
ระเบียบวาระการประชุม 
สภาองค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริก 

สมัยวิสามัญ  สมัยท่ี  ๑  ประจําป$  ๒๕๖๐ 
วันท่ี  ๑  พฤษภาคม   ๒๕๖๐ 

ณ  ห,องประชุมองค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริก 
 

เป-ดประชุม  เวลา  ๐๙.๓๐  น. 
ระเบียบวาระท่ี  ๑ เรื่องแจ,งให,ทราบ 
    
ระเบียบวาระท่ี  ๒ เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมสภาองค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริก          

สมัยสามัญ  สมัยท่ี  ๑ ประจําป$  ๒๕๖๐  เม่ือวันท่ี  ๗  กุมภาพันธ�  ๒๕๖๐ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๓ รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามป$ (พ.ศ. ๒๕๖๐9๒๕๖๒)  

รอบท่ี ๑ (เมษายน ๒๕๖๐) 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔ เรื่องอ่ืนๆ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บันทึกการประชุมสภาองค�การส�วนตําบลแม�พริก 
สมัยวิสามัญ  สมัยท่ี  ๑   ประจําป$  ๒๕๖๐ 

วันจันทร�ท่ี ๑ เดือน พฤษภาคม พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
ณ  ห,องประชุมสภาองค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริก 

99999999999999999999999999999 
ผู,มาประชุม 

ลําดับท่ี ช่ือ 9 สกุล ตําแหน�ง ลายมือช่ือ 
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นายประจักษ�  ฮ�อธิวงศ� 
นายอดุลย�     เกษรพรม 
นายยิ่ง          พ�อยะ 
นายวิทยา    กองใจ 
นายสง�า        ป*ญญาดิษวงศ� 
นายชาญกิจ   ป*ญญาดิบวงศ� 
นายจรัญ      ดีหล0า 
นายสุข        ยศวงศ� 
นายพิสิฐ       วงศ�สี 
นายสายันต�   แก0วกองเครือ 
นายสมใจ     ชาวงษ� 
นางสาววิยะดา  โม0จันทร� 
นางสาคร     อุปาละ 
นายนิต          ปาเป89ยม 
นายเชิด         ป*ญญาชัย 
นายอ:อด      คําภิระเตรียมวงศ� 
นายสมศักด์ิ    เมืองเหมอะ 
นายสุคนธ�      สุรินทร�บาง 
นายวิญ>ู      ทิพย�พิมพ�วงศ� 
นายไพรัตน�   คันธชุมภู 
นายถนอม    เมืองเหมอะ 
นายวราวุฒิ    เสนจุ0ม 
นายกิตติคุณ     เสนสุวรรณ 
นายศิลปDชัย    ทิพย�มา 
นายสมัก       เกตเพ็ช 
นายสามารถ     ไชยอาษา 

 

ประธานสภา อบต.แม�พริก 
รองประธานสภา อบต.แม�พริก 
สมาชิกสภา อบต. ม. ๓ ต.แม�พริก 
สมาชิกสภา อบต. ม. ๓ ต.แม�พริก 
สมาชิกสภา อบต. ม. ๔ ต.แม�พริก 
สมาชิกสภา อบต. ม. ๔ ต.แม�พริก 
สมาชิกสภา อบต. ม. ๖ ต.แม�พริก 
สมาชิกสภา อบต. ม. ๖ ต.แม�พริก 
สมาชิกสภา อบต. ม. ๗ ต.แม�พริก 
สมาชิกสภา อบต. ม. ๗ ต.แม�พริก 
สมาชิกสภา อบต. ม. ๘ ต.แม�พริก 
สมาชิกสภา อบต. ม. ๘ ต.แม�พริก 
สมาชิกสภา อบต. ม. ๙ ต.แม�พริก 
สมาชิกสภา อบต. ม. ๙ ต.แม�พริก 
สมาชิกสภา อบต. ม. ๑๐ ต.แม�พริก 
สมาชิกสภา อบต. ม. ๑๐ ต.แม�พริก 
สมาชิกสภา อบต. ม. ๑๑ ต.แม�พริก 
สมาชิกสภา อบต. ม. ๑ ต.ผาป*ง 
สมาชิกสภา อบต. ม. ๑ ต.ผาป*ง 
สมาชิกสภา อบต. ม. ๒ ต.ผาป*ง 
สมาชิกสภา อบต. ม. ๒ ต.ผาป*ง 
สมาชิกสภา อบต. ม. ๓ ต.ผาป*ง 
สมาชิกสภา อบต. ม. ๔ ต.ผาป*ง 
สมาชิกสภา อบต. ม. ๔ ต.ผาป*ง 
สมาชิกสภา อบต. ม. ๕ ต.ผาป*ง 
สมาชิกสภา อบต. ม. ๕ ต.ผาป*ง 
 

            GลาG 
อดุลย�     เกษรพรม      
            GลาG 
วิทยา     กองใจ 
สง�า        ป*ญญาดิษวงศ� 
ชาญกิจ   ป*ญญาดิบวงศ� 
จรัญ      ดีหล0า 
สุข        ยศวงศ� 
พิสิฐ       วงศ�สี 
สายันต�   แก0วกองเครือ 
          GลาG 
วิยะดา    โม0จันทร� 
สาคร     อุปาละ 
นิต          ปาเป89ยม 
เชิด         ป*ญญาชัย 
อ:อด      คําภิระเตรียมวงศ�
สมศักด์ิ     เมืองเหมอะ 
สุคนธ�        สุรินทร�บาง 
วิญ>ู        ทิพย�พิมพ�วงศ� 
          GลาG 
ถนอม       เมืองเหมอะ  
วราวุฒิ    เสนจุ0ม 
กิตติคุณ     เสนสุวรรณ 
ศิลปDชัย    ทิพย�มา 
สมัก        เกตเพ็ช 
สามารถ    ไชยอาษา 
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ผู,เข,าร�วมประชุม 
คณะผู,บริหารองค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริก 

  

ลําดับท่ี ช่ือ 9 สกุล ตําแหน�ง ลายมือช่ือ 
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นายถนอมชัย    ทิชัย 
นายทองสุข อุดบัววงศ� 
นายสุรเชษฐ  ต๊ิบปะละ 
นางสาวกรรณิกา  แก0วน0อย            

นายก อบต. 
รองนายก อบต. 
รองนายก อบต. 
เลขานุการนายกฯ 

ถนอมชัย   ทิชัย 
ทองสุข อุดบัววงศ� 
สุรเชษฐ  ต๊ิบปะละ 
กรรณิกา  แก0วน0อย             

ผู,เข,าร�วมประชุม 
พนักงานส�วนตําบล พนักงานจ,าง/ผู,เข,าร�วมรับฟBง 

ลําดับท่ี ช่ือ 9 สกุล ตําแหน�ง ลายมือช่ือ 
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นางสาวสมหมาย     ฟ*กเป8Kยม 
นางกฤตธีรา คําภิธรรม 
นายรุ�งอรุณ  เทียนแก0ว 
นายสมคิด ฮ�อธิวงศ� 
นายโสฬส  มุ�ยแดง 
นายนิรันดร�    ยะฟู 
นางสาววันวิสาข�  โพธ ิ
นายอุทัย ปลัดนู 
นางสาวนฤมล  ปNอเครือ 
นางสาวปราณีต  เครือคําวัง 
นางสาวชนันธร วงค�พุทธคํา 
นางสาวกาญจนี ศรีวิชัยวงค� 
นายศรัณย�  มะหลีแก0ว 
 
นายสงัด  สุยะทา 
นายอินทร  จันทร�ตา 
นางสังวาลย�  สายต�างใจ 

หัวหน0าสํานักปลัด 
ผู0อํานวยการกองคลัง 
ผู0อํานวยการกองช�าง 
นายช�างโยธา  
นักพัฒนาชุมชน 
นักวิเคราะห�นโยบายและแผน  
นักวิชาการศึกษา  
นายช�างโยธา  
นักวิชาการเงินและบัญชี  
เจ0าพนักงานธุรการ(สํานักปลัด) 
นักทรัพยากรบุคคล 
เจ0าพนักงานธุรการ(กองช�าง) 
เจ0าพนักงานปNองกันฯ  
(จนท.รักษาความสงบเรียบร0อย) 
จนท.รักษาความสงบเรียบร0อย 
ประธานประชาคมบ0านปางยาว 
ประธานประชาคมบ0านแม�เชียงรายลุ�ม 

 

สมหมาย   ฟ*กเป8Kยม 
กฤตธีรา คําภิธรรม 

G 
สมคิด ฮ�อธิวงศ� 
โสฬส  มุ�ยแดง 
นิรันดร�    ยะฟู 
วันวิสาข�  โพธ ิ
อุทัย  ปลัดนู 
นฤมล  ปNอเครือ 
ปราณีต  เครือคําวัง 
ชนันธร วงค�พุทธคํา 
กาญจนี ศรีวิชัวงค� 
ศรัณย�  มะหลีแก0ว 
 
สงัด  สุยะทา 
อินทร  จันทร�ตา 
สังวาลย�  สายต�างใจ 
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                          บันทึกรายงานการประชุมสภาองค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริก 
สมัยวิสามัญ  สมัยท่ี  ๑   ประจําป$  ๒๕๖๐ 
วันจันทร�ท่ี ๑ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 ณ  ห,องประชุมสภาองค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริก  
     ตําบลแม�พริก อําเภอแม�พริก จังหวัดลําปาง 

……………………………. 

ครบองค�ประชุม         เริ่มประชุมเวลา  ๐๙.๓๐ น. 
นายศิลปDชัย  ทิพย�มา ได0ตรวจรายชื่อแล0ว ครบองค�ประชุม มีผู0มาร�วมประชุม จํานวน ๒๒ ท�าน ผู0ไม�มา 
เลขานุการสภาฯ  ร�วมประชุม จํานวน  ๔ ท�าน คือ นายประจักษ�  ฮ�อธิวงศ� นายยิ่ง  พ�อยะ นายสมใจ  

ชาวงษ� และนายไพรัตน� คันธชุมภู โดยมีนายอดุลย� เกษรพรม  รองประธานสภา
องค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริก ทําหน0าท่ีเปRนประธาน ในท่ีประชุม และ ได0เรียน
เชิญ รองประธานสภาองค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริก จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย
และขอให0สมาชิกทุกท�านพนมมือบูชาพระรัตนตรัย รองประธานสภาองค�การบริหาร
ส�วนตําบลแม�พริกกล�าวเปSดประชุมและดําเนินการประชุมสภาองค�การบริหารส�วน
ตําบลแม�พริก สมัยสามัญ สมัยท่ี ๑ ประจําป8  ๒๕๖๐   ดังนี้ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่อง ท่ีประธานแจ,งให,ท่ีประชุมทราบ 
นายอดุลย� เกษรพรม เรียน  ท�านผู0บริหาร ท�านสมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริกผู0ทรงเกียรติ  
รองประธานสภาฯ ผู0แทนประชาคม ทุกท�าน วันนี้เปRนการประชุมสภาองค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริก  

สมัยวิสามัญ สมัยท่ี ๑  ประจําป8 ๒๕๖๐ ผมไม�มีเรื่องท่ีจะแจ0งให0ทราบ ท�านคณะ
ผู0บริหารจะมีเรื่องท่ีจะแจ0งให0ทราบหรือเปล�าครับ 

นายถนอมชัย  ทิชัย ไม�มีครับ 
นายก อบต.แม�พริก 
นายอดุลย� เกษรพรม มีท�านใดจะมีเรื่องให0ทราบไหมครับ ถ0ามีขอเชิญครับ 
รองประธานสภาฯ 
ท่ีประชุม  ไม�มี 
 
ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมสภาองค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริก สมัยสามัญ 
            สมัยท่ี ๑ ประจําป$ ๒๕๖๐ เม่ือวันท่ี ๗ กุมภาพันธ� ๒๕๖๐ 
นายอดุลย� เกษรพรม  มีท�านสมาชิก ท�านใดมีข0อสงสัย หรือ จะแก0ไข เพ่ิมเติม รายงานการประชุม 
รองประธานสภาฯ สภาองค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริก สมัยสามัญ สมัยท่ี ๑ ประจําป8 ๒๕๖๐ เม่ือวันท่ี 
   ๗ กุมภาพันธ� ๒๕๖๐  หรือไม� ถ0าไม�มี ผมขอมติท่ีประชุม ว�าจะรับรองรายงานการ 

ประชุมสมัยสามัญ สมัยท่ี ๑ ประจําป8 ๒๕๖๐ เม่ือวันท่ี ๗ กุมภาพันธ� ๒๕๖๐  ได0
โปรดยกมือข้ึน 

๔/ มติท่ีประชุม..... 



