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1

สวนที่ 1 หลักการและเหตุผล
…………………
หลักการและเหตุผลประกอบแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561'2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง
ครั้งที่ 2 ป พ.ศ.2561
ขององค/การบริหารสวนตําบลแมพริก อําเภอแมพริก จังหวัดลําปาง
ตามที่ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2548 และ
แกไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 2 พ.ศ.2559 ขอ 25 กําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นใชแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป1เป2นกรอบใน
การจัดทํางบประมาณรายจายประจําป1 งบประมาณรายจายเพิ่มเติม และงบประมาณจากเงินสะสมในชวงของแผนนั้น
รวมทั้งวางแนวทางเพื่อใหมีการปฏิบัติใหบรรลุวัตถุประสงคตามโครงการพัฒนาที่กําหนดไวในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป1ทั้งนี้
เพื่อใหการบริหารงานขององคการบริหารสวนตําบลแมพริกเป2นไปเพื่อประโยชนสุขของประชาชนอยางแทจริง
ซึ่ง
องคการบริหารสวนตําบลแมพริกไดอนุมัติและประกาศใชแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป1 (พ.ศ.2561=2564) เมื่อวันที่ 15
พฤศจิกายน 2559 , อนุมัติและประกาศใชแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป1(พ.ศ.2561=2564) เพิ่มเติมครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 28
ธันวาคม 2560 แตเนื่องจากองคการบริหารสวนตําบลแมพริก ไดรับทราบปCญหา/ความตองการของประชาชนในทองถิ่น
เพิ่มเติม เป2นปCญหา/ความตองการที่มิไดบรรจุอยูในแผนงาน/โครงการของแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป1 ดังนั้นเพื่อใหโครงการ
ดังกลาวสามารถแกไขปCญหาความเดือดรอนไดทันเวลาและตรงตามวัตถุประสงคของประชาชน จึงมีความจําเป2นตอง
จัดทําแผนพัฒนาสี่ป1 (พ.ศ. 2561 = 2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 พ.ศ.2561 โดยถือปฏิบัติ ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 และแกไขเพิ่มเติมถึง ฉบับ
ที่ 2 พ.ศ.2559 ขอ 4 (โครงการพัฒนาที่จัดทําขึ้นสําหรับ ป1งบประมาณแตละป1ซึ่งมีความตอเนื่องและเป2นแผนกาวหนา
และใหหมายความรวมถึงการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป1) และขอ 22 เพื่อประโยชนของประชาชน
องคกรปกครองสวนทองถิ่นอาจเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป1ได โดยใหดําเนินการตามขั้นตอน ดังนี้
(1) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น จัดทํารางแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป1ที่ เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง
พรอมเหตุผลและความจําเป2นเสนอคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น (2) คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นและประชาคมทองถิ่น
พิจารณารางแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป1ที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงเพื่อเสนอผูบริหารทองถิ่น (3) ผูบริหารทองถิ่นพิจารณา
อนุมัติรางแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป1ที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงและประกาศใชแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป1ที่เพิ่มเติมหรือ
เปลี่ยนแปลง เพื่อใหเป2นไปตามกฎหมายวาดวยสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล สําหรับองคการบริหารสวน
ตําบลใหผูบริหารทองถิ่นเสนอรางแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป1ที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงตอสภาองคการบริหารสวนตําบล
เพื่อใหความเห็นชอบกอน แลวผูบริหารทองถิ่นจึงพิจารณาอนุมัติและประกาศใชตอไป ในกรณีแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป1มี
ระยะเวลาในการใชบังคับเหลืออยูไมถึงหนึ่งรอยแปดสิบวันไมใหดําเนินการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง
เพื่อใหปCญหา/
ความตองการ นําไปสูการปฏิบัติที่แทจริง และเพื่อใชเป2นแนวทางในการบริหารงานตอไป
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สวนที่ 2 สรุปรายละเอียดตามแผนพัฒนาสี่ป
…………………………………………..
รายละเอียดโครงการในแผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.2561–2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 พ.ศ.2561
โครงการในแผนพัฒนาสี่ป1 (พ.ศ.2561=2564) เพิ่มเติม มีดังรายการตอไปนี้
ป พ.ศ. 2561
รายชื่อโครงการ สําหรับองค/กรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ ( แบบ ผ.01)
1) ยุทธศาสตร/ที่ 1 การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่
โครงการ
1 โครงการติดตั้งระบบไฟฟLาเขาสุสาน บานแมพริกบน หมูที่ 4 ต.แมพริก
2 โครงการติดตั้งระบบไฟฟLาเขาสุสาน หมูที่ 11 ต.แมพริก
3 โครงการติดตั้งระบบไฟฟLาเขาสุสาน หมูที่ 4 ต.ผาปCง
รวม
2) ยุทธศาสตร/ที่ 6 ยุทธศาสตร/การพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
2.1 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่
โครงการ
1 โครงการปรับปรุงตอเติมอาคารศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานแมเชียงรายลุม หมูที่ 3
ต.แมพริก
รวม

งบประมาณ
25,000
32,000
21,000
78,000

งบประมาณ
222,000
222,000
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ป พ.ศ. 2562
รายชื่อโครงการ สําหรับองค/กรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ ( แบบ ผ.01)
1. ยุทธศาสตร/ที่ 1 การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่
โครงการ
1 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอย 6/2 หมูที่ 3
ต.แมพริก
2 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายโรงสีนายทวน หมูที่ 4 ต.แมพริก
3 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบานวังสําราญ – สี่แยกน้ําปลา
หมูที่ 6 ต.แมพริก
4 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอย 11 หมูที่ 11 ต.แมพริก
5 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสุสาน (ระยะที่ 3) บานนาริน หมูที่
1 ต.ผาปCง
6 โครงการกอสรางทางขามคอนกรีตเสริมเหล็กขามหวยฝายสายเดนดําหนัก
หมูที่ 10 ต.แมพริก
7 โครงการกอสรางทางขามคอนกรีตเสริมเหล็กขามลําหวยแมขยาก หมูที่ 4
ต.ผาปCง
8 โครงการกอสรางรางระบายน้ําสายกลุมพัฒนาที่ 1 หนาบานนายชวน หมูที่ 7
ต.แมพริก
9 โครงการกอสรางรางระบายน้ําสายหนาโรงเรียนหวยขี้นกวิทยา=ลําหวยขี้นก หมูที่
7 ต.แมพริก
10 โครงการกอสรางรางระบายน้ํา สายซอยพุทธรักษา 1 หมูที่ 2 ต.ผาปCง
รวม
2. ยุทธศาสตร/ที่ 2 การพัฒนาดานแหลงน้ํา
2.1 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่
โครงการ
1 โครงการกอสรางลําเหมืองคอนกรีต สายทุงนาบวก หมูที่ 4 ต.ผาปCง

งบประมาณ
39,000
223,000
320,000
309,000
224,000
87,000
166,000
62,000
157,000
196,000
1,783,000

งบประมาณ
217,000
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3. ยุทธศาสตร/ที่ 3 การพัฒนาดานสังคม
3.1 แผนงานการเคหะและชุมชน
ที่
โครงการ
1 โครงการปรับปรุงระบบหอกระจายขาวและเสียงตามสายประจําหมูบาน หมูที่ 9
ต.แมพริก
2 โครงการปรับปรุงหอกระจายขาวประจําหมูบาน หมูที่ 3 ต.ผาปCง
3 โครงการติดตั้งหอกระจายขาวประจําหมูบานพรอมอุปกรณกระจายเสียง หมูที่ 5
ต.ผาปCง
4 โครงการปรับปรุงศาลาสุสาน บานผาปCงกลาง หมูที่ 3 ต.ผาปCง
รวม

งบประมาณ
70,000
54,000
50,000
249,000
423,000

3.2 แผนงานสังคมสงเคราะห
ที่
โครงการ
1 โครงการคาพาหนะรับ=สงนักเรียนบานปางยาว หมูที่ 8 ต.แมพริก
4. ยุทธศาสตร/ที่ 5 การพัฒนาดานสาธารณสุข
4.1 แผนงานสาธารณสุข
ที่
โครงการ
1 โครงการดําเนินการสํารวจขอมูลจํานวนสัตวและขึ้นทะเบียนสัตว ตามโครงการ
สัตวปลอดโรคคนปลอดภัย จากพิษสุนัขบาตามพระปณิธาน ศาสตราจารย ดร.
สมเด็จพระเจาลูกยาเธอเจาฟLาจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี
2 โครงการขับเคลื่อนโครงการสัตวปลอดโรคคนปลอดภัย จากพิษสุนัขบาตามพระ
ปณิธาน ศาสตราจารย ดร.สมเด็จพระเจาลูกยาเธอเจาฟLาจุฬาภรณวลัยลักษณ
อัครราชกุมารี
รวม
5. ยุทธศาสตร/ที่ 8 ยุทธศาสตร/การพัฒนาดานการเมืองการบริหาร
5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
ที่
โครงการ
1 โครงการอบรมการปLองกันผลประโยชนทับซอน
2 กิจกรรมอบรมใหความรูตาม พ.ร.บ.ขอมูลขาวสาร พ.ศ.2540 อบต.แมพริก
3 โครงการจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน องคการบริหารสวนตําบลแม
พริก อําเภอแมพริก จังหวัดลําปาง
รวม

งบประมาณ
70,000

งบประมาณ
741
7,410
8,151

งบประมาณ
10,000
10,000
300,000
320,000
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5. ยุทธศาสตร/ที่ 8 ยุทธศาสตร/การพัฒนาดานการเมืองการบริหาร
5.2 แผนงานเคหะชุมชน
ที่
โครงการ
1 โครงการกอสรางทางลาดผูพิการ ณ ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลแมพริก

งบประมาณ
25,000

รายชื่อโครงการ สําหรับอุดหนุนองค/กรปกครองสวนทองถิ่น สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค/กรประชาชน
( แบบ ผ.02)
1. ยุทธศาสตร/ที่ 1 การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่
โครงการ
งบประมาณ
1 โครงการขยายเขตไฟฟLาภายในหมูบาน สายหนาสํานักสงฆ สายสุสาน หมูที่ 8 ต.
170,000
แมพริก
2 โครงการขยายเขตไฟฟLาแรงดันต่ําและไฟฟLาสาธารณะ หมูที่ 9 ต.แมพริก
126,000
3 โครงการขยายเขตไฟฟLาสายสระประมง หมูที่ 5 ต.ผาปCง
100,000
รวม
396,000
2. ยุทธศาสตร/ที่ 5 การพัฒนาดานสาธารณสุข
2.1 แผนงานสาธารณสุข
ที่
โครงการ
1 โครงการการปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็กบานแมเชียงรายลุมหมูที่ 3
ต.แมพริก
2 โครงการรณรงคและแกไขปCญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE บานแม
เชียงรายลุม หมูที่ 3 ต.แมพริก
3 โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดินของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรม
ราชกุมารี หมูที่ 4 ต.แมพริก
4 โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จยา ตานภัยมะเร็งเตานมบานแมเชียงราย
ลุม หมูที่ 3 ต.แมพริก
5 โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จยาตานภัยมะเร็งเตานมบานแมพริกบนหมู
ที่ 4 ต.แมพริก
6 โครงการรณรงคและแกไขปCญหายาเสพติด ทูบีนัมเบอรวัน(ศูนยเพื่อนใจวัยรุนใน
ชุมชน / หมูบาน) หมูที่ 4 ต.แมพริก
7 โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดินของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรม
ราชกุมารี หมูที่ 6 ต.แมพริก
8 โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จยาตานภัยมะเร็งเตานมบานวังสําราญ หมู
ที่ 6 ต.แมพริก
9 โครงการรณรงคและแกไขปCญหายาเสพติด ทูบีนัมเบอรวัน(ศูนยเพื่อนใจวัยรุนใน
ชุมชน / หมูบาน)หมูที่ 6 ต.แมพริก

งบประมาณ
5,100
4,800
4,300
10,100
7,850
7,850
4,300
7,850
7,850
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ที่
โครงการ
งบประมาณ
10 โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จยา ตานภัยมะเร็งเตานมบานหวยขี้นก
8,900
หมูที่ 7 ต.แมพริก
11 โครงการสงเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแมและเด็ก บานหวยขี้นก(ตาม
6,600
แนวพระราชดําริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี) หมูที่ 7
ต.แมพริก
12 โครงการรณรงคและแกไขปCญหายาเสพติด To be number one บานหวยขี้นก
4,500
(ตามแนวพระราชดําริของทูลกระหมอมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณ
วดี) หมูที่ 7 ต.แมพริก
13 โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จยา ตานภัยมะเร็งเตานมบานปางยาว หมู
8,900
ที่ 8 ต.แมพริก
14 โครงการรณรงคและแกไขปCญหายาเสพติด To be number one บานปางยาว
4,500
(ตามแนวพระราชดําริของทูลกระหมอมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณ
วดี) หมูที่ 8 ต.แมพริก
15 โครงการสงเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแมและเด็ก บานปางยาว(ตามแนว
6,600
พระราชดําริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี) หมูที่ 8
ต.แมพริก
16 โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดินของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรม
4,300
ราชกุมารี หมูที่ 9 ต.แมพริก
17 โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จยา ตานภัยมะเร็งเตานมบานรมไมยาง หมู
7,850
ที่ 9 ต.แมพริก
18 โครงการรณรงคและแกไขปCญหายาเสพติด ทูบีนัมเบอรวัน(ศูนยเพื่อนใจวัยรุนใน
7,850
ชุมชน / หมูบาน) หมูที่ 9 ต.แมพริก
19 โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดินของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรม
4,300
ราชกุมารี หมูที่ 10 ต.แมพริก
20 โครงการรณรงคและแกไขปCญหายาเสพติด ทูบีนัมเบอรวัน(ศูนยเพื่อนใจวัยรุนใน
7,850
ชุมชน / หมูบาน) หมูที่ 10 ต.แมพริก
21 โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จยา ตานภัยมะเร็งเตานมบานสันขี้เหล็ก
7,850
หมูที่ 10 ต.แมพริก
22 โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จยา ตานภัยมะเร็งเตานมบานแพะดอกเข็ม
9,200
หมูที่ 11 ต.แมพริก
23 โครงการสงเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแมและเด็ก บานแพะดอกเข็ม
6,400
(ตามแนวพระราชดําริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี) หมู
ที่ 11 ต.แมพริก
24 โครงการรณรงคและแกไขปCญหายาเสพติด To be number one บานแพะดอก
4,400
เข็ม(ตามแนวพระราชดําริของทูลกระหมอมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนา
พรรณวดี) หมูที่ 11 ต.แมพริก
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ที่
โครงการ
25 โครงการรณรงคและแกไขปCญหายาเสพติด ทูบีนัมเบอรวัน (ศูนยเพื่อนใจวัยรุนใน
ชุมชน/หมูบาน)หมูที่ 1 ต.ผาปCง
26 โครงการรณรงคและแกไขปCญหายาเสพติดทูบีนัมเบอรวัน(ศูนยเพื่อนใจวัยรุนใน
ชุมชน /หมูบาน ) หมูที่ 2 ต.ผาปCง
27 โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จยา ตานภัยมะเร็งเตานม หมูที่ 1 ต.ผาปCง
28 โครงการอบรมหมอหมูบาน ในพระราชประสงค หมูที่ 1 ต.ผาปCง
29 โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จยา ตานภัยมะเร็งเตานม หมูที่ 2 ต.ผาปCง
30 โครงการรณรงคและแกไขปCญหายาเสพติดทูบีนัมเบอรวัน(ศูนยเพื่อนใจวัยรุนใน
ชุมชน /หมูบาน ) หมูที่ 3 ต.ผาปCง
31 โครงการอบรมหมอหมูบาน ในพระราชประสงค หมูที่ 2 ต.ผาปCง
32 โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จยา ตานภัยมะเร็งเตานมหมูที่ 3 ต.ผาปCง
33 โครงการรณรงคและแกไขปCญหายาเสพติดทูบีนัมเบอรวัน(ศูนยเพื่อนใจวัยรุนใน
ชุมชน /หมูบาน ) หมูที่ 4 ต.ผาปCง
34 โครงการอบรมหมอหมูบาน ในพระราชประสงค หมูที่ 3 ต.ผาปCง
35 โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จยา ตานภัยมะเร็งเตานมหมูที่ 4 ต.ผาปCง
36 โครงการรณรงคและแกไขปCญหายาเสพติดทูบีนัมเบอรวัน(ศูนยเพื่อนใจวัยรุนใน
ชุมชน /หมูบาน ) หมูที่ 5 ต.ผาปCง
37 โครงการอบรมหมอหมูบาน ในพระราชประสงค หมูที่ 4 ต.ผาปCง
38 โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จยา ตานภัยมะเร็งเตานมหมูที่ 5 ต.ผาปCง
39 โครงการอบรมหมอหมูบาน ในพระราชประสงค หมูที่ 5 ต.ผาปCง
รวม

งบประมาณ
7,730
7,275
5,600
6,670
6,200
7,275
6,525
6,500
7,275
6,225
6,500
7,145
6,225
6,585
6,270
260,000

รายชื่อโครงการ สําหรับประสานแผนโครงการพัฒนาองค/การบริหารสวนจังหวัด ( แบบ ผ.03)
1. ยุทธศาสตร/ที่ 1 การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่
โครงการ
งบประมาณ
1 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบานวังสําราญ เชื่อมตอถนนสาย
4,963,000
ลป 1102 และถนนสาย ลป1264 หมูที่ 6 ต.แมพริก
2 โครงการกอสรางถนนลาดยางแอสฟCลสติกสคอนกรีต สายบานแมปุ=บานผาปCง
2,776,800
กลาง=บานหวยไร หมูที่ 1=4 ต.ผาปCง
รวม
7,739,800
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รายชื่อโครงการ สําหรับประสานโครงการพัฒนาจังหวัด ( แบบ ผ.05)
1. ยุทธศาสตร/ที่ 1 การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่
โครงการ
1 โครงการซอมแซมศาลาอเนกประสงคประจําหมูบาน บานวังสําราญ หมูที่ 6
ตําบลแมพริก อําเภอแมพริก จังหวัดลําปาง
2 โครงการปรับปรุงโรงเก็บของประจําหมูบาน หมูที่ 4 ต.ผาปCง
รวม

งบประมาณ
150,000
150,000
300,000

รายชื่อโครงการ สําหรับโครงการพัฒนาที่องค/กรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการโดยไมใชงบประมาณ จังหวัด
( แบบ ผ.06)
1. ยุทธศาสตร/ที่ 8 ยุทธศาสตร/การพัฒนาดานการเมืองการบริหาร
1.1 แผนงานบริหารทั่วไป
ที่
โครงการ
1 โครงการเยาวชนสงเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเป2นประมุข
อบต.แมพริก
2 โครงการแสดงเจตจํานงตอตานการทุจริตของผูบริหาร อบต.แมพริก
3 โครงการกิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผูมีจิตสาธารณะ อบต.แมพริก
4 กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผูมาปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อบต.แมพริก
5 โครงการคัดเลือกบุคลากรดีเดน อบต.แมพริก
6 กิจกรรมพอ=แมดีเดน อบต.แมพริก
รายการ บัญชีครุภัณฑ/ (แบบ ผ.08)
ที่
1
2
3
4
5
6
7

รายการ
เครื่องเย็บกระดาษ
เครื่อง FAX
ตูเก็บเอกสารแบบบานเลื่อน 2 บาน ขนาด 152x88x40 ม.
เครื่องพิมพเอกสารชนิดเลเซอร
กลองถายภาพระบบดิจิตอล
เครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน ชนิดแขวน ขนาด 36,000 BTU
รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบ ไมต่ํากวา
2,400 ซีซี หรือกําลังเครื่องยนตสูงสุด ไมต่ํากวา 90 กิโลวัตต
รวม

จํานวน
1 ตัว
1 เครื่อง
1 หลัง
1 เครื่อง
1 ตัว
2 ตัว
1 คัน

งบประมาณ
1,000
18,000
5,500
2,600
19,300
94,000
1,288,000
1,428,400
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ป พ.ศ. 2563
รายชื่อโครงการ สําหรับองค/กรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ ( แบบ ผ.01)
1. ยุทธศาสตร/ที่ 3 การพัฒนาดานสังคม
1.1 แผนงานสังคมสงเคราะห
ที่
โครงการ
1 โครงการคาพาหนะรับ=สงนักเรียนบานปางยาว หมูที่ 8 ต.แมพริก
2. ยุทธศาสตร/ที่ 5 การพัฒนาดานสาธารณสุข
2.1 แผนงานสาธารณสุข
ที่
โครงการ
1 โครงการดําเนินการสํารวจขอมูลจํานวนสัตวและขึ้นทะเบียนสัตว ตามโครงการ
สัตวปลอดโรคคนปลอดภัย จากพิษสุนัขบาตามพระปณิธาน ศาสตราจารย ดร.
สมเด็จพระเจาลูกยาเธอเจาฟLาจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี
2 โครงการขับเคลื่อนโครงการสัตวปลอดโรคคนปลอดภัย จากพิษสุนัขบาตามพระ
ปณิธาน ศาสตราจารย ดร.สมเด็จพระเจาลูกยาเธอเจาฟLาจุฬาภรณวลัยลักษณ
อัครราชกุมารี
รวม
3. ยุทธศาสตร/ที่ 8 ยุทธศาสตร/การพัฒนาดานการเมืองการบริหาร
3.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
ที่
โครงการ
1 โครงการอบรมการปLองกันผลประโยชนทับซอน
2 กิจกรรมอบรมใหความรูตาม พ.ร.บ.ขอมูลขาวสาร พ.ศ.2540 อบต.แมพริก
รวม

งบประมาณ
70,000

งบประมาณ
741
7,410
8,151

งบประมาณ
10,000
10,000
20,000

รายชื่อโครงการ สําหรับอุดหนุนองค/กรปกครองสวนทองถิ่น สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค/กรประชาชน
( แบบ ผ.02)
1. ยุทธศาสตร/ที่ 5 การพัฒนาดานสาธารณสุข
1.1 แผนงานสาธารณสุข
ที่
โครงการ
งบประมาณ
1 โครงการการปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็กบานแมเชียงรายลุมหมูที่ 3
5,100
ต.แมพริก
2 โครงการรณรงคและแกไขปCญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE บานแม
4,800
เชียงรายลุม หมูที่ 3 ต.แมพริก
3 โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดินของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรม
4,300
ราชกุมารี หมูที่ 4 ต.แมพริก
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ที่
โครงการ
4 โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จยา ตานภัยมะเร็งเตานมบานแมเชียงราย
ลุม หมูที่ 3 ต.แมพริก
5 โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จยาตานภัยมะเร็งเตานมบานแมพริกบนหมู
ที่ 4 ต.แมพริก
6 โครงการรณรงคและแกไขปCญหายาเสพติด ทูบีนัมเบอรวัน(ศูนยเพื่อนใจวัยรุนใน
ชุมชน / หมูบาน) หมูที่ 4 ต.แมพริก
7 โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดินของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรม
ราชกุมารี หมูที่ 6 ต.แมพริก
8 โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จยาตานภัยมะเร็งเตานมบานวังสําราญ หมู
ที่ 6 ต.แมพริก
9 โครงการรณรงคและแกไขปCญหายาเสพติด ทูบีนัมเบอรวัน(ศูนยเพื่อนใจวัยรุนใน
ชุมชน / หมูบาน)หมูที่ 6 ต.แมพริก
10 โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จยา ตานภัยมะเร็งเตานมบานหวยขี้นก
หมูที่ 7 ต.แมพริก
11 โครงการสงเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแมและเด็ก บานหวยขี้นก(ตาม
แนวพระราชดําริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี) หมูที่ 7
ต.แมพริก
12 โครงการรณรงคและแกไขปCญหายาเสพติด To be number one บานหวยขี้นก
(ตามแนวพระราชดําริของทูลกระหมอมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณ
วดี) หมูที่ 7 ต.แมพริก
13 โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จยา ตานภัยมะเร็งเตานมบานปางยาว
หมูที่ 8 ต.แมพริก
14 โครงการรณรงคและแกไขปCญหายาเสพติด To be number one บานปางยาว
(ตามแนวพระราชดําริของทูลกระหมอมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณ
วดี) หมูที่ 8 ต.แมพริก
15 โครงการสงเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแมและเด็ก บานปางยาว(ตามแนว
พระราชดําริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี) หมูที่ 8
ต.แมพริก
16 โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดินของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรม
ราชกุมารี หมูที่ 9 ต.แมพริก
17 โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จยา ตานภัยมะเร็งเตานมบานรมไมยาง หมู
ที่ 9 ต.แมพริก
18 โครงการรณรงคและแกไขปCญหายาเสพติด ทูบีนัมเบอรวัน(ศูนยเพื่อนใจวัยรุนใน
ชุมชน / หมูบาน) หมูที่ 9 ต.แมพริก
19 โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดินของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรม
ราชกุมารี หมูที่ 10 ต.แมพริก

