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ของประชาชน เพื่อเป4นจุดเชื่อมตอยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นกับปFญหาความ
ตองการของประชาชนซึ่งจะนําไปสูความเห็นพองตองกัน และการทํางานรวมกันของภาคีการพัฒนาตางๆ
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องคการบริหารสวนตําบลแมพริก จึงไดจัดทําแผนพัฒนาสามป5 (พ.ศ. 2559-2561) ขึ้น เพื่อใชเป4น
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และความตองการของตําบลที่มีอยูใหดีขึ้นตอไป
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สวนที่ 1 บทนํา
-----------------1.1 ลักษณะของแผนพัฒนาสามป
แผนพัฒนาสามป เปนการแปลงยุทธศาสตรการพัฒนาไปสูการปฏิบัติ โดยมีหลักคิดที่วา ภายใต)
ยุทธศาสตรพัฒนาหนึ่งๆจะมีแนวทางการพัฒนาได)มากกวาหนึ่งแนวทาง และภายใต)แนวทางการพัฒนา
หนึ่ง จะมีโครงการ/กิจกรรมได)มากกวาหนึ่งโครงการ/กิจกรรมที่จะต)องนํามาดําเนินการเพื่อให)บรรลุตาม
วัตถุประสงคและเป3าหมายที่ต)องการในแตละยุทธศาสตรการพัฒนา ซึ่งจะมีผลตอวัตถุประสงค เป3าหมาย
จุดมุงหมายการพัฒนาอยางยั่งยืน และวิสัยทัศนในที่สุด
นอกจากนั้ น แผนพั ฒ นาสามป เปนแผนที่ มี ค วามสั ม พั น ธใกล) ชิ ด กั บ งบประมาณประจํ า ป
กลาวคือ องคกรปกครองสวนท)องถิ่น ใช)การวางแผนพัฒนาเปนเครื่องมือในการจัดทํางบประมาณรายจาย
ประจําป โดยนําโครงการ/กิจกรรมจากแผนพัฒนาสามป ไปจัดทํางบประมาณเพื่อให)กระบวนการจัดทํา
งบประมาณเปนไปด)วยความรอบคอบและผานกระบวนการการมีสวนรวมของประชาชน
แผนภาพ ความเชื่อมโยงของแผนยุทธศาสตร+การพัฒนากับแผนพัฒนาสามป
วิสัยทัศนท)องถิ่น
จุดมุงหมายการพัฒนา

จุดมุงหมายการพัฒนา

จุดมุงหมายการพัฒนา

ยุทธศาสตร

ยุทธศาสตร

ยุทธศาสตร

แนวทางการพัฒนา

แนวทางการพัฒนา

แนวทางการพัฒนา

โครงการ

โครงการ

โครงการ

- กิจกรรมที่
- กิจกรรมที่
- กิจกรรมที่
- กิจกรรมที่

1
2
3
4

- กิจกรรมที่ 1
- กิจกรรมที่ 2

- กิจกรรมที่ 1
- กิจกรรมที่ 2
- กิจกรรมที่ 3

ยุทธศาสตร
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นิยามของแผนพัฒ นาสามป ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด) วยการจั ดทําและประสาน
แผนพัฒนาขององคกรปกครองท)องถิ่น พ.ศ. 2548 วา
“แผนพัฒนาสามป” หมายถึง แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององคกรปกครองสวนท)องถิ่นที่
สอดคล)องกับแผนยุทธศาสตรการพัฒนา อันมีลักษณะเปนการกําหนดรายละเอียดแผนงานโครงการพัฒนา
ที่จัดทําขึ้นสําหรับปงบประมาณแตละป ซึ่งมีความตอเนื่องและเปนแผนก)าวหน)าครอบคลุมระยะเวลาสามป
โดยมีการทบทวนเพื่อปรับปรุงเปนประจําทุกป
ดังนั้น โครงการที่บรรจุอยูในแผนพัฒนาสามป โดยเฉพาะในแผนประจําปแรกของห)วงระยะเวลา
สามปนั้นควรมีสภาพความพร)อมอยางน)อย 2 ประการ คือ
1. มีความแนนอนของกิจกรรมที่จะดําเนินการ โดยควรมีการประเมินถึงความเปนไปได)ของ
โครงการ/กิจกรรม รวมทั้งผลประโยชนสาธารณะที่จะได)รับจากโครงการ/กิจกรรม
2. กิจกรรมที่อยูในแผนประจําปแรกของห)วงระยะเวลาสามป ควรมีความพร)อมในเรื่อง รูปแบบ
และรายละเอียดทางเทคนิคพอสมควร เพื่อให)สามารถกําหนดรายการในแผนพัฒนาที่จะนําไปใช)จัดทํา
งบประมาณรายจายประจําปได)ตอไป
แผนพัฒนาสามป มีลักษณะกว)างๆดังตอไปนี้
1. เปนเอกสารที่แสดงความสอดคล)องกับแผนยุทธศาสตรการพัฒนา
2. เปนเอกสารที่แสดงแนวทางการพัฒนาและวัตถุประสงคของแนวทางการพัฒนาที่ชัดเจนและมี
ลักษณะที่เฉพาะเจาะจงที่ดําเนินการ
3. เปนเอกสารที่แสดงโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่จะดําเนินการเปนห)วงระยะเวลาสามป
4. เปนเอกสารที่จะแสดงความเชื่อมโยงระหวางแผนยุทธศาสตรการพัฒนา กับงบประมาณ
รายจายประจําป
1.2 วัตถุประสงค+ของการจัดทําแผนพัฒนาสามป
การจัดทําแผนพัฒนาสามป มีวัตถุประสงค ดังนี้
1. เพื่อแสดงความสัมพันธเชื่อมโยงและสอดคล)องกันระหวางแผนยุทธศาสตรการพัฒนา และการ
จัดทํางบประมาณประจําป
2. เพื่อแสดงแนวทางการพัฒนาในชวงสามป ที่มีความสอดคล)องและสามารถสนองตอบตอ
ยุทธศาสตรการพัฒนาอยางมีประสิทธิภาพ
3. เปนการจัดเตรียมโครงการพัฒนาตางๆ ให)อยูในลักษณะที่พร)อมจะบรรจุในเอกสารงบประมาณ
ประจําป และนําไปปฏิบัติได)ทันทีเมื่อได)รับงบประมาณ
1.3 ขั้นตอนในการจัดทําแผนพัฒนาสามป
หลังจากที่ได)มีการกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาในแผนยุทธศาสตรแล)วก็
จะต)องถึงขั้นตอนในการแปลงสูการปฏิบัติโดยการจัดทําแผนสามป ซึ่งได)กําหนดขั้นตอนการจัดทําเปน
แนวทางให)องคกรปกครองสวนท)องถิ่นนําไปดําเนินการ 7 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การเตรียมการจัดทําแผน
1. หนวยงานที่รับผิดชอบการจัดทําแผนพัฒนาควรเข)าพบผู)บริหารท)องถิ่น เพื่อชี้แจงวัตถุประสงค
ความสํ า คั ญ และความจํ า เปนในการจั ด ทํ า แผนพั ฒ นาสามป เพื่ อให)ผู) บ ริ ห ารทราบถึงภารกิ จ ที่ จ ะต) อง
ดําเนินการตอไป และดําเนินการเสนอโครงการจัดทําแผนพัฒนาสามป ห)วงป พ.ศ. 2559 ถึง 2561
ผานปลั ด องคกรปกครองสวนท) องถิ่ น ให) ผู) บ ริ ห ารท) องถิ่ น อนุ มัติ โครงการดั ง กลาวจะเปนการกํ า หนด
ทรัพยากรในการจัดทําแผนพัฒนาสามป และกําหนดปฏิทินการทํางานไว)อยางชัดเจน
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2. หนวยงานที่รับผิดชอบแจ)งโครงการที่ได)รับอนุมัติให)ผู)ที่เกี่ยวข)องทราบ ได)แกคณะกรรมการ
พัฒนาท)องถิ่น คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท)องถิ่น หนวยงานภายในขององคกรปกครอง
สวนท)องถิ่นและประชาคม
ขั้นตอนที่ 2 การคัดเลือกยุทธศาสตร+และแนวทางการพัฒนา
1. ในขั้นตอนนี้ คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนา จะสรุปยุทธศาสตรการพัฒนาและ
แนวทางการพัฒนาจากยุทธศาสตรการพัฒนา พร)อมทั้งข)อมูลที่เกี่ยวข)อง ปKญหาความต)องการของท)องถิ่น
รวมทั้งสรุปยุทธศาสตรการพัฒนาของจังหวัด/อําเภอ และนโยบายของผู)บริหารท)องถิ่นเพื่อนําเสนอตอ
คณะกรรมการพัฒนาท)องถิ่น
2. คณะกรรมการพั ฒ นาท)องถิ่ น จั ด การประชุ มรวมระหวางคณะกรรมการพั ฒ นาท) องถิ่ น
ประชาคมท)องถิ่นและสวนราชการที่เกี่ยวข)อง เพื่อรวมกันพิจารณา โดยในการจัดทําแผนพัฒนาสามปใน
ครั้งแรก ให)เวทีการประชุมรวมดังกลาว คัดเลือกยุทธศาสตรการพัฒนา แนวทางการพัฒนาที่สมควร
นํามาใช)เปนแนวทางการจัดทําแผนพัฒนาสามป เพื่อเปนกรอบในการพิจารณาจัดทําโครงการ/กิจกรรมใน
แผนพัฒนาสามปตอไป
แตสําหรับการจัดทําแผนพัฒนาสามปครั้งตอไป (เมื่อครบรอบหนึ่งป) ให)เวทีการประชุมรวม
พิจารณาทบทวนดูวา จากยุทธศาสตรแนวทางการพัฒนาที่ได)คัดเลือกและโครงการ/กิจกรรมที่กําหนดไว)
ยังมีความเหมาะสมหรือไม ซึ่งในขั้นตอนนี้ในการจัดทําแผนพัฒนาสามปในปตอไปจะสามารถคัดเลือก
ยุทธศาสตรการพัฒนา แนวทางการพัฒนา ที่จะนํามาใช)เปนกรอบการจัดทําแผนพัฒนาสามปก็ได) รวมทั้ง
กําหนดโครงการ/กิจกรรม ที่จะเพิ่มเติมหรือตัดทอนลงได)
3. เมื่อได)แนวทางการพัฒนาแล)ว เวทีการประชุมรวมพิจารณาวาจะมีโครงการ/กิจกรรมอะไรบ)าง
ที่ต)องดําเนินการเพื่อให)บรรลุวัตถุประสงคและเป3าหมายของแนวทางการพัฒนาที่คัดเลือกออกมาใช)เปน
กรอบในการพัฒนา
4. โครงการ/กิจกรรมที่พิจารณากําหนดอาจมีเปนจํานวนมาก ดังนั้น ในขั้นตอนนี้จะมีการ
ดําเนินการ ดังนี้
(1) พิจารณาความเกี่ยวเนื่องกันระหวางยุทธศาสตรหรือระหวางแนวทางการพัฒนา
(2) ให)พิจารณานําโครงการ/กิจกรรม จากแผนชุมชนที่เกินขีดความสามารถในการ
ดําเนินการของชุมชนที่สอดคล)องกับยุทธศาสตรการพัฒนามาประกอบการจัดทําแผนพัฒนาสามป
(3) มีการจัดลําดับความสําคัญของโครงการ/กิจกรรม เพื่อที่จะบรรจุลงในแผนพัฒนา
สามปได)อยางเหมาะสม และนอกจากนั้นยังเปนการจัดลําดับโครงการไว)เพื่อทําแผนพัฒนาสามป ในชวง
ถัดไปด)วย เนื่องจากในการดําเนินการเพื่อให)บรรลุวัตถุประสงคของยุทธศาสตรการพัฒนา อาจจะต)องใช)
เวลาตอเนื่องนานกวาสามป ดังนั้น องคกรปกครองสวนท)องถิ่นจึงจําเปนต)องพิจารณาแนวทางการจัดทํา
โครงการ/กิ จ กรรมที่ ต อเนื่ อ งไปในระยะยาวด) ว ย ซึ่ ง อาจจะยั ง ไมระบุ ไ ว) ใ นชวงสามปของการจั ด ทํ า
แผนพัฒนาสามปได)
(4) เนื่องจากกิจกรรมที่จะต)องดําเนินการมีความหลากหลาย ดังนั้นในขั้นตอนของการ
พิจารณากําหนดกิจกรรม องคกรปกครองสวนท)องถิ่นจะต)องคํานึงถึงสิ่งตางๆ ดังตอไปนี้
- งบประมาณรายรับ รายจายขององคกรปกครองสวนท)องถิ่น
- ทรัพยากรการบริหารอื่นๆขององคกรปกครองสวนท)องถิ่น
- ภาคี การพั ฒ นาที่ ส ามารถเข) า มารวมดํ า เนิ น การเอง หรื อมี ภ ารกิ จ รั บ ผิ ด ชอบการ
ดําเนินการในเรื่องนั้นๆ
เมื่อพิจารณาด)านตางๆ ดังกลาวแล)ว จะต)องแยกประเภทของโครงการออก อยางน)อย
สามประเภท คือ
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1. โครงการที่องคกรปกครองสวนท)องถิ่นดําเนินการเอง กลาวคือมีขีดความสามารถทั้ง
ทางด)านกําลังเงิน กําลังคน วัสดุอุปกรณ และความรู)ทางด)านการบริหารจัดการที่จะดําเนินการได)เอง
2. โครงการที่องคการปกครองสวนท)องถิ่นอุดหนุนให)หนวยงานอื่นดําเนินการ เพื่อให)เกิด
ประสิทธิภาพในการดําเนินงาน เนื่องจากเปนงานที่อยูในอํานาจหน)าที่ แตละองคกรปกครองสวนท)องถิ่น
ไมสามารถหรือไมประสงคจะดําเนินการ จึงมอบให)หนวยงานอื่นดําเนินการแทน โดยการตั้งงบประมาณ
เปนเงินอุดหนุนให)ตามระเบียบวิธีการของทางราชการ
3. โครงการที่ขอรับการสนับสนุนจากหนวยงานอื่น ทั้งราชการบริหารสวนกลาง สวน
ภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ หนวยงานอื่น และภาคเอกชน อันเนื่องมาจาก เปนโครงการขนาดใหญ หรือเปน
โครงการที่หนวยงานดังกลาวเปนหนวยงานปฏิบัติและมีหน)าที่จัดบริการสาธารณะดังกลาวอยูแล)ว ทั้งนี้
รวมถึงโครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (ซึ่งมีกรอบในการพิจารณาจัดสรรเงินอุดหนุนอยูแล)ว โดยองคกร
ปกครองสวนท)องถิ่นที่จะเสนอขอรับการสนับสนุนต)องอยูในเงื่อนไขของการขอรับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
ดังกลาว
ขั้นตอนที่ 3 การเก็บรวบรวมข4อมูลและการวิเคราะห+ข4อมูล
1. การเก็บรวบรวมข)อมูล
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท)องถิ่น ดําเนินการสํารวจและเก็บรวบรวม
ข)อมูลที่จําเปนตอการจัดทําแผนพัฒนาสามป ซึ่งนอกจากจะต)องเก็บรวบรวมข)อมูลพื้นฐานทั่วไปแล)ว ยัง
จะต)องวิเคราะหวายุทธศาสตรการพัฒนา แนวทางการพัฒนาที่เลือก ต)องการข)อมูลประเภทใดเปนพิเศษ
ต)องการข)อมู ล ในห) วงเวลาใด และจะเก็ บ ข) อมูล ในแหลงใด เพื่อเปนข) อมูล ที่ จ ะนํ ามาวิ เ คราะห แนว
ทางการพัฒนา โครงการ/กิจกรรมได)อยางถูกต)อง โดยในการเก็บ รวบรวมข)อมูลจะต)องเก็บข)อมูล ทั้ง
ข)อมูลภายในองคกรและข)อมูลภายนอก เพื่อสามารถนํามาวิเคราะห SWOT (การวิเคราะหจุดแข็งจุดออน
โอกาส และอุปสรรค) ได)
2. การวิเคราะหข)อมูล
ประกอบด)วย 4 กิจกรรมหลัก คือ
1. การประเมินผลการพัฒนาที่ผานมา
2. การคัดเลือกยุทธศาสตรการพัฒนา
3. การจัดลําดับความสําคัญของแนวทางการพัฒนา
4. การตัดสินใจเลือกแนวทางการพัฒนาในห)วงสามป
โดยมีรายละเอียดในแตละกิจกรรม ดังนี้
1. การประเมินผลการพัฒนาที่ผานมา
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท)องถิ่น สรุปผลการพัฒนาที่ผานมาและ
นํ า เสนอที่ ป ระชุ มซึ่ งประกอบด) ว ยคณะกรรมการพั ฒ นาท) องถิ่ น ประชาคมท) อ งถิ่ น และหนวยงานที่
เกี่ยวข)องเพื่อประเมินผลการพัฒนาท)องถิ่นในรอบปที่ผานมา โดยประเมินทั้งในและเชิงปริมาณและในเชิง
คุณภาพ (สําหรับองคการบริหารสวนตําบล จัดให)มีการประชุมประชาคมหมูบ)านด)วย)
2. การคัดเลือกยุทธศาสตรการพัฒนา
หลังจากการประเมินผลการพัฒนาในรอบปที่ผานมาแล)ว ให)ที่ประชุมตามข)อ 1 รวมกัน
คัดเลือกยุทธศาสตรการพัฒนาในแผนยุทธศาสตรการพัฒนา รวมทั้งสอดคล)องกับปKญหาความต)องการของ
ประชาคม/ชุมชนในห)วงระยะเวลาสามป (ในกรณีดังกลาวอาจคัดเลือกทุกยุทธศาสตรการพัฒนามาเปน
กรอบในการจัดทําแผนพัฒนาสามปก็ได))
ในกรณีที่เห็นวามียุทธศาสตรการพัฒนาใดที่ยังมิได)กําหนดไว)ในแผนยุทธศาสตรการพัฒนา
แตมีความจําเปนเรงดวนที่จะกําหนดขึ้นใหม ก็อาจกําหนดขึ้นได) แตทั้งนี้ต)องแสดงให)เห็นถึงเหตุผลและ
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วัตถุประสงคที่มีความสอดคล)องกับจุดมุงหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืน และวิสัยทัศนการพัฒนาท)องถิ่น
(และนําไปปรับแผนยุทธศาสตรการพัฒนาตอไป)
3. การจัดลําดับความสําคัญของแนวทางการพัฒนา
ภายใต)ยุทธศาสตร จะมีแนวทางพัฒนาที่หลากหลาย ซึ่งล)วนแล)วแตมีความจําเปนในการ
ดําเนินการเพื่อบรรลุวัตถุประสงคของยุทธศาสตรการพัฒนาทั้งสิ้น แตมีความสําคัญความจําเปนเรงดวน
มากน)อยแตกตางกัน ที่ประชุมตามข)อ 1 จะต)องรวมกันจัดเรียงลําดับความสําคัญของแนวทางการพัฒนา
การจัดลําดับความสําคัญดังกลาว ไมได)หมายความวาแนวทางการพัฒนาที่ถูกจัดลําดับความสําคัญอยูใน
ลํา ดั บ หลั งๆจะไมต)องนํ า มาปฏิ บั ติ เพราะการที่ จ ะกํ า หนดแนวทางการพัฒ นาทุ กแนวทาง ได) รั บ การ
พิจารณาแล)ววาต)องนํามาเน)นการปฏิบัติ
วิธีการจัดลําดับความสําคัญ มีหลายวิธี ตั้งแตวิธีงายคือ ประชุมตกลงกัน หรืออาจใช)
วิธี การลงคะแนนคั ดเลือกโดยใช)บั ตรลงคะแนน เพื่ อนํ ามารวมคะแนนและจัด ลํา ดับ วิ ธีการจัด ลํา ดั บ
ความสําคัญที่เปนวิทยาศาสตรอาจใช)วิธี Rating Scale หรือวิธี Strategic Issues Graph หรือวิธี
อื่นๆ ซึ่งองคกรปกครองสวนท)องถิ่นแตละแหงสามารถเลือกวิธีการปฏิบัติได)ตามความเหมาะสม
4. การตัดสินในเลือกแนวทางการพัฒนาในห)วงสามป
หลั งจากจั ดลํ า ดับ แนวทางการพัฒ นาแล)ว ที่ ประชุมจะตั ดสิ น ใจวาจะนํ า แนวทางการ
พัฒนาเหลานั้นมาดําเนินการ แตในการตัดสินใจเลือกนั้น ควรจะได)วิเคราะหถึงความเปนไปได)ในทาง
ปฏิบัติ เพราะในการจัดลําดับความสําคัญอาจใช)การตัดสินใจของแตละบุคคลเปนหลัก ดังนั้นเพื่อทบทวน
และยืนยันการจัดลําดับวามีความเปนไปได)ในทางปฏิบัติจริงหรือไม จึงควรนําแนวทางการพัฒนามาทําการ
วิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรค (SWOT Analysis) อีกครั้ง
ขั้นตอนที่ 4 การกําหนดวัตถุประสงค+ของแนวทางการพัฒนา
1. หลั งจากได) แนวทางการพั ฒ นาในชวงสามปแล) ว ให) ที่ป ระชุ มรวมกั น พิ จ ารณาคั ด เลื อ ก
วัตถุประสงคของยุทธศาสตรการพัฒนา มาจัดทําเปนวัตถุประสงคของแนวทางการพัฒนา โดยพิจารณา
คัดเลือกวัตถุประสงคของยุทธศาสตรการพัฒนา ที่สอดคล)องกับแนวทางการพัฒนาในชวงสามป โดยนํา
วัตถุประสงคดังกลาวมาจัดทําเปนวัตถุประสงคของแนวทางการพัฒนาในชวงสามป
บางครั้งองคกรปกครองสวนท)องถิ่นอาจกําหนดวัตถุประสงคของแนวทางการพัฒนาตั้งแตขั้นตอน
การจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาท)องถิ่นแล)ว แตอาจนํามาปรับให)ชัดเจนและสอดคล)องกับสถานการณ
ในชวงสามป
2. ในขั้น ตอนนี้ที่ประชุมจะรวมกั นพิจารณากําหนดโครงการ/กิ จกรรมการพัฒ นา ที่จ ะต)อง
ดําเนินการตามแนวทางที่คัดเลือก และโดยที่กิจกรรมที่จะดําเนินการยอมมีความหลากหลาย ซึ่งที่ประชุม
จะต)องพิจารณาในประเด็นดังตอไปนี้ด)วย คือ
(1) พิจารณากิจกรรมที่ต)องดําเนินการเพื่อให)บรรลุวัตถุประสงคของแนวทางการพัฒนาที่
กําหนดอยางรอบคอบ เพื่ อให)ได) โครงการ/กิจ กรรมที่ ครบถ) วน ซึ่งอาจจะมีทั้งโครงการ/กิจ กรรมที่
องคกรปกครองสวนท)องถิ่นดําเนิน การเอง โครงการ/กิจกรรมที่รวมดําเนินการกับหนวยงานอื่น หรื อ
โครงการ/กิจกรรมที่หนวยงานอื่นเปนผู)ดําเนินการ
(2) พิจารณาจัดลําดับความสําคัญของโครงการ/กิจกรรม ควรพิจารณาทั้งภายใต)แนวทาง
เดียวกันและระหวางแนวทางการพัฒนา
(3) พิจารณาถึงความเชื่อมโยงของกิจกรรมทั้งในด)านกระบวนการดําเนินงานและในด)าน
ของผลการดําเนินการ เพื่อบรรลุกิจกรรมลงในปตางๆได)อยางถูกต)องเหมาะสม
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(4) พิจารณาคัดเลือกโครงการ/กิจกรรม
ก. จากความจําเปนเรงดวน
ข. ขีดความสามารถทางทรัพยากรการบริหารขององคกรปกครองสวนท)องถิ่น
ค. ความเชื่อมโยงของกิจกรรมและระยะเวลาที่จะดําเนินการ
ขั้นตอนที่ 5 การจัดทํารายละเอียดโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท)องถิ่นพิจารณาคัดเลือกโครงการที่สอดคล)องกับ
แนวทางพั ฒ นาในชวงสามป มาจั ด ทํ า รายละเอี ย ดโครงการ ในด) า นเป3 า หมาย ผลผลิ ต ผลลั พ ธ
งบประมาณ ระยะเวลา ผู) รั บ ผิ ด ชอบ และตั ว ชี้ วั ด ความสํ า เร็ จ โดยเน) น การศึ กษารายละเอี ย ดของ
กิจกรรมที่จะดําเนินการในปแรกของแผนพัฒนาสามป เพื่อให)สามารถนําไปจัดทํางบประมาณรายจาย
ประจําปได)ตอไป
ขั้นตอนที่ 6 การจัดทํารางแผนพัฒนาสามป
1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท)องถิ่น จัดทํารางแผนพัฒนาสามป โดยมีเค)า
โครงประกอบด)วย 6 สวน ดังนี้
สวนที่ 1 บทนํา
สวนที่ 2 สภาพทั่วไปและข)อมูลพื้นฐานขององคกรปกครองสวนท)องถิ่น
สวนที่ 3 สรุปผลการพัฒนาท)องถิ่นในปที่ผานมา
สวนที่ 4 ยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาในชวงสามป
สวนที่ 5 บัญชีโครงการ/กิจกรรม
สวนที่ 6 การนําแผนพัฒนาสามปไปสูการปฏิบัติและการติดตามประเมินผล
2. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท)องถิ่น จัดเวทีประชาคม ซึ่งประกอบด)วย
คณะกรรมการพัฒนาท)องถิ่น ประชาคมท)องถิ่น และหนวยงานที่เกี่ยวข)อง เพื่อเสนอรางแผนพัฒนาสามป
และรับฟKงความคิดเห็น ข)อเสนอแนะ แล)วนําไปปรับปรุงแผนพัฒนาสามปให)สมบูรณตอไป
3.
คณะกรรมการสนับสนุนแผนพัฒนาท)องถิ่น นํารางพัฒนาสามปที่ปรับปรุงแล)วเสนอ
คณะกรรมการพัฒนาท)องถิ่นเพื่อพิจารณา
ขั้นตอนที่ 7 การอนุมัติและการประกาศใช4แผนพัฒนาสามป
1. ผู)บริหารท)องถิ่นเสนอรางแผนพัฒนาสามปตอสภาองคการบริหารสวนตําบลเพื่ อ
พิจารณาให)ความเห็นชอบแล)วให)นายกองคการบริหารสวนตําบลพิจารณาอนุมัติและประกาศใช) โดย
พิจารณาดําเนินการและเสนอนายกองคการบริหารสวนตําบลอนุมัติและประกาศใช)ให)แล)วเสร็จภายในเดือน
มิถุนายน
2. เมื่อองคกรปกครองสวนท)องถิ่น ประกาศใช)แผนพัฒนาสามปแล)ว ให)ผู)บริหารท)องถิ่น
สงแผนพัฒนาสามปให)คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท)องถิ่นระดับอําเภอเพื่อดําเนินการตอไป
1.4 ประโยชน+ของการจัดทําแผนพัฒนาสามป
การจัดทําแผนพัฒนาสามป เปนเครื่องมือที่จะชวยให)องคกรปกครองสวนท)องถิ่น ได)พิจารณา
อยางรอบคอบให)เห็นถึงความเชื่อมโยงระหวางแนวทางการดําเนินงานตางๆ ที่อาจมีความเชื่อมโยงและ
สงผลทั้งในเชิงสนับสนุน และเปนอุปสรรคตอกัน เพื่อให)องคกรปกครองสวนท)องถิ่นนํามาตัดสินใจกําหนด
แนวทางการดําเนินงาน และใช)ทรัพยากรการบริหารของท)องถิ่นอยางมีประสิทธิภาพเพื่อให)เกิดประโยชน
สาธารณะสูงสุด
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สวนที่ 2
สภาพทั่วไปและข4อมูลพืน้ ฐานสําคัญของ
องค+การบริหารสวนตําบล
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สวนที่ 2 สภาพทั่วไปและข4อมูลพื้นฐานสําคัญขององค+การบริหารสวนตําบล
--------------------------1. สภาพทั่วไป
1.1 ที่ตั้ง องคการบริหารสวนตําบลแมพริก ตั้งอยูเลขที่ 422/1 หมูที่ 1 ตําบลแมพริก อําเภอ
แมพริก จังหวัดลําปาง ได)รับการยกฐานะเปนองคการบริหารสวนตําบลเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ 2540
มีอาณาเขต ดังนี้
ทิศเหนือ
ติดตอกับ
อําเภอเถิน จังหวัดลําปาง , อําเภอลี้ จังหวัดลําพูน
ทิศใต)
ติดตอกับ
ตําบลยกกระบัตร อําเภอสามเงา จังหวัดตาก
ทิศตะวันออก ติดตอกับ
ตําบลแมปุ ตําบลพระบาทวังตวง อําเภอแมพริก
ทิศตะวันตก ติดตอกับ
อําเภอสามเงา จังหวัดตาก , อําเภอลี้ จังหวัดลําพูน
1.2 เนื้อที่ 469 ตารางกิโลเมตร แยกเปนเนื้อที่ตําบลแมพริก 387 ตารางกิโลเมตร ตําบลผาปKง
82 ตารางกิโลเมตร
1.3 ภูมิประเทศ สภาพพื้นที่เปนที่ราบเทือกเขา มีที่ราบทําการเกษตรตามเชิงเขาและริมแมน้ํา
สภาพดินเปนดินพื้นที่ภูเขา ลักษณะปgาไม)เปนปgาไม)รัง
1.4 ภูมิอากาศ สภาพอากาศร)อนอบอ)าวตลอดทั้งป ฤดูร)อนอากาศร)อนจัด และหนาวจัดในฤดู
หนาว อุณหภูมิสูงสุด 42.60 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ําสุด 11.8 องศาเซลเซียส ปริมาณน้ําฝน
1,105 มิลลิเมตรตอป ลักษณะภูมิอากาศแบงเปน 3 ฤดู คือ
ฤดูร)อน
เริ่มประมาณต)นเดือนมีนาคม-เดือนพฤษภาคม
ฤดูฝน
เริ่มประมาณกลางเดือนพฤษภาคม-เดือนพฤศจิกายน
ฤดูหนาว
เริ่มประมาณเดือนพฤศจิกายน-เดือนกุมภาพันธ
1.5 จํานวนหมูบ)าน 16 หมูบ)าน
- จํานวนหมูบ)านในเขต อบต. เต็มทั้งหมูบ)าน จํานวน 13 หมูบ)าน ได)แก
หมูที่ 3 บ)านแมเชียงรายลุม ตําบลแมพริก
หมูที่ 4 บ)านแมพริกบน ตําบลแมพริก
หมูที่ 6 บ)านวังสําราญ
ตําบลแมพริก
หมูที่ 7 บ)านห)วยขี้นก
ตําบลแมพริก
หมูที่ 8 บ)านปางยาว
ตําบลแมพริก
หมูที่ 9 บ)านรมไม)ยาง
ตําบลแมพริก
หมูที่ 10 บ)านสันขี้เหล็ก
ตําบลแมพริก
หมูที่ 11 บ)านแพะดอกเข็ม ตําบลแมพริก
หมูที่ 1 บ)านนาริน
ตําบลผาปKง
หมูที่ 2 บ)านผาปKงหลวง ตําบลผาปKง
หมูที่ 3 บ)านผาปKงกลาง
ตําบลผาปKง
หมูที่ 4 บ)านห)วยไร
ตําบลผาปKง
หมูที่ 5 บ)านเดนอุดม
ตําบลผาปKง
- จํานวนหมูบ)านในเขต อบต.บางสวน จํานวน - หมูบ)าน ได)แก
- จํานวนหมูบ)านนอกเขต อบต.เต็มทั้งหมูบ)าน จํานวน 3 หมูบ)าน ได)แก
หมูที่ 1 บ)านแมพริกลุม
ตําบลแมพริก
หมูที่ 5 บ)านสันปgาสัก
ตําบลแมพริก
หมูที่ 2 บ)านทาดาน
ตําบลแมพริก
1.6 ท)องถิ่นอื่นในตําบล (แสดงจํานวนเทศบาลและสุขาภิบาลในตําบล)
- จํานวนเทศบาล 1 แหง
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1.7 ประชากร
ตําบลแมพริก
บ)านแมเชียงรายลุม หมูที่ 3
บ)านแมพริกบน หมูที่ 4
บ)านวังสําราญ
หมูที่ 6
บ)านห)วยขี้นก
หมูที่ 7
บ)านปางยาว
หมูที่ 8
บ)านรมไม)ยาง
หมูที่ 9
บ)านสันขี้เหล็ก
หมูที่ 10
บ)านแพะดอกเข็ม หมูที่ 11
รวม
ตําบลผาปCง
บ)านนาริน
หมูที่ 1
บ)านผาปKงหลวง
หมูที่ 2
บ)านผาปKงกลาง
หมูที่ 3
บ)านห)วยไร
หมูที่ 4
บ)านเดนอุดม
หมูที่ 5
รวม
รวมทั้งหมด

ประชากรทั้งหมด
ชาย
หญิง
519
565
262
221
155
152
177
194
123
114
244
227
396
416
224
230

รวม

ครัวเรือน

1,084
483
307
371
237
471
812
454

302
156
87
127
67
169
310
145

2,100

4,219

1,363

รวม

ครัวเรือน

189
501
420
379
113
1,602
5,821

54
157
124
101
36
472
1,835

2,119

ประชากรทั้งหมด
ชาย
หญิง
95
94
257
244
207
213
191
188
59
54
809
793
2,909 2,912

* ข4อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2558

2. สภาพทางเศรษฐกิจ
2.1 อาชีพ
- ประชากรในตําบลแมพริกและตําบลผาปKง มีการประกอบอาชีพเกษตรกรรมเปนสวน
ใหญ ได)แก การทํานา รองลงมาได)แก การเลี้ยงสัตว เชน วัว สุกร และการรับจ)างนอกพื้นที่ การปลูกพืช
สวนใหญ เปนพืชจําพวก ข)าว ข)าวโพด ถั่วเหลือง ถั่วลิสง กระเทียม และผลไม) เชน ลําไย มะมวง มะนาว
ฯลฯ
2.2 หนวยธุรกิจในเขต อบต.
ปKkมน้ํามันและกlาซ
12
แหง
ร)านขายปุmย
2 แหง
โรงสีขนาดเล็ก
9
แหง
ร)านขายน้ําดื่ม
1 แหง
ร)านค)าทั่วไป
58
แหง
สถานีทวนสัญญาณโทรศัพท
3 แหง
ร)านซอมมอเตอรไซด 3
แหง
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3. สภาพทางสังคม
3.1 การศึกษา
- โรงเรียนประถมศึกษา
4
แหง
ได)แก 1. โรงเรียนบ)านแมเชียงรายลุม หมูที่ 3 ตําบลแมพริก อําเภอแมพริก จังหวัดลําปาง
2. โรงเรียนบ)านแมพริกบน
หมูที่ 4 ตําบลแมพริก อําเภอแมพริก จังหวัดลําปาง
3. โรงเรียนห)วยขี้นกวิทยา
หมูที่ 7 ตําบลแมพริก อําเภอแมพริก จังหวัดลําปาง
4. โรงเรียนผาปKงวิทยา
หมูที่ 3 ตําบลผาปKง อําเภอแมพริก จังหวัดลําปาง
- โรงเรียนมัธยมศึกษา 2
แหง (ขยายโอกาส)
ได)แก 1.โรงเรียนห)วยขี้นกวิทยา หมูที่ 7 ตําบลแมพริก อําเภอแมพริก จังหวัดลําปาง
2. โรงเรียนผาปKงวิทยา หมูที่ 3 ตําบลผาปKง อําเภอแมพริก จังหวัดลําปาง
- ที่อานหนังสือพิมพประจําหมูบ)าน / ห)องสมุดประชาชน 13 แหง (ทุกหมูบ)าน)
- ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
5
แหง
ได)แก 1. ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ)านแมเชียงรายลุม หมูที่ 3 ตําบลแมพริก
อําเภอแมพริก จังหวัดลําปาง
2. ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ)านแมพริกบน
หมูที่ 4 ตําบลแมพริก
อําเภอแมพริก จังหวัดลําปาง
3. ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดห)วยขี้นก
หมูที่ 7 ตําบลแมพริก
อําเภอแมพริก จังหวัดลําปาง
4. ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ)านผาปKงหลวง
หมูที่ 2 ตําบลผาปKง
อําเภอแมพริก จังหวัดลําปาง
5. ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ)านผาปKงกลาง
หมูที่ 3 ตําบลผาปKง
อําเภอแมพริก จังหวัดลําปาง
3.2 สถาบันและองคกรทางศาสนา
- วัด / สํานักสงฆ
9
แหง
ได)แก 1. วัดแมเชียงรายลุม หมูที่ 3 ตําบลแมพริก อําเภอแมพริก จังหวัดลําปาง
2. วัดแมพริกบน
หมูที่ 4 ตําบลแมพริก อําเภอแมพริก จังหวัดลําปาง
3. วัดวังสําราญ
หมูที่ 6 ตําบลแมพริก อําเภอแมพริก จังหวัดลําปาง
4. วัดห)วยขี้นก
หมูที่ 7 ตําบลแมพริก อําเภอแมพริก จังหวัดลําปาง
5. วัดผาปKงหลวง
หมูที่ 2 ตําบลผาปKง อําเภอแมพริก จังหวัดลําปาง
6. วัดบ)านผาปKงกลาง หมูที่ 3 ตําบลผาปKง อําเภอแมพริก จังหวัดลําปาง
7. วัดห)วยไร
หมูที่ 4 ตําบลผาปKง อําเภอแมพริก จังหวัดลําปาง
8. สํานักสงฆบ)านปางยาว
หมูที่ 8 ตําบลแมพริก อําเภอแมพริก จังหวัดลําปาง
9. สํานักสงฆบ)านแพะดอกเข็ม หมูที่ 11 ตําบลแมพริก อําเภอแมพริก จังหวัดลําปาง
3.3 สาธารณสุข
- โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล 3 แหง
ได)แก 1.โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบ)านแมเชียงรายลุม หมู 3 ต.แมพริก อ.แมพริก จ.ลําปาง
2.โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบ)านแพะดอกเข็ม หมู 11 ต.แมพริก อ.แมพริก จ.ลําปาง
3.โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบ)านผาปKงกลาง หมู 3 ต.ผาปKง อ.แมพริก จ.ลําปาง
- อัตราการมีและการใช)ส)วมราดน้ํา
100%
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3.4 ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
- ตํารวจชุมชน
2
แหง
1. ป3อมยามตํารวจแมเชียงรายลุม หมูที่ 3 ตําบลแมพริก อําเภอแมพริก จังหวัดลําปาง
2. ป3อมยามตํารวจผาปKงกลาง หมูที่ 3 ตําบลผาปKง อําเภอแมพริก จังหวัดลําปาง
4. สภาพทางการเมืองการบริหาร
4.1 ผู)บริหารและคณะผู)บริหาร
จํานวน
4
คน
- นายกองคการบริหารสวนตําบล
1
คน
- รองนายกองคการบริหารสวนตําบล
2
คน
- เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล
1
คน
4.2 จํานวนสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล จํานวน
26
คน
- ประธานสภา/รองประธานสภา
2
คน
- สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล
24
คน
4.3 จํานวนบุคลากร
จํานวน
33
คน
- ตําแหนงในสํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบล
18
คน
- ตําแหนงในสวนการคลัง
5
คน
- ตําแหนงในสวนโยธา
5
คน
- ตําแหนงในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
5
คน
4.4 ระดับการศึกษา
- ประถมศึกษา
14
คน
- มัธยมศึกษา
21
คน
- ปวช./ปวส.
9
คน
- ปริญญาตรี
19
คน
- ปริญญาโท
4
คน
4.5 รายรับขององคการบริหารสวนตําบล ประจําปงบประมาณ 2557 จํานวน 22,116,636.34
บาท แบงออกได)ดังนี้
- หมวดภาษีอากร
130,467.42 บาท
- หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต
438,188.00 บาท
- หมวดรายได)จากทรัพยสิน
237,255.52 บาท
- หมวดรายได)เบ็ดเตล็ด
52,430.00 บาท
- หมวดรายได)จากทุน
22,292.00 บาท
- หมวดภาษีจัดสรร
13,546,317.40 บาท
- หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
7,689,686.00 บาท
5. การบริการพื้นฐาน
5.1 การคมนาคม (แสดงจํานวนและสภาพทางคมนาคมทางบก)
1. ทางหลวงแผนดิน หมายเลข 1102 เชื่อมอําเภอแมพริก - อําเภอเถิน
2. ทางหลวงแผนดิน หมายเลข 1264 เชื่อมอําเภอแมพริก - บ)านห)วยขี้นก
3. ถนน อบจ. อําเภอแมพริก - บ)านแมพริกบน
4. ถนน อบต. บ)านห)วยขี้นก - บ)านปางยาว
5. ถนน อบต. อําเภอแมพริก - บ)านวังสําราญ
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6. ถนน กรมโยธาธิการ (ถายโอน) บ)านทาดาน - บ)านวังสําราญ
7. ถนน รพช. (ถายโอน) บ)านแมพริกลุม - บ)านแมเชียงรายลุม
8. ทางหลวงแผนดิน หมายเลข ลป 3011 เชื่อมตําบลผาปKง - อําเภอเถิน
9. ทางหลวงแผนดิน หมายเลข ลป 4060 เชื่อมตําบลผาปKง – ตําบลแมปุ
5.2 การโทรคมนาคม
1. ที่ทําการไปรษณียโทรเลข
แหง
2. สถานีโทรคมนาคมอื่น ๆ
แหง
3. โทรศัพทสาธารณะ
2
ตู)
4. หอกระจายขาว
13
แหง
5. สถานีวิทยุ
1
สถานี
5.3 การไฟฟ3า
- อัตราการมีไฟฟ3าใช) 100 %
5.4 แหลงน้ําธรรมชาติ
- แมน้ําวัง
1
สาย
- ลําห)วย
8
สาย
- หนอง บึง
11
แหง
5.5 แหลงน้ําที่สร)างขึ้น
- อางเก็บน้ํา
4
แหง
- ฝายขนาดใหญ
8
แหง
- ฝายขนาดเล็ก
58
แหง
- บอน้ําตื้น
170 แหง
- บอโยก(บอบาดาล)
49
แหง
- ประปาหมูบ)าน
15
แหง
6. ข4อมูลอื่นๆ
6.1 ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่
- ทรัพยากรปgาไม)
6.2 มวลชนจัดตั้ง
- อาสาสมัครป3องกันภัยฝgายพลเรือน
จํานวน 171 คน
- สมาชิกตํารวจบ)าน
จํานวน 50 คน
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สวนที่ 3
ผลการพัฒนาท4องถิ่นในปที่ผานมา
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สวนที่ 3 ผลการพัฒนาท4องถิ่นในปที่ผานมา
--------------------------3.1 การสรุปสถานการณ+การพัฒนา
องคการบริหารสวนตําบลแมพริก ได)ปฏิบัติภารกิจสงเสริมสนับสนุนท)องถิ่นด)วยวิสัยทัศน
และพันธกิจ ภายใต)แผนยุทธศาสตรและแผนพัฒนาสามป ซึ่งเปนตัวกระตุ)นการทํางานขององคการบริหาร
สวนตําบลแมพริก ในอันที่จะผลักดันผลงานและปรับกระบวนทัศนใหมในการดําเนินงานให)สําเร็จอยางเปน
รูปธรรมและตอเนื่อง
ในรอบปงบประมาณ พ.ศ. 2557 องคการบริหารสวนตําบลแมพริก ได)วางกลยุทธใน
การปฏิบัติงานสงเสริม สนับสนุนครอบคลุมในทุกด)าน อันได)แก การสงเสริมและพัฒนาด)านโครงสร)าง
พื้นฐาน ด)านเศรษฐกิจ ด)านสังคม ด)านแหลงน้ํา ด)านการเมืองการบริหาร ด)านสาธารณสุข ด)าน
การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ด)านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล)อม และเสริมสร)างเกณฑ
มาตรฐานการให)บริการสาธารณะเพื่อเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน เชน การบริหารจัดการที่ดี การ
จัดเก็บรายได) การสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน โดยให)ประชาชนแสดงความคิดเห็น ร)องเรียน
หรือเสนอแนะการทํางานขององคการบริหารสวนตําบลแมพริก
ทั้ ง นี้ ก ารพั ฒ นายั ง มี อุ ป สรรคในการพั ฒ นาเพราะชุ ม ชนโดยรวมเปนชุ ม ชนชนบท
ประชาชนมีรายได)จากผลผลิตทางการเกษตร และรับจ)างทั่วไปรับจ)างใช)แรงงานตางจังหวัดหรือทํางาน
ตางประเทศ พื้นฐานทางด)านการศึกษาไมสูงมากนัก คุณภาพชีวิตของประชาชนยังคงต)องปรับปรุงให)อยู
ในเกณฑมาตรฐาน พื้นที่เปนที่ราบหุบเขา สวนใหญเปนเขตปgาสงวน ประชากรมีอาชีพจากการทํานา
ทําไร เลี้ยงสัตว การคมนาคมอยูในเกณฑดีพอสมควร
จุดเดนหรือจุดแข็ง
1. มีทรัพยากรปgาไม)และของปgาที่มีคุณคา
2. มีอาชีพการเกษตรเปนที่ยอมรับ
3. พื้นที่ตั้งสะดวก การสัญจรไปมาข)ามเขตอําเภอ,จังหวัดสะดวกสบาย
4. มีประเพณีและวัฒนธรรมที่ทรงคุณคา
จุดออน
1. เส)นทางคมนาคมบางพื้นที่ยังไมสะดวกในการสัญจรไปมา
2. ประชาชนบางสวนยังขาดความรู) ด)านการศึกษา ด)านสาธารณสุข
3. การบริหารจัดการด)านทรัพยากรปgาไม)และสิ่งแวดล)อมยังไมมีประสิทธิภาพ
4. องคกรชุมชนขาดความเข)มแข็ง
5. ประชากรวัยสูงอายุเพิ่มมากขึ้น
โอกาส
1. สามารถพัฒนาและยกระดับความเจริญได)อยางทั่วถึง
2. สามารถพัฒนาเปนศูนยกลางด)านข)อมูลขาวสารทางราชการ
3. สามารถพัฒนาให)เปนที่รู)จักของประเทศ
ข4อจํากัด
1. สภาพพื้นที่บางสวนยังอยูหางไกลทําให)มีข)อจํากัดในการติดตอสื่อสาร
2. ประชาชนขาดที่ดินทํากินและเอกสารสิทธิ์
3. ปKญหาอุทกภัยในฤดูฝนและปKญหาภัยแล)งในฤดูแล)ง
4. ปKญหาการอพยพจากถิ่นฐานอื่น
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3.2 การประเมินผลการนําแผนพัฒนาไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ
จํานวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนา 3 ป (พ.ศ. 2557-2559)
ยุทธศาสตร+
1. ด)านโครงสร)างพืน้ ฐาน
2. ด)านแหลงน้ํา
3. ด)านสังคม
4. ด)านเศรษฐกิจ
5. ด)านสาธารณสุข
6. ด)านการศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม
7.ด)านทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล)อม
8. ด)านการเมืองการบริหาร

รวม

ปที่ 1 2557
จํานวน
งบ
โครงการ
ประมาณ
9
900,000
7
500,000
24
856,000
8
150,000
17
501,000
34
3,098,000

ปที่ 2 2558
จํานวน
งบ
โครงการ
ประมาณ
22
7,750,000
10
3,350,000
18
1,200,000
5
180,000
2
250,000
33
3,318,000

ปที่ 3 2559
จํานวน
งบ
โครงการ
ประมาณ
66
45,280,000
47
52,800,000
23
2,255,000
5
210,000
2
250,000
33
3,198,000

รวม
จํานวน
โครงการ
97
64
65
18
21
100

งบ
ประมาณ
54,230,000
56,850,000
4,311,000
540,000
1,001,000
9,614,000

9

87,000

8

102,000

17

3,772,000

34

3,971,000

48
156

13,960,980
20,052,980

51
149

14,718,240
30,868,240

53
246

16,398,240
124,673,240

152
551

45,077,460
175,594,460

จํานวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนา 3 ป ประจําป 2557-2559 (เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง)
ฉบับที่ 1
ยุทธศาสตร+
1. ด)านโครงสร)างพืน้ ฐาน
2. ด)านแหลงน้ํา
3. ด)านสังคม
4. ด)านเศรษฐกิจ
5. ด)านสาธารณสุข
6. ด)านการศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม
7.ด)านทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล)อม
8. ด)านการเมืองการบริหาร

รวม

ปที่ 1 2557
จํานวน
งบ
โครงการ
ประมาณ
17
2,228,000
5
2,650,000
-

ปที่ 2 2558
จํานวน
งบ
โครงการ
ประมาณ
-

ปที่ 3 2559
จํานวน
งบ
โครงการ
ประมาณ
-

รวม
จํานวน
โครงการ
17
5
-

งบ
ประมาณ
2,228,000
2,650,000
-

-

-

-

-

-

-

-

-

1
23

2,000,000
6,878,000

-

-

-

-

1
23

2,000,000
6,878,000
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ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาป 2557
ยุทธศาสตร+
1. ด)านโครงสร)างพืน้ ฐาน
2. ด)านแหลงน้ํา
3. ด)านสังคม
4. ด)านเศรษฐกิจ
5. ด)านสาธารณสุข
6. ด)านการศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม
7. ด)านทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล)อม
8. ด)านการเมืองการบริหาร
รวม

จํานวนโครงการ
ที่เสร็จ

จํานวนโครงการที่
อยูในระหวาง
ดําเนินการ

จํานวนโครงการที่
ยังไมได4
ดําเนินการ

จํานวนโครงการ
ที่มีการยกเลิก

จํานวนโครงการ
ที่มีการเพิ่มเติม

จํานวนโครงการ
ทั้งหมด

จํานวน
-

จํานวน
3
4
13
5
13
12

ร4อยละ
10.00
33.33
50.00
50.00
76.47
35.29

จํานวน
-

จํานวน
-

จํานวน
30
12
26
10
17
34

ร4อยละ
15.96
6.38
13.83
5.32
9.04
18.09

จํานวน
27
8
13
5
4
22

ร4อยละ
90.00
66.67
50.00
50.00
23.53
64.71

ร4อยละ
-

ร4อยละ
-

ร4อยละ
-

1

11.11

8

88.89

9

4.79

43
123

86.00
66.49

7
65

14.00
33.51

50
188

26.60
100.00

หมายเหตุ เปลี่ยนแปลงแผนด)านโครงการสร)างพื้นฐานและด)านการเมืองการบริหาร
และด)านสาธารณสุขรวมโครงการตางๆจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.แมพริก
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การใช4จายงบประมาณ ป พ.ศ. 2557
ในปงบประมาณ 2557 องคการบริ ห ารสวนตํ า บลแมพริ ก ได) รั บ งบประมาณ
22,116,636.34 บาท เพื่อดําเนินการตามภารกิจหน)าที่และสงเสริมสนับสนุนท)องถิ่น ดังนี้
1. จําแนกตามงบรายจาย
1.1 ด)านบริหารทั่วไป
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)านการดําเนินงานอื่น
891,971.00 บาท
หมายเหตุ : ผลักเปIนเงินสะสมและทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 2,249,576.25 บาท

แ ผน ภู มิ แ สดงภ าพ รว ม งบประ ม าณ ราย จาย ประ จํ า ป 2 5 5 7
1 .1 ด) า น บ ริ ห ารทั่ ว ไป
891,971

1 .2 ด) า น บ ริ ก ารชุ ม ชน แ ละสั ง คม
1 .3 ด) า น เศรษฐกิ จ

109,948

1 .4 ด) า น กา รดํ า เนิ น งา น อื่ น

7,034,368.74

11,830,772.35

2. จําแนกตามแผนงาน
ลําดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

แผนงาน
แผนงานบริหารทั่วไป
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณสุข
แผนงานเคหะและชุมชน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
แผนงานการเกษตร
แผนงานสร)างความเข)มแข็งของชุมชน
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
แผนงานงบกลาง
รวม

จํานวน (บาท)
11,624,215.35
206,557.00
2,935,864.81
359,450.00
3,134,393.93
62,000.00
47,948.00
281,690.00
322,970.00
891,971.00
19,867,060.09
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11,624,215.35

แ ผ น ภู มิ แ ส ด ง ภ า พ ร ว ม ง บ ป ร ะ ม าณ ร า ย จ าย ป ร ะ จํ า ป พ .ศ .2 5 5 7
1 4 ,0 0 0 ,0 0 0 .0 0
1 2 ,0 0 0 ,0 0 0 .0 0
1 0 ,0 0 0 ,0 0 0 .0 0
8 ,0 0 0 ,0 0 0 .0 0
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2 ,0 0 0 ,0 0 0 .0 0

62,000.00

206,557.00

359,450.00

4 ,0 0 0 ,0 0 0 .0 0

47,948.00

2,935,864.81

3,134,393.93

6 ,0 0 0 ,0 0 0 .0 0

3. จําแนกตามลักษณะงาน

ที่

งาน/โครงการ

จํานวน
(บาท)

1 กอสร)างถนน คสล. ซ.14 บ)านนายวังแก)ว หมูที่ 3 บ)านแมเชียงรายลุม ต.แมพริก

277,147.00

2 กอสร)างถนน คสล. เข)าสุสาน หมูที่ 1 บ)านนาริน ต.ผาปKง

187,000.00

3 กอสร)างถนน คสล. เข)าสุสาน หมูที่ 4 บ)านห)วยไร ต.ผาปKง

167,700.00

4 ขยายเขตไฟฟ3า ซ.2/2 , 2/3 ซ.นายหยุด ซ.ห)องแถว หมูที่ 9 บ)านรมไม)ยาง
ต.แมพริก
5 ขยายเขตไฟฟ3าสายทาวังข)าม หมูที่ 2 บ)านผาปKงหลวง ต.ผาปKง

161,919.77

6 กอสร)างรางระบายน้ํา สายประปาหมูบ)าน หมูที่ 4 บ)านแมพริกบน ต.แมพริก

245,000.00

7 กอสร)างถนน คสล. สายเข)าสุสาน หมูที่ 7 บ)านห)วยขี้นก ต.แมพริก

194,500.00

8 กอสร)างถนน คสล. ภายในหมูบ)านวังสําราญ หมูที่ 6 บ)านวังสําราญ ต.แมพริก

195,967.89

92,500.00
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ที่

งาน/โครงการ

9 ขยายเขตไฟฟ3า หมูที่ 8 บ)านปางยาว ต.แมพริก
10 ขยายเขตไฟกิ่งสาธารณะภายในหมูบ)าน หมูที่ 10 บ)านสันขี้เหล็ก ต.แมพริก
11 ปรับปรุงระบบประปาหมูบ)าน หมูที่ 3 บ)านผาปKงกลาง ต.ผาปKง
12 ซอมแซมดาดลําเหมืองตั้งแตทาสูบน้ําถึงท)ายเหมือง-ทุงนาข)าวเนา-ทุงแพะ-ทุงใต)
หมู 6 บ)านวังสําราญ ต.แมพริก
13 กอสร)างทอลอดเหลี่ยมห)วยหลิ่งโปgง หมูที่ 8 บ)านปางยาว ต.แมพริก
14 สนับสนุนการจัดงานรัฐพิธี
15 โครงการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย
16 สมทบองคกรชุมชนออมบุญวันละหนึ่งบาทเพื่อสวัสดิการชุมชน
17 กอสร)างโรงเก็บของประจําหมูบ)าน หมูที่ 11 บ)านแพะดอกเข็ม ต.แมพริก
18 โครงการลดอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาลสําคัญ (7 วัน อันตราย)
19
20
21
22
23
24

จํานวน
(บาท)
55,023.44
117,801.83
62,000.00
107,500.00
119,000.00
10,000.00
17,215.00
10,000.00
197,500.00
9,927.00

โครงการจัดกิจกรรม เนื่องในวันตอต)านยาเสพติด
เบี้ยยังชีพผู)ปgวยเอดส
คาพาหนะรับสงนักเรียนบ)านปางยาว
โครงการอบรมอาสาสมัครป3องกันภัยฝgายพลเรือน
ติดตั้งราวกันตก บ)านเดนอุดม-วัดผาปKงกลาง หมูที่ 5 บ)านเดนอุดม ต.ผาปKง
โครงการศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบลผาปKง

780.00
94,500.00
67,969.00
196,630.00
196,500.00
20,000.00

25 โครงการศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบลแมพริก

20,000.00

26 โครงการสนับสนุนการจัดงานกาชาดประจําปจังหวัดและให)การสนับสนุนกิจกรรม
กิ่งกาชาดอําเภอแมพริก
27 วัสดุการเกษตร
28 โครงการฝsกอาชีพนวดแผนไทยให)แกคนตาบอดอําเภอแมพริก

30,000.00

29 โครงการด)านสาธารณสุขมูลฐาน
30 โครงการเสริมสร)างสุขภาพเนื่องในวัน อสม.แหงชาติ
31 โครงการเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพตําบลแมพริก
32 วัสดุวิทยาศาสตรและการแพทย
33 โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแหงชาติ
34 โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมทางภาษาไทย - อเมริกัน

7,948.00
10,000.00
195,000.00
20,000.00
75,168.00
144,450.00
40,000.00
30,000.00
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ที่

งาน/โครงการ

จํานวน
(บาท)

35 โครงการแขงขันกีฬาสัมพันธต)านยาเสพติดโรงเรียนบ)านแมพริกบน

20,000.00

36 โครงการแขงขันกีฬาสัมพันธโรงเรียนห)วยขี้นกวิทยา

30,000.00

37 โครงการแขงขันกีฬาปรองดองสมานฉันท

28,548.00

38 โครงการอาหารกลางวัน

1,431,060.00

39 โครงการอาหารเสริมนม

876,070.81

40 คาใช)จายในการบริหารสถานศึกษา

436,100.00

41 โครงการรดน้ําดําหัวผู)สูงอายุประเพณีสงกรานต

199,970.00

42 โครงการถวายเทียนพรรษาเนื่องในวันเข)าพรรษา

10,000.00

43 โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต หมูที่ 3 บ)านแมเชียงรายลุม ต.แมพริก

10,000.00

44 โครงการประเพณีสงกรานตบ)านวังสําราญ หมูที่ 6 บ)านวังสําราญ ต.แมพริก

5,000.00

45 โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต หมูที่ 7 บ)านห)วยขี้นก ต.แมพริก

10,000.00

46 โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต หมูที่ 8 บ)านปางยาว ต.แมพริก

3,000.00

47 โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีสักการะดอยพระธาตุ หมูที่ 10 บ)านสันขี้เหล็ก
ต.แมพริก
48 โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต หมูที่ 11 บ)านแพะดอกเข็ม ต.แมพริก

30,000.00

49 โครงการสรงน้ําพระธาตุ สืบชะตาหลวงวัดผาปKงหลวง หมูที่ 2 บ)านผาปKงหลวง
ต.ผาปKง
50 โครงการสรงน้ําพระธาตุ สืบชะตาหลวงวัดผาปKงกลาง หมูที่ 3 บ)านผาปKงกลาง
ต.ผาปKง
51 โครงการจัดงานประเพณีไม)ค้ําศรีสืบชะตาหลวง สรงน้ําพระธาตุสิริภูมิวนา
แหครัวตาน ในเทศกาลปใหมเมือง หมูที่ 4 บ)านห)วยไร ต.ผาปKง
52 โครงการจัดประเพณีสงกรานต หมูที่ 3 บ)านผาปKงกลาง ต.ผาปKง

10,000.00

53 โครงการเข)าคายอบรมตีกuองปูgจา หมูที่ 2 บ)านผาปKงหลวง ต.ผาปKง
54 โครงการรณรงคป3องกันไฟปgาและปKญหาหมอกควัน
55 โครงการประชาคมหมูบ)านเพื่อจัดทําแผนพัฒนาสามป
56 คาใช)จายในการเลือกตั้ง
57 เงินเดือนพนักงานสวนตําบล
58 เงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวพนักงานสวนตําบล

10,000.00

5,000.00
15,000.00
5,000.00
10,000.00
4,862.00
14,755.00
821,406.95
2,448,522.00
41,987.00
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ที่

งาน/โครงการ

59 เงินประจําตําแหนง
60 เงินตอบแทนรายเดือน
61 เงินเดือน/คาตอบแทนประจําตําแหนง/คาตอบแทนพิเศษนายก อบต./รองนายก
อบต./เลขานุการนายก
62 คาจ)างพนักงานจ)าง
63 เงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวพนักงานจ)าง

จํานวน
(บาท)
172,200.00
67,200.00
541,142.00
1,242,150.00
401,740.00

64 เงินเพิ่มตามคุณวุฒิ

15,842.00

65 คาตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ)าง กรรมการตรวจงานจ)างและควบคุมงาน

21,700.00

66 คาตอบแทนประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภา เลขานุการสภา

2,109,937.00

67 ผลประโยชนคาตอบแทนอื่น

1,857,250.00

68 เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

19,612.00

69 เงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล

15,354.00

70 คาใช)จายเพื่อให)มาซึ่งบริการ

647,335.40

71 คาเชาบ)าน

67,600.00

72 รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ

33,915.00

73 คาใช)จายในการเดินทางไปราชการ

90,302.00

74 คาพวงมาลัย ชอดอกไม)และพวงมาลา
75 คาไฟฟ3า

1,000.00
236,583.66

76 คาโทรศัพท

44,254.07

77 คาเชาคูสายอินเตอรเน็ตตําบล

70,106.40

78 คาไปรษณีย

12,873.00

79 เงินสํารองจาย
80 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม
81 เงินสมทบทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข)าราชการสวนท)องถิ่น
82 โครงการเสริมสร)างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในการปฏิบัติราชการ
83 รายจายเพื่อบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสิน

504,903.00
87,400.00
120,000.00
4,665.00
135,568.82
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ที่

งาน/โครงการ

84 วัสดุงานบ)านงานครัว

จํานวน
(บาท)
29,782.00

85 วัสดุสํานักงาน

404,243.05

86 วัสดุ พาหนะและขนสง

71,360.00

87 วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น

464,552.00

88 วัสดุโฆษณาและเผยแพร

17,790.00

89 วัสดุคอมพิวเตอร

120,415.00

90 วัสดุกอสร)าง

63,065.00

91 วัสดุไฟฟ3าและวิทยุ

89,991.00

92 จัดหาครุภัณฑภายใน อบต.
1. โตlะทํางาน

21,000.00

2. เก)าอี้ทํางาน

23,400.00
103,500.00

3. เครื่องปรับอากาศ

9,350.00

4. ตู)เย็น
5. โทรทัศน
93 โครงการอุดหนุนงบประมาณบริหารศูนยรวมข)อมูลขาวสาร อ.แมพริก จ.ลําปาง

11,950.00

94 คาตอบแทนคณะกรรมการเกี่ยวกับการสอบแขงขัน สอบคัดเลือก หรือคัดเลือก

18,100.00

95 คาจ)างที่ปรึกษาวิจัยประเมินผลหรือพัฒนาระบบตางๆ

15,000.00

30,000.00

96 โครงการปลูกปgาชุมชน

0.00

97 โครงการปลอยพันธุสัตวน้ําสูแหลงน้ําสาธารณะ

0.00

98 โครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่

0.00

99 โครงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน

0.00

รวมทั้งสิ้น

19,867,060.09
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4.โครงการที่ใช4งบประมาณจายขาดจากเงินสะสม
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