G๔G 
 
มติท่ีประชุม  Gเห็นชอบ รับรอง  จํานวน ๒๒ เสียง 
นายอดุลย� เกษรพรม  มีสมาชิกท�านใดไม�เห็นชอบรับรองรายงานการประชุมฯ สมัยสามัญ สมัยท่ี ๑      
รองประธานสภาฯ ประจําป8 ๒๕๖๐  เม่ือวันท่ี ๗  กุมภาพันธ� ๒๕๖๐  โปรดยกมือข้ึนครับ 

 
มติท่ีประชุม  Gไม�เห็นชอบ  จํานวน  ๐  เสียง 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๓ เรื่อง รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามป$ (พ.ศ. ๒๕๖๐9๒๕๖๒) 

รอบท่ี ๑ (เมษายน ๒๕๖๐)            
นายอดุลย� เกษรพรม ขอเรียนเชิญท�านนายกองค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริกได0นําเสนอรายงานการ 
รองประธานสภาฯ ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามป8 (พ.ศ. ๒๕๖๐G๒๕๖๒) รอบท่ี ๑ (เมษายน 

๒๕๖๐)            
นายถนอมชัย  ทิชัย ขอมอบหมายให0หัวหน0าสํานักปลัดได0นําเสนอรายงานฯแทน 
น.ส.สมหมาย ฟ*กเป8Kยม ดิฉัน นางสาวสมหมาย ฟ*กเป8Kยม หัวหน0าสํานักปลัด ได0รับมอบหมายจากนายก อบต. 
หัวหน0าสํานักปลัด         แม�พริกให0รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามป8 (พ.ศ. ๒๕๖๐G๒๕๖๒)  

รอบท่ี ๑ (เมษายน ๒๕๖๐)  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว�าด0วย การจัดทํา
แผนพัฒนาขององค�กรปกครองส�วนท0องถ่ิน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.  ๒๕๕๙ กําหนดให0
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท0องถ่ิน รายงานผลและเสนอ
ความเห็นซ่ึงได0จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต�อผู0บริหารท0องถ่ินเพ่ือให0
ผู0บริหารท0องถ่ินเสนอต�อสภาท0องถ่ิน และคณะกรรมการพัฒนาท0องถ่ิน พร0อมท้ัง
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให0ประชาชนในท0องถ่ินทราบในท่ี
เปSดเผยภายในสิบห0าวันนับแต�วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล�าว และต0องปSด
ประกาศไว0เปRนระยะเวลาไม�น0อยกว�าสามสิบวันโดยอย�างน0อยป8ละสองครั้งภายในเดือน
เมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกป8  ซ่ึงคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาขององค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริกได0เสนอผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาสามป8 (พ.ศ. ๒๕๖๐G๒๕๖๒) รอบท่ี ๑ (เมษายน ๒๕๖๐) เม่ือ
วันท่ี ๒๔ เมษายน ๒๕๖๐ ในวันนี้จึงขอรายงานผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาสามป8 (พ.ศ. ๒๕๖๐G๒๕๖๒) รอบท่ี ๑ (เมษายน ๒๕๖๐) ดังนี้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

๕/ แบบติดตาม..... 
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แบบติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามป$ (พ.ศ.๒๕๖๐9๒๕๖๒) ขององค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริก 
ช้ีแจง  แบบติดตามตนเอง  โดยมีวัตถุประสงค�เพ่ือติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาสามป8
ขององค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริกภายใต0แผนยุทธศาสตร�ขององค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริก โดยมีกําหนด
ระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการประเมินอย�างน0องป8ละ ๒ ครั้ง ภายในเดือนเมษายนและเดือน
ตุลาคม ของทุกป8 

ส�วนท่ี  ๑  ข,อมูลท่ัวไป 

๑. ชื่อองค�กรปกครองส�วนท0องถ่ิน   องค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริก    
๒. รายงานผลติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามป8 (พ.ศ. ๒๕๖๐G๒๕๖๒) ภายในเดือนเมษายน 

ส�วนท่ี  ๒  ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนา  ๓  ป$ 
๓. จํานวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนา  ๓  ป8  

๓.๑ จํานวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนา  ๓  ป8 (พ.ศ.๒๕๖๐G๒๕๖๒) 
ป$ ๒๕๖๐ ป$ ๒๕๖๑ ป$ ๒๕๖๒ รวม ๓ ป$ 

ยุทธศาสตร� จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

๑. ยุทธศาสตร�การพัฒนาด0าน
โครงสร0างพื้นฐาน 

๕๐ ๗,๑๘๐,๐๐๐ ๘๑ ๑๕,๘๒๗,๕๐๐ ๑๑๙ ๑๕๔,๖๙๔,๐๐๐ ๒๕๐ ๑๗๗,๗๐๑,๕๐๐ 

๒. ยุทธศาสตร�การพัฒนาด0าน 
แหล�งนํ้า 

๔๙ ๔๘,๙๕๖,๒๐๐ ๓๔ ๒๔,๗๗๖,๐๐๐ ๔๗ ๙๒,๔๔๙,๔๐๘ ๑๓๐ ๑๖๖,๑๘๑,๖๐๘ 

๓. ยุทธศาสตร�การพัฒนาด0าน 
สังคม 

๓๘ ๑๓,๙๕๓,๐๐๐ ๒๖ ๑๓,๐๖๗,๐๐๐ ๒๑ ๑๑,๙๘๒,๐๐๐ ๘๕ ๓๙,๐๐๒,๐๐๐ 

๔. ยุทธศาสตร�  การพัฒนาด0าน
เศรษฐกิจ 

๓๒ ๑,๑๗๐,๐๐๐ ๑๑ ๒๖๕,๐๐๐ ๑๑ ๙๐๕,๐๐๐ ๕๔ ๒,๓๔๐,๐๐๐ 

๕. ยุทธศาสตร�การพัฒนาด0าน
สาธารณสุข 

๔๑ ๒,๖๗๘,๙๗๐ ๓๕ ๘๘๘,๙๗๐ ๓๔ ๘๒๘,๙๗๐ ๑๑๐ ๔,๓๙๖,๙๑๐ 

๖. ยุทธศาสตร�การพัฒนาด0าน
การศึกษา  ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

๓๓ ๔,๐๔๐,๖๐๐ ๓๑ ๔,๐๑๐,๖๐๐ ๒๙ ๓,๙๐๐,๖๐๐ ๙๓ ๑๑,๙๕๑,๘๐๐ 

๗. ยุทธศาสตร�การพัฒนาด0าน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล0อม 

๒๐ ๘๕๗,๑๐๐ ๓๓ ๙,๔๘๘,๐๐๐ ๓๕ ๒๓,๘๘๘,๑๐๐ ๘๘ ๓๔,๒๓๓,๒๐๐ 

๘. ยุทธศาสตร�การพัฒนาด0าน
การเมืองGการบริหาร 

๔๐ ๔,๒๐๑,๐๐๐ ๒๕ ๒,๒๓๔,๐๐๐ ๒๗ ๙,๘๘๔,๐๐๐ ๙๒ ๑๖,๓๑๙,๐๐๐ 

รวม ๓๐๓ ๘๓,๐๓๖,๘๗๐ ๒๗๖ ๗๐,๕๕๗,๐๗๐ ๓๒๓ ๒๙๘,๕๓๒,๐๗๘ ๙๐๒ ๔๕๒,๑๒๖,๐๑๘ 

 

 

 

๖/๓.๒ จํานวน...... 
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๓.๒ จํานวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาสามป8 (พ.ศ.๒๕๖๐G๒๕๖๒) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง 
ฉบับท่ี ๑  

ป$ ๒๕๖๐ ป$ ๒๕๖๑ ป$ ๒๕๖๒ รวม ๓ ป$ 
ยุทธศาสตร� จํานวน

โครงการ 
งบประมาณ

(บาท) 
จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

๑. ยุทธศาสตร�การพัฒนาด0านโครงสร0าง
พื้นฐาน 

๑๗ ๓,๐๖๑,๐๐๐ G๗ ๑,๑๙๐,๐๐๐ G๗ G๘,๔๗๐,๐๐๐ ๓ G๖,๕๙๙,๐๐๐ 

๒. ยุทธศาสตร�การพัฒนาด0านแหล�งนํ้า ๕ ๓,๕๓๒,๖๐๐ ๑ ๖๘๕๐๐ ๐ ๑๔,๖๔๒,๐๐๐ ๖ ๑๘,๒๔๓,๑๐๐ 
๓. ยุทธศาสตร�การพัฒนาด0านสังคม ๐ G ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ 

๔. ยุทธศาสตร�  การพัฒนาด0าน
เศรษฐกิจ 

๐ G ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ 

๕. ยุทธศาสตร�การพัฒนาด0าน
สาธารณสุข 

๐ G ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ 

๖. ยุทธศาสตร�การพัฒนาด0านการศึกษา  
ศาสนา และวัฒนธรรม 

๐ G ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ 

๗. ยุทธศาสตร�การพัฒนาด0าน
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล0อม 

๓ ๑๓๗,๗๐๐ G๑ G๗๒,๐๐๐ ๐ ๐ ๒ ๖๕,๗๐๐ 

๘. ยุทธศาสตร�การพัฒนาด0านการเมืองG
การบริหาร 

๐ G ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ 

รวม ๒๕ ๖,๗๓๑,๓๐๐ G๗ G๑,๑๙๓,๕๐๐ G๗ ๖,๑๗๒,๐๐๐ ๑๑ ๑๑,๗๐๙,๘๐๐ 

หมายเหตุ จํานวนตัวเลขท่ีมีค�าติดลบหมายถึงว�ามีการโอนย0ายโครงการและงบประมาณท่ีมีอยู�ในป8 พ.ศ.๒๕๖๑ 
และป8 พ.ศ. ๒๕๖๒ ไปไว0ในป8งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

๓.๓ สรุปรวมจํานวนโครงการและงบประมาณ ตามแผนพัฒนา  ๓  ป8 (พ.ศ.๒๕๖๐G๒๕๖๒) 
ป$ ๒๕๖๐ ป$ ๒๕๖๑ ป$ ๒๕๖๒ รวม ๓ ป$ 

ยุทธศาสตร� จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

๑. ยุทธศาสตร�การพัฒนาด0าน
โครงสร0างพื้นฐาน 

๖๗ ๑๐,๒๔๑,๐๐๐ ๗๔ ๑๔,๖๓๗,๕๐๐ ๑๑๒ ๑๔๖,๒๒๔,๐๐๐ ๒๕๓ ๑๗๑,๑๐๒,๕๐๐ 

๒. ยุทธศาสตร�การพัฒนาด0าน 
แหล�งนํ้า 

๕๔ ๕๒,๔๘๘,๘๐๐ ๓๕ ๒๔,๘๔๔,๕๐๐ ๔๗ ๑๐๗,๐๙๑,๔๐๘ ๑๓๖ ๑๘๔,๔๒๔,๗๐๘ 

๓. ยุทธศาสตร�การพัฒนา 
ด0านสังคม 

๓๘ ๑๓,๙๕๓,๐๐๐ ๒๖ ๑๓,๐๖๗,๐๐๐ ๒๑ ๑๑,๙๘๒,๐๐๐ ๘๕ ๓๙,๐๐๒,๐๐๐ 

๔. ยุทธศาสตร�  การพัฒนาด0าน
เศรษฐกิจ 

๓๒ ๑,๑๗๐,๐๐๐ ๑๑ ๒๖๕,๐๐๐ ๑๑ ๙๐๕,๐๐๐ ๕๔ ๒,๓๔๐,๐๐๐ 

๕. ยุทธศาสตร�การพัฒนาด0าน
สาธารณสุข 

๔๑ ๒,๖๗๘,๙๗๐ ๓๕ ๘๘๘,๙๗๐ ๓๔ ๘๒๘,๙๗๐ ๑๑๐ ๔,๓๙๖,๙๑๐ 

๖. ยุทธศาสตร�การพัฒนาด0าน
การศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม 

๓๓ ๔,๐๔๐,๖๐๐ ๓๑ ๔,๐๑๐,๖๐๐ ๒๙ ๓,๙๐๐,๖๐๐ ๙๓ ๑๑,๙๕๑,๘๐๐ 

๗. ยุทธศาสตร�การพัฒนาด0าน
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล0อม 

๒๓ ๙๙๔,๘๐๐ ๓๒ ๙,๔๑๖,๐๐๐ ๓๕ ๒๓,๘๘๘,๑๐๐ ๙๐ ๓๔,๒๙๘,๙๐๐ 

๘. ยุทธศาสตร�การพัฒนาด0าน
การเมืองGการบริหาร 

๔๐ ๔,๒๐๑,๐๐๐ ๒๕ ๒,๒๓๔,๐๐๐ ๒๗ ๙,๘๘๔,๐๐๐ ๙๒ ๑๖,๓๑๙,๐๐๐ 

รวม ๓๒๘ ๘๙,๗๖๘,๑๗๐ ๒๖๙ ๖๙,๓๖๓,๕๗๐ ๓๑๖ ๓๐๔,๗๐๔,๐๗๘ ๙๑๓ ๔๖๓,๘๓๕,๘๑๘ 

 
๗/๔.ผลการดําเนินงาน...... 
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๔. ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาป8 ๒๕๖๐ รอบท่ี ๑ ต้ังแต�เดือน ตุลาคม ๒๕๕๙ – มีนาคม ๒๕๖๐  
 

จํานวนโครงการที่
เสร็จ 

จํานวนโครงการที่อยู�
ในระหว�างดาํเนินการ 

จํานวนโครงการที่ยัง
ไม�ได,ดําเนินการ 

จํานวนโครงการที่
มีการยกเลิก 

จํานวนโครงการ   
ที่มีการเพ่ิมเติม 

จํานวน
โครงการ
ทั้งหมด 

ยุทธศาสตร� จํานวน ร,อยละ จํานวน ร,อยละ จํานวน ร,อยละ จํานวน ร,อยละ จํานวน ร,อยละ จํานวน 

๑. ด0านโครงสร0างพื้นฐาน ๙ ๒๓.๐๘ ๑๑ ๒๘.๒๑ ๑๙ ๔๘.๗๒ ๐ ๐ ๑๕ ๓๘.๔๖ ๓๙ 
๒. ด0านแหล�งนํ้า ๐ ๐.๐๐ ๑ ๑๔.๒๙ ๖ ๘๕.๗๑ ๐ ๐ ๓ ๔๒.๘๖ ๗ 
๓. ด0านสังคม ๕ ๒๕.๐๐ ๐ ๐.๐๐ ๑๕ ๗๕.๐๐ ๐ ๐ ๐ ๐.๐๐ ๒๐ 
๔. ด0านเศรษฐกิจ ๐ ๐.๐๐ ๐ ๐.๐๐ ๓ ๑๐๐.๐

๐ 
๐ ๐ ๐ ๐.๐๐ ๓ 

๕. ด0านสาธารณสุข ๒ ๒๕.๐๐ ๐ ๐.๐๐ ๖ ๗๕.๐๐ ๐ ๐ ๐ ๐.๐๐ ๘ 
๖. ด0านการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

๒ ๑๐.๐๐ ๐ ๐.๐๐ ๑๘ ๙๐.๐๐ ๐ ๐ ๐ ๐.๐๐ ๒๐ 

๗.ด0าน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล0อม 

๑ ๑๔.๒๙ ๑ ๑๔.๒๙ ๕ ๗๑.๔๓ ๐ ๐ ๒ ๒๘.๕๗ ๗ 

๘. ด0านการเมืองการ
บริหาร 

๙ ๕๒.๙๔ ๐ ๐.๐๐ ๘ ๔๗.๐๖ ๐ ๐ ๐ ๐.๐๐ ๑๗ 

รวม ๒๘ ๒๓.๑๔ ๑๓ ๑๐.๗๔ ๘๐ ๖๖.๑๒ ๐ ๐ ๒๐ ๑๖.๕๓ ๑๒๑ 

 
๕. การเบิกจ�ายงบประมาณป8 ๒๕๖๐ รอบท่ี ๑ ต้ังแต�เดือน ตุลาคม ๒๕๕๙ – มีนาคม ๒๕๖๐  
 

งบปกติ เงินสะสม รวม 
ยุทธศาสตร� จํานวนเงิน ร,อยละ จํานวนเงิน ร,อยละ จํานวนเงิน ร,อยละ 

