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กระทรวงมหาดไทยได ประกาศใช ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว�าด วยการจัดทําแผนพัฒนาของ
องค�กรปกครองส�วนท องถ่ิน  พ.ศ.   2548   ซ่ึงมีผลบังคับใช ตั้งแต�วันท่ี  30   กันยายน  2548    เป4นต นมา  
และได แจ งแนวทางการจัดทําและประสานแผนพัฒนาสามป5  (พ.ศ. 2558-2560)  ขององค�กรปกครองส�วน
ท องถ่ิน  หลักการสําคัญคือ  การจัดทําแผนพัฒนาสามป5ขององค�กรปกครองส�วนท องถ่ิน  มีการประสาน
และการบูรณาการ  การจัดทําแผนระหว�างองค�กรปกครองส�วนท องถ่ินด วยกันเองในเขตจังหวัด  และ
สอดคล องกับยุทธศาสตร�การพัฒนากลุ�มจังหวัดและจังหวัด  โดยยึดถือปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ให 
ความสําคัญกับการพัฒนาทุนทางสังคม  การดําเนินงานเมืองน�าอยู�  ชุมชนน�าอยู�  การคํานึงถึงการใช 
ประโยชน�ท่ีดินประเภทต�างๆอย�างเหมาะสม  และสาระสําคัญท่ีสุดคือ  การส�งเสริมกระบวนการมีส�วนร�วม
ของประชาชน  เพ่ือเป4นจุดเชื่อมต�อยุทธศาสตร�การพัฒนาขององค�กรปกครองส�วนท องถ่ินกับปDญหาความ
ต องการของประชาชนซ่ึงจะนําไปสู�ความเห็นพ องต องกัน  และการทํางานร�วมกันของภาคีการพัฒนาต�างๆ
ในพ้ืนท่ี  เกิดผลสัมฤทธิ์ต�อภารกิจแห�งรัฐ  ความมีประสิทธิภาพ  ความคุ มค�า  และตอบสนองความต องการ
ของประชาชน   นอกจากนี้ยังได กําหนดให มีองค�กรพิจารณาให ความเห็นชอบแผนพัฒนาสามป5  ได แก�  
คณะกรรมการพัฒนาท องถ่ิน  และคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนา  ดังนั้นเพ่ือให การ
ดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาท องถ่ินเป4นไปด วยความเรียบร อยตามท่ีระเบียบกระทรวงมหาดไทยกําหนด  
องค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริก  จึงได จัดทําแผนพัฒนาสามป5  (พ.ศ.  2558-2560)  ข้ึน  เพ่ือใช เป4น
แนวทางและประสานแผนระหว�างหมู�บ าน  ตําบล  ส�วนราชการและองค�กรเอกชน  อันเป4นการแก ปDญหา
และความต องการของตําบลท่ีมีอยู�ให ดีข้ึนต�อไป 
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ส�วนท่ี  1  บทนํา 
------------------ 

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

แผนภาพ  ความเช่ือมโยงของแผนยุทธศาสตร+การพัฒนากับแผนพัฒนาสามป� 
  

      

                                                  

  

 

 

 

 

 

  

 

 

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

วิสัยทัศน�ท)องถ่ิน 

จุดมุ�งหมายการพัฒนา จุดมุ�งหมายการพัฒนา จุดมุ�งหมายการพัฒนา 

ยุทธศาสตร� ยุทธศาสตร� ยุทธศาสตร� ยุทธศาสตร� 

แนวทางการพัฒนา แนวทางการพัฒนา แนวทางการพัฒนา 

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

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

 
1.2 วัตถุประสงค+ของการจัดทําแผนพัฒนาสามป� 
 การจัดทําแผนพัฒนาสามป�  มีวัตถุประสงค�  ดังนี้ 
 1. เพ่ือแสดงความสัมพันธ�เชื่อมโยงและสอดคล)องกันระหว�างแผนยุทธศาสตร�การพัฒนา  และการ
จัดทํางบประมาณประจําป� 
 2. เพ่ือแสดงแนวทางการพัฒนาในช�วงสามป�  ท่ีมีความสอดคล)องและสามารถสนองตอบต�อ
ยุทธศาสตร�การพัฒนาอย�างมีประสิทธิภาพ 
 3. เป�นการจัดเตรียมโครงการพัฒนาต�างๆ ให)อยู�ในลักษณะท่ีพร)อมจะบรรจุในเอกสารงบประมาณ
ประจําป�  และนําไปปฏิบัติได)ทันทีเม่ือได)รับงบประมาณ 
 
1.3 ข้ันตอนในการจัดทําแผนพัฒนาสามป� 
 หลังจากท่ีได)มีการกําหนดยุทธศาสตร�การพัฒนาและแนวทางการพัฒนาในแผนยุทธศาสตร�แล)วก็
จะต)องถึงข้ันตอนในการแปลงสู�การปฏิบัติโดยการจัดทําแผนสามป�  ซ่ึงได)กําหนดข้ันตอนการจัดทําเป�น
แนวทางให)องค�กรปกครองส�วนท)องถ่ินนําไปดําเนินการ 7 ข้ันตอน  ดังนี้ 
 ข้ันตอนท่ี  1  การเตรียมการจัดทําแผน 
 1. หน�วยงานท่ีรับผิดชอบการจัดทําแผนพัฒนาควรเข)าพบผู)บริหารท)องถ่ิน  เพ่ือชี้แจงวัตถุประสงค�  
ความสําคัญและความจําเป�นในการจัดทําแผนพัฒนาสามป�  เพ่ือให)ผู)บริหารทราบถึงภารกิจท่ีจะต)อง
ดําเนินการต�อไป  และดําเนินการเสนอโครงการจัดทําแผนพัฒนาสามป�  ห)วงป� พ.ศ.  2558  ถึง  2560 
ผ�านปลัดองค�กรปกครองส�วนท)องถ่ินให)ผู)บริหารท)องถ่ินอนุมัติ  โครงการดังกล�าวจะเป�นการกําหนด
ทรัพยากรในการจัดทําแผนพัฒนาสามป�  และกําหนดปฏิทินการทํางานไว)อย�างชัดเจน 
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 2.  หน�วยงานท่ีรับผิดชอบแจ)งโครงการท่ีได)รับอนุมัติให)ผู)ท่ีเก่ียวข)องทราบ  ได)แก�คณะกรรมการ
พัฒนาท)องถ่ิน  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท)องถ่ิน  หน�วยงานภายในขององค�กรปกครอง
ส�วนท)องถ่ินและประชาคม 
 ข้ันตอนท่ี  2  การคัดเลือกยุทธศาสตร+และแนวทางการพัฒนา 
 1.  ในข้ันตอนนี้  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนา  จะสรุปยุทธศาสตร�การพัฒนาและ
แนวทางการพัฒนาจากยุทธศาสตร�การพัฒนา  พร)อมท้ังข)อมูลท่ีเก่ียวข)อง  ปKญหาความต)องการของท)องถ่ิน  
รวมท้ังสรุปยุทธศาสตร�การพัฒนาของจังหวัด/อําเภอ  และนโยบายของผู)บริหารท)องถ่ินเพ่ือนําเสนอต�อ
คณะกรรมการพัฒนาท)องถ่ิน 
 2. คณะกรรมการพัฒนาท)องถ่ิน  จัดการประชุมร�วมระหว�างคณะกรรมการพัฒนาท)องถ่ิน  
ประชาคมท)องถ่ินและส�วนราชการท่ีเก่ียวข)อง  เพ่ือร�วมกันพิจารณา  โดยในการจัดทําแผนพัฒนาสามป�ใน
ครั้งแรก  ให)เวทีการประชุมร�วมดังกล�าว  คัดเลือกยุทธศาสตร�การพัฒนา  แนวทางการพัฒนาท่ีสมควร
นํามาใช)เป�นแนวทางการจัดทําแผนพัฒนาสามป�  เพ่ือเป�นกรอบในการพิจารณาจัดทําโครงการ/กิจกรรมใน
แผนพัฒนาสามป�ต�อไป 
 แต�สําหรับการจัดทําแผนพัฒนาสามป�ครั้งต�อไป  (เม่ือครบรอบหนึ่งป�)  ให)เวทีการประชุมร�วม
พิจารณาทบทวนดูว�า  จากยุทธศาสตร�แนวทางการพัฒนาท่ีได)คัดเลือกและโครงการ/กิจกรรมท่ีกําหนดไว)  
ยังมีความเหมาะสมหรือไม�  ซ่ึงในข้ันตอนนี้ในการจัดทําแผนพัฒนาสามป�ในป�ต�อไปจะสามารถคัดเลือก
ยุทธศาสตร�การพัฒนา  แนวทางการพัฒนา  ท่ีจะนํามาใช)เป�นกรอบการจัดทําแผนพัฒนาสามป�ก็ได)  รวมท้ัง
กําหนดโครงการ/กิจกรรม  ท่ีจะเพ่ิมเติมหรือตัดทอนลงได) 
 3. เม่ือได)แนวทางการพัฒนาแล)ว  เวทีการประชุมร�วมพิจารณาว�าจะมีโครงการ/กิจกรรมอะไรบ)าง
ท่ีต)องดําเนินการเพ่ือให)บรรลุวัตถุประสงค�และเป3าหมายของแนวทางการพัฒนาท่ีคัดเลือกออกมาใช)เป�น
กรอบในการพัฒนา 
 4. โครงการ/กิจกรรมท่ีพิจารณากําหนดอาจมีเป�นจํานวนมาก  ดังนั้น  ในข้ันตอนนี้จะมีการ
ดําเนินการ  ดังนี้ 
  (1)  พิจารณาความเก่ียวเนื่องกันระหว�างยุทธศาสตร�หรือระหว�างแนวทางการพัฒนา 
  (2) ให)พิจารณานําโครงการ/กิจกรรม   จากแผนชุมชนท่ีเกินขีดความสามารถในการ
ดําเนินการของชุมชนท่ีสอดคล)องกับยุทธศาสตร�การพัฒนามาประกอบการจัดทําแผนพัฒนาสามป� 
  (3)  มีการจัดลําดับความสําคัญของโครงการ/กิจกรรม  เพ่ือท่ีจะบรรจุลงในแผนพัฒนา
สามป�ได)อย�างเหมาะสม  และนอกจากนั้นยังเป�นการจัดลําดับโครงการไว)เพ่ือทําแผนพัฒนาสามป�  ในช�วง
ถัดไปด)วย  เนื่องจากในการดําเนินการเพ่ือให)บรรลุวัตถุประสงค�ของยุทธศาสตร�การพัฒนา  อาจจะต)องใช)
เวลาต�อเนื่องนานกว�าสามป�  ดังนั้น  องค�กรปกครองส�วนท)องถ่ินจึงจําเป�นต)องพิจารณาแนวทางการจัดทํา
โครงการ/กิจกรรมท่ีต�อเนื่องไปในระยะยาวด)วย  ซ่ึงอาจจะยังไม�ระบุไว)ในช�วงสามป�ของการจัดทํา
แผนพัฒนาสามป�ได) 
  (4)  เนื่องจากกิจกรรมท่ีจะต)องดําเนินการมีความหลากหลาย  ดังนั้นในข้ันตอนของการ
พิจารณากําหนดกิจกรรม  องค�กรปกครองส�วนท)องถ่ินจะต)องคํานึงถึงสิ่งต�างๆ  ดังต�อไปนี้ 
  - งบประมาณรายรับ  รายจ�ายขององค�กรปกครองส�วนท)องถ่ิน 
  - ทรัพยากรการบริหารอ่ืนๆขององค�กรปกครองส�วนท)องถ่ิน 
  - ภาคีการพัฒนาท่ีสามารถเข)ามาร�วมดําเนินการเอง หรือมีภารกิจรับผิดชอบการ
ดําเนินการในเรื่องนั้นๆ 
  เม่ือพิจารณาด)านต�างๆ  ดังกล�าวแล)ว  จะต)องแยกประเภทของโครงการออก  อย�างน)อย
สามประเภท  คือ 
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  1. โครงการท่ีองค�กรปกครองส�วนท)องถ่ินดําเนินการเอง  กล�าวคือมีขีดความสามารถท้ัง
ทางด)านกําลังเงิน  กําลังคน  วัสดุอุปกรณ�  และความรู)ทางด)านการบริหารจัดการท่ีจะดําเนินการได)เอง 
  2. โครงการท่ีองค�การปกครองส�วนท)องถ่ินอุดหนุนให)หน�วยงานอ่ืนดําเนินการ  เพ่ือให)เกิด
ประสิทธิภาพในการดําเนินงาน  เนื่องจากเป�นงานท่ีอยู�ในอํานาจหน)าท่ี  แต�ละองค�กรปกครองส�วนท)องถ่ิน
ไม�สามารถหรือไม�ประสงค�จะดําเนินการ  จึงมอบให)หน�วยงานอ่ืนดําเนินการแทน  โดยการต้ังงบประมาณ
เป�นเงินอุดหนุนให)ตามระเบียบวิธีการของทางราชการ 
  3. โครงการท่ีขอรับการสนับสนุนจากหน�วยงานอ่ืน  ท้ังราชการบริหารส�วนกลาง  ส�วน
ภูมิภาค  รัฐวิสาหกิจ  หน�วยงานอ่ืน  และภาคเอกชน  อันเนื่องมาจาก  เป�นโครงการขนาดใหญ�  หรือเป�น
โครงการท่ีหน�วยงานดังกล�าวเป�นหน�วยงานปฏิบัติและมีหน)าท่ีจัดบริการสาธารณะดังกล�าวอยู�แล)ว  ท้ังนี้  
รวมถึงโครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  (ซ่ึงมีกรอบในการพิจารณาจัดสรรเงินอุดหนุนอยู�แล)ว  โดยองค�กร
ปกครองส�วนท)องถ่ินท่ีจะเสนอขอรับการสนับสนุนต)องอยู�ในเง่ือนไขของการขอรับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
ดังกล�าว 
 ข้ันตอนท่ี  3  การเก็บรวบรวมข4อมูลและการวิเคราะห+ข4อมูล 
 1. การเก็บรวบรวมข)อมูล 
  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท)องถ่ิน  ดําเนินการสํารวจและเก็บรวบรวม
ข)อมูลท่ีจําเป�นต�อการจัดทําแผนพัฒนาสามป�  ซ่ึงนอกจากจะต)องเก็บรวบรวมข)อมูลพ้ืนฐานท่ัวไปแล)ว  ยัง
จะต)องวิเคราะห�ว�ายุทธศาสตร�การพัฒนา  แนวทางการพัฒนาท่ีเลือก  ต)องการข)อมูลประเภทใดเป�นพิเศษ  
ต)องการข)อมูลในห)วงเวลาใด  และจะเก็บข)อมูลในแหล�งใด  เพ่ือเป�นข)อมูลท่ีจะนํามาวิเคราะห�  แนว
ทางการพัฒนา  โครงการ/กิจกรรมได)อย�างถูกต)อง  โดยในการเก็บ  รวบรวมข)อมูลจะต)องเก็บข)อมูล  ท้ัง
ข)อมูลภายในองค�กรและข)อมูลภายนอก  เพ่ือสามารถนํามาวิเคราะห�  SWOT  (การวิเคราะห�จุดแข็งจุดอ�อน  
โอกาส  และอุปสรรค)  ได) 
 2. การวิเคราะห�ข)อมูล 
  ประกอบด)วย  4  กิจกรรมหลัก  คือ 

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

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

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

ข้ันตอนท่ี  5  การจัดทํารายละเอียดโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา 
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท)องถ่ินพิจารณาคัดเลือกโครงการท่ีสอดคล)องกับ

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

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

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

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

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

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

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

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

  
1.4 ประโยชน+ของการจัดทําแผนพัฒนาสามป� 
 การจัดทําแผนพัฒนาสามป�  เป�นเครื่องมือท่ีจะช�วยให)องค�กรปกครองส�วนท)องถ่ิน  ได)พิจารณา
อย�างรอบคอบให)เห็นถึงความเชื่อมโยงระหว�างแนวทางการดําเนินงานต�างๆ  ท่ีอาจมีความเชื่อมโยงและ
ส�งผลท้ังในเชิงสนับสนุน  และเป�นอุปสรรคต�อกัน  เพ่ือให)องค�กรปกครองส�วนท)องถ่ินนํามาตัดสินใจกําหนด
แนวทางการดําเนินงาน  และใช)ทรัพยากรการบริหารของท)องถ่ินอย�างมีประสิทธิภาพเพ่ือให)เกิดประโยชน�
สาธารณะสูงสุด 
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ส�วนท่ี  2  สภาพท่ัวไปและข4อมูลพ้ืนฐานสําคัญขององค+การบริหารส�วนตําบล 
--------------------------- 

 

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

หมู�ท่ี  3    บ)านแม�เชียงรายลุ�ม  ตําบลแม�พริก หมู�ท่ี  4    บ)านแม�พริกบน     ตําบลแม�พริก 
หมู�ท่ี  6    บ)านวังสําราญ        ตําบลแม�พริก หมู�ท่ี  7    บ)านห)วยข้ีนก       ตําบลแม�พริก 
หมู�ท่ี  8    บ)านปางยาว          ตําบลแม�พริก หมู�ท่ี  9    บ)านร�มไม)ยาง       ตําบลแม�พริก 
หมู�ท่ี  10  บ)านสันข้ีเหล็ก        ตําบลแม�พริก หมู�ท่ี  11  บ)านแพะดอกเข็ม   ตําบลแม�พริก 

 หมู�ท่ี  1    บ)านนาริน             ตําบลผาปKง หมู�ท่ี  2    บ)านผาปKงหลวง     ตําบลผาปKง 
 หมู�ท่ี  3    บ)านผาปKงกลาง       ตําบลผาปKง หมู�ท่ี  4    บ)านห)วยไร�          ตําบลผาปKง 
 หมู�ท่ี  5    บ)านเด�นอุดม          ตําบลผาปKง 
  - จํานวนหมู�บ)านในเขต อบต.บางส�วน  จํานวน  -  หมู�บ)าน   ได)แก� 
  - จํานวนหมู�บ)านนอกเขต  อบต.เต็มท้ังหมู�บ)าน   จํานวน  3  หมู�บ)าน  ได)แก� 

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

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

ประชากรท้ังหมด ผู4มีสิทธิ์เลือกตั้ง 
ตําบลแม�พริก 

ชาย หญิง 
รวม ครัวเรือน 

ชาย หญิง 
รวม 

บ)านแม�เชียงรายลุ�ม หมู�ท่ี 3 
บ)านแม�พริกบน      หมู�ท่ี 4 
บ)านวังสําราญ       หมู�ท่ี 6 
บ)านห)วยข้ีนก        หมู�ท่ี 7 
บ)านปางยาว         หมู�ท่ี 8 
บ)านร�มไม)ยาง        หมู�ท่ี 9 
บ)านสันข้ีเหล็ก       หมู�ท่ี 10 
บ)านแพะดอกเข็ม   หมู�ท่ี 11 

518 
268 
154 
177 
124 
237 
392 
227 

564 
221 
149 
195 
115 
217 
414 
226 

1,082 
489 
303 
372 
239 
454 
806 
453 

301 
156 
85 
127 
67 
168 
306 
144 

428 
204 
124 
148 
89 
179 
297 
188 

458 
181 
119 
157 
81 
177 
317 
190 

886 
385 
243 
305 
170 
356 
614 
378 

รวม 2,097 2,101 4,198 1,354 1,657 1,680 3,337 
 

ประชากรท้ังหมด ผู4มีสิทธิ์เลือกตั้ง 
ตําบลผาปEง 

ชาย หญิง 
รวม ครัวเรือน 

ชาย หญิง 
รวม 

บ)านนาริน             หมู�ท่ี 1 
บ)านผาปKงหลวง       หมู�ท่ี 2 
บ)านผาปKงกลาง       หมู�ท่ี 3 
บ)านห)วยไร�            หมู�ท่ี 4 
บ)านเด�นอุดม          หมู�ท่ี 5 

94 
258 
211 
192 
58 

91 
253 
212 
189 
52 

185 
511 
423 
381 
110 

54 
157 
124 
101 
35 

79 
228 
173 
152 
42 

81 
230 
188 
154 
42 

160 
458 
361 
306 
84 

รวม 813 797 1,610 471 674 695 1,369 
รวมท้ังหมด 2,910 2,898 5,808 1,825 2,331 2,375 4,706 

 

2. สภาพทางเศรษฐกิจ 
 2.1  อาชีพ 
  - ประชากรในตําบลแม�พริก  มีการประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป�นส�วนใหญ�   ได)แก�  การ
ทํานา รองลงมาได)แก�  การเลี้ยงสัตว�   เช�น  ววั   สุกร  และการรับจ)างนอกพ้ืนท่ี   การปลูกพืชส�วนใหญ�  
เป�นพืชจําพวก  ข)าว  ข)าวโพด  ถ่ัวเหลือง  กระเทียม  และผลไม)   เช�น  ลําไย  มะม�วง มะนาว   ฯลฯ 
 2.2  หน�วยธุรกิจในเขต อบต. 
 ปKkมน้ํามันและกlาซ  12 แห�ง ร)านขายปุmย    2 แห�ง 
 โรงสีขนาดเล็ก   9 แห�ง ร)านขายน้ําด่ืม   1 แห�ง  
 ร)านค)าท่ัวไป   58 แห�ง สถานีทวนสัญญาณโทรศัพท�  3 แห�ง 
 ร)านซ�อมมอเตอร�ไซด�  3 แห�ง    
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3. สภาพทางสังคม 
 3.1  การศึกษา 
  - โรงเรียนประถมศึกษา  4 แห�ง 

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

อําเภอแม�พริก  จังหวัดลําปาง  
2. ศูนย�พัฒนาเด็กเล็กบ)านแม�พริกบน   หมู�ท่ี  4  ตําบลแม�พริก   
อําเภอแม�พริก  จังหวัดลําปาง  
3. ศูนย�พัฒนาเด็กเล็กบ)านห)วยข้ีนก   หมู�ท่ี  7  ตําบลแม�พริก   
อําเภอแม�พริก  จังหวัดลําปาง  
4. ศูนย�พัฒนาเด็กเล็กบ)านผาปKงหลวง  หมู�ท่ี  2  ตําบลผาปKง   
อําเภอแม�พริก  จังหวัดลําปาง  
5. ศูนย�พัฒนาเด็กเล็กบ)านผาปKงกลาง   หมู�ท่ี  3  ตําบลผาปKง 
อําเภอแม�พริก  จังหวัดลําปาง  

 3.2  สถาบันและองค�กรทางศาสนา 
  - วัด / สํานักสงฆ�   9 แห�ง 
 ได)แก� 1. วัดแม�เชียงรายลุ�ม   หมู�ท่ี  3  ตําบลแม�พริก  อําเภอแม�พริก  จังหวัดลําปาง 
  2. วัดแม�พริกบน   หมู�ท่ี  4  ตําบลแม�พริก  อําเภอแม�พริก  จังหวัดลําปาง 
  3. วัดวังสําราญ    หมู�ท่ี  6  ตําบลแม�พริก  อําเภอแม�พริก  จังหวัดลําปาง 
  4. วัดห)วยข้ีนก    หมู�ท่ี  7  ตําบลแม�พริก  อําเภอแม�พริก  จังหวัดลําปาง 
  5. วัดผาปKงหลวง   หมู�ท่ี  2  ตําบลผาปKง  อําเภอแม�พริก  จังหวัดลําปาง 
  6. วัดบ)านผาปKงกลาง  หมู�ท่ี  3  ตําบลผาปKง  อําเภอแม�พริก  จังหวัดลําปาง 
  7. วัดห)วยไร�    หมู�ท่ี  4  ตําบลผาปKง  อําเภอแม�พริก  จังหวัดลําปาง 
  8. สํานักสงฆ�บ)านปางยาว   หมู�ท่ี 8  ตําบลแม�พริก  อําเภอแม�พริก จังหวัดลําปาง 

          9. สํานักสงฆ�บ)านแพะดอกเข็ม   หมู�ท่ี 11  ตําบลแม�พริก  อําเภอแม�พริก จังหวัดลําปาง 
 3.3  สาธารณสุข 
  - โรงพยาบาลส�งเสริมสุขภาพตําบล  3 แห�ง 
          ได)แก� 1.โรงพยาบาลส�งเสริมสุขภาพตําบลบ)านแม�เชียงรายลุ�ม หมู� 3 ต.แม�พริก อ.แม�พริก จ.ลําปาง 

       2.โรงพยาบาลส�งเสริมสุขภาพตําบลบ)านแพะดอกเข็ม หมู� 7 ต.แม�พริก อ.แม�พริก จ.ลําปาง 
       3.โรงพยาบาลส�งเสริมสุขภาพตําบลบ)านผาปKงกลาง หมู� 3 ต.ผาปKง  อ.แม�พริก  จ.ลําปาง 

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

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

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

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

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

- ปริญญาโท       4 คน 
 4.5  รายได)ขององค�การบริหารส�วนตําบล ประจําป�งบประมาณ 2556 จํานวน 23,049,695.76   
บาท 
  - รายได)ท่ีองค�การบริหารส�วนตําบลจัดเก็บเอง    189,832.62      บาท 
  - รายได)ท่ีส�วนราชการต�าง ๆ  จัดเก็บให)           15,593,408.14    บาท  
  - เงินอุดหนุนจากรัฐบาล     7,266,455.00    บาท 
 

5. การบริการพ้ืนฐาน 
 5.1  การคมนาคม (แสดงจํานวนและสภาพทางคมนาคมทางบก) 
  1. ทางหลวงแผ�นดิน  หมายเลข  1102  เชื่อมอําเภอแม�พริก - อําเภอเถิน 
  2. ทางหลวงแผ�นดิน  หมายเลข  1264  เชื่อมอําเภอแม�พริก - บ)านห)วยข้ีนก 
  3. ถนน อบจ.  อําเภอแม�พริก  -  บ)านแม�พริกบน 
  4. ถนน  อบต.  บ)านห)วยข้ีนก -  บ)านปางยาว 
  5. ถนน อบต.  อําเภอแม�พริก -  บ)านวังสําราญ 
  6. ถนน กรมโยธาธิการ (ถ�ายโอน)  บ)านท�าด�าน - บ)านวังสําราญ 
  7. ถนน รพช.  (ถ�ายโอน)   บ)านแม�พริกลุ�ม - บ)านแม�เชียงรายลุ�ม 
  8. ทางหลวงแผ�นดิน  หมายเลข  ลป 3011 เชื่อมตําบลผาปKง - อําเภอเถิน 
  9. ทางหลวงแผ�นดิน  หมายเลข  ลป 4060  เชื่อมตําบลผาปKง – ตําบลแม�ปุ 
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 5.2 การโทรคมนาคม 
  1. ท่ีทําการไปรษณีย�โทรเลข - แห�ง 
  2. สถานีโทรคมนาคมอ่ืน ๆ - แห�ง 
  3. โทรศัพท�สาธารณะ  2 ตู) 
  4. หอกระจายข�าว  13 แห�ง 
  5. สถานีวิทยุ   1 สถานี 
 5.3 การไฟฟ3า 
  - อัตราการมีไฟฟ3าใช)  100 %  
 5.4 แหล�งน้ําธรรมชาติ 
  - แม�น้ําวัง   1 สาย 
  - ลําห)วย   8 สาย  
  - หนอง บึง   11 แห�ง 
 5.5 แหล�งน้ําท่ีสร)างข้ึน 
  - อ�างเก็บน้ํา   4  แห�ง 
  - ฝายขนาดใหญ�   8 แห�ง 
  - ฝายขนาดเล็ก   58 แห�ง 
  - บ�อน้ําต้ืน   170 แห�ง 
  - บ�อโยก(บ�อบาดาล)  49 แห�ง 
  - ประปาหมู�บ)าน   15 แห�ง 
6.  ข4อมูลอ่ืนๆ 
 6.1 ทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนท่ี 
  - ทรัพยากรปgาไม) 
 6.2 มวลชนจัดต้ัง 
  - อาสาสมัครป3องกันภัยฝgายพลเรือน จํานวน   171   คน 
  - สมาชิกตํารวจบ)าน   จํานวน   50   คน 
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ส�วนท่ี 3  ผลการพัฒนาท4องถ่ินในป�ท่ีผ�านมา 
--------------------------- 

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

และพันธกิจ  ภายใต)แผนยุทธศาสตร�และแผนพัฒนาสามป�  ซ่ึงเป�นตัวกระตุ)นการทํางานขององค�การบริหาร
ส�วนตําบลแม�พริก  ในอันท่ีจะผลักดันผลงานและปรับกระบวนทัศน�ใหม�ในการดําเนินงานให)สําเร็จอย�างเป�น
รูปธรรมและต�อเนื่อง 
  ในรอบป�งบประมาณ  พ.ศ.  2556  องค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริก  ได)วางกลยุทธ�ใน
การปฏิบัติงานส�งเสริม    สนับสนุนครอบคลุมในทุกด)าน  อันได)แก�  การส�งเสริมและพัฒนาด)านโครงสร)าง
พ้ืนฐาน  ด)านเศรษฐกิจ  ด)านสังคม  ด)านแหล�งน้ํา  ด)านการเมืองการบริหาร  ด)านสาธารณสุข  ด)าน
การศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  ด)านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล)อม  และเสริมสร)างเกณฑ�
มาตรฐานการให)บริการสาธารณะเพ่ือเป�นแนวทางในการปฏิบัติงาน  เช�น  การบริหารจัดการท่ีดี  การ
จัดเก็บรายได)  การส�งเสริมการมีส�วนร�วมของประชาชน   โดยให)ประชาชนแสดงความคิดเห็น  ร)องเรียน  
หรือเสนอแนะการทํางานขององค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริก 

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

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

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

          3. สามารถพัฒนาให)เป�นท่ีรู)จักของประเทศ 
 ข4อจํากัด 
             1. สภาพพ้ืนท่ีบางส�วนยังอยู�ห�างไกลทําให)มีข)อจํากัดในการติดต�อสื่อสาร 
            2. ประชาชนขาดท่ีดินทํากินและเอกสารสิทธิ์ 
             3. ปKญหาอุทกภัยในฤดูฝนและปKญหาภัยแล)งในฤดูแล)ง 
                   4. ปKญหาการอพยพจากถ่ินฐานอ่ืน 
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3.2 การประเมินผลการนําแผนพัฒนาไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 
จํานวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนา  3  ป�  (พ.ศ. 2556-2558) 
 

ป�ท่ี 1  2556 ป�ท่ี 2  2557 ป�ท่ี 3  2558 รวม 
ยุทธศาสตร+ จํานวน 

โครงการ 
งบ 

ประมาณ 
จํานวน 
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จํานวน 
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จํานวน 
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

1. ด)านโครงสร)างพ้ืนฐาน 12 1,200,000 33 28,750,000 72 52,050,000 117 82,000,000 
2. ด)านแหล�งน้ํา 5 550,000 29 30,500,000 49 29,740,000 76 60,790,000 
3. ด)านสังคม 20 846,000 16 1,150,000 19 1,721,000 55 3,717,000 
4. ด)านเศรษฐกิจ 3 100,000 5 140,000 9 220,000 17 460,000 
5. ด)านสาธารณสุข 21 589,000 2 270,000 2 270,000 25 1,129,000 
6. ด)านการศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

37 3,198,000 8 2,408,000 12 2,493,000 57 8,099,000 

7.ด)านทรัพยากร 
ธรรมชาติและส่ิงแวดล)อม 

8 122,000 8 102,000 16 4,197,000 32 4,421,000 

8. ด)านการเมืองการบริหาร 47 14,133,780 11 1,629,000 12 2,679,000 70 18,441,780 

รวม 
153 20,738,780 112 64,949,000 191 93,370,000 456 179,057,780 

ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาป� 2556 
จํานวนโครงการ 

ที่เสร็จ 
จํานวนโครงการที่ 

อยู�ในระหว�าง 
ดําเนินการ 

จํานวนโครงการที่ 
ยังไม�ได4 

ดําเนินการ 

จํานวนโครงการ 
ที่มีการยกเลิก 

จํานวนโครงการ   
ที่มีการเพ่ิมเติม 

จํานวนโครงการ 
ทั้งหมด 

ยุทธศาสตร+ 

จํานวน ร4อยละ จํานวน ร4อยละ จํานวน ร4อยละ จํานวน ร4อยละ จํานวน ร4อยละ จํานวน ร4อยละ 
1. ด)านโครงสร)างพื้นฐาน 17 100.00 - - - - - - - - 17 100.00 

2. ด)านแหล�งนํ้า 3 60.00 - - 2 40.00 - - - - 5 100.00 
3. ด)านสังคม 10 50.00 - - 10 50.00 - - - - 20 100.00 

4. ด)านเศรษฐกิจ 2 66.67 - - 1 33.33 - - - - 3 100.00 
5. ด)านสาธารณสุข 11 52.38 - - 10 47.62 - - - - 21 100.00 
6. ด)านการศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม 

19 51.35 - - 18 48.65 - - - - 37 100.00 

7. ด)านทรัพยากร 
ธรรมชาติและส่ิงแวดล)อม 

2 25.00 - - 6 75.00 - - - - 8 100.00 

8. ด)านการเมืองการบริหาร 49 100.00 - - - - - - - - 49 100.00 

รวม 
113 70.63 - - 47 29.37 - - - - 160 100.00 

หมายเหตุ  เปลี่ยนแปลงแผนด)านโครงการสร)างพ้ืนฐานและด)านการเมืองการบริหาร 
และด)านสาธารณสุขรวมโครงการต�างๆจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.แม�พริก  
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แผนภูมิแสดงภาพรวมงบประมาณรายจ�ายประจําป�  พ.ศ.  2556

12,288,828.58

6,575,725.84

277,100.00

787,273.00

ด)านบริหารทั่วไป

ด)านบริการชุมชนและสังคม

ด)านเศรษฐกิจ

ด)านการดําเนินการอ่ืน

 

การใช4จ�ายงบประมาณ  ป�  พ.ศ. 2556 
 
  ในป�งบประมาณ  2556  องค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริก  ได)รับงบประมาณ 
23,261,525.36  บาท    เพ่ือดําเนินการตามภารกิจหน)าท่ีและส�งเสริมสนับสนุนท)องถ่ิน  ดังนี้ 
1. จําแนกตามงบรายจ�าย  
 1.1 ด)านบริหารท่ัวไป              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)านการดําเนินงานอ่ืน       787,273.00 บาท 
หมายเหตุ  : ผลักเปIนเงินสะสมและทุนสํารองเงินสะสม  จํานวน      3,332,57.94     บาท 
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แผนภูมิแสดงภาพรวมงบประมาณรายจ�ายประจําป� พ.ศ. 2556
12,248,860.58

2,374,938.09
3,243,777.75

787,273.00
39,968.00

297,750.00
260,900.00 16,200.00

65,400.00 593,860.00

0.00
1,000,000.00
2,000,000.00
3,000,000.00
4,000,000.00
5,000,000.00
6,000,000.00
7,000,000.00
8,000,000.00
9,000,000.00

10,000,000.00
11,000,000.00

แผน
งาน

บริห
ารท

ั่วไป

แผน
งาน

การ
รักษ

าคว
ามส

งบภายใ
น

แผน
งาน

การ
ศึกษ

า

แผน
งาน

สาธ
ารณ

สุข

แผน
งาน

การ
เคห

ะแล
ะชุม

ชน

แผน
งาน

อุตส
าหกรร

มแล
ะกา

รโย
ธา

แผน
งาน

การ
เกษ

ตร

แผน
งาน

สร) า
งคว

ามเ
ข)มแ

ข็งข
องชุ

มชน

แผน
งาน

การ
ศาส

นา ว
ัฒนธรร

มแล
ะน

ันทนากา
ร

แผน
งาน

งบกลา
ง

แผนงาน

จํานวน (บาท)

2.  จําแนกตามแผนงาน 
 

ลําดับท่ี แผนงาน จํานวน  (บาท) 
1 แผนงานบริหารท่ัวไป 12,248,860.58 
2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 39,968.00 
3 แผนงานการศึกษา 2,374,938.09 
4 แผนงานสาธารณสุข 297,750.00 
5 แผนงานเคหะและชุมชน 3,243,777.75 
6 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 260,900.00 
7 แผนงานการเกษตร 16,200.00 
8 แผนงานสร)างความเข)มแข็งของชุมชน 65,400.00 
9 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 593,860.00 
10 แผนงานงบกลาง 787,273.00 

รวม 19,928,927.42 
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3. จําแนกตามลักษณะงาน 
ลําดับท่ี งาน/โครงการ จํานวน (บาท) 

1 
2 
3 
4 
 
5 
6 
 
7 
8 
 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
 

21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 

ก�อสร)างถนน คสล. ซ. 9 บ)านแม�เชียงรายลุ�ม  หมู�ท่ี 3 ต.แม�พริก 
ก�อสร)างถนนลูกรังสายทุ�งดอกอาว บ)านแม�พริกบน  หมู�ท่ี 4 ต.แม�พริก 
ก�อสร)างถนน คสล. เลียบลําห)วยแม�พริก บ)านห)วยข้ีนก  หมู�ท่ี 7 ต.แม�พริก 
ก�อสร)างถนนลูกรังบดอัดแน�นจาหลิ่งปูgสร)อยถึงท)ายบ)านและท)ายบ)าน    บ)านปางยาว  
หมู�ท่ี 8 ต.แม�พริก  
ก�อสร)างถนน คสล. ซ.12 บ)านแพะดอกเข็ม หมู�ท่ี 11 ต.แม�พริก 
ก�อสร)างถนน คสล.พร)อมวางท�อ คสล.ซ.หอกระจายข�าว บ)านผาปKงกลาง หมู�ท่ี 3    
ต.ผาปKง 
ก�อสร)างถนน คสล.เข)าสุสาน บ)านห)วยไร� หมู�ท่ี 4 ต.แม�พริก 
ก�อสร)างถนน คสล.จากบ)านนางลําพูน-หนองกระทุ�มโปง บ)านแม�เชียงรายลุ�ม หมู�ท่ี 3 
ต.แม�พริก 
ก�อสร)างถนน คสล.สายแม�เฒ�าเต)า หมู�ท่ี 4 ต.แม�พริก 
ก�อสร)างถนน คสล.สายบ)านแพะดอกเข็ม-บ)านปางยาว หมู�ท่ี 8 ต.แม�พริก 
ก�อสร)างถนน คสล.สายเข)าสุสาน บ)านาริน  หมู�ท่ี 1 ต.ผาปKง 
ก�อสร)างถนนลูกรังเกลี่ยสายแม�กsองจา บ)านผาปKงหลวง หมู�ท่ี 2 ต.ผาปKง 
ก�อสร)างถนน คสล.ข)างหอกระจายข�าวระยะท่ี 2 บ)านผาปKงกลาง หมู�ท่ี 3  ต.ผาปKง 
ก�อสร)างถนน คสล.ภายในหมู�บ)าน  หมู�ท่ี  5 ต.ผาปKง 
ขยายเขตระบบจําหน�ายไฟฟ3า บ)านสันข้ีเหล็ก หมู�ท่ี 10 ต.แม�พริก 
ก�อสร)างรางระบายน้ํา ซ.2 บ)านร�มไม)ยาง  หมู�ที 9 ต.แม�พริก 
วางท�อส�งน้ํา คสล.เลียบสายใต)วัดวังสําราญ บ)านวังสําราญ หมู�ท่ี 6 ต.แม�พริก 
ปรับปรุงระบบประปาหมู�บ)านภูเขา บ)านนาริน หมู�ท่ี 1 ต.ผาปKง  
ก�อสร)างถังเก็บน้ําระบบประปาหมู�บ)าน บ)านผาปKงหลวง หมู�ท่ี 2 ต.ผาปKง 
ก�อสร)างแทงค�เก็บน้ําฝนพร)อมรางรินรับน้ําฝนบริเวณอาคารเก็บของกลุ�มแม�บ)าน บ)าน
เด�นอุดม หมู�ท่ี 5 ต.ผาปKง 
สนับสนุนการจัดงานรัฐพิธี 
ต�อเติมอาคารอเนกประสงค�(สนามกีฬาบ)านร�มไม)ยาง) หมู�ท่ี 9 ต.แม�พริก 
โครงการแข�งขันกีฬาพ้ืนบ)าน หมู�ท่ี 3 ต.แม�พริก 
ลดอุบัติเหตุทางถนนช�วงเทศกาลสําคัญ (7 วันอันตราย) 
โครงการการศึกษาเพ่ือต�อต)านการใช)ยาเสพติดในโรงเรียน(D.A.R.E) 
เบ้ียยังชีพผู)ปgวยเอดส� 
โครงการบ)านเทิดไท)องค�ราชัน 
ค�าพาหนะรถรับส�งนักเรียนบ)านร�มไม)ยาง 
ค�าพาหนะรถรับส�งนักเรียนบ)านปางยาว 
โครงการสนับสนุนการจัดงานกาชาดประจําป�จังหวัดลําปาง 
 
 

99,500.00 
99,000.00 
99,000.00 
99,000.00 

 
100,000.00 
100,000.00 

 
100,000.00 
149,500.00 

 
335,000.00 
400,000.00 
100,000.00 
100,000.00 
83,300.00 

100,000.00 
98,959.81 

156,500.00 
100,000.00 
100,000.00 
97,400.00 
63,500.00 

 
5,000.00 

94,200.00 
20,000.00 
9,998.00 

10,000.00 
90,000.00 
15,482.00 
16,000.00 
66,612.00 
20,000.00 
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ลําดับท่ี งาน/โครงการ จํานวน (บาท) 
31 
 

32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
 

48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 

โครงการประชุมคณะกรรมการศูนย�บริการและถ�ายทอดเทคโนโลยีเกษตรประจํา
ตําบลผาปKง 
โครงการด)านสาธารณสุขมูลฐาน 
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
วัสดุวิทยาศาสตร�และการแพทย� 
โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห�งชาติ 
โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมทางภาษา 
โครงการกีฬาสัมพันธ�โรงเรียนผาปKงวิทยา 
โครงการกีฬาสัมพันธ�โรงเรียนห)วยข้ีนกวิทยา 
ค�าอาหารกลางวัน 
ค�าอาหารเสริม(นม) 
โครงการประเพณีรดน้ําดําหัวประเพณีสงกรานต� 
โครงการถวายเทียนเข)าพรรษาเนื่องในวันเข)าพรรษา 
โครงการลอยกระทงประจําป� 
โครงสืบสานประเพณีสงกรานต�บ)านแม�เชียงรายลุ�ม หมู�ท่ี 3 ต.แม�พริก 
โครงการประเพณีสงกรานต�บ)านวังสําราญ หมู�ท่ี 6 ต.แม�พริก 
โครงการประเพณีสงกรานต�บ)านห)วยข้ีนก  หมู�ท่ี 7 ต.แม�พริก 
โครงการสืบสานประเพณีท)องถ่ิน(สักการะดอยพระธาตุ) บ)านสันข้ีเหล็ก  หมู�ท่ี 10 ต.
แม�พริก 
โครงการประเพณีสงกรานต�บ)านแพะดอกเข็ม หมู�ท่ี 11 ต.แม�พริก 
โครงการสรงน้ําพระธาตุและสืบชะตาหลวงบ)านผาปKงหลวง หมู�ท่ี 2 ต.ผาปKง 
โครงการเข)าค�ายอบรมตีกsองปูgจา หมู�ท่ี 2 ต.ผาปKง 
โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต�บ)านผาปKงกลาง หมู�ท่ี 3 ต.ผาปKง 
โครงการประเพณีสรงน้ําพระธาตุ บ)านผาปKงกลาง หมู�ท่ี 3 ต.ผาปKง 
โครงการสรงน้ําพระธาตุศริภูมิวนาฯบ)านห)วยไร� หมู�ท่ี 4 ต.ผาปKง 
โครงการรณรงค�ป3องกันไฟปgาและปKญหาหมอกควัน 
ก�อสร)างรั้วก้ันบ�อขยะ หมู�ท่ี 5 ต.ผาปKง 
โครงการประชาคมหมู�บ)านเพ่ือการจัดทําแผนสามป� 
โครงการ อบต.พบประชาชน 
ค�าใช)จ�ายในการเลือกต้ัง 
เงินเดือนพนักงานส�วนตําบล 
เงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวพนักงานส�วนตําบล 
เงินประจําตําแหน�ง 
เงินเพ่ิมอ่ืนตามคุณวุฒิ 
ค�าตอบแทนรายเดือน 
ค�าจ)างพนักงานจ)าง 
เงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวพนักงานจ)าง 
 
 

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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ลําดับท่ี งาน/โครงการ จํานวน (บาท) 
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 

เงินเดือนนายก รองนายก  
ค�าตอบแทนประจําตําแหน�ง นายก รองนายก 
ค�าตอบแทนพิเศษผู)บริหาร  นายก รองนายก 
ค�าตอบแทนเลขานุการนายก 
ค�าตอบแทนประธานสภา  รองประธานสภา  สมาชิกสภาฯ  เลขานุการสภา 
ค�าตอบแทนคณะกรรมการจัดซ้ือจัดจ)างฯ 
ค�าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา 
ค�าตอบแทนคณะกรรมการเก่ียวกับการสอบแข�งขัน สอบคัดเลือกหรือคัดเลือก 
ค�าเช�าบ)าน 
เงินช�วยเหลือการศึกษาบุตร 
เงินช�วยเหลือค�ารักษาพยาบาล 
ค�าใช)จ�ายเพ่ือให)ได)มาซ่ึงบริการ 
รายจ�ายเก่ียวกับการรับรองและพิธีการ 
ค�าใช)จ�ายในการเดินทางไปราชการ 
ค�าพวงมาลัย ช�อดอกไม)และพวงมาลา 
ค�าไฟฟ3า 
ค�าโทรศัพท� 
ค�าบริการโทรคมนาคม 
ค�าไปรษณีย� 
เงินสํารองจ�าย 
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 
เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญ 
โครงการเสริมสร)างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมมาภิบาลในการปฏิบัติราชการ 
โครงการอบรมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของสมาชิกสภาฯ 
รายจ�ายเพ่ือบํารุงรักษาและซ�อมแซมทรัพย�สิน 
วัสดุงานบ)านงานครัว 
วัสดุสํานักงาน 
วัสดุพาหนะและขนส�ง 
วัสดุเชื้อเพลิงและหล�อลื่น 
วัสดุโฆษณาและเผยแพร� 
วัสดุคอมพิวเตอร� 
วัสดุเครื่องแต�งกาย 
วัสดุเครื่องดับเพลิง 
วัสดุก�อสร)าง 
วัสดุไฟฟ3าและวิทยุ 
 
 

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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ลําดับท่ี งาน/โครงการ จํานวน (บาท) 
101 
102 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

103 
104 
105 

 

ค�าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ� 
จัดหาครุภัณฑ�ภายใน อบต. 
- เครื่องขยายเสียง 
- เครื่องปรับอากาศ 
- เครื่องถ�ายเอกสาร 
- ตู)เหล็กเก็บแฟ3มเอกสาร 
- ชุดรับแขกโซฟา 
- เครื่องพ�นหมอกควัน 
- รถจักรยานยนต� 
- เครื่องตัดหญ)าแบบล)อจักรยาน 
- เครื่องตัดหญ)าแบบข)อแข็ง 
- เต)นท� 
- เครื่องพิมพ�คอมพิวเตอร� 
- เครื่องทําน้ําเย็น 
ค�าประโยชน�ตอบแทนอ่ืน 
ต�อเติมอาคารสํานักงาน อบต.แม�พริกและปรับปรุงห)อง ปลัด 
โครงการศูนย�ข)อมูลข�าวสาร อ.แม�พริก 
 

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 
          

รวม 19,928,927.42 
 
4. จ�ายขาดเงินสะสม 
ลําดับท่ี งาน/โครงการ จํานวน (บาท) 

1 
2  
3 
4 
5 
6 
 

ก�อสร)างถนน คสล.เรียบลําห)วยแม�พริก หมู�ท่ี 7 ตําบล 
ก�อสร)างถนน คสล.สายดอยถํ้า หมู�ท่ี 7 ตําบลแม�พริก 
ก�อสร)างถนน คสล.บ)านสันข้ีเหล็ก-อ�างเปางาม หมู�ท่ี 10 ตําบลแม�พริก 
ก�อสร)างถนน คสล. ซอย 10 หมู�ท่ี 11 ตําบลแม�พริก 
ก�อสร)างถนน คสล.สี่แยกน้ําปลา-บ)านวังสําราญ หมู�ท่ี 6 ตําบลแม�พริก 
ขุดลอกอ�างเก็บน้ําร)องแสนเมือง หมู�ท่ี 4 ตําบลผาปKง 

165,000.00 
838,300.00 

1,330,800.00 
599,000.00 

1,076,900.00 
994,000.00 

รวม 5,004,000.00 
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3.3 การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพ 
ความพึงพอใจต�อผลการดําเนินงานขององค+กรปกครองส�วนท4องถ่ินในภาพรวม 
 

ความพึงพอใจ พอใจมาก พอใจ ไม�พอใจ 
1)  มีการเปwดโอกาสให)ประชาชนมีส�วนร�วมในโครงการ / กิจกรรม 20.08 76.31 3.61 
2)  มีการประชาสัมพันธ�ให)ประชาชนรับรู)ข)อมูลของโครงการ / 
กิจกรรม 

10.04 82.33 7.63 

3)  มีการเปwดโอกาสให)ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / 
กิจกรรม 

12.85 75.90 11.24 

4)  มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต�อ
สาธารณะ 

12.05 77.11 10.84 

5)  มีความโปร�งใสในการดําเนินโครงการ / กิจกรรม 14.46 69.48 16.06 
6)  การดําเนินงานเป�นไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด 13.65 77.11 9.24 
7)  ผลการดําเนินโครงการ / กิจกรรมนําไปสู�การแก)ไขปKญหา 14.46 74.70 10.84 
8)  การแก)ไขปKญหาและการตอบสนองความต)องการของประชาชน 14.06 72.69 12.85 
9)  ประโยชน�ท่ีประชาชนได)รับจากการดําเนินโครงการ / กิจกรรม 15.26 73.90 10.44 

ภาพรวม 14.11 75.51 10.31 
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ยุทธศาสตร�ท่ี  1    ด)านโครงสร)างพ้ืนฐาน      
1)  ความพึงพอใจของผู)เก่ียวข)อง 

ความพึงพอใจ คะแนนความพึงพอใจ 
(เต็ม  10  คะแนน) 

1)  มีการเปwดโอกาสให)ประชาชนมีส�วนร�วมในโครงการ / กิจกรรม 5.50 
2)  มีการประชาสัมพันธ�ให)ประชาชนรับรู)ข)อมูลของโครงการ / 
กิจกรรม 

6.36 

3)  มีการเปwดโอกาสให)ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / 
กิจกรรม 

5.39 

4)  มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต�อ
สาธารณะ 

5.74 

5)  มีความโปร�งใสในการดําเนินโครงการ / กิจกรรม 6.72 
6)  การดําเนินงานเป�นไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด 7.66 
7)  ผลการดําเนินโครงการ / กิจกรรมนําไปสู�การแก)ไขปKญหา 5.15 
8)  ประโยชน�ท่ีประชาชนได)รับจากการดําเนินโครงการ / กิจกรรม 8.16 

ภาพรวม 6.34 
 

2) การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดท่ีเลือก 

ผลการดําเนินงาน 

ตัวช้ีวัดท่ีเลือก หน�วย ก�อน 
ดําเนินการ 
(จํานวน) 

หลัง 
ดําเนินการ 
(จํานวน) 

เพ่ิม/ลด 

1.จํานวนโครงการการพัฒนาการคมนาคม    
ทางบก  ทางน้ํา 

โครงการ 49 54 +5 

2.จํานวนโครงการการพัฒนาไฟฟ3าสาธารณะ โครงการ 29 32 +3 
3.จํานวนโครงการการพัฒนาการระบายน้ํา โครงการ 9 9 - 
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ยุทธศาสตร�ท่ี  2      ด)านแหล�งน้ํา     
1)  ความพึงพอใจของผู)เก่ียวข)อง 

ความพึงพอใจ คะแนนความพึงพอใจ 
(เต็ม  10  คะแนน) 

1)  มีการเปwดโอกาสให)ประชาชนมีส�วนร�วมในโครงการ / กิจกรรม 6.56 
2)  มีการประชาสัมพันธ�ให)ประชาชนรับรู)ข)อมูลของโครงการ / 
กิจกรรม 

6.46 

3)  มีการเปwดโอกาสให)ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / 
กิจกรรม 

6.72 

4)  มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต�อ
สาธารณะ 

5.85 

5)  มีความโปร�งใสในการดําเนินโครงการ / กิจกรรม 5.54 
6)  การดําเนินงานเป�นไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด 5.65 
7)  ผลการดําเนินโครงการ / กิจกรรมนําไปสู�การแก)ไขปKญหา 6.17 
8)  ประโยชน�ท่ีประชาชนได)รับจากการดําเนินโครงการ / กิจกรรม 7.41 

ภาพรวม 6.30 
 

2) การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดท่ีเลือก 

ผลการดําเนินงาน 

ตัวช้ีวัดท่ีเลือก หน�วย ก�อน 
ดําเนินการ 
(จํานวน) 

หลัง 
ดําเนินการ 
(จํานวน) 

เพ่ิม/ลด 

1. จํานวนโครงการการพัฒนาแหล�งน้ําเพ่ือการ
อุปโภค  บริโภค 

โครงการ 24 29 +5 

2. จํานวนโครงการการพัฒนาแหล�งน้ําเพ่ือ
การเกษตร 

โครงการ 24 21 +1 
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ยุทธศาสตร�ท่ี  3     ด)านสังคม      
1)  ความพึงพอใจของผู)เก่ียวข)อง 

