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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. 2558 ถึง 2560
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 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
ประชากรทั้งหมด
ชาย
หญิง
บ)านแมเชียงรายลุม หมูที่ 3
518
564
บ)านแมพริกบน หมูที่ 4
268
221
บ)านวังสําราญ
หมูที่ 6
154
149
บ)านห)วยขี้นก
หมูที่ 7
177
195
บ)านปางยาว
หมูที่ 8
124
115
บ)านรมไม)ยาง
หมูที่ 9
237
217
บ)านสันขี้เหล็ก
หมูที่ 10 392
414
บ)านแพะดอกเข็ม หมูที่ 11 227
226
รวม
2,097 2,101
ตําบลแมพริก

ตําบลผาปEง
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
94
91
258
253
211
212
192
189
58
52
813
797
2,910 2,898

รวม

ครัวเรือน

1,082
489
303
372
239
454
806
453
4,198

301
156
85
127
67
168
306
144
1,354

รวม

ครัวเรือน

185
511
423
381
110
1,610
5,808

54
157
124
101
35
471
1,825

ผู4มีสิทธิ์เลือกตั้ง
ชาย
หญิง
428
458
204
181
124
119
148
157
89
81
179
177
297
317
188
190
1,657 1,680
ผู4มีสิทธิ์เลือกตั้ง
ชาย
หญิง
79
81
228
230
173
188
152
154
42
42
674
695
2,331 2,375

รวม
886
385
243
305
170
356
614
378
3,337
รวม
160
458
361
306
84
1,369
4,706

2. สภาพทางเศรษฐกิจ
2.1 อาชีพ
- ประชากรในตําบลแมพริก มีการประกอบอาชีพเกษตรกรรมเปนสวนใหญ ได)แก การ
ทํานา รองลงมาได)แก การเลี้ยงสัตว เชน วัว สุกร และการรับจ)างนอกพื้นที่ การปลูกพืชสวนใหญ
เปนพืชจําพวก ข)าว ข)าวโพด ถั่วเหลือง 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. ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ)านห)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 7 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 รายได)ขององคการบริหารสวนตําบล ประจําปงบประมาณ 2556 จํานวน 23,049,695.76
บาท
- รายได)ที่องคการบริหารสวนตําบลจัดเก็บเอง
189,832.62 บาท
- รายได)ที่สวนราชการตาง ๆ จัดเก็บให)
15,593,408.14 บาท
- เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
7,266,455.00 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
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
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5.2 การโทรคมนาคม
1. ที่ทําการไปรษณียโทรเลข
2. สถานีโทรคมนาคมอื่น ๆ
3. โทรศัพทสาธารณะ
2
4. หอกระจายขาว
13
5. สถานีวิทยุ
1
5.3 การไฟฟ3า
- อัตราการมีไฟฟ3าใช) 100 %
5.4 แหลงน้ําธรรมชาติ
- แมน้ําวัง
1
- ลําห)วย
8
- หนอง บึง
11
5.5 แหลงน้ําที่สร)างขึ้น
- อางเก็บน้ํา
4
- ฝายขนาดใหญ
8
- ฝายขนาดเล็ก
58
- บอน้ําตื้น
170
- บอโยก(บอบาดาล)
49
- ประปาหมูบ)าน
15
6. ข4อมูลอื่นๆ
6.1 ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่
- ทรัพยากรปgาไม)
6.2 มวลชนจัดตั้ง
- อาสาสมัครป3องกันภัยฝgายพลเรือน
- สมาชิกตํารวจบ)าน

แหง
แหง
ตู)
แหง
สถานี

สาย
สาย
แหง
แหง
แหง
แหง
แหง
แหง
แหง

จํานวน 171 คน
จํานวน 50 คน
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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. 2556 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. 2556-2558)
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

ปที่ 1 2556
จํานวน
งบ
โครงการ
ประมาณ
12
1,200,000
5
550,000
20
846,000
3
100,000
21
589,000
37
3,198,000

ปที่ 2 2557
จํานวน
งบ
โครงการ
ประมาณ
33
28,750,000
29
30,500,000
16
1,150,000
5
140,000
2
270,000
8
2,408,000

ปที่ 3 2558
จํานวน
งบ
โครงการ
ประมาณ
72
52,050,000
49
29,740,000
19
1,721,000
9
220,000
2
270,000
12
2,493,000

รวม
จํานวน
โครงการ
117
76
55
17
25
57

งบ
ประมาณ
82,000,000
60,790,000
3,717,000
460,000
1,129,000
8,099,000

8

122,000

8

102,000

16

4,197,000

32

4,421,000

47
153

14,133,780
20,738,780

11
112

1,629,000
64,949,000

12
191

2,679,000
93,370,000

70
456

18,441,780
179,057,780

รวม

ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาป 2556
ยุทธศาสตร+
1. ด)านโครงสร)างพื้นฐาน
2. ด)านแหลงน้ํา
3. ด)านสังคม
4. ด)านเศรษฐกิจ
5. ด)านสาธารณสุข
6. ด)านการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม
7. ด)านทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล)อม
8. ด)านการเมืองการบริหาร

จํานวนโครงการ
ที่เสร็จ

จํานวนโครงการที่
อยูในระหวาง
ดําเนินการ

จํานวนโครงการที่
ยังไมได4
ดําเนินการ

จํานวนโครงการ
ที่มีการยกเลิก

จํานวนโครงการ
ที่มีการเพิ่มเติม

จํานวนโครงการ
ทั้งหมด

จํานวน
17
3
10

ร4อยละ
100.00
60.00
50.00

จํานวน
-

ร4อยละ
-

จํานวน
2
10

ร4อยละ
40.00
50.00

จํานวน
-

ร4อยละ
-

จํานวน
-

ร4อยละ
-

จํานวน
17
5
20

ร4อยละ
100.00
100.00
100.00

2
11
19

66.67
52.38
51.35

-

-

1
10
18

33.33
47.62
48.65

-

-

-

-

3
21
37

100.00
100.00
100.00

2

25.00

-

-

6

75.00

-

-

-

-

8

100.00

49
113

100.00
70.63

-

-

47

29.37

-

-

-

-

49
160

100.00
100.00

รวม

หมายเหตุ เปลี่ยนแปลงแผนด)านโครงการสร)างพื้นฐานและด)านการเมืองการบริหาร
และด)านสาธารณสุขรวมโครงการตางๆจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.แมพริก
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การใช4จายงบประมาณ ป พ.ศ. 2556
ในปงบประมาณ 2556
องคการบริ ห ารสวนตํ า บลแมพริ ก ได) รับ งบประมาณ
23,261,525.36 บาท เพื่อดําเนินการตามภารกิจหน)าที่และสงเสริมสนับสนุนท)องถิ่น ดังนี้
1. จําแนกตามงบรายจาย
1.1 ด)านบริหารทั่วไป
12,288,828.58 บาท
1.2 ด)านบริการชุมชนและสังคม
6,575,725.84 บาท
1.3 ด)านเศรษฐกิจ
277,100.00 บาท
1.4 ด)านการดําเนินงานอื่น
787,273.00 บาท
หมายเหตุ : ผลักเปIนเงินสะสมและทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 3,332,57.94 บาท

แผนภูมิแสดงภาพรวมงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2556
787,273.00
277,100.00
ด)านบริ หารทั่ว ไป

6,575,725.84

ด)านบริ การชุม ชนและสังคม
ด)านเศรษฐกิจ
12,288,828.58

ด)านการดําเนิ นการอื่น
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2. จําแนกตามแผนงาน
ลําดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

แผนงาน

จํานวน (บาท)
12,248,860.58
39,968.00
2,374,938.09
297,750.00
3,243,777.75
260,900.00
16,200.00
65,400.00
593,860.00
787,273.00
19,928,927.42

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

แผนภูมิแสดงภาพรวมงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2556

จํานวน (บาท)
12,248,860.58
11,000,000.00
10,000,000.00
9,000,000.00
8,000,000.00
7,000,000.00
6,000,000.00
5,000,000.00
4,000,000.00
3,000,000.00
2,000,000.00
1,000,000.00
0.00

297,750.00

260,900.00

65,400.00 593,860.00 787,273.00
16,200.00

ายใ
น
แผน
งาน
การ
ศึก
ษา
แผน
งาน
สาธ
าร ณ
แผน
สุข
งาน
การ
เคห
แผน
ะแล
งาน
ะช
ุมชน
อุตส
าห
กร
ร มแ
ละ
การ
โ ยธ
า
แผ
นงา
แผ
น
นง
การ
านส
เกษ
ร) าง
ตร
แผ
คว
นง
ามเ
าน
ข)ม
การ
แข็ง
ศาส
ขอ
นา
งชุม
วัฒ
ชน
นธ
รร
มแ
ละน
ันท
นาก
าร
แผน
งาน
งบก
ลาง

กษ
าคว
ามส
งบ
ภ

ริ ห
ารท

ั่วไป

39,968.00

แผน
งาน
การ
รั

แผน
งาน
บ

3,243,777.75

2,374,938.09

แผนงาน
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3. จําแนกตามลักษณะงาน
ลําดับที่
งาน/โครงการ
จํานวน (บาท)
1
กอสร)างถนน คสล. ซ. 9 บ)านแมเชียงรายลุม หมูที่ 3 ต.แมพริก
99,500.00
2
99,000.00
กอสร)างถนนลูกรังสายทุงดอกอาว บ)านแมพริกบน หมูที่ 4 ต.แมพริก
99,000.00
3
กอสร)างถนน คสล. เลียบลําห)วยแมพริก บ)านห)วยขี้นก หมูที่ 7 ต.แมพริก
99,000.00
4
กอสร)างถนนลูกรังบดอัดแนนจาหลิ่งปูgสร)อยถึงท)ายบ)านและท)ายบ)าน บ)านปางยาว
หมูที่ 8 ต.แมพริก
100,000.00
5
กอสร)างถนน คสล. ซ.12 บ)านแพะดอกเข็ม หมูที่ 11 ต.แมพริก
100,000.00
6
กอสร)างถนน คสล.พร)อมวางทอ คสล.ซ.หอกระจายขาว บ)านผาปKงกลาง หมูที่ 3
ต.ผาปKง
100,000.00
7
กอสร)างถนน คสล.เข)าสุสาน บ)านห)วยไร หมูที่ 4 ต.แมพริก
149,500.00
8
กอสร)างถนน คสล.จากบ)านนางลําพูน-หนองกระทุมโปง บ)านแมเชียงรายลุม หมูที่ 3
ต.แมพริก
335,000.00
9
กอสร)างถนน คสล.สายแมเฒาเต)า หมูที่ 4 ต.แมพริก
400,000.00
10 กอสร)างถนน คสล.สายบ)านแพะดอกเข็ม-บ)านปางยาว หมูที่ 8 ต.แมพริก
100,000.00
11 กอสร)างถนน คสล.สายเข)าสุสาน บ)านาริน หมูที่ 1 ต.ผาปKง
100,000.00
12 กอสร)างถนนลูกรังเกลี่ยสายแมกsองจา บ)านผาปKงหลวง หมูที่ 2 ต.ผาปKง
83,300.00
13 กอสร)างถนน คสล.ข)างหอกระจายขาวระยะที่ 2 บ)านผาปKงกลาง หมูที่ 3 ต.ผาปKง
100,000.00
14 กอสร)างถนน คสล.ภายในหมูบ)าน หมูที่ 5 ต.ผาปKง
98,959.81
15 ขยายเขตระบบจําหนายไฟฟ3า บ)านสันขี้เหล็ก หมูที่ 10 ต.แมพริก
156,500.00
16 กอสร)างรางระบายน้ํา ซ.2 บ)านรมไม)ยาง หมูที 9 ต.แมพริก
100,000.00
17 วางทอสงน้ํา คสล.เลียบสายใต)วัดวังสําราญ บ)านวังสําราญ หมูที่ 6 ต.แมพริก
100,000.00
18 ปรับปรุงระบบประปาหมูบ)านภูเขา บ)านนาริน หมูที่ 1 ต.ผาปKง
97,400.00
19 กอสร)างถังเก็บน้ําระบบประปาหมูบ)าน บ)านผาปKงหลวง หมูที่ 2 ต.ผาปKง
63,500.00
20 กอสร)างแทงคเก็บน้ําฝนพร)อมรางรินรับน้ําฝนบริเวณอาคารเก็บของกลุมแมบ)าน บ)าน
เดนอุดม หมูที่ 5 ต.ผาปKง
5,000.00
21 สนับสนุนการจัดงานรัฐพิธี
94,200.00
22 ตอเติมอาคารอเนกประสงค(สนามกีฬาบ)านรมไม)ยาง) หมูที่ 9 ต.แมพริก
20,000.00
23 โครงการแขงขันกีฬาพื้นบ)าน หมูที่ 3 ต.แมพริก
9,998.00
24 ลดอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาลสําคัญ (7 วันอันตราย)
10,000.00
25 โครงการการศึกษาเพื่อตอต)านการใช)ยาเสพติดในโรงเรียน(D.A.R.E)
90,000.00
26 เบี้ยยังชีพผู)ปgวยเอดส
15,482.00
27 โครงการบ)านเทิดไท)องคราชัน
16,000.00
28 คาพาหนะรถรับสงนักเรียนบ)านรมไม)ยาง
66,612.00
29 คาพาหนะรถรับสงนักเรียนบ)านปางยาว
20,000.00
30 โครงการสนับสนุนการจัดงานกาชาดประจําปจังหวัดลําปาง
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ลําดับที่
งาน/โครงการ
31 โครงการประชุมคณะกรรมการศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยีเกษตรประจํา
ตําบลผาปKง
32 โครงการด)านสาธารณสุขมูลฐาน
33 เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ
34 วัสดุวิทยาศาสตรและการแพทย
35 โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแหงชาติ
36 โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมทางภาษา
37 โครงการกีฬาสัมพันธโรงเรียนผาปKงวิทยา
38 โครงการกีฬาสัมพันธโรงเรียนห)วยขี้นกวิทยา
39 คาอาหารกลางวัน
40 คาอาหารเสริม(นม)
41 โครงการประเพณีรดน้ําดําหัวประเพณีสงกรานต
42 โครงการถวายเทียนเข)าพรรษาเนื่องในวันเข)าพรรษา
43 โครงการลอยกระทงประจําป
44 โครงสืบสานประเพณีสงกรานตบ)านแมเชียงรายลุม หมูที่ 3 ต.แมพริก
45 โครงการประเพณีสงกรานตบ)านวังสําราญ หมูที่ 6 ต.แมพริก
46 โครงการประเพณีสงกรานตบ)านห)วยขี้นก หมูที่ 7 ต.แมพริก
47 โครงการสืบสานประเพณีท)องถิ่น(สักการะดอยพระธาตุ) บ)านสันขี้เหล็ก หมูที่ 10 ต.
แมพริก
48 โครงการประเพณีสงกรานตบ)านแพะดอกเข็ม หมูที่ 11 ต.แมพริก
49 โครงการสรงน้ําพระธาตุและสืบชะตาหลวงบ)านผาปKงหลวง หมูที่ 2 ต.ผาปKง
50 โครงการเข)าคายอบรมตีกsองปูgจา หมูที่ 2 ต.ผาปKง
51 โครงการสืบสานประเพณีสงกรานตบ)านผาปKงกลาง หมูที่ 3 ต.ผาปKง
52 โครงการประเพณีสรงน้ําพระธาตุ บ)านผาปKงกลาง หมูที่ 3 ต.ผาปKง
53 โครงการสรงน้ําพระธาตุศริภูมิวนาฯบ)านห)วยไร หมูที่ 4 ต.ผาปKง
54 โครงการรณรงคป3องกันไฟปgาและปKญหาหมอกควัน
55 กอสร)างรั้วกั้นบอขยะ หมูที่ 5 ต.ผาปKง
56 โครงการประชาคมหมูบ)านเพื่อการจัดทําแผนสามป
57 โครงการ อบต.พบประชาชน
58 คาใช)จายในการเลือกตั้ง
59 เงินเดือนพนักงานสวนตําบล
60 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวพนักงานสวนตําบล
61 เงินประจําตําแหนง
62 เงินเพิ่มอื่นตามคุณวุฒิ
63 คาตอบแทนรายเดือน
64 คาจ)างพนักงานจ)าง
65 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวพนักงานจ)าง

จํานวน (บาท)
16,200.00
130,000.00
66,312.00
167,750.00
40,000.00
30,000.00
30,000.00
30,000.00
1,293,500.00
868,826.09
210,000.00
6,700.00
150,000.00
10,000.00
3,000.00
10,000.00
30,000.00
10,000.00
10,000.00
10,000.00
5,000.00
5,000.00
15,000.00
4,974.00
31,600.00
9,957.00
19,912.00
72,359.70
2,030,105.00
176,769.00
81,822.00
65,375.00
54,193.00
1,138,800.00
427,920.00
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ลําดับที่
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

งาน/โครงการ
เงินเดือนนายก รองนายก
คาตอบแทนประจําตําแหนง นายก รองนายก
คาตอบแทนพิเศษผู)บริหาร นายก รองนายก
คาตอบแทนเลขานุการนายก
คาตอบแทนประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภาฯ เลขานุการสภา
คาตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ)างฯ
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา
คาตอบแทนคณะกรรมการเกี่ยวกับการสอบแขงขัน สอบคัดเลือกหรือคัดเลือก
คาเชาบ)าน
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร
เงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล
คาใช)จายเพื่อให)ได)มาซึ่งบริการ
รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ
คาใช)จายในการเดินทางไปราชการ
คาพวงมาลัย ชอดอกไม)และพวงมาลา
คาไฟฟ3า
คาโทรศัพท
คาบริการโทรคมนาคม
คาไปรษณีย
เงินสํารองจาย
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม
เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญ
โครงการเสริมสร)างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมมาภิบาลในการปฏิบัติราชการ
โครงการอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของสมาชิกสภาฯ
รายจายเพื่อบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสิน
วัสดุงานบ)านงานครัว
วัสดุสํานักงาน
วัสดุพาหนะและขนสง
วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น
วัสดุโฆษณาและเผยแพร
วัสดุคอมพิวเตอร
วัสดุเครื่องแตงกาย
วัสดุเครื่องดับเพลิง
วัสดุกอสร)าง
วัสดุไฟฟ3าและวิทยุ

จํานวน (บาท)
514,080.00
42,120.00
42,120.00
72,000.00
2,498,414.00
7,950.00
420.00
23,150.00
25,043.00
22,250.00
95,588.75
384,326.00
25,050.00
134,078.00
1,000.00
231,477.63
23,582.62
75,948.60
8,000.00
410,321.00
87,840.00
132,800.00
4,960.00
9,944.00
64,756.20
26,433.00
307,127.00
120,090.00
467,416.00
17,572.00
125,890.00
72,150.00
29,970.00
44,842.00
121,036.00
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ลําดับที่
งาน/โครงการ
101 คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ
102 จัดหาครุภัณฑภายใน อบต.
- เครื่องขยายเสียง
- เครื่องปรับอากาศ
- เครื่องถายเอกสาร
- ตู)เหล็กเก็บแฟ3มเอกสาร
- ชุดรับแขกโซฟา
- เครื่องพนหมอกควัน
- รถจักรยานยนต
- เครื่องตัดหญ)าแบบล)อจักรยาน
- เครื่องตัดหญ)าแบบข)อแข็ง
- เต)นท
- เครื่องพิมพคอมพิวเตอร
- เครื่องทําน้ําเย็น
103 คาประโยชนตอบแทนอื่น
104 ตอเติมอาคารสํานักงาน อบต.แมพริกและปรับปรุงห)อง ปลัด
105 โครงการศูนยข)อมูลขาวสาร อ.แมพริก
รวม
4. จายขาดเงินสะสม
ลําดับที่
งาน/โครงการ
1
กอสร)างถนน คสล.เรียบลําห)วยแมพริก หมูที่ 7 ตําบล
2
กอสร)างถนน คสล.สายดอยถ้ํา หมูที่ 7 ตําบลแมพริก
3
กอสร)างถนน คสล.บ)านสันขี้เหล็ก-อางเปางาม หมูที่ 10 ตําบลแมพริก
4
กอสร)างถนน คสล. ซอย 10 หมูที่ 11 ตําบลแมพริก
5
กอสร)างถนน คสล.สี่แยกน้ําปลา-บ)านวังสําราญ หมูที่ 6 ตําบลแมพริก
6
ขุดลอกอางเก็บน้ําร)องแสนเมือง หมูที่ 4 ตําบลผาปKง
รวม

จํานวน (บาท)
85,992.02
19,988.00
68,700.00
99,000.00
62,000.00
10,000.00
80,000.00
37,500.00
10,000.00
9,500.00
38,000.00
4,990.00
4,085.00
1,583,400.00
1,327,000.00
30,000.00
19,928,927.42
จํานวน (บาท)
165,000.00
838,300.00
1,330,800.00
599,000.00
1,076,900.00
994,000.00
5,004,000.00
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3.3 การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพ
ความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององค+กรปกครองสวนท4องถิ่นในภาพรวม
ความพึงพอใจ
1) มีการเปwดโอกาสให)ประชาชนมีสวนรวมในโครงการ / กิจกรรม
2) มีการประชาสัมพันธให)ประชาชนรับรู)ข)อมูลของโครงการ /
กิจกรรม
3) มีการเปwดโอกาสให)ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ /
กิจกรรม
4) มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ / กิจกรรมตอ
สาธารณะ
5) มีความโปรงใสในการดําเนินโครงการ / กิจกรรม
6) การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาที่กําหนด
7) ผลการดําเนินโครงการ / กิจกรรมนําไปสูการแก)ไขปKญหา
8) การแก)ไขปKญหาและการตอบสนองความต)องการของประชาชน
9) ประโยชนที่ประชาชนได)รับจากการดําเนินโครงการ / กิจกรรม
ภาพรวม

พอใจมาก
20.08
10.04

พอใจ
76.31
82.33

ไมพอใจ
3.61
7.63

12.85

75.90

11.24

12.05

77.11

10.84

14.46
13.65
14.46
14.06
15.26
14.11

69.48
77.11
74.70
72.69
73.90
75.51

16.06
9.24
10.84
12.85
10.44
10.31
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ยุทธศาสตรที่ 1
ด)านโครงสร)างพื้นฐาน
1) ความพึงพอใจของผู)เกี่ยวข)อง
ความพึงพอใจ

คะแนนความพึงพอใจ
(เต็ม 10 คะแนน)
5.50
6.36

1) มีการเปwดโอกาสให)ประชาชนมีสวนรวมในโครงการ / กิจกรรม
2) มีการประชาสัมพันธให)ประชาชนรับรู)ข)อมูลของโครงการ /
กิจกรรม
3) มีการเปwดโอกาสให)ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ /
กิจกรรม
4) มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ / กิจกรรมตอ
สาธารณะ
5) มีความโปรงใสในการดําเนินโครงการ / กิจกรรม
6) การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาที่กําหนด
7) ผลการดําเนินโครงการ / กิจกรรมนําไปสูการแก)ไขปKญหา
8) ประโยชนที่ประชาชนได)รับจากการดําเนินโครงการ / กิจกรรม
ภาพรวม

5.39
5.74
6.72
7.66
5.15
8.16
6.34

2) การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดที่เลือก

ตัวชี้วัดที่เลือก
1.จํานวนโครงการการพัฒนาการคมนาคม
ทางบก ทางน้ํา
2.จํานวนโครงการการพัฒนาไฟฟ3าสาธารณะ
3.จํานวนโครงการการพัฒนาการระบายน้ํา

หนวย
โครงการ
โครงการ
โครงการ

ผลการดําเนินงาน
กอน
หลัง
เพิ่ม/ลด
ดําเนินการ ดําเนินการ
(จํานวน)
(จํานวน)
49
54
+5
29
9

32
9

+3
-
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ยุทธศาสตรที่ 2
1) ความพึงพอใจของผู)เกี่ยวข)อง
ความพึงพอใจ

ด)านแหลงน้ํา
คะแนนความพึงพอใจ
(เต็ม 10 คะแนน)
6.56
6.46

1) มีการเปwดโอกาสให)ประชาชนมีสวนรวมในโครงการ / กิจกรรม
2) มีการประชาสัมพันธให)ประชาชนรับรู)ข)อมูลของโครงการ /
กิจกรรม
3) มีการเปwดโอกาสให)ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ /
กิจกรรม
4) มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ / กิจกรรมตอ
สาธารณะ
5) มีความโปรงใสในการดําเนินโครงการ / กิจกรรม
6) การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาที่กําหนด
7) ผลการดําเนินโครงการ / กิจกรรมนําไปสูการแก)ไขปKญหา
8) ประโยชนที่ประชาชนได)รับจากการดําเนินโครงการ / กิจกรรม
ภาพรวม

6.72
5.85
5.54
5.65
6.17
7.41
6.30

2) การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดที่เลือก

ตัวชี้วัดที่เลือก
1. จํานวนโครงการการพัฒนาแหลงน้ําเพื่อการ
อุปโภค บริโภค
2. จํานวนโครงการการพัฒนาแหลงน้ําเพื่อ
การเกษตร

ผลการดําเนินงาน
กอน
หลัง
เพิ่ม/ลด
หนวย
ดําเนินการ ดําเนินการ
(จํานวน) (จํานวน)
โครงการ
24
29
+5
โครงการ

24

21

+1
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ยุทธศาสตรที่ 3
1) ความพึงพอใจของผู)เกี่ยวข)อง
ความพึงพอใจ

ด)านสังคม
คะแนนความพึงพอใจ
(เต็ม 10 คะแนน)
6.02
5.27

1) มีการเปwดโอกาสให)ประชาชนมีสวนรวมในโครงการ / กิจกรรม
2) มีการประชาสัมพันธให)ประชาชนรับรู)ข)อมูลของโครงการ /
กิจกรรม
3) มีการเปwดโอกาสให)ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ /
กิจกรรม
4) มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ / กิจกรรมตอ
สาธารณะ
5) มีความโปรงใสในการดําเนินโครงการ / กิจกรรม
6) การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาที่กําหนด
7) ผลการดําเนินโครงการ / กิจกรรมนําไปสูการแก)ไขปKญหา
8) ประโยชนที่ประชาชนได)รับจากการดําเนินโครงการ / กิจกรรม
ภาพรวม

4.78
4.96
5.92
6.20
5.07
6.71
5.62

2) การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดที่เลือก

ตัวชี้วัดที่เลือก
1. จํานวนโครงการการพัฒนาการสงเสริมความ
เข)มแข็งของชุมชน
2. จํานวนโครงการการพัฒนาการนันทนาการและ
การสงเสริมกิจกรรมการกีฬา
3. จํานวนโครงการการพัฒนาการป3องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
4. จํานวนโครงการการพัฒนาการป3องกันและ
แก)ไขปKญหายาเสพติด
5. จํานวนโครงการการพัฒนาการจัดสวัสดิการ
และสังคมสงเคราะห

ผลการดําเนินงาน
กอน
หลัง
เพิ่ม/ลด
หนวย
ดําเนินการ ดําเนินการ
(จํานวน) (จํานวน)
โครงการ
9
11
+2
โครงการ

17

18

+1

โครงการ

8

10

+2

โครงการ

9

9

-

โครงการ

20

25

+5
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ยุทธศาสตรที่ 4
1) ความพึงพอใจของผู)เกี่ยวข)อง
ความพึงพอใจ

ด)านเศรษฐกิจ
คะแนนความพึงพอใจ
(เต็ม 10 คะแนน)
6.16
5.39

1) มีการเปwดโอกาสให)ประชาชนมีสวนรวมในโครงการ / กิจกรรม
2) มีการประชาสัมพันธให)ประชาชนรับรู)ข)อมูลของโครงการ /
กิจกรรม
3) มีการเปwดโอกาสให)ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ /
กิจกรรม
4) มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ / กิจกรรมตอ
สาธารณะ
5) มีความโปรงใสในการดําเนินโครงการ / กิจกรรม
6) การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาที่กําหนด
7) ผลการดําเนินโครงการ / กิจกรรมนําไปสูการแก)ไขปKญหา
8) ประโยชนที่ประชาชนได)รับจากการดําเนินโครงการ / กิจกรรม
ภาพรวม

5.37
5.23
6.05
7.08
5.96
5.09
5.79

2) การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดที่เลือก

ตัวชี้วัดที่เลือก
1. จํานวนโครงการการพัฒนาการสงเสริมการ
ประกอบอาชีพและยกระดับรายได)
2. จํานวนโครงการการพัฒนาการสนับสนุน
กิจกรรมของกลุมอาชีพตางๆ

หนวย

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

โครงการ

5

5

-

โครงการ

7

10

+3
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ยุทธศาสตรที่ 5
1) ความพึงพอใจของผู)เกี่ยวข)อง
ความพึงพอใจ

ด)านสาธารณสุข
คะแนนความพึงพอใจ
(เต็ม 10 คะแนน)
7.09
6.57

1) มีการเปwดโอกาสให)ประชาชนมีสวนรวมในโครงการ / กิจกรรม
2) มีการประชาสัมพันธให)ประชาชนรับรู)ข)อมูลของโครงการ /
กิจกรรม
3) มีการเปwดโอกาสให)ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ /
กิจกรรม
4) มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ / กิจกรรมตอ
สาธารณะ
5) มีความโปรงใสในการดําเนินโครงการ / กิจกรรม
6) การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาที่กําหนด
7) ผลการดําเนินโครงการ / กิจกรรมนําไปสูการแก)ไขปKญหา
8) ประโยชนที่ประชาชนได)รับจากการดําเนินโครงการ / กิจกรรม
ภาพรวม

6.91
5.35
6.98
5.75
6.85
7.05
6.57

2) การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดที่เลือก

ตัวชี้วัดที่เลือก

ผลการดําเนินงาน
กอน
หลัง
เพิ่ม/ลด
หนวย
ดําเนินการ ดําเนินการ
(จํานวน) (จํานวน)
โครงการ
34
37
+3

1. จํานวนโครงการการพัฒนาการสงเสริมสุขภาพ
อนามัยของประชาชน
2. จํานวนโครงการการพัฒนาควบคุมและระงับ โครงการ
โรคติดตอ

9

10

+1
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ยุทธศาสตรที่ 6
ด)านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
1) ความพึงพอใจของผู)เกี่ยวข)อง
ความพึงพอใจ
คะแนนความพึงพอใจ
(เต็ม 10 คะแนน)
1) มีการเปwดโอกาสให)ประชาชนมีสวนรวมในโครงการ / กิจกรรม
7.33
2) มีการประชาสัมพันธให)ประชาชนรับรู)ข)อมูลของโครงการ /
6.77
กิจกรรม
3) มีการเปwดโอกาสให)ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ /
4.81
กิจกรรม
4) มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ / กิจกรรมตอ
6.19
สาธารณะ
5) มีความโปรงใสในการดําเนินโครงการ / กิจกรรม
7.04
6) การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาที่กําหนด
5.37
7) ผลการดําเนินโครงการ / กิจกรรมนําไปสูการแก)ไขปKญหา
6.26
8) ประโยชนที่ประชาชนได)รับจากการดําเนินโครงการ / กิจกรรม
6.70
ภาพรวม
6.31
2) การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดที่เลือก

ตัวชี้วัดที่เลือก

ผลการดําเนินงาน
กอน
หลัง
เพิ่ม/ลด
หนวย
ดําเนินการ ดําเนินการ
(จํานวน) (จํานวน)
โครงการ
35
41
+6

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

48

62

+14
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ยุทธศาสตรที่ 7
ด)านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล)อม
1) ความพึงพอใจของผู)เกี่ยวข)อง
ความพึงพอใจ
คะแนนความพึงพอใจ
(เต็ม 10 คะแนน)
1) มีการเปwดโอกาสให)ประชาชนมีสวนรวมในโครงการ / กิจกรรม
5.50
2) มีการประชาสัมพันธให)ประชาชนรับรู)ข)อมูลของโครงการ /
5.94
กิจกรรม
3) มีการเปwดโอกาสให)ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ /
6.61
กิจกรรม
4) มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ / กิจกรรมตอ
5.20
สาธารณะ
5) มีความโปรงใสในการดําเนินโครงการ / กิจกรรม
5.36
6) การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาที่กําหนด
5.47
7) ผลการดําเนินโครงการ / กิจกรรมนําไปสูการแก)ไขปKญหา
5.89
8) ประโยชนที่ประชาชนได)รับจากการดําเนินโครงการ / กิจกรรม
6.46
ภาพรวม
5.80
2) การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดที่เลือก

ตัวชี้วัดที่เลือก

ผลการดําเนินงาน
กอน
หลัง
เพิ่ม/ลด
หนวย
ดําเนินการ ดําเนินการ
(จํานวน) (จํานวน)
โครงการ
8
9
+1

1. จํานวนโครงการการพัฒนาการสร)างจิตสํานึก
และตระหนักในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล)อม
2. จํานวนโครงการการพัฒนาการป3องกันการ
โครงการ
ทําลาย การบําบัดและฟyzนฟูทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล)อม

12

12

-
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ยุทธศาสตรที่ 8
ด)านการเมืองการบริหาร
1) ความพึงพอใจของผู)เกี่ยวข)อง
ความพึงพอใจ
1) มีการเปwดโอกาสให)ประชาชนมีสวนรวมในโครงการ / กิจกรรม
2) มีการประชาสัมพันธให)ประชาชนรับรู)ข)อมูลของโครงการ /
กิจกรรม
3) มีการเปwดโอกาสให)ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ /
กิจกรรม
4) มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ / กิจกรรมตอ
สาธารณะ
5) มีความโปรงใสในการดําเนินโครงการ / กิจกรรม
6) การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาที่กําหนด
7) ผลการดําเนินโครงการ / กิจกรรมนําไปสูการแก)ไขปKญหา
8) ประโยชนที่ประชาชนได)รับจากการดําเนินโครงการ / กิจกรรม
ภาพรวม
2) การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดที่เลือก

คะแนนความพึงพอใจ
(เต็ม 10 คะแนน)
6.31
5.08
5.00
5.08
5.32
6.21
5.50
6.85
5.67

ผลการดําเนินงาน
กอน
หลัง
เพิ่ม/ลด
ตัวชี้วัดที่เลือก
หนวย
ดําเนินการ ดําเนินการ
(จํานวน) (จํานวน)
1. จํานวนโครงการการพัฒนาการสงเสริมการมีสวน โครงการ
8
9
+1
รวมรูปประชาคม
2. จํานวนโครงการการพัฒนาการสงเสริมความรู)
โครงการ
6
7
+1
ความเข)าใจเกี่ยวกับกิจการของ อบต.และการ
บริหารการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย
3. จํานวนโครงการการพัฒนาบุคลากร ทั้งพนักงาน โครงการ
151
180
+29
สวนตําบล พนักงานจ)าง สมาชิกสภา อบต. คณะ
ผู)บริหาร ให)มีความรู) คุณธรรมและจริยธรรมในการ
ปฏิบัติงาน
4. จํานวนโครงการการพัฒนารายได) โดยปรับปรุง โครงการ
8
9
+1
แหลงรายได) วิธีการหารายได) รวมทั้งระบบการ
จัดเก็บภาษี
5. จํานวนโครงการการพัฒนาการจัดหาและ
โครงการ
69
80
+11
ปรับปรุงเครื่องมือเครื่องใช)และสถานที่ปฏิบัติงานให)
เพียงพอ มีประสิทธิภาพ
6. จํานวนโครงการการพัฒนาการให)บริการแก
โครงการ
6
7
+1
ประชาชน
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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 การบําบัดและฟyzนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล)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 กรอบยุทธศาสตร+และแนวทางการพัฒนาขององค+กรปกครองสวนท4องถิ่นในเขตจังหวัด
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาด)านโครงสร)างพื้นฐาน มี 4 แนวทาง
1. 1 การกอสร)าง ปรับปรุง บํารุงรักษา ถนน สะพาน
1.2 การพัฒนาด)านสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ
1.3 การไฟฟ3าสาธารณะ
1.4 การวางผังเมือง
2. ยุทธศาสตรการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล)อม มี 2 แนวทาง
2.1 การสร)างจิตสํานึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล)อม
2.2 การอนุรักษ การฟyzนฟู การเฝ3าระวังและการป3องกันรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล)อม
3. ยุทธศาสตรการพัฒนาด)านสังคม มี 5 แนวทาง
3.1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี คนชรา และผู)ด)อยโอกาส
3.2 การศึกษา
3.3 การสงเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปKญญาท)องถิ่น
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3.4 การป3องกันรักษาและสงเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน
3.5 การสงเสริมความเข)มแข็งของชุมชน
4. ยุทธศาสตรการพัฒนาด)านเศรษฐกิจ มี 3 แนวทาง
4.1 การสงเสริมอาชีพและเพิ่มรายได)ให)แกประชาชน
4.2 การสงเสริมการตลาด และการใช)สินค)าท)องถิ่น
4.3 การสงเสริมการทองเที่ยว
5. ยุทธศาสตรการพัฒนาด)านการเมืองการบริหาร มี 2 แนวทาง
5.1 การพัฒนาบุคลากร
5.2 การปรับปรุง การพัฒนาเครื่องมือ เครื่องใช) และสถานที่ปฏิบัติงาน
4.4 ยุทธศาสตร+การพัฒนาจังหวัด
ยุทธศาสตร+ที่ 1 สงเสริมและพัฒนาให4เปIนแหลงผลิตเซรามิกและสินค4าหัตถอุตสาหกรรม ที่มี
คุณภาพและมีมูลคาทางเศรษฐกิจให4กับจังหวัดลําปาง
กลยุทธ+การพัฒนา
1. สงเสริมและพัฒนาให)เปนแหลงผลิต รวมถึงจําหนายผลิตภัณฑเซรามิกมาตรฐาน สินค)า
หัตถอุตสาหกรรมให)มีคุณภาพ
2. สงเสริมการพัฒนาและวิจัยรูปแบบผลิตภัณฑเซรามิก รวมถึงสินค)าหัตถอุตสาหกรรมให)
สวยงามได)มาตรฐานและตรงตามความต)องการของตลาด โดยมีประสิทธิภาพด)านต)นทุนที่เหมาะสม
3. พัฒนาและเสริมสร)างบุคลากรให)มีความรู)ทักษะ และศักยภาพในการออกแบบการ
พัฒ นา การผลิ ต และการบริ ห ารจั ด การ เพื่อให) การประกอบการเปนไปอยางมี ประสิ ทธิภ าพและมี ขีด
ความสามารถในการแขงขัน
4. สงเสริ ม การประชาสั ม พั น ธและการตลาดผลิ ต ภั ณ ฑเซรามิ ก และสิ น ค) า หั ต ถ
อุตสาหกรรมให)เปนที่รู)จักแพรหลาย และจําหนายเปนรายได)และสร)างชื่อเสียงที่โดดเดนให)กับจังหวัดลําปาง
5. พัฒนาและปรับปรุงโครงสร)างพื้นฐานและสิ่งอํานวยความสะดวกที่จําเปน เพื่อให)การ
ผลิตและจําหนายผลิตภัณฑเซรามิกและหัตถอุตสาหกรรมมีประสิทธิภาพและเพียงพอตอความต)องการของ
ผู)ประการ
6. วิจัยและพัฒนาปKจจัยการผลิตเพื่อยกระดับคุณภาพและประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ
เซรามิกสูมาตรฐานสากล
ยุทธศาสตร+ที่ 2 สงเสริมและพัฒนาการทองเที่ยวของจังหวัดลําปางให4มีมูลคาทางเศรษฐกิจ
ควบคูกับการอนุรักษ+ทรัพยากรการทองเที่ยวให4คงสภาพและยั่งยืน
กลยุทธ+การพัฒนา
1. เสริมสร)าง ฟyzนฟู และพัฒนาแหลงทองเที่ยวธรรมชาติและแหลงทองเที่ยววัฒนธรรม
และประวั ติ ศาสตร ทั้ งแหลงเดิ ม และแหลงใหม เพื่ อให) เ กิ ด การอนุ รั กษอยางยั่ งยื น และเพิ่ มมู ล คาทาง
เศรษฐกิจ
2. เสริมสร)าง พัฒนา และเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากรและสถานที่ประกอบการภาค
การทองเที่ยวให)มีความรู) ความเข)าใจ ทักษะด)านภาษา วัฒนธรรมข)ามชาติ
3. สงเสริ มการประชาสั มพั นธ การตลาด การสร)า งสรรคกิจ กรรม และรูป แบบการ
ทองเที่ยว เพื่อสร)างคุณคาและมูลคาเพิ่มทางการทองเที่ยว
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4. สร)างเสริม ปรับปรุง และพัฒนาระบบโครงสร)างพื้นฐาน (เชน ประปา ไฟฟ3า ความ
ปลอดภั ย ความมั่ น คง) และสิ่ ง อํ า นวยความสะดวก (เชน ห) อ งน้ํ า ป3 า ย และศู น ยข) อ มู ล ) เพื่ อ บริ ก าร
นักทองเที่ยวอยางทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ
5. สงเสริม สนับสนุนและผู)ประกอบการให)มีการสร)างสรรค ผลิต และจําหนายผลิตภัณฑ
ที่ระลึกจากการทองเที่ยวของจังหวัดลําปาง
ยุทธศาสตร+ที่ 3 สงเสริมและพัฒนาสินค4าเกษตรปลอดภัยและได4มาตรฐานแบบครบวงจร
กลยุทธ+การพัฒนา
1. สงเสริมการพัฒนาการผลิตสินค)าเกษตรและผลิตภัณฑที่มีคุณภาพมาตรฐานความ
ปลอดภัยตอผู)บริโภคแบบครบวงจร
2. พัฒนาและสงเสริมผลิตภัณฑสินค)าเกษตรและบรรจุภัณฑให)มีมูลคาเพิ่มทางเศรษฐกิจ
3. สร)างและขยายเครือขายการตลาด ชองทางการจําหนายสินค)าเกษตรและผลิตภัณฑ
เกษตรทั้งภายในและตางประเทศเพื่อเพิ่มรายได)ให)กับเกษตรกร
4. ปรับปรุงและพัฒนาโครงสร)างพื้นฐาน เทคโนโลยีการผลิต และสิ่งอํานวยความสะดวกที่
จําเปน เพื่อให)การผลิตภาคเกษตรกรรมมีประสิทธิภาพ และเพียงพอตอความต)องการของเกษตรกร
5. พัฒนาสถาบันเกษตรกรและเครือขายให)เข)มแข็ง สามารถเข)าถึงแหลงเงินทุนให)กับ
เกษตรกรและประชาชนทั่วไป
ยุทธศาสตร+ที่ 4 เสริมสร4างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมลําปางให4เปIนสังคม
แหงการเรียนรู4 มีความเข4มแข็ง มีภูมิคุ4มกัน สามารถดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
กลยุทธ+การพัฒนา
1. พัฒนาระบบบริการทางการแพทยและสาธารณสุขให)มีคุณภาพ
2. สงเสริมและสนับสนุนการศึกษาของเด็ก เยาวชน และประชาชนให)มีคุณภาพ (ความรู)คู
คุณธรรม) สามารถเข)าถึงแหลงอาชีพที่เหมาสมและมีสภาพแวดล)อมทางสังคมและสวัสดิการทางสังคมที่ดี
3. สงเสริมการตอยอดองคความรู) พัฒนาทักษะอาชีพและสร)างจิตสํานึกที่ดีแกประชาชน
ทุกกลุมเป3า หมาย เพื่ อความมั่นคงในการดํ ารงชีวิ ต การอยู รวมกัน อยางสั นติเ กื้อกู ลระหวางสังคมกั บ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล)อม
4. สงเสริ ม และสนั บ สนุ น ให) เ กิ ด ความรั ก ท) อ งถิ่ น การอนุ รั ก ษเผยแพรประเพณี
ศิลปวัฒนธรรมท)องถิ่นให)เปนที่รู)จักอยางกว)างขวาง
5. สงเสริมและสนับสนุนให)มีการออกกําลังกาย กีฬา และนันทนาการ
6. พัฒนาระบบโครงสร)างพื้นฐาน และสิ่งอํานวยความสะดวก เพื่อการบริการประชาชน
อยางทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ
ยุทธศาสตร+ที่ 5 สร4างเสริมและพัฒนาจังหวัดลําปางให4มีความพร4อมรองรับการเปIน
ศูนย+กลางโลจิสติกส+อยางเปIนระบบ
กลยุทธ+การพัฒนา
1. พัฒนาบุคลากรทุกระดับและทุกภาคสวนให)มีการตื่นตัวและเพิ่มขีดความสามารถ
2. ยกระดับทักษะฝมือแรงงานและทักษะด)านภาษา เพื่อเจรียมความพร)อมของแรงงาน
ภายในจังหวัด เข)าสูตลาดแรงงานในภูมิภาคอาเซียน
3. สงเสริมการใช)และการอนุรักษภาษาท)องถิ่น และการใช)ภาษาไทยอยางถูกต)อง ควบคู
กับการเรียนรู)ภาษอังกฤษเปนภาษาตางประเทศหลัก และเรียนรู)ภาษาสากลอื่นหรือภาษาประเทศเพื่อน
บ)าน ตลอดจนการเรียนรู) เข)าใจวัฒนธรรมข)ามชาติ และวิถีของคนในกลุมประเทศอาเซียน
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4. เสริมสร)า งและพัฒ นาระบบสาธารณู ปโภค ระบบการขนสง และโลจิ สติ กสให) มี
ประสิทธิภาพและได)มาตรฐาน สามารถเชื่อมโยงอํานวยความสะดวกในการเดินทาง การค)า และการขนสง
สินค)าผานแดนข)ามแดน
5. พัฒนาการค)าการลงทุน การผลิตสินค)า และบริการให)มีคุณภาพและได)มาตรฐานเพื่อ
การเข)าสูประชาคมอาเซียน
ยุทธศาสตร+ที่ 6 สงเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล4อมอยางสมดุลและ
ยั่งยืน
กลยุทธ+การพัฒนา
1. สงเสริมการอนุรักษและฟyzนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล)อม รวมทั้งอนุรักษความ
หลากหลายทางชีวภาพ และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล)อม
2. รณรงคและประชาสัมพันธการใช)ประโยชนทรัพยากรธรรมชาติอยางมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล
3. เพิ่มขีดความสามารถให)แกบุคลากรที่เกี่ยวข)อง รวมทั้งใช)เทคโนโลยีในการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล)อม
4. สนับสนุนและพัฒนาให)เกิดเครือขายรักษและเฝ3าระวังด)านสิ่งแวดล)อมในพื้นที่เสี่ยงภัย
โดยเน) น การมีส วนรวมของภาคีแลภาคประชาชนในท)องถิ่น ในบริห ารจั ด การทรั พยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล)อม
5. พัฒนาและสงเสริมการบริหารจัดการน้ําทั้งระบบ
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
และฟyzนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล)อม
8. เน)นการพัฒนาความรู) ความเข)าใจของประชาชนในการมีสวนรวมในกิจกรรมทางการเมืองตาม
ระบอบประชาธิปไตย รวมถึงการปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารงานขององคการบริหารสวนตําบลเพื่อ
ให)บริการแกประชาชนได)อยางมีประสิทธิภาพ
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สวนที่ 5 บัญชีโครงการพัฒนา