๑. ด0านโครงสร0างพ้ืนฐาน     ๔๖๙,๐๐๐  ๔๘.๑๐    ๕๐๖,๐๐๐  ๕๑.๙๐      ๙๗๕,๐๐๐  ๑๐๐ 

๒. ด0านแหล�งนํ้า ๐   ๐ ๐  ๐ ๐  ๐ 

๓. ด0านสังคม  ๖,๐๓๖,๒๐๕  ๑๐๐ ๐  ๐    ๖,๐๓๖,๒๐๕  ๑๐๐ 

๔. ด0านเศรษฐกิจ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ 

๕. ด0านสาธารณสุข      ๑๓,๓๗๔  ๑๐๐ ๐  ๐        ๑๓,๓๗๔  ๑๐๐ 

๖. ด0านการศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

 ๑,๐๓๔,๕๒๓.๖๘  ๑๐๐ ๐  ๐    
๑,๐๓๔,๕๒๓.๖๘  

๑๐๐ 

๗. ด0านทรัพยากรธรรมชาตแิละ
สิ่งแวดล0อม 

       ๓,๓๐๐  ๑๐๐ ๐  ๐          ๓,๓๐๐  ๑๐๐ 

๘. ด0านการเมืองการบริหาร     ๔๒๔,๑๓๔.๘๗  ๑๐๐ ๐  ๐      
๔๒๔,๑๓๔.๘๗  

๑๐๐ 

รวม  ๗,๙๘๐,๕๓๗.๕๕  ๙๔.๐๔ ๕๐๖,๐๐๐.๐๐  ๕.๙๖ ๘,๔๘๖,๕๓๗.๕๕  ๑๐๐ 

 
 

 
 
 

๘/ส�วนท่ี ๓.....   



G๘G 
 

ส�วนท่ี ๓  ผลการดําเนินงานตามโครงการท่ีได0รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 
๖. โครงการท่ีได0รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ   ประจําป8งบประมาณ ๒๕๖๐ 

ผลการดําเนินงาน รวม 

โครงการ ดําเนินการ
เสร็จแล,ว 

อยู�ในระหว�าง
ดําเนินการ 

ยังไม�ได,
ดําเนินการ 

งบประมาณ 
ท่ีได,รับ 

งบประมาณ 
ท่ีเบิกจ�ายไป 

๑. เงินเดือนถ�ายโอนบุคลากร �       ๑๘๔,๖๒๐ 

๒. เงินสมทบ กบข. ถ�ายโอนบุคลากร �           ๙,๒๓๑  

๓. เงินค�ารักษาพยาบาลถ�ายโอนบุคลากร �    G 
๔.เงินสมทบทบกองทุนประกันสังคมผู0ดูแลเด็ก ๕ %  �    G 
๕. โครงการซ�อมบํารุงรักษาถนนคอนกรีตเดมิด0วย
การเสริมผิวแอสฟ*ลท�ติกคอนกรีตสาย ลป ๕๓๓๗ 
บ0านสันข้ีเหล็ก หมู�ท่ี ๑๐ ต.แม�พรกิ อ.แม�พริก      
จ.ลําปาง 

�    ๘๓๕,๐๐๐ 

รวม     ๑,๐๒๘,๘๕๑ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๙/แบบรายงาน..... 



G๙G 
 

แบบรายงานผลการติดตามการดําเนินงานตามแผนพัฒนาสามป$  (พ.ศ.  ๒๕๖๐9๒๕๖๒) 
โครงการที่ได,ดําเนินการ 

ไตรมาสที่  ๑ ไตรมาสที่  ๒ (ตุลาคม ๒๕๕๙– มีนาคม ๒๕๖๐) 
๑. ภายใต,ยุทธศาสตร�การพัฒนาด,านโครงสร,างพ้ืนฐาน   
9 วัตถุประสงค�ของยุทธศาสตร�  เพ่ือยกระดับความเปNนอยู�และอํานวยความสะดวกในชุมชน 
๑.๑  แนวทางการพัฒนา  ด,านการคมนาคม ท้ังทางบกและทางน้ํา 

ลําดับท่ี โครงการ/กิจกรรม งบประมาณตามข,อบัญญัติ งบประมาณท่ีจ�ายจริง 

๑ โครงการก�อสร0างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน0าสํานัก
สงฆ�ปางยาว หมู�ท่ี ๘ ต.แม�พริก อ.แม�พริก จ.ลําปาง 

๒ โครงการก�อสร0างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสามแยก
ศาลาอเนกประสงค� หมู�ท่ี ๘ ต.แม�พริก อ.แม�พริก จ.ลําปาง 

๓ โครงการก�อสร0างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน0าบ0าน
ผู0ใหญ� หมู�ท่ี ๘ ต.แม�พริก อ.แม�พรกิ จ.ลําปาง 

๑๗๖,๕๐๐.๐๐ ๑๗๖,๐๐๐.๐๐ 

๔ โครงการก�อสร0างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายรอบนอก 
บ0านแพะดอกเข็ม หมู�ท่ี ๑๑ ต.แม�พริก อ.แม�พริก จ.ลําปาง 

๒๙๓,๕๐๐.๐๐ ๒๙๓,๐๐๐.๐๐ 

 รวม ๔๗๐,๐๐๐.๐๐ ๔๖๙,๐๐๐.๐๐ 
 

๑.๒ แนวทางการพัฒนา  ด,านไฟฟOาสาธารณะ 

ลําดับท่ี โครงการ/กิจกรรม งบประมาณตามข,อบัญญัติ งบประมาณท่ีจ�ายจริง 

    
 

๑.๓ แนวทางการพัฒนาการระบายน้ํา 

ลําดับท่ี โครงการ/กิจกรรม งบประมาณตามข,อบัญญัติ งบประมาณท่ีจ�ายจริง 

    

๒. ภายใต,ยุทธศาสตร�การพัฒนาด,านแหล�งน้ํา  
9 วัตถุประสงค�ของยุทธศาสตร�  เพ่ือเน,นการพัฒนาด,านแหล�งน้ําเพ่ือการอุปโภค บริโภคและการเกษตร 
๒.๑ แนวทางการพัฒนา  ด,านแหล�งน้ําเพ่ือการอุปโภค บริโภค 

ลําดับท่ี โครงการ/กิจกรรม งบประมาณตามข,อบัญญัติ งบประมาณท่ีจ�ายจริง 

    

๒.๒ แนวทางการพัฒนา  ด,านแหล�งน้ําเพ่ือการเกษตร 

ลําดับท่ี โครงการ/กิจกรรม งบประมาณตามข,อบัญญัติ งบประมาณท่ีจ�ายจริง 

    
 

      ๑๐/๓.ภายใต0..... 



G๑๐G 
๓. ภายใต,ยุทธศาสตร�การพัฒนาด,านสังคม  
9 วัตถุประสงค�ของยุทธศาสตร�  เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน  รวมท้ังเสริมสร,างความเข,มแข็งของ
ชุมชน 
๓.๑ แนวทางการพัฒนา  ด,านการส�งเสริมความเข,มแข็งของชุมชน 

ลําดับท่ี โครงการ/กิจกรรม งบประมาณตามข,อบัญญัติ งบประมาณท่ีจ�ายจริง 

๑ โครงการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย� ๑๐๐,๐๐๐.๐๐ ๒๒,๖๐๕.๐๐ 

 รวม ๑๐๐,๐๐๐.๐๐ ๒๒,๖๐๕.๐๐ 

๓.๒ แนวทางการพัฒนา  ด,านการนันทนาการและการส�งเสริมกิจกรรมการกีฬา  

ลําดับท่ี โครงการ/กิจกรรม งบประมาณตามข,อบัญญัติ งบประมาณท่ีจ�ายจริง 

    

๓.๓ แนวทางการพัฒนา  ด,านการปOองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

ลําดับท่ี โครงการ/กิจกรรม งบประมาณตามข,อบัญญัติ งบประมาณท่ีจ�ายจริง 

    

๓.๔ แนวทางการพัฒนา  ด,านการปOองกันและแก,ไขปBญหายาเสพติด 

ลําดับท่ี โครงการ/กิจกรรม งบประมาณตามข,อบัญญัติ งบประมาณท่ีจ�ายจริง 

    

๓.๕ แนวทางการพัฒนา  ด,านการจัดสวัสดิการและสังคมสงเคราะห� 

ลําดับท่ี โครงการ/กิจกรรม งบประมาณตามข,อบัญญัติ งบประมาณท่ีจ�ายจริง 

๑ โครงการอุดหนุนค�าพาหนะรับGส�งนักเรียนบ0านปางยาว ๗๐,๐๐๐.๐๐ ๒๘,๐๐๐.๐๐ 

๒ เบ้ียยังชีพผู0สูงอาย ุ ๑๐,๑๓๐,๐๐๐.๐๐ ๔,๘๓๒,๐๐๐.๐๐ 

๓ เบ้ียยังชีพผู0พิการ ๒,๒๐๙,๐๐๐.๐๐ ๑,๑๐๕,๖๐๐.๐๐ 

๔ เบ้ียยังชีพผู0ป\วยเอดส� ๑๐๘,๐๐๐.๐๐ ๔๘,๐๐๐.๐๐ 

 รวม ๑๒,๕๑๗,๐๐๐.๐๐ ๖,๐๑๓,๖๐๐.๐๐ 

๔. ภายใต,ยุทธศาสตร�การพัฒนาด,านเศรษฐกิจ  
9 วัตถุประสงค�ของยุทธศาสตร�  เพ่ือส�งเสริมการประกอบอาชีพและยกระดับรายได, 
๔.๑ แนวทางการพัฒนา  ด,านการส�งเสริมการประกอบอาชีพและยกระดับรายได, 

ลําดับท่ี โครงการ/กิจกรรม งบประมาณตามข,อบัญญัติ งบประมาณท่ีจ�ายจริง 

    

๔.๒ แนวทางการพัฒนา ด,านสนับสนุนกิจกรรมของกลุ�มอาชีพต�าง ๆ 

ลําดับท่ี โครงการ/กิจกรรม งบประมาณตามข,อบัญญัติ งบประมาณท่ีจ�ายจริง 

    

 ๑๑/๕.ภายใต0..... 



G๑๑G 
๕. ภายใต,ยุทธศาสตร�การพัฒนาด,านสาธารณสุข  
    9 วัตถุประสงค�ของยุทธศาสตร�  เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 
๕.๑ แนวทางการพัฒนา  ด,านการส�งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน 

ลําดับท่ี โครงการ/กิจกรรม งบประมาณตามข,อบัญญัติ งบประมาณท่ีจ�ายจริง 

๑ โครงการรณรงค�ปNองกันโรคท่ีเกิดข้ึนในฤดูหนาว ๕,๐๐๐.๐๐ ๓,๙๐๐.๐๐ 

 รวม ๕,๐๐๐.๐๐ ๓,๙๐๐.๐๐ 

๕.๒  แนวทางการพัฒนาด,าน การควบคุมและระงับโรคติดต�อ 

ลําดับท่ี โครงการ/กิจกรรม งบประมาณตามข,อบัญญัติ งบประมาณท่ีจ�ายจริง 

๒ โครงการรณรงค�ปNองกันและระงับโรคไข0เลือดออกภายใน
พ้ืนท่ีตําบลแม�พริก และตําบลผาป*ง 

๑๒๐,๐๐๐.๐๐ ๙,๔๗๔.๐๐ 

 รวม ๑๒๐,๐๐๐.๐๐ ๙,๔๗๔.๐๐ 

๖. ภายใต,ยุทธศาสตร�การพัฒนาด,านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม  
9 วัตถุประสงค�ของยุทธศาสตร�  เพ่ือส�งเสริมการศึกษา ศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงานในท,องถ่ิน 
๖.๑ แนวทางการพัฒนา  ด,านสนับสนุนการศึกษาของเด็ก เยาวชนและประชาชนท่ัวไป  

ลําดับท่ี โครงการ/กิจกรรม งบประมาณตามข,อบัญญัติ งบประมาณท่ีจ�ายจริง 

๑ โครงการอาหารกลางวัน ๑,๓๗๒,๐๐๐.๐๐ ๖๘๔,๐๐๐.๐๐ 

๒ โครงการอาหารเสรมินม ๘๙๑,๐๐๐.๐๐ ๓๕๐,๕๒๓.๖๘ 

 รวม ๒,๒๖๓,๐๐๐.๐๐ ๑,๐๓๔,๕๒๓.๖๘ 

๖.๒  ส�งเสริมประเพณีอันดีงาม  กิจการศาสนา  และภูมิปBญญาท,องถ่ิน 

ลําดับท่ี โครงการ/กิจกรรม งบประมาณตามข,อบัญญัติ งบประมาณท่ีจ�ายจริง 

    

๗. ภายใต,ยุทธศาสตร�การพัฒนาด,านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล,อม  
9 วัตถุประสงค�ของยุทธศาสตร�  เพ่ือให,เกิดความน�าอยู�และความย่ังยืน 
๗.๑ แนวทางการพัฒนา  ด,านการสร,างจิตสํานึกในการรกัษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล,อม 

ลําดับท่ี โครงการ/กิจกรรม งบประมาณตามข,อบัญญัติ งบประมาณท่ีจ�ายจริง 

    

๗.๒ แนวทางการพัฒนาด,านการปOองกัน การทําลาย การบําบัดและฟQRนฟูทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล,อม 

ลําดับท่ี โครงการ/กิจกรรม งบประมาณตามข,อบัญญัติ งบประมาณท่ีจ�ายจริง 

๑ โครงการอบรมความรู0เรื่องไฟป\า ๒๐,๐๐๐.๐๐ ๓,๓๐๐.๐๐ 

 รวม ๒๐,๐๐๐.๐๐ ๓,๓๐๐.๐๐ 
 

๑๒/๘.ภายใต0..... 



