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คํานํา 
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และได แจ งแนวทางการจัดทําและประสานแผนพัฒนาสามป5  (พ.ศ. 2559-2561)  ขององค�กรปกครองส�วน
ท องถ่ิน  หลักการสําคัญคือ  การจัดทําแผนพัฒนาสามป5ขององค�กรปกครองส�วนท องถ่ิน  มีการประสาน
และการบูรณาการ  การจัดทําแผนระหว�างองค�กรปกครองส�วนท องถ่ินด วยกันเองในเขตจังหวัด  และ
สอดคล องกับยุทธศาสตร�การพัฒนากลุ�มจังหวัดและจังหวัด  โดยยึดถือปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ให 
ความสําคัญกับการพัฒนาทุนทางสังคม  การดําเนินงานเมืองน�าอยู�  ชุมชนน�าอยู�  การคํานึงถึงการใช 
ประโยชน�ท่ีดินประเภทต�างๆอย�างเหมาะสม  และสาระสําคัญท่ีสุดคือ  การส�งเสริมกระบวนการมีส�วนร�วม
ของประชาชน  เพ่ือเป4นจุดเชื่อมต�อยุทธศาสตร�การพัฒนาขององค�กรปกครองส�วนท องถ่ินกับปFญหาความ
ต องการของประชาชนซ่ึงจะนําไปสู�ความเห็นพ องต องกัน  และการทํางานร�วมกันของภาคีการพัฒนาต�างๆ
ในพ้ืนท่ี  เกิดผลสัมฤทธิ์ต�อภารกิจแห�งรัฐ  ความมีประสิทธิภาพ  ความคุ มค�า  และตอบสนองความต องการ
ของประชาชน   นอกจากนี้ยังได กําหนดให มีองค�กรพิจารณาให ความเห็นชอบแผนพัฒนาสามป5  ได แก�  
คณะกรรมการพัฒนาท องถ่ิน  และคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนา  ดังนั้นเพ่ือให การ
ดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาท องถ่ินเป4นไปด วยความเรียบร อยตามท่ีระเบียบกระทรวงมหาดไทยกําหนด  
องค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริก  จึงได จัดทําแผนพัฒนาสามป5  (พ.ศ.  2559-2561)  ข้ึน  เพ่ือใช เป4น
แนวทางและประสานแผนระหว�างหมู�บ าน  ตําบล  ส�วนราชการและองค�กรเอกชน  อันเป4นการแก ปFญหา
และความต องการของตําบลท่ีมีอยู�ให ดีข้ึนต�อไป 
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ส�วนท่ี  1  บทนํา 
------------------ 

 
1.1 ลักษณะของแผนพัฒนาสามป� 
 แผนพัฒนาสามป�  เป�นการแปลงยุทธศาสตร�การพัฒนาไปสู�การปฏิบัติ  โดยมีหลักคิดท่ีว�า  ภายใต)
ยุทธศาสตร�พัฒนาหนึ่งๆจะมีแนวทางการพัฒนาได)มากกว�าหนึ่งแนวทาง  และภายใต)แนวทางการพัฒนา
หนึ่ง  จะมีโครงการ/กิจกรรมได)มากกว�าหนึ่งโครงการ/กิจกรรมท่ีจะต)องนํามาดําเนินการเพ่ือให)บรรลุตาม
วัตถุประสงค�และเป3าหมายท่ีต)องการในแต�ละยุทธศาสตร�การพัฒนา  ซ่ึงจะมีผลต�อวัตถุประสงค�  เป3าหมาย  
จุดมุ�งหมายการพัฒนาอย�างยั่งยืน  และวิสัยทัศน�ในท่ีสุด 
 นอกจากนั้น  แผนพัฒนาสามป�  เป�นแผนท่ีมีความสัมพันธ�ใกล)ชิดกับงบประมาณประจําป�  
กล�าวคือ  องค�กรปกครองส�วนท)องถ่ิน  ใช)การวางแผนพัฒนาเป�นเครื่องมือในการจัดทํางบประมาณรายจ�าย
ประจําป�  โดยนําโครงการ/กิจกรรมจากแผนพัฒนาสามป�  ไปจัดทํางบประมาณเพ่ือให)กระบวนการจัดทํา
งบประมาณเป�นไปด)วยความรอบคอบและผ�านกระบวนการการมีส�วนร�วมของประชาชน 
 

แผนภาพ  ความเช่ือมโยงของแผนยุทธศาสตร+การพัฒนากับแผนพัฒนาสามป� 
  

      

                                                  

  

 

 

 

 

 

  

 

 

             - กิจกรรมท่ี  1  -  กิจกรรมท่ี  1  -  กิจกรรมท่ี  1 
    - กิจกรรมท่ี  2  -  กิจกรรมท่ี  2  -  กิจกรรมท่ี  2 
    - กิจกรรมท่ี  3     -  กิจกรรมท่ี  3 
    - กิจกรรมท่ี  4 
 
 
 
 
 

วิสัยทัศน�ท)องถ่ิน 

จุดมุ�งหมายการพัฒนา จุดมุ�งหมายการพัฒนา จุดมุ�งหมายการพัฒนา 

ยุทธศาสตร� ยุทธศาสตร� ยุทธศาสตร� ยุทธศาสตร� 

แนวทางการพัฒนา แนวทางการพัฒนา แนวทางการพัฒนา 

โครงการ โครงการ โครงการ 
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 นิยามของแผนพัฒนาสามป�  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว�าด)วยการจัดทําและประสาน
แผนพัฒนาขององค�กรปกครองท)องถ่ิน  พ.ศ.  2548  ว�า 
 “แผนพัฒนาสามป�”  หมายถึง  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค�กรปกครองส�วนท)องถ่ินท่ี
สอดคล)องกับแผนยุทธศาสตร�การพัฒนา  อันมีลักษณะเป�นการกําหนดรายละเอียดแผนงานโครงการพัฒนา
ท่ีจัดทําข้ึนสําหรับป�งบประมาณแต�ละป� ซ่ึงมีความต�อเนื่องและเป�นแผนก)าวหน)าครอบคลุมระยะเวลาสามป�  
โดยมีการทบทวนเพ่ือปรับปรุงเป�นประจําทุกป� 
 ดังนั้น  โครงการท่ีบรรจุอยู�ในแผนพัฒนาสามป�  โดยเฉพาะในแผนประจําป�แรกของห)วงระยะเวลา
สามป�นั้นควรมีสภาพความพร)อมอย�างน)อย  2  ประการ  คือ 
 1. มีความแน�นอนของกิจกรรมท่ีจะดําเนินการ  โดยควรมีการประเมินถึงความเป�นไปได)ของ
โครงการ/กิจกรรม  รวมท้ังผลประโยชน�สาธารณะท่ีจะได)รับจากโครงการ/กิจกรรม 
 2. กิจกรรมท่ีอยู�ในแผนประจําป�แรกของห)วงระยะเวลาสามป�  ควรมีความพร)อมในเรื่อง  รูปแบบ
และรายละเอียดทางเทคนิคพอสมควร  เพ่ือให)สามารถกําหนดรายการในแผนพัฒนาท่ีจะนําไปใช)จัดทํา  
งบประมาณรายจ�ายประจําป�ได)ต�อไป 
 แผนพัฒนาสามป�  มีลักษณะกว)างๆดังต�อไปนี้ 

1. เป�นเอกสารท่ีแสดงความสอดคล)องกับแผนยุทธศาสตร�การพัฒนา 
2. เป�นเอกสารท่ีแสดงแนวทางการพัฒนาและวัตถุประสงค�ของแนวทางการพัฒนาท่ีชัดเจนและมี
ลักษณะท่ีเฉพาะเจาะจงท่ีดําเนินการ 
3. เป�นเอกสารท่ีแสดงโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาท่ีจะดําเนินการเป�นห)วงระยะเวลาสามป� 
4. เป�นเอกสารท่ีจะแสดงความเชื่อมโยงระหว�างแผนยุทธศาสตร�การพัฒนา  กับงบประมาณ
รายจ�ายประจําป� 

 
1.2 วัตถุประสงค+ของการจัดทําแผนพัฒนาสามป� 
 การจัดทําแผนพัฒนาสามป�  มีวัตถุประสงค�  ดังนี้ 
 1. เพ่ือแสดงความสัมพันธ�เชื่อมโยงและสอดคล)องกันระหว�างแผนยุทธศาสตร�การพัฒนา  และการ
จัดทํางบประมาณประจําป� 
 2. เพ่ือแสดงแนวทางการพัฒนาในช�วงสามป�  ท่ีมีความสอดคล)องและสามารถสนองตอบต�อ
ยุทธศาสตร�การพัฒนาอย�างมีประสิทธิภาพ 
 3. เป�นการจัดเตรียมโครงการพัฒนาต�างๆ ให)อยู�ในลักษณะท่ีพร)อมจะบรรจุในเอกสารงบประมาณ
ประจําป�  และนําไปปฏิบัติได)ทันทีเม่ือได)รับงบประมาณ 
 
1.3 ข้ันตอนในการจัดทําแผนพัฒนาสามป� 
 หลังจากท่ีได)มีการกําหนดยุทธศาสตร�การพัฒนาและแนวทางการพัฒนาในแผนยุทธศาสตร�แล)วก็
จะต)องถึงข้ันตอนในการแปลงสู�การปฏิบัติโดยการจัดทําแผนสามป�  ซ่ึงได)กําหนดข้ันตอนการจัดทําเป�น
แนวทางให)องค�กรปกครองส�วนท)องถ่ินนําไปดําเนินการ 7 ข้ันตอน  ดังนี้ 
 ข้ันตอนท่ี  1  การเตรียมการจัดทําแผน 
 1. หน�วยงานท่ีรับผิดชอบการจัดทําแผนพัฒนาควรเข)าพบผู)บริหารท)องถ่ิน  เพ่ือชี้แจงวัตถุประสงค�  
ความสําคัญและความจําเป�นในการจัดทําแผนพัฒนาสามป�  เพ่ือให)ผู)บริหารทราบถึงภารกิจท่ีจะต)อง
ดําเนินการต�อไป  และดําเนินการเสนอโครงการจัดทําแผนพัฒนาสามป�  ห)วงป� พ.ศ.  2559  ถึง  2561 
ผ�านปลัดองค�กรปกครองส�วนท)องถ่ินให)ผู)บริหารท)องถ่ินอนุมัติ  โครงการดังกล�าวจะเป�นการกําหนด
ทรัพยากรในการจัดทําแผนพัฒนาสามป�  และกําหนดปฏิทินการทํางานไว)อย�างชัดเจน 
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 2.  หน�วยงานท่ีรับผิดชอบแจ)งโครงการท่ีได)รับอนุมัติให)ผู)ท่ีเก่ียวข)องทราบ  ได)แก�คณะกรรมการ
พัฒนาท)องถ่ิน  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท)องถ่ิน  หน�วยงานภายในขององค�กรปกครอง
ส�วนท)องถ่ินและประชาคม 
 ข้ันตอนท่ี  2  การคัดเลือกยุทธศาสตร+และแนวทางการพัฒนา 
 1.  ในข้ันตอนนี้  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนา  จะสรุปยุทธศาสตร�การพัฒนาและ
แนวทางการพัฒนาจากยุทธศาสตร�การพัฒนา  พร)อมท้ังข)อมูลท่ีเก่ียวข)อง  ปKญหาความต)องการของท)องถ่ิน  
รวมท้ังสรุปยุทธศาสตร�การพัฒนาของจังหวัด/อําเภอ  และนโยบายของผู)บริหารท)องถ่ินเพ่ือนําเสนอต�อ
คณะกรรมการพัฒนาท)องถ่ิน 
 2. คณะกรรมการพัฒนาท)องถ่ิน  จัดการประชุมร�วมระหว�างคณะกรรมการพัฒนาท)องถ่ิน  
ประชาคมท)องถ่ินและส�วนราชการท่ีเก่ียวข)อง  เพ่ือร�วมกันพิจารณา  โดยในการจัดทําแผนพัฒนาสามป�ใน
ครั้งแรก  ให)เวทีการประชุมร�วมดังกล�าว  คัดเลือกยุทธศาสตร�การพัฒนา  แนวทางการพัฒนาท่ีสมควร
นํามาใช)เป�นแนวทางการจัดทําแผนพัฒนาสามป�  เพ่ือเป�นกรอบในการพิจารณาจัดทําโครงการ/กิจกรรมใน
แผนพัฒนาสามป�ต�อไป 
 แต�สําหรับการจัดทําแผนพัฒนาสามป�ครั้งต�อไป  (เม่ือครบรอบหนึ่งป�)  ให)เวทีการประชุมร�วม
พิจารณาทบทวนดูว�า  จากยุทธศาสตร�แนวทางการพัฒนาท่ีได)คัดเลือกและโครงการ/กิจกรรมท่ีกําหนดไว)  
ยังมีความเหมาะสมหรือไม�  ซ่ึงในข้ันตอนนี้ในการจัดทําแผนพัฒนาสามป�ในป�ต�อไปจะสามารถคัดเลือก
ยุทธศาสตร�การพัฒนา  แนวทางการพัฒนา  ท่ีจะนํามาใช)เป�นกรอบการจัดทําแผนพัฒนาสามป�ก็ได)  รวมท้ัง
กําหนดโครงการ/กิจกรรม  ท่ีจะเพ่ิมเติมหรือตัดทอนลงได) 
 3. เม่ือได)แนวทางการพัฒนาแล)ว  เวทีการประชุมร�วมพิจารณาว�าจะมีโครงการ/กิจกรรมอะไรบ)าง
ท่ีต)องดําเนินการเพ่ือให)บรรลุวัตถุประสงค�และเป3าหมายของแนวทางการพัฒนาท่ีคัดเลือกออกมาใช)เป�น
กรอบในการพัฒนา 
 4. โครงการ/กิจกรรมท่ีพิจารณากําหนดอาจมีเป�นจํานวนมาก  ดังนั้น  ในข้ันตอนนี้จะมีการ
ดําเนินการ  ดังนี้ 
  (1)  พิจารณาความเก่ียวเนื่องกันระหว�างยุทธศาสตร�หรือระหว�างแนวทางการพัฒนา 
  (2) ให)พิจารณานําโครงการ/กิจกรรม   จากแผนชุมชนท่ีเกินขีดความสามารถในการ
ดําเนินการของชุมชนท่ีสอดคล)องกับยุทธศาสตร�การพัฒนามาประกอบการจัดทําแผนพัฒนาสามป� 
  (3)  มีการจัดลําดับความสําคัญของโครงการ/กิจกรรม  เพ่ือท่ีจะบรรจุลงในแผนพัฒนา
สามป�ได)อย�างเหมาะสม  และนอกจากนั้นยังเป�นการจัดลําดับโครงการไว)เพ่ือทําแผนพัฒนาสามป�  ในช�วง
ถัดไปด)วย  เนื่องจากในการดําเนินการเพ่ือให)บรรลุวัตถุประสงค�ของยุทธศาสตร�การพัฒนา  อาจจะต)องใช)
เวลาต�อเนื่องนานกว�าสามป�  ดังนั้น  องค�กรปกครองส�วนท)องถ่ินจึงจําเป�นต)องพิจารณาแนวทางการจัดทํา
โครงการ/กิจกรรมท่ีต�อเนื่องไปในระยะยาวด)วย  ซ่ึงอาจจะยังไม�ระบุไว)ในช�วงสามป�ของการจัดทํา
แผนพัฒนาสามป�ได) 
  (4)  เนื่องจากกิจกรรมท่ีจะต)องดําเนินการมีความหลากหลาย  ดังนั้นในข้ันตอนของการ
พิจารณากําหนดกิจกรรม  องค�กรปกครองส�วนท)องถ่ินจะต)องคํานึงถึงสิ่งต�างๆ  ดังต�อไปนี้ 
  - งบประมาณรายรับ  รายจ�ายขององค�กรปกครองส�วนท)องถ่ิน 
  - ทรัพยากรการบริหารอ่ืนๆขององค�กรปกครองส�วนท)องถ่ิน 
  - ภาคีการพัฒนาท่ีสามารถเข)ามาร�วมดําเนินการเอง หรือมีภารกิจรับผิดชอบการ
ดําเนินการในเรื่องนั้นๆ 
  เม่ือพิจารณาด)านต�างๆ  ดังกล�าวแล)ว  จะต)องแยกประเภทของโครงการออก  อย�างน)อย
สามประเภท  คือ 
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  1. โครงการท่ีองค�กรปกครองส�วนท)องถ่ินดําเนินการเอง  กล�าวคือมีขีดความสามารถท้ัง
ทางด)านกําลังเงิน  กําลังคน  วัสดุอุปกรณ�  และความรู)ทางด)านการบริหารจัดการท่ีจะดําเนินการได)เอง 
  2. โครงการท่ีองค�การปกครองส�วนท)องถ่ินอุดหนุนให)หน�วยงานอ่ืนดําเนินการ  เพ่ือให)เกิด
ประสิทธิภาพในการดําเนินงาน  เนื่องจากเป�นงานท่ีอยู�ในอํานาจหน)าท่ี  แต�ละองค�กรปกครองส�วนท)องถ่ิน
ไม�สามารถหรือไม�ประสงค�จะดําเนินการ  จึงมอบให)หน�วยงานอ่ืนดําเนินการแทน  โดยการต้ังงบประมาณ
เป�นเงินอุดหนุนให)ตามระเบียบวิธีการของทางราชการ 
  3. โครงการท่ีขอรับการสนับสนุนจากหน�วยงานอ่ืน  ท้ังราชการบริหารส�วนกลาง  ส�วน
ภูมิภาค  รัฐวิสาหกิจ  หน�วยงานอ่ืน  และภาคเอกชน  อันเนื่องมาจาก  เป�นโครงการขนาดใหญ�  หรือเป�น
โครงการท่ีหน�วยงานดังกล�าวเป�นหน�วยงานปฏิบัติและมีหน)าท่ีจัดบริการสาธารณะดังกล�าวอยู�แล)ว  ท้ังนี้  
รวมถึงโครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  (ซ่ึงมีกรอบในการพิจารณาจัดสรรเงินอุดหนุนอยู�แล)ว  โดยองค�กร
ปกครองส�วนท)องถ่ินท่ีจะเสนอขอรับการสนับสนุนต)องอยู�ในเง่ือนไขของการขอรับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
ดังกล�าว 
 ข้ันตอนท่ี  3  การเก็บรวบรวมข4อมูลและการวิเคราะห+ข4อมูล 
 1. การเก็บรวบรวมข)อมูล 
  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท)องถ่ิน  ดําเนินการสํารวจและเก็บรวบรวม
ข)อมูลท่ีจําเป�นต�อการจัดทําแผนพัฒนาสามป�  ซ่ึงนอกจากจะต)องเก็บรวบรวมข)อมูลพ้ืนฐานท่ัวไปแล)ว  ยัง
จะต)องวิเคราะห�ว�ายุทธศาสตร�การพัฒนา  แนวทางการพัฒนาท่ีเลือก  ต)องการข)อมูลประเภทใดเป�นพิเศษ  
ต)องการข)อมูลในห)วงเวลาใด  และจะเก็บข)อมูลในแหล�งใด  เพ่ือเป�นข)อมูลท่ีจะนํามาวิเคราะห�  แนว
ทางการพัฒนา  โครงการ/กิจกรรมได)อย�างถูกต)อง  โดยในการเก็บ  รวบรวมข)อมูลจะต)องเก็บข)อมูล  ท้ัง
ข)อมูลภายในองค�กรและข)อมูลภายนอก  เพ่ือสามารถนํามาวิเคราะห�  SWOT  (การวิเคราะห�จุดแข็งจุดอ�อน  
โอกาส  และอุปสรรค)  ได) 
 2. การวิเคราะห�ข)อมูล 
  ประกอบด)วย  4  กิจกรรมหลัก  คือ 

1. การประเมินผลการพัฒนาท่ีผ�านมา 
2. การคัดเลือกยุทธศาสตร�การพัฒนา 
3. การจัดลําดับความสําคัญของแนวทางการพัฒนา 
4. การตัดสินใจเลือกแนวทางการพัฒนาในห)วงสามป� 

โดยมีรายละเอียดในแต�ละกิจกรรม  ดังนี้ 
1. การประเมินผลการพัฒนาท่ีผ�านมา 
 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท)องถ่ิน  สรุปผลการพัฒนาท่ีผ�านมาและ 

นําเสนอท่ีประชุมซ่ึงประกอบด)วยคณะกรรมการพัฒนาท)องถ่ิน  ประชาคมท)องถ่ิน  และหน�วยงานท่ี
เก่ียวข)องเพ่ือประเมินผลการพัฒนาท)องถ่ินในรอบป�ท่ีผ�านมา  โดยประเมินท้ังในและเชิงปริมาณและในเชิง
คุณภาพ  (สําหรับองค�การบริหารส�วนตําบล  จัดให)มีการประชุมประชาคมหมู�บ)านด)วย) 
 2. การคัดเลือกยุทธศาสตร�การพัฒนา 
  หลังจากการประเมินผลการพัฒนาในรอบป�ท่ีผ�านมาแล)ว  ให)ท่ีประชุมตามข)อ  1  ร�วมกัน
คัดเลือกยุทธศาสตร�การพัฒนาในแผนยุทธศาสตร�การพัฒนา  รวมท้ังสอดคล)องกับปKญหาความต)องการของ
ประชาคม/ชุมชนในห)วงระยะเวลาสามป�  (ในกรณีดังกล�าวอาจคัดเลือกทุกยุทธศาสตร�การพัฒนามาเป�น
กรอบในการจัดทําแผนพัฒนาสามป�ก็ได)) 
  ในกรณีท่ีเห็นว�ามียุทธศาสตร�การพัฒนาใดท่ียังมิได)กําหนดไว)ในแผนยุทธศาสตร�การพัฒนา  
แต�มีความจําเป�นเร�งด�วนท่ีจะกําหนดข้ึนใหม�  ก็อาจกําหนดข้ึนได)  แต�ท้ังนี้ต)องแสดงให)เห็นถึงเหตุผลและ
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วัตถุประสงค�ท่ีมีความสอดคล)องกับจุดมุ�งหมายของการพัฒนาท่ียั่งยืน  และวิสัยทัศน�การพัฒนาท)องถ่ิน  
(และนําไปปรับแผนยุทธศาสตร�การพัฒนาต�อไป) 
 3. การจัดลําดับความสําคัญของแนวทางการพัฒนา 
  ภายใต)ยุทธศาสตร�  จะมีแนวทางพัฒนาท่ีหลากหลาย  ซ่ึงล)วนแล)วแต�มีความจําเป�นในการ
ดําเนินการเพ่ือบรรลุวัตถุประสงค�ของยุทธศาสตร�การพัฒนาท้ังสิ้น  แต�มีความสําคัญความจําเป�นเร�งด�วน
มากน)อยแตกต�างกัน  ท่ีประชุมตามข)อ  1  จะต)องร�วมกันจัดเรียงลําดับความสําคัญของแนวทางการพัฒนา  
การจัดลําดับความสําคัญดังกล�าว  ไม�ได)หมายความว�าแนวทางการพัฒนาท่ีถูกจัดลําดับความสําคัญอยู�ใน
ลําดับหลังๆจะไม�ต)องนํามาปฏิบัติ  เพราะการท่ีจะกําหนดแนวทางการพัฒนาทุกแนวทาง  ได)รับการ
พิจารณาแล)วว�าต)องนํามาเน)นการปฏิบัติ 
  วิธีการจัดลําดับความสําคัญ  มีหลายวิธี  ต้ังแต�วิธีง�ายคือ  ประชุมตกลงกัน  หรืออาจใช)
วิธีการลงคะแนนคัดเลือกโดยใช)บัตรลงคะแนน  เพ่ือนํามารวมคะแนนและจัดลําดับ  วิธีการจัดลําดับ
ความสําคัญท่ีเป�นวิทยาศาสตร�อาจใช)วิธี  Rating  Scale  หรือวิธี  Strategic  Issues  Graph  หรือวิธี
อ่ืนๆ  ซ่ึงองค�กรปกครองส�วนท)องถ่ินแต�ละแห�งสามารถเลือกวิธีการปฏิบัติได)ตามความเหมาะสม 
 4. การตัดสินในเลือกแนวทางการพัฒนาในห)วงสามป� 
  หลังจากจัดลําดับแนวทางการพัฒนาแล)ว  ท่ีประชุมจะตัดสินใจว�าจะนําแนวทางการ
พัฒนาเหล�านั้นมาดําเนินการ  แต�ในการตัดสินใจเลือกนั้น  ควรจะได)วิเคราะห�ถึงความเป�นไปได)ในทาง
ปฏิบัติ  เพราะในการจัดลําดับความสําคัญอาจใช)การตัดสินใจของแต�ละบุคคลเป�นหลัก  ดังนั้นเพ่ือทบทวน
และยืนยันการจัดลําดับว�ามีความเป�นไปได)ในทางปฏิบัติจริงหรือไม�  จึงควรนําแนวทางการพัฒนามาทําการ
วิเคราะห�จุดแข็ง  จุดอ�อน  โอกาส  และอุปสรรค (SWOT  Analysis)  อีกครั้ง 
 ข้ันตอนท่ี  4  การกําหนดวัตถุประสงค+ของแนวทางการพัฒนา 
 1. หลังจากได)แนวทางการพัฒนาในช�วงสามป�แล)ว  ให)ท่ีประชุมร�วมกันพิจารณาคัดเลือก
วัตถุประสงค�ของยุทธศาสตร�การพัฒนา  มาจัดทําเป�นวัตถุประสงค�ของแนวทางการพัฒนา  โดยพิจารณา
คัดเลือกวัตถุประสงค�ของยุทธศาสตร�การพัฒนา  ท่ีสอดคล)องกับแนวทางการพัฒนาในช�วงสามป�  โดยนํา
วัตถุประสงค�ดังกล�าวมาจัดทําเป�นวัตถุประสงค�ของแนวทางการพัฒนาในช�วงสามป� 
 บางครั้งองค�กรปกครองส�วนท)องถ่ินอาจกําหนดวัตถุประสงค�ของแนวทางการพัฒนาต้ังแต�ข้ันตอน
การจัดทําแผนยุทธศาสตร�การพัฒนาท)องถ่ินแล)ว  แต�อาจนํามาปรับให)ชัดเจนและสอดคล)องกับสถานการณ�
ในช�วงสามป� 
 2. ในข้ันตอนนี้ท่ีประชุมจะร�วมกันพิจารณากําหนดโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา  ท่ีจะต)อง
ดําเนินการตามแนวทางท่ีคัดเลือก  และโดยท่ีกิจกรรมท่ีจะดําเนินการย�อมมีความหลากหลาย  ซ่ึงท่ีประชุม
จะต)องพิจารณาในประเด็นดังต�อไปนี้ด)วย  คือ 
  (1) พิจารณากิจกรรมท่ีต)องดําเนินการเพ่ือให)บรรลุวัตถุประสงค�ของแนวทางการพัฒนาท่ี
กําหนดอย�างรอบคอบ  เพ่ือให)ได)โครงการ/กิจกรรมท่ีครบถ)วน     ซ่ึงอาจจะมีท้ังโครงการ/กิจกรรมท่ี
องค�กรปกครองส�วนท)องถ่ินดําเนินการเอง  โครงการ/กิจกรรมท่ีร�วมดําเนินการกับหน�วยงานอ่ืน  หรือ
โครงการ/กิจกรรมท่ีหน�วยงานอ่ืนเป�นผู)ดําเนินการ 
  (2) พิจารณาจัดลําดับความสําคัญของโครงการ/กิจกรรม  ควรพิจารณาท้ังภายใต)แนวทาง
เดียวกันและระหว�างแนวทางการพัฒนา 
  (3) พิจารณาถึงความเชื่อมโยงของกิจกรรมท้ังในด)านกระบวนการดําเนินงานและในด)าน
ของผลการดําเนินการ  เพ่ือบรรลุกิจกรรมลงในป�ต�างๆได)อย�างถูกต)องเหมาะสม 
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  (4)  พิจารณาคัดเลือกโครงการ/กิจกรรม 
ก. จากความจําเป�นเร�งด�วน 
ข. ขีดความสามารถทางทรัพยากรการบริหารขององค�กรปกครองส�วนท)องถ่ิน 
ค. ความเชื่อมโยงของกิจกรรมและระยะเวลาท่ีจะดําเนินการ 

ข้ันตอนท่ี  5  การจัดทํารายละเอียดโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา 
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท)องถ่ินพิจารณาคัดเลือกโครงการท่ีสอดคล)องกับ

แนวทางพัฒนาในช�วงสามป�  มาจัดทํารายละเอียดโครงการ  ในด)านเป3าหมาย  ผลผลิต  ผลลัพธ�  
งบประมาณ  ระยะเวลา  ผู)รับผิดชอบ  และตัวชี้วัดความสําเร็จ  โดยเน)นการศึกษารายละเอียดของ
กิจกรรมท่ีจะดําเนินการในป�แรกของแผนพัฒนาสามป�  เพ่ือให)สามารถนําไปจัดทํางบประมาณรายจ�าย
ประจําป�ได)ต�อไป 

ข้ันตอนท่ี  6  การจัดทําร�างแผนพัฒนาสามป� 
1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท)องถ่ิน  จัดทําร�างแผนพัฒนาสามป�  โดยมีเค)า

โครงประกอบด)วย  6  ส�วน  ดังนี้ 
ส�วนท่ี  1  บทนํา           
ส�วนท่ี  2  สภาพท่ัวไปและข)อมูลพ้ืนฐานขององค�กรปกครองส�วนท)องถ่ิน    
ส�วนท่ี  3  สรุปผลการพัฒนาท)องถ่ินในป�ท่ีผ�านมา                   
ส�วนท่ี  4  ยุทธศาสตร�และแนวทางการพัฒนาในช�วงสามป�                  
ส�วนท่ี  5  บัญชีโครงการ/กิจกรรม                     
ส�วนท่ี  6  การนําแผนพัฒนาสามป�ไปสู�การปฏิบัติและการติดตามประเมินผล             
2. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท)องถ่ิน  จัดเวทีประชาคม  ซ่ึงประกอบด)วย

คณะกรรมการพัฒนาท)องถ่ิน  ประชาคมท)องถ่ิน  และหน�วยงานท่ีเก่ียวข)อง  เพ่ือเสนอร�างแผนพัฒนาสามป�
และรับฟKงความคิดเห็น ข)อเสนอแนะ  แล)วนําไปปรับปรุงแผนพัฒนาสามป�ให)สมบูรณ�ต�อไป 

3.  คณะกรรมการสนับสนุนแผนพัฒนาท)องถ่ิน    นําร�างพัฒนาสามป�ท่ีปรับปรุงแล)วเสนอ
คณะกรรมการพัฒนาท)องถ่ินเพ่ือพิจารณา 

ข้ันตอนท่ี  7  การอนุมัติและการประกาศใช4แผนพัฒนาสามป� 
 1. ผู)บริหารท)องถ่ินเสนอร�างแผนพัฒนาสามป�ต�อสภาองค�การบริหารส�วนตําบลเพ่ือ

พิจารณาให)ความเห็นชอบแล)วให)นายกองค�การบริหารส�วนตําบลพิจารณาอนุมัติและประกาศใช)  โดย
พิจารณาดําเนินการและเสนอนายกองค�การบริหารส�วนตําบลอนุมัติและประกาศใช)ให)แล)วเสร็จภายในเดือน
มิถุนายน 

 2. เม่ือองค�กรปกครองส�วนท)องถ่ิน  ประกาศใช)แผนพัฒนาสามป�แล)ว  ให)ผู)บริหารท)องถ่ิน
ส�งแผนพัฒนาสามป�ให)คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท)องถ่ินระดับอําเภอเพ่ือดําเนินการต�อไป 

  
1.4 ประโยชน+ของการจัดทําแผนพัฒนาสามป� 
 การจัดทําแผนพัฒนาสามป�  เป�นเครื่องมือท่ีจะช�วยให)องค�กรปกครองส�วนท)องถ่ิน  ได)พิจารณา
อย�างรอบคอบให)เห็นถึงความเชื่อมโยงระหว�างแนวทางการดําเนินงานต�างๆ  ท่ีอาจมีความเชื่อมโยงและ
ส�งผลท้ังในเชิงสนับสนุน  และเป�นอุปสรรคต�อกัน  เพ่ือให)องค�กรปกครองส�วนท)องถ่ินนํามาตัดสินใจกําหนด
แนวทางการดําเนินงาน  และใช)ทรัพยากรการบริหารของท)องถ่ินอย�างมีประสิทธิภาพเพ่ือให)เกิดประโยชน�
สาธารณะสูงสุด 
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ส�วนท่ี 2 

สภาพท่ัวไปและข4อมูลพืน้ฐานสําคัญของ
องค+การบริหารส�วนตําบล 
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ส�วนท่ี  2  สภาพท่ัวไปและข4อมูลพ้ืนฐานสําคัญขององค+การบริหารส�วนตําบล 
--------------------------- 

 

1. สภาพท่ัวไป 
 1.1 ท่ีตั้ง องค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริก  ต้ังอยู�เลขท่ี 422/1  หมู�ท่ี  1  ตําบลแม�พริก  อําเภอ
แม�พริก จังหวัดลําปาง ได)รับการยกฐานะเป�นองค�การบริหารส�วนตําบลเม่ือวันท่ี  23  กุมภาพันธ�  2540   
มีอาณาเขต 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 
 1.2  เนื้อท่ี  469 ตารางกิโลเมตร แยกเป�นเนื้อท่ีตําบลแม�พริก 387 ตารางกิโลเมตร  ตําบลผาปKง  
82  ตารางกิโลเมตร 
 1.3  ภูมิประเทศ   สภาพพ้ืนท่ีเป�นท่ีราบเทือกเขา  มีท่ีราบทําการเกษตรตามเชิงเขาและริมแม�น้ํา 
สภาพดินเป�นดินพ้ืนท่ีภูเขา ลกัษณะปgาไม)เป�นปgาไม)รัง 
 1.4  ภูมิอากาศ  สภาพอากาศร)อนอบอ)าวตลอดท้ังป�  ฤดูร)อนอากาศร)อนจัด และหนาวจัดในฤดู
หนาว  อุณหภูมิสูงสุด  42.60  องศาเซลเซียส  อุณหภูมิต่ําสุด  11.8  องศาเซลเซียส  ปริมาณน้ําฝน  
1,105  มิลลิเมตรต�อป�  ลักษณะภูมิอากาศแบ�งเป�น  3  ฤดู  คือ 
  ฤดูร)อน  เริ่มประมาณต)นเดือนมีนาคม-เดือนพฤษภาคม 
  ฤดูฝน  เริ่มประมาณกลางเดือนพฤษภาคม-เดือนพฤศจิกายน 
  ฤดูหนาว เริ่มประมาณเดือนพฤศจิกายน-เดือนกุมภาพันธ� 
 1.5  จํานวนหมู�บ)าน  16  หมู�บ)าน   
  - จํานวนหมู�บ)านในเขต อบต. เต็มท้ังหมู�บ)าน  จํานวน  13  หมู�บ)าน   ได)แก�   

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             ตําบลผาปKง หมู�ท่ี  2    บ)านผาปKงหลวง     ตําบลผาปKง 
 หมู�ท่ี  3    บ)านผาปKงกลาง       ตําบลผาปKง หมู�ท่ี  4    บ)านห)วยไร�          ตําบลผาปKง 
 หมู�ท่ี  5    บ)านเด�นอุดม          ตําบลผาปKง 
  - จํานวนหมู�บ)านในเขต อบต.บางส�วน  จํานวน  -  หมู�บ)าน   ได)แก� 
  - จํานวนหมู�บ)านนอกเขต  อบต.เต็มท้ังหมู�บ)าน   จํานวน  3  หมู�บ)าน  ได)แก� 

หมู�ท่ี  1   บ)านแม�พริกลุ�ม         ตําบลแม�พริก หมู�ท่ี  5    บ)านสันปgาสัก       ตําบลแม�พริก
หมู�ท่ี  2   บ)านท�าด�าน             ตําบลแม�พริก 

 1.6  ท)องถ่ินอ่ืนในตําบล  (แสดงจํานวนเทศบาลและสุขาภิบาลในตําบล) 
  - จํานวนเทศบาล  1  แห�ง 
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 1.7  ประชากร 
   

ประชากรท้ังหมด 
ตําบลแม�พริก 

ชาย หญิง 
รวม ครัวเรือน 

บ)านแม�เชียงรายลุ�ม หมู�ท่ี 3 519 565 1,084 302 
บ)านแม�พริกบน      หมู�ท่ี 4 262 221 483 156 
บ)านวังสําราญ       หมู�ท่ี 6 155 152 307 87 
บ)านห)วยข้ีนก        หมู�ท่ี 7 177 194 371 127 
บ)านปางยาว         หมู�ท่ี 8 123 114 237 67 
บ)านร�มไม)ยาง        หมู�ท่ี 9 244 227 471 169 

บ)านสันข้ีเหล็ก       หมู�ท่ี 10 396 416 812 310 
บ)านแพะดอกเข็ม   หมู�ท่ี 11 224 230 454 145 

รวม 2,100 2,119 4,219 1,363 
 

ประชากรท้ังหมด 
ตําบลผาปCง 

ชาย หญิง 
รวม ครัวเรือน 

บ)านนาริน             หมู�ท่ี 1 95 94 189 54 
บ)านผาปKงหลวง       หมู�ท่ี 2 257 244 501 157 
บ)านผาปKงกลาง       หมู�ท่ี 3 207 213 420 124 
บ)านห)วยไร�            หมู�ท่ี 4 191 188 379 101 
บ)านเด�นอุดม          หมู�ท่ี 5 59 54 113 36 

รวม 809 793 1,602 472 
รวมท้ังหมด 2,909 2,912 5,821 1,835 

  * ข4อมูล ณ วันท่ี 31 มกราคม 2558 
 

2. สภาพทางเศรษฐกิจ 
 2.1  อาชีพ 
  - ประชากรในตําบลแม�พริกและตําบลผาปKง มีการประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป�นส�วน
ใหญ� ได)แก�  การทํานา รองลงมาได)แก�  การเลี้ยงสัตว�   เช�น  วัว สุกร และการรับจ)างนอกพ้ืนท่ี การปลูกพืช
ส�วนใหญ� เป�นพืชจําพวก ข)าว ข)าวโพด ถ่ัวเหลือง ถ่ัวลิสง กระเทียม และผลไม) เช�น ลําไย มะม�วง มะนาว   
ฯลฯ 
 2.2  หน�วยธุรกิจในเขต อบต. 

 ปKkมน้ํามันและกlาซ 12 แห�ง ร)านขายปุmย    2 แห�ง 
 โรงสีขนาดเล็ก  9 แห�ง ร)านขายน้ําด่ืม   1 แห�ง  
 ร)านค)าท่ัวไป  58 แห�ง สถานีทวนสัญญาณโทรศัพท�  3 แห�ง 
 ร)านซ�อมมอเตอร�ไซด� 3 แห�ง    
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3. สภาพทางสังคม 
 3.1  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. โรงเรียนผาปKงวิทยา           หมู�ท่ี  3  ตําบลผาปKง    อําเภอแม�พริก  จังหวัดลําปาง 
  - โรงเรียนมัธยมศึกษา 2 แห�ง  (ขยายโอกาส) 
 ได)แก� 1.โรงเรียนห)วยข้ีนกวิทยา  หมู�ท่ี  7  ตําบลแม�พริก  อําเภอแม�พริก  จังหวัดลําปาง 
  2. โรงเรียนผาปKงวิทยา   หมู�ท่ี  3  ตําบลผาปKง  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)านผาปKงหลวง  หมู�ท่ี  2  ตําบลผาปKง   
อําเภอแม�พริก  จังหวัดลําปาง  
5. ศูนย�พัฒนาเด็กเล็กบ)านผาปKงกลาง   หมู�ท่ี  3  ตําบลผาปKง 
อําเภอแม�พริก  จังหวัดลําปาง  

 3.2  สถาบันและองค�กรทางศาสนา 
  - วัด / สํานักสงฆ�   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. วัดผาปKงหลวง   หมู�ท่ี  2  ตําบลผาปKง  อําเภอแม�พริก  จังหวัดลําปาง 
  6. วัดบ)านผาปKงกลาง  หมู�ท่ี  3  ตําบลผาปKง  อําเภอแม�พริก  จังหวัดลําปาง 
  7. วัดห)วยไร�    หมู�ท่ี  4  ตําบลผาปKง  อําเภอแม�พริก  จังหวัดลําปาง 
  8. สํานักสงฆ�บ)านปางยาว   หมู�ท่ี 8  ตําบลแม�พริก  อําเภอแม�พริก จังหวัดลําปาง 

          9. สํานักสงฆ�บ)านแพะดอกเข็ม   หมู�ท่ี 11  ตําบลแม�พริก  อําเภอแม�พริก จังหวัดลําปาง 
 3.3  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)านผาปKงกลาง หมู� 3 ต.ผาปKง  อ.แม�พริก  จ.ลําปาง 

  - อัตราการมีและการใช)ส)วมราดน้ํา        100% 
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3.4 ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย�สิน 
  - ตํารวจชุมชน   2 แห�ง 
  1. ป3อมยามตํารวจแม�เชียงรายลุ�ม  หมู�ท่ี 3  ตําบลแม�พริก อําเภอแม�พริก จังหวัดลําปาง 
  2. ป3อมยามตํารวจผาปKงกลาง   หมู�ท่ี 3  ตําบลผาปKง อําเภอแม�พริก จังหวัดลําปาง 
 

4. สภาพทางการเมืองการบริหาร 
4.1  ผู)บริหารและคณะผู)บริหาร   จํานวน         4 คน 

  - นายกองค�การบริหารส�วนตําบล    1 คน 
  - รองนายกองค�การบริหารส�วนตําบล   2 คน 
  - เลขานุการนายกองค�การบริหารส�วนตําบล   1 คน 

4.2  จํานวนสมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตําบล  จํานวน  26 คน 
  - ประธานสภา/รองประธานสภา    2 คน 
  - สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตําบล   24 คน 
 4.3  จํานวนบุคลากร       จํานวน  33 คน 
  - ตําแหน�งในสํานักปลัดองค�การบริหารส�วนตําบล  18 คน 
  - ตําแหน�งในส�วนการคลัง     5 คน 
  - ตําแหน�งในส�วนโยธา     5 คน 
  - ตําแหน�งในศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก    5 คน 
 4.4  ระดับการศึกษา 
  - ประถมศึกษา      14 คน 
  - มัธยมศึกษา      21 คน 

- ปวช./ปวส.       9 คน 
  - ปริญญาตรี        19 คน 

- ปริญญาโท       4 คน 
 4.5  รายรับขององค�การบริหารส�วนตําบล ประจําป�งบประมาณ 2557 จํานวน 22,116,636.34  
บาท แบ�งออกได)ดังนี้  
  - หมวดภาษีอากร        130,467.42  บาท 
  - หมวดค�าธรรมเนียม ค�าปรับ และใบอนุญาต  438,188.00 บาท 
  - หมวดรายได)จากทรัพย�สิน    237,255.52 บาท  
  - หมวดรายได)เบ็ดเตล็ด      52,430.00 บาท  
  - หมวดรายได)จากทุน     22,292.00 บาท  
  - หมวดภาษีจัดสรร     13,546,317.40 บาท  
  - หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป     7,689,686.00 บาท  
 

5. การบริการพ้ืนฐาน 
 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 
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  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 เชื่อมตําบลผาปKง - อําเภอเถิน 
  9. ทางหลวงแผ�นดิน  หมายเลข  ลป 4060  เชื่อมตําบลผาปKง – ตําบลแม�ปุ 
 5.2 การโทรคมนาคม 
  1. ท่ีทําการไปรษณีย�โทรเลข - แห�ง 
  2. สถานีโทรคมนาคมอ่ืน ๆ - แห�ง 
  3. โทรศัพท�สาธารณะ  2 ตู) 
  4. หอกระจายข�าว  13 แห�ง 
  5. สถานีวิทยุ   1 สถานี 
 5.3 การไฟฟ3า 
  - อัตราการมีไฟฟ3าใช)  100 %  
 5.4 แหล�งน้ําธรรมชาติ 
  - แม�น้ําวัง   1 สาย 
  - ลําห)วย   8 สาย  
  - หนอง บึง   11 แห�ง 
 5.5 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 
6.  ข4อมูลอ่ืนๆ 
 6.1 ทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนท่ี 
  - ทรัพยากรปgาไม) 
 6.2 มวลชนจัดต้ัง 
  - อาสาสมัครป3องกันภัยฝgายพลเรือน จํานวน   171   คน 
  - สมาชิกตํารวจบ)าน   จํานวน   50   คน 
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ส�วนท่ี 3 

ผลการพัฒนาท4องถ่ินในป�ท่ีผ�านมา 
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ส�วนท่ี 3  ผลการพัฒนาท4องถ่ินในป�ท่ีผ�านมา 
--------------------------- 

3.1 การสรุปสถานการณ+การพัฒนา 
องค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริก  ได)ปฏิบัติภารกิจส�งเสริมสนับสนุนท)องถ่ินด)วยวิสัยทัศน�

และพันธกิจ  ภายใต)แผนยุทธศาสตร�และแผนพัฒนาสามป�  ซ่ึงเป�นตัวกระตุ)นการทํางานขององค�การบริหาร
ส�วนตําบลแม�พริก  ในอันท่ีจะผลักดันผลงานและปรับกระบวนทัศน�ใหม�ในการดําเนินงานให)สําเร็จอย�างเป�น
รูปธรรมและต�อเนื่อง 
  ในรอบป�งบประมาณ  พ.ศ.  2557  องค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริก  ได)วางกลยุทธ�ใน
การปฏิบัติงานส�งเสริม    สนับสนุนครอบคลุมในทุกด)าน  อันได)แก�  การส�งเสริมและพัฒนาด)านโครงสร)าง
พ้ืนฐาน  ด)านเศรษฐกิจ  ด)านสังคม  ด)านแหล�งน้ํา  ด)านการเมืองการบริหาร  ด)านสาธารณสุข  ด)าน
การศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  ด)านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล)อม  และเสริมสร)างเกณฑ�
มาตรฐานการให)บริการสาธารณะเพ่ือเป�นแนวทางในการปฏิบัติงาน  เช�น  การบริหารจัดการท่ีดี  การ
จัดเก็บรายได)  การส�งเสริมการมีส�วนร�วมของประชาชน   โดยให)ประชาชนแสดงความคิดเห็น  ร)องเรียน  
หรือเสนอแนะการทํางานขององค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริก 

ท้ังนี้การพัฒนายังมีอุปสรรคในการพัฒนาเพราะชุมชนโดยรวมเป�นชุมชนชนบท  
ประชาชนมีรายได)จากผลผลิตทางการเกษตร  และรับจ)างท่ัวไปรับจ)างใช)แรงงานต�างจังหวัดหรือทํางาน
ต�างประเทศ  พ้ืนฐานทางด)านการศึกษาไม�สูงมากนัก   คุณภาพชีวิตของประชาชนยังคงต)องปรับปรุงให)อยู�
ในเกณฑ�มาตรฐาน  พ้ืนท่ีเป�นท่ีราบหุบเขา  ส�วนใหญ�เป�นเขตปgาสงวน ประชากรมีอาชีพจากการทํานา      
ทําไร�  เลี้ยงสัตว�  การคมนาคมอยู�ในเกณฑ�ดีพอสมควร 

จุดเด�นหรือจุดแข็ง 
1. มีทรัพยากรปgาไม)และของปgาท่ีมีคุณค�า 
2. มีอาชีพการเกษตรเป�นท่ียอมรับ 
3. พ้ืนท่ีตั้งสะดวก การสัญจรไปมาข)ามเขตอําเภอ,จังหวัดสะดวกสบาย 
4. มีประเพณีและวัฒนธรรมท่ีทรงคุณค�า 

 จุดอ�อน 
  1. เส)นทางคมนาคมบางพ้ืนท่ียังไม�สะดวกในการสัญจรไปมา 
                     2. ประชาชนบางส�วนยังขาดความรู)  ด)านการศึกษา  ด)านสาธารณสุข 
         3. การบริหารจัดการด)านทรัพยากรปgาไม)และสิ่งแวดล)อมยังไม�มีประสิทธิภาพ 
  4. องค�กรชุมชนขาดความเข)มแข็ง 
  5. ประชากรวัยสูงอายุเพ่ิมมากข้ึน 
  โอกาส 
                     1. สามารถพัฒนาและยกระดับความเจริญได)อย�างท่ัวถึง 
                  2. สามารถพัฒนาเป�นศูนย�กลางด)านข)อมูลข�าวสารทางราชการ 

          3. สามารถพัฒนาให)เป�นท่ีรู)จักของประเทศ 
 ข4อจํากัด 
             1. สภาพพ้ืนท่ีบางส�วนยังอยู�ห�างไกลทําให)มีข)อจํากัดในการติดต�อสื่อสาร 
            2. ประชาชนขาดท่ีดินทํากินและเอกสารสิทธิ์ 
             3. ปKญหาอุทกภัยในฤดูฝนและปKญหาภัยแล)งในฤดูแล)ง 
                   4. ปKญหาการอพยพจากถ่ินฐานอ่ืน 
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3.2 การประเมินผลการนําแผนพัฒนาไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 
จํานวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนา  3  ป�  (พ.ศ. 2557-2559) 
 

ป�ท่ี 1  2557 ป�ท่ี 2  2558 ป�ท่ี 3  2559 รวม 
ยุทธศาสตร+ จํานวน 

โครงการ 
งบ 

ประมาณ 
จํานวน 
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จํานวน 
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จํานวน 
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

1. ด)านโครงสร)างพ้ืนฐาน 9 900,000 22 7,750,000 66 45,280,000 97 54,230,000 
2. ด)านแหล�งน้ํา 7 500,000 10 3,350,000 47 52,800,000 64 56,850,000 
3. ด)านสังคม 24 856,000 18 1,200,000 23 2,255,000 65 4,311,000 
4. ด)านเศรษฐกิจ 8 150,000 5 180,000 5 210,000 18 540,000 
5. ด)านสาธารณสุข 17 501,000 2 250,000 2 250,000 21 1,001,000 
6. ด)านการศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

34 3,098,000 33 3,318,000 33 3,198,000 100 9,614,000 

7.ด)านทรัพยากร 
ธรรมชาติและส่ิงแวดล)อม 

9 87,000 8 102,000 17 3,772,000 34 3,971,000 

8. ด)านการเมืองการบริหาร 48 13,960,980 51 14,718,240 53 16,398,240 152 45,077,460 

รวม 156 20,052,980 149 30,868,240 246 124,673,240 551 175,594,460 

 
จํานวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนา  3  ป�  ประจําป� 2557-2559 (เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง) 
ฉบับท่ี 1 
 

ป�ท่ี 1  2557 ป�ท่ี 2  2558 ป�ท่ี 3  2559 รวม 
ยุทธศาสตร+ จํานวน 

โครงการ 
งบ 

ประมาณ 
จํานวน 
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จํานวน 
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จํานวน 
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

1. ด)านโครงสร)างพ้ืนฐาน 17 2,228,000 - - - - 17 2,228,000 
2. ด)านแหล�งน้ํา 5 2,650,000 - - - - 5 2,650,000 
3. ด)านสังคม - - - - - - - - 
4. ด)านเศรษฐกิจ - - - - - - - - 
5. ด)านสาธารณสุข - - - - - - - - 
6. ด)านการศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

- - - - - - - - 

7.ด)านทรัพยากร 
ธรรมชาติและส่ิงแวดล)อม 

- - - - - - - - 

8. ด)านการเมืองการบริหาร 1 2,000,000 - - - - 1 2,000,000 

รวม 23 6,878,000 - - - - 23 6,878,000 
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ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาป� 2557 
จํานวนโครงการ 

ที่เสร็จ 
จํานวนโครงการที่ 

อยู�ในระหว�าง 
ดําเนินการ 

จํานวนโครงการที่ 
ยังไม�ได4 

ดําเนินการ 

จํานวนโครงการ 
ที่มีการยกเลิก 

จํานวนโครงการ   
ที่มีการเพ่ิมเติม 

จํานวนโครงการ 
ทั้งหมด 

ยุทธศาสตร+ 

จํานวน ร4อยละ จํานวน ร4อยละ จํานวน ร4อยละ จํานวน ร4อยละ จํานวน ร4อยละ จํานวน ร4อยละ 
1. ด)านโครงสร)างพ้ืนฐาน 27 90.00 - - 3 10.00 - - - - 30 15.96 
2. ด)านแหล�งน้ํา 8 66.67   4 33.33     12 6.38 
3. ด)านสังคม 13 50.00   13 50.00     26 13.83 
4. ด)านเศรษฐกิจ 5 50.00   5 50.00     10 5.32 
5. ด)านสาธารณสุข 4 23.53   13 76.47     17 9.04 
6. ด)านการศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

22 64.71   12 35.29     34 18.09 

7. ด)านทรัพยากร 
ธรรมชาติและส่ิงแวดล)อม 

1 11.11   8 88.89     9 4.79 

8. ด)านการเมืองการบริหาร 43 86.00   7 14.00     50 26.60 
รวม 123 66.49   65 33.51     188 100.00 

หมายเหตุ  เปลี่ยนแปลงแผนด)านโครงการสร)างพ้ืนฐานและด)านการเมืองการบริหาร 
และด)านสาธารณสุขรวมโครงการต�างๆจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.แม�พริก  
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แ ผ น ภู มิ แ ส ด งภ าพ รว ม งบ ป ระ ม าณ ราย จ� าย ป ระ จํา ป�  2 5 5 7

7 ,0 34 ,3 68 .7 4

109 ,9 48

89 1 ,9 7 1

1 1 ,8 3 0 ,7 7 2 .3 5

1 .1  ด) า น บ ริ ห า ร ทั่ ว ไป

1 .2  ด) า น บ ริ ก า ร ชุ ม ช น แ ล ะ สั งค ม

1 .3  ด) า น เศ ร ษ ฐ กิ จ

1 .4  ด) า น ก า ร ดํ า เนิ น งา น อ่ื น

การใช4จ�ายงบประมาณ  ป�  พ.ศ. 2557 
 
  ในป� งบประมาณ 2557 องค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริก  ได)รับงบประมาณ 
22,116,636.34  บาท    เพ่ือดําเนินการตามภารกิจหน)าท่ีและส�งเสริมสนับสนุนท)องถ่ิน  ดังนี้ 
1. จําแนกตามงบรายจ�าย  
 1.1 ด)านบริหารท่ัวไป              11,830,772.35 บาท 
 1.2 ด)านบริการชุมชนและสังคม     7,034,368.74 บาท 
 1.3 ด)านเศรษฐกิจ         109,948.00 บาท 
 1.4 ด)านการดําเนินงานอ่ืน       891,971.00 บาท 
หมายเหตุ  : ผลักเปIนเงินสะสมและทุนสํารองเงินสะสม  จํานวน      2,249,576.25 บาท 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2.  จําแนกตามแผนงาน 
 

ลําดับท่ี แผนงาน จํานวน  (บาท) 
1 แผนงานบริหารท่ัวไป 11,624,215.35 
2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 206,557.00 
3 แผนงานการศึกษา 2,935,864.81 
4 แผนงานสาธารณสุข 359,450.00 
5 แผนงานเคหะและชุมชน 3,134,393.93 
6 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 62,000.00 
7 แผนงานการเกษตร 47,948.00 
8 แผนงานสร)างความเข)มแข็งของชุมชน 281,690.00 
9 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 322,970.00 
10 แผนงานงบกลาง 891,971.00 

รวม 19,867,060.09 
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แ ผ น ภู มิ แ ส ด ง ภ าพ รว ม งบ ป ระ ม าณ ราย จ� าย ป ระ จํา ป�  พ .ศ .2 5 5 7
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3. จําแนกตามลักษณะงาน 
 

ที่ งาน/โครงการ 
จํานวน 
(บาท) 

1 ก�อสร)างถนน คสล. ซ.14 บ)านนายวังแก)ว หมู�ท่ี 3 บ)านแม�เชียงรายลุ�ม ต.แม�พริก 277,147.00 

2 ก�อสร)างถนน คสล. เข)าสุสาน หมู�ท่ี 1 บ)านนาริน ต.ผาปKง 187,000.00 

3 ก�อสร)างถนน คสล. เข)าสุสาน หมู�ท่ี 4 บ)านห)วยไร� ต.ผาปKง 167,700.00 

4 ขยายเขตไฟฟ3า ซ.2/2 , 2/3 ซ.นายหยุด ซ.ห)องแถว หมู�ท่ี 9 บ)านร�มไม)ยาง 
ต.แม�พริก 

161,919.77 

5 ขยายเขตไฟฟ3าสายท�าวังข)าม หมู�ท่ี 2 บ)านผาปKงหลวง ต.ผาปKง 195,967.89 

6 ก�อสร)างรางระบายน้ํา สายประปาหมู�บ)าน หมู�ท่ี 4 บ)านแม�พริกบน ต.แม�พริก 245,000.00 

7 ก�อสร)างถนน คสล. สายเข)าสุสาน หมู�ท่ี 7 บ)านห)วยข้ีนก ต.แม�พริก 194,500.00 

8 ก�อสร)างถนน คสล. ภายในหมู�บ)านวังสําราญ หมู�ท่ี 6 บ)านวงัสําราญ ต.แม�พริก 92,500.00 
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ที่ งาน/โครงการ 
จํานวน 
(บาท) 

9 ขยายเขตไฟฟ3า หมู�ท่ี 8 บ)านปางยาว ต.แม�พริก 55,023.44 
10 ขยายเขตไฟก่ิงสาธารณะภายในหมู�บ)าน หมู�ท่ี 10 บ)านสันข้ีเหล็ก ต.แม�พริก 117,801.83 

11 ปรับปรุงระบบประปาหมู�บ)าน หมู�ท่ี 3 บ)านผาปKงกลาง ต.ผาปKง 62,000.00 

12 ซ�อมแซมดาดลําเหมืองต้ังแต�ท�าสูบน้ําถึงท)ายเหมือง-ทุ�งนาข)าวเน�า-ทุ�งแพะ-ทุ�งใต) 
หมู� 6 บ)านวังสําราญ ต.แม�พริก 

107,500.00 

13 ก�อสร)างท�อลอดเหลี่ยมห)วยหลิ่งโปgง หมู�ท่ี 8 บ)านปางยาว ต.แม�พริก 119,000.00 

14 สนับสนุนการจัดงานรัฐพิธี 10,000.00 
15 โครงการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย� 17,215.00 
16 สมทบองค�กรชุมชนออมบุญวันละหนึ่งบาทเพ่ือสวัสดิการชุมชน 10,000.00 

17 ก�อสร)างโรงเก็บของประจําหมู�บ)าน หมู�ท่ี 11 บ)านแพะดอกเข็ม ต.แม�พริก 197,500.00 

18 โครงการลดอุบัติเหตุทางถนนช�วงเทศกาลสําคัญ (7 วัน อันตราย) 9,927.00 

19 โครงการจัดกิจกรรม เนื่องในวันต�อต)านยาเสพติด 780.00 
20 เบ้ียยังชีพผู)ปgวยเอดส� 94,500.00 

21 ค�าพาหนะรับส�งนักเรียนบ)านปางยาว 67,969.00 
22 โครงการอบรมอาสาสมัครป3องกันภัยฝgายพลเรือน 196,630.00 
23 ติดต้ังราวกันตก บ)านเด�นอุดม-วัดผาปKงกลาง หมู�ท่ี 5 บ)านเด�นอุดม ต.ผาปKง 196,500.00 
24 โครงการศูนย�บริการและถ�ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบลผาปKง 20,000.00 

25 โครงการศูนย�บริการและถ�ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบลแม�พริก 20,000.00 

26 โครงการสนับสนุนการจัดงานกาชาดประจําป�จังหวัดและให)การสนับสนุนกิจกรรม 
ก่ิงกาชาดอําเภอแม�พริก 

30,000.00 

27 วัสดุการเกษตร 7,948.00 

28 โครงการฝsกอาชีพนวดแผนไทยให)แก�คนตาบอดอําเภอแม�พริก 10,000.00 

29 โครงการด)านสาธารณสุขมูลฐาน 195,000.00 
30 โครงการเสริมสร)างสุขภาพเนื่องในวัน อสม.แห�งชาติ 20,000.00 

31 โครงการเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพตําบลแม�พริก 75,168.00 

32 วัสดุวิทยาศาสตร�และการแพทย� 144,450.00 
33 โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห�งชาติ 40,000.00 

34 โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมทางภาษาไทย - อเมริกัน 30,000.00 
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ที่ งาน/โครงการ 
จํานวน 
(บาท) 

35 โครงการแข�งขันกีฬาสัมพันธ�ต)านยาเสพติดโรงเรียนบ)านแม�พริกบน 20,000.00 

36 โครงการแข�งขันกีฬาสัมพันธ�โรงเรียนห)วยข้ีนกวิทยา 30,000.00 

37 โครงการแข�งขันกีฬาปรองดองสมานฉันท� 28,548.00 

38 โครงการอาหารกลางวัน 1,431,060.00 

39 โครงการอาหารเสริมนม 876,070.81 

40 ค�าใช)จ�ายในการบริหารสถานศึกษา 436,100.00 

41 โครงการรดน้ําดําหัวผู)สูงอายุประเพณีสงกรานต� 199,970.00 

42 โครงการถวายเทียนพรรษาเนื่องในวันเข)าพรรษา 10,000.00 

43 โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต� หมู�ท่ี 3 บ)านแม�เชียงรายลุ�ม ต.แม�พริก 10,000.00 

44 โครงการประเพณีสงกรานต�บ)านวังสําราญ หมู�ท่ี 6 บ)านวังสาํราญ ต.แม�พริก 5,000.00 

45 โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต� หมู�ท่ี 7 บ)านห)วยข้ีนก ต.แม�พริก 10,000.00 

46 โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต� หมู�ท่ี 8 บ)านปางยาว ต.แม�พริก 3,000.00 

47 โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีสักการะดอยพระธาตุ หมู�ท่ี 10 บ)านสันข้ีเหล็ก  
ต.แม�พริก 

30,000.00 

48 โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต� หมู�ท่ี 11 บ)านแพะดอกเข็ม ต.แม�พริก 10,000.00 

49 โครงการสรงน้ําพระธาตุ สืบชะตาหลวงวัดผาปKงหลวง หมู�ท่ี 2 บ)านผาปKงหลวง  
ต.ผาปKง 

10,000.00 

50 โครงการสรงน้ําพระธาตุ สืบชะตาหลวงวัดผาปKงกลาง หมู�ท่ี 3 บ)านผาปKงกลาง  
ต.ผาปKง 

5,000.00 

51 โครงการจัดงานประเพณีไม)คํ้าศรีสืบชะตาหลวง สรงน้ําพระธาตุสิริภูมิวนา  
แห�ครัวตาน ในเทศกาลป�ใหม�เมือง หมู�ท่ี 4 บ)านห)วยไร� ต.ผาปKง 

15,000.00 

52 โครงการจัดประเพณีสงกรานต� หมู�ท่ี 3 บ)านผาปKงกลาง ต.ผาปKง 5,000.00 

53 โครงการเข)าค�ายอบรมตีกuองปูgจา หมู�ท่ี 2 บ)านผาปKงหลวง ต.ผาปKง 10,000.00 

54 โครงการรณรงค�ป3องกันไฟปgาและปKญหาหมอกควัน 4,862.00 

55 โครงการประชาคมหมู�บ)านเพ่ือจัดทําแผนพัฒนาสามป� 14,755.00 

56 ค�าใช)จ�ายในการเลือกต้ัง 821,406.95 

57 เงินเดือนพนักงานส�วนตําบล 2,448,522.00 

58 เงินเพ่ิมค�าครองชีพชั่วคราวพนักงานส�วนตําบล 41,987.00 
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ที่ งาน/โครงการ 
จํานวน 
(บาท) 

59 เงินประจําตําแหน�ง 172,200.00 

60 เงินตอบแทนรายเดือน 67,200.00 

61 เงินเดือน/ค�าตอบแทนประจําตําแหน�ง/ค�าตอบแทนพิเศษนายก อบต./รองนายก 
อบต./เลขานุการนายก 

541,142.00 

62 ค�าจ)างพนักงานจ)าง 1,242,150.00 

63 เงินเพ่ิมค�าครองชีพชั่วคราวพนักงานจ)าง 401,740.00 

64 เงินเพ่ิมตามคุณวุฒิ 15,842.00 

65 ค�าตอบแทนคณะกรรมการจัดซ้ือจัดจ)าง กรรมการตรวจงานจ)างและควบคุมงาน 21,700.00 

66 ค�าตอบแทนประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภา เลขานุการสภา 2,109,937.00 

67 ผลประโยชน�ค�าตอบแทนอ่ืน 1,857,250.00 

68 เงินช�วยเหลือการศึกษาบุตร 19,612.00 

69 เงินช�วยเหลือค�ารักษาพยาบาล 15,354.00 

70 ค�าใช)จ�ายเพ่ือให)มาซ่ึงบริการ 647,335.40 

71 ค�าเช�าบ)าน 67,600.00 

72 รายจ�ายเก่ียวกับการรับรองและพิธีการ 33,915.00 

73 ค�าใช)จ�ายในการเดินทางไปราชการ 90,302.00 

74 ค�าพวงมาลัย ช�อดอกไม)และพวงมาลา 1,000.00 

75 ค�าไฟฟ3า 236,583.66 

76 ค�าโทรศัพท� 44,254.07 

77 ค�าเช�าคู�สายอินเตอร�เน็ตตําบล 70,106.40 

78 ค�าไปรษณีย� 12,873.00 

79 เงินสํารองจ�าย 504,903.00 

80 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 87,400.00 

81 เงินสมทบทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข)าราชการส�วนท)องถ่ิน 120,000.00 

82 โครงการเสริมสร)างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในการปฏิบัติราชการ 4,665.00 

83 รายจ�ายเพ่ือบํารุงรักษาและซ�อมแซมทรัพย�สิน 135,568.82 
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ที่ งาน/โครงการ 
จํานวน 
(บาท) 

84 วัสดุงานบ)านงานครัว 29,782.00 

85 วัสดุสํานักงาน 404,243.05 

86 วัสดุ พาหนะและขนส�ง 71,360.00 

87 วัสดุเชื้อเพลิงและหล�อลื่น 464,552.00 

88 วัสดุโฆษณาและเผยแพร� 17,790.00 

89 วัสดุคอมพิวเตอร� 120,415.00 

90 วัสดุก�อสร)าง 63,065.00 

91 วัสดุไฟฟ3าและวิทยุ 89,991.00 

92 จัดหาครุภัณฑ�ภายใน อบต.  
    1. โตlะทํางาน 

21,000.00 

    2. เก)าอ้ีทํางาน 
23,400.00 

    3. เครื่องปรับอากาศ  103,500.00 

    4. ตู)เย็น 9,350.00 

    5. โทรทัศน� 11,950.00 

93 โครงการอุดหนุนงบประมาณบริหารศูนย�รวมข)อมูลข�าวสาร อ.แม�พริก จ.ลําปาง 30,000.00 

94 ค�าตอบแทนคณะกรรมการเก่ียวกับการสอบแข�งขัน สอบคัดเลือก หรือคัดเลือก 18,100.00 

95 ค�าจ)างท่ีปรึกษาวิจัยประเมินผลหรือพัฒนาระบบต�างๆ 15,000.00 

96 โครงการปลูกปgาชุมชน 0.00 

97 โครงการปล�อยพันธุ�สัตว�น้ําสู�แหล�งน้ําสาธารณะ 0.00 

98 โครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนท่ี 0.00 

99 โครงการลดข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพ่ือประชาชน 0.00 

 รวมท้ังส้ิน 19,867,060.09 
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4.โครงการท่ีใช4งบประมาณจ�ายขาดจากเงินสะสม 

ท่ี งาน/โครงการ จํานวน (บาท) 
1 โครงการก�อสร)างถนน คสล.เลียบลําห)วยแม�พริก ม.7 ต.แม�พริก 165,000.00  
2 โครงการก�อสร)างถนน คสล.ดอยถํ้า ม.7 ต.แม�พริก 838,300.00 
3 โครงการก�อสร)างถนน คสล.สายบ)านสันข้ีเหล็ก-อ�างเปางาม ม.10 ต.แม�พริก 1,330,800.00  
4 โครงการก�อสร)างถนน คสล.สายสี่แยกน้ําปลา - บ)านวังสําราญ ม.6 ต.แม�พริก 1,076,900.00  
5 โครงการก�อสร)างถนน คสล.ซอย 10 ม.11 ต.แม�พริก 599,000.00  
6 โครงการปรับปรุงถนน คสล.ภายในหมู�บ)าน ม.1 ต.ผาปKง 100,000.00  
7 โครงการดาดลําเหมืองฝายทุ�งบ)าน ม.2 ต.ผาปKง 199,800.00  
8 โครงการขุดลอกสระเก็บน้ําประจําหมู�บ)าน ม.3 ต.ผาปKง 57,400.00  
9 โครงการก�อสร)างถนนลูกรังเกลี่ยเรียบสายเด�นเคล็ด -หนองตึงเย็น ม.4 ต.ผาปKง 95,300.00  
10 โครงการก�อสร)างถนนลูกรังเกลี่ยเรียบทุ�งเด�นยาว ม.4 ต.ผาปKง 68,700.00  
11 โครงการขุดและดาดลําเหมืองทุ�งเด�นเคล็ด ม.4 ต.ผาปKง 54,000.00  
12 โครงการฝายก้ันน้ําลําห)วยแม�ขยาก ม.5 ต.ผาปKง 100,000.00  
13 โครงการก�อสร)างถนน คสล.บ�อประมงท)ายบ)าน ม.5 ต.ผาปKง 100,000.00  
14 โครงการก�อสร)างถนน คสล.ซอย 2 ม.3 ต.แม�พริก 99,200.00  
15 โครงการก�อสร)างถนน คสล.ซอย 11 ม.3 ต.แม�พริก 68,800.00  
16 โครงการก�อสร)างถนน คสล.ซอย 12 ม.3 ต.แม�พริก 95,200.00  
17 โครงการก�อสร)างถนนลูกรังเกลี่ยเรียบจากวัดแม�เชียงรายลุ�ม-ท�าวังหลวง ม.3  