งบประมาณ
10,100
7,850
7,850
4,300
7,850
7,850
8,900
6,600
4,500
8,900
4,500
6,600
4,300
7,850
7,850
4,300
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ที่
โครงการ
20 โครงการรณรงคและแกไขปCญหายาเสพติด ทูบีนัมเบอรวัน(ศูนยเพื่อนใจวัยรุนใน
ชุมชน / หมูบาน) หมูที่ 10 ต.แมพริก
21 โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จยา ตานภัยมะเร็งเตานมบานสันขี้เหล็ก
หมูที่ 10 ต.แมพริก
22 โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จยา ตานภัยมะเร็งเตานมบานแพะดอกเข็ม
หมูที่ 11 ต.แมพริก
23 โครงการสงเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแมและเด็ก บานแพะดอกเข็ม
(ตามแนวพระราชดําริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี)
หมูที่ 11 ต.แมพริก
24 โครงการรณรงคและแกไขปCญหายาเสพติด To be number one บานแพะดอก
เข็ม(ตามแนวพระราชดําริของทูลกระหมอมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนา
พรรณวดี) หมูที่ 11 ต.แมพริก
25 โครงการรณรงคและแกไขปCญหายาเสพติด ทูบีนัมเบอรวัน (ศูนยเพื่อนใจวัยรุนใน
ชุมชน/หมูบาน)หมูที่ 1 ต.ผาปCง
26 โครงการรณรงคและแกไขปCญหายาเสพติดทูบีนัมเบอรวัน(ศูนยเพื่อนใจวัยรุนใน
ชุมชน /หมูบาน ) หมูที่ 2 ต.ผาปCง
27 โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จยา ตานภัยมะเร็งเตานม หมูที่ 1 ต.ผาปCง
28 โครงการอบรมหมอหมูบาน ในพระราชประสงค หมูที่ 1 ต.ผาปCง
29 โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จยา ตานภัยมะเร็งเตานม หมูที่ 2 ต.ผาปCง
30 โครงการรณรงคและแกไขปCญหายาเสพติดทูบีนัมเบอรวัน(ศูนยเพื่อนใจวัยรุนใน
ชุมชน /หมูบาน ) หมูที่ 3 ต.ผาปCง
31 โครงการอบรมหมอหมูบาน ในพระราชประสงค หมูที่ 2 ต.ผาปCง
32 โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จยา ตานภัยมะเร็งเตานมหมูที่ 3 ต.ผาปCง
33 โครงการรณรงคและแกไขปCญหายาเสพติดทูบีนัมเบอรวัน(ศูนยเพื่อนใจวัยรุนใน
ชุมชน /หมูบาน ) หมูที่ 4 ต.ผาปCง
34 โครงการอบรมหมอหมูบาน ในพระราชประสงค หมูที่ 3 ต.ผาปCง
35 โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จยา ตานภัยมะเร็งเตานมหมูที่ 4 ต.ผาปCง
36 โครงการรณรงคและแกไขปCญหายาเสพติดทูบีนัมเบอรวัน(ศูนยเพื่อนใจวัยรุนใน
ชุมชน /หมูบาน ) หมูที่ 5 ต.ผาปCง
37 โครงการอบรมหมอหมูบาน ในพระราชประสงค หมูที่ 4 ต.ผาปCง
38 โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จยา ตานภัยมะเร็งเตานมหมูที่ 5 ต.ผาปCง
39 โครงการอบรมหมอหมูบาน ในพระราชประสงค หมูที่ 5 ต.ผาปCง
รวม

งบประมาณ
7,850
7,850
9,200
6,400
4,400
7,730
7,275
5,600
6,670
6,200
7,275
6,525
6,500
7,275
6,225
6,500
7,145
6,225
6,585
6,270
260,000
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รายชื่อโครงการ สําหรับ โครงการพัฒนาที่องค/กรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการโดยไมใชงบประมาณ จังหวัด
( แบบ ผ.06)
1. ยุทธศาสตร/ที่ 8 ยุทธศาสตร/การพัฒนาดานการเมืองการบริหาร
1.1 แผนงานบริหารทั่วไป
ที่
โครงการ
1 โครงการเยาวชนสงเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเป2นประมุข
อบต.แมพริก
2 โครงการแสดงเจตจํานงตอตานการทุจริตของผูบริหาร อบต.แมพริก
3 โครงการกิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผูมีจิตสาธารณะ อบต.แมพริก
4 กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผูมาปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อบต.แมพริก
5 โครงการคัดเลือกบุคลากรดีเดน อบต.แมพริก
6 กิจกรรมพอ=แมดีเดน อบต.แมพริก
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ป พ.ศ. 2564
รายชื่อโครงการ สําหรับองค/กรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ ( แบบ ผ.01)
1. ยุทธศาสตร/ที่ 3 การพัฒนาดานสังคม
1.1 แผนงานสังคมสงเคราะห
ที่
โครงการ
1 โครงการคาพาหนะรับ=สงนักเรียนบานปางยาว หมูที่ 8 ต.แมพริก
2. ยุทธศาสตร/ที่ 5 การพัฒนาดานสาธารณสุข
2.1 แผนงานสาธารณสุข
ที่
โครงการ
1 โครงการดําเนินการสํารวจขอมูลจํานวนสัตวและขึ้นทะเบียนสัตว ตามโครงการ
สัตวปลอดโรคคนปลอดภัย จากพิษสุนัขบาตามพระปณิธาน ศาสตราจารย ดร.
สมเด็จพระเจาลูกยาเธอเจาฟLาจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี
2 โครงการขับเคลื่อนโครงการสัตวปลอดโรคคนปลอดภัย จากพิษสุนัขบาตามพระ
ปณิธาน ศาสตราจารย ดร.สมเด็จพระเจาลูกยาเธอเจาฟLาจุฬาภรณวลัยลักษณ
อัครราชกุมารี
รวม
3. ยุทธศาสตร/ที่ 8 ยุทธศาสตร/การพัฒนาดานการเมืองการบริหาร
3.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
ที่
โครงการ
1 โครงการอบรมการปLองกันผลประโยชนทับซอน
2 กิจกรรมอบรมใหความรูตาม พ.ร.บ.ขอมูลขาวสาร พ.ศ.2540 อบต.แมพริก
รวม

งบประมาณ
70,000

งบประมาณ
741
7,410
8,151

งบประมาณ
10,000
10,000
20,000

รายชื่อโครงการ สําหรับ อุดหนุนองค/กรปกครองสวนทองถิ่น สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค/กรประชาชน
( แบบ ผ.02)
1. ยุทธศาสตร/ที่ 5 การพัฒนาดานสาธารณสุข
1.1 แผนงานสาธารณสุข
ที่
โครงการ
งบประมาณ
1 โครงการการปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็กบานแมเชียงรายลุมหมูที่ 3
5,100
ต.แมพริก
2 โครงการรณรงคและแกไขปCญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE บานแม
4,800
เชียงรายลุม หมูที่ 3 ต.แมพริก
3 โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดินของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรม
4,300
ราชกุมารี หมูที่ 4 ต.แมพริก
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ที่
โครงการ
4 โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จยา ตานภัยมะเร็งเตานมบานแมเชียงราย
ลุม หมูที่ 3 ต.แมพริก
5 โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จยาตานภัยมะเร็งเตานมบานแมพริกบนหมู
ที่ 4 ต.แมพริก
6 โครงการรณรงคและแกไขปCญหายาเสพติด ทูบีนัมเบอรวัน(ศูนยเพื่อนใจวัยรุนใน
ชุมชน / หมูบาน) หมูที่ 4 ต.แมพริก
7 โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดินของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรม
ราชกุมารี หมูที่ 6 ต.แมพริก
8 โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จยาตานภัยมะเร็งเตานมบานวังสําราญ หมู
ที่ 6 ต.แมพริก
9 โครงการรณรงคและแกไขปCญหายาเสพติด ทูบีนัมเบอรวัน(ศูนยเพื่อนใจวัยรุนใน
ชุมชน / หมูบาน)หมูที่ 6 ต.แมพริก
10 โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จยา ตานภัยมะเร็งเตานมบานหวยขี้นก
หมูที่ 7 ต.แมพริก
11 โครงการสงเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแมและเด็ก บานหวยขี้นก(ตาม
แนวพระราชดําริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี) หมูที่ 7
ต.แมพริก
12 โครงการรณรงคและแกไขปCญหายาเสพติด To be number one บานหวยขี้นก
(ตามแนวพระราชดําริของทูลกระหมอมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณ
วดี) หมูที่ 7 ต.แมพริก
13 โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จยา ตานภัยมะเร็งเตานมบานปางยาว
หมูที่ 8 ต.แมพริก
14 โครงการรณรงคและแกไขปCญหายาเสพติด To be number one บานปางยาว
(ตามแนวพระราชดําริของทูลกระหมอมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณ
วดี) หมูที่ 8 ต.แมพริก
15 โครงการสงเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแมและเด็ก บานปางยาว(ตามแนว
พระราชดําริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี)
หมูที่ 8 ต.แมพริก
16 โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดินของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรม
ราชกุมารี หมูที่ 9 ต.แมพริก
17 โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จยา ตานภัยมะเร็งเตานมบานรมไมยาง หมู
ที่ 9 ต.แมพริก
18 โครงการรณรงคและแกไขปCญหายาเสพติด ทูบีนัมเบอรวัน(ศูนยเพื่อนใจวัยรุนใน
ชุมชน / หมูบาน) หมูที่ 9 ต.แมพริก
19 โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดินของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรม
ราชกุมารี หมูที่ 10 ต.แมพริก

งบประมาณ
10,100
7,850
7,850
4,300
7,850
7,850
8,900
6,600
4,500
8,900
4,500
6,600
4,300
7,850
7,850
4,300
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ที่
โครงการ
20 โครงการรณรงคและแกไขปCญหายาเสพติด ทูบีนัมเบอรวัน(ศูนยเพื่อนใจวัยรุนใน
ชุมชน / หมูบาน) หมูที่ 10 ต.แมพริก
21 โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จยา ตานภัยมะเร็งเตานมบานสันขี้เหล็ก
หมูที่ 10 ต.แมพริก
22 โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จยา ตานภัยมะเร็งเตานมบานแพะดอกเข็ม
หมูที่ 11 ต.แมพริก
23 โครงการสงเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแมและเด็ก บานแพะดอกเข็ม
(ตามแนวพระราชดําริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี) หมู
ที่ 11 ต.แมพริก
24 โครงการรณรงคและแกไขปCญหายาเสพติด To be number one บานแพะดอก
เข็ม(ตามแนวพระราชดําริของทูลกระหมอมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนา
พรรณวดี) หมูที่ 11 ต.แมพริก
25 โครงการรณรงคและแกไขปCญหายาเสพติด ทูบีนัมเบอรวัน (ศูนยเพื่อนใจวัยรุนใน
ชุมชน/หมูบาน)หมูที่ 1 ต.ผาปCง
26 โครงการรณรงคและแกไขปCญหายาเสพติดทูบีนัมเบอรวัน(ศูนยเพื่อนใจวัยรุนใน
ชุมชน /หมูบาน ) หมูที่ 2 ต.ผาปCง
27 โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จยา ตานภัยมะเร็งเตานม หมูที่ 1 ต.ผาปCง
28 โครงการอบรมหมอหมูบาน ในพระราชประสงค หมูที่ 1 ต.ผาปCง
29 โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จยา ตานภัยมะเร็งเตานม หมูที่ 2 ต.ผาปCง
30 โครงการรณรงคและแกไขปCญหายาเสพติดทูบีนัมเบอรวัน(ศูนยเพื่อนใจวัยรุนใน
ชุมชน /หมูบาน ) หมูที่ 3 ต.ผาปCง
31 โครงการอบรมหมอหมูบาน ในพระราชประสงค หมูที่ 2 ต.ผาปCง
32 โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จยา ตานภัยมะเร็งเตานมหมูที่ 3 ต.ผาปCง
33 โครงการรณรงคและแกไขปCญหายาเสพติดทูบีนัมเบอรวัน(ศูนยเพื่อนใจวัยรุนใน
ชุมชน /หมูบาน ) หมูที่ 4 ต.ผาปCง
34 โครงการอบรมหมอหมูบาน ในพระราชประสงค หมูที่ 3 ต.ผาปCง
35 โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จยา ตานภัยมะเร็งเตานมหมูที่ 4 ต.ผาปCง
36 โครงการรณรงคและแกไขปCญหายาเสพติดทูบีนัมเบอรวัน(ศูนยเพื่อนใจวัยรุนใน
ชุมชน /หมูบาน ) หมูที่ 5 ต.ผาปCง
37 โครงการอบรมหมอหมูบาน ในพระราชประสงค หมูที่ 4 ต.ผาปCง
38 โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จยา ตานภัยมะเร็งเตานมหมูที่ 5 ต.ผาปCง
39 โครงการอบรมหมอหมูบาน ในพระราชประสงค หมูที่ 5 ต.ผาปCง

งบประมาณ
7,850
7,850
9,200
6,400
4,400
7,730
7,275
5,600
6,670
6,200
7,275
6,525
6,500
7,275
6,225
6,500
7,145
6,225
6,585
6,270
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รายชื่อโครงการ สําหรับ โครงการพัฒนาที่องค/กรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการโดยไมใชงบประมาณ จังหวัด
( แบบ ผ.06)
1. ยุทธศาสตร/ที่ 8 ยุทธศาสตร/การพัฒนาดานการเมืองการบริหาร
1.1 แผนงานบริหารทั่วไป
ที่
โครงการ
1 โครงการเยาวชนสงเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเป2นประมุข
อบต.แมพริก
2 โครงการแสดงเจตจํานงตอตานการทุจริตของผูบริหาร อบต.แมพริก
3 โครงการกิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผูมีจิตสาธารณะ อบต.แมพริก
4 กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผูมาปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อบต.แมพริก
5 โครงการคัดเลือกบุคลากรดีเดน อบต.แมพริก
6 กิจกรรมพอ=แมดีเดน อบต.แมพริก
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รายละเอียดโครงการในแผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.2561–2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 พ.ศ.2561
โครงการในแผนพัฒนาสี่ป1 (พ.ศ.2561=2564) เปลี่ยนแปลง มีดังรายการตอไปนี้
ป พ.ศ. 2562
รายชื่อโครงการ สําหรับองค/กรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ ( แบบ ผ.01)
1. ยุทธศาสตร/ที่ 1 การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่
โครงการ
1 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตสายบานนายสายัณห หมูที่ 3 ต.แมพริก (เดิม
แผนพัฒนาสี่ป1 2561=2564 หนา 108 ลําดับที่ 90)
2 โครงการกอสรางทางขามคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอย 2 ถนนสายไปอางเปา
งาม หมูที่ 10 ต.แมพริก (เดิม แผนพัฒนาสี่ป1 2561=2564 หนา 99 ลําดับที่ 49)
รวม
2. ยุทธศาสตร/ที่ 3 การพัฒนาดานสังคม
2.1 แผนงานเคหะชุมชน
ที่
โครงการ
1 โครงการปรับปรุงระบบเสียงตามสายประจําหมูบาน หมูที่ 8 ต.แมพริก (เดิม
แผนพัฒนาสี่ป1 2561=2564 หนา 155 ลําดับที่ 2)
2.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน
ที่
โครงการ
1 โครงการซอมแผนปLองกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.แมพริก (เดิม แผนพัฒนา
สี่ป1 2561=2564 หนา 152 ลําดับที่ 2)
2.3 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน
ที่
โครงการ
1 โครงการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย (เดิม แผนพัฒนาสี่ป1 2561=2564 หนา
160 ลําดับที่ 27)
2 โครงการใหความรูเรื่องสิทธิ หนาที่และบทบาทของสตรี (เดิม แผนพัฒนาสี่ป1
2561=2564 หนา 160 ลําดับที่ 24)
3 โครงการใหความรูเรื่องสิทธิ หนาที่และบทบาทของผูพิการ(เดิม แผนพัฒนาสี่ป1
2561=2564 หนา 160 ลําดับที่ 26)
รวม

งบประมาณ
115,000
94,000
209,000
งบประมาณ
65,000
งบประมาณ
50,000
งบประมาณ
100,000
5,000
5,000
110,000
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3. ยุทธศาสตร/ที่ 5 การพัฒนาดานสาธารณสุข
3.1 แผนงานสาธารณสุข
ที่
โครงการ
1 โครงการรณรงคปLองกันโรคเอดส อบต.แมพริก (เดิม แผนพัฒนาสี่ป1 2561=2564
หนา 174 ลําดับที่ 1)
2 โครงการรณรงคปLองกันโรคที่เกิดขึ้นในฤดูหนาว อบต.แมพริก (เดิม แผนพัฒนาสี่
ป1 2561=2564 หนา 174 ลําดับที่ 2)
3 โครงการรณรงคปLองกันโรคทางเดินหายใจ อบต.แมพริก (เดิม แผนพัฒนาสี่ป1
2561=2564 หนา 174 ลําดับที่ 3)
4 โครงการปรุงอาหารปลอดภัย อบต.แมพริก (เดิม แผนพัฒนาสี่ป1 2561=2564
หนา 174 ลําดับที่ 4)
5 โครงการรณรงคปLองกันและระงับโรคไขเลือดออกภายในพื้นที่ตําบลแมพริก และ
ตําบลผาปCง
(เดิม แผนพัฒนาสี่ป1 2561=2564 หนา 174 ลําดับที่ 5)
6 โครงการปLองกันโรคพิษสุนัขบา (เดิม แผนพัฒนาสี่ป1 2561=2564 หนา 175
ลําดับที่ 6)
รวม
4. ยุทธศาสตร/ที่ 6 ยุทธศาสตร/การพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
4.1 แผนงานการศึกษา
ที่
โครงการ
1 โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแหงชาติ (เดิม แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป1 (พ.ศ. 2561=
2564) หนา 177 ลําดับที่ 1)
2 โครงการอาหารเสริม(นม)
(เดิม แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป1 (พ.ศ. 2561=2564) หนา 177 ลําดับที่ 3)
รวม
4.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
ที่
โครงการ
1 โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต (เดิม แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป1 (พ.ศ. 2561=
2564) หนา 178 ลําดับที่ 1)
2 โครงการจัดงานลอยกระทง (เดิม แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป1 (พ.ศ. 2561=2564) หนา
178 ลําดับที่ 3)
รวม
5.ยุทธศาสตร/ที่ 7 ยุทธศาสตร/การพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
5.1 แผนงานสรางความเขมแข็งชุมชน
ที่
โครงการ
1 โครงการอบรมความรูเรื่องไฟปhา (เดิม แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป1 (พ.ศ. 2561=2564)
หนา 185 ลําดับที่ 3)

งบประมาณ
5,000
5,000
5,000
5,000
80,000
40,000
140,000
งบประมาณ
50,000
1,089,692
1,139,692
งบประมาณ
30,000
30,000
60,000
งบประมาณ
20,000
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5.2 แผนงานเกษตร
ที่
โครงการ
1 โครงการปลูกปhา บวชปhา สืบชะตา เวทีเสวนา อบต.แมพริก
(เดิม แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป1 (พ.ศ. 2561=2564) หนา 186 ลําดับที่ 7)
2 โครงการปลูกปhาเฉลิมพระเกียรติเทิดไทองคราชัน
(เดิม แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป1 (พ.ศ. 2561=2564) หนา 188 ลําดับที่ 5)
รวม
6. ยุทธศาสตร/ที่ 8 ยุทธศาสตร/การพัฒนาดานการเมืองการบริหาร
6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
ที่
โครงการ
1 โครงการประชาคมหมูบานเพื่อจัดทําและทบทวนแผนพัฒนาสี่ป1
(เดิม แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป1 (พ.ศ. 2561=2564) หนา 191 ลําดับที่ 1)
2 โครงการศูนยประสานราชการและขอมูลขาวสารขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
อําเภอแมพริก จังหวัดลําปาง
(เดิม แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป1 (พ.ศ. 2561=2564) หนา 194 ลําดับที่ 11)
3 โครงการอบรม/สัมมนาใหความรูเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ ทองถิ่น(เดิม
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป1 (พ.ศ. 2561=2564) หนา 192 ลําดับที่ 5)
รวม

งบประมาณ
10,000
50,000
60,000

งบประมาณ
15,000
120,000
10,000
145,000
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สําหรับ อุดหนุนองค/กรปกครองสวนทองถิ่น สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค/กรประชาชน (ผ.02)
1. ยุทธศาสตร/ที่ 3 การพัฒนาดานสังคม
1.1 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน
ที่
โครงการ
งบประมาณ
1 โครงการสนับสนุนการจัดงานรัฐพิธีประจําป1
10,000
(เดิม แผนพัฒนาสี่ป1 2561=2564 หนา 215 ลําดับที่ 1)
2 โครงการแมพริกรวมใจ ตอตานภัยยาเสพติด เทิดไทองคราชันย อําเภอแมพริก
10,000
จังหวัดลําปาง
(เดิม แผนพัฒนาสี่ป1 2561=2564 หนา 215 ลําดับที่ 2)
3 โครงการสนับสนุนการจัดงานกาชาดประจําป1จังหวัดลําปางและสนับสนุนกิจกรรม
10,000
กิ่งกาชาดอําเภอแมพริก
(เดิม แผนพัฒนาสี่ป1 2561=2564 หนา 216 ลําดับที่ 4)
รวม
30,000
2. ยุทธศาสตร/ที่ 6 ยุทธศาสตร/การพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
2.1 แผนงานการศึกษา
ที่
โครงการ
1 โครงการอาหารกลางวัน
(เดิม แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป1 (พ.ศ. 2561=2564) หนา 233 ลําดับที่ 8)
2 โครงการแขงขันกีฬาสัมพันธตานยาเสพติด โรงเรียนบานแมเชียงรายลุม
(เดิม แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป1 (พ.ศ. 2561=2564) หนา 235 ลําดับที่ 14)
3 โครงการแขงขันกีฬาสีสัมพันธตานยาเสพติด โรงเรียนแมพริกบน
(เดิม แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป1 (พ.ศ. 2561=2564) หนา 231 ลําดับที่ 2)
4 โครงการแขงขันกีฬาสัมพันธตานยาเสพติด โรงเรียนหวยขี้นกวิทยา
(เดิม แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป1 (พ.ศ. 2561=2564) หนา 235 ลําดับที่ 12)
5 โครงการแขงขันกีฬากลุมสัมพันธตานยาเสพติด โรงเรียนหวยขี้นกวิทยา
(เดิม แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป1 (พ.ศ. 2561=2564) หนา 235 ลําดับที่ 13)
6 โครงการแขงขันกีฬาสัมพันธตานยาเสพติด โรงเรียนผาปCงวิทยา
(เดิม แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป1 (พ.ศ. 2561=2564) หนา 234 ลําดับที่ 10)
7 โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมทางภาษาไทย=อเมริกัน โรงเรียนผาปCงวิทยา
(เดิม แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป1 (พ.ศ. 2561=2564) หนา 233 ลําดับที่ 7)
8 โครงการอบรมสงเสริมตีกลองปูจา เพื่อพัฒนาวัฒนธรรมประเพณีดนตรีพื้นบาน
โรงเรียนผาปCงวิทยา
(เดิม แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป1 (พ.ศ. 2561=2564) หนา 234 ลําดับที่ 9)
รวม