สวนที่ 5 บัญชีโครงการพัฒนา

ยุทธศาสตรA
1. ยุทธศาสตรAการพัฒนาด9านโครงสร9างพื้นฐาน
1.1 แนวทางการพัฒนา การคมนาคม ทางบก ทางน้ํา
1.2 แนวทางการพัฒนาไฟฟ&าสาธารณะ
1.3 แนวทางการพัฒนา การระบายน้ํา
รวม
2. ยุทธศาสตรAการพัฒนาด9านแหล-งน้ํา
2.1 แนวทางการพัฒนา แหล-งน้ําเพื่อการอุปโภค - บริโภค
2.2 แนวทางการพัฒนา แหล-งน้ําเพื่อการเกษตร
รวม
3. ยุทธศาสตรAการพัฒนาด9านสังคม
3.1 แนวทางการพัฒนา การส-งเสริมความเข9มแข็งของชุมชน
3.2 แนวทางการพัฒนา การนันทนาการและส-งเสริมกิจกรรมกีฬา
3.3 แนวทางการพัฒนา การป&องกันและบรรเทาสาธารณภัย
3.4 แนวทางการพัฒนา การป&องกันและแก9ไขป>ญหายาเสพติด
3.5 แนวทางการพัฒนา การจัดสวัสดิการและสังคมสงเคราะหA
รวม
4. ยุทธศาสตรA การพัฒนาด9านเศรษฐกิจ
4.1 แนวทางการพัฒนา การส-งเสริมการประกอบอาชีพและยกระดับรายได9
4.2 แนวทางการพัฒนา สนับสนุนกิจกรรมของกลุ-มอาชีพต-าง ๆ
รวม

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (2558-2560)
องค$การบริหารสวนตําบลแมพริก ตําบลแมพริก จังหวัดลําปาง
ปE 2558
ปE 2559
ปE 2560
รวม 3 ปE
จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ
โครงการ
(บาท)
โครงการ
(บาท)
โครงการ
(บาท)
โครงการ
(บาท)
5
2
1
8

656,000
80,000
345,000
1,081,000

32
14
9
55

30,427,000
2,740,000
4,280,000
37,447,000

42
7
11
60

29,029,000
890,000
9,420,000
39,339,000

79
23
21
123

60,112,000
3,710,000
14,045,000
77,867,000

6
4
10

555,000
350,000
905,000

8
28
36

1,705,000
15,134,000
16,839,000

5
36
41

575,000
21,232,000
21,807,000

19
68
87

2,835,000
36,716,000
39,551,000

8
4
4
3
8
27

410,000
150,000
105,000
30,000
516,000
1,211,000

3
5
6
2
5
21

90,000
200,000
150,000
25,000
350,000
815,000

4
6
5
2
5
22

150,000
800,000
130,000
25,000
350,000
1,455,000

15
15
15
7
18
70

650,000
1,150,000
385,000
80,000
1,216,000
3,481,000

4
1
5

165,000
30,000
195,000

8
0
8

290,000
0
290,000

10
0
10

2,050,000
0
2,050,000

22
1
23

2,505,000
30,000
2,535,000
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ยุทธศาสตรA
5. ยุทธศาสตรAการพัฒนาด9านสาธารณสุข
5.1 แนวทางการพัฒนาการพัฒนาสุขภาพอนามัยของประชาชน
5.2 แนวทางการพัฒนา การควบคุมและระงับโรคติดต-อ
รวม
6. ยุทธศาสตรAการพัฒนาด9านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
6.1 แนวทางการพัฒนาส-งเสริมสนับสนุนการศึกษาของเด็ก เยาวชน และประชาชนโดยทั่วไป
6.2 แนวทางการพัฒนาส-งเสริมสนับสนุนประเพณีอันดีงาม กิจการศาสนา และภูมิป>ญญาท9องถิ่น
รวม
7. ยุทธศาสตรAการพัฒนาด9านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล9อม
7.1 แนวทางการพัฒนาการสร9างจิตสํานึกและตระหนักในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล9อม
7.2 แนวทางการพัฒนาการป&องกันการทําลาย การบําบัดและฟJKนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล9อม
รวม
8. ยุทธศาสตรAการพัฒนาด9านการเมือง-การบริหาร
8.1 แนวทางการพัฒนาการส-งเสริมการมีส-วนร-วมรูปประชาคม
8.2 แนวทางการพัฒนาการส-งเสริมความรู9 ความเข9าใจเกี่ยวกับกิจการของ อบต. และการบริหารการ
ปกครองตามระบอบประชาธิปไตย
8.3 แนวทางการพัฒนาบุคลากร ทั้งพนักงานส-วนตําบล พนักงานจ9าง สมาชิกสภา อบต. คณะผู9บริหาร
ให9มีความรู9 คุณธรรมและจริยธรรมในการปฎิบติงาน
8.4 แนวทางการพัฒนารายได9 โดยการปรับปรุงแหล-งรายได9 วิธีการหารายได9 รวมทั้งระบบการจัดเก็บภาษี
8.5 แนวทางการพัฒนาการจัดหาและปรับปรุงเครื่องมือ เครื่องใช9และสถานที่ปฎิบัติงานให9เพียงพอมี
ประสิทธิภาพ
8.6 แนวทางการพัฒนาการให9บริการประชาชน
รวม
รวมทั้งสิ้น

ปE 2558
ปE 2559
ปE 2560
รวม 3 ปE
จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ
โครงการ
(บาท)
โครงการ
(บาท)
โครงการ
(บาท)
โครงการ
(บาท)
16
2
18

462,100
125,000
587,100

3
2
5

285,000
125,000
410,000

3
2
5

285,000
125,000
410,000

22
6
28

1,032,100
375,000
1,407,100

17
20
37

3,185,000
580,000
3,765,000

18
19
37

3,235,000
593,000
3,828,000

12
17
29

2,980,000
553,000
3,533,000

47
56
103

9,400,000
1,726,000
11,126,000

4
4
8

45,000
70,000
115,000

3
9
12

35,000
1,545,000
1,580,000

4
14
18

1,035,000
13,415,000
14,450,000

11
27
38

1,115,000
15,030,000
16,145,000

2
1

110,000
100,000

2
1

110,000
100,000

2
1

310,000
100,000

6
3

530,000
300,000

31

11,500,040

31

11,726,040

31

11,956,040

93

35,182,120

1
19

2,000
2,605,000

2
13

102,000
1,940,000

1
17

2,000
11,790,000

4
49

106,000
16,335,000

2
56
169

32,000
14,349,040
22,208,140

2
51
225

32,000
14,010,040
75,219,040

2
54
239

32,000
24,190,040
107,234,040

6
161
633

96,000
52,549,120
204,661,220
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป2 (พ.ศ. 2558-2560)
อบต.แม4พริก อําเภอแม4พริก จังหวัดลําปาง
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
1.1 แนวทางการพัฒนา การคมนาคม ทางบก ทางน้ํา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เป<าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา

ตัวชี้วัด

ผลลัพธที่คาดว4า จะไดรับ

2558

2559

2560

(บาท)
170,000

(บาท)
-

(บาท)
-

KPI
ถนนคอนกรีตเพิ่มขึ้น ประชาชนมีการคมนาคม
1 สาย
สะดวกสบายรวดเร็ว

หน4วยงานที่
รับผิดชอบ

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

เพื่อใหประชาชน หมู 7 มีถนนใช กอสรางถนน คสล. กวาง 3.00 ม.
สําหรับการคมนาคมไดอยาง
ยาว 100 ม. หนา 0.15 ม. ตาม
สะดวกสบาย รวดเร็ว
แบบ อบต.แมพริก

2 กอสรางถนน คสล. ซอย 3
หมู 9 ต.แมพริก

เพื่อใหประชาชน หมู 9 มีถนนใช กอสรางถนน คสล. กวาง 3.00 ม. 120,000
สําหรับการคมนาคมไดอยาง
ยาว 70 ม. หนา 0.15 ม. ตามแบบ
สะดวกสบาย รวดเร็ว
อบต.แมพริก

-

-

ถนนคอนกรีตเพิ่มขึ้น ประชาชนมีการคมนาคม
1 สาย
สะดวกสบายรวดเร็ว

สวนโยธา

3 กอสรางถนน คสล. ซอย 2/4
หมู 9 ต.แมพริก

เพื่อใหประชาชน หมู 9 มีถนนใช กอสรางถนน คสล. กวาง 3.00 ม. 136,000
สําหรับการคมนาคมไดอยาง
ยาว 80 ม. หนา 0.15 ม. ตามแบบ
สะดวกสบาย รวดเร็ว
อบต.แมพริก

-

-

ถนนคอนกรีตเพิ่มขึ้น ประชาชนมีการคมนาคม
1 สาย
สะดวกสบายรวดเร็ว

สวนโยธา

4 กอสรางถนนลูกรัง ซอย 14
หมู 11 ต.แมพริก

เพื่อใหประชาชน หมู 11 มีถนน
ลูกรังสําหรับการคมนาคมได
สะดวกสบาย รวดเร็ว

50,000

-

-

มีถนนลูกรังเพิ่มขึ้น 1 ประชาชนมีการคมนาคม
สาย
สะดวก สบายรวดเร็ว

สวนโยธา

5 ติดตั้งราวกันตกถนน
บานเดนอุดม-วัดผาป>งกลาง
หมู 5 ต.ผาป>ง

เพื่อใหประชาชน หมูที่5 มีราวกัน กอสรางราวกันตก ยาว 200 ม. สูง 180,000
ตก ป?องกันการเกิดอุบัติเหตุ ทํา 0.85 ม. ตามแบบ อบต.แมพริก
ใหการเดินทางสะดวกสบาย
รวดเร็ว

-

-

มีราวกันตกเพิ่มขึ้น ประชาชนมีราวกันตก
1แหง
ป?องกันการเกิดอุบัติเหตุ
ทําใหเดินทาง สะดวก
รวดเร็ว

สวนโยธา

6 กอสรางถนน คสล.รอบนอก
บานแพะดอกเข็ม-บานปางยาว
หมู 11 ต.แมพริก

เพื่อใหประชาชน หมู 11 มีถนน
คสล. สําหรับการคมนาคมได
สะดวกสบาย รวดเร็ว

170,000

-

ถนนคอนกรีตเพิ่มขึ้น ประชาชนมีการคมนาคม
1 สาย
สะดวก สบายรวดเร็ว

สวนโยธา

กอสรางถนนลูกรัง กวาง 3.00 ม.
ยาว 500 ม.หนาเฉลี่ย 0.20ม.ตาม
แบบ อบต.แมพริก

-
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กอสรางถนน คสล. กวาง 3.00 ม.
ยาว 100 ม. หนา 0.15 ม. ตาม
แบบ อบต.แมพริก

สวนโยธา

ที่

โครงการ

7 กอสรางถนน คสล. ซอย 1
เชื่อมซอย 6
หมู 3 ต.แมพริก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป2 (พ.ศ. 2558-2560)
อบต.แม4พริก อําเภอแม4พริก จังหวัดลําปาง
งบประมาณและที่มา
เป<าหมาย
วัตถุประสงค
2558
2559
2560
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
เพื่อใหประชาชน หมู 3 มีถนนใช กอสรางถนน คสล. กวาง 3.00 ม.
680,000
สําหรับการคมนาคมไดอยาง
ยาว 400 ม. หนา 0.15 ม. ตาม
สะดวกสบาย รวดเร็ว
แบบ อบต.แมพริก

ตัวชี้วัด

ผลลัพธที่คาดว4า จะไดรับ

KPI
ถนนคอนกรีตเพิ่มขึ้น ประชาชนมีการคมนาคม
1 สาย
สะดวกสบายรวดเร็ว

หน4วยงานที่
รับผิดชอบ
สวนโยธา

-

340,000

-

ถนนคอนกรีตเพิ่มขึ้น ประชาชนมีการคมนาคม
1 สาย
สะดวกสบายรวดเร็ว

สวนโยธา

9 วางทอ คสล. ขามลําหวยแมวอด เพื่อใหประชาชน หมู 2 ใชถนน วางทอ คสล.ขนาด 1.00 x 1.00
หมู 2 ต.ผาป>ง
สําหรับขนสงพืชผลทางการเกษตร ม.จํานวน 2 แถว แถวละ 5 ทอน
ขามลําหวย ไดสะดวก รวดเร็ว ตามแบบ อบต.แมพริก

-

20,000

-

มีถนนที่ไดรับการ ประชาชนขนสงพืชผล
วางทอเพิ่มขึ้น 1 แหง ทางการเกษตรไดสะดวก
และรวดเร็ว

สวนโยธา

10 ติดตั้งราวกันตกตลิ่งลําหวยแมปุ
บริเวณหัวสะพานหวยไร
หมู 4 ต.ผาป>ง

เพื่อใหประชาชน หมูที่4 มีราวกัน กอสรางราวกันตก ยาว 50 ม. สูง
ตกป?องกันการเกิดอุบัติเหตุ ทําให 0.85 ม. ตามแบบ อบต.แมพริก
การเดินทาง สะดวกสบาย รวดเร็ว

-

50,000

-

มีราวกันตกเพิ่มขึ้น ประชาชนมีการคมนาคม
1แหง
สะดวก สบายรวดเร็ว

สวนโยธา

11 ซอมแซมถนน คสล.ภายใน
หมูบาน หมู 3 ต.แมพริก

เพื่อใหประชาชน หมู 3 มีถนนใช ซอมแซมถนน คสล กวาง 3.00 ม.
สําหรับการคมนาคมไดอยาง
ยาว 100 ม. หนา 0.15 ม. ตาม
สะดวกสบาย รวดเร็ว
แบบ อบต.แมพริก

-

170,000

-

สภาพถนนคอนกรีต ประชาชนมีการคมนาคม
สมบูรณBพรอมใชงาน สะดวกสบายรวดเร็ว
1 สาย

สวนโยธา

12 กอสรางถนนลาดยาง
สายหนาสุสาน-ทาวังลวก
หมู 3 ต.แมพริก

เพื่อใหประชาชน หมู 3 มีถนนใช กอสรางถนนลาดยาง กวาง 6.00
สําหรับการคมนาคมไดอยาง
ม.ยาว 1,200 ม. หนา 0.05 ม.
สะดวกสบาย รวดเร็ว
ตามแบบ อบต.แมพริก

-

2,000,000

ถนนลาดยางเพิ่มขี้น ประชาชนมีการคมนาคม
1 สาย
สะดวกสบายรวดเร็ว

สวนโยธา

13 วางทอ คสล.ถนน
สายกลางทุงเกษตร
หมู 6 ต.แมพริก

เพื่อใหประชาชน หมู 6 ใชถนน วางทอ คสล.ขนาด 0.60x1.00 ม.
สําหรับขนสงพืชผลทางการเกษตร จํานวน 1 แถว 5 ทอน ตามแบบ
ไดสะดวก รวดเร็ว
อบต.แมพริก

-

10,000

มีถนนที่ไดรับการ ประชาชนมีการคมนาคม
วางทอเพิ่มขึ้น 1 แหง สะดวก สบายรวดเร็ว

สวนโยธา
38

8 กอสรางถนน คสล. สายหนาบาน เพื่อใหประชาชน หมู 8 มีถนนใช กอสรางถนน คสล. กวาง 3.00 ม.
ผูใหญสมรักษB -หนาบาน อ.สุคนธB สําหรับการคมนาคมไดอยาง
ยาว 200 ม. หนา 0.15 ม. ตาม
หมู 8 ต.แมพริก
สะดวกสบาย รวดเร็ว
แบบ อบต.แมพริก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป2 (พ.ศ. 2558-2560)
อบต.แม4พริก อําเภอแม4พริก จังหวัดลําปาง
งบประมาณและที่มา
เป<าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
2558
2559
2560
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
14 กอสรางถนนลูกรังสายบาน
เพื่อใหประชาชน หมู 7 - หมู 11 กอสรางถนนลูกรังเกลี่ยเรียบ กวาง
100,000
หวยขี้นก-แพะดอกเข็ม (สายวังสง) ใชถนน สําหรับขนสงพืชผล
3.00 ม. ยาว 1,000 ม. หนาเฉลี่ย
หมู 7 ต.แมพริก
ทางการเกษตร ไดสะดวก รวดเร็ว 0.20 ม. ตามแบบ อบต.แมพริก

ตัวชี้วัด

ผลลัพธที่คาดว4า จะไดรับ

KPI
มีถนนลูกรังเพิ่มขึ้น 1 ประชาชนมีการคมนาคม
สาย
สะดวก และรวดเร็ว

หน4วยงานที่
รับผิดชอบ
สวนโยธา

15 กอสรางทอลอดเหลี่ยมหวยขัวกอม เพื่อใหประชาชน หมู 8 ใชถนน กอสรางทอลอดเหลี่ยม ขนาด
หมู 8 ต.แมพริก
สําหรับขนสงพืชผลทางการเกษตร 1.20x1.20 ม. ยาว 5.00 ม.
ไดสะดวก รวดเร็ว
จํานวน 1 ชอง

-

120,000

-

มีทอลอดเหลี่ยม ประชาชนมีการคมนาคม
เพิ่มขึ้น จํานวน 1 สะดวก สบาย รวดเร็ว
แหง

สวนโยธา

16 กอสรางถนน คสล.
บานปางยาว -บานแพะดอกเข็ม
หมู 8 ต.แมพริก

เพื่อใหประชาชน หมู 8-หมู 11 มี กอสรางถนน คสล. กวาง 3.50 ม.
ถนนใชสําหรับการคมนาคมได
ยาว 6,000 ม. หนา 0.15 ม. ตาม
อยางสะดวกสบาย รวดเร็ว
แบบ อบต.แมพริก

-

12,000,000

-

ถนนคอนกรีตเพิ่มขึ้น ประชาชนมีการคมนาคม
1 สาย
สะดวกรวดเร็ว

สวนโยธา

17 กอสรางถนนลูกรัง สายหวยขัวลึก เพื่อใหประชาชน หมู 8 ใชถนน กอสรางถนนลูกรังเกลี่ยบเรียบ
หมู 8 ต.แมพริก
สําหรับขนสงพืชผลทางการเกษตร กวาง 3.00 ม. ยาว 1,000 ม. หนา
ไดสะดวก รวดเร็ว
เฉลี่ย 0.20 ม. ตามแบบ อบต.แม
พริก

-

100,000

-

มีถนนลูกรังเพิ่มขึ้น 1 ประชาชนขนสงพืชผล
สาย
ทางการเกษตรไดสะดวก
และรวดเร็ว

สวนโยธา

18 กอสรางทอลอดเหลี่ยมหวยขัวลึก เพื่อใหประชาชน หมู 8 ใชถนน กอสรางทอลอดเหลี่ยม ขนาด
หมู 8 ต.แมพริก
สําหรับขนสงพืชผลทางการเกษตร 1.20x1.20 ม. ยาว 5.00 ม.
ไดสะดวก รวดเร็ว
จํานวน 1 ชอง

-

120,000

-

มีทอลอดเหลี่ยม ประชาชนขนสงพืชผล
เพิ่มขึ้น จํานวน 1 ทางการเกษตรไดสะดวก
แหง
และรวดเร็ว

สวนโยธา

-

136,000

-

ถนนคอนกรีตเพิ่มขึ้น ประชาชนมีการคมนาคม
1 สาย
สะดวก สบายรวดเร็ว

สวนโยธา

19 กอสรางถนน คสล. ซอย 2/2
หมู 9 ต.แมพริก

เพื่อใหประชาชน หมู 9 มีถนนใช กอสรางถนน คสล. กวาง 3.00 ม.
สําหรับการคมนาคมไดอยาง
ยาว 80 ม. หนา 0.15 ม. ตามแบบ
สะดวกสบาย รวดเร็ว
อบต.แมพริก
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป2 (พ.ศ. 2558-2560)

ที่

โครงการ

20 กอสรางถนน คสล. ซอยนายวัน
หมู 9 ต.แมพริก

อบต.แม4พริก อําเภอแม4พริก จังหวัดลําปาง
งบประมาณและที่มา
เป<าหมาย
วัตถุประสงค
2558
2559
2560
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
เพื่อใหประชาชน หมู 9 มีถนนใช กอสรางถนน คสล. กวาง 3.00 ม.
136,000
สําหรับการคมนาคมไดอยาง
ยาว 80 ม. หนา 0.15 ม. ตามแบบ
สะดวกสบาย รวดเร็ว
อบต.แมพริก

ตัวชี้วัด

ผลลัพธที่คาดว4า จะไดรับ

KPI
ถนนคอนกรีตเพิ่มขึ้น ประชาชนมีการคมนาคม
1 สาย
สะดวก สบายรวดเร็ว

หน4วยงานที่
รับผิดชอบ
สวนโยธา

21 กอสรางถนน คสล. ซอย 1
หมู 9 ต.แมพริก

เพื่อใหประชาชน หมู 9 มีถนนใช กอสรางถนน คสล. กวาง 3.00 ม.
สําหรับการคมนาคมไดอยาง
ยาว 70 ม. หนา 0.15 ม. ตามแบบ
สะดวกสบาย รวดเร็ว
อบต.แมพริก

-

120,000

-

ถนนคอนกรีตเพิ่มขึ้น ประชาชนมีการคมนาคม
1 สาย
สะดวก สบายรวดเร็ว

สวนโยธา

22 กอสรางถนน คสล. ซอยนายเค
หมู 9 ต.แมพริก

เพื่อใหประชาชน หมู 9 มีถนนใช กอสรางถนน คสล. กวาง 3.00 ม.
สําหรับการคมนาคมได อยาง
ยาว 60 ม. หนา 0.15 ม. ตาม
แบบ อบต.แมพริก
สะดวกสบาย รวดเร็ว

-

100,000

-

ถนนคอนกรีตเพิ่มขึ้น ประชาชนมีการคมนาคม
1 สาย
สะดวก

สวนโยธา

23 กอสรางถนน คสล. ซอย 2/5
หมู 9 ต.แมพริก

เพื่อใหประชาชน หมู 9 มีถนนใช กอสรางถนน คสล. กวาง 3.00 ม.
สําหรับการคมนาคมได อยาง
ยาว 50 ม. หนา 0.15 ม. ตาม
สะดวกสบาย รวดเร็ว
แบบ อบต.แมพริก

-

85,000

-

ถนนคอนกรีตเพิ่มขึ้น ประชาชนมีการคมนาคม
1 สาย
สะดวก

สวนโยธา

กอสรางถนน คสล. กวาง 3.00 ม.
ยาว 500 ม. หนา 0.15 ม. ตาม
แบบ อบต.แมพริก

-

750,000

-

ถนนคอนกรีตเพิ่มขึ้น ประชาชนมีการคมนาคม
1 สาย
สะดวก

สวนโยธา

25 กอสรางถนน คสล. ซอย 2
หมู 10 ต.แมพริก

เพื่อใหประชาชน หมู 10 มีถนน
ใชสําหรับการคมนาคมได อยาง
สะดวกสบาย รวดเร็ว

กอสรางถนน คสล. กวาง 3.00 ม.
ยาว 300 ม. หนา 0.15 ม. ตาม
แบบ อบต.แมพริก

-

480,000

-

ถนนคอนกรีตเพิ่มขึ้น ประชาชนมีการคมนาคม
1 สาย
สะดวก

สวนโยธา

26 กอสรางถนน คสล.บานรุงเรือง
หมู 10 ต.แมพริก

เพื่อใหประชาชน หมู 10 มีถนน
ใชสําหรับการคมนาคมได อยาง
สะดวกสบาย รวดเร็ว

กอสรางถนน คสล. กวาง 3.00 ม.
ยาว 2,000 ม. หนา 0.15 ม. ตาม
แบบ อบต.แมพริก

-

3,150,000

-

ถนนคอนกรีตเพิ่มขึ้น ประชาชนมีการคมนาคม
1 สาย
สะดวก

สวนโยธา
40

24 กอสรางถนน คสล.
เพื่อใหประชาชน หมู 10 มีถนน
สายบานสันขี้เหล็ก - อางเปางาม ใชสําหรับการคมนาคมได อยาง
หมู 10 ต.แมพริก
สะดวกสบาย รวดเร็ว
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ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

อบต.แม4พริก อําเภอแม4พริก จังหวัดลําปาง
งบประมาณและที่มา
เป<าหมาย
2558
2559
2560
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
กอสรางถนน คสล. กวาง 3.00 ม.
480,000
ยาว 300 ม. หนา 0.15 ม. ตาม
แบบ อบต.แมพริก

27 กอสรางถนน คสล.สายสุสาน
หมู 11 ต.แมพริก

เพื่อใหประชาชน หมู 11 มีถนน
ใชสําหรับการคมนาคมได อยาง
สะดวกสบาย รวดเร็ว

28 กอสรางสะพาน
ขามลําหวยแมปุ 2 จุด
หมู 1 ต.ผาป>ง

เพื่อใหประชาชน หมู 2 ใช
กอสรางสะพานขนาด ผิวจราจร
สะพานสําหรับขนสงพืชผล
กวาง 6 ม. ยาว 7 ม. จํานวน 2
ทางการเกษตร ไดสะดวก รวดเร็ว จุด ตามแบบ อบต.แมพริก

29 กอสรางถนน คสล.สายสุสาน
ระยะที่ 2
หมู 1 ต.ผาป>ง

เพื่อใหประชาชน หมู 1 มีถนนใช กอสรางถนน คสล. กวาง 3.00 ม.
สําหรับการคมนาคมได อยาง
ยาว 500 ม. หนา 0.15 ม. ตาม
สะดวกสบาย รวดเร็ว
แบบ อบต.แมพริก

30 กอสรางถนนลูกรังเกลี่ยเรียบ
สายทุงผาป>ง
หมู 1 ต.ผาป>ง

ตัวชี้วัด

ผลลัพธที่คาดว4า จะไดรับ

KPI
ถนนคอนกรีตเพิ่มขึ้น ประชาชนมีการคมนาคม
1 สาย
สะดวก

หน4วยงานที่
รับผิดชอบ
สวนโยธา

1,000,000

-

มีสะพานเพิ่มขึ้น 1 ประชาชนมีการคมนาคม
แหง
สะดวก รวดเร็ว

สวนโยธา

-

800,000

-

ถนนคอนกรีตเพิ่มขึ้น ประชาชนมีการคมนาคม
1 สาย
สะดวก

สวนโยธา

เพื่อใหประชาชน หมู 1 ใชถนน กอสรางถนนลูกรังเกลี่ยเรียบ กวาง
ลูกรังสําหรับขนสงพืชผลทางการ 4.00 ม. ยาว 1,500 ม. หนาเฉลี่ย
เกษตร ไดสะดวก รวดเร็ว
0.20 ม. ตามแบบ อบต.แมพริก

-

150,000

-

มีถนนลูกรังเพิ่มขึ้น 1 ประชาชนมีการคมนาคม
สาย
สะดวก รวดเร็ว

สวนโยธา

31 กอสรางถนนลาดยาง
จากสะพาน-หัวบาน
หมู 1 ต.ผาป>ง

เพื่อใหประชาชน หมู 1 มี
ถนนลาดยาง ใชสําหรับการ
คมนาคมไดอยาง สะดวกสบาย
รวดเร็ว

-

930,000

-

ถนนลาดยางเพิ่มขึ้น ประชาชนมีการคมนาคม
1 สาย
สะดวก สบายรวดเร็ว

สวนโยธา

32 โครงการเทไหลถนน คสล.
ภายในหมูบาน
หมู 2 ต.ผาป>ง

เพื่อใหประชาชน หมู 1 มีถนน ใช กอสรางไหลถนนภายในหมูบาน
สําหรับการคมนาคมไดอยาง
กวาง 0.50 ม. ยาว 300 ม.หนา
สะดวกสบาย รวดเร็ว
0.15 ม. ตามแบบ อบต.แมพริก

-

90,000

ถนนคอนกรีตมี ประชาชนมีการคมนาคม
ขนาดที่กวางขึ้น 1 สะดวก สบายรวดเร็ว
สาย

สวนโยธา

เสริมผิวจราจร แอสฟ>ลสBติก กวาง
4.00 ม. ยาว 570 ม. หนา 0.05
ม. ตามแบบ อบต.แมพริก
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ที่

โครงการ

33 กอสรางถนน คสล.
ทางขึ้นพระธาตุศรีบุญเรือง
หมู 2 ต.ผาป>ง

อบต.แม4พริก อําเภอแม4พริก จังหวัดลําปาง
งบประมาณและที่มา
เป<าหมาย
วัตถุประสงค
2558
2559
2560
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
เพื่อใหประชาชน หมู 2 มีถนนใช กอสรางถนน คสล. กวาง 3.00 ม.
190,000
สําหรับการคมนาคมได อยาง
ยาว 120 ม. หนา 0.15 ม. ตาม
สะดวกสบาย รวดเร็ว
แบบ อบต.แมพริก

ตัวชี้วัด

ผลลัพธที่คาดว4า จะไดรับ

KPI
ถนนคอนกรีตเพิ่มขึ้น ประชาชนมีการคมนาคม
1 สาย
สะดวก รวดเร็ว

หน4วยงานที่
รับผิดชอบ
สวนโยธา

34 กอสรางถนนลาดยาง
สายผาป>ง - บานสันขี้เหล็ก
หมู 2 ต.ผาป>ง

เพื่อใหประชาชน ตําบลแมพริก กอสรางถนนลาดยางเคปซิล
และตําบลผาป>ง มีถนนลาดยางใช (Cape Seal) กวาง 4.00 ม. ยาว
8,000 ม. ตามแบบ อบต.แมพริก
สําหรับการคมนาคมได อยาง
สะดวกสบาย รวดเร็ว

-

5,200,000

-

ถนนลาดยางเพิ่มขึ้น ประชาชนมีการคมนาคม
1 สาย
สะดวก รวดเร็ว

สวนโยธา

35 กอสรางถนนลูกรังบดอัดแนน
ทุงแมกQองจาง
หมู 2 ต.ผาป>ง

เพื่อใหประชาชน หมู 2 ใชถนน กอสรางถนน ลูกรังบดอัดแนน
ลูกรังสําหรับขนสงพืชผลทางการ กวาง 4.00 ม. ยาว 720 ม. หนา
เกษตร ไดสะดวก รวดเร็ว
0.20 ม. ตามแบบ อบต.แมพริก

-

90,000

-

มีถนนลูกรังเพิ่มขึ้น 1 ประชาชนมีการคมนาคม
สาย
สะดวก รวดเร็ว

สวนโยธา

36 กอสรางสะพานขามหวยแมวอด
หมู 2 ต.ผาป>ง

เพื่อใหประชาชน หมู 2 ใช
กอสรางสะพานขนาด ผิวจราจร
สะพานสําหรับขนสงพืชผล
กวาง 7 ม. ยาว 8 ม. ตามแบบ
ทางการเกษตร ไดสะดวก รวดเร็ว มาตรฐานของกรมโยธาธิการ

-

500,000

-

มีสะพานเพิ่มขึ้น 1 ประชาชนมีการคมนาคม
แหง
สะดวกสบายรวดเร็ว

สวนโยธา

37 กอสรางถนน คสล.
ซอยกลาง ระยะที่ 2
หมู 4 ต.ผาป>ง

เพื่อใหประชาชน หมู 4 มีถนนใช กอสรางถนน คสล. กวาง 3.00 ม.
สําหรับการคมนาคมได อยาง
ยาว 100 ม. หนา 0.15 ม. ตาม
สะดวกสบาย รวดเร็ว
แบบ อบต.แมพริก

-

160,000

-

ถนนคอนกรีตเพิ่มขึ้น ประชาชนมีการคมนาคม
1 สาย
สะดวก รวดเร็ว

สวนโยธา

38 กอสรางทอลอดเหลี่ยม
หนองตาวใจ
หมู 3 ต.แมพริก

เพื่อใหประชาชน หมู 3 สามารถ กอสรางทอลอดเหลี่ยม ขนาด
ใชสําหรับการคมนาคม ขนสง
1.20x1.20 ม. ยาว 5.00 ม.
พืชผลทางการเกษตร อยาง
จํานวน 1 ชอง
สะดวกสบาย รวดเร็ว

-

-

120,000

มีทอลอดเหลี่ยม ประชาชนขนสงพืชผล
เพิ่มขึ้น จํานวน 1 ทางการเกษตรไดสะดวก
แหง
และรวดเร็ว

สวนโยธา
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39 กอสรางถนน คสล.
เลียบแมน้ําวัง
หมู 3 ต.แมพริก

อบต.แม4พริก อําเภอแม4พริก จังหวัดลําปาง
งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด
เป<าหมาย
หน4วยงานที่
วัตถุประสงค
ผลลัพธที่คาดว4า จะไดรับ
2558
2559
2560
(ผลผลิตของโครงการ)
รับผิดชอบ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
KPI
เพื่อใหประชาชน หมู 3 มีถนนใช กอสรางถนน คสล. กวาง 3.00 ม.
3,200,000 ถนนคอนกรีตเพิ่มขึ้น ประชาชนมีการคมนาคม สวนโยธา
สําหรับการคมนาคมได อยาง
ยาว 2,000 ม. หนา 0.15 ม. ตาม
1 สาย
สะดวก รวดเร็ว
สะดวกสบาย รวดเร็ว
แบบ อบต.แมพริก

40 กอสรางถนนลูกรัง
สายเลียบแมน้ําวัง
หมู 3 ต.แมพริก

เพื่อใหประชาชน หมู 3 มีถนนใช กอสรางถนนลูกรังเกลี่ยเรียบ กวาง
สําหรับการคมนาคมได อยาง
4.00 ม. ยาว 2,000 ม. หนาเฉลี่ย
สะดวกสบาย รวดเร็ว
0.20 ม. ตามแบบ อบต.แมพริก

ที่

โครงการ

-

215,000 มีถนนลูกรังเพิ่มขึ้น 1 ประชาชนมีการคมนาคม
สาย
สะดวก รวดเร็ว

สวนโยธา

เพื่อใหประชาชน หมู 4 หมู 9 หมู กอสรางถนน คสล. กวาง 4.00 ม.
41 กอสรางถนน คสล.
ยาว 500 ม. หนา 0.15 ม. ตาม
สายบานแมพริกบน - อางเปางาม 10 สามารถใชสําหรับการ
หมู 4 ต.แมพริก
คมนาคม การขนสงพืชผลทางการ แบบ อบต.แมพริก
เกษตร อยางสะดวกสบาย รวดเร็ว

-

-

1,050,000 ถนนคอนกรีตเพิ่มขึ้น ประชาชนมีการคมนาคม
1 สาย
สะดวก รวดเร็ว

สวนโยธา

42 กอสรางถนน คสล.
เพื่อใหประชาชน หมู 6 มีถนนใช กอสรางถนน คสล. กวาง 4.00 ม.
สายสี่แยกน้ําปลา-บานวังสําราญ สําหรับการคมนาคมได อยาง
ยาว 3,000ม. หนา 0.15 ม. ตาม
หมู 6 ต.แมพริก
สะดวกสบาย รวดเร็ว
แบบ อบต.แมพริก

-

-

6,300,000 ถนนคอนกรีตเพิ่มขึ้น ประชาชนมีการคมนาคม
1 สาย
สะดวก

สวนโยธา

43 กอสรางถนนลาดยาง
สายบานวังสําราญ-ทาดาน
หมู 6 ต.แมพริก

กอสรางถนนลาดยางแบบยางเคป
ซิล (Cape Seal) กวาง 4.00 ม.
ยาว 3,000 ม. ตามแบบ อบต.
แมพริก

-

-

2,000,000 ถนนลาดยางเพิ่มขึ้น ประชาชนมีการคมนาคม
1 สาย
สะดวก รวดเร็ว

สวนโยธา

กอสรางถนนลาดยางแบบยาง
แบบแอสฟ>ลสBติก กวาง 4.00 ม.
ยาว 500 ม. หนา 0.05 ม. ตาม
แบบ อบต.แมพริก

