
ระเบียบวาระการประชุม 
สภาองค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริก 

สมัยวิสามัญ  สมัยท่ี  3  ครัง้ท่ี 1 ประจําป&  2560  
วันท่ี  30  ตุลาคม   2560 

ณ  ห,องประชุมสภาองค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริก 
 

เป-ดประชุม  เวลา  13.30  น. 
ระเบียบวาระท่ี  1 เรื่องแจ,งให,ทราบ 
    
ระเบียบวาระท่ี  2 เรื่อง  รับรองรายงานการ[ประชุมสภาองค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริก          

สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 2  ประจําป& 2560  เม่ือวันท่ี  27 กันยายน  2560 
 
ระเบียบวาระท่ี  3 เรื่อง  ขอความเห็นชอบขอใช,พ้ืนท่ีในเขตรับผิดชอบองค�การบริหารส�วนตําบล   

แม�พริก 
3.1 ก�อสร,างลานปฏิบัติธรรม บ,านนาริน หมู�ท่ี 1 ตําบลผาป:ง อําเภอแม�พริก 
จังหวัดลําปาง 
3.2 ก�อสร,างถนนลูกรังข้ึนลานปฏิบัติธรรม  บ,านนาริน หมู�ท่ี 1 ตําบลผาป:ง อําเภอ
แม�พริก จังหวัดลําปาง 

 
ระเบียบวาระท่ี  4 รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามป& (พ.ศ. 2560A2562)  

รอบท่ี 2 (ตุลาคม 2560) 
  
ระเบียบวาระท่ี  5 เรื่องอ่ืนๆ 
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บันทึกการประชุมสภาองค�การส�วนตําบลแม�พริก 
สมัยวิสามัญ  สมัยท่ี  3  ประจําป&  2560 
วันท่ี  30  เดือน  ตุลาคม พ.ศ.  2560 

ณ  ห,องประชุมองค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริก 
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA 

ผู,มาประชุม 
 

ลําดับท่ี ช่ือ A สกุล ตําแหน�ง ลายมือช่ือ 

 1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 

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. 3 ต.แม�พริก 
สมาชิกสภา อบต. ม. 3 ต.แม�พริก 
สมาชิกสภา อบต. ม. 4 ต.แม�พริก 
สมาชิกสภา อบต. ม. 4 ต.แม�พริก 
สมาชิกสภา อบต. ม. 6 ต.แม�พริก 
สมาชิกสภา อบต. ม. 6 ต.แม�พริก 
สมาชิกสภา อบต. ม. 7 ต.แม�พริก 
สมาชิกสภา อบต. ม. 7 ต.แม�พริก 
สมาชิกสภา อบต. ม. 8 ต.แม�พริก 
สมาชิกสภา อบต. ม. 8 ต.แม�พริก 
สมาชิกสภา อบต. ม. 9 ต.แม�พริก 
สมาชิกสภา อบต. ม. 9 ต.แม�พริก 
สมาชิกสภา อบต. ม. 10 ต.แม�พริก 
สมาชิกสภา อบต. ม. 10 ต.แม�พริก 
สมาชิกสภา อบต. ม. 11 ต.แม�พริก 
สมาชิกสภา อบต. ม. 1 ต.ผาป*ง 
สมาชิกสภา อบต. ม. 1 ต.ผาป*ง 
สมาชิกสภา อบต. ม. 2 ต.ผาป*ง 
สมาชิกสภา อบต. ม. 2 ต.ผาป*ง 
สมาชิกสภา อบต. ม. 3 ต.ผาป*ง 
สมาชิกสภา อบต. ม. 4 ต.ผาป*ง 
สมาชิกสภา อบต. ม. 4 ต.ผาป*ง 
สมาชิกสภา อบต. ม. 5 ต.ผาป*ง 
สมาชิกสภา อบต. ม. 5 ต.ผาป*ง 

ประจักษ�  ฮ�อธิวงศ� 
      GลาG 
      GลาG 
วิทยา       กองใจ 
สง�า        ป*ญญาดิษวงศ� 
ชาญกิจ   ป*ญญาดิบวงศ� 
จรัญ        ดีหล0า 
สุข        ยศวงศ� 
      GลาG 
สายันต�   แก0วกองเครือ 
สมใจ     ชาวงษ� 
วิยะดา  โม0จันทร� 
สาคร       อุปาละ 
นิต          ปาเป89ยม 
      GลาG 
อ:อด      คําภิระเตรียมวงศ�
สมศักด์ิ    เมืองเหมอะ 
สุคนธ�       สุรินทร�บาง 
วิญ>ู        ทิพย�พิมพ�วงศ� 
ไพรัตน�      คันธชุมภู 
ถนอม       เมืองเหมอะ  
วราวุฒิ      เสนจุ0ม 
กิตติคุณ     เสนสุวรรณ 
ศิลปDชัย      ทิพย�มา 
      GลาG 
สามารถ      ไชยอาษา 

2/ ผู0เข0าร�วม..... 



G2G 
 

ผู,เข,าร�วมประชุม 
คณะผู,บริหารองค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริก 

 ลําดับท่ี ช่ือ A สกุล ตําแหน�ง ลายมือช่ือ 

1 
2 
3 
4 

นายถนอมชัย    ทิชัย 
นายทองสุข  อุดบัววงศ� 
นายทัน  ทาวงศ�ยศ 
นางสาวกรรณิกา   แก0วน0อย  

นายก อบต. 
รองนายก อบต. 
รองนายก อบต. 

เลขานุการนายก อบต. 

          G 
ทองสุข  อุดบัววงศ� 
ทัน  ทาวงศ�ยศ 
กรรณิกา   แก0วน0อย 

ผู,เข,าร�วมประชุม 
พนักงานส�วนตําบล พนักงานจ,าง/ผู,เข,าร�วมรับฟ:ง  

ลําดับท่ี ชื่อ G สกุล ตําแหน�ง ลายมือชื่อ 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

     8 
9 

    10 
11 
12 
13 
 

14 
15 
16 
17 
18 
19 

นางสาวสมหมาย ฟ*กเป8Jยม 
นายรุ�งอรุณ  เทียนแก0ว 
นางกฤตธีรา คําภิธรรม 
นายสมคิด  ฮ�อธิวงศ� 
นายโสฬส  มุ�ยแดง 
นายนิรันดร�   ยะฟู 
นางสาววันวิสาข�  โพธ ิ
นายอุทัย ปลัดนู 
นางสาวนฤมล  ปMอเครือ 
นางสาวชนันธร  วงค�พุทธคํา 
นางสาวกาญจนี  ศรีวิชัยวงค� 
นางสาวปราณีต  เครือคําวัง 
นายศรัณย�  มะหลีแก0ว 
 
นายสงัด  สุยะทา 
นายธวัชชัย  เทวะราช 
นายมี  เทพหลวง 
นายสมพร  อ่ินคํามา 
พระครูมงคลเกษม 
นางดวงใจ อ่ินคํามา 

หัวหน0าสํานักปลัด 
ผู0อํานวยการกองช�าง 
ผู0อํานวยการกองคลัง 
นายช�างโยธา 
นักพัฒนาชุมชน 
นักวิเคราะห�นโยบายและแผน  
นักวิชาการศึกษา  
นายช�างโยธา  
นักวิชาการเงินและบัญชี  
นักทรัพยากรบุคคล 
เจ0าพนักงานธุรการ(กองช�าง) 
เจ0าพนักงานธุรการ(สํานักปลัด) 
เจ0าพนักงานปMองกันฯ  
(จนท.รักษาความสงบเรียบร0อย) 
จนท.รักษาความสงบเรียบร0อย 
กํานันตําบลผาป*ง 
สารวัตรกํานัน 
ชาวบ0านหมู�ท่ี 1 ต.ผาป*ง 
เจ0าอาวาสวัดผาป*งหลวง 
ชาวบ0านหมู�ท่ี 1 ต.ผาป*ง 

สมหมาย ฟ*กเป8Jยม 
รุ�งอรุณ  เทียนแก0ว 
กฤตธีรา คําภิธรรม 
สมคิด     ฮ�อธิวงศ� 
โสฬส     มุ�ยแดง 
นิรันดร�    ยะฟู 
วันวิสาข�   โพธ ิ
อุทัย       ปลัดนู 
นฤมล     ปMอเครือ 
ชนันธร  วงค�พุทธคํา 
กาญจนี   ศรีวิชัยวงค� 
ปราณีต   เครือคําวัง 
ศรัณย�    มะหลีแก0ว 
 
สงัด       สุยะทา 
ธวัชชัย  เทวะราช 
มี  เทพหลวง 
สมพร  อ่ินคํามา 
พระครูมงคลเกษม 
ดวงใจ อ่ินคํามา 

 
3/ผู0เข0าร�วมประชุม..... 



G3G 

ผู,เข,าร�วมประชุม 
พนักงานส�วนตําบล พนักงานจ,าง/ผู,เข,าร�วมรับฟ:ง  

ลําดับท่ี ชื่อ G สกุล ตําแหน�ง ลายมือชื่อ 

20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
 
 

นางเสาร�แก0ว  อินจุ0มสาย 
นางคําหล0า อินต:ะทอง 
นางบัวไหล� รอดเชียง 
นางสมบูรณ� สิทธิวงศ� 
นางขนิษฐา โพธาเมือง 
นายธรรม  อ่ินคํามา 
นายบุญมี กRองตาวงศ� 
นายเงิน สุวรรณรินทร� 
นางสมรักษ� พันธะโฮม 

ชาวบ0านหมู�ท่ี ๒ ต.ผาป*ง 
ชาวบ0านหมู�ท่ี ๒ ต.ผาป*ง 
ชาวบ0านหมู�ท่ี ๒ ต.ผาป*ง 
ชาวบ0านหมู�ท่ี 1 ต.ผาป*ง 
ชาวบ0านหมู�ท่ี ๒ ต.ผาป*ง 
ชาวบ0านหมู�ท่ี 1 ต.ผาป*ง 
ชาวบ0านหมู�ท่ี 1 ต.ผาป*ง 
ชาวบ0านหมู�ท่ี ๒ ต.ผาป*ง 
ผู0ใหญ�บ0านปางยาว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เสาร�แก0ว  อินจุ0มสาย 
คําหล0า อินต:ะทอง 
บัวไหล� รอดเชียง 
สมบูรณ� สิทธิวงศ� 
ขนิษฐา โพธาเมือง 
ธรรม  อ่ินคํามา 
บุญมี กRองตาวงศ� 
เงิน สุวรรณรินทร� 
สมรักษ� พันธะโฮม 

 
3/บันทึกรายงาน..... 

 



G4G 
บันทึกการประชุมสภาองค�การส�วนตําบลแม�พริก 

สมัยวิสามัญ  สมัยท่ี  3  ประจําป&  2560 
วันท่ี  30  เดือน  ตุลาคม พ.ศ.  2560 

ณ  ห,องประชุมองค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริก 
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA 

ครบองค�ประชุม         เริ่มประชุมเวลา  13.30 น. 
นายศิลปDชัย  ทิพย�มา ได0ตรวจรายชื่อแล0ว ครบองค�ประชุม มีผู0มาร�วมประชุม จํานวน 21 ท�าน ผู0ไม�มา 
เลขานุการสภาฯ  ร�วมประชุม จํานวน  5 ท�าน คือ นายอดุลย� เกษรพรม นายยิ่ง พ�อยะ นายพิสิฐ วงศ�สี 

นายเชิด ป*ญญาชัยและนายสมัก เกตเพ็ช โดยมีนายประจักษ� ฮ�อธิวงศ�ประธานสภา
องค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริก ทําหน0าท่ีเปTนประธาน ในท่ีประชุม และ ได0เรียน
เชิญประธานสภาองค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริก จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและ
ขอให0สมาชิกทุกท�านพนมมือบูชาพระรัตนตรัย ประธานสภาองค�การบริหารส�วนตําบล
แม�พริกกล�าวเปUดประชุมและดําเนินการประชุมสภาองค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริก 
สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 3  ประจําป8  2560   ดังนี้ 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่อง ท่ีประธานแจ,งให,ท่ีประชุมทราบ   
   ไม�มี 
 
ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมสภาองค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริก สมัย

วิสามัญ สมัยท่ี 2  ประจําป& 2560  เม่ือวันท่ี 27 กันยายน 2560 
นายประจักษ� ฮ�อธิวงศ� เรียน  ท�านผู0บริหารท0องถ่ิน ท�านสมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริก  
ประธานสภาฯ  ผู0ทรงเกียรติ ผู0แทนประชาคม และผู0เข0าร�วมประชุมทุกท�าน ซ่ึงรายงานประชุมได0ส�งให0 
                             พร0อมกับหนังสือเชิญประชุมหลายวันแล0ว ท�านสมาชิก คงจะได0อ�านมาเรียบร0อยแล0ว   

                     มีท�านใดมีข0อสงสัย หรือ จะแก0ไข เพ่ิมเติม รายงานการประชุมสภาองค�การบริหาร 
ส�วนตําบลแม�พริก สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 2  ประจําป8 2560 เม่ือวันท่ี  27 กันยายน 
2560   หรือไม� ถ0าไม�มี ผมขอมติท่ีประชุม ว�าจะรับรองรายงานการประชุมสมัย
วิสามัญ สมัยท่ี 2 ประจําป8 2560 เม่ือวันท่ี  27 กันยายน 2560 โดยการยกมือข้ึน 
มีสมาชิกท�านใดเห็นชอบ รับรองรายงานการประชุมฯ สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 2   
ประจําป8 2560  เม่ือวันท่ี 27 กันยายน 2560 โปรดยกมือข้ึนครับ 

มติท่ีประชุม Gเห็นชอบ รับรองรายงานการประชุม  จํานวน 21 เสียง ไม�เห็นชอบไม�มี งดออกเสียง
ไม�มี 