งบประมาณ
1,685,400
20,000
30,000
30,000
30,000
30,000
30,000
20,000
1,875,400
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ป พ.ศ. 2563
รายชื่อโครงการ สําหรับองค/กรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ ( แบบ ผ.01)
2. ยุทธศาสตร/ที่ 3 การพัฒนาดานสังคม
2.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน
ที่
โครงการ
1 โครงการซอมแผนปLองกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.แมพริก (เดิม แผนพัฒนา
สี่ป1 2561=2564 หนา 152 ลําดับที่ 2)
2.3 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน
ที่
โครงการ
1 โครงการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย (เดิม แผนพัฒนาสี่ป1 2561=2564 หนา
160 ลําดับที่ 27)
2 โครงการใหความรูเรื่องสิทธิ หนาที่และบทบาทของสตรี (เดิม แผนพัฒนาสี่ป1
2561=2564 หนา 160 ลําดับที่ 24)
3 โครงการใหความรูเรื่องสิทธิ หนาที่และบทบาทของผูพิการ(เดิม แผนพัฒนาสี่ป1
2561=2564 หนา 160 ลําดับที่ 26)
รวม
3. ยุทธศาสตร/ที่ 5 การพัฒนาดานสาธารณสุข
3.1 แผนงานสาธารณสุข
ที่
โครงการ
1 โครงการรณรงคปLองกันโรคเอดส อบต.แมพริก (เดิม แผนพัฒนาสี่ป1 2561=2564
หนา 174 ลําดับที่ 1)
2 โครงการรณรงคปLองกันโรคที่เกิดขึ้นในฤดูหนาว อบต.แมพริก (เดิม แผนพัฒนาสี่
ป1 2561=2564 หนา 174 ลําดับที่ 2)
3 โครงการรณรงคปLองกันโรคทางเดินหายใจ อบต.แมพริก (เดิม แผนพัฒนาสี่ป1
2561=2564 หนา 174 ลําดับที่ 3)
4 โครงการปรุงอาหารปลอดภัย อบต.แมพริก (เดิม แผนพัฒนาสี่ป1 2561=2564
หนา 174 ลําดับที่ 4)
5 โครงการรณรงคปLองกันและระงับโรคไขเลือดออกภายในพื้นที่ตําบลแมพริก และ
ตําบลผาปCง
(เดิม แผนพัฒนาสี่ป1 2561=2564 หนา 174 ลําดับที่ 5)
6 โครงการปLองกันโรคพิษสุนัขบา (เดิม แผนพัฒนาสี่ป1 2561=2564 หนา 175
ลําดับที่ 6)
รวม

งบประมาณ
50,000
งบประมาณ
100,000
5,000
5,000
110,000

งบประมาณ
5,000
5,000
5,000
5,000
80,000
40,000
140,000
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4. ยุทธศาสตร/ที่ 6 ยุทธศาสตร/การพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
4.1 แผนงานการศึกษา
ที่
โครงการ
1 โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแหงชาติ (เดิม แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป1 (พ.ศ. 2561=
2564) หนา 177 ลําดับที่ 1)
2 โครงการอาหารเสริม(นม)
(เดิม แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป1 (พ.ศ. 2561=2564) หนา 177 ลําดับที่ 3)
รวม
4.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
ที่
โครงการ
1 โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต (เดิม แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป1 (พ.ศ. 2561=
2564) หนา 178 ลําดับที่ 1)
2 โครงการจัดงานลอยกระทง (เดิม แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป1 (พ.ศ. 2561=2564) หนา
178 ลําดับที่ 3)
รวม
5.ยุทธศาสตร/ที่ 7 ยุทธศาสตร/การพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
5.1 แผนงานสรางความเขมแข็งชุมชน
ที่
โครงการ
1 โครงการอบรมความรูเรื่องไฟปhา (เดิม แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป1 (พ.ศ. 2561=2564)
หนา 185 ลําดับที่ 3)
5.2 แผนงานเกษตร
ที่
โครงการ
1 โครงการปลูกปhา บวชปhา สืบชะตา เวทีเสวนา อบต.แมพริก
(เดิม แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป1 (พ.ศ. 2561=2564) หนา 186 ลําดับที่ 7)
2 โครงการปลูกปhาเฉลิมพระเกียรติเทิดไทองคราชัน
(เดิม แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป1 (พ.ศ. 2561=2564) หนา 188 ลําดับที่ 5)
รวม
6. ยุทธศาสตร/ที่ 8 ยุทธศาสตร/การพัฒนาดานการเมืองการบริหาร
6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
ที่
โครงการ
1 โครงการประชาคมหมูบานเพื่อจัดทําและทบทวนแผนพัฒนาสี่ป1
(เดิม แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป1 (พ.ศ. 2561=2564) หนา 191 ลําดับที่ 1)
2 โครงการศูนยประสานราชการและขอมูลขาวสารขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
อําเภอแมพริก จังหวัดลําปาง
(เดิม แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป1 (พ.ศ. 2561=2564) หนา 194 ลําดับที่ 11)

งบประมาณ
50,000
1,089,692
1,139,692
งบประมาณ
30,000
30,000
60,000

งบประมาณ
20,000

งบประมาณ
10,000
50,000
60,000

งบประมาณ
15,000
120,000
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ที่
โครงการ
3 โครงการอบรม/สัมมนาใหความรูเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ ทองถิ่น(เดิม
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป1 (พ.ศ. 2561=2564) หนา 192 ลําดับที่ 5)
รวม

งบประมาณ
10,000
145,000

สําหรับ อุดหนุนองค/กรปกครองสวนทองถิ่น สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค/กรประชาชน(ผ.02)
1. ยุทธศาสตร/ที่ 3 การพัฒนาดานสังคม
1.1 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน
ที่
โครงการ
งบประมาณ
1 โครงการสนับสนุนการจัดงานรัฐพิธีประจําป1
10,000
(เดิม แผนพัฒนาสี่ป1 2561=2564 หนา 215 ลําดับที่ 1)
2 โครงการแมพริกรวมใจ ตอตานภัยยาเสพติด เทิดไทองคราชันย อําเภอแมพริก
10,000
จังหวัดลําปาง (เดิม แผนพัฒนาสี่ป1 2561=2564 หนา 215 ลําดับที่ 2)
3 โครงการสนับสนุนการจัดงานกาชาดประจําป1จังหวัดลําปางและสนับสนุนกิจกรรม
10,000
กิ่งกาชาดอําเภอแมพริก (เดิม แผนพัฒนาสี่ป1 2561=2564 หนา 216 ลําดับที่ 4)
รวม
30,000
2. ยุทธศาสตร/ที่ 6 ยุทธศาสตร/การพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
2.1 แผนงานการศึกษา
ที่
โครงการ
1 โครงการอาหารกลางวัน
(เดิม แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป1 (พ.ศ. 2561=2564) หนา 233 ลําดับที่ 8)
2 โครงการแขงขันกีฬาสัมพันธตานยาเสพติด โรงเรียนบานแมเชียงรายลุม
(เดิม แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป1 (พ.ศ. 2561=2564) หนา 235 ลําดับที่ 14)
3 โครงการแขงขันกีฬาสีสัมพันธตานยาเสพติด โรงเรียนแมพริกบน
(เดิม แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป1 (พ.ศ. 2561=2564) หนา 231 ลําดับที่ 2)
4 โครงการแขงขันกีฬาสัมพันธตานยาเสพติด โรงเรียนหวยขี้นกวิทยา
(เดิม แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป1 (พ.ศ. 2561=2564) หนา 235 ลําดับที่ 12)
5 โครงการแขงขันกีฬากลุมสัมพันธตานยาเสพติด โรงเรียนหวยขี้นกวิทยา
(เดิม แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป1 (พ.ศ. 2561=2564) หนา 235 ลําดับที่ 13)
6 โครงการแขงขันกีฬาสัมพันธตานยาเสพติด โรงเรียนผาปCงวิทยา
(เดิม แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป1 (พ.ศ. 2561=2564) หนา 234 ลําดับที่ 10)
7 โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมทางภาษาไทย=อเมริกัน โรงเรียนผาปCงวิทยา
(เดิม แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป1 (พ.ศ. 2561=2564) หนา 233 ลําดับที่ 7)
8 โครงการอบรมสงเสริมตีกลองปูจา เพื่อพัฒนาวัฒนธรรมประเพณีดนตรีพื้นบาน
โรงเรียนผาปCงวิทยา
(เดิม แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป1 (พ.ศ. 2561=2564) หนา 234 ลําดับที่ 9)
รวม

งบประมาณ
1,685,400
20,000
30,000
30,000
30,000
30,000
30,000
20,000
1,875,400
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ป พ.ศ. 2564
รายชื่อโครงการ สําหรับองค/กรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ ( แบบ ผ.01)
2. ยุทธศาสตร/ที่ 3 การพัฒนาดานสังคม
2.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน
ที่
โครงการ
1 โครงการซอมแผนปLองกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.แมพริก (เดิม แผนพัฒนา
สี่ป1 2561=2564 หนา 152 ลําดับที่ 2)
2.3 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน
ที่
โครงการ
1 โครงการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย (เดิม แผนพัฒนาสี่ป1 2561=2564 หนา
160 ลําดับที่ 27)
2 โครงการใหความรูเรื่องสิทธิ หนาที่และบทบาทของสตรี (เดิม แผนพัฒนาสี่ป1
2561=2564 หนา 160 ลําดับที่ 24)
3 โครงการใหความรูเรื่องสิทธิ หนาที่และบทบาทของผูพิการ(เดิม แผนพัฒนาสี่ป1
2561=2564 หนา 160 ลําดับที่ 26)
รวม
3. ยุทธศาสตร/ที่ 5 การพัฒนาดานสาธารณสุข
3.1 แผนงานสาธารณสุข
ที่
โครงการ
1 โครงการรณรงคปLองกันโรคเอดส อบต.แมพริก (เดิม แผนพัฒนาสี่ป1 2561=2564
หนา 174 ลําดับที่ 1)
2 โครงการรณรงคปLองกันโรคที่เกิดขึ้นในฤดูหนาว อบต.แมพริก (เดิม แผนพัฒนาสี่
ป1 2561=2564 หนา 174 ลําดับที่ 2)
3 โครงการรณรงคปLองกันโรคทางเดินหายใจ อบต.แมพริก (เดิม แผนพัฒนาสี่ป1
2561=2564 หนา 174 ลําดับที่ 3)
4 โครงการปรุงอาหารปลอดภัย อบต.แมพริก (เดิม แผนพัฒนาสี่ป1 2561=2564
หนา 174 ลําดับที่ 4)
5 โครงการรณรงคปLองกันและระงับโรคไขเลือดออกภายในพื้นที่ตําบลแมพริก และ
ตําบลผาปCง
(เดิม แผนพัฒนาสี่ป1 2561=2564 หนา 174 ลําดับที่ 5)
6 โครงการปLองกันโรคพิษสุนัขบา (เดิม แผนพัฒนาสี่ป1 2561=2564 หนา 175
ลําดับที่ 6)
รวม

งบประมาณ
50,000
งบประมาณ
100,000
5,000
5,000
110,000

งบประมาณ
5,000
5,000
5,000
5,000
80,000
40,000
140,000

25

4. ยุทธศาสตร/ที่ 6 ยุทธศาสตร/การพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
4.1 แผนงานการศึกษา
ที่
โครงการ
1 โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแหงชาติ (เดิม แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป1 (พ.ศ. 2561=
2564) หนา 177 ลําดับที่ 1)
2 โครงการอาหารเสริม(นม)
(เดิม แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป1 (พ.ศ. 2561=2564) หนา 177 ลําดับที่ 3)
รวม
4.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
ที่
โครงการ
1 โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต (เดิม แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป1 (พ.ศ. 2561=
2564) หนา 178 ลําดับที่ 1)
2 โครงการจัดงานลอยกระทง (เดิม แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป1 (พ.ศ. 2561=2564) หนา
178 ลําดับที่ 3)
รวม
5.ยุทธศาสตร/ที่ 7 ยุทธศาสตร/การพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
5.1 แผนงานสรางความเขมแข็งชุมชน
ที่
โครงการ
1 โครงการอบรมความรูเรื่องไฟปhา (เดิม แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป1 (พ.ศ. 2561=2564)
หนา 185 ลําดับที่ 3)
5.2 แผนงานเกษตร
ที่
โครงการ
1 โครงการปลูกปhา บวชปhา สืบชะตา เวทีเสวนา อบต.แมพริก
(เดิม แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป1 (พ.ศ. 2561=2564) หนา 186 ลําดับที่ 7)
2 โครงการปลูกปhาเฉลิมพระเกียรติเทิดไทองคราชัน
(เดิม แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป1 (พ.ศ. 2561=2564) หนา 188 ลําดับที่ 5)
รวม

งบประมาณ
50,000
1,089,692
1,139,692
งบประมาณ
30,000
30,000
60,000

งบประมาณ
20,000

งบประมาณ
10,000
50,000
60,000
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6. ยุทธศาสตร/ที่ 8 ยุทธศาสตร/การพัฒนาดานการเมืองการบริหาร
6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
ที่
โครงการ
1 โครงการประชาคมหมูบานเพื่อจัดทําและทบทวนแผนพัฒนาสี่ป1
(เดิม แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป1 (พ.ศ. 2561=2564) หนา 191 ลําดับที่ 1)
2 โครงการศูนยประสานราชการและขอมูลขาวสารขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
อําเภอแมพริก จังหวัดลําปาง
(เดิม แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป1 (พ.ศ. 2561=2564) หนา 194 ลําดับที่ 11)
3 โครงการอบรม/สัมมนาใหความรูเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ ทองถิ่น(เดิม
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป1 (พ.ศ. 2561=2564) หนา 192 ลําดับที่ 5)
รวม

งบประมาณ
15,000
120,000
10,000
145,000

สําหรับ อุดหนุนองค/กรปกครองสวนทองถิ่น สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค/กรประชาชน (ผ.02)
1. ยุทธศาสตร/ที่ 3 การพัฒนาดานสังคม
1.1 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน
ที่
โครงการ
งบประมาณ
1 โครงการสนับสนุนการจัดงานรัฐพิธีประจําป1
10,000
(เดิม แผนพัฒนาสี่ป1 2561=2564 หนา 215 ลําดับที่ 1)
2 โครงการแมพริกรวมใจ ตอตานภัยยาเสพติด เทิดไทองคราชันย อําเภอแมพริก
10,000
จังหวัดลําปาง
(เดิม แผนพัฒนาสี่ป1 2561=2564 หนา 215 ลําดับที่ 2)
3 โครงการสนับสนุนการจัดงานกาชาดประจําป1จังหวัดลําปางและสนับสนุนกิจกรรม
10,000
กิ่งกาชาดอําเภอแมพริก
(เดิม แผนพัฒนาสี่ป1 2561=2564 หนา 216 ลําดับที่ 4)
รวม
30,000
2. ยุทธศาสตร/ที่ 6 ยุทธศาสตร/การพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
2.1 แผนงานการศึกษา
ที่
โครงการ
1 โครงการอาหารกลางวัน
(เดิม แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป1 (พ.ศ. 2561=2564) หนา 233 ลําดับที่ 8)
2 โครงการแขงขันกีฬาสัมพันธตานยาเสพติด โรงเรียนบานแมเชียงรายลุม
(เดิม แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป1 (พ.ศ. 2561=2564) หนา 235 ลําดับที่ 14)
3 โครงการแขงขันกีฬาสีสัมพันธตานยาเสพติด โรงเรียนแมพริกบน
(เดิม แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป1 (พ.ศ. 2561=2564) หนา 231 ลําดับที่ 2)
4 โครงการแขงขันกีฬาสัมพันธตานยาเสพติด โรงเรียนหวยขี้นกวิทยา
(เดิม แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป1 (พ.ศ. 2561=2564) หนา 235 ลําดับที่ 12)

งบประมาณ
1,685,400
20,000
30,000
30,000

27

ที่
โครงการ
5 โครงการแขงขันกีฬากลุมสัมพันธตานยาเสพติด โรงเรียนหวยขี้นกวิทยา
(เดิม แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป1 (พ.ศ. 2561=2564) หนา 235 ลําดับที่ 13)
6 โครงการแขงขันกีฬาสัมพันธตานยาเสพติด โรงเรียนผาปCงวิทยา
(เดิม แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป1 (พ.ศ. 2561=2564) หนา 234 ลําดับที่ 10)
7 โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมทางภาษาไทย=อเมริกัน โรงเรียนผาปCงวิทยา
(เดิม แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป1 (พ.ศ. 2561=2564) หนา 233 ลําดับที่ 7)
8 โครงการอบรมสงเสริมตีกลองปูจา เพื่อพัฒนาวัฒนธรรมประเพณีดนตรีพื้นบาน
โรงเรียนผาปCงวิทยา
(เดิม แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป1 (พ.ศ. 2561=2564) หนา 234 ลําดับที่ 9)
รวม

งบประมาณ
30,000
30,000
30,000
20,000
1,875,400

แบบ ผ.07

ยุทธศาสตร

ส+วนที่ 3
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท#องถิ่นสี่ป9 (พ.ศ. 2561:2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 พ.ศ.2561
องคการบริหารส+วนตําบลแม+พริก อําเภอแม+พริก จังหวัดลําปาง
ป9 2561
ป9 2562
ป9 2563
ป9 2564
รวม 4 ป9
จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ
โครงการ
(บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ
(บาท)
โครงการ (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาท#องถิ่นสี่ป9 (พ.ศ. 2561:2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 พ.ศ.2561 สําหรับองคกรปกครองส+วนท#องถิ่นดําเนินการ ( แบบ ผ.01)
1. ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาด#านโครงสร#างพื้นฐาน
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน
2. ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาด#านแหล+งน้ํา
2.1 แผนงานเคหะและชุมชน
3. ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาด#านสังคม
3.1 แผนงานการเคหะและชุมชน
3.2 แผนงานสังคมสงเคราะห
4. ยุทธศาสตรที่ 5 การพัฒนาด#านสาธารณสุข
4.1 แผนงานสาธารณสุข
5. ยุทธศาสตรที่ 6 ยุทธศาสตรการพัฒนาด#านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
5.1 แผนงานเคหะและชุมชน
6. ยุทธศาสตรที่ 8 ยุทธศาสตรการพัฒนาด#านการเมืองการบริหาร
6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
6.2 แผนงานเคหะชุมชน

3

78,000

10

1,783,000

0

0

0

0

13

1,861,000

0

0

1

217,000

0

0

0

0

1

217,000

0
0

0
0

4
1

423,000
70,000

0
1

0
70,000

0
1

0
70,000

4
3

423,000
210,000

0

0

2

8,151

2

8,151

2

8,151

6

24,453

1

222,000

0

0

0

0

0

0

1

222,000

0
0

0
0

3
1

320,000
25,000

2
0

20,000
0

2
0

20,000
0

7
1

360,000
25,000

รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาสี่ป9(พ.ศ.2561:2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 พ.ศ.2561 สําหรับอุดหนุนองคกรปกครองส+วนท#องถิ่น ส+วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคกรประชาชน (
1. ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาด#านโครงสร#างพื้นฐาน
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน
2. ยุทธศาสตรที่ 5 การพัฒนาด#านสาธารณสุข
2.1 แผนงานสาธารณสุข

0

0

3

396,000

0

0

0

0

3

0

0

39

260,000

39

260,000

39

260,000 117

396,000
780,000
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แบบ ผ.07

รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาสี่ป9(พ.ศ.2561:2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 พ.ศ.2561 สําหรับ ประสานแผนโครงการพัฒนาองคการบริหารส+วนจังหวัด (แบบ ผ.03 )
1. ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาด#านโครงสร#างพื้นฐาน
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

0

0

2

7,739,800

0

0

0

0

2

7,739,800

0

2

300,000

รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาสี่ป9(พ.ศ.2561:2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 พ.ศ.2561 สําหรับ ประสานโครงการพัฒนาจังหวัด (แบบ ผ.05 )
1) ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาด#านโครงสร#างพื้นฐาน
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

0

0

2

300,000

0

0

0

รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาสี่ป9(พ.ศ.2561:2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 พ.ศ.2561 สําหรับ โครงการพัฒนาที่องคกรปกครองส+วนท#องถิ่นดําเนินการโดยไม+ใช#งบประมาณ (แบบ ผ.
1.ยุทธศาสตรที่ 8 ยุทธศาสตรการพัฒนาด#านการเมืองการบริหาร
1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
บัญชีครุภัณฑ
1.ยุทธศาสตรที่ 8 ยุทธศาสตรการพัฒนาด#านการเมืองการบริหาร
รวม

0

0

6

0

6

0

6

0

18

0

0
4

0

7
81

1,428,400
12,970,351

0
50

0

0
50

0

7
185

1,428,400
13,986,653

300,000

358,151

358,151
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แบบ ผ.07

ยุทธศาสตร

ส+วนที่ 3
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท#องถิ่นสี่ป9 (พ.ศ. 2561:2564) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 พ.ศ.2561
องคการบริหารส+วนตําบลแม+พริก อําเภอแม+พริก จังหวัดลําปาง
ป9 2561
ป9 2562
ป9 2563
ป9 2564
รวม 4 ป9
จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ
โครงการ
(บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ
(บาท)
โครงการ (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาท#องถิ่นสี่ป9 (พ.ศ. 2561:2564) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 พ.ศ.2561 สําหรับองคกรปกครองส+วนท#องถิ่นดําเนินการ ( แบบ ผ.01)
1. ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาด#านโครงสร#างพื้นฐาน
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน
2. ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาด#านสังคม
2.1 แผนงานเคหะและชุมชน
2.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน
2.3 แผนงานสร.างความเข.มแข็งของชุมชน
3. ยุทธศาสตรที่ 5 การพัฒนาด#านสาธารณสุข
3.1 แผนงานสาธารณสุข
4. ยุทธศาสตรที่ 6 ยุทธศาสตรการพัฒนาด#านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
4.1 แผนงานการศึกษา
4.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
5.ยุทธศาสตรที่ 7 ยุทธศาสตรการพัฒนาด#านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล#อม
5.1 แผนงานสร.างความเข.มแข็งชุมชน
5.2 แผนงานเกษตร
6. ยุทธศาสตรที่ 8 ยุทธศาสตรการพัฒนาด#านการเมืองการบริหาร
6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

0

0

2

209,000

0

0

0

0

2

209,000

0
0
0

0
0
0

1
1
3

65,000
50,000
110,000

0
1
3

0
50,000
110,000

0
1
3

0
50,000
110,000

1
3
9

65,000
150,000
330,000

0

0

6

140,000

6

140,000

6

140,000

18

420,000

0
0

0
0

2
2

1,139,692
60,000

2
2

1,139,692
60,000

2
2

1,139,692
60,000

6
6

3,419,076
180,000

0
0

0
0

1
2

20,000
60,000

1
2

20,000
60,000

1
2

20,000
60,000

3
6

60,000
180,000

0

0

3

145,000

3

145,000

3

145,000

9

435,000

30

แบบ ผ.07

รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาสี่ป9(พ.ศ.2561:2564)เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 พ.ศ.2561 สําหรับอุดหนุนองคกรปกครองส+วนท#องถิ่น ส+วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคกรประชาชน
(แบบ ผ.02 )
1. ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาด#านสังคม
1.1 แผนงานสร.างความเข.มแข็งของชุมชน
2. ยุทธศาสตรที่ 6 ยุทธศาสตรการพัฒนาด#านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
2.1 แผนงานการศึกษา
รวม
รวมทั้งสิ้น