ความพึงพอใจ คะแนนความพึงพอใจ 
(เต็ม  10  คะแนน) 

1)  มีการเปwดโอกาสให)ประชาชนมีส�วนร�วมในโครงการ / กิจกรรม 6.02 
2)  มีการประชาสัมพันธ�ให)ประชาชนรับรู)ข)อมูลของโครงการ / 
กิจกรรม 

5.27 

3)  มีการเปwดโอกาสให)ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / 
กิจกรรม 

4.78 

4)  มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต�อ
สาธารณะ 

4.96 

5)  มีความโปร�งใสในการดําเนินโครงการ / กิจกรรม 5.92 
6)  การดําเนินงานเป�นไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด 6.20 
7)  ผลการดําเนินโครงการ / กิจกรรมนําไปสู�การแก)ไขปKญหา 5.07 
8)  ประโยชน�ท่ีประชาชนได)รับจากการดําเนินโครงการ / กิจกรรม 6.71 

ภาพรวม 5.62 
 
           2)  การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดท่ีเลือก 

ผลการดําเนินงาน 

ตัวช้ีวัดท่ีเลือก หน�วย ก�อน 
ดําเนินการ 
(จํานวน) 

หลัง 
ดําเนินการ 
(จํานวน) 

เพ่ิม/ลด 

1. จํานวนโครงการการพัฒนาการส�งเสริมความ
เข)มแข็งของชุมชน 

โครงการ 9 11 +2 

2. จํานวนโครงการการพัฒนาการนันทนาการและ
การส�งเสริมกิจกรรมการกีฬา 

โครงการ 17 18 +1 

3. จํานวนโครงการการพัฒนาการป3องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 

โครงการ 8 10 +2 

4. จํานวนโครงการการพัฒนาการป3องกันและ
แก)ไขปKญหายาเสพติด 

โครงการ 9 9 - 

5. จํานวนโครงการการพัฒนาการจัดสวัสดิการ
และสังคมสงเคราะห� 

โครงการ 20 25 +5 
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ยุทธศาสตร�ท่ี  4      ด)านเศรษฐกิจ     
1)  ความพึงพอใจของผู)เก่ียวข)อง 

ความพึงพอใจ คะแนนความพึงพอใจ 
(เต็ม  10  คะแนน) 

1)  มีการเปwดโอกาสให)ประชาชนมีส�วนร�วมในโครงการ / กิจกรรม 6.16 
2)  มีการประชาสัมพันธ�ให)ประชาชนรับรู)ข)อมูลของโครงการ / 
กิจกรรม 

5.39 

3)  มีการเปwดโอกาสให)ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / 
กิจกรรม 

5.37 

4)  มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต�อ
สาธารณะ 

5.23 

5)  มีความโปร�งใสในการดําเนินโครงการ / กิจกรรม 6.05 
6)  การดําเนินงานเป�นไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด 7.08 
7)  ผลการดําเนินโครงการ / กิจกรรมนําไปสู�การแก)ไขปKญหา 5.96 
8)  ประโยชน�ท่ีประชาชนได)รับจากการดําเนินโครงการ / กิจกรรม 5.09 

ภาพรวม 5.79 
 

2) การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดท่ีเลือก 

ผลการดําเนินงาน 

ตัวช้ีวัดท่ีเลือก หน�วย 
ก�อน 

ดําเนินการ 
(จํานวน) 

หลัง 
ดําเนินการ 
(จํานวน) 

เพ่ิม/ลด 

1. จํานวนโครงการการพัฒนาการส�งเสริมการ
ประกอบอาชีพและยกระดับรายได) 

โครงการ 5 5 - 

2. จํานวนโครงการการพัฒนาการสนับสนุน
กิจกรรมของกลุ�มอาชีพต�างๆ 

โครงการ 7 10 +3 
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ยุทธศาสตร�ท่ี  5     ด)านสาธารณสุข      
1)  ความพึงพอใจของผู)เก่ียวข)อง 

ความพึงพอใจ คะแนนความพึงพอใจ 
(เต็ม  10  คะแนน) 

1)  มีการเปwดโอกาสให)ประชาชนมีส�วนร�วมในโครงการ / กิจกรรม 7.09 
2)  มีการประชาสัมพันธ�ให)ประชาชนรับรู)ข)อมูลของโครงการ / 
กิจกรรม 

6.57 

3)  มีการเปwดโอกาสให)ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / 
กิจกรรม 

6.91 

4)  มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต�อ
สาธารณะ 

5.35 

5)  มีความโปร�งใสในการดําเนินโครงการ / กิจกรรม 6.98 
6)  การดําเนินงานเป�นไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด 5.75 
7)  ผลการดําเนินโครงการ / กิจกรรมนําไปสู�การแก)ไขปKญหา 6.85 
8)  ประโยชน�ท่ีประชาชนได)รับจากการดําเนินโครงการ / กิจกรรม 7.05 

ภาพรวม 6.57 
 

2) การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดท่ีเลือก 

ผลการดําเนินงาน 

ตัวช้ีวัดท่ีเลือก หน�วย ก�อน 
ดําเนินการ 
(จํานวน) 

หลัง 
ดําเนินการ 
(จํานวน) 

เพ่ิม/ลด 

1. จํานวนโครงการการพัฒนาการส�งเสริมสุขภาพ
อนามัยของประชาชน 

โครงการ 34 37 +3 

2. จํานวนโครงการการพัฒนาควบคุมและระงับ
โรคติดต�อ 

โครงการ 9 10 +1 
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ยุทธศาสตร�ท่ี  6    ด)านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม    
1)  ความพึงพอใจของผู)เก่ียวข)อง 

ความพึงพอใจ คะแนนความพึงพอใจ 
(เต็ม  10  คะแนน) 

1)  มีการเปwดโอกาสให)ประชาชนมีส�วนร�วมในโครงการ / กิจกรรม 7.33 
2)  มีการประชาสัมพันธ�ให)ประชาชนรับรู)ข)อมูลของโครงการ / 
กิจกรรม 

6.77 

3)  มีการเปwดโอกาสให)ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / 
กิจกรรม 

4.81 

4)  มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต�อ
สาธารณะ 

6.19 

5)  มีความโปร�งใสในการดําเนินโครงการ / กิจกรรม 7.04 
6)  การดําเนินงานเป�นไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด 5.37 
7)  ผลการดําเนินโครงการ / กิจกรรมนําไปสู�การแก)ไขปKญหา 6.26 
8)  ประโยชน�ท่ีประชาชนได)รับจากการดําเนินโครงการ / กิจกรรม 6.70 

ภาพรวม 6.31 
 

2) การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดท่ีเลือก 

ผลการดําเนินงาน 

ตัวช้ีวัดท่ีเลือก หน�วย ก�อน 
ดําเนินการ 
(จํานวน) 

หลัง 
ดําเนินการ 
(จํานวน) 

เพ่ิม/ลด 

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

โครงการ 35 41 +6 

2. จํานวนโครงการ  การส�งเสริมประเพณีอันดีงาม 
กิจกรรมศาสนา  และภูมิปKญญาท)องถ่ิน 

โครงการ 48 62 +14 
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ยุทธศาสตร�ท่ี  7    ด)านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล)อม    
1)  ความพึงพอใจของผู)เก่ียวข)อง 

ความพึงพอใจ คะแนนความพึงพอใจ 
(เต็ม  10  คะแนน) 

1)  มีการเปwดโอกาสให)ประชาชนมีส�วนร�วมในโครงการ / กิจกรรม 5.50 
2)  มีการประชาสัมพันธ�ให)ประชาชนรับรู)ข)อมูลของโครงการ / 
กิจกรรม 

5.94 

3)  มีการเปwดโอกาสให)ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / 
กิจกรรม 

6.61 

4)  มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต�อ
สาธารณะ 

5.20 

5)  มีความโปร�งใสในการดําเนินโครงการ / กิจกรรม 5.36 
6)  การดําเนินงานเป�นไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด 5.47 
7)  ผลการดําเนินโครงการ / กิจกรรมนําไปสู�การแก)ไขปKญหา 5.89 
8)  ประโยชน�ท่ีประชาชนได)รับจากการดําเนินโครงการ / กิจกรรม 6.46 

ภาพรวม 5.80 
 

2) การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดท่ีเลือก 

ผลการดําเนินงาน 

ตัวช้ีวัดท่ีเลือก หน�วย ก�อน 
ดําเนินการ 
(จํานวน) 

หลัง 
ดําเนินการ 
(จํานวน) 

เพ่ิม/ลด 

1. จํานวนโครงการการพัฒนาการสร)างจิตสํานึก
และตระหนักในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล)อม 

โครงการ 8 9 +1 

2. จํานวนโครงการการพัฒนาการป3องกันการ
ทําลาย  การบําบัดและฟyzนฟูทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล)อม 

โครงการ 12 12 - 
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ยุทธศาสตร�ท่ี  8    ด)านการเมืองการบริหาร      
1)  ความพึงพอใจของผู)เก่ียวข)อง 

ความพึงพอใจ คะแนนความพึงพอใจ 
(เต็ม  10  คะแนน) 

1)  มีการเปwดโอกาสให)ประชาชนมีส�วนร�วมในโครงการ / กิจกรรม 6.31 
2)  มีการประชาสัมพันธ�ให)ประชาชนรับรู)ข)อมูลของโครงการ / 
กิจกรรม 

5.08 

3)  มีการเปwดโอกาสให)ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / 
กิจกรรม 

5.00 

4)  มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต�อ
สาธารณะ 

5.08 

5)  มีความโปร�งใสในการดําเนินโครงการ / กิจกรรม 5.32 
6)  การดําเนินงานเป�นไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด 6.21 
7)  ผลการดําเนินโครงการ / กิจกรรมนําไปสู�การแก)ไขปKญหา 5.50 
8)  ประโยชน�ท่ีประชาชนได)รับจากการดําเนินโครงการ / กิจกรรม 6.85 

ภาพรวม 5.67 
2) การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดท่ีเลือก 

ผลการดําเนินงาน 

ตัวช้ีวัดท่ีเลือก หน�วย ก�อน 
ดําเนินการ 
(จํานวน) 

หลัง 
ดําเนินการ 
(จํานวน) 

เพ่ิม/ลด 

1. จํานวนโครงการการพัฒนาการส�งเสริมการมีส�วน
ร�วมรูปประชาคม 

โครงการ 8 9 +1 

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

โครงการ 6 7 +1 

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

โครงการ 151 180 +29 

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

โครงการ 8 9 +1 

5. จํานวนโครงการการพัฒนาการจัดหาและ
ปรับปรุงเครื่องมือเครื่องใช)และสถานท่ีปฏิบัติงานให)
เพียงพอ  มีประสิทธิภาพ 

โครงการ 69 80 +11 

6. จํานวนโครงการการพัฒนาการให)บริการแก�
ประชาชน 

โครงการ 6 7 +1 
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ส�วนท่ี  4  ยุทธศาสตร+การพัฒนาและแนวทางพัฒนาในช�วงสามป� 

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

6.2 ส�งเสริมสนับสนุนประเพณีอันดีงาม  กิจการศาสนา  และภูมิปKญญาท)องถ่ิน 
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 7. ยุทธศาสตร�การพัฒนาด)านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล)อม  เน)นการพัฒนาซ่ึงครอบคลุม
กิจกรรมท่ีเก่ียวกับการบํารุงรักษาสิ่งแวดล)อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ  เพ่ือให)เกิดความน�าอยู�
และความยั่งยืน  โดยมีแนวทางการพัฒนา  2  แนวทาง 
  7.1 การสร)างจิตสํานึกและตระหนักในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล)อม 
  7.2 การป3องกันการทําลาย  การบําบัดและฟyzนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล)อม 
   1. การอนุรักษ�แหล�งน้ําและปgาไม)  เช�น  การปลูกปgา 
   2. การกําจัดขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล 
   3. การบําบัดน้ําเสีย 
 8. ยุทธศาสตร�การพัฒนาด)านการเมืองการบริหาร เป�นการพัฒนาความรู)  ความเข)าใจของ
ประชาชนในการมีส�วนร�วมในกิจกรรมทางการเมืองตามระบอบประชาธิปไตย รวมถึงการปรับปรุง
ประสิทธิภาพการบริหารงานขององค�การบริหารส�วนตําบล  เพ่ือให)บริการแก�ประชาชนได)อย�างมี
ประสิทธิภาพ  โดยมีแนวทางการพัฒนา  6  แนวทาง 
  8.1 การส�งเสริมการมีส�วนร�วมรูปประชาคม 
  8.2 การส�งเสริมความรู)ความเข)าใจเก่ียวกับกิจการของ อบต. และการบริหารการปกครอง
ตามระบอบประชาธิปไตย 
  8.3 การพัฒนาบุคลากร  ท้ังพนักงานส�วนตําบล  สมาชิกสภา อบต. คณะผู)บริหาร ให)มี
ความรู)  คุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน 
  8.4 การพัฒนารายได)  โดยการปรับปรุงแหล�งรายได)  วิธีการหารายได)  รวมท้ังระบบการ
จัดเก็บภาษี 
  8.5 การจัดหาและปรับปรุงเครื่องมือเครื่องใช)และสถานท่ีปฏิบัติงานให)เพียงพอ            
มีประสิทธิภาพ 
  8.6 การให)บริการแก�ประชาชน   โดยจัดการให)ประชาชนท้ังในและนอกสํานักงาน  
รวมท้ังการอํานวยความสะดวกแก�ผู)มาติดต�องานต�างๆ  รวมท้ังเผยแพร�ประชาสัมพันธ�ข)อมูลข�าวสารต�างๆ
ให)ประชาชนทราบ 
 
4.3  กรอบยุทธศาสตร+และแนวทางการพัฒนาขององค+กรปกครองส�วนท4องถ่ินในเขตจังหวัด 
 1.  ยุทธศาสตร�การพัฒนาด)านโครงสร)างพ้ืนฐาน  มี  4  แนวทาง  
  1. 1 การก�อสร)าง  ปรับปรุง  บํารุงรักษา  ถนน  สะพาน 
  1.2  การพัฒนาด)านสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ 
  1.3  การไฟฟ3าสาธารณะ 
  1.4  การวางผังเมือง 
 2. ยุทธศาสตร�การอนุรักษ�ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล)อม  มี  2  แนวทาง 
  2.1 การสร)างจิตสํานึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล)อม 
  2.2 การอนุรักษ�  การฟyzนฟู การเฝ3าระวังและการป3องกันรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล)อม 

3. ยุทธศาสตร�การพัฒนาด)านสังคม  มี  5  แนวทาง 
 3.1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต  เด็ก  สตรี  คนชรา  และผู)ด)อยโอกาส 
 3.2 การศึกษา 
 3.3 การส�งเสริมศิลปวัฒนธรรม  ประเพณี  และภูมิปKญญาท)องถ่ิน 
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 3.4 การป3องกันรักษาและส�งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน 
 3.5 การส�งเสริมความเข)มแข็งของชุมชน 
4.  ยุทธศาสตร�การพัฒนาด)านเศรษฐกิจ  มี  3 แนวทาง 

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

 5. ยุทธศาสตร�การพัฒนาด)านการเมืองการบริหาร  มี  2  แนวทาง 
  5.1 การพัฒนาบุคลากร 
  5.2 การปรับปรุง  การพัฒนาเครื่องมือ  เครื่องใช)  และสถานท่ีปฏิบัติงาน  
   
4.4 ยุทธศาสตร+การพัฒนาจังหวัด 

ยุทธศาสตร+ท่ี 1 ส�งเสริมและพัฒนาให4เปIนแหล�งผลิตเซรามิกและสินค4าหัตถอุตสาหกรรม ท่ีมี 
คุณภาพและมีมูลค�าทางเศรษฐกิจให4กับจังหวัดลําปาง 

กลยุทธ+การพัฒนา 
  1. ส�งเสริมและพัฒนาให)เป�นแหล�งผลิต รวมถึงจําหน�ายผลิตภัณฑ�เซรามิกมาตรฐาน สินค)า
หัตถอุตสาหกรรมให)มีคุณภาพ 
  2. ส�งเสริมการพัฒนาและวิจัยรูปแบบผลิตภัณฑ�เซรามิก รวมถึงสินค)าหัตถอุตสาหกรรมให)
สวยงามได)มาตรฐานและตรงตามความต)องการของตลาด โดยมีประสิทธิภาพด)านต)นทุนท่ีเหมาะสม 
  3. พัฒนาและเสริมสร)างบุคลากรให)มีความรู)ทักษะ และศักยภาพในการออกแบบการ
พัฒนา การผลิต และการบริหารจัดการ เพ่ือให)การประกอบการเป�นไปอย�างมีประสิทธิภาพและมีขีด
ความสามารถในการแข�งขัน 
  4. ส�งเสริมการประชาสัมพันธ�และการตลาดผลิตภัณฑ�เซรามิก และสินค)าหัตถ
อุตสาหกรรมให)เป�นท่ีรู)จักแพร�หลาย และจําหน�ายเป�นรายได)และสร)างชื่อเสียงท่ีโดดเด�นให)กับจังหวัดลําปาง 
  5. พัฒนาและปรับปรุงโครงสร)างพ้ืนฐานและสิ่งอํานวยความสะดวกท่ีจําเป�น เพ่ือให)การ
ผลิตและจําหน�ายผลิตภัณฑ�เซรามิกและหัตถอุตสาหกรรมมีประสิทธิภาพและเพียงพอต�อความต)องการของ
ผู)ประการ 
  6. วิจัยและพัฒนาปKจจัยการผลิตเพ่ือยกระดับคุณภาพและประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ�
เซรามิกสู�มาตรฐานสากล 

ยุทธศาสตร+ท่ี 2 ส�งเสริมและพัฒนาการท�องเท่ียวของจังหวัดลําปางให4มีมูลค�าทางเศรษฐกิจ 
ควบคู�กับการอนุรักษ+ทรัพยากรการท�องเท่ียวให4คงสภาพและย่ังยืน         

กลยุทธ+การพัฒนา 
  1. เสริมสร)าง ฟyzนฟู และพัฒนาแหล�งท�องเท่ียวธรรมชาติและแหล�งท�องเท่ียววัฒนธรรม
และประวัติศาสตร� ท้ังแหล�งเดิมและแหล�งใหม� เพ่ือให)เกิดการอนุรักษ�อย�างยั่งยืนและเพ่ิมมูลค�าทาง
เศรษฐกิจ 
  2. เสริมสร)าง พัฒนา และเพ่ิมขีดความสามารถของบุคลากรและสถานท่ีประกอบการภาค
การท�องเท่ียวให)มีความรู) ความเข)าใจ ทักษะด)านภาษา วัฒนธรรมข)ามชาติ 
  3. ส�งเสริมการประชาสัมพันธ� การตลาด การสร)างสรรค�กิจกรรม และรูปแบบการ
ท�องเท่ียว เพ่ือสร)างคุณค�าและมูลค�าเพ่ิมทางการท�องเท่ียว 
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  4. สร)างเสริม ปรับปรุง และพัฒนาระบบโครงสร)างพ้ืนฐาน (เช�น ประปา ไฟฟ3า ความ
ปลอดภัย ความม่ันคง) และสิ่งอํานวยความสะดวก (เช�น ห)องน้ํา ป3าย และศูนย�ข)อมูล) เพ่ือบริการ
นักท�องเท่ียวอย�างท่ัวถึงและมีประสิทธิภาพ 
  5. ส�งเสริม สนับสนุนและผู)ประกอบการให)มีการสร)างสรรค� ผลิต และจําหน�ายผลิตภัณฑ�
ท่ีระลึกจากการท�องเท่ียวของจังหวัดลําปาง 

ยุทธศาสตร+ท่ี 3 ส�งเสริมและพัฒนาสินค4าเกษตรปลอดภัยและได4มาตรฐานแบบครบวงจร 
กลยุทธ+การพัฒนา 

  1. ส�งเสริมการพัฒนาการผลิตสินค)าเกษตรและผลิตภัณฑ�ท่ีมีคุณภาพมาตรฐานความ
ปลอดภัยต�อผู)บริโภคแบบครบวงจร 
  2. พัฒนาและส�งเสริมผลิตภัณฑ�สินค)าเกษตรและบรรจุภัณฑ�ให)มีมูลค�าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ 
  3. สร)างและขยายเครือข�ายการตลาด ช�องทางการจําหน�ายสินค)าเกษตรและผลิตภัณฑ�
เกษตรท้ังภายในและต�างประเทศเพ่ือเพ่ิมรายได)ให)กับเกษตรกร 
  4. ปรับปรุงและพัฒนาโครงสร)างพ้ืนฐาน เทคโนโลยีการผลิต และสิ่งอํานวยความสะดวกท่ี
จําเป�น เพ่ือให)การผลิตภาคเกษตรกรรมมีประสิทธิภาพ และเพียงพอต�อความต)องการของเกษตรกร 
  5. พัฒนาสถาบันเกษตรกรและเครือข�ายให)เข)มแข็ง สามารถเข)าถึงแหล�งเงินทุนให)กับ
เกษตรกรและประชาชนท่ัวไป 

ยุทธศาสตร+ท่ี 4 เสริมสร4างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมลําปางให4เปIนสังคม
แห�งการเรียนรู4 มีความเข4มแข็ง มีภูมิคุ4มกัน สามารถดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

กลยุทธ+การพัฒนา 
  1. พัฒนาระบบบริการทางการแพทย�และสาธารณสุขให)มีคุณภาพ 

  2. ส�งเสริมและสนับสนุนการศึกษาของเด็ก เยาวชน และประชาชนให)มีคุณภาพ (ความรู)คู�
คุณธรรม) สามารถเข)าถึงแหล�งอาชีพท่ีเหมาสมและมีสภาพแวดล)อมทางสังคมและสวัสดิการทางสังคมท่ีดี 

3. ส�งเสริมการต�อยอดองค�ความรู)  พัฒนาทักษะอาชีพและสร)างจิตสํานึกท่ีดีแก�ประชาชน
ทุกกลุ�มเป3าหมาย  เพ่ือความม่ันคงในการดํารงชีวิต  การอยู�ร�วมกันอย�างสันติเก้ือกูลระหว�างสังคมกับ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล)อม 

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

5. ส�งเสริมและสนับสนุนให)มีการออกกําลังกาย กีฬา และนันทนาการ 
6. พัฒนาระบบโครงสร)างพ้ืนฐาน และสิ่งอํานวยความสะดวก เพ่ือการบริการประชาชน

อย�างท่ัวถึงและมีประสิทธิภาพ 
ยุทธศาสตร+ท่ี 5 สร4างเสริมและพัฒนาจังหวัดลําปางให4มีความพร4อมรองรับการเปIน

ศูนย+กลางโลจิสติกส+อย�างเปIนระบบ 
กลยุทธ+การพัฒนา 

1. พัฒนาบุคลากรทุกระดับและทุกภาคส�วนให)มีการต่ืนตัวและเพ่ิมขีดความสามารถ 
 2. ยกระดับทักษะฝ�มือแรงงานและทักษะด)านภาษา เพ่ือเจรียมความพร)อมของแรงงาน

ภายในจังหวัด เข)าสู�ตลาดแรงงานในภูมิภาคอาเซียน 
3. ส�งเสริมการใช)และการอนุรักษ�ภาษาท)องถ่ิน และการใช)ภาษาไทยอย�างถูกต)อง ควบคู�

กับการเรียนรู)ภาษอังกฤษเป�นภาษาต�างประเทศหลัก และเรียนรู)ภาษาสากลอ่ืนหรือภาษาประเทศเพ่ือน
บ)าน ตลอดจนการเรียนรู) เข)าใจวัฒนธรรมข)ามชาติ และวิถีของคนในกลุ�มประเทศอาเซียน 
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4. เสริมสร)างและพัฒนาระบบสาธารณูปโภค  ระบบการขนส�ง และโลจิสติกส�ให)มี
ประสิทธิภาพและได)มาตรฐาน สามารถเชื่อมโยงอํานวยความสะดวกในการเดินทาง การค)า และการขนส�ง
สินค)าผ�านแดนข)ามแดน 

5. พัฒนาการค)าการลงทุน การผลิตสินค)า และบริการให)มีคุณภาพและได)มาตรฐานเพ่ือ
การเข)าสู�ประชาคมอาเซียน 

ยุทธศาสตร+ท่ี 6 ส�งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล4อมอย�างสมดุลและ
ย่ังยืน 

กลยุทธ+การพัฒนา 
1. ส�งเสริมการอนุรักษ�และฟyzนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล)อม รวมท้ังอนุรักษ�ความ

หลากหลายทางชีวภาพ และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล)อม 
 2. รณรงค�และประชาสัมพันธ�การใช)ประโยชน�ทรัพยากรธรรมชาติอย�างมีประสิทธิภาพ

และประสิทธิผล 
 3. เพ่ิมขีดความสามารถให)แก�บุคลากรท่ีเก่ียวข)อง รวมท้ังใช)เทคโนโลยีในการบริหาร

จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล)อม 
 4. สนับสนุนและพัฒนาให)เกิดเครือข�ายรักษ�และเฝ3าระวังด)านสิ่งแวดล)อมในพ้ืนท่ีเสี่ยงภัย

โดยเน)นการมีส�วนร�วมของภาคีแลภาคประชาชนในท)องถ่ิน ในบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล)อม 

 5. พัฒนาและส�งเสริมการบริหารจัดการน้ําท้ังระบบ 
 

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

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



ส�วนที่ 5 บัญชีโครงการพัฒนา

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

1.1 แนวทางการพัฒนา การคมนาคม ทางบก ทางน้ํา 5 656,000 32 30,427,000 42 29,029,000 79 60,112,000
1.2 แนวทางการพัฒนาไฟฟ&าสาธารณะ 2 80,000 14 2,740,000 7 890,000 23 3,710,000
1.3 แนวทางการพัฒนา การระบายน้ํา 1 345,000 9 4,280,000 11 9,420,000 21 14,045,000

รวม 8 1,081,000 55 37,447,000 60 39,339,000 123 77,867,000

 2.1 แนวทางการพัฒนา แหล-งน้ําเพื่อการอุปโภค - บริโภค 6 555,000 8 1,705,000 5 575,000 19 2,835,000
 2.2 แนวทางการพัฒนา แหล-งน้ําเพื่อการเกษตร 4 350,000 28 15,134,000 36 21,232,000 68 36,716,000

รวม 10 905,000 36 16,839,000 41 21,807,000 87 39,551,000

 3.1 แนวทางการพัฒนา การส-งเสริมความเข9มแข็งของชุมชน 8 410,000 3 90,000 4 150,000 15 650,000
 3.2  แนวทางการพัฒนา การนันทนาการและส-งเสริมกิจกรรมกีฬา 4 150,000 5 200,000 6 800,000 15 1,150,000
 3.3 แนวทางการพัฒนา การป&องกันและบรรเทาสาธารณภัย 4 105,000 6 150,000 5 130,000 15 385,000
3.4  แนวทางการพัฒนา  การป&องกันและแก9ไขป>ญหายาเสพติด 3 30,000 2 25,000 2 25,000 7 80,000
3.5 แนวทางการพัฒนา การจัดสวัสดิการและสังคมสงเคราะหA 8 516,000 5 350,000 5 350,000 18 1,216,000

รวม 27 1,211,000 21 815,000 22 1,455,000 70 3,481,000

4.1 แนวทางการพัฒนา  การส-งเสริมการประกอบอาชีพและยกระดับรายได9 4 165,000 8 290,000 10 2,050,000 22 2,505,000

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

รวม 5 195,000 8 290,000 10 2,050,000 23 2,535,000

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป� (2558-2560)

องค$การบริหารส�วนตําบลแม�พริก ตําบลแม�พริก จังหวัดลําปาง

ยุทธศาสตรA

1. ยุทธศาสตรAการพัฒนาด9านโครงสร9างพื้นฐาน

2. ยุทธศาสตรAการพัฒนาด9านแหล-งน้ํา

3. ยุทธศาสตรAการพัฒนาด9านสังคม

ปE 2558 ปE 2559 ปE 2560 รวม 3 ปE

4.  ยุทธศาสตรA  การพัฒนาด9านเศรษฐกิจ
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จํานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

5.1 แนวทางการพัฒนาการพัฒนาสุขภาพอนามัยของประชาชน 16 462,100 3 285,000 3 285,000 22 1,032,100

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

รวม 18 587,100 5 410,000 5 410,000 28 1,407,100

6.1 แนวทางการพัฒนาส-งเสริมสนับสนุนการศึกษาของเด็ก  เยาวชน และประชาชนโดยทั่วไป 17 3,185,000 18 3,235,000 12 2,980,000 47 9,400,000
6.2 แนวทางการพัฒนาส-งเสริมสนับสนุนประเพณีอันดีงาม กิจการศาสนา และภูมิป>ญญาท9องถิ่น 20 580,000 19 593,000 17 553,000 56 1,726,000

รวม 37 3,765,000 37 3,828,000 29 3,533,000 103 11,126,000

7.1 แนวทางการพัฒนาการสร9างจิตสํานึกและตระหนักในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล9อม 4 45,000 3 35,000 4 1,035,000 11 1,115,000
7.2 แนวทางการพัฒนาการป&องกันการทําลาย การบําบัดและฟJKนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล9อม 4 70,000 9 1,545,000 14 13,415,000 27 15,030,000

รวม 8 115,000 12 1,580,000 18 14,450,000 38 16,145,000

8.1 แนวทางการพัฒนาการส-งเสริมการมีส-วนร-วมรูปประชาคม 2 110,000 2 110,000 2 310,000 6 530,000
8.2 แนวทางการพัฒนาการส-งเสริมความรู9 ความเข9าใจเกี่ยวกับกิจการของ อบต. และการบริหารการ
ปกครองตามระบอบประชาธิปไตย

1 100,000 1 100,000 1 100,000 3 300,000

8.3 แนวทางการพัฒนาบุคลากร ทั้งพนักงานส-วนตําบล พนักงานจ9าง สมาชิกสภา อบต. คณะผู9บริหาร 
ให9มีความรู9 คุณธรรมและจริยธรรมในการปฎิบติงาน

31 11,500,040 31 11,726,040 31 11,956,040 93 35,182,120

8.4 แนวทางการพัฒนารายได9 โดยการปรับปรุงแหล-งรายได9 วิธีการหารายได9 รวมทั้งระบบการจัดเก็บภาษี 1 2,000 2 102,000 1 2,000 4 106,000
8.5 แนวทางการพัฒนาการจัดหาและปรับปรุงเครื่องมือ เครื่องใช9และสถานที่ปฎิบัติงานให9เพียงพอมี
ประสิทธิภาพ

19 2,605,000 13 1,940,000 17 11,790,000 49 16,335,000

8.6 แนวทางการพัฒนาการให9บริการประชาชน 2 32,000 2 32,000 2 32,000 6 96,000
รวม 56 14,349,040 51 14,010,040 54 24,190,040 161 52,549,120

รวมทั้งสิ้น 169 22,208,140 225 75,219,040 239 107,234,040 633 204,661,220

7. ยุทธศาสตรAการพัฒนาด9านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล9อม

8. ยุทธศาสตรAการพัฒนาด9านการเมือง-การบริหาร

5. ยุทธศาสตรAการพัฒนาด9านสาธารณสุข

6. ยุทธศาสตรAการพัฒนาด9านการศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม

ยุทธศาสตรA
ปE 2558 ปE 2559 ปE 2560 รวม 3 ปE
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1. ยุทธศาสตรการพัฒนาด�านโครงสร�างพื้นฐาน
     1.1 แนวทางการพัฒนา การคมนาคม ทางบก ทางน้ํา

2558 2559 2560

(บาท) (บาท) (บาท) KPI

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

เพื่อให�ประชาชน หมู� 7 มีถนนใช�
สําหรับการคมนาคมได�อย�าง
สะดวกสบาย รวดเร็ว

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

170,000  -  - ถนนคอนกรีตเพิ่มขึ้น
 1 สาย

ประชาชนมีการคมนาคม
สะดวกสบายรวดเร็ว

ส�วนโยธา

2 ก�อสร�างถนน คสล. ซอย 3
หมู� 9 ต.แม�พริก

เพื่อให�ประชาชน หมู� 9 มีถนนใช�
สําหรับการคมนาคมได�อย�าง
สะดวกสบาย รวดเร็ว

ก�อสร�างถนน คสล. กว�าง 3.00 ม.
ยาว 70 ม. หนา 0.15 ม. ตามแบบ
 อบต.แม�พริก

120,000  -  - ถนนคอนกรีตเพิ่มขึ้น
 1 สาย

ประชาชนมีการคมนาคม
สะดวกสบายรวดเร็ว

ส�วนโยธา

3 ก�อสร�างถนน คสล. ซอย 2/4 
หมู� 9 ต.แม�พริก

เพื่อให�ประชาชน หมู� 9 มีถนนใช�
สําหรับการคมนาคมได�อย�าง
สะดวกสบาย รวดเร็ว

ก�อสร�างถนน คสล. กว�าง 3.00 ม.
ยาว 80 ม. หนา 0.15 ม. ตามแบบ
 อบต.แม�พริก

136,000  -  - ถนนคอนกรีตเพิ่มขึ้น
 1 สาย

ประชาชนมีการคมนาคม
สะดวกสบายรวดเร็ว

ส�วนโยธา

4 ก�อสร�างถนนลูกรัง ซอย 14   
หมู� 11 ต.แม�พริก

เพื่อให�ประชาชน หมู� 11 มีถนน 
ลูกรังสําหรับการคมนาคมได� 
สะดวกสบาย รวดเร็ว

ก�อสร�างถนนลูกรัง กว�าง 3.00 ม.
ยาว 500 ม.หนาเฉลี่ย 0.20ม.ตาม
แบบ อบต.แม�พริก

50,000  -  - มีถนนลูกรังเพิ่มขึ้น 1
 สาย

ประชาชนมีการคมนาคม
สะดวก สบายรวดเร็ว

ส�วนโยธา

5 ติดตั้งราวกันตกถนน
บ�านเด�นอุดม-วัดผาป>งกลาง   
หมู� 5 ต.ผาป>ง

เพื่อให�ประชาชน หมู�ที่5 มีราวกัน
ตก ป?องกันการเกิดอุบัติเหตุ ทํา
ให�การเดินทางสะดวกสบาย 
รวดเร็ว

ก�อสร�างราวกันตก ยาว 200 ม. สูง
 0.85 ม. ตามแบบ อบต.แม�พริก

180,000  -  - มีราวกันตกเพิ่มขึ้น 
1แห�ง

ประชาชนมีราวกันตก  
ป?องกันการเกิดอุบัติเหตุ 
ทําให�เดินทาง สะดวก
รวดเร็ว

ส�วนโยธา

6 ก�อสร�างถนน คสล.รอบนอก
บ�านแพะดอกเข็ม-บ�านปางยาว 
หมู� 11 ต.แม�พริก

เพื่อให�ประชาชน หมู� 11 มีถนน 
คสล. สําหรับการคมนาคมได� 
สะดวกสบาย รวดเร็ว

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

 - 170,000  - ถนนคอนกรีตเพิ่มขึ้น
 1 สาย

ประชาชนมีการคมนาคม
สะดวก สบายรวดเร็ว

ส�วนโยธา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป2 (พ.ศ. 2558-2560)

 อบต.แม4พริก   อําเภอแม4พริก  จังหวัดลําปาง

งบประมาณและที่มา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เป<าหมาย

 (ผลผลิตของโครงการ)
ผลลัพธที่คาดว4า จะได�รับ

หน4วยงานที่
รับผิดชอบ

ตัวชี้วัด

37



2558 2559 2560

(บาท) (บาท) (บาท) KPI

7 ก�อสร�างถนน คสล. ซอย 1 
เชื่อมซอย 6 
หมู� 3 ต.แม�พริก

เพื่อให�ประชาชน หมู� 3 มีถนนใช�
สําหรับการคมนาคมได�อย�าง
สะดวกสบาย รวดเร็ว

ก�อสร�างถนน คสล. กว�าง 3.00 ม.
ยาว 400 ม. หนา 0.15 ม. ตาม
แบบ อบต.แม�พริก

 - 680,000 ถนนคอนกรีตเพิ่มขึ้น
 1 สาย

ประชาชนมีการคมนาคม
สะดวกสบายรวดเร็ว

ส�วนโยธา

8 ก�อสร�างถนน คสล. สายหน�าบ�าน
ผู�ใหญ�สมรักษB -หน�าบ�าน อ.สุคนธB
หมู� 8 ต.แม�พริก

เพื่อให�ประชาชน หมู� 8 มีถนนใช�
สําหรับการคมนาคมได�อย�าง
สะดวกสบาย รวดเร็ว

ก�อสร�างถนน คสล. กว�าง 3.00 ม.
ยาว 200 ม. หนา 0.15 ม. ตาม
แบบ อบต.แม�พริก

 - 340,000  - ถนนคอนกรีตเพิ่มขึ้น
 1 สาย

ประชาชนมีการคมนาคม
สะดวกสบายรวดเร็ว

ส�วนโยธา

9 วางท�อ คสล. ข�ามลําห�วยแม�วอด 
หมู� 2 ต.ผาป>ง

เพื่อให�ประชาชน หมู� 2 ใช�ถนน
สําหรับขนส�งพืชผลทางการเกษตร
 ข�ามลําห�วย ได�สะดวก รวดเร็ว

วางท�อ คสล.ขนาด 1.00 x 1.00 
ม.จํานวน 2 แถว แถวละ 5 ท�อน 
ตามแบบ อบต.แม�พริก

 - 20,000  - มีถนนที่ได�รับการ
วางท�อเพิ่มขึ้น 1 แห�ง

ประชาชนขนส�งพืชผล
ทางการเกษตรได�สะดวก
และรวดเร็ว

ส�วนโยธา

10 ติดตั้งราวกันตกตลิ่งลําห�วยแม�ปุ
บริเวณหัวสะพานห�วยไร� 
หมู� 4 ต.ผาป>ง

เพื่อให�ประชาชน หมู�ที่4 มีราวกัน
ตกป?องกันการเกิดอุบัติเหตุ ทําให�
การเดินทาง สะดวกสบาย รวดเร็ว

ก�อสร�างราวกันตก ยาว 50 ม. สูง 
0.85 ม. ตามแบบ อบต.แม�พริก

 - 50,000  - มีราวกันตกเพิ่มขึ้น 
1แห�ง

ประชาชนมีการคมนาคม
สะดวก สบายรวดเร็ว

ส�วนโยธา

11 ซ�อมแซมถนน คสล.ภายใน
หมู�บ�าน หมู� 3 ต.แม�พริก

เพื่อให�ประชาชน หมู� 3 มีถนนใช�
สําหรับการคมนาคมได�อย�าง
สะดวกสบาย รวดเร็ว

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

 - 170,000  - สภาพถนนคอนกรีต
สมบูรณBพร�อมใช�งาน

 1 สาย

ประชาชนมีการคมนาคม
สะดวกสบายรวดเร็ว

ส�วนโยธา

12 ก�อสร�างถนนลาดยาง
สายหน�าสุสาน-ท�าวังลวก 
หมู� 3 ต.แม�พริก

เพื่อให�ประชาชน หมู� 3 มีถนนใช�
สําหรับการคมนาคมได�อย�าง
สะดวกสบาย รวดเร็ว

ก�อสร�างถนนลาดยาง กว�าง 6.00 
ม.ยาว 1,200 ม. หนา 0.05 ม. 
ตามแบบ อบต.แม�พริก

 - 2,000,000 ถนนลาดยางเพิ่มขี้น
 1 สาย

ประชาชนมีการคมนาคม
สะดวกสบายรวดเร็ว

ส�วนโยธา

13 วางท�อ คสล.ถนน
สายกลางทุ�งเกษตร 
หมู� 6 ต.แม�พริก

เพื่อให�ประชาชน หมู� 6 ใช�ถนน
สําหรับขนส�งพืชผลทางการเกษตร
 ได�สะดวก รวดเร็ว

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

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

ประชาชนมีการคมนาคม
สะดวก สบายรวดเร็ว

ส�วนโยธา

ตัวชี้วัด

 อบต.แม4พริก   อําเภอแม4พริก  จังหวัดลําปาง

งบประมาณและที่มา

ที่ โครงการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป2 (พ.ศ. 2558-2560)

ผลลัพธที่คาดว4า จะได�รับวัตถุประสงค
เป<าหมาย

 (ผลผลิตของโครงการ)
หน4วยงานที่
รับผิดชอบ
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2558 2559 2560

(บาท) (บาท) (บาท) KPI

14 ก�อสร�างถนนลูกรังสายบ�าน
ห�วยขี้นก-แพะดอกเข็ม (สายวังส�ง)
หมู� 7 ต.แม�พริก

เพื่อให�ประชาชน หมู� 7 - หมู� 11 
ใช�ถนน สําหรับขนส�งพืชผล
ทางการเกษตร ได�สะดวก รวดเร็ว

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

 - 100,000  - มีถนนลูกรังเพิ่มขึ้น 1
 สาย

ประชาชนมีการคมนาคม
สะดวก และรวดเร็ว

ส�วนโยธา

15 ก�อสร�างท�อลอดเหลี่ยมห�วยขัวก�อม
หมู� 8 ต.แม�พริก

เพื่อให�ประชาชน หมู� 8 ใช�ถนน 
สําหรับขนส�งพืชผลทางการเกษตร
 ได�สะดวก รวดเร็ว

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

 - 120,000  - มีท�อลอดเหลี่ยม
เพิ่มขึ้น จํานวน 1 

แห�ง

ประชาชนมีการคมนาคม
สะดวก สบาย รวดเร็ว

ส�วนโยธา

16 ก�อสร�างถนน คสล.
บ�านปางยาว -บ�านแพะดอกเข็ม
หมู� 8 ต.แม�พริก

เพื่อให�ประชาชน หมู� 8-หมู� 11 มี
ถนนใช�สําหรับการคมนาคมได� 
อย�างสะดวกสบาย รวดเร็ว

ก�อสร�างถนน คสล. กว�าง 3.50 ม.
ยาว 6,000 ม. หนา 0.15 ม. ตาม
แบบ อบต.แม�พริก

 - 12,000,000  - ถนนคอนกรีตเพิ่มขึ้น
 1 สาย

ประชาชนมีการคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว

ส�วนโยธา

17 ก�อสร�างถนนลูกรัง สายห�วยขัวลึก 
หมู� 8 ต.แม�พริก

เพื่อให�ประชาชน หมู� 8 ใช�ถนน 
สําหรับขนส�งพืชผลทางการเกษตร
 ได�สะดวก รวดเร็ว

ก�อสร�างถนนลูกรังเกลี่ยบเรียบ 
กว�าง 3.00 ม. ยาว 1,000 ม. หนา
เฉลี่ย 0.20 ม. ตามแบบ อบต.แม�
พริก

 - 100,000  - มีถนนลูกรังเพิ่มขึ้น 1
 สาย

ประชาชนขนส�งพืชผล
ทางการเกษตรได�สะดวก
และรวดเร็ว

ส�วนโยธา

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

เพื่อให�ประชาชน หมู� 8 ใช�ถนน 
สําหรับขนส�งพืชผลทางการเกษตร
 ได�สะดวก รวดเร็ว

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

 - 120,000  - มีท�อลอดเหลี่ยม
เพิ่มขึ้น จํานวน 1 

แห�ง

ประชาชนขนส�งพืชผล
ทางการเกษตรได�สะดวก
และรวดเร็ว

ส�วนโยธา

19 ก�อสร�างถนน คสล. ซอย 2/2
หมู� 9 ต.แม�พริก

เพื่อให�ประชาชน หมู� 9 มีถนนใช�
สําหรับการคมนาคมได�อย�าง
สะดวกสบาย รวดเร็ว

ก�อสร�างถนน คสล. กว�าง 3.00 ม.
ยาว 80 ม. หนา 0.15 ม. ตามแบบ
  อบต.แม�พริก

 - 136,000  - ถนนคอนกรีตเพิ่มขึ้น
 1 สาย

ประชาชนมีการคมนาคม
สะดวก สบายรวดเร็ว

ส�วนโยธา

 อบต.แม4พริก   อําเภอแม4พริก  จังหวัดลําปาง

งบประมาณและที่มา

ที่ โครงการ
ตัวชี้วัด

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป2 (พ.ศ. 2558-2560)

วัตถุประสงค
เป<าหมาย

 (ผลผลิตของโครงการ)
ผลลัพธที่คาดว4า จะได�รับ

หน4วยงานที่
รับผิดชอบ
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20 ก�อสร�างถนน คสล. ซอยนายวัน
หมู� 9 ต.แม�พริก

เพื่อให�ประชาชน หมู� 9 มีถนนใช� 
สําหรับการคมนาคมได�อย�าง 
สะดวกสบาย รวดเร็ว

ก�อสร�างถนน คสล. กว�าง 3.00 ม.
ยาว 80 ม. หนา 0.15 ม. ตามแบบ
 อบต.แม�พริก

 - 136,000  - ถนนคอนกรีตเพิ่มขึ้น
 1 สาย

ประชาชนมีการคมนาคม
สะดวก สบายรวดเร็ว

ส�วนโยธา

21 ก�อสร�างถนน คสล. ซอย 1 
หมู� 9 ต.แม�พริก

เพื่อให�ประชาชน หมู� 9 มีถนนใช� 
สําหรับการคมนาคมได�อย�าง 
สะดวกสบาย รวดเร็ว

ก�อสร�างถนน คสล. กว�าง 3.00 ม.
ยาว 70 ม. หนา 0.15 ม. ตามแบบ
  อบต.แม�พริก

 - 120,000  - ถนนคอนกรีตเพิ่มขึ้น
 1 สาย

ประชาชนมีการคมนาคม
สะดวก สบายรวดเร็ว

ส�วนโยธา

22 ก�อสร�างถนน คสล. ซอยนายเค 
หมู� 9 ต.แม�พริก

เพื่อให�ประชาชน หมู� 9 มีถนนใช�
สําหรับการคมนาคมได� อย�าง
สะดวกสบาย รวดเร็ว

ก�อสร�างถนน คสล. กว�าง 3.00 ม. 
 ยาว 60 ม. หนา 0.15 ม. ตาม
แบบ อบต.แม�พริก

 - 100,000  - ถนนคอนกรีตเพิ่มขึ้น
 1 สาย

ประชาชนมีการคมนาคม
สะดวก

ส�วนโยธา

23 ก�อสร�างถนน คสล. ซอย 2/5 
หมู� 9 ต.แม�พริก

เพื่อให�ประชาชน หมู� 9 มีถนนใช�
สําหรับการคมนาคมได� อย�าง
สะดวกสบาย รวดเร็ว

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

 - 85,000  - ถนนคอนกรีตเพิ่มขึ้น
 1 สาย

ประชาชนมีการคมนาคม
สะดวก

ส�วนโยธา

24 ก�อสร�างถนน คสล.
สายบ�านสันขี้เหล็ก - อ�างเปางาม 
หมู� 10 ต.แม�พริก

เพื่อให�ประชาชน หมู� 10 มีถนน
ใช�สําหรับการคมนาคมได� อย�าง
สะดวกสบาย รวดเร็ว

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

 - 750,000  - ถนนคอนกรีตเพิ่มขึ้น
 1 สาย

ประชาชนมีการคมนาคม
สะดวก

ส�วนโยธา

25 ก�อสร�างถนน คสล. ซอย 2 
หมู� 10 ต.แม�พริก

เพื่อให�ประชาชน หมู� 10 มีถนน
ใช�สําหรับการคมนาคมได� อย�าง
สะดวกสบาย รวดเร็ว

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

 - 480,000  - ถนนคอนกรีตเพิ่มขึ้น
 1 สาย

ประชาชนมีการคมนาคม
สะดวก

ส�วนโยธา

26 ก�อสร�างถนน คสล.บ�านรุ�งเรือง
หมู� 10 ต.แม�พริก

เพื่อให�ประชาชน หมู� 10 มีถนน
ใช�สําหรับการคมนาคมได� อย�าง
สะดวกสบาย รวดเร็ว

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

 - 3,150,000  - ถนนคอนกรีตเพิ่มขึ้น
 1 สาย

ประชาชนมีการคมนาคม
สะดวก

ส�วนโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เป<าหมาย

 (ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด
งบประมาณและที่มา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป2 (พ.ศ. 2558-2560)

 อบต.แม4พริก   อําเภอแม4พริก  จังหวัดลําปาง

ผลลัพธที่คาดว4า จะได�รับ
หน4วยงานที่
รับผิดชอบ
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27 ก�อสร�างถนน คสล.สายสุสาน 
หมู� 11 ต.แม�พริก

เพื่อให�ประชาชน หมู� 11 มีถนน
ใช�สําหรับการคมนาคมได� อย�าง
สะดวกสบาย รวดเร็ว

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

 - 480,000  - ถนนคอนกรีตเพิ่มขึ้น
 1 สาย

ประชาชนมีการคมนาคม
สะดวก

ส�วนโยธา

28 ก�อสร�างสะพาน
ข�ามลําห�วยแม�ปุ 2 จุด
หมู� 1 ต.ผาป>ง

เพื่อให�ประชาชน หมู� 2 ใช�
สะพานสําหรับขนส�งพืชผล
ทางการเกษตร ได�สะดวก รวดเร็ว

ก�อสร�างสะพานขนาด ผิวจราจร
กว�าง 6 ม. ยาว 7 ม.  จํานวน 2 
จุด ตามแบบ อบต.แม�พริก

1,000,000  - มีสะพานเพิ่มขึ้น 1 
แห�ง

ประชาชนมีการคมนาคม
สะดวก รวดเร็ว

ส�วนโยธา

29 ก�อสร�างถนน คสล.สายสุสาน 
ระยะที่ 2   
หมู� 1 ต.ผาป>ง

เพื่อให�ประชาชน หมู� 1 มีถนนใช�
สําหรับการคมนาคมได� อย�าง
สะดวกสบาย รวดเร็ว

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

 - 800,000  - ถนนคอนกรีตเพิ่มขึ้น
 1 สาย

ประชาชนมีการคมนาคม
สะดวก

ส�วนโยธา

30 ก�อสร�างถนนลูกรังเกลี่ยเรียบ
สายทุ�งผาป>ง
หมู� 1 ต.ผาป>ง

เพื่อให�ประชาชน หมู� 1 ใช�ถนน
ลูกรังสําหรับขนส�งพืชผลทางการ
เกษตร ได�สะดวก รวดเร็ว

ก�อสร�างถนนลูกรังเกลี่ยเรียบ กว�าง
 4.00 ม. ยาว 1,500 ม. หนาเฉลี่ย
 0.20 ม. ตามแบบ อบต.แม�พริก

 - 150,000  - มีถนนลูกรังเพิ่มขึ้น 1
 สาย

ประชาชนมีการคมนาคม
สะดวก รวดเร็ว

ส�วนโยธา

31 ก�อสร�างถนนลาดยาง
จากสะพาน-หัวบ�าน 
หมู� 1 ต.ผาป>ง

เพื่อให�ประชาชน หมู� 1 มี
ถนนลาดยาง ใช�สําหรับการ
คมนาคมได�อย�าง สะดวกสบาย 
รวดเร็ว

เสริมผิวจราจร แอสฟ>ลสBติก กว�าง
 4.00 ม. ยาว 570 ม. หนา 0.05 
ม. ตามแบบ  อบต.แม�พริก

 - 930,000  - ถนนลาดยางเพิ่มขึ้น
 1 สาย

ประชาชนมีการคมนาคม
สะดวก สบายรวดเร็ว

ส�วนโยธา

32  โครงการเทไหล�ถนน คสล.
ภายในหมู�บ�าน  
หมู� 2 ต.ผาป>ง

เพื่อให�ประชาชน หมู� 1 มีถนน ใช�
สําหรับการคมนาคมได�อย�าง 
สะดวกสบาย รวดเร็ว

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

 - 90,000 ถนนคอนกรีตมี
ขนาดที่กว�างขึ้น 1 

สาย

ประชาชนมีการคมนาคม
สะดวก สบายรวดเร็ว

ส�วนโยธา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ตัวชี้วัด

 อบต.แม4พริก   อําเภอแม4พริก  จังหวัดลําปาง

งบประมาณและที่มา

ที่ โครงการ ผลลัพธที่คาดว4า จะได�รับ
หน4วยงานที่
รับผิดชอบ

วัตถุประสงค
เป<าหมาย

 (ผลผลิตของโครงการ)

แผนพัฒนาสามป2 (พ.ศ. 2558-2560)
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33 ก�อสร�างถนน คสล.
ทางขึ้นพระธาตุศรีบุญเรือง 
หมู� 2 ต.ผาป>ง

เพื่อให�ประชาชน หมู� 2 มีถนนใช�
สําหรับการคมนาคมได� อย�าง
สะดวกสบาย รวดเร็ว

ก�อสร�างถนน คสล. กว�าง 3.00 ม. 
 ยาว 120 ม. หนา 0.15 ม. ตาม
แบบ อบต.แม�พริก

 - 190,000  - ถนนคอนกรีตเพิ่มขึ้น
 1 สาย

ประชาชนมีการคมนาคม
สะดวก รวดเร็ว

ส�วนโยธา

34 ก�อสร�างถนนลาดยาง 
สายผาป>ง - บ�านสันขี้เหล็ก  
หมู� 2 ต.ผาป>ง

เพื่อให�ประชาชน ตําบลแม�พริก
และตําบลผาป>ง มีถนนลาดยางใช�
สําหรับการคมนาคมได� อย�าง
สะดวกสบาย รวดเร็ว

