาพชีวิต ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ที่ โครงการ

71 โครงการอบรมหมอหม ู่บ้าน
 ในพระราชประสงค์
หมู่ที่ 4 ต.ผาปัง

เพื่อพัฒนาศักยภาพ อา
สมัครสาธารณสุขประจํา
หมู่บ้านและอาสาสมัคร
ประจําครอบครัว  เฝ้าระวัง
โรคลดอัตราการเกิดผู้ป่วย
รายใหม่ด้วยโรคเบาหวาน
และความดันโลหิต

จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้
กับอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจําหมู่บ้าน ( อสม.) 
จํานวน 10 คนและกลุ่ม
อาสาสมัครประจํา
ครอบครัว(อสค.) จํานวน 
35 คน รวม 45 คน

7,245 7,245 7,245 7,245 7,245 อาสาสมัคร
สาธารณสุข

ประจําหมู่บ้าน
และอาสาสมัคร
ประจําครอบครัว

  มีความพึง
พอใจคิดเป็น
ร้อยละ 100

ผู้เข้าอบรม มี
ความรู้ในการ
ดําเนินงาน

ติดตามและเฝ้า
ระวังโรคใน

หมู่บ้านลดอัตรา
การเกิดผู้ป่วยราย

ใหม่ด้วย
โรคเบาหวานและ
ความดันโลหิตสูง 
ในกลุ่มเสี่ยงลดลง

ประชาชน
ต้องการให้มี

การสร้างเสริม
สุขภาพ 

พลานามัยที่
สมบูรณ์
แข็งแรง

สํานักปลัด

72 โครงการควบคุมโรค
หนอนพยาธิในโครงการ
พระราชดําริสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ
หมู่ที่ 4 ต.ผาปัง

เพื่อเป็นการป้องกันและให้
ความรู้กับประชาชนในพื้นที่
 เกี่ยวกับโรคหนอนพยาธิ

จัดอบรมให้ความรู้กับ
ประชาชน จํานวน 44 คน

6,530 6,530 6,530 6,530 6,530 ประชาชนปลอด
จากโรค

หนอนพยาธิ คิด
เป็นร้อยละ 100

ประชาชน ไม่ป่วย
เป็นโรค

หนอนพยาธิ

ประชาชน
ต้องการให้มี

การสร้างเสริม
สุขภาพ 

พลานามัยที่
สมบูรณ์
แข็งแรง

สํานักปลัด

231



แบบ ผ.02/1

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดลําปาง ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาสังคม/ชุมชน
5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านสาธารณสุข
   5.1 แผนงานสาธารณสุข

2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) KPI

รายละเอียดโครงการพัฒนา
ที่นํามาจากแผนพัฒนาหม ู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน

(พ.ศ. 2566-2570)
องค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก  อําเภอแม่พริก  จังหวัดลําปาง

วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

 (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ที่มาของ
โครงการ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 สังคม คุณภาพชีวิต ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ที่ โครงการ

73 โครงการสืบสานพระราช
ปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัย
มะเร็งเต้านม
หมู่ที่ 5 ต.ผาปัง

เพื่อให้ความรู้กับประชาชน
เพื่อการตรวจโรคมะเร็งเต้า
นมด้วยตนเอง

อาสาสมัครสาธารณสุข 
และสตรีบ้านเด่นอุดม 
จํานวน 43 คน

7,145 7,145 7,145 7,145 7,145 ผู้เข้าร่วม
โครงการ

สามารถตรวจ 
เฝ้าระวัง

โรคมะเร็งเต้านม
ได้ทุกคน คิดเป็น

ร้อยละ 100

เกิดเครือข่าย 
อสม. ในการเฝ้า
ระวังโรคมะเร็ง
เต้านม และ

สามารถตรวจเต้า
นมได้ด้วยตัวเอง 
ลดความรุนแรง

ของโรค ลดอัตรา
การเสียชีวิต การ
สูญเสียค่ารักษา

จํานวนมาก

ประชาชน
ต้องการให้มี

การสร้างเสริม
สุขภาพ 

พลานามัยที่
สมบูรณ์
แข็งแรง

สํานักปลัด

74 โครงการควบคุมโรค
หนอนพยาธิในโครงการ
พระราชดําริสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ
หมู่ที่ 5 ต.ผาปัง

เพื่อเป็นการป้องกันและให้
ความรู้กับประชาชนในพื้นที่
 เกี่ยวกับโรคหนอนพยาธิ

จัดอบรมให้ความรู้กับ
ประชาชน จํานวน 44 คน

6,530 6,530 6,530 6,530 6,530 ประชาชนปลอด
จากโรค

หนอนพยาธิ คิด
เป็นร้อยละ 100

ประชาชน ไม่ป่วย
เป็นโรค

หนอนพยาธิ

ประชาชน
ต้องการให้มี

การสร้างเสริม
สุขภาพ 

พลานามัยที่
สมบูรณ์
แข็งแรง

สํานักปลัด

232



แบบ ผ.02/1

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดลําปาง ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาสังคม/ชุมชน
5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านสาธารณสุข
   5.1 แผนงานสาธารณสุข

2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) KPI

รายละเอียดโครงการพัฒนา
ที่นํามาจากแผนพัฒนาหม ู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน

(พ.ศ. 2566-2570)
องค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก  อําเภอแม่พริก  จังหวัดลําปาง

วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

 (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ที่มาของ
โครงการ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 สังคม คุณภาพชีวิต ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ที่ โครงการ

75 โครงการอบรมหมอหม ู่บ้าน
 ในพระราชประสงค์
หมู่ที่ 5 ต.ผาปัง

เพื่อพัฒนาศักยภาพ อา
สมัครสาธารณสุขประจํา
หมู่บ้านและอาสาสมัคร
ประจําครอบครัว  เฝ้าระวัง
โรคลดอัตราการเกิดผู้ป่วย
รายใหม่ด้วยโรคเบาหวาน
และความดันโลหิต

จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้
กับอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจําหมู่บ้าน (อสม.) 
จํานวน 10 คนและกลุ่ม
อาสาสมัครประจํา
ครอบครัว(อสค.) จํานวน 
25 คน รวม 35 คน

6,325 6,325 6,325 6,325 6,325 อาสาสมัคร
สาธารณสุข

ประจําหมู่บ้าน
และอาสาสมัคร
ประจําครอบครัว

  มีความพึง
พอใจคิดเป็น
ร้อยละ 100

ผู้เข้าอบรม มี
ความรู้ในการ
ดําเนินงาน

ติดตามและเฝ้า
ระวังโรคใน

หมู่บ้านลดอัตรา
การเกิดผู้ป่วยราย

ใหม่ด้วย
โรคเบาหวานและ
ความดันโลหิตสูง 
ในกลุ่มเสี่ยงลดลง

ประชาชน
ต้องการให้มี

การสร้างเสริม
สุขภาพ 

พลานามัยที่
สมบูรณ์
แข็งแรง

สํานักปลัด

76 โครงการมหัศจรรย์ 1,000 
วันแรกของชีวิต
รพ.สต.แพะดอกเข็ม
หมู่ที่ 11 ต.แม่พริก

เพื่อสร้างความมีส่วนร่วม
ภาคีเครือข่ายในการพัฒนา
คุณภาพชีวิตเด็กในช่วง 
1,000 วันแรกของชีวิต หมู่
ที่ 7,8,11

จัดอบรมให้ความรู้แก่แกน
นําหญิงที่พร้อมจะตั้งครรภ์
หญิงตั้งครรภ์และผู้ปกครอง
เด็กอายุ 0-2 ปี จํานวน60 
 คน

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 เด็ก 0-2 ปีมี
พัฒนาการสมวัย
ร้อยละ85 สูงดี
สมส่วนร้อยละ 
54 เด็กอายุ 18 
เดือน ฟันไม่ผุ
ร้อยละ 52

เด็กในพื้นที่ มี
คุณภาพชีวิตที่ดี

ขึ้นเก่ง ดี มี
ความสุข

ประชาชน
ต้องการให้มี

การสร้างเสริม
สุขภาพ 

พลานามัยที่
สมบูรณ์
แข็งแรง

กองทุน
หลักประกัน

สุขภาพ 
อบต.แม่พริก
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แบบ ผ.02/1

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดลําปาง ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาสังคม/ชุมชน
5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านสาธารณสุข
   5.1 แผนงานสาธารณสุข

2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) KPI

รายละเอียดโครงการพัฒนา
ที่นํามาจากแผนพัฒนาหม ู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน

(พ.ศ. 2566-2570)
องค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก  อําเภอแม่พริก  จังหวัดลําปาง

วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

 (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ที่มาของ
โครงการ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 สังคม คุณภาพชีวิต ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ที่ โครงการ

77 โครงการจัดการปัญหาขยะ
รพ.สต.แพะดอกเข็ม
หมู่ที่ 11 ต.แม่พริก

เพื่อจัดระบบการกําจัดขยะ
ในหมู่บ้านเพื่อให้ความรู้ใน
การจัดการขยะแก่แกนนํา
หมู่บ้านหมู่ที่ 7,8,11

อบรมแกนนํา 50 คน 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 แกนนํามีความรู้
ในการจัดการ

ขยะ ร้อยละ 100

หมู่บ้านมีระบบ
จัดการขยะที่มี
ความชัดเจน

ประชาชน
ต้องการให้มี

การสร้างเสริม
สุขภาพ 

พลานามัยที่
สมบูรณ์
แข็งแรง

กองทุน
หลักประกัน

สุขภาพ 
อบต.แม่พริก

78 โครงการหมู่บ้านสะอาด 
มลภาวะดี ห่างไกลโรคด้วย
มือเรา
หมู่ที่ 3 ต.แม่พริก

1.เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน
มีความรู้ ความตระหนัก 
ประชาชนร่วมกันรักษา
ความสะอาดของบ้านเรือน
และปรับปรุง
สภาพแวดล้อมของตนเอง
ให้ถูกสุขลักษณะอยู่เสมอ
2.เพื่อเป็นการควบคุมและ
ป้องกันการเกิดโรคติดต่อ
ในชุมชน

1.จัดประชุมอบรม
 -ประชุม/แต่งตั้ง
คณะทํางาน 50 คน
 -ให้ความรู้แก่ประชาชนที่
เข้าร่วมโครงการ 65 คน
2.ประกวดครัวเรือน
ต้นแบบในการจัดการโรค
และสิ่งแวดล้อม

24,050 24,050 24,050 24,050 24,050 1.อัตราการเกิด
โรคติดต่อลดลง
2.มีครัวเรือน
ต้นแบบในการ
จัดการโรคและ

สิ่งแวดล้อม

ประชาชนมีความ
ตระหนักร่วมกัน

รักษาความ
สะอาดของ

บ้านเรือนและ
ปรับปรุง

สภาพแวดล้อมให้
ถูกสุขลักษณะอยู่
เสมอ มีกิจกรรม
การควบคุมและ
ป้องกันโรคติดต่อ

ประชาชน
ต้องการให้มี

การสร้างเสริม
สุขภาพ 

พลานามัยที่
สมบูรณ์
แข็งแรง

กองทุน
หลักประกัน

สุขภาพ 
อบต.แม่พริก
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แบบ ผ.02/1

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดลําปาง ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาสังคม/ชุมชน
5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านสาธารณสุข
   5.1 แผนงานสาธารณสุข

2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) KPI

รายละเอียดโครงการพัฒนา
ที่นํามาจากแผนพัฒนาหม ู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน

(พ.ศ. 2566-2570)
องค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก  อําเภอแม่พริก  จังหวัดลําปาง

วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

 (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ที่มาของ
โครงการ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 สังคม คุณภาพชีวิต ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ที่ โครงการ

79 โครงการส่งเสริมสุขภาพ
ผ ู้สูงอายุ
รพ.สต.บ้านผาปังกลาง

1.เพื่อให้ผู้อายุมีความรู้
ความเข้าใจในด้านสุขภาพ /
เศรษฐกิจและสังคม 
2.เพื่อเป็นการสร้างขวัญ 
และกําลังใจให้ผู้สูงอายุมี
ทัศนคติที่ดีต่อการดูแล
ตนเองเพื่อดํารงอยู่ในสังคม
3.เพื่อเป็นศูนย์กลาง
เผยแพร่ความรู้ /ส่งเสริม
อาชีพและถ่ายทอดภูมิ
ปัญญาของผู้สูงอายุในชุมชน

จัดอบรมให้ความรู้ตาม
แผนงานโครงการจํานวน 3
 ครั้ง 3 วัน ผู้สูงอายุของ
ตําบลผาปัง  จํานวน 45 คน

19,200 19,200 19,200 19,200 19,200 ผู้เข้าร่วม
โครงการมีความ
พึงพอใจ คิดเป็น

ร้อยละ 100

ผู้อายุมีความรู้
ความเข้าใจใน
ด้านสุขภาพ /
เศรษฐกิจและ

สังคม 
มีขวัญและ

กําลังใจมีทัศนคติ
ที่ดีต่อการดูแล
ตนเองเพื่อดํารง
อยู่ในสังคม เป็น

ศูนย์กลาง
เผยแพร่ความรู้ /
ส่งเสริมอาชีพ

และถ่ายทอดภูมิ
ปัญญาของ

ผู้สูงอายุในชุมชน

ประชาชน
ต้องการให้มี

การสร้างเสริม
สุขภาพ 

พลานามัยที่
สมบูรณ์
แข็งแรง

กองทุน
หลักประกัน

สุขภาพ 
อบต.แม่พริก
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แบบ ผ.02/1

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดลําปาง ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาสังคม/ชุมชน
5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านสาธารณสุข
   5.1 แผนงานสาธารณสุข

2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) KPI

รายละเอียดโครงการพัฒนา
ที่นํามาจากแผนพัฒนาหม ู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน

(พ.ศ. 2566-2570)
องค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก  อําเภอแม่พริก  จังหวัดลําปาง

วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

 (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ที่มาของ
โครงการ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 สังคม คุณภาพชีวิต ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ที่ โครงการ

80 โครงการพัฒนาศักยภาพ
แกนนําผู้สูงอายุ
รพ.สต.บ้านผาปังกลาง

1.ผู้เข้ารับการอบรมมี
ความรู้ความเข้าใจปฏิบัติ
ตนได้ถูกต้องและสามารถ
ดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุได้
ร้อยละ 80
2.มีกิจกรรมติดตามเยี่ยม
บ้านเพื่อนผู้สูงอายุ กลุ่ม 2 
(ติดบ้าน)กลุ่ม 3 ( ติดเตียง
 )ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
ร้อยละ 100

กลุ่มแกนนําจิตอาสาและ
กลุ่มอาสาสมัครผู้สูงอายุ 
จํานวน 55 คน โดย
1. จัดอบรมให้ความรู้ กลุ่ม
จิตอาสา/กลุ่มอาสาสมัคร
ผู้สูงอายุ และติดตามผล
จํานวน 4 ครั้ง/ปี  
2.เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 
ผ่านหอกระจายข่าว

9,025 9,025 9,025 9,025 9,025 ผู้เข้าอบรมมี
ความรู้เพิ่ม ขึ้น 

ร้อยละ 50

1. มีการติดตาม
เยี่ยมบ้าน 

ผู้สูงอายุ กลุ่ม 3 
โดย จิตอาสา / 
ผอส. ทุกเดือน 

2.มีการช่วยเหลือ
เพื่อน ผู้สูงอายุ 
กลุ่มที่ 3 ตาม

กิจกรรมที่อบรม

ประชาชน
ต้องการให้มี

การสร้างเสริม
สุขภาพ 

พลานามัยที่
สมบูรณ์
แข็งแรง

กองทุน
หลักประกัน

สุขภาพ 
อบต.แม่พริก
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แบบ ผ.02/1

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดลําปาง ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาสังคม/ชุมชน
5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านสาธารณสุข
   5.1 แผนงานสาธารณสุข

2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) KPI

รายละเอียดโครงการพัฒนา
ที่นํามาจากแผนพัฒนาหม ู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน

(พ.ศ. 2566-2570)
องค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก  อําเภอแม่พริก  จังหวัดลําปาง

วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

 (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ที่มาของ
โครงการ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 สังคม คุณภาพชีวิต ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ที่ โครงการ

81 โครงการบ้านสะอาด
สุขภาพดี ชีวีมีสุข
รพ.แม่พริก

เพื่อรณรงค์ส่งเสริมให้มี
การพัฒนาและทําความ
สะอาดบ้านตามหลัก
สุขาภิบาล

จัดกิจกรรมการฝึกอบรม
เรื่องการจัดสุขาภิบาล
สิ่งแวดล้อมครัวเรือน
เป้าหมาย 110 คน

27,680  -  -  -  - เกิดบ้านตัวอย่าง
ดีเด่นจํานวน
หมู่บ้านละ3 

ครัวเรือน

ประชาชนเกิดสุข
นิสัยที่ดีในเรื่อง
การสุขาภิบาล
สิ่งแวดล้อมและ

พฤติกรรมอนามัย
ส่วนบุคคล

เพื่อที่จะป้องกัน
และลดอัตราการ
เกิดโรคที่มีปัจจัย

ทางด้าน
สิ่งแวดล้อม

ประชาชน
ต้องการให้มี

การสร้างเสริม
สุขภาพ 

พลานามัยที่
สมบูรณ์
แข็งแรง

กองทุน
หลักประกัน

สุขภาพ 
อบต.แม่พริก

82 โครงการป้องกันและ
ควบคุมโรคที่มาจากอาหาร
และน้ําเป็นสื่อ
รพ.แม่พริก

 เพื่อป้องกันและควบคุม
โรคที่มาจากอาหารและน้ํา
เป็นสื่อ

จัดกิจกรรมการฝึกอบรม
เรื่องการสุขาภิบาลอาหาร
และโรคที่มาจากอาหาร
และน้ําเป็นสื่อ  เป้าหมาย 
125 คน

27,750  -  -  -  - ไม่เกิดการ
ระบาดของโรค
อาหารเป็นพิษ

ขึ้นในหมู่บ้าน คิด
เป็นร้อยละ 0

ประชาชนมี
ความรู้และ

พฤติกรรมการ
บริโภคอาหารที่
ถูกต้อง  อันจะ

ส่งผลให้มีสุขภาพ
แข็งแรง

ประชาชน
ต้องการให้มี

การสร้างเสริม
สุขภาพ 

พลานามัยที่
สมบูรณ์
แข็งแรง

กองทุน
หลักประกัน

สุขภาพ 
อบต.แม่พริก
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แบบ ผ.02/1

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดลําปาง ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาสังคม/ชุมชน
5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านสาธารณสุข
   5.1 แผนงานสาธารณสุข

2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) KPI

รายละเอียดโครงการพัฒนา
ที่นํามาจากแผนพัฒนาหม ู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน

(พ.ศ. 2566-2570)
องค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก  อําเภอแม่พริก  จังหวัดลําปาง

วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

 (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ที่มาของ
โครงการ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 สังคม คุณภาพชีวิต ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ที่ โครงการ

83 โครงการพัฒนาศักยภาพ
ชมรมผู้สูงอายุ ในการ
จัดการด้านสุขภาพ
รพ.แม่พริก

เพื่อให้ความรู้กับชมรม
ผู้สูงอายุในการพัฒนา
ศักยภาพและดูแลสุขภาพ
ให้แข็งแรง

จัดกิจกรรมการฝึกอบรม
และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ในการดูแลรักษาสุขภาพ
ของผู้สูงอายุเป้าหมาย 100
 คน

22,580  -  -  -  - ผู้สูงอายุ ผ่าน
เกณฑ์การ

ประเมินความรู้
และทักษะใน
การจัดการ

ตนเอง ร้อยละ 80

ผู้สูงอายุ มีความรู้
และมีทักษะ ใน
การดูแลสุขภาพ
ของ ตนเองและ
ผู้สูงอายุด้วยกัน

ประชาชน
ต้องการให้มี

การสร้างเสริม
สุขภาพ 

พลานามัยที่
สมบูรณ์
แข็งแรง

กองทุน
หลักประกัน

สุขภาพ 
อบต.แม่พริก

84 โครงการมหัศจรรย์ 1,000 
วันแรกของชีวิต พิชิต
คุณภาพเด็ก
รพ.แม่พริก

เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก
ในช่วง 1,000  วันเพื่อ
สร้างความร่วมมือของภาคี
เครือข่ายทุกภาค

จัดกิจกรรมการฝึกอบรม
โรงเรียนพ่อแม่ พ่ออุ๊ยแม่อุ๊ย
เตรียมตัวก่อนตั้งครรภ์และ
เตรียมตัวก่อนคลอดและ
อบรมเรื่องส่งเสริม
พัฒนาการเด็กโดย กิน กอด
 เล่น เล่า นอนเฝ้าดูฟัน
เป้าหมาย 140 คน

20,900  -  -  -  - หญิงตั้งครรภ์
และญาติผ่าน
การประเมิน
ความรู้และ
ทักษะในการ

ดูแลตนเองร้อย
ละ 80

หญิงตั้งครรภ์
และญาติได้รับ

ความรู้และทักษะ
ในการดูแล
สุขภาพของ

ตนเองและเด็ก 0
 - 5 ปี

ประชาชน
ต้องการให้มี

การสร้างเสริม
สุขภาพ 

พลานามัยที่
สมบูรณ์
แข็งแรง

กองทุน
หลักประกัน

สุขภาพ 
อบต.แม่พริก

รวม 378 โครงการ 892,860 713,950 713,950 703,950 703,950
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แบบ ผ.02/1

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดลําปาง ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านสาธารณสุข
   5.2 แผนงานเคหะและชุมชน

2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) KPI

1 โครงการฝังกลบบ่อขยะ
ประจําหมู่บ้าน
หมู่ที่ 4 ต.แม่พริก

เพื่อกําจัดขยะโดยการฝัง
กลบ

จ้างเหมาขุดปรับปรุงฝัง
กลบขยะ กว้าง 40 เมตร 
ยาว 40 เมตร

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ประชาชนมี
ความพึงพอใจคิด
เป็นร้อยละ 100

มีพื้นที่สําหรับ
กําจัดขยะมากขึ้น

ประชาชน
ต้องการให้มี
การจัดการ 
การแก้ไข
ปัญหาและ

การกําจัดขยะ

กองช่าง

2 โครงการฝังกลบบ่อขยะ
ประจําหมู่บ้าน
หมู่ที่ 9 ต.แม่พริก

เพื่อกําจัดขยะโดยการฝัง
กลบ

จ้างเหมาขุดปรับปรุงฝัง
กลบขยะ กว้าง 40 เมตร 
ยาว 40 เมตร

 - 30,000  - 30,000 ประชาชนมี
ความพึงพอใจคิด
เป็นร้อยละ 100

ขยะได้รับการ
กําจัดโดยการฝัง

กลบ

ประชาชน
ต้องการให้มี
การจัดการ 
การแก้ไข
ปัญหาและ

การกําจัดขยะ

กองช่าง

3 โครงการฝังกลบบ่อขยะ
ประจําหมู่บ้าน
หมู่ที่ 10 ต.แม่พริก

เพื่อกําจัดขยะโดยการฝัง
กลบ

จ้างเหมาขุดปรับปรุงฝัง
กลบขยะ กว้าง 40 เมตร 
ยาว 40 เมตร

 -  -  - 30,000 30,000 ประชาชนมี
ความพึงพอใจคิด
เป็นร้อยละ 100

ขยะได้รับการ
กําจัดโดยการฝัง

กลบ

ประชาชน
ต้องการให้มี
การจัดการ 
การแก้ไข
ปัญหาและ

การกําจัดขยะ

กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
ที่นํามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน

(พ.ศ. 2566-2570)
องค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก  อําเภอแม่พริก  จังหวัดลําปาง

วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

 (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ที่มาของ
โครงการ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 สังคม คุณภาพชีวิต ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ที่ โครงการ

239



แบบ ผ.02/1

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดลําปาง ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านสาธารณสุข
   5.2 แผนงานเคหะและชุมชน

2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) KPI

รายละเอียดโครงการพัฒนา
ที่นํามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน

(พ.ศ. 2566-2570)
องค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก  อําเภอแม่พริก  จังหวัดลําปาง

วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

 (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ที่มาของ
โครงการ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 สังคม คุณภาพชีวิต ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ที่ โครงการ

4 โครงการพ่นน้ํายาฆ่าเชื้อ
บ่อขยะ
หมู่ที่ 2 ต.ผาปัง

เพื่อเป็นการกําจัดและ
ควบคุมพาหะนําโรคที่
เกิดขึ้นจากบ่อขยะ กําจัด
กลิ่น เร่งการย่อยสลายของ
อินทรีย์วัตถุ

พ่นสารเคมีน้ํายาฆ่าเชื้อโรค
และกําจัดกลิ่น พื้นที่บ่อ
ขยะบ้านผาปังหลวง

20,000  -  -  -  - ประชาชนมี
ความพึงพอใจคิด
เป็นร้อยละ 100

บ่อขยะได้รับการ
ฆ่าเชื้อโรค กําจัด

กลิ่นเหม็น

ประชาชน
ต้องการให้มี
การจัดการ 
การแก้ไข
ปัญหาและ

การกําจัดขยะ

สํานักปลัด

5 โครงการปรับปรุงบ่อขยะ 
บ้านห้วยไร่ หมู่ที่ 4 ต.ผาปัง

เพื่อปรับปรุงพื้นที่ในการขุด
และฝังกลบบ่อขยะของ
หมู่บ้าน

โดยขุดและฝังกลบบ่อขยะ 
จํานวน 1 แห่ง

 -  -  -  - 50,000 มีการพัฒนาบ่อ
ขยะ 1 แห่ง

บ่อขยะของ
หมู่บ้านได้รับ
บริหารจัดการ
โดยการขุดและ

ฝังกลบ

ประชาชน
ต้องการให้มี
การจัดการ 
การแก้ไข
ปัญหาและ

การกําจัดขยะ

กองช่าง

6 โครงการปรับปรุงบ่อขยะ
หมู่ที่ 4 ต.แม่พริก

เพื่อเพิ่มพื้นที่รองรับ
ปริมาณขยะที่เพิ่มมากขึ้น

ขุดลอกบ่อขยะเดิมให้มี
ขนาดความกว้าง 40 เมตร 
ยาว 40 เมตร ลึกเฉลี่ย 
1.50 เมตร ปริมาตรดินขุด
ไม่น้อยกว่า 1,080 
ลูกบาศก์เมตร

  32,500  -  -  -  - ประชาชนมี
ความพึงพอใจคิด
เป็นร้อยละ 100

บ่อขยะสามารถ
รองรับปริมาณ
ขยะที่เกิดจาก

ครัวเรือนได้เพิ่ม
มากยิ่งขึ้น

ประชาชน
ต้องการให้มี
การจัดการ 
การแก้ไข
ปัญหาและ

การกําจัดขยะ

กองช่าง
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แบบ ผ.02/1

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดลําปาง ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านสาธารณสุข
   5.2 แผนงานเคหะและชุมชน

2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) KPI

รายละเอียดโครงการพัฒนา
ที่นํามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน

(พ.ศ. 2566-2570)
องค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก  อําเภอแม่พริก  จังหวัดลําปาง

วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

 (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ที่มาของ
โครงการ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 สังคม คุณภาพชีวิต ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ที่ โครงการ

7 โครงการก่อสร้างรั้วกั้นบ่อ
ขยะ บ้านแม่พริกบน 
หมู่ที่ 4 ต.แม่พริก

เพื่อจํากัดขอบเขตพื้นที่
สําหรับการทิ้งขยะ การ
ป้องกันปลิวของขยะ

ก่อสร้างรั้วกั้นคอนกรีต 
ขนาดรั้วสูง 1.00 เมตร ยาว
 42.00 เมตร

 -  - 50,000  -  - มีรั้วกั้นขยะ 
จํานวน 1 แห่ง

บ่อขยะได้รับการ
ป้องกันการปลิว 
เกลื่อนกลาด มีรั้ว
รอบ ประชาชน
ทิ้งขยะเป็นที่เป็น