G๑๒G 
 

๘. ภายใต,ยุทธศาสตร�การพัฒนาด,านการเมืองการบริหาร  
9 วัตถุประสงค�ของยุทธศาสตร�  เพ่ือพัฒนาความรู, ความเข,าใจของประชาชนในการมีส�วนร�วมในกิจกรรม
ทางการเมืองตามระบอบประชาธิปไตย รวมถึงการปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารงาน ขององค�การบริหาร
ส�วนตําบลเพ่ือให,บริการแก�ประชาชนได,อย�างมีประสิทธิภาพ 
๘.๑ แนวทางการพัฒนา  ด,านการส�งเสริมการมีส�วนร�วมรูปประชาคม 

ลําดับท่ี โครงการ/กิจกรรม งบประมาณตามข,อบัญญัติ งบประมาณท่ีจ�ายจริง 

    

๘.๒  แนวทางการพัฒนา  ด,านการส�งเสริมความรู, ความเข,าใจ เก่ียวกับกิจการของ อบต. และการบริหาร 
การปกครองตามระบอบประชาธิปไตย 

ลําดับท่ี โครงการ/กิจกรรม งบประมาณตามข,อบัญญัติ งบประมาณท่ีจ�ายจริง 

    

๘.๓ แนวทางการพัฒนา  ด,านการพัฒนาบุคลากรท้ังพนักงานส�วนตําบล สมาชิกสภา อบต. คณะผู,บริหาร 
ให,มีความรู, คุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน 

ลําดับท่ี โครงการ/กิจกรรม งบประมาณตามข,อบัญญัติ 
งบประมาณท่ีจ�าย

จริง 
    

๘.๔  แนวทางการพัฒนา ด,านการพัฒนารายได,โดยการปรับปรุงแหล�งรายได, วิธีการหารายได, รวมท้ังระบบ
การจัดเก็บภาษี 

ลําดับท่ี โครงการ/กิจกรรม งบประมาณตามข,อบัญญัติ งบประมาณท่ีจ�ายจริง 

๑ โครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนท่ี   

๘.๕  แนวทางการพัฒนา ด,านการจัดหาและปรับปรุงเครื่องมือ เครื่องใช,และสถานท่ีปฏิบัติงานให,เพียงพอมี
ประสิทธิภาพ 

ลําดับท่ี โครงการ/กิจกรรม งบประมาณตามข,อบัญญัติ งบประมาณท่ีจ�ายจริง 

๑ รายจ�ายเพ่ือบํารุงรักษาและซ�อมแซมทรัพย�สิน ๖๑๕,๐๐๐.๐๐ ๔,๑๓๗.๐๗ 

๒ วัสดุสาํนักงาน ๒๐๐,๐๐๐.๐๐ ๘๒,๒๔๕.๐๐ 

๓ วัสดุ พาหนะและขนส�ง ๑๐๐,๐๐๐.๐๐ ๑๐๐,๐๐๐.๐๐ 

๔ วัสดุเช้ือเพลิงและหล�อลื่น ๒๗๐,๐๐๐.๐๐ ๑๒๘,๖๐๗.๐๐ 

๕ วัสดุโฆษณาและเผยแพร� ๓๐,๐๐๐.๐๐ ๑๒,๖๖๐.๘๐ 

๖ วัสดุก�อสร0าง ๑๐๐,๐๐๐.๐๐ ๗,๔๙๕.๐๐ 

๗ วัสดุไฟฟNาและวิทย ุ ๑๐๐,๐๐๐.๐๐ ๔๐,๐๙๐.๐๐ 

๘ จัดหาครภุณัฑ�ภายใน อบต. ๓๒๖,๗๐๐.๐๐ ๑๘,๙๐๐.๐๐ 
 รวม ๑,๗๔๑,๗๐๐.๐๐ ๓๙๔,๑๓๔.๘๗ 

๑๓/แนวทาง..... 



G๑๓G 
 

๘.๖ แนวทางการพัฒนาการให,บริการแก�ประชาชน 

ลําดับท่ี โครงการ/กิจกรรม งบประมาณตามข,อบัญญัติ งบประมาณท่ีจ�ายจริง 

๑ โครงการบริหารศูนย�รวมข0อมูลข�าวสาร อ.แม�พริก  
จ.ลําปาง 

๓๐,๐๐๐.๐๐ ๓๐,๐๐๐.๐๐ 

 รวม ๓๐,๐๐๐.๐๐ ๓๐,๐๐๐.๐๐ 
  

รวมงบประมาณตามข,อบัญญัติงบประมาณรายจ�ายท้ังส้ิน ๑๗,๒๑๖,๗๐๐.๐๐ บาท  
รวมจ�ายจริงตามข,อบัญญัติงบประมาณรายจ�ายท้ังส้ิน  ๗,๙๘๐,๕๓๗.๕๕ บาท 
 

 
โครงการจ�ายเงินสะสมประจําป$งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

ที่ได,ดําเนินการแล,วเสร็จ 
ไตรมาสที่  ๑ ไตรมาสที่  ๒ (ตุลาคม ๒๕๕๙– มีนาคม ๒๕๖๐) 

 
๑. ภายใต,ยุทธศาสตร�การพัฒนาด,านโครงสร,างพ้ืนฐาน   
9 วัตถุประสงค�ของยุทธศาสตร�  เพ่ือยกระดับความเปNนอยู�และอํานวยความสะดวกในชมุชน 
๑.๑  แนวทางการพัฒนา  ด,านการคมนาคม ท้ังทางบกและทางน้าํ 

ลําดับท่ี โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ

ท่ีต้ังไว, 
งบประมาณท่ี

จ�ายจริง 

๑ โครงการซ�อมแซมถนนลูกรังสายบ0านนายส�งGวังกวาง ๕๒,๖๐๐.๐๐ ๕๒,๐๐๐.๐๐ 

๒ โครงการก�อสร0างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ0านปางยาว G หน�วยอนุรักษ�ต0นนํ้า ๑๓๐,๐๐๐.๐๐ ๑๒๙,๐๐๐.๐๐ 

๓ โครงการซ�อมแซมถนนลูกรังสายทุ�งแพะใต0 หมู�ท่ี ๗ ตําบลแม�พริก ๗๘,๘๐๐.๐๐ ๗๘,๐๐๐.๐๐ 

๔ โครงการซ�อมแซมถนนลูกรังสายทุ�งใต0 หมู�ท่ี ๗ ตําบลแม�พริก ๔๘,๖๐๐.๐๐ ๔๘,๐๐๐.๐๐ 

๕ โครงการก�อสร0างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายรอบนอก ๒๐๐,๐๐๐.๐๐ ๑๙๙,๐๐๐.๐๐ 

 รวม ๕๑๐,๐๐๐.๐๐ ๕๐๖,๐๐๐.๐๐ 

 
รวมงบประมาณรายจ�ายท่ีตั้งไว, ๕๑๐,๐๐๐.๐๐ บาท  
รวมงบประมาณท่ีจ�ายจริง  ๕๐๖,๐๐๐.๐๐ บาท 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๔/โครงการ..... 
 



G๑๔G 
โครงการที่อยู�ระหว�างดําเนินการ 

๑. ภายใต,ยุทธศาสตร�การพัฒนาด,านโครงสร,างพ้ืนฐาน   
9 วัตถุประสงค�ของยุทธศาสตร�  เพ่ือยกระดับความเปNนอยู�และอํานวยความสะดวกในชุมชน 
๑.๑  แนวทางการพัฒนา  ด,านการคมนาคม ท้ังทางบกและทางน้ํา 

แหล�งเงินงบประมาณ 
ลําดับท่ี โครงการ/กิจกรรม งบประมาณตาม

ข,อบัญญัติ 
จ�ายขาดเงิน

สะสม 

วงเงินตาม
สัญญา 

๑ โครงการก�อสร0างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ๑ เช่ือม ซอย ๖ 
บ0านแม�เชียงรายลุ�ม หมู�ท่ี ๓ ต.แม�พริก อ.แม�พริก จ.ลําปาง 

๑๒๒,๐๐๐.๐๐  ๑๒๑,๕๐๐.๐๐ 

๒ โครงการก�อสร0างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ๖ บ0านแม�
เชียงรายลุ�ม หมู�ท่ี ๓ ต.แม�พริก อ.แม�พริก จ.ลําปาง 

๗๗,๐๐๐.๐๐  ๗๖,๕๐๐.๐๐ 

๓ โครงการก�อสร0างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ๕/๒ บ0านแม�
เชียงรายลุ�ม หมู�ท่ี ๓ ต.แม�พริก อ.แม�พริก จ.ลําปาง 

๒๙,๖๐๐.๐๐  ๒๙,๐๐๐.๐๐ 

๔ โครงการก�อสร0างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เลียบแม�นํ้าวังท0ายบ0าน 
บ0านแม�เชียงรายลุ�ม หมู�ท่ี ๓ ต.แม�พริก อ.แม�พริก จ.ลําปาง  

๘๘,๙๐๐.๐๐  ๘๘,๐๐๐.๐๐ 

๕ โครงการซ�อมแซมถนนลูกรังสายทุ�งใหม� บ0านแม�พริกบน หมู�ท่ี ๔ 
ต.แม�พริก อ.แม�พริก จ.ลําปาง 

 ๖๓,๐๐๐.๐๐  ๖๒,๐๐๐.๐๐  

๖ โครงการซ�อมแซมถนนลูกรังสายทุ�งนาแอ0ว หมู�ท่ี ๔ ต.แม�พริก    
อ.แม�พริก จ.ลําปาง 

 ๔๗,๗๐๐.๐๐  ๔๗,๐๐๐.๐๐  

๗ โครงการซ�อมแซมถนนลูกรังสายทุ�งผาป*ง บ0านนาริน หมู�ท่ี ๑     
ต.ผาป*ง อ.แม�พริก จ.ลําปาง 

 ๑๕๐,๐๐๐.๐๐  ๑๔๗,๐๐๐.๐๐  

๘ โครงการซ�อมแซมถนนลูกรังสายเลียบลาํห0วยแม�พริก บ0านร�มไม0
ยาง หมู�ท่ี ๙ ต.แม�พริก อ.แม�พริก จ.ลําปาง 

 ๑๙๑,๐๐๐.๐๐  ๑๙๐,๐๐๐.๐๐  

๙ โครงการซ�อมแซมถนนลูกรัง สายปลายบ0านเด�น G ทุ�งปากบอก 
บ0านเด�นอุดม หมู�ท่ี ๕ ต.ผาป*ง อ.แม�พริก จ.ลําปาง 

 ๑๕๐,๐๐๐.๐๐  ๑๔๗,๐๐๐.๐๐  

๑๐ โครงการซ�อมแซมถนนลูกรังสายตาํบลผาป*งGบ0านสันข้ีเหล็ก    
บ0านผาป*งกลาง หมู�ท่ี ๓ ต.ผาป*ง อ.แม�พริก จ.ลําปาง  

 ๓๑๘,๐๐๐.๐๐  ๓๑๓,๘๐๐.๐๐  

๑๑ โครงการซ�อมแซมถนนลูกรัง สายทุ�งใหม� Gนํ้าดิบ G นํ้าคราม    
บ0านสันข้ีเหล็ก หมู�ท่ี ๑๐ ต.แม�พรกิ อ.แม�พริก จ.ลําปาง 

 ๒๐๐,๐๐๐.๐๐  ๑๙๕,๐๐๐.๐๐  

 รวม 
๓๑๗,๕๐๐.๐๐ 

๑,๑๑๙,๗๐๐.๐
๐ 

๑,๔๑๖,๘๐๐.๐
๐ 

๒. ภายใต,ยุทธศาสตร�การพัฒนาด,านแหล�งน้ํา  
9 วัตถุประสงค�ของยุทธศาสตร�  เพ่ือเน,นการพัฒนาด,านแหล�งน้ําเพ่ือการอุปโภค บริโภคและการเกษตร 
๒.๒ แนวทางการพัฒนา  ด,านแหล�งน้ําเพ่ือการเกษตร 
 

แหล�งเงินงบประมาณ 
ลําดับท่ี โครงการ/กิจกรรม งบประมาณตาม

ข,อบัญญัติ 
จ�ายขาดเงิน

สะสม 
วงเงินตามสัญญา 

๑ โครงการขุดลอกลําห0วยแม�ขยาก บ0านผาป*งกลาง หมู�ท่ี ๓ 
ต.ผาป*ง อ.แม�พริก จ.ลําปาง 

 ๔๕๐,๐๐๐.๐๐  ๔๔๙,๐๐๐.๐๐  

 รวม  ๔๕๐,๐๐๐.๐๐  ๔๔๙,๐๐๐.๐๐  

   ๑๕/ภายใต0..... 



G๑๕G 
 

๗. ภายใต,ยุทธศาสตร�การพัฒนาด,านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล,อม  
9 วัตถุประสงค�ของยุทธศาสตร�  เพ่ือให,เกิดความน�าอยู�และความย่ังยืน 
๗.๒ แนวทางการพัฒนาด,านการปOองกัน การทําลาย การบําบัดและฟQRนฟูทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล,อม 
 

แหล�งเงินงบประมาณ 
ลําดับท่ี โครงการ/กิจกรรม งบประมาณตาม

ข,อบัญญัติ 
จ�ายขาดเงิน

สะสม 
วงเงินตามสัญญา 

๑ โครงการก�อสร0างคันดินปNองกันนํ้าท�วม บ0านวังสําราญ    
หมู�ท่ี ๖ ต.แม�พริก อ.แม�พริก จ.ลําปาง 

 ๙๗,๗๐๐.๐๐ ๙๖,๐๐๐.๐๐ 

 รวม  ๙๗,๗๐๐.๐๐ ๙๖,๐๐๐.๐๐ 
 
  

รวมงบประมาณตามข,อบัญญัติงบประมาณรายจ�ายท้ังส้ิน ๓๑๗,๕๐๐.๐๐ บาท  
รวมงบประมาณท่ีจ�ายขาดจากเงินสะสม ๑,๖๖๗,๔๐๐.๐๐ บาท  
รวมจ�ายจริงตามสัญญา ๑,๙๖๑,๘๐๐.๐๐บาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๖/โครงการ.... 