ก�อสร�างถนนลาดยางเคปซิล 
(Cape Seal) กว�าง 4.00 ม. ยาว 
8,000 ม.  ตามแบบ อบต.แม�พริก

 - 5,200,000  - ถนนลาดยางเพิ่มขึ้น
 1 สาย

ประชาชนมีการคมนาคม
สะดวก รวดเร็ว

ส�วนโยธา

35 ก�อสร�างถนนลูกรังบดอัดแน�น
ทุ�งแม�กQองจาง
หมู� 2 ต.ผาป>ง

เพื่อให�ประชาชน หมู� 2 ใช�ถนน
ลูกรังสําหรับขนส�งพืชผลทางการ
เกษตร ได�สะดวก รวดเร็ว

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

 - 90,000  - มีถนนลูกรังเพิ่มขึ้น 1
 สาย

ประชาชนมีการคมนาคม
สะดวก รวดเร็ว

ส�วนโยธา

36 ก�อสร�างสะพานข�ามห�วยแม�วอด 
หมู� 2 ต.ผาป>ง

เพื่อให�ประชาชน หมู� 2 ใช�
สะพานสําหรับขนส�งพืชผล
ทางการเกษตร ได�สะดวก รวดเร็ว

ก�อสร�างสะพานขนาด ผิวจราจร
กว�าง 7 ม. ยาว 8 ม. ตามแบบ
มาตรฐานของกรมโยธาธิการ

 - 500,000  - มีสะพานเพิ่มขึ้น 1 
แห�ง

ประชาชนมีการคมนาคม
สะดวกสบายรวดเร็ว

ส�วนโยธา

37 ก�อสร�างถนน คสล.
ซอยกลาง ระยะที่ 2 
หมู� 4 ต.ผาป>ง

เพื่อให�ประชาชน หมู� 4 มีถนนใช�
สําหรับการคมนาคมได� อย�าง
สะดวกสบาย รวดเร็ว

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

 - 160,000  - ถนนคอนกรีตเพิ่มขึ้น
 1 สาย

ประชาชนมีการคมนาคม
สะดวก รวดเร็ว

ส�วนโยธา

38 ก�อสร�างท�อลอดเหลี่ยม
หนองต�าวใจ 
หมู� 3 ต.แม�พริก

เพื่อให�ประชาชน หมู� 3 สามารถ
ใช�สําหรับการคมนาคม ขนส�ง
พืชผลทางการเกษตร อย�าง
สะดวกสบาย รวดเร็ว

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

 -  - 120,000 มีท�อลอดเหลี่ยม
เพิ่มขึ้น จํานวน 1 

แห�ง

ประชาชนขนส�งพืชผล
ทางการเกษตรได�สะดวก
และรวดเร็ว

ส�วนโยธา

ตัวชี้วัด
ผลลัพธที่คาดว4า จะได�รับ

หน4วยงานที่
รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป2 (พ.ศ. 2558-2560)

 อบต.แม4พริก   อําเภอแม4พริก  จังหวัดลําปาง

งบประมาณและที่มา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เป<าหมาย

 (ผลผลิตของโครงการ)
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39 ก�อสร�างถนน คสล.
เลียบแม�น้ําวัง 
หมู� 3 ต.แม�พริก

เพื่อให�ประชาชน หมู� 3 มีถนนใช�
สําหรับการคมนาคมได� อย�าง
สะดวกสบาย รวดเร็ว

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

 -  - 3,200,000 ถนนคอนกรีตเพิ่มขึ้น
 1 สาย

ประชาชนมีการคมนาคม
สะดวก รวดเร็ว

ส�วนโยธา

40 ก�อสร�างถนนลูกรัง
สายเลียบแม�น้ําวัง 
หมู� 3 ต.แม�พริก

เพื่อให�ประชาชน หมู� 3 มีถนนใช�
สําหรับการคมนาคมได� อย�าง
สะดวกสบาย รวดเร็ว

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

 -  - 215,000 มีถนนลูกรังเพิ่มขึ้น 1
 สาย

ประชาชนมีการคมนาคม
สะดวก รวดเร็ว

ส�วนโยธา

41 ก�อสร�างถนน คสล.
สายบ�านแม�พริกบน - อ�างเปางาม 
หมู� 4 ต.แม�พริก

เพื่อให�ประชาชน หมู� 4 หมู� 9 หมู�
 10 สามารถใช�สําหรับการ
คมนาคม การขนส�งพืชผลทางการ
เกษตร อย�างสะดวกสบาย รวดเร็ว

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

 -  - 1,050,000 ถนนคอนกรีตเพิ่มขึ้น
 1 สาย

ประชาชนมีการคมนาคม
สะดวก รวดเร็ว

ส�วนโยธา

42 ก�อสร�างถนน คสล.
สายสี่แยกน้ําปลา-บ�านวังสําราญ
หมู� 6 ต.แม�พริก

เพื่อให�ประชาชน หมู� 6 มีถนนใช�
สําหรับการคมนาคมได� อย�าง
สะดวกสบาย รวดเร็ว

ก�อสร�างถนน คสล. กว�าง 4.00 ม. 
 ยาว 3,000ม. หนา 0.15 ม. ตาม
แบบ อบต.แม�พริก

 -  - 6,300,000 ถนนคอนกรีตเพิ่มขึ้น
 1 สาย

ประชาชนมีการคมนาคม
สะดวก

ส�วนโยธา

43 ก�อสร�างถนนลาดยาง
สายบ�านวังสําราญ-ท�าด�าน 
หมู� 6 ต.แม�พริก

เพื่อให�ประชาชน หมู� 6  มี
ถนนลาดยางใช�สําหรับการ
คมนาคมได� อย�างสะดวกสบาย 
รวดเร็ว

ก�อสร�างถนนลาดยางแบบยางเคป
ซิล (Cape Seal) กว�าง 4.00 ม. 
ยาว 3,000 ม.  ตามแบบ อบต.
แม�พริก

 -  - 2,000,000 ถนนลาดยางเพิ่มขึ้น
 1 สาย

ประชาชนมีการคมนาคม
สะดวก รวดเร็ว

ส�วนโยธา

44 ก�อสร�างถนนลาดยาง
สายบ�านห�วยขี้นก-บ�านแพะดอกเข็ม
หมู� 7 ต.แม�พริก

เพื่อให�ประชาชน หมู� 7 หมู� 8 
และหมู� 11  มีถนนลาดยางใช�
สําหรับการคมนาคมได� อย�าง
สะดวกสบาย รวดเร็ว

ก�อสร�างถนนลาดยางแบบยาง
แบบแอสฟ>ลสBติก กว�าง 4.00 ม. 
ยาว 500 ม. หนา 0.05 ม. ตาม
แบบ อบต.แม�พริก

 -  - 700,000 ถนนลาดยางเพิ่มขึ้น
 1 สาย

ประชาชนมีการคมนาคม
สะดวก รวดเร็ว

ส�วนโยธา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป2 (พ.ศ. 2558-2560)

 อบต.แม4พริก   อําเภอแม4พริก  จังหวัดลําปาง

ตัวชี้วัด
โครงการ วัตถุประสงค

เป<าหมาย
 (ผลผลิตของโครงการ)

ผลลัพธที่คาดว4า จะได�รับ
หน4วยงานที่
รับผิดชอบ

ที่

งบประมาณและที่มา
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45 ก�อสร�างถนนลูกรัง สายทุ�งใต�
หมู� 7 ต.แม�พริก

เพื่อให�ประชาชน หมู� 7 หมู� 11 
ใช�ถนนลูกรังสําหรับขนส�งพืชผล
ทางการเกษตร ได�สะดวก รวดเร็ว

ก�อสร�างถนนลูกรังเกลี่ยเรียบ กว�าง
 3.00 ม. ยาว 300 ม. หนาเฉลี่ย 
0.30 ม. ตามแบบ อบต.แม�พริก

 -  - 40,000 มีถนนลูกรังเพิ่มขึ้น 1
 สาย

ประชาชนมีการคมนาคม
สะดวก รวดเร็ว

ส�วนโยธา

46 ก�อสร�างถนนลูกรัง 
สายบ�านนายบุญส�ง-วังกวาง 
หมู� 7 ต.แม�พริก

เพื่อให�ประชาชน หมู� 7 หมู� 11 
ใช�ถนนลูกรังสําหรับขนส�งพืชผล
ทางการเกษตร ได�สะดวก รวดเร็ว

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

 -  - 80,000 มีถนนลูกรังเพิ่มขึ้น 1
 สาย

ประชาชนมีการคมนาคม
สะดวก รวดเร็ว

ส�วนโยธา

47 ก�อสร�างสะพาน เชื่อมระหว�าง
บ�านห�วยขี้นก-บ�านแพะดอกเข็ม
(วังส�ง) หมู� 7 ต.แม�พริก

เพื่อให�ประชาชน หมู� 7 หมู� 11 
ใช�ถนนลูกรังสําหรับขนส�งพืชผล
ทางการเกษตร ได�สะดวก รวดเร็ว

ก�อสร�างสะพานขนาดกว�าง 6.00 
ม.ยาว 10.00 ม. ตามแบบ อบต.
แม�พริก

750,000 มีสะพานเพิ่มขึน 1 
แห�ง

ประชาชนมีการคมนาคม
สะดวก รวดเร็ว

ส�วนโยธา

48 ก�อสร�างท�อลอดเหลี่ยม
ห�วยแม�ดอกคํา  
หมู� 8 ต.แม�พริก

เพื่อให�ประชาชน หมู� 8 ใช�ถนน 
สําหรับขนส�งพืชผลทางการเกษตร
 ได�สะดวก รวดเร็ว

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

120,000 มีท�อลอดเหลี่ยม
เพิ่มขึ้น จํานวน 1 

แห�ง

ประชาชนขนส�งพืชผล
ทางการเกษตรได�สะดวก
และรวดเร็ว

ส�วนโยธา

49 ก�อสร�างถนนลูกรัง
สายบ�านปางยาว - รอยพระบาท  
หมู� 8 ต.แม�พริก

เพื่อให�ประชาชน หมู� 8 ใช�ถนน
ลูกรังสําหรับขนส�งพืชผลทางการ
เกษตร ได�สะดวก รวดเร็ว

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

 -  - 650,000 มีถนนลูกรังเพิ่มขึ้น 1
 สาย

ประชาชนมีการคมนาคม
สะดวก

ส�วนโยธา

50 ก�อสร�างถนนลูกรัง
บ�านปางยาว-บ�านแพะดอกเข็ม 
หมู� 8 ต.แม�พริก

เพื่อให�ประชาชน หมู� 7,8,11 ใช�
ถนนลูกรังสําหรับขนส�งพืชผล
ทางการเกษตร การคมนาคม ได�
สะดวก รวดเร็ว

ก�อสร�างถนนลูกรังบดอัดแน�น 
กว�าง 4.00 ม. ยาว 6,000 ม. หนา
 0.20 ม. ตามแบบ อบต.แม�พริก

 -  - 960,000 มีถนนลูกรังเพิ่มขึ้น 1
 สาย

ประชาชนมีการคมนาคม
สะดวก

ส�วนโยธา

ตัวชี้วัด
ผลลัพธที่คาดว4า จะได�รับ

หน4วยงานที่
รับผิดชอบ

 อบต.แม4พริก   อําเภอแม4พริก  จังหวัดลําปาง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป2 (พ.ศ. 2558-2560)

ที่

งบประมาณและที่มา

โครงการ วัตถุประสงค
เป<าหมาย

 (ผลผลิตของโครงการ)
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51 ก�อสร�างถนนลาดยาง
สายบ�านร�มไม�ยาง - เขตเทศบาล
ตําบลแม�ปุ 
หมู� 9 ต.แม�พริก

เพื่อให�ประชาชน หมู� 4,9,10 มี
ถนนลาดยางใช�สําหรับการ
คมนาคมได� อย�างสะดวกสบาย 
รวดเร็ว

ก�อสร�างถนนลาดยางแบบ cap 
seal กว�าง 4.00 ม.ยาว 1,600 ม.
 ตามแบบ อบต.แม�พริก

 -  - 800,000 ถนนลาดยางเพิ่มขึ้น
 1 สาย

ประชาชนมีการคมนาคม
สะดวก

ส�วนโยธา

52 ก�อสร�างสะพาน 
ข�ามลําห�วยแม�พริก 
หมู� 9 ต.แม�พริก

เพื่อให�ประชาชน หมู� 4,9,10 มี
สะพานข�ามลําห�วยแม�พริก ใช�
สําหรับการคมนาคม การขนส�ง
พืชผลทางการเกษตร ได�อย�าง
สะดวกสบาย รวดเร็ว

ก�อสร�างสะพานขนาดกว�าง 6.00 
ม.ยาว 10.00 ม. ตามแบบ อบต.
แม�พริก

 -  - 750,000 มีสะพานเพิ่มขึ้น 1 
แห�ง

ประชาชนมีการคมนาคม
สะดวก

ส�วนโยธา

53 ก�อสร�างถนนลูกรัง
เลียบลําห�วยแม�พริก 
หมู� 9 ต.แม�พริก

เพื่อให�ประชาชน หมู� 9 ใช�ถนน
ลูกรังสําหรับขนส�งพืชผลทางการ
เกษตร ได�สะดวก รวดเร็ว

ก�อสร�างถนนลูกรังเกลี่ยเรียบ กว�าง
 3.00 ม. ยาว 6,000 ม. หนาเฉลี่ย
 0.20 ม. ตามแบบ อบต.แม�พริก

 -  - 485,000 มีถนนลูกรังเพิ่มขึ้น 1
 สาย

ประชาชนมีการคมนาคม
สะดวก

ส�วนโยธา

54 ขยายไหล�ถนน
บ�านร�มไม�ยาง-บ�านแม�พริกบน 
หมู� 9 ต.แม�พริก

เพื่อให�ประชาชน หมู� 4,9,10 มี
ถนนใช�สําหรับการคมนาคมได� 
อย�างสะดวกสบาย รวดเร็ว

เสริมไหล�ถนนคอนกรีตข�างละ 
0.25-0.50 ม. ความยาว 2,000 ม.
 ตามแบบ อบต.แม�พริก

 -  - 400,000 ถนนคอนกรีตมี
ขนาดที่กว�างขึ้น 1 

สาย

ประชาชนมีการคมนาคม
สะดวก

ส�วนโยธา

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

เพื่อให�ประชาชน หมู� 10 มีถนน
ลูกรัง ใช�สําหรับการคมนาคมได� 
อย�างสะดวกสบาย รวดเร็ว

ก�อสร�างถนน ลูกรังบดอัดแน�น 
กว�าง 3.00 ม.  ยาว 300 ม. หนา 
0.20 ม. ตามแบบ อบต.แม�พริก

 -  - 36,000 มีถนนลูกรังบดอัด
แน�นเพิ่มขึ้น 1 สาย

ประชาชนมีการคมนาคม
สะดวก

ส�วนโยธา

56 ก�อสร�างท�อลอดเหลี่ยม ซอย 2   
หมู� 10 ต.แม�พริก

เพื่อให�ประชาชน หมู�ที่10 ใช�ถนน
สําหรับการคมนาคมได� อย�าง
สะดวกสบาย รวดเร็ว

ก�อสร�างท�อลอดเหลี่ยม ขนาด 
1.20x1.20  ม. ยาว 5.00 ม. 
จํานวน 2 จุด

 -  - 240,000 มีท�อลอดเหลี่ยม
เพิ่มขึ้น จํานวน 2 

แห�ง

ประชาชนมีการคมนาคม
สะดวก

ส�วนโยธา

ตัวชี้วัด
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

เป<าหมาย
 (ผลผลิตของโครงการ)

ผลลัพธที่คาดว4า จะได�รับ
หน4วยงานที่
รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป2 (พ.ศ. 2558-2560)

 อบต.แม4พริก   อําเภอแม4พริก  จังหวัดลําปาง

งบประมาณและที่มา

45



2558 2559 2560

(บาท) (บาท) (บาท) KPI

57 ก�อสร�างถนนลูกรัง สายโต�งแพะ   
 ซ.1 หมู� 10 ต.แม�พริก

เพื่อให�ประชาชน หมู� 10 ใช�ถนน
ลูกรังสําหรับขนส�งพืชผลทางการ
เกษตร การคมนาคม ได�สะดวก 
รวดเร็ว

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

 -  - 25,000 มีถนนลูกรังเพิ่มขึ้น 1
 สาย

ประชาชนมีการคมนาคม
สะดวก

ส�วนโยธา

58 ก�อสร�างถนนลูกรังบดอัดแน�น
สายน้ําดิบน้ําคราม 
หมู� 10 ต.แม�พริก

เพื่อให�ประชาชน หมู� 10 ใช�ถนน
ลูกรังสําหรับขนส�งพืชผลทางการ
เกษตร การคมนาคม ได�สะดวก 
รวดเร็ว

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

 -  - 240,000 มีถนนลูกรังบดอัด
แน�นเพิ่มขึ้น 1 สาย

ประชาชนมีการคมนาคม
สะดวก

ส�วนโยธา

59 ก�อสร�างถนนลูกรัง สายบ�าน
รุ�งเรือง 
หมู� 10 ต.แม�พริก

เพื่อให�ประชาชน หมู� 10 มีถนน
ลูกรัง ใช�สําหรับการคมนาคมได� 
อย�างสะดวกสบาย รวดเร็ว

ก�อสร�างถนน ลูกรังบดอัดแน�น 
กว�าง 4.00 ม.  ยาว 500 ม. หนา 
0.20 ม. ตามแบบ อบต.แม�พริก

 -  - 80,000 มีถนนลูกรังเพิ่มขึ้น 1
 สาย

ประชาชนมีการคมนาคม
สะดวก

ส�วนโยธา

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

เพื่อให�ประชาชน หมู� 7,8,11 มี
ถนนใช�สําหรับการคมนาคมได� 
อย�างสะดวกสบาย รวดเร็ว

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

 -  - 30,000 ถนนคอนกรีตมี
ขนาดที่กว�างขึ้น 1 

สาย

ประชาชนมีการคมนาคม
สะดวก

ส�วนโยธา

61 ก�อสร�างถนนลูกรัง สายโฮ�งผักชี 
หมู� 11 ต.แม�พริก

เพื่อให�ประชาชน หมู� 11 ใช�ถนน
ลูกรังสําหรับขนส�งพืชผลทางการ
เกษตร การคมนาคม ได�สะดวก 
รวดเร็ว

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

 -  - 160,000 มีถนนลูกรังเพิ่มขึ้น 1
 สาย

ประชาชนมีการคมนาคม
สะดวก

ส�วนโยธา

62 ก�อสร�างถนนลูกรัง สายทุ�งไม�สลี 
หมู� 11 ต.แม�พริก

เพื่อให�ประชาชน หมู� 11 ใช�ถนน
ลูกรังสําหรับขนส�งพืชผลทางการ
เกษตร การคมนาคม ได�สะดวก 
รวดเร็ว

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

 -  - 80,000 มีถนนลูกรังเพิ่มขึ้น 1
 สาย

ประชาชนมีการคมนาคม
สะดวก

ส�วนโยธา

ตัวชี้วัด

 อบต.แม4พริก   อําเภอแม4พริก  จังหวัดลําปาง

หน4วยงานที่
รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

โครงการ วัตถุประสงค
เป<าหมาย

 (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา

ผลลัพธที่คาดว4า จะได�รับที่

แผนพัฒนาสามป2 (พ.ศ. 2558-2560)
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63 ก�อสร�างถนนลูกรัง สายทุ�งรถ 
หมู� 11 ต.แม�พริก

เพื่อให�ประชาชน หมู� 11 ใช�ถนน
ลูกรังสําหรับขนส�งพืชผลทางการ
เกษตร การคมนาคม ได�สะดวก 
รวดเร็ว

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

 -  - 80,000 มีถนนลูกรังเพิ่มขึ้น 1
 สาย

ประชาชนมีการคมนาคม
สะดวก

ส�วนโยธา

64 ก�อสร�างถนนลูกรังเกลี่ยเรียบ
สายแม�วอด 
หมู� 1 ต.ผาป>ง

เพื่อให�ประชาชน หมู� 1 ใช�ถนน
ลูกรังสําหรับขนส�งพืชผลทางการ
เกษตร การคมนาคม ได�สะดวก 
รวดเร็ว

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

 -  - 240,000 มีถนนลูกรังเพิ่มขึ้น 1
 สาย

ประชาชนมีการคมนาคม
สะดวก

ส�วนโยธา

65 ก�อสร�างท�อลอดเหลี่ยม
ห�วยแม�กQองจาง  
หมู� 2 ต.ผาป>ง

เพื่อให�ประชาชน หมู� 2 ใช�ถนน
ลูกรังสําหรับขนส�งพืชผลทางการ
เกษตร ได�อย�างสะดวก สะบาย 
รวดเร็ว

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

 -  - 120,000 มีท�อลอดเหลี่ยม
เพิ่มขึ้น จํานวน 1 

แห�ง

ประชาชนมีการคมนาคม
สะดวก

ส�วนโยธา

66 ก�อสร�างไหล�ถนน ซอยสายชล 
หมู� 2 ต.ผาป>ง

เพื่อให�ประชาชน หมู� 2 ใช�ถนน
สําหรับการคมนาคมได� อย�าง
สะดวกสบาย รวดเร็ว

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

 -  - 53,000 ถนนคอนกรีตมี
ขนาดที่กว�างขึ้น 1 

สาย

ประชาชนมีการคมนาคม
สะดวก

ส�วนโยธา

67 ก�อสร�างท�อลอดเหลี่ยม
ลําเหมืองทุ�งใน 
หมู� 2 ต.ผาป>ง

เพื่อให�ประชาชน หมู� 2 ใช�ถนน
ลูกรังสําหรับขนส�งพืชผลทางการ
เกษตร ได�อย�างสะดวก สะบาย 
รวดเร็ว

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

 -  - 120,000 มีท�อลอดเหลี่ยม
เพิ่มขึ้น จํานวน 1 

แห�ง

ประชาชนมีการคมนาคม
สะดวก

ส�วนโยธา

68 ก�อสร�างราวกันตกซอยสายชล 
หมู� 2 ต.ผาป>ง

เพื่อให�ประชาชน หมู� 2 มีราวกัน
ตกป?องกันการเกิดอุบัติเหตุ ทําให�
การเดินทาง สะดวกสบาย รวดเร็ว

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

 -  - 90,000 มีราวกันตกเพิ่มขึ้น 
1แห�ง

ประชาชนมีการคมนาคม
สะดวก

ส�วนโยธา

ผลลัพธที่คาดว4า จะได�รับ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป2 (พ.ศ. 2558-2560)

 อบต.แม4พริก   อําเภอแม4พริก  จังหวัดลําปาง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เป<าหมาย

 (ผลผลิตของโครงการ)
หน4วยงานที่
รับผิดชอบ

ตัวชี้วัด
งบประมาณและที่มา
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69 ซ�อมแซมถนน คสล.
สายหัวบ�าน
หมู� 3 ต.ผาป>ง

เพื่อให�ประชาชน หมู� 3 ใช�ถนน
สําหรับการคมนาคมได� อย�าง
สะดวกสบาย รวดเร็ว

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

 -  - 340,000 สภาพถนนคอนกรีต
สมบูรณBพร�อมใช�งาน

 1 สาย

ประชาชนมีการคมนาคม
สะดวก

ส�วนโยธา

70 ก�อสร�างถนน คสล.ผาป>ง-แม�พริก
เข�าอ�างเก็บน้ําโปVงลุ�น 
หมู� 3 ต.ผาป>ง

เพื่อให�ประชาชน หมู� 3 มีถนนใช�
สําหรับการคมนาคมได� อย�าง
สะดวกสบาย รวดเร็ว

ก�อสร�างถนน คสล. กว�าง 3.00 ม.
 ยาว 600 ม. หนา 0.15 ม. ตาม
แบบ อบต.แม�พริก

 -  - 950,000 ถนนคอนกรีตเพิ่มขึ้น
 1 สาย

ประชาชนมีการคมนาคม
สะดวก

ส�วนโยธา

71 ก�อสร�างถนนลูกรังเกลี่ยเรียบ
สายทุ�งเด�นยาว ระยะที่ 2  
หมู� 4 ต.ผาป>ง

เพื่อให�ประชาชน หมู� 4 ใช�ถนน
ลูกรังสําหรับขนส�งพืชผลทางการ
เกษตร การคมนาคม ได�สะดวก 
รวดเร็ว

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

 -  - 220,000 มีถนนลูกรังเพิ่มขึ้น 1
 สาย

ประชาชนมีการคมนาคม
สะดวก

ส�วนโยธา

72 ก�อสร�างถนนลูกรังเกลี่ยเรียบ
ข�างบ�อขยะ  
หมู� 4 ต.ผาป>ง

เพื่อให�ประชาชน หมู� 4 มีถนนใช�
สําหรับการคมนาคมได� อย�าง
สะดวกสบาย รวดเร็ว

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

 -  - 30,000 มีถนนลูกรังเพิ่มขึ้น 1
 สาย

ประชาชนมีการคมนาคม
สะดวก

ส�วนโยธา

73 ก�อสร�างถนนลูกรังเกลี่ยเรียบ
สายดงดํา 
หมู� 4 ต.ผาป>ง

เพื่อให�ประชาชน หมู� 4 มีถนนใช�
สําหรับการคมนาคมได� อย�าง
สะดวกสบาย รวดเร็ว

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

 -  - 160,000 มีถนนลูกรังเพิ่มขึ้น 1
 สาย

ประชาชนมีการคมนาคม
สะดวก

ส�วนโยธา

74 ก�อสร�างถนนลูกรังเกลี่ยเรียบ 
ปลายบ�านเด�น-ปากบอกพร�อม
วางท�อ 
หมู� 5 ต.ผาป>ง

เพื่อให�ประชาชน หมู� 5 ใช�ถนน
ลูกรังสําหรับขนส�งพืชผลทางการ
เกษตร การคมนาคม ได�สะดวก 
รวดเร็ว

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

 -  - 240,000 มีถนนลูกรังเพิ่มขึ้น 1
 สาย

ประชาชนมีการคมนาคม
สะดวก

ส�วนโยธา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป2 (พ.ศ. 2558-2560)

 อบต.แม4พริก   อําเภอแม4พริก  จังหวัดลําปาง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เป<าหมาย

 (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด

ผลลัพธที่คาดว4า จะได�รับ
หน4วยงานที่
รับผิดชอบ
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75 ก�อสร�างถนน คสล.
สายบ�อประมง-ท�ายบ�าน 
หมู� 5 ต.ผาป>ง

เพื่อให�ประชาชน หมู� 5 มีถนนใช�
สําหรับการคมนาคมได� อย�าง
สะดวกสบาย รวดเร็ว

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

 -  - 240,000 ถนนคอนกรีตเพิ่มขึ้น
 1 สาย

ประชาชนมีการคมนาคม
สะดวก

ส�วนโยธา

76 ก�อสร�างสะพาน
ข�ามลําห�วยแม�ขยาก 
หมู� 5 ต.ผาป>ง

เพื่อให�ประชาชน หมู� 5 ใช�ถนน
ลูกรังข�ามสะพานสําหรับขนส�ง
พืชผลทางการเกษตร ได�สะดวก 
รวดเร็ว

ก�อสร�างสะพานขนาดกว�าง 6 ม.
ยาว 10 ม. ตามแบบ อบต.แม�พริก

 -  - 750,000 มีสะพานเพิ่มขึ้น 1 
แห�ง

ประชาชนมีการคมนาคม
สะดวก

ส�วนโยธา

77 ก�อสร�างสะพานปากบอก 
หมู� 5 ต.ผาป>ง

เพื่อให�ประชาชน หมู� 5 ใช�ถนน
ลูกรังข�ามสะพานสําหรับขนส�ง
พืชผลทางการเกษตร ได�สะดวก 
รวดเร็ว

ก�อสร�างสะพานขนาดกว�าง 6.00 
ม.ยาว 10.00 ม. ตามแบบ อบต.
แม�พริก

 -  - 750,000 มีสะพานเพิ่มขึ้น 1 
แห�ง

ประชาชนมีการคมนาคม
สะดวก

ส�วนโยธา

78 ก�อสร�างราวกันตก 
สาย หมู� 5 - หมู� 2 
หมู� 5 ต.ผาป>ง

เพื่อให�ประชาชน หมู� 2,5 มีราว
กันตกป?องกันการเกิดอุบัติเหตุ 
การเดินทาง สะดวกสบาย รวดเร็ว

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

 -  - 135,000 มีราวกันตกเพิ่มขึ้น 
1แห�ง

ประชาชนมีการคมนาคม
สะดวก

ส�วนโยธา

79 ก�อสร�างถนนลาดยาง
สายบ�านร�มไม�ยาง - บ�านสันขี้เหล็ก
หมู� 9 ต.แม�พริก

เพื่อให�ประชาชน หมู� 4,9,10 มี
ถนนลาดยางใช�สําหรับการ
คมนาคมได� อย�างสะดวกสบาย 
รวดเร็ว

ก�อสร�างถนนลาดยางแบบแอส
ฟ>ลสBติกคอนกรีต กว�าง 4.00 ม.
ยาว 3,000 ม. ตามแบบ อบต.แม�
พริก

 -  - 5,000,000 ถนนลาดยางเพิ่มขึ้น
 1 สาย

ประชาชนมีการคมนาคม
สะดวก

ส�วนโยธา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป2 (พ.ศ. 2558-2560)

 อบต.แม4พริก   อําเภอแม4พริก  จังหวัดลําปาง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เป<าหมาย

 (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา

ผลลัพธที่คาดว4า จะได�รับ
ตัวชี้วัด หน4วยงานที่

รับผิดชอบ
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1.2 แนวทางการพัฒนาไฟฟ<าสาธารณะ

2558 2559 2560

(บาท) (บาท) (บาท) KPI

1 ขยายเขตไฟฟ?าสาธารณะพร�อม
ติดตั้งโคมไฟถนนภายในหมู�บ�าน
 7จุด  หมู� 11 ต.แม�พริก

เพื่อให�ประชาชน หมู� 11 มีแสง
สว�างยามค่ําคืน  ลดอุบัติเหตุ มั่ว
สุม และโจรกรรม

ขยายเขตไฟฟ?าสาธารณะ ยาว 
500ม. พร�อมติดตั้งโคมไฟถนน 
7 จุด

50,000  -  - มีการขยายเขตไฟฟ?า
 สาธารณะเพิ่มขื้น 1

 สาย

ประชาชนมีไฟฟ?าใช�
สะดวกสบาย

ส�วนโยธา

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

เพื่อให�ประชาชน หมู� 1 มี
กระแสไฟฟ?าใช�ภายในโรงเก็บของ

ขยายเขตไฟฟ?า ยาว 100 ม. 30,000  -  - มีการขยายเขตไฟฟ?า
 เพิ่มขื้น 1 สาย

ประชาชนมีไฟฟ?าใช�
สะดวกสบาย

ส�วนโยธา

3 ขยายเขตไฟฟ?าเพื่อการเกษตร
สายหนองกระทุ�มโปง-ทุ�งห�วยแต�ว
 - ทุ�งดงกลาง  หมู� 3 ต.แม�พริก

เพื่อให�ประชาชน หมู� 3 มี
กระแสไฟฟ?าใช�สําหรับการเกษตร

ขยายเขตไฟฟ?า ยาว 2,000 ม.  - 500,000  - มีการขยายเขตไฟฟ?า
 เพิ่มขื้น 1 สาย

ประชาชนมีไฟฟ?าใช�
สะดวกสบาย

ส�วนโยธา

4 ขยายเขตไฟฟ?าเพื่อการเกษตร
เลียบแม�น้ําวัง 
หมู� 3 ต.แม�พริก

เพื่อให�ประชาชน หมู� 3 มี
กระแสไฟฟ?าใช�สําหรับการเกษตร

ขยายเขตไฟฟ?า ยาว 1,400 ม.  - 350,000  - มีการขยายเขตไฟฟ?า
 เพิ่มขื้น 1 สาย

ประชาชนมีไฟฟ?าใช�
สะดวกสบาย

ส�วนโยธา

5 ขยายเขตไฟฟ?าเพื่อการเกษตร
ท�าวังลวก
หมู� 3 ต.แม�พริก

เพื่อให�ประชาชน หมู� 3 มี
กระแสไฟฟ?าใช�สําหรับการเกษตร

ขยายเขตไฟฟ?า ยาว 1,600 ม.  - 400,000  - มีการขยายเขตไฟฟ?า
 เพิ่มขื้น 1 สาย

ประชาชนมีไฟฟ?าใช�
สะดวกสบาย

ส�วนโยธา

6 ขยายเขตไฟฟ?าเข�าสุสาน
บ�านแม�พริกบน  หมู� 4 ต.แม�พริก

เพื่อให�ประชาชน หมู� 4,9,10 มี
ไฟฟ?าใช�ประกอบพิธีฌาปนกิจ

ขยายเขตไฟฟ?า ยาว 500 ม.  - 130,000  - มีการขยายเขตไฟฟ?า
 เพิ่มขื้น 1 สาย

ประชาชนมีไฟฟ?าใช�
สะดวกสบาย

ส�วนโยธา

7 ขยายเขตไฟฟ?าสาธารณะสายโต�ง
ใหม� หมู� 4 ต.แม�พริก

เพื่อให�ประชาชน หมู� 4 มีแสง
สว�างยามค่ําคืน  ลดอุบัติเหตุ 
มั่วสุม และโจรกรรม

ขยายเขตไฟฟ?าสาธารณะ 
ยาว 500 ม. พร�อมติดตั้งโคมไฟ
ถนน 7 จุด

 - 160,000  - มีการขยายเขตไฟฟ?า
 สาธารณะเพิ่มขื้น 1

 สาย

ประชาชนมีไฟฟ?าใช�
สะดวกสบาย

ส�วนโยธา

ตัวชี้วัดเป<าหมาย
 (ผลผลิตของโครงการ)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

 อบต.แม4พริก   อําเภอแม4พริก  จังหวัดลําปาง

งบประมาณและที่มา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป2 (พ.ศ. 2558-2560)

ผลลัพธที่คาดว4า จะได�รับ
หน4วยงานที่
รับผิดชอบ
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2558 2559 2560

(บาท) (บาท) (บาท) KPI

8 ขยายเขตไฟฟ?า
สายบ�านวังสําราญ - คอกวัว
หมู� 6 ต.แม�พริก

เพื่อให�ประชาชน หมู� 6 มี
กระแสไฟฟ?าใช�สําหรับการเกษตร
และที่อยู�อาศัย

ขยายเขตไฟฟ?า ยาว 800 ม.  - 200,000  - มีการขยายเขตไฟฟ?า
 เพิ่มขื้น 1 สาย

ประชาชนมีไฟฟ?าใช�
สะดวกสบาย

ส�วนโยธา

9 ขยายเขตไฟฟ?า 
หมู� 8 ต.แม�พริก

เพื่อให�ประชาชน หมู� 8 มี
กระแสไฟฟ?าใช�สําหรับการเกษตร
และที่อยู�อาศัย

ขยายเขตไฟฟ?า ยาว 200 ม.  - 50,000  - มีการขยายเขตไฟฟ?า
 เพิ่มขื้น 1 สาย

ประชาชนมีไฟฟ?าใช�
สะดวกสบาย

ส�วนโยธา

10 ขยายเขตไฟฟ?าสาธารณะ พร�อม
ติดตั้งโคมไฟถนน 10 จุด 
หมู� 9 ต.แม�พริก

เพื่อให�ประชาชน หมู� 9 มีแสง
สว�างยามค่ําคืน  ลดอุบัติเหตุ 
มั่วสุม และโจรกรรม

ขยายเขตไฟฟ?าสาธารณะ ยาว 
800 ม. พร�อมติดตั้งโคมไฟถนน 
10 จุด

 - 75,000  - มีการขยายเขตไฟฟ?า
 สาธารณะพร�อม

ติดตั้งโคมไฟ 10 ชุด

ประชาชนมีไฟฟ?าใช�
สะดวกสบาย

ส�วนโยธา

11 ขยายเขตไฟฟ?า
สายบ�านสันขี้เหล็ก - อ�างเปางาม
หมู� 10 ต.แม�พริก

เพื่อให�ประชาชน หมู� 4,9,10 มี
กระแสไฟฟ?าใช�สําหรับการเกษตร
และที่อยู�อาศัย

ขยายเขตไฟฟ?า ยาว 500 ม.  - 125,000  - มีการขยายเขตไฟฟ?า
 เพิ่มขื้น 1 สาย

ประชาชนมีไฟฟ?าใช�
สะดวกสบาย

ส�วนโยธา

12 ขยายเขตไฟฟ?า สายดอยพระธาตุ
หมู� 10 ต.แม�พริก

เพื่อให�ประชาชน หมู� 10 มี
กระแสไฟฟ?าภายในที่อยู�อาศัย

ขยายเขตไฟฟ?า ยาว 160 ม.  - 40,000  - มีการขยายเขตไฟฟ?า
 เพิ่มขื้น 1 สาย

ประชาชนมีไฟฟ?าใช�
สะดวกสบาย

ส�วนโยธา

13 ขยายเขตไฟฟ?า สายสุสาน 
หมู� 11 ต.แม�พริก

เพื่อให�ประชาชน หมู� 11 มี
กระแสไฟฟ?าใช�ประกอบพิธี
ฌาปนกิจ

ขยายเขตไฟฟ?า ยาว 300 ม.  - 80,000  - มีการขยายเขตไฟฟ?า
 เพิ่มขื้น 1 สาย

ประชาชนมีไฟฟ?าใช�
สะดวกสบาย

ส�วนโยธา

14 ขยายเขตไฟฟ?า สายอ�างโปVงลุ�น 
หมู� 3 ต.ผาป>ง

เพื่อให�ประชาชน หมู� 3 มี
กระแสไฟฟ?าใช�สําหรับการเกษตร
และที่อยู�อาศัย

ขยายเขตไฟฟ?า ยาว 1,000 ม.  - 250,000  - มีการขยายเขตไฟฟ?า
 เพิ่มขื้น 1 สาย

ประชาชนมีไฟฟ?าใช�
สะดวกสบาย

ส�วนโยธา

15 ขยายเขตไฟฟ?าเข�าสุสาน 
หมู� 4 ต.ผาป>ง

เพื่อให�ประชาชน หมู� 4 มี
กระแสไฟฟ?าใช�ประกอบพิธี
ฌาปนกิจ

ขยายเขตไฟฟ?า ยาว 500 ม.  - 130,000  - มีการขยายเขตไฟฟ?า
 เพิ่มขื้น 1 สาย

ประชาชนมีไฟฟ?าใช�
สะดวกสบาย

ส�วนโยธา

ตัวชี้วัด
วัตถุประสงค

เป<าหมาย
 (ผลผลิตของโครงการ)

หน4วยงานที่
รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

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

งบประมาณและที่มา

ที่ โครงการ ผลลัพธที่คาดว4า จะได�รับ
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2558 2559 2560

(บาท) (บาท) (บาท) KPI

16 ขยายเขตไฟฟ?า
สายบ�อประมง  
หมู� 5 ต.ผาป>ง

เพื่อให�ประชาชน หมู� 5 มี
กระแสไฟฟ?าใช�สําหรับการเกษตร
และที่อยู�อาศัย

ขยายเขตไฟฟ?า ยาว 1,000 ม.  - 250,000  - มีการขยายเขตไฟฟ?า
 เพิ่มขื้น 1 สาย

ประชาชนมีไฟฟ?าใช�
สะดวกสบาย

ส�วนโยธา

17 ขยายเขตไฟฟ?า
สายห�วยเปางาม
หมู� 4 ต.แม�พริก

เพื่อให�ประชาชน หมู� 4,9,10 มี
กระแสไฟฟ?าใช�สําหรับการเกษตร
และที่อยู�อาศัย

ขยายเขตไฟฟ?า ยาว 1,500 ม.  -  - 450,000 มีการขยายเขตไฟฟ?า
 เพิ่มขื้น 1 สาย

ประชาชนมีไฟฟ?าใช�
สะดวกสบาย

ส�วนโยธา

18 ขยายเขตไฟฟ?า
สายสุดห�วยขี้นก 
หมู� 7 ต.แม�พริก

เพื่อให�ประชาชน หมู� 7 มี
กระแสไฟฟ?าใช�สําหรับการเกษตร
และที่อยู�อาศัย

ขยายเขตไฟฟ?า ยาว 500 ม.  -  - 130,000 มีการขยายเขตไฟฟ?า
 เพิ่มขื้น 1 สาย

ประชาชนมีไฟฟ?าใช�
สะดวกสบาย

ส�วนโยธา

19 ขยายเขตไฟฟ?าสาธารณะพร�อม
ติดตั้งโคมไฟถนนภายในหมู�บ�าน 
หมู� 10 ต.แม�พริก

เพื่อให�ประชาชน หมู� 10 มีแสง
สว�างยามค่ําคืน  ลดอุบัติเหตุ มั่ว
สุม และโจรกรรม

ขยายเขตระบบไฟฟ?าสาธารณะ 
ยาว 300 ม. พร�อมติดตั้งโคมไฟ
ถนน จํานวน 7 โคม

 -  - 50,000 มีการขยายเขตไฟฟ?า
 สาธารณะเพิ่มขื้น 1
 สาย และติดตั้งโคม

ไฟถนนเพิ่มขึ้น 7 โคม

ประชาชนมีแสงสว�างส�อง
ถนน สําหรับการเดินทาง
ยามค่ําคืน

ส�วนโยธา

20 ขยายเขตไฟฟ?าเพื่อการเกษตร
บ�านนาริน 
หมู� 1 ต.ผาป>ง

เพื่อให�ประชาชน หมู� 1 มี
กระแสไฟฟ?าใช�สําหรับการเกษตร

ขยายเขตไฟฟ?า ยาว 500 ม.  -  - 130,000 มีการขยายเขตไฟฟ?า
 เพิ่มขื้น 1 สาย

ประชาชนมีไฟฟ?าใช�
สะดวกสบาย

ส�วนโยธา

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

เพื่อให�ประชาชน หมู� 2 มี
กระแสไฟฟ?าใช�สําหรับการเกษตร
และที่อยู�อาศัย

ขยายเขตไฟฟ?า ยาว 120 ม. 30,000 มีการขยายเขตไฟฟ?า
 เพิ่มขื้น 1 สาย

ประชาชนมีไฟฟ?าใช�
สะดวกสบาย

ส�วนโยธา

ตัวชี้วัด
ผลลัพธที่คาดว4า จะได�รับ

หน4วยงานที่
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เป<าหมาย

 (ผลผลิตของโครงการ)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป2 (พ.ศ. 2558-2560)

 อบต.แม4พริก   อําเภอแม4พริก  จังหวัดลําปาง

งบประมาณและที่มา
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2558 2559 2560

(บาท) (บาท) (บาท) KPI

22 ขยายเขตไฟฟ?าสาธารณะพร�อม
ติดตั้งโคมไฟถนน 7 โคม สาย
บ�านผาป>ง-บ�านโปVงขาม 
หมู� 3 ต.ผาป>ง

เพื่อให�ประชาชน หมู� 3 มีแสง
สว�างยามค่ําคืน  ลดอุบัติเหตุ มั่ว
สุม และโจรกรรม

ขยายเขตระบบไฟฟ?าสาธารณะ 
ยาว 500 ม. พร�อมติดตั้งโคมไฟ
ถนน จํานวน 7 โคม

 -  - 50,000 มีการขยายเขตไฟฟ?า
 สาธารณะเพิ่มขื้น 1
 สาย และติดตั้งโคม

ไฟถนนเพิ่มขึ้น 7 โคม

ประชาชนมีแสงสว�างส�อง
ถนน สําหรับการเดินทาง
ยามค่ําคืน

ส�วนโยธา

23 ขยายเขตไฟฟ?าสาธารณะพร�อม
ติดตั้งโคมไฟถนน 7 โคม 
ถนนสายห�วยไร� - นาเบี้ย  
หมู� 4 ต.ผาป>ง

เพื่อให�ประชาชน หมู� 4 มีแสง
สว�างยามค่ําคืน  ลดอุบัติเหตุ มั่ว
สุม และโจรกรรม

ขยายเขตระบบไฟฟ?าสาธารณะ 
ยาว 500 ม. พร�อมติดตั้งโคมไฟ
ถนน จํานวน 7 โคม

50,000 มีการขยายเขตไฟฟ?า
 สาธารณะเพิ่มขื้น 1
 สาย และติดตั้งโคม

ไฟถนนเพิ่มขึ้น 7 โคม

ประชาชนมีแสงสว�างส�อง
ถนน สําหรับการเดินทาง
ยามค่ําคืน

ส�วนโยธา

ตัวชี้วัด

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป2 (พ.ศ. 2558-2560)

 อบต.แม4พริก   อําเภอแม4พริก  จังหวัดลําปาง

งบประมาณและที่มา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เป<าหมาย

 (ผลผลิตของโครงการ)
ผลลัพธที่คาดว4า จะได�รับ

หน4วยงานที่
รับผิดชอบ
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1.3 แนวทางการพัฒนา การระบายน้ํา

2558 2559 2560

(บาท) (บาท) (บาท) KPI

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

เพื่อป?องกันป>ญหาน้ําท�วม ก�อสร�างรางระบายน้ําพร�อมฝาปZด
 คอนกรีต ยาว 200 ม. 
รายละเอียดตามแบบ อบต.

345,000  -  - มีรางระบายน้ํา
เพิ่มขึ้น 1 สาย

ป?องกันป>ญหาน้ําท�วม ส�วนโยธา

2 ก�อสร�างฝาปZดตะแกรงเหล็ก
หมู� 2 ต.ผาป>ง

เพื่อป?องกันป>ญหาน้ําท�วม ก�อสร�างฝาปZดตะแกรงเหล็ก ยาว 
100 ม. รายละเอียดตามแบบ อบต.

 - 100,000  - มีฝาปZดตะแกรง
เหล็กรางระบายน้ํา 
เพิ่มขึ้น ยาว 100 ม.

ป?องกันป>ญหาน้ําท�วม ส�วนโยธา

3 วางท�อ คสล.(น้ําทิ้ง) ภายใน
หมู�บ�าน
หมู� 3 ต.แม�พริก

เพื่อป?องกันป>ญหาน้ําท�วม วางท�อระบายน้ําพร�อมก�อสร�าง
บ�อพักคอนกรีต ยาว 200 ม.
รายละเอียดตามแบบ อบต.

 - 250,000  - มีท�อระบายน้ําทิ้ง 
ยาว 200 ม.

ป?องกันป>ญหาน้ําท�วม ส�วนโยธา

4 ก�อสร�างรางระบายน้ํา
สายหน�าวัดแม�พริกบน
หมู� 4 ต.แม�พริก

เพื่อป?องกันป>ญหาน้ําท�วม ก�อสร�างรางระบายน้ําพร�อมฝาปZด
 คอนกรีต ยาว 200 ม.
รายละเอียดตามแบบ อบต.

 - 360,000  - มีรางระบายน้ํา
เพิ่มขึ้น 1 สาย

ป?องกันป>ญหาน้ําท�วม ส�วนโยธา

5 ก�อสร�างรางระบายน้ํา 
กลุ�มพัฒนาที่ 1    
หมู� 7 ต.แม�พริก

เพื่อป?องกันป>ญหาน้ําท�วม ก�อสร�างรางระบายน้ําพร�อมฝาปZด
 คอนกรีต ยาว 300 ม.
รายละเอียดตามแบบ อบต.

 - 540,000  - มีรางระบายน้ํา
เพิ่มขึ้น 1 สาย

ป?องกันป>ญหาน้ําท�วม ส�วนโยธา

6 วางท�อระบายน้ําถนนบ�านร�มไม�
ยาง
หมู� 9 ต.แม�พริก

เพื่อป?องกันป>ญหาน้ําท�วม วางท�อระบายน้ําพร�อมก�อสร�าง
บ�อพักคอนกรีต ยาว 800 ม.
รายละเอียดตามแบบ อบต.

 - 1,000,000  - มีรางระบายน้ํา
เพิ่มขึ้น 1 สาย

ป?องกันป>ญหาน้ําท�วม ส�วนโยธา

ตัวชี้วัด หน4วยงานที่
รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป2 (พ.ศ. 2558-2560)

 อบต.แม4พริก   อําเภอแม4พริก  จังหวัดลําปาง

งบประมาณและที่มา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เป<าหมาย

 (ผลผลิตของโครงการ)
ผลลัพธที่คาดว4า จะได�รับ
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2558 2559 2560

(บาท) (บาท) (บาท) KPI

7 ก�อสร�างรางระบายน้ําสายหลัก
หมู� 11 ต.แม�พริก

เพื่อป?องกันป>ญหาน้ําท�วม ก�อสร�างรางระบายน้ําพร�อมฝาปZด
 คอนกรีต ยาว 500 ม.
รายละเอียดตามแบบ อบต.

 - 900,000  - มีรางระบายน้ํา
เพิ่มขึ้น 1 สาย

ป?องกันป>ญหาน้ําท�วม ส�วนโยธา

8 ทําฝาปZดรางระบายน้ํา 
หมู� 11 ต.แม�พริก

เพื่อป?องกันยานพาหนะ ตกลงราง
ระบายน้ํา ป?องกันการเกิดอุบัติเหตุ

ทําผาปZดรางระบายน้ํา ความยาว 
150 ม. รายละเอียดตามแบบ อบต.

 - 50,000  - รางระบายน้ํามีฝาปZด
 ยาว 150 ม.

ป?องกันป>ญหาน้ําท�วม ส�วนโยธา

9 ก�อสร�างรางระบายน้ํา ซ.พบสุข ,
ซ.ตีนดอย ซ.พุทธรักษา 1,2 และ 
ซ.เฟ[\องฟ?า   
หมู� 2 ต.ผาป>ง

เพื่อป?องกันป>ญหาน้ําท�วม ก�อสร�างรางระบายน้ําพร�อมฝาปZด
 คอนกรีต ยาว 500 ม.
รายละเอียดตามแบบ อบต.

 - 900,000  - มีรางระบายน้ํา
เพิ่มขึ้น 1 สาย

ป?องกันป>ญหาน้ําท�วม ส�วนโยธา

10 ก�อสร�างรางระบายน้ํา
ถนนกลางบ�าน
หมู� 5 ต.ผาป>ง

เพื่อป?องกันป>ญหาน้ําท�วม ก�อสร�างรางระบายน้ําพร�อมฝาปZด
 คอนกรีต ยาว 100 ม.
รายละเอียดตามแบบ อบต.

 - 180,000  - มีรางระบายน้ํา
เพิ่มขึ้น 1 สาย

ป?องกันป>ญหาน้ําท�วม ส�วนโยธา

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

เพื่อป?องกันป>ญหาน้ําท�วม ก�อสร�างรางระบายน้ําพร�อมฝาปZด
 คอนกรีต ยาว 2,000 ม.
รายละเอียดตามแบบ อบต.

 -  - 3,600,000 มีรางระบายน้ํา
เพิ่มขึ้น 1 สาย

ป?องกันป>ญหาน้ําท�วม ส�วนโยธา

12 ก�อสร�างรางระบายน้ํา
ถนนสายหลักในหมู�บ�าน
หมู� 6 ต.แม�พริก

เพื่อป?องกันป>ญหาน้ําท�วม ก�อสร�างรางระบายน้ําพร�อมฝาปZด
 คอนกรีต ยาว 1,000 ม.
รายละเอียดตามแบบ อบต.

 -  - 1,800,000 มีรางระบายน้ํา
เพิ่มขึ้น 1 สาย

ป?องกันป>ญหาน้ําท�วม ส�วนโยธา

ตัวชี้วัด

 อบต.แม4พริก   อําเภอแม4พริก  จังหวัดลําปาง

งบประมาณและที่มา
หน4วยงานที่
รับผิดชอบ

ผลลัพธที่คาดว4า จะได�รับ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป2 (พ.ศ. 2558-2560)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เป<าหมาย

 (ผลผลิตของโครงการ)
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2558 2559 2560

(บาท) (บาท) (บาท) KPI

13 ก�อสร�างรางระบายน้ํา 
กลุ�มพัฒนาที่ 2 
หมู� 7 ต.แม�พริก

เพื่อป?องกันป>ญหาน้ําท�วม ก�อสร�างรางระบายน้ําพร�อมฝาปZด
 คอนกรีต ยาว 200 ม. 
รายละเอียดตามแบบ อบต.

 -  - 360,000 มีรางระบายน้ํา
เพิ่มขึ้น 1 สาย

ป?องกันป]ญหาน้ําท�วม ส�วนโยธา

14 ก�อสร�างรางระบายน้ํา 
กลุ�มพัฒนาที่ 3
หมู� 7 ต.แม�พริก

เพื่อป?องกันป>ญหาน้ําท�วม ก�อสร�างรางระบายน้ําพร�อมฝาปZด
 คอนกรีต ยาว 200 ม.
รายละเอียดตามแบบ อบต.

 -  - 360,000 มีรางระบายน้ํา
เพิ่มขึ้น 1 สาย

ป?องกันป>ญหาน้ําท�วม ส�วนโยธา

15 วางท�อระบายน้ําฝายปูVลี่ 17 จุด  
หมู� 9 ต.แม�พริก

เพื่อป?องกันป>ญหาน้ําท�วม วางท�อระบายน้ําขนาด 1.00x1.00
 ม. จํานวนจุดละ 5 ท�อน รวม
ทั้งหมด 17 จุด รายละเอียดตาม
แบบ อบต.

