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องค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก
อําเภอแม่พริก
จังหวัดลําปาง

คํานํา
การจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ.2563
ขององค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก ฉบับนี้ เป็นแผนปฏิบัติการพัฒนาท้องถิ่นในระดับตําบล ภายใต้วิสัยทัศน์การ
พัฒนาตําบล ซึ่งได้กําหนดแผนงานการพัฒนาให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับชาติ , แผนพัฒนาระดับ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) , ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดลําปาง แนวทางการ
พัฒนาหลายๆ แนวทางอันจะนําไปสู่การแก้ไขปัญหา ความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ และ
แนวทางการพัฒนาที่องค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริกได้กําหนดไว้
เนื่ องจากองค์การบริ ห ารส่ วนตํ า บลแม่พริ ก มีความจํ า เป็ น เพื่ อแก้ไขปัญ หาความเดื อดร้ อนของ
ประชาชน สร้างความสุขให้กับประชาชนในพื้นที่ จึงต้องเพิ่มเติมโครงการ /กิจกรรมในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561
- 256๕) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ.2563 ขึ้น เพื่อให้การดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนตําบลแม่
พริกเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สามารถรองรับภารกิจที่เพิ่มขึ้น รวมทั้งทําให้เกิดประโยชน์กับประชาชนในท้องถิ่นต่อไป
คณะผู้จัดทํา
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก
พฤษภาคม 2563

สารบัญ
หน้า
ส่วนที่ 1 หลักการและเหตุผล
ส่วนที่ 2 สรุปรายละเอียดตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
ส่วนที่ 3 บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
รายละเอียดโครงการพัฒนาฯ สําหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินการ(แบบ ผ.02)เพิ่มเติมโครงการ
รายละเอียดโครงการพัฒนาฯ สําหรับโครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(แบบ ผ.02/1) เพิ่มเติมโครงการ
รายละเอียดโครงการพัฒนาฯ สําหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินการ(แบบ ผ.02) เปลี่ยนแปลง
โครงการ
รายละเอียดโครงการพัฒนาฯ สําหรับโครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(แบบ ผ.02/1) เปลี่ยนแปลงโครงการ
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ส่วนที่ 1 หลักการและเหตุผล
…………………
หลักการและเหตุผลประกอบแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-256๕) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง
ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ.2563
ขององค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก อําเภอแม่พริก จังหวัดลําปาง
ตามที่ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548
และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 3 พ.ศ.2561 ข้อ 25 กําหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นเป็น
กรอบในการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และงบประมาณจากเงินสะสมในช่วงของ
แผนนั้น
รวมทั้งวางแนวทางเพื่อให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการพัฒนาที่กําหนดไว้ในแผนพัฒนา
ท้องถิ่นทั้งนี้เพื่อให้การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริกเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนอย่าง
แท้จริง ซึ่งองค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริกได้อนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เมื่อวันที่
13 มิถุนายน 2562 แต่เนื่องจากองค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก ได้รับทราบปัญหา/ความต้องการของประชาชนใน
ท้องถิ่นเพิ่มเติม เป็นปัญหา/ความต้องการที่มิได้บรรจุอยู่ในแผนงาน/โครงการของแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนั้นเพื่อให้
โครงการดังกล่าวสามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนได้ทันเวลาและตรงตามวัตถุประสงค์ของประชาชน
จึงมีความ
จําเป็นต้องจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561 - 256๕) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ.2563 โดยถือ
ปฏิบัติ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และ
แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 3 พ.ศ.2561 ข้อ 4 (โครงการพัฒนาที่จัดทําขึ้นสําหรับ ปีงบประมาณแต่ละปีซึ่งมีความต่อเนื่อง
และเป็นแผนก้าวหน้าและให้หมายความรวมถึงการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น) และข้อ 22 เพื่อ
ประโยชน์ของประชาชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ โดยให้
ดําเนินการตามขั้นตอน ดังนี้ (1) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น จัดทําร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่
เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงพร้อมเหตุผลและความจําเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น (2) คณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น ที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงเพื่อเสนอผู้บริหารท้องถิ่น (3)
ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นที่
เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล สําหรับองค์การ
บริหารส่วนตําบลให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงต่อสภาองค์การบริหารส่วน
ตําบลเพื่อให้ความเห็นชอบก่อน แล้วผู้บริหารท้องถิ่นจึงพิจารณาอนุมัติและประกาศใช้ต่อไป ในกรณีแผนพัฒนาท้องถิ่น
มีระยะเวลาในการใช้บังคับเหลืออยู่ไม่ถึงหนึ่งร้อยแปดสิบวันไม่ให้ดําเนินการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง เพื่อให้ปัญหา/
ความต้องการ นําไปสู่การปฏิบัติที่แท้จริง และเพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารงานต่อไป
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ส่วนที่ 2 สรุปรายละเอียดตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
…………………………………………..
รายละเอียดโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561–2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ.2563
รายชื่อโครงการ สําหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินการ ( แบบ ผ.02)
โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ปี พ.ศ.2563 มีดังรายการต่อไปนี้
1. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านสังคม
3.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน
ที่
โครงการ
งบประมาณ
1

โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจําองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การ
บริหารส่วนตําบลแม่พริก
รวม

85,000
85,000

รายชื่อโครงการ สําหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินการ ( แบบ ผ.02)
โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ปี พ.ศ. 2564 มีดังรายการต่อไปนี้
1) ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่
โครงการ
งบประมาณ
210,000
1 โครงการก่อสร้างทางข้ามคอนกรีตเสริมเหล็กสายวังส่ง หมู่ที่ 7 ต.แม่พริก
100,000
2 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายอนุรักษ์ต้นน้ํา-น้ําดิบขี้หม่า หมู่ที่ 8 ต.แม่พริก
95,000
3 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา สายซอยสายชล หมู่ที่ 2 ต.ผาปัง
100,000
4 โครงการเทไหล่ถนนคอนกรีต สายวัดผาปังกลาง – บ้านเด่นอุดม หมูท่ ี่ 5 ต.ผาปัง
360,000
5 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายปลายบ้านเด่นถึงทุ่งปากบอก หมู่ที่ 5 ต.ผาปัง
65,000
6 โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะพร้อมติดตั้งโคมไฟถนน สายสํานักสงฆ์ – หน้าบ้าน
อ.สุคนธ์ หมู่ที่ 8 ต.แม่พริก
7 โครงการขยายเขตไฟฟ้าพร้อมติดตั้งโคมไฟถนน ถนนสายซอย 14 หมู่ที่ 11 ต.แม่พริก
8 โครงการขยายเขตไฟฟ้าพร้อมติดตั้งโคมไฟถนน ถนนสายซอย 12 หมู่ที่ 11 ต.แม่พริก
9 โครงการติดตั้งโคมไฟถนน ถนนสายรอบนอก หมู่ที่ 11 ต.แม่พริก
10 โครงการขยายเขตไฟฟ้าถนนสายบ้านแพะดอกเข็ม – ปางยาว หมู่ที่ 11 ต.แม่พริก

รวม
2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านแหล่งน้ํา
2.1 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่
โครงการ
1 โครงการปรับปรุงระบบประปาหมูบ่ ้าน หมู่ที่ 4 ต.แม่พริก
2 โครงการปรับปรุงระบบประปาหมูบ่ ้าน (สูบน้ําจากแม่น้ําวัง) หมู่ที่ 6 ต.แม่พริก
3 โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 ต.แม่พริก
4 โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 ต.แม่พริก
5 โครงการปรับปรุงระบบประปาหมูบ่ ้าน หมู่ที่ 10 ต.แม่พริก
6 โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลท้ายบ้านผาปังกลาง หมู่ที่ 3 ต.ผาปัง

80,000
70,000
20,000
300,000

1,400,000
งบประมาณ
250,000
150,000
250,000
250,000
150,000
250,000

๓

ที่
7
8
9
10
11
12

โครงการ
โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลสวนโรงเรียนบ้านผาปังหลวง หมู่ที่ 3 ต.ผาปัง
โครงการปรับปรุงบ่อบาดาลระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 ต.ผาปัง
โครงการปรับปรุงระบบประปาหมูบ่ ้านห้วยไร่ หมู่ที่ 4 ต.ผาปัง
โครงการปรับปรุงระบบประปาหมูบ่ ้าน บ้านเด่นอุดม หมู่ที่ 5 ต.ผาปัง
โครงการก่อสร้างฝายกั้นน้ํา ลําห้วยแม่พริก หมู่ที่ 9 ต.แม่พริก
โครงการขุดบ่อน้ําตื้น 1 แห่ง บ้านห้วยไร่ หมู่ที่ 4 ต.ผาปัง

รวม
3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านสังคม
3.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน
ที่
โครงการ
1

250,000
100,000
100,000
130,000
150,000
150,000

2,180,000

งบประมาณ

โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจําองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การ
บริหารส่วนตําบลแม่พริก

85,000

รวม

85,000

โครงการ

งบประมาณ

3.2 แผนงานการเคหะและชุมชน
ที่
1
2
3

งบประมาณ

โครงการปรับปรุงศาลาอเนกประสงค์ประจําหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 ต.แม่พริก
โครงการก่อสร้างโรงเก็บของประจําหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 ต.แม่พริก
โครงการติดตั้งไฟสัญญาณจราจร ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 ต.ผาปัง

รวม
4. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านสาธารณสุข
4.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน
ที่
โครงการ
1 โครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิในโครงการสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ บ้านแม่เชียงราย
ลุ่ม หมู่ที่ 3 ต.แม่พริก
2 โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ บ้านแม่เชียงรายลุม่ หมู่ที่ 3 ต.แม่พริก
3 โครงการควบคุมโรคขาดสารอาหารไอโอดินของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ บ้านแม่
เชียงรายลุม่ หมู่ที่ 3 ต.แม่พริก
4 โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด บ้านห้วยขี้นก หมู่ที่ 7 ต.แม่พริก
5 โครงการอบรมหมอหมู่บ้าน ในพระราชประสงค์ บ้านห้วยขี้นก หมู่ที่ 7 ต.แม่พริก
6 โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด บ้านปางยาว หมู่ที่ 8 ต.แม่พริก
7 โครงการอบรมหมอหมู่บ้าน ในพระราชประสงค์ บ้านปางยาว หมู่ที่ 8 ต.แม่พริก
8 โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด บ้านแพะดอกเข็ม หมู่ที่ 11 ต.แม่พริก
9 โครงการอบรมหมอหมู่บ้าน ในพระราชประสงค์ บ้านแพะดอกเข็ม หมู่ที่ 11 ต.แม่พริก
10 โครงการควบคุมและระงับโรคติดต่อ หมู่ที่ 3 ต.แม่พริก

รวม

80,000
380,000
72,500

532,500

งบประมาณ
7,100
7,100
5,800
6,100
6,600
6,100
6,600
6,100
6,600
10,000
68,100

๔

5. ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการศึกษา
5.1 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่
โครงการ
1 โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่พริกบน หมู่ที่ 4 ต.แม่พริก
รวม

งบประมาณ

7. ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
7.1 แผนงานการเคหะและชุมชน
ที่
โครงการ
1 โครงการปรับปรุงอาคารที่ทําการองค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก
รวม

งบประมาณ

25,000

25,000

1,500,000

1,500,000

รายชื่อโครงการ สําหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ดําเนินการ ( แบบ ผ.02)
โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ปี พ.ศ. 2565 มีดังรายการต่อไปนี้
1) ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่
โครงการ
งบประมาณ
400,000
1 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายอนุรักษ์ต้นน้ํา-น้ําดิบขี้หม่า หมู่ที่ 8 ต.แม่พริก
90,000
2 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสายซอย บ้านนายสมจิตร หมู่ที่ 3 ต.แม่พริก
800,000
3 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังบดอัดแน่นสายรอบหนองกระทุ่มโปง หมู่ที่ 3 ต.แม่พริก
120,000
4 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยบ้านนายสมบูรณ์ หมู่ที่ 3 ต.แม่พริก
630,000
5 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายวังผาดู่ หมู่ที่ 3 ต.แม่พริก
75,000
6 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยบ้านนายช่วง หมู่ที่ 4 ต.แม่พริก
55,000
7 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านนายส่ง – วังกวาง หมู่ที่ 7 ต.แม่พริก
360,000
8 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายบ้านห้วยขี้นก–บ้านแพะดอกเข็ม(วังส่ง) หมู่ที่ 7 ต.แม่พริก
300,000
9 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอย 5/1 หมู่ที่ 9 ต.แม่พริก
360,000
10 โครงการขยายเขตไฟฟ้าสายศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 3 ต.แม่พริก
270,000
11 โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ สายบ้านวังสําราญ – บ้านท่าด่าน หมู่ที่ 6 ต.แม่พริก
380,000
12 โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ สายบ้านวังสําราญ – สี่แยกน้ําปลา หมู่ที่ 6 ต.แม่พริก
20,000
13 โครงการขยายเขตไฟฟ้า สายซอย 6/1 หมู่ที่ 9 ต.แม่พริก
20,000
14 โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะพร้อมติดตั้งโคมไฟถนนสานหน้าบ้านสุเกตุ หมู่ที่ 5 ต.ผาปัง
รวม
3,880,000

๕

2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านแหล่งน้ํา
2.1 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่
โครงการ
1 โครงการขุดบ่อบาดาล หมู่ที่ 8 ต.แม่พริก
2 โครงการก่อสร้างลําเหมืองไส้ไก่ สายทุ่งท้ายบ้าน หมู่ที่ 3 ต.แม่พริก
3 โครงการซ่อมแซมลําเหมืองคอนกรีต หนองไม้หา้ หมู่ที่ 3 ต.ผาปัง
4 โครงการขุดลอกลําเหมือง ทุ่งตีนดอย หมู่ที่ 5 ต.ผาปัง
รวม

1,342,000

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านสังคม
3.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน
ที่
โครงการ

งบประมาณ

1

งบประมาณ
250,000
92,000
900,000
100,000

โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจําองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การ
บริหารส่วนตําบลแม่พริก

85,000

รวม

85,000

3.2 แผนงานการเคหะและชุมชน
ที่
โครงการ
1 โครงการต่อเติมศาลาสุสานบ้านวังสําราญ หมู่ที่ 6 ต.แม่พริก
รวม

4. ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
4.1 แผนงานการเกษตร
ที่
โครงการ
1 โครงการเวชภัณฑ์และวัสดุอุปกรณ์ หมู่ที่ 3 ต.แม่พริก
2 โครงการปลูกหญ้าเลีย้ งวัว-ทําปุ๋ย หมู่ที่ 3 ต.แม่พริก
3 โครงการจัดทําปุ๋ยหมัก หมู่ที่ 3 ต.แม่พริก
4 โครงการจัดหาเครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์ หมู่ที่ 3 ต.แม่พริก
5 โครงการกระบือ-โค พระราชดําริ หมู่ที่ 3 ต.แม่พริก
6 โครงการส่งเสริมอาชีพการทอเสื่อกก หมู่ที่ 8 ต.แม่พริก
รวม
4.2 แผนงานการเคหะและชุมชน
ที่
โครงการ
1 โครงการสร้างโรงเรือนทําอาหารสัตว์ หมู่ที่ 3 ต.แม่พริก
รวม

งบประมาณ
200,000
200,000

งบประมาณ
50,000
24,000
10,000
500,000
500,000
10,000

1,094,000
งบประมาณ
200,000

๒00,000

๖

5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านสาธารณสุข
5.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน
ที่
โครงการ
1 โครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิในโครงการสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ บ้านแม่เชียงราย
ลุ่ม หมู่ที่ 3 ต.แม่พริก
2 โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ บ้านแม่เชียงรายลุม่ หมู่ที่ 3 ต.แม่พริก
3 โครงการควบคุมโรคขาดสารอาหารไอโอดินของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ บ้านแม่
เชียงรายลุม่ หมู่ที่ 3 ต.แม่พริก
4 โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด บ้านห้วยขี้นก หมู่ที่ 7 ต.แม่พริก
5 โครงการอบรมหมอหมู่บ้าน ในพระราชประสงค์ บ้านห้วยขี้นก หมู่ที่ 7 ต.แม่พริก
6 โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด บ้านปางยาว หมู่ที่ 8 ต.แม่พริก
7 โครงการอบรมหมอหมู่บ้าน ในพระราชประสงค์ บ้านปางยาว หมู่ที่ 8 ต.แม่พริก
8 โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด บ้านแพะดอกเข็ม หมู่ที่ 11 ต.แม่พริก
9 โครงการอบรมหมอหมู่บ้าน ในพระราชประสงค์ บ้านแพะดอกเข็ม หมู่ที่ 11 ต.แม่พริก
10 โครงการควบคุมและระงับโรคติดต่อ หมู่ที่ 3 ต.แม่พริก

รวม
6. ยุทธศาสตร์ที่ 7 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
6.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน
ที่
โครงการ
1 โครงการแก้ไขปัญหาขยะ หมู่ที่ 8 ต.แม่พริก
รวม
7. ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
7.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
ที่
โครงการ
1 โครงการจัดซื้อรถขยะ หมู่ที่ 7 ต.แม่พริก
2 โครงการจัดซื้อรถขยะประจําตําบลผาปัง หมู่ที่ 2 ต.ผาปัง
รวม

งบประมาณ
7,100
7,100
5,800
6,100
6,600
6,100
6,600
6,100
6,600
10,000

68,100
งบประมาณ
10,000

10,000
งบประมาณ
950,000
950,000

1,900,000

๗

รายชื่อโครงการ สําหรับประสานโครงการ( แบบ ผ.02/1 )
โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ปี พ.ศ. 2564 มีดังรายการต่อไปนี้
1) ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่
โครงการ
งบประมาณ
7,000,000
1 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง สายบ้านแพะดอกเข็ม – บ้านปางยาว เชื่อมต่อถนนสาย
ลําปาง 1264 และ ลําปาง 1102 หมู่ที่ 11 ต.แม่พริก

รวม
2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านแหล่งน้ํา
2.1 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่
โครงการ
1 โครงการก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดกลาง หมู่ที่ 7 ต.แม่พริก
2 โครงการสูบน้ําด้วยพลังงานแสงอาทิตย์เข้าสูส่ ระเก็บน้ําร้องแสนเมืองพร้อมปรับปรุงแหล่งน้ํา

7,000,000

งบประมาณ
2,500,000
1,600,000

หมู่ที่ 4 ต.ผาปัง

รวม

4,100,000

รายชื่อโครงการ สําหรับประสานโครงการ( แบบ ผ.02/1 )
โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ปี พ.ศ. 2565 มีดังรายการต่อไปนี้
1) ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่
โครงการ
งบประมาณ
7,200,000
1 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง สายบ้านแพะดอกเข็ม – บ้านปางยาว เชื่อมต่อถนนสาย
2

ลําปาง 1264 และ ลําปาง 1102 หมู่ที่ 11 ต.แม่พริก
โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง บ้านปางยาว – สายบ้านแพะดอกเข็ม หมู่ที่ 8 ต.แม่พริก

รวม
2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านแหล่งน้ํา
2.1 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่
โครงการ
1 โครงการก่อสร้างระบบประปาตําบลผาปัง จากอ่างเก็บน้ําห้วยต้อง หมู่ที่ 1 ต.ผาปัง
2 โครงการสูบน้ําจากแม่น้ําวังสู่อ่างโป่งลุ้น หมู่ที่ 3 ต.ผาปัง
3 โครงการวางท่อส่งน้ําเพื่อการเกษตรจากอ่างเก็บน้ําห้วยต้อง หมู่ที่ 3 ต.ผาปัง
รวม

14,200,000

21,400,000

งบประมาณ
6,000,000
28,000,000
1,000,000

35,000,000

๘

รายชื่อโครงการ สําหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ดําเนินการ ( แบบ ผ.02)
โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ปี พ.ศ. 2564 มีดังรายการต่อไปนี้
1) ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่
โครงการ
งบประมาณ
350,000
1 โครงการขยายเขตไฟฟ้าสายเลียบน้ําวัง(ท้ายบ้าน) หมู่ที่ 3 ต.แม่พริก (เปลี่ยนแปลง
2
3
4

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 โครงการลําดับที่ 180 หน้า 71)
โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ สายหัวสะพาน – สุสาน หมู่ที่ 4 ต.แม่พริก (เปลี่ยนแปลง
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 โครงการลําดับที่ 182 หน้า 72)
โครงการขยายเขตไฟฟ้า สายวัดดอยพระธาตุ หมู่ที่ 10 ต.แม่พริก
(เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 โครงการลําดับที่ 217 หน้า 80)
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา จากสี่แยกผาปังหลวง – สะพานท่าวังผา ผ่านหน้าโรงเรียนผา
ปังหลวง หมู่ที่ 2 ต.ผาปัง(เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 โครงการ
ลําดับที่ 168 หน้า 69)

รวม
2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านแหล่งน้ํา
2.1 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่
โครงการ
1 โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลน้ําลึก ระบบประปาหมูบ่ ้าน หมู่ที่ 3 ต.แม่พริก (เปลี่ยนแปลง
2
3
4
5
6

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 โครงการลําดับที่ 1 หน้า 89)
โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลหัวบ้านนาริน หมู่ที่ 1 ต.ผาปัง(เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น
พ.ศ.2561-2565 โครงการลําดับที่ 12 หน้า 91)
โครงการปรับปรุงระบบประปาหมูบ่ ้านนาริน หมู่ที่ 1 ต.ผาปัง (เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา
ท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 โครงการลําดับที่ 13 หน้า 92 )
โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลบ้านห้วยไร่ หมู่ที่ 4 ต.ผาปัง (เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น
พ.ศ.2561-2565 โครงการลําดับที่ 17 หน้า 92 )
โครงการก่อสร้างดาดลําเหมืองคอนกรีต สายทุ่งบ้าน บ้านแม่พริกบน หมู่ที่ 4 ต.แม่พริก
(เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 โครงการลําดับที่ 41 หน้า 98)
โครงการก่อสร้างดาดลําเหมืองคอนกรีตเหมืองแม่ก๋องจางใต้ หมู่ที่ 2 ต.ผาปัง (เปลี่ยนแปลง
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 โครงการลําดับที่ 152 หน้า 120 )

รวม
3. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านสาธารณสุข
3.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน
ที่
โครงการ
1 โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม บ้านห้วยขี้นก หมู่ที่ 7 ต.แม่
2

พริก (เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 โครงการลําดับที่ 52 หน้า 164)
โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม บ้านปางยาว หมู่ที่ 8 ต.แม่
พริก (เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 โครงการลําดับที่ 57 หน้า 166)

115,500
100,000
650,000

1,215,500

งบประมาณ
250,000
250,000
150,000
250,000
300,000
43,000

1,243,000

งบประมาณ
7,300
7,300

๙

ที่
โครงการ
3 โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม บ้านแพะดอกเข็ม หมู่ที่ 11

งบประมาณ
7,300

ต.แม่พริก(เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 โครงการลําดับที่ 66 หน้า
170)

รวม

21,900

รายชื่อโครงการ สําหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ดําเนินการ ( แบบ ผ.02)
โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ปี พ.ศ. 2565 มีดังรายการต่อไปนี้
1) ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่
โครงการ
งบประมาณ
350,000
1 โครงการขยายเขตไฟฟ้าสายเลียบน้ําวัง(ท้ายบ้าน) หมู่ที่ 3 ต.แม่พริก (เปลี่ยนแปลง
2
3

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 โครงการลําดับที่ 180 หน้า 71)
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสุภาภรณ์อุทิศ หมู่ที่ 3 ต.แม่พริก
(เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 โครงการลําดับที่ 37 หน้า 43)
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต สายโรงสีนายทวน ระยะที่ 3 บ้านแม่พริกบน หมู่ที่ 4 ต.แม่
พริก (เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 โครงการลําดับที่ 124 หน้า 61)

รวม
2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านแหล่งน้ํา
2.1 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่
โครงการ
1 โครงการก่อสร้างดาดลําเหมืองคอนกรีต สายทุ่งบ้าน บ้านแม่พริกบน หมู่ที่ 4 ต.แม่พริก

260,000
223,000

833,000
งบประมาณ
155,000

(เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 โครงการลําดับที่ 41 หน้า 98)

รวม
3. ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
4.1 แผนงานการเกษตร
ที่
โครงการ
1 โครงการทําอาหารสัตว์ หมู่ที่ 3 ต.แม่พริก (เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-

155,000

งบประมาณ
68,000

2565 โครงการลําดับที่ 5 หน้า 149)

รวม

3. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านสาธารณสุข
5.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน
ที่
โครงการ
1 โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม บ้านห้วยขี้นก หมู่ที่ 7 ต.แม่
2

พริก (เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 โครงการลําดับที่ 52 หน้า 164)
โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม บ้านปางยาว หมู่ที่ 8 ต.แม่
พริก (เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 โครงการลําดับที่ 57 หน้า 166)

68,000

งบประมาณ
7,300
7,300

๑๐

ที่
โครงการ
3 โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม บ้านแพะดอกเข็ม หมู่ที่ 11

งบประมาณ
7,300

ต.แม่พริก(เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 โครงการลําดับที่ 66 หน้า
170)

รวม

21,900

รายชื่อโครงการ สําหรับประสานโครงการ( แบบ ผ.02/1 )
โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ปี พ.ศ. 2564 มีดังรายการต่อไปนี้
1) ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่
โครงการ
งบประมาณ
1 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลส์ติกคอนกรีตสายหน้าบ้าน เชื่อมต่อถนนพหลโยธินทาง 1,900,000
หลวงแผ่นดินหมายเลข 1 หมู่ที่ 3 ต.แม่พริก (เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.25612565 โครงการลําดับที่ 15 หน้า 229)

รวม

1,900,000

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

จํานวน
โครงการ

1) ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน
รวม
2) ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านแหล่งน้ํา
2.1 แผนงานเคหะและชุมชน
รวม
3) ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านสังคม
3.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน
3.2 แผนงานการเคหะและชุมชน
รวม
4) ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
4.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
4.2 แผนงานการเคหะและชุมชน
รวม
5) ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านสาธารณสุข
5.1 แผนงานสาธารณสุข
รวม
6) ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการศึกษา
6.1 แผนงานการเคหะและชุมชน
รวม
0
0

0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

-

-

0
0

0
0

0
0
0

0
0
0

0
0

0
0

รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ( แบบ ผ.02)

ยุทธศาสตร์

0
0

0
0

0
0
0

0
0

0

0
0

-

-

งบประมาณ
(บาท)

0
0

0
0

0
0
0

1
0
1

0
0

0
0

จํานวน
โครงการ

-

0
0

0
0

0
0
0

85,000
0
85,000

0

0
0

งบประมาณ
(บาท)

1
1

10
10

0
0
0

1
3
4

12
12

10
10

จํานวน
โครงการ

25,000
25,000

68,100
68,100

0
0
0

85,000
532,500
617,500

2,180,000
2,180,000

1,400,000
1,400,000

งบประมาณ
(บาท)

บัญชีสรุปโครงการพัฒนาท้องถิ่น
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ.2563 (เพิ่มเติมโครงการ)
องค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก อําเภอแม่พริก จังหวัดลําปาง
ปี 2561
ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564

0
0

10
10

6
1
7

1
1
2

4
4

14
14

จํานวน
โครงการ

0
0

68,100
68,100

1,094,000
200,000
1,294,000

85,000
200,000
285,000

1,342,000
1,342,000

3,880,000
3,880,000

งบประมาณ
(บาท)

ปี 2565

1
1

20
20

6
1
7

3
4
7

16
16

24
24

จํานวน
โครงการ

25,000
25,000

136,200
136,200

1,094,000
200,000
1,294,000

255,000
732,500
987,500

3,522,000
3,522,000

5,280,000
5,280,000

งบประมาณ
(บาท)

รวม 5 ปี

แบบ ผ.01

๑๑

จํานวน
โครงการ

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0

จํานวน
โครงการ

0
0

งบประมาณ
(บาท)

0
0
0
0

0
0

งบประมาณ
(บาท)

0
0
0
1

0
0

จํานวน
โครงการ

0
0
0
85,000

0
0

งบประมาณ
(บาท)

0
1
1
38

0
0

จํานวน
โครงการ

1
1

จํานวน
โครงการ

0
2
1,500,000 0
1,500,000 2
5,790,600 40

0
0

งบประมาณ
(บาท)

1,900,000
0
1,900,000
8,779,100

10,000
10,000

งบประมาณ
(บาท)

ปี 2565

1) ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน
รวม
2) ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านแหล่งน้ํา
2.1 แผนงานการเคหะและชุมชน
รวม
รวมโครงการเพิ่มเติม(แบบ ผ.02/1)
รวมโครงการที่เพิ่มเติมทั้งหมด
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
1

0
0

0
0
0
85,000

0
0

2
2
3
41

1
1

2
2
4,100,000 3
4,100,000 3
11,100,000 5
16,890,600 45

7,000,000
7,000,000

35,000,000
35,000,000
56,400,000
65,179,100

21,400,000
21,400,000

5
5
8
87

3
3

2
1
3
79

1
1

39,100,000
39,100,000
67,500,000
82,154,700

28,400,000
28,400,000

1,900,000
1,500,000
3,400,000
14,654,700

10,000
10,000

งบประมาณ
(บาท)

