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คํานํา
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ดําเนินการตามขั้นตอนของระเบียบฯ โดยคณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลแมกัวะ ไดจัด ประชุม
ประชาคมระดับหมูบานทุกหมูบานในเขตความรับผิดชอบ เพื่อใหประชาชนเสนอปญหา ความตองการ โครงการ
ที่เกินศักยภาพของหมูบาน ซึ่งนอกจากจะผานการคัดกรองจากหมูบานทุกหมูบานในเขตความรับผิดชอบแลว ยัง
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โครงการในภาพรวมตําบล โดยคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลแมกัวะ
ไดทําการรวบรวมขอมูล วิเคราะหขอมูล โดยยึดความสอดคลองของนโยบายผูบริหารทองถิ่น นโยบายของรัฐบาล
นโยบายของจังหวัด นโยบายอําเภอ และนโยบายองคกรปกครองสวนทองถิ่นระดับจังหวัด เพื่อการนําแผนสูการ
ปฎิบัติไดอยางมีประสิทธิภาพ มีความเปนไปไดและเกิดผลสัมฤทธิ์ไดจริง
องคการบริหารสวนตําบลแมกัวะ ในฐานะเปนองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มีค วามใกลชิดกับ
ประชาชนในทองถิ่น จึงมีภารกิจที่จะตองดําเนินการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเปนอยูของประชาชนใหเกิดผล
ในทางที่เปนประโยชนตอประชาชนและสังคมที่ดียิ่งขึ้นไป ตามศักยภาพ กําลัง และความสามารถของบุคลากรทุก
สวน ทุกฝ ายในองคการบริหารสวนตําบลแมกัวะ ดังนั้น การมีแ ผนพัฒ นาสามป (พ.ศ.2557-2559) จึงเป น
เครื่องมือสําคัญในการพัฒนาตามเปาหมาย อันจะกอใหเกิดประโยชนสุขของประชาชนในทองถิ่นอยางแทจริง
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สวนที่ 1
บทนํา
1. ลักษณะของแผนพัฒนาสามป
แผนพัฒนาสามปเปนเครื่องมือในการบริหารงานขององคการบริห ารสวนตําบลเปนไปเพื่อประโยชนของประชาชน
ในทองถิ่น เพราะเปนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององคการบริหารสวนตําบลที่แปลงยุท ธศาสตรการพัฒนาขององคกร
ปกครองสวนท องถิ่น ไปสูการปฏิบั ติอั นมี ลักษณะเป นการกํา หนดรายละเอีย ดแผนงานโครงการพั ฒ นาที่จัดทํ าขึ้ นสํ าหรับ
งบประมาณแตละป มีความสอดคลองกับ กรอบยุท ธศาสตร การพัฒ นาขององคการบริห ารส วนตํ าบล โดยการพิจารณา
ทบทวนจากแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2556 – 2558) มีการกําหนดรายละเอียด วัตถุป ระสงค เปาหมาย งบประมาณ และ
จัดลําดับความสําคัญของโครงการใหม และเพิ่มเติมโครงการสําหรับ ป 2559 มีการกําหนดรายละเอียดของ โครงการพัฒนา
ภายใตยุทธศาสตรและแนวทางพัฒนา คํานึงถึงความเปนไปไดในการปฏิบัติตามโครงการ ที่ป รากฏในแผนพัฒนาสามป ซึ่ง
แบงออกเปน 3 ประเภท คือ
1.1 โครงการที่องคการบริหารสวนตําบลดําเนินการเอง กลาวคือ มีขีดความสามารถทั้งทางดานกําลังเงิน กําลังคน
วัสดุอุปกรณ และความรูทางดานการบริหารจัดการที่จะดําเนินการไดเอง
1.2 โครงการที่อุดหนุนใหหนวยงานอื่นดําเนินการตามที่ระเบียบกฎหมายกําหนดไว เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพในการ
ดําเนินงาน เนื่องจากเปนงานทีอ่ ยูในอํานาจหนาที่ แตองคกรปกครองสวนทองถิ่นไมสามารถหรือไมป ระสงคจะดําเนินการ จึง
มอบใหหนวยงานอื่นดําเนินการแทนโดยการตั้งงบประมาณเปนเงินอุดหนุนใหตามระเบียบวิธีการของทางราชการ
1.3 โครงการที่องคการบริหารสวนตําบลขอรับการสนับ สนุนจากหนวยงานอื่น ทั้งราชการบริห ารสวนกลาง สวน
ภูมิภ าค รัฐวิสาหกิ จ หนว ยงานอื่ นและภาคเอกชน อันเนื่องมาจากเป นโครงการขนาดใหญห รือเป นโครงการที่ห นวยงาน
ดังกลาวเปนหนวยปฎิบัติและมีหนาที่จัดบริการสาธารณะดังกลาวอยูแลว
นอกจากนี้ แผนพัฒ นาสามป ยังเป นแผนที่ มีความสั มพัน ธกับ การจั ดทํ างบประมาณรายจ า ยประจํ าป กลา วคื อ
องคการบริหารสวนตําบลแมกัวะใชแผนพัฒนาสามปเปนกรอบในการจัดทํางบประมาณรายจายประจําป โดยนําโครงการ/
กิจกรรม จากแผนพัฒนาสามป ในปที่จะจัดทํางบประมาณรายจายประจําปไปจัดทํางบประมาณ เพื่อใหกระบวนการจัดทํา
งบประมาณเป น ไปด ว ยความรอบคอบ และผ านกระบวนการการมี สว นร ว มของประชาชน ดังนั้ น โครงการที่ บ รรจุใ น
แผนพัฒนาสามปโดยเฉพาะในแผนประจําปแรกของหวงระยะเวลาสามป ตองมีสภาพความพรอมอยางนอย 2 ประการ คือ
1.มี ความแน น อนของกิ จกรรมที่จ ะดํา เนิ น การ มี ก ารประเมิ นถึ งความเปน ไปได ของโครงการ/กิจ กรรม รวมทั้ ง
ผลประโยชนสาธารณะที่จะไดรับจากโครงการ/กิจกรรม
2.กิ จกรรมที่อยู ในแผนประจํา ปแ รกของหวงระยะเวลาสามป มีความพร อมในเรื่องรูป แบบและรายละเอียดทาง
เทคนิคพอสมควร เพื่อใหสามารถกําหนดรายการในแผนพัฒนาที่จํานําไปใชในการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปไดตอไป
2. วัตถุประสงค
2.1 เพื่อใชเปน แนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององคการบริหารสวนตําบลในทุกดานครอบคลุมปญหา
ความตองการอยางรอบดาน
2.2 เพื่อกํา หนดทิศทางการพัฒนาในชว งระยะเวลาสามป ใหสอดคล องกับ แผนพัฒ นาจังหวัด แผนพัฒนาอําเภอ
และนโยบายรัฐบาล
2.3 เพื่อใหการพัฒนาทองถิ่น มีความตอเนื่องเปนรูปธรรม โดยมีจุดมุงหมายที่แนนอนชัดเจนตามแผนยุท ธศาสตร
การพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบล

-22.4 เพื่อใหประชาชนมีสวนรวมในการกําหนดทิศทางแนวทางการพัฒนาทองถิ่นโดยกําหนดรายละเอียด แผนงาน
โครงการพัฒนาที่จัดทําขึ้นในชวงสามป
3. ขั้นตอนในการจัดทําแผนพัฒนาสามป
ขั้น ตอนในการจั ดทํา แผนพัฒ นาสามป ขององคการบริ ห ารสวนตํา บลแมกั วะสามารถแบงขั้นตอนและกระบวนการ
ตางๆ 7 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การเตรียมการจัดทําแผน
1.1 งานวิเคราะหนโยบายและแผน จะเขารายงานผูบริหารเพื่อชี้แจงวัต ถุป ระสงค ความสํา คัญ และความจํา เปน ใน
การจัดทําแผนพัฒนาสามป ตลอดจนเพื่อใหผูบ ริห ารไดทราบถึงภารกิจในการจัดทําแผนพัฒนาสามป และดําเนิน การเขียน
โครงการจัดทําแผนพัฒนาสามป เพื่อใหผูบริหารพิจารณาอนุมัติโครงการตอไป
1.2 หลั งจากนั้ น งานวิ เคราะห น โยบายและแผน จะแจ งโครงการจั ดทํ า แผนพั ฒ นาสามป ที่ ไ ด รับ อนุ มัติ แล วให
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล คณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล สวน
ราชการและหนวยงานที่ รับผิ ดชอบทราบถึงกิจกรรมและกํ าหนดระยะเวลาในการจัดทํ าแผนพัฒ นาสามปใ นพื้น ที่และวาง
แผนการประชุมประชาคมหมูบานและประชุมประชาคมตําบล
ขั้นตอนที่ 2 การคัดเลือกยุทธศาสตร และแนวทางการพัฒนา
2.1 คณะกรรมการสนับ สนุ นการจัดทําแผนพั ฒ นา อบต.แม กัวะ ซึ่งมี เจาหนา ที่ วิ เคราะห นโยบายและแผนเปน
เลขานุการคณะกรรมการ จะดําเนินการสรุปยุทธศาสตรการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาจากแผนยุทธศาสตรการพัฒนา
พร อมทั้ งขอ มูลที่เ กี่ ย วของ ป ญหาความต องการของท องถิ่น รวมทั้ งสรุ ป ยุ ท ธศาสตรก ารพัฒ นาของจั งหวัด /อํ า เภอ และ
นโยบายของผูบริหารทองถิ่น เพื่อนําเสนอตอคณะกรรมการพัฒนา อบต.แมกัวะ
2.2 คณะกรรมการพัฒนา อบต.แมกัวะ จัดเวทีประชาคมหมูบาน เพื่อรับทราบปญหา ความตองการของประชาชน
ทั้ง 8 หมูบานในเขตองคการบริหารสวนตําบลแมกัวะ และจัดเวทีประชาคมตําบล เพื่อสรุปประเด็นสภาพปญหา และความ
ตองการของประชาชนในภาพรวมระดับตํ าบล พรอมทั้งจั ดเรียงลํ าดับความสําคัญ ความจํ าเปนเรงดวน แลวนํามากําหนด
ประเด็น หลั กการพัฒ นาใหสอดคลองกับ วิสัย ทัศน พัน ธกิ จ และจุด มุงหมายเพื่ อการพั ฒนาในแผนยุ ทธศาสตรก ารพัฒ นา
รวมทั้งสอดคลองกับปญหา ความตองการของประชาชน โดยมีขอมูลประกอบการพิจารณา ดังนี้
(1) ทบทวนแผนพั ฒ นาสามป ฉ บั บ ที่ ผา นมา (พ.ศ.2555-2557) โดยนํ า โครงการ/กิ จ กรรมที่ยั งไม ไ ด
ดําเนิน การในป งบประมาณ พ.ศ.2555 และโครงการที่จะดําเนิ น การในป งบประมาณ พ.ศ.2556 และ 2557 มาพิจารณา
ทบทวน โดยกําหนดรายละเอียด วัต ถุป ระสงค เปาหมาย งบประมาณและจัดเรียงลํา ดับ ความสํา คัญของโครงการใหมและ
เพิม่ เติมโครงการสําหรับปงบประมาณ พ.ศ.2558
(2) ใช ห ลั ก การมี สว นร วมของประชาชนในการจั ด ทํา แผนพัฒ นาสามป โดยพิ จ ารณานําโครงการที่เปน
ปญหา ความตองการของประชาชนในการจัดเวทีประชาคมหมูบาน/ตําบลมาบรรจุในแผนพัฒนาสามป
(3) พิ จารณาโครงการ/กิ จ กรรมจากแผนชุ มชนที่ เกิ น ขีด ความสามารถในการดํ าเนิ น การของชุ มชนที่
สอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนามาประกอบการจัดทําแผนพัฒนาสามป
(4) พิจารณาจากนโยบายรัฐบาล จังหวัด อําเภอ นโยบายผูบริหารทองถิ่น
(5) พิจารณาจากเกณฑตัวชี้วัดตางๆที่ยังไมบรรลุเปาหมาย เชน ขอมูลความจําเปนพื้น ฐาน (จปฐ.) ขอมูล
พื้นฐานระดับหมูบาน (กชช.2 ค.)
(6) พิ จารณานําโครงการ/กิจกรรมจากแผนปฎิบัติ การตา งๆที่องคการบริห ารสวนตํ าบลแมกัวะ จัดทํ า
ขึ้นมาบรรจุไวในแผนพัฒนาสามป เชน แผนปฎิบัติการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด
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ฝกซอมหรือทบทวนแผนปองกันภัยฝายพลเรือน เปนตน
(8) พิจารณาจากอํ านาจหน าที่และตามภารกิจถ ายโอนฯ เชน ดา นโครงสร างพื้ นฐาน ดา นการสงเสริ ม
คุ ณ ภาพชี วิ ต ด า นการจั ด ระเบี ย บชุ มชน/สั ง คม การรั ก ษาความสงบเรี ย บร อ ย ด า นการบริ ห ารจั ด การและอนุ รั ก ษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ดานศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น
(9) การจั ด ทํ า โครงการ/กิ จ กรรมตามหลั ก เกณฑ ก ารบริ ห ารกิ จการบ านเมื อ งที่ ดี เพื่ อ ลดขั้ น ตอนการ
ปฎิบัติงาน การอํานวยความสะดวกและตอบสนองความตองการของประชาชน
(10) คํานึงถึงการบูรณาการโครงการรวมกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่นเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพ คุมคา
บรรลุผลสัมฤทธิ์ และตอบสนองความตองการของประชาชน
เนื่องจากโครงการ/กิจกรรมที่จะตองดําเนินการมีความหลากหลาย ดังนั้น ในการพิจารณากําหนดโครงการ/
กิจกรรม องคกรปกครองสวนทองถิ่นจะตองคํานึงถึงสิ่งตางๆ ดังนี้
- งบประมาณรายรับ รายจายขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
- ทรัพยากรการบริหารอื่นๆขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
- ภาคีการพัฒนาที่สามารถเขามารวมดําเนินการหรือมีภารกิจรับผิดชอบการดําเนินการในเรื่องนั้น
ขั้นตอนที่ 3 การเก็บรวบรวมขอมูลและการวิเคราะหขอมูล
3.1 การเก็บรวบรวมขอมูล
คณะกรรมการสนับสนุน การจัดทําแผนพัฒนาของ อบต.แมกัวะ ดําเนินการสํารวจและเก็บรวบรวมขอมูลที่
จํ า เป น ต อ การจั ด ทํ า แผนพั ฒ นาสามป ซึ่ งนอกจากจะต อ งเก็ บ รวบรวมข อ มู ลพื้น ฐานทั่ วไปแล ว ยั ง จะต อ งวิเ คราะห ว า
ยุทธศาสตรการพัฒนา แนวทางการพัฒนาที่เลือกตองการขอมูลประเภทใดเปนพิเศษ ตองการขอมูลของหวงเวลาใดและจะ
เก็บขอมูลจากแหลงใด เพือ่ เปนขอมูลที่จะนํามาวิเคราะห แนวทางการพัฒนาโครงการไดอยางถูกตอง โดยในการเก็บ รวบรวม
ขอมูล ทั้งขอมูลภายในองคกรและขอมูลภายนอก เพื่อสามารถนํามาวิเคราะห SWOT (การวิเคราะหจุดออน จุดแข็ง โอกาส
และอุปสรรค) ได
3.2 การวิเคราะหขอมูล ประกอบดวย 4 กิจกรรมหลัก คือ
3.2.1 การประเมินผลการพัฒนาที่ผานมา
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนา อบต.แมกัวะ สรุปผลการพัฒนาที่ผานมาและนําเสนอที่
ประชุม ซึ่งประกอบดวยคณะกรรมการพัฒนา อบต.แมกัวะ ประชาคมทองถิ่น และหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อประเมินผลการ
พัฒนาทองถิ่นในรอบปที่ผานมา โดยประเมินทั้งในเชิงปริมารและในเชิงคุณภาพ
3.2.2 การคัดเลือกยุทธศาสตรการพัฒนา
หลังจากการประเมิน ผลการพัฒนาในรอบปที่ผานมาแลวใหที่ป ระชุมรวมกัน คัดเลือกยุท ธศาสตรการ
พัฒนาในแผนยุทธศาสตรการพัฒนา รวมทัง้ สอดคลองกับปญหาความตองการของประชาคม/ชุมชนในหวงระยะเวลาสามป
ในกรณีที่เห็นวามียุทธศาสตรการพัฒนาใดที่ยังมิไดกําหนดไวใ นแผนยุท ธศาสตรการพัฒนา แตมีความ
จํา เปน เรงดว นที่ จะต องกํา หนดขึ้ น ใหม ก็อาจกํา หนดขึ้น ได แตทั้ งนี้ต องแสดงให เห็ นถึ งเหตุผลและวัตถุ ประสงค ที่มีความ
สอดคลองกับจุดมุงหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืนและวิสัยทัศนการพัฒนาทองถิ่น
3.2.3 การจัดลําดับความสําคัญของแนวทางการพัฒนา
ภายใต ยุทธศาสตรจะมีแนวทางการพัฒนาที่ หลากหลาย ซึ่งลวนแลวแต มีความจําเปน ในการดําเนิน การเพื่ อบรรลุ
วั ต ถุ ป ระสงค ของยุ ท ธศาสตร ทั้ งสิ้ น แตมีความสํ า คั ญ ความจํ า เป น เรงด ว นมากน อ ยแตกต า งกั น ที่ ป ระชุ มต องร วมกัน จั ด
เรี ย งลํ า ดั บ ค วา มสํ า คั ญ ขอ ง แน ว ท า ง กา ร พั ฒน า ก า ร จั ด ลํ า ดั บ ค ว า มสํ า คั ญ ดั งก ล า ว ไ ม ไ ด ห มา ยค ว า ม
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พัฒ นาทุ กแนวทาง ได รับ การพิจารณาแล วว าต อ งดํ าเนิ นการ แต ใ นห วงระยะเวลาสามปของแผนพั ฒนาสามป นั้น อาจมี
แนวทางที่จําเปนตองนํามาเนนการปฎิบัติ
3.2.4 การตัดสินใจเลือกแนวทางการพัฒนาหวงสามป
หลังจากจัดลําดับ แนวทางการพัฒ นาแลว ที่ป ระชุมจะตัดสิน ใจวาจะนําแนวทางการพัฒนาเหลานั้นมา
ดําเนินการ แตในการตัดสินใจของแตละบุคคลเลือกนั้น ควรจะไดวิเคราะหถึงความเปนไปไดในแนวทางปฎิบัติ เพราะในการ
จัดลําดับความสําคัญอาจใชการตัดสินใจของแตละบุคคลเปนหลัก ดังนั้น เพื่อทบทวนและยืนยันการจัดลําดับ วามีความเปนไป
ไดในแนวทางการปฎิบัติจริงหรื อไม จึงควรนําแนวทางการพั ฒนามาทําการวิเคราะห จุดแข็ ง จุดออน โอกาสและอุ ปสรรค
(SWOT) อีกครั้ง
ขั้นตอนที่ 4 การกําหนดวัตถุประสงคของแนวทางการพัฒนา
พิ จ ารณาวัต ถุ ป ระสงค ของยุ ท ธศาสตร การพั ฒ นามาจั ดทํ า เป น วั ตถุ ป ระสงค ของแนวทางการพั ฒ นาโดย
คั ด เลื อ กยุ ท ธศาสตร การพั ฒ นาจากแผนยุ ท ธศาสตร การพั ฒ นาที่ สอดคล อ งกั บ แนวทางการพั ฒ นาในช ว งสามป โดยนํ า
วัตถุประสงคดังกลาวมาจัดทําเปนวัตถุประสงคของแนวทางการพัฒนาในชวงสามป
ขั้นตอนที่ 5 การจัดทํารายละเอียดโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลแมกัวะ พิจารณาคัดเลือกโครงการที่
สอดคลองกับแนวทางการพัฒนาในชวงสามปมาจัดทํารายละเอียดโครงการ ในดานเปาหมาย ผลผลิต ผลลัพธ งบประมาณ
ระยะเวลา ผูรั บผิ ดชอบและตัวชี้ วัดความสํา เร็ จ โดยเน นการศึ กษารายละเอี ยดของกิจกรรมที่จะดํ า เนิ นการในป แรกของ
แผนพัฒนาสามป เพื่อใหสามารถนําไปจัดทํางบประมาณรายจายประจําปไดตอไป
ขั้นตอนที่ 6 การจัดทํารางแผนพัฒนาสามป
คณะกรรมการสนั บสนุน การจั ดทําแผนพัฒ นา อบต.แมกัว ะ จัดทํารา งแผนพัฒนาสามป โดยมีเคาโครง
ประกอบดวย 7 สวน ดังนี้
สวนที่ 1 บทนํา ประกบดวย
1.1 ลักษณะของแผนพัฒนาสามป
1.2 วัตถุประสงคของการจัดทําแผนพัฒนาสามป
1.3 ขั้นตอนในการจัดทําแผนพัฒนาสามป
1.4 ประโยชนของการจัดทําแผนพัฒนาสามป
สวนที่ 2 สภาพทั่วไปและขอมูลพื้นฐานที่สําคัญของ อบต.แมกัวะ
2.1 สภาพทั่วไป
2.2 ศักยภาพของทองถิ่น
สวนที่ 3 สรุปผลการพัฒนาทองถิ่นในปที่ผานมา
3.1 การสรุปสถานการณการพัฒนา
3.2 การประเมิน ผลการนําแผนพัฒนาไปปฎิบัติในเชิงปริมาณ
3.3 การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพ
สวนที่ 4 ยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาในชวงสามป
4.1 วิสัยทัศนการพัฒนา
4.2 ยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาในชวง 3 ป ประกอบดวย
4.3 ยุทธศาสตรการพัฒนาของจังหวัดลําปาง
4.4 ยุทธศาสตรการพัฒนาอําเภอ
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สวนที่ 5 บัญชีโครงการพัฒนา
5.1 บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
5.2 รายละเอียดโครงการพัฒนา
สวนที่ 6 บัญชีโครงการที่เกินศักยภาพของ อบต.แมกัวะ
สวนที่ 7 การนําแผนพัฒนาสามปไปสูการปฏิบัติและการติดตามประเมินผล
7.1 การนําแผนไปสูการปฏิบัติ
7.2 วัตถุประสงคของการติดตามและประเมินผล
7.3 องคกรรับผิดชอบในการติดตามและประเมินผล
7.4 การกําหนดวิธีการติดตามประเมินผล
7.5 การกําหนดหวงเวลาในการติดตามและประเมินผล
หลังจากนั้น คณะกรรมการสนั บ สนุ น การจั ด ทํ า แผนพั ฒ นาองค ก ารบริ ห ารส วนตํ า บลแม กัว ะ จั ด เวที
ประชาคม เพื่อรับฟงความคิดเห็น ขอเสนอแนะ แลวนําไปปรับ ปรุงเปน แผนพัฒนาสามปที่สมบูรณ แลวนํารางแผนพัฒนา
สามปที่ปรับปรุงแลวเสนอคณะกรรมการพัฒนาเพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบ
ขั้นตอนที่ 7 การอนุมัติแผนและประกาศใช คณะกรรมการสนั บ สนุ นการจัดทําแผนพัฒ นาองค การบริ ห ารส วน
ตําบลแมกั วะ นําร างแผนพัฒ นาสามป (พ.ศ.2556-2558) ที่ผานการพิจารณาใหค วามเห็น ชอบจากคณะกรรมการพัฒ นา
องคการบริหารสวนตําบลแมกัวะ เสนอผูบริหารเพื่อใหผูบ ริหารเสนอรางแผน พัฒนาสามปตอสภาองคการบริหารสวนตําบล
แมกัวะ เพื่อใหความเห็นชอบกอนแลวผูบริหารทองถิ่น จึงลงนามอนุมัติและประกาศใชแผนพัฒนาสามป โดยแจงประกาศตอ
หนวยงานที่ เกี่ยวของ พรอมทั้งประกาศใหประชาชนรับทราบโดยทั่ วกัน จากนั้นจัด สงแผนพัฒ นาสามปใ หคณะกรรมการ
ประสานแผนพัฒนาทองถิ่นระดับ อําเภอพิจารณากลั่นกรองโครงการที่เกินศักยภาพวาสอดคลองกับยุทธศาสตรการพั ฒนา
ของ อปท. ในจังหวัด หรือไม เพื่อจะไดนําเสนอคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาทองถิ่นระดับจังหวัดตอไป
4. ประโยชนของการจัดทําแผนพัฒนาสามป
4.1 องคการบริหารสวนตําบลแมกัวะจะมีแผนพัฒนาสามป เพื่อนําไปปฏิบัติใหสอดคลองกับแผนยุท ธศาสตรการ
พัฒนาที่ไดจัดทําไวแลว
4.2 องคการบริหารสวนตําบลแมกัวะจะมีแผนพัฒนาสามป เพื่อใชเปน แนวทางสําหรับผูปฏิบัติในการดําเนิน การ
พัฒนาในชวงสามปไดอยางมีประสิทธิภาพ
4.3 องคการบริหารสวนตําบลแมกัวะไดใชงบประมาณที่มีอยูอยางจํากัดในการพัฒนาอยางมีประสิท ธิภ าพและเปน
ระบบ
4.4 ทํ าให ป ระชาชนได ตระหนั ก ถึ ง การมี สว นร ว มในการประชุม ประชาคมในการกํ าหนดแผนงาน โครงการ
รายละเอียดโครงการ

สภาพทั่วไปและขอมูลพื้นฐานที่สําคัญ
ขององคการบริหารสวนตําบลแมกัวะ

บทที่ 2
สภาพทั่วไปและขอมูลพื้นฐานขององคการบริหารสวนตําบลแมกวั ะ
1.สภาพทั่วไป
องค การบริ หารสว นตํ าบลแม กัว ะ ไดป ระกาศยกฐานะจากสภาตําบลเปนองค การบริ หารสว นตํ าบล เมื่อป พ.ศ.
2540 และมีผูดํารงตําแหนงนายกองคการบริหารสวนตําบลแมกัวะ เริ่มตั้งแตกอตั้งจนถึงปจจุบัน ดังนี้
ลําดับ
ชื่อ – สกุล
ระยะเวลาดํารงตําแหนง
หมายเหตุ
ที่
1. นายเกริกฤทธิ์
สุภาติ
พ.ศ. 2540 – พ.ศ. 2542
โดยตําแหนง
2. นายประเสริฐ
คําภีระ
พ.ศ. 2542 – พ.ศ. 2548
โดยตําแหนง
3. นายเกศรายุทธ หมองลําปาง
พ.ศ. 2548 – พ.ศ. 2552
เลือกตั้งโดยตรงจากประชาชน
4. นายวันชัย
ตะนะ
พ.ศ. 2552 – ปจจุบนั
เลือกตั้งโดยตรงจากประชาชน
1.1 ที่ตั้ง
องคการบริหารสวนตําบลแมกัวะ ตั้งอยูเลขที่ 159 หมูที่ 3 บานปงกา ตําบลแมกัวะ อําเภอสบปราบ จังหวัดลําปาง
หางจากที่วาการอําเภอสบปราบไปทางทิศตะวันตก เปนระยะทางประมาณ 9 กิโลเมตร
1.2 อาณาเขต
องคการบริหารสวนตําบลแมกัวะ มีอาณาเขตติดตอกับตําบลและอําเภอใกลเคียง ดังนี้
ทิศเหนือ
ติดตอกับตําบลนาแกว
อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง
ทิศใต

ติดตอกับตําบลสบปราบ

อําเภอสบปราบ จังหวัดลําปาง

ทิศตะวันออก

ติดตอกับตําบลสมัย

อําเภอสบปราบ จังหวัดลําปาง

ทิศตะวันตก

ติดตอกับตําบลนายาง

อําเภอสบปราบ จังหวัดลําปาง

4
1.3 เนื้อที่
ตําบลแมกัวะมีพื้นที่รวมประมาณ 103 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 64,883 ไร
1.4 สภาพภูมิประเทศ
สภาพพื้นที่ตําบลแมกัวะโดยทั่วไปเปนพื้นที่ราบมีแมน้ําวังผานในเขตพื้น ที่ 1 สาย สภาพของดิน ฟาอากาศโดยทั่วไป
อยูในเกณฑปกติ

-71.5 เขตการปกครอง
ตําบลแมกัวะ ประกอบดวยหมูบาน จํานวน 8 หมูบ าน ดังนี้
หมูที่
ชื่อหมูบาน
รายชื่อกํานัน/ผูใหญบาน
รายชื่อสมาชิก สภา อบต.แมกัวะ
1 บานวังยาว
นายวิเชียร ยะชะระ
นายปรีชา กาดีวงศ
นายสรณ
ปุกกันโท
2 บานออ
นายบุญสงค คําวัน
นายศุภชัย ไชยบาง
นายสุชาติ
คําเสน
3 บานปงกา
นายสมศักดิ์ ประดาอินทร
นายวิสูตร
คําเสน
นายสวัสดิ์
อินญาวงศ
4 บานแมกัวะ
นายสงวน คําวรรณ
นายศรเพชร ทิพยตา
นายพูนทรัพย การินทร
5 บานแมกัวะ
นายสมบัติ โนภิชัย
นายพงศกร ตะนะ
นายบูรพา
สุริยา
6 บานปงกาพัฒนา
นายปฐมพงษ ยอดกันทา
นายรัตนวิชาญ สานเมทา
นายคงฤทธิ์
มะโนวัน
7 บานแมกัวะพัฒนา
นายสมพงษ เต็มเปยง
นายหนอจันทร ปนใย
นายอุบล
โนพิชัย
8 บานวังยาวเหนือ
นายเดนชัย สายคําแปง
นายนพดล
มังปอง
นายจงรัก
ชัยนันตา

หมายเหตุ

กํานันตําบลแมกัวะ

1.6 ประชากร
มีจํานวนประชากรทั้งสิ้น 4,998 คน แยกเปน ชาย 2,462 คน หญิง 2,536 คน ความหนาแนนของประชากรต อ
พื้นที่เฉลี่ย 48 คน / ตารางกิโลเมตร
ตารางแสดงจํานวนราษฎรในเขตองคการบริหารสวนตําบลแมกัวะ
จํานวน
จํานวนประชากร (คน)
หมูที่
ชื่อหมูบาน
ครัวเรือน
ชาย
หญิง
รวม
1
บานวังยาว
157
229
236
465
2
บานออ
243
398
431
829
3
บานปงกา
203
312
337
649
4
บานแมกัวะ
236
390
380
770
5
บานแมกัวะ
223
352
362
714
6
บานปงกาพัฒนา
166
246
262
508
7
บานแมกัวะพัฒนา
154
292
301
593
8
บานวังยาวเหนือ
137
243
227
470
รวม
1,519
2,462
2,536
4,998
(ขอมูลจากสํานักทะเบียนอําเภอสบปราบ จังหวัดลําปาง ณ เดือนมีนาคม 2556)

-82. สภาพทางเศรษฐกิจ
2.1 อาชีพ ของประชากร
ประชากรสวนใหญประกอบอาชีพเกษตรกรรม ทํานา ทําไร ทําสวน เลี้ยงสัตว และบางสวนประกอบอาชีพรับจาง
คาขาย รับราชการและรัฐวิสาหกิจ
2.2 หนวยธุรกิจในเขตพื้นที่องคการบริหารสวนตําบลแมกัวะ
- โรงงานอุตสาหกรรม
1
แหง
- โรงสีขาว
5
แหง
- ปมหลอด,ปมหยอดเหรียญ
8
แหง
- รานคา
35
แหง
- รานซอมรถ
2
แหง
2.3 การรวมกลุมเพื่อการประกอบอาชีพ
ชื่อกลุม
กิจกรรม
ที่ตั้ง
1.กลุมตัดเย็บผาพื้นเมือง
ตัดเย็บเสื้อผา
14/2 หมูที่ 1 บานวังยาว
2.กลุมดอกไมป ระดิษฐ
ทําดอกไมป ระดิษฐ
72 หมูที่ 1 บานวังยาว
3.กลุมทอผา
ทอผา
65 หมูที่ 1 บานวังยาว
4.กลุมขาวกลองบานออ
ทําขาวกลอง
92 หมูที่ 2 บานออ
5.กลุมตัดเย็บสตรีบานออ
ตัดเย็บเสื้อผา
9 หมูที่ 2 บานออ
6.กลุมทอผา
ทอผา
113 หมูที่ 2 บานออ
7.กลุมจักรเย็บอุตสาหกรรม หมูที่ 2
เย็บผา
8/1 หมูที่ 2 บานออ
8.กลุมตัดเย็บสตรีพัสตราภรณ
ตัดเย็บเสื้อผา
34 หมูที่ 3 บานปงกา
9.กลุมตัดเย็บบานปงกา
ตัดเย็บเสื้อผา
47 หมูที่ 3 บานปงกา
10.กลุมตัดเย็บเสื้อผา
ตัดเย็บเสื้อเสื้อมอฮอม
46/1 หมูที่ 3 บานปงกา
11.กลุมทอผา
ทอผา
32 หมูที่ 3 บานปงกา
12.กลุมจักสานทางมะพราว หมูที่ 4
จักสานทางมะพราว
36 หมูที่ 4 บานแมกัวะ
13.กลุมแปรรูปอาหารจากปลาบานแมกัวะ
ทําปลาสม
32 หมูที่ 4 บานแมกัวะ
14.กลุมสตรีเย็บผา
ตัดเย็บเสื้อผา
30 หมูที่ 4 บานแมกัวะ
15.กลุมหัตถกรรมศิลปดินไทย
ประดิษ ฐดอกไมจากดิน
7 หมูที่ 5 บานแมกัวะ
16.กลุมผลิตปุยหมักชีวภาพ
ผลิตปุยหมักชีวภาพ
88 หมูที่ 5 บานแมกัวะ
17.กลุมตัดเย็บเสื้อผาบานแมกัวะ
ตัดเย็บเสื้อผา
44 หมูที่ 5 บานแมกัวะ
18.กลุมทอผาพื้นเมือง/แปรรูป
ทอผา
77/1 หมูที่ 5 บานแมกัวะ
19.กลุมตัดเย็บเสื้อผา
ตัดเย็บเสื้อผา
66 หมูที่ 6 บานปงกาพัฒนา
20.กลุมน้ําพริกลาบ หมูที่ 6
ทําน้ําพริกลาบ
26 หมูที่ 6 บานปงกาพัฒนา
21.กลุมตัดเย็บบานแมกัวะ
ตัดเย็บเสื้อผา
59 หมูที่ 7 บานแมกัวะพัฒนา
22.กลุมตัดเย็บบานวังยาว
ตัดเย็บเสื้อผา
หมูที่ 8 บานวังยาว
23.กลุมเย็บผาโรงงาน
เย็บผาโรงงาน
หมูที่ 7 บานแมกัวะพัฒนา

-93.สภาพทางสังคม
3.1 การศึกษา
องคการบริห ารส วนตํา บลแมกัวะมี ศูน ยพั ฒนาเด็ กเล็ ก จํา นวน 3 แห ง และโรงเรียนที่สังกั ดสํ า นัก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษาลําปาง เขต 2 จํานวน 4 แหง ดังนี้