-

-

700,000 ถนนลาดยางเพิ่มขึ้น ประชาชนมีการคมนาคม
1 สาย
สะดวก รวดเร็ว

สวนโยธา

เพื่อใหประชาชน หมู 6 มี
ถนนลาดยางใชสําหรับการ
คมนาคมได อยางสะดวกสบาย
รวดเร็ว

เพื่อใหประชาชน หมู 7 หมู 8
สายบานหวยขี้นก-บานแพะดอกเข็ม และหมู 11 มีถนนลาดยางใช
หมู 7 ต.แมพริก
สําหรับการคมนาคมได อยาง
สะดวกสบาย รวดเร็ว

44 กอสรางถนนลาดยาง

43

-

ที่

โครงการ

45 กอสรางถนนลูกรัง สายทุงใต
หมู 7 ต.แมพริก
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อบต.แม4พริก อําเภอแม4พริก จังหวัดลําปาง
งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด
เป<าหมาย
หน4วยงานที่
วัตถุประสงค
ผลลัพธที่คาดว4า จะไดรับ
2558
2559
2560
(ผลผลิตของโครงการ)
รับผิดชอบ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
KPI
เพื่อใหประชาชน หมู 7 หมู 11 กอสรางถนนลูกรังเกลี่ยเรียบ กวาง
40,000 มีถนนลูกรังเพิ่มขึ้น 1 ประชาชนมีการคมนาคม สวนโยธา
ใชถนนลูกรังสําหรับขนสงพืชผล 3.00 ม. ยาว 300 ม. หนาเฉลี่ย
สาย
สะดวก รวดเร็ว
ทางการเกษตร ไดสะดวก รวดเร็ว 0.30 ม. ตามแบบ อบต.แมพริก

46 กอสรางถนนลูกรัง
สายบานนายบุญสง-วังกวาง
หมู 7 ต.แมพริก

เพื่อใหประชาชน หมู 7 หมู 11 กอสรางถนนลูกรังเกลี่ยเรียบ กวาง
ใชถนนลูกรังสําหรับขนสงพืชผล 3.00 ม. ยาว 1,000 ม. หนาเฉลี่ย
ทางการเกษตร ไดสะดวก รวดเร็ว 0.20 ม. ตามแบบ อบต.แมพริก

47 กอสรางสะพาน เชื่อมระหวาง
บานหวยขี้นก-บานแพะดอกเข็ม
(วังสง) หมู 7 ต.แมพริก
48 กอสรางทอลอดเหลี่ยม
หวยแมดอกคํา
หมู 8 ต.แมพริก

-

-

80,000 มีถนนลูกรังเพิ่มขึ้น 1 ประชาชนมีการคมนาคม
สาย
สะดวก รวดเร็ว

สวนโยธา

เพื่อใหประชาชน หมู 7 หมู 11 กอสรางสะพานขนาดกวาง 6.00
ใชถนนลูกรังสําหรับขนสงพืชผล ม.ยาว 10.00 ม. ตามแบบ อบต.
ทางการเกษตร ไดสะดวก รวดเร็ว แมพริก

750,000 มีสะพานเพิ่มขึน 1 ประชาชนมีการคมนาคม
แหง
สะดวก รวดเร็ว

สวนโยธา

เพื่อใหประชาชน หมู 8 ใชถนน กอสรางทอลอดเหลี่ยม ขนาด
สําหรับขนสงพืชผลทางการเกษตร 1.20x1.20 ม. ยาว 5.00 ม.
ไดสะดวก รวดเร็ว
จํานวน 1 ชอง ตามแบบแปลน
อบต.แมพริก

120,000

มีทอลอดเหลี่ยม ประชาชนขนสงพืชผล
เพิ่มขึ้น จํานวน 1 ทางการเกษตรไดสะดวก
แหง
และรวดเร็ว

สวนโยธา

49 กอสรางถนนลูกรัง
เพื่อใหประชาชน หมู 8 ใชถนน กอสรางถนนลูกรังเกลี่ยเรียบ กวาง
สายบานปางยาว - รอยพระบาท ลูกรังสําหรับขนสงพืชผลทางการ 3.00 ม. ยาว 8,000 ม. หนาเฉลี่ย
หมู 8 ต.แมพริก
เกษตร ไดสะดวก รวดเร็ว
0.20 ม. ตามแบบ อบต.แมพริก

-

-

650,000 มีถนนลูกรังเพิ่มขึ้น 1 ประชาชนมีการคมนาคม
สาย
สะดวก

สวนโยธา

50 กอสรางถนนลูกรัง
บานปางยาว-บานแพะดอกเข็ม
หมู 8 ต.แมพริก

-

-

960,000 มีถนนลูกรังเพิ่มขึ้น 1 ประชาชนมีการคมนาคม
สาย
สะดวก

สวนโยธา

เพื่อใหประชาชน หมู 7,8,11 ใช
ถนนลูกรังสําหรับขนสงพืชผล
ทางการเกษตร การคมนาคม ได
สะดวก รวดเร็ว

กอสรางถนนลูกรังบดอัดแนน
กวาง 4.00 ม. ยาว 6,000 ม. หนา
0.20 ม. ตามแบบ อบต.แมพริก

44

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

51 กอสรางถนนลาดยาง
สายบานรมไมยาง - เขตเทศบาล
ตําบลแมปุ
หมู 9 ต.แมพริก

เพื่อใหประชาชน หมู 4,9,10 มี
ถนนลาดยางใชสําหรับการ
คมนาคมได อยางสะดวกสบาย
รวดเร็ว

52 กอสรางสะพาน
ขามลําหวยแมพริก
หมู 9 ต.แมพริก

เพื่อใหประชาชน หมู 4,9,10 มี
สะพานขามลําหวยแมพริก ใช
สําหรับการคมนาคม การขนสง
พืชผลทางการเกษตร ไดอยาง
สะดวกสบาย รวดเร็ว

53 กอสรางถนนลูกรัง
เลียบลําหวยแมพริก
หมู 9 ต.แมพริก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป2 (พ.ศ. 2558-2560)
อบต.แม4พริก อําเภอแม4พริก จังหวัดลําปาง
งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด
เป<าหมาย
หน4วยงานที่
ผลลัพธที่คาดว4า จะไดรับ
2558
2559
2560
(ผลผลิตของโครงการ)
รับผิดชอบ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
KPI
กอสรางถนนลาดยางแบบ cap
800,000 ถนนลาดยางเพิ่มขึ้น ประชาชนมีการคมนาคม สวนโยธา
seal กวาง 4.00 ม.ยาว 1,600 ม.
1 สาย
สะดวก
ตามแบบ อบต.แมพริก
-

750,000 มีสะพานเพิ่มขึ้น 1 ประชาชนมีการคมนาคม
แหง
สะดวก

สวนโยธา

เพื่อใหประชาชน หมู 9 ใชถนน กอสรางถนนลูกรังเกลี่ยเรียบ กวาง
ลูกรังสําหรับขนสงพืชผลทางการ 3.00 ม. ยาว 6,000 ม. หนาเฉลี่ย
เกษตร ไดสะดวก รวดเร็ว
0.20 ม. ตามแบบ อบต.แมพริก

-

-

485,000 มีถนนลูกรังเพิ่มขึ้น 1 ประชาชนมีการคมนาคม
สาย
สะดวก

สวนโยธา

54 ขยายไหลถนน
บานรมไมยาง-บานแมพริกบน
หมู 9 ต.แมพริก

เพื่อใหประชาชน หมู 4,9,10 มี
ถนนใชสําหรับการคมนาคมได
อยางสะดวกสบาย รวดเร็ว

เสริมไหลถนนคอนกรีตขางละ
0.25-0.50 ม. ความยาว 2,000 ม.
ตามแบบ อบต.แมพริก

-

-

400,000

ถนนคอนกรีตมี ประชาชนมีการคมนาคม
ขนาดที่กวางขึ้น 1 สะดวก
สาย

สวนโยธา

55 กอสรางถนนลูกรังบดอัดแนน
ซอย 2
หมู 10 ต.แมพริก

เพื่อใหประชาชน หมู 10 มีถนน
ลูกรัง ใชสําหรับการคมนาคมได
อยางสะดวกสบาย รวดเร็ว

กอสรางถนน ลูกรังบดอัดแนน
กวาง 3.00 ม. ยาว 300 ม. หนา
0.20 ม. ตามแบบ อบต.แมพริก

-

-

36,000

มีถนนลูกรังบดอัด ประชาชนมีการคมนาคม
แนนเพิ่มขึ้น 1 สาย สะดวก

สวนโยธา

56 กอสรางทอลอดเหลี่ยม ซอย 2
หมู 10 ต.แมพริก

เพื่อใหประชาชน หมูที่10 ใชถนน กอสรางทอลอดเหลี่ยม ขนาด
สําหรับการคมนาคมได อยาง
1.20x1.20 ม. ยาว 5.00 ม.
สะดวกสบาย รวดเร็ว
จํานวน 2 จุด

-

-

240,000

มีทอลอดเหลี่ยม ประชาชนมีการคมนาคม
เพิ่มขึ้น จํานวน 2 สะดวก
แหง

สวนโยธา
45

-

กอสรางสะพานขนาดกวาง 6.00
ม.ยาว 10.00 ม. ตามแบบ อบต.
แมพริก

ที่

โครงการ

57 กอสรางถนนลูกรัง สายโตงแพะ
ซ.1 หมู 10 ต.แมพริก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป2 (พ.ศ. 2558-2560)
อบต.แม4พริก อําเภอแม4พริก จังหวัดลําปาง
งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด
หน4วยงานที่
เป<าหมาย
วัตถุประสงค
ผลลัพธที่คาดว4า จะไดรับ
2558
2559
2560
(ผลผลิตของโครงการ)
รับผิดชอบ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
KPI
เพื่อใหประชาชน หมู 10 ใชถนน กอสรางถนนลูกรังเกลี่ยเรียบ กวาง
25,000 มีถนนลูกรังเพิ่มขึ้น 1 ประชาชนมีการคมนาคม สวนโยธา
ลูกรังสําหรับขนสงพืชผลทางการ 3.00 ม. ยาว 300 ม. หนาเฉลี่ย
สาย
สะดวก
เกษตร การคมนาคม ไดสะดวก 0.20 ม. ตามแบบ อบต.แมพริก
รวดเร็ว
เพื่อใหประชาชน หมู 10 ใชถนน กอสรางถนนลูกรังบดอัดแนน
ลูกรังสําหรับขนสงพืชผลทางการ กวาง 3.00 ม. ยาว 2,000 ม. หนา
เกษตร การคมนาคม ไดสะดวก 0.20 ม. ตามแบบ อบต.แมพริก
รวดเร็ว

-

-

240,000

มีถนนลูกรังบดอัด ประชาชนมีการคมนาคม
แนนเพิ่มขึ้น 1 สาย สะดวก

สวนโยธา

59 กอสรางถนนลูกรัง สายบาน
รุงเรือง
หมู 10 ต.แมพริก

เพื่อใหประชาชน หมู 10 มีถนน
ลูกรัง ใชสําหรับการคมนาคมได
อยางสะดวกสบาย รวดเร็ว

กอสรางถนน ลูกรังบดอัดแนน
กวาง 4.00 ม. ยาว 500 ม. หนา
0.20 ม. ตามแบบ อบต.แมพริก

-

-

80,000 มีถนนลูกรังเพิ่มขึ้น 1 ประชาชนมีการคมนาคม
สาย
สะดวก

สวนโยธา

60 ขยายไหลถนนทายบาน
หมู 11 ต.แมพริก

เพื่อใหประชาชน หมู 7,8,11 มี
ถนนใชสําหรับการคมนาคมได
อยางสะดวกสบาย รวดเร็ว

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

-

-

30,000

ถนนคอนกรีตมี ประชาชนมีการคมนาคม
ขนาดที่กวางขึ้น 1 สะดวก
สาย

สวนโยธา

61 กอสรางถนนลูกรัง สายโฮงผักชี
หมู 11 ต.แมพริก

เพื่อใหประชาชน หมู 11 ใชถนน กอสรางถนนลูกรังเกลี่ยเรียบ กวาง
ลูกรังสําหรับขนสงพืชผลทางการ 3.00 ม. ยาว 2,000 ม. หนาเฉลี่ย
เกษตร การคมนาคม ไดสะดวก 0.20 ม. ตามแบบ อบต.แมพริก
รวดเร็ว

-

-

160,000 มีถนนลูกรังเพิ่มขึ้น 1 ประชาชนมีการคมนาคม
สาย
สะดวก

สวนโยธา

62 กอสรางถนนลูกรัง สายทุงไมสลี
หมู 11 ต.แมพริก

เพื่อใหประชาชน หมู 11 ใชถนน กอสรางถนนลูกรังเกลี่ยเรียบ กวาง
ลูกรังสําหรับขนสงพืชผลทางการ 3.00 ม. ยาว 1,000 ม. หนาเฉลี่ย
เกษตร การคมนาคม ไดสะดวก 0.20 ม. ตามแบบ อบต.แมพริก
รวดเร็ว

-

-

80,000 มีถนนลูกรังเพิ่มขึ้น 1 ประชาชนมีการคมนาคม
สาย
สะดวก

สวนโยธา
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58 กอสรางถนนลูกรังบดอัดแนน
สายน้ําดิบน้ําคราม
หมู 10 ต.แมพริก

ที่

โครงการ

63 กอสรางถนนลูกรัง สายทุงรถ
หมู 11 ต.แมพริก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป2 (พ.ศ. 2558-2560)
อบต.แม4พริก อําเภอแม4พริก จังหวัดลําปาง
งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด
เป<าหมาย
หน4วยงานที่
วัตถุประสงค
ผลลัพธที่คาดว4า จะไดรับ
2558
2559
2560
(ผลผลิตของโครงการ)
รับผิดชอบ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
KPI
เพื่อใหประชาชน หมู 11 ใชถนน กอสรางถนนลูกรังเกลี่ยเรียบ กวาง
80,000 มีถนนลูกรังเพิ่มขึ้น 1 ประชาชนมีการคมนาคม สวนโยธา
ลูกรังสําหรับขนสงพืชผลทางการ 3.00 ม. ยาว 1,000 ม. หนาเฉลี่ย
สาย
สะดวก
เกษตร การคมนาคม ไดสะดวก 0.20 ม. ตามแบบ อบต.แมพริก
รวดเร็ว
เพื่อใหประชาชน หมู 1 ใชถนน กอสรางถนนลูกรังเกลี่ยเรียบ กวาง
ลูกรังสําหรับขนสงพืชผลทางการ 3.00 ม. ยาว 3,000 ม. หนาเฉลี่ย
เกษตร การคมนาคม ไดสะดวก 0.20 ม. ตามแบบ อบต.แมพริก
รวดเร็ว

-

-

240,000 มีถนนลูกรังเพิ่มขึ้น 1 ประชาชนมีการคมนาคม
สาย
สะดวก

สวนโยธา

65 กอสรางทอลอดเหลี่ยม
หวยแมกQองจาง
หมู 2 ต.ผาป>ง

เพื่อใหประชาชน หมู 2 ใชถนน กอสรางทอลอดเหลี่ยม ขนาด
ลูกรังสําหรับขนสงพืชผลทางการ 1.20x1.20 ม. ยาว 5.00 ม.
เกษตร ไดอยางสะดวก สะบาย จํานวน 1 ชอง
รวดเร็ว

-

-

120,000

มีทอลอดเหลี่ยม ประชาชนมีการคมนาคม
เพิ่มขึ้น จํานวน 1 สะดวก
แหง

สวนโยธา

66 กอสรางไหลถนน ซอยสายชล
หมู 2 ต.ผาป>ง

เพื่อใหประชาชน หมู 2 ใชถนน
สําหรับการคมนาคมได อยาง
สะดวกสบาย รวดเร็ว

-

-

53,000

ถนนคอนกรีตมี ประชาชนมีการคมนาคม
ขนาดที่กวางขึ้น 1 สะดวก
สาย

สวนโยธา

67 กอสรางทอลอดเหลี่ยม
ลําเหมืองทุงใน
หมู 2 ต.ผาป>ง

เพื่อใหประชาชน หมู 2 ใชถนน กอสรางทอลอดเหลี่ยม ขนาด
ลูกรังสําหรับขนสงพืชผลทางการ 1.20x1.20 ม. ยาว 5.00 ม.
เกษตร ไดอยางสะดวก สะบาย จํานวน 1 ชอง
รวดเร็ว

-

-

120,000

มีทอลอดเหลี่ยม ประชาชนมีการคมนาคม
เพิ่มขึ้น จํานวน 1 สะดวก
แหง

สวนโยธา

68 กอสรางราวกันตกซอยสายชล
หมู 2 ต.ผาป>ง

เพื่อใหประชาชน หมู 2 มีราวกัน กอสรางราวกันตก ยาว 100 ม. สูง
ตกป?องกันการเกิดอุบัติเหตุ ทําให 0.85 ม. ตามแบบ อบต.แมพริก
การเดินทาง สะดวกสบาย รวดเร็ว

-

-

90,000

มีราวกันตกเพิ่มขึ้น ประชาชนมีการคมนาคม
1แหง
สะดวก

สวนโยธา

เสริมไหลถนนคอนกรีต กวาง 1.00
ม. ยาว 100 ม. หนา 0.15 ม.
ตามแบบ อบต.แมพริก
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64 กอสรางถนนลูกรังเกลี่ยเรียบ
สายแมวอด
หมู 1 ต.ผาป>ง

ที่

โครงการ

69 ซอมแซมถนน คสล.
สายหัวบาน
หมู 3 ต.ผาป>ง

วัตถุประสงค
เพื่อใหประชาชน หมู 3 ใชถนน
สําหรับการคมนาคมได อยาง
สะดวกสบาย รวดเร็ว

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป2 (พ.ศ. 2558-2560)
อบต.แม4พริก อําเภอแม4พริก จังหวัดลําปาง
งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด
เป<าหมาย
หน4วยงานที่
ผลลัพธที่คาดว4า จะไดรับ
2558
2559
2560
(ผลผลิตของโครงการ)
รับผิดชอบ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
KPI
ซอมแซมถนนคอนกรีต กวาง 3.00
340,000 สภาพถนนคอนกรีต ประชาชนมีการคมนาคม สวนโยธา
- 3.50 ม. ยาว 200 ม. หนา 0.15
สมบูรณBพรอมใชงาน สะดวก
ม.ตามแบบ อบต.แมพริก
1 สาย

70 กอสรางถนน คสล.ผาป>ง-แมพริก เพื่อใหประชาชน หมู 3 มีถนนใช กอสรางถนน คสล. กวาง 3.00 ม.
เขาอางเก็บน้ําโปVงลุน
สําหรับการคมนาคมได อยาง
ยาว 600 ม. หนา 0.15 ม. ตาม
หมู 3 ต.ผาป>ง
สะดวกสบาย รวดเร็ว
แบบ อบต.แมพริก

-

-

950,000 ถนนคอนกรีตเพิ่มขึ้น ประชาชนมีการคมนาคม
1 สาย
สะดวก

สวนโยธา

71 กอสรางถนนลูกรังเกลี่ยเรียบ
สายทุงเดนยาว ระยะที่ 2
หมู 4 ต.ผาป>ง

เพื่อใหประชาชน หมู 4 ใชถนน กอสรางถนนลูกรังเกลี่ยเรียบ กวาง
ลูกรังสําหรับขนสงพืชผลทางการ 4.00 ม. ยาว 2,000 ม. หนาเฉลี่ย
เกษตร การคมนาคม ไดสะดวก 0.20 ม. ตามแบบ อบต.แมพริก
รวดเร็ว

-

-

220,000 มีถนนลูกรังเพิ่มขึ้น 1 ประชาชนมีการคมนาคม
สาย
สะดวก

สวนโยธา

72 กอสรางถนนลูกรังเกลี่ยเรียบ
ขางบอขยะ
หมู 4 ต.ผาป>ง

เพื่อใหประชาชน หมู 4 มีถนนใช กอสรางถนนลูกรังเกลี่ยเรียบ กวาง
สําหรับการคมนาคมได อยาง
3.00 ม. ยาว 300 ม. หนาเฉลี่ย
สะดวกสบาย รวดเร็ว
0.20 ม. ตามแบบ อบต.แมพริก

-

-

30,000 มีถนนลูกรังเพิ่มขึ้น 1 ประชาชนมีการคมนาคม
สาย
สะดวก

สวนโยธา

73 กอสรางถนนลูกรังเกลี่ยเรียบ
สายดงดํา
หมู 4 ต.ผาป>ง

เพื่อใหประชาชน หมู 4 มีถนนใช กอสรางถนนลูกรังเกลี่ยเรียบ กวาง
สําหรับการคมนาคมได อยาง
3.00 ม. ยาว 2,000 ม. หนาเฉลี่ย
สะดวกสบาย รวดเร็ว
0.20 ม. ตามแบบ อบต.แมพริก

-

-

160,000 มีถนนลูกรังเพิ่มขึ้น 1 ประชาชนมีการคมนาคม
สาย
สะดวก

สวนโยธา

74 กอสรางถนนลูกรังเกลี่ยเรียบ
ปลายบานเดน-ปากบอกพรอม
วางทอ
หมู 5 ต.ผาป>ง

เพื่อใหประชาชน หมู 5 ใชถนน กอสรางถนนลูกรังเกลี่ยเรียบ กวาง
ลูกรังสําหรับขนสงพืชผลทางการ 3.00 ม. ยาว 3,000 ม. หนาเฉลี่ย
เกษตร การคมนาคม ไดสะดวก 0.20 ม. ตามแบบ อบต.แมพริก
รวดเร็ว

-

-

240,000 มีถนนลูกรังเพิ่มขึ้น 1 ประชาชนมีการคมนาคม
สาย
สะดวก

สวนโยธา
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ที่

โครงการ

75 กอสรางถนน คสล.
สายบอประมง-ทายบาน
หมู 5 ต.ผาป>ง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป2 (พ.ศ. 2558-2560)
อบต.แม4พริก อําเภอแม4พริก จังหวัดลําปาง
งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด
เป<าหมาย
หน4วยงานที่
วัตถุประสงค
ผลลัพธที่คาดว4า จะไดรับ
2558
2559
2560
(ผลผลิตของโครงการ)
รับผิดชอบ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
KPI
เพื่อใหประชาชน หมู 5 มีถนนใช กอสรางถนน คสล. กวาง 3.00 ม.
240,000 ถนนคอนกรีตเพิ่มขึ้น ประชาชนมีการคมนาคม สวนโยธา
สําหรับการคมนาคมได อยาง
ยาว 150 ม.หนา 0.15 ม. ตาม
1 สาย
สะดวก
สะดวกสบาย รวดเร็ว
แบบ อบต.แมพริก

76 กอสรางสะพาน
ขามลําหวยแมขยาก
หมู 5 ต.ผาป>ง

เพื่อใหประชาชน หมู 5 ใชถนน
ลูกรังขามสะพานสําหรับขนสง
พืชผลทางการเกษตร ไดสะดวก
รวดเร็ว

กอสรางสะพานขนาดกวาง 6 ม.
ยาว 10 ม. ตามแบบ อบต.แมพริก

-

-

750,000 มีสะพานเพิ่มขึ้น 1 ประชาชนมีการคมนาคม
แหง
สะดวก

สวนโยธา

77 กอสรางสะพานปากบอก
หมู 5 ต.ผาป>ง

เพื่อใหประชาชน หมู 5 ใชถนน
ลูกรังขามสะพานสําหรับขนสง
พืชผลทางการเกษตร ไดสะดวก
รวดเร็ว

กอสรางสะพานขนาดกวาง 6.00
ม.ยาว 10.00 ม. ตามแบบ อบต.
แมพริก

-

-

750,000 มีสะพานเพิ่มขึ้น 1 ประชาชนมีการคมนาคม
แหง
สะดวก

สวนโยธา

78 กอสรางราวกันตก
สาย หมู 5 - หมู 2
หมู 5 ต.ผาป>ง

เพื่อใหประชาชน หมู 2,5 มีราว กอสรางราวกันตก ยาว 150 ม. สูง
กันตกป?องกันการเกิดอุบัติเหตุ
0.85 ม. ตามแบบ อบต.แมพริก
การเดินทาง สะดวกสบาย รวดเร็ว

-

-

135,000 มีราวกันตกเพิ่มขึ้น ประชาชนมีการคมนาคม
1แหง
สะดวก

สวนโยธา

-

-

5,000,000 ถนนลาดยางเพิ่มขึ้น ประชาชนมีการคมนาคม
1 สาย
สะดวก

สวนโยธา

79 กอสรางถนนลาดยาง
เพื่อใหประชาชน หมู 4,9,10 มี
สายบานรมไมยาง - บานสันขี้เหล็ก ถนนลาดยางใชสําหรับการ
หมู 9 ต.แมพริก
คมนาคมได อยางสะดวกสบาย
รวดเร็ว

กอสรางถนนลาดยางแบบแอส
ฟ>ลสBติกคอนกรีต กวาง 4.00 ม.
ยาว 3,000 ม. ตามแบบ อบต.แม
พริก
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป2 (พ.ศ. 2558-2560)
อบต.แม4พริก อําเภอแม4พริก จังหวัดลําปาง
1.2 แนวทางการพัฒนาไฟฟ<าสาธารณะ
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เป<าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา

ตัวชี้วัด

ผลลัพธที่คาดว4า จะไดรับ

หน4วยงานที่
รับผิดชอบ

2558

2559

2560

(บาท)
50,000

(บาท)
-

(บาท)
-

KPI
มีการขยายเขตไฟฟ?า ประชาชนมีไฟฟ?าใช
สาธารณะเพิ่มขื้น 1 สะดวกสบาย
สาย

30,000

-

-

มีการขยายเขตไฟฟ?า ประชาชนมีไฟฟ?าใช
เพิ่มขื้น 1 สาย สะดวกสบาย

สวนโยธา

3 ขยายเขตไฟฟ?าเพื่อการเกษตร
เพื่อใหประชาชน หมู 3 มี
ขยายเขตไฟฟ?า ยาว 2,000 ม.
สายหนองกระทุมโปง-ทุงหวยแตว กระแสไฟฟ?าใชสําหรับการเกษตร
- ทุงดงกลาง หมู 3 ต.แมพริก

-

500,000

-

มีการขยายเขตไฟฟ?า ประชาชนมีไฟฟ?าใช
เพิ่มขื้น 1 สาย สะดวกสบาย

สวนโยธา

4 ขยายเขตไฟฟ?าเพื่อการเกษตร
เลียบแมน้ําวัง
หมู 3 ต.แมพริก

เพื่อใหประชาชน หมู 3 มี
ขยายเขตไฟฟ?า ยาว 1,400 ม.
กระแสไฟฟ?าใชสําหรับการเกษตร

-

350,000

-

มีการขยายเขตไฟฟ?า ประชาชนมีไฟฟ?าใช
เพิ่มขื้น 1 สาย สะดวกสบาย

สวนโยธา

5 ขยายเขตไฟฟ?าเพื่อการเกษตร
ทาวังลวก
หมู 3 ต.แมพริก

เพื่อใหประชาชน หมู 3 มี
ขยายเขตไฟฟ?า ยาว 1,600 ม.
กระแสไฟฟ?าใชสําหรับการเกษตร

-

400,000

-

มีการขยายเขตไฟฟ?า ประชาชนมีไฟฟ?าใช
เพิ่มขื้น 1 สาย สะดวกสบาย

สวนโยธา

1 ขยายเขตไฟฟ?าสาธารณะพรอม
ติดตั้งโคมไฟถนนภายในหมูบาน
7จุด หมู 11 ต.แมพริก

เพื่อใหประชาชน หมู 11 มีแสง ขยายเขตไฟฟ?าสาธารณะ ยาว
สวางยามค่ําคืน ลดอุบัติเหตุ มั่ว 500ม. พรอมติดตั้งโคมไฟถนน
สุม และโจรกรรม
7 จุด

2 ขยายเขตไฟฟ?าจากซอย 4 –
โรงเก็บของ
หมู 1 ต.ผาป>ง

เพื่อใหประชาชน หมู 1 มี
ขยายเขตไฟฟ?า ยาว 100 ม.
กระแสไฟฟ?าใชภายในโรงเก็บของ

สวนโยธา

ขยายเขตไฟฟ?า ยาว 500 ม.

-

130,000

-

มีการขยายเขตไฟฟ?า ประชาชนมีไฟฟ?าใช
เพิ่มขื้น 1 สาย สะดวกสบาย

สวนโยธา

7 ขยายเขตไฟฟ?าสาธารณะสายโตง เพื่อใหประชาชน หมู 4 มีแสง
ใหม หมู 4 ต.แมพริก
สวางยามค่ําคืน ลดอุบัติเหตุ
มั่วสุม และโจรกรรม

ขยายเขตไฟฟ?าสาธารณะ
ยาว 500 ม. พรอมติดตั้งโคมไฟ
ถนน 7 จุด

-

160,000

-

มีการขยายเขตไฟฟ?า ประชาชนมีไฟฟ?าใช
สาธารณะเพิ่มขื้น 1 สะดวกสบาย
สาย

สวนโยธา
50

6 ขยายเขตไฟฟ?าเขาสุสาน
เพื่อใหประชาชน หมู 4,9,10 มี
บานแมพริกบน หมู 4 ต.แมพริก ไฟฟ?าใชประกอบพิธีฌาปนกิจ

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป2 (พ.ศ. 2558-2560)
อบต.แม4พริก อําเภอแม4พริก จังหวัดลําปาง
งบประมาณและที่มา
เป<าหมาย
2558
2559
2560
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
ขยายเขตไฟฟ?า ยาว 800 ม.
200,000
-

8 ขยายเขตไฟฟ?า
สายบานวังสําราญ - คอกวัว
หมู 6 ต.แมพริก

เพื่อใหประชาชน หมู 6 มี
กระแสไฟฟ?าใชสําหรับการเกษตร
และที่อยูอาศัย

9 ขยายเขตไฟฟ?า
หมู 8 ต.แมพริก

เพื่อใหประชาชน หมู 8 มี
ขยายเขตไฟฟ?า ยาว 200 ม.
กระแสไฟฟ?าใชสําหรับการเกษตร
และที่อยูอาศัย

ตัวชี้วัด

ผลลัพธที่คาดว4า จะไดรับ

KPI
มีการขยายเขตไฟฟ?า ประชาชนมีไฟฟ?าใช
เพิ่มขื้น 1 สาย สะดวกสบาย

หน4วยงานที่
รับผิดชอบ
สวนโยธา

50,000

-

มีการขยายเขตไฟฟ?า ประชาชนมีไฟฟ?าใช
เพิ่มขื้น 1 สาย สะดวกสบาย

สวนโยธา

-

75,000

-

มีการขยายเขตไฟฟ?า ประชาชนมีไฟฟ?าใช
สาธารณะพรอม สะดวกสบาย
ติดตั้งโคมไฟ 10 ชุด

สวนโยธา

11 ขยายเขตไฟฟ?า
เพื่อใหประชาชน หมู 4,9,10 มี ขยายเขตไฟฟ?า ยาว 500 ม.
สายบานสันขี้เหล็ก - อางเปางาม กระแสไฟฟ?าใชสําหรับการเกษตร
หมู 10 ต.แมพริก
และทีอ่ ยูอาศัย

-

125,000 -

มีการขยายเขตไฟฟ?า ประชาชนมีไฟฟ?าใช
เพิ่มขื้น 1 สาย สะดวกสบาย

สวนโยธา

12 ขยายเขตไฟฟ?า สายดอยพระธาตุ เพื่อใหประชาชน หมู 10 มี
หมู 10 ต.แมพริก
กระแสไฟฟ?าภายในที่อยูอาศัย

ขยายเขตไฟฟ?า ยาว 160 ม.

-

40,000

-

มีการขยายเขตไฟฟ?า ประชาชนมีไฟฟ?าใช
เพิ่มขื้น 1 สาย สะดวกสบาย

สวนโยธา

13 ขยายเขตไฟฟ?า สายสุสาน
หมู 11 ต.แมพริก

เพื่อใหประชาชน หมู 11 มี
กระแสไฟฟ?าใชประกอบพิธี
ฌาปนกิจ

ขยายเขตไฟฟ?า ยาว 300 ม.

-

80,000

-

มีการขยายเขตไฟฟ?า ประชาชนมีไฟฟ?าใช
เพิ่มขื้น 1 สาย สะดวกสบาย

สวนโยธา

14 ขยายเขตไฟฟ?า สายอางโปVงลุน
หมู 3 ต.ผาป>ง

เพื่อใหประชาชน หมู 3 มี
ขยายเขตไฟฟ?า ยาว 1,000 ม.
กระแสไฟฟ?าใชสําหรับการเกษตร
และที่อยูอาศัย

-

250,000

-

มีการขยายเขตไฟฟ?า ประชาชนมีไฟฟ?าใช
เพิ่มขื้น 1 สาย สะดวกสบาย

สวนโยธา

15 ขยายเขตไฟฟ?าเขาสุสาน
หมู 4 ต.ผาป>ง

เพื่อใหประชาชน หมู 4 มี
กระแสไฟฟ?าใชประกอบพิธี
ฌาปนกิจ

-

130,000

-

มีการขยายเขตไฟฟ?า ประชาชนมีไฟฟ?าใช
เพิ่มขื้น 1 สาย สะดวกสบาย

สวนโยธา

10 ขยายเขตไฟฟ?าสาธารณะ พรอม เพื่อใหประชาชน หมู 9 มีแสง
ติดตั้งโคมไฟถนน 10 จุด
สวางยามค่ําคืน ลดอุบัติเหตุ
หมู 9 ต.แมพริก
มั่วสุม และโจรกรรม

ขยายเขตไฟฟ?าสาธารณะ ยาว
800 ม. พรอมติดตั้งโคมไฟถนน
10 จุด

ขยายเขตไฟฟ?า ยาว 500 ม.

51

-

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป2 (พ.ศ. 2558-2560)
อบต.แม4พริก อําเภอแม4พริก จังหวัดลําปาง
งบประมาณและที่มา
เป<าหมาย
2558
2559
2560
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
ขยายเขตไฟฟ?า ยาว 1,000 ม.
250,000
-

ตัวชี้วัด

ผลลัพธที่คาดว4า จะไดรับ

KPI
มีการขยายเขตไฟฟ?า ประชาชนมีไฟฟ?าใช
เพิ่มขื้น 1 สาย สะดวกสบาย

หน4วยงานที่
รับผิดชอบ

16 ขยายเขตไฟฟ?า
สายบอประมง
หมู 5 ต.ผาป>ง

เพื่อใหประชาชน หมู 5 มี
กระแสไฟฟ?าใชสําหรับการเกษตร
และที่อยูอาศัย

สวนโยธา

17 ขยายเขตไฟฟ?า
สายหวยเปางาม
หมู 4 ต.แมพริก

เพื่อใหประชาชน หมู 4,9,10 มี ขยายเขตไฟฟ?า ยาว 1,500 ม.
กระแสไฟฟ?าใชสําหรับการเกษตร
และที่อยูอาศัย

-

-

450,000 มีการขยายเขตไฟฟ?า ประชาชนมีไฟฟ?าใช
เพิ่มขื้น 1 สาย สะดวกสบาย

สวนโยธา

18 ขยายเขตไฟฟ?า
สายสุดหวยขี้นก
หมู 7 ต.แมพริก

เพื่อใหประชาชน หมู 7 มี
ขยายเขตไฟฟ?า ยาว 500 ม.
กระแสไฟฟ?าใชสําหรับการเกษตร
และที่อยูอาศัย

-

-

130,000 มีการขยายเขตไฟฟ?า ประชาชนมีไฟฟ?าใช
เพิ่มขื้น 1 สาย สะดวกสบาย

สวนโยธา

19 ขยายเขตไฟฟ?าสาธารณะพรอม
ติดตั้งโคมไฟถนนภายในหมูบาน
หมู 10 ต.แมพริก

เพื่อใหประชาชน หมู 10 มีแสง ขยายเขตระบบไฟฟ?าสาธารณะ
สวางยามค่ําคืน ลดอุบัติเหตุ มั่ว ยาว 300 ม. พรอมติดตั้งโคมไฟ
สุม และโจรกรรม
ถนน จํานวน 7 โคม

-

-

50,000 มีการขยายเขตไฟฟ?า ประชาชนมีแสงสวางสอง
สาธารณะเพิ่มขื้น 1 ถนน สําหรับการเดินทาง
สาย และติดตั้งโคม ยามค่ําคืน
ไฟถนนเพิ่มขึ้น 7 โคม

สวนโยธา

20 ขยายเขตไฟฟ?าเพื่อการเกษตร
บานนาริน
หมู 1 ต.ผาป>ง

เพื่อใหประชาชน หมู 1 มี
ขยายเขตไฟฟ?า ยาว 500 ม.
กระแสไฟฟ?าใชสําหรับการเกษตร

-

-

130,000 มีการขยายเขตไฟฟ?า ประชาชนมีไฟฟ?าใช
เพิ่มขื้น 1 สาย สะดวกสบาย

สวนโยธา

21 ขยายเขตไฟฟ?า
ซอยพุทธรักษา - ซอย 3
หมู 2 ต.ผาป>ง

เพื่อใหประชาชน หมู 2 มี
ขยายเขตไฟฟ?า ยาว 120 ม.
กระแสไฟฟ?าใชสําหรับการเกษตร
และที่อยูอาศัย

30,000 มีการขยายเขตไฟฟ?า ประชาชนมีไฟฟ?าใช
เพิ่มขื้น 1 สาย สะดวกสบาย

สวนโยธา

52

ที่

โครงการ

22 ขยายเขตไฟฟ?าสาธารณะพรอม
ติดตั้งโคมไฟถนน 7 โคม สาย
บานผาป>ง-บานโปVงขาม
หมู 3 ต.ผาป>ง
23 ขยายเขตไฟฟ?าสาธารณะพรอม
ติดตั้งโคมไฟถนน 7 โคม
ถนนสายหวยไร - นาเบี้ย
หมู 4 ต.ผาป>ง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป2 (พ.ศ. 2558-2560)
อบต.แม4พริก อําเภอแม4พริก จังหวัดลําปาง
งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด
เป<าหมาย
หน4วยงานที่
วัตถุประสงค
ผลลัพธที่คาดว4า จะไดรับ
2558
2559
2560
(ผลผลิตของโครงการ)
รับผิดชอบ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
KPI
เพื่อใหประชาชน หมู 3 มีแสง
ขยายเขตระบบไฟฟ?าสาธารณะ
50,000 มีการขยายเขตไฟฟ?า ประชาชนมีแสงสวางสอง สวนโยธา
สวางยามค่ําคืน ลดอุบัติเหตุ มั่ว ยาว 500 ม. พรอมติดตั้งโคมไฟ
สาธารณะเพิ่มขื้น 1 ถนน สําหรับการเดินทาง
สุม และโจรกรรม
ถนน จํานวน 7 โคม
สาย และติดตั้งโคม ยามค่ําคืน
ไฟถนนเพิ่มขึ้น 7 โคม
เพื่อใหประชาชน หมู 4 มีแสง
ขยายเขตระบบไฟฟ?าสาธารณะ
สวางยามค่ําคืน ลดอุบัติเหตุ มั่ว ยาว 500 ม. พรอมติดตั้งโคมไฟ
สุม และโจรกรรม
ถนน จํานวน 7 โคม

50,000 มีการขยายเขตไฟฟ?า ประชาชนมีแสงสวางสอง
สาธารณะเพิ่มขื้น 1 ถนน สําหรับการเดินทาง
สาย และติดตั้งโคม ยามค่ําคืน
ไฟถนนเพิ่มขึ้น 7 โคม

สวนโยธา

53

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป2 (พ.ศ. 2558-2560)
อบต.แม4พริก อําเภอแม4พริก จังหวัดลําปาง
1.3 แนวทางการพัฒนา การระบายน้ํา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เป<าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
2558

2559

2560

(บาท)
345,000

(บาท)
-

(บาท)
-

1 กอสรางรางระบายน้ํา ซอย 5
หมู 10 ต.แมพริก

เพื่อป?องกันป>ญหาน้ําทวม

กอสรางรางระบายน้ําพรอมฝาปZด
คอนกรีต ยาว 200 ม.
รายละเอียดตามแบบ อบต.

2 กอสรางฝาปZดตะแกรงเหล็ก
หมู 2 ต.ผาป>ง

เพื่อป?องกันป>ญหาน้ําทวม

กอสรางฝาปZดตะแกรงเหล็ก ยาว
100 ม. รายละเอียดตามแบบ อบต.

-

100,000

3 วางทอ คสล.(น้ําทิ้ง) ภายใน
หมูบาน
หมู 3 ต.แมพริก

เพื่อป?องกันป>ญหาน้ําทวม

วางทอระบายน้ําพรอมกอสราง
บอพักคอนกรีต ยาว 200 ม.
รายละเอียดตามแบบ อบต.

-

4 กอสรางรางระบายน้ํา
สายหนาวัดแมพริกบน
หมู 4 ต.แมพริก

เพื่อป?องกันป>ญหาน้ําทวม

กอสรางรางระบายน้ําพรอมฝาปZด
คอนกรีต ยาว 200 ม.
รายละเอียดตามแบบ อบต.

