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สวนที่ ๑ 
บทนํา 

 
ลักษณะของแผนพัฒนาสามป 
  แผนพัฒนาสามปเปนการแปลงแผนยุทธศาสตรการพัฒนาไปสูการปฏิบัติโดยมีหลักคิดที่วา  
ภายใตยุทธศาสตรการพัฒนาหน่ึง ๆ  จะมีแนวทางการพัฒนาไดมากกวาหน่ึงแนวทาง  และภายใตแนวทางการพัฒนา
หน่ึง ๆ  จะมีโครงการ/กิจกรรมไดมากวาหน่ึงโครงการ/กิจกรรมที่จะตองนํามาดําเนินการเพื่อใหบรรลุตาม
วัตถุประสงคและเปาหมายที่ตองการในแตละยุทธศาสตรการพัฒนา  ซึ่งจะมผีลตอวัตถุประสงค  เปาหมาย  
จุดมุงหมายการพฒันาอยางย่ังยืนและวิสัยทัศนในที่สุด 
  นอกจากน้ัน  แผนพัฒนาสามปยังเปนแผนที่มีความสัมพันธใกลชิดกับงบประมาณรายจายประจําป  
กลาวคือ  องคกรปกครองสวนทองถ่ินใชการวางแผนพัฒนาเปนเครื่องมือในการจัดทํางบประมาณรายจายประจําป  
โดยนําโครงการ/กิจกรรมจากแผนพัฒนาสามปในปทีจ่ะจัดทํางบประมาณรายจายไปจัดทํางบประมาณรายจาย
ประจําปน้ัน  เพื่อใหกระบวนการจัดทํางบประมาณเปนไปดวยความรอบคอบและผานกระบวนการการมสีวนรวม
ของประชาชนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยการจัดทําแผนพฒันาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
พ.ศ.๒๕๔๘ 
  “แผนพฒันาสามป”  หมายถึง  แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
ที่สอดคลองกบัแผนยุทธศาสตรการพฒันา  อันมีลักษณะเปนการกําหนดรายละเอียดแผนงานโครงการพฒันา           
ที่จัดทําข้ึนสําหรับปงบประมาณแตละป  ซึ่งมีความตอเน่ืองและเปนแผนกาวหนาครอบคลุมระยะเวลาสามปโดยมี
การทบทวนเพื่อปรบัปรุงเปนประจําทกุป  ดังน้ัน  โครงการที่บรรจอุยูในแผนพฒันาสามป  โดยเฉพาะในแผน
ประจําปแรกของหวงระยะเวลาสามปน้ัน  ควรมีสภาพความพรอมอยางนอย  ๒  ประการ  คือ 
  ๑.  มีความแนนอนของกจิกรรมที่จะดําเนินการ  โดยควรมีการประเมินถึงความเปนไปไดของ
โครงการ/กิจกรรม  รวมทัง้ผลประโยชนสาธารณะทีจ่ะไดรับจากโครงการ/กิจกรรม 
  ๒.  กิจกรรมทีอ่ยูในแผนประจําปแรกของหวงระยะเวลาสามป  ควรมีความพรอมในเรื่องรปูแบบ
และรายละเอยีดทางเทคนิคพอสมควร  เพื่อใหสามารถกําหนดรายการในแผนพฒันาทีจ่ะนําไปใชจดัทํางบประมาณ
รายจายประจําปไดตอไป 
 
วัตถุประสงคของการจัดทําแผนสามป 
  ๑.  เพื่อแสดงแนวทางการพัฒนาและวัตถุประสงคของแนวทางการพัฒนาที่ชัดเจน  และมีลักษณะ
เฉพาะเจาะจงที่ดําเนินการ 
  ๒.  เพื่อกําหนดแผนงาน โครงการ/กิจกรรม ที่จะดําเนินการในหวงระยะเวลาสามป 
  ๓.  เพื่อแสดงความเช่ือมโยงระหวางแผนยุทธศาสตรการพฒันา กับงบประมาณรายจายประจําป 
  ๔.  เพื่อใหการบริหารจัดการเปนไปอยางมีระบบและมีทิศทาง 
 
ขั้นตอนการจัดทําแผนพัฒนาสามป 
  หลงัจากที่ไดรับกรอบยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดแลว   
ก็จะดําเนินการการจัดทําเปนแผนพฒันาสามป  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยการจัดทําแผนพัฒนา
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  พ.ศ.๒๕๔๘  ขอ  ๑๗  ขอ  ๑๘  ขอ  ๑๙  ขอ  ๒๐  ขอ  ๒๑  และขอ  ๒๒    
ซึ่งไดกําหนดข้ันตอนการจัดทําเปนแนวทางใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินนําไปดําเนินการจัดทําแผนพฒันา  ดังน้ี 



 ๒

  ๑.  คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินรวมกับประชาคมทองถ่ินกาํหนดประเด็นหลักการพฒันา       
ใหสอดคลองกบัวิสัยทัศน  พันธกิจ  และจุดมุงหมายเพื่อการพัฒนาในแผนยุทธศาสตรการพฒันารวมทั้งสอดคลอง
กับปญหาความตองการของประชาคมและชุมชน  โดยใหนําขอมูลพื้นฐานในการพฒันาจากหนวยงานตาง ๆ  และ
ขอมูลในแผนชุมชนมาพจิารณาประกอบการจัดทําแผนพัฒนาสามป 
  แตสําหรบัการจัดทําแผนพฒันาสามปครัง้ตอไป  (เมือ่ครบรอบหน่ึงป)  ใหเวทีการประชุมรวม
พิจารณาทบทวนดูวา  จากยุทธศาสตร  แนวทางการพฒันา  ที่ไดคัดเลือกและโครงการ/กจิกรรมที่กําหนดไว         
ยังมีความเหมาะสมหรือไม  ซึ่งในข้ันตอนน้ีในการจัดทําแผนพัฒนาสามปในปตอไปจะสามารถคัดเลอืกยุทธศาสตร
การพัฒนา  แนวทางการพัฒนา  ที่จะนํามาใชเปนกรอบการจัดทําแผนพฒันาสามปก็ได  รวมทั้งกําหนดโครงการ/
กิจกรรมที่จะเพิม่เติมหรอืตัดทอนลงได 
  ๒.  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินรวบรวมประเด็น หลกัการพัฒนา 
ปญหา  ความตองการ  และขอมลูนํามาจดัทํารางแผนพฒันาสามป  แลวเสนอคณะกรรมการพฒันาองคการบรหิาร
สวนตําบล 
  ๓.  คณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล  พิจารณารางแผนพฒันาสามป  และเสนอ
ตอผูบริหารทองถ่ิน 
  ๔.  ผูบรหิารทองถ่ินพจิารณาอนุมัติรางแผนพัฒนาสามปและประกาศใชแผนพัฒนาสามป  
สําหรับองคการบรหิารสวนตําบลใหผูบริหารทองถ่ินเสนอรางแผนพฒันาสามปตอสภาองคการบรหิารสวนตําบล 
เพื่อใหความเห็นชอบกอนแลวผูบริหารทองถ่ินจึงพิจารณาอนุมัติและประกาศใชแผนพฒันาสามปตอไป 
  ๕.  แผนพัฒนาสามปใหจัดทําและทบทวนใหแลวเสร็จภายในเดือนมิถุนายนกอนงบประมาณ
ประจําป สําหรบัองคการบรหิารสวนตําบล ใหนายอําเภอมอีํานาจขยายเวลาการจัดทําแผนพฒันาสามปแลว
รายงานตอจังหวัดเพื่อรายงานกระทรวงมหาดไทยทราบ 
  องคกรปกครองสวนทองถ่ินอาจมอบอํานาจใหหนวยงานหรอืบุคคลภายนอกจัดทําหรือรวมจัดทํา
รางแผนพัฒนาได  โดยดําเนินการตามข้ันตอนและวิธีการจัดทํารางแผนพัฒนาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  
วาดวยการจัดทําแผนพฒันาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  พ.ศ.๒๕๔๘  ขอ  ๑๙  และขอ  ๒๐ 
 
ประโยชนของแผนพัฒนาสามป 
  ๑.  ทําใหทราบจุดมุงหมาย  และแนวทางในการพฒันาในหวงระยะเวลา  ๓  ป 
  ๒.  เปนเครื่องมือในการบรหิารทีเ่ปนไปอยางมรีะบบ 
  ๓.  สามารถกํากบั  ติดตาม  และประเมินผลการพัฒนาไดอยางเปนระบบ 
  การจัดทําแผนพฒันาสามป  เปนเครื่องมือทีจ่ะชวยใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินไดพจิารณา
อยางรอบคอบใหเห็นถึงความเช่ือมโยงระหวางแนวทางการดําเนินงานตาง ๆ  ที่อาจมีความเช่ือมโยงและสงผล  
ทั้งในเชิงสนับสนุนและเปนอุปสรรคตอกัน  เพื่อใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินนํามาตัดสินใจ  กําหนดแนวทางการ
ดําเนินงานและใชทรัพยากรการบริหารของทองถ่ินอยางมีประสทิธิภาพเพื่อใหเกิดประโยชนสาธารณะสูงสุด 



 ๓

สวนท่ี  2 

สรุปผลการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลวเิชตนครในปท่ีผานมา 

 

สถานการณในการพัฒนาองคการบริหารสวนตาํบลวเิชตนคร 

 

 ๑.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

 การพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐานขององคการบริหารสวนตาํบลวเิชตนครไดมกีารดําเนนิการ

ชวยเหลอืและแกไขปญหาความเดอืดรอนของประชาชนอยางตอเนื่องทกป  ซึ่งพ้ืนท่ีความรับผดิชอบขององคการ

บริหารสวนตําบลวเิชตนครมจํีานวน  11  หมูบาน  โดยแตละหมูบานมีปญหาแตกตางกนัไป  และมจํีานวนท่ีมาก  

บางโครงการเปนโครงการขนาดใหญ  ไมสามารถแบงดําเนนิการได  อกีท้ังงบพัฒนาในแตละปไมสามารถท่ีจะ

ดําเนนิการแกไขปญหาใหกับประชาชนไดท้ังหมด  จะตองขอรับการสนับสนุนจากหนวยงานตาง ๆ  ท่ีเกี่ยวของ  

จึงทําใหการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐานเปนไปอยางลาชา  ซึ่งไดนําปญหาตาง ๆ  ท่ียังไมไดรับการแกไขไป

ทบทวนและจัดทําแผนพัฒนาสามปขององคการบริหารสวนตําบลวเิชตนครเพ่ือใหสามารถบรรลวุัตถุประสงค   

ในการแกไขปญหาใหกับประชาชนในปตอ ๆ  ไป 

 

 2.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

 พ้ืนท่ีตําบลวเิชตนครเปนท่ีราบระหวางหบุเขา  ม ี 9  หมูบาน  ท่ีมพ้ืีนท่ีปา  แตเนือ่งจากประชาชน

ยังขาดความรูความเขาใจในการพ่ึงพาอาศัยปา  มกีารลักลอบตัดไม  มกีารเผาปาเพ่ือทําการเกษตรและลุกลาม

กอใหเกดิปญหาไฟปาและหมอกควันตามมาภายหลังบอยคร้ัง  แมจะมกีฎหมายหามแตก็ยังมกีารลักลอบทําและ

ไมสามารถจับตัวได  จึงยังเปนปญหาท่ีหนวยงานตาง ๆ  ท่ีเกี่ยวของจะตองหามาตรการปองกัน  โดยองคการ

บริหารสวนตําบลวเิชตนครไดมกีจิกรรมท่ีรวมกับหมูบานและหนวยงานท่ีเกี่ยวของ  เพ่ือเขาไปใหความรู  และ

สรางจิตสํานกึใหกับประชาชน  เพ่ือใหเกดิความรักและหวงแหนปาของตนเอง  มกีารบริหารจัดการปารวมกัน  

ปองกันการตัดไม  และเผาปา 

 อกีท้ังในพ้ืนท่ียังประสบปญหาขยะ  เนือ่งจากมกีารใชบรรจุภัณฑท่ีผลติจากพลาสตกิและโฟม  

ซึ่งเปนขยะท่ีไมสามารถยอยสลายไดเองในระยะเวลาอันสั้น  สงผลใหปริมาณขยะมจํีานวนมาก  และไมมท่ีีท้ิง   

ซึ่งปจจุบันองคการบริหารสวนตําบลวเิชตนครไดมกีารใหบริการจัดเก็บขยะ  โดยใหหมูบานเปนผูจัดหาสถานท่ี  

ท้ิงขยะให  เพ่ือแกไขปญหาขยะเปนการชัว่คราว  อกีท้ังยังมกีารรณรงคใหประชาชนมกีารคัดแยกขยะกอนท้ิง  

เพ่ือลดปริมาณขยะ  และสามารถนําขยะไปกําจัดไดอยางถกูวธีิ 

 



 ๔

 3.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคม/ชมุชน  และการรกัษาความสงบเรยีบรอย 

 ปจจุบันวถิชีวีติของประชาชนในพ้ืนท่ีตําบลวเิชตนครไดมกีารเปลี่ยนแปลงไปตามยุค  ตามสมัย  

มกีารนําเอาวัฒนธรรมตะวันตกเขามาในวถิชีวีติแบบไมรูตวั  ทําใหวฒันธรรมทองถิ่นบางอยางเร่ิมเลอืนหายไป  

เด็ก  เยาวชน  ไมไดรับการดูแลเอาใจใสจากผูปกครอง  สงผลใหมกีารระบาดของยาเสพตดิในหมูเด็กและเยาวชน  

กระทบตอคุณภาพชวีติ  สุขภาพอนามัย  ความปลอดภัยในชวีติและทรัพยสินของประชาชนโดยรวม  ซึ่งองคการ

บริหารสวนตําบลวเิชตนครไดมแีนวทางในการพัฒนา  ดังนี้ 

1) จัดกจิกรรมพัฒนาคุณภาพชวีติเดก็  สตรี  คนชรา  ผูพิการและผูดอยโอกาส  เพ่ือให

สามารถดํารงชวีติอยูในสังคมไดอยางมคุีณภาพ 

2) จัดกจิกรรมเกี่ยวกับการศกึษา  เพ่ือพัฒนาใหเดก็  นักเรียน  มคีวามรู  และเปนบุคลากรท่ีมี

คุณภาพของสังคมในอนาคต 

3) จัดกจิกรรมสงเสริมศลิปวฒันธรรม  ประเพณี  และภมูปิญญาทองถิ่น  เพ่ือใหเดก็  เยาวชน  

และประชาชน  ไดสบืสานศลิปวฒันธรรม  ประเพณี  และภมูปิญญาทองถิ่นใหคงอยูสืบไป 

4) จัดกจิกรรมปองกันรักษาและสงเสริมสขุภาพอนามัย  เพ่ือใหประชาชนไดมสีุขภาพอนามัย 

ท่ีสมบูรณแข็งแรง 

5) จัดกจิกรรมสงเสริมความเขมแข็งใหกับหมูบาน  เพ่ือสรางภูมคุิมกันใหกับเด็ก  เยาวชน  

หางไกลจากยาเสพตดิ  ประชาชนมคีวามสามัคคี  และเปนหมูบานเขมแข็งอยางย่ังยืน 

 

 4.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ 

 ประชาชนสวนใหญในพ้ืนท่ีตําบลวเิชตนครประกอบอาชพีเกษตรกรรม  โดยพืชท่ีนยิมปลูก

นอกจากขาว  คือ  ขาวโพด  และมันฝร่ัง  สรางรายไดใหแกเกษตรกรหลายลานบาทตอป  แตในขณะเดียวกนั        

ก็มคีาใชจายหรือตนทุนสูง  เนือ่งจากมกีารผูกขาดกับกลุมนายทุน  หรือจากสหกรณตาง ๆ  ในพ้ืนท่ี  เมื่อเก็บ

ผลผลิตแลวก็จะถกูหักคาพันธุพืช  คาปุย  และคายา  เพราะพืชตาง ๆ  เหลานี้มกีาํหนดการเก็บเกี่ยวตาม

ระยะเวลาท่ีกําหนด  ทําใหการสงเสริมการใชปุยอนิทรีย  ปุยชวีภาพ  ไมคอยไดผลนกั  และการปลกูพืชซ้ํา ๆ  กัน  

กอใหเกดิโรคระบาดไดงาย  และสงผลตอคุณภาพของดนิในระยะยาว 

 นอกจากอาชพีเกษตรกรรมแลว  ยังมอีาชพีรับจาง  และอาชพีอื่น ๆ  ประปราย  จากสภาวะ

เศรษฐกจิปจจุบัน  ทําใหสินคาตาง ๆ  มรีาคาสูงขึ้น  เงินจึงเปนปจจัยท่ีสําคัญในการดํารงชพีและทําใหประชาชน

ในพ้ืนท่ีตองขวนขวายหารายไดเพ่ือใหเพียงพอ  องคการบริหารสวนตาํบลวเิชตนครจึงไดมกีารสงเสริมกลุมอาชพี

ตาง ๆ  เพ่ือพัฒนาทักษะ  ความรู  ความสามารถ  และผลติภัณฑท่ีไดมาตรฐานสามารถออกสูตลาดภายนอกได  

สรางรายไดใหกับครอบครัว  สงเสริมใหประชาชนดําเนนิชวีติตามหลักเศรษกจิพอเพียง 

 และในพ้ืนท่ีตําบลวเิชตนครยังมสีถานท่ีทองเท่ียวทางวัฒนธรรม  คือ  วดัพระบาทปูผาแดง  

สถานท่ีสําคัญของปูชนยีบุคคล  คือ  อนุสาวรียเจาพอพญาคําลือ  และสถานท่ีท่ีสามารถพัฒนาใหเปนแหลง

ทองเท่ียว  คือ  หนองปง  ซึ่งองคการบริหารสวนตําบลวเิชตนครไดพยายามผลักดันใหหนวยงานท่ีเกี่ยวของเขามา

ดําเนนิการ  เพ่ือพัฒนาใหเปนแหลงทองเท่ียวท่ีสําคัญท่ีจะสามารถสรางรายไดใหกับประชาชนตอไป 
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 5.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบรหิารและพัฒนาองคกร 

 องคการบริหารสวนตําบลวเิชตนครไดยึดหลกัความโปรงใสในการปฏบัิตงิาน  โดยใหประชาชน

เขามามสีวนรวมในการบริหารและพัฒนาองคกร  ยึดถอืปฏบัิตติามกฎหมาย  ระเบียบ  และหนังสือสั่งการท่ี

เกี่ยวของ  ซึ่งองคการบริหารสวนตําบลวเิชตนครมภีารกจิตามพระราชบัญญตัสิภาตําบลและองคการบริหาร 

สวนตําบล  พ.ศ.2541  และตามประกาศคณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น  

แตอํานาจหนาท่ีท่ีกาํหนดใหนัน้กวางมาก  งบประมาณท่ีไดรับกับภารกจิไมสมดลุกัน  ประกอบกับการตรวจสอบ

ท่ีไมมหีลักเกณฑตายตัวทําใหมกีารตคีวามอํานาจหนาท่ีแตกตางกันขึ้นอยูกับผูท่ีมาตรวจสอบ  ดังนัน้  องคการ

บริหารสวนตําบลวเิชตนครจึงตองมกีารปรับกระบวนการทํางานเพ่ือใหสอดคลองกับอํานาจหนาท่ีและขอทักทวง

ของหนวยงานตรวจสอบ  และไดนําเทคโนโลยีตาง ๆ  มาใชในสํานักงานเพ่ือเพ่ิมประสทิธิภาพการปฏบัิตงิาน   

การพัฒนาบุคลากรเพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการใหบริการประชาชน 
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ผลการนําแผนพัฒนาไปปฏบิัตใินเชิงปริมาณ 

 องคการบริหารสวนตําบลวเิชตนครไดดําเนนิโครงการ/กจิกรรมตาง ๆ  ในปท่ีผานมา  เพ่ือแกไข

ปญหาความเดอืดรอนใหกับประชาชนโดยใชงบประมาณตามขอบัญญัต ิ และเงินอุดหนุน  ดังนี้ 

 
การใชจายงบประมาณตามยุทธศาสตร 

 
 
 
 
 
 
 

 



 ๗

 ๑.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 

1 กอสรางรองระบายนํ้า  ซอย  5  หมูที่  2 163,500 
2 กอสรางรองระบายนํ้า  ซอยบานนายอนันต  หมูที่  3 238,000 
3 กอสรางรองระบายนํ้า  สายกลางหมูบาน  หมูที่  4 89,000 
4 กอสรางรองระบายนํ้า  หลังบานนายกาย  หมูที่  5 170,000 
5 กอสรางรองระบายนํ้า  สายกลางหมูบาน  หมูที่  6 221,000 
6 กอสรางรองระบายนํ้า  ขางบานนายบญุเนียง  หมูที่  7 87,500 
7 กอสรางรองระบายนํ้า  หนาศาลาหมูบาน  หมูที่  10 236,500 
8 กอสรางฝาปดรองระบายนํ้า  สายกลาง  หมูที่  8 219,883.91 
9 กอสรางถนน  คสล.  ซอยหนา  ศพด.  หมูที่  4 158,121.68 

10 ซอมแซมถนนทางเขาหมูบาน  หมูที่  7 109,000 
11 ปรับปรงุสะพาน  คสล.  หมูที่  9 249,000 
12 เจาะบอนํ้าบาดาล  หมูที่  1 259,000 
13 ปรับปรงุระบบประปาหมูบาน  หมูที่  11 207,000 
14 ขยายเขตไฟฟา 164,727.44 