 
ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่อง  ขอความเห็นชอบขอใช,พ้ืนท่ีในเขตรับผิดชอบองค�การบริหารส�วนตําบล   

แม�พริก 
3.1 ก�อสร,างลานปฏิบัติธรรม บ,านนาริน หมู�ท่ี 1 ตําบลผาป:ง อําเภอแม�พริก 
จังหวัดลําปาง 
3.2 ก�อสร,างถนนลูกรังข้ึนลานปฏิบัติธรรม  บ,านนาริน หมู�ท่ี 1 ตําบลผาป:ง อําเภอ
แม�พริก จังหวัดลําปาง 

 4/นายประจักษ�..... 
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นายประจักษ� ฮ�อธิวงศ� เรียนเชิญท�านกํานัน ธวัชชัย  เทวะราช กํานันตําบลผาป*งชี้แจงรายละเอียดเก่ียวกับ 
ประธานสภาฯ ก�อสร0างลานปฏิบัติธรรมและก�อสร0างถนนลูกรังข้ึนลานปฏิบัติธรรม เชิญครับ 
นายธวัชชัย  เทวะราช กระผมขอนมัสการท�านพระครูมงคลเกษม ได0กล�าวถึงเรื่องนี้เปTนลําดับแรกครับ 
กํานันตําบลผาป*ง 
พระครูมงคลเกษม ด0วยอาตมามีความต้ังใจท่ีจะก�อสร0างลานปฏิบัติธรรมบนดอยม�อนหออธรรม ถวายเปTน 
เจ0าอาวาสวัดผาป*งหลวง พุทธบูชาไว0ในบวรพุทธศาสนาและประกอบกิจกรรม ทํานุบํารุง ส�งเสริมและเผยแพร�

หลักธรรมคําสอนของพระพุทธศาสนา และเปTนอนุสรณ�สถานให0แก�คณะศรัทธาได0เปTน
ท่ียึดเหนี่ยวจิตใจของคณะศรัทธาวัดผาป*งหลวงและพุทธศาสนิกชนท่ัวไป 

นายธวัชชัย  เทวะราช การก�อสร0างลานปฏิบัติธรรมและก�อสร0างถนนลูกรังบนดอยม�อนหอคําจะต0องขอความ
กํานันตําบลผาป*ง  เห็นชอบต�อสภาองค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริกในการขอใช0พ้ืนท่ีก�อสร0างลานปฏิบัติ 

ธรรมและถนนลูกรังข้ึนลานปฏิบัติธรรม ตามท่ีหลวงปูYได0กล�าวมานั้นการสร0างลาน
ปฏิบัติธรรมจะสร0างเพ่ือดํารงความเปTนพระพุทธศาสนา ซ่ึงดอยม�อนหอธรรมเปTนดอย
ท่ีศักด์ิสิทธิ์ ซ่ึงเม่ือสภาองค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริกมีมติเห็นชอบในการขอใช0
พ้ืนท่ีแล0วจะต0องยื่นเรื่องให0กรมปYาไม0เข0าตรวจสอบพ้ืนท่ีอีกครั้งหนึ่ง  รายละเอียดของ
โครงการก�อสร0างลานปฏิบัติธรรม มีวัตถุประสงค� ดังนี้ 
1. เพ่ือก�อสร0างลานปฏิบัติธรรมและอนุสรณ�สถานของหลวงปูYครูบาเสน เขมจาโร 
2. เพ่ือใช0เปTนสถานท่ีในการเผยแพร�หลักธรรมคําสอนของพระพุทธศาสนา 
3. เพ่ือใช0เปTนสถานท่ีในการศึกษาและปฏิบัติธรรมของพุทธศาสนิกชน 
4. เพ่ือใช0เปTนสถานท่ีในการบําเพ็ญกุศลและสาธารณประโยชน�ต�างๆ 
ซ่ึงจะขอใช0พ้ืนท่ี จํานวน 10 ไร� ในการก�อสร0าง 
และโครงการก�อสร0างถนนลูกรังข้ึนลานปฏิบัติธรรม มีวัตถุประสงค� ดังนี้ 

 1. เพ่ือก�อสร0างถนนข้ึนลานปฏิบัติธรรม 
 2. เพ่ือใช0อํานวยความสะดวกในการเดินทาง ข้ึน ลง สําหรับผู0ท่ีจะไปศึกษาและปฏิบัติ

ธรรม 
 3. เพ่ือใช0อํานวยความสะดวกในการทํากิจกรรมในพระพุทธศาสนาและสาธารณะ

ประโยชน�ต�างๆ 
 โดยขอใช0พ้ืนท่ีก�อสร0างถนนลูกรังขนาดกว0าง 5 เมตร ยาว 3 กิโลเมตร 
 ซ่ึงท้ัง 2 โครงการงบประมาณในการก�อสร0างมาจากคณะศรัทธาเปTนเงินบริจาค ท่ีจะ

ร�วมสมทบทุนในการก�อสร0าง 
นายประจักษ�  ฮ�อธิวงศ� ตามท่ีท�านพระครูและท�านกํานันได0พูดถึงเหตุผลความจําเปTนแล0วขอให0สมาชิกสภาฯ 
ประธานสภาฯ บ0านนาริน หมู�ท่ี 1 ได0พูดชี้แจงสักหน�อย ขอเชิญครับ 
นายวิญ>ู ทิพย�พิมพ�วงศ� กระผมนายวิญ>ู ทิพย�พิมพ�วงศ� ส.อบต.แม�พริก บ0านนาริน ในการก�อสร0างลานปฏิบัติ
ส.อบต.หมู�ท่ี 1 ต.ผาป*ง ธรรมจะทําให0ตําบลผาป*งมีสถานท่ีปฏิบัติธรรม และการก�อสร0างถนนลูกรังจะช�วยเปTน 

แนวปMองกันไฟปYา ซ่ึงลานปฏิบัติธรรมขอกันไว0 10 ไร� 
นายนิต ปาเป89ยม  กระผมนายนิต ปาเป89ยม ส.อบต.แม�พริก บ0านร�มไม0ยาง การก�อสร0างพ้ืนท่ีอยู�ในเขต 
ส.อบต.หมู�ท่ี 9 ต.แม�พริก ปYาสงวน จะมีผลในการลงมติในการก�อสร0างด0วยหรือเปล�าสมาชิกสภาฯไม�เข0าใจว�ายก

มือลงมติเห็นชอบแล0วจะมีผลอย�างไร 
5/นายธวัชชัย..... 



G5G 
นายธวัชชัย เทวะราช ทางปYาไม0มีหลักเกณฑ�ต0องให0สภามีมติเห็นชอบในการขอใช0พ้ืนท่ีปYาก�อนท่ีปYาไม0จะเข0า
กํานันตําบลผาป*ง  มาตรวจสอบ แล0วจะอนุมัติให0ใช0พ้ืนท่ีหรือไม�นั้นแล0วแต�กรมปYาไม0พิจารณา 
นายประจักษ�  ฮ�อธิวงศ� มีสมาชิกสภาฯท�านใดจะเพ่ิมเติมรายละเอียดหรือสอบถามอีกหรือไม� 
ประธานสภาฯ 
นายไพรัตน� คันธชุมภู กระผมนายไพรัตน� คันธชุมภู ส.อบต.แม�พริก บ0านผาป*งหลวง ทางวัดผาป*งหลวงมี 
ส.อบต.หมู�ท่ี 2 ต.ผาป*ง เจตนารมณ�ท่ีจะสร0างลานปฏิบัติธรรมนี้เพ่ือทํานุบํารุงพระพุทธศาสนา ไม�มี

ผลประโยชน�อันใดแอบแฝง ขอให0เชื่อม่ันว�าการก�อสร0างครั้งนี้เพ่ือทํานุบํารุงศาสนา
อย�างเดียวเพ่ือให0ศาสนาพุทธดํารงอยู� ไม�ว�าจะเปTนการก�อสร0างในหมู�บ0านใดก็เพ่ือเปTน
การสืบสานศาสนาพุทธ เปTนเรื่องของศาสนาพุทธ ไม�มีผลประโยชน�ใดๆท้ังสิ้น 

นายศิลปDชัย ทิพย�มา กระผมนายศิลปDชัย ทิพย�มา ส.อบต.แม�พริก บ0านห0วยไร� สมาชิกสภาองค�การบริหาร 
ส.อบต.หมู�ท่ี 4 ต.ผาป*ง ส�วนตําบลแม�พริกทุกท�านอาจยังไม�เข0าใจในการขอใช0พ้ืนท่ีปYา ท่ีในอดีตท่ีผ�านมามีการ

ขอใช0พ้ืนท่ีอาจมีผลประโยชน�แอบแฝง ท�านพระครูมีความต้ังท่ีจะสร0างลานปฏิบัติ
ธรรมเปTนท่ียึดเหนี่ยวทางจิตใจให0แก�พุทธศาสนิกชนโดยตรง พ่ีน0องสมาชิกสภาฯอาจ
กังวลใจ  ในฐานะท่ีกระผมเปTนคนผาป*ง สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริก
ก�อนท่ีจะลงมติขอให0ไตร�ตรองให0ดี ให0เข0าใจถึงเจตนารมณ�ในการดําเนินโครงการท้ัง
สองโครงการนี้  

นายประจักษ�  ฮ�อธิวงศ� มีสมาชิกท�านใดจะมีข0อสงสัยหรือข0อซักถามอีกหรือไม� ถ0าไม�มี จึงขอมติท่ีประชุม  
ประธานสภาฯ 
นายศิลปDชัย ทิพย�มา นับสมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริกท่ีอยู�ในห0องประชุมมีจํานวนท้ังสิ้น 
เลขานุการสภาฯ  21 คน 
นายประจักษ�  ฮ�อธิวงศ� สมาชิกท�านใดเห็นชอบให0ใช0พ้ืนท่ีในเขตรับผิดชอบองค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริก 
ประธานสภาฯ ในการก�อสร0างลานปฏิบัติธรรม บ0านนาริน หมู�ท่ี 1 ตําบลผาป*ง อําเภอแม�พริก จังหวัด

ลําปาง และก�อสร0างถนนลูกรังข้ึนลานปฏิบัติธรรม  บ0านนาริน หมู�ท่ี 1 ตําบลผาป*ง 
อําเภอแม�พริก จังหวัดลําปาง โปรดยกมือข้ึน 

มติท่ีท่ีประชุม G เห็นชอบให0ใช0พ้ืนท่ีก�อสร0างลานปฏิบัติธรรมลําปาง และก�อสร0างถนนลูกรังข้ึนลาน
ปฏิบัติธรรม  บ0านนาริน หมู�ท่ี 1 ตําบลผาป*ง อําเภอแม�พริก จังหวัดลําปาง   
จํานวน  21 เสียง ไม�เห็นชอบไม�มี งดออกเสียงไม�มี 

 
ระเบียบวาระท่ี  4 รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามป& (พ.ศ. 2560A2562)  

รอบท่ี 2 (ตุลาคม 2560) 
นายประจักษ� ฮ�อธิวงศ� ขอเรียนเชิญท�านรองนายกองค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริกซ่ึงเปTนตัวแทนนายก 
ประธานสภาฯ องค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริกท่ีเข0าร�วมประชุมในวันนี้ได0นําเสนอรายงานการ 
 ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามป8 (พ.ศ. 2560G2562) รอบท่ี 2 (ตุลาคม 2560)            
นายทองสุข อุดบัววงศ� ขอมอบหมายให0หัวหน0าสํานักปลัดได0นําเสนอรายงานฯแทน 
น.ส.สมหมาย ฟ*กเป8Jยม ดิฉัน นางสาวสมหมาย ฟ*กเป8Jยม หัวหน0าสํานักปลัด ได0รับมอบหมายจากนายก อบต. 
หัวหน0าสํานักปลัด         แม�พริกให0รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามป8 (พ.ศ. 2560G๒562)  

รอบท่ี 2 (ตุลาคม 2560)  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว�าด0วย การจัดทํา
แผนพัฒนาขององค�กรปกครองส�วนท0องถ่ิน (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.  2559 กําหนดให0 

6/คณะกรรมการ..... 
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คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท0องถ่ิน รายงานผลและเสนอ
ความเห็นซ่ึงได0จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต�อผู0บริหารท0องถ่ินเพ่ือให0
ผู0บริหารท0องถ่ินเสนอต�อสภาท0องถ่ิน และคณะกรรมการพัฒนาท0องถ่ิน พร0อมท้ัง
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให0ประชาชนในท0องถ่ินทราบในท่ี
เปUดเผยภายในสิบห0าวันนับแต�วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล�าว และต0องปUด
ประกาศไว0เปTนระยะเวลาไม�น0อยกว�าสามสิบวันโดยอย�างน0อยป8ละสองครั้งภายใน
เดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกป8  ซ่ึงคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาขององค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริกได0เสนอผลการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาสามป8 (พ.ศ. 2560G2562) รอบท่ี 2 (ตุลาคม 2560) เม่ือ
วันท่ี 12 ตุลาคม 2560 ในวันนี้จึงขอรายงานผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาสามป8 (พ.ศ. 2560G2562) รอบท่ี 2 (ตุลาคม 2560) ดังนี้ 

แบบติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามป& (พ.ศ.2560A2562) ขององค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริก 
ช้ีแจง  แบบติดตามตนเอง  โดยมีวัตถุประสงค�เพ่ือติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาสามป8
ขององค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริกภายใต0แผนยุทธศาสตร�ขององค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริก โดยมีกําหนด
ระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการประเมินอย�างน0องป8ละ 2 ครั้ง ภายในเดือนเมษายนและเดือนตุลาคม 
ของทุกป8 
ส�วนท่ี  1  ข0อมูลท่ัวไป 
1. ชื่อองค�กรปกครองส�วนท0องถ่ิน   องค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริก    
2. รายงานผลติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามป8 (พ.ศ. 2560G2562) ภายในเดือนตุลาคม 
ส�วนท่ี  2  ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนา  3  ป8 
3. จํานวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนา  3  ป8 (พ.ศ.2560G2562) 