รวม 5 ปี

แบบ ผ.01

จํานวน
โครงการ

รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) สําหรับโครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ( แบบ ผ.02/1) (เพิ่มเติมโครงการ)

7) ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
7.1 แผนงานสาธารณสุข
0
รวม
0
8) ยุทธศาสตร์ที่ 8 พัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
8.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
0
8.2 แผนงานการเคหะและชุมชน
0
รวม
0
รวมโครงการเพิ่มเติม(แบบ ผ.02)
0

ยุทธศาสตร์

บัญชีสรุปโครงการพัฒนาท้องถิ่น
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ.2563 (เพิ่มเติมโครงการ)
องค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก อําเภอแม่พริก จังหวัดลําปาง
ปี 2561
ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564

๑๒

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0

0
0

0
0

0
0

0
0
0

0
0

0
0

0
0
0

0
0

0
0

0
0

จํานวน
โครงการ

0
0
0

0
0

0
0

0
0

3
3
13

0
0

6
6

4
4

งบประมาณ จํานวน
(บาท)
โครงการ

21,900
21,900
2,480,400

0
0

1,243,000
1,243,000

1,215,500
1,215,500

งบประมาณ
(บาท)

3
3
8

1
1

1
1

3
3

จํานวน
โครงการ

21,900
21,900
1,077,900

68,000
68,000

155,000
155,000

833,000
833,000

งบประมาณ
(บาท)

ปี 2565

6
6
21

1
1

7
7

7
7

จํานวน
โครงการ

รวมโครงการทั้งหมด(เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง)

1) ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน
รวม
รวมโครงการที่เปลี่ยนแปลง(แบบ ผ.02/1)
รวมโครงการที่เปลี่ยนแปลงทั้งหมด
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0

1

0
0
0
0

85,000

0
0
0
0

55

1
1
1
14

21,271,000

1,900,000
1,900,000
1,900,000
4,380,400

53

0
0
0
8

1
1
1
22

1,900,000
1,900,000
1,900,000
5,458,300
66,257,000 109 87,613,000

0
0
0
1,077,900

43,800
43,800
3,558,300

68,000
68,000

1,398,000
1,398,000

2,048,500
2,048,500

งบประมาณ
(บาท)

รวม 5 ปี

แบบ ผ.01

รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) สําหรับโครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ( แบบ ผ.02/1)(เปลี่ยนแปลงโครงการ)

1) ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน
รวม
2) ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านแหล่งน้ํา
2.1 แผนงานเคหะและชุมชน
รวม
3) ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
3.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
รวม
4) ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านสาธารณสุข
4.1 แผนงานสาธารณสุข
รวม
รวมโครงการที่เปลี่ยนแปลง(แบบ ผ.02)
0
0

จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ
โครงการ
(บาท)
โครงการ
(บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ( แบบ ผ.02)

ยุทธศาสตร์

บัญชีสรุปโครงการพัฒนาท้องถิ่น
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ.2563(เปลี่ยนแปลงโครงการ)
องค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก อําเภอแม่พริก จังหวัดลําปาง
ปี 2564
ปี 2561
ปี 2562
ปี 2563

๑๓

แบบ ผ.02
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ.2563 (เพิ่มเติมโครงการ)
องค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก อําเภอแม่พริก จังหวัดลําปาง
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และสังคมลําปางให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้มีความเข็มแข็งมีภูมิคุ้มกันสามารถดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดลําปาง ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน
งบประมาณ
ตัวชี้วัด
เป้าหมาย
ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
2561 2562 2563 2564 2565
(ผลผลิตของโครงการ)
จะได้รับ
ที่รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
KPI
210,000
1 โครงการก่อสร้างทางข้าม
เพื่อให้ประชาชนได้รับความ ก่อสร้างทางข้ามคอนกรีตเสริม
มีทางข้ามคอนกรีต ประชาชนได้รับความ กองช่าง
คอนกรีตเสริมเหล็กสายวังส่ง สะดวกในการสัญจร การ
เหล็กข้ามลําห้วย กว้าง 4.00
เพิ่มขึ้น 1 แห่ง
สะดวกในการสัญจร
หมู่ที่ 7 ต.แม่พริก
คมนาคม การขนย้ายผลิตผล เมตร ยาว 30.00 เมตร สูง
การคมนาคม การขน
ทางการเกษตร
0.75 เมตร จํานวน 1 แห่ง
ย้ายผลิตผลทางการ
เกษตร
100,000 400,000 มีถนนลูกรังที่ได้รับ ประชาชนได้รับความ กองช่าง
2 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง เพื่อให้ประชาชนได้รับความ ซ่อมแซมถนนลูกรังขนาดกว้าง
สายอนุรักษ์ต้นน้ํา-น้ําดิบขี้หม่า สะดวกในการสัญจร การ
3.00 เมตร ยาว 1,000
การซ่อมแซมเพิ่มขึ้น สะดวกในการสัญจร
หมู่ที่ 8 ต.แม่พริก
คมนาคม การขนย้ายผลิตผล เมตร หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร
ยาว 1,000 เมตร การคมนาคม การขน
ทางการเกษตร
ย้ายผลิตผลทางการ
เกษตร
3 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา เพื่อป้องกันปัญหาน้ําท่วมขัง ก่อสร้างรางระบายน้ํา
95,000
มีรางระบายน้ํา
ไม่เกิดปัญหาน้ําท่วม กองช่าง
สายซอยสายชล หมู่ที่ 2 ต. บริเวณบ้านเรือนของ
ปากกว้างเฉลี่ย 0.30 ม. ลึก
เพิ่มขึ้นยาว 40 เมตร ขังพื้นที่ของประชาชน
ผาปัง
ประชาชน เป็นการเร่งระบาย เฉลี่ย 0.35 ม. หนาเฉลี่ย
น้ํา
0.10 ม. ยาว 40 ม.
100,000
4 โครงการเทไหล่ถนนคอนกรีต เพื่อให้มีถนนคอนกรีตที่ได้
ประชาชนมีความพึง ประชาชนมีถนนการ กองช่าง
ก่อสร้างไหล่คอนกรีตเสริม
พอใจเพิ่มขึ้นคิดเป็น คมนาคม การขนส่ง
สายวัดผาปังกลาง – บ้านเด่น มาตรฐาน
เหล็ก ขนาดกว้างเฉลี่ย
อุดม หมู่ที่ 5 ต.ผาปัง
ร้อยละ 100
พืชผลทางการเกษตร
0.80-1.00 ม. ยาว 80 ม.
สะดวกสบาย รวดเร็ว
หนาเฉลี่ย 0.15 ม.

๑๔

8 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เพื่อให้ประชาชนมีถนน
เสริมเหล็กสายซอยบ้านนาย คอนกรีตที่ได้มาตรฐาน
สมบูรณ์ หมู่ที่ 3 ต.แม่พริก

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดกว้าง 3.00 ม.
ยาว 80 ม. หนา 0.15 ม.

7 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง เพื่อให้ประชาชนได้รับความ ซ่อมแซมถนนลูกรังขนาดกว้าง
บดอัดแน่นสายรอบหนอง
สะดวกในการสัญจร การ
3.00 เมตร ยาว 6,000
กระทุ่มโปง หมู่ที่ 3 ต.แม่พริก คมนาคม การขนย้ายผลิตผล เมตร หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร
ทางการเกษตร

ประชาชนได้รับความ
การซ่อมแซมเพิ่มขึ้น สะดวกในการสัญจร
ยาว 6,000 เมตร การคมนาคม การขน
ย้ายผลิตผลทางการ
เกษตร
120,000 มีถนนคอนกรีต
ประชาชนมีถนนการ
เพิ่มขึ้น80 เมตร คมนาคมสะดวกสบาย
รวดเร็ว

800,000 มีถนนลูกรังที่ได้รับ

กองช่าง

กองช่าง

แบบ ผ.02
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ.2563 (เพิ่มเติมโครงการ)
องค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก อําเภอแม่พริก จังหวัดลําปาง
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และสังคมลําปางให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้มีความเข็มแข็งมีภูมิคุ้มกันสามารถดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดลําปาง ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน
งบประมาณ
ตัวชี้วัด
เป้าหมาย
ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
2561 2562 2563 2564 2565
(ผลผลิตของโครงการ)
จะได้รับ
ที่รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
KPI
360,000
5 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง เพื่อให้ประชาชนมีถนนลูกรัง ซ่อมแซมถนนลูกรัง กว้าง
ประชาชนมีความพึง ประชาชนมีถนนการ กองช่าง
สายปลายบ้านเด่นถึงทุ่งปาก สําหรับขนส่งพืชผลทางการ 4.00 ม. ยาว 2,000 ม. หนา
พอใจเพิ่มขึ้นคิดเป็น คมนาคมสะดวกสบาย
บอก หมู่ที่ 5 ต.ผาปัง
เกษตรและการคมนาคม ได้ เฉลี่ย 0.20 ม.
ร้อยละ 100
รวดเร็ว
อย่างสะดวกสบาย รวดเร็ว
6 โครงการก่อสร้างถนน
เพื่อให้ประชาชนมีถนน
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
90,000 มีถนนคอนกรีต
ประชาชนมีถนนการ กองช่าง
คอนกรีตสายซอย บ้านนาย คอนกรีตที่ได้มาตรฐาน
เหล็ก ขนาดกว้าง 3.00 ม.
เพิ่มขึ้น 60 เมตร คมนาคมสะดวกสบาย
สมจิตร หมู่ที่ 3 ต.แม่พริก
ยาว 60 ม. หนา 0.15 ม.
รวดเร็ว

๑๕

เพื่อให้ประชาชนมีถนนลูกรัง
สําหรับขนส่งพืชผลทางการ
เกษตรและการคมนาคม ได้
อย่างสะดวกสบาย รวดเร็ว
12 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง เพื่อให้ประชาชนมีถนนลูกรัง
สายบ้านห้วยขี้นก–บ้านแพะ สําหรับขนส่งพืชผลทางการ
ดอกเข็ม(วังส่ง) หมู่ที่ 7 ต.แม่ เกษตรและการคมนาคม ได้
พริก
อย่างสะดวกสบาย รวดเร็ว
13 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เพื่อให้ประชาชนมีถนน
เสริมเหล็ก สายซอย 5/1 หมู่ คอนกรีตที่ได้มาตรฐาน
ที่ 9 ต.แม่พริก

11 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง
สายบ้านนายส่ง – วังกวาง
หมู่ที่ 7 ต.แม่พริก

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดกว้าง 3.00 ม.
ยาว 200 ม. หนา 0.15 ม.

300,000

มีถนนคอนกรีต
ประชาชนมีถนนการ
เพิ่มขึ้น 200 เมตร คมนาคมสะดวกสบาย
รวดเร็ว

2,000 เมตร

กองช่าง

กองช่าง

360,000 มีถนนลูกรังเพิ่มขึ้น

ซ่อมแซมถนนลูกรัง กว้าง
4.00 ม. ยาว 2,000 ม. หนา
เฉลี่ย 0.20 ม.

ประชาชนมีถนนการ
คมนาคมสะดวกสบาย
รวดเร็ว

กองช่าง

55,000 มีถนนลูกรังเพิ่มขึ้น ประชาชนมีถนนการ
300 เมตร
คมนาคมสะดวกสบาย
รวดเร็ว

ซ่อมแซมถนนลูกรัง กว้าง
4.00 ม. ยาว 300 ม. หนา
เฉลี่ย 0.20 ม.

แบบ ผ.02
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ.2563 (เพิ่มเติมโครงการ)
องค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก อําเภอแม่พริก จังหวัดลําปาง
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และสังคมลําปางให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้มีความเข็มแข็งมีภูมิคุ้มกันสามารถดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดลําปาง ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน
งบประมาณ
ตัวชี้วัด
เป้าหมาย
ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
2561 2562 2563 2564 2565
(ผลผลิตของโครงการ)
จะได้รับ
ที่รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
KPI
630,000 มีถนนลูกรังที่ได้รับ ประชาชนได้รับความ กองช่าง
9 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง เพื่อให้ประชาชนได้รับความ ซ่อมแซมถนนลูกรังขนาดกว้าง
สายวังผาดู่ หมู่ที่ 3 ต.แม่พริก สะดวกในการสัญจร การ
4.00 เมตร ยาว 3,500
การซ่อมแซมเพิ่มขึ้น สะดวกในการสัญจร
คมนาคม การขนย้ายผลิตผล เมตร หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร
ยาว 3,500 เมตร การคมนาคม การขน
ทางการเกษตร
ย้ายผลิตผลทางการ
เกษตร
10 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เพื่อให้ประชาชนมีถนน
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
75,000 มีถนนคอนกรีต
ประชาชนมีถนนการ กองช่าง
เสริมเหล็ก สายซอยบ้านนาย คอนกรีตที่ได้มาตรฐาน
เหล็ก ขนาดกว้าง 3.00 ม.
เพิ่มขึ้น 50 เมตร คมนาคมสะดวกสบาย
ช่วง หมู่ที่ 4 ต.แม่พริก
ยาว 50 ม. หนา 0.15 ม.
รวดเร็ว

๑๖

16 โครงการขยายเขตไฟฟ้าพร้อม เพื่อให้ประชาชนมีโคมไฟส่อง
ติดตั้งโคมไฟถนน ถนนสาย สว่างถนน เพื่อความสะดวก
ซอย 14 หมู่ที่ 11 ต.แม่พริก และปลอดภัยในการสัญจร
เวลากลางคืน
17 โครงการขยายเขตไฟฟ้าพร้อม เพื่อให้ประชาชนมีโคมไฟส่อง
ติดตั้งโคมไฟถนน ถนนสาย สว่างถนน เพื่อความสะดวก
ซอย 12 หมู่ที่ 11 ต.แม่พริก และปลอดภัยในการสัญจร
เวลากลางคืน

80,000

70,000

ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ยาว
200 ม. และติดตั้งโคมไฟ
ถนน จํานวน 5 จุด
ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ยาว
160 ม. และติดตั้งโคมไฟ
ถนน จํานวน 4 จุด

มีการขยายเขตไฟฟ้า ประชาชนได้รับความ
เพิ่มขึ้น ยาว 160 สะดวกสบายในการ
เมตร
สัญจรเวลากลางคืน

มีการขยายเขตไฟฟ้า ประชาชนได้รับความ
เพิ่มขึ้น ยาว 200 สะดวกสบายในการ
เมตร
สัญจรเวลากลางคืน