ต.แม�พริก 
28,000.00  

18 โครงการก�อสร)างถนนลูกรังซอยท)ายบ)าน ม.3 ต.แม�พริก 42,400.00  
19 โครงการก�อสร)างถนนลูกรังสายห)วยตูมปgา ม.4 ต.แม�พริก 99,600.00  
20 โครงการก�อสร)างถนนลูกรังสายแม�เฒ�าเต)า ม.4 ต.แม�พริก 100,000.00  
21 โครงการชุดและดาดลําเหมืองทุ�งบ)าน ม.4 ต.แม�พริก 127,600.00  
22 โครงการวางท�อคอนกรีตเสริมเหล็กสายแยกบ)านนายอินทร� ปKญญาเสน  

ม.6 ต.แม�พริก 
152,400.00  

23 โครงการซ�อมแซมถนนลูกรังสายวังสําราญ - ท�าด�าน ม.6 ต.แม�พริก 100,000.00  
24 โครงการก�อสร)างถนนลูกรังสายโรงเรียนห)วยข้ีนก-สุดห)วยข้ีนก ม.7 ต.แม�พริก 99,000.00  
25 โครงการก�อสร)างถนนลูกรังสายทุ�งแพะ ม.8 ต.แม�พริก 99,000.00  
26 โครงการก�อสร)างถนน คสล.ซอยห)องแถว ม.9 ต.แม�พริก 85,000.00  
27 โครงการก�อสร)างถนน คสล.ซอยนายหยุด ม.9 ต.แม�พริก 77,900.00  
28 โครงการตัดถนนลูกรังสายบ)านร�มไม)ยาง - ถนนลาดยาง ม.9 ต.แม�พริก 92,000.00  
29 โครงการก�อสร)างถนน คสล.ซอย 6 ม.10 ต.แม�พริก 76,175.31  
30 โครงการก�อสร)างถนนลูกรังสายทุ�งใหม� ม.10 ต.แม�พริก 100,000.00  
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ท่ี งาน/โครงการ จํานวน (บาท) 
31 โครงการชุดฝKงกลบบ�อขยะ ม.10 ต.แม�พริก 35,500.00  
32 โครงการก�อสร)างถนนลูกรัง ซอย 10 ม.11 ต.แม�พริก 66,300.00  
33 โครงการก�อสร)างถนนลูกรังสายหอพ�อหลวง ม.11 ต.แม�พริก 33,700.00  
34 เงินชดเชยพนักงานและลูกจ)าง 336,372.00  
35 เงินชดเชยพนักงานและลูกจ)าง 470,105.00  
 รวม 7,269,452.31 

 

5.โครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค+การบริหารส�วนตําบลแม�พริก 

ท่ี งาน/โครงการ จํานวน (บาท) 
1 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู)เรื่องการคุ)มครองและป3องกันโรคไข)เลือดออกโดยการมีส�วน

ร�วมของภาคีเครือข�ายและชุมชนบ)านแม�เชียงรายลุ�ม 
5,500.00 

2 โครงการตรวจหาหนอนพยาธิแบบเชิงรุกบ)านแม�เชียงรายลุ�ม 29,300.00 
3 โครงการห)องเรียนผู)สูงวัยใส�ใจสุขภาพ หมู�ท่ี 7,8,11 ต.แม�พริก 14,900.00 
4 โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ(ผาปKง) 14,320.00 

5 
โครงการเด็กฉลาดสุขภาพดี จิตแจ�มใสบ)านแม�พริกบน,บ)านร�มไม)ยางและ 
บ)านสันข้ีเหล็ก 

17,340.00 

6 
โครงการควบคุมป3องกันวัณโรคในกลุ�มเสี่ยงบ)านแม�พริกบน บ)านวังสําราญ  
บ)านร�มไม)ยางและบ)านสันข้ีเหล็ก 

9,740.00 

7 โครงการห)องเรียนเบาหวาน หมู�ท่ี 7,8,11 ต.แม�พริก 11,400.00 
8 โครงการห)องเรียนเบาหวาน(ผาปKง) 11,600.00 
9 โครงการสืบสานพระเพณีไทยใส�ใจสุขภาพผู)สูงวัยบ)านแม�เชียงรายลุ�ม 11,400.00 

10 
โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในกลุ�มเสี่ยงต�อโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง(บ)าน
แม�เชียงรายลุ�ม) 

8,500.00 

11 โครงการชุมชนรู)ทันความดันเบาหวาน หมู�ท่ี 7,8,11 ต.แม�พริก 23,300.00 
12 โครงการให)ความรู)กลุ�มเสี่ยงจากการใช)สารเคมี หมู�ท่ี 7,8,11 ต.แม�พริก 5,000.00 
13 โครงการสร)างสุขภาพ(ผาปKง) 12,750.00 
14 โครงการลด ละเลิกบุหรี่และสุรา(ผาปKง) 12,135.00 
15 โครงการเพ่ือนช�วยเพ่ือนผู)สูงวัย(ผาปKง) 11,100.00 
16 โครงการอาหารปลอดภัย(ผาปKง) 12,825.00 
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ท่ี งาน/โครงการ จํานวน (บาท) 
17 โครงการเกษตรกรปลอดโรคผู)บริโภคปลอดภัยสมุนไพรล)างพิษกายจิตผ�องใส  

บ)านแม�พริกบน บ)านร�มไม)ยาง บ)านสันข้ีเหล็ก 
37,680.00 

18 โครงการรณรงค�ควบคุมและป3องกันโรคไข)เลือดออก บ)านร�มไม)ยาง 2,900.00 
19 โครงการรณรงค�ควบคุมและป3องกันโรคไข)เลือดออก บ)านแม�พริกบน 2,900.00 
20 โครงการรณรงค�ควบคุมและป3องกันโรคไข)เลือดออก บ)านสันข้ีเหล็ก 4,100.00 
21 โครงการรณรงค�ควบคุมและป3องกันโรคไข)เลือดออก บ)านวังสําราญ 1,940.00 
22 โครงการตรวจหาสารเคมีตกค)างในกระแสเลือดตําบลผาปKง 9,300.00 
23 โครงการตรวจหาสารเคมีตกค)างในกระแสเลือดบ)านแม�เชียงรายลุ�ม 9,300.00 
24 โครงการตรวจหาสารเคมีตกค)างในกระแสเลือดบ)านแพะดอกเข็ม 9,300.00 

25 
โครงการตรวจหาสารเคมีตกค)างในกระแสเลือดบ)านแม�พริกบน บ)านวังสําราญ  
บ)านร�มไม)ยางและบ)านสันข้ีเหล็ก 

9,300.00 

26 
โครงการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพตําบลแม�พริกคณะกรรมการประชุม 
(ค�าเดินทาง) 

 1,832.00 

27 ค�าเบ้ียประชุม 17 มีนาคม 2557 2,450.00 
28 ประชุมคัดเลือกกรรมการชุดใหม� 1 เมษายน 2557 (ค�าอาหารว�าง) 1,550.00 
29 ประชุม 21 สิงหาคม 2557  (ค�าอาหารกลางวันและอาหารว�าง) 2,650.00 
30 คณะกรรมการประชุม(ค�าเดินทาง) 1,808.00 
31 ซ้ือวัสดุประจําป� 2557 7,865.00 
32 ค�าซ�อมคอมพิวเตอร�และลงโปรแกรมคอมพิวเตอร� 500.00 
33 ค�าเบ้ียประชุม 25 กันยายน2557 2,200.00 
34 ประชุม 25 กันยายน 2557(อาหารว�าง อาหารกลางวัน) 3,020.00 
  รวมเปIนเงินท้ังส้ิน 321,705.00 
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3.3 การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพ 
ความพึงพอใจต�อผลการดําเนินงานขององค+กรปกครองส�วนท4องถ่ินในภาพรวม 
 

ความพึงพอใจ พอใจมาก 
(ร4อยละ) 

พอใจ 
(ร4อยละ) 

ไม�พอใจ 
(ร4อยละ) 

1)  มีการเปvดโอกาสให)ประชาชนมีส�วนร�วมในโครงการ / กิจกรรม 36 60.9 3.08 
2)  มีการประชาสัมพันธ�ให)ประชาชนรับรู)ข)อมูลของโครงการ / 
กิจกรรม 

39.2 57.4 3.43 

3)  มีการเปvดโอกาสให)ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / 
กิจกรรม 

35.8 61 3.2 

4)  มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต�อ
สาธารณะ 

35.2 61.6 3.14 

5)  มีความโปร�งใสในการดําเนินโครงการ / กิจกรรม 41.6 55.2 3.14 
6)  การดําเนินงานเป�นไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด 40.3 56.5 3.2 
7)  ผลการดําเนินโครงการ / กิจกรรมนําไปสู�การแก)ไขปKญหา 35.9 60.8 3.37 
8)  ประโยชน�ท่ีประชาชนได)รับจากการดําเนินโครงการ / กิจกรรม 36.2 60.3 3.43 

ภาพรวม 37.5 59.2 3.25 
 
* ระดับช�วงคะแนนความพึงพอใจจากคะแนนเตม็ 10 (ตามแบบสํารวจ) 
 ระดับคะแนน 0-3    > ไม�พอใจ  
 ระดับคะแนน 4-7   > พอใจ 
  ระดับคะแนน 8-10  > พอใจมาก 
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ยุทธศาสตร+ท่ี  1    ด)านโครงสร)างพ้ืนฐาน      
1) ความพึงพอใจของผู)เก่ียวข)อง 

 
ความพึงพอใจ คะแนนความพึงพอใจ 

(เต็ม  10  คะแนน) 
1)  มีการเปvดโอกาสให)ประชาชนมีส�วนร�วมในโครงการ / กิจกรรม 6.64 
2)  มีการประชาสัมพันธ�ให)ประชาชนรับรู)ข)อมูลของโครงการ /กิจกรรม 6.8 
3)  มีการเปvดโอกาสให)ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 6.64 
4)  มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต�อสาธารณะ 6.47 
5)  มีความโปร�งใสในการดําเนินโครงการ / กิจกรรม 6.99 
6)  การดําเนินงานเป�นไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด 6.91 
7)  ผลการดําเนินโครงการ / กิจกรรมนําไปสู�การแก)ไขปKญหา 6.71 
8)  ประโยชน�ท่ีประชาชนได)รับจากการดําเนินโครงการ / กิจกรรม 6.57 

ภาพรวม 6.72 
 
 

2) การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดท่ีเลือก 

ผลการดําเนินงาน 

ตัวช้ีวัดท่ีเลือก หน�วย ก�อน 
ดําเนินการ 
(จํานวน) 

หลัง 
ดําเนินการ 
(จํานวน) 

เพ่ิม/ลด 

1.จํานวนโครงการการพัฒนาการคมนาคมทางบก  
ทางน้ํา 

โครงการ 5 22 +17 

2.จํานวนโครงการการพัฒนาไฟฟ3าสาธารณะ โครงการ 3 4 +1 
3.จํานวนโครงการการพัฒนาการระบายน้ํา โครงการ 1 1 - 
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ยุทธศาสตร+ท่ี  2      ด)านแหล�งน้ํา     
1)  ความพึงพอใจของผู)เก่ียวข)อง 

 
ความพึงพอใจ คะแนนความพึงพอใจ 

(เต็ม  10  คะแนน) 
1)  มีการเปvดโอกาสให)ประชาชนมีส�วนร�วมในโครงการ / กิจกรรม 6.64 
2)  มีการประชาสัมพันธ�ให)ประชาชนรับรู)ข)อมูลของโครงการ / กิจกรรม 6.76 
3)  มีการเปvดโอกาสให)ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 6.68 
4)  มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต�อสาธารณะ 6.53 
5)  มีความโปร�งใสในการดําเนินโครงการ / กิจกรรม 6.93 
6)  การดําเนินงานเป�นไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด 6.79 
7)  ผลการดําเนินโครงการ / กิจกรรมนําไปสู�การแก)ไขปKญหา 6.6 
8)  ประโยชน�ท่ีประชาชนได)รับจากการดําเนินโครงการ / กิจกรรม 6.61 

ภาพรวม 6.69 
 

2) การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดท่ีเลือก 

ผลการดําเนินงาน 

ตัวช้ีวัดท่ีเลือก หน�วย ก�อน 
ดําเนินการ 
(จํานวน) 

หลัง 
ดําเนินการ 
(จํานวน) 

เพ่ิม/ลด 

1. จํานวนโครงการการพัฒนาแหล�งน้ําเพ่ือการ
อุปโภค บริโภค 

โครงการ 3 2 -1 

2. จํานวนโครงการการพัฒนาแหล�งน้ําเพ่ือ
การเกษตร 

โครงการ 4 6 +2 
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ยุทธศาสตร+ท่ี  3     ด)านสังคม      
1)  ความพึงพอใจของผู)เก่ียวข)อง 

 
ความพึงพอใจ คะแนนความพึงพอใจ 

(เต็ม  10  คะแนน) 
1)  มีการเปvดโอกาสให)ประชาชนมีส�วนร�วมในโครงการ / กิจกรรม 6.94 
2)  มีการประชาสัมพันธ�ให)ประชาชนรับรู)ข)อมูลของโครงการ / กิจกรรม 6.95 
3)  มีการเปvดโอกาสให)ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 6.82 
4)  มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต�อสาธารณะ 6.69 
5)  มีความโปร�งใสในการดําเนินโครงการ / กิจกรรม 6.89 
6)  การดําเนินงานเป�นไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด 6.93 
7)  ผลการดําเนินโครงการ / กิจกรรมนําไปสู�การแก)ไขปKญหา 6.85 
8)  ประโยชน�ท่ีประชาชนได)รับจากการดําเนินโครงการ / กิจกรรม 6.78 

ภาพรวม 6.86 
 
           2)  การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดท่ีเลือก 

ผลการดําเนินงาน 

ตัวช้ีวัดท่ีเลือก หน�วย ก�อน 
ดําเนินการ 
(จํานวน) 

หลัง 
ดําเนินการ 
(จํานวน) 

เพ่ิม/ลด 

1. จํานวนโครงการการพัฒนาการส�งเสริมความ
เข)มแข็งของชุมชน 

โครงการ 6 4 -2 

2. จํานวนโครงการการพัฒนาการนันทนาการและ
การส�งเสริมกิจกรรมการกีฬา 

โครงการ 5 0 -5 

3. จํานวนโครงการการพัฒนาการป3องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 

โครงการ 4 3 -1 

4. จํานวนโครงการการพัฒนาการป3องกันและแก)ไข
ปKญหายาเสพติด 

โครงการ 3 1 -2 

5. จํานวนโครงการการพัฒนาการจัดสวัสดิการและ
สังคมสงเคราะห� 

โครงการ 6 5 -1 
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ยุทธศาสตร+ท่ี  4      ด)านเศรษฐกิจ     
1)  ความพึงพอใจของผู)เก่ียวข)อง 

 
ความพึงพอใจ คะแนนความพึงพอใจ 

(เต็ม  10  คะแนน) 
1)  มีการเปvดโอกาสให)ประชาชนมีส�วนร�วมในโครงการ / กิจกรรม 6.66 
2)  มีการประชาสัมพันธ�ให)ประชาชนรับรู)ข)อมูลของโครงการ / กิจกรรม 6.73 
3)  มีการเปvดโอกาสให)ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 6.74 
4)  มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต�อสาธารณะ 6.6 
5)  มีความโปร�งใสในการดําเนินโครงการ / กิจกรรม 6.79 
6)  การดําเนินงานเป�นไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด 6.85 
7)  ผลการดําเนินโครงการ / กิจกรรมนําไปสู�การแก)ไขปKญหา 6.71 
8)  ประโยชน�ท่ีประชาชนได)รับจากการดําเนินโครงการ / กิจกรรม 6.7 

ภาพรวม 6.72 
 

2) การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดท่ีเลือก 

ผลการดําเนินงาน 

ตัวช้ีวัดท่ีเลือก หน�วย 
ก�อน 

ดําเนินการ 
(จํานวน) 

หลัง 
ดําเนินการ 
(จํานวน) 

เพ่ิม/ลด 

1. จํานวนโครงการการพัฒนาการส�งเสริมการ
ประกอบอาชีพและยกระดับรายได) 

โครงการ 7 3 -4 

2. จํานวนโครงการการพัฒนาการสนับสนุนกิจกรรม
ของกลุ�มอาชีพต�างๆ 

โครงการ 3 1 +2 
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ยุทธศาสตร+ท่ี  5     ด)านสาธารณสุข      
1)  ความพึงพอใจของผู)เก่ียวข)อง 

 
ความพึงพอใจ คะแนนความพึงพอใจ 

(เต็ม  10  คะแนน) 
1)  มีการเปvดโอกาสให)ประชาชนมีส�วนร�วมในโครงการ / กิจกรรม 6.72 
2)  มีการประชาสัมพันธ�ให)ประชาชนรับรู)ข)อมูลของโครงการ / กิจกรรม 6.8 
3)  มีการเปvดโอกาสให)ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 6.75 
4)  มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต�อสาธารณะ 6.72 
5)  มีความโปร�งใสในการดําเนินโครงการ / กิจกรรม 6.79 
6)  การดําเนินงานเป�นไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด 6.73 
7)  ผลการดําเนินโครงการ / กิจกรรมนําไปสู�การแก)ไขปKญหา 6.65 
8)  ประโยชน�ท่ีประชาชนได)รับจากการดําเนินโครงการ / กิจกรรม 6.67 

ภาพรวม 6.73 
 

2) การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดท่ีเลือก 

ผลการดําเนินงาน 

ตัวช้ีวัดท่ีเลือก หน�วย ก�อน 
ดําเนินการ 
(จํานวน) 

หลัง 
ดําเนินการ 
(จํานวน) 

เพ่ิม/ลด 

1. จํานวนโครงการการพัฒนาการส�งเสริมสุขภาพ
อนามัยของประชาชน 

โครงการ 16 3 -13 

2. จํานวนโครงการการพัฒนาควบคุมและระงับ
โรคติดต�อ 

โครงการ 1 1 0 
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ยุทธศาสตร+ท่ี  6    ด)านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม    
1)  ความพึงพอใจของผู)เก่ียวข)อง 

ความพึงพอใจ คะแนนความพึงพอใจ 
(เต็ม  10  คะแนน) 

1)  มีการเปvดโอกาสให)ประชาชนมีส�วนร�วมในโครงการ / กิจกรรม 6.82 
2)  มีการประชาสัมพันธ�ให)ประชาชนรับรู)ข)อมูลของโครงการ / กิจกรรม 6.86 
3)  มีการเปvดโอกาสให)ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 6.79 
4)  มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต�อสาธารณะ 6.74 
5)  มีความโปร�งใสในการดําเนินโครงการ / กิจกรรม 6.86 
6)  การดําเนินงานเป�นไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด 6.92 
7)  ผลการดําเนินโครงการ / กิจกรรมนําไปสู�การแก)ไขปKญหา 6.69 
8)  ประโยชน�ท่ีประชาชนได)รับจากการดําเนินโครงการ / กิจกรรม 6.73 

ภาพรวม 6.80 
 

2) การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดท่ีเลือก 

ผลการดําเนินงาน 

ตัวช้ีวัดท่ีเลือก หน�วย ก�อน 
ดําเนินการ 
(จํานวน) 

หลัง 
ดําเนินการ 
(จํานวน) 

เพ่ิม/ลด 

1. จํานวนโครงการการพัฒนาการส�งเสริม  
สนับสนุน  การศึกษาของเด็ก  เยาวชนและ
ประชาชนโดยท่ัวไป  รวมท้ังส�งเสริมประเพณีอันดี
งาม  กิจการศาสนา  และภูมิปKญญาท)องถ่ิน 

โครงการ 15 9 -6 

2. จํานวนโครงการ  การส�งเสริมประเพณีอันดีงาม 
กิจกรรมศาสนา  และภูมิปKญญาท)องถ่ิน 

โครงการ 19 13 -6 
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ยุทธศาสตร+ท่ี  7    ด)านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล)อม    
1)  ความพึงพอใจของผู)เก่ียวข)อง 

 
ความพึงพอใจ คะแนนความพึงพอใจ 

(เต็ม  10  คะแนน) 
1)  มีการเปvดโอกาสให)ประชาชนมีส�วนร�วมในโครงการ / กิจกรรม 6.89 
2)  มีการประชาสัมพันธ�ให)ประชาชนรับรู)ข)อมูลของโครงการ / กิจกรรม 6.88 
3)  มีการเปvดโอกาสให)ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 6.79 
4)  มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต�อสาธารณะ 6.77 
5)  มีความโปร�งใสในการดําเนินโครงการ / กิจกรรม 6.98 
6)  การดําเนินงานเป�นไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด 6.95 
7)  ผลการดําเนินโครงการ / กิจกรรมนําไปสู�การแก)ไขปKญหา 6.82 
8)  ประโยชน�ท่ีประชาชนได)รับจากการดําเนินโครงการ / กิจกรรม 6.69 

ภาพรวม 6.85 
 

2) การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดท่ีเลือก 

ผลการดําเนินงาน 

ตัวช้ีวัดท่ีเลือก หน�วย ก�อน 
ดําเนินการ 
(จํานวน) 

หลัง 
ดําเนินการ 
(จํานวน) 

เพ่ิม/ลด 

1. จํานวนโครงการการพัฒนาการสร)างจิตสํานึก
และตระหนักในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล)อม 

โครงการ 5 0 0 

2. จํานวนโครงการการพัฒนาการป3องกันการ
ทําลาย  การบําบัดและฟz{นฟูทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล)อม 

โครงการ 4 3 -1 
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ยุทธศาสตร+ท่ี  8    ด)านการเมืองการบริหาร      
1) ความพึงพอใจของผู)เก่ียวข)อง 

 
ความพึงพอใจ คะแนนความพึงพอใจ 

(เต็ม  10  คะแนน) 
1)  มีการเปvดโอกาสให)ประชาชนมีส�วนร�วมในโครงการ / กิจกรรม 7.07 
2)  มีการประชาสัมพันธ�ให)ประชาชนรับรู)ข)อมูลของโครงการ / กิจกรรม 7.13 
3)  มีการเปvดโอกาสให)ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 7.05 
4)  มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต�อสาธารณะ 6.96 
5)  มีความโปร�งใสในการดําเนินโครงการ / กิจกรรม 7.13 
6)  การดําเนินงานเป�นไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด 7.1 
7)  ผลการดําเนินโครงการ / กิจกรรมนําไปสู�การแก)ไขปKญหา 6.84 
8)  ประโยชน�ท่ีประชาชนได)รับจากการดําเนินโครงการ / กิจกรรม 6.87 

ภาพรวม 7.02 
 
 

2) การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดท่ีเลือก 

ผลการดําเนินงาน 

ตัวช้ีวัดท่ีเลือก หน�วย ก�อน 
ดําเนินการ 
(จํานวน) 

หลัง 
ดําเนินการ 
(จํานวน) 

เพ่ิม/ลด 

1. จํานวนโครงการการพัฒนาการส�งเสริมการมีส�วน
ร�วมรูปประชาคม 

โครงการ 1 1 0 

2. จํานวนโครงการการพัฒนาการส�งเสริมความรู)
ความเข)าใจเก่ียวกับกิจการของ อบต.และการ
บริหารการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย 

โครงการ 1 1 0 

3. จํานวนโครงการการพัฒนาบุคลากร ท้ังพนักงาน
ส�วนตําบล  พนักงานจ)าง  สมาชิกสภา อบต. คณะ
ผู)บริหาร ให)มีความรู) คุณธรรมและจริยธรรมในการ
ปฏิบัติงาน 

โครงการ 33 26 -7 

4. จํานวนโครงการการพัฒนารายได)  โดยปรับปรุง
แหล�งรายได) วิธีการหารายได)  รวมท้ังระบบการ
จัดเก็บภาษี 

โครงการ 1 1 0 

5. จํานวนโครงการการพัฒนาการจัดหาและ
ปรับปรุงเครื่องมือเครื่องใช)และสถานท่ีปฏิบัติงานให)
เพียงพอ มีประสิทธิภาพ 

โครงการ 10 10 0 

6. จํานวนโครงการการพัฒนาการให)บริการแก�
ประชาชน 

โครงการ 2 2 0 
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ส�วนท่ี 4 

ยุทธศาสตร+การพัฒนาและแนวทางพัฒนา
ในช�วงสามป� 
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ส�วนท่ี  4  ยุทธศาสตร+การพัฒนาและแนวทางพัฒนาในช�วงสามป� 

-------------------------- 
 
4.1 วิสัยทัศน+การพัฒนาท4องถ่ิน 
 “ประชาชนอยู�ดี  กินดี  มีความสุข  ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง” 
   
4.2 ยุทธศาสตร+การพัฒนาและแนวทางการพัฒนาในช�วง  3  ป�   
 1. ยุทธศาสตร�การพัฒนาด)านโครงสร)างพ้ืนฐาน  เป�นการพัฒนาด)านกายภาพเก่ียวกับ
สาธารณูปโภค  สาธารณูปการต�างๆ  เพ่ือยกระดับความเป�นอยู�และอํานวยความสะดวกในชุมชน  โดยมี
แนวทางการพัฒนา  3  แนวทาง  คือ 
  1.1 การคมนาคม  ท้ังทางบก  ทางน้ํา 
  1.2 ไฟฟ3าสาธารณะ 
  1.3 การระบายน้ํา 
 2. ยุทธศาสตร�การพัฒนาด)านแหล�งน้ํา  เน)นการพัฒนาด)านแหล�งน้ําเพ่ือการบริโภค  อุปโภคและ
เพ่ือการเกษตร  โดยมีแนวทางการพัฒนา  2  แนวทาง 
  2.1 แหล�งน้ําเพ่ือการบริโภค  อุปโภคได)แก� บ�อบาดาล สระ  ประปา  บ�อน้ําต้ืน  เป�นต)น 
  2.2 แหล�งน้ําเพ่ือการเกษตร  ได)แก�  เหมืองฝาย  อ�างเก็บน้ํา  ขุดลอกคูคลอง  คลองส�งน้ํา  
เป�นต)น 
 3. ยุทธศาสตร�การพัฒนาด)านสังคม เป�นการพัฒนาเก่ียวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน  
และรวมท้ังเสริมสร)างความเข)มแข็งของชุมชน  โดยมีแนวทางการพัฒนา  5  แนวทาง 
  3.1 การส�งเสริมความเข)มแข็งของชุมชน ได)แก� กิจกรรมส�งเสริมการมีส�วนร�วมของ
ประชาชน  ส�งเสริมการจัดเวทีประชาคม  การจัดประชุม  สัมมนาเพ่ือระดมความคิดเห็น 
  3.2 การนันทนาการและส�งเสริมกิจกรรมการกีฬา 
  3.3 การป3องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
  3.4 การป3องกันและแก)ไขปKญหายาเสพติด 
  3.5 จัดสวัสดิการและสังคมสงเคราะห�  ได)แก�  การสงเคราะห�คนยากจน   คนพิการ   เด็ก 
และผู)สูงอายุ  ผู)ด)อยโอกาส 
 4. ยุทธศาสตร�การพัฒนาด)านเศรษฐกิจ  เป�นการพัฒนาซ่ึงครอบคลุมกิจกรรมโครงการด)านการ
ประกอบอาชีพของประชาชน  โดยมีแนวทางการพัฒนา  2  แนวทาง 
  4.1 การส�งเสริมการประกอบอาชีพและยกระดับรายได) 
  4.2 สนับสนุนกิจกรรมของกลุ�มอาชีพต�างๆ 
 5. ยุทธศาสตร�การพัฒนาด)านสาธารณสุข   มีแนวทางการพัฒนา  2  แนวทาง 
  5.1 ส�งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน 
  5.2 การควบคุมและระงับโรคติดต�อ 
 6. ยุทธศาสตร�การพัฒนาด)านการศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม  มีแนวทางการพัฒนา  2  
แนวทาง 
  6.1 ส�งเสริมสนับสนุนการศึกษาของเด็ก เยาวชน และประชาชนโดยท่ัวไป     

6.2 ส�งเสริมสนับสนุนประเพณีอันดีงาม  กิจการศาสนา  และภูมิปKญญาท)องถ่ิน 
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 7. ยุทธศาสตร�การพัฒนาด)านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล)อม  เน)นการพัฒนาซ่ึงครอบคลุม
กิจกรรมท่ีเก่ียวกับการบํารุงรักษาสิ่งแวดล)อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ  เพ่ือให)เกิดความน�าอยู�
และความยั่งยืน  โดยมีแนวทางการพัฒนา  2  แนวทาง 
  7.1 การสร)างจิตสํานึกและตระหนักในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล)อม 
  7.2 การป3องกันการทําลาย  การบําบัดและฟz{นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล)อม 
   1. การอนุรักษ�แหล�งน้ําและปgาไม)  เช�น  การปลูกปgา 
   2. การกําจัดขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล 
   3. การบําบัดน้ําเสีย 
 8. ยุทธศาสตร�การพัฒนาด)านการเมืองการบริหาร เป�นการพัฒนาความรู)  ความเข)าใจของ
ประชาชนในการมีส�วนร�วมในกิจกรรมทางการเมืองตามระบอบประชาธิปไตย รวมถึงการปรับปรุง
ประสิทธิภาพการบริหารงานขององค�การบริหารส�วนตําบล  เพ่ือให)บริการแก�ประชาชนได)อย�างมี
ประสิทธิภาพ  โดยมีแนวทางการพัฒนา  6  แนวทาง 
  8.1 การส�งเสริมการมีส�วนร�วมรูปประชาคม 
  8.2 การส�งเสริมความรู)ความเข)าใจเก่ียวกับกิจการของ อบต. และการบริหารการปกครอง
ตามระบอบประชาธิปไตย 
  8.3 การพัฒนาบุคลากร  ท้ังพนักงานส�วนตําบล  สมาชิกสภา อบต. คณะผู)บริหาร ให)มี
ความรู)  คุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน 
  8.4 การพัฒนารายได)  โดยการปรับปรุงแหล�งรายได)  วิธีการหารายได)  รวมท้ังระบบการ
จัดเก็บภาษี 
  8.5 การจัดหาและปรับปรุงเครื่องมือเครื่องใช)และสถานท่ีปฏิบัติงานให)เพียงพอ            
มีประสิทธิภาพ 
  8.6 การให)บริการแก�ประชาชน   โดยจัดการให)ประชาชนท้ังในและนอกสํานักงาน  
รวมท้ังการอํานวยความสะดวกแก�ผู)มาติดต�องานต�างๆ  รวมท้ังเผยแพร�ประชาสัมพันธ�ข)อมูลข�าวสารต�างๆ
ให)ประชาชนทราบ 
 
4.3  ทิศทางการพัฒนาและยุทธศาสตร+การพัฒนาขององค+กรปกครองส�วนท4องถ่ินจังหวัดลําปาง 

 ทิศทางการพัฒนาองค�กรปกครองส�วนท)องถ่ินจังหวัดลําปาง เพ่ือมุ�งสู�การเป�น “นครแห�งความสุข 
และสุจริต” ภายใต)นโยบายของรัฐบาล/คสช. ยุทธศาสตร�ชาติ และสอดคล)องกับยุทธศาสตร�จังหวัด องค�กร
ปกครองส�วนท)องถ่ินต)องดําเนินการ ดังนี้ 
 (1) การจัดบริการสาธารณะต)องเป�นไปตามอํานาจหน)าท่ีท่ีระเบียบกฎหมายกําหนดไว) ก�อให)เกิด
ประโยชน�ต�อประชาชนในพ้ืนท่ีอย�างท่ัวถึงทุกด)าน ได)แก� การพัฒนาคุณภาพชีวิต การจัดการสิ่งแวดล)อม 
การจัดสวัสดิการชุมชน เศรษฐกิจชุมชน ฯลฯ โดยมีกระบวนการสํารวจ/ตรวจสอบท่ีมาของปKญหาตาม
สภาพจริง 
 (2) การบริหารงาน บริหารงบประมาณ ต)องยึดหลักกฎหมาย หลักการบริหารบ)านเมืองท่ีดี หลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยใช)แผนพัฒนาเป�นเครื่องมือในการบริหารเพ่ือกําหนดทิศทางดําเนินงานสู�
เป3าหมายท่ีวางไว) 
 (3) การจัดทําแผนพัฒนา การดําเนินการพัฒนา ต)องยึดหลักการบูรณาการการทํางานร�วมกัน
ระหว�างหน�วยงานต�างๆ ท้ังภาครัฐ เอกชน และภาคประชาชนให)ประสานสอดคล)องและเชื่อมโยงท้ัง
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แนวนโยบาย การปฏิบัติ และงบประมาณ รวมท้ังการดําเนินการในรูปแบบภาคีเครือข�ายเพ่ือให)การแก)ไข
ปKญหาในระดับพ้ืนท่ีสําเร็จตามเป3าหมายตามความต)องการของชุมชนได)อย�างแท)จริง 
 (4) การเปvดโอกาสให)ประชาชนหรือผู)มีส�วนได)เสียกับการดําเนินแนวนโยบายต�างๆของภาครัฐ/
องค�กรปกครองส�วนท)องถ่ิน ในการมีพ้ืนท่ีแสดงบทบาทการมีส�วนร�วมต�อการปฏิบัติงานและตรวจสอบ
กระบวนการทํางาน เพ่ือให)เกิดความโปร�งใส และแสดงถึงความรับผิดชอบท่ีหน�วยงานรัฐ/องค�กรปกครอง
ส�วนท)องถ่ินมีต�อชุมชนท)องถ่ิน 
 (5) บุคลากรในสังกัดองค�กรปกครองส�วนท)องถ่ินต)องมีความรู) ความสามารถความกระตือรือร)น
เตรียมพร)อมรับกับสถานการณ�ความเปลี่ยนแปลงของสังคม พร)อมท้ังมีพฤติกรรมการทํางานท่ีพึงประสงค� 
ในด)านความซ่ือสัตย�สุจริต การมีระเบียบวินัย และมีความรับผิดชอบต�อหน)าท่ี 
 (6) การส�งเสริมและสนับสนุนให)ประชาชนได)รับการพัฒนาคุณภาพชีวิต เป�นทรัพยากรบุคคลท่ีมี
ศักยภาพทางกระบวนการคิดเป�นระบบและมีจิตสํานึกในฐานะพอเมืองของสังคม/ชุมชนท่ีเข)าใจ 
บทบาทหน)าท่ีของตนเองในการมีส�วนร�วมพัฒนาและจัดการกับปKญหาต�างๆภายในชุมชนทุกด)าน ท้ังการ
อนุรักษ�ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปKญญาท)องถ่ิน การอนุรักษ�ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล)อม การรวมกลุ�ม
วิสาหกิจชุมชน การต้ังกองทุนสวัสดิการชุมชน ฯลฯ สามารถอยู�ร�วมกันในสังคมได)อย�างมีความสุข 
 โดยสรุป ทิศทางการพัฒนาขององค�กรปกครองส�วนท)องถ่ินจังหวัดลําปาง ต)องอาศัยแผนเป�น
เครื่องมือในการดําเนินงานพัฒนาด)านต�างๆตามอํานาจหน)าท่ีด)วยกลไกขับเคลื่อนของบุคลากรความร�วมมือ
ในเชิงบูรณาการระหว�างองค�กรปกครองส�วนท)องถ่ิน และเสริมสร)างกระบวนการคิดแก)ไขปKญหาของชุมชน 
เพ่ือชุมชน นําไปสู�การแก)ไขปKญหาได)อย�างมีประสิทธิภาพ ชุมชนท)องถ่ินสามารถจัดการตนเอง เกิดความ
เข)มแข็งอย�างยั่งยืน 
 
 วิสัยทัศน+ 
 “องค+กรปกครองส�วนท4องถ่ินจังหวัดลําปางเปIนองค+กรเพ่ือประโยชน+สุขของประชาชน” 

 องค�กรเพ่ือประโยชน�สุขของประชาชน หมายความว�า การเป�นองค�กรแห�งธรรมาภิบาลจัดการตาม
นโยบายภาครัฐ ยึดหลักการประสานงานและการบูรณาการทํางานกับหน�วยงานต�างๆเพ่ือจัดบริการ
สาธารณะในการพัฒนาและแก)ไขปKญหาท)องถ่ิน สร)างประโยชน�และความสุขต�อประชาชน เพ่ือให)ประชาชน
ปกครองส�วนท)องถ่ินสนับสนุนให)ชุมชนเกิดความเข)มแข็งอย�างยั่งยืน 
 ยุทธศาสตร+การพัฒนา 

1.  ยุทธศาสตร�การพัฒนาโครงสร)างพ้ืนฐาน 
2.  ยุทธศาสตร�การอนุรักษ�ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล)อม 
3.  ยุทธศาสตร�การพัฒนาสังคม/ชุมชนและการรักษาความสงบเรียบร)อย 
4.  ยุทธศาสตร�การพัฒนาเศรษฐกิจ 
5.  ยุทธศาสตร�การบริหารและพัฒนาองค�กร 

 แนวทางการพัฒนาภายใต4ยุทธศาสตร+การพัฒนา 
    1. ยุทธศาสตร+การพัฒนาโครงสร4างพ้ืนฐาน มี 4 แนวทางการพัฒนา 
  1.1 การก�อสร)าง ปรับปรุง บํารุงรักษาถนน สะพาน 
  1.2 การพัฒนาด)านสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ 
  1.3 การไฟฟ3าสาธารณะ 
  1.4 การวางผังเมือง 
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     2. ยุทธศาสตร+การอนุรักษ+ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล4อม มี 2 แนวทางการพัฒนา 
2.1 การสร)างจิตสํานึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล)อม 
2.2 การอนุรักษา การฟz{นฟู การเฝ3าระวัง และการป3องกันรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล)อม 
    3. ยุทธศาสตร+การพัฒนาสังคม/ชุมชน และการรักษาความสงบเรียบร4อยมี 5 แนวทางการ
พัฒนา 

  3.1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา ผู)พิการและผู)ด)อยโอกาส 
3.2 การศึกษา 
3.3 การส�งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปKญญาท)องถ่ิน 
3.4 การป3องกันรักษาและส�งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน 

  3.5 การส�งเสริมความเข)มแข็งของชุมชน 
    4. ยุทธศาสตร+การพัฒนาเศรษฐกิจ มี 3 แนวทางการพัฒนา 

4.1 การส�งเสริมอาชีพและเพ่ิมรายได)ให)แก�ประชาชน 
4.2 การส�งเสริมการตลาดและการใช)สินค)าท)องถ่ิน 
4.3 การส�งเสริมการท�องเท่ียว 

    5. ยุทธศาสตร+การบริหารและพัฒนาองค+กร มี 2 แนวทางการพัฒนา 
5.1 การพัฒนาบุคลากร 

  5.2 การปรับปรุง การพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช) และสถานท่ีปฏิบัติงาน  
 
4.4 แผนพัฒนาจังหวัดลําปาง (พ.ศ.2557-2560) 

 วิสัยทัศน+  
  นครแห�งความสุขและสุจริต 
 พันธกิจ  

1. สนับสนุน อํานวยความสะดวก และเสริมสร)างบรรยากาศท่ีเอ้ือต�อการพัฒนาเศรษฐกิจภายใน
จังหวัดให)สามารถเพ่ิมมูลค�าทางเศรษฐกิจ บนพ้ืนฐานของเศรษฐกิจสร)างสรรค� 

2. พัฒนา ยกระดับขีดความสามารถในการประกอบการของวิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดย�อมและ
วิสาหกิจชุมชน ให)มีประสิทธิภาพ สามารถแข�งขันได)ในตลาดการค)าประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียนและตลาดโลก  

3. ส�งเสริมและพัฒนาช�องทางการจัดจําหน�ายผลิตภัณฑ�และบริการของวิสาหกิจขนาดกลางขนาด
ย�อม และวิสาหกิจชุมชน ท้ังภาคผลิต ภาคบริการ และพณิชยกรรม ท้ังในประเทศและ
ภายนอกประเทศ  

4. ส�งเสริมให)การผลิตและจําหน�ายสินค)าเกษตรและเกษตรแปรรูปคุณภาพสากล สร)างมูลค�าเพ่ิม 
สอดคล)องกับความต)องการของตลาดท้ังภายในและต�างประเทศ  

5. กําหนดนโยบายจัดทําแผน เตรียมความพร)อมด)านโครงสร)างทางกายภาพ บุคลากรและการ
บริหารจัดการในการพัฒนาพ้ืนท่ีของจังหวัดให)ก)าวสู�ความเป�นศูนย�กลางโลจิสติกส�ของ
ภาคเหนือตอนบน  

6. พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมลําปางให)มีความเข)มแข็ง มีภูมิคุ)มกันรักวัฒนธรรม
ท)องถ่ิน และถ่ินกําเนิดตามวิถีลําปาง โดยดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
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7. เสริมสร)าง พัฒนาขีดความสามารถในการรักษาชีวิต ทรัพย�สิน และความม่ันคง ตลอดจนการ
เฝ3าระวังและป3องกันภัยในชุมชน  

8. สนับสนุน ส�งเสริมให)ทุกภาคส�วนในสังคมมีการดําเนินงาน การบริหารจัดการในทุกระดับให)
โปร�งใสและเป�นธรรม ภายใต)หลักธรรมาภิบาล 

 
ประเด็นยุทธศาสตร+และกลยุทธ+ 

ยุทธศาสตร+ท่ี 1 การพัฒนาเศรษฐกิจบนพ้ืนฐานของเศรษฐกิจเชิงสร4างสรรค+และการสร4าง
มูลค�าเพ่ิมให4กับสินค4าและบริการ และเสริมสร4างความเข4มแข็งให4เศรษฐกิจชุมชนตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
 กลยุทธ+การพัฒนา 

1) ส�งเสริมและพัฒนาผู)ผลิต และผู)ประกอบการผลิตภัณฑ�เซรามิกและหัตถอุตสาหกรรมในด)าน
การออกแบบและผลิตสินค)าท่ีมีคุณภาพมาตรฐานตรงตามความต)องการของตลาด เพ่ิม
ประสิทธิภาพในด)านการบริหารจัดการต)นทุนบนพ้ืนฐานของเศรษฐกิจเชิงสร)างสรรค� 

2) ปรับปรุงแหล�งท�องเท่ียวเดิม พัฒนาแหล�งท�องเท่ียวใหม� ตลอดจนพัฒนากิจกรรมการท�องเท่ียว
ท่ีเน)นการเพ่ิมมูลค�าทางเศรษฐกิจและความยั่งยืนให)กับชุมชนเจ)าของพ้ืนท่ี 

3) พัฒนาศักยภาพผู)ประกอบการในด)านการประกอบธุรกิจ ท้ังความรู)ในด)านการตลาด การผลิต 
การบริหารจัดการ ส�งเสริมการเข)าถึงแหล�งเงินทุน เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข�งขันใน
การตลาดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและตลาดโลก 

4) ส�งเสริมการรวมกลุ�มเครือข�ายวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย�อม และวิสาหกิจชุมชน 
5) ส�งเสริมการประชาสัมพันธ� การตลาดผลิตภัณฑ�และการตลาดผลิตภัณฑ�เซรามิก สินค)าหัตถ

อุตสาหกรรมและบริการการท�องเท่ียวของจังหวัดลําปาง ให)เป�นท่ีรู)จักแพร�หลายท้ังระดับใน
และต�างประเทศ 

6) พัฒนาปรับปรุงโครงสร)างพ้ืนฐานและสิ่งอํานวยความสะดวกท่ีจําเป�นให)เอ้ือต�อการประกอบ
ธุรกิจ 

 
ยุทธศาสตร+ท่ี 2  สร4างเสริมและพัฒนาจังหวัดลําปางให4มีความพร4อมรองรับการเปIน

ศูนย+กลางโลจิสติกส+อย�างเปIนระบบ 
กลยุทธ+การพัฒนา 
1) กําหนดคณะทํางาน ศึกษา กําหนดทิศทาง นโยบาย และเป�นแกนหลักในการขับเคลื่อนการ

พัฒนาจังหวัดลําปาง สู�การเป�นศูนย�กลางโลจิสติกส�ภาคเหนือตอนบนอย�างเป�นระบบ 
2) สร)างการรับรู)ข)อมูล ให)เกิดการต่ืนตัว (Awareness) ในกลุ�มบุคลากรทุกระดับและทุกภาคส�วน 

เพ่ือให)เกิดการพัฒนาศักยภาพและพร)อมรองรับการเป�นศูนย�กลางโลจิสติกส�ทางถนนของ
ภาคเหนือตอนบน 

3) เสริมสร)าง พัฒนา และเชื่อมโยงระบบสาธารณูปโภค ระบบการขนส�ง ท้ังทางถนน ทางราง 
และรูปแบบอ่ืนๆ ตลอดจนเทคโนโลยีสารสนเทศ ท่ีสามารถรองรับแผนงานการเป�นศูนย�กลาง
ในอนาคต 

4) สนับสนุนและส�งเสริมการเชื่อมโยงการค)า การลงทุนใน 12 จังหวัดรอบข)าง ในลักษณะการ
พัฒนาเป�นห�วงโซ�อุปทานในการผลิตสินค)าและบริการให)มีคุณภาพ 
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ยุทธศาสตร+ท่ี 3 ส�งเสริมและพัฒนาสินค4าเกษตรปลอดภัยและได4มาตรฐานแบบครบวงจร 
 กลยุทธ+การพัฒนา 

1) ส�งเสริมและพัฒนาเครือข�ายเกษตรกรและผู)ผลิตสินค)าเกษตรปลอดภัย ให)ผลิตสินค)าท่ีมี
คุณภาพได)มาตรฐานปลอดภัยต�อผู)บริโภคและสามารถสร)างมูลค�าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ 

2) พัฒนาและส�งเสริมผลิตภัณฑ�สินค)าเกษตรและบรรจุภัณฑ�ให)มีมูลค�าเพ่ิมทางเศรษฐกิจและ
สร)างการยอมรับในระดับชาติ 

3) ประชาสัมพันธ� ส�งเสริม พัฒนาช�องทางการตลาดสินค)าเกษตรปลอดภัยของจังหวัดลําปางท้ัง
ภายในประเทศและต�างประเทศ  เพ่ือสร)างการยอมรับในระดับชาติ  สามารถสร)างรายได)
ให)กับเกษตรกรและเครือข�ายผู)ผลิต 

4) ปรับปรุงและพัฒนาโครงสร)างพ้ืนฐาน เทคโนโลยีการผลิต และสิ่งอํานวยความสะดวกท่ีจําเป�น  
โดยมุ�งเน)นการพัฒนาแหล�งน้ํา การปฏิรูปท่ีดิน และการใช)เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม เพ่ือให)การ
ผลิตภาคเกษตรกรรมมีประสิทธิภาพและต)นทุนท่ีเหมาะสม 

5) พัฒนาสถาบันเกษตรกร เครือข�ายผู)ผลิต และชุมชนให)เข)มแข็ง มีความสามารถในการเข)าถึง
แหล�งเงินทุน และสามารถหาปKจจัยผลิตในราคาถูก 

 
 ยุทธศาสตร+ท่ี 4 เสริมสร4างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมลําปางให4เปIนสังคม
แห�งการเรียนรู4 มีความเข็มแข็ง มีภูมิคุ4มกัน สามารถดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

1) พัฒนาระบบบริการทางการแพทย�และสาธารณสุขให)มีคุณภาพ 
2) ส�งเสริมและสนับสนุนการศึกษาของเด็ก เยาวชน และประชาชนให)มีคุณภาพ (ความรู)คู�

คุณธรรม) สามารถเข)าถึงแหล�งอาชีพท่ีเหมาะสมและมีสภาพแวดล)อมทางสังคมและสวัสดิการ
ทางสังคมท่ีดี 

3) เสริมสร)างและยกระดับความเข)มแข็ง สร)างภูมิคุ)มกันสถาบันครอบครัว สถาบันทางสังคม
รวมท้ังสนับสนุนให)ดํารงชีวิตตามวิถีลําปาง ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

4) ส�งเสริมและสนับสนุนให)เกิดความรักท)องถ่ิน การอนุรักษ�และเผยแพร�ศาสนา ประเพณี
ศิลปวัฒนธรรมท)องถ่ินให)เป�นท่ีรู)จักอย�างกว)างขวาง 

5) ส�งเสริมให)เกิดพ้ืนท่ีตําบลสุขภาวะให)ครอบคลุมทุกตําบล สนับสนุนกิจกรรมการออกกําลังกาย 
กีฬาและนันทนาการภายในชุมชน 

6) พัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวกพ้ืนฐานเพ่ือการบริการประชาชนอย�างท่ัวถึง มีมาตรฐานและมี
ประสิทธิภาพ 

7) ส�งเสริมบทบาทขององค�กรภายในชุมชน สภาองค�กรชุมชนตําบล การสร)างระบบสวัสดิการโดย
ชุมชน ให)ครอบคลุมทุกตําบล 

8) ส�งเสริมแรงงานท้ังในและนอกระบบให)ได)รับความคุ)มครองจากการประกันสังคมและคุ)มครอง
ทางกฎหมาย 

 
 ยุทธศาสตร+ท่ี 5 การรักษาความม่ันคง การจัดระเบียบสังคม และสร4างความร�วมมือในการ
รักษาความสงบเรียบร4อย 
 กลยุทธ+การพัฒนา 

1) ปลูกจิตสํานึกการเคารพเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย� และการสร)างความสามัคคีปรองดอง 
ตามแนวพระราชดํารัสในพระบาทสมเด็จพระเจ)าอยู�หัว 
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2) กระตุ)นการมีส�วนร�วมของประชาชนท้ังระดับครอบครัวและชุมชน ในการให)ความร�วมมือ
ป3องกันอาชญากรรมและแก)ไขปKญหาเสพติด อบายมุข และปKญหาแรงงานต�างด)าวในจังหวัด 

3) ส�งเสริมการดําเนินงานของเครือข�ายภาคประชาชน ในการสร)างความสามัคคี ปรองดองและ
สมานฉันท� และการมีส�วนร�วมในการป3องกันและแก)ไขปKญหาด)วยตนเอง 

4) พัฒนาบุคลากร เทคโนโลยี กระบวนการ และปKจจัยอ่ืนท่ีเก่ียวข)อง เพ่ือเสริมสร)าง
ประสิทธิภาพในการป3องกัน บรรเทาสาธารณภัย และการรักษาความสงบเรียบร)อยและความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย�สินภายในจังหวัด 

 
 ยุทธศาสตร+ท่ี 6 ส�งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล4อมอย�างสมดุลและ
ย่ังยืน 
 กลยุทธ+การพัฒนา 

1) ส�งเสริมการอนุรักษาเพ่ือฟz{นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล)อม รวมท้ังอนุรักษ�ความ
หลากหลายทางชีวภาพ และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล)อม 

2) รณรงค�และประชาสัมพันธ�การใช)ประโยชน�ทรัพยากรธรรมชาติอย�างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

3) เพ่ิมขีดความสามารถให)กับบุคลากรท่ีเก่ียวข)อง ในการนําเทคโนโลยีเข)ามาใช)บริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล)อม ตลอดจนการกําหนดมาตรการบังคับใช)ทางกฎหมายอย�าง
เข)มงวดและจริงจัง 

4) สนับสนุนและพัฒนาให)เกิดเครือข�ายรักษ�และเฝ3าระวังด)านสิ่งแวดล)อมในพ้ืนท่ีเสี่ยงภัยโดยเน)น
การมีส�วนร�วมของภาคีและภาคประชาชนในท)องถ่ิน ในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 

5) พัฒนาและส�งเสริมและบริหารจัดการน้ําท้ังระบบ 
6) ส�งเสริมและพัฒนาพ้ืนท่ีจังหวัดลําปางให)เป�นเมืองสีเขียว (Green City) และการเป�นเมือง

เศรษฐกิจนิเวศ (Eco Town) 
  

ยุทธศาสตร+ท่ี 7  การบริหารกิจการบ4านเมืองท่ีดีด4วยหลักธรรมาภิบาล 
 กลยุทธ+การพัฒนา 

1) พัฒนาความรู)และขีดความสามารถของบุคลากรท่ีเก่ียวข)องกับการบริหารจัดการปลูกจิตสํานึก
ด)านคุณธรรมให)แก�ผู)ปฏิบัติงาน ในการทํางานและการบริหารจัดการด)วยหลักธรรมาภิบาล 

2) พัฒนาระบบสนับสนุน ส�งเสริม และสร)างขวัญกําลังใจให)แก�บุคลากรท่ีปฏิบัติงานด)วย ความ
สุจริต ซ่ือตรง โปร�งใส และเป�นธรรม 

3) พัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารจัดการภายใต)หลักธรรมาภิบาล โดยปรับปรุงระบบงานความ
ร�วมมือและการบูรณาการ สนับสนุนการนําเทคโนโลยีเข)ามาใช)เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
บริหารจัดการรวมถึงการบังคับใช)กฎหมาย 

4) ส�งเสริมให)ผู)นําของทุกภาคส�วนเป�นแบบอย�างท่ีดีในการบริหารจัดการภายใต)หลักธรรมาภิบาล 
ให)ความรู) ปลูกจิตสํานึกและส�งเสริมกลุ�มเด็กและเยาวชนให)มีความรู)คู�คุณธรรม 

5) ส�งเสริมการมีส�วนร�วมของทุกภาคส�วน ในการวางแผน ตรวจสอบ และควบคุมบริหารจัดการ 
เปvดโอกาสในการรับฟKงความคิดเห็น 
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4.5 นโยบายขององค+การบริหารส�วนตําบล 

 1. เน)นการพัฒนาด)านกายภาพเก่ียวกับสาธารณูปโภค  สาธารณูปการต�างๆ เพ่ือยกระดับความ
เป�นอยู�และอํานวยความสะดวกในชุมชน คือ การคมนาคม ท้ังทางบก ทางน้ํา ไฟฟ3าสาธารณะ และการ
ระบายน้ํา 

2. เน)นการพัฒนาด)านแหล�งน้ําเพ่ือการบริโภค  อุปโภคและเพ่ือการเกษตร   
 3. เน)นการพัฒนาเก่ียวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน  คือ การส�งเสริมความเข)มแข็ง
ของชุมชน  การนันทนาการและส�งเสริมกิจกรรมการกีฬา การป3องกันและบรรเทาสาธารณภัย  การป3องกัน
และแก)ไขปKญหายาเสพติด จัดสวัสดิการและสังคมสงเคราะห�   
 4. เน)นการพัฒนาโครงการด)านการประกอบอาชีพของประชาชน  การส�งเสริมการประกอบอาชีพ
และยกระดับรายได)   สนับสนุนกิจกรรมของกลุ�มอาชีพต�างๆ 
 5. ส�งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน  ควบคุมและระงับโรคติดต�อ 
 6. ส�งเสริมสนับสนุนการศึกษาของเด็ก  เยาวชน  และประชาชนโดยท่ัวไป รวมท้ังส�งเสริมประเพณี
อันดีงาม  กิจการศาสนา  และภูมิปKญญาท)องถ่ิน 
 7. เน)นการพัฒนาซ่ึงครอบคลุมกิจกรรมท่ีเก่ียวกับการบํารุงรักษาสิ่งแวดล)อมและการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ  เพ่ือให)เกิดความน�าอยู�และความยั่งยืน  การสร)างจิตสํานึกและตระหนักในการรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล)อม  การป3องกันการทําลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล)อมการบําบัด
และฟz{นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล)อม   
 8. เน)นการพัฒนาความรู)  ความเข)าใจของประชาชนในการมีส�วนร�วมในกิจกรรมทางการเมืองตาม
ระบอบประชาธิปไตย รวมถึงการปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารงานขององค�การบริหารส�วนตําบลเพ่ือ
ให)บริการแก�ประชาชนได)อย�างมีประสิทธิภาพ   
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ส�วนท่ี 5 

บัญชโีครงการพัฒนา 
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ส�วนที่ 5 บัญชีโครงการพัฒนา

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

 1.1 แนวทางการพัฒนา การคมนาคม ทางบก ทางน้ํา 37 43,384,500 34 36,044,000 58 80,378,000 129 159,806,500
 1.2 แนวทางการพัฒนาไฟฟ าสาธารณะ 4 840,000 12 2,219,000 12 792,000 28 3,851,000
 1.3 แนวทางการพัฒนา การระบายน้ํา 6 2,671,000 7 4,499,000 12 11,401,000 25 18,571,000

รวม 47 46,895,500 53 42,762,000 82 92,571,000 182 182,228,500

 2.1 แนวทางการพัฒนา แหล(งน้ําเพื่อการอุปโภค - บริโภค 12 2,756,000 4 1,610,000 3 1,085,000 19 5,451,000
 2.2 แนวทางการพัฒนา แหล(งน้ําเพื่อการเกษตร 14 3,386,000 19 14,533,000 39 68,247,000 72 86,166,000

รวม 26 6,142,000 23 16,143,000 42 69,332,000 91 91,617,000

 3.1 แนวทางการพัฒนา การส(งเสริมความเข6มแข็งของชุมชน 6 545,000 1 50,000 3 180,000 10 775,000
 3.2 แนวทางการพัฒนา การนันทนาการและส(งเสริมกิจกรรมกีฬา 2 70,000 3 635,000 2 1,070,000 7 1,775,000
 3.3 แนวทางการพัฒนา การป องกันและบรรเทาสาธารณภัย 2 50,000 0 0 0 0 2 50,000
 3.4 แนวทางการพัฒนา  การป องกันและแก6ไขป<ญหายาเสพติด 1 10,000 0 0 0 0 1 10,000
 3.5 แนวทางการพัฒนา การจัดสวัสดิการและสังคมสงเคราะห? 7 12,268,000 3 12,502,000 3 13,002,000 13 37,772,000

รวม 18 12,943,000 7 13,187,000 8 14,252,000 33 40,382,000

 4.1 แนวทางการพัฒนา  การส(งเสริมการประกอบอาชีพและยกระดับรายได6 6 350,000 0 0 0 0 6 350,000

 4.2 แนวทางการพัฒนา  สนับสนุนกิจกรรมของกลุ(มอาชีพต(าง ๆ 1 30,000 0 0 0 0 1 30,000

รวม 7 380,000 0 0 0 0 7 380,000

4.  ยุทธศาสตร?  การพัฒนาด6านเศรษฐกิจ

1. ยุทธศาสตร?การพัฒนาด6านโครงสร6างพื้นฐาน

2. ยุทธศาสตร?การพัฒนาด6านแหล(งน้ํา

3. ยุทธศาสตร?การพัฒนาด6านสังคม

ป( 2559 ป( 2560 ป( 2561 รวม 3 ป(

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป( (2559-2561)

องค.การบริหารส�วนตําบลแม�พริก ตําบลแม�พริก จังหวัดลําปาง

ยุทธศาสตร.
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จํานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

5.1 แนวทางการพัฒนาการพัฒนาสุขภาพอนามัยของประชาชน 6 257,500 2 167,500 3 177,500 11 602,500

5.2 แนวทางการพัฒนา  การควบคุมและระงับโรคติดต(อ 2 125,000 2 125,000 2 125,000 6 375,000

รวม 8 382,500 4 292,500 5 302,500 17 977,500

6.1 แนวทางการพัฒนาส(งเสริมสนับสนุนการศึกษาของเด็ก  เยาวชน และประชาชนโดยทั่วไป 16 3,120,000 5 2,695,000 6 2,795,000 27 8,610,000
6.2 แนวทางการพัฒนาส(งเสริมสนับสนุนประเพณีอันดีงาม กิจการศาสนา และภูมิป<ญญาท6องถิ่น 12 180,000 0 0 1 10,000 13 190,000

รวม 28 3,300,000 5 2,695,000 7 2,805,000 40 8,800,000

7.1 แนวทางการพัฒนาการสร6างจิตสํานึกและตระหนักในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล6อม 4 55,000 4 55,000 4 55,000 12 165,000
7.2 แนวทางการพัฒนาการป องกันการทําลาย การบําบัดและฟGHนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล6อม 16 2,675,000 6 1,003,000 25 17,307,000 47 20,985,000

รวม 20 2,730,000 10 1,058,000 29 17,362,000 59 21,150,000

8.1 แนวทางการพัฒนาการส(งเสริมการมีส(วนร(วมรูปประชาคม 2 208,000 2 217,000 4 520,000 8 945,000
8.2 แนวทางการพัฒนาการส(งเสริมความรู6 ความเข6าใจเกี่ยวกับกิจการของ อบต. และการบริหารการ
ปกครองตามระบอบประชาธิปไตย 3

160,000

2

130,000

2

130,000

7 420,000
8.3 แนวทางการพัฒนาบุคลากร ทั้งพนักงานส(วนตําบล พนักงานจ6าง สมาชิกสภา อบต. คณะผู6บริหาร 
ให6มีความรู6 คุณธรรมและจริยธรรมในการปฎิบติงาน 33

12,236,700

32

12,386,560

32

12,582,040

97 37,205,300
8.4 แนวทางการพัฒนารายได6 โดยการปรับปรุงแหล(งรายได6 วิธีการหารายได6 รวมทั้งระบบการจัดเก็บภาษี 1 2,000 2 102,000 1 2,000 4 106,000
8.5 แนวทางการพัฒนาการจัดหาและปรับปรุงเครื่องมือ เครื่องใช6และสถานที่ปฎิบัติงานให6เพียงพอมี
ประสิทธิภาพ 26

9,533,000
12

1,840,000
17

11,990,000
55 23,363,000

8.6 แนวทางการพัฒนาการให6บริการประชาชน 2 32,000 2 32,000 2 32,000 6 96,000
รวม 67 22,171,700 52 14,707,560 58 25,256,040 177 62,135,300

รวมทั้งสิ้น 221 94,944,700 154 90,845,060 231 221,880,540 606 407,670,300

ป( 2560 ป( 2561 รวม 3 ป(

7. ยุทธศาสตร?การพัฒนาด6านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล6อม

8. ยุทธศาสตร?การพัฒนาด6านการเมือง-การบริหาร

5. ยุทธศาสตร?การพัฒนาด6านสาธารณสุข

6. ยุทธศาสตร?การพัฒนาด6านการศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม

ยุทธศาสตร.
ป( 2559
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1. ยุทธศาสตรการพัฒนาด�านโครงสร�างพื้นฐาน
     1.1 แนวทางการพัฒนา การคมนาคม ทางบก ทางน้ํา

2559 2560 2561
(บาท) (บาท) (บาท) KPI

1 ก�อสร�างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก
 สายซอยบ�านนางจํารวญ 
หมู� 3 ต.แม�พริก

เพื่อให�ประชาชนบ�านแม�เชียงราย
ลุ�ม มีถนนใช�สําหรับการคมนาคม
ได�อย�างสะดวกสบาย รวดเร็ว

ก�อสร�างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก 
กว�าง 2.00 ม.ยาว 30 ม. หนา 0.15
 ม. ตามแบบ อบต.แม�พริก

31,500  -  - ถนนคอนกรีต
เพิ่มขึ้น 30 เมตร

ประชาชนมีการ
คมนาคม

สะดวกสบาย
รวดเร็ว

ส�วนโยธา

2 ก�อสร�างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก
 สายซอยบ�านนายศรีอูน 
หมู� 3 ต.แม�พริก

เพื่อให�ประชาชนบ�านแม�เชียงราย
ลุ�ม มีถนนใช�สําหรับการคมนาคม
ได�อย�างสะดวกสบาย รวดเร็ว

ก�อสร�างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก 
กว�าง 2.00 ม.ยาว 40 ม. หนา 0.15
 ม. ตามแบบ อบต.แม�พริก

42,000  -  - ถนนคอนกรีต
เพิ่มขึ้น 40 เมตร

ประชาชนมีการ
คมนาคม

สะดวกสบาย
รวดเร็ว

ส�วนโยธา

3 ก�อสร�างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก
 สายซอยบ�านนายประพันธ8 
หมู� 3 ต.แม�พริก

เพื่อให�ประชาชนบ�านแม�เชียงราย
ลุ�ม มีถนนใช�สําหรับการคมนาคม
ได�อย�างสะดวกสบาย รวดเร็ว

ก�อสร�างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก 
กว�าง 2.00 ม.ยาว 25 ม. หนา 0.15
 ม. ตามแบบ อบต.แม�พริก

26,500  -  - ถนนคอนกรีต
เพิ่มขึ้น 25 เมตร

ประชาชนมีการ
คมนาคม

สะดวกสบาย
รวดเร็ว

ส�วนโยธา

4 ก�อสร�างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก
 สายซอยบ�านนายตีน 
หมู� 3 ต.แม�พริก

เพื่อให�ประชาชนบ�านแม�เชียงราย
ลุ�ม มีถนนใช�สําหรับการคมนาคม
ได�อย�างสะดวกสบาย รวดเร็ว

ก�อสร�างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก 
กว�าง 2.00 ม.ยาว 30 ม. หนา 0.15
 ม. ตามแบบ อบต.แม�พริก

31,500  -  - ถนนคอนกรีต
เพิ่มขึ้น 30 เมตร

ประชาชนมีการ
คมนาคม

สะดวกสบาย
รวดเร็ว

ส�วนโยธา

5 ก�อสร�างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก
 ซอย 1 เชื่อมซอย 6 
หมู� 3 ต.แม�พริก

เพื่อให�ประชาชน บ�านแม�เชียงราย
ลุ�ม มีถนนใช�สําหรับการคมนาคม
ได�อย�างสะดวกสบาย รวดเร็ว

ก�อสร�างถนน คสล. กว�าง 3.00 ม.
ยาว 280 ม. หนา 0.15 ม. ตามแบบ
 อบต.แม�พริก

440,000  -  - ถนนคอนกรีต
เพิ่มขึ้น 280 เมตร

ประชาชนมีการ
คมนาคม

สะดวกสบาย
รวดเร็ว

ส�วนโยธา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป1 (พ.ศ. 2559-2561)

องคการบริหารส5วนตําบลแม5พริก  อําเภอแม5พริก  จังหวัดลําปาง

งบประมาณและที่มา
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

เป;าหมาย
 (ผลผลิตของโครงการ)

ผลลัพธที่คาดว5า 
จะได�รับ

หน5วยงาน
ที่รับผิดชอบ

ตัวชี้วัด
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6 ก�อสร�างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายเข�าสุสาน
หมู� 3 ต.แม�พริก

เพื่อให�ประชาชน บ�านแม�เชียงราย
ลุ�ม มีถนนใช�สําหรับการเดินทาง
ไปประกอบพิธีฌาปณกิจได�อย�าง
สะดวกสบาย

ก�อสร�างถนน คสล. กว�าง 3.00 ม.
ยาว 40 ม. หนา 0.15 ม. ตามแบบ 
อบต.แม�พริก

65,000  -  - ถนนคอนกรีต
เพิ่มขึ้น 40 เมตร

ประชาชนมีการ
คมนาคม

สะดวกสบาย
รวดเร็ว

ส�วนโยธา

7 ก�อสร�างถนนลูกรังสายทุ�งดงกลาง
หมู� 3 ต.แม�พริก

เพื่อให�ประชาชนบ�านแม�เชียงราย
ลุ�ม มีถนนใช�สําหรับการคมนาคม 
การขนส�งพืชผลทางการเกษตร ได�
อย�างสะดวกสบาย รวดเร็ว

ก�อสร�างถนนลูกรังกว�าง 3.00 ม.ยาว
 2,000 ม. หนาเฉลี่ย 0.20 ม. ตาม
แบบ อบต.แม�พริก

160,000  -  - ถนนลูกรังเพิ่มขึ้น 
300 เมตร

ประชาชนมีการ
คมนาคม

สะดวกสบาย
รวดเร็ว

ส�วนโยธา

8 ซ�อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
 ถนนสายหลักกลางหมู�บ�าน
หมู� 6 ต.แม�พริก

เพื่อให�ประชาชน บ�านวังสําราญ มี
ถนนใช�สําหรับการคมนาคมได�
อย�างสะดวกสบาย รวดเร็ว

ซ�อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ถนนกลางหมู�บ�าน ความกว�าง 4.00
 ม. ยาว 100 ม. หนา 0.15 ม. ให�มี
สภาพใช�งานได�ตามเดิม

210,000  -  - สถาพผิวจราจร
สมบูรณ8 เพิ่มขึ้น 

100 เมตร

ประชาชนมีการ
คมนาคม

สะดวกสบาย
รวดเร็ว

ส�วนโยธา

9 ก�อสร�างถนนแอสฟEลส8ติกคอน 
กรีตภายในหมู�บ�าน  
หมู� 6 ต.แม�พริก

เพื่อให�ประชาชน บ�านวังสําราญ มี
ถนนราดยางใช�สําหรับการ
คมนาคมได�อย�างสะดวกสบาย 
รวดเร็ว

ก�อสร�างถนนราดยางแอสฟEลส8ติก 
คอนกรีต ถนนกลางหมู�บ�าน ความ
กว�าง 4.00 ม. ยาว 1,500 ม. หนา 
0.05 ม. ให�มีสภาพใช�งานได�ตามเดิม

2,600,000  -  - มีถนนราดยาง 
เพิ่มขึ้น 1,500 ม.