 รวม 2,572,233.03 
 

2.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 

1 บรหิารจัดการขยะ 51,730 
2 ปลูกตนไมเฉลมิพระเกียรติ 11,800 

 รวม 250,000 
 

3.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคม/ชุมชน  และการรักษาความสงบเรียบรอย 

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 

1 เบี้ยยังชีพผูปวยโรคเอดส 240,000 

2 การชวยเหลือผูประสบสาธารณภัย             576,105  

3 สบทนกองทุนหลักประกันสุขภาพ                98,000  

4 การจัดการเลือกต้ัง             516,458  

5 ประชาคมหมูบาน/ตําบล                     400  
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ลําดับ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 

6 รณรงคปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน                  4,651  

7 อุดหนุนโรงเรียนในพื้นที่  โครงการจางครูชวยสอน             300,000  

8 จัดงานวันเด็กแหงชาติ                20,776  

9 สนับสนุนอาหารกลางวันศูนยพัฒนาเด็กเล็ก             428,400  

10 อาหารเสริม  (นม)  โรงเรียนและศูนยพฒันาเด็กเล็ก             751,830  

11 อุดหนุนโรงเรียนในพื้นที่  โครงการอาหารกลางวัน          1,232,000  

12 อุดหนุนคณะกรรมการสาธารณสุขมลูฐาน             110,000  

13 ฉีดวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบา                28,150  

14 จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย  เชน  นํ้ายาพนยุง  ทรายอะเบท                92,800  

15 ฝกอบรมใหความรูแกประชาชนและอาสาสมัครตาง ๆ                20,850  

16 ฝกอบรมอาชีพผูดอยอากส  ผูสูงอายุ  และสตรี                12,555  

17 โครงการ  D.A.R.E.                15,000  

18 โครงการหมูบานนาอยู  หนาบานนามอง                38,085  

19 อุดหนุนอําเภอแจหม  โครงการออกรานแสดงนิทรรศการงานฤดูหนาว                  5,000  

20 โครงการแขงขันกีฬาผูสูงอายุ                11,279  

21 จัดซื้อวัสดุกีฬา                94,147  

22 จัดงานประเพณีสงกรานต                33,520  

23 จัดงานประเพณีสลากภัตร                  4,800  

24 สงเสริมทํานุบํารงุศาสนา                  2,006  

25 กอสรางเมรุ  บานใหมผาขาว                35,000  

26 อุดหนุนอําเภอแจหม  โครงการจัดงานพิธีฯ / สักการะเจาพอพญาคําลือ                  55,000  

27 การชวยเหลือผูประสบสาธารณภัย             576,105  

28 สบทนกองทุนหลักประกันสุขภาพ                98,000  

29 การเลือกต้ัง             516,458  

30 ประชาคมหมูบาน/ตําบล                     400  

31 รณรงคปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน                  4,651  

32 อุดหนุนโรงเรียนในพื้นที่  โครงการจางครูชวยสอน             300,000  

 รวม          4,486,811  

 

๔.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ 

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 

1 ฝกอบรมอาชีพผูดอยอากส  ผูสูงอายุ  และสตรี  12,555  

2 อุดหนุนอําเภอแจหม  โครงการออกรานแสดงนิทรรศการงานฤดูหนาว    5,000  

3 พัฒนาแหลงทองเที่ยว  95,160  

4 จัดทําปายประชาสัมพันธแหลงทองเที่ยวและแนวเชต  49,700  

 รวม 162,415 
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๕.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารและพัฒนาองคกร 

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 

 ฝกอบรมเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรม          10,000  

 จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรสําหรบัสํานักงานพรอมอุปกรณ          31,300  

 จัดซื้อเครื่องตัดหญา          24,000  

 การบํารุงรักษาหรือซอมแซมครุภัณฑ          41,580  

 จัดทําแผนที่ภาษี            8,480  

 จัดซื้อครุภัณฑกอสราง            7,500  

 จัดซื้อครุภัณฑสํารวจ            7,500  

 ปรับปรงุอาคารที่ทําการ  อบต.        133,800  

 พัฒนาความรู  ความสามารถ  และทกัษะในการปฏิบัติงาน      363,450  
 รวม 627,610 

 

6.  จายขาดเงินสะสม 

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 

1 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู 1    70,000 
2 โครงการซอมแซมถนนคอนกรีตเสรมิเหลก็ หมู 2    90,000 
3 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู 4 (ซ.ตรงขามศพด.)  119,100 
4 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู 4 (ซ.ประชารวมใจ.)    37,900 
5 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู 5 (ซ.12)    89,600 
6 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู 5 (ซ.นํ้าด่ืม)    55,000 
7 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู 5 (ซ.ประปา)    69,900 
8 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู 6 ยาว 32 ม.    43,000 
9 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู 6 ยาว 55 ม.    60,000 

10 โครงการวางทอคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู 7  101,826 
11 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู 7    26,600 
12 โครงการกอสรางรองระบายนํ้า หมู 9  581,000 
13 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู 10  120,000 
14 โครงการกอสรางลานกีฬา หมู 10    52,000 
15 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู 11  176,800 
16 โครงการขุดลอกลําเหมอืงเลียบหนองปง หมูที่ 11  136,000 

 รวม 1,828,726 
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7.  เงินอุดหนุน 

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 

1 เบี้ยยังชีพคนชรา        10,155,600  

2 เบี้ยยังชีพคนพกิาร          1,376,500  

3 จัดซื้อวัสดุการศึกษา  ศูนยพัฒนาเด็กเลก็                85,834  

4 แกไขปญหายาเสพติด                  5,000  

5 ติดต้ังกลองโทรทัศนวงจรปด  (CCTV)             880,000  

 รวม 12,502,934 
 

8.  โครงการเบิกตัดป 

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 

1 โครงการกอสรางอาคารอเนกประสงค(ที่ทําการอบต.วิเชตนคร)       6,850,000  
2 โครงการถมดินปรับพื้นที่บริเวณกอสรางอาคารสํานักงานฯ          311,700  
3 โครงการปรับปรงุระบบจายนํ้าประปาหมูบาน หมูที่ 1          279,500  
4 โครงการปรับปรงุระบบจายนํ้าประปาหมูบาน หมูที่ 2          198,000  
5 โครงการปรับปรงุระบบประปาหมูบาน หมูที่ 3          105,600  
6 โครงการปรับปรงุรองระบายนํ้า (ซอย 5) หมูที่ 2             81,900  
7 โครงการกอสรางฝาปดรองระบายนํ้า สายกลาง หมูที่ 8          292,800  
8 โครงการกอสรางรองระบายนํ้า สายบานนางแกว หมูที่ 4          387,500  
9 โครงการกอสรางรองระบายนํ้า (ขางบานนายเกษตร) หมูที่ 7          183,400  

10 โครงการกอสรางรองระบายนํ้า สายบานนายหงส หมูที่ 3            58,800  
11 โครงการกอสรางรองระบายนํ้า  (ขางบานนางจันทรคํา) หมูที่ 3          253,000  
12 โครงการกอสรางรองระบายนํ้า ขางบานนางมี หมูที่ 5          384,300  
13 โครงการกอสรางรองระบายนํ้า สายหนาศาลาหมูบาน หมุ 10          364,800  
14 โครงการวางทอระบายนํ้าพรอมบอพัก คสล. ขางสนามกีฬา หมูที่ 9          154,600  
15 โครงการซอมแซมถนนลูกรงัเลียบคลองชลประทาน หมูที่ 4          110,600  
16 โครงการปรับปรงุถนนลูกรังเขาบอขยะ  หมูที่ 7            37,500  
17 โครงการกอสรางถนนลูกรัง สายบานนายมานพ  หมูที่ 6          351,500  
18 โครงการกอสรางถนนลูกรัง สายทุงปงคอบเหนือ หมูที่ 9          107,000  
19 โครงการขุดเปลี่ยนทิศทางนํ้าแมสอย บรเิวณทํานบปลา หมูที่ 7          383,200  

 รวม       10,895,700  
 



 ๑๑

การประเมนิประสทิธผิลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพ 

 

 จากการดําเนนิการโครงการ/กจิกรรมตาง ๆ  ตามแผนพัฒนาสามปในปงบประมาณท่ีผานไดมี

การตดิตามผลการดาํเนนิการท่ีแสดงใหเห็นถงึความพึงพอใจท่ีประชาชนมตีอการดาํเนนิงานขององคกร  เพ่ือนํา

ผลท่ีไดมาปรับปรุงและพัฒนาการแกไขปญหาความเดือดรอนและการใหบริการแกประชาชนใหมปีระสทิธิภาพ  

โดยประเมนิจากการสาํรวจของประชาชน  จํานวน  66  ชุด  330  คน  สรุปไดดังนี้ 

 

 พอใจมาก รอยละ  36.02 

 พอใจ รอยละ  61.96 

 ไมพอใจ รอยละ  2.02 



 ๑๒

 ความพึงพอใจตอผลการดําเนนิการดาํเนนิงานในแตละยุทธศาสตร  โดยใชเกณฑคะแนน

ตามลาํดับความพึงพอใจตัง้แต  0-10  สรุปไดดังนี้ 

 1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน  7.33 

 2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอม  7.27 

 3. การพัฒนาดานสังคม  7.58 

 4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกจิ  6.94 

 5. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมอืงการบริหาร  7.28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

---------------- 



๑๓ 

 

 

สวนที่  3 

ยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาในชวงสามป 
 

วสิัยทัศน 

พันธกจิ 

จุดมุงหมาย 

พัฒนาคน  พัฒนาเมอืง  พัฒนาเศรษฐกจิ  ตามวถิพีอเพียง 

ยึดหลักธรรมาภบิาล 

9.พัฒนาและสงเสรมิ

กลุมอาชีพแกประชาชนให

มรีายไดเล้ียงครอบครัว

และมคีุณภาพชีวิตท่ีดี 

บนพื้นฐานของเศรษฐกิจ

พอเพยีง 

4.พัฒนาศักยภาพและ

เพิ่มขดีความสามารถของ

คนในชุมชนใหเขมแข็ง

สามารถพึ่งตนเองได 

3.สงเสรมิดานการศกึษา 

ท้ังในและนอกระบบ 

1.อนุรักษวัฒนธรรม 

ประเพณี  และภูมปิญญา

ทองถ่ิน 

8.มุงเนนการสรางและ

รักษาสุขอนามัยและ

พัฒนาศูนยสาธารณสุข

มูลฐานใหเขมแข็งและมี

ประสิทธิภาพ 

7.สงเสรมิ/สนับสนุนให

ชุมชนมสีวนรวมในการ

จัดการทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดลอม 

5.พัฒนาโครงสราง

พื้นฐานและการบรกิาร

สาธารณะใหท่ัวถึงและ

ครอบคลุมทุกหมูบาน 

2.พัฒนาปรับปรุง ภูมิ

ทัศน ชุมชน และสถานท่ี

ทองเท่ียว 

6.สงเสรมิกระบวนการมี

สวนรวมของประชาชน 

1.เพื่อยกระดับรายไดของ

ประชาชนในทองถ่ิน 

ใหสามารถพึ่งตนเองได 

8.เพื่อสรางความเขมแข็ง

ใหชุมชน  โดยชุมชน 

เขามามสีวนรวม 

ในกระบวนการพัฒนา

และแกไขปญหาชุมชน

ของตนเองอยางมี

ประสิทธิภาพ 

3.เพื่อยกระดับการศกึษา

ของทองถ่ินท้ังในและ 

นอกระบบ 

4.เพื่ออนุรักษวัฒนธรรม  

ประเพณี  และภูมปิญญา

ทองถ่ินใหคงอยูสืบไป 

5.เพื่อเสรมิสรางสุขภาพ

พลานามัยของประชาชน

ในทองถ่ินใหสุขภาพดี

ถวนหนา  

6.เพื่อใหการบรหิาร

จัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอมอยางมรีะบบ 

7.เพื่อใหการพัฒนา

โครงสรางพื้นฐานและ

การบรกิารสาธารณะ 

ไดท่ัวถึงและครอบคลุม

ทุกหมูบาน 

2.เพื่อพัฒนาแหลง

ทองเท่ียว และสราง

รายไดใหกับชุมชน 

9.เพื่อใหการปฏบัิติงาน

และการใหบรกิาร

ประชาชนมีประสิทธิภาพ

และประสิทธิผล 

 



๑๔ 

 

 

 

 
ยุทธศาสตร 

แนวทางการพัฒนา 

1.โครงสราง

พื้นฐาน 

2.การ

อนุรักษ

ทรัพยากร 

ธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอม 

3.สังคม / 

ชุมชน  และ

การรักษา

ความสงบ

เรยีบรอย 

4.เศรษฐกิจ 5.การบรหิาร

และการ

พัฒนาองคกร 

๑.  การกอสราง  ปรับปรุง  

บํารุงรักษาถนน  สะพาน 

๒.  การพัฒนาดานสาธารณูปโภค

และสาธารณูปการ 

๓.  การไฟฟาสาธารณะ 

๔.  การวางผังเมอืง 

 

๑.  การสรางจติสํานึกและความ

ตระหนักในการจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอม 

๒.  การอนุรักษ การฟนฟู  การเฝา

ระวัง  และการปองกันรักษา

ทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอม 

๑.  การพัฒนาคุณภาพชีวติเด็ก  

สตร ี คนชรา  ผูพกิารและ

ผูดอยโอกาส 

๒.  การศกึษา 

๓.  การสงเสรมิศลิปวัฒนธรรม  

ประเพณี  และภูมปิญญาทองถ่ิน 

๔.  การปองกันรักษาและสงเสรมิ

สุขภาพอนามัยของประชาชน 

๕.  การสงเสรมิความเขมแข็งของ

ชุมชน 

๑.  การสงเสรมิอาชีพ 

และเพิ่มรายไดใหแกประชาชน 

๒.  การสงเสรมิการตลาด 

และการใชสินคาทองถ่ิน 

๓.  การสงเสรมิการทองเท่ียว 

๑.  การพัฒนาบุคลากร 

๒.  การปรับปรุง  พัฒนาเครื่องมอื

เครื่องใช  และสถานท่ีปฏบัิติงาน 

 



ผ.01

ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดลําปาง ท่ี 1 การพัฒนาเศรษฐกิจบนพ้ืนฐานของเศรษฐกิจเชิงสรางสรรคและการสรางมูลคาเพ่ิมใหกับสินคาและบริการและเสริมสรางความเขมแข็งใหเศรษฐกิจชุมชนตามหลักปรัชญา

ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดลําปาง ท่ี 1 ของเศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดลําปาง ท่ี 3 สงเสริมและพัฒนาสินคาเกษตรปลอดภัยและไดมาตรฐานแบบครบวงจร

ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดลําปาง ท่ี 6 สงเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมอยางสมดุลและยั่งยืน

ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ินจังหวัดลําปาง ท่ี 1 การพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน

 1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน

 1.1 แนวทางการพัฒนาการกอสราง ปรับปรุง บํารุงรักษาถนน สะพาน

๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑

 (บาท)  (บาท)  (บาท)

๑ กอสรางถนน คสล.หวยสวนดอกคํา 
บานสวนดอกคํา หมูท่ี 1
ต.วิเชตนคร อ.แจหม จ.ลําปาง

เพื่อใหมีถนนท่ีไดมาตรฐาน กวางเฉล่ีย 4 ม. หนา 
0.12 ม. ยาว 184 ม.

          ๔๐๑,๐๐๐                      -                      -  รอยละ 75 ของผูใช
ถนนมีความพึงพอใจ

เกิดความปลอดภัยใน
การใชถนน / สะดวก
รวดเร็ว

กองชาง

๒ กอสรางรองระบายนํ้า สายบาน
นางศรีลา ขัดคํา - ส่ีแยก บานหลุก 
หมูท่ี 2 ต.วิเชตนคร อ.แจหม
จ.ลําปาง

เพื่อปองกันนํ้าทวมขัง กวางเฉล่ีย 0.25 ม.
ลึก 0.49 ม. ยาว 69 ม.

          ๒๐๐,๐๐๐                      -                      -  พ้ืนท่ีนํ้าทวมขังลดลง
รอยละ 50

สามารถปองกันโรคท่ี
เกิดจากนํ้าทวมขัง / มี
คุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน

กองชาง

๓ กอสรางสะพานขามลําหวยกาว
บานใหมผาขาว หมูท่ี 3 ต.วิเชตนคร 
อ.แจหม จ.ลําปาง (ประสานแผน)

เพื่อใหการขนถายผลผลิต
ทางการเกษตรสะดวกและ
รวดเร็ว

ขนาดวกวาง 3 ม.
ยาว 8 ม.

       ๑,๒๐๐,๐๐๐                      -                      -  รอยละ 75 ของ
เกษตรกรท่ีใชสะพาน
มีความพึงพอใจ

สามารถลดภาระ
คาใชจายในการขนถาย
ผลผลิตทางการเกษตร

กองชาง

๔ กอสรางถนนลูกรังเลียบลําเหมือง 
บานสันมะเกลือ หมูท่ี 5 ต.วิเชตนคร 
อ.แจหม จ.ลําปาง (ประสานแผน)

เพื่อใหการขนถายผลผลิต
ทางการเกษตรสะดวกรวดเร็ว

กวางเฉล่ีย 4 ม. ยาว 
1,518 ม. พรอมวางทอ 
คสล.

          ๓๕๐,๐๐๐       ๑,๔๕๐,๐๐๐                      -  รอยละ 75 ของ
เกษตรท่ีใชเสนทางมี
ความพึงพอใจ

สามารถลดคาใชจายใน
การขนถายผลผลิต
ทางการเกษตร

กองชาง

เปาหมาย  งบประมาณและท่ีผานมา  ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ หนวยงาน
ท่ีรับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.๒๕๕9 ถึง ๒๕61)

องคการบริหารสวนตําบลวิเชตนคร อําเภอแจหม จังหวัดลําปาง

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค



ผ.01

๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑

 (บาท)  (บาท)  (บาท)

เปาหมาย  งบประมาณและท่ีผานมา  ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ หนวยงาน
ท่ีรับผิดชอบ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

๕ กอสรางถนนลาดยางแอสฟลทติก
คอนกรีต สายกลางหมูบาน
บานทุงทอง หมูท่ี 7 ต.วิเชตนคร
อ.แจหม จ.ลําปาง (โครงการปดทอง
หลังพระ)

เพื่อใหมีถนนท่ีไดมาตรฐาน กวางเฉล่ีย 4 ม. ยาว 
345 ม. หนา 0.04 ม.

          ๓๐๐,๐๐๐          ๒๐๐,๐๐๐                      -  รอยละ 75 ของผูใช
ถนนมีความพึงพอใจ

เกิดความปลอดภัยใน
การใชถนน / สะดวก
รวดเร็ว

กองชาง

๖ กอสรางถนนลาดยางแอสฟลทติก
คอนกรีต ในหมูบาน บานทุงทอง
หมูท่ี 7 ต.วิเชตนคร อ.แจหม
จ.ลําปาง (โครงการปดทองหลังพระ)

เพื่อใหมีถนนท่ีไดมาตรฐาน กวางเฉล่ีย 4 ม. กวาง 
1,582 ม. หนา 0.04 ม.

                      -       ๒,๓๐๐,๐๐๐                      -  รอยละ 75 ของผูใช
ถนนมีความพึงพอใจ

เกิดความปลอดภัยใน
การใชถนน / สะดวก
รวดเร็ว

กองชาง

๗ กอสรางฝาปดรองระบายนํ้า
ซอย 3 - ซอย 4 บานใหมเหลายาว 
หมูท่ี 8 ต.วิเชตนคร อ.แจหม
จ.ลําปาง (โครงการปดทองหลังพระ)

เพื่อปองกันอุบัติเหตุจากการใช
ถนน

- ชวงท่ี 1 ขนาดฝากวาง
 0.43 ม. ยาว 98 ม.
- ชวงท่ี 2 ขนาดฝากวาง
 0.46 ม. ยาว 37 ม.

          ๔๓๐,๐๐๐                      -                      -  ไมเกิดอุบัติเหตุจากรอง
ระบายนํ้า

มีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน กองชาง

๘ กอสรางถนนยางแอสฟลทติก
คอนกรีต บานทุงวิเชต หมูท่ี 11
ต.วิเชตนคร อ.แจหม จ.ลําปาง 
(ประสานแผน)

เพื่อใหมีถนนท่ีไดมาตรฐาน - ชวงท่ี 1 กวางเฉล่ีย
5 ม. หนา 0.04 ม.
ยาว 540 ม.
- ชวงท่ี 2 กวางเฉล่ีย
4 ม. หนา 0.04 ม.
ยาวรวม 958 ม. หรือ
ปริมาณไมนอยกวา 
6,532 ตร.ม.

          ๓๕๐,๐๐๐       ๒,๐๕๐,๐๐๐                      -  รอยละ 75 ของผูใช
ถนนมีความพึงพอใจ

เกิดความปลอดภัยใน
การใชถนน / สะดวก
รวดเร็ว

กองชาง

๙ กอสรางถนน คสล. เลียบคลอง
ชลประทาน บานใหมสวนดอกคํา 
หมูท่ี 1 ต.วิเชตนคร อ.แจหม
จ.ลําปาง (ประสานแผน)

เพื่อใหมีถนนท่ีไดมาตรฐาน กวางเฉล่ีย 3 ม.
หนา 0.12 ม.
ยาวรวม 650 ม.