0

0

3

30,000

3

30,000

3

30,000

9

90,000

0
0

0
0

8
34

1,875,400
3,904,092

8
31

1,875,400
3,630,092

8
31

1,875,400
3,630,092

24
96

5,626,200
11,164,276

4

300,000 115

16,874,443

81

3,988,243

81

3,988,243 281

25,150,929
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แบบ ผ.01
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป8 (พ.ศ. 256192564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 พ.ศ.2561
องคการบริหารสวนตําบลแมพริก อําเภอแมพริก จังหวัดลําปาง
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 การเสริมสรางและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และสังคมลําปางใหเป@นสังคมแห)งการเรียนรูมีความเข็มแข็งมีภูมิคุมกันสามารถดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดลําปาง ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
1. ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน
งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด
เป<าหมาย
ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
2561
2562
2563
2564
(ผลผลิตของโครงการ)
จะไดรับ ที่รับผิดชอบ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
KPI
1 โครงการก)อสรางถนนคอนกรีต เพื่อใหมีถนนคอนกรีตที่ได
ก)อสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
;
39,000
;
;
ประชาชนมี ประชาชนมีถนน กองช)าง
ความพึงพอใจ การคมนาคม
เสริมเหล็กสายซอย 6/2
มาตรฐาน
ขนาดกวาง 3.00 ม. ยาว 25.00
หมู)ที่ 3 ต.แม)พริก
ม. หนา 0.15 ม. (พื้นที่คอนกรีต
เพิ่มขึ้นคิดเป@น สะดวกสบาย
รอยละ 100
รวดเร็ว
ไม)นอยกว)า 75 ตร.ม.)
;
223,000
;
;
ประชาชนมี ประชาชนมีถนน กองช)าง
2 โครงการก)อสรางถนนคอนกรีต เพื่อใหมีถนนคอนกรีตที่ได
ก)อสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
เสริมเหล็กสายโรงสีนายทวน มาตรฐาน
ขนาดกวาง 3.00 ม. ยาว
ความพึงพอใจ การคมนาคม
เพิ่มขึ้นคิดเป@น สะดวกสบาย
หมู)ที่ 4 ต.แม)พริก
150.00 ม. หนา 0.15 ม. (พื้นที่
รวดเร็ว
คอนกรีตไม)นอยกว)า 450 ตร.ม.)
รอยละ 100
3 โครงการก)อสรางถนนคอนกรีต เพื่อใหมีถนนคอนกรีตที่ได
เสริมเหล็ก สายบานวังสําราญ – มาตรฐาน
สี่แยกน้ําปลา หมู)ที่ 6 ต.แม)พริก

4 โครงการก)อสรางถนนคอนกรีต เพื่อใหมีถนนคอนกรีตที่ได
เสริมเหล็ก สายซอย 11
มาตรฐาน
หมู)ที่ 11 ต.แม)พริก

;

320,000

;

;

ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
เพิ่มขึ้นคิดเป@น
รอยละ 100

ประชาชนมีถนน
การคมนาคม
สะดวกสบาย
รวดเร็ว

กองช)าง

;

309,000

;

;

ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
เพิ่มขึ้นคิดเป@น
รอยละ 100

ประชาชนมีถนน
การคมนาคม
สะดวกสบาย
รวดเร็ว

กองช)าง
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ก)อสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ขนาดกวาง 5.00 ม. ยาว
125.00 ม. หนา 0.15 ม. (พื้นที่
คอนกรีตไม)นอยกว)า 625 ตร.ม.)
พรอมลงลูกรังไหล)ทางเฉลี่ยขาง
ละ 0.50 เมตร
ก)อสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ขนาดกวาง 3.00 ม. ยาว 208 ม.
หนา 0.15 ม. (พื้นที่คอนกรีต
ไม)นอยกว)า 624 ตร.ม.) พรอมลง
ลูกรังไหล)ทางเฉลี่ยขางละ 0.25
เมตร

แบบ ผ.01

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เป<าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

5 โครงการก)อสรางถนนคอนกรีต เพื่อใหมีถนนคอนกรีตที่ได
เสริมเหล็ก สายสุสาน (ระยะที่ มาตรฐาน
3) บานนาริน หมู)ที่ 1 ต.ผาปJง

6 โครงการก)อสรางทางขาม
คอนกรีตเสริมเหล็กขามหวย
ฝายสายเด)นดําหนัก
หมู)ที่ 10 ต.แม)พริก

ก)อสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ขนาดกวาง 3.00 ม. ยาว
150.00 ม. หนา 0.15 ม. (พื้นที่
คอนกรีตไม)นอยกว)า 450 ตร.ม.)
พรอมลงลูกรังไหล)ทางเฉลี่ยขาง
ละ 0.50 เมตร
เพื่อใชประชาชนเดินทางสัญจร ก)อสรางทางขามคอนกรีตขนาด
ไปมาไดสะดวก สบาย
กวาง 5.00 ม. ยาว 10.00 สูง
0.75 ม.

7 โครงการก)อสรางทางขาม
เพื่อใชประชาชนเดินทางสัญจร
คอนกรีตเสริมเหล็กขามลําหวย ไปมาไดสะดวก สบาย
แม)ขยาก
หมู)ที่ 4 ต.ผาปJง

ก)อสรางทางขามคอนกรีตขนาด
กวาง 4.00 ม. ยาว 10.00 สูง
1.00 ม. พรอมลงลูกรังประชิด
ทางขาม

8 โครงการก)อสรางรางระบายน้ํา เร)งระบายน้ํา ปLองกันปJญหาน้ํา ก)อสรางรางระบายน้ํา ขนาด
สายกลุ)มพัฒนาที่ 1 หนาบาน ท)วมขัง
ปากกวางเฉลี่ย 0.50 ม. ลึกเฉลี่ย
นายชวน
0.40 ม. หนาเฉลี่ย 0.10 ม. ยาว
หมู)ที่ 7 ต.แม)พริก
50 ม. พรอมวางท)อ ค.ส.ล.
ขนาด Ø 0.60 ม. จํานวน 8
ท)อน

2561
(บาท)
;

งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
224,000
;

2564
(บาท)
;

ตัวชี้วัด
KPI
ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
เพิ่มขึ้นคิดเป@น
รอยละ 100

ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน
จะไดรับ ที่รับผิดชอบ
ประชาชนมีถนน
การคมนาคม
สะดวกสบาย
รวดเร็ว

กองช)าง

;

87,000

;

;

ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
เพิ่มขึ้นคิดเป@น
รอยละ 100

ประชาชนมีถนน
การคมนาคม
สะดวกสบาย
รวดเร็ว

กองช)าง

;

166,000

;

;

ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
เพิ่มขึ้นคิดเป@น
รอยละ 100

ประชาชนมีถนน
การคมนาคม
สะดวกสบาย
รวดเร็ว

กองช)าง

;

62,000

;

;

ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
เพิ่มขึ้นคิดเป@น
รอยละ 100

ไม)เกิดปJญหาน้ํา
ท)วมขังพื้นที่ของ
ประชาชน

กองช)าง
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แบบ ผ.01
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เป<าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

9 โครงการก)อสรางรางระบายน้ํา เร)งระบายน้ํา ปLองกันปJญหาน้ํา ก)อสรางรางระบายน้ํา ขนาด
สายหนาโรงเรียนหวยขี้นก
ท)วมขัง
ปากกวางเฉลี่ย 0.30 ม. ลึกเฉลี่ย
วิทยา;ลําหวยขี้นก
0.30 ม. หนาเฉลี่ย 0.10 ม. ยาว
หมู)ที่ 7 ต.แม)พริก
186 ม. พรอมวางท)อ ค.ส.ล.
ขนาด Ø 0.60 ม. จํานวน 4
ท)อน

2561
(บาท)
;

10 โครงการก)อสรางรางระบายน้ํา เร)งระบายน้ํา ปLองกันปJญหาน้ํา ก)อสรางรางระบายน้ําปากกวาง
สายซอยพุทธรักษา 1
ท)วมขัง
เฉลีย่ 0.30 ม. ลึกเฉลี่ย 0.35 ม.
หมู)ที่ 2 ต.ผาปJง
หนาเฉลี่ย 0.10 ม. ยาว 84 ม.

;

11 โครงการติดตั้งระบบไฟฟLาเขา
สุสาน บานแม)พริกบน หมู)ที่ 4
ต.แม)พริก

ใหประชาชนมีไฟฟLาใชประกอบ ติดตั้งระบบไฟฟLาเขาสู)สุสาน
พิธีกรรมทางศาสนา
ความยาว 124 เมตร

25,000

12 โครงการติดตั้งระบบไฟฟLาเขา
สุสาน
หมู)ที่ 11 ต.แม)พริก

ใหประชาชนมีไฟฟLาใชประกอบ ติดตั้งระบบไฟฟLาเขาสู)สุสาน
พิธีกรรมทางศาสนา
ความยาว 225 เมตร

32,000

งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
157,000
;

196,000

2564
(บาท)
;

ตัวชี้วัด
KPI
ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
เพิ่มขึ้นคิดเป@น
รอยละ 100

ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน
จะไดรับ ที่รับผิดชอบ
ไม)เกิดปJญหาน้ํา
ท)วมขังพื้นที่ของ
ประชาชน

กองช)าง

;

;

ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
เพิ่มขึ้นคิดเป@น
รอยละ 100

ไม)เกิดปJญหาน้ํา
ท)วมขังพื้นที่ของ
ประชาชน

กองช)าง

;

;

;

ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
เพิ่มขึ้นคิดเป@น
รอยละ 100

กองช)าง

;

;

;

ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
เพิ่มขึ้นคิดเป@น
รอยละ 100

ผูเขาร)วม
ประกอบ
พิธีกรรมทาง
ศาสนาไดรับ
ความ
สะดวกสบาย
ประชาชน
ประกอบ
พิธีกรรมทาง
ศาสนาไดรับ
ความ
สะดวกสบาย

กองช)าง
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แบบ ผ.01
ที่

โครงการ

13 โครงการติดตั้งระบบไฟฟLาเขา
สุสาน
หมู)ที่ 4 ต.ผาปJง

รวม

วัตถุประสงค

เป<าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ใหประชาชนมีไฟฟLาใชประกอบ ติดตั้งระบบไฟฟLาเขาสู)สุสาน
พิธีกรรมทางศาสนา
ความยาว 127 เมตร

13

โครงการ

2561
(บาท)
21,000

งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
;
;

78,000 1,783,000

9

2564
(บาท)
;

ตัวชี้วัด
KPI
ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
เพิ่มขึ้นคิดเป@น
รอยละ 100

ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน
จะไดรับ ที่รับผิดชอบ
ผูเขาร)วม
ประกอบ
พิธีกรรมทาง
ศาสนาไดรับ
ความ
สะดวกสบายจาก
ไฟฟLา

กองช)าง

9
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แบบ ผ.01
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป? (พ.ศ. 256152564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 พ.ศ.2561
องคการบริหารสวนตําบลแมพริก อําเภอแมพริก จังหวัดลําปาง
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 การเสริมสรางและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และสังคมลําปางใหเป?นสังคมแห*งการเรียนรูมีความเข็มแข็งมีภูมิคุมกันสามารถดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดลําปาง ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
2. ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาดานแหลงน้ํา
2.1 แผนงานเคหะและชุมชน
งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด
เป>าหมาย
ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
2561
2562
2563
2564
(ผลผลิตของโครงการ)
จะไดรับ
ที่รับผิดชอบ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
KPI
:
217,000
:
:
ประชาชนมีความ เกษตรกรมีน้ําเพื่อ กองช*าง
1 โครงการก*อสรางลําเหมือง
เพื่อใหมีลําเหมืองส*งน้ําคอนกรีต ก*อสรางลําเหมืองคอนกรีตรูปตัว
พึงพอใจคิดเป?น การเกษตรอย*าง
คอนกรีต สายทุ*งนาบวก
เขาสู*พื้นที่เกษตรกรรม
U ขนาดปากกวางเฉลี่ย 0.30
หมู*ที่ 4 ต.ผาป0ง
เมตร ลึกเฉลี่ย 0.35 เมตร
รอยละ 100
เพียงพอ
หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ยาว 84
เมตร
1
โครงการ
5
217,000
5
5
รวม
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แบบ ผ.01
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป8 (พ.ศ. 256192564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 พ.ศ.2561
องคการบริหารสวนตําบลแมพริก อําเภอแมพริก จังหวัดลําปาง
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 การเสริมสรางและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และสังคมลําปางใหเป=นสังคมแห+งการเรียนรูมีความเข็มแข็งมีภูมิคุมกันสามารถดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดลําปาง ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 ดานการพัฒนาสังคม/ชุมชน
3. ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาดานสังคม
3.1 แผนงานการเคหะและชุมชน
งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด
ผลลัพธที่คาดวา
หนวยงาน
เป?าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
2561
2562
2563
2564
(ผลผลิตของโครงการ)
จะไดรับ
ที่รับผิดชอบ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
KPI
:
70,000
:
:
ประชาชนไดรับ
ประชาชนไดรับขอมูล กองช+าง
1 โครงการปรับปรุงระบบหอ เพื่อใหประชาชนบานร+มไม ปรับปรุงระบบการกระจาย
กระจายข+าวและเสียงตาม ยางไดรับฟ5งขอมูลข+าวสาร เสียงพรอมทั้งติดตั้งเสียงตาม
ขอมูลข+าวสารทุกคน ข+าวสารไดทั่วถึงและ
ไดอย+างทั่วถึงและชัดเจน
สาย ยาว 600 ม.
คิดเป=นรอยละ 100
ชัดเจน
สายประจําหมู+บาน
หมู+ที่ 9 ต.แม+พริก
2 โครงการปรับปรุงหอกระจาย เพื่อใหประชาชนบานผาป5ง ปรับปรุงระบบการกระจาย
ข+าวประจําหมู+บาน หมู+ที่ 3 กลาง ไดรับฟ5งขอมูลข+าวสาร เสียงพรอมทั้งติดตั้งเสียงตาม
ต.ผาป5ง
ไดอย+างทั่วถึงและชัดเจน
สาย ยาว 50 ม.

:

54,000

:

:

ประชาชนไดรับ
ประชาชนไดรับขอมูล
ขอมูลข+าวสารทุกคน ข+าวสารไดทั่วถึงและ
คิดเป=นรอยละ 100
ชัดเจน

กองช+าง

3 โครงการติดตั้งหอกระจาย
ข+าวประจําหมู+บานพรอม
อุปกรณกระจายเสียง
หมู+ที่ 5 ต.ผาป5ง

:

50,000

:

:

ประชาชนไดรับ
ประชาชนไดรับขอมูล
ขอมูลข+าวสารทุกคน ข+าวสารไดทั่วถึงและ
คิดเป=นรอยละ 100
ชัดเจน

กองช+าง

ปรับปรุงศาลาสุสานขนาด
กวาง 8.00 เมตร ยาว 24.50
เมตร พื้นที่ปรับปรุง 196.00
ตร.ม.

:

249,000

:

:

ประชาชนมีความพึง ประชาชนไดรับความ
พอใจ คิดเป=นรอยละ สะดวกสบาย ในการ
100
เขาร+วมพิธีกรรมทาง
ศาสนา

กองช+าง

โครงการ

0

423,000

0

0

เพื่อใหประชาชนบานเด+นอุดม ก+อสรางหอกระจายข+าว
ไดรับฟ5งขอมูลข+าวสาร ได
จํานวน 1 แห+ง พรอมติดตั้ง
อย+างทั่วถึงและชัดเจน
ระบบกระจายเสียง

4 โครงการปรับปรุงศาลาสุสาน เพื่อใหประชาชนไดรับความ
บานผาป5งกลาง
สะดวกสบายในการเขาร+วม
หมู+ที่ 3 ต.ผาป5ง
พิธกี รรมทางศาสนา
รวม

4
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แบบ ผ.01
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป8 (พ.ศ. 256192564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 พ.ศ.2561
องคการบริหารสวนตําบลแมพริก อําเภอแมพริก จังหวัดลําปาง
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 การเสริมสรางและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และสังคมลําปางใหเป=นสังคมแห+งการเรียนรูมีความเข็มแข็งมีภูมิคุมกันสามารถดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดลําปาง ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 ดานการพัฒนาสังคม/ชุมชน
3. ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาดานสังคม
3.2 แผนงานสังคมสงเคราะห
งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด
เป?าหมาย
ผลลัพธที่คาดวา
หนวยงาน
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
2561
2562
2563
2564
(ผลผลิตของโครงการ)
จะไดรับ
ที่รับผิดชอบ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
KPI
:
70,000 70,000 70,000 นักเรียนบานปางยาว นักเรียนเดินทางไป: สํานักปลัด
เพื่อใหนักเรียนบานปางยาว จ+ายเป=นค+าจางเหมารถรับส+ง
1 โครงการค+าพาหนะรับ:ส+ง
นักเรียนบานปางยาว
เดินทางไป:กลับบานและ
นักเรียนบานปางยาว เป=น
ไดรับการช+วยเหลือ กลับ ระหว+างบานและ
เวลา จํานวน 10 เดือน
คิดเป=นรอยละ 100 โรงเรียนอย+างปลอดภัย
หมู+ที่ 8 ต.แม+พริก
โรงเรียนหวยขี้นกวิทยาอย+าง
ปลอดภัย
รวม
3
โครงการ
0
70,000 70,000 70,000
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แบบ ผ.01
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป> (พ.ศ. 2561?2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 พ.ศ.2561
องคการบริหารสวนตําบลแมพริก อําเภอแมพริก จังหวัดลําปาง
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 การเสริมสรางและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และสังคมลําปางใหเป>นสังคมแหCงการเรียนรูมีความเข็มแข็งมีภูมิคุมกันสามารถดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดลําปาง ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 ดานการพัฒนาสังคม/ชุมชน
4. ยุทธศาสตรที่ 5 การพัฒนาดานสาธารณสุข
4.1 แผนงานสาธารณสุข
งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด
เป:าหมาย
ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
2561
2562
2563
2564
(ผลผลิตของโครงการ)
จะไดรับ
ที่รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
KPI
1 โครงการดําเนินการสํารวจ เพื่อใหมีทะเบียนประวัติสัตวและ ดําเนินการสํารวจขอมูลประชากร
741
741
741 ทราบขอมูล สัตวเลี้ยงทุกตัวไดรับ สํานักปลัด
เจาของ จํานวนประชากรสัตว
สุนัขและแมว ภายในเขตพื้นที่
ประชากรสัตวเลี้ยง การฉีดวัคซินป5องกัน
ขอมูลจํานวนสัตวและขึ้น
รับผิดชอบ
ครอบคลุมทั้งพื้นที่ โรค
ทะเบียนสัตว ตามโครงการ เลี้ยง(สุนัข,แมว)
คิดเป>นรอยละ 100

สัตวปลอดโรคคนปลอดภัย
จากพิษสุนัขบาตามพระ
ปณิธาน ศาสตราจารย ดร.
สมเด็จพระเจาลูกยาเธอเจา
ฟ5าจุฬาภรณวลัยลักษณ อัคร
ราชกุมารี
2 โครงการขับเคลื่อนโครงการ เพื่อป5องกันการเกิดโรคในสุนัข
สัตวปลอดโรคคนปลอดภัย และแมว
จากพิษสุนัขบาตามพระ
ปณิธาน ศาสตราจารย ดร.
สมเด็จพระเจาลูกยาเธอเจา
ฟ5าจุฬาภรณวลัยลักษณ อัคร
ราชกุมารี
รวม

6

สุนัขและแมวในเขตพื้นที่
รับผิดชอบที่ไดลงทะเบียน ไดรับ
วัคซีนป5องกันโรคพิษสุนัขบาทุกตัว

โครงการ

7,410

0

8,151

7,410

8,151

7,410 ประชาชนมีความ
พึงพอใจ คิดเป>น
รอยละ 100

ประชาชนทุกคน
สํานักปลัด
ปลอดภัยจากโรคพิษ
สุนัขบา

8,151
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แบบ ผ.01
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป? (พ.ศ. 2561@2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 พ.ศ.2561
องคการบริหารสวนตําบลแมพริก อําเภอแมพริก จังหวัดลําปาง
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 การเสริมสรางและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และสังคมลําปางใหเป;นสังคมแห)งการเรียนรูมีความเข็มแข็งมีภูมิคุมกันสามารถดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดลําปาง ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 ดานการพัฒนาสังคม/ชุมชน
5. ยุทธศาสตรที่ 6 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
5.1 แผนงานเคหะและชุมชน
งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด
เป>าหมาย
ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
2561
2562
2563
2564
จะไดรับ
ที่รับผิดชอบ
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
KPI
1 โครงการปรับปรุงต)อเติมอาคาร เพื่อปรับปรุงศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ต)อเติมหลังคา ปรับปรุงหองน้ํา 222,000
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานแม)
ใหสามารถใหบริการดําเนินการ อ)างลางหนาอ)างแปรงฟ5น เท
พื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก ติดตั้ง
เชียงรายลุ)ม หมู)ที่ 3 ต.แม)พริก เรียนการสอนไดอย)างเต็ม
ศักยภาพ
เสาธง ติดตั้งมุงลวด ติดตั้ง
ผาม)าน
รวม
1
โครงการ
222,000
0
0
0
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปB (พ.ศ. 256142564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 พ.ศ.2561
องคการบริหารสวนตําบลแมพริก อําเภอแมพริก จังหวัดลําปาง
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 7 การบริหารกิจการบานเมืองที่ดีดวยหลักธรรมาภิบาล
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดลําปาง ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5 ดานการบริหารและพัฒนาองคกร
6. ยุทธศาสตรที่ 8 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมืองการบริหาร
6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
งบประมาณและที่ผานมา
เป<าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
2561
2562
2563
2564
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1 โครงการอบรมการ
เพื่อเป/นการป+องกันการเกิดผล คณะผูบริหาร สมาชิกสภา
4
10,000
10,000 10,000
ป+องกันผลประโยชนทับ ประโยชนทับซอนที่เกิดขึ้นกับ อบต. พนักงานส3วนตําบล
หน3วยงานของรัฐ
และพนักงานจาง
ซอน
พนักงานราชการและ
พนักงานจาง อบต.แม3พริก
และตัวแทนหมู3บาน รวม
จํานวน 50 คน

2 กิจกรรมอบรมใหความรูตาม
พ.ร.บ.ขอมูลข3าวสาร พ.ศ.
2540
อบต.แม3พริก

เพื่อใหตระหนักถึงความสําคัญ
ของการมีคุณธรรม จริยธรรม
ความโปร3งใสในการทํางาน
สิทธิ์ถึงการเขาถึงขอมูลข3าวสาร
ตาม พรบ.ขอมูลข3าวสารของ
ทางราชการ พ.ศ.2540

3 โครงการจัดทําแผนที่ภาษี
และทะเบียนทรัพยสิน
องคการบริหารส3วนตําบลแม3
พริก อําเภอแม3พริก จังหวัด
ลําปาง
รวม

เพื่อรวบรวมขอมูล ดานการ
มีเป+าหมายจัดทําแผนที่ภาษี
จัดเก็บภาษี การบริหารงาน
และทะเบียนทรัพยสิน
ดานภาษีและการจัดเก็บรายได ครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมด
เพิ่มรายไดใหกับหน3วยงาน
7

โครงการ

C

10,000

4

300,000

0

320,000

10,000

4

20,000

แบบ ผ. 01

ตัวชี้วัด

KPI
การปฏิบัติ
ราชการมี
ประสิทธิภาพ
เพิ่มขึ้นคิดเป/น
รอยละ 80
10,000 มีความพึงพอใจคิด
เป/นรอยละ 100

4

ผลลัพธที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

ผูร3วมโครงการทราบถึงการ สํานักปลัด
เกิดผลประโยชนทับซอนที่
เกิดขึ้นในหน3วยงาน การ
ปฏิบัติราชการที่ถูกตอง
ประชาชนทราบถึงความ
โปร3งใสในการทํางานการ
เขาถึง รับทราบขอมูล
ข3าวสาร พรบ.ขอมูล
ข3าวสารของทางราชการ
พ.ศ.2540

สามารถจัดเก็บ มีระบบฐานขอมูลดานการ
ภาษีไดครบรอยละ
จัดเก็บภาษี การ
100
บริหารงานดานภาษีและ
การจัดเก็บรายไดเพิ่มขึ้น