ประชาชนมีการ
คมนาคม

สะดวกสบาย
รวดเร็ว

ส�วนโยธา

10 ก�อสร�างถนน คสล.ซอย 1 
กลุ�มพัฒนาที่1 
หมู� 7 ต.แม�พริก

เพื่อให�ประชาชนบ�านห�วยขี้นก มี
ถนนใช�สําหรับการคมนาคมได�
อย�างสะดวกสบาย รวดเร็ว

ก�อสร�างถนน คสล. กว�าง 3.00 ม.
ยาว 230 ม. หนา 0.15 ม. ตามแบบ
 อบต.แม�พริก

365,000  -  - ถนนคอนกรีต
เพิ่มขึ้น 230 เมตร

ประชาชนมีการ
คมนาคม

สะดวกสบาย
รวดเร็ว

ส�วนโยธา

11 ก�อสร�างถนน ลูกรังสายบ�านนาย
บุญส�ง - วังกวาง 
หมู� 7 ต.แม�พริก

เพื่อให�ประชาชนบ�านห�วยขี้นก มี
ถนนใช�สําหรับการคมนาคมได�
อย�างสะดวกสบาย รวดเร็ว

ก�อสร�างถนนลูกรังกว�าง 3.00 ม.ยาว
 300 ม. หนาเฉลี่ย 0.20 ม. ตาม
แบบ อบต.แม�พริก

30,000  -  - ถนนลูกรังเพิ่มขึ้น 
300 เมตร

ประชาชนมีการ
คมนาคม

สะดวกสบาย
รวดเร็ว

ส�วนโยธา

องคการบริหารส5วนตําบลแม5พริก  อําเภอแม5พริก  จังหวัดลําปาง
งบประมาณและที่มา

ที่ โครงการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป1 (พ.ศ. 2559-2561)

ผลลัพธที่คาดว5า 
จะได�รับ

วัตถุประสงค
เป;าหมาย

 (ผลผลิตของโครงการ)
หน5วยงาน

ที่รับผิดชอบ
ตัวชี้วัด
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12 ก�อสร�างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายบ�านปางยาว-บ�านแพะดอก
เข็ม
หมู� 8 ต.แม�พริก

เพื่อให�ประชาชนบ�านปางยาว 
บ�านแพะดอกเข็ม มีถนนคอนกรีต
ใช�สําหรับการคมนาคม ขนส�ง ได�
อย�างสะดวกสบาย รวดเร็ว

ก�อสร�างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก 
กว�าง 4.00 ม.ยาว 6,000 ม. หนา 
0.15 ม. ตามแบบ อบต.แม�พริก

12,600,000  -  - ถนนคอนกรีต
เพิ่มขึ้น 6,000 เมตร

ประชาชนมีการ
คมนาคม

สะดวกสบาย
รวดเร็ว

ส�วนโยธา

13 ก�อสร�างถนนราดยาง สายบ�าน
ปางยาว-บ�านแพะดอกเข็ม
หมู� 8 ต.แม�พริก

เพื่อให�ประชาชนบ�านปางยาว 
บ�านแพะดอกเข็ม มีถนนราดยาง
ใช�สําหรับการคมนาคม ขนส�ง ได�
อย�างสะดวกสบาย รวดเร็ว

ก�อสร�างถนนราดยาง กว�าง 4.00 ม.
ยาว 6,000 ม. หนา 0.05 ม. ตาม
แบบ อบต.แม�พริก

10,300,000  -  - ถนนราดยางเพิ่มขึ้น
 6,000 เมตร

ประชาชนมีการ
คมนาคม

สะดวกสบาย
รวดเร็ว

ส�วนโยธา

14 ก�อสร�างท�อลอดเหลี่ยมห�วยขัวลึก 
หมู� 8 ต.แม�พริก

เพื่อให�ประชาชนบ�านปางยาว ใช�
ถนนข�ามท�อลอดเหลี่ยม สําหรับ
ขนส�งพืชผลทางการเกษตร ได�
สะดวก รวดเร็ว

ก�อสร�างท�อลอดเหลี่ยม ขนาด 
1.20x1.20  ม. ยาว 5.00 ม. 
จํานวน 1  ช�อง ตามแบบ อบต.แม�
พริก

120,000  -  - มีท�อลอดเหลี่ยม
เพิ่มขึ้น จํานวน 1 

แห�ง

ประชาชนขนส�ง
พืชผลทาง
การเกษตรได�
สะดวกและรวดเร็ว

ส�วนโยธา

15 ก�อสร�างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายหน�าบ�าน อ.สุคนธ8-หน�วย
อนุรักษ8ต�นน้ํา 
หมู� 8 ต.แม�พริก

เพื่อให�ประชาชนบ�านปางยาว มี
ถนนคอนกรีตใช�สําหรับการ
คมนาคม ขนส�ง ได�อย�าง
สะดวกสบาย รวดเร็ว

ก�อสร�างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก 
กว�าง 4.00 ม.ยาว 1,000 ม. หนา 
0.15 ม. ตามแบบ อบต.แม�พริก

2,100,000  -  - ถนนคอนกรีต
เพิ่มขึ้น 1,000 เมตร

ประชาชนมีการ
คมนาคม

สะดวกสบาย
รวดเร็ว

ส�วนโยธา

16 ก�อสร�างถนนราดยาง สายหน�า
บ�าน อ.สุคนธ8-หน�วยอนุรักษ8ต�นน้ํา 
หมู� 8 ต.แม�พริก

เพื่อให�ประชาชนบ�านปางยาว มี
ถนนราดยางใช�สําหรับการ
คมนาคม ขนส�ง ได�อย�าง
สะดวกสบาย รวดเร็ว

ก�อสร�างถนนราดยาง กว�าง 4.00 ม.
ยาว 1,000 ม. หนา 0.05 ม. ตาม
แบบ อบต.แม�พริก

1,800,000  -  - ถนนราดยางเพิ่มขึ้น
 1,000 เมตร

ประชาชนมีการ
คมนาคม

สะดวกสบาย
รวดเร็ว

ส�วนโยธา

17 ก�อสร�างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอย 2/2
หมู� 9 ต.แม�พริก

เพื่อให�ประชาชนบ�านร�มไม�ยาง มี
ถนนคอนกรีตใช�สําหรับการ
คมนาคม ขนส�ง ได�อย�าง
สะดวกสบาย รวดเร็ว

ก�อสร�างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก 
กว�าง 2.00 ม.ยาว 80 ม. หนา 0.15
 ม. ตามแบบ อบต.แม�พริก

85,000  -  - ถนนคอนกรีต
เพิ่มขึ้น 80 เมตร

ประชาชนมีการ
คมนาคม

สะดวกสบาย
รวดเร็ว

ส�วนโยธา

องคการบริหารส5วนตําบลแม5พริก  อําเภอแม5พริก  จังหวัดลําปาง
งบประมาณและที่มา

ที่ โครงการ
ตัวชี้วัด

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป1 (พ.ศ. 2559-2561)

วัตถุประสงค
เป;าหมาย

 (ผลผลิตของโครงการ)
ผลลัพธที่คาดว5า 

จะได�รับ
หน5วยงาน

ที่รับผิดชอบ
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18 ก�อสร�างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยนายวัน 
หมู� 9 ต.แม�พริก

เพื่อให�ประชาชนบ�านร�มไม�ยาง มี
ถนนคอนกรีตใช�สําหรับการ
คมนาคม ขนส�ง ได�อย�าง
สะดวกสบาย รวดเร็ว

ก�อสร�างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก 
กว�าง 2.00 ม.ยาว 80 ม. หนา 0.15
 ม. ตามแบบ อบต.แม�พริก

85,000  -  - ถนนคอนกรีต
เพิ่มขึ้น 80 เมตร

ประชาชนมีการ
คมนาคม

สะดวกสบาย
รวดเร็ว

ส�วนโยธา

19 ก�อสร�างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอย 1
หมู� 9 ต.แม�พริก

เพื่อให�ประชาชนบ�านร�มไม�ยาง มี
ถนนคอนกรีตใช�สําหรับการ
คมนาคม ขนส�ง ได�อย�าง
สะดวกสบาย รวดเร็ว

ก�อสร�างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก 
กว�าง 2.00 ม.ยาว 70 ม. หนา 0.15
 ม. ตามแบบ อบต.แม�พริก

75,000  -  - ถนนคอนกรีต
เพิ่มขึ้น 70 เมตร

ประชาชนมีการ
คมนาคม

สะดวกสบาย
รวดเร็ว

ส�วนโยธา

20 ก�อสร�างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายซอย 2/3
หมู� 9 ต.แม�พริก

เพื่อให�ประชาชนบ�านร�มไม�ยาง มี
ถนนคอนกรีตใช�สําหรับการ
คมนาคม ขนส�ง ได�อย�าง
สะดวกสบาย รวดเร็ว

ก�อสร�างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก 
กว�าง 2.00 ม.ยาว 80 ม. หนา 0.15
 ม. ตามแบบ อบต.แม�พริก

85,000 - - ถนนคอนกรีต
เพิ่มขึ้น 80 เมตร

ประชาชนมีการ
คมนาคม

สะดวกสบาย
รวดเร็ว

ส�วนโยธา

21 ก�อสร�างถนนลูกรังบดอัดแน�น
สายน้ําดิบ-น้ําคราม
หมู� 10 ต.แม�พริก

เพื่อให�ประชาชนบ�านสันขี้เหล็ก ใช�
ถนนลูกรังสําหรับขนส�งพืชผล
ทางการเกษตร การคมนาคม ได�
สะดวก รวดเร็ว

ก�อสร�างถนนลูกรังบดอัดแน�น กว�าง
 3.00 ม. ยาว 2,000 ม. หนา 0.20 
ม. ตามแบบ อบต.แม�พริก

188,000  - - มีถนนลูกรังบดอัด
แน�นเพิ่มขึ้น 2,000 

เมตร

ประชาชนมีการ
คมนาคมสะดวก

ส�วนโยธา

22 ก�อสร�างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายรอบนอก หมู� 11 ต.แม�พริก

เพื่อให�ประชาชนบ�านแพะดอกเข็ม
 มีถนนคอนกรีตใช�สําหรับการ
คมนาคม ขนส�ง ได�อย�าง
สะดวกสบาย รวดเร็ว

ก�อสร�างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก 
กว�าง 3.00 ม.ยาว 65 ม. หนา 0.15
 ม. ตามแบบ อบต.แม�พริก

100,000 - - ถนนคอนกรีต
เพิ่มขึ้น 65 เมตร

ประชาชนมีการ
คมนาคม

สะดวกสบาย
รวดเร็ว

ส�วนโยธา

23 ซ�อมแซมถนนลูกรังสายทุ�งรถ 
หมู� 11 ต.แม�พริก

เพื่อให�ประชาชนบ�านแพะดอกเข็ม
ใช�ถนนลูกรังสําหรับขนส�งพืชผล
ทางการเกษตร การคมนาคม ได�
สะดวก รวดเร็ว

ซ�อมแซมถนนลูกรังเกลี่ยเรียบ กว�าง
 3.00 ม. ยาว 100 ม. หนาเฉลี่ย 
0.20 ม. ตามแบบ อบต.แม�พริก

20,000  - - มีถนนลูกรังได�รับ
การซ�อมแซม 100 

เมตร

ประชาชนมีการ
คมนาคมสะดวก

ส�วนโยธา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป1 (พ.ศ. 2559-2561)

องคการบริหารส5วนตําบลแม5พริก  อําเภอแม5พริก  จังหวัดลําปาง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เป;าหมาย

 (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดว5า 

จะได�รับ
หน5วยงาน

ที่รับผิดชอบ
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24 ซ�อมแซมถนนลูกรังสายทุ�งไม�สลี 
หมู� 11 ต.แม�พริก

เพื่อให�ประชาชนบ�านแพะดอกเข็ม 
ใช�ถนนลูกรังสําหรับขนส�งพืชผล
ทางการเกษตร การคมนาคม ได�
สะดวก รวดเร็ว

ซ�อมแซมถนนลูกรังเกลี่ยเรียบ กว�าง
 3.00 ม. ยาว 100 ม. หนาเฉลี่ย 
0.20 ม. ตามแบบ อบต.แม�พริก

20,000 - - มีถนนลูกรังได�รับ
การซ�อมแซม 100 

เมตร

ประชาชนมีการ
คมนาคมสะดวก

ส�วนโยธา

25 ซ�อมแซมถนนลูกรังสายทุ�งโฮ�งผักชี 
หมู� 11 ต.แม�พริก

เพื่อให�ประชาชนบ�านแพะดอกเข็ม 
ใช�ถนนลูกรังสําหรับขนส�งพืชผล
ทางการเกษตร การคมนาคม ได�
สะดวก รวดเร็ว

ซ�อมแซมถนนลูกรังเกลี่ยเรียบ กว�าง
 3.00 ม. ยาว 100 ม. หนาเฉลี่ย 
0.20 ม. ตามแบบ อบต.แม�พริก

20,000 - - มีถนนลูกรังได�รับ
การซ�อมแซม 100 

เมตร

ประชาชนมีการ
คมนาคมสะดวก

ส�วนโยธา

26 ซ�อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมู�บ�าน จํานวน 4 จุด 
หมู� 1 ต.ผาปEง

เพื่อให�ประชาชนบ�านนาริน มีถนน
ใช�สําหรับการคมนาคมได�อย�าง 
ปลอดภัย สะดวกสบาย รวดเร็ว

ซ�อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ภายในหมู�บ�าน จํานวน 4 จุด ขนาด
ถนนกว�าง 3.00 เมตร ยาวจุดละ 10
 เมตร

65,000  -  - สถาพผิวจราจร
สมบูรณ8 เพิ่มขึ้น 40

 เมตร

ประชาชนมีการ
คมนาคม

สะดวกสบาย
รวดเร็ว

ส�วนโยธา

27 ก�อสร�างถนนราดยาง จากสะพาน
 – หัวหมู�บ�าน
หมู� 1 ต.ผาปEง

เพื่อให�ประชาชนบ�านนาริน มี
ถนนราดยางใช�สําหรับการ
คมนาคม ขนส�ง ได�อย�าง
สะดวกสบาย รวดเร็ว

ก�อสร�างถนนราดยาง กว�าง 4.00 ม.
ยาว 570 ม. หนา 0.05 ม. ตามแบบ
 อบต.แม�พริก

980,000  -  - ถนนราดยางเพิ่มขึ้น
 570 เมตร

ประชาชนมีการ
คมนาคม

สะดวกสบาย
รวดเร็ว

ส�วนโยธา

28 ก�อสร�างถนนราดยางแอสฟEลส8ติก
 คอนกรีต จากสะพาน – หัว
หมู�บ�าน
หมู� 1 ต.ผาปEง

เพื่อให�ประชาชนบ�านนาริน มี
ถนนราดยางใช�สําหรับการ
คมนาคม ขนส�ง ได�อย�าง
สะดวกสบาย รวดเร็ว

ก�อสร�างถนนราดยางแบบแอสฟEลส8
ติก คอนกรีต กว�าง 4.00 ม.ยาว 
570 ม. หนา 0.05 ม. ตามแบบ 
อบต.แม�พริก

1,200,000  -  - ถนนราดยางเพิ่มขึ้น
 570 เมตร

ประชาชนมีการ
คมนาคม

สะดวกสบาย
รวดเร็ว

ส�วนโยธา

29 โครงการเทไหล�ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กภายในหมู�บ�าน  
หมู� 2 ต.ผาปEง

เพื่อให�ประชาชนบ�านผาปEงหลวง 
มีถนน ใช�สําหรับการคมนาคมได�
อย�างกว�างขวาง สะดวกสบาย 
รวดเร็ว

ก�อสร�างไหล�ถนนภายในหมู�บ�าน 
กว�าง 0.50 ม. ยาว 300 ม.หนา 
0.15 ม. ตามแบบ  อบต.แม�พริก

80,000  -  - ถนนคอนกรีตมี
ขนาดที่กว�างขึ้น 

300 เมตร

ประชาชนมีการ
คมนาคมสะดวก 
สบายรวดเร็ว

ส�วนโยธา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป1 (พ.ศ. 2559-2561)

องคการบริหารส5วนตําบลแม5พริก  อําเภอแม5พริก  จังหวัดลําปาง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เป;าหมาย

 (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดว5า 

จะได�รับ
หน5วยงาน

ที่รับผิดชอบ
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30 ก�อสร�างสะพานข�ามห�วยแม�วอด 
หมู� 2 ต.ผาปEง

เพื่อให�ประชาชนบ�านผาปEงหลวง 
ใช�สะพานสําหรับขนส�งพืชผล
ทางการเกษตร ได�สะดวก รวดเร็ว

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

600,000  -  - มีสะพานเพิ่มขึ้น 1 
แห�ง

ประชาชนมีการ
คมนาคม
สะดวกสบาย
รวดเร็ว

ส�วนโยธา

31 วางท�อคอนกรีตเสริมเหล็กข�ามลํา
ห�วยแม�วอด  
หมู� 2 ต.ผาปEง

เพื่อให�ประชาชนบ�านผาปEงหลวง 
ใช�ทางข�ามลําห�วยสําหรับขนส�ง
พืชผลทางการเกษตร ได�สะดวก 
รวดเร็ว

วางท�อคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด
เส�นผ�านศูนย8กลาง 1.00 ม. จํานวน
 2 แถว แถวละ 5 ท�อน  ตามแบบ  
อบต.แม�พริก

30,000 - - มีงานวางท�อ
คอนกรีตจํานวน 10

 ท�อน

ประชาชนมีการ
คมนาคม การ
ขนส�งพืชผล
การเกษตร 
สะดวกสบาย
รวดเร็ว

ส�วนโยธา

32 ก�อสร�างถนนราดยางแอสฟEลส8ติก
 คอนกรีต ภายในหมู�บ�าน
หมู� 2 ต.ผาปEง

เพื่อให�ประชาชนบ�านผาปEงหลวง 
มีถนนราดยางใช�สําหรับการ
คมนาคม ขนส�ง ได�อย�าง
สะดวกสบาย รวดเร็ว

ก�อสร�างถนนราดยางแบบแอสฟEลส8
ติก คอนกรีต กว�าง 4.00 ม.ยาว 
800 ม. หนา 0.05 ม. ตามแบบ 
อบต.แม�พริก

1,650,000  -  - ถนนราดยางเพิ่มขึ้น
 800 เมตร

ประชาชนมีการ
คมนาคม

สะดวกสบาย
รวดเร็ว

ส�วนโยธา

33 ก�อสร�างถนนราดยางแอสฟEลส8ติก
 คอนกรีต ภายในหมู�บ�าน
หมู� 3 ต.ผาปEง

เพื่อให�ประชาชนบ�านผาปEงกลาง มี
ถนนราดยางใช�สําหรับการ
คมนาคม ขนส�ง ได�อย�าง
สะดวกสบาย รวดเร็ว

ก�อสร�างถนนราดยางแบบแอสฟEลส8
ติก คอนกรีต กว�าง 4.00 ม.ยาว 
800 ม. หนา 0.05 ม. ตามแบบ 
อบต.แม�พริก

1,650,000  -  - ถนนราดยางเพิ่มขึ้น
 800 เมตร

ประชาชนมีการ
คมนาคม

สะดวกสบาย
รวดเร็ว

ส�วนโยธา

34 ก�อสร�างถนนราดยางถนนสาย
หลัก 
หมู� 4 ต.ผาปEง

เพื่อให�ประชาชน บ�านห�วยไร� มี
ถนนใช�สําหรับการคมนาคมได�
อย�างสะดวกสบาย รวดเร็ว

ก�อสร�างถนนราดยาง กว�าง 4.00 ม.
ยาว 1,000 ม. หนา 0.05 ม. ตาม
แบบ อบต.แม�พริก

1,720,000 - - ถนนราดยางเพิ่มขี้น
 1,000 เมตร

ประชาชนมีการ
คมนาคม

สะดวกสบาย
รวดเร็ว

ส�วนโยธา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป1 (พ.ศ. 2559-2561)

องคการบริหารส5วนตําบลแม5พริก  อําเภอแม5พริก  จังหวัดลําปาง

ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดว5า 
จะได�รับ

หน5วยงาน
ที่รับผิดชอบ

โครงการ วัตถุประสงค
เป;าหมาย

 (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
ที่
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35 ก�อสร�างถนนราดยางแอสฟEลส8ติก
 คอนกรีต ภายในหมู�บ�าน
หมู� 4 ต.ผาปEง

เพื่อให�ประชาชนบ�านห�วยไร� มี
ถนนราดยางใช�สําหรับการ
คมนาคม ขนส�ง ได�อย�าง
สะดวกสบาย รวดเร็ว

ก�อสร�างถนนราดยางแบบแอสฟEลส8
ติก คอนกรีต กว�าง 4.00 ม.ยาว 
800 ม. หนา 0.05 ม. ตามแบบ 
อบต.แม�พริก

1,650,000  -  - ถนนราดยางเพิ่มขึ้น
 800 เมตร

ประชาชนมีการ
คมนาคม

สะดวกสบาย
รวดเร็ว

ส�วนโยธา

36 ก�อสร�างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายบ�อประมง-ท�ายบ�าน
หมู� 5 ต.ผาปEง

เพื่อให�ประชาชนบ�านเด�นอุดม มี
ถนนใช�สําหรับการคมนาคมได� 
อย�างสะดวกสบาย รวดเร็ว

ก�อสร�างถนน คสล. กว�าง 3.00 ม.  
ยาว 100 ม. หนา 0.15 ม. ตามแบบ
 อบต.แม�พริก

160,000  - - ถนนคอนกรีต
เพิ่มขึ้น 100 เมตร

ประชาชนมีการ
คมนาคมสะดวก 
รวดเร็ว

ส�วนโยธา

37 ก�อสร�างถนนราดยางแอสฟEลส8ติก
 คอนกรีต ภายในหมู�บ�าน
หมู� 5 ต.ผาปEง

เพื่อให�ประชาชนบ�านเด�นอุดม มี
ถนนราดยางใช�สําหรับการ
คมนาคม ขนส�ง ได�อย�าง
สะดวกสบาย รวดเร็ว

ก�อสร�างถนนราดยางแบบแอสฟEลส8
ติก คอนกรีต กว�าง 4.00 ม.ยาว 
1,000 ม. หนา 0.05 ม. ตามแบบ 
อบต.แม�พริก

2,000,000  -  - ถนนราดยางเพิ่มขึ้น
 1,000 เมตร

ประชาชนมีการ
คมนาคม

สะดวกสบาย
รวดเร็ว

ส�วนโยธา

38 ซ�อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมู�บ�าน 
หมู� 3 ต.แม�พริก

เพื่อให�ประชาชน บ�านแม�เชียงราย
ลุ�ม มีถนนใช�สําหรับการคมนาคม
ได�อย�างสะดวกสบาย รวดเร็ว

ซ�อมแซมถนน คสล. กว�าง 3.00 ม.
ยาว 100 ม. หนา 0.15 ม. ตามแบบ
 อบต.แม�พริก

 - 160,000  - สภาพถนนคอนกรีต
สมบูรณ8พร�อมใช�
งาน 100 เมตร

ประชาชนมีการ
คมนาคม

สะดวกสบาย
รวดเร็ว

ส�วนโยธา

39 ก�อสร�างถนนราดยางสายหน�า
สุสาน-ท�าวังลวก 
หมู� 3 ต.แม�พริก

เพื่อให�ประชาชน บ�านแม�เชียงราย
ลุ�ม มีถนนใช�สําหรับการคมนาคม
ได�อย�างสะดวกสบาย รวดเร็ว

ก�อสร�างถนนราดยาง กว�าง 6.00 ม.
ยาว 1,200 ม. หนา 0.05 ม. ตาม
แบบ อบต.แม�พริก

 - 3,100,000  - ถนนราดยางเพิ่มขี้น
 1,200 เมตร

ประชาชนมีการ
คมนาคม

สะดวกสบาย
รวดเร็ว

ส�วนโยธา

40 ก�อสร�างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายห�วยตูมปLา 
หมู� 4 ต.แม�พริก

เพื่อให�ประชาชน บ�านแม�พริกบน 
มีถนนคอนกรีตใช�สําหรับการ
คมนาคม ขนส�ง ได�อย�าง
สะดวกสบาย รวดเร็ว

ก�อสร�างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก 
กว�าง 3.00 ม.ยาว 700 ม. หนา 
0.15 ม. ตามแบบ อบต.แม�พริก

- 1,105,000 - ถนนคอนกรีต
เพิ่มขึ้น 700 เมตร

ประชาชนมีการ
คมนาคม

สะดวกสบาย
รวดเร็ว

ส�วนโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เป;าหมาย

 (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา

แผนพัฒนาสามป1 (พ.ศ. 2559-2561)
องคการบริหารส5วนตําบลแม5พริก  อําเภอแม5พริก  จังหวัดลําปาง

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดว5า 
จะได�รับ

หน5วยงาน
ที่รับผิดชอบ
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41 ก�อสร�างถนนราดยางสายห�วยตูม
ปLา 
หมู� 4 ต.แม�พริก

เพื่อให�ประชาชน บ�านแม�พริกบน 
มีถนนราดยางใช�สําหรับการ
คมนาคม ขนส�ง ได�อย�าง
สะดวกสบาย รวดเร็ว

ก�อสร�างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก 
กว�าง 3.00 ม.ยาว 700 ม. หนา 
0.15 ม. ตามแบบ อบต.แม�พริก

- 900,000 - ถนนราดยางเพิ่มขึ้น
 700 เมตร

ประชาชนมีการ
คมนาคม

สะดวกสบาย
รวดเร็ว

ส�วนโยธา

42 ซ�อมแซมถนนลูกรังสายทุ�งใหม� 
หมู� 4 ต.แม�พริก

เพื่อให�ประชาชนบ�านแม�พริกบนใช�
ถนนลูกรังสําหรับขนส�งพืชผล
ทางการเกษตร การคมนาคม ได�
สะดวก รวดเร็ว

ก�อสร�างถนนลูกรังเกลี่ยเรียบ กว�าง 
3.00 ม. ยาว 500 ม. หนาเฉลี่ย 
0.20 ม. ตามแบบ อบต.แม�พริก

- 40,000 - มีถนนลูกรังเพิ่มขึ้น 
500 เมตร

ประชาชนมีการ
คมนาคมสะดวก

ส�วนโยธา

43 ก�อสร�างถนนลูกรัง สายทุ�งใต�
หมู� 6 ต.แม�พริก

เพื่อให�ประชาชนบ�านวังสําราญใช�
ถนนลูกรังสําหรับขนส�งพืชผล
ทางการเกษตร การคมนาคม ได�
สะดวก รวดเร็ว

ก�อสร�างถนนลูกรังเกลี่ยเรียบ กว�าง 
3.00 ม. ยาว 700 ม. หนาเฉลี่ย 
0.20 ม. ตามแบบ อบต.แม�พริก

- 60,000 - มีถนนลูกรังเพิ่มขึ้น 
700 เมตร

ประชาชนมีการ
คมนาคมสะดวก

ส�วนโยธา

44 ก�อสร�างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก
ซอยข�างโรงเรียนห�วยขี้นกวิทยา 
หมู� 7 ต.แม�พริก

เพื่อให�ประชาชน บ�านห�วยขี้นก มี
ถนนคอนกรีตใช�สําหรับการ
คมนาคม ขนส�ง ได�อย�าง
สะดวกสบาย รวดเร็ว

ก�อสร�างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก 
กว�าง 3.00 ม.ยาว 300 ม. หนา 
0.15 ม. ตามแบบ อบต.แม�พริก

- 475,000 - ถนนคอนกรีต
เพิ่มขึ้น 300 ม.

ประชาชนมีการ
คมนาคม

สะดวกสบาย
รวดเร็ว

ส�วนโยธา

45 ก�อสร�างถนนราดยางซอยข�าง
โรงเรียนห�วยขี้นกวิทยา 
หมู� 7 ต.แม�พริก

เพื่อให�ประชาชน บ�านห�วยขี้นก มี
ถนนราดยางใช�สําหรับการ
คมนาคม ขนส�ง ได�อย�าง
สะดวกสบาย รวดเร็ว

ก�อสร�างถนนราดยาง กว�าง 3.00 ม.
ยาว 300 ม. หนา 0.05 ม. ตามแบบ
 อบต.แม�พริก

- 390,000 - ถนนราดยางเพิ่มขึ้น
 300 เมตร

ประชาชนมีการ
คมนาคม

สะดวกสบาย
รวดเร็ว

ส�วนโยธา

46 ก�อสร�างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
เข�าศูนย8พัฒนาเด็กเล็ก 
หมู� 7 ต.แม�พริก

เพื่อให�ประชาชน บ�านห�วยขี้นก มี
ถนนคอนกรีตใช�สําหรับการ
คมนาคม ได�อย�างสะดวกสบาย

ก�อสร�างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก 
กว�าง 3.00 ม.ยาว 200 ม. หนา 
0.15 ม. ตามแบบ อบต.แม�พริก

- 315,000 - ถนนคอนกรีต
เพิ่มขึ้น 200 เมตร

ประชาชนมีการ
คมนาคม

สะดวกสบาย
รวดเร็ว

ส�วนโยธา

หน5วยงาน
ที่รับผิดชอบ

เป;าหมาย
 (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดว5า 

จะได�รับ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป1 (พ.ศ. 2559-2561)

องคการบริหารส5วนตําบลแม5พริก  อําเภอแม5พริก  จังหวัดลําปาง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
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47 ก�อสร�างถนนราดยาง เข�าศูนย8
พัฒนาเด็กเล็ก 
หมู� 7 ต.แม�พริก

เพื่อให�ประชาชน บ�านห�วยขี้นก มี
ถนนราดยางใช�สําหรับการ
คมนาคม ได�อย�างสะดวกสบาย

ก�อสร�างถนนราดยาง กว�าง 3.00 ม.
ยาว 200 ม. หนา 0.05 ม. ตามแบบ
 อบต.แม�พริก

- 260,000 - ถนนราดยางเพิ่มขึ้น
 200 เมตร

ประชาชนมีการ
คมนาคม

สะดวกสบาย
รวดเร็ว

ส�วนโยธา

48 ก�อสร�างถนนลูกรังสายบ�านห�วย
ขี้นก-บ�านแพะดอกเข็ม (วังส�ง) 
หมู� 7 ต.แม�พริก

เพื่อให�ประชาชน บ�านห�วยขี้นก
และบ�านแพะดอกเข็ม ใช�ถนน 
สําหรับขนส�งพืชผลทางการเกษตร 
ได�สะดวก รวดเร็ว

ก�อสร�างถนนลูกรังเกลี่ยเรียบ กว�าง 
3.00 ม. ยาว 1,000 ม. หนาเฉลี่ย 
0.20 ม. ตามแบบ อบต.แม�พริก

 - 80,000  - มีถนนลูกรังเพิ่มขึ้น 
1,000 เมตร

ประชาชนมีการ
คมนาคมสะดวก 
และรวดเร็ว

ส�วนโยธา

49 โครงการก�อสร�างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายเข�าสุสานบ�านห�วย
ขี้นก  
หมู� 7 ต.แม�พริก

เพื่อให�ประชาชน บ�านห�วยขี้นก มี
ถนนคอนกรีตใช�สําหรับการ
คมนาคมสัญจร ได�อย�าง
สะดวกสบาย

ก�อสร�างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก 
กว�าง 3.00 ม.ยาว 300 ม. หนา 
0.15 ม. ตามแบบ อบต.แม�พริก

- 475,000 - ถนนคอนกรีต
เพิ่มขึ้น 300 เมตร

ประชาชนมีการ
คมนาคม

สะดวกสบาย
รวดเร็ว

ส�วนโยธา

50 โครงการก�อสร�างถนนราดยางสาย
เข�าสุสานบ�านห�วยขี้นก  
หมู� 7 ต.แม�พริก

เพื่อให�ประชาชน บ�านห�วยขี้นก มี
ถนนราดยางใช�สําหรับการ
คมนาคมสัญจร ได�อย�าง
สะดวกสบาย

ก�อสร�างถนนราดยาง กว�าง 3.00 ม.
ยาว 300 ม. หนา 0.05 ม. ตามแบบ
 อบต.แม�พริก

- 390,000 - ถนนราดยางเพิ่มขึ้น
 300 เมตร

ประชาชนมีการ
คมนาคม

สะดวกสบาย
รวดเร็ว

ส�วนโยธา

51 ก�อสร�างถนนราดยางสาย บ�าน
ห�วยขี้นก – บ�านแพะดอกเข็ม
หมู� 7 ต.แม�พริก

เพื่อให�ประชาชน บ�านห�วยขี้นก 
บ�านแพะดอกเข็มและบ�านปางยาว
 มีถนนราดยางใช�สําหรับการ
คมนาคมขนส�ง ได�อย�าง
สะดวกสบาย รวดเร็ว

ก�อสร�างถนนราดยาง กว�าง 4.00 ม.
ยาว 2,000 ม. หนา 0.05 ม. ตาม
แบบ อบต.แม�พริก

 - 3,450,000  - ถนนราดยางเพิ่มขี้น
 2,000 เมตร

ประชาชนมีการ
คมนาคม

สะดวกสบาย
รวดเร็ว

ส�วนโยธา

52 ก�อสร�างถนนลูกรัง สายหน�วย
อนุรักษ8ต�นน้ํา – น้ําดิบขี้หม�า
หมู� 8 ต.แม�พริก

เพื่อให�ประชาชนบ�านปางยาว ใช�
ถนน สําหรับขนส�งพืชผลทางการ
เกษตร ได�สะดวก รวดเร็ว

ก�อสร�างถนนลูกรังเกลี่ยเรียบ กว�าง 
4.00 ม. ยาว 1,000 ม. หนาเฉลี่ย 
0.20 ม. ตามแบบ อบต.แม�พริก

 - 107,000  - มีถนนลูกรังเพิ่มขึ้น 
1,000 เมตร

ประชาชนมีการ
คมนาคมสะดวก 
และรวดเร็ว

ส�วนโยธา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป1 (พ.ศ. 2559-2561)

องคการบริหารส5วนตําบลแม5พริก  อําเภอแม5พริก  จังหวัดลําปาง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เป;าหมาย

 (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดว5า 

จะได�รับ
หน5วยงาน

ที่รับผิดชอบ
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53 ก�อสร�างถนนลูกรังสายห�วยขัวลึก 
หมู� 8 ต.แม�พริก

เพื่อให�ประชาชนบ�านปางยาว ใช�
ถนน สําหรับขนส�งพืชผลทางการ
เกษตร ได�สะดวก รวดเร็ว

ก�อสร�างถนนลูกรังเกลี่ยเรียบ กว�าง 
3.00 ม. ยาว 1,000 ม. หนาเฉลี่ย 
0.20 ม. ตามแบบ อบต.แม�พริก

 - 80,000  - มีถนนลูกรังเพิ่มขึ้น 
1,000 เมตร

ประชาชนมีการ
คมนาคมสะดวก 
และรวดเร็ว

ส�วนโยธา

54 ก�อสร�างท�อลอดเหลี่ยมห�วยแม�  
ดอกคํา
หมู� 8 ต.แม�พริก

เพื่อให�ประชาชนบ�านปางยาว ใช�
ถนนข�ามท�อลอดเหลี่ยม สําหรับ
ขนส�งพืชผลทางการเกษตร ได�
สะดวก รวดเร็ว

ก�อสร�างท�อลอดเหลี่ยม ขนาด 
1.20x1.20  ม. ยาว 5.00 ม. 
จํานวน 1 ช�อง ตามแบบแปลน 
อบต.แม�พริก

- 120,000 - มีท�อลอดเหลี่ยม
เพิ่มขึ้น จํานวน 1 

แห�ง

ประชาชนขนส�ง
พืชผลทาง
การเกษตรได�
สะดวกและรวดเร็ว

ส�วนโยธา

55 ก�อสร�างท�อลอดเหลี่ยมห�วยเด�น
แต�ว
หมู� 8 ต.แม�พริก

เพื่อให�ประชาชนบ�านปางยาว ใช�
ถนนข�ามท�อลอดเหลี่ยม สําหรับ
ขนส�งพืชผลทางการเกษตร ได�
สะดวก รวดเร็ว

ก�อสร�างท�อลอดเหลี่ยม ขนาด 
1.20x1.20  ม. ยาว 5.00 ม. 
จํานวน 1  ช�อง ตามแบบแปลน 
อบต.แม�พริก

- 120,000 - มีท�อลอดเหลี่ยม
เพิ่มขึ้น จํานวน 1 

แห�ง

ประชาชนขนส�ง
พืชผลทาง
การเกษตรได�
สะดวกและรวดเร็ว

ส�วนโยธา

56 ก�อสร�างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอย 2/5
หมู� 9 ต.แม�พริก

เพื่อให�ประชาชนบ�านร�มไม�ยาง มี
ถนนใช�สําหรับการคมนาคมได� 
อย�างสะดวกสบาย รวดเร็ว

ก�อสร�างถนน คสล. กว�าง 3.00 ม.  
ยาว 50 ม. หนา 0.15 ม. ตามแบบ 
อบต.แม�พริก

 - 80,000  - ถนนคอนกรีต
เพิ่มขึ้น 50 เมตร

ประชาชนมีการ
คมนาคมสะดวก

ส�วนโยธา

57 ก�อสร�างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ�านสันขี้เหล็ก เขต 1 
หมู� 10 ต.แม�พริก

เพื่อให�ประชาชนบ�านสันขี้เหล็ก มี
ถนนใช�สําหรับการคมนาคมได� 
อย�างสะดวกสบาย รวดเร็ว

ก�อสร�างถนน คสล. กว�าง 3.00 ม.  
ยาว 2,000 ม. หนา 0.15 ม. ตาม
แบบ อบต.แม�พริก

 - 3,150,000  - ถนนคอนกรีต
เพิ่มขึ้น 2,000 เมตร

ประชาชนมีการ
คมนาคมสะดวก

ส�วนโยธา

58 ก�อสร�างถนนราดยางบ�านสัน
ขี้เหล็ก เขต 1 
หมู� 10 ต.แม�พริก

เพื่อให�ประชาชนบ�านสันขี้เหล็ก มี
ถนนราดยางใช�สําหรับการ
คมนาคมได� อย�างสะดวกสบาย 
รวดเร็ว

ก�อสร�างถนนราดยาง กว�าง 3.00 ม. 
 ยาว 2,000 ม. หนา 0.05 ม. ตาม
แบบ อบต.แม�พริก

 - 2,600,000  - ถนนราดยางเพิ่มขึ้น
 2,000 เมตร

ประชาชนมีการ
คมนาคมสะดวก

ส�วนโยธา

59 ก�อสร�างถนนลูกรังบดอัดแน�น 
บ�านสันขี้เหล็ก เขต 1
หมู� 10 ต.แม�พริก

เพื่อให�ประชาชนบ�านสันขี้เหล็กใช�
ถนนลูกรังสําหรับการคมนาคมได�
สะดวก รวดเร็ว

ก�อสร�างถนน ลูกรังบดอัดแน�น กว�าง
 4.00 ม.  ยาว 2,000 ม. หนา 0.20
 ม.  ตามแบบ อบต.แม�พริก

 - 250,000  - มีถนนลูกรังเพิ่มขึ้น 
2,000 เมตร

ประชาชนมีการ
คมนาคมสะดวก 
รวดเร็ว

ส�วนโยธา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป1 (พ.ศ. 2559-2561)

หน5วยงาน
ที่รับผิดชอบ

องคการบริหารส5วนตําบลแม5พริก  อําเภอแม5พริก  จังหวัดลําปาง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เป;าหมาย

 (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดว5า 

จะได�รับ
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60 ก�อสร�างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายบ�านสันขี้เหล็ก-อ�างเปางาม 
หมู� 10 ต.แม�พริก

เพื่อให�ประชาชนบ�านสันขี้เหล็ก 
บ�านแม�พริกบน บ�านร�มไม�ยาง มี
ถนนใช�สําหรับการคมนาคมได� 
อย�างสะดวกสบาย รวดเร็ว

ก�อสร�างถนน คสล. กว�าง 3.00 ม.  
ยาว 500 ม. หนา 0.15 ม. ตามแบบ
 อบต.แม�พริก

 - 790,000  - ถนนคอนกรีต
เพิ่มขึ้น 500 เมตร

ประชาชนมีการ
คมนาคมสะดวก

ส�วนโยธา

61 ก�อสร�างถนนราดยางสายบ�านสัน
ขี้เหล็ก-อ�างเปางาม 
หมู� 10 ต.แม�พริก

เพื่อให�ประชาชนบ�านสันขี้เหล็ก 
บ�านแม�พริกบน บ�านร�มไม�ยาง มี
ถนนราดยางใช�สําหรับการ
คมนาคมได� อย�างสะดวกสบาย 
รวดเร็ว

ก�อสร�างถนนราดยาง กว�าง 3.00 ม. 
 ยาว 500 ม. หนา 0.05 ม. ตาม
แบบ อบต.แม�พริก

 - 650,000  - ถนนราดยางเพิ่มขึ้น
 500 เมตร

ประชาชนมีการ
คมนาคมสะดวก

ส�วนโยธา

62 ก�อสร�างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอย 6 
หมู� 11 ต.แม�พริก

เพื่อให�ประชาชนบ�านแพะดอกเข็ม
 มีถนนใช�สําหรับการคมนาคมได� 
อย�างสะดวกสบาย รวดเร็ว

ก�อสร�างถนน คสล. กว�าง 3.00 ม.  
ยาว 50 ม. หนา 0.15 ม. ตามแบบ 
อบต.แม�พริก

- 80,000 - ถนนคอนกรีต
เพิ่มขึ้น 50 เมตร

ประชาชนมีการ
คมนาคมสะดวก

ส�วนโยธา

63 ก�อสร�างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สาย ซอย 11
หมู� 11 ต.แม�พริก

เพื่อให�ประชาชนบ�านแพะดอกเข็ม
 มีถนนใช�สําหรับการคมนาคมได� 
อย�างสะดวกสบาย รวดเร็ว

ก�อสร�างถนน คสล. กว�าง 3.00 ม.  
ยาว 150 ม. หนา 0.15 ม. ตามแบบ
 อบต.แม�พริก

- 237,000 - ถนนคอนกรีต
เพิ่มขึ้น 150 เมตร

ประชาชนมีการ
คมนาคมสะดวก

ส�วนโยธา

64 ก�อสร�างราดยางสาย ซอย 11
หมู� 11 ต.แม�พริก

เพื่อให�ประชาชนบ�านแพะดอกเข็ม
 มีถนนราดยางใช�สําหรับการ
คมนาคมได� อย�างสะดวกสบาย 
รวดเร็ว

ก�อสร�างถนนราดยาง กว�าง 3.00 ม. 
 ยาว 150 ม. หนา 0.05 ม. ตาม
แบบ อบต.แม�พริก

- 200,000 - ถนนราดยางเพิ่มขึ้น
 150 เมตร

ประชาชนมีการ
คมนาคมสะดวก

ส�วนโยธา

65 ก�อสร�างสะพานข�ามลําห�วย
แม�ปุ 2 จุด 
หมู� 1 ต.ผาปEง

เพื่อให�ประชาชนบ�านนารินใช�
สะพานสําหรับขนส�งพืชผลทางการ
เกษตร ได�สะดวก รวดเร็ว

ก�อสร�างสะพานขนาด ผิวจราจร
กว�าง 7 ม. ยาว 7 ม. จํานวน 2 จุด 
ตามแบบ อบต.แม�พริก

1,050,000  - มีสะพานเพิ่มขึ้น 1 
แห�ง

ประชาชนมีการ
คมนาคมสะดวก 
รวดเร็ว

ส�วนโยธา

งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดว5า 

จะได�รับ
หน5วยงาน

ที่รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

เป;าหมาย
 (ผลผลิตของโครงการ)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป1 (พ.ศ. 2559-2561)

องคการบริหารส5วนตําบลแม5พริก  อําเภอแม5พริก  จังหวัดลําปาง
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66 ก�อสร�างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก
สายสุสาน ระยะที่ 3 
หมู� 1 ต.ผาปEง

เพื่อให�ประชาชนบ�านนาริน มีถนน
ใช�สําหรับการคมนาคมได� อย�าง
สะดวกสบาย รวดเร็ว

ก�อสร�างถนน คสล. กว�าง 3.00 ม.  
ยาว 500 ม. หนา 0.15 ม. ตามแบบ
 อบต.แม�พริก

- 790,000 - ถนนคอนกรีต
เพิ่มขึ้น 500 เมตร

ประชาชนมีการ
คมนาคมสะดวก

ส�วนโยธา

67 ก�อสร�างถนนราดยาง สายสุสาน 
ระยะที่ 3 
หมู� 1 ต.ผาปEง

เพื่อให�ประชาชนบ�านนาริน มี
ถนนราดยางใช�สําหรับการ
คมนาคมได� อย�างสะดวกสบาย 
รวดเร็ว

ก�อสร�างถนนราดยาง กว�าง 3.00 ม. 
 ยาว 500 ม. หนา 0.05 ม. ตาม
แบบ อบต.แม�พริก

- 650,000 - ถนนราดยางเพิ่มขึ้น
 500 เมตร

ประชาชนมีการ
คมนาคมสะดวก

ส�วนโยธา

68 ก�อสร�างถนนลูกรังบดอัดแน�น 
สายทุ�งผาปEง
หมู� 1 ต.ผาปEง

เพื่อให�ประชาชนบ�านนาริน ใช�
ถนนลูกรังสําหรับขนส�งพืชผล
ทางการเกษตร การคมนาคม ได�
สะดวก รวดเร็ว

ก�อสร�างถนนลูกรังบดอัดแน�น กว�าง
 3.00 ม. ยาว 4,000 ม. หนา 0.20 
ม. ตามแบบ อบต.แม�พริก

- 375,000 - มีถนนลูกรังบดอัด
แน�นเพิ่มขึ้น 4,000 

เมตร

ประชาชนมีการ
คมนาคมสะดวก

ส�วนโยธา

69 ก�อสร�างถนนราดยางสายผาปEง - 
บ�านสันขี้เหล็ก
หมู� 2 ต.ผาปEง

เพื่อให�ประชาชน ตําบลแม�พริก
และตําบลผาปEง มีถนนราดยางใช�
สําหรับการคมนาคมขนส�ง ได�
อย�างสะดวกสบาย รวดเร็วและ
ประหยัด

ก�อสร�างถนนราดยาง กว�าง 4.00 ม.
ยาว 8,000 ม. หนา 0.05 ม. ตาม
แบบ อบต.แม�พริก

- 13,265,000 - มีถนนราดยาง
เพิ่มขึ้น 8,000 เมตร

ประชาชนมีการ
คมนาคมสะดวก

ส�วนโยธา

70 ก�อสร�างถนนลูกรังบดอัดแน�นทุ�ง
แม�กOองจาง
หมู� 2 ต.ผาปEง

เพื่อให�ประชาชน บ�านผาปEงหลวง 
ใช�ถนนลูกรังสําหรับขนส�งพืชผล
ทางการเกษตร ได�สะดวก รวดเร็ว

ก�อสร�างถนน ลูกรังบดอัดแน�น กว�าง
 4.00 ม.  ยาว 720 ม. หนา 0.20 
ม.  ตามแบบ อบต.แม�พริก

 - 90,000  - มีถนนลูกรังเพิ่มขึ้น 
720 เมตร

ประชาชนมีการ
คมนาคมสะดวก 
รวดเร็ว

ส�วนโยธา

71 ก�อสร�างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายซอยกลาง ระยะที่ 2 
หมู� 4 ต.ผาปEง

เพื่อให�ประชาชนบ�านห�วยไร� มีถนน
ใช�สําหรับการคมนาคมได� อย�าง
สะดวกสบาย รวดเร็ว

ก�อสร�างถนน คสล. กว�าง 3.00 ม.  
ยาว 100 ม. หนา 0.15 ม. ตามแบบ
 อบต.แม�พริก

 - 160,000  - ถนนคอนกรีต
เพิ่มขึ้น 100 เมตร

ประชาชนมีการ
คมนาคมสะดวก 
รวดเร็ว

ส�วนโยธา

ผลลัพธที่คาดว5า 
จะได�รับ

หน5วยงาน
ที่รับผิดชอบ

เป;าหมาย
 (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด

โครงการ วัตถุประสงค

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป1 (พ.ศ. 2559-2561)

องคการบริหารส5วนตําบลแม5พริก  อําเภอแม5พริก  จังหวัดลําปาง

ที่
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72 ก�อสร�างท�อลอดเหลี่ยมหนองต�าว
ใจ
หมู� 3 ต.แม�พริก

เพื่อให�ประชาชนบ�านแม�เชียงราย
ลุ�ม ใช�ถนนข�ามท�อลอดเหลี่ยม
สําหรับการคมนาคม ขนส�งพืชผล
ทางการเกษตร อย�างสะดวกสบาย
 รวดเร็ว

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

 -  - 120,000 มีท�อลอดเหลี่ยม
เพิ่มขึ้น จํานวน 1 

แห�ง

ประชาชนขนส�ง
พืชผลทาง
การเกษตรได�
สะดวกและรวดเร็ว

ส�วนโยธา

73 ก�อสร�างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก
เลียบแม�น้ําวัง
หมู� 3 ต.แม�พริก

เพื่อให�ประชาชนบ�านแม�เชียงราย
ลุ�ม มีถนนใช�สําหรับการคมนาคม
ได� อย�างสะดวกสบาย รวดเร็ว

ก�อสร�างถนน คสล. กว�าง 3.00 ม.  
ยาว 2,000 ม. หนา 0.15 ม. ตาม
แบบ อบต.แม�พริก

 -  - 3,200,000 ถนนคอนกรีต
เพิ่มขึ้น 2,000 เมตร

ประชาชนมีการ
คมนาคมสะดวก 
รวดเร็ว

ส�วนโยธา

74 ก�อสร�างถนนราดยางเลียบแม�น้ําวัง
หมู� 3 ต.แม�พริก

เพื่อให�ประชาชนบ�านแม�เชียงราย
ลุ�ม มีถนนราดยาง ใช�สําหรับการ
คมนาคมได� อย�างสะดวกสบาย 
รวดเร็ว

ก�อสร�างถนนราดยาง กว�าง 3.00 ม. 
 ยาว 2,000 ม. หนา 0.15 ม. ตาม
แบบ อบต.แม�พริก

 -  - 2,600,000 ถนนคอนกรีต
เพิ่มขึ้น 2,000 เมตร

ประชาชนมีการ
คมนาคมสะดวก 
รวดเร็ว

ส�วนโยธา

75 ก�อสร�างถนนลูกรังเลียบแม�น้ําวัง 
หมู� 3 ต.แม�พริก

เพื่อให�ประชาชนแม�เชียงรายลุ�มมี
ถนนใช�สําหรับการคมนาคมได� 
อย�างสะดวกสบาย รวดเร็ว

ก�อสร�างถนนลูกรังเกลี่ยเรียบ กว�าง 
4.00 ม. ยาว 2,000 ม. หนาเฉลี่ย 
0.20 ม. ตามแบบ อบต.แม�พริก

 -  - 215,000 มีถนนลูกรังเพิ่มขึ้น 
2,000 เมตร

ประชาชนมีการ
คมนาคมสะดวก 
รวดเร็ว

ส�วนโยธา

76 ก�อสร�างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก
 สายซอย 8 
หมู� 3 ต.แม�พริก

เพื่อให�ประชาชนบ�านแม�เชียงราย
ลุ�ม มีถนนใช�สําหรับการคมนาคม
ได� อย�างสะดวกสบาย รวดเร็ว

ก�อสร�างถนน คสล. กว�าง 2.00 ม.  
ยาว 100 ม. หนา 0.15 ม. ตามแบบ
 อบต.แม�พริก

 -  - 100,000 ถนนคอนกรีต
เพิ่มขึ้น 100 เมตร

ประชาชนมีการ
คมนาคมสะดวก 
รวดเร็ว

ส�วนโยธา

77 ก�อสร�างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก
 สายซอย 2 – ถนนสาย ลป.3045 
หมู� 3 ต.แม�พริก

เพื่อให�ประชาชนบ�านแม�เชียงราย
ลุ�ม มีถนนใช�สําหรับการคมนาคม
ได� อย�างสะดวกสบาย รวดเร็ว

ก�อสร�างถนน คสล. กว�าง 3.00 ม.  
ยาว 420 ม. หนา 0.15 ม. ตามแบบ
 อบต.แม�พริก

 -  - 665,000 ถนนคอนกรีต
เพิ่มขึ้น 420 เมตร

ประชาชนมีการ
คมนาคมสะดวก 
รวดเร็ว

ส�วนโยธา

หน5วยงาน
ที่รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป1 (พ.ศ. 2559-2561)

องคการบริหารส5วนตําบลแม5พริก  อําเภอแม5พริก  จังหวัดลําปาง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เป;าหมาย

 (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดว5า 

จะได�รับ
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78 ก�อสร�างถนนราดยาง สายซอย 2
 – ถนนสาย ลป.3045 
หมู� 3 ต.แม�พริก

เพื่อให�ประชาชนบ�านแม�เชียงราย
ลุ�ม มีถนนราดยางใช�สําหรับการ
คมนาคมได� อย�างสะดวกสบาย 
รวดเร็ว

ก�อสร�างถนนราดยาง กว�าง 3.00 ม. 
 ยาว 420 ม. หนา 0.15 ม. ตาม
แบบ อบต.แม�พริก

 -  - 540,000 ถนนราดยางเพิ่มขึ้น
 420 เมตร

ประชาชนมีการ
คมนาคมสะดวก 
รวดเร็ว

ส�วนโยธา

79 ก�อสร�างถนนลูกรังสายทุ�งนาแอ�ว 
หมู� 4 ต.แม�พริก

เพื่อให�ประชาชนแม�พริกบนมีถนน
ใช�สําหรับการคมนาคมได� อย�าง
สะดวกสบาย รวดเร็ว

ก�อสร�างถนนลูกรังเกลี่ยเรียบ กว�าง 
4.00 ม. ยาว 500 ม. หนาเฉลี่ย 
0.20 ม. ตามแบบ อบต.แม�พริก

 -  - 75,000 มีถนนลูกรังเพิ่มขึ้น 
500 เมตร

ประชาชนมีการ
คมนาคมสะดวก 
รวดเร็ว

ส�วนโยธา

80 ก�อสร�างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายแม�เฒ�าเต�า
หมู� 4 ต.แม�พริก

เพื่อให�ประชาชนบ�านแม�พริกบน 
บ�านสันขี้เหล็ก บ�านร�มไม�ยาง มี
ถนนใช�สําหรับการคมนาคมได� 
อย�างสะดวกสบาย รวดเร็ว

ก�อสร�างถนน คสล. กว�าง 3.00 ม.  
ยาว 650 ม. หนา 0.15 ม. ตามแบบ
 อบต.แม�พริก

 -  - 1,030,000 ถนนคอนกรีต
เพิ่มขึ้น 650 เมตร

ประชาชนมีการ
คมนาคมสะดวก 
รวดเร็ว

ส�วนโยธา

81 ก�อสร�างถนนลูกรัง สายเลียบลํา
ห�วยแม�พริก
หมู� 4 ต.แม�พริก

เพื่อให�ประชาชนบ�านแม�พริกบนมี
ถนนใช�สําหรับการคมนาคมได� 
อย�างสะดวกสบาย รวดเร็ว

ก�อสร�างถนนลูกรังเกลี่ยเรียบ กว�าง 
4.00 ม. ยาว 1,000 ม. หนาเฉลี่ย 
0.20 ม. ตามแบบ อบต.แม�พริก

 -  - 150,000 มีถนนลูกรังเพิ่มขึ้น 
1,000 เมตร

ประชาชนมีการ
คมนาคมสะดวก 
รวดเร็ว

ส�วนโยธา

82 ก�อสร�างถนนราดยาง สายไปอ�าง
เปางาม
หมู� 4 ต.แม�พริก

เพื่อให�ประชาชนบ�านแม�พริกบน 
บ�านสันขี้เหล็ก บ�านร�มไม�ยาง มี
ถนนใช�สําหรับการคมนาคม การ
ขนส�งพืชผลการเกษตรได�อย�าง
สะดวกสบาย รวดเร็ว

ก�อสร�างถนนราดยาง กว�าง 4.00 ม. 
 ยาว 500 ม. หนา 0.05 ม. ตาม
แบบ อบต.แม�พริก

 -  - 860,000 ถนนราดยางเพิ่มขึ้น
 500 เมตร

ประชาชนมีการ
คมนาคมสะดวก 
รวดเร็ว

ส�วนโยธา

83 ก�อสร�างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายไปอ�างเปางาม
หมู� 4 ต.แม�พริก

เพื่อให�ประชาชนบ�านแม�พริกบน 
บ�านสันขี้เหล็ก บ�านร�มไม�ยาง มี
ถนนใช�สําหรับการคมนาคม การ
ขนส�งพืชผลการเกษตรได�อย�าง
สะดวกสบาย รวดเร็ว

ก�อสร�างถนน คสล.กว�าง 4.00 ม.  
ยาว 500 ม. หนา 0.15 ม. ตามแบบ
 อบต.แม�พริก

 -  - 1,050,000 ถนนคอนกรีต
เพิ่มขึ้น 500 เมตร

ประชาชนมีการ
คมนาคมสะดวก 
รวดเร็ว

ส�วนโยธา

โครงการ วัตถุประสงค
เป;าหมาย

 (ผลผลิตของโครงการ)
ผลลัพธที่คาดว5า 

จะได�รับ

งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด

ที่

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป1 (พ.ศ. 2559-2561)

องคการบริหารส5วนตําบลแม5พริก  อําเภอแม5พริก  จังหวัดลําปาง

หน5วยงาน
ที่รับผิดชอบ
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84 ก�อสร�างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายข�างโรงเรียนบ�านแม�พริกบน 
หมู� 4 ต.แม�พริก

เพื่อให�ประชาชนบ�านแม�พริกบน 
บ�านสันขี้เหล็ก มีถนนใช�สําหรับ
การคมนาคม ได�อย�างสะดวกสบาย
 รวดเร็ว

ก�อสร�างถนน คสล.กว�าง 3.00 ม.  
ยาว 50 ม. หนา 0.15 ม. ตามแบบ 
อบต.แม�พริก

 -  - 80,000 ถนนคอนกรีต
เพิ่มขึ้น 50 เมตร

ประชาชนมีการ
คมนาคมสะดวก 
รวดเร็ว

ส�วนโยธา

85 วางท�อคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน
สายทุ�งเกษตร
หมู� 6 ต.แม�พริก

เพื่อให�ประชาชนบ�านวังสําราญ ใช�
ถนนสําหรับขนส�งพืชผลทางการ
เกษตร ได�สะดวก รวดเร็ว

วางท�อ คสล.ขนาด 0.60x1.00 ม.
จํานวน 1 แถว 5 ท�อน ตามแบบ 
อบต.แม�พริก

 -  - 10,000 มีถนนที่ได�รับการ
วางท�อเพิ่มขึ้น 1 

แห�ง

ประชาชนมีการ
คมนาคมสะดวก 
สบายรวดเร็ว

ส�วนโยธา

86 ก�อสร�างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก
สายบ�านวังสําราญ-สี่แยกน้ําปลา 
หมู� 6 ต.แม�พริก

เพื่อให�ประชาชนบ�านวังสําราญ มี
ถนนใช�สําหรับการคมนาคม ได�
อย�างสะดวกสบาย รวดเร็ว

ก�อสร�างถนน คสล.กว�าง 4.00 ม.  
ยาว 2,500 ม. หนา 0.15 ม. ตาม
แบบ อบต.แม�พริก

 -  - 5,250,000 ถนนคอนกรีต
เพิ่มขึ้น 2,500 เมตร

ประชาชนมีการ
คมนาคมสะดวก 
รวดเร็ว

ส�วนโยธา

87 ก�อสร�างถนนราดยาง สายบ�านวัง
สําราญ-สี่แยกน้ําปลา 
หมู� 6 ต.แม�พริก

เพื่อให�ประชาชนบ�านวังสําราญ มี
ถนนใช�สําหรับการคมนาคม ได�
อย�างสะดวกสบาย รวดเร็ว

ก�อสร�างถนนราดยาง กว�าง 4.00 ม. 
 ยาว 2,500 ม. หนา 0.05 ม. ตาม
แบบ อบต.แม�พริก

 -  - 4,290,000 ถนนราดยางเพิ่มขึ้น
 2,500 เมตร

ประชาชนมีการ
คมนาคมสะดวก 
รวดเร็ว

ส�วนโยธา

88 ก�อสร�างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ�านวังสําราญ – ท�าด�าน
หมู� 6 ต.แม�พริก

เพื่อให�ประชาชนบ�านวังสําราญ 
บ�านท�าด�าน มีถนนใช�สําหรับการ
คมนาคม ได�อย�างสะดวกสบาย 
รวดเร็ว

ก�อสร�างถนน คสล.กว�าง 4.00 ม.  
ยาว 2,300 ม. หนา 0.15 ม. ตาม
แบบ อบต.แม�พริก

 -  - 4,830,000 ถนนคอนกรีต
เพิ่มขึ้น 2,300 เมตร

ประชาชนมีการ
คมนาคมสะดวก 
รวดเร็ว

ส�วนโยธา

89 ก�อสร�างถนนราดยาง บ�านวัง
สําราญ – ท�าด�าน
หมู� 6 ต.แม�พริก

เพื่อให�ประชาชนบ�านวังสําราญ 
บ�านท�าด�าน มีถนนใช�สําหรับการ
คมนาคม ได�อย�างสะดวกสบาย 
รวดเร็ว

ก�อสร�างถนนราดยาง กว�าง 4.00 ม. 
 ยาว 2,300 ม. หนา 0.05 ม. ตาม
แบบ อบต.แม�พริก

 -  - 3,950,000 ถนนราดยางเพิ่มขึ้น
 2,300 เมตร

ประชาชนมีการ
คมนาคมสะดวก 
รวดเร็ว

ส�วนโยธา

แผนพัฒนาสามป1 (พ.ศ. 2559-2561)
รายละเอียดโครงการพัฒนา

องคการบริหารส5วนตําบลแม5พริก  อําเภอแม5พริก  จังหวัดลําปาง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เป;าหมาย

 (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดว5า 

จะได�รับ
หน5วยงาน

ที่รับผิดชอบ
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90 ก�อสร�างสะพานสายบ�านห�วยขี้นก
 – บ�านแพะดอกเข็ม (วังส�ง) 
หมู� 7 ต.แม�พริก

เพื่อให�ประชาชน บ�านห�วยขี้นก 
บ�านแพะดอกเข็มใช�สะพาน
สําหรับขนส�งพืชผลทางการเกษตร 
ได�สะดวก รวดเร็ว

ก�อสร�างสะพานขนาดกว�าง 7.00 ม.
ยาว 10.00 ม. ตามแบบ อบต.แม�
พริก

 -  - 750,000 มีสะพานเพิ่มขึน 1 
แห�ง

ประชาชนมีการ
คมนาคมสะดวก 
รวดเร็ว

ส�วนโยธา

91 ก�อสร�างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก
สายบ�านปPาขันแก�ว
หมู� 7 ต.แม�พริก

เพื่อให�ประชาชนบ�านห�วยขี้นก มี
ถนนใช�สําหรับการคมนาคม ได�
อย�างสะดวกสบาย รวดเร็ว

ก�อสร�างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
กว�าง 3.00 ม.ยาว 65 ม. หนา 0.15
 ม. ตามแบบ อบต.แม�พริก

 -  - 100,000 ถนนคอนกรีต
เพิ่มขึ้น 65 เมตร

ประชาชนมีการ
คมนาคมสะดวก 
รวดเร็ว

ส�วนโยธา

92 ก�อสร�างถนนลูกรังสายบ�านปาง
ยาว-รอยพระพุทธบาท
หมู� 8 ต.แม�พริก

เพื่อให�ประชาชนบ�านปางยาวใช�
ถนนลูกรังสําหรับขนส�งพืชผล
ทางการเกษตร ได�สะดวก รวดเร็ว

ก�อสร�างถนนลูกรังเกลี่ยเรียบ กว�าง 
3.00 ม. ยาว 8,000 ม. หนาเฉลี่ย 
0.20 ม. ตามแบบ อบต.แม�พริก

 -  - 650,000 มีถนนลูกรังเพิ่มขึ้น 
8,000 เมตร

ประชาชนมีการ
คมนาคมสะดวก

ส�วนโยธา

93 ก�อสร�างถนนลูกรังบ�านปางยาว -
บ�านแพะดอกเข็ม
หมู� 8 ต.แม�พริก

เพื่อให�ประชาชน บ�านปางยาว 
บ�านแพะดอกเข็มและบ�านห�วย
ขี้นกใช�ถนนลูกรังสําหรับขนส�ง
พืชผลทางการเกษตร การคมนาคม
 ได�สะดวก รวดเร็ว

ก�อสร�างถนนลูกรังบดอัดแน�น กว�าง
 4.00 ม. ยาว 7,500 ม. หนา 0.20 
ม. ตามแบบ อบต.แม�พริก

 -  - 938,000 มีถนนลูกรังเพิ่มขึ้น 
7,500 เมตร

ประชาชนมีการ
คมนาคมสะดวก

ส�วนโยธา

94 ก�อสร�างถนนราดยาง บ�านร�มไม�
ยาง - บ�านสันขี้เหล็ก 
หมู� 9 ต.แม�พริก

เพื่อให�ประชาชนบ�านร�มไม�ยาง 
บ�านแม�พริกบน มีถนนราดยางใช�
สําหรับการคมนาคมได� อย�าง
สะดวกสบาย รวดเร็ว

ก�อสร�างถนนราดยาง กว�าง       
4.00 ม.ยาว 3,500 ม. หนา 0.05ม.
 ตามแบบ อบต.แม�พริก

 -  - 6,000,000 ถนนราดยางเพิ่มขึ้น
 3,500 เมตร

ประชาชนมีการ
คมนาคมสะดวก

ส�วนโยธา

95 ก�อสร�างถนนราดยางสายบ�านร�ม
ไม�ยาง – ถนนสาย 1102
หมู� 9 ต.แม�พริก

เพื่อให�ประชาชนบ�านร�มไม�ยาง 
บ�านแม�พริกบน มีถนนราดยางใช�
สําหรับการคมนาคมได� อย�าง
สะดวกสบาย รวดเร็ว

ก�อสร�างถนนราดยาง กว�าง       
4.00 ม.ยาว 1,600 ม. หนา 0.05ม.
 ตามแบบ อบต.แม�พริก

 -  - 2,750,000 ถนนราดยางเพิ่มขึ้น
 1,600 เมตร

ประชาชนมีการ
คมนาคมสะดวก

ส�วนโยธา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป1 (พ.ศ. 2559-2561)

องคการบริหารส5วนตําบลแม5พริก  อําเภอแม5พริก  จังหวัดลําปาง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เป;าหมาย

 (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดว5า 

จะได�รับ
หน5วยงาน

ที่รับผิดชอบ
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96 ก�อสร�างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายบ�านร�มไม�ยาง – ถนนสาย 
1102 
หมู� 9 ต.แม�พริก

เพื่อให�ประชาชนบ�านร�มไม�ยาง 
บ�านแม�พริกบน มีถนนคอนกรีตใช�
สําหรับการคมนาคมได� อย�าง
สะดวกสบาย รวดเร็ว

ก�อสร�างถนน คสล.กว�าง 4.00 ม.
ยาว 1,600 ม. หนา 0.15 ม. ตาม
แบบ อบต.แม�พริก

 -  - 3,360,000 ถนนคอนกรีต
เพิ่มขึ้น 1,600 เมตร

ประชาชนมีการ
คมนาคมสะดวก

ส�วนโยธา

97 ก�อสร�างสะพานข�ามลําห�วยแม�
พริก 
หมู� 9 ต.แม�พริก

เพื่อให�ประชาชนบ�านร�มไม�ยาง 
บ�านแม�พริกบน มีสะพานข�ามลํา
ห�วยแม�พริก ใช�สําหรับการ
คมนาคม การขนส�งพืชผลทางการ
เกษตร ได�อย�างสะดวกสบาย 
รวดเร็ว

ก�อสร�างสะพานขนาดกว�าง 7.00 ม.
 ยาว 10.00 ม. ตามแบบ อบต.แม�
พริก

 -  - 750,000 มีสะพานเพิ่มขึ้น 1 
แห�ง

ประชาชนมีการ
คมนาคมสะดวก

ส�วนโยธา

98 ก�อสร�างถนนลูกรังเลียบลําห�วย
แม�พริก 
หมู� 9 ต.แม�พริก

เพื่อให�ประชาชน บ�านร�มไม�ยาง ใช�
ถนนลูกรังสําหรับขนส�งพืชผล
ทางการเกษตร ได�สะดวก รวดเร็ว

ก�อสร�างถนนลูกรังเกลี่ยเรียบ กว�าง 
3.00 ม. ยาว 2,000 ม. หนาเฉลี่ย 
0.20 ม. ตามแบบ อบต.แม�พริก

 -  - 160,000 มีถนนลูกรังเพิ่มขึ้น 
2,000 เมตร

ประชาชนมีการ
คมนาคมสะดวก

ส�วนโยธา

99 ก�อสร�างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายซอย 4
หมู� 9 ต.แม�พริก

เพื่อให�ประชาชนบ�านร�มไม�ยาง มี
ถนนคอนกรีตใช�สําหรับการ
คมนาคมได� อย�างสะดวกสบาย 
รวดเร็ว

ก�อสร�างถนน คสล.กว�าง 3.00 ม.
ยาว 80 ม. ตามแบบ อบต.แม�พริก

 -  - 126,000 ถนนคอนกรีต
เพิ่มขึ้น 80 เมตร

ประชาชนมีการ
คมนาคมสะดวก

ส�วนโยธา

100 ก�อสร�างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายซอยโสภา
หมู� 9 ต.แม�พริก

เพื่อให�ประชาชนบ�านร�มไม�ยาง มี
ถนนคอนกรีตใช�สําหรับการ
คมนาคมได� อย�างสะดวกสบาย 
รวดเร็ว