 -  - 340,000 มีการวางท�อระบาย
น้ําเพิ่มขึ้น 17 จุด

ป?องกันป>ญหาน้ําท�วม ส�วนโยธา

16 ก�อสร�างรางระบายน้ํา
สายศาลาเฉลิมพระเกียรติ 
หมู� 10 ต.แม�พริก

เพื่อป?องกันป>ญหาน้ําท�วม ก�อสร�างรางระบายน้ําพร�อมฝาปZด
 คอนกรีต ยาว 300 ม.
รายละเอียดตามแบบ อบต.

 -  - 540,000 มีรางระบายน้ํา
เพิ่มขึ้น 1 สาย

ป?องกันป>ญหาน้ําท�วม ส�วนโยธา

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

เพื่อป?องกันป>ญหาน้ําท�วม ก�อสร�างรางระบายน้ําพร�อมฝาปZด
 คอนกรีต ยาว 300 ม.
รายละเอียดตามแบบ อบต.

 -  - 540,000 มีรางระบายน้ํา
เพิ่มขึ้น 1 สาย

ป?องกันป>ญหาน้ําท�วม ส�วนโยธา

18 ก�อสร�างรางระบายน้ํา
สายสี่แยกผาป>งหลวง-สะพานท�า
วังผา ผ�านหน�าโรงเรียนผังหลวง  
หมู� 2 ต.ผาป>ง

เพื่อป?องกันป>ญหาน้ําท�วม ก�อสร�างรางระบายน้ําพร�อมฝาปZด
 คอนกรีต ยาว 440 ม.
รายละเอียดตามแบบ อบต.

 -  - 800,000 มีรางระบายน้ํา
เพิ่มขึ้น 1 สาย

ป?องกันป>ญหาน้ําท�วม ส�วนโยธา

โครงการ วัตถุประสงค
ตัวชี้วัด

 อบต.แม4พริก   อําเภอแม4พริก  จังหวัดลําปาง

ที่

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป2 (พ.ศ. 2558-2560)

เป<าหมาย
 (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา

ผลลัพธที่คาดว4า จะได�รับ
หน4วยงานที่
รับผิดชอบ
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2558 2559 2560

(บาท) (บาท) (บาท)

19 ก�อสร�างรางระบายน้ําพร�อมฝา
ปZดตะแกรงเหล็ก ถนนสายผาป>ง-
ต�นธง
หมู� 3 ต.ผาป>ง

เพื่อป?องกันป>ญหาน้ําท�วม ก�อสร�างรางระบายน้ําพร�อมฝาปZด
 คอนกรีต ยาว 200 ม.
รายละเอียดตามแบบ อบต.

 -  - 360,000 มีรางระบายน้ํา
เพิ่มขึ้น 1 สาย

ป?องกันป>ญหาน้ําท�วม ส�วนโยธา

20 ก�อสร�างรางระบายน้ํา สายหัวบ�าน
หมู� 3 ต.ผาป>ง

เพื่อป?องกันป>ญหาน้ําท�วม ก�อสร�างรางระบายน้ําพร�อมฝาปZด
 คอนกรีต ยาว 200 ม.
รายละเอียดตามแบบ อบต.

 -  - 360,000 มีรางระบายน้ํา
เพิ่มขึ้น 1 สาย

ป?องกันป>ญหาน้ําท�วม ส�วนโยธา

21 ก�อสร�างรางระบายน้ําพร�อมฝา
ปZดตะแกรงเหล็ก
สายหน�าวัด-ป?อมตํารวจ 
หมู� 3 ต.ผาป>ง

เพื่อป?องกันป>ญหาน้ําท�วม ก�อสร�างรางระบายน้ําพร�อมฝาปZด
ตะแกรงเหล็กยาว 200 ม.
รายละเอียดตามแบบ อบต.

 -  - 360,000 มีรางระบายน้ํา
เพิ่มขึ้น 1 สาย

ป?องกันป>ญหาน้ําท�วม ส�วนโยธา

แผนพัฒนาสามป2 (พ.ศ. 2558-2560)

 อบต.แม4พริก   อําเภอแม4พริก  จังหวัดลําปาง

งบประมาณและที่มา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เป<าหมาย

 (ผลผลิตของโครงการ)
ผลลัพธที่คาดว4า จะได�รับ

หน4วยงานที่
รับผิดชอบ

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

2558 2559 2560

(บาท) (บาท) (บาท) KPI

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

เพื่อให�ประชาชน หมู� 3 มีน้ําเพื่อ
อุปโภค-บริโภค

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

ประชาชนมีน้ําเพื่อ
อุปโภค-บริโภค

ส�วนโยธา

2 ติดตั้งกรองน้ําระบบประปาหมู�บ�าน
 หมู� 4 ต.แม�พริก

เพื่อให�ประชาชน หมู� 4 มีน้ําที่
สะอาดเพื่อการอุปโภค-บริโภค

ติดตั้งระบบกรองน้ําจํานวน 1 
ระบบ

100,000  -  - มีเครื่องกรอง
น้ําประปาเพิ่มขึ้น
จํานวน 1 ชุด

ประชาชนมีน้ําเพื่อ
อุปโภค-บริโภค

ส�วนโยธา

3 ปรับปรุงระบบประปาหมู�บ�าน 
หมู� 10 ต.แม�พริก

เพื่อให�ประชาชน หมู� 10 มีน้ําเพื่อ
อุปโภค-บริโภค

ปรับปรุงระบบประปาหมู�บ�าน 
จํานวน 1 ระบบ

100,000  -  - น้ําประปาสะอาด
เพิ่มขึ้น

ประชาชนมีน้ําเพื่อ
อุปโภค-บริโภค

ส�วนโยธา

4 วางท�อระบบประปาหมู�บ�าน 
หมู� 4 ต.ผาป5ง

เพื่อให�ระบบส�งจ�ายน้ําประปา 
มั่นคงแข็งแรง เพียงพอกับความ
ต�องการ

วางท�อประปา ∅ 3 นิ้ว ความ
ยาว 800 ม. พร�อมติดตั้งเครื่อง
สูบน้ําแบบจุ�มใต�น้ํา 1.5 แรงม�า

150,000  -  - ความยาวท�อของ
ระบบจ�ายน้ําประปา
เพิ่มขึ้น 800 ม.

ประชาชนมีน้ําเพื่อ
อุปโภค-บริโภค

ส�วนโยธา

5 ซ�อมแซมระบบประปาหมู�บ�าน 
หมู� 4 ต.ผาป5ง

เพื่อให�ประชาชน หมู� 4 มีน้ําที่
สะอาดเพื่อการอุปโภค-บริโภค

ซ�อมแซมระบบประปาให�สมบูรณ
 มั่นคงมีความเสถียรภาพในการ
ให�บริการ

100,000  -  - น้ําประปาเพิ่มขึ้น
เพียงพอกับปริมาณ
การใช�งาน

ประชาชนมีน้ําเพื่อ
อุปโภค-บริโภค

ส�วนโยธา

6 ติดตั้งเครื่องกรองน้ําระบบประปา
หมู�บ�าน หมู� 7 ต.แม�พริก

เพื่อให�ประชาชน หมู� 7 มีน้ําที่
สะอาดเพื่อการอุปโภค-บริโภค

ติดตั้งระบบกรองน้ําจํานวน 1 
ระบบ

 - 100,000  - มีเครื่องกรอง
น้ําประปาเพิ่มขึ้น
จํานวน 1 ชุด

ประชาชนมีน้ําเพื่อ
อุปโภค-บริโภค

ส�วนโยธา

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

เพื่อให�ประชาชน หมู� 8 มีน้ําเพื่อ
อุปโภค-บริโภค ที่เพียงพอ

ปรับปรุงระบบประปาภูเขา 
จํานวน 1 ระบบ

 - 100,000 น้ําประปาเพิ่มขึ้น
เพียงพอกับปริมาณ
การใช�งาน

ประชาชนมีน้ําเพื่อ
อุปโภค-บริโภค

ส�วนโยธา

หน�วยงาน
ที่รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป8 (พ.ศ. 2558-2560)

องคการบริหารส�วนตําบลแม�พริก  อําเภอแม�พริก  จังหวัดลําปาง

งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เป<าหมาย

 (ผลผลิตของโครงการ)
ผลลัพธที่คาดว�า จะได�รับ
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2558 2559 2560

(บาท) (บาท) (บาท) KPI

8 เจาะบ�อบาดาลบ�านสวน       
หมู� 10 สันขี้เหล็ก

เพื่อให�ประชาชน หมู�ที่ 10 มีน้ํา
เพื่ออุปโภค-บริโภค

ขุดเจาะบ�อบาดาล จํานวน 1 บ�อ  - 150,000  - มีบ�อบาดาลเพิ่มขึ้น 
1 บ�อ

ประชาชนมีน้ําเพื่อ
อุปโภค-บริโภค

ส�วนโยธา

9 วางท�อระบบประปาหมู�บ�าน 
หมู� 3 ต.ผาป5ง

เพื่อให�ระบบส�งจ�ายน้ําประปา 
มั่นคงแข็งแรง เพียงพอกับความ
ต�องการ

วางท�อประปา ∅ 3 นิ้ว ความ
ยาว 6,000 ม.

 - 850,000  - ความยาวท�อของ
ระบบจ�ายน้ําประปา
เพิ่มขึ้น 6,000 ม.

ประชาชนมีน้ําเพื่อ
อุปโภค-บริโภค

ส�วนโยธา

10 รื้อถอนถังเก็บน้ํามาติดตั้งที่อ�าง
เก็บน้ําโป?งลุ�น หมู� 3 ต.ผาป5ง

เพื่อให�ระบบส�งจ�ายน้ําประปา 
มั่นคงแข็งแรง เพียงพอกับความ
ต�องการ

ติดตั้งถังเก็บน้ําระบบประปา
จํานวน 1 ถัง

 - 100,000  - น้ําประปาเพิ่มขึ้น
เพียงพอกับปริมาณ
การใช�งาน

ประชาชนมีน้ําเพื่อ
อุปโภค-บริโภค

ส�วนโยธา

11 ขุดลอกบ�อน้ําตื้น (ประปากลางทุ�ง)
หมู� 5 ต.ผาป5ง

เพื่อมีแหล�งน้ําต�นทุนที่เพียงพอ
สําหรับการผลิตน้ําประปาหมู�บ�าน

ขุดลอกบ�อน้ําให�มีขนาดที่กว�างขึ้น  - 100,000  - มีปริมาณน้ําสําหรับ
ทําน้ําประปาเพิ่มขี้น

ประชาชนมีน้ําเพื่อ
อุปโภค-บริโภค

ส�วนโยธา

12 ขุดเจาะบ�อบาดาลน้ําลึก
หมู� 5 เด�นอุดม

เพื่อให�ประชาชน หมู�ที่ 5 มีน้ํา
เพื่ออุปโภค-บริโภค เพียงพอกับ
ความต�องการ

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

ประชาชนมีน้ําเพื่อ
อุปโภค-บริโภค

ส�วนโยธา

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

เพื่อให�ประชาชน หมู� 11 มีน้ําที่
สะอาดเพื่อการอุปโภค-บริโภค

ซ�อมแซมระบบประปาให�สมบูรณ
 มั่นคงมีความเสถียรภาพในการ
ให�บริการ

 -  - 100,000 น้ําประปาเพิ่มขึ้น
เพียงพอกับปริมาณ
การใช�งาน

ประชาชนมีน้ําเพื่อ
อุปโภค-บริโภค

ส�วนโยธา

14 วางท�อระบบประปาหมู�บ�าน
หมู� 5 ต.ผาป5ง

เพื่อให�ระบบส�งจ�ายน้ําประปา 
มั่นคงแข็งแรง เพียงพอกับความ
ต�องการ

วางท�อประปา ∅ 3 นิ้ว ความ
ยาว 800 ม.

 -  - 120,000 ความยาวท�อของ
ระบบจ�ายน้ําประปา
เพิ่มขึ้น 800 ม.

ประชาชนมีน้ําเพื่อ
อุปโภค-บริโภค

ส�วนโยธา

15 ก�อสร�างถังเก็บน้ํา(แชมเปน)
ระบบประปากลางบ�าน 
หมู� 5 ต.ผาป5ง

เพื่อให�ประชาชน หมู� 5 มีน้ําเพื่อ
อุปโภค-บริโภค เพียงพอกับความ
ต�องการ

ก�อสร�างถังเก็บน้ําจํานวน 1 ระบบ  -  - 200,000 มีถังเก็บน้ําประปา
เพิ่มขึ้นจํานวน 1 ถัง

ประชาชนมีน้ําเพื่อ
อุปโภค-บริโภค

ส�วนโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เป<าหมาย

 (ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด
ผลลัพธที่คาดว�า จะได�รับ

หน�วยงาน
ที่รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป8 (พ.ศ. 2558-2560)

องคการบริหารส�วนตําบลแม�พริก  อําเภอแม�พริก  จังหวัดลําปาง

งบประมาณและที่มา
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2558 2559 2560

(บาท) (บาท) (บาท) KPI

16 ขยายระบบประปาหมู�บ�านสาย
ห�วยเปางาม 
หมู� 4 ต.แม�พริก

เพื่อให�ระบบส�งจ�ายน้ําประปา หมู�
 4 มั่นคงแข็งแรง เพียงพอกับ
ความต�องการ

วางท�อประปา ∅ 3 นิ้ว ความ
ยาว 1,000 ม.

 -  - 150,000 ความยาวท�อของ
ระบบจ�ายน้ําประปา
เพิ่มขึ้น 1,000 ม.

ประชาชนมีน้ําเพื่อ
อุปโภค-บริโภค

ส�วนโยธา

17 โครงการรณรงคสํารวจซ�อมและ
สร�างภาชนะเก็บน้ํา

เพื่อรณรงคให�ประชาชน เก็บกัก
น้ําไว�ใช�ยามขาดแคลน

ประชาชนมีน้ําไว�ใช�ยามขาดแคลน       5,000       5,000       5,000 ประชาชนมีน้ําไว�ใช�
ในยามฤดูแล�งมากขึ้น

ประชาชนตําบลแม�พริก
และตําบลผาป5งมีการ
เก็บกักน้ําไว�ใช�ในช�วงฤดู
แล�ง

ส�วนโยธา

องคการบริหารส�วนตําบลแม�พริก  อําเภอแม�พริก  จังหวัดลําปาง

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เป<าหมาย

 (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด

ผลลัพธที่คาดว�า จะได�รับ
หน�วยงาน

ที่รับผิดชอบ

แผนพัฒนาสามป8 (พ.ศ. 2558-2560)
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 2.2 แนวทางการพัฒนา แหล�งน้ําเพื่อการเกษตร

2558 2559 2560

(บาท) (บาท) (บาท) KPI

1 ขุดและดาดลําเหมืองทุ�งเด�นเหนือ 
หมู� 6 ต.แม�พริก

เพื่อให�ประชาชน หมู� 6 มีน้ําไว�ใช�
เพื่อการเกษตร

ดาดลําเหมือง ยาว 150 ม. 85,000   -  - มีลําเหมืองคอนกรีต
ที่เพิ่มขื้น 150 ม.

ประชาชนมีน้ําไว�ใช�เพื่อ
การเกษตร

ส�วนโยธา

2 ดาดลําเหมืองทุ�งนอก
 หมู� 6 ต.แม�พริก

เพื่อให�ประชาชน หมู� 6 มีน้ําไว�ใช�
เพื่อการเกษตร

ดาดลําเหมือง ยาว 100 ม. 55,000   -  - มีลําเหมืองคอนกรีต
ที่เพิ่มขื้น 100 ม.

ประชาชนมีน้ําไว�ใช�เพื่อ
การเกษตร

ส�วนโยธา

3 ก�อสร�างประตูน้ําฝายทุ�งนาแต� 
หมู� 2 ต.ผาป5ง

เพื่อให�ประชาชน หมู� 2 มีน้ําไว�ใช�
เพื่อการเกษตร

ก�อสร�างประตูกั้นน้ํา 1 ฝาย 70,000  -  - มีประตูกั้นน้ําเพิ่มขึ้น
 1 แห�ง

ประชาชนมีน้ําไว�ใช�เพื่อ
การเกษตร

ส�วนโยธา

4 ดาดลําเหมืองทุ�งนาบวก
หมู� 4 ต.ผาป5ง

เพื่อให�ประชาชน หมู� 3,4 มีน้ําไว�
ใช�เพื่อการเกษตร

ดาดลําเหมือง ยาว 260 ม. 140,000  -  - มีลําเหมืองคอนกรีต
ที่เพิ่มขื้น 240 ม.

ประชาชนมีน้ําไว�ใช�เพื่อ
การเกษตร

ส�วนโยธา

5 ซ�อมแซมดาดลําเหมือง
สายทุ�งห�วยแต�ว- ทุ�งท�ายบ�าน
หมู� 3 ต.แม�พริก

เพื่อให�ประชาชน หมู� 3 มีน้ําไว�ใช�
เพื่อการเกษตร

ดาดลําเหมือง ยาว 1,500 ม.  - 800,000  - มีปริมาณน้ําสําหรับ
การเกษตรที่เพิ่ม

มากขึ้น

ประชาชนมีน้ําไว�ใช�เพื่อ
การเกษตร

ส�วนโยธา

6 ดาดลําเหมือง สายทุ�งกล�วยหนี่ 
หมู� 3 ต.ผาป5ง

เพื่อให�ประชาชน หมู� 3 มีน้ําไว�ใช�
เพื่อการเกษตร

ดาดลําเหมือง ยาว 500 ม.  - 270,000  - มีลําเหมืองคอนกรีต
ที่เพิ่มขื้น 500 ม.

ประชาชนมีน้ําไว�ใช�เพื่อ
การเกษตร

ส�วนโยธา

7 ซ�อมแซมฝายกั้นน้ํา 
ฝายวังโตFงกFง 
หมู� 7 ต.แม�พริก

เพื่อให�ประชาชน หมู� 7 มีน้ําไว�ใช�
เพื่อการเกษตร

ซ�อมแซมฝายกั้นน้ํา 1 ฝาย  - 100,000  - มีปริมาณน้ําสําหรับ
การเกษตรที่เพิ่ม

มากขึ้น

ประชาชนมีน้ําไว�ใช�เพื่อ
การเกษตร

ส�วนโยธา

หน�วยงาน
ที่รับผิดชอบ

วัตถุประสงค
เป<าหมาย

 (ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด
ผลลัพธที่คาดว�า จะได�รับ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป8 (พ.ศ. 2558-2560)

องคการบริหารส�วนตําบลแม�พริก  อําเภอแม�พริก  จังหวัดลําปาง

งบประมาณและที่มา

ที่ โครงการ
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(บาท) (บาท) (บาท) KPI

8 ซ�อมแซมฝายกั้นน้ํา
ฝายทุ�งบ�าน 
หมู� 7 ต.แม�พริก

เพื่อให�ประชาชน หมู� 7 มีน้ําไว�ใช�
เพื่อการเกษตร

ซ�อมแซมฝายกั้นน้ํา 1 ฝาย  - 100,000  - มีปริมาณน้ําสําหรับ
การเกษตรที่เพิ่ม

มากขึ้น

ประชาชนมีน้ําไว�ใช�เพื่อ
การเกษตร

ส�วนโยธา

9 ซ�อมแซมฝายกั้นน้ํา
ฝายต�นบง 
หมู� 7 ต.แม�พริก

เพื่อให�ประชาชน หมู� 7 มีน้ําไว�ใช�
เพื่อการเกษตร

ซ�อมแซมฝายกั้นน้ํา 1 ฝาย  - 100,000  - มีปริมาณน้ําสําหรับ
การเกษตรที่เพิ่ม

มากขึ้น

ประชาชนมีน้ําไว�ใช�เพื่อ
การเกษตร

ส�วนโยธา

10 ซ�อมแซมฝายกั้นน้ํา
ฝายสุดแม�โอง 
หมู� 7 ต.แม�พริก

เพื่อให�ประชาชน หมู� 7 มีน้ําไว�ใช�
เพื่อการเกษตร

ซ�อมแซมฝายกั้นน้ํา 1 ฝาย  - 100,000  - มีปริมาณน้ําสําหรับ
การเกษตรที่เพิ่ม

มากขึ้น

ประชาชนมีน้ําไว�ใช�เพื่อ
การเกษตร

ส�วนโยธา

11 ซ�อมแซมฝายกั้นน้ํา
ฝายทุ�งใต�
หมู� 7 ต.แม�พริก

เพื่อให�ประชาชน หมู� 7 มีน้ําไว�ใช�
เพื่อการเกษตร

ซ�อมแซมฝายกั้นน้ํา 1 ฝาย  - 100,000  - มีปริมาณน้ําสําหรับ
การเกษตรที่เพิ่ม

มากขึ้น

ประชาชนมีน้ําไว�ใช�เพื่อ
การเกษตร

ส�วนโยธา

12 ซ�อมแซมฝายกั้นน้ําฝายแพะมะค�า 
หมู� 7 ต.แม�พริก

เพื่อให�ประชาชน หมู� 7 มีน้ําไว�ใช�
เพื่อการเกษตร

ซ�อมแซมฝายกั้นน้ํา 1 ฝาย  - 100,000 มีปริมาณน้ําสําหรับ
การเกษตรที่เพิ่ม

มากขึ้น

ประชาชนมีน้ําไว�ใช�เพื่อ
การเกษตร

ส�วนโยธา

13 ดาดลําเหมืองแม�ขยาก 
หมู� 3 ต.ผาป5ง

เพื่อให�ประชาชน หมู� 3 มีน้ําไว�ใช�
เพื่อการเกษตร

ดาดลําเหมือง ยาว 200 ม.  - 110,000  - มีลําเหมืองคอนกรีต
ที่เพิ่มขื้น 200 ม.

ประชาชนมีน้ําไว�ใช�เพื่อ
การเกษตร

ส�วนโยธา

14 เจาะบ�อบาดาลเพื่อการเกษตร 
หมู� 6 ต.แม�พริก

เพื่อให�ประชาชน หมู� 6 มีน้ําไว�ใช�
เพื่อการเกษตร

เจาะบ�อบาดาลจํานวน 1 บ�อ  - 100,000  - มีบ�อบาดาลสําหรับ
การเกษตร  เพิ่มขึ้น

 1 บ�อ

ประชาชนมีน้ําไว�ใช�เพื่อ
การเกษตร

ส�วนโยธา

.

ตัวชี้วัด
ผลลัพธที่คาดว�า จะได�รับ

หน�วยงาน
ที่รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป8 (พ.ศ. 2558-2560)

องคการบริหารส�วนตําบลแม�พริก  อําเภอแม�พริก  จังหวัดลําปาง

งบประมาณและที่มา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เป<าหมาย

 (ผลผลิตของโครงการ)
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15 ก�อสร�างฝายกั้นน้ํา 
ฝายสุดห�วยขี้นก 
หมู� 7 ต.แม�พริก

เพื่อให�ประชาชน หมู� 7 มีน้ําไว�ใช�
เพื่อการเกษตร

ก�อสร�างฝายกั้นน้ํา 1 ฝาย  - 100,000  - มีฝายกั้นน้ําเพิ่มขึ้น 
1 ฝาย

ประชาชนมีน้ําไว�ใช�เพื่อ
การเกษตร

ส�วนโยธา

16 ดาดลําเมืองสายจากฝายสุดแม�โอง 
หมู� 7 ต.แม�พริก

เพื่อให�ประชาชน หมู� 7 มีน้ําไว�ใช�
เพื่อการเกษตร

ดาดลําเหมืองยาว 1,500 ม.  - 820,000  - มีลําเหมืองคอนกรีต
ที่เพิ่มขื้น 1,500 ม.

ประชาชนมีน้ําไว�ใช�เพื่อ
การเกษตร

ส�วนโยธา

17 ก�อสร�างฝายกั้นน้ํา ฝายทุ�งเกGาเดื่อ 
หมู� 11 ต.แม�พริก

เพื่อให�ประชาชน หมู� 11 มีน้ําไว�ใช�
เพื่อการเกษตร

ก�อสร�างฝายกั้นน้ํา 1 ฝาย  - 100,000  - มีฝายกั้นน้ําเพิ่มขึ้น 
1 ฝาย

ประชาชนมีน้ําไว�ใช�เพื่อ
การเกษตร

ส�วนโยธา

18 ก�อสร�างอ�างเก็บน้ําห�วยแม�ยะ 
หมู� 11 ต.แม�พริก

เพื่อให�ประชาชน หมู� 11 มีน้ําไว�ใช�
เพื่อการเกษตร

ก�อสร�างอ�างเก็บน้ํา 1 อ�าง  - 10,000,000  - มีอ�างเก็บน้ําเพิ่มขึ้น 
1 แห�ง

ประชาชนมีน้ําไว�ใช�เพื่อ
การเกษตร

ส�วนโยธา

19 ดาดลําเหมืองห�วยมูลบน
หมู� 1 ต.ผาป5ง

เพื่อให�ประชาชน หมู� 1 มีน้ําไว�ใช�
เพื่อการเกษตร

ดาดลําเหมืองยาว 300 ม.  - 160,000  - มีลําเหมืองคอนกรีต
ที่เพิ่มขื้น 300 ม.

ประชาชนมีน้ําไว�ใช�เพื่อ
การเกษตร

ส�วนโยธา

20 ดาดลําเหมืองน้ําดิบอุ�น
หมู� 2 ต.ผาป5ง

เพื่อให�ประชาชน หมู� 2 มีน้ําไว�ใช�
เพื่อการเกษตร

ดาดลําเหมืองยาว 300 ม.  - 160,000  - มีลําเหมืองคอนกรีต
ที่เพิ่มขื้น 300 ม.

ประชาชนมีน้ําไว�ใช�เพื่อ
การเกษตร

ส�วนโยธา

21 ดาดลําเหมืองฝายทุ�งบ�าน
หมู� 2 ต.ผาป5ง

เพื่อให�ประชาชน หมู� 2 มีน้ําไว�ใช�
เพื่อการเกษตร

ดาดลําเหมืองยาว 200 ม.  - 110,000  - มีลําเหมืองคอนกรีต
ที่เพิ่มขื้น 200 ม.

ประชาชนมีน้ําไว�ใช�เพื่อ
การเกษตร

ส�วนโยธา

22 ดาดลําเหมืองม�องล�อง
หมู� 4 ต.ผาป5ง

เพื่อให�ประชาชน หมู� 4 มีน้ําไว�ใช�
เพื่อการเกษตร

ดาดลําเหมืองยาว 200 ม.  - 110,000  - มีลําเหมืองคอนกรีต
ที่เพิ่มขื้น 200 ม.

ประชาชนมีน้ําไว�ใช�เพื่อ
การเกษตร

ส�วนโยธา

23 ดาดลําเหมืองห�วยไร�
(ทุ�งหนองกะห�อง)
หมู� 4 ต.ผาป5ง

เพื่อให�ประชาชน หมู� 4 มีน้ําไว�ใช�
เพื่อการเกษตร

ดาดลําเหมืองยาว 1,000 ม.  - 541,000  - มีลําเหมืองคอนกรีต
ที่เพิ่มขื้น 1,000 ม.

ประชาชนมีน้ําไว�ใช�เพื่อ
การเกษตร

ส�วนโยธา

ที่ โครงการ
หน�วยงาน

ที่รับผิดชอบ

ตัวชี้วัดเป<าหมาย
 (ผลผลิตของโครงการ)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป8 (พ.ศ. 2558-2560)

องคการบริหารส�วนตําบลแม�พริก  อําเภอแม�พริก  จังหวัดลําปาง

งบประมาณและที่มา

วัตถุประสงค ผลลัพธที่คาดว�า จะได�รับ

63



2558 2559 2560

(บาท) (บาท) (บาท) KPI

24 ดาดลําเหมืองโต�งปู?สด 
หมู� 3 ต.ผาป5ง

เพื่อให�ประชาชน หมู� 3 มีน้ําไว�ใช�
เพื่อการเกษตร

ดาดลําเหมืองยาว 60 ม.  - 33,000  - มีลําเหมืองคอนกรีต
ที่เพิ่มขื้น 60 ม.

ประชาชนมีน้ําไว�ใช�เพื่อ
การเกษตร

ส�วนโยธา

25 ก�อสร�างฝายกั้นน้ํา ห�วยแม�ขยาก 
หมู� 3 ต.ผาป5ง

เพื่อให�ประชาชน หมู� 3 มีน้ําไว�ใช�
เพื่อการเกษตร

ก�อสร�างฝายกั้นน้ํา 1 ฝาย  - 100,000  - มีฝายกั้นน้ําเพิ่มขึ้น 
1 ฝาย

ประชาชนมีน้ําไว�ใช�เพื่อ
การเกษตร

ส�วนโยธา

26 ก�อสร�างประตูเหมืองหนองไม�ห�า 
หมู� 4 ต.ผาป5ง

เพื่อให�ประชาชน หมู� 4 มีน้ําไว�ใช�
เพื่อการเกษตร

ก�อสร�างประตูกั้นน้ํา 1 จุด  - 70,000  - มีประตูกั้นน้ําลํา
เหมืองเพิ่มขึ้น 1 แห�ง

ประชาชนมีน้ําไว�ใช�เพื่อ
การเกษตร

ส�วนโยธา

27 ซ�อมแซมประตูน้ําและวางท�อที่
ชํารุดอ�างร�องแสนเมือง  
หมู� 4 ต.ผาป5ง

เพื่อให�ประชาชน หมู� 4 มีน้ําไว�ใช�
เพื่อการเกษตร

ซ�อมแซมประตูกั้น 1 จุด พร�อม
งานวางท�อ

 - 100,000  - ระบบปHด-เปHดน้ํามี
ความสะดวกเพิ่ม

มากขึ้น

ประชาชนมีน้ําไว�ใช�เพื่อ
การเกษตร

ส�วนโยธา

28 ก�อสร�างดาดลําเหมืองทุ�งนาบวก 
หมู� 4 ต.ผาป5ง

เพื่อให�ประชาชน หมู� 4 มีน้ําไว�ใช�
เพื่อการเกษตร

ดาดลําเหมืองยาว 800 ม.  - 450,000  - มีลําเหมืองคอนกรีต
ที่เพิ่มขื้น 800 ม.

ประชาชนมีน้ําไว�ใช�เพื่อ
การเกษตร

ส�วนโยธา

29 ก�อสร�างสปHลเวยอ�างเก็บน้ํา 
ห�วยดงดํา 
หมู� 4 ต.ผาป5ง

เพื่อให�ประชาชน หมู� 4 มีน้ําไว�ใช�
เพื่อการเกษตร

ทางระบายน้ํา 1 จุด  - 100,000  - มีสปHลเวยสําหรับ
อ�างเก็บน้ํา เพิ่มขึ้น 

1 แห�ง

ประชาชนมีน้ําไว�ใช�เพื่อ
การเกษตร

ส�วนโยธา

30 ขุดลอกบ�อประมงห�วยดินแดง
พร�อมวางท�อประตูน้ํา
หมู� 5 ต.ผาป5ง

เพื่อให�ประชาชน หมู� 5 มีน้ําไว�ใช�
เพื่อการเกษตร

ขุดลอกอ�างเก็บน้ํา 1 แห�ง  - 100,000  - มีปริมาณน้ําสําหรับ
ทําการเกษตรเพิ่มขี้น

ประชาชนมีน้ําไว�ใช�เพื่อ
การเกษตร

ส�วนโยธา

31 ก�อสร�างทํานบเก็บกักน้ําห�วยไร�
หมู� 5 ต.ผาป5ง

เพื่อให�ประชาชน หมู� 5 มีน้ําไว�ใช�
เพื่อการเกษตร

ก�อสร�างทํานบกั้นน้ํา 1 ฝาย  - 100,000  - มีทํานบกั้นน้ํา
สําหรับทํา

การเกษตรเพิ่มขี้น 1
 แห�ง

ประชาชนมีน้ําไว�ใช�เพื่อ
การเกษตร

ส�วนโยธา

32 ก�อสร�างทํานบเก็บกักน้ําห�วยน้ํา
จาง   
หมู� 5 ต.ผาป5ง

เพื่อให�ประชาชน หมู� 5 มีน้ําไว�ใช�
เพื่อการเกษตร

ก�อสร�างทํานบกั้นน้ํา 1 ฝาย  - 100,000  - มีทํานบกั้นน้ํา
สําหรับทํา

การเกษตรเพิ่มขี้น 1
 แห�ง

ประชาชนมีน้ําไว�ใช�เพื่อ
การเกษตร

ส�วนโยธา

ตัวชี้วัด
ผลลัพธที่คาดว�า จะได�รับ

หน�วยงาน
ที่รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป8 (พ.ศ. 2558-2560)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เป<าหมาย

 (ผลผลิตของโครงการ)

องคการบริหารส�วนตําบลแม�พริก  อําเภอแม�พริก  จังหวัดลําปาง

งบประมาณและที่มา
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33 วางท�อ คสล.จากท�าสูบน้ําพลัง
ไฟฟJาวังท�าผาดู� - ทุ�งดงกลาง - 
ทุ�งไร�บ�านท�า
หมู� 3 ต.แม�พริก

เพื่อให�ประชาชน หมู� 3 มีน้ําไว�ใช�
เพื่อการเกษตร

วางท�อ คสล.∅ 0.60 ความยาว 
2,000 ม.

 -  - 1,600,000 มีการวางท�อส�งน้ํา
เพิ่มขึ้น ยาว 2,000ม.

ประชาชนมีน้ําไว�ใช�เพื่อ
การเกษตร

ส�วนโยธา

34 ก�อสร�างเขื่อนแม�น้ําวัง
ท�ายวังท�าผาหลวง  
หมู� 3 ต.แม�พริก

เพื่อให�ประชาชน หมู� 3 มีน้ําไว�ใช�
เพื่อการเกษตร

ก�อสร�างเขื่อนกั้นน้ํา 1 แห�ง  -  - 10,000,000 มีเขื่อนกั้นน้ํา
สําหรับทํา

การเกษตรเพิ่มขี้น 1
 แห�ง

ประชาชนมีน้ําไว�ใช�เพื่อ
การเกษตร

ส�วนโยธา

35 ขุดลอกลําห�วยแม�แถกพร�อม
ติดตั้งประตูปHด-เปHด  
หมู� 3 ต.แม�พริก

เพื่อให�ประชาชน หมู� 3 มีน้ําไว�ใช�
เพื่อการเกษตร

ขุดลอกลําห�วยแม�แถก ความยาว 
1,500 ม. พร�อมติดตั้งประตูปHด-
เปHด 1 จุด

 -  - 800,000 มีการขุดลอกลําห�วย
 ความยาว 1,500 ม.

ประชาชนมีน้ําไว�ใช�เพื่อ
การเกษตร

ส�วนโยธา

36 ก�อสร�างฝายกั้นน้ํา ลําห�วยแม�พริก
หมู� 4 ต.แม�พริก

เพื่อให�ประชาชน หมู� 4 มีน้ําไว�ใช�
เพื่อการเกษตร

ก�อสร�างฝายกั้นน้ํา 1 ฝาย  -  - 300,000 มีฝายกั้นน้ําสําหรับ
ทําการเกษตรเพิ่มขี้น

 1 แห�ง

ประชาชนมีน้ําไว�ใช�เพื่อ
การเกษตร

ส�วนโยธา

37 ขุดและดาดลําเหมือง
เด�นเจGกน�อย-ทุ�งดง 
หมู� 6 ต.แม�พริก

เพื่อให�ประชาชน หมู� 6 มีน้ําไว�ใช�
เพื่อการเกษตร

ดาดลําเหมืองยาว 400 ม.  -  - 220,000 มีลําเหมืองคอนกรีต
ที่เพิ่มขื้น 400 ม.

ประชาชนมีน้ําไว�ใช�เพื่อ
การเกษตร

ส�วนโยธา

38 ดาดลําเหมืองทุ�งใต�
หมู� 6 ต.แม�พริก

เพื่อให�ประชาชน หมู� 6 มีน้ําไว�ใช�
เพื่อการเกษตร

ดาดลําเหมืองยาว 200 ม.  -  - 100,000 มีลําเหมืองคอนกรีต
ที่เพิ่มขื้น 200 ม.

ประชาชนมีน้ําไว�ใช�เพื่อ
การเกษตร

ส�วนโยธา

39 ดาดลําเหมืองสายโต�งแคมปK 
หมู� 7 ต.แม�พริก

เพื่อให�ประชาชน หมู� 7 น้ําไว�ใช�
เพื่อการเกษตร

ดาดลําเหมืองยาว 200 ม.  -  - 100,000 มีลําเหมืองคอนกรีต
ที่เพิ่มขื้น 200 ม.

ประชาชนมีน้ําไว�ใช�เพื่อ
การเกษตร

ส�วนโยธา

40 ขุดลอกอ�างเก็บน้ําแม�พริก 
หมู� 8 ต.แม�พริก

พัฒนาแหล�งน้ําเพื่อให�มีน้ําใช�
เพียงพอกับการเกษตร

ขุดลอกอ�างเก็บน้ําแม�พริก  -  - 1,000,000 มีปริมาณน้ําสําหรับ
ทําการเกษตรเพิ่มขี้น

ประชาชนมีน้ําไว�ใช�เพื่อ
การเกษตร

ส�วนโยธา

ตัวชี้วัด หน�วยงาน
ที่รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป8 (พ.ศ. 2558-2560)

องคการบริหารส�วนตําบลแม�พริก  อําเภอแม�พริก  จังหวัดลําปาง

งบประมาณและที่มา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เป<าหมาย

 (ผลผลิตของโครงการ)
ผลลัพธที่คาดว�า จะได�รับ
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(บาท) (บาท) (บาท) KPI

41 ขุดสระร�องตFองตึง 
หมู� 9 ต.แม�พริก

พัฒนาแหล�งน้ําเพื่อให�มีน้ําใช�
เพียงพอกับการเกษตร

ขุดลอกสระเก็บน้ํา 1 สระ  -  - 500,000 มีสระเก็บน้ําเพิ่มขึ้น
 1 แห�ง

ประชาชนมีน้ําไว�ใช�เพื่อ
การเกษตร

ส�วนโยธา

42 ก�อสร�างฝายกั้นน้ํา ลําห�วยแม�พริก
หมู� 9 ต.แม�พริก

เพื่อให�ประชาชน หมู� 9 มีน้ําไว�ใช�
เพื่อการเกษตร

ก�อสร�างฝายกั้นน้ํา 1 ฝาย  -  - 300,000 มีฝายน้ําสําหรับทํา
การเกษตรเพิ่มขี้น

 1 แห�ง

ประชาชนมีน้ําไว�ใช�เพื่อ
การเกษตร

ส�วนโยธา

43 ดาดลําเหมืองขวาง 
หมู� 9 ต.แม�พริก

เพื่อให�ประชาชน หมู� 9 มีน้ําไว�ใช�
เพื่อการเกษตร

ดาดลําเหมืองยาว 200 ม.  -  - 110,000 มีลําเหมืองคอนกรีต
ที่เพิ่มขื้น 200 ม.

ประชาชนมีน้ําไว�ใช�เพื่อ
การเกษตร

ส�วนโยธา

44 ปรับปรุงฝายกั้นน้ําทุ�งใหม� 
หมู� 10 ต.แม�พริก

เพื่อให�ประชาชน หมู� 10 มีน้ําไว�ใช�
เพื่อการเกษตร

ซ�อมแซมฝายกั้นน้ํา 1 ฝาย  -  - 100,000 มีปริมาณน้ําสําหรับ
ทําการเกษตรเพิ่มขี้น

ประชาชนมีน้ําไว�ใช�เพื่อ
การเกษตร

ส�วนโยธา

45 เสริมคันดินอ�างเก็บน้ําห�วยมูล 
หมู� 1 ต.ผาป5ง

เพื่อให�ประชาชน หมู� 1 มีน้ําไว�ใช�
เพื่อการเกษตร

เสริมคันดินอ�างเก็บน้ําห�วยมูล 
กว�าง 5 ม. ยาว 300 ม. สูง 1 ม.

 -  - 300,000 มีปริมาณน้ําสําหรับ
ทําการเกษตรเพิ่มขี้น

ประชาชนมีน้ําไว�ใช�เพื่อ
การเกษตร

ส�วนโยธา

46 ดาดลําเหมืองทุ�งบวกแรด  
หมู� 1 ต.ผาป5ง

เพื่อให�ประชาชน หมู� 1 มีน้ําไว�ใช�
เพื่อการเกษตร

ดาดลําเหมืองยาว 500 ม.  -  - 275,000 มีลําเหมืองคอนกรีต
ที่เพิ่มขื้น 500 ม.

ประชาชนมีน้ําไว�ใช�เพื่อ
การเกษตร

ส�วนโยธา

47 ดาดลําเหมืองทุ�งนาแพะ
หมู� 1 ต.ผาป5ง

เพื่อให�ประชาชน หมู� 1 มีน้ําไว�ใช�
เพื่อการเกษตร

ดาดลําเหมืองยาว 200 ม.  -  - 110,000 มีลําเหมืองคอนกรีต
ที่เพิ่มขื้น 200 ม.

ประชาชนมีน้ําไว�ใช�เพื่อ
การเกษตร

ส�วนโยธา

48 ดาดลําเหมืองห�วยมูลล�าง 
หมู� 1 ต.ผาป5ง

เพื่อให�ประชาชน หมู� 1 มีน้ําไว�ใช�
เพื่อการเกษตร

ดาดลําเหมืองยาว 150 ม.  -  - 83,000 มีลําเหมืองคอนกรีต
ที่เพิ่มขื้น 150 ม.

ประชาชนมีน้ําไว�ใช�เพื่อ
การเกษตร

ส�วนโยธา

ตัวชี้วัด หน�วยงาน
ที่รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป8 (พ.ศ. 2558-2560)

องคการบริหารส�วนตําบลแม�พริก  อําเภอแม�พริก  จังหวัดลําปาง

งบประมาณและที่มา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เป<าหมาย

 (ผลผลิตของโครงการ)
ผลลัพธที่คาดว�า จะได�รับ
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49 ดาดลําเหมืองตีนดอย 
หมู� 1 ต.ผาป5ง

เพื่อให�ประชาชน หมู� 1 มีน้ําไว�ใช�
เพื่อการเกษตร

ดาดลําเหมืองยาว 150 ม.  -  - 83,000 มีลําเหมืองคอนกรีต
ที่เพิ่มขื้น 150 ม.

ประชาชนมีน้ําไว�ใช�เพื่อ
การเกษตร

ส�วนโยธา

50 ก�อสร�างฝาย คสล.ทุ�งย�าไข� 
(ตะวันตก)
หมู� 1 ต.ผาป5ง

เพื่อให�ประชาชน หมู� 1 มีน้ําไว�ใช�
เพื่อการเกษตร

ก�อสร�างฝายกั้นน้ํา 1 ฝาย  -  - 100,000 มีฝายน้ําสําหรับทํา
การเกษตรเพิ่มขี้น 1

 แห�ง

ประชาชนมีน้ําไว�ใช�เพื่อ
การเกษตร

ส�วนโยธา

51 ก�อสร�างฝาย คสล.ทุ�งย�าไข� 
(ตะวันออก)
หมู� 1 ต.ผาป5ง

เพื่อให�ประชาชน หมู� 1 มีน้ําไว�ใช�
เพื่อการเกษตร

ก�อสร�างฝายกั้นน้ํา 1 ฝาย  -  - 100,000 มีฝายน้ําสําหรับทํา
การเกษตรเพิ่มขี้น 1

 แห�ง

ประชาชนมีน้ําไว�ใช�เพื่อ
การเกษตร

ส�วนโยธา

52 ก�อสร�างอ�างเก็บน้ําห�วยสะแล�งเตี้ย 
หมู� 2 ต.ผาป5ง

เพื่อให�ประชาชน ตําบลผาป5ง มี
น้ําไว�ใช�เพื่อการเกษตร

ก�อสร�างอ�างเก็บน้ํา จํานวน 1 อ�าง  -  - 1,000,000 มีอ�างเก็บน้ําสําหรับ
การเกษตร เพิ่มขึ้น 

1 แห�ง

ประชาชนมีน้ําไว�ใช�เพื่อ
การเกษตร

ส�วนโยธา

53 ขุดลอกอ�างเก็บน้ําห�วยแม�กFองจาง
หมู� 2 ต.ผาป5ง

เพื่อให�ประชาชน หมู� 2  มีน้ําไว�ใช�
เพื่อการเกษตร มีปริมาณเก็บกัก
น้ํามากขึ้น

ขุดลอกอ�างเก็บน้ํา 1 แห�ง  -  - 300,000 มีปริมาณน้ําสําหรับ
ทําการเกษตรเพิ่มขี้น

ประชาชนมีน้ําไว�ใช�เพื่อ
การเกษตร

ส�วนโยธา

54 ดาดลําเหมืองหลวงห�วยแม�วอด
หมู� 2 ต.ผาป5ง

เพื่อให�ประชาชน หมู� 2 มีน้ําไว�ใช�
เพื่อการเกษตร

ดาดลําเหมืองยาว 200 ม.  -  - 110,000 มีลําเหมืองคอนกรีต
ที่เพิ่มขื้น 200 ม.

ประชาชนมีน้ําไว�ใช�เพื่อ
การเกษตร

ส�วนโยธา

55 ก�อสร�างฝายเกGากอกแม�วอดเหนือ
หมู� 2 ต.ผาป5ง

เพื่อให�ประชาชน หมู� 2 มีน้ําไว�ใช�
เพื่อการเกษตร

ก�อสร�างฝายกั้นน้ํา 1 ฝาย  -  - 100,000 มีฝายน้ําสําหรับทํา
การเกษตรเพิ่มขี้น 1

 แห�ง

ประชาชนมีน้ําไว�ใช�เพื่อ
การเกษตร

ส�วนโยธา

56 ดาดลําเหมืองทุ�งเด�น 
หมู� 3 ต.ผาป5ง

เพื่อให�ประชาชน หมู� 3 มีน้ําไว�ใช�
เพื่อการเกษตร

ดาดลําเหมืองยาว 500 ม.  -  - 275,000 มีลําเหมืองคอนกรีต
ที่เพิ่มขื้น 500 ม.

ประชาชนมีน้ําไว�ใช�เพื่อ
การเกษตร

ส�วนโยธา

หน�วยงาน
ที่รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป8 (พ.ศ. 2558-2560)

โครงการ วัตถุประสงค
เป<าหมาย

 (ผลผลิตของโครงการ)
ผลลัพธที่คาดว�า จะได�รับ

ตัวชี้วัด

องคการบริหารส�วนตําบลแม�พริก  อําเภอแม�พริก  จังหวัดลําปาง

งบประมาณและที่มา

ที่
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57 ขุดลอกอ�างเก็บน้ําโป?งลุ�น 
หมู� 3 ต.ผาป5ง

เพื่อให�ประชาชน ตําบลผาป5ง มี
น้ําไว�ใช�เพื่อการเกษตร มีปริมาณ
เก็บกักน้ํามากขึ้น

ขุดลอกอ�างเก็บน้ํา 1 แห�ง  -  - 300,000 มีปริมาณน้ําสําหรับ
ทําการเกษตรเพิ่มขี้น

ประชาชนมีน้ําไว�ใช�เพื่อ
การเกษตร

ส�วนโยธา

58 ซ�อมแซมดาดลําเหมืองหลวง 
หมู� 3 ต.ผาป5ง

เพื่อให�ประชาชน หมู� 3 มีน้ําไว�ใช�
เพื่อการเกษตร

ซ�อมแซมดาดลําเหมืองยาว 100 ม.  -  - 100,000 มีปริมาณน้ําสําหรับ
การเกษตรที่เพิ่ม

มากขึ้น

ประชาชนมีน้ําไว�ใช�เพื่อ
การเกษตร

ส�วนโยธา

59 ขุดเหมืองส�งน้ํา
สายแม�วอด - ร�องแสนเมือง
หมู� 4 ต.ผาป5ง

เพื่อให�ประชาชน หมู� 4 มีน้ําไว�ใช�
เพื่อการเกษตร

ขุดลําเหมืองส�งน้ํา ยาว 4,000 ม.  -  - 400,000 มีลําเหมืองสําหรับ
การเกษตรเพิ่มขื้น 1

 สาย

ประชาชนมีน้ําไว�ใช�เพื่อ
การเกษตร

ส�วนโยธา

60 ขุดหน�าฝายทุ�งเด�นยาวพร�อม
ก�อสร�างพนังปJองกันตลิ่ง
หมู� 4 ต.ผาป5ง

เพื่อให�ประชาชน หมู� 4 มีน้ําไว�ใช�
เพื่อการเกษตร

ขุดหน�าฝายพร�อมก�อสร�างพนัง
ปJองกันตลิ่ง ยาว 150 ม.

 -  - 200,000 มีปริมาณน้ําสําหรับ
ทําการเกษตรเพิ่มขี้น

ประชาชนมีน้ําไว�ใช�เพื่อ
การเกษตร

ส�วนโยธา

61 ขุดลอกอ�างห�วยดงดํา
หมู� 4 ต.ผาป5ง

เพื่อให�ประชาชน ตําบลผาป5ง มี
น้ําไว�ใช�เพื่อการเกษตร มีปริมาณ
เก็บกักน้ํามากขึ้น

ขุดลอกอ�างเก็บน้ํา 1 แห�ง  -  - 300,000 มีปริมาณน้ําสําหรับ
ทําการเกษตรเพิ่มขี้น

ประชาชนมีน้ําไว�ใช�เพื่อ
การเกษตร

ส�วนโยธา

62 ดาดลําเหมืองต�นงุ�น
หมู� 4 ต.ผาป5ง

เพื่อให�ประชาชน หมู� 4 มีน้ําไว�ใช�
เพื่อการเกษตร

ดาดลําเหมืองยาว 150 ม.  -  - 83,000 มีลําเหมืองคอนกรีต
ที่เพิ่มขื้น 150 ม.

ประชาชนมีน้ําไว�ใช�เพื่อ
การเกษตร

ส�วนโยธา

63 ก�อสร�างฝาย คสล.
ทุ�งหนองหม�อข�าว
หมู� 4 ต.ผาป5ง

เพื่อให�ประชาชน หมู� 4 มีน้ําไว�ใช�
เพื่อการเกษตร

ก�อสร�างฝายกั้นน้ํา 1 ฝาย  -  - 100,000 มีฝายน้ําสําหรับทํา
การเกษตรเพิ่มขี้น 1

 แห�ง

ประชาชนมีน้ําไว�ใช�เพื่อ
การเกษตร

ส�วนโยธา

ผลลัพธที่คาดว�า จะได�รับ
หน�วยงาน

ที่รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

เป<าหมาย
 (ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด

องคการบริหารส�วนตําบลแม�พริก  อําเภอแม�พริก  จังหวัดลําปาง

งบประมาณและที่มา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป8 (พ.ศ. 2558-2560)
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64 ขุดลอกห�วยดินแดง 
หมู� 4 ต.ผาป5ง

เพื่อให�ประชาชน หมู� 4  มีน้ําไว�ใช�
เพื่อการเกษตร มีปริมาณเก็บกัก
น้ํามากขึ้น

ขุดลอกลําห�วย 1 แห�ง  -  - 100,000 มีปริมาณน้ําสําหรับ
ทําการเกษตรเพิ่มขี้น

ประชาชนมีน้ําไว�ใช�เพื่อ
การเกษตร

ส�วนโยธา

65 ก�อสร�างอ�างเก็บน้ําปากบอก 
หมู� 5 ต.ผาป5ง

เพื่อให�ประชาชน ตําบลผาป5ง มี
น้ําไว�ใช�เพื่อการเกษตร มีปริมาณ
เก็บกักน้ํามากขึ้น

ขุดลอกอ�างเก็บน้ํา 1 แห�ง  -  - 500,000 มีอ�างเก็บน้ําเพิ่มขึ้น 
1 แห�ง

ประชาชนมีน้ําไว�ใช�เพื่อ
การเกษตร

ส�วนโยธา

66 ก�อสร�างอ�างเก็บน้ําแม�ขยาก 
หมู� 5 ต.ผาป5ง

เพื่อให�ประชาชน ตําบลผาป5ง มี
น้ําไว�ใช�เพื่อการเกษตร มีปริมาณ
เก็บกักน้ํามากขึ้น

ก�อสร�างอ�างเก็บน้ํา 1 แห�ง  -  - 1,000,000 มีอ�างเก็บน้ําเพิ่มขึ้น 
1 แห�ง

ประชาชนมีน้ําไว�ใช�เพื่อ
การเกษตร

ส�วนโยธา

67 ก�อสร�างฝายกั้นน้ําห�วยแม�ขยาก 
หมู� 5 ต.ผาป5ง

เพื่อให�ประชาชน หมู� 5 มีน้ําไว�ใช�
เพื่อการเกษตร

ก�อสร�างฝายกั้นน้ํา 1 ฝาย  -  - 100,000 มีฝายน้ําสําหรับทํา
การเกษตรเพิ่มขี้น 1

 แห�ง

ประชาชนมีน้ําไว�ใช�เพื่อ
การเกษตร

ส�วนโยธา

68 ดาดลําเหมืองท�ายบ�าน 
หมู� 11 ต.แม�พริก

เพื่อให�ประชาชน หมู� 11 มีน้ําไว�ใช�
เพื่อการเกษตร

ดาดลําเหมืองยาว 150 ม.  -  - 83,000 มีลําเหมืองคอนกรีต
ที่เพิ่มขื้น 150 ม.

