
 

แผนพัฒนาสี่ป� 
(พ.ศ. 2561�2564) 

เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 2 พ.ศ.2561 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

องค%การบริหารส)วนตําบลแม)พริก 
อําเภอแม)พรกิ       จังหวัดลําปาง 

 
 





 

คํานํา 
 

การจัดทําแผนพัฒนาสี่ป� (พ.ศ. 2561 � 2564) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 2 พ.ศ.2561 ของ
องค*การบริหารส-วนตําบลแม-พริก ฉบับนี้ เป0นแผนปฏิบัติการพัฒนาท2องถ่ินในระดับตําบล ภายใต2วิสัยทัศน*การพัฒนา
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องค*การบริหารส-วนตําบลแม-พริกได2กําหนดไว2 

เนื่องจากองค*การบริหารส-วนตําบลแม-พริก มีความจําเป0นเร-งด-วน จึงต2องเพ่ิมเติมโครงการ /กิจกรรมใน
แผนพัฒนาสี่ป� (พ.ศ. 2561 � 2564) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 2 พ.ศ.2561 ข้ึน เพ่ือให2การดําเนินงานของ
องค*การบริหารส-วนตําบลแม-พริกเป0นไปด2วยความเรียบร2อย สามารถรองรับภารกิจท่ีเพ่ิมข้ึน รวมท้ังทําให2เกิดประโยชน*
กับประชาชนในท2องถ่ินต-อไป 
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ส�วนท่ี 1 หลักการและเหตุผล 
………………… 

หลักการและเหตุผลประกอบแผนพัฒนาท�องถ่ินส่ีป  (พ.ศ. 2561'2564) เพ่ิมเติมและเปล่ียนแปลง 
ครั้งท่ี 2 ป  พ.ศ.2561  

ขององค/การบริหารส�วนตําบลแม�พริก อําเภอแม�พริก จังหวัดลําปาง 
 

ตามท่ีระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว�าด�วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค กรปกครองส�วนท�องถ่ิน พ.ศ.2548 และ
แก�ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับท่ี 2 พ.ศ.2559 ข�อ 25 กําหนดให�องค กรปกครองส�วนท�องถ่ินใช�แผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ป1เป2นกรอบใน
การจัดทํางบประมาณรายจ�ายประจําป1 งบประมาณรายจ�ายเพ่ิมเติม และงบประมาณจากเงินสะสมในช�วงของแผนนั้น 
รวมท้ังวางแนวทางเพ่ือให�มีการปฏิบัติให�บรรลุวัตถุประสงค ตามโครงการพัฒนาท่ีกําหนดไว�ในแผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ป1ท้ังนี้
เพ่ือให�การบริหารงานขององค การบริหารส�วนตําบลแม�พริกเป2นไปเพ่ือประโยชน สุขของประชาชนอย�างแท�จริง ซ่ึง
องค การบริหารส�วนตําบลแม�พริกได�อนุมัติและประกาศใช�แผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ป1 (พ.ศ.2561=2564) เม่ือวันท่ี 15 
พฤศจิกายน 2559 , อนุมัติและประกาศใช�แผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ป1(พ.ศ.2561=2564) เพ่ิมเติมครั้งท่ี 1 เม่ือวันท่ี 28 
ธันวาคม 2560 แต�เนื่องจากองค การบริหารส�วนตําบลแม�พริก ได�รับทราบปCญหา/ความต�องการของประชาชนในท�องถ่ิน
เพ่ิมเติม เป2นปCญหา/ความต�องการท่ีมิได�บรรจุอยู�ในแผนงาน/โครงการของแผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ป1 ดังนั้นเพ่ือให�โครงการ
ดังกล�าวสามารถแก�ไขปCญหาความเดือดร�อนได�ทันเวลาและตรงตามวัตถุประสงค ของประชาชน จึงมีความจําเป2นต�อง
จัดทําแผนพัฒนาสี่ป1 (พ.ศ. 2561 = 2564) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 2 พ.ศ.2561 โดยถือปฏิบัติ ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว�าด�วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค กรปกครองส�วนท�องถ่ิน พ.ศ. 2548 และแก�ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับ
ท่ี 2 พ.ศ.2559 ข�อ 4 (โครงการพัฒนาท่ีจัดทําข้ึนสําหรับ ป1งบประมาณแต�ละป1ซ่ึงมีความต�อเนื่องและเป2นแผนก�าวหน�า
และให�หมายความรวมถึงการเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ป1) และข�อ 22 เพ่ือประโยชน ของประชาชน 
องค กรปกครองส�วนท�องถ่ินอาจเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ป1ได� โดยให�ดําเนินการตามข้ันตอน ดังนี ้
(1) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน จัดทําร�างแผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ป1ท่ี เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง
พร�อมเหตุผลและความจําเป2นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท�องถ่ิน (2) คณะกรรมการพัฒนาท�องถ่ินและประชาคมท�องถ่ิน
พิจารณาร�างแผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ป1ท่ีเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงเพ่ือเสนอผู�บริหารท�องถ่ิน (3) ผู�บริหารท�องถ่ินพิจารณา
อนุมัติร�างแผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ป1ท่ีเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงและประกาศใช�แผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ป1ท่ีเพ่ิมเติมหรือ
เปลี่ยนแปลง เพ่ือให�เป2นไปตามกฎหมายว�าด�วยสภาตําบลและองค การบริหารส�วนตําบล สําหรับองค การบริหารส�วน
ตําบลให�ผู�บริหารท�องถ่ินเสนอร�างแผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ป1ท่ีเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงต�อสภาองค การบริหารส�วนตําบล
เพ่ือให�ความเห็นชอบก�อน แล�วผู�บริหารท�องถ่ินจึงพิจารณาอนุมัติและประกาศใช�ต�อไป ในกรณีแผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ป1มี
ระยะเวลาในการใช�บังคับเหลืออยู�ไม�ถึงหนึ่งร�อยแปดสิบวันไม�ให�ดําเนินการเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง เพ่ือให�ปCญหา/
ความต�องการ นําไปสู�การปฏิบัติท่ีแท�จริง และเพ่ือใช�เป2นแนวทางในการบริหารงานต�อไป 
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ส�วนท่ี 2 สรุปรายละเอียดตามแผนพัฒนาส่ีป  
………………………………………….. 

รายละเอียดโครงการในแผนพัฒนาส่ีป  (พ.ศ.2561–2564) เพ่ิมเติมและเปล่ียนแปลง ครั้งท่ี 2 พ.ศ.2561 
โครงการในแผนพัฒนาสี่ป1 (พ.ศ.2561=2564) เพ่ิมเติม มีดังรายการต�อไปนี้ 
 

ป  พ.ศ. 2561 
 

รายช่ือโครงการ สําหรับองค/กรปกครองส�วนท�องถ่ินดําเนินการ ( แบบ ผ.01) 
1) ยุทธศาสตร/ท่ี 1 การพัฒนาด�านโครงสร�างพ้ืนฐาน 
   1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ท่ี โครงการ งบประมาณ 
1 โครงการติดต้ังระบบไฟฟLาเข�าสุสาน บ�านแม�พริกบน หมู�ท่ี 4 ต.แม�พริก        25,000  
2 โครงการติดต้ังระบบไฟฟLาเข�าสุสาน หมู�ท่ี 11 ต.แม�พริก 32,000 
3 โครงการติดต้ังระบบไฟฟLาเข�าสุสาน หมู�ท่ี 4 ต.ผาปCง 21,000 
  รวม 78,000 

 
2) ยุทธศาสตร/ท่ี 6 ยุทธศาสตร/การพัฒนาด�านการศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม 
   2.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ท่ี โครงการ งบประมาณ 
1 โครงการปรับปรุงต�อเติมอาคารศูนย พัฒนาเด็กเล็กบ�านแม�เชียงรายลุ�ม หมู�ท่ี 3  

ต.แม�พริก 
222,000 

 รวม 222,000 
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ป  พ.ศ. 2562 
 
รายช่ือโครงการ สําหรับองค/กรปกครองส�วนท�องถ่ินดําเนินการ ( แบบ ผ.01) 

1. ยุทธศาสตร/ท่ี 1 การพัฒนาด�านโครงสร�างพ้ืนฐาน 
   1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

 
2. ยุทธศาสตร/ท่ี 2 การพัฒนาด�านแหล�งน้ํา 
    2.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

 
 
 
 
 
 
 
 

ท่ี โครงการ งบประมาณ 
1 โครงการก�อสร�างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอย 6/2 หมู�ท่ี 3  

ต.แม�พริก  
39,000 

2 โครงการก�อสร�างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายโรงสีนายทวน หมู�ท่ี 4 ต.แม�พริก 223,000 
3 โครงการก�อสร�างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ�านวังสําราญ – สี่แยกน้ําปลา  

หมู�ท่ี 6 ต.แม�พริก 
320,000 

4 โครงการก�อสร�างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอย 11 หมู�ท่ี 11 ต.แม�พริก 309,000 
5 โครงการก�อสร�างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสุสาน (ระยะท่ี 3) บ�านนาริน หมู�ท่ี 

1 ต.ผาปCง 
224,000 

6 โครงการก�อสร�างทางข�ามคอนกรีตเสริมเหล็กข�ามห�วยฝายสายเด�นดําหนัก 
หมู�ท่ี 10 ต.แม�พริก 

      87,000  

7 โครงการก�อสร�างทางข�ามคอนกรีตเสริมเหล็กข�ามลําห�วยแม�ขยาก หมู�ท่ี 4  
ต.ผาปCง 

 166,000 

8 โครงการก�อสร�างรางระบายน้ําสายกลุ�มพัฒนาท่ี 1 หน�าบ�านนายชวน หมู�ท่ี 7  
ต.แม�พริก 

      62,000  

9 โครงการก�อสร�างรางระบายน้ําสายหน�าโรงเรียนห�วยข้ีนกวิทยา=ลําห�วยข้ีนก หมู�ท่ี 
7 ต.แม�พริก 

     157,000  

10 โครงการก�อสร�างรางระบายน้ํา สายซอยพุทธรักษา 1 หมู�ท่ี 2 ต.ผาปCง 196,000 
 รวม 1,783,000 

ท่ี โครงการ งบประมาณ 
1 โครงการก�อสร�างลําเหมืองคอนกรีต สายทุ�งนาบวก  หมู�ท่ี 4 ต.ผาปCง 217,000 

3



 

3. ยุทธศาสตร/ท่ี 3 การพัฒนาด�านสังคม 
   3.1 แผนงานการเคหะและชุมชน 

 
  3.2 แผนงานสังคมสงเคราะห  

 
4. ยุทธศาสตร/ท่ี 5 การพัฒนาด�านสาธารณสุข 
   4.1 แผนงานสาธารณสุข 

 
5. ยุทธศาสตร/ท่ี 8 ยุทธศาสตร/การพัฒนาด�านการเมืองการบริหาร 
   5.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

 
 
 

ท่ี โครงการ งบประมาณ 
1 โครงการปรับปรุงระบบหอกระจายข�าวและเสียงตามสายประจําหมู�บ�าน หมู�ท่ี 9 

ต.แม�พริก 
70,000 

2 โครงการปรับปรุงหอกระจายข�าวประจําหมู�บ�าน หมู�ท่ี 3 ต.ผาปCง     54,000  
3 โครงการติดต้ังหอกระจายข�าวประจําหมู�บ�านพร�อมอุปกรณ กระจายเสียง หมู�ท่ี 5 

ต.ผาปCง 
    50,000  

4 โครงการปรับปรุงศาลาสุสาน บ�านผาปCงกลาง หมู�ท่ี 3 ต.ผาปCง    249,000  
 รวม 423,000 

ท่ี โครงการ งบประมาณ 
1 โครงการค�าพาหนะรับ=ส�งนักเรียนบ�านปางยาว หมู�ท่ี 8 ต.แม�พริก 70,000 

ท่ี โครงการ งบประมาณ 
1 โครงการดําเนินการสํารวจข�อมูลจํานวนสัตว และข้ึนทะเบียนสัตว  ตามโครงการ

สัตว ปลอดโรคคนปลอดภัย จากพิษสุนัขบ�าตามพระปณิธาน ศาสตราจารย  ดร.
สมเด็จพระเจ�าลูกยาเธอเจ�าฟLาจุฬาภรณวลัยลักษณ  อัครราชกุมารี 

741 

2 โครงการขับเคลื่อนโครงการสัตว ปลอดโรคคนปลอดภัย จากพิษสุนัขบ�าตามพระ
ปณิธาน ศาสตราจารย  ดร.สมเด็จพระเจ�าลูกยาเธอเจ�าฟLาจุฬาภรณวลัยลักษณ  
อัครราชกุมารี 

7,410 

 รวม 8,151 

ท่ี โครงการ งบประมาณ 
1 โครงการอบรมการปLองกันผลประโยชน ทับซ�อน  10,000 
2 กิจกรรมอบรมให�ความรู�ตาม พ.ร.บ.ข�อมูลข�าวสาร พ.ศ.2540 อบต.แม�พริก       10,000  
3 โครงการจัดทําแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพย สิน องค การบริหารส�วนตําบลแม�

พริก อําเภอแม�พริก จังหวัดลําปาง 
300,000 

 รวม 320,000 
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5. ยุทธศาสตร/ท่ี 8 ยุทธศาสตร/การพัฒนาด�านการเมืองการบริหาร 
     5.2 แผนงานเคหะชุมชน 

ท่ี โครงการ งบประมาณ 
1 โครงการก�อสร�างทางลาดผู�พิการ ณ ท่ีทําการองค การบริหารส�วนตําบลแม�พริก 25,000 

 
รายช่ือโครงการ สําหรับอุดหนุนองค/กรปกครองส�วนท�องถ่ิน ส�วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค/กรประชาชน  
( แบบ ผ.02) 
1. ยุทธศาสตร/ท่ี 1 การพัฒนาด�านโครงสร�างพ้ืนฐาน 
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ท่ี โครงการ งบประมาณ 
1 โครงการขยายเขตไฟฟLาภายในหมู�บ�าน สายหน�าสํานักสงฆ  สายสุสาน หมู�ท่ี 8 ต.

แม�พริก  
170,000  

2 โครงการขยายเขตไฟฟLาแรงดันตํ่าและไฟฟLาสาธารณะ หมู�ท่ี 9 ต.แม�พริก 126,000  
3 โครงการขยายเขตไฟฟLาสายสระประมง หมู�ท่ี 5 ต.ผาปCง  100,000  
 รวม 396,000 

 
2. ยุทธศาสตร/ท่ี 5 การพัฒนาด�านสาธารณสุข 
   2.1 แผนงานสาธารณสุข 

ท่ี โครงการ งบประมาณ 
1 โครงการการปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็กบ�านแม�เชียงรายลุ�มหมู�ท่ี 3 

ต.แม�พริก 
5,100 

2 โครงการรณรงค และแก�ไขปCญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE บ�านแม�
เชียงรายลุ�ม หมู�ท่ี 3 ต.แม�พริก 

4,800 

3 โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดินของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรม
ราชกุมารี หมู�ท่ี 4 ต.แม�พริก 

4,300 

4 โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย�า ต�านภัยมะเร็งเต�านมบ�านแม�เชียงราย
ลุ�ม หมู�ท่ี 3 ต.แม�พริก 

10,100 

5 โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย�าต�านภัยมะเร็งเต�านมบ�านแม�พริกบนหมู�
ท่ี 4 ต.แม�พริก 

7,850 

6 โครงการรณรงค และแก�ไขปCญหายาเสพติด ทูบีนัมเบอร วัน(ศูนย เพ่ือนใจวัยรุ�นใน
ชุมชน / หมู�บ�าน) หมู�ท่ี 4 ต.แม�พริก 

7,850 

7 โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดินของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรม
ราชกุมารี หมู�ท่ี 6 ต.แม�พริก 

4,300 

8 โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย�าต�านภัยมะเร็งเต�านมบ�านวังสําราญ หมู�
ท่ี 6 ต.แม�พริก 

7,850 

9 โครงการรณรงค และแก�ไขปCญหายาเสพติด ทูบีนัมเบอร วัน(ศูนย เพ่ือนใจวัยรุ�นใน
ชุมชน / หมู�บ�าน)หมู�ท่ี 6 ต.แม�พริก 
 

7,850 
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ท่ี โครงการ งบประมาณ 
10 โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย�า ต�านภัยมะเร็งเต�านมบ�านห�วยข้ีนก  

หมู�ท่ี 7 ต.แม�พริก 
8,900 

11 โครงการส�งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม�และเด็ก บ�านห�วยข้ีนก(ตาม
แนวพระราชดําริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี) หมู�ท่ี 7 
ต.แม�พริก 

6,600 

12 โครงการรณรงค และแก�ไขปCญหายาเสพติด To be number one บ�านห�วยข้ีนก 
(ตามแนวพระราชดําริของทูลกระหม�อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณ
วดี) หมู�ท่ี 7 ต.แม�พริก 

4,500 

13 โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย�า ต�านภัยมะเร็งเต�านมบ�านปางยาว หมู�
ท่ี 8 ต.แม�พริก 

8,900 

14 โครงการรณรงค และแก�ไขปCญหายาเสพติด To be number one บ�านปางยาว 
(ตามแนวพระราชดําริของทูลกระหม�อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณ
วดี) หมู�ท่ี 8 ต.แม�พริก 

4,500 

15 โครงการส�งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม�และเด็ก บ�านปางยาว(ตามแนว
พระราชดําริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี) หมู�ท่ี 8     
ต.แม�พริก 

6,600 

16 โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดินของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรม
ราชกุมารี หมู�ท่ี 9 ต.แม�พริก 

4,300 

17 โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย�า ต�านภัยมะเร็งเต�านมบ�านร�มไม�ยาง หมู�
ท่ี 9 ต.แม�พริก 

7,850 

18 โครงการรณรงค และแก�ไขปCญหายาเสพติด ทูบีนัมเบอร วัน(ศูนย เพ่ือนใจวัยรุ�นใน
ชุมชน / หมู�บ�าน) หมู�ท่ี 9 ต.แม�พริก 

7,850 

19 โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดินของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรม
ราชกุมารี หมู�ท่ี 10 ต.แม�พริก 

4,300 

20 โครงการรณรงค และแก�ไขปCญหายาเสพติด ทูบีนัมเบอร วัน(ศูนย เพ่ือนใจวัยรุ�นใน
ชุมชน / หมู�บ�าน) หมู�ท่ี 10 ต.แม�พริก 

7,850 

21 โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย�า ต�านภัยมะเร็งเต�านมบ�านสันข้ีเหล็ก 
หมู�ท่ี 10 ต.แม�พริก 

7,850 

22 โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย�า ต�านภัยมะเร็งเต�านมบ�านแพะดอกเข็ม 
หมู�ท่ี 11 ต.แม�พริก 

9,200 

23 โครงการส�งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม�และเด็ก บ�านแพะดอกเข็ม 
(ตามแนวพระราชดําริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี) หมู�
ท่ี 11 ต.แม�พริก 

6,400 

24 โครงการรณรงค และแก�ไขปCญหายาเสพติด To be number one บ�านแพะดอก
เข็ม(ตามแนวพระราชดําริของทูลกระหม�อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนา
พรรณวดี) หมู�ท่ี 11 ต.แม�พริก 
 

4,400 
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ท่ี โครงการ งบประมาณ 
25 โครงการรณรงค และแก�ไขปCญหายาเสพติด ทูบีนัมเบอร วัน (ศูนย เพ่ือนใจวัยรุ�นใน

ชุมชน/หมู�บ�าน)หมู�ท่ี 1 ต.ผาปCง 
7,730 

26 โครงการรณรงค และแก�ไขปCญหายาเสพติดทูบีนัมเบอร วัน(ศูนย เพ่ือนใจวัยรุ�นใน
ชุมชน /หมู�บ�าน ) หมู�ท่ี 2 ต.ผาปCง 

7,275 

27 โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย�า ต�านภัยมะเร็งเต�านม หมู�ท่ี 1 ต.ผาปCง 5,600 
28 โครงการอบรมหมอหมู�บ�าน ในพระราชประสงค  หมู�ท่ี 1 ต.ผาปCง 6,670 
29 โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย�า ต�านภัยมะเร็งเต�านม หมู�ท่ี 2 ต.ผาปCง 6,200 
30 โครงการรณรงค และแก�ไขปCญหายาเสพติดทูบีนัมเบอร วัน(ศูนย เพ่ือนใจวัยรุ�นใน

ชุมชน /หมู�บ�าน ) หมู�ท่ี 3 ต.ผาปCง 
7,275 

31 โครงการอบรมหมอหมู�บ�าน ในพระราชประสงค  หมู�ท่ี 2 ต.ผาปCง 6,525 
32 โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย�า ต�านภัยมะเร็งเต�านมหมู�ท่ี 3 ต.ผาปCง 6,500 
33 โครงการรณรงค และแก�ไขปCญหายาเสพติดทูบีนัมเบอร วัน(ศูนย เพ่ือนใจวัยรุ�นใน

ชุมชน /หมู�บ�าน ) หมู�ท่ี 4 ต.ผาปCง 
7,275 

34 โครงการอบรมหมอหมู�บ�าน ในพระราชประสงค  หมู�ท่ี 3 ต.ผาปCง 6,225 
35 โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย�า ต�านภัยมะเร็งเต�านมหมู�ท่ี 4 ต.ผาปCง 6,500 
36 โครงการรณรงค และแก�ไขปCญหายาเสพติดทูบีนัมเบอร วัน(ศูนย เพ่ือนใจวัยรุ�นใน

ชุมชน /หมู�บ�าน ) หมู�ท่ี 5 ต.ผาปCง 
7,145 

37 โครงการอบรมหมอหมู�บ�าน ในพระราชประสงค  หมู�ท่ี 4 ต.ผาปCง 6,225 
38 โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย�า ต�านภัยมะเร็งเต�านมหมู�ท่ี 5 ต.ผาปCง  6,585 
39 โครงการอบรมหมอหมู�บ�าน ในพระราชประสงค  หมู�ท่ี 5 ต.ผาปCง 6,270 
 รวม 260,000 

 
รายช่ือโครงการ สําหรับประสานแผนโครงการพัฒนาองค/การบริหารส�วนจังหวัด ( แบบ ผ.03) 

1. ยุทธศาสตร/ท่ี 1 การพัฒนาด�านโครงสร�างพ้ืนฐาน 
   1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ท่ี โครงการ งบประมาณ 
1 โครงการก�อสร�างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ�านวังสําราญ เชื่อมต�อถนนสาย 

ลป 1102 และถนนสาย ลป1264 หมู�ท่ี 6 ต.แม�พริก 
4,963,000 

2 โครงการก�อสร�างถนนลาดยางแอสฟCลส ติกส คอนกรีต สายบ�านแม�ปุ=บ�านผาปCง
กลาง=บ�านห�วยไร� หมู�ท่ี 1=4 ต.ผาปCง 

2,776,800 

 รวม 7,739,800 
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รายช่ือโครงการ สําหรับประสานโครงการพัฒนาจังหวัด ( แบบ ผ.05) 
1. ยุทธศาสตร/ท่ี 1 การพัฒนาด�านโครงสร�างพ้ืนฐาน 
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ท่ี โครงการ งบประมาณ 
1 โครงการซ�อมแซมศาลาอเนกประสงค ประจําหมู�บ�าน บ�านวังสําราญ หมู�ท่ี 6  

ตําบลแม�พริก อําเภอแม�พริก จังหวัดลําปาง 
150,000 

2 โครงการปรับปรุงโรงเก็บของประจําหมู�บ�าน หมู�ท่ี 4 ต.ผาปCง 150,000 
 รวม 300,000 

 
รายช่ือโครงการ สําหรับโครงการพัฒนาท่ีองค/กรปกครองส�วนท�องถ่ินดําเนินการโดยไม�ใช�งบประมาณ จังหวัด 
( แบบ ผ.06) 

1. ยุทธศาสตร/ท่ี 8 ยุทธศาสตร/การพัฒนาด�านการเมืองการบริหาร 
     1.1 แผนงานบริหารท่ัวไป 

ท่ี โครงการ 
1 โครงการเยาวชนส�งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย ทรงเป2นประมุข 

อบต.แม�พริก 
2 โครงการแสดงเจตจํานงต�อต�านการทุจริตของผู�บริหาร อบต.แม�พริก 
3 โครงการกิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู�มีจิตสาธารณะ  อบต.แม�พริก 
4 กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู�มาปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อบต.แม�พริก 
5 โครงการคัดเลือกบุคลากรดีเด�น อบต.แม�พริก 
6 กิจกรรมพ�อ=แม�ดีเด�น อบต.แม�พริก 

 
รายการ บัญชีครุภัณฑ/ (แบบ ผ.08)  
 

ท่ี รายการ จํานวน งบประมาณ 
1 เครื่องเย็บกระดาษ   1 ตัว 1,000 
2 เครื่อง FAX  1 เครื่อง 18,000 
3 ตู�เก็บเอกสารแบบบานเลื่อน 2 บาน ขนาด 152x88x40 ม. 1 หลัง 5,500 
4 เครื่องพิมพ เอกสารชนิดเลเซอร   1 เครื่อง 2,600 
5 กล�องถ�ายภาพระบบดิจิตอล 1 ตัว 19,300 
6 เครื่องปรับอากาศแบบแยกส�วน ชนิดแขวน ขนาด 36,000 BTU 2 ตัว 94,000 
7 รถโดยสารขนาด 12 ท่ีนั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบ ไม�ตํ่ากว�า 

2,400 ซีซี หรือกําลังเครื่องยนต สูงสุด ไม�ต่ํากว�า 90 กิโลวตัต  
1 คัน 1,288,000 

 รวม  1,428,400 
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ป  พ.ศ. 2563 
 

รายช่ือโครงการ สําหรับองค/กรปกครองส�วนท�องถ่ินดําเนินการ ( แบบ ผ.01) 
1. ยุทธศาสตร/ท่ี 3 การพัฒนาด�านสังคม 
  1.1 แผนงานสังคมสงเคราะห  

ท่ี โครงการ งบประมาณ 
1 โครงการค�าพาหนะรับ=ส�งนักเรียนบ�านปางยาว หมู�ท่ี 8 ต.แม�พริก 70,000 

 
2. ยุทธศาสตร/ท่ี 5 การพัฒนาด�านสาธารณสุข 
  2.1 แผนงานสาธารณสุข 

ท่ี โครงการ งบประมาณ 
1 โครงการดําเนินการสํารวจข�อมูลจํานวนสัตว และข้ึนทะเบียนสัตว  ตามโครงการ

สัตว ปลอดโรคคนปลอดภัย จากพิษสุนัขบ�าตามพระปณิธาน ศาสตราจารย  ดร.
สมเด็จพระเจ�าลูกยาเธอเจ�าฟLาจุฬาภรณวลัยลักษณ  อัครราชกุมารี 

741 

2 โครงการขับเคลื่อนโครงการสัตว ปลอดโรคคนปลอดภัย จากพิษสุนัขบ�าตามพระ
ปณิธาน ศาสตราจารย  ดร.สมเด็จพระเจ�าลูกยาเธอเจ�าฟLาจุฬาภรณวลัยลักษณ  
อัครราชกุมารี 