ก�อสร�างถนน คสล.กว�าง 3.00 ม. 
ยาว 50 ม. ตามแบบ อบต.แม�พริก

 -  - 80,000 ถนนคอนกรีต
เพิ่มขึ้น 50 เมตร

ประชาชนมีการ
คมนาคมสะดวก

ส�วนโยธา

101 ก�อสร�างถนนลูกรังบดอัดแน�น 
ซอย 2
หมู� 10 ต.แม�พริก

เพื่อให�ประชาชน บ�านสันขี้เหล็ก 
ใช�ถนนลูกรังสําหรับขนส�งพืชผล
ทางการเกษตร ได�สะดวก รวดเร็ว

ก�อสร�างถนนลูกรังบดอัดแน�น กว�าง
 3.00 ม. ยาว 150 ม. หนาเฉลี่ย 
0.20 ม. ตามแบบ อบต.แม�พริก

 -  - 20,000 มีถนนลูกรังเพิ่มขึ้น 
150 เมตร

ประชาชนมีการ
คมนาคมสะดวก

ส�วนโยธา

หน5วยงาน
ที่รับผิดชอบ

งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดว5า 

จะได�รับ
วัตถุประสงค

เป;าหมาย
 (ผลผลิตของโครงการ)

ที่ โครงการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป1 (พ.ศ. 2559-2561)

องคการบริหารส5วนตําบลแม5พริก  อําเภอแม5พริก  จังหวัดลําปาง
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102 ก�อสร�างถนนลูกรังบดอัดแน�น 
สายทุ�งแพะ ซอย 1
หมู� 10 ต.แม�พริก

เพื่อให�ประชาชน บ�านสันขี้เหล็ก 
ใช�ถนนลูกรังสําหรับขนส�งพืชผล
ทางการเกษตร ได�สะดวก รวดเร็ว

ก�อสร�างถนนลูกรังบดอัดแน�น กว�าง
 3.00 ม. ยาว 300 ม. หนาเฉลี่ย 
0.20 ม. ตามแบบ อบต.แม�พริก

 -  - 30,000 มีถนนลูกรังเพิ่มขึ้น 
300 เมตร

ประชาชนมีการ
คมนาคมสะดวก

ส�วนโยธา

103 ก�อสร�างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายบ�านนายท�น
หมู� 10 ต.แม�พริก

เพื่อให�ประชาชนบ�านสันขี้เหล็ก  มี
ถนนคอนกรีตใช�สําหรับการ
คมนาคมได� อย�างสะดวกสบาย 
รวดเร็ว

ก�อสร�างถนน คสล.กว�าง 2.00 ม.
ยาว 50 ม. ตามแบบ อบต.แม�พริก

 -  - 53,000 ถนนคอนกรีต
เพิ่มขึ้น 50 เมตร

ประชาชนมีการ
คมนาคมสะดวก

ส�วนโยธา

104 ก�อสร�างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายบ�านนายกลั่น
หมู� 10 ต.แม�พริก

เพื่อให�ประชาชนบ�านสันขี้เหล็ก  มี
ถนนคอนกรีตใช�สําหรับการ
คมนาคมได� อย�างสะดวกสบาย 
รวดเร็ว

ก�อสร�างถนน คสล.กว�าง 2.00 ม.
ยาว 35 ม. ตามแบบ อบต.แม�พริก

 -  - 37,000 ถนนคอนกรีต
เพิ่มขึ้น 35 เมตร

ประชาชนมีการ
คมนาคมสะดวก

ส�วนโยธา

105 ก�อสร�างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยบ�านนายถ�าย
หมู� 10 ต.แม�พริก

เพื่อให�ประชาชนบ�านสันขี้เหล็ก  มี
ถนนคอนกรีตใช�สําหรับการ
คมนาคมได� อย�างสะดวกสบาย 
รวดเร็ว

ก�อสร�างถนน คสล.กว�าง 2.00 ม.
ยาว 50 ม. ตามแบบ อบต.แม�พริก

 -  - 53,000 ถนนคอนกรีต
เพิ่มขึ้น 50 เมตร

ประชาชนมีการ
คมนาคมสะดวก

ส�วนโยธา

106 ก�อสร�างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายดอยพระธาตุ
หมู� 10 ต.แม�พริก

เพื่อให�ประชาชนบ�านแม�พริกบน 
บ�านสันขี้เหล็ก บ�านร�มไม�ยาง มี
ถนนใช�สําหรับการคมนาคม สัญจร
ได�อย�างสะดวกสบาย รวดเร็ว

ก�อสร�างถนน คสล.กว�าง 3.00 ม.  
ยาว 300 ม. หนา 0.15 ม. ตามแบบ
 อบต.แม�พริก

 -  - 473,000 ถนนคอนกรีต
เพิ่มขึ้น 300 เมตร

ประชาชนมีการ
คมนาคมสะดวก 
รวดเร็ว

ส�วนโยธา

107 ก�อสร�างถนนราดยาง สายดอย
พระธาตุ 
หมู� 10 ต.แม�พริก

เพื่อให�ประชาชนบ�านแม�พริกบน 
บ�านสันขี้เหล็ก บ�านร�มไม�ยาง มี
ถนนราดยางใช�สําหรับการ
คมนาคม สัญจรได�อย�าง
สะดวกสบาย รวดเร็ว

ก�อสร�างถนนราดยาง กว�าง 3.00 ม. 
 ยาว 300 ม. หนา 0.05 ม. ตาม
แบบ อบต.แม�พริก

 -  - 480,000 ถนนลาดยาง 
เพิ่มขึ้น 300 เมตร

ประชาชนมีการ
คมนาคมสะดวก 
รวดเร็ว

ส�วนโยธา

โครงการ วัตถุประสงค
เป;าหมาย

 (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดว5า 

จะได�รับ
หน5วยงาน

ที่รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป1 (พ.ศ. 2559-2561)

องคการบริหารส5วนตําบลแม5พริก  อําเภอแม5พริก  จังหวัดลําปาง

ที่
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108 ก�อสร�างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายบ�านแพะดอกเข็ม-บ�านปาง
ยาว
หมู� 11 ต.แม�พริก

เพื่อให�ประชาชน บ�านปางยาว 
บ�านแพะดอกเข็มและบ�านห�วย
ขี้นกมีถนนคอนกรีตสําหรับขนส�ง
พืชผลทางการเกษตร การคมนาคม
 ได�สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย

ก�อสร�างถนน คสล. กว�าง 4.00 ม. 
ยาว 7,500 ม. หนา 0.15 ม. ตาม
แบบ อบต.แม�พริก

 -  - 15,220,000 มีถนนคอนกรีต
เพิ่มขึ้น 7,500 เมตร

ประชาชนมีการ
คมนาคมสะดวก

ส�วนโยธา

109 ก�อสร�างถนนราดยาง สายบ�าน
แพะดอกเข็ม-บ�านปางยาว
หมู� 11 ต.แม�พริก

เพื่อให�ประชาชน บ�านปางยาว 
บ�านแพะดอกเข็มและบ�านห�วย
ขี้นกมีถนนราดยาง สําหรับขนส�ง
พืชผลทางการเกษตร การคมนาคม
 ได�สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย

ก�อสร�างถนนราดยาง กว�าง 4.00 ม.
 ยาว 7,500 ม. หนา 0.05 ม. ตาม
แบบ อบต.แม�พริก

 -  - 12,870,000 มีถนนราดยาง
เพิ่มขึ้น 7,500 เมตร

ประชาชนมีการ
คมนาคมสะดวก

ส�วนโยธา

110 ขยายไหล�ถนนท�ายบ�าน 
หมู� 11 ต.แม�พริก

เพื่อให�ประชาชน บ�านแพะดอกเข็ม
 บ�านห�วยขี้นก บ�านปางยาว มี
ถนนที่กว�างเพิ่มขึ้น สะดวกต�อการ
สัญจร

เสริมไหล�ถนนคอนกรีตข�างละ 
0.25-0.50 ม. ความยาว 150 ม. 
ตามแบบแปลน อบต.แม�พริก

 -  - 80,000 ถนนคอนกรีตมี
ขนาดที่กว�างขึ้น 
ยาว 150 เมตร

ประชาชนมีการ
คมนาคมสะดวก

ส�วนโยธา

111 ก�อสร�างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอย 14 
หมู� 11 ต.แม�พริก

เพื่อให�ประชาชน บ�านแพะดอกเข็ม
ใช�ถนนคอนกรีตสําหรับ การ
คมนาคมสัญจร ได�สะดวก รวดเร็ว
 และปลอดภัย

ก�อสร�างถนน คสล. กว�าง 3.00 ม. 
ยาว 100 ม. หนา 0.15 ม. ตามแบบ
 อบต.แม�พริก

 -  - 158,000 ถนนคอนกรีตมี
ขนาดที่กว�างขึ้นยาว

 100 เมตร

ประชาชนมีการ
คมนาคมสะดวก

ส�วนโยธา

112 ก�อสร�างถนนลูกรังบดอัดแน�นสาย
แม�วอด 
หมู� 1 ต.ผาปEง

เพื่อให�ประชาชน ตําบลผาปEงใช�
ถนนลูกรังสําหรับขนส�งพืชผล
ทางการเกษตร ได�สะดวก รวดเร็ว

ก�อสร�างถนนลูกรังบดอัดแน�น กว�าง
 4.00 ม. ยาว 3,500 ม. หนา 0.20 
ม. ตามแบบ อบต.แม�พริก

 -  - 440,000 มีถนนลูกรังเพิ่มขึ้น 
3,500 เมตร

ประชาชนมีการ
คมนาคมสะดวก

ส�วนโยธา

แผนพัฒนาสามป1 (พ.ศ. 2559-2561)
องคการบริหารส5วนตําบลแม5พริก  อําเภอแม5พริก  จังหวัดลําปาง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

รายละเอียดโครงการพัฒนา

หน5วยงาน
ที่รับผิดชอบ

เป;าหมาย
 (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดว5า 

จะได�รับ
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113 ก�อสร�างท�อลอดเหลี่ยมห�วยแม�    
 กOองจาง
หมู� 2 ต.ผาปEง

เพื่อให�ประชาชนบ�านผาปEงหลวง
ใช�ถนนลูกรังข�ามท�อลอดเหลี่ยม
สําหรับขนส�งพืชผลทางการเกษตร 
ได�อย�างสะดวก สะบาย รวดเร็ว

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

 -  - 120,000 มีท�อลอดเหลี่ยม
เพิ่มขึ้น จํานวน 1 

แห�ง

ประชาชนมีการ
คมนาคมสะดวก

ส�วนโยธา

114 ก�อสร�างไหล�ถนนซอยสายชล 
หมู� 2 ต.ผาปEง

เพื่อให�ประชาชน บ�านผาปEงหลวง
มีขนาดถนนที่กว�างเพิ่มขึ้น สะดวก
ต�อการสัญจร

เสริมไหล�ถนนคอนกรีต กว�าง 1.00 
ม. ยาว 100 ม. หนา 0.15 ม. ตาม
แบบ อบต.แม�พริก

 -  - 53,000 ถนนคอนกรีตมี
ขนาดที่กว�างขึ้น 
ยาว 100 เมตร

ประชาชนมีการ
คมนาคมสะดวก

ส�วนโยธา

115 ก�อสร�างราวกันตกซอยสายชล 
หมู� 2 ต.ผาปEง

เพื่อให�ประชาชน บ�านผาปEงหลวง 
มีราวกันตกปPองกันการเกิด
อุบัติเหตุ ทําให�การเดินทาง 
สะดวกสบาย รวดเร็ว

ก�อสร�างราวกันตก ยาว 100 ม. สูง 
0.85 ม. ตามแบบ อบต.แม�พริก

 -  - 90,000 มีราวกันตกเพิ่มขึ้น 
1 แห�ง

ประชาชนมีการ
คมนาคมสะดวก

ส�วนโยธา

116 ก�อสร�างท�อลอดเหลี่ยมข�ามลํา
เหมืองทุ�งใน
หมู� 2 ต.ผาปEง

เพื่อให�ประชาชนบ�านผาปEงหลวง 
ใช�ถนนลูกรังข�ามท�อลอดเหลี่ยม
สําหรับขนส�งพืชผลทางการเกษตร 
ได�อย�างสะดวก สะบาย รวดเร็ว

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

 -  - 120,000 มีท�อลอดเหลี่ยม
เพิ่มขึ้น จํานวน 1 

แห�ง

ประชาชนมีการ
คมนาคมสะดวก

ส�วนโยธา

117 ซ�อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายหัวบ�าน ยาว 200 ม.    
หมู� 3 ต.ผาปEง

เพื่อให�ประชาชน ตําบลผาปEง ใช�
ถนนสําหรับการคมนาคมได� อย�าง
สะดวกสบาย รวดเร็ว และปลอดภัย

ซ�อมแซมถนนคอนกรีต กว�าง 3.00 -
 3.50 ม. ยาว 200 ม. หนา 0.15 
ม.ตามแบบ อบต.แม�พริก

 -  - 340,000 สภาพถนนคอนกรีต
สมบูรณ8พร�อมใช�

งาน 1 สาย

ประชาชนมีการ
คมนาคมสะดวก

ส�วนโยธา

118 ก�อสร�างถนนราดยางแอสฟEลต8ติก
 คอนกรีตสายหัวบ�าน ยาว 200 
ม.  
หมู� 3 ต.ผาปEง

เพื่อให�ประชาชน ตําบลผาปEง ใช�
ถนนสําหรับการคมนาคมได� อย�าง
สะดวกสบาย รวดเร็ว และปลอดภัย

ก�อสร�างถนนราดยาง กว�าง 3.50 ม.
 ยาว 200 ม. หนา 0.05 ม.ตามแบบ
 อบต.แม�พริก

 -  - 300,000 มีถนนราดยาง
เพิ่มขึ้น 200 เมตร

ประชาชนมีการ
คมนาคมสะดวก

ส�วนโยธา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป1 (พ.ศ. 2559-2561)

องคการบริหารส5วนตําบลแม5พริก  อําเภอแม5พริก  จังหวัดลําปาง

หน5วยงาน
ที่รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เป;าหมาย

 (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดว5า 

จะได�รับ
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119 ก�อสร�างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
แยกถนนสายผาปEง-แม�พริก เข�า
อ�างเก็บน้ําโปLงลุ�น 
หมู� 3 ต.ผาปEง

เพื่อให�ประชาชนบ�านผาปEงกลาง  
มีถนนคอนกรีตใช�สําหรับการ
คมนาคมได� อย�างสะดวกสบาย 
รวดเร็ว

ก�อสร�างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
กว�าง 3.00 ม. ยาว 600 ม. หนา 
0.15 ม. ตามแบบ อบต.แม�พริก

 -  - 945,000 ถนนคอนกรีต
เพิ่มขึ้น 600 เมตร

ประชาชนมีการ
คมนาคมสะดวก

ส�วนโยธา

120 ก�อสร�างถนนราดยาง แยกถนน
สายผาปEง-แม�พริก เข�าอ�างเก็บน้ํา
โปLงลุ�น 
หมู� 3 ต.ผาปEง

เพื่อให�ประชาชนบ�านผาปEงกลาง มี
ถนนราดยางใช�สําหรับการ
คมนาคมได� อย�างสะดวกสบาย 
รวดเร็ว

ก�อสร�างถนนราดยาง กว�าง 3.00 ม.
 ยาว 600 ม. หนา 0.05 ม. ตาม
แบบ อบต.แม�พริก

 -  - 775,000 มีถนนราดเพิ่มขึ้น 
600 เมตร

ประชาชนมีการ
คมนาคมสะดวก

ส�วนโยธา

121 ก�อสร�างถนนลูกรังเกลี่ยเรียบ 
สายบ�านห�วยไร�-บ�านโปLงขาม
หมู� 4 ต.ผาปEง

เพื่อให�ประชาชน ตําบลผาปEงและ
ตําบลแม�ปุใช�ถนนลูกรังสําหรับ
ขนส�งพืชผลทางการเกษตร การ
คมนาคมสัญจร ได�สะดวก รวดเร็ว

ก�อสร�างถนนลูกรังเกลี่ยเรียบ กว�าง 
4.00 ม. ยาว 2,000 ม. หนาเฉลี่ย 
0.20 ม. ตามแบบ อบต.แม�พริก

 -  - 220,000 มีถนนลูกรังเพิ่มขึ้น 
2,000 เมตร

ประชาชนมีการ
คมนาคมสะดวก

ส�วนโยธา

122 ก�อสร�างถนนลูกรังเกลี่ยเรียบ 
สายข�างบ�อขยะ
หมู� 4 ต.ผาปEง

เพื่อให�ประชาชน บ�านห�วยไร� และ
บ�านผาปEงกลางใช�ถนนลูกรัง
สําหรับขนส�งพืชผลทางการเกษตร
 การสัญจรได�สะดวกและรวดเร็ว

ก�อสร�างถนนลูกรังเกลี่ยเรียบ กว�าง 
4.00 ม. ยาว 500 ม. หนาเฉลี่ย 
0.20 ม. ตามแบบ อบต.แม�พริก

 -  - 54,000 มีถนนลูกรังเพิ่มขึ้น 
500 เมตร

ประชาชนมีการ
คมนาคมสะดวก

ส�วนโยธา

123 ก�อสร�างถนนลูกรังเกลี่ยเรียบ 
สายห�วยดงดํา
หมู� 4 ต.ผาปEง

เพื่อให�ประชาชน ตําบลผาปEงใช�
ถนนลูกรังสําหรับขนส�งพืชผล
ทางการเกษตร ได�สะดวกและ
รวดเร็ว

ก�อสร�างถนนลูกรังเกลี่ยเรียบ กว�าง 
4.00 ม. ยาว 2,000 ม. หนาเฉลี่ย 
0.20 ม. ตามแบบ อบต.แม�พริก

 -  - 220,000 มีถนนลูกรังเพิ่มขึ้น 
2,000 เมตร

ประชาชนมีการ
คมนาคมสะดวก

ส�วนโยธา

124 ก�อสร�างถนนลูกรังเกลี่ยเรียบ 
สายแม�ขยากใต�  
หมู� 4 ต.ผาปEง

เพื่อให�ประชาชน ตําบลผาปEงใช�
ถนนลูกรังสําหรับขนส�งพืชผล
ทางการเกษตร ได�สะดวกและ
รวดเร็ว

ก�อสร�างถนนลูกรังเกลี่ยเรียบ กว�าง 
4.00 ม. ยาว 1,000 ม. หนาเฉลี่ย 
0.20 ม. ตามแบบ อบต.แม�พริก

 -  - 110,000 มีถนนลูกรังเพิ่มขึ้น 
1,000 เมตร

ประชาชนมีการ
คมนาคมสะดวก

ส�วนโยธา

ผลลัพธที่คาดว5า 
จะได�รับ

หน5วยงาน
ที่รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป1 (พ.ศ. 2559-2561)

องคการบริหารส5วนตําบลแม5พริก  อําเภอแม5พริก  จังหวัดลําปาง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เป;าหมาย

 (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด
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2559 2560 2561
(บาท) (บาท) (บาท) KPI

125 ก�อสร�างถนนลูกรังบดอัดแน�น
สายบ�านห�วยไร� – ทุ�งเด�นเคล็ด     
หมู� 4 ต.ผาปEง

เพื่อให�ประชาชน ตําบลผาปEงใช�
ถนนลูกรังสําหรับขนส�งพืชผล
ทางการเกษตร ได�สะดวกและ
รวดเร็ว

ก�อสร�างถนนลูกรังบดอัดแน�น กว�าง
 4.00 ม. ยาว 4,000 ม. หนาเฉลี่ย 
0.20 ม. ตามแบบ อบต.แม�พริก

 -  - 428,000 มีถนนลูกรังเพิ่มขึ้น 
4,000 เมตร

ประชาชนมีการ
คมนาคมสะดวก

ส�วนโยธา

126 ก�อสร�างถนนลูกรังเกลี่ยเรียบ 
สายปลายบ�านเด�น-ทุ�งปากบอก
พร�อมวางท�อ
หมู� 5 ต.ผาปEง

เพื่อให�ประชาชน บ�านเด�นอุดม ใช�
ถนนลูกรังสําหรับขนส�งพืชผล
ทางการเกษตร ได�สะดวกและ
รวดเร็ว

ก�อสร�างถนนลูกรังเกลี่ยเรียบ กว�าง 
4.00 ม. ยาว 3,000 ม. หนาเฉลี่ย 
0.20 ม. ตามแบบ อบต.แม�พริก

 -  - 375,000 มีถนนลูกรังเพิ่มขึ้น 
3,000 เมตร

ประชาชนมีการ
คมนาคมสะดวก

ส�วนโยธา

127 ก�อสร�างสะพานข�ามลําห�วยแม�   
ขยาก 
หมู� 5 ต.ผาปEง

เพื่อให�ประชาชน บ�านเด�นอุดม ใช�
สะพานข�ามลําห�วยแม�ขยาก
สําหรับขนส�งพืชผลทางการเกษตร 
ได�สะดวกและรวดเร็ว

ก�อสร�างสะพานขนาดกว�าง 7 ม.ยาว
 10 ม. ตามแบบ อบต.แม�พริก

 -  - 750,000 มีสะพานเพิ่มขึ้น 1 
แห�ง

ประชาชนมีการ
คมนาคมสะดวก

ส�วนโยธา

128 ก�อสร�างสะพานข�ามลําห�วยปาก
บอก
หมู� 5 ต.ผาปEง

เพื่อให�ประชาชน บ�านเด�นอุดม ใช�
สะพานข�ามลําห�วยปากบอก
สําหรับขนส�งพืชผลทางการเกษตร 
ได�สะดวกและรวดเร็ว

ก�อสร�างสะพานขนาดกว�าง 7 ม.ยาว
 10 ม. ตามแบบ อบต.แม�พริก

 -  - 750,000 มีสะพานเพิ่มขึ้น 1 
แห�ง

ประชาชนมีการ
คมนาคมสะดวก

ส�วนโยธา

129 ก�อสร�างราวกันตกสายหมู�ที่ 5- 
หมู�ที่ 2 ตําบลผาปEง 
หมู� 5 ต.ผาปEง

เพื่อให�ประชาชน ตําบลผาปEง มี
ราวกันตกปPองกันการเกิดอุบัติเหตุ 
การเดินทาง สะดวก ปลอดภัย

ก�อสร�างราวกันตก ยาว 150 ม. สูง 
0.85 ม. ตามแบบ อบต.แม�พริก

 -  - 135,000 มีราวกันตกเพิ่มขึ้น 
150 เมตร

ประชาชนมีการ
คมนาคมสะดวก

ส�วนโยธา

หน5วยงาน
ที่รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป1 (พ.ศ. 2559-2561)

องคการบริหารส5วนตําบลแม5พริก  อําเภอแม5พริก  จังหวัดลําปาง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เป;าหมาย

 (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดว5า 

จะได�รับ
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1.2 แนวทางการพัฒนาไฟฟ;าสาธารณะ

2559 2560 2561
(บาท) (บาท) (บาท) KPI

1 ขยายเขตไฟฟPาเพื่อการเกษตร
สายหนองกระทุ�มโปง - ทุ�งห�วย
แต�ว -  ทุ�งดงกลาง 
หมู� 3 ต.แม�พริก

เพื่อให�ประชาชน บ�านแม�เชียงราย
ลุ�ม มีกระแสไฟฟPาใช�สําหรับ
การเกษตร

ขยายเขตไฟฟPาแรงดันต่ํา ยาว 
2,000 ม.

600,000 -  - มีการขยายเขต
ไฟฟPา เพิ่มขื้น 
2,000 เมตร

ประชาชนมีไฟฟPา
ใช�สะดวกสบาย

ส�วนโยธา

2 ขยายเขตไฟฟPาเข�าสุสาน 
หมู� 4 ต.แม�พริก

เพื่อให�ประชาชน บ�านร�มไม�ยาง 
บ�านแม�พริกบน และบ�านสันขี้เหล็ก
 มีกระแสไฟฟPาใช�ประกอบพิธี
ฌาปนกิจ

ขยายเขตไฟฟPาแรงดันต่ํา 
ยาว 280 ม.

84,000  -  - มีการขยายเขต
ไฟฟPา เพิ่มขื้น 280 

เมตร

ประชาชนมีไฟฟPา
ใช�สะดวกสบาย

ส�วนโยธา

3 ขยายเขตไฟฟPา สายซอย 5 – โรง
เก็บของกลุ�มแม�บ�าน
หมู� 1 ต.ผาปEง

เพื่อให�ประชาชน บ�านนารินมี
กระแสไฟฟPาใช�ภายในโรงเก็บของ

ขยายเขตไฟฟPาแรงดันต่ํา
ยาว 120 ม.

36,000 -  - มีการขยายเขต
ไฟฟPา เพิ่มขื้น 120 

เมตร

ประชาชนมีไฟฟPา
ใช�สะดวกสบาย

ส�วนโยธา

4 ขยายเขตไฟฟPาเข�าสุสาน 
หมู� 4 ต.ผาปEง

เพื่อให�ประชาชนบ�านห�วยไร� มี
กระแสไฟฟPาใช�ประกอบพิธี
ฌาปนกิจ

ขยายเขตไฟฟPา ยาว 400 ม. 120,000  - มีการขยายเขต
ไฟฟPา เพิ่มขื้น 400 

เมตร

ประชาชนมีไฟฟPา
ใช�สะดวกสบาย

ส�วนโยธา

5 ขยายเขตไฟฟPาเพื่อการเกษตร
เลียบแม�น้ําวัง 
หมู� 3 ต.แม�พริก

เพื่อให�ประชาชนบ�านแม�เชียงราย
ลุ�ม มีกระแสไฟฟPาใช�สําหรับ
การเกษตร

ขยายเขตไฟฟPาแรงดันต่ํา ยาว 
1,400 ม.

 - 420,000  - มีการขยายเขต
ไฟฟPา เพิ่มขื้น 
1,400 เมตร

ประชาชนมีไฟฟPา
ใช�สะดวกสบาย

ส�วนโยธา

6 ขยายเขตไฟฟPาสาธารณะพร�อม
ติดตั้งโคมไฟถนน สายสะพานแม�
พริกบน – สุสาน
หมู� 4 ต.แม�พริก

เพื่อให�ประชาชน บ�านแม�พริกบน 
มีแสงสว�างส�องทาง ยามค่ําคืน ลด
ปEญหาการเกิดอุบัติเหตุ

ขยายเขตไฟฟPาสาธารณะยาว     
680 ม. พร�อมติดตั้งโคมไฟถนน 
จํานวน 8 จุด

65,000  - มีการขยายเขต
ไฟฟPา พร�อมติดตั้ง
โคมไฟถนน เพิ่มขื้น

 680 เมตร

ประชาชนมีไฟฟPา
ใช�สะดวกสบาย 
ลดปEญหาการเกิด
อุบัติเหตุ

ส�วนโยธา

7 ขยายเขตไฟฟPา สายทุ�งหนองกOา
หมู� 6 ต.แม�พริก

เพื่อให�ประชาชนบ�านวังสําราญ มี
กระแสไฟฟPาใช�สําหรับการเกษตร
และที่อยู�อาศัย

ขยายเขตไฟฟPาแรงดันต่ํา ยาว     
720 ม.

 - 220,000  - มีการขยายเขต
ไฟฟPา เพิ่มขื้น 720 

เมตร

ประชาชนมีไฟฟPา
ใช�สะดวกสบาย

ส�วนโยธา

ตัวชี้วัดเป;าหมาย
 (ผลผลิตของโครงการ)

แผนพัฒนาสามป1 (พ.ศ. 2559-2561)

โครงการ วัตถุประสงคที่

องคการบริหารส5วนตําบลแม5พริก  อําเภอแม5พริก  จังหวัดลําปาง

งบประมาณและที่มา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

หน5วยงาน
ที่รับผิดชอบ

ผลลัพธที่คาดว5า 
จะได�รับ
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2559 2560 2561
(บาท) (บาท) (บาท) KPI

8 ขยายเขตไฟฟPาสายบ�านวัง
สําราญ-คอกวัว
หมู� 6 ต.แม�พริก

เพื่อให�ประชาชน บ�านวังสําราญ มี
กระแสไฟฟPาใช�สําหรับการเกษตร
และที่อยู�อาศัย

ขยายเขตไฟฟPาแรงดันต่ํา 
ยาว 800 ม.

 - 240,000  - มีการขยายเขต
ไฟฟPา เพิ่มขื้น 800 

เมตร

ประชาชนมีไฟฟPา
ใช�สะดวกสบาย

ส�วนโยธา

9 ขยายเขตไฟฟPา สายดอยถ้ํา 
หมู� 7 ต.แม�พริก

เพื่อให�ประชาชน บ�านห�วยขี้นก มี
กระแสไฟฟPาใช�สําหรับการเกษตร
และที่อยู�อาศัย

ขยายเขตไฟฟPาแรงดันต่ํา 
ยาว 520 ม.

 - 156,000  - มีการขยายเขต
ไฟฟPา เพิ่มขื้น 520 

เมตร

ประชาชนมีไฟฟPา
ใช�สะดวกสบาย

ส�วนโยธา

10 ขยายเขตไฟฟPา สายทางไปหน�วย
อนุรักษ8ต�นน้ํา
หมู� 8 ต.แม�พริก

เพื่อให�ประชาชน บ�านปางยาว มี
กระแสไฟฟPาใช�สําหรับการเกษตร
และที่อยู�อาศัย

ขยายเขตไฟฟPาแรงดันต่ํา 
ยาว 200 ม.

 - 60,000  - มีการขยายเขต
ไฟฟPา เพิ่มขื้น 200 

เมตร

ประชาชนมีไฟฟPา
ใช�สะดวกสบาย

ส�วนโยธา

11 ขยายเขตไฟฟPาสาธารณะและ
ติดตั้งโคมไฟถนน
หมู� 9 ต.แม�พริก

เพื่อให�ประชาชน บ�านร�มไม�ยาง มี
แสงสว�างยามค่ําคืน  ลดอุบัติเหตุ 
มั่วสุม และโจรกรรม

ขยายเขตไฟฟPาสาธารณะ ยาว    
500 ม. พร�อมติดตั้งโคมไฟถนน 
10 จุด

- 60,000  - มีการขยายเขต
ไฟฟPา สาธารณะ

พร�อมติดตั้งโคมไฟ 
500 เมตร

ประชาชนมีไฟฟPา
ใช�สะดวกสบาย

ส�วนโยธา

12 ขยายเขตไฟฟPาสาธารณะและ
ติดตั้งโคมไฟถนนบ�านสันขี้เหล็ก 
เขต 1 
หมู� 10 ต.แม�พริก

เพื่อให�ประชาชน บ�านสันขี้เหล็ก มี
แสงสว�างส�องถนนยามค่ําคืน  ลด
อุบัติเหตุ มั่วสุม และโจรกรรม

ขยายเขตไฟฟPาสาธารณะ ยาว     
300 ม. พร�อมติดตั้งโคมไฟถนน 
10 จุด

50,000  - มีการขยายเขต
ไฟฟPา สาธารณะ

พร�อมติดตั้งโคมไฟ 
300 เมตร

ประชาชนมีไฟฟPา
ใช�สะดวกสบาย

ส�วนโยธา

13 ขยายเขตไฟฟPาสายสุสาน 
หมู� 11 ต.แม�พริก

เพื่อให�ประชาชน บ�านแพะดอกเข็ม
 มีกระแสไฟฟPาใช�ประกอบพิธี
ฌาปนกิจ

ขยายเขตไฟฟPาแรงดันต่ํา 
ยาว 300 ม.

 - 96,000  - มีการขยายเขต
ไฟฟPา เพิ่มขื้น 300 

เมตร

ประชาชนมีไฟฟPา
ใช�สะดวกสบาย

ส�วนโยธา

14 ขยายเขตไฟฟPาไปอ�างโปLงลุ�น
หมู� 3 ต. ผาปEง

เพื่อให�ประชาชน บ�านผาปEงกลางมี
กระแสไฟฟPาใช�สําหรับการเกษตร

ขยายเขตไฟฟPาแรงดันต่ํา ยาว 
1,500 ม.

 - 500,000  - มีการขยายเขต
ไฟฟPา เพิ่มขื้น 
1,500 เมตร

ประชาชนมีไฟฟPา
ใช�สะดวกสบาย

ส�วนโยธา

ตัวชี้วัด

องคการบริหารส5วนตําบลแม5พริก  อําเภอแม5พริก  จังหวัดลําปาง
แผนพัฒนาสามป1 (พ.ศ. 2559-2561)

วัตถุประสงค
หน5วยงาน

ที่รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

โครงการ
ผลลัพธที่คาดว5า 

จะได�รับ

งบประมาณและที่มา
ที่

เป;าหมาย
 (ผลผลิตของโครงการ)
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2559 2560 2561
(บาท) (บาท) (บาท) KPI

15 ขยายเขตไฟไฟฟPาสาธารณะ
พร�อมติดตั้งโคมไฟถนน สายบ�าน
ห�วยไร�-บ�านนาเบี้ย
หมู� 4 ต.ผาปEง

เพื่อให�ประชาชนบ�านห�วยไร� และ
ชาวตําบลผาปEง มีโคมไฟส�องถนน 
เพิ่มแสงสว�างยามค่ําคืน  ลด
อุบัติเหตุ มั่วสุม และปEญหา
โจรกรรม

ขยายเขตระบบไฟฟPาสาธารณะ ยาว
 500 ม. พร�อมติดตั้งโคมไฟถนน 
จํานวน 7 โคม

 - 52,000  - มีการขยายเขต
ไฟฟPา สาธารณะ
เพิ่มขื้น 500 เมตร

ประชาชนมีแสง
สว�างส�องถนน 
สําหรับการ
เดินทางยามค่ําคืน

ส�วนโยธา

16 ขยายเขตไฟฟPาสายบ�อประมง 
หมู� 5 ต.ผาปEง

เพื่อให�ประชาชน บ�านเด�นอุดม มี
กระแสไฟฟPาใช�สําหรับการเกษตร
และที่อยู�อาศัย

ขยายเขตไฟฟPาแรงดันต่ํา ยาว 
1,000 ม.

 - 300,000  - มีการขยายเขต
ไฟฟPา เพิ่มขื้น 
1,000 เมตร

ประชาชนมีไฟฟPา
ใช�สะดวกสบาย

ส�วนโยธา

17 โครงการติดตั้งโคมไฟถนน ซอย 8
หมู� 3 ต.แม�พริก

เพื่อให�ประชาชน บ�านแม�เชียงราย
ลุ�มมีแสงสว�างส�องถนนยามค่ําคืน 
 ลดอุบัติเหตุ มั่วสุม และโจรกรรม

ขยายเขตไฟฟPา ยาว 120 เมตร 
พร�อมติดตั้งโคมไฟถนนจํานวน 2 จุด

 -  - 42,000 มีการขยายเขต
ไฟฟPา สาธารณะ

เพิ่มขื้น 120 เมตร 
และติดตั้งโคมไฟ

ถนนเพิ่มขึ้น 10 จุด

ประชาชนมีไฟฟPา
ใช�สะดวกสบาย

ส�วนโยธา

18 ขยายเขตไฟฟPาสายทุ�งใหม� 
หมู� 4 ต.แม�พริก

เพื่อให�ประชาชน บ�านแม�พริกบน 
มีกระแสไฟฟPาใช�สําหรับที่อยู�อาศัย
และการเกษตร

ขยายเขตไฟฟPาแรงดันต่ํา ความยาว
 440 ม.

- - 132,000 มีการขยายเขต
ไฟฟPา สาธารณะ
เพิ่มขื้น 440 เมตร

ประชาชนมีไฟฟPา
ใช�สะดวกสบาย

ส�วนโยธา

19 ขยายเขตไฟฟPาสาย สุดห�วยขี้นก 
เพื่อการเกษตร  
หมู� 7 ต.แม�พริก

เพื่อให�ประชาชน บ�านห�วยขี้นก มี
กระแสไฟฟPาใช�สําหรับการเกษตร

ขยายเขตไฟฟPาแรงดันต่ํา 
ยาว 500 ม.

 -  - 156,000 มีการขยายเขต
ไฟฟPา เพิ่มขื้น 500 

เมตร

ประชาชนมีไฟฟPา
ใช�สะดวกสบาย

ส�วนโยธา

20 ขยายเขตไฟฟPาบ�านดอยพระธาตุ 
หมู� 10 ต.แม�พริก

เพื่อให�ประชาชนบ�านสันขี้เหล็ก มี
กระแสไฟฟPาใช�สําหรับที่อยู�อาศัย

ขยายเขตไฟฟPาแรงดันต่ํา 
ยาว 160 ม.

 -  - 40,000 มีการขยายเขต
ไฟฟPา เพิ่มขื้น 160 

เมตร

ประชาชนมีไฟฟPา
ใช�สะดวกสบาย

ส�วนโยธา

แผนพัฒนาสามป1 (พ.ศ. 2559-2561)
องคการบริหารส5วนตําบลแม5พริก  อําเภอแม5พริก  จังหวัดลําปาง

งบประมาณและที่มา
ที่ โครงการ

ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดว5า 
จะได�รับ

เป;าหมาย
 (ผลผลิตของโครงการ)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

วัตถุประสงค
หน5วยงาน

ที่รับผิดชอบ
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21 ขยายเขตไฟฟPาสาธารณะและ
ติดตั้งโคมไฟถนนภายในหมู�บ�าน
หมู� 10 ต.แม�พริก

เพื่อให�ประชาชนบ�านสันขี้เหล็ก มี
แสงสว�างส�องถนนยามค่ําคืน  ลด
อุบัติเหตุ มั่วสุม และโจรกรรม

ขยายเขตไฟฟPาสาธารณะ ยาว 300 
เมตร พร�อมติดตั้งโคมไฟถนน
จํานวน 10 จุด

 -  - 50,000 มีการขยายเขต
ไฟฟPา สาธารณะ

เพิ่มขื้น 300 เมตร 
และติดตั้งโคมไฟ

ถนนเพิ่มขึ้น 10 จุด

ประชาชนมีไฟฟPา
ใช�สะดวกสบาย

ส�วนโยธา

22 ติดตั้งโคมไฟถนนภายในหมู�บ�าน
สันขี้เหล็ก จํานวน 8 จุด
หมู� 10 ต.แม�พริก

เพื่อให�ประชาชนบ�านสันขี้เหล็ก มี
แสงสว�างส�องถนนยามค่ําคืน  ลด
อุบัติเหตุ มั่วสุม และโจรกรรม

ติดตั้งโคมไฟถนนภายในหมูOบ�าน
จํานวน 8 จุด

 -  - 28,000 มีการติดตั้งโคมไฟ
ถนนเพิ่มขึ้น 8 จุด

ประชาชนมีไฟฟPา
ใช�สะดวกสบาย

ส�วนโยธา

23 ติดตั้งโคมไฟถนน สายห�วยเปา
งาม-สันขี้เหล็ก จํานวน 14 จุด
หมู� 10 ต.แม�พริก

เพื่อให�ประชาชนบ�านสันขี้เหล็ก 
สายห�วยเปางาม มีแสงสว�างส�อง
ถนนยามค่ําคืน  ลดอุบัติเหตุ มั่วสุม
 และโจรกรรม

ติดตั้งโคมไฟถนนภายในหมู�บ�าน
จํานวน 14 จุด

 -  - 50,000 มีการติดตั้งโคมไฟ
ถนนเพิ่มขึ้น 14 จุด

ประชาชนมีไฟฟPา
ใช�สะดวกสบาย

ส�วนโยธา

24 ติดตั้งโคมไฟถนน สายซอยบ�าน
นายท�น จํานวน 4 จุด 
หมู� 10 ต.แม�พริก

เพื่อให�ประชาชนบ�านสันขี้เหล็ก 
สายซอยบ�านนายท�น มีแสงสว�าง
ส�องถนนยามค่ําคืน  ลดอุบัติเหตุ 
มั่วสุม และโจรกรรม

ขยายเขตไฟฟPาสาธารณะ ความยาว
 120 เมตร และติดตั้งโคมไฟถนน
จํานวน 4 จุด

 -  - 50,000 มีการขยายเขต
ไฟฟPา สาธารณะ

เพิ่มขื้น 120 เมตร 
และติดตั้งโคมไฟ
ถนนเพิ่มขึ้น 4 จุด

ประชาชนมีไฟฟPา
ใช�สะดวกสบาย

ส�วนโยธา

25 ติดตั้งโคมไฟถนน สายบ�านสวน
สันขี้เหล็ก จํานวน 10 จุด
หมู� 10 ต.แม�พริก

เพื่อให�ประชาชนบ�านสันขี้เหล็ก 
สายบ�านสวน มีแสงสว�างส�องถนน
ยามค่ําคืน  ลดอุบัติเหตุ มั่วสุม 
และโจรกรรม

ติดตั้งโคมไฟถนนภายในหมูOบ�าน
จํานวน 10 จุด

 -  - 26,000 มีการติดตั้งโคมไฟ
ถนนเพิ่มขึ้น 10 จุด

ประชาชนมีไฟฟPา
ใช�สะดวกสบาย

ส�วนโยธา

26 ขยายเขตไฟฟPาเพื่อการเกษตร
บ�านนาริน 
หมู� 1 ต.ผาปEง

เพื่อให�ประชาชนบ�านนาริน มี
กระแสไฟฟPาใช�สําหรับการเกษตร

ขยายเขตไฟฟPาแรงดันต่ํา ยาว 500
 ม.

 -  - 130,000 มีการขยายเขต
ไฟฟPา เพิ่มขื้น 500 

เมตร

ประชาชนมีไฟฟPา
ใช�สะดวกสบาย

ส�วนโยธา

ตัวชี้วัด

องคการบริหารส5วนตําบลแม5พริก  อําเภอแม5พริก  จังหวัดลําปาง
งบประมาณและที่มา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เป;าหมาย

 (ผลผลิตของโครงการ)
ผลลัพธที่คาดว5า 

จะได�รับ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

หน5วยงาน
ที่รับผิดชอบ

แผนพัฒนาสามป1 (พ.ศ. 2559-2561)
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27 ขยายเขตไฟฟPาซอยพุทธรักษา 3
หมู� 2 ต.ผาปEง

เพื่อให�ประชาชน บ�านผาปEงหลวง 
มีกระแสไฟฟPาใช�สําหรับ
การเกษตรและที่อยู�อาศัย

ขยายเขตไฟฟPาแรงดันต่ํา ยาว 120
 ม.

 -  - 30,000 มีการขยายเขต
ไฟฟPา เพิ่มขื้น 120 

เมตร

ประชาชนมีไฟฟPา
ใช�สะดวกสบาย

ส�วนโยธา

28 ขยายไฟกิ่งสายผาปEง-โปLงขาม 
หมู� 3 ต.ผาปEง

เพื่อให�ประชาชน บ�านผาปEงกลาง 
มีแสงสว�างส�องถนนยามค่ําคืน  ลด
อุบัติเหตุ มั่วสุม และโจรกรรม

ขยายเขตระบบไฟฟPาสาธารณะ ยาว
 500 ม. พร�อมติดตั้งโคมไฟถนน 
จํานวน 7 โคม

 -  - 58,000 มีการขยายเขต
ไฟฟPา สาธารณะ

เพิ่มขื้น 500 เมตร 
และติดตั้งโคมไฟ

ถนนเพิ่มขึ้น 7 โคม

ประชาชนมีแสง
สว�างส�องถนน 
สําหรับการ
เดินทางยามค่ําคืน

ส�วนโยธา

วัตถุประสงค
เป;าหมาย

 (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป1 (พ.ศ. 2559-2561)

โครงการ

องคการบริหารส5วนตําบลแม5พริก  อําเภอแม5พริก  จังหวัดลําปาง

ที่
ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดว5า 

จะได�รับ
หน5วยงาน

ที่รับผิดชอบ
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1.3 แนวทางการพัฒนา การระบายน้ํา

2559 2560 2561
(บาท) (บาท) (บาท) KPI

1 ก�อสร�างรางระบายน้ํา สายซอย 4
หมู� 9 ต.แม�พริก

เพื่อปPองกันปEญหาน้ําท�วม ก�อสร�างรางระบายน้ํา พร�อมฝาปRด
คอนกรีต ความยาว 80 เมตร ตาม
แบบแปลน อบต.แม�พริก

184,000 - - มีรางระบายน้ํา
เพิ่มขึ้น 80 เมตร

ปPองกันปEญหาน้ํา
ท�วม

ส�วนโยธา

2 ก�อสร�างรางระบายน้ํา ซอย 5
หมู� 10 ต.แม�พริก

เพื่อปPองกันปEญหาน้ําท�วม ก�อสร�างรางระบายน้ํา พร�อมฝาปRด
คอนกรีต ความยาว 500 เมตร ตาม
แบบแปลน อบต.แม�พริก

1,150,000 - - มีรางระบายน้ํา
เพิ่มขึ้น 500 เมตร

ปPองกันปEญหาน้ํา
ท�วม

ส�วนโยธา

3 ก�อสร�างรางระบายน้ํา สายบ�าน
ดอย
หมู� 10 ต.แม�พริก

เพื่อปPองกันปEญหาน้ําท�วม ก�อสร�างรางระบายน้ํา พร�อมฝาปRด
คอนกรีต ความยาว 100 เมตร ตาม
แบบแปลน อบต.แม�พริก

230,000 - - มีรางระบายน้ํา
เพิ่มขึ้น 100 เมตร

ปPองกันปEญหาน้ํา
ท�วม

ส�วนโยธา

4 ก�อสร�างรางระบายน้ํา สายศาลา
เฉลิมพระเกียรติ
หมู� 10 ต.แม�พริก

เพื่อปPองกันปEญหาน้ําท�วม ก�อสร�างรางระบายน้ํา พร�อมฝาปRด
คอนกรีต ความยาว 300 เมตร ตาม
แบบแปลน อบต.แม�พริก

688,000 - - มีรางระบายน้ํา
เพิ่มขึ้น 300 เมตร

ปPองกันปEญหาน้ํา
ท�วม

ส�วนโยธา

5 ก�อสร�างรางระบายน้ําถนนสาย
หลัก
หมู� 11 ต.แม�พริก

เพื่อปPองกันปEญหาน้ําท�วม ก�อสร�างรางระบายน้ํา พร�อมฝาปRด
คอนกรีต ความยาว 100 เมตร ตาม
แบบแปลน อบต.แม�พริก

230,000 - - มีรางระบายน้ํา
เพิ่มขึ้น 100 เมตร

ปPองกันปEญหาน้ํา
ท�วม

ส�วนโยธา

6 ก�อสร�างฝาปRดตระแกรงเหล็กราง
ระบายน้ํา(ระยะที่ 2) 
หมู� 2 ต.ผาปEง

เพื่อปPองกันปEญหาน้ําท�วม ก�อสร�างรางระบายน้ํา พร�อมฝาปRด
คอนกรีต ความยาว 100 เมตร ตาม
แบบแปลน อบต.แม�พริก

189,000 - - มีรางระบายน้ํา
เพิ่มขึ้น 100 เมตร

ปPองกันปEญหาน้ํา
ท�วม

ส�วนโยธา

7 วางท�อน้ําทิ้ง คอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมู�บ�าน
หมู� 3 ต.แม�พริก

เพื่อปPองกันปEญหาน้ําท�วม วางท�อระบายน้ําพร�อมก�อสร�างบ�อ
พักคอนกรีต ยาว 200 ม.
รายละเอียดตามแบบ อบต.

 - 250,000  - มีท�อระบายน้ําทิ้ง 
ยาว 200 เมตร

ปPองกันปEญหาน้ํา
ท�วม

ส�วนโยธา

8 ก�อสร�างรางระบายน้ํา สายซอย 3
 – หน�าวัดแม�พริกบน
หมู� 4 ต.แม�พริก

เพื่อปPองกันปEญหาน้ําท�วม ก�อสร�างรางระบายน้ํา พร�อมฝาปRด
คอนกรีต ความยาว 200 เมตร ตาม
แบบแปลน อบต.แม�พริก

 - 459,000 - มีรางระบายน้ํา
เพิ่มขึ้น 200 เมตร

ปPองกันปEญหาน้ํา
ท�วม

ส�วนโยธา

ตัวชี้วัด หน5วยงาน
ที่รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป1 (พ.ศ. 2559-2561)

องคการบริหารส5วนตําบลแม5พริก  อําเภอแม5พริก  จังหวัดลําปาง

งบประมาณและที่มา
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

เป;าหมาย
 (ผลผลิตของโครงการ)

ผลลัพธที่คาดว5า 
จะได�รับ
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9 ก�อสร�างรางระบายน้ําสายหน�า
โรงเรียนห�วยขี้นกวิทยา 
หมู� 7 ต.แม�พริก

เพื่อปPองกันปEญหาน้ําท�วม ก�อสร�างรางระบายน้ํา พร�อมฝาปRด
คอนกรีต ความยาว 100 เมตร ตาม
แบบแปลน อบต.แม�พริก

 - 230,000 - มีรางระบายน้ํา
เพิ่มขึ้น 100 เมตร

ปPองกันปEญหาน้ํา
ท�วม

ส�วนโยธา

10 โครงการก�อสร�างรางระบายน้ํา
ถนนบ�านร�มไม�ยาง-บ�านแม�พริกบน
หมู� 9 ต.แม�พริก

เพื่อปPองกันปEญหาน้ําท�วม ก�อสร�างรางระบายน้ํา พร�อมฝาปRด
คอนกรีต ความยาว 800 เมตร ตาม
แบบแปลน อบต.แม�พริก

 - 1,840,000 - มีรางระบายน้ํา
เพิ่มขึ้น 800 เมตร

ปPองกันปEญหาน้ํา
ท�วม

ส�วนโยธา

11 วางท�อระบายน้ําฝายปูLลี่   
หมู� 9 ต.แม�พริก

เพื่อปPองกันปEญหาน้ําท�วม วางท�อระบายน้ําขนาด 1.00x1.00 
ม. จํานวนจุดละ 5 ท�อน รวม
ทั้งหมด 17 จุด รายละเอียดตาม
แบบ อบต.

 - 340,000 มีการวางท�อระบาย
น้ําเพิ่มขึ้น 17 จุด

ปPองกันปEญหาน้ํา
ท�วม

ส�วนโยธา

12 ก�อสร�างรางระบายน้ํา ซอยพบสุข
,ซอยตีนดอย,ซอยพุทธรักษา 1,2 
และซอยเฟSTองฟPา 
หมู� 2 ต.ผาปEง

เพื่อปPองกันปEญหาน้ําท�วม ก�อสร�างรางระบายน้ําพร�อมฝาปRด 
คอนกรีต ยาว 500 ม.รายละเอียด
ตามแบบ อบต.

 - 1,150,000  - มีรางระบายน้ํา
เพิ่มขึ้น 500 เมตร

ปPองกันปEญหาน้ํา
ท�วม

ส�วนโยธา

13 ก�อสร�างรางระบายน้ําถนน
กลางบ�าน
หมู� 5 ต.ผาปEง

เพื่อปPองกันปEญหาน้ําท�วม ก�อสร�างรางระบายน้ําพร�อมฝาปRด 
คอนกรีต ยาว 100 ม.รายละเอียด
ตามแบบ อบต.

 - 230,000  - มีรางระบายน้ํา
เพิ่มขึ้น 100 เมตร

ปPองกันปEญหาน้ํา
ท�วม

ส�วนโยธา

14 ก�อสร�างรางระบายน้ําถนนสาย
บ�านแม�เชียงรายลุ�ม
หมู� 3 ต.แม�พริก

เพื่อปPองกันปEญหาน้ําท�วม ก�อสร�างรางระบายน้ําพร�อมฝาปRด 
คอนกรีต ยาว 2,000 ม.
รายละเอียดตามแบบ อบต.

 -  - 4,582,000 มีรางระบายน้ํา
เพิ่มขึ้น 2,000 เมตร

ปPองกันปEญหาน้ํา
ท�วม

ส�วนโยธา

15 วางท�อระบายน้ํา สายซอย 2 
หมู� 3 ต.แม�พริก

เพื่อปPองกันปEญหาน้ําท�วม ก�อสร�างรางระบายน้ําพร�อมฝาปRด 
คอนกรีต ยาว 50 ม.รายละเอียด
ตามแบบ อบต.

 -  - 115,000 มีรางระบายน้ํา
เพิ่มขึ้น 50 เมตร

ปPองกันปEญหาน้ํา
ท�วม

ส�วนโยธา

ตัวชี้วัด

องคการบริหารส5วนตําบลแม5พริก  อําเภอแม5พริก  จังหวัดลําปาง
งบประมาณและที่มา

หน5วยงาน
ที่รับผิดชอบ

ผลลัพธที่คาดว5า 
จะได�รับ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป1 (พ.ศ. 2559-2561)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เป;าหมาย

 (ผลผลิตของโครงการ)
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16 ก�อสร�างรางระบายน้ําสายหน�าวัด
 ระยะที่ 2
หมู� 4 ต.แม�พริก

เพื่อปPองกันปEญหาน้ําท�วม ก�อสร�างรางระบายน้ําพร�อมฝาปRด 
คอนกรีต ยาว 200 ม.รายละเอียด
ตามแบบ อบต.

 -  - 459,000 มีรางระบายน้ํา
เพิ่มขึ้น 200 เมตร

ปPองกันปEญหาน้ํา
ท�วม

ส�วนโยธา

17 ก�อสร�างรางระบายน้ําถนนสาย
หลักในหมู�บ�าน 
หมู� 6 ต.แม�พริก

เพื่อปPองกันปEญหาน้ําท�วม ก�อสร�างรางระบายน้ําพร�อมฝาปRด 
คอนกรีต ยาว 1,000 ม.
รายละเอียดตามแบบ อบต.

 -  - 2,290,000 มีรางระบายน้ํา
เพิ่มขึ้น 1,000 เมตร

ปPองกันปEญหาน้ํา
ท�วม

ส�วนโยธา

18 ก�อสร�างรางระบายน้ํา กลุ�ม
พัฒนาที่ 3
หมู� 7 ต.แม�พริก

เพื่อปPองกันปEญหาน้ําท�วม ก�อสร�างรางระบายน้ําพร�อมฝาปRด 
คอนกรีต ยาว 200 ม.รายละเอียด
ตามแบบ อบต.

 -  - 459,000 มีรางระบายน้ํา
เพิ่มขึ้น 200 เมตร

ปPองกันปEญหาน้ํา
ท�วม

ส�วนโยธา

19 ก�อสร�างรางระบายน้ํากลุ�มพัฒนา
ที่ 2 (หัวสะพาน)
หมู� 7 ต.แม�พริก

เพื่อปPองกันปEญหาน้ําท�วม ก�อสร�างรางระบายน้ําพร�อมฝาปRด 
คอนกรีต ยาว 100 ม.รายละเอียด
ตามแบบ อบต.

 - 230,000 มีรางระบายน้ํา
เพิ่มขึ้น 100 เมตร

ปPองกันปEญหาน้ํา
ท�วม

ส�วนโยธา

20 ก�อสร�างรางระบายน้ํา ซอย 4
หมู� 10 ต.แม�พริก

เพื่อปPองกันปEญหาน้ําท�วม ก�อสร�างรางระบายน้ํา พร�อมฝาปRด
คอนกรีต ความยาว 300 เมตร ตาม
แบบแปลน อบต.แม�พริก

688,000 มีรางระบายน้ํา
เพิ่มขึ้น 300 เมตร

ปPองกันปEญหาน้ํา
ท�วม

ส�วนโยธา

21 ทําฝาปRดตะแกรงเหล็กรางระบาย
น้ํา ถนนสายหลัก
หมู� 11 ต.แม�พริก

เพื่อปPองกันปEญหาน้ําท�วม ก�อสร�างรางระบายน้ํา พร�อมฝาปRด
คอนกรีต ความยาว 150 เมตร ตาม
แบบแปลน อบต.แม�พริก

- - 284,000 มีรางระบายน้ํา
เพิ่มขึ้น 150 เมตร

ปPองกันปEญหาน้ํา
ท�วม

ส�วนโยธา

22 ก�อสร�างรางระบายน้ําจากสี่แยก
ผาปEงหลวง-สะพานท�าวังผา ผ�าน
หน�าโรงเรียนผาปEงหลวง
หมู� 2 ต.ผาปEง

เพื่อปPองกันปEญหาน้ําท�วม ก�อสร�างรางระบายน้ํา พร�อมฝาปRด
คอนกรีต ความยาว 400 เมตร ตาม
แบบแปลน อบต.แม�พริก

917,000 มีรางระบายน้ํา
เพิ่มขึ้น 400 เมตร

ปPองกันปEญหาน้ํา
ท�วม

ส�วนโยธา

23 ก�อสร�างรางระบายน้ําพร�อมฝา
ปRดตะแกรงเหล็ก ถ.ผาปEง-ต�นธง
หมู� 3 ต.ผาปEง

เพื่อปPองกันปEญหาน้ําท�วม ก�อสร�างรางระบายน้ําพร�อมฝาปRด 
คอนกรีต ยาว 200 ม.รายละเอียด
ตามแบบ อบต.

 -  - 459,000 มีรางระบายน้ํา
เพิ่มขึ้น 200 เมตร

ปPองกันปEญหาน้ํา
ท�วม

ส�วนโยธา

ตัวชี้วัด

องคการบริหารส5วนตําบลแม5พริก  อําเภอแม5พริก  จังหวัดลําปาง
แผนพัฒนาสามป1 (พ.ศ. 2559-2561)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

เป;าหมาย
 (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
ผลลัพธที่คาดว5า 

จะได�รับ
หน5วยงาน

ที่รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค
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24 ก�อสร�างรางระบายน้ําสายหัวบ�าน 
หมู� 3 ต.ผาปEง

เพื่อปPองกันปEญหาน้ําท�วม ก�อสร�างรางระบายน้ําพร�อมฝาปRด 
คอนกรีต ยาว 200 ม.รายละเอียด
ตามแบบ อบต.

 -  - 459,000 มีรางระบายน้ํา
เพิ่มขึ้น 200 เมตร

ปPองกันปEญหาน้ํา
ท�วม

ส�วนโยธา

25 ก�อสร�างรางระบายน้ําพร�อมฝา
ปRดตะแกรงเหล็กสายหน�าวัด-
ปPอมตํารวจ 
หมู� 3 ต.ผาปEง

เพื่อปPองกันปEญหาน้ําท�วม ก�อสร�างรางระบายน้ําพร�อมฝาปRด
ตะแกรงเหล็กยาว 200 ม.
รายละเอียดตามแบบ อบต.

 -  - 459,000 มีรางระบายน้ํา
เพิ่มขึ้น 200 เมตร

ปPองกันปEญหาน้ํา
ท�วม

ส�วนโยธา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป1 (พ.ศ. 2559-2561)

องคการบริหารส5วนตําบลแม5พริก  อําเภอแม5พริก  จังหวัดลําปาง
งบประมาณและที่มา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เป;าหมาย

 (ผลผลิตของโครงการ)
ผลลัพธที่คาดว5า 

จะได�รับ
ตัวชี้วัด หน5วยงาน

ที่รับผิดชอบ
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2. ยุทธศาสตรการพัฒนาด�านแหล�งน้ํา
 2.1 แนวทางการพัฒนา แหล�งน้ําเพื่อการอุปโภค - บริโภค

2559 2560 2561
(บาท) (บาท) (บาท) KPI

1 ก�อสร�างแทงคน้ําประปาประจํา
หมู�บ�าน 
หมู� 3 ต.แม�พริก

เพื่อให�ประชาชนบ�านแม�เชียงราย
ลุ�ม มีน้ําเพื่ออุปโภค-บริโภค

ก�อสร�างแทงคเก็บกักน้ํา 1 แห�ง 100,000  -  - มีแทงคเก็บ
น้ําประปาเพิ่มขึ้น
จํานวน 1 แทงค

ประชาชนมีน้ําเพื่อ
อุปโภค-บริโภค

ส�วนโยธา

2 วางท�อเมนระบบประปาหมู�บ�าน 
สายไปอ�างเก็บน้ําห�วยเปางาม 
หมู� 4 ต.แม�พริก

เพื่อให�ระบบส�งจ�ายน้ําประปาของ
หมู�บ�านแม�พริกบนมีความ
เสถียรภาพ มั่นคงเพียงพอกับ
ความต�องการ

วางท�อประปา PVC ขนาด ø 3 
นิ้ว ชั้น 8.5 ความยาว 1,500 ม.

258,000  -  - ความยาวท�อของ
ระบบจ�ายน้ําประปา
เพิ่มขึ้น 1,500 ม.

ประชาชนมีน้ําเพื่อ
อุปโภค-บริโภค

ส�วนโยธา

3 วางท�อเมนระบบประปาหมู�บ�าน 
หมู� 6 ต.แม�พริก

เพื่อให�ระบบส�งจ�ายน้ําประปาของ
หมู�บ�านวังสําราญมีความ
เสถียรภาพ มั่นคงเพียงพอกับ
ความต�องการ

วางท�อประปา PVC ขนาด ø 3 
นิ้ว ชั้น 8.5 ความยาว 1,500 ม.

258,000  -  - ความยาวท�อของ
ระบบจ�ายน้ําประปา
เพิ่มขึ้น 1,500 ม.

ประชาชนมีน้ําเพื่อ
อุปโภค-บริโภค

ส�วนโยธา

4 ติดตั้งเครื่องกรองน้ําระบบ
ประปาหมู�บ�าน 
หมู� 7 ต.แม�พริก

เพื่อให�ประชาชน บ�านห�วยขี้นก มี
น้ําที่สะอาดเพื่อการอุปโภค-บริโภค

ติดตั้งระบบกรองน้ําจํานวน 1 
ระบบ

100,000  -  - มีระบบประปาน้ํา
สะอาด เพิ่มขึ้น
จํานวน 1 ระบบ

ประชาชนมีน้ําเพื่อ
อุปโภค-บริโภค

ส�วนโยธา

5 ปรับปรุงระบบประปาหมู�บ�าน    
 หมู� 8 ต.แม�พริก

เพื่อให�ประชาชนบ�านปางยาว มี
น้ําที่เพียงพอ เพื่อการอุปโภค-
บริโภค

ปรับปรุงระบบประปาภูเขา 
จํานวน 1 ระบบ

100,000  -  - ปริมาณน้ําประปา
เพิ่มขึ้นเพียงพอกับ
ความต�องการ

ประชาชนมีน้ําเพื่อ
อุปโภค-บริโภคอย�าง
เพียงพอ

ส�วนโยธา

6 ก�อสร�างระบบประปาหมู�บ�าน 
หมู� 10 ต.แม�พริก

เพื่อให�มีระบบประปาของหมู�บ�าน
สันขี้เหล็ก ที่เพียงพอกับความ
ต�องการอุปโภค-บริโภค

ก�อสร�างระบบประปาหมู�บ�านโดย
การติดตั้งหอถังสูง 20 ลบ.ม. สูง 
20.00 ม.ติดตั้งถังกรองสนิมเหล็ก
 ขนาดศูนยกลาง 1.15 ม.สูง 1.60
 ม. และวางท�อประปา PVC 2 นิ้ว
 140 ท�อน

525,000  -  - มีระบบประปา
เพิ่มขึ้น 1 ระบบ 
รองรับการใช�น้ํา 
100 ครัวเรือน

ประชาชนมีน้ําเพื่อ
อุปโภค-บริโภคอย�าง
เพียงพอ

ส�วนโยธา

หน�วยงาน
ที่รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป7 (พ.ศ. 2559-2561)

องคการบริหารส�วนตําบลแม�พริก  อําเภอแม�พริก  จังหวัดลําปาง

งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เป;าหมาย

 (ผลผลิตของโครงการ)
ผลลัพธที่คาดว�า จะได�รับ
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7 ปรับปรุงระบบประปาหมู�บ�าน 
หมู� 1 ต.ผาปCง

เพื่อให�ระบบประปาของหมู�บ�าน  
 นาริน มีเสถียรภาพ  เพียงพอกับ
ความต�องการใช�น้ําประปา

วางท�อประปา PVC ø 2 นิ้ว ชั้น
คุณภาพ 8.5 ความยาว 2,000 ม. 
รอบหมู�บ�าน

120,000  -  - ปริมาณน้ําประปา
เพิ่มขึ้นเพียงพอกับ
ความต�องการ

ประชาชนมีน้ําเพื่อ
อุปโภค-บริโภคอย�าง
เพียงพอ

ส�วนโยธา

8 ขุดเจาะบ�อบาดาลน้ําลึก
หมู� 1 ต.ผาปCง

บรรเทาและแก�ไขปCญหาการขาด
แคลนน้ําในช�วงฤดูแล�ง ให�กับ
หมู�บ�านนาริน

ขุดเจาะบ�อบาดาล ระดับความลึก
42.50 - 100 ม. ขนาดปากวงบ�อ 
4 นิ้ว กรุบ�อด�วยท�อ PVC ชั้น
คุณภาพ 13.5 พร�อมติดตั้งเครื่อง
สูบน้ําขนาด 2 hp.

200,000 - - มีบ�อบาดาลเพิ่มขึ้น 
จํานวน 1 บ�อ

ประชาชนมีน้ําเพื่อ
อุปโภค-บริโภคอย�าง
เพียงพอ

ส�วนโยธา

9 โครงการขุดเจาะบ�อบาดาล
ระบบประปาน้ําลึก
หมู� 3 ต.ผาปCง

บรรเทาและแก�ไขปCญหาการขาด
แคลนน้ําในช�วงฤดูแล�ง ให�กับ
หมู�บ�านผาปCงกลาง

ก�อสร�างระบบประปาหมู�บ�าน 
โดยขุดเจาะบ�อบาดาล ระดับ
ความลึก 42.5-100 ม. ปากบ�อ
กว�าง 4 นิ้ว พร�อมระบบสูบและ
ส�งจ�ายน้ํา

725,000 - - มีระบบประปา
เพิ่มขึ้น จํานวน 1 

ระบบ

ประชาชนมีน้ําเพื่อ
อุปโภค-บริโภคอย�าง
เพียงพอ

ส�วนโยธา

10 ปรับปรุงระบบประปาหมู�บ�าน 
หมู� 4 ต.ผาปCง

เพื่อให�ระบบประปาหมู�บ�านมี
ขนาดที่ใหญ�ขึ้น บรรจุให�มากขึ้น

ปรับปรุงถังเก็บน้ําและระบบท�อ
ส�งจ�ายประปาให�มีขนาดที่ใหญ�
มากขึ้น

100,000 - - ปริมาณน้ําประปา
เพิ่มขึ้นเพียงพอกับ
ความต�องการ

ประชาชนมีน้ําเพื่อ
อุปโภค-บริโภคอย�าง
เพียงพอ

ส�วนโยธา

11 ขุดเจาะบ�อบาดาลระบบประปา 
หมู� 4 ต.ผาปCง

บรรเทาและแก�ไขปCญหาการขาด
แคลนน้ําในช�วงฤดูแล�ง ให�กับ
หมู�บ�านห�วยไร�

ขุดเจาะบ�อบาดาล ระดับความลึก
 42.5 - 100 ม. ปากบ�อกว�าง 4 
นิ้ว พร�อมติดตั้งเครื่องสูบน้ํา 
ขนาด 2 HP

250,000 - - มีบ�อบาดาลเพิ่มขึ้น 
จํานวน 1 บ�อ

ประชาชนมีน้ําเพื่อ
อุปโภค-บริโภคอย�าง
เพียงพอ

ส�วนโยธา

12 ขุดลอกบ�อน้ําตื้น (ประปากลางทุ�ง)
หมู� 5 ต.ผาปCง

บรรเทาและแก�ไขปCญหาการขาด
แคลนน้ําให�กับหมู�บ�านเด�นอุดม

ขุดบ�อบาดาลน้ําตื้นพร�อมวางท�อ
วงบ�อ ขนาดปากกว�าง 1 ม. 
จํานวน 10 ท�อน

20,000 - - ปริมาณน้ําประปา
เพิ่มขึ้นเพียงพอกับ
ความต�องการ

ประชาชนมีน้ําเพื่อ
อุปโภค-บริโภคอย�าง
เพียงพอ

ส�วนโยธา

ตัวชี้วัด

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป7 (พ.ศ. 2559-2561)

องคการบริหารส�วนตําบลแม�พริก  อําเภอแม�พริก  จังหวัดลําปาง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เป;าหมาย

 (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
ผลลัพธที่คาดว�า จะได�รับ

หน�วยงาน
ที่รับผิดชอบ
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2559 2560 2561
(บาท) (บาท) (บาท) KPI

13 ปรับปรุงระบบประปาหมู�บ�าน
หมู� 11 ต.แม�พริก

เพื่อขยายระบบส�งจ�ายประปา
หมู�บ�านให�เพียงพอกับความ
ต�องการของประชาชน

วางท�อประปาหมู�บ�าน PVC ขนาด
  ø 2 นิ้ว คุณภาพชั้นคุณภาพ 8.5
 ความยาว 680 ม.

- 60,000 - ท�อประปาหมู�บ�าน 
ความยาวเพิ่มขึ้น 
680 เมตร

ประชาชนมีน้ําเพื่อ
อุปโภค-บริโภคอย�าง
เพียงพอ

ส�วนโยธา

14 วางท�อระบบประปาหมู�บ�าน 
หมู� 3 ต.ผาปCง

บรรเทาและแก�ไขปCญหาการขาด
แคลนน้ําให�กับหมู�บ�านผาปCงกลาง 
เพิ่มสเถียรภาพการส�งจ�าย
น้ําประปาให�มากขึ้น

วางท�อประปา PVC ขนาด ø 3 
นิ้ว  คุณภาพชั้น 8.5 เปKนความ
ยาว 6,000 ม.