กองช่าง

กองช่าง

แบบ ผ.02
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ.2563 (เพิ่มเติมโครงการ)
องค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก อําเภอแม่พริก จังหวัดลําปาง
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และสังคมลําปางให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้มีความเข็มแข็งมีภูมิคุ้มกันสามารถดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดลําปาง ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน
งบประมาณ
ตัวชี้วัด
เป้าหมาย
ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
2561 2562 2563 2564 2565
(ผลผลิตของโครงการ)
จะได้รับ
ที่รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
KPI
360,000 มีการขยายเขตไฟฟ้า
14 โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาย เพื่อให้ประชาชนมี
ขยายเขตไฟฟ้าแรงดันต่ํา
ประชาชนมี
กองช่าง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 3 กระแสไฟฟ้าไว้ใช้สําหรับ
ระยะทางความยาว 400 เมตร
เพิ่มขึ้น 400 เมตร
กระแสไฟฟ้าใช้
ต.แม่พริก
การเกษตรและที่อยู่อาศัย
สําหรับที่อยู่อาศัย
อย่างทั่วถึงครบทุก
ครัวเรือน
65,000
15 โครงการขยายเขตไฟฟ้า
เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าส่อง ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ
ระบบไฟฟ้าสาธารณะ ประชาชนมีไฟฟ้าส่อง กองช่าง
สาธารณะพร้อมติดตั้งโคมไฟ สว่าง บริเวณถนนภายใน
(พาดสายดับ)ระยะทางความ
พาดสายดับระยะ
สว่าง บริเวณถนน
ถนน สายสํานักสงฆ์ – หน้า หมู่บ้าน เพื่อความสะดวกและ ยาว 200 เมตร พร้อมติดตั้ง
ยาวเพิ่มขึ้น 200
ภายในหมู่บ้าน
บ้าน อ.สุคนธ์ หมู่ที่ 8 ต.แม่ ปลอดภัย
โคมไฟถนน จํานวน 6 จุด
เมตร พร้อมติดตั้งโคม
สะดวกสบาย
พริก
ไฟถนน 6 จุด
เดินทางปลอดภัย
มากขึ้น

๑๗

แบบ ผ.02
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ.2563 (เพิ่มเติมโครงการ)
องค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก อําเภอแม่พริก จังหวัดลําปาง
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และสังคมลําปางให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้มีความเข็มแข็งมีภูมิคุ้มกันสามารถดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดลําปาง ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน
งบประมาณ
ตัวชี้วัด
เป้าหมาย
ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
2561 2562 2563 2564 2565
(ผลผลิตของโครงการ)
จะได้รับ
ที่รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
KPI
18 โครงการติดตั้งโคมไฟถนน
เพื่อให้ประชาชนมีโคมไฟส่อง ติดตั้งโคมไฟถนน จํานวน 4
20,000
มีการขยายเขตไฟฟ้า ประชาชนได้รับความ กองช่าง
ถนนสายรอบนอก หมู่ที่ 11 สว่างถนน เพื่อความสะดวก จุด
เพิ่มขึ้น ยาว 160 สะดวกสบายในการ
ต.แม่พริก
และปลอดภัยในการสัญจร
เมตร
สัญจรเวลากลางคืน
เวลากลางคืน
300,000
19 โครงการขยายเขตไฟฟ้าถนน เพื่อให้ประชาชนมีโคมไฟส่อง ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ยาว
มีการขยายเขตไฟฟ้า ประชาชนได้รับความ กองช่าง
สายบ้านแพะดอกเข็ม – ปาง สว่างถนน เพื่อความสะดวก 800 ม. และติดตั้งโคมไฟ
เพิ่มขึ้น ยาว 800 สะดวกสบายในการ
ยาว หมู่ที่ 11 ต.แม่พริก
และปลอดภัยในการสัญจร
ถนน จํานวน 10 จุด
เมตร
สัญจรเวลากลางคืน
เวลากลางคืน
270,000 ระบบไฟฟ้าแรงดันต่ํา ประชาชนมีไฟส่อง
20 โครงการขยายเขตไฟฟ้า
เพื่อให้ประชาชนมีไฟส่อง
ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ
กองช่าง
สาธารณะ สายบ้านวังสําราญ สว่างถนน เดินทางปลอดภัย พร้อมติดตั้งโคมไฟถนน ยาว
ได้รับการขยาย สว่าง เดินทางสะดวก
– บ้านท่าด่าน หมู่ที่ 6 ต.แม่ ลดการเกิดอุบัติเหตุ
700 เมตร
เพิ่มขึ้น ยาว 700
และปลอดภัย
พริก
เมตร
380,000 ระบบไฟฟ้าแรงดันต่ํา ประชาชนมีไฟส่อง
กองช่าง
21 โครงการขยายเขตไฟฟ้า
เพื่อให้ประชาชนมีไฟส่อง
ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ
ได้รับการขยาย สว่าง เดินทางสะดวก
สาธารณะ สายบ้านวังสําราญ สว่างถนน เดินทางปลอดภัย พร้อมติดตั้งโคมไฟถนน ยาว
เพิ่มขึ้น ยาว 1,000
และปลอดภัย
– สี่แยกน้ําปลา หมู่ที่ 6 ต. ลดการเกิดอุบัติเหตุ
1,000 เมตร
แม่พริก
เมตร
22 โครงการขยายเขตไฟฟ้า สาย เพื่อให้ประชาชนมี
ขยายเขตไฟฟ้าแรงดันต่ํา
20,000 ระบบไฟฟ้าแรงดันต่ํา
ประชาชนมี
กองช่าง
ซอย 6/1 หมู่ที่ 9 ต.แม่พริก กระแสไฟฟ้าไว้ใช้สําหรับ
ระยะทางความยาว 40 เมตร
ได้รับการขยาย
กระแสไฟฟ้าใช้
การเกษตรและที่อยู่อาศัย
เพิ่มขึ้น ยาว 40 เมตร สําหรับที่อยู่อาศัย
อย่างทั่วถึงครบทุก
ครัวเรือน
๑๘

รวม

24

โครงการ

0

0

0

1,400,000 3,880,000

แบบ ผ.02
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ.2563 (เพิ่มเติมโครงการ)
องค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก อําเภอแม่พริก จังหวัดลําปาง
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และสังคมลําปางให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้มีความเข็มแข็งมีภูมิคุ้มกันสามารถดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดลําปาง ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน
งบประมาณ
ตัวชี้วัด
เป้าหมาย
ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
2561 2562 2563 2564 2565
(ผลผลิตของโครงการ)
จะได้รับ
ที่รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
KPI
23 โครงการขยายเขตไฟฟ้า
เพื่อให้ประชาชนมีไฟส่อง
ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะยาว
20,000 ระบบไฟฟ้าสาธารณะ ประชาชนมีไฟส่อง กองช่าง
สาธารณะพร้อมติดตั้งโคมไฟ สว่างถนน เดินทางปลอดภัย 120 เมตร พร้อมติดตั้งโคม
พาดสายดับระยะ สว่าง เดินทางสะดวก
ถนนสานหน้าบ้านสุเกตุ หมู่ที่ ลดการเกิดอุบัติเหตุ
และปลอดภัย
ไฟถนน จํานวน 6 จุด
ยาวเพิ่มขึ้น 120
5 ต.ผาปัง
เมตร พร้อมติดตั้งโคม
ไฟถนน 6 จุด

๑๙

มีบ่อบาดาลเพิ่มขึ้น
จํานวน 1 บ่อ

250,000

3 โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล เพื่อให้มีระบบน้ําประปาที่
ขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาดปาก
ระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 เพียงพอกับความต้องการ
บ่อกว้าง 6 นิ้ว ลึก 43-100
ต.แม่พริก
อุปโภค บริโภค ของประชาชน ม. พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ํา
ไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ํา
จํานวน 1 เครื่อง

ประชาชนมีน้ําประปา
ใช้เพื่อการอุปโภค
และบริโภคอย่าง
เพียงพอ

มีการวางท่อระบบ ประชาชนมีน้ําประปา
ประปาหมู่บ้านยาว
ใช้เพื่อการอุปโภค
140 เมตร
และบริโภคอย่าง
เพียงพอ

150,000

2 โครงการปรับปรุงระบบ
ประปาหมู่บ้าน (สูบน้ําจาก
แม่น้ําวัง) หมู่ที่ 6 ต.แม่พริก

เพื่อให้มีระบบน้ําประปาที่
วางท่อส่งน้ําดิบ ขนาดเส้น
เพียงพอกับความต้องการ
ผ่านศูนย์กลาง 2 นิ้ว
อุปโภค บริโภค ของประชาชน ระยะทาง 140 เมตร พร้อม
ติดตั้งเครื่องสูบน้ําไฟฟ้าแบบ
มอเตอร์จมน้ํา จํานวน 1
เครื่อง

กองช่าง

กองช่าง

แบบ ผ.02
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ.2563 (เพิ่มเติมโครงการ)
องค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก อําเภอแม่พริก จังหวัดลําปาง
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และสังคมลําปางให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้มีความเข็มแข็งมีภูมิคุ้มกันสามารถดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดลําปาง ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านแหล่งน้ํา
2.1 แผนงานเคหะและชุมชน
งบประมาณ
ตัวชี้วัด
เป้าหมาย
ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
2561
2562
2563
2564
2565
(ผลผลิตของโครงการ)
จะได้รับ
ที่รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
KPI
250,000
1 โครงการปรับปรุงระบบ
เพื่อให้มีระบบน้ําประปาที่
ปรับปรุงระบบประปา โดย
มีบ่อบาดาลเพิ่มขึ้น ประชาชนมีน้ําประปา กองช่าง
ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 ต.แม่ เพียงพอกับความต้องการ
การขุดเจาะบ่อบาดาล
จํานวน 1 บ่อ
ใช้เพื่อการอุปโภค
พริก
อุปโภค บริโภค ของประชาชน ทดแทนบ่อเดิม ขนาดปาก
และบริโภคอย่าง
บ่อกว้าง 6 นิ้ว ลึก 43-100
เพียงพอ
ม. พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ํา
ไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ํา
จํานวน 1 เครื่อง

๒๐

6 โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล
ท้ายบ้านผาปังกลาง หมู่ที่ 3
ต.ผาปัง

5 โครงการปรับปรุงระบบ
ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 ต.
แม่พริก

เพื่อเพิ่มปริมาณน้ําประปาให้
เพียงพอกับปริมาณความ
ต้องการอุปโภค-บริโภคของ
ประชาชน
เพื่อให้ประชาชนมีน้ําเพื่อ
อุปโภค-บริโภค อย่างเพียงพอ
ขุดเจาะบ่อบาดาล จํานวน 1
บ่อ ขนาดปากบ่อกว้าง 6 นิ้ว
ลึก 43-100 ม.พร้อมติดตั้ง
เครื่องสูบน้ําไฟฟ้าแบบ
มอเตอร์จมน้ํา จํานวน 1
เครื่อง

ก่อสร้างถังเก็บน้ําดิบ จํานวน
1 ถัง พร้อมปรับปรุงระบบ
จ่ายน้ําดิบ

มีถังเก็บน้ําประปา
เพิ่มขึ้น 1 แห่ง

มีบ่อบาดาลเพิ่มขึ้น
จํานวน 1 บ่อ

150,000

250,000

ประชาชนมีน้ําประปา
ใช้เพื่อการอุปโภค
และบริโภคอย่าง
เพียงพอ
ประชาชนมีน้ําเพื่อ
อุปโภค-บริโภคอย่าง
เพียงพอ

กองช่าง

กองช่าง

แบบ ผ.02
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ.2563 (เพิ่มเติมโครงการ)
องค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก อําเภอแม่พริก จังหวัดลําปาง
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และสังคมลําปางให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้มีความเข็มแข็งมีภูมิคุ้มกันสามารถดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดลําปาง ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านแหล่งน้ํา
2.1 แผนงานเคหะและชุมชน
งบประมาณ
ตัวชี้วัด
เป้าหมาย
ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
2561
2562
2563
2564
2565
จะได้รับ
ที่รับผิดชอบ
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
KPI
250,000
4 โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล เพื่อให้ประชาชนมีน้ําเพื่อ
ขุดเจาะบ่อบาดาล จํานวน 1
มีบ่อบาดาลเพิ่มขึ้น ประชาชนมีน้ําเพื่อ กองช่าง
ระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 อุปโภค-บริโภค อย่างเพียงพอ บ่อ ขนาดปากบ่อกว้าง 6 นิ้ว
จํานวน 1 บ่อ
อุปโภค-บริโภคอย่าง
ต.แม่พริก
ลึก 43-100 ม. พร้อมติดตั้ง
เพียงพอ
เครื่องสูบน้ําไฟฟ้าแบบ
มอเตอร์จมน้ํา จํานวน 1
เครื่อง

๒๑

100,000

100,000

130,000

8 โครงการปรับปรุงบ่อบาดาล เพื่อให้ประชาชนมีน้ําเพื่อ
ปรับปรุงและพัฒนาบ่อ เพิ่ม
ระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 อุปโภค-บริโภค อย่างเพียงพอ ประสิทธิภาพการจ่ายระบบ
ต.ผาปัง
น้ําประปาหมู่บ้าน

9 โครงการปรับปรุงระบบ
เพื่อให้ประชาชนมีน้ําสะอาด ปรับปรุงและพัฒนาระบบ
ประปาหมู่บ้านห้วยไร่ หมู่ที่ 4 เพียงพอกับการผลิตน้ําประปา ผลิตน้ําประปาให้มีคุณภาพ
ต.ผาปัง
ของน้าํ เพิ่มขึ้น

10 โครงการปรับปรุงระบบ
เพื่อให้ประชาชนมีน้ําสะอาด ปรับปรุงและพัฒนาระบบ
ประปาหมู่บ้าน บ้านเด่นอุดม เพียงพอกับการอุปโภค-บริโภค ผลิตน้ําประปาให้มีคุณภาพ
หมู่ที่ 5 ต.ผาปัง
ของน้าํ เพิ่มขึ้น

ประชาชนมีระบบ
น้ําประปาที่สะอาด
อย่างเพียงพอ จํานวน
1 แห่ง
ประชาชนมีระบบ
น้ําประปาที่สะอาด
อย่างเพียงพอ จํานวน
1 แห่ง
ประชาชนมีระบบ
น้ําประปาที่สะอาด
อย่างเพียงพอ จํานวน
1 แห่ง

ประชาชนมีน้ําสะอาด
เพื่ออุปโภค-บริโภค
อย่างเพียงพอ

ประชาชนมีน้ําเพื่อ
อุปโภค-บริโภคอย่าง
เพียงพอ

ประชาชนมีน้ําเพื่อ
อุปโภค-บริโภคอย่าง
เพียงพอ

กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

แบบ ผ.02
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ.2563 (เพิ่มเติมโครงการ)
องค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก อําเภอแม่พริก จังหวัดลําปาง
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และสังคมลําปางให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้มีความเข็มแข็งมีภูมิคุ้มกันสามารถดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดลําปาง ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านแหล่งน้ํา
2.1 แผนงานเคหะและชุมชน
งบประมาณ
ตัวชี้วัด
เป้าหมาย
ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
2561
2562
2563
2564
2565
จะได้รับ
ที่รับผิดชอบ
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
KPI
250,000
7 โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล เพื่อให้ประชาชนมีน้ําเพื่อ
ขุดเจาะบ่อบาดาล จํานวน 1
มีบ่อบาดาลเพิ่มขึ้น ประชาชนมีน้ําเพื่อ กองช่าง
สวนโรงเรียนบ้านผาปังหลวง อุปโภค-บริโภค อย่างเพียงพอ บ่อ ขนาดปากบ่อกว้าง 6 นิ้ว
จํานวน 1 บ่อ
อุปโภค-บริโภคอย่าง
หมู่ที่ 3 ต.ผาปัง
ลึก 43-100 ม. พร้อมติดตั้ง
เพียงพอ
เครื่องสูบน้ําไฟฟ้าแบบ
มอเตอร์จมน้ํา จํานวน 1
เครื่อง