7,410 

 รวม 8,151 
 
3. ยุทธศาสตร/ท่ี 8 ยุทธศาสตร/การพัฒนาด�านการเมืองการบริหาร 
   3.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

ท่ี โครงการ งบประมาณ 
1 โครงการอบรมการปLองกันผลประโยชน ทับซ�อน  10,000 
2 กิจกรรมอบรมให�ความรู�ตาม พ.ร.บ.ข�อมูลข�าวสาร พ.ศ.2540 อบต.แม�พริก       10,000  
 รวม 20,000 

 
รายช่ือโครงการ สําหรับอุดหนุนองค/กรปกครองส�วนท�องถ่ิน ส�วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค/กรประชาชน 
( แบบ ผ.02) 

1. ยุทธศาสตร/ท่ี 5 การพัฒนาด�านสาธารณสุข 
   1.1 แผนงานสาธารณสุข 

ท่ี โครงการ งบประมาณ 
1 โครงการการปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็กบ�านแม�เชียงรายลุ�มหมู�ท่ี 3 

ต.แม�พริก 
5,100 

2 โครงการรณรงค และแก�ไขปCญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE บ�านแม�
เชียงรายลุ�ม หมู�ท่ี 3 ต.แม�พริก 

4,800 

3 โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดินของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรม
ราชกุมารี หมู�ท่ี 4 ต.แม�พริก 
 

4,300 
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ท่ี โครงการ งบประมาณ 
4 โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย�า ต�านภัยมะเร็งเต�านมบ�านแม�เชียงราย

ลุ�ม หมู�ท่ี 3 ต.แม�พริก 
10,100 

5 โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย�าต�านภัยมะเร็งเต�านมบ�านแม�พริกบนหมู�
ท่ี 4 ต.แม�พริก 

7,850 

6 โครงการรณรงค และแก�ไขปCญหายาเสพติด ทูบีนัมเบอร วัน(ศูนย เพ่ือนใจวัยรุ�นใน
ชุมชน / หมู�บ�าน) หมู�ท่ี 4 ต.แม�พริก 

7,850 

7 โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดินของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรม
ราชกุมารี หมู�ท่ี 6 ต.แม�พริก 

4,300 

8 โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย�าต�านภัยมะเร็งเต�านมบ�านวังสําราญ หมู�
ท่ี 6 ต.แม�พริก 

7,850 

9 โครงการรณรงค และแก�ไขปCญหายาเสพติด ทูบีนัมเบอร วัน(ศูนย เพ่ือนใจวัยรุ�นใน
ชุมชน / หมู�บ�าน)หมู�ท่ี 6 ต.แม�พริก 

7,850 

10 โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย�า ต�านภัยมะเร็งเต�านมบ�านห�วยข้ีนก  
หมู�ท่ี 7 ต.แม�พริก 

8,900 

11 โครงการส�งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม�และเด็ก บ�านห�วยข้ีนก(ตาม
แนวพระราชดําริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี) หมู�ท่ี 7 
ต.แม�พริก 

6,600 

12 โครงการรณรงค และแก�ไขปCญหายาเสพติด To be number one บ�านห�วยข้ีนก 
(ตามแนวพระราชดําริของทูลกระหม�อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณ
วดี) หมู�ท่ี 7 ต.แม�พริก 

4,500 

13 โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย�า ต�านภัยมะเร็งเต�านมบ�านปางยาว  
หมู�ท่ี 8 ต.แม�พริก 

8,900 

14 โครงการรณรงค และแก�ไขปCญหายาเสพติด To be number one บ�านปางยาว 
(ตามแนวพระราชดําริของทูลกระหม�อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณ
วดี) หมู�ท่ี 8 ต.แม�พริก 

4,500 

15 โครงการส�งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม�และเด็ก บ�านปางยาว(ตามแนว
พระราชดําริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี) หมู�ท่ี 8  
ต.แม�พริก 

6,600 

16 โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดินของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรม
ราชกุมารี หมู�ท่ี 9 ต.แม�พริก 

4,300 

17 โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย�า ต�านภัยมะเร็งเต�านมบ�านร�มไม�ยาง หมู�
ท่ี 9 ต.แม�พริก 

7,850 

18 โครงการรณรงค และแก�ไขปCญหายาเสพติด ทูบีนัมเบอร วัน(ศูนย เพ่ือนใจวัยรุ�นใน
ชุมชน / หมู�บ�าน) หมู�ท่ี 9 ต.แม�พริก 

7,850 

19 โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดินของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรม
ราชกุมารี หมู�ท่ี 10 ต.แม�พริก 
 

4,300 
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ท่ี โครงการ งบประมาณ 
20 โครงการรณรงค และแก�ไขปCญหายาเสพติด ทูบีนัมเบอร วัน(ศูนย เพ่ือนใจวัยรุ�นใน

ชุมชน / หมู�บ�าน) หมู�ท่ี 10 ต.แม�พริก 
7,850 

21 โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย�า ต�านภัยมะเร็งเต�านมบ�านสันข้ีเหล็ก 
หมู�ท่ี 10 ต.แม�พริก 

7,850 

22 โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย�า ต�านภัยมะเร็งเต�านมบ�านแพะดอกเข็ม 
หมู�ท่ี 11 ต.แม�พริก 

9,200 

23 โครงการส�งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม�และเด็ก บ�านแพะดอกเข็ม 
(ตามแนวพระราชดําริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี)  
หมู�ท่ี 11 ต.แม�พริก 

6,400 

24 โครงการรณรงค และแก�ไขปCญหายาเสพติด To be number one บ�านแพะดอก
เข็ม(ตามแนวพระราชดําริของทูลกระหม�อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนา
พรรณวดี) หมู�ท่ี 11 ต.แม�พริก 

4,400 

25 โครงการรณรงค และแก�ไขปCญหายาเสพติด ทูบีนัมเบอร วัน (ศูนย เพ่ือนใจวัยรุ�นใน
ชุมชน/หมู�บ�าน)หมู�ท่ี 1 ต.ผาปCง 

7,730 

26 โครงการรณรงค และแก�ไขปCญหายาเสพติดทูบีนัมเบอร วัน(ศูนย เพ่ือนใจวัยรุ�นใน
ชุมชน /หมู�บ�าน ) หมู�ท่ี 2 ต.ผาปCง 

7,275 

27 โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย�า ต�านภัยมะเร็งเต�านม หมู�ท่ี 1 ต.ผาปCง 5,600 
28 โครงการอบรมหมอหมู�บ�าน ในพระราชประสงค  หมู�ท่ี 1 ต.ผาปCง 6,670 
29 โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย�า ต�านภัยมะเร็งเต�านม หมู�ท่ี 2 ต.ผาปCง 6,200 
30 โครงการรณรงค และแก�ไขปCญหายาเสพติดทูบีนัมเบอร วัน(ศูนย เพ่ือนใจวัยรุ�นใน

ชุมชน /หมู�บ�าน ) หมู�ท่ี 3 ต.ผาปCง 
7,275 

31 โครงการอบรมหมอหมู�บ�าน ในพระราชประสงค  หมู�ท่ี 2 ต.ผาปCง 6,525 
32 โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย�า ต�านภัยมะเร็งเต�านมหมู�ท่ี 3 ต.ผาปCง 6,500 
33 โครงการรณรงค และแก�ไขปCญหายาเสพติดทูบีนัมเบอร วัน(ศูนย เพ่ือนใจวัยรุ�นใน

ชุมชน /หมู�บ�าน ) หมู�ท่ี 4 ต.ผาปCง 
7,275 

34 โครงการอบรมหมอหมู�บ�าน ในพระราชประสงค  หมู�ท่ี 3 ต.ผาปCง 6,225 
35 โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย�า ต�านภัยมะเร็งเต�านมหมู�ท่ี 4 ต.ผาปCง 6,500 
36 โครงการรณรงค และแก�ไขปCญหายาเสพติดทูบีนัมเบอร วัน(ศูนย เพ่ือนใจวัยรุ�นใน

ชุมชน /หมู�บ�าน ) หมู�ท่ี 5 ต.ผาปCง 
7,145 

37 โครงการอบรมหมอหมู�บ�าน ในพระราชประสงค  หมู�ท่ี 4 ต.ผาปCง 6,225 
38 โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย�า ต�านภัยมะเร็งเต�านมหมู�ท่ี 5 ต.ผาปCง  6,585 
39 โครงการอบรมหมอหมู�บ�าน ในพระราชประสงค  หมู�ท่ี 5 ต.ผาปCง 6,270 
 รวม 260,000 
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รายช่ือโครงการ สําหรับ โครงการพัฒนาท่ีองค/กรปกครองส�วนท�องถ่ินดําเนินการโดยไม�ใช�งบประมาณ จังหวัด 
( แบบ ผ.06) 

1. ยุทธศาสตร/ท่ี 8 ยุทธศาสตร/การพัฒนาด�านการเมืองการบริหาร 
     1.1 แผนงานบริหารท่ัวไป 

ท่ี โครงการ 
1 โครงการเยาวชนส�งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย ทรงเป2นประมุข 

อบต.แม�พริก 
2 โครงการแสดงเจตจํานงต�อต�านการทุจริตของผู�บริหาร อบต.แม�พริก 
3 โครงการกิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู�มีจิตสาธารณะ  อบต.แม�พริก 
4 กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู�มาปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อบต.แม�พริก 
5 โครงการคัดเลือกบุคลากรดีเด�น อบต.แม�พริก 
6 กิจกรรมพ�อ=แม�ดีเด�น อบต.แม�พริก 
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ป  พ.ศ. 2564 
 

รายช่ือโครงการ สําหรับองค/กรปกครองส�วนท�องถ่ินดําเนินการ ( แบบ ผ.01) 
1. ยุทธศาสตร/ท่ี 3 การพัฒนาด�านสังคม 
  1.1 แผนงานสังคมสงเคราะห  

ท่ี โครงการ งบประมาณ 
1 โครงการค�าพาหนะรับ=ส�งนักเรียนบ�านปางยาว หมู�ท่ี 8 ต.แม�พริก 70,000 

 
2. ยุทธศาสตร/ท่ี 5 การพัฒนาด�านสาธารณสุข 
  2.1 แผนงานสาธารณสุข 

ท่ี โครงการ งบประมาณ 
1 โครงการดําเนินการสํารวจข�อมูลจํานวนสัตว และข้ึนทะเบียนสัตว  ตามโครงการ

สัตว ปลอดโรคคนปลอดภัย จากพิษสุนัขบ�าตามพระปณิธาน ศาสตราจารย  ดร.
สมเด็จพระเจ�าลูกยาเธอเจ�าฟLาจุฬาภรณวลัยลักษณ  อัครราชกุมารี 

741 

2 โครงการขับเคลื่อนโครงการสัตว ปลอดโรคคนปลอดภัย จากพิษสุนัขบ�าตามพระ
ปณิธาน ศาสตราจารย  ดร.สมเด็จพระเจ�าลูกยาเธอเจ�าฟLาจุฬาภรณวลัยลักษณ  
อัครราชกุมารี 

7,410 

 รวม 8,151 
 
3. ยุทธศาสตร/ท่ี 8 ยุทธศาสตร/การพัฒนาด�านการเมืองการบริหาร 
  3.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

ท่ี โครงการ งบประมาณ 
1 โครงการอบรมการปLองกันผลประโยชน ทับซ�อน  10,000 
2 กิจกรรมอบรมให�ความรู�ตาม พ.ร.บ.ข�อมูลข�าวสาร พ.ศ.2540 อบต.แม�พริก       10,000  
 รวม 20,000 

 
รายช่ือโครงการ สําหรับ อุดหนุนองค/กรปกครองส�วนท�องถ่ิน ส�วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค/กรประชาชน 
( แบบ ผ.02) 

1. ยุทธศาสตร/ท่ี 5 การพัฒนาด�านสาธารณสุข 
   1.1 แผนงานสาธารณสุข 

ท่ี โครงการ งบประมาณ 
1 โครงการการปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็กบ�านแม�เชียงรายลุ�มหมู�ท่ี 3 

ต.แม�พริก 
5,100 

2 โครงการรณรงค และแก�ไขปCญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE บ�านแม�
เชียงรายลุ�ม หมู�ท่ี 3 ต.แม�พริก 

4,800 

3 โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดินของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรม
ราชกุมารี หมู�ท่ี 4 ต.แม�พริก 
 

4,300 
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ท่ี โครงการ งบประมาณ 
4 โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย�า ต�านภัยมะเร็งเต�านมบ�านแม�เชียงราย

ลุ�ม หมู�ท่ี 3 ต.แม�พริก 
10,100 

5 โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย�าต�านภัยมะเร็งเต�านมบ�านแม�พริกบนหมู�
ท่ี 4 ต.แม�พริก 

7,850 

6 โครงการรณรงค และแก�ไขปCญหายาเสพติด ทูบีนัมเบอร วัน(ศูนย เพ่ือนใจวัยรุ�นใน
ชุมชน / หมู�บ�าน) หมู�ท่ี 4 ต.แม�พริก 

7,850 

7 โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดินของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรม
ราชกุมารี หมู�ท่ี 6 ต.แม�พริก 

4,300 

8 โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย�าต�านภัยมะเร็งเต�านมบ�านวังสําราญ หมู�
ท่ี 6 ต.แม�พริก 

7,850 

9 โครงการรณรงค และแก�ไขปCญหายาเสพติด ทูบีนัมเบอร วัน(ศูนย เพ่ือนใจวัยรุ�นใน
ชุมชน / หมู�บ�าน)หมู�ท่ี 6 ต.แม�พริก 

7,850 

10 โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย�า ต�านภัยมะเร็งเต�านมบ�านห�วยข้ีนก  
หมู�ท่ี 7 ต.แม�พริก 

8,900 

11 โครงการส�งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม�และเด็ก บ�านห�วยข้ีนก(ตาม
แนวพระราชดําริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี) หมู�ท่ี 7 
ต.แม�พริก 

6,600 

12 โครงการรณรงค และแก�ไขปCญหายาเสพติด To be number one บ�านห�วยข้ีนก 
(ตามแนวพระราชดําริของทูลกระหม�อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณ
วดี) หมู�ท่ี 7 ต.แม�พริก 

4,500 

13 โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย�า ต�านภัยมะเร็งเต�านมบ�านปางยาว  
หมู�ท่ี 8 ต.แม�พริก 

8,900 

14 โครงการรณรงค และแก�ไขปCญหายาเสพติด To be number one บ�านปางยาว 
(ตามแนวพระราชดําริของทูลกระหม�อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณ
วดี) หมู�ท่ี 8 ต.แม�พริก 

4,500 

15 โครงการส�งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม�และเด็ก บ�านปางยาว(ตามแนว
พระราชดําริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี)  
หมู�ท่ี 8 ต.แม�พริก 

6,600 

16 โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดินของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรม
ราชกุมารี หมู�ท่ี 9 ต.แม�พริก 

4,300 

17 โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย�า ต�านภัยมะเร็งเต�านมบ�านร�มไม�ยาง หมู�
ท่ี 9 ต.แม�พริก 

7,850 

18 โครงการรณรงค และแก�ไขปCญหายาเสพติด ทูบีนัมเบอร วัน(ศูนย เพ่ือนใจวัยรุ�นใน
ชุมชน / หมู�บ�าน) หมู�ท่ี 9 ต.แม�พริก 

7,850 

19 โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดินของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรม
ราชกุมารี หมู�ท่ี 10 ต.แม�พริก 
 

4,300 
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ท่ี โครงการ งบประมาณ 
20 โครงการรณรงค และแก�ไขปCญหายาเสพติด ทูบีนัมเบอร วัน(ศูนย เพ่ือนใจวัยรุ�นใน

ชุมชน / หมู�บ�าน) หมู�ท่ี 10 ต.แม�พริก 
7,850 

21 โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย�า ต�านภัยมะเร็งเต�านมบ�านสันข้ีเหล็ก 
หมู�ท่ี 10 ต.แม�พริก 

7,850 

22 โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย�า ต�านภัยมะเร็งเต�านมบ�านแพะดอกเข็ม 
หมู�ท่ี 11 ต.แม�พริก 

9,200 

23 โครงการส�งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม�และเด็ก บ�านแพะดอกเข็ม 
(ตามแนวพระราชดําริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี) หมู�
ท่ี 11 ต.แม�พริก 

6,400 

24 โครงการรณรงค และแก�ไขปCญหายาเสพติด To be number one บ�านแพะดอก
เข็ม(ตามแนวพระราชดําริของทูลกระหม�อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนา
พรรณวดี) หมู�ท่ี 11 ต.แม�พริก 

4,400 

25 โครงการรณรงค และแก�ไขปCญหายาเสพติด ทูบีนัมเบอร วัน (ศูนย เพ่ือนใจวัยรุ�นใน
ชุมชน/หมู�บ�าน)หมู�ท่ี 1 ต.ผาปCง 

7,730 

26 โครงการรณรงค และแก�ไขปCญหายาเสพติดทูบีนัมเบอร วัน(ศูนย เพ่ือนใจวัยรุ�นใน
ชุมชน /หมู�บ�าน ) หมู�ท่ี 2 ต.ผาปCง 

7,275 

27 โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย�า ต�านภัยมะเร็งเต�านม หมู�ท่ี 1 ต.ผาปCง 5,600 
28 โครงการอบรมหมอหมู�บ�าน ในพระราชประสงค  หมู�ท่ี 1 ต.ผาปCง 6,670 
29 โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย�า ต�านภัยมะเร็งเต�านม หมู�ท่ี 2 ต.ผาปCง 6,200 
30 โครงการรณรงค และแก�ไขปCญหายาเสพติดทูบีนัมเบอร วัน(ศูนย เพ่ือนใจวัยรุ�นใน

ชุมชน /หมู�บ�าน ) หมู�ท่ี 3 ต.ผาปCง 
7,275 

31 โครงการอบรมหมอหมู�บ�าน ในพระราชประสงค  หมู�ท่ี 2 ต.ผาปCง 6,525 
32 โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย�า ต�านภัยมะเร็งเต�านมหมู�ท่ี 3 ต.ผาปCง 6,500 
33 โครงการรณรงค และแก�ไขปCญหายาเสพติดทูบีนัมเบอร วัน(ศูนย เพ่ือนใจวัยรุ�นใน

ชุมชน /หมู�บ�าน ) หมู�ท่ี 4 ต.ผาปCง 
7,275 

34 โครงการอบรมหมอหมู�บ�าน ในพระราชประสงค  หมู�ท่ี 3 ต.ผาปCง 6,225 
35 โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย�า ต�านภัยมะเร็งเต�านมหมู�ท่ี 4 ต.ผาปCง 6,500 
36 โครงการรณรงค และแก�ไขปCญหายาเสพติดทูบีนัมเบอร วัน(ศูนย เพ่ือนใจวัยรุ�นใน

ชุมชน /หมู�บ�าน ) หมู�ท่ี 5 ต.ผาปCง 
7,145 

37 โครงการอบรมหมอหมู�บ�าน ในพระราชประสงค  หมู�ท่ี 4 ต.ผาปCง 6,225 
38 โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย�า ต�านภัยมะเร็งเต�านมหมู�ท่ี 5 ต.ผาปCง  6,585 
39 โครงการอบรมหมอหมู�บ�าน ในพระราชประสงค  หมู�ท่ี 5 ต.ผาปCง 6,270 
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รายช่ือโครงการ สําหรับ โครงการพัฒนาท่ีองค/กรปกครองส�วนท�องถ่ินดําเนินการโดยไม�ใช�งบประมาณ จังหวัด  
( แบบ ผ.06) 

1. ยุทธศาสตร/ท่ี 8 ยุทธศาสตร/การพัฒนาด�านการเมืองการบริหาร 
     1.1 แผนงานบริหารท่ัวไป 

ท่ี โครงการ 
1 โครงการเยาวชนส�งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย ทรงเป2นประมุข 

อบต.แม�พริก 
2 โครงการแสดงเจตจํานงต�อต�านการทุจริตของผู�บริหาร อบต.แม�พริก 
3 โครงการกิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู�มีจิตสาธารณะ  อบต.แม�พริก 
4 กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู�มาปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อบต.แม�พริก 
5 โครงการคัดเลือกบุคลากรดีเด�น อบต.แม�พริก 
6 กิจกรรมพ�อ=แม�ดีเด�น อบต.แม�พริก 
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รายละเอียดโครงการในแผนพัฒนาส่ีป  (พ.ศ.2561–2564) เพ่ิมเติมและเปล่ียนแปลง ครั้งท่ี 2 พ.ศ.2561 
โครงการในแผนพัฒนาสี่ป1 (พ.ศ.2561=2564) เปลี่ยนแปลง มีดังรายการต�อไปนี้ 
 

ป  พ.ศ. 2562 
รายช่ือโครงการ สําหรับองค/กรปกครองส�วนท�องถ่ินดําเนินการ ( แบบ ผ.01) 

1. ยุทธศาสตร/ท่ี 1 การพัฒนาด�านโครงสร�างพ้ืนฐาน 
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ท่ี โครงการ งบประมาณ 
1 โครงการก�อสร�างถนนคอนกรีตสายบ�านนายสายัณห  หมู�ท่ี 3 ต.แม�พริก (เดิม 

แผนพัฒนาสี่ป1 2561=2564 หน�า 108 ลําดับท่ี 90) 
115,000 

2 โครงการก�อสร�างทางข�ามคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอย 2  ถนนสายไปอ�างเปา
งาม หมู�ท่ี 10 ต.แม�พริก  (เดิม แผนพัฒนาสี่ป1 2561=2564 หน�า 99 ลําดับท่ี 49) 

94,000 

 รวม 209,000 
2. ยุทธศาสตร/ท่ี 3 การพัฒนาด�านสังคม 
2.1 แผนงานเคหะชุมชน 

ท่ี โครงการ งบประมาณ 
1 โครงการปรับปรุงระบบเสียงตามสายประจําหมู�บ�าน หมู�ท่ี 8 ต.แม�พริก (เดิม 

แผนพัฒนาสี่ป1 2561=2564 หน�า 155 ลําดับท่ี 2) 
65,000 

   2.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
ท่ี โครงการ งบประมาณ 
1 โครงการซ�อมแผนปLองกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.แม�พริก (เดิม แผนพัฒนา

สี่ป1 2561=2564 หน�า 152 ลําดับท่ี 2) 
50,000 

2.3 แผนงานสร�างความเข�มแข็งของชุมชน 
ท่ี โครงการ งบประมาณ 
1 โครงการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย  (เดิม แผนพัฒนาสี่ป1 2561=2564 หน�า 

160 ลําดับท่ี 27) 
100,000 

2 โครงการให�ความรู�เรื่องสิทธิ หน�าท่ีและบทบาทของสตรี (เดิม แผนพัฒนาสี่ป1 
2561=2564 หน�า 160 ลําดับท่ี 24) 

5,000 

3 โครงการให�ความรู�เรื่องสิทธิ หน�าท่ีและบทบาทของผู�พิการ(เดิม แผนพัฒนาสี่ป1 
2561=2564 หน�า 160 ลําดับท่ี 26) 

5,000 

 รวม 110,000 
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3. ยุทธศาสตร/ท่ี 5 การพัฒนาด�านสาธารณสุข 
   3.1 แผนงานสาธารณสุข 

ท่ี โครงการ งบประมาณ 
1 โครงการรณรงค ปLองกันโรคเอดส  อบต.แม�พริก (เดิม แผนพัฒนาสี่ป1 2561=2564 

หน�า 174 ลําดับท่ี 1) 
5,000 

2 โครงการรณรงค ปLองกันโรคท่ีเกิดข้ึนในฤดูหนาว อบต.แม�พริก (เดิม แผนพัฒนาสี่
ป1 2561=2564 หน�า 174 ลําดับท่ี 2) 

5,000 

3 โครงการรณรงค ปLองกันโรคทางเดินหายใจ อบต.แม�พริก (เดิม แผนพัฒนาสี่ป1 
2561=2564 หน�า 174 ลําดับท่ี 3) 

5,000 

4 โครงการปรุงอาหารปลอดภัย อบต.แม�พริก (เดิม แผนพัฒนาสี่ป1 2561=2564 
หน�า 174 ลําดับท่ี 4) 

5,000 

5 โครงการรณรงค ปLองกันและระงับโรคไข�เลือดออกภายในพ้ืนท่ีตําบลแม�พริก และ
ตําบลผาปCง 
(เดิม แผนพัฒนาสี่ป1 2561=2564 หน�า 174 ลําดับท่ี 5) 

80,000 

6 โครงการปLองกันโรคพิษสุนัขบ�า (เดิม แผนพัฒนาสี่ป1 2561=2564 หน�า 175 
ลําดับท่ี 6) 

40,000 

 รวม 140,000 
4. ยุทธศาสตร/ท่ี 6 ยุทธศาสตร/การพัฒนาด�านการศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม 
4.1 แผนงานการศึกษา 

ท่ี โครงการ งบประมาณ 
1 โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห�งชาติ (เดิม แผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ป1 (พ.ศ. 2561=

2564) หน�า 177 ลําดับท่ี 1) 
50,000 

2 โครงการอาหารเสริม(นม) 
 (เดิม แผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ป1 (พ.ศ. 2561=2564) หน�า 177 ลําดับท่ี 3) 

 1,089,692  

 รวม 1,139,692 
4.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ท่ี โครงการ งบประมาณ 
1 โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต  (เดิม แผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ป1 (พ.ศ. 2561=

2564) หน�า 178 ลําดับท่ี 1) 
30,000 

2 โครงการจัดงานลอยกระทง (เดิม แผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ป1 (พ.ศ. 2561=2564) หน�า 
178 ลําดับท่ี 3) 

30,000 

 รวม 60,000 
5.ยุทธศาสตร/ท่ี 7 ยุทธศาสตร/การพัฒนาด�านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล�อม 
5.1 แผนงานสร�างความเข�มแข็งชุมชน 

ท่ี โครงการ งบประมาณ 
1 โครงการอบรมความรู�เรื่องไฟปhา (เดิม แผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ป1 (พ.ศ. 2561=2564) 

หน�า 185 ลําดับท่ี 3) 
20,000 
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5.2 แผนงานเกษตร 
ท่ี โครงการ งบประมาณ 
1 โครงการปลูกปhา บวชปhา สืบชะตา เวทีเสวนา อบต.แม�พริก 

(เดิม แผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ป1 (พ.ศ. 2561=2564) หน�า 186 ลําดับท่ี 7) 
10,000 

2 โครงการปลูกปhาเฉลิมพระเกียรติเทิดไท�องค ราชัน 
(เดิม แผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ป1 (พ.ศ. 2561=2564) หน�า 188 ลําดับท่ี 5) 