สํานักปลัด

กองคลัง

20,000

41

แบบ ผ. 01

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปB (พ.ศ. 256142564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 พ.ศ.2561
องคการบริหารสวนตําบลแมพริก อําเภอแมพริก จังหวัดลําปาง
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 7 การบริหารกิจการบานเมืองที่ดีดวยหลักธรรมาภิบาล
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดลําปาง ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5 ดานการบริหารและพัฒนาองคกร
6. ยุทธศาสตรที่ 8 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมืองการบริหาร
6.2 แผนงานเคหะชุมชน
งบประมาณและที่ผานมา
เป<าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
2561
2562
2563
2564
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1 โครงการก3อสรางทางลาดผู เพื่ออํานวยความสะดวกใหแก3 ก3อสรางทางลาดเอียงขึ้น
25,000
พิการ ณ ที่ทําการองคการ
ผูพิการในการติดต3อราชการ สํานักงาน
บริหารส3วนตําบลแม3พริก
รวม

1

โครงการ

0

25,000

0

ตัวชี้วัด

ผลลัพธที่คาดวา
จะไดรับ

KPI
ผูพิการทางการ ผูพิการไดรับความสะดวก
เคลื่อนไหวมีไดรับ ในการติดต3อราชการ
การบริการคิดเป/น
รอยละ 100

หนวยงานที่
รับผิดชอบ
กองช3าง

0
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แบบ ผ. 02
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป@ (พ.ศ. 2561A2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 พ.ศ.2561
สําหรับ อุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคกรประชาชน
องคการบริหารสวนตําบลแมพริก อําเภอแมพริก จังหวัดลําปาง
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 การเสริมสรางและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และสังคมลําปางใหเปFนสังคมแห1งการเรียนรูมีความเข็มแข็งมีภูมิคุมกันสามารถดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดลําปาง ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
1. ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน
งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด
เป=าหมาย
หนวยงานที่
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
ผลลัพธที่คาดวา จะไดรับ
2561
2562
2563
2564
(ผลผลิตของโครงการ)
รับผิดชอบ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
KPI
กองช1าง
เพื่อใหประชาชนมี
ขยายเขตไฟฟ-าแรงดันต่ํา
170,000
=
=
ประชาชนมีความ ประชาชนมีกระแสไฟฟ-า
1 โครงการขยายเขตไฟฟ-า
กระแสไฟฟ-าใชอย1างทั่วถึง ความยาว 487 ม.
พึงพอใจ รอยละ ใชสําหรับที่อยู1อาศัยและ
ภายในหมู1บาน สายหนา
สํานักสงฆ สายสุสาน
100
การเกษตรกรรมอย1าง
หมู1ที่ 8 ต.แม1พริก
ทั่วถึงครบทุกครัวเรือน
กองช1าง
เพื่อใหประชาชนมี
ขยายเขตไฟฟ-าแรงดันต่ํา
126,000
=
=
ประชาชนมีความ ประชาชนมีกระแสไฟฟ-า
2 โครงการขยายเขตไฟฟ-า
พึงพอใจ รอยละ ใชสําหรับที่อยู1อาศัยและ
แรงดันต่ําและไฟฟ-าสาธารณะ กระแสไฟฟ-าใชอย1างทั่วถึง ความยาว 94.00 ม. ขยายเขต
การเกษตรกรรมอย1าง
100
หมู1ที่ 9 ต.แม1พริก
ไฟฟ-าสาธารณะ ความยาว
ทั่วถึงครบทุกครัวเรือน
373 ม. พรอมติดตั้งโคมไฟ
ถนน จํานวน 8 จุด
3 โครงการขยายเขตไฟฟ-าสาย เพื่อใหประชาชนมี
ขยายเขตไฟฟ-าแรงดันต่ํา
100,000
=
=
ประชาชนมีความ ประชาชนมีกระแสไฟฟ-า
กองช1าง
สระประมง
กระแสไฟฟ-าใชอย1างทั่วถึง ความยาว 450 เมตร
พึงพอใจ รอยละ ใชสําหรับที่อยู1อาศัยและ
หมู1ที่ 5 ต.ผาปEง
100
การเกษตรกรรมอย1าง
ทั่วถึงครบทุกครัวเรือน
รวม
3
0
396,000
0
0
โครงการ
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แบบ ผ. 02
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป@ (พ.ศ. 2561A2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 พ.ศ.2561
สําหรับ อุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคกรประชาชน
องคการบริหารสวนตําบลแมพริก อําเภอแมพริก จังหวัดลําปาง
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 การเสริมสรางและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และสังคมลําปางใหเปFนสังคมแห1งการเรียนรูมีความเข็มแข็งมีภูมิคุมกันสามารถดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดลําปาง ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 ดานการพัฒนาสังคม/ชุมชน
2. ยุทธศาสตรที่ 5 การพัฒนาดานสาธารณสุข
2.1 แผนงานสาธารณสุข
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
เป=าหมาย
งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด
ผลลัพธที่คาดวา จะไดรับ
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
KPI
เป-าหมายเด็กนักเรียนจํานวน
5,100 5,100
5,100 ผูเขาร1วมโครงการ ผูเขาร1วมโครงการมี
1 โครงการการปรับปรุงภาวะ เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
30 คน
มีสุขภาพดี สม พฤติกรรมการบริโภคที่
โภชนาการและสุขภาพเด็ก การกินลดปEญหาภาระโรค
บานแม1เชียงรายลุ1ม
อวน ผอม ที่เกิดขึ้นกับเด็ก
ส1วนตามวัยคิด ถูกตองตามหลัก
นักเรียน
เปFนรอยละ 100 โภชนาการมากขึ้น
หมู1ที่ 3 ต.แม1พริก
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการ
กิน ลดปEญหาภาระโรค
อวน ผอม
2 โครงการรณรงคและแกไข
เพื่อเปFนการป-องกัน การลดละ วัยรุ1น เยาวชน และ
4,800 4,800
4,800 ปEญหาดาน ปEญหาดานยาเสพติด ลด
ปEญหายาเสพติด TO BE
เลิก และการแกไขปEญหาการ ประชาชนบานแม1เชียงรายลุ1ม
ยาเสพติดหมดไป หรือหมดไปจากหมู1บาน
NUMBER ONE บานแม1
ติดสารเสพติด
จํานวน 30 คน
คิดเปFนรอยละ 100 และป-องกันผูเสพหนา
เชียงรายลุ1ม
ใหม1ที่จะเกิดขึ้น สราง
หมู1ที่ 3 ต.แม1พริก
ความเขมแข็งใหกับชุมชน
3 โครงการควบคุมโรคขาดสาร เพื่อส1งเสริมการบริโภคเกลือ อบรมใหความรูดานสาร
4,300 4,300
4,300 ประชาชนมี ประชาชนเขาใจและ
ไอโอดินของสมเด็จพระเทพ เสริมไอโอดินและอาหารเสริม ไอโอดีน กับแกนนําในหมู1บาน
สุขภาพดี
ตระหนักถึงการบริโภค
รัตนราชสุดาฯสยามบรมราช ไอโอดีน ป-องกันโรคขาดสาร จํานวน 20 คน
ปราศจากโรคขาด เกลือเสริมไอโอดินและ
กุมารี
ไอโอดิน
สารไอโอดีนคิด อาหารเสริมไอโอดีน
หมู1ที่ 4 ต.แม1พริก
เปFนรอยละ 100 ป-องกันโรคขาดสารไอโอดิน

หนวยงานที่
รับผิดชอบ
สํานักปลัด

สํานักปลัด

สํานักปลัด
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ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เป=าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

4 โครงการสืบสานพระราช
เพื่อใหความรูกับประชาชน
เพือ่ การตรวจโรคมะเร็งเตา
ปณิธานสมเด็จย1า ตานภัย
มะเร็งเตานมบานแม1เชียงราย นมดวยตนเอง
ลุ1ม
หมู1ที่ 3 ต.แม1พริก

อาสาสมัครสาธารณสุข และ
สตรีบานแม1เชียงรายลุ1ม
จํานวน 59 คน

5 โครงการสืบสานพระราช
เพื่อใหความรูกับประชาชน
ปณิธานสมเด็จย1าตานภัย
เพือ่ การตรวจโรคมะเร็งเตา
มะเร็งเตานมบานแม1พริกบน นมดวยตนเอง
หมู1ที่ 4 ต.แม1พริก

อาสาสมัครสาธารณสุข และ
สตรีบานแม1พริกบน จํานวน
50 คน

6 โครงการรณรงคและแกไข
เพื่อเปFนการป-องกัน การลดละ วัยรุ1น เยาวชน และ
ปEญหายาเสพติด ทูบีนัมเบอร เลิก และการแกไขปEญหาการ ประชาชนบานแม1พริกบน
วัน(ศูนยเพื่อนใจวัยรุ1นใน
ติดสารเสพติด
จํานวน 50 คน
ชุมชน / หมู1บาน)
หมู1ที่ 4 ต.แม1พริก

2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
10,100 10,100

ตัวชี้วัด

แบบ ผ. 02
ผลลัพธที่คาดวา จะไดรับ หนวยงานที่
รับผิดชอบ

2564
(บาท)
KPI
10,100 ผูเขาร1วมโครงการ เกิดเครือข1าย อสม. ในการ สํานักปลัด
สามารถตรวจ เฝ-า เฝ-าระวังโรคมะเร็งเตานม
ระวังโรคมะเร็ง และผูเขาร1วมโครงการ
เตานมไดทุกคน สามารถตรวจเตานมได
คิดเปFนรอยละ 100 ดวยตัวเอง เปFนการลด
ความรุนแรงของโรค ลด
อัตราการเสียชีวิต
ตลอดจนการสูญเสีย
ค1าใชจ1ายในการรักษา
จํานวนมาก

7,850

7,850

7,850 ผูเขาร1วมโครงการ เกิดเครือข1าย อสม. ในการ สํานักปลัด
สามารถตรวจ เฝ-า เฝ-าระวังโรคมะเร็งเตานม
ระวังโรคมะเร็ง และผูเขาร1วมโครงการ
เตานมไดทุกคน สามารถตรวจเตานมได
คิดเปFนรอยละ 100 ดวยตัวเอง เปFนการลด
ความรุนแรงของโรค ลด
อัตราการเสียชีวิต
ตลอดจนการสูญเสีย
ค1าใชจ1ายในการรักษา
จํานวนมาก

7,850

7,850

7,850

ปEญหาดาน ปEญหาดานยาเสพติด ลด
ยาเสพติดหมดไป หรือหมดไปจากหมู1บาน
คิดเปFนรอยละ 100 และป-องกันผูเสพหนา
ใหม1ที่จะเกิดขึ้น สราง
ความเขมแข็งใหกับชุมชน

สํานักปลัด
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ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เป=าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

7 โครงการควบคุมโรคขาดสาร
ไอโอดินของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยามบรมราช
กุมารี
หมู1ที่ 6 ต.แม1พริก

เพื่อส1งเสริมการบริโภคเกลือ อบรมใหความรูดานสาร
เสริมไอโอดินและอาหารเสริม ไอโอดีน กับแกนนําในหมู1บาน
ไอโอดีน ป-องกันโรคขาดสาร วังสําราญ จํานวน 20 คน
ไอโอดิน

8 โครงการสืบสานพระราช
ปณิธานสมเด็จย1าตานภัย
มะเร็งเตานมบานวังสําราญ
หมู1ที่ 6 ต.แม1พริก

เพื่อใหความรูกับประชาชน
เพื่อการตรวจโรคมะเร็งเตา
นมดวยตนเอง

2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
4,300 4,300

ตัวชี้วัด
2564
(บาท)
4,300

KPI
ประชาชนมี
สุขภาพดี
ปราศจากโรคขาด
สารไอโอดีนคิด
เปFนรอยละ 100

แบบ ผ. 02
ผลลัพธที่คาดวา จะไดรับ หนวยงานที่
รับผิดชอบ
ประชาชนเขาใจและ
สํานักปลัด
ตระหนักถึงการบริโภค
เกลือเสริมไอโอดินและ
อาหารเสริมไอโอดีน
ป-องกันโรคขาดสารไอโอดิน

อาสาสมัครสาธารณสุข และ
สตรีบานวังสําราญ จํานวน 50
คน

7,850

7,850

7,850 ผูเขาร1วมโครงการ เกิดเครือข1าย อสม. ในการ สํานักปลัด
สามารถตรวจ เฝ-า เฝ-าระวังโรคมะเร็งเตานม
ระวังโรคมะเร็ง และผูเขาร1วมโครงการ
เตานมไดทุกคน สามารถตรวจเตานมได
คิดเปFนรอยละ 100 ดวยตัวเอง เปFนการลด
ความรุนแรงของโรค ลด
อัตราการเสียชีวิต สูญเสีย
ค1าใชจ1ายในการรักษา

9 โครงการรณรงคและแกไข
เพื่อเปFนการป-องกัน การ
ปEญหายาเสพติด ทูบีนัมเบอร ลดละเลิก และการแกไข
วัน(ศูนยเพื่อนใจวัยรุ1นใน
ปEญหาการติดสารเสพติด
ชุมชน / หมู1บาน)
หมู1ที่ 6 ต.แม1พริก

วัยรุ1น เยาวชน และ
ประชาชนบานวังสําราญ
จํานวน 50 คน

7,850

7,850

7,850

10 โครงการสืบสานพระราช
ปณิธานสมเด็จย1า ตานภัย
มะเร็งเตานมบานหวยขี้นก
หมู1ที่ 7 ต.แม1พริก

อาสาสมัครสาธารณสุข และ
สตรีบานวังสําราญ จํานวน 50
คน

8,900

8,900

8,900 ผูเขาร1วมโครงการ เกิดเครือข1าย อสม. ในการ สํานักปลัด
สามารถตรวจ เฝ-า เฝ-าระวังโรคมะเร็งเตานม
ระวังโรคมะเร็ง และผูเขาร1วมโครงการ
เตานมไดทุกคน สามารถตรวจเตานมได
คิดเปFนรอยละ 100 ดวยตัวเอง เปFนการลด
ความรุนแรงของโรค ลด
อัตราการเสียชีวิต สูญเสีย
ค1าใชจ1ายในการรักษา

เพื่อใหความรูกับประชาชน
เพื่อการตรวจโรคมะเร็งเตา
นมดวยตนเอง

ปEญหาดาน ปEญหาดานยาเสพติด ลด
ยาเสพติดหมดไป หรือหมดไปจากหมู1บาน
คิดเปFนรอยละ 100 และป-องกันผูเสพหนา
ใหม1ที่จะเกิดขึ้น สราง
ความเขมแข็งใหกับชุมชน

สํานักปลัด
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ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เป=าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
6,600 6,600

ตัวชี้วัด

แบบ ผ. 02
ผลลัพธที่คาดวา จะไดรับ หนวยงานที่
รับผิดชอบ

2564
(บาท)
KPI
6,600 ผูเขาร1วมโครงการ 1.เกิดเครือข1าย อสม.ใน
มีความพึงพอใจ การเฝ-าระวังภาวะสุขเด็ก
คิดเปFนรอยละ 100 0 = 5 ปWและเด็กปฐมวัยใน
เขตพื้นที่รับผิดชอบ
2.ผูปกครองเด็กสามารถ
ดูแลและประเมินภาวะ
สุขภาพเด็ก 0=5 ปW ได
อย1างถูกตองลดปEญหา
เด็กที่มีการพัฒนาและ
ภาวะโภชนาการไม1สมวัย

สํานักปลัด

11 โครงการส1งเสริมโภชนาการ เพื่อใหเด็ก 0 – 5 ปW และเด็ก
และสุขภาพอนามัยแม1และ ปฐมวัย ไดรับการติดตามดูแล
เด็ก บานหวยขี้นก(ตามแนว สุขภาพในพื้นที่
พระราชดําริของสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี)
หมู1ที่ 7 ต.แม1พริก

อบรมใหความรูกับ
อาสาสมัครสาธารณสุข และ
ผูปกครองเด็ก เพื่อเปFนแกน
นําในการเฝ-าระวังสุขภาพ

12 โครงการรณรงคและแกไข
เพื่อเปFนการป-องกัน การลด
ปEญหายาเสพติด To be
ละเลิก และการแกไขปEญหา
number one บานหวยขี้นก การติดสารเสพติด
(ตามแนวพระราชดําริของ
ทูลกระหม1อมหญิงอุบลรัต
นราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี)
หมู1ที่ 7 ต.แม1พริก

จัดกิจกรรมการอบรมใหกับ
วัยรุ1น เยาวชน และ
ประชาชนบานหวยขี้นก

4,500

4,500

4,500

13 โครงการสืบสานพระราช
ปณิธานสมเด็จย1า ตานภัย
มะเร็งเตานมบานปางยาว
หมู1ที่ 8 ต.แม1พริก

อาสาสมัครสาธารณสุข และ
สตรีบานปางยาว จํานวน 50
คน

8,900

8,900

8,900 ผูเขาร1วมโครงการ เกิดเครือข1าย อสม. ในการ สํานักปลัด
สามารถตรวจ เฝ-า เฝ-าระวังโรคมะเร็งเตานม
ระวังโรคมะเร็ง และผูเขาร1วมโครงการ
เตานมไดทุกคน สามารถตรวจเตานมได
คิดเปFนรอยละ 100 ดวยตัวเอง ลดความ
รุนแรงของโรค ลดอัตรา
การเสียชีวิต สูญเสีย
ค1าใชจ1ายในการรักษา

เพื่อใหความรูกับประชาชน
เพื่อการตรวจโรคมะเร็งเตา
นมดวยตนเอง

ปEญหาดาน ปEญหาดานยาเสพติด ลด
ยาเสพติดหมดไป หรือหมดไปจากหมู1บาน
คิดเปFนรอยละ 100 และป-องกันผูเสพหนา
ใหม1ที่จะเกิดขึ้น สราง
ความเขมแข็งใหกับชุมชน

สํานักปลัด
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ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เป=าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อเปFนการป-องกัน การ
14 โครงการรณรงคและแกไข
ลดละเลิก และการแกไข
ปEญหายาเสพติด To be
number one บานปางยาว ปEญหาการติดสารเสพติด
(ตามแนวพระราชดําริของ
ทูลกระหม1อมหญิงอุบลรัต
นราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี)
หมู1ที่ 8 ต.แม1พริก

จัดกิจกรรมการอบรมใหกับ
วัยรุ1น เยาวชน และ
ประชาชนบานปางยาว

15 โครงการส1งเสริมโภชนาการ เพื่อใหเด็ก 0 – 5 ปW และเด็ก
และสุขภาพอนามัยแม1และ ปฐมวัย ไดรับการติดตามดูแล
เด็ก บานปางยาว(ตามแนว สุขภาพในพื้นที่
พระราชดําริของสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี)
หมู1ที่ 8 ต.แม1พริก

อบรมใหความรูกับ
อาสาสมัครสาธารณสุข และ
ผูปกครองเด็ก เพื่อเปFนแกน
นําในการเฝ-าระวังสุขภาพ

16 โครงการควบคุมโรคขาดสาร
ไอโอดินของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยามบรมราช
กุมารี
หมู1ที่ 9 ต.แม1พริก

เพื่อส1งเสริมการบริโภคเกลือ อบรมใหความรูดานสาร
เสริมไอโอดินและอาหารเสริม ไอโอดีน กับแกนนําในหมู1บาน
ไอโอดีน ป-องกันโรคขาดสาร จํานวน 20 คน
ไอโอดิน

2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
4,500 4,500

ตัวชี้วัด
2564
(บาท)
4,500

แบบ ผ. 02
ผลลัพธที่คาดวา จะไดรับ หนวยงานที่
รับผิดชอบ

KPI
ปEญหาดาน ปEญหาดานยาเสพติด ลด
ยาเสพติดหมดไป หรือหมดไปจากหมู1บาน
คิดเปFนรอยละ 100 และป-องกันผูเสพหนา
ใหม1ที่จะเกิดขึ้น สราง
ความเขมแข็งใหกับชุมชน

6,600

6,600

6,600 ผูเขาร1วมโครงการ 1.เกิดเครือข1าย อสม.ใน
มีความพึงพอใจ การเฝ-าระวังภาวะสุขเด็ก
คิดเปFนรอยละ 100 0 = 5 ปWและเด็กปฐมวัยใน
เขตพื้นที่รับผิดชอบ
2.ผูปกครองเด็กสามารถ
ดูแลและประเมินภาวะ
สุขภาพเด็ก 0=5 ปW ได
อย1างถูกตองลดปEญหา
เด็กที่มีการพัฒนาและ
ภาวะโภชนาการไม1สมวัย

4,300

4,300

4,300

ประชาชนมี
สุขภาพดี
ปราศจากโรคขาด
สารไอโอดีนคิด
เปFนรอยละ 100

สํานักปลัด

สํานักปลัด

ประชาชนเขาใจและ
สํานักปลัด
ตระหนักถึงการบริโภค
เกลือเสริมไอโอดินและ
อาหารเสริมไอโอดีน
ป-องกันโรคขาดสารไอโอดิน
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ที่

โครงการ

17 โครงการสืบสานพระราช
ปณิธานสมเด็จย1า ตานภัย
มะเร็งเตานมบานร1มไมยาง
หมู1ที่ 9 ต.แม1พริก

วัตถุประสงค

เพื่อใหความรูกับประชาชน
เพื่อการตรวจโรคมะเร็งเตา
นมดวยตนเอง

เป=าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
อาสาสมัครสาธารณสุข และ
สตรีบานร1มไมยาง จํานวน 50
คน

2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
7,850 7,850

ตัวชี้วัด

แบบ ผ. 02
ผลลัพธที่คาดวา จะไดรับ หนวยงานที่
รับผิดชอบ

2564
(บาท)
KPI
7,850 ผูเขาร1วมโครงการ เกิดเครือข1าย อสม. ในการ สํานักปลัด
สามารถตรวจ เฝ-า เฝ-าระวังโรคมะเร็งเตานม
ระวังโรคมะเร็ง และผูเขาร1วมโครงการ
เตานมไดทุกคน สามารถตรวจเตานมได
คิดเปFนรอยละ 100 ดวยตัวเอง เปFนการลด
ความรุนแรงของโรค ลด
อัตราการเสียชีวิต
ตลอดจนการสูญเสีย
ค1าใชจ1ายในการรักษา
จํานวนมาก

18 โครงการรณรงคและแกไข
เพื่อเปFนการป-องกัน การลดละ วัยรุ1น เยาวชน และ
ปEญหายาเสพติด ทูบีนัมเบอร เลิก และการแกไขปEญหาการ ประชาชนบานร1มไมยาง
จํานวน 50 คน
วัน(ศูนยเพื่อนใจวัยรุ1นใน
ติดสารเสพติด
ชุมชน / หมู1บาน)
หมู1ที่ 9 ต.แม1พริก

7,850

7,850

7,850

ปEญหาดาน ปEญหาดานยาเสพติด ลด
ยาเสพติดหมดไป หรือหมดไปจากหมู1บาน
คิดเปFนรอยละ 100 และป-องกันผูเสพหนา
ใหม1ที่จะเกิดขึ้น สราง
ความเขมแข็งใหกับชุมชน

19 โครงการควบคุมโรคขาดสาร
ไอโอดินของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยามบรมราช
กุมารี
หมู1ที่ 10 ต.แม1พริก

4,300

4,300

4,300

ประชาชนมี
สุขภาพดี
ปราศจากโรคขาด
สารไอโอดีนคิด
เปFนรอยละ 100

7,850

7,850

7,850

ปEญหาดาน ปEญหาดานยาเสพติด ลด
ยาเสพติดหมดไป หรือหมดไปจากหมู1บาน
คิดเปFนรอยละ 100 และป-องกันผูเสพหนา
ใหม1ที่จะเกิดขึ้น สราง
ความเขมแข็งใหกับชุมชน

เพื่อส1งเสริมการบริโภคเกลือ อบรมใหความรูดานสาร
เสริมไอโอดินและอาหารเสริม ไอโอดีน กับแกนนําในหมู1บาน
ไอโอดีน ป-องกันโรคขาดสาร จํานวน 20 คน
ไอโอดิน