ป& 2560 ป& 2561 ป& 2562 รวม 3 ป& 
ยุทธศาสตร� จํานวน

โครงการ 
งบประมาณ

(บาท) 
จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

1. ยุทธศาสตร�การพัฒนาด0านโครงสร0าง
พื้นฐาน 

81 12,446,500 73 14,567,500 111 135,224,000 265 162,238,000 

2. ยุทธศาสตร�การพัฒนาด0านแหล�งนํ้า 46 14,166,220 26 13,067,000 21 11,982,000 93 39,215,220 

3. ยุทธศาสตร�การพัฒนาด0านสังคม 41 2,678,970 35 888,970 34 828,970 110 4,396,910 

4. ยุทธศาสตร�  การพัฒนาด0าน
เศรษฐกิจ 

34 4,070,600 31 4,010,600 29 3,900,600 94 11,981,800 

5. ยุทธศาสตร�การพัฒนาด0าน
สาธารณสุข 

40 4,201,000 25 2,234,000 27 9,884,000 92 16,319,000 

6. ยุทธศาสตร�การพัฒนาด0านการศึกษา  
ศาสนา และวัฒนธรรม 

56 53,018,800 34 24,753,500 47 107,091,408 137 184,863,708 

7. ยุทธศาสตร�การพัฒนาด0าน
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล0อม 

24 1,024,800 32 9,416,000 35 23,888,100 91 34,328,900 

8. ยุทธศาสตร�การพัฒนาด0านการเมืองG
การบริหาร 

32 1,170,000 11 265,000 11 905,000 54 2,340,000 

รวม 354 92,776,890 267 69,202,570 315 293,704,078 936 455,683,538 
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4. ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาป8 2560 ต้ังแต�เดือน ตุลาคม 2559 – กันยายน 2560  
 

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 

1. ด0านโครงสร0างพื้นฐาน 48 33.10 1 0.69 4 2.76 0 0.00 16 11.03 52 

2. ด0านแหล�งนํ้า 4 2.76 0 0.00 4 2.76 2 1.38 5 3.45 10 
3. ด0านสังคม 13 8.97 2 1.38 6 4.14 7 4.83 8 5.52 26 

4. ด0านเศรษฐกิจ 1 0.69 0 0.00 0 0.00 2 1.38 0 0.00 3 
5. ด0านสาธารณสุข 4 2.76 0 0.00 0 0.00 4 2.76 0 0.00 8 
6. ด0านการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

12 8.28 0 0.00 0 0.00 8 5.52 1 0.69 20 

7.ด0านทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล0อม 

4 2.76 0 0.00 1 0.69 3 2.07 3 2.07 8 

8. ด0านการเมืองการ
บริหาร 

12 8.28 0 0.00 
1 

0.69 
5 

3.45 0 0.00 18 

รวม 98 67.59 3 2.07 16 11.03 31 21.38 33 22.76 145 

 
5. การเบิกจ�ายงบประมาณป8 2560 ต้ังแต�เดือน ตุลาคม 2559 – กันยายน 2560  
 

งบปกติ เงินสะสม รวม 

ยุทธศาสตร� 
จํานวนเงิน 

ร,อยละ จํานวนเงิน ร,อยละ จํานวนเงิน ร,อยละ 

1. ด0านโครงสร0างพ้ืนฐาน 4,497,400.00 18.77 2,111,300.00 8.81 6,608,700.00 27.58 

2. ด0านแหล�งนํ้า 0.00 0.00 1,026,000.00 4.28 1,026,000.00 4.28 

3. ด0านสังคม 12,256,241.00 51.14 0.00 0.00 12,256,241.00 51.14 

4. ด0านเศรษฐกิจ 9,260.00 0.04 0.00 0.00 9,260.00 0.04 

5. ด0านสาธารณสุข 151,881.00 0.63 0.00 0.00 151,881.00 0.63 

6. ด0านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 2,541,529.06 10.61 0.00 0.00 2,541,529.06 10.61 

7. ด0านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล0อม 

33,069.00 0.14 115,500.00 0.48 148,569.00 0.62 

8. ด0านการเมืองการบริหาร 1,222,989.84 5.10  0.00 1,222,989.84 5.10 

รวม 20,712,369.90 86.43 3,252,800.00 13.57 23,965,169.90 100.00 
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6. รายการกันเงินงบประมาณรายจ�ายประจําป8 พ.ศ. 2560  

 
งบประมาณท่ีเบิกจ�าย งบประมาณท่ีมีการกันเงิน รวม 

ยุทธศาสตร� 
จํานวนเงิน 

ร,อยละ จํานวนเงิน ร,อยละ จํานวนเงิน ร,อยละ 

1. ด0านโครงสร0างพ้ืนฐาน 7,105,700.00 27.90 499,000.00 1.96 7,604,700.00 29.86 

2. ด0านแหล�งนํ้า 529,000.00 2.08 734,000.00 2.88 1,263,000.00 4.96 

3. ด0านสังคม 12,256,241.00 48.13 138,400.00 0.54 12,394,641.00 48.68 

4. ด0านเศรษฐกิจ 9,260.00 0.04 0.00 0.00 9,260.00 0.04 

5. ด0านสาธารณสุข 151,881.00 0.60 0.00 0.00 151,881.00 0.60 

6. ด0านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 2,541,529.06 9.98 0.00 0.00 2,541,529.06 9.98 

7. ด0านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล0อม 

148,569.00 0.58 30,000.00 0.12 178,569.00 0.70 

8. ด0านการเมืองการบริหาร 1,222,989.84 4.80 97,500.00 0.38 1,320,489.84 5.19 

รวม 23,965,169.90 94.11 1,498,900.00 5.89 25,464,069.90 100.00 

 
 

ส�วนท่ี 3  ผลการดําเนินงานตามโครงการท่ีได0รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 
7. โครงการท่ีได0รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ   ประจําป8งบประมาณ 2560 

ผลการดําเนินงาน รวม 

โครงการ ดําเนินการ
เสร็จแล,ว 

อยู�ในระหว�าง
ดําเนินการ 

ยังไม�ได,
ดําเนินการ 

งบประมาณท่ี
ได,รับ 

งบประมาณท่ี
เบิกจ�ายไป 

1. เงินเดือนถ�ายโอนบุคลากร �    384,274.00  

2. เงินสมทบ กบข. ถ�ายโอนบุคลากร �    18,609.00 

3. เงินค�ารักษาพยาบาลถ�ายโอนบุคลากร �    G 
4.เงินสมทบทบกองทุนประกันสังคมผู0ดูแลเด็ก 5 %  �    15,688.00 

5. โครงการซ�อมบํารุงรักษาถนนคอนกรีตเดมิด0วย
การเสริมผิวแอสฟ*ลท�ติกคอนกรีตสาย ลป 5337 
บ0านสันข้ีเหล็ก หมู�ท่ี 10 ต.แม�พรกิ อ.แม�พริก       
จ.ลําปาง 

�    835,000.00 

รวม     1,253,571.00 

 

 

 

 
9/แบบรายงาน..... 

 



G9G 
 

แบบรายงานผลการติดตามการดําเนินงานตามแผนพัฒนาสามป&  (พ.ศ.  2560A2562) 
โครงการที่ได,ดําเนินการ 

ตุลาคม 2559 – กันยายน 2560 
1. ภายใต,ยุทธศาสตร�การพัฒนาด,านโครงสร,างพ้ืนฐาน   
A วัตถุประสงค�ของยุทธศาสตร�  เพ่ือยกระดับความเปMนอยู�และอํานวยความสะดวกในชุมชน 

1.1  แนวทางการพัฒนา  ด,านการคมนาคม ท้ังทางบกและทางน้ํา 

ลําดับท่ี โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณตาม

ข,อบัญญัติ 
งบประมาณท่ี

จ�ายจริง 
1 โครงการก�อสร0างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 1 เช่ือม ซอย 6 บ0านแม�

เชียงรายลุ�ม หมู�ท่ี 3 ตําบลแม�พริก อําเภอแม�พริก จังหวัดลําปาง 
122,000.00 121,500.00 

2 โครงการก�อสร0างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เลียบแม�นํ้าวังท0ายบ0าน บ0านแม�
เชียงรายลุ�ม หมู�ท่ี 3 ตําบลแม�พริก อําเภอแม�พริก จังหวัดลําปาง 

88,900.00 88,000.00 

3 โครงการก�อสร0างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 6 บ0านแม�เชียงรายลุ�ม หมู�ท่ี 3 
ตําบลแม�พริก อําเภอแม�พริก จังหวัดลําปาง 

77,000.00 76,500.00 

4 โครงการก�อสร0างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 5/2 บ0านแม�เชียงรายลุ�ม หมู�ท่ี 
3 ตําบลแม�พริก อําเภอแม�พริก จังหวัดลําปาง 

29,600.00 29,000.00 

5 โครงการก�อสร0างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ0านวังสําราญ – สี่แยกนํ้าปลา 
บ0านวังสําราญ หมู�ท่ี 6 ตําบลแม�พริก อําเภอแม�พริก จังหวัดลําปาง 

293,500.00 286,000.00 

6 โครงการก�อสร0างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน0าสํานักสงฆ�ปางยาว บ0านปาง
ยาว หมู�ท่ี 8 ตําบลแม�พริก อําเภอแม�พริก จังหวัดลําปาง  

130,669.00 130,298.00 

7 โครงการก�อสร0างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสามแยกศาลาอเนกประสงค� 
บ0านปางยาว หมู�ท่ี 8 ตําบลแม�พรกิ อําเภอแม�พริก จังหวัดลําปาง 

22,428.00 22,365.00 

8 โครงการก�อสร0างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน0าบ0านผู0ใหญ� บ0านปางยาว 
หมู�ท่ี 8 ตําบลแม�พริก อําเภอแม�พริก จังหวัดลําปาง 

23,403.00 23,337.00 

9 โครงการก�อสร0างถนนลูกรัง สายเลียบลาํห0วยแม�พริก บ0านแม�พริกบน หมู�ท่ี 4 
ตําบลแม�พริก อําเภอแม�พริก จังหวัดลําปาง 

121,400.00 120,000.00 

10 โครงการซ�อมแซมถนนลูกรัง สายทุ�งใหม� Gนํ้าดิบ – นํ้าคราม บ0านสนัข้ีเหล็ก 
หมู�ท่ี 10 ตําบลแม�พริก อําเภอแม�พริก จังหวัดลําปาง 

200,000.00 199,000.00 

11 โครงการก�อสร0างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน0าบ0านนายสุเกต G ทางข้ึน
พระธาตุ 12 ราศี บ0านเด�นอุดม หมู�ท่ี 5 ตําบลผาป*ง อําเภอแม�พริก จังหวัด
ลําปาง 

200,000.00 198,500.00 

12 โครงการก�อสร0างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอย 3 บ0านนาริน หมู�ท่ี 1 
ตําบลผาป*ง อําเภอแม�พริก จังหวัดลําปาง 

32,469.00 30,636.00 

13 โครงการก�อสร0างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอย 4 บ0านนาริน หมู�ท่ี 1 
ตําบลผาป*ง อําเภอแม�พริก จังหวัดลําปาง 

31,220.00 29,457.00 

14 โครงการก�อสร0างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอย 7 บ0านนาริน หมู�ท่ี 1 
ตําบลผาป*ง อําเภอแม�พริก จังหวัดลําปาง 

14,611.00 15,907.00 

15 โครงการซ�อมแซมถนนลูกรังสายทุ�งแพะ บ0านแม�พริกบน หมู�ท่ี 4 ตําบลแม�พริก 
อําเภอแม�พริก จังหวัดลําปาง 

59,800.00 59,000.00 

16 โครงการก�อสร0างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ0านปางยาว G บ0านแพะดอก
เข็ม บ0านปางยาว หมู�ท่ี 8 ตําบล แม�พริก  อําเภอแม�พริก จังหวัดลําปาง 
 

150,000.00 149,000.00 

10/ลําดับท่ี..... 