ประชาชนมีน้ําไว�ใช�เพื่อ
การเกษตร

ส�วนโยธา

องคการบริหารส�วนตําบลแม�พริก  อําเภอแม�พริก  จังหวัดลําปาง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เป<าหมาย

 (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด

ผลลัพธที่คาดว�า จะได�รับ
หน�วยงาน

ที่รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป8 (พ.ศ. 2558-2560)

69



3. ยุทธศาสตรการพัฒนาด�านสังคม
 3.1 แนวทางการพัฒนา การส�งเสริมความเข�มแข็งของชุมชน

2558 2559 2560
(บาท) (บาท) (บาท) KPI

1 สนับสนุนการจัดงานรัฐพิธี เพื่อให�การจัดงานรัฐพิธีของ
อําเภอดําเนินการ โดยสมพระ
เกียรติ

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

10,000  -  - ข�าราชการและพสก
นิกรชาวตําบลแม#

พริกเข�าร#วมการจัด
งานมากขึ้น ร�อยละ

 100

ผู�เข�าร#วมพิธีได�รับความ
พึงพอใจ

สํานักปลัด

2 โครงการเทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริย6

เพื่อเทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริย6อันเป7นที่รักยิ่ง
ของปวงชนชาวไทย

จัดกิจกรรมเทิดทูนสถาบัน 20,000 20,000 20,000 ข�าราชการและพสก
นิกรชาวตําบลแม#

พริกเข�าร#วมการจัด
งานเพิ่มขึ้น ร�อยละ 

100

ประชาชนศรัทธาและ
เทิดทูนในสถาบัน
พระมหากษัตริย6

สํานักปลัด

3 โครงการจัดกิจกรรมวันสตรีสากล ปลูกจิตสํานึกให�สตรีมีบทบาท
ส#วนร#วมในการพัฒนาสังคมและ
พัฒนาคุณภาพชีวีต

จัดกิจกรรมวันสตรีสากล จํานวน 
1 วัน เดือนมีนาคม

20,000  -  - กลุ#มสตรีเข�า
ร#วมงานมากกว#า

ร�อย100

สตรีมีจิตสํานึกส#วนร#วม
ในการพัฒนาสังคมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิต

สํานักปลัด

4 สมทบองค6กรชุมชนออมบุญวันละ
หนึ่งบาทเพื่อสวัสดิการชุมชน

เพื่อสร�างนวัตกรรม การพึ่งพา
ตนเองของชุมชน

องค6กรชุมชนออมบุญวันละหนึ่ง
บาทเพื่อสวัสดิการชุมชนท�องถิ่น 
ต.ผาป?ง

20,000 20,000 20,000 องค6กรกองทุน
ชุมชนมีความมั่นคง
 มีเงินออมเพิ่มขึ้น

ชุมชนพึ่งตนเองให�เกิด
ความเข�มแข็ง

สํานักปลัด

5 ซ#อมแซมหอกระจายข#าวประจํา
หมู#บ�าน หมู#  4  บ�านแม#พริกบน

เพื่อให�ประชาชน หมู# 4 ได�รับฟ?ง
ข�อมูลข#าวสาร ได�อย#างทั่วถึงและ
ชัดเจน

ซ#อมแซมหอกระจายข#าว 1 แห#ง 20,000  -  - ประชาชนได�รับฟ?ง
ข�อมูลข#าวสารมาก
ขึ้น ร�อยละ 100

ประชาชนได�รับข�อมูล
ข#าวสารได�ทั่วถึงและ
ชัดเจน

ส#วนโยธา

6 ซ#อมแซมเสียงตามสายประจํา
หมู#บ�าน 
หมู# 10 ต.แม#พริก

เพื่อให�ประชาชน หมู# 10 ได�รับฟ?ง
ข�อมูลข#าวสาร ได�อย#างทั่วถึงและ
ชัดเจน

ซ#อมแซมหอกระจายข#าว 1 แห#ง 20,000  -  - ประชาชนได�รับฟ?ง
ข�อมูลข#าวสารมาก
ขึ้น ร�อยละ 100

ประชาชนได�รับข�อมูล
ข#าวสารได�ทั่วถึงและ
ชัดเจน

ส#วนโยธา

ตัวชี้วัด

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป5 (พ.ศ. 2558-2560)

องคการบริหารส�วนตําบลแม�พริก  อําเภอแม�พริก  จังหวัดลําปาง

งบประมาณและที่มา
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

เป>าหมาย
 (ผลผลิตของโครงการ)

ผลลัพธที่คาดว�า จะได�รับ
หน�วยงาน

ที่รับผิดชอบ

70



2558 2559 2560
(บาท) (บาท) (บาท) KPI

7 ก#อสร�างโรงเก็บของกลุ#มแม#บ�าน 
หมู# 2 ต.ผาป?ง

เพื่อให�กลุ#มแม#บ�านมีที่เก็บของ 
ลดการสูญหาย มีระเบียบในการ
จัดเก็บ

ก#อสร�างโรงเก็บของ 1 หลัง 200,000  -  - มีโรงเก็บของแม#บ�าน
เพิ่มขึ้น 1 หลัง

กลุ#มแม#บ�านมีโรงเก็บของ
 จํานวน 1 หลัง

ส#วนโยธา

8 ติดตั้งหอกระจายข#าวประจํา
หมู#บ�าน
 หมู# 1 ต.ผาป?ง

เพื่อให�ประชาชน หมู# 1 ได�รับฟ?ง
ข�อมูลข#าวสาร ได�อย#างทั่วถึงและ
ชัดเจน

ก#อสร�างหอกระจายข#าว 1 แห#ง 100,000  -  - มีหอกระจาย
ข#าวสารเพิ่มขึ้น
จํานวน 1 หลัง

ประชาชนได�รับข�อมูล
ข#าวสารได�ทั่วถึงและ
ชัดเจน

ส#วนโยธา

9 ก#อสร�างปHายชื่อหมู#บ�านห�วยไร#
หมู# 4 ต.ผาป?ง

เพื่อให�ประชาชนทั่วไป รับทราบ
เขตหมู#บ�านห�วยไร#

ก#อสร�างปHายหมู#บ�าน มิติขนาด
ตามแบบของ อบต.แม#พริก

 - 50,000  - มีปHายบอกชื่อ
หมู#บ�านห�วยไร# 
ประชาชนทั่วไป

รับทราบ

ประชาชนทั่วไป รู�ถึงเขต
หมู#บ�านห�วยไร#

ส#วนโยธา

10 ติดตั้งปHายชื่อต#างๆประจําหมู#บ�าน
 หมู# 3 ต.แม#พริก

เพื่อให�ประชาชนทั่วไป รับทราบ
ข�อมูลเกี่ยวกับหมู#บ�าน
แม#เชียงรายลุ#ม

ก#อสร�างปHายชื่อสถานที่ต#างๆ
ภายในหมู#บ�าน

 -  - 10,000 สถานที่สําคัญ
ภายในหมู#บ�านมี

ปHายชื่อบอก ร�อยละ
 100

ประชาชนทั่วไป 
รับทราบข�อมูลเกี่ยวกับ
หมู#บ�านแม#เชียงรายลุ#ม

ส#วนโยธา

11 ก#อสร�างหอกระจายข#าว
ประจําหมู#บ�าน
หมู# 6 ต.แม#พริก

เพื่อให�ประชาชน หมู# 6 ได�รับฟ?ง
ข�อมูลข#าวสาร ได�อย#างทั่วถึงและ
ชัดเจน

ก#อสร�างหอกระจายข#าว 1 แห#ง  -  - 100,000 มีหอกระจาย
ข#าวสารเพิ่มขึ้น
จํานวน 1 หลัง

ประชาชนได�รับข�อมูล
ข#าวสารได�ทั่วถึงและ
ชัดเจน

ส#วนโยธา

ตัวชี้วัด หน�วยงาน
ที่รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป5 (พ.ศ. 2558-2560)

องคการบริหารส�วนตําบลแม�พริก  อําเภอแม�พริก  จังหวัดลําปาง
งบประมาณและที่มา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เป>าหมาย

 (ผลผลิตของโครงการ)
ผลลัพธที่คาดว�า จะได�รับ
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 3.2  แนวทางการพัฒนา การนันทนาการและส�งเสริมกิจกรรมกีฬา

2558 2559 2560
(บาท) (บาท) (บาท) KPI

1 จัดการแข#งขันกีฬาอําเภอแม#พริก
สัมพันธ6

เพื่อเป7นการสร�างความสัมพันธ6
อันดีต#อกันระหว#างข�าราชการกับ
ประชาชนในพื้นที่

ข�าราชการ/พนักงาน/ลูกจ�าง/
กํานัน/ผู�ใหญ#บ�าน/ประชาชน

30,000 30,000 30,000 ข�าราชการและ
ประชาชนชาวตําบล

แม#พริกเข�าร#วม
กิจกรรม มากกว#า 

ร�อยละ 80

เกิดความสมัครสมาน
สามัคคีในหมู#ข�าราชการ
 พนักงาน ลูกจ�างกํานัน
ผู�ใหญ#บ�านและประชาชน

สํานักปลัด*

2 โครงการแข#งขันกีฬาต�านยาเสพติด ส#งเสริมสุขภาพและนันทนาการ
ของประชาชน

พนักงานส#วนตําบล/พนักงานจ�าง/
เด็ก/เยาวชน/ประชาชนในเขต
รับผิดชอบ

50,000     50,000 50,000 มีผู�ติดสารเสพติด
ลดลง เหลือ ร�อยละ

 0

พนักงานส#วนตําบล 
พนักงานจ�างเด็ก และ
เยาวชน ประชาชนมี
สุขภาพแข็งแรง

สํานักปลัด

3 โครงการแข#งขันกีฬาพื้นบ�าน
หมู# 3 ต.แม#พริก

เพื่อส#งเสริมให�ประชาชนได�รู�จัก
การออกกําลังกายเพื่อสุขภาพที่ดี 
โดยอาศัยกีฬาเป7นเครื่องมือ

เด็ก เยาวชน ประชาชน
บ�านแม#เชียงรายลุ#ม

    20,000     20,000     20,000 ประชาชนเข�าร#วม
กิจกรรม มากกว#า 

ร�อยละ 80

ประชาชนมีร#างกาย
แข็งแรงและเกิดความ
สามัคคีในชุมชน

สํานักปลัด

4 จัดซื้อวัสดุกีฬา เพื่อส#งเสริมสุขภาพและ
นันทนาการของประชาชน

หมู#บ�านในเขตรับผิดชอบ     50,000  -  - มีอุปกรณ6การกีฬาที่
เพิ่มมากขึ้น

ประชาชนในหมู#บ�าน
รับผิดชอบมีสุขภาพ
แข็งแรง

สํานักปลัด

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

ปHองกันอุปกรณ6กีฬา
ออกนอกเขตสนาม

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

 -     50,000  - มีรั้วตาข#ายกั้น
สนามกีฬาเพิ่มขึ้น 1

 แห#ง

ลดการสูญเสียและสูญ
หายของอุปกรณ6การกีฬา

ส#วนโยธา

ตัวชี้วัด

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป5 (พ.ศ. 2558-2560)

องคการบริหารส�วนตําบลแม�พริก  อําเภอแม�พริก  จังหวัดลําปาง

งบประมาณและที่มา
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

เป>าหมาย
 (ผลผลิตของโครงการ)

ผลลัพธที่คาดว�า จะได�รับ
หน�วยงาน

ที่รับผิดชอบ
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2558 2559 2560
(บาท) (บาท) (บาท) KPI

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

ปHองกันอุปกรณ6กีฬา
ออกนอกเขตสนาม

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

 -     50,000  - มีรั้วตาข#ายกั้น
สนามกีฬาเพิ่มขึ้น 1

 แห#ง

ลดการสูญเสียและสูญ
หายของอุปกรณ6การกีฬา

ส#วนโยธา

7 ก#อสร�างลานกีฬาอเนกประสงค6 
หมู# 7 ต.แม#พริก

เพื่อส#งเสริมสุขภาพและ
นันทนาการของประชาชน
บ�านห�วยขี้นก

ก#อสร�างสนามกีฬาอเนกประสงค6 
1 แห#ง เพื่อสามารถใช�การแข#งขัน
 กีฬาฟุตบอล ฟุตซอล 
บาสเกตบอล ได�

 -  -   300,000 มีสนามกีฬาเพิ่มขึ้น 
1 แห#ง

มีสนามกีฬาเพื่อออก
กําลังกาย ประจําหมู#บ�าน

ส#วนโยธา

8 ก#อสร�างสนามกีฬาอเนกประสงค6
หมู# 9 ต.แม#พริก

เพื่อส#งเสริมสุขภาพและ
นันทนาการของประชาชน
บ�านร#มไม�ยาง

ก#อสร�างสนามกีฬาอเนกประสงค6 
1 แห#ง เพื่อสามารถใช�การแข#งขัน
 กีฬาฟุตบอล ฟุตซอล 
บาสเกตบอล ได�

  300,000 มีสนามกีฬาเพิ่มขึ้น 
1 แห#ง

มีสนามกีฬาเพื่อออก
กําลังกาย ประจําหมู#บ�าน

ส#วนโยธา

9 ก#อสร�างสนามกีฬาประจําหมู#บ�าน 
หมู# 5 ต.ผาป?ง

เพื่อส#งเสริมสุขภาพและ
นันทนาการของประชาชน

ก#อสร�างสนามกีฬา 1 แห#ง  -  -   100,000 มีสนามกีฬาเพิ่มขึ้น 
1 แห#ง

มีสนามกีฬาเพื่อออก
กําลังกายประจําหมู#บ�าน

ส#วนโยธา

ตัวชี้วัด
ผลลัพธที่คาดว�า จะได�รับ

หน�วยงาน
ที่รับผิดชอบ

งบประมาณและที่มา
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

เป>าหมาย
 (ผลผลิตของโครงการ)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป5 (พ.ศ. 2558-2560)

องคการบริหารส�วนตําบลแม�พริก  อําเภอแม�พริก  จังหวัดลําปาง
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 3.3 แนวทางการพัฒนา การป>องกันและบรรเทาสาธารณภัย

2558 2559 2560
(บาท) (บาท) (บาท) KPI

1 โครงการลดอุบัติเหตุทางถนนช#วง
เทศกาลสําคัญ (7 วัน อันตราย)

เพื่อให�ประชาชนผู�สัญจรไป-มา 
ได�มีความสะดวกปลอดภัยในการ
เดินทาง

ตั้งจุดตรวจ  จุดบริการประชาชน 
2 จุด

10,000 10,000 10,000 อุบัติเหตุลดลง เหลือ
 ร�อยละ 0

ลดอุบัติเหตุที่อาจจะเกิด
ขึ้นกับประชาชนที่สัญจร
ไป-มา ในช#วงเทศกาล

สํานักปลัด

2 โครงการถนนแม#พริกปลอดภัย
จากอุบัติเหตุ

ลดจํานวนการบาดเจ็บและ
เสียชีวิตเนื่องการใช�ถนน

ประชาชนในเขตตําบลแม#พริก
และตําบลผาป?ง

35,000 35,000 35,000 อุบัติเหตุลดลง เหลือ
 ร�อยละ 0

ประชาชนได�รับความ
สะดวกและปลอดภัย 
ลดอุบัติเหตุและเคารพ
กฏหมายจราจร

สํานักปลัด

3 ค#าใช�จ#ายในการดําเนินการกิจการ
ของศูนย6ปHองกันภัยฝQายพลเรือน 
อบต.แม#พริก

เพื่อจ#ายเป7นค#าเบี้ยเลี้ยง ค#า
พาหนะ ค#าเช#า ค#าที่พักและ
ค#าใช�จ#ายอื่นๆ ในการเดินทางไป
ราชการหรือไปอบรมสัมมนาของ 
อปพร. มิสเตอร6เตือนภัย ฯลฯ

อปพร. , มิสเตอร6เตือนภัยในเขต
รับผิดชอบ

    30,000     30,000     30,000  บุคลากร
ผู�รับผิดชอบงาน 
อปพร. ได�รับการ
พัฒนาศักยภาพ

เพิ่มขึ้น

อปพร. , มิสเตอร6เตือน
ภัย มี ความรู� 
ความสามารถในการ
ปHองกันและบรรเทาสา
ธารณภัย

สํานักปลัด

4 โครงการสร�างเสริมวินัยจราจร
เพื่อความปลอดภัยแก#นักเรียน
นักศึกษา

เพื่อเสริมสร�างวินัยจราจรแก#
นักเรียนนักศึกษา เพื่อให�มีความรู�
ความเข�าใจในกฏจราจร

กลุ#มนักเรียนนักศึกษาในเขต
ตําบลแม#พริก และตําบลผาป?ง

 -     20,000  นักเรียนที่เข�าร#วม
โครงการมีวินัย

ทางด�านการจราจร
เพิ่มขึ้น

นักเรียนนักศึกษาและ
ประชาชน มีความเข�าใจ
และตระหนัถึงความ
ปลอดภัยในการใช�รถใช�
ถนน และมีความรู�เรื่อง
กฏหมายจราจร

สํานักปลัด

ตัวชี้วัด

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป5 (พ.ศ. 2558-2560)

องคการบริหารส�วนตําบลแม�พริก  อําเภอแม�พริก  จังหวัดลําปาง

งบประมาณและที่มา
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

เป>าหมาย
 (ผลผลิตของโครงการ)

ผลลัพธที่คาดว�า จะได�รับ
หน�วยงาน

ที่รับผิดชอบ
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2558 2559 2560
(บาท) (บาท) (บาท) KPI

5 โครงการซ�อมแผนปHองกันและ
บรรเทาสาธารณะภัย

เพื่อเตรียมความพร�อมการ
ให�บริการช#วยเหลือ อพยพผู�
ประสบเหตุจากสาธารณะภัย

อปพร. ในเขตรับผิดชอบและ
ประชาชน พื้นที่เสี่ยงภัย

    30,000 ผู�เข�ารับการอบรม 
มีความพร�อมการ
ให�บริการช#วยเหลือ 
อพยพผู�ประสบภัย
เพิ่มขึ้น

อปพร. ในเขตรับผิดชอบ
 มีความรู�ความสามารถ
ในการให�ความช#วยเหลือ
 ผู�ประสบสาธารณะภัย

สํานักปลัด

6 โครงการฝSกอบรมอาสาสมัคร
ตํารวจบ�าน

เพื่อให�ประชาชนชุมชนและ
ท�องถิ่นได�เข�ามามีส#วนร#วม
ส#งเสริมสนับสนุนการปHองกัน
อาชญกรรมและรักษาความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย6สิน 
และรักษาความสงบเรียบร�อยใน
ชุมชน

อาสาสมัครตํารวจบ�านทุกหมู#บ�าน
 ในตําบลแม#พริก และตําบลผาป?ง

 -     35,000     35,000 มีจํานวน
อาสาสมัครตํารวจ
บ�านเพิ่มขึ้น ลด

ป?ญหาอาชญากรรม
ในชุมชน

ประชาชนชุมชนและ
ท�องถิ่นได�เข�ามามีส#วน
ร#วมส#งเสริมสนับสนุน
การปHองกันอาชญกรรม
และรักษาความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย6สิน 
และรักษาความสงบ
เรียบร�อยในชุมชนและ
เป7นแหล#งข#าวให�กับทาง
ราชการ

สํานักปลัด

7 โครงการตํารวจรับใช�ชุมชนร#วมใจ
ปHองกันรักษาความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย6สิน

เพื่อให�ตํารวจและชุมชนร#วมกัน
สํารวจจุดล#อแหลม แหล#งมั่วสุม
บ�านร�างและเพื่อช#วยปรับ
สภาพแวดล�อมของชุมชนปHองกัน
การเกิดอาชญากรรม

ทุกหมู#บ�านในเขตตําบลแม#พริก 
และตําบลผาป?ง

 -     20,000     20,000 ประชาชนได�รับการ
ดูแลชีวิตและ

ทรัพย6สินจากตํารวจ

ตํารวจและชุมชนมีส#วน
ร#วมในการปHองกันป?ญหา
ยาเสพติดและ
อาชญากรรม

สํานักปลัด

ผลลัพธที่คาดว�า จะได�รับ
หน�วยงาน

ที่รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป5 (พ.ศ. 2558-2560)

องคการบริหารส�วนตําบลแม�พริก  อําเภอแม�พริก  จังหวัดลําปาง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เป>าหมาย

 (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด
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3.4  แนวทางการพัฒนา  การป>องกันและแก�ไขปBญหายาเสพติด

2558 2559 2560
(บาท) (บาท) (บาท) KPI

1 โครงการจัดกิจกรรม เนื่องในวัน
ต#อต�านยาเสพติด

เพื่อกระตุ�นและเสริมสร�างพลัง
จากทุกหน#วยงานร#วมกันต#อต�าน
ยาเสพติด

กลุ#มข�าราชการทุกภาคส#วนกลุ#ม
พลังงานมวลชนกลุ#มนักเรียน/
เยาวชน/ประชาชน

10,000 10,000 10,000 ป?ญหายาเสพติดที่
ลดลงเหลือร�อยละ 0

อําเภอแม#พริก เอาชนะ
ยาเสพติดอย#างยั่งยืน

สํานักปลัด

2 โครงการครอบครัวสัมพันธ6 เพื่อรวมกลุ#มครอบครัวให�เป7น
เครือข#ายในการเฝHาระวังและ
แก�ไขป?ญหายาเสพติดและสร�าง
ความรัก ความเข�าใจและ
ความสัมพันธ6อันดีระหว#างสมาชิก
ในครอบครัว

จัดกิจกรรมกลุ#มครอบครัว 5,000  -  - ป?ญหายาเสพติดที่
ลดลงเหลือร�อยละ 0

สมาชิกในครอบครัว
ตระหนักถึง
ความสัมพันธ6ของ
ครอบครัวและเข�ามามี
ส#วนร#วมในการปHองกัน
และแก�ไขป?ญหายาเสพติด

สํานักปลัด

3 โครงการการศึกษาเพื่อต#อต�านการ
ใช�ยาเสพติดในเด็กนักเรียน 
(D.A.R.E)

เพื่อปลุกจิตสํานึกและเจตคติให�
นักเรียนกลุ#มเปHาหมายมีจิตสํานึก
ต#อต�านยาเสพติดและมีคติที่ดี
ตระหนักถึงโทษและพิษภัยของ
ยาเสพติด

โรงเรียนในเขตรับผิดชอบ     15,000     15,000     15,000 ป?ญหายาเสพติดที่
ลดลง เหลือ ร�อยละ

 0

เยาวชนห#างไกลยาเสพติด สํานักปลัด

ตัวชี้วัด

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป5 (พ.ศ. 2558-2560)

องคการบริหารส�วนตําบลแม�พริก  อําเภอแม�พริก  จังหวัดลําปาง

งบประมาณและที่มา
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

เป>าหมาย
 (ผลผลิตของโครงการ)

ผลลัพธที่คาดว�า จะได�รับ
หน�วยงาน

ที่รับผิดชอบ
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 3.5 แนวทางการพัฒนา การจัดสวัสดิการและสังคมสงเคราะห

2558 2559 2560
(บาท) (บาท) (บาท) KPI

1 โครงการก#อสร�างบ�านเทิดไท�
องค6ราชัน

เพื่อสร�างหรือปรับปรุงซ#อมแซมที่
อยู#อาศัยให�กับผู�ยากไร�และเพื่อ
ความเป7นพระราชกุศลแก#
พระบาทสมเด็จพระเจ�าอยู#หัว

ก#อสร�างบ�านและปรับปรุง
ซ#อมแซมบ�าน  จํานวน 1 หลัง

50,000 50,000 50,000 สร�างบ�านเทอดไท�
เพิ่มขึ้นจํานวน 1 

หลัง

ผู�ยากไร�มีที่อยู#อาศัย ส#วนโยธา

2 เบี้ยยังชีพผู�สูงอายุ เพื่อให�ผู�สูงอายุได�รับสวัสดิการ
และพัฒนาคุณภาพชีวิต

ผู�สูงอายุในเขตรับผิดชอบ   100,000 100,000   100,000  ผู�สูงอายุทุกคน
ได�รับเบี้ยยังชีพ คิด
เป7นร�อยละ 100

ผู�สูงอายุได�รับสวัสดิการ
ตามที่กฎหมายกําหนด

สํานักปลัด

3 เบี้ยยังชีพผู�พิการ เพื่อให�ผู�พิการได�รับสวัสดิการและ
พัฒนาคุณภาพชีวิต

ผู�พิการในเขตรับผิดชอบ     50,000 50,000     50,000  ผู�พิการได�รับเบี้ย
ช#วยเหลือ คิดเป7น

ร�อยละ 100

ผู�พิการได�รับสวัสดิการ
ตามที่กฎหมายกําหนด

สํานักปลัด

4 เบี้ยยังชีพผู�ปQวยเอดส6 เพื่อให�ผู�ปQวยเอดส6ได�รับสวัสดิการ
และพัฒนาคุณภาพชีวิต

ผู�ปQวยเอดส6ในเขตรับผิดชอบ   100,000 100,000   100,000  ผู�ปQวยเอดส6ได�รับ
เบี้ยช#วยเหลือ คิด
เป7นร�อยละ 100

ผู�ปQวยเอดส6ได�รับ
สวัสดิการตามที่
กฎหมายกําหนด

สํานักปลัด

5 โครงการส#งเสริมกิจกรรมผู�สูงอายุ
(ไหว�พระ 9 วัด)

เพื่อให�ผู�สูงอายุได�รับการส#งเสริม
การพัฒนาพัฒนาคุณภาพชีวิต
และนันทนาการ

พาผู�สูงอายุในเขตรับผิดชอบ ร#วม
กิจกรรมไหว�พระ 9 วัด

50,000 50,000 50,000 ผู�สูงอายุทุกคนได�
เข�าร#วมทํากิจกรรม 
คิดเป7นร�อยละ 100

ผู�สูงอายุมีความสุข 
พัฒนาคุณภาพจิตใจ

สํานักปลัด

6 ค#าพาหนะรับส#งนักเรียน
บ�านร#มไม�ยาง

เพื่อให�นักเรียนบ�านร#มไม�ยาง
เดินทางไป-กลับบ�านและโรงเรียน
บ�านแม#พริกบนอย#างปลอดภัย

นักเรียนบ�านร#มไม�ยาง 16,000  -  - นักเรียนบ�าน
ร#มไม�ยางได�รับการ
ช#วยเหลือเพิ่มขึ้น

ทุกคน

นักเรียนเดินทางไป-กลับ
 บ�านและโรงเรียนอย#าง
ปลอดภัย

สํานักปลัด

แผนพัฒนาสามป5 (พ.ศ. 2558-2560)
องคการบริหารส�วนตําบลแม�พริก  อําเภอแม�พริก  จังหวัดลําปาง

งบประมาณและที่มา
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

รายละเอียดโครงการพัฒนา

เป>าหมาย
 (ผลผลิตของโครงการ)

ผลลัพธที่คาดว�า จะได�รับ
หน�วยงาน

ที่รับผิดชอบ
ตัวชี้วัด
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2558 2559 2560
(บาท) (บาท) (บาท) KPI

7 ค#าพาหนะรับส#งนักเรียน
บ�านปางยาว

เพื่อให�นักเรียนบ�านปางยาว
เดินทางไป-กลับบ�านและโรงเรียน
ห�วยขี้นกวิทยาอย#างปลอดภัย

นักเรียนบ�านปางยาว 70,000  -  - นักเรียนบ�านปาง
ยาวได�รับการ

ช#วยเหลือเพิ่มขึ้น
ทุกคน

นักเรียนเดินทางไป-กลับ
 บ�านและโรงเรียนอย#าง
ปลอดภัย

สํานักปลัด

8 โครงการสนับสนุนงบประมาณค#า
น้ํามันเชื้อเพลิงรถยนต6รับส#ง
นักเรียนโรงเรียนผาป?งวิทยา

เพื่อเป7นการลดภาระค#าใช�จ#าย 
อํานวยความสะดวก ลดป?ญหาการ
เกิดอุบัติเหตุ ให�กับนักเรียน

นักเรียนที่อยู#นอกพื้นที่ 80,000  -  - นักเรียนต#างพื้นที่
ได�รับการช#วยเหลือ

เพิ่มขึ้นทุกคน

นักเรียนเดินทางไป-กลับ
 บ�านและโรงเรียนอย#าง
ปลอดภัย

สํานักปลัด

ตัวชี้วัด

แผนพัฒนาสามป5 (พ.ศ. 2558-2560)
รายละเอียดโครงการพัฒนา

องคการบริหารส�วนตําบลแม�พริก  อําเภอแม�พริก  จังหวัดลําปาง
งบประมาณและที่มา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เป>าหมาย

 (ผลผลิตของโครงการ)
ผลลัพธที่คาดว�า จะได�รับ

หน�วยงาน
ที่รับผิดชอบ
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 4.1 แนวทางการพัฒนา  การส�งเสริมการประกอบอาชีพและยกระดับรายได�

2558 2559 2560
(บาท) (บาท) (บาท) KPI

1 ค�าใช�จ�ายในการส�งเสริมอาชีพ เพื่อส�งเสริมอาชีพและระดับรายได� กลุ�มอาชีพในเขตรับผิดชอบ 50,000 50,000 50,000 ประชาชนมีรายได�
เพิ่มขึ้น

สร�างงาน  สร�างรายได�แก�
ประชาชน

สํานักปลัด

2 โครงการศูนย.บริการและถ�ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตรประจํา
ตําบลผาป2ง

เพื่อเพิ่มศักยภาพในการทํางาน
ของคณะกรรมการบริหารศูนย.

จัดประชุมคณะกรรมการจํานวน 
20 คน 6 ครั้ง

20,000 20,000 20,000 ประชาชนได�รับ
ความรู�ทาง

การเกษตรเพิ่มมาก
ขึ้น

มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู�
ในการพัฒนาด�านอาชีพ
การเกษตรภายในตําบล

สํานักปลัดฯ

3 โครงการคลีนิกเกษตรเคลื่อนที่ใน
พระราชานุเคราะห.ฯ

เพื่อแก�ป2ญหาด�านการผลิตพืชผล
และเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร

เกษตรกรที่เข�ารับบริการ จํานวน 
500 คน

30,000 30,000 30,000 ผลผลิตทาง
การเกษตรที่เพิ่ม

มากขึ้น

เกษตรกรได�รับผลผลิต
ทางการเกษตรที่เพิ่มมาก
ขึ้น

สํานักปลัดฯ

4 โครงการประชุมเพิ่มศักยภาพ
กลุ�มวิสาหกิจชุมชนและเครือข�าย
อําเภอแม�พริกสัญจร

เพิ่มศักยภาพในการดําเนิน
กิจกรรมของสมาชิกวิสาหกิจ
ชุมชนและเครือข�าย

เกษตรกรที่ได�จดทะเบียนกลุ�ม
วิสาหกิจชุมชน จํานวน 500 คน

- 20,000 20,000 ประชาชนมีรายได�
เพิ่มขึ้น

กลุ�มวิสาหกิจชุมชน
เข�มแข็งและพึ่งพาตนเอง
ได�

สํานักปลัดฯ

5 โครงการประชุมเพิ่มศักยภาพ
คณะกรรมการบริหารศูนย.บริการ
และถ�ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตรประจํา
ตําบลแม�พริก

เพิ่มศักยภาพในการทํางานของ
คณะกรรมการบริหารศูนย.บริการฯ

จัดประชุมคณะกรรมการบริหาร
ศูนย.บริการ จํานวน 24 คน

- 20,000 20,000 ศักยภาพการ
ให�บริการของ

ศูนย.บริการฯมีมาก
ขึ้น

กรรมการบริหารศูนย.มี
ศักยภาพ มีส�วนร�วมใน
การทํางาน

สํานักปลัดฯ

6 โครงการป?องกันและกําจัดศัตรูพืช
โดยชีววิธี

เพื่อให�เกษตรกรป?องกันและกําจัด
ศัตรูพืชโดยใช�วิธีการทาง
ธรรมชาติลดการใช�สารเคมี

ดําเนินการในพื้นที่ตําบลแม�พริก 
และอบรมเกษตรอาสา 320 คน

- 30,000 30,000 เกษตรกรไม�ต่ํากว�า
ร�อยละ 90 นํา
ความรู�ไปปฏิบัติโดย
ใช�ชีววิธี

เกษตรกรมีความรูในการ
ควบคุมศัตรูพืชโดยวิธี
ธรรมชาติ ลดการใช�
สารเคมี

สํานักปลัดฯ

หน�วยงาน
ที่รับผิดชอบ

ผลลัพธ/ที่คาดว�า จะได�รับที่ วัตถุประสงค/
เป5าหมาย

 (ผลผลิตของโครงการ)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป8 (พ.ศ. 2558-2560)

องค/การบริหารส�วนตําบลแม�พริก  อําเภอแม�พริก  จังหวัดลําปาง
4.  ยุทธศาสตร/  การพัฒนาด�านเศรษฐกิจ

ตัวชี้วัด
งบประมาณและที่มา

โครงการ
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2558 2559 2560
(บาท) (บาท) (บาท) KPI

7 โครงการส�งเสริมการปลูกข�าว
พันธุ.ดี

เพื่อให�เษตรกรรมมีความรู�การ
ผลิตข�าวพันธุ.ดี เมล็ดพันธุ.ข�าวมี
คุณภาพ

เกษตรกรผู�ปลูกข�าวในเขตพื้นที่
รับผิดชอบ ตําบลแม�พริก

- 90,000 60,000 เกษตรกรที่ได�รับ
ผลผลิตข�าวที่มาก
กว�าเดิมร�อยละ 20

เกษตรกรได�รับผลผลิต
ข�าวที่มากกว�าเดิม

สํานักปลัดฯ

8 โครงการส�งเสริมปุEยน้ําหมัก
ชีวภาพและสมุนไพร

ให�เกษตรกรใช�ปุEยหมักและน้ํา
หมักชีวภาพเพิ่มผลผลิตทาง
การเกษตร

เกษตรกร ต.แม�พริก - 30,000 20,000 เกษตรกรใช�ปุEย
อินทรีย.มากกว�าการ

ใช�ปุEยเคมี

เกษตรกรมีปุEยหมักและ
น้ําหมักชีวภาพไว�ใช�เพื่อ
การเกษตร ทดแทน
สารเคมี

สํานักปลัดฯ

9 โครงการฝHกอาชีพการเลี้ยงปลาดุก
ให�แก�ผู�พิการสมาคมคนตาบอด
ผู�พิการ และด�อยโอกาส อําเภอ
แม�พริก

ฝHกอาชีพการเลี้ยงปลาดุกให�แก�ผู�
พิการสมาคมคนตาบอด ผู�พิการ 
และด�อยโอกาส อําเภอแม�พริก

ผู�พิการสมาคมคนตาบอด ผู�พิการ
 และด�อยโอกาส อําเภอแม�พริก 
จํานวน 21 คน ได�รับการฝHกฝน
อมรม

65,000  -  - ผู�พิการสามารถหา
รายได�มากขึ้น

ผู�พิการ และด�อยโอกาส 
อําเภอแม�พริก สามารถ
ประกอบอาชีพ เพิ่ม
รายได�ให�ครอบครัวได�

สํานักปลัดฯ

10 โครงการเลี้ยงปลาในกระชัง
หมู� 10 ต.แม�พริก

ส�งเสริมอาชีพการเลี้ยงปลาให�กับ
ประชาน หมู� 10

กลุ�มเลี้ยงปลา ในพื้นที่ หมู� 10  -  - 300,000 ประชาชนมีรายได�
เพิ่มขึ้น

มีรายได�เพิ่มและพัฒนา
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

สํานักปลัดฯ

11 ก�อสร�างแพเพื่อการท�องเที่ยว
หมู� 10 ต.แม�พริก

ส�งเสริมการท�องเที่ยว ภายใน 
ตําบลแม�พริก

ก�อสร�างแพจํานวน 1 หลัง  -  - 1,500,000 มีสถานที่ท�องเที่ยว
เพิ่มขึ้น 1 แห�ง

สร�างงาน  สร�างรายได�แก�
ประชาชน

ส�วนโยธา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป8 (พ.ศ. 2558-2560)

องค/การบริหารส�วนตําบลแม�พริก  อําเภอแม�พริก  จังหวัดลําปาง

ผลลัพธ/ที่คาดว�า จะได�รับที่ โครงการ วัตถุประสงค/
เป5าหมาย

 (ผลผลิตของโครงการ)
หน�วยงาน

ที่รับผิดชอบ
ตัวชี้วัด

งบประมาณและที่มา
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 4.2  แนวทางการพัฒนา  สนับสนุนกิจกรรมของกลุ�มอาชีพต�าง ๆ

2558 2559 2560
(บาท) (บาท) (บาท) KPI

1 โครงการสนับสนุนการจัดงาน
กาชาดประจําจังหวัดและการ
สนับสนุนกิจกรรมกิ่งกาชาด
อําเภอแม�พริก

เพื่อสนับสนุนกิจกรรมการออก
ร�านนิทรรศการ เพื่อช�วยเหลือ
บรรเทาความเดือดร�อนผู�ประสบ
สาธารณภัย

การจัดกิจกรรม นิทรรศการงาน
กาชาดสําเร็จลุ�ล�วง

30,000  -  - หน�วยงานกาชาด
ดําเนินกิจกรรมออก

ร�านนิทรรศการ

ได�มีกิจกรรมสนับสนุน
กิจกรรมของกาชาด จ.
ลําปางและกิ่งกาชาด
อ.แม�พริก

สํานักปลัด

ผลลัพธ/ที่คาดว�า จะได�รับ
หน�วยงาน

ที่รับผิดชอบ

งบประมาณและที่มา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป8 (พ.ศ. 2558-2560)

องค/การบริหารส�วนตําบลแม�พริก  อําเภอแม�พริก  จังหวัดลําปาง

ตัวชี้วัดเป5าหมาย
 (ผลผลิตของโครงการ)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค/
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5. ยุทธศาสตรการพัฒนาด�านสาธารณสุข

     5.1 แนวทางการพัฒนาการพัฒนาสุขภาพอนามัยของประชาชน

2558 2559 2560
(บาท) (บาท) (บาท) KPI

1 โครงการด	านสาธารณสุขมูลฐาน เพื่อส�งเสริมสุขภาพอนามัยของ
ประชาชน

หมู�บ	านในเขตรับผิดชอบ จํานวน 
13 หมู�บ	าน

195,000 195,000 195,000 ประชาชนมี
สุขภาพสมบูรณ0
แข็งแรงมากขึ้น 
เจ็บป5วยน	อยลง

ประชาชนมีสุขภาพ
สมบูรณ0แข็งแรง

สํานักปลัด

2 โครงการเสริมสร	างสุขภาพเนื่อง
ในวัน อสม. แห�งชาติ

เพื่อสร	างความสามัคคีในกลุ�ม
 อสม.

อสม. ต.แม�พริกและ ต.ผาป8ง     20,000     20,000     20,000 อสม.มีสุขภาพ
สมบูรณ0แข็งแรง

มากขึ้น

อสม. ตระหนักในการ
ดูแลสุขภาพตนเอง

สํานักปลัด

3 โครงการเงินสมทบกองทุน
หลักประกันสุขภาพตําบลแม�พริก

เพื่อจ�ายเป:นเงินสมทบกองทุน
หลักประกันสุขภาพตําบลแม�พริก

อสม. ต.แม�พริกและต.ผาป8ง     70,000     70,000     70,000 กองทุนได	รับเงิน
สมทบมากขึ้น

ประชาชนมีสุขภาพ
สมบูรณ0แข็งแรง

สํานักปลัด

4 โครงการค	นหาผู	ป5วยเบาหวาน
และความดัน โลหิตสูง

เพื่อค	นหาผู	ป5วยเบาหวานและ
ผู	ป5วยความดันโลหิตสูงรายใหม�ใน
เขตรับผิดชอบ

ประชาชน อายุ 35 ป> ขึ้นไป 
จํานวน 760 คน

    10,000  -  -  ตรวจค	นหาบุคคล
กลุ�มเสี่ยงเป:น
โรคเบาหวานทุกคน
 คิดเป:นร	อยละ 80

ผู	ป5วยเบาหวานและความ
ดันโลหิตสูงได	รับการ
ค	นหาและให	การรักษา 
ตั้งแต�ระยะแรก

กองทุน 
สปสช.

5 โครงการพัฒนาศักยภาพชมรม
ผู	สูงอายุ

เพื่อเพิ่มศักยภาพในการ
ดําเนินงานของชมรมผู	สูงอายุให	
ผู	สูงอายุมีการดูแลสุขภาพกันเอง

สมาชิกชมรมผู	สูงอายุ จํานวน 
105 คน

    10,000  -   -  ผู	สูงอายุมีสุขภาพ
สมบูรณ0แข็งแรง
เพิ่มมากขึ้น

ร	อยละ 100 ของชมรม
ผู	สูงอายุมีการดูแล
สุขภาพผู	สูงอายุด	วยกันเอง

กองทุน 
สปสช.

6 โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ลดโรค

ประชาชนกลุ�มเปFาหมายได	รับการ
 คัดกรองสุขภาพ

ประชาชนอายุ 35 ป>ขึ้นไป  
จํานวน 85 คน

    12,000  -   -  ประชาชนมี
สุขภาพแข็งแรง
เพิ่มมากขึ้น

ประชาชนมีพฤติกรรม
สุขภาพที่เหมาะสม

กองทุน 
สปสช.

ตัวชี้วัด

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป3 (พ.ศ. 2558-2560)

องคการบริหารส7วนตําบลแม7พริก  อําเภอแม7พริก  จังหวัดลําปาง

งบประมาณและที่มา
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

เป<าหมาย
 (ผลผลิตของโครงการ)

ผลลัพธที่คาดว7า จะได�รับ
หน7วยงาน

ที่รับผิดชอบ
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2558 2559 2560
(บาท) (บาท) (บาท) KPI

7 โครงการห	องเรียนเบาหวานและ
ความดันโลหิตสูง

เพื่อให	กลุ�มผู	ป5วยมีความรู	และ
พฤติกรรมการปฏิบัติตัวที่ดีขึ้น

กลุ�มผู	ป5วยเบาหวาน จํานวน 30 
คน
กลุ�มผู	ป5วยความดันโลหิตสูง
จํานวน  30  คน

    12,000  -   -  ผู	ป5วยเบาหวานมี
ความรู	และดูแล
ตนเองสามารถ
ควบคุมระดับ
น้ําตาลในเลือดให	
ลดลงได	

กลุ�มผู	ป5วยมีความรู	/
พฤติกรรมอยู�ในระดับดี
เพิ่มขึ้น

กองทุน 
สปสช.

8 โครงการลด ละเลิก บุหรี่และสุรา เพื่อให	ผู	เข	ารับการอบรมมีความรู	
 และความเข	าใจ  ตระหนักถึง
อันตรายต�อการสูบบุหรี่และดื่มสุรา

กลุ�มผู	สูบบุหรี่และดื่มสุราและ 
กลุ�มเสี่ยง จํานวน 69  คน

    13,000  -   -  ผู	เข	าร�วมอบรมลด
การสูบบุหรี่และ
สุราลงคิดเป:นร	อย
ละ 25

ผู	เข	ารับการอบรมมี
ความรู	เพิ่มขึ้น จาการ
ทดสอบก�อนและหลังการ
 อบรม

กองทุน 
สปสช.

9 โครงการรวมพลังสร	างสุขภาพ กระตุ	นให	ประชาชนเกิดการดูแล 
สุขภาพของตนเองและครอบครัว 
ด	วยการออกกําลังกาย

ประชาชน หมู� 1-5 ต.ผาป8ง     13,000  -   -  ประชาชนมี
สุขภาพร�างกาย
แข็งแรง มีการออก
กําลังกายอย�าง
ต�อเนื่อง

ประชาชนมีการออกกําลัง
กายอย�าง ต�อเนื่อง

กองทุน 
สปสช.

10 โครงการพัฒนาระบบหลักประกัน
สุขภาพประชาชน  โดยภาค
เครือข�าย ภาคประชาชน ต.แม�
พริก และ ต.ผาป8ง

เพื่อกระตุ	นให	ภาคีเครือข�ายเกิด
การตื่นตัวเข	ามามีบทบาทในการ
จัดการป8ญหาสุขภาพร�วมกับ
กองทุนสุขภาพตําบล

อสม./แกนนําการขับเคลื่อนด	าน
สุขภาพจากทุกหมู�บ	านหมู�บ	านละ 
 3  คน

    20,000  -   -  อสม./แกนนํา ที่
เข	าร�วมโครงการมี
บทบาทในการ
จัดการป8ญหา
สุขภาพ คิดเป:น
ร	อยละ 100

ภาคีเครือข�ายเกิดความ
ตื่นตัวในการจัดการ
ป8ญหาสุขภาพร�วมกับ
กองทุนสุขภาพตําบล

กองทุน 
สปสช.

ตัวชี้วัด

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป3 (พ.ศ. 2558-2560)

องคการบริหารส7วนตําบลแม7พริก  อําเภอแม7พริก  จังหวัดลําปาง

ที่
งบประมาณและที่มา

เป<าหมาย
 (ผลผลิตของโครงการ)

ผลลัพธที่คาดว7า จะได�รับ
หน7วยงาน

ที่รับผิดชอบ
โครงการ วัตถุประสงค

83



2558 2559 2560
(บาท) (บาท) (บาท) KPI

11 โครงการตรวจหาหนอนพยาธิ
แบบเชิงรุก บ	านแม�เชียงรายลุ�ม

1. เพื่อค	นหาผู	ป5วยด	วยโรคพยาธิ
ชนิดต�างๆ 
2. เพื่อผู	ป5วยทุกคนได	รับการ
รักษาที่มีประสิทธิภาพ

ประชาชนที่มีอายุ 5 ป>ขึ้นไป 
จํานวน 576 คน

    30,000  -   - 1. ประชาชนอายุ 5
 ป>ขึ้นไปได	รับการ
ตรวจหา
หนอนพยาธิร	อยละ
 80 
3. ประชาชนที่
ได	รับการตรวจ
ได	รับยารักษาร	อย
ละ 100

ประชาชนที่เข	าร�วม
โครงการปราศจากโรค
หนอนพยาธิ คิดเป:นร	อย
ละ 100

กองทุน 
สปสช.

12 โครงการเด็กฉลาดสุขภาพดี จิต
แจ�มใสบ	านแม�พริกบน , บ	านร�ม
ไม	ยาง และบ	านสันขี้เหล็ก

เพื่อให	เด็กมีพัฒนาการและ
โภชนาการที่เหมาะสมตามเกณฑ0
 มีสุขภาพดีทั้งร�างกายและจิตใจ

เด็กอายุต่ํากว�า 6 ป> และ
ผู	ปกครอง จํานวน 100 คน(เด็ก 
50 คน ผู	ปกครอง 50 คน)

    18,000  -   - 1. เด็กมีภาวะทุพ
โภชนาการไม�เกิน
ร	อยละ 7 
2. เด็กมีพัฒนาการ
ตามวัยร	อยละ 85

เด็กมีพัฒนาการและ
โภชนาการที่เหมาะสม
ตามเกณฑ0 มีสุขภาพดีทั้ง
ร�างกายและจิตใจ

กองทุน 
สปสช.

13 โครงการควบคุมปFองกันวัณโรคใน
กลุ�มเสี่ยงบ	านแม�พริกบน , บ	าน
วังสําราญ บ	านร�มไม	ยางและบ	าน
สันขี้เหล็ก

เพื่อให	ผู	เข	าร�วมการอบรมมี
ความรู	และความเข	าใจเรื่องโรค
วัณโรคและสามารถปFองกันตนเอง
จากโรควัณโรคในชีวิตประจําวันได	

แกนนําหมู�บ	าน กลุ�มเสี่ยง บ	าน
แม�พริกบน 10 คน บ	านวังสําราญ
 10 คน บ	านร�มไม	ยาง 10 คน 
บ	านสันขี้เหล็ก 10 คน

    10,000  -   - ผู	เข	าร�วมการอบรม
มีความรู	ความ
เข	าใจเรื่องของโรค
วัณโรค ร	อยละ 80

ประชาชนบ	านแม�พริกบน
 บ	านวังสําราญ บ	านร�ม
ไม	ยาง และบ	านสัน
ขี้เหล็กปลอดจากโรควัณ
โรค

กองทุน 
สปสช.

หน7วยงาน
ที่รับผิดชอบ

ตัวชี้วัด
วัตถุประสงค

เป<าหมาย
 (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
ผลลัพธที่คาดว7า จะได�รับ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป3 (พ.ศ. 2558-2560)

องคการบริหารส7วนตําบลแม7พริก  อําเภอแม7พริก  จังหวัดลําปาง

ที่ โครงการ
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2558 2559 2560
(บาท) (บาท) (บาท) KPI

14 โครงการให	ความรู	กลุ�มเสี่ยงจาก
การใช	 สารเคมี บ	านห	วยขี้นก 
บ	านปางยาว และบ	านแพะดอกเข็ม

ประชาชนกลุ�มเสี่ยงได	รับความรู	 กลุ�มประชาชนที่ใช	สารเคมี บ	าน
ห	วยขี้นก บ	านปางยาว และบ	าน
แพะดอกเข็ม จํานวน 50 คน

      5,000  -   -  ร	อยละ 70 ของ
กลุ�มเสี่ยงมีความรู	
และพฤติกรรม
ปFองกันตนเองที่
ถูกต	อง

ผู	เข	าร�วมอบรมสามารถ
ปFองกันตนเองได	อย�างถูก
วิธี จากการใช	สารเคมี

กองทุน 
สปสช.

15 โครงการสร	างสุขภาพ(ผาป8ง) ประชาชนสามารถดูแลสุขภาพ
ตนเองได	ตามวิถีชีวิตที่เหมาะสม

ชมรมสร	างสุขภาพและผู	สูงอายุ
ตําบลผาป8ง

    13,000  -   - ประชาชนมีการ
สร	างสุขภาพโดย
การออกกําลังกาย
อย�างต�อเนื่อง

ประชาชนกลุ�มเปFาหมาย
มีสุขภาพแข็งแรง

กองทุน 
สปสช.

16 โครงการเพื่อนช�วยเพื่อนผู	สูงวัย
(ผาป8ง)

ประชาชนสามารถดูแลสุขภาพ
ตนเองได	ตามวิถีที่เหมาะสม

กลุ�มจิตอาสาและกลุ�มอาสาสมัคร
ผู	สูงอายุ จํานวน 60 คน

    11,100  -   - ผู	ร�วมอบรมมี
ความรู	เพิ่มขึ้น ร	อย
ละ 50

ประชาชนสามารถดูแล
สุขภาพตนเองได	ตามวิถีที่
เหมาะสม

กองทุน 
สปสช.

งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด

ผลลัพธที่คาดว7า จะได�รับ
หน7วยงาน

ที่รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

เป<าหมาย
 (ผลผลิตของโครงการ)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป3 (พ.ศ. 2558-2560)

องคการบริหารส7วนตําบลแม7พริก  อําเภอแม7พริก  จังหวัดลําปาง
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     5.2 แนวทางการพัฒนา  การควบคุมและระงับโรคติดต7อ

2558 2559 2560
(บาท) (บาท) (บาท) KPI

1 วัสดุวิทยาศาสตร0และการแพทย0 เพื่อควบคุมและระงับโรคติดต�อ จัดซื้อทรายอะเบท น้ํายาพ�นยุง
วัคซีนโรคพิษสุนัขบ	า

120,000 120,000 120,000 โรคระบาด ลดลง
หรือไม�เกิด

การแพร�ระบาดของ
โรคติดต�อลดน	อยลง

สํานักปลัด

2 โครงการรณรงค0ปFองกันและระงับ
โรคไข	เลือดออกภายในพื้นที่
ตําบลแม�พริก และตําบลผาป8ง

เพื่อประชาสัมพันธ0 ควบคุม 
ปFองกัน และระงับโรคไข	เลือดออก

ประชาชนรับทราบข	อมูลข�าวสาร
เกี่ยวกับโรคไข	เลือดออก

5,000 5,000 5,000 โรคไข	เลือดออกลด
ลดลงหรือไม�เกิด

การเกิดไข	เลือดออกลด
น	อยลงหรือไม�เกิด

สํานักปลัด

เป<าหมาย
 (ผลผลิตของโครงการ)

ผลลัพธที่คาดว7า จะได�รับ
หน7วยงาน

ที่รับผิดชอบ
ตัวชี้วัด

วัตถุประสงค

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป3 (พ.ศ. 2558-2560)

องคการบริหารส7วนตําบลแม7พริก  อําเภอแม7พริก  จังหวัดลําปาง

งบประมาณและที่มา
ที่ โครงการ
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6. ยุทธศาสตรการพัฒนาด�านการศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม
     6.1 แนวทางการพัฒนาส�งเสริมสนับสนุนการศึกษาของเด็ก  เยาวชน และประชาชนโดยทั่วไป 

2558 2559 2560
(บาท) (บาท) (บาท) KPI

1 โครงการจัดกิจกรรมวันเด็ก
แห�งชาติ

เพื่อให�เด็กและเยาวชนมีกิจกรรม
และการนันทนาการในวันเด็ก

เด็กและเยาวชนในเขตรับผิดชอบ
 4 โรงเรียน

40,000 40,000 40,000 เด็กและเยาวชนเข�า
ร�วมทํากิจกรรมวัน
เด็ก ร�อยละ 100

เด็กและเยาวชนมี
กิจกรรมในวันเด็ก

สํานักปลัด

2 โครงการส�งเสริมกิจกรรมเด็กและ
เยาวชน

เพื่อให�เด็กและเยาวชนมีการจัด
กิจกรรมที่สร�างสรรค,เพื่อชุมชน
ด�านวัฒธรรม ประเพณี และ
สิ่งแวดล�อม

เด็กและเยาวชนในเขตพื้นที่
รับผิดชอบ

- 15,000 15,000 เด็กและเยาวชนใน
เขตพื้นที่รับผิดชอบ
 เข�าร�วมดําเนิน
กิจกรรมคิดเป4น
ร�อยละ 80

เด็กและเยาวชนมี
จิตสํานึกที่สร�างสรรค,
ด�านวัฒธรรม ประเพณี 
และสิ่งแวดล�อม

สํานักปลัด

3 โครงการเข�าค�ายคุณธรรม 
จริยธรรมนักเรียน
 โรงเรียนแม�พริกบน

เพื่อให�นักเรียนมีระเบียบวินัย มี
ความรับผิดชอบ มีความ
เอื้อเฟ9:อเผื่อแผ� เสียสละ ปฏิบัติ
ตนตามหลักธรรมเบื้องต�นของ
ศาสนา

นักเรียนชั้นประถมศึกษาป?ที่ 4-6 - 15,000 - นักเรียนที่เข�าร�วม
อบรมมีคุณธรรม 
จริยธรรม ระเบียบ
วินัยมากขึ้น คิด
เป4นร�อยละ 95

ให�นักเรียนที่ได�รับการ
อบรม ปฏิบัติตนตาม
หลักธรรมคําสอนของ
พระพุทธศาสนา

สํานักปลัด

4 โครงการจัดซื้อหนังสือ ห�องสมุด
โรงเรียนแม�พริกบน

เพื่อให�นักเรียนมีนิสัยรักการอ�าน 
สนใจแสวงหาความรู�จากแหล�ง
ต�างๆ ด�วยตนเอง

จัดซื้อหนังสือ จํานวนมากกว�า 
100 รายการ

- 30,000 - มีหนังสือจํานวน
มากกว�า 100 
รายการ

นักเรียนมีนิสัยรักการอ�าน
 เปFดทักษะประสบการณ,
ที่ใหม�

สํานักปลัด

5 โครงการจัดทําและซื้ออุปกรณ,
สนามเด็กเล�น โรงเรียนแม�พริกบน

ให�นักเรียนระดับก�อนประถมมี
อุปกรณ,และสนามเด็กเล�นที่
ปลอดภัย

ปรับพื้นที่สนามเด็กเล�นและจัดซื้อ
อุปกรณ,เครื่องเล�นให�เพียงพอกับ
จํานวนนักเรียน

- 80,000 - นักเรียนระดับก�อน
ประถมมีอุปกรณ,
สนามเด็กเพิ่มขึ้น

นักเรียนมีอุปกรณ,และ
สนามเด็กเล�น

สํานักปลัด

ที่

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป7 (พ.ศ. 2558-2560)

องคการบริหารส�วนตําบลแม�พริก  อําเภอแม�พริก  จังหวัดลําปาง

งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด

ผลลัพธที่คาดว�า จะได�รับ
หน�วยงาน

ที่รับผิดชอบ
โครงการ วัตถุประสงค

เป@าหมาย
 (ผลผลิตของโครงการ)
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2558 2559 2560
(บาท) (บาท) (บาท) KPI

6 โครงการพาเด็กเข�าวัด เด็กรวมกลุ�มกันเพื่อแสดงพลัง
สร�างสรรค,กิจกรรมที่เป4นประโยชน,

เด็กศูนย,พัฒนาเด็กเล็กจํานวน 20
 คน

ไม�ใช�
งบประมาณ

 -  - เด็กเล็กได�รู�จัก
ศาสนสถานมากขึ้น

 ร�อยละ 100

เด็กมีคุณภาพมาตรฐาน
ด�านการศึกษาที่ดี

สํานักปลัด

7 โครงการแลกเปลี่ยนความรู�ด�าน
ภาษา วัฒนธรรมกับนานาชาติ 
เพื่อเตรียมความพร�อมสู�
ประชาคมอาเซียน(โครงการ
แลกเปลี่ยนวัฒธรรมทาง
ภาษาไทย-อเมริกัน-ญี่ปุLน)
โรงเรียนผาปNงวิทยา

เพื่อให�นักเรียนมีความรู�ความ
เข�าใจและมีทักษะในการใช�ภาษา
เพื่อการติดต�อสื่อสารและได�
แลกเปลี่ยน เรียนรู� 
ศิลปะวัฒนธรรมระหว�างชาติอันดี
งามและเลือกปฏิบัติได�อย�าง
เหมาะสม

นักเรียนโรงเรียนผาปNงวิทยา 50,000 50,000 50,000 นักเรียนร�อยละ 95
 มีความรู� ความ
เข�าใจทางด�าน

ภาษา
ขนบธรรมเนียม 
ประเพณีต�างชาติ

นักเรียนในชุมชนมีความรู�
ด�านการใช�
ภาษาต�างประเทศ 
ติดต�อสื่อสาร

สํานักปลัด

8 โครงการแลกเปลี่ยนความรู�ด�าน
ภาษา วัฒนธรรมกับนานาชาติ
โรงเรียนบ�านแม�พริกบน

เพื่อให�นักเรียนมีความรู�ความ
เข�าใจและมีทักษะในการใช�ภาษา
เพื่อการติดต�อสื่อสารและได�
แลกเปลี่ยน เรียนรู� 
ศิลปะวัฒนธรรมระหว�างชาติอันดี
งามและเลือกปฏิบัติได�อย�าง
เหมาะสม

นักเรียนโรงเรียนแม�พริกบน 50,000 50,000 50,000 นักเรียนร�อยละ 95
 มีความรู� ความ
เข�าใจทางด�าน

ภาษา
ขนบธรรมเนียม 
ประเพณีต�างชาติ

นักเรียนในชุมชนมีความรู�
ด�านการใช�
ภาษาต�างประเทศ 
ติดต�อสื่อสาร

สํานักปลัด

9 โครงการแลกเปลี่ยนความรู�ด�าน
ภาษา วัฒนธรรมกับนานาชาติ
โรงเรียนห�วยขี้นกวิทยา

เพื่อให�นักเรียนมีความรู�ความ
เข�าใจและมีทักษะในการใช�ภาษา
เพื่อการติดต�อสื่อสารและได�
แลกเปลี่ยน เรียนรู� 
ศิลปะวัฒนธรรมระหว�างชาติอันดี
งามและเลือกปฏิบัติได�อย�าง
เหมาะสม

นักเรียนโรงเรียนห�วยขี้นกวิทยา 50,000 50,000 50,000 นักเรียนร�อยละ 95
 มีความรู� ความ
เข�าใจทางด�าน

ภาษา
ขนบธรรมเนียม 
ประเพณีต�างชาติ

นักเรียนในชุมชนมีความรู�
ด�านการใช�
ภาษาต�างประเทศ 
ติดต�อสื่อสาร

สํานักปลัด

งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด

ผลลัพธที่คาดว�า จะได�รับ
หน�วยงาน

ที่รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป7 (พ.ศ. 2558-2560)

องคการบริหารส�วนตําบลแม�พริก  อําเภอแม�พริก  จังหวัดลําปาง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เป@าหมาย

 (ผลผลิตของโครงการ)
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2558 2559 2560
(บาท) (บาท) (บาท) KPI

10 โครงการปรับปรุงสนามเด็กเล�น 
โรงเรียนผาปNงวิทยา

เพื่อพัฒนาเสริมสร�างพัฒนาการ
ทางด�านร�างกาย อารมณ, สังคม 
และสติปNญญาของเด็ก

ปรับปรุงสถานที่และจัดซื้อ
อุปกรณ,พร�อมติดตั้ง

- 40,000 - สนามเด็กเล�นได�รับ
การปรับปรุง เด็กๆ
มีความปลอดภัย

มากขึ้น

เด็กได�รับการพัฒนา
ทางด�านร�างกาย อารมณ,
 สังคม และสติปNญญา
เพิ่มมากขึ้น

สํานักปลัด

11 โครงการพัฒนาและส�งเสริมความ
เป4นเลิศทางวิชาการ

เพื่อให�นักเรียนได�รับความรู�
ทางด�านวิชาการ

นักเรียนโรงเรียนในเขตรับผิดชอบ 50,000 50,000 50,000 นักเรียนมีผลการ
เรียนที่ดีขึ้น โดย
วัดผลที่ได�จาก
ระดับผลการเรียน

นักเรียนมีทักษะ มี
ความรู�ทางวิชาการดีขึ้น

สํานักปลัด

12 โครงการแข�งขันกีฬานักเรียน
อําเภอแม�พริก

เพื่อพัฒนารูปแบบการเรียนการ
สอนวิชาพละศึกษาและพัฒนา
ความสามารถด�านกีฬาของผู�เรียน
ให�สูงขึ้น

นักเรียนและครูผู�สอนโรงเรียนใน
ศูนย,เครือข�ายสถานศึกษาอําเภอ
แม�พริก

40,000 40,000 40,000 นักเรียนภายใน
อําเภอแม�พริกร�วม
การแข�งขันกีฬา

มากกว�าร�อยละ 95

นักเรียนสุขภาพแข็งแรง
และมีความพร�อมต�อการ
เรียนรู�

สํานักปลัด

13 โครงการแข�งขันกีฬาสีสัมพันธ,
ต�านยาเสพติด 
โรงเรียนแม�พริกบน

ใช�การแข�งขันกีฬาเป4นเครื่องมือ
การปPองกันปNญหายาเสพติด

เยาวชนในเขตบริการของ
โรงเรียนบ�านแม�พริกบนใช�เวลา
ว�างในการฝRกซ�อมกีฬาและร�วม
แข�งขันกีฬาและผู�ปกครองของ
นักเรียนร�วมแข�งขันกีฬากับ
นักเรียน

    40,000 - - สถานศึกษาปลอด
ยาเสพติด

กลุ�มเปPาหมายมีร�างกาย
แข็งแรงและเกิดความ
สามัคคี ลดปNญหา
ยาเสพติด

สํานักปลัด

14 โครงการแข�งขันกีฬาสัมพันธ,
โรงเรียนบ�านแม�เชียงรายลุ�ม 
หมู� 3 ต.แม�พริก

ส�งเสริมสุขภาพอนามัยของ
นักเรียน ผู�ปกครอง และ
ประชาชนให�สมบูรณ,แข็งแรง

นักเรียน ผู�ปกครองและ
ประชาชนทั่วไป แข�งขันกีฬา
ร�วมกัน

    20,000 - - ผู�เข�าร�วมกิจกรรมมี
สุขภาพแข็งแรง

เพิ่มมากขึ้น

กลุ�มเปPาหมายมีร�างกาย
แข็งแรงและเกิดความ
สามัคคี ในชุมชน

สํานักปลัด

15 โครงการแข�งขันกีฬาสัมพันธ,
โรงเรียนห�วยขี้นกวิทยา 
หมู� 7 ต.แม�พริก

ส�งเสริมสุขภาพอนามัยของ
นักเรียน ผู�ปกครอง และ
ประชาชนให�สมบูรณ,แข็งแรง

นักเรียน ผู�ปกครองและ
ประชาชนทั่วไป แข�งขันกีฬา
ร�วมกัน

    30,000 - - ผู�เข�าร�วมกิจกรรมมี
สุขภาพแข็งแรง

เพิ่มมากขึ้น

กลุ�มเปPาหมายมีร�างกาย
แข็งแรงและเกิดความ
สามัคคี ในชุมชน

สํานักปลัด

งบประมาณและที่มา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป7 (พ.ศ. 2558-2560)

องคการบริหารส�วนตําบลแม�พริก  อําเภอแม�พริก  จังหวัดลําปาง

ตัวชี้วัด
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

เป@าหมาย
 (ผลผลิตของโครงการ)

ผลลัพธที่คาดว�า จะได�รับ
หน�วยงาน

ที่รับผิดชอบ
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2558 2559 2560
(บาท) (บาท) (บาท) KPI

16 โครงการแข�งขันกีฬาสีสัมพันธ,
โรงเรียนผาปNงวิทยา

เพื่อสร�างความสามัคคีให�แก�คณะ
ครู นักเรียน เยาวชน และ
ผู�ปกครอง และรู�จักแพ�ชนะ

คณะครู ผู�ปกครอง กลุ�มแม�บ�าน 
พ�อบ�าน ผู�สูงอายุและเยาวชน
ตําบลผาปNง

    30,000 - - ผู�เข�าร�วมกิจกรรมมี
สุขภาพแข็งแรง

เพิ่มมากขึ้น

นักเรียน ผู�ปกครองและ
ประชาชนได�รับการ
ส�งเสริมให�เล�นกีฬา
เหมาะสมกับวัย

สํานักปลัด

17 โครงการส�งเสริมความสามารถ
ด�านศิลปะ ดนตรี และนาฏศิลปT
ล�านนา

เพื่อพัฒนาศิลปะและนาฏศิลปT
พื้นเมือง อนุรักษ,ศิลปวัฒนธรรม
ท�องถิ่น

นักเรียนและเยาวชนตําบลผาปNง - 60,000 - อนุรักษ,ศิลปะ 
ดนตรี และ

นาฏศิลปTล�านนา 
เป4นที่รู�จักอย�าง

แพร�หลาย

นักเรียนและเยาวชน
ตําบลผาปNงมีความรู� 
ทักษะความชํานาญ 
ทางด�านดนตรีและ
นาฏศิลปTพื้นเมือง

สํานักปลัด

18 โครงการอาหารกลางวัน เพื่อให�เด็กได�รับอาหารที่ถูก
สุขลักษณะตามหลักการ
สาธารณสุข

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

1,640,000 1,640,000 1,640,000 เด็กทุกคนได�
รับประทานอาหาร
กลางวัน คิดเป4น

ร�อยละ 100

เด็กได�รับอาหารที่ถูก
สุขลักษณะตามหลัก
สาธารณสุข

สํานักปลัด

19 โครงการอาหารเสริมนม เพื่อให�เด็กได�รับอาหารที่ถูก
สุขลักษณะตามหลักการ
สาธารณสุข

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

   700,000     700,000    700,000 เด็กทุกคนได�รับ
อาหารเสริมนม คิด
เป4นร�อยละ 100

เด็กได�รับอาหารที่ถูก
สุขลักษณะตามหลัก
สาธารณสุข

สํานักปลัด

20 จัดซื้อวัสดุการศึกษา เพื่อให�เด็กก�อนวัยเรียนมี
พัฒนาการที่ดีขึ้น

จัดซื้อวัสดุการศึกษา 30,000 30,000 30,000 สถานศึกษามีวัสดุ
การเรียนการสอน
ที่มีประสิทธิภาพ

เพิ่มขึ้น

เด็กเล็กมีการพัฒนาที่ดีขึ้น สํานักปลัด

ตัวชี้วัด
ผลลัพธที่คาดว�า จะได�รับ

เป@าหมาย
 (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
หน�วยงาน

ที่รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป7 (พ.ศ. 2558-2560)

องคการบริหารส�วนตําบลแม�พริก  อําเภอแม�พริก  จังหวัดลําปาง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
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2558 2559 2560
(บาท) (บาท) (บาท) KPI

21 ค�าใช�จ�ายการบริหารสถานศึกษา เพื่อจ�ายเป4นค�าการบริหาร
สถานศึกษาในด�านอาหาร
กลางวันศูนย,พัฒนาเด็กเล็ก (พช.)

ศูนย,พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 4 ศูนย, 300,000 300,000 300,000 เด็กทุกคนได�
รับประทานอาหาร
กลางวัน คิดเป4น

ร�อยละ 100

ศูน,พัฒนาเด็กเล็กมี
ประสิทธิภาพในการ
บริหารจัดการสถานศึกษา

สํานักปลัด

22 ค�าใช�จ�ายในการพัฒนาครูผู�ดูแล
เด็กศูนย,พัฒนาเด็กเล็ก

เพื่อจ�ายเป4นค�าใช�จ�ายในการ
พัฒนาครูผู�ดูแลเด็กศูนย,พัฒนาเด็ก
เล็ก

ครูผู�ดูแลเด็กเล็ก จํานวน 5 คน 15,000 15,000 15,000 ครูผู�ดูแลเด็กมี
ประสิทธิภาพ
ทางด�านการให�
ความรู�อย�างมือ

อาชีพ

ครูผู�ดูแลเด็กมี
ประสิทธิภาพในด�านการ
เรียนการสอนให�แก�เด็ก
ในศูนย,พัฒนาเด็กเล็ก

สํานักปลัด

23 โครงการทัศนศึกษา
โรงเรียนผาปNงวิทยา

เพื่อให�นักเรียนได�ศึกษาหาความรู�
จากประสบการณ,ตรงเรียนรู�ได�
ด�วยตนเอง

นักเรียนโรงเรียนผาปNงวิทยา ทุกคน - 30,000 - นักเรียนใน
กลุ�มเปPาหมายมี
ความรู�จากการ

ทัศนศึกษาเพิ่มขึ้น 
สามารถเรียนรู�ได�
โดยประสบการณ,

ตรง

นักเรียนได�เรียนรู�จาก
ประสบการณ,จริงเพื่อ
นํามาพัฒนาตนเองได�

สํานักปลัด

24 โครงการทัศนศึกษาเด็กและ
เยาวชนตําบลแม�พริกและตําบล
ผาปNง

เพื่อให�เด็กและเยาวชนได�ศึกษา
หาความรู�จากประสบการณ,ตรง
เรียนรู�ได�ด�วยตนเอง

นักเรียนในโรงเรียนกลุ�มเปPาหมาย
ผาปNงวิทยา แม�พริกบน แม�
เชียงรายลุ�ม ห�วยขี้นก

100,000  - - นักเรียนใน
กลุ�มเปPาหมายมี
ความรู�จากการ

ทัศนศึกษาเพิ่มขึ้น 
สามารถเรียนรู�ได�
โดยประสบการณ,

ตรง

เด็กและเยาวชนได�ศึกษา
หาความรู�จาก
ประสบการณ,ตรงจาก
การจัดกิจกรรมทัศนศึกษา

สํานักปลัด

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป7 (พ.ศ. 2558-2560)

องคการบริหารส�วนตําบลแม�พริก  อําเภอแม�พริก  จังหวัดลําปาง

ตัวชี้วัด หน�วยงาน
ที่รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เป@าหมาย

 (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
ผลลัพธที่คาดว�า จะได�รับ
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6.2 แนวทางการพัฒนาส�งเสริมสนับสนุนประเพณีอันดีงาม กิจการศาสนา และภูมิปBญญาท�องถิ่น

2558 2559 2560
(บาท) (บาท) (บาท) KPI

1 โครงการรดน้ําดําหัวผู�สูงอายุ
ประจําป?

เพื่อส�งเสริมและอนุรักษ,
วัฒนธรรมประเพณีท�องถิ่น

ผู�สูงอายุในเขตรับผิดชอบ 200,000 200,000 200,000 ผู�สูงอายุที่ได�ร�วม
กิจกรรมมีความ
สนุกสนาน มี

ความสุข

ประชาชนเห็นคุณค�าของ
ขนบธรรมเนียม ประเพณี
  และวัฒนธรรม

สํานักปลัด

2 โครงการถวายเทียนพรรษาเนื่อง
ในวันเข�าพรรษา

เพื่อส�งเสริมและอนุรักษ,
วัฒนธรรมประเพณีท�องถิ่น

ถวายเทียนพรรษาให�วัดและ
สํานักสงฆ,ในเขตรับผิดชอบ

5,000 5,000 5,000 สืบสานประเพณี
วัฒนธรรมของคน

ไทยให�คงอยู�
ตลอดไป

ประชาชนเห็นคุณค�าของ
ขนบธรรมเนียม ประเพณี
 และวัฒนธรรม

สํานักปลัด

3 โครงการจัดงานลอยกระทง
ประจําป?

เพื่อส�งเสริมและอนุรักษ,
วัฒนธรรมประเพณีท�องถิ่น

จัดงานส�งเสริมประเพณีลอยกระทง 150,000 150,000 150,000 สืบสานประเพณี
วัฒนธรรมของคน

ไทยให�คงอยู�
ตลอดไป

ประชาชนเห็นคุณค�าของ
ขนบธรรมเนียม ประเพณี
 และวัฒนธรรม

สํานักปลัด

4 โครงการส�งเสริมพระพุทธศาสนา
เนื่องในวันสําคัญทาง
พระพุทธศาสนา

เพื่อส�งเสริมกิจกรรมทาง
พระพุทธศาสนาด�านความเชื่อ 
ความศรัทธา

จัดกิจกรรมในวันสําคัญทาง
พระพุทธศาสนา

- 5,000 5,000 พุทธศาสนิกชนมี
ความเลื่อมใสใน
พระพุทธศาสนา

ประชาชนเห็นคุณค�าของ
พระพุทธศาสนา ซึ่งเป4น
ศาสนาประจําชาติ

สํานักปลัด

5 โครงการสืบสานประเพณี
สงกรานต, หมู� 3 ต.แม�พริก

เพื่อส�งเสริมและอนุรักษ,
วัฒนธรรมประเพณีท�องถิ่น

จัดงานสืบสานประเพณีสงกรานต, 10,000 10,000 10,000 สืบสานประเพณี
วัฒนธรรมของคน

ไทยให�คงอยู�
ตลอดไป

เด็ก เยาวชน และ
ประชาชนได�เห็นคุณค�า
ของประเพณีและ
วัฒนธรรม

สํานักปลัด

องคการบริหารส�วนตําบลแม�พริก  อําเภอแม�พริก  จังหวัดลําปาง

โครงการ วัตถุประสงค
หน�วยงาน

ที่รับผิดชอบ
ตัวชี้วัดเป@าหมาย

 (ผลผลิตของโครงการ)
ผลลัพธที่คาดว�า จะได�รับ

งบประมาณและที่มา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป7 (พ.ศ. 2558-2560)

ที่
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2558 2559 2560
(บาท) (บาท) (บาท) KPI

6 โครงการประเพณีสงกรานต,บ�าน
แม�พริกบน หมู� 4 ต.แม�พริก

เพื่อส�งเสริมและอนุรักษ, 
วัฒนธรรมประเพณีท�องถิ่น

จัดงานประเพณีสงกรานต, 5,000 - - สืบสานประเพณี
วัฒนธรรมของคน

ไทยให�คงอยู�
ตลอดไป

เด็ก เยาวชน ประชาชน 
ได�เห็น คุณค�าของ
ประเพณีและวัฒนาธรรม
ท�องถิ่น

สํานักปลัด

7 โครงการประเพณีสงกรานต,
บ�านวังสําราญ 
หมู� 6 ต.แม�พริก

เพื่อส�งเสริมและอนุรักษ, 
วัฒนธรรมประเพณีท�องถิ่น

จัดงานประเพณีสงกรานต, 5,000 - - สืบสานประเพณี
วัฒนธรรมของคน

ไทยให�คงอยู�
ตลอดไป

เด็ก เยาวชน ประชาชน 
ได�เห็น คุณค�าของ
ประเพณีและวัฒนาธรรม
ท�องถิ่น

สํานักปลัด

8 โครงการสืบสานประเพณี
สงกรานต, หมู� 7 ต.แม�พริก

เพื่อส�งเสริมและอนุรักษ,
วัฒนธรรมประเพณีท�องถิ่น

จัดงานสืบสานประเพณีสงกรานต, 10,000 10,000 10,000 สืบสานประเพณี
วัฒนธรรมของคน

ไทยให�คงอยู�
ตลอดไป

เด็ก เยาวชน ประชาชน 
ได�เห็นคุณค�าของ
ประเพณีและวัฒนาธรรม
ท�องถิ่น

สํานักปลัด

9 โครงการจัดงานประเพณี
สงกรานต, หมู� 8 ต.แม�พริก

เพื่อส�งเสริมและอนุรักษ,
วัฒนธรรมประเพณีท�องถิ่น

จัดงานสืบสานประเพณีสงกรานต, 5,000 5,000 5,000 สืบสานประเพณี
วัฒนธรรมของคน

ไทยให�คงอยู�
ตลอดไป

เด็ก เยาวชน ประชาชน 
ได�เห็นคุณค�าของ
ประเพณีและวัฒนาธรรม
ท�องถิ่น

สํานักปลัด

10 โครงการประเพณีสักการะรอย
พระพุทธบาท บ�านปางยาว
หมู� 8 ต.แม�พริก

เพื่อส�งเสริมและอนุรักษ, 
วัฒนธรรมประเพณีท�องถิ่น

ชาวตําบลแม�พริกจัดกิจกรรมเพื่อ
สักการะรอยพระพุทธบาท

10,000 10,000 10,000 สืบสานประเพณี
วัฒนธรรมของคน

ไทยให�คงอยู�
ตลอดไป

ประชาชน ได�เห็นคุณค�า
ของประเพณีและวัฒนา
ธรรมท�องถิ่น

สํานักปลัด

ตัวชี้วัด

แผนพัฒนาสามป7 (พ.ศ. 2558-2560)

องคการบริหารส�วนตําบลแม�พริก  อําเภอแม�พริก  จังหวัดลําปาง
งบประมาณและที่มา

ผลลัพธที่คาดว�า จะได�รับ
หน�วยงาน

ที่รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เป@าหมาย

 (ผลผลิตของโครงการ)
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2558 2559 2560
(บาท) (บาท) (บาท) KPI

11 โครงการสืบสานวัฒนธรรม
ประเพณีสักการะ ดอยพระธาตุ 
หมู� 10 ต.แม�พริก

เพื่อส�งเสริมและอนุรักษ, 
วัฒนธรรมประเพณีท�องถิ่น

จัดงานสืบสานประเพณีสงกรานต, 30,000 30,000 30,000 สืบสานประเพณี
วัฒนธรรมของคน

ไทยให�คงอยู�
ตลอดไป

เด็ก เยาวชน ประชาชน 
ได�เห็นคุณค�าของ
ประเพณีและวัฒนาธรรม
ท�องถิ่น

สํานักปลัด

12 โครงการส�งเสริมศิลปะพื้นบ�าน
(กลองยาว) 
หมู� 2 ต.ผาปNง

เพื่อพัฒนาศิลปะพื้นบ�าน (กลอง
ยาว) อนุรักษ,ศิลปวัฒนธรรม
ท�องถิ่น

ประชาชนบ�านผาปNงหลวง และ
ผู�สนใจ

30,000 30,000 30,000 อนุรักษ,
ศิลปวัฒนธรรมของ

คนไทยให�คงอยู�
สืบไป

ประชาชนบ�านผาปNงหลวง
  มีความรู�ด�าน
ศิลปวัฒนธรรมท�องถิ่น
โดยเฉพาะกลองยาว

สํานักปลัด

13 โครงการส�งเสริมศิลปะพื้นบ�าน
(กลองยาว) 
หมู� 3 ต.ผาปNง

เพื่อพัฒนาศิลปะพื้นบ�าน (กลอง
ยาว) อนุรักษ,ศิลปวัฒนธรรม
ท�องถิ่น

ประชาชนบ�านผาปNงกลางและ
ผู�สนใจ

30,000 30,000 30,000 อนุรักษ,
ศิลปวัฒนธรรมของ

คนไทยให�คงอยู�
สืบไป

ประชาชน บ�านผาปNง
กลาง มีความรู�ด�าน
ศิลปวัฒนธรรมท�องถิ่น
โดยเฉพาะกลองยาว

สํานักปลัด

14 โครงการส�งเสริมศิลปะพื้นบ�าน
(กลองยาว) 
หมู� 3 ต.แม�พริก

เพื่อพัฒนาศิลปะพื้นบ�าน (กลอง
ยาว) อนุรักษ,ศิลปวัฒนธรรม
ท�องถิ่น

ประชาชนบ�านแม�เชียงรายลุ�ม 
และผู�สนใจ

30,000 30,000 30,000 อนุรักษ,
ศิลปวัฒนธรรมของ

คนไทยให�คงอยู�
สืบไป

ประชาชนบ�านแม�
เชียงรายลุ�ม มีความรู�
ด�านศิลปวัฒนธรรม
ท�องถิ่นโดยเฉพาะกลอง
ยาว

สํานักปลัด

15 โครงการสืบสานประเพณี
สงกรานต, 
หมู� 11 ต.แม�พริก

เพื่อส�งเสริมและอนุรักษ,
วัฒนธรรมประเพณีท�องถิ่น

จัดงานสืบสานประเพณีสงกรานต, 10,000 10,000 10,000 สืบสานประเพณี
วัฒนธรรมของคน

ไทยให�คงอยู�
ตลอดไป

เด็ก เยาวชน ประชาชน 
ได�เห็นคุณค�าของ
ประเพณีและวัฒนธรรม
ท�องถิ่น

สํานักปลัด

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป7 (พ.ศ. 2558-2560)

องคการบริหารส�วนตําบลแม�พริก  อําเภอแม�พริก  จังหวัดลําปาง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่มา

ตัวชี้วัด
ผลลัพธที่คาดว�า จะได�รับ

หน�วยงาน
ที่รับผิดชอบ

เป@าหมาย
 (ผลผลิตของโครงการ)
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2558 2559 2560
(บาท) (บาท) (บาท) KPI

16 โครงการสรงน้ําพระธาตุ สืบ
ชะตาหลวง วัดผาปNงหลวง 
หมู� 2 ต.ผาปNง

เพื่อส�งเสริมและอนุรักษ,
วัฒนธรรมประเพณีท�องถิ่น

จัดงานสืบสานประเพณีสรงน้ํา
พระธาตุและสืบชะตาหลวง

10,000 - - สืบสานประเพณี
วัฒนธรรมของคน

ไทยให�คงอยู�
ตลอดไป

เด็ก เยาวชน ประชาชน 
ได�เห็นคุณค�าของ
ประเพณีและวัฒนธรรม
ท�องถิ่น

สํานักปลัด*

17 โครงการสรงน้ําพระธาตุ สืบ
ชะตาหลวงวัด ผาปNงกลาง 
หมู� 3 ต.ผาปNง

เพื่อส�งเสริมและอนุรักษ,
วัฒนธรรมประเพณีท�องถิ่น

จัดงานสืบสานประเพณีสรงน้ํา
พระธาตุและสืบชะตาหลวง

5,000 5,000 5,000 สืบสานประเพณี
วัฒนธรรมของคน

ไทยให�คงอยู�
ตลอดไป

เด็ก เยาวชน ประชาชน 
ได�เห็นคุณค�าของ
ประเพณีและวัฒนธรรม
ท�องถิ่น

สํานักปลัด

18 โครงการจัดประเพณีสงกรานต, 
หมู� 3 ต.ผาปNง

เพื่อส�งเสริมและอนุรักษ,
วัฒนธรรมประเพณีท�องถิ่น

จัดงานสืบสานประเพณี 5,000 5,000 5,000 สืบสานประเพณี
วัฒนธรรมของคน

ไทยให�คงอยู�
ตลอดไป

เด็ก เยาวชน ประชาชน 
ได�เห็นคุณค�าของ
ประเพณีและวัฒนธรรม
ท�องถิ่น

สํานักปลัด

19 โครงการจัดงานประเพณีไม�ค้ําศรี
สืบชะตาหลวง สรงน้ําพระธาตุสิริ
ภูมิวนา แห�ครัวตาน ในเทศกาลป?
ใหม�เมือง หมู� 4 ต.ผาปNง

เพื่อส�งเสริมและอนุรักษ,
วัฒนธรรมประเพณีท�องถิ่น

จัดงานประเพณีไม�ค้ําศรีสืบชะตา
หลวงฯลฯ

    15,000      15,000     15,000 สืบสานประเพณี
วัฒนธรรมของคน

ไทยให�คงอยู�
ตลอดไป

เด็ก เยาวชน ประชาชน 
ได�เห็นคุณค�าของ
ประเพณีและวัฒนธรรม
ท�องถิ่น

สํานักปลัด

20 โครงการประเพณีลอยกระทง 
หมู� 6 ต.แม�พริก

เพื่อส�งเสริมและอนุรักษ,
วัฒนธรรมประเพณีท�องถิ่น

จัดงานประเพณีลอยกระทง - 3,000 3,000 สืบสานประเพณี
วัฒนธรรมของคน

ไทยให�คงอยู�
ตลอดไป

เด็ก เยาวชน ประชาชน 
ได�เห็นคุณค�าของ
ประเพณีและวัฒนธรรม
ท�องถิ่น

สํานักปลัด

ผลลัพธที่คาดว�า จะได�รับ
หน�วยงาน

ที่รับผิดชอบ
โครงการ วัตถุประสงค

แผนพัฒนาสามป7 (พ.ศ. 2558-2560)

องคการบริหารส�วนตําบลแม�พริก  อําเภอแม�พริก  จังหวัดลําปาง

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ตัวชี้วัดเป@าหมาย
 (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
ที่
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2558 2559 2560
(บาท) (บาท) (บาท) KPI

21 โครงการเข�าค�ายอบรมตีกYองปูจา 
หมู� 2 ต.ผาปNง

เพื่อส�งเสริมและอนุรักษ,
วัฒนธรรมประเพณีท�องถิ่น

เยาวชนร�วมเข�าค�ายอบรมการตี  
 กYองปูจา

10,000 - -  เยาวชนที่เข�าร�วม
โครงการสามารถตี
กลองปูจาได� คิด
เป4นร�อยละ 90

เยาวชนเห็นคุณค�าและ
อนุรักษ,วัฒนธรรมให�ยิ่ง
ยืนสืบไป

สํานักปลัด

22 โครงการประเพณีลอยกระทง
เดือนยี่เป4ง หมู� 2 ต.ผาปNง

เพื่อส�งเสริมและอนุรักษ,
วัฒนธรรมประเพณีท�องถิ่น

จัดงานสืบสานประเพณีลอยกระทง 5,000 - -  ประเพณีและ
วัฒนธรรมดํารงคง
อยู�คู�คนไทยสืบไป

เด็ก เยาวชน และ
ประชาชน ได�เห็นคุณค�า
ของประเพณีและ
วัฒนธรรม

สํานักปลัด

23 โครงการอบรมศาสนพิธีตําบลผาปNง
หมู� 2 ต.ผาปNง

เพื่อให�ส�งเสริม ให�มีการประกอบ
พิธีทางศาสนา ที่ถูกต�องตากหลัก
และวิธีการ

จัดอบรม 1 รุ�น -      15,000 - ผู�เข�าร�วมโครงการ
สามารถดําเนิน 

ศาสนพิธีได�ถูกต�อง 
คิดเป4นร�อยละ 100

ประชาชน ประกอบ
พิธีกรรมทางศาสนาได�
อย�างถูกต�อง

สํานักปลัด

24 โครงการสรงน้ําพระพุทธรูป
ประจําป?เกิด

เพื่อส�งเสริมกิจกรรมทาง
พระพุทธศาสนา ด�านความเชื่อ
และความศรัทธา

ดําเนินการจัดกิจกรรมสรงน้ําพระ
 จํานวน 1 วัน

- 25,000 - ประชาชนตําบลผา
ปNงเข�าร�วมงาน 
ร�อยละ 100

เกิดความเป4นศิริมงคลแก�
ประชาชนทั่วไป

สํานักปลัด

แผนพัฒนาสามป7 (พ.ศ. 2558-2560)

องคการบริหารส�วนตําบลแม�พริก  อําเภอแม�พริก  จังหวัดลําปาง
งบประมาณและที่มา

ผลลัพธที่คาดว�า จะได�รับ
หน�วยงาน

ที่รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

เป@าหมาย
 (ผลผลิตของโครงการ)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ตัวชี้วัด
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7. ยุทธศาสตรการพัฒนาด�านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม
     7.1 แนวทางการพัฒนาการสร�างจิตสํานึกและตระหนักในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม

2558 2559 2560

(บาท) (บาท) (บาท) KPI
1 โครงการอบรมปลูกจิตสํานึกใน

การรักษาทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล"อม

เพื่อให"ประชาชนตระหนักและมี
จิตสํานึกในการรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล"อม

จัดอบรมเยาวชน ประชาชนใน
พื้นที่รับผิดชอบ

10,000 10,000 10,000 กลุ-มเป.าหมายที่เข"า
ร-วมกิจกรรมมี
จิตสํานึกในการ

อนุรักษ0
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล"อมมาก

ขึ้น

เยาวชน ประชาชน มี
จิตสํานึกและตระหนัก
ในการรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล"อม

สํานักปลัด

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

รณรงค0 ติดตั้งบ-อดักไขมัน
บ"านเรือนในพื้นที่รับผิดชอบ

5,000 5,000 5,000 ทุกบ"านที่เข"าร-วม
โครงการมีการ

จัดการไขมันอย-าง
ถูกวิธิ คิดเป6นร"อยละ

 100

เยาวชน ประชาชน มี
จิตสํานึกและตระหนัก
ในการรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล"อม

สํานักปลัด

3 ก-อสร"างฝายชะลอน้ํา เพื่อให"ประชาชนตระหนักและมี
จิตสํานึกในการรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล"อม

ก-อสร"างฝายชะลอน้ําในพื้นที่
รับผิดชอบ

    20,000     20,000           20,000  สามารถชะลอ
ความเร็วของน้ําได"
มากกว-า ร"อยละ 60

เยาวชน ประชาชน มี
จิตสํานึกและตระหนัก
ในการรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล"อม

สํานักปลัด

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป8 (พ.ศ. 2558-2560)

องคการบริหารส:วนตําบลแม:พริก  อําเภอแม:พริก  จังหวัดลําปาง

งบประมาณและที่มา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เป>าหมาย

 (ผลผลิตของโครงการ)
ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดว:า จะ

ได�รับ
หน:วยงานที่
รับผิดชอบ
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2558 2559 2560

(บาท) (บาท) (บาท) KPI
4 โครงการส-งเสริมและอนุรักษ0ป<า

ชุมชน บ"านแม-เชียงรายลุ-ม
เพื่อให"ประชาชนตระหนักและมี
จิตสํานึกในการรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล"อม

ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล"อมบ"านแม-เชียงรายลุ-ม 
อุดมสมบูรณ0 ไม-ถูกบุกรุกทําลาย

10,000 - - กลุ-มเป.าหมายที่เข"า
ร-วมกิจกรรมมี
จิตสํานึกในการ

อนุรักษ0
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล"อมมาก

ขึ้น

ประชาชนมีจิตสํานึก
อนุรักษ0หวงแหน
ทรัพยากรธรรมชาติ

สํานักปลัด

5 โครงการพลังงานทดแทน
(พลังงานแสงอาทิตย0)

ลดการใช"พลังงานไฟฟ.า อนุรักษ0
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล"อม

ติดตั้งระบบไฟฟ.าแสงอาทิตย0
จํานวน 1 ระบบ

- - 1,000,000 อบต.แม-พริก ใช"
กระแสไฟฟ.าหลัก
ลดลง

อบต.แม-พริก มีการใช"
กระแสไฟฟ.าจาก
พลังงานธรรมชาติ

ส-วนโยธา

แผนพัฒนาสามป8 (พ.ศ. 2558-2560)

ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดว:า จะ
ได�รับ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

หน:วยงานที่
รับผิดชอบ

องคการบริหารส:วนตําบลแม:พริก  อําเภอแม:พริก  จังหวัดลําปาง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เป>าหมาย

 (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
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     7.2 แนวทางการพัฒนาการป>องกันการทําลาย การบําบัดและฟCDนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม

2558 2559 2560

(บาท) (บาท) (บาท) KPI
1 โครงการอบรมความรู"เรื่องไฟป<า เพื่อเป6นการเพิ่มความรู"และทักษะ

 ในการดับไฟป<า
อบรมความรู"เรื่องไฟป<า 5,000 5,000 5,000 ผู"เข"าร-วมอบรมมี

ความรู"เรื่องไฟป<า
สามารถดําเนินการ

ดับไฟป<าได"

ผู"ได"รับการอบรมมี
ความรู"ในการดับไฟป<า

ส-วนโยธา

2 โครงการปลูกป<าเฉลิมพระเกียรติ
เทิดไท"องค0ราชัน

เพื่อฟCDนฟูทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล"อม สํานึกในพระมหา
กรุณาธิคุณ

ปลูกป<า จํานวน 19 ไร- 50,000 30,000 20,000 มีการปลูกป<าเพิ่มขึ้น
 จํานวน 19 ไร-

ประชาชนมีจิตสํานึก
และตระหนักในการ
รักษา
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล"อม

สํานักปลัด

3 โครงการรณรงค0ป.องกันไฟป<า
และปFญหาหมอกควัน

เพื่อฟCDนฟูทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล"อม

จัดทําโครงการรณรงค0ป.องกันไฟ
ป<าและปFญหาหมอกควัน

10,000 10,000 10,000 ปFญหาหมอกควัน
ลดลง เป6นร"อยละ 0

ลดปFญหาหมอกควัน
และการทําลายป<า

สํานักปลัด

4 โครงการปล-อยพันธุ0สัตว0น้ําสู-
แหล-งน้ําสาธารณะ

เพื่อฟCDนฟูทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล"อม

ปล-อยพันธุ0สัตว0น้ําสู-แหล-งน้ํา
สาธารณะ

5,000  -  - มีสัตว0น้ําเพิ่มขึ้น ขยายพันธุ0สัตว0น้ําใน
แหล-งน้ําสาธารณะ

สํานักปลัด

5 โครงการพัฒนาแหล-งท-องเที่ยว
เชิงอนุรักษ0น้ําตกห"วยแม-ปุ-น้ํา
ดิบอุ-น

เพื่อส-งเสริมให"ชุมชนมีส-วนร-วมใน
การจัดทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล"อมในชุมชนให"เกิด
ประโยชน0สูงสุดอย-างยั่งยืน

ชุมชนบ"านนาริน ต.ผาปFง - - 300,000 มีประชาชนจํานวน
มากมาท-องเที่ยว

ประชาชนมีจิตสํานึก
และตระหนักในการ
รักษา
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล"อม

สํานักปลัด

องคการบริหารส:วนตําบลแม:พริก  อําเภอแม:พริก  จังหวัดลําปาง

งบประมาณและที่มา

ที่ วัตถุประสงค
เป>าหมาย

 (ผลผลิตของโครงการ)
ผลลัพธที่คาดว:า จะ

ได�รับ
หน:วยงานที่
รับผิดชอบ

ตัวชี้วัด
โครงการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป8 (พ.ศ. 2558-2560)
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2558 2559 2560

(บาท) (บาท) (บาท) KPI
6 ก-อสร"างพนังป.องกันตลิ่งพัง 

หมู- 4 ต.แม-พริก
ป.องกันตลิ่งพัง ก-อสร"างพนังป.องกันตลิ่ง ยาว 

100 ม. ตามแบบ อบต.แม-พริก
 - 100,000  - มีพนังป.องกันตลิ่ง

เพิ่มขึ้น 100 ม.
ตลิ่งได"รับการป.องกัน ส-วนโยธา

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

พัฒนาหนองกระทุ-มโปงให"เป6น
แหล-งท-องเที่ยว

ปรับภูมิทัศน0พื้นที่แหล-งท-องเที่ยว  - 1,000,000 มีประชาชนจํานวน
มากมาท-องเที่ยว

อ.แม-พริกมีสถานที่
ท-องเที่ยวเป6นที่รู"จัก

ส-วนโยธา

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

ป.องกันการกัดเซาะพังทลายของ
หน"าดิน

ก-อสร"างพนังป.องกันตลิ่ง ยาว 100
 ม. ตามแบบ อบต.แม-พริก

  - 100,000   - มีพนังป.องกันตลิ่ง
เพิ่มขึ้น100 ม.

ตลิ่งไม-ถูกกัดเซาะทําลาย

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

เพื่อรวบรวมขยะจากครัวเรือน จัดซื้อถังขยะจํานวน 100 ถัง  - 100,000  - ขยะถูกทิ้งอย-างเป6น
ที่เป6นทาง

ประชาชนทิ้งขยะลงถัง
ขยะที่จัดซื้อ

สํานักปลัด

10 ปรับปรุงบ-อขยะ
หมู- 7 ต.แม-พริก

เพื่อให"บ-อขยะ มีปริมาตรที่เพิ่มขึ้น
 รองรับจํานวนขยะที่มากขี้น

ขุดลอกบ-อขยะ จํานวน 1 บ-อ  - 100,000  - ปริมาตรบ-อขยะ
เพิ่มขึ้น รองรับขยะ

มากขึ้น

ได"ขนาดบ-อขยะที่กว"าง
ขึ้น

ส-วนโยธา

11 ปรับปรุงบ-อขยะ
หมู- 11 ต.แม-พริก

เพื่อให"บ-อขยะ มีปริมาตรที่เพิ่มขึ้น
 รองรับจํานวนขยะที่มากขี้น

ขุดลอกบ-อขยะ จํานวน 1 บ-อ  - 100,000  - ปริมาตรบ-อขยะ
เพิ่มขึ้น รองรับขยะ

มากขึ้น

ได"ขนาดบ-อขยะที่กว"าง
ขึ้น

ส-วนโยธา

12 โครงการพัฒนาแหล-งท-องเที่ยว
อ-างเก็บน้ําผาวิ่งชู" 
หมู- 10 ต.แม-พริก

พัฒนาอ-างเก็บน้ําผาวิ่งชู"ให"เป6น
แหล-งท-องเที่ยว

ปรับภูมิทัศน0พื้นที่แหล-งท-องเที่ยว  -  - 1,000,000 มีประชาชนจํานวน
มากมาท-องเที่ยว

อ.แม-พริกมีสถานที่
ท-องเที่ยวเป6นที่รู"จัก

ส-วนโยธา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป8 (พ.ศ. 2558-2560)

องคการบริหารส:วนตําบลแม:พริก  อําเภอแม:พริก  จังหวัดลําปาง
งบประมาณและที่มา

วัตถุประสงค
เป>าหมาย

 (ผลผลิตของโครงการ)
ผลลัพธที่คาดว:า จะ

ได�รับ
หน:วยงานที่
รับผิดชอบ

ตัวชี้วัด
ที่ โครงการ
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2558 2559 2560

(บาท) (บาท) (บาท) KPI
13 ปรับปรุงภูมิทัศน0สามแยกหน"า

วัดและศูนย0 ศสมช.หมู- 4 ต.ผาปFง
เพื่อให"หมู-บ"านมีภูมิทัศน0ที่สวยงาม ปรับภูมิทัศน0  1 แห-ง  -  -          100,000  สามแยกหน"าวัด

และศูนย0 ศสมช. 
สวยงามขึ้น

หมู-บ"านเกิดความ
สวยงาม

ส-วนโยธา

14 โครงการพัฒนาแหล-งท-องเที่ยว
รอยพระพุทธบาท
หมู- 8 ต.แม-พริก

พัฒนารอยพระพุทธบาทให"เป6น
แหล-งท-องเที่ยว

ปรับภูมิทัศน0พื้นที่แหล-งท-องเที่ยว  -  - 500,000 มีประชาชนจํานวน
มากมาท-องเที่ยว

อ.แม-พริกมีสถานที่
ท-องเที่ยวเป6นที่รู"จัก

ส-วนโยธา

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

ป.องกันการกัดเซาะพังทลายของ
หน"าดิน

ก-อสร"างพนังป.องกันตลิ่ง ยาว 
1,000 ม. ตามแบบ อบต.แม-พริก

  -   - 1,000,000 มีพนังป.องกันตลิ่ง
เพิ่มขึ้น 1,000 ม.

ตลิ่งไม-ถูกกัดเซาะทําลาย ส-วนโยธา

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

ป.องกันอุทกภัย น้ําท-วมขัง ก-อสร"างคันดินป.องกันน้ําท-วม ยาว
 1,000 ม.

  -   - 100,000 ไม-มีน้ําท-วมขัง หมู-บ"านวังสําราญไม-ถูก
น้ําท-วม

สํานักปลัด

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

ป.องกันการกัดเซาะพังทลายของ
หน"าดิน

ก-อสร"างพนังป.องกันตลิ่ง   ยาว 
100 ม. ตามแบบ อบต.แม-พริก

  -   - 100,000 มีพนังป.องกันตลิ่ง
เพิ่มขึ้น100 ม.

ตลิ่งไม-ถูกกัดเซาะทําลาย ส-วนโยธา

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

ป.องกันการกัดเซาะพังทลายของ
หน"าดิน

ก-อสร"างพนังป.องกันตลิ่ง    ยาว 
100 ม. ตามแบบ อบต.แม-พริก

  -   - 100,000 มีพนังป.องกันตลิ่ง
เพิ่มขึ้น100 ม.

ตลิ่งไม-ถูกกัดเซาะทําลาย ส-วนโยธา

ตัวชี้วัดเป>าหมาย
 (ผลผลิตของโครงการ)

ผลลัพธที่คาดว:า จะ
ได�รับ

งบประมาณและที่มา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
หน:วยงานที่
รับผิดชอบ

แผนพัฒนาสามป8 (พ.ศ. 2558-2560)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

องคการบริหารส:วนตําบลแม:พริก  อําเภอแม:พริก  จังหวัดลําปาง
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2558 2559 2560

(บาท) (บาท) (บาท) KPI
19 ก-อสร"างพนังป.องกันตลิ่งพัง

ท-าวังผา
หมู- 3 ต.ผาปFง

ป.องกันการกัดเซาะพังทลายของ
หน"าดิน

ก-อสร"างพนังป.องกันตลิ่ง ยาว 80 
ม. ตามแบบ อบต.แม-พริก

  -   - 80,000 มีพนังป.องกันตลิ่ง
เพิ่มขึ้น 80 ม.

ตลิ่งไม-ถูกกัดเซาะทําลาย ส-วนโยธา

20 ขุดลอกแม-น้ําวัง หมู-ที่ 6 - หมู-ที่ 3
หมู- 3 ต.แม-พริก

เพื่อให"ป.องกันและบรรเทาปFญหา
น้ําท-วม น้ําป<าไหลหลาก

ขุดลอกแม-น้ําวัง ยาว 1,500 ม.  -  - 10,000,000 มีการขุดลอกแม-น้ํา 
ความยาว 1,500 ม.

ประชาชนมีน้ําไว"ใช"เพื่อ
การเกษตร

ส-วนโยธา

21 ขุดบ-อขยะ
หมู- 10 ต.แม-พริก

เพื่อให"มีบ-อขยะสําหรับทิ้งขยะ
จากครัวเรือน หมู- 10

ขุดบ-อขยะ จํานวน 1 บ-อ  -  - 100,000 ปริมาตรบ-อขยะ
เพิ่มขึ้น รองรับขยะ

มากขึ้น

เพื่อให"มีพื้นที่สําหรับทิ้ง
ขยะและการจัดการขยะ

ส-วนโยธา

ตัวชี้วัด หน:วยงานที่
รับผิดชอบ

แผนพัฒนาสามป8 (พ.ศ. 2558-2560)

องคการบริหารส:วนตําบลแม:พริก  อําเภอแม:พริก  จังหวัดลําปาง

ที่

งบประมาณและที่มา
ผลลัพธที่คาดว:า จะ

ได�รับ
โครงการ วัตถุประสงค

เป>าหมาย
 (ผลผลิตของโครงการ)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
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8. ยุทธศาสตรการพัฒนาด�านการเมือง-การบริหาร

     8.1 แนวทางการพัฒนาการส!งเสริมการมีส!วนร!วมรูปประชาคม

2558 2559 2560

(บาท) (บาท) (บาท) KPI
1 โครงการประชาคมหมู�บ�านเพื่อ

จัดทําแผนพัฒนาสามป 
เพื่อให�ประชาชนมีส�วนร�วมในการ
จัดทําแผนพัฒนาสามป 

จัดทําโครงการเพื่อให�ประชาชนมี
ส�วนร�วมทุกหมู�บ�าน

10,000 10,000 10,000 มีแผนพัฒนาสามป ประชาชนมีส�วนร�วมใน
การจัดทําแผน

สํานักปลัดฯ

2 ก�อสร�างรั้วรอบศูนย-สงเคราะห-
ราษฎรประจําหมู�บ�าน 
หมู� 6 ต.แม�พริก

เพื่อให�ศูนย-สงเคราะห- หมู� 6 มี
อาณาเขตพื้นที่ ที่ชัดเจน

ก�อสร�างรั้วรอบพื้นที่ศูนย-
สงเคราะห-

 - 100,000  - มีรั้วรอบศูนย-
สงเคราะห-

ศูนย-สงเคราะห-ราษฎร มี
รั้วรอบขอบชิด

ส�วนโยธา

3 ปรับปรุงศาลาอเนกประสงค-
ประจําหมู�บ�าน
หมู� 8 ต.แม�พริก

เพื่อให�ประชาชนมีสถานที่สําหรับ
ทํากิจกรรมของส�วนรวม

ปรับปรุงศาลาเอนกประสงค-ให�
พร�อมกับการใช�งาน

100,000  -  - ศาลาอเนกประสงค-
มีขนาดที่กว�างขวาง

มากขึ้น

ศาลาอเนกประสงค- เป=น
ศูนย-กลางของกิจกรรม
ส�วนรวม

ส�วนโยธา

4 ก�อสร�างศาลาอเนกประสงค-
ประจําหมู�บ�านห�วยไร� 
หมู� 4 ต.ผาป@ง

เพื่อให�ประชาชนมีสถานที่สําหรับ
ทํากิจกรรมของส�วนรวม

ก�อสร�างศาลาอเนกประสงค-ขนาด
 กว�าง 6 ม. ยาว 12 ม

 -   - 300,000 มีศาลา
อเนกประสงค-
เพิ่มขึ้น 1 หลัง

ประชาชนมีสถานที่
สําหรับทํากิจกรรมของ
ส�วนรวม

ส�วนโยธา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป5 (พ.ศ. 2558-2560)

องคการบริหารส!วนตําบลแม!พริก  อําเภอแม!พริก  จังหวัดลําปาง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เป;าหมาย

 (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด

ผลลัพธที่คาดว!า จะได�รับ
หน!วยงานที่
รับผิดชอบ
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     8.2 แนวทางการพัฒนาการส!งเสริมความรู� ความเข�าใจเกี่ยวกับกิจการของ อบต. และการบริหารการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย

2558 2559 2560

(บาท) (บาท) (บาท) KPI
1 ค�าใช�จ�ายในการเลือกตั้ง เพื่อจ�ายเป=นค�าใช�จ�ายในการ

เลือกตั้งทั่วไปหรือเลือกตั้งซ�อม
นายกฯ และสมาชิกสภาฯ

การเลือกตั้งทั่วไปและการ
เลือกตั้งซ�อม

100,000 100,000 100,000 การเลือกตั้งสําเร็จ
ลุล�วง

อบต.ดําเนินการตามที่
กฎหมายกําหนด

สํานักปลัดฯ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป5 (พ.ศ. 2558-2560)

องคการบริหารส!วนตําบลแม!พริก  อําเภอแม!พริก  จังหวัดลําปาง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เป;าหมาย

 (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด

ผลลัพธที่คาดว!า จะได�รับ
หน!วยงานที่
รับผิดชอบ
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 8.3 แนวทางการพัฒนาบุคลากร ทั้งพนักงานส!วนตําบล พนักงานจ�าง สมาชิกสภา อบต. คณะผู�บริหาร ให�มีความรู� คุณธรรมและจริยธรรมในการปฎิบัติงาน

2558 2559 2560

(บาท) (บาท) (บาท) KPI
1 เงินเดือนพนักงานส�วนตําบล เพื่อจ�ายเป=นเงินเดือนพนักงาน

ส�วนตําบล
เงินเดือนพนักงานส�วนตําบล 
สํานักปลัด 'ส�วนการคลัง จํานวน 
18 คน

3,400,000 3,600,000 3,800,000 พนักงานส�วนตําบล
ได�รับเงินเดือนทุก
เดือน

พนักงานส�วนตําบลได�รับ
เงินเดือนตามกฎหมาย
กําหนด

สํานักปลัด 
ส�วนการคลัง 

ส�วนโยธา

2 เงินเพิ่มค�าครองชีพชั่วคราว
พนักงานส�วนตําบล

เพื่อจ�ายเป=นเงินเพิ่มค�าครองชีพ
ชั่วคราวพนักงานส�วนตําบล

เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว 
พนักงานส�วนตําบล สํานักปลัด 
ส�วนการคลัง  ส�วนโยธา จํานวน 
11 คน

234,000 200,000 170,000 พนักงานส�วนตําบล
ได�รับเงินเพิ่มค�า
ครองชีพชั่วคราวทุก
เดือน

พนักงานส�วนตําบลรับเงิน
เพิ่มการครองชีพชั่วคราว
ตาม กฎหมายกําหนด

สํานักปลัด 
ส�วนการคลัง 

ส�วนโยธา

3 เงินประจําตําแหน�ง เพื่อจ�ายเป=นเงินประจําตําแหน�ง 
พนักงานส�วนตําบล

เงินประจําตําแหน�ง ปลัด อบต. 
หน.สป.,หน.การคลัง, หน.โยธา

160,000 160,000 160,000 ปลัด อบต. หน.สป.
,หน.การคลัง, หน.
โยธา ได�รับเงิน

ประจําตําแหน�งทุก
เดือน

พนักงานส�วนตําบลได�รับ
เงิน ประจําตําแหน�งตาม
กฎหมาย กําหนด

สํานักปลัด 
ส�วนการคลัง 

ส�วนโยธา

4 เงินค�าตอบแทนรายเดือน เพื่อจ�ายเป=นเงินค�าตอบแทนราย
เดือน พนักงานส�วนตําบล

เงินค�าตอบแทนรายเดือน ปลัด 
อบต.