ทาง

ประชาชน
ต้องการให้มี
การจัดการ 
การแก้ไข
ปัญหาและ

การกําจัดขยะ

กองช่าง

8 โครงการปรับปรุงบ่อขยะ
หมู่ที่ 6 ต.แม่พริก

เพื่อเพิ่มพื้นที่รองรับ
ปริมาณขยะที่เพิ่มมากขึ้น

ขุดลอกบ่อขยะเดิมให้มี
ขนาดความกว้าง 40 เมตร 
ยาว 40 เมตร ลึกเฉลี่ย 
1.50 เมตร ปริมาตรดินขุด
ไม่น้อยกว่า 1,080 
ลูกบาศก์เมตร

  32,500  -  -  -  - ประชาชนมี
ความพึงพอใจคิด
เป็นร้อยละ 100

บ่อขยะรองรับ
ปริมาณขยะได้
เพิ่มมากยิ่งขึ้น

ประชาชน
ต้องการให้มี
การจัดการ 
การแก้ไข
ปัญหาและ

การกําจัดขยะ

กองช่าง

9 โครงการขุดบ่อขยะ
หมู่ที่ 6 ต.แม่พริก

เพื่อเพิ่มพื้นที่รองรับ
ปริมาณขยะที่เพิ่มมากขึ้น

ขุดลอกบ่อขยะเดิมให้มี
ขนาดความกว้าง 40 เมตร 
ยาว 40 เมตร ลึกเฉลี่ย 
1.50 เมตร ปริมาตรดินขุด
ไม่น้อยกว่า 2,000 
ลูกบาศก์เมตร

 -   45,000  -  -  - ประชาชนมี
ความพึงพอใจคิด
เป็นร้อยละ 100

บ่อขยะรองรับ
ปริมาณขยะได้
เพิ่มมากยิ่งขึ้น

ประชาชน
ต้องการให้มี
การจัดการ 
การแก้ไข
ปัญหาและ

การกําจัดขยะ

กองช่าง
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แบบ ผ.02/1

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดลําปาง ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านสาธารณสุข
   5.2 แผนงานเคหะและชุมชน

2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) KPI

รายละเอียดโครงการพัฒนา
ที่นํามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน

(พ.ศ. 2566-2570)
องค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก  อําเภอแม่พริก  จังหวัดลําปาง

วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

 (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ที่มาของ
โครงการ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 สังคม คุณภาพชีวิต ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ที่ โครงการ

10 โครงการปรับปรุงบ่อขยะ 
หมู่ที่ 7 ต.แม่พริก

เพื่อเพิ่มพื้นที่รองรับ
ปริมาณขยะที่เพิ่มมากขึ้น

ขุดลอกบ่อขยะเดิมให้มี
ขนาดความกว้าง 40 เมตร 
ยาว 40 เมตร ลึกเฉลี่ย 
1.50 เมตร ปริมาตรดินขุด
ไม่น้อยกว่า 1,080 
ลูกบาศก์เมตร

 -  -  -   32,500  - ประชาชนมี
ความพึงพอใจคิด
เป็นร้อยละ 100

บ่อขยะรองรับ
ปริมาณขยะได้
เพิ่มมากยิ่งขึ้น

ประชาชน
ต้องการให้มี
การจัดการ 
การแก้ไข
ปัญหาและ

การกําจัดขยะ

กองช่าง

11 โครงการขุดบ่อขยะ 
ประจําหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 8 ต.แม่พริก

เพื่อให้บ่อขยะ มีปริมาตรที่
เพิ่มขึ้น รองรับจํานวนขยะ
ที่มากขี้น

ขุดลอกบ่อขยะ ขนาดพื้นที่
ขุดลอก จํานวน 1 ไร่ ลึก 
1.50 เมตร จํานวน 1 บ่อ

 - 72,000  -  -  - ประชาชนมี
ความพึงพอใจคิด
เป็นร้อยละ 100

บ่อขยะมีขนาดที่
กว้างมากขึ้น

ประชาชน
ต้องการให้มี
การจัดการ 
การแก้ไข
ปัญหาและ

การกําจัดขยะ

กองช่าง

12 โครงการปรับปรุงบ่อขยะ 
หมู่ที่ 9 ต.แม่พริก

เพื่อเพิ่มพื้นที่รองรับ
ปริมาณการทิ้งขยะที่เพิ่ม
มากขึ้น

ขุดลอกบ่อขยะเดิมให้มี
ขนาดความกว้าง 40 เมตร 
ยาว 40 เมตร ลึกเฉลี่ย 
1.50 เมตร ปริมาตรดินขุด
ไม่น้อยกว่า 1,080 
ลูกบาศก์เมตร

 -  -  -  -   32,500 ประชาชนมี
ความพึงพอใจคิด
เป็นร้อยละ 100

บ่อขยะรองรับ
ปริมาณขยะได้
เพิ่มมากยิ่งขึ้น

ประชาชน
ต้องการให้มี
การจัดการ 
การแก้ไข
ปัญหาและ

การกําจัดขยะ

กองช่าง
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แบบ ผ.02/1

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดลําปาง ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านสาธารณสุข
   5.2 แผนงานเคหะและชุมชน

2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) KPI

รายละเอียดโครงการพัฒนา
ที่นํามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน

(พ.ศ. 2566-2570)
องค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก  อําเภอแม่พริก  จังหวัดลําปาง

วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

 (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ที่มาของ
โครงการ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 สังคม คุณภาพชีวิต ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ที่ โครงการ

13 โครงการปรับปรุงบ่อขยะ 
หมู่ที่ 10 ต.แม่พริก

เพื่อเพิ่มพื้นที่รองรับ
ปริมาณการทิ้งขยะที่เพิ่ม
มากขึ้น

ขุดลอกบ่อขยะเดิมให้มี
ขนาดความกว้าง 40 เมตร 
ยาว 40 เมตร ลึกเฉลี่ย 
1.50 เมตร ปริมาตรดินขุด
ไม่น้อยกว่า 1,080 
ลูกบาศก์เมตร

  32,500  -  -  -  - ประชาชนมี
ความพึงพอใจคิด
เป็นร้อยละ 100

บ่อขยะรองรับ
ปริมาณขยะได้
เพิ่มมากยิ่งขึ้น

ประชาชน
ต้องการให้มี
การจัดการ 
การแก้ไข
ปัญหาและ

การกําจัดขยะ

กองช่าง

14 โครงการขุดบ่อขยะ
หมู่ที่ 10 ต.แม่พริก

เพื่อเพิ่มพื้นที่รองรับ
ปริมาณขยะที่เพิ่มมากขึ้น

ขุดลอกบ่อขยะเดิมให้มี
ขนาดความกว้าง 40 เมตร 
ยาว 40 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.5 
เมตร ปริมาตรดินขุดไม่
น้อยกว่า 2,000 ลูกบาศก์
เมตร

 -  -   45,000  -  - ประชาชนมี
ความพึงพอใจคิด
เป็นร้อยละ 100

บ่อขยะรองรับ
ปริมาณขยะได้
เพิ่มมากยิ่งขึ้น

ประชาชน
ต้องการให้มี
การจัดการ 
การแก้ไข
ปัญหาและ

การกําจัดขยะ

กองช่าง

15 โครงการปรับปรุงบ่อขยะ 
หมู่ที่ 11 ต.แม่พริก

เพื่อเพิ่มพื้นที่รองรับ
ปริมาณการทิ้งขยะที่เพิ่ม
มากขึ้น

ขุดลอกบ่อขยะเดิมให้มี
ขนาดความกว้าง 40 เมตร 
ยาว 40 เมตร ลึกเฉลี่ย 
1.50 เมตร ปริมาตรดินขุด
ไม่น้อยกว่า 1,080 
ลูกบาศก์เมตร

 -  -   32,500  -  - ประชาชนมี
ความพึงพอใจคิด
เป็นร้อยละ 100

บ่อขยะรองรับ
ปริมาณขยะได้
เพิ่มมากยิ่งขึ้น

ประชาชน
ต้องการให้มี
การจัดการ 
การแก้ไข
ปัญหาและ

การกําจัดขยะ

กองช่าง
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แบบ ผ.02/1

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดลําปาง ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านสาธารณสุข
   5.2 แผนงานเคหะและชุมชน

2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) KPI

รายละเอียดโครงการพัฒนา
ที่นํามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน

(พ.ศ. 2566-2570)
องค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก  อําเภอแม่พริก  จังหวัดลําปาง

วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

 (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ที่มาของ
โครงการ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 สังคม คุณภาพชีวิต ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ที่ โครงการ

16 โครงการก่อสร้างรั้วรอบบ่อ
ขยะ 
หมู่ที่ 1 ต.ผาปัง

เพื่อเป็นการป้องกันขยะ
มวลเบา เช่น ถุงพลาสติก 
ปลิวเรี่ยราด เกลื่อนกลาด 
ควบคุมพื้นที่ทิ่งขยะไม่ให้
ทิ้งขยะด้านนอกบ่อขยะ

ก่อสร้างรั้วรอบบ่อขยะ
ขนาดสูง 0.9 เมตรยาว 150
 เมตร

 -  -  -   92,000  - ประชาชนมี
ความพึงพอใจคิด
เป็นร้อยละ 100

ประชาชนทิ้งขยะ
ลงสู่บ่อขยะ เศษ
ขยะมวลเบาไม่

ปลิวเกลื่อนกลาด

ประชาชน
ต้องการให้มี
การจัดการ 
การแก้ไข
ปัญหาและ

การกําจัดขยะ

กองช่าง

17 โครงการปรับปรุงบ่อขยะ 
บ้านนาริน หมู่ที่ 1 ต.ผาปัง

เพื่อจํากัดขอบเขตพื้นที่
สําหรับการทิ้งขยะ การ
ป้องกันปลิวของขยะ

ก่อสร้างรั้วกั้นบ่อขยะและ
ปรับปรุงถนนทางเข้าบ่อขยะ

 -  - 150,000 100,000 100,000 มีรั้วกั้นขยะ 
จํานวน 1 แห่ง

บ่อขยะได้รับการ
ป้องกันการปลิว 
เกลื่อนกลาด มีรั้ว
รอบ ประชาชน
ทิ้งขยะเป็นที่เป็น

ทาง

ประชาชน
ต้องการให้มี
การจัดการ 
การแก้ไข
ปัญหาและ

การกําจัดขยะ

กองช่าง

18 โครงการปรับปรุงบ่อขยะ
หมู่ที่ 2 ต.ผาปัง

เพื่อเพิ่มพื้นที่รองรับ
ปริมาณการทิ้งขยะที่เพิ่ม
มากขึ้น

ขุดลอกบ่อขยะเดิมให้มี
ขนาดความกว้าง 40 เมตร 
ยาว 40 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.5 
เมตร ปริมาตรดินขุดไม่
น้อยกว่า 1,080 ลูกบาศก์
เมตร

 -  -   32,500  -  - ประชาชนมี
ความพึงพอใจคิด
เป็นร้อยละ 100

บ่อขยะรองรับ
ปริมาณขยะได้
เพิ่มมากยิ่งขึ้น

ประชาชน
ต้องการให้มี
การจัดการ 
การแก้ไข
ปัญหาและ

การกําจัดขยะ

กองช่าง

244



แบบ ผ.02/1

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดลําปาง ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านสาธารณสุข
   5.2 แผนงานเคหะและชุมชน

2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) KPI

รายละเอียดโครงการพัฒนา
ที่นํามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน

(พ.ศ. 2566-2570)
องค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก  อําเภอแม่พริก  จังหวัดลําปาง

วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

 (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ที่มาของ
โครงการ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 สังคม คุณภาพชีวิต ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ที่ โครงการ

19 โครงการก่อสร้างรั้วกั้นบ่อ
ขยะ หมู่ที่ 3 ต.ผาปัง

เพื่อจํากัดขอบเขตพื้นที่
สําหรับการทิ้งขยะ การ
ป้องกันปลิวของขยะ

ก่อสร้างรั้วกั้นคอนกรีต 
ขนาดรั้วสูง 1 เมตร กว้าง 
40 เมตร ยาว 50 เมตร

 -  - 220,000  -  - มีรั้วกั้นขยะ 
จํานวน 1 แห่ง

บ่อขยะได้รับการ
ป้องกันการปลิว 
เกลื่อนกลาด มีรั้ว
รอบ ประชาชน
ทิ้งขยะเป็นที่เป็น

ทาง

ประชาชน
ต้องการให้มี
การจัดการ 
การแก้ไข
ปัญหาและ

การกําจัดขยะ

กองช่าง

20 โครงการปรับปรุงบ่อขยะ 
หมู่ที่ 3 ต.ผาปัง

เพื่อเพิ่มพื้นที่รองรับ
ปริมาณการทิ้งขยะที่เพิ่ม
มากขึ้น

ขุดลอกบ่อขยะเดิมให้มี
ขนาดความกว้าง 40 เมตร 
ยาว 40 เมตร ลึกเฉลี่ย 
1.50 เมตร ปริมาตรดินขุด
ไม่น้อยกว่า 1,080 
ลูกบาศก์เมตร

 -  -  -   32,500  - ประชาชนมี
ความพึงพอใจคิด
เป็นร้อยละ 100

บ่อขยะรองรับ
ปริมาณขยะได้
เพิ่มมากยิ่งขึ้น

ประชาชน
ต้องการให้มี
การจัดการ 
การแก้ไข
ปัญหาและ

การกําจัดขยะ

กองช่าง

21 โครงการปรับปรุงบ่อขยะ 
หมู่ที่ 5 ต.ผาปัง

เพื่อเพิ่มพื้นที่รองรับ
ปริมาณการทิ้งขยะที่เพิ่ม
มากขึ้น

ขุดลอกบ่อขยะเดิมให้มี
ขนาดความกว้าง 40 เมตร 
ยาว 40 เมตร ลึกเฉลี่ย 
1.50 เมตร ปริมาตรดินขุด
ไม่น้อยกว่า 1,080 
ลูกบาศก์เมตร

 -   32,500  -  -  - ประชาชนมี
ความพึงพอใจคิด
เป็นร้อยละ 100

บ่อขยะรองรับ
ปริมาณขยะได้
เพิ่มมากยิ่งขึ้น

ประชาชน
ต้องการให้มี
การจัดการ 
การแก้ไข
ปัญหาและ

การกําจัดขยะ

กองช่าง

รวม 29 โครงการ 147,500 209,500 560,000 347,000 242,500 
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แบบ ผ.02/1

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดลําปาง ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาสังคม/ชุมชน
6. ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม
   6.1 แผนงานการศึกษา

2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) KPI

1 โครงการจัดทําและซื้อ
อุปกรณ์สนามเด็กเล่น 
โรงเรียนแม่พริกบน

ให้นักเรียนระดับก่อน
ประถมมีอุปกรณ์และสนาม
เด็กเล่นที่ปลอดภัย

ปรับพื้นที่สนามเด็กเล่น
และจัดซื้ออุปกรณ์เครื่อง
เล่นให้เพียงพอกับจํานวน
นักเรียน

- 100,000 - - - นักเรียนร้อยละ 
100มีความพึง

พอใจ

นักเรียนมี
อุปกรณ์และสนาม

เด็กเล่น

ประชาชน
ต้องการให้มี

สถานที่พัฒนา
ทักษะการ
เรียนรู้ของ
เด็กนักเรียน

สํานักปลัด

2 โครงการแลกเปลี่ยน
วัฒนธรรมทางภาษาไทย-
อเมริกัน
โรงเรียนผาปังวิทยา

เพื่อให้นักเรียนมีความรู้
ความเข้าใจและมีทักษะใน
การใช้ภาษาเพื่อการ
ติดต่อสื่อสารและได้
แลกเปลี่ยน เรียนรู้ 
ศิลปวัฒนธรรมระหว่าง
ชาติอันดีงามและเลือก
ปฏิบัติได้อย่างเหมาะสม

นักเรียนโรงเรียนผาปังวิทยา 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 นักเรียนร้อยละ 
95 มีความรู้ 
ความเข้าใจ

ทางด้านภาษา
ขนบธรรมเนียม 
ประเพณีต่างชาติ

นักเรียนมีความรู้
ด้านการใช้

ภาษาอังกฤษใน
การติดต่อสื่อสาร

ประชาชน
ต้องการให้มี
การพัฒนา
ทักษะการ
เรียนรู้ของ
เด็กนักเรียน

สํานักปลัด

3 โครงการสืบสานภูมิปัญญา
ชาวบ้าน ให้แก่นักเรียน
โรงเรียนบ้านแม่พริกบน  

เพื่อให้นักเรียนได้รู้จักและ
สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น
ให้คงอยู่สืบเนื่อง

จัดกิจกรรมส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น วิถี
ชีวิตความเป็นอยู่ จากอดีต
สู่ปัจจุบัน จํานวน 1 ครั้ง

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ผู้เข้าร่วม
กิจกรรมมี

ความรู้ด้านภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น
เพิ่มขึ้น คิดเป็น

ร้อยละ 80

นักเรียนได้รู้จัก
และสืบสานภูมิ

ปัญญาท้องถิ่นให้
คงอยู่สืบไป

ประชาชน
ต้องการให้มี
การพัฒนา
ทักษะการ
เรียนรู้ของ
เด็กนักเรียน

สํานักปลัด

รายละเอียดโครงการพัฒนา
ที่นํามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน

(พ.ศ. 2566-2570)
องค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก  อําเภอแม่พริก  จังหวัดลําปาง

งบประมาณ
ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 สังคม คุณภาพชีวิต ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ที่ โครงการ
ที่มาของ
โครงการ

วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

 (ผลผลิตของโครงการ)
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แบบ ผ.02/1

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดลําปาง ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาสังคม/ชุมชน
6. ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม
   6.1 แผนงานการศึกษา

2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) KPI

รายละเอียดโครงการพัฒนา
ที่นํามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน

(พ.ศ. 2566-2570)
องค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก  อําเภอแม่พริก  จังหวัดลําปาง

งบประมาณ
ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 สังคม คุณภาพชีวิต ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ที่ โครงการ
ที่มาของ
โครงการ

วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

 (ผลผลิตของโครงการ)

4 โครงการปรับปรุงต่อเติม
อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านแม่เชียงรายลุ่ม หมู่ที่ 3
 ต.แม่พริก

เพื่อปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก ให้สามารถให้บริการ
ดําเนินการเรียนการสอนได้
อย่างเต็มศักยภาพ

ต่อเติมหลังคา ปรับปรุง
ห้องน้ํา อ่างล้างหน้าอ่าง
แปรงฟัน เทพื้นคอนกรีต
เสริมเหล็ก ติดตั้งเสาธง 
ติดตั้งมุ้งลวด ติดตั้งผ้าม่าน

300,000 - - - - สถานที่มีการ
พัฒนาปรับปรุง
เพิ่มมากยิ่งขึ้น

มีศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก ให้สามารถ

ให้บริการ
ดําเนินการเรียน
การสอนได้อย่าง

เต็มศักยภาพ

ประชาชน
ต้องการให้มี
พื้นที่ใช้สอย
ของศูนย์

พัฒนาเด็กเล็ก
ให้มากขึ้น

กองช่าง

5 โครงการก่อสร้างศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 4 
ต.แม่พริก

เพื่อก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก ให้สามารถให้บริการ
ดําเนินการเรียนการสอนได้
อย่างเต็มศักยภาพ

ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กขนาดไม่เกิน 50 คน

- - - 2,100,000 - สถานที่มีการ
พัฒนาปรับปรุง
เพิ่มมากยิ่งขึ้น

มีศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก ให้สามารถ

ให้บริการ
ดําเนินการเรียน
การสอนได้อย่าง

เต็มศักยภาพ

ประชาชน
ต้องการให้มี

สถานที่พัฒนา
ทักษะการ
เรียนรู้ของ
เด็กนักเรียน

กองช่าง

รวม 13 โครงการ 340,000 140,000 40,000 2,140,000 40,000
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แบบ ผ.02/1

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดลําปาง ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาสังคม/ชุมชน
6. ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม
   6.2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 

2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) KPI

1 โครงการส่งเสริมประเพณี
บั้งไฟ
หมู่ที่ 3 ต.แม่พริก

เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรม
ประเพณีท้องถิ่นที่มีมาแต่
โบราณกาลให้คงอยู่สืบไป

ดําเนินกิจกรรมการแข่งขัน
บั้งไฟในช่วงเทศกาลวัน
สงกรานต์

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ประชาชนมี
ความพึงพอใจคิด
เป็นร้อยละ 100

ประชาชนได้
แข่งขันบั้งไฟ และ
ได้ดํารงสืบสาน

ประชาชน
ต้องการให้มี
การส่งเสริม 

สํานักปลัด

ที่มาของ
โครงการ

องค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก  อําเภอแม่พริก  จังหวัดลําปาง
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 สังคม คุณภาพชีวิต ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

รายละเอียดโครงการพัฒนา
ที่นํามาจากแผนพัฒนาหม ู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน

(พ.ศ. 2566-2570)

เป้าหมาย
 (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

หมู่ที่ 3 ต.แม่พริก โบราณกาลให้คงอยู่สืบไป สงกรานต์ เป็นร้อยละ 100 ได้ดํารงสืบสาน
ศิลปวัฒนธรรม 
ประเพณีตั้งแต่
โบราณกาล

การส่งเสริม 
อนุรักษ์ 
ประเพณี
วัฒนธรรม

ท้องถิ่นให้คง
อยู่สืบไป

2 โครงการส่งเสริมประเพณี
กลองยาวบ้านแม่เชียงราย
ลุ่ม หมู่ที่ 3 ต.แม่พริก

เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรม
ประเพณีการตีกลองยาวให้
คงอยู่สืบไป

จัดกิจกรรมส่งเสริมการฝึก
ตีกลองยาว

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ประชาชนมี
ความพึงพอใจคิด
เป็นร้อยละ 100

ประชาชนได้เข้า
ร่วมทํากิจกรรม

การตีกลองยาวได้
สืบสาน

ศิลปวัฒนธรรม 
การใช้เวลาว่างให้

เกิดประโยชน์

ประชาชน
ต้องการให้มี
การส่งเสริม 

อนุรักษ์ 
ประเพณี
วัฒนธรรม

ท้องถิ่นให้คง
อยู่สืบไป

สํานักปลัด
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แบบ ผ.02/1

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดลําปาง ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาสังคม/ชุมชน
6. ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม
   6.2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 

2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) KPI

ที่มาของ
โครงการ

องค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก  อําเภอแม่พริก  จังหวัดลําปาง
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 สังคม คุณภาพชีวิต ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

รายละเอียดโครงการพัฒนา
ที่นํามาจากแผนพัฒนาหม ู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน

(พ.ศ. 2566-2570)

เป้าหมาย
 (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
3 โครงการส่งเสริมดนตรี

พื้นบ้าน บ้านแม่เชียงราย
ลุ่ม หมู่ที่ 3 ต.แม่พริก

เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์
วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น
ด้านศิลปดนตรีพื้นบ้าน

จัดการฝึกอบรมการละเล่น
เครื่องดนตรีพื้นบ้านให้กับ
ประชาชนในหมู่บ้าน

  10,000   10,000   10,000   10,000   10,000  ประชาชนมี
ความพึงพอใจคิด
เป็นร้อยละ 90

ศิลปการละเล่น
เครื่องดนตรี

พื้นบ้านได้รับการ

ประชาชน
ต้องการให้มี
การส่งเสริม 

สํานักปลัด

ลุ่ม หมู่ที่ 3 ต.แม่พริก ด้านศิลปดนตรีพื้นบ้าน ประชาชนในหมู่บ้าน เป็นร้อยละ 90 พื้นบ้านได้รับการ
อนุรักษ์สืบสาน
ต่อยั่งยืนสืบไป

การส่งเสริม 
อนุรักษ์ 
ประเพณี
วัฒนธรรม

ท้องถิ่นให้คง
อยู่สืบไป

4 โครงการก่อสร้างลานกีฬา
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 
ต.แม่พริก

เพื่อส่งเสริมสุขภาพ และ
นันทนาการของประชาชน

ก่อสร้างลานคอนกรีตเสริม
เหล็กขนาดพื้นที่กว้าง 5.00
 เมตร ยาว 10.00 เมตร 
หนา 0.10 เมตร

25,000  -  -  - ประชาชนมีการ
ออกกําลังกาย 

คิดเป็นร้อยละ 80

มีสนามกีฬาเพื่อ
ออกกําลังกาย 
ประจําหมู่บ้าน

ประชาชน
ต้องการให้มี
สถานที่เพื่อ

การจัด
กิจกรรมและ
ออกกําลังกาย

กองช่าง

5 โครงการแข่งขันกีฬาเพื่อ
การป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด หมู่ที่ 3 
ต.แม่พริก

เพื่อป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด ส่งเสริม
สุขภาพผู้เข้าร่วมโครงการ

จัดการแข่งขันกีฬาทั้ง
ประเภทลู่และประเภทลาน
เพื่อส่งเสริมสุขภาพ 
เป้าหมายผู้เข้าร่วมโครงการ
 200 คน

 -  -  -  - 20,000 ผู้เข้าร่วม
โครงการมี

สุขภาพดี ร้อยละ
 100

ประชาชนใน
หมู่บ้านสามารถ

เอาชนะยาเสพติด
ได้

ประชาชน
ต้องการให้มี
การส่งเสริม 

การสร้าง
สุขภาพที่ดี

สํานักปลัด

 200 คน สุขภาพที่ดี
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แบบ ผ.02/1

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดลําปาง ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาสังคม/ชุมชน
6. ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม
   6.2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 

2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) KPI

ที่มาของ
โครงการ

องค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก  อําเภอแม่พริก  จังหวัดลําปาง
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 สังคม คุณภาพชีวิต ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

รายละเอียดโครงการพัฒนา
ที่นํามาจากแผนพัฒนาหม ู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน

(พ.ศ. 2566-2570)

เป้าหมาย
 (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
6 โครงการก่อสร้างเชิง

ตะกอนสุสานบ้านแม่
เชียงรายลุ่ม 

เพื่อใช้เป็นสถานที่
ประกอบฌาปณกิจศพ

ก่อสร้างเชิงตะกอน จํานวน
 1 แห่ง

-  - 100,000  -  - ร้อยละ 100 
ของประชาชนมี
ความพึงพอใจ

ประชาชนมีเชิง
ตะกอนสําหรับ

ประกอบ

ประชาชน
ต้องการให้มี
สถานที่เพื่อ

สํานักปลัด

เชียงรายลุ่ม 
หมู่ที่ 3 ต.แม่พริก

ความพึงพอใจ ประกอบ
การฌาปณกิจศพ

สถานที่เพื่อ
การฌาปณกิจ

7 โครงการก่อสร้างห้องน้ํา
สุสานบ้านแม่เชียงรายลุ่ม 
หมู่ที่ 3 
ต.แม่พริก

เพื่อให้บริการประชาชนผู้
มาร่วมงานฌาปณกิจ

ก่อสร้างห้องน้ําขนาด 2 ห้อง - 150,000  -  -  - ร้อยละ 100 
ของประชาชนมี
ความพึงพอใจ

