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แผนพัฒนาท	องถ่ิน 4 ป� 
(พ.ศ.2561- 2564) 

ขององค�การบริหารส$วนตําบลแม$พริก อําเภอแม$พริก จังหวัดลําปาง 
-------------------------------------------- 

ส$วนท่ี  1    สภาพท่ัวไปและข	อมลูพ้ืนฐาน 
1.ด	านกายภาพ 
1.1ลักษณะท่ีตั้ง / อาณาเขต  

ท่ีตั้ง องค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริก  ต้ังอยู�เลขท่ี 422/1  หมู�ท่ี 1 บ$านแม�พริกลุ�ม ตําบลแม�พริก  
อําเภอแม�พริก จังหวัดลําปาง  

- ในป+ พ.ศ. 2539 จัดต้ังเป1นองค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริก โดยประกาศกระทรวงมหาดไทย 
เม่ือวันท่ี 16 ธันวาคม 2539 และประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศท่ัวไปเล�ม 113 ตอนพิเศษ 52 
ง ลงวันท่ี 25 ธันวาคม 2539 โดยมีผลใช$บังคับเม่ือพ$นกําหนดหกสิบวันนับแต�วันประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา (มีผลในวันท่ี 23 กุมภาพันธ� 2540) เป1นองค�การบริหารส�วนตําบลขนาดเล็ก 

- ป+ พ.ศ. 2547 การยุบรวมสภาตําบลผาปAงกับองค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริก โดยประกาศ
กระทรวงมหาดไทย เม่ือวันท่ี 24 กันยายน 2546  และประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศท่ัวไป
เล�ม 121 ตอนพิเศษ 108 ง ลงวันท่ี 29 กันยายน 2547 
   - ป+ พ.ศ. 2551 เปลี่ยนแปลงฐานะจากองค�การบริหารส�วนตําบลขนาดเล็กเป1นองค�การบริหารส�วน
ตําบลขนาดกลาง ตามมติคณะกรรมการพนักงานส�วนตําบลจังหวัดลําปาง ในการประชุมครั้งท่ี 3/2551 เม่ือ
วันท่ี  26 มีนาคม 2551 องค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริกจึงดําเนินประกาศกําหนดขนาดองค�การบริหาร
ส�วนตําบล เม่ือวันท่ี 9 เมษายน พ.ศ. 2551 
 - ป+ พ.ศ. 2556 องค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริก อําเภอแม�พริก จังหวัดลําปาง แยกพ้ืนท่ีบางส�วน
ไปรวมกับเทศบาลตําบลแม�พริก อําเภอแม�พริก จังหวัดลําปาง โดยประกาศกระทรวงมหาดไทย เม่ือวันท่ี 31 
มกราคม 2556  และประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศท่ัวไปเล�ม 130 ตอนพิเศษ 34 ง ลงวันท่ี 
14 มีนาคม 2556 
 -  ดวงตราองค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริก มีรูปเห็ดโคนสามดอก  ผืนดิน  ภายในวงล$อมรอบ 

 
 
ภาพเห็ดโคนสามดอก  หมายถึง   แสดงถึงความอุดมสมบูรณ�ของผืนปGาตําบล
แม�พริกท่ีเป1นแหล�งผลิตเห็ดโคน  มีรสชาติหวาน กรอบ  อร�อย 
ภาพผืนดิน   หมายถึง   ความอุดมสมบูรณ� ทางด$านพืชพันธุ�   
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1.2 ลักษณะภูมิประเทศ 
  องค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริกต้ังอยู�ในเขตอําเภอแม�พริก   จังหวัดลําปาง  อยู�ห�างจากตัว
จังหวัด 125  กิโลเมตร  ห�างจากกรุงเทพมหานคร  474  กิโลเมตร สภาพพ้ืนท่ีเป1นท่ีราบลุ�มเชิงเขา มีลํา
ห$วยแม�พริกและแม�น้ําวังไหลผ�านหมู�บ$าน และมีอาณาเขต ดังนี้ 

ทิศเหนือ ติดต�อกับ อําเภอเถิน  จังหวัดลําปาง , อําเภอลี้  จังหวัดลําพูน 
  ทิศใต$  ติดต�อกับ ตําบลยกกระบัตร  อําเภอสามเงา   จังหวัดตาก 
  ทิศตะวันออก ติดต�อกับ ตําบลแม�ปุ  ตําบลพระบาทวังตวง  อําเภอแม�พริก 
  ทิศตะวันตก ติดต�อกับ อําเภอสามเงา  จังหวัดตาก , อําเภอลี้  จังหวัดลําพูน 

มีเนื้อท่ี  469 ตารางกิโลเมตร แยกเป1นเนื้อท่ีตําบลแม�พริก 387 ตารางกิโลเมตร  ตําบลผาปAง  82  
ตารางกิโลเมตร สภาพพ้ืนท่ีเป1นท่ีราบเทือกเขา  มีท่ีราบทําการเกษตรตามเชิงเขาและริมแม�น้ํา 

1.3 ลักษณะภูมิอากาศ 
ภูมิอากาศ  สภาพอากาศร$อนอบอ$าวตลอดท้ังป+  ฤดูร$อนอากาศร$อนจัด และหนาวจัดในฤดูหนาว  

อุณหภูมิสูงสุด  42.60  องศาเซลเซียส  อุณหภูมิต่ําสุด  11.8  องศาเซลเซียส  ปริมาณน้ําฝน  1,050  
มิลลิเมตรต�อป+  ลักษณะภูมิอากาศแบ�งเป1น  3  ฤดู  คือ 
  ฤดูร$อน  เริ่มประมาณต$นเดือนมีนาคม-เดือนพฤษภาคม 
  ฤดูฝน  เริ่มประมาณกลางเดือนพฤษภาคม-เดือนพฤศจิกายน 
  ฤดูหนาว เริ่มประมาณเดือนพฤศจิกายน-เดือนกุมภาพันธ� 

1.4 ลักษณะของดิน 
 สภาพดินเป1นดินพ้ืนท่ีภูเขา 

1.5 ลักษณะของแหล$งน้ํา 
 มีแหล�งน้ําทางธรรมชาติและแหล�งน้ําท่ีมนุษย�สร$างข้ึน 

1.6 ลักษณะของไม	และป<าไม	 
ลักษณะปGาไม$เป1นปGาไม$เต็ง ไม$รัง มีลักษณะเป1นปGาเบญจพรรณ ปGาดิบแล$ง 

2.ด	านการเมือง/การปกครอง 
2.1 เขตการปกครอง 

องค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริก  แบ�งการปกครองเป1น  13 หมู�บ$าน  คือ  
หมู�ท่ี  3    บ$านแม�เชียงรายลุ�ม  ตําบลแม�พริก หมู�ท่ี  4    บ$านแม�พริกบน     ตําบลแม�พริก 
หมู�ท่ี  6    บ$านวังสําราญ        ตําบลแม�พริก หมู�ท่ี  7    บ$านห$วยข้ีนก       ตําบลแม�พริก 
หมู�ท่ี  8    บ$านปางยาว          ตําบลแม�พริก หมู�ท่ี  9    บ$านร�มไม$ยาง       ตําบลแม�พริก 
หมู�ท่ี  10  บ$านสันข้ีเหล็ก        ตําบลแม�พริก หมู�ท่ี  11  บ$านแพะดอกเข็ม   ตําบลแม�พริก 

 หมู�ท่ี  1    บ$านนาริน             ตําบลผาปAง หมู�ท่ี  2    บ$านผาปAงหลวง     ตําบลผาปAง 
 หมู�ท่ี  3    บ$านผาปAงกลาง       ตําบลผาปAง หมู�ท่ี  4    บ$านห$วยไร�          ตําบลผาปAง 
 หมู�ท่ี  5    บ$านเด�นอุดม          ตําบลผาปAง 
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แผนที่แนวแบ$งเขตหมู$บ	านภายในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ 
ขององค�การบริหารส$วนตําบลแม$พริก 
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2.2 การเลือกตั้ง 

จํานวนผู	มีสิทธิ์เลือกตั้ง 
ตําบลแม$พริก เขตเลือกตั้งท่ี หมู$ท่ี 

ชาย หญิง 
รวม 

บ$านแม�เชียงรายลุ�ม  
บ$านแม�พริกบน             
บ$านวังสําราญ         
บ$านห$วยข้ีนก           
บ$านปางยาว            
บ$านร�มไม$ยาง          
บ$านสันข้ีเหล็ก         
บ$านแพะดอกเข็ม    

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

3 
4 
6 
7 
8 
9 
10 
11 

426 
199 
133 
149 
91 
181 
312 
187 

462 
181 
123 
163 
80 
194 
327 
199 

888 
380 
256 
312 
171 
375 
639 
386 

รวม 8 เขต 8 หมู$บ	าน 1,678 1,729 3,407 
จํานวนผู	มีสิทธิ์เลือกตั้ง 

ตําบลผาปGง เขตเลือกตั้งท่ี หมู$ท่ี 
ชาย หญิง 

รวม 

บ$านนาริน                 
บ$านผาปAงหลวง        
บ$านผาปAงกลาง        
บ$านห$วยไร�               
บ$านเด�นอุดม    

9 
10 
11 
12 
13 

1 
2 
3 
4 
5 

83 
224 
170 
165 
42 

84 
225 
186 
162 
47 

172 
449 
356 
327 
89 

รวม 5 เขต 5 หมู$บ	าน 684 704 1,393 
รวมท้ังส้ิน 13 เขต 13 หมู$บ	าน 2,362 2,433 4,800 

     ข$อมูล ณ เดือนตุลาคม  2559 

3.ประชากร 
3.1 ข	อมูลเก่ียวกับจํานวนประชากร 

ตารางแสดงจํานวนครัวเรือนและประชากร 
องค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริก อําเภอแม�พริก จังหวัดลําปาง 

ประชากรท้ังหมด 
ตําบลแม$พริก 

ชาย หญิง 
รวม ครัวเรือน 

บ$านแม�เชียงรายลุ�ม หมู�ท่ี 3 506 550 1,056 303 
บ$านแม�พริกบน      หมู�ท่ี 4 260 226 486 159 
บ$านวังสําราญ       หมู�ท่ี 6 152 150 302 88 
บ$านห$วยข้ีนก        หมู�ท่ี 7 177 198 375 128 
บ$านปางยาว         หมู�ท่ี 8 118 109 227 69 
บ$านร�มไม$ยาง        หมู�ท่ี 9 245 231 476 176 

บ$านสันข้ีเหล็ก       หมู�ท่ี 10 400 413 813 314 
บ$านแพะดอกเข็ม   หมู�ท่ี 11 220 232 452 146 

รวม 2,078 2,109 4,187 1,383 

4



 

 

ประชากรท้ังหมด 
ตําบลผาปGง 

ชาย หญิง 
รวม ครัวเรือน 

บ$านนาริน             หมู�ท่ี 1 93 94 187 55 
บ$านผาปAงหลวง       หมู�ท่ี 2 244 238 482 158 
บ$านผาปAงกลาง       หมู�ท่ี 3 203 209 412 125 
บ$านห$วยไร�            หมู�ท่ี 4 186 190 376 104 
บ$านเด�นอุดม          หมู�ท่ี 5 57 54 111 37 

รวม 783 785 1,568 479 
รวมท้ังส้ิน 2,861 2,894 5,755 1,862 

            ข$อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน  2559 

3.2 ช$วงอายุและจํานวนประชากร 
ตารางแสดงจํานวนประชากรตําบลแม�พริกและตําบลผาปAงแยกตามช�วงอายุ 

องค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริก อําเภอแม�พริก จังหวัดลําปาง 
ตําบลแม$พริก ชาย หญิง รวม 

ช�วงอายุทารก-6 ป+ 
ช�วงอายุ 7-12 ป+ 
ช�วงอายุ 13-17 ป+ 
ช�วงอายุ 18-59 ป+ 
ช�วงอายุ 60 ป+ข้ึนไป 

150 
142 
119 

1,301 
366 

151 
135 
99 

1,313 
411 

301 
277 
218 

2,614 
777 

รวม 2,078 2,109 4,187 
ตําบลผาปGง ชาย หญิง รวม 

ช�วงอายุทารก-6 ป+ 
ช�วงอายุ 7-12 ป+ 
ช�วงอายุ 13-17 ป+ 
ช�วงอายุ 18-59 ป+ 
ช�วงอายุ 60 ป+ข้ึนไป 

30 
36 
41 
470 
206 

29 
30 
29 
453 
244 

59 
66 
70 
923 
450 

รวม 783 785 1,568 
รวมท้ังส้ิน 2,861 2,894 5,755 

          ข$อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน  2559 

4.สภาพสังคม 
4.1 การศึกษา 
  - โรงเรียนประถมศึกษา  4 แห�ง 

ได$แก�  1. โรงเรียนบ$านแม�เชียงรายลุ�ม  หมู�ท่ี  3  ตําบลแม�พริก  อําเภอแม�พริก  จังหวัดลําปาง 
  2. โรงเรียนบ$านแม�พริกบน       หมู�ท่ี  4  ตําบลแม�พริก  อําเภอแม�พริก  จังหวัดลําปาง 
  3. โรงเรียนห$วยข้ีนกวิทยา        หมู�ท่ี  7  ตําบลแม�พริก  อําเภอแม�พริก  จังหวัดลําปาง 
  4. โรงเรียนผาปAงวิทยา           หมู�ท่ี  3  ตําบลผาปAง    อําเภอแม�พริก  จังหวัดลําปาง 
  - โรงเรียนมัธยมศึกษา 2 แห�ง  (ขยายโอกาส) 
 ได$แก� 1.โรงเรียนห$วยข้ีนกวิทยา  หมู�ท่ี  7  ตําบลแม�พริก  อําเภอแม�พริก  จังหวัดลําปาง 
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  2. โรงเรียนผาปAงวิทยา   หมู�ท่ี  3  ตําบลผาปAง  อําเภอแม�พริก  จังหวัดลําปาง 
   - ท่ีอ�านหนังสือพิมพ�ประจําหมู�บ$าน / ห$องสมุดประชาชน 13     แห�ง (ทุกหมู�บ$าน) 
  - ศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก  5 แห�ง 
 ได$แก� 1. ศูนย�พัฒนาเด็กเล็กบ$านแม�เชียงรายลุ�ม   หมู�ท่ี  3  ตําบลแม�พริก 

อําเภอแม�พริก  จังหวัดลําปาง  
2. ศูนย�พัฒนาเด็กเล็กบ$านแม�พริกบน   หมู�ท่ี  4  ตําบลแม�พริก   
อําเภอแม�พริก  จังหวัดลําปาง  
3. ศูนย�พัฒนาเด็กเล็กวัดห$วยข้ีนก   หมู�ท่ี  7  ตําบลแม�พริก   
อําเภอแม�พริก  จังหวัดลําปาง  
4. ศูนย�พัฒนาเด็กเล็กบ$านผาปAงหลวง  หมู�ท่ี  2  ตําบลผาปAง   
อําเภอแม�พริก  จังหวัดลําปาง  
5. ศูนย�พัฒนาเด็กเล็กบ$านผาปAงกลาง   หมู�ท่ี  3  ตําบลผาปAง 
อําเภอแม�พริก  จังหวัดลําปาง  

4.2 สาธารณสุข 
  - โรงพยาบาลส�งเสริมสุขภาพตําบล  3 แห�ง 
          ได$แก� 1.โรงพยาบาลส�งเสริมสุขภาพตําบลบ$านแม�เชียงรายลุ�ม หมู� 3 ต.แม�พริก อ.แม�พริก จ.ลําปาง 

       2.โรงพยาบาลส�งเสริมสุขภาพตําบลบ$านแพะดอกเข็ม หมู� 11 ต.แม�พริก อ.แม�พริก จ.ลําปาง 
       3.โรงพยาบาลส�งเสริมสุขภาพตําบลบ$านผาปAงกลาง หมู� 3 ต.ผาปAง  อ.แม�พริก  จ.ลําปาง 

  - อัตราการมีและการใช$ส$วมราดน้ํา        100% 
4.3 อาชญากรรม 

ไม�มีปAญหาอาชญากรรมในพ้ืนท่ี  
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย�สิน 

  - ตํารวจชุมชน   2 แห�ง 
  1. ปOอมยามตํารวจแม�เชียงรายลุ�ม  หมู�ท่ี 3  ตําบลแม�พริก อําเภอแม�พริก จังหวัดลําปาง 
  2. ปOอมยามตํารวจผาปAงกลาง   หมู�ท่ี 3  ตําบลผาปAง อําเภอแม�พริก จังหวัดลําปาง 
4.4 ยาเสพติด 
 ข$อมูลผู$เสพและได$รับการบําบัดยาเสพติดและยังเฝOาดูพฤติกรรมจากสถานีตํารวจภูธรแม�พริกมี
จํานวน  30 คน แยกเป1นตําบลแม�พริก จํานวน 20 คน ตําบลผาปAง จํานวน 10 คน 

4.5 การสังคมสงเคราะห� 
จํานวนผู$ได$รับเบ้ียยังชีพโครงการสร$างหลักประกันด$านรายได$ให$แก�ผู$สูงอายุ 

องค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริก  อําเภอแม�พริก  จังหวัดลําปาง 
ตําบลแม$พริก ช$วงอายุ 

(ป�) ม.3 ม.4 ม.6 ม.7 ม.8 ม.9 ม.10 ม.11 รวม 
60-69 135 60 37 49 20 43 85 48 477 
70-79 59 22 13 27 5 24 41 31 222 
80-89 28 11 12 15 4 5 9 10 94 

90 ข้ึนไป 6 1 0 2 0 0 2 1 12 
รวม 228 94 62 93 29 72 137 90 805 

 

6



 

 

 

ตําบลผาปGง ช$วงอายุ 
(ป�) ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 รวม 

60-69 31 75 65 47 12 230 
70-79 13 62 34 20 6 135 
80-89 4 28 14 8 0 54 

90 ข้ึนไป 2 9 7 5 0 23 
รวม 50 174 120 80 18 442 

รวมท้ังส้ิน 1,247 
ข$อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน  2559 

จํานวนผู$ได$รับเบ้ียยังชีพโครงการเสริมสร$างสวัสดิการทางสังคมให$แก�ผู$พิการและทุพพลภาพ 
องค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริก  อําเภอแม�พริก  จังหวัดลําปาง 

ตําบลแม$พริก จํานวนผู	พิการ 

บ$านแม�เชียงรายลุ�ม หมู�ท่ี 3 39 
บ$านแม�พริกบน      หมู�ท่ี 4 11 
บ$านวังสําราญ       หมู�ท่ี 6 8 
บ$านห$วยข้ีนก        หมู�ท่ี 7 25 
บ$านปางยาว         หมู�ท่ี 8 2 
บ$านร�มไม$ยาง        หมู�ท่ี 9 12 

บ$านสันข้ีเหล็ก      หมู�ท่ี 10 13 
บ$านแพะดอกเข็ม   หมู�ท่ี 11 11 

รวม 121 

ตําบลผาปGง จํานวนผู	พิการ 

บ$านนาริน             หมู�ท่ี 1 14 
บ$านผาปAงหลวง       หมู�ท่ี 2 33 
บ$านผาปAงกลาง       หมู�ท่ี 3 29 
บ$านห$วยไร�            หมู�ท่ี 4 22 
บ$านเด�นอุดม          หมู�ท่ี 5 5 

รวม 103 
รวมท้ังส้ิน 224 

    ข$อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน  2559 
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จํานวนผู$ได$รับเงินสงเคราะห�เบ้ียยังชีพผู$ปGวยเอดส� 
องค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริก  อําเภอแม�พริก  จังหวัดลําปาง 

ตําบลแม$พริก จํานวนผู	ป<วยเอดส� 

บ$านแม�เชียงรายลุ�ม หมู�ท่ี 3 0 
บ$านแม�พริกบน      หมู�ท่ี 4 0 
บ$านวังสําราญ       หมู�ท่ี 6 2 
บ$านห$วยข้ีนก        หมู�ท่ี 7 0 
บ$านปางยาว         หมู�ท่ี 8 3 
บ$านร�มไม$ยาง        หมู�ท่ี 9 0 

บ$านสันข้ีเหล็ก      หมู�ท่ี 10 2 
บ$านแพะดอกเข็ม   หมู�ท่ี 11 2 

รวม 9 

ตําบลผาปGง จํานวนผู	ป<วยเอดส� 

บ$านนาริน             หมู�ท่ี 1 0 
บ$านผาปAงหลวง       หมู�ท่ี 2 1 
บ$านผาปAงกลาง       หมู�ท่ี 3 2 
บ$านห$วยไร�            หมู�ท่ี 4 2 
บ$านเด�นอุดม          หมู�ท่ี 5 2 

รวม 7 
รวมท้ังส้ิน 16 

    ข$อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน  2559 

จํานวนผู$ได$รับเงินสงเคราะห�เพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 
องค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริก  อําเภอแม�พริก  จังหวัดลําปาง 

ตําบลแม$พริก จํานวนเด็กแรกกิด 

บ$านแม�เชียงรายลุ�ม หมู�ท่ี 3 4 
บ$านแม�พริกบน      หมู�ท่ี 4 1 
บ$านวังสําราญ       หมู�ท่ี 6 0 
บ$านห$วยข้ีนก        หมู�ท่ี 7 0 
บ$านปางยาว         หมู�ท่ี 8 0 
บ$านร�มไม$ยาง        หมู�ท่ี 9 0 

บ$านสันข้ีเหล็ก      หมู�ท่ี 10 1 
บ$านแพะดอกเข็ม   หมู�ท่ี 11 0 

รวม 6 
    ข$อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน  2559 
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5. ระบบบริการพ้ืนฐาน 
5.1  การคมนาคม (แสดงจํานวนและสภาพทางคมนาคมทางบก) 
  1. ทางหลวงแผ�นดิน  หมายเลข  1102  เชื่อมอําเภอแม�พริก - อําเภอเถิน 
  2. ทางหลวงแผ�นดิน  หมายเลข  1264  เชื่อมอําเภอแม�พริก - บ$านห$วยข้ีนก 
  3. ถนน อบจ.  อําเภอแม�พริก  -  บ$านแม�พริกบน 
  4. ถนน  อบต.  บ$านห$วยข้ีนก -  บ$านปางยาว 
  5. ถนน อบต.  อําเภอแม�พริก -  บ$านวังสําราญ 
  6. ถนน กรมโยธาธิการ (ถ�ายโอน)  บ$านท�าด�าน - บ$านวังสําราญ 
  7. ถนน รพช.  (ถ�ายโอน)   บ$านแม�พริกลุ�ม - บ$านแม�เชียงรายลุ�ม 
  8. ทางหลวงแผ�นดิน  หมายเลข  ลป 3011 เชื่อมตําบลผาปAง - อําเภอเถิน 
  9. ทางหลวงแผ�นดิน  หมายเลข  ลป 4060  เชื่อมตําบลผาปAง – ตําบลแม�ปุ 

5.2 การไฟฟKา 
  - อัตราการมีไฟฟOาใช$  100 % 
5.3 การประปา 

- ประปาหมู�บ$าน  15 แห�ง 
5.4 โทรศัพท� 

- โทรศัพท�สาธารณะ 2 ตู$ 

5.5 ไปรษณีย�หรือการส่ือสารหรือการขนส$งและวัสดุ ครุภัณฑ� 
  - หอกระจายข�าว  13 แห�ง 
  - สถานีวิทยุ  1 สถานี 

6. ระบบเศรษฐกิจ 
6.1 การเกษตร 

- ประชากรในตําบลแม�พริกและตําบลผาปAง มีการประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป1นส�วนใหญ� ได$แก�  
การทํานา การปลูกพืชส�วนใหญ� เป1นพืชจําพวก ข$าว ข$าวโพด ถ่ัวเหลือง ถ่ัวลิสง กระเทียม และผลไม$ เช�น 
ลําไย มะม�วง มะนาว  ฯลฯ 

6.2 การประมง 
การประมงส�วนใหญ�เลี้ยงเพ่ือยังชีพ เช�น ปลาดุก  

6.3 การปศุสัตว� 
การปศุสัตว�เกษตรกรส�วนใหญ�เลี้ยงสัตว�  เช�น  ววั สุกร 

6.4 การบริการ 
ปASมน้ํามันและกTาซ 11 แห�ง ร$านขายปุUย    2 แห�ง 
 โรงสีขนาดเล็ก  9 แห�ง ร$านขายน้ําด่ืม   1 แห�ง  
 ร$านค$าท่ัวไป  53 แห�ง สถานีทวนสัญญาณโทรศัพท�  6 แห�ง 
 ร$านซ�อมมอเตอร�ไซด� 4 แห�ง ร$านอาหาร                             3 แห�ง 
 โรงเรือนเลี้ยงสัตว�         2 แห�ง   ร$านผลิตภัณฑ�คอนกรีต              2  แห�ง 
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6.5 การท$องเท่ียว   
แหล�งท�องเท่ียวในพ้ืนท่ี ได$แก� 

  - ปGาชุมชนบ$านแม�เชียงรายลุ�ม ตําบลแม�พริก อําเภอแม�พริก จังหวัดลําปาง 
  - อ�างเก็บน้ําผาวิ่งชู$ บ$านสันข้ีเหล็ก ตําบลแม�พริก อําเภอแม�พริก จังหวัดลําปาง 
  - ดอยพระธาตุ บ$านสันข้ีเหล็ก ตําบลแม�พริก อําเภอแม�พริก จังหวัดลําปาง 
  - รอยพระพุทธบาท บ$านปางยาว ตําบลแม�พริก อําเภอแม�พริก จังหวัดลําปาง 
  - หน�วยอนุรักษ�ต$นน้ํา บ$านปางยาว ตําบลแม�พริก อําเภอแม�พริก จังหวัดลําปาง 
  - น้ําดิบอุ�น บ$านนาริน ตําบลผาปAง อําเภอแม�พริก จังหวัดลําปาง 
  - ปGาชุมชนบ$านผาปAงหลวง ตําบลผาปAง อําเภอแม�พริก จังหวัดลําปาง 
  - รัฐวิสาหกิจชุมชนตําบลผาปAง บ$านผาปAงกลาง ตําบลผาปAง อําเภอแม�พริก จังหวัดลําปาง 
  - พระธาตุสิบสองราศี บ$านผาปAงกลาง ตําบลผาปAง อําเภอแม�พริก จังหวัดลําปาง 
  - พระธาตุศิริภูมิวนา บ$านห$วยไร� ตําบลผาปAง อําเภอแม�พริก จังหวัดลําปาง 
  - ดอยล$าน บ$านเด�นอุดม ตําบลผาปAง อําเภอแม�พริก จังหวัดลําปาง 
6.6 อุตสาหกรรม 
 - ไม�มีแหล�งอุตสาหกรรมในพ้ืนท่ี 

6.7 การพาณิชย�และกลุ$มอาชีพ 
กลุ�มอาชีพในพ้ืนท่ี ได$แก� 
1. กลุ�มทําไม$กวาด บ$านแม�เชียงรายลุ�ม หมู�ท่ี 3 ตําบลแม�พริก อําเภอแม�พริก จังหวัดลําปาง 
2. ชมรมผู$สูงอายุตําบลผาปAง บ$านผาปAงหลวง หมู�ท่ี 2 ตําบลผาปAง อําเภอแม�พริก จังหวัดลําปาง 

6.8 แรงงาน 
 - มีการใช$แรงงานในพ้ืนท่ี   
 - แรงงานต�างด$าว ไม�มีในพ้ืนท่ี 
7. เศรษฐกิจพอเพียงท	องถ่ิน (ด	านเกษตรและแหล$งน้ํา) 
7.1 ข	อมูลพ้ืนฐานของหมู$บ	าน 

ข$อมูลพ้ืนฐานของหมู�บ$าน 
องค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริก 

ประชากรท้ังหมด 
ตําบลแม$พริก 

ชาย หญิง 
รวม ครัวเรือน พ้ืนท่ีท้ังหมด 

บ$านแม�เชียงรายลุ�ม หมู�ท่ี 3 506 550 1,056 303 31,160 
บ$านแม�พริกบน      หมู�ท่ี 4 260 226 486 159 29,525 
บ$านวังสําราญ       หมู�ท่ี 6 152 150 302 88 4,437 
บ$านห$วยข้ีนก        หมู�ท่ี 7 177 198 375 128 28,806 
บ$านปางยาว         หมู�ท่ี 8 118 109 227 69 62,665 
บ$านร�มไม$ยาง        หมู�ท่ี 9 245 231 476 176 3,000 

บ$านสันข้ีเหล็ก       หมู�ท่ี 10 400 413 813 314 37,571 
บ$านแพะดอกเข็ม   หมู�ท่ี 11 220 232 452 146 11,482 

รวม 2,078 2,109 4,187 1,383 208,646 
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ประชากรท้ังหมด 
ตําบลผาปGง 

ชาย หญิง 
รวม ครัวเรือน พ้ืนท่ีท้ังหมด 

บ$านนาริน             หมู�ท่ี 1 93 94 187 55 11,482 
บ$านผาปAงหลวง       หมู�ท่ี 2 244 238 482 158 2,740 
บ$านผาปAงกลาง       หมู�ท่ี 3 203 209 412 125 3,853 
บ$านห$วยไร�            หมู�ท่ี 4 186 190 376 104 10,306 
บ$านเด�นอุดม          หมู�ท่ี 5 57 54 111 37 22,793 

รวม 783 785 1,568 479 51,175 
รวมท้ังส้ิน 2,861 2,894 5,755 1,862 259,821 

 
7.2 ข	อมูลด	านการเกษตร 

บ	านแม$เชียงรายลุ$ม หมู$ท่ี 3 ตําบลแม$พริก อําเภอแม$พริก จังหวัดลําปาง 

ประเภทของการทําการเกษตร จํานวน 
ผลผลติเฉลีย่ 

(กก./ไร� 
ต$นทุนการผลผลิตเฉลี่ย 

(กก./ไร� 
ราคาขายโดย

เฉลี่ย (บาท/ไร�) 
ในเขตชลประทาน 100 ครัวเรือน 

370 ไร� 
600 กก./ไร� 4,000 บาท/ไร� 7,800 บาท/ไร� 

2.1) ทํานา 

นอกเขตชลประทาน 59 ครัวเรือน 
179.77 ไร� 

600 กก./ไร� 4,000 บาท/ไร� 7,800 บาท/ไร� 

สวนครัว 9 ครัวเรือน 
26.25 ไร� 

- กก./ไร� - บาท/ไร� - บาท/ไร� 

สวนมะนาว 220 ครัวเรือน 
660 ไร� 

200 กก./ไร� 2,000 บาท/ไร� 5,000 บาท/ไร� 

2.2) ทําสวน 

สวนลําไย 35 ครัวเรือน 
175 ไร� 

1,250 กก./ไร� 3,000 บาท/ไร� 16,250 บาท/ไร� 

ไร�ข$าวโพด 3 ครัวเรือน 
15 ไร� 

1,000 กก./ไร� 2,000 บาท/ไร� 8,000 บาท/ไร� 

ไร�มันสําปะหลัง 20 ครัวเรือน 
200 ไร� 

3,000 กก./ไร� 2,000 บาท/ไร� 4,800 บาท/ไร� 

อ่ืนๆ (โปรดระบุ) 
ถ่ัวเหลือง 
 

3 ครัวเรือน 
15 ไร� 

500 กก./ไร� 4,000 บาท/ไร� 5,000 บาท/ไร� 

2.3) ทําไร� 

ถ่ัวแขก 15 ครัวเรือน 
75 ไร� 

500 กก./ไร� 2,000 บาท/ไร� 6,000 บาท/ไร� 

2.4) อ่ืนๆ อ่ืนๆ (โปรดระบุ) 
เลี้ยงวัว 
เลี้ยงสุกร 
เลี้ยงไก� 

 
20 ครัวเรือน 
20 ครัวเรือน 
50 ครัวเรือน 

 
- .กก./ไร� 

 
- บาท/ไร� - บาท/ไร� 
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บ	านแม$พริกบน หมู$ท่ี 4 ตําบลแม$พริก อําเภอแม$พริก จังหวัดลําปาง 

ประเภทของการทําการเกษตร จํานวน 
ผลผลติเฉลีย่ 

(กก./ไร� 
ต$นทุนการผลผลิตเฉลี่ย 

(กก./ไร� 
ราคาขายโดย

เฉลี่ย (บาท/ไร�) 
2.1) ทํานา นอกเขตชลประทาน 135 ครัวเรือน 

556.87 ไร� 
400 กก./ไร� 3,600 บาท/ไร� 4,000 บาท/ไร� 

2.2) ทําสวน สวนครัว 1 ครัวเรือน 
0.25 ไร� 

- กก./ไร� - บาท/ไร� - บาท/ไร� 

ไร�ข$าวโพด 7 ครัวเรือน 
122 ไร� 

400 กก./ไร� 2,000 บาท/ไร� 2,800 บาท/ไร� 

ไร�มันสําปะหลัง 3 ครัวเรือน 
30 ไร� 

1,000 กก./ไร� 1,000 บาท/ไร� 1,600 บาท/ไร� 

2.3) ทําไร� 

อ่ืนๆ (โปรดระบุ) 
ถ่ัวเหลือง 

 
60 ครัวเรือน 
180 ไร� 

250 กก./ไร� 2,500 บาท/ไร� 3,000 บาท/ไร� 

2.4) อ่ืนๆ อ่ืนๆ (โปรดระบุ) 
เลี้ยงวัว 
เลี้ยงสุกร 
เลี้ยงไก� 
เลี้ยงเป1ด 
เลี้ยงแพะนม 

 
70 ครัวเรือน 
70 ครัวเรือน 
100 ครัวเรือน 
4 ครัวเรือน 
1 ครัวเรือน 

 
- .กก./ไร� 

 
- บาท/ไร� - บาท/ไร� 

 
บ	านวังสําราญ หมู$ท่ี 6 ตําบลแม$พริก อําเภอแม$พริก จังหวัดลําปาง 

ประเภทของการทําการเกษตร จํานวน 
ผลผลติเฉลีย่ 

(กก./ไร� 
ต$นทุนการผลผลิตเฉลี่ย 

(กก./ไร� 
ราคาขายโดย

เฉลี่ย (บาท/ไร�) 
2.1) ทํานา นอกเขตชลประทาน 68 ครัวเรือน 

342.86 ไร� 
800 กก./ไร� 5,500 บาท/ไร� 7,200 บาท/ไร� 

สวนส$มเกลี้ยง 3 ครัวเรือน 
10 ไร� 

500 กก./ไร� 1,000 บาท/ไร� 5,000 บาท/ไร� 
2.2) ทําสวน 

สวนมะนาว 3 ครัวเรือน 
5 ไร� 

200 กก./ไร� 1,000 บาท/ไร� 3,500 บาท/ไร� 

ไร�ข$าวโพด 6 ครัวเรือน 
155 ไร� 

1,000 กก./ไร� 3,200 บาท/ไร� 6,000 บาท/ไร� 
2.3) ทําไร� 

อ่ืนๆ (โปรดระบุ) 
ถ่ัวเหลือง 

 
30 ครัวเรือน 
300 ไร� 

300 กก./ไร� 2,000 บาท/ไร� 4,500 บาท/ไร� 

2.4) อ่ืนๆ อ่ืนๆ (โปรดระบุ) 
เลี้ยงวัว 
 

 
48 ครัวเรือน 
368 ตัว 

 
- .กก./ไร� 

 
- บาท/ไร� - บาท/ไร� 
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บ	านห	วยข้ีนก หมู$ท่ี 7 ตําบลแม$พริก อําเภอแม$พริก จังหวัดลําปาง 

ประเภทของการทําการเกษตร จํานวน 
ผลผลติเฉลีย่ 

(กก./ไร� 
ต$นทุนการผลผลิตเฉลี่ย 

(กก./ไร� 
ราคาขายโดย

เฉลี่ย (บาท/ไร�) 
2.1) ทํานา นอกเขตชลประทาน 136 ครัวเรือน 

378 ไร� 
700 กก./ไร� 4,000 บาท/ไร� 11,300 บาท/ไร� 

ไร�ข$าวโพด 90 ครัวเรือน 
450 ไร� 

1,000 กก./ไร� 4,250 บาท/ไร� 5,500 บาท/ไร� 

ไร�มันสําปะหลัง 
 

5 ครัวเรือน 
10 ไร� 

4,000 กก./ไร� 2,000 บาท/ไร� 4,800 บาท/ไร� 

2.2) ทําไร� 
 

อ่ืนๆ (โปรดระบุ) 
กระเทียม 
 

 
90 ครัวเรือน 
90 ไร� 

4,000 กก./ไร� 2,5000 บาท/ไร� 60,000 บาท/ไร� 

บ	านปางยาว หมู$ท่ี 8 ตําบลแม$พริก อําเภอแม$พริก จังหวัดลําปาง 

ประเภทของการทําการเกษตร จํานวน 
ผลผลติเฉลีย่ 

(กก./ไร� 
ต$นทุนการผลผลิตเฉลี่ย 

(กก./ไร� 
ราคาขายโดย

เฉลี่ย (บาท/ไร�) 
2.1) ทํานา นอกเขตชลประทาน 4 ครัวเรือน 

15 ไร� 
500 กก./ไร� 5,760 บาท/ไร� 6,500 บาท/ไร� 

ไร�ข$าวโพด 53 ครัวเรือน 
1,000 ไร� 

700 กก./ไร� 3,000 บาท/ไร� 4,200 บาท/ไร� 
2.2) ทําไร� 
 

ไร�มันสําปะหลัง 
 

2 ครัวเรือน 
25 ไร� 

3,000 กก./ไร� 1,500 บาท/ไร� 4,500 บาท/ไร� 

บ	านร$มไม	ยาง หมู$ท่ี 9 ตําบลแม$พริก อําเภอแม$พริก จังหวัดลําปาง 

ประเภทของการทําการเกษตร จํานวน 
ผลผลติเฉลีย่ 

(กก./ไร� 
ต$นทุนการผลผลิตเฉลี่ย 

(กก./ไร� 
ราคาขายโดย

เฉลี่ย (บาท/ไร�) 
2.1) ทํานา นอกเขตชลประทาน 73 ครัวเรือน 

275.70 ไร� 
800 กก./ไร� 5,500 บาท/ไร� 7,200 บาท/ไร� 

2.2) ทําสวน สวนลําไย 1 ครัวเรือน 
5 ไร� 

1,250 กก./ไร� 3,000 บาท/ไร� 16,250 บาท/ไร� 

2.3) อ่ืนๆ อ่ืนๆ (โปรดระบุ) 
เลี้ยงวัว 
 

 
10 ครัวเรือน 
200 ตัว 

 
- .กก./ไร� 

 
- บาท/ไร� - บาท/ไร� 

บ	านสันข้ีเหล็ก หมู$ท่ี 10 ตําบลแม$พริก อําเภอแม$พริก จังหวัดลําปาง 

ประเภทของการทําการเกษตร จํานวน 
ผลผลติเฉลีย่ 

(กก./ไร� 
ต$นทุนการผลผลิตเฉลี่ย 

(กก./ไร� 
ราคาขายโดย

เฉลี่ย (บาท/ไร�) 
2.1) ทํานา นอกเขตชลประทาน 86 ครัวเรือน 

241.56 ไร� 
500 กก./ไร� 5,760 บาท/ไร� 6,500 บาท/ไร� 

ไร�ข$าวโพด 4 ครัวเรือน 
50 ไร� 

700 กก./ไร� 3,000 บาท/ไร� 4,200 บาท/ไร� 
2.2) ทําไร� 
 

ไร�มันสําปะหลัง 
 

3 ครัวเรือน 
30 ไร� 

3,000 กก./ไร� 1,500 บาท/ไร� 4,500 บาท/ไร� 

2.3) อ่ืนๆ อ่ืนๆ (โปรดระบุ) 
เลี้ยงวัว 
 

 
10 ครัวเรือน 
220 ตัว 

 
- .กก./ไร� 

 
- บาท/ไร� - บาท/ไร� 
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บ	านแพะดอกเข็ม หมู$ท่ี 11 ตําบลแม$พริก อําเภอแม$พริก จังหวัดลําปาง 

ประเภทของการทําการเกษตร จํานวน 
ผลผลติเฉลีย่ 

(กก./ไร� 
ต$นทุนการผลผลิตเฉลี่ย 

(กก./ไร� 
ราคาขายโดย

เฉลี่ย (บาท/ไร�) 
2.1) ทํานา นอกเขตชลประทาน 130 ครัวเรือน 

390 ไร� 
600 กก./ไร� 4,600 บาท/ไร� 11,750 บาท/ไร� 

ไร�ข$าวโพด 100 ครัวเรือน 
800 ไร� 

1,000 กก./ไร� 5,800 บาท/ไร� 7,500 บาท/ไร� 
2.2) ทําไร� 
 

อ่ืนๆ (โปรดระบุ) 
กระเทียม 
 

 
45 ครัวเรือน 
90 ไร� 

 
2,500 กก./ไร� 

 
18,200 บาท/ไร� 55,700 บาท/ไร� 

บ	านนาริน หมู$ท่ี 1 ตําบลผาปGง อําเภอแม$พริก จังหวัดลําปาง 

ประเภทของการทําการเกษตร จํานวน 
ผลผลติเฉลีย่ 

(กก./ไร� 
ต$นทุนการผลผลิตเฉลี่ย 

(กก./ไร� 
ราคาขายโดย

เฉลี่ย (บาท/ไร�) 
2.1) ทํานา นอกเขตชลประทาน 33 ครัวเรือน 

117.79 ไร� 
600 กก./ไร� 4,600 บาท/ไร� 11,750 บาท/ไร� 

2.2) ทําไร� 
 

อ่ืนๆ (โปรดระบุ) 
ถ่ัวลิสง 
 

 
30 ครัวเรือน 
300 ไร� 

300 กก./ไร� 2,000 บาท/ไร� 4,500 บาท/ไร� 

บ	านผาปGงหลวง หมู$ท่ี 2 ตําบลผาปGง อําเภอแม$พริก จังหวัดลําปาง 

ประเภทของการทําการเกษตร จํานวน 
ผลผลติเฉลีย่ 

(กก./ไร� 
ต$นทุนการผลผลิตเฉลี่ย 

(กก./ไร� 
ราคาขายโดย

เฉลี่ย (บาท/ไร�) 
2.1) ทํานา นอกเขตชลประทาน 29 ครัวเรือน 

97.80 ไร� 
0-105 กก./ไร� 5,500 บาท/ไร� 1,260 บาท/ไร� 

ไร�มันสําปะหลัง 1 ครัวเรือน 
25 ไร� 

1,000 กก./ไร� 2,000 บาท/ไร� 2,400 บาท/ไร� 
2.2) ทําไร� 
 

อ่ืนๆ (โปรดระบุ) 
ถ่ัวลิสง 
 

 
20 ครัวเรือน 
40 ไร� 

 
400 กก./ไร� 

 
2,400 บาท/ไร� 8,000 บาท/ไร� 

บ	านผาปGงกลาง หมู$ท่ี 3 ตําบลผาปGง อําเภอแม$พริก จังหวัดลําปาง 

ประเภทของการทําการเกษตร จํานวน 
ผลผลติเฉลีย่ 

(กก./ไร� 
ต$นทุนการผลผลิตเฉลี่ย 

(กก./ไร� 
ราคาขายโดย

เฉลี่ย (บาท/ไร�) 
2.1) ทํานา นอกเขตชลประทาน 28 ครัวเรือน 

96.40 ไร� 
500 กก./ไร� 500 บาท/ไร� 6,000 บาท/ไร� 

2.2) ทําสวน สวนครัว 5 ครัวเรือน 
5.24 ไร� 

- .กก./ไร� 
 

- บาท/ไร� - บาท/ไร� 

ไร�มันสําปะหลัง 5 ครัวเรือน 
30 ไร� 

3,125 กก./ไร� 2,000 บาท/ไร� 5,000 บาท/ไร� 
2.3) ทําไร� 

อ่ืนๆ (โปรดระบุ) 
ถ่ัวลิสง 

 
15 ครัวเรือน 
45 ไร� 
 

750 กก./ไร� 6,000 บาท/ไร� 15,000 บาท/ไร� 
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ประเภทของการทําการเกษตร จํานวน 
ผลผลติเฉลีย่ 

(กก./ไร� 
ต$นทุนการผลผลิตเฉลี่ย 

(กก./ไร� 
ราคาขายโดย

เฉลี่ย (บาท/ไร�) 
2.4) อ่ืนๆ อ่ืนๆ (โปรดระบุ) 

เลี้ยงวัว 
 
เลี้ยงสุกร 
 
เลี้ยงไก� 
 

 
2 ครัวเรือน 
15 ตัว 
3 ครัวเรือน 
150 ตัว 
15 ครัวเรือน 
200 ครัวเรือน 

 
- .กก./ไร� 

 
- บาท/ไร� - บาท/ไร� 

 
บ	านห	วยไร$ หมู$ท่ี 4 ตําบลผาปGง อําเภอแม$พริก จังหวัดลําปาง 

ประเภทของการทําการเกษตร จํานวน 
ผลผลติเฉลีย่ 

(กก./ไร� 
ต$นทุนการผลผลิตเฉลี่ย 

(กก./ไร� 
ราคาขายโดย

เฉลี่ย (บาท/ไร�) 
2.1) ทํานา นอกเขตชลประทาน 59 ครัวเรือน 

238.18 ไร� 
600 กก./ไร� 2,5 00 บาท/ไร� 7,200 บาท/ไร� 

ไร�มันสําปะหลัง 10 ครัวเรือน 
50 ไร� 

5,000 กก./ไร� 5,000 บาท/ไร� 8,000 บาท/ไร� 
2.2) ทําไร� 

อ่ืนๆ (โปรดระบุ) 
ถ่ัวลิสง 

50 ครัวเรือน 
150 ไร� 

750 กก./ไร� 6,000 บาท/ไร� 15,000 บาท/ไร� 

2.3) อ่ืนๆ อ่ืนๆ (โปรดระบุ) 
เลี้ยงวัว 

2 ครัวเรือน 
70 ตัว 

- .กก./ไร� 
 

- บาท/ไร� - บาท/ไร� 

บ	านเด$นอุดม  หมู$ท่ี 5 ตําบลผาปGง อําเภอแม$พริก จังหวัดลําปาง 

ประเภทของการทําการเกษตร จํานวน 
ผลผลติเฉลีย่ 

(กก./ไร� 
ต$นทุนการผลผลิตเฉลี่ย 

(กก./ไร� 
ราคาขายโดย

เฉลี่ย (บาท/ไร�) 
2.1) ทํานา นอกเขตชลประทาน 8 ครัวเรือน 

22.49 ไร� 
500 กก./ไร� 3,000 บาท/ไร� 6,000 บาท/ไร� 

ไร�ข$าวโพด 1 ครัวเรือน 
2 ไร� 

466 กก./ไร� 1,500 บาท/ไร� 7,000 บาท/ไร� 
2.2) ทําไร� 

อ่ืนๆ (โปรดระบุ) 
ถ่ัวลิสง 

7 ครัวเรือน 
10 ไร� 

800 กก./ไร� 8,000 บาท/ไร� 15,000 บาท/ไร� 

2.3) อ่ืนๆ อ่ืนๆ (โปรดระบุ) 
เลี้ยงวัว 
 
เลี้ยงควาย 

 
1 ครัวเรือน 
35 ตัว 
3 ครัวเรือน 
15 ตัว 

 
- .กก./ไร� 

 
- บาท/ไร� - บาท/ไร� 
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7.3 ข	อมูลด	านแหล$งน้ําทางการเกษตร 
บ	านแม$เชียงรายลุ$ม หมู$ท่ี 3 ตําบลแม$พริก อําเภอแม$พริก จังหวัดลําปาง 

บ	านแม$พริกบน หมู$ท่ี 4 ตําบลแม$พริก อําเภอแม$พริก จังหวัดลําปาง 

บ	านวังสําราญ หมู$ท่ี 6 ตําบลแม$พริก อําเภอแม$พริก จังหวัดลําปาง 

 

ความพอเพียงของปริมาณนํ้าท่ีใช$ แหล�งนํ้า 
ทางการเกษตร เพียงพอ ไม�เพียงพอ 

ปริมาณนํ้าฝนท่ีตกโดยเฉลีย่ในป+ท่ีผ�านมา 
(มิลลเิมตร) กรณีท่ีทราบโปรดระบุ 

3.1) ปริมาณนํ้าฝน                                                     �                                         - 
ความพอเพียงของนํ้าเพ่ือ

การเกษตรตลอดท้ังป+ 
การเข$าถึงแหล�งนํ้าการเกษตร 

แหล�งนํ้า 
ทางการเกษตร 

ลําดับ
ความสําคัญ 

พอเพียง ไม�พอเพียง ท่ัวถึง ไม�ท่ัวถึง 
ร$อยละของ 

ครัวเรือนท่ีเข$าถึงฯ 
3.2) แหล�งนํ้าธรรมชาต ิ                                                     
1.แม�นํ้า 1  �  � 33.01 
2.ห$วย/ลําธาร 2  �  � 19.81 
3.หนองนํ้า/บึง 3  �  � ไม�สามารถใช$ได$เพียงพอ 

3.3) แหล�งนํ้าท่ีมนุษย�สร$างข้ึน 
1.อ่ืนๆ(โปรดระบุ) 
1.1) เหมืองไฟฟOา 

 
1 

 
 
� 

 
 
� 

98.68 

ความพอเพียงของปริมาณนํ้าท่ีใช$ แหล�งนํ้า 
ทางการเกษตร เพียงพอ ไม�เพียงพอ 

ปริมาณนํ้าฝนท่ีตกโดยเฉลีย่ในป+ท่ีผ�านมา 
(มิลลเิมตร) กรณีท่ีทราบโปรดระบุ 

3.1) ปริมาณนํ้าฝน                                                  �                                            - 
ความพอเพียงของนํ้าเพ่ือ

การเกษตรตลอดท้ังป+ 
การเข$าถึงแหล�งนํ้าการเกษตร 

แหล�งนํ้า 
ทางการเกษตร 

ลําดับ
ความสําคัญ 

พอเพียง ไม�พอเพียง ท่ัวถึง ไม�ท่ัวถึง 
ร$อยละของ 

ครัวเรือนท่ีเข$าถึงฯ 
3.2) แหล�งนํ้าธรรมชาต ิ                                                     
1.ห$วย/ลําธาร 1  �  � 25.16 
3.3) แหล�งนํ้าท่ีมนุษย�สร$างข้ึน 
2.อ�างเก็บนํ้า 1  �  � 75.48 

ความพอเพียงของปริมาณนํ้าท่ีใช$ แหล�งนํ้า 
ทางการเกษตร เพียงพอ ไม�เพียงพอ 

ปริมาณนํ้าฝนท่ีตกโดยเฉลีย่ในป+ท่ีผ�านมา 
(มิลลเิมตร) กรณีท่ีทราบโปรดระบุ 

3.1) ปริมาณนํ้าฝน                                                  �                                            - 
ความพอเพียงของนํ้าเพ่ือ

การเกษตรตลอดท้ังป+ 
การเข$าถึงแหล�งนํ้าการเกษตร 

แหล�งนํ้า 
ทางการเกษตร 

ลําดับ
ความสําคัญ 

พอเพียง ไม�พอเพียง ท่ัวถึง ไม�ท่ัวถึง 
ร$อยละของ 

ครัวเรือนท่ีเข$าถึงฯ 
3.2) แหล�งนํ้าธรรมชาต ิ                                                     
1.แม�นํ้า 1  �  � 88.64 
3.3) แหล�งนํ้าท่ีมนุษย�สร$างข้ึน 
1.สระ 1  �  � 88.64 
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บ	านห	วยข้ีนก หมู$ท่ี 7 ตําบลแม$พริก อําเภอแม$พริก จังหวัดลําปาง 

บ	านปางยาว หมู$ท่ี 8 ตําบลแม$พริก อําเภอแม$พริก จังหวัดลําปาง 

 
บ	านร$มไม	ยาง หมู$ท่ี 9 ตําบลแม$พริก อําเภอแม$พริก จังหวัดลําปาง 

 
 

ความพอเพียงของปริมาณนํ้าท่ีใช$ แหล�งนํ้า 
ทางการเกษตร เพียงพอ ไม�เพียงพอ 

ปริมาณนํ้าฝนท่ีตกโดยเฉลีย่ในป+ท่ีผ�านมา 
(มิลลเิมตร) กรณีท่ีทราบโปรดระบุ 

3.1) ปริมาณนํ้าฝน                                                     �                                          - 
ความพอเพียงของนํ้าเพ่ือการเกษตร 

ตลอดท้ังป+ 
การเข$าถึงแหล�งนํ้าการเกษตร 

แหล�งนํ้า 
ทางการเกษตร 

ลําดับ
ความสําคัญ 

พอเพียง ไม�พอเพียง ท่ัวถึง ไม�ท่ัวถึง 
ร$อยละของ 

ครัวเรือนท่ีเข$าถึงฯ 
3.2) แหล�งนํ้าธรรมชาต ิ                                                     
1.ห$วย/ลําธาร 1  �  � 100 
3.3) แหล�งนํ้าท่ีมนุษย�สร$างข้ึน 
1.ฝาย 1  �  � 100 

ความพอเพียงของปริมาณนํ้าท่ีใช$ แหล�งนํ้า 
ทางการเกษตร เพียงพอ ไม�เพียงพอ 

ปริมาณนํ้าฝนท่ีตกโดยเฉลีย่ในป+ท่ีผ�านมา 
(มิลลเิมตร) กรณีท่ีทราบโปรดระบุ 

3.1) ปริมาณนํ้าฝน                                                     �                                            - 
ความพอเพียงของนํ้าเพ่ือการเกษตร 

ตลอดท้ังป+ 
การเข$าถึงแหล�งนํ้าการเกษตร 

แหล�งนํ้า 
ทางการเกษตร 

ลําดับ
ความสําคัญ 

พอเพียง ไม�พอเพียง ท่ัวถึง ไม�ท่ัวถึง 
ร$อยละของ 

ครัวเรือนท่ีเข$าถึงฯ 
3.2) แหล�งนํ้าธรรมชาต ิ                                                     
1.ห$วย/ลําธาร 1  �  � 90 
3.3) แหล�งนํ้าท่ีมนุษย�สร$างข้ึน 
1.อ�างเก็บนํ้า 1  �  � 0 

ความพอเพียงของปริมาณนํ้าท่ีใช$ แหล�งนํ้า 
ทางการเกษตร เพียงพอ ไม�เพียงพอ 

ปริมาณนํ้าฝนท่ีตกโดยเฉลีย่ในป+ท่ีผ�านมา 
(มิลลเิมตร) กรณีท่ีทราบโปรดระบุ 

3.1) ปริมาณนํ้าฝน                                                     �                                              - 
ความพอเพียงของนํ้าเพ่ือการเกษตร 

ตลอดท้ังป+ 
การเข$าถึงแหล�งนํ้าการเกษตร 

แหล�งนํ้า 
ทางการเกษตร 

ลําดับ
ความสําคัญ 

พอเพียง ไม�พอเพียง ท่ัวถึง ไม�ท่ัวถึง 
ร$อยละของ 

ครัวเรือนท่ีเข$าถึงฯ 
3.2) แหล�งนํ้าธรรมชาต ิ                                                     
1ห$วย/ลําธาร 1  �  � 90 
3.3) แหล�งนํ้าท่ีมนุษย�สร$างข้ึน 
1.อ�างเก็บนํ้า 1  �  � 90 
2.ฝาย 2  �  � 90 
3.สระ 3  �  � 5 
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บ	านสันข้ีเหล็ก หมู$ท่ี 10 ตําบลแม$พริก อําเภอแม$พริก จังหวัดลําปาง 

 
บ	านแพะดอกเข็ม หมู$ท่ี 11 ตําบลแม$พริก อําเภอแม$พริก จังหวัดลําปาง 

 
บ	านนาริน หมู$ท่ี 1 ตําบลผาปGง อําเภอแม$พริก จังหวัดลําปาง 

ความพอเพียงของปริมาณนํ้าท่ีใช$ แหล�งนํ้า 
ทางการเกษตร เพียงพอ ไม�เพียงพอ 

ปริมาณนํ้าฝนท่ีตกโดยเฉลีย่ในป+ท่ีผ�านมา 
(มิลลเิมตร) กรณีท่ีทราบโปรดระบุ 

3.1) ปริมาณนํ้าฝน                                                     �                                            - 
ความพอเพียงของนํ้าเพ่ือการเกษตร 

ตลอดท้ังป+ 
การเข$าถึงแหล�งนํ้าการเกษตร 

แหล�งนํ้า 
ทางการเกษตร 

ลําดับ
ความสําคัญ 

พอเพียง ไม�พอเพียง ท่ัวถึง ไม�ท่ัวถึง 
ร$อยละของ 

ครัวเรือนท่ีเข$าถึงฯ 
3.2) แหล�งนํ้าธรรมชาต ิ                                                     
1.ห$วย/ลําธาร 1  �  � 90 
3.3) แหล�งนํ้าท่ีมนุษย�สร$างข้ึน 
2.อ�างเก็บนํ้า 1  �  � 90 
3.ฝาย 2  �  � 90 

ความพอเพียงของปริมาณนํ้าท่ีใช$ แหล�งนํ้า 
ทางการเกษตร เพียงพอ ไม�เพียงพอ 

ปริมาณนํ้าฝนท่ีตกโดยเฉลีย่ในป+ท่ีผ�านมา 
(มิลลเิมตร) กรณีท่ีทราบโปรดระบุ 

3.1) ปริมาณนํ้าฝน                                                     �                                             - 
ความพอเพียงของนํ้าเพ่ือการเกษตร 

ตลอดท้ังป+ 
การเข$าถึงแหล�งนํ้าการเกษตร 

แหล�งนํ้า 
ทางการเกษตร 

ลําดับ
ความสําคัญ 

พอเพียง ไม�พอเพียง ท่ัวถึง ไม�ท่ัวถึง 
ร$อยละของ 

ครัวเรือนท่ีเข$าถึงฯ 
3.2) แหล�งนํ้าธรรมชาต ิ                                                     
1.ห$วย/ลําธาร 1  �  � 100 
3.3) แหล�งนํ้าท่ีมนุษย�สร$างข้ึน 
1.อ�างเก็บนํ้า 1  �  � 60 
2.ฝาย 2  � �  100 

ความพอเพียงของปริมาณนํ้าท่ีใช$ แหล�งนํ้า 
ทางการเกษตร เพียงพอ ไม�เพียงพอ 

ปริมาณนํ้าฝนท่ีตกโดยเฉลีย่ในป+ท่ีผ�านมา 
(มิลลเิมตร) กรณีท่ีทราบโปรดระบุ 

3.1) ปริมาณนํ้าฝน                                                    �                                                     - 
ความพอเพียงของนํ้าเพ่ือการเกษตร 

ตลอดท้ังป+ 
การเข$าถึงแหล�งนํ้าการเกษตร 

แหล�งนํ้า 
ทางการเกษตร 

ลําดับ
ความสําคัญ 

พอเพียง ไม�พอเพียง ท่ัวถึง ไม�ท่ัวถึง 
ร$อยละของ 

ครัวเรือนท่ีเข$าถึงฯ 
3.2) แหล�งนํ้าธรรมชาต ิ                                                     
1.ห$วย/ลําธาร 1  � �  100 
2.นํ้าตก 2  � �  100 
3.3) แหล�งนํ้าท่ีมนุษย�สร$างข้ึน 
1.ฝาย 1  �  � 10 
2.สระ 2  �  � 10 
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บ	านผาปGงหลวง หมู$ท่ี 2 ตําบลผาปGง อําเภอแม$พริก จังหวัดลําปาง 

บ	านผาปGงกลาง หมู$ท่ี 3 ตําบลผาปGง อําเภอแม$พริก จังหวัดลําปาง 

 
บ	านห	วยไร$ หมู$ท่ี 4 ตําบลผาปGง อําเภอแม$พริก จังหวัดลําปาง 

 
 

ความพอเพียงของปริมาณนํ้าท่ีใช$ แหล�งนํ้า 
ทางการเกษตร เพียงพอ ไม�เพียงพอ 

ปริมาณนํ้าฝนท่ีตกโดยเฉลีย่ในป+ท่ีผ�านมา 
(มิลลเิมตร) กรณีท่ีทราบโปรดระบุ 

3.1) ปริมาณนํ้าฝน                                                     �                                                     - 
ความพอเพียงของนํ้าเพ่ือการเกษตร 

ตลอดท้ังป+ 
การเข$าถึงแหล�งนํ้าการเกษตร 

แหล�งนํ้า 
ทางการเกษตร 

ลําดับ
ความสําคัญ 

พอเพียง ไม�พอเพียง ท่ัวถึง ไม�ท่ัวถึง 
ร$อยละของ 

ครัวเรือนท่ีเข$าถึงฯ 
3.2) แหล�งนํ้าธรรมชาต ิ                                                     
1.ห$วย/ลําธาร 1  �  � 50 
3.3) แหล�งนํ้าท่ีมนุษย�สร$างข้ึน 
1.ฝาย 1  �  � 50 
2.สระ 2  �  � 15 

ความพอเพียงของปริมาณนํ้าท่ีใช$ แหล�งนํ้า 
ทางการเกษตร เพียงพอ ไม�เพียงพอ 

ปริมาณนํ้าฝนท่ีตกโดยเฉลีย่ในป+ท่ีผ�านมา 
(มิลลเิมตร) กรณีท่ีทราบโปรดระบุ 

3.1) ปริมาณนํ้าฝน                                                     �                                                     - 
ความพอเพียงของนํ้าเพ่ือการเกษตร 

ตลอดท้ังป+ 
การเข$าถึงแหล�งนํ้าการเกษตร 

แหล�งนํ้า 
ทางการเกษตร 

ลําดับ
ความสําคัญ 

พอเพียง ไม�พอเพียง ท่ัวถึง ไม�ท่ัวถึง 
ร$อยละของ 

ครัวเรือนท่ีเข$าถึงฯ 
3.2) แหล�งนํ้าธรรมชาต ิ                                                     
1.ห$วย/ลําธาร 1  �  � 100 
3.3) แหล�งน$าท่ีมนุษย�สร$างข้ึน 
2.อ�างเก็บนํ้า 1  �  � 100 

ความพอเพียงของปริมารนํ้าท่ีใช$ แหล�งนํ้า 
ทางการเกษตร เพียงพอ ไม�เพียงพอ 

ปริมาณนํ้าฝนท่ีตกโดยเฉลีย่ในป+ท่ีผ�านมา 
(มิลลเิมตร) กรณีท่ีทราบโปรดระบุ 

3.1) ปริมาณนํ้าฝน                                                     �                                                     - 
ความพอเพียงของนํ้าเพ่ือการเกษตร 

ตลอดท้ังป+ 
การเข$าถึงแหล�งนํ้าการเกษตร 

แหล�งนํ้า 
ทางการเกษตร 

ลําดับ
ความสําคัญ 

พอเพียง ไม�พอเพียง ท่ัวถึง ไม�ท่ัวถึง 
ร$อยละของ 

ครัวเรือนท่ีเข$าถึงฯ 
3.2) แหล�งนํ้าธรรมชาต ิ                                                     
1.ห$วย/ลําธาร 1  �  � 94.23 
3.3) แหล�งน$าท่ีมนุษย�สร$างข้ึน 
1.อ�างเก็บนํ้า 1  �  � 48.07 
2.ฝาย 2  �  � 94.23 
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บ	านเด$นอุดม หมู$ท่ี 5 ตําบลผาปGง อําเภอแม$พริก จังหวัดลําปาง 

 
7.4 ข	อมูลด	านแหล$งน้ํากิน น้ําใช	 (หรือน้ําเพ่ือการออุปโภค บริโภค) 

บ	านแม$เชียงรายลุ$ม หมู$ท่ี 3 ตําบลแม$พริก อําเภอแม$พริก จังหวัดลําปาง 
มี ท่ัวถึงหรือไม$ 

แหล$งน้ํา ไม$มี 
เพียงพอ ไม$เพียงพอ ท่ัวถึง ไม$ท่ัวถึง 

ร	อยละของ 
ครัวเรือนท่ีเข	าถึง

ฯ 
4.1 บ�อบาดาลสาธารณะ   �  � 98.68 
4.2 บ�อนํ้าตื้นสาธารณะ   �  � 98.68 
4.3 ประปาหมูบ$าน (ขององค�กรปกครองส�วนท$องถิ่น)   �  � 98.68 
4.4 ระบบประปา (การประปาส�วนภูมิภาค) �      
4.5 แหล�งนํ้าธรรมชาต ิ   �   98.68 
4.6 อ่ืนๆ (โปรดระบุ) �      
4.7 สรุป ครัวเรือนในหมู�บ$านน้ีมีนํ้ากิน นํ้าใช$ เพียงพอหรือไม� 
� เพียงพอ                                � ไม�เพียงพอ คิดเป1นร$อยละ  70 ของท้ังหมู�บ$าน          
 

บ	านแม$พริกบน หมู$ท่ี 4 ตําบลแม$พริก อําเภอแม$พริก จังหวัดลําปาง 
มี ท่ัวถึงหรือไม$ 

แหล$งน้ํา ไม$มี 
เพียงพอ ไม$เพียงพอ ท่ัวถึง ไม$ท่ัวถึง 

ร	อยละของ 
ครัวเรือนท่ีเข	าถึงฯ 

4.1 บ�อบาดาลสาธารณะ   �  � 0.00 
4.2 บ�อนํ้าตื้นสาธารณะ   �  � 0.00 
4.3 ประปาหมูบ$าน (ขององค�กรปกครองส�วนท$องถิ่น)   �  � 84.91 
4.4 ระบบประปา (การประปาส�วนภูมิภาค) �      
4.5 แหล�งนํ้าธรรมชาต ิ �      
4.6 อ่ืนๆ (โปรดระบุ) �      
4.7 สรุป ครัวเรือนในหมู�บ$านน้ีมีนํ้ากิน นํ้าใช$ เพียงพอหรือไม� 
� เพียงพอ                                � ไม�เพียงพอ คิดเป1นร$อยละ  30 ของท้ังหมู�บ$าน          
 
 
 
 
 

ความพอเพียงของปริมาณนํ้าท่ีใช$ แหล�งนํ้า 
ทางการเกษตร เพียงพอ ไม�เพียงพอ 

ปริมาณนํ้าฝนท่ีตกโดยเฉลีย่ในป+ท่ีผ�านมา 
(มิลลเิมตร) กรณีท่ีทราบโปรดระบุ 

3.1) ปริมาณนํ้าฝน                                                     �                                                     - 
ความพอเพียงของนํ้าเพ่ือการเกษตร 

ตลอดท้ังป+ 
การเข$าถึงแหล�งนํ้าการเกษตร 

แหล�งนํ้า 
ทางการเกษตร 

ลําดับ
ความสําคัญ 

พอเพียง ไม�พอเพียง ท่ัวถึง ไม�ท่ัวถึง 
ร$อยละของ 

ครัวเรือนท่ีเข$าถึงฯ 
3.2) แหล�งนํ้าธรรมชาต ิ                                                     
1.ห$วย/ลําธาร 1  �  � 94.59 
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บ	านวังสําราญ หมู$ท่ี 6 ตําบลแม$พริก อําเภอแม$พริก จังหวัดลําปาง 
มี ท่ัวถึงหรือไม$ 

แหล$งน้ํา ไม$มี 
เพียงพอ ไม$เพียงพอ ท่ัวถึง ไม$ท่ัวถึง 

ร	อยละของ 
ครัวเรือนท่ีเข	าถึงฯ 

4.1 บ�อบาดาลสาธารณะ   �  � 0.00 
4.2 บ�อนํ้าตื้นสาธารณะ   �  � 0.00 
4.3 ประปาหมูบ$าน (ขององค�กรปกครองส�วนท$องถิ่น)   �  � 88.64 
4.4 ระบบประปา (การประปาส�วนภูมิภาค) �      
4.5 แหล�งนํ้าธรรมชาต ิ �      
4.6 อ่ืนๆ (โปรดระบุ) �      
4.7 สรุป ครัวเรือนในหมู�บ$านน้ีมีนํ้ากิน นํ้าใช$ เพียงพอหรือไม� 
� เพียงพอ                                � ไม�เพียงพอ คิดเป1นร$อยละ  50 ของท้ังหมู�บ$าน          

 
บ	านห	วยข้ีนก หมู$ท่ี 7 ตําบลแม$พริก อําเภอแม$พริก จังหวัดลําปาง 

มี ท่ัวถึงหรือไม$ 
แหล$งน้ํา ไม$มี 

เพียงพอ ไม$เพียงพอ ท่ัวถึง ไม$ท่ัวถึง 
ร	อยละของ 

ครัวเรือนท่ีเข	าถึงฯ 
4.1 บ�อบาดาลสาธารณะ   �  � 0.00 
4.2 บ�อนํ้าตื้นสาธารณะ   �  � 0.00 
4.3 ประปาหมูบ$าน (ขององค�กรปกครองส�วนท$องถิ่น)   �  � 100 
4.4 ระบบประปา (การประปาส�วนภูมิภาค) �      
4.5 แหล�งนํ้าธรรมชาต ิ �      
4.6 อ่ืนๆ (โปรดระบุ) �      
4.7 สรุป ครัวเรือนในหมู�บ$านน้ีมีนํ้ากิน นํ้าใช$ เพียงพอหรือไม� 
� เพียงพอ                                � ไม�เพียงพอ คิดเป1นร$อยละ  0 ของท้ังหมู�บ$าน          
 

บ	านปางยาว หมู$ท่ี 8 ตําบลแม$พริก อําเภอแม$พริก จังหวัดลําปาง 
มี ท่ัวถึงหรือไม$ 

แหล$งน้ํา ไม$มี 
เพียงพอ ไม$เพียงพอ ท่ัวถึง ไม$ท่ัวถึง 

ร	อยละของ 
ครัวเรือนท่ีเข	าถึงฯ 

4.1 บ�อบาดาลสาธารณะ �      
4.2 บ�อนํ้าตื้นสาธารณะ �      
4.3 ประปาหมูบ$าน (ขององค�กรปกครองส�วนท$องถิ่น)   � �  100 
4.4 ระบบประปา (การประปาส�วนภูมิภาค) �      
4.5 แหล�งนํ้าธรรมชาต ิ   �  � 72.46 
4.6 อ่ืนๆ (โปรดระบุ) �      
4.7 สรุป ครัวเรือนในหมู�บ$านน้ีมีนํ้ากิน นํ้าใช$ เพียงพอหรือไม� 
� เพียงพอ                                � ไม�เพียงพอ คิดเป1นร$อยละ  50 ของท้ังหมู�บ$าน          
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บ	านร$มไม	ยาง หมู$ท่ี 9 ตําบลแม$พริก อําเภอแม$พริก จังหวัดลําปาง 
มี ท่ัวถึงหรือไม$ 

แหล$งน้ํา ไม$มี 
เพียงพอ ไม$เพียงพอ ท่ัวถึง ไม$ท่ัวถึง 

ร	อยละของ 
ครัวเรือนท่ีเข	าถึงฯ 

4.1 บ�อบาดาลสาธารณะ    �  � 0.00 
4.2 บ�อนํ้าตื้นสาธารณะ   �  � 5.00 
4.3 ประปาหมูบ$าน (ขององค�กรปกครองส�วนท$องถิ่น)   �  � 100 
4.4 ระบบประปา (การประปาส�วนภูมิภาค) �      
4.5 แหล�งนํ้าธรรมชาต ิ   �  � 100 
4.6 อ่ืนๆ (โปรดระบุ) �      
4.7 สรุป ครัวเรือนในหมู�บ$านน้ีมีนํ้ากิน นํ้าใช$ เพียงพอหรือไม� 
� เพียงพอ                                � ไม�เพียงพอ คิดเป1นร$อยละ  60 ของท้ังหมู�บ$าน        
 

บ	านสันข้ีเหล็ก หมู$ท่ี 10 ตําบลแม$พริก อําเภอแม$พริก จังหวัดลําปาง 
มี ท่ัวถึงหรือไม$ 

แหล$งน้ํา ไม$มี 
เพียงพอ ไม$เพียงพอ ท่ัวถึง ไม$ท่ัวถึง 

ร	อยละของ 
ครัวเรือนท่ีเข	าถึงฯ 

4.1 บ�อบาดาลสาธารณะ  �      
4.2 บ�อนํ้าตื้นสาธารณะ �      
4.3 ประปาหมูบ$าน (ขององค�กรปกครองส�วนท$องถิ่น)   �  � 90 
4.4 ระบบประปา (การประปาส�วนภูมิภาค) �      
4.5 แหล�งนํ้าธรรมชาต ิ �      
4.6 อ่ืนๆ (โปรดระบุ) �      
4.7 สรุป ครัวเรือนในหมู�บ$านน้ีมีนํ้ากิน นํ้าใช$ เพียงพอหรือไม� 
� เพียงพอ                                � ไม�เพียงพอ คิดเป1นร$อยละ  60 ของท้ังหมู�บ$าน          
 

บ	านแพะดอกเข็ม หมู$ท่ี 11 ตําบลแม$พริก อําเภอแม$พริก จังหวัดลําปาง 
มี ท่ัวถึงหรือไม$ 

แหล$งน้ํา ไม$มี 
เพียงพอ ไม$เพียงพอ ท่ัวถึง ไม$ท่ัวถึง 

ร	อยละของ 
ครัวเรือนท่ีเข	าถึงฯ 

4.1 บ�อบาดาลสาธารณะ  �      
4.2 บ�อนํ้าตื้นสาธารณะ �      
4.3 ประปาหมูบ$าน (ขององค�กรปกครองส�วนท$องถิ่น)   � �  100 
4.4 ระบบประปา (การประปาส�วนภูมิภาค) �      
4.5 แหล�งนํ้าธรรมชาต ิ �      
4.6 อ่ืนๆ (โปรดระบุ) �      
4.7 สรุป ครัวเรือนในหมู�บ$านน้ีมีนํ้ากิน นํ้าใช$ เพียงพอหรือไม� 
� เพียงพอ                                � ไม�เพียงพอ คิดเป1นร$อยละ  80 ของท้ังหมู�บ$าน          
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บ	านนาริน หมู$ท่ี 1 ตําบลผาปGง อําเภอแม$พริก จังหวัดลําปาง 
มี ท่ัวถึงหรือไม$ 

แหล$งน้ํา ไม$มี 
เพียงพอ ไม$เพียงพอ ท่ัวถึง ไม$ท่ัวถึง 

ร	อยละของ 
ครัวเรือนท่ีเข	าถึงฯ 

4.1 บ�อบาดาลสาธารณะ   �  �  100 
4.2 บ�อนํ้าตื้นสาธารณะ   �  � 0.00 
4.3 ประปาหมูบ$าน (ขององค�กรปกครองส�วนท$องถิ่น) �     100 
4.4 ระบบประปา (การประปาส�วนภูมิภาค) �      
4.5 แหล�งนํ้าธรรมชาต ิ �      
4.6 อ่ืนๆ (โปรดระบุ)  ประปาภเูขา  �  �  100 
4.7 สรุป ครัวเรือนในหมู�บ$านน้ีมีนํ้ากิน นํ้าใช$ เพียงพอหรือไม� 
� เพียงพอ                                � ไม�เพียงพอ คิดเป1นร$อยละ  0 ของท้ังหมู�บ$าน          
 

บ	านผาปGงหลวง หมู$ท่ี 2 ตําบลผาปGง อําเภอแม$พริก จังหวัดลําปาง 
มี ท่ัวถึงหรือไม$ 

แหล$งน้ํา ไม$มี 
เพียงพอ ไม$เพียงพอ ท่ัวถึง ไม$ท่ัวถึง 

ร	อยละของ 
ครัวเรือนท่ีเข	าถึงฯ 

4.1 บ�อบาดาลสาธารณะ   �  �  100 
4.2 บ�อนํ้าตื้นสาธารณะ �      
4.3 ประปาหมูบ$าน (ขององค�กรปกครองส�วนท$องถิ่น)  �  �  100 
4.4 ระบบประปา (การประปาส�วนภูมิภาค) �      
4.5 แหล�งนํ้าธรรมชาต ิ �      
4.6 อ่ืนๆ (โปรดระบุ)   �      
4.7 สรุป ครัวเรือนในหมู�บ$านน้ีมีนํ้ากิน นํ้าใช$ เพียงพอหรือไม� 
� เพียงพอ                                � ไม�เพียงพอ คิดเป1นร$อยละ  0 ของท้ังหมู�บ$าน          
 

บ	านผาปGงกลาง หมู$ท่ี 3 ตําบลผาปGง อําเภอแม$พริก จังหวัดลําปาง 
มี ท่ัวถึงหรือไม$ 

แหล$งน้ํา ไม$มี 
เพียงพอ ไม$เพียงพอ ท่ัวถึง ไม$ท่ัวถึง 

ร	อยละของ 
ครัวเรือนท่ีเข	าถึงฯ 

4.1 บ�อบาดาลสาธารณะ    � �  100 
4.2 บ�อนํ้าตื้นสาธารณะ   � �  100 
4.3 ประปาหมูบ$าน (ขององค�กรปกครองส�วนท$องถิ่น) �      
4.4 ระบบประปา (การประปาส�วนภูมิภาค) �      
4.5 แหล�งนํ้าธรรมชาต ิ �      
4.6 อ่ืนๆ (โปรดระบุ)   �      
4.7 สรุป ครัวเรือนในหมู�บ$านน้ีมีนํ้ากิน นํ้าใช$ เพียงพอหรือไม� 
� เพียงพอ                                � ไม�เพียงพอ คิดเป1นร$อยละ  100 ของท้ังหมู�บ$าน          
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บ	านห	วยไร$ หมู$ท่ี 4 ตําบลผาปGง อําเภอแม$พริก จังหวัดลําปาง 
มี ท่ัวถึงหรือไม$ 

แหล$งน้ํา ไม$มี 
เพียงพอ ไม$เพียงพอ ท่ัวถึง ไม$ท่ัวถึง 

ร	อยละของ 
ครัวเรือนท่ีเข	าถึงฯ 

4.1 บ�อบาดาลสาธารณะ    � �  94.23 
4.2 บ�อนํ้าตื้นสาธารณะ   � �  94.23 
4.3 ประปาหมูบ$าน (ขององค�กรปกครองส�วนท$องถิ่น)   � �  94.23 
4.4 ระบบประปา (การประปาส�วนภูมิภาค) �      
4.5 แหล�งนํ้าธรรมชาต ิ �      
4.6 อ่ืนๆ (โปรดระบุ)   �      
4.7 สรุป ครัวเรือนในหมู�บ$านน้ีมีนํ้ากิน นํ้าใช$ เพียงพอหรือไม� 
� เพียงพอ                                � ไม�เพียงพอ คิดเป1นร$อยละ  100 ของท้ังหมู�บ$าน          
 

  บ	านเด$นอุดม หมู$ท่ี 5 ตําบลผาปGง อําเภอแม$พริก จังหวัดลําปาง 
มี ท่ัวถึงหรือไม$ 

แหล$งน้ํา ไม$มี 
เพียงพอ ไม$เพียงพอ ท่ัวถึง ไม$ท่ัวถึง 

ร	อยละของ 
ครัวเรือนท่ีเข	าถึงฯ 

4.1 บ�อบาดาลสาธารณะ    � �  94.59 
4.2 บ�อนํ้าตื้นสาธารณะ   � �  94.59 
4.3 ประปาหมูบ$าน (ขององค�กรปกครองส�วนท$องถิ่น) �      
4.4 ระบบประปา (การประปาส�วนภูมิภาค) �      
4.5 แหล�งนํ้าธรรมชาต ิ �      
4.6 อ่ืนๆ (โปรดระบุ)   �      
4.7 สรุป ครัวเรือนในหมู�บ$านน้ีมีนํ้ากิน นํ้าใช$ เพียงพอหรือไม� 
� เพียงพอ                                � ไม�เพียงพอ คิดเป1นร$อยละ  50 ของท้ังหมู�บ$าน       
 
8. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 
8.1 การนับถือศาสนา 
 - ประชาชนส�วนใหญ�นับถือศาสนาพุทธ 
 - สถาบันและองค�กรทางศาสนา  

วัด / สํานักสงฆ�   จํานวน 9 แห�ง    ได$แก� 
  1. วัดแม�เชียงรายลุ�ม   หมู�ท่ี  3  ตําบลแม�พริก  อําเภอแม�พริก  จังหวัดลําปาง 
  2. วัดแม�พริกบน   หมู�ท่ี  4  ตําบลแม�พริก  อําเภอแม�พริก  จังหวัดลําปาง 
  3. วัดวังสําราญ    หมู�ท่ี  6  ตําบลแม�พริก  อําเภอแม�พริก  จังหวัดลําปาง 
  4. วัดห$วยข้ีนก    หมู�ท่ี  7  ตําบลแม�พริก  อําเภอแม�พริก  จังหวัดลําปาง 
  5. วัดผาปAงหลวง   หมู�ท่ี  2  ตําบลผาปAง  อําเภอแม�พริก  จังหวัดลําปาง 
  6. วัดบ$านผาปAงกลาง  หมู�ท่ี  3  ตําบลผาปAง  อําเภอแม�พริก  จังหวัดลําปาง 
  7. วัดห$วยไร�    หมู�ท่ี  4  ตําบลผาปAง  อําเภอแม�พริก  จังหวัดลําปาง 
  8. สํานักสงฆ�บ$านปางยาว หมู�ท่ี  8  ตําบลแม�พริก  อําเภอแม�พริก จังหวัดลําปาง 
  9. สํานักสงฆ�กําแพงหิน หมู�ท่ี 11  ตําบลแม�พริก  อําเภอแม�พริก จังหวัดลําปาง 
 โบสถ�คริสต�ศาสนา  จํานวน   1 แห�ง ได$แก�  

1. โบสถ�คริสต�บ$านแม�เชียงรายลุ�ม หมู�ท่ี  3  ตําบลแม�พริก  อําเภอแม�พริก  จังหวัดลําปาง 
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8.2 ประเพณีและงานประจําป� 
- ประเพณีแห�ไม$คํ้าศรี จะจัดในช�วงเทศกาลสงกรานต�ของทุกป+ 

 - ประเพณีข้ึนดอยพระธาตุ จะจัดงานในวันข้ึน 15 คํ่า เดือน 8 ของทุกป+ 
- ประเพณีตานกYวยสลาก จะจัดงานประเพณีช�วงเดือนตุลาคมของทุกป+ 

 - ประเพณีลอยกระทง จะจัดงานในวันข้ึน  15 คํ่า เดือน 12 ของทุกป+ 

8.3 ภูมิปGญญาท	องถ่ิน ภาษาถ่ิน 
 - ภูมิปAญญาท$องถ่ินนวดแผนไทย 
 - ภูมิปAญญาวัฒนธรรมพ้ืนบ$านตีกลองปูGจา 
 - ประชาชนส�วนใหญ�ใช$ภาษาถ่ินคําเมือง  

8.4 ส้ินค	าพ้ืนเมืองและของท่ีระลึก 
 - น้ําพริกถ่ัวเน�า ตําบลผาปAง อําเภอแม�พริก จังหวัดลําปาง 
 - กล�องข$าวสานด$วยใบตาล ตําบลผาปAง อําเภอแม�พริก จังหวัดลําปาง 
 - ไม$กวาดทางมะพร$าว ตําบลแม�พริก อําเภอแม�พริก จังหวัดลําปาง 

9. ทรัพยากรธรรมชาติ 
9.1 น้ํา 

1. แหล�งน้ําธรรมชาติ 
  - แม�น้ําวัง   1 สาย 
  - ลําห$วย   8 สาย  
  - หนอง บึง   11 แห�ง 
 2. แหล�งน้ําท่ีสร$างข้ึน 
  - อ�างเก็บน้ํา   4  แห�ง 
  - ฝายขนาดใหญ�   8 แห�ง 
  - ฝายขนาดเล็ก   58 แห�ง 
  - บ�อน้ําต้ืน   170 แห�ง 
  - บ�อโยก(บ�อบาดาล)  49 แห�ง 
  - ประปาหมู�บ$าน   15 แห�ง 
9.2 ป<าไม	 

- มีปGาชุมชนท่ียั่งยืน จํานวน 2 แห�ง ได$แก�  
 1. ปGาชุมชนบ$านแม�เชียงรายลุ�ม ตําบลแม�พริก อําเภอแม�พริก จังหวัดลําปาง 
 2. ปGาชุมชนตําบลผาปAง อําเภอแม�พริก จังหวัดลําปาง 

9.3 ภูเขา 
 - มีภูเขาในเขตติดต�อตําบลก$อ อําเภอลี้ จังหวัดลําพูน ได$แก�  ดอยก่ิวน$อย 
 - มีภูเขาในเขตติดต�อตําบลนาทราย อําเภอลี้ จังหวัดลําพูน ได$แก�  ดอยขุนห$วยแม�หละและดอยขุน
ห$วยผาหม่ืน 
9.4 คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล	อม 
 - ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล$อมมีความอุดมสมบูรณ� 
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10. อ่ืนๆ  
10.1 สภาพทางการเมืองการบริหาร 

1.  ผู$บริหารและคณะผู$บริหาร   จํานวน         4 คน 
  - นายกองค�การบริหารส�วนตําบล    1 คน 
  - รองนายกองค�การบริหารส�วนตําบล   2 คน 
  - เลขานุการนายกองค�การบริหารส�วนตําบล   1 คน 

2.  จํานวนสมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตําบล  จํานวน  26 คน 
  - ประธานสภา/รองประธานสภา    2 คน 
  - สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตําบล   24 คน 
 3.  จํานวนบุคลากร       จํานวน  33 คน 
  - ตําแหน�งในสํานักปลัดองค�การบริหารส�วนตําบล  18 คน 
  - ตําแหน�งในกองคลัง     5 คน 
  - ตําแหน�งในกองช�าง     6 คน 
  - ตําแหน�งในศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก    5 คน 
 4.4  ระดับการศึกษา 
  - ประถมศึกษา      14 คน 
  - มัธยมศึกษา      21 คน 

- ปวช./ปวส.       9 คน 
  - ปริญญาตรี        17 คน 

- ปริญญาโท       7 คน 
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ส$วนท่ี  2  สรุปผลการพัฒนาท	องถ่ินตามแผนพัฒนาท	องถ่ิน (พ.ศ.2557 - 2560) 
1. สรุปผลการดําเนินงานตามงบประมาณท่ีได	รับ และการเบิกจ$ายงบประมาณในป�งบประมาณ พ.ศ.
2557-2560 
1.1 สรุปสถานการณ�การพัฒนา การตั้งงบประมาณ การเบิกจ$ายงบประมาณ 

องค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริก  ได$ปฏิบัติภารกิจส�งเสริมสนับสนุนท$องถ่ินด$วยวิสัยทัศน�และ 
พันธกิจ  ภายใต$แผนยุทธศาสตร�และแผนพัฒนาสามป+  ซ่ึงเป1นตัวกระตุ$นการทํางานขององค�การบริหารส�วน
ตําบลแม�พริก  ในอันท่ีจะผลักดันผลงานและปรับกระบวนทัศน�ใหม�ในการดําเนินงานให$สําเร็จอย�างเป1น
รูปธรรมและต�อเนื่อง 
 องค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริก  ได$วางกลยุทธ�ในการปฏิบัติงานส�งเสริม สนับสนุนครอบคลุมใน
ทุกด$าน  อันได$แก�  การส�งเสริมและพัฒนาด$านโครงสร$างพ้ืนฐาน  ด$านเศรษฐกิจ ด$านสังคม  ด$านแหล�งน้ํา  
ด$านการเมืองการบริหาร  ด$านสาธารณสุข  ด$านการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  ด$าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล$อม  และเสริมสร$างเกณฑ�มาตรฐานการให$บริการสาธารณะเพ่ือเป1น
แนวทางในการปฏิบัติงาน  เช�น  การบริหารจัดการท่ีดี  การจัดเก็บรายได$  การส�งเสริมการมีส�วนร�วมของ
ประชาชน   โดยให$ประชาชนแสดงความคิดเห็น  ร$องเรียน  หรือเสนอแนะการทํางานขององค�การบริหาร
ส�วนตําบลแม�พริก 

ท้ังนี้การพัฒนายังมีอุปสรรคในการพัฒนาเพราะชุมชนโดยรวมเป1นชุมชนชนบท  ประชาชนมีรายได$
จากผลผลิตทางการเกษตร  และรับจ$างท่ัวไปรับจ$างใช$แรงงานต�างจังหวัดหรือทํางานต�างประเทศ  พ้ืนฐาน
ทางด$านการศึกษาไม�สูงมากนัก   คุณภาพชีวิตของประชาชนยังคงต$องปรับปรุงให$อยู�ในเกณฑ�มาตรฐาน  
พ้ืนท่ีเป1นท่ีราบหุบเขา  ส�วนใหญ�เป1นเขตปGาสงวน ประชากรมีอาชีพจากการทํานา      ทําไร�  เลี้ยงสัตว�  
การคมนาคมอยู�ในเกณฑ�ดีพอสมควร 

การจัดทํางบประมาณ ในป�งบประมาณ พ.ศ. 2557 
 ผู$บริหารองค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริก ได$ประกาศใช$ข$อบัญญัติงบประมาณรายจ�ายประจําป+ 
2557 เม่ือวันท่ี 12 กันยายน 2556 โดยมีโครงการท่ีบรรจุอยู�ในข$อบัญญัติงบประมาณ  จํานวน  121 
โครงการ  จํานวนเงิน  20,700,000  บาท  สามารถจําแนกตามยุทธศาสตร�  ได$ดังนี้ 

ยุทธศาสตร� โครงการ 
งบประมาณ 

ตามข	อบัญญัติ 
1. การพัฒนาด$านโครงสร$างพ้ืนฐาน 
2. การพัฒนาด$านแหล�งน้ํา 
3. การพัฒนาด$านสังคม 
4. การพัฒนาด$านเศรษฐกิจ 
5. การพัฒนาด$านสาธารณสุข 
6. การพัฒนาด$านการศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรม 
7. การพัฒนาด$านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล$อม 
8. การพัฒนาด$านการเมืองการบริหาร 

10 
5 
17 
5 
4 
25 
4 
51 

1,575,600.00 
443,000.00 
903,000.00 
90,000.00 

390,000.00 
3,645,340.00 

25,000.00 
13,628,060.00 

รวม 121 20,700,000.00 
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การใช	จ$ายงบประมาณ ในป�งบประมาณ พ.ศ. 2557 
องค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริก มีการใช$จ�ายงบประมาณในการดําเนินโครงการตามข$อบัญญัติ

งบประมาณ โดยได$มีการก�อหนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา รวม 95 โครงการ จํานวนเงิน 19,867,060 บาท มี
การเบิกจ�ายงบประมาณ จํานวน 95 โครงการ จํานวนเงิน 19,867,060 ล$านบาท สามารถจําแนกตาม
ยุทธศาสตร� ได$ดังนี้ 

ยุทธศาสตร� โครงการ 
การก$อหนี้ผูกพัน/ 
ลงนามในสัญญา 

โครงการ 
การเบิกจ$าย 
งบประมาณ 

1. การพัฒนาด$านโครงสร$างพ้ืนฐาน 10 1,694,559.93 10 1,694,559.93 
3. การพัฒนาด$านแหล�งน้ํา 3 288,500.00 3 288,500.00 
4. การพัฒนาด$านสังคม 10 801,021.00 10 801,021.00 
5. การพัฒนาด$านเศรษฐกิจ 5 87,948.00 5 87,948.00 
6. การพัฒนาด$านสาธารณสุข 4 434,618.00 4 434,618.00 
2. การพัฒนาด$านการศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม  

21 3,214,748.81 21 3,214,748.81 

7. การพัฒนาด$านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล$อม  

1 4,862.00 1 4,862.00 

8. การพัฒนาด$านการเมืองการบริหาร 41 13,340,802.35 41 13,340,802.35 
รวม 95 19,867,060.09 95 19,867,060.09 

 
การจัดทํางบประมาณ ในป�งบประมาณ พ.ศ. 2558 
     ผู$บริหาร องค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริก ได$ประกาศใช$ข$อบัญญัติงบประมาณ เม่ือวันท่ี 12 
กันยายน 2558 โดยมีโครงการท่ีบรรจุอยู�ในข$อบัญญัติงบประมาณ จํานวน 114 โครงการ งบประมาณ 
23,260,000 บาท สามารถจําแนกตามยุทธศาสตร� ได$ดังนี้  

ยุทธศาสตร� โครงการ 
งบประมาณ 

ตามข	อบัญญัติ 
1. การพัฒนาด$านโครงสร$างพ้ืนฐาน 
2. การพัฒนาด$านแหล�งน้ํา 
3. การพัฒนาด$านสังคม 
4. การพัฒนาด$านเศรษฐกิจ 
5. การพัฒนาด$านสาธารณสุข 
6. การพัฒนาด$านการศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรม 
7. การพัฒนาด$านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล$อม 
8. การพัฒนาด$านการเมืองการบริหาร 

7 
5 
18 
5 
5 
26 
4 
44 

818,800.00 
426,400.00 
867,000.00 
98,000.00 

570,000.00 
3,633,300.00 

95,000.00 
16,751,500.00 

รวม 114 23,260,000.00 
 
 
 
 
 

28



 

 

การใช	จ$ายงบประมาณ ในป�งบประมาณ พ.ศ. 2558 
องค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริก มีการใช$จ�ายงบประมาณในการดําเนินโครงการตามข$อบัญญัติ

งบประมาณ โดยได$มีการก�อหนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา รวม 85 โครงการ จํานวนเงิน 17,171,109 บาท  
มีการเบิกจ�ายงบประมาณ จํานวน 85 โครงการ จํานวนเงิน 17,171,109 ล$านบาท สามารถจําแนกตาม
ยุทธศาสตร� ได$ดังนี้ 

ยุทธศาสตร� โครงการ 
การก$อหนี้ผูกพัน/ 
ลงนามในสัญญา 

โครงการ 
การเบิกจ$าย 
งบประมาณ 

1. การพัฒนาด$านโครงสร$างพ้ืนฐาน 4 392,255.13 4 392,255.13 
3. การพัฒนาด$านแหล�งน้ํา 2 200,199.68 2 200,199.68 
4. การพัฒนาด$านสังคม 9 517,540.00 9 517,540.00 
5. การพัฒนาด$านเศรษฐกิจ 5 74,060.00 5 74,060.00 
6. การพัฒนาด$านสาธารณสุข 5 446,433.00 5 446,433.00 
2. การพัฒนาด$านการศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม  

20 3,301,544.24 20 3,301,544.24 

7. การพัฒนาด$านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล$อม  

0 0 0 0 

8. การพัฒนาด$านการเมืองการบริหาร 40 12,239,076.92 38 12,239,076.92 
รวม 85 17,171,108.97 83 17,171,108.97 

การจัดทํางบประมาณ ในป�งบประมาณ พ.ศ. 2559 
     ผู$บริหาร องค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริก ได$ประกาศใช$ข$อบัญญัติงบประมาณ เม่ือวันท่ี 8 
กันยายน 2558 โดยมีโครงการท่ีบรรจุอยู�ในข$อบัญญัติงบประมาณ จํานวน 104 โครงการ งบประมาณ 
23,284,000 บาท สามารถจําแนกตามยุทธศาสตร� ได$ดังนี้  

ยุทธศาสตร� โครงการ 
งบประมาณ 

ตามข	อบัญญัติ 
1. ยุทธศาสตร�การพัฒนาด$านโครงสร$างพ้ืนฐาน  3 393,000.00 
2. ยุทธศาสตร�การพัฒนาด$านแหล�งน้ํา 1 310,000.00 
3. ยุทธศาสตร�การพัฒนาด$านสังคม  12 792,800.00 
4. ยุทธศาสตร�การพัฒนาด$านเศรษฐกิจ 2 60,000.00 
5. ยุทธศาสตร�การพัฒนาด$านสาธารณสุข  4 465,000.00 
6. ยุทธศาสตร�การพัฒนาด$านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  21 3,251,800.00 
7. ยุทธศาสตร�การพัฒนาด$านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล$อม 4 75,000.00 
8. ยุทธศาสตร�การพัฒนาด$านการเมืองการบริหาร 57 17,936,400.00 

รวม 104 23,284,000.00 
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การใช	จ$ายงบประมาณ ในป�งบประมาณ พ.ศ. 2559 
องค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริก มีการใช$จ�ายงบประมาณในการดําเนินโครงการตามข$อบัญญัติ

งบประมาณ โดยได$มีการก�อหนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา รวม 79 โครงการ จํานวนเงิน 21,261,542.78  
บาท  มีการเบิกจ�ายงบประมาณ จํานวน 78 โครงการ จํานวนเงิน 21,209,542.78  ล$านบาท สามารถ
จําแนกตามยุทธศาสตร� ได$ดังนี้ 

ยุทธศาสตร� โครงการ 
การก$อหนี้ผูกพัน/ 
ลงนามในสัญญา 

โครงการ 
การเบิกจ$าย 
งบประมาณ 

1. การพัฒนาด$านโครงสร$างพ้ืนฐาน 3 3 3 375,822.53 
2. การพัฒนาด$านแหล�งน้ํา 1 1 1 290,689.00 
3. การพัฒนาด$านสังคม 12 11 10 712,569.57 
4. การพัฒนาด$านเศรษฐกิจ 2 1 1 17,450.00 
5. การพัฒนาด$านสาธารณสุข 4 3 3 216,517.00 
6. การพัฒนาด$านการศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม  

21 17 17 3,218,022.40 

7. การพัฒนาด$านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล$อม  

4 3 3 75,000.00 

8. การพัฒนาด$านการเมืองการบริหาร 57 40 40 16,303,472.28 
รวม 104 79 78 21,209,542.78 

การจัดทํางบประมาณ ในป�งบประมาณ พ.ศ. 2560 
     ผู$บริหาร องค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริก ได$ประกาศใช$ข$อบัญญัติงบประมาณ เม่ือวันท่ี 26 
สิงหาคม 2559 โดยมีโครงการท่ีบรรจุอยู�ในข$อบัญญัติงบประมาณ จํานวน 137 โครงการ งบประมาณ 
38,000,000 บาท สามารถจําแนกตามยุทธศาสตร� ได$ดังนี้  

ยุทธศาสตร� โครงการ 
งบประมาณ 

ตามข	อบัญญัติ 
1. ยุทธศาสตร�การพัฒนาด$านโครงสร$างพ้ืนฐาน  18 2,622,700.00 
2. ยุทธศาสตร�การพัฒนาด$านแหล�งน้ํา 4 588,600.00 
3. ยุทธศาสตร�การพัฒนาด$านสังคม  21 12,802,000.00 
4. ยุทธศาสตร�การพัฒนาด$านเศรษฐกิจ 2 60,000.00 
5. ยุทธศาสตร�การพัฒนาด$านสาธารณสุข  7 260,000.00 
6. ยุทธศาสตร�การพัฒนาด$านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  21 3,270,600.00 
7. ยุทธศาสตร�การพัฒนาด$านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล$อม 6 210,000.00 
8. ยุทธศาสตร�การพัฒนาด$านการเมืองการบริหาร 57 18,186,100.00 

รวม 137 38,000,000.00 
 
การใช	จ$ายงบประมาณ ในป�งบประมาณ พ.ศ. 2560 

องค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริก คาดว�าจะดําเนินการเบิกจ�ายงบประมาณตามข$อบัญญัติ
งบประมาณ พ.ศ. 2560 ท่ีได$ตั้งงบประมาณไว$ให$แล$วเสร็จภายในเดือนกันยายน 2560 
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1.2 การประเมินผลการนําแผนพัฒนาท	องถ่ินไปปฏิบัติเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
สรุปผลการพัฒนาป�งบประมาณ พ.ศ. 2557 
1.ยุทธศาสตร�การพัฒนาด	านโครงสร	างพ้ืนฐาน จํานวน 3 แนวทาง 10 โครงการ องค�การบริหาร

ส�วนตําบลแม�พริก ได$ดําเนินการจริง 10 โครงการ ตามแนวทางการพัฒนาการคมนาคม  ท้ังทางบก  ทางน้ํา 
การไฟฟOาสาธารณะ  การระบายน้ํา คิดเป1นร$อยละ 100 ของโครงการท่ีบรรจุข$อบัญญัติงบประมาณรายจ�าย
ประจําป+ 

2.ยุทธศาสตร�การพัฒนาด	านแหล$งน้ํา จํานวน 2 แนวทาง 5 โครงการ องค�การบริหารส�วนตําบล
ได$ดําเนินการจริง 3 โครงการ ตามแนวทางการพัฒนาแหล�งน้ําเพ่ือการบริโภค  แหล�งน้ําเพ่ือการเกษตร   
คิดเป1นร$อยละ 60.00 ของโครงการท่ีบรรจุข$อบัญญัติงบประมาณรายจ�ายประจําป+ 

3.ยุทธศาสตร�การพัฒนาด	านสังคม จํานวน 5 แนวทาง 17 โครงการ องค�การบริหารส�วนตําบลได$
ดําเนินการจริง 10 โครงการ ตามแนวทางการพัฒนาการส�งเสริมความเข$มแข็งของชุมชน การปOองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย การปOองกันและแก$ไขปAญหายาเสพติด การจัดสวัสดิการสังคมสงเคราะห� คิดเป1นร$อยละ 
58.83 ของโครงการท่ีบรรจุข$อบัญญัติงบประมาณรายจ�ายประจําป+ 

4.ยุทธศาสตร�การพัฒนาด	านเศรษฐกิจ จํานวน 2 แนวทาง 5 โครงการ องค�การบริหารส�วนตําบล
ได$ดําเนินการจริง 5 โครงการ ตามแนวทางการพัฒนาการส�งเสริมการประกออบอาชีพและยกระดับรายได$           
การสนับสนุนกิจกรรมของกลุ�มอาชีพต�างๆ คิดเป1นร$อยละ 100 ของโครงการท่ีบรรจุข$อบัญญัติงบประมาณ
รายจ�ายประจําป+ 

5.ยุทธศาสตร�การพัฒนาด	านสาธารณสุข จํานวน 2 แนวทาง 4 โครงการ องค�การบริหารส�วน
ตําบลได$ดําเนินการจริง 4 โครงการ ตามแนวทางการพัฒนาการส�งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน การ
ควบคุมและระงับโรคติดต�อ คิดเป1นร$อยละ 100 ของโครงการท่ีบรรจุข$อบัญญัติงบประมาณรายจ�าย
ประจําป+ 

6.ยุทธศาสตร�การพัฒนาด	านการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม จํานวน 2 แนวทาง 25 โครงการ 
องค�การบริหารส�วนตําบลได$ดําเนินการจริง 21 โครงการ ตามแนวทางการพัฒนาการสนับสนุนการศึกษา
เด็ก เยาวชนและประชาชน ส�งเสริมสนับสนุนประเพณีอันดีงาม กิจการศาสนา และภูมิปAญญาท$องถ่ิน คิด
เป1นร$อยละ 84.00 ของโครงการท่ีบรรจุข$อบัญญัติงบประมาณรายจ�ายประจําป+ 

7.ยุทธศาสตร�การพัฒนาด	านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล	อม จํานวน 2 แนวทาง 4 โครงการ 
องค�การบริหารส�วนตําบลได$ดําเนินการจริง 1 โครงการ คิดเป1นร$อยละ 25.00  ของโครงการท่ีบรรจุ
ข$อบัญญัติงบประมาณรายจ�ายประจําป+ 

8.ยุทธศาสตร�การพัฒนาด	านการเมืองการบริหาร จํานวน 6 แนวทาง 51 โครงการ องค�การ
บริหารส�วนตําบลได$ดําเนินการจริง 41 โครงการ ตามแนวทางการพัฒนาการส�งเสริมการมีส�วนร�วมรูป
ประชาคม  การส�งเสริมความรู$ความเข$าใจเก่ียวกับกิจการของ อบต. และการบริหารการปกครองตาม
ระบอบประชาธิปไตยการพัฒนาบุคลากร  ท้ังพนักงานส�วนตําบล  สมาชิกสภา อบต. คณะผู$บริหาร ให$มี
ความรู$  คุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน การพัฒนารายได$  โดยการปรับปรุงแหล�งรายได$  วิธีการ
หารายได$  รวมท้ังระบบการจัดเก็บภาษี การจัดหาและปรับปรุงเครื่องมือเครื่องใช$และสถานท่ีปฏิบัติงานให$
เพียงพอ มีประสิทธิภาพ  และการให$บริการแก�ประชาชน คิดเป1นร$อยละ 80.40 ของโครงการท่ีบรรจุ
ข$อบัญญัติงบประมาณรายจ�ายประจําป+ 
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แผนภูมิแสดงความพึงพอใจผลการดําเนินงาน

ขององค�กรปกครองส$วนท	องถ่ินในภาพรวม

พอใจมาก, 28.99

พอใจ, 61.6

ไม�พอใจ, 9.41

พอใจมาก

พอใจ

ไม�พอใจ

 
ความพึงพอใจต$อผลการดําเนินงานขององค�การบริหารส$วนตําบลแม$พริกในภาพรวม 

ความพึงพอใจ  พอใจมาก พอใจ ไม$พอใจ รวม 

1)  มีการเป[ดโอกาสให$ประชาชนมีส�วนร�วมในโครงการ / กิจกรรม 36 60.9 3.08 100 

2)  มีการประชาสมัพันธ�ให$ประชาชนรับรู$ข$อมูลของโครงการ /กิจกรรม 39.2 57.4 3.43 100 

3)  มีการเป[ดโอกาสให$ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 35.8 61 3.2 100 

4)  มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต�อสาธารณะ 35.2 61.6 3.14 100 

5)  มีความโปร�งใสในการดําเนินโครงการ / กิจกรรม 41.6 55.2 3.14 100 

6)  การดําเนินงานเป1นไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด 40.3 56.5 3.2 100 
7)  ผลการดําเนินโครงการ / กิจกรรมนําไปสู�การแก$ไขปAญหา 35.9 60.8 3.37 100 

8)  ประโยชน�ท่ีประชาชนได$รับจากการดําเนินโครงการ / กิจกรรม 36.2 60.3 3.43 100 

ภาพรวม 37.5 59.2 3.25 100 
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สรุปผลการพัฒนาป�งบประมาณ พ.ศ. 2558 
1.ยุทธศาสตร�การพัฒนาด	านโครงสร	างพ้ืนฐาน จํานวน 3 แนวทาง 7 โครงการ องค�การบริหาร

ส�วนตําบลแม�พริก ได$ดําเนินการจริง 4 โครงการ ตามแนวทางการพัฒนาการคมนาคม  ท้ังทางบก  ทางน้ํา 
การไฟฟOาสาธารณะ  คิดเป1นร$อยละ 57.15 ของโครงการท่ีบรรจุข$อบัญญัติงบประมาณรายจ�ายประจําป+ 

2.ยุทธศาสตร�การพัฒนาด	านแหล$งน้ํา จํานวน 2 แนวทาง 5 โครงการ องค�การบริหารส�วนตําบล
ได$ดําเนินการจริง 2 โครงการ ตามแนวทางการพัฒนาแหล�งน้ําเพ่ือการบริโภค คิดเป1นร$อยละ 57.15 ของ
โครงการท่ีบรรจุข$อบัญญัติงบประมาณรายจ�ายประจําป+ 

3.ยุทธศาสตร�การพัฒนาด	านสังคม จํานวน 5 แนวทาง 18 โครงการ องค�การบริหารส�วนตําบลได$
ดําเนินการจริง 9 โครงการ ตามแนวทางการพัฒนาการส�งเสริมความเข$มแข็งของชุมชน การปOองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย การปOองกันและแก$ไขปAญหายาเสพติด การจัดสวัสดิการสังคมสงเคราะห� คิดเป1นร$อยละ 
50.00 ของโครงการท่ีบรรจุข$อบัญญัติงบประมาณรายจ�ายประจําป+ 

4.ยุทธศาสตร�การพัฒนาด	านเศรษฐกิจ จํานวน 2 แนวทาง 5 โครงการ องค�การบริหารส�วนตําบล
ได$ดําเนินการจริง 5 โครงการ ตามแนวทางการพัฒนาการส�งเสริมการประกออบอาชีพและยกระดับรายได$           
การสนับสนุนกิจกรรมของกลุ�มอาชีพต�างๆ คิดเป1นร$อยละ 100 ของโครงการท่ีบรรจุข$อบัญญัติงบประมาณ
รายจ�ายประจําป+ 

5.ยุทธศาสตร�การพัฒนาด	านสาธารณสุข จํานวน 2 แนวทาง 5 โครงการ องค�การบริหารส�วน
ตําบลได$ดําเนินการจริง 5 โครงการ ตามแนวทางการพัฒนาการส�งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน การ
ควบคุมและระงับโรคติดต�อ คิดเป1นร$อยละ 100 ของโครงการท่ีบรรจุข$อบัญญัติงบประมาณรายจ�าย
ประจําป+ 

6.ยุทธศาสตร�การพัฒนาด	านการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม จํานวน 2 แนวทาง 26 โครงการ 
องค�การบริหารส�วนตําบลได$ดําเนินการจริง 20 โครงการ ตามแนวทางการพัฒนาการสนับสนุนการศึกษา
เด็ก เยาวชนและประชาชน ส�งเสริมสนับสนุนประเพณีอันดีงาม กิจการศาสนา และภูมิปAญญาท$องถ่ิน คิด
เป1นร$อยละ 76.93 ของโครงการท่ีบรรจุข$อบัญญัติงบประมาณรายจ�ายประจําป+ 

7.ยุทธศาสตร�การพัฒนาด	านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล	อม จํานวน 2 แนวทาง 4 โครงการ 
องค�การบริหารส�วนตําบลไม�ได$ดําเนินการ คิดเป1นร$อยละ 0 ของโครงการท่ีบรรจุข$อบัญญัติงบประมาณ
รายจ�ายประจําป+ 

8.ยุทธศาสตร�การพัฒนาด	านการเมืองการบริหาร จํานวน 6 แนวทาง 44 โครงการ องค�การ
บริหารส�วนตําบลได$ดําเนินการจริง 40 โครงการ ตามแนวทางการพัฒนาการส�งเสริมการมีส�วนร�วมรูป
ประชาคม  การส�งเสริมความรู$ความเข$าใจเก่ียวกับกิจการของ อบต. และการบริหารการปกครองตาม
ระบอบประชาธิปไตยการพัฒนาบุคลากร  ท้ังพนักงานส�วนตําบล  สมาชิกสภา อบต. คณะผู$บริหาร ให$มี
ความรู$  คุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน การพัฒนารายได$  โดยการปรับปรุงแหล�งรายได$  วิธีการ
หารายได$  รวมท้ังระบบการจัดเก็บภาษี การจัดหาและปรับปรุงเครื่องมือเครื่องใช$และสถานท่ีปฏิบัติงานให$
เพียงพอ มีประสิทธิภาพ  และการให$บริการแก�ประชาชน คิดเป1นร$อยละ 90.91 ของโครงการท่ีบรรจุ
ข$อบัญญัติงบประมาณรายจ�ายประจําป+ 
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แผนภูมิแสดงความพึงพอใจผลการดําเนินงานของ
องค�กรปกครองส$วนท	องถ่ินในภาพรวม

พอใจ, 61.60

ไม่พอใจ, 9.41 พอใจมาก, 28.99

พอใจมาก

พอใจ

ไม่พอใจ

ความพึงพอใจต$อผลการดําเนินงานขององค�การบริหารส$วนตําบลแม$พริกในภาพรวม 

ความพึงพอใจ  พอใจมาก พอใจ ไม$พอใจ รวม 

1)  มีการเป[ดโอกาสให$ประชาชนมีส�วนร�วมในโครงการ / กิจกรรม 30.98 58.60 10.42 100 

2)  มีการประชาสมัพันธ�ให$ประชาชนรับรู$ข$อมูลของโครงการ /กิจกรรม 33.00 57.73 9.27 100 

3)  มีการเป[ดโอกาสให$ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 28.09 62.50 9.41 100 

4)  มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต�อสาธารณะ 25.40 64.99 9.61 100 

5)  มีความโปร�งใสในการดําเนินโครงการ / กิจกรรม 31.32 60.28 8.40 100 

6)  การดําเนินงานเป1นไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด 33.20 57.66 9.14 100 

7)  ผลการดําเนินโครงการ / กิจกรรมนําไปสู�การแก$ไขปAญหา 26.28 63.78 9.95 100 

8)  ประโยชน�ท่ีประชาชนได$รับจากการดําเนินโครงการ / กิจกรรม 23.66 67.27 9.07 100 
ภาพรวม 28.99 61.6 9.41 100 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข	อเสนอแนะของประชาชน 
1. เพ่ิมการประชาสัมพันธ�ข$อมูลข�าวสารให$กับประชาชนได$รับทราบมากยิ่งข้ึน 
2. ขอให$เพ่ิมพ้ืนท่ีในการเก็บกับน้ําให$มากข้ึน 
3. การออกเยี่ยมเยือนประชาชนทุกครัวเรือน 
4. อนุรักษ�และสนับสนุนบุคลากรท่ีมีความรู$ความสามารถทางด$านการศาสนาและวัฒนธรรม  
5. การสร$างความโปร�งใสในระบบการจัดซ้ือจัดจ$าง  
6. การรับฟAงความคิดเห็นของประชาชนในพ้ืนท่ี การแก$ไขปAญหาความเดือดร$อนให$ตรงกับประเด็นความ

ต$องการของประชาชน 
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2. ผลท่ีได	รับจากการดําเนินงานในป�งบประมาณ พ.ศ. 2557 – 2560  
2.1 ผลท่ีได	รับหรือผลท่ีสําคัญ 
  หลักในการพิจารณาวิเคราะห�จากปAจจัยและความพร$อมขององค�การบริหารส�วนตําบลและ
ความต$องการของประชาชน คือ 

จุดเด$นหรือจุดแข็ง (Strength) 
1. มีทรัพยากรปGาไม$และของปGาท่ีมีคุณค�า 
2. มีอาชีพการเกษตรเป1นท่ียอมรับ 
3. พ้ืนท่ีตั้งสะดวก การสัญจรไปมาข$ามเขตอําเภอ,จังหวัดสะดวกสบาย 
4. มีประเพณีและวัฒนธรรมท่ีทรงคุณค�า 

โอกาส (Opportunity) 
                     1. สามารถพัฒนาและยกระดับความเจริญได$อย�างท่ัวถึง 
                  2. สามารถพัฒนาเป1นศูนย�กลางด$านข$อมูลข�าวสารทางราชการ 