       ๑,๓๐๐,๐๐๐                      -                      -  รอยละ 75 ของผูใช
ถนนมีความพึงพอใจ

เกิดความปลอดภัยใน
การใชถนน / สะดวก
รวดเร็ว

กองชาง



ผ.01

๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑

 (บาท)  (บาท)  (บาท)

เปาหมาย  งบประมาณและท่ีผานมา  ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ หนวยงาน
ท่ีรับผิดชอบ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

๑๐ กอสรางถนน คสล. สายบานนายวัง 
ประพฤติ บานสวนดอกคํา หมูท่ี 4 ต.
วิเชตนคร อ.แจหม จ.ลําปาง

เพื่อใหการขนถายผลผลิต
ทางการเกษตรสะดวกและ
รวดเร็ว

กวาง 3.50 ม. หนา 
0.12 ม. ยาว 207 ม.

          ๓๙๐,๐๐๐                      -                      -  รอยละ 75 ของ
เกษตรกรท่ีใชสะพานมี
ความพึงพอใจ

สามารถลดภาระ
คาใชจายในการขนถาย
ผลผลิตทางการเกษตร

กองชาง

๑๑ กอสรางถนนลาดยางแอสฟลทติก
คอนกรีต สายกลางหมูบาน
บานสันมะเกลือ หมูท่ี 5 ต.วิเชตนคร 
อ.แจหม จ.ลําปาง (ประสานแผน)

เพื่อใหมีถนนท่ีไดมาตรฐาน / 
เพื่อปองกันนํ้าทวมขัง

- ชวงท่ี 1 กวางเฉล่ีย
5 ม. หนา 0.04 ม.
ยาว 346 ม.
- ชวงท่ี 2 ขนาดกวาง
เฉล่ีย 4 ม. ยาว 955 ม.

       ๒,๑๐๐,๐๐๐                      -                      -  รอยละ 75 ของผูใช
ถนนมีความพึงพอใจ

เกิดความปลอดภัยใน
การใชถนน / สะดวก
รวดเร็ว / ปองกันนํ้า
ทวมขัง

กองชาง

๑๒ กอสรางทอลอดเหล่ียม ซอย 7
บานสันกลาง หมูท่ี 6 ต.วิเชตนคร
อ.แจหม จ.ลําปาง

เพื่อใหการขนถายผลผลิต
ทางการเกษตรสะดวกและ
รวดเร็ว

ขนาด 2.1 x 2.1 ม. ยาว
 6 ม.

          ๒๐๐,๐๐๐                      -                      -  รอยละ 75 ของ
เกษตรกรท่ีใชทอลอด
เหล่ียมมีความพึงพอใจ

สามารถลดภาระ
คาใชจายในการขนถาย
ผลผลิตทางการเกษตร

กองชาง

๑๓ วางทอระบายนํ้าพรอมกอสรางถนน 
คสล. บานทุงทอง หมูท่ี 7
ต.วิเชตนคร อ.แจหม จ.ลําปาง 
(ประสานแผน)

เพื่อใชเปนเสนทางเขาสูพ้ืนท่ี
การเกษตร

- 1) วางทอขนาด
เสนผาศูนยกลาง
0.80 ม. พรอมผิวจราจร
 2 ม. ยาวรวม 307 ม.
- 2) กอสรางถนน คสล. 
กวางเฉล่ีย 3 ม. หนา 
0.12 ม. ยาว 30 ม.

       ๒,๓๐๐,๐๐๐                      -                      -  รอยละ 75 ของ
เกษตรกรท่ีใชเปน
เสนทางสัญจรมีความ
พึงพอใจ

สามารถลดภาระ
คาใชจายในการขนถาย
ผลผลิตทางการเกษตร

กองชาง

๑๔ กอสรางฝาปดรองระบายนํ้า
ซอย 8 บานใหมเหลายาว หมูท่ี 8
ต.วิเชตนคร อ.แจหม จ.ลําปาง

เพื่อปองกันอุบัติเหตุจาก
การใชถนน

กวางเฉล่ีย 0.27 ม. ยาว
รวม 105 ม.

          ๒๒๐,๐๐๐                      -                      -  ไมเกิดอุบัติเหตุจากรอง
ระบายนํ้า

มีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน กองชาง



ผ.01

๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑

 (บาท)  (บาท)  (บาท)

เปาหมาย  งบประมาณและท่ีผานมา  ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ หนวยงาน
ท่ีรับผิดชอบ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

๑๕ กอสรางถนนลาดยางแอสฟลทติก
คอนกรีต สายกลางหมูบาน
บานสันติสุข หมูท่ี 10 ต.วิเชตนคร
อ.แจหม จ.ลําปาง

เพื่อใหมีถนนท่ีไดมาตรฐาน กวาง 5.80 ม. หนา 
0.04 ม. ยาว 547 ม.

       ๑,๒๕๐,๐๐๐                      -                      -  รอยละ 75 ของผูใช
ถนนมีความพึงพอใจ

เกิดความปลอดภัยใน
การใชถนน / สะดวก
รวดเร็ว

กองชาง

๑๖ กอสรางถนน คสล. ซอยบานนายขาว
 บานใหมสวนดอกคํา หมูท่ี 1
ต.วิเชตนคร อ.แจหม จ.ลําปาง

เพื่อใหมีถนนท่ีไดมาตรฐาน กวางเฉล่ีย 3 ม. หนา 
0.12 ม.
ยาวรวม 100 ม.

          ๑๗๐,๐๐๐                      -                      -  รอยละ 75 ของผูใช
ถนนมีความพึงพอใจ

เกิดความปลอดภัยใน
การใชถนน / สะดวก
รวดเร็ว

กองชาง

๑๗ กอสรางรองระบายนํ้าสายหลัก
บานหลุก หมูท่ี 2 ต.วิเชตนคร
อ.แจหม จ.ลําปาง

เพื่อระบายนํ้าทวมขัง กวางเฉล่ีย 0.30 ม. ลึก 
0.37 ม.
ยาวรวม 130 ม.

          ๓๗๗,๐๐๐                      -                      -  พ้ืนท่ีนํ้าทวมขังลดลง
รอยละ 50

มีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน กองชาง

๑๘ กอสรางทอลอดเหล่ียมหนาวัด
ผาขาว บานใหมผาขาว หมูท่ี 3
ต.วิเชตนคร อ.แจหม จ.ลําปาง

เพื่อใชเปนทางขามคลอง
เขาวัด

ขนาด 2.1 x 2.1 ม. ยาว
 6 ม.

          ๒๕๐,๐๐๐                      -                      -  รอยละ 75 ของผูใช
ทอลอดเหล่ียมมีความ
พึงพอใจ

สามารถเดินทางเขาวัด
เพ่ือทําบุญไดสะดวก 
ปลอดภัย

กองชาง

๑๙ กอสรางถนน คสล. สายไปศาลา
หมูบาน บานสวนดอกคํา หมูท่ี 4
ต.วิเชตนคร อ.แจหม จ.ลําปาง

เพื่อใหมีถนนท่ีไดมาตรฐาน กวางเฉล่ีย 4 ม. หนา 
0.12 ม. ยาว 225 ม.

          ๔๙๐,๐๐๐                      -                      -  รอยละ 75 ของผูใช
ถนนมีความพึงพอใจ

เกิดความปลอดภัยใน
การใชถนน / สะดวก
รวดเร็ว

กองชาง

๒๐ กอสรางถนน คสล. สายไป
ต.ปงดอน บานสันกลาง หมูท่ี 6
ต.วิเชตนคร อ.แจหม จ.ลําปาง

เพื่อใหการขนถายผลผลิต
ทางการเกษตรสะดวกและ
รวดเร็ว

กวางเฉล่ีย 4 ม. หนา 
0.12 ม. ยาว 237 ม.

          ๕๒๐,๐๐๐                      -                      -  รอยละ 75 ของ
เกษตรกรท่ีใชถนน
มีความพึงพอใจ

สามารถลดภาระ
คาใชจายในการขนถาย
ผลผลิตทางการเกษตร

กองชาง

๒๑ กอสรางทอลอดเหล่ียมบานหาง
บานทุงทอง หมูท่ี 7 ต.วิเชตนคร
อ.แจหม จ.ลําปาง

เพื่อใหการขนถายผลผลิต
ทางการเกษตรสะดวกและ
รวดเร็ว

- จุดท่ี 1 ขนาด 2.1 x 
2.1 ม. ยาว 6 ม.
- จุดท่ี 2 วางทอ คสล. 
เสนผาศูนยกลาง 1 ม.
6 ทอน

          ๓๐๐,๐๐๐                      -                      -  รอยละ 75 ของ
เกษตรกรท่ีใชทอลอด
เหล่ียมมีความพึงพอใจ

สามารถลดภาระ
คาใชจายในการขนถาย
ผลผลิตทางการเกษตร

กองชาง



ผ.01

๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑

 (บาท)  (บาท)  (บาท)

เปาหมาย  งบประมาณและท่ีผานมา  ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ หนวยงาน
ท่ีรับผิดชอบ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

๒๒ กอสรางทอลอดเหล่ียม ซอย 3
บานใหมเหลายาว หมูท่ี 8
ต.วิเชตนคร อ.แจหม จ.ลําปาง

เพื่อใหการขนถายผลผลิต
ทางการเกษตรสะดวกและ
รวดเร็ว

ขนาด 2.1 x 2.1 ม. ยาว
 6 ม.

          ๒๐๐,๐๐๐                      -                      -  รอยละ 75 ของ
เกษตรกรท่ีใชทอลอด
เหล่ียมมีความพึงพอใจ

สามารถลดภาระ
คาใชจายในการขนถาย
ผลผลิตทางการเกษตร

กองชาง

๒๓ กอสรางถนน คสล. ซอย 8 -
ซอย 4 บานสันติสุข หมูท่ี 10
ต.วิเชตนคร อ.แจหม จ.ลําปาง

เพื่อใหมีถนนท่ีไดมาตรฐาน กวางเฉล่ีย 4 ม. หนา 
0.12 ม. ยาว 104 ม.

          ๒๒๐,๐๐๐                      -                      -  รอยละ 75 ของผูใช
ถนนมีความพึงพอใจ

เกิดความปลอดภัยใน
การใชถนน / สะดวก
รวดเร็ว

กองชาง

๒๔ กอสรางถนนลูกรังบดอัดแนน
เลียบลําเหมืองนํ้าใส
บานใหมสวนดอกคํา หมูท่ี 1
ตําบลวิเชตนคร อําเภอแจหม
จังหวัดลําปาง (ประสานแผน)

เพื่อใหการขนถายผลผลิต
ทางการเกษตรสะดวกและ
รวดเร็ว

กวาง 5 ม. หนา
0.30 ม.
ยาว 2,150 ม.

       ๑,๘๐๐,๐๐๐                      -                      -  รอยละ 75 ของ
เกษตรกรท่ีใชสะพาน
มีความพึงพอใจ

สามารถลดภาระ
คาใชจายในการขนถาย
ผลผลิตทางการเกษตร

กองชาง

๒๕ กอสรางสะพานขามคลองชลประทาน
 ถนนสายบานหนองนาว ต.แจหม กับ
บานสันกลาง ต.วิเชตนคร
อ.แจหม จ.ลําปาง (ประสานแผน)

เพื่อใหมีสะพานท่ีไดมาตรฐาน กวาง 4 ม. ยาว 10 ม.        ๑,๐๐๐,๐๐๐                      -                      -  รอยละ 75 ของผูใช
สะพานมีความพึงพอใจ

เกิดความปลอดภัยใน
การเดินทาง / สะดวก 
รวดเร็ว

กองชาง

๒๖ กอสรางถนนลูกรังเขาสูพ้ืนท่ี
การเกษตร บานใหมเหลายาว
หมูท่ี 8 ต.วิเชตนคร อ.แจหม
จ.ลําปาง (โครงการปดทองหลังพระ)

เพื่อใหการขนถายผลผลิต
ทางการเกษตรสะดวกและ
รวดเร็ว

1 สาย                       -          ๙๐๐,๐๐๐                      -  รอยละ 75 ของ
เกษตรกรท่ีใชสะพาน
มีความพึงพอใจ

สามารถลดภาระ
คาใชจายในการขนถาย
ผลผลิตทางการเกษตร

กองชาง

๒๗ กอสรางถนนเขาโรงฆาสัตว
บานใหมผาขาว หมูท่ี 3 ต.วิเชตนคร 
อ.แจหม จ.ลําปาง (ประสานแผน)

เพื่อใหมีถนนเขาโรงฆาสัตวท่ีได
มาตรฐาน

กวาง 5 ม. ยาว 550 ม.
 หนา 0.15 ม.

       ๒,๐๐๐,๐๐๐                      -                      -  รอยละ 75 ของผูใช
ถนนมีความพึงพอใจ

สามารถลําเลียงสัตวได
สะดวก ปลอดภัย

กองชาง



ผ.01

๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑

 (บาท)  (บาท)  (บาท)

เปาหมาย  งบประมาณและท่ีผานมา  ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ หนวยงาน
ท่ีรับผิดชอบ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

๒๘ กอสราง/ปรับปรุงถนน คสล. โดยลาด
ยางแอสฟลทติก บานสวนดอกคํา หมู
ท่ี 4 ต.วิเชตนคร อ.แจหม
จ.ลําปาง (ประสานแผน)

เพื่อใหมีถนนท่ีไดมาตรฐาน กวาง 5 ม.
ยาว 1,000 ม.
หนา 0.05 ม.

       ๒,๐๐๐,๐๐๐                      -                      -  รอยละ 75 ของผูใช
ถนนมีความพึงพอใจ

เกิดความปลอดภัยใน
การใชถนน / สะดวก
รวดเร็ว

กองชาง

๒๙ กอสราง/ปรับปรุงถนนลูกรังเลียบ
ลําเหมือง/คลอง บานใหมผาขาว
หมูท่ี 3 ต.วิเชตนคร อ.แจหม
จ.ลปาง (ประสานแผน)

เพื่อใหการขนถายผลผลิต
ทางการเกษตรสะดวกและ
รวดเร็ว

1 สาย           ๕๐๐,๐๐๐                      -                      -  รอยละ 75 ของ
เกษตรกรท่ีใชสะพาน
มีความพึงพอใจ

สามารถลดภาระ
คาใชจายในการขนถาย
ผลผลิตทางการเกษตร

กองชาง

๓๐ กอสรางถนนลูกรังเขาสูพ้ืนท่ี
การเกษตร บานสวนดอกคํา หมูท่ี 4 
ต.วิเชตนคร อ.แจหม จ.ลําปาง 
(ประสานแผน)

เพื่อใหการขนถายผลผลิต
ทางการเกษตรสะดวกและ
รวดเร็ว

1 สาย        ๑,๖๐๐,๐๐๐                      -                      -  รอยละ 75 ของ
เกษตรกรท่ีใชสะพาน
มีความพึงพอใจ

สามารถลดภาระ
คาใชจายในการขนถาย
ผลผลิตทางการเกษตร

กองชาง

๓๑ กอสรางถนนลูกรังเขาสูพ้ืนท่ี
การเกษตร บานสันมะเกลือ หมูท่ี 5 
ต.วิเชตนคร อ.แจหม จ.ลําปาง 
(ประสานแผน)

เพื่อใหการขนถายผลผลิต
ทางการเกษตรสะดวกและ
รวดเร็ว

1 สาย        ๑,๖๐๐,๐๐๐                      -                      -  รอยละ 75 ของ
เกษตรกรท่ีใชสะพาน
มีความพึงพอใจ

สามารถลดภาระ
คาใชจายในการขนถาย
ผลผลิตทางการเกษตร

กองชาง

๓๒ กอสรางถนนลูกรังเขาสูพ้ืนท่ี
การเกษตร บานทุงทอง หมูท่ี 7
ต.วิเชตนคร อ.แจหม จ.ลําปาง 
(ประสานแผน)

เพื่อใหการขนถายผลผลิต
ทางการเกษตรสะดวกและ
รวดเร็ว

1 สาย                       -       ๑,๕๐๐,๐๐๐                      -  รอยละ 75 ของ
เกษตรกรท่ีใชสะพาน
มีความพึงพอใจ

สามารถลดภาระ
คาใชจายในการขนถาย
ผลผลิตทางการเกษตร

กองชาง

๓๓ กอสรางถนนลูกรังเขาสูพ้ืนท่ี
การเกษตร บานปงคอบ หมูท่ี 9
ต.วิเชตนคร อ.แจหม จ.ลําปาง 
(ประสานแผน)

เพื่อใหการขนถายผลผลิต
ทางการเกษตรสะดวกและ
รวดเร็ว

1 สาย        ๒,๕๐๐,๐๐๐                      -                      -  รอยละ 75 ของ
เกษตรกรท่ีใชสะพาน
มีความพึงพอใจ

สามารถลดภาระ
คาใชจายในการขนถาย
ผลผลิตทางการเกษตร

กองชาง
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๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑

 (บาท)  (บาท)  (บาท)

เปาหมาย  งบประมาณและท่ีผานมา  ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ หนวยงาน
ท่ีรับผิดชอบ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

๓๔ กอสรางถนนลูกรังเขาสูพ้ืนท่ี
การเกษตร บานทุงวิเชต หมูท่ี 11
ต.วิเชตนคร อ.แจหม จ.ลําปาง 
(ประสานแผน)

เพื่อใหการขนถายผลผลิต
ทางการเกษตรสะดวกและ
รวดเร็ว

1 สาย        ๑,๘๐๐,๐๐๐                      -                      -  รอยละ 75 ของ
เกษตรกรท่ีใชสะพาน
มีความพึงพอใจ

สามารถลดภาระ
คาใชจายในการขนถาย
ผลผลิตทางการเกษตร

กองชาง

๓๕ กอสรางถนน คสล. เช่ือม ต.แจหม 
กับตําบลวิเชตนคร (ถนนสายบาน
หนองนาว - บานสันกลาง) อ.แจหม 
จ.ลําปาง (ประสานแผน)

เพื่อใหมีถนนท่ีไดมาตรฐาน กวาง  5  ม.  ยาว  
1,700 ม. หนา 0.15 ม.

       ๓,๐๐๐,๐๐๐                      -                      -  รอยละ 75 ของผูใช
ถนนมีความพึงพอใจ

เกิดความปลอดภัยใน
การใชถนน / สะดวก
รวดเร็ว

กองชาง

๓๖ กอสรางถนนลาดยางแอสฟลทติก
เช่ือมระหวางบานสวนดอกคํา
หมูท่ี 4 กับบานใหมสวนดอกคํา
หมูท่ี 1 ต.วิเชตนคร อ.แจหม
จ.ลําปาง (ประสานแผน)

เพื่อใหมีถนนท่ีไดมาตรฐาน 1 สาย        ๒,๐๐๐,๐๐๐                      -                      -  รอยละ 75 ของผูใช
ถนนมีความพึงพอใจ

เกิดความปลอดภัยใน
การใชถนน / สะดวก
รวดเร็ว

กองชาง

๓๗ กอสรางถนน คสล. สายบานสันกลาง 
หมูท่ี 6 เช่ือมกับบานทุงทอง หมูท่ี 7 
ต.วิเชตนคร อ.แจหม จ.ลําปาง 
(ประสานแผน)

เพื่อใหมีถนนท่ีไดมาตรฐาน กวาง 4 ม. ยาว 595 ม.
 หนา 0.15 ม.

       ๑,๙๐๐,๐๐๐                      -                      -  รอยละ 75 ของผูใช
ถนนมีความพึงพอใจ

เกิดความปลอดภัยใน
การใชถนน / สะดวก
รวดเร็ว

กองชาง

๓๘ กอสรางถนนลูกรัง บานสันกลาง
หมูท่ี 6 เช่ือมกับ ต.ปงดอน อ.แจหม 
จ.ลําปาง (ประสานแผน)

เพื่อใหการขนถายผลผลิต
ทางการเกษตรสะดวกและ
รวดเร็ว

กวาง 5 ม.
ยาว 3,300 ม.
หนา 0.50 ม.

       ๒,๕๐๐,๐๐๐                      -                      -  รอยละ 75 ของ
เกษตรกรท่ีใชถนน
มีความพึงพอใจ

สามารถลดภาระ
คาใชจายในการขนถาย
ผลผลิตทางการเกษตร

กองชาง

๓๙ กอสรางถนน คสล. สายขาง อบต.วิเช
ตนคร (หนองปง) ต.วิเชตนคร
อ.แจหม จ.ลําปาง (ประสานแผน)

เพื่อใหมีถนนท่ีไดมาตรฐาน กวาง 4 ม. ยาว 629 ม.
 หนา 0.15 ม.

                      -       ๒,๐๐๐,๐๐๐                      -  รอยละ 75 ของผูใช
ถนนมีความพึงพอใจ

เกิดความปลอดภัยใน
การใชถนน / สะดวก
รวดเร็ว

กองชาง
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 ๑.๒ แนวทางการพัฒนาดานสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ และแหลงนํ้าเพ่ือการเกษตร

๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑

 (บาท)  (บาท)  (บาท)

๑ ปรับปรุงระบบประปาหมูบาน
บานสันกลาง (หัวทุง) หมูท่ี 6
ต.วิเชตนคร อ.แจหม จ.ลําปาง

เพื่อใหมีนํ้าอุปโภค บริโภค ท่ี
สะอาดและเพียงพอ

1 แหง           ๒๘๐,๐๐๐                      -                      -  รอยละ 80 ของ
ประชาชนในพื้นท่ีมีนํ้า
สะอาดอุปโภค บริโภค

ประชาชนมีคุณภาพ
ชีวิตดีข้ึน

กองชาง

๒ กอสรางระบบประปา บานปงคอบ 
(บานกองหิน) หมูท่ี 9 ต.วิเชตนคร อ.
แจหม จ.ลําปาง

เพื่อใหมีนํ้าอุปโภค บริโภคท่ี
เพียงพอ

กวาง 3 ม. สูง 7 ม.           ๓๐๐,๐๐๐                      -                      -  รอยละ 80 ของ
ประชาชนในพื้นท่ีมีนํ้า
อุปโภค บริโภค

ประชาชนมีคุณภาพ
ชีวิตดีข้ึน

กองชาง

๓ ขุดลอกลําเหมือง (บานนายแหลง
ลํ่าสูง - บานนายตา มานะมาก)
บานหลุก หมูท่ี 2 ต.วิเชตนคร
อ.แจหม จ.ลําปาง

เพื่อใหมีนํ้าใชในการเกษตร ปากกวางเฉล่ีย 0.60 ม.
 ทองกวาง 40 ม. ลึก 
0.20 ม. ยาว 141 ม.