20 โครงการรณรงคและแกไข
เพื่อเปFนการป-องกัน การลดละ วัยรุ1น เยาวชน และ
ปEญหายาเสพติด ทูบีนัมเบอร เลิก และการแกไขปEญหาการ ประชาชนบานสันขี้เหล็ก
วัน(ศูนยเพื่อนใจวัยรุ1นใน
ติดสารเสพติด
จํานวน 50 คน
ชุมชน / หมู1บาน)
หมู1ที่ 10 ต.แม1พริก

สํานักปลัด

ประชาชนเขาใจและ
สํานักปลัด
ตระหนักถึงการบริโภค
เกลือเสริมไอโอดินและ
อาหารเสริมไอโอดีน
ป-องกันโรคขาดสารไอโอดิน
สํานักปลัด
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ที่

โครงการ

21 โครงการสืบสานพระราช
ปณิธานสมเด็จย1า ตานภัย
มะเร็งเตานมบานสันขี้เหล็ก
หมู1ที่ 10 ต.แม1พริก

วัตถุประสงค

เพื่อใหความรูกับประชาชน
เพื่อการตรวจโรคมะเร็งเตา
นมดวยตนเอง

เป=าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
อาสาสมัครสาธารณสุข และ
สตรีบานสันขี้เหล็ก จํานวน
50 คน

2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
7,850 7,850

ตัวชี้วัด

แบบ ผ. 02
ผลลัพธที่คาดวา จะไดรับ หนวยงานที่
รับผิดชอบ

2564
(บาท)
KPI
7,850 ผูเขาร1วมโครงการ เกิดเครือข1าย อสม. ในการ สํานักปลัด
สามารถตรวจ เฝ-า เฝ-าระวังโรคมะเร็งเตานม
ระวังโรคมะเร็ง และผูเขาร1วมโครงการ
เตานมไดทุกคน สามารถตรวจเตานมได
คิดเปFนรอยละ 100 ดวยตัวเอง เปFนการลด
ความรุนแรงของโรค ลด
อัตราการเสียชีวิตและ
ค1าใชจ1ายในการรักษา

เพื่อใหความรูกับประชาชน
22 โครงการสืบสานพระราช
ปณิธานสมเด็จย1า ตานภัย
เพือ่ การตรวจโรคมะเร็งเตา
มะเร็งเตานมบานแพะดอกเข็ม นมดวยตนเอง
หมู1ที่ 11 ต.แม1พริก

อาสาสมัครสาธารณสุข และ
สตรีบานแพะดอกเข็ม จํานวน
50 คน

9,200

9,200

9,200 ผูเขาร1วมโครงการ เกิดเครือข1าย อสม. ในการ สํานักปลัด
สามารถตรวจ เฝ-า เฝ-าระวังโรคมะเร็งเตานม
ระวังโรคมะเร็ง และผูเขาร1วมโครงการ
เตานมไดทุกคน สามารถตรวจเตานมได
คิดเปFนรอยละ 100 ดวยตัวเอง เปFนการลด
ความรุนแรงของโรค ลด
อัตราการเสียชีวิตและ
ค1าใชจ1ายในการรักษา

23 โครงการส1งเสริมโภชนาการ เพื่อใหเด็ก 0 – 5 ปW และเด็ก
และสุขภาพอนามัยแม1และ ปฐมวัย ไดรับการติดตามดูแล
เด็ก บานแพะดอกเข็ม (ตาม สุขภาพในพื้นที่
แนวพระราชดําริของสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี)
หมู1ที่ 11 ต.แม1พริก

อบรมใหความรูกับ
อาสาสมัครสาธารณสุข และ
ผูปกครองเด็ก เพื่อเปFนแกน
นําในการเฝ-าระวังสุขภาพ

6,400

6,400

6,400 ผูเขาร1วมโครงการ 1.เกิดเครือข1าย อสม.ใน
มีความพึงพอใจ การเฝ-าระวังภาวะสุขเด็ก
คิดเปFนรอยละ 100 0 = 5 ปWและเด็กปฐมวัยใน
เขตพื้นที่รับผิดชอบ
2.ผูปกครองเด็กสามารถ
ดูแลและประเมินภาวะ
สุขภาพเด็ก 0=5 ปW ได
อย1างถูกตองลดปEญหา
เด็กที่มีการพัฒนาและ
ภาวะโภชนาการไม1สมวัย

สํานักปลัด

50

ที่

โครงการ

24 โครงการรณรงคและแกไข
ปEญหายาเสพติด To be
number one บานแพะดอก
เข็ม(ตามแนวพระราชดําริ
ของทูลกระหม1อมหญิงอุบล
รัตนราชกัญญาสิริวัฒนา
พรรณวดี)
หมู1ที่ 11 ต.แม1พริก
25 โครงการรณรงคและแกไข
ปEญหายาเสพติด ทูบีนัมเบอร
วัน (ศูนยเพื่อนใจวัยรุ1นใน
ชุมชน/หมู1บาน)
หมู1ที่ 1 ต.ผาปEง

วัตถุประสงค

เป=าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
4,400 4,400

ตัวชี้วัด
2564
(บาท)
4,400

แบบ ผ. 02
ผลลัพธที่คาดวา จะไดรับ หนวยงานที่
รับผิดชอบ

KPI
ปEญหาดาน ปEญหาดานยาเสพติด ลด
ยาเสพติดหมดไป หรือหมดไปจากหมู1บาน
คิดเปFนรอยละ 100 และป-องกันผูเสพหนา
ใหม1ที่จะเกิดขึ้น สราง
ความเขมแข็งใหกับชุมชน

เพื่อเปFนการป-องกัน การ
ลดละเลิก และการแกไข
ปEญหาการติดสารเสพติด

จัดกิจกรรมการอบรมใหกับ
วัยรุ1น เยาวชน และ
ประชาชนบานแพะดอกเข็ม

สํานักปลัด

เพื่อเปFนการป-องกัน การ
ลดละเลิก และการแกไข
ปEญหาการติดสารเสพติด

จัดกิจกรรมการอบรมใหกับ
วัยรุ1น เยาวชน และ
ประชาชนบานนาริน

7,730

7,730

7,730

ปEญหาดาน ปEญหาดานยาเสพติด ลด
ยาเสพติดหมดไป หรือหมดไปจากหมู1บาน
คิดเปFนรอยละ 100 และป-องกันผูเสพหนา
ใหม1ที่จะเกิดขึ้น สราง
ความเขมแข็งใหกับชุมชน

สํานักปลัด

26 โครงการรณรงคและแกไข
ปEญหายาเสพติดทูบีนัมเบอร
วัน(ศูนยเพื่อนใจวัยรุ1นใน
ชุมชน /หมู1บาน )
หมู1ที่ 2 ต.ผาปEง

เพื่อเปFนการป-องกัน การ
ลดละเลิก และการแกไข
ปEญหาการติดสารเสพติด

จัดกิจกรรมการอบรมใหกับ
วัยรุ1น เยาวชน และ
ประชาชนบานผาปEงหลวง
จํานวน 45 คน

7,275

7,275

7,275

ปEญหาดาน ปEญหาดานยาเสพติด ลด
ยาเสพติดหมดไป หรือหมดไปจากหมู1บาน
คิดเปFนรอยละ 100 และป-องกันผูเสพหนา
ใหม1ที่จะเกิดขึ้น สราง
ความเขมแข็งใหกับชุมชน

สํานักปลัด

27 โครงการสืบสานพระราช
ปณิธานสมเด็จย1า ตานภัย
มะเร็งเตานม
หมู1ที่ 1 ต.ผาปEง

เพื่อใหความรูกับประชาชน
เพื่อการตรวจโรคมะเร็งเตา
นมดวยตนเอง

อาสาสมัครสาธารณสุข และ
สตรีบานนาริน จํานวน 35 คน

5,600

5,600

5,600 ผูเขาร1วมโครงการ เกิดเครือข1าย อสม. ในการ สํานักปลัด
สามารถตรวจ เฝ-า เฝ-าระวังโรคมะเร็งเตานม
ระวังโรคมะเร็ง และผูเขาร1วมโครงการ
เตานมไดทุกคน สามารถตรวจเตานมได
คิดเปFนรอยละ 100 ดวยตัวเอง เปFนการลด
ความรุนแรงของโรค ลด
อัตราการเสียชีวิต
ค1าใชจ1ายในการรักษา
51

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เป=าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
6,670 6,670

ตัวชี้วัด
2564
(บาท)
6,670

แบบ ผ. 02
ผลลัพธที่คาดวา จะไดรับ หนวยงานที่
รับผิดชอบ

KPI
สํานักปลัด
อาสาสมัคร 1 ผูเขาอบรม มีการ
สาธารณสุข ดําเนินงานติดตามและเฝ-า
ประจําหมู1บาน ระวังโรคในหมู1บาน
และอาสาสมัคร 2 อัตราการเกิดผูป_วยราย
ประจําครอบครัว ใหม1ดวยโรคเบาหวาน
มีความพึงพอใจ และความดันโลหิตสูง ใน
คิดเปFนรอยละ 100 กลุ1มเสี่ยงลดลง
3 ผูเขาอบรมมีความรู
ความสามารถ ในการ
ดําเนินงานในชุมชน

28 โครงการอบรมหมอหมู1บาน
ในพระราชประสงค
หมู1ที่ 1 ต.ผาปEง

เพื่อพัฒนาศักยภาพ อาสมัคร
สาธารณสุขประจําหมู1บาน
และอาสาสมัครประจํา
ครอบครัว เฝ-าระวังโรคลด
อัตราการเกิดผูป_วยรายใหม1
ดวยโรคเบาหวานและความ
ดันโลหิต

จัดกิจกรรมอบรมใหความรู
กับอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจําหมู1บาน ( อสม.)
จํานวน 6 คนและกลุ1ม
อาสาสมัครประจําครอบครัว
(อสค.) จํานวน 36 คน รวม
42 คน

29 โครงการสืบสานพระราช
ปณิธานสมเด็จย1า ตานภัย
มะเร็งเตานม
หมู1ที่ 2 ต.ผาปEง

เพื่อใหความรูกับประชาชน
เพื่อการตรวจโรคมะเร็งเตา
นมดวยตนเอง

อาสาสมัครสาธารณสุข และ
สตรีบานนาริน จํานวน 41 คน

6,200

6,200

6,200 ผูเขาร1วมโครงการ เกิดเครือข1าย อสม. ในการ สํานักปลัด
สามารถตรวจ เฝ-า เฝ-าระวังโรคมะเร็งเตานม
ระวังโรคมะเร็ง และผูเขาร1วมโครงการ
เตานมไดทุกคน สามารถตรวจเตานมได
คิดเปFนรอยละ 100 ดวยตัวเอง เปFนการลด
ความรุนแรงของโรค ลด
อัตราการเสียชีวิต
ตลอดจนการสูญเสีย
ค1าใชจ1ายในการรักษา
จํานวนมาก

30 โครงการรณรงคและแกไข
ปEญหายาเสพติดทูบีนัมเบอร
วัน(ศูนยเพื่อนใจวัยรุ1นใน
ชุมชน /หมู1บาน )
หมู1ที่ 3 ต.ผาปEง

เพื่อเปFนการป-องกัน การ
ลดละเลิก และการแกไข
ปEญหาการติดสารเสพติด

จัดกิจกรรมการอบรมใหกับ
วัยรุ1น เยาวชน และ
ประชาชนบานผาปEงกลาง
จํานวน 45 คน

7,275

7,275

7,275

ปEญหาดาน ปEญหาดานยาเสพติด ลด
ยาเสพติดหมดไป หรือหมดไปจากหมู1บาน
คิดเปFนรอยละ 100 และป-องกันผูเสพหนา
ใหม1ที่จะเกิดขึ้น สราง
ความเขมแข็งใหกับชุมชน

สํานักปลัด

52

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เป=าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
6,525 6,525

ตัวชี้วัด
2564
(บาท)
6,525

แบบ ผ. 02
ผลลัพธที่คาดวา จะไดรับ หนวยงานที่
รับผิดชอบ

KPI
สํานักปลัด
อาสาสมัคร 1 ผูเขาอบรม มีการ
สาธารณสุข ดําเนินงานติดตามและเฝ-า
ประจําหมู1บาน ระวังโรคในหมู1บาน
และอาสาสมัคร 2 อัตราการเกิดผูป_วยราย
ประจําครอบครัว ใหม1ดวยโรคเบาหวาน
มีความพึงพอใจ และความดันโลหิตสูง ใน
คิดเปFนรอยละ 100 กลุ1มเสี่ยงลดลง
3 ผูเขาอบรมมีความรู
ความสามารถ ในการ
ดําเนินงานในชุมชน

31 โครงการอบรมหมอหมู1บาน
ในพระราชประสงค
หมู1ที่ 2 ต.ผาปEง

เพื่อพัฒนาศักยภาพ อาสมัคร
สาธารณสุขประจําหมู1บาน
และอาสาสมัครประจํา
ครอบครัว เฝ-าระวังโรคลด
อัตราการเกิดผูป_วยรายใหม1
ดวยโรคเบาหวานและความ
ดันโลหิต

จัดกิจกรรมอบรมใหความรู
กับอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจําหมู1บาน ( อสม.)
จํานวน 16 คนและกลุ1ม
อาสาสมัครประจําครอบครัว
(อสค.) จํานวน 25 คน รวม
41 คน

32 โครงการสืบสานพระราช
ปณิธานสมเด็จย1า ตานภัย
มะเร็งเตานม
หมู1ที่ 3 ต.ผาปEง

เพื่อใหความรูกับประชาชน
เพื่อการตรวจโรคมะเร็งเตา
นมดวยตนเอง

อาสาสมัครสาธารณสุข และ
สตรีบานผาปEงกลาง จํานวน
44 คน

6,500

6,500

6,500 ผูเขาร1วมโครงการ เกิดเครือข1าย อสม. ในการ สํานักปลัด
สามารถตรวจ เฝ-า เฝ-าระวังโรคมะเร็งเตานม
ระวังโรคมะเร็ง และผูเขาร1วมโครงการ
เตานมไดทุกคน สามารถตรวจเตานมได
คิดเปFนรอยละ 100 ดวยตัวเอง เปFนการลด
ความรุนแรงของโรค ลด
อัตราการเสียชีวิต
ตลอดจนการสูญเสีย
ค1าใชจ1ายในการรักษา
จํานวนมาก

33 โครงการรณรงคและแกไข
ปEญหายาเสพติดทูบีนัมเบอร
วัน(ศูนยเพื่อนใจวัยรุ1นใน
ชุมชน /หมู1บาน )
หมู1ที่ 4 ต.ผาปEง

เพื่อเปFนการป-องกัน การ
ลดละเลิก และการแกไข
ปEญหาการติดสารเสพติด

จัดกิจกรรมการอบรมใหกับ
วัยรุ1น เยาวชน และ
ประชาชนบานหวยไร1 จํานวน
45 คน

7,275

7,275

7,275

ปEญหาดาน ปEญหาดานยาเสพติด ลด
ยาเสพติดหมดไป หรือหมดไปจากหมู1บาน
คิดเปFนรอยละ 100 และป-องกันผูเสพหนา
ใหม1ที่จะเกิดขึ้น สราง
ความเขมแข็งใหกับชุมชน

สํานักปลัด

53

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เป=าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
6,225 6,225

ตัวชี้วัด
2564
(บาท)
6,225

แบบ ผ. 02
ผลลัพธที่คาดวา จะไดรับ หนวยงานที่
รับผิดชอบ

KPI
สํานักปลัด
อาสาสมัคร 1.ผูเขาอบรม มีการ
สาธารณสุข ดําเนินงานติดตามและเฝ-า
ประจําหมู1บาน ระวังโรคในหมู1บาน
และอาสาสมัคร 2.อัตราการเกิดผูป_วยราย
ประจําครอบครัว ใหม1ดวยโรคเบาหวาน
มีความพึงพอใจ และความดันโลหิตสูง ใน
คิดเปFนรอยละ 100 กลุ1มเสี่ยงลดลง
3.ผูเขาอบรมมีความรู
ความสามารถ ในการ
ดําเนินงานในชุมชน

34 โครงการอบรมหมอหมู1บาน
ในพระราชประสงค
หมู1ที่ 3 ต.ผาปEง

เพื่อพัฒนาศักยภาพ
อาสาสมัครสาธารณสุข
ประจําหมู1บานและ
อาสาสมัครประจําครอบครัว
เฝ-าระวังโรคลดอัตราการเกิด
ผูป_วยรายใหม1ดวย
โรคเบาหวานและความดัน
โลหิต

จัดกิจกรรมอบรมใหความรู
กับอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจําหมู1บาน ( อสม.)
จํานวน 12 คนและกลุ1ม
อาสาสมัครประจําครอบครัว
(อสค.) จํานวน 23 คน รวม
35 คน

35 โครงการสืบสานพระราช
ปณิธานสมเด็จย1า ตานภัย
มะเร็งเตานม
หมู1ที่ 4 ต.ผาปEง

เพื่อใหความรูกับประชาชน
เพื่อการตรวจโรคมะเร็งเตา
นมดวยตนเอง

อาสาสมัครสาธารณสุข และ
สตรีบานหวยไร1 จํานวน 44
คน

6,500

6,500

6,500 ผูเขาร1วมโครงการ เกิดเครือข1าย อสม. ในการ สํานักปลัด
สามารถตรวจ เฝ-า เฝ-าระวังโรคมะเร็งเตานม
ระวังโรคมะเร็ง และผูเขาร1วมโครงการ
เตานมไดทุกคน สามารถตรวจเตานมได
คิดเปFนรอยละ 100 ดวยตัวเอง เปFนการลด
ความรุนแรงของโรค ลด
อัตราการเสียชีวิต
ตลอดจนการสูญเสีย
ค1าใชจ1ายในการรักษา
จํานวนมาก

36 โครงการรณรงคและแกไข
ปEญหายาเสพติดทูบีนัมเบอร
วัน(ศูนยเพื่อนใจวัยรุ1นใน
ชุมชน /หมู1บาน )
หมู1ที่ 5 ต.ผาปEง

เพื่อเปFนการป-องกัน การ
ลดละเลิก และการแกไข
ปEญหาการติดสารเสพติด

จัดกิจกรรมการอบรมใหกับ
วัยรุ1น เยาวชน และ
ประชาชนบานเด1นอุดม
จํานวน 45 คน

7,145

7,145

7,145

ปEญหาดาน ปEญหาดานยาเสพติด ลด
ยาเสพติดหมดไป หรือหมดไปจากหมู1บาน
คิดเปFนรอยละ 100 และป-องกันผูเสพหนา
ใหม1ที่จะเกิดขึ้น สราง
ความเขมแข็งใหกับชุมชน

สํานักปลัด
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ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เป=าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
6,225 6,225

2561
(บาท)

เพื่อพัฒนาศักยภาพ อาสมัคร
สาธารณสุขประจําหมู1บาน
และอาสาสมัครประจํา
ครอบครัว เฝ-าระวังโรคลด
อัตราการเกิดผูป_วยรายใหม1
ดวยโรคเบาหวานและความ
ดันโลหิต

จัดกิจกรรมอบรมใหความรู
กับอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจําหมู1บาน ( อสม.)
จํานวน 10 คนและกลุ1ม
อาสาสมัครประจําครอบครัว
(อสค.) จํานวน 25 คน รวม
35 คน

38 โครงการสืบสานพระราช
ปณิธานสมเด็จย1า ตานภัย
มะเร็งเตานม
หมู1ที่ 5 ต.ผาปEง

เพื่อใหความรูกับประชาชน
เพื่อการตรวจโรคมะเร็งเตา
นมดวยตนเอง

อาสาสมัครสาธารณสุข และ
สตรีบานเด1นอุดม จํานวน 44
คน

6,585

6,585

39 โครงการอบรมหมอหมู1บาน
ในพระราชประสงค
หมู1ที่ 5 ต.ผาปEง

เพื่อพัฒนาศักยภาพ อาสมัคร
สาธารณสุขประจําหมู1บาน
และอาสาสมัครประจํา
ครอบครัว เฝ-าระวังโรคลด
อัตราการเกิดผูป_วยรายใหม1
ดวยโรคเบาหวานและความ
ดันโลหิต

จัดกิจกรรมอบรมใหความรู
กับอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจําหมู1บาน (อสม.) จํานวน
10 คนและกลุ1มอาสาสมัคร
ประจําครอบครัว(อสค.)
จํานวน 25 คน รวม 35 คน

6,270

6,270

117

โครงการ

รวม

0

260,000 260,000

2564
(บาท)
6,225

KPI
สํานักปลัด
อาสาสมัคร 1.ผูเขาอบรม มีการ
สาธารณสุข ดําเนินงานติดตามและเฝ-า
ประจําหมู1บาน ระวังโรคในหมู1บาน
และอาสาสมัคร 2.อัตราการเกิดผูป_วยราย
ประจําครอบครัว ใหม1ดวยโรคเบาหวาน
มีความพึงพอใจ และความดันโลหิตสูง ใน
คิดเปFนรอยละ 100 กลุ1มเสี่ยงลดลง
3.ผูเขาอบรมมีความรู
ความสามารถ ในการ
ดําเนินงานในชุมชน

6,585 ผูเขาร1วมโครงการ เกิดเครือข1าย อสม. ในการ สํานักปลัด
สามารถตรวจ เฝ-า เฝ-าระวังโรคมะเร็งเตานม
ระวังโรคมะเร็ง และสามารถตรวจเตานม
เตานมไดทุกคน ไดดวยตัวเอง เปFนการลด
คิดเปFนรอยละ 100 ความรุนแรงของโรค ลด
อัตราการเสียชีวิต ลด
ค1าใชจ1ายในการรักษา
6,270 อาสาสมัคร 1.ผูเขาอบรม มีการ
สํานักปลัด
สาธารณสุข ดําเนินงานติดตามและเฝ-า
ประจําหมู1บาน ระวังโรคในหมู1บาน
และอาสาสมัคร 2.ลดอัตราการเกิดผูป_วย
ประจําครอบครัว รายใหม1ดวยโรคเบาหวาน
มีความพึงพอใจ และความดันโลหิตสูง
คิดเปFนรอยละ 100 3.ผูเขาอบรมมีความรู
ความสามารถดําเนินงาน
ในชุมชน
260,000
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37 โครงการอบรมหมอหมู1บาน
ในพระราชประสงค
หมู1ที่ 4 ต.ผาปEง

ตัวชี้วัด

แบบ ผ. 02
ผลลัพธที่คาดวา จะไดรับ หนวยงานที่
รับผิดชอบ

แบบ ผ. 03
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป= (พ.ศ. 2561>2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 พ.ศ.2561
สําหรับ ประสานแผนโครงการพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัด
องคการบริหารสวนตําบลแมพริก อําเภอแมพริก จังหวัดลําปาง
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 การเสริมสรางและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และสังคมลําปางใหเป>นสังคมแห&งการเรียนรูมีความเข็มแข็งมีภูมิคุมกันสามารถดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดลําปาง ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
1. ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน
งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด
เปDาหมาย
ผลลัพธที่คาด หนวยงานที่
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
2561
2562
2563
2564
(ผลผลิตของโครงการ)
วาจะไดรับ
รับผิดชอบ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
KPI
1 โครงการก&อสรางถนน
เพื่อใหมีถนนคอนกรีตที่ได
ก&อสรางถนนคอนกรีต
:
4,963,000
:
:
ประชาขนมี
ประชาชนมี
กองช&าง
ถนนการ
ขนาดกวาง 5.00 เมตร ยาว
ความพึงพอใจ
คอนกรีตเสริมเหล็ก สายบาน มาตรฐาน
2,000 เมตร หนา 0.15
คิดเป>นรอยละ
คมนาคม
วังสําราญ เชื่อมต&อถนนสาย
เมตร
100
สะดวกสบาย
ลป 1102 และถนนสาย ลป
รวดเร็ว

1264
หมู&ที่ 6 ต.แม&พริก
2 โครงการก&อสราง
เพื่อใหมีถนนลาดยางที่ได
ถนนลาดยางแอสฟ@ลสติกส มาตรฐาน
คอนกรีต สายบานแม&ปุ:บาน
ผาป@งกลาง:บานหวยไร&
หมู&ที่ 1:4 ต.ผาป@ง
รวม