3. สามารถพัฒนาให$เป1นท่ีรู$จักของประเทศ 
2.2 ผลกระทบ 
 จุดอ$อน (Weakness) 
  1. เส$นทางคมนาคมบางพ้ืนท่ียังไม�สะดวกในการสัญจรไปมา 
                     2. ประชาชนบางส�วนยังขาดความรู$  ด$านการศึกษา  ด$านสาธารณสุข 
         3. การบริหารจัดการด$านทรัพยากรปGาไม$และสิ่งแวดล$อมยังไม�มีประสิทธิภาพ 
  4. องค�กรชุมชนขาดความเข$มแข็ง 
  5. ประชากรวัยสูงอายุเพ่ิมมากข้ึน 

6. มีรายได$ไม�เพียงพอ ขาดบุคลากรท่ีมีความรู$ความสามารถเฉพาะด$าน 
 อุปสรรค (Threat) 
             1. สภาพพ้ืนท่ีบางส�วนยังอยู�ห�างไกลทําให$มีข$อจํากัดในการติดต�อสื่อสาร 
            2. ประชาชนขาดท่ีดินทํากินและเอกสารสิทธิ์ 
             3. ปAญหาอุทกภัยในฤดูฝนและปAญหาภัยแล$งในฤดูแล$ง 
                   4. ปAญหาการอพยพจากถ่ินฐานอ่ืน 

3. สรุปปGญหาอุปสรรคการดําเนินงานท่ีผ$านมาและแนวทางการแก	ไข ป�งบประมาณ พ.ศ.2557 – 2560 
 3.1 ปGญหาโครงสร	างพ้ืนฐาน 

- การคมนาคมติดต�อกันยังไม�สะดวก  ถนนระหว�างหมู�บ$านยังเป1นถนนลูกรังและถนนท่ีมี 
ดินโคลนในหน$าฝน  และฝุGนละอองในฤดูแล$ง  การสัญจรไม�สะดวก  เป1นหลุมเป1นบ�อ     
  - ไฟฟOาสาธารณะส�องสว�างและโทรศัพท�สาธารณะไม�เพียงพอแก�การบริการประชาชน 
  - ขาดสะพานเชื่อมระหว�างถนนกับหมู�บ$านหลายหมู�บ$าน  ตามริมลําห$วยแม�พริก 
  - ขาดรางระบายน้ํา  เพ่ือแก$ไขปAญหาน้ําท�วม 

 3.2  ปGญหาด	านเศรษฐกิจ 
  - ท่ีดินในการเพาะปลูกมีปAญหาดินเปรี้ยว  ทําให$ผลผลิตการเกษตรตํ่า 

- ราษฎรมีอาชีพทางการเกษตรเพียงอย�างเดียว  ไม�มีอาชีพเสริมหลังฤดูกาลเก็บเก่ียว   
ทําให$ขาดรายได$ 

- เกษตรกรขาดแหล�งเงินทุนดอกเบ้ียตํ่า  ให$กู$ยืมเป1นทุนหมุนเวียนในการประกอบอาชีพ 
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- ขาดแหล�งน้ําในการเกษตรฤดูแล$ง 
-  การทําการเกษตร  เม่ือได$ผลผลิตไม�สามารถหาตลาดมารองรับได$  ทําให$การทํา

การเกษตรไม�ต�อเนื่อง  และต$องหยุดดําเนินกิจการไป   
- มีการอพยพแรงงานไปทํางานต�างจังหวัด  และต�างประเทศเนื่องจากไม�มีโรงงานใน 

ท$องถ่ินคงเหลือแต�ประชากรวัยชรา  และเด็กซ่ึงไม�ก�อให$เกิดผลผลิต 

     3.3  ปGญหาด	านสังคม 
- ศูนย�บริการทางราชการหรือหน�วยงานเอกชนท่ีให$บริการแก�ประชาชนไม�เพียงพอ เช�น  

สถานีตํารวจ  ไปรษณีย�โทรเลข  ธนาคาร  ท�ารถขนส�งโดยสาร 
- ปAญหาครอบครัวท่ีอ�อนแอลง  สัมพันธภาพในครอบครัวไม�ดี  เด็กขาดความอบอุ�น 

 3.4  ปGญหาด	านแหล$งน้ํา 
- ขาดแหล�งน้ําเพ่ือการเกษตร  แหล�งกักเก็บน้ํามีน$อยและต้ืนเขิน ไม�สามารถกักเก็บน้ําไว$

ใช$ในฤดูแล$ง 
- ขาดน้ําอุปโภคบริโภคท่ีสะอาดเพียงพอ เนื่องจากไม�มีภาชนะกักเก็บน้ําและไม�มีการรักษา

คุณภาพของน้ํา 
- ขาดน้ําด่ืม  น้ําใช$  ในฤดูแล$ง  ฝนตกปริมาณน$อย  เนื่องจากปGาไม$ถูกทําลาย 

 3.5  ปGญหาด	านเมืองการบริหาร 
 - บุคลากรในองค�กรยังขาดความชํานาญในการปฏิบัติงาน 
 - การบริหารการจัดการยังขาดเครื่องมือและอุปกรณ�ท่ีจะดําเนินงานให$มีประสิทธิภาพได$ 

อย�างเต็มท่ี 
   - ประชาชนยังขาดจิตสํานึกในการใช$สิทธิ   และหน$าท่ีในการเลือกต้ังทุกระดับในระบอบ
ประชาธิปไตย 
   - ประชาชนขาดการรับรู$ในข$อมูลข�าวสารต�างๆ 

 3.6  ปGญหาสาธารณสุขและการอนามัย 
- ประชากรยังเป1นโรคท่ีสําคัญต�อสุขภาพอนามัยของสังคม  เช�น  โรคอุจจาระร�วง , 

โรคไข$เลือดออก และโรคพยาธิใบไม$ตับ  โรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง 
- มีการแพร�กระจายการติดเชื้อโรคเอดส�เพ่ิมข้ึน 
- ประชาชนไม�สนใจสภาพบ$านเรือนของตนเอง  มีการเลี้ยงสัตว�ใต$ถุนบ$าน 
- ประชาชนยังขาดความสนใจในการออกกําลังกายเพ่ือสุขภาพ 

 3.7   ปGญหาการศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม 
- เด็กและเยาวชนยังขาดแหล�งความรู$ในการศึกษาเพ่ิมเติม  

  - สถาบันศาสนา เช�น  วัดขาดพระภิกษุสงฆ�ประจําวัด  ท่ีจะเผยแพร�ศาสนาและการ 
อบรมธรรมะ 
  - ขาดการสนับสนุนการฟ̂_นฟูประเพณีท$องถ่ิน  ขาดแคลนปราชญ�ชาวบ$าน 
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 3.8   ปGญหาทรัพยากรธรรมชาติ 
- พ้ืนท่ีมีการลักลอบตัดไม$ทําลายปGา  เพ่ือนํามาปลูกสร$างท่ีอยู�อาศัยและจําหน�ายเป1น 

รายได$   เนื่องจากราษฎรขาดความรู$ในการประกอบอาชีพอ่ืนและอาชีพเกษตรไม�ได$ผลดี 
- การบุกรุกแผ$วถางปGา  เพ่ือจับจองท่ีดินทํากิน  ทําให$ปGาไม$เสื่อมสภาพ  เนื่องจากราษฎร 

ขาดท่ีดินทํากิน 
- ทรัพยากรดินเสื่อมสภาพ  ขาดความเหมาะสม  ขาดความสมบูรณ�ในการทําการเกษตร 

ทําให$ได$รับผลผลิตตกตํ่า  ทําให$ได$รับผลผลิตตกตํ่า   
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ส$วนท่ี  3  ยุทธศาสตร�องค�กรปกครองส$วนท	องถ่ิน 
1.ความสัมพันธ�ระหว$างแผนพัฒนาระดับมหภาค 
 1.1 แผนยุทธศาสตร�ชาติ 20 ป� 
  เพ่ือให$บรรลุวิสัยทัศน� “ ประเทศมีความม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน เป1นประเทศพัฒนาแล$ว ด$วย
การพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ”  นําไปสู�การพัฒนาให$คนไทยมีความสุขและตอบสนองต�อ
การบรรลุซ่ึงผลประโยชน�แห�งชาติ ในการท่ีจะพัฒนาคุณภาพชีวิต สร$างรายได$ระดับสูง เป1นประเทศพัฒนา
แล$ว และสร$างความสุขของคนไทย สังคมมีความม่ันคง เสมอภาคและเป1นธรรม ประเทศสามารถแข�งขันได$
ในระบบเศรษฐกิจ 
  วิสัยทัศน�  “ สู$ความม่ันคง ม่ังคั่ง และย่ังยืน ” ดังนี้ 
ความม่ันคง  

1. การมีความม่ันคงปลอดภัยจากภัยและการเปลี่ยนแปลงท้ังภายในประเทศและภายนอกประเทศ 
ในทุกระดับท้ังระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปAจเจกบุคคล  
    2. ความม่ันคงในทุกมิติ ท้ังมิติเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล$อม และการเมือง  
  3. ประเทศมีความม่ันคงในเอกราชและอธิปไตยมีสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย�ท่ี 
เข$มแข็งเป1นศูนย�กลางและเป1นท่ียึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน  
  4. ระบบการเมืองท่ีม่ันคงเป1นกลไกท่ีนําไปสู�การบริหารประเทศท่ีต�อเนื่องและโปร�งใสตามหลัก  
ธรรมาภิบาล สังคมมีความปรองดองและความสามัคคี สามารถผนึกกําลังเพ่ือพัฒนาประเทศ ชุมชนมีความ
เข$มแข็ง ครอบครัวมีความอบอุ�น 
ความม่ังคั่ง 

1. ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอย�างต�อเนื่องจนเข$าสู�กลุ�มประเทศรายได$สูง 
ความเหลื่อมล้ําของการพัฒนาลดลง ประชากรได$รับผลประโยชน�จากการพัฒนาอย�างเท�าเทียม 
กันมากข้ึน 
  2. เศรษฐกิจมีความสามารถในการแข�งขันสูง สามารถสร$างรายได$ท้ังจากภายในและภายนอก 
ประเทศ สร$างฐานเศรษฐกิจและสังคมแห�งอนาคต และเป1นจุดสําคัญของการเชื่อมโยงในภูมิภาคท้ังการ
คมนาคมขนส�ง การผลิต การค$า การลงทุน และการทําธุรกิจ มีบทบาทสําคัญในระดับภูมิภาคและระดับโลก 
เกิดสายสัมพันธ�ทางเศรษฐกิจและการค$าอย�างมีพลัง 
  3. ความสมบูรณ�ในทุนท่ีจะสามารถสร$างการพัฒนาต�อเนื่อง 
ความย่ังยืน 
  1. การพัฒนาท่ีสามารถสร$างความเจริญ รายได$ และคุณภาพชีวิตของประชาชนให$เพ่ิมข้ึนอย�าง 
ต�อเนื่อง ซ่ึงเป1นการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจท่ีไม�ใช$ทรัพยากรธรรมชาติเกินพอดี ไม�สร$างมลภาวะต�อ 
สิ่งแวดล$อมจนเกินความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศน�  
  2. การผลิตและการบริโภคเป1นมิตรกับสิ่งแวดล$อม และสอดคล$องกับกฎระเบียบของประชาคมโลก
ซ่ึงเป1นท่ียอมรับร�วมกัน ความอุดมสมบูรณ�ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล$อมมีคุณภาพดีข้ึน คนมี
ความรับผิดชอบต�อสังคม มีความเอ้ืออาทร เสียสละเพ่ือผลประโยชน�ส�วนรวม  
 3. มุ�งประโยชน�ส�วนรวมอย�างยั่งยืน ให$ความสําคัญกับการมีส�วนร�วมของประชาชนทุกภาคส�วนใน
สังคม ยึดถือและปฏิบัติตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือการพัฒนาในระดับอย�างสมดุลและมี
เสถียรภาพ 
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 1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห$งชาติ ฉบับท่ี 12 
กรอบวิสัยทัศน�และเปKาหมาย  

1. กรอบวิสัยทัศน�แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 จากสถานะของประเทศและบริบทการเปลี่ยนแปลงต�าง 
ๆ ท่ีประเทศกําลังประสบอยู�ทําให$การกําหนดวิสัยทัศน�แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 ยังคงมีความต�อเนื่องจาก
วิสัยทัศน�แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 11 และ กรอบหลักการของการวางแผนท่ีน$อมนําและประยุกต�ใช$หลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง ยึดคนเป1นศูนย�กลางของการพัฒนาอย�างมีส�วนร�วม การพัฒนาท่ียึดหลักสมดุล ยั่งยืน 
โดยวิสัยทัศน�ของการพัฒนาในแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 ต$องให$ความสําคัญกับการกําหนดทิศทางการพัฒนา
ท่ีมุ�งสู�การเปลี่ยนผ�านประเทศไทย จากประเทศท่ีมีรายได$ปานกลางไปสู�ประเทศท่ีมีรายได$สูง มีความม่ันคง 
และยั่งยืน สังคมอยู�ร�วมกันอย�างมีความสุข และนําไปสู�การบรรลุวิสัยทัศน�ระยะยาว “ม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน” 
ของประเทศ  

2. การกําหนดตําแหน�งทางยุทธศาสตร�ของประเทศ (Country Strategic Positioning) เป1นการ
กําหนดตําแหน�งทางยุทธศาสตร�ของประเทศท่ีสอดคล$องกับยุทธศาสตร�ชาติท่ี สศช. ได$จัดทําข้ึน ประเทศ
ไทยเป1นประเทศรายได$สูงท่ีมีการกระจายรายได$อย�างเป1นธรรม เป1นศูนย�กลางด$านการขนส�งและโลจิสติกส�
ของภูมิภาคสู�ความเป1นชาติการค$าและบริการ (Trading and Service Nation) เป1นแหล�งผลิตสินค$าเกษตร
อินทรีย�และเกษตรปลอดภัย แหล�งอุตสาหกรรมสร$างสรรค�และมีนวัตกรรมสูงท่ีเป1นมิตรต�อสิ่งแวดล$อม 

เปKาหมาย  
1. การหลุดพ$นจากกับดักประเทศรายได$ปานกลางสู�รายได$สูง  
2. การพัฒนาศักยภาพคนให$สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศและการสร$าง สังคมสูงวัยอย�างมี

คุณภาพ  
3. การลดความเหลื่อมล้ําในสังคม  
4. การสร$างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมท่ีเป1นมิตรกับสิ่งแวดล$อม  
5. การบริหารราชการแผ�นดินท่ีมีประสิทธิภาพ  

ยุทธศาสตร�หลัก  
1. ยุทธศาสตร�ด$านความม่ันคง  
2. ยุทธศาสตร�ด$านการสร$างความสามารถในการแข�งขัน  
3. ยุทธศาสตร�การพัฒนาและเสริมสร$างศักยภาพคน  
4. ยุทธศาสตร�ด$านการสร$างโอกาสความเสมอภาคและเท�าเทียมกันทางสังคม  
5. ยุทธศาสตร�ด$านการสร$างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป1นมิตรต�อสิ่งแวดล$อม  
6. ยุทธศาสตร�ด$านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหาร จัดการภาครัฐ 

1.3 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ$มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 
แผนพัฒนาภาค 

จังหวัดภาคเหนือ 

วิสัยทัศน� 
 “ประตูทองการค$าสู�โลก  โดดเด�นวัฒนธรรมล$านนา  น�าอยู�ทุกถ่ินท่ี” 

เปKาประสงค� 
1. เป1นภูมิภาคท่ีแต�ละจังหวัดมีเศรษฐกิจและวัฒนธรรมท่ีโดดเด�นสามารถเป1นฐานเก้ือกูลและเสริม

ศักยภาพซ่ึงกันและกันได$ 
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2. เป1นฐานและประตูด$านการค$า โครงข�ายคมนาคมเชื่อมโยงกับกลุ�มประเทศอนุภูมิภาคลุ�มแม�น้ําโขง 
(GMS)  และเอเชียใต$ (BIMSTEC) 

3. โดดเด�นในสาขาบริการการท�องเท่ียว หัตถอุตสาหกรรมท่ีปราศจากมลพิษ  และเกษตรปลอดภัย 
4. เป1นศูนย�กลางบริการสุขภาพ  อุตสาหกรรมซอฟต�แวร�และการค$าต�างประเทศ 

ประเด็นยุทธศาสตร� 
 ประเด็นยุทธศาสตร� 1 : สร	างฐานเศรษฐกิจใหม$  โดยมียุทธศาสตร�ประกอบด$วย 

1. พัฒนาเป1นศูนย�กลางเศรษฐกิจเชื่อมโยงกับกลุ�มประเทศอนุภูมิภาคลุ�มแม�น้ําโขง (GMS)   และ     
เอเชียใต$ (BIMSTEC) 

2. พัฒนาประตูเศรษฐกิจเพ่ือเป1นช�องทางการค$าและการท�องเท่ียวกับประเทศเพ่ือนบ$าน 
3. สร$างฐานเศรษฐกิจใหม�  บนพ้ืนฐานของวัฒนธรรมและความรู$ใหม�มุ�งสู� Knowledge Based 

Economy 

 ประเด็นยุทธศาสตร� 2 : เพ่ิมมูลค$าฐานเศรษฐกิจเดิม  โดยมียุทธศาสตร�ประกอบด$วย 
1. สร$างงานหัตถกรรมท่ีมีเอกลักษณ�และความเป1นเลิศในระดับนานาชาติ  สําหรับตลาดเฉพาะ

(Niche  Market)  โดยการนําวัฒนธรรมล$านนามาสร$างเอกลักษณ�และเรื่องราวเพ่ือเพ่ิมมูลค�าให$กับสินค$า 
2. สร$างองค�ความรู$ต�อยอดด$านการท�องเท่ียวและเชื่อมโยง ท้ังภายในกลุ�มจังหวัดและกลุ�มประเทศ

อนุภูมิภาคลุ�มแม�น้ําโขง 
3. สร$างมูลค�าเพ่ิมแก�ผลิตผลการเกษตรด$วยการใช$ความรู$ และการบริหารจัดการสมัยใหม�ในห�วงโซ�

การผลิตและการตลาด 

ประเด็นยุทธศาสตร� 3 : สนับสนุนท้ังฐานเศรษฐกิจเดิมและเศรษฐกิจใหม$ท่ีย่ังยืน โดยมี
ยุทธศาสตร�ประกอบด$วย 

1. สร$างความเข$มแข็งชุมชน  โดยสร$างเศรษฐกิจพ้ืนบ$าน  สืบสานสู�สากล 
2. ดํารงความเป1นฐานทรัพยากรธรรมชาติ  โดยฟ̂_นฟูและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย�างยั่งยืน 
3. สร$างความม่ันคงปลอดภัยในพ้ืนท่ีชายแดนและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย�สินของ

ประชาชนและนักท�องเท่ียว 

แผนพัฒนากลุ$มจังหวัด 
กลุ�มจังหวัดภาคเหนือตอนบน (เชียงใหม� เชียงราย แม�ฮ�องสอน พะเยา ลําพูน ลําปาง น�าน แพร�) 

วิสัยทัศน� (Vision) กลุ$มจังหวัด 
  “ศูนย�กลางการท�องเท่ียวการค$าการลงทุนสู�สากล โดดเด�นวัฒนธรรมล$านนา สังคมน�าอยู�ทุกถ่ินท่ี”  
 กรอบแนวคิดการพัฒนา (Big ideas for development)  

1. สร$างสรรค� (Creativity) หมายถึง การดําเนินกิจกรรมอย�างสร$างสรรค�  
2. ความปลอดภัย (Safety) สขุภาพดี (Healthy) หมายถึง ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย�สินของ

ประชาชน และประชาชนมีสุขภาพกายและใจท่ีดี  
3) อบอุ�นและมีเสน�ห� (Pleasant charming) หมายถึง สภาพแวดล$อมท่ีน�าอยู�ตามวิถีชีวิตท่ีเอ้ือเฟ̂_อ 

และวัฒนธรรมท่ีสวยงามของท$องถ่ิน  
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 ประเด็นการพัฒนา (Issues for development)  
1. การฟ̂_นฟู หมายถึง การอนุรักษ�/ดูแลให$มีคุณภาพ อาจรวมถึงปริมาณเพ่ิมมากข้ึนด$วย  
2. การสร$างความโดดเด�นอย�างมีเอกลักษณ� หมายถึง การส�งเสริมจุดแข็งและโอกาสให$มีศักยภาพ

ในการแข�งขันท่ีเลียนแบบได$ยาก  
3. การยกระดับพัฒนา หมายถึง การปรับปรุงให$เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และส�งผลกระทบ

เชิงบวกให$เพ่ิมสูงข้ึนอย�างมีนัยสําคัญ  

 เปKาประสงค�การพัฒนาในภาพรวม  
1. สร$างการเติบโตทางเศรษฐกิจแบบสมดุลย� โดยเน$นการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข�งขัน ใน

ภาคการเกษตร การค$า การลงทุน และการท�องเท่ียวเชิงสร$างสรรค�  
  2. ฟ̂_นฟูและอนุรักษ� (ทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรมท$องถ่ิน) แบบองค�รวมให$เอ้ือต�อการพัฒนา
แบบยั่งยืน โดยเน$นการมีส�วนร�วมของชุมชน  

 ประเด็นยุทธศาสตร�การพัฒนา (Strategies for development)  
1. ส�งเสริมการฟ̂_นฟูและอนุรักษ�แบบองค�รวมเพ่ือสร$างสรรค�บรรยากาศท่ีสวยงามมีเสน�ห�

(ยุทธศาสตร�การพัฒนาท่ียั่งยืน เพ่ือเป1นรากฐานสนับสนุนท้ังฐานเศรษฐกิจเดิมและเศรษฐกิจใหม�)  
2. ส�งเสริมการสร$างสรรค�สินค$าและบริการให$โดดเด�นและมีคุณค�า มุ�งเน$นเกษตรมูลค�าเพ่ิม ผลิต

ภัณฑ�เพ่ือสุขภาพ หัตถอุตสาหกรรมสร$างสรรค� ศิลปวัฒนธรรม การท�องเท่ียว (ยุทธศาสตร�ปรับตัว เพ่ือเพ่ิม
มูลค�าและสร$างความยั่งยืนให$แก�ฐานเศรษฐกิจเดิม)  

3. ยกระดับการพัฒนาการค$าการลงทุน มุ�งเน$นอุตสาหกรรมสุขภาพ อุตสาหกรรมการจัดประชุม 
และนิทรรศการ (MICE) อุตสาหกรรมบริการการศึกษา อุตสาหกรรมเกษตรและอาหารฮาลาล  
และการค$าชายแดน เพ่ือรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) และภูมิภาคต�างๆ 

ยุทธศาสตร�ท่ี 1 : ส$งเสริมการฟmnนฟูและอนุรักษ�แบบองค�รวมเพ่ือสร	างสรรค�บรรยากาศท่ีสวยงามมีเสน$ห� 
เปKาประสงค�  

1. กลุ�มจังหวัดมีบรรยายกาศสวยงามและมีเสน�ห�โดยใช$วิถีชีวิต เรื่องราว สถานท่ี ตํานาน ประวัติ
ศาสตร� ความเชื่อ และค�านิยมของกลุ�มจังหวัดสนับสนุนการท�องเท่ียว  

2. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล$อมมีความอุดมสมบูรณ�น�าอยู� ปราศจากมลพิษทางสิ่งแวดล$อม  
กลยุทธ�  
  1. กําหนดอัตลักษณ�ของท$องถ่ินโดยการมีส�วนร�วมของชุมชน  
  2. สร$างสรรค�และปรับแต�งอัตลักษณ�ของท$องถ่ินให$มีความชัดเจนและโดดเด�นเพ่ือให$เกิด 
ความอุดมสมบูรณ�สวยงามและมีเสน�ห�  
  3. ถ�ายทอดอัตลักษณ�อย�างเป1นรูปธรรม 

ยุทธศาสตร�ท่ี 2: ส$งเสริมการสร	างสรรค�สินค	าและบริการให	โดดเด$นและมีคุณค$า  
1. มุ�งเน$นเกษตร มูลค�าเพ่ิม ผลิตภัณฑ�เพ่ือสุขภาพ หัตถอุตสาหกรรมสร$างสรรค� ศิลปวัฒนธรรม  

การท�องเท่ียว  
2. Lanna culture and creative tourism การท�องเท่ียวมนต�เสน�ห�สีสันวัฒนธรรมล$านนา  
เปKาประสงค�  
 2.1 เป1นศูนย�กลางการท�องเท่ียวของภูมิภาค สามารถเพ่ิมรายได$จากการขยายตลาดนักท�องเท่ียว  

รวมท้ังสินค$าและบริการท�องเท่ียวได$อย�างยั่งยืน  
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กลยุทธ�  
  1. การสร$างอัตลักษณ�และเอกลักษณ�การท�องเท่ียวของพ้ืนท่ี  

2. ส�งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ�ให$มีคุณค�าและมีมูลค�าเพ่ิม  
3. ส�งเสริมการขยายตลาดท้ังในและต�างประเทศ  
2.2 Northern Food Valley อุทยานอาหารภาคเหนือ 
เปKาประสงค�  

  เป1นแหล�งผลิตอาหารปลอดภัยท่ีได$มาตรฐานและมีมูลค�าเพ่ิมและมีความม่ันคงทางอาหาร 
Product: พืชผักผลไม$เมืองหนาว ลําไย สมุนไพร อาหารเพ่ือสุขภาพ และเวชสําอาง  

กลยุทธ�  
1) พัฒนาส�งเสริมการผลิตสินค$าเกษตรให$ปลอดภัยมีคุณภาพ ตามมาตรฐาน  
2) ส�งเสริมการพัฒนาและแปรรูปสินค$าเกษตรให$มีมูลค�าเพ่ิมโดยใช$นวัตกรรมและองค�ความรู$  

  3) การพัฒนาตลาดและตราสินค$าผลิตภัณฑ�เกษตรและผลิตภัณฑ�แปรรูปเกษตร  

ยุทธศาสตร�ท่ี 3: ยกระดับการพัฒนาการค	าการลงทุน มุ$งเน	นอุตสาหกรรมสุขภาพ อุตสาหกรรม 
การจัดประชุมและนิทรรศการ (MICE) อุตสาหกรรมบริการการศึกษา อุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร 
ฮาลาล และการค	าชายแดน เพ่ือรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC ) และภูมิภาคต$างๆ 

เปKาประสงค�  
เป1นศูนย�กลางเศรษฐกิจการค$าการลงทุนภาคเหนือเชื่อมโยงกลุ�มประเทศต�าง ๆ  
กลยุทธ�  
1) การพัฒนาโครงสร$างพ้ืนฐานและพัฒนาเมืองเตรียมความพร$อม เพ่ือรองรับการค$าการลงทุน  
2) ส�งเสริมให$เกิดการเพ่ิมฐานธุรกิจการค$าการลงทุน และรูปแบบการลงทุน อุตสาหกรรมเปOาหมาย  
3) ยกระดับธุรกิจการค$าการลงทุนบริการและพัฒนาการตลาดเชิงรุกให$แข�งขันได$  

  แผนพัฒนาจังหวัด 
วิสัยทัศน�จังหวัดลําปาง (Vision)  

“ ลําปางเมืองน$าอยู$ นครแห$งความสุข ”  
พันธกิจ (Mission)  
1. สนับสนุนอํานวยความสะดวกและเสริมสร$างบรรยากาศท่ีเอ้ือต�อการพัฒนาเศรษฐกิจภายใน

จังหวัดให$สามารถเพ่ิมมูลค�าทางเศรษฐกิจบนพ้ืนฐานของเศรษฐกิจเชิงสร$างสรรค�  
2. พัฒนายกระดับขีดความสามารถในการประกอบการของวิสาหกิจขนาดกลางขนาดย�อมและ

วิสาหกิจชุมชนให$มีประสิทธิภาพสามารถแข�งขันได$ในตลาดการค$าประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและตลาดโลก  
3. ส�งเสริมและพัฒนาช�องทางจัดจําหน�ายผลิตภัณฑ�และบริการของวิสาหกิจขนาดกลางขนาดย�อม

และวิสาหกิจชุมชนท้ังภาคผลิตภาคบริการและพาณิชยกรรมท้ังภายในและภายนอกประเทศ  
4. ส�งเสริมให$มีการผลิตและจําหน�ายสินค$าเกษตรและเกษตรแปรรูปคุณภาพสากลสร$างมูลค�าเพ่ิม

สอดคล$องกับความต$องการของตลาดท้ังภายในและต�างประเทศ  
5. กําหนดนโยบายจัดทําแผนงานเตรียมความพร$อมด$านโครงสร$างทางกายภาพบุคลากรและการ

บริหารจัดการในการพัฒนาพ้ืนท่ีของจังหวัดให$ก$าวสู�ความเป1นศูนย�กลางโลจิสติกส�ของภาคเหนือตอนบน  
6. พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมลําปางให$มีความเข$มแข็งมีภูมิคุ$มกันรักวัฒนธรรม

ท$องถ่ินและถ่ินกําเนิดตามวิถีลําปางโดยดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
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7. เสริมสร$างพัฒนาขีดความสามารถในการรักษาชีวิตทรัพย�สินและความม่ันคงของคนในจังหวัด
ส�งเสริมการมีส�วนร�วมของภาคประชาชนและชุมชนในการสร$างความเข$มแข็งม่ันคงตลอดจนการเฝOาระวัง
และปOองกันภัยในชุมชน  

8. สนับสนุนส�งเสริมให$ทุกภาคส�วนในสังคมมีการดําเนินงานการบริหารจัดการในทุกระดับให$
โปร�งใสและเป1นธรรมภายใต$หลักธรรมาภิบาล  

เปKาประสงค�หลัก  
เศรษฐกิจภายในจังหวัดมีความเข$มแข็งสมดุลม่ันคง มีการขยายตัวด$านการค$าการลงทุนและ

เครือข�ายโลจิสติกส� ผู$ประกอบการสามารถยกระดับขีดความสามารถในการแข�งขันสู�ตลาดการค$าประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนและตลาดโลก ด$วยการสร$างมูลค�าเพ่ิมและพัฒนามาตรฐานสินค$าและบริการ ท้ังภาคการ
เกษตรกรรม อุตสาหกรรม และภาคบริการ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี มีภูมิคุ$มกันมีการพัฒนาความรู$
ควบคู�กับภูมิปAญญาและวัฒนธรรมท$องถ่ิน ดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ภาคประชา
สังคมมีความเข$มแข็ง ประชาชนมีส�วนร�วมในการบริหารจัดการภาครัฐท่ีมีความโปร�งใสและเป1นธรรม ภายใต$
หลัก  ธรรมาภิบาล สู�การเป1น “เมืองน�าอยู�” 

ประเด็นยุทธศาสตร�  
ประเด็นยุทธศาสตร�ท่ี 1 การพัฒนาเศรษฐกิจบนพ้ืนฐานของเศรษฐกิจเชิงสร	างสรรค� และการ

สร	างมูลค$าเพ่ิมให	กับสินค	าและบริการ และเสริมสร	างความเข	มแข็งให	เศรษฐกิจชุมชนตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง  
เปKาประสงค�เชิงยุทธศาสตร� : เพ่ือให$จังหวัดลําปางเป1นแหล�งผลิตเซรามิก สินค$าหัตถอุตสาหกรรมและ
บริการทางการท�องเท่ียว บนพ้ืนฐานของเศรษฐกิจเชิงสร$างสรรค�ท่ีมีความโดดเด�น มีคุณภาพระดับสากล
สามารถสร$างมูลค�าทางเศรษฐกิจอย�างยั่งยืน  

กลยุทธ�  
1. ส�งเสริมและพัฒนาผู$ผลิตและผู$ประกอบการผลิตภัณฑ�เซรามิกและหัตถอุตสาหกรรมในด$านการ

ออกแบบและผลิตสินค$าท่ีมีคุณภาพมาตรฐานตรงตามความต$องการของตลาดเพ่ิมประสิทธิภาพในด$านการ
บริหารจัดการต$นทุนบนพ้ืนฐานของเศรษฐกิจเชิงสร$างสรรค�  

2. ปรับปรุงแหล�งท�องเท่ียวเดิมพัฒนาแหล�งท�องเท่ียวใหม�ตลอดจนพัฒนากิจกรรมการท�องเท่ียวท่ี
เน$นการเพ่ิมมูลค�าทางเศรษฐกิจและความยั่งยืนให$กับชุมชนเจ$าของพ้ืนท่ีตลอดจนการจัดหาและพัฒนา
บุคลากรเพ่ืออํานวยความสะดวกต�อนักท�องเท่ียว  

3. พัฒนาศักยภาพผู$ประกอบการในด$านการประกอบธุรกิจท้ังความรู$ในด$านการตลาดการผลิตการ
บริหารจัดการส�งเสริมการเข$าถึงแหล�งเงินทุนเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข�งขันในตลาดประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนและตลาดโลก  

4. ส�งเสริมการรวมกลุ�มเครือข�ายวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย�อมและวิสาหกิจชุมชน  
5. ส�งเสริมการประชาสัมพันธ�และการตลาดผลิตภัณฑ�เซรามิกสินค$าหัตถอุตสาหกรรมและบริการ

การท�องเท่ียวของจังหวัดลําปางให$เป1นท่ีรู$จักแพร�หลายท้ังระดับในและต�างประเทศ  
6. พัฒนาปรับปรุงโครงสร$างพ้ืนฐานและสิ่งอํานวยความสะดวกท่ีจําเป1นให$เอ้ือต�อการประกอบ

ธุรกิจ  
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ประเด็นยุทธศาสตร�ท่ี 2  การสร	างเสริมและพัฒนาจังหวัดลําปางให	มีความพร	อมรองรับการ
เปwนศูนย�กลางโลจิสติกส�อย$างเปwนระบบ  
เปKาประสงค�เชิงยุทธศาสตร� : เตรียมความพร$อมและการปรับตัวของบุคลากร จัดระบบสาธารณูปโภค       
สิ่งอํานวยความสะดวกเพ่ือรองรับการเป1นศูนย�กลางโลจิสติกส�ของภาคเหนือตอนบน  

กลยุทธ�   
1. สร$างการรับรู$ข$อมูลให$เกิดการต่ืนตัว (Awareness) ในกลุ�มบุคลากรทุกระดับและทุกภาคส�วน 

เพ่ือให$เกิดการพัฒนาศักยภาพและพร$อมรองรับการเป1นศูนย�กลางโลจิสติกส�ทางบกของภาคเหนือตอนบน  
2. เสริมสร$างพัฒนาและเชื่อมโยงระบบสาธารณูปโภค ระบบการขนส�งท้ังทางถนน ทางรางและ

รูปแบบอ่ืนๆ ตลอดจนเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีสามารถรองรับแผนงานการเป1นศูนย�กลางฯ ในอนาคต  
3. สนับสนุนและส�งเสริมให$เกิดการลงทุนจากภาคเอกชนในพ้ืนท่ีเปOาหมายท่ีกําหนด และเชื่อมโยง

กับ 12 จังหวัดรอบข$าง ในลักษณะการพัฒนาเป1นห�วงโซ�อุปทานในการผลิตสินค$าและบริการให$มีคุณภาพ  

ประเด็นยุทธศาสตร�ท่ี 3 การส$งเสริมและพัฒนาสินค	าเกษตรปลอดภัยและได	มาตรฐานแบบครบ
วงจร 
เปKาประสงค�เชิงยุทธศาสตร� : จังหวัดลําปางเป1นแหล�งผลิตและจําหน�ายผลิตภัณฑ�การเกษตร เกษตรแปรรูป
ท่ีมีคุณภาพมาตรฐาน โดดเด�นของกลุ�มจังหวัดภาคเหนือและของประเทศ  

กลยุทธ�   
1. ส�งเสริมและพัฒนาเครือข�ายเกษตรกรและผู$ผลิตสินค$าเกษตรปลอดภัย ให$ผลิตสินค$าท่ีมีคุณภาพ

ได$มาตรฐานปลอดภัยต�อผู$บริโภค และสามารถสร$างมูลค�าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ  
2. พัฒนาและส�งเสริมผลิตภัณฑ�สินค$าเกษตรและบรรจุภัณฑ� ให$มีมูลค�าเพ่ิมทางเศรษฐกิจและสร$าง

การยอมรับในระดับชาติ  
3. ประชาสัมพันธ�ส�งเสริมพัฒนาช�องทางการตลาดสินค$าเกษตรปลอดภัยของจังหวัดลําปาง ท้ัง

ภายในประเทศและต�างประเทศ เพ่ือสร$างการยอมรับในระดับชาติ สามารถสร$างรายได$ให$กับเกษตรกรและ
เครือข�ายผู$ผลิต  

4. ปรับปรุงและพัฒนาโครงสร$างพ้ืนฐาน เทคโนโลยีการผลิตและสิ่งอํานวยความสะดวกท่ีจําเป1น 
โดยมุ�งเน$นการพัฒนาแหล�งน้ํา การปฏิรูปท่ีดินและการใช$เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม เพ่ือให$การผลิตภาค
เกษตรกรรมมีประสิทธิภาพและมีต$นทุนท่ีเหมาะสม  

5. พัฒนาสถาบันเกษตรกร เครือข�ายผู$ผลิตและชุมชนให$เข$มแข็ง มีความสามารถในการเข$าถึงแหล�ง
เงินทุนและสามารถหาปAจจัยผลิตในราคาถูก  

ประเด็นยุทธศาสตร�ท่ี 4  การเสริมสร	างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และสังคมลําปาง
ให	เปwนสังคมแห$งการเรียนรู	มีความเข	มแข็งมีภูมิคุ	มกันสามารถดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง  
เปKาประสงค�เชิงยุทธศาสตร� : ประชาชนอยู�ร�วมกันในสังคมอย�างมีความสุขตามวิถีล$านนาและหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 
 กลยุทธ�   

1. พัฒนาระบบบริการทางการแพทย�และสาธารณสุขให$มีคุณภาพ  
2. ส�งเสริมและสนับสนุนการศึกษาของเด็ก เยาวชนและประชาชนให$มีคุณภาพ มีการเรียนรู$ตลอด

ชีวิตสามารถเข$าถึงแหล�งอาชีพท่ีเหมาะสม และมีสภาพแวดล$อมทางสังคมและสวัสดิการทางสังคมท่ีดี  
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3. เสริมสร$างและยกระดับความเข$มแข็งให$กับสถาบันครอบครัว สถาบันทางสังคม เพ่ือสร$าง
ภูมิคุ$มกันรวมท้ังสนับสนุนให$ดํารงชีวิตตามวิถีลําปางตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

4. ส�งเสริมสนับสนุนให$เกิดความรักและภาคภูมิใจในท$องถ่ิน การอนุรักษ�และเผยแพร�ศาสนา
ประเพณีศิลปวัฒนธรรมท$องถ่ินให$เป1นท่ีรู$จักอย�างกว$างขวาง  

5. ส�งเสริมให$เกิดพ้ืนท่ีตําบลสุขภาวะให$ครอบคลุมทุกตําบล สนับสนุนการออกกําลังกาย กีฬาและ
นันทนาการภายในชุมชน  

6. พัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวกพ้ืนฐานเพ่ือการบริการประชาชนอย�างท่ัวถึง มีมาตรฐานและมี
ประสิทธิภาพ  

7. ส�งเสริมบทบาทขององค�กรชุมชน สภาองค�กรชุมชนตําบล การสร$างระบบสวัสดิการโดยชุมชนให$
ครอบคลุมทุกตําบล  

8. ส�งเสริมแรงงานท้ังในและนอกระบบให$ได$รับความคุ$มครองจากการประกันสังคมและคุ$มครอง
ทางกฎหมาย  

ประเด็นยุทธศาสตร�ท่ี 5  การรักษาความม่ันคงการจัดระเบียบสังคมและสร	างความร$วมมือใน  
การรักษาความสงบเรียบร	อย  
เปKาประสงค�เชิงยุทธศาสตร� : ประชาชนมีความสามัคคีและความสมานฉันท�ในหมู�คณะ สามารถปOองกัน  
และรับมือกับสาธารณภัยต�างๆ ได$อย�างมีประสิทธิภาพ สามารถลดปAญหายาเสพติดและความไม�ปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย�สิน  

กลยุทธ�   
1. ปลูกจิตสํานึกการเคารพเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย� และการสร$างความสามัคคีปรองดอง

ตามแนวพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ$าอยู�หัวฯ  
2. กระตุ$นการมีส�วนร�วมของประชาชนท้ังระดับครอบครัวและชุมชน ในการให$ความร�วมมือปOองกัน

อาชญากรรมและแก$ไขปAญหายาเสพติด อบายมุขและปAญหาแรงงานต�างด$าวในจังหวัด  
3. ส�งเสริมการดําเนินงานของเครือข�ายภาคประชาชนในการสร$างความสามัคคีปรองดองและ

สมานฉันท�และการมีส�วนร�วมในการปOองกันและแก$ไขปAญหาด$วยตนเอง  
4. พัฒนาบุคลากร เทคโนโลยี กระบวนการและปAจจัยอ่ืนท่ีเก่ียวข$อง เพ่ือเสริมสร$างประสิทธิภาพใน

การปOองกันบรรเทาสาธารณภัย การรักษาความสงบเรียบร$อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย�สิน
ภายในจังหวัด  

ประเด็นยุทธศาสตร�ท่ี 6 การส$งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล	อม
อย$างสมดุลและย่ังยืน  
เปKาประสงค�เชิงยุทธศาสตร� :  

1. อนุรักษ�และฟ̂_นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล$อม เพ่ือสร$างความสมดุลระบบนิเวศ รักษา
คุณภาพสิ่งแวดล$อมเพ่ือเป1นฐานการพัฒนาคุณภาพชีวิต รวมถึงรองรับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศของโลก  

2. เป1นฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล$อมซ่ึงมีการใช$ประโยชน�อย�างเหมาะสมความ
หลากหลายทางชีวภาพมีความยั่งยืนและมีคุณภาพสิ่งแวดล$อมท่ีดี  

กลยุทธ�   
1. ส�งเสริมการอนุรักษ�และฟ̂_นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล$อม รวมท้ังอนุรักษ�ความ

หลากหลายทางชีวภาพและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล$อม  
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2. รณรงค�และประชาสัมพันธ�การใช$ประโยชน�ทรัพยากรธรรมชาติอย�างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล  

3. ส�งเสริมการอนุรักษ�พลังงาน และสนับสนุนการใช$พลังงานทดแทน  
4. พัฒนาและส�งเสริมการบริหารจัดการน้ําท้ังระบบ  
5. พัฒนาและส�งเสริมการบริหารจัดการน้ําเสีย และขยะอย�างยั่งยืน  
6. เพ่ิมขีดความสามารถในการนําเทคโนโลยีเข$ามาใช$ในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล$อม ตลอดจนการกําหนดมาตรการบังคับใช$ทางกฎหมายอย�างเข$มงวดและจริงจัง  
7. สนับสนุนและพัฒนาให$เกิดเครือข�ายรักษ�และเฝOาระวังด$านสิ่งแวดล$อมในพ้ืนท่ีเสี่ยงภัย โดยเน$น

การมีส�วนร�วมของภาคีและภาคประชาชนในท$องถ่ินในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ  
8. ส�งเสริมและพัฒนาพ้ืนท่ีของจังหวัดลําปางให$ให$เป1นเป1นเมืองสีเขียว (Green City) และการเป1น

เมืองเศรษฐกิจนิเวศ (Eco Town)  

ประเด็นยุทธศาสตร�ท่ี 7 : การบริหารกิจการบ	านเมืองท่ีดีด	วยหลักธรรมาภิบาล  
เปKาประสงค�เชิงยุทธศาสตร� : มีการบริหารจัดการภายใต$หลักธรรมาภิบาล โปร�งใส สามารถใช$งบประมาณ  
ในการบริหารจัดการได$อย�างคุ$มค�า ทุกภาคส�วนมีความเข$าใจและมีส�วนร�วม ในการตรวจสอบการทํางานของ
หน�วยงานอย�างมีประสิทธิภาพ  

กลยุทธ�  
1. พัฒนาความรู$และขีดความสามารถของบุคลากรท่ีเก่ียวข$องกับการบริหารจัดการ ปลูกจิตสํานึก

ด$านคุณธรรมให$แก�ผู$ปฏิบัติงานในการทํางานและการบริหารจัดการด$วยหลักธรรมาภิบาล  
2. พัฒนาระบบสนับสนุนส�งเสริมและสร$างขวัญกําลังใจให$แก�บุคลากรท่ีปฏิบัติงานด$วยความสุจริต 

ซ่ือตรง โปร�งใส และเป1นธรรม รวมถึงบุคคลท่ีมีผลงานดีเด�น สร$างชื่อเสียงและประพฤติตนเป1นตัวอย�างท่ีดี
แก�สังคม  

3. พัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารจัดการภายใต$หลักธรรมาภิบาลโดยปรับปรุงระบบงานความ
ร�วมมือและการบูรณาการ สนับสนุนการนําเทคโนโลยีเข$ามาใช$เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ
รวมถึงการบังคับใช$กฎหมาย  

4. ส�งเสริมให$ผู$นําของทุกภาคส�วนเป1นแบบอย�างท่ีดีในการบริหารจัดการภายใต$หลักธรรมาภิบาล 
ให$ความรู$ปลูกจิตสํานึกและส�งเสริมกลุ�มเด็กและเยาวชนให$มีความรู$คู�คุณธรรม  

5. ส�งเสริมการมีส�วนร�วมของทุกภาคส�วนในการวางแผนตรวจสอบและควบคุมการบริหารจัดการ
ติดตามและประเมินผลเป[ดโอกาสในการรับฟAงความคิดเห็น  

 
1.4 ยุทธศาสตร�การพัฒนาขององค�กรปกครองส$วนท	องถ่ินในเขตจังหวัด 
วิสัยทัศน�   

  “องค�กรปกครองส$วนท	องถ่ินจังหวัดลําปางเปwนองค�กรแห$งความสุข” 
พันธกิจ 

 1. สร$างสังคมขององค�กรปกครองส�วนท$องถ่ินให$เป1นสังคมแห�งความสุข โดยประชาชนได$รับบริการ
สาธารณะท่ีท่ัวถึง เสมอภาค เป1นธรรม ภายใต$การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 
 2. พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให$มีภูมิคุ$มกัน รู$เท�าทันการเปลี่ยนแปลง มีทักษะในการ
ดํารงชีวิตอย�างเหมาะสมในแต�ละช�วงวัย อนุรักษ�ศิลปวัฒนธรรม/ภูมิปAญญาท$องถ่ิน การนําปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช$ในชีวิตประจําวัน 
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 3. การให$บริการขององค�กรปกครองส�วนท$องถ่ินบนฐานแห�งอํานาจ/หน$าท่ี หลักกฎหมาย  ความรู$
ความคิดสร$างสรรค� การบูรณาการ หลักธรรมาภิบาล การเป1นมิตรต�อสิ่งแวดล$อม และการให$บริการ
สาธารณะท่ีประชาชนมีความพึงพอใจ 

 เปKาประสงค�รวม 
 ประชาชนได$รับบริการสาธารณะท่ีก�อให$เกิดประโยชน�  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี มีภูมิคุ$มกันการ
เปลี่ยนแปลง ได$รับการพัฒนาศักยภาพควบคู�กับการอนุรักษ�ศิลปวัฒนธรรม/ภูมิปAญญาท$องถ่ิน การอนุรักษ�
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล$อม มีความรัก ความสามัคคี และอยู�ในสังคมอย�างมีความสุข 

 ประเด็นยุทธศาสตร� 
 ประเด็นยุทธศาสตร�ท่ี 1 ด	านการพัฒนาโครงสร	างพ้ืนฐาน 

กลยุทธ� 
 1. การก�อสร$าง/การปรับปรุง/การบํารุงถนน สะพาน และการบํารุงสายทางอ่ืน เพ่ือให$ประชาชนมี
ความสะดวกในการเดินทาง มีความปลอดภัย สามารถเชื่มโยงเส$นทางการจราจรระหว�างองค�กรปกครอง
ส�วนท$องถ่ินจังหวัดลําปาง 
 2. การพัฒนาด$านแหล�งน้ําเพ่ือการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเพ่ือการประกอบอาชีพและใช$
ในชีวิตประจําวัน 
 3. การไฟฟOาสาธารณะ เพ่ือให$ประชาชนได$รับการบริการสาธารณะด$านไฟฟOาอย�างท่ัวถึง 
 4. การผังเมือง โดยประสานการทํางานกับส�วนราชการ และองค�กรปกครองส�วนท$องถ่ินเพ่ือสร$าง
ความเข$าใจร�วมกันในการจัดระบบผังเมืองให$ถูกต$องตามข$อระเบียบ/กฎหมาย 

ประเด็นยุทธศาสตร�ท่ี 2 ด	านการอนุรักษ�ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล	อม 
กลยุทธ� 

 1. การสร$างจิตสํานึกและการตระหนักของประชาชนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล$อม การเก็บ การท้ิง การขนขยะท่ีถูกวิธี ฯลฯ เพ่ือคงไว$ซ่ึงความสมดุลของระบบนิเวศและไม�ส�งผล
กระทบต�อการดํารงชีวิตของประชาชน 
 2. การอนุรักษ�  ฟ̂_นฟู การเฝOาระวัง แลการปOองกัน/การรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล$อม 
เช�น กิจกรรมปลูกปGา การทําแนวกันไฟ กิจกรรมการกําจัดขยะ การรักษาดูแลแม�น้ํา กิจกรรมอ่ืนท่ีเป1นมิตร
กับสิ่งแวดล$อม พัฒนาระบบการจัดการมลพิษ และการจัดการปAญหาขยะให$เกิดผลชัดเจนเป1นรูปธรรม โดย
เน$นการบูรณาการ การตกลงร�วมกัน การมีส�วนร�วมระหว�างส�วนราชการ ภาคเอกชนและภาคประชาชน 

ประเด็นยุทธศาสตร�ท่ี 3 ด	านการพัฒนาสังคม/ชุมชน 
กลยุทธ�  

 1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนทุกกลุ�ม ทุกช�วงวัยให$รับการ
บริการสาธารณะท่ีเหมาะสม การเสริมสร$างความเข$มแข็งให$กับสถาบนครอบครัว สถาบันทางสังคมอ่ืนๆ 
การนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช$ในการดํารงชีวิต  การเข$าถึงบริการของรัฐ โดยประสานการ
ทํางานร�วมกับส�วนราชการ องค�กรภาคเอกชน องค�กรภาคประชาชน 
 2. การศึกษา โดยส�งเสริมและนับสนุนการศึกษาของเด็ก เยาวชนและประชาชน ท้ังการศึกษาใน
ระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย ให$มีความรู$ ความสามารถ และทักษะในการใช$ชีวิต 
โดยบูรณาการร�วมกับสถาบันทางการศึกษา 
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 3. การอนุรักษ� ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปAญญาท$องถ่ิน โดยส�งเสริมสนับสนุนให$ประชาชน
เกิดความรัก ความภูมิใจ การอนุรักษ� และการแผยแพร�ให$ศิลปวัฒนธรรมท$องถ่ินอยู�คู�กับองค�กรปกครอง
ส�วนท$องถ่ินและจังหวัดลําปางต�อไป 
 4. การปOองกัน/การรักษา/การส�งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน ส�งเสริมให$ประชาชนออกกําลัง
กายเพ่ือให$มีสุขภาพอนามัยท่ีสมบูรณ� แข็งแรง ลดภาวการณ�เกิดโรคจากพฤติกรรม การส�งเสริมให$ประชาชน
มีความรู$ในเรื่องการรักษาสุขภาพของตนเอง ครอบครัว ชุมชน การส�งเสริมให$ประชาชนเข$าถึงบริการด$าน
สาธารณสุขของรัฐ โดยความร�วมมือกับอาสาสมัครสาธารณสุข สํานักงานสาธารณสุขและโรงพยาบาล 
 5. การส�งเสริมความเข$มแข็งของชุมชน โดยส�งเสริมให$ประชาชนมีความรัก ความสามัคคี การเข$าถึง
บริการของรัฐ การจัดระบบข$อมูลข�าวสารเพ่ือพัฒนาสังคม/ชุมชน การสร$างเครือข�ายในการพัฒนาชุมชน 
การสร$างความเสมอภาค การสร$างจิตสํานึกการเป1นพลเมืองท่ีดี การปOองกันบรรเทาสาธารณภัย การรักษา
ความสงบเรียบร$อยของสังคมชุมชน การปOองกันรักษาชีวิตและทรัพย�สินของประชาชน การมีส�วนร�วมของ
ประชาชน ฯลฯ โดยบูรณาการงานร�วมกับส�วนราชการ ภาคเอกชน และภาคประชาชน 

ประเด็นยุทธศาสตร�ท่ี 4 ด	านการพัฒนาเศรษฐกิจ 
กลยุทธ�  

 1. การส�งเสริมอาชีพและการสร$างรายได$ให$แก�ประชาชน โดยส�งเสริมและสนับสนุนให$ประชาชน
ประกอบอาชีพการเกษตร และอาชีพเสริมท่ีสร$างรายได$ให$กับตนเอง ครอบครัว การส�งเสริมอาชีพท่ีสร$าง
เศรษฐกิจให$สังคม ชุมชน การเพ่ิมมูลค�าของสินค$าเกษตร ผลิตภัณฑ�ชุมชนท$องถ่ิน การส�งเสริมให$ประชาชน
มีแนวคิดการพ่ึงตนเอง และนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช$ในชีวิตประจําวัน 
 2. การส�งเสริมการใช$สินค$าท$องถ่ินและการตลาด โดยส�งเสริมให$ประชาชนใช$สินค$าท่ีผลิตในชุมชน
ท$องถ่ินของตนเอง ท้ังสินค$าเกษตร สินค$าเซรามิค สินค$าหัตถอุตสาหกรรมท่ีผลิตในจังหวัดลําปาง การ
ประชาสัมพันธ�การใช$สินค$าชุมชนท$องถ่ิน การจัดแสดงสินค$าชุมชนท$องถ่ินจังหวัดลําปาง 
 3. การส�งเสริมการท�องเท่ียว โดยพัฒนาโครงสร$างพ้ืนฐานการท�องเท่ียว กิจกรรมการท�องเท่ียวท่ี
เน$นอัตลักษณ� ท่ีจะสร$างมูลค�าทางเศรษฐกิจให$กับชุมชนท$องถ่ิน กิจกรรมการท�องเท่ียวท่ีเป1นมิตรกับ
สิ่งแวดล$อม การส�งเสริมการท�องเท่ียวท่ีประชาชนเจ$าของพ้ืนท่ีมีส�วนร�วม การประชาสัมพันธ�การท�องเท่ียว 

ประเด็นยุทธศาสตร�ท่ี 5 ด	านการบริหารและพัฒนาองค�กร 
กลยุทธ�  

 1. การพัฒนาบุคลากรท$องถ่ิน โดยพัฒนาและส�งเสริมบุคลากรขององค�กรปกครองส�วนท$องถ่ินมี
ความรู$ ความสามารถ มีทักษะในการปฏิบัติงานมีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบ มีขวัญและกําลังใจในการ
ปฏิบัติงาน มีความเชื่อมัน มีความจงรักภักดีและมีความภาคภูมิใจในองค�กร ยอมรับการเปลี่ยนแปลงมีความ
พร$อมท่ีจะปฏิบัติงานอยู�เสมอ 
 2. การพัฒนาเครื่องมือ เครื่องใช$และสถานท่ีปฏิบัติงาน โดยพัฒนาและส�งเสริมให$องค�กรปกครอง
ส�วนท$องถ่ินมีเครื่องมือ เครื่องใช$ท่ีดี พร$อมบริการประชาชน และมีสถานท่ีปฏิบัติงานท่ีสะอาดและสะดวกใน
การบริการประชาชน 
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2.ยุทธศาสตร�ขององค�กรปกครองส$วนท	องถ่ิน 

 2.1 วิสัยทัศน� 
“ประชาชนอยู$ดี  กินดี  มีความสุข  ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง” 

 2.2 ยุทธศาสตร� 
1. ยุทธศาสตร�การพัฒนาด$านโครงสร$างพ้ืนฐาน   

  2. ยุทธศาสตร�การพัฒนาด$านแหล�งน้ํา 
  3. ยุทธศาสตร�การพัฒนาด$านสังคม  
  4. ยุทธศาสตร�การพัฒนาด$านเศรษฐกิจ      
  5. ยุทธศาสตร�การพัฒนาด$านสาธารณสุข    

6. ยุทธศาสตร�การพัฒนาด$านการศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม   
  7. ยุทธศาสตร�การพัฒนาด$านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล$อม   
  8. ยุทธศาสตร�การพัฒนาด$านการเมืองการบริหาร  

9. ยุทธศาสตร�การพัฒนาด$านการท�องเท่ียว 

 2.3 เปKาประสงค� 
  1. ทําให$ประชาชนมีความเป1นอยู�ท่ีดีข้ึน มีสุขภาพอนามัยท่ีแข็งแรงสมบูรณ�  ปราศจาก

โรคติดต�อ 
2. ให$ประชาชนได$รับการบริการทางด$านโครงสร$างพ้ืนฐานท่ีดี ได$แก� ระบบการคมนาคม 

สาธารณูปโภคสาธารณูปการ  ปราศจากปAญหาเรื่องสิ่งแวดล$อม 
3. ทําให$เขตองค�การบริหารส�วนตําบล เป1นพ้ืนท่ีท่ีมีความเป1นระเบียบและเรียบร$อย 
4. ส�งเสริมให$ประชาชนได$รับการศึกษาในภาคบังคับทุกครัวเรือน  และมีโอกาสศึกษาต�อ

ในระดับท่ีสูงข้ึน                            

5. ส�งเสริมให$ประชาชนมีส�วนร�วมในการปกครองและพัฒนาท$องถ่ินให$มากข้ึน 
6  จัดให$มีระบบการกําจัดขยะมูลฝอยสิ่งปฏิกูล และทางระบายน้ําเสียของชุมชนให$

ครอบคลุมทุกหมู�บ$าน 

7. สนับสนุนส�งเสริมการพัฒนากลุ�มอาชีพต�าง ๆ ในตําบล 
8. จัดให$มีการสังคมสงเคราะห�ผู$สูงอายุและคนพิการ 
9. ส�งเสริมการอนุรักษ�ประเพณีวัฒนธรรมของท$องถ่ินให$คงอยู�ตลอดไป 
10. ประชาชนมีรายได$จากการส�งเสริมการท�องเท่ียวในพ้ืนท่ี 

2.4 ตัวช้ีวัด 
1. การคมนาคมทางบกทางน้ําของประชาชนมีความสะดวกสบายรวดเร็ว 

   2. ประชาชนมีไฟฟOาสาธารณะและการบริการโทรศัพท�สาธารณะใช$พอเพียง 
   3. ประชาชนมีรางระบายน้ําเพ่ือปOองกันน้ําท�วม 
   4. ประชาชนมีแหล�งน้ําเพ่ือการอุปโภค  บริโภค 
   5. ประชาชนมีแหล�งน้ําเพ่ือการเกษตร 
   6. ประชาชนได$รับการส�งเสริมให$เกิดความเข$มแข็งในชุมชน 

  7. เด็ก  เยาวชน และประชาชนได$รับการส�งเสริมกิจกรรมการกีฬาและนันทนาการ 
  8. ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย�สิน 
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  9. เด็ก  เยาวชน  ประชาชนห�างไกลยาเสพติด 
  10. ประชาชนได$รับสวัสดิการด$านสังคมสงเคราะห� 
  11. ประชาชนได$รับการส�งเสริมการประกอบอาชีพเพ่ือยกระดับรายได$ 
  12. ประชาชนได$รับการส�งเสริมกิจกรรมกลุ�มอาชีพ 
  13. ประชาชนมีสุขภาพอนามัย  สมบูรณ�แข็งแรง 
  14. ปAญหาโรคติดต�อลดน$อยลง 
  15. เด็ก  เยาวชน และประชาชนได$รับการส�งเสริมสนับสนุนด$านการศึกษา 

16.วัฒนธรรม  ประเพณีอันดีงาม  กิจการศาสนา และภูมิปAญญาท$องถ่ินได$รับการส�งเสริม 
  17. ประชาชนมีจิตสํานึกและตระหนักในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล$อม 
  18. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล$อมได$รับการบําบัดฟ̂_นฟู 
  19. ประชาชนมีส�วนร�วมการจัดเวทีประชาคม 

  20. ประชาชนมีความรู$ความเข$าใจเก่ียวกับกิจการของ อบต. และการบริหารการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตย  
  21. พนักงานส�วนตําบล  พนักงานจ$าง  สมาชิก อบต. คณะผู$บริหาร มีความรู$ มีคุณธรรม 
จริยธรรมในการปฏิบัติงาน 
   22. อบต.มีการพัฒนารายได$ 
   23. จัดหาและปรับปรุงเครื่องมือ  เครื่องใช$  และสถานท่ีปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ 
   24. ประชาชนได$รับความสะดวกสบาย เม่ือได$มาติดต�อราชการ 
   25. ประชาชนมีรายได$จากการส�งเสริมการท�องเท่ียว 

 2.5 ค$าเปKาหมาย 
1. ร$อยละ 60 ของประชาชนมีความพึงพอใจจากการให$บริการสาธารณูปโภคและ

สาธารณูปการอย�างเพียงพอ 
  2. ร$อยละ 60 ของประชาชนมีรายได$เพ่ิมข้ึนและมีความรู$ด$านการเกษตรเพ่ิมข้ึน 
  3. ร$อยละ 60 ของกลุ�มอาชีพมีมาตรฐานในการผลิตสินค$าและประชาชนมีรายได$เพ่ิมข้ึน 
  4. ประชาชนมีส�วนร�วมในการสืบทอด อนุรักษ�วัฒนธรรม ประเพณีท$องถ่ิน 
  5. ร$อยละ 80 ของประชาชนมีความพึงพอใจกับการให$บริการต�างๆ จากหน�วยงานภาครัฐ 

6. สภาพแวดล$อมและทรัพยากรธรรมชาติได$รับการพัฒนาและอนุรักษ�ไว$อย�างเป1นระบบ 
  7. การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพเพ่ิมมากข้ึน 
  8. ร$อยละ 60 ของประชาชนมีสุขภาพอนามัยท่ีแข็งแรง สมบูรณ�และมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน 

9. ร$อยละ 60 ของประชาชนเข$าใจในกฎหมาย ระเบียบของท$องถ่ิน และสามารถนําไป
ปฏิบัติได$อย�างถูกต$อง 

10. ร$อยละ 100 ของประชาชนได$รับสวัสดิการด$านสังคมสงเคราะห�ตามสิทธิ์   

 2.6 กลยุทธ� 
  1. พัฒนาการคมนาคม  ท้ังทางบก  ทางน้ํา 
  2. พัฒนาการไฟฟOาสาธารณะ 
  3. พัฒนาการระบายน้ํา 
  4. พัฒนาแหล�งน้ําเพ่ือการบริโภค อุปโภคได$แก� บ�อบาดาล สระ ประปา บ�อน้ําต้ืน เป1นต$น 
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  5. พัฒนาแหล�งน้ําเพ่ือการเกษตร ได$แก�เหมืองฝาย อ�างเก็บน้ํา ขุดลอกคูคลอง คลองส�งน้ํา  
เป1นต$น 
  6. ส�งเสริมความเข$มแข็งของชุมชน  
  7. ส�งเสริมการนันทนาการและส�งเสริมกิจกรรมการกีฬา 
  8. ส�งเสริมการปOองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
  9. การปOองกันและแก$ไขปAญหายาเสพติด 
  10. จัดสวัสดิการและสังคมสงเคราะห�   
  11. ส�งเสริมการประกอบอาชีพและยกระดับรายได$ 
  12. สนับสนุนกิจกรรมของกลุ�มอาชีพต�างๆ 
  13. ส�งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน 
  14. การควบคุมและระงับโรคติดต�อ 
  15. ส�งเสริมสนับสนุนการศึกษาของเด็ก  เยาวชน   และประชาชน     

16. ส�งเสริมสนับสนุนประเพณีอันดีงาม  กิจการศาสนา  และภูมิปAญญาท$องถ่ิน 
  17. ส�งเสริมการสร$างจิตสํานึกและตระหนักในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล$อม 
  18. ส�งเสริมการปOองกันการทําลาย การบําบัดและฟ̂_นฟูทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล$อม 
  19. ส�งเสริมการมีส�วนร�วมรูปประชาคม 
  20. ส�งเสริมความรู$ความเข$าใจเก่ียวกับกิจการของ อบต. และการบริหารการปกครองตาม
ระบอบประชาธิปไตย 
  21. พัฒนาบุคลากร  ท้ังพนักงานส�วนตําบล  สมาชิกสภา อบต. คณะผู$บริหาร ให$มีความรู$  
คุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน 
  22. พัฒนารายได$  โดยการปรับปรุงแหล�งรายได$ วิธีการหารายได$ รวมท้ังระบบการจัดเก็บ
ภาษี 
  23. จัดหาและปรับปรุงเครื่องมือเครื่องใช$และสถานท่ีปฏิบัติงานให$เพียงพอมีประสิทธิภาพ 
  24. การให$บริการแก�ประชาชน   
  25. ส�งเสริมการท�องเท่ียวในพ้ืนท่ี 
  26. พัฒนาโครงสร$างพ้ืนฐานในแหล�งท�องเท่ียว 

 2.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร� 
1. มีทรัพยากรปGาไม$และของปGาท่ีมีคุณค�า 
2. มีอาชีพการเกษตรเป1นท่ียอมรับ 
3. พ้ืนท่ีตั้งสะดวก การสัญจรไปมาข$ามเขตอําเภอ,จังหวัดสะดวกสบาย 
4. มีประเพณีและวัฒนธรรมท่ีทรงคุณค�า 
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 2.8 ความเช่ือมโยงของยุทธศาสตร�ในภาพรวม  

การจัดทําแผนพัฒนาท$องถ่ินสี่ป+ขององค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริก มีความสอดคล$อง
เชื่อมโยงกับนโยบายและยุทธศาสตร�ในระดับต�าง ๆ เช�น แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ ฉบับท่ี 12              
(พ.ศ. 2560 – 2564) แผนการบริหารราชการแผ�นดิน ยุทธศาสตร�ประเทศ (Country Strategy)  
ยุทธศาสตร�การพัฒนาเพ่ือเสริมความม่ันคงของชาติ  ยุทธศาสตร�หลักของคณะรักษาความม่ันคงแห�งชาติ 
(คสช.) ค�านิยมหลักของคนไทย และยุทธศาสตร�การเข$าสู�ประชาคมอาเซียน แนวทางการดําเนินการเตรียม
ความพร$อมเพ่ือเข$าสู�ประชาคมอาเซียนขององค�กรปกครองส�วนท$องถ่ิน ยุทธศาสตร�กลุ�มจังหวัดภาคเหนือ
ตอนบน ยุทธศาสตร�การพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร�การพัฒนาขององค�กรปกครองส�วนท$องถ่ินในเขตจังหวัด
ลําปาง นโยบายของผู$บริหารองค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริก เป1นต$น แผนพัฒนาท$องถ่ินสี่ป+ขององค�การ
บริหารส�วนตําบลแม�พริก เป1นเครื่องมือท่ีสําคัญในการกําหนดทิศทางการพัฒนาท$องถ่ินตามอํานาจหน$าท่ี  
ท่ีกําหนดไว$ในพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจให$แก�องค�กรปกครองส�วนท$องถ่ิน 
พ.ศ. 2542 เป1นแผนท่ีเกิดจากการมีส�วนร�วมของประชาชนในการร�วมแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับปAญหา 
ความต$องการของประชาชนเอง ซ่ึงจะทําให$การแก$ไขปAญหาเป1นไปอย�างถูกต$องตรงกับปAญหาท่ีเกิดข้ึนจริง 
ทําให$ประชาชนได$รับประโยชน�สูงสุดจากการดําเนินงานขององค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริก 

3.การวิเคราะห�เพ่ือพัฒนาท	องถ่ิน 
 3.1 การวิเคราะห�กรอบการจัดทํายุทธศาสตร�ขององค�กรปกครองส$วนท	องถ่ิน  
ผลการวิเคราะห�ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาในปAจจุบันและโอกาส 
 การพัฒนาในอนาคตขององค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริก  ด$วยเทคนิค SWOT Analysis  มีดังนี้ 
 จุดแข็ง (Strength) 

- ผู$บริหารมีวิสัยทัศน�ก$าวไกล 
- มีอุปกรณ�เครื่องมือ เครื่องใช$ท่ีทันสมัย 
- มีบุคลากรท่ีมีความรู$ ความสามารถในการปฏิบัติงาน 
- มีระบบการติดต�อสื่อสาร และการประสานงานภายในองค�กรท่ีมีประสิทธิภาพและท่ัวถึง 
จุดอ$อน (Weakness) 
- การบริการข้ันพ้ืนฐานยังไม�ครอบคลุมและได$มาตรฐานเท�าท่ีควร 
- ขาดการจัดระเบียบของชุมชน และขาดการบังคับใช$ผังเมืองอย�างเคร�งครัด 
- ขาดการส�งเสริม พัฒนาด$านการท�องเท่ียว และการอนุรักษ�ทรัพยากรธรรมชาติ 
โอกาส (Opportunity) 
-   ได$รับการจัดสรรงบประมาณจากหน�วยงานภาครัฐอย�างต�อเนื่อง 
-   พ.ร.บ.กระจายอํานาจฯ สามารถรองรับภารกิจต�อการให$บริการประชาชนได$มากข้ึน 
-   ผู$บริหารให$ความสําคัญกับการพัฒนาท$องถ่ิน และการบริหารราชการแบบบูรณาการ 
-   การพัฒนาเทคโนโลยีสมัยใหม�ในการบริหารภาครัฐ และการบริการประชาชน 
อุปสรรค (Threat) 
- ประเทศไทยก$าวสู�สังคมผู$สูงอายุ จากการมีโครงสร$างประชากรวัยสูงอายุเพ่ิมข้ึน วัยเด็กและวัย

แรงงานลดลง 
- การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล$อม ภูมิอากาศ และความรุนแรงของภัยพิบัติต�าง ๆ 
- งบประมาณไม�เพียงพอต�อการพัฒนา 
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3.2 การประเมินสถานการณ�สภาพแวดล	อมภายนอกท่ีเก่ียวข	อง 
 จากการวิเคราะห�ปAญหาหรือความต$องการของประชาชนในเขตองค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริก 
รวมถึงการประเมินสถานการณ�สภาพแวดล$อมภายนอกท่ีเก่ียวข$อง สามารถนํามากําหนดเป1นประเด็นการ
พัฒนา ได$ดังนี้ 

1. ส�งเสริมการมีส�วนร�วมของประชาชน 
2. ส�งเสริมการรักษาความสงบเรียบร$อยและการวางแผนปOองกันภัย 
3. พัฒนาการจัดเก็บรายได$ 
4. พัฒนานวัตกรรม การบริหารจัดการ 
5. สนับสนุน ส�งเสริมการศึกษา กีฬา และขนบธรรมเนียมประเพณีของท$องถ่ิน 
6. ส�งเสริมพัฒนาชุมชนเข$มแข็ง และพ่ึงพาตนเองบนพ้ืนฐานเศรษฐกิจพอเพียง 
7. สนับสนุนสาธารณสุขข้ันพ้ืนฐานและคุณภาพชีวิต 
8. พัฒนาสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และการผังเมือง 
9. ส�งเสริม สนับสนุนการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล$อม 
10. ส�งเสริมการท�องเท่ียวและการอนุรักษ�ทรัพยากรธรรมชาติ 
11. พัฒนาระบบข$อมูลข�าวสารให$ทันสมัย 
12. พัฒนาบุคลากรและบริการประชาชน 
13. จัดบริการและให$การสงเคราะห�แก�ผู$สูงอายุ คนพิการ และผู$ด$อยโอกาส 
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แบบ ยท.03
                   3.5 รายละเอียดยุทธศาสตร�

ความ ยุทธศาสตร� ตัวชี้วัด ความ
เชื่อมโยงกับ อปท. ผลผลิต/ ก%าวหน%า
ยุทธศาสตร� ในเขต โครงการ ของ

จังหวัด จังหวัด เป+าหมาย
การเสริม การพัฒนา การพัฒนา ประชาชน 1. การคมนาคม 51 59 49 55 54 1. พัฒนาการ  - ก4อสร%าง/ซ4อมแซม กองช4าง

สร%างและ โครงสร%าง โครงสร%าง ได%รับบริการ ทางบกทางน้ํา คมนาคมทั้ง ถนน สะพาน

พัฒนาคุณภาพ พ้ืนฐาน พ้ืนฐาน ทางด%าน ของประชาชน ทางบก ทางน้ํา

ของเศรษฐกิจ โครงสร%าง มีความสะดวก

ชีวิตของ พ้ืนฐานที่ดี สบายรวดเร็ว

ประชาชนและ ได%แก4ระบบ 2. ประชาชนมี 22 29 8 8 17 2. พัฒนาการ  - ติดต้ังไฟฟ+าสาธารณะ

สังคมลําปาง การคมนาคม ไฟฟ+าสาธารณะ ไฟฟ+าสาธารณะ

ให%เปBนสังคม สาธารณูปโภค และการบริการ

แห4งการเรียน สาธารณูปการ โทรศัพท�

รู% มีความเข%ม สาธารณะใช%

แข็ง มีภูมิคุ%ม พอเพียง

กัน สามารถ 3. ประชาชนมี 9 16 15 14 14 3. พัฒนาการ  - ก4อสร%างรางระบายน้ํา

ดํารงชีวิตตาม รางระบายน้ํา ระบายน้ํา ฝาปFดตะแกรงเหล็ก

หลักปรัชญา เพ่ือป+องกัน

ของเศรษฐกิจ น้ําท4วม

พอเพียง

2563

หน4วย

สนับสนุน
2562 2564

ยุทธศาสตร�

อปท.

หน4วยงาน

รับผิดชอบหลัก
เป+าประสงค� กลยุทธ�

ผลผลิต/

โครงการ

ค4าเป+าหมาย

2561
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แบบ ยท.03
                   3.5 รายละเอียดยุทธศาสตร�

ความ ยุทธศาสตร� ตัวชี้วัด ความ
เชื่อมโยงกับ อปท. ผลผลิต/ ก%าวหน%า
ยุทธศาสตร� ในเขต โครงการ ของ

จังหวัด จังหวัด เป+าหมาย
การเสริม การพัฒนา การพัฒนา ประชาชน 1. ประชาชนมี 22 14 4 2 11 1. พัฒนาแหล4ง  - ขุดเจาะบ4อบาดาล กองช4าง

สร%างและ โครงสร%าง ด%าน ได%รับบริการ แหล4งน้ําเพ่ือ น้ําเพ่ือการ ขุดบ4อน้ําต้ืน

พัฒนาคุณภาพ พ้ืนฐาน แหล4งน้ํา ทางด%าน การอุปโภค อุปโภค บริโภค  - ก4อสร%าง/ซ4อมแซม

ของเศรษฐกิจ โครงสร%าง บริโภค ระบบประปา

ชีวิตของ พ้ืนฐานที่ดี  - ก4อสร%างถังเก็บน้ํา

ประชาชนและ ได%แก4ระบบ  - รณรงค�สํารวจซ4อมและ

สังคมลําปาง การคมนาคม สร%างภาชนะเก็บน้ํา

ให%เปBนสังคม สาธารณูปโภค

แห4งการเรียน สาธารณูปการ

รู% มีความเข%ม

แข็ง มีภูมิคุ%ม

กัน สามารถ

ดํารงชีวิตตาม

หลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจ

พอเพียง

หน4วยงาน หน4วย

สนับสนุนโครงการ รับผิดชอบหลัก

ยุทธศาสตร�
เป+าประสงค� กลยุทธ�

ผลผลิต/

2561 2562 2563 2564
อปท.

ค4าเป+าหมาย
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แบบ ยท.03
                   3.5 รายละเอียดยุทธศาสตร�

ความ ยุทธศาสตร� ตัวชี้วัด ความ
เชื่อมโยงกับ อปท. ผลผลิต/ ก%าวหน%า
ยุทธศาสตร� ในเขต โครงการ ของ

จังหวัด จังหวัด เป+าหมาย
การเสริม การพัฒนา การพัฒนา ประชาชน 2. ประชาชนมี 23 31 29 54 35 2. พัฒนาแหล4ง  - ก4อสร%าง/ซ4อมแซมฝาย กองช4าง

สร%างและ โครงสร%าง ด%าน ได%รับบริการ แหล4งน้ําเพ่ือ น้ําเพ่ือการ  - ขุดสระน้ํา

พัฒนาคุณภาพ พ้ืนฐาน แหล4งน้ํา ทางด%าน การเกษตร เกษตร  - ขุดลอกเหมือง ฝาย 

ของเศรษฐกิจ โครงสร%าง ลําห%วย

ชีวิตของ พ้ืนฐานที่ดี  - ก4อสร%าง/ซ4อมแซมดาด

ประชาชนและ ได%แก4ระบบ ลําเหมือง

สังคมลําปาง การคมนาคม  - ขุดบ4อน้ําต้ืนเพ่ือการ

ให%เปBนสังคม สาธารณูปโภค เกษตร

แห4งการเรียน สาธารณูปการ  - ก4อสร%างอ4างเก็บน้ํา

รู% มีความเข%ม

แข็ง มีภูมิคุ%ม

กัน สามารถ

ดํารงชีวิตตาม

หลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจ

พอเพียง

ยุทธศาสตร�
เป+าประสงค�

ค4าเป+าหมาย

กลยุทธ�
อปท.

ผลผลิต/ หน4วยงาน หน4วย

2561 2562 2563 2564
โครงการ รับผิดชอบหลัก สนับสนุน
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แบบ ยท.03
                   3.5 รายละเอียดยุทธศาสตร�

ความ ยุทธศาสตร� ตัวชี้วัด ความ
เชื่อมโยงกับ อปท. ผลผลิต/ ก%าวหน%า
ยุทธศาสตร� ในเขต โครงการ ของ

จังหวัด จังหวัด เป+าหมาย
การเสริม พัฒนา การพัฒนา พ้ืนที่มีความ 1. ประชาชนได% 13 7 5 5 8 1. ส4งเสริมความ  - ก4อสร%าง/ซ4อมแซมหอ สํานักปลัด

สร%างและ ด%านสังคม/ ด%านสังคม เปBนระเบียบ รับการส4งเสริม เข%มแข็งของชุมชน กระจายข4าว กองช4าง

พัฒนาคุณภาพ ชุมชน เรียบร%อย ให%เกิดความ  - ก4อสร%างโรงเก็บของ/

ของเศรษฐกิจ เข%มแข็งในชุมชน อาคารอเนกประสงค�

ชีวิตของ  - ก4อสร%างห%องน้ําสุสาน

ประชาชนและ  - ก4อสร%างเชิงตะกอน

สังคมลําปาง  - โครงการให%ความรู%เร่ือง

ให%เปBนสังคม สิทธิ หน%าที่และบทบาทของ

แห4งการเรียน สตรี/ผู%สูงอายุ/ผู%พิการ

รู% มีความเข%ม  - โครงการสนับสนุนงาน

แข็ง มีภูมิคุ%ม รัฐพิธี

กัน สามารถ  - โครงการเทิดทูนสถาบัน

ดํารงชีวิตตาม พระมหากษัตริย�

หลักปรัชญา  - โครงการจัดเสวนาแลก

ของเศรษฐกิจ เปลี่ยนเรียนรู%

พอเพียง  -  โครงการดําเนินกิจกรรม

ก่ิงกาชาด

หน4วย

รับผิดชอบหลัก สนับสนุน

หน4วยงาน
กลยุทธ�

อปท.
2561 2562 2563 2564

ผลผลิต/

โครงการ

ยุทธศาสตร�
เป+าประสงค�

ค4าเป+าหมาย
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แบบ ยท.03
                   3.5 รายละเอียดยุทธศาสตร�

ความ ยุทธศาสตร� ตัวชี้วัด ความ
เชื่อมโยงกับ อปท. ผลผลิต/ ก%าวหน%า
ยุทธศาสตร� ในเขต โครงการ ของ

จังหวัด จังหวัด เป+าหมาย
การเสริม พัฒนา การพัฒนา พ้ืนที่มีความ 2. เด็ก เยาวชน 10 1 0 0 3 2. ส4งเสริมการ  - จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ�กีฬา สํานักปลัด

สร%างและ ด%านสังคม/ ด%านสังคม เปBนระเบียบ และประชาชน นันทนาการและ /เคร่ืองออกกําลังกาย กองช4าง

พัฒนาคุณภาพ ชุมชน เรียบร%อย ได%รับการส4งเสริม ส4งเสริมกิจกรรม  - ก4อสร%าง/ปรับปรุง

ของเศรษฐกิจ กิจกรรมการกีฬา การกีฬา สนามกีฬา/ลานกีฬา

ชีวิตของ และนันทนาการ  - ติดต้ังโคมไฟส4องสว4าง

ประชาชนและ สนามกีฬา

สังคมลําปาง  - ส4งเสริมการเล4นกีฬา/

ให%เปBนสังคม แข4งขันกีฬา

แห4งการเรียน

รู% มีความเข%ม

แข็ง มีภูมิคุ%ม

กัน สามารถ

ดํารงชีวิตตาม

หลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจ

พอเพียง

ผลผลิต/ หน4วยงาน หน4วย

2561 2562 2563 2564
โครงการ รับผิดชอบหลัก สนับสนุน

ยุทธศาสตร�
เป+าประสงค�

ค4าเป+าหมาย

กลยุทธ�
อปท.
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แบบ ยท.03
                   3.5 รายละเอียดยุทธศาสตร�

ความ ยุทธศาสตร� ตัวชี้วัด ความ
เชื่อมโยงกับ อปท. ผลผลิต/ ก%าวหน%า
ยุทธศาสตร� ในเขต โครงการ ของ

จังหวัด จังหวัด เป+าหมาย
การเสริม พัฒนา การพัฒนา พ้ืนที่มีความ 3. ประชาชนมี 7 5 5 5 5 3.ส4งเสริมการป+อง  - โครงการลดอุบัติเหตุช4วง สํานักปลัด

สร%างและ ด%านสังคม/ ด%านสังคม เปBนระเบียบ ความปลอดภัย กันและบรรเทา เทศกาล กองช4าง

พัฒนาคุณภาพ ชุมชน เรียบร%อย ในชีวิตและ สาธารณภัย  - โครงการอบรมอาสาสมัคร

ของเศรษฐกิจ ทรัพย�สิน จราจร นักเรียน นักศึกษา

ชีวิตของ  - โครงการซ%อมแผนป+องกัน

ประชาชนและ และบรรเทาสาธารณภัย

สังคมลําปาง

ให%เปBนสังคม

แห4งการเรียน

รู% มีความเข%ม

แข็ง มีภูมิคุ%ม

กัน สามารถ

ดํารงชีวิตตาม

หลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจ

พอเพียง

ผลผลิต/ หน4วยงาน หน4วย

2561 2562 2563 2564
โครงการ รับผิดชอบหลัก สนับสนุน

ยุทธศาสตร�
เป+าประสงค�

ค4าเป+าหมาย

กลยุทธ�
อปท.
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แบบ ยท.03
                   3.5 รายละเอียดยุทธศาสตร�

ความ ยุทธศาสตร� ตัวชี้วัด ความ
เชื่อมโยงกับ อปท. ผลผลิต/ ก%าวหน%า
ยุทธศาสตร� ในเขต โครงการ ของ

จังหวัด จังหวัด เป+าหมาย
การเสริม พัฒนา การพัฒนา พ้ืนที่มีความ 4. เด็ก เยาวชน 6 6 6 5 6 4. การป+องกัน  - โครงการณรงค�แก%ไข สํานักปลัด

สร%างและ ด%านสังคม/ ด%านสังคม เปBนระเบียบ ประชาชนห4าง และแก%ไขปJญหา ปJญหายาเสพติด กองช4าง

พัฒนาคุณภาพ ชุมชน เรียบร%อย ไกลยาเสพติด ยาเสพติด  - โครงการแม4พริกรวมใจ

ของเศรษฐกิจ ต%านภัยยาเสพติด

ชีวิตของ  - โครงการณรงค�แก%ไข

ประชาชนและ ปJญหายาเสพติด

สังคมลําปาง  - โครงการแม4พริกรวมใจ

ให%เปBนสังคม ต%านภัยยาเสพติด

แห4งการเรียน

รู% มีความเข%ม

แข็ง มีภูมิคุ%ม

กัน สามารถ

ดํารงชีวิตตาม

หลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจ

พอเพียง

ผลผลิต/ หน4วยงาน หน4วย

2561 2562 2563 2564
โครงการ รับผิดชอบหลัก สนับสนุน

ยุทธศาสตร�
เป+าประสงค�

ค4าเป+าหมาย

กลยุทธ�
อปท.

62



แบบ ยท.03
                   3.5 รายละเอียดยุทธศาสตร�

ความ ยุทธศาสตร� ตัวชี้วัด ความ
เชื่อมโยงกับ อปท. ผลผลิต/ ก%าวหน%า
ยุทธศาสตร� ในเขต โครงการ ของ

จังหวัด จังหวัด เป+าหมาย
การเสริม พัฒนา การพัฒนา มีการสังคม 5. ประชาชนได% 8 7 7 7 7 5. จัดสวัสดิการ  - โครงการรับส4งนักเรียน สํานักปลัด

สร%างและ ด%านสังคม/ ด%านสังคม สงเคราะห� รับสวัสดิการด%าน และสังคม บ%านปางยาว

พัฒนาคุณภาพ ชุมชน ผู%สูงอายุ สังคมสงเคราะห� สงเคราะห�  - โครงการอปท.ร4วมใจ

ของเศรษฐกิจ ผู%พิการ ก4อสร%างปรับปรุงหรือสร%าง

ชีวิตของ ผู%ด%อยโอกาส บ%านให%กับคนยากจน

ประชาชนและ ด%อยโอกาส

สังคมลําปาง  - สมทบกองทุนออมบุญ

ให%เปBนสังคม วันละบาท

แห4งการเรียน  - เบี้ยยังชีพผู%สูงอายุ

รู% มีความเข%ม ผู%พิการ ผู%ปKวยเอดส�

แข็ง มีภูมิคุ%ม

กัน สามารถ

ดํารงชีวิตตาม

หลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจ

พอเพียง

ผลผลิต/ หน4วยงาน หน4วย

2561 2562 2563 2564
โครงการ รับผิดชอบหลัก สนับสนุน

ยุทธศาสตร�
เป+าประสงค�

ค4าเป+าหมาย

กลยุทธ�
อปท.
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แบบ ยท.03
                   3.5 รายละเอียดยุทธศาสตร�

ความ ยุทธศาสตร� ตัวชี้วัด ความ
เชื่อมโยงกับ อปท. ผลผลิต/ ก%าวหน%า
ยุทธศาสตร� ในเขต โครงการ ของ

จังหวัด จังหวัด เป+าหมาย
การเสริม การพัฒนา การพัฒนา ประชาชนได% 1. ประชาชนได% 21 8 5 3 10 1. ส4งเสริมการ  - โครงการส4งเสริมการ สํานักปลัด

สร%างและ ด%านเศรษฐกิจ ด%านเศรษฐกิจ รับการส4งเสริม รับการส4งเสริม ประกอบอาชีพ ประกอบอาชีพ กองช4าง

พัฒนาคุณภาพ สนับสนุน การประกอบ และยกระดับ  - โครงการส4งเสริมการ

ของเศรษฐกิจ อาชีพ อาชีพและยก รายได% ปลูกข%าว/สนับสนุนพันธุ�

ชีวิตของ ระดับรายได% ข%าว

ประชาชนและ  - โครงการพัฒนาบรรจุภัณฑ�

สังคมลําปาง ของผลิตภัณฑ�กล%วยอบพลัง

ให%เปBนสังคม แสงอาทิตย�

แห4งการเรียน  - ส4งเสริมการปลูกไผ4

รู% มีความเข%ม  - โครงการส4งเสริมการ

แข็ง มีภูมิคุ%ม เกษตรอินทรีย�

กัน สามารถ  - โครงการส4งเสริมการ

ดํารงชีวิตตาม ทําน้ํายาเนกประสงค�

หลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจ

พอเพียง

ยุทธศาสตร�
เป+าประสงค�

ค4าเป+าหมาย

กลยุทธ�
อปท.

ผลผลิต/ หน4วยงาน หน4วย

2561 2562 2563 2564
โครงการ รับผิดชอบหลัก สนับสนุน
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แบบ ยท.03
                   3.5 รายละเอียดยุทธศาสตร�

ความ ยุทธศาสตร� ตัวชี้วัด ความ
เชื่อมโยงกับ อปท. ผลผลิต/ ก%าวหน%า
ยุทธศาสตร� ในเขต โครงการ ของ

จังหวัด จังหวัด เป+าหมาย
การเสริม การพัฒนา การพัฒนา ประชาชนได% 2. ประชาชนได% 9 1 1 2 4 2. สนับสนุน  - โครงการเศรษฐกิจพอเพียง สํานักปลัด

สร%างและ ด%านเศรษฐกิจ ด%านเศรษฐกิจ รับการส4งเสริม รับการส4งเสริม กิจกรรมของกลุ4ม เพ่ือการเรียนรู% กองช4าง

พัฒนาคุณภาพ สนับสนุน กิจกรรมกลุ4ม อาชีพต4างๆ  - โครงการศึกษาดูงานเพ่ือ

ของเศรษฐกิจ อาชีพ อาชีพ พัฒนาองค�ความรู%

ชีวิตของ  - ก4อสร%างศูนย�เรียนรู%

ประชาชนและ  - ก4อสร%างศูนย�เรียนรู%

สังคมลําปาง เศรษฐกิจพอเพียง

ให%เปBนสังคม  - โครงการถ4ายทอดความรู%

แห4งการเรียน ด%านการเกษตร

รู% มีความเข%ม  - ก4อสร%างโรงบ4มกล%วย

แข็ง มีภูมิคุ%ม  - โครงการตามพระราชดําริ

กัน สามารถ การพัฒนาเศรษฐกิจ

ดํารงชีวิตตาม พอเพียง

หลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจ

พอเพียง

ยุทธศาสตร�
เป+าประสงค�

ค4าเป+าหมาย

กลยุทธ�
2561 2562 2563 2564

อปท.

ผลผลิต/ หน4วยงาน หน4วย

โครงการ รับผิดชอบหลัก สนับสนุน

65



แบบ ยท.03
                   3.5 รายละเอียดยุทธศาสตร�

ความ ยุทธศาสตร� ตัวชี้วัด ความ
เชื่อมโยงกับ อปท. ผลผลิต/ ก%าวหน%า
ยุทธศาสตร� ในเขต โครงการ ของ

จังหวัด จังหวัด เป+าหมาย
การเสริม การพัฒนา การพัฒนา ประชาชนมี 1. ประชาชนมี 39 31 31 29 33 1. ส4งเสริมสุขภาพ  - โครงการให%บริการทาง สํานักปลัด

สร%างและ ด%านสังคม/ ด%าน ความเปBนอยู4ที่ สุขภาพอนามัย อนามัยของ การแพทย�ฉุกเฉิน

พัฒนาคุณภาพ ชุมชน สาธารณสุข ดีข้ึน มีสุขภาพ สมบูรณ�แข็งแรง ประชาชน  - โครงการปรุงอาหาร

ของเศรษฐกิจ อนามัยที่แข็ง ปลอดภัย

ชีวิตของ แรงสมบูรณ�  - โครงการสมทบกองทุน

ประชาชนและ ปราศจาก หลักประกันสุขภาพ

สังคมลําปาง โรคติดต4อ - การให%ความรู%เร่ืองโรคต4างๆ

ให%เปBนสังคม - การส4งเสริมพัฒนาการเด็ก

แห4งการเรียน - การส4งเสริมออกกําลังกาย

รู% มีความเข%ม

แข็ง มีภูมิคุ%ม

กัน สามารถ

ดํารงชีวิตตาม

หลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจ

พอเพียง

ยุทธศาสตร�
เป+าประสงค�

ค4าเป+าหมาย

กลยุทธ�
อปท.

ผลผลิต/ หน4วยงาน หน4วย

2561 2562 2563 2564
โครงการ รับผิดชอบหลัก สนับสนุน
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แบบ ยท.03
                   3.5 รายละเอียดยุทธศาสตร�

ความ ยุทธศาสตร� ตัวชี้วัด ความ
เชื่อมโยงกับ อปท. ผลผลิต/ ก%าวหน%า
ยุทธศาสตร� ในเขต โครงการ ของ

จังหวัด จังหวัด เป+าหมาย
การเสริม การพัฒนา การพัฒนา ประชาชนมี 2. ปJญหาโรค 6 5 5 5 6 2.การควบคุมและ  - โครงการรณรงค�ป+องกัน สํานักปลัด

สร%างและ ด%านสังคม/ ด%าน ความเปBนอยู4ที่ ติดต4อลดน%อยลง ระงับโรคติดต4อ โรคเอดส� /โรคที่เกิดในฤดู

พัฒนาคุณภาพ ชุมชน สาธารณสุข ดีข้ึน มีสุขภาพ หนาว /โรคทางเดินหายใจ

ของเศรษฐกิจ อนามัยที่แข็ง  - โครงการรณรงค�ป+องกัน

ชีวิตของ แรงสมบูรณ� และระงับโรคไข%เลือดออก

ประชาชนและ ปราศจาก พิษสุนัขบ%า

สังคมลําปาง โรคติดต4อ

ให%เปBนสังคม

แห4งการเรียน

รู% มีความเข%ม

แข็ง มีภูมิคุ%ม

กัน สามารถ

ดํารงชีวิตตาม

หลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจ

พอเพียง

ยุทธศาสตร�
เป+าประสงค�

ค4าเป+าหมาย

กลยุทธ�
2561 2562 2563 2564

อปท.

ผลผลิต/ หน4วยงาน หน4วย

โครงการ รับผิดชอบหลัก สนับสนุน
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แบบ ยท.03
                   3.5 รายละเอียดยุทธศาสตร�

ความ ยุทธศาสตร� ตัวชี้วัด ความ
เชื่อมโยงกับ อปท. ผลผลิต/ ก%าวหน%า
ยุทธศาสตร� ในเขต โครงการ ของ

จังหวัด จังหวัด เป+าหมาย
การเสริม การพัฒนา การพัฒนา ส4งเสริมให% 1. เด็ก เยาวชน 17 16 16 15 16 1. ส4งเสริมสนับ  - โครงการจัดกิจกรรม สํานักปลัด

สร%างและ ด%านสังคม/ ด%านการศึกษา ประชาชนได% ประชาชนได%รับ สนุนการศึกษา วันเด็กแห4งชาติ

พัฒนาคุณภาพ ชุมชน ศาสนาและ รับการศึกษา การส4งเสริม ของเด็ก เยาวชน  - โครงการส4งเสริมกิจกรรม

ของเศรษฐกิจ วัฒนธรรม ภาคบังคับและ สนับสนุนด%าน ประชาชน เด็กและเยาวชน

ชีวิตของ โอกาสศึกษา การศึกษา  - ก4อสร%างศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก

ประชาชนและ ต4อในระดับที่  - โครงการอาหารเสริมนม

สังคมลําปาง สูงข้ึน ปลอดภัย

ให%เปBนสังคม  - โครงการจัดทําและจัดซ้ือ

แห4งการเรียน อุปกรณ�สนามเด็กเล4น

รู% มีความเข%ม  - โครงการแลกเปลี่ยน

แข็ง มีภูมิคุ%ม วัฒนธรรมทางภาษา

กัน สามารถ  - โครงการแข4งขันกีฬา

ดํารงชีวิตตาม สีสัมพันธ�

หลักปรัชญา  - โครงการเข%าค4ายคุณธรรม

ของเศรษฐกิจ จริยธรรมนักเรียน

พอเพียง  -โครงการสืบสานภูมิปJญญา

ชาวบ%านให%แก4นักเรียน

ยุทธศาสตร�
เป+าประสงค�

ค4าเป+าหมาย

กลยุทธ�
อปท.

ผลผลิต/ หน4วยงาน หน4วย

2561 2562 2563 2564
โครงการ รับผิดชอบหลัก สนับสนุน
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ความ ยุทธศาสตร� ตัวชี้วัด ความ
เชื่อมโยงกับ อปท. ผลผลิต/ ก%าวหน%า
ยุทธศาสตร� ในเขต โครงการ ของ

จังหวัด จังหวัด เป+าหมาย
 - โครงการอาหารกลางวัน

 - โครงการอบรมส4งเสริมตี

กลองปูKจาเพ่ือพัฒนา

วัฒนธรรมดนตรีพื้นบ%าน

 - โครงการเกษตรผสมผสาน

เพ่ือเสริมอาหารกลางวัน

 -อุดหนุนโรงเรียนนวัตกรรม

ผู%สูงอายุ

โครงการ รับผิดชอบหลัก สนับสนุน

ยุทธศาสตร�
เป+าประสงค�

ค4าเป+าหมาย

กลยุทธ�
2561 2562 2563 2564

อปท.

ผลผลิต/ หน4วยงาน หน4วย
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ความ ยุทธศาสตร� ตัวชี้วัด ความ
เชื่อมโยงกับ อปท. ผลผลิต/ ก%าวหน%า
ยุทธศาสตร� ในเขต โครงการ ของ

จังหวัด จังหวัด เป+าหมาย
การเสริม การพัฒนา การพัฒนา ส4งเสริมการ 2. วัฒนธรรม 13 13 13 13 13 2. ส4งเสริมสนับ  - โครงการจัดงานประเพณี สํานักปลัด

สร%างและ ด%านสังคม/ ด%านการศึกษา อนุรักษ� ประเพณีอันดีงาม สนุนประเพณีอัน สงกรานต�

พัฒนาคุณภาพ ชุมชน ศาสนาและ ประเพณี กิจการศาสนา ดีงาม กิจการ  - โครงการถวายเทียนเข%า

ของเศรษฐกิจ วัฒนธรรม วัฒนธรรมของ และภูมิปJญญา ศาสนาและ พรรษา

ชีวิตของ ท%องถ่ินให%คง ท%องถ่ินได%รับ ภูมิปJญญาท%องถ่ิน  -โครงการจัดงานลอยกระทง

ประชาชนและ อยู4ตลอดไป การส4งเสริม  - โครงการส4งเสริมพระพุทธ

สังคมลําปาง ศาสนาเนื่องในวันสําคัญทาง

ให%เปBนสังคม พระพุทธศาสนา

แห4งการเรียน  - โครงการส4งเสริมประเพณี

รู% มีความเข%ม บั้งไฟ

แข็ง มีภูมิคุ%ม  - โครงการส4งเสริมกลองยาว

กัน สามารถ  - โครงการจัดงานประเพณี

ดํารงชีวิตตาม สงกรานต� (อุดหนุน)

หลักปรัชญา  - โครงการประเพณีแห4ไม%

ของเศรษฐกิจ ง4ามคํ้าศรี

พอเพียง  - โครงการประเพณีสักการะ

พระพุทธบาท

ยุทธศาสตร�
เป+าประสงค�

ค4าเป+าหมาย

2561 2562 2563 2564
อปท.

กลยุทธ�
ผลผลิต/ หน4วยงาน หน4วย

โครงการ รับผิดชอบหลัก สนับสนุน
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ความ ยุทธศาสตร� ตัวชี้วัด ความ
เชื่อมโยงกับ อปท. ผลผลิต/ ก%าวหน%า
ยุทธศาสตร� ในเขต โครงการ ของ

จังหวัด จังหวัด เป+าหมาย
 - โครงการสรงน้ําพระธาตุ สํานักปลัด
สืบชะตาหลวง

หน4วย

โครงการ รับผิดชอบหลัก สนับสนุน
2564

อปท.

ผลผลิต/ หน4วยงานยุทธศาสตร�
เป+าประสงค�

ค4าเป+าหมาย

กลยุทธ�
2561 2562 2563
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ความ ยุทธศาสตร� ยุทธศาสตร� เป+าประสงค� ตัวชี้วัด ความ กลยุทธ� ผลผลิต/ หน4วยงาน หน4วย
เชื่อมโยงกับ อปท. ผลผลิต/ 2561 2562 2563 2564 ก%าวหน%า
ยุทธศาสตร� ในเขต อปท. โครงการ ของ โครงการ รับผิดชอบหลัก สนับสนุน

จังหวัด จังหวัด เป+าหมาย
การส4งเสริม การอนุรักษ� การพัฒนา จัดให%มีระบบ 1. ประชาชนมี 7 8 7 8 8 1. ส4งเสริมการ  - โครงการรณรงค�ติดต้ัง สํานักปลัด

การบริหาร ทรัพยากร ด%าน การกําจัดขยะ จิตสํานึกและ สร%างจิตสํานึก บ4อดักไขมัน กองช4าง

จัดการ ธรรมชาติ ทรัพยากร มูลฝอย ตระหนักในการ และตระหนักใน  -โครงการให%ความรู%ในการ

ทรัพยากร และ ธรรมชาติ สิ่งปฏิกูล รักษาทรัพยากร การรักษา คัดแยกขยะ

ธรรมชาติและ สิ่งแวดล%อม และ พร%อมทั้ง ธรรมชาติและ ทรัพยากร  - โครงการบริหารจัดการขยะ

สิ่งแวดล%อม สิ่งแวดล%อม อนุรักษ� สิ่งแวดล%อม ธรรมชาติและ  - โครงการอบรมปลูกจิต

อย4างสมดุล ทรัพยากร สิ่งแวดล%อม สํานึกในการรักษาทรัพยากร

และย่ังยืน ธรรมชาติและ ธรรมชาติและสิ่งแวดล%อม

สิ่งแวดล%อม  - โครงการอยู4เวรเฝ+าระวัง

ไฟปKา/ทําแนวป+องกันไฟปKา

 -โครงการอบรมความรู%เร่ือง

ไฟปKา/รณรงค�ป+องกันไฟปKา

และปJญหาหมอกควัน

 - โครงการลาดตระเวน

สํารวจพ้ืนที่ปKาชุมชน

 - โครงการปลูกปKา/บวชปKา 

สืบชะตา เวทีเสวนา

ค4าเป+าหมาย
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ความ ยุทธศาสตร� ยุทธศาสตร� เป+าประสงค� ตัวชี้วัด ความ กลยุทธ� ผลผลิต/ หน4วยงาน หน4วย
เชื่อมโยงกับ อปท. ผลผลิต/ 2561 2562 2563 2564 ก%าวหน%า
ยุทธศาสตร� ในเขต อปท. โครงการ ของ โครงการ รับผิดชอบหลัก สนับสนุน

จังหวัด จังหวัด เป+าหมาย
การส4งเสริม การอนุรักษ� การพัฒนา จัดให%มีระบบ 2. ทรัพยากร 30 17 22 18 22 2.ส4งเสริม ป+องกัน  - โครงการปรับปรุง/ขุด/ สํานักปลัด

การบริหาร ทรัพยากร ด%าน การกําจัดขยะ ธรรมชาติและ การทําลาย บ4อขยะ กองช4าง

จัดการ ธรรมชาติ ทรัพยากร มูลฝอย สิ่งแวดล%อม การบําบัด ฟSTนฟู  - ก4อสร%างร้ัวก้ันบ4อขยะ

ทรัพยากร และ ธรรมชาติ สิ่งปฏิกูล ได%รับการบําบัด ทรัพยากร  - โครงการฝJงกลบบ4อขยะ

ธรรมชาติและ สิ่งแวดล%อม และ พร%อมทั้ง ฟSTนฟู ธรรมชาติและ  - โครงการจัดซ้ือถังขยะ

สิ่งแวดล%อม สิ่งแวดล%อม อนุรักษ� สิ่งแวดล%อม  - โครงการจัดซ้ือรถขนขยะ

อย4างสมดุล ทรัพยากร  - ก4อสร%างพนังป+องกัน

และย่ังยืน ธรรมชาติและ ตลิ่งพัง

สิ่งแวดล%อม  - ก4อสร%างศูนย�อนุรักษ�ปKา

ชุมชน

 - ก4อสร%างฝายชะลอน้ํา

 - โครงการส4งเสริมการเพาะ

พันธุ�กล%าไม%ท%องถ่ิน

 - โครงการปล4อยพันธุ�

สัตว�น้ํา

ค4าเป+าหมาย
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                   3.5 รายละเอียดยุทธศาสตร�

ความ ยุทธศาสตร� ตัวชี้วัด ความ
เชื่อมโยงกับ อปท. ผลผลิต/ ก%าวหน%า
ยุทธศาสตร� ในเขต โครงการ ของ

จังหวัด จังหวัด เป+าหมาย
การบริหาร การบริหาร การพัฒนา ส4งเสริมให% 1. ประชาชนมี 1 1 1 1 1 1. ส4งเสริมการมี  - โครงการประชาคมหมู4 สํานักปลัด

กิจการบ%าน และพัฒนา ด%าน ประชาชนมี ส4วนร4วมในการ ส4วนร4วมรูป บ%านเพ่ือจัดทําและทบทวน กองช4าง

เมืองที่ดีด%วย องค�กร การเมือง ส4วนร4วมใน จัดเวทีประชาคม ประชาคม แผนพัฒนาสี่ปU กองคลัง

หลักธรรมา การบริหาร การปกครอง

ภิบาล และพัฒนา

ท%องถ่ิน

เป+าประสงค�

ค4าเป+าหมาย

กลยุทธ�
อปท.

ผลผลิต/ หน4วยงาน หน4วย

2561 2562 2563 2564
โครงการ รับผิดชอบหลัก สนับสนุน

ยุทธศาสตร�
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ความ ยุทธศาสตร� ตัวชี้วัด ความ
เชื่อมโยงกับ อปท. ผลผลิต/ ก%าวหน%า
ยุทธศาสตร� ในเขต โครงการ ของ

จังหวัด จังหวัด เป+าหมาย
การบริหาร การบริหาร การพัฒนา ส4งเสริมให% 2. ประชาชนมี 0 0 0 0 0 2. ประชาชนมี สํานักปลัด

กิจการบ%าน และพัฒนา ด%าน ประชาชนมี ความรู% ความ ความรู% ความ กองช4าง

เมืองที่ดีด%วย องค�กร การเมือง ส4วนร4วมใน เข%าใจ เก่ียวกับ เข%าใจ เก่ียวกับ กองคลัง

หลักธรรมา การบริหาร การปกครอง อบต. และการ อบต. และการ

ภิบาล และพัฒนา บริหารการ บริหารการ

ท%องถ่ิน ปกครองใน ปกครองใน

ระบอบ ระบอบ

ประชาธิปไตย ประชาธิปไตย

ยุทธศาสตร�
เป+าประสงค�

ค4าเป+าหมาย

2561 2562 2563 2564
อปท.

กลยุทธ�
ผลผลิต/ หน4วยงาน หน4วย

โครงการ รับผิดชอบหลัก สนับสนุน
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                   3.5 รายละเอียดยุทธศาสตร�

ความ ยุทธศาสตร� ตัวชี้วัด ความ
เชื่อมโยงกับ อปท. ผลผลิต/ ก%าวหน%า
ยุทธศาสตร� ในเขต โครงการ ของ

จังหวัด จังหวัด เป+าหมาย
การบริหาร การบริหาร การพัฒนา ส4งเสริมให% 3. อบต.มีการ 0 1 0 0 1 3. พัฒนารายได%  -โครงการจัดทําแผนที่ภาษี สํานักปลัด

กิจการบ%าน และพัฒนา ด%าน ประชาชนมี พัฒนารายได% โดยการปรับปรุง กองช4าง

เมืองที่ดีด%วย องค�กร การเมือง ส4วนร4วมใน แหล4งรายได% วิธี กองคลัง

หลักธรรมา การบริหาร การปกครอง การหารายได%

ภิบาล และพัฒนา รวมทั้งระบบการ

ท%องถ่ิน จัดเก็บภาษี

ยุทธศาสตร�
เป+าประสงค�

ค4าเป+าหมาย

กลยุทธ�
อปท.

ผลผลิต/ หน4วยงาน หน4วย

2561 2562 2563 2564
โครงการ รับผิดชอบหลัก สนับสนุน
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ความ ยุทธศาสตร� ตัวชี้วัด ความ
เชื่อมโยงกับ อปท. ผลผลิต/ ก%าวหน%า
ยุทธศาสตร� ในเขต โครงการ ของ

จังหวัด จังหวัด เป+าหมาย
การบริหาร การบริหาร การพัฒนา ส4งเสริมให% 4. พนักงานส4วน 6 6 6 6 6 4. พัฒนาบุคลกร  - โครงการฝVกอบรมและ สํานักปลัด

กิจการบ%าน และพัฒนา ด%าน ประชาชนมี ตําบล พนักงาน ทั้งพนักงานส4วน ศึกษาดูงานคณะผู%บริหาร กองช4าง

เมืองที่ดีด%วย องค�กร การเมือง ส4วนร4วมใน จ%าง สมาชิกสภา ตําบล สมาชิกสภา สมาชิกสภา พนักงานส4วน กองคลัง

หลักธรรมา การบริหาร การปกครอง คณะผู%บริหาร คณะผู%บริหารให% ตําบลและพนักงานจ%าง

ภิบาล และพัฒนา มีความรู% มีความรู% คุณธรรม  - โครงการอบรม/สัมมนา

ท%องถ่ิน มีคุณธรรม และจริยธรรม และให%ความรู%เก่ียวกับการ

จริยธรรมในการ ในการปฏิบัติ จัดทําแผนพัฒนา/เก่ียวกับ

ปฏิบัติงาน ราชการ กฎหมาย ระเบียบท%องถ่ิน

 /ผู%นําท%องถ่ิน

 - โครงการจัดงานวันท%องถ่ิน

ไทย

ยุทธศาสตร�
เป+าประสงค�

ค4าเป+าหมาย

กลยุทธ�
อปท.

ผลผลิต/ หน4วยงาน หน4วย

2561 2562 2563 2564
โครงการ รับผิดชอบหลัก สนับสนุน
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 แบบ ยท.03
                   3.5 รายละเอียดยุทธศาสตร�

ความ ยุทธศาสตร� ตัวชี้วัด ความ
เชื่อมโยงกับ อปท. ผลผลิต/ ก%าวหน%า
ยุทธศาสตร� ในเขต โครงการ ของ

จังหวัด จังหวัด เป+าหมาย
การบริหาร การบริหาร การพัฒนา ส4งเสริมให% 5. จัดหาและปรับ 15 6 6 3 8 5. จัดหาและปรับ  - โครงการจัดหาครุภัณฑ� สํานักปลัด

กิจการบ%าน และพัฒนา ด%าน ประชาชนมี ปรุงเคร่ืองมือ ปรุงเคร่ืองมือ คอมพิวเตอร� ครุภัณฑ� กองช4าง

เมืองที่ดีด%วย องค�กร การเมือง ส4วนร4วมใน เคร่ืองใช%และ เคร่ืองใช%และ สํานักงาน ครุภัณฑ�เคร่ือง กองคลัง

หลักธรรมา การบริหาร การปกครอง สถานที่ปฏิบัติงาน สถานที่ปฏิบัติงาน ดับเพลิง

ภิบาล และพัฒนา ให%เพียงพอมี  - โครการบริหารจัดการ

ท%องถ่ิน ประสิทธิภาพ ระบบเทคโนโลยีสาร

สนเทศ

 - โครงการต4อเติมและ

ปรับปรุงโรงอาหาร/โรงจอด

รถ ภายใน อบต.

 - โครงการติดต้ังกล%องวงจร

ปFด cctv

 - ปรับภูมิทัศน�รอบที่ทําการ

อบต.

 - ก4อสร%างอาคารอเนก

ประสงค�

ยุทธศาสตร�
เป+าประสงค�

ค4าเป+าหมาย

กลยุทธ�
อปท.

ผลผลิต/ หน4วยงาน หน4วย

2561 2562 2563 2564
โครงการ รับผิดชอบหลัก สนับสนุน
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 แบบ ยท.03
                   3.5 รายละเอียดยุทธศาสตร�

ความ ยุทธศาสตร� ตัวชี้วัด ความ
เชื่อมโยงกับ อปท. ผลผลิต/ ก%าวหน%า
ยุทธศาสตร� ในเขต โครงการ ของ

จังหวัด จังหวัด เป+าหมาย
 - ก4อสร%างถนน คสล.ภายใน

อบต.

 - ก4อสร%างสวนสุขภาพ

 - ก4อสร%างสนามกีฬา/

ลานกีฬา อบต.

ยุทธศาสตร�
เป+าประสงค�

ค4าเป+าหมาย

กลยุทธ�
อปท.

ผลผลิต/ หน4วยงาน หน4วย

2561 2562 2563 2564
โครงการ รับผิดชอบหลัก สนับสนุน
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 แบบ ยท.03
                   3.5 รายละเอียดยุทธศาสตร�

ความ ยุทธศาสตร� ตัวชี้วัด ความ
เชื่อมโยงกับ อปท. ผลผลิต/ ก%าวหน%า
ยุทธศาสตร� ในเขต โครงการ ของ

จังหวัด จังหวัด เป+าหมาย
การบริหาร การบริหาร การพัฒนา ส4งเสริมให% 6.ประชาชนได%รับ 3 3 3 3 3 6. การให%บริการ  - โครงการจัดเก็บภาษี สํานักปลัด

กิจการบ%าน และพัฒนา ด%าน ประชาชนมี ความสะดวก แก4ประชาชน เคลื่อนที่ กองช4าง

เมืองที่ดีด%วย องค�กร การเมือง ส4วนร4วมใน สบายในการ  - โครงการลดข้ันตอนและ กองคลัง

หลักธรรมา การบริหาร การปกครอง ติดต4อราชการ ระยะเวลาการปฏิบัติ

ภิบาล และพัฒนา ราชการเพ่ือประชาชน

ท%องถ่ิน  - โครงการ อบต.สัญจร

 -โครงการบริหารศูนย�ข%อมูล

ข4าวสาร

ยุทธศาสตร�
เป+าประสงค�

ค4าเป+าหมาย

กลยุทธ�
อปท.