67,200 67,200 67,200 ปลัด อบต.ได�รับ
ค�าตอบแทน

ปลัด อบต.ได�รับ
ค�าตอบแทนทุกเดือน

สํานักปลัด

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป5 (พ.ศ. 2558-2560)

องคการบริหารส!วนตําบลแม!พริก  อําเภอแม!พริก  จังหวัดลําปาง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เป;าหมาย

 (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด

ผลลัพธที่คาดว!า จะได�รับ
หน!วยงานที่
รับผิดชอบ
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2558 2559 2560

(บาท) (บาท) (บาท) KPI
5 เงินเดือน/ค�าตอบแทนประจํา

ตําแหน�ง/ค�าตอบแทนพิเศษ
นายก อบต./รองนายก อบต./
เลขานุการนายก

เพื่อจ�ายเป=นเงินเดือน/
ค�าตอบแทน ประจําตําแหน�ง/
ค�าตอบแทนพิเศษนายก อบต./
รองนายก อบต./เลขานุการนายก

เงินเดือน/ค�าตอบแทน ประจํา
ตําแหน�ง/ค�าตอบแทน พิเศษนายก
 อบต./รองนายก  อบต./
เลขานุการนายก จํานวน 4 คน

735,840 735,840 735,840 นายก อบต./รอง
นายก อบต./

เลขานุการนายก
ได�รับค�าตอบแทน

นายก อบต./รองนายก 
อบต./ เลขานุการนายก 
ได�รับเงินเดือน 
ค�าตอบแทนประจํา
ตําแหน�ง/ค�าตอบแทน
พิเศษ ตามกฎหมาย 
กําหนด

สํานักปลัด

6 ค�าจ�างพนักงานจ�าง เพื่อจ�ายเป=นค�าจ�างพนักงานจ�าง
ทั่วไป และตามภารกิจ

ค�าจ�างพนักงานจ�างตาม ภารกิจ
และทั่วไป จํานวน 16  คน

1,400,000 1,500,000 1,600,000  พนักงานจ�างได�รับ
ค�าจ�าง

พนักงานจ�างได�รับค�าจ�าง 
ตามกฎหมายกําหนด ตาม
กฎหมายกําหนด

สํานักปลัด 
ส�วนการคลัง 

ส�วนโยธา

7 เงินเพิ่มค�าครองชีพชั่วคราว
พนักงานจ�าง

เพื่อจ�ายเป=นเงินเพิ่มการครองชีพ 
ชั่วคราวพนักงานจ�าง

เงินเพิ่มค�าครองชีพชั่วคราว 
พนักงานจ�างทั่วไปและ ตาม
ภารกิจ จํานวน 21 คน

480,000 450,000 420,000 พนักงานจ�างทั่วไป
และ ตามภารกิจ 
จํานวน 21 คน 
ได�รับ เงินเพิ่มค�า
ครองชีพชั่วคราว

พนักงานจ�างได�รับเงินเพิ่ม 
การครองชีพชั่วคราวตาม 
กฎหมายกําหนด

สํานักปลัด 
ส�วนการคลัง 

ส�วนโยธา

8 เงินเพิ่มตามคุณวุฒิ เพื่อจ�ายเป=นเงินเพิ่มตามคุณวุฒิ 
พนักงานส�วนตําบล

เงินเพิ่มตามคุณวุฒิ พนักงานส�วน
ตําบล จํานวน 13 คน

50,000 40,000 30,000 พนักงานส�วนตําบล
 จํานวน 13 คน 
ได�รับเงินเพิ่มตาม
คุณวุฒิ

พนักงานส�วนตําบลได�รับ
เงิน เพิ่มตามคุณวุฒิตาม
กฎหมาย กําหนด

สํานักปลัด 
ส�วนการคลัง 

ส�วนโยธา

9 ค�าตอบแทนคณะกรรมการ
จัดซื้อจัดจ�าง กรรมการตรวจ
งานจ�างและควบคุมงาน

เพื่อจ�ายเป=นค�าตอบแทน
คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ�าง 
กรรมการตรวจงานจ�างและ
ควบคุมงาน

พนักงานส�วนตําบล ผู�แทนชุมชน 
ที่ได�รับการคัดเลือกให�ปฏิบัติ
หน�าที่ในการเป=นคณะกรรมการ

30,000 30,000 30,000 กรรมการตรวจงาน
จ�างได�รับ

ค�าตอบแทน

พนักงานส�วนตําบลและ
ผู�แทนชุมชนได�รับ
ค�าตอบแทนในการปฏิบัติ
หน�าที่ตามกฎหมายกําหนด

สํานักปลัด

องคการบริหารส!วนตําบลแม!พริก  อําเภอแม!พริก  จังหวัดลําปาง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เป;าหมาย

 (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป5 (พ.ศ. 2558-2560)

ผลลัพธที่คาดว!า จะได�รับ
หน!วยงานที่
รับผิดชอบ
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(บาท) (บาท) (บาท) KPI
10 ค�าตอบแทนการปฏิบัติงานนอก

เวลา
เพื่อจ�ายเป=นค�าตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให�
พนักงานส�วนตําบลและพนักงาน
จ�าง

พนักงานส�วนตําบลและพนักงาน
จ�างที่ได�รับมอบหมายให�
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

50,000 50,000 50,000 พนักงานส�วนตําบล
และพนักงานจ�างที่
ปฏิบัติงานนอกเวลา

ราชการ ได�รับ
ค�าตอบแทน

พนักงานส�วนตําบลและ
พนักงานจ�างได�รับ
ค�าตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาตามที่
กฎหมายกําหนด

สํานักปลัด 
ส�วนการคลัง 

ส�วนโยธา

11 ค�าตอบแทนผู�ปฏิบัติงานอันเป=น
ประโยชน-แก�องค-กรปกครอง
ส�วนท�องถิ่น

เพื่อจ�ายเป=นเงินรางวัลนําจับแก�
เจ�าหน�าที่ตํารวจในการปรับ
ผู�กระทําผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก

ตั้งจ�ายให�อัตราร�อยละ 25 ของ
ค�าปรับ

2,000 2,000 2,000 เจ�าหน�าที่ได�รับเงิน
รางวัล

เจ�าหน�าที่ตํารวจได�รับเงิน 
รางวัลตามกฎหมาย

สํานักปลัด

12 ค�าตอบแทนประธานสภา รอง
ประธานสภาสมาชิกสภา 
เลขานุการสภา

เพื่อจ�ายเป=นค�าตอบแทนรายเดือน
 ประธานสภา รองประธานสภา 
สมาชิกสภา เลขานุการสภา

ค�าตอบแทนประธานสภารอง
ประธานสภา สมาชิกสภา

2,534,000 2,534,000 2,534,000  ประธานสภา รอง
ประธานสภา 
สมาชิกสภา 

เลขานุการสภา
ได�รับค�าตอบแทน

รายเดือน

ประธานสภา รอง
ประธานสภาสมาชิกสภา 
เลขานุการสภาได�รับ
ค�าตอบแทนรายเดือนตาม
กฎหมายกําหนด

สํานักปลัด

13 ผลประโยชน-ค�าตอบแทนอื่น เพื่อจ�ายเป=นผลประโยชน-
ค�าตอบแทนอื่นให�แก�พนักงาน
ส�วนตําบลและพนักงานจ�าง

พนักงานส�วนตําบลและพนักงาน
จ�างที่ได�รับผลประโยชน-
ค�าตอบแทนอื่น

500,000 500,000 500,000 พนักงานส�วนตําบล
และพนักงานจ�างที่
ได�รับผลประโยชน-
ค�าตอบแทนอื่น

พนักงานส�วนตําบลและ
พนักงานจ�างได�รับ
ผลประโยชน-ค�าตอบแทน
อื่น ตามกฎหมายกําหนด

สํานักปลัด

14 เงินช�วยเหลือการศึกษาบุตร เพื่อจ�ายเป=นค�าช�วยเหลือ
การศึกษาบุตรพนักงานส�วนตําบล

พนักงานส�วนตําบลที่มีสิทธิได�รับ
เงินช�วยเหลือการศึกษาบุตร

25,000 25,000 25,000 บุตรพนักงานส�วน
ตําบลได�รับช�วยเหลือ

พนักงานส�วนตําบลได�รับ
เงินค�าช�วยเหลือการศึกษา
บุตรตามสิทธิ

สํานักปลัด
ส�วนการคลัง

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป5 (พ.ศ. 2558-2560)

องคการบริหารส!วนตําบลแม!พริก  อําเภอแม!พริก  จังหวัดลําปาง
งบประมาณและที่มา

ตัวชี้วัด
ผลลัพธที่คาดว!า จะได�รับ

หน!วยงานที่
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เป;าหมาย

 (ผลผลิตของโครงการ)
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15 เงินช�วยเหลือค�ารักษาพยาบาล เพื่อจ�ายเป=นค�ารักษาพยาบาลแก�

พนักงานส�วนตําบลและผู�บริหาร
ผู�บริหาร, พนักงานส�วนตําบล ที่มี
สิทธิได�รับเงินช�วยเหลือค�า
รักษาพยาบาล

50,000 50,000 50,000 ผู�บริหาร, พนักงาน
ส�วนตําบล ได�รับ
เงินช�วยเหลือ ค�า
รักษาพยาบาล

ผู�บริหาร, พนักงานส�วน
ตําบล,ได�รับเงินช�วยเหลือ
ค�ารักษาพยาบาลตามสิทธิ

สํานักปลัด 
ส�วนการคลัง
ส�วนโยธา

16 ค�าใช�จ�ายเพื่อให�มาซึ่งบริการ เพื่อจ�ายเป=นค�าจ�างเหมาบริการ 
ค�าลงทะเบียน ค�าธรรมเนียม ค�า
โฆษณาและเผยแพร�

ภารกิจของ อบต.ในด�านต�างๆ 500,000 500,000 500,000 ภารกิจของ อบต.
ในด�านต�างๆ สําเร็จ
ลุล�วง

การดําเนินงานตามภารกิจ
ของ อบต. สําเร็จลุล�วง

สํานักปลัด 
ส�วนการคลัง
ส�วนโยธา

17 ค�าเช�าบ�าน เพื่อจ�ายเป=นค�าเช�าบ�านแก�
พนักงานส�วนตําบล

พนักงานส�วนตําบลที่มีสิทธิได�รับ
เงินช�วยเหลือค�าเช�าบ�าน

100,000 100,000 100,000 พนักงานส�วนตําบล
ที่มีสิทธิได�รับเงิน
ช�วยเหลือค�าเช�าบ�าน
ได�รับค�าเช�าบ�าน

พนักงานส�วนตําบล,ได�รับ
เงินช�วยเหลือค�าเช�าบ�าน
สิทธิ

สํานักปลัด 
ส�วนการคลัง
ส�วนโยธา

18 รายจ�ายเกี่ยวกับการรับรองและ
พิธีการ

เพื่อจ�ายเป=นค�ารับรองและพิธีการ
เพื่อต�อนรับบุคคลที่มานิเทศก-งาน
ศึกษาดูงาน

คณะผู�มาเยือนและค�ารับรอง 
และการประชุมสภา

40,000 40,000 40,000 คณะผู�มาเยือนและ
ค�ารับรอง และการ
ประชุมสภา ได�รับ

การต�อนรับ

อบต.รับรองแขกผู�มาเยือน
และการประชุมสภาตาม
กฎหมายกําหนด

สํานักปลัด

19 ค�าใช�จ�ายในการเดินทางไป
ราชการ

เพื่อจ�ายเป=นค�าใช�จ�ายในการ
เดินทางไปราชการสําหรับเป=นค�า
เบี้ยเลี้ยงค�าพาหนะ ค�าเช�าที่พัก 
และค�าใช�จ�ายอื่นๆ ในการเดินทาง
ไปราชการหรืออบรมสัมมนาของ
พนักงานส�วนตําบลและพนักงาน
จ�าง คณะผู�บริหารสมาชิกสภา

คณะผู�บริหาร สมาชิกสภา
พนักงานส�วนตําบล และพนักงาน
จ�างที่ได�รับอนุญาตให�เดินทางไป
ราชการ

180,000 180,000 180,000 คณะผู�บริหาร 
สมาชิกสภา
พนักงานส�วนตําบล
 และพนักงานจ�างที่
ได�รับอนุญาตให�
เดินทางไปราชการ
ได�รับเงินค�าเดินทาง

คณะผู�บริหาร สมาชิกสภา
พนักงานส�วนตําบล และ
พนักงานจ�าง เดินทางไป
ราชการ สามารถเบิก
ค�าใช�จ�ายในการเดินทางไป
ราชการ

สํานักปลัด 
ส�วนการคลัง
ส�วนโยธา

ตัวชี้วัด
โครงการ วัตถุประสงค

เป;าหมาย
 (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป5 (พ.ศ. 2558-2560)

องคการบริหารส!วนตําบลแม!พริก  อําเภอแม!พริก  จังหวัดลําปาง

ที่ ผลลัพธที่คาดว!า จะได�รับ
หน!วยงานที่
รับผิดชอบ
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20 ค�าของขวัญ ของรางวัล จ�ายเป=นค�าของขวัญ ของรางวัลที่

มีความจําเป=นและเหมาะสม
บุคคลที่เหมาะสมที่ได�รับของขวัญ
 ของรางวัล

2,000 2,000 2,000 ผู�ที่ได�รับของรางวัล
มีกําลังใจเพิ่มขึ้น

อบต.มอบของขวัญ ของ
รางวัลที่เหมาะสม

สํานักปลัด

21 ค�าพวงมาลัย ช�อดอกไม�และ
พวงมาลา

เพื่อจ�ายเป=นค�าพวงมาลัย ช�อ
ดอกไม�และพวงมาลาสําหรับพิธี
การและวันสําคัญต�างๆ

งานพิธีการในวันสําคัญต�างๆ 10,000 10,000 10,000 มีพวงมาลัย ดอกไม� 
เข�าร�วมงานพิธีสําคัญ

อบต.มีพวงมาลัย ช�อ
ดอกไม�และพวงมาลา
สําหรับพิธีการในวันสําคัญ
ต�างๆ

สํานักปลัด

22 ค�าไฟฟNา เพื่อจ�ายเป=นค�ากระแสไฟฟNา
บริเวณอาคารสํานักงานและ
ไฟฟNาสาธารณะส�วนเกิน

อาคาร สํานักงาน และไฟฟNา
สาธารณะส�วนเกิน

250,000 250,000 250,000 ชําระค�ากระแสไฟฟNา เพื่อให�การปฏิบัติงานของ 
อบต.เป=นไปอย�างมี
ประสิทธิภาพ

สํานักปลัด

23 ค�าโทรศัพท- เพื่อจ�ายเป=นค�าโทรศัพท-ประจํา
สํานักงานและโทรศัพท-เคลื่อนที่ ที่
ใช�ติดต�อราชการของ อบต.

การติดต�อราชการของ อบต. 40,000 40,000 40,000 การติดต�อสื่อสาร
สะดวกมากขึ้น

เพื่อให�การปฏิบัติงานของ 
อบต.เป=นไปอย�างรวดเร็ว
และมีประสิทธิภาพ

สํานักปลัด

24 ค�าเช�าคู�สายอินเตอร-เน็ตตําบล เพื่อจ�ายเป=นค�าเช�าคู�สาย
อินเตอร-เน็ตตําบลของ อบต.

อินเตอร-เน็ตตําบลของ อบต. 70,000 70,000 70,000 การติดต�อสื่อสาร
สะดวกมากขึ้น

เพื่อให�การปฏิบัติงานของ 
อบต.เป=นไปอย�างรวดเร็ว
และมีประสิทธิภาพ

สํานักปลัด

25 ค�าไปรษณีย- เพื่อจ�ายเป=นค�าไปรษณีย- การติดต�อประสานงานของ อบต. 15,000 15,000 15,000 การติดต�อสื่อสาร
เอกสารทางราชการ

สะดวกมากขึ้น

เพื่อให�การปฏิบัติงานของ 
อบต.เป=นไปอย�างรวดเร็ว
และมีประสิทธิภาพ

สํานักปลัด

26 รายจ�ายตามข�อผูกพัน เพื่อจ�ายเป=นทุนการศึกษาปริญญา
โทและปริญญาตรี

ทุนการศึกษาปริญญาตรี 5 ทุน 
ปริญญาโท 2 ทุน

     20,000      20,000      20,000  บุคลากรได�รับการ
พัฒนาเพิ่มขึ้น

พัฒนาบุคลากรของ อบต.
 ทั้งฝPายการเมืองและฝPาย
ประจํา

สํานักปลัด

ตัวชี้วัด
ผลลัพธที่คาดว!า จะได�รับ

หน!วยงานที่
รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

โครงการ วัตถุประสงค
เป;าหมาย

 (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา

แผนพัฒนาสามป5 (พ.ศ. 2558-2560)

องคการบริหารส!วนตําบลแม!พริก  อําเภอแม!พริก  จังหวัดลําปาง

ที่
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27 เงินสํารองจ�าย เพื่อจ�ายเป=นค�าช�วยเหลือราษฎรที่

ประสบภัย
ราษฎรผู�ประสบภัย 150,000 150,000 150,000 ผู�ประสบภับได�รับ

ความช�วยเหลือ 
บรรเทาความ

เดือดร�อน

การดําเนินงานตามภารกิจ
ของอบต. สําเร็จลุล�วง

สํานักปลัด

28 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม เพื่อจ�ายเป=นเงินสมทบกองทุน
ประกันสังคม เพื่อให�ความ
คุ�มครองแก�พนักงานจ�าง

พนักงานจ�างตามภารกิจและ
พนักงานจ�างทั่วไป

   100,000    100,000    100,000 พนักงานจ�างตาม
ภารกิจและ
พนักงานจ�างทั่วไป 
ได�รับสวัสดิการ

พนักงานจ�างของ อบต. 
ได�รับความคุ�มครองตาม
กฎหมายกําหนด

สํานักปลัด

29 เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข�าราชการส�วนท�องถิ่น

เบิกจ�ายเป=นเงินสมทบกองทุน
บําเหน็จ บํานาญของข�าราชการ
ท�องถิ่น

พนักงานส�วนตําบลในสังกัด 100,000 100,000 100,000 พนักงานส�วนตําบล
ในสังกัด ได�รับ
สวัสดิการเมื่อ
เกษียณอายุราชการ

พนักงานส�วนตําบลได�รับ
สิทธิในเงินบําเหน็จ 
บํานาญ ตามกฎหมาย
กําหนด

สํานักปลัด

30 โครงการฝQกอบรมและศึกษาดู
งานคณะผู�บริหาร สมาชิกฯ 
พนักงานส�วนตําบลและ
พนักงานจ�าง

เพื่อพัฒนาบุคลากรทั้งฝPาย
การเมืองและฝPายประจําให�มี
ประสิทธิภาพในการให�บริการ
ประชาชน

พนักงานส�วนตําบล คณะผู�บริหาร
 สมาชิก

200,000 200,000 200,000 การบริหารงาน
ราชการมีศักยภาพที่

เพิ่มมากขึ้น

พัฒนาบุคลากรทั้งฝPาย
การเมืองและฝPายประจํา

สํานักปลัด

31 โครงการเสริมสร�างคุณธรรม 
จริยธรรม และธรรมาภิบาลใน
การปฎิบัติราชการ

เพื่อสนับสนุนให�ผู�บริหาร 
พนักงานส�วนตําบล และพนักงาน
จ�าง ได�ตระหนักถึงความสําคัญ
ของคุณธรรมจริยธรรม ในการ
ปฏิบัติราชการ

คณะผู�บริหาร พนักงานส�วนตําบล
 และพนักงานจ�าง

5,000 5,000 5,000 คณะผู�บริหาร 
พนักงานส�วนตําบล
 และพนักงานจ�าง 
มีคุณธรรม 
จริยธรรม เพิ่มขึ้น 
ลดป@ญหาการ
ขัดแย�งในองค-กร

ผู�บริหาร พนักงานส�วน
ตําบลและพนักงานจ�าง 
สามารถปฏิบัติราชการใน
แนวทางที่ถูกต�อง

สํานักปลัด

ผลลัพธที่คาดว!า จะได�รับ
ตัวชี้วัด

โครงการ วัตถุประสงค
เป;าหมาย

 (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
หน!วยงานที่
รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป5 (พ.ศ. 2558-2560)

องคการบริหารส!วนตําบลแม!พริก  อําเภอแม!พริก  จังหวัดลําปาง

ที่
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     8.4 แนวทางการพัฒนารายได� โดยการปรับปรุงแหล!งรายได� วิธีการหารายได� รวมทั้งระบบการจัดเก็บภาษี

2558 2559 2560

(บาท) (บาท) (บาท) KPI
1 โครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ เพื่ออํานวยความสะดวกแก�

ประชาชนในการชําระภาษีต�างๆ
ทุกหมู�บ�านในเขตรับผิดชอบ 2,000 2,000 2,000 การจัดเก็บภาษี คิด

เป=นร�อยละ 100
ประชาชนได�รับความ
สะดวกสบาย ในการชําระ
ภาษี

ส�วนการคลัง

2 โครงการจัดทําแผนที่ภาษี เพื่อพัฒนาการจัดเก็บภาษีต�างๆ ทุกหมู�บ�านในเขตรับผิดชอบ  -    100,000  - การจัดเก็บภาษี 
สะดวกและรวดเร็ว

มากขึ้น

พัฒนารายได�และวิธีการ
หารายได�ให� อบต.

ส�วนการคลัง

เป;าหมาย
 (ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด
โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป5 (พ.ศ. 2558-2560)

องคการบริหารส!วนตําบลแม!พริก  อําเภอแม!พริก  จังหวัดลําปาง

ผลลัพธที่คาดว!า จะได�รับ
หน!วยงานที่
รับผิดชอบ

ที่
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8.5 แนวทางการพัฒนาการจัดหาและปรับปรุงเครื่องมือ เครื่องใช�และสถานที่ปฎิบัติงานให�เพียงพอมีประสิทธิภาพ

2558 2559 2560

(บาท) (บาท) (บาท) KPI
1 รายจ�ายเพื่อบํารุงรักษาและ

ซ�อมแซมทรัพย-สิน
เพื่อจ�ายเป=นค�าบํารุงรักษาและ
ซ�อมแซมทรัพย-สินใน อบต.

ทรัพย-สินของ  อบต. ที่ต�อง
บํารุงรักษาและซ�อมแซม

500,000 500,000 500,000 ทรัพย-สินที่ชํารุด
เสียหายได�รับการ
ซ�อมแซมให�กลับสู�

สภาพเดิม

ทรัพย-สินของ  อบต. มี
สภาพใช�งานได�ดี

สํานักปลัด 
ส�วนการคลัง 

ส�วนโยธา

2 วัสดุงานบ�านงานครัว เพื่อจ�ายเป=นค�าจัดซื้อวัสดุงานบ�าน
 งานครัวเพื่อใช�ในการปฏิบัติงาน 
ภายใน อบต.

วัสดุงานบ�านงานครัวใน การ
ปฎิบัติงาน

20,000 20,000 20,000 มีอุปกรณ-งานครัว
ของสํานักงานเพิ่มขึ้น

งานที่ได�รับมอบหมายให�
ปฏิบัติ บรรลุวัตถุประสงค-
ตามเปNาหมาย ที่กําหนด
และมีประสิทธิภาพ

สํานักปลัด

3 วัสดุสํานักงาน เพื่อจ�ายเป=นค�าจัดซื้อวัสดุ
สํานักงาน ต�างๆ เพื่อใช�ในการ
ปฏิบัติงานภายใน อบต.

วัสดุสํานักงานในการ ปฎิบัติงาน 130,000 130,000 130,000 วัสดุสํานักงานมี
จํานวนเพิ่มขึ้น

งานที่ได�รับมอบหมายให�
ปฏิบัติ บรรลุวัตถุประสงค-
ตามเปNาหมาย ที่กําหนด
และมีประสิทธิภาพ

สํานักปลัด

4 วัสดุ พาหนะและขนส�ง เพื่อจ�ายเป=นค�าจัดซื้อวัสดุพาหนะ
และขนส�งเพื่อใช�ในการ
ปฎิบัติงานภายใน อบต

วัสดุพาหนะและขนส�งในการ
ปฎิบัติงาน

50,000 50,000 50,000 มีพาหนะสําหรับ
การใช�งานเพิ่มขึ้น

งานที่ได�รับมอบหมายให�
ปฏิบัติบรรลุวัตถุประสงค-
ตามเปNาหมายที่กําหนด
และมีประสิทธิภาพ

สํานักปลัด

5 วัสดุเชื้อเพลิงและหล�อลื่น เพื่อจ�ายเป=นค�าจัดซื้อวัสดุ
เชื้อเพลิงและหล�อลื่นเพื่อใช�การ
ปฎิบัติงานภายใน อบต.

วัสดุเชื้อเพลิงและหล�อลื่นในการ
ปฎิบัติงาน

300,000 300,000 300,000 การปฏิบัติงาน
ราชการมี

ประสิทธิภาพเพิ่ม
มากขึ้น

งานที่ได�รับมอบหมายให�
ปฏิบัติบรรลุวัตถุประสงค-
ตามเปNาหมายที่กําหนด
และมีประสิทธิภาพ

สํานักปลัด

งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด

ผลลัพธที่คาดว!า จะได�รับ
หน!วยงานที่
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เป;าหมาย

 (ผลผลิตของโครงการ)

แผนพัฒนาสามป5 (พ.ศ. 2558-2560)

องคการบริหารส!วนตําบลแม!พริก  อําเภอแม!พริก  จังหวัดลําปาง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
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2558 2559 2560

(บาท) (บาท) (บาท) KPI
6 วัสดุโฆษณาและเผยแพร� เพื่อจ�ายเป=นค�าจัดซื้อวัสดุโฆษณา

และเผยแพร�เพื่อใช�ในการ
ปฎิบัติงานภายในอบต.

วัสดุโฆษณาและเผยแพร�ในการ
ปฎิบัติงาน

20,000 20,000 20,000 ประชาชนทั่วไป
รับทราบข�อมูล

ข�าวสารเพิ่มมากขึ้น

งานที่ได�รับมอบหมายให�
ปฏิบัติบรรลุวัตถุประสงค-
ตามเปNาหมายที่กําหนด
และมีประสิทธิภาพ

สํานักปลัด

7 วัสดุคอมพิวเตอร- เพื่อจ�ายเป=นค�าจัดซื้อวัสดุ
คอมพิวเตอร-เพื่อใช�ในการ
ปฎิบัติงานภายในอบต.

วัสดุคอมพิวเตอร-ในการปฎิบัติงาน 60,000 60,000 60,000 มีคอมพิวเตอร-ใช�
งานเพิ่มขึ้น เพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
ทํางาน

งานที่ได�รับมอบหมายให�
ปฏิบัติบรรลุวัตถุประสงค-
ตามเปNาหมายที่กําหนด
และมีประสิทธิภาพ

สํานักปลัด 
ส�วนการคลัง 

ส�วนโยธา

8 วัสดุการเกษตร เพื่อจ�ายเป=นค�าจัดซื้อวัสดุ
การเกษตรเพื่อใช�ในการ
ปฎิบัติงานภายในอบต.

วัสดุการเกษตรในการปฎิบัติงาน 20,000 20,000 20,000 มีวัสดุการเกษตร
ของสํานักงานเพิ่มขึ้น

งานที่ได�รับมอบหมายให�
ปฏิบัติบรรลุวัตถุประสงค-
ตามเปNาหมายที่กําหนด
และมีประสิทธิภาพ

สํานักปลัด

9 วัสดุก�อสร�าง เพื่อจ�ายเป=นค�าจัดซื้อวัสดุก�อสร�าง
เพื่อใช�ในการปฎิบัติงานภายใน 
อบต.

วัสดุก�อสร�างในการปฎิบัติงาน 40,000 40,000 40,000 มีวัสดุก�อสร�างของ
สํานักงานเพิ่มขึ้น

งานที่ได�รับมอบหมายให�
ปฏิบัติบรรลุวัตถุประสงค-
ตามเปNาหมายที่กําหนด
และมีประสิทธิภาพ

ส�วนโยธา

10 วัสดุไฟฟNาและวิทยุ เพื่อจ�ายเป=นค�าจัดซื้อวัสดุไฟฟNา
และวิทยุเพื่อใช�ในการปฏิบัติงาน
ภายใน อบต.

วัสดุไฟฟNาและวิทยุในการ
ปฎิบัติงาน

100,000 100,000 100,000 ระบบไฟฟNา
สาธารณะได�รับการ

ซ�อมแซมแก�ไข 
สามารถใช�งานได� 
คิดเป=นร�อยละ 100

งานที่ได�รับมอบหมายให�
ปฏิบัติบรรลุวัตถุประสงค-
ตามเปNาหมายที่กําหนด
และมีประสิทธิภาพ

ส�วนโยธา

องคการบริหารส!วนตําบลแม!พริก  อําเภอแม!พริก  จังหวัดลําปาง

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป5 (พ.ศ. 2558-2560)

งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด

ผลลัพธที่คาดว!า จะได�รับ
หน!วยงานที่
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เป;าหมาย

 (ผลผลิตของโครงการ)
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2558 2559 2560

(บาท) (บาท) (บาท) KPI
11 จัดหาครุภัณฑ-ภายใน อบต. เพื่อจ�ายเป=นค�าจัดซื้อครุภัณฑ- 

สํานักงาน ครุภัณฑ-งานบ�าน งาน
ครัวครุภัณฑ-สํารวจครุภัณฑ-
ยานพาหนะและขนส�งครุภัณฑ-
โฆษณาและเผยแพร� เช�น โตSะ 
เก�าอี้ เต�นท- เครื่องตัดหญ�า 
เครื่องพ�นยุง ครุภัณฑ-คอมพิวเตอร-
 ตู�เอกสาร คอมพิวเตอร-พกพา 
เครื่องคอมพิวเตอร-แบบตั้งโตSะ 
เครื่องพิมพ-เอกสาร  เครื่อง
ปNองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
รถยนต- รถกระเช�าไฟฟNา กล�อง
ถ�ายรูป เครื่องบอกพิกัดบนพื้นโลก
(GPS) ฯลฯ

ครุภัณฑ-ต�างๆ ที่ใช�ในการ
ปฎิบัติงานใน อบต.

200,000 200,000 200,000 การปฏิบัติงาน
ราชการมี

ประสิทธิภาพเพิ่ม
มากขึ้น

งานที่ได�รับมอบหมายให�
ปฏิบัติบรรลุวัตถุประสงค-
ตามเปNาหมายที่กําหนด
และมีประสิทธิภาพ

สํานักปลัด 
ส�วนการคลัง 

ส�วนโยธา

12 ขุดเจาะบ�อบาดาลใน อบต. เพื่อให� อบต.มีน้ําสําหรับอุปโภค
และบริการประชาชนในภาวะภัย
แล�ง

ขุดเจาะบ�อบาดาลลึก 60 ม.
พร�อมก�อสร�างระบบประปา

 - 300,000  - อบต.มีบ�อน้ําบาดาล
 1 บ�อ

อบต.มีน้ําใช�สําหรับ
อุปโภคและบริการ
ประชาชนเมื่อเกิดภัยแล�ง

ส�วนโยธา

13 โครงการต�อเติมและปรับปรุง
อาคารอเนกประสงค-(ห�อง
ประชุม)ภายใน อบต.แม�พริก

เพื่อให�อาคารสถานที่ประชุมมี
ขนาดห�องที่กว�างขึ้น รองรับการ
ให�บริการด�านสถานที่

ต�อเดิมอาคารอเนกประสงค-กว�าง 
4.00 ม.ยาว 14.5 ม. ตามแบบ
แปลนของ อบต.แม�พริก

100,000  -  - อาคารสถานที่
ประชุมกว�างขึ้นจาก

เดิม 4x14.5 ม.

มีพื้นที่ของอาคาร
อเนกประสงค-ที่เพิ่มมากขึ้น
 รองรับประชาชนที่มารับ
บริการด�านสถานที่

ส�วนโยธา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป5 (พ.ศ. 2558-2560)

องคการบริหารส!วนตําบลแม!พริก  อําเภอแม!พริก  จังหวัดลําปาง
งบประมาณและที่มา

ตัวชี้วัด หน!วยงานที่
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เป;าหมาย

 (ผลผลิตของโครงการ)
ผลลัพธที่คาดว!า จะได�รับ
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2558 2559 2560

(บาท) (บาท) (บาท) KPI
14 โครงการต�อเติมและปรับปรุง

โรงอาหารภายใน อบต.แม�พริก
เพื่อให�โรงอาหารที่ขนาดที่กว�างขึ้น
 ถูกสุขลักษณะ มีความเป=น
ระเบียบ

โรงอาการมีขนาดพื้นที่กว�างขวาง
มากขึ้น

100,000  -  - โรงอาหารภายใน 
อบต.แม�พริก มี
ขนาดที่กว�างขึ้น

มีพื้นที่ของอาคารโรง
อาหารเพิ่มมากขึ้น รองรับ
การให�บริการประชาชน
ที่มารับบริการด�านสถานที่
เพิ่มมากขึ้น

ส�วนโยธา

15 โครงการต�อเติมและปรับปรุง
โครงหลังคาที่ทําการ 
อบต.แม�พริก

เพื่อเพิ่มพื้นที่ใช�สอยของอาคาร
สํานักงานที่เพิ่มมากขึ้น

ต�อเติมอาคารสํานักงานเดิมโดย
การต�อเติมโครงหลังคาชั้น 2 
ขนาดกว�าง 2 ม.ยาว 6 ม. โดยใช�
หลังคาแบบเมทัลชีท

200,000  -  - พื้นที่ใช�สอยของ
อาคารสํานักงานที่
เพิ่มขึ้น 12 ตร.ม.

พื้นที่ใช�สอยของอาคาร
สํานักงานที่เพิ่มมากขึ้น

ส�วนโยธา

16 ก�อสร�างห�องน้ําภายใน 
อบต.แม�พริก

เพื่อรองรับการให�บริการ
ประชาชนที่มาติดต�อราชการและ
ใช�บริการสถานที่

ก�อสร�างห�องน้ําจํานวน 6 ห�อง 300,000  -  - มีห�องน้ําบริการ
ประชาชน จํานวน 6

 ห�อง

ประชาชนได�รับการ
บริการที่สะดวก สบาย ถูก
สุขลักษณะ

ส�วนโยธา

17 โครงการปรับปรุงและต�อเติม
โรงจอดรถภายใน อบต.แม�พริก

เพื่อเพิ่มพื้นที่ใช�สอยของโรงจอด
รถ รองรับการให�บริการ
ประชาชนที่มาติดต�อราชการและ
ใช�บริการด�านสถานที่

ต�อเติมโรงจอดรถ กว�าง 10 ม.ยาว
 10 ม. ตามแบบแปลนของ อบต.
แม�พริก พร�อมปรับปรุงอาคารเดิม

300,000  -  - พื้นที่โรงจอดรถ
เพิ่มขึ้น 100 ตร.ม.

มีที่จอดรถเพิ่มมากขึ้น

18 ก�อสร�างทางลาดผู�พิการอาคาร
ที่ทําการองค-การบริหารส�วน
ตําบลแม�พริก

เพื่ออํานวยความสะดวกให�แก�ผู�
พิการในการติดต�อราชการ

ก�อสร�างทางลาดเอียงขึ้นสํานักงาน 100,000  -  - สํานักงานมีทางลาด
ผู�พิการ

ผู�พิการได�รับความสะดวก
ในการติดต�อราชการ

ส�วนโยธา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป5 (พ.ศ. 2558-2560)

องคการบริหารส!วนตําบลแม!พริก  อําเภอแม!พริก  จังหวัดลําปาง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เป;าหมาย

 (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด

ผลลัพธที่คาดว!า จะได�รับ
หน!วยงานที่
รับผิดชอบ
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(บาท) (บาท) (บาท) KPI
19 โครงการติดตั้งกล�องวงจรปZด 

CCTV
เพื่อเป=นการปNองกันทรัพย-สินทาง
ราชการ

ติดตั้งกล�องวงจรปZด โดยรอบ
พื้นที่ของ อบต.แม�พริก

 - 200,000  - มีระบบกล�องวงจร
ปZด 1 วงจร

อบต.แม�พริก มีระบบ
กล�องวงจรปZด ปNองกัน
ทรัพย-สินทางราชการ

ส�วนโยธา

20 ปรับภูมิทัศน-รอบที่ทําการ อบต. เพื่อให� อบต.มีภูมิทัศน-ที่สวยงาม
และร�มรื่น

พื้นที่ปรับภูมิทัศน- 1,000 ตร.ม.  -  -    300,000 ภูมิทัศน-รอบ
สํานักงาน สวยงาม
และร�มรื่น มากขึ้น

อบต. มีภูมิทัศน-ที่สวยงาม
และร�มรื่น

ส�วนโยธา

21 ก�อสร�างทํานบดินกั้นห�วยคอก
ควาย

สร�างทํานบกั้นน้ําห�วยคอกควาย
เพื่อเก็บกักน้ําไว�ใช�ยามขาดแคลน

ขุดลอกลําห�วยกว�าง 50 ม.ยาว 
100 ม. ขนาดสันทํานบยาว 60 ม.

 -  - 2,000,000  มีแหล�งเก็บกักน้ํา
เพิ่มขึ้น 1 แห�ง

อบต.แม�พริก มีน้ําใช�เพื่อ
บรรเทาป@ญหาความแห�ง
แล�ง

ส�วนโยธา

22 ก�อสร�างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
 ภายใน อบต.แม�พริก

เพื่ออํานวยความสะดวกให�แก�ผู�มา
ในการติดต�อราชการ และ
ปรับปรุงภูมิทัศน-

ก�อสร�างถนนคอนกรีตรอบ อบต.
แม�พริก ขนาด 3.00 ม.ยาว 650 
ม. หนา 0.15 ม.

 -  -    800,000  มีถนนคอนกรีต
เพิ่มขึ้น 1 สาย

ผู�มาในการติดต�อราชการ
ได�รับความสะดวกในการ
เดินทางถนนปลอดฝุPนและ
ภูมิทัศน-รอบ อบต.สาย
งามมากขึ้น

ส�วนโยธา

23 โครงการก�อสร�างอาคาร
อเนกประสงค-ภายใน อบต.แม�
พริก

เพื่อให�อาคารสถานที่ประชุม การ
จัดกิจกรรม การแข�งขันกีฬาในร�ม
 และกิจกรรมอื่นๆ

ก�อสร�างอาคารอเนกประสงค- 
กว�าง 26 ม. ยาว 42 ม.

 -  - 6,000,000 มีหอประชุมเพื่อ
รองรับการให�

บริหารประชาชน 
จํานวน 1 หลัง

ใช�สถานที่สําหรับการ
ประชุม การจัดกิจกรรม 
การแข�งขันกีฬาในร�ม และ
กิจกรรมอื่นๆ

ส�วนโยธา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป5 (พ.ศ. 2558-2560)

องคการบริหารส!วนตําบลแม!พริก  อําเภอแม!พริก  จังหวัดลําปาง

หน!วยงานที่
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เป;าหมาย

 (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด

ผลลัพธที่คาดว!า จะได�รับ
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(บาท) (บาท) (บาท) KPI
24 โครงการบริหารจัดการระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อให�บริการที่เกี่ยวข�องกับระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร ให�มีประสิทธิภาพ ตาม 
พรบ.ว�าด�วยการกระทําความผิด
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร- พ.ศ. ๒๕๕๐

ติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร-แม�ข�าย
พร�อมโปรแกรมการบริหารจัดการ
ให�กับระบบเครือข�ายของสํานักงาน

50,000  -  - มีระบบบริหาร
จัดการ
ข�อมูลคอมพิวเตอร- 
1 ระบบ

ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร
 ให�มีประสิทธิภาพ เป=น
การปNองกัน ติดตาม การ
กระทําความผิด ตาม 
พรบ.ว�าด�วยการกระทํา
ความผิดเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร- พ.ศ. ๒๕๕๐

สํานักปลัด

25 โครงการติดตั้งเครื่องรับ
สัญญาณดาวเทียม

เพื่อให�บุคลากรติดตามรับชม
ข�อมูลข�าวสารทั่วไป พัฒนาองค-
ความรู�ให�กับบุคลากร

ติดตั้งระบบเครื่องรับสัญญาณ
ดาวเทียม ภายในอาคารสํานักงาน
 อบต.

15,000 บุคลากรได�
รับทราบข�อมูล
ข�าวสารได�สะดวก
และรวดเร็วขึ้น

บุคลากรติดตามรับชม
ข�อมูลข�าวสารทั่วไป 
เหตุการณ-บ�านเมือง อย�าง
ทันท�วงที

สํานักปลัด

26 ก�อสร�างสวนสุขภาพใน อบต. เพื่อให�พนักงานและเยาวชน
ตลอดจนประชาชนมีสถานที่ออก
กําลังกายและพักผ�อนหย�อนใจ

พื้นที่สวนสุขภาพ 1,000 ตร.ม.  -  - 250,000 ประชาชนมีสุขภาพ
แข็งแรงมากขึ้น

พนักงาน, เด็ก, เยาวชน  
ประชาชนมีสถานที่ออก 
กําลังกายและพักผ�อน
หย�อนใจ

ส�วนโยธา

27 ก�อสร�างสนามกีฬา อบต. เพื่อให�พนักงานและเยาวชน
ตลอดจน ประชาชนมีสถานที่ออก
กําลังกายและพักผ�อนหย�อนใจ

พื้นที่สนามกีฬา 10 ไร�  -  - 1,000,000  มีสนามกีฬาที่มี
ขนาดมาตรฐาน
จํานวน 1 สนาม

พนักงาน, เด็ก, เยาวชน  
ประชาชนมีสถานที่ออก 
กําลังกายและพักผ�อน
หย�อนใจ

ส�วนโยธา

ผลลัพธที่คาดว!า จะได�รับ
หน!วยงานที่
รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป5 (พ.ศ. 2558-2560)

องคการบริหารส!วนตําบลแม!พริก  อําเภอแม!พริก  จังหวัดลําปาง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เป;าหมาย

 (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด
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8.6 แนวทางการพัฒนาการให�บริการประชาชน

2558 2559 2560

(บาท) (บาท) (บาท) KPI
1 โครงการลดขั้นตอนและ

ระยะเวลาการปฏิบัติราชการ
เพื่อประชาชน

เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติงานและ
อํานวยความสะดวกเพื่อประชาชน

ประชาชนในเขตรับผิดชอบ 2,000 2,000 2,000 ประชาชนได�รับ
ความสะดวกและ

รวดเร็ว

เกิดผลสัมฤทธิ์ต�อภารกิจ
ประสิทธิภาพและความ
คุ�มค�าในเชิงภารกิจของ 
อบต.

สํานักปลัด

2 โครงการบริหารศูนย-รวมข�อมูล
ข�าวสาร อ.แม�พริก จ.ลําปาง

เพื่อให�ศูนย-รวมข�อมูลข�าวสารเป=น
ศูนย-รวมข�อมูลข�าวสาร การจัดซื้อ
จัดจ�างระดับอําเภอ ในการทํา
หน�าที่เป=นสื่อกลางประชาสัมพันธ-
ให�กลุ�มผลประโยชน- ประชาคม 
นักวิชาการและประชาชน ผู�ที่
สนใจได�เข�ามามีส�วนร�วมใน
กระบวนการจัดซื้อจัดจ�าง

เพื่อบริหารศูนย-รวมข�อมูลข�าวสาร
 ข�อมูลข�าวสารการจัดซื้อจัดจ�าง
ตลอดจนการบริหารราชการของ 
อปท.

30,000 30,000 30,000 ประชาชนได�
รับทราบข�อมูล

ข�าวสารอย�างทั่วถึง 
ชัดเจนและโปร�งใส

อปท. ให�พื้นที่ อ.แม�พริกมี
ศูนย-รวมข�อมูลข�าวสาร
การจัดซื้อจัดจ�างและการ
บริหารราชการ

สํานักปลัด

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป5 (พ.ศ. 2558-2560)

องคการบริหารส!วนตําบลแม!พริก  อําเภอแม!พริก  จังหวัดลําปาง

งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด

ผลลัพธที่คาดว!า จะได�รับ
หน!วยงานที่
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เป;าหมาย

 (ผลผลิตของโครงการ)
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  ส�วนท่ี  6  การนําแผนพัฒนาสามป�ไปสู�การปฏิบัติและการติดตามประเมินผล 
 

6.1 องค%กรรับผิดชอบในการติดตามและประเมินผล 
        (สําเนาคู�ฉบับ) 
 
 

 
 
 

คําส่ังองค%การบริหารส�วนตําบลแม�พริก 
ท่ี   ๑๑๐  / ๒๕๕๗ 

เรื่อง  แต
งต้ังคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค�การบริหารส
วนตําบลแม
พริก 

----------------------------- 
  เพ่ือปฏิบัติให$เป%นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว
าด$วยการจัดทําแผนพัฒนาของ
องค�กรปกครองส
วนท$องถ่ิน  พ.ศ.  ๒๕๔๘  ข$อ  ๒๘  จึงแต
งต้ังคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาองค�การบริหารส
วนตําบลแม
พริก  ประกอบด$วย 
 ๑. นางสาคร   อุปาละ  สมาชิก อบต. หมู
ท่ี  ๙  บ$านร
มไม$ยาง กรรมการ 
 ๒. นายสมศักด์ิ เมืองเหมอะ สมาชิก อบต. หมู
ท่ี ๑๑ บ$านแพะดอกเข็ม กรรมการ 
 ๓. นายไพรัตน�  คันธชุมภู  สมาชิก อบต. หมู
ท่ี  ๒  บ$านผาป>งหลวง กรรมการ 
 ๔. นายอุดม  ตาคําชัย  ประชาคมหมู
บ$านสันข้ีเหล็ก  กรรมการ 
 ๕. นายทวี  พุทธวงษ�  ประชาคมหมู
บ$านเด
นอุดม  กรรมการ 
 ๖. นายกิตติภณ  เสนสุวรรณ ผู$ทรงคุณวุฒิ    กรรมการ 
 ๗. นางสมรักษ�  พันธะโฮม ผู$ทรงคุณวุฒิ    กรรมการ 
 ๘. นายบุญธรรม  ปEนตาปลูก ผู$แทนหน
วยงานท่ีเก่ียวข$อง  กรรมการ 
 ๙. นายเจริญ   ตาอ$าย  ผู$แทนหน
วยงานท่ีเก่ียวข$อง  กรรมการ 
 ๑๐. นายประทีป  ทองสําฤทธิ์ หัวหน$าส
วนโยธา    กรรมการ 
 ๑๑. นางสาวสมหมาย  ฟ>กเปIJยม หัวหน$าสํานักงานปลัด   กรรมการ 
  โดยให$คณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาองค�การบริหารส
วนตําบลแม
พริก มี
อํานาจหน$าท่ี  ดังนี้ 

(๑) กําหนดแนวทาง  วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
(๒) ดําเนินการติดตามแนะประเมินผลแผนพัฒนา 
(๓) รายงานและเสนอความคิดเห็นซ่ึงได$จากการติดตาม  และประเมินผลแผนพัฒนาต
อ 

สภาท$องถ่ิน  ผู$บริหารท$องถ่ิน  คณะกรรมการพัฒนาท$องถ่ินและประกาศผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาให$ประชาชนในท$องถ่ินทราบโดยท่ัวกัน  อย
างน$อยปIละ  ๑  ครั้ง  ภายในเดือนธันวาคมของทุกปI  
ท้ังนี้  ให$ติดประกาศโดยเปEดเผยไม
น$อยกว
า  ๓๐  วัน 

(๔) แต
งต้ังคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพ่ือช
วยปฏิบัติงานตามท่ีเห็นสมควร 
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  ท้ังนี้   ต้ังแต
วันท่ี  ๓   เดือน  มีนาคม    พ.ศ.   ๒๕๕๗ 
   
   สั่ง  ณ   วันท่ี   ๓   เดือน  มีนาคม   พ.ศ.   ๒๕๕๗ 
 
     (ลงชื่อ)              ถนอมชัย  ทิชัย 
             (นายถนอมชัย  ทิชัย) 

         นายกองค�การบริหารส
วนตําบลแม
พริก  
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          (สําเนาคู�ฉบับ) 
 
 
 
 
 

คําส่ังองค%การบริหารส�วนตําบลแม�พริก 
ท่ี   ๑๑๔ / ๒๕๕๗ 

เรื่อง    แต
งต้ังประธานและเลขานุการคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

องค�การบริหารส
วนตําบลแม
พริก 

----------------------------- 

  ตามท่ีได$มีคําสั่งองค�การบริหารส
วนตําบลแม
พริกท่ี  ๑๑๐/๒๕๕๗  ลงวันท่ี ๓ มีนาคม 
๒๕๕๗  แต
งต้ังคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค�การบริหารส
วนตําบลแม
พริก  ไปแล$ว
นั้น 
  เพ่ือปฏิบัติให$เป%นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว
าด$วยการจัดทําแผนพัฒนาของ
องค�กรปกครองส
วนท$องถ่ิน  พ.ศ.  ๒๕๔๘    ข$อ  ๒๘   และมติท่ีประชุมคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาองค�การบริหารส
วนตําบลแม
พริก  เม่ือวันท่ี  ๑๐  มีนาคม  ๒๕๕๗  จึงแต
งต้ัง
ประธานและเลขานุการคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค�การบริหารส
วนตําบลแม
พริก  
ดังนี้ 
  ๑.  นายไพรัตน�  คันธชุมภู  ประธานกรรมการ 
  ๒.  นางสาวสมหมาย ฟ>กเปIJยม   กรรมการและเลขานุการ 

  ท้ังนี้   ต้ังแต
วันท่ี   ๑๐  เดือน  มีนาคม   พ.ศ.  ๒๕๕๗ 
   
   สั่ง  ณ   วันท่ี   ๑๐    เดือน  มีนาคม    พ.ศ.   ๒๕๕๗ 
 
     (ลงชื่อ)            ถนอมชัย  ทิชัย 
           (นายถนอมชัย  ทิชัย) 

       นายกองค�การบริหารส
วนตําบลแม
พริก  
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คําส่ังองค%การบริหารส�วนตําบลแม�พริก 
ท่ี   ๑๑๕ / ๒๕๕๗ 

เรื่อง    แต
งต้ังอนุกรรมการช
วยเหลือคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

องค�การบริหารส
วนตําบลแม
พริก 

----------------------------- 
  เพ่ือปฏิบัติให$เป%นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว
าด$วยการจัดทําแผนพัฒนาของ
องค�กรปกครองส
วนท$องถ่ิน  พ.ศ.  ๒๕๔๘    ข$อ  ๒๙ (๔) จึงแต
งต้ังอนุกรรมการช
วยเหลือคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค�การบริหารส
วนตําบลแม
พริก   ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค�การบริหารส
วนตําบลแม
พริก  เม่ือวันท่ี  ๑๐  มีนาคม  ๒๕๕๗  ดังนี้ 
  นายนิรันดร�  ยะฟู   เป%นผู$ช
วยเลขานุการ 

  ท้ังนี้   ต้ังแต
วันท่ี   ๑๐  เดือน  มีนาคม   พ.ศ.  ๒๕๕๗ 
   
   สั่ง  ณ   วันท่ี   ๑๐    เดือน  มีนาคม    พ.ศ.   ๒๕๕๗ 
 
     (ลงชื่อ)            ไพรัตน�  คันธชุมภ ู
           (นายไพรัตน�  คันธชุมภู) 
          ประธานคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

องค�การบริหารส
วนตําบลแม
พริก  
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6.2 การกําหนดวิธีการติดตามและประเมินผล 
 

6.2.1  แบบติดตามผลการดําเนินงานขององค%การบริหารส�วนตําบลแม�พริกรายไตรมาส  (3  เดือน) 
ช้ีแจง  วัตถุประสงค�เพ่ือติดตามผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาสามปI    ขององค�การบริหารส
วนตําบล
แม
พริกภายใต$แผนยุทธศาสตร�  โดยมีกําหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการดําเนินงานทุก ๆ  
3 เดือน  เริ่มต้ังแต
สิ้นสุดการดําเนินงานในเดือนตุลาคม  -  ธันวาคม  หรือไตรมาสท่ี 1 
 

ส�วนท่ี  1  ข;อมูลท่ัวไป 
1.  ชื่อองค�กรปกครองส
วนท$องถ่ิน    องค�การบริหารส
วนตําบลแม
พริก    
2. รายงานผลการดําเนินงานไตรมาสท่ี ………………….   