            ๕๐,๐๐๐                      -                      -  รอยละ 75 ของ
เกษตรกรท่ีใชประโยชน
จากลําเหมืองมีความ
พึงพอใจ

ผลผลิตทางการเกษตร
เพ่ิมข้ึน

กองชาง

๔ กอสรางระบบประปาพรอมเจาะบอ
บาดาล บานปงคอบ (บานสันปาปวย)
 หมูท่ี 9 ต.วิเชตนคร อ.แจหม
จ.ลําปาง

เพื่อใหมีนํ้าอุปโภค บริโภค
ท่ีสะอาดและเพียงพอ

ขนาดทอกรุ P.V.C. 
เสนผาศูนยกลาง 6 น้ิว 
ช้ัน 13.5 บอลึก 90 ม.

          ๖๐๐,๐๐๐                      -                      -  รอยละ 80 ของ
ประชาชนในพื้นท่ีมีนํ้า
อุปโภค บริโภค

ประชาชนมีคุณภาพ
ชีวิตดีข้ึน

กองชาง

๕ กอสรางอาคารปองกันตล่ิงพัง
เส้ียวบาน แบบกลองตะแกรงลวด 
GABION บานปงคอบ หมูท่ี 9 
(ประสานแผน)

เพื่อใหมีอาคารปองกันตล่ิง
ท่ีไดมาตรฐาน

สูงเฉล่ีย 3 ม. ลาดเอียง 
1:1 ยาว 84 ม.

          ๙๐๐,๐๐๐                      -                      -  พ้ืนท่ีริมตล่ิงรอยละ 75
 ไมถูกนํ้ากัดเซาะ

สามารถปองกันการพัง
ของตล่ิงได

กองชาง

๖ กอสรางอาคารปองกันตล่ิงพัง
แบบกลองตะแกรงลวด GABION
บานทุงวิเชต หมูท่ี 11 ต.วิเชตนคร
อ.แจหม จ.ลําปาง (ประสานแผน)

เพื่อใหมีอาคารปองกันตล่ิง
ท่ีไดมาตรฐาน

สูงเฉล่ีย 5 ม. ลาดเอียง 
1:1 ยาว 195 ม.

       ๓,๒๕๐,๐๐๐                      -                      -  พ้ืนท่ีริมตล่ิงรอยละ 75
 ไมถูกนํ้ากัดเซาะ

สามารถปองกันการพัง
ของตล่ิงได

กองชาง

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ หนวยงาน
ท่ีรับผิดชอบ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย  งบประมาณและท่ีผานมา  ตัวชี้วัด
(KPI)
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๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑

 (บาท)  (บาท)  (บาท)

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ หนวยงาน
ท่ีรับผิดชอบ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย  งบประมาณและท่ีผานมา  ตัวชี้วัด
(KPI)

๗ กอสรางดาดลําเหมืองนํ้าใส
บานสวนดอกคํา หมูท่ี 1
ตําบลวิเชตนคร อําเภอแจหม
จังหวัดลําปาง (ประสานแผน)

เพื่อใหมีนํ้าใชในการเกษตร
เพียงพอ

กวาง 2.50 ม. ยาว 
2,230 ม.

          ๙๐๐,๐๐๐                      -                      -  รอยละ 75 ของ
เกษตรกรท่ีใชประโยชน
จากลําเหมืองมีความ
พึงพอใจ

สามารถปลูกพืชได
ตลอดป / ผลผลิตทาง
การเกษตรเพิ่มข้ึน

กองชาง

๘ กอสรางอางเก็บนํ้าแกมลิง (หนาฝาย
แมมอญ) บานปงคอบ หมูท่ี 9
ต.วิเชตนคร อ.แจหม จ.ลําปาง 
(โครงการปดทองหลังพระ)

เพื่อใหมีนํ้าใชในการเกษตร 1 แหง                       -       ๕,๐๐๐,๐๐๐                      -  รอยละ 80 ของ
เกษตรท่ีใชนํ้าจากฝาย
แมมอญมีความพึงพอใจ

สามารถปลูกพืชได
ตลอดป / ผลผลิตทาง
การเกษตรเพิ่มข้ึน

กองชาง

๙ ปรับปรุงภูมิทัศนลํานํ้าสอย
บานใหมผาขาว หมูท่ี 3
ถึงบานทุงวิเชต หมูท่ี 11 ต.วิเชตนคร
 อ.แจหม จ.ลําปาง (ประสานแผน)

เพื่อกําจัดวัชพืชในลํานํ้า / 
เพื่อใหนํ้าไหลสะดวก

1 แหง        ๑,๙๐๐,๐๐๐                      -                      -  รอยละ 80 ของ
ประชาชนท่ีอาศัยใกล
ลํานํ้าสอยมีความพึง
พอใจ

การไหลของนํ้าสะดวก
สามารถแกไขปญหานํ้า
ทวมในฤดูฝนได / มีภูมิ
ทัศนสวยงาม

กองชาง

๑๐ ขุดลอกลําเหมืองพรอมถนน
เลียบลําเหมืองนํ้าขุน ต.วิเชตนคร
อ.แจหม จ.ลําปาง

เพื่อใหมีนํ้าใชในการเกษตร
เพียงพอ / เพ่ือใหการขนถาย
ผลผลิตทางการเกษตรสะดวก 
รวดเร็ว

1 แหง           ๔๕๐,๐๐๐                      -                      -  รอยละ 75 ของ
เกษตรกรท่ีใชประโยชน
จากลําเหมืองและถนน
มีความพึงพอใจ

สามารถปลูกพืชได
ตลอดป / ผลผลิตทาง
การเกษตรเพิ่มข้ึน / 
ลดภาระคาใชจายดาน
การขนถายผลผลิต
ทางการเกษตร

กองชาง

๑๑ กอสรางทํานบดินหวยมะแง
บานใหมผาขาว หมูท่ี 3 ต.วิเชตนคร 
อ.แจหม จ.ลําปาง (ประสานแผน)

เพื่อใหมีนํ้าใชในการเกษตร
เพียงพอ

1 แหง        ๑,๕๐๐,๐๐๐                      -                      -  รอยละ 75 ของ
เกษตรกรท่ีใชประโยชน
มีความพึงพอใจ

สามารถปลูกพืชได
ตลอดป / ผลผลิตทาง
การเกษตรเพิ่มข้ึน

กองชาง



ผ.01

๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑

 (บาท)  (บาท)  (บาท)

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ หนวยงาน
ท่ีรับผิดชอบ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย  งบประมาณและท่ีผานมา  ตัวชี้วัด
(KPI)

๑๒ กอสรางทํานบดินหวยปูทา
บานใหมผาขาว หมูท่ี 3 ต.วิเชตนคร 
อ.แจหม จ.ลําปาง (ประสานแผน)

เพื่อใหมีนํ้าใชในการเกษตร
เพียงพอ

1 แหง        ๑,๕๐๐,๐๐๐                      -                      -  รอยละ 75 ของ
เกษตรกรท่ีใชประโยชน
มีความพึงพอใจ

สามารถปลูกพืชได
ตลอดป / ผลผลิตทาง
การเกษตรเพิ่มข้ึน

กองชาง

๑๓ กอสรางอาคารปองกันตล่ิงพัง โดยวิธี
วางกลอง Gabion บานใหมผาขาว 
หมูท่ี 3 ต.วิเชตนคร อ.แจหม
จ.ลําปาง (ประสานแผน)

เพื่อใหมีอาคารปองกันตล่ิงท่ีได
มาตรฐาน

1,200 ม.      ๑๑,๖๖๖,๐๐๐                      -                      -  พ้ืนท่ีริมตล่ิงรอยละ 75
 ไมถูกนํ้ากัดเซาะ

สามารถปองกันการพัง
ของตล่ิงได

กองชาง

๑๔ กอสรางอาคารปองกันตล่ิงพังบริเวณ
สระนํ้าหมูบาน บานทุงทอง หมูท่ี 7 
ต.วิเชตนคร อ.แจหม จ.ลําปาง 
(ประสานแผน)

เพื่อใหมีอาคารปองกันตล่ิงท่ีได
มาตรฐาน

1 แหง        ๒,๒๐๐,๐๐๐                      -                      -  พ้ืนท่ีริมตล่ิงรอยละ 75
 ไมถูกนํ้ากัดเซาะ

สามารถปองกันการพัง
ของตล่ิงได

กองชาง

๑๕ กอสรางทํานบดินหวยปูกองปูหลา 
บานใหมสวนดอกคํา หมูท่ี 1
ต.วิเชตนคร อ.แจหม จ.ลําปาง 
(ประสานแผน)

เพื่อใหมีนํ้าใชในการเกษตร
เพียงพอ

1 แหง        ๑,๕๐๐,๐๐๐                      -                      -  รอยละ 75 ของ
เกษตรกรท่ีใชประโยชน
มีความพึงพอใจ

สามารถปลูกพืชได
ตลอดป / ผลผลิตทาง
การเกษตรเพิ่มข้ึน

กองชาง

๑๖ กอสรางระบบประปาหมูบาน
บานทุงทอง หมูท่ี 7 ต.วิเชตนคร
อ.แจหม จ.ลําปาง (โครงการปดทอง
หลังพระ)

เพื่อใหมีนํ้าอุปโภค บริโภค ท่ี
สะอาดและเพียงพอ

1 แหง                       -       ๓,๕๐๐,๐๐๐                      -  รอยละ 80 ของ
ประชาชนในพื้นท่ีมีนํ้า
อุปโภค บริโภค

ประชาชนมีคุณภาพ
ชีวิตดีข้ึน

กองชาง

๑๗ กอสรางระบบประปาหมูบาน
ขนาดใหญ บานใหมเหลายาว หมูท่ี 8
 ต.วิเชตนคร อ.แจหม จ.ลําปาง 
(โครงการปดทองหลังพระ)

เพื่อใหมีนํ้าอุปโภค บริโภค ท่ี
สะอาดและเพียงพอ

1 แหง                       -       ๓,๕๐๐,๐๐๐                      -  รอยละ 80 ของ
ประชาชนในพื้นท่ีมีนํ้า
อุปโภค บริโภค

ประชาชนมีคุณภาพ
ชีวิตดีข้ึน

กองชาง
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๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑

 (บาท)  (บาท)  (บาท)

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ หนวยงาน
ท่ีรับผิดชอบ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย  งบประมาณและท่ีผานมา  ตัวชี้วัด
(KPI)

๑๘ กอสรางระบบประปาโรงฆาสัตวตําบล
วิเชตนคร บานใหมผาขาว
หมูท่ี 3 ต.วิเชตนคร อ.แจหม
จ.ลําปาง (ประสานแผน)

เพื่อใหมีนํ้าใชในโรงฆาสัตว 1 แหง           ๕๐๐,๐๐๐                      -                      -  รอยละ 80 ของ
ประชาชนในพื้นท่ีมีนํ้า
อุปโภค บริโภค

ประชาชนมีคุณภาพ
ชีวิตดีข้ึน

กองชาง

๑๙ ปรับปรุง/ซอมแซมระบบประปา
หมูบาน

เพื่อปรับปรุง/ซอมแซมระบบ
ประปาหมูบานท่ีชํารุด

11 หมูบาน           ๒๐๐,๐๐๐          ๒๐๐,๐๐๐          ๒๐๐,๐๐๐  รอยละ 80 ของ
ประชาชนมีนํ้าใช
อุปโภคบริโภค

ประชาชนมีคุณภาพ
ชีวิตดีข้ึน

กองชาง
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 ๑.๓ การไฟฟาสาธารณะ

๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑

 (บาท)  (บาท)  (บาท)

๑ ขยายเขตไฟฟา บานสวนดอกคํา
หมูท่ี 4 ต.วิเชตนคร อ.แจหม
จ.ลําปาง

เพื่อใหครอบคลุมพื้นท่ีอยูอาศัย ยาวรวม 450 ม.           ๓๐๐,๐๐๐          ๒๐๐,๐๐๐                      -  รอยละ 80 ของพ้ืนท่ี
เปาหมายไดรับการ
ขยายเขตไฟฟา

ประชาชนในพื้นท่ี
มีไฟฟาใช

กองชาง

๒ ขยายเขตไฟฟา บานสันติสุข
หมูท่ี 10 ต.วิเชตนคร อ.แจหม
จ.ลําปาง

เพื่อใหครอบคลุมพื้นท่ีอยูอาศัย ยาว 266 ม.           ๓๐๐,๐๐๐                      -                      -  รอยละ 80 ของพ้ืนท่ี
เปาหมายไดรับการ
ขยายเขตไฟฟา

ประชาชนในพื้นท่ี
มีไฟฟาใช

กองชาง

๓ ขยายเขตไฟฟา สายขางโรงเรียน
บานใหมผาขาว หมูท่ี 3 ต.วิเชตนคร 
อ.แจหม จ.ลําปาง

เพื่อติดต้ังไฟสองสวางบริเวณจุด
เส่ียง

ยาวรวม 414 เมตร           ๔๐๐,๐๐๐                      -                      -  รอยละ 80 ของพ้ืนท่ี
เปาหมายไดรับการ
ขยายเขตไฟฟา

สามารถติดต้ังไฟฟา
สาธารณะ (ไฟกิ่ง)
สองสวางในยามค่ําคืน/ 
เกิดความปลอดภัย
ตอชีวิตและทรัพยสิน
ของผูสัญจร

กองชาง

๔ ขยายเขตไฟฟา บานทุงวิเชต
หมูท่ี 11 ต.วิเชตนคร อ.แจหม
จ.ลําปาง

เพื่อติดต้ังไฟสองสวางบริเวณจุด
เส่ียง

ยาว 340 ม.           ๓๕๐,๐๐๐                      -                      -  รอยละ 80 ของพ้ืนท่ี
เปาหมายไดรับการ
ขยายเขตไฟฟา

สามารถติดต้ังไฟฟา
สาธารณะ (ไฟกิ่ง)
สองสวางในยามค่ําคืน/ 
เกิดความปลอดภัย
ตอชีวิตและทรัพยสิน
ของผูสัญจร

กองชาง

๕ ขยายเขตไฟฟาในพื้นท่ี ต.วิเชตนคร เพื่อใหครอบคลุมพื้นท่ีอยูอาศัย 11 หมูบาน           ๓๐๐,๐๐๐                      -                      -  รอยละ 80 ของพ้ืนท่ี
เปาหมายไดรับการ
ขยายเขตไฟฟา

ประชาชนในพื้นท่ี
มีไฟฟาใช

กองชาง

๖ ขยายเขตไฟฟาโรงฆาสัตว
(ประสานแผน)

เพื่อนําไปใชในโรงฆาสัตว ยาว 1,200 ม.        ๑,๐๐๐,๐๐๐                      -                      -  รอยละ 80 ของพ้ืนท่ี
เปาหมายไดรับการ
ขยายเขตไฟฟา

สามารถดําเนินกิจการ
เกี่ยวกับการฆาสัตวได

กองชาง

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ หนวยงาน
ท่ีรับผิดชอบ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย  งบประมาณและท่ีผานมา  ตัวชี้วัด
(KPI)
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๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑

 (บาท)  (บาท)  (บาท)

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ หนวยงาน
ท่ีรับผิดชอบ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย  งบประมาณและท่ีผานมา  ตัวชี้วัด
(KPI)

๗ ติดต้ัง/ซอมแซม ไฟฟาสาธารณะ
ต.วิเชตนคร

เพื่อใหมีไฟฟาสองสวางในเวลา
กลางคืน

11 หมูบาน           ๒๐๐,๐๐๐          ๒๐๐,๐๐๐          ๒๐๐,๐๐๐  รอยละ 80 ของพ้ืนท่ี
ชุมชนมีไฟฟาสองสวาง

ประชาชนเกิดคาม
ปลอดภัยในการเดินทาง
เวลากลางคืน

กองชาง

๘ ขยายเขตไฟฟาประปาหมูบาน
บานทุงทอง หมูท่ี 7 ต.วิเชตนคร
อ.แจหม จ.ลําปาง (โครงการปดทอง
หลังพระ)

เพื่อใชในกิจการประปาหมูบาน ยาว 600 ม.                       -          ๕๐๐,๐๐๐                      -  ประชาชนมีความพึง
พอใจไมนอยกวารอยละ
 80

สามารถสูบนํ้าประปา
เพ่ือจายใหประชาชนใน
หมูบานอยางเพียงพอ

กองชาง
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ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดลําปาง ท่ี 6 สงเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมอยางสมดุลและยั่งยืน

ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ินจังหวัดลําปาง ท่ี 2 การพัฒนาดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการอนุรักษทรัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม

๒.๑ การสรางจิตสํานึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม

๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑

 (บาท)  (บาท)  (บาท)

๑ รณรงคปองกันและแกไขปญหาไฟปา
และหมอกควัน ประจําป พ.ศ.2559 
(โครงการปดทองหลังพระ)

เพื่อสรางจิตสํานึกในการ
อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอม

9 หมูบาน             ๓๕,๐๐๐            ๓๕,๐๐๐            ๓๕,๐๐๐  อัตราการเกิดไฟปา
ลดลงรอยละ 70

ประชาชนรวมกันดูแล
รักษา
ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอม

สํานักงานปลัด
 อบต.

 งบประมาณและท่ีผานมา  ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ หนวยงาน
ท่ีรับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.๒๕๕9 ถึง ๒๕61)

องคการบริหารสวนตําบลวิเชตนคร อําเภอแจหม จังหวัดลําปาง

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
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๒.๒ การอนุรักษ การฟนฟู การเฝาระวัง และการปองกันรักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม

๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑

 (บาท)  (บาท)  (บาท)

๑ รณรงคคัดแยกขยะ
(โครงการปดทองหลังพระ)

เพื่อใหประชาชนคัดแยกขยะได
ถูกตอง

11 หมูบาน             ๕๐,๐๐๐                      -                      -  ปริมาณขยะลดลงรอย
ละ 70

สามารถลดปริมาณขยะ
ท่ีตองนําไปท้ิง / 
สามารถกําจัดขยะได
อยางถูกวิธี

สํานักงานปลัด
 อบต.

๒ อบรมทําปุยหมัก เพื่อใหมีความรูในการนําขยะ
จากเศษอาหาร วัชพืช และ
ซากพืชจากการเกษตรมาทํา
ปุยหมัก

70 คน             ๒๕,๐๐๐                      -                      -  รอยละ 75 ของผูเขา
รับการอบรมมีความรู

เพ่ิมข้ึน

สามารถลดปริมาณขยะ
ท่ีตองนําไปท้ิง / ลด
ปญหามลพิษทางนํ้า ดิน
 และอากาศ / ลด
ตนทุนการเกษตร

สํานักงานปลัด
 อบต. / สวน

สวัสดิการสังคม

๓ บริหารจัดการขยะมูลฝอย
และส่ิงปฏิกูล

เพื่อแกไขปญหาขยะในพื้นท่ี
ตําบลวิเชตนคร

ต.วิเชตนคร           ๒๕๐,๐๐๐          ๒๕๐,๐๐๐          ๒๕๐,๐๐๐  ประชาชนมีความพึง
พอใจไมนอยกวารอยละ
 80

ประชาชนมีคุณภาพ
ชีวิตดีข้ึน / ลดปญหา
มลพิษทางดิน นํ้า และ
อากาศ

สํานักงานปลัด
 อบต.

๔ อนุรักษและบํารุงรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
(โดยการปลูกตนไมพรอมกอสรางฝาย
ชะลอนํ้า)

เพื่อชะลอการไหลของนํ้าปา / 
เพื่อรักษาทรัพยาปาไม

หมูท่ี 1, 3, 4, 6, 9             ๕๐,๐๐๐            ๕๐,๐๐๐            ๕๐,๐๐๐  รอยละ 70 ของ
ลําหวยมีฝายชะลอนํ้า

สามารถปองกันนํ้าปา
ไหลหลาก / ปาไม
มีความอุดมสมบูรณ

สํานักงานปลัด
 อบต.

๕ อุดหนุนโรงเรียนบานใหมเหลายาว 
โครงการธนาคารขยะรีไซเคิล

เพื่อใหนักเรียนแยกประเภท
ขยะ กําจัดขยะอยางถูกวิธี และ
ตระหนักถึงผลเสียของขยะ

82 คน             ๑๑,๐๐๐                      -                      -  นักเรียนรอยละ 80 
คัดแยกขยะไดถูกตอง

นักเรียนและผูปกครอง
มีจิตสํานึกในการ
อนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอม

สวนการศึกษา
ฯ/สํานักงาน
ปลัด อบต.