50,000 

 รวม 60,000 
 
6. ยุทธศาสตร/ท่ี 8 ยุทธศาสตร/การพัฒนาด�านการเมืองการบริหาร 
6.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

ท่ี โครงการ งบประมาณ 
1 โครงการประชาคมหมู�บ�านเพ่ือจัดทําและทบทวนแผนพัฒนาสี่ป1 

(เดิม แผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ป1 (พ.ศ. 2561=2564) หน�า 191 ลําดับท่ี 1) 
15,000 

2 โครงการศูนย ประสานราชการและข�อมูลข�าวสารขององค กรปกครองส�วนท�องถ่ิน 
อําเภอแม�พริก จังหวัดลําปาง  
(เดิม แผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ป1 (พ.ศ. 2561=2564) หน�า 194 ลําดับท่ี 11) 

120,000 

3 โครงการอบรม/สัมมนาให�ความรู�เก่ียวกับกฎหมาย ระเบียบ ท�องถ่ิน(เดิม 
แผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ป1 (พ.ศ. 2561=2564) หน�า 192 ลําดับท่ี 5) 

10,000 

 รวม 145,000 
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สําหรับ อุดหนุนองค/กรปกครองส�วนท�องถ่ิน ส�วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค/กรประชาชน (ผ.02) 
1. ยุทธศาสตร/ท่ี 3 การพัฒนาด�านสังคม 
1.1 แผนงานสร�างความเข�มแข็งของชุมชน 

ท่ี โครงการ งบประมาณ 
1 โครงการสนับสนุนการจัดงานรัฐพิธีประจําป1  

(เดิม แผนพัฒนาสี่ป1 2561=2564 หน�า 215 ลําดับท่ี 1) 
10,000 

2 โครงการแม�พริกรวมใจ ต�อต�านภัยยาเสพติด เทิดไท�องค ราชันย  อําเภอแม�พริก 
จังหวัดลําปาง 
(เดิม แผนพัฒนาสี่ป1 2561=2564 หน�า 215 ลําดับท่ี 2) 

10,000 

3 โครงการสนับสนุนการจัดงานกาชาดประจําป1จังหวัดลําปางและสนับสนุนกิจกรรม
ก่ิงกาชาดอําเภอแม�พริก 
(เดิม แผนพัฒนาสี่ป1 2561=2564 หน�า 216 ลําดับท่ี 4) 

10,000 

 รวม 30,000 
 

2. ยุทธศาสตร/ท่ี 6 ยุทธศาสตร/การพัฒนาด�านการศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม 
    2.1 แผนงานการศึกษา 

ท่ี โครงการ งบประมาณ 
1 โครงการอาหารกลางวัน 

(เดิม แผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ป1 (พ.ศ. 2561=2564) หน�า 233 ลําดับท่ี 8) 
1,685,400 

2 โครงการแข�งขันกีฬาสัมพันธ ต�านยาเสพติด โรงเรียนบ�านแม�เชียงรายลุ�ม 
(เดิม แผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ป1 (พ.ศ. 2561=2564) หน�า 235 ลําดับท่ี 14) 

       20,000  

3 โครงการแข�งขันกีฬาสีสัมพันธ ต�านยาเสพติด  โรงเรียนแม�พริกบน  
(เดิม แผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ป1 (พ.ศ. 2561=2564) หน�า 231 ลําดับท่ี 2) 

       30,000  

4 โครงการแข�งขันกีฬาสัมพันธ ต�านยาเสพติด โรงเรียนห�วยข้ีนกวิทยา  
(เดิม แผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ป1 (พ.ศ. 2561=2564) หน�า 235 ลําดับท่ี 12) 

       30,000  

5 โครงการแข�งขันกีฬากลุ�มสัมพันธ ต�านยาเสพติด โรงเรียนห�วยข้ีนกวิทยา  
(เดิม แผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ป1 (พ.ศ. 2561=2564) หน�า 235 ลําดับท่ี 13) 

30,000 

6 โครงการแข�งขันกีฬาสัมพันธ ต�านยาเสพติด โรงเรียนผาปCงวิทยา 
(เดิม แผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ป1 (พ.ศ. 2561=2564) หน�า 234 ลําดับท่ี 10) 

       30,000  

7 โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมทางภาษาไทย=อเมริกัน โรงเรียนผาปCงวิทยา 
(เดิม แผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ป1 (พ.ศ. 2561=2564) หน�า 233 ลําดับท่ี 7) 

30,000 

8 โครงการอบรมส�งเสริมตีกลองปูจา เพ่ือพัฒนาวัฒนธรรมประเพณีดนตรีพ้ืนบ�าน  
โรงเรียนผาปCงวิทยา 
(เดิม แผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ป1 (พ.ศ. 2561=2564) หน�า 234 ลําดับท่ี 9) 

       20,000  

 รวม 1,875,400 
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ป  พ.ศ. 2563 
รายช่ือโครงการ สําหรับองค/กรปกครองส�วนท�องถ่ินดําเนินการ ( แบบ ผ.01) 

2. ยุทธศาสตร/ท่ี 3 การพัฒนาด�านสังคม 
   2.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

ท่ี โครงการ งบประมาณ 
1 โครงการซ�อมแผนปLองกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.แม�พริก (เดิม แผนพัฒนา

สี่ป1 2561=2564 หน�า 152 ลําดับท่ี 2) 
50,000 

2.3 แผนงานสร�างความเข�มแข็งของชุมชน 
ท่ี โครงการ งบประมาณ 
1 โครงการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย  (เดิม แผนพัฒนาสี่ป1 2561=2564 หน�า 

160 ลําดับท่ี 27) 
100,000 

2 โครงการให�ความรู�เรื่องสิทธิ หน�าท่ีและบทบาทของสตรี (เดิม แผนพัฒนาสี่ป1 
2561=2564 หน�า 160 ลําดับท่ี 24) 

5,000 

3 โครงการให�ความรู�เรื่องสิทธิ หน�าท่ีและบทบาทของผู�พิการ(เดิม แผนพัฒนาสี่ป1 
2561=2564 หน�า 160 ลําดับท่ี 26) 

5,000 

 รวม 110,000 
 

3. ยุทธศาสตร/ท่ี 5 การพัฒนาด�านสาธารณสุข 
   3.1 แผนงานสาธารณสุข 

ท่ี โครงการ งบประมาณ 
1 โครงการรณรงค ปLองกันโรคเอดส  อบต.แม�พริก (เดิม แผนพัฒนาสี่ป1 2561=2564 

หน�า 174 ลําดับท่ี 1) 
5,000 

2 โครงการรณรงค ปLองกันโรคท่ีเกิดข้ึนในฤดูหนาว อบต.แม�พริก (เดิม แผนพัฒนาสี่
ป1 2561=2564 หน�า 174 ลําดับท่ี 2) 

5,000 

3 โครงการรณรงค ปLองกันโรคทางเดินหายใจ อบต.แม�พริก (เดิม แผนพัฒนาสี่ป1 
2561=2564 หน�า 174 ลําดับท่ี 3) 

5,000 

4 โครงการปรุงอาหารปลอดภัย อบต.แม�พริก (เดิม แผนพัฒนาสี่ป1 2561=2564 
หน�า 174 ลําดับท่ี 4) 

5,000 

5 โครงการรณรงค ปLองกันและระงับโรคไข�เลือดออกภายในพ้ืนท่ีตําบลแม�พริก และ
ตําบลผาปCง 
(เดิม แผนพัฒนาสี่ป1 2561=2564 หน�า 174 ลําดับท่ี 5) 

80,000 

6 โครงการปLองกันโรคพิษสุนัขบ�า (เดิม แผนพัฒนาสี่ป1 2561=2564 หน�า 175 
ลําดับท่ี 6) 

40,000 

 รวม 140,000 
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4. ยุทธศาสตร/ท่ี 6 ยุทธศาสตร/การพัฒนาด�านการศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม 
4.1 แผนงานการศึกษา 

ท่ี โครงการ งบประมาณ 
1 โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห�งชาติ (เดิม แผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ป1 (พ.ศ. 2561=

2564) หน�า 177 ลําดับท่ี 1) 
50,000 

2 โครงการอาหารเสริม(นม) 
 (เดิม แผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ป1 (พ.ศ. 2561=2564) หน�า 177 ลําดับท่ี 3) 

 1,089,692  

 รวม 1,139,692 
4.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ท่ี โครงการ งบประมาณ 
1 โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต  (เดิม แผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ป1 (พ.ศ. 2561=

2564) หน�า 178 ลําดับท่ี 1) 
30,000 

2 โครงการจัดงานลอยกระทง (เดิม แผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ป1 (พ.ศ. 2561=2564) หน�า 
178 ลําดับท่ี 3) 

30,000 

 รวม 60,000 
 
5.ยุทธศาสตร/ท่ี 7 ยุทธศาสตร/การพัฒนาด�านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล�อม 
5.1 แผนงานสร�างความเข�มแข็งชุมชน 

ท่ี โครงการ งบประมาณ 
1 โครงการอบรมความรู�เรื่องไฟปhา (เดิม แผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ป1 (พ.ศ. 2561=2564) 

หน�า 185 ลําดับท่ี 3) 
20,000 

 
5.2 แผนงานเกษตร 

ท่ี โครงการ งบประมาณ 
1 โครงการปลูกปhา บวชปhา สืบชะตา เวทีเสวนา อบต.แม�พริก 

(เดิม แผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ป1 (พ.ศ. 2561=2564) หน�า 186 ลําดับท่ี 7) 
10,000 

2 โครงการปลูกปhาเฉลิมพระเกียรติเทิดไท�องค ราชัน 
(เดิม แผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ป1 (พ.ศ. 2561=2564) หน�า 188 ลําดับท่ี 5) 

50,000 

 รวม 60,000 
 
6. ยุทธศาสตร/ท่ี 8 ยุทธศาสตร/การพัฒนาด�านการเมืองการบริหาร 
6.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

ท่ี โครงการ งบประมาณ 
1 โครงการประชาคมหมู�บ�านเพ่ือจัดทําและทบทวนแผนพัฒนาสี่ป1 

(เดิม แผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ป1 (พ.ศ. 2561=2564) หน�า 191 ลําดับท่ี 1) 
15,000 

2 โครงการศูนย ประสานราชการและข�อมูลข�าวสารขององค กรปกครองส�วนท�องถ่ิน 
อําเภอแม�พริก จังหวัดลําปาง  
(เดิม แผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ป1 (พ.ศ. 2561=2564) หน�า 194 ลําดับท่ี 11) 

120,000 
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ท่ี โครงการ งบประมาณ 
3 โครงการอบรม/สัมมนาให�ความรู�เก่ียวกับกฎหมาย ระเบียบ ท�องถ่ิน(เดิม 

แผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ป1 (พ.ศ. 2561=2564) หน�า 192 ลําดับท่ี 5) 
10,000 

 รวม 145,000 
 
สําหรับ อุดหนุนองค/กรปกครองส�วนท�องถ่ิน ส�วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค/กรประชาชน(ผ.02) 

1. ยุทธศาสตร/ท่ี 3 การพัฒนาด�านสังคม 
1.1 แผนงานสร�างความเข�มแข็งของชุมชน 

ท่ี โครงการ งบประมาณ 
1 โครงการสนับสนุนการจัดงานรัฐพิธีประจําป1  

(เดิม แผนพัฒนาสี่ป1 2561=2564 หน�า 215 ลําดับท่ี 1) 
10,000 

2 โครงการแม�พริกรวมใจ ต�อต�านภัยยาเสพติด เทิดไท�องค ราชันย  อําเภอแม�พริก 
จังหวัดลําปาง (เดิม แผนพัฒนาสี่ป1 2561=2564 หน�า 215 ลําดับท่ี 2) 

10,000 

3 โครงการสนับสนุนการจัดงานกาชาดประจําป1จังหวัดลําปางและสนับสนุนกิจกรรม
ก่ิงกาชาดอําเภอแม�พริก (เดิม แผนพัฒนาสี่ป1 2561=2564 หน�า 216 ลําดับท่ี 4) 

10,000 

 รวม 30,000 
 

2. ยุทธศาสตร/ท่ี 6 ยุทธศาสตร/การพัฒนาด�านการศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม 
    2.1 แผนงานการศึกษา 

ท่ี โครงการ งบประมาณ 
1 โครงการอาหารกลางวัน 

(เดิม แผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ป1 (พ.ศ. 2561=2564) หน�า 233 ลําดับท่ี 8) 
1,685,400 

2 โครงการแข�งขันกีฬาสัมพันธ ต�านยาเสพติด โรงเรียนบ�านแม�เชียงรายลุ�ม 
(เดิม แผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ป1 (พ.ศ. 2561=2564) หน�า 235 ลําดับท่ี 14) 

       20,000  

3 โครงการแข�งขันกีฬาสีสัมพันธ ต�านยาเสพติด  โรงเรียนแม�พริกบน  
(เดิม แผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ป1 (พ.ศ. 2561=2564) หน�า 231 ลําดับท่ี 2) 

       30,000  

4 โครงการแข�งขันกีฬาสัมพันธ ต�านยาเสพติด โรงเรียนห�วยข้ีนกวิทยา  
(เดิม แผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ป1 (พ.ศ. 2561=2564) หน�า 235 ลําดับท่ี 12) 

       30,000  

5 โครงการแข�งขันกีฬากลุ�มสัมพันธ ต�านยาเสพติด โรงเรียนห�วยข้ีนกวิทยา  
(เดิม แผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ป1 (พ.ศ. 2561=2564) หน�า 235 ลําดับท่ี 13) 

30,000 

6 โครงการแข�งขันกีฬาสัมพันธ ต�านยาเสพติด โรงเรียนผาปCงวิทยา 
(เดิม แผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ป1 (พ.ศ. 2561=2564) หน�า 234 ลําดับท่ี 10) 

       30,000  

7 โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมทางภาษาไทย=อเมริกัน โรงเรียนผาปCงวิทยา 
(เดิม แผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ป1 (พ.ศ. 2561=2564) หน�า 233 ลําดับท่ี 7) 

30,000 

8 โครงการอบรมส�งเสริมตีกลองปูจา เพ่ือพัฒนาวัฒนธรรมประเพณีดนตรีพ้ืนบ�าน  
โรงเรียนผาปCงวิทยา 
(เดิม แผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ป1 (พ.ศ. 2561=2564) หน�า 234 ลําดับท่ี 9) 

       20,000  

 รวม 1,875,400 
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ป  พ.ศ. 2564 
 
รายช่ือโครงการ สําหรับองค/กรปกครองส�วนท�องถ่ินดําเนินการ ( แบบ ผ.01) 

2. ยุทธศาสตร/ท่ี 3 การพัฒนาด�านสังคม 
   2.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

ท่ี โครงการ งบประมาณ 
1 โครงการซ�อมแผนปLองกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.แม�พริก (เดิม แผนพัฒนา

สี่ป1 2561=2564 หน�า 152 ลําดับท่ี 2) 
50,000 

2.3 แผนงานสร�างความเข�มแข็งของชุมชน 
ท่ี โครงการ งบประมาณ 
1 โครงการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย  (เดิม แผนพัฒนาสี่ป1 2561=2564 หน�า 

160 ลําดับท่ี 27) 
100,000 

2 โครงการให�ความรู�เรื่องสิทธิ หน�าท่ีและบทบาทของสตรี (เดิม แผนพัฒนาสี่ป1 
2561=2564 หน�า 160 ลําดับท่ี 24) 

5,000 

3 โครงการให�ความรู�เรื่องสิทธิ หน�าท่ีและบทบาทของผู�พิการ(เดิม แผนพัฒนาสี่ป1 
2561=2564 หน�า 160 ลําดับท่ี 26) 

5,000 

 รวม 110,000 
 

3. ยุทธศาสตร/ท่ี 5 การพัฒนาด�านสาธารณสุข 
   3.1 แผนงานสาธารณสุข 

ท่ี โครงการ งบประมาณ 
1 โครงการรณรงค ปLองกันโรคเอดส  อบต.แม�พริก (เดิม แผนพัฒนาสี่ป1 2561=2564 

หน�า 174 ลําดับท่ี 1) 
5,000 

2 โครงการรณรงค ปLองกันโรคท่ีเกิดข้ึนในฤดูหนาว อบต.แม�พริก (เดิม แผนพัฒนาสี่
ป1 2561=2564 หน�า 174 ลําดับท่ี 2) 

5,000 

3 โครงการรณรงค ปLองกันโรคทางเดินหายใจ อบต.แม�พริก (เดิม แผนพัฒนาสี่ป1 
2561=2564 หน�า 174 ลําดับท่ี 3) 

5,000 

4 โครงการปรุงอาหารปลอดภัย อบต.แม�พริก (เดิม แผนพัฒนาสี่ป1 2561=2564 
หน�า 174 ลําดับท่ี 4) 

5,000 

5 โครงการรณรงค ปLองกันและระงับโรคไข�เลือดออกภายในพ้ืนท่ีตําบลแม�พริก และ
ตําบลผาปCง 
(เดิม แผนพัฒนาสี่ป1 2561=2564 หน�า 174 ลําดับท่ี 5) 

80,000 

6 โครงการปLองกันโรคพิษสุนัขบ�า (เดิม แผนพัฒนาสี่ป1 2561=2564 หน�า 175 
ลําดับท่ี 6) 

40,000 

 รวม 140,000 
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4. ยุทธศาสตร/ท่ี 6 ยุทธศาสตร/การพัฒนาด�านการศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม 
4.1 แผนงานการศึกษา 

ท่ี โครงการ งบประมาณ 
1 โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห�งชาติ (เดิม แผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ป1 (พ.ศ. 2561=

2564) หน�า 177 ลําดับท่ี 1) 
50,000 

2 โครงการอาหารเสริม(นม) 
(เดิม แผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ป1 (พ.ศ. 2561=2564) หน�า 177 ลําดับท่ี 3) 

 1,089,692  

 รวม 1,139,692 
 
4.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ท่ี โครงการ งบประมาณ 
1 โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต  (เดิม แผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ป1 (พ.ศ. 2561=

2564) หน�า 178 ลําดับท่ี 1) 
30,000 

2 โครงการจัดงานลอยกระทง (เดิม แผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ป1 (พ.ศ. 2561=2564) หน�า 
178 ลําดับท่ี 3) 

30,000 

 รวม 60,000 
 
5.ยุทธศาสตร/ท่ี 7 ยุทธศาสตร/การพัฒนาด�านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล�อม 
5.1 แผนงานสร�างความเข�มแข็งชุมชน 

ท่ี โครงการ งบประมาณ 
1 โครงการอบรมความรู�เรื่องไฟปhา (เดิม แผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ป1 (พ.ศ. 2561=2564) 

หน�า 185 ลําดับท่ี 3) 
20,000 

 
5.2 แผนงานเกษตร 

ท่ี โครงการ งบประมาณ 
1 โครงการปลูกปhา บวชปhา สืบชะตา เวทีเสวนา อบต.แม�พริก 

(เดิม แผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ป1 (พ.ศ. 2561=2564) หน�า 186 ลําดับท่ี 7) 
10,000 

2 โครงการปลูกปhาเฉลิมพระเกียรติเทิดไท�องค ราชัน 
(เดิม แผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ป1 (พ.ศ. 2561=2564) หน�า 188 ลําดับท่ี 5) 

50,000 

 รวม 60,000 
 
 
 
 
 
 
 
 

25



 

6. ยุทธศาสตร/ท่ี 8 ยุทธศาสตร/การพัฒนาด�านการเมืองการบริหาร 
6.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

ท่ี โครงการ งบประมาณ 
1 โครงการประชาคมหมู�บ�านเพ่ือจัดทําและทบทวนแผนพัฒนาสี่ป1 

(เดิม แผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ป1 (พ.ศ. 2561=2564) หน�า 191 ลําดับท่ี 1) 
15,000 

2 โครงการศูนย ประสานราชการและข�อมูลข�าวสารขององค กรปกครองส�วนท�องถ่ิน 
อําเภอแม�พริก จังหวัดลําปาง  
(เดิม แผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ป1 (พ.ศ. 2561=2564) หน�า 194 ลําดับท่ี 11) 

120,000 

3 โครงการอบรม/สัมมนาให�ความรู�เก่ียวกับกฎหมาย ระเบียบ ท�องถ่ิน(เดิม 
แผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ป1 (พ.ศ. 2561=2564) หน�า 192 ลําดับท่ี 5) 

10,000 

 รวม 145,000 
 
สําหรับ อุดหนุนองค/กรปกครองส�วนท�องถ่ิน ส�วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค/กรประชาชน (ผ.02) 

1. ยุทธศาสตร/ท่ี 3 การพัฒนาด�านสังคม 
1.1 แผนงานสร�างความเข�มแข็งของชุมชน 

ท่ี โครงการ งบประมาณ 
1 โครงการสนับสนุนการจัดงานรัฐพิธีประจําป1  

(เดิม แผนพัฒนาสี่ป1 2561=2564 หน�า 215 ลําดับท่ี 1) 
10,000 

2 โครงการแม�พริกรวมใจ ต�อต�านภัยยาเสพติด เทิดไท�องค ราชันย  อําเภอแม�พริก 
จังหวัดลําปาง 
(เดิม แผนพัฒนาสี่ป1 2561=2564 หน�า 215 ลําดับท่ี 2) 

10,000 

3 โครงการสนับสนุนการจัดงานกาชาดประจําป1จังหวัดลําปางและสนับสนุนกิจกรรม
ก่ิงกาชาดอําเภอแม�พริก 
(เดิม แผนพัฒนาสี่ป1 2561=2564 หน�า 216 ลําดับท่ี 4) 

10,000 

 รวม 30,000 
 

2. ยุทธศาสตร/ท่ี 6 ยุทธศาสตร/การพัฒนาด�านการศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม 
    2.1 แผนงานการศึกษา 

ท่ี โครงการ งบประมาณ 
1 โครงการอาหารกลางวัน 

(เดิม แผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ป1 (พ.ศ. 2561=2564) หน�า 233 ลําดับท่ี 8) 
1,685,400 

2 โครงการแข�งขันกีฬาสัมพันธ ต�านยาเสพติด โรงเรียนบ�านแม�เชียงรายลุ�ม 
(เดิม แผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ป1 (พ.ศ. 2561=2564) หน�า 235 ลําดับท่ี 14) 

       20,000  

3 โครงการแข�งขันกีฬาสีสัมพันธ ต�านยาเสพติด  โรงเรียนแม�พริกบน  
(เดิม แผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ป1 (พ.ศ. 2561=2564) หน�า 231 ลําดับท่ี 2) 

       30,000  

4 โครงการแข�งขันกีฬาสัมพันธ ต�านยาเสพติด โรงเรียนห�วยข้ีนกวิทยา  
(เดิม แผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ป1 (พ.ศ. 2561=2564) หน�า 235 ลําดับท่ี 12) 
 

       30,000  
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ท่ี โครงการ งบประมาณ 
5 โครงการแข�งขันกีฬากลุ�มสัมพันธ ต�านยาเสพติด โรงเรียนห�วยข้ีนกวิทยา  

(เดิม แผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ป1 (พ.ศ. 2561=2564) หน�า 235 ลําดับท่ี 13) 
30,000 

6 โครงการแข�งขันกีฬาสัมพันธ ต�านยาเสพติด โรงเรียนผาปCงวิทยา 
(เดิม แผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ป1 (พ.ศ. 2561=2564) หน�า 234 ลําดับท่ี 10) 

       30,000  

7 โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมทางภาษาไทย=อเมริกัน โรงเรียนผาปCงวิทยา 
(เดิม แผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ป1 (พ.ศ. 2561=2564) หน�า 233 ลําดับท่ี 7) 

30,000 

8 โครงการอบรมส�งเสริมตีกลองปูจา เพ่ือพัฒนาวัฒนธรรมประเพณีดนตรีพ้ืนบ�าน  
โรงเรียนผาปCงวิทยา 
(เดิม แผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ป1 (พ.ศ. 2561=2564) หน�า 234 ลําดับท่ี 9) 

       20,000  

 รวม 1,875,400 
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แบบ ผ.07

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

1. ยุทธศาสตร�ที่ 1 การพัฒนาด#านโครงสร#างพื้นฐาน 
   1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 3 78,000 10 1,783,000 0 0 0 0 13 1,861,000
2. ยุทธศาสตร�ที่ 2 การพัฒนาด#านแหล+งน้ํา
   2.1 แผนงานเคหะและชุมชน 0 0 1 217,000 0 0 0 0 1 217,000
3. ยุทธศาสตร�ที่ 3 การพัฒนาด#านสังคม
   3.1 แผนงานการเคหะและชุมชน 0 0 4 423,000 0 0 0 0 4 423,000
   3.2 แผนงานสังคมสงเคราะห� 0 0 1 70,000 1 70,000 1 70,000 3 210,000
4. ยุทธศาสตร�ที่ 5 การพัฒนาด#านสาธารณสุข
   4.1 แผนงานสาธารณสุข 0 0 2 8,151 2 8,151 2 8,151 6 24,453
5. ยุทธศาสตร�ที่ 6 ยุทธศาสตร�การพัฒนาด#านการศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม
   5.1 แผนงานเคหะและชุมชน 1 222,000 0 0 0 0 0 0 1 222,000
6. ยุทธศาสตร�ที่ 8 ยุทธศาสตร�การพัฒนาด#านการเมืองการบริหาร
   6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 0 0 3 320,000 2 20,000 2 20,000 7 360,000
   6.2 แผนงานเคหะชุมชน 0 0 1 25,000 0 0 0 0 1 25,000

1. ยุทธศาสตร�ที่ 1 การพัฒนาด#านโครงสร#างพื้นฐาน 
   1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 0 0 3 396,000 0 0 0 0 3 396,000
2. ยุทธศาสตร�ที่ 5 การพัฒนาด#านสาธารณสุข
   2.1 แผนงานสาธารณสุข 0 0 39 260,000 39 260,000 39 260,000 117 780,000

ส+วนที่ 3

รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาท#องถิ่นสี่ป9 (พ.ศ. 2561:2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 พ.ศ.2561 สําหรับองค�กรปกครองส+วนท#องถิ่นดําเนินการ ( แบบ ผ.01)

รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาสี่ป9(พ.ศ.2561:2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 พ.ศ.2561 สําหรับอุดหนุนองค�กรปกครองส+วนท#องถิ่น ส+วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค�กรประชาชน ( 

แผนพัฒนาท#องถิ่นสี่ป9 (พ.ศ. 2561:2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 พ.ศ.2561
องค�การบริหารส+วนตําบลแม+พริก  อําเภอแม+พริก  จังหวัดลําปาง

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

รวม 4 ป9

ยุทธศาสตร�

ป9 2561 ป9 2562 ป9 2563 ป9 2564
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แบบ ผ.07

1. ยุทธศาสตร�ที่ 1 การพัฒนาด#านโครงสร#างพื้นฐาน
   1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 0 0 2 7,739,800 0 0 0 0 2 7,739,800

1) ยุทธศาสตร�ที่ 1 การพัฒนาด#านโครงสร#างพื้นฐาน
   1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 0 0 2 300,000 0 0 0 0 2 300,000

1.ยุทธศาสตร�ที่ 8 ยุทธศาสตร�การพัฒนาด#านการเมืองการบริหาร

  1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 0 0 6 0 6 0 6 0 18 0

1.ยุทธศาสตร�ที่ 8 ยุทธศาสตร�การพัฒนาด#านการเมืองการบริหาร 0 0 7 1,428,400 0 0 0 0 7 1,428,400
รวม 4 300,000 81 12,970,351 50 358,151 50 358,151 185 13,986,653

รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาสี่ป9(พ.ศ.2561:2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 พ.ศ.2561 สําหรับ ประสานแผนโครงการพัฒนาองค�การบริหารส+วนจังหวัด (แบบ ผ.03 ) 

รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาสี่ป9(พ.ศ.2561:2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 พ.ศ.2561 สําหรับ ประสานโครงการพัฒนาจังหวัด (แบบ ผ.05 ) 

รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาสี่ป9(พ.ศ.2561:2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 พ.ศ.2561 สําหรับ โครงการพัฒนาที่องค�กรปกครองส+วนท#องถิ่นดําเนินการโดยไม+ใช#งบประมาณ (แบบ ผ.