ส�วนท่ี  2  ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนา  3  ป� 
3. จํานวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนา  3  ปI 

ป�ท่ี 1  2558 ป�ท่ี 2 2559 ป�ท่ี 3 2560 รวม 
ยุทธศาสตร% จํานวน 

โครงการ 
งบ 

ประมาณ 
จํานวน 
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จํานวน 
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จํานวน 
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

1. ด$านโครงสร$างพ้ืนฐาน         
2. ด$านเศรษฐกิจ         
3. ด$านสังคม         
4. ด$านแหล
งน้ํา         
5. ด$านการเมืองการบริหาร         
6. ด$านสาธารณสุข         
7. ด$านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม         
8. ด$านทรัพยากร 
ธรรมชาติและส่ิงแวดล$อม 

        

รวม         
4.  ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาปI 2558 

จํานวนโครงการ 
ที่เสร็จ 

จํานวนโครงการที่ 
อยู�ในระหว�าง 
ดําเนินการ 

จํานวนโครงการที่ 
ยังไม�ได; 

ดําเนินการ 

จํานวนโครงการ 
ที่มีการยกเลิก 

จํานวนโครงการ   
ที่มีการเพ่ิมเติม 

จํานวนโครงการ 
ทั้งหมด 

ยุทธศาสตร% 

จํานวน ร;อยละ จํานวน ร;อยละ จํานวน ร;อยละ จํานวน ร;อยละ จํานวน ร;อยละ จํานวน ร;อยละ 
1. ด$านโครงสร$างพื้นฐาน             

2. ด$านเศรษฐกิจ             

3. ด$านสังคม             

4. ด$านแหล
งนํ้า             

5. ด$านการเมืองการ
บริหาร 

            

6. ด$านสาธารณสุข             

7. ด$านการศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม 

            

8. ด$านทรัพยากร 
ธรรมชาติและส่ิงแวดล$อม 

            

รวม             
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5.  การเบิกจ
ายงบประมาณปI 2558 
งบปกติ เงินสะสม รวม 

ยุทธศาสตร% 
จํานวนเงิน ร;อยละ จํานวนเงิน ร;อยละ จํานวนเงิน ร;อยละ 

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

รวม       

ส�วนท่ี 3  ผลการดําเนินงานตามโครงการท่ีได;รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 
6. โครงการท่ีได$รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจําปI 2558 

ผลการดําเนินงาน รวม 
โครงการ ดําเนินการ

เสร็จแล;ว 
อยู�ในระหว�าง
ดําเนินการ 

ยังไม�ได;
ดําเนินการ 

งบประมาณท่ี
ได;รับ 

งบประมาณท่ี
เบิกจ�ายไป 

      
      
      
      
      
      
      
      

รวม 
     

ส�วนท่ี 4  ปFญหา และอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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     6.2.2  การรายงานผลการดําเนินงานขององค%การบริหารส�วนตําบลแม�พริกในรอบป�งบประมาณ 
 

 

 

 

 

 

ประกาศองค%การบริหารส�วนตําบลแม�พริก 
เรื่อง  การรายงานผลการดําเนินงานในรอบป�งบประมาณ  พ.ศ.  2558 

*********************************************** 
 
  ด$วยรัฐธรรมนูญแห
งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  2550  มาตรา  287  วรรค  3  
บัญญัติให$องค�กรปกครองส
วนท$องถ่ินต$องรายงานผลการดําเนินงานต
อประชาชนในเรื่องการจัดทํา
งบประมาณ  การใช$จ
าย  และผลการดําเนินงานในรอบปI  เพ่ือให$ประชาชนมีส
วนร
วมในการตรวจสอบและ
กํากับการบริหารจัดการองค�กรปกครองส
วนท$องถ่ิน  และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว
าด$วยการจัดทํา
แผนพัฒนาองค�กรปกครองส
วนท$องถ่ิน  พ.ศ.  2548  ข$อ  30  (5)  กําหนดให$ผู$บริหารองค�กรปกครองส
วน
ท$องถ่ินเสนอผลการติดตามและประเมินผลต
อสภาท$องถ่ิน  คณะกรรมการพัฒนาท$องถ่ิน  และประกาศผล
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให$ประชาชนทราบโดยท่ัวไปอย
างน$อยปIละหนึ่งครั้ง  ภายในเดือน
ธันวาคมของทุกปI 

  ดังนั้นเพ่ือการปฏิบัติให$เป%นไปตามเจตนารมณ�ของรัฐธรรมนูญแห
งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช  2550  มาตรา  287  วรรค  3  และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว
ายด$วยการจัดทํา
แผนพัฒนาองค�กรปกครองส
วนท$องถ่ิน  พ.ศ.  2548  ข$อ  30 (5)  องค�การบริหารส
วนตําบลแม
พริก  จึง
ขอประกาศผลการดําเนินงานการจัดทํางบประมาณการใช$จ
าย  และผลการดําเนินงาน  รวมท้ังการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาท$องถ่ินในรอบปIงบประมาณ  พ.ศ.  2557  มา  เพ่ือให$ประชาชนได$มีส
วนร
วมใน
การตรวจสอบ  และกํากับการบริหารจัดการองค�การบริหารส
วนตําบลแม
พริก  ดังนี้ 

ก. วิสัยทัศน%  ขององค�การบริหารส
วนตําบลแม
พริก 
“ประชาชนอยู
ดี  กินดี  มีความสุข  ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง” 

ข. พันธกิจ  การพัฒนาขององค�การบริหารส
วนตําบลแม
พริก  มีดังนี้ 
1. ทําให$ประชาชนมีความเป%นอยู
ท่ีดีข้ึน  มีสุขภาพอนามัยท่ีแข็งแรงสมบูรณ�  

ปราศจากโรคติดต
อ 
2. ให$ประชาชนได$รับการบริการทางด$านโครงสร$างพ้ืนฐานท่ีดี  ได$แก
  ระบบการ

คมนาคม  สาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  ปราศจากป>ญหาเรื่องสิ่งแวดล$อม 
3. ทําให$เขตองค�การบริหารส
วนตําบล  เป%นพ้ืนท่ีท่ีมีความเป%นระเบียบเรียบร$อย 
4. ส
งเสริมให$ประชาชนได$รับการศึกษาในภาคบังคับทุกครัวเรือน  และมีโอกาส

ศึกษาต
อในระดับท่ีสูงข้ึน 
5. ส
งเสริมให$ประชาชนมีส
วนร
วมในการปกครองและพัฒนาท$องถ่ินให$มากข้ึน 
6. จัดให$มีระบบการกําจัดขยะมูลฝอยสิ่งปฎิกูล  และทางระบายน้ําเสียของชุมชนให$

ครอบคลุมทุกหมู
บ$าน 
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7. สนับสนุนส
งเสริมการพัฒนากลุ
มอาชีพต
างๆ  ในตําบล 
8. จัดให$มีสังคมสงเคราะห�ผู$สูงอายุและคนพิการ 
9. ส
งเสริมการอนุรักษ�ประเพณีวัฒนธรรมของท$องถ่ินให$คงอยู
ตลอดไป 

ค. ยุทธศาสตร%การพัฒนา  องค�การบริหารส
วนตําบลแม
พริกได$กําหนดยุทธศาสตร� 
และแนวทางการพัฒนายุทธศาสตร�ไว$  8  ยุทธศาสตร�  ดังนี้ 

1. ยุทธศาสตร�การพัฒนาด$านโครงสร$างพ้ืนฐาน  เป%นการพัฒนาด$านกายภาพเก่ียวกับ 
สาธารณูปโภค  สาธารณูปการต
างๆ  เพ่ือยกระดับความเป%นอยู
และอํานวยความสะดวกในชุมชน  โดยมี
แนวทางการพัฒนา  3  แนวทาง  คือ 
   1.1  การคมนาคม  ท้ังทางบก   และทางน้ํา 

1.2 ไฟฟbาสาธารณะ 
1.3 การระบายน้ํา 

2. ยุทธศาสตร�การพัฒนาด$านแหล
งน้ํา  เน$นการพัฒนาด$านแหล
งน้ําเพ่ือการบริโภค   
อุปโภค  และเพ่ือการเกษตร  โดยมีแนวทางการพัฒนา  2  แนวทาง 

2.1 แหล
งน้ําเพ่ือการบริโภค  อุปโภค  ได$แก
  บ
อบาดาล  สระ  ประปา   
บ
อน้ําต้ืน  เป%นต$น 

2.2 แหล
งน้ําเพ่ือการเกษตร  ได$แก
  เหมืองฝาย  อ
างเก็บน้ํา  ขุดลอกคูคลอง   
คลองส
งน้ํา  เป%นต$น 
  3.  ยุทธศาสตร�การพัฒนาด$านสังคม  เป%นการพัฒนาเก่ียวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน  ส
งเสริมการจัดเวทีประชาคม  การจัดประชุม  สัมมนาเพ่ือระดมความคิดเห็น 

3.1 การส
งเสริมความเข$มแข็งของชุมชน  ได$แก
  กิจกรรมส
งเสริมการมีส
วน 
ร
วมของประชาชน  ส
งเสริมการจัดเวทีประชาคม  การจัดประชุม  สัมมนาเพ่ือระดมความคิดเห็น 

3.2 การนันทนาการและส
งเสริมกิจกรรมการกีฬา 
3.3 การปbองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
3.4 การปbองกันและแก$ไขป>ญหายาเสพติด 
3.5 จัดสวัสดิการและสังคมสงเคราะห�  ได$แก
  การสงเคราะห�คนยากจน   

คนพิการ  เด็ก  และผู$สูงอายุ  ผู$ด$อยโอกาส 
  4.  ยุทธศาสตร� การพัฒนาเศรษฐกิจ  เป%นการพัฒนาซ่ึงครอบคลุมกิจกรรมโครงการด$าน
การประกอบอาชีพของประชาชน  โดยมีแนวทางการพัฒนา  2  แนวทาง 
   4.1  การส
งเสริมการประกอบอาชีพและยกระดับรายได$ 
   4.2  สนับสนุนกิจกรรมของกลุ
มอาชีพต
างๆ 

5. ยุทธศาสตร�การพัฒนาด$านสาธารณสุข  มีแนวทางการพัฒนา  2  แนวทาง 
5.1 ส
งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน 
5.2 การควบคุมและระงับโรคติดต
อ 

6.  ยุทธศาสตร�การพัฒนาด$านการศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม  มีแนวทางการพัฒนา   
1  แนวทาง 

6.1 ส
งเสริมสนับสนุนการศึกษาของเด็ก  เยาวชน  และประชาชนโดยท่ัวไป 
6.2 ส
งเสริมสนับสนุนประเพณีอันงาม  กิจการศาสนา  และภูมิป>ญญาท$องถ่ิน 

7. ยุทธศาสตร�การพัฒนาด$านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล$อม  เน$นการพัฒนาซ่ึง 
ครอบคลุมกิจกรรมท่ีเก่ียวกับการบํารุงรักษาสิ่งแวดล$อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ  เพ่ือให$เกิด
ความน
าอยู
และความยั่งยืน  โดยมีแนวทางการพัฒนา  2  แนวทาง 
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7.1 การสร$างจิตสํานึกและตระหนักในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติ           
และสิ่งแวดล$อม 

7.2 การปbองกันการทําลาย  การบําบัดและฟdeนฟูทรัพยากรธรรมชาติ       
และสิ่งแวดล$อม 

1. การอนุรักษ�แหล
งน้ําและปfาไม$  เช
น  การปลูกปfา 
2. การกําจัดขยะมูล  และสิ่งปฏิกูล 
3. การบําบัดน้ําเสีย 

8. ยุทธศาสตร�การพัฒนาด$านการเมืองการบริหาร  เป%นการพัฒนาความรู$  ความเข$าใจ 
ของประชาชนในการมีส
วนร
วมในกิจกรรมทางการเมืองตามระบอบประชาธิปไตย  รวมถึงการปรับปรุง
ประสิทธิภาพการบริหารงานขององค�การบริหารส
วนตําบล  เพ่ือให$บริการแก
ประชาชนได$อย
างมี
ประสิทธิภาพ  โดยมีแนวทางการพัฒนา  6  แนวทาง 

8.1 การส
งเสริมการมีส
วนร
วมรูปประชาคม 
8.2 การส
งเสริมความรู$ความเข$าใจเก่ียวกับกิจการของอบต.  และการบริหาร 

การปกครองตามระบอบประชาธิปไตย 
8.3 การพัฒนาบุคลากร  ท้ังพนักงานส
วนตําบล  สมาชิก อบต.  คณะผู$บริหาร   

ให$มีความรู$  คุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน 
8.4 การพัฒนารายได$  โดยการปรับปรุงแหล
งรายได$  วิธีการหารายได$  รวมท้ัง 

ระบบการจัดเก็บภาษี 
 

8.5 การจัดหาและปรับปรุงเครื่องมือเครื่องใช$และสถานท่ีปฏิบัติงานให$     
เพียงพอ  มีประสิทธิภาพ 

8.6 การให$บริการแก
ประชาชน  โดยจัดการให$ประชาชนท้ังในและนอกสํานัก 
งานรวมท้ังการอํานวยความสะดวกแก
ผู$มาติดต
องานต
างๆ  รวมท้ังเผยแพร
ประชาสัมพันธ�ข$อมูลข
าวสาร
ต
างๆ  ให$ประชาชนทราบ 

ง. การวางแผนพัฒนา 
องค�การบริหารส
วนตําบลแม
พริก  ได$จัดทําแผนยุทธศาสตร�การพัฒนาและแผนพัฒนา   

3  ปI  (พ.ศ.  2557-2559)  ตามกระบวนการท่ีบัญญัติไว$ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว
าด$วยการจัดทํา
แผนพัฒนาองค�กรปกครองส
วนท$องถ่ิน  พ.ศ.  2548  โดยผ
านการมีส
วนร
วมของประชาชน  เช
น  การจัด
เวทีประชาคม  การประชุมกรรมการชุมชน  เพ่ือรับฟ>งป>ญหาและความต$องการท่ีแท$จริงของประชาชนใน
พ้ืนท่ีก
อนนํามาจัดทําโครงการเพ่ือพัฒนาพ้ืนท่ี  ท่ีบรรจุไว$ในแผนพัฒนา  3  ปI  ต
อไป                      
  องค�การบริหารส
วนตําบลแม
พริก  ได$ประกาศใช$แผนพัฒนา  3  ปI  (พ.ศ.  2557-2559)  
เม่ือวันท่ี ......................  โดยได$กําหนดโครงการท่ีจะดําเนินการตามแผนพัฒนา  3  ปI  (พ.ศ.  2557-2559)  
รวม  ………  โครงการ  งบประมาณ  …………..  ล$านบาท  สามารถจําแนกตามยุทธศาสตร�  ได$ดังนี้ 
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ยุทธศาสตร% โครงการ 
งบประมาณ 
(ล;านบาท) 

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

  

รวม   
 

แผนภูมิ  แสดงโครงการในแผนพัฒนา  3  ปI  ขององค�การบริหารส
วนตําบลแม
พริก 
   แผนภูมิ  แสดงงบประมาณในแผนพัฒนา 3 ปI  ขององค�การบริหารส
วนตําบลแม
พริก 

จ.  การจัดทํางบประมาณ 
  ผู$บริหารองค�การบริหารส
วนตําบลแม
พริก  ได$ประกาศใช$ข$อบัญญัติงบประมาณ      
รายจ
ายประจําปI 2557  เม่ือวันท่ี ................................... โดยมีโครงการท่ีบรรจุอยู
ในข$อบัญญัติงบประมาณ  
จํานวน  ……..  โครงการ  จํานวนเงิน  …………..  ล$านบาท  สามารถจําแนกตามยุทธศาสตร�  ได$ดังนี้ 

ยุทธศาสตร% โครงการ 
งบประมาณ 

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

  

รวม   
 

รายละเอียดโครงการในข$อบัญญัติงบประมาณองค�การบริหารส
วนตําบลแม
พริก  มีดังนี้ 
ลํา
ดับ
ที่ 

ยุทธศาสตร% โครงการ 
แหล�งที่มา    

งบประมาณ 
งบตาม

ข;อบัญญัต ิ
วัตถุประสงค% ผลผลิต 

1 
 
 
2 
 
3 
 

การพัฒนาด$าน
โครงสร$างพื้นฐาน 
 
การพัฒนาด$านแหล
งนํ้า 
 
พัฒนาด$านสังคม 
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ลํา
ดับ
ที่ 

ยุทธศาสตร% โครงการ 
แหล�งที่มา    

งบประมาณ 
งบตาม

ข;อบัญญัต ิ
วัตถุประสงค% ผลผลิต 

4 
 
 
5 
 
 
6 
 
 
 
 
7 
 
 
 
8 
 
 

การพัฒนาด$าน
เศรษฐกิจ 
 
การพัฒนาด$าน
สาธารณสุข 
 
การพัฒนาด$าน
การศึกษา  ศาสนา  
วัฒนธรรม 
 
 
การพัฒนาด$าน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล$อม 
 
การพัฒนาด$านการเมือง
การบริหาร 

     

 
รวม  ต้ังงบประมาณ  8  ยุทธศาสตร�  ………………  โครงการ  …………………. บาท 
แผนภูมิ  แสดงงบประมาณในข$อบัญญัติงบประมาณขององค�การบริหารส
วนตําบลแม
พริก 

 
ฉ. การใช;จ�ายงบประมาณ 

 องค�การบริหารส
วนตําบลแม
พริก มีการใช$จ
ายงบประมาณในการดําเนินโครงการตามข$อบัญญัติ
งบประมาณรายจ
ายงบประมาณและการเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงข$อบัญญัติงบประมาณรายจ
าย โดยได$มีการ
ก
อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา  รวม  ………. โครงการ  จํานวน  ………………..  บาท  มีการเบิกจ
ายเงิน  
จํานวน ……….  โครงการ จํานวน  …………………. ล$านบาท  สามารถจําแนกตามยุทธศาสตร� 

ยุทธศาสตร% โครงการ 
การก�อหนี้

ผูกพัน/ลงนามใน
สัญญา 

โครงการ 
การเบิกจ�าย
งบประมาณ 

1. การพัฒนาด$านโครงสร$างพ้ืนฐาน 
2. การพัฒนาด$านแหล
งน้ํา 
3. การพัฒนาด$านสังคม 
4. การพัฒนาด$านเศรษฐกิจ 
5. การพัฒนาด$านสาธารณสุข 
6. การพัฒนาด$านการศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรม 
7. การพัฒนาด$านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล$อม 
8. การพัฒนาด$านการเมืองการบริหาร 

    

รวม     
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รายละเอียดโครงการในข$อบัญญัติงบประมาณองค�การบริหารส
วนตําบลแม
พริก  ท่ีมีการก
อหนี้
ผูกพัน/ลงนามในสัญญา  มีดังนี้ 

ลํา
ดับ
ที่ 

ยุทธศาสตร% โครงการ 
แหล�งที่มา

งบประมาณ 
งบตาม

ข;อบัญญัต ิ
วงเงินตาม

สัญญา 
คู�สัญญา/เลขที่

สัญญา 
วันที่เซ็น
สัญญา 

ระยะเวลาการ
ดําเนินการ 

1 
 
 
2 
 
 
3 
 
 
4 
 
 
5 
 
 
6 
 
 
 
7 
 
 
 
8 
 
 
 

การพัฒนาด$าน
โครงสร$างพื้นฐาน 
 
การพัฒนาด$าน
แหล
งนํ้า 
 
การพัฒนาด$าน
สังคม 
 
การพัฒนาด$าน
เศรษฐกิจ 
 
การพัฒนาด$าน
สาธารณสุข 
 
การพัฒนาด$าน
การศึกษา  ศาสนา  
วัฒนธรรม 
 
การพัฒนาด$าน 
ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล$อม 
 
การพัฒนาด$าน
การเมืองการ
บริหาร 

       

 
รวม  ลงนามในสัญญา  8  ยุทธศาสตร�  ………..  โครงการ  งบประมาณ  ………………   บาท 
แผนภูมิ  แสดงโครงการในแผนพัฒนา  3  ปI/เทศบัญญัติ/ก
อหนี้ผูกพัน, ลงนามในสัญญา/มีการ

เบิกจ
ายเงินแล$ว  ขององค�การบริหารส
วนตําบลแม
พริก 
  ท้ังนี้  หากประชาชนทุกท
านหรือส
วนราชการต
างๆ  ท่ีเก่ียวข$องมีข$อสงสัยหรือมีความ 
ประสงค�จะเสนอความคิดเห็นหรือข$อเสนอแนะการบริหารงานขององค�การบริหารส
วนตําบลแม
พริก  
สามารถติดต
อสอบถามข$อมูลเพ่ิมเติมได$ท่ีองค�การบริหารส
วนตําบลแม
พริก  หรือแจ$งผ
านผู$บริหารองค�การ
บริหารส
วนตําบลแม
พริกทราบ  เพ่ือจะได$พิจารณาการวางแผนและปรับปรุงการดําเนินการตอบสนองความ
ต$องการของประชาชนในแต
ละพ้ืนท่ีในระยะต
อไป 

จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยท่ัวกัน 

  ประกาศ  ณ  วันท่ี        เดือน                     พ.ศ.   
  

(นายถนอมชัย  ทิชัย) 
นายกองค�การบริหารส
วนตําบลแม
พริก 
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แบบประเมินผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร% 
คําช้ีแจง วัตถุประสงค�เพ่ือใช$ประเมินผลการดําเนินงานขององค�กรปกครองส
วนท$องถ่ินตาม

ยุทธศาสตร�ท่ีกําหนดไว$  และมีกําหนดระยะเวลาในการรายงานปIละ 1 ครั้ง  หลังจากสิ้นสุดปIงบประมาณ 

ส�วนท่ี 1  ข;อมูลท่ัวไป 
1.  ชื่อองค�กรปกครองส
วนท$องถ่ิน องค�การบริหารส
วนตําบลแม
พริก    
2.  วัน/เดือน/ปIท่ีรายงาน       

ส�วนท่ี 2  ยุทธศาสตร%และโครงการในป� 2557 
3.  ยุทธศาสตร�และจํานวนโครงการท่ีปรากฏอยู
ในแผน  และจํานวนโครงการท่ีได$ปฏิบัติ 

 
จํานวนโครงการ 

ยุทธศาสตร%          จํานวนโครงการ 
ท่ีปรากฏอยู�ในแผน 

จํานวนโครงการท่ีได;
ปฏิบัติ 

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

 
ส�วนท่ี  3  ผลการดําเนินงาน 

4.  ความพึงพอใจต
อผลการดําเนินงานขององค�กรปกครองส
วนท$องถ่ินในภาพรวม 
ความพึงพอใจ พอใจมาก พอใจ ไม�พอใจ 

1)  มีการเปEดโอกาสให$ประชาชนมีส
วนร
วมในโครงการ / กิจกรรม    
2)  มีการประชาสมัพันธ�ให$ประชาชนรับรู$ข$อมูลของโครงการ / กิจกรรม    
3)  มีการเปEดโอกาสให$ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม    
4)  มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต
อสาธารณะ    
5)  มีความโปร
งใสในการดําเนินโครงการ / กิจกรรม    
6)  การดําเนินงานเป%นไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด    
7)  ผลการดําเนินโครงการ / กิจกรรมนําไปสู
การแก$ไขป>ญหา    
8)  การแก$ไขป>ญหาและการตอบสนองความต$องการของประชาชน    
9)  ประโยชน�ท่ีประชาชนได$รับจากการดําเนินโครงการ / กิจกรรม    

ภาพรวม    
 
 
 
 
 



        

                                                                                                                                                                                                                        

131 

         5.  ผลการดําเนินงานในแต
ละยุทธศาสตร� 
ยุทธศาสตร�ท่ี  1    ด$านโครงสร$างพ้ืนฐาน      
1)  ความพึงพอใจของผู$เก่ียวข$อง 

ความพึงพอใจ คะแนนความพึงพอใจ 
(เต็ม  10  คะแนน) 

1)  มีการเปEดโอกาสให$ประชาชนมีส
วนร
วมในโครงการ / กิจกรรม  
2)  มีการประชาสัมพันธ�ให$ประชาชนรับรู$ข$อมูลของโครงการ /
กิจกรรม 

 

3)  มีการเปEดโอกาสให$ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / 
กิจกรรม 

 

4)  มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต
อ
สาธารณะ 

 

5)  มีความโปร
งใสในการดําเนินโครงการ / กิจกรรม  
6)  การดําเนินงานเป%นไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด  
7)  ผลการดําเนินโครงการ / กิจกรรมนําไปสู
การแก$ไขป>ญหา  
8)  ประโยชน�ท่ีประชาชนได$รับจากการดําเนินโครงการ / กิจกรรม  

ภาพรวม  
 

2) การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดท่ีเลือก 

ผลการดําเนินงาน 

ตัวช้ีวัดท่ีเลือก หน�วย ก�อน 
ดําเนินการ 
(จํานวน) 

หลัง 
ดําเนินการ 
(จํานวน) 

เพ่ิม/ลด 

1.จํานวนโครงการการพัฒนาการคมนาคม ทางบก  
ทางน้ํา 

โครงการ    

2.จํานวนโครงการการพัฒนาไฟฟbาสาธารณะ โครงการ    
3.จํานวนโครงการการพัฒนาการระบายน้ํา โครงการ    
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ยุทธศาสตร�ท่ี  2      ด$านแหล
งน้ํา     
1)  ความพึงพอใจของผู$เก่ียวข$อง 

ความพึงพอใจ คะแนนความพึงพอใจ 
(เต็ม  10  คะแนน) 

1)  มีการเปEดโอกาสให$ประชาชนมีส
วนร
วมในโครงการ / กิจกรรม  
2)  มีการประชาสัมพันธ�ให$ประชาชนรับรู$ข$อมูลของโครงการ / 
กิจกรรม 

 

3)  มีการเปEดโอกาสให$ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / 
กิจกรรม 

 

4)  มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต
อ
สาธารณะ 

 

5)  มีความโปร
งใสในการดําเนินโครงการ / กิจกรรม  
6)  การดําเนินงานเป%นไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด  
7)  ผลการดําเนินโครงการ / กิจกรรมนําไปสู
การแก$ไขป>ญหา  
8)  ประโยชน�ท่ีประชาชนได$รับจากการดําเนินโครงการ / กิจกรรม  

ภาพรวม  
 

2) การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดท่ีเลือก 

ผลการดําเนินงาน 

ตัวช้ีวัดท่ีเลือก หน�วย ก�อน 
ดําเนินการ 
(จํานวน) 

หลัง 
ดําเนินการ 
(จํานวน) 

เพ่ิม/ลด 

1. จํานวนโครงการการพัฒนาแหล
งน้ําเพ่ือการ
อุปโภค  บริโภค 

โครงการ    

2. จํานวนโครงการการพัฒนาแหล
งน้ําเพ่ือ
การเกษตร 

โครงการ    
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ยุทธศาสตร�ท่ี  3     ด$านสังคม      
1)  ความพึงพอใจของผู$เก่ียวข$อง 

ความพึงพอใจ คะแนนความพึงพอใจ 
(เต็ม  10  คะแนน) 

1)  มีการเปEดโอกาสให$ประชาชนมีส
วนร
วมในโครงการ / กิจกรรม  
2)  มีการประชาสัมพันธ�ให$ประชาชนรับรู$ข$อมูลของโครงการ / 
กิจกรรม 

 

3)  มีการเปEดโอกาสให$ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / 
กิจกรรม 

 

4)  มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต
อ
สาธารณะ 

 

5)  มีความโปร
งใสในการดําเนินโครงการ / กิจกรรม  
6)  การดําเนินงานเป%นไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด  
7)  ผลการดําเนินโครงการ / กิจกรรมนําไปสู
การแก$ไขป>ญหา  
8)  ประโยชน�ท่ีประชาชนได$รับจากการดําเนินโครงการ / กิจกรรม  

ภาพรวม  
 
           2)  การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดท่ีเลือก 

ผลการดําเนินงาน 

ตัวช้ีวัดท่ีเลือก หน�วย ก�อน 
ดําเนินการ 
(จํานวน) 

หลัง 
ดําเนินการ 
(จํานวน) 

เพ่ิม/ลด 

1. จํานวนโครงการการพัฒนาการส
งเสริมความ
เข$มแข็งของชุมชน 

โครงการ    

2. จํานวนโครงการการพัฒนาการนันทนาการและ
การส
งเสริมกิจกรรมการกีฬา 

โครงการ    

3. จํานวนโครงการการพัฒนาการปbองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 

โครงการ    

4. จํานวนโครงการการพัฒนาการปbองกันและ
แก$ไขป>ญหายาเสพติด 

โครงการ    

5. จํานวนโครงการการพัฒนาการจัดสวัสดิการ
และสังคมสงเคราะห� 

โครงการ    
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ยุทธศาสตร�ท่ี  4      ด$านเศรษฐกิจ     
1)  ความพึงพอใจของผู$เก่ียวข$อง 

ความพึงพอใจ คะแนนความพึงพอใจ 
(เต็ม  10  คะแนน) 

1)  มีการเปEดโอกาสให$ประชาชนมีส
วนร
วมในโครงการ / กิจกรรม  
2)  มีการประชาสัมพันธ�ให$ประชาชนรับรู$ข$อมูลของโครงการ / 
กิจกรรม 

 

3)  มีการเปEดโอกาสให$ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / 
กิจกรรม 

 

4)  มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต
อ
สาธารณะ 

 

5)  มีความโปร
งใสในการดําเนินโครงการ / กิจกรรม  
6)  การดําเนินงานเป%นไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด  
7)  ผลการดําเนินโครงการ / กิจกรรมนําไปสู
การแก$ไขป>ญหา  
8)  ประโยชน�ท่ีประชาชนได$รับจากการดําเนินโครงการ / กิจกรรม  

ภาพรวม  
 

2) การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดท่ีเลือก 

ผลการดําเนินงาน 

ตัวช้ีวัดท่ีเลือก หน�วย 
ก�อน 

ดําเนินการ 
(จํานวน) 

หลัง 
ดําเนินการ 
(จํานวน) 

เพ่ิม/ลด 

1. จํานวนโครงการการพัฒนาการส
งเสริมการ
ประกอบอาชีพและยกระดับรายได$ 

โครงการ    

2. จํานวนโครงการการพัฒนาการสนับสนุน
กิจกรรมของกลุ
มอาชีพต
างๆ 

โครงการ    
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ยุทธศาสตร�ท่ี  5     ด$านสาธารณสุข      
1)  ความพึงพอใจของผู$เก่ียวข$อง 

ความพึงพอใจ คะแนนความพึงพอใจ 
(เต็ม  10  คะแนน) 

1)  มีการเปEดโอกาสให$ประชาชนมีส
วนร
วมในโครงการ / กิจกรรม  
2)  มีการประชาสัมพันธ�ให$ประชาชนรับรู$ข$อมูลของโครงการ / 
กิจกรรม 

 

3)  มีการเปEดโอกาสให$ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / 
กิจกรรม 

 

4)  มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต
อ
สาธารณะ 

 

5)  มีความโปร
งใสในการดําเนินโครงการ / กิจกรรม  
6)  การดําเนินงานเป%นไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด  
7)  ผลการดําเนินโครงการ / กิจกรรมนําไปสู
การแก$ไขป>ญหา  
8)  ประโยชน�ท่ีประชาชนได$รับจากการดําเนินโครงการ / กิจกรรม  

ภาพรวม  
 

2) การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดท่ีเลือก 

ผลการดําเนินงาน 

ตัวช้ีวัดท่ีเลือก หน�วย ก�อน 
ดําเนินการ 
(จํานวน) 

หลัง 
ดําเนินการ 
(จํานวน) 

เพ่ิม/ลด 

1. จํานวนโครงการการพัฒนาการส
งเสริมสุขภาพ
อนามัยของประชาชน 

โครงการ    

2. จํานวนโครงการการพัฒนาควบคุมและระงับ
โรคติดต
อ 

โครงการ    
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ยุทธศาสตร�ท่ี  6    ด$านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม    
1)  ความพึงพอใจของผู$เก่ียวข$อง 

ความพึงพอใจ คะแนนความพึงพอใจ 
(เต็ม  10  คะแนน) 

1)  มีการเปEดโอกาสให$ประชาชนมีส
วนร
วมในโครงการ / กิจกรรม  
2)  มีการประชาสัมพันธ�ให$ประชาชนรับรู$ข$อมูลของโครงการ / 
กิจกรรม 

 

3)  มีการเปEดโอกาสให$ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / 
กิจกรรม 

 

4)  มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต
อ
สาธารณะ 

 

5)  มีความโปร
งใสในการดําเนินโครงการ / กิจกรรม  
6)  การดําเนินงานเป%นไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด  
7)  ผลการดําเนินโครงการ / กิจกรรมนําไปสู
การแก$ไขป>ญหา  
8)  ประโยชน�ท่ีประชาชนได$รับจากการดําเนินโครงการ / กิจกรรม  

ภาพรวม  
 

2) การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดท่ีเลือก 

ผลการดําเนินงาน 

ตัวช้ีวัดท่ีเลือก หน�วย ก�อน 
ดําเนินการ 
(จํานวน) 

หลัง 
ดําเนินการ 
(จํานวน) 

เพ่ิม/ลด 

1. จํานวนโครงการการพัฒนาการส
งเสริม  
สนับสนุน  การศึกษาของเด็ก  เยาวชนและ
ประชาชนโดยท่ัวไป   

โครงการ    

2. จํานวนโครงการพัฒนาการส
งเสริม สนับสนุน 
ประเพณีอันดีงาม  กิจการศาสนา  และภูมิป>ญญา
ท$องถ่ิน 

โครงการ    
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ยุทธศาสตร�ท่ี  7    ด$านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล$อม    
1)  ความพึงพอใจของผู$เก่ียวข$อง 

ความพึงพอใจ คะแนนความพึงพอใจ 
(เต็ม  10  คะแนน) 

1)  มีการเปEดโอกาสให$ประชาชนมีส
วนร
วมในโครงการ / กิจกรรม  
2)  มีการประชาสัมพันธ�ให$ประชาชนรับรู$ข$อมูลของโครงการ / 
กิจกรรม 

 

3)  มีการเปEดโอกาสให$ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / 
กิจกรรม 

 

4)  มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต
อ
สาธารณะ 

 

5)  มีความโปร
งใสในการดําเนินโครงการ / กิจกรรม  
6)  การดําเนินงานเป%นไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด  
7)  ผลการดําเนินโครงการ / กิจกรรมนําไปสู
การแก$ไขป>ญหา  
8)  ประโยชน�ท่ีประชาชนได$รับจากการดําเนินโครงการ / กิจกรรม  

ภาพรวม  
 

2) การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดท่ีเลือก 

ผลการดําเนินงาน 

ตัวช้ีวัดท่ีเลือก หน�วย ก�อน 
ดําเนินการ 
(จํานวน) 

หลัง 
ดําเนินการ 
(จํานวน) 

เพ่ิม/ลด 

1. จํานวนโครงการการพัฒนาการสร$างจิตสํานึก
และตระหนักในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล$อม 

โครงการ    

2. จํานวนโครงการการพัฒนาการปbองกันการ
ทําลาย  การบําบัดและฟdeนฟูทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล$อม 

โครงการ    
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ยุทธศาสตร�ท่ี  8    ด$านการเมืองการบริหาร      
1)  ความพึงพอใจของผู$เก่ียวข$อง 

ความพึงพอใจ คะแนนความพึงพอใจ 
(เต็ม  10  คะแนน) 

1)  มีการเปEดโอกาสให$ประชาชนมีส
วนร
วมในโครงการ / กิจกรรม  
2)  มีการประชาสัมพันธ�ให$ประชาชนรับรู$ข$อมูลของโครงการ / 
กิจกรรม 

 

3)  มีการเปEดโอกาสให$ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / 
กิจกรรม 

 

4)  มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต
อ
สาธารณะ 

 

5)  มีความโปร
งใสในการดําเนินโครงการ / กิจกรรม  
6)  การดําเนินงานเป%นไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด  
7)  ผลการดําเนินโครงการ / กิจกรรมนําไปสู
การแก$ไขป>ญหา  
8)  ประโยชน�ท่ีประชาชนได$รับจากการดําเนินโครงการ / กิจกรรม  

ภาพรวม  
2) การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดท่ีเลือก 

ผลการดําเนินงาน 

ตัวช้ีวัดท่ีเลือก หน�วย ก�อน 
ดําเนินการ 
(จํานวน) 

หลัง 
ดําเนินการ 
(จํานวน) 

เพ่ิม/ลด 

1. จํานวนโครงการการพัฒนาการส
งเสริมการมี
ส
วนร
วมรูปประชาคม 

โครงการ    

2. จํานวนโครงการการพัฒนาการส
งเสริมความรู$
ความเข$าใจเก่ียวกับกิจการของ อบต.และการ
บริหารการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย 

โครงการ    

3. จํานวนโครงการการพัฒนาบุคลากร ท้ัง
พนักงานส
วนตําบล  พนักงานจ$าง  สมาชิกสภา 
อบต. คณะผู$บริหาร ให$มีความรู$ คุณธรรมและ
จริยธรรมในการปฏิบัติงาน 

โครงการ    

4. จํานวนโครงการการพัฒนารายได$  โดย
ปรับปรุงแหล
งรายได$ วิธีการหารายได$  รวมท้ัง
ระบบการจัดเก็บภาษี 

โครงการ    

5. จํานวนโครงการการพัฒนาการจัดหาและ
ปรับปรุงเครื่องมือเครื่องใช$และสถานท่ีปฏิบัติงาน
ให$เพียงพอ  มีประสิทธิภาพ 

โครงการ    

6. จํานวนโครงการการพัฒนาการให$บริการแก

ประชาชน 

โครงการ    
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6.3  การกําหนดห;วงเวลาในการติดตามและประเมินผล 
 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลกําหนดห$วงเวลาในการติดตามและประเมินผลโครงการ    
โดยคํานึงถึงความเหมาะสมของแต
ละโครงการท้ังนี้ควรกําหนดห$วงเวลาในการติดตามและประเมินผลอย
าง
น$อยโครงการละ  1  ครั้ง  และประเมินผลโครงการในภาพรวมอย
างน$อยปIละ  1  ครั้ง   แล$วรายงานผล
และเสนอความเห็นซ่ึงได$จากการติดตามและประเมินผลต
อนายกองค�การบริหารส
วนตําบลเพ่ือให$นายก
องค�การบริหารส
วนตําบลเสนอต
อสภาองค�การบริหารส
วนตําบล  คณะกรรมการพัฒนาองค�การบริหารส
วน
ตําบล  และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให$ประชาชนทราบโดยท่ัวกันอย
างน$อยปIละ  
1  ครั้ง  ภายในเดือนธันวาคมของทุกปI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

 
 

 

 



        

                                                                                                                                                                                                                        

140 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



58 59 60 58 59 60 58 59 60 58 59 60 58 59 60

1.1 แนวทางการพัฒนา การคมนาคม ทางบก ทางน้ํา 5 32 42 5 32 42

1.2 แนวทางการพัฒนาไฟฟ�าสาธารณะ 2 14 7 2 14 7

1.3 แนวทางการพัฒนา การวางท$อระบายน้ํา 1 9 11 1 9 11

รวม 8 55 60 8 55 60

คิดเป+นร,อยละ 100 100 100 100 100 100

 2.1 แนวทางการพัฒนา แหล$งน้ําเพื่อการอุปโภค - บริโภค 6 8 5 6 8 5
 2.2 แนวทางการพัฒนา แหล$งน้ําเพื่อการเกษตร 4 28 36 4 28 36

รวม 10 36 41 10 36 41

คิดเป+นร,อยละ 100 100 100 100 100 100

 3.1 แนวทางการพัฒนา การส$งเสริมความเข,มแข็งของชุมชน 7 3 4 1 8 3 4
 3.2  แนวทางการพัฒนา การนันทนาการและส$งเสริมกิจกรรมกีฬา 4 5 6 4 5 6

 3.3 แนวทางการพัฒนา การป�องกันและบรรเทาสาธารณภัย 3 2 2 1 4 3 4 6 5

3.4  แนวทางการพัฒนา  การป�องกันและแก,ไขป=ญหายาเสพติด 2 1 1 1 1 1 3 2 2

3.5 แนวทางการพัฒนา การจัดสวัสดิการและสังคมสงเคราะห? 7 5 5 1 8 5 5

รวม 23 16 18 4 5 4 27 21 22

คิดเป+นร,อยละ 85.19 76.19 81.82 14.81 23.81 18.18 100 100 100

 4.1 แนวทางการพัฒนา  การส$งเสริมการประกอบอาชีพและยกระดับรายได, 2 2 4 2 6 6 4 8 10

 4.2  แนวทางการพัฒนา  สนับสนุนกิจกรรมของกลุ$มอาชีพต$าง ๆ 1 1 0 0

รวม 2 2 4 3 6 6 5 8 10

คิดเป+นร,อยละ 40 25 40 60 75 60 100 100 100

แนวทางการพัฒนา แผนชุมชน

โครงการพัฒนาจาก

ส�วนราชการประชาคม อ.บ.ต.

บัญชีแสดงโครงการในแผนพัฒนาสามป� (พ.ศ.2558-2560)

องค*การบริหารส�วนตําบลแม�พริก อําเภอแม�พริก จังหวัดลําปาง

4.ยุทธศาสตร?  การพัฒนา
ด,านเศรษฐกิจ

1.ยุทธศาสตร?การพัฒนาด,าน
โครงสร,างพื้นฐาน

2.ยุทธศาสตร?การพัฒนาด,าน
แหล$งน้ํา

3.ยุทธศาสตร?การพัฒนาด,าน
สังคม

ยุทธศาสตร*การพัฒนา
จํานวน 3 ป�
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58 59 60 58 59 60 58 59 60 58 59 60 58 59 60

5.1 แนวทางการพัฒนาการพัฒนาสุขภาพอนามัยของประชาชน 16 3 3 16 3 3

5.2 แนวทางการพัฒนา  การควบคุมและระงับโรคติดต$อ 2 2 2 2 2 2

รวม 18 5 5 18 5 5

คิดเป+นร,อยละ 100 100 100 100 100 100

6.1 แนวทางการพัฒนาส$งเสริมสนับสนุนการศึกษาของเด็ก  เยาวชน 
และประชาชนโดยทั่วไป

7 7 7 10 11 5 17 18 12

6.2 แนวทางการพัฒนาส$งเสริมสนับสนุนประเพณีอันดีงาม กิจการศาสนา 
และภูมิป=ญญาท,องถิ่น

20 19 17 20 19 17

รวม 27 26 24 10 11 5 37 37 29
คิดเป+นร,อยละ 72.97 70.27 82.76 27.03 29.73 17.24 100 100 100

 7.1 แนวทางการพัฒนาการสร,างจิตสํานึกและตระหนักในการรักษาทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล,อม

4 3 4 4 3 4

 7.2 แนวทางการพัฒนาการป�องกันการทําลาย การบําบัดและฟGHนฟูทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล,อม

4 9 14 4 9 14

รวม 8 12 18 8 12 18

คิดเป+นร,อยละ 100 100 100 100 100 100

5.ยุทธศาสตร?การพัฒนาด,าน
สาธารณสุข

อ.บ.ต. ส�วนราชการ

บัญชีแสดงโครงการในแผนพัฒนาสามป� (พ.ศ.2558-2560)

องค*การบริหารส�วนตําบลแม�พริก อําเภอแม�พริก จังหวัดลําปาง

ยุทธศาสตร*การพัฒนา แนวทางการพัฒนา

โครงการพัฒนาจาก

แผนชุมชน ประชาคม
จํานวน 3 ป�

6.ยุทธศาสตร?การพัฒนาด,าน
การศึกษา  ศาสนา และ

วัฒนธรรม

7.ยุทธศาสตร?การพัฒนา
ด,านทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล,อม
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58 59 60 58 59 60 58 59 60 58 59 60 58 59 60

8.1 แนวทางการพัฒนาการส$งเสริมการมีส$วนร$วมรูปประชาคม 2 2 2 2 2 2

8.2 แนวทางการพัฒนาการส$งเสริมความรู, ความเข,าใจเกี่ยวกับกิจการของ 
อบต. และการบริหารการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย

1 1 1 1 1 1

8.3 แนวทางการพัฒนาบุคลากร ทั้งพนักงานส$วนตําบล พนักงานจ,าง สมาชิก
สภา อบต. คณะผู,บริหาร ให,มีความรู, คุณธรรมและจริยธรรมในการปฎิบติงาน

31 31 31 31 31 31

8.4 แนวทางการพัฒนารายได, โดยการปรับปรุงแหล$งรายได, วิธีการหารายได, 
รวมทั้งระบบการจัดเก็บภาษี

1 2 1 1 2 1

8.5 แนวทางการพัฒนาการจัดหาและปรับปรุงเครื่องมือ เครื่องใช,และสถานที่
ปฎิบัติงานให,เพียงพอมีประสิทธิภาพ

17 12 17 2 1 19 13 17

8.6 แนวทางการพัฒนาการให,บริการประชาชน 2 2 2 2 2 2

รวม 50 45 50 6 6 4 56 51 54

คิดเป+นร,อยละ 89.29 88.24 92.59 10.71 11.76 7.41 100 100 100

รวมทั้งหมด 146 197 220 6 6 4 17 22 15 169 225 239
คิดเป5นร6อยละ 86.39 87.56 92.05 3.55 2.67 1.67 10.06 9.78 6.28 100 100 100

ประชาคม อ.บ.ต. ส�วนราชการ

องค*การบริหารส�วนตําบลแม�พริก อําเภอแม�พริก จังหวัดลําปาง

ยุทธศาสตร*การพัฒนา
จํานวน 3 ป�

8.ยุทธศาสตร?การพัฒนาด,าน
การเมือง-การบริหาร

บัญชีแสดงโครงการในแผนพัฒนาสามป� (พ.ศ.2558-2560)

แนวทางการพัฒนา

โครงการพัฒนาจาก

แผนชุมชน
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แผนพัฒนาสามป�
(พ.ศ.2558-2560)

สอดคล�องกรอบ
ยุทธศาสตร$

1.1 แนวทางการพัฒนา การคมนาคม ทางบก ทางน้ํา 79 79

1.2 แนวทางการพัฒนาไฟฟ�าสาธารณะ 23 23

1.3 แนวทางการพัฒนา การวางท�อระบายน้ํา 21 21

รวม 123 123

 2.1 แนวทางการพัฒนา แหล�งน้ําเพื่อการอุปโภค - บริโภค 19 19
 2.2 แนวทางการพัฒนา แหล�งน้ําเพื่อการเกษตร 68 68

รวม 87 87

 3.1 แนวทางการพัฒนา การส�งเสริมความเข2มแข็งของชุมชน 15 15
 3.2  แนวทางการพัฒนา การนันทนาการและส�งเสริมกิจกรรมกีฬา 15 15

 3.3 แนวทางการพัฒนา การป�องกันและบรรเทาสาธารณภัย 15 15

3.4  แนวทางการพัฒนา  การป�องกันและแก2ไขป:ญหายาเสพติด 7 7

3.5 แนวทางการพัฒนา การจัดสวัสดิการและสังคมสงเคราะห= 18 18

รวม 70 70

 4.1 แนวทางการพัฒนา  การส�งเสริมการประกอบอาชีพและยกระดับรายได2 22 22

 4.2  แนวทางการพัฒนา  สนับสนุนกิจกรรมของกลุ�มอาชีพต�าง ๆ 1 1

รวม 23 23

5.1 แนวทางการพัฒนาการพัฒนาสุขภาพอนามัยของประชาชน 22 22

5.2 แนวทางการพัฒนา  การควบคุมและระงับโรคติดต�อ 6 6

รวม 28 28

2. ยุทธศาสตร=การพัฒนาด2านแหล�งน้ํา

โครงการพัฒนา(จํานวน)

บัญชีแสดงความสอดคล�องระหว.าง

กรอบยุทธศาสตร$การพัฒนาและแผนพัฒนาสามป� (พ.ศ.2558-2560)

3. ยุทธศาสตร=การพัฒนาด2านสังคม

ยุทธศาสตร$การพัฒนา แนวทางการพัฒนา

5. ยุทธศาสตร=การพัฒนาด2าน
สาธารณสุข

4.  ยุทธศาสตร=  การพัฒนาด2าน
เศรษฐกิจ

1. ยุทธศาสตร=การพัฒนาด2าน
โครงสร2างพื้นฐาน
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แผนพัฒนาสามป�
(พ.ศ.2558-2560)

สอดคล�องกรอบ
ยุทธศาสตร$

6.1 แนวทางการพัฒนาส�งเสริมสนับสนุนการศึกษาของเด็ก  เยาวชน และประชาชน
โดยทั่วไป

47 47

6.2 แนวทางการพัฒนาส�งเสริมสนับสนุนประเพณีอันดีงาม กิจการศาสนา และภูมิ
ป:ญญาท2องถิ่น

56 56

รวม 103 103
 7.1 แนวทางการพัฒนาการสร2างจิตสํานึกและตระหนักในการรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล2อม

11 11

 7.2 แนวทางการพัฒนาการป�องกันการทําลาย การบําบัดและฟFGนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล2อม

27 27

รวม 38 38

8.1 แนวทางการพัฒนาการส�งเสริมการมีส�วนร�วมรูปประชาคม 6 6

8.2 แนวทางการพัฒนาการส�งเสริมความรู2 ความเข2าใจเกี่ยวกับกิจการของ อบต. 
และการบริหารการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย

3 3

8.3 แนวทางการพัฒนาบุคลากร ทั้งพนักงานส�วนตําบล พนักงานจ2าง สมาชิกสภา 
อบต. คณะผู2บริหาร ให2มีความรู2 คุณธรรมและจริยธรรมในการปฎิบติงาน

93 93

8.4 แนวทางการพัฒนารายได2 โดยการปรับปรุงแหล�งรายได2 วิธีการหารายได2 รวมทั้ง
ระบบการจัดเก็บภาษี

4 4

8.5 แนวทางการพัฒนาการจัดหาและปรับปรุงเครื่องมือ เครื่องใช2และสถานที่
ปฎิบัติงานให2เพียงพอมีประสิทธิภาพ

49 49

8.6 แนวทางการพัฒนาการให2บริการประชาชน 6 6

รวม 161 161

รวมทั้งหมด 633 633

6. ยุทธศาสตร=การพัฒนาด2าน
การศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม

7. ยุทธศาสตร=การพัฒนาด2าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล2อม

บัญชีแสดงความสอดคล�องระหว.าง

กรอบยุทธศาสตร$การพัฒนาและแผนพัฒนาสามป� (พ.ศ.2558-2560)

ยุทธศาสตร$การพัฒนา แนวทางการพัฒนา

โครงการพัฒนา(จํานวน)

8. ยุทธศาสตร=การพัฒนาด2าน
การเมือง-การบริหาร
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