ผลผลิต/ หน4วยงาน หน4วย

2561 2562 2563 2564
โครงการ รับผิดชอบหลัก สนับสนุน
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 แบบ ยท.03
                   3.5 รายละเอียดยุทธศาสตร�

ความ ยุทธศาสตร� ตัวชี้วัด ความ
เชื่อมโยงกับ อปท. ผลผลิต/ ก%าวหน%า
ยุทธศาสตร� ในเขต โครงการ ของ

จังหวัด จังหวัด เป+าหมาย
การพัฒนา ด%านการ การพัฒนา ประชาชนมี ประชาชนมี 2 2 2 2 2 1. ส4งเสริมการ  - โครงการส4งเสริมการ สํานักปลัด

เศรษฐกิจบน พัฒนาด%าน ด%านการ รายได%จากการ รายได%จากการ ท4องเที่ยวใน ท4องเที่ยวเชิงวัฒธรรม

พ้ืนฐานของ เศรษฐกิจ ท4องเที่ยว ส4งเสริมการ ส4งเสริมการ พ้ืนที่  - โครงการส4งเสริมการ

เศรษฐกิจเชิง ท4องเที่ยวใน ท4องเที่ยว ท4องเที่ยวเชิงอนุรักษ�

สร%างสรรค� พ้ืนที่

และการสร%าง

มูลค4าเพ่ิมให%

กับสินค%าและ

บริการและ

เสริมสร%าง

ความเข%มแข็ง

ให%เศรษฐกิจ

ชุมชนตามหลัก

ปรัชญาของ

เศรษฐกิจ

พอเพียง

ยุทธศาสตร�
เป+าประสงค�

ค4าเป+าหมาย

กลยุทธ�
อปท.

ผลผลิต/ หน4วยงาน หน4วย

2561 2562 2563 2564
โครงการ รับผิดชอบหลัก สนับสนุน
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 แบบ ยท.03
                   3.5 รายละเอียดยุทธศาสตร�

ความ ยุทธศาสตร� ตัวชี้วัด ความ
เชื่อมโยงกับ อปท. ผลผลิต/ ก%าวหน%า
ยุทธศาสตร� ในเขต โครงการ ของ

จังหวัด จังหวัด เป+าหมาย
การพัฒนา ด%านการ การพัฒนา ประชาชนมี ประชาชนมี 7 7 9 9 8 2. พัฒนาโครง  - โครงการพัฒนาแหล4ง สํานักปลัด

เศรษฐกิจบน พัฒนาด%าน ด%านการ รายได%จากการ รายได%จากการ สร%างพ้ืนฐานใน ท4องเที่ยว

พ้ืนฐานของ เศรษฐกิจ ท4องเที่ยว ส4งเสริมการ ส4งเสริมการ แหล4งท4องเที่ยว

เศรษฐกิจเชิง ท4องเที่ยวใน ท4องเที่ยว

สร%างสรรค� พ้ืนที่

และการสร%าง

มูลค4าเพ่ิมให%

กับสินค%าและ

บริการและ

เสริมสร%าง

ความเข%มแข็ง

ให%เศรษฐกิจ

ชุมชนตามหลัก

ปรัชญาของ

เศรษฐกิจ

พอเพียง

ยุทธศาสตร�
เป+าประสงค�

ค4าเป+าหมาย

กลยุทธ�
อปท.

ผลผลิต/ หน4วยงาน หน4วย

2561 2562 2563 2564
โครงการ รับผิดชอบหลัก สนับสนุน

82



หน�วยงาน หน�วยงาน
รับผิดชอบหลัก สนับสนุน

1 การพัฒนาด�านโครงสร�างพ้ืนฐาน บริการชุมชนและสังคม เคหะและชุมชน กองช�าง

2 การพัฒนาด�านแหล�งนํ้า บริการชุมชนและสังคม เคหะและชุมชน กองช�าง

3 การพัฒนาด�านสังคม บริการชุมชนและสังคม สังคมสงเคราะห$ สํานักปลัด
บริการชุมชนและสังคม สร�างความเข�มแข็งของชุมชน สํานักปลัด
บริการชุมชนและสังคม สร�างความเข�มแข็งของชุมชน กองช�าง

บริหารงานท่ัวไป การรักษาความสงบภายใน สํานักปลัด
การดําเนินการอ่ืน งบกลาง สํานักปลัด

4 การพัฒนาด�านเศรษฐกิจ บริการชุมชนและสังคม สร�างความเข�มแข็งของชุมชน สํานักปลัด
กองช�าง

5 การพัฒนาด�านสาธารณสุข บริการชุมชนและสังคม สาธารณสุข สํานักปลัด
การดําเนินการอ่ืน งบกลาง สํานักปลัด

ส�วนท่ี 4 การนําแผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ป�ไปสู�การปฏิบัติ
1.ยุทธศาสตร%การพัฒนาและแผนงาน

ท่ี ยุทธศาสตร$ ด�าน แผนงาน
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หน�วยงาน หน�วยงาน
รับผิดชอบหลัก สนับสนุน

6 การพัฒนาด�านการศึกษา บริการชุมชนและสังคม การศึกษา สํานักปลัด
การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ สํานักปลัด

7 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและ บริการชุมชนและสังคม เคหะและชุมชน กองช�าง
สิ่งแวดล�อม บริการชุมชนและสังคม สร�างความเข�มแข็งของชุมชน สํานักปลัด

บริการชุมชนและสังคม สาธารณสุข สํานักปลัด
บริการชุมชนและสังคม การเกษตร สํานักปลัด

8 การพัฒนาด�านการเมืองการบริหาร บริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป สํานักปลัด
บริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป กองคลัง

 บริการชุมชนและสังคม เคหะและชุมชน กองช�าง

9 การพัฒนาด�านการท�องเท่ียว เศรษฐกิจ การเกษตร กองช�าง
เศรษฐกิจ การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ สํานักปลัด

 

1.ยุทธศาสตร%การพัฒนาและแผนงาน (ต�อ)

ท่ี ยุทธศาสตร$ ด�าน แผนงาน
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แบบ ผ.07

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

   1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 45 9,130,000 58 13,375,000 45 10,115,000 48 14,998,500 196 47,618,500

   2.1 แผนงานเคหะและชุมชน 40 6,190,000 40 10,056,200 28 4,800,500 48 25,816,000 156 46,862,700

   3.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 5 93,000 4 65,000 4 65,000 4 65,000 17 288,000
   3.2 แผนงานสังคมสงเคราะห% 2 170,000 1 100,000 1 100,000 1 100,000 5 470,000
   3.3 แผนงานสร&างความเข&มแข็งของชุมชน 24 2,135,000 12 628,000 9 230,000 8 450,000 53 3,443,000
   3.4 แผนงานงบกลาง 5 12,640,000 5 13,160,000 5 13,706,000 5 14,280,000 20 53,786,000

   4.1 แผนงานสร&างความเข&มแข็งของชุมชน 28 1,130,000 8 250,000 5 135,000 5 540,000 46 2,055,000

   5.1 แผนงานสาธารณสุข 6 240,000 6 240,000 6 240,000 6 240,000 24 960,000
   5.2 แผนงานงบกลาง 1 70,000       1 70,000      1 70,000      1 70,000          4 280,000

   6.1 แผนงานการศึกษา 2 740,000 4 855,000 3 755,000 3 755,000 12 3,105,000
   6.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 4 130,000     4 130,000    4 130,000    4 130,000        16 520,000

   7.1 แผนงานสาธารณสุข 17 517,500 5 162,000 5 319,000 3 117,000 30 1,115,500
   7.2 แผนงานเคหะชุมชน 1 150,000     2 350,000    3 666,500    1 366,500        7 1,533,000
   7.3 แผนงานสร&างความเข&มแข็งชุมชน 6 57,000       7 67,000      6 57,000      7 307,000        26 488,000
   7.4 แผนงานเกษตร 11 454,000     10 384,000    11 366,900    11 366,900        43 1,571,800

แผนพัฒนาท�องถิ่นสี่ป� (พ.ศ. 2561-2564)
องค)การบริหารส+วนตําบลแม+พริก  อําเภอแม+พริก  จังหวัดลําปาง

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

ป� 2561 ป� 2562 ป� 2563 ป� 2564 รวม 4 ป�

ยุทธศาสตร)

รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาส่ีป�(พ.ศ.2561-2564) สําหรับองค)กรปกครองส+วนท�องถ่ินดําเนินการ ( แบบ ผ.01)
1) ยุทธศาสตร)การพัฒนาด�านโครงสร�างพ้ืนฐาน

2) ยุทธศาสตร)การพัฒนาด�านแหล+งน้ํา

3) ยุทธศาสตร)การพัฒนาด�านสังคม

4) ยุทธศาสตร)ท่ี 4 การพัฒนาด�านเศรษฐกิจ

5) ยุทธศาสตร)ท่ี 5 การพัฒนาด�านสาธารณสุข

6) ยุทธศาสตร)ท่ี 6 ยุทธศาสตร)การพัฒนาด�านการศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม

7) ยุทธศาสตร)ท่ี 7 ยุทธศาสตร)การพัฒนาด�านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม
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แบบ ผ.07

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

แผนพัฒนาท�องถิ่นสี่ป� (พ.ศ. 2561-2564)
องค)การบริหารส+วนตําบลแม+พริก  อําเภอแม+พริก  จังหวัดลําปาง

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

ป� 2561 ป� 2562 ป� 2563 ป� 2564 รวม 4 ป�

ยุทธศาสตร)

   8.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 11 342,000 11 492,000 10 292,000 10 292,000 42 1,418,000
   8.2 แผนงานเคหะชุมชน 7 1,400,000   0 0 3 7,050,000  0 0 10 8,450,000

   9.1 แผนงานการศาสนาวัฒธรรมและนันทนาการ 1 20,000 1 20,000 1 20,000 1 20,000 4 80,000
   9.2 แผนงานการเกษตร 1 20,000 1 20,000 1 20,000 1 20,000 4 80,000

1) ยุทธศาสตร)ท่ี 1 การพัฒนาด�านโครงสร�างพ้ืนฐาน 
   1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 22    2,192,000 29   2,961,500 8   1,220,000 8       1,276,000 67 7,649,500

   2.1 แผนงานสร&างความเข&มแข็งของชุมชน 4 70,000 3 60,000 3 60,000 2 30,000 12 220,000
   2.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 1 20,000 1 20,000 1 20,000 1 20,000 4 80,000

   3.1 แผนงานสาธารณสุข 36 462,075 29 352,075 29 352,075 27 332,075 121 1,498,300

   4.1 แผนงานการศึกษา 14 2,120,000 12 2,070,000 12 2,070,000 12 2,070,000 50 8,330,000
   4.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 10 97,000 10 97,000 10 97,000 10 97,000 40 388,000

   1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 7 12,900,000 6 10,750,000 5 9,000,000 2 2,600,000 20 35,250,000

8) ยุทธศาสตร)ท่ี 8 ยุทธศาสตร)การพัฒนาด�านการเมืองการบริหาร

9) ยุทธศาสตร)ท่ี 9 ยุทธศาสตร)การพัฒนาด�านการท+องเท่ียว

รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาส่ีป�(พ.ศ.2561-2564) สําหรับอุดหนุนองค)กรปกครองส+วนท�องถ่ิน ส+วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค)กรประชาชน ( แบบ ผ.02 )

3) ยุทธศาสตร)ท่ี 5 การพัฒนาด�านสาธารณสุข

4) ยุทธศาสตร)ท่ี 6 ยุทธศาสตร)การพัฒนาด�านการศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม

รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาส่ีป�(พ.ศ.2561-2564) สําหรับประสานโครงการพัฒนาองค)การบริหารส+วนจังหวัด ( แบบ ผ.03 )
1) ยุทธศาสตร)ท่ี 1 การพัฒนาด�านโครงสร�างพ้ืนฐาน

2) ยุทธศาสตร)ท่ี 3 การพัฒนาด�านสังคม
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แบบ ผ.07

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

แผนพัฒนาท�องถิ่นสี่ป� (พ.ศ. 2561-2564)
องค)การบริหารส+วนตําบลแม+พริก  อําเภอแม+พริก  จังหวัดลําปาง

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

ป� 2561 ป� 2562 ป� 2563 ป� 2564 รวม 4 ป�

ยุทธศาสตร)

   2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 1 6,000,000 0 0 0 0 0 0 1 6,000,000
   2.2 แผนงานการเกษตร 1 81,000 2 2,682,500 1 1,185,000 0 0 4 3,948,500

   3.1 แผนงานสร&างความเข&มแข็งของชุมชน 1 500,000 0 0 0 0 0 0 1 500,000

   1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 8 3,250,000 11 2,840,000 14 2,800,000 20 84,434,500 53 93,324,500

   2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 1 6,000,000 0 0 2 5,628,000 0 0 3 11,628,000
   2.2 แผนงานการเกษตร 2 34,090,000 3 13,638,000 2 18,000,000 8 87,485,000 15 153,213,000

   3.1 แผนงานสร&างความเข&มแข็งของชุมชน 3 2,030,000 0 0 0 0 0 0 3 2,030,000
4) ยุทธศาสตร)ท่ี 6 ยุทธศาสตร)การพัฒนาด�านการศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม
   4.1 แผนงานการศึกษา 0 0 0 0 1 1,582,200 0 0 1 1,582,200

   5.1 แผนงานการเคหะและชุมชน 0 0 0 0 3 6,997,500 1 2,640,000 4 9,637,500

   6.1 แผนงานเคหะและชุมชน 1 250,000 2 450,000 2 450,000 2 1,410,000 7 2,560,000
   6.2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 0 0 0 0 1 500,000 1 500,000 2 1,000,000
   6.3 แผนงานการเกษตร 6 710,000 5 210,000 6 410,000 6 310,000 23 1,640,000

รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาส่ีป�(พ.ศ.2561-2564) สําหรับประสานโครงการพัฒนาจังหวัด ( แบบ ผ.05 )
1) ยุทธศาสตร)ท่ี 1 การพัฒนาด�านโครงสร�างพ้ืนฐาน

2) ยุทธศาสตร)ท่ี 2 การพัฒนาด�านแหล+งน้ํา

3) ยุทธศาสตร)ท่ี 3 การพัฒนาด�านสังคม

5) ยุทธศาสตร)ท่ี 7 การพัฒนาด�านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม

6) ยุทธศาสตร)ท่ี 9 การพัฒนาด�านการท+องเท่ียว

2) ยุทธศาสตร)ท่ี 2 การพัฒนาด�านแหล+งน้ํา

3) ยุทธศาสตร)ท่ี 7 การพัฒนาด�านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม
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แบบ ผ.07

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

แผนพัฒนาท�องถิ่นสี่ป� (พ.ศ. 2561-2564)
องค)การบริหารส+วนตําบลแม+พริก  อําเภอแม+พริก  จังหวัดลําปาง

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

ป� 2561 ป� 2562 ป� 2563 ป� 2564 รวม 4 ป�

ยุทธศาสตร)

   1.1 แผนงานการเกษตร 1 2,000 1 2,000 1 2,000 1 2,000 4 8,000

   2.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 1 5,000         1 5,000        1 5,000        1 5,000           4 20,000       

    แผนงานการรักษาความสงบภายใน 1      200,000 0             -   0             -   0                 -   1 200,000     

    แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 1 100,000     0 -           0 -           0 -               1 100,000     
    แผนงานสาธารณสุข 1 900,000     0 -           0 -           0 -               1 900,000     

    แผนงานการศึกษา 1 7,000         0 -           0 -           0 -               1 7,000         

    แผนงานสาธารณสุข 0 -            0 -           0 -           1 900,000        1 900,000     

    แผนงานบริหารงานท่ัวไป 3      195,300 2       19,300 2       19,300 2           19,300 9 253,200     
    แผนงานเคหะและชุมชน 3        63,300 3     219,300 0             -   0                 -   6 282,600     

รวม 347 107,873,175 300 76,800,875 255 89,535,975 272 243,064,775 1,174 517,274,800

รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาส่ีป�(พ.ศ.2561-2564) สําหรับโครงการพัฒนาท่ีองค)กรปกครองส+วนท�องถ่ินดําเนินการโดยไม+ใช�งบประมาณ ( แบบ ผ.06 )
1) ยุทธศาสตร)ท่ี 7 ยุทธศาสตร)การพัฒนาด�านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม

2) ยุทธศาสตร)ท่ี 8 ยุทธศาสตร)การพัฒนาด�านการเมืองการบริหาร

4) ยุทธศาสตร)ท่ี 7 การพัฒนาด�านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม

5) ยุทธศาสตร)ท่ี 8 ยุทธศาสตร)การพัฒนาด�านการเมืองการบริหาร

บัญชีครุภัณฑ)(แบบ ผ.08)
1) ยุทธศาสตร)ท่ี 3 การพัฒนาด�านสังคม 

2) ยุทธศาสตร)ท่ี 5 การพัฒนาด�านสาธารณสุข

3) ยุทธศาสตร)ท่ี 6 การพัฒนาด�านการศึกษา 
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แบบ ผ.01

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองส�วนท�องถิ่นในเขตจังหวัดลําปาง ประเด็นยุทธศาสตร�ท่ี 1 ด�านการพัฒนาโครงสร�างพ้ืนฐาน
1. ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาด�านโครงสร�างพ้ืนฐาน 
   1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

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

1 โครงการก)อสร�างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ซอยบ�านนายลาน 
หมู)ท่ี 3 ต.แม)พริก

เพ่ือให�ประชาชนมีถนน
คอนกรีตท่ีได�มาตรฐาน

ก)อสร�างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
 ขนาดกว�าง 3.00 ม. ยาว 30 ม.
 หนา 0.15 ม.

42,000 - - - ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
เพ่ิมข้ึนคิดเป;น
ร�อยละ 100

ประชาชนมีถนน
การคมนาคม
สะดวกสบาย 

รวดเร็ว

กองช)าง

2 โครงการก)อสร�างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ซอยบ�านนายเป;ง
หมู)ท่ี 3 ต.แม)พริก

เพ่ือให�ประชาชนมีถนน
คอนกรีตท่ีได�มาตรฐาน

ก)อสร�างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
 ขนาดกว�าง 3.00 ม. ยาว 30 ม.
 หนา 0.15 ม.

42,000 - - - ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
เพ่ิมข้ึนคิดเป;น
ร�อยละ 100

ประชาชนมีถนน
การคมนาคม
สะดวกสบาย 

รวดเร็ว

กองช)าง

3 โครงการก)อสร�างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ซอยบ�านนายฝน 
หมู)ท่ี 3 ต.แม)พริก

เพ่ือให�ประชาชนมีถนน
คอนกรีตท่ีได�มาตรฐาน

ก)อสร�างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
 ขนาดกว�าง 3.00 ม. ยาว 30 ม.
 หนา 0.15 ม.

42,000 - - - ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
เพ่ิมข้ึนคิดเป;น
ร�อยละ 100

ประชาชนมีถนน
การคมนาคม
สะดวกสบาย 

รวดเร็ว

กองช)าง

4 โครงการก)อสร�างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ซอยบ�านนางธนพร
หมู)ท่ี 3 ต.แม)พริก

เพ่ือให�ประชาชนมีถนน
คอนกรีตท่ีได�มาตรฐาน

ก)อสร�างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
 ขนาดกว�าง 3.00 ม. ยาว 50 ม.
 หนา 0.15 ม.

70,000 - - - ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
เพ่ิมข้ึนคิดเป;น
ร�อยละ 100

ประชาชนมีถนน
การคมนาคม
สะดวกสบาย 

รวดเร็ว

กองช)าง

5 โครงการก)อสร�างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ซอยบ�านนางป>น
หมู)ท่ี 3 ต.แม)พริก

เพ่ือให�มีถนนคอนกรีตท่ีได�
มาตรฐาน

ก)อสร�างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
 ขนาดกว�าง 3.00 ม. ยาว 40 ม.
 หนา 0.15 ม.

56,000 - - - ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
เพ่ิมข้ึนคิดเป;น
ร�อยละ 100

ประชาชนมีถนน
การคมนาคม
สะดวกสบาย 

รวดเร็ว

กองช)าง

ผลลัพธท่ีคาดว�า
 จะได�รับ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท�องถิ่นสี่ป9 (พ.ศ. 2561-2564)

องคการบริหารส�วนตําบลแม�พริก  อําเภอแม�พริก  จังหวัดลําปาง

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
เป=าหมาย

 (ผลผลิตของโครงการ)
หน�วยงาน

ท่ีรับผิดชอบ
ตัวชี้วัด

งบประมาณและท่ีผ�านมา

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

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองส�วนท�องถิ่นในเขตจังหวัดลําปาง ประเด็นยุทธศาสตร�ท่ี 1 ด�านการพัฒนาโครงสร�างพ้ืนฐาน
1. ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาด�านโครงสร�างพ้ืนฐาน 
   1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

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

6 โครงการก)อสร�างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ซอย 6 
หมู)ท่ี 3 ต.แม)พริก

เพ่ือให�มีถนนคอนกรีตท่ีได�
มาตรฐาน

ก)อสร�างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
 ขนาดกว�าง 3.00 ม. ยาว 50 ม.
 หนา 0.15 ม.

70,000 - -  - ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
เพ่ิมข้ึนคิดเป;น
ร�อยละ 100

ประชาชนมีถนน
การคมนาคม
สะดวกสบาย 

รวดเร็ว

กองช)าง

7 โครงการก)อสร�างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายเลียบแม)นํ้าวัง
ท�ายบ�าน
หมู)ท่ี 3 ต.แม)พริก

เพ่ือให�มีถนนคอนกรีตท่ีได�
มาตรฐาน

ก)อสร�างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
 ขนาดกว�าง 3.00 ม. ยาว 60 ม.
หนา 0.15 ม.

85,000 - -  - ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
เพ่ิมข้ึนคิดเป;น
ร�อยละ 100

ประชาชนมีถนน
การคมนาคม
สะดวกสบาย 

รวดเร็ว

กองช)าง

8 โครงการก)อสร�างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ซอย 1 เช่ือมถนน
สายหลัก สาย ลป 3045
หมู)ท่ี 3 ต.แม)พริก

เพ่ือให�มีถนนคอนกรีตท่ีได�
มาตรฐาน

ก)อสร�างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
 ขนาดกว�าง 3.00 ม. ยาว 500 ม.
 หนา 0.15 ม.

250,000 250,000 200,000  - ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
เพ่ิมข้ึนคิดเป;น
ร�อยละ 100

ประชาชนมีถนน
การคมนาคม
สะดวกสบาย 

รวดเร็ว

กองช)าง

9 โครงการซ)อมแซมถนนลูกรัง
สายข�างวัดแม)เชียงรายลุ)มเข�าสู)
หนองกระทุ)มโปง
หมู)ท่ี 3 ต.แม)พริก

เพ่ือให�ประชาชนมีถนนลูกรัง 
สําหรับขนส)งพืชผลทางการ
เกษตรและการคมนาคม ได�
อย)างสะดวกสบาย รวดเร็ว

ซ)อมแซมถนนลูกรัง กว�าง 4.00 
ม. ยาว 3,000 ม. หนาเฉลี่ย 0.20
 ม.

200,000 200,000 140,000  - ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
เพ่ิมข้ึนคิดเป;น
ร�อยละ 100

ประชาชนมีถนน
การคมนาคม
สะดวกสบาย 

รวดเร็ว

กองช)าง

10 โครงการก)อสร�างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายข�างโรงเรียน
บ�านแม)พริกบน
หมู)ท่ี 4 ต.แม)พริก

เพ่ือให�มีถนนคอนกรีตท่ีได�
มาตรฐาน

ก)อสร�างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
 ขนาดกว�าง 3.00 ม. ยาว 50 ม.
 หนา 0.15 ม.

70,000 - - - ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
เพ่ิมข้ึนคิดเป;น
ร�อยละ 100

ประชาชนมีถนน
การคมนาคม
สะดวกสบาย 

รวดเร็ว

กองช)าง

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
เป=าหมาย

 (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผ�านมา
ตัวชี้วัด ผลลัพธท่ีคาดว�า

 จะได�รับ
หน�วยงาน

ท่ีรับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท�องถิ่นสี่ป9 (พ.ศ. 2561-2564)

องคการบริหารส�วนตําบลแม�พริก  อําเภอแม�พริก  จังหวัดลําปาง
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 การเสริมสร�างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และสังคมลําปางให�เป;นสังคมแห)งการเรียนรู�มีความเข็มแข็งมีภูมิคุ�มกันสามารถดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

90



แบบ ผ.01

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองส�วนท�องถิ่นในเขตจังหวัดลําปาง ประเด็นยุทธศาสตร�ท่ี 1 ด�านการพัฒนาโครงสร�างพ้ืนฐาน
1. ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาด�านโครงสร�างพ้ืนฐาน 
   1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

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

11 โครงการก)อสร�างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายเข�าศูนย�พัฒนา
เด็กเล็ก 
หมู)ท่ี 4 ต.แม)พริก

เพ่ือให�มีถนนคอนกรีตท่ีได�
มาตรฐาน

ก)อสร�างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
 ขนาดกว�าง 3.00 ม. ยาว 270 ม.
 หนา 0.15 ม.

200,000 180,000 - - ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
เพ่ิมข้ึนคิดเป;น
ร�อยละ 100

ประชาชนมีถนน
การคมนาคม
สะดวกสบาย 

รวดเร็ว

กองช)าง

12 โครงการซ)อมแซมถนนลูกรัง
สายทุ)งใหม) 
หมู)ท่ี 4 ต.แม)พริก

เพ่ือให�ประชาชนมีถนน สําหรับ
การคมนาคมการขนส)งพืชผล
ทางการเกษตร ได�อย)าง
สะดวกสบาย รวดเร็ว

ซ)อมแซมถนนลูกรัง กว�าง 4.00 
ม. ยาว 500 ม. หนาเฉลี่ย 0.20 ม.

90,000 - - - ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
เพ่ิมข้ึนคิดเป;น
ร�อยละ 100

ประชาชนมีถนน
การคมนาคม 

การขนส)งพืชผล
ทางการเกษตร
สะดวกสบาย 

รวดเร็ว

กองช)าง

13 โครงการก)อสร�างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายทุ)งใหม) 
หมู)ท่ี 4 ต.แม)พริก

เพ่ือให�มีถนนคอนกรีตท่ีได�
มาตรฐาน

ก)อสร�างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
 ขนาดกว�าง 3.00 ม. ยาว 500 ม.
 หนา 0.15 ม.

200,000 200,000 200,000 100,000 ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
เพ่ิมข้ึนคิดเป;น
ร�อยละ 100

ประชาชนมีถนน
การคมนาคม
สะดวกสบาย 

รวดเร็ว

กองช)าง

14 โครงการซ)อมแซมถนนลูกรัง
สายทุ)งนาแอ�ว
หมู)ท่ี 4 ต.แม)พริก

เพ่ือให�ประชาชนมีถนนลูกรัง 
สําหรับขนส)งพืชผลทางการ
เกษตร ได�อย)างสะดวกสบาย 
รวดเร็ว

ซ)อมแซมถนนลูกรัง กว�าง 6.00 
ม. ยาว 500 ม. หนาเฉลี่ย 0.20 ม.

180,000 - - - ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
เพ่ิมข้ึนคิดเป;น
ร�อยละ 100

ประชาชนมีถนน
การคมนาคม
สะดวกสบาย 

รวดเร็ว

กองช)าง

หน�วยงาน
ท่ีรับผิดชอบ

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 การเสริมสร�างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และสังคมลําปางให�เป;นสังคมแห)งการเรียนรู�มีความเข็มแข็งมีภูมิคุ�มกันสามารถดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
เป=าหมาย

 (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผ�านมา
ตัวชี้วัด ผลลัพธท่ีคาดว�า

 จะได�รับ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท�องถิ่นสี่ป9 (พ.ศ. 2561-2564)

องคการบริหารส�วนตําบลแม�พริก  อําเภอแม�พริก  จังหวัดลําปาง

91



แบบ ผ.01

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองส�วนท�องถิ่นในเขตจังหวัดลําปาง ประเด็นยุทธศาสตร�ท่ี 1 ด�านการพัฒนาโครงสร�างพ้ืนฐาน
1. ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาด�านโครงสร�างพ้ืนฐาน 
   1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

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

15 โครงการก)อสร�างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายทุ)งเกษตร พร�อม
วางท)อคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู)ท่ี 6 ต.แม)พริก

เพ่ือให�มีถนนคอนกรีตท่ีได�
มาตรฐาน

ก)อสร�างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
 ขนาดกว�าง 3.00 ม. ยาว 900 ม.
 หนา 0.15 ม.

200,000 200,000 200,000 650,000 ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
เพ่ิมข้ึนคิดเป;น
ร�อยละ 100

ประชาชนมีถนน
การคมนาคม
สะดวกสบาย 

รวดเร็ว

กองช)าง

16 โครงการซ)อมแซมถนนลูกรัง
สายทุ)งใต�
หมู)ท่ี 6 ต.แม)พริก

เพ่ือให�ประชาชนมีถนนลูกรัง 
สําหรับขนส)งพืชผลทางการ
เกษตรและการคมนาคม ได�
อย)างสะดวกสบาย รวดเร็ว

ซ)อมแซมถนนลูกรัง กว�าง 4.00 
ม. ยาว 400 ม. หนาเฉลี่ย 0.20 ม.

95,000  -  -  - ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
เพ่ิมข้ึนคิดเป;น
ร�อยละ 100

ประชาชนมีถนน
การคมนาคม
สะดวกสบาย 

รวดเร็ว

กองช)าง

17 โครงการก)อสร�างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายหน�าวัด 
หมู)ท่ี 6 ต.แม)พริก

เพ่ือให�มีถนนคอนกรีตท่ีได�
มาตรฐาน

ก)อสร�างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
 ขนาดกว�าง 3.00 ม. ยาว 500 ม.
 หนา 0.15 ม.

200,000 200,000 200,000 95,000 ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
เพ่ิมข้ึนคิดเป;น
ร�อยละ 100

ประชาชนมีถนน
การคมนาคม
สะดวกสบาย 

รวดเร็ว

กองช)าง

18 โครงการก)อสร�างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายข�างโรงเรียน
ห�วยข้ีนกวิทยา 
หมู)ท่ี 7 ต.แม)พริก

เพ่ือให�มีถนนคอนกรีตท่ีได�
มาตรฐาน

ก)อสร�างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
 ขนาดกว�าง 3.00 ม. ยาว 300 ม.
 หนา 0.15 ม.

200,000 220,000 - - ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
เพ่ิมข้ึนคิดเป;น
ร�อยละ 100

ประชาชนมีถนน
การคมนาคม
สะดวกสบาย 

รวดเร็ว

กองช)าง

19 โครงการก)อสร�างท)อลอดเหลี่ยม
 ห�วยขัวลึก 
หมู)ท่ี 8 ต.แม)พริก

เพ่ือให�ประชาชน ใช�ถนนข�าม
ท)อลอดเหลี่ยม สําหรับการ
คมนาคมการขนส)งพืชผล
ทางการเกษตร ได�สะดวก 
รวดเร็ว

ก)อสร�างท)อลอดเหลี่ยม ขนาด 
1.20x1.20 ม. ยาว 5.00 ม. 
จํานวน 1 ช)อง

120,000 - - - ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
เพ่ิมข้ึนคิดเป;น
ร�อยละ 100

ประชาชนขนส)ง
พืชผลทาง

การเกษตรได�
สะดวกและ

รวดเร็ว

กองช)าง

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 การเสริมสร�างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และสังคมลําปางให�เป;นสังคมแห)งการเรียนรู�มีความเข็มแข็งมีภูมิคุ�มกันสามารถดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
เป=าหมาย

 (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผ�านมา
ตัวชี้วัด ผลลัพธท่ีคาดว�า

 จะได�รับ
หน�วยงาน

ท่ีรับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท�องถิ่นสี่ป9 (พ.ศ. 2561-2564)

องคการบริหารส�วนตําบลแม�พริก  อําเภอแม�พริก  จังหวัดลําปาง
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แบบ ผ.01

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองส�วนท�องถิ่นในเขตจังหวัดลําปาง ประเด็นยุทธศาสตร�ท่ี 1 ด�านการพัฒนาโครงสร�างพ้ืนฐาน
1. ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาด�านโครงสร�างพ้ืนฐาน 
   1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

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

20 โครงการก)อสร�างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายซอย 2/5
หมู)ท่ี 9 ต.แม)พริก

เพ่ือให�มีถนนคอนกรีตท่ีได�
มาตรฐาน

ก)อสร�างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
 ขนาดกว�าง 3.00 ม. ยาว 50 ม.
 หนา 0.15 ม.

70,000 - - - ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
เพ่ิมข้ึนคิดเป;น
ร�อยละ 100

ประชาชนมีถนน
การคมนาคม
สะดวกสบาย 

รวดเร็ว

กองช)าง

21 โครงการซ)อมแซมถนนลูกรัง 
สายเลียบลําห�วยแม)พริก
หมู)ท่ี 9 ต.แม)พริก

เพ่ือให�ประชาชนมีถนนลูกรัง 
สําหรับขนส)งพืชผลทางการ
เกษตรและการคมนาคม ได�
อย)างสะดวกสบาย รวดเร็ว

ซ)อมแซมถนนลูกรัง กว�าง 4.00 
ม. ยาว 2,000 ม. หนาเฉลี่ย 0.20
 ม.

200,000 268,000 - - ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
เพ่ิมข้ึนคิดเป;น
ร�อยละ 100

ประชาชนมีถนน
การคมนาคม
สะดวกสบาย 

รวดเร็ว

กองช)าง

22 โครงการก)อสร�างสะพานข�ามลํา
ห�วยแม)พริก
หมู)ท่ี 9 ต.แม)พริก

เพ่ือให�ประชาชนใช�สะพาน
สําหรับการคมนาคม การขนส)ง
พืชผลทางการเกษตร ได�สะดวก
 รวดเร็ว

ก)อสร�างสะพานขนาด ผิวจราจร
กว�าง 7.00 ม. ยาว 30 ม. ตาม
แบบมาตรฐานของกรมโยธาธิการ

2,000,000  - - - ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
เพ่ิมข้ึนคิดเป;น
ร�อยละ 100

ประชาชนมีการ
คมนาคม

สะดวกสบาย
รวดเร็ว

กองช)าง

23 โครงการซ)อมแซมถนนลูกรัง 
สายทุ)งใหม) –นํ้าดิบ – นํ้าคราม
หมู)ท่ี 10 ต.แม)พริก

เพ่ือให�ประชาชนมีถนนลูกรัง 
สําหรับการขนส)งพืชผลทางการ
เกษตรได�สะดวก รวดเร็ว

ซ)อมแซมถนนลูกรัง กว�าง 4.00 
ม. ยาว 2,000 ม. หนาเฉลี่ย 0.20
 ม.

200,000 160,000 - - ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
เพ่ิมข้ึนคิดเป;น
ร�อยละ 100

ประชาชนมีถนน
การคมนาคม 

การขนส)งพืชผล
ทางการเกษตร
สะดวกสบาย 

รวดเร็ว

กองช)าง

งบประมาณและท่ีผ�านมา
ตัวชี้วัด ผลลัพธท่ีคาดว�า

 จะได�รับ
หน�วยงาน

ท่ีรับผิดชอบ
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

เป=าหมาย
 (ผลผลิตของโครงการ)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท�องถิ่นสี่ป9 (พ.ศ. 2561-2564)

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

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองส�วนท�องถิ่นในเขตจังหวัดลําปาง ประเด็นยุทธศาสตร�ท่ี 1 ด�านการพัฒนาโครงสร�างพ้ืนฐาน
1. ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาด�านโครงสร�างพ้ืนฐาน 
   1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

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

24 โครงการซ)อมแซมถนนลูกรัง 
สายบ�านสันข้ีเหล็ก เขต 1 
หมู)ท่ี 10 ต.แม)พริก

เพ่ือให�ประชาชนมีถนนลูกรัง 
ภายในหมู)บ�านสําหรับการ
คมนาคมสัญจร ได�อย)าง
สะดวกสบาย รวดเร็ว

ซ)อมแซมถนนลูกรัง กว�าง 6.00 
ม. ยาว 650 ม. หนาเฉลี่ย 0.20 ม.

180,000 - - - ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
เพ่ิมข้ึนคิดเป;น
ร�อยละ 100

ประชาชนมีถนน
การคมนาคม
สะดวกสบาย 

รวดเร็ว

กองช)าง

25 โครงการก)อสร�างท)อลอด
เหลี่ยมปากห�วยฝาย
หมู)ท่ี 10 ต.แม)พริก

เพ่ือให�ประชาชนใช�ถนนข�ามท)อ
ลอดเหลี่ยม สําหรับการ
คมนาคมการขนส)งพืชผล
ทางการเกษตร ได�สะดวก 
รวดเร็ว

ก)อสร�างท)อลอดเหลี่ยม ขนาด 
1.20x1.20 ม. ยาว 5.00 ม. 
จํานวน 1 ช)อง

120,000 - - - ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
เพ่ิมข้ึนคิดเป;น
ร�อยละ 100

ประชาชนขนส)ง
พืชผลทาง

การเกษตรได�
สะดวกและ

รวดเร็ว

กองช)าง

26 โครงการก)อสร�างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายรอบนอก
หมู)ท่ี 11 ต.แม)พริก

เพ่ือให�มีถนนคอนกรีตท่ีได�
มาตรฐาน

ก)อสร�างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
 ขนาดกว�าง 3.00 ม. ยาว 265 ม.
 หนา 0.15 ม.

200,000 170,000 - - ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
เพ่ิมข้ึนคิดเป;น
ร�อยละ 100

ประชาชนมีถนน
การคมนาคม
สะดวกสบาย 

รวดเร็ว

กองช)าง

27 โครงการติดตั้งราวกันตก ซอย 1
  หมู)ท่ี 1 ต.ผาปKง

เพ่ือให�ประชาชน บ�านนาริน มี
ราวกันตกปLองกันการเกิด
อุบัติเหตุ ทําให�การเดินทาง 
สะดวกสบาย รวดเร็ว

ก)อสร�างราวกันตก ยาว 70 เมตร 
 สูง 0.85 ม. ตามแบบ อบต.แม)
พริก

45,000 - - - ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
เพ่ิมข้ึนคิดเป;น
ร�อยละ 100

ประชาชนมีการ
คมนาคม สัญจร 
สะดวก ลดการ
เกิดอุบัติเหตุ

กองช)าง

28 โครงการก)อสร�างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายแม)วอด
หมู)ท่ี 1 ต.ผาปKง

เพ่ือให�มีถนนคอนกรีตท่ีได�
มาตรฐาน

ก)อสร�างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
 ขนาดกว�าง 3.00 ม. ยาว 270 ม.
 หนา 0.15 ม.

200,000 175,000 - - ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
เพ่ิมข้ึนคิดเป;น
ร�อยละ 100

ประชาชนมีถนน
การคมนาคม
สะดวกสบาย 

รวดเร็ว

กองช)าง

งบประมาณและท่ีผ�านมา
ตัวชี้วัด ผลลัพธท่ีคาดว�า

 จะได�รับ
หน�วยงาน

ท่ีรับผิดชอบ
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

เป=าหมาย
 (ผลผลิตของโครงการ)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท�องถิ่นสี่ป9 (พ.ศ. 2561-2564)

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

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองส�วนท�องถิ่นในเขตจังหวัดลําปาง ประเด็นยุทธศาสตร�ท่ี 1 ด�านการพัฒนาโครงสร�างพ้ืนฐาน
1. ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาด�านโครงสร�างพ้ืนฐาน 
   1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

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

29 โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายซอย 3 
หมู)ท่ี 3 ต.ผาปKง

เพ่ือให�มีถนนคอนกรีตท่ีได�
มาตรฐาน

ก)อสร�างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
 ขนาดกว�าง 3.00 ม. ยาว 300 ม.
 หนา 0.15 ม.

200,000 220,000 - - ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
เพ่ิมข้ึนคิดเป;น
ร�อยละ 100

ประชาชนมีถนน
การคมนาคม
สะดวกสบาย 

รวดเร็ว

กองช)าง

30 โครงการก)อสร�างราวกันตก 
สายหอกระจายข)าว 
หมู)ท่ี 3 ต.ผาปKง

เพ่ือให�ประชาชน มีราวกันตก
ปLองกันการเกิดอุบัติเหตุ ทําให�
การเดินทาง สะดวกสบาย 
รวดเร็ว

ก)อสร�างราวกันตก จํานวน 3 ช)วง
 ยาวช)วงละ 10 เมตร ความยาว 
รวม 30 เมตร  สูง 0.85 ม.

20,000 - - - ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
เพ่ิมข้ึนคิดเป;น
ร�อยละ 100

ประชาชนมีการ
คมนาคม สัญจร 
สะดวก ลดการ
เกิดอุบัติเหตุ

กองช)าง

31 โครงการก)อสร�างท)อลอดเหลี่ยม
ข�ามลําห�วยแม)ขยาก 
หมู)ท่ี 4 ต.ผาปKง

เพ่ือให�ประชาชนใช�ถนนข�ามท)อ
ลอดเหลี่ยม สําหรับการ
คมนาคมการขนส)งพืชผล
ทางการเกษตร ได�สะดวก 
รวดเร็ว

ก)อสร�างท)อลอดเหลี่ยม ขนาด 
1.20x1.20 ม. ยาว 5.00 ม. 
จํานวน 1 ช)อง

120,000 - - - ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
เพ่ิมข้ึนคิดเป;น
ร�อยละ 100

ประชาชนขนส)ง
พืชผลทาง

การเกษตรได�
สะดวกและ

รวดเร็ว

กองช)าง

32 โครงการซ)อมแซมถนนลูกรัง 
สายแม)ขยากใต�
หมู)ท่ี 4 ต.ผาปKง

เพ่ือให�ประชาชนมีถนนลูกรัง 
สําหรับขนส)งพืชผลทางการ
เกษตรและการคมนาคม ได�
อย)างสะดวกสบาย รวดเร็ว

ซ)อมแซมถนนลูกรัง กว�าง 4.00 
ม. ยาว 1,000 ม. หนาเฉลี่ย 0.20
 ม.

240,000  - - - ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
เพ่ิมข้ึนคิดเป;น
ร�อยละ 100

ประชาชนมีถนน
การคมนาคม
สะดวกสบาย 

รวดเร็ว

กองช)าง

งบประมาณและท่ีผ�านมา
ตัวชี้วัด ผลลัพธท่ีคาดว�า

 จะได�รับ
หน�วยงาน

ท่ีรับผิดชอบ
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

เป=าหมาย
 (ผลผลิตของโครงการ)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท�องถิ่นสี่ป9 (พ.ศ. 2561-2564)

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

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองส�วนท�องถิ่นในเขตจังหวัดลําปาง ประเด็นยุทธศาสตร�ท่ี 1 ด�านการพัฒนาโครงสร�างพ้ืนฐาน
1. ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาด�านโครงสร�างพ้ืนฐาน 
   1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

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

33 โครงการซ)อมแซมถนนลูกรัง 
สายทุ)งห�วยไร) – บ�านโปMงขาม 
หมู)ท่ี 4 ต.ผาปKง

เพ่ือให�ประชาชนมีถนนลูกรัง 
สําหรับขนส)งพืชผลทางการ
เกษตรและการคมนาคม ได�
อย)างสะดวกสบาย รวดเร็ว

ซ)อมแซมถนนลูกรัง กว�าง 4.00 
ม. ยาว 1,000 ม. หนาเฉลี่ย 0.20
 ม.

204,000  - - - ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
เพ่ิมข้ึนคิดเป;น
ร�อยละ 100

ประชาชนมีถนน
การคมนาคม
สะดวกสบาย 

รวดเร็ว

กองช)าง

34 โครงการซ)อมแซมถนนลูกรัง 
สายบ)อขยะ
หมู)ท่ี 4 ต.ผาปKง

เพ่ือให�ประชาชนมีถนนลูกรัง 
เพ่ือการคมนาคม ได�อย)าง
สะดวกสบาย รวดเร็ว

ซ)อมแซมถนนลูกรัง กว�าง 4.00 
ม. ยาว 500 ม. หนาเฉลี่ย 0.20 ม.

117,000  - - - ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
เพ่ิมข้ึนคิดเป;น
ร�อยละ 100

ประชาชนมีถนน
การคมนาคม
สะดวกสบาย 

รวดเร็ว

กองช)าง

35 โครงการซ)อมแซมถนนลูกรัง 
สายปลายบ�านเด)น – ทุ)งปาก
บอกพร�อมวางท)อคอนกรีต
หมู)ท่ี 5 ต.ผาปKง

เพ่ือให�ประชาชนมีถนนลูกรัง 
เพ่ือการคมนาคม การขนส)ง
พืชผลทางการเกษตร ได�อย)าง
สะดวกสบาย รวดเร็ว

ซ)อมแซมถนนลูกรัง กว�าง 4.00 
ม. ยาว 3,000 ม. หนาเฉลี่ย 0.20
 ม.

200,000 200,000 140,000 - ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
เพ่ิมข้ึนคิดเป;น
ร�อยละ 100

ประชาชนมีถนน
การคมนาคม
สะดวกสบาย 

รวดเร็ว

กองช)าง

36 โครงการก)อสร�างสะพานข�ามลํา
ห�วยแม)ขยาก 
หมู)ท่ี 5 ต.ผาปKง

เพ่ือให�ประชาชนใช�สะพาน
สําหรับขนส)งพืชผลทางการ
เกษตร ได�สะดวก รวดเร็ว

ก)อสร�างสะพานขนาด ผิวจราจร
กว�าง 7.00 ม. ยาว 10.00 ม. 
ตามแบบมาตรฐานของกรม
โยธาธิการ

700,000  -  -  - ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
เพ่ิมข้ึนคิดเป;น
ร�อยละ 100

ประชาชนมีการ
คมนาคม

สะดวกสบาย
รวดเร็ว

กองช)าง

37 โครงการก)อสร�างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ซอยบ�านนางบุ
หมู)ท่ี 3 ต.แม)พริก

เพ่ือให�มีถนนคอนกรีตท่ีได�
มาตรฐาน

ก)อสร�างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
 ขนาดกว�าง 3.00 ม. ยาว 100 ม.
 หนา 0.15 ม.

- 140,000 - - ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
เพ่ิมข้ึนคิดเป;น
ร�อยละ 100

ประชาชนมีถนน
การคมนาคม
สะดวกสบาย 

รวดเร็ว

กองช)าง

งบประมาณและท่ีผ�านมา
ตัวชี้วัด ผลลัพธท่ีคาดว�า

 จะได�รับ
หน�วยงาน

ท่ีรับผิดชอบ
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

เป=าหมาย
 (ผลผลิตของโครงการ)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท�องถิ่นสี่ป9 (พ.ศ. 2561-2564)

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

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองส�วนท�องถิ่นในเขตจังหวัดลําปาง ประเด็นยุทธศาสตร�ท่ี 1 ด�านการพัฒนาโครงสร�างพ้ืนฐาน
1. ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาด�านโครงสร�างพ้ืนฐาน 
   1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

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

38 โครงการก)อสร�างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ซอยข�างสนามกีฬา 
บ�านนายอุทัย
หมู)ท่ี 3 ต.แม)พริก

เพ่ือให�มีถนนคอนกรีตท่ีได�
มาตรฐาน

ก)อสร�างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
 ขนาดกว�าง 3.00 ม. ยาว 80 ม.
 หนา 0.15 ม.

- 120,000 - - ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
เพ่ิมข้ึนคิดเป;น
ร�อยละ 100

ประชาชนมีถนน
การคมนาคม
สะดวกสบาย 

รวดเร็ว

กองช)าง

39 โครงการก)อสร�างถนนลาดยาง
แอสฟKลท�ติกส�คอนกรีต ซอย 5
หมู)ท่ี 3 ต.แม)พริก

เพ่ือให�มีถนนลาดยางท่ีได�
มาตรฐาน

ก)อสร�างถนนลาดยางแอสฟKสล�
ติกส�คอนกรีต ขนาดกว�าง 4.00 
ม. ยาว 150 ม. หนา 0.05 ม.

 - 190,000 - - ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
เพ่ิมข้ึนคิดเป;น
ร�อยละ 100

ประชาชนมีถนน
การคมนาคม
สะดวกสบาย 

รวดเร็ว

กองช)าง

40 โครงการก)อสร�างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายบ�านนางยอด
เรือน – หนองกระทุ)มโปง 
หมู)ท่ี 3 ต.แม)พริก

เพ่ือให�มีถนนคอนกรีตท่ีได�
มาตรฐาน

ก)อสร�างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
 ขนาดกว�าง 3.00 ม. ยาว 500 ม.
 หนา 0.15 ม.

 - 700,000 - - ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
เพ่ิมข้ึนคิดเป;น
ร�อยละ 100

ประชาชนมีถนน
การคมนาคม
สะดวกสบาย 

รวดเร็ว

กองช)าง

41 โครงการก)อสร�างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายเข�าสุสาน
หมู)ท่ี 7 ต.แม)พริก

เพ่ือให�มีถนนคอนกรีตท่ีได�
มาตรฐาน

ก)อสร�างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
 ขนาดกว�าง 3.00 ม. ยาว 200 ม.
 หนา 0.15 ม.

- 200,000 80,000 - ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
เพ่ิมข้ึนคิดเป;น
ร�อยละ 100

ประชาชนมีถนน
การคมนาคม
สะดวกสบาย 

รวดเร็ว

กองช)าง

42 โครงการก)อสร�างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายบ�านปางยาว – 
หน)วยอนุรักษ�ต�นนํ้า
หมู)ท่ี 8 ต.แม)พริก

เพ่ือให�มีถนนคอนกรีตท่ีได�
มาตรฐาน

ก)อสร�างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
 ขนาดกว�าง 3.00 ม. ยาว 100 ม.
 หนา 0.15 ม.

- 140,000 - - ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
เพ่ิมข้ึนคิดเป;น
ร�อยละ 100

ประชาชนมีถนน
การคมนาคม
สะดวกสบาย 

รวดเร็ว

กองช)าง

งบประมาณและท่ีผ�านมา
ตัวชี้วัด ผลลัพธท่ีคาดว�า

 จะได�รับ
หน�วยงาน

ท่ีรับผิดชอบ
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

เป=าหมาย
 (ผลผลิตของโครงการ)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท�องถิ่นสี่ป9 (พ.ศ. 2561-2564)

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

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองส�วนท�องถิ่นในเขตจังหวัดลําปาง ประเด็นยุทธศาสตร�ท่ี 1 ด�านการพัฒนาโครงสร�างพ้ืนฐาน
1. ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาด�านโครงสร�างพ้ืนฐาน 
   1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

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

43 โครงการซ)อมแซมถนนลูกรัง 
สายหน)วยอนุรักษ�ต�นนํ้า – นํ้า
ดิบข้ีหม)า
หมู)ท่ี 8 ต.แม)พริก

เพ่ือให�ประชาชนมีถนนลูกรัง 
สําหรับขนส)งพืชผลทางการ
เกษตรและการคมนาคม ได�
อย)างสะดวกสบาย รวดเร็ว

ซ)อมแซมถนนลูกรัง กว�าง 4.00 
ม. ยาว 1,000 ม. หนาเฉลี่ย 0.20
 ม.

- 235,000 - - ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
เพ่ิมข้ึนคิดเป;น
ร�อยละ 100

ประชาชนมีถนน
การคมนาคม
สะดวกสบาย 

รวดเร็ว

กองช)าง

44 โครงการก)อสร�างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายซอย 4
หมู)ท่ี 9 ต.แม)พริก

เพ่ือให�มีถนนคอนกรีตท่ีได�
มาตรฐาน

ก)อสร�างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
 ขนาดกว�าง 3.00 ม. ยาว 60 ม.
 หนา 0.15 ม.

 - 85,000 - - ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
เพ่ิมข้ึนคิดเป;น
ร�อยละ 100

ประชาชนมีถนน
การคมนาคม
สะดวกสบาย 

รวดเร็ว

กองช)าง

45 โครงการก)อสร�างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายซอย 1
หมู)ท่ี 9 ต.แม)พริก

เพ่ือให�มีถนนคอนกรีตท่ีได�
มาตรฐาน

ก)อสร�างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
 ขนาดกว�าง 3.00 ม. ยาว 70 ม.
 หนา 0.15 ม.

100,000 - - ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
เพ่ิมข้ึนคิดเป;น
ร�อยละ 100

ประชาชนมีถนน
การคมนาคม
สะดวกสบาย 

รวดเร็ว

กองช)าง

46 โครงการก)อสร�างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายบ�านสันข้ีเหล็ก
เขต 1
หมู)ท่ี 10 ต.แม)พริก

เพ่ือให�มีถนนคอนกรีตท่ีได�
มาตรฐาน

ก)อสร�างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
 ขนาดกว�าง 4.00 ม. ยาว 650 ม.
 หนา 0.15 ม.

- 200,000 200,000 800,000 ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
เพ่ิมข้ึนคิดเป;น
ร�อยละ 100

ประชาชนมีถนน
การคมนาคม
สะดวกสบาย 

รวดเร็ว

กองช)าง

47 โครงการก)อสร�างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายซอย 2 
หมู)ท่ี 10 ต.แม)พริก

เพ่ือให�มีถนนคอนกรีตท่ีได�
มาตรฐาน

ก)อสร�างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
 ขนาดกว�าง 3.00 ม. ยาว 120 ม.
 หนา 0.15 ม.

- 170,000 - - ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
เพ่ิมข้ึนคิดเป;น
ร�อยละ 100

ประชาชนมีถนน
การคมนาคม
สะดวกสบาย 

รวดเร็ว

กองช)าง

งบประมาณและท่ีผ�านมา
ตัวชี้วัด ผลลัพธท่ีคาดว�า

 จะได�รับ
หน�วยงาน

ท่ีรับผิดชอบ
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

เป=าหมาย
 (ผลผลิตของโครงการ)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท�องถิ่นสี่ป9 (พ.ศ. 2561-2564)

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

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองส�วนท�องถิ่นในเขตจังหวัดลําปาง ประเด็นยุทธศาสตร�ท่ี 1 ด�านการพัฒนาโครงสร�างพ้ืนฐาน
1. ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาด�านโครงสร�างพ้ืนฐาน 
   1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

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

48 โครงการซ)อมแซมถนนลูกรัง 
สายทุ)งแพะ ซอย 1   
หมู)ท่ี 10 ต.แม)พริก

เพ่ือให�ประชาชนใช�ถนนลูกรัง
ขนส)งพืชผลทางการเกษตรและ
การคมนาคม ได�อย)าง
สะดวกสบาย รวดเร็ว

ซ)อมแซมถนนลูกรัง กว�าง 4.00 
ม. ยาว 300 ม. หนาเฉลี่ย 0.20 ม.

- 70,000 - - ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
เพ่ิมข้ึนคิดเป;น
ร�อยละ 100

ประชาชนมีถนน
การคมนาคม
สะดวกสบาย 

รวดเร็ว

กองช)าง

49 โครงการก)อสร�างท)อลอดเหลี่ยม
 ถนนสายซอย 2 -ถนนสายไป
อ)างเก็บนํ้าห�วยเปางาม
หมู)ท่ี 10 ต.แม)พริก

เพ่ือให�ประชาชนใช�ถนนข�ามท)อ
ลอดเหลี่ยม สําหรับขนส)ง
พืชผลทางการเกษตร ได�สะดวก
 รวดเร็ว

ก)อสร�างท)อลอดเหลี่ยม ขนาด 
1.20x1.20 ม. ยาว 5.00 ม. 
จํานวน 1 ช)อง

 - 120,000 - - ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
เพ่ิมข้ึนคิดเป;น
ร�อยละ 100

ประชาชนขนส)ง
พืชผลทาง

การเกษตรได�
สะดวกและ

รวดเร็ว

กองช)าง

50 โครงการก)อสร�างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายซอยบ�านนาย  
กลั่น
หมู)ท่ี 10 ต.แม)พริก

เพ่ือให�มีถนนคอนกรีตท่ีได�
มาตรฐาน

ก)อสร�างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
 ขนาดกว�าง 3.00 ม. ยาว 35 ม.
 หนา 0.15 ม.

 - 50,000 - - ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
เพ่ิมข้ึนคิดเป;น
ร�อยละ 100

ประชาชนมีถนน
การคมนาคม
สะดวกสบาย 

รวดเร็ว

กองช)าง

51 โครงการก)อสร�างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายซอยบ�านนายท)น 
หมู)ท่ี 10 ต.แม)พริก

เพ่ือให�มีถนนคอนกรีตท่ีได�
มาตรฐาน

ก)อสร�างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
 ขนาดกว�าง 3.00 ม. ยาว 50 ม.
 หนา 0.15 ม.

 - 70,000 - - ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
เพ่ิมข้ึนคิดเป;น
ร�อยละ 100

ประชาชนมีถนน
การคมนาคม
สะดวกสบาย 

รวดเร็ว

กองช)าง

งบประมาณและท่ีผ�านมา
ตัวชี้วัด ผลลัพธท่ีคาดว�า

 จะได�รับ
หน�วยงาน

ท่ีรับผิดชอบ
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

เป=าหมาย
 (ผลผลิตของโครงการ)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท�องถิ่นสี่ป9 (พ.ศ. 2561-2564)

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

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองส�วนท�องถิ่นในเขตจังหวัดลําปาง ประเด็นยุทธศาสตร�ท่ี 1 ด�านการพัฒนาโครงสร�างพ้ืนฐาน
1. ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาด�านโครงสร�างพ้ืนฐาน 
   1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

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

52 โครงการก)อสร�างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายซอยบ�านนายถ)าย
หมู)ท่ี 10 ต.แม)พริก

เพ่ือให�มีถนนคอนกรีตท่ีได�
มาตรฐาน

ก)อสร�างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
 ขนาดกว�าง 3.00 ม. ยาว 50 ม.
 หนา 0.15 ม.

 - 70,000 - - ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
เพ่ิมข้ึนคิดเป;น
ร�อยละ 100

ประชาชนมีถนน
การคมนาคม
สะดวกสบาย 

รวดเร็ว

กองช)าง

53 โครงการก)อสร�างสะพานข�าม
เหมืองหลวง
หมู)ท่ี 10 ต.แม)พริก

เพ่ือให�ประชาชนใช�สะพาน
สําหรับขนส)งพืชผลทางการ
เกษตร ได�สะดวก รวดเร็ว

ก)อสร�างสะพานขนาด ผิวจราจร
กว�าง 7.00 ม. ยาว 8.00 ม. ตาม
แบบมาตรฐานของกรมโยธาธิการ

 - 550,000 - - ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
เพ่ิมข้ึนคิดเป;น
ร�อยละ 100

ประชาชนมีการ
คมนาคม

สะดวกสบาย
รวดเร็ว

กองช)าง

54 โครงการก)อสร�างท)อลอดเหลี่ยม
 ท�ายบ�าน
หมู)ท่ี 11 ต.แม)พริก

เพ่ือให�ประชาชนใช�ถนนข�ามท)อ
ลอดเหลี่ยม สําหรับการ
คมนาคมสัญจร การขนส)ง
พืชผลทางการเกษตร ได�สะดวก
 รวดเร็ว

ก)อสร�างท)อลอดเหลี่ยม ขนาด 
1.20x1.20 ม. ยาว 5.00 ม. 
จํานวน 1 ช)อง

 - 120,000 - - ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
เพ่ิมข้ึนคิดเป;น
ร�อยละ 100

ประชาชนขนส)ง
พืชผลทาง

การเกษตรได�
สะดวกและ

รวดเร็ว

กองช)าง

55 โครงการซ)อมแซมถนนลูกรัง 
สายทุ)งรถ
หมู)ท่ี 11 ต.แม)พริก

เพ่ือให�ประชาชนมีถนนลูกรัง 
สําหรับขนส)งพืชผลทางการ
เกษตรและการคมนาคม ได�
อย)างสะดวกสบาย รวดเร็ว

ซ)อมแซมถนนลูกรัง กว�าง 4.00 
ม. ยาว 1,000 ม. หนาเฉลี่ย 0.20
 ม.

- 235,000 - - ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
เพ่ิมข้ึนคิดเป;น
ร�อยละ 100

ประชาชนมีถนน
การคมนาคม
สะดวกสบาย 

รวดเร็ว

กองช)าง

งบประมาณและท่ีผ�านมา
ตัวชี้วัด ผลลัพธท่ีคาดว�า

 จะได�รับ
หน�วยงาน

ท่ีรับผิดชอบ
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

เป=าหมาย
 (ผลผลิตของโครงการ)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท�องถิ่นสี่ป9 (พ.ศ. 2561-2564)

องคการบริหารส�วนตําบลแม�พริก  อําเภอแม�พริก  จังหวัดลําปาง
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 การเสริมสร�างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และสังคมลําปางให�เป;นสังคมแห)งการเรียนรู�มีความเข็มแข็งมีภูมิคุ�มกันสามารถดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

100



แบบ ผ.01

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองส�วนท�องถิ่นในเขตจังหวัดลําปาง ประเด็นยุทธศาสตร�ท่ี 1 ด�านการพัฒนาโครงสร�างพ้ืนฐาน
1. ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาด�านโครงสร�างพ้ืนฐาน 
   1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

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

56 โครงการซ)อมแซมถนนลูกรัง 
สายทุ)งไม�สลี
หมู)ท่ี 11 ต.แม)พริก

เพ่ือให�ประชาชนมีถนนลูกรัง 
สําหรับขนส)งพืชผลทางการ
เกษตรและการคมนาคม ได�
อย)างสะดวกสบาย รวดเร็ว

ซ)อมแซมถนนลูกรัง กว�าง 4.00 
ม. ยาว 1,000 ม. หนาเฉลี่ย 0.20
 ม.

- 235,000 - - ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
เพ่ิมข้ึนคิดเป;น
ร�อยละ 100

ประชาชนมีถนน
การคมนาคม
สะดวกสบาย 

รวดเร็ว

กองช)าง

57 โครงการซ)อมแซมถนนลูกรัง 
สายทุ)งผักชี
หมู)ท่ี 11 ต.แม)พริก

เพ่ือให�ประชาชนมีถนนลูกรัง 
สําหรับขนส)งพืชผลทางการ
เกษตรและการคมนาคม ได�
อย)างสะดวกสบาย รวดเร็ว

ซ)อมแซมถนนลูกรัง กว�าง 4.00 
ม. ยาว 1,000 ม. หนาเฉลี่ย 0.20
 ม.

- 235,000 - - ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
เพ่ิมข้ึนคิดเป;น
ร�อยละ 100

ประชาชนมีถนน
การคมนาคม
สะดวกสบาย 

รวดเร็ว

กองช)าง

58 โครงการก)อสร�างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายซอย 6
หมู)ท่ี 11 ต.แม)พริก

เพ่ือให�มีถนนคอนกรีตท่ีได�
มาตรฐาน

ก)อสร�างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
 ขนาดกว�าง 3.00 ม. ยาว 50 ม.
 หนา 0.15 ม.

- 70,000 - - ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
เพ่ิมข้ึนคิดเป;น
ร�อยละ 100

ประชาชนมีถนน
การคมนาคม
สะดวกสบาย 

รวดเร็ว

กองช)าง

59 โครงการก)อสร�างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายสุสาน(ระยะท่ี 3)
หมู)ท่ี 1 ต.ผาปKง

เพ่ือให�มีถนนคอนกรีตท่ีได�
มาตรฐาน

ก)อสร�างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
 ขนาดกว�าง 3.00 ม. ยาว 200 ม.
 หนา 0.15 ม.

 - 280,000 - - ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
เพ่ิมข้ึนคิดเป;น
ร�อยละ 100

ประชาชนมีถนน
การคมนาคม
สะดวกสบาย 

รวดเร็ว

กองช)าง

60 โครงการก)อสร�างสะพานข�ามลํา
ห�วยแม)ปุ 
หมู)ท่ี 1 ต.ผาปKง

เพ่ือให�ประชาชนใช�สะพาน
สําหรับขนส)งพืชผลทางการ
เกษตร ได�สะดวก รวดเร็ว

ก)อสร�างสะพานขนาด ผิวจราจร
กว�าง 7.00 ม. ยาว 8.00 ม. ตาม
แบบมาตรฐานของกรมโยธาธิการ
 จํานวน 2 แห)ง

 - 550,000 550,000 - ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
เพ่ิมข้ึนคิดเป;น
ร�อยละ 100

ประชาชนมีการ
คมนาคม

สะดวกสบาย
รวดเร็ว

กองช)าง

งบประมาณและท่ีผ�านมา
ตัวชี้วัด ผลลัพธท่ีคาดว�า

 จะได�รับ
หน�วยงาน

ท่ีรับผิดชอบ
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

เป=าหมาย
 (ผลผลิตของโครงการ)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท�องถิ่นสี่ป9 (พ.ศ. 2561-2564)

องคการบริหารส�วนตําบลแม�พริก  อําเภอแม�พริก  จังหวัดลําปาง
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 การเสริมสร�างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และสังคมลําปางให�เป;นสังคมแห)งการเรียนรู�มีความเข็มแข็งมีภูมิคุ�มกันสามารถดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

101



แบบ ผ.01

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองส�วนท�องถิ่นในเขตจังหวัดลําปาง ประเด็นยุทธศาสตร�ท่ี 1 ด�านการพัฒนาโครงสร�างพ้ืนฐาน
1. ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาด�านโครงสร�างพ้ืนฐาน 
   1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

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

61 โครงการซ)อมแซมถนนลูกรัง
สายทุ)งผาปKง 
หมู)ท่ี 1 ต.ผาปKง

เพ่ือให�ประชาชนมีถนนลูกรัง 
สําหรับขนส)งพืชผลทางการ
เกษตรและการคมนาคม ได�
อย)างสะดวกสบาย รวดเร็ว

ซ)อมแซมถนนลูกรัง กว�าง 4.00 
ม. ยาว 4,000 ม. หนาเฉลี่ย 0.20
 ม.

 - 200,000 200,000 540,000 ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
เพ่ิมข้ึนคิดเป;น
ร�อยละ 100

ประชาชนมีถนน
การคมนาคม
สะดวกสบาย 

รวดเร็ว

กองช)าง

62 โครงการซ)อมแซมถนนลูกรัง
สายทุ)งแม)วอด
หมู)ท่ี 1 ต.ผาปKง

เพ่ือให�ประชาชนมีถนนลูกรัง 
สําหรับขนส)งพืชผลทางการ
เกษตรและการคมนาคม ได�
อย)างสะดวกสบาย รวดเร็ว

ซ)อมแซมถนนลูกรัง กว�าง 4.00 
ม. ยาว 3,500 ม. หนาเฉลี่ย 0.20
 ม.

 - 200,000 200,000 420,000 ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
เพ่ิมข้ึนคิดเป;น
ร�อยละ 100

ประชาชนมีถนน
การคมนาคม
สะดวกสบาย 

รวดเร็ว

กองช)าง

63 โครงการก)อสร�างสะพานข�ามลํา
ห�วยแม)วอด 
หมู)ท่ี 2 ต.ผาปKง

เพ่ือให�ประชาชนใช�สะพาน
สําหรับขนส)งพืชผลทางการ
เกษตร ได�สะดวก รวดเร็ว

ก)อสร�างสะพานขนาด ผิวจราจร
กว�าง 7.00 ม. ยาว 8.00 ม. ตาม
แบบมาตรฐานของกรมโยธาธิการ

 - 550,000  -  - ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
เพ่ิมข้ึนคิดเป;น
ร�อยละ 100

ประชาชนมีการ
คมนาคม

สะดวกสบาย
รวดเร็ว

กองช)าง

64 โครงการวางท)อคอนกรีตเสริม
เหล็กข�ามลําห�วยแม)วอด
หมู)ท่ี 2 ต.ผาปKง

เพ่ือให�ประชาชนใช�ทางข�ามลํา
ห�วยสําหรับขนส)งพืชผลทางการ
เกษตร ได�สะดวก รวดเร็ว

วางท)อคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด
เส�นผ)านศูนย�กลาง 1.00 ม. 
จํานวน 2 แถว แถวละ 5 ท)อน  
ตามแบบ  อบต.แม)พริก

 - 30,000 -  - ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
เพ่ิมข้ึนคิดเป;น
ร�อยละ 100

ประชาชนมีการ
คมนาคม การ
ขนส)งพืชผล
การเกษตร 

สะดวกรวดเร็ว

กองช)าง

งบประมาณและท่ีผ�านมา
ตัวชี้วัด ผลลัพธท่ีคาดว�า

 จะได�รับ
หน�วยงาน

ท่ีรับผิดชอบ
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

เป=าหมาย
 (ผลผลิตของโครงการ)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท�องถิ่นสี่ป9 (พ.ศ. 2561-2564)

องคการบริหารส�วนตําบลแม�พริก  อําเภอแม�พริก  จังหวัดลําปาง
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 การเสริมสร�างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และสังคมลําปางให�เป;นสังคมแห)งการเรียนรู�มีความเข็มแข็งมีภูมิคุ�มกันสามารถดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

102



แบบ ผ.01

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองส�วนท�องถิ่นในเขตจังหวัดลําปาง ประเด็นยุทธศาสตร�ท่ี 1 ด�านการพัฒนาโครงสร�างพ้ืนฐาน
1. ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาด�านโครงสร�างพ้ืนฐาน 
   1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

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

65 โครงการก)อสร�างสะพานข�ามลํา
ห�วยปากบอก
หมู)ท่ี 5 ต.ผาปKง

เพ่ือให�ประชาชนใช�สะพาน
สําหรับขนส)งพืชผลทางการ
เกษตร ได�สะดวก รวดเร็ว

ก)อสร�างสะพานขนาด ผิวจราจร
กว�าง 7.00 ม. ยาว 10.00 ม. 
ตามแบบมาตรฐานของกรม
โยธาธิการ

 - 680,000 -  - ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
เพ่ิมข้ึนคิดเป;น
ร�อยละ 100

ประชาชนมีการ
คมนาคม

สะดวกสบาย
รวดเร็ว

กองช)าง

66 โครงการก)อสร�างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ซอย 5/3 บ�านนาย
ชุม  ยาทอง 
หมู)ท่ี 3 ต.แม)พริก

เพ่ือให�มีถนนคอนกรีตท่ีได�
มาตรฐาน

ก)อสร�างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
 ขนาดกว�าง 3.00 ม. ยาว 30 ม.
 หนา 0.15 ม.

 - - 45,000 - ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
เพ่ิมข้ึนคิดเป;น
ร�อยละ 100

ประชาชนมีถนน
การคมนาคม
สะดวกสบาย 

รวดเร็ว

กองช)าง

67 โครงการซ)อมแซมถนนลูกรัง
ซอยบ�านนายสําราญ แซ)ฮ�อ
หมู)ท่ี 3 ต.แม)พริก

เพ่ือให�ประชาชนมีถนนลูกรัง 
สําหรับขนส)งพืชผลทางการ
เกษตรและการคมนาคม ได�
อย)างสะดวกสบาย รวดเร็ว

ซ)อมแซมถนนลูกรัง กว�าง 2.00 
ม. ยาว 150 ม. หนาเฉลี่ย 0.20 ม.

 - - 15,000 - ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
เพ่ิมข้ึนคิดเป;น
ร�อยละ 100

ประชาชนมีถนน
การคมนาคม
สะดวกสบาย 

รวดเร็ว

กองช)าง

68 โครงการก)อสร�างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ซอยเข�าบ�านนายลอ
 กาปวน
หมู)ท่ี 3 ต.แม)พริก

เพ่ือให�มีถนนคอนกรีตท่ีได�
มาตรฐาน

ก)อสร�างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
 ขนาดกว�าง 3.00 ม. ยาว 100 ม.
 หนา 0.15 ม.

 - - 150,000 - ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
เพ่ิมข้ึนคิดเป;น
ร�อยละ 100

ประชาชนมีถนน
การคมนาคม
สะดวกสบาย 

รวดเร็ว

กองช)าง

69 โครงการก)อสร�างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายซอยบ�านนาง
แปง 
หมู)ท่ี 4 ต.แม)พริก

เพ่ือให�มีถนนคอนกรีตท่ีได�
มาตรฐาน

ก)อสร�างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
 ขนาดกว�าง 3.00 ม. ยาว 100 ม.
 หนา 0.15 ม.

 - - 150,000 - ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
เพ่ิมข้ึนคิดเป;น
ร�อยละ 100

ประชาชนมีถนน
การคมนาคม
สะดวกสบาย 

รวดเร็ว

กองช)าง

งบประมาณและท่ีผ�านมา
ตัวชี้วัด ผลลัพธท่ีคาดว�า

 จะได�รับ
หน�วยงาน

ท่ีรับผิดชอบ
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

เป=าหมาย
 (ผลผลิตของโครงการ)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท�องถิ่นสี่ป9 (พ.ศ. 2561-2564)

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

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองส�วนท�องถิ่นในเขตจังหวัดลําปาง ประเด็นยุทธศาสตร�ท่ี 1 ด�านการพัฒนาโครงสร�างพ้ืนฐาน
1. ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาด�านโครงสร�างพ้ืนฐาน 
   1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

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

70 โครงการก)อสร�างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายบ�านขันแก�ว
หมู)ท่ี 7 ต.แม)พริก

เพ่ือให�มีถนนคอนกรีตท่ีได�
มาตรฐาน

ก)อสร�างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
 ขนาดกว�าง 3.00 ม. ยาว 60 ม.
 หนา 0.15 ม.

 -  - 85,000 - ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
เพ่ิมข้ึนคิดเป;น
ร�อยละ 100

ประชาชนมีถนน
การคมนาคม
สะดวกสบาย 

รวดเร็ว

กองช)าง

71 โครงการซ)อมแซมถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายซอย 3 กลุ)ม
พัฒนาท่ี 1 (บริเวณบ�านนายอุด)
หมู)ท่ี 7 ต.แม)พริก

เพ่ือให�มีถนนคอนกรีตท่ีได�
มาตรฐาน

ซ)อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
 ขนาดกว�าง 3.00 ม. ยาว 300 ม.
 หนา 0.15 ม.

 -  - 200,000 220,000 ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
เพ่ิมข้ึนคิดเป;น
ร�อยละ 100

ประชาชนมีถนน
การคมนาคม
สะดวกสบาย 

รวดเร็ว

กองช)าง

72 โครงการก)อสร�างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายเข�าศูนย�พัฒนา
เด็กเล็ก 
หมู)ท่ี 7 ต.แม)พริก

เพ่ือให�มีถนนคอนกรีตท่ีได�
มาตรฐาน

ก)อสร�างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก
 กว�าง 3.00 ม. ยาว 200 ม. หนา
 0.15 ม.

 -  - 200,000 115,000 ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
เพ่ิมข้ึนคิดเป;น
ร�อยละ 100

ประชาชนมีการ
คมนาคม

สะดวกสบาย
รวดเร็ว

กองช)าง

73 โครงการซ)อมแซมถนนลูกรัง 
สายห�วยขัวลึก
หมู)ท่ี 8 ต.แม)พริก

เพ่ือให�ประชาชนใช�ถนน 
สําหรับขนส)งพืชผลทางการ
เกษตร ได�สะดวก รวดเร็ว

ซ)อมแซมถนนลูกรังเกลี่ยเรียบ 
กว�าง 4.00 ม. ยาว 1,000 ม. 
หนาเฉลี่ย 0.20 ม.

 -  - 235,000 - ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
เพ่ิมข้ึนคิดเป;น
ร�อยละ 100

ประชาชนมีการ
คมนาคมสะดวก 

และรวดเร็ว

กองช)าง

74 โครงการก)อสร�างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายซอยโสภา
หมู)ท่ี 9 ต.แม)พริก

เพ่ือให�มีถนนคอนกรีตท่ีได�
มาตรฐาน

ก)อสร�างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
 ขนาดกว�าง 3.00 ม. ยาว 50 ม.
 หนา 0.15 ม.

 -  - 70,000 - ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
เพ่ิมข้ึนคิดเป;น
ร�อยละ 100

ประชาชนมีถนน
การคมนาคม
สะดวกสบาย 

รวดเร็ว

กองช)าง

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
เป=าหมาย

 (ผลผลิตของโครงการ)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท�องถิ่นสี่ป9 (พ.ศ. 2561-2564)

องคการบริหารส�วนตําบลแม�พริก  อําเภอแม�พริก  จังหวัดลําปาง
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 การเสริมสร�างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และสังคมลําปางให�เป;นสังคมแห)งการเรียนรู�มีความเข็มแข็งมีภูมิคุ�มกันสามารถดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

งบประมาณและท่ีผ�านมา
ตัวชี้วัด ผลลัพธท่ีคาดว�า

 จะได�รับ
หน�วยงาน

ท่ีรับผิดชอบ

104



แบบ ผ.01

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองส�วนท�องถิ่นในเขตจังหวัดลําปาง ประเด็นยุทธศาสตร�ท่ี 1 ด�านการพัฒนาโครงสร�างพ้ืนฐาน
1. ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาด�านโครงสร�างพ้ืนฐาน 
   1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

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

75 โครงการก)อสร�างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายซอย 4/1 
หมู)ท่ี 9 ต.แม)พริก

เพ่ือให�มีถนนคอนกรีตท่ีได�
มาตรฐาน

ก)อสร�างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
 ขนาดกว�าง 3.00 ม. ยาว 50 ม.
 หนา 0.15 ม.

 -  - 70,000 - ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
เพ่ิมข้ึนคิดเป;น
ร�อยละ 100

ประชาชนมีถนน
การคมนาคม
สะดวกสบาย 

รวดเร็ว

กองช)าง

76 โครงการก)อสร�างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายซอย 4/2 
หมู)ท่ี 9 ต.แม)พริก

เพ่ือให�มีถนนคอนกรีตท่ีได�
มาตรฐาน

ก)อสร�างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
 ขนาดกว�าง 3.00 ม. ยาว 50 ม.
 หนา 0.15 ม.

 -  - 70,000 - ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
เพ่ิมข้ึนคิดเป;น
ร�อยละ 100

ประชาชนมีถนน
การคมนาคม
สะดวกสบาย 

รวดเร็ว

กองช)าง

77 โครงการก)อสร�างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายซอย 2/2 
หมู)ท่ี 9 ต.แม)พริก

เพ่ือให�มีถนนคอนกรีตท่ีได�
มาตรฐาน

ก)อสร�างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
 ขนาดกว�าง 3.00 ม. ยาว 50 ม.
 หนา 0.15 ม.

 -  - 70,000 - ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
เพ่ิมข้ึนคิดเป;น
ร�อยละ 100

ประชาชนมีถนน
การคมนาคม
สะดวกสบาย 

รวดเร็ว

กองช)าง

78 โครงการก)อสร�างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายซอย 11 
หมู)ท่ี 11 ต.แม)พริก

เพ่ือให�มีถนนคอนกรีตท่ีได�
มาตรฐาน

ก)อสร�างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
 ขนาดกว�าง 3.00 ม. ยาว 150 ม.
 หนา 0.15 ม.

 -  - 210,000 - ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
เพ่ิมข้ึนคิดเป;น
ร�อยละ 100

ประชาชนมีถนน
การคมนาคม
สะดวกสบาย 

รวดเร็ว

กองช)าง

79 โครงการขยายไหล)ถนน สาย
ท�ายบ�าน
หมู)ท่ี 11 ต.แม)พริก

เพ่ือให�มีถนนคอนกรีตท่ีได�
มาตรฐาน

ก)อสร�างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
 ขนาดกว�าง 6.00 ม. ยาว 150 ม.
 หนา 0.15 ม.

 -  - 140,000 - ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
เพ่ิมข้ึนคิดเป;น
ร�อยละ 100

ประชาชนมีถนน
การคมนาคม
สะดวกสบาย 

รวดเร็ว

กองช)าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท�องถิ่นสี่ป9 (พ.ศ. 2561-2564)

องคการบริหารส�วนตําบลแม�พริก  อําเภอแม�พริก  จังหวัดลําปาง
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 การเสริมสร�างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และสังคมลําปางให�เป;นสังคมแห)งการเรียนรู�มีความเข็มแข็งมีภูมิคุ�มกันสามารถดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
เป=าหมาย

 (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผ�านมา
ตัวชี้วัด ผลลัพธท่ีคาดว�า

 จะได�รับ
หน�วยงาน

ท่ีรับผิดชอบ

105



แบบ ผ.01

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองส�วนท�องถิ่นในเขตจังหวัดลําปาง ประเด็นยุทธศาสตร�ท่ี 1 ด�านการพัฒนาโครงสร�างพ้ืนฐาน
1. ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาด�านโครงสร�างพ้ืนฐาน 
   1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

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

80 โครงการก)อสร�างถนนลูกรังบด
อัดแน)น สายทุ)งแม)กSองจาง 
หมู)ท่ี 2 ต.ผาปKง

เพ่ือให�ประชาชนมีถนนลูกรัง 
สําหรับขนส)งพืชผลทางการ
เกษตรและการคมนาคม ได�
อย)างสะดวกสบาย รวดเร็ว

ก)อสร�างถนนลูกรังบดอัดแน)น 
กว�างเฉลี่ย 4.00 ม. หนาเฉลี่ย 
0.20 ม. ยาว 720 ม.

 -  - 170,000 - ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
เพ่ิมข้ึนคิดเป;น
ร�อยละ 100

ประชาชนมีถนน
การคมนาคม
สะดวกสบาย 

รวดเร็ว

กองช)าง

81 โครงการก)อสร�างท)อลอด
เหลี่ยมทุ)งใน
หมู)ท่ี 2 ต.ผาปKง

เพ่ือให�ประชาชนใช�ถนนข�ามท)อ
ลอดเหลี่ยม สําหรับขนส)ง
พืชผลทางการเกษตร ได�สะดวก
 รวดเร็ว

ก)อสร�างท)อลอดเหลี่ยม ขนาด 
1.20x1.20 ม. ยาว 5.00 ม. 
จํานวน 1 ช)อง

 -  - 120,000 - ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
เพ่ิมข้ึนคิดเป;น
ร�อยละ 100

ประชาชนขนส)ง
พืชผลทาง

การเกษตรได�
สะดวกและ

รวดเร็ว

กองช)าง

82 โครงการซ)อมแซมถนนลูกรัง 
สายทุ)งใหม)
หมู)ท่ี 4 ต.ผาปKง

เพ่ือให�ประชาชน ใช�ถนน 
สําหรับขนส)งพืชผลทางการ
เกษตร ได�สะดวก รวดเร็ว

ซ)อมแซมถนนลูกรังเกลี่ยเรียบ 
กว�าง 4.00 ม. ยาว 1,000 ม. 
หนาเฉลี่ย 0.20 ม.

 -  - 180,000 - ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
เพ่ิมข้ึนคิดเป;น
ร�อยละ 100

ประชาชนมีการ
คมนาคมสะดวก 

และรวดเร็ว

กองช)าง

83 โครงการซ)อมแซมถนนลูกรัง
สายแม)ขยากเหนือ
หมู)ท่ี 5 ต.ผาปKง

เพ่ือให�ประชาชนใช�ถนน 
สําหรับขนส)งพืชผลทางการ
เกษตร ได�สะดวก รวดเร็ว

ซ)อมแซมถนนลูกรังเกลี่ยเรียบ 
กว�าง 4.00 ม. ยาว 800 ม. หนา
เฉลี่ย 0.20 ม.

 -  - 150,000 - ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
เพ่ิมข้ึนคิดเป;น
ร�อยละ 100

ประชาชนมีการ
คมนาคมสะดวก 

และรวดเร็ว

กองช)าง

84 โครงการเทไหล)ถนนภายใน
หมู)บ�าน
หมู)ท่ี 5 ต.ผาปKง

เพ่ือให�ประชาชนมีถนน
คอนกรีตท่ีได�มาตรฐานและ
กว�างขวาง สําหรับการคมนาคม
ได�อย)างสะดวกสบาย รวดเร็ว

ก)อสร�างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
 ขนาดกว�าง 5.00 ม. ยาว 1,000
ม. หนา 0.15 ม.

 -  - 200,000 265,000 ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
เพ่ิมข้ึนคิดเป;น
ร�อยละ 100

ประชาชนมีถนน
การคมนาคม
สะดวกสบาย 

รวดเร็ว

กองช)าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท�องถิ่นสี่ป9 (พ.ศ. 2561-2564)

องคการบริหารส�วนตําบลแม�พริก  อําเภอแม�พริก  จังหวัดลําปาง
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 การเสริมสร�างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และสังคมลําปางให�เป;นสังคมแห)งการเรียนรู�มีความเข็มแข็งมีภูมิคุ�มกันสามารถดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
เป=าหมาย

 (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผ�านมา
ตัวชี้วัด ผลลัพธท่ีคาดว�า

 จะได�รับ
หน�วยงาน

ท่ีรับผิดชอบ

106



แบบ ผ.01

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองส�วนท�องถิ่นในเขตจังหวัดลําปาง ประเด็นยุทธศาสตร�ท่ี 1 ด�านการพัฒนาโครงสร�างพ้ืนฐาน
1. ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาด�านโครงสร�างพ้ืนฐาน 
   1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

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

85 โครงการก)อสร�างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ซอยบ�านนายดํา 
ผาบชัย
หมู)ท่ี 3 ต.แม)พริก

เพ่ือให�มีถนนคอนกรีตท่ีได�
มาตรฐาน

ก)อสร�างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
 ขนาดกว�าง 3.00 ม. ยาว 25 ม.
 หนา 0.15 ม.

 -  - - 35,000 ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
เพ่ิมข้ึนคิดเป;น
ร�อยละ 100

ประชาชนมีถนน
การคมนาคม
สะดวกสบาย 

รวดเร็ว

กองช)าง

86 โครงการก)อสร�างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ซอย 8 ข�างบ�าน
นายประพันธ� ศรีวิลัย 
หมู)ท่ี 3 ต.แม)พริก

เพ่ือให�มีถนนคอนกรีตท่ีได�
มาตรฐาน

ก)อสร�างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
 ขนาดกว�าง 3.00 ม. ยาว 100 ม.
 หนา 0.15 ม.

 -  - - 150,000 ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
เพ่ิมข้ึนคิดเป;น
ร�อยละ 100

ประชาชนมีถนน
การคมนาคม
สะดวกสบาย 

รวดเร็ว

กองช)าง

87 โครงการก)อสร�างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ซอย 6/1 บ�านนาย
ชนิด เมืองเดช 
หมู)ท่ี 3 ต.แม)พริก

เพ่ือให�มีถนนคอนกรีตท่ีได�
มาตรฐาน

ก)อสร�างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
 ขนาดกว�าง 3.00 ม. ยาว 60 ม.
 หนา 0.15 ม.

 -  - - 85,000 ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
เพ่ิมข้ึนคิดเป;น
ร�อยละ 100

ประชาชนมีถนน
การคมนาคม
สะดวกสบาย 

รวดเร็ว

กองช)าง

88 โครงการก)อสร�างถนนลาดยาง
แอสฟKลท�ติกส�คอนกรีต สาย
หน�าบ�านนายประยูร เอ่ียม
สําอางค� หมู)ท่ี 3 ต.แม)พริก

เพ่ือให�มีถนนลาดยางท่ีได�
มาตรฐาน

ก)อสร�างถนนลาดยาง ขนาดกว�าง
 3.00 ม. ยาว 80 ม. หนา 0.15 ม.

 -  - - 120,000 ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
เพ่ิมข้ึนคิดเป;น
ร�อยละ 100

ประชาชนมีถนน
การคมนาคม
สะดวกสบาย 

รวดเร็ว

กองช)าง

89 โครงการซ)อมแซมถนนลูกรังสาย
เลียบแม)นํ้าวัง จากหนองตุ�มไป
วังหลวง
หมู)ท่ี 3 ต.แม)พริก

เพ่ือให�ประชาชนใช�ถนนสําหรับ
ขนส)งพืชผลทางการเกษตร ได�
สะดวก รวดเร็ว

ซ)อมแซมถนนลูกรังเกลี่ยเรียบ 
กว�าง 4.00 ม. ยาว 1,000 ม. 
หนาเฉลี่ย 0.20 ม.

 -  - - 180,000 ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
เพ่ิมข้ึนคิดเป;น
ร�อยละ 100

ประชาชนมีการ
คมนาคมสะดวก 

และรวดเร็ว

กองช)าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท�องถิ่นสี่ป9 (พ.ศ. 2561-2564)

องคการบริหารส�วนตําบลแม�พริก  อําเภอแม�พริก  จังหวัดลําปาง
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 การเสริมสร�างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และสังคมลําปางให�เป;นสังคมแห)งการเรียนรู�มีความเข็มแข็งมีภูมิคุ�มกันสามารถดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
เป=าหมาย

 (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผ�านมา
ตัวชี้วัด ผลลัพธท่ีคาดว�า

 จะได�รับ
หน�วยงาน

ท่ีรับผิดชอบ

107



แบบ ผ.01

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองส�วนท�องถิ่นในเขตจังหวัดลําปาง ประเด็นยุทธศาสตร�ท่ี 1 ด�านการพัฒนาโครงสร�างพ้ืนฐาน
1. ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาด�านโครงสร�างพ้ืนฐาน 
   1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

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

90 โครงการก)อสร�างถนนคอนกรีต
สายบ�านนายสายัณห� 
หมู)ท่ี 3 ต.แม)พริก

เพ่ือให�มีถนนคอนกรีตท่ีได�
มาตรฐาน

ก)อสร�างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
 ขนาดกว�าง 3.00 ม. ยาว 150 ม.
 หนา 0.15 ม.

 -  - - 200,000 ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
เพ่ิมข้ึนคิดเป;น
ร�อยละ 100

ประชาชนมีถนน
การคมนาคม
สะดวกสบาย 

รวดเร็ว

กองช)าง

91 โครงการซ)อมแซมถนนลูกรัง
สายสุสาน – แพะปMาเห้ียง 
หมู)ท่ี 7 ต.แม)พริก

เพ่ือให�ประชาชนใช�ถนน 
สําหรับขนส)งพืชผลทางการ
เกษตร ได�สะดวก รวดเร็ว

ซ)อมแซมถนนลูกรังเกลี่ยเรียบ 
กว�าง 4.00 ม. ยาว 1,000 ม. 
หนาเฉลี่ย 0.20 ม.

 -  - - 180,000 ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
เพ่ิมข้ึนคิดเป;น
ร�อยละ 100

ประชาชนมีการ
คมนาคมสะดวก 

และรวดเร็ว

กองช)าง

92 โครงการซ)อมแซมถนนลูกรัง
สายหน�าประปา-ลําเหมืองทุ)ง
บ�าน 
หมู)ท่ี 7 ต.แม)พริก

เพ่ือให�ประชาชนใช�ถนน 
สําหรับขนส)งพืชผลทางการ
เกษตร ได�สะดวก รวดเร็ว

ซ)อมแซมถนนลูกรังเกลี่ยเรียบ 
กว�าง 4.00 ม. ยาว 1,000 ม. 
หนาเฉลี่ย 0.20 ม.

 -  - - 180,000 ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
เพ่ิมข้ึนคิดเป;น
ร�อยละ 100

ประชาชนมีการ
คมนาคมสะดวก 

และรวดเร็ว

กองช)าง

93 โครงการก)อสร�างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายซอย 1 หน�า
บ�านลุงกัน 
หมู)ท่ี 7 ต.แม)พริก

เพ่ือให�มีถนนคอนกรีตท่ีได�
มาตรฐาน

ก)อสร�างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
 ขนาดกว�าง 3.00 ม. ยาว 100 ม.
 หนา 0.15 ม.

 -  - - 150,000 ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
เพ่ิมข้ึนคิดเป;น
ร�อยละ 100

ประชาชนมีถนน
การคมนาคม
สะดวกสบาย 

รวดเร็ว

กองช)าง

94 โครงการซ)อมแซมถนนลูกรัง
สายดอยถํ้า
หมู)ท่ี 7 ต.แม)พริก

เพ่ือให�ประชาชนใช�ถนน 
สําหรับขนส)งพืชผลทางการ
เกษตร ได�สะดวก รวดเร็ว

ซ)อมแซมถนนลูกรังเกลี่ยเรียบ 
กว�าง 4.00 ม. ยาว 1,000 ม. 
หนาเฉลี่ย 0.20 ม.

 -  - - 180,000 ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
เพ่ิมข้ึนคิดเป;น
ร�อยละ 100

ประชาชนมีการ
คมนาคมสะดวก 

และรวดเร็ว

กองช)าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท�องถิ่นสี่ป9 (พ.ศ. 2561-2564)

องคการบริหารส�วนตําบลแม�พริก  อําเภอแม�พริก  จังหวัดลําปาง
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 การเสริมสร�างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และสังคมลําปางให�เป;นสังคมแห)งการเรียนรู�มีความเข็มแข็งมีภูมิคุ�มกันสามารถดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
เป=าหมาย

 (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผ�านมา
ตัวชี้วัด ผลลัพธท่ีคาดว�า

 จะได�รับ
หน�วยงาน

ท่ีรับผิดชอบ
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แบบ ผ.01

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองส�วนท�องถิ่นในเขตจังหวัดลําปาง ประเด็นยุทธศาสตร�ท่ี 1 ด�านการพัฒนาโครงสร�างพ้ืนฐาน
1. ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาด�านโครงสร�างพ้ืนฐาน 
   1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

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

95 โครงการซ)อมแซมถนนลูกรัง 
สายรอบบ�าน(ห�วยหลิ่งโปMง) 
หมู)ท่ี 8 ต.แม)พริก

เพ่ือให�ประชาชนใช�ถนนลูกรัง
สําหรับขนส)งพืชผลทางการ
เกษตร ได�สะดวก รวดเร็ว

ซ)อมแซมถนนลูกรังเกลี่ยเรียบ 
กว�าง 4.00 ม. ยาว 1,000 ม. 
หนาเฉลี่ย 0.20 ม.

 -  - - 235,000 ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
เพ่ิมข้ึนคิดเป;น
ร�อยละ 100

ประชาชนมีการ
คมนาคมสะดวก

กองช)าง

96 โครงการก)อสร�างท)อหลอด
เหลี่ยม ข�ามลําห�วยแม)ดอกคํา
หมู)ท่ี 8 ต.แม)พริก

เพ่ือให�ประชาชนใช�ถนนข�ามท)อ
ลอดเหลี่ยม สําหรับขนส)ง
พืชผลทางการเกษตร ได�สะดวก
 รวดเร็ว

ก)อสร�างท)อลอดเหลี่ยม ขนาด 
1.20x1.20 ม. ยาว 5.00 ม. 
จํานวน 1 ช)อง

 -  - - 120,000 ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
เพ่ิมข้ึนคิดเป;น
ร�อยละ 100

ประชาชนขนส)ง
พืชผลทาง

การเกษตรได�
สะดวกรวดเร็ว

กองช)าง

97 โครงการก)อสร�างท)อหลอด
เหลี่ยม ข�ามห�วยเด)นแต�ว
หมู)ท่ี 8 ต.แม)พริก

เพ่ือให�ประชาชนใช�ถนนข�ามท)อ
ลอดเหลี่ยม สําหรับขนส)ง
พืชผลทางการเกษตร ได�สะดวก
 รวดเร็ว

ก)อสร�างท)อลอดเหลี่ยม ขนาด 
1.20x1.20 ม. ยาว 5.00 ม. 
จํานวน 1 ช)อง

 -  - - 120,000 ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
เพ่ิมข้ึนคิดเป;น
ร�อยละ 100

ประชาชนขนส)ง
พืชผลทาง

การเกษตรได�
สะดวกรวดเร็ว

กองช)าง

98 โครงการก)อสร�างท)อลอดเหลี่ยม
 ข�ามห�วยหลิ่งโปMง
หมู)ท่ี 8 ต.แม)พริก

เพ่ือให�ประชาชนใช�ถนนข�ามท)อ
ลอดเหลี่ยม สําหรับขนส)ง
พืชผลทางการเกษตร ได�สะดวก
 รวดเร็ว

ก)อสร�างท)อลอดเหลี่ยม ขนาด 
1.20x1.20 ม. ยาว 5.00 ม. 
จํานวน 1 ช)อง

 -  - - 120,000 ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
เพ่ิมข้ึนคิดเป;น
ร�อยละ 100

ประชาชนขนส)ง
พืชผลทาง

การเกษตรได�
สะดวกและ

รวดเร็ว

กองช)าง

99 โครงการก)อสร�างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายซอย 14 
หมู)ท่ี 11 ต.แม)พริก

เพ่ือให�มีถนนคอนกรีตท่ีได�
มาตรฐาน

ก)อสร�างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
 ขนาดกว�าง 3.00 ม. ยาว 100 ม.
 หนา 0.15 ม.

 -  - - 135,000 ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
เพ่ิมข้ึนคิดเป;น
ร�อยละ 100

ประชาชนมีถนน
การคมนาคม
สะดวกสบาย 

รวดเร็ว

กองช)าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท�องถิ่นสี่ป9 (พ.ศ. 2561-2564)

องคการบริหารส�วนตําบลแม�พริก  อําเภอแม�พริก  จังหวัดลําปาง
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 การเสริมสร�างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และสังคมลําปางให�เป;นสังคมแห)งการเรียนรู�มีความเข็มแข็งมีภูมิคุ�มกันสามารถดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
เป=าหมาย

 (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผ�านมา
ตัวชี้วัด ผลลัพธท่ีคาดว�า

 จะได�รับ
หน�วยงาน

ท่ีรับผิดชอบ

109



แบบ ผ.01

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองส�วนท�องถิ่นในเขตจังหวัดลําปาง ประเด็นยุทธศาสตร�ท่ี 1 ด�านการพัฒนาโครงสร�างพ้ืนฐาน
1. ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาด�านโครงสร�างพ้ืนฐาน 
   1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

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

100 โครงการก)อสร�างถนนลูกรังบด
อัดแน)น สายซอย 12 
หมู)ท่ี 11 ต.แม)พริก

เพ่ือให�ประชาชนมีถนนลูกรัง 
สําหรับขนส)งพืชผลทางการ
เกษตรและการคมนาคม ได�
อย)างสะดวกสบาย รวดเร็ว

ก)อสร�างถนนลูกรังบดอัดแน)น 
กว�างเฉลี่ย 4.00 ม. หนาเฉลี่ย 
0.20 ม. ยาว 350 ม.

 -  - - 85,000 ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
เพ่ิมข้ึนคิดเป;น
ร�อยละ 100

ประชาชนมีถนน
การคมนาคม
สะดวกสบาย 

รวดเร็ว

กองช)าง

101 โครงการซ)อมแซมถนนลูกรัง 
สายรอบศาลาอเนกประสงค� 
หมู)ท่ี 11 ต.แม)พริก

เพ่ือให�ประชาชนมีถนนลูกรัง 
สําหรับขนส)งพืชผลทางการ
เกษตรและการคมนาคม ได�
อย)างสะดวกสบาย รวดเร็ว

ซ)อมแซมถนนลูกรัง กว�าง 4.00 
ม. ยาว 300 ม. หนาเฉลี่ย 0.20 ม.

 -  - - 70,500 ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
เพ่ิมข้ึนคิดเป;น
ร�อยละ 100

ประชาชนมีถนน
การคมนาคม
สะดวกสบาย 

รวดเร็ว

กองช)าง

102 โครงการขยายถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก (ตลิ่ง) ซอย 10 ทาง
ไปห�วยโปMง 
หมู)ท่ี 11 ต.แม)พริก

เพ่ือให�มีถนนคอนกรีตท่ีได�
มาตรฐาน

ก)อสร�างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
 ขนาดกว�าง 6.00 ม. ยาว 300 ม.
 หนา 0.15 ม.

 -  - - 280,000 ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
เพ่ิมข้ึนคิดเป;น
ร�อยละ 100

ประชาชนมีถนน
การคมนาคม
สะดวกสบาย 

รวดเร็ว

กองช)าง

103 โครงการซ)อมแซมถนนลูกรัง 
สายทุ)งไม�ยาแก�-วังส)ง
หมู)ท่ี 11 ต.แม)พริก

เพ่ือให�ประชาชนมีถนนลูกรัง 
สําหรับขนส)งพืชผลทางการ
เกษตรและการคมนาคม ได�
อย)างสะดวกสบาย รวดเร็ว

ซ)อมแซมถนนลูกรัง กว�าง 4.00 
ม. ยาว 1,000 ม. หนาเฉลี่ย 0.20
 ม.

 -  - - 180,000 ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
เพ่ิมข้ึนคิดเป;น
ร�อยละ 100

ประชาชนมีถนน
การคมนาคม
สะดวกสบาย 

รวดเร็ว

กองช)าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท�องถิ่นสี่ป9 (พ.ศ. 2561-2564)

องคการบริหารส�วนตําบลแม�พริก  อําเภอแม�พริก  จังหวัดลําปาง
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 การเสริมสร�างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และสังคมลําปางให�เป;นสังคมแห)งการเรียนรู�มีความเข็มแข็งมีภูมิคุ�มกันสามารถดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
เป=าหมาย

 (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผ�านมา
ตัวชี้วัด ผลลัพธท่ีคาดว�า

 จะได�รับ
หน�วยงาน

ท่ีรับผิดชอบ

110



แบบ ผ.01

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองส�วนท�องถิ่นในเขตจังหวัดลําปาง ประเด็นยุทธศาสตร�ท่ี 1 ด�านการพัฒนาโครงสร�างพ้ืนฐาน
1. ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาด�านโครงสร�างพ้ืนฐาน 
   1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

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

104 โครงการซ)อมแซมถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายหัวบ�าน
หมู)ท่ี 3 ต.ผาปKง

เพ่ือให�มีถนนคอนกรีตท่ีได�
มาตรฐาน

ซ)อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
 ขนาดกว�าง 4.00 ม. ยาว 200 ม.
 หนา 0.15 ม.

 -  - - 370,000 ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
เพ่ิมข้ึนคิดเป;น
ร�อยละ 100

ประชาชนมีถนน
การคมนาคม
สะดวกสบาย 

รวดเร็ว

กองช)าง

105 โครงการซ)อมแซมถนนลูกรัง 
สายทุ)งดงดํา
หมู)ท่ี 4 ต.ผาปKง

เพ่ือให�ประชาชนมีถนนลูกรัง 
เพ่ือการคมนาคม การขนส)ง
พืชผลทางการเกษตร ได�อย)าง
สะดวกสบาย รวดเร็ว

ซ)อมแซมถนนลูกรัง กว�าง 4.00 
ม. ยาว 2,000 ม. หนาเฉลี่ย 0.20
 ม.

 -  - - 470,000 ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
เพ่ิมข้ึนคิดเป;น
ร�อยละ 100

ประชาชนมีถนน
การคมนาคม
สะดวกสบาย 

รวดเร็ว

กองช)าง

106 โครงการซ)อมแซมถนนลูกรัง 
สายหนองปMาเปา 
หมู)ท่ี 4 ต.ผาปKง

เพ่ือให�ประชาชนมีถนนลูกรัง 
สําหรับขนส)งพืชผลทางการ
เกษตรและการคมนาคม ได�
อย)างสะดวกสบาย รวดเร็ว

ซ)อมแซมถนนลูกรัง กว�าง 4.00 
ม. ยาว 1,000 ม. หนาเฉลี่ย 0.20
 ม.

 -  - - 180,000 ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
เพ่ิมข้ึนคิดเป;น
ร�อยละ 100

ประชาชนมีถนน
การคมนาคม
สะดวกสบาย 

รวดเร็ว

กองช)าง

107 โครงการก)อสร�างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายเด)นข�าวควบ 
หมู)ท่ี 4 ต.ผาปKง

เพ่ือให�มีถนนคอนกรีตท่ีได�
มาตรฐาน

ก)อสร�างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
 ขนาดกว�าง 3.00 ม. ยาว 500 ม.
 หนา 0.15 ม.

 -  - - 700,000 ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
เพ่ิมข้ึนคิดเป;น
ร�อยละ 100

ประชาชนมีถนน
การคมนาคม
สะดวกสบาย 

รวดเร็ว

กองช)าง

108 โครงการก)อสร�างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายสระประมง – 
ท�ายบ�าน 
หมู)ท่ี 5 ต.ผาปKง

เพ่ือให�มีถนนคอนกรีตท่ีได�
มาตรฐาน

ก)อสร�างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
 ขนาดกว�าง 3.00 ม. ยาว 100 ม.
 หนา 0.15 ม.

 - - - 140,000 ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
เพ่ิมข้ึนคิดเป;น
ร�อยละ 100

ประชาชนมีถนน
การคมนาคม
สะดวกสบาย 

รวดเร็ว

กองช)าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท�องถิ่นสี่ป9 (พ.ศ. 2561-2564)

องคการบริหารส�วนตําบลแม�พริก  อําเภอแม�พริก  จังหวัดลําปาง
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 การเสริมสร�างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และสังคมลําปางให�เป;นสังคมแห)งการเรียนรู�มีความเข็มแข็งมีภูมิคุ�มกันสามารถดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
เป=าหมาย

 (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผ�านมา
ตัวชี้วัด ผลลัพธท่ีคาดว�า

 จะได�รับ
หน�วยงาน

ท่ีรับผิดชอบ

111



แบบ ผ.01

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองส�วนท�องถิ่นในเขตจังหวัดลําปาง ประเด็นยุทธศาสตร�ท่ี 1 ด�านการพัฒนาโครงสร�างพ้ืนฐาน
1. ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาด�านโครงสร�างพ้ืนฐาน 
   1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

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

109 โครงการซ)อมแซมถนนลูกรัง 
สายเลียบลําห�วยแม)พริก
หมู)ท่ี 4 ต.แม)พริก

เพ่ือให�ประชาชนมีถนน สําหรับ
การขนส)งพืชผลทางการเกษตร
ได�สะดวก รวดเร็ว

ซ)อมแซมถนนลูกรัง กว�างเฉลี่ย 
4.00 ม. ยาว 1,000 ม. หนาเฉลี่ย
 0.20 ม.

 - - - 180,000 ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
เพ่ิมข้ึนคิดเป;น
ร�อยละ 100

ประชาชนมีถนน
การคมนาคม 

การขนส)งพืชผล
ทางการเกษตร
สะดวกสบาย 

รวดเร็ว

กองช)าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท�องถิ่นสี่ป9 (พ.ศ. 2561-2564)

องคการบริหารส�วนตําบลแม�พริก  อําเภอแม�พริก  จังหวัดลําปาง
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 การเสริมสร�างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และสังคมลําปางให�เป;นสังคมแห)งการเรียนรู�มีความเข็มแข็งมีภูมิคุ�มกันสามารถดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
เป=าหมาย

 (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผ�านมา
ตัวชี้วัด ผลลัพธท่ีคาดว�า

 จะได�รับ
หน�วยงาน

ท่ีรับผิดชอบ

112



แบบ ผ.01

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองส�วนท�องถิ่นในเขตจังหวัดลําปาง ประเด็นยุทธศาสตร�ท่ี 1 ด�านการพัฒนาโครงสร�างพ้ืนฐาน
1. ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาด�านโครงสร�างพ้ืนฐาน 
   1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

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

110 โครงการวางท)อคอนกรีตเสริม
เหล็ก ซอย 2
หมู)ท่ี 3 ต.แม)พริก

เพ่ือปLองกันปKญหานํ้าท)วมขัง
และนํ้ากัดเซาะถนน

วางท)อคอนกรีตขนาด เส�นผ)าน
ศูนย�กลาง 0.60 ม. ยาว 60 ม.

70,000 - - - ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
เพ่ิมข้ึนคิดเป;น
ร�อยละ 100

ไม)เกิดปKญหานํ้า
ท)วมขังพ้ืนท่ีของ

ประชาชน

กองช)าง

111 โครงการก)อสร�างรางระบายนํ้า 
สายหน�าโรงเรียนห�วยข้ีนกวิทยา
 -หน�าบ�านนายซ�อน
หมู)ท่ี 7 ต.แม)พริก

เพ่ือปLองกันปKญหานํ้าท)วมขัง
และนํ้ากัดเซาะถนน

ก)อสร�างรางระบายนํ้า พร�อมฝา
ปTดคอนกรีต ความยาว 300 ม.

200,000 200,000 290,000 - ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
เพ่ิมข้ึนคิดเป;น
ร�อยละ 100

ไม)เกิดปKญหานํ้า
ท)วมขังพ้ืนท่ีของ

ประชาชน

กองช)าง

112 โครงการก)อสร�างรางระบายนํ้า 
สายซอย 4
หมู)ท่ี 9 ต.แม)พริก

เพ่ือปLองกันปKญหานํ้าท)วมขัง
และนํ้ากัดเซาะถนน

ก)อสร�างรางระบายนํ้า พร�อมฝา
ปTดคอนกรีต ความยาว 80 ม.

184,000 - - - ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
เพ่ิมข้ึนคิดเป;น
ร�อยละ 100

ไม)เกิดปKญหานํ้า
ท)วมขังพ้ืนท่ีของ

ประชาชน

กองช)าง

113 โครงการก)อสร�างรางระบายนํ้า 
ถนนสายหลัก
หมู)ท่ี 9 ต.แม)พริก

เพ่ือปLองกันปKญหานํ้าท)วมขัง
และนํ้ากัดเซาะถนน

ก)อสร�างรางระบายนํ้าพร�อมฝา
ปTดคอนกรีต ยาว 300 ม.

250,000 210,000 - - ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
เพ่ิมข้ึนคิดเป;น
ร�อยละ 100

ไม)เกิดปKญหานํ้า
ท)วมขังพ้ืนท่ีของ

ประชาชน

กองช)าง

114 โครงการก)อสร�างรางระบายนํ้า 
สายบ�านดอย
หมู)ท่ี 10 ต.แม)พริก

เพ่ือปLองกันปKญหานํ้าท)วมขัง
และนํ้ากัดเซาะถนน

ก)อสร�างรางระบายนํ้าพร�อมฝา
ปTดคอนกรีต ยาว 100 ม.

230,000 - - - ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
เพ่ิมข้ึนคิดเป;น
ร�อยละ 100

ไม)เกิดปKญหานํ้า
ท)วมขังพ้ืนท่ีของ

ประชาชน

กองช)าง

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 การเสริมสร�างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และสังคมลําปางให�เป;นสังคมแห)งการเรียนรู�มีความเข็มแข็งมีภูมิคุ�มกันสามารถดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท�องถิ่นสี่ป9 (พ.ศ. 2561-2564)

องคการบริหารส�วนตําบลแม�พริก  อําเภอแม�พริก  จังหวัดลําปาง

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
เป=าหมาย

 (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผ�านมา
ตัวชี้วัด ผลลัพธท่ีคาดว�า

 จะได�รับ
หน�วยงาน

ท่ีรับผิดชอบ

113



แบบ ผ.01

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองส�วนท�องถิ่นในเขตจังหวัดลําปาง ประเด็นยุทธศาสตร�ท่ี 1 ด�านการพัฒนาโครงสร�างพ้ืนฐาน
1. ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาด�านโครงสร�างพ้ืนฐาน 
   1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

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

115 โครงการก)อสร�างรางระบายนํ้า 
สายซอย 2 
หมู)ท่ี 10 ต.แม)พริก

เพ่ือปLองกันปKญหานํ้าท)วมขัง
และนํ้ากัดเซาะถนน

ก)อสร�างรางระบายนํ้าพร�อมฝา
ปTดคอนกรีต ยาว 300 ม.

200,000 200,000 200,000 90,000 ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
เพ่ิมข้ึนคิดเป;น
ร�อยละ 100

ไม)เกิดปKญหานํ้า
ท)วมขังพ้ืนท่ีของ

ประชาชน

กองช)าง

116 โครงการก)อสร�างฝาปTดราง
ระบายนํ้าถนนสายหลัก
หมู)ท่ี 2 ต.ผาปKง

ปLองกันการเกิดอุบัติเหตุจาก
การตกร)องระบายนํ้า

ก)อสร�างฝาปTดคอนกรีต ความยาว
 36 ม.

68,000 - - - ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
เพ่ิมข้ึนคิดเป;น
ร�อยละ 100

ลดปKญหาการ
เกิดอุบัติเหตุจาก

การตกร)อง
ระบายนํ้า

กองช)าง

117 โครงการก)อสร�างรางระบายนํ้า
พร�อมฝาปTดตะแกรงเหล็ก สาย
บ�านผาปKงกลาง – บ�านต�นธง
หมู)ท่ี 3 ต.ผาปKง

เพ่ือปLองกันปKญหานํ้าท)วมขัง
และนํ้ากัดเซาะถนน

ก)อสร�างรางระบายนํ้าพร�อมฝา
ปTดคอนกรีต ยาว 200 ม.

250,000 210,000 - - ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
เพ่ิมข้ึนคิดเป;น
ร�อยละ 100

ไม)เกิดปKญหานํ้า
ท)วมขังพ้ืนท่ีของ

ประชาชน

กองช)าง

118 โครงการก)อสร�างรางระบายนํ้า
สายหัวบ�าน(1)
หมู)ท่ี 3 ต.ผาปKง

เพ่ือปLองกันปKญหานํ้าท)วมขัง
และนํ้ากัดเซาะถนน

ก)อสร�างรางระบายนํ้าพร�อมฝา
ปTดคอนกรีต ยาว 200 ม.

250,000 210,000 - - ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
เพ่ิมข้ึนคิดเป;น
ร�อยละ 100

ไม)เกิดปKญหานํ้า
ท)วมขังพ้ืนท่ีของ

ประชาชน

กองช)าง

119 โครงการก)อสร�างรางระบายนํ้า 
ซอย 8
หมู)ท่ี 3 ต.แม)พริก

เพ่ือปLองกันปKญหานํ้าท)วมขัง
และนํ้ากัดเซาะถนน

ก)อสร�างรางระบายนํ้าพร�อมฝา
ปTดคอนกรีต ยาว 150 ม.

- 200,000 145,000 - ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
เพ่ิมข้ึนคิดเป;น
ร�อยละ 100

ไม)เกิดปKญหานํ้า
ท)วมขังพ้ืนท่ีของ

ประชาชน

กองช)าง

งบประมาณและท่ีผ�านมา
ตัวชี้วัด ผลลัพธท่ีคาดว�า

 จะได�รับ
หน�วยงาน

ท่ีรับผิดชอบ
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

เป=าหมาย
 (ผลผลิตของโครงการ)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท�องถิ่นสี่ป9 (พ.ศ. 2561-2564)

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

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองส�วนท�องถิ่นในเขตจังหวัดลําปาง ประเด็นยุทธศาสตร�ท่ี 1 ด�านการพัฒนาโครงสร�างพ้ืนฐาน
1. ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาด�านโครงสร�างพ้ืนฐาน 
   1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

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

120 โครงการก)อสร�างรางระบายนํ้า 
สายหน�าโรงเรียน – 
ศาลหลักเมืองบ�านแม)พริกบน 
หมู)ท่ี 4 ต.แม)พริก

เพ่ือปLองกันปKญหานํ้าท)วมขัง
และนํ้ากัดเซาะถนน

ก)อสร�างรางระบายนํ้าพร�อมฝา
ปTดคอนกรีต ยาว 40 ม.

- 92,000 - - ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
เพ่ิมข้ึนคิดเป;น
ร�อยละ 100

ไม)เกิดปKญหานํ้า
ท)วมขังพ้ืนท่ีของ

ประชาชน

กองช)าง

121 ก)อสร�างรางระบายนํ้าสายหลัก
ในหมู)บ�าน 
หมู)ท่ี 6 ต.แม)พริก

เพ่ือปLองกันปKญหานํ้าท)วมขัง
และนํ้ากัดเซาะถนน

ก)อสร�างรางระบายนํ้าพร�อมฝา
ปTดคอนกรีต ยาว 900 ม.