บัญชีครุภัณฑ�
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แบบ ผ.07

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

1. ยุทธศาสตร�ที่ 1 การพัฒนาด#านโครงสร#างพื้นฐาน 
   1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 0 0 2 209,000 0 0 0 0 2 209,000
2. ยุทธศาสตร�ที่ 3 การพัฒนาด#านสังคม
   2.1 แผนงานเคหะและชุมชน 0 0 1 65,000 0 0 0 0 1 65,000
   2.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 0 0 1 50,000 1 50,000 1 50,000 3 150,000
   2.3 แผนงานสร.างความเข.มแข็งของชุมชน 0 0 3 110,000 3 110,000 3 110,000 9 330,000
3. ยุทธศาสตร�ที่ 5 การพัฒนาด#านสาธารณสุข
   3.1 แผนงานสาธารณสุข 0 0 6 140,000 6 140,000 6 140,000 18 420,000
4. ยุทธศาสตร�ที่ 6 ยุทธศาสตร�การพัฒนาด#านการศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม
   4.1 แผนงานการศึกษา 0 0 2 1,139,692 2 1,139,692 2 1,139,692 6 3,419,076
   4.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 0 0 2 60,000 2 60,000 2 60,000 6 180,000
5.ยุทธศาสตร�ที่ 7 ยุทธศาสตร�การพัฒนาด#านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล#อม 
   5.1 แผนงานสร.างความเข.มแข็งชุมชน 0 0 1 20,000 1 20,000 1 20,000 3 60,000
   5.2 แผนงานเกษตร 0 0 2 60,000 2 60,000 2 60,000 6 180,000
6. ยุทธศาสตร�ที่ 8 ยุทธศาสตร�การพัฒนาด#านการเมืองการบริหาร
   6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 0 0 3 145,000 3 145,000 3 145,000 9 435,000

รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาท#องถิ่นสี่ป9 (พ.ศ. 2561:2564) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 พ.ศ.2561 สําหรับองค�กรปกครองส+วนท#องถิ่นดําเนินการ ( แบบ ผ.01)

ส+วนที่ 3
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท#องถิ่นสี่ป9 (พ.ศ. 2561:2564) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 พ.ศ.2561
องค�การบริหารส+วนตําบลแม+พริก  อําเภอแม+พริก  จังหวัดลําปาง

ยุทธศาสตร�

ป9 2561 ป9 2562 ป9 2563 ป9 2564 รวม 4 ป9
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แบบ ผ.07

1. ยุทธศาสตร�ที่ 3 การพัฒนาด#านสังคม
   1.1 แผนงานสร.างความเข.มแข็งของชุมชน 0 0 3 30,000 3 30,000 3 30,000 9 90,000

2. ยุทธศาสตร�ที่ 6 ยุทธศาสตร�การพัฒนาด#านการศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม
   2.1 แผนงานการศึกษา 0 0 8 1,875,400 8 1,875,400 8 1,875,400 24 5,626,200

รวม 0 0 34 3,904,092 31 3,630,092 31 3,630,092 96 11,164,276

รวมทั้งสิ้น 4 300,000 115 16,874,443 81 3,988,243 81 3,988,243 281 25,150,929

รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาสี่ป9(พ.ศ.2561:2564)เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 พ.ศ.2561 สําหรับอุดหนุนองค�กรปกครองส+วนท#องถิ่น ส+วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค�กรประชาชน
(แบบ ผ.02 )
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แบบ ผ.01

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองส�วนท�องถิ่นในเขตจังหวัดลําปาง ประเด็นยุทธศาสตร�ที่ 1 ด�านการพัฒนาโครงสร�างพื้นฐาน
1. ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาด�านโครงสร�างพื้นฐาน 
   1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) KPI

1 โครงการก)อสร�างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายซอย 6/2 
หมู)ที่ 3 ต.แม)พริก

เพื่อให�มีถนนคอนกรีตที่ได�
มาตรฐาน

ก)อสร�างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
 ขนาดกว�าง 3.00 ม. ยาว 25.00
 ม. หนา 0.15 ม.  (พื้นที่คอนกรีต
ไม)น�อยกว)า 75 ตร.ม.)

; 39,000 ; ; ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
เพิ่มขึ้นคิดเป@น
ร�อยละ 100

ประชาชนมีถนน
การคมนาคม
สะดวกสบาย 

รวดเร็ว

กองช)าง

2 โครงการก)อสร�างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายโรงสีนายทวน
หมู)ที่ 4 ต.แม)พริก

เพื่อให�มีถนนคอนกรีตที่ได�
มาตรฐาน

ก)อสร�างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
 ขนาดกว�าง 3.00 ม. ยาว 
150.00 ม. หนา 0.15 ม.  (พื้นที่
คอนกรีตไม)น�อยกว)า 450 ตร.ม.)

; 223,000 ; ; ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
เพิ่มขึ้นคิดเป@น
ร�อยละ 100

ประชาชนมีถนน
การคมนาคม
สะดวกสบาย 

รวดเร็ว

กองช)าง

3 โครงการก)อสร�างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายบ�านวังสําราญ –
 สี่แยกน้ําปลา หมู)ที่ 6 ต.แม)พริก

เพื่อให�มีถนนคอนกรีตที่ได�
มาตรฐาน

ก)อสร�างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
 ขนาดกว�าง 5.00 ม. ยาว 
125.00 ม. หนา 0.15 ม.  (พื้นที่
คอนกรีตไม)น�อยกว)า 625 ตร.ม.)
 พร�อมลงลูกรังไหล)ทางเฉลี่ยข�าง
ละ 0.50 เมตร

; 320,000 ; ; ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
เพิ่มขึ้นคิดเป@น
ร�อยละ 100

ประชาชนมีถนน
การคมนาคม
สะดวกสบาย 

รวดเร็ว

กองช)าง

4 โครงการก)อสร�างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายซอย 11 
หมู)ที่ 11 ต.แม)พริก

เพื่อให�มีถนนคอนกรีตที่ได�
มาตรฐาน

ก)อสร�างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
 ขนาดกว�าง 3.00 ม. ยาว 208 ม.
 หนา 0.15 ม.  (พื้นที่คอนกรีต
ไม)น�อยกว)า 624 ตร.ม.) พร�อมลง
ลูกรังไหล)ทางเฉลี่ยข�างละ 0.25 
เมตร

; 309,000 ; ; ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
เพิ่มขึ้นคิดเป@น
ร�อยละ 100

ประชาชนมีถนน
การคมนาคม
สะดวกสบาย 

รวดเร็ว

กองช)าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท�องถิ่นสี่ป8 (พ.ศ. 256192564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 พ.ศ.2561

องคการบริหารส�วนตําบลแม�พริก  อําเภอแม�พริก  จังหวัดลําปาง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เป<าหมาย

 (ผลผลิตของโครงการ)
หน�วยงาน

ที่รับผิดชอบ
ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดว�า

 จะได�รับ

งบประมาณและที่ผ�านมา

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 การเสริมสร�างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และสังคมลําปางให�เป@นสังคมแห)งการเรียนรู�มีความเข็มแข็งมีภูมิคุ�มกันสามารถดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
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แบบ ผ.01

2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) KPI

5 โครงการก)อสร�างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายสุสาน (ระยะที่ 
3) บ�านนาริน หมู)ที่ 1 ต.ผาปJง

เพื่อให�มีถนนคอนกรีตที่ได�
มาตรฐาน

ก)อสร�างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
 ขนาดกว�าง 3.00 ม. ยาว 
150.00 ม. หนา 0.15 ม.  (พื้นที่
คอนกรีตไม)น�อยกว)า 450 ตร.ม.)
 พร�อมลงลูกรังไหล)ทางเฉลี่ยข�าง
ละ 0.50 เมตร

; 224,000 ; ; ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
เพิ่มขึ้นคิดเป@น
ร�อยละ 100

ประชาชนมีถนน
การคมนาคม
สะดวกสบาย 

รวดเร็ว

กองช)าง

6 โครงการก)อสร�างทางข�าม
คอนกรีตเสริมเหล็กข�ามห�วย
ฝายสายเด)นดําหนัก
หมู)ที่ 10 ต.แม)พริก

เพื่อใช�ประชาชนเดินทางสัญจร
ไปมาได�สะดวก สบาย

ก)อสร�างทางข�ามคอนกรีตขนาด
กว�าง 5.00 ม. ยาว 10.00 สูง 
0.75 ม.

; 87,000       ; ; ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
เพิ่มขึ้นคิดเป@น
ร�อยละ 100

ประชาชนมีถนน
การคมนาคม
สะดวกสบาย 

รวดเร็ว

กองช)าง

7 โครงการก)อสร�างทางข�าม
คอนกรีตเสริมเหล็กข�ามลําห�วย
แม)ขยาก
หมู)ที่ 4 ต.ผาปJง

เพื่อใช�ประชาชนเดินทางสัญจร
ไปมาได�สะดวก สบาย

ก)อสร�างทางข�ามคอนกรีตขนาด
กว�าง 4.00 ม. ยาว 10.00 สูง 
1.00 ม. พร�อมลงลูกรังประชิด
ทางข�าม

; 166,000 ; ; ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
เพิ่มขึ้นคิดเป@น
ร�อยละ 100

ประชาชนมีถนน
การคมนาคม
สะดวกสบาย 

รวดเร็ว

กองช)าง

8 โครงการก)อสร�างรางระบายน้ํา
สายกลุ)มพัฒนาที่ 1 หน�าบ�าน
นายชวน
หมู)ที่ 7 ต.แม)พริก

เร)งระบายน้ํา ปLองกันปJญหาน้ํา
ท)วมขัง

ก)อสร�างรางระบายน้ํา ขนาด
ปากกว�างเฉลี่ย 0.50 ม.  ลึกเฉลี่ย
 0.40 ม. หนาเฉลี่ย 0.10 ม. ยาว
 50 ม. พร�อมวางท)อ ค.ส.ล. 
ขนาด  Ø 0.60 ม. จํานวน  8  
ท)อน

; 62,000       ; ; ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
เพิ่มขึ้นคิดเป@น
ร�อยละ 100

ไม)เกิดปJญหาน้ํา
ท)วมขังพื้นที่ของ

ประชาชน

กองช)าง

งบประมาณและที่ผ�านมา
ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดว�า

 จะได�รับ
หน�วยงาน

ที่รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

เป<าหมาย
 (ผลผลิตของโครงการ)
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แบบ ผ.01

2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) KPI

9 โครงการก)อสร�างรางระบายน้ํา
สายหน�าโรงเรียนห�วยขี้นก
วิทยา;ลําห�วยขี้นก  
หมู)ที่ 7 ต.แม)พริก

เร)งระบายน้ํา ปLองกันปJญหาน้ํา
ท)วมขัง

ก)อสร�างรางระบายน้ํา ขนาด
ปากกว�างเฉลี่ย 0.30 ม.  ลึกเฉลี่ย
 0.30 ม. หนาเฉลี่ย 0.10 ม. ยาว
 186 ม. พร�อมวางท)อ ค.ส.ล. 
ขนาด  Ø 0.60 ม. จํานวน  4  
ท)อน

; 157,000     ; ; ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
เพิ่มขึ้นคิดเป@น
ร�อยละ 100

ไม)เกิดปJญหาน้ํา
ท)วมขังพื้นที่ของ

ประชาชน

กองช)าง

10 โครงการก)อสร�างรางระบายน้ํา 
สายซอยพุทธรักษา 1 
หมู)ที่ 2 ต.ผาปJง

เร)งระบายน้ํา ปLองกันปJญหาน้ํา
ท)วมขัง

ก)อสร�างรางระบายน้ําปากกว�าง
เฉลี่ย 0.30 ม. ลึกเฉลี่ย 0.35 ม. 
หนาเฉลี่ย 0.10 ม. ยาว 84 ม.

; 196,000 ; ; ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
เพิ่มขึ้นคิดเป@น
ร�อยละ 100

ไม)เกิดปJญหาน้ํา
ท)วมขังพื้นที่ของ

ประชาชน

กองช)าง

11 โครงการติดตั้งระบบไฟฟLาเข�า
สุสาน บ�านแม)พริกบน หมู)ที่ 4 
ต.แม)พริก

ให�ประชาชนมีไฟฟLาใช�ประกอบ
พิธีกรรมทางศาสนา

ติดตั้งระบบไฟฟLาเข�าสู)สุสาน 
ความยาว 124 เมตร

25,000       ; ; ; ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
เพิ่มขึ้นคิดเป@น
ร�อยละ 100

ผู�เข�าร)วม
ประกอบ

พิธีกรรมทาง
ศาสนาได�รับ

ความ
สะดวกสบาย

กองช)าง

12 โครงการติดตั้งระบบไฟฟLาเข�า
สุสาน
หมู)ที่ 11 ต.แม)พริก

ให�ประชาชนมีไฟฟLาใช�ประกอบ
พิธีกรรมทางศาสนา

ติดตั้งระบบไฟฟLาเข�าสู)สุสาน 
ความยาว 225 เมตร

       32,000 ; ; ; ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
เพิ่มขึ้นคิดเป@น
ร�อยละ 100

ประชาชน
ประกอบ

พิธีกรรมทาง
ศาสนาได�รับ

ความ
สะดวกสบาย

กองช)าง

หน�วยงาน
ที่รับผิดชอบ

ที่
ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดว�า

 จะได�รับ

งบประมาณและที่ผ�านมา
โครงการ วัตถุประสงค

เป<าหมาย
 (ผลผลิตของโครงการ)
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แบบ ผ.01

2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) KPI

13 โครงการติดตั้งระบบไฟฟLาเข�า
สุสาน
หมู)ที่ 4 ต.ผาปJง

ให�ประชาชนมีไฟฟLาใช�ประกอบ
พิธีกรรมทางศาสนา

ติดตั้งระบบไฟฟLาเข�าสู)สุสาน 
ความยาว 127 เมตร

21,000 ; ; ; ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
เพิ่มขึ้นคิดเป@น
ร�อยละ 100

ผู�เข�าร)วม
ประกอบ

พิธีกรรมทาง
ศาสนาได�รับ

ความ
สะดวกสบายจาก

ไฟฟLา

กองช)าง

รวม 13 โครงการ 78,000     1,783,000 9          9          

หน�วยงาน
ที่รับผิดชอบ

ที่
ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดว�า

 จะได�รับ
โครงการ วัตถุประสงค

เป<าหมาย
 (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ�านมา
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แบบ ผ.01

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองส�วนท�องถิ่นในเขตจังหวัดลําปาง ประเด็นยุทธศาสตร�ที่ 1 ด�านการพัฒนาโครงสร�างพื้นฐาน
2. ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาด�านแหล�งน้ํา
   2.1 แผนงานเคหะและชุมชน

2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) KPI

1 โครงการก*อสร�างลําเหมือง
คอนกรีต สายทุ*งนาบวก 
หมู*ที่ 4 ต.ผาป0ง

เพื่อให�มีลําเหมืองส*งน้ําคอนกรีต
 เข�าสู*พื้นที่เกษตรกรรม

ก*อสร�างลําเหมืองคอนกรีตรูปตัว
 U ขนาดปากกว�างเฉลี่ย  0.30 
เมตร  ลึกเฉลี่ย  0.35 เมตร  
หนาเฉลี่ย  0.10 เมตร  ยาว 84 
เมตร

: 217,000 : : ประชาชนมีความ
พึงพอใจคิดเป?น

ร�อยละ 100

เกษตรกรมีน้ําเพื่อ
การเกษตรอย*าง

เพียงพอ

กองช*าง

รวม 1 โครงการ 5        217,000 5        5        

งบประมาณและที่ผ�านมา
ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดว�า 

จะได�รับ
หน�วยงาน

ที่รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

เป>าหมาย
 (ผลผลิตของโครงการ)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท�องถิ่นสี่ป? (พ.ศ. 256152564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 พ.ศ.2561

องคการบริหารส�วนตําบลแม�พริก  อําเภอแม�พริก  จังหวัดลําปาง
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 การเสริมสร�างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และสังคมลําปางให�เป?นสังคมแห*งการเรียนรู�มีความเข็มแข็งมีภูมิคุ�มกันสามารถดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
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แบบ ผ.01

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองส�วนท�องถิ่นในเขตจังหวัดลําปาง ประเด็นยุทธศาสตร�ที่ 3 ด�านการพัฒนาสังคม/ชุมชน
3. ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาด�านสังคม
   3.1 แผนงานการเคหะและชุมชน

2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) KPI

1 โครงการปรับปรุงระบบหอ
กระจายข+าวและเสียงตาม
สายประจําหมู+บ�าน
หมู+ที่ 9 ต.แม+พริก

เพื่อให�ประชาชนบ�านร+มไม�
ยางได�รับฟ5งข�อมูลข+าวสาร 
ได�อย+างทั่วถึงและชัดเจน

ปรับปรุงระบบการกระจาย
เสียงพร�อมทั้งติดตั้งเสียงตาม
สาย ยาว 600 ม.

 : 70,000  :  : ประชาชนได�รับ
ข�อมูลข+าวสารทุกคน
 คิดเป=นร�อยละ 100

ประชาชนได�รับข�อมูล
ข+าวสารได�ทั่วถึงและ

ชัดเจน

กองช+าง

2 โครงการปรับปรุงหอกระจาย
ข+าวประจําหมู+บ�าน หมู+ที่ 3 
ต.ผาป5ง

เพื่อให�ประชาชนบ�านผาป5ง
กลาง ได�รับฟ5งข�อมูลข+าวสาร 
ได�อย+างทั่วถึงและชัดเจน

ปรับปรุงระบบการกระจาย
เสียงพร�อมทั้งติดตั้งเสียงตาม
สาย ยาว 50 ม.

 : 54,000      :  : ประชาชนได�รับ
ข�อมูลข+าวสารทุกคน
 คิดเป=นร�อยละ 100

ประชาชนได�รับข�อมูล
ข+าวสารได�ทั่วถึงและ

ชัดเจน

กองช+าง

3 โครงการติดตั้งหอกระจาย
ข+าวประจําหมู+บ�านพร�อม
อุปกรณ�กระจายเสียง 
หมู+ที่ 5 ต.ผาป5ง

เพื่อให�ประชาชนบ�านเด+นอุดม
ได�รับฟ5งข�อมูลข+าวสาร ได�
อย+างทั่วถึงและชัดเจน

ก+อสร�างหอกระจายข+าว 
จํานวน 1 แห+ง พร�อมติดตั้ง
ระบบกระจายเสียง

 : 50,000      :  : ประชาชนได�รับ
ข�อมูลข+าวสารทุกคน
 คิดเป=นร�อยละ 100

ประชาชนได�รับข�อมูล
ข+าวสารได�ทั่วถึงและ

ชัดเจน

กองช+าง

4 โครงการปรับปรุงศาลาสุสาน
 บ�านผาป5งกลาง 
หมู+ที่ 3 ต.ผาป5ง

เพื่อให�ประชาชนได�รับความ
สะดวกสบายในการเข�าร+วม
พิธีกรรมทางศาสนา

ปรับปรุงศาลาสุสานขนาด
กว�าง 8.00 เมตร ยาว  24.50
 เมตร พื้นที่ปรับปรุง 196.00

 ตร.ม.

 : 249,000    :  : ประชาชนมีความพึง
พอใจ คิดเป=นร�อยละ

 100

ประชาชนได�รับความ
สะดวกสบาย ในการ
เข�าร+วมพิธีกรรมทาง

ศาสนา

กองช+าง

รวม 4 โครงการ 0 423,000 0 0

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท�องถิ่นสี่ป8 (พ.ศ. 256192564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 พ.ศ.2561

งบประมาณและที่ผ�านมา
หน�วยงาน

ที่รับผิดชอบ

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 การเสริมสร�างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และสังคมลําปางให�เป=นสังคมแห+งการเรียนรู�มีความเข็มแข็งมีภูมิคุ�มกันสามารถดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
องคการบริหารส�วนตําบลแม�พริก  อําเภอแม�พริก  จังหวัดลําปาง

ผลลัพธที่คาดว�า
จะได�รับ

ตัวชี้วัด
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

เป?าหมาย
 (ผลผลิตของโครงการ)
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แบบ ผ.01

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองส�วนท�องถิ่นในเขตจังหวัดลําปาง ประเด็นยุทธศาสตร�ที่ 3 ด�านการพัฒนาสังคม/ชุมชน
3. ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาด�านสังคม
   3.2 แผนงานสังคมสงเคราะห�

2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) KPI

1 โครงการค+าพาหนะรับ:ส+ง
นักเรียนบ�านปางยาว 
หมู+ที่ 8 ต.แม+พริก

เพื่อให�นักเรียนบ�านปางยาว
เดินทางไป:กลับบ�านและ
โรงเรียนห�วยขี้นกวิทยาอย+าง
ปลอดภัย

จ+ายเป=นค+าจ�างเหมารถรับส+ง
นักเรียนบ�านปางยาว เป=น
เวลา จํานวน 10 เดือน

 : 70,000 70,000 70,000 นักเรียนบ�านปางยาว
ได�รับการช+วยเหลือ
คิดเป=นร�อยละ 100

นักเรียนเดินทางไป:
กลับ ระหว+างบ�านและ
โรงเรียนอย+างปลอดภัย

สํานักปลัด

รวม 3 โครงการ 0 70,000 70,000 70,000

ผลลัพธที่คาดว�า
จะได�รับ

หน�วยงาน
ที่รับผิดชอบ

งบประมาณและที่ผ�านมา
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ตัวชี้วัดเป?าหมาย
 (ผลผลิตของโครงการ)

แผนพัฒนาท�องถิ่นสี่ป8 (พ.ศ. 256192564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 พ.ศ.2561
องคการบริหารส�วนตําบลแม�พริก  อําเภอแม�พริก  จังหวัดลําปาง

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 การเสริมสร�างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และสังคมลําปางให�เป=นสังคมแห+งการเรียนรู�มีความเข็มแข็งมีภูมิคุ�มกันสามารถดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
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แบบ ผ.01

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองส�วนท�องถิ่นในเขตจังหวัดลําปาง ประเด็นยุทธศาสตร�ที่ 3 ด�านการพัฒนาสังคม/ชุมชน
4. ยุทธศาสตรที่ 5 การพัฒนาด�านสาธารณสุข
   4.1 แผนงานสาธารณสุข

2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) KPI

1 โครงการดําเนินการสํารวจ
ข�อมูลจํานวนสัตว�และขึ้น
ทะเบียนสัตว� ตามโครงการ
สัตว�ปลอดโรคคนปลอดภัย 
จากพิษสุนัขบ�าตามพระ
ปณิธาน ศาสตราจารย� ดร.
สมเด็จพระเจ�าลูกยาเธอเจ�า
ฟ5าจุฬาภรณวลัยลักษณ� อัคร
ราชกุมารี

เพื่อให�มีทะเบียนประวัติสัตว�และ
เจ�าของ จํานวนประชากรสัตว�
เลี้ยง(สุนัข,แมว)

ดําเนินการสํารวจข�อมูลประชากร
สุนัขและแมว ภายในเขตพื้นที่
รับผิดชอบ

741 741 741 ทราบข�อมูล
ประชากรสัตว�เลี้ยง
ครอบคลุมทั้งพื้นที่
คิดเป>นร�อยละ 100

สัตว�เลี้ยงทุกตัวได�รับ
การฉีดวัคซินป5องกัน
โรค

สํานักปลัด

2 โครงการขับเคลื่อนโครงการ
สัตว�ปลอดโรคคนปลอดภัย 
จากพิษสุนัขบ�าตามพระ
ปณิธาน ศาสตราจารย� ดร.
สมเด็จพระเจ�าลูกยาเธอเจ�า
ฟ5าจุฬาภรณวลัยลักษณ� อัคร
ราชกุมารี

เพื่อป5องกันการเกิดโรคในสุนัข
และแมว

สุนัขและแมวในเขตพื้นที่
รับผิดชอบที่ได�ลงทะเบียน ได�รับ
วัคซีนป5องกันโรคพิษสุนัขบ�าทุกตัว

7,410 7,410 7,410 ประชาชนมีความ
พึงพอใจ คิดเป>น
ร�อยละ 100

ประชาชนทุกคน
ปลอดภัยจากโรคพิษ
สุนัขบ�า

สํานักปลัด

รวม 6 โครงการ 0 8,151 8,151 8,151

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
หน�วยงาน

ที่รับผิดชอบ
เป:าหมาย

 (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ�านมา
ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดว�า

จะได�รับ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท�องถิ่นสี่ป> (พ.ศ. 2561?2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 พ.ศ.2561

องคการบริหารส�วนตําบลแม�พริก  อําเภอแม�พริก  จังหวัดลําปาง
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 การเสริมสร�างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และสังคมลําปางให�เป>นสังคมแหCงการเรียนรู�มีความเข็มแข็งมีภูมิคุ�มกันสามารถดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

39



แบบ ผ.01

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองส�วนท�องถิ่นในเขตจังหวัดลําปาง ประเด็นยุทธศาสตร�ที่ 3 ด�านการพัฒนาสังคม/ชุมชน
5. ยุทธศาสตรที่ 6 ยุทธศาสตรการพัฒนาด�านการศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม
   5.1 แผนงานเคหะและชุมชน

2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) KPI

1 โครงการปรับปรุงต)อเติมอาคาร
ศูนย�พัฒนาเด็กเล็กบ�านแม)
เชียงรายลุ)ม หมู)ที่ 3 ต.แม)พริก

เพื่อปรับปรุงศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก
 ให�สามารถให�บริการดําเนินการ
เรียนการสอนได�อย)างเต็ม
ศักยภาพ

ต)อเติมหลังคา ปรับปรุงห�องน้ํา 
อ)างล�างหน�าอ)างแปรงฟ5น เท
พื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก ติดตั้ง
เสาธง ติดตั้งมุ�งลวด ติดตั้ง
ผ�าม)าน

222,000

รวม 1 โครงการ 222,000 0 0 0

งบประมาณและที่ผ�านมา
ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดว�า

จะได�รับ
หน�วยงาน

ที่รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

เป>าหมาย
 (ผลผลิตของโครงการ)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท�องถิ่นสี่ป? (พ.ศ. 2561@2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 พ.ศ.2561