ลําดับที่
1
2
3
4
5
6
7

ชื่อสถานศึกษา

จํานวนครู จํานวนนักเรียน

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานวังยาว
2
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานออ
2
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานแมกัวะ
3
โรงเรียนบานวังยาว
5
โรงเรียนบานออ
3
โรงเรียนบานปงกา
3
โรงเรียนบานแมกัวะ
11
3.2 กีฬาและนันทนาการ
- ที่อานหนังสือพิมพป ระจําหมูบาน
- ลานกีฬาประจําหมูบาน
- สนามกีฬาประจําหมูบาน
3.3 สถาบันและองคกรศาสนา
- วัด/สํานักสงฆ
- โบราณสถาน
3.4 สาธารณสุข
- สถานีอนามัย
- ศูนยสาธารณสุขมูลฐานประจําหมูบาน
- อัตราการมีและใชสวมราดน้ํา
4.ดานโครงสรางพื้นฐาน
4.1 การไฟฟาและแสงสวาง

26
34
50
56
27
50
155

หมายเหตุ
ขอมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน
2556
จากสวนการศึกษา

จํานวน 8 แหง
จํานวน 4 แหง
จํานวน 1 แหง
จํานวน 4 แหง
จํานวน 1 แหง
จํานวน 1 แหง
จํานวน 8 แหง
รอยละ 100

ตําบลแม กัวะมีไฟฟา ใชครบทุ กครัวเรื อน อย างเพียงพอ เนื่องจากมี แนวสายไฟฟาแรงสู งพาดผ านตอนกลางของ
ตําบล
4.2 การโทรคมนาคม
หมู 1 – หมู 8 มีโทรศัพทสาธารณะทุกหมูบาน
4.3 ประปา
- ประปาหมูบาน หมูท ี่ 2 บานออ
- ประปาหมูบาน หมูที่ 3 บานปงกา
- ประปาหมูบาน หมูที่ 4 บานแมกัวะ
- ประปาหมูบาน หมูที่ 5 บานแมกัวะ
- ประปาหมูบาน หมูที่ 6 บานปงกาพัฒนา
- ประปาหมูบาน หมูที่ 8 บานวังยาวเหนือ
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5.ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
5.1 แหลงน้ําธรรมชาติ
ลําดับที่

ชื่อแหลงน้ํา

ที่ตั้ง (หมูท)ี่

ลักษณะการใชประโยชน

1

หวยฝาง,หวยหลวง

1

ใชเปนแหลงน้ําเพื่อการอุปโภคบริโภค

2

หวยผักแคบ,หวยสะเลียม

2

ใชเปนแหลงน้ําเพื่อการอุปโภคบริโภค

3

หวยแมเกี๋ยว,หวยขะยา,หวยรองเคาะ

3

ใชเปนแหลงน้ําเพื่อการอุปโภคบริโภค

4

หวยแมอิบ

4

ใชเปนแหลงน้ําเพื่อการอุปโภคบริโภค

5

หวยรากไม,หวยแมหีบ

5,6

ใชเปนแหลงน้ําเพื่อการอุปโภคบริโภค

6

หวยแมแก

1

ใชเปนแหลงน้ําเพื่อการอุปโภคบริโภค

7

ฝายหวยฝาง

1

ใชเปนแหลงน้ําเพื่อการอุปโภคบริโภค

8

ฝายหวยหลวง

2

ใชเปนแหลงน้ําเพื่อการอุปโภคบริโภค

9

ฝายหวยสะเลียม

5

ใชเปนแหลงน้ําเพื่อการอุปโภคบริโภค

10

ฝายแมแก

4,5

ใชเปนแหลงน้ําเพื่อการอุปโภคบริโภค

11

อางเก็บน้ําแมทาน

7

ใชเปนแหลงน้ําเพื่อการอุปโภคบริโภค

12

สถานีสูบน้ําดวยไฟฟาบานออ

2

ใชเปนแหลงน้ําเพื่อการอุปโภคบริโภค

13

สถานีสูบน้ําดวยไฟฟาบานวังยาว

8

ใชเปนแหลงน้ําเพื่อการอุปโภคบริโภค

6.ขอมูลอื่น ๆ
กลุมพลังมวลชนหรือกลุมตางๆที่จัดตั้งขึ้นในตําบลแมกัวะมีดังตอไปนี้
5.1 กลุมบริหารการใชน้ําแมท าน
5.2 กลุมชาวไรออย
5.3 กลุมแมบานหมูที่ 1 – 8
5.4 กลุมอาสาสมัครปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
5.5 กลุมผูสูงอายุตําบลแมกัวะ
5.6 กลุมอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐานชุมชน ม.1 – 8
ขอมู ลเกี่ ยวกั บศัก ยภาพของท อ งถิ่ น ไดแก โครงสรางและกระบวนการบริ ห ารงานบุคคล งบประมาณและเครื่อ งมื อ
อุปกรณตางๆ
ศักยภาพในตําบล
ก.ศักยภาพขององคการบริหารสวนตําบลแมกัวะ
(1) จํานวนบุคลากร
จํานวน
33
คน
ตําแหนงในสํานักปลัด แยกไดดังนี้
- พนักงานสวนตําบล
จํานวน
15
คน
- ลูกจางประจํา
จํานวน
1
คน
- พนักงานจางตามภารกิจ
จํานวน
8
คน
- พนักงานจางทั่วไป
จํานวน
9
คน

-11ตําแหนงในสวนการคลัง แยกไดดังนี้
- พนักงานสวนตําบล
- พนักงานจางตามภารกิจ
ตําแหนงในสวนโยธา แยกไดดังนี้
- พนักงานสวนตําบล
- พนักงานจางตามภารกิจ
ตําแหนงในสวนการศึกษา แยกไดดังนี้
- พนักงานสวนตําบล
- พนักงานจางตามภารกิจ
(2) ระดับการศึกษาของบุคลากร
- ประถมศึกษา
- มัธยมศึกษา
- ปวช./ปวส.
- ปวท.
- ปริญญาตรี
- ปริญญาโท
(3) รายไดขององคการบริหารสวนตําบล
ปะจําปงบประมาณ 2555
- รายไดที่องคการบริหารสวนตําบลจัดเก็บเอง
- รายไดที่รัฐบาลจัดเก็บ และจัดสรรให
- เงินอุดหนุนจากรัฐบาล

จํานวน
จํานวน

4
-

คน
คน

จํานวน
จํานวน

3
1

คน
คน

จํานวน
จํานวน

3
5

คน
คน

จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน

1
9
3
1
16
3

คน
คน
คน
คน
คน
คน

16,958,871.75 บาท แยกเปน
570,630.48 บาท
10,667,556.27 บาท
5,720,685.00 บาท

โครงสรางการบริหาร
โครงสรางการบริหารงานขององคการบริหารสวนตําบลแมกัวะ ประกอบดวย 4 สวน โดยมีอัตรากําลังพนักงานสวน
ตําบลและพนักงานจาง ดังนี้
1.สํานักปลัด มีหนาที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับราชการทั่วไปและราชการที่มิไดกําหนดเปนหนาที่ของสวนราชการใด
ในองคการบริห ารสวนตําบลโดยเฉพาะ รวมทั้งกําชับและเร งการปฏิบัติราชการในองคการบริหารสวนตําบลใหเปน ไปตาม
นโยบายและแผนปฏิบัติงานราชการและกําหนดแบงสวนราชการภายในออกเปน 5 งาน ดังนี้
- งานบริหารงานทั่วไป
- งานนโยบายและแผน
- งานกฎหมายและคดี
- งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
- งานสวัสดิการและสังคมสงเคราะห

-122. สวนการคลัง มีหนาที่เกี่ยวกับรายจาย การรับ การนําสงเงินและเอกสารทางการเงิน การตรวจสอบในใบสําคัญฎีกา
งานเกี่ยวกับ การจัดทํางบประมาณ ฐานะทางการเงิน การจัดสรรเงิ นตางๆ การจัดทําบัญชี ทุกประเภททะเบียนคุมเงิน ทั้ ง
รายไดแ ละรายจ ายต างๆ การควบคุมการเบิกจาย การทํา งบทดลองประจํา เดือน งบการเงิ น ณ วัน สิ้นป งบประมาณ งาน
เกี่ยวกับพัสดุขององคการบริหารสวนตําบลและกําหนดสงแบงสวนราชการภายในออกเปน 5 งาน ดังนี้

- งานการเงิน
- งานการบัญชี
- งานทะเบียนทรัพยสินและพัสดุ
- งานพัฒนาและการจัดเก็บรายได
- งานตรวจอนุมัติฎีกาและควบคุมงบประมาณ
3. สวนโยธา มีห นาที่รับ ผิดชอบเกี่ยวกับการสํารวจออกแบบ การตรวจสอบ การกอสราง งานควบคุมอาคารตาม
ระเบี ยบกฎหมาย งานแผนการปฏิบั ติงานกอ สร างและซ อมบํ ารุ ง งานแผนงานด านวิศ วกรเครื่อ งกล การรวบรวมประวั ติ
ติดตาม ควบคุมการปฏิบัติงานเครื่องจักรกล การควบคุมการบํารุงรักษาเครื่องจักรกลและยานพาหนะ งานเกี่ยวกับแผนงาน
ควบคุมรักษาการเบิกจายอุปกรณ อะไหล น้ํามันเชื้อเพลิง และกําหนดแบงสวนราชการภายในออกเปน 5 งาน ดังนี้
- งานกอสราง
- งานออกแบบและควบคุมอาคาร
- งานประสานงานสาธารณูปโภค
- งานผังเมือง
- งานธุรการและสารบรรณทางดานโยธา
4. สวนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มีหนาที่ความรับ ผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารการศึกษาซึ่งมีลักษณะงานที่
ปฏิบัติเกี่ยวกับการวิเคราะห วิจัย พัฒนา ปรับปรุง มาตรฐานของสถานศึกษา การแนะแนวการศึกษาและอาชีพ การจัดและ
ควบคุมพิพิธภัณฑการศึกษา การบริการและสงเสริมการศึกษา การบริการและสงเสริมการศึกษาโดยใชเทคโนโลยีการศึกษา
และกําหนดแบงสวนราชการ ภายในออกเปน 2 งาน ดังนี้
- งานบริหารการศึกษา
- งานสงเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
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2.3 สรุปผลการพัฒนาทองถิ่นในระยะเวลาที่ผานมา
จากการดําเนิน งานตามแผนพัฒนาองคการบริห ารสวนตําบลแมกัวะ ในปงบประมาณ พ.ศ.2555 คณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ ไดสรุปผลการพัฒนาไดดังนี้
จํานวนโครงการที่ป รากฏอยูในแผนและจํานวนโครงการที่ไดปฎิบัติ
จํานวนโครงการ
ยุทธศาสตร
จํานวนโครงการที่
จํานวนโครงการที่
1.การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
2.การพัฒนาดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
3.การพัฒนาดานการพัฒนาสังคม
4.การพัฒนาดานเศรษฐกิจ
5.การพัฒนาดานการเมืองและการบริหาร
รวม

ปรากฎอยูในแผน
12
5
51
8
15
91

ไดปฎิบัติ
4
1
33
6
7
51

ปงบประมาณ พ.ศ.2555 จํานวนโครงการที่ปรากฏอยูในแผนพัฒนาสามป พ.ศ.2555-2557 (เฉพาะป
พ.ศ.2555) มีทั้งหมดจํานวน 91 โครงการ จํานวนโครงการที่ไดป ฎิบัติ มีจํานวน 51 โครงการ คิดเปนรอ ยละ 56.04 และ
จํานวนโครงการที่ยังไมไดดําเนินการมีจํานวน 40 โครงการ คิดเปนรอยละ 43.96 โดยแยกยุทธศาสตรการพัฒนาไดดังนี้
1.ดานโครงสรางพื้นฐาน โครงการตามแผนพัฒนาสามป มีจํานวน 12 โครงการ และโครงการที่ไดป ฎิบัติ
มีจํานวน 4 โครงการ คิดเปนรอยละ 33.33
2.ด า นการอนุ รั ก ษ ท รั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่งแวดล อม โครงการตามแผนพั ฒ นาสามป มี จํา นวน 5
โครงการ และโครงการที่ไดปฎิบัติ มีจํานวน 1 โครงการ คิดเปนรอยละ 20.00
3.ดานสังคม โครงการตามแผนพัฒนาสามป มีจํานวน 51 โครงการ และโครงการที่ไดปฎิบัติ มีจํานวน 33
โครงการ คิดเปนรอยละ 64.71
4.ดานเศรษฐกิจ โครงการตามแผนพัฒนาสามป มีจํานวน 8 โครงการ และโครงการที่ไดป ฎิบัติ มีจํานวน
6 โครงการ คิดเปนรอยละ 75.00
5.ดานการเมือง – การบริห าร โครงการตามแผนพัฒนาสามป มีจํานวน 15 โครงการ และโครงการที่ได
ปฎิบตั ิ มีจํานวน 7 โครงการ คิดเปนรอยละ 46.67

-14ความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลแมกัวะในภาพรวม
ประเด็น
พอใจมาก
1.มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/กิจกรรม
19.53
2.มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/กิจกรรม
14.84
3.มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
33.60
4.มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรม
18.75
5.การเปดโอกาสใหประชาชนตรวจสอบการดําเนินโครงการ/กิจกรรม
22.66
6.การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาที่กําหนด
12.50
7.ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหาของประชาชนในทองถิ่น
15.63
8.การแกไขปญหาและการตอบสนองความตองการของประชาชน
37.50
9.ประโยชนที่ประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม
20.31
สรุปภาพรวม
21.70

พอใจ
69.53
60.94
52.34
48.44
57.03
66.41
57.03
53.91
62.50
58.68

ไมพอใจ
10.94
24.22
14.06
32.81
20.31
21.09
27.34
8.59
17.19
19.62

สรุปผลการพัฒนาทองถิ่นในป
ที่ผานมา

บทที่ 3
สรุปผลการพัฒนาทองถิ่นในปที่ผานมา
3.1 การสรุปสถานการณการพัฒนา
จุดแข็ง (Strength)
1. ดานการบริหารจัดการ
1.1 โครงสรางขององคการบริหารสวนตําบลแมกัวะ
1. มีโครงสรางการบริหารงานที่แบงอํานาจหนาที่และสายการบังคับ บัญ ชาที่เปนสัด สวนชัดเจน โดยแบง
ออกเปน 4 สวน ไดแก สํานักปลัด, สวนการคลัง, สวนโยธา และสวนการศึกษา
2. มีกฎหมายกําหนดอํานาจหนาที่ไวอยางชัดเจนและกระจายความรับ ผิดชอบทุกระดับ ชั้นมากนอยลดหลั่น
กันไป
3. มีนโยบายในการพัฒนาที่ชัด เจน ตามระเบียบกฎหมาย ตาง ๆ เพื่อประสิท ธิภาพในการบริหารจัด การ
และพัฒนาตําบล
4. มีขอบเขต และพื้นที่ความรับผิดชอบที่ชัดเจน ไมมีการทับ ซอนดานแนวเขตทําใหการบริหารงานไมซ้ําซอน
กับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่นในบริเวณขางเคียง
5. เปนหนวยงานที่มีเอกภาพในการบริหารจัด การดานงบประมาณ คือ เปนหนวยงานที่รับ ผิด ชอบจัด เก็บ
รายไดแ ละจัด สรรงบประมาณในการบริหารงานเอง จึง ทําใหก ารบริหารงานเพื่อการพัฒนาสามารถสนองความต องการของ
ประชาชนในพื้นที่ไดโดยตรง
1.2 กลยุทธขององคการบริหารสวนตําบลแมกัวะ
1. สามารถตอบสนองความตองการของประชาชนในเขตพื้นที่ความรับ ผิดชอบไดอยางครอบคลุมและทั่วถึง
2. สามารถแกไขปญหาในเขตพื้นที่ไดอยางตรงเปาหมาย ตรงประเด็น
3. การจัดสรรงบประมาณในการบริหารงานเปนไปตามแผนงานและโครงการที่กําหนดไว
4. เปดโอกาสใหประชาชนไดเขามามีสวนรวมในการดําเนินงาน รวมคิด รวมทํา และรวมเสนอแนะแนวทาง
ในการแกไขปญ หาในพื้นที่
5. การตรวจสอบติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานจากภาคประชาชน มีความเขมแข็ง และกอใหเ กิด
ประโยชนในดานการบริหารงานที่มีป ระสิทธิภาพ
1.3 ระบบในการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลแมกัวะ
1. มีการจัดระบบการดําเนินงานดานงบประมาณและบัญ ชีไวอยางชัด เจน และมีขั้นตอนในการตรวจสอบ
ตามระเบียบ กฎหมาย
2. ระบบในการสรรหาและคัดเลือกพนักงานเปนไปตามหลักเกณฑการบริหารงานบุคคล
3. มีการคัด เลือกพนักงานและเจาหนาที่ใหเขารับ การฝกอบรมตามหลักสูต รตางๆ เปนไปตามหลักการใน
การพัฒนาบุคคลที่มีความรู ความสามารถเพื่อนํามาใชในการปฏิบัติงาน
4. มีระบบการติด ต อสื่อ สารที่ทั นสมัย โดยการติด ตั้งอิ นเตอร เน็ต ความเร็วสู ง และมีการสืบ คนหาข อมู ล
ขาวสารใหมๆ ทางอินเตอรเน็ตอยูเสมอ เพื่อประกอบในการปฏิบ ัติงาน
1.4 ลักษณะแบบแผนหรือพฤติกรรมในการบริหารงานของผูบริห ารระดับสูง
1. ผูบ ริหารมีวิสัยทัศนที่กวางไกล สามารถวิเคราะหแ ละวางเปาหมายในการแกไขปญ หาของตําบลอยา ง
ถูกตอง ตรงประเด็น
2. ผูบ ริหารมีวิธีคิดและตัดสินใจที่เด็ดขาด รวดเร็ว สามารถแกไขปญหาไดทันเหตุการณ
3. ผูบ ริห ารมี ความสนใจที่จ ะมุง พัฒนาตําบลให กาวหนา มีศักยภาพ และเอาใจใสใ นการติดตามผลการ
ดําเนินงานอยางใกลชิด
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ประชาชน
1.5 สมาชิกในองคการบริหารสวนตําบลแมกัวะ
1. มีการมอบหมายงานตามหนาที่ ใหแกพนัก งานและเจาหนาที่ไ วอยางชัดเจน เชน งานการเงินบัญชี,
งานพัสดุ, งานนิติกร, งานจัดเก็บรายได ฯลฯ
2. มีการมอบอํานาจในด านการตัดสินใจใหแก พ นักงาน เช น การมอบอํา นาจให หัวหน าสวนการคลั ง
รักษาราชการแทนปลัด อบต. กรณีไมมีปลัด อบต. หรือมีแตไมอาจปฏิบัติราชการได
3. ขาราชการและเจาหนาที่ เปนบุคคลที่มีความรู ความสามารถ และมีทักษะในการปฏิบัติงานเหมาะสม
กับตําแหนง ทําใหการปฏิบัติงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
4. บุคลากรสวนใหญมีความเสียสละ ทุมเท และมีความรับผิดชอบตอหนาที่
5. บุคลากรไดรับการฝกอบรมและสนับสนุนใหศึกษาตอในระดับ ที่สูงขึ้น เปน การเพิ่มทักษะความรูใ น
การปฏิบัติงานใหเกิดประสิทธิภาพและดียิ่งขึ้น
2. ดานการคมนาคม
2.1 มีทําเลที่ตั้งทางภูมิศาสตรที่เหมาะสม เปนเสนทางในการคมนาคม ขนสง และเปนจุดเชื่อมโยงระหวางเขต
พื้นที่ระดับตําบล ระดับอําเภอ และระดับจังหวัด
2.2 เปน พื้นที่ที่มีการคมนาคมขนสงสะดวกรวดเร็ว เนื่องจากหางจากตัวอําเภอสบปราบ ระยะทางประมาณ 9
กิโลเมตร และห า งจากตั วเมือ ง ประมาณ 45 กิ โลเมตร รวมทั้ งมี ถนนเชื่ อ มระหว างหมู บา นในตํ า บลแม กัว ะและหมู บ าน
ใกลเคียงหลายเสนทาง
3. ดานเศรษฐกิจ
3.1 มีการรวมกลุมอาชีพของประชาชนภายในหมูบาน เพื่อสรางรายไดใหแกชุมชน
3.3 มีสินคา OTOP ที่มีชื่อเสียง ไดแก ขาวกลอง เสื้อผาพื้นเมือง และเครื่องจักสาน เปนตน
3.4 มีพื้นที่ที่เหมาะสมแกการทําการเกษตรกรรม
4. ดานสังคม และศิลปวัฒนธรรมประเพณี
4.1 ผูนําชุมชนและประชาชนในทองถิ่นใหความสําคัญ และสนใจการอนุรักษวัฒนธรรมประเพณีทองถิ่น
4.2 ผูนําชุมชนและประชาชนในทองถิ่นใหความสําคัญ และสนใจการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติปาไม ตนน้ําลธาร
4.3 เปน ชุมชนที่เขมแข็ง ประชาชนมีสวนรวมและใหความสนใจในกิจกรรมทองถิ่น เชน การจัดตั้งอาสาสมัคร
ตํารวจบาน เพื่อรักษาความสงบ เรียบรอยและปลอดภัยในหมูบาน/ ตําบล
จุดออน(Weakness)
1. ดานการบริหารจัดการ
1.1 โครงสรางขององคการบริหารสวนตําบลแมกัวะ
1. โครงสรางขององคกรถูกกําหนดโดยเกณฑของรายได ทําใหเปนขอจํากัดในการเลื่อนขั้น เลื่อนระดับ
และความกาวหนาของบุคลากร

-172. โครงสรางกั บภารกิจไมสอดคลองและไมเหมาะสมกับปริมาณงานการถายโอนงานบริก ารสาธารณะ
ตามแผนขั้นตอนการกระจายอํานาจ ทําใหบุคลากรไมเพียงพอกับปริมาณงานที่มากขึ้น
1.2 กลยุทธขององคการบริหารสวนตําบลแมกัวะ
1. องคการบริหารสวนตําบลมีขอจํากัดดานงบประมาณในการพัฒนา เมื่อเทียบกับความตองการของประชาชน
ในพื้นที่ ทําใหไมสามารถบริหารงานตอบสนองความตองการของชุมชนใหครบทุกดานได
2. ยั งขาดเครื่ อ งมื อ บางส ว นที่ ทั น สมั ย และวั สดุ อุป กรณ ไ ม เ พี ย งพอสํา หรั บ การพั ฒ นาและให บ ริ การ
ประชาชน
3. ในบางโครงการมีขอมูลไมเพียงพอสําหรับการใชประกอบการพิจารณากําหนด กลยุทธการพัฒนา
4. แผนงานหรือโครงการบางอยางไมสามารถประเมินผลความสําเร็จไดอยางชัดเจน
5. ประชาชนยังไมเข าใจในบทบาทหนา ที่ของตนเองในการมีสว นรวมในการพัฒนาทองถิ่น ทํา ใหเกิ ด
ปญหาและเขาใจผิดในการบริหารงาน
1.3 ระบบในการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลแมกัวะ
1. ระบบงบประมาณและบัญชี มีขั้นตอนการปฏิบัติที่ยุงยากและซับ ซอนในบางกรณี ทําใหมีการขัดแยง
กันเองของระเบียบ
2. การคัดเลือกและการสรรหาบุคลากรบางกรณีมีระบบอุปถัมภเขามาเกี่ยวของ
1.4 ลักษณะแบบแผนหรือพฤติกรรมในการบริหารงานของผูบริหารระดับสูง
1. ขอมูลสําหรับผูบริหารใชประกอบการตัดสินใจในการกําหนดนโยบายในการพัฒนายังไมกลาตัดสินใจ
เทาที่ควร
2. การปฏิบัติงานในบางกรณียังใชวิธีการเลียนแบบจากหนวยงานอื่นที่ประสบผลสําเร็จโดยไมคํานึงถึง
ความพรอมขององคกร โดยเฉพาะการใหเงินอุดหนุนหนวยงานอื่น
1.5 สมาชิกในองคการบริหารสวนตําบลแมกัวะ
1. จํานวนบุคลากรมีนอย ไมเพียงพอ เมื่อเทียบกับภารกิจ หนาที่ ที่มเี พิ่มมากขึ้น
2. บุคลากรบางคนยังไมยอมรับการเปลี่ยนแปลงแนวคิดในการทํางานสมัยใหมที่ตองมุงเนนการบริการ
ประชาชนเปนหลัก ยังยึดติดกับคานิยมแบบเกาๆ แบบเจาคนนายคน
3. บุ คลากรบางส ว นยั งมี คา นิย มในการทํ า งานที่ ผิด โดยไม ทุ มเทอย า งเต็ มที่ ปฏิ บั ติ งานโดยยึ ด ถื อ
ผลประโยชนสวนตัวมากกวาผลประโยชนสวนรวมของประชาชน
2. ดานการคมนาคม
2.1 เส น ทางที่ ใช ใ นการคมนาคม บางแห งยังมี สภาพที่ชํา รุ ดทรุ ดโทรม ไม ป ลอดภั ยแก การคมนาคม เชน
เสนทางในการลําเลียงขนสงพืชผลจากเรือกสวน ไรนา สูหมูบาน สูตลาด เปนตน
3. ดานเศรษฐกิจ
3.1 ยังไมสามารถนําทักษะงานดานฝมือของคนในชุมชน มาสรางงาน สรางรายได ใหแกชุมชนไดอยางเต็มที่ เชน
กลุมทอผา ไมมีการดัดแปลง ออกแบบลวดลายใหมๆ ตามสมัยนิยม
3.2 ขาดแคลนแหล งน้ํ า ที่ จ ะใช ในการเกษตรกรรมในช วงฤดู แ ลง ทํ าให ไ ม สามารถปลู กพื ชฤดู แ ล งได จึ งทํ าให
ประชาชนไมมีรายไดเสริมนอกเหนือจาการทํานาที่เปนอาชีพหลัก
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ได แ ก สภาพการเมื อง เศรษฐกิ จ สั ง คม สิ่ งแวดลอ ม ศาสนา วั ฒ นธรรม ประเพณี ท อ งถิ่ น นโยบาย ตลอดจน
นวัตกรรมเทคโนโลยี เปนตน
โอกาส (Opportunity)
1. พระราชบัญญัติ สภาตําบลและองคการบริห ารสวนตําบล พ.ศ.2537 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2546
มาตรา 66 ไดใหองคการบริหารสวนตําบลมีอํานาจหนาที่ในการพัฒนาตําบลทั้งในดานเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม
2. พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้น ตอนกระจายอํานาจ พ.ศ.2542 ได กําหนดอํานาจหน าที่และการจัดสรร
งบประมาณใหทองถิ่นเพิ่มมากขึ้น ทําใหสามารถแกไขปญหาและความตองการของทองถิ่นไดดียิ่งขึ้น
3. รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุท ธศักราช 2550 ไดสนับสนุนใหประชาชนมีสวนรวมทางการเมืองมาก
ขึ้น โดยการรวมแสดงความคิดเห็นและตรวจสอบการทํางานของทองถิ่น
4. จังหวัด มีก ารกํา หนดกรอบและแผนยุ ทธศาสตรก ารพัฒนาของกลุ มจั งหวัด ทํ าใหก ารบริ ห ารงานเป นไปใน
ทิศทางเดียวกัน
5. ได รับ การจั ดสรรเงิ นอุ ดหนุน เฉพาะกิ จและเงิ นงบประมาณจากรั ฐบาล เพื่อ ดํา เนิ น การตามนโยบายของรั ฐ
เพิ่มมากขึ้น
6. รั ฐบาลให การสนั บ สนุ น ส งเสริ มด า นการทอ งเที่ ย ว การส งเสริ มอาชี พ สิ น ค าหนึ่ งตํา บล หนึ่ งผลิ ตภั ณ ฑ
(OTOP) ทําใหเศรษฐกิจของทองถิ่นมีความเขมแข็งมากขึ้น
7. ได รับ สงเสริมจากรัฐบาลใหท องถิ่นนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช ใ นการปฏิ บัติงาน และความกา วหนา ดาน
เทคโนโลยีและการสื่อสาร ทําใหการบริหารงานขององคการบริหารสวนตําบลสะดวก รวดเร็ว และสามารถรับรูขอมูลขาวสาร
ไดอยางรวดเร็วขึ้น
8. มีประเพณีวัฒนธรรมทองถิ่นทีย่ ั่งยืน เปนเอกลักษณ เชน ประเพณีเดือนเกาเปงวัดดอยเจดีย และมีภูมิปญญา
ทองถิ่นที่หลากหลาย เชน กลุมดนตรีสะลอ ซอซึง ทําใหเปนชุมชนที่มีความโดดเดนและเขมแข็ง
อุปสรรค (Threats)
1. กฎ ระเบียบ บางอยางยังลาสมัย ไมสอดรับกับสภาวการณปจจุบัน เชน ระเบียบพัสดุขององคการบริห ารสวน
ตําบล พ.ศ.2538
2. เทคโนโลยีที่มีก ารเปลี่ยนแปลงอยา งรวดเร็ว ทําใหจํา เปน ต องเร งปรั บตัวอยางรวดเร็ว และก อให เกิดการนํ า
เทคโนโลยีใหมๆ มาใชอยางไมเหมาะสม เชน การฮั้วประมูลงานในระบบอิเล็กทรอนิกส
3. เกิดภาวะเศรษฐกิจตกต่ํา น้ํามันมีราคาแพงขึ้น ผลผลิตทางการเกษตรมีราคาต่ํา แตประชาชนติดคานิยมความ
ฟุมเฟอยตามแบบตะวันตก ทําใหเกิดภาระคาใชจายมากขึ้น เกิดการกูยืมเงิน นอกระบบ ภาระหนี้สิน เพิ่มขึ้น เปนปญ หาของ
ครอบครัว ชุมชน และสังคม
4. บริษัทขามชาติเขามาดําเนินธุรกิจในจังหวัด เปนคูแขงสินคาในทองถิ่น ทําใหรานคารายยอยในทองถิ่นซึ่งมีทุน
นอย ไมสามารถแขงขันได ชุมชนขาดรายไดบางสวน
5. ป ญ หาความยากจนเป น ป จ จั ย หลั กในการดํ า เนิ น การแก ไ ขป ญ หาของท องถิ่ น ซึ่ งต อ งใช งบประมาณและ
ระยะเวลาจํานวนมาก
6. ประชาชนเรียกรองสิทธิความตองการเกินกวางบประมาณของทองถิ่นที่จะใหความชวยเหลือได
7. ประชาชนและผูดําเนินงานในชุมชนบางสวนยังขาดการตระหนักและไมเขาใจในบทบาทหนาที่ของตน เขามามี
สวนรวมในการพัฒนาทองถิ่นนอย ทําใหเกิดปญหาในการประสานงานแบบบูรณาการ ซึ่งเปนปจจัยสําคัญที่ทําให
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แทจริงและบรรลุตามวัตถุประสงคที่วางไว

3.2 การประเมินผลการนําแผนพัฒนาไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ
ผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตรภายใตแผนพัฒนา 3 ป (พ.ศ. 2555- 2557)
ยุทธศาสตร

ปที่ 1 2555
จํานวน
โครงการ
12

1. การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

ปที่ 2 2556

งบประมาณ

จํานวน
โครงการ
4,330,000
42

ปที่ 3 2557

งบประมาณ

จํานวน
โครงการ
13,883,200 18

รวม

งบประมาณ

จํานวน
โครงการ
7,195,000 72

งบประมาณ
25,408,200

2. การพัฒนาดานการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

5

120,000

6

155,000

5

120,000

16

395,000

3. การพัฒนาดานการพัฒนาสังคม

51

5,867,705

49

5,599,760

43

5,855,240

143

17,322,705

4. การพัฒนาดานเศรษฐกิจ

8

330,000

10

795,000

8

700,000

26

1,825,000

5. การพัฒนาดานการเมือง
และการบริหาร
รวม

15

13,450,350

15

13,992,100

14

14,689,070

44

42,131,520

91

24,098,055

122

34,425,060

88

28,559,310

301

87,082,425

ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาป 2555
ยุทธศาสตร

1. การพัฒนาดานโครงสราง
พื้นฐาน
2. การพัฒนาดานการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม
3. การพัฒนาดานการพัฒนา
สังคม
4. การพัฒนาดานเศรษฐกิจ
5. การพัฒนาดานการเมืองและ
การบริหาร
รวม

จํานวนโครงการ จํานวนโครงการที่ จํานวนโครงการ จํานวนโครงการ จํานวนโครงการ จํานวนโครงการ
ที่เสร็จ
อยูในระหวาง
ที่ยังไมได
ทีม่ ีการยกเลิก ทีม่ ีการเพิ่มเติม
ทั้งหมด
ดําเนินการ
ดําเนินการ
จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ

4

33.33

0

0

8

66.67

0

0

0

0

12

100

1

20.00

0

0

4

80.00

0

0

0

0

5

100

33

64.71

0

0

18

35.29

0

0

0

0

51

100

6

75.00

0

0

2

25.00

0

0

0

0

8

100

7

46.67

0

0

8

53.33

0

0

0

0

15

100

51

56.04

0

0.00

40

43.96

0

0.00

0

0.00

91

100

-20นับไดวาแผนพัฒนาสามปขององคการบริหารสวนตําบลแมกัวะ ในปที่ผานมาจะมุงเนนการ พัฒนาสังคมที่มีคุณภาพ
มากที่ สุด รองลงมาการพัฒนาดานการเมืองและการบริห าร ด านเศรษฐกิ จ ดา นโครงสรา งพื้น ฐาน และดา นการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เพื่อตอบสนองความตองการของประชาชนในพื้นที่ รับผิดชอบใหไ ดรับประโยชนมาก
ที่สุด
3.4 การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพ
ความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในภาพรวม
ในการติดตามและประเมิน ผลพบวาในภาพรวม กลุมตัวอยางสวนใหญมีระดับความพึงพอใจตอผลการดําเนิน งาน
ขององคการบริหารสวนตําบลแมกัวะในระดับ "พอใจ" คิดเปนรอยละ 58.68
1) มี การเป ดโอกาสใหป ระชาชนมีสวนร วมในโครงการ/กิ จกรรม ในการศึ กษาพบวากลุมตัวอยา งส วนใหญ มี
ระดับความพึงพอใจ "พอใจ" คิดเปน รอยละ 69.53 และรองลงมามีระดับ ความพึงพอใจ "พอใจมาก" คิดเปนรอยละ 19.53
และนอยทีส่ ุดคือ “ไมพอใจ” คิดเปนรอยละ 10.94
2) มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับ รูขอมูลของโครงการ/กิจกรรม ในการศึกษาพบวากลุมตัวอยางสวนใหญ
มีระดับ ความพึงพอใจ "พอใจ" คิดเปนรอยละ 60.94 และรองลงมามีระดับความพึงพอใจ "ไมพ อใจ" คิดเปนรอยละ 24.22
และนอยที่สุดคือ “พอใจมาก” คิดเปนรอยละ 14.84
3) มีการเปดโอกาสใหป ระชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิ จกรรม ในการศึ กษาพบวากลุมตัวอยางสวน
ใหญ มีระดับความพึงพอใจ "พอใจ" คิดเปนรอยละ 52.34 และรองลงมามีระดับ ความพึงพอใจ "พอใจมาก" คิดเปน รอยละ
33.60 และนอยที่สุดคือ “ไมพอใจ” คิดเปนรอยละ 14.06
4) มีการรายงานผลการดําเนิน งานของโครงการ/กิจ กรรมใหประชาชนทราบ ในการศึ กษาพบวากลุมตัวอยา ง
สวนใหญ มีระดับความพึงพอใจ "พอใจ" คิดเปนรอยละ 48.44 และรองลงมามีระดับความพึงพอใจ "ไมพอใจ" คิดเปน รอยละ
32.81 และ “พอใจมาก” คิดเปนรอยละ 18.75
5) การเปดโอกาสใหประชาชนตรวจสอบการดําเนินโครงการ/กิจกรรม ในการศึกษาพบวากลุมตัวอยางสวนใหญ
มีระดับความพึงพอใจ "พอใจ" คิดเปน รอยละ 57.03 และรองลงมามีระดับ ความพึงพอใจ "พอใจมาก" คิดเปนรอยละ 22.66
และ “ไมพอใจ” คิดเปนรอยละ 20.31
6) การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาที่กําหนด ในการศึกษาพบวากลุมตัวอยางสวนใหญ มีระดับความพึงพอใจ
"พอใจ" คิดเปนรอยละ 66.41 และรองลงมามีระดับความพึงพอใจ "ไมพอใจ" คิดเปน รอยละ 21.09 และนอยที่สุดคือ “พอใจ
มาก” คิดเปนรอยละ 12.50
7) ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนํา ไปสู การแกไ ขปญหาของประชาชนในท องถิ่ น ในการศึก ษาพบวา กลุ ม
ตัวอยางสวนใหญ มีระดับความพึงพอใจ "พอใจ" คิดเปนรอยละ 57.03 และรองลงมามีระดับ ความพึงพอใจ "ไมพอใจ" คิด
เปนรอยละ 27.34 และนอยที่สุดคือ “พอใจมาก” คิดเปนรอยละ 15.63
8) การแกไขปญหา และการตอบสนองความตองการของประชาชน ในการศึกษาพบวากลุมตัวอยางสวนใหญ มี
ระดับความพึงพอใจ "พอใจ" คิดเปน รอยละ 53.91 และรองลงมามีระดับ ความพึงพอใจ "พอใจมาก" คิดเปนรอยละ 37.50
และนอยทีส่ ุดคือ “ไมพอใจ” คิดเปนรอยละ 8.59
9) ประโยชน ที่ป ระชาชนได รับ จากการดํา เนิน โครงการ/กิจ กรรม ในการศึกษาพบว ากลุมตั วอย างสวนใหญ มี
ระดับความพึงพอใจ "พอใจ" คิดเปน รอยละ 62.50 และรองลงมามีระดับ ความพึงพอใจ "พอใจมาก" คิดเปนรอยละ 20.31
และนอยทีส่ ุดคือ “ไมพอใจ” คิดเปนรอยละ 17.19

-21ผลการดําเนินงานในแตละยุทธศาสตร
ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
ในการศึกษาพบวาในภาพรวม กลุมตัวอยางสวนใหญใหคะแนนความพึงพอใจ ในระดับ 7.39 คะแนน
1) มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/กิจกรรม กลุมตัวอยางสวนใหญใหคะแนนความ
พึงพอใจ ในระดับ 7.41 คะแนน
2) มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูข อมูลของโครงการ/กิจกรรม กลุมตัวอยางสวนใหญใหคะแนน
ความพึงพอใจ ในระดับ 7.26 คะแนน
3) มีการเป ดโอกาสใหป ระชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม กลุมตัว อย างสว นใหญใ ห
คะแนนความพึงพอใจ ในระดับ 7.08 คะแนน
4) มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมใหประชาชนทราบ กลุมตัวอยางสวนใหญใ ห
คะแนนความพึงพอใจ ในระดับ 7.19 คะแนน
5) การเป ดโอกาสให ป ระชาชนตรวจสอบการดํ า เนิ นโครงการ/กิ จ กรรม กลุ มตั ว อย า งส ว นใหญใ ห
คะแนนความพึงพอใจ ในระดับ 7.54 คะแนน
6) การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาที่กําหนด กลุมตัวอยางสวนใหญใหคะแนนความพึงพอใจ ใน
ระดับ 7.32 คะแนน
7) ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหาของประชาชนในทองถิ่น กลุมตัวอยางสวน
ใหญใหคะแนนความพึงพอใจ ในระดับ 7.50 คะแนน
8) ประโยชนที่ ป ระชาชนได รับ จากการดํา เนิน โครงการ/กิ จกรรม กลุมตั วอย างส วนใหญ ให ค ะแนน
ความพึงพอใจ ในระดับ 7.84 คะแนน
ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ในการศึกษาพบวาในภาพรวม กลุมตัวอยางสวนใหญใหคะแนนความพึงพอใจ ในระดับ 7.50 คะแนน
1) มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/กิจกรรม กลุมตัวอยางสวนใหญใหคะแนนความ
พึงพอใจ ในระดับ 7.51 คะแนน
2) มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/กิจกรรม กลุมตัวอยางสวนใหญใหคะแนน
ความพึงพอใจ ในระดับ 7.30 คะแนน
3) มีการเป ดโอกาสให ป ระชาชนแสดงความคิ ดเห็นในโครงการ/กิ จกรรม กลุ มตั วอย า งส ว นใหญใ ห
คะแนนความพึงพอใจ ในระดับ 7.17 คะแนน
4) มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมใหประชาชนทราบ กลุมตัวอยางสวนใหญใ ห
คะแนนความพึงพอใจ ในระดับ 7.29 คะแนน
5) การเปดโอกาสให ป ระชาชนตรวจสอบการดํ าเนิ นโครงการ/กิ จ กรรม กลุ มตั ว อย า งส ว นใหญ ใ ห
คะแนนความพึงพอใจ ในระดับ 7.86 คะแนน
6) การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาที่กําหนด กลุมตัว อยางสวนใหญใหคะแนนความพึงพอใจ ใน
ระดับ 7.42 คะแนน
7) ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหาของประชาชนในทองถิ่น กลุมตัวอยางสวน
ใหญใหคะแนนความพึงพอใจ ในระดับ 7.61 คะแนน

-228) ประโยชนที่ ป ระชาชนได รับ จากการดํา เนิน โครงการ/กิ จกรรม กลุมตั วอย างส วนใหญ ให ค ะแนน
ความพึงพอใจ ในระดับ 7.80 คะแนน
ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการพัฒนาสังคม
ในการศึกษาพบวาในภาพรวม กลุมตัวอยางสวนใหญใหคะแนนความพึงพอใจ ในระดับ 7.47 คะแนน
1) มี การเปดโอกาสให ป ระชาชนมีสวนร วมในโครงการ/กิจ กรรม กลุ มตั วอยา งส วนใหญใ ห คะแนน
ความพึงพอใจ ในระดับ 7.91 คะแนน
2) มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/กิจกรรม กลุมตัวอยางสวนใหญใหคะแนน
ความพึงพอใจ ในระดับ 7.36 คะแนน
3) มีการเป ดโอกาสใหป ระชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม กลุมตัว อย างสว นใหญใ ห
คะแนนความพึงพอใจ ในระดับ 7.04 คะแนน
4) มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมใหประชาชนทราบ กลุมตัวอยางสวนใหญใ ห
คะแนนความพึงพอใจ ในระดับ 7.59 คะแนน
5) การเป ดโอกาสให ป ระชาชนตรวจสอบการดํ า เนิ นโครงการ/กิ จ กรรม กลุ มตั ว อย า งส ว นใหญใ ห
คะแนนความพึงพอใจ ในระดับ 7.27 คะแนน
6) การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาที่กําหนด กลุมตัวอยางสวนใหญใหคะแนนความพึงพอใจ ใน
ระดับ 7.80 คะแนน
7) ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหาของประชาชนในทองถิ่น กลุมตัวอยางสวน
ใหญใหคะแนนความพึงพอใจ ในระดับ 7.51 คะแนน
8) ประโยชนที่ ป ระชาชนได รับ จากการดํา เนิน โครงการ/กิ จกรรม กลุมตั วอย างส วนใหญ ให ค ะแนน
ความพึงพอใจ ในระดับ 7.28 คะแนน
ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ
ในการศึกษาพบวาในภาพรวม กลุมตัวอยางสวนใหญใหคะแนนความพึงพอใจในระดับ 7.32 คะแนน
1) มี การเปดโอกาสให ป ระชาชนมีสวนร วมในโครงการ/กิจ กรรม กลุ มตั วอยา งส วนใหญใ ห คะแนน
ความพึงพอใจ ในระดับ 7.63 คะแนน
2) มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/กิจกรรม กลุมตัวอยางสวนใหญใหคะแนน
ความพึงพอใจ ในระดับ 7.29 คะแนน
3) มีการเป ดโอกาสใหป ระชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม กลุมตัว อย างสว นใหญใ ห
คะแนนความพึงพอใจ ในระดับ 7.04 คะแนน
4) มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมใหประชาชนทราบ กลุมตัวอยางสวนใหญใ ห
คะแนนความพึงพอใจ ในระดับ 7.52 คะแนน
5) การเป ดโอกาสให ป ระชาชนตรวจสอบการดํ า เนิ นโครงการ/กิ จ กรรม กลุ มตั ว อย า งส ว นใหญใ ห
คะแนนความพึงพอใจ ในระดับ 7.19 คะแนน
6) การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาที่กําหนด กลุมตัวอยางสวนใหญใหคะแนนความพึงพอใจ ใน
ระดับ 7.27 คะแนน

-237) ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหาของประชาชนในทองถิ่น กลุมตัวอยางสวน
ใหญใหคะแนนความพึงพอใจ ในระดับ 7.46 คะแนน
8) ประโยชนที่ ป ระชาชนได รับ จากการดํา เนิน โครงการ/กิ จกรรม กลุมตั วอย างส วนใหญ ให ค ะแนน
ความพึงพอใจ ในระดับ 7.13 คะแนน
ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมืองและการบริหาร
ในการศึกษาพบวาในภาพรวม กลุมตัวอยางสวนใหญใหคะแนนความพึงพอใจ ในระดับ 7.42 คะแนน
1) มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/กิจกรรม กลุมตัวอยางสวนใหญใหคะแนนความ
พึงพอใจ ในระดับ 7.81 คะแนน
2) มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/กิจกรรม กลุมตัวอยางสวนใหญใหคะแนน
ความพึงพอใจ ในระดับ 7.56 คะแนน
3) มีการเป ดโอกาสใหป ระชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม กลุมตัว อย างสว นใหญใ ห
คะแนนความพึงพอใจ ในระดับ 7.30 คะแนน
4) มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมใหประชาชนทราบ กลุมตัวอยางสวนใหญใ ห
คะแนนความพึงพอใจ ในระดับ 7.26 คะแนน
5) การเป ดโอกาสให ป ระชาชนตรวจสอบการดํ า เนิ นโครงการ/กิ จ กรรม กลุ มตั ว อย า งส ว นใหญใ ห
คะแนนความพึงพอใจ ในระดับ 7.81 คะแนน
6) การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาที่กําหนด กลุมตัวอยางสวนใหญใหคะแนนความพึงพอใจ ใน
ระดับ 7.42 คะแนน
7) ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหาของประชาชนในทองถิ่น กลุมตัวอยางสวน
ใหญใหคะแนนความพึงพอใจ ในระดับ 7.09 คะแนน
8) ประโยชนที่ ป ระชาชนได รับ จากการดํา เนิน โครงการ/กิ จกรรม กลุมตั วอย างส วนใหญ ให ค ะแนน
ความพึงพอใจ ในระดับ 7.11 คะแนน

ยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนา
ในชวงสามป

บทที่ 4
ยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาในชวงสามป
4.1 วิสัยทัศนการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลแมกัวะ
เศรษฐกิจดี
มีความพรอมทุกดาน
สรางสรรคสิ่งใหมๆ
บริการทันใจประชาชน
4.2 ยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาในชวง 3 ป โดยเรียงลําดับ กอนหลัง (จากแผนยุทธศาสตรการพัฒนาองคการ
บริหารสวนตําบลแมกัวะ)
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
1.1 แนวทางการกอสราง ปรับปรุง บํารุงรักษาถนน สะพาน
1.2 แนวทางการพัฒนาดานสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
1.3 แนวทางการไฟฟาสาธารณะ
1.4 แนวทางการวางผังเมือง
2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
2.1 แนวทางการการสรางจิตสํานึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
2.2 แนวทางการอนุ รั กษ การฟ น ฟู การเฝ า ระวั ง และการป องกั น รั ก ษาทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดลอม
3. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาสังคม
3.1 แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา ผูพิการและผูดอยโอกาส
3.2 แนวทางการศึกษา
3.3 แนวทางการสงเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น
3.4 แนวทางการปองกันรักษาและสงเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน
3.5 แนวทางการสงเสริมความเขมแข็งของชุมชน
4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการพัฒนาเศรษฐกิจ
4.1 แนวทางการสงเสริมอาชีพและเพิ่มรายไดใหแกประชาชน
4.2 แนวทางการสงเสริมการตลาดและการใชสินคาทองถิ่น
4.3 แนวทางการสงเสริมการทองเที่ยว
5. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารและพัฒนาองคกร
5.1 แนวทางการพัฒนาบุคลากร
5.2 แนวทางการปรังปรุง การพัฒนาเครื่องมือ–เครื่องใช และสถานที่ปฏิบัติงาน
4.3 แผนยุทธศาสตรการพัฒนากลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน
กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 (เชียงใหม ลําพูน ลําปาง แมฮองสอน) ไดมีการทบทวนแผนยุทธศาสตรการพัฒนา
กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 พ.ศ.2557-2560 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหแผนพัฒนากลุมจังหวัดเปนแผนที่มุงเนน การ
พัฒนาดานเศรษฐกิจและสังคมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของกลุมจังหวัดและนําไปสูการกระตุน ใหเกิดการลงทุน
ของภาคเอกชนและสรางรายไดใหกลุมจังหวัด โดยคํานึงถึงความสอดคลองเชื่อมโยงกับนโยบายของรัฐบาลแผนพัฒ นาการ
เศรษฐกิจ และสั งคมแห งชาติ กรอบยุ ท ธศาสตร การพั ฒ นาภาค รวมถึ งยุ ท ธศาสตร รายสาขา รวมทั้งความสอดคล องกับ
ศักยภาพ โอกาส สภาพปญหา และความ

-25ตองการของประชาชนในพื้นที่ และการจัด ทําแผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนากลุมจังหวัด ไดผานกระบวนการเห็นชอบ
รวมกัน และเปนที่ยอมรับของทุกภาค
วิสัยทัศนกลุมจังหวัด
“ศูนยกลางการทองเที่ยว การคา การลงทุทน สูสากล โดดเดนวัฒนธรรมลานนา สังคมนาอยูทุกถิ่นที่”
ประเด็นยุทธศาสตรการพัฒนา
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 สงเสริมการฟนฟูและอนุรักษแบบองครวม เพื่อสรางสรรคบรรยากาศที่สวยงาม มีเสนห
ประเด็ น ยุท ธศาสตร ที่ 2 สงเสริ มการสร า งสรรค สินค า และบริการให โดดเด น และมีคุ ณคา มุงเนน ผลิตภั ณฑ เพื่ อ
สุขภาพ หัตถสรางสรรค ศิลปวัฒนธรรม การทองเที่ยว
ประเด็น ยุทธศาสตรที่ 3 ยกระดับการพั ฒนาการคา การลงทุ น มุงเนนอุตสาหกรรมสุขภาพ อุตสาหกรรมการจั ด
ประชุมและนิทรรศการ (MICE) อุตสาหกรรมบริการการศึกษา และอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป เพื่อรองรับการทองเที่ยวและ
การเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)
4.4.แผนยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดลําปาง
วิสัยทัศนจังหวัดลําปาง (Vision)
“นครแหงเซรามิกและหัตถอุตสาหกรรม สูเกษตรสรางสรรค ทองเที่ยวเชิงอนุรั กษ สืบ สานวัฒนธรรมวิถีลําปาง
เชื่อมโยงสูประตูอาเซียน”
พันธกิจ (Mission)
1. เสริมสราง พัฒนาและยกระดับขีดความสามารถในการแขงขัน ใหอุตสาหกรรมเซรามิกและหัตถอุตสาหกรรมให
โดดเดนและมีประสิทธิภาพเหนือคูแขงทั้งภายในประเทศและตางประเทศ
2. พัฒนาการทองเที่ยวของจังหวัดใหมีมูลคาทางเศรษฐกิจควบคูกับ การอนุรักษทรัพยากรการทองเที่ยวใหคงสภาพ
เดิม
3. ส งเสริ ม ให มีก ารผลิต และจํ า หน า ยผลิ ตภั ณฑ เกษตรและเกษตรแปรรู ป คุ ณภาพสากลกั บ สร า งมู ลค า เพิ่ ม
สอดคลองกับความตองการของตลาดทั้งภายในและตางประเทศ
4. สงเสริมและพัฒนาการผลิตและจําหนายผลิตภัณฑของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมและภาคพาณิชยกรรม
โดยใชอัตลักษณและองคความรูเชิงสรางสรรคเพื่อสรางความแตกตางและความโดดเดน
5. พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมลําปางใหมีความเขมแข็ง มีภูมิคุมกัน รักวัฒนธรรมทองถิ่น และถิ่น
กําเนิดตามวิถีลําปางโดยดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
6. สรางเสริมและอนุรักษความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของจังหวัดลําปางอยางยั่งยืน
7. พัฒ นาและยกระดั บ โครงสร างการพัฒ นาเมื องรองรับ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซีย นและความเป น ศู นย กลาง
ระบบโลจิสติกสของกลุมภาคเหนือตอนบนและกลุมประเทศภูมิภาคลุมแมน้ําโขง
เปาประสงคหลัก
“ความเปนเลิศดานเซรามิกและหัตถอุตสาหกรรม โดดเดนดานการทองเที่ยวเชิงธรรมชาติและวัฒนธรรม สรางรายได
ผานการสรางมูลคาเพิ่มใหผลิตภัณฑเกษตรอินทรียไดคุณภาพมาตรฐานสากลพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีผานการเรียนรูตลอดชีวิต
ควบคูกับ ภู มิป ญญาและวั ฒนธรรมทองถิ่น ยกระดับ การคา และ การลงทุ นและเครือขายโลจิสติก สรองรั บสู ประชาคม
อาเซียน”

-26ประเด็นยุทธศาสตร
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 : สงเสริมและพัฒนาใหเปนแหลงผลิตเซรามิกและสินคาหัตถอุตสาหกรรมที่มี คุณภาพ
และมีมูลคาทางเศรษฐกิจใหกับจังหวัดลําปาง
เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร : เพื่อใหจังหวัดลําปางเปนแหลงผลิตและจําหนายผลิตภัณฑเซรามิกและสินคา
หัตถอุตสาหกรรมทีม่ ีความโดดเดนและมีคุณภาพสากลและสรางมูลคาทาง
เศรษฐกิจใหกับจังหวัดลําปาง
กลยุทธ : 1. สงเสริมและพัฒนาแหลงผลิต รวมถึงการจําหนายผลิตภัณฑเซรามิกและสินคาหัตถอุตสาหกรรมใหมีคุณภาพ
มาตรฐาน
2. ส งเสริ มการพั ฒ นาและวิ จัย รู ป แบบผลิต ภัณฑเ ซรามิ ก รวมถึ งสิน ค าหั ตถอุ ต สาหกรรมให มีความสวยงามได
มาตรฐานและตรงตามความตองการตลาดโดยมีประสิทธิภาพดานตนทุนที่เหมาะสม
3. เสริมสรางและพัฒนาบุคลากรใหมีความรู ทักษะและศักยภาพในการออกแบบ การพัฒนา การผลิตและบริหาร
จัดการเพื่อใหการประกอบการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
4. ส งเสริ มการประชาสั มพั น ธ และการตลาดผลิ ตภั ณฑ เซรามิ ก รวมถึ ง สิ น ค าหั ต ถอุ ต สาหกรรมให เป น ที่ รู จั ก
แพรหลายสามารถจําหนายเปนรายไดและชื่อเสียงที่โดดเดนใหกับจังหวัดลําปาง
5. ปรับปรุงและพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและสิ่งอํานวยความสะดวกที่จําเปนเพื่อใหการผลิตและจําหนายผลิตภัณฑ
เซรามิกและสินคาหัตถอุตสาหกรรมมีประสิทธิภาพและเพียงพอตอความตองการของผูประกอบการ
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 : สงเสริมและพัฒนาการทองเที่ยวของจังหวัดลําปางใหมีมูลคาทางเศรษฐกิจ
ควบคูกับการอนุรักษทรัพยากรการทองเที่ยวและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน
เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร : เปนแหลงทองเที่ยวเชิงอนุรักษและวัฒนธรรมอยางสรางสรรคเพื่อเพิ่มมูลคาทาง
เศรษฐกิจ
กลยุทธ : 1. เสริมสราง ฟนฟูและพัฒนาแหลงทองเที่ยวธรรมชาติและแหลงวัฒนธรรมและประวัติศาสตรทั้งแหลงทองเที่ยว
เดิมและแหลงทองเที่ยวใหมเพื่อใหเกิดการอนุรักษอยางยั่งยืนและเพิ่มมูลคาทางเศรษฐกิจ
2. ส งเสริ มการจั ด การแหล งทอ งเที่ ย วที่ มีค วามรับ ผิ ด ชอบ (Responsible Travel) และไม มีผลกระทบต อ
สิ่งแวดลอมและสังคม (no or low impact) เพื่อใหเกิดการอนุรักษทรัพยากร การจัดการสิ่งแวดลอม การปองกันและกําจัด
มลพิษ และอยูรวมกับชุมชนทองถิ่นอยางยั่งยืน
3. สรางกระบวนการมีสวนรวมของประชาชนและชุมชนทองถิ่นเพื่อกอใหเกิดการจัดการทรัพยากร การทองเที่ยวให
สามารถคืนผลประโยชนสูทองถิ่น
4. เสริมสราง พัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากรและสถานประกอบการภาคการทองเที่ยวใหมีความรู
ความเขาใจ ทักษะดานภาษา วัฒนธรรมขามชาติและการทองเที่ยวเชิงอนุรักษวัฒนธรรมตามวิถีลําปาง
5. สงเสริมการประชาสัมพัน ธ การตลาด การสรางสรรคกิจกรรม และรูปแบบการทองเที่ยวเพื่อสรางคุณคาและ
มูลคาเพิ่มทางการทองเที่ยว
6. สรางเสริม ปรับปรุงและพัฒนาระบบโครงสรางพื้นฐาน (เชน ประปา ไฟฟา ความปลอดภัยและความมั่นคง) และ
สิ่งอํานวยความสะดวก (เชน หองน้ํา ปายและศูน ยขอมูล) รวมทั้งเสริมสรางระบบและเครือขายโลจิสติกสเพื่อการทองเที่ยว
อยางทั่วถึงและมีประสิทธิภ าพ ๗. สงเสริมและสนับ สนุนผูประกอบการใหมีการสรางสรรค ผลิตและจําหนายผลิตภัณฑที่
ระลึกจากแหลง ทองเที่ยวของจังหวัดลําปาง
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เปาประสงคเชิงกลยุทธ : ทําใหจังหวัดลําปางเปนแหลงผลิตและจําหนายสินคาเกษตรปลอดภัยและ ผลิตภัณฑ
การเกษตรที่มีคุณภาพมาตรฐาน โดดเดนของกลุมจังหวัดภาคเหนือ และของประเทศ
กลยุทธ : 1. สงเสริมและพัฒนาการผลิตสินคาเกษตรและผลิตภัณฑที่มีคุณภาพมาตรฐานเพื่อความปลอดภัยตอผูบริโภค
2. พัฒนาและสงเสริมการเพิ่มมูลคาเพิ่มของผลิตภัณฑสินคาเกษตรและบรรจุภัณฑใหมีมูลคาเพิ่มทางเศรษฐกิจ
3. สรา งและขยายเครือขา ยการตลาด ช องทางการจํา หน ายสิน คาเกษตรและผลิ ตภั ณฑ เพื่ อสรา งรายได ให กับ
เกษตรกรทั้งภายในประเทศและตางประเทศ
4. ปรับปรุงและพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน เทคโนโลยีการผลิตและสิ่งอํานวยความสะดวกพื้นฐานที่จําเปนเพื่อใหการ
ผลิตภาคเกษตรกรรมมีประสิทธิภาพและเพียงพอตอความตองการของเกษตรกร
5. พัฒนาสถาบันเกษตรกรและเครือขายใหเขมแข็งสามารถเขาถึงแหลงเงินทุนและอํานวยประโยชนใหกับเกษตรกร
และประชาชนทั่วไป
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 : เสริมสรางและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมลําปางใหเปนสังคมแหงการ
เรียนรู มีความเขมแข็ง มีภูมิคุมกัน สามารถดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง
เปาประสงคเชิงกลยุทธ : ประชาชนอยูรวมกันในสังคมอยางมีความสุขตามวิถีลานนาและหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
กลยุทธ : 1. พัฒนาระบบบริการทางการแพทยและสาธารณสุขใหมีคุณภาพ
2. สงเสริมและสนับสนุนการศึกษาของเด็ก เยาวชน และประชาชนใหมีคุณภาพ (ใหมีคุณภาพคูคุณธรรม) สามารถ
เขาถึงแหลงความรูและแหลงอาชีพที่เหมาะสมและมีสภาพแวดลอมทางสังคมและสวัสดิการทางสังคมที่ดี
3. เสริ มสรางและยกระดับ ความเขมแข็งและสรางภู มิคุมกัน ของสถาบัน ครอบครัว และสถาบัน ทางสังคม รวมทั้ ง
สนับสนุนใหดํารงชีวิตตามวิถีลําปางตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
4. เสริมสรางและสนับสนุน เพื่อใหเกิดการรักทองถิ่น การอนุรักษและเผยแพรป ระเพณีศิลปวัฒนธรรมทองถิ่นให
เปนที่รูจักอยางกวางขวาง
5. สงเสริมและสนับสนุนใหมีการออกกําลังกาย กีฬาและนันทนาการ
6. พัฒนาระบบโครงสรางพื้นฐานและสิ่งอํานวยความสะดวก (เชน ประปา ไฟฟา ความปลอดภัยและความมั่นคง)
เพื่อการบริการประชาชนอยางทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ
7. เสริมสรางระบบการคุมครองทางสังคม
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5 : สรางเสริมและพัฒนาจังหวัดลําปางใหมีความพรอมรองรับการเขาสูประชาคม
อาเซียนและกลุมประเทศอนุภูมิภาคลุมแมน้ําโขง (GMS)
เปาประสงคเชิงกลยุทธ : เตรียมความพรอมและการปรับตัวของบุคลากร ระบบสาธารณูปโภคสิ่งอํานวย
ความสะดวกเพื่อรองรับโอกาสและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในการเขาสูประชาคมอาเซียน
และกลุมประเทศอนุภูมิภาคลุมแมน้ําโขง (GMS)

-28กลยุทธ : 1. พัฒนาบุคลากรทุกระดับ และทุกภาคสวนใหมีการตื่นตัว (Awareness) และเพิ่มขีดความสามารถในการ
แขงขันใหผูประกอบการของจังหวัดลําปางในการพัฒนาคุณภาพสินคาและบริการ
2. ยกระดั บ ทั ก ษะฝ มือ แรงงานและทั ก ษะด านภาษาเพื่ อเตรี ย มความพร อ มของแรงงานภายในจังหวั ด เข า สู
ตลาดแรงงานในภูมิภาคอาเซียน
3. สงเสริมการใชและการอนุรักษภาษาทองถิ่นและการใชภาษาไทยอยางถูกตองควบคูกับ การเรียนรูภ าษาอังกฤษ
เปนภาษาตางประเทศหลักและเรียนรูภ าษาสากลอื่นหรือภาษาประเทศเพื่อนบานตลอดจนการเรียนรูเขาใจวัฒนธรรมขาม
ชาติและวิถีชีวิตของคนในกลุมประเทศอาเซียน
4. ยกระดับการเปนศูนยกลางโลจิสติกสและการทองเที่ยว ทั้งพัฒนาบุคลากรและมาตรฐานการใหบ ริการ เพื่อกาวสู
การเปนศูนยกลางโลจิสติกสและการทองเที่ยวเชิงอนุรักษวัฒนธรรมของภูมิภาค
5. เรงรัดและพัฒนาระบบสาธารณูปโภค ระบบการขนสงและโลจิสติกสและระบบพลังงานรองรับ ใหมีประสิท ธิภ าพ
และไดมาตรฐานสากลสามารถเชื่อมโยงอํานวยความสะดวกในการเดินทางการคาและการขนสงสินคาผานแดนและขามแดน
6. พัฒนาการทองเที่ยว การคาการลงทุน การผลิตสินคาและบริการใหมีคุณภาพและไดมาตรฐานเพื่อการเขา สู
ประชาคมเศรษฐกิ จ อาเซี ย น พั ฒ นาระบบสาธารณู ป โภค ระบบการขนส ง และโลจิ ส ติ ก ส ใ ห มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและได
มาตรฐานสากลสามารถเชื่อมโยงอํานวยความสะดวกในการเดินทางการคาและการขนสงสินคาผานแดนและขามแดน
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 6 : สงเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางสมดุล
และยั่งยืน
เปาประสงคเชิงกลยุทธ :
1. ทรัพ ยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมได รับการอนุรั กษและฟนฟู เพื่อ สรางความสมดุลระบบนิเวศ และรักษา
คุณภาพสิ่งแวดลอมเพื่อ เป นฐานการพัฒ นาคุณภาพชีวิ ต การเกษตร และการทองเที่ยวของจังหวั ด รวมถึ งรองรับ การ
เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศของโลก
2. เปนฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมซึ่งมีการใชป ระโยชนอยางเหมาะสม ความหลากหลายทางชีวภาพมี
ความยั่งยืนและมีคุณภาพสิ่งแวดลอมที่ดี
3. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมของจังหวัดแบบมีสวนรวม
กลยุทธ : 1. สรางเสริม อนุรักษและพื้น ฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม รวมทั้งอนุรักษความหลากหลายทางชีวภาพ
และรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม
2. สงเสริมและประชาสัมพันธการใชประโยชนทรัพยากรธรรมชาติอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
3. ส ง เสริ ม ภาคี ต า งๆ และองค ก รเครื อ ข า ยภาคประชาสั ง คมในการมี สว นร ว มในการบริ ห ารจั ด การ
ทรัพยากรธรรมชาติ
4. เพิ่มขีดความสามารถใหกับบุคลากรที่เกี่ยวของ รวมทั้งใชเทคโนโลยีในการบริห ารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม
5. สนับสนุนและพัฒนาใหเกิดเครือขายรักษและเฝาระวังดานสิ่งแวดลอมในพื้นที่เสี่ยงภัยโดยเนนการมีสวนรวมของ
ภาคีและประชาชนในทองถิ่น
6. พัฒนาและสงเสริมการบริหารจัดการน้ําทั้งระบบ
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วิสัยทัศน (Vision) อําเภอสบปราบ
“ เศรษฐกิจพอเพียงเลี้ยงชุมชน
ดํารงตนรักษสิ่งแวดลอม
เพียบพรอมดานการศึกษา
นิยมพึ่งพาตนเองเปนหลัก
ความรักและครอบครัวอบอุน
สนับสนุนเปนศูนย OTOP ริมทาง
1. จุดแข็ง (Strengths)
1. ถนนหนทางระหวางหมูบานครอบคลุม สะดวก
2. พื้นที่ไมกวางเกินไปประมาณ 500 ตารางกิโลเมตร และหมูบานที่ไกลที่สุด เพียง 13 กิโลเมตร
3. มีอางเก็บน้ํา 10 แหง รอบพื้นที่ คิดเปนความจุรวมกันประมาณ 19 ลานลูกบาศกเมตร
4. มีถนนพหลโยธินและแมน้ําวังผานกลางพื้นที่อําเภอโดยตลอด
5. มีการเลี้ยงครั่งเปนอาชีพเสริมสรางรายไดปละหลาย 10 ลานบาท
6. มีรายไดจากแรงงานที่ไปทํางานตางประเทศปละกวา 100 ลานบาท
7. มีอุทยานแหงชาติดอยจง ซึ่งมีศักยภาพที่จะพัฒนาเปนแหลงทองเที่ยว
8. มีเหมืองฟอสเฟตซึ่งเปนแรสําคัญ 1 ใน 3 ของปุย
9. เปนอําเภอที่งดเหลาและการพนันในงานศพ
2. จุดออน (Weaknesses)
1. น้ําเพื่อการเกษตรไมเพียงพอ โดยเฉพาะอยางยิ่งในฤดูแลง
2. ปริมาณฝนที่ตกในพืน้ ที่นอยกวา คาเฉลี่ยของจังหวัดลําปาง
3. ปญหาพฤติกรรมไมเหมาะสมในกลุมเด็กและเยาวชน อาทิ การดื่มเหลา สูบบุหรี่ ทะเลาะวิวาท
4. ประชาชนในหมูบานยังมีสวนรวมในการคนหาและแกไขปญหาของหมูบานนอยกวาควรจะเปน
5. ภาคการเกษตรยังพัฒนาไมตอเนื่องและไมครบวงจร
6. การลักลอบทําลายทรัพยากรปาไมยังคงมีอยู
7. การใชปุยเคมีและสารเคมีในการทําการเกษตร
3. โอกาส (Opportunities)
1. จังหวัดลําปางใหความสําคัญกับการแกไขปญหาเรื่องน้ําเพื่อการเกษตร
2. การสงเสริมกิจกรรมการทองเที่ยวในจังหวัดทางภาคเหนือตอนบน ทําใหมีนําทองเที่ยวเดินทาง ผานอําเภอสบ
ปราบตอเนื่องตลอดทั้งป
3. รัฐบาลใหค วามสํ า คัญ กับ การสงเสริมเศรษฐกิจพอเพีย ง การดูแ ลทรัพ ยากรธรรมชาติแ ละสิ่งแวดลอ ม
การแกไขปญหาในกลุมเด็กและเยาวชน การสนับสนุนสินคา OTOP ซึ่งตรงกับประเด็นวิสัยทัศน การพัฒนาอําเภอ
4. เขตติดตอดานเหนือและใตของอําเภอสบปราบในระยะทาง 30 – 40 กิโลเมตร เปน อําเภอที่มีป ระชากร
กวา 60,000 คน แต ผลผลิตที่ บ ริโภคในพื้น ที่ ตองสั่งซื้ อจากที่อื่น จึ งเป นโอกาสของผลผลิ ตจากอํา เภอสบปราบที่จะสงไป
จําหนาย
5. กระแสตื่นตัวเรื่องภาวะโลกรอน ทําใหคนหันมาสนใจธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
4. ภัยคุกคาม (Treats)
1. ภาวะการวางงานและแรงงานกลับคืนถิ่นเดิมเนื่องมาจากวิกฤตเศรษฐกิจโลก
2. มีงบประมาณในการพัฒนาและแกไขปญหาจํากัด