งาน/โครงการ
โครงการกอสร)างถนน คสล.เลียบลําห)วยแมพริก ม.7 ต.แมพริก
โครงการกอสร)างถนน คสล.ดอยถ้ํา ม.7 ต.แมพริก
โครงการกอสร)างถนน คสล.สายบ)านสันขี้เหล็ก-อางเปางาม ม.10 ต.แมพริก
โครงการกอสร)างถนน คสล.สายสี่แยกน้ําปลา - บ)านวังสําราญ ม.6 ต.แมพริก
โครงการกอสร)างถนน คสล.ซอย 10 ม.11 ต.แมพริก
โครงการปรับปรุงถนน คสล.ภายในหมูบ)าน ม.1 ต.ผาปKง
โครงการดาดลําเหมืองฝายทุงบ)าน ม.2 ต.ผาปKง
โครงการขุดลอกสระเก็บน้ําประจําหมูบ)าน ม.3 ต.ผาปKง
โครงการกอสร)างถนนลูกรังเกลี่ยเรียบสายเดนเคล็ด -หนองตึงเย็น ม.4 ต.ผาปKง
โครงการกอสร)างถนนลูกรังเกลี่ยเรียบทุงเดนยาว ม.4 ต.ผาปKง
โครงการขุดและดาดลําเหมืองทุงเดนเคล็ด ม.4 ต.ผาปKง
โครงการฝายกั้นน้ําลําห)วยแมขยาก ม.5 ต.ผาปKง
โครงการกอสร)างถนน คสล.บอประมงท)ายบ)าน ม.5 ต.ผาปKง
โครงการกอสร)างถนน คสล.ซอย 2 ม.3 ต.แมพริก
โครงการกอสร)างถนน คสล.ซอย 11 ม.3 ต.แมพริก
โครงการกอสร)างถนน คสล.ซอย 12 ม.3 ต.แมพริก
โครงการกอสร)างถนนลูกรังเกลี่ยเรียบจากวัดแมเชียงรายลุม-ทาวังหลวง ม.3
ต.แมพริก
โครงการกอสร)างถนนลูกรังซอยท)ายบ)าน ม.3 ต.แมพริก
โครงการกอสร)างถนนลูกรังสายห)วยตูมปgา ม.4 ต.แมพริก
โครงการกอสร)างถนนลูกรังสายแมเฒาเต)า ม.4 ต.แมพริก
โครงการชุดและดาดลําเหมืองทุงบ)าน ม.4 ต.แมพริก
โครงการวางทอคอนกรีตเสริมเหล็กสายแยกบ)านนายอินทร ปKญญาเสน
ม.6 ต.แมพริก
โครงการซอมแซมถนนลูกรังสายวังสําราญ - ทาดาน ม.6 ต.แมพริก
โครงการกอสร)างถนนลูกรังสายโรงเรียนห)วยขี้นก-สุดห)วยขี้นก ม.7 ต.แมพริก
โครงการกอสร)างถนนลูกรังสายทุงแพะ ม.8 ต.แมพริก
โครงการกอสร)างถนน คสล.ซอยห)องแถว ม.9 ต.แมพริก
โครงการกอสร)างถนน คสล.ซอยนายหยุด ม.9 ต.แมพริก
โครงการตัดถนนลูกรังสายบ)านรมไม)ยาง - ถนนลาดยาง ม.9 ต.แมพริก
โครงการกอสร)างถนน คสล.ซอย 6 ม.10 ต.แมพริก
โครงการกอสร)างถนนลูกรังสายทุงใหม ม.10 ต.แมพริก

จํานวน (บาท)
165,000.00
838,300.00
1,330,800.00
1,076,900.00
599,000.00
100,000.00
199,800.00
57,400.00
95,300.00
68,700.00
54,000.00
100,000.00
100,000.00
99,200.00
68,800.00
95,200.00
28,000.00
42,400.00
99,600.00
100,000.00
127,600.00
152,400.00
100,000.00
99,000.00
99,000.00
85,000.00
77,900.00
92,000.00
76,175.31
100,000.00
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ที่
31
32
33
34
35

งาน/โครงการ
โครงการชุดฝKงกลบบอขยะ ม.10 ต.แมพริก
โครงการกอสร)างถนนลูกรัง ซอย 10 ม.11 ต.แมพริก
โครงการกอสร)างถนนลูกรังสายหอพอหลวง ม.11 ต.แมพริก
เงินชดเชยพนักงานและลูกจ)าง
เงินชดเชยพนักงานและลูกจ)าง
รวม

จํานวน (บาท)
35,500.00
66,300.00
33,700.00
336,372.00
470,105.00
7,269,452.31

5.โครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค+การบริหารสวนตําบลแมพริก
ที่
งาน/โครงการ
จํานวน (บาท)
1 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู)เรื่องการคุ)มครองและป3องกันโรคไข)เลือดออกโดยการมีสวน
5,500.00
รวมของภาคีเครือขายและชุมชนบ)านแมเชียงรายลุม
2 โครงการตรวจหาหนอนพยาธิแบบเชิงรุกบ)านแมเชียงรายลุม
29,300.00
3 โครงการห)องเรียนผู)สูงวัยใสใจสุขภาพ หมูที่ 7,8,11 ต.แมพริก
14,900.00
4 โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ(ผาปKง)
14,320.00
โครงการเด็กฉลาดสุขภาพดี จิตแจมใสบ)านแมพริกบน,บ)านรมไม)ยางและ
17,340.00
5
บ)านสันขี้เหล็ก
โครงการควบคุมป3องกันวัณโรคในกลุมเสี่ยงบ)านแมพริกบน บ)านวังสําราญ
9,740.00
6
บ)านรมไม)ยางและบ)านสันขี้เหล็ก
7 โครงการห)องเรียนเบาหวาน หมูที่ 7,8,11 ต.แมพริก
11,400.00
8 โครงการห)องเรียนเบาหวาน(ผาปKง)
11,600.00
9 โครงการสืบสานพระเพณีไทยใสใจสุขภาพผู)สูงวัยบ)านแมเชียงรายลุม
11,400.00
โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในกลุมเสี่ยงตอโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง(บ)าน
8,500.00
10
แมเชียงรายลุม)
11 โครงการชุมชนรู)ทันความดันเบาหวาน หมูที่ 7,8,11 ต.แมพริก
23,300.00
12 โครงการให)ความรู)กลุมเสี่ยงจากการใช)สารเคมี หมูที่ 7,8,11 ต.แมพริก
5,000.00
13 โครงการสร)างสุขภาพ(ผาปKง)
12,750.00
14 โครงการลด ละเลิกบุหรี่และสุรา(ผาปKง)
12,135.00
15 โครงการเพื่อนชวยเพื่อนผู)สูงวัย(ผาปKง)
11,100.00
16 โครงการอาหารปลอดภัย(ผาปKง)
12,825.00
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ที่
งาน/โครงการ
17 โครงการเกษตรกรปลอดโรคผู)บริโภคปลอดภัยสมุนไพรล)างพิษกายจิตผองใส
บ)านแมพริกบน บ)านรมไม)ยาง บ)านสันขี้เหล็ก
18 โครงการรณรงคควบคุมและป3องกันโรคไข)เลือดออก บ)านรมไม)ยาง
19 โครงการรณรงคควบคุมและป3องกันโรคไข)เลือดออก บ)านแมพริกบน
20 โครงการรณรงคควบคุมและป3องกันโรคไข)เลือดออก บ)านสันขี้เหล็ก
21 โครงการรณรงคควบคุมและป3องกันโรคไข)เลือดออก บ)านวังสําราญ
22 โครงการตรวจหาสารเคมีตกค)างในกระแสเลือดตําบลผาปKง
23 โครงการตรวจหาสารเคมีตกค)างในกระแสเลือดบ)านแมเชียงรายลุม
24 โครงการตรวจหาสารเคมีตกค)างในกระแสเลือดบ)านแพะดอกเข็ม
โครงการตรวจหาสารเคมีตกค)างในกระแสเลือดบ)านแมพริกบน บ)านวังสําราญ
25
บ)านรมไม)ยางและบ)านสันขี้เหล็ก
โครงการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพตําบลแมพริกคณะกรรมการประชุม
26
(คาเดินทาง)
27 คาเบี้ยประชุม 17 มีนาคม 2557
28 ประชุมคัดเลือกกรรมการชุดใหม 1 เมษายน 2557 (คาอาหารวาง)
29 ประชุม 21 สิงหาคม 2557 (คาอาหารกลางวันและอาหารวาง)
30 คณะกรรมการประชุม(คาเดินทาง)
31 ซื้อวัสดุประจําป 2557
32 คาซอมคอมพิวเตอรและลงโปรแกรมคอมพิวเตอร
33 คาเบี้ยประชุม 25 กันยายน2557
34 ประชุม 25 กันยายน 2557(อาหารวาง อาหารกลางวัน)
รวมเปIนเงินทั้งสิ้น

จํานวน (บาท)
37,680.00
2,900.00
2,900.00
4,100.00
1,940.00
9,300.00
9,300.00
9,300.00
9,300.00
1,832.00
2,450.00
1,550.00
2,650.00
1,808.00
7,865.00
500.00
2,200.00
3,020.00
321,705.00
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3.3 การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพ
ความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององค+กรปกครองสวนท4องถิ่นในภาพรวม
ความพึงพอใจ
1) มีการเปvดโอกาสให)ประชาชนมีสวนรวมในโครงการ / กิจกรรม
2) มีการประชาสัมพันธให)ประชาชนรับรู)ข)อมูลของโครงการ /
กิจกรรม
3) มีการเปvดโอกาสให)ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ /
กิจกรรม
4) มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ / กิจกรรมตอ
สาธารณะ
5) มีความโปรงใสในการดําเนินโครงการ / กิจกรรม
6) การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาที่กําหนด
7) ผลการดําเนินโครงการ / กิจกรรมนําไปสูการแก)ไขปKญหา
8) ประโยชนที่ประชาชนได)รับจากการดําเนินโครงการ / กิจกรรม
ภาพรวม
* ระดับชวงคะแนนความพึงพอใจจากคะแนนเต็ม 10 (ตามแบบสํารวจ)
ระดับคะแนน 0-3
> ไมพอใจ
ระดับคะแนน 4-7
> พอใจ
ระดับคะแนน 8-10
> พอใจมาก

พอใจมาก
(ร4อยละ)
36
39.2

พอใจ
(ร4อยละ)
60.9
57.4

ไมพอใจ
(ร4อยละ)
3.08
3.43

35.8

61

3.2

35.2

61.6

3.14

41.6
40.3
35.9
36.2
37.5

55.2
56.5
60.8
60.3
59.2

3.14
3.2
3.37
3.43
3.25
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ยุทธศาสตร+ที่ 1
ด)านโครงสร)างพื้นฐาน
1) ความพึงพอใจของผู)เกี่ยวข)อง
ความพึงพอใจ
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

คะแนนความพึงพอใจ
(เต็ม 10 คะแนน)
6.64
6.8
6.64
6.47
6.99
6.91
6.71
6.57
6.72

มีการเปvดโอกาสให)ประชาชนมีสวนรวมในโครงการ / กิจกรรม
มีการประชาสัมพันธให)ประชาชนรับรู)ข)อมูลของโครงการ /กิจกรรม
มีการเปvดโอกาสให)ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม
มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ / กิจกรรมตอสาธารณะ
มีความโปรงใสในการดําเนินโครงการ / กิจกรรม
การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาที่กําหนด
ผลการดําเนินโครงการ / กิจกรรมนําไปสูการแก)ไขปKญหา
ประโยชนที่ประชาชนได)รับจากการดําเนินโครงการ / กิจกรรม
ภาพรวม
2) การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดที่เลือก

ตัวชี้วัดที่เลือก
1.จํานวนโครงการการพัฒนาการคมนาคมทางบก
ทางน้ํา
2.จํานวนโครงการการพัฒนาไฟฟ3าสาธารณะ
3.จํานวนโครงการการพัฒนาการระบายน้ํา

หนวย
โครงการ
โครงการ
โครงการ

ผลการดําเนินงาน
กอน
หลัง
เพิ่ม/ลด
ดําเนินการ ดําเนินการ
(จํานวน) (จํานวน)
5
22
+17
3
1

4
1

+1
-
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ยุทธศาสตร+ที่ 2
1) ความพึงพอใจของผู)เกี่ยวข)อง

ด)านแหลงน้ํา

ความพึงพอใจ
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

มีการเปvดโอกาสให)ประชาชนมีสวนรวมในโครงการ / กิจกรรม
มีการประชาสัมพันธให)ประชาชนรับรู)ข)อมูลของโครงการ / กิจกรรม
มีการเปvดโอกาสให)ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม
มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ / กิจกรรมตอสาธารณะ
มีความโปรงใสในการดําเนินโครงการ / กิจกรรม
การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาที่กําหนด
ผลการดําเนินโครงการ / กิจกรรมนําไปสูการแก)ไขปKญหา
ประโยชนที่ประชาชนได)รับจากการดําเนินโครงการ / กิจกรรม
ภาพรวม

คะแนนความพึงพอใจ
(เต็ม 10 คะแนน)
6.64
6.76
6.68
6.53
6.93
6.79
6.6
6.61
6.69

2) การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดที่เลือก

ตัวชี้วัดที่เลือก
1. จํานวนโครงการการพัฒนาแหลงน้ําเพื่อการ
อุปโภค บริโภค
2. จํานวนโครงการการพัฒนาแหลงน้ําเพื่อ
การเกษตร

หนวย
โครงการ
โครงการ

ผลการดําเนินงาน
กอน
หลัง
เพิ่ม/ลด
ดําเนินการ ดําเนินการ
(จํานวน) (จํานวน)
3
2
-1
4

6

+2
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ยุทธศาสตร+ที่ 3
1) ความพึงพอใจของผู)เกี่ยวข)อง

ด)านสังคม

ความพึงพอใจ
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

คะแนนความพึงพอใจ
(เต็ม 10 คะแนน)
6.94
6.95
6.82
6.69
6.89
6.93
6.85
6.78
6.86

มีการเปvดโอกาสให)ประชาชนมีสวนรวมในโครงการ / กิจกรรม
มีการประชาสัมพันธให)ประชาชนรับรู)ข)อมูลของโครงการ / กิจกรรม
มีการเปvดโอกาสให)ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม
มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ / กิจกรรมตอสาธารณะ
มีความโปรงใสในการดําเนินโครงการ / กิจกรรม
การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาที่กําหนด
ผลการดําเนินโครงการ / กิจกรรมนําไปสูการแก)ไขปKญหา
ประโยชนที่ประชาชนได)รับจากการดําเนินโครงการ / กิจกรรม
ภาพรวม
2) การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดที่เลือก

ตัวชี้วัดที่เลือก

หนวย

1. จํานวนโครงการการพัฒนาการสงเสริมความ
เข)มแข็งของชุมชน
2. จํานวนโครงการการพัฒนาการนันทนาการและ
การสงเสริมกิจกรรมการกีฬา
3. จํานวนโครงการการพัฒนาการป3องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
4. จํานวนโครงการการพัฒนาการป3องกันและแก)ไข
ปKญหายาเสพติด
5. จํานวนโครงการการพัฒนาการจัดสวัสดิการและ
สังคมสงเคราะห

โครงการ

ผลการดําเนินงาน
กอน
หลัง
เพิ่ม/ลด
ดําเนินการ ดําเนินการ
(จํานวน) (จํานวน)
6
4
-2

โครงการ

5

0

-5

โครงการ

4

3

-1

โครงการ

3

1

-2

โครงการ

6

5

-1
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ยุทธศาสตร+ที่ 4
1) ความพึงพอใจของผู)เกี่ยวข)อง

ด)านเศรษฐกิจ

ความพึงพอใจ
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

มีการเปvดโอกาสให)ประชาชนมีสวนรวมในโครงการ / กิจกรรม
มีการประชาสัมพันธให)ประชาชนรับรู)ข)อมูลของโครงการ / กิจกรรม
มีการเปvดโอกาสให)ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม
มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ / กิจกรรมตอสาธารณะ
มีความโปรงใสในการดําเนินโครงการ / กิจกรรม
การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาที่กําหนด
ผลการดําเนินโครงการ / กิจกรรมนําไปสูการแก)ไขปKญหา
ประโยชนที่ประชาชนได)รับจากการดําเนินโครงการ / กิจกรรม
ภาพรวม

คะแนนความพึงพอใจ
(เต็ม 10 คะแนน)
6.66
6.73
6.74
6.6
6.79
6.85
6.71
6.7
6.72

2) การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดที่เลือก
ผลการดําเนินงาน
กอน
หลัง
เพิ่ม/ลด
ดําเนินการ ดําเนินการ
(จํานวน) (จํานวน)

ตัวชี้วัดที่เลือก

หนวย

1. จํานวนโครงการการพัฒนาการสงเสริมการ
ประกอบอาชีพและยกระดับรายได)
2. จํานวนโครงการการพัฒนาการสนับสนุนกิจกรรม
ของกลุมอาชีพตางๆ

โครงการ

7

3

-4

โครงการ

3

1

+2
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ยุทธศาสตร+ที่ 5
1) ความพึงพอใจของผู)เกี่ยวข)อง

ด)านสาธารณสุข

ความพึงพอใจ
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

มีการเปvดโอกาสให)ประชาชนมีสวนรวมในโครงการ / กิจกรรม
มีการประชาสัมพันธให)ประชาชนรับรู)ข)อมูลของโครงการ / กิจกรรม
มีการเปvดโอกาสให)ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม
มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ / กิจกรรมตอสาธารณะ
มีความโปรงใสในการดําเนินโครงการ / กิจกรรม
การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาที่กําหนด
ผลการดําเนินโครงการ / กิจกรรมนําไปสูการแก)ไขปKญหา
ประโยชนที่ประชาชนได)รับจากการดําเนินโครงการ / กิจกรรม
ภาพรวม

คะแนนความพึงพอใจ
(เต็ม 10 คะแนน)
6.72
6.8
6.75
6.72
6.79
6.73
6.65
6.67
6.73

2) การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดที่เลือก

ตัวชี้วัดที่เลือก
1. จํานวนโครงการการพัฒนาการสงเสริมสุขภาพ
อนามัยของประชาชน
2. จํานวนโครงการการพัฒนาควบคุมและระงับ
โรคติดตอ

หนวย
โครงการ
โครงการ

ผลการดําเนินงาน
กอน
หลัง
เพิ่ม/ลด
ดําเนินการ ดําเนินการ
(จํานวน)
(จํานวน)
16
3
-13
1

1

0
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ยุทธศาสตร+ที่ 6
ด)านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
1) ความพึงพอใจของผู)เกี่ยวข)อง
ความพึงพอใจ
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

มีการเปvดโอกาสให)ประชาชนมีสวนรวมในโครงการ / กิจกรรม
มีการประชาสัมพันธให)ประชาชนรับรู)ข)อมูลของโครงการ / กิจกรรม
มีการเปvดโอกาสให)ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม
มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ / กิจกรรมตอสาธารณะ
มีความโปรงใสในการดําเนินโครงการ / กิจกรรม
การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาที่กําหนด
ผลการดําเนินโครงการ / กิจกรรมนําไปสูการแก)ไขปKญหา
ประโยชนที่ประชาชนได)รับจากการดําเนินโครงการ / กิจกรรม
ภาพรวม

คะแนนความพึงพอใจ
(เต็ม 10 คะแนน)
6.82
6.86
6.79
6.74
6.86
6.92
6.69
6.73
6.80

2) การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดที่เลือก

ตัวชี้วัดที่เลือก

หนวย

1. จํานวนโครงการการพัฒนาการสงเสริม
สนับสนุน การศึกษาของเด็ก เยาวชนและ
ประชาชนโดยทั่วไป รวมทั้งสงเสริมประเพณีอันดี
งาม กิจการศาสนา และภูมิปKญญาท)องถิ่น
2. จํานวนโครงการ การสงเสริมประเพณีอันดีงาม
กิจกรรมศาสนา และภูมิปKญญาท)องถิ่น

โครงการ

โครงการ

ผลการดําเนินงาน
กอน
หลัง
เพิ่ม/ลด
ดําเนินการ ดําเนินการ
(จํานวน) (จํานวน)
15
9
-6

19

13

-6
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ยุทธศาสตร+ที่ 7
ด)านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล)อม
1) ความพึงพอใจของผู)เกี่ยวข)อง
ความพึงพอใจ
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

มีการเปvดโอกาสให)ประชาชนมีสวนรวมในโครงการ / กิจกรรม
มีการประชาสัมพันธให)ประชาชนรับรู)ข)อมูลของโครงการ / กิจกรรม
มีการเปvดโอกาสให)ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม
มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ / กิจกรรมตอสาธารณะ
มีความโปรงใสในการดําเนินโครงการ / กิจกรรม
การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาที่กําหนด
ผลการดําเนินโครงการ / กิจกรรมนําไปสูการแก)ไขปKญหา
ประโยชนที่ประชาชนได)รับจากการดําเนินโครงการ / กิจกรรม
ภาพรวม

คะแนนความพึงพอใจ
(เต็ม 10 คะแนน)
6.89
6.88
6.79
6.77
6.98
6.95
6.82
6.69
6.85

2) การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดที่เลือก

ตัวชี้วัดที่เลือก

หนวย

1. จํานวนโครงการการพัฒนาการสร)างจิตสํานึก
โครงการ
และตระหนักในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล)อม
2. จํานวนโครงการการพัฒนาการป3องกันการ
โครงการ
ทําลาย การบําบัดและฟz{นฟูทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล)อม

ผลการดําเนินงาน
กอน
หลัง
เพิ่ม/ลด
ดําเนินการ ดําเนินการ
(จํานวน)
(จํานวน)
5
0
0
4

3

-1
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ยุทธศาสตร+ที่ 8
ด)านการเมืองการบริหาร
1) ความพึงพอใจของผู)เกี่ยวข)อง
ความพึงพอใจ
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

มีการเปvดโอกาสให)ประชาชนมีสวนรวมในโครงการ / กิจกรรม
มีการประชาสัมพันธให)ประชาชนรับรู)ข)อมูลของโครงการ / กิจกรรม
มีการเปvดโอกาสให)ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม
มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ / กิจกรรมตอสาธารณะ
มีความโปรงใสในการดําเนินโครงการ / กิจกรรม
การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาที่กําหนด
ผลการดําเนินโครงการ / กิจกรรมนําไปสูการแก)ไขปKญหา
ประโยชนที่ประชาชนได)รับจากการดําเนินโครงการ / กิจกรรม
ภาพรวม

คะแนนความพึงพอใจ
(เต็ม 10 คะแนน)
7.07
7.13
7.05
6.96
7.13
7.1
6.84
6.87
7.02

2) การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดที่เลือก

ตัวชี้วัดที่เลือก

หนวย

1. จํานวนโครงการการพัฒนาการสงเสริมการมีสวน
รวมรูปประชาคม
2. จํานวนโครงการการพัฒนาการสงเสริมความรู)
ความเข)าใจเกี่ยวกับกิจการของ อบต.และการ
บริหารการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย
3. จํานวนโครงการการพัฒนาบุคลากร ทั้งพนักงาน
สวนตําบล พนักงานจ)าง สมาชิกสภา อบต. คณะ
ผู)บริหาร ให)มีความรู) คุณธรรมและจริยธรรมในการ
ปฏิบัติงาน
4. จํานวนโครงการการพัฒนารายได) โดยปรับปรุง
แหลงรายได) วิธีการหารายได) รวมทั้งระบบการ
จัดเก็บภาษี
5. จํานวนโครงการการพัฒนาการจัดหาและ
ปรับปรุงเครื่องมือเครื่องใช)และสถานที่ปฏิบัติงานให)
เพียงพอ มีประสิทธิภาพ
6. จํานวนโครงการการพัฒนาการให)บริการแก
ประชาชน

โครงการ

ผลการดําเนินงาน
กอน
หลัง
เพิ่ม/ลด
ดําเนินการ ดําเนินการ
(จํานวน)
(จํานวน)
1
1
0

โครงการ

1

1

0

โครงการ

33

26

-7

โครงการ

1

1

0

โครงการ

10

10

0

โครงการ

2

2

0
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สวนที่ 4
ยุทธศาสตร+การพัฒนาและแนวทางพัฒนา
ในชวงสามป
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สวนที่ 4 ยุทธศาสตร+การพัฒนาและแนวทางพัฒนาในชวงสามป
-------------------------4.1 วิสัยทัศน+การพัฒนาท4องถิ่น
“ประชาชนอยูดี กินดี มีความสุข ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง”
4.2 ยุทธศาสตร+การพัฒนาและแนวทางการพัฒนาในชวง 3 ป
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาด)านโครงสร)างพื้นฐาน เปนการพัฒนาด)านกายภาพเกี่ยวกับ
สาธารณูปโภค สาธารณูปการตางๆ เพื่อยกระดับความเปนอยูและอํานวยความสะดวกในชุมชน โดยมี
แนวทางการพัฒนา 3 แนวทาง คือ
1.1 การคมนาคม ทั้งทางบก ทางน้ํา
1.2 ไฟฟ3าสาธารณะ
1.3 การระบายน้ํา
2. ยุทธศาสตรการพัฒนาด)านแหลงน้ํา เน)นการพัฒนาด)านแหลงน้ําเพื่อการบริโภค อุปโภคและ
เพื่อการเกษตร โดยมีแนวทางการพัฒนา 2 แนวทาง
2.1 แหลงน้ําเพื่อการบริโภค อุปโภคได)แก บอบาดาล สระ ประปา บอน้ําตื้น เปนต)น
2.2 แหลงน้ําเพื่อการเกษตร ได)แก เหมืองฝาย อางเก็บน้ํา ขุดลอกคูคลอง คลองสงน้ํา
เปนต)น
3. ยุทธศาสตรการพัฒนาด)านสังคม เปนการพัฒนาเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
และรวมทั้งเสริมสร)างความเข)มแข็งของชุมชน โดยมีแนวทางการพัฒนา 5 แนวทาง
3.1 การสงเสริ มความเข)มแข็งของชุ มชน ได) แก กิจกรรมสงเสริมการมีสวนรวมของ
ประชาชน สงเสริมการจัดเวทีประชาคม การจัดประชุม สัมมนาเพื่อระดมความคิดเห็น
3.2 การนันทนาการและสงเสริมกิจกรรมการกีฬา
3.3 การป3องกันและบรรเทาสาธารณภัย
3.4 การป3องกันและแก)ไขปKญหายาเสพติด
3.5 จัดสวัสดิการและสังคมสงเคราะห ได)แก การสงเคราะหคนยากจน คนพิการ เด็ก
และผู)สูงอายุ ผู)ด)อยโอกาส
4. ยุทธศาสตรการพัฒนาด)านเศรษฐกิจ เปนการพัฒนาซึ่งครอบคลุมกิจกรรมโครงการด)านการ
ประกอบอาชีพของประชาชน โดยมีแนวทางการพัฒนา 2 แนวทาง
4.1 การสงเสริมการประกอบอาชีพและยกระดับรายได)
4.2 สนับสนุนกิจกรรมของกลุมอาชีพตางๆ
5. ยุทธศาสตรการพัฒนาด)านสาธารณสุข มีแนวทางการพัฒนา 2 แนวทาง
5.1 สงเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน
5.2 การควบคุมและระงับโรคติดตอ
6. ยุทธศาสตรการพัฒนาด)านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม มีแนวทางการพัฒนา 2
แนวทาง
6.1 สงเสริมสนับสนุนการศึกษาของเด็ก เยาวชน และประชาชนโดยทั่วไป
6.2 สงเสริมสนับสนุนประเพณีอันดีงาม กิจการศาสนา และภูมิปKญญาท)องถิ่น
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7. ยุทธศาสตรการพัฒนาด)านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล)อม เน)นการพัฒนาซึ่งครอบคลุม
กิจกรรมที่เกี่ยวกับการบํารุงรักษาสิ่งแวดล)อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อให)เกิดความนาอยู
และความยั่งยืน โดยมีแนวทางการพัฒนา 2 แนวทาง
7.1 การสร)างจิตสํานึกและตระหนักในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล)อม
7.2 การป3องกันการทําลาย การบําบัดและฟz{นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล)อม
1. การอนุรักษแหลงน้ําและปgาไม) เชน การปลูกปgา
2. การกําจัดขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล
3. การบําบัดน้ําเสีย
8. ยุทธศาสตรการพัฒนาด) านการเมื องการบริห าร เปนการพัฒนาความรู) ความเข)าใจของ
ประชาชนในการมี ส วนรวมในกิ จ กรรมทางการเมื อ งตามระบอบประชาธิ ป ไตย รวมถึ ง การปรั บ ปรุ ง
ประสิ ท ธิ ภ าพการบริ ห ารงานขององคการบริ ห ารสวนตํ า บล เพื่ อ ให) บ ริ ก ารแกประชาชนได) อ ยางมี
ประสิทธิภาพ โดยมีแนวทางการพัฒนา 6 แนวทาง
8.1 การสงเสริมการมีสวนรวมรูปประชาคม
8.2 การสงเสริมความรู)ความเข)าใจเกี่ยวกับกิจการของ อบต. และการบริหารการปกครอง
ตามระบอบประชาธิปไตย
8.3 การพัฒนาบุคลากร ทั้งพนักงานสวนตําบล สมาชิกสภา อบต. คณะผู)บริหาร ให)มี
ความรู) คุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน
8.4 การพัฒนารายได) โดยการปรับปรุงแหลงรายได) วิธีการหารายได) รวมทั้งระบบการ
จัดเก็บภาษี
8.5 การจัดหาและปรับปรุงเครื่องมือเครื่องใช)และสถานที่ปฏิบัติงานให)เพียงพอ
มีประสิทธิภาพ
8.6 การให)บ ริการแกประชาชน โดยจัด การให) ประชาชนทั้ งในและนอกสํ านักงาน
รวมทั้งการอํานวยความสะดวกแกผู)มาติดตองานตางๆ รวมทั้งเผยแพรประชาสัมพันธข)อมูลขาวสารตางๆ
ให)ประชาชนทราบ
4.3 ทิศทางการพัฒนาและยุทธศาสตร+การพัฒนาขององค+กรปกครองสวนท4องถิ่นจังหวัดลําปาง
ทิศทางการพัฒนาองคกรปกครองสวนท)องถิ่นจังหวัดลําปาง เพื่อมุงสูการเปน “นครแหงความสุข
และสุจริต” ภายใต)นโยบายของรัฐบาล/คสช. ยุทธศาสตรชาติ และสอดคล)องกับยุทธศาสตรจังหวัด องคกร
ปกครองสวนท)องถิ่นต)องดําเนินการ ดังนี้
(1) การจัดบริการสาธารณะต)องเปนไปตามอํานาจหน)าที่ที่ระเบียบกฎหมายกําหนดไว) กอให)เกิด
ประโยชนตอประชาชนในพื้นที่อยางทั่วถึงทุกด)าน ได)แก การพัฒนาคุณภาพชีวิต การจัดการสิ่งแวดล)อม
การจัดสวัสดิการชุมชน เศรษฐกิจชุมชน ฯลฯ โดยมีกระบวนการสํารวจ/ตรวจสอบที่มาของปKญหาตาม
สภาพจริง
(2) การบริหารงาน บริหารงบประมาณ ต)องยึดหลักกฎหมาย หลักการบริหารบ)านเมืองที่ดี หลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยใช)แผนพัฒนาเปนเครื่องมือในการบริหารเพื่อกําหนดทิศทางดําเนินงานสู
เป3าหมายที่วางไว)
(3) การจัดทําแผนพัฒนา การดําเนินการพัฒนา ต)องยึดหลักการบูรณาการการทํางานรวมกัน
ระหวางหนวยงานตางๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน และภาคประชาชนให)ประสานสอดคล)องและเชื่อมโยงทั้ง
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แนวนโยบาย การปฏิบัติ และงบประมาณ รวมทั้งการดําเนินการในรูปแบบภาคีเครือขายเพื่อให)การแก)ไข
ปKญหาในระดับพื้นที่สําเร็จตามเป3าหมายตามความต)องการของชุมชนได)อยางแท)จริง
(4) การเปvดโอกาสให)ประชาชนหรือผู)มีสวนได)เสียกับการดําเนินแนวนโยบายตางๆของภาครัฐ/
องคกรปกครองสวนท)องถิ่น ในการมีพื้นที่แสดงบทบาทการมีสวนรวมตอการปฏิบัติงานและตรวจสอบ
กระบวนการทํางาน เพื่อให)เกิดความโปรงใส และแสดงถึงความรับผิดชอบที่หนวยงานรัฐ/องคกรปกครอง
สวนท)องถิ่นมีตอชุมชนท)องถิ่น
(5) บุคลากรในสังกัดองคกรปกครองสวนท)องถิ่นต)องมีความรู) ความสามารถความกระตือรือร)น
เตรียมพร)อมรับกับสถานการณความเปลี่ยนแปลงของสังคม พร)อมทั้งมีพฤติกรรมการทํางานที่พึงประสงค
ในด)านความซื่อสัตยสุจริต การมีระเบียบวินัย และมีความรับผิดชอบตอหน)าที่
(6) การสงเสริมและสนับสนุนให)ประชาชนได)รับการพัฒนาคุณภาพชีวิต เปนทรัพยากรบุคคลที่มี
ศักยภาพทางกระบวนการคิดเปนระบบและมีจิตสํานึกในฐานะพอเมืองของสังคม/ชุมชนที่เข)าใจ
บทบาทหน)าที่ของตนเองในการมีสวนรวมพัฒนาและจัดการกับปKญหาตางๆภายในชุมชนทุกด)าน ทั้งการ
อนุรักษศิลปวัฒนธรรมและภูมิปKญญาท)องถิ่น การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล)อม การรวมกลุม
วิสาหกิจชุมชน การตั้งกองทุนสวัสดิการชุมชน ฯลฯ สามารถอยูรวมกันในสังคมได)อยางมีความสุข
โดยสรุป ทิศทางการพัฒนาขององคกรปกครองสวนท)องถิ่นจังหวัดลําปาง ต)องอาศัยแผนเปน
เครื่องมือในการดําเนินงานพัฒนาด)านตางๆตามอํานาจหน)าที่ด)วยกลไกขับเคลื่อนของบุคลากรความรวมมือ
ในเชิงบูรณาการระหวางองคกรปกครองสวนท)องถิ่น และเสริมสร)างกระบวนการคิดแก)ไขปKญหาของชุมชน
เพื่อชุมชน นําไปสูการแก)ไขปKญหาได)อยางมีประสิทธิภาพ ชุมชนท)องถิ่นสามารถจัดการตนเอง เกิดความ
เข)มแข็งอยางยั่งยืน
วิสัยทัศน+
“องค+กรปกครองสวนท4องถิ่นจังหวัดลําปางเปIนองค+กรเพื่อประโยชน+สุขของประชาชน”
องคกรเพื่อประโยชนสุขของประชาชน หมายความวา การเปนองคกรแหงธรรมาภิบาลจัดการตาม
นโยบายภาครัฐ ยึดหลักการประสานงานและการบูรณาการทํางานกับหนวยงานตางๆเพื่อจัดบริการ
สาธารณะในการพัฒนาและแก)ไขปKญหาท)องถิ่น สร)างประโยชนและความสุขตอประชาชน เพื่อให)ประชาชน
ปกครองสวนท)องถิ่นสนับสนุนให)ชุมชนเกิดความเข)มแข็งอยางยั่งยืน
ยุทธศาสตร+การพัฒนา
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสร)างพื้นฐาน
2. ยุทธศาสตรการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล)อม
3. ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคม/ชุมชนและการรักษาความสงบเรียบร)อย
4. ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจ
5. ยุทธศาสตรการบริหารและพัฒนาองคกร
แนวทางการพัฒนาภายใต4ยุทธศาสตร+การพัฒนา
1. ยุทธศาสตร+การพัฒนาโครงสร4างพื้นฐาน มี 4 แนวทางการพัฒนา
1.1 การกอสร)าง ปรับปรุง บํารุงรักษาถนน สะพาน
1.2 การพัฒนาด)านสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ
1.3 การไฟฟ3าสาธารณะ
1.4 การวางผังเมือง
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2. ยุทธศาสตร+การอนุรักษ+ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล4อม 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 การสงเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปKญญาท)องถิ่น
3.4 การป3องกันรักษาและสงเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน
3.5 การสงเสริมความเข)มแข็งของชุมชน
4. ยุทธศาสตร+การพัฒนาเศรษฐกิจ มี 3 แนวทางการพัฒนา
4.1 การสงเสริมอาชีพและเพิ่มรายได)ให)แกประชาชน
4.2 การสงเสริมการตลาดและการใช)สินค)าท)องถิ่น
4.3 การสงเสริมการทองเที่ยว
5. ยุทธศาสตร+การบริหารและพัฒนาองค+กร มี 2 แนวทางการพัฒนา
5.1 การพัฒนาบุคลากร
5.2 การปรับปรุง การพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช) และสถานที่ปฏิบัติงาน
4.4 แผนพัฒนาจังหวัดลําปาง (พ.ศ.2557-2560)
วิสัยทัศน+
นครแหงความสุขและสุจริต
พันธกิจ
1. สนับสนุน อํานวยความสะดวก และเสริมสร)างบรรยากาศที่เอื้อตอการพัฒนาเศรษฐกิจภายใน
จังหวัดให)สามารถเพิ่มมูลคาทางเศรษฐกิจ บนพื้นฐานของเศรษฐกิจสร)างสรรค
2. พัฒนา ยกระดับขีดความสามารถในการประกอบการของวิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดยอมและ
วิสาหกิจชุมชน ให)มีประสิทธิภาพ สามารถแขงขันได)ในตลาดการค)าประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียนและตลาดโลก
3. สงเสริมและพัฒนาชองทางการจัดจําหนายผลิตภัณฑและบริการของวิสาหกิจขนาดกลางขนาด
ยอม และวิสาหกิจชุมชน ทั้งภาคผลิต ภาคบริการ และพณิชยกรรม ทั้งในประเทศและ
ภายนอกประเทศ
4. สงเสริมให)การผลิตและจําหนายสินค)าเกษตรและเกษตรแปรรูปคุณภาพสากล สร)างมูลคาเพิ่ม
สอดคล)องกับความต)องการของตลาดทั้งภายในและตางประเทศ
5. กําหนดนโยบายจัดทําแผน เตรียมความพร)อมด)านโครงสร)างทางกายภาพ บุคลากรและการ
บริหารจัดการในการพัฒนาพื้นที่ของจังหวัดให)ก)าวสูความเปนศูนยกลางโลจิสติกสของ
ภาคเหนือตอนบน
6. พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมลําปางให)มีความเข)มแข็ง มีภูมิคุ)มกันรักวัฒนธรรม
ท)องถิ่น และถิ่นกําเนิดตามวิถีลําปาง โดยดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
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7. เสริมสร)าง พัฒนาขีดความสามารถในการรักษาชีวิต ทรัพยสิน และความมั่นคง ตลอดจนการ
เฝ3าระวังและป3องกันภัยในชุมชน
8. สนับสนุน สงเสริมให)ทุกภาคสวนในสังคมมีการดําเนินงาน การบริหารจัดการในทุกระดับให)
โปรงใสและเปนธรรม ภายใต)หลักธรรมาภิบาล
ประเด็นยุทธศาสตร+และกลยุทธ+
ยุทธศาสตร+ที่ 1 การพัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานของเศรษฐกิจเชิงสร4างสรรค+และการสร4าง
มูลคาเพิ่มให4กับสินค4าและบริการ และเสริมสร4างความเข4มแข็งให4เศรษฐกิจชุมชนตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
กลยุทธ+การพัฒนา
1) สงเสริมและพัฒนาผู)ผลิต และผู)ประกอบการผลิตภัณฑเซรามิกและหัตถอุตสาหกรรมในด)าน
การออกแบบและผลิตสินค)าที่มีคุณภาพมาตรฐานตรงตามความต)องการของตลาด เพิ่ม
ประสิทธิภาพในด)านการบริหารจัดการต)นทุนบนพื้นฐานของเศรษฐกิจเชิงสร)างสรรค
2) ปรับปรุงแหลงทองเที่ยวเดิม พัฒนาแหลงทองเที่ยวใหม ตลอดจนพัฒนากิจกรรมการทองเที่ยว
ที่เน)นการเพิ่มมูลคาทางเศรษฐกิจและความยั่งยืนให)กับชุมชนเจ)าของพื้นที่
3) พัฒนาศักยภาพผู)ประกอบการในด)านการประกอบธุรกิจ ทั้งความรู)ในด)านการตลาด การผลิต
การบริหารจัดการ สงเสริมการเข)าถึงแหลงเงินทุน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันใน
การตลาดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและตลาดโลก
4) สงเสริมการรวมกลุมเครือขายวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม และวิสาหกิจชุมชน
5) สงเสริมการประชาสัมพันธ การตลาดผลิตภัณฑและการตลาดผลิตภัณฑเซรามิก สินค)าหัตถ
อุตสาหกรรมและบริการการทองเที่ยวของจังหวัดลําปาง ให)เปนที่รู)จักแพรหลายทั้งระดับใน
และตางประเทศ
6) พัฒนาปรับปรุงโครงสร)างพื้นฐานและสิ่งอํานวยความสะดวกที่จําเปนให)เอื้อตอการประกอบ
ธุรกิจ
ยุทธศาสตร+ที่ 2 สร4างเสริมและพัฒนาจังหวัดลําปางให4มีความพร4อมรองรับการเปIน
ศูนย+กลางโลจิสติกส+อยางเปIนระบบ
กลยุทธ+การพัฒนา
1) กําหนดคณะทํางาน ศึกษา กําหนดทิศทาง นโยบาย และเปนแกนหลักในการขับเคลื่อนการ
พัฒนาจังหวัดลําปาง สูการเปนศูนยกลางโลจิสติกสภาคเหนือตอนบนอยางเปนระบบ
2) สร)างการรับรู)ข)อมูล ให)เกิดการตื่นตัว (Awareness) ในกลุมบุคลากรทุกระดับและทุกภาคสวน
เพื่อให)เกิดการพัฒนาศักยภาพและพร)อมรองรับการเปนศูนยกลางโลจิสติกสทางถนนของ
ภาคเหนือตอนบน
3) เสริมสร)าง พัฒนา และเชื่อมโยงระบบสาธารณูปโภค ระบบการขนสง ทั้งทางถนน ทางราง
และรูปแบบอื่นๆ ตลอดจนเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่สามารถรองรับแผนงานการเปนศูนยกลาง
ในอนาคต
4) สนับสนุนและสงเสริมการเชื่อมโยงการค)า การลงทุนใน 12 จังหวัดรอบข)าง ในลักษณะการ
พัฒนาเปนหวงโซอุปทานในการผลิตสินค)าและบริการให)มีคุณภาพ
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ยุทธศาสตร+ที่ 3 สงเสริมและพัฒนาสินค4าเกษตรปลอดภัยและได4มาตรฐานแบบครบวงจร
กลยุทธ+การพัฒนา
1) สงเสริมและพัฒนาเครือขายเกษตรกรและผู)ผลิตสินค)าเกษตรปลอดภัย ให)ผลิตสินค)าที่มี
คุณภาพได)มาตรฐานปลอดภัยตอผู)บริโภคและสามารถสร)างมูลคาเพิ่มทางเศรษฐกิจ
2) พัฒนาและสงเสริมผลิตภัณฑสินค)าเกษตรและบรรจุภัณฑให)มีมูลคาเพิ่มทางเศรษฐกิจและ
สร)างการยอมรับในระดับชาติ
3) ประชาสัมพันธ สงเสริม พัฒนาชองทางการตลาดสินค)าเกษตรปลอดภัยของจังหวัดลําปางทั้ง
ภายในประเทศและตางประเทศ เพื่อสร)างการยอมรับในระดับชาติ สามารถสร)างรายได)
ให)กับเกษตรกรและเครือขายผู)ผลิต
4) ปรับปรุงและพัฒนาโครงสร)างพื้นฐาน เทคโนโลยีการผลิต และสิ่งอํานวยความสะดวกที่จําเปน
โดยมุงเน)นการพัฒนาแหลงน้ํา การปฏิรูปที่ดิน และการใช)เทคโนโลยีที่เหมาะสม เพื่อให)การ
ผลิตภาคเกษตรกรรมมีประสิทธิภาพและต)นทุนที่เหมาะสม
5) พัฒนาสถาบันเกษตรกร เครือขายผู)ผลิต และชุมชนให)เข)มแข็ง มีความสามารถในการเข)าถึง
แหลงเงินทุน และสามารถหาปKจจัยผลิตในราคาถูก
ยุทธศาสตร+ที่ 4 เสริมสร4างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมลําปางให4เปIนสังคม
แหงการเรียนรู4 มีความเข็มแข็ง มีภูมิคุ4มกัน สามารถดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
1) พัฒนาระบบบริการทางการแพทยและสาธารณสุขให)มีคุณภาพ
2) สงเสริมและสนับสนุนการศึกษาของเด็ก เยาวชน และประชาชนให)มีคุณภาพ (ความรู)คู
คุณธรรม) สามารถเข)าถึงแหลงอาชีพที่เหมาะสมและมีสภาพแวดล)อมทางสังคมและสวัสดิการ
ทางสังคมที่ดี
3) เสริมสร)างและยกระดับความเข)มแข็ง สร)างภูมิคุ)มกันสถาบันครอบครัว สถาบันทางสังคม
รวมทั้งสนับสนุนให)ดํารงชีวิตตามวิถีลําปาง ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
4) สงเสริมและสนับสนุนให)เกิดความรักท)องถิ่น การอนุรักษและเผยแพรศาสนา ประเพณี
ศิลปวัฒนธรรมท)องถิ่นให)เปนที่รู)จักอยางกว)างขวาง
5) สงเสริมให)เกิดพื้นที่ตําบลสุขภาวะให)ครอบคลุมทุกตําบล สนับสนุนกิจกรรมการออกกําลังกาย
กีฬาและนันทนาการภายในชุมชน
6) พัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวกพื้นฐานเพื่อการบริการประชาชนอยางทั่วถึง มีมาตรฐานและมี
ประสิทธิภาพ
7) สงเสริมบทบาทขององคกรภายในชุมชน สภาองคกรชุมชนตําบล การสร)างระบบสวัสดิการโดย
ชุมชน ให)ครอบคลุมทุกตําบล
8) สงเสริมแรงงานทั้งในและนอกระบบให)ได)รับความคุ)มครองจากการประกันสังคมและคุ)มครอง
ทางกฎหมาย
ยุทธศาสตร+ที่ 5 การรักษาความมั่นคง การจัดระเบียบสังคม และสร4างความรวมมือในการ
รักษาความสงบเรียบร4อย
กลยุทธ+การพัฒนา
1) ปลูกจิตสํานึกการเคารพเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย และการสร)างความสามัคคีปรองดอง
ตามแนวพระราชดํารัสในพระบาทสมเด็จพระเจ)าอยูหัว
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2) กระตุ)นการมีสวนรวมของประชาชนทั้งระดับครอบครัวและชุมชน ในการให)ความรวมมือ
ป3องกันอาชญากรรมและแก)ไขปKญหาเสพติด อบายมุข และปKญหาแรงงานตางด)าวในจังหวัด
3) สงเสริมการดําเนินงานของเครือขายภาคประชาชน ในการสร)างความสามัคคี ปรองดองและ
สมานฉันท และการมีสวนรวมในการป3องกันและแก)ไขปKญหาด)วยตนเอง
4) พัฒนาบุคลากร เทคโนโลยี กระบวนการ และปKจจัยอื่นที่เกี่ยวข)อง เพื่อเสริมสร)าง
ประสิทธิภาพในการป3องกัน บรรเทาสาธารณภัย และการรักษาความสงบเรียบร)อยและความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินภายในจังหวัด
ยุทธศาสตร+ที่ 6 สงเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล4อมอยางสมดุลและ
ยั่งยืน
กลยุทธ+การพัฒนา
1) สงเสริมการอนุรักษาเพื่อฟz{นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล)อม รวมทั้งอนุรักษความ
หลากหลายทางชีวภาพ และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล)อม
2) รณรงคและประชาสัมพันธการใช)ประโยชนทรัพยากรธรรมชาติอยางมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล
3) เพิ่มขีดความสามารถให)กับบุคลากรที่เกี่ยวข)อง ในการนําเทคโนโลยีเข)ามาใช)บริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล)อม ตลอดจนการกําหนดมาตรการบังคับใช)ทางกฎหมายอยาง
เข)มงวดและจริงจัง
4) สนับสนุนและพัฒนาให)เกิดเครือขายรักษและเฝ3าระวังด)านสิ่งแวดล)อมในพื้นที่เสี่ยงภัยโดยเน)น
การมีสวนรวมของภาคีและภาคประชาชนในท)องถิ่น ในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
5) พัฒนาและสงเสริมและบริหารจัดการน้ําทั้งระบบ
6) สงเสริมและพัฒนาพื้นที่จังหวัดลําปางให)เปนเมืองสีเขียว (Green City) และการเปนเมือง
เศรษฐกิจนิเวศ (Eco Town)
ยุทธศาสตร+ที่ 7 การบริหารกิจการบ4านเมืองที่ดีด4วยหลักธรรมาภิบาล
กลยุทธ+การพัฒนา
1) พัฒนาความรู)และขีดความสามารถของบุคลากรที่เกี่ยวข)องกับการบริหารจัดการปลูกจิตสํานึก
ด)านคุณธรรมให)แกผู)ปฏิบัติงาน ในการทํางานและการบริหารจัดการด)วยหลักธรรมาภิบาล
2) พัฒนาระบบสนับสนุน สงเสริม และสร)างขวัญกําลังใจให)แกบุคลากรที่ปฏิบัติงานด)วย ความ
สุจริต ซื่อตรง โปรงใส และเปนธรรม
3) พัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารจัดการภายใต)หลักธรรมาภิบาล โดยปรับปรุงระบบงานความ
รวมมือและการบูรณาการ สนับสนุนการนําเทคโนโลยีเข)ามาใช)เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
บริหารจัดการรวมถึงการบังคับใช)กฎหมาย
4) สงเสริมให)ผู)นําของทุกภาคสวนเปนแบบอยางที่ดีในการบริหารจัดการภายใต)หลักธรรมาภิบาล
ให)ความรู) ปลูกจิตสํานึกและสงเสริมกลุมเด็กและเยาวชนให)มีความรู)คูคุณธรรม
5) สงเสริมการมีสวนรวมของทุกภาคสวน ในการวางแผน ตรวจสอบ และควบคุมบริหารจัดการ
เปvดโอกาสในการรับฟKงความคิดเห็น
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4.5 นโยบายขององค+การบริหารสวนตําบล
1. เน)นการพัฒนาด)านกายภาพเกี่ยวกับสาธารณูปโภค สาธารณูปการตางๆ เพื่อยกระดับความ
เปนอยูและอํานวยความสะดวกในชุมชน คือ การคมนาคม ทั้งทางบก ทางน้ํา ไฟฟ3าสาธารณะ และการ
ระบายน้ํา
2. เน)นการพัฒนาด)านแหลงน้ําเพื่อการบริโภค อุปโภคและเพื่อการเกษตร
3. เน)นการพัฒนาเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน คือ การสงเสริมความเข)มแข็ง
ของชุมชน การนันทนาการและสงเสริมกิจกรรมการกีฬา การป3องกันและบรรเทาสาธารณภัย การป3องกัน
และแก)ไขปKญหายาเสพติด จัดสวัสดิการและสังคมสงเคราะห
4. เน)นการพัฒนาโครงการด)านการประกอบอาชีพของประชาชน การสงเสริมการประกอบอาชีพ
และยกระดับรายได) สนับสนุนกิจกรรมของกลุมอาชีพตางๆ
5. สงเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน ควบคุมและระงับโรคติดตอ
6. สงเสริมสนับสนุนการศึกษาของเด็ก เยาวชน และประชาชนโดยทั่วไป รวมทั้งสงเสริมประเพณี
อันดีงาม กิจการศาสนา และภูมิปKญญาท)องถิ่น
7. เน)นการพัฒนาซึ่งครอบคลุมกิจกรรมที่เกี่ยวกับการบํารุงรักษาสิ่งแวดล)อมและการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อให)เกิดความนาอยูและความยั่งยืน การสร)างจิตสํานึกและตระหนักในการรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล)อม การป3องกันการทําลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล)อมการบําบัด
และฟz{นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล)อม
8. เน)นการพัฒนาความรู) ความเข)าใจของประชาชนในการมีสวนรวมในกิจกรรมทางการเมืองตาม
ระบอบประชาธิปไตย รวมถึงการปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารงานขององคการบริหารสวนตําบลเพื่อ
ให)บริการแกประชาชนได)อยางมีประสิทธิภาพ
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สวนที่ 5 บัญชีโครงการพัฒนา

ยุทธศาสตร.
1. ยุทธศาสตร?การพัฒนาด6านโครงสร6างพื้นฐาน
1.1 แนวทางการพัฒนา การคมนาคม ทางบก ทางน้ํา
1.2 แนวทางการพัฒนาไฟฟาสาธารณะ
1.3 แนวทางการพัฒนา การระบายน้ํา
รวม
2. ยุทธศาสตร?การพัฒนาด6านแหล(งน้ํา
2.1 แนวทางการพัฒนา แหล(งน้ําเพื่อการอุปโภค - บริโภค
2.2 แนวทางการพัฒนา แหล(งน้ําเพื่อการเกษตร
รวม
3. ยุทธศาสตร?การพัฒนาด6านสังคม
3.1 แนวทางการพัฒนา การส(งเสริมความเข6มแข็งของชุมชน
3.2 แนวทางการพัฒนา การนันทนาการและส(งเสริมกิจกรรมกีฬา
3.3 แนวทางการพัฒนา การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
3.4 แนวทางการพัฒนา การปองกันและแก6ไขป<ญหายาเสพติด
3.5 แนวทางการพัฒนา การจัดสวัสดิการและสังคมสงเคราะห?
รวม
4. ยุทธศาสตร? การพัฒนาด6านเศรษฐกิจ
4.1 แนวทางการพัฒนา การส(งเสริมการประกอบอาชีพและยกระดับรายได6
4.2 แนวทางการพัฒนา สนับสนุนกิจกรรมของกลุ(มอาชีพต(าง ๆ
รวม

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป( (2559-2561)
องค.การบริหารสวนตําบลแมพริก ตําบลแมพริก จังหวัดลําปาง
ป( 2559
ป( 2560
ป( 2561
รวม 3 ป(
จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ
โครงการ
(บาท)
โครงการ
(บาท)
โครงการ
(บาท)
โครงการ
(บาท)
37
4
6
47

43,384,500
840,000
2,671,000
46,895,500

34
12
7
53

36,044,000
2,219,000
4,499,000
42,762,000

58
12
12
82

80,378,000
792,000
11,401,000
92,571,000

129
28
25
182

159,806,500
3,851,000
18,571,000
182,228,500

12
14
26

2,756,000
3,386,000
6,142,000

4
19
23

1,610,000
14,533,000
16,143,000

3
39
42

1,085,000
68,247,000
69,332,000

19
72
91

5,451,000
86,166,000
91,617,000

6
2
2
1
7
18

545,000
70,000
50,000
10,000
12,268,000
12,943,000

1
3
0
0
3
7

50,000
635,000
0
0
12,502,000
13,187,000

3
2
0
0
3
8

180,000
1,070,000
0
0
13,002,000
14,252,000

10
7
2
1
13
33

775,000
1,775,000
50,000
10,000
37,772,000
40,382,000

6
1
7

350,000
30,000
380,000

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

6
1
7

350,000
30,000
380,000
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ยุทธศาสตร.
5. ยุทธศาสตร?การพัฒนาด6านสาธารณสุข
5.1 แนวทางการพัฒนาการพัฒนาสุขภาพอนามัยของประชาชน
5.2 แนวทางการพัฒนา การควบคุมและระงับโรคติดต(อ
รวม
6. ยุทธศาสตร?การพัฒนาด6านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
6.1 แนวทางการพัฒนาส(งเสริมสนับสนุนการศึกษาของเด็ก เยาวชน และประชาชนโดยทั่วไป
6.2 แนวทางการพัฒนาส(งเสริมสนับสนุนประเพณีอันดีงาม กิจการศาสนา และภูมิป<ญญาท6องถิ่น
รวม
7. ยุทธศาสตร?การพัฒนาด6านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล6อม
7.1 แนวทางการพัฒนาการสร6างจิตสํานึกและตระหนักในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล6อม
7.2 แนวทางการพัฒนาการปองกันการทําลาย การบําบัดและฟGHนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล6อม
รวม
8. ยุทธศาสตร?การพัฒนาด6านการเมือง-การบริหาร
8.1 แนวทางการพัฒนาการส(งเสริมการมีส(วนร(วมรูปประชาคม
8.2 แนวทางการพัฒนาการส(งเสริมความรู6 ความเข6าใจเกี่ยวกับกิจการของ อบต. และการบริหารการ
ปกครองตามระบอบประชาธิปไตย
8.3 แนวทางการพัฒนาบุคลากร ทั้งพนักงานส(วนตําบล พนักงานจ6าง สมาชิกสภา อบต. คณะผู6บริหาร
ให6มีความรู6 คุณธรรมและจริยธรรมในการปฎิบติงาน
8.4 แนวทางการพัฒนารายได6 โดยการปรับปรุงแหล(งรายได6 วิธีการหารายได6 รวมทั้งระบบการจัดเก็บภาษี
8.5 แนวทางการพัฒนาการจัดหาและปรับปรุงเครื่องมือ เครื่องใช6และสถานที่ปฎิบัติงานให6เพียงพอมี
ประสิทธิภาพ
8.6 แนวทางการพัฒนาการให6บริการประชาชน
รวม
รวมทั้งสิ้น

ป( 2560
ป( 2561
รวม 3 ป(
ป( 2559
จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ
โครงการ
(บาท)
โครงการ
(บาท)
โครงการ
(บาท)
โครงการ
(บาท)
6
2
8

257,500
125,000
382,500

2
2
4

167,500
125,000
292,500

3
2
5

177,500
125,000
302,500

11
6
17

602,500
375,000
977,500

16
12
28

3,120,000
180,000
3,300,000

5
0
5

2,695,000
0
2,695,000

6
1
7

2,795,000
10,000
2,805,000

27
13
40

8,610,000
190,000
8,800,000

4
16
20

55,000
2,675,000
2,730,000

4
6
10

55,000
1,003,000
1,058,000

4
25
29

55,000
17,307,000
17,362,000

12
47
59

165,000
20,985,000
21,150,000

2

208,000
160,000

2

217,000
130,000

4

520,000
130,000

8

945,000

7

420,000

97
4

37,205,300
106,000

55
6
177
606

23,363,000
96,000
62,135,300
407,670,300

3

2
12,236,700

33
1
26
2
67
221

2,000
9,533,000
32,000
22,171,700
94,944,700

2
12,386,560

32
2
12
2
52
154

102,000
1,840,000
32,000
14,707,560
90,845,060

12,582,040
32
1
17
2
58
231

2,000
11,990,000
32,000
25,256,040
221,880,540
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป1 (พ.ศ. 2559-2561)
องคการบริหารส5วนตําบลแม5พริก อําเภอแม5พริก จังหวัดลําปาง
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
1.1 แนวทางการพัฒนา การคมนาคม ทางบก ทางน้ํา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เป;าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

1 กอสรางถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหประชาชนบานแมเชียงราย กอสรางถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก
สายซอยบานนางจํารวญ
ลุม มีถนนใชสําหรับการคมนาคม กวาง 2.00 ม.ยาว 30 ม. หนา 0.15
หมู 3 ต.แมพริก
ไดอยางสะดวกสบาย รวดเร็ว
ม. ตามแบบ อบต.แมพริก

งบประมาณและที่มา
2559
2560
2561
(บาท)
(บาท)
(บาท)
31,500
-

ตัวชี้วัด
KPI
ถนนคอนกรีต
เพิ่มขึ้น 30 เมตร

2 กอสรางถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหประชาชนบานแมเชียงราย กอสรางถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก
ลุม มีถนนใชสําหรับการคมนาคม กวาง 2.00 ม.ยาว 40 ม. หนา 0.15
สายซอยบานนายศรีอูน
ไดอยางสะดวกสบาย รวดเร็ว
ม. ตามแบบ อบต.แมพริก
หมู 3 ต.แมพริก

42,000

-

-

ถนนคอนกรีต
เพิ่มขึ้น 40 เมตร

3 กอสรางถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหประชาชนบานแมเชียงราย กอสรางถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก
สายซอยบานนายประพันธ8
ลุม มีถนนใชสําหรับการคมนาคม กวาง 2.00 ม.ยาว 25 ม. หนา 0.15
หมู 3 ต.แมพริก
ไดอยางสะดวกสบาย รวดเร็ว
ม. ตามแบบ อบต.แมพริก

26,500

-

-

ถนนคอนกรีต
เพิ่มขึ้น 25 เมตร

4 กอสรางถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหประชาชนบานแมเชียงราย กอสรางถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก
สายซอยบานนายตีน
ลุม มีถนนใชสําหรับการคมนาคม กวาง 2.00 ม.ยาว 30 ม. หนา 0.15
หมู 3 ต.แมพริก
ไดอยางสะดวกสบาย รวดเร็ว
ม. ตามแบบ อบต.แมพริก

31,500

-

-

ถนนคอนกรีต
เพิ่มขึ้น 30 เมตร

5 กอสรางถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหประชาชน บานแมเชียงราย กอสรางถนน คสล. กวาง 3.00 ม.
ซอย 1 เชื่อมซอย 6
ลุม มีถนนใชสําหรับการคมนาคม ยาว 280 ม. หนา 0.15 ม. ตามแบบ
หมู 3 ต.แมพริก
ไดอยางสะดวกสบาย รวดเร็ว
อบต.แมพริก

440,000

-

-

ถนนคอนกรีต
เพิ่มขึ้น 280 เมตร

ผลลัพธที่คาดว5า หน5วยงาน
จะไดรับ
ที่รับผิดชอบ
ประชาชนมีการ
คมนาคม
สะดวกสบาย
รวดเร็ว
ประชาชนมีการ
คมนาคม
สะดวกสบาย
รวดเร็ว
ประชาชนมีการ
คมนาคม
สะดวกสบาย
รวดเร็ว
ประชาชนมีการ
คมนาคม
สะดวกสบาย
รวดเร็ว
ประชาชนมีการ
คมนาคม
สะดวกสบาย
รวดเร็ว

สวนโยธา

สวนโยธา

สวนโยธา

สวนโยธา

สวนโยธา
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ที่
6

7

8

9

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป1 (พ.ศ. 2559-2561)
องคการบริหารส5วนตําบลแม5พริก อําเภอแม5พริก จังหวัดลําปาง
งบประมาณและที่มา
เป;าหมาย
โครงการ
วัตถุประสงค
2559
2560
2561
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหประชาชน บานแมเชียงราย กอสรางถนน คสล. กวาง 3.00 ม.
65,000
สายเขาสุสาน
ลุม มีถนนใชสําหรับการเดินทาง ยาว 40 ม. หนา 0.15 ม. ตามแบบ
หมู 3 ต.แมพริก
ไปประกอบพิธีฌาปณกิจไดอยาง อบต.แมพริก
สะดวกสบาย
160,000
กอสรางถนนลูกรังสายทุงดงกลาง เพื่อใหประชาชนบานแมเชียงราย กอสรางถนนลูกรังกวาง 3.00 ม.ยาว
หมู 3 ต.แมพริก
ลุม มีถนนใชสําหรับการคมนาคม 2,000 ม. หนาเฉลี่ย 0.20 ม. ตาม
การขนสงพืชผลทางการเกษตร ได แบบ อบต.แมพริก
อยางสะดวกสบาย รวดเร็ว
210,000
ซอมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหประชาชน บานวังสําราญ มี ซอมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ถนนสายหลักกลางหมูบาน
ถนนใชสําหรับการคมนาคมได
ถนนกลางหมูบาน ความกวาง 4.00
อยางสะดวกสบาย รวดเร็ว
ม. ยาว 100 ม. หนา 0.15 ม. ใหมี
หมู 6 ต.แมพริก
สภาพใชงานไดตามเดิม
กอสรางถนนแอสฟEลส8ติกคอน
เพื่อใหประชาชน บานวังสําราญ มี กอสรางถนนราดยางแอสฟEลส8ติก
2,600,000
กรีตภายในหมูบาน
ถนนราดยางใชสําหรับการ
คอนกรีต ถนนกลางหมูบาน ความ
หมู 6 ต.แมพริก
คมนาคมไดอยางสะดวกสบาย
กวาง 4.00 ม. ยาว 1,500 ม. หนา
รวดเร็ว
0.05 ม. ใหมีสภาพใชงานไดตามเดิม

10 กอสรางถนน คสล.ซอย 1
กลุมพัฒนาที่1
หมู 7 ต.แมพริก

ตัวชี้วัด
KPI
ถนนคอนกรีต
เพิ่มขึ้น 40 เมตร

ถนนลูกรังเพิ่มขึ้น
300 เมตร

สถาพผิวจราจร
สมบูรณ8 เพิ่มขึ้น
100 เมตร
มีถนนราดยาง
เพิ่มขึ้น 1,500 ม.