องคการบริหารส�วนตําบลแม�พริก  อําเภอแม�พริก  จังหวัดลําปาง
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 การเสริมสร�างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และสังคมลําปางให�เป;นสังคมแห)งการเรียนรู�มีความเข็มแข็งมีภูมิคุ�มกันสามารถดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
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แบบ ผ. 01

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองส�วนท�องถิ่นในเขตจังหวัดลําปาง ประเด็นยุทธศาสตร�ที่ 5 ด�านการบริหารและพัฒนาองค�กร
6. ยุทธศาสตรที่ 8 ยุทธศาสตรการพัฒนาด�านการเมืองการบริหาร
   6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) KPI

1 โครงการอบรมการ
ป+องกันผลประโยชน�ทับ
ซ�อน

เพื่อเป/นการป+องกันการเกิดผล
ประโยชน�ทับซ�อนที่เกิดขึ้นกับ
หน3วยงานของรัฐ

คณะผู�บริหาร สมาชิกสภา 
อบต. พนักงานส3วนตําบล 
และพนักงานจ�าง

4 10,000 10,000 10,000 การปฏิบัติ
ราชการมี

ประสิทธิภาพ 
เพิ่มขึ้นคิดเป/น

ร�อยละ 80

ผู�ร3วมโครงการทราบถึงการ
เกิดผลประโยชน�ทับซ�อนที่
เกิดขึ้นในหน3วยงาน การ
ปฏิบัติราชการที่ถูกต�อง

สํานักปลัด

2 กิจกรรมอบรมให�ความรู�ตาม 
พ.ร.บ.ข�อมูลข3าวสาร พ.ศ.
2540
อบต.แม3พริก

เพื่อให�ตระหนักถึงความสําคัญ
ของการมีคุณธรรม จริยธรรม
ความโปร3งใสในการทํางาน 
สิทธิ์ถึงการเข�าถึงข�อมูลข3าวสาร
ตาม พรบ.ข�อมูลข3าวสารของ
ทางราชการ พ.ศ.2540

พนักงานราชการและ
พนักงานจ�าง อบต.แม3พริก
และตัวแทนหมู3บ�าน รวม
จํานวน 50 คน

 C        10,000    10,000       10,000 มีความพึงพอใจคิด
เป/นร�อยละ 100

ประชาชนทราบถึงความ
โปร3งใสในการทํางานการ
เข�าถึง รับทราบข�อมูล
ข3าวสาร พรบ.ข�อมูล
ข3าวสารของทางราชการ 
พ.ศ.2540

สํานักปลัด

3 โครงการจัดทําแผนที่ภาษี
และทะเบียนทรัพย�สิน 
องค�การบริหารส3วนตําบลแม3
พริก อําเภอแม3พริก จังหวัด
ลําปาง

เพื่อรวบรวมข�อมูล ด�านการ
จัดเก็บภาษี การบริหารงาน
ด�านภาษีและการจัดเก็บรายได� 
เพิ่มรายได�ให�กับหน3วยงาน

มีเป+าหมายจัดทําแผนที่ภาษี
และทะเบียนทรัพย�สิน
ครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมด

4 300,000 4 4 สามารถจัดเก็บ
ภาษีได�ครบร�อยละ

 100

มีระบบฐานข�อมูลด�านการ
จัดเก็บภาษี การ

บริหารงานด�านภาษีและ
การจัดเก็บรายได�เพิ่มขึ้น

กองคลัง

รวม 7 โครงการ 0 320,000 20,000 20,000

องคการบริหารส�วนตําบลแม�พริก  อําเภอแม�พริก  จังหวัดลําปาง
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 7 การบริหารกิจการบ�านเมืองที่ดีด�วยหลักธรรมาภิบาล

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เป<าหมาย

 (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ�านมา
ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดว�า

จะได�รับ
หน�วยงานที่
รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท�องถิ่นสี่ปB (พ.ศ. 256142564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 พ.ศ.2561
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แบบ ผ. 01

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองส�วนท�องถิ่นในเขตจังหวัดลําปาง ประเด็นยุทธศาสตร�ที่ 5 ด�านการบริหารและพัฒนาองค�กร
6. ยุทธศาสตรที่ 8 ยุทธศาสตรการพัฒนาด�านการเมืองการบริหาร
  6.2 แผนงานเคหะชุมชน

2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) KPI

1 โครงการก3อสร�างทางลาดผู�
พิการ ณ ที่ทําการองค�การ
บริหารส3วนตําบลแม3พริก

เพื่ออํานวยความสะดวกให�แก3
ผู�พิการในการติดต3อราชการ

ก3อสร�างทางลาดเอียงขึ้น
สํานักงาน

25,000 ผู�พิการทางการ
เคลื่อนไหวมีได�รับ
การบริการคิดเป/น

ร�อยละ 100

ผู�พิการได�รับความสะดวก
ในการติดต3อราชการ

กองช3าง

รวม 1 โครงการ 0 25,000 0 0

หน�วยงานที่
รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท�องถิ่นสี่ปB (พ.ศ. 256142564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 พ.ศ.2561

องคการบริหารส�วนตําบลแม�พริก  อําเภอแม�พริก  จังหวัดลําปาง
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 7 การบริหารกิจการบ�านเมืองที่ดีด�วยหลักธรรมาภิบาล

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เป<าหมาย

 (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ�านมา
ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดว�า

จะได�รับ
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แบบ ผ. 02

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองส�วนท�องถิ่นในเขตจังหวัดลําปาง ประเด็นยุทธศาสตร�ที่ 1 ด�านการพัฒนาโครงสร�างพื้นฐาน
1. ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาด�านโครงสร�างพื้นฐาน 
   1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) KPI

1 โครงการขยายเขตไฟฟ-า
ภายในหมู1บ�าน สายหน�า
สํานักสงฆ� สายสุสาน 
หมู1ที่ 8 ต.แม1พริก

เพื่อให�ประชาชนมี
กระแสไฟฟ-าใช�อย1างทั่วถึง

ขยายเขตไฟฟ-าแรงดันต่ํา 
ความยาว 487 ม.

       170,000 = = ประชาชนมีความ
พึงพอใจ ร�อยละ 

100

ประชาชนมีกระแสไฟฟ-า
ใช�สําหรับที่อยู1อาศัยและ
การเกษตรกรรมอย1าง
ทั่วถึงครบทุกครัวเรือน

กองช1าง

2 โครงการขยายเขตไฟฟ-า
แรงดันต่ําและไฟฟ-าสาธารณะ 
หมู1ที่ 9 ต.แม1พริก

เพื่อให�ประชาชนมี
กระแสไฟฟ-าใช�อย1างทั่วถึง

ขยายเขตไฟฟ-าแรงดันต่ํา 
ความยาว 94.00 ม. ขยายเขต
ไฟฟ-าสาธารณะ ความยาว 
373 ม. พร�อมติดตั้งโคมไฟ
ถนน จํานวน 8 จุด

       126,000 = = ประชาชนมีความ
พึงพอใจ ร�อยละ 

100

ประชาชนมีกระแสไฟฟ-า
ใช�สําหรับที่อยู1อาศัยและ
การเกษตรกรรมอย1าง
ทั่วถึงครบทุกครัวเรือน

กองช1าง

3 โครงการขยายเขตไฟฟ-าสาย
สระประมง 
หมู1ที่ 5 ต.ผาปEง

เพื่อให�ประชาชนมี
กระแสไฟฟ-าใช�อย1างทั่วถึง

ขยายเขตไฟฟ-าแรงดันต่ํา 
ความยาว 450 เมตร

       100,000 = = ประชาชนมีความ
พึงพอใจ ร�อยละ 

100

ประชาชนมีกระแสไฟฟ-า
ใช�สําหรับที่อยู1อาศัยและ
การเกษตรกรรมอย1าง
ทั่วถึงครบทุกครัวเรือน

กองช1าง

รวม 3 โครงการ 0 396,000 0 0

ตัวชี้วัด
ผลลัพธที่คาดว�า จะได�รับ

หน�วยงานที่
รับผิดชอบ

โครงการ วัตถุประสงค
เป=าหมาย

 (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ�านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท�องถิ่นสี่ป@ (พ.ศ. 2561A2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 พ.ศ.2561

สําหรับ อุดหนุนองคกรปกครองส�วนท�องถิ่น ส�วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคกรประชาชน
องคการบริหารส�วนตําบลแม�พริก  อําเภอแม�พริก  จังหวัดลําปาง

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 การเสริมสร�างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และสังคมลําปางให�เปFนสังคมแห1งการเรียนรู�มีความเข็มแข็งมีภูมิคุ�มกันสามารถดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ที่

43



แบบ ผ. 02

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองส�วนท�องถิ่นในเขตจังหวัดลําปาง ประเด็นยุทธศาสตร�ที่ 3 ด�านการพัฒนาสังคม/ชุมชน
2. ยุทธศาสตรที่ 5 การพัฒนาด�านสาธารณสุข
   2.1 แผนงานสาธารณสุข

2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) KPI

1 โครงการการปรับปรุงภาวะ
โภชนาการและสุขภาพเด็ก
บ�านแม1เชียงรายลุ1ม
หมู1ที่ 3 ต.แม1พริก

เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
การกินลดปEญหาภาระโรค
อ�วน ผอม ที่เกิดขึ้นกับเด็ก
นักเรียน

เป-าหมายเด็กนักเรียนจํานวน
 30 คน

5,100 5,100 5,100 ผู�เข�าร1วมโครงการ
มีสุขภาพดี สม
ส1วนตามวัยคิด
เปFนร�อยละ 100

ผู�เข�าร1วมโครงการมี
พฤติกรรมการบริโภคที่
ถูกต�องตามหลัก
โภชนาการมากขึ้น 
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการ
กิน ลดปEญหาภาระโรค
อ�วน ผอม

สํานักปลัด

2 โครงการรณรงค�และแก�ไข
ปEญหายาเสพติด TO BE 
NUMBER ONE บ�านแม1
เชียงรายลุ1ม
หมู1ที่ 3 ต.แม1พริก

เพื่อเปFนการป-องกัน การลดละ
เลิก และการแก�ไขปEญหาการ
ติดสารเสพติด

วัยรุ1น เยาวชน และ
ประชาชนบ�านแม1เชียงรายลุ1ม
 จํานวน 30 คน

4,800 4,800 4,800 ปEญหาด�าน
ยาเสพติดหมดไป 
คิดเปFนร�อยละ 100

ปEญหาด�านยาเสพติด ลด
หรือหมดไปจากหมู1บ�าน 
และป-องกันผู�เสพหน�า
ใหม1ที่จะเกิดขึ้น สร�าง
ความเข�มแข็งให�กับชุมชน

สํานักปลัด

3 โครงการควบคุมโรคขาดสาร
ไอโอดินของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยามบรมราช
กุมารี
หมู1ที่ 4 ต.แม1พริก

เพื่อส1งเสริมการบริโภคเกลือ
เสริมไอโอดินและอาหารเสริม
ไอโอดีน ป-องกันโรคขาดสาร
ไอโอดิน

อบรมให�ความรู�ด�านสาร
ไอโอดีน กับแกนนําในหมู1บ�าน
 จํานวน 20 คน

4,300 4,300 4,300 ประชาชนมี
สุขภาพดี

ปราศจากโรคขาด
สารไอโอดีนคิด
เปFนร�อยละ 100

ประชาชนเข�าใจและ
ตระหนักถึงการบริโภค
เกลือเสริมไอโอดินและ
อาหารเสริมไอโอดีน 
ป-องกันโรคขาดสารไอโอดิน

สํานักปลัด

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 การเสริมสร�างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และสังคมลําปางให�เปFนสังคมแห1งการเรียนรู�มีความเข็มแข็งมีภูมิคุ�มกันสามารถดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เป=าหมาย
 (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ�านมา ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดว�า จะได�รับ หน�วยงานที่
รับผิดชอบ

องคการบริหารส�วนตําบลแม�พริก  อําเภอแม�พริก  จังหวัดลําปาง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท�องถิ่นสี่ป@ (พ.ศ. 2561A2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 พ.ศ.2561

สําหรับ อุดหนุนองคกรปกครองส�วนท�องถิ่น ส�วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคกรประชาชน
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แบบ ผ. 02

2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) KPI

4 โครงการสืบสานพระราช
ปณิธานสมเด็จย1า ต�านภัย
มะเร็งเต�านมบ�านแม1เชียงราย
ลุ1ม
หมู1ที่ 3 ต.แม1พริก

เพื่อให�ความรู�กับประชาชน
เพื่อการตรวจโรคมะเร็งเต�า
นมด�วยตนเอง

อาสาสมัครสาธารณสุข และ
สตรีบ�านแม1เชียงรายลุ1ม 
จํานวน 59 คน

10,100 10,100 10,100 ผู�เข�าร1วมโครงการ
สามารถตรวจ เฝ-า
ระวังโรคมะเร็ง
เต�านมได�ทุกคน 

คิดเปFนร�อยละ 100

เกิดเครือข1าย อสม. ในการ
เฝ-าระวังโรคมะเร็งเต�านม
 และผู�เข�าร1วมโครงการ
สามารถตรวจเต�านมได�
ด�วยตัวเอง เปFนการลด
ความรุนแรงของโรค ลด
อัตราการเสียชีวิต 
ตลอดจนการสูญเสีย
ค1าใช�จ1ายในการรักษา
จํานวนมาก

สํานักปลัด

5 โครงการสืบสานพระราช
ปณิธานสมเด็จย1าต�านภัย
มะเร็งเต�านมบ�านแม1พริกบน
หมู1ที่ 4 ต.แม1พริก

เพื่อให�ความรู�กับประชาชน
เพื่อการตรวจโรคมะเร็งเต�า
นมด�วยตนเอง

อาสาสมัครสาธารณสุข และ
สตรีบ�านแม1พริกบน จํานวน 
50 คน

7,850 7,850 7,850 ผู�เข�าร1วมโครงการ
สามารถตรวจ เฝ-า
ระวังโรคมะเร็ง
เต�านมได�ทุกคน 

คิดเปFนร�อยละ 100

เกิดเครือข1าย อสม. ในการ
เฝ-าระวังโรคมะเร็งเต�านม
 และผู�เข�าร1วมโครงการ
สามารถตรวจเต�านมได�
ด�วยตัวเอง เปFนการลด
ความรุนแรงของโรค ลด
อัตราการเสียชีวิต 
ตลอดจนการสูญเสีย
ค1าใช�จ1ายในการรักษา
จํานวนมาก

สํานักปลัด

6 โครงการรณรงค�และแก�ไข
ปEญหายาเสพติด ทูบีนัมเบอร�
วัน(ศูนย�เพื่อนใจวัยรุ1นใน
ชุมชน / หมู1บ�าน)
หมู1ที่ 4 ต.แม1พริก

เพื่อเปFนการป-องกัน การลดละ
เลิก และการแก�ไขปEญหาการ
ติดสารเสพติด

วัยรุ1น เยาวชน และ
ประชาชนบ�านแม1พริกบน 
จํานวน 50 คน

7,850 7,850 7,850 ปEญหาด�าน
ยาเสพติดหมดไป 
คิดเปFนร�อยละ 100

ปEญหาด�านยาเสพติด ลด
หรือหมดไปจากหมู1บ�าน 
และป-องกันผู�เสพหน�า
ใหม1ที่จะเกิดขึ้น สร�าง
ความเข�มแข็งให�กับชุมชน

สํานักปลัด

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เป=าหมาย
 (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ�านมา ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดว�า จะได�รับ หน�วยงานที่
รับผิดชอบ
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แบบ ผ. 02

2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) KPI

7 โครงการควบคุมโรคขาดสาร
ไอโอดินของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยามบรมราช
กุมารี
หมู1ที่ 6 ต.แม1พริก

เพื่อส1งเสริมการบริโภคเกลือ
เสริมไอโอดินและอาหารเสริม
ไอโอดีน ป-องกันโรคขาดสาร
ไอโอดิน

อบรมให�ความรู�ด�านสาร
ไอโอดีน กับแกนนําในหมู1บ�าน
วังสําราญ จํานวน 20 คน

4,300 4,300 4,300 ประชาชนมี
สุขภาพดี

ปราศจากโรคขาด
สารไอโอดีนคิด
เปFนร�อยละ 100

ประชาชนเข�าใจและ
ตระหนักถึงการบริโภค
เกลือเสริมไอโอดินและ
อาหารเสริมไอโอดีน 
ป-องกันโรคขาดสารไอโอดิน

สํานักปลัด

8 โครงการสืบสานพระราช
ปณิธานสมเด็จย1าต�านภัย
มะเร็งเต�านมบ�านวังสําราญ
หมู1ที่ 6 ต.แม1พริก

เพื่อให�ความรู�กับประชาชน
เพื่อการตรวจโรคมะเร็งเต�า
นมด�วยตนเอง

อาสาสมัครสาธารณสุข และ
สตรีบ�านวังสําราญ จํานวน 50
 คน

7,850 7,850 7,850 ผู�เข�าร1วมโครงการ
สามารถตรวจ เฝ-า
ระวังโรคมะเร็ง
เต�านมได�ทุกคน 

คิดเปFนร�อยละ 100

เกิดเครือข1าย อสม. ในการ
เฝ-าระวังโรคมะเร็งเต�านม
 และผู�เข�าร1วมโครงการ
สามารถตรวจเต�านมได�
ด�วยตัวเอง เปFนการลด
ความรุนแรงของโรค ลด
อัตราการเสียชีวิต สูญเสีย
ค1าใช�จ1ายในการรักษา

สํานักปลัด

9 โครงการรณรงค�และแก�ไข
ปEญหายาเสพติด ทูบีนัมเบอร�
วัน(ศูนย�เพื่อนใจวัยรุ1นใน
ชุมชน / หมู1บ�าน)
หมู1ที่ 6 ต.แม1พริก

เพื่อเปFนการป-องกัน การ 
ลดละเลิก และการแก�ไข
ปEญหาการติดสารเสพติด

วัยรุ1น เยาวชน และ
ประชาชนบ�านวังสําราญ 
จํานวน 50 คน

7,850 7,850 7,850 ปEญหาด�าน
ยาเสพติดหมดไป 
คิดเปFนร�อยละ 100

ปEญหาด�านยาเสพติด ลด
หรือหมดไปจากหมู1บ�าน 
และป-องกันผู�เสพหน�า
ใหม1ที่จะเกิดขึ้น สร�าง
ความเข�มแข็งให�กับชุมชน

สํานักปลัด

10 โครงการสืบสานพระราช
ปณิธานสมเด็จย1า ต�านภัย
มะเร็งเต�านมบ�านห�วยขี้นก 
หมู1ที่ 7 ต.แม1พริก

เพื่อให�ความรู�กับประชาชน
เพื่อการตรวจโรคมะเร็งเต�า
นมด�วยตนเอง

อาสาสมัครสาธารณสุข และ
สตรีบ�านวังสําราญ จํานวน 50
 คน

8,900 8,900 8,900 ผู�เข�าร1วมโครงการ
สามารถตรวจ เฝ-า
ระวังโรคมะเร็ง
เต�านมได�ทุกคน 

คิดเปFนร�อยละ 100

เกิดเครือข1าย อสม. ในการ
เฝ-าระวังโรคมะเร็งเต�านม
 และผู�เข�าร1วมโครงการ
สามารถตรวจเต�านมได�
ด�วยตัวเอง เปFนการลด
ความรุนแรงของโรค ลด
อัตราการเสียชีวิต สูญเสีย
ค1าใช�จ1ายในการรักษา

สํานักปลัด

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เป=าหมาย
 (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ�านมา ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดว�า จะได�รับ หน�วยงานที่
รับผิดชอบ
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2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) KPI

11 โครงการส1งเสริมโภชนาการ
และสุขภาพอนามัยแม1และ
เด็ก บ�านห�วยขี้นก(ตามแนว
พระราชดําริของสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี) 
หมู1ที่ 7 ต.แม1พริก

เพื่อให�เด็ก 0 – 5 ปW และเด็ก
ปฐมวัย ได�รับการติดตามดูแล
สุขภาพในพื้นที่

อบรมให�ความรู�กับ
อาสาสมัครสาธารณสุข และ
ผู�ปกครองเด็ก เพื่อเปFนแกน
นําในการเฝ-าระวังสุขภาพ

6,600 6,600 6,600 ผู�เข�าร1วมโครงการ
มีความพึงพอใจ 

คิดเปFนร�อยละ 100

1.เกิดเครือข1าย อสม.ใน
การเฝ-าระวังภาวะสุขเด็ก 
0 = 5 ปWและเด็กปฐมวัยใน
เขตพื้นที่รับผิดชอบ
2.ผู�ปกครองเด็กสามารถ
ดูแลและประเมินภาวะ
สุขภาพเด็ก 0=5 ปW ได�
อย1างถูกต�องลดปEญหา
เด็กที่มีการพัฒนาและ
ภาวะโภชนาการไม1สมวัย

สํานักปลัด

12 โครงการรณรงค�และแก�ไข
ปEญหายาเสพติด To be 
number one บ�านห�วยขี้นก 
(ตามแนวพระราชดําริของ
ทูลกระหม1อมหญิงอุบลรัต
นราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี)
หมู1ที่ 7 ต.แม1พริก

เพื่อเปFนการป-องกัน การลด 
ละเลิก และการแก�ไขปEญหา
การติดสารเสพติด

จัดกิจกรรมการอบรมให�กับ 
วัยรุ1น เยาวชน และ
ประชาชนบ�านห�วยขี้นก

4,500 4,500 4,500 ปEญหาด�าน
ยาเสพติดหมดไป 
คิดเปFนร�อยละ 100

ปEญหาด�านยาเสพติด ลด
หรือหมดไปจากหมู1บ�าน 
และป-องกันผู�เสพหน�า
ใหม1ที่จะเกิดขึ้น สร�าง
ความเข�มแข็งให�กับชุมชน

สํานักปลัด

13 โครงการสืบสานพระราช
ปณิธานสมเด็จย1า ต�านภัย
มะเร็งเต�านมบ�านปางยาว 
หมู1ที่ 8 ต.แม1พริก

เพื่อให�ความรู�กับประชาชน
เพื่อการตรวจโรคมะเร็งเต�า
นมด�วยตนเอง

อาสาสมัครสาธารณสุข และ
สตรีบ�านปางยาว จํานวน 50 
คน

8,900 8,900 8,900 ผู�เข�าร1วมโครงการ
สามารถตรวจ เฝ-า
ระวังโรคมะเร็ง
เต�านมได�ทุกคน 

คิดเปFนร�อยละ 100

เกิดเครือข1าย อสม. ในการ
เฝ-าระวังโรคมะเร็งเต�านม
 และผู�เข�าร1วมโครงการ
สามารถตรวจเต�านมได�
ด�วยตัวเอง ลดความ
รุนแรงของโรค ลดอัตรา
การเสียชีวิต สูญเสีย
ค1าใช�จ1ายในการรักษา

สํานักปลัด

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เป=าหมาย
 (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ�านมา ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดว�า จะได�รับ หน�วยงานที่
รับผิดชอบ
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(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) KPI

14 โครงการรณรงค�และแก�ไข
ปEญหายาเสพติด To be 
number one บ�านปางยาว 
(ตามแนวพระราชดําริของ
ทูลกระหม1อมหญิงอุบลรัต
นราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี)
หมู1ที่ 8 ต.แม1พริก

เพื่อเปFนการป-องกัน การ 
ลดละเลิก และการแก�ไข
ปEญหาการติดสารเสพติด

จัดกิจกรรมการอบรมให�กับ 
วัยรุ1น เยาวชน และ
ประชาชนบ�านปางยาว

4,500 4,500 4,500 ปEญหาด�าน
ยาเสพติดหมดไป 
คิดเปFนร�อยละ 100

ปEญหาด�านยาเสพติด ลด
หรือหมดไปจากหมู1บ�าน 
และป-องกันผู�เสพหน�า
ใหม1ที่จะเกิดขึ้น สร�าง
ความเข�มแข็งให�กับชุมชน

สํานักปลัด

15 โครงการส1งเสริมโภชนาการ
และสุขภาพอนามัยแม1และ
เด็ก บ�านปางยาว(ตามแนว
พระราชดําริของสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี) 
หมู1ที่ 8 ต.แม1พริก

เพื่อให�เด็ก 0 – 5 ปW และเด็ก
ปฐมวัย ได�รับการติดตามดูแล
สุขภาพในพื้นที่

อบรมให�ความรู�กับ
อาสาสมัครสาธารณสุข และ
ผู�ปกครองเด็ก เพื่อเปFนแกน
นําในการเฝ-าระวังสุขภาพ

6,600 6,600 6,600 ผู�เข�าร1วมโครงการ
มีความพึงพอใจ 

คิดเปFนร�อยละ 100

1.เกิดเครือข1าย อสม.ใน
การเฝ-าระวังภาวะสุขเด็ก 
0 = 5 ปWและเด็กปฐมวัยใน
เขตพื้นที่รับผิดชอบ
2.ผู�ปกครองเด็กสามารถ
ดูแลและประเมินภาวะ
สุขภาพเด็ก 0=5 ปW ได�
อย1างถูกต�องลดปEญหา
เด็กที่มีการพัฒนาและ
ภาวะโภชนาการไม1สมวัย

สํานักปลัด

16 โครงการควบคุมโรคขาดสาร
ไอโอดินของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยามบรมราช
กุมารี
หมู1ที่ 9 ต.แม1พริก

เพื่อส1งเสริมการบริโภคเกลือ
เสริมไอโอดินและอาหารเสริม
ไอโอดีน ป-องกันโรคขาดสาร
ไอโอดิน

อบรมให�ความรู�ด�านสาร
ไอโอดีน กับแกนนําในหมู1บ�าน
 จํานวน 20 คน

4,300 4,300 4,300 ประชาชนมี
สุขภาพดี

ปราศจากโรคขาด
สารไอโอดีนคิด
เปFนร�อยละ 100

ประชาชนเข�าใจและ
ตระหนักถึงการบริโภค
เกลือเสริมไอโอดินและ
อาหารเสริมไอโอดีน 
ป-องกันโรคขาดสารไอโอดิน

สํานักปลัด

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เป=าหมาย
 (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ�านมา ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดว�า จะได�รับ หน�วยงานที่
รับผิดชอบ
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2561 2562 2563 2564
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17 โครงการสืบสานพระราช
ปณิธานสมเด็จย1า ต�านภัย
มะเร็งเต�านมบ�านร1มไม�ยาง
หมู1ที่ 9 ต.แม1พริก

เพื่อให�ความรู�กับประชาชน
เพื่อการตรวจโรคมะเร็งเต�า
นมด�วยตนเอง

อาสาสมัครสาธารณสุข และ
สตรีบ�านร1มไม�ยาง จํานวน 50
 คน

7,850 7,850 7,850 ผู�เข�าร1วมโครงการ
สามารถตรวจ เฝ-า
ระวังโรคมะเร็ง
เต�านมได�ทุกคน 