ลําดับท่ี 
โครงการ/กิจกรรม งบประมาณตาม

ข,อบัญญัติ 
งบประมาณท่ี

จ�ายจริง 
17 โครงการก�อสร0างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอย 1 บ0านร�มไม0ยาง หมู�ท่ี 9 

ตําบลแม�พริก อําเภอแม�พริก จังหวัดลําปาง 
131,300.00 130,900.00 

18 โครงการเทไหล�ถนนคอนกรีต ถนนในหมู�บ0าน บ0านผาป*งหลวง หมู�ท่ี 2 ตําบล
ผาป*ง อําเภอแม�พริก  จังหวัดลําปาง 

73,000.00 72,500.00 

19 โครงการก�อสร0างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอย 2/5 บ0านร�มไม0ยาง หมู�ท่ี 9 
ตําบลแม�พริก อําเภอแม�พริก จังหวัดลําปาง 

117,700.00 117,000.00 

20 โครงการก�อสร0างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแม�กRองจาง บ0านผาป*งหลวง หมู�
ท่ี 2 ตําบลผาป*ง อําเภอแม�พริก จังหวัดลําปาง 

97,200.00 93,000.00 

21 โครงการซ�อมแซมถนนลูกรังสายหนองกระทุ�มโปง บ0านแม�เชียงรายลุ�ม หมู�ท่ี 3 
ตําบลแม�พริก อําเภอแม�พริก จังหวัดลําปาง 

199,000.00 198,000.00 

22 โครงการก�อสร0างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบแม�นํ้าวังท0ายบ0าน(ระยะท่ี 
2) บ0านแม�เชียงรายลุ�ม หมู�ท่ี 3 ตําบลแม�พริก อําเภอแม�พริก จังหวัดลําปาง 

150,000.00 149,000.00 

23 โครงการก�อสร0างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแม�เฒ�าเต0า บ0านแม�พริกบน หมู�ท่ี 
4 ตําบลแม�พริก อําเภอแม�พริก จังหวัดลําปาง 

150,000.00 149,500.00 

24 โครงการก�อสร0างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ0านวังสําราญGสี่แยกนํ้าปลา 
(ระยะท่ี 2) บ0านวังสําราญ หมู�ท่ี 6 ตําบลแม�พริก อําเภอแม�พริก จังหวัดลําปาง 

150,000.00 149,000.00 

25 โครงการซ�อมแซมถนนลูกรังสายโฮ0งผักชี บ0านแพะดอกเข็ม หมู�ท่ี 11 ตําบลแม�
พริก อําเภอแม�พริก จังหวัดลําปาง 

240,500.00 240,000.00 

26 โครงการซ�อมแซมถนนลูกรังสายแม�กRองจาง บ0านผาป*งหลวง หมู�ท่ี 2 ตําบลผา
ป*ง อําเภอแม�พริก  จังหวัดลําปาง 

300,000.00 299,000.00 

27 โครงการซ�อมแซมถนนลูกรังสายตาํบลผาป*งGบ0านสันข้ีเหล็ก(ระยะท่ี 2) บ0านผา
ป*งกลาง หมู�ท่ี 3 ตําบลผาป*ง อําเภอแม�พริก  จังหวัดลําปาง 

296,000.00 295,000.00 

28 โครงการซ�อมแซมถนนลูกรังสายดงดําGสันปYาปล0อง บ0านห0วยไร� หมู�ท่ี 4 ตําบล
ผาป*ง อําเภอแม�พริก  จังหวัดลําปาง 

167,000.00 166,500.00 

29 โครงการซ�อมแซมถนนลูกรัง สายปลายบ0านเด�น G ทุ�งปากบอก (ระยะท่ี 2) 
บ0านเด�นอุดม หมู�ท่ี 5 ตําบลผาป*ง อําเภอแม�พริก  จังหวัดลาํปาง 

150,000.00 149,000.00 

 รวม 3,818,700.00 3,786,900.00 
 

1.2 แนวทางการพัฒนา  ด,านไฟฟNาสาธารณะ 

ลําดับท่ี โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณตาม

ข,อบัญญัติ 
งบประมาณท่ี

จ�ายจริง 
1 โครงการขยายเขตไฟฟMา สายเข0าสสุานบ0านห0วยไร� หมู�ท่ี 4 ตําบลผาป*ง อําเภอ

แม�พริก  จังหวัดลําปาง 
85,000.00 85,000.00 

2 โครงการขยายเขตไฟฟMา สายเข0าสสุานบ0านแม�พริกบน หมู�ท่ี 4 ตําบลแม�พริก 
อําเภอแม�พริก จังหวัดลําปาง 

85,000.00 85,000.00 

 รวม 170,000.00 170,000.00 
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1.3 แนวทางการพัฒนาการระบายน้ํา 

ลําดับท่ี โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณตาม

ข,อบัญญัติ 
งบประมาณท่ี

จ�ายจริง 
1 โครงการก�อสร0างรางระบายนํ้า สายหน0าโรงเรียนห0วยข้ีนกวิทยา หมู�ท่ี 7 ตําบล

แม�พริก อําเภอแม�พริก จังหวัดลําปาง   
249,000.00 248,500.00 

2 โครงการก�อสร0างรางระบายนํ้า สายซอย 4 บ0านร�มไม0ยาง หมู�ท่ี 9 ตาํบลแม�
พริก อําเภอแม�พริก จังหวัด 

293,000.00 292,000.00 

 รวม 542,000.00 540,500.00 
 
2. ภายใต,ยุทธศาสตร�การพัฒนาด,านแหล�งน้ํา  
A วัตถุประสงค�ของยุทธศาสตร�  เพ่ือเน,นการพัฒนาด,านแหล�งน้ําเพ่ือการอุปโภค บริโภคและการเกษตร 

2.1 แนวทางการพัฒนา  ด,านแหล�งน้ําเพ่ือการอุปโภค บริโภค 
 

ลําดับท่ี โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณตาม

ข,อบัญญัติ 
งบประมาณท่ี

จ�ายจริง 
    

2.2 แนวทางการพัฒนา  ด,านแหล�งน้ําเพ่ือการเกษตร 

ลําดับท่ี โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณตาม

ข,อบัญญัติ 
งบประมาณท่ี

จ�ายจริง 
    

 
3. ภายใต,ยุทธศาสตร�การพัฒนาด,านสังคม  
A วัตถุประสงค�ของยุทธศาสตร�  เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน  รวมท้ังเสริมสร,างความเข,มแข็งของ
ชุมชน 

3.1 แนวทางการพัฒนา  ด,านการส�งเสริมความเข,มแข็งของชุมชน 

ลําดับท่ี โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณตาม

ข,อบัญญัติ 
งบประมาณท่ี

จ�ายจริง 
1 โครงการสนับสนุนการจัดงานพิธีและรัฐพิธี 10,000.00 10,000.00 
2 โครงการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย� 120,000.00 93,985.00 
3 โครงการอบรมสมัมนาให0ความรู0เก่ียวกับกฎหมายจราจร 10,000.00 9,850.00 
4 อุดหนุนงบประมาณ โรงเรียนนวัตกรรมผู0สูงอายตุําบลผาป*ง 10,000.00 10,000.00 
5 โครงการให0ความรู0เรื่องสิทธิ หน0าท่ีและบทบาทของผู0สูงอาย ุ 10,300.00 9,910.00 
6 โครงการให0ความรู0เรื่องสิทธิ หน0าท่ีและบทบาทของผู0พิการ 5,000.00 3,610.00 
 รวม 165,300.00 137,355.00 

 
3.2 แนวทางการพัฒนา  ด,านการนันทนาการและการส�งเสริมกิจกรรมการกีฬา  

ลําดับท่ี โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณตาม

ข,อบัญญัติ 
งบประมาณท่ี

จ�ายจริง 
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3.3 แนวทางการพัฒนา  ด,านการปNองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

ลําดับท่ี โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณตาม

ข,อบัญญัติ 
งบประมาณท่ี

จ�ายจริง 
1 โครงการซ0อมแผนปMองกันและบรรเทาสาธารณะภัย 50,000.00 17,080.00 
 รวม 50,000.00 17,080.00 

 
3.4 แนวทางการพัฒนา  ด,านการปNองกันและแก,ไขป:ญหายาเสพติด 

ลําดับท่ี โครงการ/กิจกรรม งบประมาณตาม
ข,อบัญญัติ 

งบประมาณท่ี
จ�ายจริง 

1 โครงการแม�พริกรวมใจ ต�อต0านภัยยาเสพตดิ เทิดไท0องค�ราชันย� อําเภอแม�พริก 
จังหวัดลําปาง 

10,000.00 10,000.00 

 รวม 10,000.00 10,000.00 

 
3.5 แนวทางการพัฒนา  ด,านการจัดสวัสดิการและสังคมสงเคราะห� 

ลําดับท่ี โครงการ/กิจกรรม งบประมาณตาม
ข,อบัญญัติ 

งบประมาณท่ีจ�าย
จริง 

1 โครงการอุดหนุนค�าพาหนะรับGส�งนักเรียนบ0านปางยาว  70,000.00 67,200.00 
2 เบ้ียยังชีพผู0สูงอาย ุ 10,130,000.00 9,649,100.00 
3 เบ้ียยังชีพผู0พิการ 2,209,000.00 2,241,600.00 
4 เบ้ียยังชีพผู0ปYวยเอดส� 108,000.00 95,000.00 
5 โครงการ อปท.ร�วมใจ ก�อสร0างปรบัปรุงหรือสร0างบ0านให0กับคนยากจน ด0อย

โอกาส 
40,000.00 38,906.00 

 รวม 12,557,000.00 12,091,806.00 
 
4. ภายใต,ยุทธศาสตร�การพัฒนาด,านเศรษฐกิจ  
A วัตถุประสงค�ของยุทธศาสตร�  เพ่ือส�งเสริมการประกอบอาชีพและยกระดับรายได, 

4.1 แนวทางการพัฒนา  ด,านการส�งเสริมการประกอบอาชีพและยกระดับรายได, 

ลําดับท่ี โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณตาม

ข,อบัญญัติ 
งบประมาณท่ี

จ�ายจริง 
1 ค�าใช0จ�ายในการส�งเสริมอาชีพ 50,000.00 9,260.00 

 รวม 50,000.00 9,260.00 

 
4.2 แนวทางการพัฒนา ด,านสนับสนุนกิจกรรมของกลุ�มอาชีพต�าง ๆ 

ลําดับท่ี โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณตาม

ข,อบัญญัติ 
งบประมาณท่ี

จ�ายจริง 
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5. ภายใต,ยุทธศาสตร�การพัฒนาด,านสาธารณสุข  
    A วัตถุประสงค�ของยุทธศาสตร�  เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 

5.1 แนวทางการพัฒนา  ด,านการส�งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน 

ลําดับท่ี โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณตาม

ข,อบัญญัติ 
งบประมาณท่ี

จ�ายจริง 
1 โครงการเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค�การบริหารส�วนตาํบล      

แม�พริก 
110,000.00 99,324.00 

2 โครงการรณรงค�ปMองกันโรคท่ีเกิดข้ึนในฤดูหนาว 5,000.00 3,900.00 
 รวม 115,000.00 103,224.00 

 
5.2  แนวทางการพัฒนาด,าน การควบคุมและระงับโรคติดต�อ 

ลําดับท่ี โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณตาม

ข,อบัญญัติ 
งบประมาณท่ี

จ�ายจริง 
1 โครงการรณรงค�ปMองกันและระงับโรคไข0เลือดออกภายในพ้ืนท่ีตําบลแม�พริก 

และตําบลผาป*ง 
120,000.00 16,547.00 

2 โครงการปMองกันโรคพิษสุนัขบ0า 40,000.00 32,110.00 
 รวม 160,000.00 48,657.00 

6. ภายใต,ยุทธศาสตร�การพัฒนาด,านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม  
A วัตถุประสงค�ของยุทธศาสตร�  เพ่ือส�งเสริมการศึกษา ศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงานในท,องถ่ิน 

6.1 แนวทางการพัฒนา  ด,านสนับสนุนการศึกษาของเด็ก เยาวชนและประชาชนท่ัวไป  

ลําดับท่ี โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณตาม

ข,อบัญญัติ 
งบประมาณท่ี

จ�ายจริง 
1 โครงการอาหารกลางวัน 1,372,000.00 1,306,880.00 
2 โครงการอาหารเสรมินม 891,000.00 743,549.06 
3 โครงการแลกเปลี่ยนวัฒธรรมทางภาษาไทยGอเมริกัน โรงเรียนผาป*งวิทยา หมู�ท่ี 

3 ตําบลผาป*ง อําเภอแม�พริก จังหวัดลําปาง 
30,000.00 30,000.00 

4 โครงการแข�งขันกีฬาสสีัมพันธ� โรงเรียนผาป*งวิทยา หมู�ท่ี 3 ตําบลผาป*ง อําเภอ
แม�พริก จังหวัดลําปาง 

30,000.00 30,000.00 

5 ค�าใช0จ�ายการบริหารสถานศึกษา 493,000.00 362,560.00 
 รวม 2,816,000.00 2,472,989.06 

 
6.2  ส�งเสริมประเพณีอันดีงาม  กิจการศาสนา  และภูมิป:ญญาท,องถ่ิน 

ลําดับท่ี โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณตาม

ข,อบัญญัติ 
งบประมาณท่ี

จ�ายจริง 
1 โครงการอบรมส�งเสรมิตีกลองปูจา เพ่ือพัฒนาวัฒนธรรมประเพณีดนตรี

พ้ืนบ0าน โรงเรียนผาป*งวิทยา หมู�ท่ี 3 ตําบลผาป*ง อําเภอแม�พริก จังหวัดลําปาง 
20,000.00 20,000.00 

2 โครงการถวายเทียนพรรษาเน่ืองในวันเข0าพรรษา 5,000.00 5,000.00 
3 โครงการส�งเสริมพระพุทธศาสนาเน่ืองในวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา 5,000.00 3,540.00 
4 โครงการประเพณีแห�ไม0ง�ามคํ้าศร ีบ0านห0วยข้ีนก หมู�ท่ี 7 ตําบลแม�พริก อําเภอ

แม�พริก จังหวัดลําปาง 
 

10,000.00 10,000.00 

14/ลําดับท่ี..... 