๖ กอสรางฝายชะลอนํ้าแบบผสมผสาน 
(โครงการปดทองหลังพระ)

เพื่อชะลอการไหลของนํ้าปา ม.7, ม.8             ๕๐,๐๐๐                      -                      -  รอยละ 70 ของลํา
หวยมีฝายชะลอนํ้า

สามารถปองกันนํ้าปา
ไหลหลาก / ปาไม
มีความอุดมสมบูรณ

สํานักงานปลัด
 อบต.

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ หนวยงาน
ท่ีรับผิดชอบ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย  งบประมาณและท่ีผานมา  ตัวชี้วัด
(KPI)
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๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑

 (บาท)  (บาท)  (บาท)

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ หนวยงาน
ท่ีรับผิดชอบ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย  งบประมาณและท่ีผานมา  ตัวชี้วัด
(KPI)

๗ สรางแนวกันไฟปา (โครงการปดทอง
หลังพระ)

เพื่อปองกันไฟปาลุกลาม ม.7, ม.8             ๑๕,๐๐๐                      -                      -  พ้ืนท่ีเส่ียงเกิดไฟปา
รอยละ 70 มีแนวกันไฟ

สามารถลดการสูญเสีย
ทรัพยากรปาไม และ
ชวยลดปญหาหมอกควัน

สํานักงานปลัด
 อบต.

๘ สรางแนวกันไฟปา ประจําป
พ.ศ.2559

เพื่อปองกันไฟปาลุกลาม ม.1, 3-6, 9-10             ๓๐,๐๐๐            ๓๐,๐๐๐            ๓๐,๐๐๐  พ้ืนท่ีเส่ียงเกิดไฟปา
รอยละ 70 มีแนวกันไฟ

สามารถลดการสูญเสีย
ทรัพยากรปาไม และ
ชวยลดปญหาหมอกควัน

สํานักงานปลัด
 อบต.
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ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดลําปาง ท่ี 4 เสริมสรางและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมลําปางใหเปนสังคมแหงการเรียนรูมีความเขมแข็งมีภูมิคุมกันสามารถดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาของ

ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดลําปาง ท่ี 4 เศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดลําปาง ท่ี 5 การรักษาความมั่นคง การจัดระเบียบสังคมและสรางความรวมมือในการรักษาความสงบเรียบรอย

ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ินจังหวัดลําปาง ท่ี 3 การพัฒนาสังคม/ชมุชน และการรักษาความสงบเรียบรอย

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการพัฒนาสังคม/ชุมชน และการรักษาความสงบเรียบรอย

๓.๑ การพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา ผูพิการ และผูดอยโอกาส

๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑

 (บาท)  (บาท)  (บาท)

๑ เบ้ียยังชีพผูสูงอายุ เพื่อเปนคาใชจายในการ
ดํารงชีพ

ผูสูงอายุในพื้นท่ี      ๑๒,๐๐๐,๐๐๐      ๑๒,๐๐๐,๐๐๐      ๑๒,๐๐๐,๐๐๐  รอยละ 95 ของ
ผูสูงอายุไดรับเบ้ียยังชีพ

ผูสูงอายุมีคุณภาพชีวิต
ดีข้ึน

สวนสวัสดิการ
สังคม

๒ เบ้ียยังชีพผูพิการ เพื่อเปนคาใชจายในการ
ดํารงชีพ

ผูพิการในพ้ืนท่ี        ๑,๖๐๐,๐๐๐        ๑,๖๐๐,๐๐๐        ๑,๖๐๐,๐๐๐  รอยละ 95 ของผู
พิการไดรับเบ้ียยังชีพ

คนพิการมีคุณภาพชีวิต
ดีข้ึน

สวนสวัสดิการ
สังคม

๓ เงินสงเคราะหเพ่ือการยังชีพผูปวยโรค
เอดส

เพื่อเปนคาใชจายในการ
ดํารงชีพ

ผูปวยโรคเอดสในพ้ืนท่ี           ๓๐๐,๐๐๐           ๓๐๐,๐๐๐           ๓๐๐,๐๐๐  รอยละ 95 ของผูปวย
โรคเอดสไดรับเงิน
สงเคราะห

ผูปวยเอดสมีคุณภาพ
ชีวิตท่ีดีข้ึน

สวนสวัสดิการ
สังคม

๔ จัดต้ังศูนยบริการผูสูงอายุ เพื่อบริการทางสังคมแกผูสูงอายุ ผูสูงอายุในพื้นท่ี             ๓๐,๐๐๐                       -                       -  ผูสูงอายุท่ีเขารับ
บริการมีความพึงพอใจ
ไมนอยกวารอยละ 80

ผูสูงอายุมีคุณภาพชีวิต
ดีข้ึน

สวนสวัสดิการ
สังคม

 งบประมาณและท่ีผานมา  ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ หนวยงาน
ท่ีรับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.๒๕๕9 ถึง ๒๕61)

องคการบริหารสวนตําบลวิเชตนคร อําเภอแจหม จังหวัดลําปาง

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
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๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑

 (บาท)  (บาท)  (บาท)

 งบประมาณและท่ีผานมา  ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ หนวยงาน
ท่ีรับผิดชอบ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย

๕ สํารวจ ตรวจเยี่ยม และสงเคราะห
ผูดอยโอกาส ผูไรท่ีพ่ึง ผูพิการ ผูสูงอายุ

เพื่อชวยเหลือผูดอยโอกาส ผูไร
ท่ีพึ่ง ผูพิการ และผูสูงอายุ

ผูดอยโอกาส ผูไรท่ีพึ่ง
 ผูพิการ ผูสูงอายุ ใน
พื้นท่ี

            ๑๐,๐๐๐             ๑๐,๐๐๐             ๑๐,๐๐๐  รอยละ 70 ของ
ผูดอยโอกาส ผูไรท่ีพ่ึง 
ผูพิการและผูสูงอายุ 
ไดรับการสํารวจ
ตรวจเยี่ยม และ
สงเคราะห

ผูดอยโอกาส ผูไรท่ีพึ่ง 
ผูพิการ และผูสูงอายุ
มีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน

สวนสวัสดิการ
สังคม

๖ อบรมใหความรูดานสิทธิ บทบาท สตรี
 ผูสูงอายุ ผูพิการ

เพื่อใหสตรี ผูสูงอายุ ผูพิการ 
ไดมีความรูเรื่องสิทธิ บทบาท
ของตนเอง

สตรี ผูสูงอายุ ผูพิการ
 80 คน

            ๑๕,๐๐๐             ๑๕,๐๐๐             ๑๕,๐๐๐  รอยละ 75 ของ
ผูเขารับการอบรม
มีความรูเพ่ิมข้ึน

สตรี ผูสูงอายุ ผูพิการ 
มีบทบาทในสังคมมากขึ้น

สวนสวัสดิการ
สังคม

๗ ชวยเหลือผูดอยโอกาส/ไรท่ีพึ่ง เพื่อชวยเหลือบรรเทาความ
เดือดรอนใหผูดอยโอกาส/ไรท่ีพ่ึง

ผูดอยโอกาส/ผูไรท่ีพ่ึง
ในพ้ืนท่ี

            ๕๐,๐๐๐             ๕๐,๐๐๐             ๕๐,๐๐๐  รอยละ 75 ของ
ผูดอยโอกาส/ไรท่ีพ่ึง 
ไดรับการชวยเหลือ

ผูดอยโอกาส/ไรท่ีพ่ึง
มีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน

สวนสวัสดิการ
สังคม

๘ ฝกอบรมการดูแลและฟนฟูผูพิการ เพื่อใหทราบวิธีปฏิบัติตอผูพิการ
 และฟนฟูสมรรถภาพผูพิการ

55 คน             ๑๕,๐๐๐             ๑๕,๐๐๐             ๑๕,๐๐๐  ผูดูแลคนพิการ/
คนพิการ มีความรู
เพ่ิมข้ึนรอยละ 80

คนพิการมีคุณภาพชีวิต
ดีข้ึน

สวนสวัสดิการ
สังคม

๙ สมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบล
วิเชตนคร

เพื่อใหกองทุนมีความเขมแข็ง
ยั่งยืน

1 กองทุน             ๒๐,๐๐๐             ๒๐,๐๐๐             ๒๐,๐๐๐ กองทุนสวัสดิการชุมชน
ตําบลวิเชตนคร
มีความเขมแข็งและยั่งยืน

สวนสวัสดิการ
สังคม
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 ๓.๒ การศึกษา

๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑

 (บาท)  (บาท)  (บาท)

๑ อุดหนุนโรงเรียนบานใหมผาขาว 
โครงการครูจางสอน

เพื่อใหมีครูครบช้ันเรียน 1 โรงเรียน
(จางครู 1 คน)

            ๗๐,๐๐๐                      -                      -  รอยละ 75 ของ
นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนเพิ่มข้ึน

นักเรียนไดศึกษาเรียนรู
เต็มตามศักยภาพ

สวนการศึกษาฯ

๒ อุดหนุนโรงเรียนบานสวนดอกคํา 
โครงการครูจางสอน

เพื่อใหมีครูครบช้ันเรียน 1 โรงเรียน
(จางครู 1 คน)

            ๗๐,๐๐๐                      -                      -  รอยละ 75 ของ
นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนเพิ่มข้ึน

นักเรียนไดศึกษาเรียนรู
เต็มตามศักยภาพ

สวนการศึกษาฯ

๓ อุดหนุนโรงเรียนบานสันมะเกลือ 
โครงการจางครูชวยสอน

เพื่อใหมีครูครบช้ันเรียน 1 โรงเรียน
(จางครู 1 คน)

            ๗๐,๐๐๐                      -                      -  รอยละ 75 ของ
นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนเพิ่มข้ึน

นักเรียนไดศึกษาเรียนรู
เต็มตามศักยภาพ

สวนการศึกษาฯ

๔ อุดหนุนโรงเรียนบานใหมเหลายาว 
โครงการจางครูผูสอน

เพื่อใหมีครูครบช้ันเรียน 1 โรงเรียน
(จางครู 1 คน)

            ๗๐,๐๐๐                      -                      -  รอยละ 75 ของ
นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนเพิ่มข้ึน

นักเรียนไดศึกษาเรียนรู
เต็มตามศักยภาพ

สวนการศึกษาฯ

๕ อุดหนุนโรงเรียนบานปงคอบ 
โครงการจางครูชวยสอน

เพื่อใหมีครูครบช้ันเรียน 1 โรงเรียน
(จางครู 1 คน)

            ๗๐,๐๐๐                      -                      -  รอยละ 75 ของ
นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนเพิ่มข้ึน

นักเรียนไดศึกษาเรียนรู
เต็มตามศักยภาพ

สวนการศึกษาฯ

๖ อุดหนุนโรงเรียนบานใหมผาขาว 
โครงการอาหารกลางวัน

เพื่อใหนักเรียนไดรับประทาน
อาหารกลางวัน

1 โรงเรียน
(นักเรียน 65 คน)

          ๒๖๐,๐๐๐          ๒๖๐,๐๐๐          ๒๖๐,๐๐๐  นักเรียนรอยละ 100 
ไดรับประทานอาหาร
กลางวัน

นักเรียนมีพัฒนาการ
ทางดานรางกาย และ
มีสุขภาพดี

สวนการศึกษาฯ

๗ อุดหนุนโรงเรียนบานสวนดอกคํา 
โครงการอาหารกลางวัน

เพื่อใหนักเรียนไดรับประทาน
อาหารกลางวัน

1 โรงเรียน
(นักเรียน 60 คน)

          ๒๔๐,๐๐๐          ๒๔๐,๐๐๐          ๒๔๐,๐๐๐  นักเรียนรอยละ 100 
ไดรับประทานอาหาร
กลางวัน

นักเรียนมีพัฒนาการ
ทางดานรางกาย และ
มีสุขภาพดี

สวนการศึกษาฯ

๘ อุดหนุนโรงเรียนบานสันมะเกลือ 
โครงการอาหารกลางวัน

เพื่อใหนักเรียนไดรับประทาน
อาหารกลางวัน

1 โรงเรียน (นักเรียน 
83 คน)

          ๓๓๒,๐๐๐          ๓๓๒,๐๐๐          ๓๓๒,๐๐๐  นักเรียนรอยละ 100 
ไดรับประทานอาหาร
กลางวัน

นักเรียนมีพัฒนาการ
ทางดานรางกาย และ
มีสุขภาพดี

สวนการศึกษาฯ

๙ อุดหนุนโรงเรียนบานใหมเหลายาว 
โครงการอาหารกลางวัน

เพื่อใหนักเรียนไดรับประทาน
อาหารกลางวัน

1 โรงเรียน (นักเรียน 
43 คน)

          ๑๗๒,๐๐๐          ๑๗๒,๐๐๐          ๑๗๒,๐๐๐  นักเรียนรอยละ 100 
ไดรับประทานอาหาร
กลางวัน

นักเรียนมีพัฒนาการ
ทางดานรางกาย และ
มีสุขภาพดี

สวนการศึกษาฯ

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ หนวยงาน
ท่ีรับผิดชอบ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย  งบประมาณและท่ีผานมา  ตัวชี้วัด
(KPI)
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๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑

 (บาท)  (บาท)  (บาท)

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ หนวยงาน
ท่ีรับผิดชอบ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย  งบประมาณและท่ีผานมา  ตัวชี้วัด
(KPI)

๑๐ อุดหนุนโรงเรียนบานปงคอบ 
โครงการอาหารกลางวัน

เพื่อใหนักเรียนไดรับประทาน
อาหารกลางวัน

1 โรงเรียน (นักเรียน 
45 คน)

          ๑๘๐,๐๐๐          ๑๘๐,๐๐๐          ๑๘๐,๐๐๐  นักเรียนรอยละ 100 
ไดรับประทานอาหาร
กลางวัน

นักเรียนมีพัฒนาการ
ทางดานรางกาย และ
มีสุขภาพดี

สวนการศึกษาฯ

๑๑ จัดงานวันเด็กแหงชาติ ประจําป 
2559

เพื่อใหเด็กกลาคิดกลา
แสดงออก / ไดรับ
ประสบการณตาง ๆ /
มีความรื่นเริง สนุกสนาน

เด็ก 100 คน             ๕๐,๐๐๐            ๕๐,๐๐๐            ๕๐,๐๐๐  เด็กเขารวมกิจกรรมไม
นอยกวารอยละ 80

เด็กมีการพัฒนาความรู
 ความสามารถ และ
กลาคิด กลาแสดงออก 
และมีความสุข

สวนการศึกษาฯ

๑๒ สงเสริมการจัดการศึกษาในศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก ประจําป 2559

เพื่อใหครูผูดูแลเด็กและ
ผูปกครองเด็กมีความรู
ความเขาใจตอการเตรียม
ความพรอมในการศึกษา
ระดับปฐมวัย

ครูผูดูแลเด็กและ
ผูปกครองนักเรียน 80 
คน

            ๒๐,๐๐๐            ๒๐,๐๐๐            ๒๐,๐๐๐  ครูผูดูแลเด็กและ
ผูปกครองเด็กนักเรียน
เขารวมกิจกรรมไมนอย
กวารอยละ 80

ครูผูดูแลเด็กและ
ผูปกครองเด็กมีความรู
ในการสงเสริม
การศึกษาระดับปฐมวัย

สวนการศึกษาฯ

๑๓ รักการอาน เพื่อปลูกฝงใหเด็ก เยาวชน 
และประชาชนมีนิสัยรักการอาน

เด็ก เยาวชน และ
ประชาชน ต.วิเชตนคร 
100 คน

          ๑๐๐,๐๐๐          ๑๐๐,๐๐๐          ๑๐๐,๐๐๐  เด็ก เยาวชน และ
ประชาชนเขารวม
กิจกรรมไมนอยกวา
รอยละ 80

เด็ก เยาวชน และ
ประชาชน มีความรูมาก
ข้ึน /

สวนการศึกษาฯ

๑๔ จัดซื้ออาหารเสริม (นม) เพื่อใหเด็ก นักเรียน ไดด่ืมนม
ครบทุกคน

โรงเรียน / ศพด.           ๘๕๐,๐๐๐          ๘๕๐,๐๐๐          ๘๕๐,๐๐๐  รอยละ 100 ของเด็ก 
นักเรียน ไดด่ืมนม

นักเรียนมีพัฒนาการ
ทางดานรางกาย และ
มีสุขภาพดี

สวนการศึกษาฯ

๑๕ จัดซื้อส่ือการเรียนการสอน วัสดุ 
ครุภัณฑ สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

เพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียน
การสอน

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก           ๑๕๐,๐๐๐          ๑๕๐,๐๐๐          ๑๕๐,๐๐๐  รอยละ 75 ของเด็กมี
พัฒนาการทางการ
เรียนดีข้ึน

การเรียนการสอนมี
ประสิทธิภาพ

สวนการศึกษาฯ

๑๖ สนับสนุนคาใชจายการบริหาร
สถานศึกษา

เพื่อใหการจัดการศึกษาของ 
ศพด. มีประสิทธิภาพ

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ๓๐๐,๐๐๐          ๓๐๐,๐๐๐         ๓๐๐,๐๐๐          รอยละ 75 ของเด็กมี
พัฒนาการทางการ
เรียนดีข้ึน

การเรียนการสอนมี
ประสิทธิภาพ

สวนการศึกษาฯ

๑๗ สนับสนุนอาหารกลางวัน ศพด. เพื่อใหเด็กไดรับประทาน
อาหารกลางวัน

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ๔๐๐,๐๐๐          ๔๐๐,๐๐๐         ๔๐๐,๐๐๐          เด็กรอยละ 100 ได
รับประทานอาหาร
กลางวัน

นักเรียนมีพัฒนาการ
ทางดานรางกาย และ
มีสุขภาพดี

สวนการศึกษาฯ
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๓.๓ การสงเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปญญาทองถ่ิน

๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑

 (บาท)  (บาท)  (บาท)

๑ สงเสริมทํานุบํารุงศาสนา ประจําป 
2559

เพื่อเปนศูนยรวมจิตใจของ
พุทธศาสนิกชน

เด็ก นักเรียน เยาวชน 
และประชาชน 50 คน

            ๑๐,๐๐๐            ๑๐,๐๐๐            ๑๐,๐๐๐  เด็ก นักเรียน เยาวชน 
ประชาชน เขารวมไม
นอยกวารอยละ 80

สามารถพัฒนาสังคม
นําไปสูครอบครัวอบอุน
 ชุมชนเขมแข็ง

สวนการศึกษาฯ

๒ จัดงานประเพณีสงกรานต ประจําป 
2559

เพื่อสืบสานประเพณีสงกรานต ผูสูงอายุ 150 คน             ๕๐,๐๐๐            ๕๐,๐๐๐            ๕๐,๐๐๐  ผูสูงอายุเขารวม
กิจกรรมไมนอยกวา
รอยละ  80

สามารถสืบสาน
ประเพณีสงกรานตให
คงอยูสืบไป

สวนการศึกษาฯ

๓ อนุรักษวัฒนธรรมประเพณีทองถ่ิน 
ประจําป 2559

เพื่อสืบสาน เผยแพร และ
อนุรักษศิลปวัฒนธรรม
ประเพณีทองถ่ิน

เด็ก เยาวชน ประชาชน
 50 คน

            ๑๐,๐๐๐            ๑๐,๐๐๐            ๑๐,๐๐๐  เด็ก เยาวชน ประชาชน
 เขารวมไมนอยกวา
รอยละ 80

สามารถอนุรักษ
วัฒนธรรมประเพณี
ทองถ่ินใหคงอยูสืบไป

สวนการศึกษาฯ

๔ อนุรักษศิลปะและภูมิปญญาทองถ่ิน 
ประจําป 2559

เพื่อใหเยาวชนมีจิตสํานึก
ในการอนุรักษ สืบสานศิลปะ
และภูมิปญญาทองถ่ิน

เด็ก เยาวชน 50 คน             ๑๐,๐๐๐            ๑๐,๐๐๐            ๑๐,๐๐๐  เด็ก เยาวชน เขารวม
กิจกรรมไมนอยกวา
รอยละ 80

สามารถอนุรักษศิลปะ
และภูมิปญญาทองถ่ิน
ใหคงอยูสืบไป

สวนการศึกษาฯ

๕ จัดงานประเพณีลอยกระทง ประจําป
 2558

เพื่อสืบสาน อนุรักษ ประเพณี
ลอยกระทง

เด็ก เยาวชน ประชาชน
 200 คน

          ๑๐๐,๐๐๐          ๑๐๐,๐๐๐          ๑๐๐,๐๐๐  เด็ก เยาวชน ประชาชน
 เขารวมไมนอยกวา
รอยละ 80

สามารถสืบสาน
ประเพณีลอยกระทงให
คงอยูสืบไป

สวนการศึกษาฯ

๖ อุดหนุนสํานักงานสภาวัฒนธรรม
จังหวัดลําปาง โครงการสนับสนุน
การจัดกิจกรรมเขาคายอบรม
คนตีกองปูจา อําเภอแจหม ครั้งท่ี 15

เพื่อสืบสาน อนุรักษ ฟนฟูการ
ตีกองปูจา

เยาวชนและประชาชนใน
 อ.แจหม 35 คน

              ๕,๐๐๐                      -                      -  เด็ก เยาวชน ประชาชน
 เขารวมกิจกรรมไม
นอยกวารอยละ 80

เด็ก เยาวชน ประชาชน
 รวมอนุรักษ สืบสาน
ประเพณีลอยกระทง

สวนการศึกษาฯ

๗ อุดหนุนท่ีทําการปกครองอําเภอแจหม
  โครงการจัดงานพิธี  รัฐพิธี

เพื่อเปนคาใชจายในการ
จัดงานพิธี  รัฐพิธี

หนวยงานราชการ 
รัฐวิสาหกิจ เอกชน และ
ประชาชน

              ๕,๐๐๐                      -                      -  ผูเขารวมงานพิธี รัฐพิธี
 มีความพึงพอใจไมนอย
กวารอยละ 80

เกิดความสามัคคีของ
ทุกภาคสวน

สวนการศึกษาฯ

๘ อุดหนุนท่ีทําการปกครองอําเภอ
แจหม โครงการจัดงานประเพณี
บวงสรวงสักการะเจาพอพญาคําลือ

เพื่อนอมรําลึกถึงพระคุณของ
เจาพอพญาคําลือผูสรางเมือง
วิเชตนคร

ประชาชนรวมงาน
ไมนอยกวา
30,000 คน

            ๕๐,๐๐๐                      -                      -  ผูรวมงานมีความพึง
พอใจไมนอยกวารอยละ
 75

เกิดความศรัทธา
เจาพอพญาคําลือ

สวนการศึกษาฯ

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ หนวยงาน
ท่ีรับผิดชอบ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย  งบประมาณและท่ีผานมา  ตัวชี้วัด
(KPI)
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 ๓.๔ การปองกันรักษาและสงเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน

๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑

 (บาท)  (บาท)  (บาท)

๑ กอสรางลานพรอมอุปกรณ
ออกกําลังกาย บานสันมะเกลือ
หมูท่ี 5 ต.วิเชตนคร อ.แจหม
จ.ลําปาง

เพื่อใหมีสถานท่ีและอุปกรณ
ออกกําลังกาย

กวาง 8.4 ม. หนา 
0.10 ม. ยาว 20 ม.