G๑๖G 
 
 

โครงการที่ยังไม�ได,ดําเนินการ 
แบบรายงานผลการติดตามการดําเนินงานตามแผนพัฒนาสามป$  (พ.ศ.  ๒๕๖๐9๒๕๖๒) 

ไตรมาสท่ี  ๑ ไตรมาสท่ี  ๒ (ตุลาคม ๒๕๕๙– มีนาคม ๒๕๖๐) 
๑. ภายใต,ยุทธศาสตร�การพัฒนาด,านโครงสร,างพ้ืนฐาน   
9 วัตถุประสงค�ของยุทธศาสตร�  เพ่ือยกระดับความเปNนอยู�และอํานวยความสะดวกในชุมชน 
๑.๑  แนวทางการพัฒนา  ด,านการคมนาคม ท้ังทางบกและทางน้ํา 
 

แหล�งเงินงบประมาณ 
ลําดับท่ี โครงการ/กิจกรรม งบประมาณตาม

ข,อบัญญัติ 
จ�ายขาดเงินสะสม 

๑ โครงการก�อสร0างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ0านวังสําราญ G สี่แยก
นํ้าปลา บ0านวังสําราญ หมู�ท่ี ๖ ต.แม�พริก อ.แม�พริก จ.ลําปาง 

๒๙๓,๕๐๐.๐๐  

๒ โครงการก�อสร0างถนนลูกรัง สายเลียบลาํห0วยแม�พริก บ0านแม�พริกบน หมู�ท่ี 
๔ ต.แม�พริก อ.แม�พริก จ.ลาํปาง  

๑๒๑,๔๐๐.๐๐  

๓ โครงการซ�อมแซมถนนลูกรัง สายทุ�งใหม� Gนํ้าดิบ – นํ้าคราม บ0านสนัข้ีเหล็ก 
หมู�ท่ี ๑๐ ต.แม�พริก อ.แม�พริก จ.ลําปาง   

๒๐๐,๐๐๐.๐๐  

๔ โครงการก�อสร0างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน0าบ0านนายสุเกต G ทางข้ึน
พระธาตุ ๑๒ ราศี บ0านเด�นอุดม หมู�ท่ี ๕ ต.ผาป*ง อ.แม�พริก จ.ลําปาง   

๒๐๐,๐๐๐.๐๐  

๕ โครงการก�อสร0างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอย ๓ บ0านนาริน หมู�ท่ี ๑  
ต.ผาป*ง อ.แม�พริก จ.ลําปาง   

๓๒,๔๖๙.๐๐  

๖ โครงการก�อสร0างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอย ๔ บ0านนาริน หมู�ท่ี ๑  
ต.ผาป*ง อ.แม�พริก จ.ลําปาง   

๓๑,๒๒๐.๐๐  

๗ โครงการก�อสร0างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอย ๗ บ0านนาริน หมู�ท่ี ๑  
ต.ผาป*ง อ.แม�พริก จ.ลําปาง   

๑๔,๖๑๑.๐๐  

๘ โครงการก�อสร0างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแม�ก̂องจาง บ0านผาป*งหลวง 
หมู�ท่ี ๒ ต.ผาป*ง อ.แม�พริก จ.ลาํปาง   

๙๗,๒๐๐.๐๐  

๙ โครงการซ�อมแซมถนนลูกรังสายทุ�งแพะ บ0านแม�พริกบน หมู�ท่ี ๔ ต.แม�พริก 
อ.แม�พริก จ.ลําปาง 

๕๙,๘๐๐.๐๐  

๑๐ โครงการเทไหล�ถนนคอนกรีต ถนนในหมู�บ0าน บ0านผาป*งหลวง หมู�ท่ี ๒     
ต.ผาป*ง อ.แม�พริก จ.ลําปาง   

๗๓,๐๐๐.๐๐  

๑๑ โครงการซ�อมแซมถนนลูกรัง สายแม�ขยากใต0 บ0านห0วยไร� หมู�ท่ี ๔ ต.ผาป*ง 
อ.แม�พริก จ.ลําปาง 

 ๓๔,๐๐๐.๐๐ 

๑๒ โครงการซ�อมแซมถนนลูกรัง สายทุ�งห0วยไร� – บ0านโป\งขาม บ0านห0วยไร�    
หมู�ท่ี ๔ ต.ผาป*ง อ.แม�พริก จ.ลาํปาง 

 ๑๐๒,๐๐๐.๐๐ 

๑๓ โครงการซ�อมแซมถนนลูกรัง สายทุ�งแม�ก̂องจาง บ0านผาป*งหลวง หมู�ท่ี ๒     
ต.ผาป*ง อ.แม�พริก จ.ลําปาง   

 ๘๒,๐๐๐.๐๐ 

 รวม ๑,๑๒๓,๒๐๐.๐๐ ๒๑๘,๐๐๐.๐๐ 

 
 

๑๗/๑.๒แนวทาง..... 



G๑๗G 
๑.๒ แนวทางการพัฒนา  ด,านไฟฟOาสาธารณะ 

แหล�งเงินงบประมาณ 
ลําดับท่ี โครงการ/กิจกรรม งบประมาณตาม

ข,อบัญญัติ 
จ�ายขาดเงินสะสม 

๑ โครงการขยายเขตไฟฟNา สายเข0าสสุานบ0านห0วยไร� บ0านห0วยไร� หมู�ท่ี ๔      
ต.ผาป*ง อ.แม�พริก จ.ลําปาง   

๘๕,๐๐๐.๐๐  

๒ โครงการขยายเขตไฟฟNา สายเข0าสสุาน บ0านแม�พริกบน หมู�ท่ี ๔ ต.แม�พริก 
อ.แม�พริก จ.ลําปาง 

๘๕,๐๐๐.๐๐  

 รวม ๑๕๐,๐๐๐.๐๐  

๑.๓ แนวทางการพัฒนาการระบายน้ํา 
แหล�งเงินงบประมาณ 

ลําดับท่ี โครงการ/กิจกรรม งบประมาณตาม
ข,อบัญญัติ 

จ�ายขาดเงินสะสม 

๑ โครงการก�อสร0างรางระบายนํ้า สายหน0าโรงเรียนห0วยข้ีนกวิทยา บ0านห0วย
ข้ีนก หมู�ท่ี ๗ ต.แม�พริก อ.แม�พริก จ.ลําปาง 

๒๔๙,๐๐๐.๐๐  

๒ โครงการก�อสร0างรางระบายนํ้า สายซอย ๔ บ0านร�มไม0ยาง หมู�ท่ี ๙ ต.แม�
พริก อ.แม�พริก จ.ลําปาง 

๒๙๓,๐๐๐.๐๐  

 รวม ๕๔๒,๐๐๐.๐๐  

๒. ภายใต,ยุทธศาสตร�การพัฒนาด,านแหล�งน้ํา  
9 วัตถุประสงค�ของยุทธศาสตร�  เพ่ือเน,นการพัฒนาด,านแหล�งน้ําเพ่ือการอุปโภค บริโภคและการเกษตร 
๒.๑ แนวทางการพัฒนา  ด,านแหล�งน้ําเพ่ือการอุปโภค บริโภค 

แหล�งเงินงบประมาณ 
ลําดับท่ี โครงการ/กิจกรรม งบประมาณตาม

ข,อบัญญัติ 
จ�ายขาดเงินสะสม 

๑ โครงการขุดบ�อบาดาลเพ่ือการอุปโภคGบริโภค สะพานห0วยไร� บ0านห0วยไร� 
หมู�ท่ี ๔ ต.ผาป*ง อ.แม�พริก จ.ลาํปาง 

๑๙๓,๐๐๐.๐๐  

 รวม ๑๙๓,๐๐๐.๐๐  

๒.๒ แนวทางการพัฒนา  ด,านแหล�งน้ําเพ่ือการเกษตร 
แหล�งเงินงบประมาณ 

ลําดับท่ี โครงการ/กิจกรรม งบประมาณตาม
ข,อบัญญัติ 

จ�ายขาดเงินสะสม 

๑ โครงการก�อสร0างดาดลําเหมืองคอนกรีต ทุ�งแม�ขยาก บ0านผาป*งกลาง หมู�ท่ี 
๓ ต.ผาป*ง อ.แม�พริก จ.ลําปาง 

๑๙๑,๖๐๐.๐๐  

๒ โครงการดาดลําเหมืองคอนกรีต ทุ�งแม�ก̂องจางใต0 บ0านผาป*งหลวง หมู�ท่ี ๒ 
ต.ผาป*ง อ.แม�พริก จ.ลําปาง 

๘๖,๐๐๐.๐๐  

๓ โครงการก�อสร0างดาดลําเหมืองคอนกรีต ทุ�งม�องล�อง บ0านผาป*งกลาง หมู�ท่ี 
๓ ต.ผาป*ง อ.แม�พริก จ.ลําปาง 

๑๑๘,๐๐๐.๐๐  

๔ โครงการขุดลอกหน0าฝายทํานบดนิห0วยตูมป\า บ0านแม�พริกบน หมู�ท่ี ๔      
ต.แม�พริก อ.แม�พริก จ.ลําปาง 

 ๒๐,๖๐๐.๐๐ 

๕ โครงการขุดลอกลําห0วยแม�ปุ บ0านห0วยไร� หมู�ท่ี ๔ ต.ผาป*ง อ.แม�พริก         
จ.ลําปาง 

 ๖๔,๐๐๐.๐๐ 

 รวม ๓๙๕,๖๐๐.๐๐ ๘๔,๖๐๐.๐๐ 

๑๘/๓.ภายใต0...... 



G๑๘G 
๓. ภายใต,ยุทธศาสตร�การพัฒนาด,านสังคม  
9 วัตถุประสงค�ของยุทธศาสตร�  เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน  รวมท้ังเสริมสร,างความเข,มแข็งของ
ชุมชน 
๓.๑ แนวทางการพัฒนา  ด,านการส�งเสริมความเข,มแข็งของชุมชน 

แหล�งเงินงบประมาณ 
ลําดับท่ี โครงการ/กิจกรรม งบประมาณตาม

ข,อบัญญัติ 
จ�ายขาดเงินสะสม 

๑ โครงการสนับสนุนการจัดงานพิธีและรัฐพิธี ๑๐,๐๐๐.๐๐  

๒ อุดหนุนงบประมาณ โรงเรียนนวัตกรรมผู0สูงอายตุําบลผาป*ง ๑๐,๐๐๐.๐๐  

๓ โครงการให0ความรู0เรื่องสิทธิ หน0าท่ีและบทบาทของสตร ี ๕,๐๐๐.๐๐  

๔ โครงการให0ความรู0เรื่องสิทธิ หน0าท่ีและบทบาทของผู0สูงอาย ุ ๕,๐๐๐.๐๐  

๕ โครงการให0ความรู0เรื่องสิทธิ หน0าท่ีและบทบาทของผู0พิการ ๕,๐๐๐.๐๐  

 รวม ๓๕,๐๐๐.๐๐  

 
๓.๒ แนวทางการพัฒนา  ด,านการนันทนาการและการส�งเสริมกิจกรรมการกีฬา  9 

แหล�งเงินงบประมาณ 
ลําดับท่ี โครงการ/กิจกรรม งบประมาณตาม

ข,อบัญญัติ 
จ�ายขาดเงินสะสม 

    

 
๓.๓ แนวทางการพัฒนา  ด,านการปOองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

แหล�งเงินงบประมาณ 
ลําดับท่ี โครงการ/กิจกรรม งบประมาณตาม

ข,อบัญญัติ 
จ�ายขาดเงินสะสม 

๑ โครงการซ0อมแผนปNองกันและบรรเทาสาธารณะภัย ๕๐,๐๐๐.๐๐  

๒ โครงการลดอุบัตเิหตุทางถนนช�วงเทศกาลวันข้ึนป8ใหม� ๑๐,๐๐๐.๐๐  

๓ โครงการลดอุบัตเิหตุทางถนนช�วงเทศกาลวันสงกรานต� ๑๐,๐๐๐.๐๐  

๔ ค�าใช0จ�ายในการดําเนินการกิจการของศูนย�ปNองกันภัยฝ\ายพลเรือน อบต.แม�
พริก 

๓๐,๐๐๐.๐๐  

๕ โครงการอบรมสมัมนาให0ความรู0เก่ียวกับกฎหมายจราจร ๑๐,๐๐๐.๐๐  

 รวม ๑๑๐,๐๐๐.๐๐  

 
๓.๔ แนวทางการพัฒนา  ด,านการปOองกันและแก,ไขปBญหายาเสพติด 

แหล�งเงินงบประมาณ 
ลําดับท่ี โครงการ/กิจกรรม งบประมาณตาม

ข,อบัญญัติ 
จ�ายขาดเงินสะสม 

๑ โครงการแม�พริกรวมใจ ต�อต0านภยัยาเสพติด เทิดไท0องค�ราชันย� อําเภอแม�
พริก จังหวัดลําปาง 

๑๐,๐๐๐.๐๐  G    

๒ โครงการรณรงค�ปNองกันป*ญหายาเสพติด ๑๐,๐๐๐.๐๐  G    

 รวม ๒๐,๐๐๐.๐๐  

๑๙/๓.๕ แนวทาง..... 