ประชาชนผู้มา
ร่วมงานฌาปณกิจ
ได้ใช้บริการห้อง

สุขา

ประชาชนใน
หมู่บ้าน

ต้องการให้มี
ห้องสุขาเพื่อ
อํานวยความ
สะดวกแก่

ประชาชนทั่วไป

กองช่าง

8 โครงการก่อสร้างเชิง
ตะกอนสุสานบ้านแม่พริก
บน หมู่ที่ 4 ต.แม่พริก

เพื่อใช้เป็นสถานที่
ประกอบฌาปณกิจศพ

ก่อสร้างเชิงตะกอน จํานวน
 1 แห่ง

150,000  -  -  -  - ร้อยละ 100 
ของประชาชนมี
ความพึงพอใจ

ประชาชนมีเชิง
ตะกอนสําหรับ

ประกอบ
การฌาปณกิจศพ

ประชาชน
ต้องการให้มี
สถานที่เพื่อ

การฌาปณกิจ

สํานักปลัด
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แบบ ผ.02/1

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดลําปาง ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาสังคม/ชุมชน
6. ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม
   6.2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 

2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) KPI

ที่มาของ
โครงการ

องค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก  อําเภอแม่พริก  จังหวัดลําปาง
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 สังคม คุณภาพชีวิต ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

รายละเอียดโครงการพัฒนา
ที่นํามาจากแผนพัฒนาหม ู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน

(พ.ศ. 2566-2570)

เป้าหมาย
 (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
9 โครงการแข่งขันกีฬา ต้าน

ยาเสพติด 
หมู่ที่ 4 ต.แม่พริก

เพื่อป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด ส่งเสริม
สุขภาพผู้เข้าร่วมโครงการ

จัดการแข่งขันกีฬาทั้ง
ประเภทลู่และประเภทลาน
เพื่อส่งเสริมสุขภาพ 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ผู้เข้าร่วม
โครงการมี

สุขภาพดี ร้อยละ

ประชาชนใน
หมู่บ้านแม่พริก

บนสามารถ

ประชาชน
ต้องการให้มี
การส่งเสริม 

สํานักปลัด

หมู่ที่ 4 ต.แม่พริก สุขภาพผู้เข้าร่วมโครงการ เพื่อส่งเสริมสุขภาพ 
เป้าหมายผู้เข้าร่วมโครงการ
 200 คน

สุขภาพดี ร้อยละ
 100

บนสามารถ
เอาชนะยาเสพติด

ได้

การส่งเสริม 
การสร้าง
สุขภาพที่ดี

10 โครงการจัดซื้ออุปกรณ์
กีฬาประจําหมู่บ้าน หมู่ที่ 
4,9,10 ต.แม่พริก

ส่งเสริมให้เยาวชน มีการ
ออกกําลังกาย

จัดซื้ออุปกรณ์กีฬาตัง
ต่อไปนี้ 
1. ลูกตะกร้อ จํานวน 5 ลูก
2. ฟุตบอล จํานวน 3 ลูก
3. ตาข่ายตะกร้อ 2 ชุด 
4. ตาข่ายฟุตบอล 4 ชุด 

15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 เยาวชนมีการ
ออกกําลังกาย
ทุกคนคิดเป็น
ร้อยละ 100

เยาวชนบ้านแม่
พริกบนมีสุขภาพ
อนามัยที่สมบูรณ์

แข็งแรง

ประชาชน
ต้องการให้มี
การส่งเสริม 

การสร้าง
สุขภาพที่ดี

สํานักปลัด

11 โครงการประเพณีแห่ไม้
ค้ําสลี 
หมู่ที่ 6 ต.แม่พริก

เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์ 
วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น

จัดงานประเพณีแห่ไม้ค้ําศรี 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ประชาชนมี
ความพึงพอใจคิด
เป็นร้อยละ 100

เยาวชน 
ประชาชน ได้เห็น

 คุณค่าของ
ประเพณีและ

วัฒนธรรมท้องถิ่น

ประชาชน
ต้องการให้มี
การส่งเสริม 

อนุรักษ์ 
ประเพณี
วัฒนธรรม

ท้องถิ่นให้คง

สํานักปลัด

ท้องถิ่นให้คง
อยู่สืบไป 251



แบบ ผ.02/1

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดลําปาง ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาสังคม/ชุมชน
6. ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม
   6.2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 

2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) KPI

ที่มาของ
โครงการ

องค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก  อําเภอแม่พริก  จังหวัดลําปาง
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 สังคม คุณภาพชีวิต ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

รายละเอียดโครงการพัฒนา
ที่นํามาจากแผนพัฒนาหม ู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน

(พ.ศ. 2566-2570)

เป้าหมาย
 (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
12 โครงการจัดซื้ออุปกรณ์

กีฬาประจําหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 
ต.แม่พริก

ส่งเสริมให้เยาวชน มีการ
ออกกําลังกาย

จัดซื้ออุปกรณ์กีฬาตัง
ต่อไปนี้ 
1. ลูกตะกร้อ จํานวน 5 ลูก

- - - - 5,000 เยาวชนมีการ
ออกกําลังกาย
ทุกคนคิดเป็น

เยาวชนบ้านแม่
พริกบนมีสุขภาพ
อนามัยที่สมบูรณ์

ประชาชน
ต้องการให้มี
การส่งเสริม 

สํานักปลัด

ต.แม่พริก 1. ลูกตะกร้อ จํานวน 5 ลูก
2. ฟุตบอล จํานวน 3 ลูก
3. ตาข่ายตะกร้อ 2 ชุด 
4. ตาข่ายฟุตบอล 4 ชุด 

ทุกคนคิดเป็น
ร้อยละ 100

อนามัยที่สมบูรณ์
แข็งแรง

การส่งเสริม 
การสร้าง

สุขภาพที่ดี 
สมบูรณ์ 
แข็งแรง

13 โครงการก่อสร้างลาน
อเนกประสงค์ประจํา
หมู่บ้าน หมู่ที่ 6 ต.แม่พริก

เพื่อสร้างพื้นที่ให้บริการ
ประชาชนในการดําเนิน
กิจกรรมต่างๆ ของหมู่บ้าน

ก่อสร้างลานคอนกรีตเสริม
เหล็กขนาดพื้นที่กว้าง 
20.00 เมตร ยาว 20.00 
เมตร หนา 0.10 เมตร

 -  -  - 138,000  - ร้อยละ 100 
ของประชาชนมี
ความพึงพอใจ

ประชาชนมี
สถานที่

ดําเนินการจัด
กิจกรรมต่างๆ

ประชาชน
ต้องการให้มี
สถานที่เพื่อ

การจัด
กิจกรรมและ
ออกกําลังกาย

กองช่าง

14 โครงการก่อสร้างสนาม
กีฬาประจําหมู่บ้าน
หมู่ที่ 6 ต.แม่พริก

ส่งเสริมให้เยาวชนบ้านวัง
สําราญ มีสถานที่ออกกําลัง
กาย มีสถานที่ประกอบ
กิจกรรมกลางแจ้ง

ก่อสร้างสนามกีฬาโดยการ
ปรับเกลี่ยพื้นที่ ขนาดกว้าง
 70 เมตร ยาว 110 เมตร

 - - - - 100,000 เยาวชนมีการ
ออกกําลังกาย
ทุกคนคิดเป็น
ร้อยละ 100

เยาวชนบ้านวัง
สําราญมีสุขภาพ
อนามัยที่สมบูรณ์

แข็งแรง

ประชาชน
ต้องการให้มี
สถานที่เพื่อ

การจัด
กิจกรรมและ
ออกกําลังกาย

สํานักปลัด

ออกกําลังกาย

252



แบบ ผ.02/1

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดลําปาง ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาสังคม/ชุมชน
6. ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม
   6.2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 

2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) KPI

ที่มาของ
โครงการ

องค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก  อําเภอแม่พริก  จังหวัดลําปาง
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 สังคม คุณภาพชีวิต ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

รายละเอียดโครงการพัฒนา
ที่นํามาจากแผนพัฒนาหม ู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน

(พ.ศ. 2566-2570)

เป้าหมาย
 (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
15 โครงการก่อสร้างห้องน้ํา 

สุสานบ้านวังสําราญ 
หมู่ที่ 6 ต.แม่พริก

เพื่อให้บริการประชาชนผู้
มาร่วมงานฌาปณกิจ

ก่อสร้างห้องน้ําขนาด 2 ห้อง 150,000  -  -  -  - ร้อยละ 100 
ของประชาชนมี
ความพึงพอใจ

ประชาชนผู้มา
ร่วมงานฌาปณกิจ
ได้ใช้บริการห้อง

ประชาชนใน
หมู่บ้าน

ต้องการให้มี

กองช่าง

หมู่ที่ 6 ต.แม่พริก ความพึงพอใจ ได้ใช้บริการห้อง
สุขา

ต้องการให้มี
ห้องสุขาเพื่อ
อํานวยความ
สะดวกแก่

ประชาชนทั่วไป

16 โครงการต่อเติมศาลา
สุสานบ้านวังสําราญ หมู่ที่ 
6 
ต.แม่พริก

เพื่อเพิ่มพื้นที่ศาลาสุสานให้
มากขึ้นรองรับประชาชนผู้
มาประกอบพิธีฌาปณกิจ

ต่อเติมศาลาอเนกประสงค์ 
ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว
 20.00 เมตร พร้อม
ก่อสร้างห้องน้ํา จํานวน 2 
ห้อง

- - - - 200,000 ร้อยละ 100 
ของประชาชนมี
ความพึงพอใจ

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกมาก

ขึ้น

ประชาชน
ต้องการให้มี
พื้นที่เพิ่มเพื่อ
อํานวยความ

สะดวก

กองช่าง

17 โครงการก่อสร้างลานกีฬา
เพื่อการออกกําลังกาย 
หมู่ที่ 7 ต.แม่พริก

เพื่อส่งเสริมสุขภาพ และ
นันทนาการของประชาชน
บ้านห้วยขี้นก

ก่อสร้างลานคอนกรีตเสริม
เหล็กขนาดพื้นที่กว้าง 20 
เมตร ยาว 60 เมตร หนา 
0.10 เมตร

385,000 - - - - ประชาชนมีการ
ออกกําลังกาย 

คิดเป็นร้อยละ 80

มีสนามกีฬาเพื่อ
ออกกําลังกาย 
ประจําหมู่บ้าน

ประชาชน
ต้องการให้มี
สถานที่เพื่อ

การจัด
กิจกรรมและ
ออกกําลังกาย

กองช่าง

ออกกําลังกาย
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แบบ ผ.02/1

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดลําปาง ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาสังคม/ชุมชน
6. ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม
   6.2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 

2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) KPI

ที่มาของ
โครงการ

องค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก  อําเภอแม่พริก  จังหวัดลําปาง
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 สังคม คุณภาพชีวิต ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

รายละเอียดโครงการพัฒนา
ที่นํามาจากแผนพัฒนาหม ู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน

(พ.ศ. 2566-2570)

เป้าหมาย
 (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
18 โครงการประเพณีแห่ไม้

ง่ามค้ําศรี บ้านห้วยขี้นก 
หมู่ที่ 7 ต.แม่พริก

เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์ 
วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น

จัดงานประเพณีแห่ไม้ค้ําศรี
(ต้นโพธิ์)

- - 10,000 10,000 10,000 ประชาชนมี
ความพึงพอใจคิด
เป็นร้อยละ 100

เด็ก เยาวชน 
ประชาชน ได้เห็น

 คุณค่าของ

ประชาชน
ต้องการให้มี
การส่งเสริม 

สํานักปลัด

หมู่ที่ 7 ต.แม่พริก เป็นร้อยละ 100  คุณค่าของ
ประเพณีและ

วัฒนธรรมท้องถิ่น

การส่งเสริม 
อนุรักษ์ 
ประเพณี
วัฒนธรรม

ท้องถิ่นให้คง
อยู่สืบไป

19 โครงการจัดซื้อเครื่องออก
กําลังกาย หมู่ที่ 7 ต.แม่พริก

เพื่อส่งเสริมสุขภาพ และ
นันทนาการของประชาชน

จัดซื้อเครื่องออกกําลังกาย
กลางแจ้ง

- 365,000 - - - ผู้เข้าร่วม
โครงการมี

สุขภาพดี ร้อยละ
 100

ประชาชนมี
สุขภาพสมบูรณ์
แข็งแรงเพิ่มขึ้น

ประชาชน
ต้องการให้มี
การส่งเสริม 

การสร้าง
สุขภาพที่ดี 
สมบูรณ์ 
แข็งแรง

สํานักปลัด

254



แบบ ผ.02/1

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดลําปาง ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาสังคม/ชุมชน
6. ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม
   6.2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 

2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) KPI

ที่มาของ
โครงการ

องค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก  อําเภอแม่พริก  จังหวัดลําปาง
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 สังคม คุณภาพชีวิต ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

รายละเอียดโครงการพัฒนา
ที่นํามาจากแผนพัฒนาหม ู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน

(พ.ศ. 2566-2570)

เป้าหมาย
 (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
20 โครงการประเพณีสักการะ

รอยพระพุทธบาทบ้าน
ปางยาว 

เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์ 
วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น

ชาวตําบลแม่พริกจัด
กิจกรรมเพื่อสักการะรอย
พระพุทธบาท

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ประชาชนมี
ความพึงพอใจคิด
เป็นร้อยละ 100

ประชาชน ได้เห็น
คุณค่าของ

ประเพณีและ

ประชาชน
ต้องการให้มี
การส่งเสริม 

สํานักปลัด

ปางยาว 
หมู่ที่ 8 ต.แม่พริก

พระพุทธบาท เป็นร้อยละ 100 ประเพณีและ
วัฒนธรรมท้องถิ่น

การส่งเสริม 
อนุรักษ์ 
ประเพณี
วัฒนธรรม

ท้องถิ่นให้คง
อยู่สืบไป

21 โครงการก่อสร้างลานกีฬา
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 
ต.แม่พริก

เพื่อสร้างพื้นที่ให้ประชาชน
ในการดําเนินกิจกรรมด้าน
การกีฬาและกิจกรรมอื่น
ของหมู่บ้าน

ก่อสร้างลานคอนกรีตเสริม
เหล็กขนาดพื้นที่กว้าง 
20.00 เมตร ยาว 20.00 
เมตร หนา 0.10 เมตร

 -  - 138,000  -  - ร้อยละ 100 
ของประชาชนมี
ความพึงพอใจ

ประชาชนมี
สถานที่

ดําเนินการจัด
กีฬาและกิจกรรม

ต่างๆ

ประชาชน
ต้องการให้มี
สถานที่เพื่อ

การจัด
กิจกรรมและ
ออกกําลังกาย

กองช่าง
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แบบ ผ.02/1

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดลําปาง ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาสังคม/ชุมชน
6. ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม
   6.2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 

2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) KPI

ที่มาของ
โครงการ

องค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก  อําเภอแม่พริก  จังหวัดลําปาง
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 สังคม คุณภาพชีวิต ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

รายละเอียดโครงการพัฒนา
ที่นํามาจากแผนพัฒนาหม ู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน

(พ.ศ. 2566-2570)

เป้าหมาย
 (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
22 โครงการก่อสร้างอาคาร

อเนกประสงค์รอยพระ
พุทธบาท ห้วยน้ําจาง หมู่ที่

เพื่อเป็นสถานทีดําเนิน
กิจกรรมทาง
พระพุทธศาสนาให้กับ

ก่อสร้างศาลา
อเนกประสงค์ขนาดกว้าง 
6.00 เมตรยาว 9.00 เมตร

- - - - 198,000 ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
เพิ่มมากขึ้นคิด

ประชาชนบ้าน
ปางยาวมีสถานที่
ทํากิจกรรมของ

ประชาชน
ต้องการให้มี
สถานที่เพื่อ

กองช่าง

พุทธบาท ห้วยน้ําจาง หมู่ที่
 8 
ต.แม่พริก

พระพุทธศาสนาให้กับ
ประชาชน

6.00 เมตรยาว 9.00 เมตร
 สูง 3.10 เมตร

เพิ่มมากขึ้นคิด
เป็นร้อยละ 100

ทํากิจกรรมของ
หมู่บ้าน

สถานที่เพื่อ
การจัด

กิจกรรมทาง
พระพุทธศาสน

า

23 โครงการก่อสร้างลานกีฬา
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านปางยาว หมู่ที่ 8 
ต.แม่พริก

เพื่อส่งเสริมสุขภาพ และ
นันทนาการของประชาชน

ก่อสร้างลานคอนกรีตเสริม
เหล็กขนาดพื้นที่กว้าง 5.00
 เมตร ยาว 10.00 เมตร 
หนา 0.10 เมตร

 -  -  - 25,000  - ประชาชนมีการ
ออกกําลังกาย 

คิดเป็นร้อยละ 80

มีสนามกีฬาเพื่อ
ออกกําลังกาย 
ประจําหมู่บ้าน

ประชาชน
ต้องการให้มี
สถานที่เพื่อ

การจัด
กิจกรรมและ
ออกกําลังกาย

กองช่าง

24 โครงการติดตั้งตาข่าย
สนามกีฬา บ้านร่มไม้ยาง 
หมู่ที่ 9 ต.แม่พริก

ป้องกันอุปกรณ์กีฬา
ออกนอกเขตสนาม

ติดตั้งตาข่ายป้องกันสนาม
กีฬาสูง 5.00 ยาว 60 เมตร

- 20,000 - - - ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
เพิ่มมากขึ้นคิด
เป็นร้อยละ 80

ป้องกันอุปกรณ์
กีฬาออกนอก
บริเวณสนาม

ประชาชน
ต้องการให้มี
การควบคุม
จํากัดพื้นที่
ของอุปกรณ์

กีฬา

กองช่าง

กีฬา

256



แบบ ผ.02/1

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดลําปาง ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาสังคม/ชุมชน
6. ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม
   6.2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 

2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) KPI

ที่มาของ
โครงการ

องค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก  อําเภอแม่พริก  จังหวัดลําปาง
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 สังคม คุณภาพชีวิต ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

รายละเอียดโครงการพัฒนา
ที่นํามาจากแผนพัฒนาหม ู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน

(พ.ศ. 2566-2570)

เป้าหมาย
 (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
25 โครงการส่งเสริมการเล่น

กีฬาเพื่อสุขภาพบ้านร่ม
ไม้ยาง หมู่ที่ 9 ต.แม่พริก

เพื่อให้ประชาชนบ้านร่มไม้
ยางมีสุขภาพสมบูรณ์
แข็งแรง

จัดโครงการออกกําลังกาย
เพื่อสุขภาพ การเล่นกีฬา 
เช่น การเต้นแอโรบิค การ

15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 เยาวชนมีการ
ออกกําลังกาย
ทุกคนคิดเป็น

ประชาชน
ผู้เข้าร่วม
โครงการมี

ประชาชน
ต้องการให้มี
การส่งเสริม 

สํานักปลัด

ไม้ยาง หมู่ที่ 9 ต.แม่พริก แข็งแรง เช่น การเต้นแอโรบิค การ
ออกกําลังกายประกอบ
อุปกรณ์ เป้าหมาย 100 คน

ทุกคนคิดเป็น
ร้อยละ 80

โครงการมี
สุขภาพสมบูรณ์
แข็งแรงเพิ่มขึ้น

การส่งเสริม 
การสร้าง
สุขภาพที่ดี

26 โครงการจัดซื้อเครื่องออก
กําลังกาย หมู่ที่ 10 
ต.แม่พริก

เพื่อส่งเสริมสุขภาพ และ
นันทนาการของประชาชน
บ้านห้วยขี้นก

จัดซื้อเครื่องออกกําลังกาย
กลางแจ้ง

- 365,000 - - - ผู้เข้าร่วม
โครงการมี

สุขภาพดี ร้อยละ
 100

ประชาชนมี
สุขภาพสมบูรณ์
แข็งแรงเพิ่มขึ้น

ประชาชน
ต้องการให้มี
การส่งเสริม 

การสร้าง
สุขภาพที่ดี 
สมบูรณ์ 
แข็งแรง

สํานักปลัด

27 โครงการประเพณีแห่ไม้
ค้ําสลี 
หมู่ที่ 11 ต.แม่พริก

เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์ 
วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น

จัดงานประเพณีแห่ไม้ค้ําศรี
(ต้นโพธิ์)

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ประชาชนมี
ความพึงพอใจคิด
เป็นร้อยละ 100

เยาวชน 
ประชาชน ได้เห็น

 คุณค่าของ
ประเพณีและ

วัฒนธรรมท้องถิ่น

ประชาชน
ต้องการให้มี
การส่งเสริม 

อนุรักษ์ 
ประเพณี
วัฒนธรรม

ท้องถิ่นให้คง

สํานักปลัด

ท้องถิ่นให้คง
อยู่สืบไป 257



แบบ ผ.02/1

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดลําปาง ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาสังคม/ชุมชน
6. ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม
   6.2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 

2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) KPI

ที่มาของ
โครงการ

องค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก  อําเภอแม่พริก  จังหวัดลําปาง
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 สังคม คุณภาพชีวิต ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

รายละเอียดโครงการพัฒนา
ที่นํามาจากแผนพัฒนาหม ู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน

(พ.ศ. 2566-2570)

เป้าหมาย
 (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
28 โครงการก่อสร้างลานกีฬา 

หมู่ที่ 1 ต.ผาปัง
เพื่อสร้างพื้นที่ให้บริการ
ประชาชนในการดําเนิน
กิจกรรมต่างๆ ของหมู่บ้าน

ก่อสร้างลานคอนกรีตเสริม
เหล็กขนาดพื้นที่กว้าง 50 
เมตร ยาว 60 เมตร หนา 

 -  -  -  - 1,030,000 ร้อยละ 100 
ของประชาชนมี
ความพึงพอใจ

ประชาชนมี
สถานที่

ดําเนินการจัด

ประชาชน
ต้องการให้มี
สถานที่เพื่อ

กองช่าง

กิจกรรมต่างๆ ของหมู่บ้าน เมตร ยาว 60 เมตร หนา 
0.10 เมตร

ความพึงพอใจ ดําเนินการจัด
กิจกรรมต่างๆ

สถานที่เพื่อ
การจัด

กิจกรรมและ
ออกกําลังกาย

29 โครงการปรับปรุงศาลา
สุสานบ้านนาริน 
หมู่ที่ 1 ต.ผาปัง

เพื่อเพิ่มพื้นที่ใช้สอยของ
ศาลาสุสาน สามารถรองรับ
จํานวนประชาชนได้มากขึ้น

ปรับปรุงต่อเติมอาคารศาลา
 จํานวน 1 หลัง

 -  - 150,000  -  - ประชาชนมี
ความพึงพอใจคิด
เป็นร้อยละ 100

ศาลาสุสานมีพื้นที่
ใช้สอยเพิ่มมากขึ้น
 สามารถรองรับ
จํานวนประชาชน

มากขึ้น

ประชาชน
ต้องการให้มี
พื้นที่เพิ่มขึ้น
เพื่ออํานวย
ความสะดวก
แก่ประชาชน

ทั่วไป

กองช่าง

30 โครงการจัดซื้อเครื่องออก
กําลังกาย หมู่ที่ 2 ต.ผาปัง

เพื่อส่งเสริมสุขภาพ และ
นันทนาการของประชาชน

จัดซื้อเครื่องออกกําลังกาย
กลางแจ้ง

 -  - 365,000  -  - ผู้เข้าร่วม
โครงการมี

สุขภาพดี ร้อยละ
 100

ประชาชนมี
สุขภาพสมบูรณ์
แข็งแรงเพิ่มขึ้น

ประชาชน
ต้องการให้มี
การส่งเสริม 

การสร้าง
สุขภาพที่ดี 
สมบูรณ์ 

สํานักปลัด

สมบูรณ์ 
แข็งแรง 258



แบบ ผ.02/1

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดลําปาง ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาสังคม/ชุมชน
6. ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม
   6.2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 

2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) KPI

ที่มาของ
โครงการ

องค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก  อําเภอแม่พริก  จังหวัดลําปาง
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 สังคม คุณภาพชีวิต ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

รายละเอียดโครงการพัฒนา
ที่นํามาจากแผนพัฒนาหม ู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน

(พ.ศ. 2566-2570)

เป้าหมาย
 (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
31 โครงการสรงน้ําพระธาตุ 

สืบชะตาหลวง วัดผาปัง
หลวง

เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์
วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น

จัดงานสืบสานประเพณี
สรงน้ําพระธาตุและสืบ
ชะตาหลวง

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ประชาชนมี
ความพึงพอใจคิด
เป็นร้อยละ 100

เยาวชน 
ประชาชน ได้เห็น

คุณค่าของ

ประชาชน
ต้องการให้มี
การส่งเสริม 

สํานักปลัด

หลวง
หมู่ที่ 2 ต.ผาปัง

ชะตาหลวง เป็นร้อยละ 100 คุณค่าของ
ประเพณีและ

วัฒนธรรมท้องถิ่น

การส่งเสริม 
อนุรักษ์ 
ประเพณี
วัฒนธรรม

ท้องถิ่นให้คง
อยู่สืบไป

32 โครงการปรับปรุงสนาม
กีฬาประจําหมู่บ้าน หมู่ที่ 2
 ต.ผาปัง

เพื่อปรับปรุงสนามกีฬาให้
สามารถใช้การประกอบ
กิจกรรมการออกกําลังกาย
เพื่อสุขภาพได้

ก่อสร้างลานคอนกรีตเสริม
เหล็กขนาดพื้นที่กว้าง 40 
เมตรยาว 40 เมตร หนา 
0.10 เมตร

- 550,000  -  -  - ร้อยละ 100 
ของประชาชนมี
ความพึงพอใจ

มีสนามกีฬา
ประจําหมู่บ้าน
เพื่อใช้ออกกําลัง

กาย

ประชาชน
ต้องการให้มี
สถานที่เพื่อ

การจัด
กิจกรรมและ
ออกกําลังกาย

กองช่าง

33 โครงการก่อสร้างลาน
คอนกรีตบริเวณรอบเชิง
ตะกอนสุสานบ้านผาปัง
หลวง หมู่ที่ 2 ต.ผาปัง

เพื่อเพิ่มพื้นที่ให้ประชาชน
ได้ดําเนินกิจกรรม
ด้านฌาปณกิจได้สะดวก 
ลดการแออัด

ก่อสร้างลานคอนกรีตเสริม
เหล็กขนาดพื้นที่ 625 
ตารางเมตร หนา 0.10 เมตร

- 250,000  -  -  - ร้อยละ 100 
ของประชาชนมี
ความพึงพอใจ

มีสนามกีฬา
ประจําหมู่บ้าน
เพื่อใช้ออกกําลัง

กาย

ประชาชน
ต้องการให้มี
พื้นที่เพิ่มขึ้น
เพื่ออํานวย

ความสะดวก

กองช่าง

ความสะดวก
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แบบ ผ.02/1

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดลําปาง ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาสังคม/ชุมชน
6. ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม
   6.2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 

2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) KPI

ที่มาของ
โครงการ

องค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก  อําเภอแม่พริก  จังหวัดลําปาง
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 สังคม คุณภาพชีวิต ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

รายละเอียดโครงการพัฒนา
ที่นํามาจากแผนพัฒนาหม ู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน

(พ.ศ. 2566-2570)

เป้าหมาย
 (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
34 โครงการสรงน้ําพระธาตุ 

สืบชะตาหลวง 
หมู่ที่ 3 ต.ผาปัง

เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์
วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น

จัดงานสืบสานประเพณี
สรงน้ําพระธาตุและสืบ
ชะตาหลวง

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 ประชาชนมี
ความพึงพอใจคิด
เป็นร้อยละ 100

เด็ก เยาวชน 
ประชาชน ได้เห็น

คุณค่าของ

ประชาชน
ต้องการให้มี
การส่งเสริม 

สํานักปลัด

หมู่ที่ 3 ต.ผาปัง ชะตาหลวง เป็นร้อยละ 100 คุณค่าของ
ประเพณีและ

วัฒนธรรมท้องถิ่น

การส่งเสริม 
อนุรักษ์ 
ประเพณี
วัฒนธรรม

ท้องถิ่นให้คง
อยู่สืบไป

35 โครงการสืบสานดนตรี
พื้นเมือง สะล้อ ซอ ซึง 
หมู่ที่ 3 ต.ผาปัง

เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์
วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น
ด้านศิลปดนตรีพื้นบ้าน