          ๗๐๐,๐๐๐                      -                      -  ประชาชนมีความ
พึงพอใจไมนอยกวา
รอยละ 80

ประชาชนมีสุขภาพ 
พลานามัยสมบูรณ 
แข็งแรง

สวนการศึกษา
ฯ/กองชาง

๒ อุดหนุนศูนยสาธารณสุขมูลฐาน เพื่อสงเสริมการจัดการสุขภาพ
ในหมูบาน

11 หมูบาน             ๘๒,๕๐๐            ๘๒,๕๐๐            ๘๒,๕๐๐  รอยละ 75 ของ 
ศสมช. มีการดําเนิน
กิจกรรมดานสุขภาพ

ประชาชนมีสุขภาพดี สํานักงานปลัด
 อบต.

๓ ปองกันโรคและระงับโรคติดตอ 
(ไขเลือดออก ไขหวัดนก)

เพื่อปองกันและระงับการ
แพรระบาดของโรค
ไขเลือดออกและไขหวัดนก

1 โครงการ           ๒๐๐,๐๐๐          ๒๐๐,๐๐๐          ๒๐๐,๐๐๐  รอยละ 95 ของ
ประชาชนไมเปน
ไขเลือดออก ไขหวัดนก

ประชาชนมีสุขภาพดี สํานักงานปลัด
 อบต.

๔ ฉีดวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบา เพื่อปองกันโรคพิษสุนัขบา 11 หมูบาน             ๔๐,๐๐๐            ๔๐,๐๐๐            ๔๐,๐๐๐  สุนัขและแมวไดรับ
วัคซีนไมนอยกวา
รอยละ 95

ประชาชนมีสุขภาพดี สํานักงานปลัด
 อบต.

๕ แขงขันกีฬาพ้ืนบานและกีฬาสาธิต
ผูสูงอายุเพ่ือสุขภาพ ประจําป 2559

เพื่อใหผูสูงอายุเห็นความสําคัญ
ของการออกกําลังกาย ดูแล
สุขภาพของตนเอง

ผูสูงอายุ 200 คน             ๕๕,๐๐๐            ๕๕,๐๐๐            ๕๕,๐๐๐  ผูสูงอายุเขารวม
กิจกรรมไมนอยกวา
รอยละ 80

ผูสูงอายุเห็น
ความสําคัญของการ
ออกกําลังกายและรูจัก
วิธีดูแลสุขภาพตนเอง

สวนการศึกษาฯ

๖ แขงขันกีฬาประจําตําบล ประจําป 
2559

เพื่อใหเด็กและเยาวชน
ใชเวลาวางใหเปนประโยชน
หางไกลยาเสพติด

เด็ก เยาวชน และ
ประชาชน 200 คน

          ๑๐๐,๐๐๐          ๑๐๐,๐๐๐          ๑๐๐,๐๐๐  เด็ก เยาวชน ประชาชน
 เขารวมกิจกรรมไม
นอยกวารอยละ 80

เด็ก เยาวชน และ
ประชาชนใชเวลาวาง
ใหเปนประโยชน
ไมยุงเกี่ยวยาเสพติด

สวนการศึกษาฯ

๗ สงเสริมกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
อบต.วิเชตนคร

เพื่อสนับสนุนกองทุน
หลักประกันสุขภาพ อบต.
ในการบริหารจัดการดาน
สุขภาพอนามัย

1 โครงการ           ๑๗๐,๐๐๐          ๑๗๐,๐๐๐          ๑๗๐,๐๐๐  กิจกรรมของกองทุน
หลักประกันสุขภาพ

ประชาชนมีสุขภาพ 
พลานามัยสมบูรณ 
แข็งแรง

สํานักงานปลัด
 อบต.

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ หนวยงาน
ท่ีรับผิดชอบ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย  งบประมาณและท่ีผานมา  ตัวชี้วัด
(KPI)
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๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑

 (บาท)  (บาท)  (บาท)

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ หนวยงาน
ท่ีรับผิดชอบ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย  งบประมาณและท่ีผานมา  ตัวชี้วัด
(KPI)

๘ กอสรางโรงฆาสัตว ต.วิเชตนคร
อ.แจหม จ.ลําปาง

เพื่อควบคุมการฆาสัตวในพื้นท่ี
ใหถูกสุขลักษณะ

1 แหง        ๑,๓๐๐,๐๐๐                      -                      -  รอยละ 75 ของสัตวท่ี
ถูกฆาถูกสุขลักษณะ

ประชาชนเกิดความ
ปลอดภัยในการบริโภค
เน้ือสัตว

สํานักงานปลัด
 อบต./กองชาง

๙ พัฒนาตลาดชุมชน ต.วิเชตนคร
อ.แจหม จ.ลําปาง

เพื่อจัดระเบียบตลาดชุมชน
ใหเปนระเบียบเรียบรอยและ
ถูกสุขอนามัย

ตลาดชุมชนในพ้ืนท่ี             ๕๐,๐๐๐                      -                      -  รอยละ 75 ของผูซื้อมี
ความพึงพอใจ

มีความเปนระเบียบ
และถูกสุขอนามัย

สํานักงานปลัด
 อบต./สวน

สวัสดิการสังคม

๑๐ กอสรางสนามกีฬาฟุตซอล เพื่อสงเสริมการเลนกีฬา
ฟุตซอลในเยาวชน

ม.3-5, 7, 9-11
กวาง 35 ม. ยาว 50 ม.

       ๘,๔๐๐,๐๐๐                      -                      -  รอยละ 90 ของ
เยาวชนท่ีมาเลนฟุต
ซอลมีความพึงพอใจ

เยาวชนมีการพัฒนา
ทักษะการเลนกีฬา
ฟุตซอล นําไปสู
การเปนนักกีฬา
ในระดับตาง ๆ

สวนการศึกษา
ฯ/กองชาง

๑๑ ปรับปรุงลานกีฬา (ขางอนุสาวรีย
เจาพอพญาคําลือ) ต.วิเชตนคร
อ.แจหม จ.ลําปาง

เพื่อสงเสริมใหประชาชน
ออกกําลังกายมากขึ้น

1 แหง           ๓๐๐,๐๐๐                      -                      -  รอยละ 80 ของ
ประชาชนท่ีมา
ออกกําลังกายมีความ
พึงพอใจ

ประชาชนมีสุขภาพ
แข็งแรง

สวนการศึกษา
ฯ/กองชาง

๑๒ จัดซื้ออุปกรณกีฬา เพื่อสงเสริมใหประชาชน
ออกกําลังกายมากขึ้น

1 โครงการ           ๑๐๐,๐๐๐          ๑๐๐,๐๐๐          ๑๐๐,๐๐๐  ประชาชนหันมาออก
กําลังกายมากข้ึนรอยละ
 50

ประชาชนมีสุขภาพ
แข็งแรง

สวนการศึกษาฯ
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๓.๕ การสงเสริมความเขมแข็งของชุมชน

๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑

 (บาท)  (บาท)  (บาท)

๑ สนับสนุนการจัดทํา ทบทวน และ
ปรับปรุง แผนชุมชน

เพื่อบูรณาการแผนชุมชน
กับแผนพัฒนาสามป

11 หมูบาน             ๑๐,๐๐๐            ๑๐,๐๐๐            ๑๐,๐๐๐  แผนชุมชนหมูบานละ 
1 เลม

หมูบานมีแผนท่ี
สามารถนําไปแกไข
ปญหา และสนองความ
ตองการของประชาชนได

สวนสวัสดิการ
สังคม

๒ รณรงคปองกันและลดอุบัติเหตุ
ชวงเทศกาลปใหม พ.ศ.2559

เพื่อปองกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนนในชวงเทศกาลปใหม

1 โครงการ             ๑๕,๐๐๐            ๑๕,๐๐๐            ๑๕,๐๐๐  อุบัติเหตุทางถนนลดลง
รอยละ 70

ไมมีอุบัติเหตุทางถนน สํานักงานปลัด
 อบต.

๓ รณรงคปองกันและลดอุบัติเหตุ
ชวงเทศกาลสงกรานต พ.ศ.2559

เพื่อปองกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนนในชวงเทศกาล
สงกรานต

1 โครงการ             ๑๕,๐๐๐            ๑๕,๐๐๐            ๑๕,๐๐๐  อุบัติเหตุทางถนนลดลง
รอยละ 70

ไมมีอุบัติเหตุทางถนน สํานักงานปลัด
 อบต.

๔ ฝกซอมแผนปองกันและบรรเทา
สาธารณภัย ประจําป พ.ศ.2559

เพื่อสรางความรูเชิงทักษะ
ในการปองกันและบรรเทา
สาธารณภัย

40 คน             ๒๕,๐๐๐            ๒๕,๐๐๐            ๒๕,๐๐๐  รอยละ 80 ของ
ผูเขารับการฝกมีความรู
และทักษะเพ่ิมข้ึน

สามารถใหการ
ชวยเหลือผูประสบ
สาธารณภัยไดอยาง
มีประสิทธิภาพ

สํานักงานปลัด
 อบต.

๕ จัดซื้อวัสดุอุปกรณงานปองกันบรรเทา
สาธารณภัย พ.ศ.2559

เพื่อใหมีวัสดุอุปกรณท่ีพรอมตอ
การชวยเหลือและบรรเทาสา
ธารณภัย

1 โครงการ           ๑๕๐,๐๐๐          ๑๕๐,๐๐๐          ๑๕๐,๐๐๐  มีวัสดุอุปกรณเพ่ิมข้ึน การชวบเหลือผูประสบ
สาธารณภัย
มีประสิทธิภาพ

สํานักงานปลัด
 อบต.

๖ ฝกอบรมอาสาสมัครปองกันภัย
ฝายพลเรือน (อปพร.) พ.ศ.2559

เพื่อให อปพร. มีความรูและ
ทักษะในการปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย

35 คน           ๑๔๐,๐๐๐          ๑๔๐,๐๐๐          ๑๔๐,๐๐๐  อปพร. มีความรูและ
ทักษะเพ่ิมข้ึน

การชวบเหลือผูประสบ
สาธารณภัยมี
ประสิทธิภาพ

สํานักงานปลัด
 อบต.

๗ การศึกษาเพ่ือตอตานการใชยาเสพติด
ในเด็กนักเรียน (โครงการ D.A.R.E.) 
พ.ศ.2559

เพื่อสรางภูมิคุมกันแกนักเรียน
และเยาวชนใหหางไกลจาก
ยาเสพติด

โรงเรียนในพื้นท่ี 5 โรง             ๑๕,๐๐๐            ๑๕,๐๐๐            ๑๕,๐๐๐  เด็กมีจิตสํานึกและ
ตระหนักถึงพิษภัยของ
ยาเสพติดมากข้ึน

ปญหายาเสพติด
ในโรงเรียนลดลงหรือ
หมดไป

สํานักงานปลัด
 อบต.

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ หนวยงาน
ท่ีรับผิดชอบ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย  งบประมาณและท่ีผานมา  ตัวชี้วัด
(KPI)
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๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑

 (บาท)  (บาท)  (บาท)

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ หนวยงาน
ท่ีรับผิดชอบ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย  งบประมาณและท่ีผานมา  ตัวชี้วัด
(KPI)

๘ พัฒนาเด็กและเยาวชนตําบลวิเชตนคร เพื่อใหเด็กและเยาวชน
มีสวนรวมในการพัฒนาทองถ่ิน
และใชเวลาวางใหเกิดประโยชน

เด็กและเยาวชน 50 คน             ๒๐,๐๐๐            ๒๐,๐๐๐            ๒๐,๐๐๐  เด็กและเยาวชน
เขารวมกิจกรรม
ไมนอยกวารอยละ 80

เด็กและเยาวชน
มีสวนรวมในการพัฒนา
ทองถ่ินและใชเวลาวาง
ใหเกิดประโยชน

สวนการศึกษาฯ

๙ เสริมสรางความรูประชาธิปไตย
การเลือกต้ัง และการออกเสียง
ประชามติ

เพื่อเสริมสรางความรู
ความเขาใจในระบอบ
ประชาธิปไตย

60 คน             ๓๐,๐๐๐                      -                      -  รอยละ 75 ของ
ผูเขารับการอบรม
มีความรูความเขาใจ
เพ่ิมข้ึน

มีการขยายผล
ใหความรูอยางตอเน่ือง

สํานักงานปลัด
 อบต.

๑๐ เลือกต้ังทองถ่ิน เพื่อดําเนินการเลือกต้ัง
ตามท่ีกฎหมายกําหนด

1 โครงการ           ๕๐๐,๐๐๐          ๕๐๐,๐๐๐          ๕๐๐,๐๐๐  จํานวนขาราชการฝาย
การเมืองตามท่ี
กฎหมายกําหนด

สามารถบริหารงานเพ่ือ
พัฒนาทองถ่ินไดอยางมี
ประสิทธิภาพ

สํานักงานปลัด
 อบต.

๑๑ อุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน เพื่อพัฒนาหมูบานในดานตาง ๆ 11 หมูบาน           ๓๓๐,๐๐๐          ๓๓๐,๐๐๐          ๓๓๐,๐๐๐  รอยละ 80 ของ
ประชาชนมีความ
พึงพอใจในการ
ดําเนินงาน

หมูบานมีความเขมแข็ง 
และมีการพัฒนาในดาน
ตาง ๆ มากขึ้น

สวนสวัสดิการ
สังคม / สวน
การศึกษาฯ
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ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดลําปาง ท่ี 1 การพัฒนาเศรษฐกิจบนพ้ืนฐานของเศรษฐกิจเชิงสรางสรรคและการสรางมูลคาเพ่ิมใหกับสินคาและบริการและเสริมสรางความเขมแข็งใหเศรษฐกิจชุมชนตามหลักปรัชญา

ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดลําปาง ท่ี 1 ของเศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดลําปาง ท่ี 3 สงเสริมและพัฒนาสินคาเกษตรปลอดภัยและไดมาตรฐานแบบครบวงจร

ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ินจังหวัดลําปาง ท่ี 4 การพัฒนาเศรษฐกิจ

4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ

 ๔.๑ การสงเสริมอาชีพและเพ่ิมรายไดใหแกประชาชน

๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑

 (บาท)  (บาท)  (บาท)

๑ ฝกอบรมอาชีพดานเกษตรกรรม เพื่อเพ่ิมโอกาสสรางรายได 
ใหแกผูเขารับการฝกอบรม

120 คน             ๒๐,๐๐๐            ๒๐,๐๐๐            ๒๐,๐๐๐  รอยละ 75 ของ
ผูเขารับการฝกอบรม
มีความรูเพ่ิมข้ึน

ผูเขารับการฝกอบรม
มีอาชีพและมีรายได
เพ่ิมข้ึน

สวนสวัสดิการ
สังคม

๒ ฝกอบรมอาชีพดานหัตถกรรม เพื่อเพ่ิมโอกาสสรางรายได 
ใหแกผูเขารับการฝกอบรม

120 คน             ๒๐,๐๐๐            ๒๐,๐๐๐            ๒๐,๐๐๐  รอยละ 75 ของ
ผูเขารับการฝกอบรม
มีความรูดานหัตถกรรม
เพ่ิมข้ึน

ผูเขารับการฝกอบรม
มีอาชีพและมีรายได
เพ่ิมข้ึน

สวนสวัสดิการ
สังคม

๓ ฝกอบรมอาชีพดานคหกรรม เพื่อเพ่ิมโอกาสสรางรายได 
ใหแกผูเขารับการฝกอบรม

120 คน             ๒๐,๐๐๐            ๒๐,๐๐๐            ๒๐,๐๐๐  รอยละ 75 ของ
ผูเขารับการฝกอบรม
มีความรูดานคหกรรม
เพ่ิมข้ึน

ผูเขารับการฝกอบรม
มีอาชีพและมีรายได
เพ่ิมข้ึน

สวนสวัสดิการ
สังคม

๔ ฝกอบรมอาชีพสตรี เพื่อเพ่ิมโอกาสสรางรายได 
ใหแกผูเขารับการฝกอบรม

80 คน             ๒๐,๐๐๐            ๒๐,๐๐๐            ๒๐,๐๐๐  รอยละ 75 ของ
ผูเขารับการฝกอบรม
มีความรูดานอาชีพ
เพ่ิมข้ึน

ผูเขารับการฝกอบรม
มีอาชีพและมีรายได
เพ่ิมข้ึน

สวนสวัสดิการ
สังคม

๕ ฝกอบรมใหความรูการทําเกษตร
อินทรีย

เพื่อเพ่ิมผลผลิต ลดตนทุน 
ปลอดภัยตอส่ิงแวดลอมใหแก
เกษตรกร

เกษตรกรและ
ประชาชนท่ัวไป 50 คน

            ๒๐,๐๐๐            ๒๐,๐๐๐            ๒๐,๐๐๐  รอยละ 75 ของ
เกษตร/ประชาชน
ท่ีเขารับการฝกอบรม
มีความรูเพ่ิมข้ึน

ผลผลิตทางการเกษตร
เพ่ิมข้ึน / เกิดความ
ปลอดภัยตอเกษตรกร 
ผูบริโภค และส่ิงแวดลอม

สวนสวัสดิการ
สังคม

 งบประมาณและท่ีผานมา  ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ หนวยงาน
ท่ีรับผิดชอบ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
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๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑

 (บาท)  (บาท)  (บาท)

 งบประมาณและท่ีผานมา  ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ หนวยงาน
ท่ีรับผิดชอบ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย

๖ เศรษฐกิจพอเพียง เพื่อใหหมูบานมีความเขมแข็ง 
สามารถพ่ึงตนเองได

11 หมูบาน             ๒๐,๐๐๐            ๒๐,๐๐๐            ๒๐,๐๐๐  หมูบานดําเนิน
โครงการ/กิจกรรมจาก
แผนชุมชน ไมนอยกวา
รอยละ 50

หมูบานมีความเขมแข็ง
สามารถพึ่งตนเองได

สวนสวัสดิการ
สังคม

๗ ศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยี
การเกษตประจําตําบลวิเชตนคร
ป 2559

เพื่อวางแผนพัฒนาดานการ
เกษตประจําตําบลอยาง
มีสวนรวม

คณะกรรมการ 14 คน             ๒๑,๐๐๐            ๒๑,๐๐๐            ๒๑,๐๐๐  แผนพัฒนาดาน
การเกษตร

เกษตรกรไดรับการ
พัฒนาและแกไขปญหา

สวนสวัสดิการ
สังคม

๘ เศรษฐกิจชุมชน เพื่อใหกลุมอาชีพมีเงินทุน
หมุนเวียน

11 หมูบาน           ๒๐๐,๐๐๐          ๒๐๐,๐๐๐          ๒๐๐,๐๐๐  รอยละ 80 ของ
กลุมอาชีพมีผลิตภัณฑ
จําหนาย

กลุมอาชีพมีรายได
เพ่ิมข้ึน

สวนสวัสดิการ
สังคม
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 ๔.๒ การสงเสริมการตลาดและการใชสินคาทองถ่ิน

๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑

 (บาท)  (บาท)  (บาท)

๑ การพัฒนาผลิตภัณฑชุมชน เพื่อใหผลิตภัณฑชุมชนนาสนใจ 11 หมูบาน             ๒๐,๐๐๐            ๒๐,๐๐๐            ๒๐,๐๐๐  ผลิตภัณฑท่ีจําหนายได
เพ่ิมข้ึน รอยละ 35

สามารถดึงดูดผูบริโภค
ท้ังในและนอกพื้นท่ี / 
สามารถจําหนาย
ผลิตภัณฑชุมชนได
เพ่ิมข้ึน

สวนสวัสดิการ
สังคม

๒ อุดหนุนท่ีทําการปกครองอําเภอแจหม
  โครงการออกสรางแสดงนิทรรศกาล
งานฤดูหนาวและกาชาดจังหวัดลําปาง