ก&อสรางถนนลาดยาง
แบบแอสฟ@ลสติกส
คอนกรีต กวาง 6.00
เมตร ยาว 2,000 เมตร
หนา 0.04 เมตร
โครงการ

:

2,776,800

7,739,800

:

:

0

0

ประชาขนมี
ความพึงพอใจ
คิดเป>นรอยละ
100

ประชาชนมี
ถนนการ
คมนาคม
สะดวกสบาย
รวดเร็ว

กองช&าง

56

แบบ ผ. 05
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป: (พ.ศ. 2561;2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 พ.ศ.2561
สําหรับ ประสานโครงการพัฒนาจังหวัด
องคการบริหารสวนตําบลแมพริก อําเภอแมพริก จังหวัดลําปาง
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 การเสริมสรางและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และสังคมลําปางใหเป@นสังคมแห'งการเรียนรูมีความเข็มแข็งมีภูมิคุมกันสามารถดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดลําปาง ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
1) ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน
งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด
เป@าหมาย
ผลลัพธที่คาดวา หนวยงานที่
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
2561
2562
2563
2564
(ผลผลิตของโครงการ)
จะไดรับ
รับผิดชอบ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
KPI
กองช'าง
1 โครงการซ'อมแซมศาลา
เพื่อซ'อมแซมศาลา
ซ'อมแซมศาลา
9
150,000
9
9
ประชาชนมี ประชาชนไดใช
อเนกประสงคใหสามารถใช อเนกประสงคโดยการ
ความพึงพอใจ ประโยชนจาก
อเนกประสงคประจําหมู'บาน
รอยละ 100
ศาลา
เปลี่ยนหลังคา ปูพื้น
บานวังสําราญ หมู'ที่ 6 ตําบลแม' งานไดอย'างสมบูรณ
เอนกประสงค
พริก อําเภอแม'พริก จังหวัดลําปาง
กระเบื้อง
อย'างเต็ม
ศักยภาพ คุมค'า
2 โครงการปรับปรุงโรงเก็บของ
เพื่อใหโรงเก็บของมีพื้นที่เก็บ ต'อเติมโรงเก็บของใหมีใข
150,000
9
9
ประชาชนมี ประชาชนไดใช
กองช'าง
ที่มากขึ้น จัดเก็บของไดเป@น นาดที่กวางมากขึ้น
ความพึงพอใจ ประโยชนจากโรง
ประจําหมู'บาน
สัดส'วน
รอยละ 100 เก็บของไดมากขึ้น
หมู'ที่ 4 ต.ผาป?ง

รวม

โครงการ

0

300,000

0

0
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แบบ ผ. 06
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป5 (พ.ศ. 256162564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 พ.ศ.2561
สําหรับ โครงการพัฒนาที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการโดยไมใชงบประมาณ
องคการบริหารสวนตําบลแมพริก อําเภอแมพริก จังหวัดลําปาง
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 7 การบริหารกิจการบานเมืองที่ดีดวยหลักธรรมาภิบาล
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดลําปาง ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5 ดานการบริหารและพัฒนาองคกร
1.ยุทธศาสตรที่ 8 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมืองการบริหาร
1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
ที่

โครงการ

1 โครงการเยาวชนส+งเสริม

การปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยทรงเป.น
ประมุข
อบต.แม+พริก
2 โครงการแสดงเจตจํานง

ต+อตานการทุจริตของ
ผูบริหาร
อบต.แม+พริก
3 โครงการกิจกรรมเชิดชู

เกียรติประชาชนผูมีจิต
สาธารณะ อบต.แม+พริก

วัตถุประสงค

เป@าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อปลูกฝ3งรูปแบบการ
เด็กและเยาวชนในพื้นที่
ปกครองระบอบ
อบต.แม+พริก
ประชาธิปไตย อันมี
พระมหากษัตริยทรงเป.น
ประมุขใหกับเด็กและเยาวชน

เพื่อแสดงเจตจํานงทาง
การเมืองในการต+อตานทุจริต
ของผูบริหารองคกรปกครอง
ส+วนทองถิ่น

2561
(บาท)
6

งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
6
6

2564
(บาท)
6

มีการประกาศเจตจํานงการ
ต+อตานทุจริตของผูบริหาร
ต+อสาธารณชน อย+างนอย 1
ครั้ง

6

6

6

6

เพื่อยกย+อง เผยแพร+
ประชาชนในพื้นที่ตําบลแม+
ประชาสัมพันธ ผลงานที่
พริกและตําบลผาป3ง
ไดรับรางวัล เป.นแบบอย+างที่
ดีต+อสาธารณชน

6

6

6

6

ตัวชี้วัด

ผลลัพธที่คาดวาจะ หนวยงานที่
ไดรับ
รับผิดชอบ

KPI
เด็กและเยาวชน เด็กและเยาวชน
มีความเขาใจ เขาใจ รูปแบบการ
การปกครอง
ปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย อันมี
ระบอบ
ประชาธิปไตย พระมหากษัตริยทรง
คิดเป.นรอยละ
เป.นประมุข
100
มีการประกาศ
เจตจํานงการ
ต+อตานทุจริต 1
ครั้ง

สํานักปลัด

สํานักปลัด
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การบริหารราชการ
ส+วนทองถิ่นมีความ
โปร+งใส ป<องกันการ
ทุจริต ลดป3ญหาขอ
รองเรียน
ประชาชนที่ ผูทําคุณประโยชน
ไดรับการ
ไดรับการยกย+อง
คัดเลือกมีความ
เชิดชูเกียรติ
ภาคภูมิใจ คิด
เป.นรอยละ 100

สํานักปลัด

แบบ ผ. 06

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เป@าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

4 กิจกรรมเชิดชูเกียรติ

เพื่อเชิดชูเกียรติประชาชนผู ประชาชนในพื้นที่ตําบลแม+
พริกและตําบลผาป3ง
ประชาชนผูมาปฏิบัติตาม มาปฏิบัติตามปรัชญา
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เศรษฐกิจพอเพียง

2561
(บาท)
6

งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
6
6

2564
(บาท)
6

อบต.แม+พริก
5 โครงการคัดเลือก

บุคลากรดีเด+น
อบต.แม+พริก

6 กิจกรรมพ+อ6แม+ดีเด+น

อบต.แม+พริก

รวม

เพื่อยกย+อง เชิดชูเกียรติ
สรางขวัญกําลังใจแก+
พนักงานส+วนตําบลและ
พนักงานจาง สรางแรงจูงใจ
ในการทํางาน

พนักงานราชการและ
พนักงานจาง อบต.แม+พริก

6

6

6

6

เพื่อยกย+องเชิดชูเกียรติแก+ จัดพิธีมอบเกียรติบัตรแก+
พ+อแม+ ผูมีความซื่อสัตยสุจริต พ+อแม+ดีเด+น จํานวน 2 ครั้ง
ตั้งมั่นอยู+ในหลักคุณธรรม
/ ปF
เป.นแบบอย+างที่ดีแก+บุตร
ธิดา และสังคม

6

6

6

6

0

0

0

0

7

โครงการ

ตัวชี้วัด
KPI
ประชาชนที่
ไดรับการ
คัดเลือกมีความ
ภาคภูมิใจ คิด
เป.นรอยละ 100
ประชาชนที่
ไดรับการ
คัดเลือกมีความ
ภาคภูมิใจ คิด
เป.นรอยละ 100

ผลลัพธที่คาดวาจะ หนวยงานที่
ไดรับ
รับผิดชอบ
ผูทําคุณประโยชน
ไดรับการยกย+อง
เชิดชูเกียรติ

พนักงานราชการ
และพนักงานจาง
ของ อบต.แม+พริก
มีขวัญและกําลังใจ
ในการปฏิบัติงาน
ราชการ ทํางานมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น
มีความพึงพอใจ พ+อ6แม+ ผูมีความ
คิดเป.นรอยละ ซื่อสัตยสุจริต ตั้งมั่น
100
อยู+ในหลักคุณธรรม
เป.นแบบอย+างที่ดี
ไดรับการเชิดชูเกียรติ

สํานักปลัด

สํานักปลัด

สํานักปลัด
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แบบ ผ. 08

บัญชีครุภัณฑ
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป4 (พ.ศ. 256152564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 พ.ศ.2561
องคการบริหารส7วนตําบลแม7พริก อําเภอแม7พริก จังหวัดลําปาง
1.ยุทธศาสตรที่ 8 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมืองการบริหาร
ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

คาครุภัณฑ

ครุภัณฑสํานักงาน

2 แผนงานบริหารงานทั่วไป

คาครุภัณฑ

ครุภัณฑสํานักงาน

3 แผนงานบริหารงานทั่วไป

คาครุภัณฑ

ครุภัณฑสํานักงาน

4 แผนงานบริหารงานทั่วไป

คาครุภัณฑ

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

5 แผนงานบริหารงานทั่วไป

คาครุภัณฑ

ครุภัณฑสํานักงาน

6 แผนงานบริหารงานทั่วไป

คาครุภัณฑ

ครุภัณฑสํานักงาน

วัตถุประสงค

เป!าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ)

เพื่อให$การปฏิบัติงานราชการมีความ เครื่องเย็บกระดาษ
สะดวก เกิดประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานให$บริการประชาชน
เพื่อให$การปฏิบัติงานราชการมีความ
เครื่อง FAX
สะดวก เกิดประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานให$บริการประชาชน
เพื่อให$การปฏิบัติงานราชการมีความ ตู$เก็บเอกสารแบบ
สะดวก เกิดประสิทธิภาพในการ
บานเลื่อน 2 บาน
ปฏิบัติงานให$บริการประชาชน
ขนาด 152x88x40

ม.
เพื่อให$การปฏิบัติงานราชการมีความ เครื่องพิมพเอกสาร
สะดวก เกิดประสิทธิภาพในการ
ชนิดเลเซอร

ปฏิบัติงานให$บริการประชาชน
เพื่อให$การปฏิบัติงานราชการมีความ กล$องถายภาพระบบ
สะดวก เกิดประสิทธิภาพในการ
ดิจิตอล
ปฏิบัติงานให$บริการประชาชน
เพื่อให$การปฏิบัติงานราชการมีความ เครือ่ งปรับอากาศ
สะดวก เกิดประสิทธิภาพในการ
แบบแยกสวน ชนิด
ปฏิบัติงานให$บริการประชาชน
แขวน ขนาด 36,000

2561
(บาท)
0

งบประมาณและที่ผ7านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
1,000
0

2564
(บาท)
0

หน7วยงานที่
รับผิดชอบ
สํานักปลัด

0

18,000

0

0

สํานักปลัด

0

5,500

0

0

สํานักปลัด

0

2,600

0

0

สํานักปลัด

0

19,300

0

0

สํานักปลัด

0

94,000

0

0

สํานักปลัด

BTU
จํานวน 2 ตัว
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แบบ ผ. 08
ที่

แผนงาน

7 แผนงานบริหารงานทั่วไป

หมวด
คาครุภัณฑ

ประเภท
ครุภัณฑสํานักงาน

วัตถุประสงค

เป!าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ)

2561
(บาท)

เพื่อให$การปฏิบัติงานราชการมีความ รถโดยสารขนาด 12
สะดวก เกิดประสิทธิภาพในการ
ที่นั่ง (ดีเซล)
ปฏิบัติงานให$บริการประชาชน
ปริมาตรกระบอกสูบ

งบประมาณและที่ผ7านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
1,288,000

2564
(บาท)

หน7วยงานที่
รับผิดชอบ
สํานักปลัด

ไมต่ํากว่ํา 2,400 ซีซี
หรือกําลัง
เครื่องยนตสูงสุด ไม
ต่ํากว่ํา 90 กิโลวัตต
จํานวน 1 คัน
รวม

7

รายการ

0

1,428,400

0

0
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แบบ ผ.01
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป> (พ.ศ. 256162564) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 พ.ศ.2561
องคการบริหารสวนตําบลแมพริก อําเภอแมพริก จังหวัดลําปาง
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 การเสริมสรางและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และสังคมลําปางใหเปBนสังคมแห)งการเรียนรูมีความเข็มแข็งมีภูมิคุมกันสามารถดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดลําปาง ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
1. ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน
งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด
เป;าหมาย
ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
2561
2562
2563
2564
จะไดรับ ที่รับผิดชอบ
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
KPI
ก)อสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
5
115,000
5
5
ประชาชนมี ประชาชนมีถนน กองช)าง
1 โครงการก)อสรางถนนคอนกรีต เพื่อใหมีถนนคอนกรีตที่ได
ความพึงพอใจ การคมนาคม
สายบานนายสายัณห
มาตรฐาน
ขนาดกวาง 2.50 ม. ยาว 90.00
ม. หนา 0.15 ม. (พื้นที่คอนกรีต
เพิ่มขึ้นคิดเปBน สะดวกสบาย
หมู)ที่ 3 ต.แม)พริก
รอยละ 100
รวดเร็ว
(เดิม แผนพัฒนาสี่ป1
ไม)นอยกว)า 225 ตร.ม.)
256152564 หนา 108 ลําดับที่
90)
2 โครงการก)อสรางทางขาม
เพื่อใชประชาชนเดินทางสัญจร ก)อสรางทางขามคอนกรีตขนาด
5
94,000
5
5
ประชาชนมี ประชาชนมีถนน กองช)าง
คอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอย 2 ไปมาไดสะดวก สบาย
ผิวจราจรกวาง 4.00 ม. ยาว
ความพึงพอใจ การคมนาคม
ถนนสายไปอ)างเปางาม หมู)ที่
6.00 ม. สูง 2.50 ม.
เพิ่มขึ้นคิดเปBน สะดวกสบาย
10 ต.แม)พริก
รอยละ 100
รวดเร็ว
(เดิม แผนพัฒนาสี่ป1
256152564 หนา 99 ลําดับที่
49)

รวม

2

โครงการ

6

209,000

6

6
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แบบ ผ.01
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป= (พ.ศ. 2561>2564) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 พ.ศ.2561
องคการบริหารสวนตําบลแมพริก อําเภอแมพริก จังหวัดลําปาง
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 การเสริมสรางและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และสังคมลําปางใหเปBนสังคมแห+งการเรียนรูมีความเข็มแข็งมีภูมิคุมกันสามารถดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดลําปาง ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 ดานการพัฒนาสังคม/ชุมชน
2. ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาดานสังคม
2.1 แผนงานเคหะชุมชน
งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด
ผลลัพธที่คาดวา
หนวยงาน
เป<าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
2561
2562
2563
2564
จะไดรับ
ที่รับผิดชอบ
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
KPI
2
65,000
2
2
ประชาชนไดรับ
ประชาชนไดรับขอมูล กองช+าง
1 โครงการปรับปรุงระบบเสียง เพื่อใหประชาชนบานปางยาว ปรับปรุงระบบการกระจาย
ไดรับฟ<งขอมูลข+าวสาร ได
เสียงพรอมทั้งติดตั้งเสียงตาม
ขอมูลข+าวสารทุกคน ข+าวสารไดทั่วถึงและ
ตามสายประจําหมู+บาน
หมู+ที่ 8 ต.แม+พริก
อย+างทั่วถึงและชัดเจน
สาย ยาว 600 ม.
คิดเปBนรอยละ 100
ชัดเจน
(เดิม แผนพัฒนาสี่ป/
256122564 หนา 155 ลําดับ
ที่ 2)
รวม
1
โครงการ
0
65,000
0
0

63

แบบ ผ.01
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป= (พ.ศ. 2561>2564) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 พ.ศ.2561
องคการบริหารสวนตําบลแมพริก อําเภอแมพริก จังหวัดลําปาง
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 การเสริมสรางและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และสังคมลําปางใหเปBนสังคมแห+งการเรียนรูมีความเข็มแข็งมีภูมิคุมกันสามารถดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดลําปาง ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 ดานการพัฒนาสังคม/ชุมชน
2. ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาดานสังคม
2.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด
เป<าหมาย
ผลลัพธที่คาดวา
หนวยงาน
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
2561
2562
2563
2564
(ผลผลิตของโครงการ)
จะไดรับ
ที่รับผิดชอบ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
KPI
สํานักปลัด
เพื่อเตรียมความพรอมการ
อปพร. ในเขตรับผิดชอบและ
อปพร. ในเขต
50,000 50,000 50,000 ผูเขารับการอบรม มี
1 โครงการซอมแผนปIองกัน
รับผิดชอบ มีความรู
ใหบริการช+วยเหลือ อพยพผู
ประชาชน พื้นที่เสี่ยงภัย
ความพรอมการ
และบรรเทาสาธารณภัย
อบต.แม+พริก
ประสบเหตุจากสาธารณะภัย
ใหบริการช+วยเหลือ ความสามารถในการให
(เดิม แผนพัฒนาสี่ป/
อพยพผูประสบภัย
ความช+วยเหลือ ผู
รอยละ 100
ประสบสาธารณะภัย
256122564 หนา 152 ลําดับ
ที่ 2)
รวม
3
โครงการ
0
50,000 50,000 50,000

64

แบบ ผ.01
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป= (พ.ศ. 2561>2564) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 พ.ศ.2561
องคการบริหารสวนตําบลแมพริก อําเภอแมพริก จังหวัดลําปาง
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 การเสริมสรางและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และสังคมลําปางใหเปBนสังคมแห+งการเรียนรูมีความเข็มแข็งมีภูมิคุมกันสามารถดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดลําปาง ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 ดานการพัฒนาสังคม/ชุมชน
2. ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาดานสังคม
2.3 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน
งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด
เป<าหมาย
ผลลัพธที่คาดวา
หนวยงาน
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
2561
2562
2563
2564
(ผลผลิตของโครงการ)
จะไดรับ
ที่รับผิดชอบ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
KPI
จัดกิจกรรมเทิดทูนสถาบัน
เพื่อเทิดทูนสถาบัน
2
100,000 100,000 100,000 ขาราชการและพสก ประชาชนศรัทธาและ สํานักปลัด
1 โครงการเทิดทูนสถาบัน
เทิดทูนในสถาบัน
พระมหากษัตริยอันเปBนที่รัก พระมหากษัตริยของไทย
นิกรชาวตําบลแม+
พระมหากษัตริย
พระมหากษัตริย
(เดิม แผนพัฒนาสี่ป/
ยิ่งของปวงชนชาวไทย
พริกและตําบลผาป<ง
256122564 หนา 160 ลําดับ
เขาร+วมการจัดงาน
เพิ่มขึ้น รอยละ 100
ที่ 27)
จัดกิจกรรมใหความรูแก+สตรี
2
5,000
5,000
5,000 สตรีมีความรูในเรื่อง สตรีมีความรูเรื่องสิทธิ สํานักปลัด
2 โครงการใหความรูเรื่องสิทธิ เพื่อใหความรูเรื่องสิทธิ
หนาที่และบทบาทของสตรี หนาที่และบทบาทของสตรี
สิทธิหนาที่คิดเปBน หนาที่และบทบาทของ
(เดิม แผนพัฒนาสี่ป/
รอยละ 100
ตน
256122564 หนา 160 ลําดับ
ที่ 24)
3 โครงการใหความรูเรื่องสิทธิ เพื่อใหความรูเรื่องสิทธิ
จัดกิจกรรมใหความรูแก+ผู
2
5,000
5,000
5,000
ผูพิการมีความรูใน ผูพิการมีความรูเรื่อง สํานักปลัด
หนาที่และบทบาทของผูพิการ หนาที่และบทบาทของผูพิการ พิการ
เรื่องสิทธิหนาที่คิด
สิทธิ หนาที่และ
(เดิม แผนพัฒนาสี่ป/
เปBนรอยละ 100
บทบาทของตน
256122564 หนา 160 ลําดับ
ที่ 26)
รวม
9
โครงการ
0
110,000 110,000 110,000
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แบบ ผ.01
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป6 (พ.ศ. 256172564) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 พ.ศ.2561
องคการบริหารสวนตําบลแมพริก อําเภอแมพริก จังหวัดลําปาง
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 การเสริมสรางและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และสังคมลําปางใหเปBนสังคมแห*งการเรียนรูมีความเข็มแข็งมีภูมิคุมกันสามารถดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดลําปาง ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 ดานการพัฒนาสังคม/ชุมชน
3. ยุทธศาสตรที่ 5 การพัฒนาดานสาธารณสุข
3.1 แผนงานสาธารณสุข
งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด
เป<าหมาย
ผลลัพธที่คาดวา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
2561
2562
2563
2564
(ผลผลิตของโครงการ)
จะไดรับ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
KPI
1
5,000 5,000 5,000 การเพิ่มผูติดเชื้อ ผูเขาร*วมกิจกรรมมี
1 โครงการรณรงคป(องกันโรคเอดส เพื่อใหความรูและวิธีการป(องกัน จัดกิจกรรมป(องกันโรคเอดส
การติดเชื้อโรคเอดส
รณรงค ประชาสัมพันธใหความรู
เปBนรอยละ 0 ความรูในการป(องกัน
อบต.แม*พริก
(เดิม แผนพัฒนาสี่ป- 256112564
แก*นักเรียนในสถานศึกษา
โรคเอดส
หนา 174 ลําดับที่ 1)
เพื่อใหความรูและวิธีการป(องกัน จัดกิจกรรมใหความรูและวิธีการ
1
5,000 5,000 5,000
มีความรูในการ ผูเขาร*วมกิจกรรมมี
2 โครงการรณรงคป(องกันโรคที่
ป(องกันโรครอยละ ความรูในการป(องกัน
เกิดขึ้นในฤดูหนาว
การเกิดโรคในช*วงฤดูหนาว
ป(องกันการเกิดโรคในช*วงฤดู
หนาว เช*น ไขหวัด ไขหวัดใหญ*
100
โรคติดต*อในช*วงฤดู
อบต.แม*พริก
หนาว
(เดิม แผนพัฒนาสี่ป- 256112564
โรคเมอรส เปBนตน
หนา 174 ลําดับที่ 2)
3 โครงการรณรงคป(องกันโรค
เพื่อใหความรูและวิธีการป(องกัน จัดกิจกรรมใหความรูและวิธีการ
1
5,000 5,000 5,000
มีความรูในการ ผูเขาร*วมกิจกรรมมี
ทางเดินหายใจ
การเกิดโรคทางเดินหายใจ
ป(องกันการเกิดโรคทางเดินหายใจ
ป(องกันโรครอยละ ความรูในการป(องกัน
อบต.แม*พริก
100
โรคทางเดินหายใจ
(เดิม แผนพัฒนาสี่ป- 256112564
หนา 174 ลําดับที่ 3)
4 โครงการปรุงอาหารปลอดภัย
จัดกิจกรรมใหความรูและวิธีการ
1
5,000 5,000 5,000
มีความรูในการ
เพื่อใหความรูกับผูประกอบการ
ผูเขาร*วมโครงการ
อบต.แม*พริก
ปรุงอาหาร ใหสะอาด ถูก
ประกอบอาหาร
รานอาหาร ใหสะอาด ถูก
ประกอบอาหารอย*าง
(เดิม แผนพัฒนาสี่ป- 256112564
สุขลักษณะ และปลอดภัย
รอยละ 100
สุขลักษณะ และปลอดภัย
มีคุณภาพ
หนา 174 ลําดับที่ 4)

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ
สํานักปลัด

สํานักปลัด

สํานักปลัด

สํานักปลัด
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แบบ ผ.01
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

5 โครงการรณรงคป(องกันและระงับ เพื่อเปBนการประชาสัมพันธ การ
โรคไขเลือดออกภายในพื้นที่
ควบคุม ป(องกัน และระงับโรค
ตําบลแม*พริก และตําบลผาปHง ไขเลือดออก
(เดิม แผนพัฒนาสี่ป- 256112564
หนา 174 ลําดับที่ 5)

เป<าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ประชาชนรับทราบขอมูลข*าวสาร
เกี่ยวกับโรคไขเลือดออก

6 โครงการป(องกันโรคพิษสุนัขบา เพื่อควบคุมและระงับโรคติดต*อที่ จัดซื้อพรอมกับการใหบริการฉีด
(เดิม แผนพัฒนาสี่ป- 256112564 เกิดจากสัตวเลี้ยง สุนัขและแมว วัคซีน การทําหมัน สุนัขและแมว
หนา 175 ลําดับที่ 6)
รวม