ลําดับท่ี 
โครงการ/กิจกรรม งบประมาณตาม

ข,อบัญญัติ 
งบประมาณท่ี

จ�ายจริง 
5 โครงการประเพณีแห�ไม0ค้ําสล ีบ0านแพะดอกเข็ม หมู�ท่ี 11 ตําบลแม�พริก 

อําเภอแม�พริก จังหวัดลําปาง 
 

10,000.00 10,000.00 

6 โครงการสืบสานประเพณไีม0ค้ําศร ีสืบชะตาหลวง สรงนํ้าพระธาตุศริภิูมิวนา 
แห�ครัวตาน บ0านห0วยไร� หมู�ท่ี 4 ตาํบลผาป*ง อําเภอแม�พริก จังหวัดลําปาง 

10,000.00 10,000.00 

7 โครงการสรงนํ้าพระธาต ุสืบชะตาหลวง วัดผาป*งหลวง หมู�ท่ี 2 ตําบลผาป*ง 
อําเภอแม�พริก จังหวัดลําปาง 

10,000.00 10,000.00 

 รวม 70,000.00 68,540.00 
 
7. ภายใต,ยุทธศาสตร�การพัฒนาด,านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล,อม  
A วัตถุประสงค�ของยุทธศาสตร�  เพ่ือให,เกิดความน�าอยู�และความย่ังยืน 

7.1 แนวทางการพัฒนา  ด,านการสร,างจิตสํานึกในการรกัษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล,อม 

ลําดับท่ี โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณตาม

ข,อบัญญัติ 
งบประมาณท่ี

จ�ายจริง 
1 โครงการอบรมความรู0เรื่องไฟปYา 20,000.00 19,044.00 
2 โครงการปลูกปYา บวชปYา สืบชะตา เวทีเสวนา อบต.แม�พริก 15,000.00 14,025.00 
 รวม 35,000.00 33,069.00 

 
7.2 แนวทางการพัฒนาด,านการปNองกัน การทําลาย การบําบัดและฟQRนฟูทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดล,อม 

ลําดับท่ี โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณตาม

ข,อบัญญัติ 
งบประมาณท่ี

จ�ายจริง 
    
    

 
8. ภายใต,ยุทธศาสตร�การพัฒนาด,านการเมืองการบริหาร  
A วัตถุประสงค�ของยุทธศาสตร�  เพ่ือพัฒนาความรู, ความเข,าใจของประชาชนในการมีส�วนร�วมในกิจกรรม
ทางการเมืองตามระบอบประชาธิปไตย รวมถึงการปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารงาน ขององค�การ
บริหารส�วนตําบลเพ่ือให,บริการแก�ประชาชนได,อย�างมีประสิทธิภาพ 

8.1 แนวทางการพัฒนา  ด,านการส�งเสริมการมีส�วนร�วมรูปประชาคม 

ลําดับท่ี โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณตาม

ข,อบัญญัติ 
งบประมาณท่ี

จ�ายจริง 
    
    

8.2  แนวทางการพัฒนา  ด,านการส�งเสริมความรู, ความเข,าใจ เก่ียวกับกิจการของ อบต. และการ
บริหาร การปกครองตามระบอบประชาธิปไตย 

ลําดับท่ี โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณตาม

ข,อบัญญัติ 
งบประมาณท่ี

จ�ายจริง 
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8.3 แนวทางการพัฒนา  ด,านการพัฒนาบุคลากรท้ังพนักงานส�วนตําบล สมาชิกสภา อบต. คณะ
ผู,บริหาร ให,มีความรู, คุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน 

ลําดับท่ี โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณตาม

ข,อบัญญัติ 
งบประมาณท่ี

จ�ายจริง 
1 โครงการเสรมิสร0างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภบิาลในการปฏบัิติราชการ 5,000.00 3,000.00 
2 โครงการอบรม/สัมมนาให0ความรู0เก่ียวกับกฎหมาย ระเบียบ ท0องถ่ิน 10,000.00 9,960.00 
 รวม 15,000.00 12,960.00 

 
8.4  แนวทางการพัฒนา ด,านการพัฒนารายได,โดยการปรับปรุงแหล�งรายได, วิธีการหารายได, 

รวมท้ังระบบการจัดเก็บภาษี 

ลําดับท่ี โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณตาม

ข,อบัญญัติ 
งบประมาณท่ี

จ�ายจริง 
    

 
8.5  แนวทางการพัฒนา ด,านการจัดหาและปรับปรุงเครื่องมือ เครื่องใช,และสถานท่ีปฏิบัติงานให,

เพียงพอมีประสิทธิภาพ 

ลําดับท่ี โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณตาม

ข,อบัญญัติ 
งบประมาณท่ี

จ�ายจริง 
1 รายจ�ายเพ่ือบํารุงรักษาและซ�อมแซมทรัพย�สิน 615,000.00 112,790.49 
2 วัสดุสาํนักงาน 300,000.00 171,341.00 
3 วัสด ุพาหนะและขนส�ง 100,000.00 62,060.00 
4 วัสดุเช้ือเพลิงและหล�อลื่น 333,639.00 310,674.00 
5 วัสดุโฆษณาและเผยแพร� 30,000.00 15,103.80 
6 วัสดุคอมพิวเตอร� 135,000.00 66,720.00 
7 วัสดุก�อสร0าง 241,000.00 172,580.55 
8 วัสดุไฟฟMาและวิทย ุ 100,000.00 72,370.00 
9 จัดหาครภุณัฑ�ภายใน อบต. 362,200.00 196,390.00 
 รวม 2,216,839.00 1,180,029.84 

 

8.6 แนวทางการพัฒนาการให,บริการแก�ประชาชน 

ลําดับท่ี โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณตาม

ข,อบัญญัติ 
งบประมาณท่ี

จ�ายจริง 
1 โครงการบริหารศูนย�รวมข0อมูลข�าวสาร อ.แม�พริก จ.ลําปาง 30,000.00 30,000.00 
 รวม 30,000.00 30,000.00 
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สรุปโครงการท่ีได,ดําเนินการจากเงินงบประมาณตามข,อบัญญัติงบประมานรายจ�าย ประจําป& พ.ศ.2560 
จัดแบ�งตามยุทธศาสตร� ดังนี้ 

 

ลําดับท่ี ยุทธศาสตร�การพัฒนา 
จํานวน
โครงการ 

งบประมาณตาม
ข,อบัญญัติ 

งบประมาณท่ี
จ�ายจริง 

1 การพัฒนาด0านโครงสร0างพ้ืนฐาน 33 4,530,700.00 4,497,400.00 
2 การพัฒนาด0านแหล�งนํ้า 0 0.00 0.00 
3 การพัฒนาด0านสังคม 13 12,782,300.00 12,256,241.00 
4 การพัฒนาด0านเศรษฐกิจ 1 50,000.00 9,260.00 
5 การพัฒนาด0านสาธารณสุข 4 275,000.00 151,881.00 
6 การพัฒนาด0านการศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม 12 2,886,000.00 2,541,529.06 
7 การพัฒนาด0านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล0อม 2 35,000.00 33,069.00 
8 การพัฒนาด0านการเมืองGการบรหิาร 12 2,261,839.00 1,222,989.84 

  รวม 77 22,820,839.00 20,712,369.90 
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โครงการจ�ายเงินสะสมประจําป&งบประมาณ พ.ศ. 2560 
ที่ได,ดําเนินการแล,วเสร็จ 

ตุลาคม 2559 – กันยายน 2560 
 

1. ภายใต,ยุทธศาสตร�การพัฒนาด,านโครงสร,างพ้ืนฐาน   
A วัตถุประสงค�ของยุทธศาสตร�  เพ่ือยกระดับความเปMนอยู�และอํานวยความสะดวกในชมุชน 

1.1  แนวทางการพัฒนา  ด,านการคมนาคม ท้ังทางบกและทางน้าํ 
ลําดับ

ท่ี 
โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณท่ี 
ต้ังไว, 

งบประมาณท่ี
จ�ายจริง 

1 โครงการก�อสร0างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายรอบนอก บ0านแพะดอกเข็ม หมู�ท่ี 
11 ตําบลแม�พริก อําเภอแม�พริก จังหวัดลําปาง 

493,000.00 492,500.00 

2 โครงการซ�อมแซมถนนลูกรังสายทุ�งใหม� บ0านแม�พริกบน หมู�ท่ี 4 ตําบลแม�พริก 
อําเภอแม�พริก จังหวัดลําปาง 

63,000.00 62,000.00 

3 โครงการซ�อมแซมถนนลูกรังสายทุ�งนาแอ0ว บ0านแม�พริกบน หมู�ท่ี 4 ตําบลแม�พริก 
อําเภอแม�พริก จังหวัดลําปาง 

47,700.00 47,000.00 

4 โครงการซ�อมแซมถนนลูกรังสายบ0านนายส�งGวังกวาง บ0านห0วยข้ีนก หมู�ท่ี 7 ตําบล
แม�พริก อําเภอแม�พริก จังหวัดลําปาง 

52,600.00 52,000.00 

5 โครงการก�อสร0างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ0านปางยาว – หน�วยอนุรักษ�ต0นนํ้า 
บ0านปางยาว หมู�ท่ี 8 ตําบลแม�พรกิ อําเภอแม�พริก จังหวัดลําปาง 

130,000.00 129,000.00 

6 โครงการซ�อมแซมถนนลูกรังสายทุ�งผาป*ง บ0านนาริน หมู�ท่ี 1 ตําบลผาป*ง อําเภอ
แม�พริก จังหวัดลําปาง 

150,000.00 147,000.00 

7 โครงการซ�อมแซมถนนลูกรัง สายแม�ขยากใต0 บ0านห0วยไร� หมู�ท่ี 4 ตาํบลผาป*ง 
อําเภอแม�พริก จังหวัดลําปาง  

34,000.00 33,500.00 

8 โครงการซ�อมแซมถนนลูกรังสายเลียบลาํห0วยแม�พริก บ0านร�มไม0ยาง หมู�ท่ี 9 ตําบล
แม�พริก อําเภอแม�พริก จังหวัดลําปาง 

191,000.00 190,000.00 

9 โครงการซ�อมแซมถนนลูกรัง สายทุ�งห0วยไร� G บ0านโปYงขาม บ0านห0วยไร� หมู�ท่ี 4 
ตําบลผาป*ง อําเภอแม�พริก จังหวัดลําปาง 

102,000.00 99,500.00 

10 โครงการซ�อมแซมถนนลูกรัง สายทุ�งแม�กRองจาง บ0านผาป*งหลวง หมู�ท่ี 2 ตําบลผา
ป*ง อําเภอแม�พริก จังหวัดลาํปาง 

82,000.00 77,000.00 

11 โครงการซ�อมแซมถนนลูกรัง สายปลายบ0านเด�น – ทุ�งปากบอก บ0านเด�นอุดม หมู�
ท่ี 5 ตําบลผาป*ง อําเภอแม�พริก จังหวัดลําปาง 

150,000.00 147,000.00 

12 โครงการซ�อมแซมถนนลูกรังสายทุ�งแพะใต0 บ0านห0วยข้ีนก หมู�ท่ี 7 ตําบลแม�พริก 
อําเภอแม�พริก จังหวัดลําปาง 

78,800.00 78,000.00 

13 โครงการซ�อมแซมถนนลูกรัง สายทุ�งใหม� Gนํ้าดิบ – นํ้าคราม บ0านสนัข้ีเหล็ก หมู�ท่ี 
10 ตําบลแม�พริก อําเภอแม�พริก จังหวัดลําปาง 

200,000.00 195,000.00 

14 โครงการซ�อมแซมถนนลูกรังสายทุ�งใต0 บ0านห0วยข้ีนก หมู�ท่ี 7 ตําบลแม�พริก อําเภอ
แม�พริก จังหวัดลําปาง 

48,600.00 48,000.00 

15 โครงการซ�อมแซมถนนลูกรังสายตาํบลผาป*งGบ0านสันข้ีเหล็ก บ0านผาป*งกลาง หมู�ท่ี 
3 ตําบลผาป*ง อําเภอแม�พริก จังหวัดลําปาง 

318,000.00 313,800.00 

   รวม 2,140,700.00 2,111,300.00 
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2. ภายใต,ยุทธศาสตร�การพัฒนาด,านแหล�งน้ํา  
A วัตถุประสงค�ของยุทธศาสตร�  เพ่ือเน,นการพัฒนาด,านแหล�งน้ําเพ่ือการอุปโภค บริโภคและการเกษตร 
2.2 แนวทางการพัฒนา  ด,านแหล�งน้ําเพ่ือการเกษตร 

ลําดับท่ี โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณท่ี 

ต้ังไว, 
งบประมาณท่ี

จ�ายจริง 
1 โครงการขุดลอกลําห0วยแม�ขยาก บ0านห0วยไร� หมู�ท่ี 4 ตําบลผาป*ง อําเภอแม�

พริก จังหวัดลําปาง 
498,000.00 497,000.00 

2 โครงการขุดลอกหน0าฝายทํานบดนิห0วยตูมปYา บ0านแม�พริกบน หมู�ท่ี 4 ตําบล
แม�พริก อําเภอแม�พริก จังหวัดลําปาง 

20,600.00 20,000.00 

3 โครงการขุดลอกลําห0วยแม�ขยาก บ0านผาป*งกลาง หมู�ท่ี 3 ตําบลผาป*ง อําเภอ
แม�พริก จังหวัดลําปาง 

450,000.00 449,000.00 

4 โครงการขุดลอกลําห0วยแม�ปุ บ0านห0วยไร� หมู�ท่ี 4 ตําบลผาป*ง อําเภอแม�พริก 
จังหวัดลําปาง 

64,000.00 60,000.00 

  รวม  1,032,600.00 1,026,000.00 
 

7. ภายใต,ยุทธศาสตร�การพัฒนาด,านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล,อม  
A วัตถุประสงค�ของยุทธศาสตร�  เพ่ือให,เกิดความน�าอยู�และความย่ังยืน 

7.2 แนวทางการพัฒนาด,านการปNองกัน การทําลาย การบําบัดและฟQRนฟูทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล,อม 

ลําดับท่ี โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณท่ี 

ต้ังไว, 
งบประมาณท่ี

จ�ายจริง 
1 โครงการก�อสร0างคันดินปMองกันนํ้าท�วม บ0านวังสําราญ หมู�ท่ี 6 ตําบลแม�พริก 

อําเภอแม�พริก จังหวัดลําปาง 
97,700.00 96,000.00 

2 โครงการขุดลอกบ�อขยะ บ0านห0วยข้ีนก หมู�ท่ี 7 ตําบลแม�พริก อําเภอแม�พริก 
จังหวัดลําปาง 