คิดเปFนร�อยละ 100

เกิดเครือข1าย อสม. ในการ
เฝ-าระวังโรคมะเร็งเต�านม
 และผู�เข�าร1วมโครงการ
สามารถตรวจเต�านมได�
ด�วยตัวเอง เปFนการลด
ความรุนแรงของโรค ลด
อัตราการเสียชีวิต 
ตลอดจนการสูญเสีย
ค1าใช�จ1ายในการรักษา
จํานวนมาก

สํานักปลัด

18 โครงการรณรงค�และแก�ไข
ปEญหายาเสพติด ทูบีนัมเบอร�
วัน(ศูนย�เพื่อนใจวัยรุ1นใน
ชุมชน / หมู1บ�าน) 
หมู1ที่ 9 ต.แม1พริก

เพื่อเปFนการป-องกัน การลดละ
เลิก และการแก�ไขปEญหาการ
ติดสารเสพติด

วัยรุ1น เยาวชน และ
ประชาชนบ�านร1มไม�ยาง 
จํานวน 50 คน

7,850 7,850 7,850 ปEญหาด�าน
ยาเสพติดหมดไป 
คิดเปFนร�อยละ 100

ปEญหาด�านยาเสพติด ลด
หรือหมดไปจากหมู1บ�าน 
และป-องกันผู�เสพหน�า
ใหม1ที่จะเกิดขึ้น สร�าง
ความเข�มแข็งให�กับชุมชน

สํานักปลัด

19 โครงการควบคุมโรคขาดสาร
ไอโอดินของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยามบรมราช
กุมารี
หมู1ที่ 10 ต.แม1พริก

เพื่อส1งเสริมการบริโภคเกลือ
เสริมไอโอดินและอาหารเสริม
ไอโอดีน ป-องกันโรคขาดสาร
ไอโอดิน

อบรมให�ความรู�ด�านสาร
ไอโอดีน กับแกนนําในหมู1บ�าน
 จํานวน 20 คน

4,300 4,300 4,300 ประชาชนมี
สุขภาพดี

ปราศจากโรคขาด
สารไอโอดีนคิด
เปFนร�อยละ 100

ประชาชนเข�าใจและ
ตระหนักถึงการบริโภค
เกลือเสริมไอโอดินและ
อาหารเสริมไอโอดีน 
ป-องกันโรคขาดสารไอโอดิน

สํานักปลัด

20 โครงการรณรงค�และแก�ไข
ปEญหายาเสพติด ทูบีนัมเบอร�
วัน(ศูนย�เพื่อนใจวัยรุ1นใน
ชุมชน / หมู1บ�าน)
หมู1ที่ 10 ต.แม1พริก

เพื่อเปFนการป-องกัน การลดละ
เลิก และการแก�ไขปEญหาการ
ติดสารเสพติด

วัยรุ1น เยาวชน และ
ประชาชนบ�านสันขี้เหล็ก 
จํานวน 50 คน

7,850 7,850 7,850 ปEญหาด�าน
ยาเสพติดหมดไป 
คิดเปFนร�อยละ 100

ปEญหาด�านยาเสพติด ลด
หรือหมดไปจากหมู1บ�าน 
และป-องกันผู�เสพหน�า
ใหม1ที่จะเกิดขึ้น สร�าง
ความเข�มแข็งให�กับชุมชน

สํานักปลัด

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เป=าหมาย
 (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ�านมา ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดว�า จะได�รับ หน�วยงานที่
รับผิดชอบ
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แบบ ผ. 02

2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) KPI

21 โครงการสืบสานพระราช
ปณิธานสมเด็จย1า ต�านภัย
มะเร็งเต�านมบ�านสันขี้เหล็ก
หมู1ที่ 10 ต.แม1พริก

เพื่อให�ความรู�กับประชาชน
เพื่อการตรวจโรคมะเร็งเต�า
นมด�วยตนเอง

อาสาสมัครสาธารณสุข และ
สตรีบ�านสันขี้เหล็ก จํานวน 
50 คน

7,850 7,850 7,850 ผู�เข�าร1วมโครงการ
สามารถตรวจ เฝ-า
ระวังโรคมะเร็ง
เต�านมได�ทุกคน 

คิดเปFนร�อยละ 100

เกิดเครือข1าย อสม. ในการ
เฝ-าระวังโรคมะเร็งเต�านม
 และผู�เข�าร1วมโครงการ
สามารถตรวจเต�านมได�
ด�วยตัวเอง เปFนการลด
ความรุนแรงของโรค ลด
อัตราการเสียชีวิตและ
ค1าใช�จ1ายในการรักษา

สํานักปลัด

22 โครงการสืบสานพระราช
ปณิธานสมเด็จย1า ต�านภัย
มะเร็งเต�านมบ�านแพะดอกเข็ม
หมู1ที่ 11 ต.แม1พริก

เพื่อให�ความรู�กับประชาชน
เพื่อการตรวจโรคมะเร็งเต�า
นมด�วยตนเอง

อาสาสมัครสาธารณสุข และ
สตรีบ�านแพะดอกเข็ม จํานวน
 50 คน

9,200 9,200 9,200 ผู�เข�าร1วมโครงการ
สามารถตรวจ เฝ-า
ระวังโรคมะเร็ง
เต�านมได�ทุกคน 

คิดเปFนร�อยละ 100

เกิดเครือข1าย อสม. ในการ
เฝ-าระวังโรคมะเร็งเต�านม
 และผู�เข�าร1วมโครงการ
สามารถตรวจเต�านมได�
ด�วยตัวเอง เปFนการลด
ความรุนแรงของโรค ลด
อัตราการเสียชีวิตและ
ค1าใช�จ1ายในการรักษา

สํานักปลัด

23 โครงการส1งเสริมโภชนาการ
และสุขภาพอนามัยแม1และ
เด็ก บ�านแพะดอกเข็ม (ตาม
แนวพระราชดําริของสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี) 
หมู1ที่ 11 ต.แม1พริก

เพื่อให�เด็ก 0 – 5 ปW และเด็ก
ปฐมวัย ได�รับการติดตามดูแล
สุขภาพในพื้นที่

อบรมให�ความรู�กับ
อาสาสมัครสาธารณสุข และ
ผู�ปกครองเด็ก เพื่อเปFนแกน
นําในการเฝ-าระวังสุขภาพ

6,400 6,400 6,400 ผู�เข�าร1วมโครงการ
มีความพึงพอใจ 

คิดเปFนร�อยละ 100

1.เกิดเครือข1าย อสม.ใน
การเฝ-าระวังภาวะสุขเด็ก 
0 = 5 ปWและเด็กปฐมวัยใน
เขตพื้นที่รับผิดชอบ
2.ผู�ปกครองเด็กสามารถ
ดูแลและประเมินภาวะ
สุขภาพเด็ก 0=5 ปW ได�
อย1างถูกต�องลดปEญหา
เด็กที่มีการพัฒนาและ
ภาวะโภชนาการไม1สมวัย

สํานักปลัด

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เป=าหมาย
 (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ�านมา ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดว�า จะได�รับ หน�วยงานที่
รับผิดชอบ
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แบบ ผ. 02

2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) KPI

24 โครงการรณรงค�และแก�ไข
ปEญหายาเสพติด To be 
number one บ�านแพะดอก
เข็ม(ตามแนวพระราชดําริ
ของทูลกระหม1อมหญิงอุบล
รัตนราชกัญญาสิริวัฒนา
พรรณวดี)
หมู1ที่ 11 ต.แม1พริก

เพื่อเปFนการป-องกัน การ 
ลดละเลิก และการแก�ไข
ปEญหาการติดสารเสพติด

จัดกิจกรรมการอบรมให�กับ 
วัยรุ1น เยาวชน และ
ประชาชนบ�านแพะดอกเข็ม

4,400 4,400 4,400 ปEญหาด�าน
ยาเสพติดหมดไป 
คิดเปFนร�อยละ 100

ปEญหาด�านยาเสพติด ลด
หรือหมดไปจากหมู1บ�าน 
และป-องกันผู�เสพหน�า
ใหม1ที่จะเกิดขึ้น สร�าง
ความเข�มแข็งให�กับชุมชน

สํานักปลัด

25 โครงการรณรงค�และแก�ไข
ปEญหายาเสพติด ทูบีนัมเบอร�
วัน (ศูนย�เพื่อนใจวัยรุ1นใน
ชุมชน/หมู1บ�าน)
หมู1ที่ 1 ต.ผาปEง

เพื่อเปFนการป-องกัน การ 
ลดละเลิก และการแก�ไข
ปEญหาการติดสารเสพติด

จัดกิจกรรมการอบรมให�กับ 
วัยรุ1น เยาวชน และ
ประชาชนบ�านนาริน

7,730 7,730 7,730 ปEญหาด�าน
ยาเสพติดหมดไป 
คิดเปFนร�อยละ 100

ปEญหาด�านยาเสพติด ลด
หรือหมดไปจากหมู1บ�าน 
และป-องกันผู�เสพหน�า
ใหม1ที่จะเกิดขึ้น สร�าง
ความเข�มแข็งให�กับชุมชน

สํานักปลัด

26 โครงการรณรงค�และแก�ไข
ปEญหายาเสพติดทูบีนัมเบอร�
วัน(ศูนย�เพื่อนใจวัยรุ1นใน
ชุมชน /หมู1บ�าน )
หมู1ที่ 2 ต.ผาปEง

เพื่อเปFนการป-องกัน การ 
ลดละเลิก และการแก�ไข
ปEญหาการติดสารเสพติด

จัดกิจกรรมการอบรมให�กับ 
วัยรุ1น เยาวชน และ
ประชาชนบ�านผาปEงหลวง 
จํานวน 45 คน

7,275 7,275 7,275 ปEญหาด�าน
ยาเสพติดหมดไป 
คิดเปFนร�อยละ 100

ปEญหาด�านยาเสพติด ลด
หรือหมดไปจากหมู1บ�าน 
และป-องกันผู�เสพหน�า
ใหม1ที่จะเกิดขึ้น สร�าง
ความเข�มแข็งให�กับชุมชน

สํานักปลัด

27 โครงการสืบสานพระราช
ปณิธานสมเด็จย1า ต�านภัย
มะเร็งเต�านม
หมู1ที่ 1 ต.ผาปEง

เพื่อให�ความรู�กับประชาชน
เพื่อการตรวจโรคมะเร็งเต�า
นมด�วยตนเอง

อาสาสมัครสาธารณสุข และ
สตรีบ�านนาริน จํานวน 35 คน

5,600 5,600 5,600 ผู�เข�าร1วมโครงการ
สามารถตรวจ เฝ-า
ระวังโรคมะเร็ง
เต�านมได�ทุกคน 

คิดเปFนร�อยละ 100

เกิดเครือข1าย อสม. ในการ
เฝ-าระวังโรคมะเร็งเต�านม
 และผู�เข�าร1วมโครงการ
สามารถตรวจเต�านมได�
ด�วยตัวเอง เปFนการลด
ความรุนแรงของโรค ลด
อัตราการเสียชีวิต 
ค1าใช�จ1ายในการรักษา

สํานักปลัด

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เป=าหมาย
 (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ�านมา ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดว�า จะได�รับ หน�วยงานที่
รับผิดชอบ
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แบบ ผ. 02

2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) KPI

28 โครงการอบรมหมอหมู1บ�าน 
ในพระราชประสงค�
หมู1ที่ 1 ต.ผาปEง

เพื่อพัฒนาศักยภาพ อาสมัคร
สาธารณสุขประจําหมู1บ�าน
และอาสาสมัครประจํา
ครอบครัว  เฝ-าระวังโรคลด
อัตราการเกิดผู�ป_วยรายใหม1
ด�วยโรคเบาหวานและความ
ดันโลหิต

จัดกิจกรรมอบรมให�ความรู�
กับอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจําหมู1บ�าน ( อสม.) 
จํานวน 6 คนและกลุ1ม
อาสาสมัครประจําครอบครัว
(อสค.) จํานวน 36 คน รวม 
42 คน

6,670 6,670 6,670 อาสาสมัคร
สาธารณสุข

ประจําหมู1บ�าน
และอาสาสมัคร

ประจําครอบครัว 
 มีความพึงพอใจ

คิดเปFนร�อยละ 100

1 ผู�เข�าอบรม มีการ
ดําเนินงานติดตามและเฝ-า
ระวังโรคในหมู1บ�าน
2 อัตราการเกิดผู�ป_วยราย
ใหม1ด�วยโรคเบาหวาน
และความดันโลหิตสูง ใน
กลุ1มเสี่ยงลดลง
3 ผู�เข�าอบรมมีความรู�
ความสามารถ ในการ
ดําเนินงานในชุมชน

สํานักปลัด

29 โครงการสืบสานพระราช
ปณิธานสมเด็จย1า ต�านภัย
มะเร็งเต�านม 
หมู1ที่ 2 ต.ผาปEง

เพื่อให�ความรู�กับประชาชน
เพื่อการตรวจโรคมะเร็งเต�า
นมด�วยตนเอง

อาสาสมัครสาธารณสุข และ
สตรีบ�านนาริน จํานวน 41 คน

6,200 6,200 6,200 ผู�เข�าร1วมโครงการ
สามารถตรวจ เฝ-า
ระวังโรคมะเร็ง
เต�านมได�ทุกคน 

คิดเปFนร�อยละ 100

เกิดเครือข1าย อสม. ในการ
เฝ-าระวังโรคมะเร็งเต�านม
 และผู�เข�าร1วมโครงการ
สามารถตรวจเต�านมได�
ด�วยตัวเอง เปFนการลด
ความรุนแรงของโรค ลด
อัตราการเสียชีวิต 
ตลอดจนการสูญเสีย
ค1าใช�จ1ายในการรักษา
จํานวนมาก

สํานักปลัด

30 โครงการรณรงค�และแก�ไข
ปEญหายาเสพติดทูบีนัมเบอร�
วัน(ศูนย�เพื่อนใจวัยรุ1นใน
ชุมชน /หมู1บ�าน )
หมู1ที่ 3 ต.ผาปEง

เพื่อเปFนการป-องกัน การ 
ลดละเลิก และการแก�ไข
ปEญหาการติดสารเสพติด

จัดกิจกรรมการอบรมให�กับ 
วัยรุ1น เยาวชน และ
ประชาชนบ�านผาปEงกลาง 
จํานวน 45 คน

7,275 7,275 7,275 ปEญหาด�าน
ยาเสพติดหมดไป 
คิดเปFนร�อยละ 100

ปEญหาด�านยาเสพติด ลด
หรือหมดไปจากหมู1บ�าน 
และป-องกันผู�เสพหน�า
ใหม1ที่จะเกิดขึ้น สร�าง
ความเข�มแข็งให�กับชุมชน

สํานักปลัด

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เป=าหมาย
 (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ�านมา ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดว�า จะได�รับ หน�วยงานที่
รับผิดชอบ

52



แบบ ผ. 02

2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) KPI

31 โครงการอบรมหมอหมู1บ�าน 
ในพระราชประสงค�
หมู1ที่ 2 ต.ผาปEง

เพื่อพัฒนาศักยภาพ อาสมัคร
สาธารณสุขประจําหมู1บ�าน
และอาสาสมัครประจํา
ครอบครัว  เฝ-าระวังโรคลด
อัตราการเกิดผู�ป_วยรายใหม1
ด�วยโรคเบาหวานและความ
ดันโลหิต

จัดกิจกรรมอบรมให�ความรู�
กับอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจําหมู1บ�าน ( อสม.) 
จํานวน 16 คนและกลุ1ม
อาสาสมัครประจําครอบครัว
(อสค.) จํานวน 25 คน รวม 
41 คน

6,525 6,525 6,525 อาสาสมัคร
สาธารณสุข

ประจําหมู1บ�าน
และอาสาสมัคร

ประจําครอบครัว 
 มีความพึงพอใจ

คิดเปFนร�อยละ 100

1 ผู�เข�าอบรม มีการ
ดําเนินงานติดตามและเฝ-า
ระวังโรคในหมู1บ�าน
2 อัตราการเกิดผู�ป_วยราย
ใหม1ด�วยโรคเบาหวาน
และความดันโลหิตสูง ใน
กลุ1มเสี่ยงลดลง
3 ผู�เข�าอบรมมีความรู�
ความสามารถ ในการ
ดําเนินงานในชุมชน

สํานักปลัด

32 โครงการสืบสานพระราช
ปณิธานสมเด็จย1า ต�านภัย
มะเร็งเต�านม
หมู1ที่ 3 ต.ผาปEง

เพื่อให�ความรู�กับประชาชน
เพื่อการตรวจโรคมะเร็งเต�า
นมด�วยตนเอง

อาสาสมัครสาธารณสุข และ
สตรีบ�านผาปEงกลาง จํานวน 
44 คน

6,500 6,500 6,500 ผู�เข�าร1วมโครงการ
สามารถตรวจ เฝ-า
ระวังโรคมะเร็ง
เต�านมได�ทุกคน 

คิดเปFนร�อยละ 100

เกิดเครือข1าย อสม. ในการ
เฝ-าระวังโรคมะเร็งเต�านม
 และผู�เข�าร1วมโครงการ
สามารถตรวจเต�านมได�
ด�วยตัวเอง เปFนการลด
ความรุนแรงของโรค ลด
อัตราการเสียชีวิต 
ตลอดจนการสูญเสีย
ค1าใช�จ1ายในการรักษา
จํานวนมาก

สํานักปลัด

33 โครงการรณรงค�และแก�ไข
ปEญหายาเสพติดทูบีนัมเบอร�
วัน(ศูนย�เพื่อนใจวัยรุ1นใน
ชุมชน /หมู1บ�าน )
หมู1ที่ 4 ต.ผาปEง

เพื่อเปFนการป-องกัน การ 
ลดละเลิก และการแก�ไข
ปEญหาการติดสารเสพติด

จัดกิจกรรมการอบรมให�กับ 
วัยรุ1น เยาวชน และ
ประชาชนบ�านห�วยไร1 จํานวน
 45 คน

7,275 7,275 7,275 ปEญหาด�าน
ยาเสพติดหมดไป 
คิดเปFนร�อยละ 100

ปEญหาด�านยาเสพติด ลด
หรือหมดไปจากหมู1บ�าน 
และป-องกันผู�เสพหน�า
ใหม1ที่จะเกิดขึ้น สร�าง
ความเข�มแข็งให�กับชุมชน

สํานักปลัด

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เป=าหมาย
 (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ�านมา ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดว�า จะได�รับ หน�วยงานที่
รับผิดชอบ
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แบบ ผ. 02

2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) KPI

34 โครงการอบรมหมอหมู1บ�าน 
ในพระราชประสงค�
หมู1ที่ 3 ต.ผาปEง

เพื่อพัฒนาศักยภาพ 
อาสาสมัครสาธารณสุข
ประจําหมู1บ�านและ
อาสาสมัครประจําครอบครัว  
เฝ-าระวังโรคลดอัตราการเกิด
ผู�ป_วยรายใหม1ด�วย
โรคเบาหวานและความดัน
โลหิต

จัดกิจกรรมอบรมให�ความรู�
กับอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจําหมู1บ�าน ( อสม.) 
จํานวน 12 คนและกลุ1ม
อาสาสมัครประจําครอบครัว
(อสค.) จํานวน 23 คน รวม 
35 คน

6,225 6,225 6,225 อาสาสมัคร
สาธารณสุข

ประจําหมู1บ�าน
และอาสาสมัคร

ประจําครอบครัว 
 มีความพึงพอใจ

คิดเปFนร�อยละ 100

1.ผู�เข�าอบรม มีการ
ดําเนินงานติดตามและเฝ-า
ระวังโรคในหมู1บ�าน
2.อัตราการเกิดผู�ป_วยราย
ใหม1ด�วยโรคเบาหวาน
และความดันโลหิตสูง ใน
กลุ1มเสี่ยงลดลง
3.ผู�เข�าอบรมมีความรู�
ความสามารถ ในการ
ดําเนินงานในชุมชน

สํานักปลัด

35 โครงการสืบสานพระราช
ปณิธานสมเด็จย1า ต�านภัย
มะเร็งเต�านม
หมู1ที่ 4 ต.ผาปEง

เพื่อให�ความรู�กับประชาชน
เพื่อการตรวจโรคมะเร็งเต�า
นมด�วยตนเอง

อาสาสมัครสาธารณสุข และ
สตรีบ�านห�วยไร1 จํานวน 44 
คน

6,500 6,500 6,500 ผู�เข�าร1วมโครงการ
สามารถตรวจ เฝ-า
ระวังโรคมะเร็ง
เต�านมได�ทุกคน 

คิดเปFนร�อยละ 100

เกิดเครือข1าย อสม. ในการ
เฝ-าระวังโรคมะเร็งเต�านม
 และผู�เข�าร1วมโครงการ
สามารถตรวจเต�านมได�
ด�วยตัวเอง เปFนการลด
ความรุนแรงของโรค ลด
อัตราการเสียชีวิต 
ตลอดจนการสูญเสีย
ค1าใช�จ1ายในการรักษา
จํานวนมาก

สํานักปลัด

36 โครงการรณรงค�และแก�ไข
ปEญหายาเสพติดทูบีนัมเบอร�
วัน(ศูนย�เพื่อนใจวัยรุ1นใน
ชุมชน /หมู1บ�าน )
หมู1ที่ 5 ต.ผาปEง

เพื่อเปFนการป-องกัน การ 
ลดละเลิก และการแก�ไข
ปEญหาการติดสารเสพติด

จัดกิจกรรมการอบรมให�กับ 
วัยรุ1น เยาวชน และ
ประชาชนบ�านเด1นอุดม
จํานวน 45 คน

7,145 7,145 7,145 ปEญหาด�าน
ยาเสพติดหมดไป 
คิดเปFนร�อยละ 100

ปEญหาด�านยาเสพติด ลด
หรือหมดไปจากหมู1บ�าน 
และป-องกันผู�เสพหน�า
ใหม1ที่จะเกิดขึ้น สร�าง
ความเข�มแข็งให�กับชุมชน

สํานักปลัด

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เป=าหมาย
 (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ�านมา ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดว�า จะได�รับ หน�วยงานที่
รับผิดชอบ
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แบบ ผ. 02

2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) KPI

37 โครงการอบรมหมอหมู1บ�าน 
ในพระราชประสงค�
หมู1ที่ 4 ต.ผาปEง

เพื่อพัฒนาศักยภาพ อาสมัคร
สาธารณสุขประจําหมู1บ�าน
และอาสาสมัครประจํา
ครอบครัว  เฝ-าระวังโรคลด
อัตราการเกิดผู�ป_วยรายใหม1
ด�วยโรคเบาหวานและความ
ดันโลหิต

จัดกิจกรรมอบรมให�ความรู�
กับอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจําหมู1บ�าน ( อสม.) 
จํานวน 10 คนและกลุ1ม
อาสาสมัครประจําครอบครัว
(อสค.) จํานวน 25 คน รวม 
35 คน

6,225 6,225 6,225 อาสาสมัคร
สาธารณสุข

ประจําหมู1บ�าน
และอาสาสมัคร

ประจําครอบครัว 
 มีความพึงพอใจ

คิดเปFนร�อยละ 100

1.ผู�เข�าอบรม มีการ
ดําเนินงานติดตามและเฝ-า
ระวังโรคในหมู1บ�าน
2.อัตราการเกิดผู�ป_วยราย
ใหม1ด�วยโรคเบาหวาน
และความดันโลหิตสูง ใน
กลุ1มเสี่ยงลดลง
3.ผู�เข�าอบรมมีความรู�
ความสามารถ ในการ
ดําเนินงานในชุมชน

สํานักปลัด

38 โครงการสืบสานพระราช
ปณิธานสมเด็จย1า ต�านภัย
มะเร็งเต�านม
หมู1ที่ 5 ต.ผาปEง

เพื่อให�ความรู�กับประชาชน
เพื่อการตรวจโรคมะเร็งเต�า
นมด�วยตนเอง

อาสาสมัครสาธารณสุข และ
สตรีบ�านเด1นอุดม จํานวน 44
 คน

6,585 6,585 6,585 ผู�เข�าร1วมโครงการ
สามารถตรวจ เฝ-า
ระวังโรคมะเร็ง
เต�านมได�ทุกคน 

คิดเปFนร�อยละ 100

เกิดเครือข1าย อสม. ในการ
เฝ-าระวังโรคมะเร็งเต�านม
 และสามารถตรวจเต�านม
ได�ด�วยตัวเอง เปFนการลด
ความรุนแรงของโรค ลด
อัตราการเสียชีวิต ลด
ค1าใช�จ1ายในการรักษา

สํานักปลัด

39 โครงการอบรมหมอหมู1บ�าน 
ในพระราชประสงค�
หมู1ที่ 5 ต.ผาปEง

เพื่อพัฒนาศักยภาพ อาสมัคร
สาธารณสุขประจําหมู1บ�าน
และอาสาสมัครประจํา
ครอบครัว  เฝ-าระวังโรคลด
อัตราการเกิดผู�ป_วยรายใหม1
ด�วยโรคเบาหวานและความ
ดันโลหิต

จัดกิจกรรมอบรมให�ความรู�
กับอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจําหมู1บ�าน (อสม.) จํานวน
 10 คนและกลุ1มอาสาสมัคร
ประจําครอบครัว(อสค.) 
จํานวน 25 คน รวม 35 คน

6,270 6,270 6,270 อาสาสมัคร
สาธารณสุข

ประจําหมู1บ�าน
และอาสาสมัคร

ประจําครอบครัว 
 มีความพึงพอใจ

คิดเปFนร�อยละ 100

1.ผู�เข�าอบรม มีการ
ดําเนินงานติดตามและเฝ-า
ระวังโรคในหมู1บ�าน
2.ลดอัตราการเกิดผู�ป_วย
รายใหม1ด�วยโรคเบาหวาน
และความดันโลหิตสูง
3.ผู�เข�าอบรมมีความรู�
ความสามารถดําเนินงาน
ในชุมชน

สํานักปลัด

รวม 117 โครงการ 0 260,000 260,000 260,000

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เป=าหมาย
 (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ�านมา ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดว�า จะได�รับ หน�วยงานที่
รับผิดชอบ
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แบบ ผ. 03

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองส�วนท�องถิ่นในเขตจังหวัดลําปาง ประเด็นยุทธศาสตร�ที่ 1 ด�านการพัฒนาโครงสร�างพื้นฐาน
1. ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาด�านโครงสร�างพื้นฐาน

2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) KPI

1 โครงการก&อสร�างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ�าน
วังสําราญ เชื่อมต&อถนนสาย 
ลป 1102 และถนนสาย ลป
1264
หมู&ที่ 6 ต.แม&พริก

เพื่อให�มีถนนคอนกรีตที่ได�
มาตรฐาน

ก&อสร�างถนนคอนกรีต 
ขนาดกว�าง 5.00 เมตร ยาว
 2,000 เมตร หนา 0.15 
เมตร

: 4,963,000 : : ประชาขนมี
ความพึงพอใจ
คิดเป>นร�อยละ 

100

ประชาชนมี
ถนนการ
คมนาคม

สะดวกสบาย 
รวดเร็ว

กองช&าง

2 โครงการก&อสร�าง
ถนนลาดยางแอสฟ@ลส�ติกส�
คอนกรีต สายบ�านแม&ปุ:บ�าน
ผาป@งกลาง:บ�านห�วยไร&
หมู&ที่ 1:4 ต.ผาป@ง