5 กอสรางรางระบายน้ํา
กลุมพัฒนาที่ 1
หมู 7 ต.แมพริก

เพื่อป?องกันป>ญหาน้ําทวม

6 วางทอระบายน้ําถนนบานรมไม
ยาง
หมู 9 ต.แมพริก

เพื่อป?องกันป>ญหาน้ําทวม

ตัวชี้วัด
KPI
มีรางระบายน้ํา
เพิ่มขึ้น 1 สาย

ผลลัพธที่คาดว4า จะไดรับ

หน4วยงานที่
รับผิดชอบ

ป?องกันป>ญหาน้ําทวม

สวนโยธา

-

มีฝาปZดตะแกรง ป?องกันป>ญหาน้ําทวม
เหล็กรางระบายน้ํา
เพิ่มขึ้น ยาว 100 ม.

สวนโยธา

250,000

-

มีทอระบายน้ําทิ้ง ป?องกันป>ญหาน้ําทวม
ยาว 200 ม.

สวนโยธา

-

360,000

-

มีรางระบายน้ํา
เพิ่มขึ้น 1 สาย

ป?องกันป>ญหาน้ําทวม

สวนโยธา

กอสรางรางระบายน้ําพรอมฝาปZด
คอนกรีต ยาว 300 ม.
รายละเอียดตามแบบ อบต.

-

540,000

-

มีรางระบายน้ํา
เพิ่มขึ้น 1 สาย

ป?องกันป>ญหาน้ําทวม

สวนโยธา

วางทอระบายน้ําพรอมกอสราง
บอพักคอนกรีต ยาว 800 ม.
รายละเอียดตามแบบ อบต.

-

1,000,000

-

มีรางระบายน้ํา
เพิ่มขึ้น 1 สาย

ป?องกันป>ญหาน้ําทวม

สวนโยธา

54

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป2 (พ.ศ. 2558-2560)

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

อบต.แม4พริก อําเภอแม4พริก จังหวัดลําปาง
งบประมาณและที่มา
เป<าหมาย
2558
2559
2560
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
กอสรางรางระบายน้ําพรอมฝาปZด
900,000
คอนกรีต ยาว 500 ม.
รายละเอียดตามแบบ อบต.

7 กอสรางรางระบายน้ําสายหลัก
หมู 11 ต.แมพริก

เพื่อป?องกันป>ญหาน้ําทวม

8 ทําฝาปZดรางระบายน้ํา
หมู 11 ต.แมพริก

เพื่อป?องกันยานพาหนะ ตกลงราง ทําผาปZดรางระบายน้ํา ความยาว
ระบายน้ํา ป?องกันการเกิดอุบัติเหตุ 150 ม. รายละเอียดตามแบบ อบต.

-

50,000

-

ตัวชี้วัด
KPI
มีรางระบายน้ํา
เพิ่มขึ้น 1 สาย

ผลลัพธที่คาดว4า จะไดรับ

หน4วยงานที่
รับผิดชอบ

ป?องกันป>ญหาน้ําทวม

สวนโยธา

รางระบายน้ํามีฝาปZด ป?องกันป>ญหาน้ําทวม
ยาว 150 ม.

สวนโยธา

9 กอสรางรางระบายน้ํา ซ.พบสุข , เพื่อป?องกันป>ญหาน้ําทวม
ซ.ตีนดอย ซ.พุทธรักษา 1,2 และ
ซ.เฟ[\องฟ?า
หมู 2 ต.ผาป>ง

กอสรางรางระบายน้ําพรอมฝาปZด
คอนกรีต ยาว 500 ม.
รายละเอียดตามแบบ อบต.

-

900,000

-

มีรางระบายน้ํา
เพิ่มขึ้น 1 สาย

ป?องกันป>ญหาน้ําทวม

สวนโยธา

10 กอสรางรางระบายน้ํา
ถนนกลางบาน
หมู 5 ต.ผาป>ง

เพื่อป?องกันป>ญหาน้ําทวม

กอสรางรางระบายน้ําพรอมฝาปZด
คอนกรีต ยาว 100 ม.
รายละเอียดตามแบบ อบต.

-

180,000

-

มีรางระบายน้ํา
เพิ่มขึ้น 1 สาย

ป?องกันป>ญหาน้ําทวม

สวนโยธา

11 กอสรางรางระบายน้ําถนนสาย
บานแมเชียงรายลุม
หมู 3 ต.แมพริก

เพื่อป?องกันป>ญหาน้ําทวม

กอสรางรางระบายน้ําพรอมฝาปZด
คอนกรีต ยาว 2,000 ม.
รายละเอียดตามแบบ อบต.

-

-

3,600,000

มีรางระบายน้ํา
เพิ่มขึ้น 1 สาย

ป?องกันป>ญหาน้ําทวม

สวนโยธา

12 กอสรางรางระบายน้ํา
ถนนสายหลักในหมูบาน
หมู 6 ต.แมพริก

เพื่อป?องกันป>ญหาน้ําทวม

กอสรางรางระบายน้ําพรอมฝาปZด
คอนกรีต ยาว 1,000 ม.
รายละเอียดตามแบบ อบต.

-

-

1,800,000

มีรางระบายน้ํา
เพิ่มขึ้น 1 สาย

ป?องกันป>ญหาน้ําทวม

สวนโยธา

55

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป2 (พ.ศ. 2558-2560)
อบต.แม4พริก อําเภอแม4พริก จังหวัดลําปาง
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เป<าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา

ตัวชี้วัด

2558

2559

2560

(บาท)
-

(บาท)
-

(บาท)
360,000

KPI
มีรางระบายน้ํา
เพิ่มขึ้น 1 สาย

มีรางระบายน้ํา
เพิ่มขึ้น 1 สาย

เพื่อป?องกันป>ญหาน้ําทวม

กอสรางรางระบายน้ําพรอมฝาปZด
คอนกรีต ยาว 200 ม.
รายละเอียดตามแบบ อบต.

14 กอสรางรางระบายน้ํา
กลุมพัฒนาที่ 3
หมู 7 ต.แมพริก

เพื่อป?องกันป>ญหาน้ําทวม

กอสรางรางระบายน้ําพรอมฝาปZด
คอนกรีต ยาว 200 ม.
รายละเอียดตามแบบ อบต.

-

-

360,000

15 วางทอระบายน้ําฝายปูVลี่ 17 จุด
หมู 9 ต.แมพริก

เพื่อป?องกันป>ญหาน้ําทวม

วางทอระบายน้ําขนาด 1.00x1.00
ม. จํานวนจุดละ 5 ทอน รวม
ทั้งหมด 17 จุด รายละเอียดตาม
แบบ อบต.

-

16 กอสรางรางระบายน้ํา
สายศาลาเฉลิมพระเกียรติ
หมู 10 ต.แมพริก

เพื่อป?องกันป>ญหาน้ําทวม

กอสรางรางระบายน้ําพรอมฝาปZด
คอนกรีต ยาว 300 ม.
รายละเอียดตามแบบ อบต.

17 กอสรางรางระบายน้ํา ซอย 4
หมู 10 ต.แมพริก

เพื่อป?องกันป>ญหาน้ําทวม

18 กอสรางรางระบายน้ํา
เพื่อป?องกันป>ญหาน้ําทวม
สายสี่แยกผาป>งหลวง-สะพานทา
วังผา ผานหนาโรงเรียนผังหลวง
หมู 2 ต.ผาป>ง

หน4วยงานที่
รับผิดชอบ

ป?องกันป]ญหาน้ําทวม

สวนโยธา

ป?องกันป>ญหาน้ําทวม

สวนโยธา

-

340,000 มีการวางทอระบาย ป?องกันป>ญหาน้ําทวม
น้ําเพิ่มขึ้น 17 จุด

สวนโยธา

-

-

540,000

มีรางระบายน้ํา
เพิ่มขึ้น 1 สาย

ป?องกันป>ญหาน้ําทวม

สวนโยธา

กอสรางรางระบายน้ําพรอมฝาปZด
คอนกรีต ยาว 300 ม.
รายละเอียดตามแบบ อบต.

-

-

540,000

มีรางระบายน้ํา
เพิ่มขึ้น 1 สาย

ป?องกันป>ญหาน้ําทวม

สวนโยธา

กอสรางรางระบายน้ําพรอมฝาปZด
คอนกรีต ยาว 440 ม.
รายละเอียดตามแบบ อบต.

-

-

800,000

มีรางระบายน้ํา
เพิ่มขึ้น 1 สาย

ป?องกันป>ญหาน้ําทวม

สวนโยธา
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13 กอสรางรางระบายน้ํา
กลุมพัฒนาที่ 2
หมู 7 ต.แมพริก

ผลลัพธที่คาดว4า จะไดรับ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป2 (พ.ศ. 2558-2560)

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

19 กอสรางรางระบายน้ําพรอมฝา เพื่อป?องกันป>ญหาน้ําทวม
ปZดตะแกรงเหล็ก ถนนสายผาป>งตนธง
หมู 3 ต.ผาป>ง

อบต.แม4พริก อําเภอแม4พริก จังหวัดลําปาง
งบประมาณและที่มา
เป<าหมาย
2558
2559
2560
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
กอสรางรางระบายน้ําพรอมฝาปZด
360,000
คอนกรีต ยาว 200 ม.
รายละเอียดตามแบบ อบต.

ผลลัพธที่คาดว4า จะไดรับ

หน4วยงานที่
รับผิดชอบ

มีรางระบายน้ํา
เพิ่มขึ้น 1 สาย

ป?องกันป>ญหาน้ําทวม

สวนโยธา

20 กอสรางรางระบายน้ํา สายหัวบาน เพื่อป?องกันป>ญหาน้ําทวม
หมู 3 ต.ผาป>ง

กอสรางรางระบายน้ําพรอมฝาปZด
คอนกรีต ยาว 200 ม.
รายละเอียดตามแบบ อบต.

-

-

360,000

มีรางระบายน้ํา
เพิ่มขึ้น 1 สาย

ป?องกันป>ญหาน้ําทวม

สวนโยธา

เพื่อป?องกันป>ญหาน้ําทวม

กอสรางรางระบายน้ําพรอมฝาปZด
ตะแกรงเหล็กยาว 200 ม.
รายละเอียดตามแบบ อบต.

-

-

360,000

มีรางระบายน้ํา
เพิ่มขึ้น 1 สาย

ป?องกันป>ญหาน้ําทวม

สวนโยธา

21 กอสรางรางระบายน้ําพรอมฝา
ปZดตะแกรงเหล็ก
สายหนาวัด-ป?อมตํารวจ
หมู 3 ต.ผาป>ง

57

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป8 (พ.ศ. 2558-2560)
องคการบริหารสวนตําบลแมพริก อําเภอแมพริก จังหวัดลําปาง
2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานแหลงน้ํา
2.1 แนวทางการพัฒนา แหลงน้ําเพื่อการอุปโภค - บริโภค
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เป<าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา

ตัวชี้วัด

2558

2559

2560

(บาท)
100,000

(บาท)
-

ติดตั้งระบบกรองน้ําจํานวน 1
ระบบ

100,000

-

(บาท)
KPI
มีแทงคเก็บ
น้ําประปาเพิ่มขึ้น
จํานวน 1 แทงค
มีเครื่องกรอง
น้ําประปาเพิ่มขึ้น
จํานวน 1 ชุด

3 ปรับปรุงระบบประปาหมูบาน
หมู 10 ต.แมพริก

เพื่อใหประชาชน หมู 10 มีน้ําเพื่อ ปรับปรุงระบบประปาหมูบาน
อุปโภค-บริโภค
จํานวน 1 ระบบ

100,000

-

-

น้ําประปาสะอาด
เพิ่มขึ้น

4 วางทอระบบประปาหมูบาน
หมู 4 ต.ผาป5ง

เพื่อใหระบบสงจายน้ําประปา
มั่นคงแข็งแรง เพียงพอกับความ
ตองการ

150,000

-

5 ซอมแซมระบบประปาหมูบาน
หมู 4 ต.ผาป5ง

เพื่อใหประชาชน หมู 4 มีน้ําที่
สะอาดเพื่อการอุปโภค-บริโภค

100,000

1 กอสรางแทงคน้ําประปาประจํา
หมูบาน หมู 3 ต.แมพริก

เพื่อใหประชาชน หมู 3 มีน้ําเพื่อ กอสรางแทงคเก็บกักน้ํา 1 แหง
อุปโภค-บริโภค

2 ติดตั้งกรองน้ําระบบประปาหมูบาน เพื่อใหประชาชน หมู 4 มีน้ําที่
หมู 4 ต.แมพริก
สะอาดเพื่อการอุปโภค-บริโภค

6 ติดตั้งเครื่องกรองน้ําระบบประปา เพื่อใหประชาชน หมู 7 มีน้ําที่
หมูบาน หมู 7 ต.แมพริก
สะอาดเพื่อการอุปโภค-บริโภค
7 ปรับปรุงระบบประปาหมูบาน
หมู 8 ต.แมพริก

วางทอประปา ∅ 3 นิ้ว ความ
ยาว 800 ม. พรอมติดตั้งเครื่อง
สูบน้ําแบบจุมใตน้ํา 1.5 แรงมา
ซอมแซมระบบประปาใหสมบูรณ
มั่นคงมีความเสถียรภาพในการ
ใหบริการ
ติดตั้งระบบกรองน้ําจํานวน 1
ระบบ

เพื่อใหประชาชน หมู 8 มีน้ําเพื่อ ปรับปรุงระบบประปาภูเขา
อุปโภค-บริโภค ที่เพียงพอ
จํานวน 1 ระบบ

ผลลัพธที่คาดวา จะไดรับ

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

ประชาชนมีน้ําเพื่อ
อุปโภค-บริโภค

สวนโยธา

ประชาชนมีน้ําเพื่อ
อุปโภค-บริโภค

สวนโยธา

ประชาชนมีน้ําเพื่อ
อุปโภค-บริโภค

สวนโยธา

-

ความยาวทอของ ประชาชนมีน้ําเพื่อ
ระบบจายน้ําประปา อุปโภค-บริโภค
เพิ่มขึ้น 800 ม.

สวนโยธา

-

-

ประชาชนมีน้ําเพื่อ
อุปโภค-บริโภค

สวนโยธา

-

100,000

-

น้ําประปาเพิ่มขึ้น
เพียงพอกับปริมาณ
การใชงาน
มีเครื่องกรอง
น้ําประปาเพิ่มขึ้น
จํานวน 1 ชุด

ประชาชนมีน้ําเพื่อ
อุปโภค-บริโภค

สวนโยธา

-

100,000

น้ําประปาเพิ่มขึ้น ประชาชนมีน้ําเพื่อ
เพียงพอกับปริมาณ อุปโภค-บริโภค
การใชงาน

สวนโยธา
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ที่

โครงการ

8 เจาะบอบาดาลบานสวน
หมู 10 สันขี้เหล็ก
9 วางทอระบบประปาหมูบาน
หมู 3 ต.ผาป5ง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป8 (พ.ศ. 2558-2560)
องคการบริหารสวนตําบลแมพริก อําเภอแมพริก จังหวัดลําปาง
งบประมาณและที่มา
เป<าหมาย
วัตถุประสงค
2558
2559
2560
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
เพื่อใหประชาชน หมูที่ 10 มีน้ํา ขุดเจาะบอบาดาล จํานวน 1 บอ
150,000
เพื่ออุปโภค-บริโภค

KPI
มีบอบาดาลเพิ่มขึ้น ประชาชนมีน้ําเพื่อ
1 บอ
อุปโภค-บริโภค

เพื่อใหระบบสงจายน้ําประปา
มั่นคงแข็งแรง เพียงพอกับความ
ตองการ

วางทอประปา ∅ 3 นิ้ว ความ
ยาว 6,000 ม.

ติดตั้งถังเก็บน้ําระบบประปา
เพื่อใหระบบสงจายน้ําประปา
มั่นคงแข็งแรง เพียงพอกับความ จํานวน 1 ถัง
ตองการ
11 ขุดลอกบอน้ําตื้น (ประปากลางทุง) เพื่อมีแหลงน้ําตนทุนที่เพียงพอ ขุดลอกบอน้ําใหมีขนาดที่กวางขึ้น
หมู 5 ต.ผาป5ง
สําหรับการผลิตน้ําประปาหมูบาน
10 รื้อถอนถังเก็บน้ํามาติดตั้งที่อาง
เก็บน้ําโป?งลุน หมู 3 ต.ผาป5ง

ตัวชี้วัด

ผลลัพธที่คาดวา จะไดรับ

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ
สวนโยธา

-

850,000

-

ความยาวทอของ ประชาชนมีน้ําเพื่อ
ระบบจายน้ําประปา อุปโภค-บริโภค
เพิ่มขึ้น 6,000 ม.

สวนโยธา

-

100,000

-

ประชาชนมีน้ําเพื่อ
อุปโภค-บริโภค

สวนโยธา

-

100,000

-

น้ําประปาเพิ่มขึ้น
เพียงพอกับปริมาณ
การใชงาน
มีปริมาณน้ําสําหรับ
ทําน้ําประปาเพิ่มขี้น

ประชาชนมีน้ําเพื่อ
อุปโภค-บริโภค

สวนโยธา

-

มีบอบาดาลเพิ่มขึ้น ประชาชนมีน้ําเพื่อ
1 บอ
อุปโภค-บริโภค

สวนโยธา

เพื่อใหประชาชน หมูที่ 5 มีน้ํา
เพื่ออุปโภค-บริโภค เพียงพอกับ
ความตองการ

ขุดเจาะบอบาดาล จํานวน 1 บอ

-

300,000

13 ปรับปรุงระบบประปาหมูบาน
หมู 11 ต.แมพริก

เพื่อใหประชาชน หมู 11 มีน้ําที่
สะอาดเพื่อการอุปโภค-บริโภค

ซอมแซมระบบประปาใหสมบูรณ
มั่นคงมีความเสถียรภาพในการ
ใหบริการ

-

-

100,000 น้ําประปาเพิ่มขึ้น ประชาชนมีน้ําเพื่อ
เพียงพอกับปริมาณ อุปโภค-บริโภค
การใชงาน

สวนโยธา

14 วางทอระบบประปาหมูบาน
หมู 5 ต.ผาป5ง

เพื่อใหระบบสงจายน้ําประปา
มั่นคงแข็งแรง เพียงพอกับความ
ตองการ

วางทอประปา ∅ 3 นิ้ว ความ
ยาว 800 ม.

-

-

120,000 ความยาวทอของ ประชาชนมีน้ําเพื่อ
ระบบจายน้ําประปา อุปโภค-บริโภค
เพิ่มขึ้น 800 ม.

สวนโยธา

15 กอสรางถังเก็บน้ํา(แชมเปน)
ระบบประปากลางบาน
หมู 5 ต.ผาป5ง

เพื่อใหประชาชน หมู 5 มีน้ําเพื่อ กอสรางถังเก็บน้ําจํานวน 1 ระบบ
อุปโภค-บริโภค เพียงพอกับความ
ตองการ

-

-

200,000 มีถังเก็บน้ําประปา ประชาชนมีน้ําเพื่อ
เพิ่มขึ้นจํานวน 1 ถัง อุปโภค-บริโภค

สวนโยธา
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12 ขุดเจาะบอบาดาลน้ําลึก
หมู 5 เดนอุดม

16 ขยายระบบประปาหมูบานสาย
หวยเปางาม
หมู 4 ต.แมพริก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป8 (พ.ศ. 2558-2560)
องคการบริหารสวนตําบลแมพริก อําเภอแมพริก จังหวัดลําปาง
งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด
เป<าหมาย
หนวยงาน
วัตถุประสงค
ผลลัพธที่คาดวา จะไดรับ
2558
2559
2560
(ผลผลิตของโครงการ)
ที่รับผิดชอบ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
KPI
เพื่อใหระบบสงจายน้ําประปา หมู วางทอประปา ∅ 3 นิ้ว ความ
150,000 ความยาวทอของ ประชาชนมีน้ําเพื่อ
สวนโยธา
4 มั่นคงแข็งแรง เพียงพอกับ
ระบบจายน้ําประปา อุปโภค-บริโภค
ยาว 1,000 ม.
ความตองการ
เพิ่มขึ้น 1,000 ม.

17 โครงการรณรงคสํารวจซอมและ
สรางภาชนะเก็บน้ํา

เพื่อรณรงคใหประชาชน เก็บกัก
น้ําไวใชยามขาดแคลน

ที่

โครงการ

ประชาชนมีน้ําไวใชยามขาดแคลน

5,000

5,000

5,000 ประชาชนมีน้ําไวใช ประชาชนตําบลแมพริก สวนโยธา
ในยามฤดูแลงมากขึ้น และตําบลผาป5งมีการ
เก็บกักน้ําไวใชในชวงฤดู
แลง

60

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป8 (พ.ศ. 2558-2560)
องคการบริหารสวนตําบลแมพริก อําเภอแมพริก จังหวัดลําปาง
2.2 แนวทางการพัฒนา แหลงน้ําเพื่อการเกษตร
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เป<าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

1 ขุดและดาดลําเหมืองทุงเดนเหนือ เพื่อใหประชาชน หมู 6 มีน้ําไวใช ดาดลําเหมือง ยาว 150 ม.
หมู 6 ต.แมพริก
เพือ่ การเกษตร

งบประมาณและที่มา

ตัวชี้วัด

ผลลัพธที่คาดวา จะไดรับ

2558

2559

2560

(บาท)
85,000

(บาท)
-

(บาท)
-

KPI
มีลําเหมืองคอนกรีต ประชาชนมีน้ําไวใชเพื่อ
ที่เพิ่มขื้น 150 ม. การเกษตร

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ
สวนโยธา

2 ดาดลําเหมืองทุงนอก
หมู 6 ต.แมพริก

เพื่อใหประชาชน หมู 6 มีน้ําไวใช ดาดลําเหมือง ยาว 100 ม.
เพื่อการเกษตร

55,000

-

-

มีลําเหมืองคอนกรีต ประชาชนมีน้ําไวใชเพื่อ
ที่เพิ่มขื้น 100 ม. การเกษตร

สวนโยธา

3 กอสรางประตูน้ําฝายทุงนาแต
หมู 2 ต.ผาป5ง

เพื่อใหประชาชน หมู 2 มีน้ําไวใช กอสรางประตูกั้นน้ํา 1 ฝาย
เพื่อการเกษตร

70,000

-

-

มีประตูกั้นน้ําเพิ่มขึ้น ประชาชนมีน้ําไวใชเพื่อ
1 แหง
การเกษตร

สวนโยธา

4 ดาดลําเหมืองทุงนาบวก
หมู 4 ต.ผาป5ง

เพื่อใหประชาชน หมู 3,4 มีน้ําไว ดาดลําเหมือง ยาว 260 ม.
ใชเพื่อการเกษตร

140,000

-

-

มีลําเหมืองคอนกรีต ประชาชนมีน้ําไวใชเพื่อ
ที่เพิ่มขื้น 240 ม. การเกษตร

สวนโยธา

5 ซอมแซมดาดลําเหมือง
สายทุงหวยแตว- ทุงทายบาน
หมู 3 ต.แมพริก

เพื่อใหประชาชน หมู 3 มีน้ําไวใช ดาดลําเหมือง ยาว 1,500 ม.
เพื่อการเกษตร

-

800,000

-

มีปริมาณน้ําสําหรับ ประชาชนมีน้ําไวใชเพื่อ
การเกษตรที่เพิ่ม การเกษตร
มากขึ้น

สวนโยธา

6 ดาดลําเหมือง สายทุงกลวยหนี่
หมู 3 ต.ผาป5ง

เพื่อใหประชาชน หมู 3 มีน้ําไวใช ดาดลําเหมือง ยาว 500 ม.
เพื่อการเกษตร

-

270,000

-

มีลําเหมืองคอนกรีต ประชาชนมีน้ําไวใชเพื่อ
ที่เพิ่มขื้น 500 ม. การเกษตร

สวนโยธา

7 ซอมแซมฝายกั้นน้ํา
ฝายวังโตFงกFง
หมู 7 ต.แมพริก

เพื่อใหประชาชน หมู 7 มีน้ําไวใช ซอมแซมฝายกั้นน้ํา 1 ฝาย
เพื่อการเกษตร

-

100,000

-

มีปริมาณน้ําสําหรับ ประชาชนมีน้ําไวใชเพื่อ
การเกษตรที่เพิ่ม การเกษตร
มากขึ้น

สวนโยธา

61

ที่

โครงการ

8 ซอมแซมฝายกั้นน้ํา
ฝายทุงบาน
หมู 7 ต.แมพริก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป8 (พ.ศ. 2558-2560)
องคการบริหารสวนตําบลแมพริก อําเภอแมพริก จังหวัดลําปาง
งบประมาณและที่มา
เป<าหมาย
วัตถุประสงค
2558
2559
2560
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
เพื่อใหประชาชน หมู 7 มีน้ําไวใช ซอมแซมฝายกั้นน้ํา 1 ฝาย
100,000
เพื่อการเกษตร

ตัวชี้วัด

ผลลัพธที่คาดวา จะไดรับ

KPI
มีปริมาณน้ําสําหรับ ประชาชนมีน้ําไวใชเพื่อ
การเกษตรที่เพิ่ม การเกษตร
มากขึ้น

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ
สวนโยธา

9 ซอมแซมฝายกั้นน้ํา
ฝายตนบง
หมู 7 ต.แมพริก

เพื่อใหประชาชน หมู 7 มีน้ําไวใช ซอมแซมฝายกั้นน้ํา 1 ฝาย
เพื่อการเกษตร

-

100,000

-

มีปริมาณน้ําสําหรับ ประชาชนมีน้ําไวใชเพื่อ
การเกษตรที่เพิ่ม การเกษตร
มากขึ้น

สวนโยธา

10 ซอมแซมฝายกั้นน้ํา
ฝายสุดแมโอง
หมู 7 ต.แมพริก

เพื่อใหประชาชน หมู 7 มีน้ําไวใช ซอมแซมฝายกั้นน้ํา 1 ฝาย
เพื่อการเกษตร

-

100,000

-

มีปริมาณน้ําสําหรับ ประชาชนมีน้ําไวใชเพื่อ
การเกษตรที่เพิ่ม การเกษตร
มากขึ้น

สวนโยธา

11 ซอมแซมฝายกั้นน้ํา
ฝายทุงใต
หมู 7 ต.แมพริก

เพื่อใหประชาชน หมู 7 มีน้ําไวใช ซอมแซมฝายกั้นน้ํา 1 ฝาย
เพื่อการเกษตร

-

100,000

-

มีปริมาณน้ําสําหรับ ประชาชนมีน้ําไวใชเพื่อ
การเกษตรที่เพิ่ม การเกษตร
มากขึ้น

สวนโยธา

12 ซอมแซมฝายกั้นน้ําฝายแพะมะคา เพื่อใหประชาชน หมู 7 มีน้ําไวใช ซอมแซมฝายกั้นน้ํา 1 ฝาย
หมู 7 ต.แมพริก
เพือ่ การเกษตร

-

100,000

มีปริมาณน้ําสําหรับ ประชาชนมีน้ําไวใชเพื่อ
การเกษตรที่เพิ่ม การเกษตร
มากขึ้น

สวนโยธา

13 ดาดลําเหมืองแมขยาก
หมู 3 ต.ผาป5ง

เพื่อใหประชาชน หมู 3 มีน้ําไวใช ดาดลําเหมือง ยาว 200 ม.
เพื่อการเกษตร

-

110,000

-

มีลําเหมืองคอนกรีต ประชาชนมีน้ําไวใชเพื่อ
ที่เพิ่มขื้น 200 ม. การเกษตร

สวนโยธา

14 เจาะบอบาดาลเพื่อการเกษตร
หมู 6 ต.แมพริก

เพื่อใหประชาชน หมู 6 มีน้ําไวใช เจาะบอบาดาลจํานวน 1 บอ
เพื่อการเกษตร

-

100,000

-

มีบอบาดาลสําหรับ ประชาชนมีน้ําไวใชเพื่อ
การเกษตร เพิ่มขึ้น การเกษตร
1 บอ

สวนโยธา

62

.

ที่

โครงการ

15 กอสรางฝายกั้นน้ํา
ฝายสุดหวยขี้นก
หมู 7 ต.แมพริก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป8 (พ.ศ. 2558-2560)
องคการบริหารสวนตําบลแมพริก อําเภอแมพริก จังหวัดลําปาง
งบประมาณและที่มา
เป<าหมาย
วัตถุประสงค
2558
2559
2560
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
เพื่อใหประชาชน หมู 7 มีน้ําไวใช กอสรางฝายกั้นน้ํา 1 ฝาย
100,000
เพื่อการเกษตร

ตัวชี้วัด

ผลลัพธที่คาดวา จะไดรับ

KPI
มีฝายกั้นน้ําเพิ่มขึ้น ประชาชนมีน้ําไวใชเพื่อ
1 ฝาย
การเกษตร

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ
สวนโยธา

16 ดาดลําเมืองสายจากฝายสุดแมโอง เพื่อใหประชาชน หมู 7 มีน้ําไวใช ดาดลําเหมืองยาว 1,500 ม.
หมู 7 ต.แมพริก
เพือ่ การเกษตร

-

820,000

-

มีลําเหมืองคอนกรีต ประชาชนมีน้ําไวใชเพื่อ
ที่เพิ่มขื้น 1,500 ม. การเกษตร

สวนโยธา

17 กอสรางฝายกั้นน้ํา ฝายทุงเกGาเดื่อ เพื่อใหประชาชน หมู 11 มีน้ําไวใช กอสรางฝายกั้นน้ํา 1 ฝาย
หมู 11 ต.แมพริก
เพือ่ การเกษตร

-

100,000

-

มีฝายกั้นน้ําเพิ่มขึ้น ประชาชนมีน้ําไวใชเพื่อ
1 ฝาย
การเกษตร

สวนโยธา

18 กอสรางอางเก็บน้ําหวยแมยะ
หมู 11 ต.แมพริก

เพื่อใหประชาชน หมู 11 มีน้ําไวใช กอสรางอางเก็บน้ํา 1 อาง
เพื่อการเกษตร

-

10,000,000

-

มีอางเก็บน้ําเพิ่มขึ้น ประชาชนมีน้ําไวใชเพื่อ
1 แหง
การเกษตร

สวนโยธา

19 ดาดลําเหมืองหวยมูลบน
หมู 1 ต.ผาป5ง

เพื่อใหประชาชน หมู 1 มีน้ําไวใช ดาดลําเหมืองยาว 300 ม.
เพื่อการเกษตร

-

160,000

-

มีลําเหมืองคอนกรีต ประชาชนมีน้ําไวใชเพื่อ
ที่เพิ่มขื้น 300 ม. การเกษตร

สวนโยธา

20 ดาดลําเหมืองน้ําดิบอุน
หมู 2 ต.ผาป5ง

เพื่อใหประชาชน หมู 2 มีน้ําไวใช ดาดลําเหมืองยาว 300 ม.
เพื่อการเกษตร

-

160,000

-

มีลําเหมืองคอนกรีต ประชาชนมีน้ําไวใชเพื่อ
ที่เพิ่มขื้น 300 ม. การเกษตร

สวนโยธา

21 ดาดลําเหมืองฝายทุงบาน
หมู 2 ต.ผาป5ง

เพื่อใหประชาชน หมู 2 มีน้ําไวใช ดาดลําเหมืองยาว 200 ม.
เพื่อการเกษตร

-

110,000

-

มีลําเหมืองคอนกรีต ประชาชนมีน้ําไวใชเพื่อ
ที่เพิ่มขื้น 200 ม. การเกษตร

สวนโยธา

22 ดาดลําเหมืองมองลอง
หมู 4 ต.ผาป5ง

เพื่อใหประชาชน หมู 4 มีน้ําไวใช ดาดลําเหมืองยาว 200 ม.
เพื่อการเกษตร

-

110,000

-

มีลําเหมืองคอนกรีต ประชาชนมีน้ําไวใชเพื่อ
ที่เพิ่มขื้น 200 ม. การเกษตร

สวนโยธา

23 ดาดลําเหมืองหวยไร
(ทุงหนองกะหอง)
หมู 4 ต.ผาป5ง

เพื่อใหประชาชน หมู 4 มีน้ําไวใช ดาดลําเหมืองยาว 1,000 ม.
เพื่อการเกษตร

-

541,000

-

มีลําเหมืองคอนกรีต ประชาชนมีน้ําไวใชเพื่อ
ที่เพิ่มขื้น 1,000 ม. การเกษตร

สวนโยธา

63

ที่

โครงการ

24 ดาดลําเหมืองโตงปู?สด
หมู 3 ต.ผาป5ง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป8 (พ.ศ. 2558-2560)
องคการบริหารสวนตําบลแมพริก อําเภอแมพริก จังหวัดลําปาง
งบประมาณและที่มา
เป<าหมาย
วัตถุประสงค
2558
2559
2560
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
เพื่อใหประชาชน หมู 3 มีน้ําไวใช ดาดลําเหมืองยาว 60 ม.
33,000
เพื่อการเกษตร

ตัวชี้วัด

ผลลัพธที่คาดวา จะไดรับ

KPI
มีลําเหมืองคอนกรีต ประชาชนมีน้ําไวใชเพื่อ
ที่เพิ่มขื้น 60 ม. การเกษตร

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ
สวนโยธา

25 กอสรางฝายกั้นน้ํา หวยแมขยาก เพื่อใหประชาชน หมู 3 มีน้ําไวใช กอสรางฝายกั้นน้ํา 1 ฝาย
หมู 3 ต.ผาป5ง
เพือ่ การเกษตร

-

100,000

-

มีฝายกั้นน้ําเพิ่มขึ้น ประชาชนมีน้ําไวใชเพื่อ
1 ฝาย
การเกษตร

สวนโยธา

26 กอสรางประตูเหมืองหนองไมหา
หมู 4 ต.ผาป5ง

เพื่อใหประชาชน หมู 4 มีน้ําไวใช กอสรางประตูกั้นน้ํา 1 จุด
เพื่อการเกษตร

-

70,000

-

มีประตูกั้นน้ําลํา ประชาชนมีน้ําไวใชเพื่อ
เหมืองเพิ่มขึ้น 1 แหง การเกษตร

สวนโยธา

27 ซอมแซมประตูน้ําและวางทอที่
ชํารุดอางรองแสนเมือง
หมู 4 ต.ผาป5ง

เพื่อใหประชาชน หมู 4 มีน้ําไวใช ซอมแซมประตูกั้น 1 จุด พรอม
เพื่อการเกษตร
งานวางทอ

-

100,000

-

ระบบปHด-เปHดน้ํามี ประชาชนมีน้ําไวใชเพื่อ
ความสะดวกเพิ่ม การเกษตร
มากขึ้น

สวนโยธา

28 กอสรางดาดลําเหมืองทุงนาบวก
หมู 4 ต.ผาป5ง

เพื่อใหประชาชน หมู 4 มีน้ําไวใช ดาดลําเหมืองยาว 800 ม.
เพื่อการเกษตร

-

450,000

-

มีลําเหมืองคอนกรีต ประชาชนมีน้ําไวใชเพื่อ
ที่เพิ่มขื้น 800 ม. การเกษตร

สวนโยธา

29 กอสรางสปHลเวยอางเก็บน้ํา
หวยดงดํา
หมู 4 ต.ผาป5ง

เพื่อใหประชาชน หมู 4 มีน้ําไวใช ทางระบายน้ํา 1 จุด
เพื่อการเกษตร

-

100,000

-

มีสปHลเวยสําหรับ ประชาชนมีน้ําไวใชเพื่อ
อางเก็บน้ํา เพิ่มขึ้น การเกษตร
1 แหง

30 ขุดลอกบอประมงหวยดินแดง
พรอมวางทอประตูน้ํา
หมู 5 ต.ผาป5ง

เพื่อใหประชาชน หมู 5 มีน้ําไวใช ขุดลอกอางเก็บน้ํา 1 แหง
เพื่อการเกษตร

-

100,000

-

มีปริมาณน้ําสําหรับ ประชาชนมีน้ําไวใชเพื่อ
ทําการเกษตรเพิ่มขี้น การเกษตร

สวนโยธา

31 กอสรางทํานบเก็บกักน้ําหวยไร
หมู 5 ต.ผาป5ง

เพื่อใหประชาชน หมู 5 มีน้ําไวใช กอสรางทํานบกั้นน้ํา 1 ฝาย
เพื่อการเกษตร

-

100,000

-

ประชาชนมีน้ําไวใชเพื่อ
การเกษตร

สวนโยธา

32 กอสรางทํานบเก็บกักน้ําหวยน้ํา
จาง
หมู 5 ต.ผาป5ง

เพื่อใหประชาชน หมู 5 มีน้ําไวใช กอสรางทํานบกั้นน้ํา 1 ฝาย
เพื่อการเกษตร

-

100,000

-

มีทํานบกั้นน้ํา
สําหรับทํา
การเกษตรเพิ่มขี้น 1
แหง้นน้ํา
มีทํานบกั
สําหรับทํา
การเกษตรเพิ่มขี้น 1
แหง

ประชาชนมีน้ําไวใชเพื่อ
การเกษตร

สวนโยธา

สวนโยธา
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33 วางทอ คสล.จากทาสูบน้ําพลัง
ไฟฟJาวังทาผาดู - ทุงดงกลาง ทุงไรบานทา
หมู 3 ต.แมพริก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป8 (พ.ศ. 2558-2560)
องคการบริหารสวนตําบลแมพริก อําเภอแมพริก จังหวัดลําปาง
งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด
เป<าหมาย
หนวยงาน
วัตถุประสงค
ผลลัพธที่คาดวา จะไดรับ
2558
2559
2560
(ผลผลิตของโครงการ)
ที่รับผิดชอบ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
KPI
เพื่อใหประชาชน หมู 3 มีน้ําไวใช วางทอ คสล.∅ 0.60 ความยาว
1,600,000 มีการวางทอสงน้ํา ประชาชนมีน้ําไวใชเพื่อ สวนโยธา
เพื่อการเกษตร
เพิ่มขึ้น ยาว 2,000ม. การเกษตร
2,000 ม.

34 กอสรางเขื่อนแมน้ําวัง
ทายวังทาผาหลวง
หมู 3 ต.แมพริก

เพื่อใหประชาชน หมู 3 มีน้ําไวใช กอสรางเขื่อนกั้นน้ํา 1 แหง
เพื่อการเกษตร

-

-

35 ขุดลอกลําหวยแมแถกพรอม
ติดตั้งประตูปHด-เปHด
หมู 3 ต.แมพริก

เพื่อใหประชาชน หมู 3 มีน้ําไวใช ขุดลอกลําหวยแมแถก ความยาว
เพื่อการเกษตร
1,500 ม. พรอมติดตั้งประตูปHดเปHด 1 จุด

-

-

36 กอสรางฝายกั้นน้ํา ลําหวยแมพริก เพื่อใหประชาชน หมู 4 มีน้ําไวใช กอสรางฝายกั้นน้ํา 1 ฝาย
หมู 4 ต.แมพริก
เพือ่ การเกษตร

-

37 ขุดและดาดลําเหมือง
เดนเจGกนอย-ทุงดง
หมู 6 ต.แมพริก

เพื่อใหประชาชน หมู 6 มีน้ําไวใช ดาดลําเหมืองยาว 400 ม.
เพื่อการเกษตร

38 ดาดลําเหมืองทุงใต
หมู 6 ต.แมพริก

10,000,000

มีเขื่อนกั้นน้ํา ประชาชนมีน้ําไวใชเพื่อ
สําหรับทํา
การเกษตร
การเกษตรเพิ่มขี้น 1
800,000 มีการขุดแหง
ลอกลําหวย ประชาชนมีน้ําไวใชเพื่อ
ความยาว 1,500 ม. การเกษตร

สวนโยธา

-

300,000 มีฝายกั้นน้ําสําหรับ ประชาชนมีน้ําไวใชเพื่อ
ทําการเกษตรเพิ่มขี้น การเกษตร
1 แหง

สวนโยธา

-

-

220,000 มีลําเหมืองคอนกรีต ประชาชนมีน้ําไวใชเพื่อ
ที่เพิ่มขื้น 400 ม. การเกษตร

สวนโยธา

เพื่อใหประชาชน หมู 6 มีน้ําไวใช ดาดลําเหมืองยาว 200 ม.
เพื่อการเกษตร

-

-

100,000 มีลําเหมืองคอนกรีต ประชาชนมีน้ําไวใชเพื่อ
ที่เพิ่มขื้น 200 ม. การเกษตร

สวนโยธา

39 ดาดลําเหมืองสายโตงแคมปK
หมู 7 ต.แมพริก

เพื่อใหประชาชน หมู 7 น้ําไวใช
เพื่อการเกษตร

ดาดลําเหมืองยาว 200 ม.