เพื่อใหประชาชนบานหวยขี้นก มี
ถนนใชสําหรับการคมนาคมได
อยางสะดวกสบาย รวดเร็ว

กอสรางถนน คสล. กวาง 3.00 ม.
ยาว 230 ม. หนา 0.15 ม. ตามแบบ
อบต.แมพริก

365,000

-

-

ถนนคอนกรีต
เพิ่มขึ้น 230 เมตร

11 กอสรางถนน ลูกรังสายบานนาย เพื่อใหประชาชนบานหวยขี้นก มี
บุญสง - วังกวาง
ถนนใชสําหรับการคมนาคมได
หมู 7 ต.แมพริก
อยางสะดวกสบาย รวดเร็ว

กอสรางถนนลูกรังกวาง 3.00 ม.ยาว
300 ม. หนาเฉลี่ย 0.20 ม. ตาม
แบบ อบต.แมพริก

30,000

-

-

ถนนลูกรังเพิ่มขึ้น
300 เมตร

ผลลัพธที่คาดว5า หน5วยงาน
จะไดรับ
ที่รับผิดชอบ
ประชาชนมีการ
คมนาคม
สะดวกสบาย
รวดเร็ว
ประชาชนมีการ
คมนาคม
สะดวกสบาย
รวดเร็ว
ประชาชนมีการ
คมนาคม
สะดวกสบาย
รวดเร็ว
ประชาชนมีการ
คมนาคม
สะดวกสบาย
รวดเร็ว

สวนโยธา

ประชาชนมีการ
คมนาคม
สะดวกสบาย
รวดเร็ว
ประชาชนมีการ
คมนาคม
สะดวกสบาย
รวดเร็ว

สวนโยธา

สวนโยธา

สวนโยธา

สวนโยธา

สวนโยธา

50

ที่

โครงการ

12 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายบานปางยาว-บานแพะดอก
เข็ม
หมู 8 ต.แมพริก
13 กอสรางถนนราดยาง สายบาน
ปางยาว-บานแพะดอกเข็ม
หมู 8 ต.แมพริก
14 กอสรางทอลอดเหลี่ยมหวยขัวลึก
หมู 8 ต.แมพริก

15 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายหนาบาน อ.สุคนธ8-หนวย
อนุรักษ8ตนน้ํา
หมู 8 ต.แมพริก
16 กอสรางถนนราดยาง สายหนา
บาน อ.สุคนธ8-หนวยอนุรักษ8ตนน้ํา
หมู 8 ต.แมพริก
17 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ซอย 2/2
หมู 9 ต.แมพริก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป1 (พ.ศ. 2559-2561)
องคการบริหารส5วนตําบลแม5พริก อําเภอแม5พริก จังหวัดลําปาง
งบประมาณและที่มา
เป;าหมาย
วัตถุประสงค
2559
2560
2561
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
เพื่อใหประชาชนบานปางยาว
กอสรางถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก
12,600,000
บานแพะดอกเข็ม มีถนนคอนกรีต กวาง 4.00 ม.ยาว 6,000 ม. หนา
ใชสําหรับการคมนาคม ขนสง ได 0.15 ม. ตามแบบ อบต.แมพริก
อยางสะดวกสบาย รวดเร็ว
กอสรางถนนราดยาง กวาง 4.00 ม. 10,300,000
เพื่อใหประชาชนบานปางยาว
บานแพะดอกเข็ม มีถนนราดยาง ยาว 6,000 ม. หนา 0.05 ม. ตาม
ใชสําหรับการคมนาคม ขนสง ได แบบ อบต.แมพริก
อยางสะดวกสบาย รวดเร็ว
120,000
เพื่อใหประชาชนบานปางยาว ใช กอสรางทอลอดเหลี่ยม ขนาด
ถนนขามทอลอดเหลี่ยม สําหรับ 1.20x1.20 ม. ยาว 5.00 ม.
จํานวน 1 ชอง ตามแบบ อบต.แม
ขนสงพืชผลทางการเกษตร ได
สะดวก รวดเร็ว
พริก
เพื่อใหประชาชนบานปางยาว มี กอสรางถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก
2,100,000
ถนนคอนกรีตใชสําหรับการ
กวาง 4.00 ม.ยาว 1,000 ม. หนา
คมนาคม ขนสง ไดอยาง
0.15 ม. ตามแบบ อบต.แมพริก
สะดวกสบาย รวดเร็ว
เพื่อใหประชาชนบานปางยาว มี กอสรางถนนราดยาง กวาง 4.00 ม.
1,800,000
ถนนราดยางใชสําหรับการ
ยาว 1,000 ม. หนา 0.05 ม. ตาม
คมนาคม ขนสง ไดอยาง
แบบ อบต.แมพริก
สะดวกสบาย รวดเร็ว
เพื่อใหประชาชนบานรมไมยาง มี กอสรางถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก
85,000
ถนนคอนกรีตใชสําหรับการ
กวาง 2.00 ม.ยาว 80 ม. หนา 0.15
คมนาคม ขนสง ไดอยาง
ม. ตามแบบ อบต.แมพริก
สะดวกสบาย รวดเร็ว

ตัวชี้วัด

ผลลัพธที่คาดว5า หน5วยงาน
จะไดรับ
ที่รับผิดชอบ

KPI
ถนนคอนกรีต
ประชาชนมีการ
เพิ่มขึ้น 6,000 เมตร
คมนาคม
สะดวกสบาย
รวดเร็ว
ถนนราดยางเพิ่มขึ้น ประชาชนมีการ
6,000 เมตร
คมนาคม
สะดวกสบาย
รวดเร็ว
มีทอลอดเหลี่ยม ประชาชนขนสง
เพิ่มขึ้น จํานวน 1 พืชผลทาง
การเกษตรได
แหง
สะดวกและรวดเร็ว
ถนนคอนกรีต
ประชาชนมีการ
เพิ่มขึ้น 1,000 เมตร
คมนาคม
สะดวกสบาย
รวดเร็ว
ถนนราดยางเพิ่มขึ้น ประชาชนมีการ
1,000 เมตร
คมนาคม
สะดวกสบาย
รวดเร็ว
ถนนคอนกรีต
ประชาชนมีการ
เพิ่มขึ้น 80 เมตร
คมนาคม
สะดวกสบาย
รวดเร็ว

สวนโยธา

สวนโยธา

สวนโยธา

สวนโยธา

สวนโยธา

สวนโยธา

51

ที่

โครงการ

18 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ซอยนายวัน
หมู 9 ต.แมพริก
19 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ซอย 1
หมู 9 ต.แมพริก
20 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายซอย 2/3
หมู 9 ต.แมพริก
21 กอสรางถนนลูกรังบดอัดแนน
สายน้ําดิบ-น้ําคราม
หมู 10 ต.แมพริก
22 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายรอบนอก หมู 11 ต.แมพริก

23 ซอมแซมถนนลูกรังสายทุงรถ
หมู 11 ต.แมพริก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป1 (พ.ศ. 2559-2561)
องคการบริหารส5วนตําบลแม5พริก อําเภอแม5พริก จังหวัดลําปาง
งบประมาณและที่มา
เป;าหมาย
วัตถุประสงค
2559
2560
2561
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
เพื่อใหประชาชนบานรมไมยาง มี กอสรางถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก
85,000
ถนนคอนกรีตใชสําหรับการ
กวาง 2.00 ม.ยาว 80 ม. หนา 0.15
คมนาคม ขนสง ไดอยาง
ม. ตามแบบ อบต.แมพริก
สะดวกสบาย รวดเร็ว
75,000
เพื่อใหประชาชนบานรมไมยาง มี กอสรางถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก
ถนนคอนกรีตใชสําหรับการ
กวาง 2.00 ม.ยาว 70 ม. หนา 0.15
ม. ตามแบบ อบต.แมพริก
คมนาคม ขนสง ไดอยาง
สะดวกสบาย รวดเร็ว
85,000
เพื่อใหประชาชนบานรมไมยาง มี กอสรางถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก
กวาง 2.00 ม.ยาว 80 ม. หนา 0.15
ถนนคอนกรีตใชสําหรับการ
คมนาคม ขนสง ไดอยาง
ม. ตามแบบ อบต.แมพริก
สะดวกสบาย รวดเร็ว
เพื่อใหประชาชนบานสันขี้เหล็ก ใช กอสรางถนนลูกรังบดอัดแนน กวาง
188,000
ถนนลูกรังสําหรับขนสงพืชผล
3.00 ม. ยาว 2,000 ม. หนา 0.20
ทางการเกษตร การคมนาคม ได ม. ตามแบบ อบต.แมพริก
สะดวก รวดเร็ว
เพื่อใหประชาชนบานแพะดอกเข็ม กอสรางถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก
100,000
มีถนนคอนกรีตใชสําหรับการ
กวาง 3.00 ม.ยาว 65 ม. หนา 0.15
คมนาคม ขนสง ไดอยาง
ม. ตามแบบ อบต.แมพริก
สะดวกสบาย รวดเร็ว
เพื่อใหประชาชนบานแพะดอกเข็ม ซอมแซมถนนลูกรังเกลี่ยเรียบ กวาง
20,000
ใชถนนลูกรังสําหรับขนสงพืชผล
3.00 ม. ยาว 100 ม. หนาเฉลี่ย
ทางการเกษตร การคมนาคม ได 0.20 ม. ตามแบบ อบต.แมพริก
สะดวก รวดเร็ว

ตัวชี้วัด
KPI
ถนนคอนกรีต
เพิ่มขึ้น 80 เมตร

ผลลัพธที่คาดว5า หน5วยงาน
จะไดรับ
ที่รับผิดชอบ
ประชาชนมีการ
คมนาคม
สะดวกสบาย
รวดเร็ว
ประชาชนมีการ
คมนาคม
สะดวกสบาย
รวดเร็ว
ประชาชนมีการ
คมนาคม
สะดวกสบาย
รวดเร็ว
ประชาชนมีการ
คมนาคมสะดวก

สวนโยธา

ประชาชนมีการ
คมนาคม
สะดวกสบาย
รวดเร็ว
มีถนนลูกรังไดรับ ประชาชนมีการ
การซอมแซม 100 คมนาคมสะดวก
เมตร

สวนโยธา

ถนนคอนกรีต
เพิ่มขึ้น 70 เมตร

ถนนคอนกรีต
เพิ่มขึ้น 80 เมตร

มีถนนลูกรังบดอัด
แนนเพิ่มขึ้น 2,000
เมตร
ถนนคอนกรีต
เพิ่มขึ้น 65 เมตร

สวนโยธา

สวนโยธา

สวนโยธา

สวนโยธา

52

ที่

โครงการ

24 ซอมแซมถนนลูกรังสายทุงไมสลี
หมู 11 ต.แมพริก

25 ซอมแซมถนนลูกรังสายทุงโฮงผักชี
หมู 11 ต.แมพริก

26 ซอมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมูบาน จํานวน 4 จุด
หมู 1 ต.ผาปEง
27 กอสรางถนนราดยาง จากสะพาน
– หัวหมูบาน
หมู 1 ต.ผาปEง
28 กอสรางถนนราดยางแอสฟEลส8ติก
คอนกรีต จากสะพาน – หัว
หมูบาน
หมู 1 ต.ผาปEง
29 โครงการเทไหลถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กภายในหมูบาน
หมู 2 ต.ผาปEง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป1 (พ.ศ. 2559-2561)
องคการบริหารส5วนตําบลแม5พริก อําเภอแม5พริก จังหวัดลําปาง
งบประมาณและที่มา
เป;าหมาย
วัตถุประสงค
2559
2560
2561
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
เพื่อใหประชาชนบานแพะดอกเข็ม ซอมแซมถนนลูกรังเกลี่ยเรียบ กวาง
20,000
ใชถนนลูกรังสําหรับขนสงพืชผล
3.00 ม. ยาว 100 ม. หนาเฉลี่ย
ทางการเกษตร การคมนาคม ได 0.20 ม. ตามแบบ อบต.แมพริก
สะดวก รวดเร็ว
20,000
เพื่อใหประชาชนบานแพะดอกเข็ม ซอมแซมถนนลูกรังเกลี่ยเรียบ กวาง
ใชถนนลูกรังสําหรับขนสงพืชผล
3.00 ม. ยาว 100 ม. หนาเฉลี่ย
ทางการเกษตร การคมนาคม ได 0.20 ม. ตามแบบ อบต.แมพริก
สะดวก รวดเร็ว
เพื่อใหประชาชนบานนาริน มีถนน ซอมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
65,000
ใชสําหรับการคมนาคมไดอยาง
ภายในหมูบาน จํานวน 4 จุด ขนาด
ปลอดภัย สะดวกสบาย รวดเร็ว ถนนกวาง 3.00 เมตร ยาวจุดละ 10
เมตร
เพื่อใหประชาชนบานนาริน มี
กอสรางถนนราดยาง กวาง 4.00 ม.
980,000
ถนนราดยางใชสําหรับการ
ยาว 570 ม. หนา 0.05 ม. ตามแบบ
คมนาคม ขนสง ไดอยาง
อบต.แมพริก
สะดวกสบาย รวดเร็ว
เพื่อใหประชาชนบานนาริน มี
กอสรางถนนราดยางแบบแอสฟEลส8
1,200,000
ถนนราดยางใชสําหรับการ
ติก คอนกรีต กวาง 4.00 ม.ยาว
คมนาคม ขนสง ไดอยาง
570 ม. หนา 0.05 ม. ตามแบบ
สะดวกสบาย รวดเร็ว
อบต.แมพริก
เพื่อใหประชาชนบานผาปEงหลวง กอสรางไหลถนนภายในหมูบาน
80,000
มีถนน ใชสําหรับการคมนาคมได กวาง 0.50 ม. ยาว 300 ม.หนา
อยางกวางขวาง สะดวกสบาย
0.15 ม. ตามแบบ อบต.แมพริก
รวดเร็ว

ตัวชี้วัด

ผลลัพธที่คาดว5า หน5วยงาน
จะไดรับ
ที่รับผิดชอบ

KPI
มีถนนลูกรังไดรับ ประชาชนมีการ
การซอมแซม 100 คมนาคมสะดวก
เมตร

สวนโยธา

มีถนนลูกรังไดรับ ประชาชนมีการ
การซอมแซม 100 คมนาคมสะดวก
เมตร

สวนโยธา

ประชาชนมีการ
สถาพผิวจราจร
สมบูรณ8 เพิ่มขึ้น 40
คมนาคม
สะดวกสบาย
เมตร
รวดเร็ว
ถนนราดยางเพิ่มขึ้น ประชาชนมีการ
570 เมตร
คมนาคม
สะดวกสบาย
รวดเร็ว
ถนนราดยางเพิ่มขึ้น ประชาชนมีการ
570 เมตร
คมนาคม
สะดวกสบาย
รวดเร็ว
ถนนคอนกรีตมี ประชาชนมีการ
ขนาดที่กวางขึ้น คมนาคมสะดวก
300 เมตร
สบายรวดเร็ว

สวนโยธา

สวนโยธา

สวนโยธา

สวนโยธา

53

ที่

โครงการ

30 กอสรางสะพานขามหวยแมวอด
หมู 2 ต.ผาปEง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป1 (พ.ศ. 2559-2561)
องคการบริหารส5วนตําบลแม5พริก อําเภอแม5พริก จังหวัดลําปาง
งบประมาณและที่มา
เป;าหมาย
วัตถุประสงค
2559
2560
2561
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
เพื่อใหประชาชนบานผาปEงหลวง กอสรางสะพานขนาด ผิวจราจร
600,000
ใชสะพานสําหรับขนสงพืชผล
กวาง 7.00 ม. ยาว 8.00 ม. ตาม
ทางการเกษตร ไดสะดวก รวดเร็ว แบบมาตรฐานของกรมโยธาธิการ

31 วางทอคอนกรีตเสริมเหล็กขามลํา เพื่อใหประชาชนบานผาปEงหลวง
หวยแมวอด
ใชทางขามลําหวยสําหรับขนสง
หมู 2 ต.ผาปEง
พืชผลทางการเกษตร ไดสะดวก
รวดเร็ว

วางทอคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด
เสนผานศูนย8กลาง 1.00 ม. จํานวน
2 แถว แถวละ 5 ทอน ตามแบบ
อบต.แมพริก

30,000

-

-

32 กอสรางถนนราดยางแอสฟEลส8ติก เพื่อใหประชาชนบานผาปEงหลวง
คอนกรีต ภายในหมูบาน
มีถนนราดยางใชสําหรับการ
คมนาคม ขนสง ไดอยาง
หมู 2 ต.ผาปEง
สะดวกสบาย รวดเร็ว
33 กอสรางถนนราดยางแอสฟEลส8ติก เพื่อใหประชาชนบานผาปEงกลาง มี
คอนกรีต ภายในหมูบาน
ถนนราดยางใชสําหรับการ
หมู 3 ต.ผาปEง
คมนาคม ขนสง ไดอยาง
สะดวกสบาย รวดเร็ว
34 กอสรางถนนราดยางถนนสาย
เพื่อใหประชาชน บานหวยไร มี
หลัก
ถนนใชสําหรับการคมนาคมได
หมู 4 ต.ผาปEง
อยางสะดวกสบาย รวดเร็ว

กอสรางถนนราดยางแบบแอสฟEลส8
ติก คอนกรีต กวาง 4.00 ม.ยาว
800 ม. หนา 0.05 ม. ตามแบบ
อบต.แมพริก
กอสรางถนนราดยางแบบแอสฟEลส8
ติก คอนกรีต กวาง 4.00 ม.ยาว
800 ม. หนา 0.05 ม. ตามแบบ
อบต.แมพริก
กอสรางถนนราดยาง กวาง 4.00 ม.
ยาว 1,000 ม. หนา 0.05 ม. ตาม
แบบ อบต.แมพริก

1,650,000

-

-

1,650,000

-

-

1,720,000

-

-

ตัวชี้วัด

ผลลัพธที่คาดว5า หน5วยงาน
จะไดรับ
ที่รับผิดชอบ

KPI
มีสะพานเพิ่มขึ้น 1 ประชาชนมีการ
แหง
คมนาคม
สะดวกสบาย
รวดเร็ว
มีงานวางทอ ประชาชนมีการ
คอนกรีตจํานวน 10 คมนาคม การ
ทอน
ขนสงพืชผล
การเกษตร
สะดวกสบาย
รวดเร็ว
ถนนราดยางเพิ่มขึ้น ประชาชนมีการ
800 เมตร
คมนาคม
สะดวกสบาย
รวดเร็ว
ถนนราดยางเพิ่มขึ้น ประชาชนมีการ
800 เมตร
คมนาคม
สะดวกสบาย
รวดเร็ว
ถนนราดยางเพิ่มขี้น ประชาชนมีการ
1,000 เมตร
คมนาคม
สะดวกสบาย
รวดเร็ว

สวนโยธา

สวนโยธา

สวนโยธา

สวนโยธา

สวนโยธา
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38 ซอมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมูบาน
หมู 3 ต.แมพริก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป1 (พ.ศ. 2559-2561)
องคการบริหารส5วนตําบลแม5พริก อําเภอแม5พริก จังหวัดลําปาง
งบประมาณและที่มา
เป;าหมาย
วัตถุประสงค
2559
2560
2561
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
เพื่อใหประชาชนบานหวยไร มี
กอสรางถนนราดยางแบบแอสฟEลส8
1,650,000
ถนนราดยางใชสําหรับการ
ติก คอนกรีต กวาง 4.00 ม.ยาว
คมนาคม ขนสง ไดอยาง
800 ม. หนา 0.05 ม. ตามแบบ
สะดวกสบาย รวดเร็ว
อบต.แมพริก
เพื่อใหประชาชนบานเดนอุดม มี กอสรางถนน คสล. กวาง 3.00 ม.
160,000
ถนนใชสําหรับการคมนาคมได
ยาว 100 ม. หนา 0.15 ม. ตามแบบ
อยางสะดวกสบาย รวดเร็ว
อบต.แมพริก
2,000,000
เพื่อใหประชาชนบานเดนอุดม มี กอสรางถนนราดยางแบบแอสฟEลส8
ติก คอนกรีต กวาง 4.00 ม.ยาว
ถนนราดยางใชสําหรับการ
คมนาคม ขนสง ไดอยาง
1,000 ม. หนา 0.05 ม. ตามแบบ
อบต.แมพริก
สะดวกสบาย รวดเร็ว
เพื่อใหประชาชน บานแมเชียงราย ซอมแซมถนน คสล. กวาง 3.00 ม.
160,000
ลุม มีถนนใชสําหรับการคมนาคม ยาว 100 ม. หนา 0.15 ม. ตามแบบ
ไดอยางสะดวกสบาย รวดเร็ว
อบต.แมพริก

39 กอสรางถนนราดยางสายหนา
สุสาน-ทาวังลวก
หมู 3 ต.แมพริก

เพื่อใหประชาชน บานแมเชียงราย กอสรางถนนราดยาง กวาง 6.00 ม.
ลุม มีถนนใชสําหรับการคมนาคม ยาว 1,200 ม. หนา 0.05 ม. ตาม
ไดอยางสะดวกสบาย รวดเร็ว
แบบ อบต.แมพริก

ที่

โครงการ

35 กอสรางถนนราดยางแอสฟEลส8ติก
คอนกรีต ภายในหมูบาน
หมู 4 ต.ผาปEง
36 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายบอประมง-ทายบาน
หมู 5 ต.ผาปEง
37 กอสรางถนนราดยางแอสฟEลส8ติก
คอนกรีต ภายในหมูบาน
หมู 5 ต.ผาปEง

40 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหประชาชน บานแมพริกบน กอสรางถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก
สายหวยตูมปLา
มีถนนคอนกรีตใชสําหรับการ
กวาง 3.00 ม.ยาว 700 ม. หนา
หมู 4 ต.แมพริก
คมนาคม ขนสง ไดอยาง
0.15 ม. ตามแบบ อบต.แมพริก
สะดวกสบาย รวดเร็ว

-

3,100,000

-

-

1,105,000

-

ตัวชี้วัด

ผลลัพธที่คาดว5า หน5วยงาน
จะไดรับ
ที่รับผิดชอบ

KPI
ถนนราดยางเพิ่มขึ้น ประชาชนมีการ
800 เมตร
คมนาคม
สะดวกสบาย
รวดเร็ว
ถนนคอนกรีต ประชาชนมีการ
เพิ่มขึ้น 100 เมตร คมนาคมสะดวก
รวดเร็ว
ถนนราดยางเพิ่มขึ้น ประชาชนมีการ
1,000 เมตร
คมนาคม
สะดวกสบาย
รวดเร็ว
สภาพถนนคอนกรีต ประชาชนมีการ
สมบูรณ8พรอมใช
คมนาคม
งาน 100 เมตร
สะดวกสบาย
รวดเร็ว
ถนนราดยางเพิ่มขี้น ประชาชนมีการ
1,200 เมตร
คมนาคม
สะดวกสบาย
รวดเร็ว
ถนนคอนกรีต
ประชาชนมีการ
เพิ่มขึ้น 700 เมตร
คมนาคม
สะดวกสบาย
รวดเร็ว

สวนโยธา

สวนโยธา

สวนโยธา

สวนโยธา

สวนโยธา

สวนโยธา
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป1 (พ.ศ. 2559-2561)
องคการบริหารส5วนตําบลแม5พริก อําเภอแม5พริก จังหวัดลําปาง
งบประมาณและที่มา
เป;าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
2559
2560
2561
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
41 กอสรางถนนราดยางสายหวยตูม เพื่อใหประชาชน บานแมพริกบน กอสรางถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก
900,000
ปLา
มีถนนราดยางใชสําหรับการ
กวาง 3.00 ม.ยาว 700 ม. หนา
หมู 4 ต.แมพริก
คมนาคม ขนสง ไดอยาง
0.15 ม. ตามแบบ อบต.แมพริก
สะดวกสบาย รวดเร็ว
40,000
42 ซอมแซมถนนลูกรังสายทุงใหม เพื่อใหประชาชนบานแมพริกบนใช กอสรางถนนลูกรังเกลี่ยเรียบ กวาง
หมู 4 ต.แมพริก
ถนนลูกรังสําหรับขนสงพืชผล
3.00 ม. ยาว 500 ม. หนาเฉลี่ย
ทางการเกษตร การคมนาคม ได 0.20 ม. ตามแบบ อบต.แมพริก
สะดวก รวดเร็ว
60,000
43 กอสรางถนนลูกรัง สายทุงใต
เพื่อใหประชาชนบานวังสําราญใช กอสรางถนนลูกรังเกลี่ยเรียบ กวาง
3.00 ม. ยาว 700 ม. หนาเฉลี่ย
หมู 6 ต.แมพริก
ถนนลูกรังสําหรับขนสงพืชผล
ทางการเกษตร การคมนาคม ได 0.20 ม. ตามแบบ อบต.แมพริก
สะดวก รวดเร็ว
44 กอสรางถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหประชาชน บานหวยขี้นก มี กอสรางถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก
475,000
ซอยขางโรงเรียนหวยขี้นกวิทยา ถนนคอนกรีตใชสําหรับการ
กวาง 3.00 ม.ยาว 300 ม. หนา
หมู 7 ต.แมพริก
คมนาคม ขนสง ไดอยาง
0.15 ม. ตามแบบ อบต.แมพริก
สะดวกสบาย รวดเร็ว
45 กอสรางถนนราดยางซอยขาง
เพื่อใหประชาชน บานหวยขี้นก มี กอสรางถนนราดยาง กวาง 3.00 ม.
390,000
โรงเรียนหวยขี้นกวิทยา
ถนนราดยางใชสําหรับการ
ยาว 300 ม. หนา 0.05 ม. ตามแบบ
หมู 7 ต.แมพริก
คมนาคม ขนสง ไดอยาง
อบต.แมพริก
สะดวกสบาย รวดเร็ว
46 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหประชาชน บานหวยขี้นก มี กอสรางถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก
315,000
เขาศูนย8พัฒนาเด็กเล็ก
ถนนคอนกรีตใชสําหรับการ
กวาง 3.00 ม.ยาว 200 ม. หนา
หมู 7 ต.แมพริก
คมนาคม ไดอยางสะดวกสบาย
0.15 ม. ตามแบบ อบต.แมพริก

ตัวชี้วัด

ผลลัพธที่คาดว5า หน5วยงาน
จะไดรับ
ที่รับผิดชอบ

KPI
ถนนราดยางเพิ่มขึ้น ประชาชนมีการ
700 เมตร
คมนาคม
สะดวกสบาย
รวดเร็ว
มีถนนลูกรังเพิ่มขึ้น ประชาชนมีการ
500 เมตร
คมนาคมสะดวก

มีถนนลูกรังเพิ่มขึ้น ประชาชนมีการ
700 เมตร
คมนาคมสะดวก

ถนนคอนกรีต
เพิ่มขึ้น 300 ม.

ประชาชนมีการ
คมนาคม
สะดวกสบาย
รวดเร็ว
ถนนราดยางเพิ่มขึ้น ประชาชนมีการ
300 เมตร
คมนาคม
สะดวกสบาย
รวดเร็ว
ถนนคอนกรีต
ประชาชนมีการ
เพิ่มขึ้น 200 เมตร
คมนาคม
สะดวกสบาย
รวดเร็ว

สวนโยธา

สวนโยธา

สวนโยธา

สวนโยธา

สวนโยธา

สวนโยธา
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ที่

โครงการ

47 กอสรางถนนราดยาง เขาศูนย8
พัฒนาเด็กเล็ก
หมู 7 ต.แมพริก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป1 (พ.ศ. 2559-2561)
องคการบริหารส5วนตําบลแม5พริก อําเภอแม5พริก จังหวัดลําปาง
งบประมาณและที่มา
เป;าหมาย
วัตถุประสงค
2559
2560
2561
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
เพื่อใหประชาชน บานหวยขี้นก มี กอสรางถนนราดยาง กวาง 3.00 ม.
260,000
ถนนราดยางใชสําหรับการ
ยาว 200 ม. หนา 0.05 ม. ตามแบบ
คมนาคม ไดอยางสะดวกสบาย
อบต.แมพริก

เพื่อใหประชาชน บานหวยขี้นก
และบานแพะดอกเข็ม ใชถนน
สําหรับขนสงพืชผลทางการเกษตร
ไดสะดวก รวดเร็ว
49 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต เพื่อใหประชาชน บานหวยขี้นก มี
เสริมเหล็กสายเขาสุสานบานหวย ถนนคอนกรีตใชสําหรับการ
ขี้นก
คมนาคมสัญจร ไดอยาง
สะดวกสบาย
หมู 7 ต.แมพริก
50 โครงการกอสรางถนนราดยางสาย เพื่อใหประชาชน บานหวยขี้นก มี
เขาสุสานบานหวยขี้นก
ถนนราดยางใชสําหรับการ
หมู 7 ต.แมพริก
คมนาคมสัญจร ไดอยาง
สะดวกสบาย
51 กอสรางถนนราดยางสาย บาน เพื่อใหประชาชน บานหวยขี้นก
หวยขี้นก – บานแพะดอกเข็ม
บานแพะดอกเข็มและบานปางยาว
หมู 7 ต.แมพริก
มีถนนราดยางใชสําหรับการ
คมนาคมขนสง ไดอยาง
สะดวกสบาย รวดเร็ว
52 กอสรางถนนลูกรัง สายหนวย
เพื่อใหประชาชนบานปางยาว ใช
อนุรักษ8ตนน้ํา – น้ําดิบขี้หมา
ถนน สําหรับขนสงพืชผลทางการ
หมู 8 ต.แมพริก
เกษตร ไดสะดวก รวดเร็ว
48 กอสรางถนนลูกรังสายบานหวย
ขี้นก-บานแพะดอกเข็ม (วังสง)
หมู 7 ต.แมพริก

กอสรางถนนลูกรังเกลี่ยเรียบ กวาง
3.00 ม. ยาว 1,000 ม. หนาเฉลี่ย
0.20 ม. ตามแบบ อบต.แมพริก

-

80,000

-

กอสรางถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก
กวาง 3.00 ม.ยาว 300 ม. หนา
0.15 ม. ตามแบบ อบต.แมพริก

-

475,000

-

กอสรางถนนราดยาง กวาง 3.00 ม.
ยาว 300 ม. หนา 0.05 ม. ตามแบบ
อบต.แมพริก

-

390,000

-

กอสรางถนนราดยาง กวาง 4.00 ม.
ยาว 2,000 ม. หนา 0.05 ม. ตาม
แบบ อบต.แมพริก

-

3,450,000

-

กอสรางถนนลูกรังเกลี่ยเรียบ กวาง
4.00 ม. ยาว 1,000 ม. หนาเฉลี่ย
0.20 ม. ตามแบบ อบต.แมพริก

-

107,000

-

ตัวชี้วัด

ผลลัพธที่คาดว5า หน5วยงาน
จะไดรับ
ที่รับผิดชอบ

KPI
ถนนราดยางเพิ่มขึ้น ประชาชนมีการ
200 เมตร
คมนาคม
สะดวกสบาย
รวดเร็ว
มีถนนลูกรังเพิ่มขึ้น ประชาชนมีการ
1,000 เมตร คมนาคมสะดวก
และรวดเร็ว
ถนนคอนกรีต
เพิ่มขึ้น 300 เมตร

สวนโยธา

สวนโยธา

ประชาชนมีการ
คมนาคม
สะดวกสบาย
รวดเร็ว
ถนนราดยางเพิ่มขึ้น ประชาชนมีการ
300 เมตร
คมนาคม
สะดวกสบาย
รวดเร็ว
ถนนราดยางเพิ่มขี้น ประชาชนมีการ
2,000 เมตร
คมนาคม
สะดวกสบาย
รวดเร็ว

สวนโยธา

มีถนนลูกรังเพิ่มขึ้น ประชาชนมีการ
1,000 เมตร คมนาคมสะดวก
และรวดเร็ว

สวนโยธา

สวนโยธา

สวนโยธา

57

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป1 (พ.ศ. 2559-2561)
องคการบริหารส5วนตําบลแม5พริก อําเภอแม5พริก จังหวัดลําปาง
งบประมาณและที่มา
เป;าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
2559
2560
2561
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
53 กอสรางถนนลูกรังสายหวยขัวลึก เพื่อใหประชาชนบานปางยาว ใช กอสรางถนนลูกรังเกลี่ยเรียบ กวาง
80,000
หมู 8 ต.แมพริก
ถนน สําหรับขนสงพืชผลทางการ 3.00 ม. ยาว 1,000 ม. หนาเฉลี่ย
เกษตร ไดสะดวก รวดเร็ว
0.20 ม. ตามแบบ อบต.แมพริก
120,000
54 กอสรางทอลอดเหลี่ยมหวยแม เพื่อใหประชาชนบานปางยาว ใช กอสรางทอลอดเหลี่ยม ขนาด
ดอกคํา
ถนนขามทอลอดเหลี่ยม สําหรับ 1.20x1.20 ม. ยาว 5.00 ม.
จํานวน 1 ชอง ตามแบบแปลน
หมู 8 ต.แมพริก
ขนสงพืชผลทางการเกษตร ได
สะดวก รวดเร็ว
อบต.แมพริก
120,000
55 กอสรางทอลอดเหลี่ยมหวยเดน เพื่อใหประชาชนบานปางยาว ใช กอสรางทอลอดเหลี่ยม ขนาด
แตว
ถนนขามทอลอดเหลี่ยม สําหรับ 1.20x1.20 ม. ยาว 5.00 ม.
หมู 8 ต.แมพริก
ขนสงพืชผลทางการเกษตร ได
จํานวน 1 ชอง ตามแบบแปลน
อบต.แมพริก
สะดวก รวดเร็ว
56 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหประชาชนบานรมไมยาง มี กอสรางถนน คสล. กวาง 3.00 ม.
80,000
ซอย 2/5
ถนนใชสําหรับการคมนาคมได
ยาว 50 ม. หนา 0.15 ม. ตามแบบ
หมู 9 ต.แมพริก
อยางสะดวกสบาย รวดเร็ว
อบต.แมพริก
57 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหประชาชนบานสันขี้เหล็ก มี กอสรางถนน คสล. กวาง 3.00 ม.
3,150,000
บานสันขี้เหล็ก เขต 1
ถนนใชสําหรับการคมนาคมได
ยาว 2,000 ม. หนา 0.15 ม. ตาม
หมู 10 ต.แมพริก
อยางสะดวกสบาย รวดเร็ว
แบบ อบต.แมพริก
58 กอสรางถนนราดยางบานสัน
เพื่อใหประชาชนบานสันขี้เหล็ก มี กอสรางถนนราดยาง กวาง 3.00 ม.
2,600,000
ขี้เหล็ก เขต 1
ถนนราดยางใชสําหรับการ
ยาว 2,000 ม. หนา 0.05 ม. ตาม
หมู 10 ต.แมพริก
คมนาคมได อยางสะดวกสบาย
แบบ อบต.แมพริก
รวดเร็ว
59 กอสรางถนนลูกรังบดอัดแนน
เพื่อใหประชาชนบานสันขี้เหล็กใช กอสรางถนน ลูกรังบดอัดแนน กวาง
250,000
บานสันขี้เหล็ก เขต 1
ถนนลูกรังสําหรับการคมนาคมได 4.00 ม. ยาว 2,000 ม. หนา 0.20
หมู 10 ต.แมพริก
สะดวก รวดเร็ว
ม. ตามแบบ อบต.แมพริก

ตัวชี้วัด

ผลลัพธที่คาดว5า หน5วยงาน
จะไดรับ
ที่รับผิดชอบ

KPI
มีถนนลูกรังเพิ่มขึ้น ประชาชนมีการ
1,000 เมตร คมนาคมสะดวก
และรวดเร็ว
มีทอลอดเหลี่ยม ประชาชนขนสง
เพิ่มขึ้น จํานวน 1 พืชผลทาง
แหง
การเกษตรได
สะดวกและรวดเร็ว
มีทอลอดเหลี่ยม ประชาชนขนสง
เพิ่มขึ้น จํานวน 1 พืชผลทาง
แหง
การเกษตรได
สะดวกและรวดเร็ว
ถนนคอนกรีต ประชาชนมีการ
เพิ่มขึ้น 50 เมตร คมนาคมสะดวก

สวนโยธา

สวนโยธา

สวนโยธา

สวนโยธา

ถนนคอนกรีต ประชาชนมีการ
เพิ่มขึ้น 2,000 เมตร คมนาคมสะดวก

สวนโยธา

ถนนราดยางเพิ่มขึ้น ประชาชนมีการ
2,000 เมตร คมนาคมสะดวก

สวนโยธา

มีถนนลูกรังเพิ่มขึ้น ประชาชนมีการ
2,000 เมตร คมนาคมสะดวก
รวดเร็ว

สวนโยธา

58

ที่

โครงการ

60 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายบานสันขี้เหล็ก-อางเปางาม
หมู 10 ต.แมพริก
61 กอสรางถนนราดยางสายบานสัน
ขี้เหล็ก-อางเปางาม
หมู 10 ต.แมพริก

62 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ซอย 6
หมู 11 ต.แมพริก
63 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สาย ซอย 11
หมู 11 ต.แมพริก
64 กอสรางราดยางสาย ซอย 11
หมู 11 ต.แมพริก

65 กอสรางสะพานขามลําหวย
แมปุ 2 จุด
หมู 1 ต.ผาปEง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป1 (พ.ศ. 2559-2561)
องคการบริหารส5วนตําบลแม5พริก อําเภอแม5พริก จังหวัดลําปาง
งบประมาณและที่มา
เป;าหมาย
วัตถุประสงค
2559
2560
2561
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
เพื่อใหประชาชนบานสันขี้เหล็ก กอสรางถนน คสล. กวาง 3.00 ม.
790,000
บานแมพริกบน บานรมไมยาง มี ยาว 500 ม. หนา 0.15 ม. ตามแบบ
ถนนใชสําหรับการคมนาคมได
อบต.แมพริก
อยางสะดวกสบาย รวดเร็ว
650,000
เพื่อใหประชาชนบานสันขี้เหล็ก กอสรางถนนราดยาง กวาง 3.00 ม.
บานแมพริกบน บานรมไมยาง มี ยาว 500 ม. หนา 0.05 ม. ตาม
แบบ อบต.แมพริก
ถนนราดยางใชสําหรับการ
คมนาคมได อยางสะดวกสบาย
รวดเร็ว
เพื่อใหประชาชนบานแพะดอกเข็ม กอสรางถนน คสล. กวาง 3.00 ม.
80,000
มีถนนใชสําหรับการคมนาคมได ยาว 50 ม. หนา 0.15 ม. ตามแบบ
อยางสะดวกสบาย รวดเร็ว
อบต.แมพริก
เพื่อใหประชาชนบานแพะดอกเข็ม กอสรางถนน คสล. กวาง 3.00 ม.
237,000
มีถนนใชสําหรับการคมนาคมได ยาว 150 ม. หนา 0.15 ม. ตามแบบ
อยางสะดวกสบาย รวดเร็ว
อบต.แมพริก
เพื่อใหประชาชนบานแพะดอกเข็ม กอสรางถนนราดยาง กวาง 3.00 ม.
200,000
มีถนนราดยางใชสําหรับการ
ยาว 150 ม. หนา 0.05 ม. ตาม
คมนาคมได อยางสะดวกสบาย
แบบ อบต.แมพริก
รวดเร็ว
เพื่อใหประชาชนบานนารินใช
กอสรางสะพานขนาด ผิวจราจร
1,050,000
สะพานสําหรับขนสงพืชผลทางการ กวาง 7 ม. ยาว 7 ม. จํานวน 2 จุด
เกษตร ไดสะดวก รวดเร็ว
ตามแบบ อบต.แมพริก

ตัวชี้วัด

ผลลัพธที่คาดว5า หน5วยงาน
จะไดรับ
ที่รับผิดชอบ

KPI
ถนนคอนกรีต ประชาชนมีการ
เพิ่มขึ้น 500 เมตร คมนาคมสะดวก

สวนโยธา

ถนนราดยางเพิ่มขึ้น ประชาชนมีการ
500 เมตร
คมนาคมสะดวก

สวนโยธา

ถนนคอนกรีต ประชาชนมีการ
เพิ่มขึ้น 50 เมตร คมนาคมสะดวก

สวนโยธา

ถนนคอนกรีต ประชาชนมีการ
เพิ่มขึ้น 150 เมตร คมนาคมสะดวก

สวนโยธา

ถนนราดยางเพิ่มขึ้น ประชาชนมีการ
150 เมตร
คมนาคมสะดวก

สวนโยธา

มีสะพานเพิ่มขึ้น 1 ประชาชนมีการ
แหง
คมนาคมสะดวก
รวดเร็ว

สวนโยธา

59

ที่

โครงการ

66 กอสรางถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก
สายสุสาน ระยะที่ 3
หมู 1 ต.ผาปEง
67 กอสรางถนนราดยาง สายสุสาน
ระยะที่ 3
หมู 1 ต.ผาปEง
68 กอสรางถนนลูกรังบดอัดแนน
สายทุงผาปEง
หมู 1 ต.ผาปEง
69 กอสรางถนนราดยางสายผาปEง บานสันขี้เหล็ก
หมู 2 ต.ผาปEง

70 กอสรางถนนลูกรังบดอัดแนนทุง
แมกOองจาง
หมู 2 ต.ผาปEง
71 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายซอยกลาง ระยะที่ 2
หมู 4 ต.ผาปEง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป1 (พ.ศ. 2559-2561)
องคการบริหารส5วนตําบลแม5พริก อําเภอแม5พริก จังหวัดลําปาง
งบประมาณและที่มา
เป;าหมาย
วัตถุประสงค
2559
2560
2561
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
เพื่อใหประชาชนบานนาริน มีถนน กอสรางถนน คสล. กวาง 3.00 ม.
790,000
ใชสําหรับการคมนาคมได อยาง ยาว 500 ม. หนา 0.15 ม. ตามแบบ
สะดวกสบาย รวดเร็ว
อบต.แมพริก
กอสรางถนนราดยาง กวาง 3.00 ม.
650,000
เพื่อใหประชาชนบานนาริน มี
ถนนราดยางใชสําหรับการ
ยาว 500 ม. หนา 0.05 ม. ตาม
แบบ อบต.แมพริก
คมนาคมได อยางสะดวกสบาย
รวดเร็ว
375,000
เพื่อใหประชาชนบานนาริน ใช
กอสรางถนนลูกรังบดอัดแนน กวาง
3.00 ม. ยาว 4,000 ม. หนา 0.20
ถนนลูกรังสําหรับขนสงพืชผล
ทางการเกษตร การคมนาคม ได ม. ตามแบบ อบต.แมพริก
สะดวก รวดเร็ว
เพื่อใหประชาชน ตําบลแมพริก กอสรางถนนราดยาง กวาง 4.00 ม.
13,265,000
และตําบลผาปEง มีถนนราดยางใช ยาว 8,000 ม. หนา 0.05 ม. ตาม
สําหรับการคมนาคมขนสง ได
แบบ อบต.แมพริก
อยางสะดวกสบาย รวดเร็วและ
ประหยัด
เพื่อใหประชาชน บานผาปEงหลวง กอสรางถนน ลูกรังบดอัดแนน กวาง
90,000
ใชถนนลูกรังสําหรับขนสงพืชผล
4.00 ม. ยาว 720 ม. หนา 0.20
ทางการเกษตร ไดสะดวก รวดเร็ว ม. ตามแบบ อบต.แมพริก
เพื่อใหประชาชนบานหวยไร มีถนน กอสรางถนน คสล. กวาง 3.00 ม.
160,000
ใชสําหรับการคมนาคมได อยาง ยาว 100 ม. หนา 0.15 ม. ตามแบบ
สะดวกสบาย รวดเร็ว
อบต.แมพริก

ตัวชี้วัด

ผลลัพธที่คาดว5า หน5วยงาน
จะไดรับ
ที่รับผิดชอบ

KPI
ถนนคอนกรีต ประชาชนมีการ
เพิ่มขึ้น 500 เมตร คมนาคมสะดวก

สวนโยธา

ถนนราดยางเพิ่มขึ้น ประชาชนมีการ
500 เมตร
คมนาคมสะดวก

สวนโยธา

มีถนนลูกรังบดอัด ประชาชนมีการ
แนนเพิ่มขึ้น 4,000 คมนาคมสะดวก
เมตร

สวนโยธา

มีถนนราดยาง ประชาชนมีการ
เพิ่มขึ้น 8,000 เมตร คมนาคมสะดวก

สวนโยธา

มีถนนลูกรังเพิ่มขึ้น ประชาชนมีการ
720 เมตร
คมนาคมสะดวก
รวดเร็ว
ถนนคอนกรีต ประชาชนมีการ
เพิ่มขึ้น 100 เมตร คมนาคมสะดวก
รวดเร็ว

สวนโยธา

สวนโยธา

60

ที่

โครงการ

72 กอสรางทอลอดเหลี่ยมหนองตาว
ใจ
หมู 3 ต.แมพริก

73 กอสรางถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก
เลียบแมน้ําวัง
หมู 3 ต.แมพริก
74 กอสรางถนนราดยางเลียบแมน้ําวัง
หมู 3 ต.แมพริก

75 กอสรางถนนลูกรังเลียบแมน้ําวัง
หมู 3 ต.แมพริก
76 กอสรางถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก
สายซอย 8
หมู 3 ต.แมพริก
77 กอสรางถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก
สายซอย 2 – ถนนสาย ลป.3045
หมู 3 ต.แมพริก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป1 (พ.ศ. 2559-2561)
องคการบริหารส5วนตําบลแม5พริก อําเภอแม5พริก จังหวัดลําปาง
งบประมาณและที่มา
เป;าหมาย
วัตถุประสงค
2559
2560
2561
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
เพื่อใหประชาชนบานแมเชียงราย กอสรางทอลอดเหลี่ยม ขนาด
120,000
ลุม ใชถนนขามทอลอดเหลี่ยม
1.20x1.20 ม. ยาว 5.00 ม.
สําหรับการคมนาคม ขนสงพืชผล จํานวน 1 ชอง
ทางการเกษตร อยางสะดวกสบาย
รวดเร็ว
เพื่อใหประชาชนบานแมเชียงราย กอสรางถนน คสล. กวาง 3.00 ม.
3,200,000
ลุม มีถนนใชสําหรับการคมนาคม ยาว 2,000 ม. หนา 0.15 ม. ตาม
ได อยางสะดวกสบาย รวดเร็ว
แบบ อบต.แมพริก
2,600,000
เพื่อใหประชาชนบานแมเชียงราย กอสรางถนนราดยาง กวาง 3.00 ม.
ลุม มีถนนราดยาง ใชสําหรับการ ยาว 2,000 ม. หนา 0.15 ม. ตาม
แบบ อบต.แมพริก
คมนาคมได อยางสะดวกสบาย
รวดเร็ว
เพื่อใหประชาชนแมเชียงรายลุมมี กอสรางถนนลูกรังเกลี่ยเรียบ กวาง
215,000
ถนนใชสําหรับการคมนาคมได
4.00 ม. ยาว 2,000 ม. หนาเฉลี่ย
อยางสะดวกสบาย รวดเร็ว
0.20 ม. ตามแบบ อบต.แมพริก
เพื่อใหประชาชนบานแมเชียงราย กอสรางถนน คสล. กวาง 2.00 ม.
100,000
ลุม มีถนนใชสําหรับการคมนาคม ยาว 100 ม. หนา 0.15 ม. ตามแบบ
ได อยางสะดวกสบาย รวดเร็ว
อบต.แมพริก
เพื่อใหประชาชนบานแมเชียงราย กอสรางถนน คสล. กวาง 3.00 ม.
665,000
ลุม มีถนนใชสําหรับการคมนาคม ยาว 420 ม. หนา 0.15 ม. ตามแบบ
ได อยางสะดวกสบาย รวดเร็ว
อบต.แมพริก

ตัวชี้วัด

ผลลัพธที่คาดว5า หน5วยงาน
จะไดรับ
ที่รับผิดชอบ

KPI
มีทอลอดเหลี่ยม ประชาชนขนสง
สวนโยธา
เพิ่มขึ้น จํานวน 1 พืชผลทาง
แหง
การเกษตรได
สะดวกและรวดเร็ว
ถนนคอนกรีต ประชาชนมีการ
เพิ่มขึ้น 2,000 เมตร คมนาคมสะดวก
รวดเร็ว
ถนนคอนกรีต ประชาชนมีการ
เพิ่มขึ้น 2,000 เมตร คมนาคมสะดวก
รวดเร็ว

สวนโยธา

มีถนนลูกรังเพิ่มขึ้น ประชาชนมีการ
2,000 เมตร คมนาคมสะดวก
รวดเร็ว
ถนนคอนกรีต ประชาชนมีการ
เพิ่มขึ้น 100 เมตร คมนาคมสะดวก
รวดเร็ว
ถนนคอนกรีต ประชาชนมีการ
เพิ่มขึ้น 420 เมตร คมนาคมสะดวก
รวดเร็ว

สวนโยธา

สวนโยธา

สวนโยธา

สวนโยธา

61

ที่

โครงการ

78 กอสรางถนนราดยาง สายซอย 2
– ถนนสาย ลป.3045
หมู 3 ต.แมพริก
79 กอสรางถนนลูกรังสายทุงนาแอว
หมู 4 ต.แมพริก
80 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายแมเฒาเตา
หมู 4 ต.แมพริก
81 กอสรางถนนลูกรัง สายเลียบลํา
หวยแมพริก
หมู 4 ต.แมพริก
82 กอสรางถนนราดยาง สายไปอาง
เปางาม
หมู 4 ต.แมพริก

83 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายไปอางเปางาม
หมู 4 ต.แมพริก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป1 (พ.ศ. 2559-2561)
องคการบริหารส5วนตําบลแม5พริก อําเภอแม5พริก จังหวัดลําปาง
งบประมาณและที่มา
เป;าหมาย
วัตถุประสงค
2559
2560
2561
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
เพื่อใหประชาชนบานแมเชียงราย กอสรางถนนราดยาง กวาง 3.00 ม.
540,000
ลุม มีถนนราดยางใชสําหรับการ
ยาว 420 ม. หนา 0.15 ม. ตาม
คมนาคมได อยางสะดวกสบาย
แบบ อบต.แมพริก
รวดเร็ว
75,000
เพื่อใหประชาชนแมพริกบนมีถนน กอสรางถนนลูกรังเกลี่ยเรียบ กวาง
ใชสําหรับการคมนาคมได อยาง 4.00 ม. ยาว 500 ม. หนาเฉลี่ย
สะดวกสบาย รวดเร็ว
0.20 ม. ตามแบบ อบต.แมพริก
1,030,000
เพื่อใหประชาชนบานแมพริกบน กอสรางถนน คสล. กวาง 3.00 ม.
บานสันขี้เหล็ก บานรมไมยาง มี ยาว 650 ม. หนา 0.15 ม. ตามแบบ
ถนนใชสําหรับการคมนาคมได
อบต.แมพริก
อยางสะดวกสบาย รวดเร็ว
เพื่อใหประชาชนบานแมพริกบนมี กอสรางถนนลูกรังเกลี่ยเรียบ กวาง
150,000
ถนนใชสําหรับการคมนาคมได
4.00 ม. ยาว 1,000 ม. หนาเฉลี่ย
อยางสะดวกสบาย รวดเร็ว
0.20 ม. ตามแบบ อบต.แมพริก
เพื่อใหประชาชนบานแมพริกบน กอสรางถนนราดยาง กวาง 4.00 ม.
860,000
บานสันขี้เหล็ก บานรมไมยาง มี
ยาว 500 ม. หนา 0.05 ม. ตาม
ถนนใชสําหรับการคมนาคม การ แบบ อบต.แมพริก
ขนสงพืชผลการเกษตรไดอยาง
สะดวกสบาย รวดเร็ว
เพื่อใหประชาชนบานแมพริกบน กอสรางถนน คสล.กวาง 4.00 ม.
1,050,000
บานสันขี้เหล็ก บานรมไมยาง มี ยาว 500 ม. หนา 0.15 ม. ตามแบบ
ถนนใชสําหรับการคมนาคม การ อบต.แมพริก
ขนสงพืชผลการเกษตรไดอยาง
สะดวกสบาย รวดเร็ว

ตัวชี้วัด

ผลลัพธที่คาดว5า หน5วยงาน
จะไดรับ
ที่รับผิดชอบ

KPI
ถนนราดยางเพิ่มขึ้น ประชาชนมีการ
420 เมตร
คมนาคมสะดวก
รวดเร็ว

สวนโยธา

มีถนนลูกรังเพิ่มขึ้น ประชาชนมีการ
500 เมตร
คมนาคมสะดวก
รวดเร็ว
ถนนคอนกรีต ประชาชนมีการ
เพิ่มขึ้น 650 เมตร คมนาคมสะดวก
รวดเร็ว

สวนโยธา

มีถนนลูกรังเพิ่มขึ้น ประชาชนมีการ
1,000 เมตร คมนาคมสะดวก
รวดเร็ว
ถนนราดยางเพิ่มขึ้น ประชาชนมีการ
500 เมตร
คมนาคมสะดวก
รวดเร็ว

สวนโยธา

ถนนคอนกรีต ประชาชนมีการ
เพิ่มขึ้น 500 เมตร คมนาคมสะดวก
รวดเร็ว

สวนโยธา

สวนโยธา

สวนโยธา

62

ที่

โครงการ

84 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายขางโรงเรียนบานแมพริกบน
หมู 4 ต.แมพริก
85 วางทอคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน
สายทุงเกษตร
หมู 6 ต.แมพริก
86 กอสรางถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก
สายบานวังสําราญ-สี่แยกน้ําปลา
หมู 6 ต.แมพริก
87 กอสรางถนนราดยาง สายบานวัง
สําราญ-สี่แยกน้ําปลา
หมู 6 ต.แมพริก
88 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บานวังสําราญ – ทาดาน
หมู 6 ต.แมพริก
89 กอสรางถนนราดยาง บานวัง
สําราญ – ทาดาน
หมู 6 ต.แมพริก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป1 (พ.ศ. 2559-2561)
องคการบริหารส5วนตําบลแม5พริก อําเภอแม5พริก จังหวัดลําปาง
งบประมาณและที่มา
เป;าหมาย
วัตถุประสงค
2559
2560
2561
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
เพื่อใหประชาชนบานแมพริกบน กอสรางถนน คสล.กวาง 3.00 ม.
80,000
บานสันขี้เหล็ก มีถนนใชสําหรับ ยาว 50 ม. หนา 0.15 ม. ตามแบบ
การคมนาคม ไดอยางสะดวกสบาย อบต.แมพริก
รวดเร็ว
เพื่อใหประชาชนบานวังสําราญ ใช วางทอ คสล.ขนาด 0.60x1.00 ม.
10,000
ถนนสําหรับขนสงพืชผลทางการ จํานวน 1 แถว 5 ทอน ตามแบบ
เกษตร ไดสะดวก รวดเร็ว
อบต.แมพริก
เพื่อใหประชาชนบานวังสําราญ มี กอสรางถนน คสล.กวาง 4.00 ม.
5,250,000
ถนนใชสําหรับการคมนาคม ได
ยาว 2,500 ม. หนา 0.15 ม. ตาม
อยางสะดวกสบาย รวดเร็ว
แบบ อบต.แมพริก
เพื่อใหประชาชนบานวังสําราญ มี
ถนนใชสําหรับการคมนาคม ได
อยางสะดวกสบาย รวดเร็ว
เพื่อใหประชาชนบานวังสําราญ
บานทาดาน มีถนนใชสําหรับการ
คมนาคม ไดอยางสะดวกสบาย
รวดเร็ว
เพื่อใหประชาชนบานวังสําราญ
บานทาดาน มีถนนใชสําหรับการ
คมนาคม ไดอยางสะดวกสบาย
รวดเร็ว

กอสรางถนนราดยาง กวาง 4.00 ม.
ยาว 2,500 ม. หนา 0.05 ม. ตาม
แบบ อบต.แมพริก
กอสรางถนน คสล.กวาง 4.00 ม.
ยาว 2,300 ม. หนา 0.15 ม. ตาม
แบบ อบต.แมพริก

-

-

-

-

กอสรางถนนราดยาง กวาง 4.00 ม.
ยาว 2,300 ม. หนา 0.05 ม. ตาม
แบบ อบต.แมพริก

-

-

ตัวชี้วัด

ผลลัพธที่คาดว5า หน5วยงาน
จะไดรับ
ที่รับผิดชอบ

KPI
ถนนคอนกรีต ประชาชนมีการ
เพิ่มขึ้น 50 เมตร คมนาคมสะดวก
รวดเร็ว
มีถนนที่ไดรับการ
วางทอเพิ่มขึ้น 1
แหง
ถนนคอนกรีต
เพิ่มขึ้น 2,500 เมตร

สวนโยธา

ประชาชนมีการ
คมนาคมสะดวก
สบายรวดเร็ว
ประชาชนมีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็ว

สวนโยธา

4,290,000 ถนนราดยางเพิ่มขึ้น ประชาชนมีการ
2,500 เมตร คมนาคมสะดวก
รวดเร็ว
4,830,000 ถนนคอนกรีต ประชาชนมีการ
เพิ่มขึ้น 2,300 เมตร คมนาคมสะดวก
รวดเร็ว

สวนโยธา

3,950,000 ถนนราดยางเพิ่มขึ้น ประชาชนมีการ
2,300 เมตร คมนาคมสะดวก
รวดเร็ว

สวนโยธา

สวนโยธา

สวนโยธา

63

ที่

โครงการ

90 กอสรางสะพานสายบานหวยขี้นก
– บานแพะดอกเข็ม (วังสง)
หมู 7 ต.แมพริก
91 กอสรางถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก
สายบานปPาขันแกว
หมู 7 ต.แมพริก
92 กอสรางถนนลูกรังสายบานปาง
ยาว-รอยพระพุทธบาท
หมู 8 ต.แมพริก
93 กอสรางถนนลูกรังบานปางยาว บานแพะดอกเข็ม
หมู 8 ต.แมพริก

94 กอสรางถนนราดยาง บานรมไม
ยาง - บานสันขี้เหล็ก
หมู 9 ต.แมพริก
95 กอสรางถนนราดยางสายบานรม
ไมยาง – ถนนสาย 1102
หมู 9 ต.แมพริก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป1 (พ.ศ. 2559-2561)
องคการบริหารส5วนตําบลแม5พริก อําเภอแม5พริก จังหวัดลําปาง
งบประมาณและที่มา
เป;าหมาย
วัตถุประสงค
2559
2560
2561
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
เพื่อใหประชาชน บานหวยขี้นก กอสรางสะพานขนาดกวาง 7.00 ม.
750,000
บานแพะดอกเข็มใชสะพาน
ยาว 10.00 ม. ตามแบบ อบต.แม
สําหรับขนสงพืชผลทางการเกษตร พริก
ไดสะดวก รวดเร็ว
เพื่อใหประชาชนบานหวยขี้นก มี กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
100,000
ถนนใชสําหรับการคมนาคม ได
กวาง 3.00 ม.ยาว 65 ม. หนา 0.15
อยางสะดวกสบาย รวดเร็ว
ม. ตามแบบ อบต.แมพริก
เพื่อใหประชาชนบานปางยาวใช กอสรางถนนลูกรังเกลี่ยเรียบ กวาง
650,000
ถนนลูกรังสําหรับขนสงพืชผล
3.00 ม. ยาว 8,000 ม. หนาเฉลี่ย
ทางการเกษตร ไดสะดวก รวดเร็ว 0.20 ม. ตามแบบ อบต.แมพริก
เพื่อใหประชาชน บานปางยาว
938,000
กอสรางถนนลูกรังบดอัดแนน กวาง
บานแพะดอกเข็มและบานหวย
4.00 ม. ยาว 7,500 ม. หนา 0.20
ขี้นกใชถนนลูกรังสําหรับขนสง
ม. ตามแบบ อบต.แมพริก
พืชผลทางการเกษตร การคมนาคม
ไดสะดวก รวดเร็ว
เพื่อใหประชาชนบานรมไมยาง
กอสรางถนนราดยาง กวาง
6,000,000
บานแมพริกบน มีถนนราดยางใช 4.00 ม.ยาว 3,500 ม. หนา 0.05ม.
สําหรับการคมนาคมได อยาง
ตามแบบ อบต.แมพริก
สะดวกสบาย รวดเร็ว
เพื่อใหประชาชนบานรมไมยาง
กอสรางถนนราดยาง กวาง
2,750,000
บานแมพริกบน มีถนนราดยางใช 4.00 ม.ยาว 1,600 ม. หนา 0.05ม.
สําหรับการคมนาคมได อยาง
ตามแบบ อบต.แมพริก
สะดวกสบาย รวดเร็ว

ตัวชี้วัด

ผลลัพธที่คาดว5า หน5วยงาน
จะไดรับ
ที่รับผิดชอบ

KPI
มีสะพานเพิ่มขึน 1 ประชาชนมีการ
แหง
คมนาคมสะดวก
รวดเร็ว

สวนโยธา

ถนนคอนกรีต ประชาชนมีการ
เพิ่มขึ้น 65 เมตร คมนาคมสะดวก
รวดเร็ว
มีถนนลูกรังเพิ่มขึ้น ประชาชนมีการ
8,000 เมตร คมนาคมสะดวก

สวนโยธา

มีถนนลูกรังเพิ่มขึ้น ประชาชนมีการ
7,500 เมตร คมนาคมสะดวก

สวนโยธา

ถนนราดยางเพิ่มขึ้น ประชาชนมีการ
3,500 เมตร
คมนาคมสะดวก

สวนโยธา

ถนนราดยางเพิ่มขึ้น ประชาชนมีการ
1,600 เมตร คมนาคมสะดวก

สวนโยธา

สวนโยธา

64

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป1 (พ.ศ. 2559-2561)
องคการบริหารส5วนตําบลแม5พริก อําเภอแม5พริก จังหวัดลําปาง
งบประมาณและที่มา
เป;าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
2559
2560
2561
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
96 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหประชาชนบานรมไมยาง
กอสรางถนน คสล.กวาง 4.00 ม.
3,360,000
สายบานรมไมยาง – ถนนสาย
บานแมพริกบน มีถนนคอนกรีตใช ยาว 1,600 ม. หนา 0.15 ม. ตาม
1102
สําหรับการคมนาคมได อยาง
แบบ อบต.แมพริก
หมู 9 ต.แมพริก
สะดวกสบาย รวดเร็ว
กอสรางสะพานขนาดกวาง 7.00 ม.
750,000
97 กอสรางสะพานขามลําหวยแม เพื่อใหประชาชนบานรมไมยาง
พริก
บานแมพริกบน มีสะพานขามลํา ยาว 10.00 ม. ตามแบบ อบต.แม
พริก
หมู 9 ต.แมพริก
หวยแมพริก ใชสําหรับการ
คมนาคม การขนสงพืชผลทางการ
เกษตร ไดอยางสะดวกสบาย
รวดเร็ว
98 กอสรางถนนลูกรังเลียบลําหวย เพื่อใหประชาชน บานรมไมยาง ใช กอสรางถนนลูกรังเกลี่ยเรียบ กวาง
160,000
แมพริก
ถนนลูกรังสําหรับขนสงพืชผล
3.00 ม. ยาว 2,000 ม. หนาเฉลี่ย
หมู 9 ต.แมพริก
ทางการเกษตร ไดสะดวก รวดเร็ว 0.20 ม. ตามแบบ อบต.แมพริก
99 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหประชาชนบานรมไมยาง มี กอสรางถนน คสล.กวาง 3.00 ม.
126,000
สายซอย 4
ถนนคอนกรีตใชสําหรับการ
ยาว 80 ม. ตามแบบ อบต.แมพริก
หมู 9 ต.แมพริก
คมนาคมได อยางสะดวกสบาย
รวดเร็ว
100 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหประชาชนบานรมไมยาง มี กอสรางถนน คสล.กวาง 3.00 ม.
80,000
สายซอยโสภา
ถนนคอนกรีตใชสําหรับการ
ยาว 50 ม. ตามแบบ อบต.แมพริก
หมู 9 ต.แมพริก
คมนาคมได อยางสะดวกสบาย
รวดเร็ว
101 กอสรางถนนลูกรังบดอัดแนน
เพื่อใหประชาชน บานสันขี้เหล็ก กอสรางถนนลูกรังบดอัดแนน กวาง
20,000
ซอย 2
ใชถนนลูกรังสําหรับขนสงพืชผล
3.00 ม. ยาว 150 ม. หนาเฉลี่ย
หมู 10 ต.แมพริก
ทางการเกษตร ไดสะดวก รวดเร็ว 0.20 ม. ตามแบบ อบต.แมพริก