- 250,000 250,000 1,570,000 ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
เพ่ิมข้ึนคิดเป;น
ร�อยละ 100

ไม)เกิดปKญหานํ้า
ท)วมขังพ้ืนท่ีของ

ประชาชน

กองช)าง

122 โครงการก)อสร�างรางระบายนํ้า 
กลุ)มพัฒนาท่ี 3
หมู)ท่ี 7 ต.แม)พริก

เพ่ือปLองกันปKญหานํ้าท)วมขัง
และนํ้ากัดเซาะถนน

ก)อสร�างรางระบายนํ้าพร�อมฝา
ปTดคอนกรีต ยาว 200 ม.

- 250,000 210,000 - ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
เพ่ิมข้ึนคิดเป;น
ร�อยละ 100

ไม)เกิดปKญหานํ้า
ท)วมขังพ้ืนท่ีของ

ประชาชน

กองช)าง

123 โครงการก)อสร�างรางระบายนํ้า 
สายซอยห�องแถว
หมู)ท่ี 9 ต.แม)พริก

เพ่ือปLองกันปKญหานํ้าท)วมขัง
และนํ้ากัดเซาะถนน

ก)อสร�างรางระบายนํ้าพร�อมฝา
ปTดคอนกรีต ยาว 80 ม.

- 185,000 - - ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
เพ่ิมข้ึนคิดเป;น
ร�อยละ 100

ไม)เกิดปKญหานํ้า
ท)วมขังพ้ืนท่ีของ

ประชาชน

กองช)าง

124 โครงการก)อสร�างรางระบายนํ้า 
สายศาลาเฉลิมพระเกียรติ
หมู)ท่ี 10 ต.แม)พริก

เพ่ือปLองกันปKญหานํ้าท)วมขัง
และนํ้ากัดเซาะถนน

ก)อสร�างรางระบายนํ้าพร�อมฝา
ปTดคอนกรีต ยาว 300 ม.

- 250,000 210,000 - ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
เพ่ิมข้ึนคิดเป;น
ร�อยละ 100

ไม)เกิดปKญหานํ้า
ท)วมขังพ้ืนท่ีของ

ประชาชน

กองช)าง

ผลลัพธท่ีคาดว�า
 จะได�รับ

หน�วยงาน
ท่ีรับผิดชอบ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
เป=าหมาย

 (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผ�านมา
ตัวชี้วัด

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท�องถิ่นสี่ป9 (พ.ศ. 2561-2564)

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

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองส�วนท�องถิ่นในเขตจังหวัดลําปาง ประเด็นยุทธศาสตร�ท่ี 1 ด�านการพัฒนาโครงสร�างพ้ืนฐาน
1. ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาด�านโครงสร�างพ้ืนฐาน 
   1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

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

125 โครงการก)อสร�างรางระบายนํ้า 
สายซอย 4
หมู)ท่ี 10 ต.แม)พริก

เพ่ือปLองกันปKญหานํ้าท)วมขัง
และนํ้ากัดเซาะถนน

ก)อสร�างรางระบายนํ้าพร�อมฝา
ปTดคอนกรีต ยาว 300 ม.

- 690,000 - - ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
เพ่ิมข้ึนคิดเป;น
ร�อยละ 100

ไม)เกิดปKญหานํ้า
ท)วมขังพ้ืนท่ีของ

ประชาชน

กองช)าง

126 โครงการก)อสร�างรางระบายนํ้า 
ซอยพบสุข
หมู)ท่ี 2 ต.ผาปKง

เพ่ือปLองกันปKญหานํ้าท)วมขัง
และนํ้ากัดเซาะถนน

ก)อสร�างรางระบายนํ้าพร�อมฝา
ปTดคอนกรีต ยาว 500 ม.

- 250,000 900,000 - ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
เพ่ิมข้ึนคิดเป;น
ร�อยละ 100

ไม)เกิดปKญหานํ้า
ท)วมขังพ้ืนท่ีของ

ประชาชน

กองช)าง

127 โครงการก)อสร�างรางระบายนํ้า 
ซอยพุทธรักษา
หมู)ท่ี 2 ต.ผาปKง

เพ่ือปLองกันปKญหานํ้าท)วมขัง
และนํ้ากัดเซาะถนน

ก)อสร�างรางระบายนํ้าพร�อมฝา
ปTดคอนกรีต ยาว 800 ม.

- 250,000 1,590,000 - ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
เพ่ิมข้ึนคิดเป;น
ร�อยละ 100

ไม)เกิดปKญหานํ้า
ท)วมขังพ้ืนท่ีของ

ประชาชน

กองช)าง

128 โครงการก)อสร�างรางระบายนํ้า 
ซอยพุทธรักษา 1
หมู)ท่ี 2 ต.ผาปKง

เพ่ือปLองกันปKญหานํ้าท)วมขัง
และนํ้ากัดเซาะถนน

ก)อสร�างรางระบายนํ้าพร�อมฝา
ปTดคอนกรีต ยาว 100 ม.

- 230,000 - - ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
เพ่ิมข้ึนคิดเป;น
ร�อยละ 100

ไม)เกิดปKญหานํ้า
ท)วมขังพ้ืนท่ีของ

ประชาชน

กองช)าง

129 โครงการก)อสร�างรางระบายนํ้า
พร�อมฝาปTดตะแกรงเหล็ก สาย
ปLอมตํารวจ
หมู)ท่ี 3 ต.ผาปKง

เพ่ือปLองกันปKญหานํ้าท)วมขัง
และนํ้ากัดเซาะถนน

ก)อสร�างรางระบายนํ้าพร�อมฝา
ปTดคอนกรีต ยาว 200 ม.

- 460,000 - - ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
เพ่ิมข้ึนคิดเป;น
ร�อยละ 100

ไม)เกิดปKญหานํ้า
ท)วมขังพ้ืนท่ีของ

ประชาชน

กองช)าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท�องถิ่นสี่ป9 (พ.ศ. 2561-2564)

องคการบริหารส�วนตําบลแม�พริก  อําเภอแม�พริก  จังหวัดลําปาง
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 การเสริมสร�างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และสังคมลําปางให�เป;นสังคมแห)งการเรียนรู�มีความเข็มแข็งมีภูมิคุ�มกันสามารถดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
เป=าหมาย

 (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผ�านมา
ตัวชี้วัด ผลลัพธท่ีคาดว�า

 จะได�รับ
หน�วยงาน

ท่ีรับผิดชอบ

116



แบบ ผ.01

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองส�วนท�องถิ่นในเขตจังหวัดลําปาง ประเด็นยุทธศาสตร�ท่ี 1 ด�านการพัฒนาโครงสร�างพ้ืนฐาน
1. ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาด�านโครงสร�างพ้ืนฐาน 
   1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

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

130 โครงการก)อสร�างรางระบายนํ้า 
สายกลุ)มพัฒนาท่ี 2 จากหัว
สะพาน – หน�าโรงเรียนห�วย
ข้ีนกวิทยา 
หมู)ท่ี 7 ต.แม)พริก

เพ่ือปLองกันปKญหานํ้าท)วมขัง
และนํ้ากัดเซาะถนน

ก)อสร�างรางระบายนํ้าพร�อมฝา
ปTดคอนกรีต ยาว 200 ม.

- - 200,000 260,000 ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
เพ่ิมข้ึนคิดเป;น
ร�อยละ 100

ไม)เกิดปKญหานํ้า
ท)วมขังพ้ืนท่ีของ

ประชาชน

กองช)าง

131 โครงการก)อสร�างรางระบายนํ้า 
สายซอย 2 
หมู)ท่ี 9 ต.แม)พริก

เพ่ือปLองกันปKญหานํ้าท)วมขัง
และนํ้ากัดเซาะถนน

ก)อสร�างรางระบายนํ้าพร�อมฝา
ปTดคอนกรีต ยาว 160 ม.

- - 200,000 168,000 ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
เพ่ิมข้ึนคิดเป;น
ร�อยละ 100

ไม)เกิดปKญหานํ้า
ท)วมขังพ้ืนท่ีของ

ประชาชน

กองช)าง

132 โครงการก)อสร�างรางระบายนํ้า 
สายซอย 5
หมู)ท่ี 10 ต.แม)พริก

เพ่ือปLองกันปKญหานํ้าท)วมขัง
และนํ้ากัดเซาะถนน

ก)อสร�างรางระบายนํ้าพร�อมฝา
ปTดคอนกรีต ยาว 500 ม.

- - 250,000 900,000 ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
เพ่ิมข้ึนคิดเป;น
ร�อยละ 100

ไม)เกิดปKญหานํ้า
ท)วมขังพ้ืนท่ีของ

ประชาชน

กองช)าง

133 โครงการก)อสร�างรางระบายนํ้า 
ซอยพุทธรักษา 2 
หมู)ท่ี 2 ต.ผาปKง

เพ่ือปLองกันปKญหานํ้าท)วมขัง
และนํ้ากัดเซาะถนน

ก)อสร�างรางระบายนํ้าพร�อมฝา
ปTดคอนกรีต ยาว 100 ม.

- - 230,000 - ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
เพ่ิมข้ึนคิดเป;น
ร�อยละ 100

ไม)เกิดปKญหานํ้า
ท)วมขังพ้ืนท่ีของ

ประชาชน

กองช)าง

134 โครงการก)อสร�างรางระบายนํ้า 
ซอยเฟUVองฟLา 
หมู)ท่ี 2 ต.ผาปKง

เพ่ือปLองกันปKญหานํ้าท)วมขัง
และนํ้ากัดเซาะถนน

ก)อสร�างรางระบายนํ้าพร�อมฝา
ปTดคอนกรีต ยาว 500 ม.

- - 200,000 950,000 ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
เพ่ิมข้ึนคิดเป;น
ร�อยละ 100

ไม)เกิดปKญหานํ้า
ท)วมขังพ้ืนท่ีของ

ประชาชน

กองช)าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท�องถิ่นสี่ป9 (พ.ศ. 2561-2564)

องคการบริหารส�วนตําบลแม�พริก  อําเภอแม�พริก  จังหวัดลําปาง
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 การเสริมสร�างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และสังคมลําปางให�เป;นสังคมแห)งการเรียนรู�มีความเข็มแข็งมีภูมิคุ�มกันสามารถดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
เป=าหมาย

 (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผ�านมา
ตัวชี้วัด ผลลัพธท่ีคาดว�า

 จะได�รับ
หน�วยงาน

ท่ีรับผิดชอบ

117



แบบ ผ.01

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองส�วนท�องถิ่นในเขตจังหวัดลําปาง ประเด็นยุทธศาสตร�ท่ี 1 ด�านการพัฒนาโครงสร�างพ้ืนฐาน
1. ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาด�านโครงสร�างพ้ืนฐาน 
   1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

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

135 โครงการก)อสร�างรางระบายนํ้า 
จากสี่แยกผาปKงหลวง – 
สะพานท)าวังผา ผ)านหน�า
โรงเรียนผาปKงหลวง 
หมู)ท่ี 2 ต.ผาปKง

เพ่ือปLองกันปKญหานํ้าท)วมขัง
และนํ้ากัดเซาะถนน

ก)อสร�างรางระบายนํ้าพร�อมฝา
ปTดคอนกรีต ยาว 500 ม.

- - 200,000 950,000 ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
เพ่ิมข้ึนคิดเป;น
ร�อยละ 100

ไม)เกิดปKญหานํ้า
ท)วมขังพ้ืนท่ีของ

ประชาชน

กองช)าง

136 โครงการก)อสร�างรางระบายนํ้า
สายหัวบ�าน(2)
หมู)ท่ี 3 ต.ผาปKง

เพ่ือปLองกันปKญหานํ้าท)วมขัง
และนํ้ากัดเซาะถนน

ก)อสร�างรางระบายนํ้าพร�อมฝา
ปTดคอนกรีต ยาว 200 ม.

- - 200,000 260,000 ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
เพ่ิมข้ึนคิดเป;น
ร�อยละ 100

ไม)เกิดปKญหานํ้า
ท)วมขังพ้ืนท่ีของ

ประชาชน

กองช)าง

137 โครงการก)อสร�างรางระบายนํ้า 
สายซอย 3 - หน�าวัดแม)พริกบน
 หมู)ท่ี 4 ต.แม)พริก

เพ่ือปLองกันปKญหานํ้าท)วมขัง
และนํ้ากัดเซาะถนน

ก)อสร�างรางระบายนํ้า พร�อมฝา
ปTดคอนกรีต ความยาว 100 ม.

- - - 230,000 ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
เพ่ิมข้ึนคิดเป;น
ร�อยละ 100

ไม)เกิดปKญหานํ้า
ท)วมขังพ้ืนท่ีของ

ประชาชน

กองช)าง

138 โครงการก)อสร�างรางระบายนํ้า
สายสวนนายเดช – ปากซอย
นายบุญมี 
หมู)ท่ี 7 ต.แม)พริก

เพ่ือปLองกันปKญหานํ้าท)วมขัง
และนํ้ากัดเซาะถนน

ก)อสร�างรางระบายนํ้าพร�อมฝา
ปTดคอนกรีต ยาว 300 ม.

- - - 690,000 ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
เพ่ิมข้ึนคิดเป;น
ร�อยละ 100

ไม)เกิดปKญหานํ้า
ท)วมขังพ้ืนท่ีของ

ประชาชน

กองช)าง

139 โครงการก)อสร�างรางระบายนํ้า 
ถนนสายหลัก (ต)อเน่ือง) 
หมู)ท่ี 11 ต.แม)พริก

เพ่ือปLองกันปKญหานํ้าท)วมขัง
และนํ้ากัดเซาะถนน

ก)อสร�างรางระบายนํ้าพร�อมฝา
ปTดคอนกรีต ยาว 200 ม.

- - - 460,000 ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
เพ่ิมข้ึนคิดเป;น
ร�อยละ 100

ไม)เกิดปKญหานํ้า
ท)วมขังพ้ืนท่ีของ

ประชาชน

กองช)าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท�องถิ่นสี่ป9 (พ.ศ. 2561-2564)

องคการบริหารส�วนตําบลแม�พริก  อําเภอแม�พริก  จังหวัดลําปาง
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 การเสริมสร�างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และสังคมลําปางให�เป;นสังคมแห)งการเรียนรู�มีความเข็มแข็งมีภูมิคุ�มกันสามารถดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
เป=าหมาย

 (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผ�านมา
ตัวชี้วัด ผลลัพธท่ีคาดว�า

 จะได�รับ
หน�วยงาน

ท่ีรับผิดชอบ
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แบบ ผ.01

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองส�วนท�องถิ่นในเขตจังหวัดลําปาง ประเด็นยุทธศาสตร�ท่ี 1 ด�านการพัฒนาโครงสร�างพ้ืนฐาน
1. ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาด�านโครงสร�างพ้ืนฐาน 
   1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

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

140 โครงการก)อสร�างฝาปTดตะแกรง
เหล็ก 
หมู)ท่ี 11 ต.แม)พริก

เพ่ือปLองกันปKญหาการเกิด
อุบัติเหตุการตกร)องระบายนํ้า

ก)อสร�างฝาปTดตะแกรงเหล็ก 
ความยาว 150 ม.

- - - 150,000 ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
เพ่ิมข้ึนคิดเป;น
ร�อยละ 100

ลดปKญหาการ
เกิดอุบัติเหตุจาก

การตกร)อง
ระบายนํ้า

กองช)าง

141 โครงการวางท)อระบายนํ้า
คอนกรีตเสริมเหล็ก สายพระ
ธาตุ 12 ราศี 
หมู)ท่ี 3 ต.ผาปKง

เพ่ือเร)งระบายนํ้า ปLองกัน
ปKญหานํ้าท)วมขัง

วางท)อระบายนํ้าขนาด เส�นผ)าน
ศูนย�กลาง 0.30 เมตร จํานวน 
200 ท)อน

- - - 40,000 ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
เพ่ิมข้ึนคิดเป;น
ร�อยละ 100

ไม)เกิดปKญหานํ้า
ท)วมขังพ้ืนท่ีของ

ประชาชน

กองช)าง

142 โครงการก)อสร�างรางระบายนํ้า 
สายกลางหมู)บ�าน
หมู)ท่ี 5 ต.ผาปKง

เพ่ือปLองกันปKญหานํ้าท)วมขัง
และนํ้ากัดเซาะถนน

ก)อสร�างรางระบายนํ้าพร�อมฝา
ปTด คอนกรีต ยาว 100 ม.

- - 230,000 ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
เพ่ิมข้ึนคิดเป;น
ร�อยละ 100

ไม)เกิดปKญหานํ้า
ท)วมขังพ้ืนท่ีของ

ประชาชน

กองช)าง

รวม 196 โครงการ 9,130,000 13,375,000 10,115,000 14,998,500

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท�องถิ่นสี่ป9 (พ.ศ. 2561-2564)

องคการบริหารส�วนตําบลแม�พริก  อําเภอแม�พริก  จังหวัดลําปาง
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 การเสริมสร�างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และสังคมลําปางให�เป;นสังคมแห)งการเรียนรู�มีความเข็มแข็งมีภูมิคุ�มกันสามารถดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
เป=าหมาย

 (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผ�านมา
ตัวชี้วัด ผลลัพธท่ีคาดว�า

 จะได�รับ
หน�วยงาน

ท่ีรับผิดชอบ

119



แบบ ผ.01

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองส�วนท�องถิ่นในเขตจังหวัดลําปาง ประเด็นยุทธศาสตร�ท่ี 1 ด�านการพัฒนาโครงสร�างพ้ืนฐาน
2. ยุทธศาสตรท่ี 2 การพัฒนาด�านแหล�งน้ํา
   2.1 แผนงานเคหะและชุมชน

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

1 โครงการขุดเจาะบ,อบาดาลนํ้า
ลึกหมู,ท่ี 3 ต.แม,พริก

เพ่ือให�ประชาชนบ�านแม,
เชียงรายลุ,มมีนํ้าเพ่ืออุปโภค-
บริโภค อย,างเพียงพอ

ขุดเจาะบ,อบาดาล จํานวน 1 บ,อ
 ขนาดปากบ,อกว�าง 6 น้ิว ลึก 
43-100 ม. พร�อมติดตั้งเครื่อง
สูบนํ้าบาดาล ขนาด 1.5 แรงม�า

181,000  -  -  - ประชาชนร�อยละ
 100 มีนํ้า

เพียงพอต,อการ
อุปโภค-บริโภค

ประชาชนมีนํ้าเพ่ือ
อุปโภค-บริโภคอย,าง

เพียงพอ

กองช,าง

2 โครงการพัฒนาปรับปรุงบ,อนํ้า
ตื้นกลางบ�าน 
หมู,ท่ี 4 ต.แม,พริก

เพ่ือให�ประชาชนบ�านแม,พริกบน
 มีนํ้าเพ่ือการอุปโภค-บริโภค
อย,างเพียงพอ

พัฒนาปรับปรุงบ,อนํ้าตื้น ให�มี
ปริมาณนํ้ามาข้ึนโดยการขยาย
บ,อนํ้าให�กว�างข้ึนพร�อมลงท,อวง
บ,อ ขนาด 1.00 ม. จํานวน 10 
ท,อน

100,000  -  -  - ประชาชนร�อยละ
 100 มีนํ้า

เพียงพอต,อการ
อุปโภค-บริโภค

ประชาชนมีนํ้าเพ่ือ
อุปโภค-บริโภคอย,าง

เพียงพอ

กองช,าง

3 โครงการขุดบ,อบาดาลท�ายบ�าน 
เพ่ือการอุปโภค – บริโภค 
หมู,ท่ี 4 ต.แม,พริก

เพ่ือให�ประชาชนบ�านแม,พริก
บนมีนํ้าเพ่ืออุปโภค-บริโภคอย,าง
เพียงพอ

ขุดเจาะบ,อบาดาล จํานวน 1 บ,อ
 ขนาดปากบ,อกว�าง 6 น้ิว ลึก 
43-100 ม. พร�อมติดตั้งเครื่อง
สูบนํ้าบาดาล ขนาด 1.5 แรงม�า

181,000  -  -  - ประชาชนร�อยละ
 100 มีนํ้า

เพียงพอต,อการ
อุปโภค-บริโภค

ประชาชนมีนํ้าเพ่ือ
อุปโภค-บริโภค

กองช,าง

4 โครงการติดตั้งถังกรองนํ้าระบบ
ประปาหมู,บ�าน
หมู,ท่ี 6 ต.แม,พริก

เพ่ือให�ระบบประปาหมู,บ�านวัง
สําราญ มีระบบการกรองนํ้าท่ีมี
ประสิทธิภาพ เหมาะต,อการ
อุปโภค-บริโภค

ติดตั้งเครื่องกรองนํ้าให�กับ
ระบบประปาหมู,บ�าน จํานวน 1
 แห,ง

100,000  -  -  - ประชาชนร�อยละ
 100 มีนํ้าสะอาด
เพ่ือการอุปโภค-

บริโภค

ประชาชนมีนํ้าเพ่ือ
อุปโภค-บริโภคอย,าง

มีคุณภาพ

กองช,าง

งบประมาณและท่ีผ�านมา
ตัวชี้วัด ผลลัพธท่ีคาดว�า 

จะได�รับ
หน�วยงาน

ท่ีรับผิดชอบ
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

เป:าหมาย
 (ผลผลิตของโครงการ)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท�องถิ่นสี่ป; (พ.ศ. 2561-2564)

องคการบริหารส�วนตําบลแม�พริก  อําเภอแม�พริก  จังหวัดลําปาง
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 การเสริมสร�างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และสังคมลําปางให�เป@นสังคมแห,งการเรียนรู�มีความเข็มแข็งมีภูมิคุ�มกันสามารถดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
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แบบ ผ.01

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองส�วนท�องถิ่นในเขตจังหวัดลําปาง ประเด็นยุทธศาสตร�ท่ี 1 ด�านการพัฒนาโครงสร�างพ้ืนฐาน
2. ยุทธศาสตรท่ี 2 การพัฒนาด�านแหล�งน้ํา
   2.1 แผนงานเคหะและชุมชน

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

5 โครงการติดตั้งถังกรองนํ้าระบบ
ประปาหมู,บ�าน กลุ,มท่ี 1
หมู,ท่ี 7 ต.แม,พริก

เพ่ือให�ระบบประปาหมู,บ�าน
ห�วยข้ีนก มีระบบการกรองนํ้าท่ี
มีประสิทธิภาพ เหมาะต,อการ
อุปโภค-บริโภค

ติดตั้งเครื่องกรองนํ้าให�กับ
ระบบประปาหมู,บ�าน จํานวน 1
 แห,ง

100,000  -  -  - ประชาชนร�อยละ
 100 มีนํ้าสะอาด
เพ่ือการอุปโภค-

บริโภค

ประชาชนมีนํ้าเพ่ือ
อุปโภค-บริโภคอย,าง

มีคุณภาพ

กองช,าง

6 โครงการติดตั้งถังกรองนํ้าระบบ
ประปาหมู,บ�าน กลุ,มท่ี 2
หมู,ท่ี 7 ต.แม,พริก

เพ่ือให�ระบบประปาหมู,บ�าน
ห�วยข้ีนก มีระบบการกรองนํ้าท่ี
มีประสิทธิภาพ เหมาะต,อการ
อุปโภค-บริโภค

ติดตั้งเครื่องกรองนํ้าให�กับ
ระบบประปาหมู,บ�าน จํานวน 1
 แห,ง

100,000  -  -  - ประชาชนร�อยละ
 100 มีนํ้าสะอาด
เพ่ือการอุปโภค-

บริโภค

ประชาชนมีนํ้าเพ่ือ
อุปโภค-บริโภคอย,าง

มีคุณภาพ

กองช,าง

7 โครงการก,อสร�างบ,อพักนํ้าดิบ
ระบบประปาหมู,บ�าน(ประปา
ภูเขา)
หมู,ท่ี 8 ต.แม,พริก

เพ่ือให�สามารถรองรับปริมาณ
นํ้าต�นทุนระบบประปาหมู,บ�าน
ได�มากข้ึน เพียงพอกับความ
ต�องการของประชาชน

ก,อสร�างบ,อพักนํ้าดิบระบบ
ประปาภูเขาขนาดกว�าง 8 เมตร
 ยาว 8 เมตร ผนังสูง 0.50 เมตร

100,000  -  -  - ประชาชนร�อยละ
 100 มีนํ้า

เพียงพอต,อการ
อุปโภค-บริโภค

ประชาชนมีนํ้าเพ่ือ
อุปโภค-บริโภคอย,าง

มีเพียงพอ

กองช,าง

8 โครงการขุดบ,อนํ้าตื้นเพ่ือระบบ
ประปาหมู,บ�าน 
หมู,ท่ี 8 ต.แม,พริก

เพ่ือเพ่ิมศักยภาพและ
ประสิทธิภาพระบบจําหน,าย
นํ้าประปาหมู,บ�านให�มีความ
เสถียรภาพ บรรเทาปFญหาความ
เดือดร�อนการขาดแคลนนํ้า

วางท,อส,งนํ้า PVC ขนาด  ø 1.5
 น้ิว ยาว 240 ม. พร�อมขุดบ,อนํ้า
 จํานวน 1 บ,อ

120,000  -  -  - ประชาชนร�อยละ
 100 มีนํ้า

เพียงพอต,อการ
อุปโภค-บริโภค

มีแหล,งนํ้าเพียงพอ
สําหรับการทําระบบ
ประปาหมู,บ�านลด
ปFญหาการขาด

แคลนนํ้าเพ่ือการ
อุปโภคบริโภค

กองช,าง

งบประมาณและท่ีผ�านมา
ตัวชี้วัด ผลลัพธท่ีคาดว�า 

จะได�รับ
หน�วยงาน

ท่ีรับผิดชอบ
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

เป:าหมาย
 (ผลผลิตของโครงการ)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท�องถิ่นสี่ป; (พ.ศ. 2561-2564)

องคการบริหารส�วนตําบลแม�พริก  อําเภอแม�พริก  จังหวัดลําปาง
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 การเสริมสร�างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และสังคมลําปางให�เป@นสังคมแห,งการเรียนรู�มีความเข็มแข็งมีภูมิคุ�มกันสามารถดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
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แบบ ผ.01

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองส�วนท�องถิ่นในเขตจังหวัดลําปาง ประเด็นยุทธศาสตร�ท่ี 1 ด�านการพัฒนาโครงสร�างพ้ืนฐาน
2. ยุทธศาสตรท่ี 2 การพัฒนาด�านแหล�งน้ํา
   2.1 แผนงานเคหะและชุมชน

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

9 โครงการก,อสร�างระบบประปา
หมู,บ�าน(บ,อนํ้าตื้น) 
หมู,ท่ี 10 ต.แม,พริก

เพ่ือเพ่ิมศักยภาพและ
ประสิทธิภาพระบบจําหน,าย
นํ้าประปาหมู,บ�าน บ�านสัน
ข้ีเหล็ก ให�มีความเสถียรภาพ 
บรรเทาปFญหาความเดือดร�อน
การขาดแคลนนํ้า

ขุดบ,อนํ้าตื้นเพ่ือเป@นแหล,งนํ้า
สําหรับการทําระบบประปา
หมู,บ�านจํานวน 1 บ,อ พร�อม
ระบบสูบนํ้าและวางท,อเมน
ระบบประปาหมู,บ�าน

150,000  -  -  - ประชาชนร�อยละ
 100 มีนํ้า

เพียงพอต,อการ
อุปโภค-บริโภค

มีแหล,งนํ้าเพียงพอ
สําหรับการทําระบบ
ประปาหมู,บ�านลด
ปFญหาการขาด

แคลนนํ้าเพ่ือการ
อุปโภคบริโภค

กองช,าง

10 โครงการขุดเจาะบ,อบาดาล 
บ�านสวน 
หมู,ท่ี 10 ต.แม,พริก

เพ่ือให�ประชาชน บ�านสันข้ีเหล็ก
 มีนํ้าเพ่ืออุปโภค-บริโภค อย,าง
เพียงพอ

ขุดเจาะบ,อบาดาล จํานวน 1 บ,อ
 ขนาดปากบ,อกว�าง 6 น้ิว ลึก 
43-100 ม. พร�อมติดตั้งเครื่อง
สูบนํ้าบาดาล ขนาด 1.5 แรงม�า

181,000  -  -  - ประชาชนร�อยละ
 100 มีนํ้า

เพียงพอต,อการ
อุปโภค-บริโภค

ประชาชนมีนํ้าเพ่ือ
อุปโภค-บริโภค

กองช,าง

11 โครงการขุดเจาะบ,อบาดาล 
ดอยพระธาตุ
หมู,ท่ี 10 ต.แม,พริก

เพ่ือให�ประชาชน บ�านสันข้ีเหล็ก
 มีนํ้าเพ่ืออุปโภค-บริโภค อย,าง
เพียงพอ

ขุดเจาะบ,อบาดาล จํานวน 1 บ,อ
 ขนาดปากบ,อกว�าง 6 น้ิว ลึก 
43-100 ม. พร�อมติดตั้งเครื่อง
สูบนํ้าบาดาล ขนาด 1.5 แรงม�า

181,000  -  -  - ประชาชนร�อยละ
 100 มีนํ้า

เพียงพอต,อการ
อุปโภค-บริโภค

ประชาชนมีนํ้าเพ่ือ
อุปโภค-บริโภค

กองช,าง

12 โครงการขุดเจาะบ,อบาดาลนํ้า
ลึก เพ่ือการบรรเทาปFญหาภัย
แล�ง 
หมู,ท่ี 1 ต.ผาปFง

เพ่ือให�ประชาชน บ�านนาริน มี
นํ้าเพ่ืออุปโภค-บริโภค อย,าง
เพียงพอ

ขุดเจาะบ,อบาดาล จํานวน 1 บ,อ
 ขนาดปากบ,อกว�าง 6 น้ิว ลึก 
43-100 ม. พร�อมติดตั้งเครื่อง
สูบนํ้าบาดาล ขนาด 1.5 แรงม�า

181,000  -  -  - ประชาชนร�อยละ
 100 มีนํ้า

เพียงพอต,อการ
อุปโภค-บริโภค

ประชาชนมีนํ้าเพ่ือ
อุปโภค-บริโภค

กองช,าง

งบประมาณและท่ีผ�านมา
ตัวชี้วัด ผลลัพธท่ีคาดว�า 

จะได�รับ
หน�วยงาน

ท่ีรับผิดชอบ
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

เป:าหมาย
 (ผลผลิตของโครงการ)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท�องถิ่นสี่ป; (พ.ศ. 2561-2564)

องคการบริหารส�วนตําบลแม�พริก  อําเภอแม�พริก  จังหวัดลําปาง
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 การเสริมสร�างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และสังคมลําปางให�เป@นสังคมแห,งการเรียนรู�มีความเข็มแข็งมีภูมิคุ�มกันสามารถดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
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แบบ ผ.01

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองส�วนท�องถิ่นในเขตจังหวัดลําปาง ประเด็นยุทธศาสตร�ท่ี 1 ด�านการพัฒนาโครงสร�างพ้ืนฐาน
2. ยุทธศาสตรท่ี 2 การพัฒนาด�านแหล�งน้ํา
   2.1 แผนงานเคหะและชุมชน

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

13 โครงการซ,อมแซมพนังเก็บนํ้า 
ระบบประปาภูเขา 
หมู,ท่ี 1 ต.ผาปFง

เพ่ือให�ประชาชน บ�านนารินมีนํ้า
เพ่ืออุปโภค-บริโภค อย,าง
เพียงพอ

ก,อสร�างพนังก้ันนํ้าก้ันระบบ
ประปาภูเขา ขนาด ยาว 8.00 
ม. สูง 2.00 ม.

50,000  -  -  - ประชาชนร�อยละ
 100 มีนํ้า

เพียงพอต,อการ
อุปโภค-บริโภค

ประชาชนมีนํ้าเพ่ือ
อุปโภค-บริโภค

กองช,าง

14 โครงการซ,อมแซมระบบประปา
หมู,บ�านนาริน
หมู,ท่ี 1 ต.ผาปFง

เพ่ือให�ประชาชน บ�านนารินมีนํ้า
เพ่ืออุปโภค-บริโภค อย,าง
เพียงพอ

ซ,อมแซมระบบท,อส,งจ,าย
นํ้าประปา ให�มีสภาพท่ีสมบูรณ� 
จ,ายนํ้าประปาได�อย,างมี
ประสิทธิภาพ

20,000  -  -  - ประชาชนร�อยละ
 100 มีนํ้า

เพียงพอต,อการ
อุปโภค-บริโภค

ประชาชนมีนํ้าเพ่ือ
อุปโภค-บริโภค

กองช,าง

15 โครงการก,อสร�างถังเก็บนํ้า 
คอนกรีตเสริมเหล็ก
หมู,ท่ี 2 ต.ผาปFง

เพ่ือให�ประชาชน บ�านผาปFง
หลวง มีนํ้าเพ่ือการอุปโภค-
บริโภค อย,างเพียงพอ

ก,อสร�างแทงค�เก็บกักนํ้า 1 แห,ง 
ขนาด 4x12x2 ม.

150,000  -  -  - ประชาชนร�อยละ
 100 มีนํ้า

เพียงพอต,อการ
อุปโภค-บริโภค

ประชาชนมีนํ้าเพ่ือ
อุปโภค-บริโภคอย,าง

เพียงพอ

กองช,าง

16 โครงการวางท,อระบบประปา
หมู,บ�าน 
หมู,ท่ี 3 ต.ผาปFง

เพ่ือให�ระบบส,งจ,ายนํ้าประปา
ของหมู,บ�านผาปFงกลาง มีความ
เสถียรภาพ มั่นคงเพียงพอกับ
ความต�องการ

วางท,อประปา PVC ขนาด ø 3 
น้ิว ช้ัน 8.5 ความยาว 600 ม.

132,000  -  -  - ประชาชนร�อยละ
 100 มีนํ้า

เพียงพอต,อการ
อุปโภค-บริโภค

ประชาชนมีนํ้าเพ่ือ
อุปโภค-บริโภคอย,าง

เพียงพอ

กองช,าง

17 โครงการขุดเจาะบ,อบาดาลท�าย
บ�าน
หมู,ท่ี 4 ต.ผาปFง

เพ่ือให�ประชาชน บ�านห�วยไร, มี
นํ้าเพ่ืออุปโภค-บริโภค อย,าง
เพียงพอ

ขุดเจาะบ,อบาดาล จํานวน 1 บ,อ
 ขนาดปากบ,อกว�าง 6 น้ิว ลึก 
43-100 ม. พร�อมติดตั้งเครื่อง
สูบนํ้าบาดาล ขนาด 1.5 แรงม�า

181,000  -  -  - ประชาชนร�อยละ
 100 มีนํ้า

เพียงพอต,อการ
อุปโภค-บริโภค

ประชาชนมีนํ้าเพ่ือ
อุปโภค-บริโภค

กองช,าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท�องถิ่นสี่ป; (พ.ศ. 2561-2564)

องคการบริหารส�วนตําบลแม�พริก  อําเภอแม�พริก  จังหวัดลําปาง
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 การเสริมสร�างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และสังคมลําปางให�เป@นสังคมแห,งการเรียนรู�มีความเข็มแข็งมีภูมิคุ�มกันสามารถดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
เป:าหมาย

 (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผ�านมา
ตัวชี้วัด ผลลัพธท่ีคาดว�า  

จะได�รับ
หน�วยงาน

ท่ีรับผิดชอบ

123



แบบ ผ.01

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองส�วนท�องถิ่นในเขตจังหวัดลําปาง ประเด็นยุทธศาสตร�ท่ี 1 ด�านการพัฒนาโครงสร�างพ้ืนฐาน
2. ยุทธศาสตรท่ี 2 การพัฒนาด�านแหล�งน้ํา
   2.1 แผนงานเคหะและชุมชน

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

18 โครงการก,อสร�างระบบกรอง
นํ้าประปา
หมู,ท่ี 4 ต.ผาปFง

เพ่ือให�ระบบประปาหมู,บ�านห�วย
ไร, มีระบบการกรองนํ้าท่ีมี
ประสิทธิภาพ เหมาะต,อการ
อุปโภค-บริโภค

ติดตั้งเครื่องกรองนํ้าให�กับ
ระบบประปาหมู,บ�าน จํานวน 1
 แห,ง

100,000  -  -  - ประชาชนร�อยละ
 100 มีนํ้าสะอาด
เพ่ือการอุปโภค-

บริโภค

ประชาชนมีนํ้าเพ่ือ
อุปโภค-บริโภคอย,าง

มีคุณภาพ

กองช,าง

19 โครงการวางท,อระบบประปา
หมู,บ�าน
หมู,ท่ี 5 ต.ผาปFง

เพ่ือให�ระบบส,งจ,ายนํ้าประปา
ของหมู,บ�านเด,นอุดม มีความ
เสถียรภาพ มั่นคงเพียงพอกับ
ความต�องการ

วางท,อประปา PVC ขนาด ø 3 
น้ิว ช้ัน 8.5 ความยาว 2,000 ม.

200,000 240,000 -  - ประชาชนร�อยละ
 100 มีนํ้า

เพียงพอต,อการ
อุปโภค-บริโภค

ประชาชนมีนํ้าเพ่ือ
อุปโภค-บริโภคอย,าง

เพียงพอ

กองช,าง

20 โครงการวางท,อระบบประปา
หมู,บ�าน
หมู,ท่ี 3 ต.แม,พริก

เพ่ือให�ระบบส,งจ,ายนํ้าประปา
ของหมู,บ�านแม,เชียงรายลุ,ม มี
ความเสถียรภาพ มั่นคงเพียงพอ
กับความต�องการ

วางท,อประปา PVC ขนาด ø 3 
น้ิว ช้ัน 8.5 ความยาว 1,000 ม.

 - 220,000 - - ประชาชนร�อยละ
 100 มีนํ้า

เพียงพอต,อการ
อุปโภค-บริโภค

ประชาชนมีนํ้าเพ่ือ
อุปโภค-บริโภคอย,าง

เพียงพอ

กองช,าง

21 โครงการก,อสร�างถังเก็บนํ้าใส 
หมู,ท่ี 3 ต.แม,พริก

เพ่ือให�ประชาชน บ�านแม,
เชียงรายลุ,ม มีนํ้าเพ่ือการ
อุปโภค-บริโภค อย,างเพียงพอ

ก,อสร�างแทงค�เก็บกักนํ้า 1 แห,ง 
ขนาด 20,000 ลิตร

 - 150,000 - - ประชาชนร�อยละ
 100 มีนํ้า

เพียงพอต,อการ
อุปโภค-บริโภค

ประชาชนมีนํ้าเพ่ือ
อุปโภค-บริโภคอย,าง

เพียงพอ

กองช,าง

22 โครงการก,อสร�างระบบล�าง 
ระบบประปาหมู,บ�าน 
หมู,ท่ี 3 ต.แม,พริก

เพ่ือให�ระบบประปาหมู,บ�านมี
ระบบการกรองนํ้าท่ีมี
ประสิทธิภาพ

ก,อสร�างระบบกรองนํ้าประปา
หมู,บ�าน

 - 100,000 - - ประชาชนร�อยละ
 100 มีนํ้าสะอาด
เพ่ือการอุปโภค-

บริโภค

ประชาชนมีนํ้าเพ่ือ
อุปโภค-บริโภคอย,าง

มีคุณภาพ

กองช,าง

แผนพัฒนาท�องถิ่นสี่ป; (พ.ศ. 2561-2564)
องคการบริหารส�วนตําบลแม�พริก  อําเภอแม�พริก  จังหวัดลําปาง

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 การเสริมสร�างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และสังคมลําปางให�เป@นสังคมแห,งการเรียนรู�มีความเข็มแข็งมีภูมิคุ�มกันสามารถดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
เป:าหมาย

 (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผ�านมา
ตัวชี้วัด ผลลัพธท่ีคาดว�า 

จะได�รับ
หน�วยงาน

ท่ีรับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
124



แบบ ผ.01

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองส�วนท�องถิ่นในเขตจังหวัดลําปาง ประเด็นยุทธศาสตร�ท่ี 1 ด�านการพัฒนาโครงสร�างพ้ืนฐาน
2. ยุทธศาสตรท่ี 2 การพัฒนาด�านแหล�งน้ํา
   2.1 แผนงานเคหะและชุมชน

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

23 โครงการบ,อนํ้าตื้น เพ่ือระบบ
ประปาหมู,บ�าน 
หมู,ท่ี 3 ต.แม,พริก

เพ่ือให�ประชาชน บ�านแม,
เชียงรายลุ,ม มีนํ้าเพ่ือการ
อุปโภค-บริโภค อย,างเพียงพอ

ขุดบ,อนํ้าตื้นกว�าง 2 ม. ลึก 2.50
 ม. พร�อมลงท,อวงบ,อขนาด 
1.00 ม.จํานวน 10 ท,อน

 - 100,000 - - ประชาชนร�อยละ
 100 มีนํ้า

เพียงพอต,อการ
อุปโภค-บริโภค

ประชาชนมีนํ้าเพ่ือ
อุปโภค-บริโภคอย,าง

เพียงพอ

กองช,าง

24 โครงการขุดบ,อบาดาล หอแม,
เฒ,าเต�า 
หมู,ท่ี 4 ต.แม,พริก

เพ่ือให�ประชาชน บ�านแม,พริก
บนมีนํ้าเพ่ืออุปโภค-บริโภค 
อย,างเพียงพอ

ขุดเจาะบ,อบาดาล จํานวน 1 บ,อ
 ขนาดปากบ,อกว�าง 6 น้ิว ลึก 
43-100 ม. พร�อมติดตั้งเครื่อง
สูบนํ้าบาดาล ขนาด 1.5 แรงม�า

 - 181,000 - - ประชาชนร�อยละ
 100 มีนํ้า

เพียงพอต,อการ
อุปโภค-บริโภค

ประชาชนมีนํ้าเพ่ือ
อุปโภค-บริโภคอย,าง

เพียงพอ

กองช,าง

25 โครงการขุดบ,อนํ้าตื้น ลําห�วย   
แม,พริก 
หมู,ท่ี 4 ต.แม,พริก

เพ่ือเพ่ิมศักยภาพและ
ประสิทธิภาพระบบจําหน,าย
นํ้าประปาหมู,บ�านให�มีความ
เสถียรภาพ บรรเทาปFญหาความ
เดือดร�อนการขาดแคลนนํ้า

ขุดบ,อนํ้าตื้นเพ่ือเป@นแหล,งนํ้า
สําหรับการทําระบบประปา
หมู,บ�านจํานวน 1 บ,อ ลึก 10.00
 ม.

- 91,700 - - ประชาชนร�อยละ
 100 มีนํ้า

เพียงพอต,อการ
อุปโภค-บริโภค

มีแหล,งนํ้าเพียงพอ
สําหรับการทําระบบ
ประปา ลดปFญหา
การขาดแคลนนํ้า

กองช,าง

26 โครงการขุดบ,อบาดาล ทุ,งอ,าง
เปางาม 
หมู,ท่ี 4 ต.แม,พริก

เพ่ือให�ประชาชน บ�านแม,พริก
บนมีนํ้าเพ่ืออุปโภค-บริโภค 
อย,างเพียงพอ

ขุดเจาะบ,อบาดาล จํานวน 1 บ,อ
 ขนาดปากบ,อกว�าง 6 น้ิว ลึก 
43-100 ม. พร�อมติดตั้งเครื่อง
สูบนํ้าบาดาล ขนาด 1.5 แรงม�า

- 181,000 - - ประชาชนร�อยละ
 100 มีนํ้า

เพียงพอต,อการ
อุปโภค-บริโภค

ประชาชนมีนํ้าเพ่ือ
อุปโภค-บริโภค

กองช,าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท�องถิ่นสี่ป; (พ.ศ. 2561-2564)

องคการบริหารส�วนตําบลแม�พริก  อําเภอแม�พริก  จังหวัดลําปาง
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 การเสริมสร�างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และสังคมลําปางให�เป@นสังคมแห,งการเรียนรู�มีความเข็มแข็งมีภูมิคุ�มกันสามารถดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
เป:าหมาย

 (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผ�านมา
ตัวชี้วัด ผลลัพธท่ีคาดว�า  

จะได�รับ
หน�วยงาน

ท่ีรับผิดชอบ

125



แบบ ผ.01

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองส�วนท�องถิ่นในเขตจังหวัดลําปาง ประเด็นยุทธศาสตร�ท่ี 1 ด�านการพัฒนาโครงสร�างพ้ืนฐาน
2. ยุทธศาสตรท่ี 2 การพัฒนาด�านแหล�งน้ํา
   2.1 แผนงานเคหะและชุมชน

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

27 โครงการก,อสร�างถังเก็บนํ้าเพ่ือ
การอุปโภค สุสานบ�านวังสําราญ
 หมู,ท่ี 6 ต.แม,พริก

เพ่ือให�ประชาชน มีนํ้าใช�เพ่ือการ
ให�บริการสุขา เมื่อมาร,วม
ประกอบพิธีฌาปนกิจ

ก,อสร�างแทงค�เก็บนํ้า คอนกรีต
เสริมเหล็ก ขนาด 1.20 ม. 
จํานวน 2 แทงค�

- 50,000 - - ประชาชนร�อยละ
 100 มีนํ้า

เพียงพอต,อการ
อุปโภค-บริโภค

ประชาชนมีนํ้าเพ่ือ
อุปโภคอย,างเพียงพอ

กองช,าง

28 โครงการวางท,อระบบประปา
หมู,บ�าน(ทางไปคอกวัว)
หมู,ท่ี 6 ต.แม,พริก

เพ่ือให�ระบบส,งจ,ายนํ้าประปา
ของหมู,บ�านวังสําราญ มีความ
เสถียรภาพ มั่นคงเพียงพอกับ
ความต�องการ

วางท,อประปา PVC ขนาด ø 3 
น้ิว ช้ัน 8.5 ความยาว 800 ม.

- 176,000 - - ประชาชนร�อยละ
 100 มีนํ้า

เพียงพอต,อการ
อุปโภค-บริโภค

ประชาชนมีนํ้าเพ่ือ
อุปโภค-บริโภคอย,าง

เพียงพอ

กองช,าง

29 โครงการวางท,อ pvc ระบบ
ประปาหมู,บ�าน จากแหล,ง
นํ้าประปาภูเขา – ห�างนายปRาย
หมู,ท่ี 1 ต.ผาปFง

เพ่ือให�ระบบส,งจ,ายนํ้าประปา
ของหมู,บ�านนาริน มีความ
เสถียรภาพ มั่นคงเพียงพอกับ
ปริมาณความต�องการ

วางท,อประปา PVC ขนาด ø 4 
น้ิว ช้ัน 8.5 ความยาว 1,000 ม.

- 332,000 - - ประชาชนร�อยละ
 100 มีนํ้า

เพียงพอต,อการ
อุปโภค-บริโภค

ประชาชนมีนํ้าเพ่ือ
อุปโภค-บริโภคอย,าง

เพียงพอ

กองช,าง

30 โครงการวางท,อระบบประปา
หมู,บ�าน(ประปาภูเขา) 
หมู,ท่ี 1 ต.ผาปFง

เพ่ือให�ระบบส,งจ,ายนํ้าประปา
ของหมู,บ�านนาริน มีความ
เสถียรภาพ มั่นคงเพียงพอกับ
ปริมาณความต�องการ

วางท,อประปา PVC ขนาด ø 2 
น้ิว ช้ัน 8.5 ความยาว 1,000 ม.

- 110,000 - - ประชาชนร�อยละ
 100 มีนํ้า

เพียงพอต,อการ
อุปโภค-บริโภค

ประชาชนมีนํ้าเพ่ือ
อุปโภค-บริโภคอย,าง

เพียงพอ

กองช,าง

31 โครงการวางท,อระบบประปา
หมู,บ�าน จากบริเวณหน�าสวน
นายสุคนธ� – สุสาน
หมู,ท่ี 1 ต.ผาปFง

เพ่ือให�ระบบส,งจ,ายนํ้าประปา
ของหมู,บ�านนาริน มีความ
เสถียรภาพ มั่นคงเพียงพอกับ
ปริมาณความต�องการ

วางท,อประปา PVC ขนาด ø 2 
น้ิว ช้ัน 8.5 ความยาว 1,000 ม.

- 110,000 - - ประชาชนร�อยละ
 100 มีนํ้า

เพียงพอต,อการ
อุปโภค-บริโภค

ประชาชนมีนํ้าเพ่ือ
อุปโภค-บริโภคอย,าง

เพียงพอ

กองช,าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท�องถิ่นสี่ป; (พ.ศ. 2561-2564)

องคการบริหารส�วนตําบลแม�พริก  อําเภอแม�พริก  จังหวัดลําปาง
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 การเสริมสร�างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และสังคมลําปางให�เป@นสังคมแห,งการเรียนรู�มีความเข็มแข็งมีภูมิคุ�มกันสามารถดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
เป:าหมาย

 (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผ�านมา
ตัวชี้วัด ผลลัพธท่ีคาดว�า 

จะได�รับ
หน�วยงาน

ท่ีรับผิดชอบ

126



แบบ ผ.01

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองส�วนท�องถิ่นในเขตจังหวัดลําปาง ประเด็นยุทธศาสตร�ท่ี 1 ด�านการพัฒนาโครงสร�างพ้ืนฐาน
2. ยุทธศาสตรท่ี 2 การพัฒนาด�านแหล�งน้ํา
   2.1 แผนงานเคหะและชุมชน

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

32 โครงการซ,อมแซมระบบประปา
หมู,บ�าน 
หมู,ท่ี 11 ต.แม,พริก

เพ่ือเพ่ิมศักยภาพและ
ประสิทธิภาพระบบจ,าย
นํ้าประปาหมู,บ�านให�มีความ
เสถียรภาพ บรรเทาปFญหาความ
เดือดร�อนการขาดแคลนนํ้า

ขุดบ,อนํ้าตื้นเพ่ือเป@นแหล,งนํ้า
สําหรับการทําระบบประปา
หมู,บ�านจํานวน 1 บ,อ พร�อม
ระบบสูบนํ้าและวางท,อเมน
ระบบประปา

 -  - 150,000 - ประชาชนร�อยละ
 100 มีนํ้า

เพียงพอต,อการ
อุปโภค-บริโภค

ประชาชนมีนํ้าเพ่ือ
อุปโภค-บริโภคอย,าง

เพียงพอ

กองช,าง

33 โครงการก,อสร�างถังเก็บนํ้า(ทรง
แชมเปญ) ระบบประปาหมู,บ�าน
 หมู,ท่ี 5 ต.ผาปFง

เพ่ือให�ระบบส,งจ,ายนํ้าประปา
ของหมู,บ�านเด,นอุดม มีความ
เสถียรภาพ มั่นคงเพียงพอกับ
ปริมาณความต�องการ

ก,อสร�างระบบประปาหมู,บ�าน ถัง
เก็บนํ้าแชมเปญขนาดความจุ 20
 ลบ.ม.พร�อมอุปกรณ�

- -  - 520,000 ประชาชนร�อยละ
 100 มีนํ้า

เพียงพอต,อการ
อุปโภค-บริโภค

ประชาชนมีนํ้าเพ่ือ
อุปโภค-บริโภคอย,าง

เพียงพอ

กองช,าง

34 โครงการรณรงค�สํารวจซ,อมและ
สร�างภาชนะเก็บนํ้า

เพ่ือรณรงค�ให�ประชาชน เก็บ
กักนํ้าไว�ใช�ยามขาดแคลน

ประชาชนมีนํ้าไว�ใช�ยามขาด
แคลน

       5,000        5,000        5,000        5,000 ประชาชนร�อยละ
 100 มีนํ้า

เพียงพอต,อการ
อุปโภค-บริโภค

ประชาชนตําบลแม,
พริกและตําบลผาปFง
มีการเก็บกักนํ้าไว�ใช�

ในช,วงฤดูแล�ง

กองช,าง

35 โครงการก,อสร�างฝายก้ันนํ้า
กระสอบทรายผสมปูนซีเมนต� 
ก้ันแม,นํ้าวัง 
หมู,ท่ี 3 ต.แม,พริก

เพ่ือเก็บกักนํ้าไว�ใช�เพ่ือ
การเกษตรการเลี้ยงสัตว� การ
ผลิตระบบประปา แก�ปFญหาภัย
แล�ง

วางกระสอบทรายก้ันแม,นํ้าวัง 
ขนาดความสูง 4 ฟุต ยาว 100 
ม. ปริมาณกระสอบ 25,800 ใบ

200,000  -  -  - เกษตรกรร�อยละ 
100 มีความพึง

พอใจ

มีปริมาณมีนํ้าไว�ใช�
เพ่ือการเกษตรอย,าง

เพียงพอ

กองช,าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท�องถิ่นสี่ป; (พ.ศ. 2561-2564)

องคการบริหารส�วนตําบลแม�พริก  อําเภอแม�พริก  จังหวัดลําปาง
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 การเสริมสร�างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และสังคมลําปางให�เป@นสังคมแห,งการเรียนรู�มีความเข็มแข็งมีภูมิคุ�มกันสามารถดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
เป:าหมาย

 (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผ�านมา
ตัวชี้วัด ผลลัพธท่ีคาดว�า 

จะได�รับ
หน�วยงาน

ท่ีรับผิดชอบ

127



แบบ ผ.01

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองส�วนท�องถิ่นในเขตจังหวัดลําปาง ประเด็นยุทธศาสตร�ท่ี 1 ด�านการพัฒนาโครงสร�างพ้ืนฐาน
2. ยุทธศาสตรท่ี 2 การพัฒนาด�านแหล�งน้ํา
   2.1 แผนงานเคหะและชุมชน

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

36 โครงการก,อสร�างลําเหมืองสาขา
 ทุ,งห�วยแต�ว – ท�ายบ�าน
หมู,ท่ี 3 ต.แม,พริก

เพ่ือเพ่ิมความเร็วและปริมาณ
การไหลของนํ้าให�เพียงพอกับ
การเกษตรกรรม

ก,อสร�างดาดลําเหมืองคอนกรีต 
ขนาดปากกว�าง 1.00 ม. ก�น
กว�าง 0.40 ม.  ลึก 0.60 ม. ยาว
 350 ม.

160,000  -  -  - เกษตรกรร�อยละ 
100 มีความพึง

พอใจ

มีปริมาณมีนํ้าไว�ใช�
เพ่ือการเกษตรอย,าง

เพียงพอ

กองช,าง

37 โครงการก,อสร�างลําเหมืองทุ,ง
ท�ายบ�าน (เพ่ิมเติม)
หมู,ท่ี 3 ต.แม,พริก

เพ่ือเพ่ิมความเร็วและปริมาณ
การไหลของนํ้าให�เพียงพอกับ
การเกษตรกรรม

ก,อสร�างดาดลําเหมืองคอนกรีต 
ขนาดปากกว�าง 1.00 ม. ก�น
กว�าง 0.40 ม.  ลึก 0.60 ม. ยาว
 800 ม.

364,000  -  -  - เกษตรกรร�อยละ 
100 มีความพึง

พอใจ

มีปริมาณมีนํ้าไว�ใช�
เพ่ือการเกษตรอย,าง

เพียงพอ

กองช,าง

38 โครงการขุดลอกหนองตุ�ม 
หมู,ท่ี 3 ต.แม,พริก

เพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีการเก็บกักนํ้าให�มี
ปริมาตรเพ่ิมมากข้ึน

ขุดลอกหนองนํ้า ขนาดกว�าง 50
 ม. ยาว 50 ม. ลึก 1.50 ม. 
ปริมาตรดินขุด 1,875 ลบ.ม.

56,500  -  -  - เกษตรกรร�อยละ 
100 มีความพึง

พอใจ

มีปริมาณมีนํ้าไว�ใช�
เพ่ือการเกษตรอย,าง

เพียงพอ

กองช,าง

39 โครงการขุดลอกหนองไผ,ล�อม 
หมู,ท่ี 3 ต.แม,พริก

เพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีการเก็บกักนํ้าให�มี
ปริมาตรเพ่ิมมากข้ึน

ขุดลอกหนองนํ้า ขนาดกว�าง 60
 ม. ยาว 70 ม. ลึก 1.50 ม. 
ปริมาตรดินขุด 6,300 ลบ.ม.

189,000  -  -  - เกษตรกรร�อยละ 
100 มีความพึง

พอใจ

มีปริมาณมีนํ้าไว�ใช�
เพ่ือการเกษตรอย,าง

เพียงพอ

กองช,าง

40 โครงการดาดลําเหมือง สายทุ,ง
บ�าน 
หมู,ท่ี 4 ต.แม,พริก

เพ่ือเพ่ิมความเร็วและปริมาณ
การไหลของนํ้าให�เพียงพอกับ
การเกษตรกรรม

ก,อสร�างดาดลําเหมืองคอนกรีต 
ขนาดปากกว�าง 1.00 ม. ก�น
กว�าง 0.40 ม.  ลึก 0.60 ม. ยาว
 1,000 ม.

455,000  -  -  - เกษตรกรร�อยละ 
100 มีความพึง

พอใจ

มีปริมาณมีนํ้าไว�ใช�
เพ่ือการเกษตรอย,าง

เพียงพอ

กองช,าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท�องถิ่นสี่ป; (พ.ศ. 2561-2564)

องคการบริหารส�วนตําบลแม�พริก  อําเภอแม�พริก  จังหวัดลําปาง
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 การเสริมสร�างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และสังคมลําปางให�เป@นสังคมแห,งการเรียนรู�มีความเข็มแข็งมีภูมิคุ�มกันสามารถดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
เป:าหมาย

 (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผ�านมา
ตัวชี้วัด ผลลัพธท่ีคาดว�า 

จะได�รับ
หน�วยงาน

ท่ีรับผิดชอบ
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แบบ ผ.01

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองส�วนท�องถิ่นในเขตจังหวัดลําปาง ประเด็นยุทธศาสตร�ท่ี 1 ด�านการพัฒนาโครงสร�างพ้ืนฐาน
2. ยุทธศาสตรท่ี 2 การพัฒนาด�านแหล�งน้ํา
   2.1 แผนงานเคหะและชุมชน

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

41 โครงการขุดลอกลําเหมือง สาย
ทุ,งใหม,
หมู,ท่ี 4 ต.แม,พริก

เพ่ือเพ่ิมความเร็วและปริมาณ
การไหลของนํ้าให�เพียงพอกับ
การเกษตรกรรม

ขุดลอกลําเหมือง ขนาด
ปากกว�าง 1.00 ม. ก�นกว�าง 
0.40 ม.  ลึก 0.60 ม. ยาว 
2,000 ม.

40,000  -  - เกษตรกรร�อยละ 
100 มีความพึง

พอใจ

มีปริมาณมีนํ้าไว�ใช�
เพ่ือการเกษตรอย,าง

เพียงพอ

กองช,าง

42 โครงการขุดสระนํ้าบริเวณสาม
แยกคอกวัว  
หมู,ท่ี 6 ต.แม,พริก

เพ่ือให�มีแหล,งนํ้าสําหรับการ
เกษตรกรรมและการเลี้ยงสัตว�

ขุดสระเก็บนํ้า ขนาดพ้ืนท่ี 1 ไร, 
ลึก 3.00 ม. ปริมาตรดินขุดไม,
น�อยกว,า 28,528 ลบ.ม.

114,000 -  -  - เกษตรกรร�อยละ 
100 มีความพึง

พอใจ

มีปริมาณมีนํ้าไว�ใช�
เพ่ือการเกษตรอย,าง

เพียงพอ

กองช,าง

43 โครงการซ,อมแซมคันดินฝายสุด
ห�วยข้ีนก 
หมู,ท่ี 7 ต.แม,พริก

เพ่ือก้ันนํ้าให�ไหลเข�าสู,พ้ืนท่ี
การเกษตรและการเลี้ยงสัตว�

ขุดลอกทําแนวคันดินขนาดกว�าง
 3.00 เมตร ยาว 250 เมตร สูง 
2.00 เมตร ปริมาตรดินขุดไม,
น�อยกว,า 15,000 ลบ.ม.

45,000 -  -  - เกษตรกรร�อยละ 
100 มีความพึง

พอใจ

มีปริมาณมีนํ้าไว�ใช�
เพ่ือการเกษตรอย,าง

เพียงพอ

กองช,าง

44 โครงการก,อสร�างฝายก้ันนํ้า 
ลําห�วยแม,พริก 
หมู,ท่ี 9 ต.แม,พริก

เพ่ือให�เกษตรกรบ�านร,มไม�ยาง 
มีนํ้าไว�ใช�เพ่ือการเกษตร 
บรรเทาปFญหาภัยแล�ง

ก,อสร�างฝายก้ันนํ้าโดยเรียงหิน
ในกล,องเกเบ้ียน ขนาดสันฝาย
กว�าง 1.00 ม. ยาว 20.00 ม.   
 สูง 1.00 ม.

150,000  -  -  - เกษตรกรร�อยละ 
100 มีความพึง

พอใจ

มีปริมาณมีนํ้าไว�ใช�
เพ่ือการเกษตรอย,าง

เพียงพอ

กองช,าง

45 โครงการปรับปรุงฝายก้ันนํ้า 
ฝายทุ,งใหม, หมู,ท่ี 10 ต.แม,พริก

เพ่ือให�มีปริมาณนํ้าไหลเข�าลํา
เหมืองสู,พ้ืนท่ีการเกษตรได�มาก
ข้ึน

ต,อเติมสันฝายก้ันนํ้าให�มีความ
สูงเพ่ิมข้ึน 0.10 ม. ยาว 50 ม.

50,000  -  -  - เกษตรกรร�อยละ 
100 มีความพึง

พอใจ

มีปริมาณมีนํ้าไว�ใช�
เพ่ือการเกษตรอย,าง

เพียงพอ

กองช,าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท�องถิ่นสี่ป; (พ.ศ. 2561-2564)

องคการบริหารส�วนตําบลแม�พริก  อําเภอแม�พริก  จังหวัดลําปาง
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 การเสริมสร�างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และสังคมลําปางให�เป@นสังคมแห,งการเรียนรู�มีความเข็มแข็งมีภูมิคุ�มกันสามารถดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
เป:าหมาย

 (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผ�านมา
ตัวชี้วัด ผลลัพธท่ีคาดว�า 

จะได�รับ
หน�วยงาน

ท่ีรับผิดชอบ

129



แบบ ผ.01

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองส�วนท�องถิ่นในเขตจังหวัดลําปาง ประเด็นยุทธศาสตร�ท่ี 1 ด�านการพัฒนาโครงสร�างพ้ืนฐาน
2. ยุทธศาสตรท่ี 2 การพัฒนาด�านแหล�งน้ํา
   2.1 แผนงานเคหะและชุมชน

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

46 โครงการขุดบ,อนํ้าตื้นเพ่ือ
การเกษตร
หมู,ท่ี 11 ต.แม,พริก

พัฒนาแหล,งนํ้าเพ่ือให�มีนํ้าใช�
เพียงพอกับการเกษตร การ
เลี้ยงสัตว� บรรเทาปFญหาภัยแล�ง

ขุดบ,อนํ้าตื้นพร�อมวางท,อวงบ,อ
ขนาด  ø 1.00 ม. จํานวน 10 
วงท,อ จํานวน 20 จุด

560,000 -  -  - เกษตรกรร�อยละ 
100 มีความพึง

พอใจ

มีปริมาณมีนํ้าไว�ใช�
เพ่ือการเกษตรอย,าง

เพียงพอ

กองช,าง

47 โครงการดาดลําเหมืองคอนกรีต 
เหมืองห�วยมูล 
หมู,ท่ี 1 ต.ผาปFง

เพ่ือเพ่ิมความเร็วและปริมาณ
การไหลของนํ้าให�เพียงพอกับ
การเกษตรกรรม

ก,อสร�างดาดลําเหมืองคอนกรีต 
ขนาดปากกว�าง 1.00 ม. ก�น
กว�าง 0.40 ม.  ลึก 0.60 ม. ยาว
 450 ม.

205,000  -  -  - เกษตรกรร�อยละ 
100 มีความพึง

พอใจ

มีปริมาณมีนํ้าไว�ใช�
เพ่ือการเกษตรอย,าง

เพียงพอ

กองช,าง

48 โครงการดาดลําเหมืองคอนกรีต 
เหมืองทุ,งบวกแรด
หมู,ท่ี 1 ต.ผาปFง

เพ่ือเพ่ิมความเร็วและปริมาณ
การไหลของนํ้าให�เพียงพอกับ
การเกษตรกรรม

ก,อสร�างดาดลําเหมืองคอนกรีต 
ขนาดปากกว�าง 1.00 ม. ก�น
กว�าง 0.40 ม.  ลึก 0.60 ม. ยาว
 500 ม.

227,500  -  -  - เกษตรกรร�อยละ 
100 มีความพึง

พอใจ

มีปริมาณมีนํ้าไว�ใช�
เพ่ือการเกษตรอย,าง

เพียงพอ

กองช,าง

49 โครงการดาดลําเหมืองคอนกรีต 
เหมืองทุ,งนาแพะ 
หมู,ท่ี 1 ต.ผาปFง

เพ่ือเพ่ิมความเร็วและปริมาณ
การไหลของนํ้าให�เพียงพอกับ
การเกษตรกรรม

ก,อสร�างดาดลําเหมืองคอนกรีต 
ขนาดปากกว�าง 1.00 ม. ก�น
กว�าง 0.40 ม. ลึก 0.60 ม. ยาว
 200 ม.

 - 91,000  -  - เกษตรกรร�อยละ 
100 มีความพึง

พอใจ

มีปริมาณมีนํ้าไว�ใช�
เพ่ือการเกษตรอย,าง

เพียงพอ

กองช,าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท�องถิ่นสี่ป; (พ.ศ. 2561-2564)

องคการบริหารส�วนตําบลแม�พริก  อําเภอแม�พริก  จังหวัดลําปาง
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 การเสริมสร�างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และสังคมลําปางให�เป@นสังคมแห,งการเรียนรู�มีความเข็มแข็งมีภูมิคุ�มกันสามารถดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
เป:าหมาย

 (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผ�านมา
ตัวชี้วัด ผลลัพธท่ีคาดว�า 

จะได�รับ
หน�วยงาน

ท่ีรับผิดชอบ

130



แบบ ผ.01

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองส�วนท�องถิ่นในเขตจังหวัดลําปาง ประเด็นยุทธศาสตร�ท่ี 1 ด�านการพัฒนาโครงสร�างพ้ืนฐาน
2. ยุทธศาสตรท่ี 2 การพัฒนาด�านแหล�งน้ํา
   2.1 แผนงานเคหะและชุมชน

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

50 โครงการดาดลําเหมืองคอนกรีต 
เหมืองทุ,งตีนดอย 
หมู,ท่ี 1 ต.ผาปFง

เพ่ือเพ่ิมความเร็วและปริมาณ
การไหลของนํ้าให�เพียงพอกับ
การเกษตรกรรม

ก,อสร�างดาดลําเหมืองคอนกรีต 
ขนาดปากกว�าง 1.00 ม. ก�น
กว�าง 0.40 ม. ลึก 0.60 ม. ยาว
 150 ม.

 - 68,500  -  - เกษตรกรร�อยละ 
100 มีความพึง

พอใจ

มีปริมาณมีนํ้าไว�ใช�
เพ่ือการเกษตรอย,าง

เพียงพอ

กองช,าง

51 โครงการซ,อมแซมลําเหมือง
คอนกรีต ทุ,งปูVลาว
หมู,ท่ี 1 ต.ผาปFง

เพ่ือเพ่ิมความเร็วและปริมาณ
การไหลของนํ้าให�เพียงพอกับ
การเกษตรกรรม

ซ,อมแซมดาดลําเหมืองคอนกรีต
 ขนาดปากกว�าง 1.00 ม. ก�น
กว�าง 0.40 ม. ลึก 0.60 ม. ยาว
 1,000 ม.

 -  - 460,000  - เกษตรกรร�อยละ 
100 มีความพึง

พอใจ

มีปริมาณมีนํ้าไว�ใช�
เพ่ือการเกษตรอย,าง

เพียงพอ

กองช,าง

52 โครงการซ,อมแซมลําเหมือง
คอนกรีต เหมืองทุ,งนาแพะ 
หมู,ท่ี 1 ต.ผาปFง

เพ่ือเพ่ิมความเร็วและปริมาณ
การไหลของนํ้าให�เพียงพอกับ
การเกษตรกรรม

ซ,อมแซมดาดลําเหมืองคอนกรีต
 ขนาดปากกว�าง 1.00 ม. ก�น
กว�าง 0.40 ม. ลึก 0.60 ม. ยาว
 100 ม.

 -  - 46,000  - เกษตรกรร�อยละ 
100 มีความพึง

พอใจ

มีปริมาณมีนํ้าไว�ใช�
เพ่ือการเกษตรอย,าง

เพียงพอ

กองช,าง

53 โครงการซ,อมแซมลําเหมือง
คอนกรีต เหมืองทุ,งย,าไข,
(ตะวันตก)
หมู,ท่ี 1 ต.ผาปFง

เพ่ือเพ่ิมความเร็วและปริมาณ
การไหลของนํ้าให�เพียงพอกับ
การเกษตรกรรม

ซ,อมแซมดาดลําเหมืองคอนกรีต
 ขนาดปากกว�าง 1.00 ม. ก�น
กว�าง 0.40 ม. ลึก 0.60 ม. ยาว
 800 ม.

 -  - 368,000  - เกษตรกรร�อยละ 
100 มีความพึง

พอใจ

มีปริมาณมีนํ้าไว�ใช�
เพ่ือการเกษตรอย,าง

เพียงพอ

กองช,าง

54 โครงการดาดลําเหมืองคอนกรีต
 ทุ,งนาแต�
หมู,ท่ี 2 ต.ผาปFง

เพ่ือเพ่ิมความเร็วและปริมาณ
การไหลของนํ้าให�เพียงพอกับ
การเกษตรกรรม

ก,อสร�างดาดลําเหมืองคอนกรีต 
ขนาดปากกว�าง 1.00 ม. ก�น
กว�าง 0.40 ม. ลึก 0.60 ม. ยาว
 150 ม.

68,500  -  -  - เกษตรกรร�อยละ 
100 มีความพึง

พอใจ

มีปริมาณมีนํ้าไว�ใช�
เพ่ือการเกษตรอย,าง

เพียงพอ

กองช,าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท�องถิ่นสี่ป; (พ.ศ. 2561-2564)

องคการบริหารส�วนตําบลแม�พริก  อําเภอแม�พริก  จังหวัดลําปาง
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 การเสริมสร�างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และสังคมลําปางให�เป@นสังคมแห,งการเรียนรู�มีความเข็มแข็งมีภูมิคุ�มกันสามารถดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
เป:าหมาย

 (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผ�านมา
ตัวชี้วัด ผลลัพธท่ีคาดว�า 

จะได�รับ
หน�วยงาน

ท่ีรับผิดชอบ

131



แบบ ผ.01

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองส�วนท�องถิ่นในเขตจังหวัดลําปาง ประเด็นยุทธศาสตร�ท่ี 1 ด�านการพัฒนาโครงสร�างพ้ืนฐาน
2. ยุทธศาสตรท่ี 2 การพัฒนาด�านแหล�งน้ํา
   2.1 แผนงานเคหะและชุมชน

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

55 โครงการดาดลําเหมืองคอนกรีต 
เหมืองหลวงห�วยแม,วอด
หมู,ท่ี 2 ต.ผาปFง

เพ่ือเพ่ิมความเร็วและปริมาณ
การไหลของนํ้าให�เพียงพอกับ
การเกษตรกรรม

ก,อสร�างดาดลําเหมืองคอนกรีต 
ขนาดปากกว�าง 1.00 ม. ก�น
กว�าง 0.40 ม. ลึก 0.60 ม. ยาว
 200 ม.

91,000  -  -  - เกษตรกรร�อยละ 
100 มีความพึง

พอใจ

มีปริมาณมีนํ้าไว�ใช�
เพ่ือการเกษตรอย,าง

เพียงพอ

กองช,าง

56 โครงการก,อสร�างดาดลําเหมือง
คอนกรีต บวกหมาตWาย 
หมู,ท่ี 3 ต.ผาปFง

เพ่ือเพ่ิมความเร็วและปริมาณ
การไหลของนํ้าให�เพียงพอกับ
การเกษตรกรรม

ก,อสร�างดาดลําเหมืองคอนกรีต 
ขนาดปากกว�าง 1.00 ม. ก�น
กว�าง 0.40 ม. ลึก 0.60 ม. ยาว
 100 ม.

45,500  -  -  - เกษตรกรร�อยละ 
100 มีความพึง

พอใจ

มีปริมาณมีนํ้าไว�ใช�
เพ่ือการเกษตรอย,าง

เพียงพอ

กองช,าง

57 โครงการดาดลําเหมืองคอนกรีต
 ทุ,งต�นงุ�น(ระยะท่ี 1)
หมู,ท่ี 4 ต.ผาปFง

เพ่ือเพ่ิมความเร็วและปริมาณ
การไหลของนํ้าให�เพียงพอกับ
การเกษตรกรรม

ก,อสร�างดาดลําเหมืองคอนกรีต 
ขนาดปากกว�าง 1.00 ม. ก�น
กว�าง 0.40 ม. ลึก 0.60 ม. ยาว
 1,500 ม.

200,000 200,000 200,000 82,500 เกษตรกรร�อยละ 
100 มีความพึง

พอใจ

มีปริมาณมีนํ้าไว�ใช�
เพ่ือการเกษตรอย,าง

เพียงพอ

กองช,าง

58 โครงการดาดลําเหมืองคอนกรีต
 ทุ,งนาบวก (ห�วยไร,)
หมู,ท่ี 4 ต.ผาปFง

เพ่ือเพ่ิมความเร็วและปริมาณ
การไหลของนํ้าให�เพียงพอกับ
การเกษตรกรรม

ก,อสร�างดาดลําเหมืองคอนกรีต 
ขนาดปากกว�าง 1.00 ม. ก�น
กว�าง 0.40 ม. ลึก 0.60 ม. ยาว
 800 ม.

200,000 164,000  -  - เกษตรกรร�อยละ 
100 มีความพึง

พอใจ

มีปริมาณมีนํ้าไว�ใช�
เพ่ือการเกษตรอย,าง

เพียงพอ

กองช,าง

59 โครงการดาดลําเหมืองคอนกรีต
 ทุ,งนาบวก (2)
หมู,ท่ี 4 ต.ผาปFง

เพ่ือเพ่ิมความเร็วและปริมาณ
การไหลของนํ้าให�เพียงพอกับ
การเกษตรกรรม

ก,อสร�างดาดลําเหมืองคอนกรีต 
ขนาดปากกว�าง 1.00 ม. ก�น
กว�าง 0.40 ม. ลึก 0.60 ม. ยาว
 300 ม.

256,000  -  -  - เกษตรกรร�อยละ 
100 มีความพึง

พอใจ

มีปริมาณมีนํ้าไว�ใช�
เพ่ือการเกษตรอย,าง

เพียงพอ

กองช,าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท�องถิ่นสี่ป; (พ.ศ. 2561-2564)

องคการบริหารส�วนตําบลแม�พริก  อําเภอแม�พริก  จังหวัดลําปาง
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 การเสริมสร�างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และสังคมลําปางให�เป@นสังคมแห,งการเรียนรู�มีความเข็มแข็งมีภูมิคุ�มกันสามารถดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
เป:าหมาย

 (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผ�านมา
ตัวชี้วัด ผลลัพธท่ีคาดว�า 

จะได�รับ
หน�วยงาน

ท่ีรับผิดชอบ

132



แบบ ผ.01

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองส�วนท�องถิ่นในเขตจังหวัดลําปาง ประเด็นยุทธศาสตร�ท่ี 1 ด�านการพัฒนาโครงสร�างพ้ืนฐาน
2. ยุทธศาสตรท่ี 2 การพัฒนาด�านแหล�งน้ํา
   2.1 แผนงานเคหะและชุมชน

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

60 โครงการขุดลอกลําเหมือง สาย
ทุ,งหลวง – ทุ,งดอกอาว
หมู,ท่ี 4 ต.แม,พริก

เพ่ือเพ่ิมความเร็วและปริมาณ
การไหลของนํ้าให�เพียงพอกับ
การเกษตรกรรม

ขุดลอกลําเหมืองดิน ขนาด
ปากกว�าง 1.00 ม. ก�นกว�าง 
0.40 ม.  ลึก 0.60 ม. ยาว 
2,000 ม.

 - 40,000  -  - เกษตรกรร�อยละ 
100 มีความพึง

พอใจ

มีปริมาณมีนํ้าไว�ใช�
เพ่ือการเกษตรอย,าง

เพียงพอ

กองช,าง

61 โครงการก,อสร�างดาดลําเหมือง
คอนกรีต เหมืองขวาง
หมู,ท่ี 4,9 ต.แม,พริก

เพ่ือเพ่ิมความเร็วและปริมาณ
การไหลของนํ้าให�เพียงพอกับ
การเกษตรกรรม

ก,อสร�างดาดลําเหมืองคอนกรีต 
ขนาดปากกว�าง 1.00 ม. ก�น
กว�าง 0.40 ม. ลึก 0.60 ม. ยาว
 700 ม.

 - 318,500  -  - เกษตรกรร�อยละ 
100 มีความพึง

พอใจ

มีปริมาณมีนํ้าไว�ใช�
เพ่ือการเกษตรอย,าง

เพียงพอ

กองช,าง

62 โครงการก,อสร�างดาดลําเหมือง
เด,นเจXกน�อย – ทุ,งดง
หมู,ท่ี 6 ต.แม,พริก

เพ่ือเพ่ิมความเร็วและปริมาณ
การไหลของนํ้าให�เพียงพอกับ
การเกษตรกรรม

ก,อสร�างดาดลําเหมืองคอนกรีต 
ขนาดปากกว�าง 1.00 ม. ก�น
กว�าง 0.40 ม.  ลึก 0.60 ม. ยาว
 700 ม.

 - 200,000 118,500  - เกษตรกรร�อยละ 
100 มีความพึง

พอใจ

มีปริมาณมีนํ้าไว�ใช�
เพ่ือการเกษตรอย,าง

เพียงพอ

กองช,าง

63 โครงการซ,อมแซมดาดลําเหมือง
ทุ,งใต� – ทุ,งเหนือ
หมู,ท่ี 6 ต.แม,พริก

เพ่ือเพ่ิมความเร็วและปริมาณ
การไหลของนํ้าให�เพียงพอกับ
การเกษตรกรรม

ซ,อมแซมดาดลําเหมืองคอนกรีต
 ขนาดปากกว�าง 1.00 ม. ก�น
กว�าง 0.40 ม. ลึก 0.60 ม. ยาว
 800 ม.

 - 364,000  -  - เกษตรกรร�อยละ 
100 มีความพึง

พอใจ

มีปริมาณมีนํ้าไว�ใช�
เพ่ือการเกษตรอย,าง

เพียงพอ

กองช,าง

64 โครงการก,อสร�างดาดลําเหมือง
คอนกรีต ฝายต�นบง
หมู,ท่ี 7 ต.แม,พริก

เพ่ือเพ่ิมความเร็วและปริมาณ
การไหลของนํ้าให�เพียงพอกับ
การเกษตรกรรม

ก,อสร�างดาดลําเหมืองคอนกรีต 
ขนาดปากกว�าง 1.00 ม. ก�น
กว�าง 0.40 ม. ลึก 0.60 ม. ยาว
 1,000 ม.

 - 455,000  -  - เกษตรกรร�อยละ 
100 มีความพึง

พอใจ

มีปริมาณมีนํ้าไว�ใช�
เพ่ือการเกษตรอย,าง

เพียงพอ

กองช,าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท�องถิ่นสี่ป; (พ.ศ. 2561-2564)

องคการบริหารส�วนตําบลแม�พริก  อําเภอแม�พริก  จังหวัดลําปาง
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 การเสริมสร�างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และสังคมลําปางให�เป@นสังคมแห,งการเรียนรู�มีความเข็มแข็งมีภูมิคุ�มกันสามารถดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
เป:าหมาย

 (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผ�านมา
ตัวชี้วัด ผลลัพธท่ีคาดว�า 

จะได�รับ
หน�วยงาน

ท่ีรับผิดชอบ

133



แบบ ผ.01

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองส�วนท�องถิ่นในเขตจังหวัดลําปาง ประเด็นยุทธศาสตร�ท่ี 1 ด�านการพัฒนาโครงสร�างพ้ืนฐาน
2. ยุทธศาสตรท่ี 2 การพัฒนาด�านแหล�งน้ํา
   2.1 แผนงานเคหะและชุมชน

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

65 โครงการก,อสร�างดาดลําเหมือง
คอนกรีต ฝายทุ,งใต�
หมู,ท่ี 7 ต.แม,พริก

เพ่ือเพ่ิมความเร็วและปริมาณ
การไหลของนํ้าให�เพียงพอกับ
การเกษตรกรรม

ก,อสร�างดาดลําเหมืองคอนกรีต 
ขนาดปากกว�าง 1.00 ม. ก�น
กว�าง 0.40 ม. ลึก 0.60 ม. ยาว
 500 ม.

 - 227,500  -  - เกษตรกรร�อยละ 
100 มีความพึง

พอใจ

มีปริมาณมีนํ้าไว�ใช�
เพ่ือการเกษตรอย,าง

เพียงพอ

กองช,าง

66 โครงการก,อสร�างดาดลําเหมือง
คอนกรีต ฝายทุ,งบ�าน
หมู,ท่ี 7 ต.แม,พริก

เพ่ือเพ่ิมความเร็วและปริมาณ
การไหลของนํ้าให�เพียงพอกับ
การเกษตรกรรม

ก,อสร�างดาดลําเหมืองคอนกรีต 
ขนาดปากกว�าง 1.00 ม. ก�น
กว�าง 0.40 ม. ลึก 0.60 ม. ยาว
 500 ม.

 - 227,500  -  - เกษตรกรร�อยละ 
100 มีความพึง

พอใจ

มีปริมาณมีนํ้าไว�ใช�
เพ่ือการเกษตรอย,าง

เพียงพอ

กองช,าง

67 โครงการก,อสร�างดาดลําเหมือง
เดช
หมู,ท่ี 9 ต.แม,พริก

เพ่ือเพ่ิมความเร็วและปริมาณ
การไหลของนํ้าให�เพียงพอกับ
การเกษตรกรรม

ก,อสร�างดาดลําเหมืองคอนกรีต 
ขนาดปากกว�าง 1.00 ม. ก�น
กว�าง 0.40 ม. ลึก 0.60 ม. ยาว
 200 ม.

 - 91,000  -  - เกษตรกรร�อยละ 
100 มีความพึง

พอใจ

มีปริมาณมีนํ้าไว�ใช�
เพ่ือการเกษตรอย,าง

เพียงพอ

กองช,าง

68 โครงการก,อสร�างฝายก้ันนํ้า ทุ,ง
เก�าเดื่อ หมู,ท่ี 11 ต.แม,พริก

เพ่ือให�เกษตรกรบ�านแพะดอก
เข็ม มีนํ้าไว�ใช�สําหรับการเกษตร

ซ,อมแซมฝายก้ันนํ้าโดยการ
เรียงหินในกล,องเกเบ้ียน ขนาด
สันฝายกว�าง 4.00 ม.ยาว 30.00
 ม. สูง 1.50 ม.

 - 706,000  -  - เกษตรกรร�อยละ 
100 มีความพึง

พอใจ

มีปริมาณมีนํ้าไว�ใช�
เพ่ือการเกษตรอย,าง

เพียงพอ

กองช,าง

69 โครงการก,อสร�างดาดลําเหมือง 
สายท�ายบ�าน 
หมู,ท่ี 11 ต.แม,พริก

เพ่ือเพ่ิมความเร็วและปริมาณ
การไหลของนํ้าให�เพียงพอกับ
การเกษตรกรรม

ก,อสร�างดาดลําเหมืองคอนกรีต 
ขนาดปากกว�าง 1.00 ม. ก�น
กว�าง 0.40 ม. ลึก 0.60 ม. ยาว
 150 ม.

 - 68,500  -  - เกษตรกรร�อยละ 
100 มีความพึง

พอใจ

มีปริมาณมีนํ้าไว�ใช�
เพ่ือการเกษตรอย,าง

เพียงพอ

กองช,าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท�องถิ่นสี่ป; (พ.ศ. 2561-2564)

องคการบริหารส�วนตําบลแม�พริก  อําเภอแม�พริก  จังหวัดลําปาง
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 การเสริมสร�างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และสังคมลําปางให�เป@นสังคมแห,งการเรียนรู�มีความเข็มแข็งมีภูมิคุ�มกันสามารถดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
เป:าหมาย

 (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผ�านมา
ตัวชี้วัด ผลลัพธท่ีคาดว�า 

จะได�รับ
หน�วยงาน

ท่ีรับผิดชอบ

134



แบบ ผ.01

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองส�วนท�องถิ่นในเขตจังหวัดลําปาง ประเด็นยุทธศาสตร�ท่ี 1 ด�านการพัฒนาโครงสร�างพ้ืนฐาน
2. ยุทธศาสตรท่ี 2 การพัฒนาด�านแหล�งน้ํา
   2.1 แผนงานเคหะและชุมชน

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

70 โครงการก,อสร�างฝายก้ันนํ้า 
ฝายปูVแก�ว ทุ,งผาปFง 
หมู,ท่ี 1 ต.ผาปFง

เพ่ือเก็บกักนํ้าไว�ใช�เพ่ือ
การเกษตรการเลี้ยงสัตว� 
บรรเทาปFญหาภัยแล�ง

ก,อสร�างฝายก้ันนํ้าคอนกรีต 
ขนาดกว�าง 15.00 ม. สันฝายสูง
 1.50 ม. ผนังข�างสูง 3.00 ม. 
ตามแบบ มข.2527

 - 660,000  -  - เกษตรกรร�อยละ 
100 มีความพึง

พอใจ

มีปริมาณมีนํ้าไว�ใช�
เพ่ือการเกษตรอย,าง

เพียงพอ

กองช,าง

71 โครงการก,อสร�างฝายก้ันนํ้า ทุ,ง
ย,าไข,(ตะวันตก) หมู,ท่ี 1 ต.ผาปFง

เพ่ือเก็บกักนํ้าไว�ใช�เพ่ือ
การเกษตรการเลี้ยงสัตว� 
บรรเทาปFญหาภัยแล�ง

ก,อสร�างฝายก้ันนํ้าคอนกรีต 
ขนาดกว�าง 15.00 ม. สันฝายสูง
 1.50 ม. ผนังข�างสูง 3.00 ม. 
ตามแบบ มข.2527

 - 660,000  -  - เกษตรกรร�อยละ 
100 มีความพึง

พอใจ

มีปริมาณมีนํ้าไว�ใช�
เพ่ือการเกษตรอย,าง

เพียงพอ

กองช,าง

72 โครงการก,อสร�างฝายก้ันนํ้า ทุ,ง
ย,าไข,(ตะวันออก) 
หมู,ท่ี 1 ต.ผาปFง

เพ่ือเก็บกักนํ้าไว�ใช�เพ่ือ
การเกษตรการเลี้ยงสัตว� 
บรรเทาปFญหาภัยแล�ง

ก,อสร�างฝายก้ันนํ้าคอนกรีต 
ขนาดกว�าง 15.00 ม. สันฝายสูง
 1.50 ม. ผนังข�างสูง 3.00 ม. 
ตามแบบ มข.2527

 - 660,000  -  - เกษตรกรร�อยละ 
100 มีความพึง

พอใจ

มีปริมาณมีนํ้าไว�ใช�
เพ่ือการเกษตรอย,าง

เพียงพอ

กองช,าง

73 โครงการดาดลําเหมืองคอนกรีต
 ทุ,งนายาง 
หมู,ท่ี 1 ต.ผาปFง

เพ่ือเพ่ิมความเร็วและปริมาณ
การไหลของนํ้าให�เพียงพอกับ
การเกษตรกรรม

ก,อสร�างดาดลําเหมืองคอนกรีต 
ขนาดปากกว�าง 1.00 ม. ก�น
กว�าง 0.40 ม. ลึก 0.60 ม. ยาว
 100 ม.

 - 45,500  -  - เกษตรกรร�อยละ 
100 มีความพึง

พอใจ

มีปริมาณมีนํ้าไว�ใช�
เพ่ือการเกษตรอย,าง

เพียงพอ

กองช,าง

74 โครงการก,อสร�างฝายก้ันนํ้า 
ฝายปูVแก�ว ทุ,งแม,วอด 
หมู,ท่ี 1 ต.ผาปFง

เพ่ือเก็บกักนํ้าไว�ใช�เพ่ือ
การเกษตรการเลี้ยงสัตว� 
บรรเทาปFญหาภัยแล�ง

ก,อสร�างฝายก้ันนํ้าคอนกรีต 
ขนาดกว�าง 15.00 ม. สันฝายสูง
 1.50 ม. ผนังข�างสูง 3.00 ม. 
ตามแบบ มข.2527

 - 660,000  -  - เกษตรกรร�อยละ 
100 มีความพึง

พอใจ

มีปริมาณมีนํ้าไว�ใช�
เพ่ือการเกษตรอย,าง

เพียงพอ

กองช,าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท�องถิ่นสี่ป; (พ.ศ. 2561-2564)

องคการบริหารส�วนตําบลแม�พริก  อําเภอแม�พริก  จังหวัดลําปาง
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 การเสริมสร�างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และสังคมลําปางให�เป@นสังคมแห,งการเรียนรู�มีความเข็มแข็งมีภูมิคุ�มกันสามารถดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
เป:าหมาย

 (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผ�านมา
ตัวชี้วัด ผลลัพธท่ีคาดว�า 

จะได�รับ
หน�วยงาน

ท่ีรับผิดชอบ

135



แบบ ผ.01

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองส�วนท�องถิ่นในเขตจังหวัดลําปาง ประเด็นยุทธศาสตร�ท่ี 1 ด�านการพัฒนาโครงสร�างพ้ืนฐาน
2. ยุทธศาสตรท่ี 2 การพัฒนาด�านแหล�งน้ํา
   2.1 แผนงานเคหะและชุมชน

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

75 โครงการซ,อมแซมลําเหมือง
คอนกรีต ทุ,งตีนดอย
หมู,ท่ี 1 ต.ผาปFง

เพ่ือเพ่ิมความเร็วและปริมาณ
การไหลของนํ้าให�เพียงพอกับ
การเกษตรกรรม

ก,อสร�างดาดลําเหมืองคอนกรีต 
ขนาดปากกว�าง 1.00 ม. ก�น
กว�าง 0.40 ม. ลึก 0.60 ม. ยาว
 100 ม.

 - 45,500  -  - เกษตรกรร�อยละ 
100 มีความพึง

พอใจ

มีปริมาณมีนํ้าไว�ใช�
เพ่ือการเกษตรอย,าง

เพียงพอ

กองช,าง

76 โครงการซ,อมแซมฝายก้ันนํ้าทุ,ง
ผีปFนนํ้าลําห�วยแม,วอด 
หมู,ท่ี 2 ต.ผาปFง

เพ่ือเพ่ิมความเร็วและปริมาณ
การไหลของนํ้าให�เพียงพอกับ
การเกษตรกรรม

ก,อสร�างดาดลําเหมืองคอนกรีต 
ขนาดปากกว�าง 1.00 ม. ก�น
กว�าง 0.40 ม. ลึก 0.60 ม. ยาว
 1,000 ม.

 - 455,000  -  - เกษตรกรร�อยละ 
100 มีความพึง

พอใจ

มีปริมาณมีนํ้าไว�ใช�
เพ่ือการเกษตรอย,าง

เพียงพอ

กองช,าง

77 โครงการก,อสร�างดาดลําเหมือง
คอนกรีต ทุ,งเหล,า 
หมู,ท่ี 3 ต.ผาปFง

เพ่ือเพ่ิมความเร็วและปริมาณ
การไหลของนํ้าให�เพียงพอกับ
การเกษตรกรรม

ก,อสร�างดาดลําเหมืองคอนกรีต 
ขนาดปากกว�าง 1.00 ม. ก�น
กว�าง 0.40 ม. ลึก 0.60 ม. ยาว
 200 ม.

 - 91,000  -  - เกษตรกรร�อยละ 
100 มีความพึง

พอใจ

มีปริมาณมีนํ้าไว�ใช�
เพ่ือการเกษตรอย,าง

เพียงพอ

กองช,าง

78 โครงการก,อสร�างฝายคอนกรีต
เสริมเหล็ก ทุ,งหนองหม�อข�าว 
หมู,ท่ี 4 ต.ผาปFง

เพ่ือเก็บกักนํ้าไว�ใช�เพ่ือ
การเกษตรการเลี้ยงสัตว� 
บรรเทาปFญหาภัยแล�ง

ก,อสร�างฝายก้ันนํ้าคอนกรีต 
ขนาดกว�าง 15.00 ม. สันฝายสูง
 1.50 ม. ผนังข�างสูง 3.00 ม. 
ตามแบบ มข.2527

 - 660,000  -  - เกษตรกรร�อยละ 
100 มีความพึง

พอใจ

มีปริมาณมีนํ้าไว�ใช�
เพ่ือการเกษตรอย,าง

เพียงพอ

กองช,าง

79 โครงการซ,อมแซมดาดลําเหมือง
คอนกรีต หนองไม�ห�า
หมู,ท่ี 4 ต.ผาปFง

เพ่ือเพ่ิมความเร็วและปริมาณ
การไหลของนํ้าให�เพียงพอกับ
การเกษตรกรรม

ก,อสร�างดาดลําเหมืองคอนกรีต 
ขนาดปากกว�าง 1.00 ม. ก�น
กว�าง 0.40 ม. ลึก 0.60 ม. ยาว
 200 ม.

 - 91,000  -  - เกษตรกรร�อยละ 
100 มีความพึง

พอใจ

มีปริมาณมีนํ้าไว�ใช�
เพ่ือการเกษตรอย,าง

เพียงพอ

กองช,าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท�องถิ่นสี่ป; (พ.ศ. 2561-2564)

องคการบริหารส�วนตําบลแม�พริก  อําเภอแม�พริก  จังหวัดลําปาง
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 การเสริมสร�างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และสังคมลําปางให�เป@นสังคมแห,งการเรียนรู�มีความเข็มแข็งมีภูมิคุ�มกันสามารถดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
เป:าหมาย

 (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผ�านมา
ตัวชี้วัด ผลลัพธท่ีคาดว�า 

จะได�รับ
หน�วยงาน

ท่ีรับผิดชอบ

136



แบบ ผ.01

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองส�วนท�องถิ่นในเขตจังหวัดลําปาง ประเด็นยุทธศาสตร�ท่ี 1 ด�านการพัฒนาโครงสร�างพ้ืนฐาน
2. ยุทธศาสตรท่ี 2 การพัฒนาด�านแหล�งน้ํา
   2.1 แผนงานเคหะและชุมชน

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

80 โครงการก,อสร�างทํานบดินเก็บ
กักนํ้าห�วยไร, 
หมู,ท่ี 5 ต.ผาปFง

เพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีการเก็บกักนํ้าให�มี
ปริมาตรเพ่ิมมากข้ึน

ก,อสร�างทํานบดิน ขนาดฐานคัน
ดินกว�าง 6.00 ม. ยาว 50 ม. สูง
เฉลี่ย 2.35 ม. ลาดเอียง 1:2 
ปริมาตรดินขุดไม,น�อยกว,า 
1,257 ลบ.ม.

 - 100,000  -  - เกษตรกรร�อยละ 
100 มีความพึง

พอใจ

มีปริมาณมีนํ้าไว�ใช�
เพ่ือการเกษตรอย,าง

เพียงพอ

กองช,าง

81 โครงการก,อสร�างฝายก้ันนํ้า 
ห�วยแม,ขยาก 
หมู,ท่ี 5 ต.ผาปFง

เพ่ือเก็บกักนํ้าไว�ใช�เพ่ือ
การเกษตรการเลี้ยงสัตว� 
บรรเทาปFญหาภัยแล�ง

ก,อสร�างฝายก้ันนํ้าคอนกรีต 
ขนาดกว�าง 15.00 ม. สันฝายสูง
 1.50 ม. ผนังข�างสูง 3.00 ม. 
ตามแบบ มข.2527

 - 660,000  -  - เกษตรกรร�อยละ 
100 มีความพึง

พอใจ

มีปริมาณมีนํ้าไว�ใช�
เพ่ือการเกษตรอย,าง

เพียงพอ

กองช,าง

82 โครงการขุดลอกลําห�วย
แม,ระวานพร�อมวางท,อคอนกรีต
เสริมเหล็กเข�าสู,หนองกระทุ,มโปง
หมู,ท่ี 3 ต.แม,พริก

เพ่ือเพ่ิมความเร็วและปริมาณ
การไหลของนํ้าให�เพียงพอกับ
การเกษตรกรรม

ขุดลอกลําห�วย ขนาดก�นกว�าง 
2.00 ม.ลึกเฉลี่ย 1.50 ม. ยาว 
500 ม. ปริมาตรดินขุดไม,น�อย
กว,า 1,500 ลบ.ม.

 -  - 50,000  - เกษตรกรร�อยละ 
100 มีความพึง

พอใจ

มีปริมาณมีนํ้าไว�ใช�
เพ่ือการเกษตรอย,าง

เพียงพอ

กองช,าง

83 โครงการขุดเจาะบ,อบาดาลเพ่ือ
การเกษตรท�ายบ�าน
หมู,ท่ี 3 ต.แม,พริก

เพ่ือให�เกษตรกรบ�านแม,
เชียงรายลุ,ม มีนํ้าเพ่ือ
การเกษตรอย,างเพียงพอ

ขุดเจาะบ,อบาดาล จํานวน 2 บ,อ
 ขนาดปากบ,อกว�าง 6 น้ิว ลึก 
43-100 ม. พร�อมติดตั้งเครื่อง
สูบนํ้าลึก ขนาด 1.5 แรงม�า

 -  - 362,000  - เกษตรกรร�อยละ 
100 มีความพึง

พอใจ

มีปริมาณมีนํ้าไว�ใช�
เพ่ือการเกษตรอย,าง

เพียงพอ

กองช,าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท�องถิ่นสี่ป; (พ.ศ. 2561-2564)

องคการบริหารส�วนตําบลแม�พริก  อําเภอแม�พริก  จังหวัดลําปาง
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 การเสริมสร�างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และสังคมลําปางให�เป@นสังคมแห,งการเรียนรู�มีความเข็มแข็งมีภูมิคุ�มกันสามารถดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
เป:าหมาย

 (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผ�านมา
ตัวชี้วัด ผลลัพธท่ีคาดว�า 

จะได�รับ
หน�วยงาน

ท่ีรับผิดชอบ

137



แบบ ผ.01

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองส�วนท�องถิ่นในเขตจังหวัดลําปาง ประเด็นยุทธศาสตร�ท่ี 1 ด�านการพัฒนาโครงสร�างพ้ืนฐาน
2. ยุทธศาสตรท่ี 2 การพัฒนาด�านแหล�งน้ํา
   2.1 แผนงานเคหะและชุมชน

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

84 โครงการขุดลอกลําเหมืองต�นขาม
หมู,ท่ี 4 ต.แม,พริก

เพ่ือเพ่ิมความเร็วและปริมาณ
การไหลของนํ้าให�เพียงพอกับ
การเกษตรกรรม

ขุดลอกลําเหมืองดิน ขนาด
ปากกว�าง 1.00 ม. ก�นกว�าง 
0.40 ม.  ลึก 0.60 ม. ยาว 300
 ม.

 -  - 10,000  - เกษตรกรร�อยละ 
100 มีความพึง

พอใจ

มีปริมาณมีนํ้าไว�ใช�
เพ่ือการเกษตรอย,าง

เพียงพอ

กองช,าง

85 โครงการก,อสร�างดาดลําเหมือง 
ฝายสุดแม,โอง 
หมู,ท่ี 7 ต.แม,พริก

เพ่ือเพ่ิมความเร็วและปริมาณ
การไหลของนํ้าให�เพียงพอกับ
การเกษตรกรรม

ก,อสร�างดาดลําเหมืองคอนกรีต 
ขนาดปากกว�าง 1.00 ม. ก�น
กว�าง 0.40 ม. ลึก 0.60 ม. ยาว
 1,500 ม.

 -  - 200,000 482,500 เกษตรกรร�อยละ 
100 มีความพึง

พอใจ

มีปริมาณมีนํ้าไว�ใช�
เพ่ือการเกษตรอย,าง

เพียงพอ

กองช,าง

86 โครงการก,อสร�างดาดลําเหมือง 
ฝายทุ,งแคมป[ 
หมู,ท่ี 7 ต.แม,พริก

เพ่ือเพ่ิมความเร็วและปริมาณ
การไหลของนํ้าให�เพียงพอกับ
การเกษตรกรรม

ก,อสร�างดาดลําเหมืองคอนกรีต 
ขนาดปากกว�าง 1.00 ม. ก�น
กว�าง 0.40 ม. ลึก 0.60 ม. ยาว
 200 ม.

 -  - 91,000 เกษตรกรร�อยละ 
100 มีความพึง

พอใจ

มีปริมาณมีนํ้าไว�ใช�
เพ่ือการเกษตรอย,าง

เพียงพอ

กองช,าง

87 โครงการก,อสร�างดาดลําเหมือง
ทุ,งดอกอาว
หมู,ท่ี 9 ต.แม,พริก

เพ่ือเพ่ิมความเร็วและปริมาณ
การไหลของนํ้าให�เพียงพอกับ
การเกษตรกรรม

ก,อสร�างดาดลําเหมืองคอนกรีต 
ขนาดปากกว�าง 1.00 ม. ก�น
กว�าง 0.40 ม. ลึก 0.60 ม. ยาว
 1,500 ม.

 -  - 200,000 482,500 เกษตรกรร�อยละ 
100 มีความพึง

พอใจ

มีปริมาณมีนํ้าไว�ใช�
เพ่ือการเกษตรอย,าง

เพียงพอ

กองช,าง

88 โครงการก,อสร�างดาดลําเหมือง 
สายทุ,งไม�สลี 
หมู,ท่ี 11 ต.แม,พริก

เพ่ือเพ่ิมความเร็วและปริมาณ
การไหลของนํ้าให�เพียงพอกับ
การเกษตรกรรม

ก,อสร�างดาดลําเหมืองคอนกรีต 
ขนาดปากกว�าง 1.00 ม. ก�น
กว�าง 0.40 ม. ลึก 0.60 ม. ยาว
 150 ม.

 -  - 68,500  - เกษตรกรร�อยละ 
100 มีความพึง

พอใจ

มีปริมาณมีนํ้าไว�ใช�
เพ่ือการเกษตรอย,าง

เพียงพอ

กองช,าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท�องถิ่นสี่ป; (พ.ศ. 2561-2564)

องคการบริหารส�วนตําบลแม�พริก  อําเภอแม�พริก  จังหวัดลําปาง
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 การเสริมสร�างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และสังคมลําปางให�เป@นสังคมแห,งการเรียนรู�มีความเข็มแข็งมีภูมิคุ�มกันสามารถดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
เป:าหมาย

 (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผ�านมา
ตัวชี้วัด ผลลัพธท่ีคาดว�า 

จะได�รับ
หน�วยงาน

ท่ีรับผิดชอบ

138



แบบ ผ.01

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองส�วนท�องถิ่นในเขตจังหวัดลําปาง ประเด็นยุทธศาสตร�ท่ี 1 ด�านการพัฒนาโครงสร�างพ้ืนฐาน
2. ยุทธศาสตรท่ี 2 การพัฒนาด�านแหล�งน้ํา
   2.1 แผนงานเคหะและชุมชน

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

89 โครงการก,อสร�างดาดลําเหมือง 
สายวังเกXาง้ิว
หมู,ท่ี 11 ต.แม,พริก

เพ่ือเพ่ิมความเร็วและปริมาณ
การไหลของนํ้าให�เพียงพอกับ
การเกษตรกรรม

ก,อสร�างดาดลําเหมืองคอนกรีต 
ขนาดปากกว�าง 1.00 ม. ก�น
กว�าง 0.40 ม. ลึก 0.60 ม. ยาว
 150 ม.

 -  - 68,500  - เกษตรกรร�อยละ 
100 มีความพึง

พอใจ

มีปริมาณมีนํ้าไว�ใช�
เพ่ือการเกษตรอย,าง

เพียงพอ

กองช,าง

90 โครงการก,อสร�างฝายใต�ทราย
แกนดินเหนียว
หมู,ท่ี 11 ต.แม,พริก

เพ่ือเก็บกักนํ้าไว�ใช�เพ่ือ
การเกษตรการเลี้ยงสัตว� 
บรรเทาปFญหาภัยแล�ง

ก,อสร�างฝายก้ันนํ้าแกนดิน
เหนียว ขนาดฐานกว�าง 3.00 ม.
 สูง 3.00 ม. ยาว 20.00 ม. 
จํานวน 10 จุด

 -  - 630,000  - เกษตรกรร�อยละ 
100 มีความพึง

พอใจ

มีปริมาณมีนํ้าไว�ใช�
เพ่ือการเกษตรอย,าง

เพียงพอ

กองช,าง

91 โครงการก,อสร�างดาดลําเหมือง
คอนกรีต ทุ,งแม,ขยาก
หมู,ท่ี 2 ต.ผาปFง

เพ่ือเพ่ิมความเร็วและปริมาณ
การไหลของนํ้าให�เพียงพอกับ
การเกษตรกรรม

ก,อสร�างดาดลําเหมืองคอนกรีต 
ขนาดปากกว�าง 1.00 ม. ก�น
กว�าง 0.40 ม.  ลึก 0.60 ม. ยาว
 200 ม.

 -  - 91,000  - เกษตรกรร�อยละ 
100 มีความพึง

พอใจ

มีปริมาณมีนํ้าไว�ใช�
เพ่ือการเกษตรอย,าง

เพียงพอ

กองช,าง

92 โครงการดาดลําเหมืองคอนกรีต
 ทุ,งบ�าน
หมู,ท่ี 2 ต.ผาปFง

เพ่ือเพ่ิมความเร็วและปริมาณ
การไหลของนํ้าให�เพียงพอกับ
การเกษตรกรรม

ก,อสร�างดาดลําเหมืองคอนกรีต 
ขนาดปากกว�าง 1.00 ม. ก�น
กว�าง 0.40 ม. ลึก 0.60 ม. ยาว
 300 ม.

 -  - 136,500  - เกษตรกรร�อยละ 
100 มีความพึง

พอใจ

มีปริมาณมีนํ้าไว�ใช�
เพ่ือการเกษตรอย,าง

เพียงพอ

กองช,าง

93 โครงการซ,อมแซมประตูนํ้า ฝาย
ใหม, 
หมู,ท่ี 2 ต.ผาปFง

เพ่ือให�เกษตรกรบ�านผาปFงหลวง
 มีนํ้าไว�ใช�สําหรับการเกษตร
อย,างเพียงพอกับปริมาณความ
ต�องการ

ซ,อมแซมฝายก้ันนํ้าโดยการ
เรียงหินในกล,องเกเบ้ียน ขนาด
สันฝายกว�าง 4.00 ม.ยาว 15.00
 ม. สูง 1.50 ม.

 -  - 355,000  - เกษตรกรร�อยละ 
100 มีความพึง

พอใจ

มีปริมาณมีนํ้าไว�ใช�
เพ่ือการเกษตรอย,าง

เพียงพอ

กองช,าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท�องถิ่นสี่ป; (พ.ศ. 2561-2564)

องคการบริหารส�วนตําบลแม�พริก  อําเภอแม�พริก  จังหวัดลําปาง
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 การเสริมสร�างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และสังคมลําปางให�เป@นสังคมแห,งการเรียนรู�มีความเข็มแข็งมีภูมิคุ�มกันสามารถดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
เป:าหมาย

 (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผ�านมา
ตัวชี้วัด ผลลัพธท่ีคาดว�า 

จะได�รับ
หน�วยงาน

ท่ีรับผิดชอบ

139



แบบ ผ.01

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองส�วนท�องถิ่นในเขตจังหวัดลําปาง ประเด็นยุทธศาสตร�ท่ี 1 ด�านการพัฒนาโครงสร�างพ้ืนฐาน
2. ยุทธศาสตรท่ี 2 การพัฒนาด�านแหล�งน้ํา
   2.1 แผนงานเคหะและชุมชน

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

94 โครงการขุดลอกลําเหมือง
คอนกรีต ทุ,งตีนดอย
หมู,ท่ี 3 ต.ผาปFง

เพ่ือเพ่ิมความเร็วและปริมาณ
การไหลของนํ้าให�เพียงพอกับ
การเกษตรกรรม

ขุดลอกดินออกจากลําเหมือง
คอนกรีต ขนาดปากกว�าง 1.00 
ม. ก�นกว�าง 0.40 ม.  ลึก 0.60 
ม. ยาว 100 ม.

 -  - 10,000  - เกษตรกรร�อยละ 
100 มีความพึง

พอใจ

มีปริมาณมีนํ้าไว�ใช�
เพ่ือการเกษตรอย,าง

เพียงพอ

กองช,าง

95 โครงการก,อสร�างดาดลําเหมือง
คอนกรีต ทุ,งกล�วยหน่ี
หมู,ท่ี 3 ต.ผาปFง

เพ่ือเพ่ิมความเร็วและปริมาณ
การไหลของนํ้าให�เพียงพอกับ
การเกษตรกรรม

ก,อสร�างดาดลําเหมืองคอนกรีต 
ขนาดปากกว�าง 1.00 ม. ก�น
กว�าง 0.40 ม. ลึก 0.60 ม. ยาว
 200 ม.

 -  - 91,000  - เกษตรกรร�อยละ 
100 มีความพึง

พอใจ

มีปริมาณมีนํ้าไว�ใช�
เพ่ือการเกษตรอย,าง

เพียงพอ

กองช,าง

96 โครงการก,อสร�างดาดลําเหมือง
คอนกรีต ทุ,งปูVสด
หมู,ท่ี 3 ต.ผาปFง

เพ่ือเพ่ิมความเร็วและปริมาณ
การไหลของนํ้าให�เพียงพอกับ
การเกษตรกรรม

ก,อสร�างดาดลําเหมืองคอนกรีต 
ขนาดปากกว�าง 1.00 ม. ก�น
กว�าง 0.40 ม. ลึก 0.60 ม. ยาว
 60 ม.

 -  - 27,500  - เกษตรกรร�อยละ 
100 มีความพึง

พอใจ

มีปริมาณมีนํ้าไว�ใช�
เพ่ือการเกษตรอย,าง

เพียงพอ

กองช,าง

97 โครงการขุดและดาดลําเหมือง
ส,งนํ้าสายแม,วอด–ร�องแสนเมือง 
หมู,ท่ี 4 ต.ผาปFง

เพ่ือเพ่ิมความเร็วและปริมาณ
การไหลของนํ้าให�เพียงพอกับ
การเกษตรกรรม

ก,อสร�างดาดลําเหมืองคอนกรีต 
ขนาดปากกว�าง 1.00 ม. ก�น
กว�าง 0.40 ม. ลึก 0.60 ม. ยาว
 200 ม.

 -  - 91,000  - เกษตรกรร�อยละ 
100 มีความพึง

พอใจ

มีปริมาณมีนํ้าไว�ใช�
เพ่ือการเกษตรอย,าง

เพียงพอ

กองช,าง

98 โครงการขุดลอกอ,างเก็บนํ้าห�วย
ดงดํา 
หมู,ท่ี 4 ต.ผาปFง

เพ่ือให�เกษตรกรตําบลผาปFง มี
ปริมาณเก็บกักนํ้าไว�ใช�เพ่ือ
การเกษตรมากข้ึน

ขุดลอกอ,างเก็บนํ้า ปริมาตรดิน
ขุด ไม,น�อยกว,า 4,000 ลบ.ม. 
ลึก 1.50 ม.

 -  - 120,000  - เกษตรกรร�อยละ 
100 มีความพึง

พอใจ

มีปริมาณมีนํ้าไว�ใช�
เพ่ือการเกษตรอย,าง

เพียงพอ

กองช,าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท�องถิ่นสี่ป; (พ.ศ. 2561-2564)

องคการบริหารส�วนตําบลแม�พริก  อําเภอแม�พริก  จังหวัดลําปาง
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 การเสริมสร�างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และสังคมลําปางให�เป@นสังคมแห,งการเรียนรู�มีความเข็มแข็งมีภูมิคุ�มกันสามารถดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
เป:าหมาย

 (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผ�านมา
ตัวชี้วัด ผลลัพธท่ีคาดว�า 

จะได�รับ
หน�วยงาน

ท่ีรับผิดชอบ

140



แบบ ผ.01

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองส�วนท�องถิ่นในเขตจังหวัดลําปาง ประเด็นยุทธศาสตร�ท่ี 1 ด�านการพัฒนาโครงสร�างพ้ืนฐาน
2. ยุทธศาสตรท่ี 2 การพัฒนาด�านแหล�งน้ํา
   2.1 แผนงานเคหะและชุมชน

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

99 โครงการก,อสร�างประตูเหมือง
ทุ,งปูVดํา 
หมู,ท่ี 4 ต.ผาปFง

เพ่ือให�สามารถควบคุมปริมาณ
การไหลของนํ้า ให�เหมาะสมกับ
ความต�องการปริมาณนํ้าของ
เกษตรกร

ก,อสร�างประตูนํ้าขนาดกว�าง 
1.00 ม. สูง 0.80 ม.

 -  - 10,000  - เกษตรกรร�อยละ 
100 มีความพึง

พอใจ

มีปริมาณมีนํ้าไว�ใช�
เพ่ือการเกษตรอย,าง

เพียงพอ

กองช,าง

100 โครงการขุดลอกอ,างเก็บนํ้า 
ร�องแสนเมือง 
หมู,ท่ี 4 ต.ผาปFง

เพ่ือให�เกษตรกรบ�านห�วยไร, มี
ปริมาณเก็บกักนํ้าไว�ใช�เพ่ือ
การเกษตรมากข้ึน

ขุดลอกอ,างเก็บนํ้า ปริมาตรดิน
ขุด ไม,น�อยกว,า 11,200 ลบ.ม.
ลึก 2.00 ม.

 -  - 336,000  - เกษตรกรร�อยละ 
100 มีความพึง

พอใจ

มีปริมาณมีนํ้าไว�ใช�
เพ่ือการเกษตรอย,าง

เพียงพอ

กองช,าง

101 โครงการก,อสร�างทํานบดินเก็บ
กักนํ้าห�วยนํ้าจาง 
หมู,ท่ี 5 ต.ผาปFง

เพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีการเก็บกักนํ้าให�มี
ปริมาตรเพ่ิมมากข้ึน

ก,อสร�างทํานบดิน ขนาดฐานคัน
ดินกว�าง 6.00 ม. ยาว 50 ม. สูง
เฉลี่ย 2.35 ม. ลาดเอียง 1:2 
ปริมาตรดินขุดไม,น�อยกว,า 
1,257 ลบ.ม.