- 850,000 - ปริมาณน้ําประปา
เพิ่มขึ้นเพียงพอกับ
ความต�องการ

ประชาชนมีน้ําเพื่อ
อุปโภค-บริโภคอย�าง
เพียงพอ

ส�วนโยธา

15 รื้อถอนถังเก็บน้ํามาติดตั้งที่อ�าง
เก็บน้ําโปLงลุ�น หมู� 3 ต.ผาปCง

บรรเทาและแก�ไขปCญหาการขาด
แคลนน้ําให�กับหมู�บ�านผาปCงกลาง 
เพิ่มระบบประปาให�มีมากขึ้น

รื้อถอน ซ�อมแซม และติดตั้งถัง
เก็บน้ําระบบประปาจํานวน 1 ถัง

 - 400,000  - น้ําประปาเพิ่มขึ้น
เพียงพอกับปริมาณ
การใช�งาน

ประชาชนมีน้ําเพื่อ
อุปโภค-บริโภค

ส�วนโยธา

16 ขุดเจาะบ�อบาดาลน้ําลึก 
หมู� 5 ต.ผาปCง

บรรเทาและแก�ไขปCญหาการขาด
แคลนน้ําในช�วงฤดูแล�ง ให�กับ
หมู�บ�านเด�นอุดม

ขุดเจาะบ�อบาดาลน้ําลึก ขนาดไม�
น�อยกว�า 45 ม. ปากบ�อกว�าง 10 
เซนติเมตร

 - 300,000  - มีบ�อบาดาลเพิ่มขึ้น 
จํานวน 1 บ�อ

ประชาชนมีน้ําเพื่อ
อุปโภค-บริโภคอย�าง
เพียงพอ

ส�วนโยธา

17 เจาะบ�อบาดาลบ�านสวน  
หมู� 10 ต.แม�พริก

บรรเทาและแก�ไขปCญหาการขาด
แคลนน้ําในช�วงฤดูแล�ง ให�กับ
หมู�บ�านสันขี้เหล็ก

ขุดเจาะบ�อบาดาลน้ําลึก ขนาดไม�
น�อยกว�า 45 ม.ปากบ�อกว�าง 10 
เซนติเมตร

 -  - 300,000 มีบ�อบาดาลเพิ่มขึ้น 
จํานวน 1 บ�อ

ประชาชนมีน้ําเพื่อ
อุปโภค-บริโภคอย�าง
เพียงพอ

ส�วนโยธา

18 วางท�อระบบประปาหมู�บ�าน     
เด�นอุดม 
หมู� 5 ต.ผาปCง

บรรเทาและแก�ไขปCญหาการขาด
แคลนน้ําให�กับหมู�บ�านเด�นอุดม
เพิ่มสเถียรภาพการส�งจ�าย
น้ําประปาให�มากขึ้น

วางท�อประปา PVC ขนาด ø 3 
นิ้ว ชั้นคุณภาพ เปKนความยาว    
 2,000 ม.

 -  - 260,000 ปริมาณน้ําประปา
เพิ่มขึ้นเพียงพอกับ
ความต�องการ

ประชาชนมีน้ําเพื่อ
อุปโภค-บริโภคอย�าง
เพียงพอ

ส�วนโยธา

19 ก�อสร�างถังเก็บน้ํา(แชมเปญ)
ระบบประปากลางบ�าน
หมู� 5 ต.ผาปCง

เพื่อให�ประชาชน บ�านเด�นอุดม มี
น้ําเพื่ออุปโภค-บริโภค เพียงพอ
กับความต�องการ

ก�อสร�างถังเก็บน้ําจํานวน 1 ระบบ  -  - 525,000 มีถังเก็บน้ําประปา
เพิ่มขึ้นจํานวน 1 ถัง

ประชาชนมีน้ําเพื่อ
อุปโภค-บริโภค

ส�วนโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เป;าหมาย

 (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด

ผลลัพธที่คาดว�า จะได�รับ
หน�วยงาน

ที่รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป7 (พ.ศ. 2559-2561)

องคการบริหารส�วนตําบลแม�พริก  อําเภอแม�พริก  จังหวัดลําปาง
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 2.2 แนวทางการพัฒนา แหล�งน้ําเพื่อการเกษตร

2559 2560 2561
(บาท) (บาท) (บาท) KPI

1 ซ�อมแซมดาดลําเหมือง สายทุ�ง
ห�วยแต�ว - ทุ�งท�ายบ�าน 
หมู� 3 ต.แม�พริก

เพื่อให�ประชาชนบ�านแม�เชียง -   
รายลุ�ม มีน้ําไว�ใช�เพื่อการเกษตร

ซ�อมแซมดาดลําเหมืองคอนกรีต 
ขนาดปากกว�าง 1.00 ม. ก�นกว�าง
 0.40 ม.ลึก 0.60 ม. ยาว 1500 
ม. ตามแบบแปลนของ อบต.แม�
พริก

568,000 -  - มีปริมาณน้ําสําหรับ
การเกษตรที่เพิ่ม

มากขึ้น

ประชาชนมีน้ําไว�ใช�เพื่อ
การเกษตร

ส�วนโยธา

2 ก�อสร�างฝายกั้นน้ําลําห�วยแม�พริก
 หมู� 4 ต.แม�พริก

เพื่อให�ประชาชน บ�านแม�พริกบน
 มีน้ําไว�ใช�เพื่อการเกษตร

ก�อสร�างฝายคอนกรีตขนาดสัน
ฝายยาว 21.00 ม.สูง 1.00 ม.

1,700,000 -  - มีฝายกั้นน้ําสําหรับ
ทําการเกษตรเพิ่มขี้น

 1 แห�ง

ประชาชนมีน้ําไว�ใช�เพื่อ
การเกษตร

ส�วนโยธา

3 ขุดสระเก็บน้ํา บริเวณสามแยก  
คอกวัว 
หมู� 6 ต.แม�พริก

เพื่อให�มีแหล�งน้ําสําหรับการ
เกษตรกรรมและการเลี้ยงสัตว
ของหมู�บ�านวังสําราญ

ขุดสระเก็บน้ํา ขนาดพื้นที่ 1 ไร� 
ลึก 3.00 ม. ปริมาตรดินขุดไม�
น�อยกว�า 28,528 ลบ.ม.

114,000 -  - มีแหล�งน้ําเพิ่มขึ้น 1
 แห�ง

ประชาชนมีน้ําสําหรับ
การเกษตรและการเลี้ยง
สัตว

ส�วนโยธา

4 ซ�อมแซมฝายกั้นน้ําฝายวังโตPงกPง 
หมู� 7 ต.แม�พริก

เพื่อให�ประชาชนบ�านห�วยขี้นก มี
น้ําไว�ใช�สําหรับการเกษตร

ซ�อมแซมฝายกั้นน้ําโดยใช�การ
เรียงหินในกล�องเกเบี้ยน ขนาด
สันฝายกว�าง 1.00 ม.ยาว 14.00 
ม. สูง 1.00 เมตร ตามแบบแปลน
ของ อบต.แม�พริก

100,000  -  - มีปริมาณน้ําสําหรับ
การเกษตรที่เพิ่ม

มากขึ้น

ประชาชนมีน้ําไว�ใช�เพื่อ
การเกษตร

ส�วนโยธา

5 ซ�อมแซมฝายกั้นน้ําฝายทุ�งบ�าน
 หมู� 7 ต.แม�พริก

เพื่อให�ประชาชนบ�านห�วยขี้นก มี
น้ําไว�ใช�สําหรับการเกษตร

ซ�อมแซมฝายกั้นน้ําโดยใช�การ
เรียงหินในกล�องเกเบี้ยน ขนาด
สันฝายกว�าง 1.00 ม.ยาว 14.00 
ม. สูง 1.00 ม. ตามแบบแปลน
ของ อบต.แม�พริก

100,000  -  - มีปริมาณน้ําสําหรับ
การเกษตรที่เพิ่ม

มากขึ้น

ประชาชนมีน้ําไว�ใช�เพื่อ
การเกษตร

ส�วนโยธา

หน�วยงาน
ที่รับผิดชอบ

ตัวชี้วัด
ผลลัพธที่คาดว�า จะได�รับ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป7 (พ.ศ. 2559-2561)

องคการบริหารส�วนตําบลแม�พริก  อําเภอแม�พริก  จังหวัดลําปาง

งบประมาณและที่มา
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

เป;าหมาย
 (ผลผลิตของโครงการ)
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2559 2560 2561
(บาท) (บาท) (บาท) KPI

6 ซ�อมแซมฝายกั้นน้ําฝายต�นบง
หมู� 7 ต.แม�พริก

เพื่อให�ประชาชนบ�านห�วยขี้นก มี
น้ําไว�ใช�สําหรับการเกษตร

ซ�อมแซมฝายกั้นน้ําโดยใช�การ
เรียงหินในกล�องเกเบี้ยน ขนาด
สันฝายกว�าง 1.00 ม.ยาว 14.00 
ม. สูง 1.00 ม. ตามแบบแปลน
ของ อบต.แม�พริก

100,000  -  - มีปริมาณน้ําสําหรับ
การเกษตรที่เพิ่ม

มากขึ้น

ประชาชนมีน้ําไว�ใช�เพื่อ
การเกษตร

ส�วนโยธา

7 ซ�อมแซมฝายกั้นน้ําฝายสุดแม�อง
 หมู� 7 ต.แม�พริก

เพื่อให�ประชาชนบ�านห�วยขี้นก มี
น้ําไว�ใช�สําหรับการเกษตร

ซ�อมแซมฝายกั้นน้ําโดยใช�การ
เรียงหินในกล�องเกเบี้ยน ขนาด
สันฝายกว�าง 1.00 ม.ยาว 14.00 
ม. สูง 1.00 ม. ตามแบบแปลน
ของ อบต.แม�พริก

100,000  -  - มีปริมาณน้ําสําหรับ
การเกษตรที่เพิ่ม

มากขึ้น

ประชาชนมีน้ําไว�ใช�เพื่อ
การเกษตร

ส�วนโยธา

8 ซ�อมแซมฝายกั้นน้ําฝายทุ�งใต� 
หมู� 7 ต.แม�พริก

เพื่อให�ประชาชนบ�านห�วยขี้นก มี
น้ําไว�ใช�สําหรับการเกษตร

ซ�อมแซมฝายกั้นน้ําโดยใช�การ
เรียงหินในกล�องเกเบี้ยน ขนาด
สันฝายกว�าง 1.00 ม.ยาว 14.00 
ม. สูง 1.00 ม. ตามแบบแปลน
ของ อบต.แม�พริก

100,000  -  - มีปริมาณน้ําสําหรับ
การเกษตรที่เพิ่ม

มากขึ้น

ประชาชนมีน้ําไว�ใช�เพื่อ
การเกษตร

ส�วนโยธา

9 ซ�อมแซมฝายกั้นน้ําฝายแพะมะค�า
 หมู� 7 ต.แม�พริก

เพื่อให�ประชาชนบ�านห�วยขี้นก มี
น้ําไว�ใช�สําหรับการเกษตร

ซ�อมแซมฝายกั้นน้ําโดยใช�การ
เรียงหินในกล�องเกเบี้ยน ขนาด
สันฝายกว�าง 1.00 ม.ยาว 14.00 
ม. สูง 1.00 ม. ตามแบบแปลน
ของ อบต.แม�พริก

100,000  -  - มีปริมาณน้ําสําหรับ
การเกษตรที่เพิ่ม

มากขึ้น

ประชาชนมีน้ําไว�ใช�เพื่อ
การเกษตร

ส�วนโยธา

10 ก�อสร�างดาดลําเหมืองทุ�งแม�กPอง
จางใต�
หมู� 2 ต.ผาปCง

เพื่อเพิ่มความเร็วและปริมาณการ
ไหลของน้ําให�เพียงพอกับการ
เกษตรกรรม

ก�อสร�างดาดลําเหมืองคอนกรีต 
ขนาดปากกว�าง 1.00 ม. ก�นกว�าง
 0.40 ม.  ลึก 0.60 ม. ยาว 200 
ม. ตามแบบแปลนของ อบต.แม�
พริก

76,000  -  - มีลําเหมืองคอนกรีต
เพิ่มขึ้น 1 สาย

มีปริมาณมีน้ําไว�ใช�เพื่อ
การเกษตรอย�างเพียงพอ

ส�วนโยธา

ตัวชี้วัด
ผลลัพธที่คาดว�า จะได�รับ

หน�วยงาน
ที่รับผิดชอบ

องคการบริหารส�วนตําบลแม�พริก  อําเภอแม�พริก  จังหวัดลําปาง
งบประมาณและที่มา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เป;าหมาย

 (ผลผลิตของโครงการ)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป7 (พ.ศ. 2559-2561)
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11 ก�อสร�างดาดลําเหมืองทุ�งแม�ขยาก 
หมู� 3 ต.ผาปCง

เพื่อเพิ่มความเร็วและปริมาณการ
ไหลของน้ําให�เพียงพอกับการ
เกษตรกรรม

ก�อสร�างดาดลําเหมืองคอนกรีต 
ขนาดปากกว�าง 1.00 ม. ก�นกว�าง
 0.40 ม.  ลึก 0.60 ม. ยาว 200 
ม. ตามแบบแปลนของ อบต.แม�
พริก

76,000  -  - มีลําเหมืองคอนกรีต
เพิ่มขึ้น 1 สาย

มีปริมาณมีน้ําไว�ใช�เพื่อ
การเกษตรอย�างเพียงพอ

ส�วนโยธา

12 ก�อสร�างดาดลําเหมืองทุ�งกล�วยหนี่
 หมู� 3 ต.ผาปCง

เพื่อเพิ่มความเร็วและปริมาณการ
ไหลของน้ําให�เพียงพอกับการ
เกษตรกรรม

ก�อสร�างดาดลําเหมืองคอนกรีต 
ขนาดปากกว�าง 1.00 ม. ก�นกว�าง
 0.40 ม.  ลึก 0.60 ม. ยาว 200 
ม. ตามแบบแปลนของ อบต.แม�
พริก

76,000  -  - มีลําเหมืองคอนกรีต
เพิ่มขึ้น 1 สาย

มีปริมาณมีน้ําไว�ใช�เพื่อ
การเกษตรอย�างเพียงพอ

ส�วนโยธา

13 ก�อสร�างดาดลําเหมืองทุ�งม�องล�อง
 หมู� 3 ต.ผาปCง

เพื่อเพิ่มความเร็วและปริมาณการ
ไหลของน้ําให�เพียงพอกับการ
เกษตรกรรม

ก�อสร�างดาดลําเหมืองคอนกรีต 
ขนาดปากกว�าง 1.00 ม. ก�นกว�าง
 0.40 ม.  ลึก 0.60 ม. ยาว 200 
ม. ตามแบบแปลนของ อบต.แม�
พริก

76,000  -  - มีลําเหมืองคอนกรีต
เพิ่มขึ้น 1 สาย

มีปริมาณมีน้ําไว�ใช�เพื่อ
การเกษตรอย�างเพียงพอ

ส�วนโยธา

14 ซ�อมแซมประตูน้ําและวางท�อที่
ชํารุดอ�างร�องแสนเมือง
หมู� 4 ต.ผาปCง

เพื่อให�ประชาชนบ�านห�วยไร� มีน้ํา
ไว�ใช�เพื่อการเกษตร

ซ�อมแซมประตูกั้น 1 จุด พร�อม
งานวางท�อ

100,000  -  - ระบบปQด-เปQดน้ํามี
ความสะดวกเพิ่ม

มากขึ้น

ประชาชนมีน้ําไว�ใช�เพื่อ
การเกษตร

ส�วนโยธา

15 ก�อสร�างทํานบดินกั้นลําห�วยแม�
พริก
หมู� 4 ต.แม�พริก

เพื่อให�ประชาชนบ�านห�วยไร� มีน้ํา
ไว�ใช�เพื่อการเกษตร

ก�อสร�างทํานบดินกั้นลําห�วยแม�
พริก

 - 2,000,000  - มีแหล�งเก็บน้ํา
เพิ่มขึ้น 1 แห�ง

มีปริมาณมีน้ําไว�ใช�เพื่อ
การเกษตรอย�างเพียงพอ

ส�วนโยธา

ที่ โครงการ
หน�วยงาน

ที่รับผิดชอบ
ตัวชี้วัดเป;าหมาย

 (ผลผลิตของโครงการ)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป7 (พ.ศ. 2559-2561)

องคการบริหารส�วนตําบลแม�พริก  อําเภอแม�พริก  จังหวัดลําปาง
งบประมาณและที่มา

วัตถุประสงค ผลลัพธที่คาดว�า จะได�รับ
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16 ก�อสร�างขุดและดาดลําเหมืองเด�น
เจRกน�อย-ทุ�งดง 
หมู� 6 ต.แม�พริก

เพื่อเพิ่มความเร็วและปริมาณการ
ไหลของน้ําให�เพียงพอกับการ
เกษตรกรรม

ก�อสร�างดาดลําเหมืองคอนกรีต 
ขนาดปากกว�าง 1.00 ม. ก�นกว�าง
 0.40 ม.  ลึก 0.60 ม. ยาว 400 
ม. ตามแบบแปลนของ อบต.แม�
พริก

 - 152,000  - มีลําเหมืองคอนกรีต
เพิ่มขึ้น 1 สาย

มีปริมาณมีน้ําไว�ใช�เพื่อ
การเกษตรอย�างเพียงพอ

ส�วนโยธา

17 ก�อสร�างดาดลําเหมือง 
ฝายสุดแม�อง
หมู� 7 ต.แม�พริก

เพื่อเพิ่มความเร็วและปริมาณการ
ไหลของน้ําให�เพียงพอกับการ
เกษตรกรรม

ก�อสร�างดาดลําเหมืองคอนกรีต 
ขนาดปากกว�าง 1.00 ม. ก�นกว�าง
 0.40 ม.  ลึก 0.60 ม. ยาว 500 
ม. ตามแบบแปลนของ อบต.แม�
พริก

 - 189,000  - มีลําเหมืองคอนกรีต
เพิ่มขึ้น 1 สาย

มีปริมาณมีน้ําไว�ใช�เพื่อ
การเกษตรอย�างเพียงพอ

ส�วนโยธา

18 ก�อสร�างดาดลําเหมืองสายทุ�ง
แค�มปS
หมู� 7 ต.แม�พริก

เพื่อเพิ่มความเร็วและปริมาณการ
ไหลของน้ําให�เพียงพอกับการ
เกษตรกรรม

ก�อสร�างดาดลําเหมืองคอนกรีต 
ขนาดปากกว�าง 1.00 ม. ก�นกว�าง
 0.40 ม.  ลึก 0.60 ม. ยาว 200 
ม. ตามแบบแปลนของ อบต.แม�
พริก

 - 76,000  - มีลําเหมืองคอนกรีต
เพิ่มขึ้น 1 สาย

มีปริมาณมีน้ําไว�ใช�เพื่อ
การเกษตรอย�างเพียงพอ

ส�วนโยธา

19 ปรับปรุงฝายกั้นน้ําทุ�งใหม�        
หมู� 10 ต.แม�พริก

เพื่อให�ประชาชนบ�านสันขี้เหล็กมี
น้ําไว�ใช�เพื่อการเกษตร

ซ�อมแซมฝายกั้นน้ํา 1 ฝาย  - 100,000  - มีปริมาณน้ําสําหรับ
ทําการเกษตรเพิ่มขี้น

ประชาชนมีน้ําไว�ใช�เพื่อ
การเกษตร

ส�วนโยธา

20 ก�อสร�างอ�างเก็บน้ําห�วยแม�ยะ 
หมู� 11 ต.แม�พริก

เพื่อให�ประชาชนบ�านแพะดอกเข็ม
 มีน้ําไว�ใช�เพื่อการเกษตร

ก�อสร�างอ�างเก็บน้ํา 1 อ�าง  - 10,000,000  - มีอ�างเก็บน้ําเพิ่มขึ้น 
1 แห�ง

ประชาชนมีน้ําไว�ใช�เพื่อ
การเกษตร

ส�วนโยธา

21 ก�อสร�างฝายทุ�งเกRาเดื่อ
หมู� 11 ต.แม�พริก

เพื่อให�ประชาชนบ�านแพะดอกเข็ม
 มีน้ําไว�ใช�เพื่อการเกษตร

ก�อสร�างฝายกั้นน้ําโดยใช�การเรียง
หินในกล�องเกเบี้ยน ขนาดสันฝาย
กว�าง 1.00 ม.ยาว 14.00 ม. สูง 
1.00 ม. ตามแบบแปลนของ 
อบต.แม�พริก

 - 100,000  - มีฝายกั้นน้ําเพิ่มขึ้น 
1 ฝาย

ประชาชนมีน้ําไว�ใช�เพื่อ
การเกษตร

ส�วนโยธา

แผนพัฒนาสามป7 (พ.ศ. 2559-2561)
องคการบริหารส�วนตําบลแม�พริก  อําเภอแม�พริก  จังหวัดลําปาง

ที่

รายละเอียดโครงการพัฒนา

หน�วยงาน
ที่รับผิดชอบ

โครงการ วัตถุประสงค
เป;าหมาย

 (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด

ผลลัพธที่คาดว�า จะได�รับ
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22 ดาดลําเหมืองห�วยมูลบน 
หมู� 1 ต.ผาปCง

เพื่อเพิ่มความเร็วและปริมาณการ
ไหลของน้ําให�เพียงพอกับการ
เกษตรกรรม

ก�อสร�างดาดลําเหมืองคอนกรีต 
ขนาดปากกว�าง 1.00 ม. ก�นกว�าง
 0.40 ม.  ลึก 0.60 ม. ยาว 300 
ม. ตามแบบแปลนของ อบต.แม�
พริก

 - 114,000  - มีลําเหมืองคอนกรีต
เพิ่มขึ้น 1 สาย

มีปริมาณมีน้ําไว�ใช�เพื่อ
การเกษตรอย�างเพียงพอ

ส�วนโยธา

23 ก�อสร�างดาดลําเหมืองน้ําดิบอุ�น 
หมู� 2 ต.ผาปCง

เพื่อเพิ่มความเร็วและปริมาณการ
ไหลของน้ําให�เพียงพอกับการ
เกษตรกรรม

ก�อสร�างดาดลําเหมืองคอนกรีต 
ขนาดปากกว�าง 1.00 ม. ก�นกว�าง
 0.40 ม.  ลึก 0.60 ม. ยาว 300 
ม. ตามแบบแปลนของ อบต.แม�
พริก

 - 114,000  - มีลําเหมืองคอนกรีต
เพิ่มขึ้น 1 สาย

มีปริมาณมีน้ําไว�ใช�เพื่อ
การเกษตรอย�างเพียงพอ

ส�วนโยธา

24 ก�อสร�างดาดลําเหมืองฝายทุ�งบ�าน
 (ระยะที่ 2 )
หมู� 2 ต.ผาปCง

เพื่อเพิ่มความเร็วและปริมาณการ
ไหลของน้ําให�เพียงพอกับการ
เกษตรกรรม

ก�อสร�างลําเหมืองคอนกรีต ขนาด
กว�าง 0.30 ม.  ลึก 0.40 ม. หนา 
0.12 ม. ยาว 100 ม. ตามแบบ
แปลนของ อบต.แม�พริก

 - 106,000  - มีลําเหมืองคอนกรีต
เพิ่มขึ้น 1 สาย

มีปริมาณมีน้ําไว�ใช�เพื่อ
การเกษตรอย�างเพียงพอ

ส�วนโยธา

25 ก�อสร�างดาดลําเหมืองห�วยไร�(ทุ�ง
หนองกะห�อง)
หมู� 3 ต.ผาปCง

เพื่อเพิ่มความเร็วและปริมาณการ
ไหลของน้ําให�เพียงพอกับการ
เกษตรกรรม

ก�อสร�างดาดลําเหมืองคอนกรีต 
ขนาดปากกว�าง 1.00 ม. ก�นกว�าง
 0.40 ม.  ลึก 0.60 ม. ยาว 200 
ม. ตามแบบแปลนของ อบต.แม�
พริก

 - 76,000  - มีลําเหมืองคอนกรีต
เพิ่มขึ้น 1 สาย

มีปริมาณมีน้ําไว�ใช�เพื่อ
การเกษตรอย�างเพียงพอ

ส�วนโยธา

26 ก�อสร�างดาดลําเหมืองโต�งปูLสด
หมู� 3 ต.ผาปCง

เพื่อเพิ่มความเร็วและปริมาณการ
ไหลของน้ําให�เพียงพอกับการ
เกษตรกรรม

ก�อสร�างดาดลําเหมืองคอนกรีต 
ขนาดปากกว�าง 1.00 ม. ก�นกว�าง
 0.40 ม.  ลึก 0.60 ม. ยาว 60 ม.
 ตามแบบแปลนของ อบต.แม�พริก

 - 25,000  - มีลําเหมืองคอนกรีต
เพิ่มขึ้น 1 สาย

มีปริมาณมีน้ําไว�ใช�เพื่อ
การเกษตรอย�างเพียงพอ

ส�วนโยธา

ตัวชี้วัด
ผลลัพธที่คาดว�า จะได�รับ

หน�วยงาน
ที่รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป7 (พ.ศ. 2559-2561)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เป;าหมาย

 (ผลผลิตของโครงการ)

องคการบริหารส�วนตําบลแม�พริก  อําเภอแม�พริก  จังหวัดลําปาง
งบประมาณและที่มา
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27 ก�อสร�างฝายกั้นน้ําห�วยแม�ขยาก
บก 
หมู� 3 ต.ผาปCง

เพื่อให�ประชาชนบ�านผาปCงกลาง 
มีน้ําไว�ใช�เพื่อการเกษตร

ก�อสร�างฝายกั้นน้ําโดยเรียงหินใน
กล�องเกเบี้ยน ขนาดสันฝายกว�าง 
1.00 ม. ยาว 14.00 ม. สูง 1.00 
ม. ตามแบบแปลนของ อบต.แม�
พริก

 - 100,000  - มีฝายกั้นน้ําเพิ่มขึ้น 
1 ฝาย

ประชาชนมีน้ําไว�ใช�เพื่อ
การเกษตร

ส�วนโยธา

28 ก�อสร�างดาดลําเหมืองทุ�งนาบวก
หมู� 4 ต.ผาปCง

เพื่อเพิ่มความเร็วและปริมาณการ
ไหลของน้ําให�เพียงพอกับการ
เกษตรกรรม

ก�อสร�างดาดลําเหมือง ขนาด
ปากกว�าง 1.00 ม. ก�นกว�าง 0.40
 ม. ลึก 0.60 ม. ยาว 800 ม. ตาม
แบบแปลนของ อบต.แม�พริก

 - 303,000  - มีลําเหมืองคอนกรีต
เพิ่มขึ้น 1 สาย

มีปริมาณมีน้ําไว�ใช�เพื่อ
การเกษตรอย�างเพียงพอ

ส�วนโยธา

29 ก�อสร�างสปริลเวยอ�างเก็บน้ําห�วย
ดงดํา 
หมู� 4 ต.ผาปCง

เพื่อให�ประชาชนบ�านห�วยไร� มีน้ํา
ไว�ใช�เพื่อการเกษตร

ทางระบายน้ํา 1 จุด  - 100,000  - มีสปQลเวยสําหรับ
อ�างเก็บน้ํา เพิ่มขึ้น 

1 แห�ง

ประชาชนมีน้ําไว�ใช�เพื่อ
การเกษตร

ส�วนโยธา

30 ขุดและก�อสร�างดาดลําเหมืองส�ง
น้ําสายแม�วอด-ร�องแสนเมือง 
หมู� 4 ต.ผาปCง

เพื่อเพิ่มความเร็วและปริมาณการ
ไหลของน้ําให�เพียงพอกับการ
เกษตรกรรม

ก�อสร�างดาดลําเหมืองคอนกรีต 
ขนาดปากกว�าง 1.00 ม. ก�นกว�าง
 0.40 ม.  ลึก 0.60 ม. ยาว 1,000
 ม. ตามแบบแปลนของ อบต.แม�
พริก

 - 378,000  - มีลําเหมืองคอนกรีต
เพิ่มขึ้น 1 สาย

มีปริมาณมีน้ําไว�ใช�เพื่อ
การเกษตรอย�างเพียงพอ

ส�วนโยธา

31 ขุดลอกบ�อประมงห�วยดินแดง
พร�อมก�อสร�างประตูน้ํา     
หมู� 5 ต.ผาปCง

เพื่อให�ประชาชนบ�านเด�นอุดม มี
น้ําไว�ใช�เพื่อการเกษตร

ขุดลอกสระเก็บน้ําเก็บน้ํา 
ปริมาตรดินขุดไม�น�อยกว�า 10,000
 ลบ.ม. พร�อมก�อสร�างประตูปQด
เปQดน้ํา

 - 400,000  - มีปริมาณน้ําสําหรับ
ทําการเกษตรเพิ่มขี้น

ประชาชนมีน้ําไว�ใช�เพื่อ
การเกษตร

ส�วนโยธา

32 ก�อสร�างทํานบเก็บกักน้ําห�วยไร�
หมู� 5 ต.ผาปCง

เพื่อให�ประชาชนบ�านเด�นอุดม มี
น้ําไว�ใช�เพื่อการเกษตร

ก�อสร�างทํานบกั้นน้ํา 1 ฝาย  - 100,000  - มีทํานบกั้นน้ํา
สําหรับทํา

การเกษตรเพิ่มขี้น 1
 แห�ง

ประชาชนมีน้ําไว�ใช�เพื่อ
การเกษตร

ส�วนโยธา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป7 (พ.ศ. 2559-2561)

องคการบริหารส�วนตําบลแม�พริก  อําเภอแม�พริก  จังหวัดลําปาง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เป;าหมาย

 (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด

ผลลัพธที่คาดว�า จะได�รับ
หน�วยงาน

ที่รับผิดชอบ
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33 ก�อสร�างทํานบเก็บกักน้ําห�วยน้ํา
จาง
หมู� 5 ต.ผาปCง

เพื่อให�ประชาชนบ�านเด�นอุดม มี
น้ําไว�ใช�เพื่อการเกษตร

ก�อสร�างทํานบกั้นน้ํา 1 ฝาย  - 100,000  - มีทํานบกั้นน้ํา
สําหรับทํา

การเกษตรเพิ่มขี้น 1
 แห�ง

ประชาชนมีน้ําไว�ใช�เพื่อ
การเกษตร

ส�วนโยธา

34 วางท�อส�งน้ํา คสล.จากท�าสูบน้ํา
พลังไฟฟUาวังท�าผาดู�-ทุ�งดงกลาง-
ทุ�งไร�บ�านท�า
หมู� 3 ต.แม�พริก

เพื่อให�ประชาชน บ�านแม�
เชียงรายลุ�ม มีน้ําไว�ใช�เพื่อ
การเกษตร

วางท�อ คสล.ø 0.60 ม. ความยาว
 200 ม.

 -  - 198,000 มีการวางท�อส�งน้ํา
เพิ่มขึ้น ยาว 2,000ม.

ประชาชนมีน้ําไว�ใช�เพื่อ
การเกษตร

ส�วนโยธา

35 ก�อสร�างเขื่อนแม�น้ําวังท�ายวังท�า
ผาหลวง
หมู� 3 ต.แม�พริก

เพื่อให�ประชาชนบ�านแม�เชียงราย
ลุ�ม มีน้ําไว�ใช�เพื่อการเกษตร

ก�อสร�างเขื่อนกั้นน้ํา 1 แห�ง  -  - 20,000,000 มีเขื่อนกั้นน้ํา
สําหรับทํา

การเกษตรเพิ่มขี้น 1
 แห�ง

ประชาชนมีน้ําไว�ใช�เพื่อ
การเกษตร

ส�วนโยธา

36 ขุดลอกลําห�วยแม�แถกพร�อม
ประตูปQด-เปQด 
หมู� 3 ต.แม�พริก

เพื่อให�ประชาชนบ�านแม�เชียงราย
ลุ�ม มีน้ําไว�ใช�เพื่อการเกษตร

ขุดลอกลําห�วยแม�แถก กว�าง 6.00
 ม. ลึก 2.00 ม. ยาว 1,500 ม.
ปริมาตรดินขุดไม�น�อยกว�า 18,000
 ลบ.ม.พร�อมติดตั้งประตูปQด-เปQด  
   1 จุด

 -  - 800,000 มีการขุดลอกลําห�วย
 ความยาว 1,500 ม.

ประชาชนมีน้ําไว�ใช�เพื่อ
การเกษตร

ส�วนโยธา

37 ก�อสร�างดาดลําเหมืองสายทุ�งเด�น 
(ห�วยเปางาม)
หมู� 4 ต.แม�พริก

เพื่อเพิ่มความเร็วและปริมาณการ
ไหลของน้ําให�เพียงพอกับการ
เกษตรกรรม

ก�อสร�างดาดลําเหมือง ขนาด
คอนกรีต ปากกว�าง 1.00 ม. ก�น
กว�าง 0.40 ม.  ลึก 0.60 ม. ยาว 
200 ม. ตามแบบแปลนของ อบต.
แม�พริก

 -  - 76,000 มีลําเหมืองคอนกรีต
เพิ่มขึ้น 1 สาย

มีปริมาณมีน้ําไว�ใช�เพื่อ
การเกษตรอย�างเพียงพอ

ส�วนโยธา

ตัวชี้วัด หน�วยงาน
ที่รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป7 (พ.ศ. 2559-2561)

องคการบริหารส�วนตําบลแม�พริก  อําเภอแม�พริก  จังหวัดลําปาง
งบประมาณและที่มา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เป;าหมาย

 (ผลผลิตของโครงการ)
ผลลัพธที่คาดว�า จะได�รับ
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38 ก�อสร�างดาดลําเหมืองทุ�งใต� 
หมู� 6 ต.แม�พริก

เพื่อเพิ่มความเร็วและปริมาณการ
ไหลของน้ําให�เพียงพอกับการ
เกษตรกรรม

ก�อสร�างดาดลําเหมืองคอนกรีต 
ขนาดปากกว�าง 1.00 ม. ก�นกว�าง
 0.40 ม.  ลึก 0.60 ม. ยาว 200 
ม. ตามแบบแปลนของ อบต.แม�
พริก

 -  - 76,000 มีลําเหมืองคอนกรีต
เพิ่มขึ้น 1 สาย

มีปริมาณมีน้ําไว�ใช�เพื่อ
การเกษตรอย�างเพียงพอ

ส�วนโยธา

39 ขุดลอกลําห�วยขี้นก
หมู� 7 ต.แม�พริก

เพื่อให�ประชาชนบ�านห�วยขี้นก มี
น้ําไว�ใช�เพื่อการเกษตร

ขุดลอกลําห�วยขี้นก กว�าง 6.00 ม.
 ลึก 2.00 ม. ยาว 1,500 ม.
ปริมาตรดินขุด ไม�น�อยกว�า 
18,000 ลบ.ม.

 -  - 680,000 มีการขุดลอกลําห�วย
 ความยาว 1,500 ม.

ประชาชนมีน้ําไว�ใช�เพื่อ
การเกษตร

ส�วนโยธา

40 ขุดลอกอ�างเก็บน้ําแม�พริก     
หมู� 8 ต.แม�พริก

พัฒนาแหล�งน้ําเพื่อให�มีน้ําใช�
เพียงพอกับการเกษตร

ขุดลอกอ�างเก็บน้ําแม�พริก กว�าง 
60 ม. ยาว 300 ม. ลึก 2.00 ม. 
ปริมาตรดินขุดไม�น�อยกว�า 36,000
 ลบ.ม. 

 -  - 1,400,000 มีปริมาณน้ําสําหรับ
ทําการเกษตรเพิ่มขี้น

ประชาชนมีน้ําไว�ใช�เพื่อ
การเกษตร

ส�วนโยธา

41 ก�อสร�างฝายกั้นน้ําลําห�วยแม�พริก
หมู� 9 ต.แม�พริก

เพื่อให�ประชาชนบ�านร�มไม�ยาง มี
น้ําไว�ใช�เพื่อการเกษตร

ก�อสร�างฝายกั้นน้ําโดยเรียงหินใน
กล�องเกเบี้ยน ขนาดสันฝายกว�าง 
1.00 ม. ยาว 20.00 ม. สูง       
1.00 ม. ตามแบบแปลนของ 
อบต.แม�พริก

 -  - 150,000 มีฝายน้ําสําหรับทํา
การเกษตรเพิ่มขี้น

 1 แห�ง

ประชาชนมีน้ําไว�ใช�เพื่อ
การเกษตร

ส�วนโยธา

42 ก�อสร�างดาดลําเหมืองขวาง 
หมู� 9 ต.แม�พริก

เพื่อเพิ่มความเร็วและปริมาณการ
ไหลของน้ําให�เพียงพอกับการ
เกษตรกรรม

ก�อสร�างดาดลําเหมือง ขนาด
ปากกว�าง 1.00 ม. ก�นกว�าง 0.40
 ม.  ลึก 0.60 ม. ยาว 200 ม. 
ตามแบบแปลนของ อบต.แม�พริก

 -  - 76,000 มีลําเหมืองคอนกรีต
เพิ่มขึ้น 1 สาย

มีปริมาณมีน้ําไว�ใช�เพื่อ
การเกษตรอย�างเพียงพอ

ส�วนโยธา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป7 (พ.ศ. 2559-2561)

องคการบริหารส�วนตําบลแม�พริก  อําเภอแม�พริก  จังหวัดลําปาง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เป;าหมาย

 (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด

ผลลัพธที่คาดว�า จะได�รับ
หน�วยงาน

ที่รับผิดชอบ
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43 ขุดสระร�องตPองตึง
หมู� 9 ต.แม�พริก

พัฒนาแหล�งน้ําเพื่อให�มีน้ําใช�
เพียงพอกับการเกษตร

ขุดลอกสระเก็บน้ํา ปริมาตรดินขุด
 ไม�น�อยกว�า 10,000 ลบ.ม.

 -  - 400,000 มีสระเก็บน้ําเพิ่มขึ้น
 1 แห�ง

ประชาชนมีน้ําไว�ใช�เพื่อ
การเกษตร

ส�วนโยธา

44 ขุดลอกลําเหมืองสายทุ�งแม�เฒ�าเต�า
หมู� 10 ต.แม�พริก

พัฒนาระบบส�งน้ําเพื่อให�มีน้ําใช�
เพียงพอกับการเกษตร

ขุดลอกพร�อมปรับแต�งลําเหมือง 
ปากกว�าง 1.00 ม. ก�นกว�าง 0.40
 ม. ลึก 0.60 ม. ความยาว 100 ม.
  ปริมาตรดินขุดไม�น�อยกว�า 42 
ลบ.ม.

 -  - 10,000 มีลําเหมืองส�งน้ํา 
เพิ่มขึ้น 1 สาย

มีปริมาณมีน้ําไว�ใช�เพื่อ
การเกษตรอย�างเพียงพอ

ส�วนโยธา

45 ก�อสร�างดาดลําเหมืองสายท�าย
บ�าน
หมู� 11 ต.แม�พริก

เพื่อเพิ่มความเร็วและปริมาณการ
ไหลของน้ําให�เพียงพอกับการ
เกษตรกรรม

ก�อสร�างดาดลําเหมืองคอนกรีต 
ขนาดปากกว�าง 1.00 ม. ก�นกว�าง
 0.40 ม.  ลึก 0.60 ม. ยาว 150 
ม. ตามแบบแปลนของ อบต.แม�
พริก

 -  - 57,000 มีลําเหมืองคอนกรีต
เพิ่มขึ้น 1 สาย

มีปริมาณมีน้ําไว�ใช�เพื่อ
การเกษตรอย�างเพียงพอ

ส�วนโยธา

46 ก�อสร�างดาดลําเหมืองคอนกรีต 
สายทุ�งไม�สลี 
หมู� 11 ต.แม�พริก

เพื่อเพิ่มความเร็วและปริมาณการ
ไหลของน้ําให�เพียงพอกับการ
เกษตรกรรม

ก�อสร�างดาดลําเหมืองคอนกรีต 
ขนาดปากกว�าง 1.00 ม. ก�นกว�าง
 0.40 ม.  ลึก 0.60 ม. ยาว 150 
ม. ตามแบบแปลนของ อบต.แม�
พริก

 -  - 57,000 มีลําเหมืองคอนกรีต
เพิ่มขึ้น 1 สาย

มีปริมาณมีน้ําไว�ใช�เพื่อ
การเกษตรอย�างเพียงพอ

ส�วนโยธา

47 เสริมคันดินอ�างเก็บน้ําห�วยมูล 
หมู� 1 ต.ผาปCง

เพิ่มพื้นที่สําหรับเก็บกักน้ําให�กับ
อ�างเก็บน้ําห�วยมูล ให�มีปริมาณ
เพียงพอกับการเกษตรกรรม

เสริมคันดินอ�างเก็บน้ําห�วยมูล 
กว�าง 5 ม. ยาว 300 ม. สูง 1 ม.
ปริมาตรดินถม ไม�น�อยกว�า 300  
ลบ.ม.

50,000 มีพื้นที่เก็บกับน้ํา
เพิ่มขึ้น 25 %

มีปริมาณมีน้ําไว�ใช�เพื่อ
การเกษตรอย�างเพียงพอ

ส�วนโยธา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป7 (พ.ศ. 2559-2561)

องคการบริหารส�วนตําบลแม�พริก  อําเภอแม�พริก  จังหวัดลําปาง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เป;าหมาย

 (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด

ผลลัพธที่คาดว�า จะได�รับ
หน�วยงาน

ที่รับผิดชอบ
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48 ดาดลําเหมืองทุ�งบวกแรด 
หมู� 1 ต.ผาปCง

เพื่อเพิ่มความเร็วและปริมาณการ
ไหลของน้ําให�เพียงพอกับการ
เกษตรกรรม

ก�อสร�างดาดลําเหมืองคอนกรีต 
ขนาดปากกว�าง 1.00 ม. ก�นกว�าง
 0.40 ม.  ลึก 0.60 ม. ยาว 500 
ม. ตามแบบแปลนของ อบต.แม�
พริก

 -  - 189,000 มีลําเหมืองคอนกรีต
เพิ่มขึ้น 1 สาย

มีปริมาณมีน้ําไว�ใช�เพื่อ
การเกษตรอย�างเพียงพอ

ส�วนโยธา

49 ดาดลําเหมืองทุ�งนาแพะ
หมู� 1 ต.ผาปCง

เพื่อเพิ่มความเร็วและปริมาณการ
ไหลของน้ําให�เพียงพอกับการ
เกษตรกรรม

ก�อสร�างดาดลําเหมืองคอนกรีต 
ขนาดปากกว�าง 1.00 ม. ก�นกว�าง
 0.40 ม.  ลึก 0.60 ม. ยาว 200 
ม. ตามแบบแปลนของ อบต.แม�
พริก

 -  - 76,000 มีลําเหมืองคอนกรีต
เพิ่มขึ้น 1 สาย

มีปริมาณมีน้ําไว�ใช�เพื่อ
การเกษตรอย�างเพียงพอ

ส�วนโยธา

50 ดาดลําเหมืองห�วยมูลล�าง 
หมู� 1 ต.ผาปCง

เพื่อเพิ่มความเร็วและปริมาณการ
ไหลของน้ําให�เพียงพอกับการ
เกษตรกรรม

ก�อสร�างดาดลําเหมืองคอนกรีต 
ขนาดปากกว�าง 1.00 ม. ก�นกว�าง
 0.40 ม.  ลึก 0.60 ม. ยาว 150 
ม. ตามแบบแปลนของ อบต.แม�
พริก

 -  - 57,000 มีลําเหมืองคอนกรีต
เพิ่มขึ้น 1 สาย

มีปริมาณมีน้ําไว�ใช�เพื่อ
การเกษตรอย�างเพียงพอ

ส�วนโยธา

51 ดาดลําเหมืองตีนดอย 
หมู� 1 ต.ผาปCง

เพื่อเพิ่มความเร็วและปริมาณการ
ไหลของน้ําให�เพียงพอกับการ
เกษตรกรรม

ก�อสร�างดาดลําเหมืองคอนกรีต 
ขนาดปากกว�าง 1.00 ม. ก�นกว�าง
 0.40 ม.  ลึก 0.60 ม. ยาว 150 
ม. ตามแบบแปลนของ อบต.แม�
พริก

 -  - 57,000 มีลําเหมืองคอนกรีต
เพิ่มขึ้น 1 สาย

มีปริมาณมีน้ําไว�ใช�เพื่อ
การเกษตรอย�างเพียงพอ

ส�วนโยธา

52 ก�อสร�างอ�างเก็บน้ําห�วยสะแล�งเตี้ย
หมู� 2 ต.ผาปCง

เพื่อให�ประชาชน ตําบลผาปCง มี
น้ําไว�ใช�เพื่อการเกษตรและการ
เลี้ยงสัตว

ก�อสร�างอ�างเก็บน้ํา จํานวน 1 อ�าง  -  - 10,000,000 มีอ�างเก็บน้ําสําหรับ
การเกษตร เพิ่มขึ้น 

1 แห�ง

มีปริมาณมีน้ําไว�ใช�เพื่อ
การเกษตรอย�างเพียงพอ

ส�วนโยธา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป7 (พ.ศ. 2559-2561)

องคการบริหารส�วนตําบลแม�พริก  อําเภอแม�พริก  จังหวัดลําปาง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เป;าหมาย

 (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด

ผลลัพธที่คาดว�า จะได�รับ
หน�วยงาน

ที่รับผิดชอบ
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53 ขุดลอกอ�างเก็บน้ําห�วยแม�กPองจาง
หมู� 2 ต.ผาปCง

เพื่อให�ประชาชน ตําบลผาปCง มี
น้ําไว�ใช�เพื่อการเกษตรและการ
เลี้ยงสัตว

ขุดลอกอ�างเก็บน้ํา 1 แห�ง 
ปริมาตรดินขุด ไม�น�อยกว�า 
20,000 ลบ.ม.

 -  - 770,000 มีอ�างเก็บน้ําสําหรับ
การเกษตร เพิ่มขึ้น 

1 แห�ง

มีปริมาณมีน้ําไว�ใช�เพื่อ
การเกษตรอย�างเพียงพอ

ส�วนโยธา

54 ก�อสร�างดาดลําเหมืองหลวงห�วย
แม�วอด
หมู� 2 ต.ผาปCง

เพื่อเพิ่มความเร็วและปริมาณการ
ไหลของน้ําให�เพียงพอกับการ
เกษตรกรรม

ก�อสร�างดาดลําเหมือง ขนาด
ปากกว�าง 1.00 ม. ก�นกว�าง 0.40
 ม.  ลึก 0.60 ม. ยาว 200 ม. 
ตามแบบแปลนของ อบต.แม�พริก

 -  - 76,000 มีลําเหมืองคอนกรีต
เพิ่มขึ้น 1 สาย

มีปริมาณมีน้ําไว�ใช�เพื่อ
การเกษตรอย�างเพียงพอ

ส�วนโยธา

55 ก�อสร�างฝายเกRากอกแม�วอดเหนือ
หมู� 2 ต.ผาปCง

เพื่อให�ประชาชนบ�านผาปCงหลวง 
มีน้ําไว�ใช�เพื่อการเกษตร

ก�อสร�างฝายกั้นน้ําโดยใช�การเรียง
หินในกล�องเกเบี้ยน ขนาดสันฝาย
กว�าง 1.00 ม.ยาว 14.00 ม. สูง 
1.00 ม. ตามแบบแปลนของ 
อบต.แม�พริก

 -  - 100,000 มีฝายน้ําสําหรับทํา
การเกษตรเพิ่มขี้น 1

 แห�ง

มีปริมาณมีน้ําไว�ใช�เพื่อ
การเกษตรอย�างเพียงพอ

ส�วนโยธา

56 ก�อสร�างดาดลําเหมืองทุ�งเด�น
หมู� 3 ต.ผาปCง

เพื่อเพิ่มความเร็วและปริมาณการ
ไหลของน้ําให�เพียงพอกับการ
เกษตรกรรม

ก�อสร�างดาดลําเหมือง ขนาด
ปากกว�าง 1.00 ม. ก�นกว�าง 0.40
 ม.  ลึก 0.60 ม. ยาว 200 ม. 
ตามแบบแปลนของ อบต.แม�พริก

 -  - 76,000 มีลําเหมืองคอนกรีต
เพิ่มขึ้น 1 สาย

มีปริมาณมีน้ําไว�ใช�เพื่อ
การเกษตรอย�างเพียงพอ

ส�วนโยธา

57 ซ�อมแซมดาดลําเหมืองหลวง
หมู� 3 ต.ผาปCง

เพื่อเพิ่มความเร็วและปริมาณการ
ไหลของน้ําให�เพียงพอกับการ
เกษตรกรรม

ซ�อมแซมดาดลําเหมือง ขนาด
ปากกว�าง 1.00 ม. ก�นกว�าง 0.40
 ม.  ลึก 0.60 ม. ยาว 200 ม. 
ตามแบบแปลนของ อบต.แม�พริก

 -  - 76,000 มีลําเหมืองคอนกรีต
เพิ่มขึ้น 1 สาย

มีปริมาณมีน้ําไว�ใช�เพื่อ
การเกษตรอย�างเพียงพอ

ส�วนโยธา

58 ก�อสร�างฝาย คสล.ทุ�งย�าไข� 
(ตะวันตก)
หมู� 1 ต.ผาปCง

เพื่อให�ประชาชนบ�านนาริน มีน้ํา
ไว�ใช�เพื่อการเกษตร

ก�อสร�างฝายกั้นน้ําโดยการเรียงหิน
ในกล�องเกเบี้ยน ขนาดสันฝาย
กว�าง 1.00 ม.ยาว 14.00 ม. สูง 
1.00 ม. ตามแบบแปลนของ 
อบต.แม�พริก

 -  - 100,000 มีฝายน้ําสําหรับทํา
การเกษตรเพิ่มขี้น 1

 แห�ง

มีปริมาณมีน้ําไว�ใช�เพื่อ
การเกษตรอย�างเพียงพอ

ส�วนโยธา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป7 (พ.ศ. 2559-2561)

องคการบริหารส�วนตําบลแม�พริก  อําเภอแม�พริก  จังหวัดลําปาง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เป;าหมาย

 (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด

ผลลัพธที่คาดว�า จะได�รับ
หน�วยงาน

ที่รับผิดชอบ
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59 ก�อสร�างฝาย คสล.ทุ�งย�าไข� 
(ตะวันออก)
หมู� 1 ต.ผาปCง

เพื่อให�ประชาชนบ�านนาริน มีน้ํา
ไว�ใช�เพื่อการเกษตร

ก�อสร�างฝายกั้นน้ําโดยการเรียงหิน
ในกล�องเกเบี้ยน ขนาดสันฝาย
กว�าง 1.00 ม.ยาว 14.00 ม. สูง 
1.00 ม. ตามแบบแปลนของ 
อบต.แม�พริก

 -  - 100,000 มีฝายน้ําสําหรับทํา
การเกษตรเพิ่มขี้น 1

 แห�ง

มีปริมาณมีน้ําไว�ใช�เพื่อ
การเกษตรอย�างเพียงพอ

ส�วนโยธา

60 ก�อสร�างดาดลําเหมืองฝายต�นงุ�น
หมู� 3 ต.ผาปCง

เพื่อเพิ่มความเร็วและปริมาณการ
ไหลของน้ําให�เพียงพอกับการ
เกษตรกรรม

ก�อสร�างดาดลําเหมือง ขนาด
ปากกว�าง 1.00 ม. ก�นกว�าง 0.40
 ม.  ลึก 0.60 ม. ยาว 200 ม. 
ตามแบบแปลนของ อบต.แม�พริก

 -  - 76,000 มีลําเหมืองคอนกรีต
เพิ่มขึ้น 1 สาย

มีปริมาณมีน้ําไว�ใช�เพื่อ
การเกษตรอย�างเพียงพอ

ส�วนโยธา

61 ขุดลอกอ�างห�วยดงดํา
หมู� 4 ต.ผาปCง

เพื่อให�ประชาชน ตําบลผาปCง มี
น้ําไว�ใช�เพื่อการเกษตร มีปริมาณ
เก็บกักน้ํามากขึ้น

ขุดลอกอ�างเก็บน้ํา 1 แห�ง 
ปริมาตรดินขุด ไม�น�อยกว�า 
30,000 ลบ.ม.

 -  - 900,000 มีปริมาณน้ําสําหรับ
ทําการเกษตรเพิ่มขี้น

ประชาชนมีน้ําไว�ใช�เพื่อ
การเกษตร

ส�วนโยธา

62 ก�อสร�างดาดลําเหมืองทุ�งต�นงุ�น
หมู� 4 ต.ผาปCง

เพื่อเพิ่มความเร็วและปริมาณการ
ไหลของน้ําให�เพียงพอกับการ
เกษตรกรรม

ก�อสร�างดาดลําเหมือง ขนาด
ปากกว�าง 1.00 ม. ก�นกว�าง 0.40
 ม.  ลึก 0.60 ม. ยาว 1,500 ม. 
ตามแบบแปลนของ อบต.แม�พริก

 -  - 567,000 มีลําเหมืองคอนกรีต
เพิ่มขึ้น 1 สาย

มีปริมาณมีน้ําไว�ใช�เพื่อ
การเกษตรอย�างเพียงพอ

ส�วนโยธา

63 ก�อสร�างฝายคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ทุ�งหนองหม�อข�าว
หมู� 4 ต.ผาปCง

เพื่อให�ประชาชนบ�านห�วยไร� มีน้ํา
ไว�ใช�เพื่อการเกษตรและการเลี้ยง
สัตว

ก�อสร�างฝายกั้นน้ําคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดสันฝายกว�าง 0.20 ม.
ยาว 6.00 ม. สูง 1.50 ม.

 -  - 300,000 มีฝายน้ําสําหรับทํา
การเกษตรเพิ่มขี้น

 1 แห�ง

ประชาชนมีน้ําไว�ใช�เพื่อ
การเกษตร

ส�วนโยธา

64 ขุดลอกห�วยดินแดง 
หมู� 4 ต.ผาปCง

เพื่อให�ประชาชนบ�านห�วยไร� มี
ปริมาณน้ําไว�ใช�เพื่อการเกษตร
และการเลี้ยงสัตว เพิ่มมากขึ้น

ขุดลอกอ�างเก็บน้ํา 1 แห�ง 
ปริมาตรดินขุด ไม�น�อยกว�า 
10,000 ลบ.ม.

 -  - 376,000 มีอ�างเก็บน้ําสําหรับ
การเกษตร เพิ่มขึ้น 

1 แห�ง

มีปริมาณมีน้ําไว�ใช�เพื่อ
การเกษตรอย�างเพียงพอ

ส�วนโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป7 (พ.ศ. 2559-2561)

องคการบริหารส�วนตําบลแม�พริก  อําเภอแม�พริก  จังหวัดลําปาง

หน�วยงาน
ที่รับผิดชอบ

เป;าหมาย
 (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด

ผลลัพธที่คาดว�า จะได�รับ
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65 ก�อสร�างประตูเหมือง 
สายห�วยปูLดํา 
หมู� 4 ต.ผาปCง

เพื่อให�สามารถควบคุมปริมาณ
การไหลของน้ํา ให�เหมาะสมกับ
ความต�องการปริมาณน้ําของ
เกษตรกร

ก�อสร�างประตูน้ําขนาดกว�าง 2.00
 ม. ยาว 7.00 ม. สูง 1.50 ม. 
ตามแบบแปลนของ อบต.แม�พริก

 -  - 50,000 มีประตูเหมือง
เหมืองคอนกรีต
เพิ่มขึ้น 1 จุด

เกษตรกรสามารถ
ควบคุมปริมาณการไหล
ของน้ํา ได�ตามความ
ต�องการ

ส�วนโยธา

66 ก�อสร�างประตูเหมือง
ฝายหนองไม�ห�า
หมู� 4 ต.ผาปCง

เพื่อให�สามารถควบคุมปริมาณ
การไหลของน้ํา ให�เหมาะสมกับ
ความต�องการปริมาณน้ําของ
เกษตรกร

ก�อสร�างประตูน้ําขนาดกว�าง 2.00
 ม. ยาว 7.00 ม. สูง 1.50 ม. 
ตามแบบแปลนของ อบต.แม�พริก

 -  - 50,000 มีประตูเหมือง
เหมืองคอนกรีต
เพิ่มขึ้น 1 จุด

เกษตรกรสามารถ
ควบคุมปริมาณการไหล
ของน้ํา ได�ตามความ
ต�องการ

ส�วนโยธา

67 ซ�อมแซมดาดลําเหมืองไม�ห�า
หมู� 4 ต.ผาปCง

เพื่อซ�อมแซมลําเหมืองคอนกรีต
ให�มีสภาพที่สมบูรณ สามารถใช�
งานได�ตามปกติ

ซ�อมแซมดาดลําเหมืองคอนกรีต 
ขนาดปากกว�าง 1.00 ม. ก�นกว�าง
 0.40 ม.  ลึก 0.60 ม. ยาว 200 ม.

 -  - 76,000 มีลําเหมืองคอนกรีต
เพิ่มขึ้น 1 สาย

มีปริมาณมีน้ําไว�ใช�เพื่อ
การเกษตรอย�างเพียงพอ

ส�วนโยธา

68 ขุดลอกหน�าฝายทุ�งเด�นยาวพร�อม
ก�อสร�างพนังปUองกันตลิ่ง 
หมู� 4 ต.ผาปCง

เพื่อให�ประชาชนบ�านห�วยไร� มี
ปริมาณน้ําไว�ใช�เพื่อการเกษตร
และการเลี้ยงสัตว เพิ่มมากขึ้น

ขุดลอกหน�าฝายเด�นยาว กว�าง 15
 ม. ยาว 40 ม. ลึก 1.50 ม. 
ปริมาตรดินขุด ไม�น�อยกว�า 1,125
 ลบ.ม.

 -  - 45,000 มีอ�างเก็บน้ําสําหรับ
การเกษตร เพิ่มขึ้น 

1 แห�ง

มีปริมาณมีน้ําไว�ใช�เพื่อ
การเกษตรอย�างเพียงพอ

ส�วนโยธา

69 ก�อสร�างอ�างเก็บน้ําห�วยปากบอก 
หมู� 5 ต.ผาปCง

เพื่อให�ประชาชนบ�านเด�นอุดม มี
น้ําไว�ใช�เพื่อการเกษตรและการ
เลี้ยงสัตว

ก�อสร�างอ�างเก็บน้ํา จํานวน 1 อ�าง  -  - 10,000,000 มีอ�างเก็บน้ําสําหรับ
การเกษตร เพิ่มขึ้น 

1 แห�ง

มีปริมาณมีน้ําไว�ใช�เพื่อ
การเกษตรอย�างเพียงพอ

ส�วนโยธา

70 ก�อสร�างอ�างเก็บน้ําห�วยแม�ขยาก 
หมู� 5 ต.ผาปCง

เพื่อให�ประชาชนบ�านเด�นอุดม มี
น้ําไว�ใช�เพื่อการเกษตรและการ
เลี้ยงสัตว

ก�อสร�างอ�างเก็บน้ํา จํานวน 1 อ�าง  -  - 10,000,000 มีอ�างเก็บน้ําสําหรับ
การเกษตร เพิ่มขึ้น 

1 แห�ง

มีปริมาณมีน้ําไว�ใช�เพื่อ
การเกษตรอย�างเพียงพอ

ส�วนโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เป;าหมาย

 (ผลผลิตของโครงการ)

องคการบริหารส�วนตําบลแม�พริก  อําเภอแม�พริก  จังหวัดลําปาง
งบประมาณและที่มา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป7 (พ.ศ. 2559-2561)

ผลลัพธที่คาดว�า จะได�รับ
หน�วยงาน

ที่รับผิดชอบ
ตัวชี้วัด
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2559 2560 2561
(บาท) (บาท) (บาท) KPI

71 ก�อสร�างฝายกั้นน้ําห�วยแม�ขยาก 
หมู� 5 ต.ผาปCง

เพื่อให�ประชาชนบ�านเด�นอุดม มี
น้ําไว�ใช�เพื่อการเกษตรและการ
เลี้ยงสัตว

ก�อสร�างฝายกั้นน้ําโดยใช�การเรียง
หินในกล�องเกเบี้ยน ขนาดสันฝาย
กว�าง 1.00 ม.ยาว 14.00 ม. สูง 
1.00 ม. ตามแบบแปลนของ 
อบต.แม�พริก

 -  - 100,000 มีฝายน้ําสําหรับทํา
การเกษตรเพิ่มขี้น

 1 แห�ง

ประชาชนมีน้ําไว�ใช�เพื่อ
การเกษตร

ส�วนโยธา

72 ขุดลอกลําห�วยแม�พริก เพื่อพัฒนาแหล�งน้ําเพื่อการเกษตร ขุดลอกลําห�วยแม�พริกผ�านหมู�บ�าน
 ร�มไม�ยาง บ�านแม�พริกบน บ�าน
สันขี้เหล็ก บ�านห�วยขี้นก และ
บ�านแพะดอกเข็ม

 -  - 10,000,000 ลําห�วยแม�พริกได�รับ
การพัฒนา เพิ่มขึ้น 1

 สาย

มีปริมาณมีน้ําไว�ใช�เพื่อ
การเกษตรอย�างเพียงพอ

ส�วนโยธา

หน�วยงาน
ที่รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป7 (พ.ศ. 2559-2561)

องคการบริหารส�วนตําบลแม�พริก  อําเภอแม�พริก  จังหวัดลําปาง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เป;าหมาย

 (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด

ผลลัพธที่คาดว�า จะได�รับ
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3. ยุทธศาสตรการพัฒนาด�านสังคม
 3.1 แนวทางการพัฒนา การส�งเสริมความเข�มแข็งของชุมชน

2559 2560 2561
(บาท) (บาท) (บาท) KPI

1 โครงการสนับสนุนการจัดงานพิธี
และรัฐพิธี

เพื่อให�การจัดงานรัฐพิธีของ
อําเภอดําเนินการ โดยสมพระ
เกียรติ

การจัดงานวันพ&อแห&งชาติ วัน
แม&แห&งชาติ และวันป)ย
มหาราช

10,000  -  - ข�าราชการและพสก
นิกรชาวตําบลแม&

พริกเข�าร&วมการจัด
งานมากขึ้น ร�อยละ

 100

ผู�เข�าร&วมพิธีได�รับความ
พึงพอใจ

สํานักปลัด

2 โครงการเทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริย6

เพื่อเทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริย6อันเป7นที่รักยิ่ง
ของปวงชนชาวไทย

จัดกิจกรรมเทิดทูนสถาบัน 50,000 50,000 50,000 ข�าราชการและพสก
นิกรชาวตําบลแม&

พริกและตําบลผาป9ง
เข�าร&วมการจัดงาน
เพิ่มขึ้น ร�อยละ 100

ประชาชนศรัทธาและ
เทิดทูนในสถาบัน
พระมหากษัตริย6

สํานักปลัด

3 ปรับปรุงหอกระจายข&าวประจํา
หมู&บ�าน 
หมู& 4 ต.แม&พริก

เพื่อให�ประชาชนบ�านแม&พริกบน
ได�รับฟ9งข�อมูลข&าวสาร ได�อย&าง
ทั่วถึงและชัดเจน

ซ&อมแซมปรับปรุงหอกระจาย
ข&าวโดยปรับปรุงระบบ
สายสัญญาณและเครื่อง
เครื่องขยายเสียงจํานวน 1 
ระบบ

50,000  -  - ประชาชนได�รับฟ9ง
ข�อมูลข&าวสารมาก
ขึ้น ร�อยละ 100

ประชาชนได�รับข�อมูล
ข&าวสารได�ทั่วถึงและ
ชัดเจน

ส&วนโยธา

4 ต&อเติมโรงเก็บของบ�านแม&พริกบน 
หมู& 4 ต.แม&พริก

เพื่อเพิ่มพื้นที่การเก็บของ
เครื่องครัวของกลุ&มแม&บ�าน 
บ�านแม&พริกบน

ต&อเติมอาคารโรงเก็บของ
ขนาด กว�าง 5.00 ม. ยาว 
11.00 สูง 4.50 ม. ตามแบบ
แปลนของ อบต.แม&พริก

135,000  -  - โรงเก็บของสามารถ
บรรจุเครื่องครัว

ของมากขึ้นมากกว&า
 ร�อยละ 40

พื้นที่การเก็บของ
เครื่องครัวของกลุ&ม
แม&บ�าน บ�านแม&พริกบน 
มีปริมาตรเพิ่มพื้น บรรจุ
ของได�มากขึ้น

ส&วนโยธา

ตัวชี้วัด

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป4 (พ.ศ. 2559-2561)

องคการบริหารส�วนตําบลแม�พริก  อําเภอแม�พริก  จังหวัดลําปาง

งบประมาณและที่มา
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

เป=าหมาย
 (ผลผลิตของโครงการ)

ผลลัพธที่คาดว�า จะได�รับ
หน�วยงาน

ที่รับผิดชอบ
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2559 2560 2561
5 ต&อเติมโรงเก็บของคอนกรีตเสริม

เหล็กประจําหมู&บ�าน 
หมู& 2 ต.ผาป9ง

เพื่อเพิ่มพื้นที่การเก็บของ 
เครื่องครัวของกลุ&มแม&บ�าน 
บ�านผาป9งหลวงให�มากขึ้น

ต&อเติมอาคารโรงเก็บของ
ขนาด กว�าง 6.00 ม. ยาว 
15.00 สูง 3.00 ม. ตามแบบ
แปลนของ อบต.แม&พริก

250,000 - - โรงเก็บของสามารถ
บรรจุเครื่องครัว

ของมากขึ้นมากกว&า
 ร�อยละ 100

พื้นที่การเก็บของ
เครื่องครัวของกลุ&ม
แม&บ�าน บ�านผาป9งหลวง
 มีปริมาตรเพิ่มพื้น 
บรรจุของได�มากขึ้น

ส&วนโยธา

6 ก&อสร�างปDายชื่อหมู&บ�านห�วยไร& 
หมู& 4 ต.ผาป9ง

เพื่อให�ประชาชนทั่วไป รับทราบ
เขตหมู&บ�านห�วยไร&

ก&อสร�างปDายหมู&บ�าน จํานวน 
1 ปDาย มิติขนาดตามแบบของ
 อบต.แม&พริก

50,000 -  - มีปDายบอกชื่อ
หมู&บ�านห�วยไร& ให�
ประชาชนทั่วไป
รับทราบทุกคน

ประชาชนทั่วไป รู�ถึงเขต
หมู&บ�านห�วยไร&

ส&วนโยธา

7 ติดตั้งปDายต&างๆประจําหมู&บ�าน  
หมู& 3 ต.แม&พริก

เพื่อให�ประชาชนทั่วไป 
รับทราบข�อมูลเกี่ยวกับบ�านแม&
เชียงรายลุ&ม

ก&อสร�างปDายบอกสถานที่
สําคัญของหมู&บ�าน เช&น ถนน 
แม&น้ํา หรือสถานที่สําคัญ 
จํานวน 30 ปDาย

- - 30,000 มีปDายบอกสถานที่
ภายในหมู&บ�าน
จํานวน 30 ปDาย

ประชาชนทั่วไปทราบ
ข�อมูลเกี่ยวกับบ�านแม&
เชียงรายลุ&ม

ส&วนโยธา

8 ก&อสร�างหอกระจายข&าวประจํา
หมู&บ�าน
หมู& 6 ต.แม&พริก

เพื่อให�ประชาชนบ�านวังสําราญ
ได�รับฟ9งข�อมูลข&าวสาร ได�อย&าง
ทั่วถึงและชัดเจน

ก&อสร�างหอกระจายข&าว 
จํานวน 1 แห&ง ขนาดตาม
แบบแปลนของ อบต.แม&พริก

- - 100,000 มีหอกระจายข&าว
เพิ่มขึ้นจํานวน 1 

แห&ง

ประชาชนบ�านวังสําราญ
ได�รับทราบข�อมูล
ข&าวสารอย&างทั่วถึงและ
ชัดเจน

ส&วนโยธา

ผลลัพธที่คาดว�า จะได�รับ
หน�วยงาน

ที่รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป4 (พ.ศ. 2559-2561)

องคการบริหารส�วนตําบลแม�พริก  อําเภอแม�พริก  จังหวัดลําปาง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เป=าหมาย

 (ผลผลิตของโครงการ)
งบประมาณและที่มา

ตัวชี้วัด
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 3.2  แนวทางการพัฒนา การนันทนาการและส�งเสริมกิจกรรมกีฬา

2559 2560 2561
(บาท) (บาท) (บาท) KPI

1 โครงการแข&งขันกีฬาข�าราชการ
อําเภอแม&พริก " แม&พริก เกมส6 " 
ครั้งที่ 7 ประจําปJ 2559

เพื่อเป7นการสร�างความสัมพันธ6
อันดีต&อกันระหว&างข�าราชการ
กับประชาชนในพื้นที่

ข�าราชการ/พนักงาน/ลูกจ�าง/
กํานัน/ผู�ใหญ&บ�าน/ประชาชน

50,000 - - ข�าราชการและ
ประชาชนชาวตําบล

แม&พริกเข�าร&วม
กิจกรรม มากกว&า 

ร�อยละ 80

เกิดความสมัครสมาน
สามัคคีในหมู&ข�าราชการ
 พนักงาน ลูกจ�างกํานัน
ผู�ใหญ&บ�านและประชาชน

สํานักปลัด

2 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ6กีฬา 
หมู& 4 ต.แม&พริก

ส&งเสริมให�เยาวชนบ�านแม&พริก
บนมีการออกกําลังกาย

จัดซื้ออุปกรณ6กีฬาตังต&อไปนี้ 
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
เป7นร�อยละ 100

เยาวชนบ�านแม&พริกบน
มีสุขภาพอนามัยที่
สมบูรณ6แข็งแรง

สํานักปลัด

3 ติดตั้งรั้วตาข&ายกั้นสนามกีฬา 
หมู& 3 ต.แม&พริก

ปDองกันอุปกรณ6กีฬา
ออกนอกเขตสนาม

ติดตั้งตาข&ายปDองกันสนาม
กีฬาสูง 5.00 ยาว 60 ม. 
รายละเอียดตามแบบ อบต.
แม&พริก

 -         50,000  - มีรั้วตาข&ายกั้น
สนามกีฬาเพิ่มขึ้น 1

 แห&ง

ลดการสูญเสียหรือสูญ
หายของอุปกรณ6การกีฬา
 และปDองกันความ
เสียหายของบ�านเรือนที่
อยู&บริเวณใกล�เคียง

ส&วนโยธา

4 ติดตั้งรั้วตาข&ายกั้นสนามกีฬา
หมู& 9 ต.แม&พริก

ปDองกันอุปกรณ6กีฬา
ออกนอกเขตสนาม

ติดตั้งตาข&ายปDองกันสนาม
กีฬาสูง 5.00 ยาว 60 ม. 
รายละเอียดตามแบบ อบต.
แม&พริก

 -         50,000  - มีรั้วตาข&ายกั้น
สนามกีฬาเพิ่มขึ้น 1

 แห&ง

ลดการสูญเสียหรือสูญ
หายของอุปกรณ6การกีฬา
 และปDองกันความ
เสียหายของบ�านเรือนที่
อยู&บริเวณใกล�เคียง

ส&วนโยธา

ตัวชี้วัดเป=าหมาย
 (ผลผลิตของโครงการ)

ผลลัพธที่คาดว�า จะได�รับ
หน�วยงาน

ที่รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป4 (พ.ศ. 2559-2561)

องคการบริหารส�วนตําบลแม�พริก  อําเภอแม�พริก  จังหวัดลําปาง

งบประมาณและที่มา
ที่ โครงการ วัตถุประสงค
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2559 2560 2561
(บาท) (บาท) (บาท) KPI

5 ปรับปรุงสนามกีฬาเพื่อออกกําลัง
กายสร�างเสริมสุขภาพ  
หมู& 1 ต.ผาป9ง

เพื่อส&งเสริมสุขภาพ และ
นันทนาการของประชาชน
บ�านนาริน

ก&อสร�างลานคอนกรีตเสริม
เหล็กขนาดพื้นที่กว�าง 40 ม.
ยาว 40 ม. หนา 0.10 ม.