-303. มี อําเภอเถิน และอําเภอเกาะคา ที่มีค วามพรอ มมากกวา ในด านบริการ ทั้ งสถานีบ ริการน้ํามัน เชื้อ เพลิ ง
และอาหาร ที่จะเปนจุดพักรถกอนถึงอําเภอสบปราบ ทัง้ ขาขึ้นและขาลอง
4. ปญหาความเสื่อมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม มลภาวะที่มีผลกระทบตอการดําเนิน ชีวิตและการ
ประกอบอาชีพของประชาชนในพื้นที่
5. สินคา OTOP ของอําเภออื่น ๆ หลายประเภท อาทิ ผาทอ จักสาน มีความโดดเดนกวาสินคา OTOP ของ
อําเภอสบปราบในประเภทเดียวกัน
4.6 นโยบายการพัฒนาของผูบริหารทองถิ่น
1.ดานการศึกษา
-สงเสริมและสนับสนุนบุคลากรในเรื่องที่ขาดไปเชน ภาษาตางประเทศและคอมพิวเตอร
-สงเสริมและสนับสนุนดานทุนการศึกษาแกเด็กที่เรียนดีแตยากจน
-สงเสริมและสนับสนุนการศึกษาดานเยาวชน
-สงเสริมและสนับสนุนผูดอยโอกาส
-สงเสริมพัฒนาศูนยเด็กเล็กใหไดมาตรฐาน
2.ดานสงเสริมอาชีพ
-สงเสริมและพัฒนากลุมอาชีพทุกกลุมอาชีพ
3.ดานทรัพยากรและสิ่งแวดลอม
-สงเสริมและสนับสนุนทรัพยากรธรรมชาติ
4.ดานการสงเสริม ศาสนา วัฒนธรรมประเพณีทองถิ่น
-สงเสริมสนับสนุนวัฒนธรรมและประเพณี
-ทะนุบํารุง ศาสนา
5.ดานการสงเสริม การพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผูสูงอายุ และคนพิการ
-สงเสริมและสนับสนุนการกีฬา
-กิจกรรมเพื่อพัฒนา สตรี ผูสูงอายุ คนพิการ
6.ดานการสงเสริม ดานสุขภาพอนามัยและบรรเทาสาธารณภัย
-สรางทอระบายน้ํา
-ควบคุมปองกันยาเสพติด
-ควบคุมปองกันโรคติดตอ
7.ดานการการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาตําบล
-ประสานงานหนวยงาน องคกร เพื่อสนับสนุนงบประมาณพัฒนาตําบล
-การแลกเปลี่ยนเรียนรู สรางการมีสวนรวมของคนในชุมชน
8.ดานการสงเสริมและพัฒนาศูนยเรียนรูในตําบล
-ศูนยการเรียนรูกลุมอาชีพ
-ศูนยองคความรู (กฎหมาย สิทธิ ประชาธิปไตย เทคโนโลยีและการสื่อสาร)
9.ดานการสงเสริมแหลงทองเที่ยวและนันทนาการ

บัญชีโครงการพัฒนา

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2557 - 2559)
องคการบริหารสวนตําบลแมกัวะ อําเภอสบปราบ จังหวัดลําปาง
ป 2557
ยุทธศาสตร

ป 2558

ป 2559

รวม 3 ป

จํานวน

งบประมาณ

จํานวน

งบประมาณ

จํานวน

งบประมาณ

จํานวน

งบประมาณ

โครงการ

(บาท)

โครงการ

(บาท)

โครงการ

(บาท)

โครงการ

(บาท)

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
1.1 แนวทางการพัฒนากอสราง /ปรับปรุง/ บํารุงรักษา ถนน สะพาน

7

3,570,000

13

3,720,000

12

4,434,500

32

11,724,500

1.2 แนวทางการพัฒนาดานสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

9

3,664,000

19

6,230,200

10

4,155,000

38

14,049,200

1.3 แนวทางการพัฒนาการไฟฟาสาธารณะ

2

300,000

2

300,000

2

300,000

6

900,000

1.4 แนวทางการพัฒนาการผังเมืองรวม

1

100,000

1

100,000

1

100,000

3

300,000

19

7,634,000

35

10,350,200

25

8,989,500

79

26,973,700

4

180,000

4

180,000

5

210,000

13

570,000

2

90,000

3

140,000

4

490,000

9

720,000

6

270,000

7

320,000

9

700,000

22

1,290,000

3.1 แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา ผูพิการและผูดอยโอกาส

6

7,115,800

6

7,115,800

10

7,265,800

22

21,497,400

3.2. แนวทางการพัฒนาการศึกษา

14

2,835,800

14

2,835,800

15

2,855,800

43

8,527,400

3.3 แนวทางการพัฒนาการสงเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น 6

235,000

6

235,000

9

305,000

21

775,000

รวม
2. ยุทธศาสตรการพัฒนาการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
2.1 แนวทางการพัฒนาดานการสรางจิตสํานึกและความตระหนักในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
2.2 แนวทางการพัฒนาการอนุรักษ การฟนฟู การเฝาระวัง และการปองกัน/
การรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
รวม
3.ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคม
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2557 - 2559)
องคการบริหารสวนตําบลแมกัวะ อําเภอสบปราบ จังหวัดลําปาง
ป 2557
ยุทธศาสตร
3.4 แนวทางการพัฒนาการปองกัน/รักษา/การและสงเสริมสุขภาพอนามัยของ

ป 2558

ป 2559

รวม 3 ป

จํานวน

งบประมาณ

จํานวน

งบประมาณ

จํานวน

งบประมาณ

จํานวน

งบประมาณ

โครงการ

(บาท)

โครงการ

(บาท)

โครงการ

(บาท)

โครงการ

(บาท)

13

850,000

13

1,030,000

15

914,560

41

2,794,560

13

1,039,200

11

515,000

19

675,000

43

2,229,200

52

12,075,800

50

11,731,600

68

12,016,160

170

35,823,560

4.1 แนวทางการพัฒนาการสงเสริมและเพิ่มรายไดใหแกประชาชน

7

320,000

7

320,000

16

1,075,000

30

1,715,000

4.2 แนวทางการพัฒนาการสงเสริมการตลาดและการใชสินคาทองถิ่น

4

100,000

4

100,000

4

100,000

12

300,000

4.3 แนวทางการพัฒนาการสงเสริมทองเที่ยว

-

-

-

-

3

300,000

3

300,000

11

420,000

11

420,000

23

1,475,000

45

2,315,000

5.1 แนวทางการพัฒนาการพัฒนาบุคลากร

7

1,400,000

7

1,400,000

7

1,400,000

21

4,200,000

5.2 แนวทางการพัฒนาดานการปรับปรุง การพัฒนาเครื่องมือ เครื่องใช

5

1,455,000

5

1,475,000

9

2,132,700

19

5,062,700

รวม

12

2,855,000

12

2,875,000

16

3,532,700

40

9,262,700

รวมทั้งสิ้น

100

23,254,800

115

25,696,800

141

26,713,360

356

75,664,960

ประชาชน
3.5 แนวทางการพัฒนาการสงเสริมความเขมแข็งของชุมชน
รวม
4.ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจ

รวม
5.ยุทธศาสตรการบริหารและการพัฒนาองคกร

และสถานที่ปฏิบัติงาน
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2557 - 2559)
องคการบริหารสวนตําบลแมกัวะ อําเภอสบปราบ จังหวัดลําปาง
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
1.1 แนวทางการพัฒนาการกอสราง ปรับปรุง บํารุงรักษา ถนน สะพาน
ที่
โครงการ
วัตุประสงค

1 โครงการกอสราง ถนน คสล.หมูที่ 1
บานวังยาว (ซอยหนองเสือ)

เพื่อใหประชาชนที่สัญจร
ไปมาไดรับความสะดวก
และปลอดภัย

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
กวาง 3.00 เมตร
ยาว 300 เมตร
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร

งบประมาณและที่มา
2557
2558
2559
(บาท)
(บาท)
(บาท)
495,000
อบต.แมกัวะ

ผลลัพธที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

ประชาชนไดรับความ
สะดวกและปลอดภัย
ในการสัญจร

สวนโยธา

2 โครงการกอสรางถนนลูกรัง หมูที่ 2 บานออ เพื่อความสะดวกในการ
(บริเวณคันเหมืองสายเหลาใต)
คมนาคมและขนสงพืช
ผลทางการเกษตร

กวาง 4.00 เมตร
ยาว 2,000 เมตร
หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร

300,000 ประชาชนไดรับความ
อบต.แมกัวะ สะดวกและปลอดภัย
ในการสัญจร

สวนโยธา

3 โครงการกอสรางถนน คสล.หมูที่ 2 บานออ
(สายศาลเจาพอบาน)

เพื่อใหประชาชนที่สัญจร
ไปมาไดรับความสะดวก
และปลอดภัย

กวาง 3.00 เมตร
ยาว 600 เมตร
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร

990,000 ประชาชนไดรับความ
อบต.แมกัวะ สะดวกและปลอดภัย
ในการสัญจร

สวนโยธา

4 โครงการกอสรางถนน OVER RAY หมูที่ 3 เพื่อใหประชาชนที่สัญจร
บานปงกา (จากศาลาเฉลิมพระเกียรติ ไปมาไดรับความสะดวก
บานนายจรูญ สายน้ําย็น)
และปลอดภัย

กวาง 5.00 เมตร
ยาว 600 เมตร
หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร

ประชาชนไดรับความ
สะดวกและปลอดภัย
ในการสัญจร

สวนโยธา

1,350,000
อบต.แมกัวะ
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2557 - 2559)
องคการบริหารสวนตําบลแมกัวะ อําเภอสบปราบ จังหวัดลําปาง
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
1.1 แนวทางการพัฒนาการกอสราง ปรับปรุง บํารุงรักษา ถนน สะพาน
ที่
โครงการ
วัตุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

5 โครงการกอสรางถนน OVER RAY หมูที่ 3 เพื่อใหประชาชนที่สัญจร
บานปงกา (จากวัดบานปงกา - ถนนพหลโยธิน) ไปมาไดรับความสะดวก
และปลอดภัย

กวาง 4.00 เมตร
ยาว 400 เมตร
หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร

6 โครงการกอสรางถนนลูกรัง หมูที่ 3 บานปงกา เพื่อใหประชาชนที่สัญจร
(สายศาลเจาพอ - บานนายสามารถ กันทะมา) ไปมาไดรับความสะดวก
และปลอดภัย

งบประมาณและที่มา
2557
2558
2559
(บาท)
(บาท)
(บาท)
720,000
อบต.แมกัวะ

ผลลัพธที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

ประชาชนไดรับความ
สะดวกและปลอดภัย
ในการสัญจร

สวนโยธา

กวาง 4.00 เมตร
ยาว 500 เมตร
หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร

75,000 ประชาชนไดรับความ
อบต.แมกัวะ สะดวกและปลอดภัย
ในการสัญจร

สวนโยธา

7 โครงการกอสรางถนนลูกรังบดอัดลอดใต
เพื่อใหประชาชนที่สัญจร
สะพานหวยแมทาน หมูที่ 3 บานปงกา ,หมูที่ 6 ไปมาไดรับความสะดวก
บานปงกาพัฒนา
และปลอดภัย

กวาง 5.00 เมตร
ยาว 660 เมตร
หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร

250,000 ประชาชนไดรับความ
อบต.แมกัวะ สะดวกและปลอดภัย
ในการสัญจร

สวนโยธา

8 โครงการกอสรางถนนลูกรัง หมูที่ 4 บานแมกัวะ เพื่อใหประชาชนที่สัญจร
(บริเวณแนวแบงเขตระหวางหมูที่ 4 กับหมูที่ 7 ไปมาไดรับความสะดวก
ทุงเดนขาม)
และปลอดภัย

กวาง 3.00 เมตร
ยาว 300 เมตร
หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร

ประชาชนไดรับความ
สะดวกและปลอดภัย
ในการสัญจร

สวนโยธา

45,000
อบต.แมกัวะ
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2557 - 2559)
องคการบริหารสวนตําบลแมกัวะ อําเภอสบปราบ จังหวัดลําปาง
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
1.1 แนวทางการพัฒนาการกอสราง ปรับปรุง บํารุงรักษา ถนน สะพาน
ที่
โครงการ
วัตุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

9 โครงการกอสรางถนน คสล. หมูที่ 4
เพื่อกอสรางถนนให
บานแมกัวะ (สายบานนายเจริญ -หวยแมทาน) สามารถใชสัญจรไปมาได

กวาง 3.00 เมตร
ยาว 100 เมตร
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร

10 โครงการซอมแซมถนน คสล. หมูที่ 4
บานแมกัวะ พรอมปรับแกระบบทอ คสล.
ระบายน้ําทิ้ง (ขางบานนายวันชัย ตะนะ)

เพื่อใหประชาชนที่สัญจร
ไปมาไดรับความสะดวก
และปลอดภัย

ซอมแซมถนน คสล.
พรอมปรับแกระบบทอ
คสล.ระบายน้ําทิ้ง
ระยะทางยาว 60 เมตร

11 โครงการกอสรางลูกรัง หนองแพง หมูที่ 4
บานแมกัวะ

เพื่อใชถนนในการสัญจรไป
มาได

กวาง 4.00 เมตร
ยาว 1,000 เมตร

12 โครงการกอสรางถนนลูกรังบดอัดสายแมแก เพื่อใหประชาชนที่สัญจร
หมูที่ 5 บานแมกัวะใน (จากนานายจรัส เมืองมา ไปมาไดรับความสะดวก
- นานายประดิษฐ มโนวรรณ)
และปลอดภัย

กวาง 3.50 เมตร
ยาว 1,000 เมตร
หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร

งบประมาณและที่มา
2557
2558
2559
(บาท)
(บาท)
(บาท)
165,000
อบต.แมกัวะ

ผลลัพธที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

ประชาชนไดรับความ
สะดวกและปลอดภัย
ในการสัญจร

สวนโยธา

100,000
อบต.แมกัวะ

ประชาชนไดรับความ
สะดวกและปลอดภัย
ในการสัญจร

สวนโยธา

150,000
อบต.แมกัวะ

ประชาชนมีความสะดวก สวนโยธา
ในการสัญจรไปมา
150,000 ประชาชนไดรับความ
อบต.แมกัวะ สะดวกและปลอดภัย
ในการสัญจร

สวนโยธา
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2557 - 2559)
องคการบริหารสวนตําบลแมกัวะ อําเภอสบปราบ จังหวัดลําปาง
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
1.1 แนวทางการพัฒนาการกอสราง ปรับปรุง บํารุงรักษา ถนน สะพาน
ที่
โครงการ
วัตุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

13 โครงการกอสรางถนนลูกรังบดอัด หมูที่ 5
บานแมกัวะใน (แมแก - ปาปู)

เพื่อความสะดวกในการ
คมนาคมและขนสงพืชผล
ทางการเกษตร

กวาง 4.00 เมตร
ยาว 2,000 เมตร
หนา 0.20 เมตร

14 โครงการกอสรางถนนลูกรังเลียบหวยแมแก
(สะพาน - ปาชาเกา) หมูที่ 5 บานแมกัวะใน

เพื่อใหประชาชนที่สัญจร
ไปมาไดรับความสะดวก
และปลอดภัย

กวาง 4.00 เมตร
ยาว 1,500 เมตร

15 โครงการกอสรางถนน คสล. หมูที่ 5
บานแมกัวะใน (สายบานนางตุน การินทร)

เพื่อใหประชาชนที่สัญจร
ไปมาไดรับความสะดวก
และปลอดภัย

กวาง 3.00 เมตร
ยาว 100 เมตร
หนา 0.15 เมตร

16 โครงการกอสรางถนน คสล. หมูที่ 5
บานแมกัวะใน (สายปาชาถึงบานแพะ)

เพื่อใหประชาชนที่สัญจร
ไปมาไดรับความสะดวก
และปลอดภัย

กวาง 4.00 เมตร
ยาว 500 เมตร
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร

งบประมาณและที่มา
ผลลัพธที่คาดวา
2557
2558
2559
จะไดรับ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
300,000 ประชาชนไดรับความ
อบต.แมกัวะ สะดวกและปลอดภัย
ในการสัญจร
225,000
อบต.แมกัวะ

165,000
อบต.แมกัวะ

1,100,000
อบต.แมกัวะ

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ
สวนโยธา

ประชาชนไดรับความ
สะดวกและปลอดภัย
ในการสัญจร

สวนโยธา

ประชาชนไดรับความ
สะดวกและปลอดภัย
ในการสัญจร

สวนโยธา

ประชาชนไดรับความ
สะดวกและปลอดภัย
ในการสัญจร

สวนโยธา

36

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2557 - 2559)
องคการบริหารสวนตําบลแมกัวะ อําเภอสบปราบ จังหวัดลําปาง
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
1.1 แนวทางการพัฒนาการกอสราง ปรับปรุง บํารุงรักษา ถนน สะพาน
ที่
โครงการ
วัตุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

17 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
เพื่อกอสรางถนนให
หมูที่ 6 บานปงกาพัฒนา (สายหมูที่ 6 -โรงปุย สามารถใชสัญจรไปมาได
หมูที่ 5)

กวาง 3.00 เมตร
ยาว 380 เมตร
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร

งบประมาณและที่มา
ผลลัพธที่คาดวา
2557
2558
2559
จะไดรับ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
627,000 ประชาชนไดรับความ
อบต.แมกัวะ สะดวกและปลอดภัย
ในการสัญจร

18 โครงการกอสรางถนน คสล. หมูที่ 6 บานปงกา เพื่อกอสรางถนนให
พัฒนา (จากนานายศรีใจ - ถนนซิเบลโก)
สามารถใชสัญจรไปมาได

กวาง 3.00 เมตร
ยาว 300 เมตร
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร

495,000 ประชาชนไดรับความ
อบต.แมกัวะ สะดวกและปลอดภัย
ในการสัญจร

สวนโยธา

ประชาชนไดรับความ
สะดวกและปลอดภัย
ในการสัญจร

สวนโยธา

247,500 ประชาชนไดรับความ
อบต.แมกัวะ สะดวกและปลอดภัย
ในการสัญจร

สวนโยธา

19 โครงการกอสรางถนนลูกรัง พรอมวางทอระบาย เพื่อความสะดวกในการ
กวาง 3.00 เมตร
น้ํา คสล. หมูที่ 7 บานแมกัวะพัฒนา (จากตนคา - คมนาคมและขนสงพืชผลทาง ยาว 600 เมตร
บานนายสะอาด หมองลําปาง)
การเกษตร
หนา 0.20 เมตร
20 โครงการกอสรางถนน คสล. หมูที่ 7 บานแมกัวะ เพื่อใหประชาชนที่สัญจร
พัฒนา (บริเวณหนาบานนายประชุม -ถนนบาน ไปมาไดรับความสะดวก
นายทองลวน)
และปลอดภัย

กวาง 3.00 เมตร
ยาว 150 เมตร
หนา 0.15 เมตร

150,000
อบต.แมกัวะ

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ
สวนโยธา
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2557 - 2559)
องคการบริหารสวนตําบลแมกัวะ อําเภอสบปราบ จังหวัดลําปาง
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
1.1 แนวทางการพัฒนาการกอสราง ปรับปรุง บํารุงรักษา ถนน สะพาน
ที่
โครงการ
วัตุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

21 โครงการกอสรางถนนลูกรัง หมูที่ 7 บานแมกัวะ เพื่อกอสรางถนนให
พัฒนา(สายฮองฮางฮุง บริเวณบานเหลาถึงทุงกิ่ว) สามารถใชสัญจรไปมาได

กวาง 3.00 เมตร
ยาว 1,200 เมตร
หนา 0.20 เมตร

22 โครงการซอมแซมถนนลูกรังสายหวยทราย
หมูที่ 8 บานวังยาวเหนือ

เพื่อใหประชาชนที่สัญจร
ไปมาไดรับความสะดวก
และปลอดภัย

ระยะทาง 3,000 เมตร

23 โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนทั้งตําบล
(ถนนลูกรัง,ถนนลาดยาง, ถนน คสล)

เพื่อความสะดวกในการ
ปรับปรุงผิวจราจรถนน
คมนาคมและขนสงพืชผลทาง ในตําบลแมกัวะ
การเกษตร

24 โครงการคาซอมแซมที่ดินและสิ่งกอสราง

งบประมาณและที่มา
2557
2558
2559
(บาท)
(บาท)
(บาท)
180,000
อบต.แมกัวะ

225,000
อบต.แมกัวะ

ผลลัพธที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

ประชาชนมีความสะดวก สวนโยธา
ในการสัญจรไปมา

ประชาชนไดรับความ
สะดวกและปลอดภัย
ในการสัญจร

สวนโยธา

200,000
200,000
200,000 ประชาชนไดรับความ
อบต.แมกัวะ อบต.แมกัวะ อบต.แมกัวะ สะดวกและปลอดภัย
ในการสัญจร

สวนโยธา

เพื่อซอมแซมบํารุงรักษาถนน จางเหมาซอมแซมบํารุงรักษา
500,000
500,000
500,000 ราษฎรมีความสะดวก
ใหสามารถใชสัญจรไปมาได ถนนลูกรัง ถนนคอนกรีต อบต.แมกัวะ อบต.แมกัวะ อบต.แมกัวะ ในการเดินทาง
สะดวก
ถนนลาดยาง ดาดคอนกรีต

สวนโยธา

เหมือง ฝาย ฯลฯ
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2557 - 2559)
องคการบริหารสวนตําบลแมกัวะ อําเภอสบปราบ จังหวัดลําปาง
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
1.1 แนวทางการพัฒนาการกอสราง ปรับปรุง บํารุงรักษา ถนน สะพาน
ที่
โครงการ
วัตุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

25 โครงการซอม/สราง ถนนลูกรังพรอมบดอัด เพื่อซอมแซมบํารุงรักษาถนน กวาง 5.00 เมตร
(ซอยบานนายธนาเนตร สุภาติ- บานนายสามารถ ใหสามารถใชสัญจรไปมาได ยาว 400 เมตร
กันทะมา)
สะดวก
หนา 0.20 เมตร
26 โครงการซอมแซมถนนลูกรังพรอมบดอัด
(สายหวยปาปง) หมูที่ 3 บานปงกา

เพื่อซอมแซมบํารุงรักษาถนน กวาง 5.00 เมตร
ใหสามารถใชสัญจรไปมาได ยาว 400 เมตร
สะดวก
หนา 0.20 เมตร

งบประมาณและที่มา
2557
2558
2559
(บาท)
(บาท)
(บาท)
60,000
อบต.แมกัวะ

60,000
อบต.แมกัวะ

27 โครงการถมดินและวางทอ บริเวณลานจอดรถ เพื่อใหศูนย OTOP มีที่จอดรถ ถมดินและวางทอ บริเวณ
ศูนย OTOP ประจําตําบล
สําหรับลูกคา
ลานจอดรถศูนย OTOP
ประจําตําบล
28 โครงการกอสรางสะพาน คสล.ขามหวยแมทาน เพื่อใหประชาชนที่สัญจร
หมูที่ 6 บานปงกาพัฒนา (บริเวณบานนายสมพล ไปมาไดรับความสะดวก
คําวัน)
และปลอดภัย

กวาง 5.00 เมตร
ยาว 12.00 เมตร

ผลลัพธที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

ประชาชนไดรับความ
สะดวกและปลอดภัย
ในการสัญจร

สวนโยธา

ประชาชนไดรับความ
สะดวกและปลอดภัย
ในการสัญจร

สวนโยธา

300,000 ลูกคาที่มาซื้อสินคาที่ สวนโยธา
อบต.แมกัวะ ศูนย OTOP ไดรับความ
สะดวกสบาย
700,000
อบต.แมกัวะ

ราษฎรมีความสะดวกใน สวนโยธา
การสัญจรไปมา
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2557 - 2559)
องคการบริหารสวนตําบลแมกัวะ อําเภอสบปราบ จังหวัดลําปาง
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
1.2 แนวทางการพัฒนาดานสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ
ที่
โครงการ
วัตุประสงค

1 โครงการขยายระบบผลิตวางประปาหมูบาน
หมูที่ 2 บานออ (ระบบประปาหมูบานออ)

เพื่อใหราษฎรมีน้ําสะอาดไว
อุปโภค - บริโภค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
วางทอพีวีซี เสนผาศูนยกลาง
2 นิ้ว ชั้น 8.5 จํานวน 650

งบประมาณและที่มา
2557
2558
2559
(บาท)
(บาท)
(บาท)
328,000
อบต.แมกัวะ

ทอน,วางทอพีวีซี เสนผา

ผลลัพธที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

ครัวเรือนในหมูบาน สวนโยธา
ไมนอยกวา รอยละ 90
มีน้ําประปาใช

ศูนยกลาง 3 นิ้ว ชั้น 8.5
จํานวน 200 ทอน

2 โครงการจัดซื้อเครื่องกรองน้ําสําหรับประปา
หมูบาน หมูที่ 2 บานออ

เพื่อใหประชาชนไดมีน้ําที่
สะอาดไวอุปโภค บริโภค

จัดซื้อเครื่องกรองน้ํา
สําหรับประปาหมูบาน

3 โครงการขุดเจาะบอน้ําดิบเขาสูระบบประปา
หมูบาน หมูที่ 2 บานออ

เพื่อขุดเจาะบอน้ําดิบเขาสู
ระบบประปาหมูบาน

ขุดเจาะบอน้ําดิบพรอมทอ
300,000
เมนท และทอพักน้ํา
อบต.แมกัวะ
จํานวน 5 ทอน (ขนาดทอ
1.50 เมตร)

4 โครงการจัดซื้อเครื่องกรองน้ําสําหรับประปา
หมูบาน หมูที่ 3 บานปงกา

เพื่อใหประชาชนไดมีน้ําที่
สะอาดไวอุปโภค บริโภค

ขนาด 2.00 เมตร
สูง 2.50 มเตร

500,000 ประชาชนมีน้ําอุปโภค สวนโยธา
อบต.แมกัวะ บริโภคอยางพอเพียง
ประชาชนในหมูบานมี สวนโยธา
น้ําเพื่อการอุปโภค บริโภค

500,000
อบต.แมกัวะ

ประชาชนมีน้ําอุปโภค สวนโยธา
บริโภคอยางพอเพียง
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2557 - 2559)
องคการบริหารสวนตําบลแมกัวะ อําเภอสบปราบ จังหวัดลําปาง
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
1.2 แนวทางการพัฒนาการดานสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ
ที่
โครงการ
วัตุประสงค

5 โครงการจัดซื้อเครื่องกรองน้ําสําหรับประปา
หมูบาน หมูที่ 5 บานแมกัวะ

เพื่อใหประชาชนไดมีน้ําที่
สะอาดไวอุปโภค บริโภค

6 โครงการปรับปรุงระบบประปาหมูบาน หมูที่ 6 เพื่อปรับปรุงระบบประปา
บานปงกาพัฒนา
หมูบ านใหใชการได

7 โครงการปรับปรุง/ ซอมแซมระบบประปา
หมูบาน

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
จัดซื้อเครื่องกรองน้ํา
สําหรับประปาหมูบาน
จํานวน 1 เครื่อง

งบประมาณและที่มา
ผลลัพธที่คาดวา
หนวยงาน
2557
2558
2559
จะไดรับ
ที่รับผิดชอบ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
500,000 ประชาชนมีน้ําอุปโภค สวนโยธา
อบต.แมกัวะ บริโภคอยางพอเพียง

ปรับปรุงระบบไฟฟา,
300,000
ปรับปรุงทอน้ําทิ้ง,ทอพีวีซี อบต.แมกัวะ
ขนาด 4 นิ้ว ยาว 700
เมตร

เพื่อใหประชาชนมีน้ําเพื่อการ ปรับปรุงและซอมแซม
อุปโภค บริโภค
ระบบประปาหมูบาน
หมูที่ 1 - หมูที่ 8

8 โครงการขุดเจาะบอบาดาล หมูที่ 1 บานวังยาว เพื่อใหประชาชนมีน้ําเพื่อการ ขุดเจาะบอบาดาลภายใน
อุปโภค บริโภคและการเกษตร หมูบ าน / ทุงนา

ประชาชนสามารถมีน้ํา สวนโยธา
เพื่อการอุปโภคบริโภค

200,000
200,000
200,000 ประชาชนมีน้ําเพื่อการ สวนโยธา
อบต.แมกัวะ อบต.แมกัวะ อบต.แมกัวะ อุปโภค บริโภค

200,000
อบต.แมกัวะ

ประชาชนมีน้ําเพื่อการ สวนโยธา
อุปโภค บริโภค
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2557 - 2559)
องคการบริหารสวนตําบลแมกัวะ อําเภอสบปราบ จังหวัดลําปาง
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
1.2 แนวทางการพัฒนาดานสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ
ที่
โครงการ
วัตุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
2557
2558
2559
(บาท)

9 โครงการกอสรางฝายชะลอน้ํา แบบกึ่งถาวร
ภายในตําบลแมกัวะ

เพื่อเก็บกักน้ําไวใชในการ
เกษตร

กอสรางฝายแมวเพื่อเก็บ
กักน้ําในการเกษตรของ
หมูบาน หมูที่ 1 - หมูที่ 8

10 โครงการกอสรางเหมืองไสไกภายในตําบล

เพื่อกอสรางเหมืองไสไก
ภายในตําบล

กอสรางเหมืองไสไก
หมูที่ 1- หมูที่ 8

11 โครงการกอสรางเหมืองไสไก หมูที่ 2 บานออ เพื่อใหเกษตรกรน้ําเพื่อการ
(จากคลองสงน้ํา - นานางจันทรฟอง คําวัน)
เกษตร

กวาง 0.80 เมตร
ลึก 0.30 เมตร
ยาว 300 เมตร

12 โครงการซอมแซมเหมืองไสไก หมูที่ 6
เพื่อซอมแซมเหมืองที่ชํารุด
บานปงกาพัฒนา (สายทุงนานายสีใจ -ทุงนายพล ใหน้ําสามารถรับน้ําได
เชาวดี)

กวาง 1.00 เมตร
ลึก 0.80 เมตร
ระยะทางยาว 1,000 เมตร

(บาท)

ผลลัพธที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

(บาท)
100,000 ประชาชนมีน้ําสําหรับ สวนโยธา
อบต.แมกัวะ การทําเกษตร

800,000
800,000
800,000 ประชาชนมีน้ําสําหรับ สวนโยธา
อบต.แมกัวะ อบต.แมกัวะ อบต.แมกัวะ การทําเกษตร
240,000 ประชาชนมีน้ําสําหรับ สวนโยธา
อบต.แมกัวะ การทําเกษตร

800,000
อบต.แมกัวะ

ประชาชนมีน้ําสําหรับ สวนโยธา
การทําเกษตร
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2557 - 2559)
องคการบริหารสวนตําบลแมกัวะ อําเภอสบปราบ จังหวัดลําปาง
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
1.2 แนวทางการพัฒนาดานสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ
ที่
โครงการ
วัตุประสงค

13 โครงการขุดลอกลําเหมืองหวยฝาง หมูที่ 1
บานวังยาว

14 โครงการกอสรางเหมืองรับน้ําจากอางแมกัวะ
หมูที่ 1 บานวังยาว

งบประมาณและที่มา
2557
2558
2559
(บาท)
(บาท)
(บาท)
เพื่อขุดลอกลําเหมืองที่ตื้นเขิน ขนาดปากกวาง 4.00 เมตร
250,000
และปองกันน้ําทวม
ยาว 1,000 เมตร
อบต.แมกัวะ
ลึก 1.00 เมตร
เพื่อใหมีน้ําเพื่อการเกษตร

15 โครงการซอมแซมคลองสงน้ําสถานีสูบน้ําดวย เพื่อซอมแซมคลองสงน้ําให
พลังงานไฟฟา หมูที่ 1 บานวังยาว
สามารถรับน้ําได

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ยาว 250 เมตร ดาดเหมือง
ปากกวาง 250 ซม.ทอง
เหมืองลึก 80 ซม. พรอม
รางระบายน้ํา คสล.รูปตัวยู
กวาง 250 ซม.สูง 1.00 ม.
ยาว 100 ม.
ขนาดกวาง 2.60 ม.
ลึก 0.70 เมตร
หนา 0.05 เมตร
ยาว 700 เมตร

ผลลัพธที่คาดวา
จะไดรับ
สามารถระบายน้ําได
รวดเร็ว น้ําไมทวมขัง

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ
สวนโยธา

500,000 มีน้ําเพื่อการเกษตรอยาง สวนโยธา
อบต.แมกัวะ เพียงพอ

550,000
อบต.แมกัวะ

มีน้ําเพื่อการเกษตรอยาง สวนโยธา
เพียงพอ
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2557 - 2559)
องคการบริหารสวนตําบลแมกัวะ อําเภอสบปราบ จังหวัดลําปาง
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
1.2 แนวทางการพัฒนาดานสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ
ที่
โครงการ
วัตุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

16 โครงการปรับปรุงซอมแซมเครื่องสูบน้ําดวย เพื่อปรับปรุงซอมแซมเครื่อง ปรุบปรุงซอมแซม
ไฟฟา หมูที่ 2 บานออ(สถานีสูบน้ําดวยไฟฟา) สูบน้ํา
เครือ่ งสูบน้ําดวยไฟฟา

งบประมาณและที่มา
2557
2558
2559
(บาท)
(บาท)
(บาท)
50,000
อบต.แมกัวะ

ผลลัพธที่คาดวา
จะไดรับ
มีน้ําใชอยางเพียงพอ

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ
สวนโยธา

17 โครงการเปลี่ยนทอยางตัวหนอนสถานีสูบน้ํา
ดวยพลังงงานไฟฟาบานออ หมูที่ 2

เพื่อใหเกษตรกรมีน้ําใชในการ เปลี่ยนทอยางตัวหนอนและ
ทําการเกษตร
ตรวจเช็คระบบปม

200,000
อบต.แมกัวะ

เกษตรกรมีน้ําใชในการ สวนโยธา
เกษตรอยางเพียงพอ

18 โครงการซอมแซมดาดเหมืองใหญ หมูที่ 2
บานออ

เพื่อซอมแซมดาดเหมือง
กวาง 1.90 เมตร
ใหน้ําสามารถไหลผานเขานา ยาว 1,000 เมตร
ของเกษตรกรได
หนา 0.10 เมตร

800,000
อบต.แมกัวะ

เกษตรกรมีน้ําใชในการ สวนโยธา
เกษตรอยางเพียงพอ

19 โครงการวางทอพีวีซี ขนาด 4 นิ้ว
หมูที่ 3 บานปงกา (จากสถานีสูบน้ําดวย
พลังงานไฟฟา - บานพอบุญทา คําตัน)

เพื่อใหเกษตรกรมีน้ําใชเพื่อ
การเกษตร

150,000
อบต. แมกัวะ

เกษตรกรมีน้ําเพื่อใชทํา สวนโยธา
การเกษตร

ระยะทาง 800 เมตร
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2557 - 2559)
องคการบริหารสวนตําบลแมกัวะ อําเภอสบปราบ จังหวัดลําปาง
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
1.2 แนวทางการพัฒนาดานสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ
ที่
โครงการ
วัตุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

20 โครงการวางทอเหมืองหวยฝาง หมูที่ 8
บานวังยาวเหนือ

เพื่อใหมีน้ําเพื่อการเกษตร

ขนาดทอ 1.00 เมตร
จํานวน 32 ทอนพื้นที่
ดําเนินการจํานวน 2 จุด

21 โครงการจางเหมาขุดลอกรางระบายน้ํา ,
บอพักน้ําในเขตพื้นที่ อบต.แมกัวะ

เพื่อกําจัดสิ่งปฏิกูลที่ทําใหทอ หมูที่ 1-หมูที่ 8
น้ําอุดตัน

22 โครงการสรางทางน้ําผานขามหวยแมทาน
หมูที่ 4 บานแมกัวะ (สวนนายทอง พรมวัง)

เพื่อปองกันปญหาน้ําทวม

งบประมาณและที่มา
2557
2558
2559
(บาท)
(บาท)
(บาท)
150,000
อบต.แมกัวะ

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

มีน้ําเพื่อการเกษตร

สวนโยธา

100,000
100,000 100,000 ลดปญหาน้ําทวมขัง
อบต.แมกัวะ อบต.แมกัวะ อบต.แมกัวะ

สวนโยธา

กวาง 12 ม. สันทางน้ําผาน
ยาว 3 ม. สูง 1.50 ม.พรอม
กอสรางพนังกันตลิ่งพัง

23 โครงการกอสรางทางน้ําผานขามหวยแมทาน เพื่อใชสัญจรไปมาและกักเก็บ ขนาดกวาง 15.00 เมตร
(บานนายสมพล คําวัน) หมูที่ 6 บานปงกาพัฒนา น้ําไวใชในฤดูแลง
สันทางน้าํ ผานยาว 7.00
เมตร ลึก 2.00 เมตร
พรอมกอสรางพนังกัน
ตลิ่งพัง

ผลลัพธที่คาดวา
จะไดรับ

800,000
อบต.แมกัวะ

800,000
อบต.แมกัวะ

สามารถระบายน้ําได
รวดเร็ว

สวนโยธา

ราษฎรมีความสะดวกใน สวนโยธา
การสัญจรไปมา
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2556 - 2558)
องคการบริหารสวนตําบลแมกัวะ อําเภอสบปราบ จังหวัดลําปาง
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
1.2 แนวทางการพัฒนาดานสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ
ที่
โครงการ
วัตุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

24 โครงการกอสรางบันไดคอนกรีตประจําสถานี เพื่อทําเปนขั้นบันไดจากริม กอสรางบันไดคอนกรีต
สูบน้ําดวยไฟฟา บานวังยาว
ตลิง่ ลงสูโปะแพสถานีสูบน้ํา ประจําสถานีสูบน้ําดวย
ดวยไฟฟาบานวังยาว
ไฟฟา

งบประมาณและที่มา
2556
2557
2558
(บาท)
(บาท)
(บาท)
30,000
อบต.แมกัวะ

ผลลัพธที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

สามารถเดินขึ้น - ลง สวนโยธา
โปะแพไดสะดวกมาก
ยิ่งขึ้น

25 โครงการวางทอระบายน้ํา หมูที่ 1 บานวังยาว เพื่อปองกันและแกไขปญหา วางทอระบายน้ํา คสล.
(บริเวณซอย 1)
น้ําทวม
ความยาวรวมบอพัก
ระยะทาง 150 ม.