-

-

100,000 มีลําเหมืองคอนกรีต ประชาชนมีน้ําไวใชเพื่อ
ที่เพิ่มขื้น 200 ม. การเกษตร

สวนโยธา

40 ขุดลอกอางเก็บน้ําแมพริก
หมู 8 ต.แมพริก

พัฒนาแหลงน้ําเพื่อใหมีน้ําใช
เพียงพอกับการเกษตร

ขุดลอกอางเก็บน้ําแมพริก

-

-

1,000,000 มีปริมาณน้ําสําหรับ ประชาชนมีน้ําไวใชเพื่อ
ทําการเกษตรเพิ่มขี้น การเกษตร

สวนโยธา

สวนโยธา
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41 ขุดสระรองตFองตึง
หมู 9 ต.แมพริก

วัตถุประสงค
พัฒนาแหลงน้ําเพื่อใหมีน้ําใช
เพียงพอกับการเกษตร

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป8 (พ.ศ. 2558-2560)
องคการบริหารสวนตําบลแมพริก อําเภอแมพริก จังหวัดลําปาง
งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด
เป<าหมาย
หนวยงาน
ผลลัพธที่คาดวา จะไดรับ
2558
2559
2560
(ผลผลิตของโครงการ)
ที่รับผิดชอบ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
KPI
ขุดลอกสระเก็บน้ํา 1 สระ
500,000 มีสระเก็บน้ําเพิ่มขึ้น ประชาชนมีน้ําไวใชเพื่อ สวนโยธา
1 แหง
การเกษตร

42 กอสรางฝายกั้นน้ํา ลําหวยแมพริก เพื่อใหประชาชน หมู 9 มีน้ําไวใช กอสรางฝายกั้นน้ํา 1 ฝาย
หมู 9 ต.แมพริก
เพือ่ การเกษตร

-

-

43 ดาดลําเหมืองขวาง
หมู 9 ต.แมพริก

เพื่อใหประชาชน หมู 9 มีน้ําไวใช ดาดลําเหมืองยาว 200 ม.
เพื่อการเกษตร

-

-

44 ปรับปรุงฝายกั้นน้ําทุงใหม
หมู 10 ต.แมพริก

เพื่อใหประชาชน หมู 10 มีน้ําไวใช ซอมแซมฝายกั้นน้ํา 1 ฝาย
เพื่อการเกษตร

-

45 เสริมคันดินอางเก็บน้ําหวยมูล
หมู 1 ต.ผาป5ง

เพื่อใหประชาชน หมู 1 มีน้ําไวใช เสริมคันดินอางเก็บน้ําหวยมูล
เพื่อการเกษตร
กวาง 5 ม. ยาว 300 ม. สูง 1 ม.

46 ดาดลําเหมืองทุงบวกแรด
หมู 1 ต.ผาป5ง

300,000 มีฝายน้ําสําหรับทํา
การเกษตรเพิ่มขี้น
1 แหง
110,000 มีลําเหมืองคอนกรีต
ที่เพิ่มขื้น 200 ม.

ประชาชนมีน้ําไวใชเพื่อ
การเกษตร

สวนโยธา

ประชาชนมีน้ําไวใชเพื่อ
การเกษตร

สวนโยธา

-

100,000 มีปริมาณน้ําสําหรับ ประชาชนมีน้ําไวใชเพื่อ
ทําการเกษตรเพิ่มขี้น การเกษตร

สวนโยธา

-

-

300,000 มีปริมาณน้ําสําหรับ ประชาชนมีน้ําไวใชเพื่อ
ทําการเกษตรเพิ่มขี้น การเกษตร

สวนโยธา

เพื่อใหประชาชน หมู 1 มีน้ําไวใช ดาดลําเหมืองยาว 500 ม.
เพื่อการเกษตร

-

-

275,000 มีลําเหมืองคอนกรีต ประชาชนมีน้ําไวใชเพื่อ
ที่เพิ่มขื้น 500 ม. การเกษตร

สวนโยธา

47 ดาดลําเหมืองทุงนาแพะ
หมู 1 ต.ผาป5ง

เพื่อใหประชาชน หมู 1 มีน้ําไวใช ดาดลําเหมืองยาว 200 ม.
เพื่อการเกษตร

-

-

110,000 มีลําเหมืองคอนกรีต ประชาชนมีน้ําไวใชเพื่อ
ที่เพิ่มขื้น 200 ม. การเกษตร

สวนโยธา

48 ดาดลําเหมืองหวยมูลลาง
หมู 1 ต.ผาป5ง

เพื่อใหประชาชน หมู 1 มีน้ําไวใช ดาดลําเหมืองยาว 150 ม.
เพื่อการเกษตร

-

-

83,000

สวนโยธา

มีลําเหมืองคอนกรีต ประชาชนมีน้ําไวใชเพื่อ
ที่เพิ่มขื้น 150 ม. การเกษตร
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49 ดาดลําเหมืองตีนดอย
หมู 1 ต.ผาป5ง
50 กอสรางฝาย คสล.ทุงยาไข
(ตะวันตก)
หมู 1 ต.ผาป5ง
51 กอสรางฝาย คสล.ทุงยาไข
(ตะวันออก)
หมู 1 ต.ผาป5ง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป8 (พ.ศ. 2558-2560)
องคการบริหารสวนตําบลแมพริก อําเภอแมพริก จังหวัดลําปาง
งบประมาณและที่มา
เป<าหมาย
วัตถุประสงค
2558
2559
2560
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
เพื่อใหประชาชน หมู 1 มีน้ําไวใช ดาดลําเหมืองยาว 150 ม.
83,000
เพื่อการเกษตร
เพื่อใหประชาชน หมู 1 มีน้ําไวใช กอสรางฝายกั้นน้ํา 1 ฝาย
เพื่อการเกษตร

-

-

เพื่อใหประชาชน หมู 1 มีน้ําไวใช กอสรางฝายกั้นน้ํา 1 ฝาย
เพื่อการเกษตร

-

-

-

ตัวชี้วัด

ผลลัพธที่คาดวา จะไดรับ

KPI
มีลําเหมืองคอนกรีต ประชาชนมีน้ําไวใชเพื่อ
ที่เพิ่มขื้น 150 ม. การเกษตร

สวนโยธา

ประชาชนมีน้ําไวใชเพื่อ
การเกษตร

สวนโยธา

ประชาชนมีน้ําไวใชเพื่อ
การเกษตร

สวนโยธา

-

1,000,000 มีอางเก็บน้ําสําหรับ ประชาชนมีน้ําไวใชเพื่อ
การเกษตร เพิ่มขึ้น การเกษตร
1 แหง

สวนโยธา

-

-

300,000 มีปริมาณน้ําสําหรับ ประชาชนมีน้ําไวใชเพื่อ
ทําการเกษตรเพิ่มขี้น การเกษตร

สวนโยธา

-

-

110,000 มีลําเหมืองคอนกรีต ประชาชนมีน้ําไวใชเพื่อ
ที่เพิ่มขื้น 200 ม. การเกษตร

สวนโยธา

55 กอสรางฝายเกGากอกแมวอดเหนือ เพื่อใหประชาชน หมู 2 มีน้ําไวใช กอสรางฝายกั้นน้ํา 1 ฝาย
หมู 2 ต.ผาป5ง
เพือ่ การเกษตร

-

-

ประชาชนมีน้ําไวใชเพื่อ
การเกษตร

สวนโยธา

56 ดาดลําเหมืองทุงเดน
หมู 3 ต.ผาป5ง

-

-

100,000 มีฝายน้ําสําหรับทํา
การเกษตรเพิ่มขี้น 1
แหง
275,000 มีลําเหมืองคอนกรีต
ที่เพิ่มขื้น 500 ม.

ประชาชนมีน้ําไวใชเพื่อ
การเกษตร

สวนโยธา

52 กอสรางอางเก็บน้ําหวยสะแลงเตี้ย เพื่อใหประชาชน ตําบลผาป5ง มี
หมู 2 ต.ผาป5ง
น้ําไวใชเพื่อการเกษตร

กอสรางอางเก็บน้ํา จํานวน 1 อาง

53 ขุดลอกอางเก็บน้ําหวยแมกFองจาง เพื่อใหประชาชน หมู 2 มีน้ําไวใช ขุดลอกอางเก็บน้ํา 1 แหง
หมู 2 ต.ผาป5ง
เพือ่ การเกษตร มีปริมาณเก็บกัก
น้ํามากขึ้น
54 ดาดลําเหมืองหลวงหวยแมวอด เพื่อใหประชาชน หมู 2 มีน้ําไวใช ดาดลําเหมืองยาว 200 ม.
หมู 2 ต.ผาป5ง
เพื่อการเกษตร

เพื่อใหประชาชน หมู 3 มีน้ําไวใช ดาดลําเหมืองยาว 500 ม.
เพื่อการเกษตร

100,000 มีฝายน้ําสําหรับทํา
การเกษตรเพิ่มขี้น 1
แหง
100,000 มีฝายน้ําสําหรับทํา
การเกษตรเพิ่มขี้น 1
แหง

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ
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57 ขุดลอกอางเก็บน้ําโป?งลุน
หมู 3 ต.ผาป5ง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป8 (พ.ศ. 2558-2560)
องคการบริหารสวนตําบลแมพริก อําเภอแมพริก จังหวัดลําปาง
งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด
เป<าหมาย
หนวยงาน
วัตถุประสงค
ผลลัพธที่คาดวา จะไดรับ
2558
2559
2560
(ผลผลิตของโครงการ)
ที่รับผิดชอบ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
KPI
เพื่อใหประชาชน ตําบลผาป5ง มี ขุดลอกอางเก็บน้ํา 1 แหง
300,000 มีปริมาณน้ําสําหรับ ประชาชนมีน้ําไวใชเพื่อ สวนโยธา
น้ําไวใชเพื่อการเกษตร มีปริมาณ
ทําการเกษตรเพิ่มขี้น การเกษตร
เก็บกักน้ํามากขึ้น

58 ซอมแซมดาดลําเหมืองหลวง
หมู 3 ต.ผาป5ง

เพื่อใหประชาชน หมู 3 มีน้ําไวใช ซอมแซมดาดลําเหมืองยาว 100 ม.
เพื่อการเกษตร

-

-

59 ขุดเหมืองสงน้ํา
สายแมวอด - รองแสนเมือง
หมู 4 ต.ผาป5ง

เพื่อใหประชาชน หมู 4 มีน้ําไวใช ขุดลําเหมืองสงน้ํา ยาว 4,000 ม.
เพื่อการเกษตร

-

-

60 ขุดหนาฝายทุงเดนยาวพรอม
กอสรางพนังปJองกันตลิ่ง
หมู 4 ต.ผาป5ง

เพื่อใหประชาชน หมู 4 มีน้ําไวใช ขุดหนาฝายพรอมกอสรางพนัง
เพื่อการเกษตร
ปJองกันตลิ่ง ยาว 150 ม.

-

61 ขุดลอกอางหวยดงดํา
หมู 4 ต.ผาป5ง

เพื่อใหประชาชน ตําบลผาป5ง มี ขุดลอกอางเก็บน้ํา 1 แหง
น้ําไวใชเพื่อการเกษตร มีปริมาณ
เก็บกักน้ํามากขึ้น

62 ดาดลําเหมืองตนงุน
หมู 4 ต.ผาป5ง
63 กอสรางฝาย คสล.
ทุงหนองหมอขาว
หมู 4 ต.ผาป5ง

100,000 มีปริมาณน้ําสําหรับ
การเกษตรที่เพิ่ม
มากขึ้น
400,000 มีลําเหมืองสําหรับ
การเกษตรเพิ่มขื้น 1
สาย

ประชาชนมีน้ําไวใชเพื่อ
การเกษตร

สวนโยธา

ประชาชนมีน้ําไวใชเพื่อ
การเกษตร

สวนโยธา

-

200,000 มีปริมาณน้ําสําหรับ ประชาชนมีน้ําไวใชเพื่อ
ทําการเกษตรเพิ่มขี้น การเกษตร

สวนโยธา

-

-

300,000 มีปริมาณน้ําสําหรับ ประชาชนมีน้ําไวใชเพื่อ
ทําการเกษตรเพิ่มขี้น การเกษตร

สวนโยธา

เพื่อใหประชาชน หมู 4 มีน้ําไวใช ดาดลําเหมืองยาว 150 ม.
เพื่อการเกษตร

-

-

83,000

มีลําเหมืองคอนกรีต ประชาชนมีน้ําไวใชเพื่อ
ที่เพิ่มขื้น 150 ม. การเกษตร

สวนโยธา

เพื่อใหประชาชน หมู 4 มีน้ําไวใช กอสรางฝายกั้นน้ํา 1 ฝาย
เพื่อการเกษตร

-

-

100,000 มีฝายน้ําสําหรับทํา ประชาชนมีน้ําไวใชเพื่อ
การเกษตรเพิ่มขี้น 1 การเกษตร
แหง

สวนโยธา

68

ที่

โครงการ

64 ขุดลอกหวยดินแดง
หมู 4 ต.ผาป5ง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป8 (พ.ศ. 2558-2560)
องคการบริหารสวนตําบลแมพริก อําเภอแมพริก จังหวัดลําปาง
งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด
เป<าหมาย
หนวยงาน
วัตถุประสงค
ผลลัพธที่คาดวา จะไดรับ
2558
2559
2560
(ผลผลิตของโครงการ)
ที่รับผิดชอบ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
KPI
เพื่อใหประชาชน หมู 4 มีน้ําไวใช ขุดลอกลําหวย 1 แหง
100,000 มีปริมาณน้ําสําหรับ ประชาชนมีน้ําไวใชเพื่อ สวนโยธา
เพื่อการเกษตร มีปริมาณเก็บกัก
ทําการเกษตรเพิ่มขี้น การเกษตร
น้ํามากขึ้น

65 กอสรางอางเก็บน้ําปากบอก
หมู 5 ต.ผาป5ง

เพื่อใหประชาชน ตําบลผาป5ง มี ขุดลอกอางเก็บน้ํา 1 แหง
น้ําไวใชเพื่อการเกษตร มีปริมาณ
เก็บกักน้ํามากขึ้น

-

-

500,000 มีอางเก็บน้ําเพิ่มขึ้น ประชาชนมีน้ําไวใชเพื่อ
1 แหง
การเกษตร

สวนโยธา

66 กอสรางอางเก็บน้ําแมขยาก
หมู 5 ต.ผาป5ง

เพื่อใหประชาชน ตําบลผาป5ง มี กอสรางอางเก็บน้ํา 1 แหง
น้ําไวใชเพื่อการเกษตร มีปริมาณ
เก็บกักน้ํามากขึ้น

-

-

1,000,000 มีอางเก็บน้ําเพิ่มขึ้น ประชาชนมีน้ําไวใชเพื่อ
1 แหง
การเกษตร

สวนโยธา

67 กอสรางฝายกั้นน้ําหวยแมขยาก
หมู 5 ต.ผาป5ง

เพื่อใหประชาชน หมู 5 มีน้ําไวใช กอสรางฝายกั้นน้ํา 1 ฝาย
เพื่อการเกษตร

-

-

ประชาชนมีน้ําไวใชเพื่อ
การเกษตร

สวนโยธา

68 ดาดลําเหมืองทายบาน
หมู 11 ต.แมพริก

เพื่อใหประชาชน หมู 11 มีน้ําไวใช ดาดลําเหมืองยาว 150 ม.
เพื่อการเกษตร

-

-

100,000 มีฝายน้ําสําหรับทํา
การเกษตรเพิ่มขี้น 1
แหง
83,000 มีลําเหมืองคอนกรีต
ที่เพิ่มขื้น 150 ม.

ประชาชนมีน้ําไวใชเพื่อ
การเกษตร

สวนโยธา
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป5 (พ.ศ. 2558-2560)
องคการบริหารสวนตําบลแมพริก อําเภอแมพริก จังหวัดลําปาง
3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคม
3.1 แนวทางการพัฒนา การสงเสริมความเขมแข็งของชุมชน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เป>าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
2558
2559
2560
(บาท)
(บาท)
(บาท)
10,000
-

ตัวชี้วัด

ผลลัพธที่คาดวา จะไดรับ

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

KPI
ขาราชการและพสก ผูเขาร#วมพิธีไดรับความ สํานักปลัด
นิกรชาวตําบลแม# พึงพอใจ
พริกเขาร#วมการจัด
งานมากขึ้น รอยละ
100

1 สนับสนุนการจัดงานรัฐพิธี

เพื่อใหการจัดงานรัฐพิธีของ
อําเภอดําเนินการ โดยสมพระ
เกียรติ

การจัดงานวันพ#อแห#งชาติ วันแม#
แห#งชาติ และวันป(ยะมหาราช

2 โครงการเทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริย6

เพื่อเทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริย6อันเป7นที่รักยิ่ง
ของปวงชนชาวไทย

จัดกิจกรรมเทิดทูนสถาบัน

20,000

20,000

20,000

จัดกิจกรรมวันสตรีสากล จํานวน
1 วัน เดือนมีนาคม

20,000

-

-

องค6กรชุมชนออมบุญวันละหนึ่ง
บาทเพื่อสวัสดิการชุมชนทองถิ่น
ต.ผาป?ง

20,000

20,000

20,000

5 ซ#อมแซมหอกระจายข#าวประจํา
หมู#บาน หมู# 4 บานแม#พริกบน

เพื่อใหประชาชน หมู# 4 ไดรับฟ?ง ซ#อมแซมหอกระจายข#าว 1 แห#ง
ขอมูลข#าวสาร ไดอย#างทั่วถึงและ
ชัดเจน

20,000

-

-

ประชาชนไดรับฟ?ง ประชาชนไดรับขอมูล
ขอมูลข#าวสารมาก ข#าวสารไดทั่วถึงและ
ขึ้น รอยละ 100 ชัดเจน

ส#วนโยธา

6 ซ#อมแซมเสียงตามสายประจํา
หมู#บาน
หมู# 10 ต.แม#พริก

เพื่อใหประชาชน หมู# 10 ไดรับฟ?ง ซ#อมแซมหอกระจายข#าว 1 แห#ง
ขอมูลข#าวสาร ไดอย#างทั่วถึงและ
ชัดเจน

20,000

-

-

ประชาชนไดรับฟ?ง ประชาชนไดรับขอมูล
ขอมูลข#าวสารมาก ข#าวสารไดทั่วถึงและ
ขึ้น รอยละ 100 ชัดเจน

ส#วนโยธา

3 โครงการจัดกิจกรรมวันสตรีสากล ปลูกจิตสํานึกใหสตรีมีบทบาท
ส#วนร#วมในการพัฒนาสังคมและ
พัฒนาคุณภาพชีวีต
4 สมทบองค6กรชุมชนออมบุญวันละ เพื่อสรางนวัตกรรม การพึ่งพา
หนึ่งบาทเพื่อสวัสดิการชุมชน
ตนเองของชุมชน

ขาราชการและพสก ประชาชนศรัทธาและ
นิกรชาวตําบลแม# เทิดทูนในสถาบัน
พริกเขาร#วมการจัด พระมหากษัตริย6
งานเพิ่มขึ้น รอยละ
100
กลุ#มสตรีเขา
ร#วมงานมากกว#า
รอย100
องค6กรกองทุน
ชุมชนมีความมั่นคง
มีเงินออมเพิ่มขึ้น

สํานักปลัด

สตรีมีจิตสํานึกส#วนร#วม สํานักปลัด
ในการพัฒนาสังคมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิต
ชุมชนพึ่งตนเองใหเกิด สํานักปลัด
ความเขมแข็ง

70

ที่

โครงการ

7 ก#อสรางโรงเก็บของกลุ#มแม#บาน
หมู# 2 ต.ผาป?ง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป5 (พ.ศ. 2558-2560)
องคการบริหารสวนตําบลแมพริก อําเภอแมพริก จังหวัดลําปาง
งบประมาณและที่มา
เป>าหมาย
วัตถุประสงค
2558
2559
2560
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
เพื่อใหกลุ#มแม#บานมีที่เก็บของ
ก#อสรางโรงเก็บของ 1 หลัง
200,000
ลดการสูญหาย มีระเบียบในการ
จัดเก็บ

8 ติดตั้งหอกระจายข#าวประจํา
หมู#บาน
หมู# 1 ต.ผาป?ง

เพื่อใหประชาชน หมู# 1 ไดรับฟ?ง ก#อสรางหอกระจายข#าว 1 แห#ง
ขอมูลข#าวสาร ไดอย#างทั่วถึงและ
ชัดเจน

9 ก#อสรางปHายชื่อหมู#บานหวยไร#
หมู# 4 ต.ผาป?ง

เพื่อใหประชาชนทั่วไป รับทราบ
เขตหมู#บานหวยไร#

10 ติดตั้งปHายชื่อต#างๆประจําหมู#บาน เพื่อใหประชาชนทั่วไป รับทราบ
หมู# 3 ต.แม#พริก
ขอมูลเกี่ยวกับหมู#บาน
แม#เชียงรายลุ#ม
11 ก#อสรางหอกระจายข#าว
ประจําหมู#บาน
หมู# 6 ต.แม#พริก

100,000

-

-

ก#อสรางปHายหมู#บาน มิติขนาด
ตามแบบของ อบต.แม#พริก

-

50,000

-

ก#อสรางปHายชื่อสถานที่ต#างๆ
ภายในหมู#บาน

-

-

-

-

เพื่อใหประชาชน หมู# 6 ไดรับฟ?ง ก#อสรางหอกระจายข#าว 1 แห#ง
ขอมูลข#าวสาร ไดอย#างทั่วถึงและ
ชัดเจน

ตัวชี้วัด

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

KPI
มีโรงเก็บของแม#บาน กลุ#มแม#บานมีโรงเก็บของ ส#วนโยธา
เพิ่มขึ้น 1 หลัง จํานวน 1 หลัง
มีหอกระจาย
ข#าวสารเพิ่มขึ้น
จํานวน 1 หลัง

มีปHายบอกชื่อ
หมู#บานหวยไร#
ประชาชนทั่วไป
รับทราบ
10,000
สถานที่สําคัญ
ภายในหมู#บานมี
ปHายชื่อบอก รอยละ
100
100,000

ผลลัพธที่คาดวา จะไดรับ

มีหอกระจาย
ข#าวสารเพิ่มขึ้น
จํานวน 1 หลัง

ประชาชนไดรับขอมูล
ข#าวสารไดทั่วถึงและ
ชัดเจน

ส#วนโยธา

ประชาชนทั่วไป รูถึงเขต ส#วนโยธา
หมู#บานหวยไร#

ประชาชนทั่วไป
รับทราบขอมูลเกี่ยวกับ
หมู#บานแม#เชียงรายลุ#ม

ส#วนโยธา

ประชาชนไดรับขอมูล
ข#าวสารไดทั่วถึงและ
ชัดเจน

ส#วนโยธา
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป5 (พ.ศ. 2558-2560)
องคการบริหารสวนตําบลแมพริก อําเภอแมพริก จังหวัดลําปาง
3.2 แนวทางการพัฒนา การนันทนาการและสงเสริมกิจกรรมกีฬา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เป>าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

1 จัดการแข#งขันกีฬาอําเภอแม#พริก เพื่อเป7นการสรางความสัมพันธ6 ขาราชการ/พนักงาน/ลูกจาง/
สัมพันธ6
อันดีต#อกันระหว#างขาราชการกับ กํานัน/ผูใหญ#บาน/ประชาชน
ประชาชนในพื้นที่

2 โครงการแข#งขันกีฬาตานยาเสพติด ส#งเสริมสุขภาพและนันทนาการ
ของประชาชน

พนักงานส#วนตําบล/พนักงานจาง/
เด็ก/เยาวชน/ประชาชนในเขต
รับผิดชอบ

งบประมาณและที่มา
2558
2559
2560
(บาท)
(บาท)
(บาท)
30,000 30,000 30,000

50,000

3 โครงการแข#งขันกีฬาพื้นบาน
หมู# 3 ต.แม#พริก

เพื่อส#งเสริมใหประชาชนไดรูจัก เด็ก เยาวชน ประชาชน
การออกกําลังกายเพื่อสุขภาพที่ดี บานแม#เชียงรายลุ#ม
โดยอาศัยกีฬาเป7นเครื่องมือ

20,000

4 จัดซื้อวัสดุกีฬา

เพื่อส#งเสริมสุขภาพและ
นันทนาการของประชาชน

หมู#บานในเขตรับผิดชอบ

50,000

5 ติดตั้งรั้วตาข#ายสนามกีฬา
หมู# 3 ต.แม#พริก

ปHองกันอุปกรณ6กีฬา
ออกนอกเขตสนาม

ติดตั้งตาข#ายปHองกันสนามกีฬาสูง
5.00 ยาว 60 ม. รายละเอียด
ตามแบบ อบต.แม#พริก

-

-

50,000

KPI
ขาราชการและ
ประชาชนชาวตําบล
แม#พริกเขาร#วม
กิจกรรม มากกว#า
รอยละ 80

ผลลัพธที่คาดวา จะไดรับ

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

เกิดความสมัครสมาน สํานักปลัด*
สามัคคีในหมู#ขาราชการ
พนักงาน ลูกจางกํานัน
ผูใหญ#บานและประชาชน

มีผูติดสารเสพติด พนักงานส#วนตําบล
ลดลง เหลือ รอยละ พนักงานจางเด็ก และ
0
เยาวชน ประชาชนมี
สุขภาพแข็งแรง

สํานักปลัด

20,000 ประชาชนเขาร#วม ประชาชนมีร#างกาย
กิจกรรม มากกว#า แข็งแรงและเกิดความ
รอยละ 80
สามัคคีในชุมชน

สํานักปลัด

50,000 50,000

20,000

ตัวชี้วัด

-

มีอุปกรณ6การกีฬาที่ ประชาชนในหมู#บาน
เพิ่มมากขึ้น รับผิดชอบมีสุขภาพ
แข็งแรง

-

มีรั้วตาข#ายกั้น ลดการสูญเสียและสูญ ส#วนโยธา
สนามกีฬาเพิ่มขึ้น 1 หายของอุปกรณ6การกีฬา
แห#ง

สํานักปลัด
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ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป5 (พ.ศ. 2558-2560)
องคการบริหารสวนตําบลแมพริก อําเภอแมพริก จังหวัดลําปาง
งบประมาณและที่มา
เป>าหมาย
2558
2559
2560
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
ติดตั้งตาข#ายปHองกันสนามกีฬาสูง
50,000
5.00 ยาว 60 ม. รายละเอียด
ตามแบบ อบต.แม#พริก

6 ติดตั้งตาข#ายสนามกีฬา
หมู# 9 ต.แม#พริก

ปHองกันอุปกรณ6กีฬา
ออกนอกเขตสนาม

7 ก#อสรางลานกีฬาอเนกประสงค6
หมู# 7 ต.แม#พริก

เพื่อส#งเสริมสุขภาพและ
นันทนาการของประชาชน
บานหวยขี้นก

ก#อสรางสนามกีฬาอเนกประสงค6
1 แห#ง เพื่อสามารถใชการแข#งขัน
กีฬาฟุตบอล ฟุตซอล
บาสเกตบอล ได

8 ก#อสรางสนามกีฬาอเนกประสงค6 เพื่อส#งเสริมสุขภาพและ
หมู# 9 ต.แม#พริก
นันทนาการของประชาชน
บานร#มไมยาง

ก#อสรางสนามกีฬาอเนกประสงค6
1 แห#ง เพื่อสามารถใชการแข#งขัน
กีฬาฟุตบอล ฟุตซอล
บาสเกตบอล ได

9 ก#อสรางสนามกีฬาประจําหมู#บาน เพื่อส#งเสริมสุขภาพและ
หมู# 5 ต.ผาป?ง
นันทนาการของประชาชน

ก#อสรางสนามกีฬา 1 แห#ง

-

-

ตัวชี้วัด

ผลลัพธที่คาดวา จะไดรับ

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

KPI
มีรั้วตาข#ายกั้น ลดการสูญเสียและสูญ ส#วนโยธา
สนามกีฬาเพิ่มขึ้น 1 หายของอุปกรณ6การกีฬา
แห#ง

300,000 มีสนามกีฬาเพิ่มขึ้น มีสนามกีฬาเพื่อออก
ส#วนโยธา
1 แห#ง
กําลังกาย ประจําหมู#บาน

300,000 มีสนามกีฬาเพิ่มขึ้น มีสนามกีฬาเพื่อออก
ส#วนโยธา
1 แห#ง
กําลังกาย ประจําหมู#บาน

-

-

100,000 มีสนามกีฬาเพิ่มขึ้น มีสนามกีฬาเพื่อออก
ส#วนโยธา
1 แห#ง
กําลังกายประจําหมู#บาน
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป5 (พ.ศ. 2558-2560)
องคการบริหารสวนตําบลแมพริก อําเภอแมพริก จังหวัดลําปาง
3.3 แนวทางการพัฒนา การป>องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เป>าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

1 โครงการลดอุบัติเหตุทางถนนช#วง เพื่อใหประชาชนผูสัญจรไป-มา ตั้งจุดตรวจ จุดบริการประชาชน
เทศกาลสําคัญ (7 วัน อันตราย) ไดมีความสะดวกปลอดภัยในการ 2 จุด
เดินทาง
2 โครงการถนนแม#พริกปลอดภัย
จากอุบัติเหตุ

ลดจํานวนการบาดเจ็บและ
เสียชีวิตเนื่องการใชถนน

ประชาชนในเขตตําบลแม#พริก
และตําบลผาป?ง

3 ค#าใชจ#ายในการดําเนินการกิจการ เพื่อจ#ายเป7นค#าเบี้ยเลี้ยง ค#า
อปพร. , มิสเตอร6เตือนภัยในเขต
รับผิดชอบ
ของศูนย6ปHองกันภัยฝQายพลเรือน พาหนะ ค#าเช#า ค#าที่พักและ
อบต.แม#พริก
ค#าใชจ#ายอื่นๆ ในการเดินทางไป
ราชการหรือไปอบรมสัมมนาของ
อปพร. มิสเตอร6เตือนภัย ฯลฯ
4 โครงการสรางเสริมวินัยจราจร
เพื่อความปลอดภัยแก#นักเรียน
นักศึกษา

เพื่อเสริมสรางวินัยจราจรแก#
กลุ#มนักเรียนนักศึกษาในเขต
นักเรียนนักศึกษา เพื่อใหมีความรู ตําบลแม#พริก และตําบลผาป?ง
ความเขาใจในกฏจราจร

งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด
หนวยงาน
ผลลัพธที่คาดวา จะไดรับ
2558
2559
2560
ที่รับผิดชอบ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
KPI
10,000 10,000 10,000 อุบัติเหตุลดลง เหลือ ลดอุบตั ิเหตุที่อาจจะเกิด สํานักปลัด
รอยละ 0
ขึ้นกับประชาชนที่สัญจร
ไป-มา ในช#วงเทศกาล
35,000

30,000

-

35,000

30,000

20,000

35,000 อุบัติเหตุลดลง เหลือ ประชาชนไดรับความ
รอยละ 0
สะดวกและปลอดภัย
ลดอุบัติเหตุและเคารพ
กฏหมายจราจร
30,000

สํานักปลัด

บุคลากร
ผูรับผิดชอบงาน
อปพร. ไดรับการ
พัฒนาศักยภาพ
เพิ่มขึ้น

อปพร. , มิสเตอร6เตือน
ภัย มี ความรู
ความสามารถในการ
ปHองกันและบรรเทาสา
ธารณภัย

สํานักปลัด

นักเรียนที่เขาร#วม
โครงการมีวินัย
ทางดานการจราจร
เพิ่มขึ้น

นักเรียนนักศึกษาและ สํานักปลัด
ประชาชน มีความเขาใจ
และตระหนัถึงความ
ปลอดภัยในการใชรถใช
ถนน และมีความรูเรื่อง
กฏหมายจราจร
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป5 (พ.ศ. 2558-2560)

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

5 โครงการซอมแผนปHองกันและ
บรรเทาสาธารณะภัย

เพื่อเตรียมความพรอมการ
ใหบริการช#วยเหลือ อพยพผู
ประสบเหตุจากสาธารณะภัย

6 โครงการฝSกอบรมอาสาสมัคร
ตํารวจบาน

เพื่อใหประชาชนชุมชนและ
ทองถิ่นไดเขามามีส#วนร#วม
ส#งเสริมสนับสนุนการปHองกัน
อาชญกรรมและรักษาความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย6สิน
และรักษาความสงบเรียบรอยใน
ชุมชน

องคการบริหารสวนตําบลแมพริก อําเภอแมพริก จังหวัดลําปาง
งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด
เป>าหมาย
หนวยงาน
ผลลัพธที่คาดวา จะไดรับ
2558
2559
2560
(ผลผลิตของโครงการ)
ที่รับผิดชอบ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
KPI
อปพร. ในเขตรับผิดชอบและ
30,000
ผูเขารับการอบรม อปพร. ในเขตรับผิดชอบ สํานักปลัด
มีความรูความสามารถ
ประชาชน พื้นที่เสี่ยงภัย
มีความพรอมการ
ใหบริการช#วยเหลือ ในการใหความช#วยเหลือ
อพยพผูประสบภัย ผูประสบสาธารณะภัย
เพิ่มขึ้น
อาสาสมัครตํารวจบานทุกหมู#บาน
ในตําบลแม#พริก และตําบลผาป?ง

7 โครงการตํารวจรับใชชุมชนร#วมใจ เพื่อใหตํารวจและชุมชนร#วมกัน ทุกหมู#บานในเขตตําบลแม#พริก
ปHองกันรักษาความปลอดภัยใน สํารวจจุดล#อแหลม แหล#งมั่วสุม และตําบลผาป?ง
ชีวิตและทรัพย6สิน
บานรางและเพื่อช#วยปรับ
สภาพแวดลอมของชุมชนปHองกัน
การเกิดอาชญากรรม

มีจํานวน
อาสาสมัครตํารวจ
บานเพิ่มขึ้น ลด
ป?ญหาอาชญากรรม
ในชุมชน

สํานักปลัด
ประชาชนชุมชนและ
ทองถิ่นไดเขามามีส#วน
ร#วมส#งเสริมสนับสนุน
การปHองกันอาชญกรรม
และรักษาความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย6สิน
และรักษาความสงบ
เรียบรอยในชุมชนและ
เป7นแหล#งข#าวใหกับทาง
ราชการ

-

35,000

35,000

-

20,000

20,000 ประชาชนไดรับการ ตํารวจและชุมชนมีส#วน สํานักปลัด
ดูแลชีวิตและ ร#วมในการปHองกันป?ญหา
ทรัพย6สินจากตํารวจ ยาเสพติดและ
อาชญากรรม
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป5 (พ.ศ. 2558-2560)
องคการบริหารสวนตําบลแมพริก อําเภอแมพริก จังหวัดลําปาง
3.4 แนวทางการพัฒนา การป>องกันและแกไขปBญหายาเสพติด
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เป>าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

1 โครงการจัดกิจกรรม เนื่องในวัน
ต#อตานยาเสพติด

เพื่อกระตุนและเสริมสรางพลัง
จากทุกหน#วยงานร#วมกันต#อตาน
ยาเสพติด

กลุ#มขาราชการทุกภาคส#วนกลุ#ม
พลังงานมวลชนกลุ#มนักเรียน/
เยาวชน/ประชาชน

2 โครงการครอบครัวสัมพันธ6

เพื่อรวมกลุ#มครอบครัวใหเป7น
จัดกิจกรรมกลุ#มครอบครัว
เครือข#ายในการเฝHาระวังและ
แกไขป?ญหายาเสพติดและสราง
ความรัก ความเขาใจและ
ความสัมพันธ6อันดีระหว#างสมาชิก
ในครอบครัว

3 โครงการการศึกษาเพื่อต#อตานการ เพื่อปลุกจิตสํานึกและเจตคติให โรงเรียนในเขตรับผิดชอบ
ใชยาเสพติดในเด็กนักเรียน
นักเรียนกลุ#มเปHาหมายมีจิตสํานึก
(D.A.R.E)
ต#อตานยาเสพติดและมีคติที่ดี
ตระหนักถึงโทษและพิษภัยของ
ยาเสพติด

งบประมาณและที่มา
2558
2559
2560
(บาท)
(บาท)
(บาท)
10,000 10,000 10,000

5,000

15,000

-

15,000

-

ตัวชี้วัด

ผลลัพธที่คาดวา จะไดรับ

KPI
ป?ญหายาเสพติดที่ อําเภอแม#พริก เอาชนะ
ลดลงเหลือรอยละ 0 ยาเสพติดอย#างยั่งยืน

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ
สํานักปลัด

สํานักปลัด
ป?ญหายาเสพติดที่ สมาชิกในครอบครัว
ลดลงเหลือรอยละ 0 ตระหนักถึง
ความสัมพันธ6ของ
ครอบครัวและเขามามี
ส#วนร#วมในการปHองกัน
และแกไขป?ญหายาเสพติด

15,000 ป?ญหายาเสพติดที่ เยาวชนห#างไกลยาเสพติด สํานักปลัด
ลดลง เหลือ รอยละ
0
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป5 (พ.ศ. 2558-2560)
องคการบริหารสวนตําบลแมพริก อําเภอแมพริก จังหวัดลําปาง
3.5 แนวทางการพัฒนา การจัดสวัสดิการและสังคมสงเคราะห
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เป>าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
2558
2559
2560
(บาท)
(บาท)
(บาท)
50,000 50,000 50,000

1 โครงการก#อสรางบานเทิดไท
องค6ราชัน

เพื่อสรางหรือปรับปรุงซ#อมแซมที่ ก#อสรางบานและปรับปรุง
อยู#อาศัยใหกับผูยากไรและเพื่อ ซ#อมแซมบาน จํานวน 1 หลัง
ความเป7นพระราชกุศลแก#
พระบาทสมเด็จพระเจาอยู#หัว

2 เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ

เพื่อใหผูสูงอายุไดรับสวัสดิการ
และพัฒนาคุณภาพชีวิต

ผูสูงอายุในเขตรับผิดชอบ

100,000 100,000

100,000

3 เบี้ยยังชีพผูพิการ

เพื่อใหผูพิการไดรับสวัสดิการและ ผูพิการในเขตรับผิดชอบ
พัฒนาคุณภาพชีวิต

50,000 50,000

50,000

4 เบี้ยยังชีพผูปQวยเอดส6

เพื่อใหผูปQวยเอดส6ไดรับสวัสดิการ ผูปQวยเอดส6ในเขตรับผิดชอบ
และพัฒนาคุณภาพชีวิต

100,000 100,000

5 โครงการส#งเสริมกิจกรรมผูสูงอายุ เพื่อใหผูสูงอายุไดรับการส#งเสริม พาผูสูงอายุในเขตรับผิดชอบ ร#วม
(ไหวพระ 9 วัด)
การพัฒนาพัฒนาคุณภาพชีวิต
กิจกรรมไหวพระ 9 วัด
และนันทนาการ

50,000

6 ค#าพาหนะรับส#งนักเรียน
บานร#มไมยาง

16,000

เพื่อใหนักเรียนบานร#มไมยาง
นักเรียนบานร#มไมยาง
เดินทางไป-กลับบานและโรงเรียน
บานแม#พริกบนอย#างปลอดภัย

ตัวชี้วัด

ผลลัพธที่คาดวา จะไดรับ

KPI
สรางบานเทอดไท ผูยากไรมีที่อยู#อาศัย
เพิ่มขึ้นจํานวน 1
หลัง

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ
ส#วนโยธา

ผูสูงอายุทุกคน ผูสูงอายุไดรับสวัสดิการ สํานักปลัด
ไดรับเบี้ยยังชีพ คิด ตามที่กฎหมายกําหนด
เป7นรอยละ 100
ผูพิการไดรับเบี้ย ผูพิการไดรับสวัสดิการ
ช#วยเหลือ คิดเป7น ตามที่กฎหมายกําหนด
รอยละ 100

สํานักปลัด

100,000

ผูปQวยเอดส6ไดรับ ผูปQวยเอดส6ไดรับ
เบี้ยช#วยเหลือ คิด สวัสดิการตามที่
เป7นรอยละ 100 กฎหมายกําหนด

สํานักปลัด

50,000

50,000

ผูสูงอายุทุกคนได ผูสูงอายุมีความสุข
เขาร#วมทํากิจกรรม พัฒนาคุณภาพจิตใจ
คิดเป7นรอยละ 100

สํานักปลัด

-

-

นักเรียนบาน นักเรียนเดินทางไป-กลับ สํานักปลัด
ร#มไมยางไดรับการ บานและโรงเรียนอย#าง
ช#วยเหลือเพิ่มขึ้น ปลอดภัย
ทุกคน
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ที่

โครงการ

7 ค#าพาหนะรับส#งนักเรียน
บานปางยาว

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป5 (พ.ศ. 2558-2560)
องคการบริหารสวนตําบลแมพริก อําเภอแมพริก จังหวัดลําปาง
งบประมาณและที่มา
เป>าหมาย
วัตถุประสงค
2558
2559
2560
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
เพื่อใหนักเรียนบานปางยาว
นักเรียนบานปางยาว
70,000
เดินทางไป-กลับบานและโรงเรียน
หวยขี้นกวิทยาอย#างปลอดภัย

8 โครงการสนับสนุนงบประมาณค#า เพื่อเป7นการลดภาระค#าใชจ#าย
นักเรียนที่อยู#นอกพื้นที่
น้ํามันเชื้อเพลิงรถยนต6รับส#ง
อํานวยความสะดวก ลดป?ญหาการ
นักเรียนโรงเรียนผาป?งวิทยา
เกิดอุบัติเหตุ ใหกับนักเรียน

80,000

-

-

ตัวชี้วัด

ผลลัพธที่คาดวา จะไดรับ

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

KPI
นักเรียนบานปาง นักเรียนเดินทางไป-กลับ สํานักปลัด
ยาวไดรับการ บานและโรงเรียนอย#าง
ช#วยเหลือเพิ่มขึ้น ปลอดภัย
ทุกคน

นักเรียนต#างพื้นที่ นักเรียนเดินทางไป-กลับ สํานักปลัด
ไดรับการช#วยเหลือ บานและโรงเรียนอย#าง
เพิ่มขึ้นทุกคน ปลอดภัย
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป8 (พ.ศ. 2558-2560)
องค/การบริหารสวนตําบลแมพริก อําเภอแมพริก จังหวัดลําปาง
4. ยุทธศาสตร/ การพัฒนาดานเศรษฐกิจ
4.1 แนวทางการพัฒนา การสงเสริมการประกอบอาชีพและยกระดับรายได
ที่