ตัวชี้วัด

ผลลัพธที่คาดว5า หน5วยงาน
จะไดรับ
ที่รับผิดชอบ

KPI
ถนนคอนกรีต ประชาชนมีการ
เพิ่มขึ้น 1,600 เมตร คมนาคมสะดวก

สวนโยธา

มีสะพานเพิ่มขึ้น 1 ประชาชนมีการ
แหง
คมนาคมสะดวก

สวนโยธา

มีถนนลูกรังเพิ่มขึ้น ประชาชนมีการ
2,000 เมตร คมนาคมสะดวก

สวนโยธา

ถนนคอนกรีต ประชาชนมีการ
เพิ่มขึ้น 80 เมตร คมนาคมสะดวก

สวนโยธา

ถนนคอนกรีต ประชาชนมีการ
เพิ่มขึ้น 50 เมตร คมนาคมสะดวก

สวนโยธา

มีถนนลูกรังเพิ่มขึ้น ประชาชนมีการ
150 เมตร
คมนาคมสะดวก

สวนโยธา

65

ที่

โครงการ

102 กอสรางถนนลูกรังบดอัดแนน
สายทุงแพะ ซอย 1
หมู 10 ต.แมพริก
103 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายบานนายทน
หมู 10 ต.แมพริก
104 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายบานนายกลั่น
หมู 10 ต.แมพริก
105 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ซอยบานนายถาย
หมู 10 ต.แมพริก
106 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายดอยพระธาตุ
หมู 10 ต.แมพริก
107 กอสรางถนนราดยาง สายดอย
พระธาตุ
หมู 10 ต.แมพริก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป1 (พ.ศ. 2559-2561)
องคการบริหารส5วนตําบลแม5พริก อําเภอแม5พริก จังหวัดลําปาง
งบประมาณและที่มา
เป;าหมาย
วัตถุประสงค
2559
2560
2561
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
เพื่อใหประชาชน บานสันขี้เหล็ก กอสรางถนนลูกรังบดอัดแนน กวาง
30,000
ใชถนนลูกรังสําหรับขนสงพืชผล
3.00 ม. ยาว 300 ม. หนาเฉลี่ย
ทางการเกษตร ไดสะดวก รวดเร็ว 0.20 ม. ตามแบบ อบต.แมพริก
53,000
เพื่อใหประชาชนบานสันขี้เหล็ก มี กอสรางถนน คสล.กวาง 2.00 ม.
ถนนคอนกรีตใชสําหรับการ
ยาว 50 ม. ตามแบบ อบต.แมพริก
คมนาคมได อยางสะดวกสบาย
รวดเร็ว
เพื่อใหประชาชนบานสันขี้เหล็ก มี กอสรางถนน คสล.กวาง 2.00 ม.
37,000
ยาว 35 ม. ตามแบบ อบต.แมพริก
ถนนคอนกรีตใชสําหรับการ
คมนาคมได อยางสะดวกสบาย
รวดเร็ว
เพื่อใหประชาชนบานสันขี้เหล็ก มี กอสรางถนน คสล.กวาง 2.00 ม.
53,000
ถนนคอนกรีตใชสําหรับการ
ยาว 50 ม. ตามแบบ อบต.แมพริก
คมนาคมได อยางสะดวกสบาย
รวดเร็ว
เพื่อใหประชาชนบานแมพริกบน กอสรางถนน คสล.กวาง 3.00 ม.
473,000
บานสันขี้เหล็ก บานรมไมยาง มี ยาว 300 ม. หนา 0.15 ม. ตามแบบ
ถนนใชสําหรับการคมนาคม สัญจร อบต.แมพริก
ไดอยางสะดวกสบาย รวดเร็ว
เพื่อใหประชาชนบานแมพริกบน กอสรางถนนราดยาง กวาง 3.00 ม.
480,000
บานสันขี้เหล็ก บานรมไมยาง มี
ยาว 300 ม. หนา 0.05 ม. ตาม
ถนนราดยางใชสําหรับการ
แบบ อบต.แมพริก
คมนาคม สัญจรไดอยาง
สะดวกสบาย รวดเร็ว

ตัวชี้วัด

ผลลัพธที่คาดว5า หน5วยงาน
จะไดรับ
ที่รับผิดชอบ

KPI
มีถนนลูกรังเพิ่มขึ้น ประชาชนมีการ
300 เมตร
คมนาคมสะดวก

สวนโยธา

ถนนคอนกรีต ประชาชนมีการ
เพิ่มขึ้น 50 เมตร คมนาคมสะดวก

สวนโยธา

ถนนคอนกรีต ประชาชนมีการ
เพิ่มขึ้น 35 เมตร คมนาคมสะดวก

สวนโยธา

ถนนคอนกรีต ประชาชนมีการ
เพิ่มขึ้น 50 เมตร คมนาคมสะดวก

สวนโยธา

ถนนคอนกรีต ประชาชนมีการ
เพิ่มขึ้น 300 เมตร คมนาคมสะดวก
รวดเร็ว

สวนโยธา

ถนนลาดยาง ประชาชนมีการ
เพิ่มขึ้น 300 เมตร คมนาคมสะดวก
รวดเร็ว

สวนโยธา
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป1 (พ.ศ. 2559-2561)
องคการบริหารส5วนตําบลแม5พริก อําเภอแม5พริก จังหวัดลําปาง
งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด
เป;าหมาย
ผลลัพธที่คาดว5า หน5วยงาน
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
2559
2560
2561
(ผลผลิตของโครงการ)
จะไดรับ
ที่รับผิดชอบ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
KPI
108 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหประชาชน บานปางยาว
กอสรางถนน คสล. กวาง 4.00 ม.
15,220,000 มีถนนคอนกรีต ประชาชนมีการ
สวนโยธา
สายบานแพะดอกเข็ม-บานปาง บานแพะดอกเข็มและบานหวย
ยาว 7,500 ม. หนา 0.15 ม. ตาม
เพิ่มขึ้น 7,500 เมตร คมนาคมสะดวก
ยาว
ขี้นกมีถนนคอนกรีตสําหรับขนสง แบบ อบต.แมพริก
หมู 11 ต.แมพริก
พืชผลทางการเกษตร การคมนาคม
ไดสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย
109 กอสรางถนนราดยาง สายบาน
แพะดอกเข็ม-บานปางยาว
หมู 11 ต.แมพริก

110 ขยายไหลถนนทายบาน
หมู 11 ต.แมพริก

-

-

เสริมไหลถนนคอนกรีตขางละ
0.25-0.50 ม. ความยาว 150 ม.
ตามแบบแปลน อบต.แมพริก

-

กอสรางถนน คสล. กวาง 3.00 ม.
ยาว 100 ม. หนา 0.15 ม. ตามแบบ
อบต.แมพริก
กอสรางถนนลูกรังบดอัดแนน กวาง
4.00 ม. ยาว 3,500 ม. หนา 0.20
ม. ตามแบบ อบต.แมพริก

เพื่อใหประชาชน บานปางยาว
กอสรางถนนราดยาง กวาง 4.00 ม.
ยาว 7,500 ม. หนา 0.05 ม. ตาม
บานแพะดอกเข็มและบานหวย
ขี้นกมีถนนราดยาง สําหรับขนสง แบบ อบต.แมพริก
พืชผลทางการเกษตร การคมนาคม
ไดสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย

เพื่อใหประชาชน บานแพะดอกเข็ม
บานหวยขี้นก บานปางยาว มี
ถนนที่กวางเพิ่มขึ้น สะดวกตอการ
สัญจร
111 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหประชาชน บานแพะดอกเข็ม
ซอย 14
ใชถนนคอนกรีตสําหรับ การ
หมู 11 ต.แมพริก
คมนาคมสัญจร ไดสะดวก รวดเร็ว
และปลอดภัย
112 กอสรางถนนลูกรังบดอัดแนนสาย เพื่อใหประชาชน ตําบลผาปEงใช
แมวอด
ถนนลูกรังสําหรับขนสงพืชผล
หมู 1 ต.ผาปEง
ทางการเกษตร ไดสะดวก รวดเร็ว

12,870,000

มีถนนราดยาง ประชาชนมีการ
เพิ่มขึ้น 7,500 เมตร คมนาคมสะดวก

สวนโยธา

-

80,000 ถนนคอนกรีตมี ประชาชนมีการ
ขนาดที่กวางขึ้น คมนาคมสะดวก
ยาว 150 เมตร

สวนโยธา

-

-

158,000 ถนนคอนกรีตมี ประชาชนมีการ
ขนาดที่กวางขึ้นยาว คมนาคมสะดวก
100 เมตร

สวนโยธา

-

-

440,000 มีถนนลูกรังเพิ่มขึ้น ประชาชนมีการ
3,500 เมตร คมนาคมสะดวก

สวนโยธา
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป1 (พ.ศ. 2559-2561)
องคการบริหารส5วนตําบลแม5พริก อําเภอแม5พริก จังหวัดลําปาง
งบประมาณและที่มา
เป;าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
2559
2560
2561
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
113 กอสรางทอลอดเหลี่ยมหวยแม เพื่อใหประชาชนบานผาปEงหลวง กอสรางทอลอดเหลี่ยม ขนาด
120,000
กOองจาง
ใชถนนลูกรังขามทอลอดเหลี่ยม 1.20x1.20 ม. ยาว 5.00 ม.
หมู 2 ต.ผาปEง
สําหรับขนสงพืชผลทางการเกษตร จํานวน 1 ชอง
ไดอยางสะดวก สะบาย รวดเร็ว
53,000
114 กอสรางไหลถนนซอยสายชล
เพื่อใหประชาชน บานผาปEงหลวง เสริมไหลถนนคอนกรีต กวาง 1.00
หมู 2 ต.ผาปEง
มีขนาดถนนที่กวางเพิ่มขึ้น สะดวก ม. ยาว 100 ม. หนา 0.15 ม. ตาม
ตอการสัญจร
แบบ อบต.แมพริก
90,000
115 กอสรางราวกันตกซอยสายชล
เพื่อใหประชาชน บานผาปEงหลวง กอสรางราวกันตก ยาว 100 ม. สูง
หมู 2 ต.ผาปEง
มีราวกันตกปPองกันการเกิด
0.85 ม. ตามแบบ อบต.แมพริก
อุบัติเหตุ ทําใหการเดินทาง
สะดวกสบาย รวดเร็ว
116 กอสรางทอลอดเหลี่ยมขามลํา
เพื่อใหประชาชนบานผาปEงหลวง กอสรางทอลอดเหลี่ยม ขนาด
120,000
เหมืองทุงใน
ใชถนนลูกรังขามทอลอดเหลี่ยม 1.20x1.20 ม. ยาว 5.00 ม.
หมู 2 ต.ผาปEง
สําหรับขนสงพืชผลทางการเกษตร จํานวน 1 ชอง
ไดอยางสะดวก สะบาย รวดเร็ว
117 ซอมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหประชาชน ตําบลผาปEง ใช ซอมแซมถนนคอนกรีต กวาง 3.00 340,000
สายหัวบาน ยาว 200 ม.
ถนนสําหรับการคมนาคมได อยาง 3.50 ม. ยาว 200 ม. หนา 0.15
หมู 3 ต.ผาปEง
สะดวกสบาย รวดเร็ว และปลอดภัย ม.ตามแบบ อบต.แมพริก
118 กอสรางถนนราดยางแอสฟEลต8ติก เพื่อใหประชาชน ตําบลผาปEง ใช กอสรางถนนราดยาง กวาง 3.50 ม.
คอนกรีตสายหัวบาน ยาว 200 ถนนสําหรับการคมนาคมได อยาง ยาว 200 ม. หนา 0.05 ม.ตามแบบ
ม.
สะดวกสบาย รวดเร็ว และปลอดภัย อบต.แมพริก
หมู 3 ต.ผาปEง

-

-

300,000

ตัวชี้วัด

ผลลัพธที่คาดว5า หน5วยงาน
จะไดรับ
ที่รับผิดชอบ

KPI
มีทอลอดเหลี่ยม ประชาชนมีการ
เพิ่มขึ้น จํานวน 1 คมนาคมสะดวก
แหง
ถนนคอนกรีตมี
ขนาดที่กวางขึ้น
ยาว 100 เมตร
มีราวกันตกเพิ่มขึ้น
1 แหง

สวนโยธา

ประชาชนมีการ
คมนาคมสะดวก

สวนโยธา

ประชาชนมีการ
คมนาคมสะดวก

สวนโยธา

มีทอลอดเหลี่ยม ประชาชนมีการ
เพิ่มขึ้น จํานวน 1 คมนาคมสะดวก
แหง

สวนโยธา

สภาพถนนคอนกรีต ประชาชนมีการ
สมบูรณ8พรอมใช คมนาคมสะดวก
งาน 1 สาย

สวนโยธา

มีถนนราดยาง ประชาชนมีการ
เพิ่มขึ้น 200 เมตร คมนาคมสะดวก

สวนโยธา
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป1 (พ.ศ. 2559-2561)
องคการบริหารส5วนตําบลแม5พริก อําเภอแม5พริก จังหวัดลําปาง
งบประมาณและที่มา
เป;าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
2559
2560
2561
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
119 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหประชาชนบานผาปEงกลาง กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
945,000
แยกถนนสายผาปEง-แมพริก เขา มีถนนคอนกรีตใชสําหรับการ
กวาง 3.00 ม. ยาว 600 ม. หนา
อางเก็บน้ําโปLงลุน
คมนาคมได อยางสะดวกสบาย
0.15 ม. ตามแบบ อบต.แมพริก
หมู 3 ต.ผาปEง
รวดเร็ว
775,000
120 กอสรางถนนราดยาง แยกถนน เพื่อใหประชาชนบานผาปEงกลาง มี กอสรางถนนราดยาง กวาง 3.00 ม.
ยาว 600 ม. หนา 0.05 ม. ตาม
สายผาปEง-แมพริก เขาอางเก็บน้ํา ถนนราดยางใชสําหรับการ
คมนาคมได อยางสะดวกสบาย
แบบ อบต.แมพริก
โปLงลุน
หมู 3 ต.ผาปEง
รวดเร็ว
220,000
เพื่อใหประชาชน ตําบลผาปEงและ กอสรางถนนลูกรังเกลี่ยเรียบ กวาง
121 กอสรางถนนลูกรังเกลี่ยเรียบ
4.00 ม. ยาว 2,000 ม. หนาเฉลี่ย
สายบานหวยไร-บานโปLงขาม
ตําบลแมปุใชถนนลูกรังสําหรับ
ขนสงพืชผลทางการเกษตร การ 0.20 ม. ตามแบบ อบต.แมพริก
หมู 4 ต.ผาปEง
คมนาคมสัญจร ไดสะดวก รวดเร็ว
122 กอสรางถนนลูกรังเกลี่ยเรียบ
เพื่อใหประชาชน บานหวยไร และ กอสรางถนนลูกรังเกลี่ยเรียบ กวาง
54,000
สายขางบอขยะ
บานผาปEงกลางใชถนนลูกรัง
4.00 ม. ยาว 500 ม. หนาเฉลี่ย
หมู 4 ต.ผาปEง
สําหรับขนสงพืชผลทางการเกษตร 0.20 ม. ตามแบบ อบต.แมพริก
การสัญจรไดสะดวกและรวดเร็ว
123 กอสรางถนนลูกรังเกลี่ยเรียบ
เพื่อใหประชาชน ตําบลผาปEงใช กอสรางถนนลูกรังเกลี่ยเรียบ กวาง
220,000
สายหวยดงดํา
ถนนลูกรังสําหรับขนสงพืชผล
4.00 ม. ยาว 2,000 ม. หนาเฉลี่ย
หมู 4 ต.ผาปEง
ทางการเกษตร ไดสะดวกและ
0.20 ม. ตามแบบ อบต.แมพริก
รวดเร็ว
124 กอสรางถนนลูกรังเกลี่ยเรียบ
เพื่อใหประชาชน ตําบลผาปEงใช กอสรางถนนลูกรังเกลี่ยเรียบ กวาง
110,000
สายแมขยากใต
ถนนลูกรังสําหรับขนสงพืชผล
4.00 ม. ยาว 1,000 ม. หนาเฉลี่ย
หมู 4 ต.ผาปEง
ทางการเกษตร ไดสะดวกและ
0.20 ม. ตามแบบ อบต.แมพริก
รวดเร็ว

ตัวชี้วัด

ผลลัพธที่คาดว5า หน5วยงาน
จะไดรับ
ที่รับผิดชอบ

KPI
ถนนคอนกรีต ประชาชนมีการ
เพิ่มขึ้น 600 เมตร คมนาคมสะดวก

สวนโยธา

มีถนนราดเพิ่มขึ้น ประชาชนมีการ
600 เมตร
คมนาคมสะดวก

สวนโยธา

มีถนนลูกรังเพิ่มขึ้น ประชาชนมีการ
2,000 เมตร คมนาคมสะดวก

สวนโยธา

มีถนนลูกรังเพิ่มขึ้น ประชาชนมีการ
500 เมตร
คมนาคมสะดวก

สวนโยธา

มีถนนลูกรังเพิ่มขึ้น ประชาชนมีการ
2,000 เมตร คมนาคมสะดวก

สวนโยธา

มีถนนลูกรังเพิ่มขึ้น ประชาชนมีการ
1,000 เมตร คมนาคมสะดวก

สวนโยธา
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ที่

โครงการ

125 กอสรางถนนลูกรังบดอัดแนน
สายบานหวยไร – ทุงเดนเคล็ด
หมู 4 ต.ผาปEง
126 กอสรางถนนลูกรังเกลี่ยเรียบ
สายปลายบานเดน-ทุงปากบอก
พรอมวางทอ
หมู 5 ต.ผาปEง
127 กอสรางสะพานขามลําหวยแม
ขยาก
หมู 5 ต.ผาปEง
128 กอสรางสะพานขามลําหวยปาก
บอก
หมู 5 ต.ผาปEง
129 กอสรางราวกันตกสายหมูที่ 5หมูที่ 2 ตําบลผาปEง
หมู 5 ต.ผาปEง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป1 (พ.ศ. 2559-2561)
องคการบริหารส5วนตําบลแม5พริก อําเภอแม5พริก จังหวัดลําปาง
งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด
เป;าหมาย
วัตถุประสงค
2559
2560
2561
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
KPI
เพื่อใหประชาชน ตําบลผาปEงใช กอสรางถนนลูกรังบดอัดแนน กวาง
428,000 มีถนนลูกรังเพิ่มขึ้น
ถนนลูกรังสําหรับขนสงพืชผล
4.00 ม. ยาว 4,000 ม. หนาเฉลี่ย
4,000 เมตร
ทางการเกษตร ไดสะดวกและ
0.20 ม. ตามแบบ อบต.แมพริก
รวดเร็ว
375,000 มีถนนลูกรังเพิ่มขึ้น
เพื่อใหประชาชน บานเดนอุดม ใช กอสรางถนนลูกรังเกลี่ยเรียบ กวาง
4.00 ม. ยาว 3,000 ม. หนาเฉลี่ย
3,000 เมตร
ถนนลูกรังสําหรับขนสงพืชผล
ทางการเกษตร ไดสะดวกและ
0.20 ม. ตามแบบ อบต.แมพริก
รวดเร็ว
เพื่อใหประชาชน บานเดนอุดม ใช กอสรางสะพานขนาดกวาง 7 ม.ยาว
750,000 มีสะพานเพิ่มขึ้น 1
10 ม. ตามแบบ อบต.แมพริก
แหง
สะพานขามลําหวยแมขยาก
สําหรับขนสงพืชผลทางการเกษตร
ไดสะดวกและรวดเร็ว
เพื่อใหประชาชน บานเดนอุดม ใช กอสรางสะพานขนาดกวาง 7 ม.ยาว
750,000 มีสะพานเพิ่มขึ้น 1
สะพานขามลําหวยปากบอก
10 ม. ตามแบบ อบต.แมพริก
แหง
สําหรับขนสงพืชผลทางการเกษตร
ไดสะดวกและรวดเร็ว
เพื่อใหประชาชน ตําบลผาปEง มี กอสรางราวกันตก ยาว 150 ม. สูง
135,000 มีราวกันตกเพิ่มขึ้น
ราวกันตกปPองกันการเกิดอุบัติเหตุ 0.85 ม. ตามแบบ อบต.แมพริก
150 เมตร
การเดินทาง สะดวก ปลอดภัย

ผลลัพธที่คาดว5า หน5วยงาน
จะไดรับ
ที่รับผิดชอบ
ประชาชนมีการ
คมนาคมสะดวก

สวนโยธา

ประชาชนมีการ
คมนาคมสะดวก

สวนโยธา

ประชาชนมีการ
คมนาคมสะดวก

สวนโยธา

ประชาชนมีการ
คมนาคมสะดวก

สวนโยธา

ประชาชนมีการ
คมนาคมสะดวก

สวนโยธา
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป1 (พ.ศ. 2559-2561)
องคการบริหารส5วนตําบลแม5พริก อําเภอแม5พริก จังหวัดลําปาง
1.2 แนวทางการพัฒนาไฟฟ;าสาธารณะ
ที่

โครงการ

1 ขยายเขตไฟฟPาเพื่อการเกษตร
สายหนองกระทุมโปง - ทุงหวย
แตว - ทุงดงกลาง
หมู 3 ต.แมพริก
2 ขยายเขตไฟฟPาเขาสุสาน
หมู 4 ต.แมพริก

3

4

5

6

7

วัตถุประสงค

เป;าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อใหประชาชน บานแมเชียงราย ขยายเขตไฟฟPาแรงดันต่ํา ยาว
ลุม มีกระแสไฟฟPาใชสําหรับ
2,000 ม.
การเกษตร

เพื่อใหประชาชน บานรมไมยาง
บานแมพริกบน และบานสันขี้เหล็ก
มีกระแสไฟฟPาใชประกอบพิธี
ฌาปนกิจ
ขยายเขตไฟฟPา สายซอย 5 – โรง เพื่อใหประชาชน บานนารินมี
เก็บของกลุมแมบาน
กระแสไฟฟPาใชภายในโรงเก็บของ
หมู 1 ต.ผาปEง
ขยายเขตไฟฟPาเขาสุสาน
เพื่อใหประชาชนบานหวยไร มี
หมู 4 ต.ผาปEง
กระแสไฟฟPาใชประกอบพิธี
ฌาปนกิจ
ขยายเขตไฟฟPาเพื่อการเกษตร
เพื่อใหประชาชนบานแมเชียงราย
เลียบแมน้ําวัง
ลุม มีกระแสไฟฟPาใชสําหรับ
หมู 3 ต.แมพริก
การเกษตร
ขยายเขตไฟฟPาสาธารณะพรอม เพื่อใหประชาชน บานแมพริกบน
ติดตั้งโคมไฟถนน สายสะพานแม มีแสงสวางสองทาง ยามค่ําคืน ลด
พริกบน – สุสาน
ปEญหาการเกิดอุบัติเหตุ
หมู 4 ต.แมพริก
ขยายเขตไฟฟPา สายทุงหนองกOา เพื่อใหประชาชนบานวังสําราญ มี
หมู 6 ต.แมพริก
กระแสไฟฟPาใชสําหรับการเกษตร
และที่อยูอาศัย

งบประมาณและที่มา
2559
2560
2561
(บาท)
(บาท)
(บาท)
600,000
-

ตัวชี้วัด
KPI
มีการขยายเขต
ไฟฟPา เพิ่มขื้น
2,000 เมตร

ผลลัพธที่คาดว5า หน5วยงาน
จะไดรับ
ที่รับผิดชอบ
ประชาชนมีไฟฟPา
ใชสะดวกสบาย

สวนโยธา

ขยายเขตไฟฟPาแรงดันต่ํา
ยาว 280 ม.

84,000

-

-

มีการขยายเขต ประชาชนมีไฟฟPา
ไฟฟPา เพิ่มขื้น 280 ใชสะดวกสบาย
เมตร

สวนโยธา

ขยายเขตไฟฟPาแรงดันต่ํา
ยาว 120 ม.

36,000

-

-

มีการขยายเขต
ไฟฟPา เพิ่มขื้น 120
เมตร
มีการขยายเขต
ไฟฟPา เพิ่มขื้น 400
เมตร
มีการขยายเขต
ไฟฟPา เพิ่มขื้น
1,400 เมตร
มีการขยายเขต
ไฟฟPา พรอมติดตั้ง
โคมไฟถนน เพิ่มขื้น
680 เมตร
มีการขยายเขต
ไฟฟPา เพิ่มขื้น 720
เมตร

ประชาชนมีไฟฟPา
ใชสะดวกสบาย

สวนโยธา

ประชาชนมีไฟฟPา
ใชสะดวกสบาย

สวนโยธา

ประชาชนมีไฟฟPา
ใชสะดวกสบาย

สวนโยธา

ประชาชนมีไฟฟPา
ใชสะดวกสบาย
ลดปEญหาการเกิด
อุบัติเหตุ
ประชาชนมีไฟฟPา
ใชสะดวกสบาย

สวนโยธา

ขยายเขตไฟฟPา ยาว 400 ม.

ขยายเขตไฟฟPาแรงดันต่ํา ยาว
1,400 ม.

120,000

-

ขยายเขตไฟฟPาสาธารณะยาว
680 ม. พรอมติดตั้งโคมไฟถนน
จํานวน 8 จุด
ขยายเขตไฟฟPาแรงดันต่ํา ยาว
720 ม.

-

-

420,000

-

65,000

-

220,000

-

สวนโยธา

71

ที่
8

9

10

11

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป1 (พ.ศ. 2559-2561)
องคการบริหารส5วนตําบลแม5พริก อําเภอแม5พริก จังหวัดลําปาง
งบประมาณและที่มา
เป;าหมาย
โครงการ
วัตถุประสงค
2559
2560
2561
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
ขยายเขตไฟฟPาสายบานวัง
เพื่อใหประชาชน บานวังสําราญ มี ขยายเขตไฟฟPาแรงดันต่ํา
240,000
สําราญ-คอกวัว
กระแสไฟฟPาใชสําหรับการเกษตร ยาว 800 ม.
หมู 6 ต.แมพริก
และที่อยูอาศัย
ขยายเขตไฟฟPา สายดอยถ้ํา
เพื่อใหประชาชน บานหวยขี้นก มี ขยายเขตไฟฟPาแรงดันต่ํา
156,000
หมู 7 ต.แมพริก
กระแสไฟฟPาใชสําหรับการเกษตร ยาว 520 ม.
และที่อยูอาศัย
60,000
ขยายเขตไฟฟPา สายทางไปหนวย เพื่อใหประชาชน บานปางยาว มี ขยายเขตไฟฟPาแรงดันต่ํา
อนุรักษ8ตนน้ํา
กระแสไฟฟPาใชสําหรับการเกษตร ยาว 200 ม.
และที่อยูอาศัย
หมู 8 ต.แมพริก
ขยายเขตไฟฟPาสาธารณะและ
เพื่อใหประชาชน บานรมไมยาง มี ขยายเขตไฟฟPาสาธารณะ ยาว
60,000
ติดตั้งโคมไฟถนน
แสงสวางยามค่ําคืน ลดอุบัติเหตุ 500 ม. พรอมติดตั้งโคมไฟถนน
หมู 9 ต.แมพริก
มั่วสุม และโจรกรรม
10 จุด

12 ขยายเขตไฟฟPาสาธารณะและ
ติดตั้งโคมไฟถนนบานสันขี้เหล็ก
เขต 1
หมู 10 ต.แมพริก
13 ขยายเขตไฟฟPาสายสุสาน
หมู 11 ต.แมพริก
14 ขยายเขตไฟฟPาไปอางโปLงลุน
หมู 3 ต. ผาปEง

เพื่อใหประชาชน บานสันขี้เหล็ก มี ขยายเขตไฟฟPาสาธารณะ ยาว
แสงสวางสองถนนยามค่ําคืน ลด 300 ม. พรอมติดตั้งโคมไฟถนน
อุบัติเหตุ มั่วสุม และโจรกรรม
10 จุด
เพื่อใหประชาชน บานแพะดอกเข็ม
มีกระแสไฟฟPาใชประกอบพิธี
ฌาปนกิจ
เพื่อใหประชาชน บานผาปEงกลางมี
กระแสไฟฟPาใชสําหรับการเกษตร

50,000

-

ขยายเขตไฟฟPาแรงดันต่ํา
ยาว 300 ม.

-

96,000

-

ขยายเขตไฟฟPาแรงดันต่ํา ยาว
1,500 ม.

-

500,000

-

ตัวชี้วัด
KPI
มีการขยายเขต
ไฟฟPา เพิ่มขื้น 800
เมตร
มีการขยายเขต
ไฟฟPา เพิ่มขื้น 520
เมตร
มีการขยายเขต
ไฟฟPา เพิ่มขื้น 200
เมตร
มีการขยายเขต
ไฟฟPา สาธารณะ
พรอมติดตั้งโคมไฟ
500 เมตร
มีการขยายเขต
ไฟฟPา สาธารณะ
พรอมติดตั้งโคมไฟ
300 เมตร
มีการขยายเขต
ไฟฟPา เพิ่มขื้น 300
เมตร
มีการขยายเขต
ไฟฟPา เพิ่มขื้น
1,500 เมตร

ผลลัพธที่คาดว5า หน5วยงาน
จะไดรับ
ที่รับผิดชอบ
ประชาชนมีไฟฟPา
ใชสะดวกสบาย

สวนโยธา

ประชาชนมีไฟฟPา
ใชสะดวกสบาย

สวนโยธา

ประชาชนมีไฟฟPา
ใชสะดวกสบาย

สวนโยธา

ประชาชนมีไฟฟPา
ใชสะดวกสบาย

สวนโยธา

ประชาชนมีไฟฟPา
ใชสะดวกสบาย

สวนโยธา

ประชาชนมีไฟฟPา
ใชสะดวกสบาย

สวนโยธา

ประชาชนมีไฟฟPา
ใชสะดวกสบาย

สวนโยธา

72

ที่
15

16

17

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป1 (พ.ศ. 2559-2561)
องคการบริหารส5วนตําบลแม5พริก อําเภอแม5พริก จังหวัดลําปาง
งบประมาณและที่มา
เป;าหมาย
วัตถุประสงค
โครงการ
2559
2560
2561
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
ขยายเขตไฟไฟฟPาสาธารณะ
เพื่อใหประชาชนบานหวยไร และ ขยายเขตระบบไฟฟPาสาธารณะ ยาว
52,000
พรอมติดตั้งโคมไฟถนน สายบาน ชาวตําบลผาปEง มีโคมไฟสองถนน 500 ม. พรอมติดตั้งโคมไฟถนน
หวยไร-บานนาเบี้ย
เพิ่มแสงสวางยามค่ําคืน ลด
จํานวน 7 โคม
หมู 4 ต.ผาปEง
อุบัติเหตุ มั่วสุม และปEญหา
โจรกรรม
ขยายเขตไฟฟPาสายบอประมง
เพื่อใหประชาชน บานเดนอุดม มี ขยายเขตไฟฟPาแรงดันต่ํา ยาว
300,000
หมู 5 ต.ผาปEง
กระแสไฟฟPาใชสําหรับการเกษตร 1,000 ม.
และที่อยูอาศัย
โครงการติดตั้งโคมไฟถนน ซอย 8 เพื่อใหประชาชน บานแมเชียงราย ขยายเขตไฟฟPา ยาว 120 เมตร
42,000
หมู 3 ต.แมพริก
ลุมมีแสงสวางสองถนนยามค่ําคืน พรอมติดตั้งโคมไฟถนนจํานวน 2 จุด
ลดอุบัติเหตุ มั่วสุม และโจรกรรม

18 ขยายเขตไฟฟPาสายทุงใหม
หมู 4 ต.แมพริก

เพื่อใหประชาชน บานแมพริกบน
มีกระแสไฟฟPาใชสําหรับที่อยูอาศัย
และการเกษตร
19 ขยายเขตไฟฟPาสาย สุดหวยขี้นก เพื่อใหประชาชน บานหวยขี้นก มี
เพื่อการเกษตร
กระแสไฟฟPาใชสําหรับการเกษตร
หมู 7 ต.แมพริก
20 ขยายเขตไฟฟPาบานดอยพระธาตุ เพื่อใหประชาชนบานสันขี้เหล็ก มี
หมู 10 ต.แมพริก
กระแสไฟฟPาใชสําหรับที่อยูอาศัย

ขยายเขตไฟฟPาแรงดันต่ํา ความยาว
440 ม.

-

-

ขยายเขตไฟฟPาแรงดันต่ํา
ยาว 500 ม.

-

-

ขยายเขตไฟฟPาแรงดันต่ํา
ยาว 160 ม.

-

-

ตัวชี้วัด

ผลลัพธที่คาดว5า หน5วยงาน
ที่รับผิดชอบ
จะไดรับ

KPI
มีการขยายเขต ประชาชนมีแสง
ไฟฟPา สาธารณะ สวางสองถนน
เพิ่มขื้น 500 เมตร สําหรับการ
เดินทางยามค่ําคืน

มีการขยายเขต
ไฟฟPา เพิ่มขื้น
1,000 เมตร
มีการขยายเขต
ไฟฟPา สาธารณะ
เพิ่มขื้น 120 เมตร
และติดตั้งโคมไฟ
ถนนเพิ่มขึ้น 10 จุด
132,000 มีการขยายเขต
ไฟฟPา สาธารณะ
เพิ่มขื้น 440 เมตร
156,000 มีการขยายเขต
ไฟฟPา เพิ่มขื้น 500
เมตร
40,000 มีการขยายเขต
ไฟฟPา เพิ่มขื้น 160
เมตร

สวนโยธา

ประชาชนมีไฟฟPา
ใชสะดวกสบาย

สวนโยธา

ประชาชนมีไฟฟPา
ใชสะดวกสบาย

สวนโยธา

ประชาชนมีไฟฟPา
ใชสะดวกสบาย

สวนโยธา

ประชาชนมีไฟฟPา
ใชสะดวกสบาย

สวนโยธา

ประชาชนมีไฟฟPา
ใชสะดวกสบาย

สวนโยธา

73

ที่

โครงการ

21 ขยายเขตไฟฟPาสาธารณะและ
ติดตั้งโคมไฟถนนภายในหมูบาน
หมู 10 ต.แมพริก

22 ติดตั้งโคมไฟถนนภายในหมูบาน
สันขี้เหล็ก จํานวน 8 จุด
หมู 10 ต.แมพริก
23 ติดตั้งโคมไฟถนน สายหวยเปา
งาม-สันขี้เหล็ก จํานวน 14 จุด
หมู 10 ต.แมพริก
24 ติดตั้งโคมไฟถนน สายซอยบาน
นายทน จํานวน 4 จุด
หมู 10 ต.แมพริก

25 ติดตั้งโคมไฟถนน สายบานสวน
สันขี้เหล็ก จํานวน 10 จุด
หมู 10 ต.แมพริก
26 ขยายเขตไฟฟPาเพื่อการเกษตร
บานนาริน
หมู 1 ต.ผาปEง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป1 (พ.ศ. 2559-2561)
องคการบริหารส5วนตําบลแม5พริก อําเภอแม5พริก จังหวัดลําปาง
งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด
เป;าหมาย
วัตถุประสงค
2559
2560
2561
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
KPI
เพื่อใหประชาชนบานสันขี้เหล็ก มี ขยายเขตไฟฟPาสาธารณะ ยาว 300
50,000 มีการขยายเขต
แสงสวางสองถนนยามค่ําคืน ลด เมตร พรอมติดตั้งโคมไฟถนน
ไฟฟPา สาธารณะ
อุบัติเหตุ มั่วสุม และโจรกรรม
จํานวน 10 จุด
เพิ่มขื้น 300 เมตร
และติดตั้งโคมไฟ
ถนนเพิ่มขึ้น 10 จุด
เพื่อใหประชาชนบานสันขี้เหล็ก มี ติดตั้งโคมไฟถนนภายในหมูOบาน
28,000 มีการติดตั้งโคมไฟ
แสงสวางสองถนนยามค่ําคืน ลด จํานวน 8 จุด
ถนนเพิ่มขึ้น 8 จุด
อุบัติเหตุ มั่วสุม และโจรกรรม
เพื่อใหประชาชนบานสันขี้เหล็ก ติดตั้งโคมไฟถนนภายในหมูบาน
50,000 มีการติดตั้งโคมไฟ
ถนนเพิ่มขึ้น 14 จุด
สายหวยเปางาม มีแสงสวางสอง จํานวน 14 จุด
ถนนยามค่ําคืน ลดอุบัติเหตุ มั่วสุม
และโจรกรรม
เพื่อใหประชาชนบานสันขี้เหล็ก ขยายเขตไฟฟPาสาธารณะ ความยาว
50,000 มีการขยายเขต
สายซอยบานนายทน มีแสงสวาง 120 เมตร และติดตั้งโคมไฟถนน
ไฟฟPา สาธารณะ
สองถนนยามค่ําคืน ลดอุบัติเหตุ จํานวน 4 จุด
เพิ่มขื้น 120 เมตร
มั่วสุม และโจรกรรม
และติดตั้งโคมไฟ
ถนนเพิ่มขึ้น 4 จุด
เพื่อใหประชาชนบานสันขี้เหล็ก ติดตั้งโคมไฟถนนภายในหมูOบาน
26,000 มีการติดตั้งโคมไฟ
สายบานสวน มีแสงสวางสองถนน จํานวน 10 จุด
ถนนเพิ่มขึ้น 10 จุด
ยามค่ําคืน ลดอุบัติเหตุ มั่วสุม
และโจรกรรม
เพื่อใหประชาชนบานนาริน มี
ขยายเขตไฟฟPาแรงดันต่ํา ยาว 500
130,000 มีการขยายเขต
กระแสไฟฟPาใชสําหรับการเกษตร ม.
ไฟฟPา เพิ่มขื้น 500
เมตร

ผลลัพธที่คาดว5า หน5วยงาน
ที่รับผิดชอบ
จะไดรับ
ประชาชนมีไฟฟPา
ใชสะดวกสบาย

สวนโยธา

ประชาชนมีไฟฟPา
ใชสะดวกสบาย

สวนโยธา

ประชาชนมีไฟฟPา
ใชสะดวกสบาย

สวนโยธา

ประชาชนมีไฟฟPา
ใชสะดวกสบาย

สวนโยธา

ประชาชนมีไฟฟPา
ใชสะดวกสบาย

สวนโยธา

ประชาชนมีไฟฟPา
ใชสะดวกสบาย

สวนโยธา

74

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป1 (พ.ศ. 2559-2561)
องคการบริหารส5วนตําบลแม5พริก อําเภอแม5พริก จังหวัดลําปาง
งบประมาณและที่มา
เป;าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
2559
2560
2561
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
27 ขยายเขตไฟฟPาซอยพุทธรักษา 3 เพื่อใหประชาชน บานผาปEงหลวง ขยายเขตไฟฟPาแรงดันต่ํา ยาว 120
30,000
หมู 2 ต.ผาปEง
มีกระแสไฟฟPาใชสําหรับ
ม.
การเกษตรและที่อยูอาศัย
58,000
28 ขยายไฟกิ่งสายผาปEง-โปLงขาม
เพื่อใหประชาชน บานผาปEงกลาง ขยายเขตระบบไฟฟPาสาธารณะ ยาว
หมู 3 ต.ผาปEง
มีแสงสวางสองถนนยามค่ําคืน ลด 500 ม. พรอมติดตั้งโคมไฟถนน
อุบัติเหตุ มั่วสุม และโจรกรรม
จํานวน 7 โคม

ตัวชี้วัด
KPI
มีการขยายเขต
ไฟฟPา เพิ่มขื้น 120
เมตร
มีการขยายเขต
ไฟฟPา สาธารณะ
เพิ่มขื้น 500 เมตร
และติดตั้งโคมไฟ
ถนนเพิ่มขึ้น 7 โคม

ผลลัพธที่คาดว5า หน5วยงาน
จะไดรับ
ที่รับผิดชอบ
ประชาชนมีไฟฟPา
ใชสะดวกสบาย

สวนโยธา

ประชาชนมีแสง
สวางสองถนน
สําหรับการ
เดินทางยามค่ําคืน

สวนโยธา

75

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป1 (พ.ศ. 2559-2561)
องคการบริหารส5วนตําบลแม5พริก อําเภอแม5พริก จังหวัดลําปาง
1.3 แนวทางการพัฒนา การระบายน้ํา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

1 กอสรางรางระบายน้ํา สายซอย 4 เพื่อปPองกันปEญหาน้ําทวม
หมู 9 ต.แมพริก
2 กอสรางรางระบายน้ํา ซอย 5
หมู 10 ต.แมพริก

เพื่อปPองกันปEญหาน้ําทวม

3 กอสรางรางระบายน้ํา สายบาน
ดอย
หมู 10 ต.แมพริก
4 กอสรางรางระบายน้ํา สายศาลา
เฉลิมพระเกียรติ
หมู 10 ต.แมพริก
5 กอสรางรางระบายน้ําถนนสาย
หลัก
หมู 11 ต.แมพริก
6 กอสรางฝาปRดตระแกรงเหล็กราง
ระบายน้ํา(ระยะที่ 2)
หมู 2 ต.ผาปEง
7 วางทอน้ําทิ้ง คอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมูบาน
หมู 3 ต.แมพริก
8 กอสรางรางระบายน้ํา สายซอย 3
– หนาวัดแมพริกบน
หมู 4 ต.แมพริก

เพื่อปPองกันปEญหาน้ําทวม

เพื่อปPองกันปEญหาน้ําทวม

เพื่อปPองกันปEญหาน้ําทวม

เพื่อปPองกันปEญหาน้ําทวม

เพื่อปPองกันปEญหาน้ําทวม

เพื่อปPองกันปEญหาน้ําทวม

เป;าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
กอสรางรางระบายน้ํา พรอมฝาปRด
คอนกรีต ความยาว 80 เมตร ตาม
แบบแปลน อบต.แมพริก
กอสรางรางระบายน้ํา พรอมฝาปRด
คอนกรีต ความยาว 500 เมตร ตาม
แบบแปลน อบต.แมพริก
กอสรางรางระบายน้ํา พรอมฝาปRด
คอนกรีต ความยาว 100 เมตร ตาม
แบบแปลน อบต.แมพริก
กอสรางรางระบายน้ํา พรอมฝาปRด
คอนกรีต ความยาว 300 เมตร ตาม
แบบแปลน อบต.แมพริก
กอสรางรางระบายน้ํา พรอมฝาปRด
คอนกรีต ความยาว 100 เมตร ตาม
แบบแปลน อบต.แมพริก
กอสรางรางระบายน้ํา พรอมฝาปRด
คอนกรีต ความยาว 100 เมตร ตาม
แบบแปลน อบต.แมพริก
วางทอระบายน้ําพรอมกอสรางบอ
พักคอนกรีต ยาว 200 ม.
รายละเอียดตามแบบ อบต.
กอสรางรางระบายน้ํา พรอมฝาปRด
คอนกรีต ความยาว 200 เมตร ตาม
แบบแปลน อบต.แมพริก

งบประมาณและที่มา
2559
2560
2561
(บาท)
(บาท)
(บาท)
184,000
-

ตัวชี้วัด

ผลลัพธที่คาดว5า หน5วยงาน
จะไดรับ
ที่รับผิดชอบ

KPI
มีรางระบายน้ํา ปPองกันปEญหาน้ํา
เพิ่มขึ้น 80 เมตร ทวม

สวนโยธา

1,150,000

-

-

มีรางระบายน้ํา ปPองกันปEญหาน้ํา
เพิ่มขึ้น 500 เมตร ทวม

สวนโยธา

230,000

-

-

มีรางระบายน้ํา ปPองกันปEญหาน้ํา
เพิ่มขึ้น 100 เมตร ทวม

สวนโยธา

688,000

-

-

มีรางระบายน้ํา ปPองกันปEญหาน้ํา
เพิ่มขึ้น 300 เมตร ทวม

สวนโยธา

230,000

-

-

มีรางระบายน้ํา ปPองกันปEญหาน้ํา
เพิ่มขึ้น 100 เมตร ทวม

สวนโยธา

189,000

-

-

มีรางระบายน้ํา ปPองกันปEญหาน้ํา
เพิ่มขึ้น 100 เมตร ทวม

สวนโยธา

-

250,000

-

มีทอระบายน้ําทิ้ง ปPองกันปEญหาน้ํา
ยาว 200 เมตร ทวม

สวนโยธา

-

459,000

-

มีรางระบายน้ํา ปPองกันปEญหาน้ํา
เพิ่มขึ้น 200 เมตร ทวม

สวนโยธา

76

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

9 กอสรางรางระบายน้ําสายหนา เพื่อปPองกันปEญหาน้ําทวม
โรงเรียนหวยขี้นกวิทยา
หมู 7 ต.แมพริก
10 โครงการกอสรางรางระบายน้ํา เพื่อปPองกันปEญหาน้ําทวม
ถนนบานรมไมยาง-บานแมพริกบน
หมู 9 ต.แมพริก
11 วางทอระบายน้ําฝายปูLลี่
หมู 9 ต.แมพริก

เพื่อปPองกันปEญหาน้ําทวม

12 กอสรางรางระบายน้ํา ซอยพบสุข
,ซอยตีนดอย,ซอยพุทธรักษา 1,2
และซอยเฟSTองฟPา
หมู 2 ต.ผาปEง
13 กอสรางรางระบายน้ําถนน
กลางบาน
หมู 5 ต.ผาปEง
14 กอสรางรางระบายน้ําถนนสาย
บานแมเชียงรายลุม
หมู 3 ต.แมพริก
15 วางทอระบายน้ํา สายซอย 2
หมู 3 ต.แมพริก

เพื่อปPองกันปEญหาน้ําทวม

เพื่อปPองกันปEญหาน้ําทวม

เพื่อปPองกันปEญหาน้ําทวม

เพื่อปPองกันปEญหาน้ําทวม

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป1 (พ.ศ. 2559-2561)
องคการบริหารส5วนตําบลแม5พริก อําเภอแม5พริก จังหวัดลําปาง
งบประมาณและที่มา
เป;าหมาย
2559
2560
2561
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
กอสรางรางระบายน้ํา พรอมฝาปRด
230,000
คอนกรีต ความยาว 100 เมตร ตาม
แบบแปลน อบต.แมพริก
กอสรางรางระบายน้ํา พรอมฝาปRด
1,840,000
คอนกรีต ความยาว 800 เมตร ตาม
แบบแปลน อบต.แมพริก

ตัวชี้วัด

ผลลัพธที่คาดว5า หน5วยงาน
จะไดรับ
ที่รับผิดชอบ

KPI
มีรางระบายน้ํา ปPองกันปEญหาน้ํา
เพิ่มขึ้น 100 เมตร ทวม

สวนโยธา

มีรางระบายน้ํา ปPองกันปEญหาน้ํา
เพิ่มขึ้น 800 เมตร ทวม

สวนโยธา

มีการวางทอระบาย ปPองกันปEญหาน้ํา
น้ําเพิ่มขึ้น 17 จุด ทวม

สวนโยธา

วางทอระบายน้ําขนาด 1.00x1.00
ม. จํานวนจุดละ 5 ทอน รวม
ทั้งหมด 17 จุด รายละเอียดตาม
แบบ อบต.
กอสรางรางระบายน้ําพรอมฝาปRด
คอนกรีต ยาว 500 ม.รายละเอียด
ตามแบบ อบต.

-

340,000

-

1,150,000

-

มีรางระบายน้ํา ปPองกันปEญหาน้ํา
เพิ่มขึ้น 500 เมตร ทวม

สวนโยธา

กอสรางรางระบายน้ําพรอมฝาปRด
คอนกรีต ยาว 100 ม.รายละเอียด
ตามแบบ อบต.
กอสรางรางระบายน้ําพรอมฝาปRด
คอนกรีต ยาว 2,000 ม.
รายละเอียดตามแบบ อบต.
กอสรางรางระบายน้ําพรอมฝาปRด
คอนกรีต ยาว 50 ม.รายละเอียด
ตามแบบ อบต.

-

230,000

-

มีรางระบายน้ํา ปPองกันปEญหาน้ํา
เพิ่มขึ้น 100 เมตร ทวม

สวนโยธา

-

-

4,582,000 มีรางระบายน้ํา ปPองกันปEญหาน้ํา
เพิ่มขึ้น 2,000 เมตร ทวม

สวนโยธา

-

-

115,000 มีรางระบายน้ํา ปPองกันปEญหาน้ํา
เพิ่มขึ้น 50 เมตร ทวม

สวนโยธา

77

ที่

โครงการ

16 กอสรางรางระบายน้ําสายหนาวัด
ระยะที่ 2
หมู 4 ต.แมพริก
17 กอสรางรางระบายน้ําถนนสาย
หลักในหมูบาน
หมู 6 ต.แมพริก
18 กอสรางรางระบายน้ํา กลุม
พัฒนาที่ 3
หมู 7 ต.แมพริก
19 กอสรางรางระบายน้ํากลุมพัฒนา
ที่ 2 (หัวสะพาน)
หมู 7 ต.แมพริก
20 กอสรางรางระบายน้ํา ซอย 4
หมู 10 ต.แมพริก

วัตถุประสงค
เพื่อปPองกันปEญหาน้ําทวม

เพื่อปPองกันปEญหาน้ําทวม

เพื่อปPองกันปEญหาน้ําทวม

เพื่อปPองกันปEญหาน้ําทวม

เพื่อปPองกันปEญหาน้ําทวม

21 ทําฝาปRดตะแกรงเหล็กรางระบาย เพื่อปPองกันปEญหาน้ําทวม
น้ํา ถนนสายหลัก
หมู 11 ต.แมพริก
22 กอสรางรางระบายน้ําจากสี่แยก เพือ่ ปPองกันปEญหาน้ําทวม
ผาปEงหลวง-สะพานทาวังผา ผาน
หนาโรงเรียนผาปEงหลวง
หมู 2 ต.ผาปEง
23 กอสรางรางระบายน้ําพรอมฝา เพือ่ ปPองกันปEญหาน้ําทวม
ปRดตะแกรงเหล็ก ถ.ผาปEง-ตนธง
หมู 3 ต.ผาปEง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป1 (พ.ศ. 2559-2561)
องคการบริหารส5วนตําบลแม5พริก อําเภอแม5พริก จังหวัดลําปาง
งบประมาณและที่มา
เป;าหมาย
2559
2560
2561
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
กอสรางรางระบายน้ําพรอมฝาปRด
459,000
คอนกรีต ยาว 200 ม.รายละเอียด
ตามแบบ อบต.
กอสรางรางระบายน้ําพรอมฝาปRด
2,290,000
คอนกรีต ยาว 1,000 ม.
รายละเอียดตามแบบ อบต.
กอสรางรางระบายน้ําพรอมฝาปRด
459,000
คอนกรีต ยาว 200 ม.รายละเอียด
ตามแบบ อบต.
กอสรางรางระบายน้ําพรอมฝาปRด
230,000
คอนกรีต ยาว 100 ม.รายละเอียด
ตามแบบ อบต.
กอสรางรางระบายน้ํา พรอมฝาปRด
688,000
คอนกรีต ความยาว 300 เมตร ตาม
แบบแปลน อบต.แมพริก
กอสรางรางระบายน้ํา พรอมฝาปRด
284,000
คอนกรีต ความยาว 150 เมตร ตาม
แบบแปลน อบต.แมพริก
กอสรางรางระบายน้ํา พรอมฝาปRด
917,000
คอนกรีต ความยาว 400 เมตร ตาม
แบบแปลน อบต.แมพริก
กอสรางรางระบายน้ําพรอมฝาปRด
คอนกรีต ยาว 200 ม.รายละเอียด
ตามแบบ อบต.

-

-

ตัวชี้วัด

ผลลัพธที่คาดว5า หน5วยงาน
จะไดรับ
ที่รับผิดชอบ

KPI
มีรางระบายน้ํา ปPองกันปEญหาน้ํา
เพิ่มขึ้น 200 เมตร ทวม

สวนโยธา

มีรางระบายน้ํา ปPองกันปEญหาน้ํา
เพิ่มขึ้น 1,000 เมตร ทวม

สวนโยธา

มีรางระบายน้ํา ปPองกันปEญหาน้ํา
เพิ่มขึ้น 200 เมตร ทวม

สวนโยธา

มีรางระบายน้ํา ปPองกันปEญหาน้ํา
เพิ่มขึ้น 100 เมตร ทวม

สวนโยธา

มีรางระบายน้ํา ปPองกันปEญหาน้ํา
เพิ่มขึ้น 300 เมตร ทวม

สวนโยธา

มีรางระบายน้ํา ปPองกันปEญหาน้ํา
เพิ่มขึ้น 150 เมตร ทวม

สวนโยธา

มีรางระบายน้ํา ปPองกันปEญหาน้ํา
เพิ่มขึ้น 400 เมตร ทวม

สวนโยธา

459,000 มีรางระบายน้ํา ปPองกันปEญหาน้ํา
เพิ่มขึ้น 200 เมตร ทวม

สวนโยธา

78

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

24 กอสรางรางระบายน้ําสายหัวบาน เพื่อปPองกันปEญหาน้ําทวม
หมู 3 ต.ผาปEง
25 กอสรางรางระบายน้ําพรอมฝา
ปRดตะแกรงเหล็กสายหนาวัดปPอมตํารวจ
หมู 3 ต.ผาปEง

เพื่อปPองกันปEญหาน้ําทวม

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป1 (พ.ศ. 2559-2561)
องคการบริหารส5วนตําบลแม5พริก อําเภอแม5พริก จังหวัดลําปาง
งบประมาณและที่มา
เป;าหมาย
2559
2560
2561
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
กอสรางรางระบายน้ําพรอมฝาปRด
459,000
คอนกรีต ยาว 200 ม.รายละเอียด
ตามแบบ อบต.
กอสรางรางระบายน้ําพรอมฝาปRด
459,000
ตะแกรงเหล็กยาว 200 ม.
รายละเอียดตามแบบ อบต.

ตัวชี้วัด

ผลลัพธที่คาดว5า หน5วยงาน
จะไดรับ
ที่รับผิดชอบ

KPI
มีรางระบายน้ํา ปPองกันปEญหาน้ํา
เพิ่มขึ้น 200 เมตร ทวม

มีรางระบายน้ํา ปPองกันปEญหาน้ํา
เพิ่มขึ้น 200 เมตร ทวม

สวนโยธา

สวนโยธา

79

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป7 (พ.ศ. 2559-2561)
องคการบริหารสวนตําบลแมพริก อําเภอแมพริก จังหวัดลําปาง
2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานแหลงน้ํา
2.1 แนวทางการพัฒนา แหลงน้ําเพื่อการอุปโภค - บริโภค
ที่

โครงการ

1 กอสรางแทงคน้ําประปาประจํา
หมูบาน
หมู 3 ต.แมพริก
2 วางทอเมนระบบประปาหมูบาน
สายไปอางเก็บน้ําหวยเปางาม
หมู 4 ต.แมพริก
3

4

5

6

วัตถุประสงค

เป;าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อใหประชาชนบานแมเชียงราย กอสรางแทงคเก็บกักน้ํา 1 แหง
ลุม มีน้ําเพื่ออุปโภค-บริโภค

เพื่อใหระบบสงจายน้ําประปาของ วางทอประปา PVC ขนาด ø 3
นิ้ว ชั้น 8.5 ความยาว 1,500 ม.
หมูบานแมพริกบนมีความ
เสถียรภาพ มั่นคงเพียงพอกับ
ความตองการ
วางทอเมนระบบประปาหมูบาน เพื่อใหระบบสงจายน้ําประปาของ วางทอประปา PVC ขนาด ø 3
หมู 6 ต.แมพริก
หมูบานวังสําราญมีความ
นิ้ว ชั้น 8.5 ความยาว 1,500 ม.
เสถียรภาพ มั่นคงเพียงพอกับ
ความตองการ
ติดตั้งเครื่องกรองน้ําระบบ
เพื่อใหประชาชน บานหวยขี้นก มี ติดตั้งระบบกรองน้ําจํานวน 1
ประปาหมูบาน
น้ําที่สะอาดเพื่อการอุปโภค-บริโภค ระบบ
หมู 7 ต.แมพริก
ปรับปรุงระบบประปาหมูบาน เพื่อใหประชาชนบานปางยาว มี ปรับปรุงระบบประปาภูเขา
หมู 8 ต.แมพริก
น้ําที่เพียงพอ เพื่อการอุปโภคจํานวน 1 ระบบ
บริโภค
กอสรางระบบประปาหมูบาน
เพื่อใหมีระบบประปาของหมูบาน กอสรางระบบประปาหมูบานโดย
หมู 10 ต.แมพริก
สันขี้เหล็ก ที่เพียงพอกับความ
การติดตั้งหอถังสูง 20 ลบ.ม. สูง
ตองการอุปโภค-บริโภค
20.00 ม.ติดตั้งถังกรองสนิมเหล็ก
ขนาดศูนยกลาง 1.15 ม.สูง 1.60
ม. และวางทอประปา PVC 2 นิ้ว
140 ทอน

งบประมาณและที่มา
2559
2560
2561
(บาท)
(บาท)
(บาท)
100,000
-

ตัวชี้วัด
KPI
มีแทงคเก็บ
น้ําประปาเพิ่มขึ้น
จํานวน 1 แทงค
ความยาวทอของ
ระบบจายน้ําประปา
เพิ่มขึ้น 1,500 ม.

ผลลัพธที่คาดวา จะไดรับ

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

ประชาชนมีน้ําเพื่อ
อุปโภค-บริโภค

สวนโยธา

ประชาชนมีน้ําเพื่อ
อุปโภค-บริโภค

สวนโยธา

258,000

-

-

258,000

-

-

ความยาวทอของ ประชาชนมีน้ําเพื่อ
ระบบจายน้ําประปา อุปโภค-บริโภค
เพิ่มขึ้น 1,500 ม.

สวนโยธา

100,000

-

-

ประชาชนมีน้ําเพื่อ
อุปโภค-บริโภค

สวนโยธา

100,000

-

-

-

-

ประชาชนมีน้ําเพื่อ
อุปโภค-บริโภคอยาง
เพียงพอ
ประชาชนมีน้ําเพื่อ
อุปโภค-บริโภคอยาง
เพียงพอ

สวนโยธา

525,000

มีระบบประปาน้ํา
สะอาด เพิ่มขึ้น
จํานวน 1 ระบบ
ปริมาณน้ําประปา
เพิ่มขึ้นเพียงพอกับ
ความตองการ
มีระบบประปา
เพิ่มขึ้น 1 ระบบ
รองรับการใชน้ํา
100 ครัวเรือน

สวนโยธา

80

ที่

โครงการ

7 ปรับปรุงระบบประปาหมูบาน
หมู 1 ต.ผาปCง
8 ขุดเจาะบอบาดาลน้ําลึก
หมู 1 ต.ผาปCง

วัตถุประสงค
เพื่อใหระบบประปาของหมูบาน
นาริน มีเสถียรภาพ เพียงพอกับ
ความตองการใชน้ําประปา
บรรเทาและแกไขปCญหาการขาด
แคลนน้ําในชวงฤดูแลง ใหกับ
หมูบานนาริน

9 โครงการขุดเจาะบอบาดาล
ระบบประปาน้ําลึก
หมู 3 ต.ผาปCง

บรรเทาและแกไขปCญหาการขาด
แคลนน้ําในชวงฤดูแลง ใหกับ
หมูบานผาปCงกลาง

10 ปรับปรุงระบบประปาหมูบาน
หมู 4 ต.ผาปCง

เพื่อใหระบบประปาหมูบานมี
ขนาดที่ใหญขึ้น บรรจุใหมากขึ้น

11 ขุดเจาะบอบาดาลระบบประปา
หมู 4 ต.ผาปCง

บรรเทาและแกไขปCญหาการขาด
แคลนน้ําในชวงฤดูแลง ใหกับ
หมูบานหวยไร

12 ขุดลอกบอน้ําตื้น (ประปากลางทุง) บรรเทาและแกไขปCญหาการขาด
หมู 5 ต.ผาปCง
แคลนน้ําใหกับหมูบานเดนอุดม

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป7 (พ.ศ. 2559-2561)
องคการบริหารสวนตําบลแมพริก อําเภอแมพริก จังหวัดลําปาง
งบประมาณและที่มา
เป;าหมาย
2559
2560
2561
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
120,000
วางทอประปา PVC ø 2 นิ้ว ชั้น
คุณภาพ 8.5 ความยาว 2,000 ม.
รอบหมูบาน
ขุดเจาะบอบาดาล ระดับความลึก 200,000
42.50 - 100 ม. ขนาดปากวงบอ
4 นิ้ว กรุบอดวยทอ PVC ชั้น
คุณภาพ 13.5 พรอมติดตั้งเครื่อง
สูบน้ําขนาด 2 hp.
กอสรางระบบประปาหมูบาน
725,000
โดยขุดเจาะบอบาดาล ระดับ
ความลึก 42.5-100 ม. ปากบอ
กวาง 4 นิ้ว พรอมระบบสูบและ
สงจายน้ํา
ปรับปรุงถังเก็บน้ําและระบบทอ
100,000
สงจายประปาใหมีขนาดที่ใหญ
มากขึ้น
ขุดเจาะบอบาดาล ระดับความลึก 250,000
42.5 - 100 ม. ปากบอกวาง 4
นิ้ว พรอมติดตั้งเครื่องสูบน้ํา
ขนาด 2 HP
ขุดบอบาดาลน้ําตื้นพรอมวางทอ
20,000
วงบอ ขนาดปากกวาง 1 ม.
จํานวน 10 ทอน

ตัวชี้วัด
KPI
ปริมาณน้ําประปา
เพิ่มขึ้นเพียงพอกับ
ความตองการ
มีบอบาดาลเพิ่มขึ้น
จํานวน 1 บอ

ผลลัพธที่คาดวา จะไดรับ

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

ประชาชนมีน้ําเพื่อ
อุปโภค-บริโภคอยาง
เพียงพอ
ประชาชนมีน้ําเพื่อ
อุปโภค-บริโภคอยาง
เพียงพอ

สวนโยธา

มีระบบประปา ประชาชนมีน้ําเพื่อ
เพิ่มขึ้น จํานวน 1 อุปโภค-บริโภคอยาง
เพียงพอ
ระบบ

สวนโยธา

ปริมาณน้ําประปา
เพิ่มขึ้นเพียงพอกับ
ความตองการ
มีบอบาดาลเพิ่มขึ้น
จํานวน 1 บอ

สวนโยธา

ประชาชนมีน้ําเพื่อ
อุปโภค-บริโภคอยาง
เพียงพอ
ประชาชนมีน้ําเพื่อ
อุปโภค-บริโภคอยาง
เพียงพอ

สวนโยธา

ปริมาณน้ําประปา ประชาชนมีน้ําเพื่อ
เพิ่มขึ้นเพียงพอกับ อุปโภค-บริโภคอยาง
ความตองการ
เพียงพอ

สวนโยธา

สวนโยธา

81

ที่

โครงการ

13 ปรับปรุงระบบประปาหมูบาน
หมู 11 ต.แมพริก
14 วางทอระบบประปาหมูบาน
หมู 3 ต.ผาปCง

15 รื้อถอนถังเก็บน้ํามาติดตั้งที่อาง
เก็บน้ําโปLงลุน หมู 3 ต.ผาปCง
16 ขุดเจาะบอบาดาลน้ําลึก
หมู 5 ต.ผาปCง
17 เจาะบอบาดาลบานสวน
หมู 10 ต.แมพริก
18 วางทอระบบประปาหมูบาน
เดนอุดม
หมู 5 ต.ผาปCง
19 กอสรางถังเก็บน้ํา(แชมเปญ)
ระบบประปากลางบาน
หมู 5 ต.ผาปCง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป7 (พ.ศ. 2559-2561)
องคการบริหารสวนตําบลแมพริก อําเภอแมพริก จังหวัดลําปาง
งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด
เป;าหมาย
วัตถุประสงค
2559
2560
2561
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
KPI
เพื่อขยายระบบสงจายประปา
วางทอประปาหมูบาน PVC ขนาด
60,000
ทอประปาหมูบาน
หมูบานใหเพียงพอกับความ
ø 2 นิ้ว คุณภาพชั้นคุณภาพ 8.5
ความยาวเพิ่มขึ้น
ตองการของประชาชน
ความยาว 680 ม.
680 เมตร
850,000
ปริมาณน้ําประปา
บรรเทาและแกไขปCญหาการขาด วางทอประปา PVC ขนาด ø 3
เพิ่มขึ้นเพียงพอกับ
แคลนน้ําใหกับหมูบานผาปCงกลาง นิ้ว คุณภาพชั้น 8.5 เปKนความ
ความตองการ
เพิ่มสเถียรภาพการสงจาย
ยาว 6,000 ม.
น้ําประปาใหมากขึ้น
บรรเทาและแกไขปCญหาการขาด รื้อถอน ซอมแซม และติดตั้งถัง
400,000
น้ําประปาเพิ่มขึ้น
แคลนน้ําใหกับหมูบานผาปCงกลาง เก็บน้ําระบบประปาจํานวน 1 ถัง
เพียงพอกับปริมาณ
เพิ่มระบบประปาใหมีมากขึ้น
การใชงาน
บรรเทาและแกไขปCญหาการขาด ขุดเจาะบอบาดาลน้ําลึก ขนาดไม
300,000
มีบอบาดาลเพิ่มขึ้น
แคลนน้ําในชวงฤดูแลง ใหกับ
นอยกวา 45 ม. ปากบอกวาง 10
จํานวน 1 บอ
หมูบานเดนอุดม
เซนติเมตร
บรรเทาและแกไขปCญหาการขาด ขุดเจาะบอบาดาลน้ําลึก ขนาดไม
300,000 มีบอบาดาลเพิ่มขึ้น
แคลนน้ําในชวงฤดูแลง ใหกับ
นอยกวา 45 ม.ปากบอกวาง 10
จํานวน 1 บอ
หมูบานสันขี้เหล็ก
เซนติเมตร
บรรเทาและแกไขปCญหาการขาด วางทอประปา PVC ขนาด ø 3
260,000 ปริมาณน้ําประปา
แคลนน้ําใหกับหมูบานเดนอุดม นิ้ว ชั้นคุณภาพ เปKนความยาว
เพิ่มขึ้นเพียงพอกับ
เพิ่มสเถียรภาพการสงจาย
ความตองการ
2,000 ม.
น้ําประปาใหมากขึ้น
เพื่อใหประชาชน บานเดนอุดม มี กอสรางถังเก็บน้ําจํานวน 1 ระบบ
525,000 มีถังเก็บน้ําประปา
น้ําเพื่ออุปโภค-บริโภค เพียงพอ
เพิ่มขึ้นจํานวน 1 ถัง
กับความตองการ

ผลลัพธที่คาดวา จะไดรับ

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

ประชาชนมีน้ําเพื่อ
อุปโภค-บริโภคอยาง
เพียงพอ
ประชาชนมีน้ําเพื่อ
อุปโภค-บริโภคอยาง
เพียงพอ

สวนโยธา

ประชาชนมีน้ําเพื่อ
อุปโภค-บริโภค

สวนโยธา

ประชาชนมีน้ําเพื่อ
อุปโภค-บริโภคอยาง
เพียงพอ
ประชาชนมีน้ําเพื่อ
อุปโภค-บริโภคอยาง
เพียงพอ
ประชาชนมีน้ําเพื่อ
อุปโภค-บริโภคอยาง
เพียงพอ

สวนโยธา

ประชาชนมีน้ําเพื่อ
อุปโภค-บริโภค

สวนโยธา

สวนโยธา

สวนโยธา

สวนโยธา

82

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป7 (พ.ศ. 2559-2561)
องคการบริหารสวนตําบลแมพริก อําเภอแมพริก จังหวัดลําปาง
2.2 แนวทางการพัฒนา แหลงน้ําเพื่อการเกษตร
ที่

โครงการ

1 ซอมแซมดาดลําเหมือง สายทุง
หวยแตว - ทุงทายบาน
หมู 3 ต.แมพริก

วัตถุประสงค
เพื่อใหประชาชนบานแมเชียง รายลุม มีน้ําไวใชเพื่อการเกษตร

เป;าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ซอมแซมดาดลําเหมืองคอนกรีต
ขนาดปากกวาง 1.00 ม. กนกวาง
0.40 ม.ลึก 0.60 ม. ยาว 1500
ม. ตามแบบแปลนของ อบต.แม
พริก

2 กอสรางฝายกั้นน้ําลําหวยแมพริก เพื่อใหประชาชน บานแมพริกบน กอสรางฝายคอนกรีตขนาดสัน
หมู 4 ต.แมพริก
มีนํา้ ไวใชเพื่อการเกษตร
ฝายยาว 21.00 ม.สูง 1.00 ม.