225,000
อบต.แมกัวะ

สามารถระบายน้ําได
รวดเร็ว น้ําไมทวมขัง

สวนโยธา

26 โครงการวางทอระบายน้ํา หมูที่ 1 บานวังยาว เพื่อปองกันและแกไขปญหา วางทอระบายน้ํา คสล.
(คลองสงน้ําสถานีสูบน้ําดวยไฟฟาบานวังยาว) น้ําทวม
เสนผาศูนยกลาง 1.00 ม.
มอก.ชั้น 3 จํานวน 4 จุด
จุดละ 10 ทอน

130,200
อบต. แมกัวะ

สามารถระบายน้ําได
รวดเร็ว น้ําไมทวมขัง

สวนโยธา
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2557 - 2559)
องคการบริหารสวนตําบลแมกัวะ อําเภอสบปราบ จังหวัดลําปาง
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
1.2 แนวทางการพัฒนาดานสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ
ที่
โครงการ
วัตุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

27 โครงการวางทอระบายน้ํา คอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อปองกันและแกไขปญหา วางทอระบายน้ํา คสล.
หมูที่ 4 บานแมกัวะ (ซอยบาน นายเทง ตะนะ น้ําทวม
ศก. 0.30 ม. มอก.ชั้น 3
- บานนางผา โนภิชัย)
จํานวน 236 ทอน พรอมบอ

งบประมาณและที่มา
2557
2558
2559
(บาท)
(บาท)
(บาท)
304,000
อบต.แมกัวะ

ผลลัพธที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

สามารถระบายน้ําได
รวดเร็ว น้ําไมทวมขัง

สวนโยธา

พักน้ํา กวาง 0.60 ม. ยาว
0.90 ม.ลึก 0.80 ม. หนา
0.10 ม. จํานวน 24 บอพัก

28 โครงการวางทอน้ําทิ้งพรอมบอพัก หมูที่ 4
บานแมกัวะ (สายบานนายบุญธรรม ทิพยตา
ออมลงไปบานนายเทียน โนพิชัย)

เพื่อปองกันและแกไขปญหา ยาว 450 เมตร
ขนาดทอ  0.40 เมตร
น้ําทวม

675,000 สามารถระบายน้ําได
อบต. แมกัวะ รวดเร็ว น้ําไมทวมขัง

สวนโยธา

29 โครงการวางทอน้ําทิ้งพรอมบอพัก หมูที่ 4
บานแมกัวะ (สายบานนายเดช คําภีระ บานนายสิงหคํา เมืองมา)

เพื่อปองกันและแกไขปญหา ยาว 319 เมตร
ขนาดทอ  0.40 เมตร
น้ําทวม

540,000 สามารถระบายน้ําได
อบต. แมกัวะ รวดเร็ว น้ําไมทวมขัง

สวนโยธา
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2557 - 2559)
องคการบริหารสวนตําบลแมกัวะ อําเภอสบปราบ จังหวัดลําปาง
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
1.2 แนวทางการพัฒนาดานสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ
ที่
โครงการ
วัตุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

30 โครงการวางทอระบายน้ํา คสล.พรอมบอพัก เพื่อปองกันและแกไขปญหา ระยะทาง 100 เมตร
ขนาดทอ 0 ซม.
หมูที่ 5 บานแมกัวะ (บริเวณหนาบานนายสุข น้ําทวม
พรมธิ - บานนายสมนึก ตะนะ)
31 โครงการวางทอระบายน้ํา หมูที่ 7
บานแมกัวะพัฒนา (บริเวณบานนายสุชาติ
พรมวัง - บานนางสวาท กาปาละ)

งบประมาณและที่มา
2557
2558
2559
(บาท)
(บาท)
(บาท)
238,000
อบต.แมกัวะ

เพื่อปองกันและแกไขปญหา วางทอระบายน้ํา คสล.
น้ําทวม
ความยาวทอรวมบอพัก
ระยะทาง 150 ม.

32 โครงการกอสรางทอน้ําทิ้งพรอมบอพักน้ํา
เพื่อปองกันปญหาน้ําทวม
หมูที่ 8 บานวังยาวเหนือ (ซอยประปาหมูบาน)

ระยะทาง 200 เมตร
พรอมบอพักน้ํา

225,000
อบต.แมกัวะ

364,000
อบต.แมกัวะ

ผลลัพธที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

สามารถระบายน้ําได
รวดเร็ว น้ําไมทวมขัง

สวนโยธา

สามารถระบายน้ําได
รวดเร็ว น้ําไมทวมขัง

สวนโยธา

สามารถระบายน้ําได
รวดเร็ว

สวนโยธา
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2557 - 2559)
องคการบริหารสวนตําบลแมกัวะ อําเภอสบปราบ จังหวัดลําปาง
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
1.3 แนวทางการพัฒนาไฟฟาสาธารณะ
ที่
โครงการ

วัตุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

1 โครงการขยายเขตไฟฟา หมูที่ 1-8 ตําบลแมกัวะ เพื่อความสะดวกในการสัญจร ขยายเขตไฟฟา หมูที่ 1-8
ไปมาของประชาชน
ตําบลแมกัวะ

2 โครงการติดตั้งไฟฟาสาธารณะ (ไฟกิ่ง) ในตําบล เพื่อความสะดวกในการสัญจร ติดตั้งไฟกิ่งภายในตําบล
แมกัวะ
ไปมาของประชาชน
แมกัวะ

งบประมาณและที่มา
ผลลัพธที่คาดวา
2557
2558
2559
จะไดรับ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
200,000
200,000
200,000 ประชาชนไดรับความ
อบต.แมกัวะ อบต.แมกัวะ อบต.แมกัวะ สะดวกสบายในการ
สัญจรตอนกลางคืน
100,000
100,000
100,000 ประชาชนไดรับความ
อบต.แมกัวะ อบต.แมกัวะ อบต.แมกัวะ สะดวกสบายในการ
สัญจรตอนกลางคืน

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ
สวนโยธา

สวนโยธา
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2557 - 2559)
องคการบริหารสวนตําบลแมกัวะ อําเภอสบปราบ จังหวัดลําปาง
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
1.4 แนวทางการพัฒนาการผังเมือง
ที่
โครงการ

วัตุประสงค

1 โครงการจัดวางและจัดทําผังเมืององคการบริหาร เพื่อจัดวางและจัดทําผังเมือง
สวนตําบลแมกัวะ
อบต.แมกัวะ

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
วางและจัดทําผังเมือง
อบต.อยางนอยปละ
1 ครั้ง

งบประมาณและที่มา
ผลลัพธที่คาดวา
หนวยงาน
2557
2558
2559
จะไดรับ
ที่รับผิดชอบ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
100,000
100,000
100,000 อบต.มีการวางผังเมือง สวนโยธา
อบต.แมกัวะ อบต.แมกัวะ อบต.แมกัวะ ที่สวยงามปลอดภัย
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2557 - 2559)
องคการบริหารสวนตําบลแมกัวะ อําเภอสบปราบ จังหวัดลําปาง
2. ยุทธศาสตรการพัฒนาการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
2.1 แนวทางการพัฒนาการสรางจิตสํานึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ที่
โครงการ
วัตุประสงค
เปาหมาย
งบประมาณและที่มา
ผลลัพธที่คาดวา
หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ)
2557
2558
2559
จะไดรับ
ที่รับผิดชอบ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1 โครงการพัฒนาและรณรงคการใชหญาแฝก
เพื่อรณรงคการใชหญาแฝก
หมู 1- หมูที่ 8
10,000
10,000
10,000 ราษฎรมีความรูในการ สํานักปลัด
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ
อบต. แมกัวะ อบต. แมกัวะ อบต. แมกัวะ ใชหญาแฝก
2 โครงการปลอยพันธุปลา/อนุรักษพันธุปลา
พรอมอาหารสําหรับปลา

เพื่อฟนฟูระบบนิเวศในน้ํา

หมู 1- หมูที่ 8

100,000
100,000
100,000 ฟนฟูระบบนิเวศในน้ํา
อบต. แมกัวะ อบต. แมกัวะ อบต. แมกัวะ

- สํานักปลัด
- กรมประมงฯ

3 โครงการรณรงคเก็บหอยเชอรี่

เพื่อชวยเหลือราษฎรที่ได
รับความเดือดรอนจากการ
แพรระบาดของหอยเชอรี่

หมู 1- หมูที่ 8

20,000
20,000
20,000 ลดปญหาการแพรระบาด สํานักปลัด
อบต. แมกัวะ อบต. แมกัวะ อบต. แมกัวะ ของหอยเชอรี่

4 โครงการแกไขปญหาหมอกควันและไฟปา

เพื่อสงเสริมการมีสวนรวมของ
ประชาชนในการแกไขปญหา
ไฟปาและหมอกควัน

หมู 1- หมูที่ 8

50,000
50,000
50,000 ประชาชนมีความรูและมี สํานักปลัด
อบต. แมกัวะ อบต. แมกัวะ อบต. แมกัวะ สวนรวมในการเฝาระวัง
และปองกันไฟปาและ
หมอกควันในพื้นที่
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2557 - 2559)
องคการบริหารสวนตําบลแมกัวะ อําเภอสบปราบ จังหวัดลําปาง
2. ยุทธศาสตรการพัฒนาการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
2.1 แนวทางการพัฒนาการสรางจิตสํานึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ที่
โครงการ
วัตุประสงค
เปาหมาย
งบประมาณและที่มา
ผลลัพธที่คาดวา
(ผลผลิตของโครงการ)
2557
2558
2559
จะไดรับ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
5 โครงการสงเสริมการมีสวนรวมในการอนุรักษ เพื่อใหประชาชน ผูนํา กลุม จัดฝกอบรมประชาชน
30,000 ชุมชนมีกลุม/องคกร
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม "รักษปา เครือขายและ จนท.อปท.ไดมี ผูนํา กลุมเครือขายและ
อบต. แมกัวะ เครือขายการอนุรักษ
รักษน้ํา รักชุมชน รวมใจถวายในหลวง"
ความรูความเขาใจการอนุรักษ จนท.อปท ตําบลละ 1 รุน
ทรัพยากรปาไมและมี
ทรัพยากรธรรมชาติ ปาไมและ รุนละ 60 คน
พื้นที่ปาใชสอยอยาง
สิ่งแวดลอม
พอเพียง

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ
- สํานักปลัด
- สนง.บริหาร
พื้นที่อนุรักษที่ 13
(สาขาลําปาง)
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2557 - 2559)
องคการบริหารสวนตําบลแมกัวะ อําเภอสบปราบ จังหวัดลําปาง
2. ยุทธศาสตรการพัฒนาการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
2.2 แนวทางการพัฒนาการอนุรักษ การฟนฟู การเฝาระวัง และการปองกัน/การรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ที่
โครงการ
วัตุประสงค
เปาหมาย
งบประมาณและที่มา
ผลลัพธที่คาดวา
หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ)
2557
2558
2559
จะไดรับ
ที่รับผิดชอบ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1 โครงการขุดกลบบอขยะ ในเขตพื้นที่
เพื่อใหบอขยะสามารถ
ขุดกลบบอขยะในพื้นที่
60,000
60,000
60,000 บอขยะสามารถรองรับ สวนโยธา
อบต.แมกัวะ
รองรับขยะไดเพิ่มมากขึ้น
ตําบลแมกัวะ จํานวน 3 อบต.แมกัวะ อบต.แมกัวะ อบต.แมกัวะ ขยะไดเพิ่มมากขึ้น
แหง
2 โครงการประชาอาสาปลูกปา 800 ลานกลา
80 พรรษามหาราชินี

เพื่อรณรงคสงเสริมให
จัดกิจกรรมปลูกปา ณ ที่
ประชาชนไดมีสวนรวมในการ สาธารณะประโยชนใน
ปลูกปานอมเกลาถวายในโอกาสเขตพื้นที่ตําบลแมกัวะ
มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรม ราชินีนาถ

3 โครงการทําแนวกันไฟปองกันไฟปา

เพื่อปองกันอันตรายจากไฟปา จัดทําแนวกันไฟในเขต
ที่สงผลเสียหายตอพื้นที่ปา พืน้ ที่ตําบลแมกัวะ
พื้นที่ทํากิน พื้นที่เลี้ยงสัตว
รวมทั้งที่อยูอาศัย

30,000
30,000
30,000 เพิ่มพื้นที่สีเขียวและ
อบต. แมกัวะ อบต. แมกัวะ อบต. แมกัวะ ตนไมในทองถิ่นและ
ชุมชน

50,000
อบต. แมกัวะ

สํานักปลัด

ชุมชนเล็งเห็นถึงอันตราย สํานักปลัด
จากไฟปาและลดปญหา
สภาวะโลกรอนในปจจุบัน
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2557 - 2559)
องคการบริหารสวนตําบลแมกัวะ อําเภอสบปราบ จังหวัดลําปาง
2. ยุทธศาสตรการพัฒนาการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
2.2 แนวทางการพัฒนาการอนุรักษ การฟนฟู การเฝาระวัง และการปองกัน/การรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ที่
โครงการ
วัตุประสงค
เปาหมาย
งบประมาณและที่มา
ผลลัพธที่คาดวา
หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ)
2557
2558
2559
จะไดรับ
ที่รับผิดชอบ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
4 โครงการปรับปรุงภูมิทัศนแมน้ําวัง (เขตพื้นที่ เพื่อใหบริเวณดังกลาวมีภูมิทัศน บริเวณทาน้ําแมน้ําวัง
50,000 ประชาชนบานวังยาวมี สวนโยธา
บานวังยาว)
ที่ดี มีความรมรื่นและสวยงาม บานวังยาว มีภูมิทัศนและ
อบต. แมกัวะ ภูมิทัศนและสิ่งแวดลอม
เปนระเบียบเรียบรอย
ทรัพยากรธรรมชาติ
ที่สวยงาม
สิ่งแวดลอมที่ดีและสวยงาม

5 โครงการกอสรางพนังปองกันตลิ่งพัง หมูที่ 6
บานปงกาพัฒนา

เพื่อปองกันการกัดเซาะของ
น้ํา

สูง 3.00 เมตร
ยาว 34 เมตร

350,000 สามารถปองกันการพัง สวนโยธา
อบต. แมกัวะ ทลายของดินได
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2557 - 2559)
องคการบริหารสวนตําบลแมกัวะ อําเภอสบปราบ จังหวัดลําปาง
3. ยุทธศาสตรการพัฒนาการพัฒนาสังคม
3.1 แนวทางการพัฒนาการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา ผูพิการและผูดอยโอกาส
ที่
โครงการ
วัตุประสงค
เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
1 โครงการเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ

เพื่อใหผูสูงอายุ ไดรับการ
ชวยเหลือ

ตั้งงบประมาณชวยเหลือ
ผูสูงอายุในตําบลแมกัวะ

งบประมาณและที่มา
ผลลัพธที่คาดวา
หนวยงาน
2557
2558
2559
จะไดรับ
ที่รับผิดชอบ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
6,100,800 6,100,800 6,100,800 ผูสูงอายุมีความเปนอยูที่ สํานักปลัด
กรมสงเสริมฯ กรมสงเสริมฯกรมสงเสริมฯ ดีขึ้น

2 โครงการเบี้ยยังชีพผูพิการ

เพื่อใหผูพิการไดรับการ
ชวยเหลือ

ตั้งงบประมาณชวยเหลือ
ผูพิการ

624,000
624,000
624,000 ผูพิการมีความเปนอยูที่ สํานักปลัด
กรมสงเสริมฯ กรมสงเสริมฯกรมสงเสริมฯ ดีขึ้น

3 โครงการเบี้ยยังชีพผูปวยเอดส

เพื่อใหผูปวยเอดสไดรับการ
ชวยเหลืออยางเทาเทียมกัน

ตั้งงบประมาณชวยเหลือ
ผูปวยเอดส

166,000
166,000
166,000 ผูปวยเอดสมีความเปน สํานักปลัด
อบต.แมกัวะ อบต.แมกัวะ อบต.แมกัวะ อยูที่ดีขึ้น

4 อุดหนุนชมรมผูสูงอายุตําบลแมกัวะ

เพื่อใหผูสูงอายุไดรับเกียรติและ ผูสูงอายุในตําบลแมกัวะ
การยกยองเชิดชูและการดูแล
เอาใจใสจากสังคม

10,000 ผูสูงอายุมีความสุขและ - สํานักปลัด
อบต.แมกัวะ ภูมิใจในตนเองทําให
- ชมรมผูสูงอายุ
สุขภาพกายและจิตใจ ตําบลแมกัวะ
ดีขึ้น
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2557 - 2559)
องคการบริหารสวนตําบลแมกัวะ อําเภอสบปราบ จังหวัดลําปาง
3. ยุทธศาสตรการพัฒนาการพัฒนาสังคม
3.1 แนวทางการพัฒนาการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา ผูพิการและผูดอยโอกาส
ที่
โครงการ
วัตุประสงค
เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ผูพิการและผูสูงอายุใน
ตําบลแมกัวะ

งบประมาณและที่มา
ผลลัพธที่คาดวา
2557
2558
2559
จะไดรับ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
20,000 ผูพิการและผูสูงอายุ
พัฒนาสังคมฯ ไดรับการชวยเหลือ

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

5 โครงการฟนฟูผูพิการ-ผูสูงอายุ

เพื่อชวยเหลือฟนฟูผูพิการ
ผูสูงอายุ

- สํานักปลัด
- พัฒนาสังคมฯ

6 โครงการบานทองถิ่นไทย เทิดไทองคราชัน

เพื่อกอสราง /ซอมแซมที่อยู กอสราง/ซอมแซมที่อยู
อาศัยใหกับประชาชนผูดอย อาศัยใหกับประชาชน
โอกาส ผูยากไร และผูยากจน ผูดอยโอกาส ผูยากไรและ
ผูยากจนในตําบลแมกัวะ

200,000
200,000
200,000 ประชาชนผูดอยโอกาส สวนโยธา
อบต.แมกัวะ อบต.แมกัวะ อบต.แมกัวะ ผูยากไรและผูยากจนมี
ที่อยูอาศัยเปนของตนเอง

7 โครงการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพกลุมสตรี เพื่อสงเสริมและพัฒนา
กลุมสตรี แมบาน มีความ
แมบาน ตําบลแมกัวะ
ศักยภาพกลุมสตรี แมบาน เขมแข็ง สามารถพึ่งตน
ในการดําเนินกิจกรรมของกลุม เองได

20,000 กลุมสตรี แมบานตําบล สํานักปลัด
อบต.แมกัวะ แมกัวะไดรับการสงเสริม
และพัฒนาศักยภาพของ
ตนเอง
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2557 - 2559)
องคการบริหารสวนตําบลแมกัวะ อําเภอสบปราบ จังหวัดลําปาง
3. ยุทธศาสตรการพัฒนาการพัฒนาสังคม
3.1 แนวทางการพัฒนาการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา ผูพิการและผูดอยโอกาส
ที่
โครงการ
วัตุประสงค
เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
8 โครงการตรวจวัดสายตาและตัดแวนตาผูสูงอายุ เพื่อสงเสริมใหผูสูงอายุมี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สามารถ
ปฎิบัติกิจวัตรประจําวันได
สะดวกขึ้น
9 โครงการจางนักเรียน/นักศึกษายากจนจัดเก็บ
ขอมูลใหแก อปท.ในชวงปดภาคเรียนฤดูรอน

ผูสูงอายุหมูที่ 1- 8
ตําบลแมกัวะ

เพื่อชวยเหลือนักเรียน/นักศึกษา นักเรียน/นักศึกษาที่กําลัง
ใหมีรายไดในชวงปดภาคเรียน ศึกษาอยูและมีภูมิลําเนา
อยูในพื้นที่ตําบลแมกัวะ

งบประมาณและที่มา
ผลลัพธที่คาดวา
หนวยงาน
2557
2558
2559
จะไดรับ
ที่รับผิดชอบ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
100,000 ผูสูงอายุมีสุขภาพสายตา สํานักปลัด
อบต.แมกัวะ ที่ดีขึ้น สามารถปฎิบัติ
กิจวัตรประจําวันไดดีขึ้น

5,000
5,000
5,000 นักเรียน/นักศึกษามี
สํานักปลัด
อบต.แมกัวะ อบต.แมกัวะ อบต.แมกัวะ รายไดในชวงปดภาคเรียน
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2557 - 2559)
องคการบริหารสวนตําบลแมกัวะ อําเภอสบปราบ จังหวัดลําปาง
3. ยุทธศาสตรการพัฒนาการพัฒนาสังคม
3.2 แนวทางการพัฒนาการศึกษา
ที่
โครงการ

วัตุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

1 โครงการอาหารเสริม (นม)

งบประมาณและที่มา
ผลลัพธที่คาดวา
2557
2558
2559
จะไดรับ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
เพื่อใหเด็กเล็กและเด็กนักเรียน โรงเรียนในเขตพื้นที่
900,000
900,000
900,000 เด็กเล็กและเด็กนักเรียน
ไดรับอาหารเสริม (นม ) ที่ รับผิดชอบ จํานวน 4
(กรมสงเสริมฯ) (กรมสงเสริมฯ) (กรมสงเสริมฯ) มีการพัฒนาตามวัยและ
เหมาะสมตามวัย
โรงเรียน และศูนยพัฒนา
ไดรับอาหารตามหลัก
เด็กเล็ก จํานวน 3 ศูนย
โภชนา

2 โครงการอาหารกลางวัน

เพื่อใหเด็กเล็กและเด็กนักเรียน

โรงเรียนในเขตพื้นที่
1,226,000 1,226,000 1,226,000 เด็กเล็กและเด็กนักเรียน
ไดรับอาหารตามหลักโภชนาการ รับผิดชอบ จํานวน 4
(กรมสงเสริมฯ) (กรมสงเสริมฯ) (กรมสงเสริมฯ) ไดรับอาหารตามหลัก
โรงเรียน และศูนยพัฒนา
โภชนา
เด็กเล็ก จํานวน 3 ศูนย

3 โครงการจัดซื้อวัสดุการศึกษาสําหรับศูนยพัฒนา เพื่อใหเด็กมีวัสดุ อุปกรณและ จัดซื้อวัสดุ อุปกรณและ
เด็กเล็ก
สื่อการเรียนการสอนที่ได
สือ่ การเรียนการสอนให
มาตรฐานตามเกณฑ
กับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ในตําบลแมกัวะ
จํานวน 3 ศูนย

67,800
67,800
67,800 เด็กเล็กในศูนยพัฒนาฯ
อบต.แมกัวะ อบต.แมกัวะ อบต.แมกัวะ มีสื่อการเรียนการสอน
ใช

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ
สวนการศึกษา

สวนการศึกษา

สวนการศึกษา
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2557 - 2559)
องคการบริหารสวนตําบลแมกัวะ อําเภอสบปราบ จังหวัดลําปาง
3. ยุทธศาสตรการพัฒนาการพัฒนาสังคม
3.2 แนวทางการพัฒนาการศึกษา
ที่
โครงการ

4 โครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ

วัตุประสงค

จัดงานวันเด็กแหงชาติ
ความสามารถและกลาแสดงออก ปละ 1 ครั้ง
เพื่อสงเสริมใหเด็กไดแสดง

5 โครงการปรับปรุง ซอมแซมอาคารและสนามเด็ก เพื่อใหเด็กเล็กเกิดพัฒนา
เลนของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
การทางดานสติ ปญญา
อารมณและสังคม

6 โครงการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มพูนความรูทาง
ดานภาษา

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ปรับปรุงซอมแซมอาคาร
และสนามเด็กเลนของ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
จํานวน 3 แหง

เพื่อใหนักเรียน เยาวชน และ นักเรียน เยาวชน และ
ประชาชนมีทักษะทางดาน ประชาชนผูสนใจโดย
ภาษาเพิ่มขึ้น เพื่อรองรับ
ทั่วไป
ประชาคมอาเซี่ยน

งบประมาณและที่มา
ผลลัพธที่คาดวา
หนวยงาน
2557
2558
2559
จะไดรับ
ที่รับผิดชอบ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
60,000
60,000
60,000 เด็กไดแสดงความสามารถ สวนการศึกษา
อบต.แมกัวะ อบต.แมกัวะ อบต.แมกัวะ และไดรับความสนุกสนาน

110,000
110,000
110,000 เด็กเล็กมีพัฒนาการทาง สวนการศึกษา
อบต.แมกัวะ อบต.แมกัวะ อบต.แมกัวะ ดานสติ ปญญา อารมณ
สังคม

100,000
100,000
100,000 นักเรียน เยาวชน และ
อบต.แมกัวะ อบต.แมกัวะ อบต.แมกัวะ ประชาชนมีทักษะทาง
ดานภาษาเพิ่มขึ้น

สวนการศึกษา
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2557 - 2559)
องคการบริหารสวนตําบลแมกัวะ อําเภอสบปราบ จังหวัดลําปาง
3. ยุทธศาสตรการพัฒนาการพัฒนาสังคม
3.2 แนวทางการพัฒนาการศึกษา
ที่
โครงการ

7 โครงการคาพาหนะนําเด็กไปสถานพยาบาล

วัตุประสงค

เพื่อสงเด็กเล็กในศูนยพัฒนาฯ
ไปสถานพยายบาล

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
เด็กเล็กในศูนยพัฒนา
จํานวน 3 ศูนย

งบประมาณและที่มา
ผลลัพธที่คาดวา
หนวยงาน
2557
2558
2559
จะไดรับ
ที่รับผิดชอบ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
2,000
2,000
2,000 เด็กสามารถเขารักษาใน สวนการศึกษา
อบต.แมกัวะ อบต.แมกัวะ อบต.แมกัวะ สถานพยาบาลไดอยางทัน
ถวงที

8 โครงการกอสรางหองน้ํา ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
บานออ

เพื่อใหมีหองน้ําใหเด็กไดใช เด็กในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ในศูนยพัฒนาฯ อยางปลอดภัย บานออ

20,000
20,000
20,000 เด็กมีหองน้ําใชอยาง
อบต.แมกัวะ อบต.แมกัวะ อบต.แมกัวะ ปลอดภัย

9 อุดหนุนโครงการเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงใน
สถานศึกษา

เพื่อใหนักเรียนมีความรู ทักษะ ฝกปฎิบัติใหกับนักเรียน
กระบวนการในการเรียน
ในเรือ่ งการทําปุยอินทรีย
เศรษฐกิจพอเพียง
ชีวภาพ การเพาะเห็ด ฯลฯ

40,000
40,000
40,000 นักเรียนไดเรียนรูและมี
- สวนการศึกษา
อบต.แมกัวะ อบต.แมกัวะ อบต.แมกัวะ ความเขาใจปรัชญาเศรษฐกิจ - ร.ร.บานแมกัวะ

เพื่อฝกความอดทนและอยูใน ลูกเสือสามัญและเนตร ระเบียบวินัย รูจักชวยเหลือ นารี ชั้น ป.4- ป.6 ทุก
ตนเอง รูจักอยูรวมกับผูอื่น โรงเรียนไดเดินทางไกล
และอยูคายพักแรม

20,000
20,000
20,000 ลูกเสือ - เนตรนารี มีความ - สวนการศึกษา
อบต.แมกัวะ อบต.แมกัวะ อบต.แมกัวะ อดทนและอยูในระเบียบ - ร.ร.บานปงกา
วินัย รูจักชวยเหลือตนเอง
รูจักอยูรวมกับผูอื่น
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10 อุดหนุนโครงการนําลูกเสือเดินทางไกลและอยู
คายพักแรม

สวนการศึกษา

พอเพียง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2557 - 2559)
องคการบริหารสวนตําบลแมกัวะ อําเภอสบปราบ จังหวัดลําปาง
3. ยุทธศาสตรการพัฒนาการพัฒนาสังคม
3.2 แนวทางการพัฒนาการศึกษา
ที่
โครงการ

วัตุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
ผลลัพธที่คาดวา
2557
2558
2559
จะไดรับ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
11 อุดหนุนโครงการเรียนรูจากแหลงเรียนรูภายนอก เพื่อสงเสริมการใชแหลงเรียนรู นํานักเรียนตั้งแตชั้นอนุบาล
50,000
50,000
50,000 ผูเรียนไดรับความรูจาก
ภายนอก
และป.1-6 ไปยังแหลงเรียนรู อบต.แมกัวะ อบต.แมกัวะ อบต.แมกัวะ แหลงเรียนรูภายนอก

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ
- สวนการศึกษา
- ร.ร.บานปงกา

ภายในจังหวัดจังหวัดใกลเคียง
จังหวัดที่อยูติดกับทะเล

12 อุดหนุนโครงการการเรียนรูจากภูมิปญญาทองถิ่น เพื่อสงเสริมการใชแหลงเรียน นักเรียนไดศึกษาหาความรู
40,000
40,000
40,000 ผูเรียนไดศึกษาแหลงเรียน - สวนการศึกษา
และปราชญชาวบาน
รูและภูมิปญญาทองถิ่น
จากแหงเรียนรูในชุมชน อบต.แมกัวะ อบต.แมกัวะ อบต.แมกัวะ รูภูมิปญญาทองถิ่นและ - ร.ร.บานปงกา
และภูมิปญญาทองถิ่น
ปราชญชาวบาน
ปราชญชาวบาน
13 โครงการการศึกษาเพื่อตอตานการใชยาเสพติดใน เพื่อปลูกจิตสํานึกของเด็ก
ขาราชการตํารวจที่ผานการ
เด็กนักเรียน (D.A.R.E)
นักเรียนใหรูและเขาใจถึงพิษ อบรมหลักสูตร D.A.R.E.
ภัยยาเสพติด
เขาไปทําการสอนตามหลัก
สูตรที่กําหนดกับเด็ก น.ร

40,000
40,000
40,000 ปญหาการแพรระบาดของ
อบต.แมกัวะ อบต.แมกัวะ อบต.แมกัวะ ยาเสพติดใน ร.ร.ชะลอตัว

สํานักปลัด

และลดลงจนไมเกิดปญหา
การแพรระบาดของยาเสพติด

ชั้น ป.6 ทุก ร.ร.ในพื้นที่
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2557 - 2559)
องคการบริหารสวนตําบลแมกัวะ อําเภอสบปราบ จังหวัดลําปาง
3. ยุทธศาสตรการพัฒนาการพัฒนาสังคม
3.2 แนวทางการพัฒนาการศึกษา
ที่
โครงการ

วัตุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

14 โครงการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมแกนักเรียน/ เพื่อสงเสริมใหเด็กและเยาวชน จัดอบรมใหความรูกับเด็ก
เยาวชนในตําบลแมกัวะ
มีคณ
ุ ธรรมจริยธรรมและสามารถนักเรียนและเยาวชนใน
ดําเนินชีวิตไดอยางมีความสุข เขตพื้นที่ตําบลแมกัวะ

15 อุดหนุนโครงการสนับสนุนบุคลากรชวยสอนใน เพื่อใหนักเรียนไดเรียนรูจาก นักเรียนโรงเรียนบาน
สาขาที่ขาดแคลน
บุคลากรที่มีความรู
แมกัวะ

งบประมาณและที่มา
ผลลัพธที่คาดวา
หนวยงาน
2557
2558
2559
จะไดรับ
ที่รับผิดชอบ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
20,000 เด็กและเยาวชนตระหนัก สวนการศึกษา
อบต.แมกัวะ ในคานิยมดานคุณธรรม
จริยธรรมสามารถนําไป
ประพฤติปฎิบัติในชีวิต
ประจําวันไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
160,000
160,000
160,000 นักเรียนไดเรียนรูจาก
อบต.แมกัวะ อบต.แมกัวะ อบต.แมกัวะ บุคลากรที่มีความรู

สวนการศึกษา
- ร.ร.บานแมกัวะ

62

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2557 - 2559)
องคการบริหารสวนตําบลแมกัวะ อําเภอสบปราบ จังหวัดลําปาง
3. ยุทธศาสตรการพัฒนาการพัฒนาสังคม
3.3 แนวทางการพัฒนาการสงเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่น
ที่
โครงการ
วัตุประสงค