โครงการ

1 คาใชจายในการสงเสริมอาชีพ

วัตถุประสงค/

เป5าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อสงเสริมอาชีพและระดับรายได กลุมอาชีพในเขตรับผิดชอบ

2 โครงการศูนย.บริการและถายทอด เพื่อเพิ่มศักยภาพในการทํางาน
เทคโนโลยีการเกษตรประจํา
ของคณะกรรมการบริหารศูนย.
ตําบลผาป2ง

งบประมาณและที่มา
2558
2559
2560
(บาท)
(บาท)
(บาท)
50,000 50,000 50,000

ตัวชี้วัด

ผลลัพธ/ที่คาดวา จะไดรับ

KPI
ประชาชนมีรายได สรางงาน สรางรายไดแก สํานักปลัด
เพิ่มขึ้น
ประชาชน

จัดประชุมคณะกรรมการจํานวน
20 คน 6 ครั้ง

20,000

20,000

20,000

ประชาชนไดรับ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู
ในการพัฒนาดานอาชีพ
ความรูทาง
การเกษตรเพิ่มมาก การเกษตรภายในตําบล
ขึ้น

3 โครงการคลีนิกเกษตรเคลื่อนที่ใน เพื่อแกป2ญหาดานการผลิตพืชผล เกษตรกรที่เขารับบริการ จํานวน
พระราชานุเคราะห.ฯ
และเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร 500 คน

30,000

30,000

30,000

เกษตรกรที่ไดจดทะเบียนกลุม
วิสาหกิจชุมชน จํานวน 500 คน

-

20,000

20,000

ผลผลิตทาง
การเกษตรที่เพิ่ม
มากขึ้น
ประชาชนมีรายได
เพิ่มขึ้น

เพิ่มศักยภาพในการทํางานของ จัดประชุมคณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริหารศูนย.บริการฯ ศูนย.บริการ จํานวน 24 คน

-

20,000

20,000

เพื่อใหเกษตรกรป?องกันและกําจัด ดําเนินการในพื้นที่ตําบลแมพริก
ศัตรูพืชโดยใชวิธีการทาง
และอบรมเกษตรอาสา 320 คน
ธรรมชาติลดการใชสารเคมี

-

30,000

30,000 เกษตรกรไมต่ํากวา
รอยละ 90 นํา
ความรูไปปฏิบัติโดย
ใชชีววิธี

4 โครงการประชุมเพิ่มศักยภาพ
เพิ่มศักยภาพในการดําเนิน
กลุมวิสาหกิจชุมชนและเครือขาย กิจกรรมของสมาชิกวิสาหกิจ
อําเภอแมพริกสัญจร
ชุมชนและเครือขาย
5 โครงการประชุมเพิ่มศักยภาพ
คณะกรรมการบริหารศูนย.บริการ
และถายทอด
เทคโนโลยีการเกษตรประจํา
ตําบลแมพริก
6 โครงการป?องกันและกําจัดศัตรูพืช
โดยชีววิธี

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

สํานักปลัดฯ

เกษตรกรไดรับผลผลิต สํานักปลัดฯ
ทางการเกษตรที่เพิ่มมาก
ขึ้น
กลุมวิสาหกิจชุมชน
สํานักปลัดฯ
เขมแข็งและพึ่งพาตนเอง
ได

ศักยภาพการ กรรมการบริหารศูนย.มี
ใหบริการของ ศักยภาพ มีสวนรวมใน
ศูนย.บริการฯมีมาก การทํางาน
ขึ้น

สํานักปลัดฯ

เกษตรกรมีความรูในการ สํานักปลัดฯ
ควบคุมศัตรูพืชโดยวิธี
ธรรมชาติ ลดการใช
สารเคมี
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ที่

โครงการ

7 โครงการสงเสริมการปลูกขาว
พันธุ.ดี
8 โครงการสงเสริมปุEยน้ําหมัก
ชีวภาพและสมุนไพร

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป8 (พ.ศ. 2558-2560)
องค/การบริหารสวนตําบลแมพริก อําเภอแมพริก จังหวัดลําปาง
งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด
เป5าหมาย
หนวยงาน
วัตถุประสงค/
ผลลัพธ/ที่คาดวา จะไดรับ
2558
2559
2560
(ผลผลิตของโครงการ)
ที่รับผิดชอบ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
KPI
เพื่อใหเษตรกรรมมีความรูการ
เกษตรกรผูปลูกขาวในเขตพื้นที่
90,000 60,000 เกษตรกรที่ไดรับ
เกษตรกรไดรับผลผลิต สํานักปลัดฯ
ผลิตขาวพันธุ.ดี เมล็ดพันธุ.ขาวมี รับผิดชอบ ตําบลแมพริก
ผลผลิตขาวทีม่ าก ขาวที่มากกวาเดิม
คุณภาพ
กวาเดิมรอยละ 20
ใหเกษตรกรใชปุEยหมักและน้ํา
หมักชีวภาพเพิ่มผลผลิตทาง
การเกษตร

เกษตรกร ต.แมพริก

9 โครงการฝHกอาชีพการเลี้ยงปลาดุก ฝHกอาชีพการเลี้ยงปลาดุกใหแกผู ผูพิการสมาคมคนตาบอด ผูพิการ
ใหแกผูพิการสมาคมคนตาบอด พิการสมาคมคนตาบอด ผูพิการ และดอยโอกาส อําเภอแมพริก
ผูพิการ และดอยโอกาส อําเภอ และดอยโอกาส อําเภอแมพริก จํานวน 21 คน ไดรับการฝHกฝน
อมรม
แมพริก

-

30,000

20,000

เกษตรกรใชปุEย เกษตรกรมีปุEยหมักและ
อินทรีย.มากกวาการ น้ําหมักชีวภาพไวใชเพื่อ
ใชปุEยเคมี
การเกษตร ทดแทน
สารเคมี

สํานักปลัดฯ

65,000

-

-

ผูพิการสามารถหา ผูพิการ และดอยโอกาส
รายไดมากขึ้น อําเภอแมพริก สามารถ
ประกอบอาชีพ เพิ่ม
รายไดใหครอบครัวได

สํานักปลัดฯ

ประชาชนมีรายได มีรายไดเพิ่มและพัฒนา
เพิ่มขึ้น
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

สํานักปลัดฯ

10 โครงการเลี้ยงปลาในกระชัง
หมู 10 ต.แมพริก

สงเสริมอาชีพการเลี้ยงปลาใหกับ กลุมเลี้ยงปลา ในพื้นที่ หมู 10
ประชาน หมู 10

-

-

300,000

11 กอสรางแพเพื่อการทองเที่ยว
หมู 10 ต.แมพริก

สงเสริมการทองเที่ยว ภายใน
ตําบลแมพริก

-

-

1,500,000 มีสถานที่ทองเที่ยว สรางงาน สรางรายไดแก สวนโยธา
เพิ่มขึ้น 1 แหง ประชาชน

กอสรางแพจํานวน 1 หลัง
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป8 (พ.ศ. 2558-2560)
องค/การบริหารสวนตําบลแมพริก อําเภอแมพริก จังหวัดลําปาง
4.2 แนวทางการพัฒนา สนับสนุนกิจกรรมของกลุมอาชีพตาง ๆ
ที่

โครงการ

1 โครงการสนับสนุนการจัดงาน
กาชาดประจําจังหวัดและการ
สนับสนุนกิจกรรมกิ่งกาชาด
อําเภอแมพริก

วัตถุประสงค/

เป5าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อสนับสนุนกิจกรรมการออก การจัดกิจกรรม นิทรรศการงาน
กาชาดสําเร็จลุลวง
รานนิทรรศการ เพื่อชวยเหลือ
บรรเทาความเดือดรอนผูประสบ
สาธารณภัย

งบประมาณและที่มา
2558
2559
2560
(บาท)
(บาท)
(บาท)
30,000
-

ตัวชี้วัด

ผลลัพธ/ที่คาดวา จะไดรับ

KPI
หนวยงานกาชาด ไดมีกิจกรรมสนับสนุน
ดําเนินกิจกรรมออก กิจกรรมของกาชาด จ.
รานนิทรรศการ ลําปางและกิ่งกาชาด
อ.แมพริก

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ
สํานักปลัด
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป3 (พ.ศ. 2558-2560)
องคการบริหารส7วนตําบลแม7พริก อําเภอแม7พริก จังหวัดลําปาง
5. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสาธารณสุข
5.1 แนวทางการพัฒนาการพัฒนาสุขภาพอนามัยของประชาชน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เป<าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
2558
2559
2560
(บาท)
(บาท)
(บาท)
195,000 195,000 195,000

ตัวชี้วัด

ผลลัพธที่คาดว7า จะไดรับ

KPI
ประชาชนมี ประชาชนมีสุขภาพ
สุขภาพสมบูรณ0 สมบูรณ0แข็งแรง
แข็งแรงมากขึ้น
เจ็บป5วยนอยลง

หน7วยงาน
ที่รับผิดชอบ
สํานักปลัด

1 โครงการดานสาธารณสุขมูลฐาน เพื่อสงเสริมสุขภาพอนามัยของ
ประชาชน

หมูบานในเขตรับผิดชอบ จํานวน
13 หมูบาน

2 โครงการเสริมสรางสุขภาพเนื่อง
ในวัน อสม. แหงชาติ

อสม. ต.แมพริกและ ต.ผาป8ง

20,000

20,000

20,000

3 โครงการเงินสมทบกองทุน
เพื่อจายเป:นเงินสมทบกองทุน
อสม. ต.แมพริกและต.ผาป8ง
หลักประกันสุขภาพตําบลแมพริก หลักประกันสุขภาพตําบลแมพริก

70,000

70,000

70,000 กองทุนไดรับเงิน
สมทบมากขึ้น

4 โครงการคนหาผูป5วยเบาหวาน
และความดัน โลหิตสูง

เพื่อคนหาผูป5วยเบาหวานและ
ประชาชน อายุ 35 ป> ขึ้นไป
ผูป5วยความดันโลหิตสูงรายใหมใน จํานวน 760 คน
เขตรับผิดชอบ

10,000

-

-

ตรวจคนหาบุคคล
กลุมเสี่ยงเป:น
โรคเบาหวานทุกคน
คิดเป:นรอยละ 80

5 โครงการพัฒนาศักยภาพชมรม
ผูสูงอายุ

เพื่อเพิ่มศักยภาพในการ
สมาชิกชมรมผูสูงอายุ จํานวน
ดําเนินงานของชมรมผูสูงอายุให 105 คน
ผูสูงอายุมีการดูแลสุขภาพกันเอง

10,000

-

-

ผูสูงอายุมีสุขภาพ รอยละ 100 ของชมรม
กองทุน
สมบูรณ0แข็งแรง ผูสูงอายุมีการดูแล
สปสช.
เพิ่มมากขึ้น
สุขภาพผูสูงอายุดวยกันเอง

6 โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ลดโรค

ประชาชนกลุมเปFาหมายไดรับการ ประชาชนอายุ 35 ป>ขึ้นไป
คัดกรองสุขภาพ
จํานวน 85 คน

12,000

-

-

ประชาชนมี
สุขภาพแข็งแรง
เพิ่มมากขึ้น

เพื่อสรางความสามัคคีในกลุม
อสม.

อสม.มีสุขภาพ อสม. ตระหนักในการ
สมบูรณ0แข็งแรง ดูแลสุขภาพตนเอง
มากขึ้น

สํานักปลัด

ประชาชนมีสุขภาพ
สมบูรณ0แข็งแรง

สํานักปลัด

ผูป5วยเบาหวานและความ
ดันโลหิตสูงไดรับการ
คนหาและใหการรักษา
ตั้งแตระยะแรก

กองทุน
สปสช.

ประชาชนมีพฤติกรรม
สุขภาพที่เหมาะสม

กองทุน
สปสช.
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป3 (พ.ศ. 2558-2560)
องคการบริหารส7วนตําบลแม7พริก อําเภอแม7พริก จังหวัดลําปาง
งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด
เป<าหมาย
หน7วยงาน
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
ผลลัพธที่คาดว7า จะไดรับ
2558
2559
2560
(ผลผลิตของโครงการ)
ที่รับผิดชอบ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
KPI
กองทุน
12,000
ผูป5วยเบาหวานมี กลุมผูป5วยมีความรู/
7 โครงการหองเรียนเบาหวานและ เพื่อใหกลุมผูป5วยมีความรูและ
กลุมผูป5วยเบาหวาน จํานวน 30
ความรูและดูแล พฤติกรรมอยูในระดับดี
สปสช.
ความดันโลหิตสูง
พฤติกรรมการปฏิบัติตัวที่ดีขึ้น
คน
เพิ่มขึ้น
กลุมผูป5วยความดันโลหิตสูง
ตนเองสามารถ
จํานวน 30 คน
ควบคุมระดับ
น้ําตาลในเลือดให
ลดลงได
8 โครงการลด ละเลิก บุหรี่และสุรา เพื่อใหผูเขารับการอบรมมีความรู กลุมผูสูบบุหรี่และดื่มสุราและ
และความเขาใจ ตระหนักถึง
กลุมเสี่ยง จํานวน 69 คน
อันตรายตอการสูบบุหรี่และดื่มสุรา

13,000

-

-

ผูเขารวมอบรมลด
การสูบบุหรี่และ
สุราลงคิดเป:นรอย
ละ 25

ผูเขารับการอบรมมี
ความรูเพิ่มขึ้น จาการ
ทดสอบกอนและหลังการ
อบรม

กองทุน
สปสช.

9 โครงการรวมพลังสรางสุขภาพ

กระตุนใหประชาชนเกิดการดูแล ประชาชน หมู 1-5 ต.ผาป8ง
สุขภาพของตนเองและครอบครัว
ดวยการออกกําลังกาย

13,000

-

-

ประชาชนมี
ประชาชนมีการออกกําลัง
สุขภาพรางกาย
กายอยาง ตอเนื่อง
แข็งแรง มีการออก
กําลังกายอยาง
ตอเนื่อง

กองทุน
สปสช.

10 โครงการพัฒนาระบบหลักประกัน
สุขภาพประชาชน โดยภาค
เครือขาย ภาคประชาชน ต.แม
พริก และ ต.ผาป8ง

เพื่อกระตุนใหภาคีเครือขายเกิด อสม./แกนนําการขับเคลื่อนดาน
การตื่นตัวเขามามีบทบาทในการ สุขภาพจากทุกหมูบานหมูบานละ
จัดการป8ญหาสุขภาพรวมกับ
3 คน
กองทุนสุขภาพตําบล

20,000

-

-

อสม./แกนนํา ที่
เขารวมโครงการมี
บทบาทในการ
จัดการป8ญหา
สุขภาพ คิดเป:น
รอยละ 100

กองทุน
สปสช.

ภาคีเครือขายเกิดความ
ตื่นตัวในการจัดการ
ป8ญหาสุขภาพรวมกับ
กองทุนสุขภาพตําบล
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป3 (พ.ศ. 2558-2560)

ที่

โครงการ

11 โครงการตรวจหาหนอนพยาธิ
แบบเชิงรุก บานแมเชียงรายลุม

องคการบริหารส7วนตําบลแม7พริก อําเภอแม7พริก จังหวัดลําปาง
งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด
เป<าหมาย
วัตถุประสงค
2558
2559
2560
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
KPI
30,000
- 1. ประชาชนอายุ 5
1. เพื่อคนหาผูป5วยดวยโรคพยาธิ ประชาชนที่มีอายุ 5 ป>ขึ้นไป
จํานวน 576 คน
ป>ขึ้นไปไดรับการ
ชนิดตางๆ
2. เพื่อผูป5วยทุกคนไดรับการ
ตรวจหา
รักษาที่มีประสิทธิภาพ
หนอนพยาธิรอยละ
80
3. ประชาชนที่
ไดรับการตรวจ
ไดรับยารักษารอย
ละ 100

ผลลัพธที่คาดว7า จะไดรับ

หน7วยงาน
ที่รับผิดชอบ

ประชาชนที่เขารวม
โครงการปราศจากโรค
หนอนพยาธิ คิดเป:นรอย
ละ 100

กองทุน
สปสช.

12 โครงการเด็กฉลาดสุขภาพดี จิต
แจมใสบานแมพริกบน , บานรม
ไมยาง และบานสันขี้เหล็ก

เพื่อใหเด็กมีพัฒนาการและ
เด็กอายุต่ํากวา 6 ป> และ
โภชนาการที่เหมาะสมตามเกณฑ0 ผูปกครอง จํานวน 100 คน(เด็ก
มีสุขภาพดีทั้งรางกายและจิตใจ 50 คน ผูปกครอง 50 คน)

18,000

-

-

1. เด็กมีภาวะทุพ
โภชนาการไมเกิน
รอยละ 7
2. เด็กมีพัฒนาการ
ตามวัยรอยละ 85

เด็กมีพัฒนาการและ
โภชนาการที่เหมาะสม
ตามเกณฑ0 มีสุขภาพดีทั้ง
รางกายและจิตใจ

กองทุน
สปสช.

13 โครงการควบคุมปFองกันวัณโรคใน
กลุมเสี่ยงบานแมพริกบน , บาน
วังสําราญ บานรมไมยางและบาน
สันขี้เหล็ก

เพื่อใหผูเขารวมการอบรมมี
ความรูและความเขาใจเรื่องโรค
วัณโรคและสามารถปFองกันตนเอง
จากโรควัณโรคในชีวิตประจําวันได

10,000

-

-

ผูเขารวมการอบรม
มีความรูความ
เขาใจเรื่องของโรค
วัณโรค รอยละ 80

ประชาชนบานแมพริกบน
บานวังสําราญ บานรม
ไมยาง และบานสัน
ขี้เหล็กปลอดจากโรควัณ
โรค

กองทุน
สปสช.

แกนนําหมูบาน กลุมเสี่ยง บาน
แมพริกบน 10 คน บานวังสําราญ
10 คน บานรมไมยาง 10 คน
บานสันขี้เหล็ก 10 คน
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป3 (พ.ศ. 2558-2560)
องคการบริหารส7วนตําบลแม7พริก อําเภอแม7พริก จังหวัดลําปาง
งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด
เป<าหมาย
หน7วยงาน
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
ผลลัพธที่คาดว7า จะไดรับ
2558
2559
2560
(ผลผลิตของโครงการ)
ที่รับผิดชอบ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
KPI
กองทุน
14 โครงการใหความรูกลุมเสี่ยงจาก ประชาชนกลุมเสี่ยงไดรับความรู กลุมประชาชนที่ใชสารเคมี บาน
5,000
รอยละ 70 ของ ผูเขารวมอบรมสามารถ
สปสช.
การใช สารเคมี บานหวยขี้นก
หวยขี้นก บานปางยาว และบาน
กลุมเสี่ยงมีความรู ปFองกันตนเองไดอยางถูก
บานปางยาว และบานแพะดอกเข็ม
แพะดอกเข็ม จํานวน 50 คน
และพฤติกรรม
วิธี จากการใชสารเคมี
ปFองกันตนเองที่
ถูกตอง
15 โครงการสรางสุขภาพ(ผาป8ง)

ประชาชนสามารถดูแลสุขภาพ
ตนเองไดตามวิถีชีวิตที่เหมาะสม

ชมรมสรางสุขภาพและผูสูงอายุ
ตําบลผาป8ง

13,000

-

-

ประชาชนมีการ ประชาชนกลุมเปFาหมาย
สรางสุขภาพโดย มีสุขภาพแข็งแรง
การออกกําลังกาย
อยางตอเนื่อง

กองทุน
สปสช.

16 โครงการเพื่อนชวยเพื่อนผูสูงวัย
(ผาป8ง)

ประชาชนสามารถดูแลสุขภาพ
ตนเองไดตามวิถีที่เหมาะสม

กลุมจิตอาสาและกลุมอาสาสมัคร
ผูสูงอายุ จํานวน 60 คน

11,100

-

-

ผูรวมอบรมมี
ประชาชนสามารถดูแล
ความรูเพิ่มขึ้น รอย สุขภาพตนเองไดตามวิถีที่
ละ 50
เหมาะสม

กองทุน
สปสช.
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป3 (พ.ศ. 2558-2560)
องคการบริหารส7วนตําบลแม7พริก อําเภอแม7พริก จังหวัดลําปาง
5.2 แนวทางการพัฒนา การควบคุมและระงับโรคติดต7อ
ที่

โครงการ

1 วัสดุวิทยาศาสตร0และการแพทย0

วัตถุประสงค
เพื่อควบคุมและระงับโรคติดตอ

เป<าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
จัดซื้อทรายอะเบท น้ํายาพนยุง
วัคซีนโรคพิษสุนัขบา

2 โครงการรณรงค0ปFองกันและระงับ เพื่อประชาสัมพันธ0 ควบคุม
ประชาชนรับทราบขอมูลขาวสาร
ปFองกัน และระงับโรคไขเลือดออก เกี่ยวกับโรคไขเลือดออก
โรคไขเลือดออกภายในพื้นที่
ตําบลแมพริก และตําบลผาป8ง

งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด
2558
2559
2560
(บาท)
(บาท)
(บาท)
KPI
120,000 120,000 120,000 โรคระบาด ลดลง
หรือไมเกิด

5,000

5,000

ผลลัพธที่คาดว7า จะไดรับ
การแพรระบาดของ
โรคติดตอลดนอยลง

5,000 โรคไขเลือดออกลด การเกิดไขเลือดออกลด
ลดลงหรือไมเกิด นอยลงหรือไมเกิด

หน7วยงาน
ที่รับผิดชอบ
สํานักปลัด

สํานักปลัด
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป7 (พ.ศ. 2558-2560)
องคการบริหารสวนตําบลแมพริก อําเภอแมพริก จังหวัดลําปาง
6. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
6.1 แนวทางการพัฒนาสงเสริมสนับสนุนการศึกษาของเด็ก เยาวชน และประชาชนโดยทั่วไป
ที่

โครงการ

1 โครงการจัดกิจกรรมวันเด็ก
แหงชาติ

วัตถุประสงค

เป@าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อใหเด็กและเยาวชนมีกิจกรรม เด็กและเยาวชนในเขตรับผิดชอบ
และการนันทนาการในวันเด็ก
4 โรงเรียน

งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด
หนวยงาน
ผลลัพธที่คาดวา จะไดรับ
2558
2559
2560
ที่รับผิดชอบ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
KPI
40,000
40,000
40,000 เด็กและเยาวชนเขา เด็กและเยาวชนมี
สํานักปลัด
รวมทํากิจกรรมวัน กิจกรรมในวันเด็ก
เด็ก รอยละ 100
เด็กและเยาวชนมี
จิตสํานึกที่สรางสรรค,
ดานวัฒธรรม ประเพณี
และสิ่งแวดลอม

สํานักปลัด

นักเรียนที่เขารวม
อบรมมีคุณธรรม
จริยธรรม ระเบียบ
วินัยมากขึ้น คิด
เป4นรอยละ 95

ใหนักเรียนที่ไดรับการ
อบรม ปฏิบัติตนตาม
หลักธรรมคําสอนของ
พระพุทธศาสนา

สํานักปลัด

-

มีหนังสือจํานวน
มากกวา 100
รายการ

นักเรียนมีนิสัยรักการอาน สํานักปลัด
เปFดทักษะประสบการณ,
ที่ใหม

-

นักเรียนระดับกอน นักเรียนมีอุปกรณ,และ
ประถมมีอุปกรณ, สนามเด็กเลน
สนามเด็กเพิ่มขึ้น

2 โครงการสงเสริมกิจกรรมเด็กและ เพื่อใหเด็กและเยาวชนมีการจัด
เยาวชน
กิจกรรมที่สรางสรรค,เพื่อชุมชน
ดานวัฒธรรม ประเพณี และ
สิ่งแวดลอม

เด็กและเยาวชนในเขตพื้นที่
รับผิดชอบ

-

15,000

3 โครงการเขาคายคุณธรรม
จริยธรรมนักเรียน
โรงเรียนแมพริกบน

เพื่อใหนักเรียนมีระเบียบวินัย มี
ความรับผิดชอบ มีความ
เอื้อเฟ9:อเผื่อแผ เสียสละ ปฏิบัติ
ตนตามหลักธรรมเบื้องตนของ
ศาสนา

นักเรียนชั้นประถมศึกษาป?ที่ 4-6

-

15,000

-

4 โครงการจัดซื้อหนังสือ หองสมุด
โรงเรียนแมพริกบน

เพื่อใหนักเรียนมีนิสัยรักการอาน จัดซื้อหนังสือ จํานวนมากกวา
สนใจแสวงหาความรูจากแหลง 100 รายการ
ตางๆ ดวยตนเอง

-

30,000

-

80,000

5 โครงการจัดทําและซื้ออุปกรณ,
ใหนักเรียนระดับกอนประถมมี
สนามเด็กเลน โรงเรียนแมพริกบน อุปกรณ,และสนามเด็กเลนที่
ปลอดภัย

ปรับพื้นที่สนามเด็กเลนและจัดซื้อ
อุปกรณ,เครื่องเลนใหเพียงพอกับ
จํานวนนักเรียน

15,000 เด็กและเยาวชนใน
เขตพื้นที่รับผิดชอบ
เขารวมดําเนิน
กิจกรรมคิดเป4น
รอยละ 80

สํานักปลัด

87

ที่

โครงการ

6 โครงการพาเด็กเขาวัด

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป7 (พ.ศ. 2558-2560)
องคการบริหารสวนตําบลแมพริก อําเภอแมพริก จังหวัดลําปาง
งบประมาณและที่มา
เป@าหมาย
วัตถุประสงค
2558
2559
2560
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
เด็กรวมกลุมกันเพื่อแสดงพลัง
เด็กศูนย,พัฒนาเด็กเล็กจํานวน 20
ไมใช
สรางสรรค,กิจกรรมที่เป4นประโยชน, คน
งบประมาณ

ตัวชี้วัด

ผลลัพธที่คาดวา จะไดรับ

KPI
เด็กเล็กไดรูจัก เด็กมีคุณภาพมาตรฐาน
ศาสนสถานมากขึ้น ดานการศึกษาที่ดี
รอยละ 100

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ
สํานักปลัด

7 โครงการแลกเปลี่ยนความรูดาน
ภาษา วัฒนธรรมกับนานาชาติ
เพื่อเตรียมความพรอมสู
ประชาคมอาเซียน(โครงการ
แลกเปลี่ยนวัฒธรรมทาง
ภาษาไทย-อเมริกัน-ญี่ปุLน)
โรงเรียนผาปNงวิทยา

นักเรียนโรงเรียนผาปNงวิทยา
เพื่อใหนักเรียนมีความรูความ
เขาใจและมีทักษะในการใชภาษา
เพื่อการติดตอสื่อสารและได
แลกเปลี่ยน เรียนรู
ศิลปะวัฒนธรรมระหวางชาติอันดี
งามและเลือกปฏิบัติไดอยาง
เหมาะสม

50,000

50,000

50,000

นักเรียนรอยละ 95
มีความรู ความ
เขาใจทางดาน
ภาษา
ขนบธรรมเนียม
ประเพณีตางชาติ

นักเรียนในชุมชนมีความรู สํานักปลัด
ดานการใช
ภาษาตางประเทศ
ติดตอสื่อสาร

8 โครงการแลกเปลี่ยนความรูดาน
ภาษา วัฒนธรรมกับนานาชาติ
โรงเรียนบานแมพริกบน

เพื่อใหนักเรียนมีความรูความ
นักเรียนโรงเรียนแมพริกบน
เขาใจและมีทักษะในการใชภาษา
เพื่อการติดตอสื่อสารและได
แลกเปลี่ยน เรียนรู
ศิลปะวัฒนธรรมระหวางชาติอันดี
งามและเลือกปฏิบัติไดอยาง
เหมาะสม

50,000

50,000

50,000

นักเรียนรอยละ 95
มีความรู ความ
เขาใจทางดาน
ภาษา
ขนบธรรมเนียม
ประเพณีตางชาติ

นักเรียนในชุมชนมีความรู สํานักปลัด
ดานการใช
ภาษาตางประเทศ
ติดตอสื่อสาร

9 โครงการแลกเปลี่ยนความรูดาน
ภาษา วัฒนธรรมกับนานาชาติ
โรงเรียนหวยขี้นกวิทยา

เพื่อใหนักเรียนมีความรูความ
นักเรียนโรงเรียนหวยขี้นกวิทยา
เขาใจและมีทักษะในการใชภาษา
เพื่อการติดตอสื่อสารและได
แลกเปลี่ยน เรียนรู
ศิลปะวัฒนธรรมระหวางชาติอันดี
งามและเลือกปฏิบัติไดอยาง
เหมาะสม

50,000

50,000

50,000

นักเรียนรอยละ 95
มีความรู ความ
เขาใจทางดาน
ภาษา
ขนบธรรมเนียม
ประเพณีตางชาติ

นักเรียนในชุมชนมีความรู สํานักปลัด
ดานการใช
ภาษาตางประเทศ
ติดตอสื่อสาร
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10 โครงการปรับปรุงสนามเด็กเลน
โรงเรียนผาปNงวิทยา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป7 (พ.ศ. 2558-2560)
องคการบริหารสวนตําบลแมพริก อําเภอแมพริก จังหวัดลําปาง
งบประมาณและที่มา
เป@าหมาย
วัตถุประสงค
2558
2559
2560
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
เพื่อพัฒนาเสริมสรางพัฒนาการ ปรับปรุงสถานที่และจัดซื้อ
40,000
ทางดานรางกาย อารมณ, สังคม อุปกรณ,พรอมติดตั้ง
และสติปNญญาของเด็ก

11 โครงการพัฒนาและสงเสริมความ เพื่อใหนักเรียนไดรับความรู
เป4นเลิศทางวิชาการ
ทางดานวิชาการ

ตัวชี้วัด
KPI
สนามเด็กเลนไดรับ
การปรับปรุง เด็กๆ
มีความปลอดภัย
มากขึ้น

ผลลัพธที่คาดวา จะไดรับ

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

เด็กไดรับการพัฒนา
สํานักปลัด
ทางดานรางกาย อารมณ,
สังคม และสติปNญญา
เพิ่มมากขึ้น

นักเรียนโรงเรียนในเขตรับผิดชอบ

50,000

50,000

50,000 นักเรียนมีผลการ นักเรียนมีทักษะ มี
เรียนที่ดีขึ้น โดย ความรูทางวิชาการดีขึ้น
วัดผลที่ไดจาก
ระดับผลการเรียน

12 โครงการแขงขันกีฬานักเรียน
อําเภอแมพริก

เพื่อพัฒนารูปแบบการเรียนการ นักเรียนและครูผูสอนโรงเรียนใน
สอนวิชาพละศึกษาและพัฒนา ศูนย,เครือขายสถานศึกษาอําเภอ
ความสามารถดานกีฬาของผูเรียน แมพริก
ใหสูงขึ้น

40,000

40,000

40,000

13 โครงการแขงขันกีฬาสีสัมพันธ,
ตานยาเสพติด
โรงเรียนแมพริกบน

ใชการแขงขันกีฬาเป4นเครื่องมือ
การปPองกันปNญหายาเสพติด

14 โครงการแขงขันกีฬาสัมพันธ,
โรงเรียนบานแมเชียงรายลุม
หมู 3 ต.แมพริก
15 โครงการแขงขันกีฬาสัมพันธ,
โรงเรียนหวยขี้นกวิทยา
หมู 7 ต.แมพริก

สํานักปลัด

นักเรียนภายใน นักเรียนสุขภาพแข็งแรง สํานักปลัด
อําเภอแมพริกรวม และมีความพรอมตอการ
การแขงขันกีฬา เรียนรู
มากกวารอยละ 95

40,000

-

-

สถานศึกษาปลอด กลุมเปPาหมายมีรางกาย
ยาเสพติด
แข็งแรงและเกิดความ
สามัคคี ลดปNญหา
ยาเสพติด

สํานักปลัด

สงเสริมสุขภาพอนามัยของ
นักเรียน ผูปกครอง และ
ประชาชนใหสมบูรณ,แข็งแรง

เยาวชนในเขตบริการของ
โรงเรียนบานแมพริกบนใชเวลา
วางในการฝRกซอมกีฬาและรวม
แขงขันกีฬาและผูปกครองของ
นักเรียนรวมแขงขันกีฬากับ
นักเรียน
นักเรียน ผูปกครองและ
ประชาชนทั่วไป แขงขันกีฬา
รวมกัน

20,000

-

-

ผูเขารวมกิจกรรมมี กลุมเปPาหมายมีรางกาย
สุขภาพแข็งแรง แข็งแรงและเกิดความ
เพิ่มมากขึ้น สามัคคี ในชุมชน

สํานักปลัด

สงเสริมสุขภาพอนามัยของ
นักเรียน ผูปกครอง และ
ประชาชนใหสมบูรณ,แข็งแรง

นักเรียน ผูปกครองและ
ประชาชนทั่วไป แขงขันกีฬา
รวมกัน

30,000

-

-

ผูเขารวมกิจกรรมมี กลุมเปPาหมายมีรางกาย
สุขภาพแข็งแรง แข็งแรงและเกิดความ
เพิ่มมากขึ้น สามัคคี ในชุมชน

สํานักปลัด
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16 โครงการแขงขันกีฬาสีสัมพันธ,
โรงเรียนผาปNงวิทยา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป7 (พ.ศ. 2558-2560)
องคการบริหารสวนตําบลแมพริก อําเภอแมพริก จังหวัดลําปาง
งบประมาณและที่มา
เป@าหมาย
วัตถุประสงค
2558
2559
2560
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
เพื่อสรางความสามัคคีใหแกคณะ คณะครู ผูปกครอง กลุมแมบาน
30,000
ครู นักเรียน เยาวชน และ
พอบาน ผูสูงอายุและเยาวชน
ผูปกครอง และรูจักแพชนะ
ตําบลผาปNง

17 โครงการสงเสริมความสามารถ
ดานศิลปะ ดนตรี และนาฏศิลปT
ลานนา

เพื่อพัฒนาศิลปะและนาฏศิลปT
พื้นเมือง อนุรักษ,ศิลปวัฒนธรรม
ทองถิ่น

นักเรียนและเยาวชนตําบลผาปNง

-

18 โครงการอาหารกลางวัน

เพื่อใหเด็กไดรับอาหารที่ถูก
สุขลักษณะตามหลักการ
สาธารณสุข

เด็กในศูนย,พัฒนาเด็กเล็กและ
โรงเรียนที่รับผิดชอบ4 โรงเรียน
(อนุบาล 1-ประถมศึกษาป?ที่ 6)

19 โครงการอาหารเสริมนม

เพื่อใหเด็กไดรับอาหารที่ถูก
สุขลักษณะตามหลักการ
สาธารณสุข

เด็กในศูนย,พัฒนาเด็กเล็กและ
โรงเรียนที่รับผิดชอบ 4 โรงเรียน
(อนุบาล 1-ประถมศึกษาป?ที่ 6)

700,000

20 จัดซื้อวัสดุการศึกษา

เพื่อใหเด็กกอนวัยเรียนมี
พัฒนาการที่ดีขึ้น

จัดซื้อวัสดุการศึกษา

30,000

ตัวชี้วัด

ผลลัพธที่คาดวา จะไดรับ

KPI
ผูเขารวมกิจกรรมมี นักเรียน ผูปกครองและ
สุขภาพแข็งแรง ประชาชนไดรับการ
เพิ่มมากขึ้น สงเสริมใหเลนกีฬา
เหมาะสมกับวัย

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ
สํานักปลัด

นักเรียนและเยาวชน
ตําบลผาปNงมีความรู
ทักษะความชํานาญ
ทางดานดนตรีและ
นาฏศิลปTพื้นเมือง

สํานักปลัด

เด็กทุกคนได เด็กไดรับอาหารที่ถูก
รับประทานอาหาร สุขลักษณะตามหลัก
กลางวัน คิดเป4น สาธารณสุข
รอยละ 100

สํานักปลัด

700,000

700,000 เด็กทุกคนไดรับ เด็กไดรับอาหารที่ถูก
อาหารเสริมนม คิด สุขลักษณะตามหลัก
เป4นรอยละ 100 สาธารณสุข

สํานักปลัด

30,000

30,000

60,000

-

1,640,000 1,640,000 1,640,000

อนุรักษ,ศิลปะ
ดนตรี และ
นาฏศิลปTลานนา
เป4นที่รูจักอยาง
แพรหลาย

สถานศึกษามีวัสดุ เด็กเล็กมีการพัฒนาที่ดีขึ้น สํานักปลัด
การเรียนการสอน
ที่มีประสิทธิภาพ
เพิ่มขึ้น
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วัตถุประสงค

21 คาใชจายการบริหารสถานศึกษา เพื่อจายเป4นคาการบริหาร
สถานศึกษาในดานอาหาร
กลางวันศูนย,พัฒนาเด็กเล็ก (พช.)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป7 (พ.ศ. 2558-2560)
องคการบริหารสวนตําบลแมพริก อําเภอแมพริก จังหวัดลําปาง
งบประมาณและที่มา
เป@าหมาย
2558
2559
2560
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
ศูนย,พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 4 ศูนย, 300,000 300,000 300,000

22 คาใชจายในการพัฒนาครูผูดูแล
เด็กศูนย,พัฒนาเด็กเล็ก

เพื่อจายเป4นคาใชจายในการ
ครูผูดูแลเด็กเล็ก จํานวน 5 คน
พัฒนาครูผูดูแลเด็กศูนย,พัฒนาเด็ก
เล็ก

23 โครงการทัศนศึกษา
โรงเรียนผาปNงวิทยา

เพื่อใหนักเรียนไดศึกษาหาความรู นักเรียนโรงเรียนผาปNงวิทยา ทุกคน
จากประสบการณ,ตรงเรียนรูได
ดวยตนเอง

24 โครงการทัศนศึกษาเด็กและ
เยาวชนตําบลแมพริกและตําบล
ผาปNง

เพื่อใหเด็กและเยาวชนไดศึกษา
หาความรูจากประสบการณ,ตรง
เรียนรูไดดวยตนเอง

นักเรียนในโรงเรียนกลุมเปPาหมาย
ผาปNงวิทยา แมพริกบน แม
เชียงรายลุม หวยขี้นก

ตัวชี้วัด

ผลลัพธที่คาดวา จะไดรับ

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

KPI
สํานักปลัด
เด็กทุกคนได ศูน,พัฒนาเด็กเล็กมี
รับประทานอาหาร ประสิทธิภาพในการ
กลางวัน คิดเป4น บริหารจัดการสถานศึกษา
รอยละ 100
ครูผูดูแลเด็กมี
ประสิทธิภาพ
ทางดานการให
ความรูอยางมือ
อาชีพ

สํานักปลัด
ครูผูดูแลเด็กมี
ประสิทธิภาพในดานการ
เรียนการสอนใหแกเด็ก
ในศูนย,พัฒนาเด็กเล็ก

15,000

15,000

15,000

-

30,000

-

นักเรียนใน นักเรียนไดเรียนรูจาก
กลุมเปPาหมายมี ประสบการณ,จริงเพื่อ
ความรูจากการ นํามาพัฒนาตนเองได
ทัศนศึกษาเพิ่มขึ้น
สามารถเรียนรูได
โดยประสบการณ,
ตรง

100,000

-

-

นักเรียนใน
กลุมเปPาหมายมี
ความรูจากการ
ทัศนศึกษาเพิ่มขึ้น
สามารถเรียนรูได
โดยประสบการณ,
ตรง

สํานักปลัด

เด็กและเยาวชนไดศึกษา สํานักปลัด
หาความรูจาก
ประสบการณ,ตรงจาก
การจัดกิจกรรมทัศนศึกษา
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป7 (พ.ศ. 2558-2560)
องคการบริหารสวนตําบลแมพริก อําเภอแมพริก จังหวัดลําปาง
6.2 แนวทางการพัฒนาสงเสริมสนับสนุนประเพณีอันดีงาม กิจการศาสนา และภูมิปBญญาทองถิ่น
งบประมาณและที่มา
เป@าหมาย
โครงการ
วัตถุประสงค
ที่
2558
2559
2560
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1 โครงการรดน้ําดําหัวผูสูงอายุ
เพื่อสงเสริมและอนุรักษ,
ผูสูงอายุในเขตรับผิดชอบ
200,000 200,000 200,000
ประจําป?
วัฒนธรรมประเพณีทองถิ่น

150,000

150,000

สืบสานประเพณี ประชาชนเห็นคุณคาของ สํานักปลัด
วัฒนธรรมของคน ขนบธรรมเนียม ประเพณี
ไทยใหคงอยู
และวัฒนธรรม
ตลอดไป

-

5,000

5,000

พุทธศาสนิกชนมี ประชาชนเห็นคุณคาของ สํานักปลัด
ความเลื่อมใสใน พระพุทธศาสนา ซึ่งเป4น
พระพุทธศาสนา ศาสนาประจําชาติ

10,000

10,000

10,000

สืบสานประเพณี
วัฒนธรรมของคน
ไทยใหคงอยู
ตลอดไป

จัดงานสงเสริมประเพณีลอยกระทง 150,000

5 โครงการสืบสานประเพณี
สงกรานต, หมู 3 ต.แมพริก

จัดงานสืบสานประเพณีสงกรานต,

เพื่อสงเสริมและอนุรักษ,
วัฒนธรรมประเพณีทองถิ่น

KPI
ผูสูงอายุที่ไดรวม ประชาชนเห็นคุณคาของ สํานักปลัด
กิจกรรมมีความ ขนบธรรมเนียม ประเพณี
และวัฒนธรรม
สนุกสนาน มี
ความสุข
สืบสานประเพณี ประชาชนเห็นคุณคาของ สํานักปลัด
วัฒนธรรมของคน ขนบธรรมเนียม ประเพณี
และวัฒนธรรม
ไทยใหคงอยู
ตลอดไป

3 โครงการจัดงานลอยกระทง
ประจําป?