3 ขุดสระเก็บน้ํา บริเวณสามแยก
คอกวัว
หมู 6 ต.แมพริก
4 ซอมแซมฝายกั้นน้ําฝายวังโตPงกPง
หมู 7 ต.แมพริก

5 ซอมแซมฝายกั้นน้ําฝายทุงบาน
หมู 7 ต.แมพริก

เพื่อใหมีแหลงน้ําสําหรับการ
เกษตรกรรมและการเลี้ยงสัตว
ของหมูบานวังสําราญ
เพื่อใหประชาชนบานหวยขี้นก มี
น้ําไวใชสําหรับการเกษตร

ขุดสระเก็บน้ํา ขนาดพื้นที่ 1 ไร
ลึก 3.00 ม. ปริมาตรดินขุดไม
นอยกวา 28,528 ลบ.ม.
ซอมแซมฝายกั้นน้ําโดยใชการ
เรียงหินในกลองเกเบี้ยน ขนาด
สันฝายกวาง 1.00 ม.ยาว 14.00
ม. สูง 1.00 เมตร ตามแบบแปลน
ของ อบต.แมพริก
เพื่อใหประชาชนบานหวยขี้นก มี ซอมแซมฝายกั้นน้ําโดยใชการ
น้ําไวใชสําหรับการเกษตร
เรียงหินในกลองเกเบี้ยน ขนาด
สันฝายกวาง 1.00 ม.ยาว 14.00
ม. สูง 1.00 ม. ตามแบบแปลน
ของ อบต.แมพริก

งบประมาณและที่มา
2559
2560
2561
(บาท)
(บาท)
(บาท)
568,000
-

ตัวชี้วัด

ผลลัพธที่คาดวา จะไดรับ

KPI
มีปริมาณน้ําสําหรับ ประชาชนมีน้ําไวใชเพื่อ
การเกษตรที่เพิ่ม การเกษตร
มากขึ้น

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ
สวนโยธา

1,700,000

-

-

มีฝายกั้นน้ําสําหรับ ประชาชนมีน้ําไวใชเพื่อ
ทําการเกษตรเพิ่มขี้น การเกษตร
1 แหง

114,000

-

-

100,000

-

-

มีแหลงน้ําเพิ่มขึ้น 1 ประชาชนมีน้ําสําหรับ สวนโยธา
แหง
การเกษตรและการเลี้ยง
สัตว
มีปริมาณน้ําสําหรับ ประชาชนมีน้ําไวใชเพื่อ สวนโยธา
การเกษตรที่เพิ่ม การเกษตร
มากขึ้น

100,000

-

-

มีปริมาณน้ําสําหรับ ประชาชนมีน้ําไวใชเพื่อ
การเกษตรที่เพิ่ม การเกษตร
มากขึ้น

สวนโยธา

สวนโยธา

83

ที่

โครงการ

6 ซอมแซมฝายกั้นน้ําฝายตนบง
หมู 7 ต.แมพริก

วัตถุประสงค
เพื่อใหประชาชนบานหวยขี้นก มี
น้ําไวใชสําหรับการเกษตร

7 ซอมแซมฝายกั้นน้ําฝายสุดแมอง เพื่อใหประชาชนบานหวยขี้นก มี
หมู 7 ต.แมพริก
น้ําไวใชสําหรับการเกษตร

8 ซอมแซมฝายกั้นน้ําฝายทุงใต
หมู 7 ต.แมพริก

เพื่อใหประชาชนบานหวยขี้นก มี
น้ําไวใชสําหรับการเกษตร

9 ซอมแซมฝายกั้นน้ําฝายแพะมะคา เพื่อใหประชาชนบานหวยขี้นก มี
หมู 7 ต.แมพริก
น้ําไวใชสําหรับการเกษตร

10 กอสรางดาดลําเหมืองทุงแมกPอง เพื่อเพิ่มความเร็วและปริมาณการ
จางใต
ไหลของน้ําใหเพียงพอกับการ
หมู 2 ต.ผาปCง
เกษตรกรรม

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป7 (พ.ศ. 2559-2561)
องคการบริหารสวนตําบลแมพริก อําเภอแมพริก จังหวัดลําปาง
งบประมาณและที่มา
เป;าหมาย
2559
2560
2561
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
ซอมแซมฝายกั้นน้ําโดยใชการ
100,000
เรียงหินในกลองเกเบี้ยน ขนาด
สันฝายกวาง 1.00 ม.ยาว 14.00
ม. สูง 1.00 ม. ตามแบบแปลน
ของ อบต.แมพริก
100,000
ซอมแซมฝายกั้นน้ําโดยใชการ
เรียงหินในกลองเกเบี้ยน ขนาด
สันฝายกวาง 1.00 ม.ยาว 14.00
ม. สูง 1.00 ม. ตามแบบแปลน
ของ อบต.แมพริก
ซอมแซมฝายกั้นน้ําโดยใชการ
100,000
เรียงหินในกลองเกเบี้ยน ขนาด
สันฝายกวาง 1.00 ม.ยาว 14.00
ม. สูง 1.00 ม. ตามแบบแปลน
ของ อบต.แมพริก
ซอมแซมฝายกั้นน้ําโดยใชการ
100,000
เรียงหินในกลองเกเบี้ยน ขนาด
สันฝายกวาง 1.00 ม.ยาว 14.00
ม. สูง 1.00 ม. ตามแบบแปลน
ของ อบต.แมพริก
กอสรางดาดลําเหมืองคอนกรีต
76,000
ขนาดปากกวาง 1.00 ม. กนกวาง
0.40 ม. ลึก 0.60 ม. ยาว 200
ม. ตามแบบแปลนของ อบต.แม
พริก

ตัวชี้วัด

ผลลัพธที่คาดวา จะไดรับ

KPI
มีปริมาณน้ําสําหรับ ประชาชนมีน้ําไวใชเพื่อ
การเกษตรที่เพิ่ม การเกษตร
มากขึ้น

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ
สวนโยธา

มีปริมาณน้ําสําหรับ ประชาชนมีน้ําไวใชเพื่อ
การเกษตรที่เพิ่ม การเกษตร
มากขึ้น

สวนโยธา

มีปริมาณน้ําสําหรับ ประชาชนมีน้ําไวใชเพื่อ
การเกษตรที่เพิ่ม การเกษตร
มากขึ้น

สวนโยธา

มีปริมาณน้ําสําหรับ ประชาชนมีน้ําไวใชเพื่อ
การเกษตรที่เพิ่ม การเกษตร
มากขึ้น

สวนโยธา

มีลําเหมืองคอนกรีต มีปริมาณมีน้ําไวใชเพื่อ สวนโยธา
เพิ่มขึ้น 1 สาย การเกษตรอยางเพียงพอ

84

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

11 กอสรางดาดลําเหมืองทุงแมขยาก เพื่อเพิ่มความเร็วและปริมาณการ
หมู 3 ต.ผาปCง
ไหลของน้ําใหเพียงพอกับการ
เกษตรกรรม

12 กอสรางดาดลําเหมืองทุงกลวยหนี่ เพื่อเพิ่มความเร็วและปริมาณการ
หมู 3 ต.ผาปCง
ไหลของน้ําใหเพียงพอกับการ
เกษตรกรรม

13 กอสรางดาดลําเหมืองทุงมองลอง เพื่อเพิ่มความเร็วและปริมาณการ
หมู 3 ต.ผาปCง
ไหลของน้ําใหเพียงพอกับการ
เกษตรกรรม

14 ซอมแซมประตูน้ําและวางทอที่
ชํารุดอางรองแสนเมือง
หมู 4 ต.ผาปCง
15 กอสรางทํานบดินกั้นลําหวยแม
พริก
หมู 4 ต.แมพริก

เพื่อใหประชาชนบานหวยไร มีน้ํา
ไวใชเพื่อการเกษตร

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป7 (พ.ศ. 2559-2561)
องคการบริหารสวนตําบลแมพริก อําเภอแมพริก จังหวัดลําปาง
งบประมาณและที่มา
เป;าหมาย
2559
2560
2561
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
กอสรางดาดลําเหมืองคอนกรีต
76,000
ขนาดปากกวาง 1.00 ม. กนกวาง
0.40 ม. ลึก 0.60 ม. ยาว 200
ม. ตามแบบแปลนของ อบต.แม
พริก
กอสรางดาดลําเหมืองคอนกรีต
76,000
ขนาดปากกวาง 1.00 ม. กนกวาง
0.40 ม. ลึก 0.60 ม. ยาว 200
ม. ตามแบบแปลนของ อบต.แม
พริก
กอสรางดาดลําเหมืองคอนกรีต
76,000
ขนาดปากกวาง 1.00 ม. กนกวาง
0.40 ม. ลึก 0.60 ม. ยาว 200
ม. ตามแบบแปลนของ อบต.แม
พริก
ซอมแซมประตูกั้น 1 จุด พรอม
100,000
งานวางทอ

เพื่อใหประชาชนบานหวยไร มีน้ํา กอสรางทํานบดินกั้นลําหวยแม
ไวใชเพื่อการเกษตร
พริก

-

2,000,000

-

ตัวชี้วัด

ผลลัพธที่คาดวา จะไดรับ

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

KPI
มีลําเหมืองคอนกรีต มีปริมาณมีน้ําไวใชเพื่อ สวนโยธา
เพิ่มขึ้น 1 สาย การเกษตรอยางเพียงพอ

มีลําเหมืองคอนกรีต มีปริมาณมีน้ําไวใชเพื่อ สวนโยธา
เพิ่มขึ้น 1 สาย การเกษตรอยางเพียงพอ

มีลําเหมืองคอนกรีต มีปริมาณมีน้ําไวใชเพื่อ สวนโยธา
เพิ่มขึ้น 1 สาย การเกษตรอยางเพียงพอ

ระบบปQด-เปQดน้ํามี
ความสะดวกเพิ่ม
มากขึ้น
มีแหลงเก็บน้ํา
เพิ่มขึ้น 1 แหง

ประชาชนมีน้ําไวใชเพื่อ
การเกษตร

สวนโยธา

มีปริมาณมีน้ําไวใชเพื่อ สวนโยธา
การเกษตรอยางเพียงพอ

85

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

16 กอสรางขุดและดาดลําเหมืองเดน เพื่อเพิ่มความเร็วและปริมาณการ
เจRกนอย-ทุงดง
ไหลของน้ําใหเพียงพอกับการ
หมู 6 ต.แมพริก
เกษตรกรรม

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป7 (พ.ศ. 2559-2561)
องคการบริหารสวนตําบลแมพริก อําเภอแมพริก จังหวัดลําปาง
งบประมาณและที่มา
เป;าหมาย
2559
2560
2561
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
กอสรางดาดลําเหมืองคอนกรีต
152,000
ขนาดปากกวาง 1.00 ม. กนกวาง
0.40 ม. ลึก 0.60 ม. ยาว 400
ม. ตามแบบแปลนของ อบต.แม
พริก
กอสรางดาดลําเหมืองคอนกรีต
189,000
ขนาดปากกวาง 1.00 ม. กนกวาง
0.40 ม. ลึก 0.60 ม. ยาว 500
ม. ตามแบบแปลนของ อบต.แม
พริก
กอสรางดาดลําเหมืองคอนกรีต
76,000
ขนาดปากกวาง 1.00 ม. กนกวาง
0.40 ม. ลึก 0.60 ม. ยาว 200
ม. ตามแบบแปลนของ อบต.แม
พริก
ซอมแซมฝายกั้นน้ํา 1 ฝาย
100,000
-

17 กอสรางดาดลําเหมือง
ฝายสุดแมอง
หมู 7 ต.แมพริก

เพื่อเพิ่มความเร็วและปริมาณการ
ไหลของน้ําใหเพียงพอกับการ
เกษตรกรรม

18 กอสรางดาดลําเหมืองสายทุง
แคมปS
หมู 7 ต.แมพริก

เพื่อเพิ่มความเร็วและปริมาณการ
ไหลของน้ําใหเพียงพอกับการ
เกษตรกรรม

19 ปรับปรุงฝายกั้นน้ําทุงใหม
หมู 10 ต.แมพริก

เพื่อใหประชาชนบานสันขี้เหล็กมี
น้ําไวใชเพื่อการเกษตร

20 กอสรางอางเก็บน้ําหวยแมยะ
หมู 11 ต.แมพริก
21 กอสรางฝายทุงเกRาเดื่อ
หมู 11 ต.แมพริก

เพื่อใหประชาชนบานแพะดอกเข็ม กอสรางอางเก็บน้ํา 1 อาง
มีน้ําไวใชเพื่อการเกษตร
เพื่อใหประชาชนบานแพะดอกเข็ม กอสรางฝายกั้นน้ําโดยใชการเรียง
มีน้ําไวใชเพื่อการเกษตร
หินในกลองเกเบี้ยน ขนาดสันฝาย
กวาง 1.00 ม.ยาว 14.00 ม. สูง
1.00 ม. ตามแบบแปลนของ
อบต.แมพริก

-

10,000,000

-

-

100,000

-

ตัวชี้วัด

ผลลัพธที่คาดวา จะไดรับ

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

KPI
มีลําเหมืองคอนกรีต มีปริมาณมีน้ําไวใชเพื่อ สวนโยธา
เพิ่มขึ้น 1 สาย การเกษตรอยางเพียงพอ

มีลําเหมืองคอนกรีต มีปริมาณมีน้ําไวใชเพื่อ สวนโยธา
เพิ่มขึ้น 1 สาย การเกษตรอยางเพียงพอ

มีลําเหมืองคอนกรีต มีปริมาณมีน้ําไวใชเพื่อ สวนโยธา
เพิ่มขึ้น 1 สาย การเกษตรอยางเพียงพอ

มีปริมาณน้ําสําหรับ ประชาชนมีน้ําไวใชเพื่อ
ทําการเกษตรเพิ่มขี้น การเกษตร

สวนโยธา

มีอางเก็บน้ําเพิ่มขึ้น
1 แหง
มีฝายกั้นน้ําเพิ่มขึ้น
1 ฝาย

สวนโยธา

ประชาชนมีน้ําไวใชเพื่อ
การเกษตร
ประชาชนมีน้ําไวใชเพื่อ
การเกษตร

สวนโยธา

86

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

22 ดาดลําเหมืองหวยมูลบน
หมู 1 ต.ผาปCง

เพื่อเพิ่มความเร็วและปริมาณการ
ไหลของน้ําใหเพียงพอกับการ
เกษตรกรรม

23 กอสรางดาดลําเหมืองน้ําดิบอุน
หมู 2 ต.ผาปCง

เพื่อเพิ่มความเร็วและปริมาณการ
ไหลของน้ําใหเพียงพอกับการ
เกษตรกรรม

24 กอสรางดาดลําเหมืองฝายทุงบาน เพื่อเพิ่มความเร็วและปริมาณการ
(ระยะที่ 2 )
ไหลของน้ําใหเพียงพอกับการ
หมู 2 ต.ผาปCง
เกษตรกรรม
25 กอสรางดาดลําเหมืองหวยไร(ทุง เพื่อเพิ่มความเร็วและปริมาณการ
หนองกะหอง)
ไหลของน้ําใหเพียงพอกับการ
หมู 3 ต.ผาปCง
เกษตรกรรม

26 กอสรางดาดลําเหมืองโตงปูLสด
หมู 3 ต.ผาปCง

เพื่อเพิ่มความเร็วและปริมาณการ
ไหลของน้ําใหเพียงพอกับการ
เกษตรกรรม

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป7 (พ.ศ. 2559-2561)
องคการบริหารสวนตําบลแมพริก อําเภอแมพริก จังหวัดลําปาง
งบประมาณและที่มา
เป;าหมาย
2559
2560
2561
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
กอสรางดาดลําเหมืองคอนกรีต
114,000
ขนาดปากกวาง 1.00 ม. กนกวาง
0.40 ม. ลึก 0.60 ม. ยาว 300
ม. ตามแบบแปลนของ อบต.แม
พริก
กอสรางดาดลําเหมืองคอนกรีต
114,000
ขนาดปากกวาง 1.00 ม. กนกวาง
0.40 ม. ลึก 0.60 ม. ยาว 300
ม. ตามแบบแปลนของ อบต.แม
พริก
กอสรางลําเหมืองคอนกรีต ขนาด
106,000
กวาง 0.30 ม. ลึก 0.40 ม. หนา
0.12 ม. ยาว 100 ม. ตามแบบ
แปลนของ อบต.แมพริก
กอสรางดาดลําเหมืองคอนกรีต
76,000
ขนาดปากกวาง 1.00 ม. กนกวาง
0.40 ม. ลึก 0.60 ม. ยาว 200
ม. ตามแบบแปลนของ อบต.แม
พริก
กอสรางดาดลําเหมืองคอนกรีต
25,000
ขนาดปากกวาง 1.00 ม. กนกวาง
0.40 ม. ลึก 0.60 ม. ยาว 60 ม.
ตามแบบแปลนของ อบต.แมพริก

ตัวชี้วัด

ผลลัพธที่คาดวา จะไดรับ

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

KPI
มีลําเหมืองคอนกรีต มีปริมาณมีน้ําไวใชเพื่อ สวนโยธา
เพิ่มขึ้น 1 สาย การเกษตรอยางเพียงพอ

มีลําเหมืองคอนกรีต มีปริมาณมีน้ําไวใชเพื่อ สวนโยธา
เพิ่มขึ้น 1 สาย การเกษตรอยางเพียงพอ

มีลําเหมืองคอนกรีต มีปริมาณมีน้ําไวใชเพื่อ สวนโยธา
เพิ่มขึ้น 1 สาย การเกษตรอยางเพียงพอ

มีลําเหมืองคอนกรีต มีปริมาณมีน้ําไวใชเพื่อ สวนโยธา
เพิ่มขึ้น 1 สาย การเกษตรอยางเพียงพอ

มีลําเหมืองคอนกรีต มีปริมาณมีน้ําไวใชเพื่อ สวนโยธา
เพิ่มขึ้น 1 สาย การเกษตรอยางเพียงพอ

87

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป7 (พ.ศ. 2559-2561)
องคการบริหารสวนตําบลแมพริก อําเภอแมพริก จังหวัดลําปาง
งบประมาณและที่มา
เป;าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
2559
2560
2561
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
27 กอสรางฝายกั้นน้ําหวยแมขยาก เพื่อใหประชาชนบานผาปCงกลาง กอสรางฝายกั้นน้ําโดยเรียงหินใน
100,000
บก
มีน้ําไวใชเพื่อการเกษตร
กลองเกเบี้ยน ขนาดสันฝายกวาง
หมู 3 ต.ผาปCง
1.00 ม. ยาว 14.00 ม. สูง 1.00
ม. ตามแบบแปลนของ อบต.แม
พริก
303,000
28 กอสรางดาดลําเหมืองทุงนาบวก เพื่อเพิ่มความเร็วและปริมาณการ กอสรางดาดลําเหมือง ขนาด
หมู 4 ต.ผาปCง
ไหลของน้ําใหเพียงพอกับการ
ปากกวาง 1.00 ม. กนกวาง 0.40
เกษตรกรรม
ม. ลึก 0.60 ม. ยาว 800 ม. ตาม
แบบแปลนของ อบต.แมพริก
100,000
29 กอสรางสปริลเวยอางเก็บน้ําหวย เพื่อใหประชาชนบานหวยไร มีน้ํา ทางระบายน้ํา 1 จุด
ไวใชเพื่อการเกษตร
ดงดํา
หมู 4 ต.ผาปCง
30 ขุดและกอสรางดาดลําเหมืองสง เพื่อเพิ่มความเร็วและปริมาณการ กอสรางดาดลําเหมืองคอนกรีต
378,000
น้ําสายแมวอด-รองแสนเมือง
ไหลของน้ําใหเพียงพอกับการ
ขนาดปากกวาง 1.00 ม. กนกวาง
หมู 4 ต.ผาปCง
เกษตรกรรม
0.40 ม. ลึก 0.60 ม. ยาว 1,000
ม. ตามแบบแปลนของ อบต.แม
พริก
31 ขุดลอกบอประมงหวยดินแดง
เพื่อใหประชาชนบานเดนอุดม มี ขุดลอกสระเก็บน้ําเก็บน้ํา
400,000
พรอมกอสรางประตูน้ํา
น้ําไวใชเพื่อการเกษตร
ปริมาตรดินขุดไมนอยกวา 10,000
หมู 5 ต.ผาปCง
ลบ.ม. พรอมกอสรางประตูปQด
เปQดน้ํา
32 กอสรางทํานบเก็บกักน้ําหวยไร เพื่อใหประชาชนบานเดนอุดม มี กอสรางทํานบกั้นน้ํา 1 ฝาย
100,000
หมู 5 ต.ผาปCง
น้ําไวใชเพื่อการเกษตร

ตัวชี้วัด

ผลลัพธที่คาดวา จะไดรับ

KPI
มีฝายกั้นน้ําเพิ่มขึ้น ประชาชนมีน้ําไวใชเพื่อ
1 ฝาย
การเกษตร

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ
สวนโยธา

มีลําเหมืองคอนกรีต มีปริมาณมีน้ําไวใชเพื่อ สวนโยธา
เพิ่มขึ้น 1 สาย การเกษตรอยางเพียงพอ

มีสปQลเวยสําหรับ
อางเก็บน้ํา เพิ่มขึ้น
1 แหง
มีลําเหมืองคอนกรีต
เพิ่มขึ้น 1 สาย

ประชาชนมีน้ําไวใชเพื่อ
การเกษตร

สวนโยธา

มีปริมาณมีน้ําไวใชเพื่อ สวนโยธา
การเกษตรอยางเพียงพอ

มีปริมาณน้ําสําหรับ ประชาชนมีน้ําไวใชเพื่อ
ทําการเกษตรเพิ่มขี้น การเกษตร

สวนโยธา

มีทํานบกั้นน้ํา ประชาชนมีน้ําไวใชเพื่อ
สําหรับทํา
การเกษตร
การเกษตรเพิ่มขี้น 1
แหง

สวนโยธา
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33 กอสรางทํานบเก็บกักน้ําหวยน้ํา
จาง
หมู 5 ต.ผาปCง
34 วางทอสงน้ํา คสล.จากทาสูบน้ํา
พลังไฟฟUาวังทาผาดู-ทุงดงกลางทุงไรบานทา
หมู 3 ต.แมพริก
35 กอสรางเขื่อนแมน้ําวังทายวังทา
ผาหลวง
หมู 3 ต.แมพริก
36 ขุดลอกลําหวยแมแถกพรอม
ประตูปQด-เปQด
หมู 3 ต.แมพริก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป7 (พ.ศ. 2559-2561)
องคการบริหารสวนตําบลแมพริก อําเภอแมพริก จังหวัดลําปาง
งบประมาณและที่มา
เป;าหมาย
วัตถุประสงค
2559
2560
2561
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
เพื่อใหประชาชนบานเดนอุดม มี กอสรางทํานบกั้นน้ํา 1 ฝาย
100,000
น้ําไวใชเพื่อการเกษตร

เพื่อใหประชาชน บานแม
เชียงรายลุม มีน้ําไวใชเพื่อ
การเกษตร

วางทอ คสล.ø 0.60 ม. ความยาว
200 ม.

เพื่อใหประชาชนบานแมเชียงราย กอสรางเขื่อนกั้นน้ํา 1 แหง
ลุม มีน้ําไวใชเพื่อการเกษตร

เพื่อใหประชาชนบานแมเชียงราย ขุดลอกลําหวยแมแถก กวาง 6.00
ลุม มีน้ําไวใชเพื่อการเกษตร
ม. ลึก 2.00 ม. ยาว 1,500 ม.
ปริมาตรดินขุดไมนอยกวา 18,000
ลบ.ม.พรอมติดตั้งประตูปQด-เปQด
1 จุด
37 กอสรางดาดลําเหมืองสายทุงเดน เพื่อเพิ่มความเร็วและปริมาณการ กอสรางดาดลําเหมือง ขนาด
(หวยเปางาม)
ไหลของน้ําใหเพียงพอกับการ
คอนกรีต ปากกวาง 1.00 ม. กน
หมู 4 ต.แมพริก
เกษตรกรรม
กวาง 0.40 ม. ลึก 0.60 ม. ยาว
200 ม. ตามแบบแปลนของ อบต.
แมพริก

-

-

-

-

-

-

-

-

ตัวชี้วัด

ผลลัพธที่คาดวา จะไดรับ

KPI
มีทํานบกั้นน้ํา ประชาชนมีน้ําไวใชเพื่อ
การเกษตร
สําหรับทํา
การเกษตรเพิ่มขี้น 1
แหง
198,000 มีการวางทอสงน้ํา ประชาชนมีน้ําไวใชเพื่อ
เพิ่มขึ้น ยาว 2,000ม. การเกษตร

20,000,000

มีเขื่อนกั้นน้ํา
สําหรับทํา
การเกษตรเพิ่มขี้น 1
แหง
800,000 มีการขุดลอกลําหวย
ความยาว 1,500 ม.

ประชาชนมีน้ําไวใชเพื่อ
การเกษตร

ประชาชนมีน้ําไวใชเพื่อ
การเกษตร

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ
สวนโยธา

สวนโยธา

สวนโยธา

สวนโยธา

76,000 มีลําเหมืองคอนกรีต มีปริมาณมีน้ําไวใชเพื่อ สวนโยธา
เพิ่มขึ้น 1 สาย การเกษตรอยางเพียงพอ
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38 กอสรางดาดลําเหมืองทุงใต
หมู 6 ต.แมพริก

39 ขุดลอกลําหวยขี้นก
หมู 7 ต.แมพริก

40 ขุดลอกอางเก็บน้ําแมพริก
หมู 8 ต.แมพริก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป7 (พ.ศ. 2559-2561)
องคการบริหารสวนตําบลแมพริก อําเภอแมพริก จังหวัดลําปาง
งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด
เป;าหมาย
วัตถุประสงค
2559
2560
2561
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
KPI
เพื่อเพิ่มความเร็วและปริมาณการ กอสรางดาดลําเหมืองคอนกรีต
76,000 มีลําเหมืองคอนกรีต
เพิ่มขึ้น 1 สาย
ไหลของน้ําใหเพียงพอกับการ
ขนาดปากกวาง 1.00 ม. กนกวาง
เกษตรกรรม
0.40 ม. ลึก 0.60 ม. ยาว 200
ม. ตามแบบแปลนของ อบต.แม
พริก
680,000 มีการขุดลอกลําหวย
เพื่อใหประชาชนบานหวยขี้นก มี ขุดลอกลําหวยขี้นก กวาง 6.00 ม.
ความยาว 1,500 ม.
น้ําไวใชเพื่อการเกษตร
ลึก 2.00 ม. ยาว 1,500 ม.
ปริมาตรดินขุด ไมนอยกวา
18,000 ลบ.ม.
1,400,000 มีปริมาณน้ําสําหรับ
พัฒนาแหลงน้ําเพื่อใหมีน้ําใช
ขุดลอกอางเก็บน้ําแมพริก กวาง
ทําการเกษตรเพิ่มขี้น
เพียงพอกับการเกษตร
60 ม. ยาว 300 ม. ลึก 2.00 ม.
ปริมาตรดินขุดไมนอยกวา 36,000
ลบ.ม.

41 กอสรางฝายกั้นน้ําลําหวยแมพริก เพื่อใหประชาชนบานรมไมยาง มี กอสรางฝายกั้นน้ําโดยเรียงหินใน
หมู 9 ต.แมพริก
น้ําไวใชเพื่อการเกษตร
กลองเกเบี้ยน ขนาดสันฝายกวาง
1.00 ม. ยาว 20.00 ม. สูง
1.00 ม. ตามแบบแปลนของ
อบต.แมพริก
42 กอสรางดาดลําเหมืองขวาง
เพื่อเพิ่มความเร็วและปริมาณการ กอสรางดาดลําเหมือง ขนาด
หมู 9 ต.แมพริก
ไหลของน้ําใหเพียงพอกับการ
ปากกวาง 1.00 ม. กนกวาง 0.40
เกษตรกรรม
ม. ลึก 0.60 ม. ยาว 200 ม.
ตามแบบแปลนของ อบต.แมพริก

-

-

-

-

ผลลัพธที่คาดวา จะไดรับ

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

มีปริมาณมีน้ําไวใชเพื่อ สวนโยธา
การเกษตรอยางเพียงพอ

ประชาชนมีน้ําไวใชเพื่อ
การเกษตร

สวนโยธา

ประชาชนมีน้ําไวใชเพื่อ
การเกษตร

สวนโยธา

150,000 มีฝายน้ําสําหรับทํา ประชาชนมีน้ําไวใชเพื่อ
การเกษตรเพิ่มขี้น การเกษตร
1 แหง

สวนโยธา

76,000 มีลําเหมืองคอนกรีต มีปริมาณมีน้ําไวใชเพื่อ สวนโยธา
เพิ่มขึ้น 1 สาย การเกษตรอยางเพียงพอ

90

ที่

โครงการ

43 ขุดสระรองตPองตึง
หมู 9 ต.แมพริก

วัตถุประสงค
พัฒนาแหลงน้ําเพื่อใหมีน้ําใช
เพียงพอกับการเกษตร

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป7 (พ.ศ. 2559-2561)
องคการบริหารสวนตําบลแมพริก อําเภอแมพริก จังหวัดลําปาง
งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด
เป;าหมาย
หนวยงาน
ผลลัพธที่คาดวา จะไดรับ
2559
2560
2561
(ผลผลิตของโครงการ)
ที่รับผิดชอบ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
KPI
ขุดลอกสระเก็บน้ํา ปริมาตรดินขุด
400,000 มีสระเก็บน้ําเพิ่มขึ้น ประชาชนมีน้ําไวใชเพื่อ สวนโยธา
ไมนอยกวา 10,000 ลบ.ม.
1 แหง
การเกษตร

44 ขุดลอกลําเหมืองสายทุงแมเฒาเตา พัฒนาระบบสงน้ําเพื่อใหมีน้ําใช
หมู 10 ต.แมพริก
เพียงพอกับการเกษตร

-

-

10,000 มีลําเหมืองสงน้ํา มีปริมาณมีน้ําไวใชเพื่อ สวนโยธา
เพิ่มขึ้น 1 สาย การเกษตรอยางเพียงพอ

45 กอสรางดาดลําเหมืองสายทาย
บาน
หมู 11 ต.แมพริก

-

-

57,000 มีลําเหมืองคอนกรีต มีปริมาณมีน้ําไวใชเพื่อ สวนโยธา
เพิ่มขึ้น 1 สาย การเกษตรอยางเพียงพอ

-

-

57,000 มีลําเหมืองคอนกรีต มีปริมาณมีน้ําไวใชเพื่อ สวนโยธา
เพิ่มขึ้น 1 สาย การเกษตรอยางเพียงพอ

46 กอสรางดาดลําเหมืองคอนกรีต
สายทุงไมสลี
หมู 11 ต.แมพริก

47 เสริมคันดินอางเก็บน้ําหวยมูล
หมู 1 ต.ผาปCง

ขุดลอกพรอมปรับแตงลําเหมือง
ปากกวาง 1.00 ม. กนกวาง 0.40
ม. ลึก 0.60 ม. ความยาว 100 ม.
ปริมาตรดินขุดไมนอยกวา 42
ลบ.ม.
เพื่อเพิ่มความเร็วและปริมาณการ กอสรางดาดลําเหมืองคอนกรีต
ไหลของน้ําใหเพียงพอกับการ
ขนาดปากกวาง 1.00 ม. กนกวาง
เกษตรกรรม
0.40 ม. ลึก 0.60 ม. ยาว 150
ม. ตามแบบแปลนของ อบต.แม
พริก
เพื่อเพิ่มความเร็วและปริมาณการ กอสรางดาดลําเหมืองคอนกรีต
ไหลของน้ําใหเพียงพอกับการ
ขนาดปากกวาง 1.00 ม. กนกวาง
เกษตรกรรม
0.40 ม. ลึก 0.60 ม. ยาว 150
ม. ตามแบบแปลนของ อบต.แม
พริก
เพิ่มพื้นที่สําหรับเก็บกักน้ําใหกับ เสริมคันดินอางเก็บน้ําหวยมูล
อางเก็บน้ําหวยมูล ใหมีปริมาณ กวาง 5 ม. ยาว 300 ม. สูง 1 ม.
เพียงพอกับการเกษตรกรรม
ปริมาตรดินถม ไมนอยกวา 300
ลบ.ม.

50,000 มีพื้นที่เก็บกับน้ํา มีปริมาณมีน้ําไวใชเพื่อ สวนโยธา
เพิ่มขึ้น 25 % การเกษตรอยางเพียงพอ
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วัตถุประสงค

48 ดาดลําเหมืองทุงบวกแรด
หมู 1 ต.ผาปCง

เพื่อเพิ่มความเร็วและปริมาณการ
ไหลของน้ําใหเพียงพอกับการ
เกษตรกรรม

49 ดาดลําเหมืองทุงนาแพะ
หมู 1 ต.ผาปCง

เพื่อเพิ่มความเร็วและปริมาณการ
ไหลของน้ําใหเพียงพอกับการ
เกษตรกรรม

50 ดาดลําเหมืองหวยมูลลาง
หมู 1 ต.ผาปCง

เพื่อเพิ่มความเร็วและปริมาณการ
ไหลของน้ําใหเพียงพอกับการ
เกษตรกรรม

51 ดาดลําเหมืองตีนดอย
หมู 1 ต.ผาปCง

เพื่อเพิ่มความเร็วและปริมาณการ
ไหลของน้ําใหเพียงพอกับการ
เกษตรกรรม

52 กอสรางอางเก็บน้ําหวยสะแลงเตี้ย เพื่อใหประชาชน ตําบลผาปCง มี
หมู 2 ต.ผาปCง
น้ําไวใชเพื่อการเกษตรและการ
เลี้ยงสัตว

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป7 (พ.ศ. 2559-2561)
องคการบริหารสวนตําบลแมพริก อําเภอแมพริก จังหวัดลําปาง
งบประมาณและที่มา
เป;าหมาย
2559
2560
2561
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
กอสรางดาดลําเหมืองคอนกรีต
189,000
ขนาดปากกวาง 1.00 ม. กนกวาง
0.40 ม. ลึก 0.60 ม. ยาว 500
ม. ตามแบบแปลนของ อบต.แม
พริก
กอสรางดาดลําเหมืองคอนกรีต
76,000
ขนาดปากกวาง 1.00 ม. กนกวาง
0.40 ม. ลึก 0.60 ม. ยาว 200
ม. ตามแบบแปลนของ อบต.แม
พริก
กอสรางดาดลําเหมืองคอนกรีต
57,000
ขนาดปากกวาง 1.00 ม. กนกวาง
0.40 ม. ลึก 0.60 ม. ยาว 150
ม. ตามแบบแปลนของ อบต.แม
พริก
กอสรางดาดลําเหมืองคอนกรีต
57,000
ขนาดปากกวาง 1.00 ม. กนกวาง
0.40 ม. ลึก 0.60 ม. ยาว 150
ม. ตามแบบแปลนของ อบต.แม
พริก
กอสรางอางเก็บน้ํา จํานวน 1 อาง
10,000,000

ตัวชี้วัด

ผลลัพธที่คาดวา จะไดรับ

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

KPI
มีลําเหมืองคอนกรีต มีปริมาณมีน้ําไวใชเพื่อ สวนโยธา
เพิ่มขึ้น 1 สาย การเกษตรอยางเพียงพอ

มีลําเหมืองคอนกรีต มีปริมาณมีน้ําไวใชเพื่อ สวนโยธา
เพิ่มขึ้น 1 สาย การเกษตรอยางเพียงพอ

มีลําเหมืองคอนกรีต มีปริมาณมีน้ําไวใชเพื่อ สวนโยธา
เพิ่มขึ้น 1 สาย การเกษตรอยางเพียงพอ

มีลําเหมืองคอนกรีต มีปริมาณมีน้ําไวใชเพื่อ สวนโยธา
เพิ่มขึ้น 1 สาย การเกษตรอยางเพียงพอ

มีอางเก็บน้ําสําหรับ มีปริมาณมีน้ําไวใชเพื่อ สวนโยธา
การเกษตร เพิ่มขึ้น การเกษตรอยางเพียงพอ
1 แหง
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วัตถุประสงค

53 ขุดลอกอางเก็บน้ําหวยแมกPองจาง เพื่อใหประชาชน ตําบลผาปCง มี
หมู 2 ต.ผาปCง
น้ําไวใชเพื่อการเกษตรและการ
เลี้ยงสัตว
54 กอสรางดาดลําเหมืองหลวงหวย เพื่อเพิ่มความเร็วและปริมาณการ
แมวอด
ไหลของน้ําใหเพียงพอกับการ
หมู 2 ต.ผาปCง
เกษตรกรรม
55 กอสรางฝายเกRากอกแมวอดเหนือ เพื่อใหประชาชนบานผาปCงหลวง
หมู 2 ต.ผาปCง
มีนํา้ ไวใชเพื่อการเกษตร

56 กอสรางดาดลําเหมืองทุงเดน
หมู 3 ต.ผาปCง

เพื่อเพิ่มความเร็วและปริมาณการ
ไหลของน้ําใหเพียงพอกับการ
เกษตรกรรม

57 ซอมแซมดาดลําเหมืองหลวง
หมู 3 ต.ผาปCง

เพื่อเพิ่มความเร็วและปริมาณการ
ไหลของน้ําใหเพียงพอกับการ
เกษตรกรรม

58 กอสรางฝาย คสล.ทุงยาไข
(ตะวันตก)
หมู 1 ต.ผาปCง

เพื่อใหประชาชนบานนาริน มีน้ํา
ไวใชเพื่อการเกษตร

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป7 (พ.ศ. 2559-2561)
องคการบริหารสวนตําบลแมพริก อําเภอแมพริก จังหวัดลําปาง
งบประมาณและที่มา
เป;าหมาย
2559
2560
2561
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
ขุดลอกอางเก็บน้ํา 1 แหง
770,000
ปริมาตรดินขุด ไมนอยกวา
20,000 ลบ.ม.
กอสรางดาดลําเหมือง ขนาด
76,000
ปากกวาง 1.00 ม. กนกวาง 0.40
ม. ลึก 0.60 ม. ยาว 200 ม.
ตามแบบแปลนของ อบต.แมพริก
100,000
กอสรางฝายกั้นน้ําโดยใชการเรียง
หินในกลองเกเบี้ยน ขนาดสันฝาย
กวาง 1.00 ม.ยาว 14.00 ม. สูง
1.00 ม. ตามแบบแปลนของ
อบต.แมพริก
กอสรางดาดลําเหมือง ขนาด
76,000
ปากกวาง 1.00 ม. กนกวาง 0.40
ม. ลึก 0.60 ม. ยาว 200 ม.
ตามแบบแปลนของ อบต.แมพริก
ซอมแซมดาดลําเหมือง ขนาด
76,000
ปากกวาง 1.00 ม. กนกวาง 0.40
ม. ลึก 0.60 ม. ยาว 200 ม.
ตามแบบแปลนของ อบต.แมพริก
กอสรางฝายกั้นน้ําโดยการเรียงหิน
100,000
ในกลองเกเบี้ยน ขนาดสันฝาย
กวาง 1.00 ม.ยาว 14.00 ม. สูง
1.00 ม. ตามแบบแปลนของ
อบต.แมพริก

ตัวชี้วัด
KPI
มีอางเก็บน้ําสําหรับ
การเกษตร เพิ่มขึ้น
1 แหง
มีลําเหมืองคอนกรีต
เพิ่มขึ้น 1 สาย

ผลลัพธที่คาดวา จะไดรับ

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

มีปริมาณมีน้ําไวใชเพื่อ สวนโยธา
การเกษตรอยางเพียงพอ
มีปริมาณมีน้ําไวใชเพื่อ สวนโยธา
การเกษตรอยางเพียงพอ

มีฝายน้ําสําหรับทํา มีปริมาณมีน้ําไวใชเพื่อ สวนโยธา
การเกษตรเพิ่มขี้น 1 การเกษตรอยางเพียงพอ
แหง

มีลําเหมืองคอนกรีต มีปริมาณมีน้ําไวใชเพื่อ สวนโยธา
เพิ่มขึ้น 1 สาย การเกษตรอยางเพียงพอ

มีลําเหมืองคอนกรีต มีปริมาณมีน้ําไวใชเพื่อ สวนโยธา
เพิ่มขึ้น 1 สาย การเกษตรอยางเพียงพอ

มีฝายน้ําสําหรับทํา มีปริมาณมีน้ําไวใชเพื่อ สวนโยธา
การเกษตรเพิ่มขี้น 1 การเกษตรอยางเพียงพอ
แหง
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59 กอสรางฝาย คสล.ทุงยาไข
(ตะวันออก)
หมู 1 ต.ผาปCง

วัตถุประสงค
เพื่อใหประชาชนบานนาริน มีน้ํา
ไวใชเพื่อการเกษตร

60 กอสรางดาดลําเหมืองฝายตนงุน เพื่อเพิ่มความเร็วและปริมาณการ
หมู 3 ต.ผาปCง
ไหลของน้ําใหเพียงพอกับการ
เกษตรกรรม
61 ขุดลอกอางหวยดงดํา
หมู 4 ต.ผาปCง
62 กอสรางดาดลําเหมืองทุงตนงุน
หมู 4 ต.ผาปCง

63 กอสรางฝายคอนกรีตเสริมเหล็ก
ทุงหนองหมอขาว
หมู 4 ต.ผาปCง
64 ขุดลอกหวยดินแดง
หมู 4 ต.ผาปCง

เพื่อใหประชาชน ตําบลผาปCง มี
น้ําไวใชเพื่อการเกษตร มีปริมาณ
เก็บกักน้ํามากขึ้น
เพื่อเพิ่มความเร็วและปริมาณการ
ไหลของน้ําใหเพียงพอกับการ
เกษตรกรรม
เพื่อใหประชาชนบานหวยไร มีน้ํา
ไวใชเพื่อการเกษตรและการเลี้ยง
สัตว
เพื่อใหประชาชนบานหวยไร มี
ปริมาณน้ําไวใชเพื่อการเกษตร
และการเลี้ยงสัตว เพิ่มมากขึ้น

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป7 (พ.ศ. 2559-2561)
องคการบริหารสวนตําบลแมพริก อําเภอแมพริก จังหวัดลําปาง
งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด
เป;าหมาย
2559
2560
2561
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
KPI
กอสรางฝายกั้นน้ําโดยการเรียงหิน
100,000 มีฝายน้ําสําหรับทํา
การเกษตรเพิ่มขี้น 1
ในกลองเกเบี้ยน ขนาดสันฝาย
แหง
กวาง 1.00 ม.ยาว 14.00 ม. สูง
1.00 ม. ตามแบบแปลนของ
อบต.แมพริก
กอสรางดาดลําเหมือง ขนาด
76,000 มีลําเหมืองคอนกรีต
เพิ่มขึ้น 1 สาย
ปากกวาง 1.00 ม. กนกวาง 0.40
ม. ลึก 0.60 ม. ยาว 200 ม.
ตามแบบแปลนของ อบต.แมพริก
ขุดลอกอางเก็บน้ํา 1 แหง
900,000 มีปริมาณน้ําสําหรับ
ปริมาตรดินขุด ไมนอยกวา
ทําการเกษตรเพิ่มขี้น
30,000 ลบ.ม.
กอสรางดาดลําเหมือง ขนาด
567,000 มีลําเหมืองคอนกรีต
ปากกวาง 1.00 ม. กนกวาง 0.40
เพิ่มขึ้น 1 สาย
ม. ลึก 0.60 ม. ยาว 1,500 ม.
ตามแบบแปลนของ อบต.แมพริก
กอสรางฝายกั้นน้ําคอนกรีตเสริม
300,000 มีฝายน้ําสําหรับทํา
เหล็ก ขนาดสันฝายกวาง 0.20 ม.
การเกษตรเพิ่มขี้น
ยาว 6.00 ม. สูง 1.50 ม.
1 แหง
ขุดลอกอางเก็บน้ํา 1 แหง
376,000 มีอางเก็บน้ําสําหรับ
ปริมาตรดินขุด ไมนอยกวา
การเกษตร เพิ่มขึ้น
10,000 ลบ.ม.
1 แหง

ผลลัพธที่คาดวา จะไดรับ

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

มีปริมาณมีน้ําไวใชเพื่อ สวนโยธา
การเกษตรอยางเพียงพอ

มีปริมาณมีน้ําไวใชเพื่อ สวนโยธา
การเกษตรอยางเพียงพอ

ประชาชนมีน้ําไวใชเพื่อ
การเกษตร

สวนโยธา

มีปริมาณมีน้ําไวใชเพื่อ สวนโยธา
การเกษตรอยางเพียงพอ

ประชาชนมีน้ําไวใชเพื่อ
การเกษตร

สวนโยธา

มีปริมาณมีน้ําไวใชเพื่อ สวนโยธา
การเกษตรอยางเพียงพอ
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65 กอสรางประตูเหมือง
สายหวยปูLดํา
หมู 4 ต.ผาปCง
66 กอสรางประตูเหมือง
ฝายหนองไมหา
หมู 4 ต.ผาปCง
67 ซอมแซมดาดลําเหมืองไมหา
หมู 4 ต.ผาปCง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป7 (พ.ศ. 2559-2561)
องคการบริหารสวนตําบลแมพริก อําเภอแมพริก จังหวัดลําปาง
งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด
เป;าหมาย
วัตถุประสงค
2559
2560
2561
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
KPI
เพื่อใหสามารถควบคุมปริมาณ กอสรางประตูน้ําขนาดกวาง 2.00
50,000 มีประตูเหมือง
เหมืองคอนกรีต
การไหลของน้ํา ใหเหมาะสมกับ ม. ยาว 7.00 ม. สูง 1.50 ม.
ตามแบบแปลนของ อบต.แมพริก
เพิ่มขึ้น 1 จุด
ความตองการปริมาณน้ําของ
เกษตรกร
50,000 มีประตูเหมือง
เพื่อใหสามารถควบคุมปริมาณ กอสรางประตูน้ําขนาดกวาง 2.00
เหมืองคอนกรีต
การไหลของน้ํา ใหเหมาะสมกับ ม. ยาว 7.00 ม. สูง 1.50 ม.
ตามแบบแปลนของ อบต.แมพริก
เพิ่มขึ้น 1 จุด
ความตองการปริมาณน้ําของ
เกษตรกร
เพื่อซอมแซมลําเหมืองคอนกรีต ซอมแซมดาดลําเหมืองคอนกรีต
76,000 มีลําเหมืองคอนกรีต
ใหมีสภาพที่สมบูรณ สามารถใช ขนาดปากกวาง 1.00 ม. กนกวาง
เพิ่มขึ้น 1 สาย
0.40 ม. ลึก 0.60 ม. ยาว 200 ม.
งานไดตามปกติ

68 ขุดลอกหนาฝายทุงเดนยาวพรอม เพื่อใหประชาชนบานหวยไร มี
กอสรางพนังปUองกันตลิ่ง
ปริมาณน้ําไวใชเพื่อการเกษตร
หมู 4 ต.ผาปCง
และการเลี้ยงสัตว เพิ่มมากขึ้น

ขุดลอกหนาฝายเดนยาว กวาง 15
ม. ยาว 40 ม. ลึก 1.50 ม.
ปริมาตรดินขุด ไมนอยกวา 1,125
ลบ.ม.
69 กอสรางอางเก็บน้ําหวยปากบอก เพื่อใหประชาชนบานเดนอุดม มี กอสรางอางเก็บน้ํา จํานวน 1 อาง
หมู 5 ต.ผาปCง
น้ําไวใชเพื่อการเกษตรและการ
เลี้ยงสัตว
70 กอสรางอางเก็บน้ําหวยแมขยาก เพื่อใหประชาชนบานเดนอุดม มี กอสรางอางเก็บน้ํา จํานวน 1 อาง
หมู 5 ต.ผาปCง
น้ําไวใชเพื่อการเกษตรและการ
เลี้ยงสัตว

-

-

-

-

-

-

ผลลัพธที่คาดวา จะไดรับ

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

เกษตรกรสามารถ
สวนโยธา
ควบคุมปริมาณการไหล
ของน้ํา ไดตามความ
ตองการ
เกษตรกรสามารถ
สวนโยธา
ควบคุมปริมาณการไหล
ของน้ํา ไดตามความ
ตองการ
มีปริมาณมีน้ําไวใชเพื่อ สวนโยธา
การเกษตรอยางเพียงพอ

45,000 มีอางเก็บน้ําสําหรับ มีปริมาณมีน้ําไวใชเพื่อ สวนโยธา
การเกษตร เพิ่มขึ้น การเกษตรอยางเพียงพอ
1 แหง
10,000,000 มีอางเก็บน้ําสําหรับ
การเกษตร เพิ่มขึ้น
1 แหง
10,000,000 มีอางเก็บน้ําสําหรับ
การเกษตร เพิ่มขึ้น
1 แหง

มีปริมาณมีน้ําไวใชเพื่อ สวนโยธา
การเกษตรอยางเพียงพอ
มีปริมาณมีน้ําไวใชเพื่อ สวนโยธา
การเกษตรอยางเพียงพอ
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71 กอสรางฝายกั้นน้ําหวยแมขยาก
หมู 5 ต.ผาปCง

72 ขุดลอกลําหวยแมพริก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป7 (พ.ศ. 2559-2561)
องคการบริหารสวนตําบลแมพริก อําเภอแมพริก จังหวัดลําปาง
งบประมาณและที่มา
เป;าหมาย
วัตถุประสงค
2559
2560
2561
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
เพื่อใหประชาชนบานเดนอุดม มี กอสรางฝายกั้นน้ําโดยใชการเรียง
100,000
น้ําไวใชเพื่อการเกษตรและการ หินในกลองเกเบี้ยน ขนาดสันฝาย
เลี้ยงสัตว
กวาง 1.00 ม.ยาว 14.00 ม. สูง
1.00 ม. ตามแบบแปลนของ
อบต.แมพริก
10,000,000
เพื่อพัฒนาแหลงน้ําเพื่อการเกษตร ขุดลอกลําหวยแมพริกผานหมูบาน
รมไมยาง บานแมพริกบน บาน
สันขี้เหล็ก บานหวยขี้นก และ
บานแพะดอกเข็ม

ตัวชี้วัด

ผลลัพธที่คาดวา จะไดรับ

KPI
มีฝายน้ําสําหรับทํา ประชาชนมีน้ําไวใชเพื่อ
การเกษตรเพิ่มขี้น การเกษตร
1 แหง

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ
สวนโยธา

ลําหวยแมพริกไดรับ มีปริมาณมีน้ําไวใชเพื่อ สวนโยธา
การพัฒนา เพิ่มขึ้น 1 การเกษตรอยางเพียงพอ
สาย
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป4 (พ.ศ. 2559-2561)
องคการบริหารสวนตําบลแมพริก อําเภอแมพริก จังหวัดลําปาง
3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคม
3.1 แนวทางการพัฒนา การสงเสริมความเขมแข็งของชุมชน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

1 โครงการสนับสนุนการจัดงานพิธี เพื่อใหการจัดงานรัฐพิธีของ
และรัฐพิธี
อําเภอดําเนินการ โดยสมพระ
เกียรติ

2 โครงการเทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริย6

3 ปรับปรุงหอกระจายข&าวประจํา
หมู&บาน
หมู& 4 ต.แม&พริก

เป=าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
การจัดงานวันพ&อแห&งชาติ วัน
แม&แห&งชาติ และวันป)ย
มหาราช

เพื่อเทิดทูนสถาบัน
จัดกิจกรรมเทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริย6อันเป7นที่รักยิ่ง
ของปวงชนชาวไทย

เพื่อใหประชาชนบานแม&พริกบน ซ&อมแซมปรับปรุงหอกระจาย
ไดรับฟ9งขอมูลข&าวสาร ไดอย&าง ข&าวโดยปรับปรุงระบบ
ทั่วถึงและชัดเจน
สายสัญญาณและเครื่อง
เครื่องขยายเสียงจํานวน 1
ระบบ
4 ต&อเติมโรงเก็บของบานแม&พริกบน เพื่อเพิ่มพื้นที่การเก็บของ
ต&อเติมอาคารโรงเก็บของ
หมู& 4 ต.แม&พริก
เครื่องครัวของกลุ&มแม&บาน
ขนาด กวาง 5.00 ม. ยาว
บานแม&พริกบน
11.00 สูง 4.50 ม. ตามแบบ
แปลนของ อบต.แม&พริก

งบประมาณและที่มา
2559
2560
2561
(บาท)
(บาท)
(บาท)
10,000
-

ตัวชี้วัด
KPI
ขาราชการและพสก
นิกรชาวตําบลแม&
พริกเขาร&วมการจัด
งานมากขึ้น รอยละ
100
ขาราชการและพสก
นิกรชาวตําบลแม&
พริกและตําบลผาป9ง
เขาร&วมการจัดงาน
เพิ่มขึ้น รอยละ 100

ผลลัพธที่คาดวา จะไดรับ

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

ผูเขาร&วมพิธีไดรับความ สํานักปลัด
พึงพอใจ

ประชาชนศรัทธาและ
เทิดทูนในสถาบัน
พระมหากษัตริย6

50,000

50,000

50,000

50,000

-

-

ประชาชนไดรับฟ9ง ประชาชนไดรับขอมูล
ขอมูลข&าวสารมาก ข&าวสารไดทั่วถึงและ
ขึ้น รอยละ 100 ชัดเจน

135,000

-

-

โรงเก็บของสามารถ
บรรจุเครื่องครัว
ของมากขึ้นมากกว&า
รอยละ 40

สํานักปลัด

ส&วนโยธา

พื้นที่การเก็บของ
ส&วนโยธา
เครื่องครัวของกลุ&ม
แม&บาน บานแม&พริกบน
มีปริมาตรเพิ่มพื้น บรรจุ
ของไดมากขึ้น
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ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

5 ต&อเติมโรงเก็บของคอนกรีตเสริม เพื่อเพิ่มพื้นที่การเก็บของ
เหล็กประจําหมู&บาน
เครือ่ งครัวของกลุ&มแม&บาน
หมู& 2 ต.ผาป9ง
บานผาป9งหลวงใหมากขึ้น

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป4 (พ.ศ. 2559-2561)
องคการบริหารสวนตําบลแมพริก อําเภอแมพริก จังหวัดลําปาง
งบประมาณและที่มา
เป=าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
2559
2560
2561
ต&อเติมอาคารโรงเก็บของ
250,000
ขนาด กวาง 6.00 ม. ยาว
15.00 สูง 3.00 ม. ตามแบบ
แปลนของ อบต.แม&พริก

6 ก&อสรางปDายชื่อหมู&บานหวยไร&
หมู& 4 ต.ผาป9ง

เพื่อใหประชาชนทั่วไป รับทราบ ก&อสรางปDายหมู&บาน จํานวน
เขตหมู&บานหวยไร&
1 ปDาย มิติขนาดตามแบบของ
อบต.แม&พริก

50,000

-

-

7 ติดตั้งปDายต&างๆประจําหมู&บาน
หมู& 3 ต.แม&พริก

เพื่อใหประชาชนทั่วไป
ก&อสรางปDายบอกสถานที่
รับทราบขอมูลเกี่ยวกับบานแม& สําคัญของหมู&บาน เช&น ถนน
เชียงรายลุ&ม
แม&น้ํา หรือสถานที่สําคัญ
จํานวน 30 ปDาย
เพื่อใหประชาชนบานวังสําราญ ก&อสรางหอกระจายข&าว
ไดรับฟ9งขอมูลข&าวสาร ไดอย&าง จํานวน 1 แห&ง ขนาดตาม
ทั่วถึงและชัดเจน
แบบแปลนของ อบต.แม&พริก

-

-

30,000

-

-

100,000

8 ก&อสรางหอกระจายข&าวประจํา
หมู&บาน
หมู& 6 ต.แม&พริก

ตัวชี้วัด

ผลลัพธที่คาดวา จะไดรับ

โรงเก็บของสามารถ
บรรจุเครื่องครัว
ของมากขึ้นมากกว&า
รอยละ 100

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ
ส&วนโยธา

พื้นที่การเก็บของ
เครื่องครัวของกลุ&ม
แม&บาน บานผาป9งหลวง
มีปริมาตรเพิ่มพื้น
บรรจุของไดมากขึ้น
มีปDายบอกชื่อ ประชาชนทั่วไป รูถึงเขต ส&วนโยธา
หมู&บานหวยไร& ให หมู&บานหวยไร&
ประชาชนทั่วไป
รับทราบทุกคน
มีปDายบอกสถานที่ ประชาชนทั่วไปทราบ
ส&วนโยธา
ภายในหมู&บาน ขอมูลเกี่ยวกับบานแม&
จํานวน 30 ปDาย เชียงรายลุ&ม
มีหอกระจายข&าว ประชาชนบานวังสําราญ
เพิ่มขึ้นจํานวน 1 ไดรับทราบขอมูล
แห&ง
ข&าวสารอย&างทั่วถึงและ
ชัดเจน

ส&วนโยธา
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป4 (พ.ศ. 2559-2561)
องคการบริหารสวนตําบลแมพริก อําเภอแมพริก จังหวัดลําปาง
3.2 แนวทางการพัฒนา การนันทนาการและสงเสริมกิจกรรมกีฬา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เป=าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

1 โครงการแข&งขันกีฬาขาราชการ เพื่อเป7นการสรางความสัมพันธ6 ขาราชการ/พนักงาน/ลูกจาง/
อําเภอแม&พริก " แม&พริก เกมส6 " อันดีต&อกันระหว&างขาราชการ กํานัน/ผูใหญ&บาน/ประชาชน
ครั้งที่ 7 ประจําปJ 2559
กับประชาชนในพื้นที่

2 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ6กีฬา
หมู& 4 ต.แม&พริก

ส&งเสริมใหเยาวชนบานแม&พริก จัดซื้ออุปกรณ6กีฬาตังต&อไปนี้
บนมีการออกกําลังกาย
1. ลูกตะกรอ จํานวน 5 ลูก
2. ฟุตบอล จํานวน 3 ลูก
3. ลูกแบตมินตัน 30 ลูก
4. ไมแบตมินตัน 10 อัน
5. ตาข&ายตะกรอ 2 ชุด
6. ตาข&ายแบตมินตัน 4 ชุด
7. ตาข&ายฟุตบอล 4 ชุด

3 ติดตั้งรั้วตาข&ายกั้นสนามกีฬา
หมู& 3 ต.แม&พริก

ปDองกันอุปกรณ6กีฬา
ออกนอกเขตสนาม

ติดตั้งตาข&ายปDองกันสนาม
กีฬาสูง 5.00 ยาว 60 ม.
รายละเอียดตามแบบ อบต.
แม&พริก

4 ติดตั้งรั้วตาข&ายกั้นสนามกีฬา
หมู& 9 ต.แม&พริก

ปDองกันอุปกรณ6กีฬา
ออกนอกเขตสนาม

ติดตั้งตาข&ายปDองกันสนาม
กีฬาสูง 5.00 ยาว 60 ม.
รายละเอียดตามแบบ อบต.
แม&พริก

งบประมาณและที่มา
2559
2560
2561
(บาท)
(บาท)
(บาท)
50,000
-

20,000

-

-

-

50,000

-

-

50,000

-

ตัวชี้วัด
KPI
ขาราชการและ
ประชาชนชาวตําบล
แม&พริกเขาร&วม
กิจกรรม มากกว&า
รอยละ 80
เยาวชนมีการออก
กําลังกายทุกคนคิด
เป7นรอยละ 100

ผลลัพธที่คาดวา จะไดรับ

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

เกิดความสมัครสมาน สํานักปลัด
สามัคคีในหมู&ขาราชการ
พนักงาน ลูกจางกํานัน
ผูใหญ&บานและประชาชน
เยาวชนบานแม&พริกบน สํานักปลัด
มีสุขภาพอนามัยที่
สมบูรณ6แข็งแรง

มีรั้วตาข&ายกั้น ลดการสูญเสียหรือสูญ ส&วนโยธา
สนามกีฬาเพิ่มขึ้น 1 หายของอุปกรณ6การกีฬา
แห&ง
และปDองกันความ
เสียหายของบานเรือนที่
อยู&บริเวณใกลเคียง
มีรั้วตาข&ายกั้น ลดการสูญเสียหรือสูญ ส&วนโยธา
สนามกีฬาเพิ่มขึ้น 1 หายของอุปกรณ6การกีฬา
แห&ง
และปDองกันความ
เสียหายของบานเรือนที่
อยู&บริเวณใกลเคียง
99

ที่

โครงการ

5 ปรับปรุงสนามกีฬาเพื่อออกกําลัง
กายสรางเสริมสุขภาพ
หมู& 1 ต.ผาป9ง
6 ก&อสรางลานกีฬาเพื่อออกกําลัง
กาย
บานหวยขี้นก
หมู& 7 ต.แม&พริก
7 ก&อสรางสนามกีฬาประจําหมู&บาน
หมู& 5 ต.ผาป9ง

เพื่อส&งเสริมสุขภาพ และ
นันทนาการของประชาชน
บานนาริน
เพื่อส&งเสริมสุขภาพ และ
นันทนาการของประชาชน
บานหวยขี้นก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป4 (พ.ศ. 2559-2561)
องคการบริหารสวนตําบลแมพริก อําเภอแมพริก จังหวัดลําปาง
งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด
เป=าหมาย
2559
2560
2561
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
KPI
ก&อสรางลานคอนกรีตเสริม
535,000
มีสนามกีฬาเพิ่มขึ้น
เหล็กขนาดพื้นที่กวาง 40 ม.
1 แห&ง
ยาว 40 ม. หนา 0.10 ม.
ก&อสรางลานคอนกรีตเสริม
535,000 มีสนามกีฬาเพิ่มขึ้น
เหล็กขนาดพื้นที่กวาง 40 ม.
1 แห&ง
ยาว 40 ม. หนา 0.10 ม.