1 อุดหนุนโครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง เพื่ออนุรักษและสืบสาน
ประเพณีลอยกระทง

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
หมูที่ 1- หมูที่ 8

งบประมาณและที่มา
ผลลัพธที่คาดวา
หนวยงาน
2557
2558
2559
จะไดรับ
ที่รับผิดชอบ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
40,000
40,000
40,000 ประชาชนเห็นความสําคัญ -สวนการศึกษา
อบต.แมกัวะ อบต.แมกัวะ อบต.แมกัวะ และรวมกันสืบสาน
-คณะกรรมการหมู
ประเพณีลอยกระทง

2 อุดหนุนโครงการจัดงานประเพณีสงกรานต

3 อุดหนุนโครงการงานมหกรรมกองปูจา
จังหวัดลําปาง ครั้งที่ 13 ประจําป 2557

เพื่ออนุรักษงานประเพณี
หมูที่ 1 - หมูที่ 8
สงกรานตและรวมรดน้ําดําหัว
ผูสูงอายุในตําบล

80,000
อบต.แมกัวะ

เพื่อความมีศักยภาพของอําเภอ -จัดกิจกรรมการแขงขันตี
ในการจัดสงทีมเขารวมแขงขัน กองปูจาในระดับอําเภอ
ในระดับจังหวัด
- กิจกรรมเขาคายกองปูจา
ระดับอําเภอ
- กิจกรรมการแขงขันตี
กองปูจาในระดับจังหวัด

10,000
อบต.แมกัวะ

80,000
80,000 ประเพณีสงกรานตไดรับ
อบต.แมกัวะ อบต.แมกัวะ การสืบสานและรวม

บาน ม .1 -8

สวนการศึกษา

รดน้ําดําหัวผูสูงอายุ

10,000
10,000 อําเภอมีทีมตีกองปูจา - สวนการศึกษา
อบต.แมกัวะ อบต.แมกัวะ เขารวมแขงขันระดับ - สภาวัฒนธรรม
จังหวัดทั้งทีมเดี่ยว และ อําเภอสบปราบ
ประเภททีม รวมทั้งหมด
2 ทีม
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2557 - 2559)
องคการบริหารสวนตําบลแมกัวะ อําเภอสบปราบ จังหวัดลําปาง
3. ยุทธศาสตรการพัฒนาการพัฒนาสังคม
3.3 แนวทางการพัฒนาการสงเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่น
ที่
โครงการ
วัตุประสงค

4 โครงการจัดงานประเพณีทางศาสนา งานรัฐพิธี
และวันสําคัญของทางราชการ

5 อุดหนุนโครงการจัดงานประเพณีสลากภัตร

เพื่อจัดงานพิธีทางศาสนา
งานรัฐพิธีและวันสําคัญของ
ทางราชการ

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
จัดงานพิธีทางศาสนา งานรัฐพิธี
และวันสําคัญของทางราชการ
รวมกับวัดในตําบลแมกัวะ

เพื่อสืบสานประเพณีทองถิ่น หมูที่ 1, 2,3,5
และสรางความสามัคคี

6 โครงการอนุรักษและถายทอดภูมิปญญาทองถิ่น/ เพื่ออนุรักษและถายทอด
ปราชญชาวบาน
ภูมปิ ญญาทองถิ่น/ปราชญ
ชาวบาน

หมูที่ 1- หมูที่ 8

7 อุดหนุนโครงการประเพณีจุดบั้งไฟในเทศกาล
สงกรานต

จัดประเพณีจุดบั้งไฟใน
เทศกาลสงกรานต ปละ
1 ครั้ง ของหมูที่ 1,2,4,6

เพื่ออนุรักษและสืบสาน
ประเพณีทองถิ่นใหยั่งยืน

งบประมาณและที่มา
ผลลัพธที่คาดวา
หนวยงาน
2557
2558
2559
จะไดรับ
ที่รับผิดชอบ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
50,000
50,000
50,000 มีการจัดงานพิธีทางศาสนา สํานักปลัด
อบต.แมกัวะ อบต.แมกัวะ อบต.แมกัวะ งานรัฐพิธีและวันสําคัญ
ของทางราชการ

20,000
อบต.แมกัวะ

20,000
20,000 ประชาชนเห็นคุณคา
อบต.แมกัวะ อบต.แมกัวะ และภาคภูมิใจใน
ประเพณีของทองถิ่น

- สวนการศึกษา
- คณะกรรมการ
หมูบาน ม.1,2,3,5

50,000 ภูมิปญญาทองถิ่น/ปราชญ สวนการศึกษา
อบต.แมกัวะ ชาวบานไดรับการอนุรักษ
และสืบทอดแกคนรุนหลัง

35,000
อบต.แมกัวะ

35,000
35,000 ประชาชนมีความสามัคคี - สวนการศึกษา
อบต.แมกัวะ อบต.แมกัวะ และรวมกันอนุรักษ
-คณะกรรมการหมู
ประเพณีทองถิ่น
บาน ม.1,2,4,6
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2557 - 2559)
องคการบริหารสวนตําบลแมกัวะ อําเภอสบปราบ จังหวัดลําปาง
3. ยุทธศาสตรการพัฒนาการพัฒนาสังคม
3.3 แนวทางการพัฒนาการสงเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่น
ที่
โครงการ
วัตุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

8 โครงการสืบสานฟนฟูขนบธรรมเนียมจารีต
ประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น

เพื่อสืบทอดขนบธรรมเนียม ฝกอบรมผูนําทองถิ่น /
ประเพณีของทองถิ่นใหคงอยู ประชาชนในเขตพื้นที่
อบต.แมกัวะ จํานวน 40 คน

9 โครงการสงเสริมและอนุรักษภาษาพื้นเมือง

เพื่ออนุรักษภาษาพื้นเมืองให จัดอบรมใหความรูเกี่ยวกับ
อยูคูคนลําปาง
ภาษาคําเมืองใหกับเด็ก
เยาวชน และประชาชนที่สนใจ

งบประมาณและที่มา
ผลลัพธที่คาดวา
หนวยงาน
2557
2558
2559
จะไดรับ
ที่รับผิดชอบ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
10,000 ขนบธรรมเนียมประเพณี สวนการศึกษา
อบต.แมกัวะ และภูมิปญญาทองถิ่น
ไดรับการสืบสานฟนฟู
10,000 ภาษาพื้นเมืองไดรับการ สวนการศึกษา
อบต.แมกัวะ อนุรักษและสืบทอดโดย
คนรุนใหม
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2557 - 2559)
องคการบริหารสวนตําบลแมกัวะ อําเภอสบปราบ จังหวัดลําปาง
3. ยุทธศาสตรการพัฒนาการพัฒนาสังคม
3.4 แนวทางการพัฒนาการปองกัน/การรักษา/และการสงเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน
ที่
โครงการ
วัตุประสงค
เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
1 อุดหนุนโครงการศูนยสาธารณสุขมูลฐาน
(อสม.) หมูที่ 1 - หมูที่ 8

เพื่อสนับสนุนศูนยสาธารณสุข
มูลฐานทั้ง 8 หมูบาน

ศูนยสาธารณสุขมูลฐาน
ทั้ง 8 หมูบาน

งบประมาณและที่มา
ผลลัพธที่คาดวา
2557
2558
2559
จะไดรับ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
80,000
80,000
80,000 ทุกหมูบานไดรับการ
อบต.แมกัวะ อบต.แมกัวะ อบต.แมกัวะ สนับสนุนจากศูนย
สาธารณสุขฯ

2 อุดหนุนโครงการรณรงคทําความสะอาดและทําลาย เพื่อกําจัดแหลงเชื้อโรคไขหวัด พื้นที่เสี่ยงตอการเกิดโรค
เชื้อโรคไขหวัดนกในสถานที่เลี้ยงสัตวปก
นกในสถานที่เลี้ยงสัตวปก ไขหวัดนกทุกหมูบาน
พรอมกันทั้งตําบล
ในตําบลแมกัวะ
3 โครงการจัดสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันใน
ระดับอําเภอ จังหวัด ประเทศ

เพื่อจัดสงนักกีฬาเขารวมการ ตั้งงบประมาณสนับสนุน
แขงขันในระดับอําเภอ
เพือ่ จัดสงนักกีฬาเขารวม
จังหวัด ประเทศ
การแขงขัน

64,560 สามารถลดอุบัติการณการ
อบต.แมกัวะ เกิดโรคไขหวัดนก

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ
-สํานักปลัด
- ศสมช.ม.1-8

-สํานักปลัด
- สํานักงานปศุสัตว
อ.สบปราบ

30,000
อบต.แมกัวะ

30,000
30,000 เด็กและเยาวชน ตลอดจน สวนการศึกษา
อบต.แมกัวะ อบต.แมกัวะ ประชาชนไดแสดงออกเรื่อง
กีฬาทําใหสุขภาพกายและใจ
ดี รูจักแพ รูจักชนะ

4 โครงการคาจางเหมาบริการพนหมอกควัน

เพื่อกําจัดยุงในเขตพื้นที่

หมูที่ 1- หมูที่ 8

40,000
อบต.แมกัวะ

40,000
40,000 สามารถปองกันการแพร สํานักปลัด
อบต.แมกัวะ อบต.แมกัวะ ระบาดของโรคไขเลือด
ออกไขได
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2557 - 2559)
องคการบริหารสวนตําบลแมกัวะ อําเภอสบปราบ จังหวัดลําปาง
3. ยุทธศาสตรการพัฒนาการพัฒนาสังคม
3.4 แนวทางการพัฒนาการปองกัน/การรักษา/และการสงเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน
ที่
โครงการ
วัตุประสงค
เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
5 โครงการควบคุมปองกันไขเลือดออกตําบลแมกัวะ เพื่อปองกันและควบคุมโรคไม รณรงคควบคุมและปองกัน
ใหเกิดการระบาดของโรค
โรคในหมูบ านและโรงเรียน
โดยวิธีทางกายภาพ,ชีวภาพ
และสารเคมี

6 โครงการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตรและการแพทย

เพื่อใหประชาชนมีสุขภาพ
อนามัยที่แข็งแรง สมบูรณ
ปราศจากโรคภัยไขเจ็บ

จัดซื้อน้ํายาเคมีกําจัดยังลาย
วัคซีนเลี้ยงสัตว เคมีภัณฑ
เชน ทรายอะเบท น้ํายาดับ
เพลิงเคมีและสารเคมี
พนหมอก

7 โครงการจัดซื้อวัสดุกีฬาใหกับหมูบาน

เพื่อใหหมูบานมีวัสดุอุปกรณ จัดซื้อวัสดุอุปกรณกีฬา
กีฬาประจําหมูบาน
ใหกับหมูบานทั้ง 8
หมูบาน

งบประมาณและที่มา
ผลลัพธที่คาดวา
หนวยงาน
2557
2558
2559
จะไดรับ
ที่รับผิดชอบ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
100,000
100,000
100,000 ประชาชนมีความตระหนัก สํานักปลัด
อบต.แมกัวะ อบต.แมกัวะ อบต.แมกัวะ และใหความรวมมือกําจัด
แหลงเพาะพันธุลูกน้ํา
ยุงลาย
80,000
อบต.แมกัวะ

80,000
80,000 ประชาชนมีสุขภาพอนามัย สํานักปลัด
อบต.แมกัวะ อบต.แมกัวะ ที่แข็งแรง สมบูรณ
ปราศจากโรคภัยไขเจ็บ

50,000
อบต.แมกัวะ

50,000
50,000 ประชาชนมีสุขภาพอนามัย สํานักปลัด
อบต.แมกัวะ อบต.แมกัวะ ที่สมบูรณ แข็งแรง ปราศจาก
โรคภัยไขเจ็บ
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2557- 2559)
องคการบริหารสวนตําบลแมกัวะ อําเภอสบปราบ จังหวัดลําปาง
3. ยุทธศาสตรการพัฒนาการพัฒนาสังคม
3.4 แนวทางการพัฒนาการปองกัน/การรักษา/และการสงเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน
ที่
โครงการ
วัตุประสงค
เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
8 โครงการจัดซื้อวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบาใหแก เพื่อปองกันโรคพิษสุนัขบาใหแก สุนัข,แมว,ไก และวัวในตําบล
สุนัขและแมว,วัคซีนไก,วัคซีนวัว
สุนขั และแมว,วัคซีนไก,วัคซีนวัว ไดรับวัคซีนปองกันโรค

งบประมาณและที่มา
ผลลัพธที่คาดวา
2557
2558
2559
จะไดรับ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
20,000
20,000
20,000 ประชาชนและสัตวเลี้ยงใน
อบต.แมกัวะ อบต.แมกัวะ อบต.แมกัวะ ตําบลปลอดจากโรค

9 โครงการกอสรางและปรับปรุงสนามกีฬา/ลานกีฬา เพื่อใหประชาชนมีสนามกีฬา กอสรางและปรับปรุง
ในตําบล
/ลานกีฬาเพื่อออกกําลังกาย สนามกีฬา/ลานกีฬา
ในเขตรับผิดชอบของ
อบต.แมกัวะ
10 โครงการเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ
อบต.แมกัวะ

เพื่อสนับสนุนและสงเสริมการ กลุมแมและเด็ก กลุมผูสูง
จัดบริการสาธารณสุข
อายุ กลุมผูพิการ กลุมผู
ประกอบอาชีพที่มีความ
เสี่ยงและกลุมผูปวยโรค
เรื้อรังที่อยูในพื้นที่

100,000
อบต.แมกัวะ

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ
สํานักปลัด

100,000
100,000 มีสนามกีฬา/ลานกีฬาให
อบต.แมกัวะ อบต.แมกัวะ ประชาชนไดออกกําลังกาย

สวนโยธา

100,000
100,000 กลุมแมและเด็ก กลุมผูสูง
อบต.แมกัวะ อบต.แมกัวะ อายุ กลุมผูพิการ กลุมผู
ประกอบอาชีพที่มีความ
เสี่ยงและกลุมผูปวยโรค
เรื้อรังที่อยูในพื้นที่ไดรับ
บริการสาธารณสุขอยาง
ทั่วถึง

- สํานักปลัด
-กองทุนหลัก
ประกันสุขภาพ
อบต.แมกัวะ
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2557 - 2559)
องคการบริหารสวนตําบลแมกัวะ อําเภอสบปราบ จังหวัดลําปาง
3. ยุทธศาสตรการพัฒนาการพัฒนาสังคม
3.4 แนวทางการพัฒนาการปองกัน/การรักษา/และการสงเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน
ที่
โครงการ
วัตุประสงค
เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
11 โครงการเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบล เพื่อสงเสริมการออมและเพิ่ม จํานวน 80% ของจํานวน
แมกัวะ
สวัสดิการดานการรักษาพยาบาลประชากรทั้งตําบล
ใหกับคนในชุมชน
12 อุดหนุนโครงการอบรมใหความรูแกผูสูงอายุ

งบประมาณและที่มา
2557
2558
2559
(บาท)
(บาท)
(บาท)
200,000
300,000
อบต.แมกัวะ อบต.แมกัวะ

เพื่อสงเสริมและพัฒนาศักยภาพ จัดอบรมใหความรูกับ
ใหผูสูงอายุ
ผูสูงอายุในตําบลแมกัวะ

13 อุดหนุนโครงการจัดการแขงขันกีฬา โรงเรียนกีฬา เพื่อจัดการแขงขันกีฬาโรงเรียน จัดการแขงขันกีฬา
แหงประเทศไทย ครั้งที่ 16 "นครลําปางเกมส" กีฬาแหงประเทศไทย
โรงเรียนกีฬาแหงประเทศ
ไทย ครั้งที่ 16
"นครลําปางเกมส"

ผลลัพธที่คาดวา
จะไดรับ

คนในชุมชนไดรับ
- สํานักปลัด
สวัสดิการดานการรักษา -สนง.พัฒนาสังคม
พยาบาลอยางทั่วถึง
จังหวัดลําปาง

20,000 ผูสูงอายุไดรับความรู
อบต.แมกัวะ เพิ่มมากขึ้น
20,000
อบต.แมกัวะ

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

- สํานักปลัด
- รพสต.บานปงกา

การจัดการแขงขันกีฬา สวนการศึกษา
เปนไปดวยความเรียบรอย - ร.ร.กีฬาจังหวัด
และเปนการประชาสัมพันธลําปาง
จังหวัดลําปางใหเปนที่รูจัก
มากขึ้น
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2557 - 2559)
องคการบริหารสวนตําบลแมกัวะ อําเภอสบปราบ จังหวัดลําปาง
3. ยุทธศาสตรการพัฒนาการพัฒนาสังคม
3.4 แนวทางการพัฒนาการปองกัน/การรักษา/และการสงเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน
ที่
โครงการ
วัตุประสงค
เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
14 อุดหนุนโครงการรณรงคสรางสุขภาพตําบลแมกัวะ เพื่อใหประชาชนตําบลแมกัวะ - จัดรณรงคประชาสัมพันธ
มีความรู สามารถดูแลสุขภาพ - อบรมแกนนําในการ
ตนเองได
สื่อสารขอมูลสุขภาพ
15 โครงการควบคุมปองกันการแพรระบาดของมดดํา เพื่อควบคุมและกําจัดมดดําใน จัดซื้อน้ํายาเคมีและ
บานเรือนของราษฎรในตําบล จางเหมาพนยาใหกับ
แมกัวะ
ครัวเรือนที่ประสบกับ
ปญหาการแพรระบาด
ของมดดํา

16 โครงการสนับสนุนเครื่องออกกําลังกายใหกับ
หมูบาน

เพื่อสงเสริมใหประชาชนได
ออกกําลังกาย

จัดซื้อเครื่องออกกําลังกาย
ใหกับหมูบาน หมูที่ 1-8

งบประมาณและที่มา
ผลลัพธที่คาดวา
หนวยงาน
2557
2558
2559
จะไดรับ
ที่รับผิดชอบ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
20,000
20,000
20,000 ประชาชนตําบลแมกัวะมี - สํานักปลัด
อบต.แมกัวะ อบต.แมกัวะ อบต.แมกัวะ ความรูดูแลสุขภาพตนเอง -ศสมช.ม.3

100,000
อบต.แมกัวะ

100,000
100,000 จํานวนมดดําที่แพรระบาด สํานักปลัด
อบต.แมกัวะ อบต.แมกัวะ ในบานเรือนมีปริมาณ
ลดลงหรือหมดไป

100,000 ประชาชนมีสุขภาพที่
อบต.แมกัวะ สมบูรณและแข็งแรง

สวนการศึกษา
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2557 - 2559)
องคการบริหารสวนตําบลแมกัวะ อําเภอสบปราบ จังหวัดลําปาง
3. ยุทธศาสตรการพัฒนาการพัฒนาสังคม
3.5 แนวทางการพัฒนาการสงเสริมความเขมแข็งของชุมชน
ที่
โครงการ
วัตุประสงค

1 อุดหนุนโครงการสนับสนุนศูนยปฎิบัติการตอสู เพื่อกระตุนใหหมูบาน/ชุมชน
เพื่อเอาชนะยาเสพติด อําเภอสบปราบ ป 2557 มีความตื่นตัวและเสริมสราง
ความเขมแข็ง

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
หมูบาน/ชุมชน 46 หมูบาน
ผูประสานพลังแผนดินอําเภอ

งบประมาณและที่มา
ผลลัพธที่คาดวา
2557
2558
2559
จะไดรับ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
30,000
30,000
30,000 หมูบานและชุมชนในเขต
อบต.แมกัวะ อบต.แมกัวะ อบต.แมกัวะ อําเภอสบปราบเขมแข็ง

สบปราบ เยาวชน 46 หมูบาน

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ
- สํานักปลัด
-ศตส.อ.สบปราบ

สามารถเอาชนะปญหา
ยาเสพติดไดอยางยั่งยืน

2 โครงการฝกอบรมทบทวน อปพร.

เพื่อฝกทบทวนความรูใหกับ
อปพร.ใหมีความพรอมใน
การปองกันภัย

สมาชิก อปพร.ในเขต
พื้นที่ อบต.

100,000
อบต.แมกัวะ

100,000
100,000 อปพร.ไดมีการทบทวน สํานักปลัด
อบต.แมกัวะ อบต.แมกัวะ ความรูในการปองกัน

3 โครงการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ ในการปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย

เพื่อจัดซื้อวัสดุ อุปกรณในการ
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

มีวัสดุ อุปกรณในการ
ปองกัน

50,000
อบต.แมกัวะ

50,000
50,000 ประชาชนมีความปลอด สํานักปลัด
อบต.แมกัวะ อบต.แมกัวะ ภัยในชีวิตและทรัพยสิน

4 โครงการลดอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาล
ปใหมและเทศกาลสงกรานต

เพื่อลดอุบัติเหตุทางถนนในชวง
เทศกาลปใหมและสงกรานต

ผูที่สัญจรไปมาในชวง

50,000
อบต.แมกัวะ

50,000
50,000 ปองกันการเกิดอุบัติเหตุ สํานักปลัด
อบต.แมกัวะ อบต.แมกัวะ

เทศกาลปใหมและสงกรานต
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2557 - 2559)
องคการบริหารสวนตําบลแมกัวะ อําเภอสบปราบ จังหวัดลําปาง
3. ยุทธศาสตรการพัฒนาการพัฒนาสังคม
3.5 แนวทางการพัฒนาการสงเสริมความเขมแข็งของชุมชน
ที่
โครงการ
วัตุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

5 อุดหนุนโครงการบรรพชาอุปสมบทพระภิกษุ เพื่อใหชาวบานและเยาวชนไดรับ เด็ก เยาวชนและประชาชน
สามเณรและบวชศิลาจาริณีเฉลิมพระเกียรติ ความรูในเรื่องธรรมะ
ในตําบลแมกัวะ
ภาคฤดูรอน
6 โครงการสงเสริมกิจกรรมของศูนยปฎิบัติการ เพื่อปองกันและเฝาระวังปญหา
ตอสูเพื่อเอาชนะยาเสพติด อบต.แมกัวะ
ยาเสพติดในพื้นที่

งบประมาณและที่มา
ผลลัพธที่คาดวา
หนวยงาน
2557
2558
2559
จะไดรับ
ที่รับผิดชอบ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
10,000 ผูเขารับการบรรพชาได สวนการศึกษา
อบต.แมกัวะ รับความรูความเขาใจใน
หลักธรรมคําสอน

สงเสริมกิจกรรมของ
ศตส.อบต.แมกัวะ

7 โครงการกีฬาตานยาเสพติด

เพื่อใหเด็กและเยาวชนหันมาออก หมูที่ 1- หมูที่ 8
กําลังกาย

8 โครงการ อบต.แมกัวะสัญจรพบประชาชน

เพื่อใหบริการประชาชนใน
พื้นที่และรับทราบปญหา
ความเดือดรอนของประชาชน

จัดโครงการ อบต.แมกัวะ
สัญจรพบประชาชน
อยางนอยปละ 1 ครั้ง

10,000 ปญหายาเสพติดในพื้นที่ สํานักปลัด
อบต.แมกัวะ ลดนอยลง
100,000
อบต.แมกัวะ

100,000
100,000 เด็กและเยาวชนหันมา
อบต.แมกัวะ อบต.แมกัวะ ออกกําลังกายมากขึ้น

สวนการศึกษา

50,000 ประชาชนไดรับความสะดวก สํานักปลัด
อบต. แมกัวะ และลดคาใชจายในการเดิน
ทางมาติดตอราชการกับ อบต.
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2557 - 2559)
องคการบริหารสวนตําบลแมกัวะ อําเภอสบปราบ จังหวัดลําปาง
3. ยุทธศาสตรการพัฒนาการพัฒนาสังคม
3.5 แนวทางการพัฒนากาสงเสริมความเขมแข็งของชุมชน
ที่
โครงการ

วัตุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

9 โครงการประชุมประชาคมจัดทําแผนพัฒนา
สามป

เพื่อสรางกระบวนการมีสวนรวม หมู 1- หมูที่ 8
ของประชาชนในการจัดทําแผน

10 โครงการอินเตอรเน็ตตําบลเพื่อประชาชน

เพื่อใหประชาชนมีความรูและ
ใชเวลาวางใหเกิดประโยชน

11 อุดหนุนโครงการศูนยขอมูลขาวสารและ
เพื่อเปนศูนยบริการรวมและ
ประสานราชการ (ศูนยบริการรวมของ อปท.) ประสานราชการของ อปท.

จัดบริการอินเตอรเน็ต
ตําบลเพื่อใหประชาชน
ในตําบลไดศึกษาคนควา
หาขอมูล

20,000
20,000
20,000 ประชาชนมีความรูและ สํานักปลัด
อบต. แมกัวะ อบต. แมกัวะ อบต. แมกัวะ ใชเวลาวางใหเกิด
ประโยชนเพิ่มขึ้น

มีศูนยกลางในการประสาน

30,000
30,000
30,000 มีศูนยบริการรวมและ
อบต. แมกัวะ อบต. แมกัวะ อบต. แมกัวะ ประสานราชการของ
อปท.

งานสําหรับ อปท.หนวย
ราชการ องคกรตางๆ

12 โครงการจางเหมารางวัดที่ดินสาธารณะ
ประโยชนในเขตพื้นที่ อบต.แมกัวะ

งบประมาณและที่มา
ผลลัพธที่คาดวา
หนวยงาน
2557
2558
2559
จะไดรับ
ที่รับผิดชอบ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
25,000
25,000
25,000 ประชาชนไดมีสวนรวม สํานักปลัด
อบต. แมกัวะ อบต. แมกัวะ อบต. แมกัวะ ในการแสดงความคิดเห็น
ในการจัดทําแผนพัฒนา

เพื่อรางวัดที่ดินสาธารณประโยชน พื้นที่สาธารณประโยชน
ในเขตพื้นที่ อบต.แมกัวะ

10,000 ที่ดินมีเอกสารครบ
อบต. แมกัวะ ถูกตอง

สํานักปลัด
-อบต.สมัย

สํานักปลัด
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2557 - 2559)
องคการบริหารสวนตําบลแมกัวะ อําเภอสบปราบ จังหวัดลําปาง
3. ยุทธศาสตรการพัฒนาการพัฒนาสังคม
3.5 แนวทางการพัฒนาการสงเสริมความเขมแข็งของชุมชน
ที่
โครงการ
วัตุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

13 โครงการปรับปรุง ซอมแซมหอกระจายขาว,
เสียงตามสาย

เพื่อใหประชาชนไดรับทราบ
ขอมูลขาวสารไดอยางทั่วถึง

หมูที่ 1- หมูที่ 8

14 โครงการคาใชจายในการเลือกตั้งผูบริหาร
ทองถิ่นและสมาชิกสภาทองถิ่น

เพื่อเปนคาใชจายในการเลือก
ตั้งผูบริหารทองถิ่นและสมาชิก
สภาทองถิ่น

ตั้งงบประมาณเพื่อเปน
คาใชจายในการเลือกตั้ง
ผูบริหารทองถิ่นและ
สมาชิกสภาทองถิ่น

15 โครงการฝกอบรมใหความรูในงานปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย

16 โครงการฝกซอมแผนปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

เพื่อใหประชาชนไดรับความรู
ความเขาใจในงานปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย

งบประมาณและที่มา
ผลลัพธที่คาดวา
หนวยงาน
2557
2558
2559
จะไดรับ
ที่รับผิดชอบ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
50,000
50,000
50,000 ประชาชนในตําบลไดรับรู สํานักปลัด
อบต. แมกัวะ อบต. แมกัวะ อบต. แมกัวะ ขอมูลขาวสารอยางทั่วถึง
500,000
อบต. แมกัวะ

ประชาชน หมูที่ 1 -8
ตําบลแมกัวะ

เพื่อใหงานปองกันและบรรเทา รวมฝกซอมแผนฯกับหนวย
สาธารณภัยมีประสิทธิภาพ พรอม งานอื่นๆในพื้นที่ เชน เทศบาล,
ชวยเหลือผูประสบภัยไดทันทวงที โรงพยาบาล อยางนอยปละ 1 ครั้ง

การเลือกตั้งผูบริหารทองถิ่น สํานักปลัด
และสมาชิกสภาทองถิ่นเปน
ไปอยางเรียบรอยและมี
ประสิทธิภาพ

20,000 ประชาชนมีความรูความ สํานักปลัด
อบต. แมกัวะ เขาใจในงานปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยมากขึ้น

20,000 สามารถชวยเหลือ
อบต. แมกัวะ ผูประสบภัยไดอยาง
ทันทวงที

สํานักปลัด

74

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2557 - 2559)
องคการบริหารสวนตําบลแมกัวะ อําเภอสบปราบ จังหวัดลําปาง
3. ยุทธศาสตรการพัฒนาการพัฒนาสังคม
3.5 แนวทางการพัฒนาการสงเสริมความเขมแข็งของชุมชน
ที่
โครงการ
วัตุประสงค

17 โครงการสงเสริม สนับสนุน การจัดทํา และ
ทบทวนแผนชุมชน

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อสงเสริม สนับสนุน การจัดทํา หมูที่ 1- หมูที่ 8
แผนชุมชน และนําขอมูลมาจัดทํา
แผนพัฒนาทองถิ่น

งบประมาณและที่มา
ผลลัพธที่คาดวา
หนวยงาน
2557
2558
2559
จะไดรับ
ที่รับผิดชอบ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
20,000 ทําใหเกิดประบวนการ สํานักปลัด
อบต. แมกัวะ จัดทํา ทบทวน ปรับปรุง
แผนชุมชนเปนประจํา
ทุกป

18 โครงการอบรมเยาวชนตานยาเสพติด ป 2557 เพื่ออบรมเยาวชนใหหางไกล
ยาเสพติด

เยาวชนในตําบลแมกัวะ

50,000
50,000
50,000 เยาวชนในตําบลมีความรู สํานักปลัด
อบต. แมกัวะ อบต. แมกัวะ อบต. แมกัวะ ในเรื่องของยาเสพติด
เพิ่มมากขึ้น

19 อุดหนุนโครงการฝกอบรมอาสาสมัครปองกัน เพื่อใหเกิดความรัก สมัครสมาน
สถาบัน (อสป.) ประจําปงบประมาณ 2557
สามัคคีในความเปนชนชาติไทย
ที่มีสถาบันพระมหากษัตริยเปน
ศูนยรวมใจ

ฝกอบรมใหกับทหารผาน
ศึกและทหารกองหนุน
จํานวน 50 คน

10,000
10,000
10,000 เกิดความรัก สมัครสมาน สํานักปลัด
อบต. แมกัวะ อบต. แมกัวะ อบต. แมกัวะ สามัคคีในความเปนชน - สมาคมทหาร
ชาติไทยที่มีสถาบัน
ผานศึกและทหาร
พระมหากษัตริยเปน กองหนุนอําเภอ
ศูนยรวมใจ
สบปราบ
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2557 - 2559)
องคการบริหารสวนตําบลแมกัวะ อําเภอสบปราบ จังหวัดลําปาง
3. ยุทธศาสตรการพัฒนาการพัฒนาสังคม
3.5 แนวทางการพัฒนาการสงเสริมความเขมแข็งของชุมชน
ที่
โครงการ
วัตุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

20 อุดหนุนโครงการอบรมประชาชน แกนนํา และ เพื่อใหแกนนําชุมชน/หมูบาน
จัดฝกอบรมประชาชน/
ผูนําชุมชน/หมูบาน ปองกันภัยยาเสพติด
ประชาชนและองคกรตางๆสามารถ แกนนําและผูนําชุม
เขามามีสวนรวมในการปองกันภัย จํานวน 50 คน
ยาเสพติด รักษาความปลอดภัยใน
ชีวิตและทัพยสิน

งบประมาณและที่มา
2557
2558
2559
(บาท)
(บาท)
(บาท)
24,200
อบต. แมกัวะ

ผลลัพธที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

สํานักปลัด
อาชญกรรม เพิ่มประสิทธิ - - สถานีตํารวร
ภาพในการปองกันและ ภูธรสบปราบ
สามารถลดปญหา

ปราบปรามอาชญกรรม
และยาเสพติดของประชาชน
ที่อยูในเขตพื้นที่ได

21 โครงการสงเสริมความเสมอภาคระหวางหญิง เพื่อใหสมาชิกในครอบครัว/ชุมชน จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยน
ชายในครอบครัว (Gender in Family)
ตระหนักถึงความสําคัญของการ เรียนรูใหกับกลุมพอแม
เสริมสรางความเสมอภาคระหวาง ผูปกครอง ลูกหลาน และ
หญิง/ชาย และนําไปสูการปรับ คณะทํางานศูนยพัฒนา
เปลี่ยนความสัมพันธระหวางสมาชิกครอบครัวในชุมชน
ในครอบครัวที่เหมาะสม

20,000 ผูเขารวมกิจกรรมเกิด สํานักปลัด
อบต. แมกัวะ การเรียนรู เขาใจและ
ตระหนักวาการเลี้ยงดูและ
คาดหวังตอความเปน
หญิงชายที่แตกตางกัน
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2557 - 2559)
องคการบริหารสวนตําบลแมกัวะ อําเภอสบปราบ จังหวัดลําปาง
4. ยุทธศาสตรการพัฒนาการพัฒนาเศรษฐกิจ
4.1 แนวทางการพัฒนาการสงเสริมอาชีพและเพิ่มรายไดใหแกประชาชน
ที่
โครงการ
วัตุประสงค

1 โครงการสงเสริมการเลี้ยงปลา,กบ

เพื่อแกไขปญหาความ
ยากจนของประชาชนใน
ตําบลแมกัวะ

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
หมูที่ 1- หมูที่ 8

งบประมาณและที่มา
ผลลัพธที่คาดวา
หนวยงาน
2557
2558
2559
จะไดรับ
ที่รับผิดชอบ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
100,000 สงเสริมรายไดใหกับ สํานักปลัด
อบต. แมกัวะ ราษฎร

2 อุดหนุนโครงการกลุมอาชีพตางๆ ในตําบล เพื่อสนับสนุนและสงเสริม ตั้งงบประมาณอุดหนุนกลุม
100,000
100,000
100,000 กลุมอาชีพมีความ
แมกัวะ
กลุม อาชีพในตําบล
อาชีพตางๆในตําบลแมกัวะ อบต. แมกัวะ อบต. แมกัวะ อบต. แมกัวะ เขมแข็งสามารถพึ่ง
ตนเองได
3 โครงการสงเสริมการเลี้ยงโคเนื้อเพื่อเสริม เพื่อสงเสริมอาชีพใหแก
รายได
ราษฎร