จัดกิจกรรมในวันสําคัญทาง
พระพุทธศาสนา

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

5,000

ถวายเทียนพรรษาใหวัดและ
สํานักสงฆ,ในเขตรับผิดชอบ

4 โครงการสงเสริมพระพุทธศาสนา เพื่อสงเสริมกิจกรรมทาง
เนื่องในวันสําคัญทาง
พระพุทธศาสนาดานความเชื่อ
พระพุทธศาสนา
ความศรัทธา

ผลลัพธที่คาดวา จะไดรับ

5,000

2 โครงการถวายเทียนพรรษาเนื่อง เพื่อสงเสริมและอนุรักษ,
ในวันเขาพรรษา
วัฒนธรรมประเพณีทองถิ่น

เพื่อสงเสริมและอนุรักษ,
วัฒนธรรมประเพณีทองถิ่น

ตัวชี้วัด

5,000

เด็ก เยาวชน และ
ประชาชนไดเห็นคุณคา
ของประเพณีและ
วัฒนธรรม

สํานักปลัด
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ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

6 โครงการประเพณีสงกรานต,บาน เพื่อสงเสริมและอนุรักษ,
แมพริกบน หมู 4 ต.แมพริก
วัฒนธรรมประเพณีทองถิ่น

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป7 (พ.ศ. 2558-2560)
องคการบริหารสวนตําบลแมพริก อําเภอแมพริก จังหวัดลําปาง
งบประมาณและที่มา
เป@าหมาย
2558
2559
2560
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
จัดงานประเพณีสงกรานต,
5,000
-

ตัวชี้วัด

ผลลัพธที่คาดวา จะไดรับ

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

KPI
สืบสานประเพณี
วัฒนธรรมของคน
ไทยใหคงอยู
ตลอดไป

เด็ก เยาวชน ประชาชน สํานักปลัด
ไดเห็น คุณคาของ
ประเพณีและวัฒนาธรรม
ทองถิ่น

7 โครงการประเพณีสงกรานต,
บานวังสําราญ
หมู 6 ต.แมพริก

เพื่อสงเสริมและอนุรักษ,
วัฒนธรรมประเพณีทองถิ่น

จัดงานประเพณีสงกรานต,

5,000

-

-

สืบสานประเพณี
วัฒนธรรมของคน
ไทยใหคงอยู
ตลอดไป

เด็ก เยาวชน ประชาชน สํานักปลัด
ไดเห็น คุณคาของ
ประเพณีและวัฒนาธรรม
ทองถิ่น

8 โครงการสืบสานประเพณี
สงกรานต, หมู 7 ต.แมพริก

เพื่อสงเสริมและอนุรักษ,
วัฒนธรรมประเพณีทองถิ่น

จัดงานสืบสานประเพณีสงกรานต,

10,000

10,000

10,000

สืบสานประเพณี
วัฒนธรรมของคน
ไทยใหคงอยู
ตลอดไป

เด็ก เยาวชน ประชาชน สํานักปลัด
ไดเห็นคุณคาของ
ประเพณีและวัฒนาธรรม
ทองถิ่น

9 โครงการจัดงานประเพณี
สงกรานต, หมู 8 ต.แมพริก

เพื่อสงเสริมและอนุรักษ,
วัฒนธรรมประเพณีทองถิ่น

จัดงานสืบสานประเพณีสงกรานต,

5,000

5,000

5,000

สืบสานประเพณี
วัฒนธรรมของคน
ไทยใหคงอยู
ตลอดไป

เด็ก เยาวชน ประชาชน สํานักปลัด
ไดเห็นคุณคาของ
ประเพณีและวัฒนาธรรม
ทองถิ่น

10 โครงการประเพณีสักการะรอย
พระพุทธบาท บานปางยาว
หมู 8 ต.แมพริก

เพื่อสงเสริมและอนุรักษ,
วัฒนธรรมประเพณีทองถิ่น

ชาวตําบลแมพริกจัดกิจกรรมเพื่อ
สักการะรอยพระพุทธบาท

10,000

10,000

10,000

สืบสานประเพณี ประชาชน ไดเห็นคุณคา สํานักปลัด
วัฒนธรรมของคน ของประเพณีและวัฒนา
ไทยใหคงอยู ธรรมทองถิ่น
ตลอดไป
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป7 (พ.ศ. 2558-2560)
องคการบริหารสวนตําบลแมพริก อําเภอแมพริก จังหวัดลําปาง
งบประมาณและที่มา
เป@าหมาย
2558
2559
2560
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
จัดงานสืบสานประเพณีสงกรานต, 30,000
30,000
30,000

ตัวชี้วัด

ผลลัพธที่คาดวา จะไดรับ

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

KPI
สืบสานประเพณี
วัฒนธรรมของคน
ไทยใหคงอยู
ตลอดไป

เด็ก เยาวชน ประชาชน สํานักปลัด
ไดเห็นคุณคาของ
ประเพณีและวัฒนาธรรม
ทองถิ่น

11 โครงการสืบสานวัฒนธรรม
ประเพณีสักการะ ดอยพระธาตุ
หมู 10 ต.แมพริก

เพื่อสงเสริมและอนุรักษ,
วัฒนธรรมประเพณีทองถิ่น

12 โครงการสงเสริมศิลปะพื้นบาน
(กลองยาว)
หมู 2 ต.ผาปNง

เพื่อพัฒนาศิลปะพื้นบาน (กลอง
ยาว) อนุรักษ,ศิลปวัฒนธรรม
ทองถิ่น

ประชาชนบานผาปNงหลวง และ
ผูสนใจ

30,000

30,000

30,000

อนุรักษ,
ศิลปวัฒนธรรมของ
คนไทยใหคงอยู
สืบไป

ประชาชนบานผาปNงหลวง สํานักปลัด
มีความรูดาน
ศิลปวัฒนธรรมทองถิ่น
โดยเฉพาะกลองยาว

13 โครงการสงเสริมศิลปะพื้นบาน
(กลองยาว)
หมู 3 ต.ผาปNง

เพื่อพัฒนาศิลปะพื้นบาน (กลอง
ยาว) อนุรักษ,ศิลปวัฒนธรรม
ทองถิ่น

ประชาชนบานผาปNงกลางและ
ผูสนใจ

30,000

30,000

30,000

อนุรักษ,
ศิลปวัฒนธรรมของ
คนไทยใหคงอยู
สืบไป

ประชาชน บานผาปNง
กลาง มีความรูดาน
ศิลปวัฒนธรรมทองถิ่น
โดยเฉพาะกลองยาว

14 โครงการสงเสริมศิลปะพื้นบาน
(กลองยาว)
หมู 3 ต.แมพริก

เพื่อพัฒนาศิลปะพื้นบาน (กลอง
ยาว) อนุรักษ,ศิลปวัฒนธรรม
ทองถิ่น

ประชาชนบานแมเชียงรายลุม
และผูสนใจ

30,000

30,000

30,000

อนุรักษ,
ศิลปวัฒนธรรมของ
คนไทยใหคงอยู
สืบไป

15 โครงการสืบสานประเพณี
สงกรานต,
หมู 11 ต.แมพริก

เพื่อสงเสริมและอนุรักษ,
วัฒนธรรมประเพณีทองถิ่น

จัดงานสืบสานประเพณีสงกรานต,

10,000

10,000

10,000

ประชาชนบานแม
เชียงรายลุม มีความรู
ดานศิลปวัฒนธรรม
ทองถิ่นโดยเฉพาะกลอง
ยาว
สืบสานประเพณี เด็ก เยาวชน ประชาชน
วัฒนธรรมของคน ไดเห็นคุณคาของ
ไทยใหคงอยู ประเพณีและวัฒนธรรม
ทองถิ่น
ตลอดไป

สํานักปลัด

สํานักปลัด

สํานักปลัด
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป7 (พ.ศ. 2558-2560)
องคการบริหารสวนตําบลแมพริก อําเภอแมพริก จังหวัดลําปาง
งบประมาณและที่มา
เป@าหมาย
2558
2559
2560
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
จัดงานสืบสานประเพณีสรงน้ํา
10,000
พระธาตุและสืบชะตาหลวง

ตัวชี้วัด

ผลลัพธที่คาดวา จะไดรับ

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

KPI
สืบสานประเพณี
วัฒนธรรมของคน
ไทยใหคงอยู
ตลอดไป

เด็ก เยาวชน ประชาชน
ไดเห็นคุณคาของ
ประเพณีและวัฒนธรรม
ทองถิ่น

สํานักปลัด*

16 โครงการสรงน้ําพระธาตุ สืบ
ชะตาหลวง วัดผาปNงหลวง
หมู 2 ต.ผาปNง

เพื่อสงเสริมและอนุรักษ,
วัฒนธรรมประเพณีทองถิ่น

17 โครงการสรงน้ําพระธาตุ สืบ
ชะตาหลวงวัด ผาปNงกลาง
หมู 3 ต.ผาปNง

เพื่อสงเสริมและอนุรักษ,
วัฒนธรรมประเพณีทองถิ่น

จัดงานสืบสานประเพณีสรงน้ํา
พระธาตุและสืบชะตาหลวง

5,000

5,000

5,000

สืบสานประเพณี
วัฒนธรรมของคน
ไทยใหคงอยู
ตลอดไป

เด็ก เยาวชน ประชาชน
ไดเห็นคุณคาของ
ประเพณีและวัฒนธรรม
ทองถิ่น

สํานักปลัด

18 โครงการจัดประเพณีสงกรานต,
หมู 3 ต.ผาปNง

เพื่อสงเสริมและอนุรักษ,
วัฒนธรรมประเพณีทองถิ่น

จัดงานสืบสานประเพณี

5,000

5,000

5,000

สืบสานประเพณี
วัฒนธรรมของคน
ไทยใหคงอยู
ตลอดไป

เด็ก เยาวชน ประชาชน
ไดเห็นคุณคาของ
ประเพณีและวัฒนธรรม
ทองถิ่น

สํานักปลัด

19 โครงการจัดงานประเพณีไมค้ําศรี เพื่อสงเสริมและอนุรักษ,
สืบชะตาหลวง สรงน้ําพระธาตุสิริ วัฒนธรรมประเพณีทองถิ่น
ภูมิวนา แหครัวตาน ในเทศกาลป?
ใหมเมือง หมู 4 ต.ผาปNง

จัดงานประเพณีไมค้ําศรีสืบชะตา
หลวงฯลฯ

15,000

15,000 สืบสานประเพณี
วัฒนธรรมของคน
ไทยใหคงอยู
ตลอดไป

เด็ก เยาวชน ประชาชน
ไดเห็นคุณคาของ
ประเพณีและวัฒนธรรม
ทองถิ่น

สํานักปลัด

20 โครงการประเพณีลอยกระทง
หมู 6 ต.แมพริก

จัดงานประเพณีลอยกระทง

3,000

เด็ก เยาวชน ประชาชน
ไดเห็นคุณคาของ
ประเพณีและวัฒนธรรม
ทองถิ่น

สํานักปลัด

เพื่อสงเสริมและอนุรักษ,
วัฒนธรรมประเพณีทองถิ่น

-

15,000

3,000

สืบสานประเพณี
วัฒนธรรมของคน
ไทยใหคงอยู
ตลอดไป
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ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

21 โครงการเขาคายอบรมตีกYองปูจา เพื่อสงเสริมและอนุรักษ,
หมู 2 ต.ผาปNง
วัฒนธรรมประเพณีทองถิ่น

22 โครงการประเพณีลอยกระทง
เดือนยี่เป4ง หมู 2 ต.ผาปNง

เพื่อสงเสริมและอนุรักษ,
วัฒนธรรมประเพณีทองถิ่น

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป7 (พ.ศ. 2558-2560)
องคการบริหารสวนตําบลแมพริก อําเภอแมพริก จังหวัดลําปาง
งบประมาณและที่มา
เป@าหมาย
2558
2559
2560
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
เยาวชนรวมเขาคายอบรมการตี
10,000
กYองปูจา

จัดงานสืบสานประเพณีลอยกระทง

5,000

23 โครงการอบรมศาสนพิธีตําบลผาปNง เพื่อใหสงเสริม ใหมีการประกอบ จัดอบรม 1 รุน
หมู 2 ต.ผาปNง
พิธีทางศาสนา ที่ถูกตองตากหลัก
และวิธีการ

-

24 โครงการสรงน้ําพระพุทธรูป
ประจําป?เกิด

-

เพื่อสงเสริมกิจกรรมทาง
พระพุทธศาสนา ดานความเชื่อ
และความศรัทธา

ดําเนินการจัดกิจกรรมสรงน้ําพระ
จํานวน 1 วัน

-

15,000

25,000

ตัวชี้วัด

ผลลัพธที่คาดวา จะไดรับ

KPI
เยาวชนที่เขารวม เยาวชนเห็นคุณคาและ
โครงการสามารถตี อนุรักษ,วัฒนธรรมใหยิ่ง
กลองปูจาได คิด ยืนสืบไป
เป4นรอยละ 90

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ
สํานักปลัด

-

สํานักปลัด
ประเพณีและ เด็ก เยาวชน และ
วัฒนธรรมดํารงคง ประชาชน ไดเห็นคุณคา
อยูคูคนไทยสืบไป ของประเพณีและ
วัฒนธรรม

-

ผูเขารวมโครงการ ประชาชน ประกอบ
สามารถดําเนิน พิธีกรรมทางศาสนาได
ศาสนพิธีไดถูกตอง อยางถูกตอง
คิดเป4นรอยละ 100

-

ประชาชนตําบลผา เกิดความเป4นศิริมงคลแก สํานักปลัด
ปNงเขารวมงาน ประชาชนทั่วไป
รอยละ 100

สํานักปลัด
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป8 (พ.ศ. 2558-2560)
องคการบริหารส:วนตําบลแม:พริก อําเภอแม:พริก จังหวัดลําปาง
7. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
7.1 แนวทางการพัฒนาการสรางจิตสํานึกและตระหนักในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เป>าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
2558
(บาท)
10,000

2559
(บาท)
10,000

2560
(บาท)
10,000

5,000

1 โครงการอบรมปลูกจิตสํานึกใน เพื่อให"ประชาชนตระหนักและมี
การรักษาทรัพยากรธรรมชาติ จิตสํานึกในการรักษา
และสิ่งแวดล"อม
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล"อม

จัดอบรมเยาวชน ประชาชนใน
พื้นที่รับผิดชอบ

2 โครงการรณรงค0ติดตั้งบ-อดักไขมัน เพื่อให"ประชาชนตระหนักและมี
จิตสํานึกในการรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล"อม

รณรงค0 ติดตั้งบ-อดักไขมัน
บ"านเรือนในพื้นที่รับผิดชอบ

5,000

5,000

3 ก-อสร"างฝายชะลอน้ํา

ก-อสร"างฝายชะลอน้ําในพื้นที่
รับผิดชอบ

20,000

20,000

เพื่อให"ประชาชนตระหนักและมี
จิตสํานึกในการรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล"อม

20,000

ตัวชี้วัด
KPI
กลุ-มเป.าหมายที่เข"า
ร-วมกิจกรรมมี
จิตสํานึกในการ
อนุรักษ0
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล"อมมาก
ขึ้น

ผลลัพธที่คาดว:า จะ หน:วยงานที่
ไดรับ
รับผิดชอบ
เยาวชน ประชาชน มี
จิตสํานึกและตระหนัก
ในการรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล"อม

สํานักปลัด

เยาวชน ประชาชน มี
จิตสํานึกและตระหนัก
ในการรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล"อม

สํานักปลัด

สามารถชะลอ เยาวชน ประชาชน มี
ความเร็วของน้ําได" จิตสํานึกและตระหนัก
มากกว-า ร"อยละ 60 ในการรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล"อม

สํานักปลัด

ทุกบ"านที่เข"าร-วม
โครงการมีการ
จัดการไขมันอย-าง
ถูกวิธิ คิดเป6นร"อยละ
100

97

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

4 โครงการส-งเสริมและอนุรักษ0ป<า เพื่อให"ประชาชนตระหนักและมี
ชุมชน บ"านแม-เชียงรายลุ-ม
จิตสํานึกในการรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล"อม

5 โครงการพลังงานทดแทน
(พลังงานแสงอาทิตย0)

ลดการใช"พลังงานไฟฟ.า อนุรักษ0
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล"อม

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป8 (พ.ศ. 2558-2560)
องคการบริหารส:วนตําบลแม:พริก อําเภอแม:พริก จังหวัดลําปาง
งบประมาณและที่มา
เป>าหมาย
2558
2559
2560
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
ทรัพยากรธรรมชาติและ
10,000
สิ่งแวดล"อมบ"านแม-เชียงรายลุ-ม
อุดมสมบูรณ0 ไม-ถูกบุกรุกทําลาย

ติดตั้งระบบไฟฟ.าแสงอาทิตย0
จํานวน 1 ระบบ

-

-

1,000,000

ตัวชี้วัด

ผลลัพธที่คาดว:า จะ หน:วยงานที่
ไดรับ
รับผิดชอบ

KPI
กลุ-มเป.าหมายที่เข"า ประชาชนมีจิตสํานึก
ร-วมกิจกรรมมี อนุรักษ0หวงแหน
จิตสํานึกในการ ทรัพยากรธรรมชาติ
อนุรักษ0
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล"อมมาก
ขึ้น
อบต.แม-พริก ใช"
กระแสไฟฟ.าหลัก
ลดลง

อบต.แม-พริก มีการใช"
กระแสไฟฟ.าจาก
พลังงานธรรมชาติ

สํานักปลัด

ส-วนโยธา
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป8 (พ.ศ. 2558-2560)
องคการบริหารส:วนตําบลแม:พริก อําเภอแม:พริก จังหวัดลําปาง
7.2 แนวทางการพัฒนาการป>องกันการทําลาย การบําบัดและฟCDนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
งบประมาณและที่มา
เป>าหมาย
ที่
วัตถุประสงค
โครงการ
2558
2559
2560
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1 โครงการอบรมความรู"เรื่องไฟป<า เพื่อเป6นการเพิ่มความรู"และทักษะ อบรมความรู"เรื่องไฟป<า
5,000
5,000
5,000
ในการดับไฟป<า

ตัวชี้วัด

ผลลัพธที่คาดว:า จะ หน:วยงานที่
ไดรับ
รับผิดชอบ

KPI
ผู"เข"าร-วมอบรมมี ผู"ได"รับการอบรมมี
ความรู"เรื่องไฟป<า ความรู"ในการดับไฟป<า
สามารถดําเนินการ
ดับไฟป<าได"

2 โครงการปลูกป<าเฉลิมพระเกียรติ เพื่อฟCDนฟูทรัพยากรธรรมชาติและ ปลูกป<า จํานวน 19 ไรเทิดไท"องค0ราชัน
สิ่งแวดล"อม สํานึกในพระมหา
กรุณาธิคุณ

50,000

30,000

20,000

3 โครงการรณรงค0ป.องกันไฟป<า
และปFญหาหมอกควัน

เพื่อฟCDนฟูทรัพยากรธรรมชาติและ จัดทําโครงการรณรงค0ป.องกันไฟ
สิ่งแวดล"อม
ป<าและปFญหาหมอกควัน

10,000

10,000

10,000

4 โครงการปล-อยพันธุ0สัตว0น้ําสูแหล-งน้ําสาธารณะ

เพื่อฟCDนฟูทรัพยากรธรรมชาติและ ปล-อยพันธุ0สัตว0น้ําสู-แหล-งน้ํา
สิ่งแวดล"อม
สาธารณะ

5,000

-

-

มีสัตว0น้ําเพิ่มขึ้น ขยายพันธุ0สัตว0น้ําใน
แหล-งน้ําสาธารณะ

สํานักปลัด

-

-

300,000

มีประชาชนจํานวน ประชาชนมีจิตสํานึก
มากมาท-องเที่ยว และตระหนักในการ
รักษา
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล"อม

สํานักปลัด

5 โครงการพัฒนาแหล-งท-องเที่ยว เพื่อส-งเสริมให"ชุมชนมีส-วนร-วมใน ชุมชนบ"านนาริน ต.ผาปFง
เชิงอนุรักษ0น้ําตกห"วยแม-ปุ-น้ํา การจัดทรัพยากรธรรมชาติและ
ดิบอุ-น
สิ่งแวดล"อมในชุมชนให"เกิด
ประโยชน0สูงสุดอย-างยั่งยืน

มีการปลูกป<าเพิ่มขึ้น ประชาชนมีจิตสํานึก
จํานวน 19 ไรและตระหนักในการ
รักษา
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล"อม
ปFญหาหมอกควัน ลดปFญหาหมอกควัน
ลดลง เป6นร"อยละ 0 และการทําลายป<า

ส-วนโยธา

สํานักปลัด

สํานักปลัด
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ที่

โครงการ

6 ก-อสร"างพนังป.องกันตลิ่งพัง
หมู- 4 ต.แม-พริก

วัตถุประสงค
ป.องกันตลิ่งพัง

7 โครงการพัฒนาแหล-งท-องเที่ยว พัฒนาหนองกระทุ-มโปงให"เป6น
หนองกระทุ-มโปง
แหล-งท-องเที่ยว
หมู- 3 ต.แม-พริก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป8 (พ.ศ. 2558-2560)
องคการบริหารส:วนตําบลแม:พริก อําเภอแม:พริก จังหวัดลําปาง
งบประมาณและที่มา
เป>าหมาย
2558
2559
2560
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
ก-อสร"างพนังป.องกันตลิ่ง ยาว
100,000
100 ม. ตามแบบ อบต.แม-พริก

ตัวชี้วัด

ผลลัพธที่คาดว:า จะ หน:วยงานที่
ไดรับ
รับผิดชอบ

KPI
มีพนังป.องกันตลิ่ง ตลิ่งได"รับการป.องกัน
เพิ่มขึ้น 100 ม.

ปรับภูมิทัศน0พื้นที่แหล-งท-องเที่ยว

-

1,000,000

8 ก-อสร"างพนังป.องกันตลิ่งพัง
วัดผาปFงกลาง - บ"านเด-นอุดม
หมู- 3 ต.ผาปFง

ป.องกันการกัดเซาะพังทลายของ ก-อสร"างพนังป.องกันตลิ่ง ยาว 100
หน"าดิน
ม. ตามแบบ อบต.แม-พริก

-

100,000

-

มีพนังป.องกันตลิ่ง ตลิ่งไม-ถูกกัดเซาะทําลาย
เพิ่มขึ้น100 ม.

9 จัดซื้อถังขยะประจําหมู-บ"าน
หมู- 3 ต.แม-พริก

เพื่อรวบรวมขยะจากครัวเรือน

จัดซื้อถังขยะจํานวน 100 ถัง

-

100,000

-

ขยะถูกทิ้งอย-างเป6น ประชาชนทิ้งขยะลงถัง
ที่เป6นทาง
ขยะที่จัดซื้อ

สํานักปลัด

10 ปรับปรุงบ-อขยะ
หมู- 7 ต.แม-พริก

เพื่อให"บ-อขยะ มีปริมาตรที่เพิ่มขึ้น ขุดลอกบ-อขยะ จํานวน 1 บ-อ
รองรับจํานวนขยะที่มากขี้น

-

100,000

-

ปริมาตรบ-อขยะ ได"ขนาดบ-อขยะที่กว"าง
เพิ่มขึ้น รองรับขยะ ขึ้น
มากขึ้น

ส-วนโยธา

11 ปรับปรุงบ-อขยะ
หมู- 11 ต.แม-พริก

เพื่อให"บ-อขยะ มีปริมาตรที่เพิ่มขึ้น ขุดลอกบ-อขยะ จํานวน 1 บ-อ
รองรับจํานวนขยะที่มากขี้น

-

100,000

-

ปริมาตรบ-อขยะ ได"ขนาดบ-อขยะที่กว"าง
เพิ่มขึ้น รองรับขยะ ขึ้น
มากขึ้น

ส-วนโยธา

-

-

1,000,000

มีประชาชนจํานวน อ.แม-พริกมีสถานที่
มากมาท-องเที่ยว ท-องเทีย่ วเป6นที่รู"จัก

ส-วนโยธา

12 โครงการพัฒนาแหล-งท-องเที่ยว พัฒนาอ-างเก็บน้ําผาวิ่งชู"ให"เป6น
อ-างเก็บน้ําผาวิ่งชู"
แหล-งท-องเที่ยว
หมู- 10 ต.แม-พริก

ปรับภูมิทัศน0พื้นที่แหล-งท-องเที่ยว

มีประชาชนจํานวน อ.แม-พริกมีสถานที่
มากมาท-องเที่ยว ท-องเทีย่ วเป6นที่รู"จัก

ส-วนโยธา

ส-วนโยธา

100

ที่

โครงการ

13 ปรับปรุงภูมิทัศน0สามแยกหน"า
วัดและศูนย0 ศสมช.หมู- 4 ต.ผาปFง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป8 (พ.ศ. 2558-2560)
องคการบริหารส:วนตําบลแม:พริก อําเภอแม:พริก จังหวัดลําปาง
งบประมาณและที่มา
เป>าหมาย
วัตถุประสงค
2558
2559
2560
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
เพื่อให"หมู-บ"านมีภูมิทัศน0ที่สวยงาม ปรับภูมิทัศน0 1 แห-ง
100,000

14 โครงการพัฒนาแหล-งท-องเที่ยว พัฒนารอยพระพุทธบาทให"เป6น
รอยพระพุทธบาท
แหล-งท-องเที่ยว
หมู- 8 ต.แม-พริก

ตัวชี้วัด

ผลลัพธที่คาดว:า จะ หน:วยงานที่
ไดรับ
รับผิดชอบ

KPI
สามแยกหน"าวัด หมู-บ"านเกิดความ
และศูนย0 ศสมช. สวยงาม
สวยงามขึ้น

ส-วนโยธา

ปรับภูมิทัศน0พื้นที่แหล-งท-องเที่ยว

-

-

500,000

มีประชาชนจํานวน อ.แม-พริกมีสถานที่
มากมาท-องเที่ยว ท-องเทีย่ วเป6นที่รู"จัก

15 ก-อสร"างพนังป.องกันตลิ่งพังบ"าน ป.องกันการกัดเซาะพังทลายของ ก-อสร"างพนังป.องกันตลิ่ง ยาว
แม-เชียงรายลุ-ม
หน"าดิน
1,000 ม. ตามแบบ อบต.แม-พริก
หมู- 3 ต.แม-พริก

-

-

1,000,000

มีพนังป.องกันตลิ่ง ตลิ่งไม-ถูกกัดเซาะทําลาย ส-วนโยธา
เพิ่มขึ้น 1,000 ม.

16 ก-อสร"างคันดินป.องกันน้ําท-วม
หมู- 6 ต.แม-พริก

ป.องกันอุทกภัย น้ําท-วมขัง

-

-

100,000

17 ก-อสร"างพนังป.องกันตลิ่งพัง
วังส"มป<อย หมู- 2 ต.ผาปFง

ป.องกันการกัดเซาะพังทลายของ ก-อสร"างพนังป.องกันตลิ่ง ยาว
หน"าดิน
100 ม. ตามแบบ อบต.แม-พริก

-

-

100,000

มีพนังป.องกันตลิ่ง ตลิ่งไม-ถูกกัดเซาะทําลาย ส-วนโยธา
เพิ่มขึ้น100 ม.

18 ก-อสร"างป.องกันตลิ่งพังท-าวังผา
หมู- 2 ต.ผาปFง

ป.องกันการกัดเซาะพังทลายของ ก-อสร"างพนังป.องกันตลิ่ง ยาว
หน"าดิน
100 ม. ตามแบบ อบต.แม-พริก

-

-

100,000

มีพนังป.องกันตลิ่ง ตลิ่งไม-ถูกกัดเซาะทําลาย ส-วนโยธา
เพิ่มขึ้น100 ม.

ก-อสร"างคันดินป.องกันน้ําท-วม ยาว
1,000 ม.

ไม-มีน้ําท-วมขัง

หมู-บ"านวังสําราญไม-ถูก
น้ําท-วม

ส-วนโยธา

สํานักปลัด
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ที่

โครงการ

19 ก-อสร"างพนังป.องกันตลิ่งพัง
ท-าวังผา
หมู- 3 ต.ผาปFง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป8 (พ.ศ. 2558-2560)
องคการบริหารส:วนตําบลแม:พริก อําเภอแม:พริก จังหวัดลําปาง
งบประมาณและที่มา
เป>าหมาย
วัตถุประสงค
2558
2559
2560
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
ป.องกันการกัดเซาะพังทลายของ ก-อสร"างพนังป.องกันตลิ่ง ยาว 80
80,000
หน"าดิน
ม. ตามแบบ อบต.แม-พริก

ตัวชี้วัด

ผลลัพธที่คาดว:า จะ หน:วยงานที่
ไดรับ
รับผิดชอบ

KPI
มีพนังป.องกันตลิ่ง ตลิ่งไม-ถูกกัดเซาะทําลาย ส-วนโยธา
เพิ่มขึ้น 80 ม.

20 ขุดลอกแม-น้ําวัง หมู-ที่ 6 - หมู-ที่ 3 เพื่อให"ป.องกันและบรรเทาปFญหา ขุดลอกแม-น้ําวัง ยาว 1,500 ม.
หมู- 3 ต.แม-พริก
น้ําท-วม น้ําป<าไหลหลาก

-

-

10,000,000

มีการขุดลอกแม-น้ํา ประชาชนมีน้ําไว"ใช"เพื่อ
ความยาว 1,500 ม. การเกษตร

ส-วนโยธา

21 ขุดบ-อขยะ
หมู- 10 ต.แม-พริก

-

-

100,000

ปริมาตรบ-อขยะ เพื่อให"มีพื้นที่สําหรับทิ้ง
เพิ่มขึ้น รองรับขยะ ขยะและการจัดการขยะ
มากขึ้น

ส-วนโยธา

เพื่อให"มีบ-อขยะสําหรับทิ้งขยะ
จากครัวเรือน หมู- 10

ขุดบ-อขยะ จํานวน 1 บ-อ
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป5 (พ.ศ. 2558-2560)
องคการบริหารส!วนตําบลแม!พริก อําเภอแม!พริก จังหวัดลําปาง
8. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมือง-การบริหาร
8.1 แนวทางการพัฒนาการส!งเสริมการมีส!วนร!วมรูปประชาคม
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เป;าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

1 โครงการประชาคมหมูบานเพื่อ เพื่อใหประชาชนมีสวนรวมในการ จัดทําโครงการเพื่อใหประชาชนมี
จัดทําแผนพัฒนาสามป
จัดทําแผนพัฒนาสามป
สวนรวมทุกหมูบาน
2 กอสรางรั้วรอบศูนย-สงเคราะหราษฎรประจําหมูบาน
หมู 6 ต.แมพริก

เพื่อใหศูนย-สงเคราะห- หมู 6 มี
อาณาเขตพื้นที่ ที่ชัดเจน

กอสรางรั้วรอบพื้นที่ศูนยสงเคราะห-

3 ปรับปรุงศาลาอเนกประสงคประจําหมูบาน
หมู 8 ต.แมพริก

เพื่อใหประชาชนมีสถานที่สําหรับ ปรับปรุงศาลาเอนกประสงค-ให
ทํากิจกรรมของสวนรวม
พรอมกับการใชงาน

4 กอสรางศาลาอเนกประสงคประจําหมูบานหวยไร
หมู 4 ต.ผาป@ง

เพื่อใหประชาชนมีสถานที่สําหรับ กอสรางศาลาอเนกประสงค-ขนาด
ทํากิจกรรมของสวนรวม
กวาง 6 ม. ยาว 12 ม

งบประมาณและที่มา
2558
(บาท)
10,000

2559
(บาท)
10,000

2560
(บาท)
10,000

-

100,000

-

100,000

-

-

-

-

300,000

ตัวชี้วัด

ผลลัพธที่คาดว!า จะไดรับ

KPI
มีแผนพัฒนาสามป ประชาชนมีสวนรวมใน
การจัดทําแผน
มีรั้วรอบศูนยสงเคราะห-

หน!วยงานที่
รับผิดชอบ
สํานักปลัดฯ

ศูนย-สงเคราะห-ราษฎร มี
รั้วรอบขอบชิด

สวนโยธา

ศาลาอเนกประสงค- ศาลาอเนกประสงค- เป=น
มีขนาดที่กวางขวาง ศูนย-กลางของกิจกรรม
มากขึ้น
สวนรวม

สวนโยธา

มีศาลา
อเนกประสงคเพิ่มขึ้น 1 หลัง

ประชาชนมีสถานที่
สําหรับทํากิจกรรมของ
สวนรวม

สวนโยธา
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป5 (พ.ศ. 2558-2560)
องคการบริหารส!วนตําบลแม!พริก อําเภอแม!พริก จังหวัดลําปาง
8.2 แนวทางการพัฒนาการส!งเสริมความรู ความเขาใจเกี่ยวกับกิจการของ อบต. และการบริหารการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย
งบประมาณและที่มา
เป;าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
2558
2559
2560
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1 คาใชจายในการเลือกตั้ง
เพื่อจายเป=นคาใชจายในการ
การเลือกตั้งทั่วไปและการ
100,000 100,000 100,000
เลือกตั้งทั่วไปหรือเลือกตั้งซอม เลือกตั้งซอม
นายกฯ และสมาชิกสภาฯ

ตัวชี้วัด

ผลลัพธที่คาดว!า จะไดรับ

KPI
การเลือกตั้งสําเร็จ อบต.ดําเนินการตามที่
ลุลวง
กฎหมายกําหนด

หน!วยงานที่
รับผิดชอบ
สํานักปลัดฯ
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป5 (พ.ศ. 2558-2560)
องคการบริหารส!วนตําบลแม!พริก อําเภอแม!พริก จังหวัดลําปาง
8.3 แนวทางการพัฒนาบุคลากร ทั้งพนักงานส!วนตําบล พนักงานจาง สมาชิกสภา อบต. คณะผูบริหาร ใหมีความรู คุณธรรมและจริยธรรมในการปฎิบัติงาน
งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด
เป;าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
2558
2559
2560
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
KPI
1 เงินเดือนพนักงานสวนตําบล
เพื่อจายเป=นเงินเดือนพนักงาน
เงินเดือนพนักงานสวนตําบล
3,400,000 3,600,000 3,800,000 พนักงานสวนตําบล
สวนตําบล
สํานักปลัด 'สวนการคลัง จํานวน
ไดรับเงินเดือนทุก
18 คน
เดือน

ผลลัพธที่คาดว!า จะไดรับ

หน!วยงานที่
รับผิดชอบ

พนักงานสวนตําบลไดรับ
เงินเดือนตามกฎหมาย
กําหนด

สํานักปลัด
สวนการคลัง
สวนโยธา

2 เงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว
พนักงานสวนตําบล

เพื่อจายเป=นเงินเพิ่มคาครองชีพ
ชั่วคราวพนักงานสวนตําบล

เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว
พนักงานสวนตําบล สํานักปลัด
สวนการคลัง สวนโยธา จํานวน
11 คน

234,000

200,000

170,000 พนักงานสวนตําบล พนักงานสวนตําบลรับเงิน
เพิ่มการครองชีพชั่วคราว
ไดรับเงินเพิ่มคา
ครองชีพชั่วคราวทุก ตาม กฎหมายกําหนด
เดือน

สํานักปลัด
สวนการคลัง
สวนโยธา

3 เงินประจําตําแหนง

เพื่อจายเป=นเงินประจําตําแหนง
พนักงานสวนตําบล

เงินประจําตําแหนง ปลัด อบต.
หน.สป.,หน.การคลัง, หน.โยธา

160,000

160,000

160,000 ปลัด อบต. หน.สป. พนักงานสวนตําบลไดรับ
,หน.การคลัง, หน. เงิน ประจําตําแหนงตาม
โยธา ไดรับเงิน กฎหมาย กําหนด
ประจําตําแหนงทุก
เดือน

สํานักปลัด
สวนการคลัง
สวนโยธา

4 เงินคาตอบแทนรายเดือน

เพื่อจายเป=นเงินคาตอบแทนราย
เดือน พนักงานสวนตําบล

เงินคาตอบแทนรายเดือน ปลัด
อบต.