๒๒

เพื่อให้เกษตรกรบ้านร่มไม้ยาง
มีน้ําไว้ใช้เพื่อการเกษตร
บรรเทาปัญหาภัยแล้ง
เพื่อให้ประชาชนมีน้ําเพื่อ
อุปโภค-บริโภค อย่างเพียงพอ

ก่อสร้างฝายกั้นน้ํา ขนาดสัน
ฝายกว้าง 1.00 ม. ยาว
20.00 ม. สูง 1.00 ม.
ขุดบ่อน้ําระบบประปา
หมู่บ้านพร้อมกับวางท่อ PVC
ขนาด 3 นิ้ว ส่งน้ําเข้าสู่โรง
สูบน้ําความยาว 600 เมตร
14 โครงการก่อสร้างลําเหมืองไส้ เพื่อเพิ่มปริมาณน้ําให้เพียงพอ ก่อสร้างดาดลําเหมือง
ไก่ สายทุ่งท้ายบ้าน หมู่ที่ 3 กับการเกษตร ลดความ
คอนกรีต ขนาดปากกว้าง
ต.แม่พริก
สูญเสียของน้ํา
1.00 ม. ก้นกว้าง 0.40 ม.
ลึก 0.60 ม. ยาว 200 ม.
15 โครงการซ่อมแซมลําเหมือง เพื่อเพิ่มความเร็วและปริมาณ ซ่อมแซมลําเหมืองคอนกรีต
คอนกรีต หนองไม้ห้า หมู่ที่ 3 การไหลของน้ําให้เพียงพอกับ ขนาดปากกว้าง 1.00 ม. ก้น
ต.ผาปัง
การเกษตรกรรม
กว้าง 0.40 ม. ลึก 0.60 ม.
ยาว 1,000 ม.

12 โครงการก่อสร้างฝายกั้นน้ํา
ลําห้วยแม่พริก หมู่ที่ 9 ต.แม่
พริก
13 โครงการขุดบ่อน้ําตื้น 1 แห่ง
บ้านห้วยไร่ หมู่ที่ 4 ต.ผาปัง

มีฝายกั้นน้ําเพิ่มขึ้น
จํานวน 1 แห่ง

มีปริมาณมีน้ําไว้ใช้
เพิ่มขึ้น 1,000 เมตร เพื่อการเกษตรอย่าง
เพียงพอ

900,000 มีลําเหมืองคอนกรีต

มีปริมาณมีน้ําไว้ใช้
เพื่อการเกษตรอย่าง
เพียงพอ
150,000
ประชาชนแหล่งน้ําที่ ประชาชนมีน้ําเพื่อ
เพียงพอกับการผลิต อุปโภค-บริโภคอย่าง
ระบบประปาหมู่บ้าน
เพียงพอ
จํานวน 1 บ่อ
92,000 มีลําเหมืองคอนกรีต มีปริมาณมีน้ําไว้ใช้
เพิ่มขึ้น 200 เมตร เพื่อการเกษตรอย่าง
เพียงพอ

150,000

กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

แบบ ผ.02
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ.2563 (เพิ่มเติมโครงการ)
องค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก อําเภอแม่พริก จังหวัดลําปาง
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และสังคมลําปางให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้มีความเข็มแข็งมีภูมิคุ้มกันสามารถดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดลําปาง ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านแหล่งน้ํา
2.1 แผนงานเคหะและชุมชน
งบประมาณ
ตัวชี้วัด
เป้าหมาย
ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
2561
2562
2563
2564
2565
จะได้รับ
ที่รับผิดชอบ
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
KPI
250,000 บ่อบาดาลเพิ่มขึ้น
11 โครงการขุดบ่อบาดาล หมู่ที่ 8 เพื่อให้ประชาชนมีน้ําเพื่อ
ขุดเจาะบ่อบาดาล จํานวน 1
ประชาชนมีน้ําเพื่อ กองช่าง
ต.แม่พริก
อุปโภค-บริโภค อย่างเพียงพอ บ่อ ขนาดปากบ่อกว้าง 6 นิ้ว
จํานวน 1 บ่อ
อุปโภค-บริโภคอย่าง
ลึก 43-100 ม. พร้อมติดตั้ง
เพียงพอ
เครื่องสูบน้ําไฟฟ้าแบบ
มอเตอร์จมน้ํา จํานวน 1
เครื่อง

๒๓

แบบ ผ.02
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ.2563 (เพิ่มเติมโครงการ)
องค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก อําเภอแม่พริก จังหวัดลําปาง
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และสังคมลําปางให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้มีความเข็มแข็งมีภูมิคุ้มกันสามารถดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดลําปาง ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านแหล่งน้ํา
2.1 แผนงานเคหะและชุมชน
งบประมาณ
ตัวชี้วัด
เป้าหมาย
ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
2561
2562
2563
2564
2565
จะได้รับ
ที่รับผิดชอบ
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
KPI
100,000 ลําเหมืองได้รับการ มีปริมาณมีน้ําไว้ใช้
16 โครงการขุดลอกลําเหมือง ทุ่ง เพื่อเพิ่มความเร็วและปริมาณ ขุดลอกลําเหมืองขนาด
กองช่าง
ตีนดอย หมู่ที่ 5 ต.ผาปัง
การไหลของน้ําให้เพียงพอกับ ปากกว้าง 1.00 ม. ก้นกว้าง
ขุดลอก ความยาว เพื่อการเกษตรอย่าง
การเกษตรกรรม
0.40 ม. ลึก 0.60 ม. ยาว
1,000 เมตร
เพียงพอ
1,000 ม.
รวม
16
โครงการ
0
0
0 2,180,000 1,342,000

๒๔

รวม

3

โครงการ

0

0

85,000 85,000 85,000

แบบ ผ.02
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ.2563 (เพิ่มเติมโครงการ)
องค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก อําเภอแม่พริก จังหวัดลําปาง
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และสังคมลําปางให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้มีความเข็มแข็งมีภูมิคุ้มกันสามารถดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดลําปาง ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาสังคม/ชุมชน
3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านสังคม
3.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งบประมาณ
ตัวชี้วัด
เป้าหมาย
ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
2561 2562 2563 2564 2565
(ผลผลิตของโครงการ)
จะได้รับ
ที่รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
KPI
1 โครงการฝึกอบรมชุด
เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและ จัดการอบรมจิตอาสาภัยพิบัติ
85,000 85,000 85,000 ผู้รับการอบรมมี
มีจิตอาสาที่สามารถ สํานักปลัด
ปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ความเข้มแข็งให้กับจิตอาสา ประจําองค์กรปกครองส่วน
ความรู้ผ่านหลักสูตร ปฏิบัติงานกู้ภัยใน
ประจําองค์กรปกครองส่วน เสริมความรู้ด้านการจัดการสา ท้องถิ่นโดยมีเป้าหมายการ
คิดเป็นร้อยละ 100 ภาวะฉุกเฉินได้เป็น
ท้องถิ่น องค์การบริหารส่วน ธารณภัย การบริหารจัดการ ฝึกอบรม 50 คน
ระบบ รวดเร็วและทัน
ตําบลแม่พริก
สาธารณภัยในพื้นที่เกิดเหตุ
เหตุการณ์

๒๕

รวม

4

โครงการ

0

0

0

532,500 200,000

แบบ ผ.02
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ.2563 (เพิ่มเติมโครงการ)
องค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก อําเภอแม่พริก จังหวัดลําปาง
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และสังคมลําปางให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้มีความเข็มแข็งมีภูมิคุ้มกันสามารถดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดลําปาง ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาสังคม/ชุมชน
3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านสังคม
3.2 แผนงานการเคหะและชุมชน
งบประมาณ
ตัวชี้วัด
เป้าหมาย
ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
2561 2562 2563 2564 2565
(ผลผลิตของโครงการ)
จะได้รับ
ที่รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
KPI
80,000
1 โครงการปรับปรุงศาลา
เพื่ออํานวยความสะดวกให้กับ ปรับปรุงศาลาอเนกประสงค์
มีพื้นที่อาคารเพิ่มขึ้น ประชาชนได้รับความ กองช่าง
อเนกประสงค์ประจําหมู่บ้าน ประชาชนผู้มาใช้บริการศาลา โดยการต่อเติมห้องน้ําขนาด
80 ตารางเมตร
สะดวกมากขึ้น
หมู่ที่ 6 ต.แม่พริก
อเนกประสงค์
กว้าง 2.00 เมตร ยาว 6.00
เมตร
380,000
2 โครงการก่อสร้างโรงเก็บของ เพื่อใช้เป็นสถานที่เก็บของ
ก่อสร้างโรงเก็บของประจํา
มีโรงเก็บของเพิ่มขึ้น ประชาชนได้รับความ กองช่าง
ประจําหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 ต.แม่ เครื่องครัว เครื่องมือเครื่องใช้ หมู่บ้าน ขนาดกว้าง 10.00
จํานวน 1 หลัง
สะดวกสบาย มี
พริก
ของหมู่บ้าน
เมตร ยาว 10.50 เมตร สูง
สถานที่เก็บของอย่าง
2.80 เมตร จํานวน 1 หลัง
เป็นระเบียบและ
ปลอดภัย
3 โครงการติดตั้งไฟสัญญาณ
เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ ติดตั้งไฟจราจรทางแยกถนน
72,500
ทางแยกมีไฟเตือน สถิติการเกิดอุบัติเหตุ กองช่าง
จราจร ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 บนท้องถนน
สายหลัก จํานวน 5 จุด
จํานวน 5 จุด ลดลงเหลือ ร้อยละ 0
ต.ผาปัง
200,000 มีพื้นที่อาคารเพิ่มขึ้น ประชาชนได้รับความ กองช่าง
4 โครงการต่อเติมศาลาสุสาน เพื่อเพิ่มพื้นที่ศาลาสุสานให้ ต่อเติมศาลาอเนกประสงค์
บ้านวังสําราญ หมู่ที่ 6 ต.แม่ มากขึ้นรองรับประชาชนผู้มา ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว
80 ตารางเมตรและ
สะดวกมากขึ้น
พริก
ประกอบพิธีฌาปณกิจ
20.00 เมตร พร้อมก่อสร้าง
ห้องน้ําสุสานจํานวน
2 ห้อง
ห้องน้ํา จํานวน 2 ห้อง

๒๖

5 โครงการกระบือ-โค
เพื่อสร้างอาชีพการเลี้ยงโคพระราชดําริ หมู่ที่ 3 ต.แม่พริก กระบือให้กับเกษตรกร

เพื่อส่งเสริมอาชีพของ
เกษตรกรให้มีความรู้ด้านการ
ทําปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยอินทรีย์ ลด
ภาระค่าใช้จ่าย ลดต้นทุนการ
ผลิต
4 โครงการจัดหาเครื่องมือ วัสดุ เพื่อจัดหาเครื่องมือ วัสดุ
อุปกรณ์ หมู่ที่ 3 ต.แม่พริก อุปกรณ์การเกษตร

3 โครงการจัดทําปุ๋ยหมัก หมู่ที่
3 ต.แม่พริก

500,000

จัดซื้อเครื่องมือทําการเกษตร
เช่น เครื่องหั่นหญ้า รถไถ
เครื่องสูบน้ํา ฯลฯ
จัดซื้อโค-กระบือ จํานวน 40
ตัว

เกษตรกรมีรายได้
เพิ่มมากขึ้น

สํานักปลัด

เกษตรกรมีเครื่องมือ สํานักปลัด
สําหรับทําการเกษตร

ผู้ร่วมโครงการมี เกษตรกรได้รับความรู้ สํานักปลัด
ความพึงพอใจคิดเป็น ในการจัดทําปุ๋ยใช้เอง
ร้อยละ 100
สามารถลดภาระ
ค่าใช้จ่ายในครัวเรือน
ผู้ร่วมโครงการมี
ความพึงพอใจคิดเป็น
ร้อยละ 100
500,000 มีโคกระบือเพิ่มขึ้น
จํานวน 40 ตัว

10,000

จัดการฝึกอบรมให้กับ
ผู้เข้าร่วมโครงการ 100 คน
จํานวน 2 ครั้ง

แบบ ผ.02
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ.2563 (เพิ่มเติมโครงการ)
องค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก อําเภอแม่พริก จังหวัดลําปาง
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และสังคมลําปางให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้มีความเข็มแข็งมีภูมิคุ้มกันสามารถดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดลําปาง ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ
4. ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
4.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งบประมาณ
ตัวชี้วัด
เป้าหมาย
ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
2561 2562 2563 2564 2565
(ผลผลิตของโครงการ)
จะได้รับ
ที่รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
KPI
50,000 ผู้ร่วมโครงการมี
1 โครงการเวชภัณฑ์และวัสดุ เพื่อให้มีเวชภัณฑ์ยาสําหรับ จัดตั้งกองทุนเวชภัณฑ์ยา
มีกองทุนเวชภัณฑ์ยา สํานักปลัด
อุปกรณ์ หมู่ที่ 3 ต.แม่พริก สัตว์
จํานวน 1 แห่ง
ความพึงพอใจคิดเป็น รักษาโรค วัคซีน
ร้อยละ 100
สําหรับสัตว์
2 โครงการปลูกหญ้าเลี้ยงวัว-ทํา เพื่อส่งเสริมการปลูกหญ้าเพื่อ จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ความรู้
24,000 ผู้ร่วมโครงการมี เกษตรกรได้รับความรู้ สํานักปลัด
ปุ๋ย หมู่ที่ 3 ต.แม่พริก
เลี้ยงสัตว์และการทําปุ๋ย
เรื่องการปลูกหญ้าเพื่อการ
ความพึงพอใจคิดเป็น ในการจัดทําอาหาร
เลี้ยงสัตว์
ร้อยละ 100
สัตว์ สามารถผลิต
อาหารสําหรับการ
เลี้ยงสัตว์ได้