สงเสริมการเลี้ยงโคเนื้อของ
เกษตรกร หมูที่1 - หมูที่ 8

สํานักปลัด

160,000 มีการเลี้ยงโคเนื้อเพิ่ม สํานักปลัด
อบต. แมกัวะ มากขึ้น

4 อุดหนุนโครงการผลิตสินคาเครื่องจักสาน เพื่อสงเสริมกลุมอาชีพใหกับ ผลิตสินคาจากกานมะพราว
10,000
10,000
10,000 สรางรายไดและสราง - สํานักปลัด
กลุมผูสูงอายุใหมีรายไดจุน
อบต. แมกัวะ อบต. แมกัวะ อบต. แมกัวะ ความเขมแข็งใหกับ - กลุมผูสูงอายุตําบล
เจือครอบครัว
กลุม
แมกัวะ
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2557 - 2559)
องคการบริหารสวนตําบลแมกัวะ อําเภอสบปราบ จังหวัดลําปาง
4. ยุทธศาสตรการพัฒนาการพัฒนาเศรษฐกิจ
4.1 แนวทางการพัฒนาการสงเสริมอาชีพและเพิ่มรายไดใหแกประชาชน
ที่
โครงการ
วัตุประสงค

5 โครงการสงเสริมการปลูกพืชฤดูแลง

เพื่อสงเสริมการปลูกพืช
ฤดูแลง

6 โครงการสนับสนุนน้ําเชื้อและวัสดุอุปกรณ เพื่อพัฒนาโคเนื้อ
ในการผสมเทียมเพื่อปรับปรุงพันธุโคเนื้อ

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
หมูที่ 1-8

กลุมผูเลี้ยงโคเนื้อ

7 โครงการสงเสริมเมล็ดพันธุพืช,เมล็ดพันธ เพื่อสงเสริมเมล็ดพันธุพืช หมูที่ 1- หมูที่ 8
หญาเลี้ยงสัตว และพืชเศรษฐกิจ (ขาว,ออย พืชเศรษฐกิจ และเมล็ดพันธุ
มันสําปะหลัง)
หญาสําหรับโค,กระบือ

งบประมาณและที่มา
ผลลัพธที่คาดวา
หนวยงาน
2557
2558
2559
จะไดรับ
ที่รับผิดชอบ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
30,000
30,000
30,000 ราษฎรมีรายไดเสริม สํานักปลัด
อบต. แมกัวะ อบต. แมกัวะ อบต. แมกัวะ
150,000 สงเสริมรายไดแก
อบต. แมกัวะ ราษฏร

สํานักปลัด

100,000
100,000
100,000 ประชาชนมีเมล็ดพันธุ สํานักปลัด
อบต. แมกัวะ อบต. แมกัวะ อบต. แมกัวะ พืชปลูกไวบริโภคและ
กลุมผูเลี้ยงโคมีหญาใหวัว
ในชวงฤดูแลง

8 อุดหนุนโครงการกลุมเกษตรกรในการผลิต เพื่อสงเสริมใหเกษตรกรใช หมูที่ 1- หมูที่ 8
ปุยหมักชีวภาพ
ปุยหมักชีวภาพในการผลิต

200,000 1.เกษตรกรลดใชสารเคมี สํานักปลัด
อบต. แมกัวะ 2.ลดรายจายและเพิ่ม
รายไดใหแกเกษตรกร
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2557 - 2559)
องคการบริหารสวนตําบลแมกัวะ อําเภอสบปราบ จังหวัดลําปาง
4. ยุทธศาสตรการพัฒนาการพัฒนาเศรษฐกิจ
4.1 แนวทางการพัฒนาการสงเสริมอาชีพและเพิ่มรายไดใหแกประชาชน
ที่
โครงการ
วัตุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
ผลลัพธที่คาดวา
2557
2558
2559
จะไดรับ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
20,000 เกษตรกรมีการลดใช
อบต. แมกัวะ สารเคมี

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

9 โครงการการปองกันและกําจัดศัตรูพืช

เพื่อใหเกษตรกรลดใชสาร เกษตรหมูที่ 1- หมูที่ 8
เคมี

10 โครงการอนุรักษและพัฒนาอาชีพแพทย
แผนไทย

เพื่อสรางทางเลือกและสราง ผูพิการทางสายตาตําบล
โอกาสใหแกคนพิการทาง แมกัวะ
การมองเห็น

55,000 ผูพิการสามารถประกอบสํานักปลัด
อบต. แมกัวะ อาชีพไดดวยตนเอง

11 โครงการเยาวชนรักษสัตวน้ํา

เพื่อใหเยาวชนไดรับความรู เยาวชน หมูที่ 1 -8
ดานการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา จํานวน 50 คน
สามารถนําไปประกอบ
อาชีพได

50,000 เยาวชนมีความรูสามารถสวนการศึกษา
อบต. แมกัวะ นําไปเปนตนแบบใน
ชุมชนได

12 โครงการสงเสริมการปลูกผักอินทรียตามวิถี เพื่อใหเกษตรกรลดการใช เกษตรกร หมูที่ 1-8
เศรษฐกิจพอเพียง
สารเคมี

สํานักปลัด

40,000
40,000
40,000 เกษตรกรมีรายไดเพิ่ม สํานักปลัด
อบต. แมกัวะ อบต. แมกัวะ อบต. แมกัวะ ขึ้น
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2557 - 2559)
องคการบริหารสวนตําบลแมกัวะ อําเภอสบปราบ จังหวัดลําปาง
4. ยุทธศาสตรการพัฒนาการพัฒนาเศรษฐกิจ
4.1 แนวทางการพัฒนาการสงเสริมอาชีพและเพิ่มรายไดใหแกประชาชน
ที่
โครงการ
วัตุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

13 โครงการสงเสริมใหมีรายไดเสริมหลังฤดูกาลเพื่อสนับสนุนเมล็ดพันธุพืช ครัวเรือนยากจนที่มีรายได
เก็บเกี่ยวใหแกผูมีรายไดนอย
ใหกับครัวเรือนที่ยากจน ต่ํากวาเกณฑ จปฐ.ในเขต
พื้นที่ อบต.แมกัวะ

งบประมาณและที่มา
ผลลัพธที่คาดวา
2557
2558
2559
จะไดรับ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
10,000
10,000
10,000 ครัวเรือนที่ยากจนมี
อบต. แมกัวะ อบต. แมกัวะ อบต. แมกัวะ รายไดเพิ่ม

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ
สํานักปลัด

14 โครงการสงสริมอาชีพผูพิการ (การเลี้ยงปลา เพื่อใหผูพิการหรือผูดูแลผู 1.จัดอบรมใหความรูแก
30,000
30,000
30,000 ผูพิการหรือผูดูแลคน สํานักปลัด
ดุกในบอซีเมนต)
พิการไดรับความรูความ คนพิการหรือผูดูแลคนพิการ อบต. แมกัวะ อบต. แมกัวะ อบต. แมกัวะ พิการมีความรูความเขา
เขาใจและมีทักษะการ
จํานวน 60 ครัวเรือน
ใจและทักษะในการ
ประกอบอาชีพดานการเลี้ยง 2.จัดซื้อพันธปลาดุกและ
ประกอบอาชีพดานการ
สัตวน้ํา
อาหารปลาดุก
เลี้ยงสัตวน้ํา
15 โครงการสงเสริมกลุมอาชีพดานการเกษตร เพื่อสงเสริมอาชีพใหกับ
และปศุสัตว
เกษตรกรใหมีรายได

สงเสริมกลุมอาชีพดานการ
เกษตรและปศุสัตวใหกับ
เกษตรกรตําบลแมกัวะ

10,000 เกษตรกรมีรายไดเพิ่ม สํานักปลัด
อบต. แมกัวะ มากขึ้น
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2557 - 2559)
องคการบริหารสวนตําบลแมกัวะ อําเภอสบปราบ จังหวัดลําปาง
4. ยุทธศาสตรการพัฒนาการพัฒนาเศรษฐกิจ
4.1 แนวทางการพัฒนาการสงเสริมอาชีพและเพิ่มรายไดใหแกประชาชน
ที่
โครงการ
วัตุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

16 โครงการวางแผนระบบการบริหารจัดการทํา เพื่อใหการบริหารจัดการ วางแผนบริหารจัดการเกี่ยว
ประมงในอางเก็บน้ําแมทาน
ประมงในอางเก็บน้ําแมทาน กับการทําประมงในอางเก็บ
เปนระบบมากขึ้น
น้ําแมทาน

งบประมาณและที่มา
ผลลัพธที่คาดวา
2557
2558
2559
จะไดรับ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
10,000 การทําประมงในอาง
อบต. แมกัวะ เก็บน้ําแมทานเปน
ระบบมากขึ้น

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ
สํานักปลัด
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2557 - 2559)
องคการบริหารสวนตําบลแมกัวะ อําเภอสบปราบ จังหวัดลําปาง
4. ยุทธศาสตรการพัฒนาการพัฒนาเศรษฐกิจ
4.2 แนวทางการพัฒนาการสงเสริมการตลาดและการใชสินคาทองถิ่น
ที่
โครงการ
วัตุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
ผลลัพธที่คาดวา
หนวยงาน
2557
2558
2559
จะไดรับ
ที่รับผิดชอบ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1 อุดหนุนโครงการสงเสริมสินคาหนึ่งตําบล เพื่อเผยแพรประชาสัมพันธ จัดสรางรานในงานฤดูหนาว
10,000
10,000
10,000 เปนการสนองนโยบาย - สํานักปลัด
หนึ่งผลิตภัณฑในดานการตลาด
ผลิตภัณฑของกลุมอาชีพตางๆและงานกาชาดประจําป
อบต. แมกัวะ อบต. แมกัวะ อบต. แมกัวะ ของจังหวัดในการจัดงาน -ทีท่ ําการปกครอง
ประเพณีประจําป

อําเภอสบปราบ

2 อุดหนุนโครงการจัดงานฤดูหนาวและงาน เพื่อเปนการหาตลาดในการ จัดงานฤดูหนาวและงาน
40,000
40,000
40,000 กลุมอาชีพในพื้นที่มี - สํานักปลัด
แสดงสินคา OTOP อําเภอสบปราบ
จําหนายสินคาหนึ่งตําบลหนึ่ง แสดงสินคา OTOP บริเวณ อบต. แมกัวะ อบต. แมกัวะ อบต. แมกัวะ ตลาดในการจําหนาย -ที่ทําการปกครองฯ
ประจําป 2557
ผลิตภัณฑใหแกกลุมอาชีพ ขางสนาม สนง.สหกรณ
สินคาสรางรายได
การกเษตรสบปราบ จํากัด
3 โครงการจัดงานแสดงสินคาและจําหนาย เพื่อสงเสริมใหมีตลาดหรือ นําผลิตภัณฑของกลุม
20,000
20,000
20,000 กลุมอาชีพมีตลาดในการสํานักปลัด
สินคา OTOP ตําบลแมกัวะ
ชองทางการจําหนายสินคา อาชีพไปจัดแสดงในงาน อบต.แมกัวะ อบต.แมกัวะ อบต.แมกัวะ จําหนายสินคาสราง
และผลิตภัณฑ OTOP ของ ฤดูหนาวและ
รายได ยกระดับคุณภาพ
กลุมอาชีพ
สบปราบ
ชีวิต
4 โครงการปรับปรุงซอมแซมศูนย OTOP เพื่อพัฒนาและสงเสริม
ประจําตําบล
ศูนย OTOP ประจําตําบล

กลุมอาชีพในตําบลไดมี
มีแหลงจําหนายสินคา

30,000
30,000
30,000 มีศูนยจําหนายสินคา สํานักปลัด
อบต. แมกัวะ อบต. แมกัวะ อบต. แมกัวะ ในตําบลที่มีประสิทธิภาพ
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2557 - 2559)
องคการบริหารสวนตําบลแมกัวะ อําเภอสบปราบ จังหวัดลําปาง
4. ยุทธศาสตรการพัฒนาการพัฒนาเศรษฐกิจ
4.3 แนวทางการพัฒนาการสงเสริมการทองเที่ยว
ที่
โครงการ

วัตุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

1 โครงการสงเสริมการทองเที่ยวอางเก็บน้ํา เพื่อประชาสัมพันธอาง จัดทําแพและที่พักบริเวณ
แมทาน
เก็บน้ําแมทานใหเปนที่ อางเก็บน้ําแมทาน
รูจักโดยทั่วกัน
2 โครงการสงเสริมการทองเที่ยวบริเวณหวย เพื่อประชาสัมพันธบริเวณพัฒนาสถานที่หวยปาปู
ปาปู
หวยปาปูใหเปนที่รูจัก ใหเปนแหลงทองเที่ยว
โดยทั่วกัน
ของตําบล
3 โครงการสงเสริมการทองเที่ยวพระธาตุ เพื่อประชาสัมพันธพระธาตุ พัฒนาพระธาตุดอยเจดีย
ดอยเจดีย หมูที่ 2 บานออ
ดอยเจดีย พระนอน และ
บอน้ําทิพยใหเปนที่รูจัก
อยางแพรหลาย

งบประมาณและที่มา
ผลลัพธที่คาดวา
หนวยงาน
2557
2558
2559
จะไดรับ
ที่รับผิดชอบ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
100,000 อางเก็บน้ําแมทานมี สวนโยธา
อบต. แมกัวะ คนเขามาเที่ยวมากขึ้น

100,000 หวยปาปูไดรับการ สวนโยธา
อบต. แมกัวะ พัฒนาใหเปนสถานที่
ทองเที่ยวของตําบล
100,000 พระธาตุดอยเจดียได สวนโยธา
อบต. แมกัวะ รับการพัฒนาใหเปน
สถานที่ทองเที่ยวของ
ตําบล
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2557- 2559)
องคการบริหารสวนตําบลแมกัวะ อําเภอสบปราบ จังหวัดลําปาง
5. ยุทธศาสตรการพัฒนาการบริหาร และการพัฒนาองคกร
5.1 แนวทางการพัฒนาการพัฒนาบุคลากร
ที่
โครงการ
วัตุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

1 โครงการเงินประโยชนตอบแทนอื่นเปน เพื่อสรางขวัญและกําลังใจให พนักงานสวนตําบล
กรณีพิเศษสําหรับพนักงานสวนตําบลและ กับพนักงานสวนตําบลและ และพนักงานจาง
พนักงานจาง
พนักงานจาง

งบประมาณและที่มา
ผลลัพธที่คาดวา
หนวยงาน
2557
2558
2559
จะไดรับ
ที่รับผิดชอบ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
800,000
800,000
800,000 พนักงานสวนตําบลและ สํานักปลัด
อบต. แมกัวะ อบต. แมกัวะ อบต. แมกัวะ ลูกจางมีขวัญและกําลังใจ
ในการทํางาน

2 โครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาบุคลากรและ เพื่อเปนการเพิ่มพูนความรู
จัดสัมมนาและทัศนศึกษา
300,000
300,000
300,000 คณะผูบริหาร สมาชิกสภา สํานักปลัด
ทัศนศึกษาดูงานของคณะผูบริหาร
และประสบการณในการปฏิบัติ ดูงานของคณะผูบริหาร อบต. แมกัวะ อบต. แมกัวะ อบต. แมกัวะ อบต. พนักงานและลูกจาง
พนักงานสวนตําบลและพนักงานจาง
งานของคณะผูบริหาร สมาชิก สมาชิกสภาอบต.
ไดรับความรูและนําประสบการณ
สภาอบต. พนักงานสวนตําบล พนักงานและลูกจาง

ที่ไดรับมาเปนแนวทางในการ

และพนักงานจาง

ปฏิบัติงาน

อยางนอยปละ 1 ครั้ง

3 โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพและ
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ คณะผูบริหารทองถิ่น
ปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรมในการปฎิบัติงาน ปฎิบัติงานใหแกคณะผูบริหารส.อบต.,พนักงานสวน
ในองคกร
และพนักงาน
ตําบล ลูกจางประจํา
และพนักงานจาง

20,000
20,000
20,000 ผูเขารับการอบรมสามารถ สํานักปลัด
อบต. แมกัวะ อบต. แมกัวะ อบต. แมกัวะ การเพิ่มศักยภาพการพัฒนา
ตนเอง
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2557- 2559)
องคการบริหารสวนตําบลแมกัวะ อําเภอสบปราบ จังหวัดลําปาง
5. ยุทธศาสตรการพัฒนาการบริหารและการพัฒนาองคกร
5.1 แนวทางการพัฒนาการพัฒนาบุคลากร
ที่
โครงการ
วัตุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
2557
2558
2559
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ผลลัพธที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

4 โครงการอบรมใหความรูและเผยแพรขอมูล เพื่อใหผูเขารับการอบรมมีความ คณะผูบริหาร สมาชิกสภา
30,000
30,000
30,000 เจาหนาที่และประชาชนเขาใจ สํานักปลัด
ขาวสารใหแกประชาชน ตาม พ.ร.บ.ขอมูล รู ความเขาใจในหลักการและ อบต.แมกัวะ กํานัน/ผญบ. อบต. แมกัวะ อบต. แมกัวะ อบต. แมกัวะ พ.ร.บ.ขอมูลขาวสารฯ และ
ขาวสารของราชการ พ.ศ.2540
สาระสําคัญของ พ.ร.บ.ขอมูล พนักงานสวนตําบล พนัก
สามารถนําไปปฎิบัติไดถูกตอง
ขาวสารของ ราชการ พ.ศ.2540 งานจาง และประชาชน

5 โครงการอบรมใหความรูเพิ่มศักยภาพ
เพื่อใหผูเขารับการอบรมมี
ใหแกคณะกรรมการตรวจรับการจางโครงการความรูความเขาใจเกี่ยวกับ
ตางๆของ อบต.
การตรวจรับการจางและ
ระเบียบตางๆที่เกี่ยวของ

ครบถวนตามกฎหมายกําหนด

พนักงานสวนตําบลและ
30,000
30,000
30,000 ผูเขาอบรมมีความรูเกี่ยวกับ สํานักปลัด
ตัวแทนประชาคมแตละ อบต. แมกัวะ อบต. แมกัวะ อบต. แมกัวะ การตรวจรับงานจางมากขึ้น
หมูบาน จํานวน 50 คน
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2557 - 2559)
องคการบริหารสวนตําบลแมกัวะ อําเภอสบปราบ จังหวัดลําปาง
5. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการพัฒนาการบริหารและการพัฒนาองคกร
5.2 แนวทางการพัฒนาการปรับปรุง การพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช และสถานที่ปฏิบัติงาน
ที่
โครงการ
วัตุประสงค
เปาหมาย
งบประมาณและที่มา
ผลลัพธที่คาดวา
(ผลผลิตของโครงการ)
2557
2558
2559
จะไดรับ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1 โครงการจัดหาวัสดุ อุปกรณและ
เพื่อความสะดวก รวดเร็ว
ตั้งงบประมาณในการจัด
500,000
500,000
500,000 ทุกสํานัก/สวนราชการใน
ครุภัณฑ สํานักงาน
ในการปฏิบัติงาน
หาวัสดุ อุปกรณใหกับ
อบต.แมกัวะ อบต.แมกัวะ อบต.แมกัวะ อบต.มีเครื่องมือเครื่องใช
สํานัก/สวนราชการใน
ที่มีประสิทธิภาพ
อบต.แมกัวะ

2 โครงการจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพยสิน อบต.แมกัวะ

- เพื่อเปนการเพิ่มรายไดของ อบต. จัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียน
โดยสามารถจัดเก็บภาษีตางๆได

ทรัพยสินใหครอบคลุมพื้นที่

อยางครบถวน ถูกตอง เปนธรรม

ทั้งหมดของ อบต.

- เพื่อเปนการรวบรวมขอมูลของ
อบต.ในดานการคลังทองถิ่น

3 โครงการปรับปรุงซอมแซมอาคารสํานักงานเพื่อปรับปรุงอาคารสํานักงาน ปรับปรุงอาคารสํานักงาน
/อาคารเอนกประสงค ของ อบต.แมกัวะ /อาคารเอนกประสงค
/อาคารเอนกประสงค

150,000
อบต.แมกัวะ

150,000
อบต.แมกัวะ

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ
- สํานักปลัด
- สวนโยธา
- สวนการคลัง
-สวนการศึกษา

- มีรายไดเพิ่มขึ้น
สวนการคลัง
- มีขอมูลทางดานการคลัง
ทองถิ่นอยางครบถวน ถูกตอง
- มีระบบการจัดเก็บภาษีที่
แนนอน ถูกตอง เปนระบบ
300,000 อาคารสํานักงาน/อาคารเอนกสวนโยธา
อบต.แมกัวะ ประสงคไดรับการปรับปรุง
ซอมแซม
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2557 - 2559)
องคการบริหารสวนตําบลแมกัวะ อําเภอสบปราบ จังหวัดลําปาง
5. ยุทธศาสตรการพัฒนาการบริหารและการพัฒนาองคกร
5.2 แนวทางการพัฒนาการปรับปรุง การพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช และสถานที่ปฏิบัติงาน
ที่
โครงการ
วัตุประสงค
เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
2557
2558
(บาท)
(บาท)

ผลลัพธที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

4 โครงการกอสรางรั้ว อบต.แมกัวะ

เพื่อปองกันรักษาทรัพยสินของ กอสรางรั้ว อบต.จํานวน
อบต.แมกัวะ
3 ดาน

2559
(บาท)
300,000 ปองกันรักษาทรัยพสิน
อบต.แมกัวะ ของ อบต.

5 โครงการจัดซื้อที่ดิน

เพื่อขยายพื้นที่ที่ทําการองคการ จัดซื้อที่ดิน จํานวน 1 แปลง
บริหารสวนตําบลแมกัวะ

400,000 อบต.แมกัวะ มีพื้นที่
อบต.แมกัวะ เพิ่มมากขึ้น

สวนโยธา

50,000 ศูนย อปพร.ไดรับการ
อบต.แมกัวะ ปรุงปรุงใหดีขึ้น

สวนโยธา

6 โครงการปรับปรุงศูนย อปพร.ตําบลแมกัวะเพื่อปรับปรุงศูนย อปพร.ตําบล ปรับปรุงศูนย อปพร.ใหมี
แมกัวะใหดีขึ้น
สภาพที่ดี
7 โครงการกอสรางอาคารโรงเก็บรถ
(อบต.แมกัวะ)

เพื่อกอสรางอาคารโรงเก็บรถ กอสรางอาคารโรงเก็บรถ
อบต.แมกัวะ

300,000
อบต.แมกัวะ

สวนโยธา

อบต.มีที่จอดรถไวบริการ สวนโยธา
ประชาชนที่มาติดตอราชการ
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2557 - 2559)
องคการบริหารสวนตําบลแมกัวะ อําเภอสบปราบ จังหวัดลําปาง
5. ยุทธศาสตรการพัฒนา การบริหารและการพัฒนาองคกร
5.2 แนวทางการพัฒนาการปรับปรุง การพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช และสถานที่ปฏิบัติงาน
ที่
โครงการ
วัตุประสงค
เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
8 โครงการตั้งงบประมาณงานงบกลาง

เพื่อใชในแผนงานงบกลาง

ตั้งงบประมาณงานงบกลาง
ดังนี้ ,เงินสมทบกองทุน
ประกันสังคม,เงินสํารอง
จาย,เงินสมทบกองทุน
บําเหน็จบํานาญขาราชการ
สวนทองถิ่น

9 โครงการสํารวจประเมินประสิทธิภาพและ เพื่อสํารวจความพึงพอใจ
สํารวจการใหบริการของ
ประสิทธิผลการปฏิบัติงานราชการของ ประชาชนตอการใหบริการของอบต.ตอการดําเนินงาน
อบต.แมกัวะ
อบต.แมกัวะ
จากประชาชน หมูที่ 1- 8

งบประมาณและที่มา
ผลลัพธที่คาดวา
หนวยงาน
2557
2558
2559
จะไดรับ
ที่รับผิดชอบ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
500,000
500,000
500,000 ตั้งงบประมาณในแผนงาน สํานักปลัด
อบต.แมกัวะ อบต.แมกัวะ อบต.แมกัวะ งบกลางมีประสิทธิภาพ

25,000
อบต. แมกัวะ

25,000
25,000 รับทราบผลการประเมินเพื่อ สํานักปลัด
อบต. แมกัวะ อบต. แมกัวะ นํามาแกไขปรับปรุง
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2557 - 2559)
องคการบริหารสวนตําบลแมกัวะ อําเภอสบปราบ จังหวัดลําปาง
5. ยุทธศาสตรการพัฒนาการบริหารและการพัฒนาองคกร
5.2 แนวทางการพัฒนาการปรับปรุง การพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช และสถานที่ปฏิบัติงาน
ที่
โครงการ
วัตุประสงค
เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
10 โครงการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติ เพื่อติดตามประเมินผลการ
งานของ อบต.
ปฏิบัติงานของ อบต.

มีการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของ อบต.
อยางนอยปละ 1 ครั้ง

งบประมาณและที่มา
ผลลัพธที่คาดวา
หนวยงาน
2556
2557
2558
จะไดรับ
ที่รับผิดชอบ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
5,000
5,000
5,000 การปฏิบัติงานของ อบต. สํานักปลัด
อบต. แมกัวะ อบต. แมกัวะ อบต. แมกัวะ เปนไปตามหลักธรรมาภิบาล

11 โครงการปรับปรุงหองทํางานคณะผูบริหารเพื่อปรับปรุงหองทํางานคณะ - ปรับปรุงหองทํางานคณะ ทองถิ่นพรอมติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
ผูบริหารใหดียิ่งขึ้น
ผูบริหารพรอมติดตั้งเครื่อง
ปรับอากาศ
12 โครงการปรับปรุงหองทํางานของสวนโยธาเพื่อปรับปรุงหองทํางานของ ปรับปรุงหองทํางานของ
พรอมติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
สวนโยธาใหดียิ่งขึ้น
สวนโยธาพรอมติดตั้ง
เครื่องปรับอากาศ

52,700 หองทํางานของคณะผูบริหารสวนโยธา
อบต. แมกัวะ มีความสวยงาม เปนระเบียบ
มากขึ้น
280,000
อบต. แมกัวะ

หองทํางานของสวนโยธา สวนโยธา
มีความสวยงาม เปนระเบียบ
มากขึ้น
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การนําแผนพัฒนาสามปไปสูการ
ปฏิบัติและการติดตามประเมินผล

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2557 - 2559)
องคการบริหารสวนตําบลแมกัวะ อําเภอสบปราบ จังหวัดลําปาง
ป 2557
ยุทธศาสตร

ป 2558

ป 2559

รวม 3 ป

จํานวน

งบประมาณ

จํานวน

งบประมาณ

จํานวน

งบประมาณ

จํานวน

งบประมาณ

โครงการ

(บาท)

โครงการ

(บาท)

โครงการ

(บาท)

โครงการ

(บาท)

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
1.1 แนวทางการพัฒนาการกอสราง ปรับปรุง บํารุงรักษา ถนน สะพาน

3

21,000,000

5

18,176,250

4

12,560,000

12

51,736,250

1.2 แนวทางการพัฒนาดานสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

9

172,093,800

11

97,375,000

5

55,500,000

25

324,968,800

1.3 แนวทางการพัฒนาไฟฟาสาธารณะ

-

-

-

-

-

-

-

-

1.4 แนวทางการพัฒนาการวางผัง

-

-

-

-

-

-

-

-

16

115,551,250

9

37

376,705,050

รวม

12

193,093,800

68,060,000

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม
2.1 แนวทางการพัฒนาการสรางจิตสํานึกและความตระหนักในการจัดการ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

2,000,000

2

2,000,000

-

-

-

-

2

2,000,000

2

2,000,000

3.1 แนวทางการพัฒนาการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชราและผูดอยโอกาส

-

-

-

-

-

-

-

-

3.2 แนวทางการพัฒนาการศึกษา

-

-

-

-

-

-

-

-

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
2.2 แนวทางการพัฒนาการอนุรักษ การฟนฟู การเฝาระวัง และการปองกัน/
รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
รวม
3.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคม
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2557 - 2559)
องคการบริหารสวนตําบลแมกัวะ อําเภอสบปราบ จังหวัดลําปาง
ป 2557
ยุทธศาสตร

ป 2558

ป 2559

รวม 3 ป

จํานวน

งบประมาณ

จํานวน

งบประมาณ

จํานวน

งบประมาณ

จํานวน

งบประมาณ

โครงการ

(บาท)

โครงการ

(บาท)

โครงการ

(บาท)

โครงการ

(บาท)

-

-

-

-

-

-

-

-

1

2,500,000

1

2,500,000

-

-

2

5,000,000

1

2,500,000

1

2,500,000

-

-

2

5,000,000

4.1 แนวทางการพัฒนาการสงเสริมและเพิ่มรายไดใหแกประชาชน

-

-

-

-

-

-

-

-

4.2 แนวทางการพัฒนาการสงเสริมการตลาดและการใชสินคาทองถิ่น

-

-

-

-

-

-

-

-

3.3 แนวทางการพัฒนาการสงเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น
3.4 แนวทางการพัฒนาการปองกัน/รักษา/และสงเสริมสุขภาพอนามัยของ
ประชาชน
3.5 แนวทางการพัฒนาการสงเสริมความเขมแข็งของชุมชน
รวม
4.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ

4.3 แนวทางการพัฒนาดานการสงเสริมการทองเที่ยว
รวม

1

2,170,000
2,170,000

-

-

1

5.1 แนวทางการพัฒนาบุคลากร

-

-

-

5.2 แนวทางการพัฒนาดานการปรับปรุง การพัฒนาเครื่องมือ เครื่องใช

-

-

รวม

-

-

รวมทั้งสิ้น

13

1

2,170,000
2,170,000

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

18

120,221,250

11

42

385,875,050

5.ยุทธศาสตรการพัฒนาการบริหารและการพัฒนาองคกร

และสถานที่ปฏิบัติงาน
195,593,800

70,060,000
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2557 - 2559)
องคการบริหารสวนตําบลแมกัวะ อําเภอสบปราบ จังหวัดลําปาง
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
1.1 แนวทางการพัฒนาการกอสราง ปรับปรุง บํารุงรักษา ถนน สะพาน
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

1 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
เพื่อกอสรางถนนใหสามารถ ขนาดผิวจราจรกวาง
หมูที่ 1 บานวังยาว (สายโรงเรียนบานวังยาว - ใชสัญจรไปมาได
4.00 เมตร ยาว 3,000 เมตร
ปูนซิเมนตไทยบานปู)
หนา 0.15 เมตร

งบประมาณและที่มา
2557
2558
(บาท)
(บาท)
6,600,000
อบจ.ลําปาง

2 โครงการกอสรางถนนลาดยาง หมูที่ 1 บานวังยาวเพื่อกอสรางถนนใหสามารถ กวาง 6 เมตร
(สายโรงเรียนบานวังยาว -ถนนบานปู)
ใชสัญจรไปมาได
ยาว 7,000 เมตร
หนา 0.05 เมตร
3 โครงการกอสรางถนนลาดยาง (จากโรงเรียน
บานวังยาว - บานน้ําหลง ม.12 )

เพื่อกอสรางถนนใหสามารถ กวาง 4.00 เมตร
ใชสัญจรไปมาได
ยาว 6,000 เมตร
หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา
12,000 ตรม.

2559
(บาท)

ผลลัพธที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

ประชาชนมีความสะดวก สวนโยธา
ในการสัญจรไปมา

8,400,000 ประชาชนมีความสะดวก สวนโยธา
อบจ.ลําปาง ในการสัญจรไปมา

10,800,000
อบจ.ลําปาง

ประชาชนมีความสะดวก สวนโยธา
ในการสัญจรไปมา
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2557 - 2559)
องคการบริหารสวนตําบลแมกัวะ อําเภอสบปราบ จังหวัดลําปาง
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
1.1 แนวทางการพัฒนาการกอสราง ปรับปรุง บํารุงรักษา ถนน สะพาน
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค

4 โครงการกอสรางถนนลาดยาง แบบ OVER
RAY หมูที่ 1 , หมูที่ 8

เพื่อกอสรางถนนให
สามารถใชสัญจรไปมาได

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
กวาง 4.00 เมตร
ยาว 450 เมตร
หนา 0.05 เมตร

5 โครงการกอสรางถนนลาดยาง หมูที่ 1
เพื่อกอสรางถนนให
บานวังยาว (สายนายปุม ยะเงี้ยว เชื่อมถนน สามารถใชสัญจรไปมาได
น้ําหลง หลายฮองปุ)

กวาง 4.00 เมตร
ยาว 2,500 เมตร
หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้น
ที่ไมนอยกวา 10,000 ตรม.

6 โครงการกอสรางถนน OVER RAY หมูที่ 1 เพื่อใหประชาชนที่สัญจร
บานวังยาว (สายกลาง ระหวางหมูที่ 1 กับ
ไปมาไดรับความสะดวก
หมูที่ 8)
และปลอดภัย

กวาง 4.00 เมตร
ยาว 700 เมตร
หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร

งบประมาณและที่มา
2557
2558
(บาท)
(บาท)
810,000
กรมสงเสริมฯ

5,500,000
กรมสงเสริมฯ

2559
(บาท)

ผลลัพธที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

ประชาชนมีความสะดวก สวนโยธา
ในการสัญจรไปมา

ประชาชนมีความสะดวก สวนโยธา
ในการสัญจรไปมา

1,260,000 ประชาชนไดรับความ
อบจ.ลําปาง สะดวกและปลอดภัย
ในการสัญจร

สวนโยธา
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2557 - 2559)
องคการบริหารสวนตําบลแมกัวะ อําเภอสบปราบ จังหวัดลําปาง
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
1.1 แนวทางการพัฒนาการกอสราง ปรับปรุง บํารุงรักษา ถนน สะพาน
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
7 โครงการกอสรางถนนลาดยาง หมูที่ 2 บานออ เพื่อกอสรางถนนให
- วัดดอยเจดีย
สามารถใชสัญจรไปมาได

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ขนาดผิวจราจรกวาง
5 เมตร ยาว 1,100 เมตร
หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา
5,500 ตารางเมตร

8 โครงการกอสรางถนนลาดยาง หมูที่ 3 ต.แมกัวะเพื่อใชถนนในการสัญจรไป กวาง 4.00 เมตร
- บานหาดปูดาย (นาแสง)
มาได
ยาว 2,000 เมตร
หรือมีพื้นไมนอยกวา 8,000
ตรม.
9 โครงการกอสรางถนน คสล.ระหวาง หมูที่ 6 เพื่อใหประชาชนที่สัญจร
บานปงกาพัฒนา ถึง หมูที่ 5 บานแมกัวะใน ไปมาไดรับความสะดวก
(แมอิบ)
และปลอดภัย

กวาง 4.00 เมตร
ยาว 900 เมตร
หนา 0.15 เมตร

10 โครงการกอสรางถนนหินคลุก หมูที่ 3
บานปงกา (สายหลัง อบต. -บอขยะ)

กวาง 4.00 เมตร
ยาว 2,000 เมตร
หนา 0.30 เมตร

เพื่อความสะดวกในการ
คมนาคมและขนสงพืช
ผลทางการเกษตร

งบประมาณและที่มา
2557
2558
(บาท)
(บาท)
2,475,000
อบจ.ลําปาง

3,600,000
อบจ.ลําปาง

2559
(บาท)

ผลลัพธที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

ประชาชนมีความสะดวก สวนโยธา
ในการสัญจรไปมา

ประชาชนมีความสะดวก สวนโยธา
ในการสัญจรไปมา

1,980,000
อบจ.ลําปาง

ประชาชนไดรับความ
สะดวกและปลอดภัย
ในการสัญจร

สวนโยธา

1,100,000 ประชาชนไดรับความ
อบจ.ลําปาง สะดวกและปลอดภัย
ในการสัญจร

สวนโยธา
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2557 - 2559)
องคการบริหารสวนตําบลแมกัวะ อําเภอสบปราบ จังหวัดลําปาง
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
1.1 แนวทางการพัฒนาการกอสราง ปรับปรุง บํารุงรักษา ถนน สะพาน
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
11 โครงการกอสรางถนน คสล. หมูที่ 1,2,4,6

เพื่อใชถนนใสัญจรไปมาได

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
- หมูที่ 1 กวาง 4.00 ม.
ยาว 900 ม. หนา 0.15 ม.
หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา
3,600 ตรม.
- หมูที่ 2 กวาง 4.00 ม.
ยาว 2,000 ม. หนา 0.15 ม.
หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา
8,000 ตรม.
- หมูที่ 4 กวาง 3.00 ม.
ยาว 245 ม. หนา 0.15 ม.
หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา
735 ตรม.
- หมูที่ 6 กวาง 3.00 ม.
ยาว 380 ม. หนา 0.15 ม.
หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา
1,140 ตรม.