 -  - 100,000  - เกษตรกรร�อยละ 
100 มีความพึง

พอใจ

มีปริมาณมีนํ้าไว�ใช�
เพ่ือการเกษตรอย,าง

เพียงพอ

กองช,าง

102 โครงการก,อสร�างทํานบดิน 
หนองกระดองเต,า 
หมู,ท่ี 4 ต.แม,พริก

เพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีการเก็บกักนํ้าให�มี
ปริมาตรเพ่ิมมากข้ึน

ก,อสร�างทํานบดิน ขนาดฐานคัน
ดินกว�าง 6.00 ม. ยาว 50 ม. สูง
เฉลี่ย 2.35 ม. ลาดเอียง 1:2 
ปริมาตรดินขุดไม,น�อยกว,า 
1,257 ลบ.ม.

 -  -  - 100,000 เกษตรกรร�อยละ 
100 มีความพึง

พอใจ

มีปริมาณมีนํ้าไว�ใช�
เพ่ือการเกษตรอย,าง

เพียงพอ

กองช,าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท�องถิ่นสี่ป; (พ.ศ. 2561-2564)

องคการบริหารส�วนตําบลแม�พริก  อําเภอแม�พริก  จังหวัดลําปาง
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 การเสริมสร�างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และสังคมลําปางให�เป@นสังคมแห,งการเรียนรู�มีความเข็มแข็งมีภูมิคุ�มกันสามารถดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
เป:าหมาย

 (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผ�านมา
ตัวชี้วัด ผลลัพธท่ีคาดว�า 

จะได�รับ
หน�วยงาน

ท่ีรับผิดชอบ

141



แบบ ผ.01

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองส�วนท�องถิ่นในเขตจังหวัดลําปาง ประเด็นยุทธศาสตร�ท่ี 1 ด�านการพัฒนาโครงสร�างพ้ืนฐาน
2. ยุทธศาสตรท่ี 2 การพัฒนาด�านแหล�งน้ํา
   2.1 แผนงานเคหะและชุมชน

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

103 โครงการขุดลําเหมืองทุ,งเด,น    
พะออน
หมู,ท่ี 4 ต.แม,พริก

เพ่ือเพ่ิมความเร็วและปริมาณ
การไหลของนํ้าให�เพียงพอกับ
การเกษตรกรรม

ขุดลําเหมืองกว�าง 2.00 ม.ลึก
เฉลี่ย 1.50 ม. ยาว 5,000 ม. 
ปริมาตรดินขุดไม,น�อยกว,า 
15,000 ลบ.ม.

 -  -  - 450,000 เกษตรกรร�อยละ 
100 มีความพึง

พอใจ

มีปริมาณมีนํ้าไว�ใช�
เพ่ือการเกษตรอย,าง

เพียงพอ

กองช,าง

104 โครงการซ,อมแซมฝายก้ันนํ้า 
ฝายวังโตWงกWง
หมู,ท่ี 7 ต.แม,พริก

เพ่ือให�เกษตรกรบ�านห�วยข้ีนก 
มีนํ้าไว�ใช�สําหรับการเกษตร

ซ,อมแซมฝายก้ันนํ้าโดยการ
เรียงหินในกล,องเกเบ้ียน ขนาด
สันฝายกว�าง 4.00 ม.ยาว 30.00
 ม. สูง 1.50 ม.

 -  -  - 706,000 เกษตรกรร�อยละ 
100 มีความพึง

พอใจ

มีปริมาณมีนํ้าไว�ใช�
เพ่ือการเกษตรอย,าง

เพียงพอ

กองช,าง

105 โครงการซ,อมแซมฝายก้ันนํ้า 
ฝายทุ,งบ�าน 
หมู,ท่ี 7 ต.แม,พริก

เพ่ือให�เกษตรกรบ�านห�วยข้ีนก 
มีนํ้าไว�ใช�สําหรับการเกษตร

ซ,อมแซมฝายก้ันนํ้าโดยการ
เรียงหินในกล,องเกเบ้ียน ขนาด
สันฝายกว�าง 4.00 ม.ยาว 30.00
 ม. สูง 1.50 ม.

 -  -  - 706,000 เกษตรกรร�อยละ 
100 มีความพึง

พอใจ

มีปริมาณมีนํ้าไว�ใช�
เพ่ือการเกษตรอย,าง

เพียงพอ

กองช,าง

106 โครงการซ,อมแซมฝายก้ันนํ้า 
ฝายต�นบง 
หมู,ท่ี 7 ต.แม,พริก

เพ่ือให�เกษตรกรบ�านห�วยข้ีนก 
มีนํ้าไว�ใช�สําหรับการเกษตร

ซ,อมแซมฝายก้ันนํ้าโดยการ
เรียงหินในกล,องเกเบ้ียน ขนาด
สันฝายกว�าง 4.00 ม.ยาว 30.00
 ม. สูง 1.50 ม.

 -  -  - 706,000 เกษตรกรร�อยละ 
100 มีความพึง

พอใจ

มีปริมาณมีนํ้าไว�ใช�
เพ่ือการเกษตรอย,าง

เพียงพอ

กองช,าง

107 โครงการซ,อมแซมฝายก้ันนํ้า 
ฝายสุดแม,โอง
หมู,ท่ี 7 ต.แม,พริก

เพ่ือให�เกษตรกรบ�านห�วยข้ีนก 
มีนํ้าไว�ใช�สําหรับการเกษตร

ซ,อมแซมฝายก้ันนํ้าโดยการ
เรียงหินในกล,องเกเบ้ียน ขนาด
สันฝายกว�าง 4.00 ม.ยาว 30.00
 ม. สูง 1.50 ม.

 -  -  - 706,000 เกษตรกรร�อยละ 
100 มีความพึง

พอใจ

มีปริมาณมีนํ้าไว�ใช�
เพ่ือการเกษตรอย,าง

เพียงพอ

กองช,าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท�องถิ่นสี่ป; (พ.ศ. 2561-2564)

องคการบริหารส�วนตําบลแม�พริก  อําเภอแม�พริก  จังหวัดลําปาง
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 การเสริมสร�างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และสังคมลําปางให�เป@นสังคมแห,งการเรียนรู�มีความเข็มแข็งมีภูมิคุ�มกันสามารถดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
เป:าหมาย

 (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผ�านมา
ตัวชี้วัด ผลลัพธท่ีคาดว�า 

จะได�รับ
หน�วยงาน

ท่ีรับผิดชอบ

142



แบบ ผ.01

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองส�วนท�องถิ่นในเขตจังหวัดลําปาง ประเด็นยุทธศาสตร�ท่ี 1 ด�านการพัฒนาโครงสร�างพ้ืนฐาน
2. ยุทธศาสตรท่ี 2 การพัฒนาด�านแหล�งน้ํา
   2.1 แผนงานเคหะและชุมชน

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

108 โครงการซ,อมแซมฝายก้ันนํ้า 
ฝายทุ,งใต�
หมู,ท่ี 7 ต.แม,พริก

เพ่ือให�เกษตรกรบ�านห�วยข้ีนก 
มีนํ้าไว�ใช�สําหรับการเกษตร

ซ,อมแซมฝายก้ันนํ้าโดยการ
เรียงหินในกล,องเกเบ้ียน ขนาด
สันฝายกว�าง 4.00 ม.ยาว 30.00
 ม. สูง 1.50 ม.

 -  -  - 706,000 เกษตรกรร�อยละ 
100 มีความพึง

พอใจ

มีปริมาณมีนํ้าไว�ใช�
เพ่ือการเกษตรอย,าง

เพียงพอ

กองช,าง

109 โครงการซ,อมแซมฝายก้ันนํ้า 
ฝายแพะมะค,า
หมู,ท่ี 7 ต.แม,พริก

เพ่ือให�เกษตรกรบ�านห�วยข้ีนก 
มีนํ้าไว�ใช�สําหรับการเกษตร

ซ,อมแซมฝายก้ันนํ้าโดยการ
เรียงหินในกล,องเกเบ้ียน ขนาด
สันฝายกว�าง 4.00 ม.ยาว 30.00
 ม. สูง 1.50 ม.

 -  -  - 706,000 เกษตรกรร�อยละ 
100 มีความพึง

พอใจ

มีปริมาณมีนํ้าไว�ใช�
เพ่ือการเกษตรอย,าง

เพียงพอ

กองช,าง

110 โครงการซ,อมแซมฝายก้ันนํ้า
ฝายวังร,อง
หมู,ท่ี 7 ต.แม,พริก

เพ่ือให�เกษตรกรบ�านห�วยข้ีนก 
มีนํ้าไว�ใช�สําหรับการเกษตร

ซ,อมแซมฝายก้ันนํ้าโดยการ
เรียงหินในกล,องเกเบ้ียน ขนาด
สันฝายกว�าง 4.00 ม.ยาว 30.00
 ม. สูง 1.50 ม.

 -  -  - 706,000 เกษตรกรร�อยละ 
100 มีความพึง

พอใจ

มีปริมาณมีนํ้าไว�ใช�
เพ่ือการเกษตรอย,าง

เพียงพอ

กองช,าง

111 โครงการขุดบ,อนํ้าตื้นเพ่ือ
การเกษตร 
หมู,ท่ี 7 ต.แม,พริก

เพ่ือเพ่ิมจํานวนแหล,งนํ้าสําหรับ
การเกษตรและการเลี้ยงสัตว�  
บรรเทาปFญหาการขาดแคลนนํ้า

ขุดบ,อนํ้าตื้น จํานวน 7 บ,อ 
พร�อมวางท,อวงบ,อคอนกรีตเสริม
เหล็ก

 -  -  - 112,000 เกษตรกรร�อยละ 
100 มีความพึง

พอใจ

มีปริมาณมีนํ้าไว�ใช�
เพ่ือการเกษตรอย,าง

เพียงพอ

กองช,าง

112 โครงการซ,อมแซมฝายก้ันนํ้า 
ฝายประปา
หมู,ท่ี 11 ต.แม,พริก

เพ่ือให�เกษตรกรบ�านแพะดอก
เข็ม มีนํ้าไว�ใช�สําหรับการเกษตร

ซ,อมแซมฝายก้ันนํ้าโดยการ
เรียงหินในกล,องเกเบ้ียน ขนาด
สันฝายกว�าง 4.00 ม.ยาว 30.00
 ม. สูง 1.50 ม.

 -  -  - 706,000 เกษตรกรร�อยละ 
100 มีความพึง

พอใจ

มีปริมาณมีนํ้าไว�ใช�
เพ่ือการเกษตรอย,าง

เพียงพอ

กองช,าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท�องถิ่นสี่ป; (พ.ศ. 2561-2564)

องคการบริหารส�วนตําบลแม�พริก  อําเภอแม�พริก  จังหวัดลําปาง
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 การเสริมสร�างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และสังคมลําปางให�เป@นสังคมแห,งการเรียนรู�มีความเข็มแข็งมีภูมิคุ�มกันสามารถดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
เป:าหมาย

 (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผ�านมา
ตัวชี้วัด ผลลัพธท่ีคาดว�า 

จะได�รับ
หน�วยงาน

ท่ีรับผิดชอบ

143



แบบ ผ.01

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองส�วนท�องถิ่นในเขตจังหวัดลําปาง ประเด็นยุทธศาสตร�ท่ี 1 ด�านการพัฒนาโครงสร�างพ้ืนฐาน
2. ยุทธศาสตรท่ี 2 การพัฒนาด�านแหล�งน้ํา
   2.1 แผนงานเคหะและชุมชน

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

113 โครงการซ,อมแซมฝายก้ันนํ้า 
ฝายวังเกXาง้ิว
หมู,ท่ี 11 ต.แม,พริก

เพ่ือให�เกษตรกรบ�านแพะดอก
เข็ม มีนํ้าไว�ใช�สําหรับการเกษตร

ซ,อมแซมฝายก้ันนํ้าโดยการ
เรียงหินในกล,องเกเบ้ียน ขนาด
สันฝายกว�าง 4.00 ม.ยาว 30.00
 ม. สูง 1.50 ม.

 -  -  - 706,000 เกษตรกรร�อยละ 
100 มีความพึง

พอใจ

มีปริมาณมีนํ้าไว�ใช�
เพ่ือการเกษตรอย,าง

เพียงพอ

กองช,าง

114 โครงการซ,อมแซมฝายก้ันนํ้า 
ฝายทุ,งตีนหลิ่ง
หมู,ท่ี 11 ต.แม,พริก

เพ่ือให�เกษตรกรบ�านแพะดอก
เข็ม มีนํ้าไว�ใช�สําหรับการเกษตร

ซ,อมแซมฝายก้ันนํ้าโดยการ
เรียงหินในกล,องเกเบ้ียน ขนาด
สันฝายกว�าง 4.00 ม.ยาว 30.00
 ม. สูง 1.50 ม.

 -  -  - 706,000 เกษตรกรร�อยละ 
100 มีความพึง

พอใจ

มีปริมาณมีนํ้าไว�ใช�
เพ่ือการเกษตรอย,าง

เพียงพอ

กองช,าง

115 โครงการซ,อมแซมฝายก้ันนํ้า 
ฝายสุดห�วยแม,ยะ
หมู,ท่ี 11 ต.แม,พริก

เพ่ือให�เกษตรกรบ�านแพะดอก
เข็ม มีนํ้าไว�ใช�สําหรับการเกษตร

ซ,อมแซมฝายก้ันนํ้าโดยการ
เรียงหินในกล,องเกเบ้ียน ขนาด
สันฝายกว�าง 4.00 ม.ยาว 30.00
 ม. สูง 1.50 ม.

 -  -  - 706,000 เกษตรกรร�อยละ 
100 มีความพึง

พอใจ

มีปริมาณมีนํ้าไว�ใช�
เพ่ือการเกษตรอย,าง

เพียงพอ

กองช,าง

116 โครงการซ,อมแซมฝายก้ันนํ้า 
ฝายสุดห�วยไคร�
หมู,ท่ี 11 ต.แม,พริก

เพ่ือให�เกษตรกรบ�านแพะดอก
เข็ม มีนํ้าไว�ใช�สําหรับการเกษตร

ซ,อมแซมฝายก้ันนํ้าโดยการ
เรียงหินในกล,องเกเบ้ียน ขนาด
สันฝายกว�าง 4.00 ม.ยาว 30.00
 ม. สูง 1.50 ม.

 -  -  - 706,000 เกษตรกรร�อยละ 
100 มีความพึง

พอใจ

มีปริมาณมีนํ้าไว�ใช�
เพ่ือการเกษตรอย,าง

เพียงพอ

กองช,าง

117 โครงการซ,อมแซมฝายก้ันนํ้า 
ฝายทุ,งเกXาเดื่อ
หมู,ท่ี 11 ต.แม,พริก

เพ่ือให�เกษตรกรบ�านแพะดอก
เข็ม มีนํ้าไว�ใช�สําหรับการเกษตร

ซ,อมแซมฝายก้ันนํ้าโดยการ
เรียงหินในกล,องเกเบ้ียน ขนาด
สันฝายกว�าง 4.00 ม.ยาว 30.00
 ม. สูง 1.50 ม.

 -  -  - 706,000 เกษตรกรร�อยละ 
100 มีความพึง

พอใจ

มีปริมาณมีนํ้าไว�ใช�
เพ่ือการเกษตรอย,าง

เพียงพอ

กองช,าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท�องถิ่นสี่ป; (พ.ศ. 2561-2564)

องคการบริหารส�วนตําบลแม�พริก  อําเภอแม�พริก  จังหวัดลําปาง
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 การเสริมสร�างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และสังคมลําปางให�เป@นสังคมแห,งการเรียนรู�มีความเข็มแข็งมีภูมิคุ�มกันสามารถดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
เป:าหมาย

 (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผ�านมา
ตัวชี้วัด ผลลัพธท่ีคาดว�า 

จะได�รับ
หน�วยงาน

ท่ีรับผิดชอบ

144



แบบ ผ.01

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองส�วนท�องถิ่นในเขตจังหวัดลําปาง ประเด็นยุทธศาสตร�ท่ี 1 ด�านการพัฒนาโครงสร�างพ้ืนฐาน
2. ยุทธศาสตรท่ี 2 การพัฒนาด�านแหล�งน้ํา
   2.1 แผนงานเคหะและชุมชน

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

118 โครงการซ,อมแซมฝายก้ันนํ้า 
ฝายทุ,งไม�สานเงิน
หมู,ท่ี 11 ต.แม,พริก

เพ่ือให�เกษตรกรบ�านแพะดอก
เข็ม มีนํ้าไว�ใช�สําหรับการเกษตร

ซ,อมแซมฝายก้ันนํ้าโดยการ
เรียงหินในกล,องเกเบ้ียน ขนาด
สันฝายกว�าง 4.00 ม.ยาว 30.00
 ม. สูง 1.50 ม.

 -  -  - 706,000 เกษตรกรร�อยละ 
100 มีความพึง

พอใจ

มีปริมาณมีนํ้าไว�ใช�
เพ่ือการเกษตรอย,าง

เพียงพอ

กองช,าง

119 โครงการซ,อมแซมฝายก้ันนํ้า 
ฝายทุ,งไม�สลี
หมู,ท่ี 11 ต.แม,พริก

เพ่ือให�เกษตรกรบ�านแพะดอก
เข็ม มีนํ้าไว�ใช�สําหรับการเกษตร

ซ,อมแซมฝายก้ันนํ้าโดยการ
เรียงหินในกล,องเกเบ้ียน ขนาด
สันฝายกว�าง 4.00 ม.ยาว 30.00
 ม. สูง 1.50 ม.

 -  -  - 706,000 เกษตรกรร�อยละ 
100 มีความพึง

พอใจ

มีปริมาณมีนํ้าไว�ใช�
เพ่ือการเกษตรอย,าง

เพียงพอ

กองช,าง

120 โครงการซ,อมแซมฝายก้ันนํ้า 
ฝายสุดป\งไม�สาน
หมู,ท่ี 11 ต.แม,พริก

เพ่ือให�เกษตรกรบ�านแพะดอก
เข็ม มีนํ้าไว�ใช�สําหรับการเกษตร

ซ,อมแซมฝายก้ันนํ้าโดยการ
เรียงหินในกล,องเกเบ้ียน ขนาด
สันฝายกว�าง 4.00 ม.ยาว 30.00
 ม. สูง 1.50 ม.

 -  -  - 706,000 เกษตรกรร�อยละ 
100 มีความพึง

พอใจ

มีปริมาณมีนํ้าไว�ใช�
เพ่ือการเกษตรอย,าง

เพียงพอ

กองช,าง

121 โครงการซ,อมแซมฝายก้ันนํ้า 
ฝายทุ,งผักชี
หมู,ท่ี 11 ต.แม,พริก

เพ่ือให�เกษตรกรบ�านแพะดอก
เข็ม มีนํ้าไว�ใช�สําหรับการเกษตร

ซ,อมแซมฝายก้ันนํ้าโดยการ
เรียงหินในกล,องเกเบ้ียน ขนาด
สันฝายกว�าง 4.00 ม.ยาว 30.00
 ม. สูง 1.50 ม.

 -  -  - 706,000 เกษตรกรร�อยละ 
100 มีความพึง

พอใจ

มีปริมาณมีนํ้าไว�ใช�
เพ่ือการเกษตรอย,าง

เพียงพอ

กองช,าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท�องถิ่นสี่ป; (พ.ศ. 2561-2564)

องคการบริหารส�วนตําบลแม�พริก  อําเภอแม�พริก  จังหวัดลําปาง
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 การเสริมสร�างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และสังคมลําปางให�เป@นสังคมแห,งการเรียนรู�มีความเข็มแข็งมีภูมิคุ�มกันสามารถดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
เป:าหมาย

 (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผ�านมา
ตัวชี้วัด ผลลัพธท่ีคาดว�า  

จะได�รับ
หน�วยงาน

ท่ีรับผิดชอบ

145



แบบ ผ.01

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองส�วนท�องถิ่นในเขตจังหวัดลําปาง ประเด็นยุทธศาสตร�ท่ี 1 ด�านการพัฒนาโครงสร�างพ้ืนฐาน
2. ยุทธศาสตรท่ี 2 การพัฒนาด�านแหล�งน้ํา
   2.1 แผนงานเคหะและชุมชน

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

122 โครงการซ,อมแซมฝายก้ันนํ้า 
ทุ,งขุนห�วย
หมู,ท่ี 11 ต.แม,พริก

เพ่ือให�เกษตรกรบ�านแพะดอก
เข็ม มีนํ้าไว�ใช�สําหรับการเกษตร

ซ,อมแซมฝายก้ันนํ้าโดยการ
เรียงหินในกล,องเกเบ้ียน ขนาด
สันฝายกว�าง 4.00 ม.ยาว 30.00
 ม. สูง 1.50 ม.

 -  -  - 706,000 เกษตรกรร�อยละ 
100 มีความพึง

พอใจ

มีปริมาณมีนํ้าไว�ใช�
เพ่ือการเกษตรอย,าง

เพียงพอ

กองช,าง

123 โครงการซ,อมแซมฝายก้ันนํ้า 
ฝายวังเกXาค,า
หมู,ท่ี 11 ต.แม,พริก

เพ่ือให�เกษตรกรบ�านแพะดอก
เข็ม มีนํ้าไว�ใช�สําหรับการเกษตร

ซ,อมแซมฝายก้ันนํ้าโดยการ
เรียงหินในกล,องเกเบ้ียน ขนาด
สันฝายกว�าง 4.00 ม.ยาว 30.00
 ม. สูง 1.50 ม.

 -  -  - 706,000 เกษตรกรร�อยละ 
100 มีความพึง

พอใจ

มีปริมาณมีนํ้าไว�ใช�
เพ่ือการเกษตรอย,าง

เพียงพอ

กองช,าง

124 โครงการซ,อมแซมฝายก้ันนํ้า 
ฝายทุ,งรถ
หมู,ท่ี 11 ต.แม,พริก

เพ่ือให�เกษตรกรบ�านแพะดอก
เข็ม มีนํ้าไว�ใช�สําหรับการเกษตร

ซ,อมแซมฝายก้ันนํ้าโดยการ
เรียงหินในกล,องเกเบ้ียน ขนาด
สันฝายกว�าง 4.00 ม.ยาว 30.00
 ม. สูง 1.50 ม.

 -  -  - 706,000 เกษตรกรร�อยละ 
100 มีความพึง

พอใจ

มีปริมาณมีนํ้าไว�ใช�
เพ่ือการเกษตรอย,าง

เพียงพอ

กองช,าง

125 โครงการซ,อมแซมฝายก้ันนํ้า 
ฝายทุ,งเกXากอก
หมู,ท่ี 11 ต.แม,พริก

เพ่ือให�เกษตรกรบ�านแพะดอก
เข็ม มีนํ้าไว�ใช�สําหรับการเกษตร

ซ,อมแซมฝายก้ันนํ้าโดยการ
เรียงหินในกล,องเกเบ้ียน ขนาด
สันฝายกว�าง 4.00 ม.ยาว 30.00
 ม. สูง 1.50 ม.

 -  -  - 706,000 เกษตรกรร�อยละ 
100 มีความพึง

พอใจ

มีปริมาณมีนํ้าไว�ใช�
เพ่ือการเกษตรอย,าง

เพียงพอ

กองช,าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท�องถิ่นสี่ป; (พ.ศ. 2561-2564)

องคการบริหารส�วนตําบลแม�พริก  อําเภอแม�พริก  จังหวัดลําปาง
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 การเสริมสร�างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และสังคมลําปางให�เป@นสังคมแห,งการเรียนรู�มีความเข็มแข็งมีภูมิคุ�มกันสามารถดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
เป:าหมาย

 (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผ�านมา
ตัวชี้วัด ผลลัพธท่ีคาดว�า 

จะได�รับ
หน�วยงาน

ท่ีรับผิดชอบ

146



แบบ ผ.01

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองส�วนท�องถิ่นในเขตจังหวัดลําปาง ประเด็นยุทธศาสตร�ท่ี 1 ด�านการพัฒนาโครงสร�างพ้ืนฐาน
2. ยุทธศาสตรท่ี 2 การพัฒนาด�านแหล�งน้ํา
   2.1 แผนงานเคหะและชุมชน

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

126 โครงการซ,อมแซมฝายก้ันนํ้า 
ฝายทุ,งแพะ
หมู,ท่ี 11 ต.แม,พริก

เพ่ือให�เกษตรกรบ�านแพะดอก
เข็มมีนํ้าไว�ใช�สําหรับการเกษตร

ซ,อมแซมฝายก้ันนํ้าโดยการ
เรียงหินในกล,องเกเบ้ียน ขนาด
สันฝายกว�าง 4.00 ม.ยาว 30.00
 ม. สูง 1.50 ม.

 -  -  - 706,000 เกษตรกรร�อยละ 
100 มีความพึง

พอใจ

มีปริมาณมีนํ้าไว�ใช�
เพ่ือการเกษตรอย,าง

เพียงพอ

กองช,าง

127 โครงการซ,อมแซมฝายก้ันนํ้า 
ฝายทุ,งดง
หมู,ท่ี 11 ต.แม,พริก

เพ่ือให�เกษตรกรบ�านแพะดอก
เข็มมีนํ้าไว�ใช�สําหรับการเกษตร

ซ,อมแซมฝายก้ันนํ้าโดยการ
เรียงหินในกล,องเกเบ้ียน ขนาด
สันฝายกว�าง 4.00 ม.ยาว 30.00
 ม. สูง 1.50 ม.

 -  -  - 706,000 เกษตรกรร�อยละ 
100 มีความพึง

พอใจ

มีปริมาณมีนํ้าไว�ใช�
เพ่ือการเกษตรอย,าง

เพียงพอ

กองช,าง

128 โครงการซ,อมแซมฝายก้ันนํ้า 
ฝายทุ,งดงไท
หมู,ท่ี 11 ต.แม,พริก

เพ่ือให�เกษตรกรบ�านแพะดอก
เข็มมีนํ้าไว�ใช�สําหรับการเกษตร

ซ,อมแซมฝายก้ันนํ้าโดยการ
เรียงหินในกล,องเกเบ้ียน ขนาด
สันฝายกว�าง 4.00 ม.ยาว 30.00
 ม. สูง 1.50 ม.

 -  -  - 706,000 เกษตรกรร�อยละ 
100 มีความพึง

พอใจ

มีปริมาณมีนํ้าไว�ใช�
เพ่ือการเกษตรอย,าง

เพียงพอ

กองช,าง

129 โครงการซ,อมแซมฝายก้ันนํ้า 
ทุ,งเกXางุ�น
หมู,ท่ี 11 ต.แม,พริก

เพ่ือให�เกษตรกรบ�านแพะดอก
เข็มมีนํ้าไว�ใช�สําหรับการเกษตร

ซ,อมแซมฝายก้ันนํ้าโดยการ
เรียงหินในกล,องเกเบ้ียน ขนาด
สันฝายกว�าง 4.00 ม.ยาว 30.00
 ม. สูง 1.50 ม.

 -  -  - 706,000 เกษตรกรร�อยละ 
100 มีความพึง

พอใจ

มีปริมาณมีนํ้าไว�ใช�
เพ่ือการเกษตรอย,าง

เพียงพอ

กองช,าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท�องถิ่นสี่ป; (พ.ศ. 2561-2564)

องคการบริหารส�วนตําบลแม�พริก  อําเภอแม�พริก  จังหวัดลําปาง
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 การเสริมสร�างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และสังคมลําปางให�เป@นสังคมแห,งการเรียนรู�มีความเข็มแข็งมีภูมิคุ�มกันสามารถดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
เป:าหมาย

 (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผ�านมา
ตัวชี้วัด ผลลัพธท่ีคาดว�า 

จะได�รับ
หน�วยงาน

ท่ีรับผิดชอบ

147



แบบ ผ.01

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองส�วนท�องถิ่นในเขตจังหวัดลําปาง ประเด็นยุทธศาสตร�ท่ี 1 ด�านการพัฒนาโครงสร�างพ้ืนฐาน
2. ยุทธศาสตรท่ี 2 การพัฒนาด�านแหล�งน้ํา
   2.1 แผนงานเคหะและชุมชน

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

130 โครงการซ,อมแซมฝายก้ันนํ้า 
ฝายสุดห�วยไผ,
หมู,ท่ี 11 ต.แม,พริก

เพ่ือให�เกษตรกรบ�านแพะดอก
เข็มมีนํ้าไว�ใช�สําหรับการเกษตร

ซ,อมแซมฝายก้ันนํ้าโดยการ
เรียงหินในกล,องเกเบ้ียน ขนาด
สันฝายกว�าง 4.00 ม.ยาว 30.00
 ม. สูง 1.50 ม.

 -  -  - 706,000 เกษตรกรร�อยละ 
100 มีความพึง

พอใจ

มีปริมาณมีนํ้าไว�ใช�
เพ่ือการเกษตรอย,าง

เพียงพอ

กองช,าง

131 โครงการซ,อมแซมฝายก้ันนํ้า 
ฝายนายจันทร�
หมู,ท่ี 11 ต.แม,พริก

เพ่ือให�เกษตรกรบ�านแพะดอก
เข็มมีนํ้าไว�ใช�สําหรับการเกษตร

ซ,อมแซมฝายก้ันนํ้าโดยการ
เรียงหินในกล,องเกเบ้ียน ขนาด
สันฝายกว�าง 4.00 ม.ยาว 30.00
 ม. สูง 1.50 ม.

 -  -  - 706,000 เกษตรกรร�อยละ 
100 มีความพึง

พอใจ

มีปริมาณมีนํ้าไว�ใช�
เพ่ือการเกษตรอย,าง

เพียงพอ

กองช,าง

132 โครงการซ,อมแซมฝายก้ันนํ้า 
ฝายลุงแสน
หมู,ท่ี 11 ต.แม,พริก

เพ่ือให�เกษตรกรบ�านแพะดอก
เข็มมีนํ้าไว�ใช�สําหรับการเกษตร

ซ,อมแซมฝายก้ันนํ้าโดยการ
เรียงหินในกล,องเกเบ้ียน ขนาด
สันฝายกว�าง 4.00 ม.ยาว 30.00
 ม. สูง 1.50 ม.

 -  -  - 706,000 เกษตรกรร�อยละ 
100 มีความพึง

พอใจ

มีปริมาณมีนํ้าไว�ใช�
เพ่ือการเกษตรอย,าง

เพียงพอ

กองช,าง

133 โครงการซ,อมแซมฝายก้ันนํ้า 
ฝายทุ,งขุนห�วยแม,ยะ
หมู,ท่ี 11 ต.แม,พริก

เพ่ือให�เกษตรกรบ�านแพะดอก
เข็มมีนํ้าไว�ใช�สําหรับการเกษตร

ซ,อมแซมฝายก้ันนํ้าโดยการ
เรียงหินในกล,องเกเบ้ียน ขนาด
สันฝายกว�าง 4.00 ม.ยาว 30.00
 ม. สูง 1.50 ม.

 -  -  - 706,000 เกษตรกรร�อยละ 
100 มีความพึง

พอใจ

มีปริมาณมีนํ้าไว�ใช�
เพ่ือการเกษตรอย,าง

เพียงพอ

กองช,าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท�องถิ่นสี่ป; (พ.ศ. 2561-2564)

องคการบริหารส�วนตําบลแม�พริก  อําเภอแม�พริก  จังหวัดลําปาง
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 การเสริมสร�างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และสังคมลําปางให�เป@นสังคมแห,งการเรียนรู�มีความเข็มแข็งมีภูมิคุ�มกันสามารถดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
เป:าหมาย

 (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผ�านมา
ตัวชี้วัด ผลลัพธท่ีคาดว�า 

จะได�รับ
หน�วยงาน

ท่ีรับผิดชอบ

148



แบบ ผ.01

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองส�วนท�องถิ่นในเขตจังหวัดลําปาง ประเด็นยุทธศาสตร�ท่ี 1 ด�านการพัฒนาโครงสร�างพ้ืนฐาน
2. ยุทธศาสตรท่ี 2 การพัฒนาด�านแหล�งน้ํา
   2.1 แผนงานเคหะและชุมชน

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

134 โครงการก,อสร�างดาดลําเหมือง
คอนกรีตทุ,งผาปFง (ทุ,งนายสาย 
นายชูเดช)
หมู,ท่ี 2 ต.ผาปFง

เพ่ือเพ่ิมความเร็วและปริมาณ
การไหลของนํ้าให�เพียงพอกับ
การเกษตรกรรม

ก,อสร�างดาดลําเหมืองคอนกรีต 
ขนาดปากกว�าง 1.00 ม. ก�น
กว�าง 0.40 ม. ลึก 0.60 ม. ยาว
 800 ม.

 -  -  - 365,000 เกษตรกรร�อยละ 
100 มีความพึง

พอใจ

มีปริมาณมีนํ้าไว�ใช�
เพ่ือการเกษตรอย,าง

เพียงพอ

กองช,าง

135 โครงการก,อสร�างฝายคอนกรีต
เสริมเหล็ก ฝายเกXากอก ทุ,งแม,
วอดใต� 
หมู,ท่ี 2 ต.ผาปFง

เพ่ือเก็บกักนํ้าไว�ใช�เพ่ือ
การเกษตรการเลี้ยงสัตว� 
บรรเทาปFญหาภัยแล�ง

ก,อสร�างฝายก้ันนํ้าคอนกรีต 
ขนาดกว�าง 15.00 ม. สันฝายสูง
 1.50 ม. ผนังข�างสูง 3.00 ม. 
ตามแบบ มข.2527

 -  -  - 660,000 เกษตรกรร�อยละ 
100 มีความพึง

พอใจ

มีปริมาณมีนํ้าไว�ใช�
เพ่ือการเกษตรอย,าง

เพียงพอ

กองช,าง

136 โครงการดาดลําเหมืองคอนกรีต
 ทุ,งแม,กWองจางกลาง
หมู,ท่ี 2 ต.ผาปFง

เพ่ือเพ่ิมความเร็วและปริมาณ
การไหลของนํ้าให�เพียงพอกับ
การเกษตรกรรม

ก,อสร�างดาดลําเหมืองคอนกรีต 
ขนาดปากกว�าง 1.00 ม. ก�น
กว�าง 0.40 ม. ลึก 0.60 ม. ยาว
 250 ม.

 -  -  - 114,000 เกษตรกรร�อยละ 
100 มีความพึง

พอใจ

มีปริมาณมีนํ้าไว�ใช�
เพ่ือการเกษตรอย,าง

เพียงพอ

กองช,าง

137 โครงการขุดลอกสระเก็บนํ้า 
ร�องปVาเปา
หมู,ท่ี 2 ต.ผาปFง

เพ่ือสร�างแหล,งเก็บกักนํ้าให�กับ
เกษตรกรให�เพียงพอต,อ
การเกษตร การเลี้ยงสัตว�

ขุดลอกสระเก็บนํ้าขนาด กว�าง 
80 ม. ยาว 200 ม. ลึก 2.00 ม.
 ปริมาตรดินขุดไม,น�อยกว,า 
32,000 ลบ.ม.

 -  -  - 960,000 เกษตรกรร�อยละ 
100 มีความพึง

พอใจ

มีปริมาณมีนํ้าไว�ใช�
เพ่ือการเกษตรอย,าง

เพียงพอ

กองช,าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท�องถิ่นสี่ป; (พ.ศ. 2561-2564)

องคการบริหารส�วนตําบลแม�พริก  อําเภอแม�พริก  จังหวัดลําปาง
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 การเสริมสร�างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และสังคมลําปางให�เป@นสังคมแห,งการเรียนรู�มีความเข็มแข็งมีภูมิคุ�มกันสามารถดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
เป:าหมาย

 (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผ�านมา
ตัวชี้วัด ผลลัพธท่ีคาดว�า 

จะได�รับ
หน�วยงาน

ท่ีรับผิดชอบ

149



แบบ ผ.01

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองส�วนท�องถิ่นในเขตจังหวัดลําปาง ประเด็นยุทธศาสตร�ท่ี 1 ด�านการพัฒนาโครงสร�างพ้ืนฐาน
2. ยุทธศาสตรท่ี 2 การพัฒนาด�านแหล�งน้ํา
   2.1 แผนงานเคหะและชุมชน

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

138 โครงการก,อสร�างดาดลําเหมือง
คอนกรีต ทุ,งเด,น
หมู,ท่ี 3 ต.ผาปFง

เพ่ือเพ่ิมความเร็วและปริมาณ
การไหลของนํ้าให�เพียงพอกับ
การเกษตรกรรม

ก,อสร�างดาดลําเหมืองคอนกรีต 
ขนาดปากกว�าง 1.00 ม. ก�น
กว�าง 0.40 ม. ลึก 0.60 ม. ยาว
 200 ม.

 -  -  - 91,000 เกษตรกรร�อยละ 
100 มีความพึง

พอใจ

มีปริมาณมีนํ้าไว�ใช�
เพ่ือการเกษตรอย,าง

เพียงพอ

กองช,าง

139 โครงการก,อสร�างดาดลําเหมือง
คอนกรีต ทุ,งเหมืองหลวง
หมู,ท่ี 3 ต.ผาปFง

เพ่ือเพ่ิมความเร็วและปริมาณ
การไหลของนํ้าให�เพียงพอกับ
การเกษตรกรรม

ก,อสร�างดาดลําเหมืองคอนกรีต 
ขนาดปากกว�าง 1.00 ม. ก�น
กว�าง 0.40 ม. ลึก 0.60 ม. ยาว
 200 ม.

 -  -  - 91,000 เกษตรกรร�อยละ 
100 มีความพึง

พอใจ

มีปริมาณมีนํ้าไว�ใช�
เพ่ือการเกษตรอย,าง

เพียงพอ

กองช,าง

140 โครงการก,อสร�างดาดลําเหมือง
คอนกรีต ฝายต�นงุ�น
หมู,ท่ี 3 ต.ผาปFง

เพ่ือเพ่ิมความเร็วและปริมาณ
การไหลของนํ้าให�เพียงพอกับ
การเกษตรกรรม

ก,อสร�างดาดลําเหมืองคอนกรีต 
ขนาดปากกว�าง 1.00 ม. ก�น
กว�าง 0.40 ม. ลึก 0.60 ม. ยาว
 200 ม.

 -  -  - 91,000 เกษตรกรร�อยละ 
100 มีความพึง

พอใจ

มีปริมาณมีนํ้าไว�ใช�
เพ่ือการเกษตรอย,าง

เพียงพอ

กองช,าง

141 โครงการขุดลอกลําห�วยแม,ขยาก 
หมู,ท่ี 4 ต.ผาปFง

เพ่ือขุดและเป\ดทางนํ้า ให�นํ้า
สามารถไหลได�สะดวกเพ่ิมข้ึน 
ปRองกันและบรรเทาปFญหานํ้า
ท,วม นํ้าปVาไหลหลาก

ขุดลอกลําห�วยแม,ขยากเขต
พ้ืนท่ีบ�านผาปFงกลาง ขนาดขุด
ลอกก�นกว�างเฉลี่ย 5.00 ม. ยาว
 1,000 ม. ลึกเฉลี่ย 1.50 ม. 
ปริมาตรดินขุดไม,น�อยกว,า 
10,875 ลบ.ม.

 -  -  -    358,000 เกษตรกรร�อยละ 
100 มีความพึง

พอใจ

มีปริมาณมีนํ้าไว�ใช�
เพ่ือการเกษตรอย,าง

เพียงพอ

กองช,าง

เป:าหมาย
 (ผลผลิตของโครงการ)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท�องถิ่นสี่ป; (พ.ศ. 2561-2564)

องคการบริหารส�วนตําบลแม�พริก  อําเภอแม�พริก  จังหวัดลําปาง
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 การเสริมสร�างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และสังคมลําปางให�เป@นสังคมแห,งการเรียนรู�มีความเข็มแข็งมีภูมิคุ�มกันสามารถดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

งบประมาณและท่ีผ�านมา
ตัวชี้วัด ผลลัพธท่ีคาดว�า 

จะได�รับ
หน�วยงาน

ท่ีรับผิดชอบ
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

150



แบบ ผ.01

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองส�วนท�องถิ่นในเขตจังหวัดลําปาง ประเด็นยุทธศาสตร�ท่ี 1 ด�านการพัฒนาโครงสร�างพ้ืนฐาน
2. ยุทธศาสตรท่ี 2 การพัฒนาด�านแหล�งน้ํา
   2.1 แผนงานเคหะและชุมชน

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

142 โครงการดาดลําเหมืองคอนกรีต
 ทุ,งเด,นเคล็ด
หมู,ท่ี 4 ต.ผาปFง

เพ่ือเพ่ิมความเร็วและปริมาณ
การไหลของนํ้าให�เพียงพอกับ
การเกษตรกรรม

ก,อสร�างดาดลําเหมืองคอนกรีต 
ขนาดปากกว�าง 1.00 ม. ก�น
กว�าง 0.40 ม. ลึก 0.60 ม. ยาว
 500  ม.

 -  -  - 227,500 เกษตรกรร�อยละ 
100 มีความพึง

พอใจ

มีปริมาณมีนํ้าไว�ใช�
เพ่ือการเกษตรอย,าง

เพียงพอ

กองช,าง

143 โครงการขุดลอกลําห�วยแม,ปุ 
หมู,ท่ี 4 ต.ผาปFง

เพ่ือขุดและเป\ดทางนํ้า ให�นํ้า
สามารถไหลได�สะดวกเพ่ิมข้ึน 
ปRองกันและบรรเทาปFญหานํ้า
ท,วม นํ้าปVาไหลหลาก

ขนาดขุดลอกก�นกว�างเฉลี่ย 5.00
 ม. ยาว 1,000 ม. ลึกเฉลี่ย 
1.50 ม. ปริมาตรดินขุดไม,น�อย
กว,า 3,375 ลบ.ม.

 -  -  - 110,000 เกษตรกรร�อยละ 
100 มีความพึง

พอใจ

มีปริมาณมีนํ้าไว�ใช�
เพ่ือการเกษตรอย,าง

เพียงพอ

กองช,าง

144 โครงการก,อสร�างดาดลําเหมือง
คอนกรีต ทุ,งเด,นยาว
หมู,ท่ี 4 ต.ผาปFง

เพ่ือเพ่ิมความเร็วและปริมาณ
การไหลของนํ้าให�เพียงพอกับ
การเกษตรกรรม

ก,อสร�างดาดลําเหมืองคอนกรีต 
ขนาดปากกว�าง 1.00 ม. ก�น
กว�าง 0.40 ม. ลึก 0.60 ม. ยาว
 80  ม.

 -  -  - 40,000 เกษตรกรร�อยละ 
100 มีความพึง

พอใจ

มีปริมาณมีนํ้าไว�ใช�
เพ่ือการเกษตรอย,าง

เพียงพอ

กองช,าง

145 โครงการขุดลอกลําห�วยแม,พริก 
หมู,ท่ี 7 ต.แม,พริก

เพ่ือเพ่ิมปริมาณและความเร็วใน
การไหลของนํ้า

ขุดลอกลําห�วยแม,พริกจาก
หมู,บ�านห�วยข้ีนก ล,องไปตามลํา
ห�วย เป@นความยาว 1,000 ม. 
กว�าง 20 ม. ลึกเฉลี่ย 1.50 ม. 
ปริมาตรการ  ขุดลอกไม,น�อย
กว,า 13,500 ลบ.ม.

 -  -    405,000  - เกษตรกรร�อยละ 
100 มีความพึง

พอใจ

มีปริมาณมีนํ้าไว�ใช�
เพ่ือการเกษตรอย,าง

เพียงพอ

กองช,าง

รวม 156 โครงการ 6,190,000 10,056,200 4,800,500 25,816,000

แผนพัฒนาท�องถิ่นสี่ป; (พ.ศ. 2561-2564)
องคการบริหารส�วนตําบลแม�พริก  อําเภอแม�พริก  จังหวัดลําปาง

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 การเสริมสร�างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และสังคมลําปางให�เป@นสังคมแห,งการเรียนรู�มีความเข็มแข็งมีภูมิคุ�มกันสามารถดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

งบประมาณและท่ีผ�านมา
ตัวชี้วัด ผลลัพธท่ีคาดว�า 

จะได�รับ
หน�วยงาน

ท่ีรับผิดชอบ
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

เป:าหมาย
 (ผลผลิตของโครงการ)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
151



แบบ ผ.01

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองส�วนท�องถิ่นในเขตจังหวัดลําปาง ประเด็นยุทธศาสตร�ท่ี 3 ด�านการพัฒนาสังคม/ชุมชน
3. ยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนาด�านสังคม
   3.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

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

1 โครงการลดอุบัติเหตุทางถนน
ช/วงเทศกาลวันสงกรานต�

เพ่ือให�ประชาชนมีความ
สะดวกปลอดภัยในการ
เดินทางสัญจร

ตั้งจุดบริการประชาชน 2 จุด 10,000 10,000 10,000 10,000 อุบัติเหตุลดลง เหลือ
 ร�อยละ 0

การเกิดอุบัติเหตุลดลง 
ลดความสูญเสียท่ีเกืด
ข้ึนกับประชาชนท่ัวไป

สํานักปลัด

2 โครงการซ�อมแผนป<องกัน
และบรรเทาสาธารณะภัย
อบต.แม/พริก

เพ่ือเตรียมความพร�อมการ
ให�บริการช/วยเหลือ อพยพผู�
ประสบเหตุจากสาธารณะภัย

อปพร. ในเขตรับผิดชอบและ
ประชาชน พ้ืนท่ีเสี่ยงภัย

30,000 30,000 30,000 30,000 ผู�เข�ารับการอบรม มี
ความพร�อมการ

ให�บริการช/วยเหลือ 
อพยพผู�ประสบภัย

ร�อยละ 100

อปพร. ในเขต
รับผิดชอบ มีความรู�

ความสามารถในการให�
ความช/วยเหลือ ผู�

ประสบสาธารณะภัย

สํานักปลัด

3 โครงการลดอุบัติเหตุทางถนน
ช/วงเทศกาลวันข้ึนป>ใหม/

เพ่ือให�ประชาชนมีความ
สะดวกปลอดภัยในการ
เดินทางสัญจร

ตั้งจุดบริการประชาชน 2 จุด 10,000 10,000 10,000 10,000 อุบัติเหตุลดลง เหลือ
 ร�อยละ 0

การเกิดอุบัติเหตุลดลง 
ลดความสูญเสียท่ีเกืด
ข้ึนกับประชาชนท่ัวไป

สํานักปลัด

4 โครงการจัดซ้ือเครื่องป<องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย
อบต.แม/พริก

เพ่ือใช�ในงานป<องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย ป<องกัน
การเกิดอุบัติเหตุ

จัดซ้ืออุปกรณ�ป<องกัน เช/น 
กรวยจราจร แผงก้ันจราจร 
วัสดุดับเพลิง ฯลฯ

15,000 15,000 15,000 15,000 การให�บริการ
ประชาชนมี

ประสิทธิภาพมากข้ึน
ร�อยละ 80

ประชาชนได�รับการ
บริการอย/างมี

ประสิทธิภาพและท่ัวถึง

สํานักปลัด

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท�องถิ่นสี่ป6 (พ.ศ. 2561-2564)

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

ท่ี โครงการ
ผลลัพธท่ีคาดว�า

จะได�รับ
หน�วยงาน

ท่ีรับผิดชอบ
วัตถุประสงค

เป;าหมาย
 (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผ�านมา
ตัวชี้วัด

152



แบบ ผ.01

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองส�วนท�องถิ่นในเขตจังหวัดลําปาง ประเด็นยุทธศาสตร�ท่ี 3 ด�านการพัฒนาสังคม/ชุมชน
3. ยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนาด�านสังคม
   3.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

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

5 โครงการจัดซ้ือชุดปฏิบัติการ
กู�ชีพ กู�ภัย

เพ่ือให� พนักงานและ
เจ�าหน�าท่ี ป<องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย มีชุดไว�
ใส/ปฏิบัติหน�าท่ีช/วยเหลือ
ผู�ประสบภัย

จัดซ้ือเครื่องแต/งกาย ชุดกู�ชีพ
กู�ภัยให� จํานวน 10 คน

     28,000 - - - พนักงานมีความ
ปลอดภัยในการ

ปฏิบัติหน�าท่ี คิดเปCน
ร�อยละ 100

พนักงานและเจ�าหน�าท่ี
 ป<องกันและบรรเทาสา

ธารณภัย มีชุดไว�ใส/
ปฏิบัติหน�าท่ีช/วยเหลือ

ผู�ประสบภัย

สํานักปลัด

รวม 17 โครงการ 93,000 65,000 65,000 65,000

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 การเสริมสร�างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และสังคมลําปางให�เปCนสังคมแห/งการเรียนรู�มีความเข็มแข็งมีภูมิคุ�มกันสามารถดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
เป;าหมาย

 (ผลผลิตของโครงการ)
ผลลัพธท่ีคาดว�า

จะได�รับ
หน�วยงาน

ท่ีรับผิดชอบ

งบประมาณและท่ีผ�านมา
ตัวชี้วัด

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท�องถิ่นสี่ป6 (พ.ศ. 2561-2564)

องคการบริหารส�วนตําบลแม�พริก  อําเภอแม�พริก  จังหวัดลําปาง

153



แบบ ผ.01

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

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

1 โครงการค/าพาหนะรับ-ส/ง
นักเรียนบ�านปางยาว 
หมู/ท่ี 8 ต.แม/พริก

เพ่ือให�นักเรียนบ�านปางยาว
เดินทางไป-กลับบ�านและ
โรงเรียนห�วยข้ีนกวิทยาอย/าง
ปลอดภัย

จ/ายเปCนค/าจ�างเหมารถรับส/ง
นักเรียนบ�านปางยาว เปCน
เวลา จํานวน 10 เดือน

70,000  -  -  - นักเรียนบ�านปางยาว
ได�รับการช/วยเหลือ
คิดเปCนร�อยละ 100

นักเรียนเดินทางไป-
กลับ ระหว/างบ�านและ
โรงเรียนอย/างปลอดภัย

สํานักปลัด

2 โครงการ อปท.ร/วมใจ 
ก/อสร�างปรับปรุงหรือสร�าง
บ�านให�กับคนยากจน ด�อย
โอกาส
อบต.แม/พริก

เพ่ือให�ความช/วยเหลือ
ผู�ด�อยโอกาส ผู�ยากไร� การ
สร�างโอกาส

ซ/อมแซม/ก/อสร�าง บ�านให�กับ
ผู�ยากไร� ผู�ด�อยโอกาส จํานวน
 1 หลัง

100,000 100,000 100,000 100,000  บ�านผู�ยากไร�ได�รับ
ความช/วยเหลือ มี

ชีวิตความเปCนอยู/ท่ีดี
เพ่ิมมากข้ึน

ผู�ยากไร�ได�รับการดูแล
ช/วยเหลือ ส/งเสริมวิถี

ชีวิตความเปCนอยู/ให�ดีข้ึน

สํานักปลัด

รวม 5 โครงการ 170,000 100,000 100,000 100,000

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท�องถิ่นสี่ป6 (พ.ศ. 2561-2564)

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

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
เป;าหมาย

 (ผลผลิตของโครงการ)
ผลลัพธท่ีคาดว�า

จะได�รับ
หน�วยงาน

ท่ีรับผิดชอบ

งบประมาณและท่ีผ�านมา
ตัวชี้วัด

154



แบบ ผ.01

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองส�วนท�องถิ่นในเขตจังหวัดลําปาง ประเด็นยุทธศาสตร�ท่ี 3 ด�านการพัฒนาสังคม/ชุมชน
3. ยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนาด�านสังคม
   3.3 แผนงานสร�างความเข�มแข็งของชุมชน

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

1 โครงการก/อสร�างหอกระจาย
ข/าวประจําหมู/บ�าน 
หมู/ท่ี 6 ต.แม/พริก

เพ่ือให�ประชาชนบ�านวัง
สําราญได�รับฟJงข�อมูลข/าวสาร
 ได�อย/างท่ัวถึงและชัดเจน

ก/อสร�างหอกระจายข/าว
พร�อมอาคารเก็บเครื่องเสียง
จํานวน 1 แห/ง

100,000  -  -  - ประชาชนได�รับ
ข�อมูลข/าวสารทุกคน
 คิดเปCนร�อยละ 100

ประชาชนได�รับข�อมูล
ข/าวสารได�ท่ัวถึงและ

ชัดเจน

กองช/าง

2 โครงการติดตั้งระบบเสียง
ตามสายประจําหมู/บ�าน 
หมู/ท่ี 8 ต.แม/พริก

เพ่ือให�ประชาชนบ�านปางยาว
ได�รับฟJงข�อมูลข/าวสาร ได�
อย/างท่ัวถึงและชัดเจน

ปรับปรุงระบบเสียงตามสาย 
พร�อมติดตั้งลําโพงกระจาย
เสียง  1 แห/ง

50,000  -  -  - ประชาชนได�รับ
ข�อมูลข/าวสารทุกคน
 คิดเปCนร�อยละ 100

ประชาชนได�รับข�อมูล
ข/าวสารได�ท่ัวถึงและ

ชัดเจน

กองช/าง

3 โครงการก/อสร�างโรงเก็บของ
ประจําหมู/บ�าน
หมู/ท่ี 3 ต.ผาปJง

เพ่ือให�กลุ/มแม/บ�านมีสถานท่ี
เก็บของลดการสูญหาย มี
ระเบียบในการจัดเก็บ

ก/อสร�างโรงเก็บของ 1 หลัง 200,000  -  -  - ประชาชนมีความพึง
พอใจเพ่ิมมากข้ึนคิด

เปCนร�อยละ 100

กลุ/มแม/บ�านมีโรงเก็บ
ของ จํานวน 1 หลัง

กองช/าง

4 โครงการซ/อมแซมระบบเสียง
ตามสายประจําหมู/บ�าน
หมู/ท่ี 3 ต.ผาปJง

เพ่ือให�ประชาชนภายใน
หมู/บ�านได�รับทราบข�อมูล
ข/าวสารท่ีประชาสัมพันธ�
อย/างชัดเจนและท่ัวถึง

ปรับปรุงระบบเสียงตามสาย 
พร�อมติดตั้งลําโพงกระจาย
เสียงจํานวน 5 จุด

50,000  -  -  - ประชาชนได�รับ
ข�อมูลข/าวสารทุกคน
 คิดเปCนร�อยละ 100

ประชาชนได�รับทราบ
ข�อมูลข/าวสารท่ี

ประชาสัมพันธ�อย/าง
ชัดเจนและท่ัวถึง

กองช/าง

5 โครงการก/อสร�างหอกระจาย
ข/าว ประจําหมู/บ�าน 
หมู/ท่ี 5 ต.ผาปJง

เพ่ือให�ประชาชนบ�านเด/นอุดม
 ได�รับฟJงข�อมูลข/าวสาร ได�
อย/างท่ัวถึงและชัดเจน

ก/อสร�างหอกระจายข/าว
พร�อมอาคารเก็บเครื่องเสียง
จํานวน 1 แห/ง

120,000  -  -  - ประชาชนได�รับ
ข�อมูลข/าวสารทุกคน
 คิดเปCนร�อยละ 100

ประชาชนได�รับข�อมูล
ข/าวสารได�ท่ัวถึงและ

ชัดเจน

กองช/าง

6 โครงการก/อสร�างอาคาร
อเนกประสงค�รอยพระพุทธ
บาท ห�วยนํ้าจาง
หมู/ท่ี 8 ต.แม/พริก

เพ่ือเปCนสถานทีดําเนิน
กิจกรรมทางพระพุทธศาสนา
ให�กับประชาชนบ�านปางยาว
และประชาชนท่ัวไป

ก/อสร�างศาลาอเนกประสงค�
ขนาดกว�าง 6.00 ม.ยาว 9.00
 ม. สูง 3.10 ม.

- 198,000 - - ประชาชนมีความพึง
พอใจเพ่ิมมากข้ึนคิด

เปCนร�อยละ 100

ประชาชนบ�านปางยาว
มีสถานท่ีทํากิจกรรม

ของหมู/บ�าน

กองช/าง

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 การเสริมสร�างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และสังคมลําปางให�เปCนสังคมแห/งการเรียนรู�มีความเข็มแข็งมีภูมิคุ�มกันสามารถดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
เป;าหมาย

 (ผลผลิตของโครงการ)

องคการบริหารส�วนตําบลแม�พริก  อําเภอแม�พริก  จังหวัดลําปาง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท�องถิ่นสี่ป6 (พ.ศ. 2561-2564)

งบประมาณและท่ีผ�านมา
ตัวชี้วัด ผลลัพธท่ีคาดว�า

จะได�รับ
หน�วยงาน

ท่ีรับผิดชอบ

155



แบบ ผ.01

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองส�วนท�องถิ่นในเขตจังหวัดลําปาง ประเด็นยุทธศาสตร�ท่ี 3 ด�านการพัฒนาสังคม/ชุมชน
3. ยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนาด�านสังคม
   3.3 แผนงานสร�างความเข�มแข็งของชุมชน

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

7 โครงการจัดซ้ือวัสดุอุปกรณ�
กีฬาประจําหมู/บ�าน 
หมู/ท่ี 4,6,9,10 ต.แม/พริก

ส/งเสริมให�เยาวชนบ�านแม/
พริกบน มีการออกกําลังกาย

จัดซ้ืออุปกรณ�กีฬาตังต/อไปน้ี 
1. ลูกตะกร�อ จํานวน 5 ลูก
2. ฟุตบอล จํานวน 3 ลูก
3. ลูกแบตมินตัน 30 ลูก 
4. ไม�แบตมินตัน 10 อัน
5. ตาข/ายตะกร�อ 2 ชุด 
6. ตาข/ายแบตมินตัน 4 ชุด 
7. ตาข/ายฟุตบอล 4 ชุด 

20,000 - - - เยาวชนมีการออก
กําลังกายทุกคนคิด
เปCนร�อยละ 100

เยาวชนบ�านแม/พริกบน
มีสุขภาพอนามัยท่ี
สมบูรณ�แข็งแรง

สํานักปลัด

8 โครงการก/อสร�างสนามกีฬา
ประจําหมู/บ�าน
หมู/ท่ี 6 ต.แม/พริก

ส/งเสริมให�เยาวชนบ�านวัง
สําราญ มีสถานท่ีออกกําลัง
กาย มีสถานท่ีประกอบ
กิจกรรมกลางแจ�ง

ก/อสร�างสนามกีฬาโดยการ
ปรับเกลี่ยพ้ืนท่ี ขนาดกว�าง 
70 ม. ยาว 110 ม.

- 100,000 - - เยาวชนมีการออก
กําลังกายทุกคนคิด
เปCนร�อยละ 100

เยาวชนบ�านวังสําราญ
มีสุขภาพอนามัยท่ี
สมบูรณ�แข็งแรง

สํานักปลัด

9 โครงการก/อสร�างลานกีฬา
เพ่ือการออกกําลังกาย 
หมู/ท่ี 7 ต.แม/พริก

เพ่ือส/งเสริมสุขภาพ และ
นันทนาการของประชาชน
บ�านห�วยข้ีนก

ก/อสร�างลานคอนกรีตเสริม
เหล็กขนาดพ้ืนท่ีกว�าง 20 ม. 
ยาว 60 ม. หนา 0.10 ม.

   385,000 - - - ประชาชนมีการออก
กําลังกาย คิดเปCน

ร�อยละ 80

มีสนามกีฬาเพ่ือออก
กําลังกาย ประจํา

หมู/บ�าน

กองช/าง

10 โครงการติดตั้งตาข/ายสนาม
กีฬา บ�านร/มไม�ยาง 
หมู/ท่ี 9 ต.แม/พริก

ป<องกันอุปกรณ�กีฬา
ออกนอกเขตสนาม

ติดตั้งตาข/ายป<องกันสนาม
กีฬาสูง 5.00 ยาว 60 ม.

     50,000 - - - ประชาชนมีความพึง
พอใจเพ่ิมมากข้ึนคิด

เปCนร�อยละ 80

ลดการสูญเสียหรือสูญ
หายของอุปกรณ�การ

กีฬา และป<องกันความ
เสียหายของบ�านเรือน
ท่ีอยู/บริเวณใกล�เคียง

กองช/าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท�องถิ่นสี่ป6 (พ.ศ. 2561-2564)

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

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
เป;าหมาย

 (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผ�านมา
ตัวชี้วัด ผลลัพธท่ีคาดว�า

จะได�รับ
หน�วยงาน

ท่ีรับผิดชอบ

156



แบบ ผ.01

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองส�วนท�องถิ่นในเขตจังหวัดลําปาง ประเด็นยุทธศาสตร�ท่ี 3 ด�านการพัฒนาสังคม/ชุมชน
3. ยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนาด�านสังคม
   3.3 แผนงานสร�างความเข�มแข็งของชุมชน

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

11 โครงการติดตั้งโคมไฟส/อง
สว/างสนามกีฬา
หมู/ท่ี 9 ต.แม/พริก

เพ่ือเพ่ิมแสงสว/างของสนาม
กีฬา เพ่ือให�เยาวชนและ
ประชาชนบ�านร/มไม�ยาง
ประกอบกิจกรรมเล/นกีฬา
ตอนกลางคืน เพ่ิมช/วง
ระยะเวลาในการออกกําลัง
กาย

ติดตั้งโคมไฟแบบสปอร�ทไลท�
 แบบใช�หลอดเมทัลฮาไลท� 
ขนาด 400 วัตต�จํานวน 12 
ชุด พร�อมระบบสายไฟควบคุม

     50,000 - - - ประชาชนมีความพึง
พอใจเพ่ิมมากข้ึนคิด

เปCนร�อยละ 80

เยาวชนบ�านร/มไม�ยางมี
สุขภาพอนามัยท่ี
สมบูรณ�แข็งแรง

กองช/าง

12 โครงการส/งเสริมการเล/นกีฬา
เพ่ือสุขภาพบ�านร/มไม�ยาง 
หมู/ท่ี 9 ต.แม/พริก

เพ่ือให�ประชาชนบ�านร/มไม�
ยางมีสุขภาพสมบูรณ�แข็งแรง

จัดโครงการออกกําลังกาย
เพ่ือสุขภาพ เช/น การเต�นแอ
โรบิค การออกกําลังกาย
ประกอบอุปกรณ� เป<าหมาย 
100 คน

15,000 - - - เยาวชนมีการออก
กําลังกายทุกคนคิด

เปCนร�อยละ 80

ประชาชนผู�เข�าร/วม
โครงการมีสุขภาพ

สมบูรณ�แข็งแรงเพ่ิมข้ึน

สํานักปลัด

13 โครงการแข/งขันกีฬาต�าน
ยาเสพติดระดับตําบล
หมู/ท่ี 9 ต.แม/พริก

เพ่ือเช่ือมความสัมพันธ� 
ระหว/างประชาชน เยาวชน
ในพ้ืนท่ีเขตรับผิดชอบ และ
เปCนการส/งเสริมการออก
กําลังกายเพ่ือสุขภาพ ลดการ
มั่วสุมเสพสารเสพติด

จัดการแข/งขันกีฬาท้ัง
ประเภทลู/และประเภทลาน
เพ่ือส/งเสริมสุขภาพ 
เป<าหมายประชาชนในพ้ืนท่ี
รับผิดชอบ ผู�เข�าร/วมโครงการ
 300 คน

50,000 50,000 50,000 50,000 ผู�เข�าร/วมโครงการมี
สุขภาพดี ร�อยละ 100

ผู�เข�าร/วมโครงการมี
ทักษะแนวทาง การ

ออกกําลังเพ่ือสุขภาพ 
สามารถปฏิบัติด�วย

ตนเองได�

สํานักปลัด

แผนพัฒนาท�องถิ่นสี่ป6 (พ.ศ. 2561-2564)
องคการบริหารส�วนตําบลแม�พริก  อําเภอแม�พริก  จังหวัดลําปาง

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 การเสริมสร�างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และสังคมลําปางให�เปCนสังคมแห/งการเรียนรู�มีความเข็มแข็งมีภูมิคุ�มกันสามารถดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
เป;าหมาย

 (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผ�านมา
ตัวชี้วัด ผลลัพธท่ีคาดว�า     

จะได�รับ
หน�วยงาน

ท่ีรับผิดชอบ

157



แบบ ผ.01

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองส�วนท�องถิ่นในเขตจังหวัดลําปาง ประเด็นยุทธศาสตร�ท่ี 3 ด�านการพัฒนาสังคม/ชุมชน
3. ยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนาด�านสังคม
   3.3 แผนงานสร�างความเข�มแข็งของชุมชน

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

14 โครงการแข/งขันกีฬาต�าน
ยาเสพติดระดับตําบล
หมู/ท่ี 1 ต.ผาปJง

เพ่ือเช่ือมความสัมพันธ� 
ระหว/างประชาชน เยาวชน
ในพ้ืนท่ีเขตรับผิดชอบ และ
เปCนการส/งเสริมการออก
กําลังกายเพ่ือสุขภาพ ลดการ
มั่วสุมเสพสารเสพติด

จัดการแข/งขันกีฬาท้ัง
ประเภทลู/และประเภทลาน
เพ่ือส/งเสริมสุขภาพ 
เป<าหมายประชาชนในพ้ืนท่ี
รับผิดชอบ ผู�เข�าร/วมโครงการ
 300 คน

50,000 50,000 50,000  - ผู�เข�าร/วมโครงการมี
สุขภาพดี ร�อยละ 100

ผู�เข�าร/วมโครงการมี
ทักษะแนวทาง การ

ออกกําลังเพ่ือสุขภาพ 
สามารถปฏิบัติด�วย

ตนเองได�

สํานักปลัด

15 โครงการปรับปรุงสนามกีฬา
ประจําหมู/บ�าน 
หมู/ท่ี 2 ต.ผาปJง

เพ่ือปรับปรุงสนามกีฬาให�
สามารถใช�การประกอบ
กิจกรรมการออกกําลังกาย
เพ่ือสุขภาพได�

ก/อสร�างลานคอนกรีตเสริม
เหล็กขนาดพ้ืนท่ีกว�าง 40 ม.
ยาว 40 ม. หนา 0.10 ม.

   515,000  -  -  - ประชาชนมีการออก
กําลังกายทุกคนคิด

เปCนร�อยละ 80

มีสนามกีฬาประจํา
หมู/บ�านเพ่ือใช�ออก

กําลังกาย

กองช/าง

16 โครงการสนับสนุนอุปกรณ�
ออกกําลังกาย
รพ.สต.ผาปJงกลาง

ส/งเสริมให�ประชาชนตําบลผา
ปJงมีการออกกําลังกาย เพ่ือ
สุขภาพ

จัดซ้ือเครื่องออกกําลังกาย
กลางแจ�ง

 - 100,000  -  - ประชาชนมีการออก
กําลังกายคิดเปCนร�อย

ละ 80

เยาวชนตําบลผาปJงมี
สุขภาพอนามัยท่ี
สมบูรณ�แข็งแรง

กองช/าง

17 โครงการแข/งขันกีฬาสัมพันธ� เพ่ือเช่ือมความสัมพันธ� 
ระหว/างข�าราชการกับ
ประชาชนในพ้ืนท่ีเขต
รับผิดชอบ และเปCนการ
ส/งเสริมการออกกําลังกาย
เพ่ือสุขภาพ

จัดการแข/งขันกีฬาท้ัง
ประเภทลู/และประเภทลาน
เพ่ือส/งเสริมสุขภาพ 
เป<าหมายประชาชนในพ้ืนท่ี
รับผิดชอบ ผู�เข�าร/วมโครงการ
 300 คน

50,000  -  -  - ผู�เข�าร/วมโครงการมี
สุขภาพดี ร�อยละ 100

ผู�เข�าร/วมโครงการมี
ทักษะแนวทาง การ

ออกกําลังเพ่ือสุขภาพ 
สามารถปฏิบัติด�วย

ตนเองได�

สํานักปลัด

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท�องถิ่นสี่ป6 (พ.ศ. 2561-2564)

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

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
เป;าหมาย

 (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผ�านมา
ตัวชี้วัด ผลลัพธท่ีคาดว�า

จะได�รับ
หน�วยงาน

ท่ีรับผิดชอบ
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แบบ ผ.01

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองส�วนท�องถิ่นในเขตจังหวัดลําปาง ประเด็นยุทธศาสตร�ท่ี 3 ด�านการพัฒนาสังคม/ชุมชน
3. ยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนาด�านสังคม
   3.3 แผนงานสร�างความเข�มแข็งของชุมชน

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

18 โครงการแข/งขันกีฬาเพ่ือการ
ป<องกันและแก�ไขปJญหา
ยาเสพติด 
หมู/ท่ี 3 ต.แม/พริก

เพ่ือป<องกันและแก�ไขปJญหา
ยาเสพติด ส/งเสริมสุขภาพ
ผู�เข�าร/วมโครงการ

จัดการแข/งขันกีฬาท้ัง
ประเภทลู/และประเภทลาน
เพ่ือส/งเสริมสุขภาพ 
เป<าหมายผู�เข�าร/วมโครงการ 
200 คน

20,000 20,000 20,000 20,000 ผู�เข�าร/วมโครงการมี
สุขภาพดี ร�อยละ 100

ประชาชนในหมู/บ�านแม/
เชียงรายลุ/มสามารถ
เอาชนะยาเสพติดได�

สํานักปลัด

19 โครงการแข/งขันกีฬา ต�าน
ยาเสพติด 
หมู/ท่ี 4 ต.แม/พริก

เพ่ือป<องกันและแก�ไขปJญหา
ยาเสพติด ส/งเสริมสุขภาพ
ผู�เข�าร/วมโครงการ

จัดการแข/งขันกีฬาท้ัง
ประเภทลู/และประเภทลาน
เพ่ือส/งเสริมสุขภาพ 
เป<าหมายผู�เข�าร/วมโครงการ 
200 คน

20,000 20,000 20,000 20,000 ผู�เข�าร/วมโครงการมี
สุขภาพดี ร�อยละ 100

ประชาชนในหมู/บ�าน
แม/พริกบนสามารถ
เอาชนะยาเสพติดได�

สํานักปลัด

20 โครงการรณรงค�ป<องกัน
ปJญหายาเสพติด
อบต.แม/พริก

ให�ความรู�และป<องกันการติด
สารเสพติด การแพร/ระบาด
ของยาเสพติด

จัดกิจกรรมให�ความรู�และ
รณรงค�เพ่ือป<องกันการแพร/
ระบาดของยาเสพติด

10,000 10,000 10,000 10,000 ชุมชนปลอด
ยาเสพติดร�อยละ 100

ชุมชน/หมู/บ�านปลอด
จากยาเสพติด

สํานักปลัด

21 โครงการก/อสร�างเชิงตะกอน
สุสานบ�านแม/เชียงรายลุ/ม
หมู/ท่ี 3 ต.แม/พริก

เพ่ือใช�เปCนสถานท่ีประกอบ
ฌาปณกิจศพ ของบ�านแม/
เชียงรายลุ/ม

ก/อสร�างเชิงตะกอน จํานวน 1
 แห/ง

100,000  -  -  - ร�อยละ 100 ของ
ประชาชนมีความพึง

พอใจ

ประชาชนมีเชิงตะกอน
สําหรับประกอบการ

ฌาปณกิจศพ

สํานักปลัด

22 โครงการก/อสร�างห�องนํ้า
สุสานบ�านแม/เชียงรายลุ/ม
หมู/ท่ี 3 ต.แม/พริก

เพ่ือให�บริการประชาชนผู�มา
ร/วมงานฌาปณกิจ

ก/อสร�างห�องนํ้าขนาด 2 ห�อง 100,000  -  -  - ร�อยละ 100 ของ
ประชาชนมีความพึง

พอใจ

ประชาชนผู�มาร/วมงาน
ฌาปณกิจได�ใช�บริการ

ห�องสุขา

กองช/าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท�องถิ่นสี่ป6 (พ.ศ. 2561-2564)

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

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
เป;าหมาย

 (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผ�านมา
ตัวชี้วัด ผลลัพธท่ีคาดว�า

จะได�รับ
หน�วยงาน

ท่ีรับผิดชอบ
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แบบ ผ.01

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองส�วนท�องถิ่นในเขตจังหวัดลําปาง ประเด็นยุทธศาสตร�ท่ี 3 ด�านการพัฒนาสังคม/ชุมชน
3. ยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนาด�านสังคม
   3.3 แผนงานสร�างความเข�มแข็งของชุมชน

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

23 โครงการก/อสร�างห�องนํ้า 
สุสานบ�านวังสําราญ
หมู/ท่ี 6 ต.แม/พริก

เพ่ือให�บริการประชาชนผู�มา
ร/วมงานฌาปณกิจ

ก/อสร�างห�องนํ้าขนาด 2 ห�อง 100,000  -  -  - ร�อยละ 100 ของ
ประชาชนมีความพึง

พอใจ

ประชาชนผู�มาร/วมงาน
ฌาปณกิจได�ใช�บริการ

ห�องสุขา

กองช/าง

24 โครงการให�ความรู�เรื่องสิทธิ 
หน�าท่ีและบทบาทของสตรี
อบต.แม/พริก

เพ่ือให�ความรู�เรื่องสิทธิ 
หน�าท่ีและบทบาทของสตรี

จัดกิจกรรมให�ความรู�แก/สตรี 10,000 10,000 10,000 100,000 สตรีมีความรู�ในเรื่อง
สิทธิหน�าท่ีคิดเปCน

ร�อยละ 100

สตรีมีความรู�เรื่องสิทธิ 
หน�าท่ีและบทบาทของ

ตน

สํานักปลัด

25 โครงการให�ความรู�เรื่องสิทธิ 
หน�าท่ีและบทบาทของผู�สูงอายุ
อบต.แม/พริก

เพ่ือให�ความรู�เรื่องสิทธิ 
หน�าท่ีและบทบาทของผู�สูงอายุ

จัดกิจกรรมให�ความรู�แก/
ผู�สูงอายุ

10,000 10,000 10,000 100,000 ผู�สูงอายุมีความรู�ใน
เรื่องสิทธิหน�าท่ีคิด
เปCนร�อยละ 100

ผู�สูงอายุมีความรู�เรื่อง
สิทธิ หน�าท่ีและ
บทบาทของตน

สํานักปลัด

26 โครงการให�ความรู�เรื่องสิทธิ 
หน�าท่ีและบทบาทของผู�พิการ
อบต.แม/พริก

เพ่ือให�ความรู�เรื่องสิทธิ 
หน�าท่ีและบทบาทของผู�พิการ

จัดกิจกรรมให�ความรู�แก/ผู�
พิการ

10,000 10,000 10,000 100,000 ผู�พิการมีความรู�ใน
เรื่องสิทธิหน�าท่ีคิด
เปCนร�อยละ 100

ผู�พิการมีความรู�เรื่อง
สิทธิ หน�าท่ีและ
บทบาทของตน

สํานักปลัด

27 โครงการเทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริย�

เพ่ือเทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริย�อันเปCนท่ีรัก
ย่ิงของปวงชนชาวไทย

จัดกิจกรรมเทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริย�ของไทย

50,000 50,000 50,000 50,000 ข�าราชการและพสก
นิกรชาวตําบลแม/

พริกและตําบลผาปJง
เข�าร/วมการจัดงาน
เพ่ิมข้ึน ร�อยละ 100

ประชาชนศรัทธาและ
เทิดทูนในสถาบัน
พระมหากษัตริย�

สํานักปลัด

รวม 53 โครงการ 2,135,000 628,000 230,000 450,000

งบประมาณและท่ีผ�านมา
ตัวชี้วัด

โครงการ วัตถุประสงค
ผลลัพธท่ีคาดว�า     

จะได�รับ
หน�วยงาน

ท่ีรับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

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

ท่ี
เป;าหมาย

 (ผลผลิตของโครงการ)

แผนพัฒนาท�องถิ่นสี่ป6 (พ.ศ. 2561-2564)
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แบบ ผ.01

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองส�วนท�องถิ่นในเขตจังหวัดลําปาง ประเด็นยุทธศาสตร�ท่ี 3 ด�านการพัฒนาสังคม/ชุมชน
3. ยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนาด�านสังคม
   3.4 แผนงานงบกลาง

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

1 สมทบองค�กรชุมชนออมบุญ
วันละหน่ึงบาทเพ่ือสวัสดิการ
ชุมชน ตําบลแม/พริก

เพ่ือสร�างนวัตกรรม การ
พ่ึงพาตนเองของชุมชน

องค�กรชุมชนออมบุญวันละ
หน่ึงบาทเพ่ือสวัสดิการชุมชน
ท�องถ่ิน ต.แม/พริก

20,000 20,000 20,000 20,000 ร�อยละ 100 ของ
ประชาชนมีความพึง

พอใจ

ชุมชนพ่ึงตนเองให�เกิด
ความเข�มแข็ง

สํานักปลัด

2 สมทบองค�กรชุมชนออมบุญ
วันละหน่ึงบาทเพ่ือสวัสดิการ
ชุมชน ตําบลผาปJง

เพ่ือสร�างนวัตกรรม การ
พ่ึงพาตนเองของชุมชน

องค�กรชุมชนออมบุญวันละ
หน่ึงบาทเพ่ือสวัสดิการชุมชน
ท�องถ่ิน ต.ผาปJง

20,000 20,000 20,000 20,000 ร�อยละ 100 ของ
ประชาชนมีความพึง

พอใจ

ชุมชนพ่ึงตนเองให�เกิด
ความเข�มแข็ง

สํานักปลัด

3 เบ้ียยังชีพผู�สูงอายุ เพ่ือให�ผู�สูงอายุได�รับ
สวัสดิการและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต

ผู�สูงอายุในเขตรับผิดชอบ 10,400,000 10,920,000 11,466,000 12,040,000  ผู�สูงอายุทุกคนได�รับ
เบ้ียยังชีพ คิดเปCน

ร�อยละ 100

ผู�สูงอายุได�รับ
สวัสดิการตามท่ี
กฎหมายกําหนด

สํานักปลัด

4 เบ้ียยังชีพผู�พิการ เพ่ือให�ผู�พิการได�รับสวัสดิการ
และพัฒนาคุณภาพชีวิต

ผู�พิการในเขตรับผิดชอบ 2,100,000 2,100,000 2,100,000 2,100,000  ผู�พิการได�รับเบ้ีย
ช/วยเหลือ คิดเปCน

ร�อยละ 100

ผู�พิการได�รับสวัสดิการ
ตามท่ีกฎหมายกําหนด

สํานักปลัด

5 เบ้ียยังชีพผู�ปPวยเอดส� เพ่ือให�ผู�ปPวยเอดส�ได�รับ
สวัสดิการและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต

ผู�ปPวยเอดส�ในเขตรับผิดชอบ 100,000 100,000 100,000 100,000  ผู�ปPวยเอดส�ได�รับ
เบ้ียช/วยเหลือ คิด
เปCนร�อยละ 100

ผู�ปPวยเอดส�ได�รับ
สวัสดิการตามท่ี
กฎหมายกําหนด

สํานักปลัด

รวม 20 โครงการ 12,640,000 13,160,000 13,706,000 14,280,000

หน�วยงาน
ท่ีรับผิดชอบ

แผนพัฒนาท�องถิ่นสี่ป6 (พ.ศ. 2561-2564)
องคการบริหารส�วนตําบลแม�พริก  อําเภอแม�พริก  จังหวัดลําปาง

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 การเสริมสร�างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และสังคมลําปางให�เปCนสังคมแห/งการเรียนรู�มีความเข็มแข็งมีภูมิคุ�มกันสามารถดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
เป;าหมาย

 (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผ�านมา
ตัวชี้วัด ผลลัพธท่ีคาดว�า

จะได�รับ

161



แบบ ผ.01

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองส�วนท�องถิ่นในเขตจังหวัดลําปาง ประเด็นยุทธศาสตร�ท่ี 4 ด�านการพัฒนาเศรษฐกิจ
4. ยุทธศาสตรท่ี 4 การพัฒนาด�านเศรษฐกิจ
   4.1 แผนงานสร�างความเข�มแข็งของชุมชน

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

1 โครงการส,งเสริมประกอบอาชีพ
 การจักสาน 
หมู,ท่ี 3 ต.แม,พริก

เพ่ือส,งเสริมอาชีพกลุ,มจักสาน
พัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ�จักสาน
ให�มีรูปแบบท่ีทันสมัยและ
สวยงามยกระดับรายได�ของ
ประชาชนบ�านแม,เชียงรายลุ,ม

จัดการฝ8กอบรมให�กับผู�เข�าร,วม
โครงการ 50 คน จํานวน 3 ครั้ง

30,000 - - - ประชาชนผู�เข�าร,วม
โครงการมีรายได�ท่ี

เพ่ิมมากข้ึน ร�อยละ 10

มีผลิตภัณฑ� จัก
สานท่ีมีรูปแบบท่ี

ทันสมัยและ
สวยงามเป?นท่ี

ต�องการของตลาด
 มีรายได�จากการ
จําหน,ายสินค�าท่ี

เพ่ิมมากข้ึน

สํานักปลัด

2 โครงการส,งเสริมประกอบอาชีพ
 ช,างตัดผม 
หมู,ท่ี 3 ต.แม,พริก

เพ่ือส,งเสริมอาชีพช,างตัดผม ให�
ประชาชนผู�ท่ีสนใจสามารถ
นําไปประกอบอาชีพเพ่ิมรายได�
จุนเจือครอบครัว

จัดการฝ8กอบรมให�ความรู�ด�าน
การตัดผมให�กับผู�เข�าร,วม
โครงการ 40 คน จํานวน 1 ครั้ง

15,000 - - - ประชาชนผู�เข�าร,วม
โครงการมีรายได�ท่ี

เพ่ิมมากข้ึน ร�อยละ 10

ผู�ผ,านการฝ8กอบรม
 สามารถนําความรู�
ไปประกอบอาชีพ 
เพ่ิมรายได�ให�กับ

ครอบครัว

สํานักปลัด

3 โครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือ
การเรียนรู� 
หมู,ท่ี 3 ต.แม,พริก

ส,งเสริมความรู�ทางด�าน
การเกษตรโดยการนําหลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป?น
แนวการดําเนินการ เพ่ิมรายได�

และลดค,ารายจ,ายของครอบครัว

จัดการฝ8กอบรมให�กับผู�เข�าร,วม
โครงการ 100 คน จํานวน 2 ครั้ง

20,000 - - - ประชาชนผู�เข�าร,วม
โครงการมีรายได�ท่ี

เพ่ิมมากข้ึน ร�อยละ 10

มีผลผลิตทาง
การเกษตรท่ีเพ่ิม
มากข้ึน ต�นทุน

การผลิตลดลง ลด
ค,าใช�จ,ายในชีวีต

ประจําวัน

สํานักปลัด

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท�องถิ่นสี่ป7 (พ.ศ. 2561-2564)

องคการบริหารส�วนตําบลแม�พริก  อําเภอแม�พริก  จังหวัดลําปาง
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 การเสริมสร�างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และสังคมลําปางให�เป?นสังคมแห,งการเรียนรู�มีความเข็มแข็งมีภูมิคุ�มกันสามารถดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
เป;าหมาย

 (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผ�านมา
ตัวชี้วัด ผลลัพธท่ีคาดว�า 

จะได�รับ
หน�วยงาน

ท่ีรับผิดชอบ

162



แบบ ผ.01

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองส�วนท�องถิ่นในเขตจังหวัดลําปาง ประเด็นยุทธศาสตร�ท่ี 4 ด�านการพัฒนาเศรษฐกิจ
4. ยุทธศาสตรท่ี 4 การพัฒนาด�านเศรษฐกิจ
   4.1 แผนงานสร�างความเข�มแข็งของชุมชน

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

4 โครงการศึกษาดูงานเพ่ือพัฒนา
องค�ความรู� 
หมู,ท่ี 3 ต.แม,พริก

เพ่ือศึกษาตัวอย,างแนวทางการ
ประกอบอาชีพทางด�าน
เกษตรกรรม การอนุรักษ�ฟDEนฟู 
บริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล�อม

ศึกษาดูงานยังหน,วยงานท่ีได�รับ
การยอมรับจากบุคคลท่ัวไปว,า
ประสบผลสําเร็จและได�รับ
รางวัลทางด�านการประกอบ
อาชีพเกษตรกรรม การอนุรักษ�
ฟDEนฟู การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล�อม จํานวนผู�เข�าร,วม
โครงการ 60 คน

50,000 - - - ผู�เข�าร,วมโครงการมี
ความรู�เพ่ิมข้ึนทุกคน
คิดเป?นร�อยละ 100

ผู�เข�าร,วมโครงการ
สามารถนําความรู�

 ท่ีได�จาก
การศึกษาดูงานมา
ปรับประยุกต�ใช�

กับพ้ืนท่ีของตนเอง
 เป?นการพัฒนา
คุณภาพชีวิตท่ีดี

เพ่ิมข้ึนอย,างย่ังยืน

สํานักปลัด

5 โครงการขุดบ,อเพาะพันธุ�อ่ึง 
หมู,ท่ี 3 ต.แม,พริก

เพ่ือส,งเสริมอาชีพการเลี้ยงอ่ึง 
ให�ประชาชนผู�ท่ีสนใจสามารถ
นําไปประกอบอาชีพเพ่ิมรายได�
จุนเจือครอบครัว

จัดการฝ8กอบรมให�ความรู�ด�าน
การเลี้ยงอ่ึง ให�กับผู�เข�าร,วม
โครงการจํานวน 40 คน จํานวน
 1 ครั้ง

15,000 - - - เกษตรกรผู�เข�าร,วม
โครงการมีรายได�ท่ี

เพ่ิมมากข้ึน ร�อยละ 10

ผู�ผ,านการฝ8กอบรม
 สามารถนําความรู�
ไปประกอบอาชีพ 

เพ่ิมรายได�

สํานักปลัด

6 โครงการจัดตั้งศูนย�เรียนรู�ด�าน
การเกษตร
หมู,ท่ี 4 ต.แม,พริก

เพ่ือเป?นศูนย�กลางการเรียนรู�
เทคโนโลยีความก�าวหน�าทาง
การเกษตร

ก,อสร�างศูนย�การเรียนรู�ขนาด
พ้ืนท่ี กว�าง 10.00 เมตร ยาว 
10.00 เมตร

100,000 - - - ร�อยละ 100 ของ
เกษตรกร มีความพึง

พอใจ

เกษตรกรได�รับ
ความรู�ใช�
นวัตกรรม

เทคโนโลยีทาง
การเกษตรเพ่ิม
ผลผลิตทาง

การเกษตรมากข้ึน

สํานักปลัด

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท�องถิ่นสี่ป7 (พ.ศ. 2561-2564)

องคการบริหารส�วนตําบลแม�พริก  อําเภอแม�พริก  จังหวัดลําปาง
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 การเสริมสร�างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และสังคมลําปางให�เป?นสังคมแห,งการเรียนรู�มีความเข็มแข็งมีภูมิคุ�มกันสามารถดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
เป;าหมาย

 (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผ�านมา
ตัวชี้วัด ผลลัพธท่ีคาดว�า 

จะได�รับ
หน�วยงาน

ท่ีรับผิดชอบ
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แบบ ผ.01

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองส�วนท�องถิ่นในเขตจังหวัดลําปาง ประเด็นยุทธศาสตร�ท่ี 4 ด�านการพัฒนาเศรษฐกิจ
4. ยุทธศาสตรท่ี 4 การพัฒนาด�านเศรษฐกิจ
   4.1 แผนงานสร�างความเข�มแข็งของชุมชน

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

7 โครงการส,งเสริมอาชีพ การ
เลี้ยงปลาในวงบ,อ 
หมู,ท่ี 9 ต.แม,พริก

เพ่ือส,งเสริมอาชีพการเลี้ยงปลา
ในท,อวงบ,อ ให�ประชาชนผู�ท่ี
สนใจสามารถนําไปประกอบ
อาชีพเพ่ิมรายได�จุนเจือครอบครัว

จัดการฝ8กอบรมให�ความรู�ด�าน
การเลี้ยงปลาในท,อวงบ,อ  ให�กับ
ผู�เข�าร,วมโครงการ 40 คน 
จํานวน 1 ครั้ง

15,000 - - - เกษตรกรผู�เข�าร,วม
โครงการมีความพึง
พอใจร�อยละ 100

ผู�ผ,านการฝ8กอบรม
 สามารถนําความรู�
ไปประกอบอาชีพ 
เพ่ิมรายได�ให�กับ

ครอบครัว

สํานักปลัด

8 โครงการส,งเสริมอาชีพ การเลี้ยง
ไก,พันธุ�ไข, 
หมู,ท่ี 9 ต.แม,พริก

เพ่ือส,งเสริมอาชีพการเลี้ยงไก,
พันธุ�ไข, ให�ประชาชนผู�ท่ีสนใจ
สามารถนําไปประกอบอาชีพ
เพ่ิมรายได�จุนเจือครอบครัว

จัดการฝ8กอบรมให�ความรู�ด�าน
การเลี้ยงไก,พันธุ�ไข,  ให�กับ
ผู�เข�าร,วมโครงการ 40 คน 
จํานวน 1 ครั้ง

15,000 - - - เกษตรกรผู�เข�าร,วม
โครงการมีความพึง
พอใจร�อยละ 100

ผู�ผ,านการฝ8กอบรม
 สามารถนําความรู�
ไปประกอบอาชีพ 
เพ่ิมรายได�ให�กับ

ครอบครัว

สํานักปลัด

9 โครงการส,งเสริมอาชีพการเลี้ยง
โค กระบือ
หมู,ท่ี 9 ต.แม,พริก

เพ่ือให�ประชาชนบ�านร,มไม�ยาง 
มีรายได�เสริมจากการเลี้ยงโค
กระบือ

จัดกิจกรรมอบรมส,งเสริมการให�
ความรู�เรื่องของการเลี้ยงโค
กระบือ ท่ีถูกต�องตามหลัก
วิชาการ

10,000 - - - เกษตรกรผู�เข�าร,วม
โครงการมีความพึง
พอใจร�อยละ 100

ประชาชนมีรายได�
เสริมจากการเลี้ยง
โคกระบือ มีชีวิต
ความเป?นอยู,ท่ีดี

เพ่ิมข้ึน

สํานักปลัดฯ

10 โครงการส,งเสริมการเลี้ยงสุกร
หมู,ท่ี 9 ต.แม,พริก

เพ่ือให�ประชาชนบ�านร,มไม�ยาง 
มีรายได�เสริมจากการเลี้ยงสุกร

จัดกิจกรรมอบรมส,งเสริมการให�
ความรู�เรื่องของการเลี้ยงสุกร ท่ี
ถูกต�องตามหลักวิชาการ

10,000 - - - เกษตรกรผู�เข�าร,วม
โครงการมีความพึง
พอใจร�อยละ 100

ประชาชน มีรายได�
เสริมจากการเลี้ยง
สุกร มีชีวิตความ
เป?นอยู,ท่ีดีเพ่ิมข้ึน

สํานักปลัดฯ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
เป;าหมาย

 (ผลผลิตของโครงการ)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท�องถิ่นสี่ป7 (พ.ศ. 2561-2564)

องคการบริหารส�วนตําบลแม�พริก  อําเภอแม�พริก  จังหวัดลําปาง
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 การเสริมสร�างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และสังคมลําปางให�เป?นสังคมแห,งการเรียนรู�มีความเข็มแข็งมีภูมิคุ�มกันสามารถดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

งบประมาณและท่ีผ�านมา
ตัวชี้วัด ผลลัพธท่ีคาดว�า 

จะได�รับ
หน�วยงาน

ท่ีรับผิดชอบ
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แบบ ผ.01

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองส�วนท�องถิ่นในเขตจังหวัดลําปาง ประเด็นยุทธศาสตร�ท่ี 4 ด�านการพัฒนาเศรษฐกิจ
4. ยุทธศาสตรท่ี 4 การพัฒนาด�านเศรษฐกิจ
   4.1 แผนงานสร�างความเข�มแข็งของชุมชน

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

11 โครงการส,งเสริมการปลูกข�าว
พันธุ�ดี
หมู,ท่ี 9 ต.แม,พริก

เพ่ือส,งเสริมให�ประชาชนบ�านร,ม
ไม�ยาง มีข�าวสายพันธุ�ท่ีดี
เพาะปลูก เพ่ิมผลผลิต ลดต�นทุน

จัดกิจกรรมส,งเสริมการให�ความรู�
ในเรื่องของการเพาะปลูก การ
พัฒนาสายพันธุ�ข�าวให�ได�ผลผลิต
ท่ีมากข้ึน

10,000 - - - เกษตรกรผู�เข�าร,วม
โครงการมีความพึง
พอใจร�อยละ 100

 มีผลผลิตจากการ
ปลูกข�าวท่ีเพ่ิม

มากข้ึนสร�างรายได�
ให�ครอบครัวมากข้ึน

สํานักปลัดฯ

12 โครงการทําปุKยหมักชีวภาพ
หมู,ท่ี 11 ต.แม,พริก

เพ่ือส,งเสริมอาชีพของเกษตรกร
ให�มีความรู�ทางด�านการทําปุKย
หมักชีวภาพหรือปุKยอินทรีย� ลด
ภาระค,าใช�จ,าย ลดต�นทุนการผลิต

จัดการฝ8กอบรมให�กับผู�เข�าร,วม
โครงการ 100 คน จํานวน 2 ครั้ง

20,000 - - - เกษตรกรผู�เข�าร,วม
โครงการมีความพึง
พอใจร�อยละ 100

มีผลผลิตทาง
การเกษตรท่ีเพ่ิม
มากข้ึน ลดต�นทุน

การผลิต ลด
ค,าใช�จ,าย

สํานักปลัด

13 โครงการส,งเสริมอาชีพ การปลูก
พืชสมุนไพร 
หมู,ท่ี 1 ต.ผาปLง

เพ่ือส,งเสริมอาชีพการปลูกพืช
สมุนไพร ให�ประชาชนผู�ท่ีสนใจ
สามารถนําไปประกอบอาชีพ
เพ่ิมรายได�จุนเจือครอบครัว

จัดการฝ8กอบรมให�ความรู�ด�าน
การปลูกพืชสมุนไพร ให�กับ
ผู�เข�าร,วมโครงการ 40 คน 
จํานวน 1 ครั้ง

15,000 - - - เกษตรกรผู�เข�าร,วม
โครงการมีความพึง
พอใจร�อยละ 100

ผู�ผ,านการฝ8กอบรม
 สามารถนําความรู�
ไปประกอบอาชีพ 
เพ่ิมรายได�ให�กับ

ครอบครัว

สํานักปลัด

14 โครงการส,งเสริมอาชีพ การเลี้ยง
สัตว�นํ้า
หมู,ท่ี 1 ต.ผาปLง

เพ่ือส,งเสริมอาชีพการเลี้ยงสัตว�
นํ้า ให�ประชาชนผู�ท่ีสนใจ
สามารถนําไปประกอบอาชีพ
เสริมเพ่ิมรายได�จุนเจือครอบครัว

จัดการฝ8กอบรมให�ความรู�ด�าน
การเลี้ยงนํ้า  ให�กับผู�เข�าร,วม
โครงการ 40 คน จํานวน 1 ครั้ง

15,000 - - - เกษตรกรผู�เข�าร,วม
โครงการมีความพึง
พอใจร�อยละ 100

ผู�ผ,านการฝ8กอบรม
 สามารถนําความรู�
ไปประกอบอาชีพ 
เพ่ิมรายได�ให�กับ

ครอบครัว

สํานักปลัด

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท�องถิ่นสี่ป7 (พ.ศ. 2561-2564)

องคการบริหารส�วนตําบลแม�พริก  อําเภอแม�พริก  จังหวัดลําปาง
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 การเสริมสร�างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และสังคมลําปางให�เป?นสังคมแห,งการเรียนรู�มีความเข็มแข็งมีภูมิคุ�มกันสามารถดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
เป;าหมาย

 (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผ�านมา
ตัวชี้วัด ผลลัพธท่ีคาดว�า 

จะได�รับ
หน�วยงาน

ท่ีรับผิดชอบ
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แบบ ผ.01

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองส�วนท�องถิ่นในเขตจังหวัดลําปาง ประเด็นยุทธศาสตร�ท่ี 4 ด�านการพัฒนาเศรษฐกิจ
4. ยุทธศาสตรท่ี 4 การพัฒนาด�านเศรษฐกิจ
   4.1 แผนงานสร�างความเข�มแข็งของชุมชน

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

15 โครงการส,งเสริมอาชีพ การเลี้ยง
ไก,
หมู,ท่ี 1 ต.ผาปLง

เพ่ือส,งเสริมอาชีพการเลี้ยงไก,ให�
ประชาชนผู�ท่ีสนใจสามารถ
นําไปประกอบอาชีพเพ่ิมรายได�
จุนเจือครอบครัว

จัดการฝ8กอบรมให�ความรู�ด�าน
การเลี้ยงไก,  ให�กับผู�เข�าร,วม
โครงการ 40 คน จํานวน 1 ครั้ง

15,000 - - - เกษตรกรผู�เข�าร,วม
โครงการมีความพึง
พอใจร�อยละ 100

ผู�ร,วมโครงการท่ี
ผ,านการฝ8กอบรม 
สามารถนําความรู�
ไปประกอบอาชีพ 
เพ่ิมรายได�ให�กับ

ครอบครัว

สํานักปลัด

16 โครงการขอรับการสนับสนุน
เมล็ดพันธุ�ข�าว 
หมู,ท่ี 2 ต.ผาปLง

เพ่ือสนับสนุนส,งเสริมการปลูก
ข�าวสายพันธุ�ท่ีได�รับการพัฒนา 
ให�ผลผลิตท่ีสูง ต�นทุนการผลิตต่ํา

จัดอบรมการให�ความรู�ทางด�าน
เทคโนโลยีทางการเกษตร การ
ปลูกข�าวสายพันธุ�ดี การแจก
พันธุ�ข�าวตัวอย,างให�เกษตรกรท่ี
เข�าร,วมโครงการ จํานวน 160 คน

120,000 - - - เกษตรกรผู�เข�าร,วม
โครงการมีความพึง
พอใจร�อยละ 100

ผู�ร,วมโครงการท่ี
ผ,านการฝ8กอบรม 
สามารถนําความรู�
ไปประกอบอาชีพ 
เพ่ิมรายได�ให�กับ

ครอบครัว

สํานักปลัด

17 โครงการถ,ายทอดความรู�ด�าน
การเกษตรแก,เกษตรกร 
หมู,ท่ี 2 ต.ผาปLง

ส,งเสริมความรู�ทางด�าน
การเกษตร การพัฒนาคุณภาพ
ผลผลิตทางการเกษตร การลด
ต�นทุนการผลิต เพ่ิมรายได�และ
ลดค,ารายจ,ายของครอบครัว

จัดการฝ8กอบรมให�กับผู�เข�าร,วม
โครงการ 100 คน จํานวน 2 ครั้ง

20,000 - - - เกษตรกรผู�เข�าร,วม
โครงการมีความพึง
พอใจร�อยละ 100

มีผลผลิตทาง
การเกษตรเพ่ิม
มากข้ึน ต�นทุน

การผลิตลดลง ลด
ค,าใช�จ,ายในชีวีต

ประจําวัน

สํานักปลัด

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท�องถิ่นสี่ป7 (พ.ศ. 2561-2564)

องคการบริหารส�วนตําบลแม�พริก  อําเภอแม�พริก  จังหวัดลําปาง
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 การเสริมสร�างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และสังคมลําปางให�เป?นสังคมแห,งการเรียนรู�มีความเข็มแข็งมีภูมิคุ�มกันสามารถดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
เป;าหมาย

 (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผ�านมา
ตัวชี้วัด ผลลัพธท่ีคาดว�า 

จะได�รับ
หน�วยงาน

ท่ีรับผิดชอบ
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แบบ ผ.01

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองส�วนท�องถิ่นในเขตจังหวัดลําปาง ประเด็นยุทธศาสตร�ท่ี 4 ด�านการพัฒนาเศรษฐกิจ
4. ยุทธศาสตรท่ี 4 การพัฒนาด�านเศรษฐกิจ
   4.1 แผนงานสร�างความเข�มแข็งของชุมชน

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

18 โครงการส,งเสริมอาชีพ การเลี้ยง
สัตว�(ไก,พ้ืนเมือง,ปลา ฯลฯ) 
ตําบลผาปLง 
หมู,ท่ี 2 ต.ผาปLง

เพ่ือส,งเสริมอาชีพการเลี้ยงไก,
พันธุ�พ้ืนเมือง การเลี้ยงปลา ให�
ประชาชนผู�ท่ีสนใจสามารถ
นําไปประกอบอาชีพเพ่ิมรายได�
จุนเจือครอบครัว

จัดการฝ8กอบรมให�ความรู�ด�าน
การเลี้ยงไก,พันธุ�พ้ืนเมือง การ
เลี้ยงปลา ให�กับผู�เข�าร,วม
โครงการ 40 คน จํานวน 1 ครั้ง

15,000 - - - เกษตรกรผู�เข�าร,วม
โครงการมีความพึง
พอใจร�อยละ 100

ผู�ร,วมโครงการ
สามารถนําความรู�
ไปประกอบอาชีพ 
เพ่ิมรายได�ให�กับ

ครอบครัว

สํานักปลัด

19 โครงการพัฒนาบรรจุภัณฑ�ของ
ผลิตภัณฑ�กล�วยอบพลัง
แสงอาทิตย�
หมู,ท่ี 3 ต.ผาปLง

เพ่ือส,งเสริมการให�ความรู�ให�กับ
ประชาชนผู�ท่ีสนใจ พัฒนา
รูปแบบการบรรจุภัณฑ� ให�กับ
กล�วยอบพลังงานแสงอาทิตย� ให�
มีรูปแบบท่ีสวยงามสะดุดตา 
เพ่ิมมูลค,าสินค�า

จัดการฝ8กอบรมให�ความรู�ด�าน
การบรรจุผลิตภัณฑ�กล�วยอบให�
มีรูปแบบท่ีสวยงามให�กับ
ผู�เข�าร,วมโครงการ 40 คน 
จํานวน 1 ครั้ง

15,000 - - - ประชาชนผู�เข�าร,วม
โครงการมีความพึง
พอใจร�อยละ 100

ผู�ร,วมโครงการ
สามารถนําความรู�
ไปพัฒนาบรรจุ
ภัณฑ�เพ่ิมรายได�
ให�กับครอบครัว

สํานักปลัด

20 โครงการอบรมการประกอบ
อาชีพเสริมให�เกษตรกร 
หมู,ท่ี 4 ต.ผาปLง

เพ่ือส,งเสริมการสร�างรายได� 
อาชีพเสริม ให�ประชาชนผู�ท่ี
สนใจสามารถนําไปประกอบ
อาชีพเพ่ิมรายได�จุนเจือครอบครัว

จัดการฝ8กอบรมให�ความรู�ด�าน
การประกอบอาชีพเสริมให�กับ
ผู�เข�าร,วมโครงการ 40 คน 
จํานวน 1 ครั้ง

15,000 - - - เกษตรกรผู�เข�าร,วม
โครงการมีความพึง
พอใจร�อยละ 100

ผู�ร,วมโครงการ 
สามารถนําความรู�
ไปประกอบอาชีพ 
เพ่ิมรายได�ให�กับ

ครอบครัว

สํานักปลัด

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท�องถิ่นสี่ป7 (พ.ศ. 2561-2564)

องคการบริหารส�วนตําบลแม�พริก  อําเภอแม�พริก  จังหวัดลําปาง
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 การเสริมสร�างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และสังคมลําปางให�เป?นสังคมแห,งการเรียนรู�มีความเข็มแข็งมีภูมิคุ�มกันสามารถดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
เป;าหมาย

 (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผ�านมา
ตัวชี้วัด ผลลัพธท่ีคาดว�า 

จะได�รับ
หน�วยงาน

ท่ีรับผิดชอบ

167



แบบ ผ.01

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองส�วนท�องถิ่นในเขตจังหวัดลําปาง ประเด็นยุทธศาสตร�ท่ี 4 ด�านการพัฒนาเศรษฐกิจ
4. ยุทธศาสตรท่ี 4 การพัฒนาด�านเศรษฐกิจ
   4.1 แผนงานสร�างความเข�มแข็งของชุมชน

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

21 โครงการขอรับการสนับสนุน
เมล็ดพันธุ�ข�าว 
หมู,ท่ี 4 ต.ผาปLง

เพ่ือสนับสนุนส,งเสริมการปลูก
ข�าวสายพันธุ�ท่ีได�รับการพัฒนา 
ให�ผลผลิตท่ีสูง ต�นทุนการผลิตต่ํา

จัดอบรมการให�ความรู�ทางด�าน
เทคโนโลยีทางการเกษตร การ
ปลูกข�าวสายพันธุ�ดี การแจก
พันธุ�ข�าวตัวอย,างให�เกษตรกรท่ี
เข�าร,วมโครงการ จํานวน 100 คน

120,000 - - - เกษตรกรผู�เข�าร,วม
โครงการมีความพึง
พอใจร�อยละ 100

ผู�ร,วมโครงการ
สามารถนําความรู�
ไปประกอบอาชีพ 
เพ่ิมรายได�ให�กับ

ครอบครัว

สํานักปลัด

22 โครงการส,งเสริมการปลูกข�าว
พันธุ�ดี
หมู,ท่ี 5 ต.ผาปLง

เพ่ือส,งเสริมให�ประชาชนบ�าน
เด,นอุดม มีข�าวสายพันธุ�ท่ีดี
เพาะปลูก เพ่ิมผลผลิต ลดต�นทุน

จัดกิจกรรมส,งเสริมการให�ความรู�
ในเรื่องของการเพาะปลูก การ
พัฒนาสายพันธุ�ข�าวให�ได�ผลผลิต
ท่ีมากข้ึน

10,000 - - - เกษตรกรผู�เข�าร,วม
โครงการมีความพึง
พอใจร�อยละ 100

เกษตรกรมีผลผลิต
จากการปลูกข�าวท่ี
เพ่ิมมากข้ึนสร�าง

รายได�ให�ครอบครัว

สํานักปลัดฯ

23 ค,าใช�จ,ายในการส,งเสริมอาชีพ
อบต.แม,พริก

เพ่ือส,งเสริมอาชีพและระดับ
รายได�

กลุ,มอาชีพในเขตรับผิดชอบ 50,000 50,000 50,000 50,000 ประชาชนผู�เข�าร,วม
โครงการมีความพึง
พอใจร�อยละ 100

สร�างงานสร�าง
รายได�แก,ประชาชน

สํานักปลัด

24 โครงการส,งเสริมการปลูกไผ, 
อบต.แม,พริก

เพ่ือส,งเสริมการสร�างอาชีพการ
สร�างรายได�ให�กับเกษตรกร

ส,งเสริมการให�ความด�านการ
ปลูกไผ,ให�กับประชาชนผู�สนใจ

10,000 10,000 10,000 10,000 เกษตรกรผู�เข�าร,วม
โครงการมีความพึง
พอใจร�อยละ 100

เกษตรกรมีรายได�
เสริมจากการ ปลูก
ไผ, คุณภาพชีวิต

ของประชาชนดีข้ึน

สํานักปลัด

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท�องถิ่นสี่ป7 (พ.ศ. 2561-2564)

องคการบริหารส�วนตําบลแม�พริก  อําเภอแม�พริก  จังหวัดลําปาง
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 การเสริมสร�างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และสังคมลําปางให�เป?นสังคมแห,งการเรียนรู�มีความเข็มแข็งมีภูมิคุ�มกันสามารถดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
เป;าหมาย

 (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผ�านมา
ตัวชี้วัด ผลลัพธท่ีคาดว�า 

จะได�รับ
หน�วยงาน

ท่ีรับผิดชอบ

168



แบบ ผ.01

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองส�วนท�องถิ่นในเขตจังหวัดลําปาง ประเด็นยุทธศาสตร�ท่ี 4 ด�านการพัฒนาเศรษฐกิจ
4. ยุทธศาสตรท่ี 4 การพัฒนาด�านเศรษฐกิจ
   4.1 แผนงานสร�างความเข�มแข็งของชุมชน

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

25 โครงการส,งเสริมการเกษตร
อินทรีย�
อบต.แม,พริก

เพ่ือส,งเสริมอาชีพของเกษตรกร 
โดยวิธีทางธรรมชาติ ลดการใช�
สารเคมี ลดภาระค,าใช�จ,าย ลด
ต�นทุนการผลิต ให�ความรู�
ทางด�านการทําปุKยอินทรีย�

จัดการฝ8กอบรมให�กับผู�เข�าร,วม
โครงการ 100 คน จํานวน 2 ครั้ง

20,000 - - - เกษตรกรผู�เข�าร,วม
โครงการมีความพึง
พอใจร�อยละ 100

เกษตรกรมี
ผลผลิตทาง

การเกษตรท่ีเพ่ิม
มากข้ึน ต�นทุน

การผลิตลดลง ลด
ค,าใช�จ,ายในชีวีต

ประจําวัน

สํานักปลัด

26 โครงการส,งเสริมอาชีพ 
ฝ8กอบรมการติดตั้งไฟฟOาเบ้ืองต�น
อบต.แม,พริก

เพ่ือให�ความรู�ทางด�านไฟฟOา
พ้ืนฐาน การใช�ไฟฟOาท่ีปลอดภัย 
การติดตั้งไฟฟOา การแก�ไขปLญหา
ไฟฟOา ให�กับผู�เข�าร,วมโครงการ

จัดฝ8กอบรมให�ความรู�ทางด�าน
ไฟฟOาและการติดตั้งไฟฟOา ให�
ผู�เข�าร,วมโครงการจํานวน 26 คน

30,000 30,000 30,000 30,000 ประชาชนผู�เข�าร,วม
โครงการมีความพึง
พอใจร�อยละ 100

ผู�ท่ีได�รับการ
ฝ8กอบรมสามารถ
นําความรู�ทางด�าน
ไฟฟOา ไปใช�ในการ
ประกอบอาชีพมี
รายได�เพ่ิมข้ึน

สํานักปลัด

27 โครงการก,อสร�างศูนย�เรียนรู�
เศรษฐกิจพอเพียงตามแนว
พระราชดําริ

เพ่ือเป?นแหล,งความรู� ส,งเสริม
การเพ่ิมพูนความรู�ให�กับเกษตรกร

ก,อสร�างอาคารศูนย�เรียนรู�
จํานวน 1 ศูนย�

250,000 - - - เกษตรกรมีความพึง
พอใจร�อยละ 100

เกษตรกรได�รับ
ความรู�ด�าน

การเกษตรเพ่ิม
มากข้ึน

สํานักปลัด
กองช,าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท�องถิ่นสี่ป7 (พ.ศ. 2561-2564)

องคการบริหารส�วนตําบลแม�พริก  อําเภอแม�พริก  จังหวัดลําปาง
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 การเสริมสร�างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และสังคมลําปางให�เป?นสังคมแห,งการเรียนรู�มีความเข็มแข็งมีภูมิคุ�มกันสามารถดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
เป;าหมาย

 (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผ�านมา
ตัวชี้วัด ผลลัพธท่ีคาดว�า 

จะได�รับ
หน�วยงาน

ท่ีรับผิดชอบ

169



แบบ ผ.01

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองส�วนท�องถิ่นในเขตจังหวัดลําปาง ประเด็นยุทธศาสตร�ท่ี 4 ด�านการพัฒนาเศรษฐกิจ
4. ยุทธศาสตรท่ี 4 การพัฒนาด�านเศรษฐกิจ
   4.1 แผนงานสร�างความเข�มแข็งของชุมชน

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

28 โครงการศึกษาดูงาน ผู�นํากลุ,ม
เกษตรกร

เพ่ือส,งเสริมการเพ่ิมพูนความรู�
ให�กับผู�นําชุมชน ผู�นําหมู,บ�าน 
ด�านการเกษตร เพ่ือนําไป
เผยแพร,ให�กับเกษตรกรใน
หมู,บ�านของตนเอง

จัดกิจกรรมการศึกษาดูงาน 
แหล,งเรียนรู�ด�านการเกษตร

100,000 - - - เกษตรกรผู�เข�าร,วม
โครงการมีความพึง
พอใจร�อยละ 100

เกษตรกรนํา
ความรู�ท่ีได� ไป

ปรับปรุง
การเกษตร ทําให�มี
รายได�เพ่ิมมากข้ึน
 คุณภาพชีวิตของ
ประชาชนดีข้ึน

สํานักปลัด

29 โครงการส,งเสริมอาชีพ การเพาะ
เห็ด 
อบต.แม,พริก

เพ่ือส,งเสริมอาชีพการเพาะเห็ด 
ให�ประชาชนผู�ท่ีสนใจสามารถ
นําไปประกอบอาชีพเพ่ิมรายได�
จุนเจือครอบครัว

จัดการฝ8กอบรมให�ความรู�ด�าน
การเพาะเห็ด ให�กับผู�เข�าร,วม
โครงการ 40 คน จํานวน 1 ครั้ง

- 15,000 - - เกษตรกรผู�เข�าร,วม
โครงการมีความพึง
พอใจร�อยละ 100

ผู�ร,วมโครงการ 
สามารถนําความรู�
ไปประกอบอาชีพ 
เพ่ิมรายได�ให�กับ

ครอบครัว

สํานักปลัด

30 โครงการส,งเสริมการทํานํ้ายา
อเนกประสงค� 
หมู,ท่ี 2 ต.ผาปLง

เพ่ือส,งเสริมการสร�างรายได�
นอกเหนือจากการประกอบ
อาชีพหลัก ให�กับประชาชนผู�ท่ี
สนใจรวมถึงการลดภาระ
ค,าใช�จ,ายในครอบครัว

จัดการฝ8กอบรมให�ความรู�ด�าน
การทํานํ้ายาอเนกประสงค� 
ให�กับผู�เข�าร,วมโครงการ 40 คน 
จํานวน 1 ครั้ง

- 15,000 - - ประชาชนผู�เข�าร,วม
โครงการมีความพึง
พอใจร�อยละ 100

ผู�ร,วมโครงการ 
สามารถนําความรู�

ไปทํานํ้ายา
อเนกประสงค�ใช�
เองในครอบครัว 
ลดภาระค,าใช�จ,าย

สํานักปลัด

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท�องถิ่นสี่ป7 (พ.ศ. 2561-2564)

องคการบริหารส�วนตําบลแม�พริก  อําเภอแม�พริก  จังหวัดลําปาง
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 การเสริมสร�างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และสังคมลําปางให�เป?นสังคมแห,งการเรียนรู�มีความเข็มแข็งมีภูมิคุ�มกันสามารถดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
เป;าหมาย

 (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผ�านมา
ตัวชี้วัด ผลลัพธท่ีคาดว�า 

จะได�รับ
หน�วยงาน

ท่ีรับผิดชอบ

170



แบบ ผ.01

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองส�วนท�องถิ่นในเขตจังหวัดลําปาง ประเด็นยุทธศาสตร�ท่ี 4 ด�านการพัฒนาเศรษฐกิจ
4. ยุทธศาสตรท่ี 4 การพัฒนาด�านเศรษฐกิจ
   4.1 แผนงานสร�างความเข�มแข็งของชุมชน

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

31 โครงการส,งเสริมอาชีพตัดผม 
หมู,ท่ี 3 ต.ผาปLง

เพ่ือส,งเสริมอาชีพช,างตัดผม ให�
ประชาชนผู�ท่ีสนใจสามารถ
นําไปประกอบอาชีพเพ่ิมรายได�
จุนเจือครอบครัว

จัดการฝ8กอบรมให�ความรู�ด�าน
การตัดผมให�กับผู�เข�าร,วม
โครงการ 40 คน จํานวน 1 ครั้ง

- 15,000 - - ประชาชนผู�เข�าร,วม
โครงการมีความพึง
พอใจร�อยละ 100

ผู�ร,วมโครงการ
สามารถนําความรู�
ไปประกอบอาชีพ 
เพ่ิมรายได�ให�กับ

ครอบครัว

สํานักปลัด

32 โครงการก,อสร�างโรงบ,มกล�วย 
หมู,ท่ี 3 ต.ผาปLง

เพ่ือใช�เป?นสถานท่ีสําหรับการ
บ,มกล�วย การสร�างผลิตภัณฑ�ท่ี
ได�จากกล�วย

ก,อสร�างโรงบ,มกล�วยขนาดกว�าง 
4.00 เมตร ยาว 4.00 เมตร สูง
3.50 เมตร

- 100,000 - - เกษตกรผู�เข�าร,วม
โครงการมีความพึง
พอใจร�อยละ 100

มีสถานท่ีสําหรับ
การบ,มกล�วยและ
มีผลิตภัณฑ�ท่ีได�
จากกล�วยสู,ตลาด
ชุมชนมากข้ึน เพ่ิม

รายได�มากข้ึน

กองช,าง

33 โครงการส,งเสริมการประกอบ
อาชีพเลี้ยงสัตว� 
หมู,ท่ี 5 ต.ผาปLง

เพ่ือส,งเสริมอาชีพการเลี้ยงสัตว� 
ให�ประชาชนผู�ท่ีสนใจสามารถ
นําไปประกอบอาชีพเพ่ิมรายได�
จุนเจือครอบครัว

จัดการฝ8กอบรมให�ความรู�ด�าน
การเลี้ยงสัตว� เช,น โค กระบือ ไก,
 ปลา สุกร ฯลฯ ให�กับผู�เข�าร,วม
โครงการ 40 คน จํานวน 1 ครั้ง

- 15,000 - - เกษตรกรรมผู�เข�าร,วม
โครงการมีความพึง
พอใจร�อยละ 100

ผู�ร,วมโครงการท่ี
ผ,านการฝ8กอบรม 
สามารถนําความรู�
ไปประกอบอาชีพ 
เพ่ิมรายได�ให�กับ

ครอบครัว

สํานักปลัด

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท�องถิ่นสี่ป7 (พ.ศ. 2561-2564)

องคการบริหารส�วนตําบลแม�พริก  อําเภอแม�พริก  จังหวัดลําปาง
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 การเสริมสร�างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และสังคมลําปางให�เป?นสังคมแห,งการเรียนรู�มีความเข็มแข็งมีภูมิคุ�มกันสามารถดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
เป;าหมาย

 (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผ�านมา
ตัวชี้วัด ผลลัพธท่ีคาดว�า 

จะได�รับ
หน�วยงาน

ท่ีรับผิดชอบ

171



แบบ ผ.01

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองส�วนท�องถิ่นในเขตจังหวัดลําปาง ประเด็นยุทธศาสตร�ท่ี 4 ด�านการพัฒนาเศรษฐกิจ
4. ยุทธศาสตรท่ี 4 การพัฒนาด�านเศรษฐกิจ
   4.1 แผนงานสร�างความเข�มแข็งของชุมชน

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

34 โครงการส,งเสริมอาชีพจักสาน 
หมู,ท่ี 2 ต.ผาปLง

เพ่ือส,งเสริมอาชีพกลุ,มจักสาน
พัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ�จักสาน
ให�มีรูปแบบท่ีทันสมัยและ
สวยงามยกระดับรายได�ของ
ประชาชนบ�านผาปLงหลวงท่ีเข�า
ร,วมโครงการ

จัดการฝ8กอบรมให�กับผู�เข�าร,วม
โครงการ 50 คน จํานวนครั้ง 3 
ครั้ง

- - 30,000 - ประชาชนผู�เข�าร,วม
โครงการมีรายได�ท่ี

เพ่ิมมากข้ึน ร�อยละ 10

ผู�ร,วมโครงการ
ผลิตภัณฑ� จักสาน

ท่ีมีรูปแบบท่ี
ทันสมัยและ

สวยงามเป?นท่ี
ต�องการของตลาด
 มีรายได�จากการ
จําหน,ายสินค�าท่ี

เพ่ิมมากข้ึน

สํานักปลัด

35 โครงการอบรมการซ,อม
เครื่องใช�ไฟฟOา 
หมู,ท่ี 3 ต.ผาปLง

เพ่ือส,งเสริมการให�ความรู�ให�กับ
ประชาชนผู�ท่ีสนใจสามารถนํา
ความรู�ไปแก�ไขปLญหาไฟฟOา และ
เครื่องใช�ไฟฟOาในเบ้ืองต�นได�

จัดการฝ8กอบรมให�ความรู�ด�าน
การการซ,อมเครื่องใช�ไฟฟOาและ
แก�ปLญหาไฟฟOา ให�กับผู�เข�าร,วม
โครงการ 40 คน จํานวน 1 ครั้ง

- 15,000 - ประชาชนผู�เข�าร,วม
โครงการมีรายได�ท่ี

เพ่ิมมากข้ึน ร�อยละ 10

ผู�ผ,านการฝ8กอบรม
 สามารถนําความรู�
ไปประกอบอาชีพ 
เพ่ิมรายได�ให�กับ

ครอบครัว

สํานักปลัด

36 โครงการก,อสร�างศูนย�เรียนรู�
ประจําหมู,บ�าน 
หมู,ท่ี 3 ต.แม,พริก

เพ่ือใช�เป?นสถานท่ีสําหรับการ
ประชุม การฝ8กอบรม การให�
ความรู�เรื่องของประกอบอาชีพ
ทางการเกษตร

ก,อสร�างอาคารขนาดกว�าง 10 ม.
 ยาว 10.50 ม. สูง 3.00 ม.