จัดการฝึกอบรมการละเล่น
เครื่องดนตรีพื้นบ้านให้กับ
ประชาชนในหมู่บ้าน

-   10,000   10,000 - -  ประชาชนมี
ความพึงพอใจคิด
เป็นร้อยละ 90

ศิลปการละเล่น
เครื่องดนตรี

พื้นบ้านได้รับการ
อนุรักษ์สืบสาน
ต่อยั่งยืนสืบไป

ประชาชน
ต้องการให้มี
การส่งเสริม 

อนุรักษ์ 
ประเพณี
วัฒนธรรม

ท้องถิ่นให้คง
อยู่สืบไป

สํานักปลัด
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แบบ ผ.02/1

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดลําปาง ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาสังคม/ชุมชน
6. ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม
   6.2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 

2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) KPI

ที่มาของ
โครงการ

องค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก  อําเภอแม่พริก  จังหวัดลําปาง
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 สังคม คุณภาพชีวิต ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

รายละเอียดโครงการพัฒนา
ที่นํามาจากแผนพัฒนาหม ู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน

(พ.ศ. 2566-2570)

เป้าหมาย
 (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
36 โครงการปรับปรุงศาลา

สุสาน บ้านผาปังกลาง 
หมู่ที่ 3 ต.ผาปัง

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกสบายในการ
เข้าร่วมพิธีกรรมทางศาสนา

ปรับปรุงศาลาสุสานขนาด
กว้าง 8.00 เมตร ยาว  

24.50 เมตร พื้นที่ปรับปรุง

 - 249,000  -  -  - ประชาชนมี
ความพึงพอใจ 
คิดเป็นร้อยละ 

ประชาชนได้รับ
ความ

สะดวกสบาย ใน

ประชาชน
ต้องการให้มี
พื้นที่เพิ่มขึ้น

กองช่าง

หมู่ที่ 3 ต.ผาปัง เข้าร่วมพิธีกรรมทางศาสนา 24.50 เมตร พื้นที่ปรับปรุง
 196.00 ตารางเมตร

คิดเป็นร้อยละ 
100

สะดวกสบาย ใน
การเข้าร่วม
พิธีกรรมทาง

ศาสนา

พื้นที่เพิ่มขึ้น
เพื่ออํานวย
ความสะดวก
แก่ประชาชน

ทั่วไป

37 โรงเรียนนวัตกรรมผู้สูงอายุ
ตําบลผาปัง

เพื่อส่งเสริมการดูแลรักษา
สุขภาพผู้สูงอายุ การ
พบปะพูดคุย แลกเปลี่ยน
ความรู้ ระหว่างผู้สูงอายุ

จัดกิจกรรมการพบปะของ
ผู้สูงอายุ เดือนละ 1 ครั้ง

12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 ประชาชนมี
ความพึงพอใจคิด
เป็นร้อยละ 100

ผู้สูงอายุมีความรู้
ในการรักษา
สุขภาพทั้ง

ทางด้านร่างกาย
และจิตใจ

ประชาชน
ต้องการให้มี
การส่งเสริม 

การสร้าง
สุขภาพที่ดี 
สมบูรณ์ 
แข็งแรง

สํานักปลัด
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แบบ ผ.02/1

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดลําปาง ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาสังคม/ชุมชน
6. ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม
   6.2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 

2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) KPI

ที่มาของ
โครงการ

องค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก  อําเภอแม่พริก  จังหวัดลําปาง
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 สังคม คุณภาพชีวิต ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

รายละเอียดโครงการพัฒนา
ที่นํามาจากแผนพัฒนาหม ู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน

(พ.ศ. 2566-2570)

เป้าหมาย
 (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
38 โครงการสืบสานประเพณี

ไม้ค้ําศรี สืบชะตาหลวง 
สรงน้ําพระธาตุศิริภูมิวนา 

เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์
วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น

จัดงานประเพณีไม้ค้ําศรีสืบ
ชะตาหลวง การสรงน้ําพระ
 การแห่ครัวตาน

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ประชาชนมี
ความพึงพอใจคิด
เป็นร้อยละ 100

เด็ก เยาวชน 
ประชาชน ได้เห็น

คุณค่าของ

ประชาชน
ต้องการให้มี
การส่งเสริม 

สํานักปลัด

สรงน้ําพระธาตุศิริภูมิวนา 
แห่ครัวตาน บ้านห้วยไร่ 
หมู่ที่ 4 ต.ผาปัง

 การแห่ครัวตาน เป็นร้อยละ 100 คุณค่าของ
ประเพณีและ

วัฒนธรรมท้องถิ่น

การส่งเสริม 
อนุรักษ์ 
ประเพณี
วัฒนธรรม

ท้องถิ่นให้คง
อยู่สืบไป

39 โครงการก่อสร้างสนามกีฬา
ประจําหมู่บ้านเด่นอุดม 
หมู่ที่ 5 ต.ผาปัง

เพื่อสร้างพื้นที่ให้บริการ
ประชาชนในการดําเนิน
กิจกรรมต่างๆ ของหมู่บ้าน

ก่อสร้างลานคอนกรีตเสริม
เหล็กขนาดพื้นที่กว้าง 50 
เมตร ยาว 60 เมตร หนา 
0.10 เมตร

 -  -  -  - 1,030,000 ร้อยละ 100 
ของประชาชนมี
ความพึงพอใจ

ประชาชนมี
สถานที่

ดําเนินการจัด
กิจกรรมต่างๆ

ประชาชน
ต้องการให้มี
สถานที่เพื่อ

การจัด
กิจกรรมและ
ออกกําลังกาย

กองช่าง
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แบบ ผ.02/1

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดลําปาง ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาสังคม/ชุมชน
6. ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม
   6.2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 

2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) KPI

ที่มาของ
โครงการ

องค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก  อําเภอแม่พริก  จังหวัดลําปาง
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 สังคม คุณภาพชีวิต ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

รายละเอียดโครงการพัฒนา
ที่นํามาจากแผนพัฒนาหม ู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน

(พ.ศ. 2566-2570)

เป้าหมาย
 (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
40 โครงการแข่งขันกีฬา

สัมพันธ์ต้านยาเสพติด 
โรงเรียนแม่พริกบน

ใช้การแข่งขันกีฬาเป็น
เครื่องมือการป้องกัน
ปัญหายาเสพติด

เยาวชนในเขตบริการของ
โรงเรียนบ้านแม่พริกบนใช้
เวลาว่างในการฝึกซ้อมกีฬา

  30,000   30,000   30,000   30,000   30,000 สถานศึกษา
ปลอดยาเสพติด
คิดเป็นร้อยละ 

กลุ่มเป้าหมายมี
ร่างกายแข็งแรง
และเกิดความ

ประชาชน
ต้องการให้มี
การส่งเสริม 

สํานักปลัด

โรงเรียนแม่พริกบน ปัญหายาเสพติด เวลาว่างในการฝึกซ้อมกีฬา
และร่วมแข่งขันกีฬาและ
ผู้ปกครองของนักเรียนร่วม
แข่งขันกีฬากับนักเรียน

คิดเป็นร้อยละ 
100

และเกิดความ
สามัคคี ลดปัญหา

ยาเสพติด

การส่งเสริม 
การสร้าง

สุขภาพที่ดี 
สมบูรณ์ 
แข็งแรง

41 โครงการแข่งขันกีฬา
สัมพันธ์ต้านยาเสพติด
โรงเรียนบ้านแม่เชียงรายลุ่ม

เพื่อสร้างความสามัคคี
ให้แก่คณะครู นักเรียน 
เยาวชน และผู้ปกครอง 
รู้จักแพ้ชนะ    รู้อภัย 
ห่างไกลปัญหายาเสพติด

คณะครู ผู้ปกครอง กลุ่ม
แม่บ้าน พ่อบ้าน ผู้สูงอายุ
และเยาวชน ในพื้นที่
โรงเรียนบ้านแม่เชียงรายลุ่ม

  20,000   20,000   20,000   20,000   20,000 หมู่บ้านปลอดยา
เสพติดคิดเป็น
ร้อยละ 100

กลุ่มเป้าหมายมี
ร่างกายแข็งแรง
และเกิดความ

สามัคคี ลดปัญหา
ยาเสพติด

ประชาชน
ต้องการให้มี
การส่งเสริม 

การสร้าง
สุขภาพที่ดี 
สมบูรณ์ 
แข็งแรง

สํานักปลัด
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แบบ ผ.02/1

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดลําปาง ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาสังคม/ชุมชน
6. ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม
   6.2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 

2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) KPI

ที่มาของ
โครงการ

องค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก  อําเภอแม่พริก  จังหวัดลําปาง
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 สังคม คุณภาพชีวิต ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

รายละเอียดโครงการพัฒนา
ที่นํามาจากแผนพัฒนาหม ู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน

(พ.ศ. 2566-2570)

เป้าหมาย
 (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
42 โครงการแข่งขันกีฬา

สัมพันธ์ต้านยาเสพติด
โรงเรียนห้วยขี้นกวิทยา

เพื่อสร้างความสามัคคี
ให้แก่ประชาชนทั่วไป 
นักเรียน เยาวชน และ

จัดการแข่งขันกีฬามีกลุ่ม 
เป้าหมายคือ เด็ก เยาวชน
และประชาชนในหมู่บ้าน

  30,000   30,000   30,000   30,000   30,000 หมู่บ้านปลอดยา
เสพติด คิดเป็น
ร้อยละ 100

กลุ่มเป้าหมายมี
ร่างกายแข็งแรง
และเกิดความ

ประชาชน
ต้องการให้มี
การส่งเสริม 

สํานักปลัด

โรงเรียนห้วยขี้นกวิทยา นักเรียน เยาวชน และ
ผู้ปกครอง รู้จักแพ้ชนะ รู้
อภัย สร้างความแข็งแรง 
ห่างไกลยาเสพติด

และประชาชนในหมู่บ้าน
ห้วยขี้นก บ้านแพะดอก
เข็มและบ้านปางยาว

ร้อยละ 100 และเกิดความ
สามัคคี ลดปัญหา

ยาเสพติด

การส่งเสริม 
การสร้าง

สุขภาพที่ดี 
สมบูรณ์ 
แข็งแรง

43 โครงการแข่งขันกีฬากลุ่ม
สัมพันธ์ต้านยาเสพติด
โรงเรียนห้วยขี้นกวิทยา

1. เพื่อพัฒนากระบวนการ
มีส่วนร่วมและ
ความสัมพันธ์ระหว่าง
โรงเรียนในกลุ่มอําเภอแม่
พริก 
2. เพื่อให้มีน้ําใจนักกีฬา มี
สุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง 
ห่างไกลยาเสพติด

นักเรียน ผู้ปกครองและ
ประชาชนในเขตบริการของ
เขตอําเภอแม่พริกทุกคน
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
สัมพันธ์

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ผู้เข้าร่วม
กิจกรรมมี
สุขภาพที่

สมบูรณ์แข็งแรง
ทุกคนคิดเป็น
ร้อยละ 100

นักกีฬามีน้ําใจ
นักกีฬามีสุขภาพ
สมบูรณ์แข็งแรง 
ลดปัญหายาเสพ

ติด

ประชาชน
ต้องการให้มี
การส่งเสริม 

การสร้าง
สุขภาพที่ดี 
สมบูรณ์ 
แข็งแรง

สํานักปลัด
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แบบ ผ.02/1

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดลําปาง ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาสังคม/ชุมชน
6. ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม
   6.2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 

2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) KPI

ที่มาของ
โครงการ

องค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก  อําเภอแม่พริก  จังหวัดลําปาง
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 สังคม คุณภาพชีวิต ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

รายละเอียดโครงการพัฒนา
ที่นํามาจากแผนพัฒนาหม ู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน

(พ.ศ. 2566-2570)

เป้าหมาย
 (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
44 โครงการแข่งขันกีฬา

ประชาชนสัมพันธ์
โรงเรียนห้วยขี้นกวิทยา

เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน
 และประชาชนในชุมชน 
ได้ออกกําลังกาย สร้าง

จัดการแข่งขันกีฬา จํานวน
 1 วันกลุ่ม เป้าหมายคือ 
เด็ก เยาวชนและประชาชน

  30,000   30,000   30,000   30,000   30,000 สถานศึกษา
ปลอดยาเสพติด
 คิดเป็นร้อยละ 

กลุ่มเป้าหมายมี
ร่างกายแข็งแรง
และเกิดความ

ประชาชน
ต้องการให้มี
การส่งเสริม 

สํานักปลัด

โรงเรียนห้วยขี้นกวิทยา ได้ออกกําลังกาย สร้าง
ความสัมพันธ์อันดีต่อกัน

เด็ก เยาวชนและประชาชน
ในหมู่บ้านห้วยขี้นก บ้าน
แพะดอกเข็มและบ้านปาง
ยาว

 คิดเป็นร้อยละ 
100

และเกิดความ
สามัคคี ลดปัญหา

ยาเสพติด

การส่งเสริม 
การสร้าง

สุขภาพที่ดี 
สมบูรณ์ 
แข็งแรง

45 โครงการแข่งขันกีฬา
สัมพันธ์ต้านยาเสพติด
โรงเรียนผาปังวิทยา

เพื่อสร้างความสามัคคี
ให้แก่คณะครู นักเรียน 
เยาวชน และผู้ปกครอง 
รู้จักแพ้ชนะ ห่างไกลยา
เสพติด

คณะครู ผู้ปกครอง กลุ่ม
แม่บ้าน พ่อบ้าน ผู้สูงอายุ
และประชาชนตําบลผาปัง

  30,000   30,000   30,000   30,000   30,000 ผู้เข้าร่วม
กิจกรรมมี

สุขภาพแข็งแรง
เพิ่มมากขึ้น ร้อย

ละ 80

ประชาชนได้รับ
การส่งเสริมให้
เล่นกีฬาไม่ยุ่ง

เกี่ยวกับยาเสพติด

ประชาชน
ต้องการให้มี
การส่งเสริม 

การสร้าง
สุขภาพที่ดี 
สมบูรณ์ 
แข็งแรง

สํานักปลัด
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แบบ ผ.02/1

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดลําปาง ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาสังคม/ชุมชน
6. ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม
   6.2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 

2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) KPI

ที่มาของ
โครงการ

องค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก  อําเภอแม่พริก  จังหวัดลําปาง
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 สังคม คุณภาพชีวิต ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

รายละเอียดโครงการพัฒนา
ที่นํามาจากแผนพัฒนาหม ู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน

(พ.ศ. 2566-2570)

เป้าหมาย
 (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
46 โครงการอบรมส่งเสริมตี

กลองปูจา เพื่อพัฒนา
วัฒนธรรมประเพณีดนตรี

เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์
วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น

เยาวชนร่วมเข้าค่ายอบรม
การตีกลองปูจา

  20,000   20,000   20,000   20,000   20,000  เยาวชน
สามารถตีกลอง
ปูจาได้ คิดเป็น

เยาวชนเห็น
คุณค่าและ

อนุรักษ์วัฒนธรรม

ประชาชน
ต้องการให้มี
การส่งเสริม 

สํานักปลัด

วัฒนธรรมประเพณีดนตรี
พื้นบ้าน 
โรงเรียนผาปังวิทยา

ปูจาได้ คิดเป็น
ร้อยละ 90

อนุรักษ์วัฒนธรรม
ให้ยั่งยืนสืบไป

การส่งเสริม 
อนุรักษ์ 
ประเพณี
วัฒนธรรม

ท้องถิ่นให้คง
อยู่สืบไป

47 โครงการสนับสนุนอุปกรณ์
ออกกําลังกาย
รพ.สต.ผาปังกลาง

ส่งเสริมให้ประชาชนตําบล
ผาปังมีการออกกําลังกาย 
เพื่อสุขภาพ

จัดซื้อเครื่องออกกําลังกาย
กลางแจ้ง

 - 100,000  -  -  - ประชาชนมีการ
ออกกําลังกายคิด
เป็นร้อยละ 80

เยาวชนตําบลผา
ปังมีสุขภาพ

อนามัยที่สมบูรณ์
แข็งแรง

ประชาชน
ต้องการให้มี
การส่งเสริม 

การสร้าง
สุขภาพที่ดี 
สมบูรณ์ 
แข็งแรง

กองช่าง

รวม 130 โครงการ 1,047,000 2,396,000 1,110,000 510,000 2,930,000
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แบบ ผ.02/1

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดลําปาง ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
7.ยุทธศาสตร์ที่ 7 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
   7.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) KPI

1 โครงการก่อสร้างพนัง
ป้องกันตลิ่งพังระยะที่ 3 
หมู่ที่ 3 ต.แม่พริก

ป้องกันการทําลายของตลิ่ง ก่อสร้างพนังป้องกันตลิ่ง 
ขนาดกว้าง 4.50 เมตร ยาว
 112 เมตร

 -  -  -  - 350,000 มีพนังป้องกัน
ตลิ่งเพิ่มขึ้น  504

 ตารางเมตร

ตลิ่งได้รับการ
ป้องกันการกัด
เซาะพังทลาย

ประชาชน
ต้องการให้มี
การป้องกัน

กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
ที่นํามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน

(พ.ศ. 2566-2570)
องค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก  อําเภอแม่พริก  จังหวัดลําปาง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

 (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวชี้วัด ที่มาของ

โครงการ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 สังคม คุณภาพชีวิต ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

หมู่ที่ 3 ต.แม่พริก  112 เมตร  ตารางเมตร เซาะพังทลาย การป้องกัน
การกัดเซาะ

ตลิ่ง

2 โครงการก่อสร้างศูนย์
อนุรักษ์ป่าชุมชน 
หมู่ที่ 3 ต.แม่พริก

เพื่อใช้เป็นสถานที่ดําเนิน
กิจกรรมการป้องกันและ
ดูแลรักษาป่าไม้

ก่อสร้างอาคารศูนย์อนุ
รักษป่าชุมชน ขนาดกว้าง 
10 เมตร ยาว 10.50 เมตร
 สูง 3.00 เมตร จํานวน 1 
หลัง

 -  - 250,000  -  - ประชาชนมี
ความพึงพอใจคิด
เป็นร้อยละ 100

ป่าชุมชนบ้านแม่
เชียงรายลุ่มมี

ความอุดมสมบูรณ์

ประชาชน
ต้องการให้มี
อาคารศูนย์
อนุรักษ์ป่า

ชุมชน

สํานักปลัด

3 โครงการก่อสร้างพนัง
ป้องกันตลิ่งพัง ลําห้วย
แม่พริก หมู่ที่ 4 ต.แม่พริก

เพื่อป้องกันการกัดเซาะ
พังทลายของหน้าดินริมตลิ่ง

ก่อสร้างพนังป้องกันตลิ่ง
แบบเรียงหินในกล่องเก
เบี้ยน ขนาดสูงตามลาด
เอียง 5.00 เมตร หนา 0.30
 เมตร ยาว 100 เมตร

570,000 570,000 570,000 570,000 570,000 ประชาชนมี
ความพึงพอใจคิด
เป็นร้อยละ 100

ตลิ่งลําห้วยได้รับ
การป้องกันการ

พังทลาย

ประชาชน
ต้องการให้มี
การป้องกัน
การกัดเซาะ

ตลิ่ง

กองช่าง

4 โครงการก่อสร้างพนัง
ป้องกันตลิ่งพังบริเวณหัว
สะพานบ้านวังสําราญ 
หมู่ที่ 6 ต.แม่พริก

ป้องกันการทําลายของตลิ่ง ก่อสร้างพนังป้องกันตลิ่ง 
ขนาดกว้าง 4.50 เมตร ยาว
 1,000 เมตร

 -  - 1,050,000 1,050,000 1,050,000 ประชาชนมี
ความพึงพอใจคิด
เป็นร้อยละ 100

ตลิ่งได้รับการ
ป้องกันการกัด
เซาะพังทลาย

ประชาชน
ต้องการให้มี
การป้องกัน
การกัดเซาะ

กองช่าง

หมู่ที่ 6 ต.แม่พริก การกัดเซาะ
ตลิ่ง 267



แบบ ผ.02/1

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดลําปาง ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
7.ยุทธศาสตร์ที่ 7 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
   7.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) KPI

รายละเอียดโครงการพัฒนา
ที่นํามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน

(พ.ศ. 2566-2570)
องค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก  อําเภอแม่พริก  จังหวัดลําปาง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

 (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวชี้วัด ที่มาของ

โครงการ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 สังคม คุณภาพชีวิต ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
5 โครงการก่อสร้างพนัง

ป้องกันตลิ่งเลียบลําห้วย
แม่พริก 

ป้องกันการทําลายของตลิ่ง ก่อสร้างพนังป้องกันตลิ่ง 
ขนาดกว้าง 4.50 เมตร ยาว
 300 เมตร

 -  - 470,000 470,000 ประชาชนมี
ความพึงพอใจคิด
เป็นร้อยละ 100

ตลิ่งได้รับการ
ป้องกันการกัด
เซาะพังทลาย

ประชาชน
ต้องการให้มี
การป้องกัน

กองช่าง

แม่พริก 
หมู่ที่ 7 ต.แม่พริก

 300 เมตร เป็นร้อยละ 100 เซาะพังทลาย การป้องกัน
การกัดเซาะ

ตลิ่ง

6 โครงการก่อสร้างพนัง
ป้องกันตลิ่งพังเหมืองหลวง
 บริเวณข้างศาลา
อเนกประสงค์ 
หมู่ที่ 10 ต.แม่พริก

เพื่อป้องกันดินข้างลํา
เหมืองถูกน้ํากัดเซาะ
พังทลาย ลําเหมืองตื้นเขิน

ก่อสร้างพนังป้องกันตลิ่ง
โดยการเทพนังคอนกรีตกั้น
ลําเหมือง สูง 1.00 เมตร 
ยาว 100 เมตร หนา 0.12 
เมตร

 -  - 40,000  -  - เกษตรกรมี
ความพึงพอใจคิด
เป็นร้อยละ 100

ลําเหมืองได้รับ
การป้องกันการกัด

เซาะ ทําให้น้ํา
ไหลสะดวกมาก

ยิ่งขึ้น

ประชาชน
ต้องการให้มี
การป้องกัน
การกัดเซาะ

ตลิ่ง

กองช่าง

7 โครงการก่อสร้างพนัง
ป้องกันตลิ่งพังสายสะพาน
ห้วยแม่ปุ–สะพานข้างวัด
ผาปังหลวง  หมู่ที่ 1 ต.ผาปัง

ป้องกันการทําลายของตลิ่ง ก่อสร้างพนังป้องกันตลิ่ง 
ขนาดกว้าง 4.50 เมตร ยาว
 230 เมตร

 - 360,000 360,000  -  - ประชาชนมี
ความพึงพอใจคิด
เป็นร้อยละ 100

ตลิ่งได้รับการ
ป้องกันการกัด
เซาะพังทลาย

ประชาชน
ต้องการให้มี
การป้องกัน
การกัดเซาะ

ตลิ่ง

กองช่าง

8 โครงการก่อสร้างพนัง
ป้องกันตลิ่งพัง วังส้มป่อย
หมู่ที่ 2 ต.ผาปัง

เพื่อป้องกันการกัดเซาะ
พังทลายของหน้าดินริม
ตลิ่งลําห้วยแม่ปุ เข้าสู่พื้นที่
อยู่อาศัยของประชาชน

ก่อสร้างพนังป้องกันตลิ่ง
แบบเรียงหินในกล่องเก
เบี้ยน ขนาดสูงตามลาด
เอียง 5.00 เมตร หนา 0.30

 - 200,000 366,500  -  - ประชาชนมี
ความพึงพอใจคิด
เป็นร้อยละ 100

ตลิ่งลําห้วยได้รับ
การป้องกันการ

พังทลาย

ประชาชน
ต้องการให้มี
การป้องกัน
การกัดเซาะ

กองช่าง

อยู่อาศัยของประชาชน เอียง 5.00 เมตร หนา 0.30
 เมตร ยาว 100 เมตร

การกัดเซาะ
ตลิ่ง 268



แบบ ผ.02/1

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดลําปาง ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
7.ยุทธศาสตร์ที่ 7 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
   7.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) KPI

รายละเอียดโครงการพัฒนา
ที่นํามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน

(พ.ศ. 2566-2570)
องค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก  อําเภอแม่พริก  จังหวัดลําปาง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

 (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวชี้วัด ที่มาของ

โครงการ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 สังคม คุณภาพชีวิต ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
9 โครงการก่อสร้างพนัง

ป้องกันตลิ่งพัง ท่าวังผา
(เขตบ้านผาปังหลวง) 

ป้องกันการทําลายของตลิ่ง ก่อสร้างพนังป้องกันตลิ่ง 
ขนาดกว้าง 4.50 เมตร ยาว
 200 เมตร

 -  -  -  - 625,000 ประชาชนมี
ความพึงพอใจคิด
เป็นร้อยละ 100

ตลิ่งได้รับการ
ป้องกันการกัด
เซาะพังทลาย

ประชาชน
ต้องการให้มี
การป้องกัน

กองช่าง

(เขตบ้านผาปังหลวง) 
หมู่ที่ 2 ต.ผาปัง

 200 เมตร เป็นร้อยละ 100 เซาะพังทลาย การป้องกัน
การกัดเซาะ

ตลิ่ง

10 โครงการก่อสร้างพนัง
ป้องกันตลิ่งพัง ถนนสายแม่
กองจางเหนือ หมู่ที่ 2 
ต.ผาปัง

เพื่อป้องกันการกัดเซาะ
พังทลายของหน้าดินริม
ตลิ่งลํา เข้าสู่พื้นที่การเกษตร

ก่อสร้างพนังป้องกันตลิ่ง
แบบเรียงหินในกล่องเก
เบี้ยน ขนาดสูงตามลาด
เอียง 5.00 เมตร หนา 0.30
 เมตร ยาว 150 เมตร

 -  -  - 469,000  - ประชาชนมี
ความพึงพอใจคิด
เป็นร้อยละ 100

ตลิ่งลําห้วยได้รับ
การป้องกันการ

พังทลาย

ประชาชน
ต้องการให้มี
การป้องกัน
การกัดเซาะ

ตลิ่ง

กองช่าง

11 โครงการก่อสร้างพนัง
ป้องกันตลิ่งพังสระเก็บน้ํา 
SML
หมู่ที่ 4 ต.ผาปัง

เพื่อป้องกันการกัดเซาะ
พังทลายของหน้าดินริม
ตลิ่งบริเวณรอบสระเก็บน้ํา
 SML

ก่อสร้างพนังป้องกันตลิ่ง
แบบเรียงหินในกล่องเก
เบี้ยน ขนาดสูงตามลาด
เอียง 5.00 เมตร หนา 0.30
 เมตร ยาว 100 เมตร

 -  - 160,000 160,000  - ประชาชนมี
ความพึงพอใจคิด
เป็นร้อยละ 100

ตลิ่งลําห้วยได้รับ
การป้องกันการ

พังทลาย

ประชาชน
ต้องการให้มี
การป้องกัน
การกัดเซาะ

ตลิ่ง

กองช่าง
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แบบ ผ.02/1

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดลําปาง ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
7.ยุทธศาสตร์ที่ 7 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
   7.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) KPI

รายละเอียดโครงการพัฒนา
ที่นํามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน

(พ.ศ. 2566-2570)
องค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก  อําเภอแม่พริก  จังหวัดลําปาง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

 (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวชี้วัด ที่มาของ

โครงการ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 สังคม คุณภาพชีวิต ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
12 โครงการก่อสร้างพนัง