G๑๙G 
๓.๕ แนวทางการพัฒนา  ด,านการจัดสวัสดิการและสังคมสงเคราะห� 

แหล�งเงินงบประมาณ 
ลําดับท่ี โครงการ/กิจกรรม งบประมาณตาม

ข,อบัญญัติ 
จ�ายขาดเงินสะสม 

๑ สมทบองค�กรชุมชนออมบุญวันละหน่ึงบาทเพ่ือสวัสดิการชุมชน ตําบลแม�
พริก 

๑๐,๐๐๐.๐๐  

๒ สมทบองค�กรชุมชนออมบุญวันละหน่ึงบาทเพ่ือสวัสดิการชุมชน ตําบลผาป*ง ๑๐,๐๐๐.๐๐  

๓ โครงการ อปท.ร�วมใจ ก�อสร0างปรบัปรุงหรือสร0างบ0านให0กับคนยากจน ด0อย
โอกาส 

๔๐,๐๐๐.๐๐  

 รวม ๖๐,๐๐๐.๐๐  

๔. ภายใต,ยุทธศาสตร�การพัฒนาด,านเศรษฐกิจ  
9 วัตถุประสงค�ของยุทธศาสตร�  เพ่ือส�งเสริมการประกอบอาชีพและยกระดับรายได, 
๔.๑ แนวทางการพัฒนา  ด,านการส�งเสริมการประกอบอาชีพและยกระดับรายได, 

แหล�งเงินงบประมาณ 
ลําดับท่ี โครงการ/กิจกรรม งบประมาณตาม

ข,อบัญญัติ 
จ�ายขาดเงินสะสม 

๑ ค�าใช0จ�ายในการส�งเสริมอาชีพ ๕๐,๐๐๐.๐๐  

๒ โครงการส�งเสริมอาชีพ ฝaกอบรมการติดตั้งไฟฟNาเบ้ืองต0น ๓๐,๐๐๐.๐๐  

 รวม ๘๐,๐๐๐.๐๐  

4.2 แนวทางการพัฒนา ด,านสนับสนุนกิจกรรมของกลุ�มอาชีพต�าง ๆ 
แหล�งเงินงบประมาณ 

ลําดับท่ี โครงการ/กิจกรรม งบประมาณตาม
ข,อบัญญัติ 

จ�ายขาดเงินสะสม 

๑ โครงการดําเนินกิจกรรมของก่ิงกาชาดอําเภอแม�พริกและกาชาดจังหวัด
ลําปาง 

๓๐,๐๐๐.๐๐  

 รวม ๓๐,๐๐๐.๐๐  

๕. ภายใต,ยุทธศาสตร�การพัฒนาด,านสาธารณสุข  
    9 วัตถุประสงค�ของยุทธศาสตร�  เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 
๕.๑ แนวทางการพัฒนา  ด,านการส�งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน 

แหล�งเงินงบประมาณ 
ลําดับท่ี โครงการ/กิจกรรม งบประมาณตาม

ข,อบัญญัติ 
จ�ายขาดเงินสะสม 

๑ โครงการเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค�การบริหารส�วนตาํบล 
แม�พริก 

๑๑๐,๐๐๐.๐๐  

๒ โครงการรณรงค�ปNองกันโรคเอดส� ๕,๐๐๐.๐๐  

๓ โครงการรณรงค�ปNองกันโรคทางเดนิหายใจ ๕,๐๐๐.๐๐  

๔ โครงการปรุงอาหารปลอดภยั ๕,๐๐๐.๐๐  

 รวม ๑๒๕,๐๐๐.๐๐  

 
๒๐/๕.๒ แนวทาง..... 

 



G๒๐G 
๕.๒  แนวทางการพัฒนาด,าน การควบคุมและระงับโรคติดต�อ 

แหล�งเงินงบประมาณ 
ลําดับท่ี โครงการ/กิจกรรม งบประมาณตาม

ข,อบัญญัติ 
จ�ายขาดเงินสะสม 

๑ วัสดุวิทยาศาสตร�และการแพทย� ๘๐,๐๐๐.๐๐  

๒ โครงการปNองกันโรคพิษสุนัขบ0า ๔๐,๐๐๐.๐๐  

 รวม ๑๒๐,๐๐๐.๐๐  

๖. ภายใต,ยุทธศาสตร�การพัฒนาด,านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม  
9 วัตถุประสงค�ของยุทธศาสตร�  เพ่ือส�งเสริมการศึกษา ศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงานในท,องถ่ิน 
๖.๑ แนวทางการพัฒนา  ด,านสนับสนุนการศึกษาของเด็ก เยาวชนและประชาชนท่ัวไป  

แหล�งเงินงบประมาณ 
ลําดับท่ี โครงการ/กิจกรรม งบประมาณตาม

ข,อบัญญัติ 
จ�ายขาดเงินสะสม 

๑ โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห�งชาติ ๕๐,๐๐๐.๐๐  

๒ โครงการแลกเปลี่ยนวัฒธรรมทางภาษาไทยGอเมริกัน ๓๐,๐๐๐.๐๐  

๓ โครงการแข�งขันกีฬาสสีัมพันธ� โรงเรียนผาป*งวิทยา ๓๐,๐๐๐.๐๐  

๔ โครงการแข�งขันกีฬาสสีัมพันธ�ต0านยาเสพตดิ โรงเรยีนแม�พริกบน ๒๐,๐๐๐.๐๐  

๕ ค�าใช0จ�ายการบริหารสถานศึกษา ๔๙๓,๐๐๐.๐๐  

๖ ค�าใช0จ�ายในการพัฒนาครผูู0ดูแลเดก็ศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก ๑๐,๐๐๐.๐๐  

๗ โครงการแข�งขันกีฬาสมัพันธ�กลุ�มอําเภอแม�พริก ๓๐,๐๐๐.๐๐  

๘ โครงการแข�งขันกีฬาสมัพันธ� โรงเรียนบ0านแม�เชียงรายลุ�ม ๒๐,๐๐๐.๐๐  

 รวม ๖๘๓,๐๐๐.๐๐  

๖.๒  ส�งเสริมประเพณีอันดีงาม  กิจการศาสนา  และภูมิปBญญาท,องถ่ิน 
แหล�งเงินงบประมาณ 

ลําดับท่ี โครงการ/กิจกรรม งบประมาณตาม
ข,อบัญญัติ 

จ�ายขาดเงินสะสม 

๑ โครงการอบรมส�งเสรมิตีกลองปูจา เพ่ือพัฒนาวัฒนธรรมประเพณีดนตรีพ้ืนบ0าน ๒๐,๐๐๐.๐๐  

๒ โครงการจัดงานประเพณสีงกรานต�ประจําป8 ๓๐,๐๐๐.๐๐  

๓ โครงการถวายเทียนพรรษาเน่ืองในวันเข0าพรรษา ๕,๐๐๐.๐๐  

๔ โครงการจัดงานลอยกระทงประจําป8 ๗๐,๐๐๐.๐๐  

๕ โครงการส�งเสริมพระพุทธศาสนาเน่ืองในวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา ๕,๐๐๐.๐๐  

๖ โครงการประเพณีแห�ไม0ง�ามคํ้าศรี บ0านห0วยข้ีนก หมู�ท่ี ๗ ต.แม�พริก อ.แม�พริก  
จ.ลําปาง 

๑๐,๐๐๐.๐๐  

๗ โครงการประเพณีแห�ไม0ค้ําสลี บ0านแพะดอกเข็ม หมู�ท่ี ๑๑ ต.แม�พรกิ อ.แม�พริก 
จ.ลําปาง  

๑๐,๐๐๐.๐๐  

๘ โครงการสืบสานประเพณไีม0ค้ําศร ีสืบชะตาหลวง สรงนํ้าพระธาตุศิรภิูมิวนา   
แห�ครัวตาน บ0านห0วยไร� หมู�ท่ี ๔ ต.ผาป*ง อ.แม�พริก จ.ลําปาง 

๑๐,๐๐๐.๐๐  

๙ โครงการสรงนํ้าพระธาตุ สืบชะตาหลวง วัดผาป*งหลวง หมู�ท่ี ๒ ต.ผาป*ง          
อ.แม�พริก จ.ลําปาง 

๑๐,๐๐๐.๐๐  

๑๐ โครงการสรงนํ้าพระธาตุ สืบชะตาหลวง บ0านผาป*งกลาง หมู�ท่ี ๓ ต.ผาป*ง       
อ.แม�พริก จ.ลําปาง 

๕,๐๐๐.๐๐  

 รวม ๑๗๕,๐๐๐.๐๐  

๒๑/๗.ภายใต0..... 
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๗. ภายใต,ยุทธศาสตร�การพัฒนาด,านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล,อม  
9 วัตถุประสงค�ของยุทธศาสตร�  เพ่ือให,เกิดความน�าอยู�และความย่ังยืน 
๗.๑ แนวทางการพัฒนา  ด,านการสร,างจิตสํานึกในการรกัษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล,อม 

แหล�งเงินงบประมาณ 
ลําดับท่ี โครงการ/กิจกรรม งบประมาณตาม

ข,อบัญญัติ 
จ�ายขาดเงินสะสม 

๑ โครงการอบรมปลูกจิตสํานึกในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล0อม 

๑๐,๐๐๐.๐๐  

๒ โครงการปลูกป\า บวชป\า สืบชะตา เวทีเสวนา อบต.แม�พริก ๑๐,๐๐๐.๐๐  

 รวม ๒๐,๐๐๐.๐๐  

๗.๒ แนวทางการพัฒนาด,านการปOองกัน การทําลาย การบําบัดและฟQRนฟูทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล,อม 

แหล�งเงินงบประมาณ 
ลําดับท่ี โครงการ/กิจกรรม งบประมาณตาม

ข,อบัญญัติ 
จ�ายขาดเงินสะสม 

๑ โครงการปลูกป\าเฉลิมพระเกียรติเทิดไท0องค�ราชัน ๕๐,๐๐๐.๐๐  

๒ โครงการรณรงค�ปNองกันไฟป\าและป*ญหาหมอกควัน ๕๐,๐๐๐.๐๐  

๓ โครงการขุดลอกบ�อขยะ บ0านห0วยข้ีนก หมู�ท่ี ๗ ต.แม�พริก อ.แม�พริก        
จ.ลําปาง  

 ๒๐,๐๐๐.๐๐ 

 รวม ๑๐๐,๐๐๐.๐๐ ๒๐,๐๐๐.๐๐ 

๘. ภายใต,ยุทธศาสตร�การพัฒนาด,านการเมืองการบริหาร  
9 วัตถุประสงค�ของยุทธศาสตร�  เพ่ือพัฒนาความรู, ความเข,าใจของประชาชนในการมีส�วนร�วมในกิจกรรม
ทางการเมืองตามระบอบประชาธิปไตย รวมถึงการปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารงาน ขององค�การบริหาร
ส�วนตําบลเพ่ือให,บริการแก�ประชาชนได,อย�างมีประสิทธิภาพ 
๘.๑ แนวทางการพัฒนา  ด,านการส�งเสริมการมีส�วนร�วมรูปประชาคม 

แหล�งเงินงบประมาณ 
ลําดับท่ี โครงการ/กิจกรรม งบประมาณตาม

ข,อบัญญัติ 
จ�ายขาดเงินสะสม 

๑ โครงการประชาคมหมู�บ0านเพ่ือจัดทําแผนพัฒนาสามป8 ๑๕,๐๐๐.๐๐  

 รวม ๑๕,๐๐๐.๐๐  

๘.๒ แนวทางการพัฒนา  ด,านการส�งเสริมความรู, ความเข,าใจ เก่ียวกับกิจการของ อบต. และการบริหาร 
การปกครองตามระบอบประชาธิปไตย 

แหล�งเงินงบประมาณ 
ลําดับท่ี โครงการ/กิจกรรม งบประมาณตาม

ข,อบัญญัติ 
จ�ายขาดเงินสะสม 

    

 
 
 

๒๒/๘.๓ แนวทาง..... 
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๘.๓ แนวทางการพัฒนา  ด,านการพัฒนาบุคลากรท้ังพนักงานส�วนตําบล สมาชิกสภา อบต. คณะผู,บริหาร 
ให,มีความรู, คุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน 
 

แหล�งเงินงบประมาณ 
ลําดับท่ี โครงการ/กิจกรรม งบประมาณตาม

ข,อบัญญัติ 
จ�ายขาดเงินสะสม 

๑ โครงการเสรมิสร0างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในการปฏบัิติ
ราชการ 

๕,๐๐๐.๐๐  

๒ โครงการอบรม/สัมมนาให0ความรู0เก่ียวกับกฎหมาย ระเบียบ ท0องถ่ิน ๑๐,๐๐๐.๐๐  

๓ โครงการอบรม/สัมมนาให0ความรู0เก่ียวกับผู0นําท0องถ่ิน ๑๐,๐๐๐.๐๐  

 รวม ๒๕,๐๐๐.๐๐  

 
๘.๔ แนวทางการพัฒนา ด,านการพัฒนารายได,โดยการปรับปรุงแหล�งรายได, วิธีการหารายได, รวมท้ังระบบ
การจัดเก็บภาษี 

แหล�งเงินงบประมาณ 
ลําดับท่ี โครงการ/กิจกรรม งบประมาณตาม

ข,อบัญญัติ 
จ�ายขาดเงินสะสม 

    

 
๘.๕ แนวทางการพัฒนา ด,านการจัดหาและปรับปรุงเครื่องมือ เครื่องใช,และสถานท่ีปฏิบัติงานให,เพียงพอมี
ประสิทธิภาพ 

แหล�งเงินงบประมาณ 
ลําดับท่ี โครงการ/กิจกรรม งบประมาณตาม

ข,อบัญญัติ 
จ�ายขาดเงินสะสม 

๑ วัสดุงานบ0านงานครัว ๕๐,๐๐๐.๐๐  

๒ วัสดุคอมพิวเตอร� ๑๒๐,๐๐๐.๐๐  

๓ วัสดุการเกษตร ๓๐,๐๐๐.๐๐  

๔ ก�อสร0างทางลาดผู0พิการอาคารท่ีทําการองค�การบรหิารส�วนตําบลแม�พริก ๙๖,๐๐๐.๐๐  

 รวม ๒๙๖,๐๐๐.๐๐  

 
๘.๖ แนวทางการพัฒนาการให,บริการแก�ประชาชน 

แหล�งเงินงบประมาณ 
ลําดับท่ี โครงการ/กิจกรรม งบประมาณตาม

ข,อบัญญัติ 
จ�ายขาดเงินสะสม 

    

 
รวมงบประมาณท่ีค,างจ�ายตามข,อบัญญัติงบประมาณรายจ�ายท้ังส้ิน ๔,๒๙๗,๘๐๐.๐๐ บาท  
รวมงบประมาณท่ีค,างจ�ายจากงบประมาณเงินสะสมรวมท้ังส้ิน ๓๒๒,๖๐๐.๐๐ บาท  
รวมงบประมาณท้ังส้ิน ๔,๖๒๐,๔๐๐.๐๐ บาท  
 

๒๓/แบบประเมินผล..... 
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แบบประเมินผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร� 
คําช้ีแจง  แบบประเมินตนเอง  โดยมีวัตถุประสงค�เพ่ือใช0ประเมินผลการดําเนินงานขององค�กรปกครองส�วน
ท0องถ่ินตามยุทธศาสตร�ท่ีกําหนดไว0  และมีกําหนดระยะเวลาในการรายงานป8ละ ๒ ครั้ง ภายในเดือนเมษายน 
และตุลาคม ของทุกป8  
 

ส�วนท่ี ๑ ข,อมูลท่ัวไป 

๑.  ชื่อองค�กรปกครองส�วนท0องถ่ิน องค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริก     
๒.  วัน/เดือน/ป8ท่ีรายงาน  ๒๔ เมษายน ๒๕๖๐        
 

ส�วนท่ี ๒ ยุทธศาสตร�และโครงการในป$ ๒๕๖๐ 

3. ยุทธศาสตร�และจํานวนโครงการท่ีปรากฏอยู�ในแผน และจํานวนโครงการท่ีได0ปฏิบัติ 
 

จํานวนโครงการ 

ยุทธศาสตร� จํานวนโครงการ 
ท่ีปรากฏอยู�ในแผน 

จํานวนโครงการ 
ท่ีได,ปฏิบัติ 

คิดเปNนร,อยละ 

๑.  ด0านโครงสร0างพ้ืนฐาน ๖๗ ๒๐ ๒๙.๘๕ 

๒.  ด0านแหล�งนํ้า ๕๔ ๑ ๑.๘๕ 

๓.  ด0านสังคม ๓๘ ๕ ๑๓.๑๖ 

๔.  ด0านเศรษฐกิจ ๓๒ ๐ ๐.๐๐ 

๕.  ด0านสาธารณสุข ๔๑ ๒ ๔.๘๘ 

๖.  ด0านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ๓๓ ๒ ๖.๐๖ 

๗.  ด0านทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล0อม ๒๓ ๒ ๘.๗๐ 

๘.  ด0านการเมือง  การบริหาร ๔๐ ๙ ๒๒.๕๐ 

รวม ๓๒๘ ๔๑ ๑๒.๕๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒๔/ส�วนท่ี ๓..... 