 -       535,000  - มีสนามกีฬาเพิ่มขึ้น 
1 แห&ง

มีสนามกีฬาเพื่อออก
กําลังกาย ประจําหมู&บ�าน

ส&วนโยธา

6 ก&อสร�างลานกีฬาเพื่อออกกําลัง
กาย
บ�านห�วยขี้นก  
หมู& 7 ต.แม&พริก

เพื่อส&งเสริมสุขภาพ และ
นันทนาการของประชาชน
บ�านห�วยขี้นก

ก&อสร�างลานคอนกรีตเสริม
เหล็กขนาดพื้นที่กว�าง 40 ม.
ยาว 40 ม. หนา 0.10 ม.

 -  -      535,000 มีสนามกีฬาเพิ่มขึ้น 
1 แห&ง

มีสนามกีฬาเพื่อออก
กําลังกาย ประจําหมู&บ�าน

ส&วนโยธา

7 ก&อสร�างสนามกีฬาประจําหมู&บ�าน
หมู& 5 ต.ผาป9ง

เพื่อส&งเสริมสุขภาพ และ
นันทนาการของประชาชน
บ�านห�วยขี้นก

ก&อสร�างลานคอนกรีตเสริม
เหล็กขนาดพื้นที่กว�าง 40 ม.
ยาว 40 ม. หนา 0.10 ม.

 -  -      535,000 มีสนามกีฬาเพิ่มขึ้น 
1 แห&ง

มีสนามกีฬาเพื่อออก
กําลังกาย ประจําหมู&บ�าน

ส&วนโยธา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป4 (พ.ศ. 2559-2561)

องคการบริหารส�วนตําบลแม�พริก  อําเภอแม�พริก  จังหวัดลําปาง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
หน�วยงาน

ที่รับผิดชอบ
เป=าหมาย

 (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด

ผลลัพธที่คาดว�า จะได�รับ
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 3.3 แนวทางการพัฒนา การป=องกันและบรรเทาสาธารณภัย

2559 2560 2561
(บาท) (บาท) (บาท) KPI

1 โครงการซ�อมแผนปDองกันและ
บรรเทาสาธารณะภัย
อบต.แม&พริก

เพื่อเตรียมความพร�อมการ
ให�บริการช&วยเหลือ อพยพผู�
ประสบเหตุจากสาธารณะภัย

อปพร. ในเขตรับผิดชอบและ
ประชาชน พื้นที่เสี่ยงภัย

       30,000  -  - ผู�เข�ารับการอบรม 
มีความพร�อมการ
ให�บริการช&วยเหลือ 
อพยพผู�ประสบภัย
เพิ่มขึ้น

อปพร. ในเขตรับผิดชอบ
 มีความรู�ความสามารถ
ในการให�ความช&วยเหลือ
 ผู�ประสบสาธารณะภัย

สํานักปลัด

2 โครงการอบรมอาสาสมัครจราจร
 นักเรียน นักศึกษา และ
ประชาชน ประจําปJ 2559

เพื่อให�ผู�เข�ารับการอบรมมี
ความรู�ความเข�าใจ ด�านวินัย
จราจร เคารพกฎจราจร รวมถึง
การเผยแพร&กฎจราจรได�

นักเรียน นักศึกษา และ
ประชาชนในเขตพื้นที่ของ
อําเภอแม&พริก

       20,000  -  - ผู�เข�ารับการอบรม 
มีความรู�นําไปสู&การ
ปฏิบัติ อัตราการ
เกิดอุบัติเหตุเป7น 0

ผู�เข�ารับการอบรมมี
ความรู�ความเข�าใจ ด�าน
วินัยจราจร เคารพกฎ
จราจร รวมถึงการ
เผยแพร&กฎจราจรได�
อย&างถูกต�อง

สํานักปลัด
ร&วมกับ 

สภ.แม&พริก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป4 (พ.ศ. 2559-2561)

องคการบริหารส�วนตําบลแม�พริก  อําเภอแม�พริก  จังหวัดลําปาง

งบประมาณและที่มา
ที่ โครงการ

ตัวชี้วัด
วัตถุประสงค

เป=าหมาย
 (ผลผลิตของโครงการ)

ผลลัพธที่คาดว�า จะได�รับ
หน�วยงาน

ที่รับผิดชอบ
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3.4  แนวทางการพัฒนา  การป=องกันและแก�ไขปAญหายาเสพติด

2559 2560 2561
(บาท) (บาท) (บาท) KPI

1 โครงการจัดกิจกรรม เนื่องในวัน
ต&อต�านยาเสพติด "26 มิถุนายน "

เพื่อให�ข�าราชการ / พนักงาน
ของรัฐ และองค6กรปกครอง
ส&วนท�องถิ่น แสดงเจตนารมณ6
ในการปDองกันและแก�ไขป9ญหา
ยาเสพติด

จัดกิจกรรมวันที่ 26 มิถุนายน
 2559 โดยเชิญชวน
สถานศึกษา ประชาชน กลุ&ม
องค6กรและเยาวชน เข�าร&วม
ดําเนินกิจกรรม

10,000 - - ป9ญหายาเสพติดที่
ลดลงเหลือร�อยละ 0

อําเภอแม&พริก เอาชนะ
ยาเสพติดอย&างยั่งยืน

สํานักปลัด

ผลลัพธที่คาดว�า จะได�รับ
หน�วยงาน

ที่รับผิดชอบ
ตัวชี้วัด

งบประมาณและที่มา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป4 (พ.ศ. 2559-2561)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เป=าหมาย

 (ผลผลิตของโครงการ)

องคการบริหารส�วนตําบลแม�พริก  อําเภอแม�พริก  จังหวัดลําปาง
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 3.5 แนวทางการพัฒนา การจัดสวัสดิการและสังคมสงเคราะห

2559 2560 2561
(บาท) (บาท) (บาท) KPI

1 โครงการค&าพาหนะรับส&ง
นักเรียนบ�านปางยาว
ร.ร.ห�วยขี้นกวิทยา

เพื่อให�นักเรียนบ�านปางยาว
เดินทางไป-กลับบ�านและ
โรงเรียนห�วยขี้นกวิทยาอย&าง
ปลอดภัย

นักเรียนบ�านปางยาว ที่ศึกษา
อยู&โรงเรียนห�วยขี้นกวิทยาทุก
คน

70,000  -  - นักเรียนบ�านปาง
ยาวได�รับการ

ช&วยเหลือเพิ่มขึ้น
ทุกคน

นักเรียนเดินทางไป-กลับ
 บ�านและโรงเรียนอย&าง
ปลอดภัย

สํานักปลัด

2 ค&าพาหนะรับส&งนักเรียน
บ�านร&มไม�ยาง
ร.ร.แม&พริกบน

เพื่อให�นักเรียนบ�านร&มไม�ยาง
เดินทางไป-กลับบ�านและ
โรงเรียนบ�านแม&พริกบนอย&าง
ปลอดภัย

นักเรียนบ�านร&มไม�ยาง 16,000  -  - นักเรียนบ�าน
ร&มไม�ยางได�รับการ
ช&วยเหลือเพิ่มขึ้น

ทุกคน

นักเรียนเดินทางไป-กลับ
 บ�านและโรงเรียนอย&าง
ปลอดภัย

สํานักปลัด

3 โครงการสนับสนุนงบประมาณ
ค&าน้ํามันเชื้อเพลิงรถยนต6รับส&ง
นักเรียน
ร.ร.ผาป9งวิทยา

เพื่อให�นักเรียนนอกพื้นที่ตําบล
ผาป9ง เดินทางไปโรงเรียนและ
กลับบ�านอย&างปลอดภัย ลด
ค&าใช�จ&ายผู�ปกครอง

นักเรียนนอกเขตตําบลผาป9ง 
ที่ศึกษาอยู&โรงเรียนผาป9ง
วิทยาทุกคน

80,000  -  - นักเรียนนอกเขต
ตําบลผาป9งได�รับ
การช&วยเหลือ
เพิ่มขึ้นทุกคน

นักเรียนเดินทางไป-กลับ
 บ�านและโรงเรียนอย&าง
ปลอดภัย

สํานักปลัด

4 เบี้ยยังชีพผู�สูงอายุ เพื่อให�ผู�สูงอายุได�รับสวัสดิการ
และพัฒนาคุณภาพชีวิต

ผู�สูงอายุในเขตรับผิดชอบ 10,000,000 10,500,000 11,000,000  ผู�สูงอายุทุกคน
ได�รับเบี้ยยังชีพ คิด
เป7นร�อยละ 100

ผู�สูงอายุได�รับสวัสดิการ
ตามที่กฎหมายกําหนด

สํานักปลัด

5 เบี้ยยังชีพผู�พิการ เพื่อให�ผู�พิการได�รับสวัสดิการ
และพัฒนาคุณภาพชีวิต

ผู�พิการในเขตรับผิดชอบ 1,900,000 1,900,000 1,900,000  ผู�พิการได�รับเบี้ย
ช&วยเหลือ คิดเป7น

ร�อยละ 100

ผู�พิการได�รับสวัสดิการ
ตามที่กฎหมายกําหนด

สํานักปลัด

6 เบี้ยยังชีพผู�ปPวยเอดส6 เพื่อให�ผู�ปPวยเอดส6ได�รับ
สวัสดิการและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต

ผู�ปPวยเอดส6ในเขตรับผิดชอบ       102,000       102,000      102,000  ผู�ปPวยเอดส6ได�รับ
เบี้ยช&วยเหลือ คิด
เป7นร�อยละ 100

ผู�ปPวยเอดส6ได�รับ
สวัสดิการตามที่
กฎหมายกําหนด

สํานักปลัด

แผนพัฒนาสามป4 (พ.ศ. 2559-2561)
องคการบริหารส�วนตําบลแม�พริก  อําเภอแม�พริก  จังหวัดลําปาง

งบประมาณและที่มา
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

เป=าหมาย
 (ผลผลิตของโครงการ)

ผลลัพธที่คาดว�า จะได�รับ
หน�วยงาน

ที่รับผิดชอบ
ตัวชี้วัด

รายละเอียดโครงการพัฒนา
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2559 2560 2561
(บาท) (บาท) (บาท) KPI

7 องค6กรปกครองส&วนท�องถิ่น
จังหวัดลําปาง ร&วมใจก&อสร�าง 
ปรับปรุงหรือซ&อมแซมบ�านให�กับ
คนยากจน ด�อยโอกาส ประจําปJ
งบประมาณ พ.ศ.2558-2559

เพื่อบําบัดทุกข6บํารุงสุข ให�แก&
ประชาชน

ผู�ยากไร�ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ       100,000  -  -  ก&อสร�างหรือ
ซ&อมแซมให�กับผู�
ยากไร� 1 หลัง

คุณภาพชีวิตของ
ประชาชนผู�ด�อยโอกาสดี
ขึ้น

ส&วนโยธา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป4 (พ.ศ. 2559-2561)

องคการบริหารส�วนตําบลแม�พริก  อําเภอแม�พริก  จังหวัดลําปาง

หน�วยงาน
ที่รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เป=าหมาย

 (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด

ผลลัพธที่คาดว�า จะได�รับ
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 4.1 แนวทางการพัฒนา  การส�งเสริมการประกอบอาชีพและยกระดับรายได�

2559 2560 2561
(บาท) (บาท) (บาท) KPI

1 การสนับสนุนการดําเนินงานตาม
แผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่
ประยุกต�ตามพระราชดําริและ
การดําเนินงานตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง

1.เพื่อกํากับดูแล ติดตาม ให,
คําปรึกษาแก/คณะทํางานจัดทํา
แผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประ
ยกต�ตามพระราชดําริและการ
ดําเนินงานตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
2. เพื่อให,อําเภอทุกอําเภอ
ดําเนินการขับเคลื่อนการ
ดําเนินงาน ตามกระบวนการ 
ขั้นตอน แนวทางการดําเนินงาน
ตามแผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่
ประยุกต�ตามพระราชดําริ

 คณะกรรมการดําเนินงานตาม
แผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่
ประยุกต�ตามพระราชดําริ และ
การดําเนินงานตามเศรษฐกิจ
พอเพียงจังหวัดลําปาง ใน 265 
หมู/บ,าน ทั้ง 13 อําเภอ 

10000 - - มีแผนพัฒนาชนบท
เชิงพื้นที่ประยุกต�
ตามแนว
พระราชดําริครบทุก
หมู/บ,าน และหรือมี
แผนการแก,ไขป:ญหา
เร/งด/วนของทุก
หมู/บ,าน

มีแผนพัฒนาชนบทเชิง
พื้นที่ประยุกต�ตาม
พระราชดําริฉบับสมบูรณ�
ที่สามารถแก,ไขป:ญหา
ให,แก/หมู/บ,านทั้งระยะสั้น
และระยะยาวได,อย/าง
แท,จริง

สํานักปลัดฯ

2 โครงการปลูกผักปลอดสารพิษ    
หมู/ 4 ต.แม/พริก

เพื่อให,ประชาชนบ,านแม/พริกบน
ได,รับประทานผักปลอดสารพิษ

ชาวบ,านแม/พริกบนปลูกผักปลอด
สารพิษทุกครัวเรือนโดยสนับสนุน
เมล็ดพันธุ�ผัก

20,000 - - ชาวบ,านแม/พริกบน
ได,รับประทานผัก

ปลอดสารพิษทุกคน
คิดเปCนร,อยละ 100

ประชาชนบ,านแม/พริกบน
ได,รับประทานผักปลอด
สารพิษทุกครัวเรือน

สํานักปลัดฯ

3 โครงการทําปุDยหมักเกษตรอินทรีย�
เพื่อการเกษตร 
หมู/ 7 ต.แม/พริก

เพื่อให,ประชาชนบ,านห,วยขี้นกลด
การใช,สารเคมีและใช,ปุDยอินทรีย�
สําหรับการเกษตร

เกษตรกรบ,านห,วยขี้นกทุก
ครัวเรือน

30,000 - - เกษตรกรบ,านห,วย
ขี้นก ลดการใช,

ปุDยเคมีคิดเปCนร,อย
ละ 100

ประชาชนบ,านห,วยขี้นกมี
ปุDยอินทรีย�ใช,ทุกครัวเรือน

สํานักปลัดฯ

หน�วยงาน
ที่รับผิดชอบ

ผลลัพธ.ที่คาดว�า จะได�รับที่ วัตถุประสงค.
เป4าหมาย

 (ผลผลิตของโครงการ)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป7 (พ.ศ. 2559-2561)

องค.การบริหารส�วนตําบลแม�พริก  อําเภอแม�พริก  จังหวัดลําปาง
4.  ยุทธศาสตร.  การพัฒนาด�านเศรษฐกิจ

ตัวชี้วัด
งบประมาณและที่มา

โครงการ
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2559 2560 2561
(บาท) (บาท) (บาท) KPI

4 โครงการทําปุDยหมักชีวภาพ 
หมู/ 11 ต.แม/พริก

เพื่อให,ประชาชนบ,านแพะดอก
เข็มลดการใช,สารเคมีและใช,ปุDย
อินทรีย�สําหรับการเกษตร

เกษตรกรบ,านแพะดอกเข็มทุก
ครัวเรือน

30,000 - - เกษตรกรบ,านแพะ
ดอกเข็ม ลดการใช,
ปุDยเคมีคิดเปCนร,อย

ละ 100

ประชาชนบ,านแพะดอก
เข็ม มีปุDยอินทรีย�ใช,ทุก
ครัวเรือน

สํานักปลัดฯ

5 ก/อสร,างเตาอบถ/านอัดแท/ง 
หมู/ 3 ต.ผาป:ง

สนับสนุนให,ประชาชน มีการผลิต
ถ/านจากเศษวัสดุประเภทไม, เพื่อ
ใช,เปCนเชื้อเพลิงในครัวเรือน

จัดซื้อพร,อมการติดตั้ง เตาอบถ/าน
อัดแท/ง จํานวน 1 เตา

60,000 - - ประชาชนร,อยละ 10
 ของหมู/บ,านมี

เชื้อเพลิงใช,ในการ
ประกอบอาหาร

ประชาชนบ,านผาป:ง
กลางมีเชื้อเพลิงใช,ในการ

ประกอบอาหาร

สํานักปลัดฯ

6 โครงการก/อสร,างศูนย�เรียนรู, 
เศรษฐกิจพอเพียง "ศาสตร�
พระราชา"

เพื่อสร,างศูนย�เรียนรู,ต,นแบบ
ให,กับประชาชน ทางด,านการ
เกษตรกรรม

ก/อสร,างศูนย�เรียนรู, จํานวน 1 
หลัง พร,อมกับทําการเกษตรตาม
วิถีเศรษฐิกิจพอเพียง

200,000  -  - มีศูนย�การเรียนรู,
ทางด,านการเกษตร
เพิ่มพื้น 1 แห/ง

ประชาชนได,รับความรู,
ทางด,านเกษตรกรรม เพื่อ
ใช,เปCนแนวทางในการ
ประกอบอาชีพ

สํานักปลัด

เป4าหมาย
 (ผลผลิตของโครงการ)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป7 (พ.ศ. 2559-2561)

องค.การบริหารส�วนตําบลแม�พริก  อําเภอแม�พริก  จังหวัดลําปาง
งบประมาณและที่มา

ตัวชี้วัด
ผลลัพธ.ที่คาดว�า จะได�รับ

หน�วยงาน
ที่รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค.
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 4.2  แนวทางการพัฒนา  สนับสนุนกิจกรรมของกลุ�มอาชีพต�าง ๆ

2559 2560 2561
(บาท) (บาท) (บาท) KPI

1 โครงการดําเนินกิจกรรมของกิ่ง
กาชาดอําเภอแม/พริกและกาชาด
จังหวัดลําปาง

เพื่อสนับสนุนกิจกรรมการออก
ร,านนิทรรศการ เพื่อช/วยเหลือ
บรรเทาความเดือดร,อนผู,ประสบ
สาธารณภัย

การจัดกิจกรรม นิทรรศการงาน
กาชาดสําเร็จลุล/วง

30,000  -  - หน/วยงานกาชาด
ดําเนินกิจกรรมออก

ร,านนิทรรศการ

ได,มีกิจกรรมสนับสนุน
กิจกรรมของกาชาด
จังหวัดลําปางและกิ่ง
กาชาดอําเภอแม/พริก

สํานักปลัด

ผลลัพธ.ที่คาดว�า จะได�รับ
หน�วยงาน

ที่รับผิดชอบ

งบประมาณและที่มา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป7 (พ.ศ. 2559-2561)

องค.การบริหารส�วนตําบลแม�พริก  อําเภอแม�พริก  จังหวัดลําปาง

ตัวชี้วัดเป4าหมาย
 (ผลผลิตของโครงการ)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค.
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5. ยุทธศาสตรการพัฒนาด�านสาธารณสุข
     5.1 แนวทางการพัฒนาการพัฒนาสุขภาพอนามัยของประชาชน

2559 2560 2561
(บาท) (บาท) (บาท) KPI

1 โครงการด	านสาธารณสุขมูลฐาน เพื่อส�งเสริมสุขภาพอนามัยของ
ประชาชน

หมู�บ	านในเขตรับผิดชอบ จํานวน 
13 หมู�บ	าน

97,500 97,500 97,500 ประชาชนมี
สุขภาพสมบูรณ1
แข็งแรงมากขึ้น 
เจ็บป6วยน	อยลง

ประชาชนมีสุขภาพ
สมบูรณ1แข็งแรง

สํานักปลัด

2 โครงการเสริมสร	างสุขภาพเนื่อง
ในวัน อสม. แห�งชาติ

1.เพื่อสร	างความสามัคคี
2. เพื่อเชิดชูเกียรติและสร	างขวัญ
กําลังใจ
3. เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ1
ในการทํางาน
4. เพื่อประชาสัมพันธ1งานด	าน
สาธารณสุขและชมรม

อสม.ในเขตตําบลแม�พริกและ
ตําบลผาป<ง และเจ	าหน	าที่
สาธารณสุขที่รับผิดชอบ จํานวน 
180 คน

30,000 - - อสม.มีสุขภาพ
สมบูรณ1แข็งแรง

มากขึ้น

อสม. ตระหนักในการ
ดูแลสุขภาพตนเอง

สํานักปลัด

3 โครงการเงินสมทบกองทุน
หลักประกันสุขภาพตําบลแม�พริก

เพื่อจ�ายเป?นเงินสมทบกองทุน
หลักประกันสุขภาพตําบลแม�พริก

อสม. ต.แม�พริก และ ต.ผาป<ง     70,000     70,000     70,000 กองทุนได	รับเงิน
สมทบมากขึ้น

ประชาชนมีสุขภาพ
สมบูรณ1แข็งแรง

สํานักปลัด

4 โครงการส�งเสริมการเล�นกีฬาเพื่อ
สุขภาพของชุมชนบ	านร�มไม	ยาง  
 หมู� 9 ต.แม�พริก

ส�งเสริมให	เยาวชนบ	านร�มไม	ยางมี
การออกกําลังกาย

จัดซื้ออุปกรณ1กีฬาตังต�อไปนี้ 
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
เป?นร	อยละ 100

เยาวชนบ	านร�มไม	ยางมี
สุขภาพอนามัยที่สมบูรณ1
แข็งแรง

สํานักปลัด*

ตัวชี้วัด

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป2 (พ.ศ. 2559-2561)

องคการบริหารส6วนตําบลแม6พริก  อําเภอแม6พริก  จังหวัดลําปาง

งบประมาณและที่มา
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

เป;าหมาย
 (ผลผลิตของโครงการ)

ผลลัพธที่คาดว6า จะได�รับ
หน6วยงาน

ที่รับผิดชอบ
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2559 2560 2561
(บาท) (บาท) (บาท) KPI

5 โครงการส�งเสริมการออกกําลัง
กายเพื่อสุขภาพ 
หมู� 5 ต.ผาป<ง

1. เพื่อจัดตั้งกลุ�มออกกําลังกาย
ในหมู�บ	าน
2. เพื่อให	ประชาชนมีอุปกรณ1
สําหรับออกกําลังกายในชุมชน
3. เพื่อกระตุ	นให	ประชาชนมีการ
ออกกําลังกายเป?นประจํา
4. เพื่อส�งเสริมให	ประชาชนออก
กําลังกายอย�างต�อเนื่อง

ประชาชนบ	านเด�นอุดม ผู	มีภาวะ
เสี่ยงต�อโรคอ	วน

10,000 - - ประชาชน
กลุ�มเปFาหมายมี

สุขภาพดี แข็งแรง
ทุกคน

ประชาชนกลุ�มเปFาหมาย
บ	านเด�นอุดมมีสุขภาพที่
สมบูรณ1แข็งแรงปราศจาก
โรคภัย

กองทุน 
สปสช.

6 โครงการจัดหาอุปกรณ1การแพทย1
ของ อสม.ในการเยี่ยมบ	าน 
หมู� 3 ต.แม�พริก

1. เพื่อสนับสนุนโครงการเยี่ยม
บ	านของ อสม. ประจําหมู�บ	านแม�
เชียงรายลุ�ม 
2. เพื่อสนับสนุนการตรวจสุขภาพ
เบื้องต	นของกลุ�มเปFาหมาย
3. เพื่อนําข	อมูลเบื้องต	นมา
ประกอบการพิจารณาเป?น
ข	อแนะนําในการปฏิบัติตนของ
กลุ�มเปFาอย�างได	อย�างถูกต	อง

สนับสนุนการจัดซื้ออุปกรณ1
ทางการแพทย1 เช�น 
1. เครื่องวัดความดัน จํานวน 5 
เครื่อง 
2. เครื่องวัดอุณหภูมิ จํานวน 5 ตัว 
3. เครื่องตรวจระดับน้ําตาลใน
เลือด จํานวน 5 ชุด พร	อมชุด
ทดสอบ 

30,000 - - อสม.ให	บริการ
ตรวจเยี่ยมบ	าน

กลุ�มเปFาหมาย คิด
เป?นร	อยละ 100

ประชาชนกลุ�มเปFาหมาย
บ	านแม�เชียงรายลุ�ม 
ได	รับการตรวจเยี่ยมจาก 
อสม. และได	รับคําแนะนํา
ในการรักษาสุขภาพอย�าง
ถูกต	อง

กองทุน 
สปสช.

ที่
หน6วยงาน

ที่รับผิดชอบ
โครงการ วัตถุประสงค

เป;าหมาย
 (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด

ผลลัพธที่คาดว6า จะได�รับ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป2 (พ.ศ. 2559-2561)

องคการบริหารส6วนตําบลแม6พริก  อําเภอแม6พริก  จังหวัดลําปาง
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2559 2560 2561
(บาท) (บาท) (บาท) KPI

7 โครงการออกกําลังกายเพื่อ
สุขภาพบ	านแม�เชียงรายลุ�ม
หมู� 3 ต.แม�พริก

1. เพื่อจัดตั้งกลุ�มออกกําลังกาย
ในหมู�บ	าน
2. เพื่อให	ประชาชนมีอุปกรณ1
สําหรับออกกําลังกายในชุมชน
3. เพื่อกระตุ	นให	ประชาชนมีการ
ออกกําลังกายเป?นประจํา
4. เพื่อส�งเสริมให	ประชาชนออก
กําลังกายอย�างต�อเนื่อง

ประชาชนบ	านแม�เชียงรายลุ�ม ผู	มี
ภาวะเสี่ยงต�อโรคอ	วน

- - 10,000 ประชาชน
กลุ�มเปFาหมายมี

สุขภาพดี แข็งแรง
ทุกคน

ประชาชนกลุ�มเปFาหมาย
บ	านแม�เชียงรายลุ�ม มี
สุขภาพที่สมบูรณ1แข็งแรง
ปราศจากโรคภัย

กองทุน 
สปสช.

งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เป;าหมาย

 (ผลผลิตของโครงการ)
ผลลัพธที่คาดว6า จะได�รับ

หน6วยงาน
ที่รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป2 (พ.ศ. 2559-2561)

องคการบริหารส6วนตําบลแม6พริก  อําเภอแม6พริก  จังหวัดลําปาง

110



     5.2 แนวทางการพัฒนา  การควบคุมและระงับโรคติดต6อ

2559 2560 2561
(บาท) (บาท) (บาท) KPI

1 วัสดุวิทยาศาสตร1และการแพทย1 เพื่อควบคุมและระงับโรคติดต�อ จัดซื้อทรายอะเบท น้ํายาพ�นยุง
วัคซีนโรคพิษสุนัขบ	า

120,000 120,000 120,000 โรคระบาด ลดลง
หรือไม�เกิด

การแพร�ระบาดของ
โรคติดต�อลดน	อยลง

สํานักปลัด

2 โครงการรณรงค1ปFองกันและระงับ
โรคไข	เลือดออกภายในพื้นที่
ตําบลแม�พริก และตําบลผาป<ง

เพื่อประชาสัมพันธ1 ควบคุม 
ปFองกัน และระงับโรคไข	เลือดออก

ประชาชนรับทราบข	อมูลข�าวสาร
เกี่ยวกับโรคไข	เลือดออก

5,000 5,000 5,000 โรคไข	เลือดออกลด
ลดลงหรือไม�เกิด

การเกิดไข	เลือดออกลด
น	อยลงหรือไม�เกิด

สํานักปลัด

วัตถุประสงค
เป;าหมาย

 (ผลผลิตของโครงการ)
ผลลัพธที่คาดว6า จะได�รับ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป2 (พ.ศ. 2559-2561)

องคการบริหารส6วนตําบลแม6พริก  อําเภอแม6พริก  จังหวัดลําปาง

งบประมาณและที่มา
ที่ โครงการ

หน6วยงาน
ที่รับผิดชอบ

ตัวชี้วัด
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6. ยุทธศาสตรการพัฒนาด�านการศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม
     6.1 แนวทางการพัฒนาส�งเสริมสนับสนุนการศึกษาของเด็ก  เยาวชน และประชาชนโดยทั่วไป 

2559 2560 2561
(บาท) (บาท) (บาท) KPI

1 โครงการจัดกิจกรรมวันเด็ก
แห�งชาติ

เพื่อให�เด็กและเยาวชนมีกิจกรรม
และการนันทนาการในวันเด็ก

เด็กและเยาวชนในเขตรับผิดชอบ
 4 โรงเรียน

40,000 40,000 40,000 เด็กและเยาวชนเข�า
ร�วมทํากิจกรรมวัน
เด็ก ร�อยละ 100

เด็กและเยาวชนมี
กิจกรรมในวันเด็ก

สํานักปลัด

2 โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม
ทางภาษาไทย-อเมริกัน 
ร.ร.ผาป3งวิทยา

เพื่อให�นักเรียนมีความรู�ความ
เข�าใจและมีทักษะในการใช�ภาษา
เพื่อการติดต�อสื่อสารและได�
แลกเปลี่ยน เรียนรู� 
ศิลปะวัฒนธรรมระหว�างชาติอันดี
งามและเลือกปฏิบัติได�อย�าง
เหมาะสม

นักเรียนโรงเรียนผาป3งวิทยา 30,000 - - นักเรียนร�อยละ 95
 มีความรู� ความ
เข�าใจทางด�าน

ภาษา
ขนบธรรมเนียม 
ประเพณีต�างชาติ

นักเรียนในชุมชนมีความรู�
ด�านการใช�
ภาษาต�างประเทศ 
ติดต�อสื่อสาร

สํานักปลัด

3 โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม
ทางภาษาไทย-อเมริกัน 
ร.ร.บ�านแม�พริกบน

เพื่อให�นักเรียนมีความรู�ความ
เข�าใจและมีทักษะในการใช�ภาษา
เพื่อการติดต�อสื่อสารและได�
แลกเปลี่ยน เรียนรู� 
ศิลปะวัฒนธรรมระหว�างชาติอันดี
งามและเลือกปฏิบัติได�อย�าง
เหมาะสม

นักเรียนโรงเรียนบ�านแม�พริกบน 50,000 - - นักเรียนร�อยละ 95
 มีความรู� ความ
เข�าใจทางด�าน

ภาษา
ขนบธรรมเนียม 
ประเพณีต�างชาติ

นักเรียนในชุมชนมีความรู�
ด�านการใช�
ภาษาต�างประเทศ 
ติดต�อสื่อสาร

สํานักปลัด

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป6 (พ.ศ. 2559-2561)

องคการบริหารส�วนตําบลแม�พริก  อําเภอแม�พริก  จังหวัดลําปาง

งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด

ผลลัพธที่คาดว�า จะได�รับ
หน�วยงาน

ที่รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

เป?าหมาย
 (ผลผลิตของโครงการ)
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4 โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม
ทางภาษาไทย-อังกฤษ 
ร.ร.หัวยขี้นกวิทยา

เพื่อให�นักเรียนมีความรู�ความ
เข�าใจและมีทักษะในการใช�ภาษา
เพื่อการติดต�อสื่อสารและได�
แลกเปลี่ยน เรียนรู� 
ศิลปะวัฒนธรรมระหว�างชาติอันดี
งามและเลือกปฏิบัติได�อย�าง
เหมาะสม

นักเรียนโรงเรียนห�วยขี้นกวิทยา 50,000 - - นักเรียนร�อยละ 95
 มีความรู� ความ
เข�าใจทางด�าน

ภาษา
ขนบธรรมเนียม 
ประเพณีต�างชาติ

นักเรียนในชุมชนมีความรู�
ด�านการใช�
ภาษาต�างประเทศ 
ติดต�อสื่อสาร

สํานักปลัด

5 โครงการแข�งขันกีฬาสีสัมพันธ? 
ร.ร.ผาป3งวิทยา 

เพื่อสร�างความสามัคคีให�แก�คณะ
ครู นักเรียน เยาวชน และ
ผู�ปกครอง และรู�จักแพ�ชนะ

คณะครู ผู�ปกครอง กลุ�มแม�บ�าน 
พ�อบ�าน ผู�สูงอายุและเยาวชน
ตําบลผาป3ง

    40,000 - - ผู�เข�าร�วมกิจกรรมมี
สุขภาพแข็งแรง

เพิ่มมากขึ้น

นักเรียน ผู�ปกครองและ
ประชาชนได�รับการ
ส�งเสริมให�เล�นกีฬา
เหมาะสมกับวัย

สํานักปลัด

6 โครงการศึกษาหาความรู�จาก
เทคโนโลยี
ร.ร.ผาป3งวิทยา 

เพื่อให�ประชาชนในท�องถิ่นได�
ศึกษาหาความรู�ทางด�าน
เทคโนโลยี แล�วนําไปปรับใช�กับ
ชีวิตประจําวัน

ประชาชนในพื้นที่ตําบลผาป3ง
จํานวน 100 คน

20,000 - - ประชาชนทุกคนที่
เข�าร�วมโครงการ
สามารถใช�นํา
เทคโนโลยี

สารสนเทศใช�ใน
ชีวิตประจําวันได�

ประชาชนผู�ที่ได�รับการ
อบรมสามารถใช�

เทคโนโลยีสารสนเทศใน
ชีวิตประจําวันได�

สํานักปลัด

7 โครงการเข�าค�ายคุณธรรม 
จริยธรรมนักเรียน
ร.ร.บ�านแม�พริกบน

เพื่อให�นักเรียนมีระเบียบวินัย มี
ความรับผิดชอบ มีความ
เอื้อเฟEFอเผื่อแผ� เสียสละ ปฏิบัติ
ตนตามหลักธรรมเบื้องต�นของ
ศาสนา

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปGที่ 4-6 15,000 - - นักเรียนที่เข�าร�วม
อบรมมีคุณธรรม 
จริยธรรม ระเบียบ
วินัยมากขึ้น คิด
เปHนร�อยละ 95

ให�นักเรียนที่ได�รับการ
อบรม ปฏิบัติตนตาม
หลักธรรมคําสอนของ
พระพุทธศาสนา

สํานักปลัด

รายละเอียดโครงการพัฒนา

หน�วยงาน
ที่รับผิดชอบ

แผนพัฒนาสามป6 (พ.ศ. 2559-2561)
องคการบริหารส�วนตําบลแม�พริก  อําเภอแม�พริก  จังหวัดลําปาง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เป?าหมาย

 (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด

ผลลัพธที่คาดว�า จะได�รับ
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8 โครงการแข�งขันกีฬาสัมพันธ?กลุ�ม
อําเภอแม�พริก 
ร.ร.ห�วยขี้นกวิทยา

1. เพื่อพัฒนากระบวนการมีส�วน
ร�วมและความสัมพันธ?ระหว�าง
โรงเรียนในกลุ�มอําเภอแม�พริก 
2. เพื่อให�นักเรียนมีน้ําใจนักกีฬา
3. เพื่อให�นักเรียนมีสุขภาพ
สมบูรณ?แข็งแรง

นักเรียน ผู�ปกครองและประชาชน
ในเขตบริการของเขตอําเภอแม�
พริกทุกคนเข�าร�วมการแข�งขัน
กีฬาสัมพันธ?

40,000 - - นักกีฬาที่เข�าร�วม
กิจกรรมมีสุขภาพที่
สมบูรณ?แข็งแรงทุก
คน

นักกีฬามีน้ําใจนักกีฬามี
สุขภาพสมบูรณ?แข็งแรง

สํานักปลัด

9 โครงการจัดซื้อหนังสือห�องสมุด
โรงเรียน 
ร.ร.บ�านแม�พริกบน 

เพื่อให�นักเรียนมีนิสัยรักการอ�าน 
สนใจแสวงหาความรู�จากแหล�ง
ต�างๆ ด�วยตนเอง

จัดซื้อหนังสือ จํานวนมากกว�า 
100 รายการ

30,000 - - มีหนังสือจํานวน
มากกว�า 100 
รายการ

นักเรียนมีนิสัยรักการอ�าน
 เปLดทักษะประสบการณ?
ที่ใหม�

สํานักปลัด

10 โครงการแข�งขันกีฬาสีสัมพันธ?
ต�านยาเสพติด 
ร.ร.บ�านแม�พริกบน

ใช�การแข�งขันกีฬาเปHนเครื่องมือ
การปMองกันป3ญหายาเสพติด

เยาวชนในเขตบริการของ
โรงเรียนบ�านแม�พริกบนใช�เวลา
ว�างในการฝPกซ�อมกีฬาและร�วม
แข�งขันกีฬาและผู�ปกครองของ
นักเรียนร�วมแข�งขันกีฬากับ
นักเรียน

40,000 - - สถานศึกษาปลอด
ยาเสพติด

กลุ�มเปMาหมายมีร�างกาย
แข็งแรงและเกิดความ
สามัคคี ลดป3ญหายาเสพ
ติด

สํานักปลัด

11 โครงการจัดทําและซื้ออุปกรณ?
สนามเด็กเล�น 
ร.ร.บ�านแม�พริกบน

ให�นักเรียนระดับก�อนประถมมี
อุปกรณ?และสนามเด็กเล�นที่
ปลอดภัย

ปรับพื้นที่สนามเด็กเล�นและจัดซื้อ
อุปกรณ?เครื่องเล�นให�เพียงพอกับ
จํานวนนักเรียน

90,000 - - นักเรียนระดับก�อน
ประถมมีอุปกรณ?
สนามเด็กเพิ่มขึ้น

นักเรียนมีอุปกรณ?และ
สนามเด็กเล�น

สํานักปลัด

12 โครงการอาหารเสริมนม เพื่อให�เด็กได�รับอาหารที่ถูก
สุขลักษณะตามหลักการ
สาธารณสุข

เด็กในศูนย?พัฒนาเด็กเล็กและ
โรงเรียนที่รับผิดชอบ 4 โรงเรียน
(อนุบาล 1-ประถมศึกษาปGที่ 6)

   700,000     700,000    700,000 เด็กทุกคนได�รับ
อาหารเสริมนม คิด
เปHนร�อยละ 100

เด็กได�รับอาหารที่ถูก
สุขลักษณะตามหลัก
สาธารณสุข

สํานักปลัด

ผลลัพธที่คาดว�า จะได�รับ
หน�วยงาน

ที่รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป6 (พ.ศ. 2559-2561)

องคการบริหารส�วนตําบลแม�พริก  อําเภอแม�พริก  จังหวัดลําปาง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เป?าหมาย

 (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด
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13 โครงการอาหารกลางวัน เพื่อให�เด็กได�รับอาหารที่ถูก
สุขลักษณะตามหลักการ
สาธารณสุข

เด็กในศูนย?พัฒนาเด็กเล็กและ
โรงเรียนที่รับผิดชอบ4 โรงเรียน
(อนุบาล 1-ประถมศึกษาปGที่ 6)

1,640,000 1,640,000 1,640,000 เด็กทุกคนได�
รับประทานอาหาร
กลางวัน คิดเปHน

ร�อยละ 100

เด็กได�รับอาหารที่ถูก
สุขลักษณะตามหลัก
สาธารณสุข

สํานักปลัด

14 โครงการแข�งขันกีฬาสัมพันธ?
ร.ร.บ�านแม�เชียงรายลุ�ม 

ส�งเสริมสุขภาพอนามัยของ
นักเรียน ผู�ปกครอง และ
ประชาชนให�สมบูรณ?แข็งแรง

นักเรียน ผู�ปกครองและ
ประชาชนทั่วไป แข�งขันกีฬา
ร�วมกัน

    20,000 - - ผู�เข�าร�วมกิจกรรมมี
สุขภาพแข็งแรง

เพิ่มมากขึ้น

กลุ�มเปMาหมายมีร�างกาย
แข็งแรงและเกิดความ
สามัคคี ในชุมชน

สํานักปลัด

15 ค�าใช�จ�ายการบริหารสถานศึกษา เพื่อจ�ายเปHนค�าการบริหาร
สถานศึกษาในด�านอาหาร
กลางวันศูนย?พัฒนาเด็กเล็ก (พช.)

ศูนย?พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 4 ศูนย? 300,000 300,000 300,000 เด็กทุกคนได�
รับประทานอาหาร
กลางวัน คิดเปHน

ร�อยละ 100

ศูน?พัฒนาเด็กเล็กมี
ประสิทธิภาพในการ
บริหารจัดการสถานศึกษา

สํานักปลัด

16 ค�าใช�จ�ายในการพัฒนาครูผู�ดูแล
เด็กศูนย?พัฒนาเด็กเล็ก

เพื่อจ�ายเปHนค�าใช�จ�ายในการ
พัฒนาครูผู�ดูแลเด็กศูนย?พัฒนาเด็ก
เล็ก

ครูผู�ดูแลเด็กเล็ก จํานวน 5 คน 15,000 15,000 15,000 ครูผู�ดูแลเด็กมี
ประสิทธิภาพ
ทางด�านการให�
ความรู�อย�างมือ

อาชีพ

ครูผู�ดูแลเด็กมี
ประสิทธิภาพในด�านการ
เรียนการสอนให�แก�เด็ก
ในศูนย?พัฒนาเด็กเล็ก

สํานักปลัด

17 ปรับปรุงอาคารศูนย?พัฒนาเด็ก
เล็กบ�านแม�พริกบน 
หมู� 4 ต.แม�พริก

เพื่อให�เด็กปฐมวัย มี
สภาพแวดล�อมสุขภาพอนามัยดีขึ้น

ปรับปรุงอาคารพร�อมปรับสภาพ
ภูมิทัศน?อาคารศูนย?พัฒนาเด็ก
เล็กบ�าน

 -  - 100,000  ภูมิทัศน?
สภาพแวดล�อม

ได�รับการปรับปรุง
ให�ดีเพิ่มขึ้น

เด็กปฐมวัย มี
สภาพแวดล�อมสุขภาพ
อนามัยดีขึ้น

ส�วนโยธา

แผนพัฒนาสามป6 (พ.ศ. 2559-2561)

งบประมาณและที่มา
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

เป?าหมาย
 (ผลผลิตของโครงการ)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

องคการบริหารส�วนตําบลแม�พริก  อําเภอแม�พริก  จังหวัดลําปาง

ตัวชี้วัด
ผลลัพธที่คาดว�า จะได�รับ

หน�วยงาน
ที่รับผิดชอบ
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1 โครงการสืบสานวัฒนธรรม
ประเพณีสงกรานต?บ�านแม�พริกบน
 หมู� 4 ต.แม�พริก

เพื่อส�งเสริมและอนุรักษ? 
วัฒนธรรมประเพณีท�องถิ่น

จัดงานประเพณีสงกรานต? 5,000 - - ขนบธรรมเนียม 
วัฒนธรรม 

ประเพณีให�คงอยู�คู�
ท�องถิ่นสืบไป

เด็ก เยาวชน ประชาชน 
ได�เห็น คุณค�าของ
ประเพณีและวัฒนาธรรม
ท�องถิ่น

สํานักปลัด

2 โครงการสืบสานประเพณี
สงกรานต? 
หมู� 6 ต.แม�พริก

เพื่อส�งเสริมและอนุรักษ?
วัฒนธรรมประเพณีท�องถิ่นบ�านวัง
สําราญ

จัดงานสืบสานประเพณีสงกรานต? 5,000 - - ขนบธรรมเนียม 
วัฒนธรรม 

ประเพณีให�คงอยู�คู�
ท�องถิ่นสืบไป

เด็ก เยาวชน และ
ประชาชน ได�เห็นคุณค�า
ของประเพณีและ
วัฒนธรรม

สํานักปลัด

3 โครงการสืบสานวัฒนธรรม
ประเพณีสงกรานต?
หมู� 7 ต.แม�พริก

เพื่อส�งเสริมและอนุรักษ?
วัฒนธรรมประเพณีท�องถิ่นบ�าน
ห�วยขี้นก

จัดงานสืบสานประเพณีสงกรานต? 10,000 - - ขนบธรรมเนียม 
วัฒนธรรม 

ประเพณีให�คงอยู�คู�
ท�องถิ่นสืบไป

เด็ก เยาวชน และ
ประชาชน ได�เห็นคุณค�า
ของประเพณีและ
วัฒนธรรม

สํานักปลัด

4 โครงการสืบสานประเพณี
สงกรานต?บ�านปางยาว  
หมู� 8 ต.แม�พริก

เพื่อส�งเสริมและอนุรักษ?
วัฒนธรรมประเพณีท�องถิ่นบ�าน
ปางยาว

จัดงานสืบสานประเพณีสงกรานต? 5,000 - - ขนบธรรมเนียม 
วัฒนธรรม 

ประเพณีให�คงอยู�คู�
ท�องถิ่นสืบไป

เด็ก เยาวชน และ
ประชาชน ได�เห็นคุณค�า
ของประเพณีและ
วัฒนธรรม

สํานักปลัด

5 โครงการสืบสานวัฒนธรรม
ประเพณีสักการะดอยพระธาตุ 
หมู� 10 ต.แม�พริก

เพื่อส�งเสริมและอนุรักษ? 
วัฒนธรรมประเพณีท�องถิ่น

จัดงานสืบสานวัฒนธรรม
ประเพณีท�องถิ่น

30,000 - - ขนบธรรมเนียม 
วัฒนธรรม 

ประเพณีให�คงอยู�คู�
ท�องถิ่นสืบไป

เด็ก เยาวชน ประชาชน 
ได�เห็นคุณค�าของ
ประเพณีและวัฒนาธรรม
ท�องถิ่น

สํานักปลัด

6 โครงการสืบสานประเพณี
สงกรานต?บ�านแพะดอกเข็ม 
หมู� 11 ต.แม�พริก

เพื่อส�งเสริมและอนุรักษ?
วัฒนธรรมประเพณีท�องถิ่นบ�าน
แพะดอกเข็ม

จัดงานสืบสานประเพณีสงกรานต? 10,000 - - ขนบธรรมเนียม 
วัฒนธรรม 

ประเพณีให�คงอยู�คู�
ท�องถิ่นสืบไป

เด็ก เยาวชน ประชาชน 
ได�เห็นคุณค�าของ
ประเพณีและวัฒนธรรม
ท�องถิ่น

สํานักปลัด

วัตถุประสงค
หน�วยงาน

ที่รับผิดชอบ
ตัวชี้วัดเป?าหมาย

 (ผลผลิตของโครงการ)
ผลลัพธที่คาดว�า จะได�รับ

งบประมาณและที่มา

องคการบริหารส�วนตําบลแม�พริก  อําเภอแม�พริก  จังหวัดลําปาง

ที่ โครงการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป6 (พ.ศ. 2559-2561)
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2559 2560 2561
(บาท) (บาท) (บาท) KPI

7 โครงการอบรมศาสนพิธีตําบลผา
ป3ง 
หมู� 2 ต.แม�พริก

เพื่อให�ส�งเสริม ให�มีการประกอบ
พิธีทางศาสนา ที่ถูกต�องตากหลัก
และวิธีการ

จัดอบรมให�กับตัวแทนชุมชนและ
ผู�ที่เกี่ยวข�องกับกิจกรรมทางศา
สนพิธีจํานวน 1 รุ�น

15,000 - - ขนบธรรมเนียม 
วัฒนธรรม 

ประเพณีให�คงอยู�คู�
ท�องถิ่นสืบไป

ประชาชน ประกอบ
พิธีกรรมทางศาสนาได�
อย�างถูกต�อง

สํานักปลัด

8 โครงการประเพณีลอยกระทง
เดือน ยี่เปHง 
หมู� 2 ต.ผาป3ง

เพื่อส�งเสริมและอนุรักษ?
วัฒนธรรมประเพณีท�องถิ่นบ�าน
ผาป3งหลวง

จัดงานสืบสานประเพณีลอยกระทง 5,000 - - ขนบธรรมเนียม 
วัฒนธรรม 

ประเพณีให�คงอยู�คู�
ท�องถิ่นสืบไป

เด็ก เยาวชน และ
ประชาชน ได�เห็นคุณค�า
ของประเพณีและ
วัฒนธรรม

สํานักปลัด

9 โครงการสรงน้ําพระธาตุ สืบ  
ชะตาหลวง วัดผาป3งหลวง 
หมู� 2 ต.ผาป3ง

เพื่อส�งเสริมและอนุรักษ?
วัฒนธรรมประเพณีท�องถิ่นบ�าน
ผาป3งหลวง

จัดงานสืบสานประเพณีสรงน้ํา
พระธาตุและสืบชะตาหลวง

10,000 - - ขนบธรรมเนียม 
วัฒนธรรม 

ประเพณีให�คงอยู�คู�
ท�องถิ่นสืบไป

เด็ก เยาวชน ประชาชน 
ได�เห็นคุณค�าของ
ประเพณีและวัฒนธรรม
ท�องถิ่น

สํานักปลัด*

10 โครงการสรงน้ําพระพุทธรูป
ประจําปGเกิด  
หมู� 2 ต.ผาป3ง

เพื่อส�งเสริมและอนุรักษ?
วัฒนธรรมประเพณีท�องถิ่น

จัดงานสืบสานประเพณีสรงน้ํา
พระธาตุและสืบชะตาหลวง

25,000 - - ขนบธรรมเนียม 
วัฒนธรรม 

ประเพณีให�คงอยู�คู�
ท�องถิ่นสืบไป

เด็ก เยาวชน ประชาชน 
ได�เห็นคุณค�าของ
ประเพณีและวัฒนธรรม
ท�องถิ่น

สํานักปลัด

11 โครงการอบรมส�งเสริมตีกลองปูจา
เพื่อพัฒนาวัฒนธรรมประเพณี
ดนตรีพื้นบ�าน 
หมู� 3 ต.ผาป3ง

เพื่อส�งเสริมและอนุรักษ?
วัฒนธรรมประเพณีท�องถิ่น ตําบล
ผาป3ง

เยาวชนร�วมเข�าค�ายอบรมการตี  
 กUองปูจา

45,000 - -  เยาวชนที่เข�าร�วม
โครงการสามารถตี
กลองปูจาได� คิด
เปHนร�อยละ 90

เยาวชนเห็นคุณค�าและ
อนุรักษ?วัฒนธรรมให�ยิ่ง
ยืนสืบไป

สํานักปลัด

12 โครงการจัดงานประเพณีไม�ค้ําศรี 
สืบชะตาหลวง สรงน้ําพระธาตุศิริ
ภูมิวนา แห�ครัวตาน 
หมู� 4 ต.ผาป3ง

เพื่อส�งเสริมและอนุรักษ?
วัฒนธรรมประเพณีท�องถิ่น บ�าน
ห�วยไร�และตําบลผาป3ง

จัดงานประเพณีไม�ค้ําศรีสืบชะตา
หลวงฯลฯ

    15,000  -  - ขนบธรรมเนียม 
ประเพณี 

วัฒนธรรมคงอยู�คู�
ท�องถิ่นสืบไป

เด็ก เยาวชน ประชาชน 
ได�เห็นคุณค�าของ
ประเพณีและวัฒนธรรม
ท�องถิ่น

สํานักปลัด

แผนพัฒนาสามป6 (พ.ศ. 2559-2561)
องคการบริหารส�วนตําบลแม�พริก  อําเภอแม�พริก  จังหวัดลําปาง

งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด

ผลลัพธที่คาดว�า จะได�รับ
หน�วยงาน

ที่รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เป?าหมาย

 (ผลผลิตของโครงการ)
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2559 2560 2561
(บาท) (บาท) (บาท) KPI

13 โครงการทําบุญอ�างเก็บน้ําผาวิ่งชู� 
หมู� 10 ต.แม�พริก

เพื่อเสริมสร�างความศรัทธาและ
ความเชื่อตามภูมิป3ญญาท�องถิ่น
ให�คงอยู�สืบไป

จัดกิจกรรมทําบุญ ณ ที่ตั้งอ�าง
เก็บน้ําแม�พริก (ผาวิ่งชู�)

 -  - 10,000 ขนบธรรมเนียม 
ประเพณี 

วัฒนธรรมคงอยู�คู�
ท�องถิ่นสืบไป

เด็ก เยาวชน ประชาชน 
ได�เห็นคุณค�าของ
ประเพณีและวัฒนาธรรม
ท�องถิ่น

สํานักปลัด

องคการบริหารส�วนตําบลแม�พริก  อําเภอแม�พริก  จังหวัดลําปาง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่มา

ตัวชี้วัด
ผลลัพธที่คาดว�า จะได�รับ

หน�วยงาน
ที่รับผิดชอบ

เป?าหมาย
 (ผลผลิตของโครงการ)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป6 (พ.ศ. 2559-2561)

118



7. ยุทธศาสตรการพัฒนาด�านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม
     7.1 แนวทางการพัฒนาการสร�างจิตสํานึกและตระหนักในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม

2559 2560 2561
(บาท) (บาท) (บาท) KPI

1 โครงการอบรมปลูกจิตสํานึกใน
การรักษาทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล"อม

เพื่อให"ประชาชนตระหนักและมี
จิตสํานึกในการรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล"อม

จัดอบรมเยาวชน ประชาชนใน
พื้นที่รับผิดชอบ

10,000 10,000 10,000 กลุ-มเป.าหมายที่เข"า
ร-วมกิจกรรมมี
จิตสํานึกในการ

อนุรักษ0
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล"อมมาก

ขึ้น

เยาวชน ประชาชน มี
จิตสํานึกและตระหนักใน
การรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล"อม

สํานักปลัด

2 โครงการรณรงค0ติดตั้งบ-อดักไขมัน เพื่อให"ประชาชนตระหนักและมี
จิตสํานึกในการรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล"อม

รณรงค0 ติดตั้งบ-อดักไขมัน
บ"านเรือนในพื้นที่รับผิดชอบ

5,000 5,000 5,000 ทุกบ"านที่เข"าร-วม
โครงการมีการ

จัดการไขมันอย-าง
ถูกวิธิ คิดเป6นร"อยละ

 100

เยาวชน ประชาชน มี
จิตสํานึกและตระหนักใน
การรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล"อม

สํานักปลัด

3 ก-อสร"างฝายชะลอน้ํา เพื่อให"ประชาชนตระหนักและมี
จิตสํานึกในการรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล"อม

ก-อสร"างฝายชะลอน้ําในพื้นที่
รับผิดชอบ

    20,000     20,000     20,000  สามารถชะลอ
ความเร็วของน้ําได"
มากกว-า ร"อยละ 60

เยาวชน ประชาชน มี
จิตสํานึกและตระหนักใน
การรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล"อม

สํานักปลัด

4 โครงการอนุรักษ0พันธุ0พืชท"องถิ่น เพื่อให"พันธุ0พืชของท"องถิ่นได"รับ
การอนุรักษ0ให"คงอยู-สืบไป

อนุรักษ0พันธุ0พืชท"องถิ่นมากกว-า 5
 ชนิด

    20,000     20,000     20,000 พันธุ0พืชได"รับการ
อนุรักษ0เพิ่มขึ้น 5 
ชนิด

พันธุ0พืชของท"องถิ่นได"รับ
การอนุรักษ0ให"คงอยู-สืบไป

สํานักปลัด

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป7 (พ.ศ. 2559-2561)

องคการบริหารส9วนตําบลแม9พริก  อําเภอแม9พริก  จังหวัดลําปาง

งบประมาณและที่มา
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

เป=าหมาย
 (ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด
ผลลัพธที่คาดว9า จะได�รับ

หน9วยงานที่
รับผิดชอบ
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     7.2 แนวทางการพัฒนาการป=องกันการทําลาย การบําบัดและฟBCนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม

2559 2560 2561
(บาท) (บาท) (บาท) KPI

1 โครงการอบรมความรู"เรื่องไฟป=า เพื่อเป6นการเพิ่มความรู"และทักษะ
 ในการดับไฟป=า

อบรมความรู"เรื่องไฟป=า 5,000 5,000 5,000 ผู"เข"าร-วมอบรมมี
ความรู"เรื่องไฟป=า

สามารถดําเนินการ
ดับไฟป=าได"

ผู"ได"รับการอบรมมีความรู"
ในการดับไฟป=า

ส-วนโยธา

2 โครงการปลูกป=าเฉลิมพระเกียรติ
เทิดไท"องค0ราชัน

เพื่อฟ?@นฟูทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล"อม สํานึกในพระมหา
กรุณาธิคุณ

ปลูกป=า จํานวน 19 ไร- 50,000 30,000 20,000 มีการปลูกป=าเพิ่มขึ้น
 จํานวน 19 ไร-

ประชาชนมีจิตสํานึกและ
ตระหนักในการรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล"อม

สํานักปลัด

3 โครงการรณรงค0ป.องกันไฟป=าและ
ปBญหาหมอกควัน

เพื่อฟ?@นฟูทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล"อม

จัดทําโครงการรณรงค0ป.องกันไฟ
ป=าและปBญหาหมอกควัน

10,000 10,000 10,000 ปBญหาหมอกควัน
ลดลง เป6นร"อยละ 0

ลดปBญหาหมอกควันและ
การทําลายป=า

สํานักปลัด

4 โครงการปล-อยพันธุ0สัตว0น้ําสู-
แหล-งน้ําสาธารณะ

เพื่อฟ?@นฟูทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล"อม

ปล-อยพันธุ0สัตว0น้ําสู-แหล-งน้ํา
สาธารณะ

5,000  -  - มีสัตว0น้ําเพิ่มขึ้น ขยายพันธุ0สัตว0น้ําใน
แหล-งน้ําสาธารณะ

สํานักปลัด

5 จัดซื้อถังขยะประจําหมู-บ"าน 
หมู- 3 ต.แม-พริก

เพื่อรวบรวมขยะจากครัวเรือน จัดซื้อถังขยะจํานวน 100 ถัง 100,000 -  - ขยะถูกทิ้งอย-างเป6น
ที่เป6นทาง

ประชาชนทิ้งขยะลงถัง
ขยะที่จัดซื้อ

ส-วนโยธา

6 ก-อสร"างคันดินป.องกันน้ําท-วม
หมู- 6 ต.แม-พริก

เพื่อป.องกันน้ําเอ-อล"นตลิ่งเข"าท-วม
บ"านเรือนที่อยู-อาศัยของ
ประชาชนบ"านวังสําราญ

ก-อสร"างคันดินป.องกันน้ําท-วม
ความสูงเฉลี่ย 0.20 ม. กว"าง 4.00
 ม. ยาว 1,500 ม. พร"อมการบด
อัดแน-น

180,000 -  - มีคันดินป.องกันน้ํา
ท-วมความยาวรวม 
1,500 เมตร

เพื่อป.องกันน้ําเอ-อล"นตลิ่ง
เข"าท-วมบ"านเรือนที่อยู-
อาศัยของประชาชนบ"าน
วังสําราญ

ส-วนโยธา

องคการบริหารส9วนตําบลแม9พริก  อําเภอแม9พริก  จังหวัดลําปาง

งบประมาณและที่มา
โครงการ วัตถุประสงค

เป=าหมาย
 (ผลผลิตของโครงการ)

ผลลัพธที่คาดว9า จะได�รับ
หน9วยงานที่
รับผิดชอบ

ตัวชี้วัด

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป7 (พ.ศ. 2559-2561)

ที่
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7 โครงการจัดซื้อถังขยะ 
หมู- 6 ต.แม-พริก

เพื่อให"ประชาชนบ"านวังสําราญมี
การทิ้งขยะอย-างเป6นที่เป6นทาง 
ลดปBญหาการทิ้งขยะเกลื่อนกลาด

จัดซื้อถังขยะจํานวน 100 ถัง 100,000 -  - ขยะถูกทิ้งลงถังขยะ
คิดเป6นร"อยละ 100

ประชาชนทิ้งขยะลงถัง
ขยะที่จัดซื้อ

ส-วนโยธา

8 โครงการจัดซื้อถังขยะ 
หมู- 8 ต.แม-พริก

เพื่อให"ประชาชนบ"านปางยาวมี
การทิ้งขยะอย-างเป6นที่เป6นทาง 
ลดปBญหาการทิ้งขยะเกลื่อนกลาด

จัดซื้อถังขยะจํานวน 100 ถัง 100,000 -  - ขยะถูกทิ้งลงถังขยะ
คิดเป6นร"อยละ 100

ประชาชนทิ้งขยะลงถัง
ขยะที่จัดซื้อ

ส-วนโยธา

9 โครงการจัดซื้อถังขยะประจํา
หมู-บ"าน 
หมู- 11 ต.แม-พริก

เพื่อให"ประชาชนบ"านแพะดอก
เข็มมีการทิ้งขยะอย-างเป6นที่เป6น
ทาง ลดปBญหาการทิ้งขยะเกลื่อน
กลาด

จัดซื้อถังขยะจํานวน 100 ถัง 100,000 -  - ขยะถูกทิ้งลงถังขยะ
คิดเป6นร"อยละ 100

ประชาชนทิ้งขยะลงถัง
ขยะที่จัดซื้อ

ส-วนโยธา

10 โครงการจัดซื้อถังขยะประจํา
หมู-บ"าน 
หมู- 1 ต.ผาปBง

เพื่อให"ประชาชนบ"านนารินมีการ
ทิ้งขยะอย-างเป6นที่เป6นทาง ลด
ปBญหาการทิ้งขยะเกลื่อนกลาด

จัดซื้อถังขยะจํานวน 100 ถัง 100,000 -  - ขยะถูกทิ้งลงถังขยะ
คิดเป6นร"อยละ 100

ประชาชนทิ้งขยะลงถัง
ขยะที่จัดซื้อ

ส-วนโยธา

11 โครงการจัดซื้อถังเก็บขยะประจํา
หมู-บ"าน 
หมู- 2 ต.ผาปBง

เพื่อให"ประชาชนบ"านผาปBงหลวง
มีการทิ้งขยะอย-างเป6นที่เป6นทาง 
ลดปBญหาการทิ้งขยะเกลื่อนกลาด

จัดซื้อถังขยะจํานวน 100 ถัง 100,000 -  - ขยะถูกทิ้งลงถังขยะ
คิดเป6นร"อยละ 100

ประชาชนทิ้งขยะลงถัง
ขยะที่จัดซื้อ

ส-วนโยธา

12 จัดหารถขนขยะและถังแยกขยะ 
หมู- 3 ต.ผาปBง

เพื่อให"ประชาชนบ"านผาปBงกลางมี
การทิ้งขยะอย-างเป6นที่เป6นทาง 
ลดปBญหาการทิ้งขยะเกลื่อนกลาด

จัดซื้อรถจัดเก็บขยะ จํานวน 1 
คันพร"อมกับจัดซื้อถังขยะประจํา
หมู-บ"าน จํานวน 100 ถัง

1,000,000 -  - มีรถขนขยะ 1 คัน
และถังขยะ 100 ถัง

ประชาชนทิ้งขยะลงถัง
ขยะที่จัดซื้อ และมีการ
ขนขยะไปทิ้งที่บ-อขยะ

สํานักปลัด
และส-วนโยธา

13 ปรับปรุงภูมิทัศน0สามแยกหน"าวัด
และศูนย0 ศสมช. 
หมู- 4 ต.ผาปBง

เพื่อให"หมู-บ"านห"วยไร-มีภูมิทัศน0ที่
สวยงาม

ปรับภูมิทัศน0 บริเวณหน"าวัดและ
ศูนย0 ศสมช. บ"านห"วยไร- โดยการ
ปรับปรุงสถานที่และจัดสวนหย-อม

  100,000 -  -  สามแยกหน"าวัด
และศูนย0 ศสมช. 

สวยงามขึ้น

หมู-บ"านเกิดความสวยงาม ส-วนโยธา

หน9วยงานที่
รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป7 (พ.ศ. 2559-2561)

องคการบริหารส9วนตําบลแม9พริก  อําเภอแม9พริก  จังหวัดลําปาง

ที่
ตัวชี้วัด

ผลลัพธที่คาดว9า จะได�รับโครงการ วัตถุประสงค
เป=าหมาย

 (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
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14 โครงการจัดซื้อถังขยะ 
หมู- 4 ต.ผาปBง

เพื่อให"ประชาชนบ"านห"วยไร- มี
การทิ้งขยะอย-างเป6นที่เป6นทาง 
ลดปBญหาการทิ้งขยะเกลื่อนกลาด

จัดซื้อถังขยะจํานวน 100 ถัง 100,000 -  - ขยะถูกทิ้งลงถังขยะ
คิดเป6นร"อยละ 100

ประชาชนทิ้งขยะลงถัง
ขยะที่จัดซื้อ

ส-วนโยธา

15 ก-อสร"างพนังป.องกันตลิ่งพังวัดผา
ปBงกลาง- บ"านเด-นอุดม
หมู- 5 ต.ผาปBง

ป.องกันการกัดเซาะพังทลายของ
หน"าดิน

ก-อสร"างพนังป.องกันตลิ่งบริเวณ
วัดผาปBงกลาง โดยเรียงหินใน
กล-องเกเบี้ยน ความยาวตลิ่ง 100
 ม.

590,000 -  - ตลิ่งมีพนังป.องกัน
การกัดเซาะ ความ
ยาวเพิ่มขึ้น 100 ม.

ตลิ่งได"รับการป.องกันการ
กัดเซาะพังทลายของหน"า
ดิน

ส-วนโยธา

16 โครงการจัดซื้อถังขยะทุกครัวเรือน
 หมู- 5 ต.ผาปBง

เพื่อให"ประชาชนบ"านเด-นอุดม มี
การทิ้งขยะอย-างเป6นที่เป6นทาง 
ลดปBญหาการทิ้งขยะเกลื่อนกลาด

จัดซื้อถังขยะจํานวน 35 ถัง ตาม
จํานวนครัวเรือนของบ"านเด-นอุดม

35,000 -  - ขยะถูกทิ้งลงถังขยะ
คิดเป6นร"อยละ 100

ประชาชนบ"านเด-นอุดม
ทิ้งขยะลงถังขยะที่จัดซื้อ
ครบทุกครัวเรือน

ส-วนโยธา

17 ก-อสร"างพนังป.องกันตลิ่งพัง ลํา
ห"วยแม-พริก 
หมู- 4 ต.แม-พริก

ป.องกันการกัดเซาะพังทลายของ
หน"าดิน

ก-อสร"างพนังป.องกันตลิ่งบริเวณ
ข"างลําห"วยแม-พริก โดยเรียงหิน
ในกล-องเกเบี้ยน ความยาวตลิ่ง 
100 ม.

- 590,000  - ตลิ่งมีพนังป.องกัน
การกัดเซาะ ความ
ยาวเพิ่มขึ้น 100 ม.

ตลิ่งได"รับการป.องกันการ
กัดเซาะพังทลายของหน"า
ดิน

ส-วนโยธา

18 ปรับปรุงบ-อขยะ 
หมู- 7 ต.แม-พริก

เพื่อเพิ่มพื้นที่การทิ้งขยะจาก
ประชาชนบ"านห"วยขี้นก

ขุดลอกบ-อขยะขนาดกว"าง 30 ม. 
ยาว 40 ม. ลึก 1.5 เมตร 
ปริมาตรดินขุด ไมน"อยกว-า 1,800
 ลบ.ม.

-     68,000 - ขุดลอกบ-อขยะ 
ปริมาตร ไม"น"อยกว-า

 1,800 ลบ.ม.

ประชาชนบ"านห"วยขี้นกมี
ที่ทิ้งขยะ

ส-วนโยธา

19 พัฒนาแหล-งท-องเที่ยวน้ําดิบอุ-น
หมู- 1 ต.ผาปBง

เพื่อให"ตําบลแม-ผาปBง มีแหล-ง
ท-องเที่ยวทางทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล"อม

พัฒนาแหล-งท-องเที่ยวโดยการ
ปรับปรุงสภาพแวดล"อมและ ภูมิ
ทัศน0

- 300,000 - ตําบลผาปBงมี
สถานที่ท-องเที่ยว

ทางธรรมชาติเพิ่มขึ้น
 1 แห-ง

ตําบลแม-ผาปBงและบ"าน
นาริน มีแหล-งท-องเที่ยว
ทางทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล"อม

ส-วนโยธา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป7 (พ.ศ. 2559-2561)

องคการบริหารส9วนตําบลแม9พริก  อําเภอแม9พริก  จังหวัดลําปาง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เป=าหมาย

 (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด

ผลลัพธที่คาดว9า จะได�รับ
หน9วยงานที่
รับผิดชอบ
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20 โครงการพัฒนาแหล-งท-องเที่ยว
หนองกระทุ-มโปง 
หมู- 3 ต.แม-พริก

เพื่อให"บ"านแม-เชียงรายลุ-ม มี
แหล-งท-องเที่ยวทาง
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล"อม

พัฒนาแหล-งท-องเที่ยวโดยการ
ปรับปรุงสภาพแวดล"อมและภูมิ
ทัศน0

  -   - 1,000,000 บ"านแม-เชียงรายลุ-ม
มีสถานที่ท-องเที่ยว

ทางธรรมชาติเพิ่มขึ้น
 1 แห-ง

ตําบลแม-พริกและบ"านแม-
เชียงรายลุ-ม มีแหล-ง
ท-องเที่ยวทาง
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล"อม

ส-วนโยธา

21 ก-อสร"างพนังป.องกันตลิ่งพังบ"าน
แม-เชียงรายลุ-ม
หมู- 3 ต.แม-พริก

ป.องกันการกัดเซาะพังทลายของ
ดินริมตลิ่งแม-น้ําวัง

ก-อสร"างพนังป.องกันตลิ่ง โดย
เรียงหินในกล-องเกเบี้ยน ความสูง
ตามลาดเอียง 5.00 ม. ยาว 1,000
 ม. ตามแบบ อบต.แม-พริก

  -   - 7,520,000 มีพนังป.องกันตลิ่ง
เพิ่มขึ้น 1,000 ม.