12

โครงการ

งบประมาณและที่ผานมา
2561
2562
2563
2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1
80,000 80,000 80,000

1

40,000

40,000

40,000

0

20,000 20,000 20,000

ตัวชี้วัด

ผลลัพธที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

การแพร*ระบาดของ
โรคติดต*อที่เกิดจาก
สัตวเลี้ยงลดนอยลง

สํานักปลัด

KPI
รอยละ 100 ของ การเกิดไขเลือดออก สํานักปลัด
ประชาชนมีความ ลดนอยลงหรือไม*เกิด
พึงพอใจ

ปลอดจากโรค
ระบาด คิดเปBน
รอยละ 100
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แบบ ผ.01
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป; (พ.ศ. 2561<2564) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 พ.ศ.2561
องคการบริหารสวนตําบลแมพริก อําเภอแมพริก จังหวัดลําปาง
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 การเสริมสรางและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และสังคมลําปางใหเปCนสังคมแห-งการเรียนรูมีความเข็มแข็งมีภูมิคุมกันสามารถดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดลําปาง ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 ดานการพัฒนาสังคม/ชุมชน
4. ยุทธศาสตรที่ 6 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
4.1 แผนงานการศึกษา
งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด
เป?าหมาย
ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
2561
2562
2563
2564
(ผลผลิตของโครงการ)
จะไดรับ
ที่รับผิดชอบ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
KPI
เด็กและเยาวชนในเขต
5
50,000 50,000 50,000 เด็กและเยาวชนเขา เด็กและเยาวชนมีส-วน สํานักปลัด
1 โครงการจัดกิจกรรมวันเด็ก เพื่อใหเด็กและเยาวชนมี
ร-วมทํากิจกรรมวันเด็ก ร-วมในกิจกรรมในวัน
แห-งชาติ (เดิม แผนพัฒนา กิจกรรมและการนันทนาการใน รับผิดชอบ 4 โรงเรียน
ทองถิ่นสี่ป1 (พ.ศ.
วันเด็ก
รอยละ 100
เด็กแห-งชาติ
256152564) หนา 177
ลําดับที่ 1)
1,089,692 1,089,692 1,089,692 เด็กทุกคนไดรับอาหาร เด็กไดรับอาหารที่ถูก สํานักปลัด
เด็กในศูนยพัฒนาเด็กเล็กและ
5
2 โครงการอาหารเสริม(นม) เพื่อใหเด็กไดรับอาหารที่ถูก
โรงเรียนที่รับผิดชอบ 4
(เดิม แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป1 สุขลักษณะตามหลักการ
เสริมนม คิดเปCนรอย สุขลักษณะตามหลัก
(พ.ศ. 256152564) หนา 177 สาธารณสุข
โรงเรียน(อนุบาล 15
ละ 100
สาธารณสุข
ประถมศึกษาป1ที่ 6) รวม 402
ลําดับที่ 3)
คน 260 วัน
รวม
6
โครงการ
0
1,139,692 1,139,692 1,139,692
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แบบ ผ.01
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป; (พ.ศ. 2561<2564) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 พ.ศ.2561
องคการบริหารสวนตําบลแมพริก อําเภอแมพริก จังหวัดลําปาง
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 การเสริมสรางและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และสังคมลําปางใหเปCนสังคมแห-งการเรียนรูมีความเข็มแข็งมีภูมิคุมกันสามารถดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดลําปาง ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 ดานการพัฒนาสังคม/ชุมชน
4. ยุทธศาสตรที่ 6 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
4.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด
เป?าหมาย
ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
2561
2562
2563
2564
(ผลผลิตของโครงการ)
จะไดรับ
ที่รับผิดชอบ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
KPI
เพื่อสืบสานและอนุรักษ
ผูสูงอายุและประชาชนในพื้นที่
30,000 30,000 30,000 ประชาชนรอยละ 100 ประชาชนเห็นคุณค-า สํานักปลัด
1 โครงการจัดงานประเพณี
วัฒนธรรมประเพณีทองถิ่น
ในเขตรับผิดชอบ
มีความพึงพอใจ ของขนบธรรมเนียม
สงกรานต
(เดิม แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป1
ประเพณีและ
(พ.ศ. 256152564) หนา 178
วัฒนธรรม
ลําดับที่ 1)
จัดงานส-งเสริมประเพณีลอย
30,000 30,000 30,000 ประชาชนรอยละ 100 ประชาชนเห็นคุณค-า สํานักปลัด
2 โครงการจัดงานลอยกระทง เพื่อส-งเสริมและอนุรักษ
(เดิม แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป1 วัฒนธรรมประเพณีทองถิ่น
กระทง
มีความพึงพอใจ ของขนบธรรมเนียม
(พ.ศ. 256152564) หนา 178
ประเพณี และ
วัฒนธรรม
ลําดับที่ 3)
รวม
6
โครงการ
0
60,000 60,000 60,000
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แบบ ผ.01
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป= (พ.ศ. 2561>2564) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 พ.ศ.2561
องคการบริหารสวนตําบลแมพริก อําเภอแมพริก จังหวัดลําปาง
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 6 การส?งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอย?างสมดุลและยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดลําปาง ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 ดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
5.ยุทธศาสตรที่ 7 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
5.1 แผนงานสรางความเขมแข็งชุมชน
งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด
เป9าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
2561
2562
2563
2564
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
KPI
อบรมความรูเรื่องไฟป/า
5
20,000 20,000 20,000 ผูเขาร?วมอบรม
1 โครงการอบรมความรูเรื่องไฟป/า เพื่อเป<นการเพิ่มความรูและ
ทักษะ ในการดับไฟป/า
สามารถดําเนินการ
(เดิม แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป3
(พ.ศ. 256152564) หนา 185
ดับไฟป/าได คิดเป<น
รอยละ 100
ลําดับที่ 3)
รวม

3

โครงการ

0

20,000

20,000

ผลลัพธที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

ผูไดรับการอบรมมี
ความรูเรื่องการดับ
ไฟป/า

สํานักปลัด

20,000
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แบบ ผ.01
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป= (พ.ศ. 2561>2564) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 พ.ศ.2561
องคการบริหารสวนตําบลแมพริก อําเภอแมพริก จังหวัดลําปาง
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 6 การส?งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอย?างสมดุลและยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดลําปาง ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 ดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
5.ยุทธศาสตรที่ 7 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
5.2 แผนงานเกษตร
งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด
เป9าหมาย
ผลลัพธที่คาดวา หนวยงานที่
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
2561
2562
2563
2564
(ผลผลิตของโครงการ)
จะไดรับ
รับผิดชอบ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
KPI
5
10,000 10,000 10,000 ประชาชนมีความพึง ประชาชนตระหนัก สํานักปลัด
1 โครงการปลูกป/า บวชป/า สืบ เพื่อใหประชาชนตระหนักและ จัดกิจกรรม เวทีเสวนา บวชป/า
สืบชะตา และ ปลูกป/า จํานวน
พอใจคิดเป<นรอยละ และมีจิตสํานึกใน
มีจิตสํานึกในการรักษา
ชะตา เวทีเสวนา
อบต.แม?พริก
ทรัพยากรธรรมชาติและ
3 ไร?
100
การรักษา
สิ่งแวดลอม
ทรัพยากรธรรมชาติ
(เดิม แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป3
และสิ่งแวดลอม มี
(พ.ศ. 256152564) หนา 186
พื้นที่ป/าเพิมขึ้น
ลําดับที่ 7)
จํานวน 3 ไร?
2 โครงการปลูกป/าเฉลิมพระ
เกียรติเทิดไทองคราชัน
(เดิม แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป3
(พ.ศ. 256152564) หนา 188
ลําดับที่ 5)
รวม

เพื่อฟEFนฟูทรัพยากรธรรมชาติ ปลูกป/า จํานวน 19 ไร?
และสิ่งแวดลอม สํานึกในพระ
มหากรุณาธิคุณ

6

โครงการ

5

0

50,000

60,000

50,000

60,000

50,000 ประชาชนมีจิตสํานึก ประชาชนมีจิตสํานึก สํานักปลัด
ในการอนุรักษ
และตระหนักในการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
รักษา
คิดเป<นรอยละ 100 ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม
60,000
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แบบ ผ. 01

ผลลัพธที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

ประชาชนมีส-วนร-วมใน
การจัดทําแผน

สํานักปลัดฯ

องคกรปกครองส-วน
สํานักปลัด
ทองถิ่นใหพื้นที่ อําเภอแมพริกมีศูนยรวมขอมูล
ข-าวสารการจัดซื้อจัดจาง
และการบริหารราชการ

ผูร-วมโครงหารทราบถึง
กฎหมาย ระเบียบ
แนวทางในการปฏิบัติ
ราชการที่ถูกตอง

สํานักปลัด
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป@ (พ.ศ. 2561A2564) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 พ.ศ.2561
องคการบริหารสวนตําบลแมพริก อําเภอแมพริก จังหวัดลําปาง
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 7 การบริหารกิจการบานเมืองที่ดีดวยหลักธรรมาภิบาล
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดลําปาง ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5 ดานการบริหารและพัฒนาองคกร
6. ยุทธศาสตรที่ 8 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมืองการบริหาร
6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด
เป?าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
2561
2562
2563
2564
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
KPI
5
15,000
15,000 15,000 ประชาชนมีส-วน
1 โครงการประชาคมหมู-บาน เพื่อใหประชาชนมีส-วนร-วมใน จัดทําโครงการเพื่อให
การจัดทําแผนพัฒนาสี่ป1
ประชาชนมีส-วนร-วมทุก
ร-วมในการจัดทํา
เพื่อจัดทําและทบทวน
หมู-บาน
แผน คิดเป;นรอย
แผนพัฒนาสี่ป1
ละ 70
(เดิม แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป1
(พ.ศ. 256152564) หนา 191
ลําดับที่ 1)
2 โครงการศูนยประสาน
เพื่อใหศูนยรวมขอมูลข-าวสาร เพื่อบริหารศูนยรวมขอมูล
5
120,000 120,000 120,000
ประชาชนได
ราชการและขอมูลข-าวสาร การจัดซื้อจัดจางระดับอําเภอ ข-าวสาร ขอมูลข-าวสารการ
รับทราบขอมูล
ขององคกรปกครองส-วน
ในการทําหนาที่เป;นสื่อกลาง จัดซื้อจัดจางตลอดจนการ
ข-าวสารอย-างทั่วถึง
ทองถิ่น อําเภอแม-พริก
ประชาสัมพันธใหกับประชาชน บริหารราชการของ อปท.
ชัดเจนและ
จังหวัดลําปาง
ผูที่สนใจไดเขามามีส-วนร-วมใน
โปร-งใสคิดเป;น
(เดิม แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป1 กระบวนการจัดซื้อจัดจาง
รอยละ 100
(พ.ศ. 256152564) หนา 194
ลําดับที่ 11) มมนาให
5
10,000
10,000 10,000
การปฏิบัติ
3 โครงการอบรม/สั
เพื่อผูบริหาร พนักงานส-วน
คณะผูบริหาร สมาชิกสภา
ตําบล และพนักงานจาง ได
อบต. พนักงานส-วนตําบล
ราชการมี
ความรูเกี่ยวกับกฎหมาย
และพนักงานจาง
ประสิทธิภาพ
ทราบถึงกฎหมาย ระเบียบ
ระเบียบ ทองถิ่น(เดิม
เพิ่มขึ้นคิดเป;น
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป1 (พ.ศ. แนวทางในการปฏิบัติราชการ
256152564) หนา 192
รอยละ 80
ลําดับที่ 5)
รวม
9
0
145,000 145,000 145,000
โครงการ

แบบ ผ. 02
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป6 (พ.ศ. 256172564) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 พ.ศ.2561
สําหรับ อุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคกรประชาชน
องคการบริหารสวนตําบลแมพริก อําเภอแมพริก จังหวัดลําปาง
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 การเสริมสรางและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และสังคมลําปางใหเปFนสังคมแห>งการเรียนรูมีความเข็มแข็งมีภูมิคุมกันสามารถดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดลําปาง ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 ดานการพัฒนาสังคม/ชุมชน
1. ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาดานสังคม
1.1 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน
งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด
เป<าหมาย
ผลลัพธที่คาดวา จะ หนวยงานที่
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
2561
2562
2563
2564
(ผลผลิตของโครงการ)
ไดรับ
รับผิดชอบ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
KPI
ผูเขาร>วมพิธีไดรับ สํานักปลัด
10,000
10,000
10,000
ขาราชการและ
1 โครงการสนับสนุนการจัด เพื่อใหการจัดงานรัฐพิธีของ การจัดงานวันสําคัญของ
อําเภอดําเนินการโดยสมพระ สถาบันพระมหากษัตริย และ
พสกนิกรชาวตําบล
ความพึงพอใจ
งานรัฐพิธีประจําป+
เกียรติ
พระบรมวงศานุวงศ
แม>พริกเขาร>วมการ
(เดิม แผนพัฒนาสี่ป+
2561/2564 หนา 215
จัดงานมากขึ้น รอย
ลําดับที่ 1)
ละ 100
10,000
10,000
10,000
ปEญหายาเสพติด
อําเภอแม>พริก
สํานักปลัด
2 โครงการแม>พริกรวมใจ เพื่อใหขาราชการ/พนักงาน จัดกิจกรรมการต>อตาน
อําเภอแม>พริกลดลง สามารถเอาชนะ
ต>อตานภัยยาเสพติด เทิด ของรัฐ และองคกรปกครอง ยาเสพติด เพื่อสรางพลังสังคม
ยาเสพติดได
ไทองคราชันย อําเภอแม> ส>วนทองถิ่น แสดง
ในวันต>อตานยาเสพติดโลก
เปFนรอยละ 0
พริก จังหวัดลําปาง
เจตนารมณความมุ>งมั่นใน
26 มิถุนายน ของทุกป+
(เดิม แผนพัฒนาสี่ป+
การปDองกันและการแกไข
2561/2564 หนา 215
ปEญหายาเสพติด
ลําดับที่ 2)
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แบบ ผ. 02
ที่

โครงการ

3 โครงการสนับสนุนการจัด
งานกาชาดประจําป+
จังหวัดลําปางและ
สนับสนุนกิจกรรมกิ่ง
กาชาดอําเภอแม>พริก
(เดิม แผนพัฒนาสี่ป+
2561/2564 หนา 216
ลําดับที่ 4)
รวม

วัตถุประสงค

เป<าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

เพื่อสนับสนุนกิจกรรมการ การจัดกิจกรรม นิทรรศการ
ออกรานนิทรรศการ เพื่อ
งานกาชาดสําเร็จลุล>วง
ช>วยเหลือบรรเทาความ
เดือดรอนผูประสบสาธารณภัย

9

โครงการ

0

งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
10,000
10,000

2564
(บาท)
10,000

30,000

30,000

30,000

ตัวชี้วัด

ผลลัพธที่คาดวา จะ หนวยงานที่
ไดรับ
รับผิดชอบ

KPI
ประชาชนผูมารับ
ไดมีกิจกรรม
สํานักปลัด
บริการมีความพึง สนับสนุนกิจกรรม
พอใจคิดเปFนรอยละ ของกาชาดจังหวัด
80
ลําปางและกิ่งกาชาด
อําเภอแม>พริก
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แบบ ผ. 02
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป6 (พ.ศ. 256172564) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 พ.ศ.2561
สําหรับ อุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคกรประชาชน
องคการบริหารสวนตําบลแมพริก อําเภอแมพริก จังหวัดลําปาง
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 การเสริมสรางและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และสังคมลําปางใหเปFนสังคมแห>งการเรียนรูมีความเข็มแข็งมีภูมิคุมกันสามารถดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดลําปาง ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 ดานการพัฒนาสังคม/ชุมชน
2. ยุทธศาสตรที่ 6 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
2.1 แผนงานการศึกษา
งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด
เป<าหมาย
ผลลัพธที่คาดวา จะ หนวยงานที่
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
2561
2562
2563
2564
(ผลผลิตของโครงการ)
ไดรับ
รับผิดชอบ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
KPI
1,685,400 1,685,400 1,685,400
เด็กทุกคนได
เด็กไดรับอาหารที่ถูก สํานักปลัด
1 โครงการอาหารกลางวัน เพื่อใหเด็กไดรับอาหารที่ถูก และโรงเรียนที่รับผิดชอบ 4
โรงเรียน (อนุบาล 1/
รับประทานอาหาร สุขลักษณะตามหลัก
(เดิม แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ สุขลักษณะตามหลักการ
กลางวัน คิดเปFน
สาธารณสุข
ประถมศึกษาป+ที่ 6)
ป+ (พ.ศ. 2561/2564) หนา สาธารณสุข
รอยละ 100
233 ลําดับที่ 8)
รวม 315 คน 200 วัน
เด็กในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
จํานวน 86 คน 245 วัน
2 โครงการแข>งขันกีฬา
สัมพันธตานยาเสพติด
โรงเรียนบานแม>เชียงราย
ลุ>ม
(เดิม แผนพัฒนาทองถิ่นสี่
ป+ (พ.ศ. 2561/2564) หนา
235 ลําดับที่ 14)

เพื่อสรางความสามัคคีใหแก>
คณะครู นักเรียน เยาวชน
และผูปกครอง รูจักแพชนะ
รูอภัย ห>างไกลปEญหา
ยาเสพติด

คณะครู ผูปกครอง กลุ>ม
แม>บาน พ>อบาน ผูสูงอายุและ
เยาวชน ในพื้นที่โรงเรียนบาน
แม>เชียงรายลุ>ม

20,000

20,000

20,000

หมู>บานปลอด
ยาเสพติดคิดเปFน
รอยละ 100

กลุ>มเปDาหมายมี
สํานักปลัด
ร>างกายแข็งแรงและ
เกิดความสามัคคี ลด
ปEญหายาเสพติด

75

แบบ ผ. 02
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เป<าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
30,000
30,000

2564
(บาท)
30,000

ตัวชี้วัด
KPI
หมู>บานปลอด
ยาเสพติดคิดเปFน
รอยละ 100

ผลลัพธที่คาดวา จะ หนวยงานที่
ไดรับ
รับผิดชอบ

3 โครงการแข>งขันกีฬาสี
สัมพันธตานยาเสพติด
โรงเรียนแม>พริกบน
(เดิม แผนพัฒนาทองถิ่นสี่
ป+ (พ.ศ. 2561/2564) หนา
231 ลําดับที่ 2)

เยาวชนและประชาชนใน
ใชการแข>งขันกีฬาเปFน
เครื่องมือการปDองกันปEญหา พื้นที่ของโรงเรียนบานแม>
ยาเสพติด สรางความแข็งแรง พริกบน
ต>อร>างกาย

4 โครงการแข>งขันกีฬา
สัมพันธตานยาเสพติด
โรงเรียนหวยขี้นกวิทยา
(เดิม แผนพัฒนาทองถิ่นสี่
ป+ (พ.ศ. 2561/2564) หนา
235 ลําดับที่ 12)

เพื่อสรางความสามัคคีใหแก>
ประชาชนทั่วไป นักเรียน
เยาวชน และผูปกครอง รูจัก
แพชนะ รูอภัย สรางความ
แข็งแรง ห>างไกลยาเสพติด

จัดการแข>งขันกีฬามีกลุ>ม
เปDาหมายคือ เด็ก เยาวชน
และประชาชนในหมู>บานหวย
ขี้นก บานแพะดอกเข็มและ
บานปางยาว

30,000

30,000

30,000

5 โครงการแข>งขันกีฬากลุ>ม
สัมพันธตานยาเสพติด
โรงเรียนหวยขี้นกวิทยา
(เดิม แผนพัฒนาทองถิ่นสี่
ป+ (พ.ศ. 2561/2564) หนา
235 ลําดับที่ 13)

1. เพื่อพัฒนากระบวนการมี
ส>วนร>วมและความสัมพันธ
ระหว>างโรงเรียนในกลุ>ม
อําเภอแม>พริก
2. เพื่อใหมีน้ําใจนักกีฬา มี
สุขภาพสมบูรณแข็งแรง
ห>างไกลยาเสพติด
เพื่อสรางความสามัคคีใหแก>
คณะครู นักเรียน เยาวชน
และผูปกครอง รูจักแพชนะ
ห>างไกลยาเสพติด

นักเรียน ผูปกครองและ
ประชาชนในเขตบริการของ
เขตอําเภอแม>พริกทุกคนเขา
ร>วมการแข>งขันกีฬาสัมพันธ

30,000

30,000

30,000 ผูเขาร>วมกิจกรรมมี
นักกีฬามีน้ําใจ
สุขภาพที่สมบูรณ นักกีฬามีสุขภาพ
แข็งแรงทุกคนคิด สมบูรณแข็งแรง ลด
เปFนรอยละ 100
ปEญหายาเสพติด

คณะครู ผูปกครอง กลุ>ม
แม>บาน พ>อบาน ผูสูงอายุ
และประชาชนตําบลผาปEง

30,000

30,000

30,000 ผูเขาร>วมกิจกรรมมี ประชาชนไดรับการ สํานักปลัด
สุขภาพแข็งแรง ส>งเสริมใหเล>นกีฬาไม>
เพิ่มมากขึ้น รอยละ ยุ>งเกี่ยวกับยาเสพติด
80

6 โครงการแข>งขันกีฬา
สัมพันธตานยาเสพติด
โรงเรียนผาปEงวิทยา(เดิม
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป+
(พ.ศ. 2561/2564) หนา
234 ลําดับที่ 10)

กลุ>มเปDาหมายมี
สํานักปลัด
ร>างกายแข็งแรงและ
เกิดความสามัคคี ลด
ปEญหายาเสพติด

สํานักปลัด
หมู>บานปลอด
กลุ>มเปDาหมายมี
ยาเสพติด คิดเปFน ร>างกายแข็งแรงและ
รอยละ 100
เกิดความสามัคคี ลด
ปEญหายาเสพติด

สํานักปลัด

76

แบบ ผ. 02
ที่

โครงการ

7 โครงการแลกเปลี่ยน
วัฒนธรรมทางภาษาไทย/
อเมริกัน
โรงเรียนผาปEงวิทยา
(เดิม แผนพัฒนาทองถิ่นสี่
ป+ (พ.ศ. 2561/2564) หนา
233 ลําดับที่ 7)

วัตถุประสงค

2561
(บาท)

เพื่อใหนักเรียนมีความรูความ นักเรียนโรงเรียนผาปEงวิทยา
เขาใจและมีทักษะในการใช
ภาษาเพื่อการติดต>อสื่อสาร
และไดแลกเปลี่ยน เรียนรู
ศิลปวัฒนธรรมระหว>างชาติ
อันดีงามและเลือกปฏิบัติได
อย>างเหมาะสม

8 โครงการอบรมส>งเสริมตี เพื่อส>งเสริมและอนุรักษ
วัฒนธรรมประเพณีทองถิ่น
กลองปูจา เพื่อพัฒนา
วัฒนธรรมประเพณีดนตรี
พื้นบาน
โรงเรียนผาปEงวิทยา
(เดิม แผนพัฒนาทองถิ่นสี่
ป+ (พ.ศ. 2561/2564) หนา
234 ลําดับที่ 9)
รวม

เป<าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

24

เยาวชนร>วมเขาค>ายอบรม
การตีกลองปูจา

โครงการ

0

งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
30,000
30,000

20,000

20,000

1,875,400

1,875,400

2564
(บาท)
30,000

ตัวชี้วัด

ผลลัพธที่คาดวา จะ หนวยงานที่
ไดรับ
รับผิดชอบ

KPI
นักเรียนรอยละ 95 นักเรียนมีความรูดาน สํานักปลัด
มีความรู ความ การใชภาษาอังกฤษ
เขาใจทางดาน ในการติดต>อสื่อสาร
ภาษา
ขนบธรรมเนียม
ประเพณีต>างชาติ

20,000 เยาวชนสามารถตี
กลองปูจาได คิด
เปFนรอยละ 90

เยาวชนเห็นคุณค>า
และอนุรักษ
วัฒนธรรมใหยั่งยืน
สืบไป

สํานักปลัด

1,875,400
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