เพ่ือเผยแพรผลิตภัณฑชุมชน ผลิตภัณฑชุมชนในตําบล
วิเชตนคร

              ๕,๐๐๐                      -                      -  ผลิตภัณฑท่ีจําหนายได
เพ่ิมข้ึน รอยละ 35

กลุมอาชีพท่ีมีผลิตภัณฑ
จําหนายมีรายไดเพิ่มข้ึน

สวนสวัสดิการ
สังคม

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ หนวยงาน
ท่ีรับผิดชอบ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย  งบประมาณและท่ีผานมา  ตัวชี้วัด
(KPI)
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 ๔.๓ การสงเสริมการทองเท่ียว

๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑

 (บาท)  (บาท)  (บาท)

๑ พัฒนา/ปรับปรุง สถานท่ีทองเท่ียว เพื่อใหสถานท่ีทองเท่ียวใหมี
ความสวยงาม

2 แหง           ๓๐๐,๐๐๐          ๓๐๐,๐๐๐          ๓๐๐,๐๐๐  รอยละ 80 ของ
นักทองเท่ียวท่ีมาพัก
มีความพึงพอใจ

มีนักทองเท่ียว
เพ่ิมมากข้ึน /
สรางความประทับใจ
ใหแกนักทองเท่ียว

สํานักงานปลัด
 อบต. /
กองชาง

๒ กอสรางสวนสาธารณะตําบล
วิเชตนคร บานใหมผาขาว หมูท่ี 3
ต.วิเชตนคร อ.แจหม จ.ลําปาง 
(ประสานแผน)

เพื่อใหมีสถานท่ีพักผอนสําหรับ
ประชาชนและนักทองเท่ียว

1 แหง        ๓,๐๐๐,๐๐๐                      -                      -  รอยละ 80 ของ
ประชาชนและ
นักทองเท่ียวท่ีแวะ
พักผอนมีความพึงพอใจ

สามารถผอนคลาย
ความตึงเครียด / 
สามารถใหบริการ
นักทองเท่ียวได

สํานักงานปลัด
 อบต. /
กองชาง

๓ ปรับปรุงภูมิทัศนหนองปง
บานทุงวิเชต หมูท่ี 11 ต.วิเชตนคร
อ.แจหม จ.ลําปาง (ประสานแผน)

เพื่อพัฒนาหนองปงใหเปน
สถานท่ีทองเท่ียว

1 แหง        ๖,๐๐๐,๐๐๐                      -                      -  รอยละ 80 ของ
นักทองเท่ียวท่ีมาเท่ียว
หนองปงมีความพึงพอใจ

มีนักทองเท่ียว
เพ่ิมมากข้ึน /
สรางรายไดใหกับ
ประชาชนในพ้ืนท่ี

สํานักงานปลัด
 อบต. /
กองชาง

๔ พัฒนาแหลงทองเท่ียว
วัดพระพุทธบาทปูผาแดง ต.วิเชตนคร
 อ.แจหม จ.ลําปาง (ประสานแผน)

เพื่อใหบริการนักทองเท่ียว 1 โครงการ                       -       ๕,๐๒๐,๐๐๐                      -  รอยละ 80 ของ
นักทองเท่ียวท่ีมาเท่ียว
วัดพระพุทธบาท
ปูผาแดงมีความพึงพอใจ

มีนักทองเท่ียว
เพ่ิมมากข้ึน

สํานักงานปลัด
 อบต. /
กองชาง

หนวยงาน
ท่ีรับผิดชอบ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย  งบประมาณและท่ีผานมา  ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ
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ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดลําปาง ท่ี 2 สรางเสริมและพัฒนาจังหวัดลําปางใหมีความพรอมรองรับการเปนศูนยกลางโลจิสติกสอยางเปนระบบ

ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดลําปาง ท่ี 7 การบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีดวยหลักธรรมาภิบาล

ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ินจังหวัดลําปาง ท่ี 5 การบริหารและพัฒนาองคกร

๕. ยุทธศาสตรดานการบริหารและพัฒนาองคกร

 ๕.๑ การพัฒนาบุคลากร

๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑

 (บาท)  (บาท)  (บาท)

๑ ฝกอบรมและศึกษาดูงานนอกสถานท่ี
 ประจําปงบประมาณ 2559

เพื่อเพ่ิมความรูและ
ประสบการณในการปฏิบัติงาน
ใหกับบุคลากร

60 คน           ๔๐๐,๐๐๐          ๔๐๐,๐๐๐          ๔๐๐,๐๐๐  รอยละ 75 ของ
ผูเขารับการฝกอบรม
และศึกษาดูงาน
มีความรูเพ่ิมข้ึน

การปฏิบัติงานและ
การใหบริการประชาชน
มีประสิทธิภาพ

สํานักงานปลัด
 อบต.

๒ ฝกอบรมเพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานของพนักงาน
สวนตําบล ลูกจางประจํา และ
พนักงานจางขององคการบริหาร
สวนตําบลวิเชตนคร อําเภอแจหม 
จังหวัดลําปาง ประจําป 2559

เพื่อเพ่ิมความรูและทักษะ
ในการปฏิบัติงานใหกับบุคลากร

49 คน             ๑๒,๐๐๐            ๑๒,๐๐๐            ๑๒,๐๐๐  รอยละ 75 ของ
ผูเขารับการฝกอบรม
มีความรูและทักษะ
ในการปฏิบัติงานเพิ่มข้ึน

การปฏิบัติงานและ
การใหบริการประชาชน
มีประสิทธิภาพ

สํานักงานปลัด
 อบต.

๓ พัฒนาและปรับปรุงสถานท่ีทํางาน
นาอยู นาทํางาน (กิจกรรม 5 ส) ของ
องคการบริหารสวนตําบล
วิเชตนคร อําเภอแจหม จังหวัดลําปาง
 ประจําป 2559

เพื่อใหสถานท่ีปฏิบัติงาน
สะอาดและเปนระเบีบบ

1 โครงการ               ๓,๐๐๐              ๓,๐๐๐              ๓,๐๐๐  รอยละ 75 ของ
ผูมาติดตอราชการ
มีความพึงพอใจ

สามารถปฏิบัติงานได
สะดวก รวดเร็ว และ
ใหบริการผูมาติดตอ
ราชการไดอยางมี
ประสิทธิภาพ

สํานักงานปลัด
 อบต.

๔ ฝกอบรมการเสริมสรางคุณธรรม 
จริยธรรม ของบุคลากรองคการ
บริหารสวนตําบลวิเชตนคร อําเภอแจ
หม จังหวัดลําปาง ประจําป 2559

เพื่อใหบุคลากรมีคุณธรรม และ
จริยธรรม ในการปฏิบัติงาน

71 คน             ๑๕,๐๐๐            ๑๕,๐๐๐            ๑๕,๐๐๐  รอยละ 80 ของ
ผูเขารับการฝกอบรม
มีคุณธรรม จริยธรรม 
เพ่ิมข้ึน

การปฏิบัติงาน
มีประสิทธิภาพ

สํานักงานปลัด
 อบต.

 ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ หนวยงาน
ท่ีรับผิดชอบ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย  งบประมาณและท่ีผานมา
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๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑

 (บาท)  (บาท)  (บาท)

 ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ หนวยงาน
ท่ีรับผิดชอบ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย  งบประมาณและท่ีผานมา

๕ พัฒนาเว็บไซตองคการบริหาร
สวนตําบลวิเชตนคร

เพื่อเผยแพรขอมูลขาวสารและ
ใหบริการตาง ๆ

1 โครงการ               ๓,๐๐๐              ๓,๐๐๐              ๓,๐๐๐  รอยละ 75 ของ
ผูใชบริการมีความพึง
พอใจ

สามารถลดระยะเวลา
ในการใหบริการ
ประชาชนได

สํานักงานปลัด
 อบต.

๖ คาประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณี
พิเศษ

เพื่อจายเปนคาตอบแทน
พนักงานสวนตําบล 
ลูกจางประจํา และพนักงานจาง
ในการปฏิบัติงาน

๑ โครงการ           ๓๕๐,๐๐๐          ๓๕๐,๐๐๐          ๓๕๐,๐๐๐  รอยละ 80 ของ
พนักงานสวนตําบล 
ลูกจางประจํา และ
พนักงานจางไดรับ
คาตอบแทน

พนักงานสวนตําบล 
ลูกจางประจํา และ
พนักงานจาง มีขวัญ
และกําลังใจในการ
ปฏิบัติงาน

สํานักงานปลัด
 อบต.

๗ รับชําระภาษีนอกสถานท่ี
เพิ่มประสิทธิภาพงานจัดเก็บรายได 
ประจําปงบประมาณ 2559

เพื่อใหบริการประชาชนในการ
เสียภาษี

๑ โครงการ               ๕,๐๐๐              ๕,๐๐๐              ๕,๐๐๐  รอยละ 75 ของ
ประชาชนผูเสียภาษี
มีความพึงพอใจ

ประชาชนไดรับความ
สะดวก / ไมมีลูกหน้ี
คางชําระ

กองคลัง

๘ อบรมผูประกอบการเพ่ือใหความรู 
และความเขาใจดานรายไดท่ี
จัดเก็บเองและรายไดจัดเก็บตาม
ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบล
วิเชตนคร ประจําปงบประมาณ 2559

เพื่อใหผูประกอบการมีความรู 
ความเขาใจ การจัดเก็บรายได
ของ อบต.

๑ โครงการ             ๑๐,๐๐๐            ๑๐,๐๐๐            ๑๐,๐๐๐  รอยละ 75 ของ
ผูประกอบการมีความรู
 ความเขาใจเพ่ิมข้ึน

ผูประกอบการเสียภาษี
ตามกําหนด /
ไมมีลูกหน้ีคางชําระ

กองคลัง

๙ สํารวจความพึงพอใจของประชาชนท่ี
มีตอการใหบริการขององคการบริหาร
สวนตําบลวิเชตนคร

เพื่อนําขอมูลท่ีไดมาปรับปรุง
และพัฒนาการใหบริการ

๑ โครงการ             ๒๐,๐๐๐            ๒๐,๐๐๐            ๒๐,๐๐๐  รอยละ 85 ของ
ประชาชนมีความพึง
พอใจ

สามารถใหบริการ
ประชาชนไดมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น

สํานักงานปลัด
 อบต.
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 ๕.๒ การปรับปรุง พัฒนาเคร่ืองมือ เคร่ืองใช และสถานท่ีปฏิบัติงาน

๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑

 (บาท)  (บาท)  (บาท)

๑ ปรับปรุงหองประชุม อบต. เพื่อจัดระเบียบหองประชุม
ใหเปนสัดสวน และสราง
บรรยากาศในการประชุม

1 โครงการ           ๓๐๐,๐๐๐                      -                      -  รอยละ 75 ของผูใช
หองประชุมมีความ
พึงพอใจ

เกิดความสะดวกในการ
ใหบริการแกผูใช
หองประชุม / สามารถ
เพ่ิมประสิทธิภาพ
การประชุม

สํานักงานปลัด อบต.

๒ กอสรางรั้วอาคารอเนกประสงค 
(ท่ีทําการ อบต.)

เพื่อใหมีรั้วท่ีไดมาตรฐาน สูงเฉล่ีย 1.20 ม.
ยาวรวม 287 ม. พรอม
ประตู

          ๙๗๐,๐๐๐                      -                      -  พ้ืนท่ีอาคารสํานักงาน
รอยละ 100 มีรั้วรอบ

สามารถปองกัน
ทรัพยสินของ อบต. 
และบุคลากร
ท่ีปฏิบัติงานจาก
มิจฉาชีพได

กองชาง

๓ กอสรางถนน คสล. พรอมลาน 
คสล. ท่ีทําการองคการบริหาร
สวนตําบลวิเชตนคร

เพื่อใหมีถนนเขาออกสํานักงาน
ท่ีไดมาตรฐาน / เพ่ือใหมีพื้นท่ี
ทํากิจกรรมของ อบต.

- ถนนกวาง 5 ม.
ยาวรวม 295 ม.
หนา 0.12 ม.
- นกวาง 20 ม. ยาว 51
 ม. หนา 0.12 ม.

       ๑,๑๒๙,๐๐๐                      -                      -  รอยละ 75 ของ
ผูมาติดตอราชการ
มีความพึงพอใจ

สะดวก ปลอดภัย / 
สามารถประกอบ
กิจกรรมของ อบต. ได

กองชาง

๔ กอสรางหองนํ้าสาธารณะ
ท่ีทําการองคการบริหาร
สวนตําบลวิเชตนคร

เพื่อใหบริการประชาชนและ
ผูมาติดตอราชการ

กวางเฉล่ีย 1.75 ม. ยาว
 8.75 ม.

          ๑๕๐,๐๐๐                      -                      -  รอยละ 75 ของ
ผูใชบริการมีความ
พึงพอใจ

สามารถใหบริการ
ประชาชนไดเพียงพอ

กองชาง

๕ ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค 
(ท่ีทําการ อบต.)

เพื่อใหเกิดความเปนระเบียบ
และสวยงาม

1 โครงการ           ๓๐๐,๐๐๐                      -                      -  รอยละ 75 ของ
ผูมาติดตอราชการ
มีความพึงพอใจ

สามารถปฏิบัติงานและ
ใหบริการประชาชนได
อยางมีประสิทธิภาพ

กองชาง

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ หนวยงาน
ท่ีรับผิดชอบ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย  งบประมาณและท่ีผานมา  ตัวชี้วัด
(KPI)
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๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑

 (บาท)  (บาท)  (บาท)

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ หนวยงาน
ท่ีรับผิดชอบ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย  งบประมาณและท่ีผานมา  ตัวชี้วัด
(KPI)

๖ จัดหาครุภัณฑสํานักงาน เพื่อใชในการปฏิบัติงาน ครุภัณฑสํานักงาน เชน 
โตะ ตู เกาอี้ 

เครื่องโทรศัพท
เครื่องถายเอกสาร 
เครื่องปรับอากาศ

พัดลม เครื่องดูดฝุน 
เคานแตอร ฯลฯ

          ๕๐๐,๐๐๐          ๓๐๐,๐๐๐          ๓๐๐,๐๐๐  รอยละ 75 ของงาน
ประสบความสําเร็จ

สามารถเพ่ิม
ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานได

สป./กองคลัง
/กองชาง

/สวนการศึกษาฯ
/สวนสวัสดิการฯ

๗ จัดหาครุภัณฑยานพาหนะและ
ขนสง

เพื่อใชในการปฏิบัติงาน ครุภัณฑยานพาหนะ
และขนสง เชน รถยนต
น่ัง  รถจักรยานยนต 
รถจักรยาน รถบรรทุก
ขยะ รถกระเชา ฯลฯ

          ๘๐๐,๐๐๐          ๘๐๐,๐๐๐          ๘๐๐,๐๐๐  รอยละ 75 ของงาน
ประสบความสําเร็จ

สามารถเพ่ิม
ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานได

สป./กองคลัง
/กองชาง

/สวนการศึกษาฯ
/สวนสวัสดิการฯ

๘ จัดหาครุภัณฑการเกษตร เพื่อใชในการปฏิบัติงาน ครุภัณฑการเกษตร เชน 
เครื่องพนยา เครื่องตัด

วัชพืช ฯลฯ

          ๒๐๐,๐๐๐          ๒๐๐,๐๐๐          ๒๐๐,๐๐๐  รอยละ 75 ของงาน
ประสบความสําเร็จ

สามารถเพ่ิม
ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานได

กองชาง/สป./
สวนสวัสดิการฯ

๙ จัดหาครุภัณฑกอสราง เพื่อใชในการปฏิบัติงาน เครื่องเจาะคอนกรีต 
เครื่องอัดจารบี รถเข็น 
เครื่องเจาะหิน เครื่อง
ผสมคอนกรีต ฯลฯ

          ๓๐๐,๐๐๐          ๓๐๐,๐๐๐          ๓๐๐,๐๐๐  รอยละ 75 ของงาน
ประสบความสําเร็จ

สามารถเพ่ิม
ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานได

กองชาง/สป.

๑๐ จัดหาครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ เพื่อใชในการปฏิบัติงาน ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ 
เชน เครื่องขยายเสียง 

โทรทัศนวงจรปด เครื่อง
รับสงวิทยุ

เครื่องเลนซีดี/ดีวีดี ฯลฯ

          ๑๕๐,๐๐๐          ๑๕๐,๐๐๐          ๑๕๐,๐๐๐  รอยละ 75 ของงาน
ประสบความสําเร็จ

สามารถเพ่ิม
ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานได

สป./กองคลัง
/กองชาง

/สวนการศึกษาฯ
/สวนสวัสดิการฯ



ผ.01

๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑

 (บาท)  (บาท)  (บาท)

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ หนวยงาน
ท่ีรับผิดชอบ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย  งบประมาณและท่ีผานมา  ตัวชี้วัด
(KPI)

๑๑ จัดหาครุภัณฑโฆษณาและ
เผยแพร

เพื่อใชในการปฏิบัติงาน ครุภัณฑโฆษณาและ
เผยแพร เชน จอรับภาพ

 เครื่องรับโทรทัศน 
กลองถายภาพ กลอง
ถายวีดีโอ ไฟแวบ 
เครื่องมัลติมีเดีย

โปรเจกเตอร ฯลฯ

          ๑๕๐,๐๐๐          ๑๕๐,๐๐๐          ๑๕๐,๐๐๐  รอยละ 75 ของงาน
ประสบความสําเร็จ

สามารถเพ่ิม
ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานได

สป./กองคลัง
/กองชาง

/สวนการศึกษาฯ
/สวนสวัสดิการฯ

๑๒ จัดหาครุภัณฑงานบานงานครัว เพื่อใชในการปฏิบัติงาน ครุภัณฑงานบานงาน
ครัว เชน เครื่องกรองนํ้า
เครื่องตัดหญา ตูเย็น 

เครื่องทํานํ้าเย็น ผามาน
พรอมอุปกรณ ฯลฯ

          ๒๐๐,๐๐๐          ๒๐๐,๐๐๐          ๒๐๐,๐๐๐  รอยละ 75 ของงาน
ประสบความสําเร็จ

สามารถเพ่ิม
ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานได

สป./กองคลัง
/กองชาง

/สวนการศึกษาฯ
/สวนสวัสดิการฯ

๑๓ จัดหาครุภัณฑโรงงาน เพื่อใชในการปฏิบัติงาน ครุภัณฑโรงงาน เชน 
เครื่องตัดเหล็ก 

เครื่องดูดลม เครื่องอัด
จารบี สวานไฟฟา เครื่อง

เปาลม ฯลฯ

          ๑๐๐,๐๐๐          ๑๐๐,๐๐๐          ๑๐๐,๐๐๐  รอยละ 75 ของงาน
ประสบความสําเร็จ

สามารถเพ่ิม
ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานได

สป./กองชาง

๑๔ จัดหาครุภัณฑดับเพลิง เพื่อใชในการปฏิบัติงาน ครุภัณฑดับเพลิง เชน 
ชุดดับเพลิง สายยาง

ดับเพลิง หัวฉีดดับเพลิง 
ฯลฯ

          ๓๐๐,๐๐๐          ๓๐๐,๐๐๐          ๓๐๐,๐๐๐  รอยละ 75 ของงาน
ประสบความสําเร็จ

สามารถเพ่ิม
ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานได

สํานักงานปลัด อบต.

๑๕ จัดหาครุภัณฑสํารวจ เพื่อใชในการปฏิบัติงาน ครุภัณฑสํารวจ เชน 
เครื่องระดับ กลองระดับ
 ไมสตาฟฟ เทปวัดระยะ

 ฯลฯ

          ๑๐๐,๐๐๐          ๑๐๐,๐๐๐          ๑๐๐,๐๐๐  รอยละ 75 ของงาน
ประสบความสําเร็จ

สามารถเพ่ิม
ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานได

กองชาง



ผ.01

๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑

 (บาท)  (บาท)  (บาท)

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ หนวยงาน
ท่ีรับผิดชอบ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย  งบประมาณและท่ีผานมา  ตัวชี้วัด
(KPI)

๑๖ จัดหาครุภัณฑคอมพิวเตอร เพื่อใชในการปฏิบัติงาน ครุภัณฑคอมพิวเตอร 
เชน เครื่องคอมพิวเตอร 

เครื่องสํารองไฟฟา 
จอภาพ เครื่องพิมพ 

สแกนเนอร 
โปรแกรมคอมพิวเตอร 
ระบบเครือขาย ฯลฯ

          ๓๐๐,๐๐๐          ๓๐๐,๐๐๐          ๓๐๐,๐๐๐  รอยละ 75 ของงาน
ประสบความสําเร็จ

สามารถเพ่ิม
ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานได

สป./กองคลัง
/กองชาง

/สวนการศึกษาฯ
/สวนสวัสดิการฯ



ผ.02 

ป 2559 ป 2560 ป 2561 รวม

1 กอสรางดาดลําเหมืองน้ําใส 

บานใหมสวนดอกคํา หมูที่ 1 

ต.วิเชตนคร อ.แจหม จ.ลําปาง 

(ขนาดปากกวาง 2.50 เมตร 

ทองกวาง 1 เมตร ลึกเฉลี่ย 

1.10 เมตร ยาว 2,180 เมตร

 หนา 0.05 เมตร)

900,000         -              -         900,000         อบต. / 

หนวยงานที่

เก่ียวของ

2 กอสรางถนนลูกรังบดอัดแนน

เลียบลําเหมืองน้ําใส

บานใหมสวนดอกคํา หมูที่ 1 

ต.วิเชตนคร อ.แจหม จ.ลปาง 

(ขนาดกวาง 5 เมตร หนา 

0.30 เมตร ยาวรวม

2,150 เมตร)

1,800,000      -              -         1,800,000      อบต. / 

หนวยงานที่

เก่ียวของ

3 กอสรางสะพานขามคลอง

ชลประทาน ถนนสายบาน

หนองนาว ต.แจหม กับบาน

สันกลาง ต.วิเชตนคร อ.แจหม

 จ.ลําปาง (ขนาดกวาง 4 เมตร

 ยาว 10 เมตร)

1,000,000      -              -         1,000,000      อบต. / 

หนวยงานที่

เก่ียวของ

4 กอสรางสะพานขามลําหวยกาว

 บานใหมผาขาว หมูที่ 3

ต.วิเชตนคร อ.แจหม จ.ลําปาง 

(ขนาดกวาง 3 เมตร ยาว

8 เมตร)

1,200,000      -              -         1,200,000      อบต./

หนวยงาน

ที่เก่ียวของ

5 กอสรางถนนลาดยางแอสฟลท

ติกคอนกรีต บานทุงทอง

หมูที่ 7 ต.วิเชตนคร อ.แจหม 

จ.ลําปาง ขนาดกวางเฉลี่ย

4 เมตร ยาว 1,582 เมตร

หนา 0.04 เมตร (โครงการ

ปดทองหลังพระ)

-                 2,300,000   -         2,300,000      อบต./

หนวยงาน

ที่เก่ียวของ

บัญชีประสานโครงการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น

โดย องคการบริหารสวนตําบลวิเชตนคร

ตามกรอบการประสานที่ ...........................................................