ตลิ่งไม-ถูกกัดเซาะทําลาย ส-วนโยธา

22 ก-อสร"างพนังป.องกันตลิ่งลําห"วยไฟ
(ทุ-งแค"มปM)
หมู- 7 ต.แม-พริก

ป.องกันการกัดเซาะพังทลายของ
ดินริมตลิ่งลําห"วยไฟ

ก-อสร"างพนังป.องกันตลิ่ง โดย
เรียงหินในกล-องเกเบี้ยน ความสูง
ตามลาดเอียง 5.00 ม. ยาว 100 
ม. ตามแบบ อบต.แม-พริก

  -   - 752,000 มีพนังป.องกันตลิ่ง
เพิ่มขึ้น 100 ม.

ตลิ่งไม-ถูกกัดเซาะทําลาย ส-วนโยธา

23 จัดซื้อถังขยะประจําหมู-บ"าน
หมู- 7 ต.แม-พริก

เพื่อให"ประชาชนบ"านห"วยขี้นก มี
การทิ้งขยะอย-างเป6นที่เป6นทาง 
ลดปBญหาการทิ้งขยะเกลื่อนกลาด

จัดซื้อถังขยะจํานวน 100 ถัง   - - 100,000 ขยะถูกทิ้งลงถังขยะ
คิดเป6นร"อยละ 100

ประชาชนทิ้งขยะลงถัง
ขยะที่จัดซื้อ

ส-วนโยธา

24 โครงการพัฒนาแหล-งท-องเที่ยว
รอยพระพุทธบาท
หมู- 8 ต.แม-พริก

พัฒนารอยพระพุทธบาทให"เป6น
แหล-งท-องเที่ยว

พัฒนาแหล-งท-องเที่ยวโดยการ
ปรับปรุงสภาพแวดล"อมและภูมิ
ทัศน0

 -  - 500,000 บ"านปางยาวมี
สถานที่ท-องเที่ยว

พุทธสถานเพิ่มขึ้น 1
 แห-ง

อ.แม-พริก มีสถานที่
ท-องเที่ยวเป6นที่รู"จัก

ส-วนโยธา

25 ปรับปรุงบ-อขยะ
หมู- 11 ต.แม-พริก

เพื่อเพิ่มพื้นที่การทิ้งขยะจาก
ประชาชนบ"านแพะดอกเข็ม

ขุดลอกบ-อขยะขนาดกว"าง 30 ม. 
ยาว 40 ม. ลึก 1.5 เมตร 
ปริมาตรดินขุด ไมน"อยกว-า 1,800
 ลบ.ม.

 -  - 68,000 ขุดลอกบ-อขยะ 
ปริมาตร ไม"น"อยกว-า

 1,800 ลบ.ม.

ประชาชนบ"านแพะดอก
เข็มมีที่ทิ้งขยะ

ส-วนโยธา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป7 (พ.ศ. 2559-2561)

องคการบริหารส9วนตําบลแม9พริก  อําเภอแม9พริก  จังหวัดลําปาง

หน9วยงานที่
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เป=าหมาย

 (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด

ผลลัพธที่คาดว9า จะได�รับ
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26 ก-อสร"างพนังป.องกันตลิ่งพังวัง

ส"มป=อย 
หมู- 2 ต.ผาปBง

ป.องกันการกัดเซาะพังทลายของ
ดินริมตลิ่งลําห"วย บริเวณวัง
ส"อมป=อย

ก-อสร"างพนังป.องกันตลิ่ง โดย
เรียงหินในกล-องเกเบี้ยน ความสูง
ตามลาดเอียง 5.00 ม. ยาว 100 
ม. ตามแบบ อบต.แม-พริก

  -   - 752,000 มีพนังป.องกันตลิ่ง
เพิ่มขึ้น 100 ม.

ตลิ่งไม-ถูกกัดเซาะทําลาย ส-วนโยธา

27 ก-อสร"างพนังป.องกันตลิ่งพังท-าวังผา
หมู- 2 ต.ผาปBง

ป.องกันการกัดเซาะพังทลายของ
ดินริมตลิ่งลําห"วย บริเวณท-าวังผา

ก-อสร"างพนังป.องกันตลิ่ง โดย
เรียงหินในกล-องเกเบี้ยน ความสูง
ตามลาดเอียง 5.00 ม. ยาว 100 
ม. ตามแบบ อบต.แม-พริก

  -   - 752,000 มีพนังป.องกันตลิ่ง
เพิ่มขึ้น 100 ม.

ตลิ่งไม-ถูกกัดเซาะทําลาย ส-วนโยธา

28 โครงการก-อสร"างแหล-งพลังงาน
ทดแทน(พลังงานแสงอาทิตย0)
อบต.แม-พริก

1. ลดการใช"พลังงานไฟฟ.า เพื่อ
อนุรักษ0ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล"อม
2.ลดค-าใช"จ-ายด"านการไช"
กระแสไฟฟ.า

ติดตั้งระบบการผลิตกระแสไฟฟ.า
จากแสงอาทิตย0 ขนาด 100 Kw 
จํานวน 1 ระบบ

- - 5,000,000 อบต.แม-พริก มีการ
ผลิตกระแสไฟฟ.า
จาก ระบบพลังงาน
แสงอาทิตย0 จํานวน
 1 ระบบ

อบต.แม-พริก มีการใช"
กระแสไฟฟ.าจากพลังงาน
ธรรมชาติ ลดการใช"
พลังงานไฟฟ.าจาก การ
ไฟฟ.าส-วนภูมิภาค

ส-วนโยธา

29 โครงการลดการใช"พลังงาน 1. ลดการใช"พลังงานไฟฟ.า เพื่อ
อนุรักษ0ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล"อม
2.ลดค-าใช"จ-ายด"านการไช"
กระแสไฟฟ.า

ลดการใช"พลังงานกระแสไฟฟ.า
จากพลังงานหลักให"ลดลงอย-าง
น"อยร"อยละ 10

- - 0 การใช"กระแสไฟฟ.า
ลดลงมากกว-าร"อย
ละ 10

อบต.แม-พริก จ-ายค-า
พลังงานลดลงมากกว-า
ร"อยละ 10

ส-วนโยธา

30 ปรับปรุงบ-อขยะ
หมู- 3 ต.แม-พริก

เพื่อเพิ่มพื้นที่การทิ้งขยะจาก
ประชาชนบ"านแม-เชียงรายลุ-ม

ขุดลอกบ-อขยะขนาดกว"าง 30 ม. 
ยาว 40 ม. ลึก 1.5 เมตร 
ปริมาตรดินขุด ไม-น"อยกว-า 1,800
 ลบ.ม.

 -  - 68,000 ขุดลอกบ-อขยะ 
ปริมาตร ไม"น"อยกว-า

 1,800 ลบ.ม.

ประชาชนบ"านแม-
เชียงรายลุ-ม มีที่ทิ้งขยะ

ส-วนโยธา

31 ปรับปรุงบ-อขยะ
หมู- 4 ต.แม-พริก

เพื่อเพิ่มพื้นที่การทิ้งขยะจาก
ประชาชนบ"านแม-พริกบน

ขุดลอกบ-อขยะขนาดกว"าง 30 ม. 
ยาว 40 ม. ลึก 1.5 เมตร 
ปริมาตรดินขุด ไม-น"อยกว-า 1,800
 ลบ.ม.

 -  - 68,000 ขุดลอกบ-อขยะ 
ปริมาตร ไม"น"อยกว-า

 1,800 ลบ.ม.

ประชาชนบ"านแม-พริกบน
มีที่ทิ้งขยะ

ส-วนโยธา

ผลลัพธที่คาดว9า จะได�รับ
หน9วยงานที่
รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป7 (พ.ศ. 2559-2561)

องคการบริหารส9วนตําบลแม9พริก  อําเภอแม9พริก  จังหวัดลําปาง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เป=าหมาย

 (ผลผลิตของโครงการ)
งบประมาณและที่มา

ตัวชี้วัด

124



2559 2560 2561
32 ปรับปรุงบ-อขยะ

หมู- 6 ต.แม-พริก
เพื่อเพิ่มพื้นที่การทิ้งขยะจาก
ประชาชนบ"านวังสําราญ

ขุดลอกบ-อขยะขนาดกว"าง 30 ม. 
ยาว 40 ม. ลึก 1.5 เมตร 
ปริมาตรดินขุด ไม-น"อยกว-า 1,800
 ลบ.ม.

 -  - 68,000 ขุดลอกบ-อขยะ 
ปริมาตร ไม"น"อยกว-า

 1,800 ลบ.ม.

ประชาชนบ"านวังสําราญ 
มีที่ทิ้งขยะ

ส-วนโยธา

33 ปรับปรุงบ-อขยะ
หมู- 8 ต.แม-พริก

เพื่อเพิ่มพื้นที่การทิ้งขยะจาก
ประชาชนบ"านปางยาว

ขุดลอกบ-อขยะขนาดกว"าง 30 ม. 
ยาว 40 ม. ลึก 1.5 เมตร 
ปริมาตรดินขุด ไม-น"อยกว-า 1,800
 ลบ.ม.

 -  - 68,000 ขุดลอกบ-อขยะ 
ปริมาตร ไม"น"อยกว-า

 1,800 ลบ.ม.

ประชาชนบ"านปางยาวมี
ที่ทิ้งขยะ

ส-วนโยธา

34 ปรับปรุงบ-อขยะ
หมู- 9 ต.แม-พริก

เพื่อเพิ่มพื้นที่การทิ้งขยะจาก
ประชาชนบ"านร-มไม"ยาง

ขุดลอกบ-อขยะขนาดกว"าง 30 ม. 
ยาว 40 ม. ลึก 1.5 เมตร 
ปริมาตรดินขุด ไม-น"อยกว-า 1,800
 ลบ.ม.

 -  - 68,000 ขุดลอกบ-อขยะ 
ปริมาตร ไม"น"อยกว-า

 1,800 ลบ.ม.

ประชาชนบ"านร-มไม"ยาง
มีที่ทิ้งขยะ

ส-วนโยธา

35 ปรับปรุงบ-อขยะ
หมู- 10 ต.แม-พริก

เพื่อเพิ่มพื้นที่การทิ้งขยะจาก
ประชาชนบ"านสันขี้เหล็ก

ขุดลอกบ-อขยะขนาดกว"าง 30 ม. 
ยาว 40 ม. ลึก 1.5 เมตร 
ปริมาตรดินขุด ไมน"อยกว-า 1,800
 ลบ.ม.

 -  - 68,000 ขุดลอกบ-อขยะ 
ปริมาตร ไม"น"อยกว-า

 1,800 ลบ.ม.

ประชาชนบ"านสันขี้เหล็ก
มีที่ทิ้งขยะ

ส-วนโยธา

36 ปรับปรุงบ-อขยะ
หมู- 1 ต.ผาปBง

เพื่อเพิ่มพื้นที่การทิ้งขยะจาก
ประชาชนบ"านนาริน

ขุดลอกบ-อขยะขนาดกว"าง 30 ม. 
ยาว 40 ม. ลึก 1.5 เมตร 
ปริมาตรดินขุด ไม-น"อยกว-า 1,800
 ลบ.ม.

 -  - 68,000 ขุดลอกบ-อขยะ 
ปริมาตร ไม"น"อยกว-า

 1,800 ลบ.ม.

ประชาชนบ"านนารินมีที่
ทิ้งขยะ

ส-วนโยธา

37 ปรับปรุงบ-อขยะ
หมู- 2 ต.ผาปBง

เพื่อเพิ่มพื้นที่การทิ้งขยะจาก
ประชาชนบ"านผาปBงหลวง

ขุดลอกบ-อขยะขนาดกว"าง 30 ม. 
ยาว 40 ม. ลึก 1.5 เมตร 
ปริมาตรดินขุด ไม-น"อยกว-า 1,800
 ลบ.ม.

 -  - 68,000 ขุดลอกบ-อขยะ 
ปริมาตร ไม"น"อยกว-า

 1,800 ลบ.ม.

ประชาชนบ"านผาปBง
หลวงมีที่ทิ้งขยะ

ส-วนโยธา

หน9วยงานที่
รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป7 (พ.ศ. 2559-2561)

องคการบริหารส9วนตําบลแม9พริก  อําเภอแม9พริก  จังหวัดลําปาง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เป=าหมาย

 (ผลผลิตของโครงการ)
งบประมาณและที่มา

ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดว9า จะได�รับ
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38 ปรับปรุงบ-อขยะ

หมู- 3 ต.ผาปBง
เพื่อเพิ่มพื้นที่การทิ้งขยะจาก
ประชาชนบ"านผาปBงกลาง

ขุดลอกบ-อขยะขนาดกว"าง 30 ม. 
ยาว 40 ม. ลึก 1.5 เมตร 
ปริมาตรดินขุด ไม-น"อยกว-า 1,800
 ลบ.ม.

 -  - 68,000 ขุดลอกบ-อขยะ 
ปริมาตร ไม"น"อยกว-า

 1,800 ลบ.ม.

ประชาชนบ"านผาปBง
กลางมีที่ทิ้งขยะ

ส-วนโยธา

39 ปรับปรุงบ-อขยะ
หมู- 4 ต.ผาปBง

เพื่อเพิ่มพื้นที่การทิ้งขยะจาก
ประชาชนบ"านห"วยไร-

ขุดลอกบ-อขยะขนาดกว"าง 30 ม. 
ยาว 40 ม. ลึก 1.5 เมตร 
ปริมาตรดินขุด ไม-น"อยกว-า 1,800
 ลบ.ม.

 -  - 68,000 ขุดลอกบ-อขยะ 
ปริมาตร ไม"น"อยกว-า

 1,800 ลบ.ม.

ประชาชนบ"านห"วยไร-มีที่
ทิ้งขยะ

ส-วนโยธา

40 ปรับปรุงบ-อขยะ
หมู- 5 ต.ผาปBง

เพื่อเพิ่มพื้นที่การทิ้งขยะจาก
ประชาชนบ"านเด-นอุดม

ขุดลอกบ-อขยะขนาดกว"าง 30 ม. 
ยาว 40 ม. ลึก 1.5 เมตร 
ปริมาตรดินขุด ไม-น"อยกว-า 1,800
 ลบ.ม.

 -  - 68,000 ขุดลอกบ-อขยะ 
ปริมาตร ไม"น"อยกว-า

 1,800 ลบ.ม.

ประชาชนบ"านเด-นอุดมมี
ที่ทิ้งขยะ

ส-วนโยธา

41 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน0เลียบ
แม-น้ําวัง
หมู- 3 ต.แม-พริก

เพื่อปรับปรุงทัศนียภาพบริเวณ
พื้นที่ด"านข"างเลียบแม-น้ําวังให"
สวยงาม

ปรับปรุงพื้นที่เลียบแม-น้ําวังให"มี
ความสวยงาม

 -  - 80,000 มีสถานที่พักผ-อน
เพิ่มขึ้น 1 แห-ง

ประชาชนบ"านแม-
เชียงรายลุ-มมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น

ส-วนโยธา

งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดว9า จะได�รับ

หน9วยงานที่
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เป=าหมาย

 (ผลผลิตของโครงการ)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป7 (พ.ศ. 2559-2561)

องคการบริหารส9วนตําบลแม9พริก  อําเภอแม9พริก  จังหวัดลําปาง
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8. ยุทธศาสตรการพัฒนาด�านการเมือง-การบริหาร
     8.1 แนวทางการพัฒนาการส!งเสริมการมีส!วนร!วมรูปประชาคม

2559 2560 2561
(บาท) (บาท) (บาท) KPI

1 โครงการประชาคมหมู�บ�านเพื่อ
จัดทําแผนพัฒนาสามป 

เพื่อให�ประชาชนมีส�วนร�วมในการ
จัดทําแผนพัฒนาสามป 

จัดทําโครงการเพื่อให�ประชาชนมี
ส�วนร�วมทุกหมู�บ�าน

10,000 10,000 10,000 มีแผนพัฒนาสามป ประชาชนมีส�วนร�วมใน
การจัดทําแผน

สํานักปลัดฯ

2 ปรับปรุงศาลาอเนกประสงค+
ประจําหมู�บ�าน  
หมู� 8 ต.แม�พริก

เพื่อให�ประชาชนบ�านปางยาวมี
สถานที่ทํากิจกรรมของหมู�บ�าน
เช�น การประชุม การพักผ�อน

ปรับปรุงศาลาอเนกประสงค+
ขนาดกว�าง 6.00 ม.ยาว 9.00 ม. 
สูง 3.10 ม. ตามแบบแปลนของ 
อบต.แม�พริก

198,000 - - มีศาลา
เอนกประสงค+เพื่อ

ใช�สําหรับการ
ดําเนินกิจกรรม

ส�วนรวมจํานวน 1 
หลัง

ประชาชนบ�านปางยาวมี
สถานที่ทํากิจกรรมของ
หมู�บ�านเช�น การประชุม 
การพักผ�อน

ส�วนโยธา

3 ก�อสร�างรั้วรอบศูนย+สงเคราะห+
ราษฎรประจําหมู�บ�าน 
หมู� 6 ต.แม�พริก

เพื่อให�ศูนย+สงเคราะห+ บ�านวัง
สําราญ มีอาณาเขตพื้นที่ ที่ชัดเจน

ก�อสร�างรั้วคอนกรีตรอบพื้นที่ศูนย+
สงเคราะห+ราษฎร ความยาว 150
 ม. สูง 2.10 ม. ชนิดไม�ตอกเสาเข็ม

 - 207,000  - มีรั้วรอบศูนย+
สงเคราะห+ความยาว

 150 เมตร

ศูนย+สงเคราะห+ราษฎร มี
รั้วรอบขอบชิด

ส�วนโยธา

4 ก�อสร�างลานคอนกรีต บริเวณ
หน�าศาลาอเนกประสงค+บ�านสัน
ขี้เหล็ก
หมู� 10 ต.แม�พริก

เพื่อใช�ลานคอนกรีตดําเนิน
กิจกรรมของหมู�บ�าน เช�น การ
ประชุม การออกกําลังกาย

ก�อสร�างลานคอนกรีตขนาดพื้นที่
กว�าง 20.00 ม.ยาว 20.00 ม. 
หนา 0.10 ม.

- - 105,000 มีลานคอนกรีต
ขนาดพื้นที่ 400 

ตร.ม.

ประชาชนบ�านสันขี้เหล็ก
สุขภาพ อนามัยสมบูรณ+
แข็งแรง

ส�วนโยธา

5 ก�อสร�างรั้วคอนกรีตรอบศาลา
อเนกประสงค+     
หมู� 10 ต.แม�พริก

เพื่อให�ศาลาอเนกประสงค+ บ�าน
สันขี้เหล็ก มีอาณาเขตพื้นที่ ที่
ชัดเจน

ก�อสร�างรั้วคอนกรีตรอบพื้นที่
ศาลาอเนกประสงค+ ความยาว 
240 ม. สูง 2.10 ม. ชนิดไม�ตอก
เสาเข็ม

 - - 207,000 มีรั้วรอบศาลา
อเนกประสงค+ความ
ยาวรวม 240 เมตร

ศูนย+สงเคราะห+ราษฎร มี
รั้วรอบขอบชิด

ส�วนโยธา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป5 (พ.ศ. 2559-2561)

องคการบริหารส!วนตําบลแม!พริก  อําเภอแม!พริก  จังหวัดลําปาง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เป;าหมาย

 (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด

ผลลัพธที่คาดว!า จะได�รับ
หน!วยงานที่
รับผิดชอบ
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2559 2560 2561
(บาท) (บาท) (บาท) KPI

6 ก�อสร�างศาลาอเนกประสงค+
ประจําหมู�บ�าน
หมู� 4 ต.ผาปDง

เพื่อให�ประชาชนบ�านห�วยไร� มี
สถานที่ทํากิจกรรมของหมู�บ�าน
เช�น การประชุม การพักผ�อน

ก�อสร�างศาลาอเนกประสงค+ขนาด
กว�าง 6.00 ม.ยาว 9.00 ม. สูง 
3.10 ม. ตามแบบแปลนของ 
อบต.แม�พริก

 - - 198,000 มีศาลา
เอนกประสงค+เพื่อ

ใช�สําหรับการ
ดําเนินกิจกรรม

ส�วนรวมจํานวน 1 
หลัง

ประชาชนบ�านห�วยไร� มี
สถานที่ทํากิจกรรมของ
หมู�บ�านเช�น การประชุม 
การพักผ�อน

ส�วนโยธา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป5 (พ.ศ. 2559-2561)

องคการบริหารส!วนตําบลแม!พริก  อําเภอแม!พริก  จังหวัดลําปาง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เป;าหมาย

 (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด

ผลลัพธที่คาดว!า จะได�รับ
หน!วยงานที่
รับผิดชอบ
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     8.2 แนวทางการพัฒนาการส!งเสริมความรู� ความเข�าใจเกี่ยวกับกิจการของ อบต. และการบริหารการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย

2559 2560 2561
(บาท) (บาท) (บาท) KPI

1 ค�าใช�จ�ายในการเลือกตั้ง เพื่อจ�ายเปEนค�าใช�จ�ายในการ
เลือกตั้งทั่วไปหรือเลือกตั้งซ�อม
นายกฯ และสมาชิกสภาฯ

การเลือกตั้งทั่วไปและการ
เลือกตั้งซ�อม

100,000 100,000 100,000 การเลือกตั้งสําเร็จ
ลุล�วง

อบต.ดําเนินการตามที่
กฎหมายกําหนด

สํานักปลัดฯ

2 โครงการเสริมสร�างความรู�
ประชาธิปไตย การเลือกตั้งและ
การออกเสียงประชามติ

1. เพื่อเสริมสร�างความรู�ความ
เข�าใจในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย+ทรงเปEน
ประมุขและสร�างความภาคภูมิใจ
ในสถาบันพระมหากษัตริย+และ
ความเปEน
2. เพื่อเสริมสร�างวิถีประชาธิปไตย
 สร�างการมีส�วนร�วมให�กับ
ประชาชนและนําไปขยายผลสู�
ประชาชนให�เพิ่มมากยิ่งขึ้น
3. เพื่อสาธิตการการใช�เครื่อง
ลงคะแนนเลือกตั้งให�ถูกต�องและ
เปEนที่ยอมรับ

กลุ�มเปHาหมายประชาชน ผู�นํา
ชุมชน ตัวแทนกลุ�ม/องค+กรต�างๆ
ในพื้นที่ตําบลแม�พริกและตําบล 
ผาปDง จํานวนทั้งสิ้น 60 คน

     30,000 - - 1. ผู�เข�าร�วม
กิจกรรมมีความรู�
ความเข�าใจใน

ระบบประชาธิปไตย
ร�อย 100

2.ผู�เข�าร�วมกิจกรรม
สามารถใช�เครื่อง
ลงคะแนนได�อย�าง
ถูกต�องคิดเปEนร�อย

ละ 100

1.ผู�ร�วมกิจกรรมมีความรู�
ความเข�าใจในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย+ทรงเปEน
ประมุขและสร�างความ
ภาคภูมิใจในสถาบัน
พระมหากษัตริย+และความ
เปEน
2.ผู�ร�วมกิจกรรมเสริมสร�าง
วิถีประชาธิปไตย สร�าง
การมีส�วนร�วมให�กับ
ประชาชนและนําไปขยาย
ผลสู�ประชาชนให�เพิ่มขึ้น
3.ผู�ร�วมกิจกรรมสามารถใช�
เครื่องลงคะแนนเลือกตั้ง
ให�ถูกต�อง

สํานักปลัดฯ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป5 (พ.ศ. 2559-2561)

องคการบริหารส!วนตําบลแม!พริก  อําเภอแม!พริก  จังหวัดลําปาง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เป;าหมาย

 (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด

ผลลัพธที่คาดว!า จะได�รับ
หน!วยงานที่
รับผิดชอบ
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2559 2560 2561
(บาท) (บาท) (บาท) KPI

3 โครงการพัฒนาระบบในการ
เลือกตั้งและพัฒนาประชาธิปไตย

เพื่อถ�ายถอดความรู� เผยแพร�
ประชาธิปไตยและการสร�าง
พลเมืองดี ในวิถีประชาธิปไตย

กลุ�มเปHาหมายประชาชน ผู�นํา
ชุมชน ตัวแทนกลุ�ม/องค+กรต�างๆ
ในพื้นที่ตําบลแม�พริกและตําบล
ผาปDง จํานวนทั้งสิ้น 60 คน

     30,000      30,000      30,000 ผู�เข�าร�วมกิจกรรมมี
ความรู�ความเข�าใจ

ในระบบ
ประชาธิปไตย คิด
เปEนร�อยละ 100

1.ผู�ร�วมกิจกรรมมีความรู�
ความเข�าใจในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย+ทรงเปEน
ประมุขและสร�างความ
ภาคภูมิใจในสถาบัน
พระมหากษัตริย+และความ
เปEน
2.ผู�ร�วมกิจกรรมเสริมสร�าง
วิถีประชาธิปไตย สร�าง
การมีส�วนร�วมให�กับ
ประชาชนและนําไปขยาย
ผลสู�ประชาชนให�เพิ่มขึ้น

สํานักปลัดฯ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป5 (พ.ศ. 2559-2561)

องคการบริหารส!วนตําบลแม!พริก  อําเภอแม!พริก  จังหวัดลําปาง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เป;าหมาย

 (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด

ผลลัพธที่คาดว!า จะได�รับ
หน!วยงานที่
รับผิดชอบ
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 8.3 แนวทางการพัฒนาบุคลากร ทั้งพนักงานส!วนตําบล พนักงานจ�าง สมาชิกสภา อบต. คณะผู�บริหาร ให�มีความรู� คุณธรรมและจริยธรรมในการปฎิบัติงาน

2559 2560 2561
(บาท) (บาท) (บาท) KPI

1 เงินเดือนพนักงานส�วนตําบล เพื่อจ�ายเปEนเงินเดือนพนักงาน
ส�วนตําบล

เงินเดือนพนักงานส�วนตําบล 
สํานักปลัด 'ส�วนการคลัง ส�วน
โยธา จํานวน 18 คน

3,750,660 3,890,520 4,036,000 พนักงานส�วนตําบล
ได�รับเงินเดือนทุก
เดือน

พนักงานส�วนตําบลได�รับ
เงินเดือนตามกฎหมาย
กําหนด

สํานักปลัด 
ส�วนการคลัง 

ส�วนโยธา
2 เงินเพิ่มค�าครองชีพชั่วคราว

พนักงานส�วนตําบล
เพื่อจ�ายเปEนเงินเพิ่มค�าครองชีพ
ชั่วคราวพนักงานส�วนตําบล

เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว 
พนักงานส�วนตําบล สํานักปลัด 
ส�วนการคลัง  ส�วนโยธา จํานวน 
11 คน

200,000 170,000 150,000 พนักงานส�วนตําบล
ได�รับเงินเพิ่มค�า
ครองชีพชั่วคราวทุก
เดือน

พนักงานส�วนตําบลรับเงิน
เพิ่มการครองชีพชั่วคราว
ตาม กฎหมายกําหนด

สํานักปลัด 
ส�วนการคลัง 

ส�วนโยธา

3 เงินประจําตําแหน�ง เพื่อจ�ายเปEนเงินประจําตําแหน�ง 
พนักงานส�วนตําบล

เงินประจําตําแหน�ง ปลัด อบต. 
หน.สป.,หน.การคลัง, หน.โยธา

160,000 160,000 160,000 ปลัด อบต. หน.สป.
,หน.การคลัง, หน.
โยธา ได�รับเงิน

ประจําตําแหน�งทุก
เดือน

พนักงานส�วนตําบลได�รับ
เงิน ประจําตําแหน�งตาม
กฎหมาย กําหนด

สํานักปลัด 
ส�วนการคลัง 

ส�วนโยธา

4 เงินค�าตอบแทนรายเดือน เพื่อจ�ายเปEนเงินค�าตอบแทนราย
เดือน พนักงานส�วนตําบล

เงินค�าตอบแทนรายเดือน ปลัด 
อบต.

67,200 67,200 67,200 ปลัด อบต.ได�รับ
ค�าตอบแทน

ปลัด อบต.ได�รับ
ค�าตอบแทนทุกเดือน

สํานักปลัด

5 เงินเดือน/ค�าตอบแทนประจํา
ตําแหน�ง/ค�าตอบแทนพิเศษ
นายก อบต./รองนายก อบต./
เลขานุการนายก

เพื่อจ�ายเปEนเงินเดือน/
ค�าตอบแทน ประจําตําแหน�ง/
ค�าตอบแทนพิเศษนายก อบต./
รองนายก อบต./เลขานุการนายก

เงินเดือน/ค�าตอบแทน ประจํา
ตําแหน�ง/ค�าตอบแทน พิเศษนายก
 อบต./รองนายก  อบต./
เลขานุการนายก จํานวน 4 คน

735,840 735,840 735,840 นายก อบต./รอง
นายก อบต./

เลขานุการนายก
ได�รับค�าตอบแทน

นายก อบต./รองนายก 
อบต./ เลขานุการนายก 
ได�รับเงินเดือน 
ค�าตอบแทนประจํา
ตําแหน�ง/ค�าตอบแทน
พิเศษ ตามกฎหมาย 
กําหนด

สํานักปลัด

6 ค�าจ�างพนักงานจ�าง เพื่อจ�ายเปEนค�าจ�างพนักงานจ�าง
ทั่วไป และตามภารกิจ

ค�าจ�างพนักงานจ�างตาม ภารกิจ
และทั่วไป จํานวน 20  คน

1,400,000 1,500,000 1,600,000  พนักงานจ�างได�รับ
ค�าจ�าง

พนักงานจ�างได�รับค�าจ�าง 
ตามกฎหมายกําหนด ตาม
กฎหมายกําหนด

สํานักปลัด 
ส�วนการคลัง 

ส�วนโยธา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป5 (พ.ศ. 2559-2561)

องคการบริหารส!วนตําบลแม!พริก  อําเภอแม!พริก  จังหวัดลําปาง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เป;าหมาย

 (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด

ผลลัพธที่คาดว!า จะได�รับ
หน!วยงานที่
รับผิดชอบ
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(บาท) (บาท) (บาท) KPI

7 เงินเพิ่มค�าครองชีพชั่วคราว
พนักงานจ�าง

เพื่อจ�ายเปEนเงินเพิ่มการครองชีพ 
ชั่วคราวพนักงานจ�าง

เงินเพิ่มค�าครองชีพชั่วคราว 
พนักงานจ�างทั่วไปและ ตาม
ภารกิจ จํานวน 20 คน

450,000 420,000 400,000 พนักงานจ�างทั่วไป
และ ตามภารกิจ 
จํานวน 21 คน 
ได�รับ เงินเพิ่มค�า
ครองชีพชั่วคราว

พนักงานจ�างได�รับเงินเพิ่ม 
การครองชีพชั่วคราวตาม 
กฎหมายกําหนด

สํานักปลัด 
ส�วนการคลัง 

ส�วนโยธา

8 เงินเพิ่มตามคุณวุฒิ เพื่อจ�ายเปEนเงินเพิ่มตามคุณวุฒิ 
พนักงานส�วนตําบล

เงินเพิ่มตามคุณวุฒิ พนักงานส�วน
ตําบล จํานวน 13 คน

40,000 30,000 20,000 พนักงานส�วนตําบล
 จํานวน 13 คน 
ได�รับเงินเพิ่มตาม
คุณวุฒิ

พนักงานส�วนตําบลได�รับ
เงิน เพิ่มตามคุณวุฒิตาม
กฎหมาย กําหนด

สํานักปลัด 
ส�วนการคลัง 

ส�วนโยธา

9 ค�าตอบแทนคณะกรรมการ
จัดซื้อจัดจ�าง กรรมการตรวจ
งานจ�างและควบคุมงาน

เพื่อจ�ายเปEนค�าตอบแทน
คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ�าง 
กรรมการตรวจงานจ�างและ
ควบคุมงาน

พนักงานส�วนตําบล ผู�แทนชุมชน 
ที่ได�รับการคัดเลือกให�ปฏิบัติ
หน�าที่ในการเปEนคณะกรรมการ

50,000 50,000 50,000 กรรมการตรวจงาน
จ�างได�รับ

ค�าตอบแทน

พนักงานส�วนตําบลและ
ผู�แทนชุมชนได�รับ
ค�าตอบแทนในการปฏิบัติ
หน�าที่ตามกฎหมายกําหนด

สํานักปลัด

10 ค�าตอบแทนการปฏิบัติงานนอก
เวลา

เพื่อจ�ายเปEนค�าตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให�
พนักงานส�วนตําบลและพนักงาน
จ�าง

พนักงานส�วนตําบลและพนักงาน
จ�างที่ได�รับมอบหมายให�
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

30,000 30,000 30,000 พนักงานส�วนตําบล
และพนักงานจ�างที่
ปฏิบัติงานนอกเวลา

ราชการ ได�รับ
ค�าตอบแทน

พนักงานส�วนตําบลและ
พนักงานจ�างได�รับ
ค�าตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาตามที่
กฎหมายกําหนด

สํานักปลัด 
ส�วนการคลัง 

ส�วนโยธา

11 ค�าตอบแทนคณะกรรมการ
เกี่ยวกับการสอบแข�งขัน สอบ
คัดเลือก หรือคัดเลือก

เพื่อจ�ายเปEนค�าตอบแทน
คณะกรรมการ ในการ
สอบแข�งขันหรือสอบคัดเลือก

กรรมการที่เกี่ยวข�องกับการ
สอบแข�งขันหรือสอบคัดเลือก 
จํานวน 15 คน

30,000 30,000 30,000 กรรมการที่
ดําเนินการ

สอบแข�งขันหรือ
สอบคัดเลือกได�รับ
ค�าตอบแทนทุกคน

คณะกรรมการ ในการ
สอบแข�งขันหรือสอบ
คัดเลือกได�รับค�าตอบแทน
ในการปฏิบัติหน�าที่

สํานักปลัด

องคการบริหารส!วนตําบลแม!พริก  อําเภอแม!พริก  จังหวัดลําปาง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เป;าหมาย

 (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป5 (พ.ศ. 2559-2561)

ผลลัพธที่คาดว!า จะได�รับ
หน!วยงานที่
รับผิดชอบ
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12 ค�าตอบแทนผู�ปฏิบัติงานอันเปEน
ประโยชน+แก�องค+กรปกครอง
ส�วนท�องถิ่น

เพื่อจ�ายเปEนเงินรางวัลนําจับแก�
เจ�าหน�าที่ตํารวจในการปรับ
ผู�กระทําผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก

ตั้งจ�ายให�อัตราร�อยละ 25 ของ
ค�าปรับ

2,000 2,000 2,000 เจ�าหน�าที่ได�รับเงิน
รางวัล

เจ�าหน�าที่ตํารวจได�รับเงิน 
รางวัลตามกฎหมาย

สํานักปลัด

13 ค�าตอบแทนประธานสภา รอง
ประธานสภาสมาชิกสภา 
เลขานุการสภา

เพื่อจ�ายเปEนค�าตอบแทนรายเดือน
 ประธานสภา รองประธานสภา 
สมาชิกสภา เลขานุการสภา

ค�าตอบแทนประธานสภารอง
ประธานสภา สมาชิกสภา

2,534,000 2,534,000 2,534,000  ประธานสภา รอง
ประธานสภา 
สมาชิกสภา 

เลขานุการสภา
ได�รับค�าตอบแทน

รายเดือน

ประธานสภา รอง
ประธานสภาสมาชิกสภา 
เลขานุการสภาได�รับ
ค�าตอบแทนรายเดือนตาม
กฎหมายกําหนด

สํานักปลัด

14 ค�าจ�างที่ปรึกษาวิจัยประเมินผล
หรือพัฒนาระบบต�างๆ

เพื่อจ�ายเปEนค�าจ�างเหมา
ดําเนินการวิจัย วิเคราะห+ผลการ
ดําเนินงาน และเพิ่มประสิทธิภาพ
การทํางานของ อบต.

จ�างเหมาหน�วยงานหรือสถาบันที่
ได�รับความเชื่อถือ ดําเนินการวิจัย
การดําเนินการของ อบต. ป ละ 1 
ครั้ง

20,000 - - ผลสรุปการ
ดําเนินงานในรอบป 

ที่ผ�านมา

อบต.ได�รับผลสรุปการ
ดําเนินงานในรอบป ที่ผ�าน
มา และพัฒนาศักยภาพ
การให�บริการให�ดียิ่งขึ้น

สํานักปลัด

15 ผลประโยชน+ค�าตอบแทนอื่น เพื่อจ�ายเปEนผลประโยชน+
ค�าตอบแทนอื่นให�แก�พนักงาน
ส�วนตําบลและพนักงานจ�าง

พนักงานส�วนตําบลและพนักงาน
จ�างที่ได�รับผลประโยชน+
ค�าตอบแทนอื่น

500,000 500,000 500,000 พนักงานส�วนตําบล
และพนักงานจ�างที่
ได�รับผลประโยชน+
ค�าตอบแทนอื่น

พนักงานส�วนตําบลและ
พนักงานจ�างได�รับ
ผลประโยชน+ค�าตอบแทน
อื่น ตามกฎหมายกําหนด

สํานักปลัด

16 เงินช�วยเหลือการศึกษาบุตร เพื่อจ�ายเปEนค�าช�วยเหลือ
การศึกษาบุตรพนักงานส�วนตําบล

พนักงานส�วนตําบลที่มีสิทธิได�รับ
เงินช�วยเหลือการศึกษาบุตร

25,000 25,000 25,000 บุตรพนักงานส�วน
ตําบลได�รับช�วยเหลือ

พนักงานส�วนตําบลได�รับ
เงินค�าช�วยเหลือการศึกษา
บุตรตามสิทธิ

สํานักปลัด
ส�วนการคลัง

17 เงินช�วยเหลือค�ารักษาพยาบาล เพื่อจ�ายเปEนค�ารักษาพยาบาลแก�
พนักงานส�วนตําบลและผู�บริหาร

ผู�บริหาร, พนักงานส�วนตําบล ที่มี
สิทธิได�รับเงินช�วยเหลือค�า
รักษาพยาบาล

50,000 50,000 50,000 ผู�บริหาร, พนักงาน
ส�วนตําบล ได�รับ
เงินช�วยเหลือ ค�า
รักษาพยาบาล

ผู�บริหาร, พนักงานส�วน
ตําบล,ได�รับเงินช�วยเหลือ
ค�ารักษาพยาบาลตามสิทธิ

สํานักปลัด 
ส�วนการคลัง
ส�วนโยธา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป5 (พ.ศ. 2559-2561)

องคการบริหารส!วนตําบลแม!พริก  อําเภอแม!พริก  จังหวัดลําปาง

เป;าหมาย
 (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด

ผลลัพธที่คาดว!า จะได�รับที่ โครงการ วัตถุประสงค
หน!วยงานที่
รับผิดชอบ
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18 ค�าใช�จ�ายเพื่อให�มาซึ่งบริการ เพื่อจ�ายเปEนค�าจ�างเหมาบริการ 
ค�าลงทะเบียน ค�าธรรมเนียม ค�า
โฆษณาและเผยแพร�

ภารกิจของ อบต.ในด�านต�างๆ 500,000 500,000 500,000 ภารกิจของ อบต.
ในด�านต�างๆ สําเร็จ
ลุล�วง

การดําเนินงานตามภารกิจ
ของ อบต. สําเร็จลุล�วง

สํานักปลัด 
ส�วนการคลัง
ส�วนโยธา

19 ค�าเช�าบ�าน เพื่อจ�ายเปEนค�าเช�าบ�านแก�
พนักงานส�วนตําบล

พนักงานส�วนตําบลที่มีสิทธิได�รับ
เงินช�วยเหลือค�าเช�าบ�าน

100,000 100,000 100,000 พนักงานส�วนตําบล
ที่มีสิทธิได�รับเงิน
ช�วยเหลือค�าเช�าบ�าน
ได�รับค�าเช�าบ�าน

พนักงานส�วนตําบล,ได�รับ
เงินช�วยเหลือค�าเช�าบ�าน
สิทธิ

สํานักปลัด 
ส�วนการคลัง
ส�วนโยธา

20 รายจ�ายเกี่ยวกับการรับรองและ
พิธีการ

เพื่อจ�ายเปEนค�ารับรองและพิธีการ
เพื่อต�อนรับบุคคลที่มานิเทศก+งาน
ศึกษาดูงาน

คณะผู�มาเยือนและค�ารับรอง 
และการประชุมสภา

40,000 40,000 40,000 คณะผู�มาเยือนและ
ค�ารับรอง และการ
ประชุมสภา ได�รับ

การต�อนรับ

อบต.รับรองแขกผู�มาเยือน
และการประชุมสภาตาม
กฎหมายกําหนด

สํานักปลัด

21 ค�าใช�จ�ายในการเดินทางไป
ราชการ

เพื่อจ�ายเปEนค�าใช�จ�ายในการ
เดินทางไปราชการสําหรับเปEนค�า
เบี้ยเลี้ยงค�าพาหนะ ค�าเช�าที่พัก 
และค�าใช�จ�ายอื่นๆ ในการเดินทาง
ไปราชการหรืออบรมสัมมนาของ
พนักงานส�วนตําบลและพนักงาน
จ�าง คณะผู�บริหารสมาชิกสภา

คณะผู�บริหาร สมาชิกสภา
พนักงานส�วนตําบล และพนักงาน
จ�างที่ได�รับอนุญาตให�เดินทางไป
ราชการ

180,000 180,000 180,000 คณะผู�บริหาร 
สมาชิกสภา
พนักงานส�วนตําบล
 และพนักงานจ�างที่
ได�รับอนุญาตให�
เดินทางไปราชการ
ได�รับเงินค�าเดินทาง

คณะผู�บริหาร สมาชิกสภา
พนักงานส�วนตําบล และ
พนักงานจ�าง เดินทางไป
ราชการ สามารถเบิก
ค�าใช�จ�ายในการเดินทางไป
ราชการ

สํานักปลัด 
ส�วนการคลัง
ส�วนโยธา

22 ค�าของขวัญ ของรางวัล จ�ายเปEนค�าของขวัญ ของรางวัลที่
มีความจําเปEนและเหมาะสม

บุคคลที่เหมาะสมที่ได�รับของขวัญ
 ของรางวัล

2,000 2,000 2,000 ผู�ที่ได�รับของรางวัล
มีกําลังใจเพิ่มขึ้น

อบต.มอบของขวัญ ของ
รางวัลที่เหมาะสม

สํานักปลัด

เป;าหมาย
 (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป5 (พ.ศ. 2559-2561)

องคการบริหารส!วนตําบลแม!พริก  อําเภอแม!พริก  จังหวัดลําปาง

ผลลัพธที่คาดว!า จะได�รับ
หน!วยงานที่
รับผิดชอบ
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23 ค�าพวงมาลัย ช�อดอกไม�และ
พวงมาลา

เพื่อจ�ายเปEนค�าพวงมาลัย ช�อ
ดอกไม�และพวงมาลาสําหรับพิธี
การและวันสําคัญต�างๆ

งานพิธีการในวันสําคัญต�างๆ 10,000 10,000 10,000 มีพวงมาลัย ดอกไม� 
เข�าร�วมงานพิธีสําคัญ

อบต.มีพวงมาลัย ช�อ
ดอกไม�และพวงมาลา
สําหรับพิธีการในวันสําคัญ
ต�างๆ

สํานักปลัด

24 ค�าไฟฟHา เพื่อจ�ายเปEนค�ากระแสไฟฟHา
บริเวณอาคารสํานักงานและ
ไฟฟHาสาธารณะส�วนเกิน

อาคาร สํานักงาน และไฟฟHา
สาธารณะส�วนเกิน

250,000 250,000 250,000 ชําระค�ากระแสไฟฟHา เพื่อให�การปฏิบัติงานของ 
อบต.เปEนไปอย�างมี
ประสิทธิภาพ

สํานักปลัด

25 ค�าโทรศัพท+ เพื่อจ�ายเปEนค�าโทรศัพท+ประจํา
สํานักงานและโทรศัพท+เคลื่อนที่  
 ที่ใช�ติดต�อราชการของ อบต.

การติดต�อราชการของ อบต. 100,000 100,000 100,000 การติดต�อสื่อสาร
สะดวกมากขึ้น

เพื่อให�การปฏิบัติงานของ 
อบต.เปEนไปอย�างรวดเร็ว
และมีประสิทธิภาพ

สํานักปลัด

26 ค�าเช�าคู�สายอินเตอร+เน็ตตําบล เพื่อจ�ายเปEนค�าเช�าคู�สาย
อินเตอร+เน็ตตําบลของ อบต.

อินเตอร+เน็ตตําบลของ อบต. 70,000 70,000 70,000 การติดต�อสื่อสาร
สะดวกมากขึ้น

เพื่อให�การปฏิบัติงานของ 
อบต.เปEนไปอย�างรวดเร็ว
และมีประสิทธิภาพ

สํานักปลัด

27 ค�าไปรษณีย+ เพื่อจ�ายเปEนค�าไปรษณีย+ การติดต�อประสานงานของ อบต. 15,000 15,000 15,000 การติดต�อสื่อสาร
เอกสารทางราชการ

สะดวกมากขึ้น

เพื่อให�การปฏิบัติงานของ 
อบต.เปEนไปอย�างรวดเร็ว
และมีประสิทธิภาพ

สํานักปลัด

28 รายจ�ายตามข�อผูกพัน เพื่อจ�ายเปEนทุนการศึกษาปริญญา
โทและปริญญาตรี

ทุนการศึกษาปริญญาตรี 5 ทุน 
ปริญญาโท 2 ทุน

     20,000      20,000      20,000  บุคลากรได�รับการ
พัฒนาเพิ่มขึ้น

พัฒนาบุคลากรของ อบต.
 ทั้งฝPายการเมืองและฝPาย
ประจํา

สํานักปลัด

29 เงินสํารองจ�าย เพื่อจ�ายเปEนค�าช�วยเหลือราษฎรที่
ประสบภัย

ราษฎรผู�ประสบภัย 500,000 500,000 500,000 ผู�ประสบภับได�รับ
ความช�วยเหลือ 
บรรเทาความ

เดือดร�อน

การดําเนินงานตามภารกิจ
ของอบต. สําเร็จลุล�วง

สํานักปลัด

ตัวชี้วัด
ผลลัพธที่คาดว!า จะได�รับ

หน!วยงานที่
รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

โครงการ วัตถุประสงค
เป;าหมาย

 (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา

แผนพัฒนาสามป5 (พ.ศ. 2559-2561)
องคการบริหารส!วนตําบลแม!พริก  อําเภอแม!พริก  จังหวัดลําปาง

ที่
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30 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม เพื่อจ�ายเปEนเงินสมทบกองทุน
ประกันสังคม เพื่อให�ความ
คุ�มครองแก�พนักงานจ�าง

พนักงานจ�างตามภารกิจและ
พนักงานจ�างทั่วไป

   100,000    100,000    100,000 พนักงานจ�างตาม
ภารกิจและ
พนักงานจ�างทั่วไป 
ได�รับสวัสดิการ

พนักงานจ�างของ อบต. 
ได�รับความคุ�มครองตาม
กฎหมายกําหนด

สํานักปลัด

31 เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข�าราชการส�วนท�องถิ่น

เบิกจ�ายเปEนเงินสมทบกองทุน
บําเหน็จ บํานาญของข�าราชการ
ท�องถิ่น

พนักงานส�วนตําบลในสังกัด 100,000 100,000 100,000 พนักงานส�วนตําบล
ในสังกัด ได�รับ
สวัสดิการเมื่อ
เกษียณอายุราชการ

พนักงานส�วนตําบลได�รับ
สิทธิในเงินบําเหน็จ 
บํานาญ ตามกฎหมาย
กําหนด

สํานักปลัด

32 โครงการฝQกอบรมและศึกษาดู
งานคณะผู�บริหาร สมาชิกฯ 
พนักงานส�วนตําบลและ
พนักงานจ�าง

เพื่อพัฒนาบุคลากรทั้งฝPาย
การเมืองและฝPายประจําให�มี
ประสิทธิภาพในการให�บริการ
ประชาชน

พนักงานส�วนตําบล คณะผู�บริหาร
 สมาชิก

200,000 200,000 200,000 การบริหารงาน
ราชการมีศักยภาพที่

เพิ่มมากขึ้น

พัฒนาบุคลากรทั้งฝPาย
การเมืองและฝPายประจํา

สํานักปลัด

33 โครงการเสริมสร�างคุณธรรม 
จริยธรรม และธรรมาภิบาลใน
การปฎิบัติราชการ

เพื่อสนับสนุนให�ผู�บริหาร 
พนักงานส�วนตําบล และพนักงาน
จ�าง ได�ตระหนักถึงความสําคัญ
ของคุณธรรมจริยธรรม ในการ
ปฏิบัติราชการ

คณะผู�บริหาร พนักงานส�วนตําบล
 และพนักงานจ�าง

5,000 5,000 5,000 คณะผู�บริหาร 
พนักงานส�วนตําบล
 และพนักงานจ�าง 
มีคุณธรรม 
จริยธรรม เพิ่มขึ้น 
ลดปDญหาการ
ขัดแย�งในองค+กร

ผู�บริหาร พนักงานส�วน
ตําบลและพนักงานจ�าง 
สามารถปฏิบัติราชการใน
แนวทางที่ถูกต�อง

สํานักปลัด

เป;าหมาย
 (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
ผลลัพธที่คาดว!า จะได�รับ

ตัวชี้วัด
โครงการ วัตถุประสงค

หน!วยงานที่
รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป5 (พ.ศ. 2559-2561)

องคการบริหารส!วนตําบลแม!พริก  อําเภอแม!พริก  จังหวัดลําปาง

ที่
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     8.4 แนวทางการพัฒนารายได� โดยการปรับปรุงแหล!งรายได� วิธีการหารายได� รวมทั้งระบบการจัดเก็บภาษี

2559 2560 2561
(บาท) (บาท) (บาท) KPI

1 โครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ เพื่ออํานวยความสะดวกแก�
ประชาชนในการชําระภาษีต�างๆ

ทุกหมู�บ�านในเขตรับผิดชอบ 2,000 2,000 2,000 การจัดเก็บภาษี คิด
เปEนร�อยละ 100

ประชาชนได�รับความ
สะดวกสบาย ในการชําระ
ภาษี

ส�วนการคลัง

2 โครงการจัดทําแผนที่ภาษี เพื่อพัฒนาการจัดเก็บภาษีต�างๆ ทุกหมู�บ�านในเขตรับผิดชอบ  -    100,000  - การจัดเก็บภาษี 
สะดวกและรวดเร็ว

มากขึ้น

พัฒนารายได�และวิธีการ
หารายได�ให� อบต.

ส�วนการคลัง

วัตถุประสงค
เป;าหมาย

 (ผลผลิตของโครงการ)
ตัวชี้วัด

ผลลัพธที่คาดว!า จะได�รับ
งบประมาณและที่มา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป5 (พ.ศ. 2559-2561)

องคการบริหารส!วนตําบลแม!พริก  อําเภอแม!พริก  จังหวัดลําปาง

ที่ โครงการ
หน!วยงานที่
รับผิดชอบ
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8.5 แนวทางการพัฒนาการจัดหาและปรับปรุงเครื่องมือ เครื่องใช�และสถานที่ปฎิบัติงานให�เพียงพอมีประสิทธิภาพ

2559 2560 2561
(บาท) (บาท) (บาท) KPI

1 รายจ�ายเพื่อบํารุงรักษาและ
ซ�อมแซมทรัพย+สิน

เพื่อจ�ายเปEนค�าบํารุงรักษาและ
ซ�อมแซมทรัพย+สินใน อบต.

ทรัพย+สินของ  อบต. ที่ต�อง
บํารุงรักษาและซ�อมแซม

500,000 500,000 500,000 ทรัพย+สินที่ชํารุด
เสียหายได�รับการ
ซ�อมแซมให�กลับสู�

สภาพเดิม

ทรัพย+สินของ  อบต. มี
สภาพใช�งานได�ดี

สํานักปลัด 
ส�วนการคลัง 

ส�วนโยธา

2 วัสดุงานบ�านงานครัว เพื่อจ�ายเปEนค�าจัดซื้อวัสดุงานบ�าน
 งานครัวเพื่อใช�ในการปฏิบัติงาน 
ภายใน อบต.

วัสดุงานบ�านงานครัวใน การ
ปฎิบัติงาน

20,000 20,000 20,000 มีอุปกรณ+งานครัว
ของสํานักงานเพิ่มขึ้น

งานที่ได�รับมอบหมายให�
ปฏิบัติ บรรลุวัตถุประสงค+
ตามเปHาหมาย ที่กําหนด
และมีประสิทธิภาพ

สํานักปลัด

3 วัสดุสํานักงาน เพื่อจ�ายเปEนค�าจัดซื้อวัสดุ
สํานักงาน ต�างๆ เพื่อใช�ในการ
ปฏิบัติงานภายใน อบต.

วัสดุสํานักงานในการ ปฎิบัติงาน 130,000 130,000 130,000 วัสดุสํานักงานมี
จํานวนเพิ่มขึ้น

งานที่ได�รับมอบหมายให�
ปฏิบัติ บรรลุวัตถุประสงค+
ตามเปHาหมาย ที่กําหนด
และมีประสิทธิภาพ

สํานักปลัด

4 วัสดุ พาหนะและขนส�ง เพื่อจ�ายเปEนค�าจัดซื้อวัสดุพาหนะ
และขนส�งเพื่อใช�ในการ
ปฎิบัติงานภายใน อบต

วัสดุพาหนะและขนส�งในการ
ปฎิบัติงาน

50,000 50,000 50,000 มีพาหนะสําหรับ
การใช�งานเพิ่มขึ้น

งานที่ได�รับมอบหมายให�
ปฏิบัติบรรลุวัตถุประสงค+
ตามเปHาหมายที่กําหนด
และมีประสิทธิภาพ

สํานักปลัด

5 วัสดุเชื้อเพลิงและหล�อลื่น เพื่อจ�ายเปEนค�าจัดซื้อวัสดุ
เชื้อเพลิงและหล�อลื่นเพื่อใช�การ
ปฎิบัติงานภายใน อบต.

วัสดุเชื้อเพลิงและหล�อลื่นในการ
ปฎิบัติงาน

500,000 500,000 500,000 การปฏิบัติงาน
ราชการมี

ประสิทธิภาพเพิ่ม
มากขึ้น

งานที่ได�รับมอบหมายให�
ปฏิบัติบรรลุวัตถุประสงค+
ตามเปHาหมายที่กําหนด
และมีประสิทธิภาพ

สํานักปลัด

6 วัสดุโฆษณาและเผยแพร� เพื่อจ�ายเปEนค�าจัดซื้อวัสดุโฆษณา
และเผยแพร�เพื่อใช�ในการ
ปฎิบัติงานภายใน อบต.

วัสดุโฆษณาและเผยแพร�ในการ
ปฎิบัติงาน

20,000 20,000 20,000 ประชาชนทั่วไป
รับทราบข�อมูล

ข�าวสารเพิ่มมากขึ้น

งานที่ได�รับมอบหมายให�
ปฏิบัติบรรลุวัตถุประสงค+
ตามเปHาหมายที่กําหนด
และมีประสิทธิภาพ

สํานักปลัด

งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด

ผลลัพธที่คาดว!า จะได�รับ
หน!วยงานที่
รับผิดชอบ

องคการบริหารส!วนตําบลแม!พริก  อําเภอแม!พริก  จังหวัดลําปาง

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เป;าหมาย

 (ผลผลิตของโครงการ)

แผนพัฒนาสามป5 (พ.ศ. 2559-2561)
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2559 2560 2561
(บาท) (บาท) (บาท) KPI

7 วัสดุคอมพิวเตอร+ เพื่อจ�ายเปEนค�าจัดซื้อวัสดุ
คอมพิวเตอร+เพื่อใช�ในการ
ปฎิบัติงานภายในอบต.

วัสดุคอมพิวเตอร+ในการปฎิบัติงาน 60,000 60,000 60,000 มีคอมพิวเตอร+ใช�
งานเพิ่มขึ้น เพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
ทํางาน

งานที่ได�รับมอบหมายให�
ปฏิบัติบรรลุวัตถุประสงค+
ตามเปHาหมายที่กําหนด
และมีประสิทธิภาพ

สํานักปลัด 
ส�วนการคลัง 

ส�วนโยธา

8 วัสดุการเกษตร เพื่อจ�ายเปEนค�าจัดซื้อวัสดุ
การเกษตรเพื่อใช�ในการ
ปฎิบัติงานภายใน อบต.

วัสดุการเกษตรในการปฎิบัติงาน 20,000 20,000 20,000 มีวัสดุการเกษตร
ของสํานักงานเพิ่มขึ้น

งานที่ได�รับมอบหมายให�
ปฏิบัติบรรลุวัตถุประสงค+
ตามเปHาหมายที่กําหนด
และมีประสิทธิภาพ

สํานักปลัด

9 วัสดุก�อสร�าง เพื่อจ�ายเปEนค�าจัดซื้อวัสดุก�อสร�าง
เพื่อใช�ในการปฎิบัติงานภายใน 
อบต.

วัสดุก�อสร�างในการปฎิบัติงาน 40,000 40,000 40,000 มีวัสดุก�อสร�างของ
สํานักงานเพิ่มขึ้น

งานที่ได�รับมอบหมายให�
ปฏิบัติบรรลุวัตถุประสงค+
ตามเปHาหมายที่กําหนด
และมีประสิทธิภาพ

ส�วนโยธา

10 วัสดุไฟฟHาและวิทยุ เพื่อจ�ายเปEนค�าจัดซื้อวัสดุไฟฟHา
และวิทยุเพื่อใช�ในการปฏิบัติงาน
ภายใน อบต.

วัสดุไฟฟHาและวิทยุในการ
ปฎิบัติงาน

100,000 100,000 100,000 ระบบไฟฟHา
สาธารณะได�รับการ

ซ�อมแซมแก�ไข 
สามารถใช�งานได� 
คิดเปEนร�อยละ 100

งานที่ได�รับมอบหมายให�
ปฏิบัติบรรลุวัตถุประสงค+
ตามเปHาหมายที่กําหนด
และมีประสิทธิภาพ

ส�วนโยธา

11 โครงการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ เพื่อลดอุณหภูมิภายในห�องให�
เหมาะสมกับความต�องการทาง
ร�างกายของมนุษย+

ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ชนิด
แขวนแบบแยกส�วน ห�องปHองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย ขนาด
ห�อง กว�าง 4.00 ม. ยาว 16.00 ม.
 สูง 3.00 ม. ขนาด
เครื่องปรับอากาศ 24,000 BTU 
จํานวน 1 เครื่อง

33,000 - - การปฏิบัติงาน
ราชการมี

ประสิทธิภาพเพิ่ม
มากขึ้น

งานที่ได�รับมอบหมายให�
ปฏิบัติบรรลุวัตถุประสงค+
ตามเปHาหมายที่กําหนด
และมีประสิทธิภาพ

สํานักปลัด 
ส�วนการคลัง 

ส�วนโยธา

องคการบริหารส!วนตําบลแม!พริก  อําเภอแม!พริก  จังหวัดลําปาง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป5 (พ.ศ. 2559-2561)

งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด

ผลลัพธที่คาดว!า จะได�รับ
หน!วยงานที่
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เป;าหมาย

 (ผลผลิตของโครงการ)
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2559 2560 2561
(บาท) (บาท) (บาท) KPI

12 จัดหาครุภัณฑ+ภายใน อบต. เพื่อจ�ายเปEนค�าจัดซื้อครุภัณฑ+ 
สํานักงาน ครุภัณฑ+งานบ�าน งาน
ครัวครุภัณฑ+สํารวจครุภัณฑ+
ยานพาหนะและขนส�งครุภัณฑ+
โฆษณาและเผยแพร� เช�น โตVะ 
เก�าอี้ เต�นท+ เครื่องตัดหญ�า 
เครื่องพ�นยุง ครุภัณฑ+คอมพิวเตอร+
 ตู�เอกสาร คอมพิวเตอร+พกพา 
เครื่องคอมพิวเตอร+แบบตั้งโตVะ 
เครื่องพิมพ+เอกสาร  เครื่อง
ปHองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
รถยนต+ รถกระเช�าไฟฟHา กล�อง
ถ�ายรูป เครื่องบอกพิกัดบนพื้นโลก
(GPS) ฯลฯ

ครุภัณฑ+ต�างๆ ที่ใช�ในการ
ปฎิบัติงานใน อบต.

200,000 200,000 200,000 การปฏิบัติงาน
ราชการมี

ประสิทธิภาพเพิ่ม
มากขึ้น

งานที่ได�รับมอบหมายให�
ปฏิบัติบรรลุวัตถุประสงค+
ตามเปHาหมายที่กําหนด
และมีประสิทธิภาพ

สํานักปลัด 
ส�วนการคลัง 

ส�วนโยธา

13 โครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ เพื่อจัดเก็บและขนย�ายขยะ
ภายในพื้นที่เขตรับผิดชอบของ 
องค+การบริหารส�วนตําบลแม�พริก

จัดซื้อรถบรรทุกขยะแบบอัดท�าย 
ชนิด 6 ล�อ ปริมาตรความจุ 10 
ลบ.ม. ขนาดเครื่องยนต+ ไม�น�อย
กว�า 220 แรงม�า

2,500,000 - - มีรถบรรทุกจัดเก็บ
ขยะจํานวน 1 คัน

ขยะจากทุกหมู�บ�านในเขต
พื้นที่รับผิดชอบ ได�รับการ
จัดเก็บและขนย�าย นําไป
เททิ้งยังบ�อขยะแต�ละ
หมู�บ�าน ได�อย�างรวดเร็ว

สํานักปลัด 
ส�วนการคลัง 

ส�วนโยธา

14 โครงการจัดซื้อรถบรรทุกน้ํา
อเนกประสงค+

เพื่อให�บริการบรรเทาปDญหาการ
ขาดแคลนน้ําและการดับไฟปPา
ภายในพื้นที่เขตรับผิดชอบของ 
องค+การบริหารส�วนตําบลแม�พริก

จัดซื้อรถบรรทุกน้ําแบบ
อเนกประสงค+ ชนิด 6 ล�อ ขนาด 
6,000 ลิตร ขนาดเครื่องยนต+ ไม�
น�อยกว�า 170 แรงม�า

2,000,000 - - มีรถบรรทุกน้ํา
เพิ่มขึ้น จํานวน 1 

คัน

ทุกหมู�บ�านในเขตพื้นที่
รับผิดชอบ ได�รับการ
บริการและบรรเทาปDญหา
ความเดือดร�อนได�อย�าง
รวดเร็ว

สํานักปลัด 
ส�วนการคลัง 

ส�วนโยธา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป5 (พ.ศ. 2559-2561)

องคการบริหารส!วนตําบลแม!พริก  อําเภอแม!พริก  จังหวัดลําปาง
งบประมาณและที่มา

ตัวชี้วัด หน!วยงานที่
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เป;าหมาย

 (ผลผลิตของโครงการ)
ผลลัพธที่คาดว!า จะได�รับ
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15 โครงการจัดซื้อถังขยะ เพื่อรองรับขยะจากครัวเรือน
ภายในพื้นที่รับผิดชอบของ
องค+การบริหารส�วนตําบลแม�พริก

จัดซื้อถังขยะให�กับหมู�บ�านจํานวน
 13 หมู�บ�าน หมู�บ�านละ 20 ถัง

260,000  -  - ทุกหมู�บ�านมีถังขยะ ขยะจากครัวเรือนทุก
หมู�บ�านถูกทิ้งลงถังขยะ 
บ�านเมืองสะอาดเรียบร�อย
ดูสวยงาม

สํานักปลัด 
ส�วนการคลัง 

ส�วนโยธา

16 โครงการจัดซื้อรถกู�ชีพ เพื่อให�บริการช�วยเหลือ
ผู�ประสบภัยในพื้นที่เขต
รับผิดชอบนําส�งโรงพยาบาล

จัดซื้อรถกู�ชีพจํานวน 1 คัน 800,000  -  - มีรถกู�ชีพ จํานวน 1
 คัน

ผู�ประสบภัยได�รับความ
ช�วยเหลือได�อย�างทันท�วงที
ลดจํานวนผู�เสียชีวิต

สํานักปลัด 
ส�วนการคลัง 

ส�วนโยธา

17 โครงการปรับปรุงรถกู�ชีพ เพื่อให�บริการช�วยเหลือ
ผู�ประสบภัยในพื้นที่เขต
รับผิดชอบนําส�งโรงพยาบาล

ปรับปรุงรถยนต+ส�วนกลางให�เปEน
รถกู�ชีพจํานวน 1 คัน

250,000  -  - มีรถกู�ชีพ จํานวน 1
 คัน

ผู�ประสบภัยได�รับความ
ช�วยเหลือได�อย�างทันท�วงที
ลดจํานวนผู�เสียชีวิต

สํานักปลัด 
ส�วนการคลัง 

ส�วนโยธา

18 โครงการต�อเติมและปรับปรุง
อาคารอเนกประสงค+(ห�อง
ประชุม)ภายใน อบต.แม�พริก

เพื่อให�อาคารสถานที่ประชุมมี
ขนาดห�องที่กว�างขึ้น รองรับการ
ให�บริการด�านสถานที่

ต�อเดิมอาคารอเนกประสงค+กว�าง 
4.00 ม.ยาว 14.5 ม. ตามแบบ
แปลนของ อบต.แม�พริก

100,000  -  - อาคารสถานที่
ประชุมกว�างขึ้นจาก

เดิม 4x14.5 ม.

มีพื้นที่ของอาคาร
อเนกประสงค+ที่เพิ่มมากขึ้น
 รองรับประชาชนที่มารับ
บริการด�านสถานที่

ส�วนโยธา

19 ก�อสร�างระบบประปาพร�อมขุด
เจาะบ�อบาดาลใน อบต.

เพื่อให� อบต.มีน้ําสําหรับอุปโภค
และบริการประชาชนในภาวะภัย
แล�ง

ก�อสร�างระบบประปา ขนาดเล็ก 
และขุดเจาะบ�อบาดาล ความลึก 
42.5 - 100 ม.ขนาดความกว�าง
ของบ�อ 4 นิ้ว กรุบ�อด�วยท�อ PVC 
ชั้นคุณภาพ 13.5 ติดตั้งเครื่องสูบ
น้ํา ขนาด 2 แรงม�า

750,000 -  - อบต.แม�พริกมี
ระบบน้ําประปา 1 

ระบบ

อบต.มีน้ําใช�สําหรับ
อุปโภคและบริการ
ประชาชนในช�วงฤดูแล�ง

ส�วนโยธา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป5 (พ.ศ. 2559-2561)

องคการบริหารส!วนตําบลแม!พริก  อําเภอแม!พริก  จังหวัดลําปาง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เป;าหมาย

 (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด

ผลลัพธที่คาดว!า จะได�รับ
หน!วยงานที่
รับผิดชอบ
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20 โครงการต�อเติมและปรับปรุง
โรงอาหารภายใน อบต.แม�พริก

เพื่อให�โรงอาหารที่ขนาดที่กว�างขึ้น
 ถูกสุขลักษณะ มีความเปEน
ระเบียบ

โรงอาการมีขนาดพื้นที่กว�างขวาง
มากขึ้น

100,000  -  - โรงอาหารภายใน 
อบต.แม�พริก มี
ขนาดที่กว�างขึ้น

มีพื้นที่ของอาคารโรง
อาหารเพิ่มมากขึ้น รองรับ
การให�บริการประชาชน
ที่มารับบริการด�านสถานที่
เพิ่มมากขึ้น

ส�วนโยธา

21 โครงการต�อเติมและปรับปรุง
โครงหลังคาที่ทําการ 
อบต.แม�พริก

เพื่อเพิ่มพื้นที่ใช�สอยของอาคาร
สํานักงานที่เพิ่มมากขึ้น

ต�อเติมอาคารสํานักงานเดิมโดย
การต�อเติมโครงหลังคาชั้น 2 
ขนาดกว�าง 2 ม.ยาว 6 ม. โดยใช�
หลังคาแบบเมทัลชีท

200,000  -  - พื้นที่ใช�สอยของ
อาคารสํานักงานที่
เพิ่มขึ้น 12 ตร.ม.