2557
(บาท)

งบประมาณและที่มา
2558
(บาท)
7,411,250
อบจ.ลําปาง

2559
(บาท)

ผลลัพธที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

ประชาชนมีความสะดวก สวนโยธา
ในการสัญจรไปมา
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2557 - 2559)
องคการบริหารสวนตําบลแมกัวะ อําเภอสบปราบ จังหวัดลําปาง
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
1.1 แนวทางการพัฒนาการกอสราง ปรับปรุง บํารุงรักษา ถนน สะพาน
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
12 โครงการกอสรางถนนลาดยาง หมูที่ 7
เพื่อกอสรางถนนให
บานแมกัวะพัฒนา (จากบานนายอนุ ทิพยตา - สามารถใชสัญจรไปมาได
บอขยะ)

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
กวาง 6.00 เมตร
ยาว 1,000 เมตร

2557
(บาท)

งบประมาณและที่มา
2558
(บาท)

ผลลัพธที่คาดวา
หนวยงาน
2559
จะไดรับ
ที่รับผิดชอบ
(บาท)
1,800,000 ประชาชนมีความสะดวก สวนโยธา
ในการสัญจรไปมา

98

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2557 - 2559)
องคการบริหารสวนตําบลแมกัวะ อําเภอสบปราบ จังหวัดลําปาง
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
1.2 แนวทางการพัฒนาดานสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค

1 โครงการกอสรางประปาหมูบานแบบผิวดิน
ขนาดใหญ หมูที่ 1 บานวังยาว

เพื่อใหราษฎรมีน้ําสะอาด
อุปโภค - บริโภค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ระบบประปาผิวดินขนาด
ใหญ รายละเอียดตาม
แบบแปลนของกรมฯ

งบประมาณและที่มา
2557
2558
(บาท)
(บาท)
3,000,000
กรมสงเสริมฯ

2 โครงการซอมแซมดาดเหมืองสถานีสูบน้ําดวย เพื่อซอมแซมดาดเหมืองเกา กวาง 2.2 เมตร
พลังงานไฟฟา หมูที่ 1 บานวังยาว
ที่ชาํ รุด เสียหายใหมีสภาพที่ดี ยาว 500 เมตร
3 โครงการกอสรางฝายน้ําลนแมน้ําวัง
หมูที่ 1 บานวังยาว

เพื่อใหราษฎรมีน้ําไวอุปโภค จํานวน 1 ฝาย
บริโภค

4 โครงการกอสรางฝาย คสล. กั้นน้ําแมวัง
หมูที่ 2 บานออ

เพื่อใหราษฎรมีน้ําไว
อุปโภคบริโภค

จํานวน 1 ฝาย

1,550,000
อบจ.ลําปาง
9,900,000
กรมทรัพยากรน้ํา
40,000,000
กรมทรัพยากรน้ํา

2559
(บาท)

ผลลัพธที่คาดวา
จะไดรับ
ครัวเรือนในหมูบาน
ไมนอยกวา รอยละ 90
มีน้ําประปาใช

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ
สวนโยธา

ดาดเหมืองสามารถรองรับ สวนโยธา
น้ําไดดี
ราษฎรมีน้ําใชในการทํา
เกษตรกรรม

สวนโยธา

ราษฎรมีน้ําใชในการ
เกษตรกรรมในฤดูแลง

สวนโยธา

99

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2557 - 2559)
องคการบริหารสวนตําบลแมกัวะ อําเภอสบปราบ จังหวัดลําปาง
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
1.2 แนวทางการพัฒนาดานสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค

5 โครงการเสริมคันฝายและสรางดาดเหมือง
คสล. ลําหวยแมเสลี่ยม หมูที่ 2 บานออ

เพื่อใหราษฎรมีน้ําไว
ในการเกษตร

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
สูง 0.50 เมตร
ดาดเหมืองยาว 2,000 เมตร

6 โครงการสรางเขื่อนที่วังอางแมน้ําวัง หมูที่ 2,3 เพื่อเก็บกักน้ําไวใชในการ
ทําการเกษตร

กอสรางเขื่อน จํานวน 1 แหง

7 โครงการกั้นฝายน้ําลนแมน้ําวัง (วังอาง)

เพื่อเก็บกักน้ําไวใชในการ
ทําการเกษตร

ตามแบบแปลนของกรมชล ประทาน

8 โครงการกอสรางอาคารปองกันตลิ่งพัง
แมน้ําวัง หมูที่ 3 บานปงกา

เพื่อกอสรางอาคารใหมั่นคง หมูที่ 3 บานปงกา
แข็งแรง
ยาว 800 เมตร

งบประมาณและที่มา
2557
2558
(บาท)
(บาท)
1,000,000
อบจ.ลําปาง
130,000,000
อบจ.ลําปาง

2559
(บาท)

ผลลัพธที่คาดวา
จะไดรับ
ราษฎรมีน้ําใชในการ
เกษตรกรรมในฤดูแลง

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ
สวนโยธา

ราษฎรมีน้ําเพื่อใชในการ สวนโยธา
เกษตร
50,000,000 ราษฎรมีน้ําเพื่อใชในการ สวนโยธา
กรมชลประทาน เกษตร
9,000,000
อบจ.ลําปาง

อาคารมีสภาพที่ใชงาน
ไดดียิ่งขึ้น

สวนโยธา
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2557 - 2559)
องคการบริหารสวนตําบลแมกัวะ อําเภอสบปราบ จังหวัดลําปาง
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
1.2 แนวทางการพัฒนาดานสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค

9 โครงการกอสรางสถานีสูบน้ําดวยพลังงาน
ไฟฟา (วังอาง - หวยรองเคาะ) หมูที่ 3
บานปงกา

เพื่อใหเกษตรกรมีน้ําใชใน
การทําการเกษตร

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
กอสรางสถานีสูบน้ําดวย
พลังงานไฟฟา บานปงกา
หมูที่ 3

งบประมาณและที่มา
2557
2558
(บาท)
(บาท)
13,000,000
อบจ.ลําปาง

2559
(บาท)

ผลลัพธที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

ราษฎรมีน้ําเพื่อใชในการ สวนโยธา
เกษตร

10 โครงการกอสรางสถานีสูบน้ําดวยพลังงานไฟฟา เพื่อใหเกษตรกรมีน้ําใชใน
ทุงเดน ทุงปงกา หมูที่ 3 บานปงกา
การทําการเกษตร
(บริเวณหลังศาลเจาพอพญา)

กอสรางสถานีสูบน้ําดวย
พลังงานไฟฟา ทุงเดน
ทุงปงกา หลังศาลเจาพอพญา

11 โครงการกอสรางทํานบดิน พรอมประปาภูเขา เพื่อใหประชาชนมีน้ําไวใช
(หวยน้ําดิบปาคา) หมูที่ 3 บานปงกา
อุปโภค บริโภค

ระยะทาง 4,000 เมตร

4,000,000
อบจ.ลําปาง

ประชาชนมีน้ําเพียงพอ สวนโยธา
สําหรับการอุปโภค บริโภค

12 โครงการขุดลอกแมน้ําวัง หมู 3 บานปงกา
ต.แมกัวะ อ.สบปราบ จ.ลําปาง - บานหาด
ปูดาย หมู 6 ต.นาแสง อ.เกาะคา จ.ลําปาง

กวาง 30 เมตร
ยาว 1,500 เมตร
ลึก 1.00 เมตร

2,025,000
อบจ.ลําปาง

ราษฎรมีน้ําใชในการ
เกษตรกรรมในฤดูแลง

เพื่อใหราษฎรมีน้ําไว
อุปโภคบริโภค

3,000,000 ราษฎรมีน้ําเพื่อใชในการ สวนโยธา
อบจ.ลําปาง เกษตร

สวนโยธา
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2557 - 2559)
องคการบริหารสวนตําบลแมกัวะ อําเภอสบปราบ จังหวัดลําปาง
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
1.2 แนวทางการพัฒนาดานสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

13 โครงการสรางฝาย คสล หมูที่ 3,6 บริเวณหวย เพื่อใหราษฎรมีน้ําไว
แมแก

กวาง 15.00 เมตร
สันฝายสูง 2.00 เมตร

14 โครงการอนุรักษฟนฟูแหลงน้ําหวยแมแก
เพื่อฟนฟูแหลงน้ําที่ตื้นเขิน
หมูที่ 3 บานปงกา, หมูที่ 6 บานปงกาพัฒนา

ฟนฟูแหลงน้ําหวยแมแก

15 โครงการสรางทํานบกั้นน้ําหวยน้ําขุม
หมูที่ 4 ,5,6,7

สันฝายกวาง 8.00 เมตร
ยาว 0.60 ม. สูง 10.00 ม.
พรอมประตูระบายน้ํา

เพื่อใหราษฎรมีน้ําไว
อุปโภคบริโภค

16 โครงการปรับปรุงอาคารระบายน้ําลนอางเก็บน้ํา เพื่อปรับปรุงอาคารระบายน้ํา ปรับปรุงอาคารระบายน้ํา
แมทาน หมูที่ 4 บานแมกัวะ
ลนอางเก็บน้ําแมทาน

งบประมาณและที่มา
2557
2558
(บาท)
(บาท)

3,000,000
กรมทรัพยากรน้ํา
2,000,000
กรมสงเสริมฯ

10,000,000
กรมชลประทาน

ผลลัพธที่คาดวา
จะไดรับ

2559
(บาท)
800,000 เพื่อใหราษฎรมีน้ําไวใช
อบจ.ลําปาง ในฤดูแลง

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ
สวนโยธา

เกษตรกรมีน้ําเพื่อการ
เกษตร

สวนโยธา

ราษฎรมีน้ําใชในการ
เกษตรกรรมในฤดูแลง

สวนโยธา

ราษฎรมีน้ําใชในการ
เกษตรอยางพอเพียง

สวนโยธา
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2557 - 2559)
องคการบริหารสวนตําบลแมกัวะ อําเภอสบปราบ จังหวัดลําปาง
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
1.2 แนวทางการพัฒนาดานสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค

17 โครงการอนุรักษฟนฟูแหลงน้ําหวยแมทาน เพื่อฟนฟูแหลงน้ําที่ตื้นเขิน
หมูที่ 4 บานแมกัวะ และหมูที่ 5 บานแมกัวะ

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
2557
2558
(บาท)
(บาท)
ฟนฟูแหลงน้ําหวยแมทาน
2,500,000
กรมทรัพยากรน้ํา

18 โครงการอนุรักษฟนฟูแหลงน้ําหวยแมทาน
หมูที่ 6 บานปงกาพัฒนา

เพื่อฟนฟูแหลงน้ําที่ตื้นเขิน

ฟนฟูแหลงน้ําหวยแมทาน

19 โครงการกอสรางระบบประปาหมูบานแบบ
ผิวดินขนาดใหญ บานแมกัวะพัฒนา หมูที่ 7

เพื่อใหราษฎรมีน้ําสะอาด
อุปโภค - บริโภค

ระบบประปาผิวดินขนาด
ใหญ รายละเอียดตาม
แบบแปลนของกรมฯ

20 โครงการสรางฝาย คสล ลําหวยแมทาน
บานแมกัวะพัฒนา หมูที่ 7

เพื่อใหราษฎรมีน้ําไว

กวาง 16.00 เมตร
สันฝายสูง 1.50 เมตร

2,700,000
กรมทรัพยากรน้ํา
3,000,000
กรมสงเสริมฯ

800,000
อบจ.ลําปาง

2559
(บาท)

ผลลัพธที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

เกษตรกรมีน้ําเพื่อการ
เกษตร

สวนโยธา

เกษตรกรมีน้ําเพื่อการ
เกษตร

สวนโยธา

ครัวเรือนในหมูบาน
ไมนอยกวา รอยละ 90
มีน้ําประปาใช

สวนโยธา

เพื่อใหราษฎรมีน้ําไวใช
ในฤดูแลง

สวนโยธา
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2557 - 2559)
องคการบริหารสวนตําบลแมกัวะ อําเภอสบปราบ จังหวัดลําปาง
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
1.2 แนวทางการพัฒนาดานสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค

21 โครงการขุดลอกสระน้ําหนองปาเตาะ

เพื่อแกไขปญหาการขาด
แคลนน้ํา

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ลึก 2 เมตร หรือปริมาตร
ดินขุดไมนอยกวา 2,632
ลบ.ม.

22 โครงการอนุรักษและฟนฟูแหลงน้ําตําบลแมกัวะเพื่อฟนฟูแหลงน้ําที่ตื้นเขิน
(กอสรางฝาย คสล. หมูที่ 3,5,7)

กอสรางฝาย คสล.
หมูที่ 3,5,7

23 โครงการสูบน้ําดวยพลังงานไฟฟาจากแมน้ําวัง เพื่อใหราษฎรมีน้ําไว
เขาอางเก็บน้ําแมทาน
อุปโภคบริโภค

ฝายกั้นน้ําแมวังกวาง
100 เมตร พรอมวางทอ
สงน้ํา 5,500 เมตร

25 โครงการขุดลอกอางเก็บน้ําแมทาน

กวาง 50 เมตร
ยาว 300 เมตร
ลึก 3.00 เมตร

เพื่อใหราษฎรมีน้ําไว
อุปโภคบริโภค

งบประมาณและที่มา
2557
2558
(บาท)
(บาท)
193,800
อบจ.ลําปาง

2559
(บาท)

ผลลัพธที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

เกษตรกรมีน้ําเพื่อการ
เกษตร

สวนโยธา

900,000 เกษตรกรมีน้ําเพื่อการ
อบจ.ลําปาง เกษตร

สวนโยธา

30,000,000
กรมสงเสริมฯ

ราษฎรมีน้ําใชในการ
เกษตรกรรมในฤดูแลง

สวนโยธา

1,800,000
อบจ.ลําปาง

ราษฎรมีน้ําใชในการ
เกษตรกรรมในฤดูแลง

สวนโยธา
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2557 - 2559)
องคการบริหารสวนตําบลแมกัวะ อําเภอสบปราบ จังหวัดลําปาง
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
1.2 แนวทางการพัฒนาดานสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค

26 โครงการฟนฟูแหลงน้ํา

เพื่อฟนฟูแหลงน้ําที่ตื้นเขิน

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
2557
2558
(บาท)
(บาท)

ฟนฟูแหลงน้ํา
หมูที่ 1- หมูที่ 8 ต.แมกัวะ

27 โครงการซอมแซมฝาย คสล. หมูที่ 7 บานแมกัวะเพื่อใหมีพื้นที่กักเก็บน้ําได
พัฒนา
เพียงพอตอการทําเกษตรกรรม
28 โครงการกอสรางประตูระบายน้ําแมวัง
หมูที่ 1 บานวังยาว

เพื่อการกักเก็บน้ําไวใช
ประโยชนในชวงฤดูแลง

29 โครงการซอมแซมคลองสงน้ําดวยพลังงาน
ไฟฟาพรอมถนนตามแนวคลองสงน้ํา

เพื่อใหราษฎรมีน้ําไว
ในการเกษตร

ผลลัพธที่คาดวา
จะไดรับ

2559
(บาท)
800,000 เกษตรกรมีน้ําเพื่อการ
อบจ.ลําปาง เกษตร

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ
สวนโยธา

มีแหลงน้ําสําหรับการทํา สวนโยธา
อบจ.ลําปาง เกษตรกรรม
เปนอาคารระบายน้ํา จํานวน
ชองระบายน้ําได
ลบ.ม/วินาที

สามารถกักเก็บน้ําเพื่อการ สวนโยธา
ปลูกพืชฤดูแลง

อบจ.ลําปาง

สวนโยธา
อบจ.ลําปาง
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2557 - 2559)
องคการบริหารสวนตําบลแมกัวะ อําเภอสบปราบ จังหวัดลําปาง
2. ยุทธศาสตรการพัฒนาการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
2.2 แนวทางการพัฒนาการอนุรักษ การฟนฟู การเฝาระวัง และการปองกัน/การรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
เปาหมาย
งบประมาณและที่มา
ผลลัพธที่คาดวา
(ผลผลิตของโครงการ)
2557
2558
2559
จะไดรับ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1 โครงการกอสรางพนังกันตลิ่งพัง บริเวณสถานี เพื่อปองกันการกัดเซาะของ กอสรางพนังกันตลิ่งพัง
1,000,000 สามารถปองกันการพัง
สูบน้ําดวยพลังงานไฟฟาบานวังยาว
น้ําบริเวณสถานีสูบน้ําดวย บริเวณสถานีสูบน้ําดวย
อบจ.ลําปาง ทลายของดินได
พลังงานไฟฟาบานวังยาว
พลังงานไฟฟาบานวังยาว
2 โครงการกอสรางพนังปองกันตลิ่งพัง หมูที่ 2 เพื่อปองกันการกัดเซาะของ กอสรางผนังกันตลิ่งพัง
บานออ
น้ํา
หมูท ี่ 2 บานออ

1,000,000 สามารถปองกันการพัง
อบจ.ลําปาง ทลายของดินได

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ
สวนโยธา

สวนโยธา
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2557 - 2559)
องคการบริหารสวนตําบลแมกัวะ อําเภอสบปราบ จังหวัดลําปาง
3. ยุทธศาสตรการพัฒนาการพัฒนาสังคม
3.5 แนวทางการพัฒนาการสงเสริมความเขมแข็งของชุมชน
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

1 โครงการกอสรางศาลาเอนกประสงคหมูบาน เพื่อใหประชาชนในหมูบาน กวาง 15 เมตร
หมูที่ 3 บานปงกา
ไดมีสถานที่ในการทํากิจกรรม ยาว 20 เมตร
ตางๆรวมกัน
2 โครงการกอสรางศาลาเอนกประสงค หมูที่ 4,5,7เพื่อใหประชาชนในหมูบาน กวาง 15 เมตร
ไดมีสถานที่ในการทํากิจกรรม ยาว 20 เมตร
ตางๆรวมกัน

งบประมาณและที่มา
2557
2558
(บาท)
(บาท)
2,500,000
อบจ.ลําปาง

2,500,000
อบจ.ลําปาง

2559
(บาท)

ผลลัพธที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

ประชาชนในหมูบานมี สวนโยธา
สถานที่ทํากิจกรรมรวมกัน

ประชาชนในหมูบานมี สวนโยธา
สถานที่ทํากิจกรรมรวมกัน
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2557 - 2559)
องคการบริหารสวนตําบลแมกัวะ อําเภอสบปราบ จังหวัดลําปาง
4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการพัฒนาเศรษฐกิจ
4.3 แนวทางการพัฒนาการสงเสริมการทองเที่ยว
ที่
โครงการ

วัตถุประสงค

1 โครงการกอสรางสวนสาธารณะอางเมทาน เพื่อใชเปนสถานที่พักผอน
พรอมปรับปรุงภูมิทัศน หมูที่ 7 บานแมกัวะ - หยอนใจของประชาชน
พัฒนา

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
- กอสรางรานคาขนาดกวาง
6 เมตร ยาว 12 เมตร
สูง 4 เมตร
- กอสรางหองสวมมาตรฐาน
แบบ 601 จํานวน 2 หลัง
- กอสรางอาคาร 8 เหลี่ยม
กวาง 8 เมตร ยาว 8 เมตร
สูง 5 เมตร จํานวน 2 หลัง
- กอสรางศาลา 6 เหลี่ยม
กวาง 3 เมตร ยาว 3 เมตร
สูง 3 เมตร จํานวน 6 หลัง
ปลูกหญานวลนอยและหญา
มาเลเซีย รวมทั้งถมดินดํา

งบประมาณและที่มา
2557
2558
(บาท)
(บาท)
2,170,000
อบจ.ลําปาง

2559
(บาท)

ผลลัพธที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

-ราษฎรในหมูบานมีรายได
จากการจําหนายสินคาและ
บริการใหกับนักทองเที่ยว
- จังหวัดลําปางมีรายได
จากแหลงทองเที่ยวอีกแหง
หนึ่ง

สวนโยธา
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บัญชีโครงการที่เกินศักยภาพ

บทที่ 7
การนําแผนพัฒนาสามปไปสูการปฏิบัติและการติดตาม ประเมินผล
การนําแผนไปสูการปฏิบัติ
เพื่อให องคก รปกครองสวนทองถิ่ น ใชแ ผนพัฒนาสามปเปน กรอบในการจั ดทํางบประมาณรายจายประจําป และ
งบประมาณรายจ า ยเพิ่ มเติ ม รวมทั้ งวางแนวทางเพื่ อให มีก ารปฎิ บั ติใ ห บ รรลุ วั ตถุ ป ระสงคต ามโครงการที่กํ า หนดไว ใ น
แผนพัฒนาสามป
การติดตามผล คือการตรวจสอบที่ทําเพื่อแสดงใหเห็น วาเกิดอะไรขึ้น ในภาคปฏิบัติ ดวยการติดตาม และบัน ทึกผล
การปฏิบัติอยางตอเนื่อง วาไดมีการปฏิบัติตามขั้นตอน/กิจกรรม ที่กําหนดไวห รือไม การใช ทรัพยากรตางๆ เปนไปอยาง
เหมาะสมเพียงใด อยูภายใตระยะเวลาและคาใชจายที่กําหนดไวหรือไม
การประเมินผล (Evaluation)
1.เปน การตรวจสอบผลการดําเนิน งานในระหวางกําลังดําเนินการ(on –going) การดําเนินการเสร็จสิ้นแลว (ExPost)
2.เปนสิ่งที่บงชี้ไดวามีการปฏิบัติตามแผนหรือไม อยางไร ดูความสอดคลองในการใชทรัพยากร เตือนลวงหนา
3.เปนขอมูลยอนกลับเพื่อการตัดสินใจวางแผนในอนาคต
4.ตัดสินคุณคาโดยใชขอมูลที่รวบรวมอยางเปนระบบเที่ยงตรงเชื่อถือได
วัตถุป ระสงคของการติดตามและประเมินผล เพื่อทราบถึง
1.ความก าวหน า ในการดํา เนิ น งานที่ ทํ าไปแล วนั้ น ได ผลมากน อยเพี ย งใด โดยเฉพาะอย างยิ่ งสามารถ บรรลุ
วัตถุประสงคที่กําหนดไวหรือไมอยางไร
2.ปญหา อุป สรรคที่เกิดขึ้นในระหวางการดําเนิน งาน เชนปญหาทางดานการเงิน (การเบิกจายลาชา) ปญหาดาน
บุคลากร ปญหาทางดานเทคนิค และปญหาอื่น ๆ ที่ไมไดคาดคิดไว
3.ผลที่ไดรับจากโครงการมีอะไรบาง มีปญหา รวมทั้งขอดีตาง ๆ ที่จะเปนแนวทางสําหรับจัดทําโครงการตอไป
4.ทบทวนถึงผลสําเร็จของโครงการและผลกระทบตาง ๆ ของโครงการเพื่อใชเปน พื้นฐานในการ วางแผนโครงการ
ในอนาคต
การติ ดตามและประเมิ น ผลแผนเป น การติ ด ตามและประเมิ น ผลความสอดคล อ ง และความสํ าเร็ จ ของแผน
ยุท ธศาสตรการพั ฒนา และแผนพัฒ นาสามป และการติดตามและประเมิน ผลโครงการพัฒนาที่ไ ดดําเนิน การตามแผนการ
ดําเนินงานวาเปน ไปตามเปา หมายการพัฒนาที่สอดคลองกับ พัน ธกิจซึ่งสามารถนําไปสูการบรรลุวิสัยทัศนที่กําหนดหรือไม
และโครงการพัฒนานั้นประสบความสําเร็จตามกรอบการประเมินผลในระดับใด
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนามีขั้นตอนในการดําเนินการดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนารวมประชุมเพื่อกําหนดกรอบแนวทาง และวิธีการใน
การติดตามและประเมินผล แผนยุทธศาสตรการพัฒนา แผนพัฒนาสามปและประเมินโครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาสามป
ดังนี้
1.1. การกําหนดกรอบ แนวทาง และวิธีการ ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาอาจกําหนดแนวทางในการ
ติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตรการพัฒนา แผนพัฒนาสามป ดังนี้
(1) ความสอดคลอง (Relevance) ของยุทธศาสตร แผน และกลยุทธที่กําหนด
(2) ความเพียงพอ (Adequacy) ของทรัพยากรเพื่อการดําเนินกิจกรรมของหนวยงาน

-110(3) ความกาวหนา (Progress) กิจกรรมที่กําหนดไวตามแผน โดยมีการติดตามผล (Monitoring)
(4) ประสิทธิภาพ (Efficiency) เปนการศึกษาความสัมพันธระหวางผลผลิตกับทรัพยากรที่ใชโดยมีการ
ประเมินประสิทธิภาพ (Efficiency Evaluation)
(5) ประสิทธิผล (Effectiveness) เปนการศึกษาถึงผลที่ไดรับ (Effect)
(6) ผลลั ทธ และผลผลิต (Outcome and Output) เป นการประเมิ น ผลประโยชนที่ เกิ ดจากการทํ า
กิจกรรมที่มีผลตอกลุมเปาหมายที่ไดรับบริการ และการประเมินผลผลิตที่เกิดขึ้นจากกิจกรรม
(7) การประเมิน ผลกระทบเปนการศึกษาผลที่ไดรับ รวมยอด (Overall Effect)
1.2 การกําหนดกรอบแนวทางและวิธีการในการติดตามและประเมิน ผลโครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาสามป ดังนี้
(1) การประเมินผลกระบวนการ (Process Evaluation) หรือ การประเมิน ประสิทธิภ าพ (Efficiency
Evaluation)
(2) การประเมิน ผลโครงการ ( Project Evaluation) หรือ การประเมินประสิทธิผล (Effectiveness
Evaluation)
(3) การประเมิน ผลกระทบ ( Impact Evaluation)
ขั้นตอนที่ 2 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาดําเนิน การติ ดตามและประเมิน ผลแผนยุท ธศาสตร
การพั ฒนาและแผนพั ฒนาสามป ตามกรอบแนวทางและวิธี ก ารที่กําหนด โดยสามารถติ ดตามและประเมิ นผลได ตลอด
ระยะเวลาของแผนยุทธศาสตรการพัฒนาและแผนพัฒนาสามป
ขั้นตอนที่ 3 คณะกรรมการติดตามและประเมิ นผลแผนพัฒนาดําเนิน การติ ดตามและประเมิน ผลโครงการพัฒนา
ตามแผนพัฒนาสามปตามกรอบแนวทางและวิธีการที่กําหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผล ไดตั้งแตกอนเริ่มโครงการ
พัฒนาตามแผนดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ
ขั้ นตอนที่ 4 รายงานผลและเสนอความเห็ น ซึ่งได จากการติ ด ตามและประเมิ น ผลแผนยุ ท ธศาสตร การพั ฒ นา
แผนพัฒนาสามป และผลการติดตามและประเมินโครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาสามปตอผูบ ริหารทองถิ่น เพื่อใหผูบริหาร
ทองถิ่นเสนอตอสภาทองถิ่น คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นและคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาทองถิ่น ระดับจังหวัด พรอม
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลใหประชาชนในทองถิ่นทราบโดยทั่วกันอยางนอยปละหนึ่งครั้ง
ขั้นตอนที่ 5 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาอาจใหความเห็นชอบหรือขอเสนอแนะในรายงาน
การติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตรการพัฒนาและแผนพัฒนาสามป และโครงการพัฒนาตอผูบ ริห ารทองถิ่น เพื่อให
ผูบ ริห ารท องถิ่น เสนอต อ สภาท องถิ่ น คณะกรรมการพั ฒนาท องถิ่ นและคณะกรรมการประสานแผนพั ฒ นาทอ งถิ่น ระดับ
จังหวัดได
6.1 องคกรรับผิดชอบในการติดตามและประเมินผล
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 กําหนดให
มีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น ซึ่งคณะกรรมการฯ อาจแตงตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางาน
ขึ้นชวยในการติดตามและประเมินผลไดตามความเหมาะสม ซึ่งควรแสดงไวใน
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แตงตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผล 1 คณะ ดังนี้
1.นางอํานวย บําเพ็ญไพบูลย
ปลัด อบต.แมกัวะ
ประธานกรรมการ
2.นางจรรยา ธรรมสิทธิ์
หัวหนาสวนการคลัง
กรรมการ
3.นายสุชาติ คําเสน
ส.อบต.หมูที่ 2
กรรมการ
4.นายศุภชัย ไชยบาง
ส.อบต.หมูที่ 2
กรรมการ
5.นายคงฤทธิ์ มะโนวัน
ส.อบต.หมูที่ 6
กรรมการ
6.นายภูมิพัฒน ตาเตจะ
ผูแทนประชาคม
กรรมการ
7.นายสัญญา เชาวดี
ผูแทนประชาคม
กรรมการ
8.นายมงคล แกนใจ
เจาพนักงานสาธารณสุขชํานาญงาน
กรรมการ
9.นายสําราญ หาญภักดีนิยม
พัฒนากรประจําตําบลแมกัวะ
กรรมการ
10. นายเกิด อุดทามุล
ผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
11.นายหลุย กันทิยะ
ผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
12.นายทวิช จําปาวัน
หัวหนาสวนโยธา
กรรมการและเลขานุการ
13.นางสาวฟารุง สุดใจ
เจาหนาที่วิเคราะหฯ
ผูชวยเลขานุการ
ใหคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น มีอํานาจหนาที่ ดังนี้
1.กําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
2.ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
3.รายงานผลและเสนอความเห็ น ซึ่ งไดจ ากการติดตามและประเมิ น ผลแผนพั ฒ นาต อผู บ ริ หารท องถิ่ น เพื่ อให
ผูบริหารทองถิ่นเสนอตอสภาทองถิน่ คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ใหป ระชาชนในทองถิ่ นทราบโดยทั่ว กัน อย างนอยป ละหนึ่ งครั้ง ภายในเดือ นธั นวาคมของทุก ป ทั้งนี้ ให ปด ประกาศโดย
เปดเผยไมนอยกวาสามสิบวัน
4.แตงตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพื่อชวยปฎิบัตงิ านตามที่เห็นสมควร
6.2 การกําหนดวิธีการติดตามประเมินผล
เป น การแสดงถึ งวิ ธีการติ ด ตามและประเมิ น ผลโครงการ โดยการกําหนดรู ป แบบที่ จ ะใช ใ นการติดตามและ
ประเมินผลเพื่อตรวจสอบวาการดําเนินกิจกรรมตามโครงการอยูภายใตระยะเวลาและงบประมาณที่กําหนดไวหรือไม และผล
ของการดําเนินโครงการบรรลุวัตถุประสงคที่ไดวางไวหรือไม ทั้งนี้ การติดตามเปนการ
ตรวจสอบในระหวางการดําเนินกิจกรรมตามโครงการ ในขณะที่การประเมินผลเปนการตรวจสอบผลที่เกิดขึ้น จริงเมื่อดําเนิน
โครงการแลวเสร็จเปรียบเทียบกับวัตถุประสงคที่ตั้งไว
องคการบริห ารสวนตําบลแมกัวะ กําหนดใหติดตามประเมินผลตามระยะเวลาที่กําหนดไวในแผนการดําเนิน งาน
ซึ่งจัดทําตามขอบัญญัติงบประมาณขององคการบริหารสวนตําบลแมกัวะ ประจําป 2557
วิธีการติดตามผลการดําเนินการ แบงออกเปน 3 ลักษณะ คือ
(1) รายงานผล เปนรายงานความกาวหนาของการดําเนินงาน การใชจายเงิน และปญหาอุปสรรคของ
การดําเนินการ ซึ่งหนวยปฎิบัติงานจะเปนผูรายงาน
(2) การตรวจรับและติดตาม เปนการติดตามผลการดําเนินงานเปนครั้งคราว เพื่อดูความกาวหนา
ปญหา และอุปสรรคในระหวางและภายหลังการดําเนินงานแลวนําผลการตรวจมาเสนอแนะ เรงรัด กํากับ การดําเนิน งาน
ใหเปนไปตามวัตถุประสงคที่วางไว
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การประเมินโดยสรุป
วัตถุประสงคของการประเมิน
1) เพื่อประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงคหรือเปาหมายของโครงการซึ่งสงผลตอเปาหมายของแผนแตละดาน
2) เพื่อนําผลการประเมินไปใชในการปรับปรุงโครงการอื่นที่กําลังดําเนินการอยู หรือโครงการใหมให
เหมาะสมยิ่งขึ้น
6.3 การกําหนดหวงเวลาในการติดตามและประเมินผล
คณะกรรมการติดตามและประเมิน ผล กําหนดหวงเวลาในการติดตามและประเมิน ผลโครงการ โดยคํานึงถึงความ
เหมาะสมของแตละโครงการ ทั้งนี้ ควรกํา หนดห วงเวลาในการติ ดตามและประเมิน ผลอยา งน อยโครงการละ 1 ครั้ ง และ
ประเมิ น ผลโครงการในภาพรวม อย า งน อ ยป ละ 1 ครั้ ง แลว รายงานผลและเสนอความเห็ น ซึ่ งได จากการติ ดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาตอผูบริหารทองถิ่น เพือ่ ใหผูบริหารทองถิ่นนําเสนอตอสภาทองถิ่น คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น และ
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถิ่นทราบโดยทั่วกัน อยางนอยปละ 1 ครั้ง ภายในเดือน
ธันวาคมของทุกป
องคการบริหารสวนตําบลแมกัวะ กําหนดใหการติดตามประเมินผล โดยกําหนดใหติดตามประเมินผลตามระยะเวลา
ที่กําหนดไวในแผนการดําเนินงาน ซึ่งจัดทําตามขอบัญญัติงบประมาณขององคการบริหารสวนตําบลแมกัวะ ประจําป 2557
อยางนอยปละ 1 ครั้ง ในระยะเวลา 12 เดือน คณะกรรมการคิดตามและ ประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล
แมกัวะ รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอนายกองคการบริหารสวนตําบล
แมกัวะ เพื่อใหนายกองคการบริหารสวนตําบลแมกัวะเสนอตอสภาทองถิ่น คณะกรรมการพัฒ นาทองถิ่น และประกาศผลการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหป ระชาชนในทองถิ่นทราบโดยทั่วกัน อยางนอยปละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของ
ทุกป ทั้งนี้ใหปดประกาศโดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวัน
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