67,200

67,200

67,200

ปลัด อบต.ไดรับ
คาตอบแทน

ปลัด อบต.ไดรับ
คาตอบแทนทุกเดือน

สํานักปลัด
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5 เงินเดือน/คาตอบแทนประจํา
ตําแหนง/คาตอบแทนพิเศษ
นายก อบต./รองนายก อบต./
เลขานุการนายก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป5 (พ.ศ. 2558-2560)
องคการบริหารส!วนตําบลแม!พริก อําเภอแม!พริก จังหวัดลําปาง
งบประมาณและที่มา
เป;าหมาย
วัตถุประสงค
2558
2559
2560
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
เพื่อจายเป=นเงินเดือน/
เงินเดือน/คาตอบแทน ประจํา
735,840 735,840 735,840
คาตอบแทน ประจําตําแหนง/
ตําแหนง/คาตอบแทน พิเศษนายก
คาตอบแทนพิเศษนายก อบต./ อบต./รองนายก อบต./
รองนายก อบต./เลขานุการนายก เลขานุการนายก จํานวน 4 คน

คาจางพนักงานจางตาม ภารกิจ
และทั่วไป จํานวน 16 คน

ตัวชี้วัด

ผลลัพธที่คาดว!า จะไดรับ

KPI
นายก อบต./รอง
นายก อบต./
เลขานุการนายก
ไดรับคาตอบแทน

หน!วยงานที่
รับผิดชอบ

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

6 คาจางพนักงานจาง

เพื่อจายเป=นคาจางพนักงานจาง
ทั่วไป และตามภารกิจ

7 เงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว
พนักงานจาง

เพื่อจายเป=นเงินเพิ่มการครองชีพ เงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว
ชั่วคราวพนักงานจาง
พนักงานจางทั่วไปและ ตาม
ภารกิจ จํานวน 21 คน

480,000

450,000

420,000 พนักงานจางทั่วไป พนักงานจางไดรับเงินเพิ่ม
และ ตามภารกิจ การครองชีพชั่วคราวตาม
กฎหมายกําหนด
จํานวน 21 คน
ไดรับ เงินเพิ่มคา
ครองชีพชั่วคราว

สํานักปลัด
สวนการคลัง
สวนโยธา

8 เงินเพิ่มตามคุณวุฒิ

เพื่อจายเป=นเงินเพิ่มตามคุณวุฒิ
พนักงานสวนตําบล

เงินเพิ่มตามคุณวุฒิ พนักงานสวน
ตําบล จํานวน 13 คน

50,000

40,000

30,000 พนักงานสวนตําบล พนักงานสวนตําบลไดรับ
จํานวน 13 คน
เงิน เพิ่มตามคุณวุฒิตาม
ไดรับเงินเพิ่มตาม กฎหมาย กําหนด
คุณวุฒิ

สํานักปลัด
สวนการคลัง
สวนโยธา

9 คาตอบแทนคณะกรรมการ
จัดซื้อจัดจาง กรรมการตรวจ
งานจางและควบคุมงาน

เพื่อจายเป=นคาตอบแทน
คณะกรรมการจัดซื้อจัดจาง
กรรมการตรวจงานจางและ
ควบคุมงาน

พนักงานสวนตําบล ผูแทนชุมชน
ที่ไดรับการคัดเลือกใหปฏิบัติ
หนาที่ในการเป=นคณะกรรมการ

30,000

30,000

30,000

สํานักปลัด
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กรรมการตรวจงาน พนักงานสวนตําบลและ
จางไดรับ
ผูแทนชุมชนไดรับ
คาตอบแทน คาตอบแทนในการปฏิบัติ
หนาที่ตามกฎหมายกําหนด

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป5 (พ.ศ. 2558-2560)
องคการบริหารส!วนตําบลแม!พริก อําเภอแม!พริก จังหวัดลําปาง
งบประมาณและที่มา
เป;าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
2558
2559
2560
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
พนักงานสวนตําบลและพนักงาน
50,000
50,000
50,000
10 คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอก เพื่อจายเป=นคาตอบแทนการ
เวลา
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให จางที่ไดรับมอบหมายให
พนักงานสวนตําบลและพนักงาน ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
จาง
11 คาตอบแทนผูปฏิบัติงานอันเป=น เพื่อจายเป=นเงินรางวัลนําจับแก ตั้งจายใหอัตรารอยละ 25 ของ
ประโยชน-แกองค-กรปกครอง
เจาหนาที่ตํารวจในการปรับ
คาปรับ
ผูกระทําผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก
สวนทองถิ่น

2,000

2,000

2,000

ตัวชี้วัด
KPI
พนักงานสวนตําบล
และพนักงานจางที่
ปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ ไดรับ
คาตอบแทน

ผลลัพธที่คาดว!า จะไดรับ

พนักงานสวนตําบลและ
สํานักปลัด
พนักงานจางไดรับ
สวนการคลัง
คาตอบแทนการ
สวนโยธา
ปฏิบัติงานนอกเวลาตามที่
กฎหมายกําหนด

เจาหนาที่ไดรับเงิน เจาหนาที่ตํารวจไดรับเงิน
รางวัล
รางวัลตามกฎหมาย

ประธานสภา รอง
ประธานสภา
สมาชิกสภา
เลขานุการสภา
ไดรับคาตอบแทน
รายเดือน
500,000 พนักงานสวนตําบล
และพนักงานจางที่
ไดรับผลประโยชนคาตอบแทนอื่น

หน!วยงานที่
รับผิดชอบ

สํานักปลัด

12 คาตอบแทนประธานสภา รอง
ประธานสภาสมาชิกสภา
เลขานุการสภา

เพื่อจายเป=นคาตอบแทนรายเดือน คาตอบแทนประธานสภารอง
ประธานสภา รองประธานสภา ประธานสภา สมาชิกสภา
สมาชิกสภา เลขานุการสภา

2,534,000 2,534,000 2,534,000

ประธานสภา รอง
ประธานสภาสมาชิกสภา
เลขานุการสภาไดรับ
คาตอบแทนรายเดือนตาม
กฎหมายกําหนด

สํานักปลัด

13 ผลประโยชน-คาตอบแทนอื่น

เพื่อจายเป=นผลประโยชนคาตอบแทนอื่นใหแกพนักงาน
สวนตําบลและพนักงานจาง

พนักงานสวนตําบลและพนักงาน
จางที่ไดรับผลประโยชนคาตอบแทนอื่น

500,000

500,000

พนักงานสวนตําบลและ
พนักงานจางไดรับ
ผลประโยชน-คาตอบแทน
อื่น ตามกฎหมายกําหนด

สํานักปลัด

14 เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เพื่อจายเป=นคาชวยเหลือ
พนักงานสวนตําบลที่มีสิทธิไดรับ
การศึกษาบุตรพนักงานสวนตําบล เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

25,000

25,000

บุตรพนักงานสวน พนักงานสวนตําบลไดรับ
ตําบลไดรับชวยเหลือ เงินคาชวยเหลือการศึกษา
บุตรตามสิทธิ

สํานักปลัด
สวนการคลัง

25,000
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป5 (พ.ศ. 2558-2560)
องคการบริหารส!วนตําบลแม!พริก อําเภอแม!พริก จังหวัดลําปาง
งบประมาณและที่มา
เป;าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
2558
2559
2560
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
15 เงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล เพื่อจายเป=นคารักษาพยาบาลแก ผูบริหาร, พนักงานสวนตําบล ที่มี 50,000
50,000
50,000
พนักงานสวนตําบลและผูบริหาร สิทธิไดรับเงินชวยเหลือคา
รักษาพยาบาล

ตัวชี้วัด

ผลลัพธที่คาดว!า จะไดรับ

หน!วยงานที่
รับผิดชอบ

KPI
ผูบริหาร, พนักงาน ผูบริหาร, พนักงานสวน
สวนตําบล ไดรับ ตําบล,ไดรับเงินชวยเหลือ
เงินชวยเหลือ คา คารักษาพยาบาลตามสิทธิ
รักษาพยาบาล

สํานักปลัด
สวนการคลัง
สวนโยธา

16 คาใชจายเพื่อใหมาซึ่งบริการ

เพื่อจายเป=นคาจางเหมาบริการ
คาลงทะเบียน คาธรรมเนียม คา
โฆษณาและเผยแพร

ภารกิจของ อบต.ในดานตางๆ

500,000

500,000

500,000 ภารกิจของ อบต. การดําเนินงานตามภารกิจ
ในดานตางๆ สําเร็จ ของ อบต. สําเร็จลุลวง
ลุลวง

สํานักปลัด
สวนการคลัง
สวนโยธา

17 คาเชาบาน

เพื่อจายเป=นคาเชาบานแก
พนักงานสวนตําบล

พนักงานสวนตําบลที่มีสิทธิไดรับ
เงินชวยเหลือคาเชาบาน

100,000

100,000

100,000 พนักงานสวนตําบล พนักงานสวนตําบล,ไดรับ
ที่มีสิทธิไดรับเงิน เงินชวยเหลือคาเชาบาน
ชวยเหลือคาเชาบาน สิทธิ
ไดรับคาเชาบาน

สํานักปลัด
สวนการคลัง
สวนโยธา

18 รายจายเกี่ยวกับการรับรองและ เพื่อจายเป=นคารับรองและพิธีการ คณะผูมาเยือนและคารับรอง
พิธีการ
เพือ่ ตอนรับบุคคลที่มานิเทศก-งาน และการประชุมสภา
ศึกษาดูงาน

40,000

40,000

40,000

สํานักปลัด

19 คาใชจายในการเดินทางไป
ราชการ

180,000

180,000

180,000 คณะผูบริหาร
สมาชิกสภา
พนักงานสวนตําบล
และพนักงานจางที่
ไดรับอนุญาตให
เดินทางไปราชการ
ไดรับเงินคาเดินทาง

คณะผูบริหาร สมาชิกสภา
พนักงานสวนตําบล และพนักงาน
จางที่ไดรับอนุญาตใหเดินทางไป
ราชการ

คณะผูบริหาร สมาชิกสภา สํานักปลัด
พนักงานสวนตําบล และ สวนการคลัง
พนักงานจาง เดินทางไป
สวนโยธา
ราชการ สามารถเบิก
คาใชจายในการเดินทางไป
ราชการ
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เพื่อจายเป=นคาใชจายในการ
เดินทางไปราชการสําหรับเป=นคา
เบี้ยเลี้ยงคาพาหนะ คาเชาที่พัก
และคาใชจายอื่นๆ ในการเดินทาง
ไปราชการหรืออบรมสัมมนาของ
พนักงานสวนตําบลและพนักงาน
จาง คณะผูบริหารสมาชิกสภา

คณะผูมาเยือนและ อบต.รับรองแขกผูมาเยือน
คารับรอง และการ และการประชุมสภาตาม
ประชุมสภา ไดรับ กฎหมายกําหนด
การตอนรับ

ที่

โครงการ

20 คาของขวัญ ของรางวัล

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป5 (พ.ศ. 2558-2560)
องคการบริหารส!วนตําบลแม!พริก อําเภอแม!พริก จังหวัดลําปาง
งบประมาณและที่มา
เป;าหมาย
วัตถุประสงค
2558
2559
2560
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
จายเป=นคาของขวัญ ของรางวัลที่ บุคคลที่เหมาะสมที่ไดรับของขวัญ 2,000
2,000
2,000
มีความจําเป=นและเหมาะสม
ของรางวัล

ตัวชี้วัด

ผลลัพธที่คาดว!า จะไดรับ

KPI
ผูที่ไดรับของรางวัล อบต.มอบของขวัญ ของ
มีกําลังใจเพิ่มขึ้น รางวัลที่เหมาะสม

เพื่อจายเป=นคาพวงมาลัย ชอ
ดอกไมและพวงมาลาสําหรับพิธี
การและวันสําคัญตางๆ

งานพิธีการในวันสําคัญตางๆ

10,000

10,000

22 คาไฟฟNา

เพื่อจายเป=นคากระแสไฟฟNา
บริเวณอาคารสํานักงานและ
ไฟฟNาสาธารณะสวนเกิน

อาคาร สํานักงาน และไฟฟNา
สาธารณะสวนเกิน

250,000

250,000

23 คาโทรศัพท-

เพื่อจายเป=นคาโทรศัพท-ประจํา การติดตอราชการของ อบต.
สํานักงานและโทรศัพท-เคลื่อนที่ ที่
ใชติดตอราชการของ อบต.

40,000

40,000

40,000

การติดตอสื่อสาร เพื่อใหการปฏิบัติงานของ
สะดวกมากขึ้น อบต.เป=นไปอยางรวดเร็ว
และมีประสิทธิภาพ

สํานักปลัด

24 คาเชาคูสายอินเตอร-เน็ตตําบล

เพื่อจายเป=นคาเชาคูสาย
อินเตอร-เน็ตตําบลของ อบต.

อินเตอร-เน็ตตําบลของ อบต.

70,000

70,000

70,000

การติดตอสื่อสาร เพื่อใหการปฏิบัติงานของ
สะดวกมากขึ้น อบต.เป=นไปอยางรวดเร็ว
และมีประสิทธิภาพ

สํานักปลัด

25 คาไปรษณีย-

เพื่อจายเป=นคาไปรษณีย-

การติดตอประสานงานของ อบต.

15,000

15,000

15,000

การติดตอสื่อสาร เพื่อใหการปฏิบัติงานของ
เอกสารทางราชการ อบต.เป=นไปอยางรวดเร็ว
สะดวกมากขึ้น และมีประสิทธิภาพ

สํานักปลัด

26 รายจายตามขอผูกพัน

เพื่อจายเป=นทุนการศึกษาปริญญา ทุนการศึกษาปริญญาตรี 5 ทุน
โทและปริญญาตรี
ปริญญาโท 2 ทุน

20,000 บุคลากรไดรับการ พัฒนาบุคลากรของ อบต.
พัฒนาเพิ่มขึ้น ทัง้ ฝPายการเมืองและฝPาย
ประจํา

สํานักปลัด

20,000

มีพวงมาลัย ดอกไม อบต.มีพวงมาลัย ชอ
เขารวมงานพิธีสําคัญ ดอกไมและพวงมาลา
สําหรับพิธีการในวันสําคัญ
ตางๆ
250,000 ชําระคากระแสไฟฟNา เพื
่อใหการปฏิบัติงานของ
อบต.เป=นไปอยางมี
ประสิทธิภาพ

สํานักปลัด

21 คาพวงมาลัย ชอดอกไมและ
พวงมาลา

20,000

10,000

หน!วยงานที่
รับผิดชอบ

สํานักปลัด

สํานักปลัด

109

ที่

โครงการ

27 เงินสํารองจาย

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป5 (พ.ศ. 2558-2560)
องคการบริหารส!วนตําบลแม!พริก อําเภอแม!พริก จังหวัดลําปาง
งบประมาณและที่มา
เป;าหมาย
วัตถุประสงค
2558
2559
2560
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
เพื่อจายเป=นคาชวยเหลือราษฎรที่ ราษฎรผูประสบภัย
150,000 150,000 150,000
ประสบภัย

100,000

100,000

ตัวชี้วัด

ผลลัพธที่คาดว!า จะไดรับ

KPI
ผูประสบภับไดรับ การดําเนินงานตามภารกิจ
ความชวยเหลือ ของอบต. สําเร็จลุลวง
บรรเทาความ
เดือดรอน

หน!วยงานที่
รับผิดชอบ
สํานักปลัด

100,000 พนักงานจางตาม พนักงานจางของ อบต.
ไดรับความคุมครองตาม
ภารกิจและ
พนักงานจางทั่วไป กฎหมายกําหนด
ไดรับสวัสดิการ

สํานักปลัด

พนักงานสวนตําบลไดรับ
สิทธิในเงินบําเหน็จ
บํานาญ ตามกฎหมาย
กําหนด

สํานักปลัด

การบริหารงาน พัฒนาบุคลากรทั้งฝPาย
ราชการมีศักยภาพที่ การเมืองและฝPายประจํา
เพิ่มมากขึ้น

สํานักปลัด

ผูบริหาร พนักงานสวน
ตําบลและพนักงานจาง
สามารถปฏิบัติราชการใน
แนวทางที่ถูกตอง

สํานักปลัด

28 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม เพื่อจายเป=นเงินสมทบกองทุน
ประกันสังคม เพื่อใหความ
คุมครองแกพนักงานจาง

พนักงานจางตามภารกิจและ
พนักงานจางทั่วไป

29 เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
เบิกจายเป=นเงินสมทบกองทุน
บํานาญขาราชการสวนทองถิ่น บําเหน็จ บํานาญของขาราชการ
ทองถิ่น

พนักงานสวนตําบลในสังกัด

100,000

100,000

100,000 พนักงานสวนตําบล
ในสังกัด ไดรับ
สวัสดิการเมื่อ
เกษียณอายุราชการ

30 โครงการฝQกอบรมและศึกษาดู
งานคณะผูบริหาร สมาชิกฯ
พนักงานสวนตําบลและ
พนักงานจาง

เพื่อพัฒนาบุคลากรทั้งฝPาย
การเมืองและฝPายประจําใหมี
ประสิทธิภาพในการใหบริการ
ประชาชน

พนักงานสวนตําบล คณะผูบริหาร
สมาชิก

200,000

200,000

200,000

31 โครงการเสริมสรางคุณธรรม
จริยธรรม และธรรมาภิบาลใน
การปฎิบัติราชการ

เพื่อสนับสนุนใหผูบริหาร
คณะผูบริหาร พนักงานสวนตําบล
พนักงานสวนตําบล และพนักงาน และพนักงานจาง
จาง ไดตระหนักถึงความสําคัญ
ของคุณธรรมจริยธรรม ในการ
ปฏิบัติราชการ

5,000

5,000

5,000
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คณะผูบริหาร
พนักงานสวนตําบล
และพนักงานจาง
มีคุณธรรม
จริยธรรม เพิ่มขึ้น
ลดป@ญหาการ
ขัดแยงในองค-กร

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป5 (พ.ศ. 2558-2560)
องคการบริหารส!วนตําบลแม!พริก อําเภอแม!พริก จังหวัดลําปาง
8.4 แนวทางการพัฒนารายได โดยการปรับปรุงแหล!งรายได วิธีการหารายได รวมทั้งระบบการจัดเก็บภาษี
งบประมาณและที่มา
เป;าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
2558
2559
2560
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1 โครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ เพื่ออํานวยความสะดวกแก
ทุกหมูบานในเขตรับผิดชอบ
2,000
2,000
2,000
ประชาชนในการชําระภาษีตางๆ

2 โครงการจัดทําแผนที่ภาษี

เพื่อพัฒนาการจัดเก็บภาษีตางๆ

ทุกหมูบานในเขตรับผิดชอบ

-

100,000

-

ตัวชี้วัด

ผลลัพธที่คาดว!า จะไดรับ

KPI
การจัดเก็บภาษี คิด ประชาชนไดรับความ
เป=นรอยละ 100 สะดวกสบาย ในการชําระ
ภาษี
การจัดเก็บภาษี พัฒนารายไดและวิธีการ
สะดวกและรวดเร็ว หารายไดให อบต.
มากขึ้น

หน!วยงานที่
รับผิดชอบ
สวนการคลัง

สวนการคลัง

111

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป5 (พ.ศ. 2558-2560)
องคการบริหารส!วนตําบลแม!พริก อําเภอแม!พริก จังหวัดลําปาง
8.5 แนวทางการพัฒนาการจัดหาและปรับปรุงเครื่องมือ เครื่องใชและสถานที่ปฎิบัติงานใหเพียงพอมีประสิทธิภาพ
งบประมาณและที่มา
เป;าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
2558
2559
2560
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1 รายจายเพื่อบํารุงรักษาและ
เพื่อจายเป=นคาบํารุงรักษาและ ทรัพย-สินของ อบต. ที่ตอง
500,000 500,000 500,000
ซอมแซมทรัพย-สิน
ซอมแซมทรัพย-สินใน อบต.
บํารุงรักษาและซอมแซม

ตัวชี้วัด

ผลลัพธที่คาดว!า จะไดรับ

KPI
ทรัพย-สินที่ชํารุด ทรัพย-สินของ อบต. มี
เสียหายไดรับการ สภาพใชงานไดดี
ซอมแซมใหกลับสู
สภาพเดิม

หน!วยงานที่
รับผิดชอบ
สํานักปลัด
สวนการคลัง
สวนโยธา

2 วัสดุงานบานงานครัว

เพื่อจายเป=นคาจัดซื้อวัสดุงานบาน วัสดุงานบานงานครัวใน การ
งานครัวเพื่อใชในการปฏิบัติงาน ปฎิบัติงาน
ภายใน อบต.

20,000

20,000

20,000

มีอุปกรณ-งานครัว งานที่ไดรับมอบหมายให
ของสํานักงานเพิ่มขึ้น ปฏิบัติ บรรลุวัตถุประสงคตามเปNาหมาย ที่กําหนด
และมีประสิทธิภาพ

สํานักปลัด

3 วัสดุสํานักงาน

เพื่อจายเป=นคาจัดซื้อวัสดุ
สํานักงาน ตางๆ เพื่อใชในการ
ปฏิบัติงานภายใน อบต.

130,000

130,000

130,000

วัสดุสํานักงานมี งานที่ไดรับมอบหมายให
จํานวนเพิ่มขึ้น ปฏิบัติ บรรลุวัตถุประสงคตามเปNาหมาย ที่กําหนด
และมีประสิทธิภาพ

สํานักปลัด

4 วัสดุ พาหนะและขนสง

เพื่อจายเป=นคาจัดซื้อวัสดุพาหนะ วัสดุพาหนะและขนสงในการ
และขนสงเพื่อใชในการ
ปฎิบัติงาน
ปฎิบัติงานภายใน อบต

50,000

50,000

50,000

มีพาหนะสําหรับ งานที่ไดรับมอบหมายให
การใชงานเพิ่มขึ้น ปฏิบัตบิ รรลุวัตถุประสงคตามเปNาหมายที่กําหนด
และมีประสิทธิภาพ

สํานักปลัด

5 วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น

เพื่อจายเป=นคาจัดซื้อวัสดุ
เชื้อเพลิงและหลอลื่นเพื่อใชการ
ปฎิบัติงานภายใน อบต.

300,000

300,000

300,000

การปฏิบัติงาน
ราชการมี
ประสิทธิภาพเพิ่ม
มากขึ้น

สํานักปลัด

วัสดุสํานักงานในการ ปฎิบัติงาน

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่นในการ
ปฎิบัติงาน

งานที่ไดรับมอบหมายให
ปฏิบัติบรรลุวัตถุประสงคตามเปNาหมายที่กําหนด
และมีประสิทธิภาพ

112

ที่

โครงการ

6 วัสดุโฆษณาและเผยแพร

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป5 (พ.ศ. 2558-2560)
องคการบริหารส!วนตําบลแม!พริก อําเภอแม!พริก จังหวัดลําปาง
งบประมาณและที่มา
เป;าหมาย
วัตถุประสงค
2558
2559
2560
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
เพื่อจายเป=นคาจัดซื้อวัสดุโฆษณา วัสดุโฆษณาและเผยแพรในการ
20,000
20,000
20,000
และเผยแพรเพื่อใชในการ
ปฎิบัติงาน
ปฎิบัติงานภายในอบต.

ตัวชี้วัด

ผลลัพธที่คาดว!า จะไดรับ

KPI
ประชาชนทั่วไป งานที่ไดรับมอบหมายให
รับทราบขอมูล ปฏิบัตบิ รรลุวัตถุประสงคขาวสารเพิ่มมากขึ้น ตามเปNาหมายที่กําหนด
และมีประสิทธิภาพ

หน!วยงานที่
รับผิดชอบ
สํานักปลัด

7 วัสดุคอมพิวเตอร-

เพื่อจายเป=นคาจัดซื้อวัสดุ
คอมพิวเตอร-เพื่อใชในการ
ปฎิบัติงานภายในอบต.

วัสดุคอมพิวเตอร-ในการปฎิบัติงาน

60,000

60,000

60,000 มีคอมพิวเตอร-ใช
งานเพิ่มขึ้น เพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
ทํางาน

งานที่ไดรับมอบหมายให
ปฏิบัติบรรลุวัตถุประสงคตามเปNาหมายที่กําหนด
และมีประสิทธิภาพ

สํานักปลัด
สวนการคลัง
สวนโยธา

8 วัสดุการเกษตร

เพื่อจายเป=นคาจัดซื้อวัสดุ
การเกษตรเพื่อใชในการ
ปฎิบัติงานภายในอบต.

วัสดุการเกษตรในการปฎิบัติงาน

20,000

20,000

20,000 มีวัสดุการเกษตร งานที่ไดรับมอบหมายให
ของสํานักงานเพิ่มขึ้น ปฏิบัติบรรลุวัตถุประสงคตามเปNาหมายที่กําหนด
และมีประสิทธิภาพ

สํานักปลัด

9 วัสดุกอสราง

เพื่อจายเป=นคาจัดซื้อวัสดุกอสราง วัสดุกอสรางในการปฎิบัติงาน
เพื่อใชในการปฎิบัติงานภายใน
อบต.

40,000

40,000

40,000 มีวัสดุกอสรางของ
สํานักงานเพิ่มขึ้น

งานที่ไดรับมอบหมายให
ปฏิบัติบรรลุวัตถุประสงคตามเปNาหมายที่กําหนด
และมีประสิทธิภาพ

สวนโยธา

10 วัสดุไฟฟNาและวิทยุ

เพื่อจายเป=นคาจัดซื้อวัสดุไฟฟNา วัสดุไฟฟNาและวิทยุในการ
และวิทยุเพื่อใชในการปฏิบัติงาน ปฎิบัติงาน
ภายใน อบต.

100,000

100,000

100,000

งานที่ไดรับมอบหมายให
ปฏิบัติบรรลุวัตถุประสงคตามเปNาหมายที่กําหนด
และมีประสิทธิภาพ

สวนโยธา

ระบบไฟฟNา
สาธารณะไดรับการ
ซอมแซมแกไข
สามารถใชงานได
คิดเป=นรอยละ 100

113

ที่

โครงการ

11 จัดหาครุภัณฑ-ภายใน อบต.

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป5 (พ.ศ. 2558-2560)
องคการบริหารส!วนตําบลแม!พริก อําเภอแม!พริก จังหวัดลําปาง
งบประมาณและที่มา
เป;าหมาย
วัตถุประสงค
2558
2559
2560
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
ครุภัณฑ-ตางๆ ที่ใชในการ
200,000 200,000 200,000
เพื่อจายเป=นคาจัดซื้อครุภัณฑสํานักงาน ครุภัณฑ-งานบาน งาน ปฎิบัติงานใน อบต.
ครัวครุภัณฑ-สํารวจครุภัณฑยานพาหนะและขนสงครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร เชน โตSะ
เกาอี้ เตนท- เครื่องตัดหญา
เครื่องพนยุง ครุภัณฑ-คอมพิวเตอรตูเอกสาร คอมพิวเตอร-พกพา
เครื่องคอมพิวเตอร-แบบตั้งโตSะ
เครื่องพิมพ-เอกสาร เครื่อง
ปNองกันและบรรเทาสาธารณภัย
รถยนต- รถกระเชาไฟฟNา กลอง
ถายรูป เครื่องบอกพิกัดบนพื้นโลก
(GPS) ฯลฯ

12 ขุดเจาะบอบาดาลใน อบต.

เพื่อให อบต.มีน้ําสําหรับอุปโภค ขุดเจาะบอบาดาลลึก 60 ม.
และบริการประชาชนในภาวะภัย พรอมกอสรางระบบประปา
แลง

13 โครงการตอเติมและปรับปรุง
อาคารอเนกประสงค-(หอง
ประชุม)ภายใน อบต.แมพริก

เพื่อใหอาคารสถานที่ประชุมมี
ขนาดหองที่กวางขึ้น รองรับการ
ใหบริการดานสถานที่

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

ตัวชี้วัด
KPI
การปฏิบัติงาน
ราชการมี
ประสิทธิภาพเพิ่ม
มากขึ้น

ผลลัพธที่คาดว!า จะไดรับ
งานที่ไดรับมอบหมายให
ปฏิบัติบรรลุวัตถุประสงคตามเปNาหมายที่กําหนด
และมีประสิทธิภาพ

หน!วยงานที่
รับผิดชอบ
สํานักปลัด
สวนการคลัง
สวนโยธา

300,000

-

อบต.มีบอน้ําบาดาล อบต.มีน้ําใชสําหรับ
1 บอ
อุปโภคและบริการ
ประชาชนเมื่อเกิดภัยแลง

สวนโยธา

100,000

-

-

อาคารสถานที่ มีพื้นที่ของอาคาร
ประชุมกวางขึ้นจาก อเนกประสงค-ที่เพิ่มมากขึ้น
เดิม 4x14.5 ม. รองรับประชาชนที่มารับ
บริการดานสถานที่

สวนโยธา
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-

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป5 (พ.ศ. 2558-2560)
องคการบริหารส!วนตําบลแม!พริก อําเภอแม!พริก จังหวัดลําปาง
งบประมาณและที่มา
เป;าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
2558
2559
2560
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
14 โครงการตอเติมและปรับปรุง เพื่อใหโรงอาหารที่ขนาดที่กวางขึ้น โรงอาการมีขนาดพื้นที่กวางขวาง 100,000
โรงอาหารภายใน อบต.แมพริก ถูกสุขลักษณะ มีความเป=น
มากขึ้น
ระเบียบ

ตัวชี้วัด

ผลลัพธที่คาดว!า จะไดรับ

KPI
โรงอาหารภายใน มีพื้นที่ของอาคารโรง
อบต.แมพริก มี อาหารเพิ่มมากขึ้น รองรับ
ขนาดที่กวางขึ้น การใหบริการประชาชน
ที่มารับบริการดานสถานที่
เพิ่มมากขึ้น

หน!วยงานที่
รับผิดชอบ
สวนโยธา

200,000

-

-

พื้นที่ใชสอยของอาคาร
พื้นที่ใชสอยของ
อาคารสํานักงานที่ สํานักงานที่เพิ่มมากขึ้น
เพิ่มขึ้น 12 ตร.ม.

สวนโยธา

300,000

-

-

มีหองน้ําบริการ ประชาชนไดรับการ
ประชาชน จํานวน 6 บริการที่สะดวก สบาย ถูก
หอง
สุขลักษณะ

สวนโยธา

17 โครงการปรับปรุงและตอเติม เพื่อเพิ่มพื้นที่ใชสอยของโรงจอด ตอเติมโรงจอดรถ กวาง 10 ม.ยาว 300,000
โรงจอดรถภายใน อบต.แมพริก รถ รองรับการใหบริการ
10 ม. ตามแบบแปลนของ อบต.
ประชาชนที่มาติดตอราชการและ แมพริก พรอมปรับปรุงอาคารเดิม
ใชบริการดานสถานที่

-

-

พื้นที่โรงจอดรถ มีที่จอดรถเพิ่มมากขึ้น
เพิ่มขึ้น 100 ตร.ม.

18 กอสรางทางลาดผูพิการอาคาร เพื่ออํานวยความสะดวกใหแกผู
ที่ทําการองค-การบริหารสวน
พิการในการติดตอราชการ
ตําบลแมพริก

-

-

สํานักงานมีทางลาด ผูพิการไดรับความสะดวก
ผูพิการ
ในการติดตอราชการ

15 โครงการตอเติมและปรับปรุง
โครงหลังคาที่ทําการ
อบต.แมพริก

เพื่อเพิ่มพื้นที่ใชสอยของอาคาร
สํานักงานที่เพิ่มมากขึ้น

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

16 กอสรางหองน้ําภายใน
อบต.แมพริก

เพื่อรองรับการใหบริการ
กอสรางหองน้ําจํานวน 6 หอง
ประชาชนที่มาติดตอราชการและ
ใชบริการสถานที่

กอสรางทางลาดเอียงขึ้นสํานักงาน 100,000

สวนโยธา
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ที่

โครงการ

19 โครงการติดตั้งกลองวงจรปZด
CCTV

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป5 (พ.ศ. 2558-2560)
องคการบริหารส!วนตําบลแม!พริก อําเภอแม!พริก จังหวัดลําปาง
งบประมาณและที่มา
เป;าหมาย
วัตถุประสงค
2558
2559
2560
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
เพื่อเป=นการปNองกันทรัพย-สินทาง ติดตั้งกลองวงจรปZด โดยรอบ
200,000
ราชการ
พื้นที่ของ อบต.แมพริก

ตัวชี้วัด

ผลลัพธที่คาดว!า จะไดรับ

KPI
มีระบบกลองวงจร อบต.แมพริก มีระบบ
ปZด 1 วงจร กลองวงจรปZด ปNองกัน
ทรัพย-สินทางราชการ

หน!วยงานที่
รับผิดชอบ
สวนโยธา

20 ปรับภูมิทัศน-รอบที่ทําการ อบต. เพื่อให อบต.มีภูมิทัศน-ที่สวยงาม พื้นที่ปรับภูมิทัศน- 1,000 ตร.ม.
และรมรื่น

-

-

300,000

ภูมิทัศน-รอบ อบต. มีภูมิทัศน-ที่สวยงาม
สํานักงาน สวยงาม และรมรืน่
และรมรื่น มากขึ้น

สวนโยธา

21 กอสรางทํานบดินกั้นหวยคอก
ควาย

-

-

2,000,000

มีแหลงเก็บกักน้ํา อบต.แมพริก มีน้ําใชเพื่อ
เพิ่มขึ้น 1 แหง บรรเทาป@ญหาความแหง
แลง

สวนโยธา

22 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่ออํานวยความสะดวกใหแกผูมา กอสรางถนนคอนกรีตรอบ อบต.
ภายใน อบต.แมพริก
ในการติดตอราชการ และ
แมพริก ขนาด 3.00 ม.ยาว 650
ปรับปรุงภูมิทัศนม. หนา 0.15 ม.

-

-

800,000

มีถนนคอนกรีต ผูมาในการติดตอราชการ
เพิ่มขึ้น 1 สาย ไดรับความสะดวกในการ
เดินทางถนนปลอดฝุPนและ
ภูมิทัศน-รอบ อบต.สาย
งามมากขึ้น

สวนโยธา

23 โครงการกอสรางอาคาร
อเนกประสงค-ภายใน อบต.แม
พริก

-

-

6,000,000

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

เพื่อใหอาคารสถานที่ประชุม การ กอสรางอาคารอเนกประสงคจัดกิจกรรม การแขงขันกีฬาในรม กวาง 26 ม. ยาว 42 ม.
และกิจกรรมอื่นๆ

ใชสถานที่สําหรับการ
ประชุม การจัดกิจกรรม
การแขงขันกีฬาในรม และ
กิจกรรมอื่นๆ

สวนโยธา
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มีหอประชุมเพื่อ
รองรับการให
บริหารประชาชน
จํานวน 1 หลัง

ที่

โครงการ

24 โครงการบริหารจัดการระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป5 (พ.ศ. 2558-2560)
องคการบริหารส!วนตําบลแม!พริก อําเภอแม!พริก จังหวัดลําปาง
งบประมาณและที่มา
เป;าหมาย
วัตถุประสงค
2558
2559
2560
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
50,000
เพื่อใหบริการที่เกี่ยวของกับระบบ ติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร-แมขาย
พรอมโปรแกรมการบริหารจัดการ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร ใหมีประสิทธิภาพ ตาม ใหกับระบบเครือขายของสํานักงาน
พรบ.วาดวยการกระทําความผิด
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร- พ.ศ. ๒๕๕๐

ติดตั้งระบบเครื่องรับสัญญาณ
ดาวเทียม ภายในอาคารสํานักงาน
อบต.

15,000

ตัวชี้วัด

ผลลัพธที่คาดว!า จะไดรับ

KPI
มีระบบบริหาร
ระบบเทคโนโลยี
จัดการ
สารสนเทศและการสื่อสาร
ขอมูลคอมพิวเตอร- ใหมีประสิทธิภาพ เป=น
1 ระบบ
การปNองกัน ติดตาม การ
กระทําความผิด ตาม
พรบ.วาดวยการกระทํา
ความผิดเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร- พ.ศ. ๒๕๕๐
บุคลากรได
รับทราบขอมูล
ขาวสารไดสะดวก
และรวดเร็วขึ้น

บุคลากรติดตามรับชม
ขอมูลขาวสารทั่วไป
เหตุการณ-บานเมือง อยาง
ทันทวงที

หน!วยงานที่
รับผิดชอบ
สํานักปลัด

25 โครงการติดตั้งเครื่องรับ
สัญญาณดาวเทียม

เพื่อใหบุคลากรติดตามรับชม
ขอมูลขาวสารทั่วไป พัฒนาองคความรูใหกับบุคลากร

26 กอสรางสวนสุขภาพใน อบต.

เพื่อใหพนักงานและเยาวชน
พื้นที่สวนสุขภาพ 1,000 ตร.ม.
ตลอดจนประชาชนมีสถานที่ออก
กําลังกายและพักผอนหยอนใจ

-

-

250,000 ประชาชนมีสุขภาพ พนักงาน, เด็ก, เยาวชน
แข็งแรงมากขึ้น ประชาชนมีสถานที่ออก
กําลังกายและพักผอน
หยอนใจ

สวนโยธา

27 กอสรางสนามกีฬา อบต.

เพื่อใหพนักงานและเยาวชน
พื้นที่สนามกีฬา 10 ไร
ตลอดจน ประชาชนมีสถานที่ออก
กําลังกายและพักผอนหยอนใจ

-

-

1,000,000

สวนโยธา

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

สํานักปลัด
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป5 (พ.ศ. 2558-2560)
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-รวมขอมูลขาวสารเป=น
ขาวสาร อ.แมพริก จ.ลําปาง
ศูนย-รวมขอมูลขาวสาร การจัดซื้อ
จัดจางระดับอําเภอ ในการทํา
หนาที่เป=นสื่อกลางประชาสัมพันธใหกลุมผลประโยชน- ประชาคม
นักวิชาการและประชาชน ผูที่
สนใจไดเขามามีสวนรวมใน
กระบวนการจัดซื้อจัดจาง

เพื่อบริหารศูนย-รวมขอมูลขาวสาร
ขอมูลขาวสารการจัดซื้อจัดจาง
ตลอดจนการบริหารราชการของ
อปท.

งบประมาณและที่มา
2558
(บาท)
2,000

2559
(บาท)
2,000

2560
(บาท)
2,000

30,000

30,000

30,000

ตัวชี้วัด

ผลลัพธที่คาดว!า จะไดรับ

KPI
ประชาชนไดรับ เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจ
ความสะดวกและ ประสิทธิภาพและความ
รวดเร็ว
คุมคาในเชิงภารกิจของ
อบต.
ประชาชนได
รับทราบขอมูล
ขาวสารอยางทั่วถึง
ชัดเจนและโปรงใส

อปท. ใหพื้นที่ อ.แมพริกมี
ศูนย-รวมขอมูลขาวสาร
การจัดซื้อจัดจางและการ
บริหารราชการ

หน!วยงานที่
รับผิดชอบ
สํานักปลัด

สํานักปลัด
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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
(๔) แตงตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพื่อชวยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร
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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
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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 2558

ยุทธศาสตร%

จํานวน
โครงการ

งบ
ประมาณ

ปที่ 2 2559
จํานวน
โครงการ

ปที่ 3 2560

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 2558
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
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5. การเบิกจายงบประมาณปI 2558
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 2558
โครงการ

ผลการดําเนินงาน
ดําเนินการ อยูในระหวาง
ยังไมได;
เสร็จแล;ว
ดําเนินการ
ดําเนินการ

รวม
งบประมาณที่ งบประมาณที่
ได;รับ
เบิกจายไป

รวม

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

ประกาศองค%การบริหารสวนตําบลแมพริก
เรื่อง การรายงานผลการดําเนินงานในรอบปงบประมาณ พ.ศ. 2558
***********************************************
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$องถิ่นในรอบปIงบประมาณ พ.ศ. 2557 มา เพื่อให$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. 2557-2559) 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. 2557-2559)
เมื่อวันที่ ...................... โดยได$กําหนดโครงการที่จะดําเนินการตามแผนพัฒนา 3 ปI (พ.ศ. 2557-2559)
รวม ……… โครงการ งบประมาณ ………….. ล$านบาท สามารถจําแนกตามยุทธศาสตร ได$ดังนี้

127

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 2557 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
ลํา
ดับ
ยุทธศาสตร%
ที่
1 การพัฒนาด$าน
โครงสร$างพื้นฐาน
2

การพัฒนาด$านแหลงน้ํา

3

พัฒนาด$านสังคม

โครงการ

แหลงที่มา
งบประมาณ

งบตาม
ข;อบัญญัติ

วัตถุประสงค%

ผลผลิต
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ลํา
ดับ
ยุทธศาสตร%
ที่
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$องถิ่น องคการบริหารสวนตําบลแมพริก
2. วัน/เดือน/ปIที่รายงาน
สวนที่ 2 ยุทธศาสตร%และโครงการในป 2557
3. ยุทธศาสตรและจํานวนโครงการที่ปรากฏอยูในแผน และจํานวนโครงการที่ได$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.2558-2560)
องค*การบริหารสวนตําบลแมพริก อําเภอแมพริก 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.
สวนราชการ
58 59 60 58 59 60 58 59 60 58 59 60
5 32 42
2 14 7
1
9 11
8 55 60
100 100 100
6
8
5
4 28 36
10 36 41
100 100 100
7
3
4
1
4
5
6
3
2
2
1
4
3
2
1
1
1
1
1
7
5
5
1
23 16 18
4
5
4
85.19 76.19 81.82
14.81 23.81 18.18
2
2
4
2
6
6
2
40

2
25

4
40

1
3
60

6
75

จํานวน 3 ป
58
5
2
1
8
100
6
4
10
100
8
4
4
3
8
27
100
4

59
32
14
9
55
100
8
28
36
100
3
5
6
2
5
21
100
8

60
42
7
11
60
100
5
36
41
100
4
6
5
2
5
22
100
10

1 0 0
6 5 8 10
60 100 100 100
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บัญชีแสดงโครงการในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2558-2560)
องค*การบริหารสวนตําบลแมพริก อําเภอแมพริก 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
58 59 60

โครงการพัฒนาจาก
ประชาคม
อ.บ.ต.
58 59 60 58 59 60
16 3
3
2
2
2
18 5
5
100 100 100
7
7
7
20

19

17

27 26 24
72.97 70.27 82.76
4
3
4
4

9

14

8 12 18
100 100 100

สวนราชการ
58 59 60

10

11

5

จํานวน 3 ป
58 59 60
16 3 3
2
18
100
17

2
5
100
18

2
5
100
12

20 19 17
10 11 5 37 37 29
27.03 29.73 17.24 100 100 100
4 3 4
4

9

14

8 12 18
100 100 100

142

บัญชีแสดงโครงการในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2558-2560)
องค*การบริหารสวนตําบลแมพริก อําเภอแมพริก 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$วนตําบล พนักงานจ,าง สมาชิก
สภา อบต. คณะผู,บริหาร ให,มีความรู, คุณธรรมและจริยธรรมในการปฎิบติงาน
8.4 แนวทางการพัฒนารายได, โดยการปรับปรุงแหล$งรายได, วิธีการหารายได,
รวมทั้งระบบการจัดเก็บภาษี
8.5 แนวทางการพัฒนาการจัดหาและปรับปรุงเครื่องมือ เครื่องใช,และสถานที่
ปฎิบัติงานให,เพียงพอมีประสิทธิภาพ
8.6 แนวทางการพัฒนาการให,บริการประชาชน
รวม
คิดเป+นร,อยละ
รวมทั้งหมด
คิดเป5นร6อยละ

แผนชุมชน
58 59 60

โครงการพัฒนาจาก
ประชาคม
อ.บ.ต.
58 59 60 58 59 60
2
2
2
1
31

17

50
89.29
146
86.39

31

12

45
88.24
197
87.56

1

1

31

สวนราชการ
58 59 60

จํานวน 3 ป
58 59 60
2 2 2
1

1

1

31 31 31
1

2

17

2

1

50
92.59
220
92.05

2
6
10.71
6
3.55

2
6
11.76
6
2.67

1

1

2

1

19 13 17
2
2
4
56
7.41
100
4 17 22 15 169
1.67 10.06 9.78 6.28 100

2
51
100
225
100

2
54
100
239
100
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บัญชีแสดงความสอดคลองระหว.าง
กรอบยุทธศาสตร$การพัฒนาและแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2558-2560)
ยุทธศาสตร$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

79
23
21
123
19
68
87
15
15
15
7
18
70
22

79
23
21
123
19
68
87
15
15
15
7
18
70
22

รวม
5.1 แนวทางการพัฒนาการพัฒนาสุขภาพอนามัยของประชาชน

1
23
22

1
23
22

5.2 แนวทางการพัฒนา การควบคุมและระงับโรคติดตอ
รวม

6
28

6
28

1. ยุทธศาสตร=การพัฒนาด2าน
โครงสร2างพื้นฐาน

5. ยุทธศาสตร=การพัฒนาด2าน
สาธารณสุข

โครงการพัฒนา(จํานวน)
แผนพัฒนาสามป
สอดคลองกรอบ
(พ.ศ.2558-2560)
ยุทธศาสตร$
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บัญชีแสดงความสอดคลองระหว.าง
กรอบยุทธศาสตร$การพัฒนาและแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2558-2560)

ยุทธศาสตร$การพัฒนา

แนวทางการพัฒนา

โครงการพัฒนา(จํานวน)
แผนพัฒนาสามป
สอดคลองกรอบ
(พ.ศ.2558-2560)
ยุทธศาสตร$

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

47

47

56

56

รวม
7.1 แนวทางการพัฒนาการสร2างจิตสํานึกและตระหนักในการรักษา
7. ยุทธศาสตร=การพัฒนาด2าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล2อม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล2อม

103
11

103
11

7.2 แนวทางการพัฒนาการปองกันการทําลาย การบําบัดและฟFGนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล2อม

27

27

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

38
6
3
93
4
49
6
161
633

38
6
3
93
4
49
6
161
633

8. ยุทธศาสตร=การพัฒนาด2าน
การเมือง-การบริหาร
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