พื้นที่ใช�สอยของอาคาร
สํานักงานที่เพิ่มมากขึ้น

ส�วนโยธา

22 ก�อสร�างห�องน้ําภายใน 
อบต.แม�พริก

เพื่อรองรับการให�บริการ
ประชาชนที่มาติดต�อราชการและ
ใช�บริการสถานที่

ก�อสร�างห�องน้ําจํานวน 6 ห�อง 300,000  -  - มีห�องน้ําบริการ
ประชาชน จํานวน 6

 ห�อง

ประชาชนได�รับการ
บริการที่สะดวก สบาย ถูก
สุขลักษณะ

ส�วนโยธา

23 โครงการปรับปรุงและต�อเติม
โรงจอดรถภายใน อบต.แม�พริก

เพื่อเพิ่มพื้นที่ใช�สอยของโรงจอด
รถ รองรับการให�บริการ
ประชาชนที่มาติดต�อราชการและ
ใช�บริการด�านสถานที่

ต�อเติมโรงจอดรถ กว�าง 10 ม.ยาว
 10 ม. ตามแบบแปลนของ อบต.
แม�พริก พร�อมปรับปรุงอาคารเดิม

300,000  -  - พื้นที่โรงจอดรถ
เพิ่มขึ้น 100 ตร.ม.

มีที่จอดรถเพิ่มมากขึ้น

24 ก�อสร�างทางลาดผู�พิการอาคาร
ที่ทําการองค+การบริหารส�วน
ตําบลแม�พริก

เพื่ออํานวยความสะดวกให�แก�ผู�
พิการในการติดต�อราชการ

ก�อสร�างทางลาดเอียงขึ้นสํานักงาน 100,000  -  - สํานักงานมีทางลาด
ผู�พิการ

ผู�พิการได�รับความสะดวก
ในการติดต�อราชการ

ส�วนโยธา

25 โครงการก�อสร�างระบบรับ-ส�ง 
วิทยุสื่อสาร

เพื่อขยายพื้นที่การรับส�งสัญญาณ
ของวิทยุสื่อสาร ให�สะดวกเพิ่ม
มากขึ้น

ก�อสร�างระบบเสารับ-ส�งสัญญาณ
วิทยุสื่อสาร จํานวน 1 แห�ง

150,000  -  - มีระบบรับ-ส�งวิทยุ
สื่อสารเพิ่มขึ้น 1 
แห�ง

มีพื้นที่การรับส�งสัญญาณ
ของวิทยุสื่อสารมากขึ้น 
การติดต�อประสานงาน
ระหว�างบุคคลสะดวกเพิ่ม
มากขึ้น

ส�วนโยธา

หน!วยงานที่
รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป5 (พ.ศ. 2559-2561)

องคการบริหารส!วนตําบลแม!พริก  อําเภอแม!พริก  จังหวัดลําปาง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เป;าหมาย

 (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด

ผลลัพธที่คาดว!า จะได�รับ
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26 โครงการติดตั้งกล�องวงจรป̀ด 
CCTV

เพื่อเปEนการปHองกันทรัพย+สินทาง
ราชการ

ติดตั้งกล�องวงจรป̀ด โดยรอบ
พื้นที่ของ อบต.แม�พริก

 - 200,000  - มีระบบกล�องวงจร
ป̀ด 1 วงจร

อบต.แม�พริก มีระบบ
กล�องวงจรป̀ด ปHองกัน
ทรัพย+สินทางราชการ

ส�วนโยธา

27 ปรับภูมิทัศน+รอบที่ทําการ อบต. เพื่อให� อบต.มีภูมิทัศน+ที่สวยงาม
และร�มรื่น

พื้นที่ปรับภูมิทัศน+ 1,000 ตร.ม.  -  -    300,000 ภูมิทัศน+รอบ
สํานักงาน สวยงาม
และร�มรื่น มากขึ้น

อบต. มีภูมิทัศน+ที่สวยงาม
และร�มรื่น

ส�วนโยธา

24 ก�อสร�างทํานบดินกั้นห�วยคอก
ควาย

สร�างทํานบกั้นน้ําห�วยคอกควาย
เพื่อเก็บกักน้ําไว�ใช�ยามขาดแคลน

ขุดลอกลําห�วยกว�าง 50 ม.ยาว 
100 ม. ขนาดสันทํานบยาว 60 ม.

 -  - 2,000,000  มีแหล�งเก็บกักน้ํา
เพิ่มขึ้น 1 แห�ง

อบต.แม�พริก มีน้ําใช�เพื่อ
บรรเทาปDญหาความแห�ง
แล�ง

ส�วนโยธา

25 ก�อสร�างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
 ภายใน อบต.แม�พริก

เพื่ออํานวยความสะดวกให�แก�ผู�มา
ในการติดต�อราชการ และ
ปรับปรุงภูมิทัศน+

ก�อสร�างถนนคอนกรีตรอบ อบต.
แม�พริก ขนาด 3.00 ม.ยาว 650 
ม. หนา 0.15 ม.

 -  -    800,000  มีถนนคอนกรีต
เพิ่มขึ้น 1 สาย

ผู�มาในการติดต�อราชการ
ได�รับความสะดวกในการ
เดินทางถนนปลอดฝุPนและ
ภูมิทัศน+รอบ อบต.สาย
งามมากขึ้น

ส�วนโยธา

26 โครงการก�อสร�างอาคาร
อเนกประสงค+ภายใน อบต.แม�
พริก

เพื่อให�อาคารสถานที่ประชุม การ
จัดกิจกรรม การแข�งขันกีฬาในร�ม
 และกิจกรรมอื่นๆ

ก�อสร�างอาคารอเนกประสงค+ 
กว�าง 26 ม. ยาว 42 ม.

 -  - 6,000,000 มีหอประชุมเพื่อ
รองรับการให�

บริหารประชาชน 
จํานวน 1 หลัง

ใช�สถานที่สําหรับการ
ประชุม การจัดกิจกรรม 
การแข�งขันกีฬาในร�ม และ
กิจกรรมอื่นๆ

ส�วนโยธา

27 ก�อสร�างสวนสุขภาพใน อบต. เพื่อให�พนักงานและเยาวชน
ตลอดจนประชาชนมีสถานที่ออก
กําลังกายและพักผ�อนหย�อนใจ

พื้นที่สวนสุขภาพ 1,000 ตร.ม.  -  - 250,000 ประชาชนมีสุขภาพ
แข็งแรงมากขึ้น

พนักงาน, เด็ก, เยาวชน  
ประชาชนมีสถานที่ออก 
กําลังกายและพักผ�อน
หย�อนใจ

ส�วนโยธา

งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด

ผลลัพธที่คาดว!า จะได�รับ
หน!วยงานที่
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เป;าหมาย

 (ผลผลิตของโครงการ)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป5 (พ.ศ. 2559-2561)

องคการบริหารส!วนตําบลแม!พริก  อําเภอแม!พริก  จังหวัดลําปาง
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28 โครงการบริหารจัดการระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

เพื่อให�บริการที่เกี่ยวข�องกับระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร ให�มีประสิทธิภาพ ตาม 
พรบ.ว�าด�วยการกระทําความผิด
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร+ พ.ศ. ๒๕๕๐

ติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร+แม�ข�าย
พร�อมโปรแกรมการบริหารจัดการ
ให�กับระบบเครือข�ายของสํานักงาน

50,000  -  - มีระบบบริหาร
จัดการ

ข�อมูลคอมพิวเตอร+ 
1 ระบบ

ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร
 ให�มีประสิทธิภาพ เปEน
การปHองกัน ติดตาม การ
กระทําความผิด ตาม 
พรบ.ว�าด�วยการกระทํา
ความผิดเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร+ พ.ศ. ๒๕๕๐

สํานักปลัด

29 ก�อสร�างสนามกีฬา อบต. เพื่อให�พนักงานและเยาวชน
ตลอดจน ประชาชนมีสถานที่ออก
กําลังกายและพักผ�อนหย�อนใจ

พื้นที่สนามกีฬา 10 ไร�  -  - 1,000,000  มีสนามกีฬาที่มี
ขนาดมาตรฐาน
จํานวน 1 สนาม

พนักงาน, เด็ก, เยาวชน  
ประชาชนมีสถานที่ออก 
กําลังกายและพักผ�อน
หย�อนใจ

ส�วนโยธา

หน!วยงานที่
รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป5 (พ.ศ. 2559-2561)

องคการบริหารส!วนตําบลแม!พริก  อําเภอแม!พริก  จังหวัดลําปาง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เป;าหมาย

 (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด

ผลลัพธที่คาดว!า จะได�รับ
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8.6 แนวทางการพัฒนาการให�บริการประชาชน

2559 2560 2561
(บาท) (บาท) (บาท) KPI

1 โครงการลดขั้นตอนและ
ระยะเวลาการปฏิบัติราชการ
เพื่อประชาชน

เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติงานและ
อํานวยความสะดวกเพื่อประชาชน

ประชาชนในเขตรับผิดชอบ 2,000 2,000 2,000 ประชาชนได�รับ
ความสะดวกและ

รวดเร็ว

เกิดผลสัมฤทธิ์ต�อภารกิจ
ประสิทธิภาพและความ
คุ�มค�าในเชิงภารกิจของ 
อบต.

สํานักปลัด

2 โครงการบริหารศูนย+รวมข�อมูล
ข�าวสาร อ.แม�พริก จ.ลําปาง

เพื่อให�ศูนย+รวมข�อมูลข�าวสารเปEน
ศูนย+รวมข�อมูลข�าวสาร การจัดซื้อ
จัดจ�างระดับอําเภอ ในการทํา
หน�าที่เปEนสื่อกลางประชาสัมพันธ+
ให�กลุ�มผลประโยชน+ ประชาคม 
นักวิชาการและประชาชน ผู�ที่
สนใจได�เข�ามามีส�วนร�วมใน
กระบวนการจัดซื้อจัดจ�าง

เพื่อบริหารศูนย+รวมข�อมูลข�าวสาร
 ข�อมูลข�าวสารการจัดซื้อจัดจ�าง
ตลอดจนการบริหารราชการของ 
อปท.

30,000 30,000 30,000 ประชาชนได�
รับทราบข�อมูล

ข�าวสารอย�างทั่วถึง 
ชัดเจนและโปร�งใส

อปท. ให�พื้นที่ อ.แม�พริกมี
ศูนย+รวมข�อมูลข�าวสาร
การจัดซื้อจัดจ�างและการ
บริหารราชการ

สํานักปลัด

แผนพัฒนาสามป5 (พ.ศ. 2559-2561)
องคการบริหารส!วนตําบลแม!พริก  อําเภอแม!พริก  จังหวัดลําปาง

รายละเอียดโครงการพัฒนา

งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด

ผลลัพธที่คาดว!า จะได�รับ
หน!วยงานที่
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เป;าหมาย

 (ผลผลิตของโครงการ)
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ส�วนท่ี 6 

การนําแผนพัฒนาสามป�ไปสู�การปฏบิัติและ
การติดตามประเมินผล 
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  ส�วนท่ี  6  การนําแผนพัฒนาสามป�ไปสู�การปฏิบัติและการติดตามประเมินผล 
 

6.1 องค%กรรับผิดชอบในการติดตามและประเมินผล 
        (สําเนาคู�ฉบับ) 
 
 

 
 
 

คําส่ังองค%การบริหารส�วนตําบลแม�พริก 
ท่ี   ๑๑๐  / ๒๕๕๗ 

เรื่อง  แต
งต้ังคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค�การบริหารส
วนตําบลแม
พริก 

----------------------------- 
  เพ่ือปฏิบัติให$เป%นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว
าด$วยการจัดทําแผนพัฒนาของ
องค�กรปกครองส
วนท$องถ่ิน  พ.ศ.  ๒๕๔๘  ข$อ  ๒๘  จึงแต
งต้ังคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาองค�การบริหารส
วนตําบลแม
พริก  ประกอบด$วย 
 ๑. นางสาคร   อุปาละ  สมาชิก อบต. หมู
ท่ี  ๙  บ$านร
มไม$ยาง กรรมการ 
 ๒. นายสมศักด์ิ เมืองเหมอะ สมาชิก อบต. หมู
ท่ี ๑๑ บ$านแพะดอกเข็ม กรรมการ 
 ๓. นายไพรัตน�  คันธชุมภู  สมาชิก อบต. หมู
ท่ี  ๒  บ$านผาป>งหลวง กรรมการ 
 ๔. นายอุดม  ตาคําชัย  ประชาคมหมู
บ$านสันข้ีเหล็ก  กรรมการ 
 ๕. นายทวี  พุทธวงษ�  ประชาคมหมู
บ$านเด
นอุดม  กรรมการ 
 ๖. นายกิตติภณ  เสนสุวรรณ ผู$ทรงคุณวุฒิ    กรรมการ 
 ๗. นางสมรักษ�  พันธะโฮม ผู$ทรงคุณวุฒิ    กรรมการ 
 ๘. นายบุญธรรม  ปEนตาปลูก ผู$แทนหน
วยงานท่ีเก่ียวข$อง  กรรมการ 
 ๙. นายเจริญ   ตาอ$าย  ผู$แทนหน
วยงานท่ีเก่ียวข$อง  กรรมการ 
 ๑๐. นายประทีป  ทองสําฤทธิ์ หัวหน$าส
วนโยธา    กรรมการ 
 ๑๑. นางสาวสมหมาย  ฟ>กเปIJยม หัวหน$าสํานักงานปลัด   กรรมการ 
  โดยให$คณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาองค�การบริหารส
วนตําบลแม
พริก มี
อํานาจหน$าท่ี  ดังนี้ 

(๑) กําหนดแนวทาง  วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
(๒) ดําเนินการติดตามแนะประเมินผลแผนพัฒนา 
(๓) รายงานและเสนอความคิดเห็นซ่ึงได$จากการติดตาม  และประเมินผลแผนพัฒนาต
อ 

สภาท$องถ่ิน  ผู$บริหารท$องถ่ิน  คณะกรรมการพัฒนาท$องถ่ินและประกาศผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาให$ประชาชนในท$องถ่ินทราบโดยท่ัวกัน  อย
างน$อยปIละ  ๑  ครั้ง  ภายในเดือนธันวาคมของทุกปI  
ท้ังนี้  ให$ติดประกาศโดยเปEดเผยไม
น$อยกว
า  ๓๐  วัน 
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(๔) แต
งต้ังคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพ่ือช
วยปฏิบัติงานตามท่ีเห็นสมควร 

  ท้ังนี้   ต้ังแต
วันท่ี  ๓   เดือน  มีนาคม    พ.ศ.   ๒๕๕๗ 
   
   สั่ง  ณ   วันท่ี   ๓   เดือน  มีนาคม   พ.ศ.   ๒๕๕๗ 
 
     (ลงชื่อ)              ถนอมชัย  ทิชัย 
             (นายถนอมชัย  ทิชัย) 

         นายกองค�การบริหารส
วนตําบลแม
พริก  
 

 
 
 
 
 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



        

                                                                                                                                                                 

149 

          (สําเนาคู�ฉบับ) 
 
 
 
 
 

คําส่ังองค%การบริหารส�วนตําบลแม�พริก 
ท่ี   ๑๑๔ / ๒๕๕๗ 

เรื่อง    แต
งต้ังประธานและเลขานุการคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

องค�การบริหารส
วนตําบลแม
พริก 

----------------------------- 

  ตามท่ีได$มีคําสั่งองค�การบริหารส
วนตําบลแม
พริกท่ี  ๑๑๐/๒๕๕๗  ลงวันท่ี ๓ มีนาคม 
๒๕๕๗  แต
งต้ังคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค�การบริหารส
วนตําบลแม
พริก  ไปแล$ว
นั้น 
  เพ่ือปฏิบัติให$เป%นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว
าด$วยการจัดทําแผนพัฒนาของ
องค�กรปกครองส
วนท$องถ่ิน  พ.ศ.  ๒๕๔๘    ข$อ  ๒๘   และมติท่ีประชุมคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาองค�การบริหารส
วนตําบลแม
พริก  เม่ือวันท่ี  ๑๐  มีนาคม  ๒๕๕๗  จึงแต
งต้ัง
ประธานและเลขานุการคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค�การบริหารส
วนตําบลแม
พริก  
ดังนี้ 
  ๑.  นายไพรัตน�  คันธชุมภู  ประธานกรรมการ 
  ๒.  นางสาวสมหมาย ฟ>กเปIJยม   กรรมการและเลขานุการ 

  ท้ังนี้   ต้ังแต
วันท่ี   ๑๐  เดือน  มีนาคม   พ.ศ.  ๒๕๕๗ 
   
   สั่ง  ณ   วันท่ี   ๑๐    เดือน  มีนาคม    พ.ศ.   ๒๕๕๗ 
 
     (ลงชื่อ)            ถนอมชัย  ทิชัย 
           (นายถนอมชัย  ทิชัย) 

       นายกองค�การบริหารส
วนตําบลแม
พริก  
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คําส่ังองค%การบริหารส�วนตําบลแม�พริก 
ท่ี   ๑๑๕ / ๒๕๕๗ 

เรื่อง    แต
งต้ังอนุกรรมการช
วยเหลือคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

องค�การบริหารส
วนตําบลแม
พริก 

----------------------------- 
  เพ่ือปฏิบัติให$เป%นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว
าด$วยการจัดทําแผนพัฒนาของ
องค�กรปกครองส
วนท$องถ่ิน  พ.ศ.  ๒๕๔๘    ข$อ  ๒๙ (๔) จึงแต
งต้ังอนุกรรมการช
วยเหลือคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค�การบริหารส
วนตําบลแม
พริก   ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค�การบริหารส
วนตําบลแม
พริก  เม่ือวันท่ี  ๑๐  มีนาคม  ๒๕๕๗  ดังนี้ 
  นายนิรันดร�  ยะฟู   เป%นผู$ช
วยเลขานุการ 

  ท้ังนี้   ต้ังแต
วันท่ี   ๑๐  เดือน  มีนาคม   พ.ศ.  ๒๕๕๗ 
   
   สั่ง  ณ   วันท่ี   ๑๐    เดือน  มีนาคม    พ.ศ.   ๒๕๕๗ 
 
     (ลงชื่อ)            ไพรัตน�  คันธชุมภ ู
           (นายไพรัตน�  คันธชุมภู) 
          ประธานคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

องค�การบริหารส
วนตําบลแม
พริก  
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6.2 การกําหนดวิธีการติดตามและประเมินผล 
 

6.2.1  แบบติดตามผลการดําเนินงานขององค%การบริหารส�วนตําบลแม�พริกรายไตรมาส  (3  เดือน) 
ช้ีแจง  วัตถุประสงค�เพ่ือติดตามผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาสามปI    ขององค�การบริหารส
วนตําบล
แม
พริกภายใต$แผนยุทธศาสตร�  โดยมีกําหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการดําเนินงานทุก ๆ  
3 เดือน  เริ่มต้ังแต
สิ้นสุดการดําเนินงานในเดือนตุลาคม  -  ธันวาคม  หรือไตรมาสท่ี 1 
 

ส�วนท่ี  1  ข;อมูลท่ัวไป 
1.  ชื่อองค�กรปกครองส
วนท$องถ่ิน    องค�การบริหารส
วนตําบลแม
พริก    
2. รายงานผลการดําเนินงานไตรมาสท่ี ………………….   

ส�วนท่ี  2  ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนา  3  ป� 
3. จํานวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนา  3  ปI 

ป�ท่ี 1  2559 ป�ท่ี 2 2560 ป�ท่ี 3 2561 รวม 
ยุทธศาสตร% จํานวน 

โครงการ 
งบ 

ประมาณ 
จํานวน 
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จํานวน 
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จํานวน 
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

1. ด$านโครงสร$างพ้ืนฐาน         
2. ด$านเศรษฐกิจ         
3. ด$านสังคม         
4. ด$านแหล
งน้ํา         
5. ด$านการเมืองการบริหาร         
6. ด$านสาธารณสุข         
7. ด$านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม         
8. ด$านทรัพยากร 
ธรรมชาติและส่ิงแวดล$อม 

        

รวม         
4.  ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาปI 2559 

จํานวนโครงการ 
ที่เสร็จ 

จํานวนโครงการที่ 
อยู�ในระหว�าง 
ดําเนินการ 

จํานวนโครงการที่ 
ยังไม�ได; 

ดําเนินการ 

จํานวนโครงการ 
ที่มีการยกเลิก 

จํานวนโครงการ   
ที่มีการเพ่ิมเติม 

จํานวนโครงการ 
ทั้งหมด 

ยุทธศาสตร% 

จํานวน ร;อยละ จํานวน ร;อยละ จํานวน ร;อยละ จํานวน ร;อยละ จํานวน ร;อยละ จํานวน ร;อยละ 
1. ด$านโครงสร$างพื้นฐาน             

2. ด$านเศรษฐกิจ             

3. ด$านสังคม             

4. ด$านแหล
งนํ้า             

5. ด$านการเมืองการ
บริหาร 

            

6. ด$านสาธารณสุข             

7. ด$านการศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม 

            

8. ด$านทรัพยากร 
ธรรมชาติและส่ิงแวดล$อม 

            

รวม             
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5.  การเบิกจ
ายงบประมาณปI 2559 
งบปกติ เงินสะสม รวม 

ยุทธศาสตร% 
จํานวนเงิน ร;อยละ จํานวนเงิน ร;อยละ จํานวนเงิน ร;อยละ 

1. ด$านโครงสร$างพ้ืนฐาน       
2. ด$านเศรษฐกิจ       
3. ด$านสังคม       
4. ด$านแหล
งนํ้า       
5. ด$านการเมืองการบริหาร       
6. ด$านสาธารณสุข       
7. ด$านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม       
8. ด$านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล$อม       

รวม       

ส�วนท่ี 3  ผลการดําเนินงานตามโครงการท่ีได;รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 
6. โครงการท่ีได$รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจําปI 2559 

ผลการดําเนินงาน รวม 
โครงการ ดําเนินการ

เสร็จแล;ว 
อยู�ในระหว�าง
ดําเนินการ 

ยังไม�ได;
ดําเนินการ 

งบประมาณท่ี
ได;รับ 

งบประมาณท่ี
เบิกจ�ายไป 

      
      
      
      
      
      
      
      

รวม 
     

ส�วนท่ี 4  ปEญหา และอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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     6.2.2  การรายงานผลการดําเนินงานขององค%การบริหารส�วนตําบลแม�พริกในรอบป�งบประมาณ 
 

 

 

 

 

 

ประกาศองค%การบริหารส�วนตําบลแม�พริก 
เรื่อง  การรายงานผลการดําเนินงานในรอบป�งบประมาณ  พ.ศ.  2559 

*********************************************** 
 
  ด$วยรัฐธรรมนูญแห
งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  2550  มาตรา  287  วรรค  3  
บัญญัติให$องค�กรปกครองส
วนท$องถ่ินต$องรายงานผลการดําเนินงานต
อประชาชนในเรื่องการจัดทํา
งบประมาณ  การใช$จ
าย  และผลการดําเนินงานในรอบปI  เพ่ือให$ประชาชนมีส
วนร
วมในการตรวจสอบและ
กํากับการบริหารจัดการองค�กรปกครองส
วนท$องถ่ิน  และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว
าด$วยการจัดทํา
แผนพัฒนาองค�กรปกครองส
วนท$องถ่ิน  พ.ศ.  2548  ข$อ  30  (5)  กําหนดให$ผู$บริหารองค�กรปกครองส
วน
ท$องถ่ินเสนอผลการติดตามและประเมินผลต
อสภาท$องถ่ิน  คณะกรรมการพัฒนาท$องถ่ิน  และประกาศผล
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให$ประชาชนทราบโดยท่ัวไปอย
างน$อยปIละหนึ่งครั้ง  ภายในเดือน
ธันวาคมของทุกปI 

  ดังนั้นเพ่ือการปฏิบัติให$เป%นไปตามเจตนารมณ�ของรัฐธรรมนูญแห
งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช  2550  มาตรา  287  วรรค  3  และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว
ายด$วยการจัดทํา
แผนพัฒนาองค�กรปกครองส
วนท$องถ่ิน  พ.ศ.  2548  ข$อ  30 (5)  องค�การบริหารส
วนตําบลแม
พริก  จึง
ขอประกาศผลการดําเนินงานการจัดทํางบประมาณการใช$จ
าย  และผลการดําเนินงาน  รวมท้ังการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาท$องถ่ินในรอบปIงบประมาณ  พ.ศ.  2558  มา  เพ่ือให$ประชาชนได$มีส
วนร
วมใน
การตรวจสอบ  และกํากับการบริหารจัดการองค�การบริหารส
วนตําบลแม
พริก  ดังนี้ 

ก. วิสัยทัศน%  ขององค�การบริหารส
วนตําบลแม
พริก 
“ประชาชนอยู
ดี  กินดี  มีความสุข  ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง” 

ข. พันธกิจ  การพัฒนาขององค�การบริหารส
วนตําบลแม
พริก  มีดังนี้ 
1. ทําให$ประชาชนมีความเป%นอยู
ท่ีดีข้ึน  มีสุขภาพอนามัยท่ีแข็งแรงสมบูรณ�  

ปราศจากโรคติดต
อ 
2. ให$ประชาชนได$รับการบริการทางด$านโครงสร$างพ้ืนฐานท่ีดี  ได$แก
  ระบบการ

คมนาคม  สาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  ปราศจากป>ญหาเรื่องสิ่งแวดล$อม 
3. ทําให$เขตองค�การบริหารส
วนตําบล  เป%นพ้ืนท่ีท่ีมีความเป%นระเบียบเรียบร$อย 
4. ส
งเสริมให$ประชาชนได$รับการศึกษาในภาคบังคับทุกครัวเรือน  และมีโอกาส

ศึกษาต
อในระดับท่ีสูงข้ึน 
5. ส
งเสริมให$ประชาชนมีส
วนร
วมในการปกครองและพัฒนาท$องถ่ินให$มากข้ึน 
6. จัดให$มีระบบการกําจัดขยะมูลฝอยสิ่งปฎิกูล  และทางระบายน้ําเสียของชุมชนให$

ครอบคลุมทุกหมู
บ$าน 
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7. สนับสนุนส
งเสริมการพัฒนากลุ
มอาชีพต
างๆ  ในตําบล 
8. จัดให$มีสังคมสงเคราะห�ผู$สูงอายุและคนพิการ 
9. ส
งเสริมการอนุรักษ�ประเพณีวัฒนธรรมของท$องถ่ินให$คงอยู
ตลอดไป 

ค. ยุทธศาสตร%การพัฒนา  องค�การบริหารส
วนตําบลแม
พริกได$กําหนดยุทธศาสตร� 
และแนวทางการพัฒนายุทธศาสตร�ไว$  8  ยุทธศาสตร�  ดังนี้ 

1. ยุทธศาสตร�การพัฒนาด$านโครงสร$างพ้ืนฐาน  เป%นการพัฒนาด$านกายภาพเก่ียวกับ 
สาธารณูปโภค  สาธารณูปการต
างๆ  เพ่ือยกระดับความเป%นอยู
และอํานวยความสะดวกในชุมชน  โดยมี
แนวทางการพัฒนา  3  แนวทาง  คือ 
   1.1  การคมนาคม  ท้ังทางบก   และทางน้ํา 

1.2 ไฟฟbาสาธารณะ 
1.3 การระบายน้ํา 

2. ยุทธศาสตร�การพัฒนาด$านแหล
งน้ํา  เน$นการพัฒนาด$านแหล
งน้ําเพ่ือการบริโภค   
อุปโภค  และเพ่ือการเกษตร  โดยมีแนวทางการพัฒนา  2  แนวทาง 

2.1 แหล
งน้ําเพ่ือการบริโภค  อุปโภค  ได$แก
  บ
อบาดาล  สระ  ประปา   
บ
อน้ําต้ืน  เป%นต$น 

2.2 แหล
งน้ําเพ่ือการเกษตร  ได$แก
  เหมืองฝาย  อ
างเก็บน้ํา  ขุดลอกคูคลอง   
คลองส
งน้ํา  เป%นต$น 
  3.  ยุทธศาสตร�การพัฒนาด$านสังคม  เป%นการพัฒนาเก่ียวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน  ส
งเสริมการจัดเวทีประชาคม  การจัดประชุม  สัมมนาเพ่ือระดมความคิดเห็น 

3.1 การส
งเสริมความเข$มแข็งของชุมชน  ได$แก
  กิจกรรมส
งเสริมการมีส
วน 
ร
วมของประชาชน  ส
งเสริมการจัดเวทีประชาคม  การจัดประชุม  สัมมนาเพ่ือระดมความคิดเห็น 

3.2 การนันทนาการและส
งเสริมกิจกรรมการกีฬา 
3.3 การปbองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
3.4 การปbองกันและแก$ไขป>ญหายาเสพติด 
3.5 จัดสวัสดิการและสังคมสงเคราะห�  ได$แก
  การสงเคราะห�คนยากจน   

คนพิการ  เด็ก  และผู$สูงอายุ  ผู$ด$อยโอกาส 
  4.  ยุทธศาสตร� การพัฒนาเศรษฐกิจ  เป%นการพัฒนาซ่ึงครอบคลุมกิจกรรมโครงการด$าน
การประกอบอาชีพของประชาชน  โดยมีแนวทางการพัฒนา  2  แนวทาง 
   4.1  การส
งเสริมการประกอบอาชีพและยกระดับรายได$ 
   4.2  สนับสนุนกิจกรรมของกลุ
มอาชีพต
างๆ 

5. ยุทธศาสตร�การพัฒนาด$านสาธารณสุข  มีแนวทางการพัฒนา  2  แนวทาง 
5.1 ส
งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน 
5.2 การควบคุมและระงับโรคติดต
อ 

6.  ยุทธศาสตร�การพัฒนาด$านการศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม  มีแนวทางการพัฒนา   
1  แนวทาง 

6.1 ส
งเสริมสนับสนุนการศึกษาของเด็ก  เยาวชน  และประชาชนโดยท่ัวไป 
6.2 ส
งเสริมสนับสนุนประเพณีอันงาม  กิจการศาสนา  และภูมิป>ญญาท$องถ่ิน 

7. ยุทธศาสตร�การพัฒนาด$านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล$อม  เน$นการพัฒนาซ่ึง 
ครอบคลุมกิจกรรมท่ีเก่ียวกับการบํารุงรักษาสิ่งแวดล$อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ  เพ่ือให$เกิด
ความน
าอยู
และความยั่งยืน  โดยมีแนวทางการพัฒนา  2  แนวทาง 



        

                                                                                                                                                                 

155 

7.1 การสร$างจิตสํานึกและตระหนักในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติ           
และสิ่งแวดล$อม 

7.2 การปbองกันการทําลาย  การบําบัดและฟdeนฟูทรัพยากรธรรมชาติ       
และสิ่งแวดล$อม 

1. การอนุรักษ�แหล
งน้ําและปfาไม$  เช
น  การปลูกปfา 
2. การกําจัดขยะมูล  และสิ่งปฏิกูล 
3. การบําบัดน้ําเสีย 

8. ยุทธศาสตร�การพัฒนาด$านการเมืองการบริหาร  เป%นการพัฒนาความรู$  ความเข$าใจ 
ของประชาชนในการมีส
วนร
วมในกิจกรรมทางการเมืองตามระบอบประชาธิปไตย  รวมถึงการปรับปรุง
ประสิทธิภาพการบริหารงานขององค�การบริหารส
วนตําบล  เพ่ือให$บริการแก
ประชาชนได$อย
างมี
ประสิทธิภาพ  โดยมีแนวทางการพัฒนา  6  แนวทาง 

8.1 การส
งเสริมการมีส
วนร
วมรูปประชาคม 
8.2 การส
งเสริมความรู$ความเข$าใจเก่ียวกับกิจการของอบต.  และการบริหาร 

การปกครองตามระบอบประชาธิปไตย 
8.3 การพัฒนาบุคลากร  ท้ังพนักงานส
วนตําบล  สมาชิก อบต.  คณะผู$บริหาร   

ให$มีความรู$  คุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน 
8.4 การพัฒนารายได$  โดยการปรับปรุงแหล
งรายได$  วิธีการหารายได$  รวมท้ัง 

ระบบการจัดเก็บภาษี 
 

8.5 การจัดหาและปรับปรุงเครื่องมือเครื่องใช$และสถานท่ีปฏิบัติงานให$     
เพียงพอ  มีประสิทธิภาพ 

8.6 การให$บริการแก
ประชาชน  โดยจัดการให$ประชาชนท้ังในและนอกสํานัก 
งานรวมท้ังการอํานวยความสะดวกแก
ผู$มาติดต
องานต
างๆ  รวมท้ังเผยแพร
ประชาสัมพันธ�ข$อมูลข
าวสาร
ต
างๆ  ให$ประชาชนทราบ 

ง. การวางแผนพัฒนา 
องค�การบริหารส
วนตําบลแม
พริก  ได$จัดทําแผนยุทธศาสตร�การพัฒนาและแผนพัฒนา   

3  ปI  (พ.ศ.  2559-2561)  ตามกระบวนการท่ีบัญญัติไว$ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว
าด$วยการจัดทํา
แผนพัฒนาองค�กรปกครองส
วนท$องถ่ิน  พ.ศ.  2548  โดยผ
านการมีส
วนร
วมของประชาชน  เช
น  การจัด
เวทีประชาคม  การประชุมกรรมการชุมชน  เพ่ือรับฟ>งป>ญหาและความต$องการท่ีแท$จริงของประชาชนใน
พ้ืนท่ีก
อนนํามาจัดทําโครงการเพ่ือพัฒนาพ้ืนท่ี  ท่ีบรรจุไว$ในแผนพัฒนา  3  ปI  ต
อไป                      
  องค�การบริหารส
วนตําบลแม
พริก  ได$ประกาศใช$แผนพัฒนา  3  ปI  (พ.ศ.  2559-2561)  
เม่ือวันท่ี ......................  โดยได$กําหนดโครงการท่ีจะดําเนินการตามแผนพัฒนา  3  ปI  (พ.ศ.  2559-2561)  
รวม  ………  โครงการ  งบประมาณ  …………..  ล$านบาท  สามารถจําแนกตามยุทธศาสตร�  ได$ดังนี้ 
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ยุทธศาสตร% โครงการ 
งบประมาณ 
(ล;านบาท) 

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 

  

รวม   
 

แผนภูมิ  แสดงโครงการในแผนพัฒนา  3  ปI  ขององค�การบริหารส
วนตําบลแม
พริก 
   แผนภูมิ  แสดงงบประมาณในแผนพัฒนา 3 ปI  ขององค�การบริหารส
วนตําบลแม
พริก 

จ.  การจัดทํางบประมาณ 
  ผู$บริหารองค�การบริหารส
วนตําบลแม
พริก  ได$ประกาศใช$ข$อบัญญัติงบประมาณ      
รายจ
ายประจําปI 2559  เม่ือวันท่ี ................................... โดยมีโครงการท่ีบรรจุอยู
ในข$อบัญญัติงบประมาณ  
จํานวน  ……..  โครงการ  จํานวนเงิน  …………..  ล$านบาท  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 

  

รวม   
 

รายละเอียดโครงการในข$อบัญญัติงบประมาณองค�การบริหารส
วนตําบลแม
พริก  มีดังนี้ 

ลําดับที ่ ยุทธศาสตร% โครงการ 
แหล�งที่มา    

งบประมาณ 
งบตาม

ข;อบัญญัต ิ
วัตถุประสงค% ผลผลิต 

1 
 
 
2 
 
3 
 

การพัฒนาด$าน
โครงสร$างพื้นฐาน 
 
การพัฒนาด$านแหล
งนํ้า 
 
พัฒนาด$านสังคม 
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ลําดับที ่ ยุทธศาสตร% โครงการ 
แหล�งที่มา    

งบประมาณ 
งบตาม

ข;อบัญญัต ิ
วัตถุประสงค% ผลผลิต 

4 
 
 
5 
 
 
6 
 
 
 
 
7 
 
 
 
8 
 
 

การพัฒนาด$าน
เศรษฐกิจ 
 
การพัฒนาด$าน
สาธารณสุข 
 
การพัฒนาด$าน
การศึกษา  ศาสนา  
วัฒนธรรม 
 
 
การพัฒนาด$าน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล$อม 
 
การพัฒนาด$านการเมือง
การบริหาร 

     

 
รวม  ต้ังงบประมาณ  8  ยุทธศาสตร�  ………………  โครงการ  …………………. บาท 
แผนภูมิ  แสดงงบประมาณในข$อบัญญัติงบประมาณขององค�การบริหารส
วนตําบลแม
พริก 

 
ฉ. การใช;จ�ายงบประมาณ 

 องค�การบริหารส
วนตําบลแม
พริก มีการใช$จ
ายงบประมาณในการดําเนินโครงการตามข$อบัญญัติ
งบประมาณรายจ
ายงบประมาณและการเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงข$อบัญญัติงบประมาณรายจ
าย โดยได$มีการ
ก
อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา  รวม  ………. โครงการ  จํานวน  ………………..  บาท  มีการเบิกจ
ายเงิน  
จํานวน ……….  โครงการ จํานวน  …………………. ล$านบาท  สามารถจําแนกตามยุทธศาสตร� 

ยุทธศาสตร% โครงการ 
การก�อหนี้

ผูกพัน/ลงนามใน
สัญญา 

โครงการ 
การเบิกจ�าย
งบประมาณ 

1. การพัฒนาด$านโครงสร$างพ้ืนฐาน 
2. การพัฒนาด$านแหล
งน้ํา 
3. การพัฒนาด$านสังคม 
4. การพัฒนาด$านเศรษฐกิจ 
5. การพัฒนาด$านสาธารณสุข 
6. การพัฒนาด$านการศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรม 
7. การพัฒนาด$านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล$อม 
8. การพัฒนาด$านการเมืองการบริหาร 

    

รวม     
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รายละเอียดโครงการในข$อบัญญัติงบประมาณองค�การบริหารส
วนตําบลแม
พริก  ท่ีมีการก
อหนี้
ผูกพัน/ลงนามในสัญญา  มีดังนี้ 

ลํา
ดับ
ที่ 

ยุทธศาสตร% โครงการ 
แหล�งที่มา

งบประมาณ 
งบตาม

ข;อบัญญัต ิ
วงเงินตาม

สัญญา 
คู�สัญญา/เลขที่

สัญญา 
วันที่เซ็น
สัญญา 

ระยะเวลาการ
ดําเนินการ 

1 
 
 
2 
 
 
3 
 
 
4 
 
 
5 
 
 
6 
 
 
 
7 
 
 
 
8 
 
 
 

การพัฒนาด$าน
โครงสร$างพื้นฐาน 
 
การพัฒนาด$าน
แหล
งนํ้า 
 
การพัฒนาด$าน
สังคม 
 
การพัฒนาด$าน
เศรษฐกิจ 
 
การพัฒนาด$าน
สาธารณสุข 
 
การพัฒนาด$าน
การศึกษา  ศาสนา  
วัฒนธรรม 
 
การพัฒนาด$าน 
ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล$อม 
 
การพัฒนาด$าน
การเมืองการ
บริหาร 

       

 
รวม  ลงนามในสัญญา  8  ยุทธศาสตร�  ………..  โครงการ  งบประมาณ  ………………   บาท 
แผนภูมิ  แสดงโครงการในแผนพัฒนา  3  ปI/เทศบัญญัติ/ก
อหนี้ผูกพัน, ลงนามในสัญญา/มีการ

เบิกจ
ายเงินแล$ว  ขององค�การบริหารส
วนตําบลแม
พริก 
  ท้ังนี้  หากประชาชนทุกท
านหรือส
วนราชการต
างๆ  ท่ีเก่ียวข$องมีข$อสงสัยหรือมีความ 
ประสงค�จะเสนอความคิดเห็นหรือข$อเสนอแนะการบริหารงานขององค�การบริหารส
วนตําบลแม
พริก  
สามารถติดต
อสอบถามข$อมูลเพ่ิมเติมได$ท่ีองค�การบริหารส
วนตําบลแม
พริก  หรือแจ$งผ
านผู$บริหารองค�การ
บริหารส
วนตําบลแม
พริกทราบ  เพ่ือจะได$พิจารณาการวางแผนและปรับปรุงการดําเนินการตอบสนองความ
ต$องการของประชาชนในแต
ละพ้ืนท่ีในระยะต
อไป 

จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยท่ัวกัน 

  ประกาศ  ณ  วันท่ี        เดือน                     พ.ศ.   
  

(นายถนอมชัย  ทิชัย) 
นายกองค�การบริหารส
วนตําบลแม
พริก 
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แบบประเมินผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร% 
คําช้ีแจง วัตถุประสงค�เพ่ือใช$ประเมินผลการดําเนินงานขององค�กรปกครองส
วนท$องถ่ินตาม

ยุทธศาสตร�ท่ีกําหนดไว$  และมีกําหนดระยะเวลาในการรายงานปIละ 1 ครั้ง  หลังจากสิ้นสุดปIงบประมาณ 

ส�วนท่ี 1  ข;อมูลท่ัวไป 
1.  ชื่อองค�กรปกครองส
วนท$องถ่ิน องค�การบริหารส
วนตําบลแม
พริก    
2.  วัน/เดือน/ปIท่ีรายงาน       

ส�วนท่ี 2  ยุทธศาสตร%และโครงการในป� 2559 
3.  ยุทธศาสตร�และจํานวนโครงการท่ีปรากฏอยู
ในแผน  และจํานวนโครงการท่ีได$ปฏิบัติ 

 
จํานวนโครงการ 

ยุทธศาสตร%          จํานวนโครงการ 
ท่ีปรากฏอยู�ในแผน 

จํานวนโครงการท่ีได;
ปฏิบัติ 

1. ด$านโครงสร$างพ้ืนฐาน   
2. ด$านเศรษฐกิจ   
3. ด$านสังคม   
4. ด$านแหล
งนํ้า   
5. ด$านการเมืองการบริหาร   
6. ด$านสาธารณสุข   
7. ด$านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม   
8. ด$านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล$อม   
   

 
ส�วนท่ี  3  ผลการดําเนินงาน 

 
4.  ความพึงพอใจต
อผลการดําเนินงานขององค�กรปกครองส
วนท$องถ่ินในภาพรวม 

ความพึงพอใจ พอใจมาก พอใจ ไม�พอใจ 
1)  มีการเปEดโอกาสให$ประชาชนมีส
วนร
วมในโครงการ / กิจกรรม    
2)  มีการประชาสมัพันธ�ให$ประชาชนรับรู$ข$อมูลของโครงการ / กิจกรรม    
3)  มีการเปEดโอกาสให$ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม    
4)  มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต
อสาธารณะ    
5)  มีความโปร
งใสในการดําเนินโครงการ / กิจกรรม    
6)  การดําเนินงานเป%นไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด    
7)  ผลการดําเนินโครงการ / กิจกรรมนําไปสู
การแก$ไขป>ญหา    
8)  การแก$ไขป>ญหาและการตอบสนองความต$องการของประชาชน    
9)  ประโยชน�ท่ีประชาชนได$รับจากการดําเนินโครงการ / กิจกรรม    

ภาพรวม    
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         5.  ผลการดําเนินงานในแต
ละยุทธศาสตร� 
ยุทธศาสตร�ท่ี  1    ด$านโครงสร$างพ้ืนฐาน      
1)  ความพึงพอใจของผู$เก่ียวข$อง 

ความพึงพอใจ คะแนนความพึงพอใจ 
(เต็ม  10  คะแนน) 

1)  มีการเปEดโอกาสให$ประชาชนมีส
วนร
วมในโครงการ / กิจกรรม  
2)  มีการประชาสัมพันธ�ให$ประชาชนรับรู$ข$อมูลของโครงการ /
กิจกรรม 

 

3)  มีการเปEดโอกาสให$ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / 
กิจกรรม 

 

4)  มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต
อ
สาธารณะ 

 

5)  มีความโปร
งใสในการดําเนินโครงการ / กิจกรรม  
6)  การดําเนินงานเป%นไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด  
7)  ผลการดําเนินโครงการ / กิจกรรมนําไปสู
การแก$ไขป>ญหา  
8)  ประโยชน�ท่ีประชาชนได$รับจากการดําเนินโครงการ / กิจกรรม  

ภาพรวม  
 

2) การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดท่ีเลือก 

ผลการดําเนินงาน 

ตัวช้ีวัดท่ีเลือก หน�วย ก�อน 
ดําเนินการ 
(จํานวน) 

หลัง 
ดําเนินการ 
(จํานวน) 

เพ่ิม/ลด 

1.จํานวนโครงการการพัฒนาการคมนาคม ทางบก  
ทางน้ํา 

โครงการ    

2.จํานวนโครงการการพัฒนาไฟฟbาสาธารณะ โครงการ    
3.จํานวนโครงการการพัฒนาการระบายน้ํา โครงการ    
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ยุทธศาสตร�ท่ี  2      ด$านแหล
งน้ํา     
1)  ความพึงพอใจของผู$เก่ียวข$อง 

ความพึงพอใจ คะแนนความพึงพอใจ 
(เต็ม  10  คะแนน) 

1)  มีการเปEดโอกาสให$ประชาชนมีส
วนร
วมในโครงการ / กิจกรรม  
2)  มีการประชาสัมพันธ�ให$ประชาชนรับรู$ข$อมูลของโครงการ / 
กิจกรรม 

 

3)  มีการเปEดโอกาสให$ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / 
กิจกรรม 

 

4)  มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต
อ
สาธารณะ 

 

5)  มีความโปร
งใสในการดําเนินโครงการ / กิจกรรม  
6)  การดําเนินงานเป%นไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด  
7)  ผลการดําเนินโครงการ / กิจกรรมนําไปสู
การแก$ไขป>ญหา  
8)  ประโยชน�ท่ีประชาชนได$รับจากการดําเนินโครงการ / กิจกรรม  

ภาพรวม  
 

2) การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดท่ีเลือก 

ผลการดําเนินงาน 

ตัวช้ีวัดท่ีเลือก หน�วย ก�อน 
ดําเนินการ 
(จํานวน) 

หลัง 
ดําเนินการ 
(จํานวน) 

เพ่ิม/ลด 

1. จํานวนโครงการการพัฒนาแหล
งน้ําเพ่ือการ
อุปโภค  บริโภค 

โครงการ    

2. จํานวนโครงการการพัฒนาแหล
งน้ําเพ่ือ
การเกษตร 

โครงการ    
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ยุทธศาสตร�ท่ี  3     ด$านสังคม      
1)  ความพึงพอใจของผู$เก่ียวข$อง 

ความพึงพอใจ คะแนนความพึงพอใจ 
(เต็ม  10  คะแนน) 

1)  มีการเปEดโอกาสให$ประชาชนมีส
วนร
วมในโครงการ / กิจกรรม  
2)  มีการประชาสัมพันธ�ให$ประชาชนรับรู$ข$อมูลของโครงการ / 
กิจกรรม 

 

3)  มีการเปEดโอกาสให$ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / 
กิจกรรม 

 

4)  มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต
อ
สาธารณะ 

 

5)  มีความโปร
งใสในการดําเนินโครงการ / กิจกรรม  
6)  การดําเนินงานเป%นไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด  
7)  ผลการดําเนินโครงการ / กิจกรรมนําไปสู
การแก$ไขป>ญหา  
8)  ประโยชน�ท่ีประชาชนได$รับจากการดําเนินโครงการ / กิจกรรม  

ภาพรวม  
 
           2)  การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดท่ีเลือก 

ผลการดําเนินงาน 

ตัวช้ีวัดท่ีเลือก หน�วย ก�อน 
ดําเนินการ 
(จํานวน) 

หลัง 
ดําเนินการ 
(จํานวน) 

เพ่ิม/ลด 

1. จํานวนโครงการการพัฒนาการส
งเสริมความ
เข$มแข็งของชุมชน 

โครงการ    

2. จํานวนโครงการการพัฒนาการนันทนาการและ
การส
งเสริมกิจกรรมการกีฬา 

โครงการ    

3. จํานวนโครงการการพัฒนาการปbองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 

โครงการ    

4. จํานวนโครงการการพัฒนาการปbองกันและ
แก$ไขป>ญหายาเสพติด 

โครงการ    

5. จํานวนโครงการการพัฒนาการจัดสวัสดิการ
และสังคมสงเคราะห� 

โครงการ    
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ยุทธศาสตร�ท่ี  4      ด$านเศรษฐกิจ     
1)  ความพึงพอใจของผู$เก่ียวข$อง 

ความพึงพอใจ คะแนนความพึงพอใจ 
(เต็ม  10  คะแนน) 

1)  มีการเปEดโอกาสให$ประชาชนมีส
วนร
วมในโครงการ / กิจกรรม  
2)  มีการประชาสัมพันธ�ให$ประชาชนรับรู$ข$อมูลของโครงการ / 
กิจกรรม 

 

3)  มีการเปEดโอกาสให$ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / 
กิจกรรม 

 

4)  มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต
อ
สาธารณะ 

 

5)  มีความโปร
งใสในการดําเนินโครงการ / กิจกรรม  
6)  การดําเนินงานเป%นไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด  
7)  ผลการดําเนินโครงการ / กิจกรรมนําไปสู
การแก$ไขป>ญหา  
8)  ประโยชน�ท่ีประชาชนได$รับจากการดําเนินโครงการ / กิจกรรม  

ภาพรวม  
 

2) การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดท่ีเลือก 

ผลการดําเนินงาน 

ตัวช้ีวัดท่ีเลือก หน�วย 
ก�อน 

ดําเนินการ 
(จํานวน) 

หลัง 
ดําเนินการ 
(จํานวน) 

เพ่ิม/ลด 

1. จํานวนโครงการการพัฒนาการส
งเสริมการ
ประกอบอาชีพและยกระดับรายได$ 

โครงการ    

2. จํานวนโครงการการพัฒนาการสนับสนุน
กิจกรรมของกลุ
มอาชีพต
างๆ 

โครงการ    
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ยุทธศาสตร�ท่ี  5     ด$านสาธารณสุข      
1)  ความพึงพอใจของผู$เก่ียวข$อง 

ความพึงพอใจ คะแนนความพึงพอใจ 
(เต็ม  10  คะแนน) 

1)  มีการเปEดโอกาสให$ประชาชนมีส
วนร
วมในโครงการ / กิจกรรม  
2)  มีการประชาสัมพันธ�ให$ประชาชนรับรู$ข$อมูลของโครงการ / 
กิจกรรม 

 

3)  มีการเปEดโอกาสให$ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / 
กิจกรรม 

 

4)  มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต
อ
สาธารณะ 

 

5)  มีความโปร
งใสในการดําเนินโครงการ / กิจกรรม  
6)  การดําเนินงานเป%นไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด  
7)  ผลการดําเนินโครงการ / กิจกรรมนําไปสู
การแก$ไขป>ญหา  
8)  ประโยชน�ท่ีประชาชนได$รับจากการดําเนินโครงการ / กิจกรรม  

ภาพรวม  
 

2) การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดท่ีเลือก 

ผลการดําเนินงาน 

ตัวช้ีวัดท่ีเลือก หน�วย ก�อน 
ดําเนินการ 
(จํานวน) 

หลัง 
ดําเนินการ 
(จํานวน) 

เพ่ิม/ลด 

1. จํานวนโครงการการพัฒนาการส
งเสริมสุขภาพ
อนามัยของประชาชน 

โครงการ    

2. จํานวนโครงการการพัฒนาควบคุมและระงับ
โรคติดต
อ 

โครงการ    
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ยุทธศาสตร�ท่ี  6    ด$านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม    
1)  ความพึงพอใจของผู$เก่ียวข$อง 

ความพึงพอใจ คะแนนความพึงพอใจ 
(เต็ม  10  คะแนน) 

1)  มีการเปEดโอกาสให$ประชาชนมีส
วนร
วมในโครงการ / กิจกรรม  
2)  มีการประชาสัมพันธ�ให$ประชาชนรับรู$ข$อมูลของโครงการ / 
กิจกรรม 

 

3)  มีการเปEดโอกาสให$ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / 
กิจกรรม 

 

4)  มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต
อ
สาธารณะ 

 

5)  มีความโปร
งใสในการดําเนินโครงการ / กิจกรรม  
6)  การดําเนินงานเป%นไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด  
7)  ผลการดําเนินโครงการ / กิจกรรมนําไปสู
การแก$ไขป>ญหา  
8)  ประโยชน�ท่ีประชาชนได$รับจากการดําเนินโครงการ / กิจกรรม  

ภาพรวม  
 

2) การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดท่ีเลือก 

ผลการดําเนินงาน 

ตัวช้ีวัดท่ีเลือก หน�วย ก�อน 
ดําเนินการ 
(จํานวน) 

หลัง 
ดําเนินการ 
(จํานวน) 

เพ่ิม/ลด 

1. จํานวนโครงการการพัฒนาการส
งเสริม  
สนับสนุน  การศึกษาของเด็ก  เยาวชนและ
ประชาชนโดยท่ัวไป   

โครงการ    

2. จํานวนโครงการพัฒนาการส
งเสริม สนับสนุน 
ประเพณีอันดีงาม  กิจการศาสนา  และภูมิป>ญญา
ท$องถ่ิน 

โครงการ    
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ยุทธศาสตร�ท่ี  7    ด$านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล$อม    
1)  ความพึงพอใจของผู$เก่ียวข$อง 

ความพึงพอใจ คะแนนความพึงพอใจ 
(เต็ม  10  คะแนน) 

1)  มีการเปEดโอกาสให$ประชาชนมีส
วนร
วมในโครงการ / กิจกรรม  
2)  มีการประชาสัมพันธ�ให$ประชาชนรับรู$ข$อมูลของโครงการ / 
กิจกรรม 

 

3)  มีการเปEดโอกาสให$ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / 
กิจกรรม 

 

4)  มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต
อ
สาธารณะ 

 

5)  มีความโปร
งใสในการดําเนินโครงการ / กิจกรรม  
6)  การดําเนินงานเป%นไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด  
7)  ผลการดําเนินโครงการ / กิจกรรมนําไปสู
การแก$ไขป>ญหา  
8)  ประโยชน�ท่ีประชาชนได$รับจากการดําเนินโครงการ / กิจกรรม  

ภาพรวม  
 

2) การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดท่ีเลือก 

ผลการดําเนินงาน 

ตัวช้ีวัดท่ีเลือก หน�วย ก�อน 
ดําเนินการ 
(จํานวน) 

หลัง 
ดําเนินการ 
(จํานวน) 

เพ่ิม/ลด 

1. จํานวนโครงการการพัฒนาการสร$างจิตสํานึก
และตระหนักในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล$อม 

โครงการ    

2. จํานวนโครงการการพัฒนาการปbองกันการ
ทําลาย  การบําบัดและฟdeนฟูทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล$อม 

โครงการ    
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ยุทธศาสตร�ท่ี  8    ด$านการเมืองการบริหาร      
1)  ความพึงพอใจของผู$เก่ียวข$อง 

ความพึงพอใจ คะแนนความพึงพอใจ 
(เต็ม  10  คะแนน) 

1)  มีการเปEดโอกาสให$ประชาชนมีส
วนร
วมในโครงการ / กิจกรรม  
2)  มีการประชาสัมพันธ�ให$ประชาชนรับรู$ข$อมูลของโครงการ / 
กิจกรรม 

 

3)  มีการเปEดโอกาสให$ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / 
กิจกรรม 

 

4)  มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต
อ
สาธารณะ 

 

5)  มีความโปร
งใสในการดําเนินโครงการ / กิจกรรม  
6)  การดําเนินงานเป%นไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด  
7)  ผลการดําเนินโครงการ / กิจกรรมนําไปสู
การแก$ไขป>ญหา  
8)  ประโยชน�ท่ีประชาชนได$รับจากการดําเนินโครงการ / กิจกรรม  

ภาพรวม  
2) การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดท่ีเลือก 

ผลการดําเนินงาน 

ตัวช้ีวัดท่ีเลือก หน�วย ก�อน 
ดําเนินการ 
(จํานวน) 

หลัง 
ดําเนินการ 
(จํานวน) 

เพ่ิม/ลด 

1. จํานวนโครงการการพัฒนาการส
งเสริมการมี
ส
วนร
วมรูปประชาคม 

โครงการ    

2. จํานวนโครงการการพัฒนาการส
งเสริมความรู$
ความเข$าใจเก่ียวกับกิจการของ อบต.และการ
บริหารการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย 

โครงการ    

3. จํานวนโครงการการพัฒนาบุคลากร ท้ัง
พนักงานส
วนตําบล  พนักงานจ$าง  สมาชิกสภา 
อบต. คณะผู$บริหาร ให$มีความรู$ คุณธรรมและ
จริยธรรมในการปฏิบัติงาน 

โครงการ    

4. จํานวนโครงการการพัฒนารายได$  โดย
ปรับปรุงแหล
งรายได$ วิธีการหารายได$  รวมท้ัง
ระบบการจัดเก็บภาษี 

โครงการ    

5. จํานวนโครงการการพัฒนาการจัดหาและ
ปรับปรุงเครื่องมือเครื่องใช$และสถานท่ีปฏิบัติงาน
ให$เพียงพอ  มีประสิทธิภาพ 

โครงการ    

6. จํานวนโครงการการพัฒนาการให$บริการแก

ประชาชน 

โครงการ    
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6.3  การกําหนดห;วงเวลาในการติดตามและประเมินผล 
 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลกําหนดห$วงเวลาในการติดตามและประเมินผลโครงการ    
โดยคํานึงถึงความเหมาะสมของแต
ละโครงการท้ังนี้ควรกําหนดห$วงเวลาในการติดตามและประเมินผลอย
าง
น$อยโครงการละ  1  ครั้ง  และประเมินผลโครงการในภาพรวมอย
างน$อยปIละ  1  ครั้ง   แล$วรายงานผล
และเสนอความเห็นซ่ึงได$จากการติดตามและประเมินผลต
อนายกองค�การบริหารส
วนตําบลเพ่ือให$นายก
องค�การบริหารส
วนตําบลเสนอต
อสภาองค�การบริหารส
วนตําบล  คณะกรรมการพัฒนาองค�การบริหารส
วน
ตําบล  และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให$ประชาชนทราบโดยท่ัวกันอย
างน$อยปIละ  
1  ครั้ง  ภายในเดือนธันวาคมของทุกปI 
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ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



59 60 61 59 60 61 59 60 61 59 60 61 59 60 61

 1.1 แนวทางการพัฒนา การคมนาคม ทางบก ทางน้ํา 37 34 58 37 34 58

 1.2 แนวทางการพัฒนาไฟฟ�าสาธารณะ 4 12 12 4 12 12

 1.3 แนวทางการพัฒนา การวางท$อระบายน้ํา 6 7 12 6 7 12

รวม 47 53 82 47 53 82

คิดเป+นร,อยละ 100 100 100 100 100 100

 2.1 แนวทางการพัฒนา แหล$งน้ําเพื่อการอุปโภค - บริโภค 12 4 3 12 4 3
 2.2 แนวทางการพัฒนา แหล$งน้ําเพื่อการเกษตร 14 19 39 14 19 39

รวม 26 23 42 26 23 42

คิดเป+นร,อยละ 100 100 100 100 100 100

 3.1 แนวทางการพัฒนา การส$งเสริมความเข,มแข็งของชุมชน 4 2 2 1 1 6 1 3
 3.2  แนวทางการพัฒนา การนันทนาการและส$งเสริมกิจกรรมกีฬา 1 3 2 1 2 3 2

 3.3 แนวทางการพัฒนา การป�องกันและบรรเทาสาธารณภัย 1 1 2 0 0

 3.4  แนวทางการพัฒนา  การป�องกันและแก,ไขป=ญหายาเสพติด 1 1 0 0

 3.5 แนวทางการพัฒนา การจัดสวัสดิการและสังคมสงเคราะห? 3 3 3 4 7 3 3

รวม 5 3 4 6 4 4 7 18 7 8

คิดเป+นร,อยละ 28 43 50 33 57 50 39 100 100 100

 4.1 แนวทางการพัฒนา  การส$งเสริมการประกอบอาชีพและยกระดับรายได, 4 1 1 6 0 0

 4.2  แนวทางการพัฒนา  สนับสนุนกิจกรรมของกลุ$มอาชีพต$าง ๆ 1 1 0 0

รวม 4 0 0 1 0 0 2 7 0 0

คิดเป+นร,อยละ 57 14 29 100 0 0

จํานวน 3 ป	

บัญชีแสดงโครงการในแผนพัฒนาสามป	 (พ.ศ.2559-2561)

องค'การบริหารส*วนตําบลแม*พริก อําเภอแม*พริก จังหวัดลําปาง

4.ยุทธศาสตร?  การพัฒนา
ด,านเศรษฐกิจ

1.ยุทธศาสตร?การพัฒนาด,าน
โครงสร,างพื้นฐาน

2.ยุทธศาสตร?การพัฒนาด,าน
แหล$งน้ํา

3.ยุทธศาสตร?การพัฒนาด,าน
สังคม

ยุทธศาสตร'การพัฒนา แนวทางการพัฒนา แผนชุมชน

โครงการพัฒนาจาก

ส*วนราชการประชาคม อ.บ.ต.
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59 60 61 59 60 61 59 60 61 59 60 61 59 60 61

 5.1 แนวทางการพัฒนาการพัฒนาสุขภาพอนามัยของประชาชน 3 1 3 2 2 6 2 3

 5.2 แนวทางการพัฒนา  การควบคุมและระงับโรคติดต$อ 2 2 2 2 2 2

รวม 3 1 2 2 2 3 2 2 8 4 5

คิดเป+นร,อยละ 38 0 20 25 50 40 38 50 40 100 100 100

 6.1 แนวทางการพัฒนาส$งเสริมสนับสนุนการศึกษาของเด็ก  เยาวชน 
และประชาชนโดยทั่วไป

1 2 2 2 14 3 3 16 5 6

 6.2 แนวทางการพัฒนาส$งเสริมสนับสนุนประเพณีอันดีงาม กิจการศาสนา 
และภูมิป=ญญาท,องถิ่น

12 1 12 0 1

รวม 12 2 2 2 2 14 3 3 28 5 7
คิดเป+นร,อยละ 43 0 29 7 40 29 50 60 43 100 100 100

 7.1 แนวทางการพัฒนาการสร,างจิตสํานึกและตระหนักในการรักษาทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล,อม

4 4 4 4 4 4

 7.2 แนวทางการพัฒนาการป�องกันการทําลาย การบําบัดและฟGHนฟูทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล,อม

12 3 22 4 3 3 16 6 25

รวม 12 3 22 8 7 7 20 10 29

คิดเป+นร,อยละ 60 30 76 40 70 24 100 100 100

จํานวน 3 ป	

6.ยุทธศาสตร?การพัฒนาด,าน
การศึกษา  ศาสนา และ

วัฒนธรรม

7.ยุทธศาสตร?การพัฒนา
ด,านทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล,อม

บัญชีแสดงโครงการในแผนพัฒนาสามป	 (พ.ศ.2559-2561)

องค'การบริหารส*วนตําบลแม*พริก อําเภอแม*พริก จังหวัดลําปาง

ยุทธศาสตร'การพัฒนา แนวทางการพัฒนา

โครงการพัฒนาจาก

แผนชุมชน ประชาคม

5.ยุทธศาสตร?การพัฒนาด,าน
สาธารณสุข

อ.บ.ต. ส*วนราชการ
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59 60 61 59 60 61 59 60 61 59 60 61 59 60 61

 8.1 แนวทางการพัฒนาการส$งเสริมการมีส$วนร$วมรูปประชาคม 1 1 3 1 1 1 2 2 4

 8.2 แนวทางการพัฒนาการส$งเสริมความรู, ความเข,าใจเกี่ยวกับกิจการของ 
อบต. และการบริหารการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย

1 1 1 2 1 1 3 2 2

 8.3 แนวทางการพัฒนาบุคลากร ทั้งพนักงานส$วนตําบล พนักงานจ,าง 
สมาชิกสภา อบต. คณะผู,บริหาร ให,มีความรู, คุณธรรมและจริยธรรมใน
การปฎิบติงาน

33 32 32 33 32 32

 8.4 แนวทางการพัฒนารายได, โดยการปรับปรุงแหล$งรายได, วิธีการหารายได, 
รวมทั้งระบบการจัดเก็บภาษี

1 2 1 1 2 1

 8.5 แนวทางการพัฒนาการจัดหาและปรับปรุงเครื่องมือ เครื่องใช,และสถานที่
ปฎิบัติงานให,เพียงพอมีประสิทธิภาพ

26 12 17 26 12 17

 8.6 แนวทางการพัฒนาการให,บริการประชาชน 2 2 2 2 2 2

รวม 1 1 3 64 50 54 2 1 1 67 52 58

คิดเป+นร,อยละ 1 2 5 96 96 93 3 2 2 100 100 100

รวมทั้งหมด 110 83 156 83 65 69 28 6 6 221 154 231
คิดเป5นร6อยละ 50 54 68 38 42 30 13 4 3 100 100 100

จํานวน 3 ป	

8.ยุทธศาสตร?การพัฒนาด,าน
การเมือง-การบริหาร

บัญชีแสดงโครงการในแผนพัฒนาสามป	 (พ.ศ.2559-2561)

แนวทางการพัฒนา

โครงการพัฒนาจาก

แผนชุมชน ประชาคม อ.บ.ต. ส*วนราชการ

องค'การบริหารส*วนตําบลแม*พริก อําเภอแม*พริก จังหวัดลําปาง

ยุทธศาสตร'การพัฒนา
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แผนพัฒนาสามป�
(พ.ศ.2559-2561)

สอดคล�องกรอบ
ยุทธศาสตร$

1.1 แนวทางการพัฒนา การคมนาคม ทางบก ทางน้ํา 129 129

1.2 แนวทางการพัฒนาไฟฟ�าสาธารณะ 28 28

1.3 แนวทางการพัฒนา การวางท�อระบายน้ํา 25 25

รวม 182 182

 2.1 แนวทางการพัฒนา แหล�งน้ําเพื่อการอุปโภค - บริโภค 19 19
 2.2 แนวทางการพัฒนา แหล�งน้ําเพื่อการเกษตร 72 72

รวม 91 91

 3.1 แนวทางการพัฒนา การส�งเสริมความเข2มแข็งของชุมชน 10 10
 3.2  แนวทางการพัฒนา การนันทนาการและส�งเสริมกิจกรรมกีฬา 7 7

 3.3 แนวทางการพัฒนา การป�องกันและบรรเทาสาธารณภัย 2 2

3.4  แนวทางการพัฒนา  การป�องกันและแก2ไขป:ญหายาเสพติด 1 1

3.5 แนวทางการพัฒนา การจัดสวัสดิการและสังคมสงเคราะห= 13 13

รวม 33 33

 4.1 แนวทางการพัฒนา  การส�งเสริมการประกอบอาชีพและยกระดับรายได2 6 6

 4.2  แนวทางการพัฒนา  สนับสนุนกิจกรรมของกลุ�มอาชีพต�าง ๆ 1 1

รวม 7 7

5.1 แนวทางการพัฒนาการพัฒนาสุขภาพอนามัยของประชาชน 11 11

5.2 แนวทางการพัฒนา  การควบคุมและระงับโรคติดต�อ 6 6

รวม 17 17

โครงการพัฒนา(จํานวน)

บัญชีแสดงความสอดคล�องระหว.าง

กรอบยุทธศาสตร$การพัฒนาและแผนพัฒนาสามป� (พ.ศ.2559-2561)

3. ยุทธศาสตร=การพัฒนาด2านสังคม

ยุทธศาสตร$การพัฒนา แนวทางการพัฒนา

5. ยุทธศาสตร=การพัฒนาด2าน
สาธารณสุข

4.  ยุทธศาสตร=  การพัฒนาด2าน
เศรษฐกิจ

1. ยุทธศาสตร=การพัฒนาด2าน
โครงสร2างพื้นฐาน

2. ยุทธศาสตร=การพัฒนาด2านแหล�งน้ํา



แผนพัฒนาสามป�
(พ.ศ.2559-2561)

สอดคล�องกรอบยุทธ
ศาสตร$

6.1 แนวทางการพัฒนาส�งเสริมสนับสนุนการศึกษาของเด็ก  เยาวชน และประชาชน
โดยทั่วไป

27 27

6.2 แนวทางการพัฒนาส�งเสริมสนับสนุนประเพณีอันดีงาม กิจการศาสนา และภูมิ
ป:ญญาท2องถิ่น

13 13

รวม 40 40
 7.1 แนวทางการพัฒนาการสร2างจิตสํานึกและตระหนักในการรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล2อม

12 12

 7.2 แนวทางการพัฒนาการป�องกันการทําลาย การบําบัดและฟFGนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล2อม

47 47

รวม 59 59

8.1 แนวทางการพัฒนาการส�งเสริมการมีส�วนร�วมรูปประชาคม 8 8

8.2 แนวทางการพัฒนาการส�งเสริมความรู2 ความเข2าใจเกี่ยวกับกิจการของ อบต. 
และการบริหารการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย

7 7

8.3 แนวทางการพัฒนาบุคลากร ทั้งพนักงานส�วนตําบล พนักงานจ2าง สมาชิกสภา 
อบต. คณะผู2บริหาร ให2มีความรู2 คุณธรรมและจริยธรรมในการปฎิบติงาน

97 97

8.4 แนวทางการพัฒนารายได2 โดยการปรับปรุงแหล�งรายได2 วิธีการหารายได2 รวมทั้ง
ระบบการจัดเก็บภาษี

4 4

8.5 แนวทางการพัฒนาการจัดหาและปรับปรุงเครื่องมือ เครื่องใช2และสถานที่
ปฎิบัติงานให2เพียงพอมีประสิทธิภาพ

55 55

8.6 แนวทางการพัฒนาการให2บริการประชาชน 6 6

รวม 177 177

รวมทั้งหมด 606 606

8. ยุทธศาสตร=การพัฒนาด2าน
การเมือง-การบริหาร

6. ยุทธศาสตร=การพัฒนาด2าน
การศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม

7. ยุทธศาสตร=การพัฒนาด2าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล2อม

บัญชีแสดงความสอดคล�องระหว.าง

กรอบยุทธศาสตร$การพัฒนาและแผนพัฒนาสามป� (พ.ศ.2559-2561)

ยุทธศาสตร$การพัฒนา แนวทางการพัฒนา

โครงการพัฒนา(จํานวน)