๒๗

รวม

6

โครงการ

0

0

0

0

1,094,000

แบบ ผ.02
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ.2563 (เพิ่มเติมโครงการ)
องค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก อําเภอแม่พริก จังหวัดลําปาง
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และสังคมลําปางให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้มีความเข็มแข็งมีภูมิคุ้มกันสามารถดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดลําปาง ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ
4. ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
4.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งบประมาณ
ตัวชี้วัด
เป้าหมาย
ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
2561 2562 2563 2564 2565
(ผลผลิตของโครงการ)
จะได้รับ
ที่รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
KPI
6 โครงการส่งเสริมอาชีพการทอ เพื่อส่งเสริมอาชีพกลุ่มทอเสื่อ จัดการฝึกอบรมให้กับ
10,000 ประชาชนผู้เข้าร่วม ประชาชนมีรายได้ สํานักปลัด
เสื่อกก หมู่ที่ 8 ต.แม่พริก
กกพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ ผู้เข้าร่วมโครงการ 50 คน
โครงการมีรายได้ที่ เพิ่มขึ้นจากการทอ
จากต้นกก การทอเสื่อให้มี
เพิ่มมากขึ้น ร้อยละ เสื่อกก เสริมสร้าง
รูปแบบที่ทันสมัยและสวยงาม
10
รายได้ให้ครอบครัว
ยกระดับรายได้ของประชาชน

๒๘

แบบ ผ.02
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ.2563 (เพิ่มเติมโครงการ)
องค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก อําเภอแม่พริก จังหวัดลําปาง
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และสังคมลําปางให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้มีความเข็มแข็งมีภูมิคุ้มกันสามารถดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดลําปาง ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ
4. ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
4.2 แผนงานการเคหะและชุมชน
งบประมาณ
ตัวชี้วัด
เป้าหมาย
ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
2561 2562 2563 2564 2565
(ผลผลิตของโครงการ)
จะได้รับ
ที่รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
KPI
200,000 มีโรงเรือนเพิ่มขึ้น
1 โครงการสร้างโรงเรือน
เพื่อให้มีโรงเรือนสําหรับ
ก่อสร้างโรงเรือนสําหรับ
มีแหล่งผลิตอาหาร กองช่าง
ทําอาหารสัตว์
ทําอาหารสัตว์
ทําอาหารสัตว์ จํานวน 1 โรง
จํานวน 1 โรง
สัตว์ มีอาหาร
หมู่ที่ 3 ต.แม่พริก
เพียงพอกับการเลี้ยง
สัตว์
รวม
1
โครงการ
0
0
0
0 200,000

๒๙

เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ใน อสม.จํานวน 29 คน และ
การปฐมพยาบาลเบื้องต้น
ประชาชนที่เข้าร่วมโครงการ
ช่วยในการฟื้นคืนชีพเบื้องต้น จํานวน 11 คน
สําหรับประชาชน

เพื่อควบคุม ป้องกันแก้ไข
อสม.จํานวน 29 คน และ
ปัญหาการขาดสารไอโอดีน ประชาชนที่เข้าร่วมโครงการ
ส่งเสริมการบริโภคเกลือเสริม จํานวน 11 คน
ไอโอดีนในครัวเรือน

2 โครงการอบรมหมอหมู่บ้าน
ในพระราชประสงค์ บ้านแม่
เชียงรายลุ่ม
หมู่ที่ 3 ต.แม่พริก

3 โครงการควบคุมโรคขาด
สารอาหารไอโอดินของ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ
บ้านแม่เชียงรายลุ่ม
หมู่ที่ 3 ต.แม่พริก

5,800

7,100

5,800

ผู้เข้าอบรมมีความรู้ สํานักปลัด
ในการปฐมพยาบาล
เบื้องต้น ลดอัตราการ
เสียชีวิตประชาชน

ครัวเรือนมีการใช้ ประชาชนมีการ
สํานักปลัด
เกลือเสริมไอโอดีน ควบคุม ป้องกันแก้ไข
ร้อยละ 80
ปัญหาการขาดสาร
ไอโอดีน มีการบริโภค
เกลือเสริมไอโอดีนใน
ครัวเรือนเป็นประจํา
และต่อเนื่อง

7,100 ผู้เข้าร่วมโครงการมี
องค์ความรู้ที่ถูกต้อง
ในการปฐมพยาบาล
ร้อยละ 80 และมี
การฝึกปฎิบัติที่
ถูกต้องในการช่วยฟื้น
คืนชีพร้อยละ 80

แบบ ผ.02
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ.2563 (เพิ่มเติมโครงการ)
องค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก อําเภอแม่พริก จังหวัดลําปาง
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และสังคมลําปางให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้มีความเข็มแข็งมีภูมิคุ้มกันสามารถดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดลําปาง ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาสังคม/ชุมชน
5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านสาธารณสุข
5.1 แผนงานสาธารณสุข
งบประมาณ
ตัวชี้วัด
เป้าหมาย
ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
2561 2562 2563 2564 2565
(ผลผลิตของโครงการ)
จะได้รับ
ที่รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
KPI
1 โครงการควบคุมโรค
เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมี
ประชาชนกลุ่มเสี่ยงจํานวน
7,100 7,100
ประชาชนมี
ประชาชนมีความรู้
สํานักปลัด
หนอนพยาธิในโครงการ
ความรู้และป้องกันโรคพยาธิ 50 คน
พฤติกรรมการ และป้องกันโรคพยาธิ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ และมีพฤติกรรมการ
รับประทานอาหารที่ มีพฤติกรรมการ
บ้านแม่เชียงรายลุ่ม
รับประทานอาหารที่ถูกต้อง
ถูกต้องเหมาะสมร้อย รับประทานอาหารที่
หมู่ที่ 3 ต.แม่พริก
เหมาะสม
ละ 80
ถูกต้องเหมาะสม

๓๐

6 โครงการรณรงค์และแก้ไข
เพื่อให้ชุมชนมีแนวทางในการ แกนนําหมู่บ้านและ อสม.
ปัญหายาเสพติด บ้านปางยาว จัดการปัญหายาเสพติดใน
จํานวน 40 คน
หมู่ที่ 8 ต.แม่พริก
ระดับชุมชน

6,100

6,100 ไม่มีปัญหายาเสพติด ชุมชนมีแนวทางการ สํานักปลัด
ในหมู่บ้าน คิดเป็น
ดําเนินกิจกรรม
ร้อยละ 0
ต่อต้านยาเสพติดใน
หมู่บ้านอย่างต่อเนื่อง

แบบ ผ.02
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ.2563 (เพิ่มเติมโครงการ)
องค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก อําเภอแม่พริก จังหวัดลําปาง
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และสังคมลําปางให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้มีความเข็มแข็งมีภูมิคุ้มกันสามารถดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดลําปาง ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาสังคม/ชุมชน
5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านสาธารณสุข
5.1 แผนงานสาธารณสุข
งบประมาณ
ตัวชี้วัด
เป้าหมาย
ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
2561 2562 2563 2564 2565
(ผลผลิตของโครงการ)
จะได้รับ
ที่รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
KPI
4 โครงการรณรงค์และแก้ไข
เพื่อให้ชุมชนมีแนวทางในการ แกนนําหมู่บ้านและ อสม.
6,100 6,100 ไม่มีปัญหายาเสพติด ชุมชนมีแนวทางการ สํานักปลัด
ปัญหายาเสพติด บ้านห้วย
จัดการปัญหายาเสพติดใน
จํานวน 40 คน
ในหมู่บ้าน คิดเป็น
ดําเนินกิจกรรม
ขี้นก
ระดับชุมชน
ร้อยละ 0
ต่อต้านยาเสพติดใน
หมู่ที่ 7 ต.แม่พริก
หมู่บ้านอย่างต่อเนื่อง
5 โครงการอบรมหมอหมู่บ้าน เพื่อพัฒนาศักยภาพ
อบรมให้ความรู้กับอาสาสมัคร
6,600 6,600 อสม.และ อสค. มี ผู้เข้าอบรม มีความรู้ สํานักปลัด
ในพระราชประสงค์ บ้านห้วย อาสาสมัครสาธารณสุข
สาธารณสุขประจําหมู่บ้าน (
ความรู้และเข้าใจการ เรื่องการพยาบาลการ
ขี้นก
ประจําหมู่บ้านและ
อสม.) จํานวน 6 คนและกลุ่ม
ช่วยเหลือ ดูแลผู้ป่วย ช่วยฟื้นคืนชีพ
หมู่ที่ 7 ต.แม่พริก
อาสาสมัครประจําครอบครัว อาสาสมัครประจําครอบครัว
คิดเป็นร้อยละ 100 เบื้องต้น การติดตาม
ในเรื่องการปฐมพยาบาลการ (อสค.) จํานวน 45 คน
ดูแลผู้ป่วยติดเตียง
ช่วยฟื้นคืนชีพเบื้องต้น การ
ติดตามและดูแลผู้ป่วยติดเตียง

๓๑

8 โครงการรณรงค์และแก้ไข
ปัญหายาเสพติด บ้านแพะ
ดอกเข็ม
หมู่ที่ 11 ต.แม่พริก
9 โครงการอบรมหมอหมู่บ้าน
ในพระราชประสงค์ บ้านแพะ
ดอกเข็ม
หมู่ที่ 11 ต.แม่พริก

6,600

เพื่อพัฒนาศักยภาพ
อาสาสมัครสาธารณสุข
ประจําหมู่บ้านและ
อาสาสมัครประจําครอบครัว
ในเรื่องการปฐมพยาบาลการ
ช่วยฟื้นคืนชีพเบื้องต้น การ
ติดตามและดูแลผู้ป่วยติดเตียง

อบรมให้ความรู้กับอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจําหมู่บ้าน (
อสม.) จํานวน 6 คนและกลุ่ม
อาสาสมัครประจําครอบครัว
(อสค.) จํานวน 45 คน

6,100

เพื่อให้ชุมชนมีแนวทางในการ แกนนําหมู่บ้านและ อสม.
จัดการปัญหายาเสพติดใน
จํานวน 40 คน
ระดับชุมชน

6,100 ไม่มีปัญหายาเสพติด ชุมชนมีแนวทางการ สํานักปลัด
ในหมู่บ้าน คิดเป็น
ดําเนินกิจกรรม
ร้อยละ 0
ต่อต้านยาเสพติดใน
หมู่บ้านอย่างต่อเนื่อง
6,600 อสม.และ อสค. มี ผู้เข้าอบรม มีความรู้ สํานักปลัด
ความรู้และเข้าใจการ เรื่องการพยาบาลการ
ช่วยเหลือ ดูแลผู้ป่วย ช่วยฟื้นคืนชีพ
คิดเป็นร้อยละ 100 เบื้องต้น การติดตาม
ดูแลผู้ป่วยติดเตียง

แบบ ผ.02
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ.2563 (เพิ่มเติมโครงการ)
องค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก อําเภอแม่พริก จังหวัดลําปาง
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และสังคมลําปางให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้มีความเข็มแข็งมีภูมิคุ้มกันสามารถดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดลําปาง ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาสังคม/ชุมชน
5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านสาธารณสุข
5.1 แผนงานสาธารณสุข
งบประมาณ
ตัวชี้วัด
เป้าหมาย
ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
2561 2562 2563 2564 2565
(ผลผลิตของโครงการ)
จะได้รับ
ที่รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
KPI
7 โครงการอบรมหมอหมู่บ้าน เพื่อพัฒนาศักยภาพ
อบรมให้ความรู้กับอาสาสมัคร
6,600 6,600 อสม.และ อสค. มี ผู้เข้าอบรม มีความรู้ สํานักปลัด
ในพระราชประสงค์ บ้านปาง อาสาสมัครสาธารณสุข
สาธารณสุขประจําหมู่บ้าน (
ความรู้และเข้าใจการ เรื่องการพยาบาลการ
ยาว
อสม.) จํานวน 6 คนและกลุ่ม
ช่วยเหลือ ดูแลผู้ป่วย ช่วยฟื้นคืนชีพ
ประจําหมู่บ้านและ
หมู่ที่ 8 ต.แม่พริก
อาสาสมัครประจําครอบครัว อาสาสมัครประจําครอบครัว
คิดเป็นร้อยละ 100 เบื้องต้น การติดตาม
ในเรื่องการปฐมพยาบาลการ (อสค.) จํานวน 45 คน
ดูแลผู้ป่วยติดเตียง
ช่วยฟื้นคืนชีพเบื้องต้น การ
ติดตามและดูแลผู้ป่วยติดเตียง

๓๒

แบบ ผ.02
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ.2563 (เพิ่มเติมโครงการ)
องค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก อําเภอแม่พริก จังหวัดลําปาง
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และสังคมลําปางให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้มีความเข็มแข็งมีภูมิคุ้มกันสามารถดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดลําปาง ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาสังคม/ชุมชน
5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านสาธารณสุข
5.1 แผนงานสาธารณสุข
งบประมาณ
ตัวชี้วัด
เป้าหมาย
ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
2561 2562 2563 2564 2565
(ผลผลิตของโครงการ)
จะได้รับ
ที่รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
KPI
10,000 10,000 ผู้เข้าร่วมโครงการมี สามารถป้องกันและ กองช่าง
10 โครงการควบคุมและระงับ
เพื่อเป็นการป้องกันและระงับ จัดกิจกรรมโครงการให้ความรู้
โรคติดต่อ
โรคติดต่อ
เกี่ยวกับการป้องกันและระงับ
ความรู้เพิ่มมากขึ้น ยับยั้งการแพร่ระบาด
หมู่ที่ 3 ต.แม่พริก
โรคติดต่อ จํานวน 1 ครั้ง
ของโรค ได้อย่าง
ทันท่วงที
68,100 68,100
รวม
20
โครงการ
0
0
0

๓๓

แบบ ผ.02
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ.2563 (เพิ่มเติมโครงการ)
องค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก อําเภอแม่พริก จังหวัดลําปาง
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และสังคมลําปางให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้มีความเข็มแข็งมีภูมิคุ้มกันสามารถดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดลําปาง ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาสังคม/ชุมชน
6. ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
6.1 แผนงานเคหะและชุมชน
งบประมาณ
ตัวชี้วัด
เป้าหมาย
ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน
ที่
วัตถุประสงค์
โครงการ
2561 2562 2563 2564 2565
(ผลผลิตของโครงการ)
จะได้รับ
ที่รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
KPI
1 โครงการปรับปรุงต่อเติม
เพื่อปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็ก ต่อเติมหลังคากันสาด ขนาด
25,000
มีพื้นที่ใช้สอยเพิ่ม มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กองช่าง
อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เล็ก ให้มีพื้นที่ใช้สอยมากยิ่งขึ้น กว้าง 3.50 เมตร ยาว
มากขึ้น 40 ตาราง ให้สามารถให้บริการ
บ้านแม่พริกบน หมู่ที่ 4 ต.แม่
10.50 เมตร พร้อมเท
เมตร
ดําเนินการเรียนการ
พริก
คอนกรีต ขนาด กว้าง 1.50
สอนได้อย่างเต็ม
ยาว 10.50 เมตร
ศักยภาพ
รวม
1
โครงการ
0
0
0
25,000
0