20,000.00 19,500.00 

 รวม  117,700.00 115,500.00 
 

สรุปโครงการท่ีได,ดําเนินการจากเงินสะสม จัดแบ�งตามยุทธศาสตร� ดังนี้ 
 

ลําดับท่ี ยุทธศาสตร�การพัฒนา 
จํานวนโครงการ งบประมาณท่ี 

ต้ังไว, 
งบประมาณท่ี

จ�ายจริง 
1 การพัฒนาด0านโครงสร0างพ้ืนฐาน 15 2,140,700.00 2,111,300.00 
2 การพัฒนาด0านแหล�งนํ้า 4 1,032,600.00 1,026,000.00 
3 การพัฒนาด0านสังคม  G G  G  
4 การพัฒนาด0านเศรษฐกิจ  G G  G  
5 การพัฒนาด0านสาธารณสุข  G G  G  
6 การพัฒนาด0านการศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม  G G  G  
7 การพัฒนาด0านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล0อม 2 117,700.00 115,500.00 
8 การพัฒนาด0านการเมืองGการบรหิาร G G  G  

  รวม 21 3,291,000.00 3,252,800.00 
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สรุปโครงการท่ีได,ดําเนินการภายในป&งบประมาณ พ.ศ.2560 (ตุลาคม 2559 – กันยายน 2560) 
จัดแบ�งตามยุทธศาสตร� ดังนี้ 

 

ลําดับท่ี ยุทธศาสตร�การพัฒนา 
จํานวนโครงการ งบประมาณท่ี 

ต้ังไว, 
งบประมาณท่ี

จ�ายจริง 
1 การพัฒนาด0านโครงสร0างพ้ืนฐาน 48 6,671,400.00 6,608,700.00 
2 การพัฒนาด0านแหล�งนํ้า 4 1,032,600.00 1,026,000.00 
3 การพัฒนาด0านสังคม 13 12,782,300.00 12,256,241.00 
4 การพัฒนาด0านเศรษฐกิจ 1 50,000.00 9,260.00 
5 การพัฒนาด0านสาธารณสุข 4 275,000.00 151,881.00 
6 การพัฒนาด0านการศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม 12 2,886,000.00 2,541,529.06 
7 การพัฒนาด0านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล0อม 4 152,700.00 148,569.00 
8 การพัฒนาด0านการเมืองGการบรหิาร 12 2,261,839.00 1,222,989.84 
 รวม 98 26,111,839.00 23,965,169.90 

 
 
 

โครงการที่ได,มีการกันเงินงบประมาณ ประจําป& พ.ศ.2560 
 

1. ภายใต,ยุทธศาสตร�การพัฒนาด,านโครงสร,างพ้ืนฐาน   
A วัตถุประสงค�ของยุทธศาสตร�  เพ่ือยกระดับความเปMนอยู�และอํานวยความสะดวกในชุมชน 

1.1  แนวทางการพัฒนา  ด,านการคมนาคม ท้ังทางบกและทางน้ํา 

ลําดับท่ี โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ

ตามข,อบัญญัติ 
หมายเหตุ 

1 โครงการซ�อมแซมถนนลูกรังสายบ�อขยะ บ0านผาป*งกลาง หมู�ท่ี 3 
ตําบลผาป*ง อําเภอแม�พริก จังหวัดลําปาง 

55,000.00  

 รวม 55,000.00  
 

1.3 แนวทางการพัฒนาการระบายน้ํา 

ลําดับท่ี โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ

ตามข,อบัญญัติ 
หมายเหตุ 

1 โครงการก�อสร0างรางระบายนํ้า สายซอย 5 บ0านสันข้ีเหล็ก หมู�ท่ี 10 
ตําบลแม�พริก อําเภอแม�พริก จังหวัดลําปาง 

165,000.00  

2 โครงการก�อสร0างรางระบายนํ้าซอย 3 Gหน0าวัดบ0านแม�พริกบน หมู�
ท่ี 4 ตําบลแม�พริก อําเภอแม�พริก จังหวัดลําปาง 

145,000.00  

3 โครงการก�อสร0างรางระบายนํ้าสายหน0าโรงเรียนผาป*งหลวง หมู�ท่ี 2 
ตําบลผาป*ง อําเภอแม�พริก จังหวัดลําปาง 

134,000.00  

 รวม 444,000.00  
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2. ภายใต,ยุทธศาสตร�การพัฒนาด,านแหล�งน้ํา  
A วัตถุประสงค�ของยุทธศาสตร�  เพ่ือเน,นการพัฒนาด,านแหล�งน้ําเพ่ือการอุปโภค บริโภคและการเกษตร 

2.2 แนวทางการพัฒนา  ด,านแหล�งน้ําเพ่ือการเกษตร 

ลําดับท่ี โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ

ตามข,อบัญญัติ 
หมายเหตุ 

1 โครงการดาดลําเหมืองคอนกรีต ทุ�งแม�กRองจางใต0 บ0านผาป*งหลวง 
หมู�ท่ี 2 ตําบลผาป*ง อําเภอแม�พรกิ จังหวัดลําปาง 

86,000.00  

2 โครงการก�อสร0างดาดลําเหมืองคอนกรีต ทุ�งม�องล�อง บ0านผาป*ง
กลาง หมู�ท่ี 3 ตําบลผาป*ง อําเภอแม�พริก จังหวัดลําปาง      

118,000.00  

3 โครงการก�อสร0างดาดลําเหมืองคอนกรีตสายทุ�งแคมปD บ0านห0วย
ข้ีนก หมู�ท่ี 7 ตําบลแม�พริก อําเภอแม�พริก จังหวัดลําปาง 

337,000.00  

4 โครงการสูบนํ้าการเกษตรฝายทุ�งเด�นยาวGร0องแสนเมือง บ0านห0วยไร� 
หมู�ท่ี 4 ตําบลผาป*ง อําเภอแม�พรกิ จังหวัดลําปาง 

193,000.00  

   รวม 734,000.00  
 
3. ภายใต,ยุทธศาสตร�การพัฒนาด,านสังคม  
A วัตถุประสงค�ของยุทธศาสตร�  เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน  รวมท้ังเสริมสร,างความเข,มแข็งของ
ชุมชน 

3.1 แนวทางการพัฒนา  ด,านการส�งเสริมความเข,มแข็งของชุมชน 

ลําดับท่ี โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ

ตามข,อบัญญัติ 
หมายเหตุ 

1 โครงการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย� (ค�าปMายประชาสมัพันธ�
โครงการ) 

4,940.00  

2 โครงการก�อสร0างพ้ืนลานคอนกรีตเสรมิเหล็กศาลหลักเมือง บ0านแม�
พริกบน หมู�ท่ี 4 ตําบลแม�พริก อําเภอแม�พริก จังหวัดลําปาง 

68,500.00  

  รวม 73,440.00  
3.3 แนวทางการพัฒนา  ด,านการปNองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

ลําดับท่ี โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ

ตามข,อบัญญัติ 
หมายเหตุ 

1 จัดซ้ือสายดับเพลิง 33,000.00  
2 จัดซ้ือหัวฉีดดบัเพลิง 28,500.00  
3 จัดซ้ือถังดับเพลิง 2,560.00  
 รวม 64,060.00  

3.5 แนวทางการพัฒนา  ด,านการจัดสวัสดิการและสังคมสงเคราะห� 

ลําดับท่ี โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ

ตามข,อบัญญัติ 
หมายเหตุ 

1 โครงการ อปท.ร�วมใจ ก�อสร0างปรบัปรุงหรือสร0างบ0านให0กับคน
ยากจน ด0อยโอกาส (ค�าปMายโครงการ) 

900.00  

 รวม 900.00  
 

21/7.ภายใต0..... 



G21G 
 

7. ภายใต,ยุทธศาสตร�การพัฒนาด,านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล,อม  
A วัตถุประสงค�ของยุทธศาสตร�  เพ่ือให,เกิดความน�าอยู�และความย่ังยืน 

7.2 แนวทางการพัฒนาด,านการปNองกัน การทําลาย การบําบัดและฟQRนฟูทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล,อม 

ลําดับท่ี โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ

ตามข,อบัญญัติ 
หมายเหตุ 

1 โครงการปรับปรุงบ�อขยะ บ0านแม�เชียงรายลุ�ม หมู�ท่ี 3 ตําบลแม�
พริก อําเภอแม�พริก จังหวัดลําปาง 

30,000.00  

 รวม 30,000.00  
 
8. ภายใต,ยุทธศาสตร�การพัฒนาด,านการเมืองการบริหาร  
A วัตถุประสงค�ของยุทธศาสตร�  เพ่ือพัฒนาความรู, ความเข,าใจของประชาชนในการมีส�วนร�วมในกิจกรรม
ทางการเมืองตามระบอบประชาธิปไตย รวมถึงการปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารงาน ขององค�การ
บริหารส�วนตําบลเพ่ือให,บริการแก�ประชาชนได,อย�างมีประสิทธิภาพ 

8.5  แนวทางการพัฒนา ด,านการจัดหาและปรับปรุงเครื่องมือ เครื่องใช,และสถานท่ีปฏิบัติงานให,
เพียงพอมีประสิทธิภาพ 

ลําดับท่ี โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ

ตามข,อบัญญัติ 
หมายเหตุ 

1 จัดหาครภุณัฑ�ภายใน อบต. 
1. เก0าอ้ีสํานักงาน จํานวน 2 ตัว แบบมีลูกล0อ 
2. ตู0บานเลื่อน จํานวน 1 ตู0 รวม  
3. เครื่องปรับอากาศ ขนาด 36,000 Btu จํานวน 2 ตัว 

97,500.00 
 

 

 รวม 97,500.00  
 

สรุปรายการกันเงินงบประมาณ จัดแบ�งตามยุทธศาสตร� ดังนี้ 
 

ลําดับท่ี ยุทธศาสตร�การพัฒนา 
จํานวนโครงการ งบประมาณ

ตามข,อบัญญัติ 
1 การพัฒนาด0านโครงสร0างพ้ืนฐาน 4 499,000.00 
2 การพัฒนาด0านแหล�งนํ้า 4 734,000.00 
3 การพัฒนาด0านสังคม 6 138,400.00 
4 การพัฒนาด0านเศรษฐกิจ 0 0.00  
5 การพัฒนาด0านสาธารณสุข 0 0.00  
6 การพัฒนาด0านการศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม 0 0.00  
7 การพัฒนาด0านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล0อม 1 30,000.00 
8 การพัฒนาด0านการเมืองGการบรหิาร 1 97,500.00 

  รวม 16 1,498,900.00 
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โครงการที่ไม�มีการดําเนินการ 
แบบรายงานผลการติดตามการดําเนินงานตามแผนพัฒนาสามป&  (พ.ศ.  2560A2562) 

ตุลาคม 2559 – มีนาคม 2560 
 
2. ภายใต,ยุทธศาสตร�การพัฒนาด,านแหล�งน้ํา  
A วัตถุประสงค�ของยุทธศาสตร�  เพ่ือเน,นการพัฒนาด,านแหล�งน้ําเพ่ือการอุปโภค บริโภคและการเกษตร 

2.2 แนวทางการพัฒนา  ด,านแหล�งน้ําเพ่ือการเกษตร 
ลําดับท่ี โครงการ/กิจกรรม งบประมาณตาม

ข,อบัญญัติ 
1 โครงการขุดบ�อบาดาลเพ่ือการอุปโภคGบริโภค สะพานห0วยไร�  บ0านห0วยไร� หมู�ท่ี 

4 ตําบลผาป*ง อําเภอแม�พริก จังหวัดลําปาง 
187,000.00 

2 โครงการก�อสร0างดาดลําเหมืองคอนกรีต ทุ�งแม�ขยาก บ0านผาป*งกลาง หมู�ท่ี 3 
ตําบลผาป*ง อําเภอแม�พริก จังหวัดลําปาง 

191,600.00 

   รวม 378,600.00 
 

3. ภายใต,ยุทธศาสตร�การพัฒนาด,านสังคม  
A วัตถุประสงค�ของยุทธศาสตร�  เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน  รวมท้ังเสริมสร,างความเข,มแข็งของ
ชุมชน 

3.1 แนวทางการพัฒนา  ด,านการส�งเสริมความเข,มแข็งของชุมชน 
 

ลําดับท่ี โครงการ/กิจกรรม งบประมาณตาม
ข,อบัญญัติ 

1 สมทบองค�กรชุมชนออมบุญวันละหน่ึงบาทเพ่ือสวัสดิการชุมชน ตําบลแม�พริก   10,000.00 
2 สมทบองค�กรชุมชนออมบุญวันละหน่ึงบาทเพ่ือสวัสดิการชุมชน ตําบลผาป*ง 10,000.00 
3 โครงการให0ความรู0เรื่องสิทธิ หน0าท่ีและบทบาทของสตร ี 5,000.00 
 รวม 20,000.00 

 
3.3 แนวทางการพัฒนา  ด,านการปNองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

ลําดับท่ี โครงการ/กิจกรรม งบประมาณตาม
ข,อบัญญัติ 

1 โครงการลดอุบัตเิหตุทางถนนช�วงเทศกาลวันข้ึนป8ใหม� 10,000.00 
2 โครงการลดอุบัตเิหตุทางถนนช�วงเทศกาลวันสงกรานต� 10,000.00 
3 ค�าใช0จ�ายในการดําเนินการกิจการของศูนย�ปMองกันภัยฝYายพลเรือน  

อบต.แม�พริก 
30,000.00 

 รวม 50,000.00 
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3.4 แนวทางการพัฒนา  ด,านการปNองกันและแก,ไขป:ญหายาเสพติด 
ลําดับท่ี โครงการ/กิจกรรม งบประมาณตาม

ข,อบัญญัติ 
1 โครงการรณรงค�ปMองกันป*ญหายาเสพติด 10,000.00 
 รวม 10,000.00 

 
4. ภายใต,ยุทธศาสตร�การพัฒนาด,านเศรษฐกิจ  
A วัตถุประสงค�ของยุทธศาสตร�  เพ่ือส�งเสริมการประกอบอาชีพและยกระดับรายได, 