ป้องกันตลิ่ง สายวัดผาปัง
กลาง บ้านเด่นอุดม หมู่ที่ 5

ป้องกันการทําลายของตลิ่ง ก่อสร้างพนังป้องกันตลิ่ง 
ขนาดกว้าง 4.50 เมตร ยาว
 112 เมตร

 -  - 350,000  -  - มีพนังป้องกัน
ตลิ่งเพิ่มขึ้น  504

 ตารางเมตร

ตลิ่งได้รับการ
ป้องกันการกัด
เซาะพังทลาย

ประชาชน
ต้องการให้มี
การป้องกัน

กองช่าง

กลาง บ้านเด่นอุดม หมู่ที่ 5
 ต.ผาปัง

 112 เมตร  ตารางเมตร เซาะพังทลาย การป้องกัน
การกัดเซาะ

ตลิ่ง

รวม 22 โครงการ 570,000 1,130,000 3,616,500 2,719,000 2,595,000
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แบบ ผ.02/1

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดลําปาง ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
7.ยุทธศาสตร์ที่ 7 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
   7.2 แผนงานการเกษตร

2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) KPI

1 โครงการส่งเสริมการเพาะ
ชํากล้าไม้พันธุ์ท้องถิ่น
หมู่ที่ 3 ต.แม่พริก

เพื่ออนุรักษ์พันธุ์ไม้ท้องถิ่น
ให้คงอยู่สืบทอดต่อไป

ดําเนินโครงการส่งเสริมการ
เพาะชํากล้าไม้พันธุ์ท้องถิ่น 
โดยมีเป้าหมายพันธุ์กล้าไม้

 -  -  -  - 2,900 ประชาชนมี
จิตสํานึกในการ
อนุรักษ์พันธุ์ไม้

ไม้ยืนต้นสาย
พันธุ์พื้นบ้าน

ได้รับการอนุรักษ์

ประชาชน
ต้องการ

อนุรักษ์พันธุ์

สํานักปลัด

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 สังคม คุณภาพชีวิต ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

รายละเอียดโครงการพัฒนา
ที่นํามาจากแผนพัฒนาหม ู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน

(พ.ศ. 2566-2570)

เป้าหมาย
 (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวช ี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ที่มาของ
โครงการ

องค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก  อําเภอแม่พริก  จังหวัดลําปาง

หมู่ที่ 3 ต.แม่พริก โดยมีเป้าหมายพันธุ์กล้าไม้
จํานวน 1,000 ต้น

อนุรักษ์พันธุ์ไม้
ท้องถิ่นคิดเป็น
ร้อยละ 100

ได้รับการอนุรักษ์
ให้คงอยู่สืบไป

อนุรักษ์พันธุ์
ไม้ท้องถิ่น

2 โครงการขุดลอกหนองไผ่
ล้อม หมู่ที่ 3 ต.แม่พริก

เพื่อเพิ่มพื้นที่การเก็บกักน้ํา
ให้มีปริมาตรเพิ่มมากขึ้น

ขุดลอกหนองน้ํา ขนาด
พื้นที่ 11,200 ตารางเมตร 
ลึกเฉลี่ย 2.00 เมตร 
ปริมาตรดินขุด 22,400 
ลูกบาศก์เมตร

 -  -  - 404,000 เกษตรกรร้อยละ
 100 มีความพึง

พอใจ

มีปริมาณมีน้ําไว้ใช้
เพื่อการเกษตร
อย่างเพียงพอ

ประชาชน
ต้องการพื้นที่
เก็บกักน้ําให้มี
ปริมาณเพิ่ม

มากขึ้น

กองช่าง

3 โครงการขุดลอกหนองตุ้ม 
หมู่ที่ 3 ต.แม่พริก

เพื่อเพิ่มพื้นที่การเก็บกักน้ํา
ให้มีปริมาตรเพิ่มมากขึ้น

ขุดลอกหนองน้ํา ขนาด
พื้นที่ 22,400 ตารางเมตร 
ลึกเฉลี่ย 2.00 เมตร 
ปริมาตรดินขุด 44,800 
ลูกบาศก์เมตร

 -  -  -  - 807,000 เกษตรกรร้อยละ
 100 มีความพึง

พอใจ

มีปริมาณมีน้ําไว้ใช้
เพื่อการเกษตร
อย่างเพียงพอ

ประชาชน
ต้องการพื้นที่
เก็บกักน้ําให้มี
ปริมาณเพิ่ม

มากขึ้น

กองช่าง

4 โครงการขุดลอกหนองน้อย
 หมู่ที่ 3 ต.แม่พริก

เพื่อเพิ่มพื้นที่การเก็บกักน้ํา
ให้มีปริมาตรเพิ่มมากขึ้น

ขุดลอกหนองน้ํา ขนาด
พื้นที่ 11,200 ตารางเมตร 
ลึกเฉลี่ย 2.00 เมตร 
ปริมาตรดินขุด 22,400 

 -  -  - 404,000 เกษตรกรร้อยละ
 100 มีความพึง

พอใจ

มีปริมาณมีน้ําไว้ใช้
เพื่อการเกษตร
อย่างเพียงพอ

ประชาชน
ต้องการพื้นที่
เก็บกักน้ําให้มี
ปริมาณเพิ่ม

กองช่าง

ปริมาตรดินขุด 22,400 
ลูกบาศก์เมตร

ปริมาณเพิ่ม
มากขึ้น 271



แบบ ผ.02/1

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดลําปาง ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
7.ยุทธศาสตร์ที่ 7 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
   7.2 แผนงานการเกษตร

2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) KPI

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 สังคม คุณภาพชีวิต ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

รายละเอียดโครงการพัฒนา
ที่นํามาจากแผนพัฒนาหม ู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน

(พ.ศ. 2566-2570)

เป้าหมาย
 (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวช ี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ที่มาของ
โครงการ

องค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก  อําเภอแม่พริก  จังหวัดลําปาง

5 โครงการขุดลอกลําห้วยแม่
ระวานพร้อมวางท่อ ผันน้ํา
เข้าสู่หนองกระทุ่งปง 

เพื่อเพิ่มความเร็วและ
ปริมาณการไหลของน้ําให้
เพียงพอกับการเกษตรกรรม

ขุดลอกลําห้วย กว้าง 10 
เมตร ยาว 500 เมตร ลึก 
1.50 เมตร ปริมาตรดินขุด 

 -  -  -  - 202,500 เกษตรกรร้อยละ
 100 มีความพึง

พอใจ

มีปริมาณมีน้ําไว้ใช้
เพื่อการเกษตร
อย่างเพียงพอ

ประชาชน
ต้องการให้น้ํา
ไหลสะดวก

กองช่าง

เข้าสู่หนองกระทุ่งปง 
หมู่ที่ 3 ต.แม่พริก

เพียงพอกับการเกษตรกรรม 1.50 เมตร ปริมาตรดินขุด 
3,750 ลูกบาศก์เมตร

พอใจ อย่างเพียงพอ ไหลสะดวก
เพิ่มมากยิ่งขึ้น

6 โครงการขุดลอกสระเก็บ
น้ําห้วยแต้ว หมู่ที่ 3 
ต.แม่พริก

เพื่อเพิ่มพื้นที่การเก็บกักน้ํา
ให้มีปริมาตรเพิ่มมากขึ้น

ขุดลอกสระเก็บน้ํา ขนาด
พื้นที่ 16,000 ตารางเมตร 
ลึกเฉลี่ย 1.50 เมตร 
ปริมาตรดินขุด 24,000 
ลูกบาศก์เมตร

 -  -  -  - 432,000 เกษตรกรร้อยละ
 100 มีความพึง

พอใจ

มีปริมาณมีน้ําไว้ใช้
เพื่อการเกษตร
อย่างเพียงพอ

ประชาชน
ต้องการพื้นที่
เก็บกักน้ําให้มี
ปริมาณเพิ่ม

มากขึ้น

กองช่าง

7 โครงการอยู่เวร เฝ้าระวัง 
ป้องกันไฟป่า 
หมู่ที่ 3 ต.แม่พริก

เพื่อให้ประชาชนตระหนัก
และมีจิตสํานึกในการรักษา
ทรัพยากรป่าไม้

จัดเวรยามเพื่อเฝ้าระวัง
รักษาป่า ป้องกันการเกิดไฟ
ไหม้ป่า

 - 10,000  -  -  -  ลดอัตราการเกิด
ไฟป่าในพื้นที่
ของบ้านแม่
เชียงรายลุ่ม 
ร้อยละ 100

เยาวชน 
ประชาชน มี
จิตสํานึกและ

ตระหนักในการ
รักษาทรัพยากร

ป่าไม้

ประชาชน
ต้องการความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน

สํานักปลัด

8 โครงการลาดตระเวน
สํารวจพื้นที่ป่าชุมชน 
หมู่ที่ 3 ต.แม่พริก

ป้องกันการลักลอบตัดไม้
ทําลายป่า

จัดกิจกรรมลาดตระเวน
สํารวจป่าโดยทําเป็น
ประจําและต่อเนื่อง

 -  - 10,000  -  - ป้องกันการ
ทําลายป่าไม้คิด
เป็นร้อยละ 100

ป่าชุมชนบ้านแม่
เชียงรายลุ่มมี

ความอุดมสมบูรณ์

ประชาชน
ต้องการ

อนุรักษ์ผืนป่า

สํานักปลัด

272



แบบ ผ.02/1

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดลําปาง ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
7.ยุทธศาสตร์ที่ 7 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
   7.2 แผนงานการเกษตร

2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) KPI

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 สังคม คุณภาพชีวิต ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

รายละเอียดโครงการพัฒนา
ที่นํามาจากแผนพัฒนาหม ู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน

(พ.ศ. 2566-2570)

เป้าหมาย
 (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวช ี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ที่มาของ
โครงการ

องค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก  อําเภอแม่พริก  จังหวัดลําปาง

9 โครงการขุดลอกลําเหมือง 
สายทุ่งใหม่ หมู่ที่ 4 
ต.แม่พริก

เพื่อเพิ่มความเร็วและ
ปริมาณการไหลของน้ําให้
เพียงพอกับการเกษตรกรรม

ขุดลอกลําเหมือง กว้าง 3 
เมตร ยาว 2,000 เมตร ลึก
 1.00 เมตร ปริมาตรดินขุด

 - 162,000 -  -  - เกษตรกรร้อยละ
 100 มีความพึง

พอใจ

มีปริมาณมีน้ําไว้ใช้
เพื่อการเกษตร
อย่างเพียงพอ

ประชาชน
ต้องการให้น้ํา
ไหลสะดวก

กองช่าง

ต.แม่พริก เพียงพอกับการเกษตรกรรม  1.00 เมตร ปริมาตรดินขุด
 6,000 ลูกบาศก์เมตร

พอใจ อย่างเพียงพอ ไหลสะดวก
เพิ่มมากยิ่งขึ้น

10 โครงการขุดลอกลําเหมือง 
สายทุ่งหลวง–ทุ่งดอกอาว 
หมู่ที่ 4 ต.แม่พริก

เพื่อเพิ่มความเร็วและ
ปริมาณการไหลของน้ําให้
เพียงพอกับการเกษตรกรรม

ขุดลอกลําเหมือง กว้าง 3 
เมตร ยาว 2,000 เมตร ลึก
 1.00 เมตร ปริมาตรดินขุด
 6,000 ลูกบาศก์เมตร

 - 162,000 -  -  - เกษตรกรร้อยละ
 100 มีความพึง

พอใจ

มีปริมาณมีน้ําไว้ใช้
เพื่อการเกษตร
อย่างเพียงพอ

ประชาชน
ต้องการให้น้ํา
ไหลสะดวก

เพิ่มมากยิ่งขึ้น

กองช่าง

11 โครงการขุดลอกลําเหมือง
ต้นมะขาม หมู่ที่ 4 
ต.แม่พริก

เพื่อเพิ่มความเร็วและ
ปริมาณการไหลของน้ําให้
เพียงพอกับการเกษตรกรรม

ขุดลอกลําเหมือง กว้าง 3 
เมตร ยาว 300 เมตร ลึก 
1.00 เมตร ปริมาตรดินขุด 
900 ลูกบาศก์เมตร

 -  - 25,000  - เกษตรกรร้อยละ
 100 มีความพึง

พอใจ

มีปริมาณมีน้ําไว้ใช้
เพื่อการเกษตร
อย่างเพียงพอ

ประชาชน
ต้องการให้น้ํา
ไหลสะดวก

เพิ่มมากยิ่งขึ้น

กองช่าง

12 โครงการขุดลําเหมืองทุ่ง
เด่นพะออน หมู่ที่ 4 
ต.แม่พริก

เพื่อเพิ่มความเร็วและ
ปริมาณการไหลของน้ําให้
เพียงพอกับการเกษตรกรรม

ขุดลอกลําเหมือง กว้าง 3 
เมตร ยาว 5,000 เมตร ลึก
 1.00 เมตร ปริมาตรดินขุด
 15,000 ลูกบาศก์เมตร

 -  - 405,000 เกษตรกรร้อยละ
 100 มีความพึง

พอใจ

มีปริมาณมีน้ําไว้ใช้
เพื่อการเกษตร
อย่างเพียงพอ

ประชาชน
ต้องการให้น้ํา
ไหลสะดวก

เพิ่มมากยิ่งขึ้น

กองช่าง
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แบบ ผ.02/1

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดลําปาง ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
7.ยุทธศาสตร์ที่ 7 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
   7.2 แผนงานการเกษตร

2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) KPI

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 สังคม คุณภาพชีวิต ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

รายละเอียดโครงการพัฒนา
ที่นํามาจากแผนพัฒนาหม ู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน

(พ.ศ. 2566-2570)

เป้าหมาย
 (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวช ี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ที่มาของ
โครงการ

องค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก  อําเภอแม่พริก  จังหวัดลําปาง

13 โครงการปร ับปร ุงสระเก็บ
น้ําห้วยตูมป่า หมู่ที่ 4 
ต.แม่พริก

เพื่อเพิ่มพื้นที่การเก็บกักน้ํา
ให้มีปริมาตรเพิ่มมากขึ้น

ขุดลอกสระเก็บน้ํา ขนาด
พื้นที่ 3,200 ตารางเมตร 
ลึกเฉลี่ย 3.00 เมตร 

 -  -  -  - 173,000 เกษตรกรร้อยละ
 100 มีความพึง

พอใจ

มีปริมาณมีน้ําไว้ใช้
เพื่อการเกษตร
อย่างเพียงพอ

ประชาชน
ต้องการพื้นที่
เก็บกักน้ําให้มี

กองช่าง

ต.แม่พริก ลึกเฉลี่ย 3.00 เมตร 
ปริมาตรดินขุด 9,600 
ลูกบาศก์เมตร

พอใจ อย่างเพียงพอ เก็บกักน้ําให้มี
ปริมาณเพิ่ม

มากขึ้น

14 โครงการขุดสระน้ําบริเวณ
สามแยกคอกวัว หมู่ที่ 6 
ต.แม่พริก

เพื่อเพิ่มพื้นที่การเก็บกักน้ํา
ให้มีปริมาตรเพิ่มมากขึ้น

ขุดลอกสระเก็บน้ํา ขนาด
พื้นที่ 1,600 ตารางเมตร 
ลึกเฉลี่ย 3.00 เมตร 
ปริมาตรดินขุด 4,800 
ลูกบาศก์เมตร

 -  -  - 87,000  - เกษตรกรร้อยละ
 100 มีความพึง

พอใจ

มีปริมาณมีน้ําไว้ใช้
เพื่อการเกษตร
อย่างเพียงพอ

ประชาชน
ต้องการพื้นที่
เก็บกักน้ําให้มี
ปริมาณเพิ่ม

มากขึ้น

กองช่าง

15 โครงการขุดลอกแม่น้ําวัง 
หมู่ที่ 6 ต.แม่พริก

เพื่อเพิ่มการระบายน้ําให้
ไหลสะดวกมากยื่งขึ้น 
ป้องกันปัญหาน้ําเอ่อท่วม
บริเวณสองฝั่งริมแม่น้ํา

ขุดลอกแม่น้ําวังเป็น
ระยะทางยาว 3,000 เมตร

 - 500,000 500,000 500,000 500,000 ประชาชนมี
ความพึงพอใจคิด
เป็นร้อยละ 100

ป้องกันน้ําวังเอ่อ
ล้นตลิ่งท่วม

บ้านเรือนที่อยู่
อาศัยของ
ประชาชน

ประชาชน
ต้องการให้น้ํา
ไหลสะดวก

เพิ่มมากยิ่งขึ้น

กองช่าง

16 โครงการขุดลอกลําห้วย
แม่พริก หมู่ที่ 7 ต.แม่พริก เพื่อเพิ่มการระบายน้ําให้

ไหลสะดวกมากยื่งขึ้น 
ป้องกันปัญหาน้ําเอ่อท่วม

ขุดลอกลําห้วยแม่พริก 
กว้าง 20 เมตร ยาว 1,000 
เมตร สูง 2 เมตร คิดเป็น
พื้นที่ 40,000 ลูกบาศก์เมตร

 -  -  -  - 720,000 ประชาชนมี
ความพึงพอใจคิด
เป็นร้อยละ 100

ป้องกันน้ําวังเอ่อ
ล้นตลิ่งท่วม

บ้านเรือนที่อยู่
อาศัยของ

ประชาชน
ต้องการให้น้ํา
ไหลสะดวก

เพิ่มมากยิ่งขึ้น

กองช่าง

ป้องกันปัญหาน้ําเอ่อท่วม
บริเวณสองฝั่งริมแม่น้ํา

พื้นที่ 40,000 ลูกบาศก์เมตร อาศัยของ
ประชาชน

เพิ่มมากยิ่งขึ้น
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แบบ ผ.02/1

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดลําปาง ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
7.ยุทธศาสตร์ที่ 7 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
   7.2 แผนงานการเกษตร

2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) KPI

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 สังคม คุณภาพชีวิต ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

รายละเอียดโครงการพัฒนา
ที่นํามาจากแผนพัฒนาหม ู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน

(พ.ศ. 2566-2570)

เป้าหมาย
 (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวช ี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ที่มาของ
โครงการ

องค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก  อําเภอแม่พริก  จังหวัดลําปาง

17 โครงการปลูกป่าชุมชน 
หมู่ที่ 8 ต.แม่พริก

เพื่อฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ทดแทนพื้นที่

ปลูกป่า จํานวน 3 ไร่ 
บริเวณพื้นที่บ้านปางยาว

12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 ประชาชนมี
จิตสํานึกในการ

อนุรักษ์

ประชาชนมี
จิตสํานึกและ

ตระหนักในการ

ประชาชน
ต้องการให้

สร้างความชุ่ม

สํานักปลัด

สิ่งแวดล้อม ทดแทนพื้นที่
ป่าที่ถูกใช้สําหรับการ
ก่อสร้างสาธารณะประโยชน์

อนุรักษ์
ธรรมชาติคิดเป็น

ร้อยละ 100

ตระหนักในการ
รักษา

ทรัพยากรธรรมชา
ติและสิ่งแวดล้อม

สร้างความชุ่ม
ชื้นให้กับผืนป่า

 บรรเทา
ปัญหาภัยแล้ง

18 โครงการปลูกป่าชุมชน 
หมู่ที่ 9 ต.แม่พริก

เพื่อฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ทดแทนพื้นที่
ป่าที่ถูกใช้สําหรับการ
ก่อสร้างสาธารณะประโยชน์

ปลูกป่า จํานวน 4 ไร่ 
บริเวณพื้นที่บ้านร่มไม้ยาง

4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 ประชาชนมี
จิตสํานึกในการ

อนุรักษ์
ธรรมชาติคิดเป็น

ร้อยละ 100

ประชาชนมี
จิตสํานึกและ

ตระหนักในการ
รักษา

ทรัพยากรธรรมชา
ติและสิ่งแวดล้อม

ประชาชน
ต้องการให้

สร้างความชุ่ม
ชื้นให้กับผืนป่า

 บรรเทา
ปัญหาภัยแล้ง

สํานักปลัด

19 โครงการปลูกป่าเฉลิมพระ
เกียรติ หมู่ที่ 10 ต.แม่พริก

เพื่อฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม สํานึกในพระ
มหากรุณาธิคุณ

ปลูกป่าในเขตพื้นที่บ้านสัน
ขี้เหล็ก

50,000 30,000 20,000 20,000 20,000 ประชาชนมี
จิตสํานึกในการ

อนุรักษ์
ธรรมชาติคิดเป็น

ร้อยละ 100

ประชาชนมี
จิตสํานึกและ

ตระหนักในการ
รักษา

ทรัพยากรธรรมชา
ติและสิ่งแวดล้อม

ประชาชน
ต้องการให้

สร้างความชุ่ม
ชื้นให้กับผืนป่า

 บรรเทา
ปัญหาภัยแล้ง

สํานักปลัด
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แบบ ผ.02/1

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดลําปาง ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
7.ยุทธศาสตร์ที่ 7 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
   7.2 แผนงานการเกษตร

2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) KPI

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 สังคม คุณภาพชีวิต ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

รายละเอียดโครงการพัฒนา
ที่นํามาจากแผนพัฒนาหม ู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน

(พ.ศ. 2566-2570)

เป้าหมาย
 (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวช ี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ที่มาของ
โครงการ

องค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก  อําเภอแม่พริก  จังหวัดลําปาง

20 โครงการขุดลอกลําห้วย
แม่พริก 
หมู่ที่ 11 ต.แม่พริก

เพื่อเพิ่มการระบายน้ําให้
ไหลสะดวกมากยื่งขึ้น 
ป้องกันปัญหาน้ําเอ่อท่วม

ขุดลอกลําห้วยแม่พริก 
กว้าง 20 เมตร ยาว 1,000 
เมตร สูง 2 เมตร คิดเป็น

 -  -  - 3,400,000  - ประชาชนมี
ความพึงพอใจคิด
เป็นร้อยละ 100

ป้องกันน้ําวังเอ่อ
ล้นตลิ่งท่วม

บ้านเรือนที่อยู่

ประชาชน
ต้องการให้น้ํา
ไหลสะดวก

กองช่าง

หมู่ที่ 11 ต.แม่พริก
ป้องกันปัญหาน้ําเอ่อท่วม
บริเวณสองฝั่งริมแม่น้ํา

เมตร สูง 2 เมตร คิดเป็น
พื้นที่ 200,000 ลูกบาศก์
เมตร

เป็นร้อยละ 100 บ้านเรือนที่อยู่
อาศัยของ
ประชาชน

ไหลสะดวก
เพิ่มมากยิ่งขึ้น

21 โครงการขุดลอกลําห้วยแม่
ยะ  หมู่ที่ 11 ต.แม่พริก

เพื่อเพิ่มการระบายน้ําให้
ไหลสะดวกมากยื่งขึ้น 
ป้องกันปัญหาน้ําเอ่อท่วม
บริเวณสองฝั่งริมแม่น้ํา

ขุดลอกลําห้วยแม่ยะ กว้าง
 15 เมตร ยาว 1,000 เมตร
 สูง 2 เมตร คิดเป็นพื้นที่ 
30,000 ลูกบาศก์เมตร

 -  -  -  - 510,000 ประชาชนมี
ความพึงพอใจคิด
เป็นร้อยละ 100

ป้องกันน้ําวังเอ่อ
ล้นตลิ่งท่วม

บ้านเรือนที่อยู่
อาศัยและพื้นที่
การเกษตรของ

ประชาชน

ประชาชน
ต้องการให้น้ํา
ไหลสะดวก

เพิ่มมากยิ่งขึ้น

กองช่าง

22 โครงการปลูกป่าชุมชน
หมู่ที่ 1 ต.ผาปัง

เพื่อฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม สร้างความ
สมดุลย์ทางธรรมชาติ ฟื้นฟู
ความอุดมสมบูรณ์

ปลูกป่า จํานวน 4 ไร่ 
บริเวณพื้นที่บ้านนาริน

4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 ประชาชนมี
จิตสํานึกในการ

อนุรักษ์
ธรรมชาติคิดเป็น

ร้อยละ 100

ประชาชนมี
จิตสํานึกและ

ตระหนักในการ
รักษา

ทรัพยากรธรรมชา
ติและสิ่งแวดล้อม

ประชาชน
ต้องการให้

สร้างความชุ่ม
ชื้นให้กับผืนป่า

 บรรเทา
ปัญหาภัยแล้ง

สํานักปลัด
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แบบ ผ.02/1

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดลําปาง ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
7.ยุทธศาสตร์ที่ 7 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
   7.2 แผนงานการเกษตร

2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) KPI

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 สังคม คุณภาพชีวิต ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

รายละเอียดโครงการพัฒนา
ที่นํามาจากแผนพัฒนาหม ู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน

(พ.ศ. 2566-2570)

เป้าหมาย
 (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวช ี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ที่มาของ
โครงการ

องค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก  อําเภอแม่พริก  จังหวัดลําปาง

23 โครงการก่อสร้างฝายชะลอ
น้ําพื้นที่ป่าชุมชน
หมู่ที่ 3 ต.แม่พริก

เพื่อให้ประชาชนมีจิตสํานึก
และตระหนักในการรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและ

ก่อสร้างฝายชะลอน้ําแบบ
เรียงหินในกล่องในพื้นที่
รับผิดชอบ บ้านแม่

100,000  -  -  -  -  ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
เพิ่มขึ้นคิดเป็น

เยาวชน 
ประชาชน มี
จิตสํานึกและ

ประชาชน
ต้องการให้

สร้างความชุ่ม

สํานักปลัด

หมู่ที่ 3 ต.แม่พริก ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม และสร้าง
ความอุดมสมบูรณ์ให้กับ
พื้นที่ป่าชุมชน

รับผิดชอบ บ้านแม่
เชียงรายลุ่ม จํานวน 10 
ฝาย โดยขอความร่วมมือ
แรงงาน จากประชาชนใน
พื้นที่

เพิ่มขึ้นคิดเป็น
ร้อยละ 60

จิตสํานึกและ
ตระหนักในการ

รักษา
ทรัพยากรธรรมชา
ติและสิ่งแวดล้อม

สร้างความชุ่ม
ชื้นให้กับผืนป่า

 บรรเทา
ปัญหาภัยแล้ง

24 ก่อสร้างฝายชะลอน้ําเฉลิม
พระเกียรติ หมู่ที่ 7,8,11 
ต.แม่พริก

เพื่อให้ประชาชนมีจิตสํานึก
และตระหนักในการรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม และสร้าง
ความอุดมสมบูรณ์ให้กับ
พื้นที่ป่าชุมชน

ก่อสร้างฝายชะลอน้ําแบบ
เรียงหินในกล่องในพื้นที่
รับผิดชอบ บ้านห้วยขี้นก 
บ้านปางยาว และบ้านแพะ
ดอกเข็ม จํานวน 10 ฝาย 
โดยขอความร่วมมือแรงงาน
 จากประชาชนในพื้นที่

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000  ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
เพิ่มขึ้นคิดเป็น

ร้อยละ 60

เยาวชน 
ประชาชน มี
จิตสํานึกและ

ตระหนักในการ
รักษา

ทรัพยากรธรรมชา
ติและสิ่งแวดล้อม

ประชาชน
ต้องการให้

สร้างความชุ่ม
ชื้นให้กับผืนป่า

 บรรเทา
ปัญหาภัยแล้ง

สํานักปลัด
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แบบ ผ.02/1

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดลําปาง ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
7.ยุทธศาสตร์ที่ 7 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
   7.2 แผนงานการเกษตร

2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) KPI

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 สังคม คุณภาพชีวิต ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

รายละเอียดโครงการพัฒนา
ที่นํามาจากแผนพัฒนาหม ู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน

(พ.ศ. 2566-2570)

เป้าหมาย
 (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวช ี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ที่มาของ
โครงการ

องค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก  อําเภอแม่พริก  จังหวัดลําปาง