เพื่อให�มีถนนลาดยางที่ได�
มาตรฐาน

ก&อสร�างถนนลาดยาง
แบบแอสฟ@ลส�ติกส�
คอนกรีต กว�าง 6.00 
เมตร ยาว 2,000 เมตร
 หนา 0.04 เมตร

: 2,776,800 : : ประชาขนมี
ความพึงพอใจ
คิดเป>นร�อยละ 

100

ประชาชนมี
ถนนการ
คมนาคม

สะดวกสบาย 
รวดเร็ว

กองช&าง

รวม โครงการ 7,739,800 0 0

แผนพัฒนาท�องถิ่นสี่ป= (พ.ศ. 2561>2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 พ.ศ.2561

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผ�านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

สําหรับ ประสานแผนโครงการพัฒนาองคการบริหารส�วนจังหวัด

   1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาด
ว�าจะได�รับ

องคการบริหารส�วนตําบลแม�พริก อําเภอแม�พริก จังหวัดลําปาง
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 การเสริมสร�างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และสังคมลําปางให�เป>นสังคมแห&งการเรียนรู�มีความเข็มแข็งมีภูมิคุ�มกันสามารถดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

หน�วยงานที่
รับผิดชอบ

เปDาหมาย
 (ผลผลิตของโครงการ)
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แบบ ผ. 05

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองส�วนท�องถิ่นในเขตจังหวัดลําปาง ประเด็นยุทธศาสตร�ที่ 1 ด�านการพัฒนาโครงสร�างพื้นฐาน
1) ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาด�านโครงสร�างพื้นฐาน

2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) KPI

1 โครงการซ'อมแซมศาลา
อเนกประสงค�ประจําหมู'บ�าน 
บ�านวังสําราญ หมู'ที่ 6  ตําบลแม'
พริก อําเภอแม'พริก จังหวัดลําปาง

เพื่อซ'อมแซมศาลา
อเนกประสงค�ให�สามารถใช�
งานได�อย'างสมบูรณ�

ซ'อมแซมศาลา
อเนกประสงค�โดยการ
เปลี่ยนหลังคา ปูพื้น
กระเบื้อง

9 150,000 9 9 ประชาชนมี
ความพึงพอใจ 
ร�อยละ 100

ประชาชนได�ใช�
ประโยชน�จาก

ศาลา
เอนกประสงค�

อย'างเต็ม
ศักยภาพ คุ�มค'า

กองช'าง

2 โครงการปรับปรุงโรงเก็บของ
ประจําหมู'บ�าน
หมู'ที่ 4 ต.ผาป?ง

เพื่อให�โรงเก็บของมีพื้นที่เก็บ
ที่มากขึ้น จัดเก็บของได�เป@น
สัดส'วน

ต'อเติมโรงเก็บของให�มีใข
นาดที่กว�างมากขึ้น

150,000 9 9 ประชาชนมี
ความพึงพอใจ 
ร�อยละ 100

ประชาชนได�ใช�
ประโยชน�จากโรง
เก็บของได�มากขึ้น

กองช'าง

รวม โครงการ 0 300,000 0 0

แผนพัฒนาท�องถิ่นสี่ป: (พ.ศ. 2561;2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 พ.ศ.2561

สําหรับ ประสานโครงการพัฒนาจังหวัด

องคการบริหารส�วนตําบลแม�พริก อําเภอแม�พริก จังหวัดลําปาง

หน�วยงานที่
รับผิดชอบ

ที่

รายละเอียดโครงการพัฒนา

   1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 การเสริมสร�างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และสังคมลําปางให�เป@นสังคมแห'งการเรียนรู�มีความเข็มแข็งมีภูมิคุ�มกันสามารถดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

งบประมาณและที่ผ�านมา
เป@าหมาย

 (ผลผลิตของโครงการ)
ผลลัพธที่คาดว�า

 จะได�รับ
ตัวชี้วัด

โครงการ วัตถุประสงค
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แบบ ผ. 06

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองส�วนท�องถิ่นในเขตจังหวัดลําปาง ประเด็นยุทธศาสตร�ที่ 5 ด�านการบริหารและพัฒนาองค�กร

  1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) KPI

1 โครงการเยาวชนส+งเสริม
การปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย�ทรงเป.น
ประมุข
อบต.แม+พริก

เพื่อปลูกฝ3งรูปแบบการ
ปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย อันมี
พระมหากษัตริย�ทรงเป.น
ประมุขให�กับเด็กและเยาวชน

เด็กและเยาวชนในพื้นที่ 
อบต.แม+พริก

 6  6  6  6 เด็กและเยาวชน
มีความเข�าใจ
การปกครอง

ระบอบ
ประชาธิปไตย 
คิดเป.นร�อยละ 

100

เด็กและเยาวชน
เข�าใจ รูปแบบการ
ปกครองระบอบ

ประชาธิปไตย อันมี
พระมหากษัตริย�ทรง

เป.นประมุข

สํานักปลัด

2 โครงการแสดงเจตจํานง
ต+อต�านการทุจริตของ
ผู�บริหาร
อบต.แม+พริก

เพื่อแสดงเจตจํานงทาง
การเมืองในการต+อต�านทุจริต
ของผู�บริหารองค�กรปกครอง
ส+วนท�องถิ่น

มีการประกาศเจตจํานงการ
ต+อต�านทุจริตของผู�บริหาร
ต+อสาธารณชน อย+างน�อย 1
 ครั้ง

 6  6  6  6 มีการประกาศ
เจตจํานงการ

ต+อต�านทุจริต 1
 ครั้ง

การบริหารราชการ
ส+วนท�องถิ่นมีความ
โปร+งใส ป<องกันการ
ทุจริต ลดป3ญหาข�อ

ร�องเรียน

สํานักปลัด

3 โครงการกิจกรรมเชิดชู
เกียรติประชาชนผู�มีจิต
สาธารณะ  อบต.แม+พริก

เพื่อยกย+อง เผยแพร+ 
ประชาสัมพันธ� ผลงานที่
ได�รับรางวัล เป.นแบบอย+างที่
ดีต+อสาธารณชน

ประชาชนในพื้นที่ตําบลแม+
พริกและตําบลผาป3ง

 6  6  6  6 ประชาชนที่
ได�รับการ

คัดเลือกมีความ
ภาคภูมิใจ คิด

เป.นร�อยละ 100

ผู�ทําคุณประโยชน�
ได�รับการยกย+อง

เชิดชูเกียรติ

สํานักปลัด

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท�องถิ่นสี่ป5 (พ.ศ. 256162564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 พ.ศ.2561

องคการบริหารส�วนตําบลแม�พริก  อําเภอแม�พริก  จังหวัดลําปาง

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 7 การบริหารกิจการบ�านเมืองที่ดีด�วยหลักธรรมาภิบาล

สําหรับ โครงการพัฒนาที่องคกรปกครองส�วนท�องถิ่นดําเนินการโดยไม�ใช�งบประมาณ

1.ยุทธศาสตรที่ 8 ยุทธศาสตรการพัฒนาด�านการเมืองการบริหาร

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เป@าหมาย

 (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ�านมา
ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดว�าจะ

ได�รับ
หน�วยงานที่
รับผิดชอบ

58



แบบ ผ. 06

2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) KPI

4 กิจกรรมเชิดชูเกียรติ
ประชาชนผู�มาปฏิบัติตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
อบต.แม+พริก

เพื่อเชิดชูเกียรติประชาชนผู�
มาปฏิบัติตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

ประชาชนในพื้นที่ตําบลแม+
พริกและตําบลผาป3ง

 6  6  6  6 ประชาชนที่
ได�รับการ

คัดเลือกมีความ
ภาคภูมิใจ คิด

เป.นร�อยละ 100

ผู�ทําคุณประโยชน�
ได�รับการยกย+อง

เชิดชูเกียรติ

สํานักปลัด

5 โครงการคัดเลือก
บุคลากรดีเด+น
อบต.แม+พริก

เพื่อยกย+อง เชิดชูเกียรติ 
สร�างขวัญกําลังใจแก+
พนักงานส+วนตําบลและ
พนักงานจ�าง สร�างแรงจูงใจ
ในการทํางาน

พนักงานราชการและ
พนักงานจ�าง อบต.แม+พริก

 6  6  6  6 ประชาชนที่
ได�รับการ

คัดเลือกมีความ
ภาคภูมิใจ คิด

เป.นร�อยละ 100

พนักงานราชการ
และพนักงานจ�าง
ของ อบต.แม+พริก 
มีขวัญและกําลังใจ
ในการปฏิบัติงาน
ราชการ ทํางานมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น

สํานักปลัด

6 กิจกรรมพ+อ6แม+ดีเด+น
อบต.แม+พริก

เพื่อยกย+องเชิดชูเกียรติแก+
พ+อแม+ ผู�มีความซื่อสัตย�สุจริต
 ตั้งมั่นอยู+ในหลักคุณธรรม 
เป.นแบบอย+างที่ดีแก+บุตร 
ธิดา และสังคม

จัดพิธีมอบเกียรติบัตรแก+
พ+อแม+ดีเด+น จํานวน 2 ครั้ง
 / ปF

 6  6  6  6 มีความพึงพอใจ
คิดเป.นร�อยละ 

100

พ+อ6แม+ ผู�มีความ
ซื่อสัตย�สุจริต ตั้งมั่น
อยู+ในหลักคุณธรรม 
เป.นแบบอย+างที่ดี 
ได�รับการเชิดชูเกียรติ

สํานักปลัด

รวม 7 โครงการ 0 0 0 0

งบประมาณและที่ผ�านมา
ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดว�าจะ

ได�รับ
หน�วยงานที่
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เป@าหมาย

 (ผลผลิตของโครงการ)
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แบบ ผ. 08

1.ยุทธศาสตร�ที่ 8 ยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านการเมืองการบริหาร
เป!าหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ�) 2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 แผนงานบริหารงานทั่วไป ค�าครุภัณฑ� ครุภัณฑ�สํานักงาน เพื่อให$การปฏิบัติงานราชการมีความ
สะดวก เกิดประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานให$บริการประชาชน

เครื่องเย็บกระดาษ  0 1,000  0  0 สํานักปลัด

2 แผนงานบริหารงานทั่วไป ค�าครุภัณฑ� ครุภัณฑ�สํานักงาน เพื่อให$การปฏิบัติงานราชการมีความ
สะดวก เกิดประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานให$บริการประชาชน

เครื่อง FAX  0 18,000  0  0 สํานักปลัด

3 แผนงานบริหารงานทั่วไป ค�าครุภัณฑ� ครุภัณฑ�สํานักงาน เพื่อให$การปฏิบัติงานราชการมีความ
สะดวก เกิดประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานให$บริการประชาชน

ตู$เก็บเอกสารแบบ
บานเลื่อน 2 บาน 
ขนาด 152x88x40 

ม.

 0 5,500  0  0 สํานักปลัด

4 แผนงานบริหารงานทั่วไป ค�าครุภัณฑ� ครุภัณฑ�คอมพิวเตอร� เพื่อให$การปฏิบัติงานราชการมีความ
สะดวก เกิดประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานให$บริการประชาชน

เครื่องพิมพ�เอกสาร
ชนิดเลเซอร�

 0 2,600  0  0 สํานักปลัด

5 แผนงานบริหารงานทั่วไป ค�าครุภัณฑ� ครุภัณฑ�สํานักงาน เพื่อให$การปฏิบัติงานราชการมีความ
สะดวก เกิดประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานให$บริการประชาชน

กล$องถ�ายภาพระบบ
ดิจิตอล

 0 19,300  0  0 สํานักปลัด

6 แผนงานบริหารงานทั่วไป ค�าครุภัณฑ� ครุภัณฑ�สํานักงาน เพื่อให$การปฏิบัติงานราชการมีความ
สะดวก เกิดประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานให$บริการประชาชน

เครื่องปรับอากาศ
แบบแยกส�วน ชนิด

แขวน ขนาด 36,000
 BTU

จํานวน 2 ตัว

 0 94,000  0  0 สํานักปลัด

บัญชีครุภัณฑ�
แผนพัฒนาท�องถิ่นสี่ป4 (พ.ศ. 256152564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 พ.ศ.2561

องค�การบริหารส7วนตําบลแม7พริก  อําเภอแม7พริก  จังหวัดลําปาง

งบประมาณและที่ผ7านมา
หน7วยงานที่
รับผิดชอบ

ที่ แผนงาน ประเภท วัตถุประสงค�หมวด
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แบบ ผ. 08

เป!าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ�) 2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
7 แผนงานบริหารงานทั่วไป ค�าครุภัณฑ� ครุภัณฑ�สํานักงาน เพื่อให$การปฏิบัติงานราชการมีความ

สะดวก เกิดประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานให$บริการประชาชน

รถโดยสารขนาด 12
 ที่นั่ง (ดีเซล) 

ปริมาตรกระบอกสูบ
 ไม�ต่ํากว่ํา 2,400 ซีซี

 หรือกําลัง
เครื่องยนต�สูงสุด ไม�
ต่ํากว่ํา 90 กิโลวัตต�

จํานวน 1 คัน

1,288,000 สํานักปลัด

รวม 7 รายการ 0 1,428,400 0 0

วัตถุประสงค�
งบประมาณและที่ผ7านมา

หน7วยงานที่
รับผิดชอบ

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท
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แบบ ผ.01

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองส�วนท�องถิ่นในเขตจังหวัดลําปาง ประเด็นยุทธศาสตร�ที่ 1 ด�านการพัฒนาโครงสร�างพื้นฐาน
1. ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาด�านโครงสร�างพื้นฐาน 
   1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) KPI

1 โครงการก)อสร�างถนนคอนกรีต
สายบ�านนายสายัณห� 
หมู)ที่ 3 ต.แม)พริก
(เดิม แผนพัฒนาสี่ป1 
256152564 หน�า 108 ลําดับที่ 
90)

เพื่อให�มีถนนคอนกรีตที่ได�
มาตรฐาน

ก)อสร�างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
 ขนาดกว�าง 2.50 ม. ยาว 90.00
 ม. หนา 0.15 ม. (พื้นที่คอนกรีต
ไม)น�อยกว)า 225 ตร.ม.)

5 115,000 5 5 ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
เพิ่มขึ้นคิดเปBน
ร�อยละ 100

ประชาชนมีถนน
การคมนาคม
สะดวกสบาย 

รวดเร็ว

กองช)าง

2 โครงการก)อสร�างทางข�าม
คอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอย 2 
 ถนนสายไปอ)างเปางาม หมู)ที่ 
10 ต.แม)พริก
(เดิม แผนพัฒนาสี่ป1 
256152564 หน�า 99 ลําดับที่ 
49)

เพื่อใช�ประชาชนเดินทางสัญจร
ไปมาได�สะดวก สบาย

ก)อสร�างทางข�ามคอนกรีตขนาด
ผิวจราจรกว�าง 4.00 ม. ยาว 
6.00 ม. สูง 2.50 ม.

5 94,000 5 5 ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
เพิ่มขึ้นคิดเปBน
ร�อยละ 100

ประชาชนมีถนน
การคมนาคม
สะดวกสบาย 

รวดเร็ว

กองช)าง

รวม 2 โครงการ 6          209,000   6          6          

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เป;าหมาย

 (ผลผลิตของโครงการ)

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 การเสริมสร�างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และสังคมลําปางให�เปBนสังคมแห)งการเรียนรู�มีความเข็มแข็งมีภูมิคุ�มกันสามารถดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท�องถิ่นสี่ป> (พ.ศ. 256162564) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 พ.ศ.2561

องคการบริหารส�วนตําบลแม�พริก  อําเภอแม�พริก  จังหวัดลําปาง

หน�วยงาน
ที่รับผิดชอบ

ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดว�า
 จะได�รับ

งบประมาณและที่ผ�านมา
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แบบ ผ.01

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองส�วนท�องถิ่นในเขตจังหวัดลําปาง ประเด็นยุทธศาสตร�ที่ 3 ด�านการพัฒนาสังคม/ชุมชน
2. ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาด�านสังคม
   2.1 แผนงานเคหะชุมชน

2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) KPI

1 โครงการปรับปรุงระบบเสียง
ตามสายประจําหมู+บ�าน
หมู+ที่ 8 ต.แม+พริก
(เดิม แผนพัฒนาสี่ป/ 
256122564 หน�า 155 ลําดับ
ที่ 2)

เพื่อให�ประชาชนบ�านปางยาว
ได�รับฟ<งข�อมูลข+าวสาร ได�
อย+างทั่วถึงและชัดเจน

ปรับปรุงระบบการกระจาย
เสียงพร�อมทั้งติดตั้งเสียงตาม
สาย ยาว 600 ม.

 2 65,000  2  2 ประชาชนได�รับ
ข�อมูลข+าวสารทุกคน
 คิดเปBนร�อยละ 100

ประชาชนได�รับข�อมูล
ข+าวสารได�ทั่วถึงและ

ชัดเจน

กองช+าง

รวม 1 โครงการ 0 65,000 0 0

งบประมาณและที่ผ�านมา
ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดว�า

จะได�รับ
หน�วยงาน

ที่รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

เป<าหมาย
 (ผลผลิตของโครงการ)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท�องถิ่นสี่ป= (พ.ศ. 2561>2564) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 พ.ศ.2561

องคการบริหารส�วนตําบลแม�พริก  อําเภอแม�พริก  จังหวัดลําปาง
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 การเสริมสร�างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และสังคมลําปางให�เปBนสังคมแห+งการเรียนรู�มีความเข็มแข็งมีภูมิคุ�มกันสามารถดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
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แบบ ผ.01

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองส�วนท�องถิ่นในเขตจังหวัดลําปาง ประเด็นยุทธศาสตร�ที่ 3 ด�านการพัฒนาสังคม/ชุมชน
2. ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาด�านสังคม
   2.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) KPI

1 โครงการซ�อมแผนปIองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย
อบต.แม+พริก
(เดิม แผนพัฒนาสี่ป/ 
256122564 หน�า 152 ลําดับ
ที่ 2)

เพื่อเตรียมความพร�อมการ
ให�บริการช+วยเหลือ อพยพผู�
ประสบเหตุจากสาธารณะภัย

อปพร. ในเขตรับผิดชอบและ
ประชาชน พื้นที่เสี่ยงภัย

50,000 50,000 50,000 ผู�เข�ารับการอบรม มี
ความพร�อมการ

ให�บริการช+วยเหลือ 
อพยพผู�ประสบภัย

ร�อยละ 100

อปพร. ในเขต
รับผิดชอบ มีความรู�

ความสามารถในการให�
ความช+วยเหลือ ผู�

ประสบสาธารณะภัย

สํานักปลัด

รวม 3 โครงการ 0 50,000 50,000 50,000

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท�องถิ่นสี่ป= (พ.ศ. 2561>2564) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 พ.ศ.2561

องคการบริหารส�วนตําบลแม�พริก  อําเภอแม�พริก  จังหวัดลําปาง
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 การเสริมสร�างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และสังคมลําปางให�เปBนสังคมแห+งการเรียนรู�มีความเข็มแข็งมีภูมิคุ�มกันสามารถดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ที่ โครงการ
ผลลัพธที่คาดว�า

จะได�รับ
หน�วยงาน

ที่รับผิดชอบ
วัตถุประสงค

เป<าหมาย
 (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ�านมา
ตัวชี้วัด
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แบบ ผ.01

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองส�วนท�องถิ่นในเขตจังหวัดลําปาง ประเด็นยุทธศาสตร�ที่ 3 ด�านการพัฒนาสังคม/ชุมชน
2. ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาด�านสังคม
   2.3 แผนงานสร�างความเข�มแข็งของชุมชน

2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) KPI

1 โครงการเทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริย�
(เดิม แผนพัฒนาสี่ป/ 
256122564 หน�า 160 ลําดับ
ที่ 27)

เพื่อเทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริย�อันเปBนที่รัก
ยิ่งของปวงชนชาวไทย

จัดกิจกรรมเทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริย�ของไทย

 2 100,000 100,000 100,000 ข�าราชการและพสก
นิกรชาวตําบลแม+

พริกและตําบลผาป<ง
เข�าร+วมการจัดงาน
เพิ่มขึ้น ร�อยละ 100

ประชาชนศรัทธาและ
เทิดทูนในสถาบัน
พระมหากษัตริย�

สํานักปลัด

2 โครงการให�ความรู�เรื่องสิทธิ 
หน�าที่และบทบาทของสตรี
(เดิม แผนพัฒนาสี่ป/ 
256122564 หน�า 160 ลําดับ
ที่ 24)

เพื่อให�ความรู�เรื่องสิทธิ 
หน�าที่และบทบาทของสตรี

จัดกิจกรรมให�ความรู�แก+สตรี  2 5,000 5,000 5,000 สตรีมีความรู�ในเรื่อง
สิทธิหน�าที่คิดเปBน

ร�อยละ 100

สตรีมีความรู�เรื่องสิทธิ 
หน�าที่และบทบาทของ

ตน

สํานักปลัด

3 โครงการให�ความรู�เรื่องสิทธิ 
หน�าที่และบทบาทของผู�พิการ
(เดิม แผนพัฒนาสี่ป/ 
256122564 หน�า 160 ลําดับ
ที่ 26)

เพื่อให�ความรู�เรื่องสิทธิ 
หน�าที่และบทบาทของผู�พิการ

จัดกิจกรรมให�ความรู�แก+ผู�
พิการ

 2 5,000 5,000 5,000 ผู�พิการมีความรู�ใน
เรื่องสิทธิหน�าที่คิด
เปBนร�อยละ 100

ผู�พิการมีความรู�เรื่อง
สิทธิ หน�าที่และ
บทบาทของตน

สํานักปลัด

รวม 9 โครงการ 0 110,000 110,000 110,000

หน�วยงาน
ที่รับผิดชอบ

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 การเสริมสร�างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และสังคมลําปางให�เปBนสังคมแห+งการเรียนรู�มีความเข็มแข็งมีภูมิคุ�มกันสามารถดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
องคการบริหารส�วนตําบลแม�พริก  อําเภอแม�พริก  จังหวัดลําปาง

ผลลัพธที่คาดว�า
จะได�รับ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท�องถิ่นสี่ป= (พ.ศ. 2561>2564) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 พ.ศ.2561

งบประมาณและที่ผ�านมา
ตัวชี้วัด

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เป<าหมาย

 (ผลผลิตของโครงการ)

65



แบบ ผ.01

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองส�วนท�องถิ่นในเขตจังหวัดลําปาง ประเด็นยุทธศาสตร�ที่ 3 ด�านการพัฒนาสังคม/ชุมชน
3. ยุทธศาสตรที่ 5 การพัฒนาด�านสาธารณสุข
   3.1 แผนงานสาธารณสุข

2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) KPI

1 โครงการรณรงค�ป(องกันโรคเอดส�
อบต.แม*พริก
(เดิม แผนพัฒนาสี่ป- 256112564
 หน�า 174 ลําดับที่ 1)

เพื่อให�ความรู�และวิธีการป(องกัน
การติดเชื้อโรคเอดส�

จัดกิจกรรมป(องกันโรคเอดส� 
รณรงค� ประชาสัมพันธ�ให�ความรู�
แก*นักเรียนในสถานศึกษา

1 5,000 5,000 5,000 การเพิ่มผู�ติดเชื้อ
เปBนร�อยละ 0

ผู�เข�าร*วมกิจกรรมมี
ความรู�ในการป(องกัน

โรคเอดส�

สํานักปลัด

2 โครงการรณรงค�ป(องกันโรคที่
เกิดขึ้นในฤดูหนาว
อบต.แม*พริก
(เดิม แผนพัฒนาสี่ป- 256112564
 หน�า 174 ลําดับที่ 2)

เพื่อให�ความรู�และวิธีการป(องกัน
การเกิดโรคในช*วงฤดูหนาว

จัดกิจกรรมให�ความรู�และวิธีการ
ป(องกันการเกิดโรคในช*วงฤดู
หนาว เช*น ไข�หวัด ไข�หวัดใหญ* 
โรคเมอร�ส เปBนต�น

1 5,000 5,000 5,000 มีความรู�ในการ
ป(องกันโรคร�อยละ 

100

ผู�เข�าร*วมกิจกรรมมี
ความรู�ในการป(องกัน
โรคติดต*อในช*วงฤดู

หนาว

สํานักปลัด

3 โครงการรณรงค�ป(องกันโรค
ทางเดินหายใจ
อบต.แม*พริก
(เดิม แผนพัฒนาสี่ป- 256112564
 หน�า 174 ลําดับที่ 3)

เพื่อให�ความรู�และวิธีการป(องกัน
การเกิดโรคทางเดินหายใจ

จัดกิจกรรมให�ความรู�และวิธีการ
ป(องกันการเกิดโรคทางเดินหายใจ

1 5,000 5,000 5,000 มีความรู�ในการ
ป(องกันโรคร�อยละ 

100

ผู�เข�าร*วมกิจกรรมมี
ความรู�ในการป(องกัน
โรคทางเดินหายใจ

สํานักปลัด

4 โครงการปรุงอาหารปลอดภัย
อบต.แม*พริก
(เดิม แผนพัฒนาสี่ป- 256112564
 หน�า 174 ลําดับที่ 4)

เพื่อให�ความรู�กับผู�ประกอบการ
ร�านอาหาร ให�สะอาด ถูก
สุขลักษณะ และปลอดภัย

จัดกิจกรรมให�ความรู�และวิธีการ
ปรุงอาหาร ให�สะอาด ถูก
สุขลักษณะ และปลอดภัย

1 5,000 5,000 5,000 มีความรู�ในการ
ประกอบอาหาร

ร�อยละ 100

ผู�เข�าร*วมโครงการ
ประกอบอาหารอย*าง

มีคุณภาพ

สํานักปลัด

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท�องถิ่นสี่ป6 (พ.ศ. 256172564) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 พ.ศ.2561

องคการบริหารส�วนตําบลแม�พริก  อําเภอแม�พริก  จังหวัดลําปาง
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 การเสริมสร�างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และสังคมลําปางให�เปBนสังคมแห*งการเรียนรู�มีความเข็มแข็งมีภูมิคุ�มกันสามารถดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
หน�วยงาน

ที่รับผิดชอบ
เป<าหมาย

 (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ�านมา
ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดว�า

จะได�รับ

66



แบบ ผ.01

2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) KPI

5 โครงการรณรงค�ป(องกันและระงับ
โรคไข�เลือดออกภายในพื้นที่
ตําบลแม*พริก และตําบลผาปHง
(เดิม แผนพัฒนาสี่ป- 256112564
 หน�า 174 ลําดับที่ 5)

เพื่อเปBนการประชาสัมพันธ� การ
ควบคุม ป(องกัน และระงับโรค
ไข�เลือดออก

ประชาชนรับทราบข�อมูลข*าวสาร
เกี่ยวกับโรคไข�เลือดออก

1 80,000 80,000 80,000 ร�อยละ 100 ของ
ประชาชนมีความ

พึงพอใจ

การเกิดไข�เลือดออก
ลดน�อยลงหรือไม*เกิด

สํานักปลัด

6 โครงการป(องกันโรคพิษสุนัขบ�า
(เดิม แผนพัฒนาสี่ป- 256112564
 หน�า 175 ลําดับที่ 6)