4.1 แนวทางการพัฒนา  ด,านการส�งเสริมการประกอบอาชีพและยกระดับรายได, 
 

ลําดับท่ี โครงการ/กิจกรรม งบประมาณตาม
ข,อบัญญัติ 

1 โครงการส�งเสริมอาชีพ ฝfกอบรมการติดตั้งไฟฟMาเบ้ืองต0น 30,000.00 
 รวม 30,000.00 

 
4.2 แนวทางการพัฒนา ด,านสนับสนุนกิจกรรมของกลุ�มอาชีพต�าง ๆ 

ลําดับท่ี โครงการ/กิจกรรม งบประมาณตาม
ข,อบัญญัติ 

1 โครงการดําเนินกิจกรรมของก่ิงกาชาดอําเภอแม�พริกและกาชาดจังหวัดลําปาง 30,000.00 
 รวม 30,000.00 

 
5. ภายใต,ยุทธศาสตร�การพัฒนาด,านสาธารณสุข  
    A วัตถุประสงค�ของยุทธศาสตร�  เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 

5.1 แนวทางการพัฒนา  ด,านการส�งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน 
ลําดับท่ี โครงการ/กิจกรรม งบประมาณตาม

ข,อบัญญัติ 
1 โครงการรณรงค�ปMองกันโรคเอดส� 5,000.00 
2 โครงการรณรงค�ปMองกันโรคทางเดนิหายใจ 5,000.00 
3 โครงการปรุงอาหารปลอดภยั 5,000.00 
 รวม 15,000.00 

 
5.2  แนวทางการพัฒนาด,าน การควบคุมและระงับโรคติดต�อ 

ลําดับท่ี โครงการ/กิจกรรม งบประมาณตาม
ข,อบัญญัติ 

1 วัสดุวิทยาศาสตร�และการแพทย� 80,000.00 
 รวม 80,000.00 
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6. ภายใต,ยุทธศาสตร�การพัฒนาด,านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม  
A วัตถุประสงค�ของยุทธศาสตร�  เพ่ือส�งเสริมการศึกษา ศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงานในท,องถ่ิน 

6.1 แนวทางการพัฒนา  ด,านสนับสนุนการศึกษาของเด็ก เยาวชนและประชาชนท่ัวไป  
ลําดับท่ี โครงการ/กิจกรรม งบประมาณตาม

ข,อบัญญัติ 
1 โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห�งชาติ 50,000.00 
2 โครงการแข�งขันกีฬาสสีัมพันธ�ต0านยาเสพตดิ โรงเรียนแม�พริกบน  20,000.00 
3 ค�าใช0จ�ายในการพัฒนาครผูู0ดูแลเดก็ศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก 10,000.00 
4 โครงการแข�งขันกีฬาสมัพันธ�กลุ�มอําเภอแม�พริก  30,000.00 
5 โครงการแข�งขันกีฬาสมัพันธ� โรงเรียนบ0านแม�เชียงรายลุ�ม 20,000.00 
 รวม 130,000.00 

6.2  ส�งเสริมประเพณีอันดีงาม  กิจการศาสนา  และภูมิป:ญญาท,องถ่ิน 
ลําดับท่ี โครงการ/กิจกรรม งบประมาณตาม

ข,อบัญญัติ 
1 โครงการจัดงานประเพณสีงกรานต�ประจําป8 30,000.00 
2 โครงการจัดงานลอยกระทงประจําป8 70,000.00 
3 โครงการสรงนํ้าพระธาต ุสืบชะตาหลวง บ0านผาป*งกลาง หมู�ท่ี 3 ตําบลผาป*ง 

อําเภอแม�พริก จังหวัดลําปาง 
5,000.00 

 รวม 105,000.00 

 
7. ภายใต,ยุทธศาสตร�การพัฒนาด,านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล,อม  
A วัตถุประสงค�ของยุทธศาสตร�  เพ่ือให,เกิดความน�าอยู�และความย่ังยืน 

7.1 แนวทางการพัฒนา  ด,านการสร,างจิตสํานึกในการรกัษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล,อม 
ลําดับท่ี โครงการ/กิจกรรม งบประมาณตาม

ข,อบัญญัติ 
1 โครงการอบรมปลูกจิตสํานึกในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล0อม 10,000.00 
2 โครงการปลูกปYาเฉลิมพระเกียรติเทิดไท0องค�ราชัน 50,000.00 
3 โครงการรณรงค�ปMองกันไฟปYาและป*ญหาหมอกควัน 50,000.00 

 รวม 110,000.00 

 
8. ภายใต,ยุทธศาสตร�การพัฒนาด,านการเมืองการบริหาร  
A วัตถุประสงค�ของยุทธศาสตร�  เพ่ือพัฒนาความรู, ความเข,าใจของประชาชนในการมีส�วนร�วมในกิจกรรม
ทางการเมืองตามระบอบประชาธิปไตย รวมถึงการปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารงาน ขององค�การ
บริหารส�วนตําบลเพ่ือให,บริการแก�ประชาชนได,อย�างมีประสิทธิภาพ 

8.1 แนวทางการพัฒนา  ด,านการส�งเสริมการมีส�วนร�วมรูปประชาคม 
ลําดับท่ี โครงการ/กิจกรรม งบประมาณตาม

ข,อบัญญัติ 
1 โครงการประชาคมหมู�บ0านเพ่ือจัดทําแผนพัฒนาสามป8 15,000.00 

 รวม 15,000.00 
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8.3 แนวทางการพัฒนา  ด,านการพัฒนาบุคลากรท้ังพนักงานส�วนตําบล สมาชิกสภา อบต. คณะ
ผู,บริหาร ให,มีความรู, คุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน 

ลําดับท่ี โครงการ/กิจกรรม งบประมาณตาม
ข,อบัญญัติ 

1 โครงการอบรม/สัมมนาให0ความรู0เก่ียวกับผู0นําท0องถ่ิน 10,000.00 
 รวม 10,000.00 

 
8.5  แนวทางการพัฒนา ด,านการจัดหาและปรับปรุงเครื่องมือ เครื่องใช,และสถานท่ีปฏิบัติงานให,

เพียงพอมีประสิทธิภาพ 
ลําดับท่ี โครงการ/กิจกรรม งบประมาณตาม

ข,อบัญญัติ 
1 วัสดุงานบ0านงานครัว 50,000.00 
2 วัสดุการเกษตร 30,000.00 

 รวม 80,000.00 

 
8.6 แนวทางการพัฒนาการให,บริการแก�ประชาชน 

ลําดับท่ี โครงการ/กิจกรรม งบประมาณตาม
ข,อบัญญัติ 

1 ก�อสร0างทางลาดผู0พิการอาคารท่ีทําการองค�การบรหิารส�วนตําบลแม�พริก 96,000.00 
 รวม 96,000.00 

 
สรุปรายการโครงการท่ีไม�ได,ดําเนินการ จัดแบ�งตามยุทธศาสตร� ดังนี้ 

 

ลําดับท่ี ยุทธศาสตร�การพัฒนา จํานวนโครงการ 
งบประมาณ

ตามข,อบัญญัติ 
1 การพัฒนาด0านโครงสร0างพ้ืนฐาน 0 0.00 
2 การพัฒนาด0านแหล�งนํ้า 2 378,600.00 
3 การพัฒนาด0านสังคม 7 85,000.00 
4 การพัฒนาด0านเศรษฐกิจ 2 60,000.00 
5 การพัฒนาด0านสาธารณสุข 4 95,000.00 
6 การพัฒนาด0านการศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม 8 235,000.00 
7 การพัฒนาด0านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล0อม 3 110,000.00 
8 การพัฒนาด0านการเมืองGการบรหิาร 5 201,000.00 

  รวม 31 1,164,600.00 
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แบบประเมินผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร� 
คําช้ีแจง  แบบประเมินตนเอง  โดยมีวัตถุประสงค�เพ่ือใช0ประเมินผลการดําเนินงานขององค�กรปกครองส�วน
ท0องถ่ินตามยุทธศาสตร�ท่ีกําหนดไว0  และมีกําหนดระยะเวลาในการรายงานป8ละ 2 ครั้ง ภายในเดือนเมษายน 
และตุลาคม ของทุกป8  
 

ส�วนท่ี 1 ข,อมูลท่ัวไป 
1.  ช่ือองค�กรปกครองส�วนท,องถ่ิน องค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริก  
   

2.  วัน/เดือน/ป8ท่ีรายงาน  29 ตุลาคม 2560        
 

ส�วนท่ี 2 ยุทธศาสตร�และโครงการในป& 2560 
3. ยุทธศาสตร�และจํานวนโครงการท่ีปรากฏอยู�ในแผน และจํานวนโครงการท่ีได0ปฏิบัติ 
 

จํานวนโครงการ 

ยุทธศาสตร� จํานวนโครงการ 
ท่ีปรากฏอยู�ในแผน 

จํานวนโครงการ 
ท่ีได,ปฏิบัติ 

คิดเปMนร,อยละ 

1.  ด0านโครงสร0างพ้ืนฐาน 81 52 64.20 
2.  ด0านแหล�งนํ้า 46 10 21.74 
3.  ด0านสังคม 41 26 63.41 
4.  ด0านเศรษฐกิจ 34 3 8.82 
5.  ด0านสาธารณสุข 40 8 20.00 
6.  ด0านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 56 20 35.71 
7.  ด0านทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล0อม 24 8 33.33 
8.  ด0านการเมือง  การบริหาร 32 18 56.25 

รวม 354 145 40.96 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
27/ส�วนท่ี3..... 

 



แผนภูมิแสดงระดบัความพงึพอใจต�อการดําเนินงานตาม
ยุทธศาสตร�ของ อบต.แม�พริก ประจําป& พ.ศ.2560

พอใจ 65 %

ไม่พอใจ 6%

พอใจมาก 29 %

G27G 
ส�วนท่ี  3  ผลการดําเนินงาน 
4. ความพึงพอใจต�อผลการดําเนินงานขององค�กรปกครองส�วนท,องถ่ินในภาพรวมแบ�งตามยุทธศาสตร� 

ระดับความพึงพอใจ(ร,อยละ) 
ยุทธศาสตร� 

พอใจมาก พอใจ ไม�พอใจ 
รวม 

1) ด0านโครงสร0างพ้ืนฐาน 33.04 61.07 5.89 100 
2) ด0านแหล�งนํ้า 30.57 63.30 6.13 100 
3) ด0านสังคม 27.07 68.31 4.62 100 
4) ด0านเศรษฐกิจ 26.19 67.44 6.37 100 
5) ด0านสาธารณสุข 36.54 58.76 4.70 100 
6) ด0านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 34.87 60.67 4.46 100 
7) ด0านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล0อม 25.16 68.23 6.61 100 
8) ด0านการเมือง การบรหิาร 22.37 71.66 5.97 100 

สรุปภาพรวม 29.48 64.93 5.59 100 
• ข0อมูลจากการตอบแบบสอบถามการประเมินความพึงพอใจต�อผลการดําเนินงานขององค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริก จากการสุ�มตัวอย�าง

ท้ังหมด จํานวน 157 ตัวอย�าง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* ระดับคะแนนความพึงพอใจนํามาจากการกรอกคะแนน แบบประเมินความพึงพอใจต�อผลการดําเนินงานในแต�ละยุทธศาสตร� 
ประจําป8 2560 รอบท่ี 1 โดยมีหลกัเกณฑ�การแบ�งระดับคะแนนความพึงพอใจดังต�อไปน้ี 

ระดับคะแนนความพึงพอใจ ผลลัพธ� 
ระดับคะแนน 0G3 คะแนน ไม�พอใจ 

ระดับคะแนน 4G7 คะแนน พอใจ 

ระดับคะแนน 8G10 คะแนน พอใจมาก 

ข0อเสนอแนะของประชาชน 
1. การสร0างความโปร�งใสในระบบการจัดซ้ือจัดจ0าง  
2. การรับฟ*งความคิดเห็นของประชาชนในพ้ืนท่ี การแก0ไขป*ญหาความเดือดร0อนให0ตรงกับประเด็นความ

ต0องการของประชาชน 
3. การแก0ป*ญหาความเดือดร0อนอย�างเร�งด�วน ให0ทันเหมาะสมกับสภาวการณ� 
4. การจัดสรรงบประมาณให0กระจายครอบคลุมท่ัวทุกพ้ืนท่ี เสมอภาคและเท�าเทียม 

28/ 5.ผลคะแนน..... 
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         5.  ผลคะแนนตามแบบสอบถามความพึงพอใจต�อการดําเนินงานในแต�ละยุทธศาสตร� ขององค�การ
บริหารส�วนตําบลแม�พริก  

ยุทธศาสตร�ท่ี  1    ด0านโครงสร0างพ้ืนฐาน      
1)  ความพึงพอใจของผู0เก่ียวข0อง 

ความพึงพอใจ คะแนนความพึงพอใจ 
(เต็ม  10  คะแนน) 

1)  มีการเปUดโอกาสให0ประชาชนมีส�วนร�วมในโครงการ / กิจกรรม 4.67 
2)  มีการประชาสมัพันธ�ให0ประชาชนรับรู0ข0อมูลของโครงการ / กิจกรรม 4.63 
3)  มีการเปUดโอกาสให0ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 4.46 
4)  มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต�อสาธารณะ 4.55 
5)  มีความโปร�งใสในการดําเนินโครงการ / กิจกรรม 4.21 
6)  การดําเนินงานเปTนไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด 4.36 
7)  ผลการดําเนินโครงการ / กิจกรรมนําไปสู�การแก0ไขป*ญหา 4.45 
8)  ประโยชน�ท่ีประชาชนได0รับจากการดําเนินโครงการ / กิจกรรม 4.64 