๓๔

แบบ ผ.02
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ.2563 (เพิ่มเติมโครงการ)
องค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก อําเภอแม่พริก จังหวัดลําปาง
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 6 การส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดลําปาง ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
7.ยุทธศาสตร์ที่ 7 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
7.1 แผนงานสาธารณสุข
งบประมาณ
ตัวชี้วัด
เป้าหมาย
ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
2561 2562 2563 2564 2565
(ผลผลิตของโครงการ)
จะได้รับ
ที่รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
KPI
1 โครงการแก้ไขปัญหาขยะ หมู่ เพื่อลดปัญหาการทิ้งขยะจาก จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริม
10,000 ปัญหาขยะหมดไปคิด ปลูกจิตสํานึกการทิ้ง สํานักปลัด
ที่ 8 ต.แม่พริก
ครัวเรือน การนําขยะกลับมา ความรู้เกี่ยวกับการกําจัดขยะ
เป็นร้อยละ 100
ขยะของประชาชน
ใช้ใหม่
การคัดแยกขยะ การทิ้งขยะ
เพิ่มมากขึ้น
รวม
1
โครงการ
0
0
0
0
10,000

๓๕

แบบ ผ.02
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ.2563 (เพิ่มเติมโครงการ)
องค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก อําเภอแม่พริก จังหวัดลําปาง
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 7 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีด้วยหลักธรรมาภิบาล
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดลําปาง ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการบริหารและพัฒนาองค์กร
8.ยุทธศาสตร์ที่ 8 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
8.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
งบประมาณ
ตัวชี้วัด
เป้าหมาย
ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
2561 2562 2563 2564 2565
(ผลผลิตของโครงการ)
จะได้รับ
ที่รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
KPI
950,000 มีรถบรรทุกขยะ ประชาชนในหมู่บ้าน สํานักปลัด
1 โครงการจัดซื้อรถขยะ หมู่ที่ 7 เพื่อให้มีรถบรรทุกขยะ ขน
จัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 1
ต.แม่พริก
ขยะภายในหมู่บ้านไปทิ้งยัง
ตัน แบบเปิดข้าง เทท้าย
เพิ่มขึ้น จํานวน 1 คัน มีรถบรรทุกขยะ ขน
บ่อขยะ
ขยะภายในหมู่บ้าน
ไปทิ้งยังบ่อขยะ
950,000 มีรถบรรทุกขยะ ประชาชนในหมู่บ้าน สํานักปลัด
2 โครงการจัดซื้อรถขยะประจํา เพื่อให้มีรถบรรทุกขยะ ขน
จัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 1
ตําบลผาปัง หมู่ที่ 2 ต.ผาปัง ขยะภายในหมู่บ้านไปทิ้งยัง
ตัน แบบเปิดข้าง เทท้าย
เพิ่มขึ้น จํานวน 1 คัน มีรถบรรทุกขยะ ขน
บ่อขยะ
ขยะภายในหมู่บ้าน
ไปทิ้งยังบ่อขยะ
รวม
2
โครงการ
0
0
0
0 1,900,000

๓๖

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ.2563 (เพิ่มเติมโครงการ)
องค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก อําเภอแม่พริก จังหวัดลําปาง
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 7 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีด้วยหลักธรรมาภิบาล
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดลําปาง ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการบริหารและพัฒนาองค์กร
8.ยุทธศาสตร์ที่ 8 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
8.2 แผนงานการเคหะและชุมชน
งบประมาณ
ตัวชี้วัด
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
2561 2562 2563 2564 2565
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
KPI
1,500,000
1 โครงการปรับปรุงอาคารที่ทํา เพื่อซ่อมแซมและปรับปรุง
เปลี่ยนหลังคาเดิม ซ่อมแซมฝ้า
อาคารสํานักงาน
การองค์การบริหารส่วนตําบล หลังคาที่ทําการ สํานักงาน
เพดาน ต่อเติมห้องทํางาน
ได้รับการปรับปรุง 1
แม่พริก
อบต.แม่พริก
ปรับปรุงห้องน้ํา
แห่ง
อบต.แม่พริก
รวม
1
โครงการ
0
0
0 1,500,000 0

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
กองช่าง

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ
อาคารสํานักงาน
ได้รับการปรับปรุง
ซ่อมแซม

แบบ ผ.02

๓๗

2 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง เพื่อให้ประชาชนมี
บ้านปางยาว – สายบ้านแพะ ถนนลาดยางที่ได้มาตรฐาน
ดอกเข็ม
หมู่ที่ 8 ต.แม่พริก
รวม
3
โครงการ

ก่อสร้างถนนลาดยาง ขนาด
กว้าง 6.00 ม. ยาว 7,500
ม. หนา 0.05 ม.
0

0

0

7,000,000 21,400,000

14,200,000

มีถนนลาดยางเพิ่มขึ้น ประชาชนได้รับความ
ยาว 7,500 เมตร สะดวกสบาย ในการ
คมนาคมสัญจร

กองช่าง

แบบ ผ. 02/1
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ.2563 (เพิ่มเติมโครงการ)
สําหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก อําเภอแม่พริก จังหวัดลําปาง
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และสังคมลําปางให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้มีความเข็มแข็งมีภูมิคุ้มกันสามารถดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดลําปาง ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน
งบประมาณ
ตัวชี้วัด
เป้าหมาย
ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
2561 2562 2563 2564 2565
(ผลผลิตของโครงการ)
จะได้รับ
ที่รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
KPI
7,000,000 7,200,000 มีถนนลาดยางเพิ่มขึ้น ประชาชนได้รับความ กองช่าง
1 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง เพื่อให้ประชาชนมี
ก่อสร้างถนนลาดยางแอส
สายบ้านแพะดอกเข็ม –
ถนนลาดยางที่ได้มาตรฐาน ฟัสล์ติกส์คอนกรีต ขนาดกว้าง
ยาว 7,500 เมตร สะดวกสบาย ในการ
บ้านปางยาว เชื่อมต่อถนน
6.00 ม. ยาว 7,500 ม.
คมนาคมสัญจร
สายลําปาง 1264 และ
หนา 0.05 ม.
ลําปาง 1102
หมู่ที่ 11 ต.แม่พริก

๓๘

แบบ ผ. 02/1
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ.2563 (เพิ่มเติมโครงการ)
สําหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก อําเภอแม่พริก จังหวัดลําปาง
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และสังคมลําปางให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้มีความเข็มแข็งมีภูมิคุ้มกันสามารถดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดลําปาง ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านแหล่งน้ํา
2.1 แผนงานเคหะและชุมชน
งบประมาณ
ตัวชี้วัด
เป้าหมาย
ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
2561
2562
2563
2564
2565
(ผลผลิตของโครงการ)
จะได้รับ
ที่รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
KPI
2,500,000
1 โครงการก่อสร้างระบบ
เพื่อให้ประชาชนมีน้ําประปา ก่อสร้างระบบประปาผิวดิน
มีระบบประปาผิวดิน ประชาชนมีน้ําเพื่อ กองช่าง
ประปาผิวดินขนาดกลาง
เพื่อการอุปโภค-บริโภค อย่าง ขนาดกลาง สําหรับ 51-120
ขนาดกลางเพิ่มขึ้น 1 อุปโภค-บริโภคอย่าง
หมู่ที่ 7 ต.แม่พริก
เพียงพอ
ครัวเรือน พร้อมระบบส่งจ่าย
แห่ง
เพียงพอ
น้ําประปา
6,000,000 มีระบบประปาเพิ่มขึ้น ประชาชนมีน้ําเพื่อ
2 โครงการก่อสร้างระบบ
เพื่อให้ประชาชนมีน้ําใช้เพื่อ ก่อสร้างระบบประปาผิวดิน
กองช่าง
ประปาตําบลผาปัง จากอ่าง การอุปโภคบริโภคอย่าง
ขนาดใหญ่มาก สําหรับ
1 แห่ง
อุปโภค-บริโภคอย่าง
เก็บน้ําห้วยต้อง
เพียงพอ
301-700 ครัวเรือน พร้อม
เพียงพอ
หมู่ที่ 1 ต.ผาปัง
ระบบส่งจ่ายน้ําประปา
1,600,000
มีระบบสูบน้ําด้วย
เกษตรกรมีน้ําเพื่อ
กองช่าง
3 โครงการสูบน้ําด้วยพลังงาน เพื่อให้ประชาชนมีน้ําใช้เพื่อ ก่อสร้างระบบสูบน้ําด้วย
พลังงานแสงอาทิตย์
การเกษตรอย่าง
แสงอาทิตย์เข้าสู่สระเก็บน้ํา การเกษตรได้อย่างเพียงพอ พลังงานแสงอาทิตย์จํานวน 1
ระบบพร้อมวางท่อส่งน้ํา
จํานวน 1 ระบบ
เพียงพอ
ร้องแสนเมืองพร้อมปรับปรุง
แหล่งน้ํา
หมู่ที่ 4 ต.ผาปัง
28,000,000 มีระบบสูบน้ําจํานวน
4 โครงการสูบน้ําจากแม่น้ําวังสู่ เพื่อให้ประชาชนมีน้ําใช้เพื่อ ก่อสร้างระบบสูบน้ําด้วย
เกษตรกรมีน้ําเพื่อ
กองช่าง
อ่างโป่งลุ้น
การเกษตรได้อย่างเพียงพอ จํานวน 1 ระบบพร้อมวางท่อ
1 ระบบ
การเกษตรอย่าง
หมู่ที่ 3 ต.ผาปัง
ส่งน้ํา ยาว 12 กิโลเมตร
เพียงพอ

๓๙

แบบ ผ. 02/1
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ.2563 (เพิ่มเติมโครงการ)
สําหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก อําเภอแม่พริก จังหวัดลําปาง
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และสังคมลําปางให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้มีความเข็มแข็งมีภูมิคุ้มกันสามารถดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดลําปาง ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านแหล่งน้ํา
2.1 แผนงานเคหะและชุมชน
งบประมาณ
ตัวชี้วัด
เป้าหมาย
ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
2561
2562
2563
2564
2565
(ผลผลิตของโครงการ)
จะได้รับ
ที่รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
KPI
1,000,000 มีการวางท่อส่งน้ํายาว เกษตรกรมีน้ําเพื่อ
5 โครงการวางท่อส่งน้ําเพื่อ
เพื่อให้ประชาชนมีน้ําใช้เพื่อ วางท่อระบบส่งน้ํา ยาว
กองช่าง
การเกษตรจากอ่างเก็บน้ํา
การเกษตรได้อย่างเพียงพอ 3,500เมตร
3,500 เมตร
การเกษตรอย่าง
ห้วยต้อง
เพียงพอ
หมู่ที่ 3 ต.ผาปัง
รวม
5
โครงการ
0
0
0 4,100,000 35,000,000

๔๐

2 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เพื่อให้ประชาชนมีถนน
สายโรงสีนายทวน ระยะที่ 3 คอนกรีตที่ได้มาตรฐาน
บ้านแม่พริกบน หมู่ที่ 4 ต.
แม่พริก
(เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา
ท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565
โครงการลําดับที่ 124 หน้า
61)
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง
3.00 เมตร ยาว 150 เมตร
หนา 0.15 เมตร

ประชาชนมีถนนการ
พอใจเพิ่มขึ้นคิดเป็น คมนาคมสะดวกสบาย
ร้อยละ 100
รวดเร็ว

223,000 ประชาชนมีความพึง

กองช่าง

แบบ ผ.02
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ.2563 (เปลี่ยนแปลงโครงการ)
องค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก อําเภอแม่พริก จังหวัดลําปาง
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และสังคมลําปางให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้มีความเข็มแข็งมีภูมิคุ้มกันสามารถดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดลําปาง ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน
งบประมาณ
ตัวชี้วัด
เป้าหมาย
ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
2561 2562 2563 2564 2565
(ผลผลิตของโครงการ)
ที่รับผิดชอบ
จะได้รับ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
KPI
260,000 ประชาชนมีความพึง ประชาชนมีถนนการ กองช่าง
1 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เพื่อให้มีถนนคอนกรีตที่ได้
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เสริมเหล็ก ซอยสุภาภรณ์อุทิศ มาตรฐาน
เหล็ก ขนาดกว้าง 3.00 ม.
พอใจเพิ่มขึ้นคิดเป็น คมนาคมสะดวกสบาย
หมู่ที่ 3 ต.แม่พริก
ร้อยละ 100
รวดเร็ว
ยาว 170 ม. หนา 0.15 ม.
(เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา
ท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565
โครงการลําดับที่ 37 หน้า 43)

๔๑

ขยายเขตไฟฟ้าแรงดันต่ํา ยาว
160 ม.

เพื่อให้มีโคมไฟส่องสว่างถนน ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ยาว
เพื่อความสะดวกสบายในการ 1,000 ม. พร้อมติดตั้งโคม
คมนาคมสัญจรเวลากลางคืน ไฟถนน จํานวน 12 จุด

6 โครงการขยายเขตไฟฟ้า สาย เพื่อให้ประชาชนมี
วัดดอยพระธาตุ
กระแสไฟฟ้าใช้สําหรับที่อยู่
หมู่ที่ 10 ต.แม่พริก
อาศัย
(เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา
ท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565
โครงการลําดับที่ 217 หน้า
80)

4 โครงการขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะ สายหัวสะพาน –
สุสาน หมู่ที่ 4 ต.แม่พริก
(เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา
ท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565
โครงการลําดับที่ 182 หน้า
72)

มีการขยายเขตไฟฟ้า
ยาว 160 เมตร

100,000

ประชาชนมี
กระแสไฟฟ้าใช้
สําหรับที่อยู่อาศัย

ร้อยละ 100 ของ ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
ประชาชนได้รับความ สะดวกสบายในการ
สะดวกสบายในการ สัญจรเวลากลางคืน
สัญจรเวลากลางคืน

115,500

กองช่าง

กองช่าง

แบบ ผ.02
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ.2563 (เปลี่ยนแปลงโครงการ)
องค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก อําเภอแม่พริก จังหวัดลําปาง
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และสังคมลําปางให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้มีความเข็มแข็งมีภูมิคุ้มกันสามารถดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดลําปาง ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน
งบประมาณ
ตัวชี้วัด
เป้าหมาย
ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
2561 2562 2563 2564 2565
(ผลผลิตของโครงการ)
จะได้รับ
ที่รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
KPI
350,000 350,000 ร้อยละ 80 ของ
3 โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาย เพื่อให้เกษตรกรมีกระแสไฟฟ้า ขยายเขตไฟฟ้าแรงดันต่ํา ยาว
เกษตรกรมี
กองช่าง
เลียบน้ําวัง(ท้ายบ้าน) หมู่ที่ 3 ใช้ในการเกษตรและที่อยู่อาศัย 2,000 ม.
เกษตรกรมี
กระแสไฟฟ้าใช้เพื่อ
ต.แม่พริก
กระแสไฟฟ้าใช้เพื่อ
การเกษตร
(เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา
การเกษตร
ท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565
โครงการลําดับที่ 180 หน้า
71)