เพื่อส&งเสริมสุขภาพ และ
นันทนาการของประชาชน
บานหวยขี้นก

ก&อสรางลานคอนกรีตเสริม
เหล็กขนาดพื้นที่กวาง 40 ม.
ยาว 40 ม. หนา 0.10 ม.

วัตถุประสงค

-

-

ผลลัพธที่คาดวา จะไดรับ

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

มีสนามกีฬาเพื่อออก
ส&วนโยธา
กําลังกาย ประจําหมู&บาน
มีสนามกีฬาเพื่อออก
ส&วนโยธา
กําลังกาย ประจําหมู&บาน

535,000 มีสนามกีฬาเพิ่มขึ้น มีสนามกีฬาเพื่อออก
ส&วนโยธา
1 แห&ง
กําลังกาย ประจําหมู&บาน

100

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป4 (พ.ศ. 2559-2561)
องคการบริหารสวนตําบลแมพริก อําเภอแมพริก จังหวัดลําปาง
3.3 แนวทางการพัฒนา การป=องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ที่

โครงการ

1 โครงการซอมแผนปDองกันและ
บรรเทาสาธารณะภัย
อบต.แม&พริก

วัตถุประสงค
เพื่อเตรียมความพรอมการ
ใหบริการช&วยเหลือ อพยพผู
ประสบเหตุจากสาธารณะภัย

เป=าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
อปพร. ในเขตรับผิดชอบและ
ประชาชน พื้นที่เสี่ยงภัย

นักเรียน นักศึกษา และ
2 โครงการอบรมอาสาสมัครจราจร เพื่อใหผูเขารับการอบรมมี
นักเรียน นักศึกษา และ
ความรูความเขาใจ ดานวินัย
ประชาชนในเขตพื้นที่ของ
ประชาชน ประจําปJ 2559
จราจร เคารพกฎจราจร รวมถึง อําเภอแม&พริก
การเผยแพร&กฎจราจรได

งบประมาณและที่มา
2559
2560
2561
(บาท)
(บาท)
(บาท)
30,000
-

20,000

-

-

ตัวชี้วัด
KPI
ผูเขารับการอบรม
มีความพรอมการ
ใหบริการช&วยเหลือ
อพยพผูประสบภัย
เพิ่มขึ้น
ผูเขารับการอบรม
มีความรูนําไปสู&การ
ปฏิบัติ อัตราการ
เกิดอุบัติเหตุเป7น 0

ผลลัพธที่คาดวา จะไดรับ

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

อปพร. ในเขตรับผิดชอบ สํานักปลัด
มีความรูความสามารถ
ในการใหความช&วยเหลือ
ผูประสบสาธารณะภัย
ผูเขารับการอบรมมี
ความรูความเขาใจ ดาน
วินัยจราจร เคารพกฎ
จราจร รวมถึงการ
เผยแพร&กฎจราจรได
อย&างถูกตอง

สํานักปลัด
ร&วมกับ
สภ.แม&พริก
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป4 (พ.ศ. 2559-2561)
องคการบริหารสวนตําบลแมพริก อําเภอแมพริก จังหวัดลําปาง
3.4 แนวทางการพัฒนา การป=องกันและแกไขปAญหายาเสพติด
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

1 โครงการจัดกิจกรรม เนื่องในวัน เพื่อใหขาราชการ / พนักงาน
ต&อตานยาเสพติด "26 มิถุนายน " ของรัฐ และองค6กรปกครอง
ส&วนทองถิ่น แสดงเจตนารมณ6
ในการปDองกันและแกไขป9ญหา
ยาเสพติด

เป=าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
จัดกิจกรรมวันที่ 26 มิถุนายน
2559 โดยเชิญชวน
สถานศึกษา ประชาชน กลุ&ม
องค6กรและเยาวชน เขาร&วม
ดําเนินกิจกรรม

งบประมาณและที่มา
2559
2560
2561
(บาท)
(บาท)
(บาท)
10,000
-

ตัวชี้วัด

ผลลัพธที่คาดวา จะไดรับ

KPI
ป9ญหายาเสพติดที่ อําเภอแม&พริก เอาชนะ
ลดลงเหลือรอยละ 0 ยาเสพติดอย&างยั่งยืน

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ
สํานักปลัด
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป4 (พ.ศ. 2559-2561)
องคการบริหารสวนตําบลแมพริก อําเภอแมพริก จังหวัดลําปาง
3.5 แนวทางการพัฒนา การจัดสวัสดิการและสังคมสงเคราะห
ที่

โครงการ

1 โครงการค&าพาหนะรับส&ง
นักเรียนบานปางยาว
ร.ร.หวยขี้นกวิทยา

วัตถุประสงค

เป=าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อใหนักเรียนบานปางยาว
เดินทางไป-กลับบานและ
โรงเรียนหวยขี้นกวิทยาอย&าง
ปลอดภัย
เพื่อใหนักเรียนบานร&มไมยาง
เดินทางไป-กลับบานและ
โรงเรียนบานแม&พริกบนอย&าง
ปลอดภัย
เพื่อใหนักเรียนนอกพื้นที่ตําบล
ผาป9ง เดินทางไปโรงเรียนและ
กลับบานอย&างปลอดภัย ลด
ค&าใชจ&ายผูปกครอง
เพื่อใหผูสูงอายุไดรับสวัสดิการ
และพัฒนาคุณภาพชีวิต

นักเรียนบานปางยาว ที่ศึกษา
อยู&โรงเรียนหวยขี้นกวิทยาทุก
คน

5 เบี้ยยังชีพผูพิการ

เพื่อใหผูพิการไดรับสวัสดิการ
และพัฒนาคุณภาพชีวิต

ผูพิการในเขตรับผิดชอบ

6 เบี้ยยังชีพผูปPวยเอดส6

เพื่อใหผูปPวยเอดส6ไดรับ
สวัสดิการและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต

ผูปPวยเอดส6ในเขตรับผิดชอบ

2 ค&าพาหนะรับส&งนักเรียน
บานร&มไมยาง
ร.ร.แม&พริกบน
3 โครงการสนับสนุนงบประมาณ
ค&าน้ํามันเชื้อเพลิงรถยนต6รับส&ง
นักเรียน
ร.ร.ผาป9งวิทยา
4 เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ

นักเรียนบานร&มไมยาง

นักเรียนนอกเขตตําบลผาป9ง
ที่ศึกษาอยู&โรงเรียนผาป9ง
วิทยาทุกคน
ผูสูงอายุในเขตรับผิดชอบ

งบประมาณและที่มา
2559
2560
2561
(บาท)
(บาท)
(บาท)
70,000
-

ตัวชี้วัด

KPI
นักเรียนบานปาง
ยาวไดรับการ
ช&วยเหลือเพิ่มขึ้น
ทุกคน
16,000
นักเรียนบาน
ร&มไมยางไดรับการ
ช&วยเหลือเพิ่มขึ้น
ทุกคน
80,000
นักเรียนนอกเขต
ตําบลผาป9งไดรับ
การช&วยเหลือ
เพิ่มขึ้นทุกคน
10,000,000 10,500,000 11,000,000 ผูสูงอายุทุกคน
ไดรับเบี้ยยังชีพ คิด
เป7นรอยละ 100
1,900,000 1,900,000 1,900,000 ผูพิการไดรับเบี้ย
ช&วยเหลือ คิดเป7น
รอยละ 100
102,000
102,000
102,000 ผูปPวยเอดส6ไดรับ
เบี้ยช&วยเหลือ คิด
เป7นรอยละ 100

ผลลัพธที่คาดวา จะไดรับ

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

นักเรียนเดินทางไป-กลับ สํานักปลัด
บานและโรงเรียนอย&าง
ปลอดภัย
นักเรียนเดินทางไป-กลับ สํานักปลัด
บานและโรงเรียนอย&าง
ปลอดภัย
นักเรียนเดินทางไป-กลับ สํานักปลัด
บานและโรงเรียนอย&าง
ปลอดภัย
ผูสูงอายุไดรับสวัสดิการ สํานักปลัด
ตามที่กฎหมายกําหนด
ผูพิการไดรับสวัสดิการ
ตามที่กฎหมายกําหนด

สํานักปลัด

ผูปPวยเอดส6ไดรับ
สวัสดิการตามที่
กฎหมายกําหนด

สํานักปลัด
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ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เพื่อบําบัดทุกข6บํารุงสุข ใหแก&
7 องค6กรปกครองส&วนทองถิ่น
จังหวัดลําปาง ร&วมใจก&อสราง
ประชาชน
ปรับปรุงหรือซ&อมแซมบานใหกับ
คนยากจน ดอยโอกาส ประจําปJ
งบประมาณ พ.ศ.2558-2559

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป4 (พ.ศ. 2559-2561)
องคการบริหารสวนตําบลแมพริก อําเภอแมพริก จังหวัดลําปาง
งบประมาณและที่มา
เป=าหมาย
2559
2560
2561
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
ผูยากไรในเขตพื้นที่รับผิดชอบ
100,000
-

ตัวชี้วัด

ผลลัพธที่คาดวา จะไดรับ

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

KPI
ก&อสรางหรือ คุณภาพชีวิตของ
ส&วนโยธา
ซ&อมแซมใหกับผู ประชาชนผูดอยโอกาสดี
ยากไร 1 หลัง ขึ้น
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป7 (พ.ศ. 2559-2561)
องค.การบริหารสวนตําบลแมพริก อําเภอแมพริก จังหวัดลําปาง
4. ยุทธศาสตร. การพัฒนาดานเศรษฐกิจ
4.1 แนวทางการพัฒนา การสงเสริมการประกอบอาชีพและยกระดับรายได
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค.

เป4าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
คณะกรรมการดําเนินงานตาม
แผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่
ประยุกตตามพระราชดําริ และ
การดําเนินงานตามเศรษฐกิจ
พอเพียงจังหวัดลําปาง ใน 265
หมู/บ,าน ทั้ง 13 อําเภอ

1 การสนับสนุนการดําเนินงานตาม
แผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่
ประยุกตตามพระราชดําริและ
การดําเนินงานตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง

1.เพื่อกํากับดูแล ติดตาม ให,
คําปรึกษาแก/คณะทํางานจัดทํา
แผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประ
ยกตตามพระราชดําริและการ
ดําเนินงานตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
2. เพื่อให,อําเภอทุกอําเภอ
ดําเนินการขับเคลื่อนการ
ดําเนินงาน ตามกระบวนการ
ขั้นตอน แนวทางการดําเนินงาน
ตามแผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่
ประยุกตตามพระราชดําริ

2 โครงการปลูกผักปลอดสารพิษ
หมู/ 4 ต.แม/พริก

เพื่อให,ประชาชนบ,านแม/พริกบน ชาวบ,านแม/พริกบนปลูกผักปลอด
ได,รับประทานผักปลอดสารพิษ สารพิษทุกครัวเรือนโดยสนับสนุน
เมล็ดพันธุผัก

3 โครงการทําปุDยหมักเกษตรอินทรีย เพื่อให,ประชาชนบ,านห,วยขี้นกลด เกษตรกรบ,านห,วยขี้นกทุก
เพื่อการเกษตร
การใช,สารเคมีและใช,ปุDยอินทรีย ครัวเรือน
หมู/ 7 ต.แม/พริก
สําหรับการเกษตร

งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด
2559
2560
2561
(บาท)
(บาท)
(บาท)
KPI
10000
มีแผนพัฒนาชนบท
เชิงพื้นที่ประยุกต
ตามแนว
พระราชดําริครบทุก
หมู/บ,าน และหรือมี
แผนการแก,ไขป:ญหา
เร/งด/วนของทุก
หมู/บ,าน

20,000

-

-

30,000

-

-

ชาวบ,านแม/พริกบน
ได,รับประทานผัก
ปลอดสารพิษทุกคน
คิดเปCนร,อยละ 100
เกษตรกรบ,านห,วย
ขี้นก ลดการใช,
ปุDยเคมีคิดเปCนร,อย
ละ 100

ผลลัพธ.ที่คาดวา จะไดรับ

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

มีแผนพัฒนาชนบทเชิง สํานักปลัดฯ
พื้นที่ประยุกตตาม
พระราชดําริฉบับสมบูรณ
ที่สามารถแก,ไขป:ญหา
ให,แก/หมู/บ,านทั้งระยะสั้น
และระยะยาวได,อย/าง
แท,จริง

ประชาชนบ,านแม/พริกบน สํานักปลัดฯ
ได,รับประทานผักปลอด
สารพิษทุกครัวเรือน
ประชาชนบ,านห,วยขี้นกมี สํานักปลัดฯ
ปุDยอินทรียใช,ทุกครัวเรือน
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ที่

โครงการ

4 โครงการทําปุDยหมักชีวภาพ
หมู/ 11 ต.แม/พริก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป7 (พ.ศ. 2559-2561)
องค.การบริหารสวนตําบลแมพริก อําเภอแมพริก จังหวัดลําปาง
งบประมาณและที่มา
เป4าหมาย
วัตถุประสงค.
2559
2560
2561
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
เพื่อให,ประชาชนบ,านแพะดอก เกษตรกรบ,านแพะดอกเข็มทุก
30,000
เข็มลดการใช,สารเคมีและใช,ปุDย ครัวเรือน
อินทรียสําหรับการเกษตร

5 ก/อสร,างเตาอบถ/านอัดแท/ง
หมู/ 3 ต.ผาป:ง

สนับสนุนให,ประชาชน มีการผลิต จัดซื้อพร,อมการติดตั้ง เตาอบถ/าน
ถ/านจากเศษวัสดุประเภทไม, เพื่อ อัดแท/ง จํานวน 1 เตา
ใช,เปCนเชื้อเพลิงในครัวเรือน

6 โครงการก/อสร,างศูนยเรียนรู,
เศรษฐกิจพอเพียง "ศาสตร
พระราชา"

เพื่อสร,างศูนยเรียนรู,ต,นแบบ
ให,กับประชาชน ทางด,านการ
เกษตรกรรม

ก/อสร,างศูนยเรียนรู, จํานวน 1
หลัง พร,อมกับทําการเกษตรตาม
วิถีเศรษฐิกิจพอเพียง

60,000

-

-

200,000

-

-

ตัวชี้วัด
KPI
เกษตรกรบ,านแพะ
ดอกเข็ม ลดการใช,
ปุDยเคมีคิดเปCนร,อย
ละ 100
ประชาชนร,อยละ 10
ของหมู/บ,านมี
เชื้อเพลิงใช,ในการ
ประกอบอาหาร
มีศูนยการเรียนรู,
ทางด,านการเกษตร
เพิ่มพื้น 1 แห/ง

ผลลัพธ.ที่คาดวา จะไดรับ
ประชาชนบ,านแพะดอก
เข็ม มีปุDยอินทรียใช,ทุก
ครัวเรือน

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ
สํานักปลัดฯ

ประชาชนบ,านผาป:ง สํานักปลัดฯ
กลางมีเชื้อเพลิงใช,ในการ
ประกอบอาหาร
ประชาชนได,รับความรู,
สํานักปลัด
ทางด,านเกษตรกรรม เพื่อ
ใช,เปCนแนวทางในการ
ประกอบอาชีพ
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป7 (พ.ศ. 2559-2561)
องค.การบริหารสวนตําบลแมพริก อําเภอแมพริก จังหวัดลําปาง
4.2 แนวทางการพัฒนา สนับสนุนกิจกรรมของกลุมอาชีพตาง ๆ
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค.

เป4าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

1 โครงการดําเนินกิจกรรมของกิ่ง เพื่อสนับสนุนกิจกรรมการออก การจัดกิจกรรม นิทรรศการงาน
กาชาดอําเภอแม/พริกและกาชาด ร,านนิทรรศการ เพื่อช/วยเหลือ
กาชาดสําเร็จลุล/วง
จังหวัดลําปาง
บรรเทาความเดือดร,อนผู,ประสบ
สาธารณภัย

งบประมาณและที่มา
2559
2560
2561
(บาท)
(บาท)
(บาท)
30,000
-

ตัวชี้วัด

ผลลัพธ.ที่คาดวา จะไดรับ

KPI
หน/วยงานกาชาด ได,มีกิจกรรมสนับสนุน
ดําเนินกิจกรรมออก กิจกรรมของกาชาด
ร,านนิทรรศการ จังหวัดลําปางและกิง่
กาชาดอําเภอแม/พริก

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ
สํานักปลัด
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป2 (พ.ศ. 2559-2561)
องคการบริหารส6วนตําบลแม6พริก อําเภอแม6พริก จังหวัดลําปาง
5. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสาธารณสุข
5.1 แนวทางการพัฒนาการพัฒนาสุขภาพอนามัยของประชาชน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เป;าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
2559
2560
2561
(บาท)
(บาท)
(บาท)
97,500 97,500 97,500

ตัวชี้วัด

KPI
ประชาชนมี ประชาชนมีสุขภาพ
สุขภาพสมบูรณ1 สมบูรณ1แข็งแรง
แข็งแรงมากขึ้น
เจ็บป6วยนอยลง

1 โครงการดานสาธารณสุขมูลฐาน เพื่อสงเสริมสุขภาพอนามัยของ
ประชาชน

หมูบานในเขตรับผิดชอบ จํานวน
13 หมูบาน

2 โครงการเสริมสรางสุขภาพเนื่อง
ในวัน อสม. แหงชาติ

อสม.ในเขตตําบลแมพริกและ
ตําบลผาป<ง และเจาหนาที่
สาธารณสุขที่รับผิดชอบ จํานวน
180 คน

30,000

-

-

อสม. ต.แมพริก และ ต.ผาป<ง

70,000

70,000

70,000 กองทุนไดรับเงิน
สมทบมากขึ้น

4 โครงการสงเสริมการเลนกีฬาเพื่อ สงเสริมใหเยาวชนบานรมไมยางมี จัดซื้ออุปกรณ1กีฬาตังตอไปนี้
สุขภาพของชุมชนบานรมไมยาง การออกกําลังกาย
1. ลูกตะกรอ จํานวน 5 ลูก
หมู 9 ต.แมพริก
2. ฟุตบอล จํานวน 3 ลูก
3. ลูกแบตมินตัน 30 ลูก
4. ไมแบตมินตัน 10 อัน
5. ตาขายตะกรอ 2 ชุด
6. ตาขายแบตมินตัน 4 ชุด
7. ตาขายฟุตบอล 4 ชุด

20,000

-

-

1.เพื่อสรางความสามัคคี
2. เพื่อเชิดชูเกียรติและสรางขวัญ
กําลังใจ
3. เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ1
ในการทํางาน
4. เพื่อประชาสัมพันธ1งานดาน
สาธารณสุขและชมรม
3 โครงการเงินสมทบกองทุน
เพื่อจายเป?นเงินสมทบกองทุน
หลักประกันสุขภาพตําบลแมพริก หลักประกันสุขภาพตําบลแมพริก

ผลลัพธที่คาดว6า จะไดรับ

อสม.มีสุขภาพ อสม. ตระหนักในการ
สมบูรณ1แข็งแรง ดูแลสุขภาพตนเอง
มากขึ้น

ประชาชนมีสุขภาพ
สมบูรณ1แข็งแรง

หน6วยงาน
ที่รับผิดชอบ
สํานักปลัด

สํานักปลัด

สํานักปลัด

เยาวชนมีการออก เยาวชนบานรมไมยางมี สํานักปลัด*
กําลังกายทุกคนคิด สุขภาพอนามัยที่สมบูรณ1
เป?นรอยละ 100 แข็งแรง
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ที่

โครงการ

5 โครงการสงเสริมการออกกําลัง
กายเพื่อสุขภาพ
หมู 5 ต.ผาป<ง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป2 (พ.ศ. 2559-2561)
องคการบริหารส6วนตําบลแม6พริก อําเภอแม6พริก จังหวัดลําปาง
งบประมาณและที่มา
เป;าหมาย
วัตถุประสงค
2559
2560
2561
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1. เพื่อจัดตั้งกลุมออกกําลังกาย ประชาชนบานเดนอุดม ผูมีภาวะ 10,000
เสี่ยงตอโรคอวน
ในหมูบาน
2. เพื่อใหประชาชนมีอุปกรณ1
สําหรับออกกําลังกายในชุมชน
3. เพื่อกระตุนใหประชาชนมีการ
ออกกําลังกายเป?นประจํา
4. เพื่อสงเสริมใหประชาชนออก
กําลังกายอยางตอเนื่อง

6 โครงการจัดหาอุปกรณ1การแพทย1 1. เพื่อสนับสนุนโครงการเยี่ยม
ของ อสม.ในการเยี่ยมบาน
บานของ อสม. ประจําหมูบานแม
หมู 3 ต.แมพริก
เชียงรายลุม
2. เพื่อสนับสนุนการตรวจสุขภาพ
เบื้องตนของกลุมเปFาหมาย
3. เพื่อนําขอมูลเบื้องตนมา
ประกอบการพิจารณาเป?น
ขอแนะนําในการปฏิบัติตนของ
กลุมเปFาอยางไดอยางถูกตอง

สนับสนุนการจัดซื้ออุปกรณ1
ทางการแพทย1 เชน
1. เครื่องวัดความดัน จํานวน 5
เครื่อง
2. เครื่องวัดอุณหภูมิ จํานวน 5 ตัว
3. เครื่องตรวจระดับน้ําตาลใน
เลือด จํานวน 5 ชุด พรอมชุด
ทดสอบ

30,000

-

-

ตัวชี้วัด
KPI
ประชาชน
กลุมเปFาหมายมี
สุขภาพดี แข็งแรง
ทุกคน

อสม.ใหบริการ
ตรวจเยี่ยมบาน
กลุมเปFาหมาย คิด
เป?นรอยละ 100

ผลลัพธที่คาดว6า จะไดรับ

หน6วยงาน
ที่รับผิดชอบ

ประชาชนกลุมเปFาหมาย
บานเดนอุดมมีสุขภาพที่
สมบูรณ1แข็งแรงปราศจาก
โรคภัย

กองทุน
สปสช.

ประชาชนกลุมเปFาหมาย
บานแมเชียงรายลุม
ไดรับการตรวจเยี่ยมจาก
อสม. และไดรับคําแนะนํา
ในการรักษาสุขภาพอยาง
ถูกตอง

กองทุน
สปสช.
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7 โครงการออกกําลังกายเพื่อ
สุขภาพบานแมเชียงรายลุม
หมู 3 ต.แมพริก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป2 (พ.ศ. 2559-2561)
องคการบริหารส6วนตําบลแม6พริก อําเภอแม6พริก จังหวัดลําปาง
งบประมาณและที่มา
เป;าหมาย
วัตถุประสงค
2559
2560
2561
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
10,000
1. เพื่อจัดตั้งกลุมออกกําลังกาย ประชาชนบานแมเชียงรายลุม ผูมี
ภาวะเสี่ยงตอโรคอวน
ในหมูบาน
2. เพื่อใหประชาชนมีอุปกรณ1
สําหรับออกกําลังกายในชุมชน
3. เพื่อกระตุนใหประชาชนมีการ
ออกกําลังกายเป?นประจํา
4. เพื่อสงเสริมใหประชาชนออก
กําลังกายอยางตอเนื่อง

ตัวชี้วัด
KPI
ประชาชน
กลุมเปFาหมายมี
สุขภาพดี แข็งแรง
ทุกคน

ผลลัพธที่คาดว6า จะไดรับ
ประชาชนกลุมเปFาหมาย
บานแมเชียงรายลุม มี
สุขภาพที่สมบูรณ1แข็งแรง
ปราศจากโรคภัย

หน6วยงาน
ที่รับผิดชอบ
กองทุน
สปสช.
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป2 (พ.ศ. 2559-2561)
องคการบริหารส6วนตําบลแม6พริก อําเภอแม6พริก จังหวัดลําปาง
5.2 แนวทางการพัฒนา การควบคุมและระงับโรคติดต6อ
ที่

โครงการ

1 วัสดุวิทยาศาสตร1และการแพทย1

วัตถุประสงค
เพื่อควบคุมและระงับโรคติดตอ

เป;าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
จัดซื้อทรายอะเบท น้ํายาพนยุง
วัคซีนโรคพิษสุนัขบา

ประชาชนรับทราบขอมูลขาวสาร
2 โครงการรณรงค1ปFองกันและระงับ เพื่อประชาสัมพันธ1 ควบคุม
โรคไขเลือดออกภายในพื้นที่
ปFองกัน และระงับโรคไขเลือดออก เกี่ยวกับโรคไขเลือดออก
ตําบลแมพริก และตําบลผาป<ง

งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด
2559
2560
2561
(บาท)
(บาท)
(บาท)
KPI
120,000 120,000 120,000 โรคระบาด ลดลง
หรือไมเกิด

5,000

5,000

ผลลัพธที่คาดว6า จะไดรับ
การแพรระบาดของ
โรคติดตอลดนอยลง

5,000 โรคไขเลือดออกลด การเกิดไขเลือดออกลด
ลดลงหรือไมเกิด นอยลงหรือไมเกิด

หน6วยงาน
ที่รับผิดชอบ
สํานักปลัด

สํานักปลัด
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป6 (พ.ศ. 2559-2561)
องคการบริหารสวนตําบลแมพริก อําเภอแมพริก จังหวัดลําปาง
6. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
6.1 แนวทางการพัฒนาสงเสริมสนับสนุนการศึกษาของเด็ก เยาวชน และประชาชนโดยทั่วไป
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เป?าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

1 โครงการจัดกิจกรรมวันเด็ก
แหงชาติ

เพื่อใหเด็กและเยาวชนมีกิจกรรม เด็กและเยาวชนในเขตรับผิดชอบ
และการนันทนาการในวันเด็ก
4 โรงเรียน

2 โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม
ทางภาษาไทย-อเมริกัน
ร.ร.ผาป3งวิทยา

นักเรียนโรงเรียนผาป3งวิทยา
เพื่อใหนักเรียนมีความรูความ
เขาใจและมีทักษะในการใชภาษา
เพื่อการติดตอสื่อสารและได
แลกเปลี่ยน เรียนรู
ศิลปะวัฒนธรรมระหวางชาติอันดี
งามและเลือกปฏิบัติไดอยาง
เหมาะสม
เพื่อใหนักเรียนมีความรูความ
นักเรียนโรงเรียนบานแมพริกบน
เขาใจและมีทักษะในการใชภาษา
เพื่อการติดตอสื่อสารและได
แลกเปลี่ยน เรียนรู
ศิลปะวัฒนธรรมระหวางชาติอันดี
งามและเลือกปฏิบัติไดอยาง
เหมาะสม

3 โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม
ทางภาษาไทย-อเมริกัน
ร.ร.บานแมพริกบน

งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด
2559
2560
2561
(บาท)
(บาท)
(บาท)
KPI
40,000
40,000
40,000 เด็กและเยาวชนเขา
รวมทํากิจกรรมวัน
เด็ก รอยละ 100
30,000
นักเรียนรอยละ 95
มีความรู ความ
เขาใจทางดาน
ภาษา
ขนบธรรมเนียม
ประเพณีตางชาติ
50,000

-

-

นักเรียนรอยละ 95
มีความรู ความ
เขาใจทางดาน
ภาษา
ขนบธรรมเนียม
ประเพณีตางชาติ

ผลลัพธที่คาดวา จะไดรับ
เด็กและเยาวชนมี
กิจกรรมในวันเด็ก

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ
สํานักปลัด

นักเรียนในชุมชนมีความรู สํานักปลัด
ดานการใช
ภาษาตางประเทศ
ติดตอสื่อสาร

นักเรียนในชุมชนมีความรู สํานักปลัด
ดานการใช
ภาษาตางประเทศ
ติดตอสื่อสาร

112

ที่

โครงการ

4 โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม
ทางภาษาไทย-อังกฤษ
ร.ร.หัวยขี้นกวิทยา

5 โครงการแขงขันกีฬาสีสัมพันธ?
ร.ร.ผาป3งวิทยา

วัตถุประสงค

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป6 (พ.ศ. 2559-2561)
องคการบริหารสวนตําบลแมพริก อําเภอแมพริก จังหวัดลําปาง
งบประมาณและที่มา
เป?าหมาย
2559
2560
2561
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
นักเรียนโรงเรียนหวยขี้นกวิทยา
50,000
-

เพื่อใหนักเรียนมีความรูความ
เขาใจและมีทักษะในการใชภาษา
เพื่อการติดตอสื่อสารและได
แลกเปลี่ยน เรียนรู
ศิลปะวัฒนธรรมระหวางชาติอันดี
งามและเลือกปฏิบัติไดอยาง
เหมาะสม
เพื่อสรางความสามัคคีใหแกคณะ คณะครู ผูปกครอง กลุมแมบาน
พอบาน ผูสูงอายุและเยาวชน
ครู นักเรียน เยาวชน และ
ผูปกครอง และรูจักแพชนะ
ตําบลผาป3ง

40,000

-

-

6 โครงการศึกษาหาความรูจาก
เทคโนโลยี
ร.ร.ผาป3งวิทยา

เพื่อใหประชาชนในทองถิ่นได
ศึกษาหาความรูทางดาน
เทคโนโลยี แลวนําไปปรับใชกับ
ชีวิตประจําวัน

ประชาชนในพื้นที่ตําบลผาป3ง
จํานวน 100 คน

20,000

-

-

7 โครงการเขาคายคุณธรรม
จริยธรรมนักเรียน
ร.ร.บานแมพริกบน

เพื่อใหนักเรียนมีระเบียบวินัย มี
ความรับผิดชอบ มีความ
เอื้อเฟEFอเผื่อแผ เสียสละ ปฏิบัติ
ตนตามหลักธรรมเบื้องตนของ
ศาสนา

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปGที่ 4-6

15,000

-

-

ตัวชี้วัด
KPI
นักเรียนรอยละ 95
มีความรู ความ
เขาใจทางดาน
ภาษา
ขนบธรรมเนียม
ประเพณีตางชาติ

ผลลัพธที่คาดวา จะไดรับ

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

นักเรียนในชุมชนมีความรู สํานักปลัด
ดานการใช
ภาษาตางประเทศ
ติดตอสื่อสาร

ผูเขารวมกิจกรรมมี นักเรียน ผูปกครองและ สํานักปลัด
สุขภาพแข็งแรง ประชาชนไดรับการ
เพิ่มมากขึ้น สงเสริมใหเลนกีฬา
เหมาะสมกับวัย
ประชาชนทุกคนที่ ประชาชนผูที่ไดรับการ สํานักปลัด
เขารวมโครงการ
อบรมสามารถใช
สามารถใชนํา
เทคโนโลยีสารสนเทศใน
เทคโนโลยี
ชีวิตประจําวันได
สารสนเทศใชใน
ชีวิตประจําวันได
นักเรียนที่เขารวม ใหนักเรียนที่ไดรับการ สํานักปลัด
อบรมมีคุณธรรม อบรม ปฏิบัติตนตาม
จริยธรรม ระเบียบ หลักธรรมคําสอนของ
วินัยมากขึ้น คิด พระพุทธศาสนา
เปHนรอยละ 95
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป6 (พ.ศ. 2559-2561)
องคการบริหารสวนตําบลแมพริก อําเภอแมพริก จังหวัดลําปาง
งบประมาณและที่มา
เป?าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
2559
2560
2561
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
8 โครงการแขงขันกีฬาสัมพันธ?กลุม 1. เพื่อพัฒนากระบวนการมีสวน นักเรียน ผูปกครองและประชาชน 40,000
ในเขตบริการของเขตอําเภอแม
อําเภอแมพริก
รวมและความสัมพันธ?ระหวาง
พริกทุกคนเขารวมการแขงขัน
ร.ร.หวยขี้นกวิทยา
โรงเรียนในกลุมอําเภอแมพริก
2. เพื่อใหนักเรียนมีน้ําใจนักกีฬา กีฬาสัมพันธ?
3. เพื่อใหนักเรียนมีสุขภาพ
สมบูรณ?แข็งแรง
9 โครงการจัดซื้อหนังสือหองสมุด เพื่อใหนักเรียนมีนิสัยรักการอาน จัดซื้อหนังสือ จํานวนมากกวา
30,000
โรงเรียน
สนใจแสวงหาความรูจากแหลง 100 รายการ
ร.ร.บานแมพริกบน
ตางๆ ดวยตนเอง
10 โครงการแขงขันกีฬาสีสัมพันธ?
ตานยาเสพติด
ร.ร.บานแมพริกบน

ใชการแขงขันกีฬาเปHนเครื่องมือ
การปMองกันป3ญหายาเสพติด

11 โครงการจัดทําและซื้ออุปกรณ?
สนามเด็กเลน
ร.ร.บานแมพริกบน
12 โครงการอาหารเสริมนม

ใหนักเรียนระดับกอนประถมมี
อุปกรณ?และสนามเด็กเลนที่
ปลอดภัย
เพื่อใหเด็กไดรับอาหารที่ถูก
สุขลักษณะตามหลักการ
สาธารณสุข

เยาวชนในเขตบริการของ
โรงเรียนบานแมพริกบนใชเวลา
วางในการฝPกซอมกีฬาและรวม
แขงขันกีฬาและผูปกครองของ
นักเรียนรวมแขงขันกีฬากับ
นักเรียน
ปรับพื้นที่สนามเด็กเลนและจัดซื้อ
อุปกรณ?เครื่องเลนใหเพียงพอกับ
จํานวนนักเรียน
เด็กในศูนย?พัฒนาเด็กเล็กและ
โรงเรียนที่รับผิดชอบ 4 โรงเรียน
(อนุบาล 1-ประถมศึกษาปGที่ 6)

40,000

-

-

90,000

-

-

700,000

700,000

ตัวชี้วัด

ผลลัพธที่คาดวา จะไดรับ

KPI
นักกีฬาที่เขารวม นักกีฬามีน้ําใจนักกีฬามี
กิจกรรมมีสุขภาพที่ สุขภาพสมบูรณ?แข็งแรง
สมบูรณ?แข็งแรงทุก
คน

มีหนังสือจํานวน
มากกวา 100
รายการ

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ
สํานักปลัด

นักเรียนมีนิสัยรักการอาน สํานักปลัด
เปLดทักษะประสบการณ?
ที่ใหม

สถานศึกษาปลอด กลุมเปMาหมายมีรางกาย สํานักปลัด
ยาเสพติด
แข็งแรงและเกิดความ
สามัคคี ลดป3ญหายาเสพ
ติด

นักเรียนระดับกอน
ประถมมีอุปกรณ?
สนามเด็กเพิ่มขึ้น
700,000 เด็กทุกคนไดรับ
อาหารเสริมนม คิด
เปHนรอยละ 100

นักเรียนมีอุปกรณ?และ
สนามเด็กเลน

สํานักปลัด

เด็กไดรับอาหารที่ถูก
สุขลักษณะตามหลัก
สาธารณสุข

สํานักปลัด
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป6 (พ.ศ. 2559-2561)
องคการบริหารสวนตําบลแมพริก อําเภอแมพริก จังหวัดลําปาง
งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด
เป?าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
2559
2560
2561
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
KPI
13 โครงการอาหารกลางวัน
เพื่อใหเด็กไดรับอาหารที่ถูก
เด็กในศูนย?พัฒนาเด็กเล็กและ
1,640,000 1,640,000 1,640,000 เด็กทุกคนได
สุขลักษณะตามหลักการ
โรงเรียนที่รับผิดชอบ4 โรงเรียน
รับประทานอาหาร
สาธารณสุข
(อนุบาล 1-ประถมศึกษาปGที่ 6)
กลางวัน คิดเปHน
รอยละ 100
14 โครงการแขงขันกีฬาสัมพันธ?
สงเสริมสุขภาพอนามัยของ
นักเรียน ผูปกครองและ
20,000
ผูเขารวมกิจกรรมมี
ร.ร.บานแมเชียงรายลุม
นักเรียน ผูปกครอง และ
ประชาชนทั่วไป แขงขันกีฬา
สุขภาพแข็งแรง
ประชาชนใหสมบูรณ?แข็งแรง
รวมกัน
เพิ่มมากขึ้น
15 คาใชจายการบริหารสถานศึกษา เพื่อจายเปHนคาการบริหาร
ศูนย?พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 4 ศูนย? 300,000 300,000 300,000
เด็กทุกคนได
สถานศึกษาในดานอาหาร
รับประทานอาหาร
กลางวันศูนย?พัฒนาเด็กเล็ก (พช.)
กลางวัน คิดเปHน
รอยละ 100
16 คาใชจายในการพัฒนาครูผูดูแล เพื่อจายเปHนคาใชจายในการ
ครูผูดูแลเด็กเล็ก จํานวน 5 คน
15,000
15,000
15,000
ครูผูดูแลเด็กมี
เด็กศูนย?พัฒนาเด็กเล็ก
พัฒนาครูผูดูแลเด็กศูนย?พัฒนาเด็ก
ประสิทธิภาพ
เล็ก
ทางดานการให
ความรูอยางมือ
อาชีพ
17 ปรับปรุงอาคารศูนย?พัฒนาเด็ก เพื่อใหเด็กปฐมวัย มี
ปรับปรุงอาคารพรอมปรับสภาพ
100,000
ภูมิทัศน?
เล็กบานแมพริกบน
สภาพแวดลอมสุขภาพอนามัยดีขึ้น ภูมิทัศน?อาคารศูนย?พัฒนาเด็ก
สภาพแวดลอม
หมู 4 ต.แมพริก
เล็กบาน
ไดรับการปรับปรุง
ใหดีเพิ่มขึ้น

ผลลัพธที่คาดวา จะไดรับ
เด็กไดรับอาหารที่ถูก
สุขลักษณะตามหลัก
สาธารณสุข

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ
สํานักปลัด

กลุมเปMาหมายมีรางกาย สํานักปลัด
แข็งแรงและเกิดความ
สามัคคี ในชุมชน
ศูน?พัฒนาเด็กเล็กมี
สํานักปลัด
ประสิทธิภาพในการ
บริหารจัดการสถานศึกษา
ครูผูดูแลเด็กมี
สํานักปลัด
ประสิทธิภาพในดานการ
เรียนการสอนใหแกเด็ก
ในศูนย?พัฒนาเด็กเล็ก
เด็กปฐมวัย มี
สภาพแวดลอมสุขภาพ
อนามัยดีขึ้น

สวนโยธา
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป6 (พ.ศ. 2559-2561)
องคการบริหารสวนตําบลแมพริก อําเภอแมพริก จังหวัดลําปาง
6.2 แนวทางการพัฒนาสงเสริมสนับสนุนประเพณีอันดีงาม กิจการศาสนา และภูมิปAญญาทองถิ่น
งบประมาณและที่มา
เป?าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
2559
2560
2561
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1 โครงการสืบสานวัฒนธรรม
เพื่อสงเสริมและอนุรักษ?
จัดงานประเพณีสงกรานต?
5,000
ประเพณีสงกรานต?บานแมพริกบน วัฒนธรรมประเพณีทองถิ่น
หมู 4 ต.แมพริก
2 โครงการสืบสานประเพณี
สงกรานต?
หมู 6 ต.แมพริก

เพื่อสงเสริมและอนุรักษ?
จัดงานสืบสานประเพณีสงกรานต?
วัฒนธรรมประเพณีทองถิ่นบานวัง
สําราญ

5,000

-

-

3 โครงการสืบสานวัฒนธรรม
ประเพณีสงกรานต?
หมู 7 ต.แมพริก

เพื่อสงเสริมและอนุรักษ?
วัฒนธรรมประเพณีทองถิ่นบาน
หวยขี้นก

จัดงานสืบสานประเพณีสงกรานต?

10,000

-

-

4 โครงการสืบสานประเพณี
สงกรานต?บานปางยาว
หมู 8 ต.แมพริก

เพื่อสงเสริมและอนุรักษ?
วัฒนธรรมประเพณีทองถิ่นบาน
ปางยาว

จัดงานสืบสานประเพณีสงกรานต?

5,000

-

-

5 โครงการสืบสานวัฒนธรรม
ประเพณีสักการะดอยพระธาตุ
หมู 10 ต.แมพริก

เพื่อสงเสริมและอนุรักษ?
วัฒนธรรมประเพณีทองถิ่น

จัดงานสืบสานวัฒนธรรม
ประเพณีทองถิ่น

30,000

-

-

6 โครงการสืบสานประเพณี
สงกรานต?บานแพะดอกเข็ม
หมู 11 ต.แมพริก

เพื่อสงเสริมและอนุรักษ?
วัฒนธรรมประเพณีทองถิ่นบาน
แพะดอกเข็ม

จัดงานสืบสานประเพณีสงกรานต?

10,000

-

-

ตัวชี้วัด

เด็ก เยาวชน ประชาชน
ไดเห็น คุณคาของ
ประเพณีและวัฒนาธรรม
ทองถิ่น
เด็ก เยาวชน และ
ประชาชน ไดเห็นคุณคา
ของประเพณีและ
วัฒนธรรม
เด็ก เยาวชน และ
ประชาชน ไดเห็นคุณคา
ของประเพณีและ
วัฒนธรรม
เด็ก เยาวชน และ
ประชาชน ไดเห็นคุณคา
ของประเพณีและ
วัฒนธรรม
เด็ก เยาวชน ประชาชน
ไดเห็นคุณคาของ
ประเพณีและวัฒนาธรรม
ทองถิ่น
เด็ก เยาวชน ประชาชน
ไดเห็นคุณคาของ
ประเพณีและวัฒนธรรม
ทองถิ่น

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ
สํานักปลัด

สํานักปลัด

สํานักปลัด

สํานักปลัด

สํานักปลัด

สํานักปลัด
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KPI
ขนบธรรมเนียม
วัฒนธรรม
ประเพณีใหคงอยูคู
ทองถิ่นสืบไป
ขนบธรรมเนียม
วัฒนธรรม
ประเพณีใหคงอยูคู
ทองถิ่นสืบไป
ขนบธรรมเนียม
วัฒนธรรม
ประเพณีใหคงอยูคู
ทองถิ่นสืบไป
ขนบธรรมเนียม
วัฒนธรรม
ประเพณีใหคงอยูคู
ทองถิ่นสืบไป
ขนบธรรมเนียม
วัฒนธรรม
ประเพณีใหคงอยูคู
ทองถิ่นสืบไป
ขนบธรรมเนียม
วัฒนธรรม
ประเพณีใหคงอยูคู
ทองถิ่นสืบไป

ผลลัพธที่คาดวา จะไดรับ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป6 (พ.ศ. 2559-2561)
องคการบริหารสวนตําบลแมพริก อําเภอแมพริก จังหวัดลําปาง
งบประมาณและที่มา
เป?าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
2559
2560
2561
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
7 โครงการอบรมศาสนพิธีตําบลผา เพื่อใหสงเสริม ใหมีการประกอบ จัดอบรมใหกับตัวแทนชุมชนและ 15,000
ป3ง
พิธีทางศาสนา ที่ถูกตองตากหลัก ผูที่เกี่ยวของกับกิจกรรมทางศา
หมู 2 ต.แมพริก
และวิธีการ
สนพิธีจํานวน 1 รุน
8 โครงการประเพณีลอยกระทง
เดือน ยี่เปHง
หมู 2 ต.ผาป3ง

เพื่อสงเสริมและอนุรักษ?
วัฒนธรรมประเพณีทองถิ่นบาน
ผาป3งหลวง

จัดงานสืบสานประเพณีลอยกระทง

5,000

-

-

9 โครงการสรงน้ําพระธาตุ สืบ
ชะตาหลวง วัดผาป3งหลวง
หมู 2 ต.ผาป3ง

เพื่อสงเสริมและอนุรักษ?
วัฒนธรรมประเพณีทองถิ่นบาน
ผาป3งหลวง

จัดงานสืบสานประเพณีสรงน้ํา
พระธาตุและสืบชะตาหลวง

10,000

-

-

10 โครงการสรงน้ําพระพุทธรูป
ประจําปGเกิด
หมู 2 ต.ผาป3ง

เพื่อสงเสริมและอนุรักษ?
วัฒนธรรมประเพณีทองถิ่น

จัดงานสืบสานประเพณีสรงน้ํา
พระธาตุและสืบชะตาหลวง

25,000

-

-

11 โครงการอบรมสงเสริมตีกลองปูจา
เพื่อพัฒนาวัฒนธรรมประเพณี
ดนตรีพื้นบาน
หมู 3 ต.ผาป3ง
12 โครงการจัดงานประเพณีไมค้ําศรี
สืบชะตาหลวง สรงน้ําพระธาตุศิริ
ภูมิวนา แหครัวตาน
หมู 4 ต.ผาป3ง

เพื่อสงเสริมและอนุรักษ?
เยาวชนรวมเขาคายอบรมการตี
วัฒนธรรมประเพณีทองถิ่น ตําบล กUองปูจา
ผาป3ง

45,000

-

-

เพื่อสงเสริมและอนุรักษ?
จัดงานประเพณีไมค้ําศรีสืบชะตา
วัฒนธรรมประเพณีทองถิ่น บาน หลวงฯลฯ
หวยไรและตําบลผาป3ง

15,000

-

-

ตัวชี้วัด
KPI
ขนบธรรมเนียม
วัฒนธรรม
ประเพณีใหคงอยูคู
ทองถิ่นสืบไป
ขนบธรรมเนียม
วัฒนธรรม
ประเพณีใหคงอยูคู
ทองถิ่นสืบไป
ขนบธรรมเนียม
วัฒนธรรม
ประเพณีใหคงอยูคู
ทองถิ่นสืบไป
ขนบธรรมเนียม
วัฒนธรรม
ประเพณีใหคงอยูคู
ทองถิ่นสืบไป
เยาวชนที่เขารวม
โครงการสามารถตี
กลองปูจาได คิด
เปHนรอยละ 90
ขนบธรรมเนียม
ประเพณี
วัฒนธรรมคงอยูคู
ทองถิ่นสืบไป

ผลลัพธที่คาดวา จะไดรับ

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

ประชาชน ประกอบ
พิธีกรรมทางศาสนาได
อยางถูกตอง

สํานักปลัด

เด็ก เยาวชน และ
ประชาชน ไดเห็นคุณคา
ของประเพณีและ
วัฒนธรรม
เด็ก เยาวชน ประชาชน
ไดเห็นคุณคาของ
ประเพณีและวัฒนธรรม
ทองถิ่น
เด็ก เยาวชน ประชาชน
ไดเห็นคุณคาของ
ประเพณีและวัฒนธรรม
ทองถิ่น
เยาวชนเห็นคุณคาและ
อนุรักษ?วัฒนธรรมใหยิ่ง
ยืนสืบไป

สํานักปลัด

เด็ก เยาวชน ประชาชน
ไดเห็นคุณคาของ
ประเพณีและวัฒนธรรม
ทองถิ่น

สํานักปลัด

สํานักปลัด*

สํานักปลัด

สํานักปลัด
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป6 (พ.ศ. 2559-2561)
องคการบริหารสวนตําบลแมพริก อําเภอแมพริก จังหวัดลําปาง
งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด
เป?าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
2559
2560
2561
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
KPI
13 โครงการทําบุญอางเก็บน้ําผาวิ่งชู เพื่อเสริมสรางความศรัทธาและ จัดกิจกรรมทําบุญ ณ ที่ตั้งอาง
10,000 ขนบธรรมเนียม
หมู 10 ต.แมพริก
ความเชื่อตามภูมิป3ญญาทองถิ่น เก็บน้ําแมพริก (ผาวิ่งชู)
ประเพณี
ใหคงอยูสืบไป
วัฒนธรรมคงอยูคู
ทองถิ่นสืบไป

ผลลัพธที่คาดวา จะไดรับ

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

เด็ก เยาวชน ประชาชน สํานักปลัด
ไดเห็นคุณคาของ
ประเพณีและวัฒนาธรรม
ทองถิ่น

118

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป7 (พ.ศ. 2559-2561)
องคการบริหารส9วนตําบลแม9พริก อําเภอแม9พริก จังหวัดลําปาง
7. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
7.1 แนวทางการพัฒนาการสรางจิตสํานึกและตระหนักในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ที่

โครงการ

1 โครงการอบรมปลูกจิตสํานึกใน
การรักษาทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล"อม

วัตถุประสงค
เพื่อให"ประชาชนตระหนักและมี
จิตสํานึกในการรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล"อม

เป=าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
จัดอบรมเยาวชน ประชาชนใน
พื้นที่รับผิดชอบ

งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด
2559
2560
2561
(บาท)
(บาท)
(บาท)
KPI
10,000 10,000 10,000 กลุ-มเป.าหมายที่เข"า
ร-วมกิจกรรมมี
จิตสํานึกในการ
อนุรักษ0
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล"อมมาก
ขึ้น

ผลลัพธที่คาดว9า จะไดรับ

หน9วยงานที่
รับผิดชอบ

เยาวชน ประชาชน มี
จิตสํานึกและตระหนักใน
การรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล"อม

สํานักปลัด

เยาวชน ประชาชน มี
จิตสํานึกและตระหนักใน
การรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล"อม

สํานักปลัด

สามารถชะลอ เยาวชน ประชาชน มี
ความเร็วของน้ําได" จิตสํานึกและตระหนักใน
มากกว-า ร"อยละ 60 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

3 ก-อสร"างฝายชะลอน้ํา

เพื่อให"ประชาชนตระหนักและมี
จิตสํานึกในการรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล"อม

ก-อสร"างฝายชะลอน้ําในพื้นที่
รับผิดชอบ

20,000

20,000

20,000

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 สํานักปลัด
การอนุรักษ0ให"คงอยู-สืบไป
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป7 (พ.ศ. 2559-2561)
องคการบริหารส9วนตําบลแม9พริก อําเภอแม9พริก จังหวัดลําปาง
7.2 แนวทางการพัฒนาการป=องกันการทําลาย การบําบัดและฟBCนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
งบประมาณและที่มา
เป=าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
2559
2560
2561
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1 โครงการอบรมความรู"เรื่องไฟป=า เพื่อเป6นการเพิ่มความรู"และทักษะ อบรมความรู"เรื่องไฟป=า
5,000
5,000
5,000
ในการดับไฟป=า

ตัวชี้วัด

ผลลัพธที่คาดว9า จะไดรับ

KPI
ผู"เข"าร-วมอบรมมี ผู"ได"รับการอบรมมีความรู"
ความรู"เรื่องไฟป=า ในการดับไฟป=า
สามารถดําเนินการ
ดับไฟป=าได"

หน9วยงานที่
รับผิดชอบ
ส-วนโยธา

2 โครงการปลูกป=าเฉลิมพระเกียรติ เพื่อฟ?@นฟูทรัพยากรธรรมชาติและ ปลูกป=า จํานวน 19 ไรเทิดไท"องค0ราชัน
สิ่งแวดล"อม สํานึกในพระมหา
กรุณาธิคุณ

50,000

30,000

20,000 มีการปลูกป=าเพิ่มขึ้น ประชาชนมีจิตสํานึกและ
จํานวน 19 ไรตระหนักในการรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล"อม

สํานักปลัด

3 โครงการรณรงค0ป.องกันไฟป=าและ เพื่อฟ?@นฟูทรัพยากรธรรมชาติและ จัดทําโครงการรณรงค0ป.องกันไฟ
ปBญหาหมอกควัน
สิ่งแวดล"อม
ป=าและปBญหาหมอกควัน

10,000

10,000

10,000

สํานักปลัด

4 โครงการปล-อยพันธุ0สัตว0น้ําสูแหล-งน้ําสาธารณะ

เพื่อฟ?@นฟูทรัพยากรธรรมชาติและ ปล-อยพันธุ0สัตว0น้ําสู-แหล-งน้ํา
สิ่งแวดล"อม
สาธารณะ

5,000

-

-

5 จัดซื้อถังขยะประจําหมู-บ"าน
หมู- 3 ต.แม-พริก
6 ก-อสร"างคันดินป.องกันน้ําท-วม
หมู- 6 ต.แม-พริก

เพื่อรวบรวมขยะจากครัวเรือน

100,000

-

-

180,000

-

-

จัดซื้อถังขยะจํานวน 100 ถัง

เพื่อป.องกันน้ําเอ-อล"นตลิ่งเข"าท-วม ก-อสร"างคันดินป.องกันน้ําท-วม
บ"านเรือนที่อยู-อาศัยของ
ความสูงเฉลี่ย 0.20 ม. กว"าง 4.00
ประชาชนบ"านวังสําราญ
ม. ยาว 1,500 ม. พร"อมการบด
อัดแน-น

ปBญหาหมอกควัน ลดปBญหาหมอกควันและ
ลดลง เป6นร"อยละ 0 การทําลายป=า

มีสัตว0น้ําเพิ่มขึ้น ขยายพันธุ0สัตว0น้ําใน
แหล-งน้ําสาธารณะ

ขยะถูกทิ้งอย-างเป6น
ที่เป6นทาง
มีคันดินป.องกันน้ํา
ท-วมความยาวรวม
1,500 เมตร

ประชาชนทิ้งขยะลงถัง
ขยะที่จัดซื้อ
เพื่อป.องกันน้ําเอ-อล"นตลิ่ง
เข"าท-วมบ"านเรือนที่อยูอาศัยของประชาชนบ"าน
วังสําราญ

สํานักปลัด

ส-วนโยธา
ส-วนโยธา
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ที่
7

8

9

10

11

12

13

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป7 (พ.ศ. 2559-2561)
องคการบริหารส9วนตําบลแม9พริก อําเภอแม9พริก จังหวัดลําปาง
งบประมาณและที่มา
เป=าหมาย
โครงการ
วัตถุประสงค
2559
2560
2561
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
โครงการจัดซื้อถังขยะ
เพื่อให"ประชาชนบ"านวังสําราญมี จัดซื้อถังขยะจํานวน 100 ถัง
100,000
หมู- 6 ต.แม-พริก
การทิ้งขยะอย-างเป6นที่เป6นทาง
ลดปBญหาการทิ้งขยะเกลื่อนกลาด
โครงการจัดซื้อถังขยะ
เพื่อให"ประชาชนบ"านปางยาวมี จัดซื้อถังขยะจํานวน 100 ถัง
100,000
หมู- 8 ต.แม-พริก
การทิ้งขยะอย-างเป6นที่เป6นทาง
ลดปBญหาการทิ้งขยะเกลื่อนกลาด
100,000
โครงการจัดซื้อถังขยะประจํา
เพื่อให"ประชาชนบ"านแพะดอก จัดซื้อถังขยะจํานวน 100 ถัง
เข็มมีการทิ้งขยะอย-างเป6นที่เป6น
หมู-บ"าน
หมู- 11 ต.แม-พริก
ทาง ลดปBญหาการทิ้งขยะเกลื่อน
กลาด
โครงการจัดซื้อถังขยะประจํา
เพื่อให"ประชาชนบ"านนารินมีการ จัดซื้อถังขยะจํานวน 100 ถัง
100,000
ทิ้งขยะอย-างเป6นที่เป6นทาง ลด
หมู-บ"าน
หมู- 1 ต.ผาปBง
ปBญหาการทิ้งขยะเกลื่อนกลาด
โครงการจัดซื้อถังเก็บขยะประจํา เพื่อให"ประชาชนบ"านผาปBงหลวง จัดซื้อถังขยะจํานวน 100 ถัง
100,000
หมู-บ"าน
มีการทิ้งขยะอย-างเป6นที่เป6นทาง
หมู- 2 ต.ผาปBง
ลดปBญหาการทิ้งขยะเกลื่อนกลาด
จัดหารถขนขยะและถังแยกขยะ เพื่อให"ประชาชนบ"านผาปBงกลางมี จัดซื้อรถจัดเก็บขยะ จํานวน 1
1,000,000
หมู- 3 ต.ผาปBง
การทิ้งขยะอย-างเป6นที่เป6นทาง คันพร"อมกับจัดซื้อถังขยะประจํา
ลดปBญหาการทิ้งขยะเกลื่อนกลาด หมู-บ"าน จํานวน 100 ถัง
ปรับปรุงภูมิทัศน0สามแยกหน"าวัด เพื่อให"หมู-บ"านห"วยไร-มีภูมิทัศน0ที่ ปรับภูมิทัศน0 บริเวณหน"าวัดและ 100,000
และศูนย0 ศสมช.
สวยงาม
ศูนย0 ศสมช. บ"านห"วยไร- โดยการ
หมู- 4 ต.ผาปBง
ปรับปรุงสถานที่และจัดสวนหย-อม

ตัวชี้วัด

ผลลัพธที่คาดว9า จะไดรับ

KPI
ขยะถูกทิ้งลงถังขยะ ประชาชนทิ้งขยะลงถัง
คิดเป6นร"อยละ 100 ขยะที่จัดซื้อ

หน9วยงานที่
รับผิดชอบ
ส-วนโยธา

ขยะถูกทิ้งลงถังขยะ ประชาชนทิ้งขยะลงถัง
คิดเป6นร"อยละ 100 ขยะที่จัดซื้อ

ส-วนโยธา

ขยะถูกทิ้งลงถังขยะ ประชาชนทิ้งขยะลงถัง
คิดเป6นร"อยละ 100 ขยะที่จัดซื้อ

ส-วนโยธา

ขยะถูกทิ้งลงถังขยะ ประชาชนทิ้งขยะลงถัง
คิดเป6นร"อยละ 100 ขยะที่จัดซื้อ

ส-วนโยธา

ขยะถูกทิ้งลงถังขยะ ประชาชนทิ้งขยะลงถัง
คิดเป6นร"อยละ 100 ขยะที่จัดซื้อ

ส-วนโยธา

มีรถขนขยะ 1 คัน ประชาชนทิ้งขยะลงถัง
สํานักปลัด
และถังขยะ 100 ถัง ขยะที่จัดซื้อ และมีการ และส-วนโยธา
ขนขยะไปทิ้งที่บ-อขยะ
สามแยกหน"าวัด หมู-บ"านเกิดความสวยงาม ส-วนโยธา
และศูนย0 ศสมช.
สวยงามขึ้น
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ที่
14

15

16

17

18

19

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป7 (พ.ศ. 2559-2561)
องคการบริหารส9วนตําบลแม9พริก อําเภอแม9พริก จังหวัดลําปาง
งบประมาณและที่มา
เป=าหมาย
โครงการ
วัตถุประสงค
2559
2560
2561
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
โครงการจัดซื้อถังขยะ
เพื่อให"ประชาชนบ"านห"วยไร- มี จัดซื้อถังขยะจํานวน 100 ถัง
100,000
หมู- 4 ต.ผาปBง
การทิ้งขยะอย-างเป6นที่เป6นทาง
ลดปBญหาการทิ้งขยะเกลื่อนกลาด
ก-อสร"างพนังป.องกันตลิ่งพังวัดผา ป.องกันการกัดเซาะพังทลายของ ก-อสร"างพนังป.องกันตลิ่งบริเวณ
590,000
ปBงกลาง- บ"านเด-นอุดม
หน"าดิน
วัดผาปBงกลาง โดยเรียงหินใน
หมู- 5 ต.ผาปBง
กล-องเกเบี้ยน ความยาวตลิ่ง 100
ม.
โครงการจัดซื้อถังขยะทุกครัวเรือน เพื่อให"ประชาชนบ"านเด-นอุดม มี จัดซื้อถังขยะจํานวน 35 ถัง ตาม
35,000
หมู- 5 ต.ผาปBง
การทิ้งขยะอย-างเป6นที่เป6นทาง จํานวนครัวเรือนของบ"านเด-นอุดม
ลดปBญหาการทิ้งขยะเกลื่อนกลาด
ก-อสร"างพนังป.องกันตลิ่งพัง ลํา ป.องกันการกัดเซาะพังทลายของ ก-อสร"างพนังป.องกันตลิ่งบริเวณ
590,000
ห"วยแม-พริก
หน"าดิน
ข"างลําห"วยแม-พริก โดยเรียงหิน
หมู- 4 ต.แม-พริก
ในกล-องเกเบี้ยน ความยาวตลิ่ง
100 ม.
ปรับปรุงบ-อขยะ
เพื่อเพิ่มพื้นที่การทิ้งขยะจาก
ขุดลอกบ-อขยะขนาดกว"าง 30 ม.
68,000
หมู- 7 ต.แม-พริก
ประชาชนบ"านห"วยขี้นก
ยาว 40 ม. ลึก 1.5 เมตร
ปริมาตรดินขุด ไมน"อยกว-า 1,800
ลบ.ม.
พัฒนาแหล-งท-องเที่ยวน้ําดิบอุ-น เพื่อให"ตําบลแม-ผาปBง มีแหล-ง
พัฒนาแหล-งท-องเที่ยวโดยการ
300,000
หมู- 1 ต.ผาปBง
ท-องเที่ยวทางทรัพยากรธรรมชาติ ปรับปรุงสภาพแวดล"อมและ ภูมิ
และสิ่งแวดล"อม
ทัศน0

ตัวชี้วัด

ผลลัพธที่คาดว9า จะไดรับ

KPI
ขยะถูกทิ้งลงถังขยะ ประชาชนทิ้งขยะลงถัง
คิดเป6นร"อยละ 100 ขยะที่จัดซื้อ

หน9วยงานที่
รับผิดชอบ
ส-วนโยธา

ตลิ่งมีพนังป.องกัน ตลิ่งได"รับการป.องกันการ
การกัดเซาะ ความ กัดเซาะพังทลายของหน"า
ยาวเพิ่มขึ้น 100 ม. ดิน

ส-วนโยธา

ขยะถูกทิ้งลงถังขยะ ประชาชนบ"านเด-นอุดม
คิดเป6นร"อยละ 100 ทิ้งขยะลงถังขยะที่จัดซื้อ
ครบทุกครัวเรือน
ตลิ่งมีพนังป.องกัน ตลิ่งได"รับการป.องกันการ
การกัดเซาะ ความ กัดเซาะพังทลายของหน"า
ยาวเพิ่มขึ้น 100 ม. ดิน

ส-วนโยธา

ขุดลอกบ-อขยะ ประชาชนบ"านห"วยขี้นกมี
ปริมาตร ไม"น"อยกว-า ที่ทิ้งขยะ
1,800 ลบ.ม.