เพื่อควบคุมและระงับโรคติดต*อที่
เกิดจากสัตว�เลี้ยง สุนัขและแมว

จัดซื้อพร�อมกับการให�บริการฉีด
วัคซีน การทําหมัน สุนัขและแมว

1 40,000 40,000 40,000 ปลอดจากโรค
ระบาด คิดเปBน
ร�อยละ 100

การแพร*ระบาดของ
โรคติดต*อที่เกิดจาก
สัตว�เลี้ยงลดน�อยลง

สํานักปลัด

รวม 12 โครงการ 0 20,000 20,000 20,000

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เป<าหมาย

 (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ�านมา
ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดว�า

จะได�รับ
หน�วยงาน

ที่รับผิดชอบ
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แบบ ผ.01

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองส�วนท�องถิ่นในเขตจังหวัดลําปาง ประเด็นยุทธศาสตร�ที่ 3 ด�านการพัฒนาสังคม/ชุมชน
4. ยุทธศาสตรที่ 6 ยุทธศาสตรการพัฒนาด�านการศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม
   4.1 แผนงานการศึกษา

2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) KPI

1 โครงการจัดกิจกรรมวันเด็ก
แห-งชาติ (เดิม แผนพัฒนา
ท�องถิ่นสี่ป1 (พ.ศ. 
256152564) หน�า 177 
ลําดับที่ 1)

เพื่อให�เด็กและเยาวชนมี
กิจกรรมและการนันทนาการใน
วันเด็ก

เด็กและเยาวชนในเขต
รับผิดชอบ 4 โรงเรียน

5 50,000 50,000 50,000 เด็กและเยาวชนเข�า
ร-วมทํากิจกรรมวันเด็ก

 ร�อยละ 100

เด็กและเยาวชนมีส-วน
ร-วมในกิจกรรมในวัน

เด็กแห-งชาติ

สํานักปลัด

2 โครงการอาหารเสริม(นม)
 (เดิม แผนพัฒนาท�องถิ่นสี่ป1 
(พ.ศ. 256152564) หน�า 177
 ลําดับที่ 3)

เพื่อให�เด็กได�รับอาหารที่ถูก
สุขลักษณะตามหลักการ
สาธารณสุข

เด็กในศูนย�พัฒนาเด็กเล็กและ
โรงเรียนที่รับผิดชอบ 4 
โรงเรียน(อนุบาล 15
ประถมศึกษาป1ที่ 6) รวม 402 
คน 260 วัน

5 1,089,692 1,089,692 1,089,692 เด็กทุกคนได�รับอาหาร
เสริมนม คิดเปCนร�อย

ละ 100

เด็กได�รับอาหารที่ถูก
สุขลักษณะตามหลัก

สาธารณสุข

สํานักปลัด

รวม 6 โครงการ 0 1,139,692 1,139,692 1,139,692

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท�องถิ่นสี่ป; (พ.ศ. 2561<2564) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 พ.ศ.2561

องคการบริหารส�วนตําบลแม�พริก  อําเภอแม�พริก  จังหวัดลําปาง
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 การเสริมสร�างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และสังคมลําปางให�เปCนสังคมแห-งการเรียนรู�มีความเข็มแข็งมีภูมิคุ�มกันสามารถดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เป?าหมาย

 (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ�านมา
ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดว�า

จะได�รับ
หน�วยงาน

ที่รับผิดชอบ
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แบบ ผ.01

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองส�วนท�องถิ่นในเขตจังหวัดลําปาง ประเด็นยุทธศาสตร�ที่ 3 ด�านการพัฒนาสังคม/ชุมชน
4. ยุทธศาสตรที่ 6 ยุทธศาสตรการพัฒนาด�านการศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม
   4.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) KPI

1 โครงการจัดงานประเพณี
สงกรานต�
(เดิม แผนพัฒนาท�องถิ่นสี่ป1 
(พ.ศ. 256152564) หน�า 178
 ลําดับที่ 1)

เพื่อสืบสานและอนุรักษ�
วัฒนธรรมประเพณีท�องถิ่น

ผู�สูงอายุและประชาชนในพื้นที่
ในเขตรับผิดชอบ

30,000 30,000 30,000 ประชาชนร�อยละ 100
 มีความพึงพอใจ

ประชาชนเห็นคุณค-า
ของขนบธรรมเนียม 

ประเพณีและ
วัฒนธรรม

สํานักปลัด

2 โครงการจัดงานลอยกระทง
(เดิม แผนพัฒนาท�องถิ่นสี่ป1 
(พ.ศ. 256152564) หน�า 178
 ลําดับที่ 3)

เพื่อส-งเสริมและอนุรักษ�
วัฒนธรรมประเพณีท�องถิ่น

จัดงานส-งเสริมประเพณีลอย
กระทง

30,000 30,000 30,000 ประชาชนร�อยละ 100
 มีความพึงพอใจ

ประชาชนเห็นคุณค-า
ของขนบธรรมเนียม 

ประเพณี และ
วัฒนธรรม

สํานักปลัด

รวม 6 โครงการ 0 60,000 60,000 60,000

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท�องถิ่นสี่ป; (พ.ศ. 2561<2564) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 พ.ศ.2561

องคการบริหารส�วนตําบลแม�พริก  อําเภอแม�พริก  จังหวัดลําปาง
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 การเสริมสร�างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และสังคมลําปางให�เปCนสังคมแห-งการเรียนรู�มีความเข็มแข็งมีภูมิคุ�มกันสามารถดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ที่
ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดว�า

จะได�รับ
หน�วยงาน

ที่รับผิดชอบ
โครงการ วัตถุประสงค

เป?าหมาย
 (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ�านมา
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แบบ ผ.01

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองส�วนท�องถิ่นในเขตจังหวัดลําปาง ประเด็นยุทธศาสตร�ที่ 2 ด�านการอนุรักษ�ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม
5.ยุทธศาสตรที่ 7 ยุทธศาสตรการพัฒนาด�านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม 
   5.1 แผนงานสร�างความเข�มแข็งชุมชน

2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) KPI

1 โครงการอบรมความรู�เรื่องไฟป/า
(เดิม แผนพัฒนาท�องถิ่นสี่ป3 
(พ.ศ. 256152564) หน�า 185
ลําดับที่ 3)

เพื่อเป<นการเพิ่มความรู�และ
ทักษะ ในการดับไฟป/า

อบรมความรู�เรื่องไฟป/า 5 20,000 20,000 20,000 ผู�เข�าร?วมอบรม
สามารถดําเนินการ
ดับไฟป/าได� คิดเป<น

ร�อยละ 100

ผู�ได�รับการอบรมมี
ความรู�เรื่องการดับ

ไฟป/า

สํานักปลัด

รวม 3 โครงการ 0 20,000 20,000 20,000

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 6 การส?งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมอย?างสมดุลและยั่งยืน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เป9าหมาย

 (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ�านมา
ตัวชี้วัด

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท�องถิ่นสี่ป= (พ.ศ. 2561>2564) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 พ.ศ.2561

องคการบริหารส�วนตําบลแม�พริก  อําเภอแม�พริก  จังหวัดลําปาง

ผลลัพธที่คาดว�า
จะได�รับ

หน�วยงานที่
รับผิดชอบ
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แบบ ผ.01

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองส�วนท�องถิ่นในเขตจังหวัดลําปาง ประเด็นยุทธศาสตร�ที่ 2 ด�านการอนุรักษ�ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม
5.ยุทธศาสตรที่ 7 ยุทธศาสตรการพัฒนาด�านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม 
   5.2 แผนงานเกษตร

2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) KPI

1 โครงการปลูกป/า บวชป/า สืบ
ชะตา เวทีเสวนา 
อบต.แม?พริก
(เดิม แผนพัฒนาท�องถิ่นสี่ป3 
(พ.ศ. 256152564) หน�า 186
ลําดับที่ 7)

เพื่อให�ประชาชนตระหนักและ
มีจิตสํานึกในการรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล�อม

จัดกิจกรรม เวทีเสวนา บวชป/า
 สืบชะตา และ ปลูกป/า จํานวน
 3 ไร?

5 10,000 10,000 10,000 ประชาชนมีความพึง
พอใจคิดเป<นร�อยละ 

100

ประชาชนตระหนัก
และมีจิตสํานึกใน

การรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล�อม มี
พื้นที่ป/าเพิมขึ้น 

จํานวน 3 ไร?

สํานักปลัด

2 โครงการปลูกป/าเฉลิมพระ
เกียรติเทิดไท�องค�ราชัน
(เดิม แผนพัฒนาท�องถิ่นสี่ป3 
(พ.ศ. 256152564) หน�า 188
ลําดับที่ 5)

เพื่อฟEFนฟูทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล�อม สํานึกในพระ
มหากรุณาธิคุณ

ปลูกป/า จํานวน 19 ไร? 5 50,000 50,000 50,000 ประชาชนมีจิตสํานึก
ในการอนุรักษ�

ทรัพยากรธรรมชาติ
คิดเป<นร�อยละ 100

ประชาชนมีจิตสํานึก
และตระหนักในการ

รักษา
ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล�อม

สํานักปลัด

รวม 6 โครงการ 0 60,000 60,000 60,000

แผนพัฒนาท�องถิ่นสี่ป= (พ.ศ. 2561>2564) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 พ.ศ.2561
องคการบริหารส�วนตําบลแม�พริก  อําเภอแม�พริก  จังหวัดลําปาง

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 6 การส?งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมอย?างสมดุลและยั่งยืน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เป9าหมาย

 (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ�านมา
ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดว�า

จะได�รับ
หน�วยงานที่
รับผิดชอบ

71



แบบ ผ. 01

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองส�วนท�องถิ่นในเขตจังหวัดลําปาง ประเด็นยุทธศาสตร�ที่ 5 ด�านการบริหารและพัฒนาองค�กร
6. ยุทธศาสตรที่ 8 ยุทธศาสตรการพัฒนาด�านการเมืองการบริหาร
   6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) KPI

1 โครงการประชาคมหมู-บ�าน
เพื่อจัดทําและทบทวน
แผนพัฒนาสี่ป1
(เดิม แผนพัฒนาท�องถิ่นสี่ป1 
(พ.ศ. 256152564) หน�า 191
ลําดับที่ 1)

เพื่อให�ประชาชนมีส-วนร-วมใน
การจัดทําแผนพัฒนาสี่ป1

จัดทําโครงการเพื่อให�
ประชาชนมีส-วนร-วมทุก
หมู-บ�าน

5 15,000 15,000 15,000 ประชาชนมีส-วน
ร-วมในการจัดทํา
แผน คิดเป;นร�อย

ละ 70

ประชาชนมีส-วนร-วมใน
การจัดทําแผน

สํานักปลัดฯ

2 โครงการศูนย�ประสาน
ราชการและข�อมูลข-าวสาร
ขององค�กรปกครองส-วน
ท�องถิ่น อําเภอแม-พริก 
จังหวัดลําปาง 
(เดิม แผนพัฒนาท�องถิ่นสี่ป1 
(พ.ศ. 256152564) หน�า 194
ลําดับที่ 11)

เพื่อให�ศูนย�รวมข�อมูลข-าวสาร
การจัดซื้อจัดจ�างระดับอําเภอ 
ในการทําหน�าที่เป;นสื่อกลาง
ประชาสัมพันธ�ให�กับประชาชน
 ผู�ที่สนใจได�เข�ามามีส-วนร-วมใน
กระบวนการจัดซื้อจัดจ�าง

เพื่อบริหารศูนย�รวมข�อมูล
ข-าวสาร ข�อมูลข-าวสารการ
จัดซื้อจัดจ�างตลอดจนการ
บริหารราชการของ อปท.

5 120,000 120,000 120,000 ประชาชนได�
รับทราบข�อมูล

ข-าวสารอย-างทั่วถึง
 ชัดเจนและ

โปร-งใสคิดเป;น
ร�อยละ 100

องค�กรปกครองส-วน
ท�องถิ่นให�พื้นที่ อําเภอแม-

พริกมีศูนย�รวมข�อมูล
ข-าวสารการจัดซื้อจัดจ�าง
และการบริหารราชการ

สํานักปลัด

3 โครงการอบรม/สัมมนาให�
ความรู�เกี่ยวกับกฎหมาย 
ระเบียบ ท�องถิ่น(เดิม 
แผนพัฒนาท�องถิ่นสี่ป1 (พ.ศ. 
256152564) หน�า 192 
ลําดับที่ 5)

เพื่อผู�บริหาร พนักงานส-วน
ตําบล และพนักงานจ�าง ได�
ทราบถึงกฎหมาย ระเบียบ 
แนวทางในการปฏิบัติราชการ

คณะผู�บริหาร สมาชิกสภา 
อบต. พนักงานส-วนตําบล 
และพนักงานจ�าง

5 10,000 10,000 10,000 การปฏิบัติ
ราชการมี

ประสิทธิภาพ 
เพิ่มขึ้นคิดเป;น

ร�อยละ 80

ผู�ร-วมโครงหารทราบถึง
กฎหมาย ระเบียบ 

แนวทางในการปฏิบัติ
ราชการที่ถูกต�อง

สํานักปลัด

รวม 9 โครงการ 0 145,000 145,000 145,000

งบประมาณและที่ผ�านมา
ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดว�า

จะได�รับ
หน�วยงานที่
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เป?าหมาย

 (ผลผลิตของโครงการ)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท�องถิ่นสี่ป@ (พ.ศ. 2561A2564) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 พ.ศ.2561

องคการบริหารส�วนตําบลแม�พริก  อําเภอแม�พริก  จังหวัดลําปาง
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 7 การบริหารกิจการบ�านเมืองที่ดีด�วยหลักธรรมาภิบาล
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แบบ ผ. 02

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองส�วนท�องถิ่นในเขตจังหวัดลําปาง ประเด็นยุทธศาสตร�ที่ 3 ด�านการพัฒนาสังคม/ชุมชน
1. ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาด�านสังคม

2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) KPI

1 โครงการสนับสนุนการจัด
งานรัฐพิธีประจําป+ 
(เดิม แผนพัฒนาสี่ป+ 
2561/2564 หน�า 215 
ลําดับที่ 1)

เพื่อให�การจัดงานรัฐพิธีของ
อําเภอดําเนินการโดยสมพระ
เกียรติ

การจัดงานวันสําคัญของ
สถาบันพระมหากษัตริย� และ
พระบรมวงศานุวงศ�

10,000 10,000 10,000 ข�าราชการและ
พสกนิกรชาวตําบล
แม>พริกเข�าร>วมการ
จัดงานมากขึ้น ร�อย

ละ 100

ผู�เข�าร>วมพิธีได�รับ
ความพึงพอใจ

สํานักปลัด

2 โครงการแม>พริกรวมใจ 
ต>อต�านภัยยาเสพติด เทิด
ไท�องค�ราชันย� อําเภอแม>
พริก จังหวัดลําปาง
(เดิม แผนพัฒนาสี่ป+ 
2561/2564 หน�า 215 
ลําดับที่ 2)

เพื่อให�ข�าราชการ/พนักงาน
ของรัฐ และองค�กรปกครอง
ส>วนท�องถิ่น แสดง
เจตนารมณ�ความมุ>งมั่นใน
การปDองกันและการแก�ไข
ปEญหายาเสพติด

จัดกิจกรรมการต>อต�าน
ยาเสพติด เพื่อสร�างพลังสังคม
 ในวันต>อต�านยาเสพติดโลก 
26 มิถุนายน ของทุกป+

10,000 10,000 10,000 ปEญหายาเสพติด
อําเภอแม>พริกลดลง

เปFนร�อยละ 0

อําเภอแม>พริก
สามารถเอาชนะ

ยาเสพติดได�

สํานักปลัด

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท�องถิ่นสี่ป6 (พ.ศ. 256172564) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 พ.ศ.2561

สําหรับ อุดหนุนองคกรปกครองส�วนท�องถิ่น ส�วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคกรประชาชน
องคการบริหารส�วนตําบลแม�พริก อําเภอแม�พริก จังหวัดลําปาง

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 การเสริมสร�างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และสังคมลําปางให�เปFนสังคมแห>งการเรียนรู�มีความเข็มแข็งมีภูมิคุ�มกันสามารถดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

   1.1 แผนงานสร�างความเข�มแข็งของชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เป<าหมาย

 (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ�านมา
ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดว�า จะ

ได�รับ
หน�วยงานที่
รับผิดชอบ
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แบบ ผ. 02

2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) KPI

3 โครงการสนับสนุนการจัด
งานกาชาดประจําป+
จังหวัดลําปางและ
สนับสนุนกิจกรรมกิ่ง
กาชาดอําเภอแม>พริก
(เดิม แผนพัฒนาสี่ป+ 
2561/2564 หน�า 216 
ลําดับที่ 4)

เพื่อสนับสนุนกิจกรรมการ
ออกร�านนิทรรศการ เพื่อ
ช>วยเหลือบรรเทาความ
เดือดร�อนผู�ประสบสาธารณภัย

การจัดกิจกรรม นิทรรศการ
งานกาชาดสําเร็จลุล>วง

10,000 10,000 10,000 ประชาชนผู�มารับ
บริการมีความพึง

พอใจคิดเปFนร�อยละ
 80

ได�มีกิจกรรม
สนับสนุนกิจกรรม
ของกาชาดจังหวัด

ลําปางและกิ่งกาชาด
อําเภอแม>พริก

สํานักปลัด

รวม 9 โครงการ 0 30,000 30,000 30,000

งบประมาณและที่ผ�านมา
ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดว�า จะ

ได�รับ
หน�วยงานที่
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เป<าหมาย

 (ผลผลิตของโครงการ)
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แบบ ผ. 02

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองส�วนท�องถิ่นในเขตจังหวัดลําปาง ประเด็นยุทธศาสตร�ที่ 3 ด�านการพัฒนาสังคม/ชุมชน
2. ยุทธศาสตรที่ 6 ยุทธศาสตรการพัฒนาด�านการศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม

2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) KPI

1 โครงการอาหารกลางวัน
(เดิม แผนพัฒนาท�องถิ่นสี่
ป+ (พ.ศ. 2561/2564) หน�า
 233 ลําดับที่ 8)

เพื่อให�เด็กได�รับอาหารที่ถูก
สุขลักษณะตามหลักการ
สาธารณสุข

และโรงเรียนที่รับผิดชอบ 4 
โรงเรียน (อนุบาล 1/
ประถมศึกษาป+ที่ 6)
รวม 315 คน 200 วัน
เด็กในศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก 
จํานวน 86 คน 245 วัน

1,685,400 1,685,400 1,685,400 เด็กทุกคนได�
รับประทานอาหาร
กลางวัน คิดเปFน

ร�อยละ 100

เด็กได�รับอาหารที่ถูก
สุขลักษณะตามหลัก

สาธารณสุข

สํานักปลัด

2 โครงการแข>งขันกีฬา
สัมพันธ�ต�านยาเสพติด
โรงเรียนบ�านแม>เชียงราย
ลุ>ม
(เดิม แผนพัฒนาท�องถิ่นสี่
ป+ (พ.ศ. 2561/2564) หน�า
 235 ลําดับที่ 14)

เพื่อสร�างความสามัคคีให�แก>
คณะครู นักเรียน เยาวชน 
และผู�ปกครอง รู�จักแพ�ชนะ   
 รู�อภัย ห>างไกลปEญหา
ยาเสพติด

คณะครู ผู�ปกครอง กลุ>ม
แม>บ�าน พ>อบ�าน ผู�สูงอายุและ
เยาวชน ในพื้นที่โรงเรียนบ�าน
แม>เชียงรายลุ>ม

        20,000         20,000         20,000 หมู>บ�านปลอด
ยาเสพติดคิดเปFน

ร�อยละ 100

กลุ>มเปDาหมายมี
ร>างกายแข็งแรงและ
เกิดความสามัคคี ลด

ปEญหายาเสพติด

สํานักปลัด

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

แผนพัฒนาท�องถิ่นสี่ป6 (พ.ศ. 256172564) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 พ.ศ.2561
สําหรับ อุดหนุนองคกรปกครองส�วนท�องถิ่น ส�วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคกรประชาชน

องคการบริหารส�วนตําบลแม�พริก อําเภอแม�พริก จังหวัดลําปาง
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 การเสริมสร�างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และสังคมลําปางให�เปFนสังคมแห>งการเรียนรู�มีความเข็มแข็งมีภูมิคุ�มกันสามารถดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

เป<าหมาย
 (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ�านมา
ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดว�า จะ

ได�รับ

   2.1 แผนงานการศึกษา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

หน�วยงานที่
รับผิดชอบ
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แบบ ผ. 02

2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) KPI

3 โครงการแข>งขันกีฬาสี
สัมพันธ�ต�านยาเสพติด 
โรงเรียนแม>พริกบน 
(เดิม แผนพัฒนาท�องถิ่นสี่
ป+ (พ.ศ. 2561/2564) หน�า
 231 ลําดับที่ 2)

ใช�การแข>งขันกีฬาเปFน
เครื่องมือการปDองกันปEญหา
ยาเสพติด สร�างความแข็งแรง
ต>อร>างกาย

เยาวชนและประชาชนใน
พื้นที่ของโรงเรียนบ�านแม>
พริกบน

        30,000         30,000         30,000 หมู>บ�านปลอด
ยาเสพติดคิดเปFน

ร�อยละ 100

กลุ>มเปDาหมายมี
ร>างกายแข็งแรงและ
เกิดความสามัคคี ลด

ปEญหายาเสพติด

สํานักปลัด

4 โครงการแข>งขันกีฬา
สัมพันธ�ต�านยาเสพติด
โรงเรียนห�วยขี้นกวิทยา 
(เดิม แผนพัฒนาท�องถิ่นสี่
ป+ (พ.ศ. 2561/2564) หน�า
 235 ลําดับที่ 12)

เพื่อสร�างความสามัคคีให�แก>
ประชาชนทั่วไป นักเรียน 
เยาวชน และผู�ปกครอง รู�จัก
แพ�ชนะ รู�อภัย สร�างความ
แข็งแรง ห>างไกลยาเสพติด

จัดการแข>งขันกีฬามีกลุ>ม 
เปDาหมายคือ เด็ก เยาวชน
และประชาชนในหมู>บ�านห�วย
ขี้นก บ�านแพะดอกเข็มและ
บ�านปางยาว

        30,000         30,000         30,000 หมู>บ�านปลอด
ยาเสพติด คิดเปFน

ร�อยละ 100

กลุ>มเปDาหมายมี
ร>างกายแข็งแรงและ
เกิดความสามัคคี ลด

ปEญหายาเสพติด

สํานักปลัด

5 โครงการแข>งขันกีฬากลุ>ม
สัมพันธ�ต�านยาเสพติด
โรงเรียนห�วยขี้นกวิทยา 
(เดิม แผนพัฒนาท�องถิ่นสี่
ป+ (พ.ศ. 2561/2564) หน�า
 235 ลําดับที่ 13)

1. เพื่อพัฒนากระบวนการมี
ส>วนร>วมและความสัมพันธ�
ระหว>างโรงเรียนในกลุ>ม
อําเภอแม>พริก 
2. เพื่อให�มีน้ําใจนักกีฬา มี
สุขภาพสมบูรณ�แข็งแรง 
ห>างไกลยาเสพติด

นักเรียน ผู�ปกครองและ
ประชาชนในเขตบริการของ
เขตอําเภอแม>พริกทุกคนเข�า
ร>วมการแข>งขันกีฬาสัมพันธ�

30,000 30,000 30,000 ผู�เข�าร>วมกิจกรรมมี
สุขภาพที่สมบูรณ�
แข็งแรงทุกคนคิด
เปFนร�อยละ 100

นักกีฬามีน้ําใจ
นักกีฬามีสุขภาพ

สมบูรณ�แข็งแรง ลด
ปEญหายาเสพติด

สํานักปลัด

6 โครงการแข>งขันกีฬา
สัมพันธ�ต�านยาเสพติด
โรงเรียนผาปEงวิทยา(เดิม 
แผนพัฒนาท�องถิ่นสี่ป+ 
(พ.ศ. 2561/2564) หน�า 
234 ลําดับที่ 10)

เพื่อสร�างความสามัคคีให�แก>
คณะครู นักเรียน เยาวชน 
และผู�ปกครอง รู�จักแพ�ชนะ 
ห>างไกลยาเสพติด

คณะครู ผู�ปกครอง กลุ>ม
แม>บ�าน พ>อบ�าน ผู�สูงอายุ
และประชาชนตําบลผาปEง

        30,000         30,000         30,000 ผู�เข�าร>วมกิจกรรมมี
สุขภาพแข็งแรง

เพิ่มมากขึ้น ร�อยละ
 80

ประชาชนได�รับการ
ส>งเสริมให�เล>นกีฬาไม>
ยุ>งเกี่ยวกับยาเสพติด

สํานักปลัด

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เป<าหมาย

 (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ�านมา
ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดว�า จะ

ได�รับ
หน�วยงานที่
รับผิดชอบ

76



แบบ ผ. 02

2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) KPI

7 โครงการแลกเปลี่ยน
วัฒนธรรมทางภาษาไทย/
อเมริกัน
โรงเรียนผาปEงวิทยา
(เดิม แผนพัฒนาท�องถิ่นสี่
ป+ (พ.ศ. 2561/2564) หน�า
 233 ลําดับที่ 7)

เพื่อให�นักเรียนมีความรู�ความ
เข�าใจและมีทักษะในการใช�
ภาษาเพื่อการติดต>อสื่อสาร
และได�แลกเปลี่ยน เรียนรู� 
ศิลปวัฒนธรรมระหว>างชาติ
อันดีงามและเลือกปฏิบัติได�
อย>างเหมาะสม

นักเรียนโรงเรียนผาปEงวิทยา 30,000 30,000 30,000 นักเรียนร�อยละ 95
 มีความรู� ความ
เข�าใจทางด�าน

ภาษา
ขนบธรรมเนียม 
ประเพณีต>างชาติ

นักเรียนมีความรู�ด�าน
การใช�ภาษาอังกฤษ
ในการติดต>อสื่อสาร

สํานักปลัด

8 โครงการอบรมส>งเสริมตี
กลองปูจา เพื่อพัฒนา
วัฒนธรรมประเพณีดนตรี
พื้นบ�าน 
โรงเรียนผาปEงวิทยา
(เดิม แผนพัฒนาท�องถิ่นสี่
ป+ (พ.ศ. 2561/2564) หน�า
 234 ลําดับที่ 9)

เพื่อส>งเสริมและอนุรักษ�
วัฒนธรรมประเพณีท�องถิ่น

เยาวชนร>วมเข�าค>ายอบรม
การตีกลองปูจา

        20,000         20,000         20,000  เยาวชนสามารถตี
กลองปูจาได� คิด
เปFนร�อยละ 90

เยาวชนเห็นคุณค>า
และอนุรักษ�

วัฒนธรรมให�ยั่งยืน
สืบไป

สํานักปลัด

รวม 24 โครงการ 0 1,875,400 1,875,400 1,875,400

ผลลัพธที่คาดว�า จะ
ได�รับ

หน�วยงานที่
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เป<าหมาย

 (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ�านมา
ตัวชี้วัด
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