แผนภาพแสดงระดับความพงึพอใจในการดําเนินงานตามยุทธศาสตร� 
ของ อบต.แม�พริก

ไมพ่อใจ 1%

พอใจมาก 39%

พอใจ 60%

G๒๔G 
ส�วนท่ี  ๓  ผลการดําเนินงาน 

4. ความพึงพอใจต�อผลการดําเนินงานขององค�กรปกครองส�วนท,องถ่ินในภาพรวมแบ�งตามยุทธศาสตร� 
ระดับความพึงพอใจ(ร,อยละ) 

ยุทธศาสตร� 
พอใจมาก พอใจ ไม�พอใจ 

รวม 

๑) ด0านโครงสร0างพ้ืนฐาน ๔๒.๔๔ ๕๖.๘๕ ๐.๗๒ ๑๐๐ 

๒) ด0านแหล�งนํ้า ๔๕.๖๒ ๕๓.๕๘ ๐.๘๐ ๑๐๐ 

๓) ด0านสังคม ๓๘.๖๑ ๖๐.๕๑ ๐.๘๘ ๑๐๐ 

๔) ด0านเศรษฐกิจ ๓๔.๐๐ ๖๔.๐๑ ๑.๙๙ ๑๐๐ 

๕) ด0านสาธารณสุข ๔๑.๓๒ ๕๘.๑๒ ๐.๕๖ ๑๐๐ 

๖) ด0านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ๔๔.๑๙ ๕๔.๙๔ ๐.๘๘ ๑๐๐ 

๗) ด0านทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล0อม ๓๖.๙๔ ๖๒.๑๐ ๐.๙๖ ๑๐๐ 

๘) ด0านการเมือง การบริหาร ๓๐.๖๕ ๖๘.๒๓ ๑.๑๑ ๑๐๐ 

สรุปภาพรวม ๓๙.๒๒ ๕๙.๗๙ ๐.๙๙ ๑๐๐ 
* ข0อมูลจากการตอบแบบสอบถามการประเมินความพึงพอใจต�อผลการดําเนินงานขององค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริก จากการสุ�มตัวอย�างท้ังหมด 
จํานวน ๑๕๗ ตัวอย�าง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* ระดับคะแนนความพึงพอใจนํามาจากการกรอกคะแนน แบบประเมินความพึงพอใจต�อผลการดําเนินงานในแต�ละยุทธศาสตร� 
ประจําป8 ๒๕๖๐ รอบท่ี ๑ โดยมีหลักเกณฑ�การแบ�งระดับคะแนนความพึงพอใจดังต�อไปน้ี 

ระดับคะแนนความพึงพอใจ ผลลัพธ� 
ระดับคะแนน ๐G๓ คะแนน ไม�พอใจ 

ระดับคะแนน ๔G๗ คะแนน พอใจ 

ระดับคะแนน ๘G๑๐ คะแนน พอใจมาก 

ข0อเสนอแนะของประชาชน 
1. เพ่ิมการประชาสัมพันธ�ข0อมูลข�าวสารให0กับประชาชนได0รับทราบมากยิ่งข้ึน 
2. การออกเยี่ยมเยือนประชาชนทุกครัวเรือน 
3. อนุรักษ�และสนับสนุนบุคลากรท่ีมีความรู0ความสามารถทางด0านการศาสนาและวัฒนธรรม  
4. การสร0างความโปร�งใสในระบบการจัดซ้ือจัดจ0าง  
5. การรับฟ*งความคิดเห็นของประชาชนในพ้ืนท่ี การแก0ไขป*ญหาความเดือดร0อนให0ตรงกับประเด็นความ

ต0องการของประชาชน 
๒๕/๕.ผลคะแนน..... 
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๕.  ผลคะแนนตามแบบสอบถามความพึงพอใจต�อการดําเนินงานในแต�ละยุทธศาสตร� ขององค�การ
บริหารส�วนตําบลแม�พริก  

ยุทธศาสตร�ท่ี  ๑    ด0านโครงสร0างพ้ืนฐาน      
๑)  ความพึงพอใจของผู0เก่ียวข0อง 

ความพึงพอใจ คะแนนความพึงพอใจ 
(เต็ม  ๑๐  คะแนน) 

๑)  มีการเปSดโอกาสให0ประชาชนมีส�วนร�วมในโครงการ / กิจกรรม ๗.๖๒ 

๒)  มีการประชาสมัพันธ�ให0ประชาชนรับรู0ข0อมูลของโครงการ / กิจกรรม ๗.๕๗ 

๓)  มีการเปSดโอกาสให0ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม ๗.๔๗ 

๔)  มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต�อสาธารณะ ๗.๓๖ 

๕)  มีความโปร�งใสในการดําเนินโครงการ / กิจกรรม ๗.๐๓ 

๖)  การดําเนินงานเปRนไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด ๗.๐๘ 

๗)  ผลการดาํเนินโครงการ / กิจกรรมนําไปสู�การแก0ไขป*ญหา ๗.๔๖ 

๘)  ประโยชน�ท่ีประชาชนได0รับจากการดําเนินโครงการ / กิจกรรม ๗.๕๓ 

ภาพรวม ๗.๓๙ 
 
 

ยุทธศาสตร�ท่ี  ๒      ด0านแหล�งน้ํา     
๑)  ความพึงพอใจของผู0เก่ียวข0อง 

ความพึงพอใจ คะแนนความพึงพอใจ 
(เต็ม  ๑๐  คะแนน) 

๑)  มีการเปSดโอกาสให0ประชาชนมีส�วนร�วมในโครงการ / กิจกรรม ๗.๕๓ 

๒)  มีการประชาสมัพันธ�ให0ประชาชนรับรู0ข0อมูลของโครงการ / กิจกรรม ๗.๕๔ 

๓)  มีการเปSดโอกาสให0ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม ๗.๓๔ 

๔)  มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต�อสาธารณะ ๗.๒๖ 

๕)  มีความโปร�งใสในการดําเนินโครงการ / กิจกรรม ๗.๒๐ 

๖)  การดําเนินงานเปRนไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด ๗.๑๕ 

๗)  ผลการดาํเนินโครงการ / กิจกรรมนําไปสู�การแก0ไขป*ญหา ๗.๔๖ 

๘)  ประโยชน�ท่ีประชาชนได0รับจากการดําเนินโครงการ / กิจกรรม ๗.๕๒ 

ภาพรวม ๗.๓๗ 

 
 
 
 
 
 
 
 

๒๖/ยุทธศาสตร�..... 



G๒๖G 
 

ยุทธศาสตร�ท่ี  ๓     ด0านสังคม      
๑)  ความพึงพอใจของผู0เก่ียวข0อง 

ความพึงพอใจ คะแนนความพึงพอใจ 
(เต็ม  ๑๐  คะแนน) 

๑)  มีการเปSดโอกาสให0ประชาชนมีส�วนร�วมในโครงการ / กิจกรรม ๗.๑๗ 

๒)  มีการประชาสมัพันธ�ให0ประชาชนรับรู0ข0อมูลของโครงการ / กิจกรรม ๗.๐๑ 

๓)  มีการเปSดโอกาสให0ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม ๗.๑๓ 

๔)  มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต�อสาธารณะ ๗.๐๖ 

๕)  มีความโปร�งใสในการดําเนินโครงการ / กิจกรรม ๗.๐๕ 

๖)  การดําเนินงานเปRนไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด ๖.๘๗ 

๗)  ผลการดาํเนินโครงการ / กิจกรรมนําไปสู�การแก0ไขป*ญหา ๗.๐๙ 

๘)  ประโยชน�ท่ีประชาชนได0รับจากการดําเนินโครงการ / กิจกรรม ๗.๓๑ 

ภาพรวม ๗.๐๙ 

 
ยุทธศาสตร�ท่ี  ๔    ด0านเศรษฐกิจ    
๑)  ความพึงพอใจของผู0เก่ียวข0อง 

ความพึงพอใจ คะแนนความพึงพอใจ 
(เต็ม  ๑๐  คะแนน) 

๑)  มีการเปSดโอกาสให0ประชาชนมีส�วนร�วมในโครงการ / กิจกรรม ๗.๐๐ 

๒)  มีการประชาสมัพันธ�ให0ประชาชนรับรู0ข0อมูลของโครงการ / กิจกรรม ๖.๙๐ 

๓)  มีการเปSดโอกาสให0ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม ๖.๘๐ 

๔)  มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต�อสาธารณะ ๖.๘๗ 

๕)  มีความโปร�งใสในการดําเนินโครงการ / กิจกรรม ๖.๘๐ 

๖)  การดําเนินงานเปRนไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด ๖.๗๔ 

๗)  ผลการดาํเนินโครงการ / กิจกรรมนําไปสู�การแก0ไขป*ญหา ๖.๙๕ 

๘)  ประโยชน�ท่ีประชาชนได0รับจากการดําเนินโครงการ / กิจกรรม ๗.๑๑ 

ภาพรวม ๖.๘๙ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒๗/ยุทธศาสตร�..... 



G๒๗G 
 

ยุทธศาสตร�ท่ี  ๕    ด0านสาธารณสุข     
๑)  ความพึงพอใจของผู0เก่ียวข0อง 

ความพึงพอใจ คะแนนความพึงพอใจ 
(เต็ม  ๑๐  คะแนน) 

๑)  มีการเปSดโอกาสให0ประชาชนมีส�วนร�วมในโครงการ / กิจกรรม ๗.๔๙ 

๒)  มีการประชาสมัพันธ�ให0ประชาชนรับรู0ข0อมูลของโครงการ / กิจกรรม ๗.๓๑ 

๓)  มีการเปSดโอกาสให0ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม ๗.๓๗ 

๔)  มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต�อสาธารณะ ๗.๒๗ 

๕)  มีความโปร�งใสในการดําเนินโครงการ / กิจกรรม ๗.๒๐ 

๖)  การดําเนินงานเปRนไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด ๗.๒๐ 

๗)  ผลการดาํเนินโครงการ / กิจกรรมนําไปสู�การแก0ไขป*ญหา ๗.๓๒ 

๘)  ประโยชน�ท่ีประชาชนได0รับจากการดําเนินโครงการ / กิจกรรม ๗.๕๐ 

ภาพรวม ๗.๓๓ 

 
ยุทธศาสตร�ท่ี  ๖    ด0านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม    
๑)  ความพึงพอใจของผู0เก่ียวข0อง 

ความพึงพอใจ คะแนนความพึงพอใจ 
(เต็ม  ๑๐  คะแนน) 

๑)  มีการเปSดโอกาสให0ประชาชนมีส�วนร�วมในโครงการ / กิจกรรม ๗.๔๖ 

๒)  มีการประชาสมัพันธ�ให0ประชาชนรับรู0ข0อมูลของโครงการ / กิจกรรม ๗.๔๙ 

๓)  มีการเปSดโอกาสให0ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม ๗.๓๙ 

๔)  มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต�อสาธารณะ ๗.๓๑ 

๕)  มีความโปร�งใสในการดําเนินโครงการ / กิจกรรม ๗.๓๒ 

๖)  การดําเนินงานเปRนไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด ๗.๓๑ 

๗)  ผลการดาํเนินโครงการ / กิจกรรมนําไปสู�การแก0ไขป*ญหา ๗.๕๑ 

๘)  ประโยชน�ท่ีประชาชนได0รับจากการดําเนินโครงการ / กิจกรรม ๗.๔๖ 

ภาพรวม ๗.๔๑ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒๘/ยุทธศาสตร�..... 