25 โครงการก่อสร้างฝายชะลอ
น้ํา
หมู่ที่ 1 ต.ผาปัง

เพื่อให้ประชาชนตระหนัก
และมีจิตสํานึกในการรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและ

ก่อสร้างฝายชะลอน้ําแบบ
เรียงหินในกล่องในพื้นที่
รับผิดชอบ บ้านนาริน 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000  ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
เพิ่มขึ้นคิดเป็น

เยาวชน 
ประชาชน มี
จิตสํานึกและ

ประชาชน
ต้องการให้

สร้างความชุ่ม

สํานักปลัด

หมู่ที่ 1 ต.ผาปัง ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม และสร้าง
ความอุดมสมบูรณ์ให้กับ
พื้นที่ป่าชุมชน

รับผิดชอบ บ้านนาริน 
จํานวน 5 ฝาย โดยขอ
ความร่วมมือแรงงาน จาก
ประชาชนในพื้นที่

เพิ่มขึ้นคิดเป็น
ร้อยละ 60

จิตสํานึกและ
ตระหนักในการ

รักษา
ทรัพยากรธรรมชา
ติและสิ่งแวดล้อม

สร้างความชุ่ม
ชื้นให้กับผืนป่า

 บรรเทา
ปัญหาภัยแล้ง

26 โครงการก่อสร้างฝายชะลอ
น้ํา 
หมู่ที่ 2 ต.ผาปัง

เพื่อให้ประชาชนมีจิตสํานึก
และตระหนักในการรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม และสร้าง
ความอุดมสมบูรณ์ให้กับ
พื้นที่ป่าชุมชน

ก่อสร้างฝายชะลอน้ําแบบ
เรียงหินในกล่องในพื้นที่
รับผิดชอบ บ้านผาปังหลวง
 จํานวน 5 ฝาย โดยขอ
ความร่วมมือแรงงาน จาก
ประชาชนในพื้นที่

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000  ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
เพิ่มขึ้นคิดเป็น

ร้อยละ 60

เยาวชน 
ประชาชน มี
จิตสํานึกและ

ตระหนักในการ
รักษา

ทรัพยากรธรรมชา
ติและสิ่งแวดล้อม

ประชาชน
ต้องการให้

สร้างความชุ่ม
ชื้นให้กับผืนป่า

 บรรเทา
ปัญหาภัยแล้ง

สํานักปลัด

27 โครงการทําแนวป้องกันไฟ
ป่า
หมู่ที่ 1 ต.ผาปัง

เพื่อเป็นการสร้างแนว
ป้องกันไฟป่า เข้ามายัง
หมู่บ้านหรือพื้นที่
การเกษตร ป้องกันความ
เสียหายจากเหตุอัคคีภัย

จัดทําแนวป้องกันไฟป่าโดย
การทําแนวป้องกัน รอบ
หมู่บ้าน

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 สามารถป้องกัน
ไฟป่าได้มากกว่า

ร้อยละ 90

พื้นที่โดยรอบ
หมู่บ้านปลอดภัย

จากไฟป่า

ประชาชน
ต้องการความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน

สํานักปลัด

เสียหายจากเหตุอัคคีภัย ทรัพย์สิน
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แบบ ผ.02/1

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดลําปาง ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
7.ยุทธศาสตร์ที่ 7 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
   7.2 แผนงานการเกษตร

2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) KPI

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 สังคม คุณภาพชีวิต ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

รายละเอียดโครงการพัฒนา
ที่นํามาจากแผนพัฒนาหม ู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน

(พ.ศ. 2566-2570)

เป้าหมาย
 (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวช ี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ที่มาของ
โครงการ

องค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก  อําเภอแม่พริก  จังหวัดลําปาง

28 โครงการบวชป่า
หมู่ที่ 1 ต.ผาปัง

เพื่อให้ประชาชนตระหนัก
และมีจิตสํานึกในการรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและ

จัดกิจกรรมบวชป่า สืบ
ชะตาป่า

4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 ประชาชนมี
จิตสํานึกในการ

อนุรักษ์

ประชาชนมี
จิตสํานึกในการ

รักษา

ประชาชน
ต้องการ

อนุรักษ์ผืนป่า

สํานักปลัด

ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

อนุรักษ์
ธรรมชาติคิดเป็น

ร้อยละ 100

รักษา
ทรัพยากรธรรมชา
ติและสิ่งแวดล้อม

อนุรักษ์ผืนป่า

29 โครงการขุดลอกสระเก็บน้ํา
 ร้องป่าเป่า หมู่ที่ 2 ต.ผาปัง

เพื่อให้เกษตรกรมีน้ําไว้ใช้
เพื่อการเกษตร การเลี้ยง
สัตว์ อย่างเพียงพอ

ขุดสระเก็บน้ําขนาด กว้าง 
80 เมตร ยาว 80 เมตร ลึก
 2.00 เมตร ปริมาตรดินขุด
ไม่น้อยกว่า 12,800 
ลูกบาศก์เมตร

 -  -  -  - 231,000 เกษตรกรร้อยละ
 100 มีความพึง

พอใจ

เกษตรกรมีน้ําไว้
ใช้เพื่อการเกษตร

อย่างเพียงพอ

ประชาชน
ต้องการพื้นที่
เก็บกักน้ําให้มี
ปริมาณเพิ่ม

มากขึ้น

กองช่าง

30 โครงการขุดลอกลําเหมือง
คอนกรีต ทุ่งตีนดอย หมู่ที่ 
3 ต.ผาปัง

เพื่อเพิ่มความเร็วและ
ปริมาณการไหลของน้ําให้
เพียงพอกับการเกษตรกรรม

ขุดลอกดินออกจากลํา
เหมืองคอนกรีต ขนาด
ปากกว้าง 1.00 เมตร ก้น
กว้าง 0.40 เมตร  ลึก 0.60
 เมตร ยาว 100 เมตร

 -  -  -  - 20,000 เกษตรกรร้อยละ
 100 มีความพึง

พอใจ

มีปริมาณมีน้ําไว้ใช้
เพื่อการเกษตร
อย่างเพียงพอ

ประชาชน
ต้องการให้น้ํา
ไหลสะดวก

เพิ่มมากยิ่งขึ้น

กองช่าง

31 โครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ํา
ห้วยดงดํา หมู่ที่ 4 ต.ผาปัง

เพื่อให้เกษตรกรตําบลผาปัง
 มีปริมาณเก็บกักน้ําไว้ใช้
เพื่อการเกษตรมากขึ้น

ขุดลอกอ่างเก็บน้ํา 
ปริมาตรดินขุด ไม่น้อยกว่า
 4,000 ลูกบาศก์เมตร ลึก 
1.50 เมตร

 -  -  - 75,000  - เกษตรกรร้อยละ
 100 มีความพึง

พอใจ

มีปริมาณมีน้ําไว้ใช้
เพื่อการเกษตร
อย่างเพียงพอ

ประชาชน
ต้องการพื้นที่
เก็บกักน้ําให้มี
ปริมาณเพิ่ม

กองช่าง

1.50 เมตร ปริมาณเพิ่ม
มากขึ้น 279



แบบ ผ.02/1

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดลําปาง ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
7.ยุทธศาสตร์ที่ 7 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
   7.2 แผนงานการเกษตร

2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) KPI

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 สังคม คุณภาพชีวิต ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

รายละเอียดโครงการพัฒนา
ที่นํามาจากแผนพัฒนาหม ู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน

(พ.ศ. 2566-2570)

เป้าหมาย
 (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวช ี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ที่มาของ
โครงการ

องค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก  อําเภอแม่พริก  จังหวัดลําปาง

32 โครงการขุดลอกลําห้วย
แม่ปุ หมู่ที่ 4 ต.ผาปัง

เพื่อขุดและเปิดทางน้ํา ให้
น้ําสามารถไหลได้สะดวก
เพิ่มขึ้น ป้องกันและ

ขนาดขุดลอกก้นกว้างเฉลี่ย
 5.00 เมตร ยาว 2,000 
เมตร ลึกเฉลี่ย 1.50 เมตร 

 -  -  - 405,000  - เกษตรกรร้อยละ
 100 มีความพึง

พอใจ

มีปริมาณมีน้ําไว้ใช้
เพื่อการเกษตร
อย่างเพียงพอ

ประชาชน
ต้องการให้น้ํา
ไหลสะดวก

กองช่าง

เพิ่มขึ้น ป้องกันและ
บรรเทาปัญหาน้ําท่วม 
น้ําป่าไหลหลาก

เมตร ลึกเฉลี่ย 1.50 เมตร 
ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 
15,000 ลูกบาศก์เมตร

พอใจ อย่างเพียงพอ ไหลสะดวก
เพิ่มมากยิ่งขึ้น

33 โครงการขุดลอกลําห้วย
แม่ขยาก หมู่ที่ 4 ต.ผาปัง

เพื่อขุดและเปิดทางน้ํา ให้
น้ําสามารถไหลได้สะดวก
เพิ่มขึ้น ป้องกันและ
บรรเทาปัญหาน้ําท่วม 
น้ําป่าไหลหลาก

ขุดลอกลําห้วยแม่ขยาก
เขตพื้นที่บ้านผาปังกลาง 
ขนาดขุดลอกก้นกว้างเฉลี่ย
 5.00 เมตร ยาว 1,000 
เมตร ลึกเฉลี่ย 1.50 เมตร 
ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 
7,500 ลูกบาศก์เมตร

 -  -  -  - 203,000 เกษตรกรร้อยละ
 100 มีความพึง

พอใจ

มีปริมาณมีน้ําไว้ใช้
เพื่อการเกษตร
อย่างเพียงพอ

ประชาชน
ต้องการให้น้ํา
ไหลสะดวก

เพิ่มมากยิ่งขึ้น

กองช่าง

34 โครงการขุดลอกสระเก็บน้ํา
ร้องแสนเมือง หมู่ที่ 4 
ต.ผาปัง

เพื่อให้เกษตรกรบ้านห้วยไร่
 มีปริมาณเก็บกักน้ําไว้ใช้
เพื่อการเกษตรมากขึ้น

ขุดลอกอ่างเก็บน้ํา 
ปริมาตรดินขุด ไม่น้อยกว่า
 11,200 ลูกบาศก์เมตรลึก 
2.00 เมตร

 - 202,000  -  -  - เกษตรกรร้อยละ
 100 มีความพึง

พอใจ

มีปริมาณมีน้ําไว้ใช้
เพื่อการเกษตร
อย่างเพียงพอ

ประชาชน
ต้องการพื้นที่
เก็บกักน้ําให้มี
ปริมาณเพิ่ม

มากขึ้น

กองช่าง
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แบบ ผ.02/1

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดลําปาง ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
7.ยุทธศาสตร์ที่ 7 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
   7.2 แผนงานการเกษตร

2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) KPI

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 สังคม คุณภาพชีวิต ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

รายละเอียดโครงการพัฒนา
ที่นํามาจากแผนพัฒนาหม ู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน

(พ.ศ. 2566-2570)

เป้าหมาย
 (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวช ี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ที่มาของ
โครงการ

องค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก  อําเภอแม่พริก  จังหวัดลําปาง

35 โครงการป้องกันและ
ควบคุมไฟป่าและปัญหา
หมอกควัน หมู่ที่ 4 ต.ผาปัง

เพื่อป้องกันและควบคุมไฟ
ป่าและปัญหาหมอกควัน

ดําเนินกิจกรรมการป้องกัน
ไฟป่า สร้างจิตสํานึกให้กับ
ประชาชนในพื้นที่

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ประชาชนมี
ความพึงพอใจคิด
เป็นร้อยละ 100

ไม่เกิดปัญหาไฟ
ป่าและหมอกควัน

ในพื้นที่

ประชาชน
ต้องการความ
ปลอดภัยใน

สํานักปลัด

หมอกควัน หมู่ที่ 4 ต.ผาปัง ประชาชนในพื้นที่ เป็นร้อยละ 100 ในพื้นที่ ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน

รวม 78 โครงการ 404,000 1,320,000 809,000 5,550,000 4,479,400
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แบบ ผ.02/1

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดลําปาง ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
8.ยุทธศาสตร์ที่ 9 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว
   8.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) KPI

1 โครงการส่งเสริมแหล่ง
ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม
ดอยพระเจ้า
หมู่ที่ 4,9,10 ต.แม่พริก

เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว
ทางวัฒนธรรม 
โบราณสถานดอยพระเจ้า

จัดกิจกรรมส่งเสริมการ
รณรงค์ การประชาสัมพันธ์
 การกระตุ้นการท่องเที่ยว
ทางวัฒนธรรม ดอยพระเจ้า

  20,000   20,000   20,000   20,000   20,000 ประชาชนมี
ความพึงพอใจคิด
เป็นร้อยละ 100

มีสถานที่
ท่องเที่ยว กระตุ้น
เศรษฐกิจ วิถีชีวิต
ความเป็นอยู่ที่ดี

เพิ่มมากขึ้น

ประชาชน
ต้องการให้มี
การส่งเสริม

การท่องเที่ยว
ทาง

วัฒนธรรม
ท้องถิ่น

กองช่าง

2 โครงการพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยวรอยพระพุทธบาท
หมู่ที่ 8 ต.แม่พริก

เพื่อพัฒนาปรับปรุงสถานที่
แหล่งท่องเที่ยวรอยพระ
พุทธบาท บ้านปางยาวให้
สวยงาม เป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์
 ทางพุทธประวัติ

ปรับปรุงและปรับภูมิทัศน์
โดยรอบรอยพระพุทธบาท 
ให้มีความสวยงาม พัฒนา
เส้นทางสัญจรให้มีความ
สะดวก

 -  -  - 200,000  -  ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
เพิ่มขึ้นคิดเป็น
ร้อยละ 100

ตําบลแม่พริก มี
สถานที่ท่องเที่ยว
พักผ่อนหย่อนใจ 
คุณภาพชีวิตของ

ชุมชนดีขึ้น

ประชาชน
ต้องการให้มี
การส่งเสริม

การท่องเที่ยว
ทาง

วัฒนธรรม
ท้องถิ่น

กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
ที่นํามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน

(พ.ศ. 2566-2570)
องค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก  อําเภอแม่พริก  จังหวัดลําปาง

วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

 (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ที่มาของ
โครงการ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์

ที่ โครงการ
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แบบ ผ.02/1

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดลําปาง ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
8.ยุทธศาสตร์ที่ 9 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว
   8.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) KPI

รายละเอียดโครงการพัฒนา
ที่นํามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน

(พ.ศ. 2566-2570)
องค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก  อําเภอแม่พริก  จังหวัดลําปาง

วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

 (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ที่มาของ
โครงการ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์

ที่ โครงการ

3 โครงการพัฒนาดอยพระ
ธาตุให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว
ทางโบราณสถาน
หมู่ที่ 10 ต.แม่พริก

เพื่อพัฒนาปรับปรุงสถานที่
แหล่งท่องเที่ยววัดดอยพระ
ธาตุบ้านสันขี้เหล็กให้
สวยงาม เป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์
 ทางพุทธประวัติ

ปรับปรุงและปรับภูมิทัศน์
โดยรอบดอยพระธาตุ ให้มี
ความสวยงาม พัฒนาการ
เดินทางให้มีความสะดวก

 -  -  - 100,000 100,000  ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
เพิ่มขึ้นคิดเป็น
ร้อยละ 100

ตําบลแม่พริก มี
สถานที่ท่องเที่ยว
พักผ่อนหย่อนใจ 
คุณภาพชีวิตของ

ชุมชนดีขึ้น

ประชาชน
ต้องการให้มี
การส่งเสริม

การท่องเที่ยว
ทาง

วัฒนธรรม
ท้องถิ่น

กองช่าง

4 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์
อ่างเก็บน้ําผาวิ่งชู้
หมู่ที่ 10 ต.แม่พริก

เพื่อพัฒนาปรับปรุงภูมิ
ทัศน์พื้นที่อ่างเก็บน้ําให้มี
ความสวยงาม เป็นที่
พักผ่อนหย่อนใจ ออกกําลัง
กาย

ปรับภูมิทัศน์ พัฒนาและ
ปรับปรุงพื้นที่โดยรอบของ
อ่างเก็บน้ําผาวิ่งชู้

 -  -  - 100,000 100,000  ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
เพิ่มขึ้นคิดเป็น
ร้อยละ 100

มีสถานที่
ท่องเที่ยว กระตุ้น
เศรษฐกิจ มีรายได้

เพิ่มมากขึ้น

ประชาชน
ต้องการให้มี
การส่งเสริม

การท่องเที่ยว
ทางธรรมชาติ

กองช่าง

รวม 10 โครงการ 20,000 20,000 20,000 420,000 220,000
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แบบ ผ.02/1

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดลําปาง ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
8.ยุทธศาสตร์ที่ 9 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว
   8.2 แผนงานการเกษตร

2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) KPI

1 โครงการพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยวหนองกระทุ่งปง
หมู่ที่ 3 ต.แม่พริก

เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว
ทางธรรมชาติให้กับพื้นที่
บ้านแม่เชียงรายลุ่ม

ปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบ
พื้นที่หนองกระทุ่งปง ให้มี
ความสวยงาม

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000  ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
เพิ่มขึ้นคิดเป็น

มีสถานที่
ท่องเที่ยว กระตุ้น
เศรษฐกิจ วิถีชีวิต

ประชาชน
ต้องการให้มี
การส่งเสริม

กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
ที่นํามาจากแผนพัฒนาหม ู่บ้านและแผนพัฒนาช ุมชน

(พ.ศ. 2566-2570)
องค์การบริหารส่วนตําบลแม ่พริก  อําเภอแม ่พริก  จังหวัดลําปาง

วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

 (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ที่มาของ
โครงการ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์

ที่ โครงการ

หมู่ที่ 3 ต.แม่พริก บ้านแม่เชียงรายลุ่ม ความสวยงาม เพิ่มขึ้นคิดเป็น
ร้อยละ 100

เศรษฐกิจ วิถีชีวิต
ความเป็นอยู่ที่ดี

เพิ่มมากขึ้น

การส่งเสริม
การท่องเที่ยว
ทางธรรมชาติ

2 โครงการส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ป่า
ชุมชนบ้านแม่เชียงรายลุ่ม
หมู่ที่ 3 ต.แม่พริก

เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว
ทางธรรมชาติพื้นที่ป่าชุมชน

จัดกิจกรรมส่งเสริมการ
รณรงค์ การประชาสัมพันธ์
 การกระตุ้นการท่องเที่ยว
เชิงอนุรักษ์พื้นที่ป่าชุมชน

  20,000   20,000   20,000   20,000   20,000 ประชาชนมี
ความพึงพอใจคิด
เป็นร้อยละ 100

มีสถานที่
ท่องเที่ยว กระตุ้น
เศรษฐกิจ วิถีชีวิต
ความเป็นอยู่ที่ดี

เพิ่มมากขึ้น

ประชาชน
ต้องการให้มี
การส่งเสริม

การท่องเที่ยว
ทางธรรมชาติ

กองช่าง

3 โครงการส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ป่า
ชุมชน หมู่ที่ 7 ต.แม่พริก

เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว
ทางธรรมชาติพื้นที่ป่าชุมชน

จัดกิจกรรมส่งเสริมการ
รณรงค์ การประชาสัมพันธ์
 การกระตุ้นการท่องเที่ยว
เชิงอนุรักษ์พื้นที่ป่าชุมชน

 -  -   20,000   20,000   20,000 ประชาชนมี
ความพึงพอใจคิด
เป็นร้อยละ 100

มีสถานที่
ท่องเที่ยว กระตุ้น
เศรษฐกิจ วิถีชีวิต
ความเป็นอยู่ที่ดี

เพิ่มมากขึ้น

ประชาชน
ต้องการให้มี
การส่งเสริม

การท่องเที่ยว
ทางธรรมชาติ

กองช่าง

4 โครงการพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยวอ่างเก็บน้ําแม่พริก
(ผาวิ่งชู้)
หมู่ที่ 10 ต.แม่พริก

เพื่อให้บ้านสันขี้เหล็ก มี
แหล่งท่องเที่ยวทาง
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวโดย
การปรับปรุง
สภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์

 -  - 200,000  -  -  ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
เพิ่มขึ้นคิดเป็น
ร้อยละ 100

มีสถานที่
ท่องเที่ยว กระตุ้น
เศรษฐกิจ มีรายได้

เพิ่มมากขึ้น

ประชาชน
ต้องการให้มี
การส่งเสริม

การท่องเที่ยว

กองช่าง

หมู่ที่ 10 ต.แม่พริก สิ่งแวดล้อม ร้อยละ 100 เพิ่มมากขึ้น การท่องเที่ยว
ทางธรรมชาติ 284



แบบ ผ.02/1

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดลําปาง ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
8.ยุทธศาสตร์ที่ 9 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว
   8.2 แผนงานการเกษตร

2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) KPI

รายละเอียดโครงการพัฒนา
ที่นํามาจากแผนพัฒนาหม ู่บ้านและแผนพัฒนาช ุมชน

(พ.ศ. 2566-2570)
องค์การบริหารส่วนตําบลแม ่พริก  อําเภอแม ่พริก  จังหวัดลําปาง

วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

 (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ที่มาของ
โครงการ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์

ที่ โครงการ

5 โครงการส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ป่า
ชุมชน

เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว
ทางธรรมชาติพื้นที่ป่า
ชุมชนบ้านแพะดอกเข็ม

จัดกิจกรรมส่งเสริมการ
รณรงค์ การประชาสัมพันธ์
 การกระตุ้นการท่องเที่ยว

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000  ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
เพิ่มขึ้นคิดเป็น

มีสถานที่
ท่องเที่ยว กระตุ้น
เศรษฐกิจ มีรายได้

ประชาชน
ต้องการให้มี
การส่งเสริม

กองช่าง

ชุมชน
หมู่ที่ 11 ต.แม่พริก

ชุมชนบ้านแพะดอกเข็ม  การกระตุ้นการท่องเที่ยว
เชิงอนุรักษ์พื้นที่ป่าชุมชน

เพิ่มขึ้นคิดเป็น
ร้อยละ 100

เศรษฐกิจ มีรายได้
เพิ่มมากขึ้น

การส่งเสริม
การท่องเที่ยว
ทางธรรมชาติ

6 โครงการพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ
ตําบลผาปัง
หมู่ที่ 1-5 ต.ผาปัง

เพื่อพัฒนาปรับปรุงสถานที่
แหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่
ตําบลผาปังให้สวยงาม น่า
ท่องเที่ยว

ปรับปรุงสถานที่ท่องเที่ยว
ในพื้นที่ตําบลผาปังโดยการ
ปรับปรุงภูมิทัศน์การ
จัดการตกแต่งสถานที่ การ
ทําถนนเพื่อเข้าสู่แหล่ง
ท่องเที่ยว

 -  -  -  - 250,000  ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
เพิ่มขึ้นคิดเป็น
ร้อยละ 100

แหล่งท่องเที่ยว
ในพื้นที่ตําบลผา

ปังได้รับการ
ปรับปรุงภูมิทัศน์

มีการพัฒนา
เส้นทางเข้าสู่

แหล่งท่องเที่ยวได้
สะดวกมากขึ้น

ประชาชน
ต้องการให้มี
การส่งเสริม

การท่องเที่ยว
ทางธรรมชาติ

กองช่าง

7 โครงการพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยวดอยล้าน
หมู่ที่ 5 ต.ผาปัง

เพื่อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
พื้นที่บ้านเด่นอุดม ให้เป็น
แหล่งท่องเที่ยว เป็นที่รู้จัก
อย่างแพร่หลาย ส่งเสริม
การท่องเที่ยวทางธรรมชาติ

ปรับภูมิทัศน์ พัฒนาและ
ปรับปรุงสถานที่ท่องเที่ยว
ดอยล้าน

 -  -  -  - 50,000  ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
เพิ่มขึ้นคิดเป็น
ร้อยละ 100

มีสถานที่
ท่องเที่ยว กระตุ้น
เศรษฐกิจ มีรายได้

เพิ่มมากขึ้น

ประชาชน
ต้องการให้มี
การส่งเสริม

การท่องเที่ยว
ทางธรรมชาติ

สํานักปลัด

รวม 21 โครงการ 140,000 140,000 360,000 160,000 460,000
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แบบ ผ.01       2.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

จํานวน
โครงกา

ร

งบประมาณ
(บาท)

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

   1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 12 46,742,000 2 14,000,000 0 0 2 2,100,000 3 18,310,000 19 81,152,000

รวม 12 46,742,000 2 14,000,000 0 0 2 2,100,000 3 18,310,000 19 81,152,000

   2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 2 2,646,000 3 7,850,000 1 1,500,000 3 20,200,000 5 73,900,000 14 106,096,000 
   2.2 แผนงานการเกษตร 0 0 0 0 0 0 2 32,460,000 2 2,610,000 4 35,070,000

รวม 2 2,646,000 3 7,850,000 1 1,500,000 5 52,660,000 7 76,510,000 18 141,166,000

รวมทั้งสิ้น 14 49,388,000 5 21,850,000 1 1,500,000 7 54,760,000 10 94,820,000 37 222,318,000

ปี 2569 ปี 2570 รวม 5 ปี

2) ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านแหล่งน้ํา

รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) สําหรับโครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใช้สําหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น ( แบบ ผ.02/2)
1) ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)

องค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก  อําเภอแม่พริก  จังหวัดลําปาง

ยุทธศาสตร์

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568
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แบบ ผ. 02/2

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดลําปาง ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) KPI

1 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง
สายหน้าบ้าน เชื่อมต่อถนน
พหลโยธินทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข 1 หมู่ที่ 3 ต.แม่พริก

เพื่อให้ประชาชนมี
ถนนลาดยางที่ได้มาตรฐาน

ก่อสร้างถนนลาดยางแอส
ฟัสล์ติกส์คอนกรีต ขนาดกว้าง
 4.00 เมตร ยาว 1,500 เมตร 
หนา 0.05 เมตร

1,850,000 - - - - ประชาชนมีความพึง
พอใจเพิ่มขึ้นคิดเป็น

ร้อยละ 100

ประชาชนได้รับความ
สะดวกสบาย ในการ

คมนาคมสัญจร

อบจ.ลําปาง

2 โครงการติดตั้งโคมไฟถนน
แบบใช้พลังงานแสงอาทิตย์ 
บริเวณทางเดินเท้าเลียบแม่น้ํา
วัง หมู่ที่ 3 ต.แม่พริก

เพื่อให้มีไฟฟ้าส่องสว่าง
บริเวณถนน

ติดตั้งโคมไฟฟ้าแบบใช้
พลังงานแสงอาทิตย์ จํานวน 
30 ต้น เป็นระยะทางยาว 
1,200 เมตร

2,340,000 - - - - ร้อยละ 100 ของ
ประชาชนได้รับความ
สะดวกสบายในการ
สัญจรเวลากลางคืน

ประชาชนได้รับความ
สะดวกสบายในการ
สัญจรเวลากลางคืน

อบจ.ลําปาง

3 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง
สาย ร.ร.แม่พริกบน–เขต
เทศบาล ต.แม่พริก หมู่ที่ 4 
ต.แม่พริก

เพื่อให้มีถนนลาดยางที่ได้
มาตรฐาน

ก่อสร้างถนนลาดยาง ขนาด
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 3,000 
เมตร หนา 0.05 เมตร

4,200,000 - - - - ประชาชนมีความพึง
พอใจเพิ่มขึ้นคิดเป็น

ร้อยละ 100

ประชาชนมีถนนการ
คมนาคมสะดวกสบาย

 รวดเร็ว

อบจ.ลําปาง

4 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง
 บ้านปางยาว–สายบ้านแพะ
ดอกเข็ม หมู่ที่ 8 ต.แม่พริก