ลําดับ

ที่

ชื่อโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ



ผ.02 

ป 2559 ป 2560 ป 2561 รวม

ลําดับ

ที่

ชื่อโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ

6 กอสรางถนนลาดยางแอสฟลท

ติกคอนกรีต บานทุงวิเชต

หมูที่ 11 ต.วิเชตนคร อ.แจหม

 จ.ลําปาง (ชวงที่ 1 กวางเฉลี่ย

 5 เมตร หนา 0.04 เมตร 

ยาว 540 เมตร ชวงที่ 2

กวางเฉลี่ย 4 เมตร หนา

0.04 เมตร ยาวรวม

958 เมตร)

-                 2,050,000   -         2,050,000      อบต./

หนวยงาน

ที่เก่ียวของ

7 ขยายเขตไฟฟาประปาหมูบาน

 บานทุงทอง หมูที่ 7

ต.วิเชตนคร อ.แจหม จ.ลําปาง 

(โครงการปดทองหลังพระ)

ยาว 600 เมตร

-                 500,000      -         500,000         อบต./

หนวยงาน

ที่เก่ียวของ

8 กอสรางถนนลูกรังเลียบ

ลําเหมือง บานสันมะเกลือ

หมูที่ 5 ต.วิเชตนคร อ.แจหม 

จ.ลําปาง (กวางเฉลี่ย 4 เมตร 

ยาว 1,518 เมตร

พรอมวางทอ คสล.)

-                 1,450,000   -         1,450,000      อบต./

หนวยงาน

ที่เก่ียวของ

9 กอสรางถนน คสล. เลียบ

คลองชลประทาน

บานใหมสวนดอกคํา หมูที่ 1 

ต.วิเชตนคร อ.แจหม จ.ลําปาง 

(กวางเฉลี่ย 3 เมตร หนา

0.12 เมตร ยาวรวม

650 เมตร)

1,300,000      -              -         1,300,000      อบต./

หนวยงาน

ที่เก่ียวของ

10 กอสรางถนนลาดยางแอสฟลท

ติกคอนกีต สายกลางหมูบาน 

บานสันมะเกลือ หมูที่ 5

ต.วิเชตนคร อ.แจหม จ.ลําปาง 

(ชวงที่ 1 กวางเฉลี่ย 5 เมตร 

หนา 0.04 เมตร ยาว

346 เมตร ชวงที่ 2

ขนาดกวางเฉลี่ย 4 เมตร

ยาว 955 เมตร)

2,100,000      -              -         2,100,000      อบต./

หนวยงาน

ที่เก่ียวของ



ผ.02 

ป 2559 ป 2560 ป 2561 รวม

ลําดับ

ที่

ชื่อโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ

11 วางทอระบายน้ําพรอม

กอสรางถนน คสล.

บานทุงทอง หมูที่ 7

ต.วิเชตนคร อ.แจหม จ.ลําปาง 

(1. วางทอขนาด

เสนผาศูนยกลาง 0.80 เมตร 

พรอมผิวจราจร 2 เมตร

ยาวรวม 307 เมตร

2. กอสรางถนน คสล.

กวางเฉลี่ย 3 เมตร หนา

0.12 เมตร ยาว 30 เมตร)

2,300,000      -              -         2,300,000      อบต./

หนวยงาน

ที่เก่ียวของ

12 กอสรางถนนลูกรังเขาสูพื้นที่

การเกษตร บานใหมเหลายาว 

หมูที่ 8 ต.วิเชตนคร อ.แจหม 

จ.ลําปาง (โครงการปดทอง

หลังพระ)

-                 900,000      -         900,000         อบต./

หนวยงาน

ที่เก่ียวของ

13 กอสรางถนนเขาโรงฆาสัตว 

บานใหมผาขาว หมูที่ 3

ต.วิเชตนคร อ.แจหม จ.ลําปาง

2,000,000      -              -         2,000,000      อบต./

หนวยงาน

ที่เก่ียวของ

14 กอสรางถนนลาดยางแอสฟลท

ติกคอนกีรต บานสวนดอกคํา 

หมูที่ 4 ต.วิเชตนคร อ.แจหม 

จ.ลําปาง (กวาง 5 เมตร

ยาว 1,000 เมตร หนา

0.05 เมตร)

2,000,000      -              -         2,000,000      อบต./

หนวยงาน

ที่เก่ียวของ

15 กอสราง/ปรับปรุงถนนลูกรัง

เลียบลําเหมือง/คลอง

บานใหมผาขาว หมูที่ 3

ต.วิเชตนคร อ.แจหม จ.ลําปาง

500,000         -              -         500,000         อบต./

หนวยงาน

ที่เก่ียวของ

16 กอสรางถนนลูกรังเขาสูพื้นที่

การเกษตร บานสวนดอกคํา 

หมูที่ 4 ต.วิเชตนคร อ.แจหม 

จ.ลําปาง

1,600,000      -              -         1,600,000      อบต./

หนวยงาน

ที่เก่ียวของ



ผ.02 

ป 2559 ป 2560 ป 2561 รวม

ลําดับ

ที่

ชื่อโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ

17 กอสรางถนนลูกรังเขาสูพื้นที่

การเกษตร บานสันมะเกลือ 

หมูที่ 5 ต.วิเชตนคร อ.แจหม 

จ.ลําปาง

1,600,000      -              -         1,600,000      อบต./

หนวยงาน

ที่เก่ียวของ

18 กอสรางถนนลูกรังเขาสูพื้นที่

การเกษตร บานทุงทอง

หมูที่ 7 ต.วิเชตนคร อ.แจหม 

จ.ลําปาง

-                 1,500,000   -         1,500,000      อบต./

หนวยงาน

ที่เก่ียวของ

19 กอสรางถนนลูกรังเขาสูพื้นที่

การเกษตร บานปงคอบ

หมูที่ 9 ต.วิเชตนคร อ.แจหม 

จ.ลําปาง

2,500,000      -              -         2,500,000      อบต./

หนวยงาน

ที่เก่ียวของ

20 กอสรางถนนลูกรังเขาสูพื้นที่

การเกษตร บานทุงวิเชต

หมูที่ 11 ต.วิเชตนคร

อ.แจหม จ.ลําปาง

1,800,000      -              -         1,800,000      อบต./

หนวยงาน

ที่เก่ียวของ

21 กอสราง/ปรับปรุงถนนเชื่อม 

ต.แจหม กับ ต.วิเชตนคร 

(ถนนสายบานหนองนาว - 

บานสันกลาง) อ.แจหม

จ.ลําปาง (กวาง 5 เมตร

ยาว 1,700 เมตร หนา

0.15 เมตร)

3,000,000      -              -         3,000,000      อบต./

หนวยงาน

ที่เก่ียวของ

22 กอสรางถนนลาดยางแอสฟลท

ติกคอนกรีต เชื่อมระหวาง

บานสวนดอกคํา หมูที่ 4 กับ

บานใหมสวนดอกคํา หมูที่ 1 

ต.วิเชตนคร อ.แจหม

จ.ลําปลาง (ยาว 1,000 เมตร)

2,000,000      -              -         2,000,000      อบต./

หนวยงาน

ที่เก่ียวของ

23 กอสรางถนน คสล. สาย

บานสันกลาง หมูที่ 6 เชื่อม

กับบานทุงทอง หมูที่ 7

ต.วิเชตนคร อ.แจหม จ.ลําปาง 

(กวาง 4 เมตร ยาว

595 เมตร หนา 0.15 เมตร)

1,900,000      -              -         1,900,000      อบต./

หนวยงาน

ที่เก่ียวของ



ผ.02 

ป 2559 ป 2560 ป 2561 รวม

ลําดับ

ที่

ชื่อโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ

24 กอสรางถนนลูกรัง

บานสันกลาง หมูที่ 6 เชื่อมกับ

ต.ปงดอน อ.แจหม จ.ลําปาง 

(กวาง 5 เมตร ยาว

3,300 เมตร หนา

0.50 เมตร)

2,500,000      -              -         2,500,000      อบต./

หนวยงาน

ที่เก่ียวของ

25 กอสรางถนน คสล. สายขาง 

อบต.วิเชตนคร (หนองปง)

ต.วิเชตนคร อ.แจหม จ.ลําปาง

-                 2,000,000   -         2,000,000      อบต./

หนวยงาน

ที่เก่ียวของ

26 กอสรางระบบประปาหมูบาน 

บานทุงทอง หมูที่ 7

ต.วิเชตนคร อ.แจหม จ.ลําปาง 

(โครงการปดทองหลังพระ)

-                 3,500,000   -         3,500,000      อบต./

หนวยงาน

ที่เก่ียวของ

27 กอสรางระบบประปาหมูบาน

ขนาดใหญ บานใหมเหลายาว 

หมูที่ 8 ต.วิเชตนคร อ.แจหม 

จ.ลําปาง (โครงการปดทอง

หลังพระ)

-                 3,500,000   -         3,500,000      อบต./

หนวยงาน

ที่เก่ียวของ

28 กอสรางอาคารปองกันตลิ่งพัง 

เสี้ยวบาน บานปงคอบ หมูที่ 9

 ต.วิเชตนคร อ.แจหม

จ.ลําปาง (แบบกลองตะแกรง

ลวด GABION สูงเฉลี่ย 3 เมตร

 ลาดเอียง 1:1 ยาว 84 เมตร)

900,000         -              -         900,000         อบต./

หนวยงาน

ที่เก่ียวของ

29 กอสรางอาคารปองกันตลิ่งพัง 

บานทุงวิเชต หมูที่ 11

ต.วิเชตนคร อ.แจหม จ.ลําปาง 

(แบบกลองตะแกรงลวด 

GABION สูงเฉลี่ย 5 เมตร

ลาดเอียง 1:1 ยาว

195 เมตร)

3,250,000      -              -         3,250,000      อบต./

หนวยงาน

ที่เก่ียวของ

30 กอสรางอางเก็บน้ําแกมลิง 

(หนาฝายแมมอญ)

บานปงคอบ หมูที่ 9

ต.วิเชตนคร อ.แจหม จ.ลําปาง 

(โครงการปดทองหลังพระ)

-                 5,000,000   -         5,000,000      อบต./

หนวยงาน

ที่เก่ียวของ



ผ.02 

ป 2559 ป 2560 ป 2561 รวม

ลําดับ

ที่

ชื่อโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ

31 ปรบปรุงภูมิทัศนลําน้ําสอย 

บานใหมผาขาว หมูที่ 3 ถึง

บานทุงวิเชต หมูที่ 11

ต.วิเชตนคร อ.แจหม จ.ลําปาง

1,900,000      -              -         1,900,000      อบต./

หนวยงาน

ที่เก่ียวของ

32 กอสรางทํานบดินหวยมะแง 

บานใหมผาขาว หมูที่ 3

ต.วิเชตนคร อ.แจหม จ.ลําปาง

1,500,000      -              -         1,500,000      อบต./

หนวยงาน

ที่เก่ียวของ

33 กอสรางทํานบดินหวยปูทา 

บานใหมผาขาว หมูที่ 3

ต.วิเชตนคร อ.แจหม จ.ลําปาง

1,500,000      -              -         1,500,000      อบต./

หนวยงาน

ที่เก่ียวของ

34 กอสรางอาคารปองกันตลิ่งพัง 

บานใหมผาขาว หมูที่ 3

ต.วิเชตนคร อ.แจหม จ.ลําปาง

 วางกลอง GABION

1,200 เมตร

11,666,000    -              -         11,666,000    อบต./

หนวยงาน

ที่เก่ียวของ

35 กอสรางอาคารปองกันตลิ่งพัง

บริเวณสระน้ําหมูบาน

บานทุงทอง หมูที่ 7

ต.วิเชตนคร อ.แจหม จ.ลําปาง

2,200,000      -              -         2,200,000      อบต./

หนวยงาน

ที่เก่ียวของ

36 กอสรางทํานบดินหวยปูกอง

ปูหลา บานใหมสวนดอกคํา 

หมูที่ 1 ต.วิเชตนคร อ.แจหม 

จ.ลําปาง

1,500,000      -              -         1,500,000      อบต./

หนวยงาน

ที่เก่ียวของ

37 กอสรางระบบประปา

โรงฆาสัตวตําบลวิเชตนคร

บานใหมผาขาว หมูที่ 3

ต.วิเชตนคร อ.แจหม จ.ลําปาง

500,000         -              -         500,000         อบต./

หนวยงาน

ที่เก่ียวของ

38 ขยายเขตไฟฟาโรงฆาสัตว

ตําบลวิเชตนคร

(ยาว 1,200 เมตร)

1,000,000      -              -         1,000,000      อบต./

หนวยงาน

ที่เก่ียวของ

39 กอสรางสนามกีฬาฟุตซอล

หมูที่ 3-5 หมูที่ 7

หมูที่ 9-11 (กวาง 35 เมตร 

ยาว 50 เมตร)

8,400,000      -              -         8,400,000      อบต./

หนวยงาน

ที่เก่ียวของ



ผ.03

จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ

โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

๑.๑ การกอสราง  ปรับปรุง  บํารุงรักษาถนน  สะพาน         ๓๕       ๓๗,๗๑๘,๐๐๐           ๗     ๑๐,๔๐๐,๐๐๐           -                       -         ๔๒       ๔๘,๑๑๘,๐๐๐

๑.๒ การพัฒนาดานสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ         ๑๖        ๒๗,๖๙๖,๐๐๐           ๔     ๑๒,๒๐๐,๐๐๐           ๑           ๒๐๐,๐๐๐         ๒๑        ๔๐,๐๙๖,๐๐๐

๑.๓ การไฟฟาสาธารณะ           ๗           ๒,๘๕๐,๐๐๐           ๓          ๙๐๐,๐๐๐           ๑           ๒๐๐,๐๐๐         ๑๑          ๓,๙๕๐,๐๐๐

๑.๔ การวางผังเมอืง           -                          -           -                      -           -                       -           -                         - 

        ๕๘         ๖๘,๒๖๔,๐๐๐         ๑๔     ๒๓,๕๐๐,๐๐๐           ๒           ๔๐๐,๐๐๐        ๗๔        ๙๒,๑๖๔,๐๐๐

๒.๑ การสรางจิตสํานกึและความตระหนักในการจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอม

          ๑                ๓๕,๐๐๐           ๑            ๓๕,๐๐๐           ๑             ๓๕,๐๐๐           ๓             ๑๐๕,๐๐๐

๒.๒ การบําบัดฟนฟู  การเฝาระวัง  และการปองกันรักษา

ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอม

          ๘              ๔๘๑,๐๐๐           ๓          ๓๓๐,๐๐๐           ๓          ๓๓๐,๐๐๐         ๑๔          ๑,๑๔๑,๐๐๐

          ๙              ๕๑๖,๐๐๐           ๔          ๓๖๕,๐๐๐           ๔           ๓๖๕,๐๐๐        ๑๗          ๑,๒๔๖,๐๐๐รวมยุทธศาสตรที่  ๒

สวนที่  4

บัญชสีรุปโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป  พ.ศ.2559 - 2561

องคการบรหิารสวนตําบลวิเชตนคร  อําเภอแจหม  จังหวัดลําปาง

รวมยุทธศาสตรที่  ๑

ยุทธศาสตรที่  ๒  การพัฒนาดานการอนุรักษทรัพยากร ธรรมชาติ

รวม ๓ ป

ยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนา

ป 2559 ป 2560 ป 2561

ยุทธศาสตรที่  ๑  การพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน



ผ.03

จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ

โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

รวม ๓ ป

ยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนา

ป 2559 ป 2560 ป 2561

๓.๑ การพัฒนาคุณภาพชวีติเด็ก  สตร ี คนชรา  ผูพิการ  และ 

ผูดอยโอกาส

          ๙         ๑๔,๐๔๐,๐๐๐           ๘     ๑๔,๐๑๐,๐๐๐           ๘     ๑๔,๐๑๐,๐๐๐         ๒๕        ๔๒,๐๖๐,๐๐๐

๓.๒ การศกึษา        ๑๗           ๓,๔๐๔,๐๐๐           ๙       ๓,๐๕๔,๐๐๐           ๘       ๓,๐๕๔,๐๐๐         ๓๔          ๙,๕๑๒,๐๐๐

๓.๓ การสงเสรมิศลิปวัฒนธรรม  ประเพณ ี และภูมปิญญาทองถิ่น           ๘              ๒๔๐,๐๐๐           ๕          ๑๘๐,๐๐๐           ๕          ๑๘๐,๐๐๐         ๑๘             ๖๐๐,๐๐๐

๓.๔ การปองกันรักษาและสงเสรมิสุขภาพอนามัยของประชาชน         ๑๒        ๑๑,๔๙๗,๕๐๐           ๗         ๗๔๗,๕๐๐           ๗         ๗๔๗,๕๐๐         ๒๖        ๑๒,๙๙๒,๕๐๐

๓.๕ การสงเสรมิความเขมแข็งของชุมชน         ๑๑           ๑,๒๕๐,๐๐๐         ๑๐       ๑,๒๒๐,๐๐๐         ๑๐       ๑,๒๒๐,๐๐๐         ๓๑          ๓,๖๙๐,๐๐๐

       ๕๗        ๓๐,๔๓๑,๕๐๐         ๓๙     ๑๙,๒๑๑,๕๐๐        ๓๘     ๑๙,๒๑๑,๕๐๐      ๑๓๔       ๖๘,๘๕๔,๕๐๐

๔.๑ การสงเสรมิอาชพีและเพ่ิมรายไดใหแกประชาชน           ๘              ๓๔๑,๐๐๐           ๘          ๓๔๑,๐๐๐           ๘          ๓๔๑,๐๐๐         ๒๔          ๑,๐๒๓,๐๐๐

๔.๒ การสงเสรมิการตลาดและการใชสินคาทองถิ่น           ๒                ๒๕,๐๐๐           ๑             ๒๐,๐๐๐           ๑             ๒๐,๐๐๐           ๔               ๖๕,๐๐๐

๔.๓ การสงเสรมิการทองเที่ยว           ๓           ๙,๓๐๐,๐๐๐           ๒       ๕,๓๒๐,๐๐๐           ๑           ๓๐๐,๐๐๐           ๖        ๑๔,๙๒๐,๐๐๐

        ๑๓           ๙,๖๖๖,๐๐๐         ๑๑       ๕,๖๘๑,๐๐๐         ๑๐           ๖๖๑,๐๐๐         ๓๔        ๑๖,๐๐๘,๐๐๐

๕.๑ การพัฒนาบุคลากร           ๙             ๘๑๘,๐๐๐           ๙          ๘๑๘,๐๐๐           ๙          ๘๑๘,๐๐๐        ๒๗          ๒,๔๕๔,๐๐๐

๕.๒ การปรับปรุง  พัฒนาเครื่องมอืเครื่องใช  และสถานที่ปฏบิัติงาน         ๑๖           ๕,๙๔๙,๐๐๐         ๑๑       ๒,๙๐๐,๐๐๐         ๑๑        ๒,๙๐๐,๐๐๐        ๓๘       ๑๑,๗๔๙,๐๐๐

       ๒๕         ๖,๗๖๗,๐๐๐        ๒๐      ๓,๗๑๘,๐๐๐        ๒๐      ๓,๗๑๘,๐๐๐         ๖๕       ๑๔,๒๐๓,๐๐๐

     ๑๖๒      ๑๑๕,๖๔๔,๕๐๐        ๘๘    ๕๒,๔๗๕,๕๐๐        ๗๔    ๒๔,๓๕๕,๕๐๐      ๓๒๔    ๑๙๒,๔๗๕,๕๐๐

ยุทธศาสตรที่  ๕  การพัฒนาดานการบรหิารและพัฒนาองคกร

ยุทธศาสตรที่  ๓  การพัฒนาดานสังคม / ชุมชน  และการรักษาความ

รวมยุทธศาสตรที่  ๕

รวม

รวมยุทธศาสตรที่  ๓

ยุทธศาสตรที่  ๔  การพัฒนาดานเศรษฐกจิ

รวมยุทธศาสตรที่  ๔
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