- - - 350,000 ประชาชนโครงการมี
ความพึงพอใจร�อยละ 

100

ประชาชนมี
สถานท่ีสําหรับการ

ให�ความรู� การ
ฝ8กอบรม

กองช,าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท�องถิ่นสี่ป7 (พ.ศ. 2561-2564)

องคการบริหารส�วนตําบลแม�พริก  อําเภอแม�พริก  จังหวัดลําปาง
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 การเสริมสร�างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และสังคมลําปางให�เป?นสังคมแห,งการเรียนรู�มีความเข็มแข็งมีภูมิคุ�มกันสามารถดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
เป;าหมาย

 (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผ�านมา
ตัวชี้วัด ผลลัพธท่ีคาดว�า 

จะได�รับ
หน�วยงาน

ท่ีรับผิดชอบ

172



แบบ ผ.01

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองส�วนท�องถิ่นในเขตจังหวัดลําปาง ประเด็นยุทธศาสตร�ท่ี 4 ด�านการพัฒนาเศรษฐกิจ
4. ยุทธศาสตรท่ี 4 การพัฒนาด�านเศรษฐกิจ
   4.1 แผนงานสร�างความเข�มแข็งของชุมชน

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

37 โครงการตามพระราชดําริ การ
พัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง ( ปQด
ทองหลังพระ)

พัฒนาความเป?นอยู,ของ
ประชาชนในภาคการเกษตรและ
ชนบทให�ดีข้ึนโดยใช�ปรัชญา
เศรษฐกิจพอพียง

หมู,บ�านเปOาหมายจํานวน 3 
หมู,บ�าน คือ บ�านแม,เชียงรายลุ,ม
 บ�านวังสําราญ และบ�านผาปLง
หลวง

 -  -  - 100,000 ประชาชนโครงการมี
ความพึงพอใจร�อยละ 

100

ประชาชนหมู,บ�าน
เปOาหมายมีชีวิต

ความเป?นอยู,ดีข้ึน

กองช,าง

รวม 46 โครงการ 1,130,000 250,000 135,000 540,000

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท�องถิ่นสี่ป7 (พ.ศ. 2561-2564)

องคการบริหารส�วนตําบลแม�พริก  อําเภอแม�พริก  จังหวัดลําปาง
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 การเสริมสร�างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และสังคมลําปางให�เป?นสังคมแห,งการเรียนรู�มีความเข็มแข็งมีภูมิคุ�มกันสามารถดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
เป;าหมาย

 (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผ�านมา
ตัวชี้วัด ผลลัพธท่ีคาดว�า 

จะได�รับ
หน�วยงาน

ท่ีรับผิดชอบ

173



แบบ ผ.01

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองส�วนท�องถิ่นในเขตจังหวัดลําปาง ประเด็นยุทธศาสตร�ท่ี 3 ด�านการพัฒนาสังคม/ชุมชน
5. ยุทธศาสตรท่ี 5 การพัฒนาด�านสาธารณสุข
   5.1 แผนงานสาธารณสุข

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

1 โครงการรณรงค�ป)องกันโรคเอดส�
อบต.แม+พริก

เพ่ือให�ความรู�และวิธีการป)องกัน
การติดเช้ือโรคเอดส�

จัดกิจกรรมป)องกันโรคเอดส� 
รณรงค� ประชาสัมพันธ�ให�ความรู�
แก+นักเรียนในสถานศึกษา

10,000 10,000 10,000 10,000 การเพ่ิมผู�ติดเช้ือ
เป9นร�อยละ 0

ผู�เข�าร+วมกิจกรรมมี
ความรู�ในการป)องกัน

โรคเอดส�

สํานักปลัด

2 โครงการรณรงค�ป)องกันโรคท่ี
เกิดข้ึนในฤดูหนาว
อบต.แม+พริก

เพ่ือให�ความรู�และวิธีการป)องกัน
การเกิดโรคในช+วงฤดูหนาว

จัดกิจกรรมให�ความรู�และวิธีการ
ป)องกันการเกิดโรคในช+วงฤดู
หนาว เช+น ไข�หวัด ไข�หวัดใหญ+ 
โรคเมอร�ส เป9นต�น

10,000 10,000 10,000 10,000 มีความรู�ในการ
ป)องกันโรคร�อยละ 

100

ผู�เข�าร+วมกิจกรรมมี
ความรู�ในการป)องกัน
โรคติดต+อในช+วงฤดู

หนาว

สํานักปลัด

3 โครงการรณรงค�ป)องกันโรค
ทางเดินหายใจ
อบต.แม+พริก

เพ่ือให�ความรู�และวิธีการป)องกัน
การเกิดโรคทางเดินหายใจ

จัดกิจกรรมให�ความรู�และวิธีการ
ป)องกันการเกิดโรคทางเดินหายใจ

10,000 10,000 10,000 10,000 มีความรู�ในการ
ป)องกันโรคร�อยละ 

100

ผู�เข�าร+วมกิจกรรมมี
ความรู�ในการป)องกัน
โรคทางเดินหายใจ

สํานักปลัด

4 โครงการปรุงอาหารปลอดภัย
อบต.แม+พริก

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

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

10,000 10,000 10,000 10,000 มีความรู�ในการ
ประกอบอาหาร

ร�อยละ 100

ผู�เข�าร+วมโครงการ
ประกอบอาหารอย+าง

มีคุณภาพ

สํานักปลัด

5 โครงการรณรงค�ป)องกันและระงับ
โรคไข�เลือดออกภายในพ้ืนท่ี
ตําบลแม+พริก และตําบลผาปAง

เพ่ือเป9นการประชาสัมพันธ� การ
ควบคุม ป)องกัน และระงับโรค
ไข�เลือดออก

ประชาชนรับทราบข�อมูลข+าวสาร
เก่ียวกับโรคไข�เลือดออก

150,000 150,000 150,000 150,000 ร�อยละ 100 ของ
ประชาชนมีความ

พึงพอใจ

การเกิดไข�เลือดออก
ลดน�อยลงหรือไม+เกิด

สํานักปลัด

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท�องถิ่นสี่ป6 (พ.ศ. 2561-2564)

องคการบริหารส�วนตําบลแม�พริก  อําเภอแม�พริก  จังหวัดลําปาง

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 การเสริมสร�างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และสังคมลําปางให�เป9นสังคมแห+งการเรียนรู�มีความเข็มแข็งมีภูมิคุ�มกันสามารถดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
หน�วยงาน

ท่ีรับผิดชอบ
เป;าหมาย

 (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผ�านมา
ตัวชี้วัด ผลลัพธท่ีคาดว�า

จะได�รับ

174



แบบ ผ.01

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองส�วนท�องถิ่นในเขตจังหวัดลําปาง ประเด็นยุทธศาสตร�ท่ี 3 ด�านการพัฒนาสังคม/ชุมชน
5. ยุทธศาสตรท่ี 5 การพัฒนาด�านสาธารณสุข
   5.1 แผนงานสาธารณสุข

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

6 โครงการป)องกันโรคพิษสุนัขบ�า เพ่ือควบคุมและระงับโรคติดต+อท่ี
เกิดจากสัตว�เลี้ยง สุนัขและแมว

จัดซ้ือพร�อมกับการให�บริการฉีด
วัคซีน การทําหมัน สุนัขและแมว

50,000 50,000 50,000 50,000 ปลอดจากโรค
ระบาด คิดเป9น
ร�อยละ 100

การแพร+ระบาดของ
โรคติดต+อท่ีเกิดจาก
สัตว�เลี้ยงลดน�อยลง

สํานักปลัด

รวม 24 โครงการ 240,000 240,000 240,000 240,000

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท�องถิ่นสี่ป6 (พ.ศ. 2561-2564)

องคการบริหารส�วนตําบลแม�พริก  อําเภอแม�พริก  จังหวัดลําปาง
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 การเสริมสร�างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และสังคมลําปางให�เป9นสังคมแห+งการเรียนรู�มีความเข็มแข็งมีภูมิคุ�มกันสามารถดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
เป;าหมาย

 (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผ�านมา
ตัวชี้วัด ผลลัพธท่ีคาดว�า

จะได�รับ
หน�วยงาน

ท่ีรับผิดชอบ

175



แบบ ผ.01

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองส�วนท�องถิ่นในเขตจังหวัดลําปาง ประเด็นยุทธศาสตร�ท่ี 3 ด�านการพัฒนาสังคม/ชุมชน
5. ยุทธศาสตรท่ี 5 การพัฒนาด�านสาธารณสุข
   5.2 แผนงานงบกลาง

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

1 โครงการเงินสมทบกองทุน
หลักประกันสุขภาพองค�การ
บริหารส+วนตําบลแม+พริก

เพ่ือจ+ายเป9นเงินสมทบกองทุน
หลักประกันสุขภาพองค�การ
บริหารส+วนตําบลแม+พริก

1.กิจกรรมเพ่ือสนับสนุนและ
ส+งเสริมการจัดบริการสาธารณสุข
ของหน+วยบริการหรือหน+วยงาน
สาธารณสุขในพ้ืนท่ี
2.กิจกรรมเพ่ือสนับสนุนให�กลุ+ม
หรือองค�กรประชาชนหรือ
หน+วยงานอ่ืนในพ้ืนท่ี
3.กิจกรรมเพ่ือสนับสนุนส+งเสริม
กิจกรรมการสร�างเสริมสุขภาพ 
การป)งกันโรค การฟGHนฟู 
สมรรถภาพและการ
รักษาพยาบาลระดับปฐมภูมิเชิง
รุก(เด็ก ผู�สูงอายุ คนพิการ)
4.กิจกรรมเพ่ือสนับสนุนค+าใช�จ+าย
ในการบริหารหรือพัฒนากองทุน
หลักประกันสุขภาพ
5.กิจกรรมกรณีการเกิดโรค
ระบาดหรือภัยธรรมชาติในพ้ืนท่ี

70,000 70,000 70,000 70,000 ร�อยละ 100 ของ
ประชาชนมีความ

พึงพอใจ

ประชาชนมีสุขภาพ
สมบูรณ�แข็งแรง

สํานักปลัด

รวม 4 โครงการ 70,000 70,000 70,000 70,000

องคการบริหารส�วนตําบลแม�พริก  อําเภอแม�พริก  จังหวัดลําปาง

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 การเสริมสร�างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และสังคมลําปางให�เป9นสังคมแห+งการเรียนรู�มีความเข็มแข็งมีภูมิคุ�มกันสามารถดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
เป;าหมาย

 (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผ�านมา
ตัวชี้วัด ผลลัพธท่ีคาดว�า

จะได�รับ
หน�วยงาน

ท่ีรับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท�องถิ่นสี่ป6 (พ.ศ. 2561-2564)

176



แบบ ผ.01

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองส�วนท�องถิ่นในเขตจังหวัดลําปาง ประเด็นยุทธศาสตร�ท่ี 3 ด�านการพัฒนาสังคม/ชุมชน
6. ยุทธศาสตรท่ี 6 ยุทธศาสตรการพัฒนาด�านการศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม
   6.1 แผนงานการศึกษา

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

1 โครงการจัดกิจกรรมวันเด็ก
แห-งชาติ

เพ่ือให�เด็กและเยาวชนมี
กิจกรรมและการนันทนาการใน
วันเด็ก

เด็กและเยาวชนในเขต
รับผิดชอบ 4 โรงเรียน

40,000 40,000 40,000 40,000 เด็กและเยาวชนเข�า
ร-วมทํากิจกรรมวันเด็ก

 ร�อยละ 100

เด็กและเยาวชนมีส-วน
ร-วมในกิจกรรมในวัน

เด็กแห-งชาติ

สํานักปลัด

2 โครงการส-งเสริมกิจกรรมเด็ก
และเยาวชน

เพ่ือให�เด็กและเยาวชนมีการจัด
กิจกรรมท่ีสร�างสรรค�เพ่ือชุมชน
ด�านวัฒนธรรม ประเพณี และ
สิ่งแวดล�อม

เด็กและเยาวชนในเขตพ้ืนท่ี
รับผิดชอบ

- 15,000 15,000 15,000 เด็กและเยาวชนใน
เขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบ 

เข�าร-วมดําเนิน
กิจกรรมคิดเป;นร�อย

ละ 80

เด็กและเยาวชนมี
จิตสํานึกท่ีสร�างสรรค�

ด�านวัฒนธรรม 
ประเพณี และ
สิ่งแวดล�อม

สํานักปลัด

3 โครงการอาหารเสริมนม เพ่ือให�เด็กได�รับอาหารท่ีถูก
สุขลักษณะตามหลักการ
สาธารณสุข

เด็กในศูนย�พัฒนาเด็กเล็กและ
โรงเรียนท่ีรับผิดชอบ 4 
โรงเรียน(อนุบาล 1-
ประถมศึกษาปAท่ี 6)

700,000 700,000 700,000 700,000 เด็กทุกคนได�รับอาหาร
เสริมนม คิดเป;นร�อย

ละ 100

เด็กได�รับอาหารท่ีถูก
สุขลักษณะตามหลัก

สาธารณสุข

สํานักปลัด

4 โครงการจัดทําและซ้ืออุปกรณ�
สนามเด็กเล-น 
โรงเรียนแม-พริกบน

ให�นักเรียนระดับก-อนประถมมี
อุปกรณ�และสนามเด็กเล-นท่ี
ปลอดภัย

ปรับพ้ืนท่ีสนามเด็กเล-นและ
จัดซ้ืออุปกรณ�เครื่องเล-นให�
เพียงพอกับจํานวนนักเรียน

- 100,000 - - นักเรียนร�อยละ 100
มีความพึงพอใจ

นักเรียนมีอุปกรณ�
และสนามเด็กเล-น

สํานักปลัด

รวม 12 โครงการ 740,000 855,000 755,000 755,000

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท�องถิ่นสี่ป< (พ.ศ. 2561-2564)

องคการบริหารส�วนตําบลแม�พริก  อําเภอแม�พริก  จังหวัดลําปาง
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 การเสริมสร�างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และสังคมลําปางให�เป;นสังคมแห-งการเรียนรู�มีความเข็มแข็งมีภูมิคุ�มกันสามารถดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
เป?าหมาย

 (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผ�านมา
ตัวชี้วัด ผลลัพธท่ีคาดว�า

จะได�รับ
หน�วยงาน

ท่ีรับผิดชอบ

177



แบบ ผ.01

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองส�วนท�องถิ่นในเขตจังหวัดลําปาง ประเด็นยุทธศาสตร�ท่ี 3 ด�านการพัฒนาสังคม/ชุมชน
6. ยุทธศาสตรท่ี 6 ยุทธศาสตรการพัฒนาด�านการศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม
   6.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

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

1 โครงการจัดงานประเพณี
สงกรานต�ประจําปA

เพ่ือสืบสานและอนุรักษ�
วัฒนธรรมประเพณีท�องถ่ิน

ผู�สูงอายุและประชาชนในพ้ืนท่ี
ในเขตรับผิดชอบ

70,000 70,000 70,000 70,000 ประชาชนร�อยละ 100
 มีความพึงพอใจ

ประชาชนเห็นคุณค-า
ของขนบธรรมเนียม 

ประเพณีและ
วัฒนธรรม

สํานักปลัด

2 โครงการถวายเทียนพรรษา
เน่ืองในวันเข�าพรรษา

เพ่ือส-งเสริมและอนุรักษ�
วัฒนธรรมประเพณีท�องถ่ิน

ถวายเทียนพรรษาให�วัดและ
สํานักสงฆ�ในเขตรับผิดชอบ

5,000 5,000 5,000 5,000 ประชาชนร�อยละ 100
 มีความพึงพอใจ

ประชาชนเห็นคุณค-า
ของขนบธรรมเนียม 

ประเพณีและ
วัฒนธรรม

สํานักปลัด

3 โครงการจัดงานลอยกระทง
ประจําปA

เพ่ือส-งเสริมและอนุรักษ�
วัฒนธรรมประเพณีท�องถ่ิน

จัดงานส-งเสริมประเพณีลอย
กระทง

50,000 50,000 50,000 50,000 ประชาชนร�อยละ 100
 มีความพึงพอใจ

ประชาชนเห็นคุณค-า
ของขนบธรรมเนียม 

ประเพณี และ
วัฒนธรรม

สํานักปลัด

4 โครงการส-งเสริม
พระพุทธศาสนาเน่ืองในวัน
สําคัญทางพระพุทธศาสนา

เพ่ือส-งเสริมกิจกรรมทาง
พระพุทธศาสนาด�านความเช่ือ 
ความศรัทธา

จัดกิจกรรมในวันสําคัญทาง
พระพุทธศาสนา

5,000 5,000 5,000 5,000 ประชาชนร�อยละ 100
 มีความพึงพอใจ

ประชาชนเห็นคุณค-า
ของพระพุทธศาสนา 
ซ่ึงเป;นศาสนาประจํา

ชาติ

สํานักปลัด

รวม 16 โครงการ 130,000 130,000 130,000 130,000

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท�องถิ่นสี่ป< (พ.ศ. 2561-2564)

องคการบริหารส�วนตําบลแม�พริก  อําเภอแม�พริก  จังหวัดลําปาง
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 การเสริมสร�างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และสังคมลําปางให�เป;นสังคมแห-งการเรียนรู�มีความเข็มแข็งมีภูมิคุ�มกันสามารถดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ท่ี
ตัวชี้วัด ผลลัพธท่ีคาดว�า

จะได�รับ
หน�วยงาน

ท่ีรับผิดชอบ
โครงการ วัตถุประสงค

เป?าหมาย
 (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผ�านมา

178



แบบ ผ.01

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองส�วนท�องถิ่นในเขตจังหวัดลําปาง ประเด็นยุทธศาสตร�ท่ี 2 ด�านการอนุรักษ�ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม
7.ยุทธศาสตรท่ี 7 ยุทธศาสตรการพัฒนาด�านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม 
   7.1 แผนงานสาธารณสุข

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

1 โครงการรณรงค�ติดตั้งบ-อดัก
ไขมัน

เพ่ือให�ประชาชนตระหนักและ
มีจิตสํานึกในการรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล�อม

รณรงค� ติดตั้งบ-อดักไขมัน ใน
ครัวเรือนในเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบ

5,000 5,000 5,000 5,000 ผู�เข�าร-วมโครงการมี
ความพึงพอใจคิด
เป8นร�อยละ 100

เยาวชน ประชาชน 
มีจิตสํานึกและ
ตระหนักในการ

รักษา
ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล�อม

สํานักปลัด

2 โครงการอบรมให�ความรู�การ
คัดแยกขยะในหมู-บ�าน 
อบต.แม-พริก

เพ่ือคัดแยกขยะในหมู-บ�าน จัดกิจกรรมให�ความรู�และ
รณรงค�การคัดแยกขยะใน
หมู-บ�าน

20,000 20,000 20,000 20,000 ผู�เข�าร-วมโครงการมี
ความพึงพอใจคิด
เป8นร�อยละ 100

ขยะในหมู-บ�านใด�รับ
การคัดแยก

สํานักปลัด

3 โครงการฝ;งกลบบ-อขยะประจํา
หมู-บ�าน
หมู-ท่ี 4 ต.แม-พริก

เพ่ือกําจัดขยะโดยการฝ;งกลบ จ�างเหมาขุดปรับปรุงฝ;งกลบ
ขยะ กว�าง 40 ยาว 40 เมตร

30,000  -  -  - ประชาชนมีความพึง
พอใจคิดเป8นร�อยละ 

100

มีพ้ืนท่ีสําหรับกําจัด
ขยะมากข้ึน

กองช-าง

4 โครงการปรับปรุงบ-อขยะ
หมู-ท่ี 4 ต.แม-พริก

เพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีรองรับปริมาณ
ขยะท่ีเพ่ิมมากข้ึน

ขุดลอกบ-อขยะเดิมให�มีขนาด
ความกว�าง 40 ม. ยาว 40 ม. 
ลึกเฉลี่ย 1.50 ม. ปริมาตรดิน
ขุดไม-น�อยกว-า 1,080 ลบ.ม.

    32,500  -  -  - ประชาชนมีความพึง
พอใจคิดเป8นร�อยละ 

100

บ-อขยะสามารถ
รองรับปริมาณขยะท่ี
เกิดจากครัวเรือนได�

เพ่ิมมากย่ิงข้ึน

กองช-าง

5 โครงการก-อสร�างรั้วก้ันบ-อขยะ 
หมู-ท่ี 4 ต.แม-พริก

เพ่ือเป8นการปAองกันขยะมวล
เบา เช-น ถุงพลาสติก ปลิว
เรี่ยราด เกลื่อนกลาด ควบคุม
พ้ืนท่ีท้ิงขยะไม-ให�ท้ิงขยะด�าน
นอกบ-อขยะ

ก-อสร�างรั้วรอบบ-อขยะขนาดสูง
 0.90 ม. ยาว 100 ม.

 -  -     61,500  - ประชาชนมีความพึง
พอใจคิดเป8นร�อยละ 

100

ประชาชนท้ิงขยะลง
สู-บ-อขยะ เศษขยะ
มวลเบาไม-ปลิว
เกลื่อนกลาด

กองช-าง

งบประมาณและท่ีผ�านมา
ตัวชี้วัด ผลลัพธท่ีคาดว�า

จะได�รับ
หน�วยงานท่ี
รับผิดชอบ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
เป;าหมาย

 (ผลผลิตของโครงการ)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท�องถิ่นสี่ป< (พ.ศ. 2561-2564)

องคการบริหารส�วนตําบลแม�พริก  อําเภอแม�พริก  จังหวัดลําปาง
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 6 การส-งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมอย-างสมดุลและย่ังยืน

179



แบบ ผ.01

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองส�วนท�องถิ่นในเขตจังหวัดลําปาง ประเด็นยุทธศาสตร�ท่ี 2 ด�านการอนุรักษ�ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม
7.ยุทธศาสตรท่ี 7 ยุทธศาสตรการพัฒนาด�านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม 
   7.1 แผนงานสาธารณสุข

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

6 โครงการปรับปรุงบ-อขยะ
หมู-ท่ี 6 ต.แม-พริก

เพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีรองรับปริมาณ
ขยะท่ีเพ่ิมมากข้ึน

ขุดลอกบ-อขยะเดิมให�มีขนาด
ความกว�าง 40 ม. ยาว 40 ม. 
ลึกเฉลี่ย 1.50 ม. ปริมาตรดิน
ขุดไม-น�อยกว-า 1,080 ลบ.ม.

    32,500  -  -  - ประชาชนมีความพึง
พอใจคิดเป8นร�อยละ 

100

บ-อขยะรองรับ
ปริมาณขยะได�เพ่ิม

มากย่ิงข้ึน

กองช-าง

7 โครงการขุดบ-อขยะ
หมู-ท่ี 6 ต.แม-พริก

เพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีรองรับปริมาณ
ขยะท่ีเพ่ิมมากข้ึน

ขุดลอกบ-อขยะเดิมให�มีขนาด
ความกว�าง 40 ม. ยาว 40 ม. 
ลึกเฉลี่ย 1.50 ม. ปริมาตรดิน
ขุดไม-น�อยกว-า 1,080 ลบ.ม.

 -  -     32,500  - ประชาชนมีความพึง
พอใจคิดเป8นร�อยละ 

100

บ-อขยะรองรับ
ปริมาณขยะได�เพ่ิม

มากย่ิงข้ึน

กองช-าง

8 โครงการแก�ไขป;ญหาขยะ
หมู-ท่ี 7 ต.แม-พริก

เพ่ือลดป;ญหาการท้ิงขยะจาก
ครัวเรือน การนําขยะกลับมาใช�
ใหม-

จัดกิจกรรมโครงการส-งเสริม
ความรู�เก่ียวกับการกําจัดขยะ 
การคัดแยกขยะ การท้ิงขยะ

10,000  -  -  - ประชาชนมีความพึง
พอใจคิดเป8นร�อยละ 

100

ปลูกจิตสํานึกการท้ิง
ขยะของประชาชน

เพ่ิมมากข้ึน

สํานักปลัด

9 โครงการบริหารจัดการ การ
จัดเก็บขยะ 
หมู-ท่ี 7 ต.แม-พริก

เพ่ือให�มีการบริหารจัดการขยะ
ภายในหมู-บ�าน

จ�างเหมาเพ่ือจัดเก็บขยะ
ภายในหมู-บ�านจํานวน 128 
ครัวเรือน เพ่ือนําไปท้ิงยังบ-อขยะ

80,000  -  -  - ประชาชนมีความพึง
พอใจคิดเป8นร�อยละ 

100

ขยะจากครัวเรือน
ได�รับการขนท้ิงไปยัง

บ-อขยะ

สํานักปลัด

10 โครงการปรับปรุงบ-อขยะ 
หมู-ท่ี 7 ต.แม-พริก

เพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีรองรับปริมาณ
ขยะท่ีเพ่ิมมากข้ึน

ขุดลอกบ-อขยะเดิมให�มีขนาด
ความกว�าง 40 ม. ยาว 40 ม. 
ลึกเฉลี่ย 1.50 ม. ปริมาตรดิน
ขุดไม-น�อยกว-า 1,080 ลบ.ม.

    32,500  -  -  - ประชาชนมีความพึง
พอใจคิดเป8นร�อยละ 

100

บ-อขยะรองรับ
ปริมาณขยะได�เพ่ิม

มากย่ิงข้ึน

กองช-าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท�องถิ่นสี่ป< (พ.ศ. 2561-2564)

องคการบริหารส�วนตําบลแม�พริก  อําเภอแม�พริก  จังหวัดลําปาง
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 6 การส-งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมอย-างสมดุลและย่ังยืน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
เป;าหมาย

 (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผ�านมา
ตัวชี้วัด ผลลัพธท่ีคาดว�า

จะได�รับ
หน�วยงานท่ี
รับผิดชอบ

180



แบบ ผ.01

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองส�วนท�องถิ่นในเขตจังหวัดลําปาง ประเด็นยุทธศาสตร�ท่ี 2 ด�านการอนุรักษ�ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม
7.ยุทธศาสตรท่ี 7 ยุทธศาสตรการพัฒนาด�านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม 
   7.1 แผนงานสาธารณสุข

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

11 โครงการขุดบ-อขยะ ประจํา
หมู-บ�าน 
หมู-ท่ี 8 ต.แม-พริก

เพ่ือให�บ-อขยะ มีปริมาตรท่ี
เพ่ิมข้ึน รองรับจํานวนขยะท่ี
มากข้ีน

ขุดลอกบ-อขยะ ขนาดพ้ืนท่ีขุด
ลอก จํานวน 1 ไร- ลึก 1.50 ม.
 จํานวน 1 บ-อ

 - 72,000  -  - ประชาชนมีความพึง
พอใจคิดเป8นร�อยละ 

100

บ-อขยะมีขนาดท่ี
กว�างมากข้ึน

กองช-าง

12 โครงการฝ;งกลบบ-อขยะประจํา
หมู-บ�าน
หมู-ท่ี 9 ต.แม-พริก

เพ่ือกําจัดขยะโดยการฝ;งกลบ จ�างเหมาขุดปรับปรุงฝ;งกลบ
ขยะ กว�าง 40 ยาว 40 เมตร

30,000  -  -  - ประชาชนมีความพึง
พอใจคิดเป8นร�อยละ 

100

ขยะได�รับการกําจัด
โดยการฝ;งกลบ

กองช-าง

13 โครงการปรับปรุงบ-อขยะ 
หมู-ท่ี 9 ต.แม-พริก

เพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีรองรับปริมาณ
การท้ิงขยะท่ีเพ่ิมมากข้ึน

ขุดลอกบ-อขยะเดิมให�มีขนาด
ความกว�าง 40 ม. ยาว 40 ม. 
ลึกเฉลี่ย 1.50 ม. ปริมาตรดิน
ขุดไม-น�อยกว-า 1,080 ลบ.ม.

    32,500  -  -  - ประชาชนมีความพึง
พอใจคิดเป8นร�อยละ 

100

บ-อขยะรองรับ
ปริมาณขยะได�เพ่ิม

มากย่ิงข้ึน

กองช-าง

14 โครงการฝ;งกลบบ-อขยะประจํา
หมู-บ�าน
หมู-ท่ี 10 ต.แม-พริก

เพ่ือกําจัดขยะโดยการฝ;งกลบ จ�างเหมาขุดปรับปรุงฝ;งกลบ
ขยะ กว�าง 40 ยาว 40 เมตร

30,000  -  -  - ประชาชนมีความพึง
พอใจคิดเป8นร�อยละ 

100

ขยะได�รับการกําจัด
โดยการฝ;งกลบ

กองช-าง

15 โครงการปรับปรุงบ-อขยะ 
หมู-ท่ี 10 ต.แม-พริก

เพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีรองรับปริมาณ
การท้ิงขยะท่ีเพ่ิมมากข้ึน

ขุดลอกบ-อขยะเดิมให�มีขนาด
ความกว�าง 40 ม. ยาว 40 ม. 
ลึกเฉลี่ย 1.50 ม. ปริมาตรดิน
ขุดไม-น�อยกว-า 1,080 ลบ.ม.

    32,500  -  -  - ประชาชนมีความพึง
พอใจคิดเป8นร�อยละ 

100

บ-อขยะรองรับ
ปริมาณขยะได�เพ่ิม

มากย่ิงข้ึน

กองช-าง

16 โครงการปรับปรุงบ-อขยะ 
หมู-ท่ี 11 ต.แม-พริก

เพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีรองรับปริมาณ
การท้ิงขยะท่ีเพ่ิมมากข้ึน

ขุดลอกบ-อขยะเดิมให�มีขนาด
ความกว�าง 40 ม. ยาว 40 ม. 
ลึกเฉลี่ย 1.50 ม. ปริมาตรดิน
ขุดไม-น�อยกว-า 1,080 ลบ.ม.

    32,500  -  -  - ประชาชนมีความพึง
พอใจคิดเป8นร�อยละ 

100

บ-อขยะรองรับ
ปริมาณขยะได�เพ่ิม

มากย่ิงข้ึน

กองช-าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท�องถิ่นสี่ป< (พ.ศ. 2561-2564)

องคการบริหารส�วนตําบลแม�พริก  อําเภอแม�พริก  จังหวัดลําปาง
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 6 การส-งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมอย-างสมดุลและย่ังยืน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
เป;าหมาย

 (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผ�านมา
ตัวชี้วัด ผลลัพธท่ีคาดว�า

จะได�รับ
หน�วยงานท่ี
รับผิดชอบ

181



แบบ ผ.01

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองส�วนท�องถิ่นในเขตจังหวัดลําปาง ประเด็นยุทธศาสตร�ท่ี 2 ด�านการอนุรักษ�ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม
7.ยุทธศาสตรท่ี 7 ยุทธศาสตรการพัฒนาด�านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม 
   7.1 แผนงานสาธารณสุข

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

17 โครงการปรับปรุงบ-อขยะ
หมู-ท่ี 1 ต.ผาป;ง

เพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีรองรับปริมาณ
การท้ิงขยะท่ีเพ่ิมมากข้ึน

ขุดลอกบ-อขยะเดิมให�มีขนาด
ความกว�าง 40 ม. ยาว 40 ม. 
ลึกเฉลี่ย 1.50 ม. ปริมาตรดิน
ขุดไม-น�อยกว-า 1,080 ลบ.ม.

    32,500  -  -  - ประชาชนมีความพึง
พอใจคิดเป8นร�อยละ 

100

บ-อขยะรองรับ
ปริมาณขยะได�เพ่ิม

มากย่ิงข้ึน

กองช-าง

18 โครงการพ-นนํ้ายาฆ-าเช้ือบ-อขยะ
หมู-ท่ี 2 ต.ผาป;ง

เพ่ือเป8นการกําจัดและควบคุม
พาหะนําโรคท่ีเกิดข้ึนจากบ-อ
ขยะ กําจัดกลิ่น เร-งการย-อย
สลายของอินทรีย�วัตถุ

พ-นสารเคมีนํ้ายาฆ-าเช้ือโรค
และกําจัดกลิ่น พ้ืนท่ีบ-อขยะ
บ�านผาป;งหลวง

20,000  -  -  - ประชาชนมีความพึง
พอใจคิดเป8นร�อยละ 

100

บ-อขยะได�รับการฆ-า
เช้ือโรค กําจัดกลิ่น

เหม็น

สํานักปลัด

19 โครงการปรับปรุงบ-อขยะ
หมู-ท่ี 2 ต.ผาป;ง

เพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีรองรับปริมาณ
การท้ิงขยะท่ีเพ่ิมมากข้ึน

ขุดลอกบ-อขยะเดิมให�มีขนาด
ความกว�าง 40 ม. ยาว 40 ม. 
ลึกเฉลี่ย 1.50 ม. ปริมาตรดิน
ขุดไม-น�อยกว-า 1,080 ลบ.ม.

    32,500  -  -  - ประชาชนมีความพึง
พอใจคิดเป8นร�อยละ 

100

บ-อขยะรองรับ
ปริมาณขยะได�เพ่ิม

มากย่ิงข้ึน

กองช-าง

20 โครงการปรับปรุงบ-อขยะ 
หมู-ท่ี 3 ต.ผาป;ง

เพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีรองรับปริมาณ
การท้ิงขยะท่ีเพ่ิมมากข้ึน

ขุดลอกบ-อขยะเดิมให�มีขนาด
ความกว�าง 40 ม. ยาว 40 ม. 
ลึกเฉลี่ย 1.50 ม. ปริมาตรดิน
ขุดไม-น�อยกว-า 1,080 ลบ.ม.

    32,500  -  -  - ประชาชนมีความพึง
พอใจคิดเป8นร�อยละ 

100

บ-อขยะรองรับ
ปริมาณขยะได�เพ่ิม

มากย่ิงข้ึน

กองช-าง

21 โครงการปรับปรุงบ-อขยะ 
หมู-ท่ี 4 ต.ผาป;ง

เพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีรองรับปริมาณ
การท้ิงขยะท่ีเพ่ิมมากข้ึน

ขุดลอกบ-อขยะเดิมให�มีขนาด
ความกว�าง 40 ม. ยาว 40 ม. 
ลึกเฉลี่ย 1.50 ม. ปริมาตรดิน
ขุดไม-น�อยกว-า 1,080 ลบ.ม.

 -     32,500  -  - ประชาชนมีความพึง
พอใจคิดเป8นร�อยละ 

100

บ-อขยะรองรับ
ปริมาณขยะได�เพ่ิม

มากย่ิงข้ึน

กองช-าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท�องถิ่นสี่ป< (พ.ศ. 2561-2564)

องคการบริหารส�วนตําบลแม�พริก  อําเภอแม�พริก  จังหวัดลําปาง
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 6 การส-งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมอย-างสมดุลและย่ังยืน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
เป;าหมาย

 (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผ�านมา
ตัวชี้วัด ผลลัพธท่ีคาดว�า

จะได�รับ
หน�วยงานท่ี
รับผิดชอบ

182



แบบ ผ.01

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองส�วนท�องถิ่นในเขตจังหวัดลําปาง ประเด็นยุทธศาสตร�ท่ี 2 ด�านการอนุรักษ�ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม
7.ยุทธศาสตรท่ี 7 ยุทธศาสตรการพัฒนาด�านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม 
   7.1 แผนงานสาธารณสุข

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

22 โครงการปรับปรุงบ-อขยะ 
หมู-ท่ี 5 ต.ผาป;ง

เพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีรองรับปริมาณ
การท้ิงขยะท่ีเพ่ิมมากข้ึน

ขุดลอกบ-อขยะเดิมให�มีขนาด
ความกว�าง 40 ม. ยาว 40 ม. 
ลึกเฉลี่ย 1.50 ม. ปริมาตรดิน
ขุดไม-น�อยกว-า 1,080 ลบ.ม.

 -     32,500  -  - ประชาชนมีความพึง
พอใจคิดเป8นร�อยละ 

100

บ-อขยะรองรับ
ปริมาณขยะได�เพ่ิม

มากย่ิงข้ึน

กองช-าง

23 โครงการก-อสร�างรั้วรอบบ-อขยะ 
หมู-ท่ี 1 ต.ผาป;ง

เพ่ือเป8นการปAองกันขยะมวล
เบา เช-น ถุงพลาสติก ปลิว
เรี่ยราด เกลื่อนกลาด ควบคุม
พ้ืนท่ีท่ิงขยะไม-ให�ท้ิงขยะด�าน
นอกบ-อขยะ

ก-อสร�างรั้วรอบบ-อขยะขนาดสูง
 0.90 ม. ยาว 150 ม.

 -  -  -     92,000 ประชาชนมีความพึง
พอใจคิดเป8นร�อยละ 

100

ประชาชนท้ิงขยะลง
สู-บ-อขยะ เศษขยะ
มวลเบาไม-ปลิว
เกลื่อนกลาด

กองช-าง

24 โครงการจัดซ้ือถังขยะ ประจํา
หมู-บ�าน

เพ่ือรวบรวมขยะจากครัวเรือน
ไปท้ิงยังบ-อขยะของหมู-บ�าน

จัดซ้ือถังขยะขนาดความจุ 120
 ลิตร จํานวน 130 ถัง

 -  - 200,000  - ประชาชนมีความพึง
พอใจคิดเป8นร�อยละ 

100

ขยะถูกท้ิงลงถังขยะ
ท่ีจัดซ้ือ หมู-บ�าน
สะอาดเรียบร�อย

สํานักปลัด

รวม 30 โครงการ 517,500 162,000 319,000 117,000 

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท�องถิ่นสี่ป< (พ.ศ. 2561-2564)

องคการบริหารส�วนตําบลแม�พริก  อําเภอแม�พริก  จังหวัดลําปาง
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 6 การส-งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมอย-างสมดุลและย่ังยืน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
เป;าหมาย

 (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผ�านมา
ตัวชี้วัด ผลลัพธท่ีคาดว�า

จะได�รับ
หน�วยงานท่ี
รับผิดชอบ

183



แบบ ผ.01

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองส�วนท�องถิ่นในเขตจังหวัดลําปาง ประเด็นยุทธศาสตร�ท่ี 2 ด�านการอนุรักษ�ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม
7.ยุทธศาสตรท่ี 7 ยุทธศาสตรการพัฒนาด�านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม 
   7.2 แผนงานเคหะชุมชน

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

1 โครงการก-อสร�างพนังปAองกัน
ตลิ่งพังเหมืองหลวง บริเวณ
ข�างศาลาอเนกประสงค� 
หมู-ท่ี 10 ต.แม-พริก

เพ่ือปAองกันดินข�างลําเหมืองถูก
นํ้ากัดเซาะพังทลาย ลําเหมือง
ตื้นเขิน

ก-อสร�างพนังปAองกันตลิ่งโดย
การเทพนังคอนกรีตก้ันลํา
เหมือง สูง 1.00 ม. ยาว 100 ม. 
หนา 0.12 ม.

 -  - 100,000  - เกษตรกรมีความพึง
พอใจคิดเป8นร�อยละ 

100

ลําเหมืองได�รับการ
ปAองกันการกัดเซาะ 
ทําให�นํ้าไหลสะดวก

มากย่ิงข้ึน

กองช-าง

2 โครงการก-อสร�างพนังปAองกัน
ตลิ่งพัง วังส�มปHอย
หมู-ท่ี 2 ต.ผาป;ง

เพ่ือปAองกันการกัดเซาะ
พังทลายของหน�าดินริมตลิ่งลํา
ห�วยแม-ปุ เข�าสู-พ้ืนท่ีอยู-อาศัย
ของประชาชน

ก-อสร�างพนังปAองกันตลิ่งแบบ
เรียงหินในกล-องเกเบ้ียน ขนาด
สูงตามลาดเอียง 5.00 ม. หนา 
0.30 ม. ยาว 100 ม.

 - 200,000 366,500  - ประชาชนมีความพึง
พอใจคิดเป8นร�อยละ 

100

ตลิ่งลําห�วยได�รับ
การปAองกันการ

พังทลาย

กองช-าง

3 โครงการก-อสร�างพนังปAองกัน
ตลิ่งพังสระเก็บนํ้า SML
หมู-ท่ี 4 ต.ผาป;ง

เพ่ือปAองกันการกัดเซาะ
พังทลายของหน�าดินริมตลิ่ง
บริเวณรอบสระเก็บนํ้า SML

ก-อสร�างพนังปAองกันตลิ่งแบบ
เรียงหินในกล-องเกเบ้ียน ขนาด
สูงตามลาดเอียง 5.00 ม. หนา 
0.30 ม. ยาว 100 ม.

 -  - 200,000 366,500 ประชาชนมีความพึง
พอใจคิดเป8นร�อยละ 

100

ตลิ่งลําห�วยได�รับ
การปAองกันการ

พังทลาย

กองช-าง

4 โครงการก-อสร�างพนังปAองกัน
ตลิ่ง สายวัดผาป;งกลาง 
หมู-ท่ี 3 ต.ผาป;ง

เพ่ือปAองกันการพังทลายของ
หน�าดินริมตลิ่งริมถนนสายข�าง
วัด

ก-อสร�างพนังปAองกันตลิ่งโดย
การเทคอนกรีตตามแนวตลิ่ง
กว�างตามลาดเอียงเฉลี่ย 4.50 
ม. ยาว 110 เมตร หนาเฉลี่ย 
0.30 เมตร

150,000 150,000  -  - ประชาชนมีความพึง
พอใจคิดเป8นร�อยละ 

100

ตลิ่งได�รับการ
ปAองกันการพังทลาย

กองช-าง

รวม 7 โครงการ 150,000 350,000 666,500 366,500

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท�องถิ่นสี่ป< (พ.ศ. 2561-2564)

องคการบริหารส�วนตําบลแม�พริก  อําเภอแม�พริก  จังหวัดลําปาง
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 6 การส-งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมอย-างสมดุลและย่ังยืน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
เป;าหมาย

 (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผ�านมา
ตัวชี้วัด ผลลัพธท่ีคาดว�า

จะได�รับ
หน�วยงานท่ี
รับผิดชอบ

184



แบบ ผ.01

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองส�วนท�องถิ่นในเขตจังหวัดลําปาง ประเด็นยุทธศาสตร�ท่ี 2 ด�านการอนุรักษ�ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม
7.ยุทธศาสตรท่ี 7 ยุทธศาสตรการพัฒนาด�านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม 
   7.3 แผนงานสร�างความเข�มแข็งชุมชน

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

1 โครงการอบรมปลูกจิตสํานึกใน
การรักษาทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล�อม

เพ่ือให�ประชาชนตระหนักและ
มีจิตสํานึกในการรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล�อม

จัดอบรมเยาวชน ประชาชนใน
พ้ืนท่ีรับผิดชอบ

10,000 10,000 10,000 10,000 ประชาชนมีจิตสํานึก
ในการอนุรักษ�

ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล�อม คิด

เป8นร�อยละ 100

เยาวชน ประชาชน 
มีจิตสํานึกและ
ตระหนักในการ

รักษา
ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล�อม

สํานักปลัด

2 โครงการอยู-เวร เฝAาระวัง 
ปAองกันไฟปHา 
หมู-ท่ี 3 ต.แม-พริก

เพ่ือให�ประชาชนตระหนักและ
มีจิตสํานึกในการรักษา
ทรัพยากรปHาไม�

จัดเวรยามเพ่ือเฝAาระวังรักษา
ปHา ปAองกันการเกิดไฟไหม�ปHา

10,000 10,000 10,000 10,000  ลดอัตราการเกิดไฟ
ปHาในพ้ืนท่ีของบ�าน
แม-เชียงรายลุ-ม ร�อย

ละ 100

เยาวชน ประชาชน 
มีจิตสํานึกและ
ตระหนักในการ

รักษาทรัพยากรปHาไม�

สํานักปลัด

3 โครงการอบรมความรู�เรื่องไฟปHา เพ่ือเป8นการเพ่ิมความรู�และ
ทักษะ ในการดับไฟปHา

อบรมความรู�เรื่องไฟปHา 5,000 5,000 5,000 5,000 ผู�เข�าร-วมอบรม
สามารถดําเนินการ
ดับไฟปHาได� คิดเป8น

ร�อยละ 100

ผู�ได�รับการอบรมมี
ความรู�เรื่องการดับ

ไฟปHา

สํานักปลัด

4 โครงการรณรงค�ปAองกันไฟปHา
และป;ญหาหมอกควัน

เพ่ือฟMNนฟูทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล�อม

จัดทําโครงการรณรงค�ปAองกัน
ไฟปHาและป;ญหาหมอกควัน 
การทําแนวกันไฟ

10,000 10,000 10,000 10,000 ป;ญหาหมอกควัน
ลดลง เป8นร�อยละ 0

ลดป;ญหาหมอกควัน
และการทําลายปHา

สํานักปลัด

5 โครงการลาดตระเวนสํารวจ
พ้ืนท่ีปHาชุมชน 
หมู-ท่ี 3 ต.แม-พริก

ปAองกันการลักลอบตัดไม�
ทําลายปHา

จัดกิจกรรมลาดตระเวนสํารวจ
ปHาโดยทําเป8นประจําและ
ต-อเน่ือง

 - 10,000  -  - ปAองกันการทําลาย
ปHาไม�คิดเป8นร�อยละ 

100

ปHาชุมชนบ�านแม-
เชียงรายลุ-มมีความ

อุดมสมบูรณ�

สํานักปลัด

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท�องถิ่นสี่ป< (พ.ศ. 2561-2564)

องคการบริหารส�วนตําบลแม�พริก  อําเภอแม�พริก  จังหวัดลําปาง
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 6 การส-งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมอย-างสมดุลและย่ังยืน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
เป;าหมาย

 (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผ�านมา
ตัวชี้วัด ผลลัพธท่ีคาดว�า

จะได�รับ
หน�วยงานท่ี
รับผิดชอบ

185



แบบ ผ.01

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองส�วนท�องถิ่นในเขตจังหวัดลําปาง ประเด็นยุทธศาสตร�ท่ี 2 ด�านการอนุรักษ�ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม
7.ยุทธศาสตรท่ี 7 ยุทธศาสตรการพัฒนาด�านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม 
   7.3 แผนงานสร�างความเข�มแข็งชุมชน

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

6 โครงการก-อสร�างศูนย�อนุรักษ�
ปHาชุมชน 
หมู-ท่ี 3 ต.แม-พริก

เพ่ือใช�เป8นสถานท่ีดําเนิน
กิจกรรมการปAองกันและดูแล
รักษาปHาไม�ของบ�านแม-
เชียงรายลุ-ม

ก-อสร�างอาคารศูนย�อนุรักษปHา
ชุมชน ขนาดกว�าง 10 ม. ยาว 
10.50 ม. สูง 3.00 ม. จํานวน 1
 หลัง

 -  -  - 250,000 ประชาชนมีความพึง
พอใจคิดเป8นร�อยละ 

100

ปHาชุมชนบ�านแม-
เชียงรายลุ-มมีความ

อุดมสมบูรณ�

สํานักปลัด

7 โครงการปลูกปHา บวชปHา สืบ
ชะตา เวทีเสวนา 
อบต.แม-พริก

เพ่ือให�ประชาชนตระหนักและ
มีจิตสํานึกในการรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล�อม

จัดกิจกรรม เวทีเสวนา บวชปHา
 สืบชะตา และ ปลูกปHา จํานวน
 3 ไร-

12,000 12,000 12,000 12,000 ประชาชนมีความพึง
พอใจคิดเป8นร�อยละ 

100

ประชาชนตระหนัก
และมีจิตสํานึกใน

การรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล�อม มี
พ้ืนท่ีปHาเพิมข้ึน 

จํานวน 3 ไร-

สํานักปลัด

8 โครงการทําแนวปAองกันไฟปHา
หมู-ท่ี 1 ต.ผาป;ง

เพ่ือเป8นการสร�างแนวปAองกัน
ไฟปHา เข�ามายังหมู-บ�านหรือ
พ้ืนท่ีการเกษตร ปAองกันความ
เสียหายจากเหตุอัคคีภัย

จัดทําแนวปAองกันไฟปHาโดย
การทําแนวปAองกัน รอบหมู-บ�าน

10,000 10,000 10,000 10,000 สามารถปAองกันไฟปHา
ได�มากกว-าร�อยละ 90

พ้ืนท่ีโดยรอบ
หมู-บ�านปลอดภัยจาก

ไฟปHา

สํานักปลัด

รวม 26 โครงการ 57,000 67,000 57,000 307,000

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท�องถิ่นสี่ป< (พ.ศ. 2561-2564)

องคการบริหารส�วนตําบลแม�พริก  อําเภอแม�พริก  จังหวัดลําปาง
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 6 การส-งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมอย-างสมดุลและย่ังยืน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
เป;าหมาย

 (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผ�านมา
ตัวชี้วัด ผลลัพธท่ีคาดว�า

จะได�รับ
หน�วยงานท่ี
รับผิดชอบ

186



แบบ ผ.01

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองส�วนท�องถิ่นในเขตจังหวัดลําปาง ประเด็นยุทธศาสตร�ท่ี 2 ด�านการอนุรักษ�ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม
7.ยุทธศาสตรท่ี 7 ยุทธศาสตรการพัฒนาด�านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม 
   7.4 แผนงานเกษตร

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

1 ก-อสร�างฝายชะลอนํ้าเฉลิมพระ
เกียรติ 
หมู-ท่ี 7,8,11 ต.แม-พริก

เพ่ือให�ประชาชนมีจิตสํานึก
และตระหนักในการรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล�อม และสร�างความ
อุดมสมบูรณ�ให�กับพ้ืนท่ีปHาชุมชน

ก-อสร�างฝายชะลอนํ้าแบบเรียง
หินในกล-องในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ 
บ�านห�วยข้ีนก บ�านปางยาว 
และบ�านแพะดอกเข็ม จํานวน 
10 ฝาย โดยขอความร-วมมือ
แรงงาน จากประชาชนในพ้ืนท่ี

100,000 100,000 100,000 100,000  ประชาชนมีความ
พึงพอใจเพ่ิมข้ึนคิด

เป8นร�อยละ 60

เยาวชน ประชาชน 
มีจิตสํานึกและ
ตระหนักในการ

รักษา
ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล�อม

สํานักปลัด

2 โครงการก-อสร�างฝายชะลอนํ้า
พ้ืนท่ีปHาชุมชน
หมู-ท่ี 3 ต.แม-พริก

เพ่ือให�ประชาชนมีจิตสํานึก
และตระหนักในการรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล�อม และสร�างความ
อุดมสมบูรณ�ให�กับพ้ืนท่ีปHาชุมชน

ก-อสร�างฝายชะลอนํ้าแบบเรียง
หินในกล-องในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ 
บ�านแม-เชียงรายลุ-ม จํานวน 10
 ฝาย โดยขอความร-วมมือ
แรงงาน จากประชาชนในพ้ืนท่ี

100,000 100,000 100,000 100,000  ประชาชนมีความ
พึงพอใจเพ่ิมข้ึนคิด

เป8นร�อยละ 60

เยาวชน ประชาชน 
มีจิตสํานึกและ
ตระหนักในการ

รักษา
ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล�อม

สํานักปลัด

3 โครงการก-อสร�างฝายชะลอนํ้า 
หมู-ท่ี 2 ต.ผาป;ง

เพ่ือให�ประชาชนมีจิตสํานึก
และตระหนักในการรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล�อม และสร�างความ
อุดมสมบูรณ�ให�กับพ้ืนท่ีปHาชุมชน

ก-อสร�างฝายชะลอนํ้าแบบเรียง
หินในกล-องในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ 
บ�านผาป;งหลวง จํานวน 5 ฝาย
 โดยขอความร-วมมือแรงงาน 
จากประชาชนในพ้ืนท่ี

50,000 50,000 50,000 50,000  ประชาชนมีความ
พึงพอใจเพ่ิมข้ึนคิด

เป8นร�อยละ 60

เยาวชน ประชาชน 
มีจิตสํานึกและ
ตระหนักในการ

รักษา
ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล�อม

สํานักปลัด

งบประมาณและท่ีผ�านมา
ตัวชี้วัด ผลลัพธท่ีคาดว�า

จะได�รับ
หน�วยงานท่ี
รับผิดชอบ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
เป;าหมาย

 (ผลผลิตของโครงการ)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท�องถิ่นสี่ป< (พ.ศ. 2561-2564)

องคการบริหารส�วนตําบลแม�พริก  อําเภอแม�พริก  จังหวัดลําปาง
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 6 การส-งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมอย-างสมดุลและย่ังยืน

187



แบบ ผ.01

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองส�วนท�องถิ่นในเขตจังหวัดลําปาง ประเด็นยุทธศาสตร�ท่ี 2 ด�านการอนุรักษ�ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม
7.ยุทธศาสตรท่ี 7 ยุทธศาสตรการพัฒนาด�านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม 
   7.4 แผนงานเกษตร

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

4 โครงการก-อสร�างฝายชะลอนํ้า
หมู-ท่ี 1 ต.ผาป;ง

เพ่ือให�ประชาชนตระหนักและ
มีจิตสํานึกในการรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล�อม และสร�างความ
อุดมสมบูรณ�ให�กับพ้ืนท่ีปHาชุมชน

ก-อสร�างฝายชะลอนํ้าแบบเรียง
หินในกล-องในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ 
บ�านนาริน จํานวน 5 ฝาย โดย
ขอความร-วมมือแรงงาน จาก
ประชาชนในพ้ืนท่ี

50,000 50,000 50,000 50,000  ประชาชนมีความ
พึงพอใจเพ่ิมข้ึนคิด

เป8นร�อยละ 60

เยาวชน ประชาชน 
มีจิตสํานึกและ
ตระหนักในการ

รักษา
ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล�อม

สํานักปลัด

5 โครงการปลูกปHาเฉลิมพระ
เกียรติเทิดไท�องค�ราชัน

เพ่ือฟMNนฟูทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล�อม สํานึกในพระ
มหากรุณาธิคุณ

ปลูกปHา จํานวน 19 ไร- 50,000 30,000 20,000 20,000 ประชาชนมีจิตสํานึก
ในการอนุรักษ�

ทรัพยากรธรรมชาติ
คิดเป8นร�อยละ 100

ประชาชนมีจิตสํานึก
และตระหนักในการ

รักษา
ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล�อม

สํานักปลัด

6 โครงการส-งเสริมการเพาะชํา
กล�าไม�พันธุ�ท�องถ่ิน
หมู-ท่ี 3 ต.แม-พริก

เพ่ืออนุรักษ�พันธุ�ไม�ท�องถ่ินให�
คงอยู-สืบทอดต-อไป

ดําเนินโครงการส-งเสริมการ
เพาะชํากล�าไม�พันธุ�ท�องถ่ิน 
โดยมีเปAาหมายพันธุ�กล�าไม�
จํานวน 1,000 ต�น

 -  - 2,900 2,900 ประชาชนมีจิตสํานึก
ในการอนุรักษ�พันธุ�
ไม�ท�องถ่ินคิดเป8น

ร�อยละ 100

ไม�ยืนต�นสายพันธุ�
พ้ืนบ�านได�รับการ

อนุรักษ�ให�คงอยู-สืบไป

สํานักปลัด

7 โครงการปล-อยพันธุ�ปลา 
หมู-ท่ี 8 ต.แม-พริก

เพ่ือฟMNนฟูทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล�อม ขยายพันธุ�
สัตว�นํ้า

ปล-อยพันธุ�สัตว�นํ้าสู-แหล-งนํ้า
อ-างเก็บนํ้าแม-พริก บ�านปางยาว
 จํานวน 10,000 ตัว

30,000  -  -  - ประชาชนมีจิตสํานึก
ในการอนุรักษ�

ธรรมชาติคิดเป8น
ร�อยละ 100

ขยายพันธุ�สัตว�นํ้าใน
แหล-งนํ้าสาธารณะ

สํานักปลัด

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท�องถิ่นสี่ป< (พ.ศ. 2561-2564)

องคการบริหารส�วนตําบลแม�พริก  อําเภอแม�พริก  จังหวัดลําปาง
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 6 การส-งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมอย-างสมดุลและย่ังยืน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
เป;าหมาย

 (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผ�านมา
ตัวชี้วัด ผลลัพธท่ีคาดว�า

จะได�รับ
หน�วยงานท่ี
รับผิดชอบ

188



แบบ ผ.01

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองส�วนท�องถิ่นในเขตจังหวัดลําปาง ประเด็นยุทธศาสตร�ท่ี 2 ด�านการอนุรักษ�ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม
7.ยุทธศาสตรท่ี 7 ยุทธศาสตรการพัฒนาด�านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม 
   7.4 แผนงานเกษตร

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

8 โครงการปลูกปHาชุมชน
หมู-ท่ี 9 ต.แม-พริก

เพ่ือฟMNนฟูทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล�อม ทดแทนพ้ืนท่ี
ปHาท่ีถูกใช�สําหรับการก-อสร�าง
สาธารณะประโยชน�

ปลูกปHา จํานวน 4 ไร- บริเวณ
พ้ืนท่ีบ�านร-มไม�ยาง

4,000 4,000 4,000 4,000 ประชาชนมีจิตสํานึก
ในการอนุรักษ�

ธรรมชาติคิดเป8น
ร�อยละ 100

ประชาชนมีจิตสํานึก
และตระหนักในการ

รักษา
ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล�อม

สํานักปลัด

9 โครงการปลูกปHาเฉลิมพระ
เกียรติ
หมู-ท่ี 10 ต.แม-พริก

เพ่ือฟMNนฟูทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล�อม สํานึกในพระ
มหากรุณาธิคุณ

ปลูกปHา จํานวน 19 ไร- 50,000 30,000 20,000 20,000 ประชาชนมีจิตสํานึก
ในการอนุรักษ�

ธรรมชาติคิดเป8น
ร�อยละ 100

ประชาชนมีจิตสํานึก
และตระหนักในการ

รักษา
ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล�อม

สํานักปลัด

10 โครงการปลูกปHาชุมชน
หมู-ท่ี 1 ต.ผาป;ง

เพ่ือฟMNนฟูทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล�อม สร�างความ
สมดุลย�ทางธรรมชาติ ฟMNนฟู
ความอุดมสมบูรณ�

ปลูกปHา จํานวน 4 ไร- บริเวณ
พ้ืนท่ีบ�านนาริน

4,000 4,000 4,000 4,000 ประชาชนมีจิตสํานึก
ในการอนุรักษ�

ธรรมชาติคิดเป8น
ร�อยละ 100

ประชาชนมีจิตสํานึก
และตระหนักในการ

รักษา
ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล�อม

สํานักปลัด

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท�องถิ่นสี่ป< (พ.ศ. 2561-2564)

องคการบริหารส�วนตําบลแม�พริก  อําเภอแม�พริก  จังหวัดลําปาง
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 6 การส-งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมอย-างสมดุลและย่ังยืน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
เป;าหมาย

 (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผ�านมา
ตัวชี้วัด ผลลัพธท่ีคาดว�า

จะได�รับ
หน�วยงานท่ี
รับผิดชอบ

189



แบบ ผ.01

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองส�วนท�องถิ่นในเขตจังหวัดลําปาง ประเด็นยุทธศาสตร�ท่ี 2 ด�านการอนุรักษ�ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม
7.ยุทธศาสตรท่ี 7 ยุทธศาสตรการพัฒนาด�านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม 
   7.4 แผนงานเกษตร

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

11 โครงการบวชปHา
หมู-ท่ี 1 ต.ผาป;ง

เพ่ือให�ประชาชนตระหนักและ
มีจิตสํานึกในการรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล�อม

จัดกิจกรรมบวชปHา สืบชะตาปHา 4,000 4,000 4,000 4,000 ประชาชนมีจิตสํานึก
ในการอนุรักษ�

ธรรมชาติคิดเป8น
ร�อยละ 100

ประชาชนมีจิตสํานึก
ในการรักษา

ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล�อม

สํานักปลัด

12 โครงการปลูกปHาชุมชน
หมู-ท่ี 8 ต.แม-พริก

เพ่ือฟMNนฟูทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล�อม ทดแทนพ้ืนท่ี
ปHาท่ีถูกใช�สําหรับการก-อสร�าง
สาธารณะประโยชน�

ปลูกปHา จํานวน 3 ไร- บริเวณ
พ้ืนท่ีบ�านปางยาว

12,000 12,000 12,000 12,000 ประชาชนมีจิตสํานึก
ในการอนุรักษ�

ธรรมชาติคิดเป8น
ร�อยละ 100

ประชาชนมีจิตสํานึก
และตระหนักในการ

รักษา
ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล�อม

สํานักปลัด

รวม 43 โครงการ 454,000 384,000 366,900 366,900

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท�องถิ่นสี่ป< (พ.ศ. 2561-2564)

องคการบริหารส�วนตําบลแม�พริก  อําเภอแม�พริก  จังหวัดลําปาง
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 6 การส-งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมอย-างสมดุลและย่ังยืน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
เป;าหมาย

 (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผ�านมา
ตัวชี้วัด ผลลัพธท่ีคาดว�า

จะได�รับ
หน�วยงานท่ี
รับผิดชอบ

190



แบบ ผ.01

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองส�วนท�องถิ่นในเขตจังหวัดลําปาง ประเด็นยุทธศาสตร�ท่ี 5 ด�านการบริหารและพัฒนาองค�กร
8.ยุทธศาสตรท่ี 8 ยุทธศาสตรการพัฒนาด�านการเมืองการบริหาร
   8.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป

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

1 โครงการประชาคมหมู-บ�านเพ่ือ
จัดทําและทบทวนแผนพัฒนาสี่ป1

เพ่ือให�ประชาชนมีส-วนร-วมใน
การจัดทําแผนพัฒนาสี่ป1

จัดทําโครงการเพ่ือให�
ประชาชนมีส-วนร-วมทุกหมู-บ�าน

10,000 10,000 10,000 10,000 ประชาชนมีส-วนร-วม
ในการจัดทําแผน คิด

เป4นร�อยละ 70

ประชาชนมีส-วนร-วม
ในการจัดทําแผน

สํานักปลัดฯ

2 โครงการฝ9กอบรมและศึกษาดู
งานคณะผู�บริหาร สมาชิกฯ 
พนักงานส-วนตําบลและ
พนักงานจ�าง

เพ่ือพัฒนาบุคลากรท้ังฝ>าย
การเมืองและฝ>ายประจําให�มี
ประสิทธิภาพในการให�บริการ
ประชาชน

พนักงานส-วนตําบล คณะ
ผู�บริหาร สมาชิกสภาฯ

200,000 200,000 200,000 200,000 การบริหารงาน
ราชการมีประสิทธิภาพ
 เพ่ิมข้ึนคิดเป4นร�อยละ

 80

พัฒนาบุคลากรท้ัง
ฝ>ายการเมืองและฝ>าย

ประจํา

สํานักปลัด

3 โครงการเสริมสร�างคุณธรรม 
จริยธรรม และธรรมาภิบาลใน
การปฎิบัติราชการ

เพ่ือสนับสนุนให�ผู�บริหาร 
พนักงานส-วนตําบล และ
พนักงานจ�าง ได�ตระหนักถึง
ความสําคัญของคุณธรรม
จริยธรรม ในการปฏิบัติราชการ

คณะผู�บริหาร พนักงานส-วน
ตําบล และพนักงานจ�าง

5,000 5,000 5,000 5,000 มีคุณธรรม จริยธรรม 
เพ่ิมข้ึน คิดเป4นร�อยละ

 80

ผู�บริหาร พนักงาน
ส-วนตําบลและ

พนักงานจ�าง สามารถ
ปฏิบัติราชการใน
แนวทางท่ีถูกต�อง

สํานักปลัด

4 โครงการอบรม/สัมมนาให�
ความรู�เก่ียวกับการจัดทํา
แผนพัฒนา อบต.ประจําป1 2561

เพ่ือส-งเสริมการให�ความรู� 
แนวทาง ข้ันตอนและวิธีการท่ี
ถูกต�องเก่ียวกับการจัดทํา
แผนพัฒนา อบต.แม-พริก

คณะผู�บริหาร สมาชิกสภา 
อบต. พนักงานส-วนตําบล และ
พนักงานจ�าง

10,000 10,000 10,000 10,000 ผู�ท่ีได�รับการอบรมมี
ความรู�เก่ียวกับการ

จัดทําแผนคิดเป4นร�อย
ละ 100

 สามารถจัดทํา
แผนพัฒนาได�ถูกต�อง

สํานักปลัด

เป4าหมาย
 (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผ�านมา
ท่ี

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท�องถิ่นสี่ป: (พ.ศ. 2561-2564)

องคการบริหารส�วนตําบลแม�พริก  อําเภอแม�พริก  จังหวัดลําปาง

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 7 การบริหารกิจการบ�านเมืองท่ีดีด�วยหลักธรรมาภิบาล

โครงการ วัตถุประสงค
หน�วยงานท่ี
รับผิดชอบ

ตัวชี้วัด ผลลัพธท่ีคาดว�า
จะได�รับ

191



แบบ ผ.01

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองส�วนท�องถิ่นในเขตจังหวัดลําปาง ประเด็นยุทธศาสตร�ท่ี 5 ด�านการบริหารและพัฒนาองค�กร
8.ยุทธศาสตรท่ี 8 ยุทธศาสตรการพัฒนาด�านการเมืองการบริหาร
   8.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป

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

5 โครงการอบรม/สัมมนาให�
ความรู�เก่ียวกับกฎหมาย 
ระเบียบ ท�องถ่ิน

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

คณะผู�บริหาร สมาชิกสภา 
อบต. พนักงานส-วนตําบล และ
พนักงานจ�าง

10,000 10,000 10,000 10,000 การปฏิบัติราชการมี
ประสิทธิภาพ เพ่ิมข้ึน

คิดเป4นร�อยละ 80

ผู�ร-วมโครงหารทราบ
ถึงกฎหมาย ระเบียบ 
แนวทางในการปฏิบัติ

ราชการท่ีถูกต�อง

สํานักปลัด

6 โครงการอบรม/สัมมนาให�
ความรู�เก่ียวกับผู�นําท�องถ่ิน

เพ่ือผู�บริหาร ได�ทราบถึง
กฎหมาย ระเบียบ หลักการ
ปกครองและแนวทางการ
ปฏิบัติในการบริหาร ราชการ

คณะผู�บริหาร อบต.แม-พริก 10,000 10,000 10,000 10,000 การบริหารราชการมี
ประสิทธิภาพ เพ่ิมข้ึน

คิดเป4นร�อยละ 80

ผู�บริหาร ได�ทราบถึง
กฎหมาย ระเบียบ 

แนวทางในการปฏิบัติ
ราชการท่ีถูกต�อง

สํานักปลัด

7 โครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนท่ี เพ่ืออํานวยความสะดวกแก-
ประชาชนในการชําระภาษีต-างๆ

ทุกหมู-บ�านในเขตรับผิดชอบ 2,000 2,000 2,000 2,000 การจัดเก็บภาษี คิด
เป4นร�อยละ 100

ประชาชนได�รับความ
สะดวกสบาย ในการ

ชําระภาษี

กองคลัง

8 โครงการจัดทําแผนท่ีภาษี เพ่ือพัฒนาการจัดเก็บภาษีต-างๆ ทุกหมู-บ�านในเขตรับผิดชอบ  -   200,000  -  - เป4นการเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการ
จัดเก็บภาษี คิดเป4น

ร�อยละ 100

พัฒนารายได�และ
วิธีการหารายได�ให� 

อบต.

กองคลัง

ตัวชี้วัด
วัตถุประสงค

เป4าหมาย
 (ผลผลิตของโครงการ)

ท่ี โครงการ

แผนพัฒนาท�องถิ่นสี่ป: (พ.ศ. 2561-2564)
องคการบริหารส�วนตําบลแม�พริก  อําเภอแม�พริก  จังหวัดลําปาง

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 7 การบริหารกิจการบ�านเมืองท่ีดีด�วยหลักธรรมาภิบาล

ผลลัพธท่ีคาดว�า
จะได�รับ

หน�วยงานท่ี
รับผิดชอบ

งบประมาณและท่ีผ�านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
192



แบบ ผ.01

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองส�วนท�องถิ่นในเขตจังหวัดลําปาง ประเด็นยุทธศาสตร�ท่ี 5 ด�านการบริหารและพัฒนาองค�กร
8.ยุทธศาสตรท่ี 8 ยุทธศาสตรการพัฒนาด�านการเมืองการบริหาร
   8.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป

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

9 โครงการบริหารจัดการระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

เพ่ือให�บริการท่ีเก่ียวข�องกับ
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร ให�มี
ประสิทธิภาพ ตาม พรบ.ว-า
ด�วยการกระทําความผิด
เก่ียวกับคอมพิวเตอร� พ.ศ. 2550

ติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร�แม-
ข-ายพร�อมโปรแกรมการบริหาร
จัดการให�กับระบบเครือข-าย
ของสํานักงาน

50,000  -  -  - การปฏิบัติงาน
ราชการมีประสิทธิภาพ

เพ่ิมมากข้ึนคิดเป4น
ร�อยละ 100

ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการ

สื่อสาร ให�มี
ประสิทธิภาพ เป4น

การปLองกัน ติดตาม 
การกระทําความผิด 
ตาม พรบ.ว-าด�วยการ

กระทําความผิด
เก่ียวกับคอมพิวเตอร� 

พ.ศ. 2550

สํานักปลัด

10 โครงการ อบต.สัญจร เพ่ือเป4นการพบปะ การ
ให�บริการประชาชน การ
อํานวยความสะดวก การเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี
รายได� การรับเรื่องร�องทุกข�
ร�องเรียน ฯลฯ

จัดกิจกรรม อบต.สัญจร เป4น
ประจําทุกเดือน ครบทุกหมู-บ�าน

10,000 10,000 10,000 10,000 การปฏิบัติงาน
ราชการมีประสิทธิภาพ

เพ่ิมมากข้ึนคิดเป4น
ร�อยละ 100

ประชาชนได�รับการ
บริการ ติดต-อราชการ
การชําระภาษีรายได� 
การรับเรื่องร�องทุกข�
ร�องเรียน ฯลฯ อย-าง

ท่ัวถึง

สํานักปลัด

เป4าหมาย
 (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผ�านมา
ตัวชี้วัด ผลลัพธท่ีคาดว�า

จะได�รับ
หน�วยงานท่ี
รับผิดชอบ

องคการบริหารส�วนตําบลแม�พริก  อําเภอแม�พริก  จังหวัดลําปาง

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 7 การบริหารกิจการบ�านเมืองท่ีดีด�วยหลักธรรมาภิบาล

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท�องถิ่นสี่ป: (พ.ศ. 2561-2564)
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แบบ ผ.01

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองส�วนท�องถิ่นในเขตจังหวัดลําปาง ประเด็นยุทธศาสตร�ท่ี 5 ด�านการบริหารและพัฒนาองค�กร
8.ยุทธศาสตรท่ี 8 ยุทธศาสตรการพัฒนาด�านการเมืองการบริหาร
   8.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป

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

11 โครงการบริหารศูนย�รวมข�อมูล
ข-าวสาร อ.แม-พริก จ.ลําปาง

เพ่ือให�ศูนย�รวมข�อมูลข-าวสาร
เป4นศูนย�รวมข�อมูลข-าวสาร 
การจัดซ้ือจัดจ�างระดับอําเภอ 
ในการทําหน�าท่ีเป4นสื่อกลาง
ประชาสัมพันธ�ให�กลุ-ม
ผลประโยชน� ประชาคม 
นักวิชาการและประชาชน ผู�ท่ี
สนใจได�เข�ามามีส-วนร-วมใน
กระบวนการจัดซ้ือจัดจ�าง

เพ่ือบริหารศูนย�รวมข�อมูล
ข-าวสาร ข�อมูลข-าวสารการ
จัดซ้ือจัดจ�างตลอดจนการ
บริหารราชการของ อปท.

30,000 30,000 30,000 30,000 ประชาชนได�รับทราบ
ข�อมูลข-าวสารอย-าง
ท่ัวถึง ชัดเจนและ

โปร-งใสคิดเป4นร�อยละ
 100

องค�กรปกครองส-วน
ท�องถ่ินให�พ้ืนท่ี 

อําเภอแม-พริกมีศูนย�
รวมข�อมูลข-าวสารการ
จัดซ้ือจัดจ�างและการ

บริหารราชการ

สํานักปลัด

12 โครงการจัดงานวันท�องถ่ินไทย เพ่ือเป4นการน�อมรําลึกถึงพระ
มหากรุณาธิคุณของ
พระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล�าเจ�าอยู-หัวท่ีทรงมี
ต-อการปกครองท�องถ่ินไทยและ
เพ่ือให�หน-วยงานท่ีมีหน�าท่ี
เก่ียวข�องได�ตระหนักถึง
ความสําคัญของการปกครอง
ท�องถ่ิน

จัดกิจกรรมเพ่ือเป4นการน�อม
รําลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ
ของพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล�าเจ�าอยู-หัว วันท่ี 18
 มีนาคมของทุกป1

5,000 5,000 5,000 5,000 ผู�บริหาร ข�าราชการ 
พนักงานและพนักงาน
จ�างน�อมรําลึกถึงพระ
มหากรุณาธิคุณคิด
เป4นร�อยละ 100

ผู�บริหาร ข�าราชการ 
พนักงานและพนักงาน
จ�างน�อมรําลึกถึงพระ
มหากรุณาธิคุณของ
พระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล�าเจ�าอยู-หัว
ท่ีทรงมีต-อการ
ปกครองท�องถ่ินไทย

สํานักปลัด

รวม 42 โครงการ 342,000 492,000 292,000 292,000

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท�องถิ่นสี่ป: (พ.ศ. 2561-2564)

เป4าหมาย
 (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผ�านมา
ตัวชี้วัด ผลลัพธท่ีคาดว�า

จะได�รับ
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

องคการบริหารส�วนตําบลแม�พริก  อําเภอแม�พริก  จังหวัดลําปาง

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 7 การบริหารกิจการบ�านเมืองท่ีดีด�วยหลักธรรมาภิบาล

หน�วยงานท่ี
รับผิดชอบ

194



แบบ ผ.01

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองส�วนท�องถิ่นในเขตจังหวัดลําปาง ประเด็นยุทธศาสตร�ท่ี 5 ด�านการบริหารและพัฒนาองค�กร
8.ยุทธศาสตรท่ี 8 ยุทธศาสตรการพัฒนาด�านการเมืองการบริหาร
   8.2 แผนงานเคหะชุมชน

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

1 โครงการต-อเติมและปรับปรุง
อาคารอเนกประสงค�(ห�อง
ประชุม)ภายใน อบต.แม-พริก

เพ่ือให�อาคารสถานท่ีประชุมมี
ขนาดห�องท่ีกว�างข้ึน รองรับการ
ให�บริการด�านสถานท่ี

ต-อเดิมอาคารอเนกประสงค�
กว�าง 4.00 ม.ยาว 14.5 ม.

100,000  -  -  - ประชาชนผู�มารับ
บริการมีความพึง

พอใจคิดเป4นร�อยละ 
100

มีพ้ืนท่ีของอาคาร
อเนกประสงค�ท่ีเพ่ิม

มากข้ึน รองรับ
ประชาชนท่ีมารับ
บริการด�านสถานท่ี

กองช-าง

2 โครงการต-อเติมและปรับปรุง
โรงอาหารภายใน อบต.แม-พริก

เพ่ือให�โรงอาหารท่ีขนาดท่ีกว�าง
ข้ึน ถูกสุขลักษณะ มีความเป4น
ระเบียบ

โรงอาการมีขนาดพ้ืนท่ี
กว�างขวางมากข้ึน

100,000  -  -  - การปฏิบัติงาน
ราชการมีประสิทธิภาพ

เพ่ิมมากข้ึนคิดเป4น
ร�อยละ 100

มีพ้ืนท่ีของอาคารโรง
อาหารเพ่ิมมากข้ึน 
รองรับการให�บริการ
ประชาชนท่ีมารับ
บริการด�านสถานท่ี

เพ่ิมมากข้ึน

กองช-าง

3 ขุดเจาะบ-อบาดาลใน อบต. เพ่ือให� อบต.มีนํ้าสําหรับ
อุปโภคและบริการประชาชน 
บรรเทาปPญหาภาวะภัยแล�ง

ขุดเจาะบ-อบาดาลลึก 60 ม.
พร�อมก-อสร�างระบบประปา

300,000 -  -  - การปฏิบัติงาน
ราชการมีประสิทธิภาพ

เพ่ิมมากข้ึนคิดเป4น
ร�อยละ 100

อบต.มีนํ้าใช�สําหรับ
อุปโภคและบริการ

ประชาชนเมื่อเกิดภัย
แล�ง

กองช-าง

4 โครงการต-อเติมและปรับปรุง
โครงหลังคาท่ีทําการ 
อบต.แม-พริก

เพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีใช�สอยของอาคาร
สํานักงานท่ีเพ่ิมมากข้ึน

ต-อเติมอาคารสํานักงานเดิม
โดยการต-อเติมโครงหลังคาช้ัน 
2 ขนาดกว�าง 2 ม.ยาว 6 ม. 
โดยใช�หลังคาแบบเมทัลชีท

200,000  -  -  - ประชาชนผู�มารับ
บริการมีความพึง

พอใจคิดเป4นร�อยละ 
100

พ้ืนท่ีใช�สอยของ
อาคารสํานักงานท่ี

เพ่ิมมากข้ึน

กองช-าง

องคการบริหารส�วนตําบลแม�พริก  อําเภอแม�พริก  จังหวัดลําปาง

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 7 การบริหารกิจการบ�านเมืองท่ีดีด�วยหลักธรรมาภิบาล

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
เป4าหมาย

 (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผ�านมา
ตัวชี้วัด ผลลัพธท่ีคาดว�า

จะได�รับ
หน�วยงานท่ี
รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท�องถิ่นสี่ป: (พ.ศ. 2561-2564)
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แบบ ผ.01

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองส�วนท�องถิ่นในเขตจังหวัดลําปาง ประเด็นยุทธศาสตร�ท่ี 5 ด�านการบริหารและพัฒนาองค�กร
8.ยุทธศาสตรท่ี 8 ยุทธศาสตรการพัฒนาด�านการเมืองการบริหาร
   8.2 แผนงานเคหะชุมชน

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

5 ก-อสร�างห�องนํ้าภายใน 
อบต.แม-พริก

เพ่ือรองรับการให�บริการ
ประชาชนท่ีมาติดต-อราชการ
และใช�บริการสถานท่ี

ก-อสร�างห�องนํ้าจํานวน 6 ห�อง 300,000  -  -  - ประชาชนผู�มารับ
บริการมีความพึง

พอใจคิดเป4นร�อยละ 
100

ประชาชนได�รับการ
บริการท่ีสะดวก สบาย

 ถูกสุขลักษณะ

กองช-าง

6 โครงการปรับปรุงและต-อเติม
โรงจอดรถภายใน อบต.แม-พริก

เพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีใช�สอยของโรง
จอดรถ รองรับการให�บริการ
ประชาชนท่ีมาติดต-อราชการ
และใช�บริการด�านสถานท่ี

ต-อเติมโรงจอดรถ กว�าง 10 ม.
ยาว 10 ม. ตามแบบแปลนของ
 อบต.แม-พริก พร�อมปรับปรุง
อาคารเดิม

300,000  -  -  - ประชาชนผู�มารับ
บริการมีความพึง

พอใจคิดเป4นร�อยละ 
100

มีท่ีจอดรถเพ่ิมมากข้ึน กองช-าง

7 ปรับภูมิทัศน�รอบท่ีทําการ อบต. เพ่ือให� อบต.มีภูมิทัศน�ท่ี
สวยงามและร-มรื่น

พ้ืนท่ีปรับภูมิทัศน� 1,000 ตร.ม.   100,000  -  -  - ประชาชนผู�มารับ
บริการมีความพึง

พอใจคิดเป4นร�อยละ 
100

อบต. มีภูมิทัศน�ท่ี
สวยงามและร-มรื่น

กองช-าง

8 โครงการก-อสร�างอาคาร
อเนกประสงค�ภายใน 
อบต.แม-พริก

เพ่ือให�อาคารสถานท่ีประชุม 
การจัดกิจกรรม การแข-งขัน
กีฬาในร-ม และกิจกรรมอ่ืนๆ

ก-อสร�างอาคารอเนกประสงค� 
กว�าง 26 ม. ยาว 42 ม.

 -  - 6,000,000  - ประชาชนผู�มารับ
บริการมีความพึง

พอใจคิดเป4นร�อยละ 
100

ใช�สถานท่ีสําหรับการ
ประชุม การจัด

กิจกรรม การแข-งขัน
กีฬาในร-ม และ
กิจกรรมอ่ืนๆ

กองช-าง

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 7 การบริหารกิจการบ�านเมืองท่ีดีด�วยหลักธรรมาภิบาล

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
เป4าหมาย

 (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผ�านมา
ตัวชี้วัด ผลลัพธท่ีคาดว�า

จะได�รับ
หน�วยงานท่ี
รับผิดชอบ

องคการบริหารส�วนตําบลแม�พริก  อําเภอแม�พริก  จังหวัดลําปาง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท�องถิ่นสี่ป: (พ.ศ. 2561-2564)
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แบบ ผ.01

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองส�วนท�องถิ่นในเขตจังหวัดลําปาง ประเด็นยุทธศาสตร�ท่ี 5 ด�านการบริหารและพัฒนาองค�กร
8.ยุทธศาสตรท่ี 8 ยุทธศาสตรการพัฒนาด�านการเมืองการบริหาร
   8.2 แผนงานเคหะชุมชน

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

9 ก-อสร�างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ภายใน อบต.แม-พริก

เพ่ืออํานวยความสะดวกให�แก-ผู�
มาในการติดต-อราชการ และ
ปรับปรุงภูมิทัศน�

ก-อสร�างถนนคอนกรีตรอบ 
อบต.แม-พริก ขนาด 3.00 ม.
ยาว 650 ม. หนา 0.15 ม.

 -  -   800,000  - ประชาชนผู�มารับ
บริการมีความพึง

พอใจคิดเป4นร�อยละ 
100

ผู�มาในการติดต-อ
ราชการได�รับความ

สะดวกในการเดินทาง

กองช-าง

10 ก-อสร�างสวนสุขภาพใน อบต. เพ่ือให�พนักงานและเยาวชน
ตลอดจนประชาชนมีสถานท่ี
ออกกําลังกายและพักผ-อน
หย-อนใจ

พ้ืนท่ีสวนสุขภาพ 1,000 ตร.ม.  -  - 250,000 - ประชาชนผู�มารับ
บริการมีความพึง

พอใจคิดเป4นร�อยละ 
100

พนักงาน, เด็ก, 
เยาวชน  ประชาชนมี
สถานท่ีออก กําลัง

กายและพักผ-อนหย-อน
ใจ

กองช-าง

รวม 10 โครงการ 1,400,000 0 7,050,000 0

งบประมาณและท่ีผ�านมา
ตัวชี้วัด ผลลัพธท่ีคาดว�า

จะได�รับ
หน�วยงานท่ี
รับผิดชอบ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
เป4าหมาย

 (ผลผลิตของโครงการ)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท�องถิ่นสี่ป: (พ.ศ. 2561-2564)

องคการบริหารส�วนตําบลแม�พริก  อําเภอแม�พริก  จังหวัดลําปาง

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 7 การบริหารกิจการบ�านเมืองท่ีดีด�วยหลักธรรมาภิบาล
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แบบ ผ.01

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองส�วนท�องถิ่นในเขตจังหวัดลําปาง ประเด็นยุทธศาสตร�ท่ี 4 ด�านการพัฒนาด�านเศรษฐกิจ
9.ยุทธศาสตรท่ี 9 ยุทธศาสตรการพัฒนาด�านการท�องเท่ียว
   9.1 แผนงานการศาสนาวัฒธรรมและนันทนาการ

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

1 โครงการส+งเสริมแหล+ง
ท+องเท่ียวทางวัฒนธรรมดอย
พระเจ�า
หมู+ท่ี 10 ต.แม+พริก

เพ่ือส+งเสริมการท+องเท่ียวทาง
วัฒนธรรม โบราณสถานดอย
พระเจ�า

จัดกิจกรรมส+งเสริมการรณรงค�
 การประชาสัมพันธ� การ
กระตุ�นการท+องเท่ียวทาง
วัฒนธรรม ดอยพระเจ�า

   20,000    20,000    20,000    20,000 ประชาชนมีความพึง
พอใจคิดเป7นร�อยละ 

100

มีสถานท่ีท+องเท่ียว 
กระตุ�นเศรษฐกิจ วิถี
ชีวิตความเป7นอยู+ท่ีดี
เพ่ิมมากข้ึน

กองช+าง

รวม 4 โครงการ 20,000 20,000 20,000 20,000

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท�องถิ่นสี่ป9 (พ.ศ. 2561-2564)

องคการบริหารส�วนตําบลแม�พริก  อําเภอแม�พริก  จังหวัดลําปาง
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาเศรษฐกิจบนพ้ืนฐานของเศรษฐกิจเชิงสร�างสรรค� และการสร�างมูลค+าเพ่ิมให�กับสินค�าและบริการ และเสริมสร�างความเข�มแข็งให�เศรษฐกิจชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
เป<าหมาย

 (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผ�านมา
ตัวชี้วัด ผลลัพธท่ีคาดว�า

จะได�รับ
หน�วยงานท่ี
รับผิดชอบ
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แบบ ผ.01

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองส�วนท�องถิ่นในเขตจังหวัดลําปาง ประเด็นยุทธศาสตร�ท่ี 4 ด�านการพัฒนาด�านเศรษฐกิจ
9.ยุทธศาสตรท่ี 9 ยุทธศาสตรการพัฒนาด�านการท�องเท่ียว
   9.2 แผนงานการเกษตร

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

1 โครงการส+งเสริมการท+องเท่ียว
เชิงอนุรักษ�ป;าชุมชนบ�านแม+
เชียงรายลุ+ม
หมู+ท่ี 3 ต.แม+พริก

เพ่ือส+งเสริมการท+องเท่ียวทาง
ธรรมชาติพ้ืนท่ีป;าชุมชนบ�าน
แม+เชียงรายลุ+ม

จัดกิจกรรมส+งเสริมการรณรงค�
 การประชาสัมพันธ� การ
กระตุ�นการท+องเท่ียวเชิง
อนุรักษ�พ้ืนท่ีป;าชุมชน

   20,000    20,000    20,000    20,000 ประชาชนมีความพึง
พอใจคิดเป7นร�อยละ 

100

มีสถานท่ีท+องเท่ียว 
กระตุ�นเศรษฐกิจ วิถี
ชีวิตความเป7นอยู+ท่ีดี
เพ่ิมมากข้ึน

กองช+าง

รวม 4 โครงการ 20,000 20,000 20,000 20,000

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท�องถิ่นสี่ป9 (พ.ศ. 2561-2564)

องคการบริหารส�วนตําบลแม�พริก  อําเภอแม�พริก  จังหวัดลําปาง
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาเศรษฐกิจบนพ้ืนฐานของเศรษฐกิจเชิงสร�างสรรค� และการสร�างมูลค+าเพ่ิมให�กับสินค�าและบริการ และเสริมสร�างความเข�มแข็งให�เศรษฐกิจชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

ตัวชี้วัด ผลลัพธท่ีคาดว�า
จะได�รับ

หน�วยงานท่ี
รับผิดชอบ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
เป<าหมาย

 (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผ�านมา
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แบบ ผ. 02

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองส�วนท�องถิ่นในเขตจังหวัดลําปาง ประเด็นยุทธศาสตร�ท่ี 1 ด�านการพัฒนาโครงสร�างพ้ืนฐาน
1. ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาด�านโครงสร�างพ้ืนฐาน 
   1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

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

1 ขยายเขตไฟฟ-าสาธารณะ สาย
เลียบนํ้าวัง
หมู2ท่ี 3 ต.แม2พริก

เพ่ือให�มีโคมไฟส2องสว2างถนน 
เพ่ือความสะดวกและปลอดภัย
ในการสัญจรเวลากลางคืน

ขยายเขตไฟฟ-าสาธารณะ
 ยาว 200ม. และติดตั้ง
โคมไฟถนน จํานวน 5 จุด

100,000  -  -  - ร�อยละ 100 ของ
ประชาชนได�รับความ
สะดวกสบายในการ
สัญจรเวลากลางคืน

ประชาชนได�รับ
ความสะดวกสบาย
ในการสัญจรเวลา

กลางคืน

กองช2าง

2 ขยายเขตไฟฟ-าเพ่ือการเกษตร 
สายหนองกระทุ2มโปง – ทุ2งห�วย
แต�ว
หมู2ท่ี 3 ต.แม2พริก

เพ่ือให�เกษตรกรมีกระแสไฟฟ-า
ใช�เพ่ือการเกษตร

ขยายเขตไฟฟ-าแรงดันต่ํา
 ยาว 1,600 ม.

200,000 200,000 140,000  - ร�อยละ 80 ของ
เกษตรกรมี

กระแสไฟฟ-าใช�เพ่ือ
การเกษตร

เกษตรกรมี
กระแสไฟฟ-าใช�
เพ่ือการเกษตร

กองช2าง

3 ขยายเขตไฟฟ-าเพ่ือการเกษตร 
สายทุ2งดงกลาง – ผาแหลบ
หมู2ท่ี 3 ต.แม2พริก

เพ่ือให�เกษตรกรมีกระแสไฟฟ-า
ใช�เพ่ือการเกษตร

ขยายเขตไฟฟ-าแรงดันต่ํา
 ยาว 1,200 ม.

200,000 220,000  -  - ร�อยละ 80 ของ
เกษตรกรมี

กระแสไฟฟ-าใช�เพ่ือ
การเกษตร

เกษตรกรมี
กระแสไฟฟ-าใช�
เพ่ือการเกษตร

กองช2าง

4 ขยายเขตไฟฟ-าเพ่ือการเกษตร 
สายเลียบแม2นํ้าวัง
หมู2ท่ี 3 ต.แม2พริก

เพ่ือให�เกษตรกรมีกระแสไฟฟ-า
ใช�เพ่ือการเกษตร

ขยายเขตไฟฟ-าแรงดันต่ํา
 ยาว 1,400 ม.

200,000 270,000  -  - ร�อยละ 80 ของ
เกษตรกรมี

กระแสไฟฟ-าใช�เพ่ือ
การเกษตร

เกษตรกรมี
กระแสไฟฟ-าใช�
เพ่ือการเกษตร

กองช2าง

ตัวชี้วัด ผลลัพธท่ีคาดว�า 
จะได�รับ

หน�วยงานท่ี
รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท�องถิ่นสี่ป: (พ.ศ. 2561-2564)

องคการบริหารส�วนตําบลแม�พริก  อําเภอแม�พริก  จังหวัดลําปาง
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 การเสริมสร�างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และสังคมลําปางให�เปDนสังคมแห2งการเรียนรู�มีความเข็มแข็งมีภูมิคุ�มกันสามารถดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

สําหรับ อุดหนุนองคกรปกครองส�วนท�องถิ่น ส�วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคกรประชาชน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
เป>าหมาย

 (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผ�านมา
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แบบ ผ. 02

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองส�วนท�องถิ่นในเขตจังหวัดลําปาง ประเด็นยุทธศาสตร�ท่ี 1 ด�านการพัฒนาโครงสร�างพ้ืนฐาน
1. ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาด�านโครงสร�างพ้ืนฐาน 
   1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

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

5 ขยายเขตไฟฟ-า สายทุ2งใหม2 
หมู2ท่ี 4 ต.แม2พริก

เพ่ือให�เกษตรกรมีกระแสไฟฟ-า
ใช�เพ่ือการเกษตร

ขยายเขตไฟฟ-าแรงดันต่ํา
 ยาว 440 ม.

150,000  -  -  - ร�อยละ 80 ของ
เกษตรกรมี

กระแสไฟฟ-าใช�เพ่ือ
การเกษตร

เกษตรกรมี
กระแสไฟฟ-าใช�
เพ่ือการเกษตร

กองช2าง

6 ขยายเขตไฟฟ-าสาธารณะ สาย
หัวสะพาน–สุสาน
หมู2ท่ี 4 ต.แม2พริก

เพ่ือให�มีโคมไฟส2องสว2างถนน
เพ่ือความสะดวกสบายในการ
คมนาคมสัญจรเวลากลางคืน

ขยายเขตไฟฟ-าสาธารณะ
 ยาว 1,000 ม. พร�อม
ติดตั้งโคมไฟถนน จํานวน
 12 จุด

115,500  -  -  - ร�อยละ 100 ของ
ประชาชนได�รับความ
สะดวกสบายในการ
สัญจรเวลากลางคืน

ประชาชนมีไฟฟ-า
ใช�สะดวกสบายใน
การสัญจรเวลา

กลางคืน

กองช2าง

7 โครงการขยายเขตไฟฟ-า สาย
ดอยถํ้า
หมู2ท่ี 7 ต.แม2พริก

เพ่ือให�ประชาชนมี
กระแสไฟฟ-าใช�สําหรับ
การเกษตรและท่ีอยู2อาศัย

ขยายเขตไฟฟ-าแรงดันต่ํา
 ยาว 520 ม.

156,000  -  -  - ร�อยละ 80 ของ
ประชาชนมี

กระแสไฟฟ-าใช�เพ่ือ
การอยู2อาศัย

ประชาชนมีไฟฟ-า
ใช�ได�รับความ
สะดวกสบาย

กองช2าง

8 โครงการขยายเขตไฟฟ-า สาย
บ�านปางยาว – สุสาน
หมู2ท่ี 8 ต.แม2พริก

เพ่ือให�ประชาชนมี
กระแสไฟฟ-าใช�เพ่ือการ
ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา

ขยายเขตไฟฟ-าแรงดันต่ํา
 ยาว 1,000 ม.

200,000 140,000  -  - ร�อยละ 100ของ
ประชาชนมี

กระแสไฟฟ-าใช�เพ่ือ
การประกอบพิธีกรรม

ประชาชนมี
กระแสไฟฟ-าใช�

เพ่ือการประกอบ
พิธีกรรมทางศาสนา

กองช2าง

ผลลัพธท่ีคาดว�า 
จะได�รับ

หน�วยงานท่ี
รับผิดชอบ

วัตถุประสงค
เป>าหมาย

 (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผ�านมา
ตัวชี้วัด

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท�องถิ่นสี่ป: (พ.ศ. 2561-2564)

องคการบริหารส�วนตําบลแม�พริก  อําเภอแม�พริก  จังหวัดลําปาง
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 การเสริมสร�างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และสังคมลําปางให�เปDนสังคมแห2งการเรียนรู�มีความเข็มแข็งมีภูมิคุ�มกันสามารถดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ท่ี โครงการ

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

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองส�วนท�องถิ่นในเขตจังหวัดลําปาง ประเด็นยุทธศาสตร�ท่ี 1 ด�านการพัฒนาโครงสร�างพ้ืนฐาน
1. ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาด�านโครงสร�างพ้ืนฐาน 
   1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

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

9 โครงการขยายเขตไฟฟ-า ซอย 
2/4
หมู2ท่ี 9 ต.แม2พริก

เพ่ือให�ประชาชนมี
กระแสไฟฟ-าสําหรับท่ีอยู2อาศัย

ขยายเขตไฟฟ-าแรงดันต่ํา
 ยาว 40 ม.

12,000  -  -  - ร�อยละ 80 ของ
ประชาชนมี

กระแสไฟฟ-าใช�เพ่ือ
การอยู2อาศัย

ประชาชนมีไฟฟ-า
ใช�ได�รับความ
สะดวกสบาย

กองช2าง

10 โครงการติดตั้งโคมไฟถนน ซอย
ห�องแถว จํานวน 2 จุด 
หมู2ท่ี 9 ต.แม2พริก

เพ่ือให�มีโคมไฟส2องสว2างถนน 
เพ่ือความสะดวกและปลอดภัย
ในการสัญจรเวลากลางคืน

ขยายเขตไฟฟ-าสาธารณะ
 ยาว 120 ม. และติดตั้ง
โคมไฟถนน จํานวน 2 จุด

16,000 -  -  - ร�อยละ 100 ของ
ประชาชนได�รับความ
สะดวกสบายในการ
สัญจรเวลากลางคืน

ประชาชนได�รับ
ความสะดวกสบาย
ในการสัญจรเวลา

กลางคืน

กองช2าง

11 โครงการติดตั้งระบบไฟฟ-า
ภายในสุสาน บ�านแม2พริกบน
หมู2ท่ี 4,9,10 ต.แม2พริก

เพ่ือให�ประชาชน บ�านแม2พริก
บน บ�านร2มไม�ยาง บ�านสัน
ข้ีเหล็ก มีกระแสไฟฟ-าใช�เพ่ือ
การประกอบพิธีกรรมทาง
ศาสนา

ดําเนินการติดตั้งระบบ
ไฟฟ-าภายในสุสานบ�าน
แม2พริกบน เพ่ือใช�
ประกอบพิธีกรรมทาง
ศาสนา

50,000  -  -  - ร�อยละ 100 ของ
ประชาชนมี

กระแสไฟฟ-าใช�เพ่ือ
การประกอบพิธีกรรม

ประชาชนมี
กระแสไฟฟ-าใช�
สําหรับประกอบ

พิธีกรรม

กองช2าง

12 โครงการติดตั้งโคมไฟถนน สาย
บ�านนายท2น 
หมู2ท่ี 10 ต.แม2พริก

เพ่ือให�มีโคมไฟส2องสว2างถนน 
เพ่ือความสะดวกและปลอดภัย
ในการสัญจรเวลากลางคืน

ขยายเขตไฟฟ-าสาธารณะ
 ยาว 320 ม. พร�อม
ติดตั้งโคมไฟถนน 
จํานวน 4 จุด

40,000 -  -  - ร�อยละ 100 ของ
ประชาชนได�รับความ
สะดวกสบายในการ
สัญจรเวลากลางคืน

ประชาชนได�รับ
ความสะดวกสบาย
ในการสัญจรเวลา

กลางคืน

กองช2าง

งบประมาณและท่ีผ�านมา
ตัวชี้วัด ผลลัพธท่ีคาดว�า 

จะได�รับ
หน�วยงานท่ี
รับผิดชอบ

องคการบริหารส�วนตําบลแม�พริก  อําเภอแม�พริก  จังหวัดลําปาง
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 การเสริมสร�างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และสังคมลําปางให�เปDนสังคมแห2งการเรียนรู�มีความเข็มแข็งมีภูมิคุ�มกันสามารถดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
เป>าหมาย

 (ผลผลิตของโครงการ)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท�องถิ่นสี่ป: (พ.ศ. 2561-2564)

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

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองส�วนท�องถิ่นในเขตจังหวัดลําปาง ประเด็นยุทธศาสตร�ท่ี 1 ด�านการพัฒนาโครงสร�างพ้ืนฐาน
1. ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาด�านโครงสร�างพ้ืนฐาน 
   1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

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

13 โครงการติดตั้งโคมไฟถนน สาย
บ�านสันข้ีเหล็ก – อ2างเก็บนํ้าห�วย
เปางาม
หมู2ท่ี 10 ต.แม2พริก

เพ่ือให�มีโคมไฟส2องสว2างถนน 
เพ่ือความสะดวกและปลอดภัย
ในการสัญจรเวลากลางคืน

ขยายเขตไฟฟ-าสาธารณะ
 ยาว 1,000 ม. และ
ติดตั้งโคมไฟถนน จํานวน
 13 จุด

119,000 -  -  - ร�อยละ 100 ของ
ประชาชนได�รับความ
สะดวกสบายในการ
สัญจรเวลากลางคืน

ประชาชนได�รับ
ความสะดวกสบาย
ในการสัญจรเวลา

กลางคืน

กองช2าง

14 โครงการขยายเขตไฟฟ-า สาย
เข�าสุสาน 
หมู2ท่ี 11 ต.แม2พริก

เพ่ือให�ประชาชนมี
กระแสไฟฟ-าใช�เพ่ือการ
ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา

ขยายเขตไฟฟ-าแรงดันต่ํา
 ยาว 320 ม.

110,000 -  -  - ร�อยละ 100ของ
ประชาชนมี

กระแสไฟฟ-าใช�เพ่ือ
การประกอบพิธีกรรม

ประชาชนมี
กระแสไฟฟ-าใช�

เพ่ือการประกอบ
พิธีกรรมทางศาสนา

กองช2าง

15 โครงการขยายเขตไฟฟ-า
สาธารณะและติดตั้งโคมไฟถนน
 สายรอบนอก,สายท�ายบ�าน,
สายสํานักสงฆ�,สายซอย 11 
หมู2ท่ี 11 ต.แม2พริก

เพ่ือให�ประชาชนมีโคมไฟส2อง
สว2างถนน เพ่ือความสะดวก
และปลอดภัยในการสัญจร
เวลากลางคืน

ขยายเขตไฟฟ-าสาธารณะ
 ยาว 500 ม. และติดตั้ง
โคมไฟถนน จํานวน 10 
จุด

100,000 -  -  - ร�อยละ 100 ของ
ประชาชนได�รับความ
สะดวกสบายในการ
สัญจรเวลากลางคืน

ประชาชนได�รับ
ความสะดวกสบาย
ในการสัญจรเวลา

กลางคืน

กองช2าง

16 โครงการขยายเขตไฟฟ-า สายโรง
เก็บของกลุ2มแม2บ�าน
หมู2ท่ี 1 ต.ผาปIง

เพ่ือให�ประชาชนมี
กระแสไฟฟ-าใช�ในโรงเก็บของ 
และเพ่ือการประกอบกิจกรรม

ขยายเขตไฟฟ-าแรงดันต่ํา
 ยาว 120 ม.

45,000 -  -  - ร�อยละ 100ของ
ประชาชนมี

กระแสไฟฟ-าใช�เพ่ือ
การประกอบกิจกรรม

ประชาชนมี
กระแสไฟฟ-าใช�
สะดวกสบาย

กองช2าง

งบประมาณและท่ีผ�านมา
ตัวชี้วัด ผลลัพธท่ีคาดว�า 

จะได�รับ
หน�วยงานท่ี
รับผิดชอบ

แผนพัฒนาท�องถิ่นสี่ป: (พ.ศ. 2561-2564)
รายละเอียดโครงการพัฒนา

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

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 การเสริมสร�างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และสังคมลําปางให�เปDนสังคมแห2งการเรียนรู�มีความเข็มแข็งมีภูมิคุ�มกันสามารถดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
เป>าหมาย

 (ผลผลิตของโครงการ)
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แบบ ผ. 02

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองส�วนท�องถิ่นในเขตจังหวัดลําปาง ประเด็นยุทธศาสตร�ท่ี 1 ด�านการพัฒนาโครงสร�างพ้ืนฐาน
1. ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาด�านโครงสร�างพ้ืนฐาน 
   1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

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

17 โครงการติดตั้งโคมไฟถนน 
บริเวณหน�าบ�านนายอํานวย 
จํานวน 1 จุด
หมู2ท่ี 1 ต.ผาปIง

เพ่ือให�มีโคมไฟส2องสว2างถนน 
เพ่ือความสะดวกและปลอดภัย
ในการสัญจรเวลากลางคืน

ติดตั้งโคมไฟถนน จํานวน
 1 จุด พร�อมขยายเขต
ไฟฟ-าสาธารณะ ยาว 80
 ม.

10,000 -  -  - ร�อยละ 100 ของ
ประชาชนได�รับความ
สะดวกสบายในการ
สัญจรเวลากลางคืน

ประชาชนได�รับ
ความสะดวกสบาย
ในการสัญจรเวลา

กลางคืน

กองช2าง

18 โครงการขยายเขตไฟฟ-า
สาธารณะ และติดตั้งโคมไฟถนน
หมู2ท่ี 1 ต.ผาปIง

เพ่ือให�มีโคมไฟส2องสว2างถนน 
เพ่ือความสะดวกและปลอดภัย
ในการสัญจรเวลากลางคืน

ติดตั้งโคมไฟถนน จํานวน
 1 จุด พร�อมขยายเขต
ไฟฟ-าสายพาดดับจํานวน
 40 ม.

7,000  -  -  - ร�อยละ 100 ของ
ประชาชนได�รับความ
สะดวกสบายในการ
สัญจรเวลากลางคืน

ประชาชนได�รับ
ความสะดวกสบาย
ในการสัญจรเวลา

กลางคืน

กองช2าง

19 โครงการขยายเขตไฟฟ-า เพ่ือ
การเกษตรบ�านนาริน – ทุ2งไม�ค2า 
หมู2ท่ี 1 ต.ผาปIง

เพ่ือให�เกษตรกรมีกระแสไฟฟ-า
ใช�เพ่ือการเกษตร

ขยายเขตไฟฟ-าแรงดันต่ํา
 ยาว 500 ม.

168,000  -  - ร�อยละ 80 ของ
เกษตรกรมี

กระแสไฟฟ-าใช�เพ่ือ
การเกษตร

เกษตรกรมีไฟฟ-า
ใช�สะดวกสบาย

กองช2าง

20 โครงการขยายเขตไฟฟ-า
สาธารณะ และติดตั้งโคมไฟถนน
 จํานวน 5 จุด ซอยพุทธรักษา 3
 ซอยท2าวังผา สายหน�าโรงเรียน 
หมู2ท่ี 2 ต.ผาปIง

เพ่ือให�มีโคมไฟส2องสว2างถนน 
เพ่ือความสะดวกและปลอดภัย
ในการสัญจรเวลากลางคืน

ขยายเขตไฟฟ-าสาธารณะ
 ยาว 120 ม. และติดตั้ง
โคมไฟถนน จํานวน 2 จุด

60,000  -  -  - ร�อยละ 100 ของ
ประชาชนได�รับความ
สะดวกสบายในการ
สัญจรเวลากลางคืน

ประชาชนได�รับ
ความสะดวกสบาย
ในการสัญจรเวลา

กลางคืน

กองช2าง

งบประมาณและท่ีผ�านมา
ตัวชี้วัด ผลลัพธท่ีคาดว�า 

จะได�รับ
หน�วยงานท่ี
รับผิดชอบ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
เป>าหมาย

 (ผลผลิตของโครงการ)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท�องถิ่นสี่ป: (พ.ศ. 2561-2564)

องคการบริหารส�วนตําบลแม�พริก  อําเภอแม�พริก  จังหวัดลําปาง
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 การเสริมสร�างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และสังคมลําปางให�เปDนสังคมแห2งการเรียนรู�มีความเข็มแข็งมีภูมิคุ�มกันสามารถดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

สําหรับ อุดหนุนองคกรปกครองส�วนท�องถิ่น ส�วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคกรประชาชน

204



แบบ ผ. 02

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองส�วนท�องถิ่นในเขตจังหวัดลําปาง ประเด็นยุทธศาสตร�ท่ี 1 ด�านการพัฒนาโครงสร�างพ้ืนฐาน
1. ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาด�านโครงสร�างพ้ืนฐาน 
   1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

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

21 โครงการขยายเขตไฟฟ-าแรงดัน
ต่ําและไฟฟ-าสาธารณะ ภายใน
หมู2บ�าน
หมู2ท่ี 5 ต.ผาปIง

เพ่ือให�มีโคมไฟส2องสว2างถนน 
เพ่ือความสะดวกและปลอดภัย
ในการสัญจรเวลากลางคืน

ขยายเขตไฟฟ-าสาธารณะ
 ยาว 1,000 ม. และ
ติดตั้งโคมไฟถนน จํานวน
 10 จุด

100,000  -  -  - ร�อยละ 100 ของ
ประชาชนได�รับความ
สะดวกสบายในการ
สัญจรเวลากลางคืน

ประชาชนได�รับ
ความสะดวกสบาย
ในการสัญจรเวลา

กลางคืน

กองช2าง

22 โครงการขยายเขตไฟฟ-า สาย
หน�าบ�านนายสุเกต – ทางข้ึน
พระธาตุ 12 ราศี
หมู2ท่ี 5 ต.ผาปIง

เพ่ือให�ประชาชนมี
กระแสไฟฟ-าใช�สําหรับท่ีอยู2
อาศัย

ขยายเขตไฟฟ-าแรงดันต่ํา
 ยาว 120 ม.