ส-วนโยธา

ตําบลผาปBงมี
สถานที่ท-องเที่ยว
ทางธรรมชาติเพิ่มขึ้น
1 แห-ง

ส-วนโยธา

ตําบลแม-ผาปBงและบ"าน
นาริน มีแหล-งท-องเที่ยว
ทางทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล"อม

ส-วนโยธา
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ที่

โครงการ

20 โครงการพัฒนาแหล-งท-องเที่ยว
หนองกระทุ-มโปง
หมู- 3 ต.แม-พริก

วัตถุประสงค
เพื่อให"บ"านแม-เชียงรายลุ-ม มี
แหล-งท-องเที่ยวทาง
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล"อม

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป7 (พ.ศ. 2559-2561)
องคการบริหารส9วนตําบลแม9พริก อําเภอแม9พริก จังหวัดลําปาง
งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด
เป=าหมาย
2559
2560
2561
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
KPI
พัฒนาแหล-งท-องเที่ยวโดยการ
1,000,000 บ"านแม-เชียงรายลุ-ม
ปรับปรุงสภาพแวดล"อมและภูมิ
มีสถานที่ท-องเที่ยว
ทัศน0
ทางธรรมชาติเพิ่มขึ้น
1 แห-ง

ป.องกันการกัดเซาะพังทลายของ ก-อสร"างพนังป.องกันตลิ่ง โดย
ดินริมตลิ่งแม-น้ําวัง
เรียงหินในกล-องเกเบี้ยน ความสูง
ตามลาดเอียง 5.00 ม. ยาว 1,000
ม. ตามแบบ อบต.แม-พริก
22 ก-อสร"างพนังป.องกันตลิ่งลําห"วยไฟ ป.องกันการกัดเซาะพังทลายของ ก-อสร"างพนังป.องกันตลิ่ง โดย
ดินริมตลิ่งลําห"วยไฟ
เรียงหินในกล-องเกเบี้ยน ความสูง
(ทุ-งแค"มปM)
หมู- 7 ต.แม-พริก
ตามลาดเอียง 5.00 ม. ยาว 100
ม. ตามแบบ อบต.แม-พริก
23 จัดซื้อถังขยะประจําหมู-บ"าน
เพื่อให"ประชาชนบ"านห"วยขี้นก มี จัดซื้อถังขยะจํานวน 100 ถัง
หมู- 7 ต.แม-พริก
การทิ้งขยะอย-างเป6นที่เป6นทาง
ลดปBญหาการทิ้งขยะเกลื่อนกลาด
24 โครงการพัฒนาแหล-งท-องเที่ยว พัฒนารอยพระพุทธบาทให"เป6น พัฒนาแหล-งท-องเที่ยวโดยการ
รอยพระพุทธบาท
แหล-งท-องเที่ยว
ปรับปรุงสภาพแวดล"อมและภูมิ
หมู- 8 ต.แม-พริก
ทัศน0

21 ก-อสร"างพนังป.องกันตลิ่งพังบ"าน
แม-เชียงรายลุ-ม
หมู- 3 ต.แม-พริก

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.

-

-

-

-

ผลลัพธที่คาดว9า จะไดรับ

ตําบลแม-พริกและบ"านแมเชียงรายลุ-ม มีแหล-ง
ท-องเที่ยวทาง
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล"อม
7,520,000 มีพนังป.องกันตลิ่ง ตลิ่งไม-ถูกกัดเซาะทําลาย
เพิ่มขึ้น 1,000 ม.

หน9วยงานที่
รับผิดชอบ
ส-วนโยธา

ส-วนโยธา

752,000 มีพนังป.องกันตลิ่ง ตลิ่งไม-ถูกกัดเซาะทําลาย
เพิ่มขึ้น 100 ม.

ส-วนโยธา

-

-

100,000 ขยะถูกทิ้งลงถังขยะ ประชาชนทิ้งขยะลงถัง
คิดเป6นร"อยละ 100 ขยะที่จัดซื้อ

ส-วนโยธา

-

-

500,000

อ.แม-พริก มีสถานที่
ท-องเที่ยวเป6นที่รู"จัก

ส-วนโยธา

-

-

ประชาชนบ"านแพะดอก
เข็มมีที่ทิ้งขยะ

ส-วนโยธา

บ"านปางยาวมี
สถานที่ท-องเที่ยว
พุทธสถานเพิ่มขึ้น 1
แห-ง
68,000 ขุดลอกบ-อขยะ
ปริมาตร ไม"น"อยกว-า
1,800 ลบ.ม.

123

ที่
26

27

28

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป7 (พ.ศ. 2559-2561)
องคการบริหารส9วนตําบลแม9พริก อําเภอแม9พริก จังหวัดลําปาง
งบประมาณและที่มา
เป=าหมาย
โครงการ
วัตถุประสงค
ตัวชี้วัด
(ผลผลิตของโครงการ)
2559
2560
2561
ป.องกันการกัดเซาะพังทลายของ ก-อสร"างพนังป.องกันตลิ่ง โดย
752,000 มีพนังป.องกันตลิ่ง
ก-อสร"างพนังป.องกันตลิ่งพังวัง
เพิ่มขึ้น 100 ม.
ส"มป=อย
ดินริมตลิ่งลําห"วย บริเวณวัง
เรียงหินในกล-องเกเบี้ยน ความสูง
หมู- 2 ต.ผาปBง
ส"อมป=อย
ตามลาดเอียง 5.00 ม. ยาว 100
ม. ตามแบบ อบต.แม-พริก
ก-อสร"างพนังป.องกันตลิ่งพังท-าวังผา ป.องกันการกัดเซาะพังทลายของ ก-อสร"างพนังป.องกันตลิ่ง โดย
752,000 มีพนังป.องกันตลิ่ง
เพิ่มขึ้น 100 ม.
หมู- 2 ต.ผาปBง
ดินริมตลิ่งลําห"วย บริเวณท-าวังผา เรียงหินในกล-องเกเบี้ยน ความสูง
ตามลาดเอียง 5.00 ม. ยาว 100
ม. ตามแบบ อบต.แม-พริก
5,000,000 อบต.แม-พริก มีการ
โครงการก-อสร"างแหล-งพลังงาน 1. ลดการใช"พลังงานไฟฟ.า เพื่อ ติดตั้งระบบการผลิตกระแสไฟฟ.า
ผลิตกระแสไฟฟ.า
ทดแทน(พลังงานแสงอาทิตย0)
อนุรักษ0ทรัพยากรธรรมชาติและ จากแสงอาทิตย0 ขนาด 100 Kw
จํานวน 1 ระบบ
จาก ระบบพลังงาน
อบต.แม-พริก
สิ่งแวดล"อม
แสงอาทิตย0 จํานวน
2.ลดค-าใช"จ-ายด"านการไช"
1 ระบบ
กระแสไฟฟ.า

29 โครงการลดการใช"พลังงาน

30 ปรับปรุงบ-อขยะ
หมู- 3 ต.แม-พริก

1. ลดการใช"พลังงานไฟฟ.า เพื่อ
อนุรักษ0ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล"อม
2.ลดค-าใช"จ-ายด"านการไช"
กระแสไฟฟ.า
เพื่อเพิ่มพื้นที่การทิ้งขยะจาก
ประชาชนบ"านแม-เชียงรายลุ-ม

31 ปรับปรุงบ-อขยะ
หมู- 4 ต.แม-พริก

เพื่อเพิ่มพื้นที่การทิ้งขยะจาก
ประชาชนบ"านแม-พริกบน

หน9วยงานที่
รับผิดชอบ
ตลิ่งไม-ถูกกัดเซาะทําลาย ส-วนโยธา
ผลลัพธที่คาดว9า จะไดรับ

ตลิ่งไม-ถูกกัดเซาะทําลาย

ส-วนโยธา

อบต.แม-พริก มีการใช"
กระแสไฟฟ.าจากพลังงาน
ธรรมชาติ ลดการใช"
พลังงานไฟฟ.าจาก การ
ไฟฟ.าส-วนภูมิภาค

ส-วนโยธา

-

-

0

การใช"กระแสไฟฟ.า อบต.แม-พริก จ-ายค-า
ลดลงมากกว-าร"อย พลังงานลดลงมากกว-า
ละ 10
ร"อยละ 10

ส-วนโยธา

ขุดลอกบ-อขยะขนาดกว"าง 30 ม.
ยาว 40 ม. ลึก 1.5 เมตร
ปริมาตรดินขุด ไม-น"อยกว-า 1,800
ลบ.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 ประชาชนบ"านแมปริมาตร ไม"น"อยกว-า เชียงรายลุ-ม มีที่ทิ้งขยะ
1,800 ลบ.ม.

ส-วนโยธา

-

-

68,000 ขุดลอกบ-อขยะ ประชาชนบ"านแม-พริกบน
ปริมาตร ไม"น"อยกว-า มีที่ทิ้งขยะ
1,800 ลบ.ม.

ส-วนโยธา
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ลดการใช"พลังงานกระแสไฟฟ.า
จากพลังงานหลักให"ลดลงอย-าง
น"อยร"อยละ 10

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

32 ปรับปรุงบ-อขยะ
หมู- 6 ต.แม-พริก

เพื่อเพิ่มพื้นที่การทิ้งขยะจาก
ประชาชนบ"านวังสําราญ

33 ปรับปรุงบ-อขยะ
หมู- 8 ต.แม-พริก

เพื่อเพิ่มพื้นที่การทิ้งขยะจาก
ประชาชนบ"านปางยาว

34 ปรับปรุงบ-อขยะ
หมู- 9 ต.แม-พริก

เพื่อเพิ่มพื้นที่การทิ้งขยะจาก
ประชาชนบ"านร-มไม"ยาง

35 ปรับปรุงบ-อขยะ
หมู- 10 ต.แม-พริก

เพื่อเพิ่มพื้นที่การทิ้งขยะจาก
ประชาชนบ"านสันขี้เหล็ก

36 ปรับปรุงบ-อขยะ
หมู- 1 ต.ผาปBง

เพื่อเพิ่มพื้นที่การทิ้งขยะจาก
ประชาชนบ"านนาริน

37 ปรับปรุงบ-อขยะ
หมู- 2 ต.ผาปBง

เพื่อเพิ่มพื้นที่การทิ้งขยะจาก
ประชาชนบ"านผาปBงหลวง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป7 (พ.ศ. 2559-2561)
องคการบริหารส9วนตําบลแม9พริก อําเภอแม9พริก จังหวัดลําปาง
งบประมาณและที่มา
เป=าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
2559
2560
2561
ขุดลอกบ-อขยะขนาดกว"าง 30 ม.
68,000
ยาว 40 ม. ลึก 1.5 เมตร
ปริมาตรดินขุด ไม-น"อยกว-า 1,800
ลบ.ม.
ขุดลอกบ-อขยะขนาดกว"าง 30 ม.
68,000
ยาว 40 ม. ลึก 1.5 เมตร
ปริมาตรดินขุด ไม-น"อยกว-า 1,800
ลบ.ม.
68,000
ขุดลอกบ-อขยะขนาดกว"าง 30 ม.
ยาว 40 ม. ลึก 1.5 เมตร
ปริมาตรดินขุด ไม-น"อยกว-า 1,800
ลบ.ม.
ขุดลอกบ-อขยะขนาดกว"าง 30 ม.
68,000
ยาว 40 ม. ลึก 1.5 เมตร
ปริมาตรดินขุด ไมน"อยกว-า 1,800
ลบ.ม.
ขุดลอกบ-อขยะขนาดกว"าง 30 ม.
68,000
ยาว 40 ม. ลึก 1.5 เมตร
ปริมาตรดินขุด ไม-น"อยกว-า 1,800
ลบ.ม.
ขุดลอกบ-อขยะขนาดกว"าง 30 ม.
68,000
ยาว 40 ม. ลึก 1.5 เมตร
ปริมาตรดินขุด ไม-น"อยกว-า 1,800
ลบ.ม.

ตัวชี้วัด

ผลลัพธที่คาดว9า จะไดรับ

ขุดลอกบ-อขยะ ประชาชนบ"านวังสําราญ
ปริมาตร ไม"น"อยกว-า มีที่ทิ้งขยะ
1,800 ลบ.ม.

หน9วยงานที่
รับผิดชอบ
ส-วนโยธา

ขุดลอกบ-อขยะ ประชาชนบ"านปางยาวมี
ปริมาตร ไม"น"อยกว-า ที่ทิ้งขยะ
1,800 ลบ.ม.

ส-วนโยธา

ขุดลอกบ-อขยะ ประชาชนบ"านร-มไม"ยาง
ปริมาตร ไม"น"อยกว-า มีที่ทิ้งขยะ
1,800 ลบ.ม.

ส-วนโยธา

ขุดลอกบ-อขยะ ประชาชนบ"านสันขี้เหล็ก
ปริมาตร ไม"น"อยกว-า มีที่ทิ้งขยะ
1,800 ลบ.ม.

ส-วนโยธา

ขุดลอกบ-อขยะ ประชาชนบ"านนารินมีที่
ปริมาตร ไม"น"อยกว-า ทิ้งขยะ
1,800 ลบ.ม.

ส-วนโยธา

ขุดลอกบ-อขยะ ประชาชนบ"านผาปBง
ปริมาตร ไม"น"อยกว-า หลวงมีที่ทิ้งขยะ
1,800 ลบ.ม.

ส-วนโยธา
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ที่

โครงการ

38 ปรับปรุงบ-อขยะ
หมู- 3 ต.ผาปBง

39 ปรับปรุงบ-อขยะ
หมู- 4 ต.ผาปBง

40 ปรับปรุงบ-อขยะ
หมู- 5 ต.ผาปBง

41 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน0เลียบ
แม-น้ําวัง
หมู- 3 ต.แม-พริก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป7 (พ.ศ. 2559-2561)
องคการบริหารส9วนตําบลแม9พริก อําเภอแม9พริก จังหวัดลําปาง
งบประมาณและที่มา
เป=าหมาย
วัตถุประสงค
(ผลผลิตของโครงการ)
2559
2560
2561
เพื่อเพิ่มพื้นที่การทิ้งขยะจาก
ขุดลอกบ-อขยะขนาดกว"าง 30 ม.
68,000
ประชาชนบ"านผาปBงกลาง
ยาว 40 ม. ลึก 1.5 เมตร
ปริมาตรดินขุด ไม-น"อยกว-า 1,800
ลบ.ม.
เพื่อเพิ่มพื้นที่การทิ้งขยะจาก
ขุดลอกบ-อขยะขนาดกว"าง 30 ม.
68,000
ประชาชนบ"านห"วยไรยาว 40 ม. ลึก 1.5 เมตร
ปริมาตรดินขุด ไม-น"อยกว-า 1,800
ลบ.ม.
68,000
เพื่อเพิ่มพื้นที่การทิ้งขยะจาก
ขุดลอกบ-อขยะขนาดกว"าง 30 ม.
ประชาชนบ"านเด-นอุดม
ยาว 40 ม. ลึก 1.5 เมตร
ปริมาตรดินขุด ไม-น"อยกว-า 1,800
ลบ.ม.
เพื่อปรับปรุงทัศนียภาพบริเวณ ปรับปรุงพื้นที่เลียบแม-น้ําวังให"มี
80,000
พื้นที่ด"านข"างเลียบแม-น้ําวังให"
ความสวยงาม
สวยงาม

ตัวชี้วัด

ผลลัพธที่คาดว9า จะไดรับ

ขุดลอกบ-อขยะ ประชาชนบ"านผาปBง
ปริมาตร ไม"น"อยกว-า กลางมีที่ทิ้งขยะ
1,800 ลบ.ม.

หน9วยงานที่
รับผิดชอบ
ส-วนโยธา

ขุดลอกบ-อขยะ ประชาชนบ"านห"วยไร-มีที่
ปริมาตร ไม"น"อยกว-า ทิ้งขยะ
1,800 ลบ.ม.

ส-วนโยธา

ขุดลอกบ-อขยะ ประชาชนบ"านเด-นอุดมมี
ปริมาตร ไม"น"อยกว-า ที่ทิ้งขยะ
1,800 ลบ.ม.

ส-วนโยธา

มีสถานที่พักผ-อน ประชาชนบ"านแมเพิ่มขึ้น 1 แห-ง เชียงรายลุ-มมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น

ส-วนโยธา
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป5 (พ.ศ. 2559-2561)
องคการบริหารส!วนตําบลแม!พริก อําเภอแม!พริก จังหวัดลําปาง
8. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมือง-การบริหาร
8.1 แนวทางการพัฒนาการส!งเสริมการมีส!วนร!วมรูปประชาคม
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

1 โครงการประชาคมหมูบานเพื่อ
จัดทําแผนพัฒนาสามป
2 ปรับปรุงศาลาอเนกประสงค+
ประจําหมูบาน
หมู 8 ต.แมพริก

เพื่อใหประชาชนมีสวนรวมในการ
จัดทําแผนพัฒนาสามป
เพื่อใหประชาชนบานปางยาวมี
สถานที่ทํากิจกรรมของหมูบาน
เชน การประชุม การพักผอน

3 กอสรางรั้วรอบศูนย+สงเคราะห+
ราษฎรประจําหมูบาน
หมู 6 ต.แมพริก
4 กอสรางลานคอนกรีต บริเวณ
หนาศาลาอเนกประสงค+บานสัน
ขี้เหล็ก
หมู 10 ต.แมพริก
5 กอสรางรั้วคอนกรีตรอบศาลา
อเนกประสงค+
หมู 10 ต.แมพริก

เป;าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
จัดทําโครงการเพื่อใหประชาชนมี
สวนรวมทุกหมูบาน
ปรับปรุงศาลาอเนกประสงค+
ขนาดกวาง 6.00 ม.ยาว 9.00 ม.
สูง 3.10 ม. ตามแบบแปลนของ
อบต.แมพริก

งบประมาณและที่มา
2559
2560
2561
(บาท)
(บาท)
(บาท)
10,000
10,000
10,000

ตัวชี้วัด

ผลลัพธที่คาดว!า จะไดรับ

KPI
มีแผนพัฒนาสามป ประชาชนมีสวนรวมใน
การจัดทําแผน
ประชาชนบานปางยาวมี
มีศาลา
เอนกประสงค+เพื่อ สถานที่ทํากิจกรรมของ
ใชสําหรับการ หมูบานเชน การประชุม
ดําเนินกิจกรรม การพักผอน
สวนรวมจํานวน 1
หลัง
มีรั้วรอบศูนย+ ศูนย+สงเคราะห+ราษฎร มี
สงเคราะห+ความยาว รั้วรอบขอบชิด
150 เมตร

หน!วยงานที่
รับผิดชอบ
สํานักปลัดฯ
สวนโยธา

198,000

-

-

เพื่อใหศูนย+สงเคราะห+ บานวัง
กอสรางรั้วคอนกรีตรอบพื้นที่ศูนย+
สําราญ มีอาณาเขตพื้นที่ ที่ชัดเจน สงเคราะห+ราษฎร ความยาว 150
ม. สูง 2.10 ม. ชนิดไมตอกเสาเข็ม

-

207,000

-

เพื่อใชลานคอนกรีตดําเนิน
กิจกรรมของหมูบาน เชน การ
ประชุม การออกกําลังกาย

กอสรางลานคอนกรีตขนาดพื้นที่
กวาง 20.00 ม.ยาว 20.00 ม.
หนา 0.10 ม.

-

-

105,000

มีลานคอนกรีต ประชาชนบานสันขี้เหล็ก
ขนาดพื้นที่ 400 สุขภาพ อนามัยสมบูรณ+
ตร.ม.
แข็งแรง

สวนโยธา

เพื่อใหศาลาอเนกประสงค+ บาน
สันขี้เหล็ก มีอาณาเขตพื้นที่ ที่
ชัดเจน

กอสรางรั้วคอนกรีตรอบพื้นที่
ศาลาอเนกประสงค+ ความยาว
240 ม. สูง 2.10 ม. ชนิดไมตอก
เสาเข็ม

-

-

207,000

มีรั้วรอบศาลา ศูนย+สงเคราะห+ราษฎร มี
อเนกประสงค+ความ รั้วรอบขอบชิด
ยาวรวม 240 เมตร

สวนโยธา

สวนโยธา
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ที่

โครงการ

6 กอสรางศาลาอเนกประสงค+
ประจําหมูบาน
หมู 4 ต.ผาปDง

วัตถุประสงค
เพื่อใหประชาชนบานหวยไร มี
สถานที่ทํากิจกรรมของหมูบาน
เชน การประชุม การพักผอน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป5 (พ.ศ. 2559-2561)
องคการบริหารส!วนตําบลแม!พริก อําเภอแม!พริก จังหวัดลําปาง
งบประมาณและที่มา
เป;าหมาย
2559
2560
2561
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
198,000
กอสรางศาลาอเนกประสงค+ขนาด
กวาง 6.00 ม.ยาว 9.00 ม. สูง
3.10 ม. ตามแบบแปลนของ
อบต.แมพริก

ตัวชี้วัด
KPI
มีศาลา
เอนกประสงค+เพื่อ
ใชสําหรับการ
ดําเนินกิจกรรม
สวนรวมจํานวน 1
หลัง

ผลลัพธที่คาดว!า จะไดรับ
ประชาชนบานหวยไร มี
สถานที่ทํากิจกรรมของ
หมูบานเชน การประชุม
การพักผอน

หน!วยงานที่
รับผิดชอบ
สวนโยธา
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป5 (พ.ศ. 2559-2561)
องคการบริหารส!วนตําบลแม!พริก อําเภอแม!พริก จังหวัดลําปาง
8.2 แนวทางการพัฒนาการส!งเสริมความรู ความเขาใจเกี่ยวกับกิจการของ อบต. และการบริหารการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย
งบประมาณและที่มา
เป;าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
2559
2560
2561
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1 คาใชจายในการเลือกตั้ง
เพื่อจายเปEนคาใชจายในการ
การเลือกตั้งทั่วไปและการ
100,000 100,000 100,000
เลือกตั้งทั่วไปหรือเลือกตั้งซอม เลือกตั้งซอม
นายกฯ และสมาชิกสภาฯ
2 โครงการเสริมสรางความรู
1. เพื่อเสริมสรางความรูความ
30,000
กลุมเปHาหมายประชาชน ผูนํา
ประชาธิปไตย การเลือกตั้งและ เขาใจในระบอบประชาธิปไตย
ชุมชน ตัวแทนกลุม/องค+กรตางๆ
การออกเสียงประชามติ
อันมีพระมหากษัตริย+ทรงเปEน
ในพื้นที่ตําบลแมพริกและตําบล
ประมุขและสรางความภาคภูมิใจ ผาปDง จํานวนทั้งสิ้น 60 คน
ในสถาบันพระมหากษัตริย+และ
ความเปEน
2. เพื่อเสริมสรางวิถีประชาธิปไตย
สรางการมีสวนรวมใหกับ
ประชาชนและนําไปขยายผลสู
ประชาชนใหเพิ่มมากยิ่งขึ้น
3. เพื่อสาธิตการการใชเครื่อง
ลงคะแนนเลือกตั้งใหถูกตองและ
เปEนที่ยอมรับ

ตัวชี้วัด

ผลลัพธที่คาดว!า จะไดรับ

KPI
การเลือกตั้งสําเร็จ อบต.ดําเนินการตามที่
ลุลวง
กฎหมายกําหนด
1. ผูเขารวม
กิจกรรมมีความรู
ความเขาใจใน
ระบบประชาธิปไตย
รอย 100
2.ผูเขารวมกิจกรรม
สามารถใชเครื่อง
ลงคะแนนไดอยาง
ถูกตองคิดเปEนรอย
ละ 100

หน!วยงานที่
รับผิดชอบ
สํานักปลัดฯ

1.ผูรวมกิจกรรมมีความรู สํานักปลัดฯ
ความเขาใจในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย+ทรงเปEน
ประมุขและสรางความ
ภาคภูมิใจในสถาบัน
พระมหากษัตริย+และความ
เปEน
2.ผูรวมกิจกรรมเสริมสราง
วิถีประชาธิปไตย สราง
การมีสวนรวมใหกับ
ประชาชนและนําไปขยาย
ผลสูประชาชนใหเพิ่มขึ้น
3.ผูรวมกิจกรรมสามารถใช
เครื่องลงคะแนนเลือกตั้ง
ใหถูกตอง
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ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

3 โครงการพัฒนาระบบในการ
เพื่อถายถอดความรู เผยแพร
เลือกตั้งและพัฒนาประชาธิปไตย ประชาธิปไตยและการสราง
พลเมืองดี ในวิถีประชาธิปไตย

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป5 (พ.ศ. 2559-2561)
องคการบริหารส!วนตําบลแม!พริก อําเภอแม!พริก จังหวัดลําปาง
งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด
เป;าหมาย
2559
2560
2561
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
KPI
30,000
30,000
30,000 ผูเขารวมกิจกรรมมี
กลุมเปHาหมายประชาชน ผูนํา
ชุมชน ตัวแทนกลุม/องค+กรตางๆ
ความรูความเขาใจ
ในระบบ
ในพื้นที่ตําบลแมพริกและตําบล
ผาปDง จํานวนทั้งสิ้น 60 คน
ประชาธิปไตย คิด
เปEนรอยละ 100

ผลลัพธที่คาดว!า จะไดรับ
1.ผูรวมกิจกรรมมีความรู
ความเขาใจในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย+ทรงเปEน
ประมุขและสรางความ
ภาคภูมิใจในสถาบัน
พระมหากษัตริย+และความ
เปEน
2.ผูรวมกิจกรรมเสริมสราง
วิถีประชาธิปไตย สราง
การมีสวนรวมใหกับ
ประชาชนและนําไปขยาย
ผลสูประชาชนใหเพิ่มขึ้น

หน!วยงานที่
รับผิดชอบ
สํานักปลัดฯ
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป5 (พ.ศ. 2559-2561)
องคการบริหารส!วนตําบลแม!พริก อําเภอแม!พริก จังหวัดลําปาง
8.3 แนวทางการพัฒนาบุคลากร ทั้งพนักงานส!วนตําบล พนักงานจาง สมาชิกสภา อบต. คณะผูบริหาร ใหมีความรู คุณธรรมและจริยธรรมในการปฎิบัติงาน
งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด
เป;าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
2559
2560
2561
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
KPI
1 เงินเดือนพนักงานสวนตําบล
เพื่อจายเปEนเงินเดือนพนักงาน
เงินเดือนพนักงานสวนตําบล
3,750,660 3,890,520 4,036,000 พนักงานสวนตําบล
สวนตําบล
สํานักปลัด 'สวนการคลัง สวน
ไดรับเงินเดือนทุก
โยธา จํานวน 18 คน
เดือน
200,000 170,000 150,000 พนักงานสวนตําบล
2 เงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว
เพื่อจายเปEนเงินเพิ่มคาครองชีพ เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว
พนักงานสวนตําบล
ชั่วคราวพนักงานสวนตําบล
พนักงานสวนตําบล สํานักปลัด
ไดรับเงินเพิ่มคา
ครองชีพชั่วคราวทุก
สวนการคลัง สวนโยธา จํานวน
11 คน
เดือน
3 เงินประจําตําแหนง
เพื่อจายเปEนเงินประจําตําแหนง เงินประจําตําแหนง ปลัด อบต.
160,000 160,000 160,000 ปลัด อบต. หน.สป.
พนักงานสวนตําบล
หน.สป.,หน.การคลัง, หน.โยธา
,หน.การคลัง, หน.
โยธา ไดรับเงิน
ประจําตําแหนงทุก
เดือน
4 เงินคาตอบแทนรายเดือน
เพื่อจายเปEนเงินคาตอบแทนราย เงินคาตอบแทนรายเดือน ปลัด
67,200
67,200
67,200 ปลัด อบต.ไดรับ
เดือน พนักงานสวนตําบล
อบต.
คาตอบแทน
5 เงินเดือน/คาตอบแทนประจํา เพื่อจายเปEนเงินเดือน/
เงินเดือน/คาตอบแทน ประจํา
735,840 735,840 735,840 นายก อบต./รอง
ตําแหนง/คาตอบแทนพิเศษ
คาตอบแทน ประจําตําแหนง/
ตําแหนง/คาตอบแทน พิเศษนายก
นายก อบต./
นายก อบต./รองนายก อบต./ คาตอบแทนพิเศษนายก อบต./ อบต./รองนายก อบต./
เลขานุการนายก
เลขานุการนายก
รองนายก อบต./เลขานุการนายก เลขานุการนายก จํานวน 4 คน
ไดรับคาตอบแทน

6 คาจางพนักงานจาง

เพื่อจายเปEนคาจางพนักงานจาง
ทั่วไป และตามภารกิจ

คาจางพนักงานจางตาม ภารกิจ
และทั่วไป จํานวน 20 คน

ผลลัพธที่คาดว!า จะไดรับ

หน!วยงานที่
รับผิดชอบ

พนักงานสวนตําบลไดรับ
เงินเดือนตามกฎหมาย
กําหนด
พนักงานสวนตําบลรับเงิน
เพิ่มการครองชีพชั่วคราว
ตาม กฎหมายกําหนด

สํานักปลัด
สวนการคลัง
สวนโยธา
สํานักปลัด
สวนการคลัง
สวนโยธา

พนักงานสวนตําบลไดรับ
เงิน ประจําตําแหนงตาม
กฎหมาย กําหนด

สํานักปลัด
สวนการคลัง
สวนโยธา
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ปลัด อบต.ไดรับ
สํานักปลัด
คาตอบแทนทุกเดือน
นายก อบต./รองนายก
สํานักปลัด
อบต./ เลขานุการนายก
ไดรับเงินเดือน
คาตอบแทนประจํา
ตําแหนง/คาตอบแทน
พิเศษ ตามกฎหมาย
กําหนด
1,400,000 1,500,000 1,600,000 พนักงานจางไดรับ พนักงานจางไดรับคาจาง
สํานักปลัด
คาจาง
ตามกฎหมายกําหนด ตาม สวนการคลัง
กฎหมายกําหนด
สวนโยธา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป5 (พ.ศ. 2559-2561)
องคการบริหารส!วนตําบลแม!พริก อําเภอแม!พริก จังหวัดลําปาง
งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด
เป;าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
2559
2560
2561
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
KPI
7 เงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว
เพื่อจายเปEนเงินเพิ่มการครองชีพ เงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว
450,000 420,000 400,000 พนักงานจางทั่วไป
พนักงานจาง
ชั่วคราวพนักงานจาง
พนักงานจางทั่วไปและ ตาม
และ ตามภารกิจ
ภารกิจ จํานวน 20 คน
จํานวน 21 คน
ไดรับ เงินเพิ่มคา
ครองชีพชั่วคราว
8 เงินเพิ่มตามคุณวุฒิ
เพื่อจายเปEนเงินเพิ่มตามคุณวุฒิ เงินเพิ่มตามคุณวุฒิ พนักงานสวน
40,000
30,000
20,000 พนักงานสวนตําบล
พนักงานสวนตําบล
ตําบล จํานวน 13 คน
จํานวน 13 คน
ไดรับเงินเพิ่มตาม
คุณวุฒิ
พนักงานสวนตําบล ผูแทนชุมชน
50,000
50,000
50,000 กรรมการตรวจงาน
9 คาตอบแทนคณะกรรมการ
เพื่อจายเปEนคาตอบแทน
จางไดรับ
ที่ไดรับการคัดเลือกใหปฏิบัติ
จัดซื้อจัดจาง กรรมการตรวจ คณะกรรมการจัดซื้อจัดจาง
หนาที่ในการเปEนคณะกรรมการ
คาตอบแทน
งานจางและควบคุมงาน
กรรมการตรวจงานจางและ
ควบคุมงาน
10 คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอก เพื่อจายเปEนคาตอบแทนการ
พนักงานสวนตําบลและพนักงาน
30,000
30,000
30,000 พนักงานสวนตําบล
เวลา
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให จางที่ไดรับมอบหมายให
และพนักงานจางที่
พนักงานสวนตําบลและพนักงาน ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ปฏิบัติงานนอกเวลา
จาง
ราชการ ไดรับ
คาตอบแทน
11 คาตอบแทนคณะกรรมการ
เพื่อจายเปEนคาตอบแทน
กรรมการที่เกี่ยวของกับการ
30,000
30,000
30,000 กรรมการที่
เกี่ยวกับการสอบแขงขัน สอบ คณะกรรมการ ในการ
สอบแขงขันหรือสอบคัดเลือก
ดําเนินการ
คัดเลือก หรือคัดเลือก
สอบแขงขันหรือสอบคัดเลือก
จํานวน 15 คน
สอบแขงขันหรือ
สอบคัดเลือกไดรับ
คาตอบแทนทุกคน

ผลลัพธที่คาดว!า จะไดรับ

หน!วยงานที่
รับผิดชอบ

พนักงานจางไดรับเงินเพิ่ม
การครองชีพชั่วคราวตาม
กฎหมายกําหนด

สํานักปลัด
สวนการคลัง
สวนโยธา

พนักงานสวนตําบลไดรับ
เงิน เพิ่มตามคุณวุฒิตาม
กฎหมาย กําหนด

สํานักปลัด
สวนการคลัง
สวนโยธา

สํานักปลัด
พนักงานสวนตําบลและ
ผูแทนชุมชนไดรับ
คาตอบแทนในการปฏิบัติ
หนาที่ตามกฎหมายกําหนด
พนักงานสวนตําบลและ
สํานักปลัด
พนักงานจางไดรับ
สวนการคลัง
คาตอบแทนการ
สวนโยธา
ปฏิบัติงานนอกเวลาตามที่
กฎหมายกําหนด
คณะกรรมการ ในการ
สํานักปลัด
สอบแขงขันหรือสอบ
คัดเลือกไดรับคาตอบแทน
ในการปฏิบัติหนาที่

132

ที่

โครงการ

12 คาตอบแทนผูปฏิบัติงานอันเปEน
ประโยชน+แกองค+กรปกครอง
สวนทองถิ่น
13 คาตอบแทนประธานสภา รอง
ประธานสภาสมาชิกสภา
เลขานุการสภา

วัตถุประสงค

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป5 (พ.ศ. 2559-2561)
องคการบริหารส!วนตําบลแม!พริก อําเภอแม!พริก จังหวัดลําปาง
งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด
เป;าหมาย
หน!วยงานที่
ผลลัพธที่คาดว!า จะไดรับ
2559
2560
2561
(ผลผลิตของโครงการ)
รับผิดชอบ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
KPI
ตั้งจายใหอัตรารอยละ 25 ของ
2,000
2,000
2,000 เจาหนาที่ไดรับเงิน เจาหนาที่ตํารวจไดรับเงิน สํานักปลัด
คาปรับ
รางวัล
รางวัลตามกฎหมาย

เพื่อจายเปEนเงินรางวัลนําจับแก
เจาหนาที่ตํารวจในการปรับ
ผูกระทําผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก
เพื่อจายเปEนคาตอบแทนรายเดือน คาตอบแทนประธานสภารอง
ประธานสภา รองประธานสภา ประธานสภา สมาชิกสภา
สมาชิกสภา เลขานุการสภา

14 คาจางที่ปรึกษาวิจัยประเมินผล เพื่อจายเปEนคาจางเหมา
หรือพัฒนาระบบตางๆ
ดําเนินการวิจัย วิเคราะห+ผลการ
ดําเนินงาน และเพิ่มประสิทธิภาพ
การทํางานของ อบต.
15 ผลประโยชน+คาตอบแทนอื่น
เพื่อจายเปEนผลประโยชน+
คาตอบแทนอื่นใหแกพนักงาน
สวนตําบลและพนักงานจาง

จางเหมาหนวยงานหรือสถาบันที่
ไดรับความเชื่อถือ ดําเนินการวิจัย
การดําเนินการของ อบต. ปละ 1
ครั้ง
พนักงานสวนตําบลและพนักงาน
จางที่ไดรับผลประโยชน+
คาตอบแทนอื่น

2,534,000 2,534,000 2,534,000 ประธานสภา รอง
ประธานสภา
สมาชิกสภา
เลขานุการสภา
ไดรับคาตอบแทน
รายเดือน
20,000
ผลสรุปการ
ดําเนินงานในรอบป
ที่ผานมา
500,000

500,000

เพื่อจายเปEนคาชวยเหลือ
พนักงานสวนตําบลที่มีสิทธิไดรับ
การศึกษาบุตรพนักงานสวนตําบล เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

25,000

25,000

17 เงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล เพื่อจายเปEนคารักษาพยาบาลแก ผูบริหาร, พนักงานสวนตําบล ที่มี
พนักงานสวนตําบลและผูบริหาร สิทธิไดรับเงินชวยเหลือคา
รักษาพยาบาล

50,000

50,000

16 เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

ประธานสภา รอง
ประธานสภาสมาชิกสภา
เลขานุการสภาไดรับ
คาตอบแทนรายเดือนตาม
กฎหมายกําหนด

สํานักปลัด

สํานักปลัด
อบต.ไดรับผลสรุปการ
ดําเนินงานในรอบปที่ผาน
มา และพัฒนาศักยภาพ
การใหบริการใหดียิ่งขึ้น
500,000 พนักงานสวนตําบล พนักงานสวนตําบลและ
สํานักปลัด
และพนักงานจางที่ พนักงานจางไดรับ
ไดรับผลประโยชน+ ผลประโยชน+คาตอบแทน
คาตอบแทนอื่น
อื่น ตามกฎหมายกําหนด
25,000 บุตรพนักงานสวน พนักงานสวนตําบลไดรับ
สํานักปลัด
ตําบลไดรับชวยเหลือ เงินคาชวยเหลือการศึกษา สวนการคลัง
บุตรตามสิทธิ
50,000 ผูบริหาร, พนักงาน ผูบริหาร, พนักงานสวน
สํานักปลัด
สวนตําบล ไดรับ ตําบล,ไดรับเงินชวยเหลือ สวนการคลัง
เงินชวยเหลือ คา คารักษาพยาบาลตามสิทธิ สวนโยธา
รักษาพยาบาล
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โครงการ

18 คาใชจายเพื่อใหมาซึ่งบริการ

19 คาเชาบาน

วัตถุประสงค
เพื่อจายเปEนคาจางเหมาบริการ
คาลงทะเบียน คาธรรมเนียม คา
โฆษณาและเผยแพร
เพื่อจายเปEนคาเชาบานแก
พนักงานสวนตําบล

20 รายจายเกี่ยวกับการรับรองและ เพื่อจายเปEนคารับรองและพิธีการ
พิธีการ
เพือ่ ตอนรับบุคคลที่มานิเทศก+งาน
ศึกษาดูงาน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป5 (พ.ศ. 2559-2561)
องคการบริหารส!วนตําบลแม!พริก อําเภอแม!พริก จังหวัดลําปาง
งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด
เป;าหมาย
2559
2560
2561
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
KPI
ภารกิจของ อบต.ในดานตางๆ
500,000 500,000 500,000 ภารกิจของ อบต.
ในดานตางๆ สําเร็จ
ลุลวง
พนักงานสวนตําบลที่มีสิทธิไดรับ
100,000 100,000 100,000 พนักงานสวนตําบล
เงินชวยเหลือคาเชาบาน
ที่มีสิทธิไดรับเงิน
ชวยเหลือคาเชาบาน
ไดรับคาเชาบาน
คณะผูมาเยือนและคารับรอง
40,000
40,000
40,000 คณะผูมาเยือนและ
และการประชุมสภา
คารับรอง และการ
ประชุมสภา ไดรับ
การตอนรับ
คณะผูบริหาร สมาชิกสภา
180,000 180,000 180,000 คณะผูบริหาร
พนักงานสวนตําบล และพนักงาน
สมาชิกสภา
จางที่ไดรับอนุญาตใหเดินทางไป
พนักงานสวนตําบล
ราชการ
และพนักงานจางที่
ไดรับอนุญาตให
เดินทางไปราชการ
ไดรับเงินคาเดินทาง

21 คาใชจายในการเดินทางไป
ราชการ

เพื่อจายเปEนคาใชจายในการ
เดินทางไปราชการสําหรับเปEนคา
เบี้ยเลี้ยงคาพาหนะ คาเชาที่พัก
และคาใชจายอื่นๆ ในการเดินทาง
ไปราชการหรืออบรมสัมมนาของ
พนักงานสวนตําบลและพนักงาน
จาง คณะผูบริหารสมาชิกสภา

22 คาของขวัญ ของรางวัล

จายเปEนคาของขวัญ ของรางวัลที่ บุคคลที่เหมาะสมที่ไดรับของขวัญ
มีความจําเปEนและเหมาะสม
ของรางวัล

2,000

2,000

2,000

ผลลัพธที่คาดว!า จะไดรับ
การดําเนินงานตามภารกิจ
ของ อบต. สําเร็จลุลวง
พนักงานสวนตําบล,ไดรับ
เงินชวยเหลือคาเชาบาน
สิทธิ
อบต.รับรองแขกผูมาเยือน
และการประชุมสภาตาม
กฎหมายกําหนด

หน!วยงานที่
รับผิดชอบ
สํานักปลัด
สวนการคลัง
สวนโยธา
สํานักปลัด
สวนการคลัง
สวนโยธา
สํานักปลัด

คณะผูบริหาร สมาชิกสภา สํานักปลัด
พนักงานสวนตําบล และ สวนการคลัง
พนักงานจาง เดินทางไป
สวนโยธา
ราชการ สามารถเบิก
คาใชจายในการเดินทางไป
ราชการ

ผูที่ไดรับของรางวัล อบต.มอบของขวัญ ของ
มีกําลังใจเพิ่มขึ้น รางวัลที่เหมาะสม

สํานักปลัด
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โครงการ

วัตถุประสงค

23 คาพวงมาลัย ชอดอกไมและ
พวงมาลา

เพื่อจายเปEนคาพวงมาลัย ชอ
ดอกไมและพวงมาลาสําหรับพิธี
การและวันสําคัญตางๆ

24 คาไฟฟHา

เพื่อจายเปEนคากระแสไฟฟHา
บริเวณอาคารสํานักงานและ
ไฟฟHาสาธารณะสวนเกิน
เพื่อจายเปEนคาโทรศัพท+ประจํา
สํานักงานและโทรศัพท+เคลื่อนที่
ที่ใชติดตอราชการของ อบต.
เพื่อจายเปEนคาเชาคูสาย
อินเตอร+เน็ตตําบลของ อบต.

25 คาโทรศัพท+

26 คาเชาคูสายอินเตอร+เน็ตตําบล

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป5 (พ.ศ. 2559-2561)
องคการบริหารส!วนตําบลแม!พริก อําเภอแม!พริก จังหวัดลําปาง
งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด
เป;าหมาย
หน!วยงานที่
ผลลัพธที่คาดว!า จะไดรับ
2559
2560
2561
(ผลผลิตของโครงการ)
รับผิดชอบ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
KPI
สํานักปลัด
งานพิธีการในวันสําคัญตางๆ
10,000
10,000
10,000 มีพวงมาลัย ดอกไม อบต.มีพวงมาลัย ชอ
เขารวมงานพิธีสําคัญ ดอกไมและพวงมาลา
สําหรับพิธีการในวันสําคัญ
ตางๆ
อาคาร สํานักงาน และไฟฟHา
250,000 250,000 250,000 ชําระคากระแสไฟฟHา เพื่อใหการปฏิบัติงานของ
สํานักปลัด
สาธารณะสวนเกิน
อบต.เปEนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ
การติดตอราชการของ อบต.
100,000 100,000 100,000 การติดตอสื่อสาร เพื่อใหการปฏิบัติงานของ
สํานักปลัด
สะดวกมากขึ้น อบต.เปEนไปอยางรวดเร็ว
และมีประสิทธิภาพ
อินเตอร+เน็ตตําบลของ อบต.
70,000
70,000
70,000 การติดตอสื่อสาร เพื่อใหการปฏิบัติงานของ
สํานักปลัด
สะดวกมากขึ้น อบต.เปEนไปอยางรวดเร็ว
และมีประสิทธิภาพ
การติดตอประสานงานของ อบต.
15,000
15,000
15,000 การติดตอสื่อสาร เพื่อใหการปฏิบัติงานของ
สํานักปลัด
เอกสารทางราชการ อบต.เปEนไปอยางรวดเร็ว
สะดวกมากขึ้น และมีประสิทธิภาพ

27 คาไปรษณีย+

เพื่อจายเปEนคาไปรษณีย+

28 รายจายตามขอผูกพัน

เพื่อจายเปEนทุนการศึกษาปริญญา ทุนการศึกษาปริญญาตรี 5 ทุน
โทและปริญญาตรี
ปริญญาโท 2 ทุน

20,000

20,000

29 เงินสํารองจาย

เพื่อจายเปEนคาชวยเหลือราษฎรที่ ราษฎรผูประสบภัย
ประสบภัย

500,000

500,000

20,000 บุคลากรไดรับการ พัฒนาบุคลากรของ อบต.
พัฒนาเพิ่มขึ้น ทัง้ ฝPายการเมืองและฝPาย
ประจํา
500,000 ผูประสบภับไดรับ การดําเนินงานตามภารกิจ
ความชวยเหลือ ของอบต. สําเร็จลุลวง
บรรเทาความ
เดือดรอน

สํานักปลัด

สํานักปลัด
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โครงการ

วัตถุประสงค

30 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม เพื่อจายเปEนเงินสมทบกองทุน
ประกันสังคม เพื่อใหความ
คุมครองแกพนักงานจาง
31 เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
เบิกจายเปEนเงินสมทบกองทุน
บํานาญขาราชการสวนทองถิ่น บําเหน็จ บํานาญของขาราชการ
ทองถิ่น
32 โครงการฝQกอบรมและศึกษาดู
งานคณะผูบริหาร สมาชิกฯ
พนักงานสวนตําบลและ
พนักงานจาง
33 โครงการเสริมสรางคุณธรรม
จริยธรรม และธรรมาภิบาลใน
การปฎิบัติราชการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป5 (พ.ศ. 2559-2561)
องคการบริหารส!วนตําบลแม!พริก อําเภอแม!พริก จังหวัดลําปาง
งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด
เป;าหมาย
2559
2560
2561
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
KPI
พนักงานจางตามภารกิจและ
100,000 100,000 100,000 พนักงานจางตาม
พนักงานจางทั่วไป
ภารกิจและ
พนักงานจางทั่วไป
ไดรับสวัสดิการ
พนักงานสวนตําบลในสังกัด
100,000 100,000 100,000 พนักงานสวนตําบล
ในสังกัด ไดรับ
สวัสดิการเมื่อ
เกษียณอายุราชการ
พนักงานสวนตําบล คณะผูบริหาร
200,000 200,000 200,000 การบริหารงาน
สมาชิก
ราชการมีศักยภาพที่
เพิ่มมากขึ้น

เพื่อพัฒนาบุคลากรทั้งฝPาย
การเมืองและฝPายประจําใหมี
ประสิทธิภาพในการใหบริการ
ประชาชน
เพื่อสนับสนุนใหผูบริหาร
คณะผูบริหาร พนักงานสวนตําบล
พนักงานสวนตําบล และพนักงาน และพนักงานจาง
จาง ไดตระหนักถึงความสําคัญ
ของคุณธรรมจริยธรรม ในการ
ปฏิบัติราชการ

5,000

5,000

5,000 คณะผูบริหาร
พนักงานสวนตําบล
และพนักงานจาง
มีคุณธรรม
จริยธรรม เพิ่มขึ้น
ลดปDญหาการ
ขัดแยงในองค+กร

ผลลัพธที่คาดว!า จะไดรับ

หน!วยงานที่
รับผิดชอบ

พนักงานจางของ อบต.
ไดรับความคุมครองตาม
กฎหมายกําหนด

สํานักปลัด

พนักงานสวนตําบลไดรับ
สิทธิในเงินบําเหน็จ
บํานาญ ตามกฎหมาย
กําหนด
พัฒนาบุคลากรทั้งฝPาย
การเมืองและฝPายประจํา

สํานักปลัด

ผูบริหาร พนักงานสวน
ตําบลและพนักงานจาง
สามารถปฏิบัติราชการใน
แนวทางที่ถูกตอง

สํานักปลัด

สํานักปลัด
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป5 (พ.ศ. 2559-2561)
องคการบริหารส!วนตําบลแม!พริก อําเภอแม!พริก จังหวัดลําปาง
8.4 แนวทางการพัฒนารายได โดยการปรับปรุงแหล!งรายได วิธีการหารายได รวมทั้งระบบการจัดเก็บภาษี
งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด
เป;าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
ผลลัพธที่คาดว!า จะไดรับ
2559
2560
2561
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
KPI
1 โครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ เพื่ออํานวยความสะดวกแก
ทุกหมูบานในเขตรับผิดชอบ
2,000
2,000
2,000 การจัดเก็บภาษี คิด ประชาชนไดรับความ
ประชาชนในการชําระภาษีตางๆ
เปEนรอยละ 100 สะดวกสบาย ในการชําระ
ภาษี
2 โครงการจัดทําแผนที่ภาษี
เพื่อพัฒนาการจัดเก็บภาษีตางๆ ทุกหมูบานในเขตรับผิดชอบ
100,000
การจัดเก็บภาษี พัฒนารายไดและวิธีการ
สะดวกและรวดเร็ว หารายไดให อบต.
มากขึ้น

หน!วยงานที่
รับผิดชอบ
สวนการคลัง

สวนการคลัง

137

หน!วยงานที่
รับผิดชอบ
สํานักปลัด
สวนการคลัง
สวนโยธา
สํานักปลัด

สํานักปลัด

สํานักปลัด

สํานักปลัด

สํานักปลัด
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป5 (พ.ศ. 2559-2561)
องคการบริหารส!วนตําบลแม!พริก อําเภอแม!พริก จังหวัดลําปาง
8.5 แนวทางการพัฒนาการจัดหาและปรับปรุงเครื่องมือ เครื่องใชและสถานที่ปฎิบัติงานใหเพียงพอมีประสิทธิภาพ
งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด
เป;าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
ผลลัพธที่คาดว!า จะไดรับ
2559
2560
2561
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
KPI
1 รายจายเพื่อบํารุงรักษาและ
เพื่อจายเปEนคาบํารุงรักษาและ ทรัพย+สินของ อบต. ที่ตอง
500,000 500,000 500,000 ทรัพย+สินที่ชํารุด ทรัพย+สินของ อบต. มี
ซอมแซมทรัพย+สิน
ซอมแซมทรัพย+สินใน อบต.
บํารุงรักษาและซอมแซม
เสียหายไดรับการ สภาพใชงานไดดี
ซอมแซมใหกลับสู
สภาพเดิม
2 วัสดุงานบานงานครัว
เพื่อจายเปEนคาจัดซื้อวัสดุงานบาน วัสดุงานบานงานครัวใน การ
20,000
20,000
20,000 มีอุปกรณ+งานครัว งานที่ไดรับมอบหมายให
งานครัวเพื่อใชในการปฏิบัติงาน ปฎิบัติงาน
ของสํานักงานเพิ่มขึ้น ปฏิบัติ บรรลุวัตถุประสงค+
ภายใน อบต.
ตามเปHาหมาย ที่กําหนด
และมีประสิทธิภาพ
3 วัสดุสํานักงาน
เพื่อจายเปEนคาจัดซื้อวัสดุ
วัสดุสํานักงานในการ ปฎิบัติงาน
130,000 130,000 130,000 วัสดุสํานักงานมี งานที่ไดรับมอบหมายให
จํานวนเพิ่มขึ้น ปฏิบัติ บรรลุวัตถุประสงค+
สํานักงาน ตางๆ เพื่อใชในการ
ปฏิบัติงานภายใน อบต.
ตามเปHาหมาย ที่กําหนด
และมีประสิทธิภาพ
4 วัสดุ พาหนะและขนสง
เพื่อจายเปEนคาจัดซื้อวัสดุพาหนะ วัสดุพาหนะและขนสงในการ
50,000
50,000
50,000 มีพาหนะสําหรับ งานที่ไดรับมอบหมายให
และขนสงเพื่อใชในการ
ปฎิบัติงาน
การใชงานเพิ่มขึ้น ปฏิบัติบรรลุวัตถุประสงค+
ปฎิบัติงานภายใน อบต
ตามเปHาหมายที่กําหนด
และมีประสิทธิภาพ
5 วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น
เพื่อจายเปEนคาจัดซื้อวัสดุ
วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่นในการ
500,000 500,000 500,000 การปฏิบัติงาน งานที่ไดรับมอบหมายให
เชื้อเพลิงและหลอลื่นเพื่อใชการ ปฎิบัติงาน
ราชการมี
ปฏิบัติบรรลุวัตถุประสงค+
ปฎิบัติงานภายใน อบต.
ประสิทธิภาพเพิ่ม ตามเปHาหมายที่กําหนด
มากขึ้น
และมีประสิทธิภาพ
6 วัสดุโฆษณาและเผยแพร
เพื่อจายเปEนคาจัดซื้อวัสดุโฆษณา วัสดุโฆษณาและเผยแพรในการ
20,000
20,000
20,000 ประชาชนทั่วไป งานที่ไดรับมอบหมายให
และเผยแพรเพื่อใชในการ
ปฎิบัติงาน
รับทราบขอมูล ปฏิบัติบรรลุวัตถุประสงค+
ปฎิบัติงานภายใน อบต.
ขาวสารเพิ่มมากขึ้น ตามเปHาหมายที่กําหนด
และมีประสิทธิภาพ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป5 (พ.ศ. 2559-2561)
องคการบริหารส!วนตําบลแม!พริก อําเภอแม!พริก จังหวัดลําปาง
งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด
เป;าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
ผลลัพธที่คาดว!า จะไดรับ
2559
2560
2561
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
KPI
7 วัสดุคอมพิวเตอร+
เพื่อจายเปEนคาจัดซื้อวัสดุ
วัสดุคอมพิวเตอร+ในการปฎิบัติงาน
60,000
60,000
60,000 มีคอมพิวเตอร+ใช งานที่ไดรับมอบหมายให
คอมพิวเตอร+เพื่อใชในการ
งานเพิ่มขึ้น เพิ่ม
ปฏิบัติบรรลุวัตถุประสงค+
ปฎิบัติงานภายในอบต.
ประสิทธิภาพการ ตามเปHาหมายที่กําหนด
ทํางาน
และมีประสิทธิภาพ
8 วัสดุการเกษตร
เพื่อจายเปEนคาจัดซื้อวัสดุ
วัสดุการเกษตรในการปฎิบัติงาน
20,000
20,000
20,000 มีวัสดุการเกษตร งานที่ไดรับมอบหมายให
การเกษตรเพื่อใชในการ
ของสํานักงานเพิ่มขึ้น ปฏิบัติบรรลุวัตถุประสงค+
ปฎิบัติงานภายใน อบต.
ตามเปHาหมายที่กําหนด
และมีประสิทธิภาพ
9 วัสดุกอสราง
เพื่อจายเปEนคาจัดซื้อวัสดุกอสราง วัสดุกอสรางในการปฎิบัติงาน
40,000
40,000
40,000 มีวัสดุกอสรางของ งานที่ไดรับมอบหมายให
เพื่อใชในการปฎิบัติงานภายใน
สํานักงานเพิ่มขึ้น ปฏิบัติบรรลุวัตถุประสงค+
อบต.
ตามเปHาหมายที่กําหนด
และมีประสิทธิภาพ
10 วัสดุไฟฟHาและวิทยุ
เพื่อจายเปEนคาจัดซื้อวัสดุไฟฟHา วัสดุไฟฟHาและวิทยุในการ
100,000 100,000 100,000 ระบบไฟฟHา งานที่ไดรับมอบหมายให
และวิทยุเพื่อใชในการปฏิบัติงาน ปฎิบัติงาน
สาธารณะไดรับการ ปฏิบัติบรรลุวัตถุประสงค+
ภายใน อบต.
ซอมแซมแกไข ตามเปHาหมายที่กําหนด
สามารถใชงานได และมีประสิทธิภาพ
คิดเปEนรอยละ 100
11 โครงการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ เพื่อลดอุณหภูมิภายในหองให
ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ชนิด
33,000
การปฏิบัติงาน งานที่ไดรับมอบหมายให
เหมาะสมกับความตองการทาง แขวนแบบแยกสวน หองปHองกัน
ราชการมี
ปฏิบัติบรรลุวัตถุประสงค+
รางกายของมนุษย+
และบรรเทาสาธารณภัย ขนาด
ประสิทธิภาพเพิ่ม ตามเปHาหมายที่กําหนด
หอง กวาง 4.00 ม. ยาว 16.00 ม.
มากขึ้น
และมีประสิทธิภาพ
สูง 3.00 ม. ขนาด
เครื่องปรับอากาศ 24,000 BTU
จํานวน 1 เครื่อง

หน!วยงานที่
รับผิดชอบ
สํานักปลัด
สวนการคลัง
สวนโยธา
สํานักปลัด

สวนโยธา

สวนโยธา

สํานักปลัด
สวนการคลัง
สวนโยธา
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ที่

โครงการ

12 จัดหาครุภัณฑ+ภายใน อบต.

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป5 (พ.ศ. 2559-2561)
องคการบริหารส!วนตําบลแม!พริก อําเภอแม!พริก จังหวัดลําปาง
งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด
เป;าหมาย
วัตถุประสงค
2559
2560
2561
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
KPI
ครุภัณฑ+ตางๆ ที่ใชในการ
200,000 200,000 200,000 การปฏิบัติงาน
เพื่อจายเปEนคาจัดซื้อครุภัณฑ+
ราชการมี
สํานักงาน ครุภัณฑ+งานบาน งาน ปฎิบัติงานใน อบต.
ประสิทธิภาพเพิ่ม
ครัวครุภัณฑ+สํารวจครุภัณฑ+
มากขึ้น
ยานพาหนะและขนสงครุภัณฑ+
โฆษณาและเผยแพร เชน โตVะ
เกาอี้ เตนท+ เครื่องตัดหญา
เครื่องพนยุง ครุภัณฑ+คอมพิวเตอร+
ตูเอกสาร คอมพิวเตอร+พกพา
เครื่องคอมพิวเตอร+แบบตั้งโตVะ
เครื่องพิมพ+เอกสาร เครื่อง
ปHองกันและบรรเทาสาธารณภัย
รถยนต+ รถกระเชาไฟฟHา กลอง
ถายรูป เครื่องบอกพิกัดบนพื้นโลก
(GPS) ฯลฯ

13 โครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ

เพื่อจัดเก็บและขนยายขยะ
จัดซื้อรถบรรทุกขยะแบบอัดทาย
ภายในพื้นที่เขตรับผิดชอบของ ชนิด 6 ลอ ปริมาตรความจุ 10
องค+การบริหารสวนตําบลแมพริก ลบ.ม. ขนาดเครื่องยนต+ ไมนอย
กวา 220 แรงมา

2,500,000

-

-

14 โครงการจัดซื้อรถบรรทุกน้ํา
อเนกประสงค+

เพื่อใหบริการบรรเทาปDญหาการ
ขาดแคลนน้ําและการดับไฟปPา
ภายในพื้นที่เขตรับผิดชอบของ
องค+การบริหารสวนตําบลแมพริก

2,000,000

-

-

จัดซื้อรถบรรทุกน้ําแบบ
อเนกประสงค+ ชนิด 6 ลอ ขนาด
6,000 ลิตร ขนาดเครื่องยนต+ ไม
นอยกวา 170 แรงมา

ผลลัพธที่คาดว!า จะไดรับ
งานที่ไดรับมอบหมายให
ปฏิบัติบรรลุวัตถุประสงค+
ตามเปHาหมายที่กําหนด
และมีประสิทธิภาพ

หน!วยงานที่
รับผิดชอบ
สํานักปลัด
สวนการคลัง
สวนโยธา
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มีรถบรรทุกจัดเก็บ ขยะจากทุกหมูบานในเขต สํานักปลัด
ขยะจํานวน 1 คัน พื้นที่รับผิดชอบ ไดรับการ สวนการคลัง
จัดเก็บและขนยาย นําไป
สวนโยธา
เททิ้งยังบอขยะแตละ
หมูบาน ไดอยางรวดเร็ว
มีรถบรรทุกน้ํา ทุกหมูบานในเขตพื้นที่
สํานักปลัด
เพิ่มขึ้น จํานวน 1 รับผิดชอบ ไดรับการ
สวนการคลัง
คัน
บริการและบรรเทาปDญหา
สวนโยธา
ความเดือดรอนไดอยาง
รวดเร็ว

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป5 (พ.ศ. 2559-2561)
องคการบริหารส!วนตําบลแม!พริก อําเภอแม!พริก จังหวัดลําปาง
งบประมาณและที่มา
เป;าหมาย
2559
2560
2561
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
จัดซื้อถังขยะใหกับหมูบานจํานวน
260,000
13 หมูบาน หมูบานละ 20 ถัง

ตัวชี้วัด

ผลลัพธที่คาดว!า จะไดรับ

หน!วยงานที่
รับผิดชอบ

KPI
สํานักปลัด
ทุกหมูบานมีถังขยะ ขยะจากครัวเรือนทุก
หมูบานถูกทิ้งลงถังขยะ
สวนการคลัง
บานเมืองสะอาดเรียบรอย สวนโยธา
ดูสวยงาม
มีรถกูชีพ จํานวน 1 ผูประสบภัยไดรับความ
สํานักปลัด
คัน
ชวยเหลือไดอยางทันทวงที สวนการคลัง
ลดจํานวนผูเสียชีวิต
สวนโยธา

15 โครงการจัดซื้อถังขยะ

เพื่อรองรับขยะจากครัวเรือน
ภายในพื้นที่รับผิดชอบของ
องค+การบริหารสวนตําบลแมพริก

16 โครงการจัดซื้อรถกูชีพ

เพื่อใหบริการชวยเหลือ
ผูประสบภัยในพื้นที่เขต
รับผิดชอบนําสงโรงพยาบาล

จัดซื้อรถกูชีพจํานวน 1 คัน

800,000

-

-

17 โครงการปรับปรุงรถกูชีพ

เพื่อใหบริการชวยเหลือ
ผูประสบภัยในพื้นที่เขต
รับผิดชอบนําสงโรงพยาบาล

ปรับปรุงรถยนต+สวนกลางใหเปEน
รถกูชีพจํานวน 1 คัน

250,000

-

-

มีรถกูชีพ จํานวน 1 ผูประสบภัยไดรับความ
สํานักปลัด
คัน
ชวยเหลือไดอยางทันทวงที สวนการคลัง
ลดจํานวนผูเสียชีวิต
สวนโยธา

18 โครงการตอเติมและปรับปรุง
อาคารอเนกประสงค+(หอง
ประชุม)ภายใน อบต.แมพริก

เพื่อใหอาคารสถานที่ประชุมมี
ขนาดหองที่กวางขึ้น รองรับการ
ใหบริการดานสถานที่

ตอเดิมอาคารอเนกประสงค+กวาง
4.00 ม.ยาว 14.5 ม. ตามแบบ
แปลนของ อบต.แมพริก

100,000

-

-

19 กอสรางระบบประปาพรอมขุด เพื่อให อบต.มีน้ําสําหรับอุปโภค กอสรางระบบประปา ขนาดเล็ก
เจาะบอบาดาลใน อบต.
และบริการประชาชนในภาวะภัย และขุดเจาะบอบาดาล ความลึก
แลง
42.5 - 100 ม.ขนาดความกวาง
ของบอ 4 นิ้ว กรุบอดวยทอ PVC
ชั้นคุณภาพ 13.5 ติดตั้งเครื่องสูบ
น้ํา ขนาด 2 แรงมา

750,000

-

-

อาคารสถานที่ มีพื้นที่ของอาคาร
ประชุมกวางขึ้นจาก อเนกประสงค+ที่เพิ่มมากขึ้น
เดิม 4x14.5 ม. รองรับประชาชนที่มารับ
บริการดานสถานที่
อบต.แมพริกมี อบต.มีน้ําใชสําหรับ
ระบบน้ําประปา 1 อุปโภคและบริการ
ระบบ
ประชาชนในชวงฤดูแลง

สวนโยธา

สวนโยธา
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป5 (พ.ศ. 2559-2561)
องคการบริหารส!วนตําบลแม!พริก อําเภอแม!พริก จังหวัดลําปาง
งบประมาณและที่มา
เป;าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
2559
2560
2561
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
20 โครงการตอเติมและปรับปรุง เพื่อใหโรงอาหารที่ขนาดที่กวางขึ้น โรงอาการมีขนาดพื้นที่กวางขวาง
100,000
โรงอาหารภายใน อบต.แมพริก ถูกสุขลักษณะ มีความเปEน
มากขึ้น
ระเบียบ

21 โครงการตอเติมและปรับปรุง
โครงหลังคาที่ทําการ
อบต.แมพริก
22 กอสรางหองน้ําภายใน
อบต.แมพริก

เพื่อเพิ่มพื้นที่ใชสอยของอาคาร
สํานักงานที่เพิ่มมากขึ้น

เพื่อรองรับการใหบริการ
ประชาชนที่มาติดตอราชการและ
ใชบริการสถานที่
23 โครงการปรับปรุงและตอเติม เพื่อเพิ่มพื้นที่ใชสอยของโรงจอด
โรงจอดรถภายใน อบต.แมพริก รถ รองรับการใหบริการ
ประชาชนที่มาติดตอราชการและ
ใชบริการดานสถานที่
24 กอสรางทางลาดผูพิการอาคาร เพื่ออํานวยความสะดวกใหแกผู
ที่ทําการองค+การบริหารสวน
พิการในการติดตอราชการ
ตําบลแมพริก
25 โครงการกอสรางระบบรับ-สง เพื่อขยายพื้นที่การรับสงสัญญาณ
วิทยุสื่อสาร
ของวิทยุสื่อสาร ใหสะดวกเพิ่ม
มากขึ้น

ตอเติมอาคารสํานักงานเดิมโดย
การตอเติมโครงหลังคาชั้น 2
ขนาดกวาง 2 ม.ยาว 6 ม. โดยใช
หลังคาแบบเมทัลชีท
กอสรางหองน้ําจํานวน 6 หอง

200,000

-

-

300,000

-

-

ตอเติมโรงจอดรถ กวาง 10 ม.ยาว
10 ม. ตามแบบแปลนของ อบต.
แมพริก พรอมปรับปรุงอาคารเดิม

300,000

-

-

กอสรางทางลาดเอียงขึ้นสํานักงาน

100,000

-

กอสรางระบบเสารับ-สงสัญญาณ
วิทยุสื่อสาร จํานวน 1 แหง

150,000

-

ตัวชี้วัด

ผลลัพธที่คาดว!า จะไดรับ

KPI
โรงอาหารภายใน มีพื้นที่ของอาคารโรง
อบต.แมพริก มี อาหารเพิ่มมากขึ้น รองรับ
ขนาดที่กวางขึ้น การใหบริการประชาชน
ที่มารับบริการดานสถานที่
เพิ่มมากขึ้น
พื้นที่ใชสอยของ
พื้นที่ใชสอยของอาคาร
อาคารสํานักงานที่ สํานักงานที่เพิ่มมากขึ้น
เพิ่มขึ้น 12 ตร.ม.
มีหองน้ําบริการ
ประชาชน จํานวน 6
หอง
พื้นที่โรงจอดรถ
เพิ่มขึ้น 100 ตร.ม.