เพื่อให้มีถนนลาดยางที่ได้
มาตรฐาน

ก่อสร้างถนนลาดยาง ขนาด
กว้าง 4 เมตร ยาว 6,000 
เมตร หนา 0.05 เมตร

8,232,000 - - - - ประชาชนมีความพึง
พอใจเพิ่มขึ้นคิดเป็น

ร้อยละ 100

ประชาชนมีถนนการ
คมนาคมสะดวกสบาย

 รวดเร็ว

อบจ.ลําปาง

5 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง
 สายบ้านร่มไม้ยาง–บ้านสัน
ขี้เหล็ก หมู่ที่ 9 ต.แม่พริก

เพื่อให้มีถนนลาดยางที่ได้
มาตรฐาน

ก่อสร้างถนนลาดยาง ขนาด
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 2,500 
เมตร หนา 0.05 เมตร

- - - - 3,430,000 ประชาชนมีความพึง
พอใจเพิ่มขึ้นคิดเป็น

ร้อยละ 100

ประชาชนมีถนนการ
คมนาคมสะดวกสบาย

 รวดเร็ว

อบจ.ลําปาง

หน่วยงาน
ที่จะขอ
ประสาน

เป้าหมาย
 (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
   1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570)

สําหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใช้สําหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก อําเภอแม่พริก จังหวัดลําปาง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 สังคม คุณภาพชีวิต ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
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แบบ ผ. 02/2

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดลําปาง ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) KPI

หน่วยงาน
ที่จะขอ
ประสาน

เป้าหมาย
 (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
   1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570)

สําหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใช้สําหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก อําเภอแม่พริก จังหวัดลําปาง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 สังคม คุณภาพชีวิต ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

6 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง
 สายบ้านร่มไม้ยาง–ถนนสาย 
1102 หมู่ที่ 9 ต.แม่พริก

เพื่อให้มีถนนลาดยางที่ได้
มาตรฐาน

ก่อสร้างถนนลาดยาง ขนาด
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,000 
เมตร หนา 0.05 เมตร

- - - - 1,380,000 ประชาชนมีความพึง
พอใจเพิ่มขึ้นคิดเป็น

ร้อยละ 100

ประชาชนมีถนนการ
คมนาคมสะดวกสบาย

 รวดเร็ว

อบจ.ลําปาง

7 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายบ้านสันขี้เหล็ก
 – อ่างเก็บน้ําห้วยเปางาม 
เชื่อมบ้านแม่พริกลุ่ม หมู่ที่ 1 
ต.แม่พริก(เขต ทต.แม่พริก) 
หมู่ที่ 10 ต.แม่พริก

เพื่อให้มีถนนคอนกรีตที่ได้
มาตรฐาน

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดกว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 3,000 เมตร หนา 0.15 
เมตร

5,760,000 - - - - ประชาชนมีความพึง
พอใจเพิ่มขึ้นคิดเป็น

ร้อยละ 100

ประชาชนมีถนนการ
คมนาคมสะดวกสบาย

 รวดเร็ว

อบจ.ลําปาง

8 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายซอย 5 
หมู่ที่ 10 ต.แม่พริก

เพื่อให้มีถนนคอนกรีตที่ได้
มาตรฐาน

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดกว้าง 3.00 เมตร 
ยาว 50 เมตร หนา 0.15 เมตร
 พร้อมวางท่อระบายน้ํา

500,000 - - - - ประชาชนมีความพึง
พอใจเพิ่มขึ้นคิดเป็น

ร้อยละ 100

ประชาชนมีถนนการ
คมนาคมสะดวกสบาย

 รวดเร็ว

อบจ.ลําปาง

9 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง
 สายบ้านแพะดอกเข็ม–บ้าน
ปางยาว เชื่อมต่อถนนสาย
ลําปาง 1264 และ ลําปาง 
1102 หมู่ที่ 11 ต.แม่พริก

เพื่อให้มีถนนลาดยางที่ได้
มาตรฐาน

ก่อสร้างถนนลาดยางแอส
ฟัสล์ติกส์คอนกรีต ขนาดกว้าง
 4.00 เมตร ยาว 7,500 เมตร 
หนา 0.05 เมตร

10,500,000 - - - - ประชาชนมีความพึง
พอใจเพิ่มขึ้นคิดเป็น

ร้อยละ 100

ประชาชนมีถนนการ
คมนาคมสะดวกสบาย

 รวดเร็ว

อบจ.ลําปาง

288



แบบ ผ. 02/2

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดลําปาง ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) KPI

หน่วยงาน
ที่จะขอ
ประสาน

เป้าหมาย
 (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
   1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570)

สําหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใช้สําหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก อําเภอแม่พริก จังหวัดลําปาง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 สังคม คุณภาพชีวิต ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

10 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายบ้านแพะดอก
เข็ม–บ้านปางยาว หมู่ที่ 11 
ต.แม่พริก

เพื่อให้มีถนนคอนกรีตที่ได้
มาตรฐาน

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดกว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 7,000 เมตร หนา 0.15 
เมตร

- - - - 13,500,000 ประชาชนมีความพึง
พอใจเพิ่มขึ้นคิดเป็น

ร้อยละ 100

ประชาชนมีถนนการ
คมนาคมสะดวกสบาย

 รวดเร็ว

อบจ.ลําปาง

11 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง
 สายบ้านนาริน - ห้วยต้อง  
หมู่ที่ 1 ต.ผาปัง

เพื่อให้มีถนนลาดยางที่ได้
มาตรฐาน

ก่อสร้างถนนลาดยางแอส
ฟัสล์ติกส์คอนกรีต ขนาดกว้าง
 4.00 เมตร ยาว 1,000 เมตร
 หนา 0.05 เมตร

- - - 1,400,000 - ประชาชนมีความพึง
พอใจเพิ่มขึ้นคิดเป็น

ร้อยละ 100

ประชาชนมีถนนการ
คมนาคมสะดวกสบาย

 รวดเร็ว

อบจ.ลําปาง

12 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง
 จากสะพาน - หัวหมู่บ้าน 
เชื่อมต่อบ้านนาเบี้ย ต.นาโป่ง
 หมู่ที่ 1 ต.ผาปัง

เพื่อให้มีถนนลาดยางที่ได้
มาตรฐาน

ก่อสร้างถนนลาดยางแอส
ฟัสล์ติกส์คอนกรีต ขนาดกว้าง
 4.00 เมตร ยาว 570 เมตร 
หนา 0.05 เมตร

- - - 700,000 - ประชาชนมีความพึง
พอใจเพิ่มขึ้นคิดเป็น

ร้อยละ 100

ประชาชนมีถนนการ
คมนาคมสะดวกสบาย

 รวดเร็ว

อบจ.ลําปาง

13 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง
 สายตําบลผาปัง – บ้านสัน
ขี้เหล็ก หมู่ที่ 2 ต.ผาปัง

เพื่อให้มีถนนลาดยางที่ได้
มาตรฐาน

ก่อสร้างถนนลาดยางแอส
ฟัสล์ติกส์คอนกรีต ขนาดกว้าง
 4.00 เมตร ยาว 570 เมตร 
หนา 0.05 เมตร

- 11,200,000 - - - ประชาชนมีความพึง
พอใจเพิ่มขึ้นคิดเป็น

ร้อยละ 100

ประชาชนมีถนนการ
คมนาคมสะดวกสบาย

 รวดเร็ว

อบจ.ลําปาง
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แบบ ผ. 02/2

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดลําปาง ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) KPI

หน่วยงาน
ที่จะขอ
ประสาน

เป้าหมาย
 (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
   1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570)

สําหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใช้สําหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก อําเภอแม่พริก จังหวัดลําปาง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 สังคม คุณภาพชีวิต ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

14 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง
 สายบ้านห้วยไร่ เชื่อมถนนผา
ปังแม่ปุ หมู่ที่ 4 ต.ผาปัง

เพื่อให้มีถนนลาดยางที่ได้
มาตรฐาน

ก่อสร้างถนนลาดยางแอส
ฟัสล์ติกส์คอนกรีต ขนาดกว้าง
 4.00 เมตร ยาว 2,000 เมตร
 หนา 0.05 เมตร

- 2,800,000 - - - ประชาชนมีความพึง
พอใจเพิ่มขึ้นคิดเป็น

ร้อยละ 100

ประชาชนมีถนนการ
คมนาคมสะดวกสบาย

 รวดเร็ว

อบจ.ลําปาง

15 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง
 สายบ้านเด่นอุดม–ถนนสาย
ผาปังต้นธง หมู่ที่ 5 ต.ผาปัง

เพื่อให้มีถนนลาดยางที่ได้
มาตรฐาน

ก่อสร้างถนนลาดยางแอส
ฟัสล์ติกส์คอนกรีต ขนาดกว้าง
 4.00 เมตร ยาว 3,000 เมตร
 หนา 0.05 เมตร

4,200,000 - - - - ประชาชนมีความพึง
พอใจเพิ่มขึ้นคิดเป็น

ร้อยละ 100

ประชาชนมีถนนการ
คมนาคมสะดวกสบาย

 รวดเร็ว

อบจ.ลําปาง

16 โครงการจัดซื้อโคมไฟถนน
พลังงานแสงอาทิตย์แบบ
ประกอบในชุดเดียวกัน (All In
 One Solar Street Light)
พร้อมติดตั้งตามจุดเสี่ยง ผ่าน
จุดแยกและทางโค้งในถนน
สาย ลป 1102 เขตพื้นที่
ตําบลแม่พริก เชื่อมถนน
พหลโยธิน ตําบลพระบาทวัง
ตวง อําเภอแม่พริก จังหวัด
ลําปาง

เพื่อให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภัยในการใฃ้
เส้นทางสัญจร

จํานวน 28 ต้นๆ ละ 70,000 
บาท รายละเอียด
ตามบัญชีนวัตกรรมไทย โดย
สํานักงบประมาณ ฉบับ
เพิ่มเติม ดือน พฤษภาคม 
2562 รายการนวัตกรรม
ไทย ลําดับที่ 22 รหัส 
07010014 ติดตั้งตามแนว
ถนน ยาว 6,000 เมตร

1,960,000  - - - - ร้อยละ 10 ของ 
สายทางที่ได้รับการ 
ปรับปรุง/บํารุงรักษา

ลดอัตราการเกิด
อุบัติเหตุของ

ประชาชนบนท้องถนน

อบจ.ลําปาง
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แบบ ผ. 02/2

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดลําปาง ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) KPI

หน่วยงาน
ที่จะขอ
ประสาน

เป้าหมาย
 (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
   1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570)

สําหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใช้สําหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก อําเภอแม่พริก จังหวัดลําปาง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 สังคม คุณภาพชีวิต ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

17 โครงการซ่อมสร้างถนนสาย
 ลป.ถ.81-005 บ้านแม่
เชียงรายลุ่ม (เรียบแม่น้ําวัง) 
หมู่ที่ 3 ต.แม่พริก

เพื่อให้มีถนนที่ได้คุณภาพ 
มาตรฐาน

เสริมผิวจราจรลาดยาง 
ขนาดกว้าง 5.00 เมตร 
ระยะทาง 1,050 เมตร หนา
 0.08 เมตร

2,700,000  - - - - ประชาชน ร้อยละ 
100 มีความพึงพอใจ

มีถนนที่ได้คุณภาพ 
มาตรฐาน ใช้
เดินทางสัญจร

อบจ.ลําปาง

18 โครงการซ่อมสร้างถนนสาย
กลางบ้าน หมู่ที่ 11 
ต.แม่พริก

เพื่อให้มีถนนที่ได้คุณภาพ 
มาตรฐาน

เสริมผิวจราจรลาดยาง 
ขนาดกว้าง 5.00 เมตร 
ระยะทาง 820 เมตร หนา 
0.08 เมตร

2,100,000  - - - - ประชาชน ร้อยละ 
100 มีความพึงพอใจ

มีถนนที่ได้คุณภาพ 
มาตรฐาน ใช้
เดินทางสัญจร

อบจ.ลําปาง

19 โครงการซ่อมสร้างถนนสาย
รอบนอก หมู่ที่ 11 ต.แม่พริก

เพื่อให้มีถนนที่ได้คุณภาพ 
มาตรฐาน

เสริมผิวจราจรลาดยาง 
ขนาดกว้าง 5.00 เมตร 
ระยะทาง 950 เมตร หนา 
0.08 เมตร

2,400,000  - - - - ประชาชน ร้อยละ 
100 มีความพึงพอใจ

มีถนนที่ได้คุณภาพ 
มาตรฐาน ใช้
เดินทางสัญจร

อบจ.ลําปาง

รวม 19 โครงการ 46,742,000 14,000,000 - 2,100,000 18,310,000 
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แบบ ผ. 02/2

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดลําปาง ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
2 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านแหล่งน ้ํา

2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) KPI

1 โครงการวางท่อลําเหมืองทุ่ง
ท้ายบ้าน หมู่ที่ 3 ต.แม่พริก

เพื่อเพิ่มความเร็วและปริมาณ
การไหลของน้ําให้เพียงพอกับ
การเกษตรกรรม

วางท่อส่งน้ํา PVC ขนาดท่อ 
16 นิ้ว ยาว 800 เมตร

1,846,000  -  -  -  - เกษตรกรร้อยละ 100
 มีความพึงพอใจ

มีปริมาณน้ําสําหรับ
การเกษตรอย่าง

เพียงพอ

อบจ.ลําปาง

2 โครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ํา
พลังงานแสงอาทิตย์ บ้านวัง
สําราญ หมู่ที่ 6 ต.แม่พริก

เพื่อให้ประชาชนมีน้ําใช้เพื่อ
การเกษตรได้อย่างเพียงพอ

ก่อสร้างระบบสูบน้ําด้วย
พลังงานแสงอาทิตย์จํานวน 1 
ระบบพร้อมวางท่อส่งน้ํา

 - 3,000,000  -  -  - ประชาชนมีความพึง
พอใจเพิ่มขึ้นคิดเป็น

ร้อยละ 80

เกษตรกรมีน้ําเพื่อ
การเกษตรอย่าง
เพียงพอ

อบจ.ลําปาง

3 โครงการก่อสร้างระบบ
ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 11 
ต.แม่พริก

เพื่อให้ระบบประปาของ
หมู่บ้านบ้านแพะดอกเข็ม มี
ความเสถียรภาพ มั่นคง
เพียงพอกับความต้องการใน
การอุปโภค-บริโภค

ก่อสร้างระบบประปาบาดาล
ขนาดใหญ่ 121-300 ครัวเรือน
 จํานวน 1 แห่ง

 -  -  - 4,300,000 - ประชาชนมีน้ํา
เพียงพอต่อการ

อุปโภคบริโภค คิด
เป็นร้อยละ 100

ประชาชนมีน้ําเพื่อ
อุปโภค-บริโภคอย่าง

เพียงพอ

อบจ.ลําปาง

4 ก่อสร้างระบบประปาตําบล
ผาปัง หมู่ที่ 3 ต.ผาปัง

เพื่อให้ประชาชน ตําบลผาปัง 
มีระบบประปาเพื่อการ
อุปโภค-บริโภค อย่างเพียงพอ

ก่อสร้างระบบประปาขนาด
ใหญ่มาก สําหรับ 301-700 
ครัวเรือน พร้อมระบบส่งจ่าย
น้ําประปา

 -  -  -  - 6,000,000 ประชาชนมีน้ํา
เพียงพอต่อการ

อุปโภคบริโภค คิด
เป็นร้อยละ 100

ประชาชนมีน้ําเพื่อ
อุปโภค-บริโภคอย่าง

เพียงพอ

อบจ.ลําปาง

5 โครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ํา
ทุ่งออป หมู่ที่ 8 ต.แม่พริก

เพื่อให้เกษตรกรมีน้ําไว้ใช้เพื่อ
การเกษตรอย่างเพียงพอ

ก่อสร้างอ่างเก็บน้ํา 1 อ่าง 
ขนาดสันฝายยาว 60 เมตร สูง
 10 เมตร

 -  - 1,500,000  -  - เกษตรกรร้อยละ 100
 มีความพึงพอใจ

เกษตรกรมีน้ําไว้ใช้
เพื่อการเกษตรอย่าง

เพียงพอ

อบจ.ลําปาง

หน่วยงาน
ที่จะขอ
ประสาน

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

 (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวชี้วัด

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570)

องค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก อําเภอแม่พริก จังหวัดลําปาง
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 สังคม คุณภาพชีวิต ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

   2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

สําหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใช้สําหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น
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แบบ ผ. 02/2

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดลําปาง ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
2 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านแหล่งน ้ํา

2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) KPI

หน่วยงาน
ที่จะขอ
ประสาน

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

 (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวชี้วัด

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570)

องค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก อําเภอแม่พริก จังหวัดลําปาง
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 สังคม คุณภาพชีวิต ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

   2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

สําหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใช้สําหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น

6 โครงการวางท่อส่งน้ําเพื่อ
การเกษตรจากอ่างเก็บน้ําห้วย
ต้องบ้านผาปังกลาง หมู่ที่ 3 
ต.ผาปัง

เพื่อให้เกษตรกรบ้านผาปัง
กลางมีน้ําเพื่อการเกษตรกรรม
 การเลี้ยงสัตว์ อย่างเพียงพอ

วางท่อส่งน้ําแบบ HDPE ชั้น 
PN4 ขนาด 315 มเมตร จาก
อ่างเก็บน้ําห้วยต้อง - บ้านผา
ปังกลาง ระยะทางยาว 3,000 
เมตร

 - 4,050,000  -  -  - เกษตรกรร้อยละ 100
 มีความพึงพอใจ

เกษตรกรมีน้ําไว้ใช้
เพื่อการเกษตรอย่าง

เพียงพอ

อบจ.ลําปาง

7 โครงการวางท่อส่งน้ํา จากอ่าง
เก็บน้ําผาวิ่งชู้–อ่างโป่งลุ้น 
หมู่ที่ 3 ต.ผาปัง

เพื่อให้เกษตรกรบ้านผาปัง
กลางมีน้ําเพื่อการเกษตรกรรม
 การเลี้ยงสัตว์ อย่างเพียงพอ

ก่อสร้างระบบสูบน้ําด้วย
พลังงานไฟฟ้า อัตราสูบน้ํา 
150,000 ลบ.เมตร/วัน พร้อม
วางท่อส่งน้ําแบบ HDPE ชั้น 
PN4 ขนาด 315 มิลลิเมตร 
จากอ่างเก็บน้ําแม่พริก (ผาวิ่ง
ชู้) - บ้านผาปังกลาง 
ระยะทางยาว 8,000 เมตร

 -  -  - 900,000 900,000 เกษตรกรร้อยละ 100
 มีความพึงพอใจ

เกษตรกรมีน้ําไว้ใช้
เพื่อการเกษตรอย่าง

เพียงพอ

อบจ.ลําปาง

8 โครงการสูบน้ําจากแม่น้ําวังสู่
อ่างโป่งลุ้น บ้านผาปังกลาง 
หมู่ที่ 3 ต.ผาปัง

เพื่อให้ประชาชนมีน้ําใช้เพื่อ
การเกษตรได้อย่างเพียงพอ

ก่อสร้างระบบสูบน้ําด้วย 
จํานวน 1 ระบบพร้อมวางท่อ
ส่งน้ํา ยาว 12 กิโลเมตร

 -  -  -  - 28,000,000 มีระบบสูบน้ําจํานวน
 1 ระบบ

เกษตรกรมีน้ําเพื่อ
การเกษตรอย่าง

เพียงพอ

อบจ.ลําปาง
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แบบ ผ. 02/2

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดลําปาง ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
2 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านแหล่งน ้ํา

2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) KPI

หน่วยงาน
ที่จะขอ
ประสาน

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

 (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวชี้วัด

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570)

องค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก อําเภอแม่พริก จังหวัดลําปาง
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 สังคม คุณภาพชีวิต ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

   2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

สําหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใช้สําหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น

9 โครงการส ูบน้ําด้วยพลังงาน
แสงอาทิตย์เข้าสู่สระเก็บน้ํา
ร้องแสนเมืองพร้อมปรับปรุง
แหล่งน้ํา บ้านห้วยไร่ หมู่ที่ 4 
ต.ผาปัง

เพื่อให้ประชาชนมีน้ําใช้เพื่อ
การเกษตรได้อย่างเพียงพอ

ก่อสร้างระบบสูบน้ําด้วย
พลังงานแสงอาทิตย์จํานวน 1 
ระบบพร้อมวางท่อส่งน้ํา

800,000 800,000  -  -  - มีระบบสูบน้ําด้วย
พลังงานแสงอาทิตย์

จํานวน 1 ระบบ

เกษตรกรมีน้ําเพื่อ
การเกษตรอย่าง

เพียงพอ

อบจ.ลําปาง

10 โครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ํา
ด้วยไฟฟ้าจากแม่น้ําวัง - บ้าน
ห้วยไร่ หมู่ที่ 4 ต.ผาปัง

เพื่อให้เกษตรกร บ้านห้วยไร่ 
มีน้ําเพื่ออุปโภค การเกษตร
กรรม การเลี้ยงสัตว์ อย่าง
เพียงพอ

ก่อสร้างระบบสูบน้ําด้วย
พลังงานไฟฟ้า อัตราสูบน้ํา 
150,000 ลูกบาศก์เมตร/วัน 
พร้อมวางท่อส่งน้ําแบบ HDPE
 ชั้น PN4 ขนาด 315 มเมตร 
จากแม่น้ําวัง - บ้านห้วยไร่ 
ระยะทางยาว 12,000 เมตร

 -  -  -  - 24,000,000 เกษตรกรร้อยละ 100
 มีความพึงพอใจ

เกษตรกรมีน้ําไว้ใช้
เพื่อการเกษตรอย่าง

เพียงพอ

อบจ.ลําปาง

11 โครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ํา 
ห้วยปากบอก หมู่ที่ 5 ต.ผาปัง

เพื่อให้เกษตรกรบ้านเด่นอุดม
 มีน้ําไว้ใช้เพื่อการเกษตรอย่าง
เพียงพอ

ก่อสร้างอ่างเก็บน้ํา 1 อ่าง 
ขนาดสันฝายยาว 60 เมตร สูง
 10 เมตร

 -  -  - 15,000,000  - เกษตรกรร้อยละ 100
 มีความพึงพอใจ

เกษตรกรมีน้ําไว้ใช้
เพื่อการเกษตรอย่าง

เพียงพอ

อบจ.ลําปาง

12 โครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ํา 
ห้วยแม่ขยาก หมู่ที่ 5 ต.ผาปัง

เพื่อให้เกษตรกรบ้านเด่นอุดม
 มีน้ําไว้ใช้เพื่อการเกษตรอย่าง
เพียงพอ

ก่อสร้างอ่างเก็บน้ํา 1 อ่าง 
ขนาดสันฝายยาว 60 เมตร สูง
 10 เมตร

 -  -  -  - 15,000,000 เกษตรกรร้อยละ 100
 มีความพึงพอใจ

เกษตรกรมีน้ําไว้ใช้
เพื่อการเกษตรอย่าง

เพียงพอ

อบจ.ลําปาง

รวม 14 โครงการ 2,646,000 7,850,000 1,500,000 20,200,000 73,900,000 294



แบบ ผ. 02/2

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดลําปาง ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
2 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านแหล่งน ้ํา

2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) KPI

1 โครงการขุดลอก
หนองกระทุ่งปง 
หมู่ที่ 3 ต.แม่พริก

เพื่อเพิ่มพื้นที่การเก็บกักน้ําให้
มีปริมาตรเพิ่มมากขึ้น

ขุดลอกหนองน้ํา ขนาดพื้นที่ 
1,120,000 ตารางเมตร ลึก
เฉลี่ย 1.50 เมตร ปริมาตรดิน
ขุด 1,680,000 ลูกบาศก์เมตร

 -  -  - 30,300,000 เกษตรกรร้อยละ 100
 มีความพึงพอใจ

มีปริมาณมีน้ําไว้ใช้
เพื่อการเกษตรอย่าง

เพียงพอ

อบจ.ลําปาง

2 โครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ํา
แม่พริก หมู่ที่ 8 ต.แม่พริก

เพื่อให้เกษตรกรมีแหล่งเก็บ
กักน้ําไว้ใช้เพื่อการเกษตรเพิ่ม
มากขึ้น

ขุดลอกอ่างเก็บน้ําแม่พริก 
กว้างเฉลี่ย 120 เมตร ยาว 
400 เมตร ลึก 5.00 เมตร 
ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 
240,000 ลูกบาศก์เมตร 

 -  -  - 2,160,000 2,160,000 เกษตรกรร้อยละ 100
 มีความพึงพอใจ

เกษตรกรมีน้ําไว้ใช้
เพื่อการเกษตรอย่าง

เพียงพอ

อบจ.ลําปาง

3 โครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ํา
อ่างโป่งลุ้น หมู่ที่ 3 ต.ผาปัง

เพื่อให้เกษตรกรมีแหล่งเก็บ
กักน้ําไว้ใช้เพื่อการเกษตรเพิ่ม
มากขึ้น

ขุดลอกอ่างเก็บน้ํา ปริมาตร
ดินขุด ไม่น้อยกว่า 25,000 
ลูกบาศก์เมตร

 -  -  -  - 450,000 เกษตรกรร้อยละ 100
 มีความพึงพอใจ

เกษตรกรมีน้ําไว้ใช้
เพื่อการเกษตรอย่าง

เพียงพอ

อบจ.ลําปาง

รวม 4 โครงการ 0 0 0 32,460,000 2,610,000

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570)

องค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก อําเภอแม่พริก จังหวัดลําปาง
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 สังคม คุณภาพชีวิต ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

   2.2 แผนงานการเกษตร

สําหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใช้สําหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่จะขอ
ประสาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

 (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
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แบบ ผ.01       2.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

จํานวน
โครงกา

ร

งบประมาณ
(บาท)

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

บัญชีครุภัณฑ์(แบบ ผ.03) 0 -            0 -           0 -           2 6,900,000     0 -              2 6,900,000    
รวม 0 0 0 0 0 0 2 6,900,000 0 0 2 6,900,000

รวมทั้งสิ้น 0 0 0 0 0 0 2 6,900,000 0 0 2 6,900,000

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)

องค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก  อําเภอแม่พริก  จังหวัดลําปาง

ยุทธศาสตร์

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 รวม 5 ปี
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แบบ ผ. 03

2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 แผนงานเคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จัดซื้อรถบรรทุกขนขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตร
กระบอกสูบไม่ต่ํากว่า 6,000 ซีซี หรือกําลังเครื่องยนต์

สูงสุดไม่ต่ํากว่า 170 กิโลวัตต์แบบอัดท้าย

 -  -  - 2,400,000  - สํานักปลัด

2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จัดซื้อรถบรรทุกน้ําขนาด 12,000 ลิตร  -  -  - 4,500,000  - สํานักปลัด
รวม 2 รายการ 0 0 0 6,900,000 0

แผนงาน หมวด ประเภท
เป้าหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)

องค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก  อําเภอแม่พริก  จังหวัดลําปาง
งบประมาณ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ที่
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ส่วนท่ี 4 การตดิตามและประเมินผล 