33,500  - -  - ร�อยละ100 ของ
ประชาชนมี

กระแสไฟฟ-าใช�เพ่ือ
การอยู2อาศัย

ประชาชนมีไฟฟ-า
ใช�สะดวกสบาย

กองช2าง

23 ขยายเขตไฟฟ-า สายท�ายบ�าน 
หมู2ท่ี 3 ต.แม2พริก

เพ่ือให�ประชาชนมี
กระแสไฟฟ-าใช�สําหรับท่ีอยู2
อาศัยและเพ่ือการเกษตร

ขยายเขตไฟฟ-าแรงดันต่ํา
 ยาว 300 ม.

- 101,000 - - ร�อยละ100 ของ
ประชาชนมี

กระแสไฟฟ-าใช�เพ่ือ
การอยู2อาศัย

ประชาชนมีไฟฟ-า
ใช�สะดวกสบาย

กองช2าง

24 ขยายเขตไฟฟ-า ซอย 6 บ�านนาง
ศรีไพร   
หมู2ท่ี 3 ต.แม2พริก

เพ่ือให�ประชาชนมี
กระแสไฟฟ-าใช�สําหรับท่ีอยู2
อาศัย

ขยายเขตไฟฟ-าแรงดันต่ํา
 ยาว 160 ม.

- 53,500 - - ร�อยละ100 ของ
ประชาชนมี

กระแสไฟฟ-าใช�เพ่ือ
การอยู2อาศัย

ประชาชนมีไฟฟ-า
ใช�สะดวกสบาย

กองช2าง

งบประมาณและท่ีผ�านมา
ตัวชี้วัด ผลลัพธท่ีคาดว�า 

จะได�รับ
หน�วยงานท่ี
รับผิดชอบ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
เป>าหมาย

 (ผลผลิตของโครงการ)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท�องถิ่นสี่ป: (พ.ศ. 2561-2564)

องคการบริหารส�วนตําบลแม�พริก  อําเภอแม�พริก  จังหวัดลําปาง
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 การเสริมสร�างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และสังคมลําปางให�เปDนสังคมแห2งการเรียนรู�มีความเข็มแข็งมีภูมิคุ�มกันสามารถดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

สําหรับ อุดหนุนองคกรปกครองส�วนท�องถิ่น ส�วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคกรประชาชน

205



แบบ ผ. 02

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองส�วนท�องถิ่นในเขตจังหวัดลําปาง ประเด็นยุทธศาสตร�ท่ี 1 ด�านการพัฒนาโครงสร�างพ้ืนฐาน
1. ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาด�านโครงสร�างพ้ืนฐาน 
   1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

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

25 ขยายเขตไฟฟ-า ซอยบ�านนาง
บุญธรรม
หมู2ท่ี 3 ต.แม2พริก

เพ่ือให�ประชาชนมี
กระแสไฟฟ-าใช�สําหรับท่ีอยู2
อาศัย

ขยายเขตไฟฟ-าแรงดันต่ํา
 ยาว 80 ม.

- 27,000 - - ร�อยละ100 ของ
ประชาชนมี

กระแสไฟฟ-าใช�เพ่ือ
การอยู2อาศัย

ประชาชนมีไฟฟ-า
ใช�สะดวกสบาย

กองช2าง

26 ขยายเขตไฟฟ-า ซอยบ�านนาง
จํารวญ
หมู2ท่ี 3 ต.แม2พริก

เพ่ือให�ประชาชนมี
กระแสไฟฟ-าใช�สําหรับท่ีอยู2
อาศัย

ขยายเขตไฟฟ-าแรงดันต่ํา
 ยาว 40 ม.

- 13,500 - - ร�อยละ100 ของ
ประชาชนมี

กระแสไฟฟ-าใช�เพ่ือ
การอยู2อาศัย

ประชาชนมีไฟฟ-า
ใช�สะดวกสบาย

กองช2าง

27 ขยายเขตไฟฟ-าสาธารณะ สาย
ศาลหลักเมืองแม2พริกบน 
หมู2ท่ี 4 ต.แม2พริก

เพ่ือให�มีโคมไฟส2องสว2างถนน
เพ่ือความสะดวกสบายในการ
คมนาคมสัญจรเวลากลางคืน

ขยายเขตไฟฟ-าสาธารณะ
 ยาว 40 ม. พร�อมติดตั้ง
โคมไฟถนน จํานวน 1 จุด

- 115,500 - - ร�อยละ 100 ของ
ประชาชนได�รับความ
สะดวกสบายในการ
สัญจรเวลากลางคืน

ประชาชนมีไฟฟ-า
ใช�สะดวกสบายใน
การสัญจรเวลา

กลางคืน

กองช2าง

28 ขยายเขตไฟฟ-า สายทุ2งหนองกKา 
หมู2ท่ี 6 ต.แม2พริก

เพ่ือให�ประชาชนมี
กระแสไฟฟ-าเพ่ือทําการเกษตร

ขยายเขตไฟฟ-าแรงดันต่ํา
 ยาว 720 ม.

- 240,000 - - ร�อยละ 80 ของ
ประชาชนมี

กระแสไฟฟ-าใช�เพ่ือ
การเกษตร

ประชาชนมี
กระแสไฟฟ-าเพ่ือ
ทําการเกษตร

กองช2าง

งบประมาณและท่ีผ�านมา
ตัวชี้วัด ผลลัพธท่ีคาดว�า 

จะได�รับ
หน�วยงานท่ี
รับผิดชอบ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
เป>าหมาย

 (ผลผลิตของโครงการ)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท�องถิ่นสี่ป: (พ.ศ. 2561-2564)

องคการบริหารส�วนตําบลแม�พริก  อําเภอแม�พริก  จังหวัดลําปาง
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 การเสริมสร�างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และสังคมลําปางให�เปDนสังคมแห2งการเรียนรู�มีความเข็มแข็งมีภูมิคุ�มกันสามารถดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

สําหรับ อุดหนุนองคกรปกครองส�วนท�องถิ่น ส�วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคกรประชาชน

206



แบบ ผ. 02

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองส�วนท�องถิ่นในเขตจังหวัดลําปาง ประเด็นยุทธศาสตร�ท่ี 1 ด�านการพัฒนาโครงสร�างพ้ืนฐาน
1. ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาด�านโครงสร�างพ้ืนฐาน 
   1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

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

29 ขยายเขตไฟฟ-าเข�าสุสาน 
หมู2ท่ี 6 ต.แม2พริก

เพ่ือให�ประชาชนมี
กระแสไฟฟ-าใช�ประกอบพิธี
ฌาปนกิจและการเกษตร

ขยายเขตไฟฟ-าแรงดันต่ํา
ยาว 1,700 ม.

- 200,000 200,000 168,500 ร�อยละ 100ของ
ประชาชนมี

กระแสไฟฟ-าใช�เพ่ือ
การประกอบกิจกรรม

ประชาชนมีไฟฟ-า
ใช�สะดวกสบาย

กองช2าง

30 โครงการขยายเขตไฟฟ-าเพ่ือ
การเกษตร สายสุดห�วยข้ีนก 
หมู2ท่ี 7 ต.แม2พริก

เพ่ือให�เกษตรกรมีกระแสไฟฟ-า
ใช�เพ่ือการเกษตร

ขยายเขตไฟฟ-าแรงดันต่ํา
 ยาว 300 ม.

- 101,000 - - ร�อยละ 80 ของ
เกษตรกรมี

กระแสไฟฟ-าใช�เพ่ือ
การเกษตร

เกษตรกรมีไฟฟ-า
ใช�สะดวกสบาย

กองช2าง

31 โครงการขยายเขตไฟฟ-า สาย
หน�าสํานักสงฆ� 
หมู2ท่ี 8 ต.แม2พริก

เพ่ือให�ประชาชนมี
กระแสไฟฟ-าใช�สําหรับท่ีอยู2
อาศัย

ขยายเขตไฟฟ-าแรงดันต่ํา
 ยาว 80 ม.

- 27,000 - - ร�อยละ100 ของ
ประชาชนมี

กระแสไฟฟ-าใช�เพ่ือ
การอยู2อาศัย

ประชาชนมีไฟฟ-า
ใช�สะดวกสบาย

กองช2าง

32 โครงการติดตั้งโคมไฟถนน ซอย 
2/2 
หมู2ท่ี 9 ต.แม2พริก

เพ่ือให�มีโคมไฟส2องสว2างถนน 
เพ่ือความสะดวกและปลอดภัย
ในการสัญจรเวลากลางคืน

ขยายเขตไฟฟ-าสาธารณะ
 ยาว 120 ม. และติดตั้ง
โคมไฟถนน จํานวน 2 จุด

- 16,000 - - ร�อยละ 100 ของ
ประชาชนได�รับความ
สะดวกสบายในการ
สัญจรเวลากลางคืน

ประชาชนได�รับ
ความสะดวกสบาย
ในการสัญจรเวลา

กลางคืน

กองช2าง

งบประมาณและท่ีผ�านมา
ตัวชี้วัด ผลลัพธท่ีคาดว�า 

จะได�รับ
หน�วยงานท่ี
รับผิดชอบ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
เป>าหมาย

 (ผลผลิตของโครงการ)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท�องถิ่นสี่ป: (พ.ศ. 2561-2564)

องคการบริหารส�วนตําบลแม�พริก  อําเภอแม�พริก  จังหวัดลําปาง
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 การเสริมสร�างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และสังคมลําปางให�เปDนสังคมแห2งการเรียนรู�มีความเข็มแข็งมีภูมิคุ�มกันสามารถดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

สําหรับ อุดหนุนองคกรปกครองส�วนท�องถิ่น ส�วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคกรประชาชน

207



แบบ ผ. 02

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองส�วนท�องถิ่นในเขตจังหวัดลําปาง ประเด็นยุทธศาสตร�ท่ี 1 ด�านการพัฒนาโครงสร�างพ้ืนฐาน
1. ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาด�านโครงสร�างพ้ืนฐาน 
   1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

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

33 โครงการขยายเขตไฟฟ-า ซอย
โสภาหมู2ท่ี 9 ต.แม2พริก

เพ่ือให�ประชาชนมี
กระแสไฟฟ-าใช�สําหรับท่ีอยู2
อาศัย

ขยายเขตไฟฟ-าแรงดันต่ํา
 ยาว 40 ม.

 - 14,000 - - ร�อยละ100 ของ
ประชาชนมี

กระแสไฟฟ-าใช�เพ่ือ
การอยู2อาศัย

ประชาชนมีไฟฟ-า
ใช�สะดวกสบาย

กองช2าง

34 โครงการขยายเขตไฟฟ-า ซอย
นายหยุด
หมู2ท่ี 9 ต.แม2พริก

เพ่ือให�ประชาชนมี
กระแสไฟฟ-าใช�สําหรับท่ีอยู2
อาศัย

ขยายเขตไฟฟ-าแรงดันต่ํา
 ยาว 80 ม.

 - 27,000 - - ร�อยละ100 ของ
ประชาชนมี

กระแสไฟฟ-าใช�เพ่ือ
การอยู2อาศัย

ประชาชนมีไฟฟ-า
ใช�สะดวกสบาย

กองช2าง

35 โครงการขยายเขตไฟฟ-า ซอย 1 
หมู2ท่ี 9 ต.แม2พริก

เพ่ือให�ประชาชนมี
กระแสไฟฟ-าใช�สําหรับท่ีอยู2
อาศัย

ขยายเขตไฟฟ-าแรงดันต่ํา
 ยาว 80 ม.

 - 27,000 - - ร�อยละ100 ของ
ประชาชนมี

กระแสไฟฟ-าใช�เพ่ือ
การอยู2อาศัย

ประชาชนมีไฟฟ-า
ใช�สะดวกสบาย

กองช2าง

36 โครงการขยายเขตไฟฟ-า ซอย 
2/2 
หมู2ท่ี 9 ต.แม2พริก

เพ่ือให�ประชาชนมี
กระแสไฟฟ-าเพ่ือใช�ใน
บ�านเรือนท่ีอยู2อาศัย

ขยายเขตไฟฟ-าแรงดันต่ํา
 ยาว 160 ม.

 - 200,000 140,000 - ร�อยละ100 ของ
ประชาชนมี

กระแสไฟฟ-าใช�เพ่ือ
การอยู2อาศัย

ประชาชนมี
กระแสไฟฟ-าใช�
เพ่ือการดํารงชีพ

กองช2าง

งบประมาณและท่ีผ�านมา
ตัวชี้วัด ผลลัพธท่ีคาดว�า 

จะได�รับ
หน�วยงานท่ี
รับผิดชอบ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
เป>าหมาย

 (ผลผลิตของโครงการ)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท�องถิ่นสี่ป: (พ.ศ. 2561-2564)

องคการบริหารส�วนตําบลแม�พริก  อําเภอแม�พริก  จังหวัดลําปาง
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 การเสริมสร�างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และสังคมลําปางให�เปDนสังคมแห2งการเรียนรู�มีความเข็มแข็งมีภูมิคุ�มกันสามารถดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

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

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองส�วนท�องถิ่นในเขตจังหวัดลําปาง ประเด็นยุทธศาสตร�ท่ี 1 ด�านการพัฒนาโครงสร�างพ้ืนฐาน
1. ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาด�านโครงสร�างพ้ืนฐาน 
   1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

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

37 โครงการติดตั้งโคมไฟถนน ซอย
บ�านนายเค
หมู2ท่ี 9 ต.แม2พริก

เพ่ือให�มีโคมไฟส2องสว2างถนน 
เพ่ือความสะดวกและปลอดภัย
ในการสัญจรเวลากลางคืน

ขยายเขตไฟฟ-าสาธารณะ
 ยาว 120 ม. และติดตั้ง
โคมไฟถนน จํานวน 2 จุด

- 16,000 - - ร�อยละ 100 ของ
ประชาชนได�รับความ
สะดวกสบายในการ
สัญจรเวลากลางคืน

ประชาชนได�รับ
ความสะดวกสบาย
ในการสัญจรเวลา

กลางคืน

กองช2าง

38 โครงการติดตั้งโคมไฟถนน ซอย 
2/3 
หมู2ท่ี 9 ต.แม2พริก

เพ่ือให�มีโคมไฟส2องสว2างถนน 
เพ่ือความสะดวกและปลอดภัย
ในการสัญจรเวลากลางคืน

ขยายเขตไฟฟ-าสาธารณะ
 ยาว 120 ม. และติดตั้ง
โคมไฟถนน จํานวน 2 จุด

- 16,000 - - ร�อยละ 100 ของ
ประชาชนได�รับความ
สะดวกสบายในการ
สัญจรเวลากลางคืน

ประชาชนได�รับ
ความสะดวกสบาย
ในการสัญจรเวลา

กลางคืน

กองช2าง

39 โครงการติดตั้งโคมไฟถนน ซอย 
4/1 จํานวน 2 จุด 
หมู2ท่ี 9 ต.แม2พริก

เพ่ือให�มีโคมไฟส2องสว2างถนน 
เพ่ือความสะดวกและปลอดภัย
ในการสัญจรเวลากลางคืน

ขยายเขตไฟฟ-าสาธารณะ
 ยาว 120 ม. และติดตั้ง
โคมไฟถนน จํานวน 2 จุด

- 16,000 - - ร�อยละ 100 ของ
ประชาชนได�รับความ
สะดวกสบายในการ
สัญจรเวลากลางคืน

ประชาชนได�รับ
ความสะดวกสบาย
ในการสัญจรเวลา

กลางคืน

กองช2าง

40 โครงการขยายเขตไฟฟ-า
สาธารณะและติดตั้งโคมไฟถนน
 สายบ�านสันข้ีเหล็ก เขต 1
หมู2ท่ี 10 ต.แม2พริก

เพ่ือให�มีโคมไฟส2องสว2างถนน 
เพ่ือความสะดวกและปลอดภัย
ในการสัญจรเวลากลางคืน

ขยายเขตไฟฟ-าสาธารณะ
 ยาว 650 ม. พร�อม
ติดตั้งโคมไฟถนน จํานวน
 8 จุด

 - 80,000 - - ร�อยละ 100 ของ
ประชาชนได�รับความ
สะดวกสบายในการ
สัญจรเวลากลางคืน

ประชาชนได�รับ
ความสะดวกสบาย
ในการสัญจรเวลา

กลางคืน

กองช2าง

งบประมาณและท่ีผ�านมา
ตัวชี้วัด ผลลัพธท่ีคาดว�า 

จะได�รับ
หน�วยงานท่ี
รับผิดชอบ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
เป>าหมาย

 (ผลผลิตของโครงการ)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท�องถิ่นสี่ป: (พ.ศ. 2561-2564)

องคการบริหารส�วนตําบลแม�พริก  อําเภอแม�พริก  จังหวัดลําปาง
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 การเสริมสร�างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และสังคมลําปางให�เปDนสังคมแห2งการเรียนรู�มีความเข็มแข็งมีภูมิคุ�มกันสามารถดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

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

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองส�วนท�องถิ่นในเขตจังหวัดลําปาง ประเด็นยุทธศาสตร�ท่ี 1 ด�านการพัฒนาโครงสร�างพ้ืนฐาน
1. ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาด�านโครงสร�างพ้ืนฐาน 
   1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

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

41 โครงการขยายเขตไฟฟ-า สายวัด
ดอยพระธาตุ
หมู2ท่ี 10 ต.แม2พริก

เพ่ือให�ประชาชนมี
กระแสไฟฟ-าใช�สําหรับท่ีอยู2
อาศัย

ขยายเขตไฟฟ-าแรงดันต่ํา
 ยาว 160 ม.

 - 54,000 - - ร�อยละ100 ของ
ประชาชนมี

กระแสไฟฟ-าใช�เพ่ือ
การอยู2อาศัย

ประชาชนมีไฟฟ-า
ใช�ได�รับความ
สะดวกสบาย

กองช2าง

42 โครงการติดตั้งโคมไฟถนน สาย
วัดดอยพระธาตุ
หมู2ท่ี 10 ต.แม2พริก

เพ่ือให�มีโคมไฟส2องสว2างถนน 
เพ่ือความสะดวกและปลอดภัย
ในการสัญจรเวลากลางคืน

ขยายเขตไฟฟ-าสาธารณะ
 ยาว 160 ม. และติดตั้ง
โคมไฟถนน จํานวน 2 จุด

- 7,000 - - ร�อยละ 100 ของ
ประชาชนได�รับความ
สะดวกสบายในการ
สัญจรเวลากลางคืน

ประชาชนได�รับ
ความสะดวกสบาย
ในการสัญจรเวลา

กลางคืน

กองช2าง

43 โครงการติดตั้งโคมไฟถนน สาย
ทางเข�าศาลาอเนกประสงค� 
หมู2ท่ี 10 ต.แม2พริก

เพ่ือให�มีโคมไฟส2องสว2างถนน 
เพ่ือความสะดวกและปลอดภัย
ในการสัญจรเวลากลางคืน

ขยายเขตไฟฟ-าสาธารณะ
 ยาว 100 ม. และติดตั้ง
โคมไฟถนน จํานวน 3 จุด

- 18,000 - - ร�อยละ 100 ของ
ประชาชนได�รับความ
สะดวกสบายในการ
สัญจรเวลากลางคืน

ประชาชนได�รับ
ความสะดวกสบาย
ในการสัญจรเวลา

กลางคืน

กองช2าง

44 โครงการขยายเขตไฟฟ-า สาย
บ�านสันข้ีเหล็ก - ทางไปบ�าน
ห�วยข้ีนก 
หมู2ท่ี 10 ต.แม2พริก

เพ่ือให�ประชาชนมี
กระแสไฟฟ-าใช�เพ่ือการเกษตร
และท่ีอยู2อาศัย

ขยายเขตไฟฟ-าแรงดันต่ํา
 ยาว 480ม.

- 160,000 - - ร�อยละ100 ของ
ประชาชนมี

กระแสไฟฟ-าใช�เพ่ือ
การอยู2อาศัย

ประชาชนมีไฟฟ-า
ใช�ได�รับความ
สะดวกสบาย

กองช2าง

งบประมาณและท่ีผ�านมา
ตัวชี้วัด ผลลัพธท่ีคาดว�า 

จะได�รับ
หน�วยงานท่ี
รับผิดชอบ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
เป>าหมาย

 (ผลผลิตของโครงการ)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท�องถิ่นสี่ป: (พ.ศ. 2561-2564)

องคการบริหารส�วนตําบลแม�พริก  อําเภอแม�พริก  จังหวัดลําปาง
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 การเสริมสร�างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และสังคมลําปางให�เปDนสังคมแห2งการเรียนรู�มีความเข็มแข็งมีภูมิคุ�มกันสามารถดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

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

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองส�วนท�องถิ่นในเขตจังหวัดลําปาง ประเด็นยุทธศาสตร�ท่ี 1 ด�านการพัฒนาโครงสร�างพ้ืนฐาน
1. ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาด�านโครงสร�างพ้ืนฐาน 
   1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

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

45 โครงการขยายเขตไฟฟ-า  สาย
แม2กKองจาง
หมู2ท่ี 2 ต.ผาปIง

เพ่ือให�เกษตรกรมีกระแสไฟฟ-า
ใช�เพ่ือการเกษตร

ขยายเขตไฟฟ-าแรงดันต่ํา
 ยาว 720 ม.

 - 241,000 - - ร�อยละ 80 ของ
เกษตรกรมี

กระแสไฟฟ-าใช�เพ่ือ
การเกษตร

เกษตรกรมีไฟฟ-าใช�
ได�รับความ

สะดวกสบาย

กองช2าง

46 โครงการขยายเขตไฟฟ-า สายอ2าง
โปMงลุ�น
หมู2ท่ี 3 ต.ผาปIง

เพ่ือให�เกษตรกรมีกระแสไฟฟ-า
ใช�เพ่ือการเกษตร

ขยายเขตไฟฟ-าแรงดันต่ํา
 ยาว 600 ม.

 - 201,000 - - ร�อยละ 80 ของ
เกษตรกรมี

กระแสไฟฟ-าใช�เพ่ือ
การเกษตร

เกษตรกรมีไฟฟ-าใช�
ได�รับความ

สะดวกสบาย

กองช2าง

47 โครงการขยายเขตไฟฟ-า สาย
สระประมง 
หมู2ท่ี 5 ต.ผาปIง

เพ่ือให�ประชาชนมี
กระแสไฟฟ-าใช�เพ่ือการเกษตร
และท่ีอยู2อาศัย

ขยายเขตไฟฟ-าแรงดันต่ํา
 ยาว 480ม.

 - 160,000 - - ร�อยละ100 ของ
ประชาชนมี

กระแสไฟฟ-าใช�เพ่ือ
การอยู2อาศัย

ประชาชนมี
กระแสไฟฟ-าใช�

เพ่ือความ
สะดวกสบาย

กองช2าง

48 โครงการขยายเขตไฟฟ-า สาย
ซอยบ�านนางวิภา 
หมู2ท่ี 3 ต.แม2พริก

เพ่ือให�ประชาชนมี
กระแสไฟฟ-าใช�เพ่ือการเกษตร
และท่ีอยู2อาศัย

ขยายเขตไฟฟ-าแรงดันต่ํา
 ยาว 80ม.

 -  - 27,000 - ร�อยละ100 ของ
ประชาชนมี

กระแสไฟฟ-าใช�เพ่ือ
การอยู2อาศัย

ประชาชนมี
กระแสไฟฟ-าใช�

เพ่ือความ
สะดวกสบาย

กองช2าง

งบประมาณและท่ีผ�านมา
ตัวชี้วัด ผลลัพธท่ีคาดว�า 

จะได�รับ
หน�วยงานท่ี
รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
เป>าหมาย

 (ผลผลิตของโครงการ)

แผนพัฒนาท�องถิ่นสี่ป: (พ.ศ. 2561-2564)

องคการบริหารส�วนตําบลแม�พริก  อําเภอแม�พริก  จังหวัดลําปาง
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 การเสริมสร�างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และสังคมลําปางให�เปDนสังคมแห2งการเรียนรู�มีความเข็มแข็งมีภูมิคุ�มกันสามารถดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

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

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองส�วนท�องถิ่นในเขตจังหวัดลําปาง ประเด็นยุทธศาสตร�ท่ี 1 ด�านการพัฒนาโครงสร�างพ้ืนฐาน
1. ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาด�านโครงสร�างพ้ืนฐาน 
   1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

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

49 โครงการขยายเขตไฟฟ-าสาย
ท�ายบ�าน-สุดห�วยแม2โอง
หมู2ท่ี 7 ต.แม2พริก

เพ่ือให�ประชาชนมี
กระแสไฟฟ-าใช�เพ่ือการเกษตร
และท่ีอยู2อาศัย

ขยายเขตไฟฟ-าแรงดันต่ํา
 ยาว 1,000 ม.

 -  - 200,000 175,000 ร�อยละ100 ของ
ประชาชนมี

กระแสไฟฟ-าใช�เพ่ือ
การอยู2อาศัย

ประชาชนมี
กระแสไฟฟ-าใช�

เพ่ือความ
สะดวกสบาย

กองช2าง

50 โครงการขยายเขตไฟฟ-า สาย
ท�ายบ�าน  
หมู2ท่ี 11 ต.แม2พริก

เพ่ือให�ประชาชนมี
กระแสไฟฟ-าใช�สําหรับท่ีอยู2
อาศัยและการเกษตร

ขยายเขตไฟฟ-าแรงดันต่ํา
 ยาว 80 ม.

 -  - 27,000  - ร�อยละ100 ของ
ประชาชนมี

กระแสไฟฟ-าใช�เพ่ือ
การอยู2อาศัย

ประชาชนมีไฟฟ-า
ใช�ได�รับความ
สะดวกสบาย

กองช2าง

51 โครงการขยายเขตไฟฟ-า
สาธารณะและติดตั้งโคมไฟถนน
 สายบ�าน  ผาปIงกลาง – บ�าน
โปMงขาม 
หมู2ท่ี 3 ต.ผาปIง

เพ่ือให�มีโคมไฟส2องสว2างถนน 
เพ่ือความสะดวกและปลอดภัย
ในการสัญจรเวลากลางคืน

ขยายเขตไฟฟ-าสาธารณะ
 ยาว 1,000 ม.  และ
ติดตั้งโคมไฟถนน จํานวน
 13 จุด

- - 286,000  - ร�อยละ 100 ของ
ประชาชนได�รับความ
สะดวกสบายในการ
สัญจรเวลากลางคืน

ประชาชนได�รับ
ความสะดวกสบาย
ในการสัญจรเวลา

กลางคืน

กองช2าง

52 โครงการขยายเขตไฟฟ-า
สาธารณะพร�อมติดตั้งโคมไฟ
ถนน สายบ�านห�วยไร2 – บ�านนา
เบ้ีย
หมู2ท่ี 4 ต.ผาปIง

เพ่ือให�มีโคมไฟส2องสว2างถนน
เพ่ือความสะดวกสบายในการ
คมนาคมสัญจรเวลากลางคืน

ขยายเขตไฟฟ-าสาธารณะ
 ยาว 1,500 ม. พร�อม
ติดตั้งโคมไฟถนน จํานวน
 10 จุด

- - 200,000 350,000 ร�อยละ 100 ของ
ประชาชนได�รับความ
สะดวกสบายในการ
สัญจรเวลากลางคืน

ประชาชนมีไฟฟ-า
ใช�สะดวกสบายใน
การสัญจรเวลา

กลางคืน

กองช2าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท�องถิ่นสี่ป: (พ.ศ. 2561-2564)

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

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 การเสริมสร�างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และสังคมลําปางให�เปDนสังคมแห2งการเรียนรู�มีความเข็มแข็งมีภูมิคุ�มกันสามารถดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
หน�วยงานท่ี
รับผิดชอบ

เป>าหมาย
 (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผ�านมา
ตัวชี้วัด ผลลัพธท่ีคาดว�า 

จะได�รับ
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แบบ ผ. 02

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองส�วนท�องถิ่นในเขตจังหวัดลําปาง ประเด็นยุทธศาสตร�ท่ี 1 ด�านการพัฒนาโครงสร�างพ้ืนฐาน
1. ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาด�านโครงสร�างพ้ืนฐาน 
   1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

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

53 โครงการขยายเขตไฟฟ-า สาย
ซอยบ�านนายลอ กาปวน 
หมู2ท่ี 3 ต.แม2พริก

เพ่ือให�ประชาชนมี
กระแสไฟฟ-าใช�เพ่ือการเกษตร
และท่ีอยู2อาศัย

ขยายเขตไฟฟ-าแรงดันต่ํา
 ยาว 120 ม.

 -  -  - 40,500 ร�อยละ100 ของ
ประชาชนมี

กระแสไฟฟ-าใช�เพ่ือ
การอยู2อาศัย

ประชาชนมี
กระแสไฟฟ-าใช�

เพ่ือความ
สะดวกสบาย

กองช2าง

54 โครงการขยายเขตไฟฟ-า 
สายซอย 1
หมู2ท่ี 7 ต.แม2พริก

เพ่ือให�ประชาชนมี
กระแสไฟฟ-าใช�เพ่ือการเกษตร
และท่ีอยู2อาศัย

ขยายเขตไฟฟ-าแรงดันต่ํา
 ยาว 160 ม.

 -  -  - 54,000 ร�อยละ100 ของ
ประชาชนมี

กระแสไฟฟ-าใช�เพ่ือ
การอยู2อาศัย

ประชาชนมี
กระแสไฟฟ-าใช�

เพ่ือความ
สะดวกสบาย

กองช2าง

55 โครงการขยายเขตไฟฟ-า สายหัว
บ�าน – ประปาหมู2บ�าน
หมู2ท่ี 11 ต.แม2พริก

เพ่ือให�ประชาชนมี
กระแสไฟฟ-าใช�สําหรับท่ีอยู2
อาศัยและเพ่ือการเกษตร

ขยายเขตไฟฟ-าแรงดันต่ํา
 ยาว 500 ม.

- -  - 167,500 ร�อยละ100 ของ
ประชาชนมี

กระแสไฟฟ-าใช�เพ่ือ
การอยู2อาศัย

ประชาชนมีไฟฟ-า
ใช�สะดวกสบาย

กองช2าง

56 โครงการขยายเขตไฟฟ-า สาย
หน�าบ�านนายสมจิตร 
หมู2ท่ี 11 ต.แม2พริก

เพ่ือให�ประชาชนมี
กระแสไฟฟ-าใช�สําหรับท่ีอยู2
อาศัย

ขยายเขตไฟฟ-าแรงดันต่ํา
 ยาว 150 ม.

- -  - 50,500 ร�อยละ100 ของ
ประชาชนมี

กระแสไฟฟ-าใช�เพ่ือ
การอยู2อาศัย

ประชาชนมีไฟฟ-า
ใช�สะดวกสบาย

กองช2าง

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 การเสริมสร�างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และสังคมลําปางให�เปDนสังคมแห2งการเรียนรู�มีความเข็มแข็งมีภูมิคุ�มกันสามารถดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
เป>าหมาย

 (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผ�านมา
ตัวชี้วัด ผลลัพธท่ีคาดว�า 

จะได�รับ
หน�วยงานท่ี
รับผิดชอบ

สําหรับ อุดหนุนองคกรปกครองส�วนท�องถิ่น ส�วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคกรประชาชน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท�องถิ่นสี่ป: (พ.ศ. 2561-2564)

องคการบริหารส�วนตําบลแม�พริก  อําเภอแม�พริก  จังหวัดลําปาง
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แบบ ผ. 02

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองส�วนท�องถิ่นในเขตจังหวัดลําปาง ประเด็นยุทธศาสตร�ท่ี 1 ด�านการพัฒนาโครงสร�างพ้ืนฐาน
1. ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาด�านโครงสร�างพ้ืนฐาน 
   1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

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

57 ขยายเขตไฟฟ-า สายบ�านวัง
สําราญ – คอกวัว
หมู2ท่ี 6 ต.แม2พริก

เพ่ือให�ประชาชนมี
กระแสไฟฟ-าใช�สําหรับ
การเกษตรและท่ีอยู2อาศัย

ขยายเขตไฟฟ-าแรงดันต่ํา
ยาว 800 ม.

 - -  - 270,000 ร�อยละ100 ของ
ประชาชนมี

กระแสไฟฟ-าใช�เพ่ือ
การอยู2อาศัย

ประชาชนมีไฟฟ-า
ใช�สะดวกสบาย

กองช2าง

รวม 67 โครงการ 2,192,000 2,961,500 1,220,000 1,276,000

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท�องถิ่นสี่ป: (พ.ศ. 2561-2564)

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

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 การเสริมสร�างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และสังคมลําปางให�เปDนสังคมแห2งการเรียนรู�มีความเข็มแข็งมีภูมิคุ�มกันสามารถดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
เป>าหมาย

 (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผ�านมา
ตัวชี้วัด ผลลัพธท่ีคาดว�า 

จะได�รับ
หน�วยงานท่ี
รับผิดชอบ
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แบบ ผ. 02

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองส�วนท�องถิ่นในเขตจังหวัดลําปาง ประเด็นยุทธศาสตร�ท่ี 3 ด�านการพัฒนาสังคม/ชุมชน
2. ยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนาด�านสังคม

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

1 โครงการสนับสนุนการจัดงาน
พิธีและรัฐพิธี

เพ่ือให�การจัดงานรัฐพิธีของ
อําเภอดําเนินการโดยสมพระ
เกียรติ

การจัดงานวันสําคัญของ
สถาบันพระมหากษัตริย� 
และพระบรมวงศานุวงศ�

10,000 10,000 10,000 10,000 ข�าราชการและพสก
นิกรชาวตําบลแม2พริก
เข�าร2วมการจัดงาน

มากข้ึน ร�อยละ 100

ผู�เข�าร2วมพิธีได�รับ
ความพึงพอใจ

สํานักปลัด

2 โครงการแม2พริกรวมใจ ต2อต�าน
ภัยยาเสพติด เทิดไท�องค�ราชันย�
 อําเภอแม2พริก จังหวัดลําปาง

เพ่ือให�ข�าราชการ/พนักงาน
ของรัฐ และองค�กรปกครอง
ส2วนท�องถ่ิน แสดงเจตนารมณ�
ความมุ2งมั่นในการป-องกันและ
การแก�ไขปIญหายาเสพติด

จัดกิจกรรมการต2อต�าน
ยาเสพติด เพ่ือสร�างพลัง
สังคม ในวันต2อต�าน
ยาเสพติดโลก 26 
มิถุนายน ของทุกปN

20,000 20,000 20,000 20,000 ปIญหายาเสพติด
อําเภอแม2พริกลดลง

เปDนร�อยละ 0

อําเภอแม2พริก
สามารถเอาชนะ

ยาเสพติดได�

สํานักปลัด

3 โครงการจัดเสวนาแลกเปลี่ยน
เรียนรู� หมู2ท่ี 3 ต.แม2พริก

เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู� การ
พัฒนาผลผลิตทางการเกษตร 
นวัตกรรมเทคโนโลยีทาง
การเกษตร

จัดการอบรมเสวนา
แลกเปลี่ยนเรียนรู� 
จํานวนผู�เข�าร2วม
โครงการจํานวน 100 คน

10,000  -  -  - เกษตรกรเข�าร2วม
ได�รับความรู�จํานวน  

100 คน

เกษตรกรได�รับการ
เรียนรู� การพัฒนา

ผลผลิตทาง
การเกษตร 
นวัตกรรม

เทคโนโลยีทาง
การเกษตร

สํานักปลัด

องคการบริหารส�วนตําบลแม�พริก อําเภอแม�พริก จังหวัดลําปาง
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 การเสริมสร�างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และสังคมลําปางให�เปDนสังคมแห2งการเรียนรู�มีความเข็มแข็งมีภูมิคุ�มกันสามารถดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท�องถิ่นสี่ป:(พ.ศ.2561-2564)

สําหรับ อุดหนุนองคกรปกครองส�วนท�องถิ่น ส�วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคกรประชาชน

   2.1 แผนงานสร�างความเข�มแข็งของชุมชน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและท่ีผ�านมา

ตัวชี้วัด ผลลัพธท่ีคาดว�า 
จะได�รับ

หน�วยงานท่ี
รับผิดชอบ

เป>าหมาย
 (ผลผลิตของโครงการ)
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แบบ ผ. 02

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองส�วนท�องถิ่นในเขตจังหวัดลําปาง ประเด็นยุทธศาสตร�ท่ี 3 ด�านการพัฒนาสังคม/ชุมชน
2. ยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนาด�านสังคม

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

4 โครงการดําเนินกิจกรรมของก่ิง
กาชาดอําเภอแม2พริกและ
กาชาดจังหวัดลําปาง

เพ่ือสนับสนุนกิจกรรมการ
ออกร�านนิทรรศการ เพ่ือ
ช2วยเหลือบรรเทาความ
เดือดร�อนผู�ประสบสาธารณภัย

การจัดกิจกรรม 
นิทรรศการงานกาชาด
สําเร็จลุล2วง

30,000 30,000 30,000 ประชาชนผู�มารับ
บริการมีความพึง

พอใจคิดเปDนร�อยละ 
80

ได�มีกิจกรรม
สนับสนุนกิจกรรม
ของกาชาดจังหวัด

ลําปางและก่ิง
กาชาดอําเภอแม2

พริก

สํานักปลัด

รวม 12 โครงการ 70,000 60,000 60,000 30,000

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 การเสริมสร�างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และสังคมลําปางให�เปDนสังคมแห2งการเรียนรู�มีความเข็มแข็งมีภูมิคุ�มกันสามารถดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

   2.1 แผนงานสร�างความเข�มแข็งของชุมชน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท�องถิ่นสี่ป:(พ.ศ.2561-2564)

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

งบประมาณและท่ีผ�านมา
ตัวชี้วัด ผลลัพธท่ีคาดว�า 

จะได�รับ
หน�วยงานท่ี
รับผิดชอบ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
เป>าหมาย

 (ผลผลิตของโครงการ)
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แบบ ผ. 02

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองส�วนท�องถิ่นในเขตจังหวัดลําปาง ประเด็นยุทธศาสตร�ท่ี 3 ด�านการพัฒนาสังคม/ชุมชน
2. ยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนาด�านสังคม

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

1 โครงการอบรมอาสาสมัคร
จราจรนักเรียน นักศึกษา 
ประจําปN  
สถานีตํารวจภูธรแม2พริก

เพ่ือให�ความรู�เก่ียวกับ
กฎหมายจราจร แก2นักเรียน
นักศึกษา

จัดกิจกรรมอบบรมให�
ความรู�กฎหมายจราจร 
แก2นักเรียนนักศึกษา

20,000 20,000 20,000 20,000  ผู�เข�ารับการอบรมมี
ความรู�ด�าน

การจราจรคิดเปDน
ร�อยละ 100

ผู�ร2วมโครงการมี
ความรู�ในเรื่องของ
กฎหมายจราจรใช�

รถใช�ถนนได�
ปลอดภัย

สํานักปลัด

รวม 4 โครงการ 20,000 20,000 20,000 20,000

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท�องถิ่นสี่ป:(พ.ศ.2561-2564)

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

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 การเสริมสร�างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และสังคมลําปางให�เปDนสังคมแห2งการเรียนรู�มีความเข็มแข็งมีภูมิคุ�มกันสามารถดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

   2.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
เป>าหมาย

 (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผ�านมา
ตัวชี้วัด ผลลัพธท่ีคาดว�า 

จะได�รับ
หน�วยงานท่ี
รับผิดชอบ

217



แบบ ผ. 02

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

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

1 โครงการพัฒนาศักยภาพ อสม. 
ในการควบคุมและป-องกัน
โรคติดต2อ
หมู2ท่ี 3,4,6,9 ต.แม2พริก

1. เพ่ือสนับสนุนโครงการ
เย่ียมบ�านของ อสม. ประจํา
หมู2บ�าน
2. เพ่ือสนับสนุนการตรวจ
สุขภาพเบ้ืองต�นของ
กลุ2มเป-าหมาย
3. เพ่ือนําข�อมูลเบ้ืองต�นมา
ประกอบการพิจารณาเปDน
ข�อแนะนําในการปฏิบัติตน
ของกลุ2มเป-าหมายอย2างได�
อย2างถูกต�อง

สนับสนุนอุปกรณ�ทาง
การแพทย�เบ้ืองต�น เช2น 
1. เครื่องวัดความดัน 
จํานวน 5 เครื่อง 
2. เครื่องวัดอุณหภูมิ 
จํานวน 5 ตัว 
3. เครื่องตรวจระดับ
นํ้าตาลในเลือด จํานวน 5
 ชุด พร�อมชุดทดสอบ

30,000 - - - อสม.ให�บริการตรวจ
เย่ียมบ�าน

กลุ2มเป-าหมาย คิด
เปDนร�อยละ 100

ประชาชนท่ีเข�าร2วม
โครงการ ได�รับ

การตรวจเย่ียมจาก
    อสม. และ

ได�รับคําแนะนําใน
การรักษาสุขภาพ

อย2างถูกต�อง

กองทุน 
สปสช.

2 โครงการส2งเสริมการออกกําลัง
กาย
หมู2ท่ี 3 ต.แม2พริก

1. เพ่ือจัดตั้งกลุ2มออกกําลัง
กายในหมู2บ�าน
2. เพ่ือให�ประชาชนมีอุปกรณ�
สําหรับออกกําลังกายในชุมชน
3. เพ่ือกระตุ�นให�ประชาชนมี
การออกกําลังกายเปDนประจํา
4. เพ่ือส2งเสริมให�ประชาชน
ออกกําลังกายอย2างต2อเน่ือง

จัดกิจกรรมส2งเสริมการ
ออกกําลังกาย ให�กับ
ผู�เข�าร2วมโครงการอย2าง
ต2อเน่ืองเปDนประจําทุกวัน

10,000 10,000 10,000 - ประชาชน
กลุ2มเป-าหมายมี

สุขภาพดี แข็งแรงทุก
คนคิดเปDนร�อยละ 100

ประชาชนท่ีเข�าร2วม
โครงการมีสุขภาพ
ท่ีสมบูรณ�แข็งแรง
ปราศจากโรคภัย

กองทุน 
สปสช.

งบประมาณและท่ีผ�านมา
ตัวชี้วัด ผลลัพธท่ีคาดว�า 

จะได�รับ
หน�วยงานท่ี
รับผิดชอบ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
เป>าหมาย

 (ผลผลิตของโครงการ)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท�องถิ่นสี่ป: (พ.ศ. 2561-2564)

องคการบริหารส�วนตําบลแม�พริก  อําเภอแม�พริก  จังหวัดลําปาง
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 การเสริมสร�างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และสังคมลําปางให�เปDนสังคมแห2งการเรียนรู�มีความเข็มแข็งมีภูมิคุ�มกันสามารถดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

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

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

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

3 โครงการหมู2บ�านปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม 
หมู2ท่ี 3 ต.แม2พริก

เพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของ
ประชาชนผู�เข�าร2วมโครงการ ท่ี
เสี่ยงต2อการเกิดโรค

จัดกิจกรรมอบรมให�
ความรู�แก2ประชาชน
ท่ัวไปในเรื่องของ 
พฤติกรรมเสี่ยงท่ี
ก2อให�เกิดโรคต2างๆ การ
ควบคุมการบริโภค การ
ออกกําลังกาย การดูแล
รักษาใส2ใจในเรื่องของ
สุขภาพ

10,000 10,000 10,000 10,000 ประชาชน
กลุ2มเป-าหมายมี

สุขภาพดี แข็งแรงทุก
คนคิดเปDนร�อยละ 100

ประชาชนท่ีเข�าร2วม
โครงการมีสุขภาพ
ท่ีสมบูรณ�แข็งแรง
ปราศจากโรคภัย

กองทุน 
สปสช.

4 โครงการแก�ไขปIญหาข�อเข2าเสื่อม
ในผู�สูงอายุ
รพ.สต.แม2เชียงรายลุ2ม

เพ่ือการควบคุม ป-องกัน การ
เกิดโรคข�อเข2าเสื่อม ของ
ผู�สูงอายุภายในหมู2บ�าน

จัดกิจกรรมการให�ความรู�
เรื่อง การเกิดโรคข�อเข2า
เสื่อม ให�กับประชาชน
ผู�สูงอายุและผู�ดูแล
ผู�สูงอายุ

15,800 15,800 15,800 15,800 ลดผู�ปMวยโรคข�อเข2า
เสื่อม คิดเปDนร�อยละ 

100

ประชาชนบ�านแม2
เชียงรายลุ2ม ไม2ปMวย
เปDนโรคข�อเข2าเสื่อม

กองทุน 
สปสช.

5 โครงการป-องกันควบคุมพยาธิ
ใบไม�ตับบ�านแม2เชียงรายลุ2ม
รพ.สต.แม2เชียงรายลุ2ม

เพ่ือการควบคุม ป-องกัน การ
เกิดโรคพยาธิใบไม�ในตับของ
ประชาชน

จัดกิจกรรมการให�ความรู�
เรื่อง การเกิดโรคพยาธิ
ใบไม�ในตับ ให�กับ
ประชาชน

15,800 15,800 15,800 15,800 ประชาชนปลอดจาก
โรคพยาธิใบไม�ในตับ
คิดเปDนร�อยละ 100

ประชาชน ไม2ปMวย
เปDนโรคพยาธิใบไม�

ในตับ

กองทุน 
สปสช.

งบประมาณและท่ีผ�านมา
ตัวชี้วัด ผลลัพธท่ีคาดว�า 

จะได�รับ
หน�วยงานท่ี
รับผิดชอบ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
เป>าหมาย

 (ผลผลิตของโครงการ)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท�องถิ่นสี่ป: (พ.ศ. 2561-2564)

องคการบริหารส�วนตําบลแม�พริก  อําเภอแม�พริก  จังหวัดลําปาง
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 การเสริมสร�างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และสังคมลําปางให�เปDนสังคมแห2งการเรียนรู�มีความเข็มแข็งมีภูมิคุ�มกันสามารถดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

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

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

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

6 โครงการเฝ-าระวังโรคผู�สูงอายุ 
หมู2ท่ี 3 ต.แม2พริก

เพ่ือให�ประชาชนท่ัวไปท่ีเข�า
ร2วมโครงการได�ทราบถึงวิธีการ
เฝ-าระวังการเกิดโรค และวิธี
ปฏิบัติการดูแลผู�สูงอายุ

จัดกิจกรรมอบรมให�
ความรู�แก2ประชาชน
ท่ัวไปในเรื่องของ การ
ดูแลและการเฝ-าระวัง
การเกิดโรคกับผู�สูงอายุ

10,000 10,000 10,000 10,000 ประชาชนผู�เข�าร2วม
โครงการมีความรู�

เพ่ิมข้ึนทุกคนคิดเปDน
ร�อยละ 100

ประชาชนทราบถึง
วิธีการเฝ-าระวังการ

เกิดโรค และวิธี
ปฏิบัติการดูแล

ผู�สูงอายุได�อย2างถูก
วิธี

กองทุน 
สปสช.

7 โครงการออกกําลังกายเพ่ือ
สุขภาพทุกกลุ2มวัย
หมู2ท่ี 4 ต.แม2พริก

1. เพ่ือจัดตั้งกลุ2มออกกําลัง
กายในหมู2บ�าน
2. เพ่ือให�ประชาชนมีอุปกรณ�
สําหรับออกกําลังกายในชุมชน
3. เพ่ือกระตุ�นให�ประชาชนมี
การออกกําลังกายเปDนประจํา
4. เพ่ือส2งเสริมให�ประชาชน
ออกกําลังกายอย2างต2อเน่ือง

จัดกิจกรรมส2งเสริมการ
ออกกําลังกาย ให�กับ
ผู�เข�าร2วมโครงการอย2าง
ต2อเน่ืองเปDนประจําทุกวัน

10,000 10,000 10,000 10,000 ประชาชน
กลุ2มเป-าหมายมี

สุขภาพดี แข็งแรงทุก
คนคิดเปDนร�อยละ 100

ประชาชนมี
สุขภาพท่ีสมบูรณ�
แข็งแรงปราศจาก

โรคภัย

กองทุน 
สปสช.

องคการบริหารส�วนตําบลแม�พริก  อําเภอแม�พริก  จังหวัดลําปาง
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 การเสริมสร�างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และสังคมลําปางให�เปDนสังคมแห2งการเรียนรู�มีความเข็มแข็งมีภูมิคุ�มกันสามารถดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
เป>าหมาย

 (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผ�านมา
ตัวชี้วัด ผลลัพธท่ีคาดว�า 

จะได�รับ
หน�วยงานท่ี
รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท�องถิ่นสี่ป: (พ.ศ. 2561-2564)

สําหรับ อุดหนุนองคกรปกครองส�วนท�องถิ่น ส�วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคกรประชาชน

220



แบบ ผ. 02

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

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

8 โครงการส2งเสริมความรู�เรื่อง
โรคมะเร็ง
หมู2ท่ี 4,6 ต.แม2พริก

เพ่ือให�ความรู�ความเข�าใจ
เก่ียวกับโรคมะเร็งให�กับ
ประชาชนท่ัวไปท่ีสนใจเข�าร2วม
โครงการ

จัดการอบรมให�ความรู�
แก2ผู�ปMวย โรคความดัน 
โรคเบาหวานและกลุ2มท่ี
เสี่ยงต2อการเกิดโรค
ความดันและเบาหวาน

15,000 15,000 15,000 15,000 ผู�เข�าร2วมโครงการ
ได�รับความรู�เพ่ิมข้ึน
คิดเปDนร�อยละ 100

ผู�ปMวยและผู�มีความ
เสี่ยงต2อ

โรคเบาหวานได�รับ
ความรู�และวิธีการ
ปฏิบัติตนท่ีถูกต�อง

กองทุน 
สปสช.

9 โครงการส2งเสริมพัฒนาการเด็ก
แรกเกิด - 5 ปN 
หมู2ท่ี 4,9 ต.แม2พริก

เพ่ือส2งเสริมพัฒนาการเด็กแรก
เกิดถึง 5 ขวบ ทางด�าน
พัฒนาการทางสมอง

จัดการอบรมให�ความรู�
ให�กับแม2เด็ก ช2วงวัย
ตั้งแต2แรกเกิด - 5 ขวบ 
จํานวนผู�เข�าร2วมโครงการ
 20 คน

8,825 8,825 8,825 8,825 แม2เด็กได�รับการ
อบรมมีความรู�เพ่ิมข้ึน

 จํานวน 20 คน

แม2เด็กสามารถดูแล
เด็กทารกได�อย2าง
ถูกต�องตามหลัก

วิชาการ ลดปIญหา
การเกิดโรคต2อทารก

กองทุน 
สปสช.

10 โครงการป-องกันและให�ความรู�
เก่ียวกับโรคข�อเข2าเสื่อมของ
ผู�สูงอายุ
หมู2ท่ี 4,6 ต.แม2พริก

เพ่ือการควบคุม ป-องกัน การ
เกิดโรคข�อเข2าเสื่อม ของ
ผู�สูงอายุบ�านแม2พริกบน บ�าน
วังสําราญ

จัดกิจกรรมการให�ความรู�
เรื่อง การเกิดโรคข�อเข2า
เสื่อม ให�กับประชาชน
ผู�สูงอายุและผู�ดูแล
ผู�สูงอายุ บ�านแม2พริกบน
 บ�านวังสําราญ

15,800 15,800 15,800 15,800 ลดผู�ปMวยโรคข�อเข2า
เสื่อม คิดเปDนร�อยละ 

100

ประชาชนบ�านแม2
พริกบน บ�านวัง

สําราญ ไม2ปMวยเปDน
โรคข�อเข2าเสื่อม

กองทุน 
สปสช.

ผลลัพธท่ีคาดว�า 
จะได�รับ

หน�วยงานท่ี
รับผิดชอบ

วัตถุประสงค
เป>าหมาย

 (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผ�านมา
ตัวชี้วัด

สําหรับ อุดหนุนองคกรปกครองส�วนท�องถิ่น ส�วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคกรประชาชน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท�องถิ่นสี่ป: (พ.ศ. 2561-2564)

องคการบริหารส�วนตําบลแม�พริก  อําเภอแม�พริก  จังหวัดลําปาง
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 การเสริมสร�างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และสังคมลําปางให�เปDนสังคมแห2งการเรียนรู�มีความเข็มแข็งมีภูมิคุ�มกันสามารถดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ท่ี โครงการ
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แบบ ผ. 02

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

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

11 โครงการส2งเสริมการออกกําลัง
กายเพ่ือสุขภาพ 
หมู2ท่ี 6 ต.แม2พริก

1. เพ่ือจัดตั้งกลุ2มออกกําลังกาย
2. เพ่ือให�ประชาชนมีอุปกรณ�
สําหรับออกกําลังกาย
3. เพ่ือกระตุ�นให�มีการออก
กําลังกายเปDนประจําและ
ต2อเน่ือง

จัดกิจกรรมส2งเสริมการ
ออกกําลังกาย ให�กับ
ผู�เข�าร2วมโครงการอย2าง
ต2อเน่ืองเปDนประจําทุกวัน

10,000 10,000 10,000 10,000 ประชาชน
กลุ2มเป-าหมายมี

สุขภาพดี แข็งแรงทุก
คนคิดเปDนร�อยละ 100

ประชาชนมี
สุขภาพท่ีสมบูรณ�
แข็งแรงปราศจาก

โรคภัย

กองทุน 
สปสช.

12 โครงการชุมชนลดหวาน มันเค็ม
 ลดโรค 
หมู2ท่ี 7,8,11 ต.แม2พริก

เพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของ
ประชาชนผู�เข�าร2วมโครงการ ท่ี
เสี่ยงต2อการเกิดโรคจากการ
รับประทานอาหารรสจัด

ดําเนินโครงการโดยการ
ประชาสัมพันธ� การ
จัดการอบรม การขอ
ความร2วมมือ การออก
กฎระเบียบต2างๆของ
หมู2บ�าน ในเรื่องของการ
งดอาหารท่ีมีรสจัดใน
ชีวิตประจําวัน การ
ประกอบอาหารในงาน
บุญต2างๆ

15,000 15,000 15,000 15,000 ผู�เข�าร2วมโครงการงด
การเลี้ยงสุราในงาน

บุญต2างๆ คิดเปDนร�อย
ละ 100

ประชาชนงดการ
เลี้ยงสุรา และงด

การประกอบ
อาหารท่ีมีรสจัด ใน

งานบุญหรือ
พิธีกรรมต2างๆ

กองทุน 
สปสช.

งบประมาณและท่ีผ�านมา
ตัวชี้วัด ผลลัพธท่ีคาดว�า 

จะได�รับ
หน�วยงานท่ี
รับผิดชอบ

วัตถุประสงค
เป>าหมาย

 (ผลผลิตของโครงการ)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท�องถิ่นสี่ป: (พ.ศ. 2561-2564)

องคการบริหารส�วนตําบลแม�พริก  อําเภอแม�พริก  จังหวัดลําปาง
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 การเสริมสร�างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และสังคมลําปางให�เปDนสังคมแห2งการเรียนรู�มีความเข็มแข็งมีภูมิคุ�มกันสามารถดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ท่ี โครงการ

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

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

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

13 โครงการแก�ไขปIญหาโรคมะเร็ง
หมู2ท่ี 7,8,11 ต.แม2พริก

เพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของ
ประชาชนผู�เข�าร2วมโครงการ ท่ี
เสี่ยงต2อการเกิดโรคมะเร็ง

จัดกิจกรรมสงเสริมการ
ให�ความรู�เรื่องของการ
ป-องกัน และวิธีการดูแล
ปฏิบัติต2อผู�ปMวยโรคมะเร็ง

15,000 15,000 15,000 15,000 ผู�เข�าร2วมโครงการมี
ความมีความรู�ด�าน

โรคมะเร็งร�อยละ 100

ประชาชนมีความรู�
เรื่องการป-องกัน
โรคมะเร็ง และ
สามารถปฏิบัติ

ดูแลผู�ปMวย
โรคมะเร็งได�

กองทุน 
สปสช.

14 โครงการดูแลผู�สูงอายุระยะยาว
หมู2ท่ี 7,8,11 ต.แม2พริก

เพ่ือให�ประชาชนผู�เข�าร2วม
โครงการมีความรู�เรื่องการ
ปฏิบัติดูแลต2อผู�สูงอายุได�อย2าง
ถูกต�อง

จัดกิจกรรมส2งเสริมการ
ให�ความรู�เรื่องการดูแล
ผู�สูงอายุ

15,000 15,000 15,000 15,000 ผู�ร2วมโครงการมี
ความมีความรู�ด�าน

การดูและผู�สูงอายุ คิด
เปDนร�อยละ 100

ผู�เข�าร2วมโครงการ
สามารถดูแล

ผู�สูงอายุได�อย2าง
ถูกต�อง

กองทุน 
สปสช.

15 หมู2บ�านต�นแบบกินดีอยู2ดีมีสุข
หมู2ท่ี 7,8,11 ต.แม2พริก

เพ่ือให�ประชาชนในหมู2บ�านกิน
ดีอยู2ดีมีสุข เปDนต�นแบบด�าน
โภชนาการ กินอาหารถูก
สุขลักษณะ

จัดกิจกรรมส2งเสริมให�
ความรู�เรื่องการบริโภค
อาหารท่ีถูกต�องตามหลัก
โภชนาการ

15,000 15,000 15,000 15,000 ผู�เข�าร2วมโครงการมี
สุขภาพดีคิดเปDนร�อย

ละ 100

ประชาชนมี
สุขภาพสมบูรณ�
แข็งแรงบริโภค
อาหารท่ีถูกต�อง

ตามหลักโภชนาการ

กองทุน 
สปสช.

16 โครงการห�องเรียนเบาหวาน 
หมู2ท่ี 7,8,11 ต.แม2พริก

เพ่ือให�ความรู�ทางด�านการ
ปฏิบัติตัวของผู�ปMวย
โรคเบาหวานและการควบคุม
ระดับนํ้าตาลในเลือดของผู�ปMวย

จัดการอบรมให�ความรู�
แก2ผู�ปMวยโรคเบาหวาน
และกลุ2มท่ีเสี่ยงต2อการ
เกิดโรคเบาหวาน

12,400 12,400 12,400 12,400 ผู�เข�าร2วมโครงการ
ได�รับความรู�เพ่ิมข้ึน
คิดเปDนร�อยละ 100

ผู�ปMวยและกลุ2ม
เสี่ยงโรคเบาหวาน
ได�รับความรู�และ
วิธีการปฏิบัติตนท่ี

ถูกต�อง

กองทุน 
สปสช.

องคการบริหารส�วนตําบลแม�พริก  อําเภอแม�พริก  จังหวัดลําปาง
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 การเสริมสร�างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และสังคมลําปางให�เปDนสังคมแห2งการเรียนรู�มีความเข็มแข็งมีภูมิคุ�มกันสามารถดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
เป>าหมาย

 (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผ�านมา
ตัวชี้วัด ผลลัพธท่ีคาดว�า 

จะได�รับ
หน�วยงานท่ี
รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท�องถิ่นสี่ป: (พ.ศ. 2561-2564)

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

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

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

17 โครงการแก�ไขปIญหาเด็กอ�วน
หมู2ท่ี 7,8,11 ต.แม2พริก

เพ่ือลดปIญหาโรคอ�วนในเด็ก จัดการอบรมให�ความรู�
แก2ผู�ผู�ปกครองเด็กท่ีมี
ความเสี่ยงต2อโรคอ�วน

10,000 - - - ลดปIญหาการเกิดโรค
อ�วนในเด็กคิดเปDน

ร�อยละ 100

เด็กท่ีเข�าร2วม
โครงการไม2เกิด
ปIญหาโรคอ�วน 
สามารถควบคุม

อาหารได� ลดปIจจัย
เสี่ยงต2อโรคอ�วน

กองทุน 
สปสช.

18 โครงการแก�ไขปIญหาสารเคมี
หมู2ท่ี 7,8,11 ต.แม2พริก

เพ่ือลดปริมาณการใช�สารเคมี
ในภาคเกษตรกรรม

จัดโครงการอบรม
ส2งเสริมการให�ความรู�
เรื่องของการใช�สารเคมี
ในภาคการเกษตร การใช�
เกษตรอินทรีย�ทดแทน
การใช�สารเคมี

10,000 - - - ลดปริมาณการใช�
สารเคมีคิดเปDนร�อย

ละ 50

การใช�สารเคมีใน
ภาคเกษตรกรรม
ลดลง ประชาชนมี
สุขภาพสมบูรณ�
แข็งแรงมากข้ึน

กองทุน 
สปสช.

19 โครงการแก�ไขปIญหาท�องก2อนวัย
เรียน
หมู2ท่ี 7,8,11 ต.แม2พริก

เพ่ือลดปIญหาการตั้งครรภ�ของ
เยาวชน ระหว2างเรียน

จัดกิจกรรมโครงการให�
ความรู�เก่ียวกับการ
ป-องกันการตั้งครรภ�ในวัย
เรียน

10,000 - - - ลดการตั้งครรภ�ใน
เด็กร�อยละ 80

เยาวชนได�รับ
ความรู�เก่ียวกับการ
วางแผนครอบครัว
 การรู�จักการ
ป-องกันการ
ตั้งครรภ�ระหว2าง
เรียน

กองทุน 
สปสช.

องคการบริหารส�วนตําบลแม�พริก  อําเภอแม�พริก  จังหวัดลําปาง
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 การเสริมสร�างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และสังคมลําปางให�เปDนสังคมแห2งการเรียนรู�มีความเข็มแข็งมีภูมิคุ�มกันสามารถดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

สําหรับ อุดหนุนองคกรปกครองส�วนท�องถิ่น ส�วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคกรประชาชน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท�องถิ่นสี่ป: (พ.ศ. 2561-2564)

ตัวชี้วัด ผลลัพธท่ีคาดว�า 
จะได�รับ

หน�วยงานท่ี
รับผิดชอบ

งบประมาณและท่ีผ�านมา
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

เป>าหมาย
 (ผลผลิตของโครงการ)

224



แบบ ผ. 02

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

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

20 โครงการสร�างผู�ดูแลสุขภาพ
ประจําครอบครัว
หมู2ท่ี 7,8,11 ต.แม2พริก

เพ่ือสร�างผู�มีความรู�ทางด�าน
การดูแลรักษาสุขภาพประจํา
ครอบครัว

จัดกิจกรรมโครงการ
ส2งเสริมให�ความรู�
เก่ียวกับการดูแลรักษา
สุขภาพให�กับตัวแทน
ของแต2ละครอบครัวท่ี
เข�าร2วมโครงการ

10,000 - - - ประชาชนมีสุขภาพดี
 แข็งแรงทุกคนคิด
เปDนร�อยละ 100

ผู�ผ2านการอบรม 
สามารถนําความรู�
เรื่องการดูแลรักษา
สุขภาพ เผยแพร2
ให�กับบุคคลใน

ครอบครัวได�ถูกต�อง

กองทุน 
สปสช.

21 โครงการส2งเสริมการออกกําลัง
กาย
หมู2ท่ี 9 ต.แม2พริก

1. เพ่ือจัดตั้งกลุ2มออกกําลังกาย
2. เพ่ือให�ประชาชนมีอุปกรณ�
สําหรับออกกําลังกาย
3. เพ่ือกระตุ�นให�มีการออก
กําลังกายเปDนประจําและ
ต2อเน่ือง

จัดกิจกรรมส2งเสริมการ
ออกกําลังกาย ให�กับ
ผู�เข�าร2วมโครงการอย2าง
ต2อเน่ืองเปDนประจําทุกวัน

10,000 10,000 10,000 - ประชาชนมีสุขภาพดี
 แข็งแรงทุกคนคิด
เปDนร�อยละ 100

ผู�เข�าร2วมโครงการ
มีสุขภาพท่ีสมบูรณ�
แข็งแรงปราศจาก

โรคภัย

กองทุน 
สปสช.

22 โครงการอบรมเยาวชนการ
ป-องกันการตั้งครรภ�ในวัยเรียน
หมู2ท่ี 9 ต.แม2พริก

เพ่ือลดปIญหาการตั้งครรภ�ของ
เยาวชน ปIญหาท�องระหว2าง
เรียน

จัดกิจกรรมโครงการให�
ความรู�เก่ียวกับการ
ป-องกันการตั้งครรภ�ในวัย
เรียน

10,000 - - - ลดการตั้งครรภ�ใน
เด็กร�อยละ 80

ผู�ผ2านการอบรมมี
ความรู�ด�านการ

วางแผนครอบครัว
 การรู�จักการ
ป-องกันการ

ตั้งครรภ�ระหว2าง
เรียน

กองทุน 
สปสช.

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท�องถิ่นสี่ป: (พ.ศ. 2561-2564)

องคการบริหารส�วนตําบลแม�พริก  อําเภอแม�พริก  จังหวัดลําปาง
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 การเสริมสร�างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และสังคมลําปางให�เปDนสังคมแห2งการเรียนรู�มีความเข็มแข็งมีภูมิคุ�มกันสามารถดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

สําหรับ อุดหนุนองคกรปกครองส�วนท�องถิ่น ส�วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคกรประชาชน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
เป>าหมาย

 (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผ�านมา
ตัวชี้วัด ผลลัพธท่ีคาดว�า 

จะได�รับ
หน�วยงานท่ี
รับผิดชอบ

225



แบบ ผ. 02

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

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

23 โครงการคัดกรองผู�ปMวย
โรคเบาหวาน โรคความดัน
หมู2ท่ี 9 ต.แม2พริก

เพ่ือตรวจหาผู�ท่ีมีปIจจัยเสี่ยง 
ต2อการเกิดโรคโรคเบาหวาน
และโรคความดัน

จัดกิจกรรมคัดกรองเพ่ือ
ค�นหาผู�ท่ีมีความเสี่ยงใน
ทางด�านการเกิด
โรคเบาหวานและโรค
ความดันโลหิต

12,400 12,400 12,400 12,400 ประชาชนทุกคน
ได�รับการคัดกรองคิด
เปDนเปDนร�อยละ 100

ผู�ผ2านการอบรมมี
ความรู�และ

สามารถปฏิบัติตน
ได�ถูกต�อง

กองทุน 
สปสช.

24 โครงการกองทุนหลักประกัน
สุขภาพผู�สูงอายุ
หมู2ท่ี 10 ต.แม2พริก

เพ่ือส2งเสริมสวัสดิการให�กับ
ผู�สูงอายุ

จัดกิจกรรมในเรื่องของ
การดูแลรักษาสุขภาพ
ของผู�สูงอายุ

10,000 10,000 10,000 10,000 ผู�สูงอายุมีสุขภาพดี
ข้ึนคิดเปDนร�อยละ 100

ผู�สูงอายุท่ีเข�าร2วม
โครงการมีสุขภาพ

แข็งแรง

กองทุน 
สปสช.

25 โครงการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด – 5
 ขวบ 
รพ.สต.ผาปIงกลาง

เพ่ือให�ความรู�ด�านการปฏิบัติ
ดูแลเด็กแรกเกิดให�มีสุขภาพดี
สมบูรณ�แข็งแรง ลดการเกิดโรค

จัดการอบรมให�ความรู�
ให�กับแม2เด็ก ช2วงวัย
ตั้งแต2แรกเกิด - 5 ขวบ 
จํานวนผู�เข�าร2วมโครงการ
 20 คน

8,825 8,825 8,825 8,825 แม2เด็กได�รับการ
อบรมมีความรู�เพ่ิมข้ึน
 คิดเปDนร�อยละ 100 

คน

ผู�ผ2านการอบรม
สามารถดูแลเด็ก
ทารกได�อย2าง

ถูกต�องตามหลัก
วิชาการ

กองทุน 
สปสช.

26 โครงการห�องเรียนเบาหวาน 
รพ.สต.ผาปIงกลาง

เพ่ือให�ความรู�ทางด�านการ
ปฏิบัติตัวของผู�ปMวย
โรคเบาหวานและการควบคุม
ระดับนํ้าตาลในเลือดของผู�ปMวย

จัดการอบรมให�ความรู�
แก2ผู�ปMวยโรคเบาหวาน
และกลุ2มท่ีเสี่ยงต2อการ
เกิดโรคเบาหวาน

12,400 12,400 12,400 12,400 ผู�เข�าร2วมโครงการ
ได�รับความรู�เพ่ิมข้ึน
คิดเปDนร�อยละ 100

ผู�ผ2านการอบรมมี
ความรู�และวิธีการ
ปฏิบัติตนท่ีถูกต�อง

กองทุน 
สปสช.

หน�วยงานท่ี
รับผิดชอบ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
เป>าหมาย

 (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผ�านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท�องถิ่นสี่ป: (พ.ศ. 2561-2564)

องคการบริหารส�วนตําบลแม�พริก  อําเภอแม�พริก  จังหวัดลําปาง
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 การเสริมสร�างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และสังคมลําปางให�เปDนสังคมแห2งการเรียนรู�มีความเข็มแข็งมีภูมิคุ�มกันสามารถดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

สําหรับ อุดหนุนองคกรปกครองส�วนท�องถิ่น ส�วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคกรประชาชน

ตัวชี้วัด ผลลัพธท่ีคาดว�า 
จะได�รับ

226



แบบ ผ. 02

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

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

27 โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ลดโรค 
รพ.สต.ผาปIงกลาง

เพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของ
ประชาชนผู�เข�าร2วมโครงการ ท่ี
เสี่ยงต2อการเกิดโรค

จัดอบรมให�ความรู�แก2
ประชาชนท่ัวไปในเรื่อง
ของ พฤติกรรมเสี่ยงท่ี
ก2อให�เกิดโรคต2างๆ การ
ควบคุมการบริโภค การ
ออกกําลังกาย การดูแล
รักษาใส2ใจในเรื่องของ
สุขภาพ

15,000 15,000 15,000 15,000 ประชาชน
กลุ2มเป-าหมายมี

สุขภาพดี แข็งแรงทุก
คนคิดเปDนร�อยละ 100

ผู�ผ2านการอบรมมี
สุขภาพท่ีสมบูรณ�
แข็งแรงปราศจาก

โรคภัย

กองทุน 
สปสช.

28 โครงการเพ่ือนช2วยเพ่ือนผู�สูงอายุ 
หมู2ท่ี 1 ต.ผาปIง

เพ่ือให�ผู�สูงอายุดูแลช2วยเหลือ
ระหว2างผู�สูงอายุด�วยกัน

จัดกิจกรรมการฝTกอบรม
 การแลกเปลี่ยนความรู�
ในเรื่องของการดูแล
รักษาสุขภาพของ
ผู�สูงอายุด�วยกัน 
เป-าหมาย 100 คน

11,100 11,100 11,100 11,100 ผู�สูงอายุท่ีเข�าร2วม
โครงการมีสุขภาพ
แข็งแรงทุกคน คิด
เปDนร�อยละ 100

ผู�สูงอายุมีสุขภาพ
สมบูรณ�แข็งแรง

เพ่ิมมากข้ึน

กองทุน 
สปสช.

29 โครงการวัยใสใส2ใจสุขภาพ
รพ.สต.ผาปIงกลาง

เพ่ือส2งเสริมให�เยาวชนรู�จัก
ดูแลและรักษาสุขภาพ

จัดกิจกรรมส2งเสริมการ
ให�ความรู�เรื่องการดูแล
สุขภาพของเยาวชน

10,000 10,000 10,000 10,000 ผู�เข�าร2วมโครงการมี
สุขภาพดีทุกคนคิด
เปDนร�อยละ 100

ผู�ผ2านการอบรมมี
สุขภาพท่ีสมบูรณ�
แข็งแรงปราศจาก

โรคภัย

สํานักปลัด

แผนพัฒนาท�องถิ่นสี่ป: (พ.ศ. 2561-2564)

องคการบริหารส�วนตําบลแม�พริก  อําเภอแม�พริก  จังหวัดลําปาง
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 การเสริมสร�างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และสังคมลําปางให�เปDนสังคมแห2งการเรียนรู�มีความเข็มแข็งมีภูมิคุ�มกันสามารถดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

รายละเอียดโครงการพัฒนา

งบประมาณและท่ีผ�านมา
ตัวชี้วัด ผลลัพธท่ีคาดว�า 

จะได�รับ
หน�วยงานท่ี
รับผิดชอบ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
เป>าหมาย

 (ผลผลิตของโครงการ)

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

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

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

30 โครงการโรงเรียนนวัตกรรม
ผู�สูงอายุ 
รพ.สต.ผาปIงกลาง

เพ่ือให�ความรู�ให�กับผู�สูงอายุใน
การดูแลรักษาสุขภาพ ให�มี
สุขภาพดีแข็งแรง

จัดกิจกรรมการฝTกอบรม
 การแลกเปลี่ยนความรู�
ในเรื่องของการดูแล
รักษาสุขภาพของ
ผู�สูงอายุด�วยกัน 
เป-าหมาย 100 คน

14,900 14,900 14,900 14,900 ผู�สูงอายุท่ีเข�าร2วม
โครงการมีสุขภาพ
แข็งแรงทุกคน คิด
เปDนร�อยละ 100

ผู�สูงอายุได�รับ
ความรู�เรื่องการ

ดูแลรักษาสุขภาพ 
ทําให�มีสุขภาพท่ีดี

ย่ิงข้ึน

กองทุน 
สปสช.

31 โครงการสร�างสุขภาพ 
รพ.สต.ผาปIงกลาง

เพ่ือให�ประชาชนมีสุขภาพท่ี
แข็งแรง

จัดกิจกรรมส2งเสริมการ
ดูแลรักษาสุขภาพ การ
ออกกําลังกาย การ
บริโภคอาหาร ให�กับ
ผู�เข�าร2วมโครงการอย2าง
ต2อเน่ือง

10,000 10,000 10,000 10,000 ประชาชน
กลุ2มเป-าหมายมี

สุขภาพดี แข็งแรงทุก
คนคิดเปDนร�อยละ 100

ผู�ร2วมโครงการมี
สุขภาพท่ีสมบูรณ�
แข็งแรงปราศจาก

โรคภัย

กองทุน 
สปสช.

32 โครงการอาหารปลอดภัย
รพ.สต.ผาปIงกลาง

เพ่ือให�ความรู�กับ
ผู�ประกอบการร�านอาหาร ให�
สะอาด ถูกสุขลักษณะ และ
ปลอดภัย

จัดกิจกรรมให�ความรู�
และวิธีการปรุงอาหาร 
ให�สะอาด ถูกสุขลักษณะ
 และปลอดภัย

10,000 10,000 10,000 10,000 ผู�ร2วมกิจกรรมมี
ความพึงพอใจคิดเปDน

ร�อยละ 100

ผู�ร2วมโครงการ
สามารถประกอบ
อาหารได�อย2างมี

คุณภาพ

สํานักปลัด

งบประมาณและท่ีผ�านมา
ตัวชี้วัด ผลลัพธท่ีคาดว�า 

จะได�รับ
หน�วยงานท่ี
รับผิดชอบ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
เป>าหมาย

 (ผลผลิตของโครงการ)

สําหรับ อุดหนุนองคกรปกครองส�วนท�องถิ่น ส�วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคกรประชาชน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท�องถิ่นสี่ป: (พ.ศ. 2561-2564)

องคการบริหารส�วนตําบลแม�พริก  อําเภอแม�พริก  จังหวัดลําปาง
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 การเสริมสร�างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และสังคมลําปางให�เปDนสังคมแห2งการเรียนรู�มีความเข็มแข็งมีภูมิคุ�มกันสามารถดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

228



แบบ ผ. 02

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

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

33 โครงการพัฒนาศักยภาพ อสม.
ในการควบคุมและป-องกันโรค 
รพ.สต.ผาปIงกลาง

1. เพ่ือสนับสนุนโครงการ
เย่ียมบ�านของ อสม.ตําบลผาปIง
2. เพ่ือสนับสนุนการตรวจ
สุขภาพเบ้ืองต�นของ
กลุ2มเป-าหมาย
3. เพ่ือนําข�อมูลเบ้ืองต�นมา
ประกอบการพิจารณาเปDน
ข�อแนะนําในการปฏิบัติตน
ของกลุ2มเป-าหมายอย2างถูกต�อง

สนับสนุนอุปกรณ�ทาง
การแพทย�เบ้ืองต�น เช2น 
1. เครื่องวัดความดัน 
จํานวน 5 เครื่อง 
2. เครื่องวัดอุณหภูมิ 
จํานวน 5 ตัว 
3. เครื่องตรวจระดับ
นํ้าตาลในเลือด จํานวน 5
 ชุด พร�อมชุดทดสอบ

30,000 - - - อสม.ให�บริการตรวจ
เย่ียมบ�าน

กลุ2มเป-าหมาย คิด
เปDนร�อยละ 100

ประชาชนได�รับ
คําแนะนําในการ

รักษาสุขภาพอย2าง
ถูกต�อง

กองทุน 
สปสช.

34 โครงการออกกําลังกายต�าน
ยาเสพติด
รพ.สต.ผาปIงกลาง

เพ่ือลดปIญหาการมั่วสุม
ยาเสพติด การส2งเสริมการ
ออกกําลังกายเพ่ือสุขภาพ

จัดกิจกรรมออกกําลัง
กายเพ่ือต�านยาเสพติด

10,000 10,000 10,000 10,000 ผู�เข�าร2วมโครงการมี
สุขภาพดีทุกคนคิด
เปDนร�อยละ 100

ปIญหาการมั่วสุม
ยาเสพติดลดลง 

ประชาชนมี
สุขภาพดีข้ึน

สํานักปลัด

35 โครงการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด – 5
 ขวบ 
หมู2ท่ี 7 ต.แม2พริก

เพ่ือให�ความรู�ด�านการปฏิบัติ
ดูแลเด็กแรกเกิดให�มีสุขภาพดี
สมบูรณ�แข็งแรง ลดการเกิดโรค

จัดการอบรมให�ความรู�
ให�กับแม2เด็ก ช2วงวัย
ตั้งแต2แรกเกิด - 5 ขวบ 
จํานวนผู�เข�าร2วมโครงการ
 20 คน

8,825 8,825 8,825 8,825 ผู�ร2วมโครงการมี
ความรู�ในการเลี้ยงดู
เด็กทุกคนคิดเปDน

ร�อยละ 100

แม2เด็กสามารถดูแล
เด็กทารกได�อย2าง
ถูกต�องตามหลัก

วิชาการ ลดปIญหา
การเกิดโรคต2อทารก

กองทุน 
สปสช.

งบประมาณและท่ีผ�านมา
ตัวชี้วัด ผลลัพธท่ีคาดว�า 

จะได�รับ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท�องถิ่นสี่ป: (พ.ศ. 2561-2564)

หน�วยงานท่ี
รับผิดชอบ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
เป>าหมาย

 (ผลผลิตของโครงการ)

องคการบริหารส�วนตําบลแม�พริก  อําเภอแม�พริก  จังหวัดลําปาง
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 การเสริมสร�างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และสังคมลําปางให�เปDนสังคมแห2งการเรียนรู�มีความเข็มแข็งมีภูมิคุ�มกันสามารถดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

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

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

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

36 โครงการตรวจสารพิษในร2างกาย 
หมู2ท่ี 7 ต.แม2พริก

เพ่ือเปDนการป-องกันและแก�ไข
การเกิดโรค ของเกษตรกรจาก
การใช�สารเคมีในภาค
การเกษตร

ดําเนินโครงการตรวจหา
สารเคมีในร2างกายให�กับ
เกษตรกรกลุ2มเสี่ยงท่ีใช�
สารเคมีในภาค
การเกษตร จํานวน 100 
คน

15,000 15,000 15,000 15,000 ประชาชนมีความพึง
พอใจคิดเปDนร�อยละ 

100

ผู�ร2วมโครงการได�
ทราบถึงผลการ

ตรวจหาสารเคมีใน
ร2างกาย สามารถ
หาแนวทางรักษา

ได�อย2างถูกวิธี

กองทุน 
สปสช.

รวม 121 โครงการ 462,075 352,075 352,075 332,075

งบประมาณและท่ีผ�านมา
ตัวชี้วัด ผลลัพธท่ีคาดว�า 

จะได�รับ
หน�วยงานท่ี
รับผิดชอบ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
เป>าหมาย

 (ผลผลิตของโครงการ)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท�องถิ่นสี่ป: (พ.ศ. 2561-2564)

องคการบริหารส�วนตําบลแม�พริก  อําเภอแม�พริก  จังหวัดลําปาง
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 การเสริมสร�างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และสังคมลําปางให�เปDนสังคมแห2งการเรียนรู�มีความเข็มแข็งมีภูมิคุ�มกันสามารถดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

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

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองส�วนท�องถิ่นในเขตจังหวัดลําปาง ประเด็นยุทธศาสตร�ท่ี 3 ด�านการพัฒนาสังคม/ชุมชน
4. ยุทธศาสตรท่ี 6 ยุทธศาสตรการพัฒนาด�านการศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม

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

1 โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม
ทางภาษา
โรงเรียนบ�านแม2เชียงรายลุ2ม

เพ่ือให�นักเรียนมีความรู�ความ
เข�าใจและมีทักษะในการใช�
ภาษาเพ่ือการติดต2อสื่อสาร
และได�แลกเปลี่ยน เรียนรู� 
ศิลปะวัฒนธรรมระหว2างชาติ
อันดีงามและเลือกปฏิบัติได�
อย2างเหมาะสม

นักเรียนโรงเรียนบ�านแม2
เชียงรายลุ2ม

40,000 40,000 40,000 40,000 นักเรียนร�อยละ 95 มี
ความรู� ความเข�าใจ

ทางด�านภาษา
ขนบธรรมเนียม 
ประเพณีต2างชาติ

นักเรียนมีความรู�
ด�านการใช�

ภาษาต2างประเทศ 
ติดต2อสื่อสาร

สํานักปลัด

2 โครงการแข2งขันกีฬาสีสัมพันธ�
ต�านยาเสพติด 
โรงเรียนแม2พริกบน

ใช�การแข2งขันกีฬาเปDน
เครื่องมือการป-องกันปIญหา
ยาเสพติด

เยาวชนในเขตบริการของ
โรงเรียนบ�านแม2พริกบน
ใช�เวลาว2างในการ
ฝTกซ�อมกีฬาและร2วม
แข2งขันกีฬาและ
ผู�ปกครองของนักเรียน
ร2วมแข2งขันกีฬากับ
นักเรียน

       30,000        30,000        30,000        30,000 สถานศึกษาปลอด
ยาเสพติดคิดเปDนร�อย

ละ 100

กลุ2มเป-าหมายมี
ร2างกายแข็งแรง
และเกิดความ

สามัคคี ลดปIญหา
ยาเสพติด

สํานักปลัด

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท�องถิ่นสี่ป:(พ.ศ.2561-2564)

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

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 การเสริมสร�างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และสังคมลําปางให�เปDนสังคมแห2งการเรียนรู�มีความเข็มแข็งมีภูมิคุ�มกันสามารถดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

   4.1 แผนงานการศึกษา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
เป>าหมาย

 (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผ�านมา
ตัวชี้วัด ผลลัพธท่ีคาดว�า 

จะได�รับ
หน�วยงานท่ี
รับผิดชอบ
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แบบ ผ. 02

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองส�วนท�องถิ่นในเขตจังหวัดลําปาง ประเด็นยุทธศาสตร�ท่ี 3 ด�านการพัฒนาสังคม/ชุมชน
4. ยุทธศาสตรท่ี 6 ยุทธศาสตรการพัฒนาด�านการศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม

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

3 โครงการเข�าค2ายคุณธรรม 
จริยธรรมนักเรียน
 โรงเรียนแม2พริกบน

เพ่ือให�นักเรียนมีระเบียบวินัย 
มีความรับผิดชอบ มีความ
เอ้ือเฟVWอเผื่อแผ2 เสียสละ 
ปฏิบัติตนตามหลักธรรม
เบ้ืองต�นของศาสนา

นักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปNท่ี 4-6

15,000 15,000 15,000 15,000 นักเรียนมีคุณธรรม 
จริยธรรม มีระเบียบ
วินัย คิดเปDนร�อยละ 

95

นักเรียนปฏิบัติตน
ตามหลักธรรมคํา

สอนของ
พระพุทธศาสนา

สํานักปลัด

4 โครงการสืบสานภูมิปIญญา
ชาวบ�าน ให�แก2นักเรียนโรงเรียน
บ�านแม2พริกบน  

เพ่ือให�นักเรียนได�รู�จักและสืบ
สานภูมิปIญญาท�องถ่ินให�คงอยู2
สืบเน่ือง

จัดกิจกรรมส2งเสริม
ศิลปวัฒนธรรมท�องถ่ิน 
วิถีชีวิตความเปDนอยู2 จาก
อดีตสู2ปIจจุบัน จํานวน 1
 ครั้ง

10,000 - - - ผู�เข�าร2วมกิจกรรมมี
ความรู�ด�านภูมิ

ปIญญาท�องถ่ินเพ่ิมข้ึน
 คิดเปDนร�อยละ 80

นักเรียนได�รู�จัก
และสืบสานภูมิ

ปIญญาท�องถ่ินให�
คงอยู2สืบไป

สํานักปลัด

5 โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม
ทางภาษา
โรงเรียนบ�านแม2พริกบน

เพ่ือให�นักเรียนมีความรู�ความ
เข�าใจ มีทักษะในการใช�ภาษา
เพ่ือการติดต2อสื่อสาร 
แลกเปลี่ยน เรียนรู� 
ศิลปวัฒนธรรมระหว2างชาติ
อย2างเหมาะสม

นักเรียนโรงเรียนบ�านแม2
พริกบน

40,000 40,000 40,000 40,000 นักเรียนร�อยละ 95 มี
ความรู� ความเข�าใจ

ทางด�านภาษา
ขนบธรรมเนียม 
ประเพณีต2างชาติ

นักเรียนมีความรู�
ด�านการใช�

ภาษาอังกฤษใน
การติดต2อสื่อสาร

สํานักปลัด

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

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 การเสริมสร�างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และสังคมลําปางให�เปDนสังคมแห2งการเรียนรู�มีความเข็มแข็งมีภูมิคุ�มกันสามารถดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

   4.1 แผนงานการศึกษา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท�องถิ่นสี่ป:(พ.ศ.2561-2564)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
เป>าหมาย

 (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผ�านมา
ตัวชี้วัด ผลลัพธท่ีคาดว�า 

จะได�รับ
หน�วยงานท่ี
รับผิดชอบ

232



แบบ ผ. 02

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองส�วนท�องถิ่นในเขตจังหวัดลําปาง ประเด็นยุทธศาสตร�ท่ี 3 ด�านการพัฒนาสังคม/ชุมชน
4. ยุทธศาสตรท่ี 6 ยุทธศาสตรการพัฒนาด�านการศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม

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

6 โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม
ทางภาษา
โรงเรียนห�วยข้ีนกวิทยา

เพ่ือให�นักเรียนมีความรู�ความ
เข�าใจและมีทักษะในการใช�
ภาษาเพ่ือการติดต2อสื่อสาร
และได�แลกเปลี่ยน เรียนรู� 
ศิลปวัฒนธรรมระหว2างชาติ
อย2างเหมาะสม

นักเรียนโรงเรียนห�วย
ข้ีนกวิทยา

40,000 40,000 40,000 40,000 นักเรียนร�อยละ 95 มี
ความรู� ความเข�าใจ

ทางด�านภาษา
ขนบธรรมเนียม 
ประเพณีต2างชาติ

นักเรียนมีความรู�
ด�านการใช�

ภาษาอังกฤษใน
การติดต2อสื่อสาร

สํานักปลัด

7 โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม
ทางภาษาไทย-อเมริกัน
โรงเรียนผาปIงวิทยา

เพ่ือให�นักเรียนมีความรู�ความ
เข�าใจและมีทักษะในการใช�
ภาษาเพ่ือการติดต2อสื่อสาร
และได�แลกเปลี่ยน เรียนรู� 
ศิลปวัฒนธรรมระหว2างชาติ
อันดีงามและเลือกปฏิบัติได�
อย2างเหมาะสม

นักเรียนโรงเรียนผาปIง
วิทยา

40,000 40,000 40,000 40,000 นักเรียนร�อยละ 95 มี
ความรู� ความเข�าใจ

ทางด�านภาษา
ขนบธรรมเนียม 
ประเพณีต2างชาติ

นักเรียนมีความรู�
ด�านการใช�

ภาษาอังกฤษใน
การติดต2อสื่อสาร

สํานักปลัด

8 โครงการอาหารกลางวัน เพ่ือให�เด็กได�รับอาหารท่ีถูก
สุขลักษณะตามหลักการ
สาธารณสุข

เด็กในศูนย�พัฒนาเด็ก
เล็กและโรงเรียนท่ี
รับผิดชอบ 4 โรงเรียน 
(อนุบาล 1-
ประถมศึกษาปNท่ี 6)

1,700,000 1,700,000 1,700,000 1,700,000 เด็กทุกคนได�
รับประทานอาหาร

กลางวัน คิดเปDนร�อย
ละ 100

เด็กได�รับอาหารท่ี
ถูกสุขลักษณะตาม
หลักสาธารณสุข

สํานักปลัด

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 การเสริมสร�างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และสังคมลําปางให�เปDนสังคมแห2งการเรียนรู�มีความเข็มแข็งมีภูมิคุ�มกันสามารถดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

   4.1 แผนงานการศึกษา
งบประมาณและท่ีผ�านมา

ตัวชี้วัด ผลลัพธท่ีคาดว�า 
จะได�รับ

หน�วยงานท่ี
รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท�องถิ่นสี่ป:(พ.ศ.2561-2564)

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

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
เป>าหมาย

 (ผลผลิตของโครงการ)
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แบบ ผ. 02

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองส�วนท�องถิ่นในเขตจังหวัดลําปาง ประเด็นยุทธศาสตร�ท่ี 3 ด�านการพัฒนาสังคม/ชุมชน
4. ยุทธศาสตรท่ี 6 ยุทธศาสตรการพัฒนาด�านการศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม

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

9 โครงการอบรมส2งเสริมตีกลองปู
จา เพ่ือพัฒนาวัฒนธรรม
ประเพณีดนตรีพ้ืนบ�าน 
ร.ร.ผาปIงวิทยา

เพ่ือส2งเสริมและอนุรักษ�
วัฒนธรรมประเพณีท�องถ่ิน

เยาวชนร2วมเข�าค2าย
อบรมการตีกลองปูจา

       45,000        45,000        45,000        45,000  เยาวชนสามารถตี
กลองปูจาได� คิดเปDน

ร�อยละ 90

เยาวชนเห็นคุณค2า
และอนุรักษ�

วัฒนธรรมให�ยั่งยืน
สืบไป

สํานักปลัด

10 โครงการแข2งขันกีฬาสีสัมพันธ�
โรงเรียนผาปIงวิทยา

เพ่ือสร�างความสามัคคีให�แก2
คณะครู นักเรียน เยาวชน 
และผู�ปกครอง รู�จักแพ�ชนะ 
ห2างไกลยาเสพติด

คณะครู ผู�ปกครอง กลุ2ม
แม2บ�าน พ2อบ�าน 
ผู�สูงอายุและเยาวชน
ตําบลผาปIง

       40,000        40,000        40,000        40,000 ผู�เข�าร2วมกิจกรรมมี
สุขภาพแข็งแรงเพ่ิม

มากข้ึน

นักเรียน 
ผู�ปกครองและ
ประชาชนได�รับ

การส2งเสริมให�เล2น
กีฬาเหมาะสมกับวัย

สํานักปลัด

11 โครงการเกษตรผสมผสานเพ่ือ
เสริมอาหารกลางวัน
โรงเรียนผาปIงวิทยา

เพ่ือให�เด็กนักเรียนได�รับ
ประทานอาหารได�ครบตาม
หลักโภชนาการ อย2างมี
คุณภาพครบ 5 หมู2

ดําเนินกิจกรรมโดยให�
เด็กนักเรียนได�มีส2วนร2วม
ในกิจกรรมโครงการเช2น 
การปลูกผัก การเลี้ยง
สัตว� การเพาะเห็ด เปDน
ต�น

30,000 30,000 30,000 30,000 เด็กนักเรียนมีอาหาร
บริโภคถูกต�องตาม
หลักโภชนาการคิด
เปDนร�อยละ 100

เด็กนักเรียนได�รับ
ประทานอาหารได�

ครบตามหลัก
โภชนาการ อย2างมี
คุณภาพครบ 5 หมู2
 มีสุขภาพสมบูรณ�

แข็งแรง

สํานักปลัด

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

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 การเสริมสร�างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และสังคมลําปางให�เปDนสังคมแห2งการเรียนรู�มีความเข็มแข็งมีภูมิคุ�มกันสามารถดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

   4.1 แผนงานการศึกษา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท�องถิ่นสี่ป:(พ.ศ.2561-2564)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
เป>าหมาย

 (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผ�านมา
ตัวชี้วัด ผลลัพธท่ีคาดว�า 

จะได�รับ
หน�วยงานท่ี
รับผิดชอบ

234



แบบ ผ. 02

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองส�วนท�องถิ่นในเขตจังหวัดลําปาง ประเด็นยุทธศาสตร�ท่ี 3 ด�านการพัฒนาสังคม/ชุมชน
4. ยุทธศาสตรท่ี 6 ยุทธศาสตรการพัฒนาด�านการศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม

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

12 โครงการแข2งขันกีฬาประชาชน
สัมพันธ�
โรงเรียนห�วยข้ีนกวิทยา

เพ่ือส2งเสริมให�เด็ก เยาวชน 
และประชาชนในชุมชน ได�
ออกกําลังกาย สร�าง
ความสัมพันธ�อันดีต2อกัน

จัดการแข2งขันกีฬา 
จํานวน 1 วันกลุ2ม 
เป-าหมายคือ เด็ก 
เยาวชนและประชาชน
ในหมู2บ�านห�วยข้ีนก บ�าน
แพะดอกเข็มและบ�าน
ปางยาว

       30,000        30,000        30,000        30,000 สถานศึกษาปลอด
ยาเสพติด คิดเปDน

ร�อยละ 100

กลุ2มเป-าหมายมี
ร2างกายแข็งแรง
และเกิดความ

สามัคคี ลดปIญหา
ยาเสพติด

สํานักปลัด

13 โครงการแข2งขันกีฬาสัมพันธ�
กลุ2มอําเภอแม2พริก 

1. เพ่ือพัฒนากระบวนการมี
ส2วนร2วมและความสัมพันธ�
ระหว2างโรงเรียนในกลุ2มอําเภอ
แม2พริก 
2. เพ่ือให�มีนํ้าใจนักกีฬา มี
สุขภาพสมบูรณ�แข็งแรง

นักเรียน ผู�ปกครองและ
ประชาชนในเขตบริการ
ของเขตอําเภอแม2พริก
ทุกคนเข�าร2วมการ
แข2งขันกีฬาสัมพันธ�

40,000 - - - ผู�เข�าร2วมกิจกรรมมี
สุขภาพท่ีสมบูรณ�

แข็งแรงทุกคนคิดเปDน
ร�อยละ 100

นักกีฬามีนํ้าใจ
นักกีฬามีสุขภาพ
สมบูรณ�แข็งแรง

สํานักปลัด

14 โครงการแข2งขันกีฬาสัมพันธ�
โรงเรียนบ�านแม2เชียงรายลุ2ม

เพ่ือสร�างความสามัคคีให�แก2
คณะครู นักเรียน เยาวชน 
และผู�ปกครอง รู�จักแพ�ชนะ    
รู�อภัย

คณะครู ผู�ปกครอง กลุ2ม
แม2บ�าน พ2อบ�าน 
ผู�สูงอายุและเยาวชน
ตําบลผาปIง

       20,000        20,000        20,000        20,000 ผู�ร2วมกิจกรรมมี
สุขภาพแข็งแรง

เพ่ิมข้ึน คิดเปDนร�อย
ละ 100

นักเรียน 
ผู�ปกครองและ
ประชาชนได�รับ

การส2งเสริมให�เล2น
กีฬาเหมาะสมกับวัย

สํานักปลัด

รวม 50 โครงการ 2,120,000 2,070,000 2,070,000 2,070,000

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 การเสริมสร�างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และสังคมลําปางให�เปDนสังคมแห2งการเรียนรู�มีความเข็มแข็งมีภูมิคุ�มกันสามารถดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

   4.1 แผนงานการศึกษา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท�องถิ่นสี่ป:(พ.ศ.2561-2564)

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

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
เป>าหมาย

 (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผ�านมา
ตัวชี้วัด ผลลัพธท่ีคาดว�า 

จะได�รับ
หน�วยงานท่ี
รับผิดชอบ

235



แบบ ผ. 02

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองส�วนท�องถิ่นในเขตจังหวัดลําปาง ประเด็นยุทธศาสตร�ท่ี 3 ด�านการพัฒนาสังคม/ชุมชน
4. ยุทธศาสตรท่ี 6 ยุทธศาสตรการพัฒนาด�านการศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม

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

1 โครงการส2งเสริมประเพณีบ้ังไฟ
หมู2ท่ี 3 ต.แม2พริก

เพ่ือส2งเสริมวัฒนธรรม
ประเพณีท�องถ่ินท่ีมีมาแต2
โบราณกาลให�คงอยู2สืบไป

ดําเนินกิจกรรมการ
แข2งขันบ้ังไฟในช2วง
เทศกาลวันสงกรานต�

10,000 10,000 10,000 10,000 ประชาชนมีความพึง
พอใจคิดเปDนร�อยละ 

100

ประชาชนได�
แข2งขันบ้ังไฟ และ
ได�ดํารงสืบสาน
ศิลปวัฒนธรรม 
ประเพณีตั้งแต2
โบราณกาล

สํานักปลัด

2 โครงการส2งเสริมกลองยาวบ�าน
แม2เชียงรายลุ2ม
หมู2ท่ี 3 ต.แม2พริก

เพ่ือส2งเสริมวัฒนธรรม
ประเพณีการตีกลองยาวให�คง
อยู2สืบไป

จัดกิจกรรมส2งเสริมการ
ฝTกตีกลองยาว

10,000 10,000 10,000 10,000 ประชาชนมีความพึง
พอใจคิดเปDนร�อยละ 

100

ประชาชนได�เข�า
ร2วมทํากิจกรรม

การตีกลองยาวได�
สืบสาน

ศิลปวัฒนธรรม 
การใช�เวลาว2างให�

เกิดประโยชน�

สํานักปลัด

3 โครงการจัดงานประเพณี
สงกรานต�บ�านวังสําราญ
หมู2ท่ี 6 ต.แม2พริก

เพ่ือส2งเสริมและอนุรักษ�
วัฒนธรรมประเพณีท�องถ่ิน
ของหมู2บ�านวังสําราญ

ผู�สูงอายุในเขตรับผิดชอบ 5,000 5,000 5,000 5,000 ประชาชนมีความพึง
พอใจคิดเปDนร�อยละ 

100

ประชาชนเห็น
คุณค2าของ

ขนบธรรมเนียม 
ประเพณี  และ

วัฒนธรรม

สํานักปลัด

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 การเสริมสร�างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และสังคมลําปางให�เปDนสังคมแห2งการเรียนรู�มีความเข็มแข็งมีภูมิคุ�มกันสามารถดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

   4.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท�องถิ่นสี่ป:(พ.ศ.2561-2564)

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

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
เป>าหมาย

 (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผ�านมา
ตัวชี้วัด ผลลัพธท่ีคาดว�า 

จะได�รับ
หน�วยงานท่ี
รับผิดชอบ
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แบบ ผ. 02

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองส�วนท�องถิ่นในเขตจังหวัดลําปาง ประเด็นยุทธศาสตร�ท่ี 3 ด�านการพัฒนาสังคม/ชุมชน
4. ยุทธศาสตรท่ี 6 ยุทธศาสตรการพัฒนาด�านการศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม

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

4 โครงการประเพณีแห2ไม�ง2ามคํ้า
ศรี บ�านห�วยข้ีนก 
หมู2ท่ี 7 ต.แม2พริก

เพ่ือส2งเสริมและอนุรักษ� 
วัฒนธรรมประเพณีท�องถ่ิน

จัดงานประเพณีแห2ไม�คํ้า
ศรี(ต�นโพธ์ิ)

10,000 10,000 10,000 10,000 ประชาชนมีความพึง
พอใจคิดเปDนร�อยละ 

100

เด็ก เยาวชน 
ประชาชน ได�เห็น 

คุณค2าของ
ประเพณีและ

วัฒนธรรมท�องถ่ิน

สํานักปลัด

5 โครงการประเพณีสักการะรอย
พระพุทธบาท บ�านปางยาว 
หมู2ท่ี 8 ต.แม2พริก

เพ่ือส2งเสริมและอนุรักษ� 
วัฒนธรรมประเพณีท�องถ่ิน

ชาวตําบลแม2พริกจัด
กิจกรรมเพ่ือสักการะ
รอยพระพุทธบาท

10,000 10,000 10,000 10,000 ประชาชนมีความพึง
พอใจคิดเปDนร�อยละ 

100

ประชาชน ได�เห็น
คุณค2าของ

ประเพณีและ
วัฒนธรรมท�องถ่ิน

สํานักปลัด

6 โครงการประเพณีแห2ไม�คํ้าสลี 
หมู2ท่ี 11 ต.แม2พริก

เพ่ือส2งเสริมและอนุรักษ� 
วัฒนธรรมประเพณีท�องถ่ิน

จัดงานประเพณีแห2ไม�คํ้า
ศรี(ต�นโพธ์ิ)

10,000 10,000 10,000 10,000 ประชาชนมีความพึง
พอใจคิดเปDนร�อยละ 

100

เยาวชน ประชาชน
 ได�เห็น คุณค2าของ

ประเพณีและ
วัฒนธรรมท�องถ่ิน

สํานักปลัด

7 โครงการสรงนํ้าพระธาตุ สืบ
ชะตาหลวง วัดผาปIงหลวง
หมู2ท่ี 2 ต.ผาปIง

เพ่ือส2งเสริมและอนุรักษ�
วัฒนธรรมประเพณีท�องถ่ิน

จัดงานสืบสานประเพณี
สรงนํ้าพระธาตุและสืบ
ชะตาหลวง

10,000 10,000 10,000 10,000 ประชาชนมีความพึง
พอใจคิดเปDนร�อยละ 

100

เยาวชน ประชาชน
 ได�เห็นคุณค2าของ

ประเพณีและ
วัฒนธรรมท�องถ่ิน

สํานักปลัด

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 การเสริมสร�างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และสังคมลําปางให�เปDนสังคมแห2งการเรียนรู�มีความเข็มแข็งมีภูมิคุ�มกันสามารถดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

   4.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท�องถิ่นสี่ป:(พ.ศ.2561-2564)

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

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
เป>าหมาย

 (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผ�านมา
ตัวชี้วัด ผลลัพธท่ีคาดว�า 

จะได�รับ
หน�วยงานท่ี
รับผิดชอบ
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แบบ ผ. 02

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองส�วนท�องถิ่นในเขตจังหวัดลําปาง ประเด็นยุทธศาสตร�ท่ี 3 ด�านการพัฒนาสังคม/ชุมชน
4. ยุทธศาสตรท่ี 6 ยุทธศาสตรการพัฒนาด�านการศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม

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

8 โครงการสืบสานประเพณีไม�คํ้า
ศรี สืบชะตาหลวง สรงนํ้าพระ
ธาตุ  ศิริภูมิวนา แห2ครัวตาน 
หมู2ท่ี 4 ต.ผาปIง

เพ่ือส2งเสริมและอนุรักษ�
วัฒนธรรมประเพณีท�องถ่ิน

จัดงานประเพณีไม�คํ้าศรี
สืบชะตาหลวง การสรง
นํ้าพระ การแห2ครัวตาน

15,000 15,000 15,000 15,000 ประชาชนมีความพึง
พอใจคิดเปDนร�อยละ 

100

เด็ก เยาวชน 
ประชาชน ได�เห็น

คุณค2าของ
ประเพณีและ

วัฒนธรรมท�องถ่ิน

สํานักปลัด

9 โครงการสรงนํ้าพระธาตุ สืบ
ชะตาหลวง 
หมู2ท่ี 3 ต.ผาปIง

เพ่ือส2งเสริมและอนุรักษ�
วัฒนธรรมประเพณีท�องถ่ิน

จัดงานสืบสานประเพณี
สรงนํ้าพระธาตุและสืบ
ชะตาหลวง

5,000 5,000 5,000 5,000 ประชาชนมีความพึง
พอใจคิดเปDนร�อยละ 

100

เด็ก เยาวชน 
ประชาชน ได�เห็น

คุณค2าของ
ประเพณีและ

วัฒนธรรมท�องถ่ิน

สํานักปลัด

10 โรงเรียนนวัตกรรมผู�สูงอายุ 
ตําบลผาปIง

เพ่ือส2งเสริมการดูแลรักษา
สุขภาพผู�สูงอายุ การพบปะ
พูดคุย แลกเปลี่ยนความรู� 
ระหว2างผู�สูงอายุ

จัดกิจกรรมการพบปะ
ของผู�สูงอายุ เดือนละ 1 
ครั้ง

12,000 12,000 12,000 12,000 ประชาชนมีความพึง
พอใจคิดเปDนร�อยละ 

100

ผู�สูงอายุมีความรู�
ในการรักษา

สุขภาพท้ังทางด�าน
ร2างกายและจิตใจ

สํานักปลัด

รวม 40 โครงการ 97,000 97,000 97,000 97,000

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 การเสริมสร�างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และสังคมลําปางให�เปDนสังคมแห2งการเรียนรู�มีความเข็มแข็งมีภูมิคุ�มกันสามารถดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

   4.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท�องถิ่นสี่ป:(พ.ศ.2561-2564)

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

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
เป>าหมาย

 (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผ�านมา
ตัวชี้วัด ผลลัพธท่ีคาดว�า 

จะได�รับ
หน�วยงานท่ี
รับผิดชอบ

238



แบบ ผ. 03

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองส�วนท�องถิ่นในเขตจังหวัดลําปาง ประเด็นยุทธศาสตร�ท่ี 1 ด�านการพัฒนาโครงสร�างพ้ืนฐาน
1. ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาด�านโครงสร�างพ้ืนฐาน

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

1 โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง
บ�านนาริน ม.1 ต.ผาป*ง อ.แม,พริก
 ถึง บ�านป.าตาล ต.เถินบุรี อ.เถิน

เพ่ือให�ประชาชนมี
ถนนลาดยางท่ีได�มาตรฐาน

ก,อสร�างถนนลาดยางแอส
ฟ*สล�ติกส�คอนกรีต ขนาด
กว�าง 6.00 ม. ยาว 6,000 
ม. หนา 0.05 ม.

2,000,000 2,000,000 2,000,000 1,300,000 ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
เพ่ิมข้ึนคิดเป;น
ร�อยละ 100

ประชาชนได�รับ
ความ

สะดวกสบาย 
ในการคมนาคม

สัญจร

กองช,าง

2 โครงการก,อสร�างถนนลาดยาง 
สายบ�านแพะดอกเข็ม – บ�าน
ปางยาว เช่ือมต,อถนนสายลําปาง
 1264 และ ลําปาง 1102
หมู,ท่ี 8 ต.แม,พริก

เพ่ือให�ประชาชนมี
ถนนลาดยางท่ีได�มาตรฐาน

ก,อสร�างถนนลาดยางแอส
ฟ*สล�ติกส�คอนกรีต ขนาด
กว�าง 6.00 ม. ยาว 6,000 
ม. หนา 0.05 ม.

2,000,000 2,000,000 2,000,000 1,300,000 ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
เพ่ิมข้ึนคิดเป;น
ร�อยละ 100

ประชาชนได�รับ
ความ

สะดวกสบาย 
ในการคมนาคม

สัญจร

กองช,าง

3 โครงการก,อสร�างสะพานข�ามลํา
ห�วยแม,พริก เช่ือมต,อระหว,าง
บ�านแม,พริกลุ,ม หมู,ท่ี 1 ต.แม,พริก
 (เขต ทต.แม,พริก)
หมู,ท่ี 9 ต.แม,พริก

เพ่ือให�ประชาชนใช�สะพาน
สําหรับการคมนาคม การ
ขนส,งพืชผลทางการเกษตร ได�
สะดวก รวดเร็ว

ก,อสร�างสะพานขนาด ผิว
จราจรกว�าง 7.00 ม. ยาว 
30 ม. ตามแบบมาตรฐาน
ของกรมโยธาธิการ

2,000,000  -  -  - ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
เพ่ิมข้ึนคิดเป;น
ร�อยละ 100

ประชาชนได�รับ
ความ

สะดวกสบาย 
ในการคมนาคม

สัญจร

กองช,าง

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท�องถิ่นสี่ป8(พ.ศ.2561-2564)

สําหรับ ประสานแผนโครงการพัฒนาองคการบริหารส�วนจังหวัด

   1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ตัวชี้วัด ผลลัพธท่ีคาด
ว�า จะได�รับ

องคการบริหารส�วนตําบลแม�พริก อําเภอแม�พริก จังหวัดลําปาง
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 การเสริมสร�างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และสังคมลําปางให�เป;นสังคมแห,งการเรียนรู�มีความเข็มแข็งมีภูมิคุ�มกันสามารถดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

หน�วยงานท่ี
รับผิดชอบ

เป>าหมาย
 (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผ�านมา
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แบบ ผ. 03

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองส�วนท�องถิ่นในเขตจังหวัดลําปาง ประเด็นยุทธศาสตร�ท่ี 1 ด�านการพัฒนาโครงสร�างพ้ืนฐาน
1. ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาด�านโครงสร�างพ้ืนฐาน

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

4 ก,อสร�างถนนลาดยางแอสฟ*ลท�
ติกส�คอนกรีตสายหน�าบ�าน 
เช่ือมต,อถนนพหลโยธิน ทาง
หลวงแผ,นดินหมายเลข 1 
หมู,ท่ี 3 ต.แม,พริก

เพ่ือให�ประชาชนมี
ถนนลาดยางท่ีได�มาตรฐาน

ก,อสร�างถนนลาดยางแอส
ฟ*สล�ติกส�คอนกรีต ขนาด
กว�าง 4.00 ม. ยาว 1,500 
ม. หนา 0.05 ม.

1,850,000  -  -  - ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
เพ่ิมข้ึนคิดเป;น
ร�อยละ 100

ประชาชนได�รับ
ความ

สะดวกสบาย 
ในการคมนาคม

สัญจร

กองช,าง

5 โครงการก,อสร�างถนนลาดยาง 
จากสะพาน – หัวหมู,บ�าน 
เช่ือมต,อบ�านนาเบ้ีย ต.นาโป.ง
หมู,ท่ี 1 ต.ผาป*ง

เพ่ือให�ประชาชนมี
ถนนลาดยางท่ีได�มาตรฐาน

ก,อสร�างถนนลาดยางแอส
ฟ*สล�ติกส�คอนกรีต ขนาด
กว�าง 6.00 ม. ยาว 570 ม.
 หนา 0.05 ม.

1,050,000  -  -  - ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
เพ่ิมข้ึนคิดเป;น
ร�อยละ 100

ประชาชนได�รับ
ความ

สะดวกสบาย 
ในการคมนาคม

สัญจร

กองช,าง

6 โครงการก,อสร�างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายห�วยเปางาม 
เช่ือมต,อบ�านแม,พริกลุ,ม หมู,ท่ี 1 
ต.แม,พริก(เขต ทต.แม,พริก)
หมู,ท่ี 4 ต.แม,พริก

เพ่ือให�ประชาชนมีถนน
คอนกรีตท่ีได�มาตรฐาน

ก,อสร�างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดกว�าง 4.00 ม. 
ยาว 3,000 ม. หนา 0.15 ม.

2,000,000 2,000,000 2,000,000  - ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
เพ่ิมข้ึนคิดเป;น
ร�อยละ 100

ประชาชนได�รับ
ความ

สะดวกสบาย 
ในการคมนาคม

สัญจร

กองช,าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท�องถิ่นสี่ป8(พ.ศ.2561-2564)

สําหรับ ประสานแผนโครงการพัฒนาองคการบริหารส�วนจังหวัด
องคการบริหารส�วนตําบลแม�พริก อําเภอแม�พริก จังหวัดลําปาง

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 การเสริมสร�างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และสังคมลําปางให�เป;นสังคมแห,งการเรียนรู�มีความเข็มแข็งมีภูมิคุ�มกันสามารถดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

   1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

หน�วยงานท่ี
รับผิดชอบ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
เป>าหมาย

 (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผ�านมา
ตัวชี้วัด ผลลัพธท่ีคาด

ว�า จะได�รับ
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แบบ ผ. 03

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองส�วนท�องถิ่นในเขตจังหวัดลําปาง ประเด็นยุทธศาสตร�ท่ี 1 ด�านการพัฒนาโครงสร�างพ้ืนฐาน
1. ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาด�านโครงสร�างพ้ืนฐาน

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

7 โครงการก,อสร�างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายบ�านวังสําราญ –  
  สี่แยกนํ้าปลา เช่ือมต,อถนนสาย
1102 และ 1264
หมู,ท่ี 6 ต.แม,พริก

เพ่ือให�ประชาชนมีถนน
คอนกรีตท่ีได�มาตรฐาน

ก,อสร�างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดกว�าง 4.00 ม. 
ยาว 2,500 ม. หนา 0.15 ม.

2,000,000 2,000,000 1,000,000  - ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
เพ่ิมข้ึนคิดเป;น
ร�อยละ 100

ประชาชนได�รับ
ความ

สะดวกสบาย 
ในการคมนาคม

สัญจร

กองช,าง

8 โครงการก,อสร�างสะพานข�ามลํา
ห�วยแม,พริก สายบ�านห�วยข้ีนก –
 บ�านแพะดอกเข็ม (วังส,ง) เช่ือม 
ถนน ลป 1264
หมู,ท่ี 7,11 ต.แม,พริก

เพ่ือให�ประชาชนใช�สะพาน
สําหรับการคมนาคม การ
ขนส,งพืชผลทางการเกษตร ได�
สะดวก รวดเร็ว

ก,อสร�างสะพานขนาดกว�าง 
7.00 ม. ยาว 10.00 ม.

 - 750,000  -  - ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
เพ่ิมข้ึนคิดเป;น
ร�อยละ 100

ประชาชนได�รับ
ความ

สะดวกสบาย 
ในการคมนาคม

สัญจร

กองช,าง

9 โครงการก,อสร�างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายบ�านสันข้ีเหล็ก –
 อ,างเก็บนํ้าห�วยเปางาม เช่ือม
บ�านแม,พริกลุ,ม หมู,ท่ี 1 ต.แม,พริก
(เขต ทต.แม,พริก)
หมู,ท่ี 10 ต.แม,พริก

เพ่ือให�ประชาชนมีถนน
คอนกรีตท่ีได�มาตรฐาน

ก,อสร�างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดกว�าง 4.00 ม. 
ยาว 2,000 ม. หนา 0.15 ม.