G๒๘G 
 

ยุทธศาสตร�ท่ี  ๗    ด0านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล0อม    
๑)  ความพึงพอใจของผู0เก่ียวข0อง 

ความพึงพอใจ คะแนนความพึงพอใจ 
(เต็ม  ๑๐  คะแนน) 

๑)  มีการเปSดโอกาสให0ประชาชนมีส�วนร�วมในโครงการ / กิจกรรม ๗.๐๙ 

๒)  มีการประชาสมัพันธ�ให0ประชาชนรับรู0ข0อมูลของโครงการ / กิจกรรม ๗.๐๔ 

๓)  มีการเปSดโอกาสให0ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม ๗.๐๕ 

๔)  มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต�อสาธารณะ ๖.๙๘ 

๕)  มีความโปร�งใสในการดําเนินโครงการ / กิจกรรม ๖.๙๗ 

๖)  การดําเนินงานเปRนไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด ๖.๙๗ 

๗)  ผลการดาํเนินโครงการ / กิจกรรมนําไปสู�การแก0ไขป*ญหา ๗.๑๓ 

๘)  ประโยชน�ท่ีประชาชนได0รับจากการดําเนินโครงการ / กิจกรรม ๗.๒๔ 

ภาพรวม ๗.๐๖ 

 
ยุทธศาสตร�ท่ี  ๘    ด0านการเมืองการบริหาร      
๑)  ความพึงพอใจของผู0เก่ียวข0อง 

ความพึงพอใจ คะแนนความพึงพอใจ 
(เต็ม  ๑๐  คะแนน) 

๑)  มีการเปSดโอกาสให0ประชาชนมีส�วนร�วมในโครงการ / กิจกรรม ๖.๘๔ 

๒)  มีการประชาสมัพันธ�ให0ประชาชนรับรู0ข0อมูลของโครงการ / กิจกรรม ๖.๗๓ 

๓)  มีการเปSดโอกาสให0ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม ๖.๘๗ 

๔)  มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต�อสาธารณะ ๖.๘๑ 

๕)  มีความโปร�งใสในการดําเนินโครงการ / กิจกรรม ๖.๖๒ 

๖)  การดําเนินงานเปRนไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด ๖.๗๘ 

๗)  ผลการดาํเนินโครงการ / กิจกรรมนําไปสู�การแก0ไขป*ญหา ๖.๙๔ 

๘)  ประโยชน�ท่ีประชาชนได0รับจากการดําเนินโครงการ / กิจกรรม ๖.๙๗ 

ภาพรวม ๖.๘๒ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

๒๙/น.ส.สมหมาย..... 



G๒๙G 
 

น.ส.สมหมาย ฟ*กเป8Kยม ท้ังหมดนี้เปRนการรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามป8 (พ.ศ.  
หัวหน0าสํานักปลัดฯ ๒๕๖๐G๒๕๖๒) รอบท่ี ๑ (เมษายน ๒๕๖๐) สมาชิกสภาฯท�านใดมีข0อเสนอแนะใน

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามป8 (พ.ศ. ๒๕๖๐G๒๕๖๒) รอบท่ี ๑ 
(เมษายน ๒๕๖๐) ขอเชิญค�ะ 

นายอดุลย� เกษรพรม สมาชิกสภาฯท�านใดมีข0อเสนอแนะในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามป8 
รองประธานสภาฯ (พ.ศ. ๒๕๖๐G๒๕๖๒) รอบท่ี ๑ (เมษายน ๒๕๖๐) ขอเชิญครับ ซ่ึงในการเสนอผลการ

ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามป8 (พ.ศ. ๒๕๖๐G๒๕๖๒) รอบท่ี ๑ (เมษายน 
๒๕๖๐) จะไม�มีการลงมติ 

ท่ีประชุม ไม�มีข0อเสนอแนะในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามป8 (พ.ศ. ๒๕๖๐G
๒๕๖๒) รอบท่ี ๑ (เมษายน ๒๕๖๐) แต�อย�างใด 

 
ระเบียบวาระท่ี  ๔ เรื่องอ่ืนๆ 
นายอดุลย� เกษรพรม มีท�านใดจะมีเรื่องท่ีจะเสนอท่ีประชุมขอเชิญครับ 
รองประธานสภาฯ 
นายพิสิฐ วงศ�สี  กระผม นายพิสิฐ วงศ�สี สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริก หมู�ท่ี ๗  
ส.อบต. ม.๗ ต.แม�พริก บ0านห0วยข้ีนก กระผมขอสอบถาม โครงการขุดลอกบ�อขยะเม่ือใดจะได0ดําเนินการ 
นายถนอมชัย ทิชัย อยู�ระหว�างการจัดซ้ือจัดจ0างจะดําเนินการให0แล0วเสร็จภายใน ๑๕ วัน 
นายก อบต.ฯ 
นายเชิด ป*ญญาชัย กระผม นายเชิด ป*ญญาชัย สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริก หมู�ท่ี ๑๐  
ส.อบต. ม.๑๐ ต.แม�พริก บ0านสันข้ีเหล็ก กระผมขอสอบถามว�าไฟก่ิงและส0นทางไปเด�นนําหนักเม่ือไรจะ

ดําเนินการให0 
นายถนอมชัย ทิชัย กระผมจะขอชี้แจงเรื่องท่ีสมาชิกสภาฯจะสอบถาม ดังนี้ 
นายก อบต.ฯ ๑. ก�อนอ่ืนกระผมขอขอบคุณส.อบตงท่ีมางานรดน้ําดําหัวในวันท่ี ๒๑ เมษายน 

๒๕๖๐ 
 ๒. ขอแจ0งความคืบหน0าของท0องถ่ินในเรื่องเก่ียวกับการควบรวมแลการยกฐานะว�าเปRน

การขัดรัฐธรรมนูญ ซ่ึงการจัดทําเรื่องนี้จะต0องสอบถามความคิดเห็นของประชาชน 
 ๓. โครงการงบประจําป8 ๒๕๖๐ ขององค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริกนั้น ในขณะนี้

งบประมาณเริ่มจัดสรรมาแล0ว โครงการไหนท่ีมีความพร0อมจะดําเนินการเลย ส�วน
โครงการของบ0านสันข้ีเหล็กท่ีสมาชิกสภาฯสอบถามมางบประมาณท่ีได0รับการจัดสรร
มาก็จะเริ่มทยอยดําเนินการ ส�วนโครงการท่ีจ�ายจากเงินสะสม ประจําป8 ๒๕๖๐ ยัง
เหลืออีก ๖ โครงการซ่ึงจะดําเนินการให0แล0วเสร็จภายในกลางเดือนพฤษภาคม นี้ 

 ๔. ขอความอนุเคราะห�สมาชิกสภาฯในด0านเอกสารในการขอความอนุเคราะห�ให0อบต.
ดําเนินการเรื่องต�างๆขอให0ดําเนินการอย�างรวดเร็วถ0าดําเนินการช0าจะทําให0ประชาชน
เสียโอกาส 
๕. ฝากสมาชิกสภาฯดูแลเจ0าหน0าท่ีของ อบตงแม�พริกท่ีอออกไปปฏิบัติหน0าท่ีใน
หมู�บ0านด0วย 

๓๐/นายอดุลย�..... 



G๓๐G 
 

นายอดุลย� เกษรพรม มีสมาชิกสภาฯท�านใดมีเรื่องสอบถามอีกหรือไม�  
รองประธานสภาฯ 
นายพิสิฐ วงศ�สี  กระผม นายพิสิฐ วงศ�สี สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริก หมู�ท่ี ๗  
ส.อบต. ม.๗ ต.แม�พริก บ0านห0วยข้ีนก กระผมขอสอบถามว�าในช�วงหน0าแล0งบ0านห0วยข้ีนกมีป*ญหาเรื่องไฟป\า  

ซ่ึงเม่ือเกิดไฟป\าแล0วจะทําให0เกิดความเสียหายแก�ทรัพย�สินของพ่ีน0องประชาชน อยาก
ให0ทางองค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริกจัดหาถังน้ําขนาด ๑,๕๐๐ ลิตร ไว0สําหรับ
สํารองน้ําไว0ไว0เพ่ือดับไฟป\า เพราะถ0ารอรถบรรทุกน้ําจากองค�การบริหารส�วนตําบล 
แม�พริกก็จะล�าช0าไม�ทันการณ�  

นายถนอมชัย ทิชัย ให0บ0านห0วยข้ีนกท่ีมีป*ญหาเรื่องไฟป\าให0ทําโครงการเปRนหนังสือเข0ามา ถ0าระเบียบ 
นายก อบต. สามารถซ้ือให0ได0ก็จะดําเนินการจัดซ้ือให0  ตัวกระผมเองมีความคิดท่ีจะจัดซ้ือ

รถดับเพลิงปSjกอัพเพ่ือใช0เข0าซอยเล็กๆซ่ึงรถบรรทุกน้ําขนาดใหญ�ไม�สามารถเข0าไปถึง
จุดท่ีเกิดเหตุได0 

นายอดุลย� เกษรพรม ในฐานะกระผมเปRนสมาชิกสภาฯของบ0านแพะดอกเข็ม ขอสอบถามเรื่องกล�องเกเบ้ียน  
รองประธานสภาฯ ว�าจะดําเนินการจัดซ้ือได0เม่ือไร 
นายถนอมชัย ทิชัย ให0รองบประมาณก�อน 
นายก อบต.  
นายศิลปDชัย  ทิพย�มา กระผมในฐานะสมาชิกสภาฯบ0านห0วยไร�อยากแสดงความคิดเห็นว�าโครงการของบ0าน
เลขานุการสภาฯ  ห0วยไร�ว�ายังไม�ได0ดําเนินการเลยสักโครงการท้ังโครงการท่ีจ�ายจากเงินสะสมและ 

โครงการในข0อบัญญัติงบประมาณรายจ�ายประจําป8 ๒๕๖๐  แต�หมู�บ0านอ่ืนได0
ดําเนินการแล0ว บางหมู�บ0านโครงการก็ได0ดําเนินการหลายโครงการ อยากให0กระจาย
การดําเนินการโครงการให0กับหมู�บ0านอ่ืนบ0างและขอให0ดูแลบ0านห0วยไร�บ0างซ่ึงป*ญหา
เรื่องน้ํามีป*ญหามาก 

นายถนอมชัย ทิชัย โครงการเจาะบ�อบาดาลของบ0านห0วยไร�ในเรื่องเอกสารต0องขออนุญาตจากสํานัก 
นายก อบต.  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล0ออมจังหวัดลําปางเลยช0า โครงการท่ีดําเนินการไม�ได0 

กระจุกอยู�ในหมู�บ0านใดหมู�บ0านหนึ่ง โครงการท่ีจ�ายจากเงินสะสมจะดําเนินการให0แล0ว
เสร็จภายใน วันท่ี ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐ 

นายพิสิฐ วงศ�สี  กระผม นายพิสิฐ วงศ�สี สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริก หมู�ท่ี ๗  
ส.อบต.หมู�ท่ี ๗ ต.แม�พริก เรื่องระบบน้ําประปาของบ0านห0วยข้ีนกท่ีดําเนินการก�อสร0างไปแล0วนั้น จะดําเนินการ

อย�างไรเพราะน้ําไหลน0อย ไหลบ0าง ไม�ไหลบ0าง และบ0านแพะดอกเข็มก็เปRนแบบนี้ด0วย 
นายถนอมชัย ทิชัย ข้ึนอยู�กับการสํารวจ ออกแบบ การท่ีน้ําไหลน0อยอาจเกิดจากน้ําในลําห0วยไม�มี 
นายก อบต. 
นายอินทร จันทร�ตา ตามท่ีท�านนายก อบต.แม�พริก รับปากว�าจะขุดบ�อขยะให0จะได0หรือไม�ได0และบ�อน้ําต้ืน
ประชาคมหมู�บ0าน  ท่ีขุดไป ไปขุดท่ีไม�มีน้ําจะดําเนินการอย�างไร 
หมู�ท่ี ๘ ต.แม�พริก  
 
 

๑๑/นายถนอมชัย..... 



G๓๑G 
 
นายถนอมชัย ทิชัย เรื่องบ�อขยะมีโครงการท่ีจะดําเนินการ รอการสํารวจอยู� และการไปดําเนินการในเขต
นายก อบต.  พ้ืนท่ีป\านั้นทางอบต.ก็ไม�กล0าท่ีจะเข0าไปดําเนินการเปRนการเสี่ยง ส�วนบ�อน้ําต้ืน คนท่ี 

ไปชี้จุด ชี้ว�าเปRนจุดท่ีต0องการขุดซ่ึงตอนท่ีขุดมีน้ํา ซ่ึงต�อมาในเวลานี้ไม�มีน้ําซ่ึงต0องหา
ทางแก0ไขต�อไป 

น.ส.สมหมาย ฟ*กเป8Kยม  ดิฉันขอชี้แจงเรื่องการจัดทําข0อบัญญัติงบประมาณรายจ�ายประจําป8 พ.ศ. ๒๕๖๑ ว�า 
หัวหน0าสํานักปลัด การจัดทําให0ดูโครงการจากแผนพัฒนาสี่ป8 (พ.ศ. ๒๕๖๑G๒๕๖๔) ซ่ึงขอให0สมาชิกสภา

เตรียมพร0อมเพ่ือให0กองช�างเข0าไปสํารวจ ประมาณการ  ออกแบบ โครงการของแต�ละ
หมู�บ0าน  

นายถนอมชัย ทิชัย เรื่องเงินอุดหนุนของหมู�บ0านท่ีขอรับเงินอุดหนุนจากองค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริก 
นายก อบต.  ขอให0ดําเนินการให0เปRนไปตามระเบียบอย�างเคร�งครัดและเอกสารต0องรัดกุม ให0สมาชิก 

สภาฯท่ีขอรับเงินอุดหนุนปรึกษาด0านเอกสารกับหัวหน0าสํานักปลัด 
นายอดุลย� เกษรพรม มีท�านใดจะมีเรื่องเสนอในท่ีประชุมอีกหรือไม� ถ0าไม�มีขอปSดการประชุม และขอให0 
รองประธานสภาฯ เดินทางโดยสวัสดิภาพ ขอบคุณครับ 
ป-ดประชุมเวลา  ๑๑.๓๐  น.  
 

(ลงชื่อ)             
                      (นายศิลปDชัย  ทิพย�มา)         
                                    เลขานุการสภา/ผู0บันทึก 
 

 (ลงชื่อ)             
         (นายพิสิฐ  วงศ�สี)      

               ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม      
 

(ลงชื่อ)          
    (นายสง�า  ป*ญญาดิษวงศ�) 

          กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 

 
 (ลงชื่อ)         

    (นายอ:อด  คําภิระเตรียมวงศ�) 
            กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 

   ทราบ 
 

(ลงชื่อ)        
   (นายประจักษ�  ฮ�อธิวงศ�)  

                                          ประธานสภาองค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริก 