หน!วยงานที่
รับผิดชอบ
สวนโยธา

สวนโยธา

ประชาชนไดรับการ
บริการที่สะดวก สบาย ถูก
สุขลักษณะ
มีที่จอดรถเพิ่มมากขึ้น

สวนโยธา

-

สํานักงานมีทางลาด ผูพิการไดรับความสะดวก
ผูพิการ
ในการติดตอราชการ

สวนโยธา

-

มีระบบรับ-สงวิทยุ มีพื้นที่การรับสงสัญญาณ
สื่อสารเพิ่มขึ้น 1 ของวิทยุสื่อสารมากขึ้น
แหง
การติดตอประสานงาน
ระหวางบุคคลสะดวกเพิ่ม
มากขึ้น

สวนโยธา
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ที่

โครงการ

26 โครงการติดตั้งกลองวงจรป`ด
CCTV

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป5 (พ.ศ. 2559-2561)
องคการบริหารส!วนตําบลแม!พริก อําเภอแม!พริก จังหวัดลําปาง
งบประมาณและที่มา
เป;าหมาย
วัตถุประสงค
2559
2560
2561
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
เพื่อเปEนการปHองกันทรัพย+สินทาง ติดตั้งกลองวงจรป`ด โดยรอบ
200,000
ราชการ
พื้นที่ของ อบต.แมพริก

27 ปรับภูมิทัศน+รอบที่ทําการ อบต. เพื่อให อบต.มีภูมิทัศน+ที่สวยงาม พื้นที่ปรับภูมิทัศน+ 1,000 ตร.ม.
และรมรื่น

-

-

300,000

24 กอสรางทํานบดินกั้นหวยคอก
ควาย

-

-

2,000,000

25 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่ออํานวยความสะดวกใหแกผูมา กอสรางถนนคอนกรีตรอบ อบต.
ภายใน อบต.แมพริก
ในการติดตอราชการ และ
แมพริก ขนาด 3.00 ม.ยาว 650
ปรับปรุงภูมิทัศน+
ม. หนา 0.15 ม.

-

-

800,000

26 โครงการกอสรางอาคาร
อเนกประสงค+ภายใน อบต.แม
พริก

เพื่อใหอาคารสถานที่ประชุม การ กอสรางอาคารอเนกประสงค+
จัดกิจกรรม การแขงขันกีฬาในรม กวาง 26 ม. ยาว 42 ม.
และกิจกรรมอื่นๆ

-

-

6,000,000

27 กอสรางสวนสุขภาพใน อบต.

เพื่อใหพนักงานและเยาวชน
พื้นที่สวนสุขภาพ 1,000 ตร.ม.
ตลอดจนประชาชนมีสถานที่ออก
กําลังกายและพักผอนหยอนใจ

-

-

250,000

สรางทํานบกั้นน้ําหวยคอกควาย ขุดลอกลําหวยกวาง 50 ม.ยาว
เพื่อเก็บกักน้ําไวใชยามขาดแคลน 100 ม. ขนาดสันทํานบยาว 60 ม.

ตัวชี้วัด

ผลลัพธที่คาดว!า จะไดรับ

KPI
มีระบบกลองวงจร อบต.แมพริก มีระบบ
ป`ด 1 วงจร กลองวงจรป`ด ปHองกัน
ทรัพย+สินทางราชการ
ภูมิทัศน+รอบ อบต. มีภูมิทัศน+ที่สวยงาม
สํานักงาน สวยงาม และรมรื่น
และรมรื่น มากขึ้น
มีแหลงเก็บกักน้ํา อบต.แมพริก มีน้ําใชเพื่อ
เพิ่มขึ้น 1 แหง บรรเทาปDญหาความแหง
แลง
มีถนนคอนกรีต ผูมาในการติดตอราชการ
เพิ่มขึ้น 1 สาย ไดรับความสะดวกในการ
เดินทางถนนปลอดฝุPนและ
ภูมิทัศน+รอบ อบต.สาย
งามมากขึ้น
มีหอประชุมเพื่อ ใชสถานที่สําหรับการ
รองรับการให ประชุม การจัดกิจกรรม
บริหารประชาชน การแขงขันกีฬาในรม และ
จํานวน 1 หลัง กิจกรรมอื่นๆ
ประชาชนมีสุขภาพ พนักงาน, เด็ก, เยาวชน
แข็งแรงมากขึ้น ประชาชนมีสถานที่ออก
กําลังกายและพักผอน
หยอนใจ

หน!วยงานที่
รับผิดชอบ
สวนโยธา

สวนโยธา

สวนโยธา

สวนโยธา

สวนโยธา

สวนโยธา
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ที่

โครงการ

28 โครงการบริหารจัดการระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

29 กอสรางสนามกีฬา อบต.

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป5 (พ.ศ. 2559-2561)
องคการบริหารส!วนตําบลแม!พริก อําเภอแม!พริก จังหวัดลําปาง
งบประมาณและที่มา
เป;าหมาย
วัตถุประสงค
2559
2560
2561
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
50,000
เพื่อใหบริการที่เกี่ยวของกับระบบ ติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร+แมขาย
เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
พรอมโปรแกรมการบริหารจัดการ
สื่อสาร ใหมีประสิทธิภาพ ตาม ใหกับระบบเครือขายของสํานักงาน
พรบ.วาดวยการกระทําความผิด
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร+ พ.ศ. ๒๕๕๐

เพื่อใหพนักงานและเยาวชน
พื้นที่สนามกีฬา 10 ไร
ตลอดจน ประชาชนมีสถานที่ออก
กําลังกายและพักผอนหยอนใจ

-

-

1,000,000

ตัวชี้วัด
KPI
มีระบบบริหาร
จัดการ
ขอมูลคอมพิวเตอร+
1 ระบบ

ผลลัพธที่คาดว!า จะไดรับ
ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร
ใหมีประสิทธิภาพ เปEน
การปHองกัน ติดตาม การ
กระทําความผิด ตาม
พรบ.วาดวยการกระทํา
ความผิดเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร+ พ.ศ. ๒๕๕๐

มีสนามกีฬาที่มี พนักงาน, เด็ก, เยาวชน
ขนาดมาตรฐาน ประชาชนมีสถานที่ออก
จํานวน 1 สนาม กําลังกายและพักผอน
หยอนใจ

หน!วยงานที่
รับผิดชอบ
สํานักปลัด

สวนโยธา
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป5 (พ.ศ. 2559-2561)
องคการบริหารส!วนตําบลแม!พริก อําเภอแม!พริก จังหวัดลําปาง
8.6 แนวทางการพัฒนาการใหบริการประชาชน
ที่

โครงการ

1 โครงการลดขั้นตอนและ
ระยะเวลาการปฏิบัติราชการ
เพื่อประชาชน

วัตถุประสงค

เป;าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติงานและ ประชาชนในเขตรับผิดชอบ
อํานวยความสะดวกเพื่อประชาชน

2 โครงการบริหารศูนย+รวมขอมูล เพื่อใหศูนย+รวมขอมูลขาวสารเปEน
ขาวสาร อ.แมพริก จ.ลําปาง
ศูนย+รวมขอมูลขาวสาร การจัดซื้อ
จัดจางระดับอําเภอ ในการทํา
หนาที่เปEนสื่อกลางประชาสัมพันธ+
ใหกลุมผลประโยชน+ ประชาคม
นักวิชาการและประชาชน ผูที่
สนใจไดเขามามีสวนรวมใน
กระบวนการจัดซื้อจัดจาง

เพื่อบริหารศูนย+รวมขอมูลขาวสาร
ขอมูลขาวสารการจัดซื้อจัดจาง
ตลอดจนการบริหารราชการของ
อปท.

งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด
2559
2560
2561
(บาท)
(บาท)
(บาท)
KPI
2,000
2,000
2,000 ประชาชนไดรับ
ความสะดวกและ
รวดเร็ว
30,000

30,000

ผลลัพธที่คาดว!า จะไดรับ

เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจ
ประสิทธิภาพและความ
คุมคาในเชิงภารกิจของ
อบต.
30,000 ประชาชนได อปท. ใหพื้นที่ อ.แมพริกมี
รับทราบขอมูล ศูนย+รวมขอมูลขาวสาร
ขาวสารอยางทั่วถึง การจัดซื้อจัดจางและการ
ชัดเจนและโปรงใส บริหารราชการ

หน!วยงานที่
รับผิดชอบ
สํานักปลัด

สํานักปลัด
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สวนที่ 6
การนําแผนพัฒนาสามปไปสูการปฏิบัติและ
การติดตามประเมินผล
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สวนที่ 6 การนําแผนพัฒนาสามปไปสูการปฏิบัติและการติดตามประเมินผล
6.1 องค%กรรับผิดชอบในการติดตามและประเมินผล

(สําเนาคูฉบับ)

คําสั่งองค%การบริหารสวนตําบลแมพริก
ที่ ๑๑๐ / ๒๕๕๗
เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลแมพริก
----------------------------เพื่อปฏิบัติให$เป%นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด$วยการจัดทําแผนพัฒนาของ
องคกรปกครองสวนท$องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข$อ ๒๘ จึงแตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลแมพริก ประกอบด$วย
๑. นางสาคร อุปาละ
สมาชิก อบต. หมูที่ ๙ บ$านรมไม$ยาง
กรรมการ
๒. นายสมศักดิ์ เมืองเหมอะ สมาชิก อบต. หมูที่ ๑๑ บ$านแพะดอกเข็ม กรรมการ
๓. นายไพรัตน คันธชุมภู
สมาชิก อบต. หมูที่ ๒ บ$านผาป>งหลวง กรรมการ
๔. นายอุดม ตาคําชัย
ประชาคมหมูบ$านสันขี้เหล็ก
กรรมการ
๕. นายทวี พุทธวงษ
ประชาคมหมูบ$านเดนอุดม
กรรมการ
๖. นายกิตติภณ เสนสุวรรณ
ผู$ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
๗. นางสมรักษ พันธะโฮม
ผู$ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
๘. นายบุญธรรม ปEนตาปลูก
ผู$แทนหนวยงานที่เกี่ยวข$อง
กรรมการ
๙. นายเจริญ ตาอ$าย
ผู$แทนหนวยงานที่เกี่ยวข$อง
กรรมการ
๑๐. นายประทีป ทองสําฤทธิ์ หัวหน$าสวนโยธา
กรรมการ
๑๑. นางสาวสมหมาย ฟ>กเปIJยม หัวหน$าสํานักงานปลัด
กรรมการ
โดยให$คณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลแมพริก มี
อํานาจหน$าที่ ดังนี้
(๑) กําหนดแนวทาง วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
(๒) ดําเนินการติดตามแนะประเมินผลแผนพัฒนา
(๓) รายงานและเสนอความคิดเห็นซึ่งได$จากการติดตาม และประเมินผลแผนพัฒนาตอ
สภาท$องถิ่น ผู$บริหารท$องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท$องถิ่นและประกาศผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาให$ประชาชนในท$องถิ่นทราบโดยทั่วกัน อยางน$อยปIละ ๑ ครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปI
ทั้งนี้ ให$ติดประกาศโดยเปEดเผยไมน$อยกวา ๓๐ วัน
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(๔) แตงตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพื่อชวยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร
ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ ๓ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
สั่ง ณ วันที่ ๓ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
(ลงชื่อ)

ถนอมชัย ทิชัย

(นายถนอมชัย ทิชัย)
นายกองคการบริหารสวนตําบลแมพริก
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(สําเนาคูฉบับ)

คําสั่งองค%การบริหารสวนตําบลแมพริก
ที่ ๑๑๔ / ๒๕๕๗
เรื่อง แตงตั้งประธานและเลขานุการคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
องคการบริหารสวนตําบลแมพริก
----------------------------ตามที่ได$มีคําสั่งองคการบริหารสวนตําบลแมพริกที่ ๑๑๐/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๓ มีนาคม
๒๕๕๗ แตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลแมพริก ไปแล$ว
นั้น
เพื่อปฏิบัติให$เป%นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด$วยการจัดทําแผนพัฒนาของ
องคกรปกครองสวนท$องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข$อ ๒๘ และมติที่ประชุมคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลแมพริก เมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๗ จึงแตงตั้ง
ประธานและเลขานุการคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลแมพริก
ดังนี้
๑. นายไพรัตน
คันธชุมภู
ประธานกรรมการ
๒. นางสาวสมหมาย ฟ>กเปIJยม
กรรมการและเลขานุการ
ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ ๑๐ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
สั่ง ณ วันที่ ๑๐ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
(ลงชื่อ)

ถนอมชัย ทิชัย

(นายถนอมชัย ทิชัย)
นายกองคการบริหารสวนตําบลแมพริก

150

คําสั่งองค%การบริหารสวนตําบลแมพริก
ที่ ๑๑๕ / ๒๕๕๗
เรื่อง แตงตั้งอนุกรรมการชวยเหลือคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
องคการบริหารสวนตําบลแมพริก
----------------------------เพื่อปฏิบัติให$เป%นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด$วยการจัดทําแผนพัฒนาของ
องคกรปกครองสวนท$องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข$อ ๒๙ (๔) จึงแตงตั้งอนุกรรมการชวยเหลือคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลแมพริก
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลแมพริก เมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๗ ดังนี้
นายนิรันดร
ยะฟู
เป%นผู$ชวยเลขานุการ
ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ ๑๐ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
สั่ง ณ วันที่ ๑๐ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
(ลงชื่อ)

ไพรัตน คันธชุมภู

(นายไพรัตน คันธชุมภู)
ประธานคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
องคการบริหารสวนตําบลแมพริก
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6.2 การกําหนดวิธีการติดตามและประเมินผล
6.2.1 แบบติดตามผลการดําเนินงานขององค%การบริหารสวนตําบลแมพริกรายไตรมาส (3 เดือน)
ชี้แจง วัตถุประสงคเพื่อติดตามผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาสามปI ขององคการบริหารสวนตําบล
แมพริกภายใต$แผนยุทธศาสตร โดยมีกําหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการดําเนินงานทุก ๆ
3 เดือน เริ่มตั้งแตสิ้นสุดการดําเนินงานในเดือนตุลาคม - ธันวาคม หรือไตรมาสที่ 1
สวนที่ 1 ข;อมูลทั่วไป
1. ชื่อองคกรปกครองสวนท$องถิ่น
องคการบริหารสวนตําบลแมพริก
2. รายงานผลการดําเนินงานไตรมาสที่ ………………….
สวนที่ 2 ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนา 3 ป
3. จํานวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนา 3 ปI
ปที่ 1 2559

ยุทธศาสตร%

จํานวน
โครงการ

งบ
ประมาณ

ปที่ 2 2560
จํานวน
โครงการ

ปที่ 3 2561

งบ
ประมาณ

จํานวน
โครงการ

งบ
ประมาณ

รวม
จํานวน
โครงการ

งบ
ประมาณ

1. ด$านโครงสร$างพืน้ ฐาน
2. ด$านเศรษฐกิจ
3. ด$านสังคม
4. ด$านแหลงน้ํา
5. ด$านการเมืองการบริหาร
6. ด$านสาธารณสุข
7. ด$านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
8. ด$านทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล$อม

รวม

4. ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาปI 2559
ยุทธศาสตร%

จํานวนโครงการ
ที่เสร็จ
จํานวน

1. ด$านโครงสร$างพื้นฐาน
2. ด$านเศรษฐกิจ
3. ด$านสังคม
4. ด$านแหลงน้ํา
5. ด$านการเมืองการ
บริหาร
6. ด$านสาธารณสุข
7. ด$านการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม
8. ด$านทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล$อม

รวม

ร;อยละ

จํานวนโครงการที่
อยูในระหวาง
ดําเนินการ
จํานวน ร;อยละ

จํานวนโครงการที่
ยังไมได;
ดําเนินการ
จํานวน ร;อยละ

จํานวนโครงการ
ที่มีการยกเลิก

จํานวนโครงการ
ที่มีการเพิ่มเติม

จํานวนโครงการ
ทั้งหมด

จํานวน

จํานวน

จํานวน

ร;อยละ

ร;อยละ

ร;อยละ

152

5. การเบิกจายงบประมาณปI 2559
ยุทธศาสตร%

งบปกติ
จํานวนเงิน
ร;อยละ

เงินสะสม
จํานวนเงิน
ร;อยละ

รวม
จํานวนเงิน
ร;อยละ

1. ด$านโครงสร$างพื้นฐาน
2. ด$านเศรษฐกิจ
3. ด$านสังคม
4. ด$านแหลงน้ํา
5. ด$านการเมืองการบริหาร
6. ด$านสาธารณสุข
7. ด$านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
8. ด$านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล$อม
รวม

สวนที่ 3 ผลการดําเนินงานตามโครงการที่ได;รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
6. โครงการที่ได$รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจําปI 2559
โครงการ

ผลการดําเนินงาน
ดําเนินการ อยูในระหวาง
ยังไมได;
เสร็จแล;ว
ดําเนินการ
ดําเนินการ

รวม
งบประมาณที่ งบประมาณที่
ได;รับ
เบิกจายไป

รวม

สวนที่ 4 ปEญหา และอุปสรรคในการปฏิบัติงาน
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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6.2.2 การรายงานผลการดําเนินงานขององค%การบริหารสวนตําบลแมพริกในรอบปงบประมาณ

ประกาศองค%การบริหารสวนตําบลแมพริก
เรื่อง การรายงานผลการดําเนินงานในรอบปงบประมาณ พ.ศ. 2559
***********************************************
ด$วยรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 287 วรรค 3
บั ญ ญั ติ ใ ห$ อ งคกรปกครองสวนท$ อ งถิ่ น ต$ อ งรายงานผลการดํ า เนิ น งานตอประชาชนในเรื่ อ งการจั ด ทํ า
งบประมาณ การใช$จาย และผลการดําเนินงานในรอบปI เพื่อให$ประชาชนมีสวนรวมในการตรวจสอบและ
กํากับการบริหารจัดการองคกรปกครองสวนท$องถิ่น และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด$วยการจัดทํา
แผนพัฒนาองคกรปกครองสวนท$องถิ่น พ.ศ. 2548 ข$อ 30 (5) กําหนดให$ผู$บริหารองคกรปกครองสวน
ท$องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลตอสภาท$องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท$องถิ่น และประกาศผล
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให$ประชาชนทราบโดยทั่วไปอยางน$อยปIละหนึ่งครั้ง ภายในเดือน
ธันวาคมของทุกปI
ดังนั้ นเพื่ อการปฏิ บัติให$เป% นไปตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2550 มาตรา 287 วรรค 3 และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวายด$วยการจัดทํา
แผนพัฒนาองคกรปกครองสวนท$องถิ่น พ.ศ. 2548 ข$อ 30 (5) องคการบริหารสวนตําบลแมพริก จึง
ขอประกาศผลการดําเนินงานการจัดทํางบประมาณการใช$จาย และผลการดําเนินงาน รวมทั้งการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาท$องถิ่นในรอบปIงบประมาณ พ.ศ. 2558 มา เพื่อให$ประชาชนได$มีสวนรวมใน
การตรวจสอบ และกํากับการบริหารจัดการองคการบริหารสวนตําบลแมพริก ดังนี้
ก. วิสัยทัศน% ขององคการบริหารสวนตําบลแมพริก
“ประชาชนอยูดี กินดี มีความสุข ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง”
ข. พันธกิจ การพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลแมพริก มีดังนี้
1. ทําให$ประชาชนมีความเป%นอยูที่ดีขึ้น มีสุขภาพอนามัยที่แข็งแรงสมบูรณ
ปราศจากโรคติดตอ
2. ให$ประชาชนได$รับการบริการทางด$านโครงสร$างพื้นฐานที่ดี ได$แก ระบบการ
คมนาคม สาธารณูปโภค สาธารณูปการ ปราศจากป>ญหาเรื่องสิ่งแวดล$อม
3. ทําให$เขตองคการบริหารสวนตําบล เป%นพื้นที่ที่มีความเป%นระเบียบเรียบร$อย
4. สงเสริมให$ประชาชนได$รับการศึกษาในภาคบังคับทุกครัวเรือน และมีโอกาส
ศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้น
5. สงเสริมให$ประชาชนมีสวนรวมในการปกครองและพัฒนาท$องถิ่นให$มากขึ้น
6. จัดให$มีระบบการกําจัดขยะมูลฝอยสิ่งปฎิกูล และทางระบายน้ําเสียของชุมชนให$
ครอบคลุมทุกหมูบ$าน
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7. สนับสนุนสงเสริมการพัฒนากลุมอาชีพตางๆ ในตําบล
8. จัดให$มีสังคมสงเคราะหผู$สูงอายุและคนพิการ
9. สงเสริมการอนุรักษประเพณีวัฒนธรรมของท$องถิ่นให$คงอยูตลอดไป
ค. ยุทธศาสตร%การพัฒนา องคการบริหารสวนตําบลแมพริกได$กําหนดยุทธศาสตร
และแนวทางการพัฒนายุทธศาสตรไว$ 8 ยุทธศาสตร ดังนี้
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาด$านโครงสร$างพื้นฐาน เป%นการพัฒนาด$านกายภาพเกี่ยวกับ
สาธารณูปโภค สาธารณูปการตางๆ เพื่อยกระดับความเป%นอยูและอํานวยความสะดวกในชุมชน โดยมี
แนวทางการพัฒนา 3 แนวทาง คือ
1.1 การคมนาคม ทั้งทางบก และทางน้ํา
1.2 ไฟฟbาสาธารณะ
1.3 การระบายน้ํา
2. ยุทธศาสตรการพัฒนาด$านแหลงน้ํา เน$นการพัฒนาด$านแหลงน้ําเพื่อการบริโภค
อุปโภค และเพื่อการเกษตร โดยมีแนวทางการพัฒนา 2 แนวทาง
2.1 แหลงน้ําเพื่อการบริโภค อุปโภค ได$แก บอบาดาล สระ ประปา
บอน้ําตื้น เป%นต$น
2.2 แหลงน้ําเพื่อการเกษตร ได$แก เหมืองฝาย อางเก็บน้ํา ขุดลอกคูคลอง
คลองสงน้ํา เป%นต$น
3. ยุทธศาสตรการพัฒนาด$านสังคม เป%นการพัฒนาเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน สงเสริมการจัดเวทีประชาคม การจัดประชุม สัมมนาเพื่อระดมความคิดเห็น
3.1 การสงเสริมความเข$มแข็งของชุมชน ได$แก กิจกรรมสงเสริมการมีสวน
รวมของประชาชน สงเสริมการจัดเวทีประชาคม การจัดประชุม สัมมนาเพื่อระดมความคิดเห็น
3.2 การนันทนาการและสงเสริมกิจกรรมการกีฬา
3.3 การปbองกันและบรรเทาสาธารณภัย
3.4 การปbองกันและแก$ไขป>ญหายาเสพติด
3.5 จัดสวัสดิการและสังคมสงเคราะห ได$แก การสงเคราะหคนยากจน
คนพิการ เด็ก และผู$สูงอายุ ผู$ด$อยโอกาส
4. ยุทธศาสตร การพัฒนาเศรษฐกิจ เป%นการพัฒนาซึ่งครอบคลุมกิจกรรมโครงการด$าน
การประกอบอาชีพของประชาชน โดยมีแนวทางการพัฒนา 2 แนวทาง
4.1 การสงเสริมการประกอบอาชีพและยกระดับรายได$
4.2 สนับสนุนกิจกรรมของกลุมอาชีพตางๆ
5. ยุทธศาสตรการพัฒนาด$านสาธารณสุข มีแนวทางการพัฒนา 2 แนวทาง
5.1 สงเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน
5.2 การควบคุมและระงับโรคติดตอ
6. ยุทธศาสตรการพัฒนาด$านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม มีแนวทางการพัฒนา
1 แนวทาง
6.1 สงเสริมสนับสนุนการศึกษาของเด็ก เยาวชน และประชาชนโดยทั่วไป
6.2 สงเสริมสนับสนุนประเพณีอันงาม กิจการศาสนา และภูมิป>ญญาท$องถิ่น
7. ยุทธศาสตรการพัฒนาด$านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล$อม เน$นการพัฒนาซึ่ง
ครอบคลุมกิจกรรมที่เกี่ยวกับการบํารุงรักษาสิ่งแวดล$อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อให$เกิด
ความนาอยูและความยั่งยืน โดยมีแนวทางการพัฒนา 2 แนวทาง
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7.1 การสร$างจิตสํานึกและตระหนักในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล$อม
7.2 การปbองกันการทําลาย การบําบัดและฟdeนฟูทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล$อม
1. การอนุรักษแหลงน้ําและปfาไม$ เชน การปลูกปfา
2. การกําจัดขยะมูล และสิ่งปฏิกูล
3. การบําบัดน้ําเสีย
8. ยุทธศาสตรการพัฒนาด$านการเมืองการบริหาร เป%นการพัฒนาความรู$ ความเข$าใจ
ของประชาชนในการมีสวนรวมในกิจกรรมทางการเมืองตามระบอบประชาธิปไตย รวมถึงการปรับปรุง
ประสิ ท ธิ ภ าพการบริ ห ารงานขององคการบริ ห ารสวนตํ า บล เพื่ อ ให$ บ ริ ก ารแกประชาชนได$ อ ยางมี
ประสิทธิภาพ โดยมีแนวทางการพัฒนา 6 แนวทาง
8.1 การสงเสริมการมีสวนรวมรูปประชาคม
8.2 การสงเสริมความรู$ความเข$าใจเกี่ยวกับกิจการของอบต. และการบริหาร
การปกครองตามระบอบประชาธิปไตย
8.3 การพัฒนาบุคลากร ทั้งพนักงานสวนตําบล สมาชิก อบต. คณะผู$บริหาร
ให$มีความรู$ คุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน
8.4 การพัฒนารายได$ โดยการปรับปรุงแหลงรายได$ วิธีการหารายได$ รวมทั้ง
ระบบการจัดเก็บภาษี
8.5 การจัดหาและปรับปรุงเครื่องมือเครื่องใช$และสถานที่ปฏิบัติงานให$
เพียงพอ มีประสิทธิภาพ
8.6 การให$บริการแกประชาชน โดยจัดการให$ประชาชนทั้งในและนอกสํานัก
งานรวมทั้งการอํานวยความสะดวกแกผู$มาติดตองานตางๆ รวมทั้งเผยแพรประชาสัมพันธข$อมูลขาวสาร
ตางๆ ให$ประชาชนทราบ
ง. การวางแผนพัฒนา
องคการบริหารสวนตําบลแมพริก ได$จัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาและแผนพัฒนา
3 ปI (พ.ศ. 2559-2561) ตามกระบวนการที่บัญญัติไว$ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด$วยการจัดทํา
แผนพัฒนาองคกรปกครองสวนท$องถิ่น พ.ศ. 2548 โดยผานการมีสวนรวมของประชาชน เชน การจัด
เวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพื่อรับฟ>งป>ญหาและความต$องการที่แท$จริงของประชาชนใน
พื้นที่กอนนํามาจัดทําโครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่ ที่บรรจุไว$ในแผนพัฒนา 3 ปI ตอไป
องคการบริหารสวนตําบลแมพริก ได$ประกาศใช$แผนพัฒนา 3 ปI (พ.ศ. 2559-2561)
เมื่อวันที่ ...................... โดยได$กําหนดโครงการที่จะดําเนินการตามแผนพัฒนา 3 ปI (พ.ศ. 2559-2561)
รวม ……… โครงการ งบประมาณ ………….. ล$านบาท สามารถจําแนกตามยุทธศาสตร ได$ดังนี้
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ยุทธศาสตร%

งบประมาณ
(ล;านบาท)

โครงการ

1. การพัฒนาด$านโครงสร$างพื้นฐาน
2. การพัฒนาด$านแหลงน้ํา
3. การพัฒนาด$านสังคม
4. การพัฒนาด$านเศรษฐกิจ
5. การพัฒนาด$านสาธารณสุข
6. การพัฒนาด$านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม
7. การพัฒนาด$านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล$อม
8. การพัฒนาด$านการเมืองการบริหาร
รวม
แผนภูมิ แสดงโครงการในแผนพัฒนา 3 ปI ขององคการบริหารสวนตําบลแมพริก
แผนภูมิ แสดงงบประมาณในแผนพัฒนา 3 ปI ขององคการบริหารสวนตําบลแมพริก
จ. การจัดทํางบประมาณ
ผู$ บ ริ ห ารองคการบริ ห ารสวนตํ า บลแมพริ ก ได$ ป ระกาศใช$ ข$ อ บั ญ ญั ติ ง บประมาณ
รายจายประจําปI 2559 เมื่อวันที่ ................................... โดยมีโครงการที่บรรจุอยูในข$อบัญญัติงบประมาณ
จํานวน …….. โครงการ จํานวนเงิน ………….. ล$านบาท สามารถจําแนกตามยุทธศาสตร ได$ดังนี้
งบประมาณ
ยุทธศาสตร%
โครงการ
ตามข;อบัญญัติ
1. การพัฒนาด$านโครงสร$างพื้นฐาน
2. การพัฒนาด$านแหลงน้ํา
3. การพัฒนาด$านสังคม
4. การพัฒนาด$านเศรษฐกิจ
5. การพัฒนาด$านสาธารณสุข
6. การพัฒนาด$านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม
7. การพัฒนาด$านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล$อม
8. การพัฒนาด$านการเมืองการบริหาร
รวม
รายละเอียดโครงการในข$อบัญญัติงบประมาณองคการบริหารสวนตําบลแมพริก มีดังนี้
ลําดับที่

ยุทธศาสตร%

1

การพัฒนาด$าน
โครงสร$างพื้นฐาน

2

การพัฒนาด$านแหลงน้ํา

3

พัฒนาด$านสังคม

โครงการ

แหลงที่มา
งบประมาณ

งบตาม
ข;อบัญญัติ

วัตถุประสงค%

ผลผลิต
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ลําดับที่

ยุทธศาสตร%

4

การพัฒนาด$าน
เศรษฐกิจ

5

การพัฒนาด$าน
สาธารณสุข

6

การพัฒนาด$าน
การศึกษา ศาสนา
วัฒนธรรม

7

การพัฒนาด$าน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล$อม

8

การพัฒนาด$านการเมือง
การบริหาร

โครงการ

แหลงที่มา
งบประมาณ

งบตาม
ข;อบัญญัติ

วัตถุประสงค%

ผลผลิต

รวม ตั้งงบประมาณ 8 ยุทธศาสตร ……………… โครงการ …………………. บาท
แผนภูมิ แสดงงบประมาณในข$อบัญญัติงบประมาณขององคการบริหารสวนตําบลแมพริก
ฉ. การใช;จายงบประมาณ
องคการบริหารสวนตําบลแมพริก มีการใช$จายงบประมาณในการดําเนินโครงการตามข$อบัญญัติ
งบประมาณรายจายงบประมาณและการเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงข$อบัญญัติงบประมาณรายจาย โดยได$มีการ
กอหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา รวม ………. โครงการ จํานวน ……………….. บาท มีการเบิกจายเงิน
จํานวน ………. โครงการ จํานวน …………………. ล$านบาท สามารถจําแนกตามยุทธศาสตร
การกอหนี้
การเบิกจาย
ยุทธศาสตร%
โครงการ ผูกพัน/ลงนามใน โครงการ
งบประมาณ
สัญญา
1. การพัฒนาด$านโครงสร$างพื้นฐาน
2. การพัฒนาด$านแหลงน้ํา
3. การพัฒนาด$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$อบัญญัติงบประมาณองคการบริหารสวนตําบลแมพริก ที่มีการกอหนี้
ผูกพัน/ลงนามในสัญญา มีดังนี้
ลํา
ดับ
ยุทธศาสตร%
ที่
1 การพัฒนาด$าน
โครงสร$างพื้นฐาน
2

การพัฒนาด$าน
แหลงน้ํา

3

การพัฒนาด$าน
สังคม

4

การพัฒนาด$าน
เศรษฐกิจ

5

การพัฒนาด$าน
สาธารณสุข

6

การพัฒนาด$าน
การศึกษา ศาสนา
วัฒนธรรม

7

การพัฒนาด$าน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล$อม

8

การพัฒนาด$าน
การเมืองการ
บริหาร

โครงการ

แหลงที่มา
งบประมาณ

งบตาม
ข;อบัญญัติ

วงเงินตาม
สัญญา

คูสัญญา/เลขที่
สัญญา

วันที่เซ็น
สัญญา

ระยะเวลาการ
ดําเนินการ

รวม ลงนามในสัญญา 8 ยุทธศาสตร ……….. โครงการ งบประมาณ ……………… บาท
แผนภูมิ แสดงโครงการในแผนพัฒนา 3 ปI/เทศบัญญัติ/กอหนี้ผูกพัน, ลงนามในสัญญา/มีการ
เบิกจายเงินแล$ว ขององคการบริหารสวนตําบลแมพริก
ทั้งนี้ หากประชาชนทุกทานหรือสวนราชการตางๆ ที่เกี่ยวข$องมีข$อสงสัยหรือมีความ
ประสงคจะเสนอความคิ ด เห็ น หรื อข$ อเสนอแนะการบริ ห ารงานขององคการบริ ห ารสวนตํ า บลแมพริ ก
สามารถติดตอสอบถามข$อมูลเพิ่มเติมได$ที่องคการบริหารสวนตําบลแมพริก หรือแจ$งผานผู$บริหารองคการ
บริหารสวนตําบลแมพริกทราบ เพื่อจะได$พิจารณาการวางแผนและปรับปรุงการดําเนินการตอบสนองความ
ต$องการของประชาชนในแตละพื้นที่ในระยะตอไป
จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่

เดือน

(นายถนอมชัย ทิชัย)
นายกองคการบริหารสวนตําบลแมพริก

พ.ศ.
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แบบประเมินผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร%
คําชี้แจง วัตถุประสงคเพื่อใช$ประเมินผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนท$องถิ่นตาม
ยุทธศาสตรที่กําหนดไว$ และมีกําหนดระยะเวลาในการรายงานปIละ 1 ครั้ง หลังจากสิ้นสุดปIงบประมาณ
สวนที่ 1 ข;อมูลทั่วไป
1. ชื่อองคกรปกครองสวนท$องถิ่น องคการบริหารสวนตําบลแมพริก
2. วัน/เดือน/ปIที่รายงาน
สวนที่ 2 ยุทธศาสตร%และโครงการในป 2559
3. ยุทธศาสตรและจํานวนโครงการที่ปรากฏอยูในแผน และจํานวนโครงการที่ได$ปฏิบัติ
ยุทธศาสตร%

จํานวนโครงการ
จํานวนโครงการ
จํานวนโครงการที่ได;
ที่ปรากฏอยูในแผน
ปฏิบัติ

1. ด$านโครงสร$างพื้นฐาน
2. ด$านเศรษฐกิจ
3. ด$านสังคม
4. ด$านแหลงน้ํา
5. ด$านการเมืองการบริหาร
6. ด$านสาธารณสุข
7. ด$านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
8. ด$านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล$อม

สวนที่ 3 ผลการดําเนินงาน
4. ความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนท$องถิ่นในภาพรวม
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

ความพึงพอใจ
มีการเปEดโอกาสให$ประชาชนมีสวนรวมในโครงการ / กิจกรรม
มีการประชาสัมพันธให$ประชาชนรับรู$ข$อมูลของโครงการ / กิจกรรม
มีการเปEดโอกาสให$ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม
มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ / กิจกรรมตอสาธารณะ
มีความโปรงใสในการดําเนินโครงการ / กิจกรรม
การดําเนินงานเป%นไปตามระยะเวลาที่กําหนด
ผลการดําเนินโครงการ / กิจกรรมนําไปสูการแก$ไขป>ญหา
การแก$ไขป>ญหาและการตอบสนองความต$องการของประชาชน
ประโยชนที่ประชาชนได$รับจากการดําเนินโครงการ / กิจกรรม
ภาพรวม

พอใจมาก

พอใจ

ไมพอใจ
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5. ผลการดําเนินงานในแตละยุทธศาสตร
ยุทธศาสตรที่ 1
ด$านโครงสร$างพื้นฐาน
1) ความพึงพอใจของผู$เกี่ยวข$อง
ความพึงพอใจ

คะแนนความพึงพอใจ
(เต็ม 10 คะแนน)

1) มีการเปEดโอกาสให$ประชาชนมีสวนรวมในโครงการ / กิจกรรม
2) มีการประชาสัมพันธให$ประชาชนรับรู$ข$อมูลของโครงการ /
กิจกรรม
3) มีการเปEดโอกาสให$ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ /
กิจกรรม
4) มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ / กิจกรรมตอ
สาธารณะ
5) มีความโปรงใสในการดําเนินโครงการ / กิจกรรม
6) การดําเนินงานเป%นไปตามระยะเวลาที่กําหนด
7) ผลการดําเนินโครงการ / กิจกรรมนําไปสูการแก$ไขป>ญหา
8) ประโยชนที่ประชาชนได$รับจากการดําเนินโครงการ / กิจกรรม
ภาพรวม
2) การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดที่เลือก

ตัวชี้วัดที่เลือก

หนวย

1.จํานวนโครงการการพัฒนาการคมนาคม ทางบก โครงการ
ทางน้ํา
2.จํานวนโครงการการพัฒนาไฟฟbาสาธารณะ
โครงการ
3.จํานวนโครงการการพัฒนาการระบายน้ํา
โครงการ

ผลการดําเนินงาน
กอน
หลัง
ดําเนินการ
ดําเนินการ
(จํานวน)
(จํานวน)

เพิ่ม/ลด
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ยุทธศาสตรที่ 2
1) ความพึงพอใจของผู$เกี่ยวข$อง
ความพึงพอใจ

ด$านแหลงน้ํา
คะแนนความพึงพอใจ
(เต็ม 10 คะแนน)

1) มีการเปEดโอกาสให$ประชาชนมีสวนรวมในโครงการ / กิจกรรม
2) มีการประชาสัมพันธให$ประชาชนรับรู$ข$อมูลของโครงการ /
กิจกรรม
3) มีการเปEดโอกาสให$ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ /
กิจกรรม
4) มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ / กิจกรรมตอ
สาธารณะ
5) มีความโปรงใสในการดําเนินโครงการ / กิจกรรม
6) การดําเนินงานเป%นไปตามระยะเวลาที่กําหนด
7) ผลการดําเนินโครงการ / กิจกรรมนําไปสูการแก$ไขป>ญหา
8) ประโยชนที่ประชาชนได$รับจากการดําเนินโครงการ / กิจกรรม
ภาพรวม
2) การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดที่เลือก

ตัวชี้วัดที่เลือก
1. จํานวนโครงการการพัฒนาแหลงน้ําเพื่อการ
อุปโภค บริโภค
2. จํานวนโครงการการพัฒนาแหลงน้ําเพื่อ
การเกษตร

หนวย
โครงการ
โครงการ

ผลการดําเนินงาน
กอน
หลัง
ดําเนินการ
ดําเนินการ
(จํานวน)
(จํานวน)

เพิ่ม/ลด
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ยุทธศาสตรที่ 3
1) ความพึงพอใจของผู$เกี่ยวข$อง
ความพึงพอใจ

ด$านสังคม
คะแนนความพึงพอใจ
(เต็ม 10 คะแนน)

1) มีการเปEดโอกาสให$ประชาชนมีสวนรวมในโครงการ / กิจกรรม
2) มีการประชาสัมพันธให$ประชาชนรับรู$ข$อมูลของโครงการ /
กิจกรรม
3) มีการเปEดโอกาสให$ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ /
กิจกรรม
4) มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ / กิจกรรมตอ
สาธารณะ
5) มีความโปรงใสในการดําเนินโครงการ / กิจกรรม
6) การดําเนินงานเป%นไปตามระยะเวลาที่กําหนด
7) ผลการดําเนินโครงการ / กิจกรรมนําไปสูการแก$ไขป>ญหา
8) ประโยชนที่ประชาชนได$รับจากการดําเนินโครงการ / กิจกรรม
ภาพรวม
2) การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดที่เลือก

ตัวชี้วัดที่เลือก

หนวย

1. จํานวนโครงการการพัฒนาการสงเสริมความ
เข$มแข็งของชุมชน
2. จํานวนโครงการการพัฒนาการนันทนาการและ
การสงเสริมกิจกรรมการกีฬา
3. จํานวนโครงการการพัฒนาการปbองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
4. จํานวนโครงการการพัฒนาการปbองกันและ
แก$ไขป>ญหายาเสพติด
5. จํานวนโครงการการพัฒนาการจัดสวัสดิการ
และสังคมสงเคราะห

โครงการ
โครงการ
โครงการ
โครงการ
โครงการ

ผลการดําเนินงาน
กอน
หลัง
ดําเนินการ
ดําเนินการ
(จํานวน)
(จํานวน)

เพิ่ม/ลด
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ยุทธศาสตรที่ 4
1) ความพึงพอใจของผู$เกี่ยวข$อง
ความพึงพอใจ

ด$านเศรษฐกิจ
คะแนนความพึงพอใจ
(เต็ม 10 คะแนน)

1) มีการเปEดโอกาสให$ประชาชนมีสวนรวมในโครงการ / กิจกรรม
2) มีการประชาสัมพันธให$ประชาชนรับรู$ข$อมูลของโครงการ /
กิจกรรม
3) มีการเปEดโอกาสให$ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ /
กิจกรรม
4) มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ / กิจกรรมตอ
สาธารณะ
5) มีความโปรงใสในการดําเนินโครงการ / กิจกรรม
6) การดําเนินงานเป%นไปตามระยะเวลาที่กําหนด
7) ผลการดําเนินโครงการ / กิจกรรมนําไปสูการแก$ไขป>ญหา
8) ประโยชนที่ประชาชนได$รับจากการดําเนินโครงการ / กิจกรรม
ภาพรวม
2) การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดที่เลือก

ตัวชี้วัดที่เลือก
1. จํานวนโครงการการพัฒนาการสงเสริมการ
ประกอบอาชีพและยกระดับรายได$
2. จํานวนโครงการการพัฒนาการสนับสนุน
กิจกรรมของกลุมอาชีพตางๆ

หนวย
โครงการ
โครงการ

ผลการดําเนินงาน
กอน
หลัง
ดําเนินการ
ดําเนินการ
(จํานวน)
(จํานวน)

เพิ่ม/ลด
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ยุทธศาสตรที่ 5
1) ความพึงพอใจของผู$เกี่ยวข$อง
ความพึงพอใจ

ด$านสาธารณสุข
คะแนนความพึงพอใจ
(เต็ม 10 คะแนน)

1) มีการเปEดโอกาสให$ประชาชนมีสวนรวมในโครงการ / กิจกรรม
2) มีการประชาสัมพันธให$ประชาชนรับรู$ข$อมูลของโครงการ /
กิจกรรม
3) มีการเปEดโอกาสให$ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ /
กิจกรรม
4) มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ / กิจกรรมตอ
สาธารณะ
5) มีความโปรงใสในการดําเนินโครงการ / กิจกรรม
6) การดําเนินงานเป%นไปตามระยะเวลาที่กําหนด
7) ผลการดําเนินโครงการ / กิจกรรมนําไปสูการแก$ไขป>ญหา
8) ประโยชนที่ประชาชนได$รับจากการดําเนินโครงการ / กิจกรรม
ภาพรวม
2) การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดที่เลือก

ตัวชี้วัดที่เลือก

หนวย

1. จํานวนโครงการการพัฒนาการสงเสริมสุขภาพ โครงการ
อนามัยของประชาชน
2. จํานวนโครงการการพัฒนาควบคุมและระงับ โครงการ
โรคติดตอ

ผลการดําเนินงาน
กอน
หลัง
ดําเนินการ
ดําเนินการ
(จํานวน)
(จํานวน)

เพิ่ม/ลด
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ยุทธศาสตรที่ 6
ด$านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
1) ความพึงพอใจของผู$เกี่ยวข$อง
ความพึงพอใจ
คะแนนความพึงพอใจ
(เต็ม 10 คะแนน)
1) มีการเปEดโอกาสให$ประชาชนมีสวนรวมในโครงการ / กิจกรรม
2) มีการประชาสัมพันธให$ประชาชนรับรู$ข$อมูลของโครงการ /
กิจกรรม
3) มีการเปEดโอกาสให$ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ /
กิจกรรม
4) มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ / กิจกรรมตอ
สาธารณะ
5) มีความโปรงใสในการดําเนินโครงการ / กิจกรรม
6) การดําเนินงานเป%นไปตามระยะเวลาที่กําหนด
7) ผลการดําเนินโครงการ / กิจกรรมนําไปสูการแก$ไขป>ญหา
8) ประโยชนที่ประชาชนได$รับจากการดําเนินโครงการ / กิจกรรม
ภาพรวม
2) การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดที่เลือก

ตัวชี้วัดที่เลือก

หนวย

1. จํานวนโครงการการพัฒนาการสงเสริม
โครงการ
สนับสนุน การศึกษาของเด็ก เยาวชนและ
ประชาชนโดยทั่วไป
2. จํานวนโครงการพัฒนาการสงเสริม สนับสนุน โครงการ
ประเพณีอันดีงาม กิจการศาสนา และภูมิป>ญญา
ท$องถิ่น

ผลการดําเนินงาน
กอน
หลัง
ดําเนินการ
ดําเนินการ
(จํานวน)
(จํานวน)

เพิ่ม/ลด
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ยุทธศาสตรที่ 7
ด$านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล$อม
1) ความพึงพอใจของผู$เกี่ยวข$อง
ความพึงพอใจ
คะแนนความพึงพอใจ
(เต็ม 10 คะแนน)
1) มีการเปEดโอกาสให$ประชาชนมีสวนรวมในโครงการ / กิจกรรม
2) มีการประชาสัมพันธให$ประชาชนรับรู$ข$อมูลของโครงการ /
กิจกรรม
3) มีการเปEดโอกาสให$ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ /
กิจกรรม
4) มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ / กิจกรรมตอ
สาธารณะ
5) มีความโปรงใสในการดําเนินโครงการ / กิจกรรม
6) การดําเนินงานเป%นไปตามระยะเวลาที่กําหนด
7) ผลการดําเนินโครงการ / กิจกรรมนําไปสูการแก$ไขป>ญหา
8) ประโยชนที่ประชาชนได$รับจากการดําเนินโครงการ / กิจกรรม
ภาพรวม
2) การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดที่เลือก

ตัวชี้วัดที่เลือก

หนวย

1. จํานวนโครงการการพัฒนาการสร$างจิตสํานึก โครงการ
และตระหนักในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล$อม
2. จํานวนโครงการการพัฒนาการปbองกันการ
โครงการ
ทําลาย การบําบัดและฟdeนฟูทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล$อม

ผลการดําเนินงาน
กอน
หลัง
ดําเนินการ
ดําเนินการ
(จํานวน)
(จํานวน)

เพิ่ม/ลด
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ยุทธศาสตรที่ 8
ด$านการเมืองการบริหาร
1) ความพึงพอใจของผู$เกี่ยวข$อง
ความพึงพอใจ

คะแนนความพึงพอใจ
(เต็ม 10 คะแนน)

1) มีการเปEดโอกาสให$ประชาชนมีสวนรวมในโครงการ / กิจกรรม
2) มีการประชาสัมพันธให$ประชาชนรับรู$ข$อมูลของโครงการ /
กิจกรรม
3) มีการเปEดโอกาสให$ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ /
กิจกรรม
4) มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ / กิจกรรมตอ
สาธารณะ
5) มีความโปรงใสในการดําเนินโครงการ / กิจกรรม
6) การดําเนินงานเป%นไปตามระยะเวลาที่กําหนด
7) ผลการดําเนินโครงการ / กิจกรรมนําไปสูการแก$ไขป>ญหา
8) ประโยชนที่ประชาชนได$รับจากการดําเนินโครงการ / กิจกรรม
ภาพรวม
2) การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดที่เลือก

ตัวชี้วัดที่เลือก

หนวย

1. จํานวนโครงการการพัฒนาการสงเสริมการมี
สวนรวมรูปประชาคม
2. จํานวนโครงการการพัฒนาการสงเสริมความรู$
ความเข$าใจเกี่ยวกับกิจการของ อบต.และการ
บริหารการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย
3. จํานวนโครงการการพัฒนาบุคลากร ทั้ง
พนักงานสวนตําบล พนักงานจ$าง สมาชิกสภา
อบต. คณะผู$บริหาร ให$มีความรู$ คุณธรรมและ
จริยธรรมในการปฏิบัติงาน
4. จํานวนโครงการการพัฒนารายได$ โดย
ปรับปรุงแหลงรายได$ วิธีการหารายได$ รวมทั้ง
ระบบการจัดเก็บภาษี
5. จํานวนโครงการการพัฒนาการจัดหาและ
ปรับปรุงเครื่องมือเครื่องใช$และสถานที่ปฏิบัติงาน
ให$เพียงพอ มีประสิทธิภาพ
6. จํานวนโครงการการพัฒนาการให$บริการแก
ประชาชน

โครงการ
โครงการ
โครงการ

โครงการ
โครงการ
โครงการ

ผลการดําเนินงาน
กอน
หลัง
ดําเนินการ
ดําเนินการ
(จํานวน)
(จํานวน)

เพิ่ม/ลด
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6.3 การกําหนดห;วงเวลาในการติดตามและประเมินผล
คณะกรรมการติด ตามและประเมิน ผลกําหนดห$วงเวลาในการติดตามและประเมินผลโครงการ
โดยคํานึงถึงความเหมาะสมของแตละโครงการทั้งนี้ควรกําหนดห$วงเวลาในการติดตามและประเมินผลอยาง
น$อยโครงการละ 1 ครั้ง และประเมินผลโครงการในภาพรวมอยางน$อยปIละ 1 ครั้ง แล$วรายงานผล
และเสนอความเห็นซึ่งได$จากการติดตามและประเมินผลตอนายกองคการบริหารสวนตําบลเพื่อให$นายก
องคการบริหารสวนตําบลเสนอตอสภาองคการบริหารสวนตําบล คณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวน
ตําบล และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให$ประชาชนทราบโดยทั่วกันอยางน$อยปIละ
1 ครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปI
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ภาคผนวก

บัญชีแสดงโครงการในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2559-2561)
องค'การบริหารส*วนตําบลแม*พริก อําเภอแม*พริก จังหวัดลําปาง
ยุทธศาสตร'การพัฒนา

แนวทางการพัฒนา

1.ยุทธศาสตร?การพัฒนาด,าน 1.1 แนวทางการพัฒนา การคมนาคม ทางบก ทางน้ํา
โครงสร,างพื้นฐาน
1.2 แนวทางการพัฒนาไฟฟาสาธารณะ
1.3 แนวทางการพัฒนา การวางท$อระบายน้ํา
รวม
คิดเป+นร,อยละ
2.ยุทธศาสตร?การพัฒนาด,าน 2.1 แนวทางการพัฒนา แหล$งน้ําเพื่อการอุปโภค - บริโภค
แหล$งน้ํา
2.2 แนวทางการพัฒนา แหล$งน้ําเพื่อการเกษตร
รวม
คิดเป+นร,อยละ
3.ยุทธศาสตร?การพัฒนาด,าน 3.1 แนวทางการพัฒนา การส$งเสริมความเข,มแข็งของชุมชน
สังคม
3.2 แนวทางการพัฒนา การนันทนาการและส$งเสริมกิจกรรมกีฬา
3.3 แนวทางการพัฒนา การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
3.4 แนวทางการพัฒนา การปองกันและแก,ไขป=ญหายาเสพติด
3.5 แนวทางการพัฒนา การจัดสวัสดิการและสังคมสงเคราะห?
รวม
คิดเป+นร,อยละ
4.ยุทธศาสตร? การพัฒนา 4.1 แนวทางการพัฒนา การส$งเสริมการประกอบอาชีพและยกระดับรายได,
ด,านเศรษฐกิจ
4.2 แนวทางการพัฒนา สนับสนุนกิจกรรมของกลุ$มอาชีพต$าง ๆ
รวม
คิดเป+นร,อยละ

โครงการพัฒนาจาก
แผนชุมชน
ประชาคม
อ.บ.ต.
59 60 61 59 60 61 59 60 61
37 34 58
4 12 12
6
7 12
47 53 82
100 100 100
12 4
3
14 19 39
26 23 42
100 100 100
4
2
2
1
1
1
3
2
1

5
28
4
4
57

3
43

0

4
50

0

3
6
33
1
1
14

3
4
57

0

3
4
50

0

ส*วนราชการ
59 60 61

จํานวน 3 ป

1
1
1
4
7
39
1

59
37
4
6
47
100
12
14
26
100
6
2
2
1
7
18
100
6

60
34
12
7
53
100
4
19
23
100
1
3
0
0
3
7
100
0

1
2
29

1 0
7 0
100 0

61
58
12
12
82
100
3
39
42
100
3
2
0
0
3
8
100
0
0
0
0
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บัญชีแสดงโครงการในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2559-2561)
องค'การบริหารส*วนตําบลแม*พริก อําเภอแม*พริก จังหวัดลําปาง
ยุทธศาสตร'การพัฒนา

แนวทางการพัฒนา

5.ยุทธศาสตร?การพัฒนาด,าน 5.1 แนวทางการพัฒนาการพัฒนาสุขภาพอนามัยของประชาชน
สาธารณสุข
5.2 แนวทางการพัฒนา การควบคุมและระงับโรคติดต$อ
รวม
คิดเป+นร,อยละ
6.ยุทธศาสตร?การพัฒนาด,าน 6.1 แนวทางการพัฒนาส$งเสริมสนับสนุนการศึกษาของเด็ก เยาวชน
การศึกษา ศาสนา และ และประชาชนโดยทั่วไป
วัฒนธรรม
6.2 แนวทางการพัฒนาส$งเสริมสนับสนุนประเพณีอันดีงาม กิจการศาสนา
และภูมิป=ญญาท,องถิ่น
รวม
คิดเป+นร,อยละ
7.ยุทธศาสตร?การพัฒนา 7.1 แนวทางการพัฒนาการสร,างจิตสํานึกและตระหนักในการรักษาทรัพยากร
ด,านทรัพยากรธรรมชาติและ ธรรมชาติและสิ่งแวดล,อม
สิ่งแวดล,อม
7.2 แนวทางการพัฒนาการปองกันการทําลาย การบําบัดและฟGHนฟูทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล,อม
รวม
คิดเป+นร,อยละ

แผนชุมชน
59 60 61

โครงการพัฒนาจาก
ประชาคม
อ.บ.ต.
59 60 61 59 60 61
3
1
3
38

0

1
20
1

2
2
25
2

2
2
50
2

2
2
40
2

ส*วนราชการ
59 60 61
3
2
2
3
38
14

2
50
3

จํานวน 3 ป
59 60 61
6 2 3

2
2 8
40 100
3 16
12

2
4
100
5

2
5
100
6

0

1

12

1

12
43

0

2
29

2
7
4

2
40
4

2
29
4

12

3

22

4

3

3

16

12
60

3
30

22
76

8
40

7
70

7
24

20 10 29
100 100 100

14
50

3
60

3 28 5 7
43 100 100 100
4 4 4
6

25
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บัญชีแสดงโครงการในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2559-2561)
องค'การบริหารส*วนตําบลแม*พริก อําเภอแม*พริก จังหวัดลําปาง
ยุทธศาสตร'การพัฒนา

แนวทางการพัฒนา

8.ยุทธศาสตร?การพัฒนาด,าน 8.1 แนวทางการพัฒนาการส$งเสริมการมีส$วนร$วมรูปประชาคม
การเมือง-การบริหาร
8.2 แนวทางการพัฒนาการส$งเสริมความรู, ความเข,าใจเกี่ยวกับกิจการของ
อบต. และการบริหารการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย
8.3 แนวทางการพัฒนาบุคลากร ทั้งพนักงานส$วนตําบล พนักงานจ,าง
สมาชิกสภา อบต. คณะผู,บริหาร ให,มีความรู, คุณธรรมและจริยธรรมใน
การปฎิ
บติงาน ฒนารายได, โดยการปรับปรุงแหล$งรายได, วิธีการหารายได,
8.4 แนวทางการพั
รวมทั้งระบบการจัดเก็บภาษี

แผนชุมชน
59 60 61

โครงการพัฒนาจาก
ประชาคม
อ.บ.ต.
59 60 61 59 60 61
1
1
3
1
1
1

ส*วนราชการ
59 60 61

1

1

33

32

32

33 32 32

1

2

1

1

8.5 แนวทางการพัฒนาการจัดหาและปรับปรุงเครื่องมือ เครื่องใช,และสถานที่
ปฎิบัติงานให,เพียงพอมีประสิทธิภาพ

26

12

17

26 12 17

8.6 แนวทางการพัฒนาการให,บริการประชาชน
รวม
คิดเป+นร,อยละ
รวมทั้งหมด
คิดเป5นร6อยละ

2
64
96
83
38

2
50
96
65
42

2
54
93
69
30

2
67
100
221
100

1
2
83
54

3
5
156
68

2
3
28
13

1

1
2
6
4

1

59 60 61
2 2 4

1

1
1
110
50

2

จํานวน 3 ป

1
2
6
3

3

2

2

2
52
100
154
100

2

1

2
58
100
231
100
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บัญชีแสดงความสอดคลองระหว.าง
กรอบยุทธศาสตร$การพัฒนาและแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2559-2561)
ยุทธศาสตร$การพัฒนา

แนวทางการพัฒนา

1.1 แนวทางการพัฒนา การคมนาคม ทางบก ทางน้ํา
1.2 แนวทางการพัฒนาไฟฟาสาธารณะ
1.3 แนวทางการพัฒนา การวางทอระบายน้ํา
รวม
2. ยุทธศาสตร=การพัฒนาด2านแหลงน้ํา 2.1 แนวทางการพัฒนา แหลงน้ําเพื่อการอุปโภค - บริโภค
2.2 แนวทางการพัฒนา แหลงน้ําเพื่อการเกษตร
รวม
3. ยุทธศาสตร=การพัฒนาด2านสังคม 3.1 แนวทางการพัฒนา การสงเสริมความเข2มแข็งของชุมชน
3.2 แนวทางการพัฒนา การนันทนาการและสงเสริมกิจกรรมกีฬา
3.3 แนวทางการพัฒนา การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
3.4 แนวทางการพัฒนา การปองกันและแก2ไขป:ญหายาเสพติด
3.5 แนวทางการพัฒนา การจัดสวัสดิการและสังคมสงเคราะห=
รวม
4. ยุทธศาสตร= การพัฒนาด2าน 4.1 แนวทางการพัฒนา การสงเสริมการประกอบอาชีพและยกระดับรายได2
เศรษฐกิจ
4.2 แนวทางการพัฒนา สนับสนุนกิจกรรมของกลุมอาชีพตาง ๆ

129
28
25
182
19
72
91
10
7
2
1
13
33
6

129
28
25
182
19
72
91
10
7
2
1
13
33
6

รวม
5.1 แนวทางการพัฒนาการพัฒนาสุขภาพอนามัยของประชาชน

1
7
11

1
7
11

5.2 แนวทางการพัฒนา การควบคุมและระงับโรคติดตอ
รวม

6
17

6
17

1. ยุทธศาสตร=การพัฒนาด2าน
โครงสร2างพื้นฐาน

5. ยุทธศาสตร=การพัฒนาด2าน
สาธารณสุข

โครงการพัฒนา(จํานวน)
แผนพัฒนาสามป
สอดคลองกรอบ
(พ.ศ.2559-2561)
ยุทธศาสตร$

บัญชีแสดงความสอดคลองระหว.าง
กรอบยุทธศาสตร$การพัฒนาและแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2559-2561)

ยุทธศาสตร$การพัฒนา

แนวทางการพัฒนา

โครงการพัฒนา(จํานวน)
แผนพัฒนาสามป
สอดคลองกรอบยุทธ
(พ.ศ.2559-2561)
ศาสตร$

6.1 แนวทางการพัฒนาสงเสริมสนับสนุนการศึกษาของเด็ก เยาวชน และประชาชน
6. ยุทธศาสตร=การพัฒนาด2าน
การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โดยทัว่ ไป
6.2 แนวทางการพัฒนาสงเสริมสนับสนุนประเพณีอันดีงาม กิจการศาสนา และภูมิ
ป:ญญาท2องถิ่น

27

27

13

13

รวม
7.1 แนวทางการพัฒนาการสร2างจิตสํานึกและตระหนักในการรักษา
7. ยุทธศาสตร=การพัฒนาด2าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล2อม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล2อม

40
12

40
12

7.2 แนวทางการพัฒนาการปองกันการทําลาย การบําบัดและฟFGนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล2อม

47

47

รวม
8.1 แนวทางการพัฒนาการสงเสริมการมีสวนรวมรูปประชาคม
8.2 แนวทางการพัฒนาการสงเสริมความรู2 ความเข2าใจเกี่ยวกับกิจการของ อบต.
และการบริ
หารการปกครองตามระบอบประชาธิ
ปไตย
8.3
แนวทางการพั
ฒนาบุคลากร ทั้งพนักงานสวนตํ
าบล พนักงานจ2าง สมาชิกสภา
อบต.แนวทางการพั
คณะผู2บริหารฒนารายได2
ให2มีความรูโดยการปรั
2 คุณธรรมและจริ
ยธรรมในการปฎิ
บติงาน รวมทั้ง
8.4
บปรุงแหลงรายได2
วิธีการหารายได2
ระบบการจั
ดเก็บภาษี
8.5
แนวทางการพั
ฒนาการจัดหาและปรับปรุงเครื่องมือ เครื่องใช2และสถานที่
ปฎิบแนวทางการพั
ัติงานให2เพียงพอมี
ประสิทบธิริภกาพ
8.6
ฒนาการให2
ารประชาชน
รวม
รวมทั้งหมด

59
8
7
97
4
55
6
177
606

59
8
7
97
4
55
6
177
606

8. ยุทธศาสตร=การพัฒนาด2าน
การเมือง-การบริหาร