 1.การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 

จุดมุ่งหมายสําคัญของการประเมินผลแผนยุทธศาสตร์นั้น คือ การประเมินว่ามีการนําแผน
ยุทธศาสตร์ไปปฏิบัติอย่างแท้จริงเพียงใด และได้ผลเป็นอย่างไรเพ่ือท่ีจะสามารถวัดความสัมฤทธิ์ผลของแผน
ยุทธศาสตร์ได้ ในขณะเดียวกันก็สามารถเก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือใช้เป็นสมมุติฐานในการจัดทําแผนยุทธศาสตร์
ฉบับต่อไปได้ ดังนั้น การท่ีจะประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาในภาพรวมได้ จําเป็นต้องประเมินผลการ
ปฏิบัติในแต่ละแนวทางการพัฒนาก่อน เพ่ือนําไปสู่การวัดความสําเร็จของยุทธศาสตร์ ซ่ึงจะแสดงให้เห็นได้ว่า
การพัฒนาเป็นไปในแนวทางใด บรรลุวัตถุประสงค์ของการพัฒนาท่ียั่งยืนและตอบสนองต่อวิสัยทัศน์หรือไม่ 
ดังนั้นในข้ันต้น องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจึงต้องติดตามประเมินผลแผนพัฒนาสามปี ให้ได้ข้อมูล ข้อเท็จจริง 
อันจะนํามาสู่บทสรุปท่ีไม่บิดเบือนจากผลการปฏิบัติจริงท่ีเกิดข้ึน 

 2.การติดตามและประเมินผลโครงการ 

  เนื่องด้วยการติดตามและประเมินผลโครงการเป็นหน้าท่ีท่ีสําคัญอย่างหนึ่งในการดําเนินงาน
พัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ดังนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจึงจําเป็นต้องมีองค์กรท่ีทําหน้าท่ีติดตาม
และประเมินผลการพัฒนา  

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
พ.ศ. 2548 ข้อ 28 และแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงฉบับท่ี 3 พ.ศ.2561 กําหนดให้ผู้บริหารท้องถ่ินแต่งต้ังคณะกรรม
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน ประกอบด้วย 

1)  สมาชิกสภาท้องถ่ินท่ีสภาท้องถ่ินคัดเลือก  จํานวนสามคน 
2)  ผู้แทนประชาคมท้องถ่ินท่ีประชาคมท้องถ่ินคัดเลือก จํานวนสองคน 
3)  ผู้แทนหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องท่ีผู้บริหารท้องถ่ินคัดเลือก จํานวนสองคน 
4)  หัวหน้าส่วนการบริหารท่ีคัดเลือกกันเอง   จํานวนสองคน 
5)  ผู้ทรงคุณวุฒิท่ีผู้บริหารท้องถ่ินคัดเลือก   จํานวนสองคน 
โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทําหน้าท่ีประธานคณะกรรมการ และกรรมการ

อีกหนึ่งคนทําหน้าท่ีเลขานุการของคณะกรรมการ กรรมการข้อ 28 ให้มีวาระอยู่ในตําแหน่งคราวละสี่ปี และ
อาจได้รับการคัดเลือกอีกได้ โดยมีอํานาจหน้าท่ี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงฉบับท่ี 3 พ.ศ.2561 ข้อ 29 ดังนี้ 

(1) กําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
(2) ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา                                                                         
(3) รายงานผลและเสนอความเห็นซ่ึงได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ

ผู้บริหารท้องถ่ินเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถ่ินเสนอต่อสภาท้องถ่ิน และคณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ินพร้อมท้ัง
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถ่ินทราบในท่ีเปิดเผยภายในสิบห้าวันนับ
แต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดย
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 

(4) แต่งต้ังคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามท่ีเห็นสมควร  
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ท้ังนี้ ยังได้กําหนดไว้ในระเบียบฯ หรือองค์การปกครองส่วนส่วนท้องถ่ินสามารถมอบให้
หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกดําเนินการหรือร่วมดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาได้ ตาม
ระเบียบข้อ 30 โดยมีข้ันตอนดําเนินการ ดังนี้ 

1. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ินจัดทําร่างข้อกําหนด ขอบข่าย 
และรายละเอียดของงานท่ีจะมอบหมายให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกดําเนินการ เพ่ือเสนอผู้บริหารท้องถ่ิน 

2. ผู้บริหารท้องถ่ินพิจารณาอนุมัติข้อกําหนด ขอบข่ายและรายละเอียดของงาน 
3. หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกดําเนินการหรือร่วมดําเนินการติดตามและประเมินผล 
4. ให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกท่ีดําเนินการหรือร่วมดําเนินการติดตามและประเมินผล 

รายงานผลการดําเนินการซ่ึงได้จากการติดตาม และประเมินผลต่อคณะกรรมการติดตามและประเมินผล เพ่ือ
ประเมินผลการรายงานผลเสนอความเห็นผู้บริหารท้องถ่ิน 

5. รายงานผลและเสนอความเห็นซ่ึงได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหาร
ท้องถ่ินเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถ่ินเสนอต่อสภาท้องถ่ิน และคณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ินพร้อมท้ังประกาศผลการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถ่ินทราบในท่ีเปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงาน
ผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละ 1 
ครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 

 3.สรุปผลการพัฒนาท้องถ่ินในภาพรวม 

  3.1 การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
เกณฑ์มาตรฐานและตัวช้ีวัดการประเมินผลโครงการ  
การประเมินผลโครงการ จําเป็นต้องมีเกณฑ์และตัวชี้วัดเพ่ือเป็นเครื่องมือกําหนดกรอบทิศทาง

ในการวิเคราะห์และประเมินผลโครงการ ประกอบด้วยเกณฑ์ท่ีสําคัญ 7 เกณฑ์ ด้วยกันคือ 
1. เกณฑ์ความก้าวหน้า (Progress) 

เป็นการพิจารณาเปรียบเทียบผลของการดําเนินกิจกรรมกับเป้าหมายท่ีกําหนดตามแผน การ 
ประเมินความก้าวหน้ามุ่งท่ีจะตอบคําถามว่า การดําเนินกิจกรรมตามโครงการสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ท่ี
กําหนดหรือไม่ เป็นไปตามกรอบเวลาหรือไม่และประสบกับปัญหาอุปสรรคอะไรบาง ประกอบด้วยตัวชี้วัด       
4 ประการ คือ 

(1) ผลผลิตเทียบกับเป้าหมายรวมในช่วงเวลา เป็นการดูสัดส่วนของผลผลิต(Outputs) ของ
โครงการว่าบรรลุเป้าหมายมากน้อยเพียงใด อาทิ ความยาวของถนนท่ีสร้างได้ จํานวนแหล่งน้ําขนาดย่อยเพ่ือ
การเกษตร สัดส่วนปริมาณภารงานการก่อสร้าง เทียบกับเป้าหมายรวมในช่วงเวลาท่ีกําหนด 

(2) จํานวนกิจกรรมแล้วเสร็จ เนื่องจากโครงการประกอบด้วยชุดกิจกรรมต่าง ๆ 
มากมาย จึงจําเป็นต้องมีตัวชี้วัดความก้าวหน้า โดยพิจารณาจํานวนกิจกรรมและประเภทของกิจกรรมท่ีได้
ดําเนินการไปแล้ว ท้ังกิจกรรมหลัก กิจกรรมพ้ืนฐาน กิจกรรมรอง และกิจกรรมเสริม ในช่วงระยะเวลา อาจเป็น
สัปดาห์ เดือน ไตรมาส หรือระยะของโครงการ (Phase) 

     (3) ทรัพยากรท่ีใช้ไปในช่วงเวลา เป็นตัวชี้วัดความก้าวหน้าของการใช้ทรัพยากรในโครงการ ซ่ึง
ครอบคลุมด้านงบประมาณโครงการ ได้แก่ งบประมาณท่ีใช้ไป งบประมาณท่ีอยู่ระหว่างผูกพัน เงินงวดและ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณโครงการ และอัตราการใช้บุคลากรสัมพัทธ์กับเวลา ในรูปของคน– วัน (Man – day) 
หรือ คน เดือน (Man – month) 
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              (4) ระยะเวลาท่ีใช้ไป เป็นตัวชี้วัดความก้าวหน้าเพ่ือดูว่าได้ใช้เวลาไปเท่าใดแล้ว และเหลือระยะเวลา
อีกเท่าใดจึงจะครบกําหนดแล้วเสร็จ โดยจะสามารถใช้เป็นเกณฑ์ประเมินและควบคุมกิจกรรมให้บรรลุตาม
เป้าหมายด้านเวลา และเพ่ือทราบถึงระยะเวลาท่ีจะต้องใช้จริงเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายรวม 

2. เกณฑ์ประสิทธิภาพ (Efficiency) 
การประเมินประสิทธิภาพเป็นการเปรียบเทียบผลลัพธ์ท่ีได้ กับทรัพยากรท่ีใช้ไปในการดําเนินงาน 

ทรัพยากรท่ีใช้นอกจากงบประมาณแล้ว ยังหมายรวมถึงทรัพยากรมนุษย์ ทรัพยากรทางการจัดการและเวลาท่ีใช้
ไปในการดําเนินงาน ประกอบด้วยตัวชี้วัด 4 ประการ คือ 
              (1) สัดส่วนผลผลิตต่อค่าใช้จ่าย เป็นตัวชี้วัดประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรทางการเงินของ
โครงการเพ่ือให้ได้ผลผลิตท่ีเหมาะสมและคุ้มค่ากับการลงทุน ซ่ึงจะช่วยให้เกิดการใช้จ่ายเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ สมประโยชน์ ลดค่าใช้จ่ายและประหยัดต้นทุนการผลิต 
              (2) ผลิตภาพต่อกําลังคน เป็นตัวชี้วัดประสิทธิภาพการผลิตต่อบุคลากรหรือเจ้าหน้าท่ีโครงการ     
ซ่ึงนอกจากจะเป็นตัวชี้ถึงประสิทธิภาพแล้วการดําเนินงานแล้ว ยังแสดงถึงสมรรถนะและศักยภาพของ
ทรัพยากรบุคคลในการดําเนินโครงการ และจะเป็นแนวทางในการปรับขนาดกําลังคนท่ีเหมาะสมในการดําเนิน
กิจกรรม และการเพ่ิมขีดความสามารถของบุคลากรในระยะยาวอีกด้วย 
              (3) ผลิตภาพต่อหน่วยเวลา เป็นตัวชี้วัดประสิทธิภาพการผลิตในช่วงเวลา อาทิ จํานวนครัวเรือนท่ี
ได้รับการอบรมอาชีพเสริมนอกภาคเกษตรต่อเดือน จํานวนนักเรียนท่ีเข้าเรียนต่อตามโครงการขยายโอกาสทาง
การศึกษาในแต่ละปี จํานวนผู้ประกอบการรายย่อยท่ีได้รับการส่งเสริมการลงทุนในแต่ละช่วงไตรมาส 
              (4) การประหยัดทรัพยากรการจัดการเป็นตัวชี้วัดความสามารถของโครงการในการประหยัด
ทรัพยากรทางการบริหารจัดการ อาทิ การปรับลดค่าใช้จ่ายท่ีไม่จําเป็นในการดําเนินโครงการ การตัดทอน
ข้ันตอนการปฏิบัติซ่ึงส่งผลต่อการลดค่าใช้จ่ายของโครงการการประหยัดค่าพลังงานและค่าสาธารณูปการคิด
เป็นร้อยละของค่าใช้จ่ายรวม 

3. เกณฑ์ประสิทธิผล (Effectiveness) 
การประเมินประสิทธิผล เป็นเกณฑ์พิจารณาระดับการบรรลุวัตถุประสงค์เฉพาะด้าน โดยดู 

จากผลลัพธ์จากการดําเนินงาน ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงของประชากรกลุ่มเป้าหมายตามโครงการ ประกอบด้วย
ตัวชี้วัด 4 ประการ คือ 
               (1)  ระดับการบรรลุเป้าหมาย เป็นตัวชี้วัดว่าโครงการบรรลุเป้าหมายด้านใดบ้างและการบรรลุ
เป้าหมายส่งผลต่อประชากรเป้าหมายอย่างไร โดยสามารถวัดการเปลี่ยนแปลงในเชิงปริมาณและคุณภาพของ
ประชากรเป้าหมาย อาทิ การบรรลุเป้าหมายด้านเศรษฐกิจ สังคม 
               (2) ระดับการมีส่วนร่วม เป็นตัวชี้วัดความสําเร็จโดยให้ความสําคัญกับมิติการมีส่วนร่วม โดย
สามารถอธิบายความสัมพันธ์เชิงเหตุผลได้ว่าการมีส่วนร่วมของประชาชนส่งผลต่อระดับความสําเร็จมากน้อย
เพียงไร และโครงการจะปรับปรุงส่งเสริมการมีส่วนร่วมได้อย่างไร ระดับการมีส่วนร่วมสามารถวัดจาก จํานวน
ประชากร ความถ่ีระดับและกิจกรรม ซ่ึงครอบคลุมการร่วมตัดสินใจ วางแผนและติดตามผล 
               (3) ระดับความพึงพอใจ เป็นเกณฑ์วัดระดับการยอมรับ โดยอาจพิจารณาจากสัดส่วนของ
ประชากรเป้าหมายท่ีพึงพอใจกับบริการของรัฐ สัดส่วนของครัวเรือนท่ีพอใจการปฏิบัติหน้าท่ีของเจ้าหน้าท่ี
โครงการ ระดับความพึงพอใจในมาตรการตามโครงการ 
               (4) ความเส่ียงของโครงการ เป็นตัวชี้วัดประสิทธิผลเพ่ือดูว่าโครงการมีความเสี่ยงในการบรรลุ
เป้าหมายด้านใดด้านหนึ่งหรือเป้าหมายรวมของโครงการหรือไม่ ซ่ึงค่าความเสี่ยงจะประเมินจากการ
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เปลี่ยนแปลงสภาวะแวดล้อมของโครงการ ท้ังในด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและสิ่งแวดล้อม ท้ังระยะสั้น
และระยะยาว 

4. เกณฑ์ความสอดคล้อง (Relevance) 
เกณฑ์การประเมินความสอดคล้องมุ่งพิจารณาว่าวัตถุประสงค์ของโครงการสอดคล้องกับความ 

ต้องการหรือสามารถแก้ไขปัญหาตามท่ีกําหนดไว้แต่ต้นหรือไม่ ซ่ึงจําเป็นต้องมีการประเมินความต้องการท่ี
แท้จริง ตลอดจนจะต้องตอบคําถามด้วยว่า แนวทางและกลยุทธ์ท่ีใช้ในการดําเนินงานสอดคล้องกับการแก้ไข
ปัญหาท่ีเป็นจริงได้หรือไม่ ประกอบด้วยตัวชี้วัดท่ีสําคัญ 3 ประการ คือ 
              (1) ประเด็นปัญหาหลัก ซ่ึงพิจารณาจากจํานวนเรื่องหรือประเด็นปัญหาและอุปสรรคท่ีเกิดข้ึน 
ท้ังท่ีได้รับการแก้ไขแล้วและท่ียังไม่สามารถแก้ไข รวมถึงการจัดลําดับความสําคัญของปัญหาตามความเร่งด่วน 
ตามความรุนแรงของปัญหา 
              (2) มาตรการหรือกลยุทธ์ในการแก้ไขปัญหา เป็นตัวชี้วัดความสอดคล้องกับการแก้ไขปัญหา     
ซ่ึงเป็นมาตรการท้ังระยะสั้นและระยะยาว โดยสามารถดูได้จากมาตรการท่ีผู้บริหารโครงการ นํามาใช้ตลอดช่วง
ระยะเวลาของการดําเนินโครงการ และความสอดคล้องกับปัญหาหลัก 
              (3) ความต้องการหรือข้อเรียกร้องของประชากรกลุ่มเป้าหมาย เป็นตัวชี้วัดถึงความต้องการของ
ผู้รับบริการในการแก้ไขปัญหาท่ีประสบอยู่ อาทิ คําร้องเรียน ข้อร้องทุกข์ ให้แก้ไขปัญหาเพ่ือสนองตอบ
ประชากรกลุ่มเป้าหมายตามโครงการท่ีไม่ได้รับผลประโยชน์จากการดําเนินโครงการ หรือได้รับความเสียหาย
จากการดําเนินโครงการซ่ึงจะเป็นตัวชี้ความสอดคล้องในการดําเนินโครงการและสนองตอบต่อความต้องการ
ของประชากรเป้าหมาย 

5. เกณฑ์ความย่ังยืน (Sustainability) 
เป็นเกณฑ์การพิจารณาท่ีสืบเนื่องจากความสอดคล้อง โดยพิจารณาระดับความต่อเนื่องของ 

กิจกรรมว่าจะสามารถดําเนินต่อไปได้โดยไม่มีการใช้งบประมาณจากภายนอกโครงการ ความสามารถในการ
เลี้ยงตัวเองได้ นอกจากนี้ยังหมายรวมถึงความสามารถในการขยายกิจกรรมไปยังพ้ืนท่ีแห่งใหม่ ประกอบด้วย
ตัวชี้วัดท่ีสําคัญ 3 ประการ คือ 
               (1) ความอยู่รอดด้านเศรษฐกิจ (Economic viability) เก่ียวข้องกับการจัดการทรัพยากรทางการ
เงินของโครงการ อาทิ จํานวนงบประมาณของโครงการ แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ภาระผูกพัน สัดส่วน
ค่าใช้จ่ายเทียบกับผลผลิตท่ีได้ ปริมาณเงินทุนสํารอง แหล่งสนับสนุนงบประมาณ ปริมาณงบประมาณหรือ
เงินทุนหมุนเวียน จํานวน และขนาดกองทุนดําเนินโครงการ ซ่ึงเป็นตัวบ่งชี้ถึงความอยู่รอดทางเศรษฐกิจของ
โครงการ 
                (2) สมรรถนะด้านสถาบัน (Institutional capacity) เป็นตัวชี้วัดความสามารถของหน่วยงานใน
การบริหารโครงการ การพัฒนาองค์กรประชาชน การมีส่วนร่วมของหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง ระดับการมีส่วนร่วม
ของประชากรกลุ่มเป้าหมายในกระบวนการตัดสินใจ การวางแผนงานและบริหารโครงการ และการปรับปรุง
ระเบียบวิธีการปฏิบัติท่ีเอ้ือต่อการดําเนินโครงการ 
                 (3) ความเป็นไปได้ในการขยายผล เป็นตัวชี้วัดความยั่งยืนโดยพิจารณาความสามารถในการพ่ึง
ตัวเอง โอกาสและช่องทางในการขยายผลการดําเนินโครงการกรณีโครงการประสบผลสําเร็จด้วยดี ท้ังการขยาย
ผลตามแนวราบ กล่าวคือ การเพ่ิมกิจกรรมโครงการ การเพ่ิมจํานวนประชากรเป้าหมาย การขยายกําลังผลิตของ
โครงการเดิมและการขยายผลในแนวด่ิง ได้แก่ การขยายพ้ืนท่ีโครงการ การขยายเครือข่ายโครงการออกไปท่ัว
ภูมิภาค และการยกระดับโครงการเป็นระดับชาติ 
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6. เกณฑ์ความเป็นธรรม (Equity) 
เป็นเกณฑ์ท่ีมุ่งให้เกิดความเป็นธรรมในสังคม (Social equity) โดยพิจารณาถึงผลลัพธ์และ

ผลกระทบจากการดําเนินโครงการ โดยยึดหลักการว่าประชากรกลุ่มเป้าหมายจะได้รับหลักประกันเรื่องความ
เป็นธรรม ความเสมอภาค ความท่ัวถึง ในการรับบริการ การจัดสรรคุณค่า (Values) และการกระจาย
ผลตอบแทนท่ีเสมอภาคเท่าเทียมกัน ประกอบด้วยตัวชี้วัด 3 ประการ คือ 
               (1) ความเป็นธรรมระหว่างกลุ่มอาชีพ เป็นตัวชี้วัดความเป็นธรรมโดยให้ความสําคัญทุกกลุ่มย่อย 
ในสังคม อาทิ ความเป็นธรรมในการจัดสรรทรัพยากรแหล่งน้ําแก่กลุ่มเกษตรและกลุ่มอาชีพอ่ืน การจัดหา
ตําแหน่งให้กับผู้ว่างงานและผู้ถูกเลิกจ้าง มาตรการลดผลกระทบทางสังคมปัญหาวิกฤติเศรษฐกิจท่ีจัดให้แก่
ประชากรทุกสาขาอาชีพ 
               (2) ความเป็นธรรมระหว่างเพศ เป็นตัวชี้วัดท่ีให้ความสําคัญเรื่องความเป็นธรรมระหว่างเพศ ซ่ึง
เป็นตัวชี้วัดท่ีมีความสําคัญมากข้ึนในการประเมินโครงการพัฒนา โดยดูว่าการดําเนินโครงการให้ความเสมอภาค
ระหว่างเพศ หรือมีการเลือกปฏิบัติระหว่างเพศ (Gender discrimination) หรือไม่ โดยสามารถพิจารณาเรื่อง
ความเท่าเทียมในโอกาส บทบาทระหว่างหญิง/ชาย การปฏิบัติท่ีเคารพสิทธิ ของสตรี 
                (3) ความเป็นธรรมระหว่างชนรุ่น (Intergenerational equity) เป็นตัวชี้วัดท่ีเน้นความเป็น
ธรรมระหว่างชนรุ่น ระหว่างชนรุ่นปัจจุบันและชนรุ่นอนาคต (Future generation) ซ่ึงอาจเก่ียวข้องกับการ
จัดสรรและใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติ การจัดหาพลังงาน โครงการพัฒนาขนาดใหญ่ โครงการท่ีอาจ
ก่อให้เกิดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม และผลกระทบด้านสังคม โดยคํานึงถึงชนรุ่นอนาคตซ่ึงจะเป็นผู้ได้รับ
กระทบจากการตัดสินและการดําเนินโครงการในปัจจุบัน 

7. เกณฑ์ความเสียหายของโครงการ (Externalities) 
เป็นเกณฑ์ท่ีสําคัญในการประเมินโครงการเพ่ือเป็นหลักประกันวา การดําเนินโครงการจะไม่ 

ก่อให้เกิดความเสียหายหรือผลกระทบด้านลบต่อสังคม หรือชุมชน ประกอบด้วยตัวชี้วัดท่ีสําคัญ 3 ประการ คือ 
               (1) ผลกระทบด้านส่ิงแวดล้อม เป็นตัวชี้วัดความเสียหายด้านสิ่งแวดล้อม ซ่ึงเป็นผลจากการ
ดําเนินโครงการ โดยเป็นการวัดและประเมินเปรียบเทียบผลท่ีเกิดข้ึนจริงกับการศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม 
(Environmental Impact Assessment – EIA) ในช่วงก่อนทําโครงการ เพ่ือให้ผู้ท่ีเก่ียวข้องทุกฝ่ายรับผิดชอบ
และมีการชดเชยความเสียหายจากผลกระทบในลักษณะท่ีเหมาะสมและเป็นธรรมแก่ผู้เสียหาย เพ่ือเป็น
หลักประกันความเสี่ยงให้กับสังคม และเป็นมาตรฐานทางจริยธรรมของผู้อนุมัติและผู้ดําเนินโครงการ 
                (2) ผลกระทบด้านเศรษฐกิจ เป็นตัวชี้วัดผลกระทบหรือความเสียหายทางด้านเศรษฐกิจท่ีเกิด
จากโครงการพัฒนาของรัฐ ในลักษณะของผลกระทบภายนอก (Externalities) ซ่ึงสร้าง 
ภาระให้กับประชาชนและชุมชนโดยรอบท่ีต้องแบกรับค่าใช้จ่ายเป็นต้นทุนทางสังคม (Social costs) ท่ีต้องเสีย
ไป อาทิ พ้ืนท่ีการเกษตรท่ีถูกน้ําท่วมเสียหายจากโครงการสร้างเข่ือน 
               (3) ผลกระทบด้านสังคมและวัฒนธรรม เป็นตัวชี้วัดความเสียหายท่ีเกิดจากการดําเนินโครงการ
และส่งผลกระทบดานสังคมและวัฒนธรรมของชุมชน อาทิ การดําเนินงานท่ีก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง การ
สูญเสียโครงสร้าง แบบแผนและวิถีการดําเนินชีวิตท่ีดี ความเสื่อมถอยของขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ความเชื่อ 
ความเอ้ืออาทร ความร่วมมือและความช่วยเหลือเก้ือกูลของชุมชนด้ังเดิม 
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 4.ข้อเสนอแนะในการจัดทําแผนพัฒนาท้องถ่ินในอนาคต 

  4.1 ผลกระทบนําไปสู่อนาคต 
     เป็นการพิจารณาผลกระทบโดยรวมต่อประชากรกลุ่มเป้าหมาย ชุมชน สังคมและหน่วยงาน 

ในภาพรวม เป็นผลกระทบระยะยาว ผลกระทบอาจมีท้ังท่ีมุ่งหวัง (Intended impacts) และผลกระทบท่ีไม่ได้
มุ่งหวัง (Unintended impacts) ซ่ึงอาจเป็นผลด้านบวกหรือด้านลบก็ได้ ประกอบด้วยตัวชี้วัด 3 ประการ คือ 
  (1) คุณภาพชีวิต เป็นตัวชี้วัดผลกระทบต่อการพัฒนาหรือยกระดับคุณภาพชีวิตของประชากร
กลุ่มเป้าหมาย อาทิ รายได้ ความเป็นอยู่ โอกาสทางการศึกษา การมีงานทํา สุขอนามัย สภาพแวดล้อมของ
ครัวเรือนชุมชน โดยสามารถวัดจากสัดส่วนครัวเรือนหรือประชากรท่ีได้รับบริการจากโครงการพัฒนาท่ีส่งผล
กระทบต่อคุณภาพชีวิตท่ีดี หรือมาตรฐานการดํารงชีพ 
  (2) ทัศนคติและความเข้าใจ เป็นตัวชี้วัดผลกระทบโดยมุ่งเรื่องทัศนคติและความเข้าใจของ
ประชากรกลุ่มเป้าหมายท่ีมีต่อโครงการ โดยสามารถวัดระดับ (Scale) ท้ังเชิงบวกและลบต่อตัวโครงการเอง 
โดยเฉพาะวัตถุประสงค์และมาตรการนโยบายผลประโยชน์ของโครงการ ความพึงพอใจในการรับบริการ และ
ทัศนคติต่อผู้บริหารและเจ้าหน้าท่ีโครงการ 
  (3) การเปล่ียนแปลงพฤติกรรม เป็นตัวชี้วัดผลกระทบโดยให้ความสําคัญเรื่องการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมาย โดยเปรียบเทียบระยะก่อนและหลังมีโครงการ อาทิ สัดส่วนของ
ครัวเรือนท่ียอมรับเทคโนโลยีการผลิตท่ีรักษาสิ่งแวดล้อม จํานวนเกษตรกรท่ีทําการเกษตรแบบธรรมชาติมาก
ยิ่งข้ึน การปฏิบัติของใช้ยวดยานโดยเคารพกฎจราจรมากข้ึน การออกมาใช้สิทธิเลือกต้ังมากข้ึน และลดละ
พฤติกรรมการซ้ือสิทธิขายเสียง การลดพฤติกรรมการประพฤติมิชอบในการปฏิบัติหน้าท่ี 

  4.2 ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา 
เกณฑ์และตัวชี้วัดดังกล่าวข้างต้นสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการประเมินผลโครงการ ซ่ึง

ครอบคลุมมิติ ด้านเศรษฐกิจ สังคม มิติด้านการบริหารจัดการ มิติด้านทรัพยากร และมิติด้านสิ่งแวดล้อม เกณฑ์
และตัวชี้วัด จะเป็นประโยชน์ในการติดตามและประเมินผลโครงการ ในลักษณะท่ีเป็นพลวัตร ในทุกข้ันตอนของ
กระบวนการโครงการ เพ่ือวัดถึงความสําเร็จและความล้มเหลวของโครงการพัฒนาด้านต่าง ๆ ซ่ึงในทางปฏิบัติ
จําเป็นต้องนํามาปรับใช้ให้เหมาะสมกับลักษณะโครงการ โดยกําหนดและวัดตัวแปรเฉพาะเพ่ือประมวลเป็น
ตัวชี้วัดรวม (Composite indicators) ของแต่ละโครงการต่อไป 
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