ภาพรวม 4.50 
 

ยุทธศาสตร�ท่ี  2      ด0านแหล�งน้ํา     
1)  ความพึงพอใจของผู0เก่ียวข0อง 

ความพึงพอใจ คะแนนความพึงพอใจ 
(เต็ม  10  คะแนน) 

1)  มีการเปUดโอกาสให0ประชาชนมีส�วนร�วมในโครงการ / กิจกรรม 4.55 
2)  มีการประชาสมัพันธ�ให0ประชาชนรับรู0ข0อมูลของโครงการ / กิจกรรม 4.39 
3)  มีการเปUดโอกาสให0ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 4.42 
4)  มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต�อสาธารณะ 4.34 
5)  มีความโปร�งใสในการดําเนินโครงการ / กิจกรรม 4.21 
6)  การดําเนินงานเปTนไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด 4.36 
7)  ผลการดําเนินโครงการ / กิจกรรมนําไปสู�การแก0ไขป*ญหา 4.47 
8)  ประโยชน�ท่ีประชาชนได0รับจากการดําเนินโครงการ / กิจกรรม 4.52 

ภาพรวม 4.41 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

29/ยุทธศาสตร�..... 
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ยุทธศาสตร�ท่ี  3     ด0านสังคม      
1)  ความพึงพอใจของผู0เก่ียวข0อง 

ความพึงพอใจ คะแนนความพึงพอใจ 
(เต็ม  10  คะแนน) 

1)  มีการเปUดโอกาสให0ประชาชนมีส�วนร�วมในโครงการ / กิจกรรม 4.39 
2)  มีการประชาสมัพันธ�ให0ประชาชนรับรู0ข0อมูลของโครงการ / กิจกรรม 4.36 
3)  มีการเปUดโอกาสให0ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 4.45 
4)  มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต�อสาธารณะ 4.36 
5)  มีความโปร�งใสในการดําเนินโครงการ / กิจกรรม 4.28 
6)  การดําเนินงานเปTนไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด 4.36 
7)  ผลการดําเนินโครงการ / กิจกรรมนําไปสู�การแก0ไขป*ญหา 4.42 
8)  ประโยชน�ท่ีประชาชนได0รับจากการดําเนินโครงการ / กิจกรรม 4.50 

ภาพรวม 4.39 
 
ยุทธศาสตร�ท่ี  4    ด0านเศรษฐกิจ    
1)  ความพึงพอใจของผู0เก่ียวข0อง 

ความพึงพอใจ คะแนนความพึงพอใจ 
(เต็ม  10  คะแนน) 

1)  มีการเปUดโอกาสให0ประชาชนมีส�วนร�วมในโครงการ / กิจกรรม 4.35 
2)  มีการประชาสมัพันธ�ให0ประชาชนรับรู0ข0อมูลของโครงการ / กิจกรรม 4.32 
3)  มีการเปUดโอกาสให0ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 4.33 
4)  มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต�อสาธารณะ 4.36 
5)  มีความโปร�งใสในการดําเนินโครงการ / กิจกรรม 4.31 
6)  การดําเนินงานเปTนไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด 4.32 
7)  ผลการดําเนินโครงการ / กิจกรรมนําไปสู�การแก0ไขป*ญหา 4.37 
8)  ประโยชน�ท่ีประชาชนได0รับจากการดําเนินโครงการ / กิจกรรม 4.36 

ภาพรวม 4.34 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

30/ยุทธศาสตร�..... 
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ยุทธศาสตร�ท่ี  5    ด0านสาธารณสุข     
1)  ความพึงพอใจของผู0เก่ียวข0อง 

ความพึงพอใจ คะแนนความพึงพอใจ 
(เต็ม  10  คะแนน) 

1)  มีการเปUดโอกาสให0ประชาชนมีส�วนร�วมในโครงการ / กิจกรรม 4.73 
2)  มีการประชาสมัพันธ�ให0ประชาชนรับรู0ข0อมูลของโครงการ / กิจกรรม 4.63 
3)  มีการเปUดโอกาสให0ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 4.64 
4)  มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต�อสาธารณะ 4.56 
5)  มีความโปร�งใสในการดําเนินโครงการ / กิจกรรม 4.43 
6)  การดําเนินงานเปTนไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด 4.55 
7)  ผลการดําเนินโครงการ / กิจกรรมนําไปสู�การแก0ไขป*ญหา 4.58 
8)  ประโยชน�ท่ีประชาชนได0รับจากการดําเนินโครงการ / กิจกรรม 4.73 

ภาพรวม 4.61 
 

ยุทธศาสตร�ท่ี  6    ด0านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม    
1)  ความพึงพอใจของผู0เก่ียวข0อง 

ความพึงพอใจ คะแนนความพึงพอใจ 
(เต็ม  10  คะแนน) 

1)  มีการเปUดโอกาสให0ประชาชนมีส�วนร�วมในโครงการ / กิจกรรม 4.62 
2)  มีการประชาสมัพันธ�ให0ประชาชนรับรู0ข0อมูลของโครงการ / กิจกรรม 4.58 
3)  มีการเปUดโอกาสให0ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 4.55 
4)  มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต�อสาธารณะ 4.54 
5)  มีความโปร�งใสในการดําเนินโครงการ / กิจกรรม 4.42 
6)  การดําเนินงานเปTนไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด 4.57 
7)  ผลการดําเนินโครงการ / กิจกรรมนําไปสู�การแก0ไขป*ญหา 4.55 
8)  ประโยชน�ท่ีประชาชนได0รับจากการดําเนินโครงการ / กิจกรรม 4.67 

ภาพรวม 4.56 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

31/ยุทธศาสตร�..... 
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ยุทธศาสตร�ท่ี  7    ด0านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล0อม    
1)  ความพึงพอใจของผู0เก่ียวข0อง 

ความพึงพอใจ คะแนนความพึงพอใจ 
(เต็ม  10  คะแนน) 

1)  มีการเปUดโอกาสให0ประชาชนมีส�วนร�วมในโครงการ / กิจกรรม 4.30 
2)  มีการประชาสมัพันธ�ให0ประชาชนรับรู0ข0อมูลของโครงการ / กิจกรรม 4.38 
3)  มีการเปUดโอกาสให0ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 4.37 
4)  มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต�อสาธารณะ 4.26 
5)  มีความโปร�งใสในการดําเนินโครงการ / กิจกรรม 4.23 
6)  การดําเนินงานเปTนไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด 4.30 
7)  ผลการดําเนินโครงการ / กิจกรรมนําไปสู�การแก0ไขป*ญหา 4.38 
8)  ประโยชน�ท่ีประชาชนได0รับจากการดําเนินโครงการ / กิจกรรม 4.37 

ภาพรวม 4.32 
 

ยุทธศาสตร�ท่ี  8    ด0านการเมืองการบริหาร      
1)  ความพึงพอใจของผู0เก่ียวข0อง 

ความพึงพอใจ คะแนนความพึงพอใจ 
(เต็ม  10  คะแนน) 

1)  มีการเปUดโอกาสให0ประชาชนมีส�วนร�วมในโครงการ / กิจกรรม 4.35 
2)  มีการประชาสมัพันธ�ให0ประชาชนรับรู0ข0อมูลของโครงการ / กิจกรรม 4.28 
3)  มีการเปUดโอกาสให0ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 4.33 
4)  มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต�อสาธารณะ 4.21 
5)  มีความโปร�งใสในการดําเนินโครงการ / กิจกรรม 4.22 
6)  การดําเนินงานเปTนไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด 4.31 
7)  ผลการดําเนินโครงการ / กิจกรรมนําไปสู�การแก0ไขป*ญหา 4.41 
8)  ประโยชน�ท่ีประชาชนได0รับจากการดําเนินโครงการ / กิจกรรม 4.43 

ภาพรวม 4.32 
 

น.ส.สมหมาย ฟ*กเป8Jยม ท้ังหมดนี้เปTนการรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามป8 (พ.ศ.  
หัวหน0าสํานักปลัดฯ 2560G2562) รอบท่ี 2 (ตุลาคม 2560) สมาชิกสภาฯท�านใดมีข0อเสนอแนะในการ

ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามป8 (พ.ศ. 2560G2562) รอบท่ี 2 (ตุลาคม 2560) 
ขอเชิญค�ะ 

นายประจักษ� ฮ�อธิวงศ� สมาชิกสภาฯท�านใดมีข0อเสนอแนะในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามป8 
ประธานสภาฯ (พ.ศ. 2560G2562) รอบท่ี 2 (ตุลาคม 2560) ขอเชิญครับ ซ่ึงในการเสนอผลการ

ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามป8 (พ.ศ. 2560G2562) รอบท่ี 2 (ตุลาคม2560) 
จะไม�มีการลงมติ 

นายศิลปDชัย ทิพย�มา กระผมนายศิลปDชัย ทิพย�มา สมาชิกสภาฯ บ0านห0วยไร� คะแนนความพึงพอใจ 
ส.อบต. หมู� 4 ต.ผาป*ง ตํ่ากว�าทุกป8 โดยเฉพาะด0านความโปร�งใส ให0ผู0บริหารพิจารณาถึงข0อบกพร�องว�าทําไม

ถึงได0คะแนนตํ่า 
32/ นายสุข..... 
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นายสุข ยศวงศ�  กระผมนายสุข ยศวงศ� สมาชิกสภาฯ บ0านวังสําราญ โครงการพัฒนาทุกโครงการขอให0 
ส.อบต. หมู� 6 ต.แม�พริก ส.อบต.แม�พริกได0ร�วมตรวจสอบในการดําเนินโครงการ 
นายอ:อด คําภิระเตรียมวงศ� กระผมนายอ:อด คําภิระเตรียมวงศ� สมาชิกสภาฯ บ0านสันข้ีเหล็ก การก�อสร0างถนน 
ส.อบต. หมู� 10 ต.แม�พริก  ดําเนินการแล0วใช0การไม�ได0 
นายศิลปDชัย ทิพย�มา กระผมนายศิลปDชัย ทิพย�มา สมาชิกสภาฯ บ0านห0วยไร� จะพูดถึงความพึงพอใจ 
ส.อบต. หมู� 4 ต.ผาป*ง ในข0อ 5 คือด0านความโปร�งใส คะแนนจะตํ่ามากทุกยุทธศาสตร� ฝากให0คณะผู0บริหาร

พิจารณา 
นายสุข ยศวงศ�  กระผมนายสุข ยศวงศ� สมาชิกสภาฯ บ0านวังสําราญ โครงการก�อสร0างถนนคอนกรีต 
ส.อบต. หมู� 6 ต.แม�พริก เสริมเหล็กสายสี่แยกน้ําปลาGวังสําราญ ผู0รับเหมามาดําเนินการไม�เคยแจ0ง ส.อบต. 
น.ส.สมหมาย ฟ*กเป8Jยม ท้ังหมดนี้เปTนความคิดเห็นของสภาองค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริกจะได0เสนอความ  
หัวหน0าสํานักปลัดฯ เห็นนี้ให0แก�คณะกรรมการพัฒนาองค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริก ซ่ึงมีนายกองค�การ

บริหารส�วนตําบลแม�พริกเปTนประธาน 
 

ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องอ่ืน ๆ 
นายประจักษ�  ฮ�อธิวงศ� มีสมาชิกท�านใดมีเรื่องท่ีเสนอท่ีประชุมอีกหรือไม� เชิญครับ 
ประธานสภาฯ 
นายศิลปDชัย  ทิพย�มา      กระผม นายศิลปDชัย ทิพย�มา ขอสอบถามฝYายบริหาร เรื่องการช�วยเหลือท่ีเกิดจาก 
ส.อบต. ม. 4. ต.ผาป*ง อุกทกภัย ซ่ึงสร0างความเสียหายให0กับราษฎร อบต.แม�พริกจะให0ความช�วยเหลือ

หรือไม� 
นายรุ�งอรุณ เทียนแก0ว งบอุกทกภัย อําเภอแม�พริกได0แจ0งให0 อบต.สํารวจข0อมูลความเสียหายและประมาณ

การเก่ียวกับงานซ�อมแซมก�อน ถ0าเปTนการก�อสร0างจะใช0งบประมาณมาก ให0อบตงทํา
รายงานเข0าไปท่ีอําเภอแม�พริก  อําเภอจะเข0าท่ีประชุมจังหวัดและจะมีหนังสือแจ0ง
กลับมาว�ามีงบประมาณก็ดําเนินการเลยถ0าไม�มีงบประมาณก็จะใช0งบประมาณขออง 
อบต.เพ่ือใช0ในการซ�อมแซม ภายในสัปดาห�นี้ กองช�างจะเข0าไปสํารวจประมาณการ 
ขอความร�วมมือสมาชิกสภาฯเคลียร�พ้ืนท่ีให0ด0วย 

นายประจักษ�  ฮ�อธิวงศ� มีท�านใดจะมีเรื่องเสนออีกหรือไม�  ถ0าไม�มี ผมขอปUดการประชุม และขอให0ทุก
ประธานสภาฯ  ท�านเดินทางโดยสวัสดิภาพ 

 
ป-ดประชุมเวลา  16.00  น. 
 
  

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

 
 
 

33/ (ลงชื่อ)..... 
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 (ลงชื่อ)             พิสิฐ  วงศ�สี 

         (นายพิสิฐ  วงศ�สี)      
                ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม     
  

 
(ลงชื่อ)         สง�า  ป*ญญาดิษวงศ� 

    (นายสง�า  ป*ญญาดิษวงศ�) 
          กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 
 
 (ลงชื่อ)        อ:อด  คําภิระเตรียมวงศ� 

    (นายอ:อด  คําภิระเตรียมวงศ�) 
            กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 
 

   ทราบ 
 

 
(ลงชื่อ)       ประจักษ�  ฮ�อธิวงศ� 

   (นายประจักษ�  ฮ�อธิวงศ�)  
                                          ประธานสภาองค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริก 