๔๒

รวม

7

โครงการ
0

0

0

1,215,500

833,000

แบบ ผ.02
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ.2563 (เปลี่ยนแปลงโครงการ)
องค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก อําเภอแม่พริก จังหวัดลําปาง
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และสังคมลําปางให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้มีความเข็มแข็งมีภูมิคุ้มกันสามารถดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดลําปาง ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน
งบประมาณ
ตัวชี้วัด
เป้าหมาย
ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
2561 2562 2563 2564 2565
(ผลผลิตของโครงการ)
จะได้รับ
ที่รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
KPI
650,000
7 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา เพื่อป้องกันปัญหาน้ําท่วมขัง ก่อสร้างรางระบายน้ําพร้อม
มีรางระบายน้ํา
ไม่เกิดปัญหาน้ําท่วม กองช่าง
จากสี่แยกผาปังหลวง –
และน้ํากัดเซาะถนน
ฝาปิดคอนกรีต ขนาดกว้าง
เพิ่มขึ้นยาว 176 ขังพื้นที่ของประชาชน
สะพานท่าวังผา ผ่านหน้า
0.30 เมตร ยาว 176 เมตร
เมตร
โรงเรียนผาปังหลวง
ลึก 0.35 เมตร
หมู่ที่ 2 ต.ผาปัง
(เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา
ท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565
โครงการลําดับที่ 168 หน้า
69)

๔๓

3 โครงการปรับปรุงระบบ
ประปาหมู่บ้านนาริน หมู่ที่ 1
ต.ผาปัง (เปลี่ยนแปลง
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.
2561-2565 โครงการ
ลําดับที่ 13 หน้า 92 )

ขุดเจาะบ่อบาดาล จํานวน 1
บ่อ ขนาดปากบ่อกว้าง 6 นิ้ว
ลึก 43-100 ม. พร้อมติดตั้ง
เครื่องสูบน้ําไฟฟ้าแบบ
มอเตอร์จมน้ํา จํานวน 1
เครื่อง

เพื่อเพิ่มศักยภาพการส่ง-จ่าย วางท่อส่งน้ําดิบ ขนาดเส้น
น้ําประปาให้เพียงพอกับ
ผ่านศูนย์กลาง 2 นิ้ว
ปริมาณความต้องการของ
ระยะทางยาว 150 เมตร
ประชาชน

2 โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล เพื่อให้ประชาชน บ้านนาริน
หัวบ้านนาริน หมู่ที่ 1 ต.ผาปัง มีนํา้ เพื่ออุปโภค-บริโภค อย่าง
(เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา
เพียงพอ
ท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565
โครงการลําดับที่ 12 หน้า 91)

มีบ่อบาดาลเพิ่มขึ้น 1 ประชาชนมีน้ําเพื่อ
แห่ง
อุปโภค-บริโภค

มีการวางท่อส่งน้ําดิบ มีแหล่งน้ําที่เพียงพอ
เพิ่มขึ้น ยาว 150
กับการผลิตระบบ
เมตร
ประปาหมู่บ้าน

250,000

150,000

กองช่าง

กองช่าง

แบบ ผ.02
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ.2563 (เปลี่ยนแปลงโครงการ)
องค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก อําเภอแม่พริก จังหวัดลําปาง
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และสังคมลําปางให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้มีความเข็มแข็งมีภูมิคุ้มกันสามารถดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดลําปาง ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านแหล่งน้ํา
2.1 แผนงานเคหะและชุมชน
งบประมาณ
ตัวชี้วัด
เป้าหมาย
ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
2561
2562
2563
2564
2565
(ผลผลิตของโครงการ)
จะได้รับ
ที่รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
KPI
250,000
1 โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลน้ํา เพื่อให้ประชาชนบ้านแม่
ขุดเจาะบ่อบาดาล จํานวน 1
มีบ่อบาดาลเพิ่มขึ้น 1 ประชาชนมีน้ําเพื่อ กองช่าง
ลึก ระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ เชียงรายลุ่มมีน้ําเพื่ออุปโภค- บ่อ ขนาดปากบ่อกว้าง 6 นิ้ว
แห่ง
อุปโภค-บริโภคอย่าง
3 ต.แม่พริก (เปลี่ยนแปลง บริโภค อย่างเพียงพอ
ลึก 43-100 ม. พร้อมติดตั้ง
เพียงพอ
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.
เครื่องสูบน้ําไฟฟ้าแบบ
2561-2565 โครงการ
มอเตอร์จมน้ํา จํานวน 1
ลําดับที่ 1 หน้า 89)
เครื่อง

๔๔

7

โครงการ

ก่อสร้างดาดลําเหมือง
คอนกรีต ขนาดปากเหมือง
กว้าง 1.00 เมตร ยาว 85
เมตร ลึก 0.60 เมตร

6 โครงการก่อสร้างดาดลํา
เพื่อเพิ่มความเร็วและปริมาณ
เหมืองคอนกรีตเหมืองแม่ก๋อง การไหลของน้ําให้เพียงพอกับ
จางใต้ หมู่ที่ 2 ต.ผาปัง
การเกษตรกรรม
(เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา
ท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565
โครงการลําดับที่ 152 หน้า
120 )

รวม

ก่อสร้างดาดลําเหมือง
คอนกรีต ขนาดปากกว้าง
1.00 ม. ก้นกว้าง 0.40 ม.
ลึก 0.60 ม. ยาว 1,000 ม.

5 โครงการก่อสร้างดาดลํา
เพื่อเพิ่มความเร็วและปริมาณ
เหมืองคอนกรีต สายทุ่งบ้าน การไหลของน้ําให้เพียงพอกับ
บ้านแม่พริกบน หมู่ที่ 4 ต.แม่ การเกษตรกรรม
พริก (เปลี่ยนแปลง
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.
2561-2565 โครงการ
ลําดับที่ 41 หน้า 98)

0

0

0

1,243,000

43,000

155,000

มีปริมาณมีน้ําไว้ใช้
เพื่อการเกษตรอย่าง
เพียงพอ

มีลําเหมืองคอนกรีต มีปริมาณน้ําสําหรับ
เพิ่มขึ้น ยาว 85 เมตร การเกษตรอย่าง
เพียงพอ

เพิ่มขึ้น ยาว 1,000
เมตร

300,000 155,000 มีลําเหมืองคอนกรีต

กองช่าง

กองช่าง

แบบ ผ.02
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ.2563 (เปลี่ยนแปลงโครงการ)
องค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก อําเภอแม่พริก จังหวัดลําปาง
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และสังคมลําปางให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้มีความเข็มแข็งมีภูมิคุ้มกันสามารถดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดลําปาง ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านแหล่งน้ํา
2.1 แผนงานเคหะและชุมชน
งบประมาณ
ตัวชี้วัด
เป้าหมาย
ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
2561
2562
2563
2564
2565
(ผลผลิตของโครงการ)
จะได้รับ
ที่รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
KPI
250,000
4 โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล เพื่อให้ประชาชน บ้านห้วยไร่ ขุดเจาะบ่อบาดาล จํานวน 1
มีบ่อบาดาลเพิ่มขึ้น 1 ประชาชนมีน้ําเพื่อ กองช่าง
บ้านห้วยไร่ หมู่ที่ 4 ต.ผาปัง มีน้ําเพื่ออุปโภค-บริโภค อย่าง บ่อ ขนาดปากบ่อกว้าง 6 นิ้ว
แห่ง
อุปโภค-บริโภค
(เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา
เพียงพอ
ลึก 43-100 ม. พร้อมติดตั้ง
ท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565
เครื่องสูบน้ําไฟฟ้าแบบ
โครงการลําดับที่ 17 หน้า 92
มอเตอร์จมน้ํา จํานวน 1
)
เครื่อง

๔๕

รวม

1

โครงการ

0

0

0

0

68,000

แบบ ผ.02
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ.2563 (เปลี่ยนแปลงโครงการ)
องค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก อําเภอแม่พริก จังหวัดลําปาง
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และสังคมลําปางให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้มีความเข็มแข็งมีภูมิคุ้มกันสามารถดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดลําปาง ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ
3. ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
3.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งบประมาณ
ตัวชี้วัด
เป้าหมาย
ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
2561 2562 2563 2564 2565
(ผลผลิตของโครงการ)
จะได้รับ
ที่รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
KPI
1 โครงการทําอาหารสัตว์ หมู่ที่ เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการจัด จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้
68,000 ผู้ร่วมโครงการมี เกษตรกรได้รับความรู้ สํานักปลัด
3 ต.แม่พริก
ทําอาหารสําหรับเลี้ยงสัตว์
เกี่ยวกับการผลิตอาหารสัตว์
ความพึงพอใจคิดเป็น ในการจัดทําอาหาร
(เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา
เช่น โค กระบือ หมู ไก่ ปลา
ร้อยละ 100
สัตว์ สามารถผลิต
ท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565
อาหารสําหรับการ
โครงการลําดับที่ 5 หน้า 149)
เลี้ยงสัตว์ได้

๔๖

2 โครงการสืบสานพระราช
ปณิธานสมเด็จย่าต้านภัย
มะเร็งเต้านม บ้านปางยาว
หมู่ที่ 8 ต.แม่พริก
(เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา
ท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565
โครงการลําดับที่ 57 หน้า
166)

เพื่อให้ความรู้กับประชาชน
เพื่อการตรวจโรคมะเร็งเต้า
นมด้วยตนเอง

สตรีกลุ่มเป้าหมาย อายุ
15-70 ปี จํานวน 52 คน

7,300

7,300

ผู้เข้าร่วมโครงการ
สามารถตรวจ เฝ้า
ระวังโรคมะเร็งเต้านม
ได้ทุกคน คิดเป็นร้อย
ละ 100

เกิดเครือข่าย อสม.
ในการเฝ้าระวัง
โรคมะเร็งเต้านม
และสามารถตรวจ
เต้านมได้ด้วยตัวเอง
ลดความรุนแรงของ
โรค ลดอัตราการ
เสียชีวิต การสูญเสีย
ค่ารักษาจํานวนมาก

สํานักปลัด

แบบ ผ.02
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ.2563 (เปลี่ยนแปลงโครงการ)
องค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก อําเภอแม่พริก จังหวัดลําปาง
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และสังคมลําปางให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้มีความเข็มแข็งมีภูมิคุ้มกันสามารถดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดลําปาง ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาสังคม/ชุมชน
4. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านสาธารณสุข
4.1 แผนงานสาธารณสุข
งบประมาณ
ตัวชี้วัด
เป้าหมาย
ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
2561 2562 2563 2564 2565
(ผลผลิตของโครงการ)
จะได้รับ
ที่รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
KPI
1 โครงการสืบสานพระราช
เพื่อให้ความรู้กับประชาชน สตรีกลุ่มเป้าหมาย อายุ
7,300 7,300 ผู้เข้าร่วมโครงการ เกิดเครือข่าย อสม.
สํานักปลัด
ปณิธานสมเด็จย่าต้านภัย
เพื่อการตรวจโรคมะเร็งเต้า 15-70 ปี จํานวน 52 คน
สามารถตรวจ เฝ้า ในการเฝ้าระวัง
มะเร็งเต้านม บ้านห้วยขี้นก นมด้วยตนเอง
ระวังโรคมะเร็งเต้านม โรคมะเร็งเต้านม
หมู่ที่ 7 ต.แม่พริก
ได้ทุกคน คิดเป็นร้อย และสามารถตรวจ
(เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา
ละ 100
เต้านมได้ด้วยตัวเอง
ท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565
ลดความรุนแรงของ
โครงการลําดับที่ 52 หน้า
โรค ลดอัตราการ
164)
เสียชีวิต การสูญเสีย
ค่ารักษาจํานวนมาก

๔๗

รวม

6

โครงการ

0

0

0

21,900 21,900

แบบ ผ.02
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ.2563 (เปลี่ยนแปลงโครงการ)
องค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก อําเภอแม่พริก จังหวัดลําปาง
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และสังคมลําปางให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้มีความเข็มแข็งมีภูมิคุ้มกันสามารถดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดลําปาง ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาสังคม/ชุมชน
4. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านสาธารณสุข
4.1 แผนงานสาธารณสุข
งบประมาณ
ตัวชี้วัด
เป้าหมาย
ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
2561 2562 2563 2564 2565
(ผลผลิตของโครงการ)
จะได้รับ
ที่รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
KPI
3 โครงการสืบสานพระราช
เพื่อให้ความรู้กับประชาชน สตรีกลุ่มเป้าหมาย อายุ
7,300 7,300 ผู้เข้าร่วมโครงการ เกิดเครือข่าย อสม.
สํานักปลัด
ปณิธานสมเด็จย่าต้านภัย
เพื่อการตรวจโรคมะเร็งเต้า 15-70 ปี จํานวน 52 คน
สามารถตรวจ เฝ้า ในการเฝ้าระวัง
มะเร็งเต้านม บ้านแพะดอก นมด้วยตนเอง
ระวังโรคมะเร็งเต้านม โรคมะเร็งเต้านม
เข็ม
ได้ทุกคน คิดเป็นร้อย และสามารถตรวจ
หมู่ที่ 11 ต.แม่พริก
ละ 100
เต้านมได้ด้วยตัวเอง
(เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา
ลดความรุนแรงของ
ท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565
โรค ลดอัตราการ
โครงการลําดับที่ 66 หน้า
เสียชีวิต การสูญเสีย
170)
ค่ารักษาจํานวนมาก

๔๘

รวม

1

โครงการ

-

-

-

1,900,000

-

แบบ ผ. 02/1
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ.2563 (เปลี่ยนแปลงโครงการ)
สําหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก อําเภอแม่พริก จังหวัดลําปาง
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และสังคมลําปางให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้มีความเข็มแข็งมีภูมิคุ้มกันสามารถดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดลําปาง ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน
งบประมาณ
ตัวชี้วัด
เป้าหมาย
ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
2561 2562 2563 2564 2565
(ผลผลิตของโครงการ)
จะได้รับ
ที่รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
KPI
1,900,000
1 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง เพื่อให้ประชาชนมี
มีถนนลาดยางเพิ่มขึ้น ประชาชนได้รับความ กองช่าง
ก่อสร้างถนนลาดยางแอส
แอสฟัลส์ติกคอนกรีตสายหน้า ถนนลาดยางที่ได้มาตรฐาน ฟัสล์ติกส์คอนกรีต ขนาดกว้าง
ยาว 1,500 เมตร สะดวกสบาย ในการ
บ้าน เชื่อมต่อถนนพหลโยธิน
คมนาคมสัญจร
4.00 ม. ยาว 1,500 ม.
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1
หนา 0.05 ม.
หมู่ที่ 3 ต.แม่พริก
(เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา
ท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565
โครงการลําดับที่ 15 หน้า
229)

๔๙