 - 2,000,000 2,000,000  - ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
เพ่ิมข้ึนคิดเป;น
ร�อยละ 100

ประชาชนได�รับ
ความ

สะดวกสบาย 
ในการคมนาคม

สัญจร

กองช,าง

รวม 20 โครงการ 12,900,000 10,750,000 9,000,000 2,600,000

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท�องถิ่นสี่ป8(พ.ศ.2561-2564)

สําหรับ ประสานแผนโครงการพัฒนาองคการบริหารส�วนจังหวัด
องคการบริหารส�วนตําบลแม�พริก อําเภอแม�พริก จังหวัดลําปาง

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 การเสริมสร�างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และสังคมลําปางให�เป;นสังคมแห,งการเรียนรู�มีความเข็มแข็งมีภูมิคุ�มกันสามารถดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

   1.1 แผนงานเคหะและชุมชน
งบประมาณและท่ีผ�านมา

ตัวชี้วัด ผลลัพธท่ีคาด
ว�า จะได�รับ

เป>าหมาย
 (ผลผลิตของโครงการ)

หน�วยงานท่ี
รับผิดชอบ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
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แบบ ผ. 03

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองส�วนท�องถิ่นในเขตจังหวัดลําปาง ประเด็นยุทธศาสตร�ท่ี 1 ด�านการพัฒนาโครงสร�างพ้ืนฐาน
2. ยุทธศาสตรท่ี 2 การพัฒนาด�านแหล�งน้ํา

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

1 ก,อสร�างระบบประปาตําบล ผาป*ง
หมู,ท่ี 1-5 ต.ผาป*ง

เพ่ือให�ประชาชน ตําบลผาป*ง 
มีระบบประปาเพ่ือการ
อุปโภค-บริโภค อย,างเพียงพอ

ก,อสร�างระบบประปาขนาด
ใหญ,มาก สําหรับ 301-700
 ครัวเรือน พร�อมระบบส,ง
จ,ายนํ้าประปา

6,000,000  -  -  - ประชาชนมีนํ้า
เพียงพอต,อการ
อุปโภคบริโภค 
คิดเป;นร�อยละ 

100

ประชาชนมีนํ้า
เพ่ืออุปโภค-
บริโภคอย,าง

เพียงพอ

กองช,าง

รวม 1 โครงการ 6,000,000 0 0 0

เป>าหมาย
 (ผลผลิตของโครงการ)

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 การเสริมสร�างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และสังคมลําปางให�เป;นสังคมแห,งการเรียนรู�มีความเข็มแข็งมีภูมิคุ�มกันสามารถดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

   2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งบประมาณและท่ีผ�านมา

ตัวชี้วัด ผลลัพธท่ีคาด
ว�า จะได�รับ

หน�วยงานท่ี
รับผิดชอบ

องคการบริหารส�วนตําบลแม�พริก อําเภอแม�พริก จังหวัดลําปาง

แผนพัฒนาท�องถิ่นสี่ป8(พ.ศ.2561-2564)
สําหรับ ประสานแผนโครงการพัฒนาองคการบริหารส�วนจังหวัด

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
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แบบ ผ. 03

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองส�วนท�องถิ่นในเขตจังหวัดลําปาง ประเด็นยุทธศาสตร�ท่ี 1 ด�านการพัฒนาโครงสร�างพ้ืนฐาน
2. ยุทธศาสตรท่ี 2 การพัฒนาด�านแหล�งน้ํา
   2.2 แผนงานการเกษตร

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

1 โครงการขุดลอกบ,อประมง ห�วย
ดินแดง พร�อมก,อสร�างประตู
ระบายนํ้า 
หมู,ท่ี 5 ต.ผาป*ง

เพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีการเก็บกัก
ปริมาณนํ้าเข�าสู,พ้ืนท่ีการเกษตร

ขุดลอกสระเก็บนํ้า ขนาด
กว�าง 30 ม. ยาว 60 ม. ลึก
 1.50 ม. บริมาตรดินขุด 
2,700 ลบ.ม.

81,000  -  -  - ประชาชน
สามารถเข�าถึง
แหล,งนํ้าได�

อย,างท่ัวถึงคิด
เป;นร�อยละ 100

มีปริมาณมีนํ้า
สําหรับ

การเกษตรอย,าง
เพียงพอ

กองช,าง

2 โครงการดาดลําเหมืองคอนกรีต 
ทุ,งหนองไม�ห�า
หมู,ท่ี 2 ต.ผาป*ง

เพ่ือเพ่ิมความเร็วและปริมาณ
การไหลของนํ้าให�เพียงพอกับ
การเกษตรกรรม

ก,อสร�างดาดลําเหมือง
คอนกรีต ขนาดปากกว�าง 
1.00 ม. ก�นกว�าง 0.40 ม. 
ลึก 0.60 ม. ยาว 7,000 ม.

 - 2,000,000 1,185,000  - ผลผลิตทาง
การเกษตร

เพ่ิมข้ึนคิดเป;น
ร�อยละ 30

มีปริมาณมีนํ้า
สําหรับ

การเกษตรอย,าง
เพียงพอ

กองช,าง

3 โครงการดาดลําเหมืองคอนกรีต 
ทุ,งต�นงุ�น(ระยะท่ี 2)
หมู,ท่ี 4 ต.ผาป*ง

เพ่ือเพ่ิมความเร็วและปริมาณ
การไหลของนํ้าให�เพียงพอกับ
การเกษตรกรรม

ก,อสร�างดาดลําเหมือง
คอนกรีต ขนาดปากกว�าง 
1.00 ม. ก�นกว�าง 0.40 ม. 
ลึก 0.60 ม. ยาว 1,500 ม.

 - 682,500  -  - ผลผลิตทาง
การเกษตร

เพ่ิมข้ึนคิดเป;น
ร�อยละ 30

มีปริมาณมีนํ้า
สําหรับ

การเกษตรอย,าง
เพียงพอ

กองช,าง

รวม 4 โครงการ 81,000 2,682,500 1,185,000 0

สําหรับ ประสานแผนโครงการพัฒนาองคการบริหารส�วนจังหวัด

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 3 การส,งเสริมและพัฒนาสินค�าเกษตรปลอดภัยและได�มาตฐานแบบครบวงจร

งบประมาณและท่ีผ�านมา
ตัวชี้วัด ผลลัพธท่ีคาด

ว�า จะได�รับ
หน�วยงานท่ี
รับผิดชอบ

แผนพัฒนาท�องถิ่นสี่ป8(พ.ศ.2561-2564)
รายละเอียดโครงการพัฒนา

เป>าหมาย
 (ผลผลิตของโครงการ)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

องคการบริหารส�วนตําบลแม�พริก อําเภอแม�พริก จังหวัดลําปาง
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แบบ ผ. 03

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองส�วนท�องถิ่นในเขตจังหวัดลําปาง ประเด็นยุทธศาสตร�ท่ี 2 ด�านการอนุรักษ�ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม
3. ยุทธศาสตรท่ี 7 การพัฒนาด�านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม

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

1 โครงการคัดแยกขยะระดับตําบล
 ตําบลผาป*ง
หมู,ท่ี 1-5 ต.ผาป*ง

เพ่ือดําเนินการคัดแยกขยะ
ก,อนท้ิงของพ้ืนท่ีตําบลผาป*ง
ท้ังหมด 5 หมู,บ�าน ลดปริมาณ
การท้ิงขยะ และสามารถนํา
ขยะกลับมาใช�ใหม,ได�

ดําเนินกิจกรรมโครงการคัด
แยกขยะของพ้ืนท่ีตําบลผา
ป*งโดยดําเนินการสนับสนุน
อุปกรณ�สําหรับการคัดแยก
ขยะ เช,น ถังขยะ โรงคัด
แยกขยะ

500,000  -  -  - ลดปริมาณการ
ท้ิงขยะคิดเป;น

ร�อยละ 30

ขยะจาก
ครัวเรือนได�รับ
การคัดแยก

สามารถนําขยะ
กลับไปใช� หรือ
ไปจําหน,าย 

หรือนํากลับไป
กําจัดในระบบท่ี

เหมาะสม

สํานักปลัด

รวม 1 โครงการ 500,000 0 0 0

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 6 การส�งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมอย�างสมดุลและย่ังยืน

   3.1 แผนงานสร�างความเข�มแข็งของชุมชน

องคการบริหารส�วนตําบลแม�พริก อําเภอแม�พริก จังหวัดลําปาง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท�องถิ่นสี่ป8(พ.ศ.2561-2564)

สําหรับ ประสานแผนโครงการพัฒนาองคการบริหารส�วนจังหวัด

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
เป>าหมาย

 (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผ�านมา
ตัวชี้วัด ผลลัพธท่ีคาด

ว�า จะได�รับ
หน�วยงานท่ี
รับผิดชอบ
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แบบ ผ. 05

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองส�วนท�องถิ่นในเขตจังหวัดลําปาง ประเด็นยุทธศาสตร�ท่ี 1 ด�านการพัฒนาโครงสร�างพ้ืนฐาน
1. ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาด�านโครงสร�างพ้ืนฐาน

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

1 โครงการก&อสร�างถนนลาดยาง
แอสฟ+ลท�ติกส�คอนกรีตสายหน�า
บ�าน เช่ือมต&อถนนพหลโยธิน 
ทางหลวงแผ&นดินหมายเลข 1 
หมู&ท่ี 3 ต.แม&พริก

เพ่ือให�ประชาชนมี
ถนนลาดยางท่ีได�มาตรฐาน

ก&อสร�างถนนลาดยางแอส
ฟ+สล�ติกส�คอนกรีต ขนาด
กว�าง 4.00 ม. ยาว 1,500 
ม. หนา 0.05 ม.

1,850,000  -  -  - ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
เพ่ิมข้ึนคิดเป<น
ร�อยละ 100

ประชาชนได�รับ
ความ

สะดวกสบาย ใน
การคมนาคม

สัญจร

กองช&าง

2 โครงการก&อสร�างถนนลาดยาง 
สายห�วยเปางามเช่ือมต&อบ�านแม&
พริกลุ&ม หมู&ท่ี 1 ต.แม&พริก (เขต 
ทต.แม&พริก)
หมู&ท่ี 4 ต.แม&พริก

เพ่ือให�ประชาชนมี
ถนนลาดยางท่ีได�มาตรฐาน

ก&อสร�างถนนลาดยางแอส
ฟ+ลส�ติกส�คอนกรีต ขนาด
กว�าง 4.00 ม. ยาว 3,000 
ม. หนา 0.05 ม.

200,000 200,000 200,000 4,700,000 ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
เพ่ิมข้ึนคิดเป<น
ร�อยละ 100

ประชาชนได�รับ
ความ

สะดวกสบาย ใน
การคมนาคม

สัญจร

กองช&าง

3 โครงการขยายไหล&ถนน จาก
หมู&บ�านร&มไม�ยาง – บ�านแม&พริก
บน - บ�านสันข้ีเหล็ก เช่ือมต&อ
ถนนสายเทศบาลตําบลแม&พริก
หมู&ท่ี 4 ต.แม&พริก

เพ่ือให�ประชาชนมีถนน
คอนกรีตท่ีได�มาตรฐาน

ก&อสร�างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดกว�าง 6.00 ม. 
ยาว 2,500 ม. หนา 0.15 ม.

200,000 200,000 200,000 1,720,000 ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
เพ่ิมข้ึนคิดเป<น
ร�อยละ 100

ประชาชนได�รับ
ความ

สะดวกสบาย ใน
การคมนาคม

สัญจร

กองช&าง

ตัวชี้วัด หน�วยงานท่ี
รับผิดชอบ

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

งบประมาณและท่ีผ�านมา
เป<าหมาย

 (ผลผลิตของโครงการ)
ผลลัพธท่ีคาดว�า

 จะได�รับ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท�องถิ่นสี่ป>(พ.ศ.2561-2564)
สําหรับ ประสานโครงการพัฒนาจังหวัด

   1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
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แบบ ผ. 05

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองส�วนท�องถิ่นในเขตจังหวัดลําปาง ประเด็นยุทธศาสตร�ท่ี 1 ด�านการพัฒนาโครงสร�างพ้ืนฐาน
1. ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาด�านโครงสร�างพ้ืนฐาน

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

4 โครงการก&อสร�างถนนลาดยาง
แอสฟ+ลส�ติกคอนกรีตสายกลาง
หมู&บ�าน เช่ือมต&อถนนสาย 1102 
และ 1264
หมู&ท่ี 6 ต.แม&พริก

เพ่ือให�ประชาชนมี
ถนนลาดยางท่ีได�มาตรฐาน

ก&อสร�างถนนลาดยางแอส
ฟ+สล�ติกส�คอนกรีต ขนาด
กว�าง 4.00 ม. ยาว 2,000 
ม. หนา 0.05 ม.

200,000 200,000 200,000 1,900,000 ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
เพ่ิมข้ึนคิดเป<น
ร�อยละ 100

ประชาชนได�รับ
ความ

สะดวกสบาย ใน
การคมนาคม

สัญจร

กองช&าง

5 โครงการก&อสร�างถนนลาดยาง 
สายบ�านร&มไม�ยาง – บ�านสัน
ข้ีเหล็ก
หมู&ท่ี 9 ต.แม&พริก

เพ่ือให�ประชาชนมี
ถนนลาดยางท่ีได�มาตรฐาน

ก&อสร�างถนนลาดยางแอส
ฟ+สล�ติกส�คอนกรีต ขนาด
กว�าง 4.00 ม. ยาว 2,500 
ม. หนา 0.05 ม.

200,000 200,000 200,000 2,500,000 ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
เพ่ิมข้ึนคิดเป<น
ร�อยละ 100

ประชาชนได�รับ
ความ

สะดวกสบาย ใน
การคมนาคม

สัญจร

กองช&าง

6 โครงการก&อสร�างถนนลาดยาง 
สายบ�านร&มไม�ยาง – ถนนสาย 
1102
หมู&ท่ี 9 ต.แม&พริก

เพ่ือให�ประชาชนมี
ถนนลาดยางท่ีได�มาตรฐาน

ก&อสร�างถนนลาดยางพารา
แอสฟ+สล�คอนกรีต ขนาด
กว�าง 6.00 ม. ยาว 1,700 
ม. หนา 0.05 ม.

200,000 200,000 200,000 3,900,000 ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
เพ่ิมข้ึนคิดเป<น
ร�อยละ 100

ประชาชนได�รับ
ความ

สะดวกสบาย ใน
การคมนาคม

สัญจร

กองช&าง

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 การเสริมสร�างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และสังคมลําปางให�เป<นสังคมแห&งการเรียนรู�มีความเข็มแข็งมีภูมิคุ�มกันสามารถดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

   1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท�องถิ่นสี่ป>(พ.ศ.2561-2564)
สําหรับ ประสานโครงการพัฒนาจังหวัด

วัตถุประสงคท่ี
งบประมาณและท่ีผ�านมา

เป<าหมาย
 (ผลผลิตของโครงการ)

องคการบริหารส�วนตําบลแม�พริก อําเภอแม�พริก จังหวัดลําปาง

ตัวชี้วัด
โครงการ

ผลลัพธท่ีคาดว�า
 จะได�รับ

หน�วยงานท่ี
รับผิดชอบ
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แบบ ผ. 05

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองส�วนท�องถิ่นในเขตจังหวัดลําปาง ประเด็นยุทธศาสตร�ท่ี 1 ด�านการพัฒนาโครงสร�างพ้ืนฐาน
1. ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาด�านโครงสร�างพ้ืนฐาน

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

7 โครงการก&อสร�างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายบ�านสันข้ีเหล็ก –
 อ&างเก็บนํ้าห�วยเปางาม เช่ือมต&อ
เขตเทศบาลตําบลแม&พริก
หมู&ท่ี 10 ต.แม&พริก

เพ่ือให�ประชาชนมี
ถนนลาดยางท่ีได�มาตรฐาน

ก&อสร�างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดกว�าง 4.00 ม. 
ยาว 2,000 ม. หนา 0.15 ม.

200,000 200,000 200,000 3,100,000 ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
เพ่ิมข้ึนคิดเป<น
ร�อยละ 100

ประชาชนได�รับ
ความ

สะดวกสบาย ใน
การคมนาคม

สัญจร

กองช&าง

8 โครงการก&อสร�างถนนลาดยาง 
สายบ�านนาริน - ห�วยต�อง
หมู&ท่ี 1 ต.ผาป+ง

เพ่ือให�ประชาชนมี
ถนนลาดยางท่ีได�มาตรฐาน

ก&อสร�างถนนลาดยางแอส
ฟ+สล�ติกส�คอนกรีต ขนาด
กว�าง 6.00 ม. ยาว 1,000 
ม. หนา 0.05 ม.

200,000 200,000 200,000 2,100,000 ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
เพ่ิมข้ึนคิดเป<น
ร�อยละ 100

ประชาชนได�รับ
ความ

สะดวกสบาย ใน
การคมนาคม

สัญจร

กองช&าง

9 โครงการก&อสร�างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายบ�านปางยาว – 
บ�านแพะดอกเข็ม
หมู&ท่ี 8 ต.แม&พริก

เพ่ือให�ประชาชนมีถนน
คอนกรีตท่ีได�มาตรฐาน

ก&อสร�างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดกว�าง 4.00 ม. 
ยาว 6,000 ม. หนา 0.15 ม.

- 200,000 200,000 11,000,000 ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
เพ่ิมข้ึนคิดเป<น
ร�อยละ 100

ประชาชนได�รับ
ความ

สะดวกสบาย ใน
การคมนาคม

สัญจร

กองช&าง

ตัวชี้วัด

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

   1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท�องถิ่นสี่ป>(พ.ศ.2561-2564)
สําหรับ ประสานโครงการพัฒนาจังหวัด

ผลลัพธท่ีคาดว�า
 จะได�รับ

หน�วยงานท่ี
รับผิดชอบ

เป<าหมาย
 (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผ�านมา
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แบบ ผ. 05

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองส�วนท�องถิ่นในเขตจังหวัดลําปาง ประเด็นยุทธศาสตร�ท่ี 1 ด�านการพัฒนาโครงสร�างพ้ืนฐาน
1. ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาด�านโครงสร�างพ้ืนฐาน

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

10 โครงการก&อสร�างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายหัวบ�าน – 
ลําเหมือง ทุ&งนายาง
หมู&ท่ี 1 ต.ผาป+ง

เพ่ือให�ประชาชนมีถนน
คอนกรีตท่ีได�มาตรฐาน

ก&อสร�างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดกว�าง 3.00 ม. 
ยาว 1,500 ม. หนา 0.15 ม.

 - 200,000 200,000 1,700,000 ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
เพ่ิมข้ึนคิดเป<น
ร�อยละ 100

ประชาชนได�รับ
ความ

สะดวกสบาย ใน
การคมนาคม

สัญจร

กองช&าง

11 โครงการก&อสร�างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายอ&างโปIงลุ�น
หมู&ท่ี 3 ต.ผาป+ง

เพ่ือให�ประชาชนมีถนน
คอนกรีตท่ีได�มาตรฐาน

ก&อสร�างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดกว�าง 3.00 ม. 
ยาว 600 ม. หนา 0.15 ม.

 - 840,000 -  - ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
เพ่ิมข้ึนคิดเป<น
ร�อยละ 100

ประชาชนได�รับ
ความ

สะดวกสบาย ใน
การคมนาคม

สัญจร

กองช&าง

12 โครงการก&อสร�างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายดอยล�าน 
หมู&ท่ี 5 ต.ผาป+ง

เพ่ือให�ประชาชนมีถนน
คอนกรีตท่ีได�มาตรฐาน

ก&อสร�างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดกว�าง 3.00 ม. 
ยาว 1,000 ม. หนา 0.15 ม.

 - 200,000 200,000 1,000,000     ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
เพ่ิมข้ึนคิดเป<น
ร�อยละ 100

ประชาชนได�รับ
ความ

สะดวกสบาย ใน
การคมนาคม

สัญจร

กองช&าง

ตัวชี้วัด ผลลัพธท่ีคาดว�า
 จะได�รับ

หน�วยงานท่ี
รับผิดชอบ

เป<าหมาย
 (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผ�านมา

แผนพัฒนาท�องถิ่นสี่ป>(พ.ศ.2561-2564)
สําหรับ ประสานโครงการพัฒนาจังหวัด

รายละเอียดโครงการพัฒนา

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

   1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

248



แบบ ผ. 05

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองส�วนท�องถิ่นในเขตจังหวัดลําปาง ประเด็นยุทธศาสตร�ท่ี 1 ด�านการพัฒนาโครงสร�างพ้ืนฐาน
1. ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาด�านโครงสร�างพ้ืนฐาน

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

13 โครงการซ&อมแซมถนนลูกรัง 
สายบ�านปางยาว – รอยพระ
พุทธบาท 
หมู&ท่ี 8 ต.แม&พริก

เพ่ือให�ประชาชนใช�ถนนลูกรัง
สําหรับการคมนาคม การ
ขนส&งพืชผลทางการเกษตร ได�
สะดวก รวดเร็ว

ซ&อมแซมถนนลูกรังเกลี่ย
เรียบ กว�าง 4.00 ม. ยาว 
8,000 ม. หนาเฉลี่ย 0.20 ม.

 -  - 200,000 1,700,000 ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
เพ่ิมข้ึนคิดเป<น
ร�อยละ 100

ประชาชนได�รับ
ความ

สะดวกสบาย ใน
การคมนาคม

สัญจร

กองช&าง

14 โครงการก&อสร�างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายบ�านแพะดอกเข็ม
 – บ�านปางยาว 
หมู&ท่ี 11 ต.แม&พริก

เพ่ือให�ประชาชนมีถนน
คอนกรีตท่ีได�มาตรฐาน

ก&อสร�างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดกว�าง 4.00 ม. 
ยาว 7,500 ม. หนา 0.15 ม.

 -  - 200,000 13,800,000 ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
เพ่ิมข้ึนคิดเป<น
ร�อยละ 100

ประชาชนได�รับ
ความ

สะดวกสบาย ใน
การคมนาคม

สัญจร

กองช&าง

15 โครงการซ&อมแซมถนนลูกรัง 
สายบ�านปางยาว – บ�านแพะดอก
เข็ม 
หมู&ท่ี 8 ต.แม&พริก

เพ่ือให�ประชาชนใช�ถนนลูกรัง
สําหรับการคมนาคม การ
ขนส&งพืชผลทางการเกษตร ได�
สะดวก รวดเร็ว

ก&อสร�างถนนลูกรังบดอัด
แน&น กว�าง 6.00 ม. ยาว 
6,000 ม. หนาเฉลี่ย 0.20 ม.

 -  - 200,000 2,000,000 ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
เพ่ิมข้ึนคิดเป<น
ร�อยละ 100

ประชาชนได�รับ
ความ

สะดวกสบาย ใน
การคมนาคม

สัญจร

กองช&าง

หน�วยงานท่ี
รับผิดชอบ

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 การเสริมสร�างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และสังคมลําปางให�เป<นสังคมแห&งการเรียนรู�มีความเข็มแข็งมีภูมิคุ�มกันสามารถดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ผลลัพธท่ีคาดว�า
 จะได�รับ

   1.1 แผนงานเคหะและชุมชน
งบประมาณและท่ีผ�านมา

ตัวชี้วัด
วัตถุประสงค

เป<าหมาย
 (ผลผลิตของโครงการ)

แผนพัฒนาท�องถิ่นสี่ป>(พ.ศ.2561-2564)
สําหรับ ประสานโครงการพัฒนาจังหวัด

องคการบริหารส�วนตําบลแม�พริก อําเภอแม�พริก จังหวัดลําปาง

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ท่ี โครงการ
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แบบ ผ. 05

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองส�วนท�องถิ่นในเขตจังหวัดลําปาง ประเด็นยุทธศาสตร�ท่ี 1 ด�านการพัฒนาโครงสร�างพ้ืนฐาน
1. ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาด�านโครงสร�างพ้ืนฐาน

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

16 โครงการก&อสร�างถนนลาดยาง 
สายตําบลผาป+ง – บ�านสันข้ีเหล็ก 
หมู&ท่ี 2 ต.ผาป+ง

เพ่ือให�ประชาชนมี
ถนนลาดยางท่ีได�มาตรฐาน

ก&อสร�างถนนลาดยางพารา
แอสฟ+ลส�ติกส�คอนกรีต 
ขนาดกว�าง 4.00 ม. ยาว 
8,000 ม. หนา 0.05 ม.

 -  - 200,000 14,000,000 ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
เพ่ิมข้ึนคิดเป<น
ร�อยละ 100

ประชาชนได�รับ
ความ

สะดวกสบาย ใน
การคมนาคม

สัญจร

กองช&าง

17 โครงการตัดถนนลาดยาง สาย ลป
 3045 บ�านแม&พริกลุ&ม - บ�านแม&
เชียงรายลุ&ม 
หมู&ท่ี 3 ต.แม&พริก

เพ่ือให�ประชาชนมี
ถนนลาดยางท่ีได�มาตรฐาน

ก&อสร�างถนนลาดยาง ช&วง
ปLอมยาม ศูนย�อนุรักษ�ปIา
ชุมชน ขนาดถนนกว�าง 
8.00 ม. ยาว 1,500 ม. 
หนา 0.05 ม.

 -  - - 5,300,000 ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
เพ่ิมข้ึนคิดเป<น
ร�อยละ 100

ประชาชนได�รับ
ความ

สะดวกสบาย ใน
การคมนาคม

สัญจร

กองช&าง

18 โครงการขยายถนนสายหลัก
ภายในหมู&บ�าน
หมู&ท่ี 4 ต.แม&พริก

เพ่ือให�ประชาชนมีถนน
คอนกรีตท่ีได�มาตรฐาน

ก&อสร�างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดกว�าง 6.00 ม. 
ยาว 2,000 ม. หนา 0.15 ม.

- - - 1,850,000 ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
เพ่ิมข้ึนคิดเป<น
ร�อยละ 100

ประชาชนได�รับ
ความ

สะดวกสบาย ใน
การคมนาคม

สัญจร

กองช&าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท�องถิ่นสี่ป>(พ.ศ.2561-2564)
สําหรับ ประสานโครงการพัฒนาจังหวัด

องคการบริหารส�วนตําบลแม�พริก อําเภอแม�พริก จังหวัดลําปาง

งบประมาณและท่ีผ�านมา
ตัวชี้วัด ผลลัพธท่ีคาดว�า

 จะได�รับ

   1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 การเสริมสร�างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และสังคมลําปางให�เป<นสังคมแห&งการเรียนรู�มีความเข็มแข็งมีภูมิคุ�มกันสามารถดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

หน�วยงานท่ี
รับผิดชอบ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
เป<าหมาย

 (ผลผลิตของโครงการ)
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แบบ ผ. 05

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองส�วนท�องถิ่นในเขตจังหวัดลําปาง ประเด็นยุทธศาสตร�ท่ี 1 ด�านการพัฒนาโครงสร�างพ้ืนฐาน
1. ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาด�านโครงสร�างพ้ืนฐาน

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

19 โครงการซ&อมแซมถนนลาดยาง 
สายบ�านแม&ปุ – บ�านผาป+งกลาง 
หมู&ท่ี 3 ต.ผาป+ง

เพ่ือให�ประชาชนมี
ถนนลาดยางท่ีได�มาตรฐาน

ซ&อมแซมถนนลาดยางแอส
ฟ+ลติกส�คอนกรีต ขนาด
กว�าง 6.00 ม. ยาว 2,000 
ม. หนา 0.05 ม.

 -  - - 3,700,000 ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
เพ่ิมข้ึนคิดเป<น
ร�อยละ 100

ประชาชนมีถนน
การคมนาคม
สะดวกสบาย 

รวดเร็ว

กองช&าง

20 โครงการซ&อมแซมถนนลาดยาง 
จากบ�านห�วยไร& – บ�านนาเบ้ีย
หมู&ท่ี 4 ต.ผาป+ง

เพ่ือให�ประชาชนมี
ถนนลาดยางท่ีได�มาตรฐาน

ซ&อมแซมถนนลาดยางแอส
ฟ+ลส�ติก คอนกรีต ขนาด
กว�าง 6.00 ม. ยาว 1,000 
ม. หนา 0.05 ม.

 -  - - 1,850,000 ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
เพ่ิมข้ึนคิดเป<น
ร�อยละ 100

ประชาชนมีถนน
การคมนาคม
สะดวกสบาย 

รวดเร็ว

กองช&าง

21 โครงการซ&อมแซมถนนลูกรัง 
สายบ�านห�วยไร& – ทุ&งเด&นเคล็ด 
หมู&ท่ี 4 ต.ผาป+ง

เพ่ือให�ประชาชนใช�ถนนลูกรัง
สําหรับการคมนาคม การ
ขนส&งพืชผลทางการเกษตร ได�
สะดวก รวดเร็ว

ซ&อมแซมถนนลูกรัง กว�าง 
4.00 ม. ยาว 4,000 ม. 
หนาเฉลี่ย 0.20 ม.

 -  - - 950,000 ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
เพ่ิมข้ึนคิดเป<น
ร�อยละ 100

ประชาชนมีถนน
การคมนาคม
สะดวกสบาย 

รวดเร็ว

กองช&าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท�องถิ่นสี่ป>(พ.ศ.2561-2564)
สําหรับ ประสานโครงการพัฒนาจังหวัด

งบประมาณและท่ีผ�านมา
ตัวชี้วัด ผลลัพธท่ีคาดว�า

 จะได�รับ
หน�วยงานท่ี
รับผิดชอบ

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

   1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
เป<าหมาย

 (ผลผลิตของโครงการ)
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แบบ ผ. 05

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองส�วนท�องถิ่นในเขตจังหวัดลําปาง ประเด็นยุทธศาสตร�ท่ี 1 ด�านการพัฒนาโครงสร�างพ้ืนฐาน
1. ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาด�านโครงสร�างพ้ืนฐาน

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

22 โครงการก&อสร�างพนังปLองกัน
ตลิ่งพัง
หมู&ท่ี 3 ต.แม&พริก

เพ่ือปLองกันการกัดเซาะ
พังทลายของหน�าดินริมตลิ่ง
แม&นํ้าวัง

ก&อสร�างพนังปLองกันตลิ่ง
แบบเรียงหินในกล&องเก
เบ้ียน ขนาดสูงตามลาด
เอียง 5.00 ม. หนา 0.30 ม.
 ยาว 1,000 ม.

 -  -  - 5,664,500 ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
เพ่ิมข้ึนคิดเป<น
ร�อยละ 100

ตลิ่งข�างแม&นํ้าวัง
ได�รับการปLองกัน

การพังทลาย

กองช&าง

รวม 53 โครงการ 3,250,000 2,840,000 2,800,000 84,434,500

ตัวชี้วัด ผลลัพธท่ีคาดว�า
 จะได�รับ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
เป<าหมาย

 (ผลผลิตของโครงการ)
หน�วยงานท่ี
รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท�องถิ่นสี่ป>(พ.ศ.2561-2564)

   1.1 แผนงานเคหะและชุมชน
งบประมาณและท่ีผ�านมา

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 การเสริมสร�างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และสังคมลําปางให�เป<นสังคมแห&งการเรียนรู�มีความเข็มแข็งมีภูมิคุ�มกันสามารถดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

สําหรับ ประสานโครงการพัฒนาจังหวัด
องคการบริหารส�วนตําบลแม�พริก อําเภอแม�พริก จังหวัดลําปาง
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แบบ ผ. 05

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองส�วนท�องถิ่นในเขตจังหวัดลําปาง ประเด็นยุทธศาสตร�ท่ี 1 ด�านการพัฒนาโครงสร�างพ้ืนฐาน
2. ยุทธศาสตรท่ี 2 การพัฒนาด�านแหล�งน้ํา
   2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

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

1 โครงการก&อสร�างระบบประปา
หมู&บ�าน
หมู&ท่ี 3 ต.แม&พริก

เพ่ือให�ประชาชน บ�านแม&
เชียงรายลุ&ม มีระบบประปา
เพ่ือการอุปโภค-บริโภค อย&าง
เพียงพอ

ก&อสร�างระบบประปาขนาด
ใหญ&มาก สําหรับ 301-700
 ครัวเรือน พร�อมระบบส&ง
จ&ายนํ้าประปา

6,000,000  -  -  - ประชาชนมีนํ้า
เพียงพอต&อการ
อุปโภคบริโภค 
คิดเป<นร�อยละ 

100

ประชาชนมีนํ้า
เพ่ืออุปโภค-
บริโภคอย&าง

เพียงพอ

กองช&าง

2 โครงการก&อสร�างระบบประปา
หมู&บ�าน
หมู&ท่ี 11 ต.แม&พริก

เพ่ือให�ระบบประปาของ
หมู&บ�านบ�านแพะดอกเข็ม มี
ความเสถียรภาพ มั่นคง
เพียงพอกับความต�องการใน
การอุปโภค-บริโภค

ก&อสร�างระบบประปา
บาดาลขนาดใหญ& 121-300
 ครัวเรือน จํานวน 1 แห&ง

 -  - 4,300,000 - ประชาชนมีนํ้า
เพียงพอต&อการ
อุปโภคบริโภค 
คิดเป<นร�อยละ 

100

ประชาชนมีนํ้า
เพ่ืออุปโภค-
บริโภคอย&าง

เพียงพอ

กองช&าง

3 โครงการก&อสร�างระบบประปา
ภูเขาจากอ&างเก็บนํ้าห�วยต�อง
หมู&ท่ี 4 ต.ผาป+ง

เพ่ือให�ระบบส&งจ&ายนํ้าประปา
ของหมู&บ�านห�วยไร& มีความ
เสถียรภาพ มั่นคงเพียงพอกับ
ปริมาณความต�องการของ
ประชาชน

วางท&อประปา PVC ขนาด 
ø 4 น้ิว ช้ัน 8.5 ความยาว 
4,000 ม.

 -  - 1,328,000 - ประชาชนมีนํ้า
เพียงพอต&อการ
อุปโภคบริโภค 
คิดเป<นร�อยละ 

100

ประชาชนมีนํ้า
เพ่ืออุปโภค-
บริโภคอย&าง

เพียงพอ

กองช&าง

รวม 3 โครงการ 6,000,000 0 5,628,000 0

ผลลัพธท่ีคาดว�า
 จะได�รับ

หน�วยงานท่ี
รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท�องถิ่นสี่ป>(พ.ศ.2561-2564)

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

งบประมาณและท่ีผ�านมา
ตัวชี้วัด

สําหรับ ประสานโครงการพัฒนาจังหวัด

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
เป<าหมาย

 (ผลผลิตของโครงการ)

253



แบบ ผ. 05

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองส�วนท�องถิ่นในเขตจังหวัดลําปาง ประเด็นยุทธศาสตร�ท่ี 1 ด�านการพัฒนาโครงสร�างพ้ืนฐาน
2. ยุทธศาสตรท่ี 2 การพัฒนาด�านแหล�งน้ํา
   2.1 แผนงานการเกษตร

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

1 โครงการขุดลอกอ&างเก็บนํ้า      
อ&างโปIงลุ�น 
หมู&ท่ี 3 ต.ผาป+ง

เพ่ือให�เกษตรกรมีแหล&งเก็บ
กักนํ้าไว�ใช�เพ่ือการเกษตรเพ่ิม
มากข้ึน

ขุดลอกอ&างเก็บนํ้า 
ปริมาตรดินขุด ไม&น�อยกว&า 
25,000 ลบ.ม.

 - 750,000  -  - เกษตรกรร�อยละ
 100 มีความพึง

พอใจ

เกษตรกรมีนํ้าไว�
ใช�เพ่ือ

การเกษตรอย&าง
เพียงพอ

กองช&าง

2 โครงการขุดลอกหนองกระทุ&มโปง
หมู&ท่ี 3 ต.แม&พริก

เพ่ือให�เกษตรกรมีแหล&งเก็บ
กักนํ้าไว�ใช�เพ่ือการเกษตรเพ่ิม
มากข้ึน

พ้ืนท่ีขุดลอก ขนาด 
702,000 ตารางเมตร ลึก 
1.50 ม.      ปริมาตรดินขุด
 1,053,000 ลบ.ม.

31,590,000  -  -  - เกษตรกรร�อยละ
 100 มีความพึง

พอใจ

เกษตรกรมีนํ้าไว�
ใช�เพ่ือ

การเกษตรอย&าง
เพียงพอ

กองช&าง

3 โครงการขุดลอกอ&างเก็บนํ้าแม&พริก
หมู&ท่ี 8 ต.แม&พริก

เพ่ือให�เกษตรกรมีแหล&งเก็บ
กักนํ้าไว�ใช�เพ่ือการเกษตรเพ่ิม
มากข้ึน

ขุดลอกอ&างเก็บนํ้าแม&พริก 
กว�างเฉลี่ย 120 ม. ยาว 
400 ม. ลึก 2.00 ม. 
ปริมาตรดินขุดไม&น�อยกว&า 
96,000 ลบ.ม. 

 - 2,888,000  -  - เกษตรกรร�อยละ
 100 มีความพึง

พอใจ

เกษตรกรมีนํ้าไว�
ใช�เพ่ือ

การเกษตรอย&าง
เพียงพอ

กองช&าง

4 โครงการก&อสร�างอ&างเก็บนํ้า ห�วย
แม&ยะ 
หมู&ท่ี 11 ต.แม&พริก

เพ่ือให�เกษตรกรมีนํ้าไว�ใช�เพ่ือ
การเกษตรอย&างเพียงพอ

ก&อสร�างอ&างเก็บนํ้า 1 อ&าง  - 10,000,000  -  - เกษตรกรร�อยละ
 100 มีความพึง

พอใจ

เกษตรกรมีนํ้าไว�
ใช�เพ่ือ

การเกษตรอย&าง
เพียงพอ

กองช&าง

ผลลัพธท่ีคาดว�า
 จะได�รับ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

สําหรับ ประสานโครงการพัฒนาจังหวัด
องคการบริหารส�วนตําบลแม�พริก อําเภอแม�พริก จังหวัดลําปาง

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 3 การส&งเสริมและพัฒนาสินค�าเกษตรปลอดภัยและได�มาตรฐานแบบครบวงจร

งบประมาณและท่ีผ�านมา
ตัวชี้วัด

โครงการ วัตถุประสงค
เป<าหมาย

 (ผลผลิตของโครงการ)

แผนพัฒนาท�องถิ่นสี่ป>(พ.ศ.2561-2564)

หน�วยงานท่ี
รับผิดชอบ

ท่ี
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แบบ ผ. 05

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองส�วนท�องถิ่นในเขตจังหวัดลําปาง ประเด็นยุทธศาสตร�ท่ี 1 ด�านการพัฒนาโครงสร�างพ้ืนฐาน
2. ยุทธศาสตรท่ี 2 การพัฒนาด�านแหล�งน้ํา
   2.1 แผนงานการเกษตร

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

5 โครงการก&อสร�างอ&างเก็บนํ้าทุ&ง
ออป 
หมู&ท่ี 8 ต.แม&พริก

เพ่ือให�เกษตรกรมีนํ้าไว�ใช�เพ่ือ
การเกษตรอย&างเพียงพอ

ก&อสร�างอ&างเก็บนํ้า 1 อ&าง 
ขนาดสันฝายยาว 60 ม. สูง
 10 ม.

 -  - 15,000,000  - เกษตรกรร�อยละ
 100 มีความพึง

พอใจ

เกษตรกรมีนํ้าไว�
ใช�เพ่ือ

การเกษตรอย&าง
เพียงพอ

กองช&าง

6 โครงการก&อสร�างอ&างเก็บนํ้า 
สแล&งเตี้ย 
หมู&ท่ี 2 ต.ผาป+ง

เพ่ือให�เกษตรกรมีนํ้าไว�ใช�เพ่ือ
การเกษตร การเลี้ยงสัตว� 
อย&างเพียงพอ

ขุดสระเก็บนํ้าขนาด กว�าง 
80 ม. ยาว 200 ม. ลึก 
2.00 ม. ปริมาตรดินขุดไม&
น�อยกว&า 32,000 ลบ.ม.

 -  -  - 960,000 เกษตรกรร�อยละ
 100 มีความพึง

พอใจ

เกษตรกรมีนํ้าไว�
ใช�เพ่ือ

การเกษตรอย&าง
เพียงพอ

กองช&าง

7 โครงการวางท&อส&งนํ้า จากอ&าง
เก็บนํ้าผาว่ิงชู� – อ&างโปIงลุ�น
หมู&ท่ี 3 ต.ผาป+ง

เพ่ือให�เกษตรกรบ�านผาป+ง
กลางมีนํ้าเพ่ือการเกษตรกรรม
 การเลี้ยงสัตว� อย&างเพียงพอ

ก&อสร�างระบบสูบนํ้าด�วย
พลังงานไฟฟLา อัตราสูบนํ้า 
150,000 ลบ.ม./วัน พร�อม
วางท&อส&งนํ้าแบบ HDPE 
ช้ัน PN4 ขนาด 315 มม. 
จากอ&างเก็บนํ้าแม&พริก(ผา
ว่ิงชู�) - บ�านผาป+งกลาง 
ระยะทางยาว 8,000 ม.

 -  -  - 18,000,000 เกษตรกรร�อยละ
 100 มีความพึง

พอใจ

เกษตรกรมีนํ้าไว�
ใช�เพ่ือ

การเกษตรอย&าง
เพียงพอ

กองช&าง

องคการบริหารส�วนตําบลแม�พริก อําเภอแม�พริก จังหวัดลําปาง
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 3 การส&งเสริมและพัฒนาสินค�าเกษตรปลอดภัยและได�มาตฐานแบบครบวงจร

งบประมาณและท่ีผ�านมา
ตัวชี้วัด ผลลัพธท่ีคาดว�า

 จะได�รับ
หน�วยงานท่ี
รับผิดชอบ

สําหรับ ประสานโครงการพัฒนาจังหวัด

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท�องถิ่นสี่ป>(พ.ศ.2561-2564)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
เป<าหมาย

 (ผลผลิตของโครงการ)

255



แบบ ผ. 05

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองส�วนท�องถิ่นในเขตจังหวัดลําปาง ประเด็นยุทธศาสตร�ท่ี 1 ด�านการพัฒนาโครงสร�างพ้ืนฐาน
2. ยุทธศาสตรท่ี 2 การพัฒนาด�านแหล�งน้ํา
   2.1 แผนงานการเกษตร

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

8 โครงการติดตั้งเครื่องสูบนํ้าด�วย
ไฟฟLาจากลําห�วยแม&ปุ-ร�องแสน
เมือง
หมู&ท่ี 4 ต.ผาป+ง

เพ่ือสูบนํ้าจากลําห�วยแม&ปุไป
เก็บไว�ท่ีสระเก็บนํ้าร�องแสน
เมืองเพ่ือใช�บรรเทาป+ญหาการ
ขาดแคลนนํ้าในช&วงฤดูแล�ง

ติดตั้งเครื่องสูบนํ้า อัตรา
สูบนํ้า15,000 ลบ.ม./วัน

 -  -  - 10,000,000 เกษตรกรร�อยละ
 100 มีความพึง

พอใจ

เกษตรกรมีนํ้าไว�
ใช�เพ่ือ

การเกษตรอย&าง
เพียงพอ

กองช&าง

9 โครงการก&อสร�างอ&างเก็บนํ้า ห�วย
ปากบอก 
หมู&ท่ี 5 ต.ผาป+ง

เพ่ือให�เกษตรกรบ�านเด&นอุดม 
มีนํ้าไว�ใช�เพ่ือการเกษตรอย&าง
เพียงพอ

ก&อสร�างอ&างเก็บนํ้า 1 อ&าง 
ขนาดสันฝายยาว 60 ม. สูง
 10 ม.

 -  -  - 15,000,000 เกษตรกรร�อยละ
 100 มีความพึง

พอใจ

เกษตรกรมีนํ้าไว�
ใช�เพ่ือ

การเกษตรอย&าง
เพียงพอ

กองช&าง

10 โครงการก&อสร�างอ&างเก็บนํ้า ห�วย
แม&ขยาก 
หมู&ท่ี 5 ต.ผาป+ง

เพ่ือให�เกษตรกรบ�านเด&นอุดม 
มีนํ้าไว�ใช�เพ่ือการเกษตรอย&าง
เพียงพอ

ก&อสร�างอ&างเก็บนํ้า 1 อ&าง 
ขนาดสันฝายยาว 60 ม. สูง
 10 ม.

 -  -  - 15,000,000 เกษตรกรร�อยละ
 100 มีความพึง

พอใจ

เกษตรกรมีนํ้าไว�
ใช�เพ่ือ

การเกษตรอย&าง
เพียงพอ

กองช&าง

11 โครงการก&อสร�างสถานีสูบนํ้าด�วย
ไฟฟLา จากแม&นํ้าวัง - บ�านห�วยไร&
 หมู&ท่ี 4 ต.ผาป+ง

เพ่ือให�เกษตรกร บ�านห�วยไร& 
มีนํ้าเพ่ืออุปโภค การเกษตร
กรรม การเลี้ยงสัตว� อย&าง
เพียงพอ

ก&อสร�างระบบสูบนํ้าด�วย
พลังงานไฟฟLา อัตราสูบนํ้า 
150,000 ลบ.ม./วัน พร�อม
วางท&อส&งนํ้าแบบ HDPE 
ช้ัน PN4 ขนาด 315 มม. 
จากแม&นํ้าวัง - บ�านห�วยไร& 
ระยะทางยาว 12,000 ม.

 -  -  - 23,500,000 เกษตรกรร�อยละ
 100 มีความพึง

พอใจ

เกษตรกรมีนํ้าไว�
ใช�เพ่ือ

การเกษตรอย&าง
เพียงพอ

กองช&าง

แผนพัฒนาท�องถิ่นสี่ป>(พ.ศ.2561-2564)
สําหรับ ประสานโครงการพัฒนาจังหวัด

ตัวชี้วัด ผลลัพธท่ีคาดว�า
 จะได�รับ

งบประมาณและท่ีผ�านมา

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 3 การส&งเสริมและพัฒนาสินค�าเกษตรปลอดภัยและได�มาตฐานแบบครบวงจร

รายละเอียดโครงการพัฒนา

หน�วยงานท่ี
รับผิดชอบ

องคการบริหารส�วนตําบลแม�พริก อําเภอแม�พริก จังหวัดลําปาง

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
เป<าหมาย

 (ผลผลิตของโครงการ)

256



แบบ ผ. 05

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองส�วนท�องถิ่นในเขตจังหวัดลําปาง ประเด็นยุทธศาสตร�ท่ี 1 ด�านการพัฒนาโครงสร�างพ้ืนฐาน
2. ยุทธศาสตรท่ี 2 การพัฒนาด�านแหล�งน้ํา
   2.1 แผนงานการเกษตร

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

12 โครงการปรับปรุงซ&อมแซมสถานี
สูบนํ้าด�วยไฟฟLา
หมู&ท่ี 3 ต.แม&พริก

เพ่ือปรับปรุงและซ&อมแซม
ระบบสูบนํ้าด�วยไฟฟLาให�กับ
เกษตรกร

ซ&อมแซมสถานีสูบนํ้าด�วย
ไฟฟLาและ ซ&อมแซมระบบ
ส&งนํ้าด�วยท&อส&งนํ้า ลํา
เหมือง ให�อยู&ในสภาพท่ี
สมบูรณ� พร�อมใช�งาน ยาว 
2,000 ม.

2,500,000  -  -  - เกษตรกรร�อยละ
 100 มีความพึง

พอใจ

เกษตรกรมีนํ้าไว�
ใช�เพ่ือ

การเกษตรอย&าง
เพียงพอ

กองช&าง

13 โครงการขุดลอกแม&นํ้าวัง 
หมู&ท่ี 6 ต.แม&พริก

เพ่ือขจัดสวะเศษไม�ท่ีกีด
ขวางทางนํ้า เพ่ิมปริมาณและ
ความเร็วในการไหลของนํ้า 
ปLองกันป+ญหานํ้าท&วม

ขุดลอกแม&นํ้าวังจาก
หมู&บ�านวังสําราญ - บ�านท&า
ด&าน เป<นความยาว 3,000 
ม. กว�าง 100 ม. ลึกเฉลี่ย 
1.50 ม. ปริมาตรขุดลอกไม&
น�อยกว&า 202,500 ลบ.ม.

 -  - 3,000,000 3,000,000 เกษตรกรร�อยละ
 100 มีความพึง

พอใจ

เกษตรกรมีนํ้าไว�
ใช�เพ่ือ

การเกษตรอย&าง
เพียงพอ

กองช&าง

14 โครงการขุดลอกลําห�วยแม&พริก 
หมู&ท่ี 11 ต.แม&พริก

เพ่ือเพ่ิมปริมาณและความเร็ว
ในการไหลของนํ้า

ขุดลอกลําห�วยแม&พริกเป<น
ความยาว 5,000 ม. กว�าง 
20 ม. ลึกเฉลี่ย 1.50 ม. 
ปริมาตรขุดลอกไม&น�อยกว&า
 67,500 ลบ.ม.

 -  -  - 2,025,000 เกษตรกรร�อยละ
 100 มีความพึง

พอใจ

เกษตรกรมีนํ้าไว�
ใช�เพ่ือ

การเกษตรอย&าง
เพียงพอ

กองช&าง

รวม 15 โครงการ 34,090,000 13,638,000 18,000,000 87,485,000

องคการบริหารส�วนตําบลแม�พริก อําเภอแม�พริก จังหวัดลําปาง

ผลลัพธท่ีคาดว�า
 จะได�รับ

หน�วยงานท่ี
รับผิดชอบ

แผนพัฒนาท�องถิ่นสี่ป>(พ.ศ.2561-2564)
สําหรับ ประสานโครงการพัฒนาจังหวัด

ตัวชี้วัด

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 3 การส&งเสริมและพัฒนาสินค�าเกษตรปลอดภัยและได�มาตฐานแบบครบวงจร

งบประมาณและท่ีผ�านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
เป<าหมาย

 (ผลผลิตของโครงการ)

257



แบบ ผ. 05

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองส�วนท�องถิ่นในเขตจังหวัดลําปาง ประเด็นยุทธศาสตร�ท่ี 3 ด�านการพัฒนาสังคม/ชุมชน
3. ยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนาด�านสังคม
   3.1 แผนงานสร�างความเข�มแข็งของชุมชน

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

1 ก&อสร�างสนามกีฬา/ลานกีฬา อบต. เพ่ือให�พนักงานและเยาวชน
ตลอดจน ประชาชนมีสถานท่ี
ออกกําลังกายและพักผ&อน
หย&อนใจ

พ้ืนท่ีสนามกีฬา 10 ไร& 1,000,000  -  - -  ประชาชนมี
สุขภาพสมบูรณ�
แข็งแรงข้ึนคิด
เป<นร�อยละ 80

พนักงาน, เด็ก, 
เยาวชน  

ประชาชนมี
สถานท่ีออก 
กําลังกายและ

พักผ&อนหย&อนใจ

กองช&าง

2 โครงการก&อสร�างลานกีฬา บ�าน
นาริน 
หมู&ท่ี 1 ต.ผาป+ง

เพ่ือส&งเสริมสุขภาพ และ
นันทนาการของประชาชน
บ�านนาริน

ก&อสร�างลานคอนกรีตเสริม
เหล็กขนาดพ้ืนท่ีกว�าง 40 
ม.ยาว 40 ม. หนา 0.10 ม.

515,000  -  -  -  ประชาชนมี
สุขภาพสมบูรณ�
แข็งแรงข้ึนคิด
เป<นร�อยละ 80

มีสนามกีฬาเพ่ือ
ออกกําลังกาย 
ประจําหมู&บ�าน

กองช&าง

3 โครงการก&อสร�างสนามกีฬา 
ประจําหมู&บ�านเด&นอุดม 
หมู&ท่ี 5 ต.ผาป+ง

เพ่ือส&งเสริมสุขภาพ และ
นันทนาการของประชาชน
บ�านนาริน

ก&อสร�างลานคอนกรีตเสริม
เหล็กขนาดพ้ืนท่ีกว�าง 40 
ม.ยาว 40 ม. หนา 0.10 ม.

515,000  -  -  -  ประชาชนมี
สุขภาพสมบูรณ�
แข็งแรงข้ึนคิด
เป<นร�อยละ 80

มีสนามกีฬาเพ่ือ
ออกกําลังกาย 
ประจําหมู&บ�าน

กองช&าง

รวม 3 โครงการ 2,030,000 0 0 0

สําหรับ ประสานโครงการพัฒนาจังหวัด

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท�องถิ่นสี่ป> (พ.ศ. 2561-2564)

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

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
เป<าหมาย

 (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผ�านมา
ตัวชี้วัด ผลลัพธท่ีคาดว�า

 จะได�รับ
หน�วยงานท่ี
รับผิดชอบ
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แบบ ผ. 05

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองส�วนท�องถิ่นในเขตจังหวัดลําปาง ประเด็นยุทธศาสตร�ท่ี 3 ด�านการพัฒนาสังคม/ชุมชน
6. ยุทธศาสตรท่ี 6 ยุทธศาสตรการพัฒนาด�านการศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม
   6.1 แผนงานการศึกษา

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

1 โครงการก&อสร�างศูนย�พัฒนาเด็ก
เล็ก
หมู&ท่ี 4 ต.แม&พริก

เพ่ือสร�างเป<นศูนย�พัฒนาเด็ก
เล็กขนาดไม&เกิน 50 คน

ก&อสร�างอาคารศูนย�พัฒนา
เด็กเล็ก(แบบ สถ.ศพด.1) 
ขนาดไม&เกิน 50 คนแบบไม&
ตอกเสาเข็ม

 -  - 1,582,200  -  ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
เพ่ิมข้ึนคิดเป<น
ร�อยละ 100

นักเรียนในพ้ืนท่ี
บริการหมู&บ�าน
แม&พริกบน บ�าน
ร&มไม�ยาง และ
บ�านสันข้ีเหล็ก 
มีอาคารศูนย�

พัฒนาเด็กเล็กท่ี
เพียงพอต&อการ
เรียนการสอน

กองช&าง

รวม 1 โครงการ              -                -      1,582,200                -   

สําหรับ ประสานโครงการพัฒนาจังหวัด

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท�องถิ่นสี่ป> (พ.ศ. 2561-2564)

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

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
เป<าหมาย

 (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผ�านมา
ตัวชี้วัด ผลลัพธท่ีคาดว�า

 จะได�รับ
หน�วยงานท่ี
รับผิดชอบ
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แบบ ผ. 05

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองส�วนท�องถิ่นในเขตจังหวัดลําปาง ประเด็นยุทธศาสตร�ท่ี 2 ด�านการอนุรักษ�ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม
4.ยุทธศาสตรท่ี 7 ยุทธศาสตรการพัฒนาด�านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม
   4.1 แผนงานการเคหะและชุมชน

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

1 โครงการก&อสร�างพนังปLองกัน
ตลิ่งพัง ลําห�วยแม&พริก 
หมู&ท่ี 4 ต.แม&พริก

เพ่ือปLองกันการกัดเซาะ
พังทลายของหน�าดินริมตลิ่ง
ลําห�วยแม&พริก เข�าสู&พ้ืนท่ีอยู&
อาศัยของประชาชน

ก&อสร�างพนังปLองกันตลิ่ง
แบบเรียงหินในกล&องเก
เบ้ียน ขนาดสูงตามลาด
เอียง 5.00 ม. หนา 0.30 ม.
 ยาว 500 ม.

 -  -       200,000 2,640,000  ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
เพ่ิมข้ึนคิดเป<น
ร�อยละ 100

ตลิ่งลําห�วยแม&
พริกได�รับการ
ปLองกันการ
พังทลาย

กองช&าง

2 โครงการก&อสร�างพนังปLองกัน
ตลิ่งพังบริเวณหัวสะพานบ�านวัง
สําราญ
หมู&ท่ี 6 ต.แม&พริก

เพ่ือปLองกันการกัดเซาะ
พังทลายของหน�าดินริมตลิ่ง
แม&นํ้าวัง

ก&อสร�างพนังปLองกันตลิ่ง
แบบเรียงหินในกล&องเก
เบ้ียน ขนาดสูงตามลาด
เอียง 5.00 ม. หนา 0.30 ม.
 ยาว 1,000 ม.

 -  - 5,664,500  -  ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
เพ่ิมข้ึนคิดเป<น
ร�อยละ 100

ตลิ่งข�างแม&นํ้าวัง
ได�รับการปLองกัน

การพังทลาย

กองช&าง

3 โครงการก&อสร�างพนังปLองกัน
ตลิ่งพัง ท&าวังผา(เขตบ�านผาป+ง
หลวง)
หมู&ท่ี 2 ต.ผาป+ง

เพ่ือปLองกันการกัดเซาะ
พังทลายของหน�าดินริมตลิ่ง
ลําห�วยแม&ปุ เข�าสู&พ้ืนท่ีอยู&
อาศัยของประชาชน

ก&อสร�างพนังปLองกันตลิ่ง
แบบเรียงหินในกล&องเก
เบ้ียน ขนาดสูงตามลาด
เอียง 5.00 ม. หนา 0.30 ม.
 ยาว 200 ม.

 -  - 1,133,000  -  ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
เพ่ิมข้ึนคิดเป<น
ร�อยละ 100

ตลิ่งริมลําห�วย
ได�รับการปLองกัน

การพังทลาย

กองช&าง

รวม 4 โครงการ              -                -      6,997,500     2,640,000

สําหรับ ประสานโครงการพัฒนาจังหวัด

หน�วยงานท่ี
รับผิดชอบ

ท่ี
งบประมาณและท่ีผ�านมา

ตัวชี้วัด ผลลัพธท่ีคาดว�า
 จะได�รับ

โครงการ วัตถุประสงค
เป<าหมาย

 (ผลผลิตของโครงการ)

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 6 การส&งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมอย&างสมดุลและย่ังยืน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท�องถิ่นสี่ป> (พ.ศ. 2561-2564)

องคการบริหารส�วนตําบลแม�พริก  อําเภอแม�พริก  จังหวัดลําปาง
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แบบ ผ. 05

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองส�วนท�องถิ่นในเขตจังหวัดลําปาง ประเด็นยุทธศาสตร�ท่ี 3 ด�านการพัฒนาสังคม/ชุมชน
5. ยุทธศาสตรท่ี 9 การพัฒนาด�านการท�องเท่ียว

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

1 ก&อสร�างถนนลูกรังบดอัดแน&น
สายรอบหนองกระทุ&มโปง 
หมู&ท่ี 3 ต.แม&พริก

เพ่ือใช�เป<นถนนสําหรับการ
พักผ&อนหย&อนใจ การออก
กําลังกาย การท&องเท่ียวทาง
ธรรมชาติ

ก&อสร�างถนนลูกรังบดอัด
แน&น กว�างเฉลี่ย 4.00 ม. 
ยาว 8,500 ม. หนาเฉลี่ย 
0.20 ม.

250,000 250,000 250,000 1,250,000  ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
เพ่ิมข้ึนคิดเป<น
ร�อยละ 100

พ้ืนท่ีรอบหนอง
กระทุ&มโปงมี

ความสวยงาม มี
ถนนล�อมรอบ
พ้ืนท่ีแหล&งนํ้า

กองช&าง

2 โครงการก&อสร�างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายรอบดอยพระธาตุ 
หมู&ท่ี 10 ต.แม&พริก

เพ่ือใช�เป<นถนนสําหรับการ
พักผ&อนหย&อนใจ การชมภูมิ
ทัศน�  การออกกําลังกาย การ
ท&องเท่ียวทางโบราณสถาน

ก&อสร�างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดกว�าง 4.00 ม. 
ยาว 300 ม. หนา 0.15 ม.

 - 200,000 200,000 160,000  ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
เพ่ิมข้ึนคิดเป<น
ร�อยละ 100

พ้ืนท่ีรอบดอย
พระธาตุ มีความ
สวยงาม มีถนน
ล�อมรอบ การ

คมนาคมสะดวก

กองช&าง

รวม 7 โครงการ 250,000 450,000 450,000 1,410,000

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท�องถิ่นสี่ป> (พ.ศ. 2561-2564)

องคการบริหารส�วนตําบลแม�พริก  อําเภอแม�พริก  จังหวัดลําปาง
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาเศรษฐกิจบนพ้ืนฐานของเศรษฐกิจเชิงสร�างสรรค�และการสร�างมูลค&าเพ่ิมให�กับสินค�าและบริการ และเสริมสร�างความเข�มแข็งให�เศรษฐกิจชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

   5.1 แผนงานการเคหะชุมชน

สําหรับ ประสานโครงการพัฒนาจังหวัด

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและท่ีผ�านมา

หน�วยงานท่ี
รับผิดชอบ

ตัวชี้วัด ผลลัพธท่ีคาดว�า
 จะได�รับ

เป<าหมาย
 (ผลผลิตของโครงการ)
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แบบ ผ. 05

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองส�วนท�องถิ่นในเขตจังหวัดลําปาง ประเด็นยุทธศาสตร�ท่ี 3 ด�านการพัฒนาสังคม/ชุมชน
5. ยุทธศาสตรท่ี 9 การพัฒนาด�านการท�องเท่ียว

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

1 โครงการพัฒนาแหล&งท&องเท่ียว
รอยพระพุทธบาท
หมู&ท่ี 8 ต.แม&พริก

เพ่ือพัฒนาปรับปรุงสถานท่ี
แหล&งท&องเท่ียวรอยพระพุทธ
บาท บ�านปางยาวให�สวยงาม 
เป<นแหล&งท&องเท่ียวทาง
ประวัติศาสตร� ทางพุทธประวัติ

ปรับปรุงและปรับภูมิทัศน�
โดยรอบรอยพระพุทธบาท 
ให�มีความสวยงาม พัฒนา
เส�นทางสัญจรให�มีความ
สะดวก

 -  -  - 500,000  ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
เพ่ิมข้ึนคิดเป<น
ร�อยละ 100

ตําบลแม&พริก มี
แหล&งท&องเท่ียวมี
สถานท่ีพักผ&อน
หย&อนใจ การ
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิต พัฒนา

เศรษฐกิจชุมชน
ได�มากข้ึน

กองช&าง

2 โครงการพัฒนาดอยพระธาตุให�
เป<นแหล&งท&องเท่ียวทาง
โบราณสถาน
หมู&ท่ี 10 ต.แม&พริก

เพ่ือพัฒนาปรับปรุงสถานท่ี
แหล&งท&องเท่ียววัดดอยพระ
ธาตุบ�านสันข้ีเหล็กให�สวยงาม 
เป<นแหล&งท&องเท่ียวทาง
ประวัติศาสตร� ทางพุทธประวัติ

ปรับปรุงและปรับภูมิทัศน�
โดยรอบดอยพระธาตุ ให�มี
ความสวยงาม พัฒนาการ
เดินทางให�มีความสะดวก

 -  - 500,000  -  ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
เพ่ิมข้ึนคิดเป<น
ร�อยละ 100

ตําบลแม&พริก มี
แหล&งท&องเท่ียวมี
สถานท่ีพักผ&อน
หย&อนใจ การ
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิต พัฒนา

เศรษฐกิจชุมชน
ได�มากข้ึน

กองช&าง

รวม 2 โครงการ 0 0 500,000 500,000

เป<าหมาย
 (ผลผลิตของโครงการ)

แผนพัฒนาท�องถิ่นสี่ป>(พ.ศ.2561-2564)
สําหรับ ประสานโครงการพัฒนาจังหวัด

องคการบริหารส�วนตําบลแม�พริก อําเภอแม�พริก จังหวัดลําปาง
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาเศรษฐกิจบนพ้ืนฐานของเศรษฐกิจเชิงสร�างสรรค�และการสร�างมูลค&าเพ่ิมให�กับสินค�าและบริการ และเสริมสร�างความเข�มแข็งให�เศรษฐกิจชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
ผลลัพธท่ีคาดว�า

 จะได�รับ

   5.2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

งบประมาณและท่ีผ�านมา
ตัวชี้วัด หน�วยงานท่ี

รับผิดชอบ
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แบบ ผ. 05

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองส�วนท�องถิ่นในเขตจังหวัดลําปาง ประเด็นยุทธศาสตร�ท่ี 4 ด�านการพัฒนาเศรษฐกิจ
4. ยุทธศาสตรท่ี 9 การพัฒนาด�านการท�องเท่ียว

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

1 โครงการพัฒนาแหล&งท&องเท่ียว
ทางธรรมชาติตําบลผาป+ง
หมู&ท่ี 1-5 ต.ผาป+ง

เพ่ือพัฒนาปรับปรุงสถานท่ี
แหล&งท&องเท่ียวในพ้ืนท่ีตําบล
ผาป+งให�สวยงาม น&าท&องเท่ียว

ปรับปรุงสถานท่ีท&องเท่ียว
ในพ้ืนท่ีตําบลผาป+งโดยการ
ปรับปรุงภูมิทัศน�การ
จัดการตกแต&งสถานท่ี การ
ทําถนนเพ่ือเข�าสู&แหล&ง
ท&องเท่ียว

500,000  -  -  -  ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
เพ่ิมข้ึนคิดเป<น
ร�อยละ 100

แหล&งท&องเท่ียว
ในพ้ืนท่ีตําบลผา

ป+งได�รับการ
ปรับปรุงภูมิทัศน�

มีการพัฒนา
เส�นทางเข�าสู&

แหล&งท&องเท่ียว
ได�สะดวกมากข้ึน

กองช&าง

2 โครงการพัฒนาแหล&งท&องเท่ียว
หนองกระทุ&มโปง
หมู&ท่ี 3 ต.แม&พริก

เพ่ือส&งเสริมการท&องเท่ียวทาง
ธรรมชาติให�กับพ้ืนท่ีบ�านแม&
เชียงรายลุ&ม

ปรับปรุงภูมิทัศน�โดยรอบ
พ้ืนท่ีหนองกระทุ&มโปง ให�มี
ความสวยงาม

      100,000       100,000       100,000         100,000  ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
เพ่ิมข้ึนคิดเป<น
ร�อยละ 100

มีสถานท่ี
ท&องเท่ียว 

กระตุ�นเศรษฐกิจ
 วิถีชีวิตความ
เป<นอยู&ท่ีดีเพ่ิม

มากข้ึน

กองช&าง

แผนพัฒนาท�องถิ่นสี่ป>(พ.ศ.2561-2564)

   5.3 แผนงานการเกษตร

รายละเอียดโครงการพัฒนา

วัตถุประสงค
เป<าหมาย

 (ผลผลิตของโครงการ)

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาเศรษฐกิจบนพ้ืนฐานของเศรษฐกิจเชิงสร�างสรรค�และการสร�างมูลค&าเพ่ิมให�กับสินค�าและบริการ และเสริมสร�างความเข�มแข็งให�เศรษฐกิจชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

งบประมาณและท่ีผ�านมา
ตัวชี้วัด ผลลัพธท่ีคาดว�า

 จะได�รับ
หน�วยงานท่ี
รับผิดชอบ

โครงการท่ี

องคการบริหารส�วนตําบลแม�พริก อําเภอแม�พริก จังหวัดลําปาง
สําหรับ ประสานโครงการพัฒนาจังหวัด

263



แบบ ผ. 05

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองส�วนท�องถิ่นในเขตจังหวัดลําปาง ประเด็นยุทธศาสตร�ท่ี 4 ด�านการพัฒนาเศรษฐกิจ
4. ยุทธศาสตรท่ี 9 การพัฒนาด�านการท�องเท่ียว

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

3 โครงการส&งเสริมการท&องเท่ียว
เชิงอนุรักษ�ปIาชุมชน
หมู&ท่ี 7 ต.แม&พริก

เพ่ือส&งเสริมการท&องเท่ียวทาง
ธรรมชาติพ้ืนท่ีปIาชุมชนบ�าน
ห�วยข้ึนก

จัดกิจกรรมส&งเสริมการ
รณรงค� การประชาสัมพันธ�
 การกระตุ�นการท&องเท่ียว
เชิงอนุรักษ�พ้ืนท่ีปIาชุมชน

        20,000         20,000         20,000          20,000  ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
เพ่ิมข้ึนคิดเป<น
ร�อยละ 100

มีสถานท่ี
ท&องเท่ียว 

กระตุ�นเศรษฐกิจ
 มีรายได�เพ่ิม

มากข้ึน

กองช&าง

4 โครงการพัฒนาแหล&งท&องเท่ียว
หน&วยจัดการต�นนํ้าแม&พริก
หมู&ท่ี 8 ต.แม&พริก

เพ่ือส&งเสริมการท&องเท่ียวทาง
ธรรมชาติพ้ืนท่ีปIาหน&วย
จัดการต�นนํ้าแม&พริก

จัดกิจกรรมส&งเสริมการ
รณรงค� การประชาสัมพันธ�
 การกระตุ�นการท&องเท่ียว
เชิงอนุรักษ�พ้ืนท่ีหน&วย
จัดการต�นนํ้าแม&พริก

        20,000         20,000         20,000          20,000  ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
เพ่ิมข้ึนคิดเป<น
ร�อยละ 100

มีสถานท่ี
ท&องเท่ียว 

กระตุ�นเศรษฐกิจ
 มีรายได�เพ่ิม

มากข้ึน

กองช&าง

5 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน�อ&าง
เก็บนํ้าผาว่ิงชู�
หมู&ท่ี 10 ต.แม&พริก

เพ่ือพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน�
พ้ืนท่ีอ&างเก็บนํ้าให�มีความ
สวยงาม เป<นท่ีน&าท&องเท่ียว

ปรับภูมิทัศน� พัฒนาและ
ปรับปรุงพ้ืนท่ีโดยรอบของ
อ&างเก็บนํ้าผาว่ิงชู�

 -  -  -         100,000  ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
เพ่ิมข้ึนคิดเป<น
ร�อยละ 100

มีสถานท่ี
ท&องเท่ียว 

กระตุ�นเศรษฐกิจ
 มีรายได�เพ่ิม

มากข้ึน

กองช&าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา

   5.3 แผนงานการเกษตร

แผนพัฒนาท�องถิ่นสี่ป>(พ.ศ.2561-2564)
สําหรับ ประสานโครงการพัฒนาจังหวัด

ผลลัพธท่ีคาดว�า
 จะได�รับ

องคการบริหารส�วนตําบลแม�พริก อําเภอแม�พริก จังหวัดลําปาง

หน�วยงานท่ี
รับผิดชอบ

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาเศรษฐกิจบนพ้ืนฐานของเศรษฐกิจเชิงสร�างสรรค�และการสร�างมูลค&าเพ่ิมให�กับสินค�าและบริการ และเสริมสร�างความเข�มแข็งให�เศรษฐกิจชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

วัตถุประสงคท่ี โครงการ
เป<าหมาย

 (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผ�านมา
ตัวชี้วัด
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แบบ ผ. 05

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองส�วนท�องถิ่นในเขตจังหวัดลําปาง ประเด็นยุทธศาสตร�ท่ี 4 ด�านการพัฒนาเศรษฐกิจ
5. ยุทธศาสตรท่ี 9 การพัฒนาด�านการท�องเท่ียว

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

6 โครงการส&งเสริมการท&องเท่ียว
เชิงอนุรักษ�ปIาชุมชน
หมู&ท่ี 11 ต.แม&พริก

เพ่ือส&งเสริมการท&องเท่ียวทาง
ธรรมชาติพ้ืนท่ีปIาชุมชนบ�าน
แพะดอกเข็ม

จัดกิจกรรมส&งเสริมการ
รณรงค� การประชาสัมพันธ�
 การกระตุ�นการท&องเท่ียว
เชิงอนุรักษ�พ้ืนท่ีปIาชุมชน

        20,000         20,000         20,000          20,000  ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
เพ่ิมข้ึนคิดเป<น
ร�อยละ 100

มีสถานท่ี
ท&องเท่ียว 

กระตุ�นเศรษฐกิจ
 มีรายได�เพ่ิม

มากข้ึน

กองช&าง

7 โครงการพัฒนาแหล&งท&องเท่ียว
ดอยล�าน
หมู&ท่ี 5 ต.ผาป+ง

เพ่ือพัฒนาแหล&งท&องเท่ียว
พ้ืนท่ีบ�านเด&นอุดม ให�เป<น
แหล&งท&องเท่ียว เป<นท่ีรู�จัก
อย&างแพร&หลาย ส&งเสริมการ
ท&องเท่ียวทางธรรมชาติ

ปรับภูมิทัศน� พัฒนาและ
ปรับปรุงสถานท่ีท&องเท่ียว
ดอยล�าน

        50,000         50,000         50,000          50,000  ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
เพ่ิมข้ึนคิดเป<น
ร�อยละ 100

มีสถานท่ี
ท&องเท่ียว 

กระตุ�นเศรษฐกิจ
 มีรายได�เพ่ิม

มากข้ึน

สํานักปลัด

8 โครงการพัฒนาแหล&งท&องเท่ียว
อ&างเก็บนํ้าแม&พริก(ผาว่ิงชู�)
หมู&ท่ี 10 ต.แม&พริก

เพ่ือให�บ�านสันข้ีเหล็ก มีแหล&ง
ท&องเท่ียวทาง
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล�อม

พัฒนาแหล&งท&องเท่ียวโดย
การปรับปรุง
สภาพแวดล�อมและภูมิทัศน�

  -   -       200,000   -  ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
เพ่ิมข้ึนคิดเป<น
ร�อยละ 100

มีสถานท่ี
ท&องเท่ียว 

กระตุ�นเศรษฐกิจ
 มีรายได�เพ่ิม

มากข้ึน

กองช&าง

รวม 23 โครงการ 710,000 210,000 410,000 310,000

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาเศรษฐกิจบนพ้ืนฐานของเศรษฐกิจเชิงสร�างสรรค�และการสร�างมูลค&าเพ่ิมให�กับสินค�าและบริการ และเสริมสร�างความเข�มแข็งให�เศรษฐกิจชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

ผลลัพธท่ีคาดว�า
 จะได�รับ

หน�วยงานท่ี
รับผิดชอบ

องคการบริหารส�วนตําบลแม�พริก อําเภอแม�พริก จังหวัดลําปาง

   5.3 แผนงานการเกษตร

สําหรับ ประสานโครงการพัฒนาจังหวัด

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
เป<าหมาย

 (ผลผลิตของโครงการ)

แผนพัฒนาท�องถิ่นสี่ป>(พ.ศ.2561-2564)

งบประมาณและท่ีผ�านมา
ตัวชี้วัด
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แบบ ผ. 06

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองส�วนท�องถิ่นในเขตจังหวัดลําปาง ประเด็นยุทธศาสตร�ท่ี 2 ด�านการอนุรักษ�ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม
1.ยุทธศาสตรท่ี 7 ยุทธศาสตรการพัฒนาด�านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม
   1.1 แผนงานการเกษตร

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

1 โครงการปล*อยพันธุ�สัตว�นํ้าสู*
แหล*งนํ้าสาธารณะ
อบต.แม*พริก

เพ่ือฟ23นฟูทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล�อม

ปล*อยพันธุ�สัตว�นํ้าสู*แหล*ง
นํ้าสาธารณะ

2,000 2,000 2,000 2,000  ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
เพ่ิมข้ึนคิดเป9น
ร�อยละ 100

ขยายพันธุ�สัตว�
นํ้าในแหล*งนํ้า

สาธารณะ

สํานักปลัด

รวม 4 โครงการ 2,000 2,000 2,000 2,000

งบประมาณและท่ีผ�านมา
ตัวชี้วัด ผลลัพธท่ีคาด

ว�าจะได�รับ
หน�วยงานท่ี
รับผิดชอบ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
เป=าหมาย

 (ผลผลิตของโครงการ)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท�องถิ่นสี่ป> (พ.ศ. 2561-2564)

องคการบริหารส�วนตําบลแม�พริก  อําเภอแม�พริก  จังหวัดลําปาง
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 6 การส*งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมอย*างสมดุลและย่ังยืน

สําหรับ โครงการพัฒนาท่ีองคกรปกครองส�วนท�องถิ่นดําเนินการโดยไม�ใช�งบประมาณ
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แบบ ผ. 06

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

   2.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป

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

1 โครงการลดข้ันตอนและ
ระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพ่ือ
ประชาชน

เพ่ือลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน
และอํานวยความสะดวกเพ่ือ
ประชาชน

ประชาชนในเขตรับผิดชอบ 5,000 5,000 5,000 5,000  ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
เพ่ิมข้ึนคิดเป9น
ร�อยละ 100

เกิดผลสัมฤทธ์ิ
ต*อภารกิจ

ประสิทธิภาพ
และความคุ�มค*า
ในเชิงภารกิจ
ของ อบต.

สํานักปลัด

รวม 4 โครงการ 5,000 5,000 5,000 5,000

2.ยุทธศาสตรท่ี 8 ยุทธศาสตรการพัฒนาด�านการเมืองการบริหาร

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
เป=าหมาย

 (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผ�านมา
ตัวชี้วัด ผลลัพธท่ีคาด

ว�าจะได�รับ
หน�วยงานท่ี
รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท�องถิ่นสี่ป> (พ.ศ. 2561-2564)

องคการบริหารส�วนตําบลแม�พริก  อําเภอแม�พริก  จังหวัดลําปาง

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 7 การบริหารกิจการบ�านเมืองท่ีดีด�วยหลักธรรมาภิบาล

สําหรับ โครงการพัฒนาท่ีองคกรปกครองส�วนท�องถิ่นดําเนินการโดยไม�ใช�งบประมาณ
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แบบ ผ. 08

1. ยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนาด�านสังคม 
เป�าหมาย

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

1 แผนงานการรักษาความสงบ
ภายใน

ค�าครุภัณฑ� ครุภัณฑ�เคร่ืองดับเพลิง เพ่ือให%การปฏิบัติงานมี
ความสะดวก เกิด

ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน

ชุดผจญเพลิง จํานวน 
2 ชุด

     200,000  -  -  - สํานักปลัด

รวม 1 โครงการ 200,000 0 0 0

บัญชีครุภัณฑ
แผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ป6 (พ.ศ. 2561-2564)

องคการบริหารส8วนตําบลแม8พริก  อําเภอแม8พริก  จังหวัดลําปาง

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค
งบประมาณและท่ีผ8านมา

หน8วยงานท่ี
รับผิดชอบ
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แบบ ผ. 08

2. ยุทธศาสตรท่ี 5 การพัฒนาด�านสาธารณสุข
เป�าหมาย

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

1 แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรมและนันทนาการ

ค�าครุภัณฑ� ครุภัณฑ�กีฬา เพ่ือสนับสนุนและกระตุ%น
ให%ประชาชนมีการออก

กําลังกายอย�างสมํ่าเสมอ

เคร่ืองออกกําลังกาย
กลางแจ%ง จํานวน 1 ชุด

100,000  -  -  - กองช�าง

2 แผนงานสาธารณสุข ค�าครุภัณฑ� ครุภัณฑ�ยานพาหนะและ
ขนส�ง

เพ่ือให%การปฏิบัติงานมี
ความสะดวก เกิด

ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน

รถบริการทาง
การแพทย� ฉุกเฉิน

พร%อมอุปกรณ�ช�วยชีวิต
ผู%ป;วยฉุกเฉิน จํานวน 1

 คัน

900,000  -  -  - สํานักปลัด

รวม 2 โครงการ 1,000,000 0 0 0

บัญชีครุภัณฑ
แผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ป6 (พ.ศ. 2561-2564)

องคการบริหารส8วนตําบลแม8พริก  อําเภอแม8พริก  จังหวัดลําปาง

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค
งบประมาณและท่ีผ8านมา

หน8วยงานท่ี
รับผิดชอบ
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แบบ ผ. 08

3. ยุทธศาสตรท่ี 6 การพัฒนาด�านการศึกษา 
เป�าหมาย

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

1 แผนงานการศึกษา ค�าครุภัณฑ� ครุภัณฑ�สํานักงาน เพ่ือให%การปฏิบัติงานมี
ความสะดวก เกิด

ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน

พัดลมแบบติดผนัง
จํานวน 4 ตัว

7,000  -  -  - สํานักปลัด

รวม 1 โครงการ 7,000 0 0 0

บัญชีครุภัณฑ
แผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ป6 (พ.ศ. 2561-2564)

องคการบริหารส8วนตําบลแม8พริก  อําเภอแม8พริก  จังหวัดลําปาง

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค
งบประมาณและท่ีผ8านมา

หน8วยงานท่ี
รับผิดชอบ
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แบบ ผ. 08

4. ยุทธศาสตรท่ี 7 การพัฒนาด�านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม
เป�าหมาย

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

1 แผนงานสาธารณสุข ค�าครุภัณฑ� ครุภัณฑ�ยานพาหนะและ
ขนส�ง

เพ่ือให%การปฏิบัติงานมี
ความสะดวก เกิด

ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน

รถบรรทุกขยะขนาด 1
 ตัน แบบเป@ดข%างเท
ท%าย จํานวน 1 คัน

 -  -  - 900,000 สํานักปลัด

รวม 1 โครงการ 0 0 0 900,000

บัญชีครุภัณฑ
แผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ป6 (พ.ศ. 2561-2564)

องคการบริหารส8วนตําบลแม8พริก  อําเภอแม8พริก  จังหวัดลําปาง

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค
งบประมาณและท่ีผ8านมา

หน8วยงานท่ี
รับผิดชอบ
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แบบ ผ. 08

5.ยุทธศาสตรท่ี 8 ยุทธศาสตรการพัฒนาด�านการเมืองการบริหาร
เป�าหมาย

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

1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป ค�าครุภัณฑ� ครุภัณฑ�คอมพิวเตอร� เพ่ือใช%ในงานราชการและ
บริการประชาชน

เคร่ืองพิมพ�ชนิด
เลเซอร�/ชนิด LED 

จํานวน 4 ชุด

3,300 3,300 3,300 3,300 สํานักปลัด
กองคลัง

2 แผนงานบริหารงานท่ัวไป ค�าครุภัณฑ� ครุภัณฑ�สํานักงาน เพ่ือให%การปฏิบัติงานมี
ความสะดวก เกิด

ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน

เคร่ืองปรับอากาศ 
ชนิดแขวนแบบแยก
ส�วน ภายในอาคาร
สํานักงาน ขนาด

เคร่ืองปรับอากาศ 
36,000 BTU จํานวน 

4 เคร่ือง

176,000  -  -  - สํานักปลัด
กองคลัง

3 แผนงานบริหารงานท่ัวไป ค�าครุภัณฑ� ครุภัณฑ�คอมพิวเตอร� เพ่ือใช%ในงานราชการและ
บริการประชาชน

ครุภัณฑ�คอมพิวเตอร� 
สํานักงาน จํานวน 4 ชุด

16,000 16,000 16,000 16,000 สํานักปลัด
กองคลัง

4 แผนงานเคหะและชุมชน ค�าครุภัณฑ� ครุภัณฑ�โฆษณาและ
เผยแพร�

เพ่ือใช%ปNองกันและรักษา
ความปลอดภัยของสถานท่ี

ราชการ

กล%องวงจรป@ด CCTV 
บริเวณสํานักงานและ

ภายในอาคาร

 - 200,000  -  - กองช�าง

5 แผนงานเคหะและชุมชน ค�าครุภัณฑ� ครุภัณฑ�คอมพิวเตอร� เพ่ือใช%ในงานราชการและ
บริการประชาชน

ครุภัณฑ�คอมพิวเตอร� 
สํานักงาน จํานวน 2 ชุด

16,000 16,000  -  - กองช�าง

บัญชีครุภัณฑ
แผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ป6 (พ.ศ. 2561-2564)

องคการบริหารส8วนตําบลแม8พริก  อําเภอแม8พริก  จังหวัดลําปาง

งบประมาณและท่ีผ8านมา
หน8วยงานท่ี
รับผิดชอบ

ท่ี แผนงาน ประเภท วัตถุประสงคหมวด
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แบบ ผ. 08

5.ยุทธศาสตรท่ี 8 ยุทธศาสตรการพัฒนาด�านการเมืองการบริหาร
เป�าหมาย

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

6 แผนงานเคหะและชุมชน ค�าครุภัณฑ� ครุภัณฑ�คอมพิวเตอร� เพ่ือใช%ในงานราชการและ
บริการประชาชน

โครงการจัดหาครุภัณฑ�
เคร่ืองพิมพ�ชนิด

เลเซอร�/ชนิด LED 
จํานวน 2 ชุด

3,300 3,300  -  - กองช�าง

7 แผนงานเคหะและชุมชน ค�าครุภัณฑ� ครุภัณฑ�สํานักงาน เพ่ือให%การปฏิบัติงานมี
ความสะดวก เกิด

ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน

เคร่ืองปรับอากาศ 
ชนิดแขวนแบบแยก
ส�วน ภายในอาคาร
สํานักงาน ขนาด

เคร่ืองปรับอากาศ 
36,000 BTU จํานวน 

1 เคร่ือง

44,000  -  -  - กองช�าง

รวม 15 โครงการ 258,600 238,600 19,300 19,300

บัญชีครุภัณฑ
แผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ป6 (พ.ศ. 2561-2564)

องคการบริหารส8วนตําบลแม8พริก  อําเภอแม8พริก  จังหวัดลําปาง

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค
งบประมาณและท่ีผ8านมา

หน8วยงานท่ี
รับผิดชอบ
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ส�วนท่ี 5 การตดิตามและประเมินผล 

 1.การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร� 

จุดมุ�งหมายสําคัญของการประเมินผลแผนยุทธศาสตร�นั้น คือ การประเมินว�ามีการนําแผน
ยุทธศาสตร�ไปปฏิบัติอย�างแท(จริงเพียงใด และได(ผลเป+นอย�างไรเพ่ือท่ีจะสามารถวัดความสัมฤทธิ์ผลของแผน
ยุทธศาสตร�ได( ในขณะเดียวกันก็สามารถเก็บรวบรวมข(อมูลเพ่ือใช(เป+นสมมุติฐานในการจัดทําแผนยุทธศาสตร�
ฉบับต�อไปได( ดังนั้น การท่ีจะประเมินผลแผนยุทธศาสตร�การพัฒนาในภาพรวมได( จําเป+นต(องประเมินผลการ
ปฏิบัติในแต�ละแนวทางการพัฒนาก�อน เพ่ือนําไปสู�การวัดความสําเร็จของยุทธศาสตร� ซ่ึงจะแสดงให(เห็นได(ว�า
การพัฒนาเป+นไปในแนวทางใด บรรลุวัตถุประสงค�ของการพัฒนาท่ียั่งยืนและตอบสนองต�อวิสัยทัศน�หรือไม� 
ดังนั้นในข้ันต(น องค�กรปกครองส�วนท(องถ่ินจึงต(องติดตามประเมินผลแผนพัฒนาสามป: ให(ได(ข(อมูล ข(อเท็จจริง 
อันจะนํามาสู�บทสรุปท่ีไม�บิดเบือนจากผลการปฏิบัติจริงท่ีเกิดข้ึน 

 
 2.การติดตามและประเมินผลโครงการ 

  เนื่องด(วยการติดตามและประเมินผลโครงการเป+นหน(าท่ีท่ีสําคัญอย�างหนึ่งในการดําเนินงาน
พัฒนาองค�กรปกครองส�วนท(องถ่ิน ดังนั้น องค�กรปกครองส�วนท(องถ่ินจึงจําเป+นต(องมีองค�กรท่ีทําหน(าท่ีติดตาม
และประเมินผลการพัฒนา  

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว�าด(วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค�กรปกครองส�วนท(องถ่ิน 
พ.ศ. 2548 ข(อ 28 กําหนดให(ผู(บริหารท(องถ่ินแต�งต้ังคณะกรรมติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท(องถ่ิน 
ประกอบด(วย 

1)  สมาชิกสภาท(องถ่ินท่ีสภาท(องถ่ินคัดเลือก  จํานวนสามคน 
2)  ผู(แทนประชาคมท(องถ่ินท่ีประชาคมท(องถ่ินคัดเลือก จํานวนสองคน 
3)  ผู(แทนหน�วยงานท่ีเก่ียวข(องท่ีผู(บริหารท(องถ่ินคัดเลือก จํานวนสองคน 
4)  หัวหน(าส�วนการบริหารท่ีคัดเลือกกันเอง   จํานวนสองคน 
5)  ผู(ทรงคุณวุฒิท่ีผู(บริหารท(องถ่ินคัดเลือก   จํานวนสองคน 
โดยให(คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทําหน(าท่ีประธานคณะกรรมการ และกรรมการ

อีกหนึ่งคนทําหน(าท่ีเลขานุการของคณะกรรมการ กรรมการข(อ 28 ให(มีวาระอยู�ในตําแหน�งคราวละสองป: และ
อาจได(รับการคัดเลือกอีกได( โดยมีอํานาจหน(าท่ี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว�าด(วยการจัดทําแผนพัฒนา
ขององค�กรปกครองส�วนท(องถ่ิน พ.ศ. 2548 และ พ.ศ. 2559 ฉบับท่ี 2 ข(อ 29 ดังนี้ 

(1) กําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
(2) ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา                                                                         
(3) รายงานผลและเสนอความเห็นซ่ึงได(จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต�อ

ผู(บริหารท(องถ่ินเพ่ือให(ผู(บริหารท(องถ่ินเสนอต�อสภาท(องถ่ิน และคณะกรรมการพัฒนาท(องถ่ินพร(อมท้ัง
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให(ประชาชนในท(องถ่ินทราบในท่ีเปFดเผยภายในสิบห(าวันนับ
แต�วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล�าวและต(องปFดประกาศเป+นระยะเวลาไม�น(อยกว�าสามสิบวันโดย
อย�างน(อยป:ละ 2 ครั้ง ภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกป: 

(4) แต�งต้ังคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพ่ือช�วยปฏิบัติงานตามท่ีเห็นสมควร ท้ังนี้ ยังได(
กําหนดไว(ในระเบียบฯ หรือองค�การปกครองส�วนส�วนท(องถ่ินสามารถมอบให(หน�วยงานหรือบุคคลภายนอก
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ดําเนินการหรือร�วมดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาได( ตามระเบียบข(อ 30 โดยมีข้ันตอน
ดําเนินการ ดังนี้ 

1. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท(องถ่ินจัดทําร�างข(อกําหนด ขอบข�าย 
และรายละเอียดของงานท่ีจะมอบหมายให(หน�วยงานหรือบุคคลภายนอกดําเนินการ เพ่ือเสนอผู(บริหารท(องถ่ิน 

2. ผู(บริหารท(องถ่ินพิจารณาอนุมัติข(อกําหนด ขอบข�ายและรายละเอียดของงาน 
3. หน�วยงานหรือบุคคลภายนอกดําเนินการหรือร�วมดําเนินการติดตามและประเมินผล 
4. ให(หน�วยงานหรือบุคคลภายนอกท่ีดําเนินการหรือร�วมดําเนินการติดตามและประเมินผล 

รายงานผลการดําเนินการซ่ึงได(จากการติดตาม และประเมินผลต�อคณะกรรมการติดตามและประเมินผล เพ่ือ
ประเมินผลการรายงานผลเสนอความเห็นผู(บริหารท(องถ่ิน 

 
 3.สรุปผลการพัฒนาท&องถ่ินในภาพรวม 

  3.1 การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
เกณฑ�มาตรฐานและตัวช้ีวัดการประเมินผลโครงการ  
การประเมินผลโครงการ จําเป+นต(องมีเกณฑ�และตัวชี้วัดเพ่ือเป+นเครื่องมือกําหนดกรอบทิศทาง

ในการวิเคราะห�และประเมินผลโครงการ ประกอบด(วยเกณฑ�ท่ีสําคัญ 7 เกณฑ� ด(วยกันคือ 
1. เกณฑ�ความก&าวหน&า (Progress) 

เป+นการพิจารณาเปรียบเทียบผลของการดําเนินกิจกรรมกับเปLาหมายท่ีกําหนดตามแผน การ 
ประเมินความก(าวหน(ามุ�งท่ีจะตอบคําถามว�า การดําเนินกิจกรรมตามโครงการสอดคล(องกับวัตถุประสงค�ท่ี
กําหนดหรือไม� เป+นไปตามกรอบเวลาหรือไม�และประสบกับปMญหาอุปสรรคอะไรบาง ประกอบด(วยตัวชี้วัด       
4 ประการ คือ 

(1) ผลผลิตเทียบกับเป:าหมายรวมในช�วงเวลา เป+นการดูสัดส�วนของผลผลิต(Outputs) ของ
โครงการว�าบรรลุเปLาหมายมากน(อยเพียงใด อาทิ ความยาวของถนนท่ีสร(างได( จํานวนแหล�งน้ําขนาดย�อยเพ่ือ
การเกษตร สัดส�วนปริมาณภารงานการก�อสร(าง เทียบกับเปLาหมายรวมในช�วงเวลาท่ีกําหนด 

(2) จํานวนกิจกรรมแล&วเสร็จ เนื่องจากโครงการประกอบด(วยชุดกิจกรรมต�าง ๆ 
มากมาย จึงจําเป+นต(องมีตัวชี้วัดความก(าวหน(า โดยพิจารณาจํานวนกิจกรรมและประเภทของกิจกรรมท่ีได(
ดําเนินการไปแล(ว ท้ังกิจกรรมหลัก กิจกรรมพ้ืนฐาน กิจกรรมรอง และกิจกรรมเสริม ในช�วงระยะเวลา อาจเป+น
สัปดาห� เดือน ไตรมาส หรือระยะของโครงการ (Phase) 

     (3) ทรัพยากรท่ีใช&ไปในช�วงเวลา เป+นตัวชี้วัดความก(าวหน(าของการใช(ทรัพยากรในโครงการ ซ่ึง
ครอบคลุมด(านงบประมาณโครงการ ได(แก� งบประมาณท่ีใช(ไป งบประมาณท่ีอยู�ระหว�างผูกพัน เงินงวดและ
แผนการใช(จ�ายงบประมาณโครงการ และอัตราการใช(บุคลากรสัมพัทธ�กับเวลา ในรูปของคน– วัน (Man – day) 
หรือ คน เดือน (Man – month) 
              (4) ระยะเวลาท่ีใช&ไป เป+นตัวชี้วัดความก(าวหน(าเพ่ือดูว�าได(ใช(เวลาไปเท�าใดแล(ว และเหลือระยะเวลา
อีกเท�าใดจึงจะครบกําหนดแล(วเสร็จ โดยจะสามารถใช(เป+นเกณฑ�ประเมินและควบคุมกิจกรรมให(บรรลุตาม
เปLาหมายด(านเวลา และเพ่ือทราบถึงระยะเวลาท่ีจะต(องใช(จริงเพ่ือให(บรรลุเปLาหมายรวม 

2. เกณฑ�ประสิทธิภาพ (Efficiency) 
การประเมินประสิทธิภาพเป+นการเปรียบเทียบผลลัพธ�ท่ีได( กับทรัพยากรท่ีใช(ไปในการดําเนินงาน 

ทรัพยากรท่ีใช(นอกจากงบประมาณแล(ว ยังหมายรวมถึงทรัพยากรมนุษย� ทรัพยากรทางการจัดการและเวลาท่ีใช(
ไปในการดําเนินงาน ประกอบด(วยตัวชี้วัด 4 ประการ คือ 
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              (1) สัดส�วนผลผลิตต�อค�าใช&จ�าย เป+นตัวชี้วัดประสิทธิภาพการใช(ทรัพยากรทางการเงินของ
โครงการเพ่ือให(ได(ผลผลิตท่ีเหมาะสมและคุ(มค�ากับการลงทุน ซ่ึงจะช�วยให(เกิดการใช(จ�ายเป+นไปอย�างมี
ประสิทธิภาพ สมประโยชน� ลดค�าใช(จ�ายและประหยัดต(นทุนการผลิต 
              (2) ผลิตภาพต�อกําลังคน เป+นตัวชี้วัดประสิทธิภาพการผลิตต�อบุคลากรหรือเจ(าหน(าท่ีโครงการ     
ซ่ึงนอกจากจะเป+นตัวชี้ถึงประสิทธิภาพแล(วการดําเนินงานแล(ว ยังแสดงถึงสมรรถนะและศักยภาพของ
ทรัพยากรบุคคลในการดําเนินโครงการ และจะเป+นแนวทางในการปรับขนาดกําลังคนท่ีเหมาะสมในการดําเนิน
กิจกรรม และการเพ่ิมขีดความสามารถของบุคลากรในระยะยาวอีกด(วย 
              (3) ผลิตภาพต�อหน�วยเวลา เป+นตัวชี้วัดประสิทธิภาพการผลิตในช�วงเวลา อาทิ จํานวนครัวเรือนท่ี
ได(รับการอบรมอาชีพเสริมนอกภาคเกษตรต�อเดือน จํานวนนักเรียนท่ีเข(าเรียนต�อตามโครงการขยายโอกาสทาง
การศึกษาในแต�ละป: จํานวนผู(ประกอบการรายย�อยท่ีได(รับการส�งเสริมการลงทุนในแต�ละช�วงไตรมาส 
              (4) การประหยัดทรัพยากรการจัดการเป+นตัวชี้วัดความสามารถของโครงการในการประหยัด
ทรัพยากรทางการบริหารจัดการ อาทิ การปรับลดค�าใช(จ�ายท่ีไม�จําเป+นในการดําเนินโครงการ การตัดทอน
ข้ันตอนการปฏิบัติซ่ึงส�งผลต�อการลดค�าใช(จ�ายของโครงการการประหยัดค�าพลังงานและค�าสาธารณูปการคิด
เป+นร(อยละของค�าใช(จ�ายรวม 

3. เกณฑ�ประสิทธิผล (Effectiveness) 
การประเมินประสิทธิผล เป+นเกณฑ�พิจารณาระดับการบรรลุวัตถุประสงค�เฉพาะด(าน โดยดู 

จากผลลัพธ�จากการดําเนินงาน ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงของประชากรกลุ�มเปLาหมายตามโครงการ ประกอบด(วย
ตัวชี้วัด 4 ประการ คือ 
               (1)  ระดับการบรรลุเป:าหมาย เป+นตัวชี้วัดว�าโครงการบรรลุเปLาหมายด(านใดบ(างและการบรรลุ
เปLาหมายส�งผลต�อประชากรเปLาหมายอย�างไร โดยสามารถวัดการเปลี่ยนแปลงในเชิงปริมาณและคุณภาพของ
ประชากรเปLาหมาย อาทิ การบรรลุเปLาหมายด(านเศรษฐกิจ สังคม 
               (2) ระดับการมีส�วนร�วม เป+นตัวชี้วัดความสําเร็จโดยให(ความสําคัญกับมิติการมีส�วนร�วม โดย
สามารถอธิบายความสัมพันธ�เชิงเหตุผลได(ว�าการมีส�วนร�วมของประชาชนส�งผลต�อระดับความสําเร็จมากน(อย
เพียงไร และโครงการจะปรับปรุงส�งเสริมการมีส�วนร�วมได(อย�างไร ระดับการมีส�วนร�วมสามารถวัดจาก จํานวน
ประชากร ความถ่ีระดับและกิจกรรม ซ่ึงครอบคลุมการร�วมตัดสินใจ วางแผนและติดตามผล 
               (3) ระดับความพึงพอใจ เป+นเกณฑ�วัดระดับการยอมรับ โดยอาจพิจารณาจากสัดส�วนของ
ประชากรเปLาหมายท่ีพึงพอใจกับบริการของรัฐ สัดส�วนของครัวเรือนท่ีพอใจการปฏิบัติหน(าท่ีของเจ(าหน(าท่ี
โครงการ ระดับความพึงพอใจในมาตรการตามโครงการ 
               (4) ความเส่ียงของโครงการ เป+นตัวชี้วัดประสิทธิผลเพ่ือดูว�าโครงการมีความเสี่ยงในการบรรลุ
เปLาหมายด(านใดด(านหนึ่งหรือเปLาหมายรวมของโครงการหรือไม� ซ่ึงค�าความเสี่ยงจะประเมินจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาวะแวดล(อมของโครงการ ท้ังในด(านเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและสิ่งแวดล(อม ท้ังระยะสั้น
และระยะยาว 

4. เกณฑ�ความสอดคล&อง (Relevance) 
เกณฑ�การประเมินความสอดคล(องมุ�งพิจารณาว�าวัตถุประสงค�ของโครงการสอดคล(องกับความ 

ต(องการหรือสามารถแก(ไขปMญหาตามท่ีกําหนดไว(แต�ต(นหรือไม� ซ่ึงจําเป+นต(องมีการประเมินความต(องการท่ี
แท(จริง ตลอดจนจะต(องตอบคําถามด(วยว�า แนวทางและกลยุทธ�ท่ีใช(ในการดําเนินงานสอดคล(องกับการแก(ไข
ปMญหาท่ีเป+นจริงได(หรือไม� ประกอบด(วยตัวชี้วัดท่ีสําคัญ 3 ประการ คือ 
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              (1) ประเด็นปMญหาหลัก ซ่ึงพิจารณาจากจํานวนเรื่องหรือประเด็นปMญหาและอุปสรรคท่ีเกิดข้ึน 
ท้ังท่ีได(รับการแก(ไขแล(วและท่ียังไม�สามารถแก(ไข รวมถึงการจัดลําดับความสําคัญของปMญหาตามความเร�งด�วน 
ตามความรุนแรงของปMญหา 
              (2) มาตรการหรือกลยุทธ�ในการแก&ไขปMญหา เป+นตัวชี้วัดความสอดคล(องกับการแก(ไขปMญหา     
ซ่ึงเป+นมาตรการท้ังระยะสั้นและระยะยาว โดยสามารถดูได(จากมาตรการท่ีผู(บริหารโครงการ นํามาใช(ตลอดช�วง
ระยะเวลาของการดําเนินโครงการ และความสอดคล(องกับปMญหาหลัก 
              (3) ความต&องการหรือข&อเรียกร&องของประชากรกลุ�มเป:าหมาย เป+นตัวชี้วัดถึงความต(องการของ
ผู(รับบริการในการแก(ไขปMญหาท่ีประสบอยู� อาทิ คําร(องเรียน ข(อร(องทุกข� ให(แก(ไขปMญหาเพ่ือสนองตอบ
ประชากรกลุ�มเปLาหมายตามโครงการท่ีไม�ได(รับผลประโยชน�จากการดําเนินโครงการ หรือได(รับความเสียหาย
จากการดําเนินโครงการซ่ึงจะเป+นตัวชี้ความสอดคล(องในการดําเนินโครงการและสนองตอบต�อความต(องการ
ของประชากรเปLาหมาย 

5. เกณฑ�ความย่ังยืน (Sustainability) 
เป+นเกณฑ�การพิจารณาท่ีสืบเนื่องจากความสอดคล(อง โดยพิจารณาระดับความต�อเนื่องของ 

กิจกรรมว�าจะสามารถดําเนินต�อไปได(โดยไม�มีการใช(งบประมาณจากภายนอกโครงการ ความสามารถในการ
เลี้ยงตัวเองได( นอกจากนี้ยังหมายรวมถึงความสามารถในการขยายกิจกรรมไปยังพ้ืนท่ีแห�งใหม� ประกอบด(วย
ตัวชี้วัดท่ีสําคัญ 3 ประการ คือ 
               (1) ความอยู�รอดด&านเศรษฐกิจ (Economic viability) เก่ียวข(องกับการจัดการทรัพยากรทางการ
เงินของโครงการ อาทิ จํานวนงบประมาณของโครงการ แผนการใช(จ�ายงบประมาณ ภาระผูกพัน สัดส�วน
ค�าใช(จ�ายเทียบกับผลผลิตท่ีได( ปริมาณเงินทุนสํารอง แหล�งสนับสนุนงบประมาณ ปริมาณงบประมาณหรือ
เงินทุนหมุนเวียน จํานวน และขนาดกองทุนดําเนินโครงการ ซ่ึงเป+นตัวบ�งชี้ถึงความอยู�รอดทางเศรษฐกิจของ
โครงการ 
                (2) สมรรถนะด&านสถาบัน (Institutional capacity) เป+นตัวชี้วัดความสามารถของหน�วยงานใน
การบริหารโครงการ การพัฒนาองค�กรประชาชน การมีส�วนร�วมของหน�วยงานท่ีเก่ียวข(อง ระดับการมีส�วนร�วม
ของประชากรกลุ�มเปLาหมายในกระบวนการตัดสินใจ การวางแผนงานและบริหารโครงการ และการปรับปรุง
ระเบียบวิธีการปฏิบัติท่ีเอ้ือต�อการดําเนินโครงการ 
                 (3) ความเปUนไปได&ในการขยายผล เป+นตัวชี้วัดความยั่งยืนโดยพิจารณาความสามารถในการพ่ึง
ตัวเอง โอกาสและช�องทางในการขยายผลการดําเนินโครงการกรณีโครงการประสบผลสําเร็จด(วยดี ท้ังการขยาย
ผลตามแนวราบ กล�าวคือ การเพ่ิมกิจกรรมโครงการ การเพ่ิมจํานวนประชากรเปLาหมาย การขยายกําลังผลิตของ
โครงการเดิมและการขยายผลในแนวด่ิง ได(แก� การขยายพ้ืนท่ีโครงการ การขยายเครือข�ายโครงการออกไปท่ัว
ภูมิภาค และการยกระดับโครงการเป+นระดับชาติ 

6. เกณฑ�ความเปUนธรรม (Equity) 
เป+นเกณฑ�ท่ีมุ�งให(เกิดความเป+นธรรมในสังคม (Social equity) โดยพิจารณาถึงผลลัพธ�และ

ผลกระทบจากการดําเนินโครงการ โดยยึดหลักการว�าประชากรกลุ�มเปLาหมายจะได(รับหลักประกันเรื่องความ
เป+นธรรม ความเสมอภาค ความท่ัวถึง ในการรับบริการ การจัดสรรคุณค�า (Values) และการกระจาย
ผลตอบแทนท่ีเสมอภาคเท�าเทียมกัน ประกอบด(วยตัวชี้วัด 3 ประการ คือ 
               (1) ความเปUนธรรมระหว�างกลุ�มอาชีพ เป+นตัวชี้วัดความเป+นธรรมโดยให(ความสําคัญทุกกลุ�มย�อย 
ในสังคม อาทิ ความเป+นธรรมในการจัดสรรทรัพยากรแหล�งน้ําแก�กลุ�มเกษตรและกลุ�มอาชีพอ่ืน การจัดหา
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ตําแหน�งให(กับผู(ว�างงานและผู(ถูกเลิกจ(าง มาตรการลดผลกระทบทางสังคมปMญหาวิกฤติเศรษฐกิจท่ีจัดให(แก�
ประชากรทุกสาขาอาชีพ 
               (2) ความเปUนธรรมระหว�างเพศ เป+นตัวชี้วัดท่ีให(ความสําคัญเรื่องความเป+นธรรมระหว�างเพศ ซ่ึง
เป+นตัวชี้วัดท่ีมีความสําคัญมากข้ึนในการประเมินโครงการพัฒนา โดยดูว�าการดําเนินโครงการให(ความเสมอภาค
ระหว�างเพศ หรือมีการเลือกปฏิบัติระหว�างเพศ (Gender discrimination) หรือไม� โดยสามารถพิจารณาเรื่อง
ความเท�าเทียมในโอกาส บทบาทระหว�างหญิง/ชาย การปฏิบัติท่ีเคารพสิทธิ ของสตรี 
                (3) ความเปUนธรรมระหว�างชนรุ�น (Intergenerational equity) เป+นตัวชี้วัดท่ีเน(นความเป+น
ธรรมระหว�างชนรุ�น ระหว�างชนรุ�นปMจจุบันและชนรุ�นอนาคต (Future generation) ซ่ึงอาจเก่ียวข(องกับการ
จัดสรรและใช(ประโยชน�ทรัพยากรธรรมชาติ การจัดหาพลังงาน โครงการพัฒนาขนาดใหญ� โครงการท่ีอาจ
ก�อให(เกิดผลกระทบด(านสิ่งแวดล(อม และผลกระทบด(านสังคม โดยคํานึงถึงชนรุ�นอนาคตซ่ึงจะเป+นผู(ได(รับ
กระทบจากการตัดสินและการดําเนินโครงการในปMจจุบัน 

7. เกณฑ�ความเสียหายของโครงการ (Externalities) 
เป+นเกณฑ�ท่ีสําคัญในการประเมินโครงการเพ่ือเป+นหลักประกันวา การดําเนินโครงการจะไม� 

ก�อให(เกิดความเสียหายหรือผลกระทบด(านลบต�อสังคม หรือชุมชน ประกอบด(วยตัวชี้วัดท่ีสําคัญ 3 ประการ คือ 
               (1) ผลกระทบด&านส่ิงแวดล&อม เป+นตัวชี้วัดความเสียหายด(านสิ่งแวดล(อม ซ่ึงเป+นผลจากการ
ดําเนินโครงการ โดยเป+นการวัดและประเมินเปรียบเทียบผลท่ีเกิดข้ึนจริงกับการศึกษาผลกระทบด(านสิ่งแวดล(อม 
(Environmental Impact Assessment – EIA) ในช�วงก�อนทําโครงการ เพ่ือให(ผู(ท่ีเก่ียวข(องทุกฝpายรับผิดชอบ
และมีการชดเชยความเสียหายจากผลกระทบในลักษณะท่ีเหมาะสมและเป+นธรรมแก�ผู(เสียหาย เพ่ือเป+น
หลักประกันความเสี่ยงให(กับสังคม และเป+นมาตรฐานทางจริยธรรมของผู(อนุมัติและผู(ดําเนินโครงการ 
                (2) ผลกระทบด&านเศรษฐกิจ เป+นตัวชี้วัดผลกระทบหรือความเสียหายทางด(านเศรษฐกิจท่ีเกิด
จากโครงการพัฒนาของรัฐ ในลักษณะของผลกระทบภายนอก (Externalities) ซ่ึงสร(าง 
ภาระให(กับประชาชนและชุมชนโดยรอบท่ีต(องแบกรับค�าใช(จ�ายเป+นต(นทุนทางสังคม (Social costs) ท่ีต(องเสีย
ไป อาทิ พ้ืนท่ีการเกษตรท่ีถูกน้ําท�วมเสียหายจากโครงการสร(างเข่ือน 
               (3) ผลกระทบด&านสังคมและวัฒนธรรม เป+นตัวชี้วัดความเสียหายท่ีเกิดจากการดําเนินโครงการ
และส�งผลกระทบดานสังคมและวัฒนธรรมของชุมชน อาทิ การดําเนินงานท่ีก�อให(เกิดการเปลี่ยนแปลง การ
สูญเสียโครงสร(าง แบบแผนและวิถีการดําเนินชีวิตท่ีดี ความเสื่อมถอยของขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ความเชื่อ 
ความเอ้ืออาทร ความร�วมมือและความช�วยเหลือเก้ือกูลของชุมชนด้ังเดิม 

 4.ข&อเสนอแนะในการจัดทําแผนพัฒนาท&องถ่ินในอนาคต 

  4.1 ผลกระทบนําไปสู�อนาคต 
     เป+นการพิจารณาผลกระทบโดยรวมต�อประชากรกลุ�มเปLาหมาย ชุมชน สังคมและหน�วยงาน 

ในภาพรวม เป+นผลกระทบระยะยาว ผลกระทบอาจมีท้ังท่ีมุ�งหวัง (Intended impacts) และผลกระทบท่ีไม�ได(
มุ�งหวัง (Unintended impacts) ซ่ึงอาจเป+นผลด(านบวกหรือด(านลบก็ได( ประกอบด(วยตัวชี้วัด 3 ประการ คือ 
  (1) คุณภาพชีวิต เป+นตัวชี้วัดผลกระทบต�อการพัฒนาหรือยกระดับคุณภาพชีวิตของประชากร
กลุ�มเปLาหมาย อาทิ รายได( ความเป+นอยู� โอกาสทางการศึกษา การมีงานทํา สุขอนามัย สภาพแวดล(อมของ
ครัวเรือนชุมชน โดยสามารถวัดจากสัดส�วนครัวเรือนหรือประชากรท่ีได(รับบริการจากโครงการพัฒนาท่ีส�งผล
กระทบต�อคุณภาพชีวิตท่ีดี หรือมาตรฐานการดํารงชีพ 

278



  (2) ทัศนคติและความเข&าใจ เป+นตัวชี้วัดผลกระทบโดยมุ�งเรื่องทัศนคติและความเข(าใจของ
ประชากรกลุ�มเปLาหมายท่ีมีต�อโครงการ โดยสามารถวัดระดับ (Scale) ท้ังเชิงบวกและลบต�อตัวโครงการเอง 
โดยเฉพาะวัตถุประสงค�และมาตรการนโยบายผลประโยชน�ของโครงการ ความพึงพอใจในการรับบริการ และ
ทัศนคติต�อผู(บริหารและเจ(าหน(าท่ีโครงการ 
  (3) การเปล่ียนแปลงพฤติกรรม เป+นตัวชี้วัดผลกระทบโดยให(ความสําคัญเรื่องการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของกลุ�มเปLาหมาย โดยเปรียบเทียบระยะก�อนและหลังมีโครงการ อาทิ สัดส�วนของ
ครัวเรือนท่ียอมรับเทคโนโลยีการผลิตท่ีรักษาสิ่งแวดล(อม จํานวนเกษตรกรท่ีทําการเกษตรแบบธรรมชาติมาก
ยิ่งข้ึน การปฏิบัติของใช(ยวดยานโดยเคารพกฎจราจรมากข้ึน การออกมาใช(สิทธิเลือกต้ังมากข้ึน และลดละ
พฤติกรรมการซ้ือสิทธิขายเสียง การลดพฤติกรรมการประพฤติมิชอบในการปฏิบัติหน(าท่ี 

  4.2 ข&อสังเกต ข&อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา 
เกณฑ�และตัวชี้วัดดังกล�าวข(างต(นสามารถใช(เป+นเครื่องมือในการประเมินผลโครงการ ซ่ึง

ครอบคลุมมิติ ด(านเศรษฐกิจ สังคม มิติด(านการบริหารจัดการ มิติด(านทรัพยากร และมิติด(านสิ่งแวดล(อม เกณฑ�
และตัวชี้วัด จะเป+นประโยชน�ในการติดตามและประเมินผลโครงการ ในลักษณะท่ีเป+นพลวัตร ในทุกข้ันตอนของ
กระบวนการโครงการ เพ่ือวัดถึงความสําเร็จและความล(มเหลวของโครงการพัฒนาด(านต�าง ๆ ซ่ึงในทางปฏิบัติ
จําเป+นต(องนํามาปรับใช(ให(เหมาะสมกับลักษณะโครงการ โดยกําหนดและวัดตัวแปรเฉพาะเพ่ือประมวลเป+น
ตัวชี้วัดรวม (Composite indicators) ของแต�ละโครงการต�อไป 
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