
3.2 บัญชีโครงการพัฒนา และบัญชีประสานโครงการพัฒนา
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561)
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่คำมี   อำเภอหนองม่วงไข่   จังหวัดแพร่

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4

 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัด(ท่ีเลือกทำ)ยุทธศาสตร์ท่ี 2.7 

1.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

1.1  แนวทางการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้แก่ประชาชน

เป้าหมาย งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะ หน่วยงาน

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) ได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1 การป้องกันและกำจัดศัตรูพืช เพ่ือป้องกันและกำจัดการ การจัดหาวัสดุหรือสารป้องกัน 80,000 80,000 80,000 ร้อยละของ เกษตรกรได้รับการ สำนักงานปลัดฯ

แพร่ระบาดของศัตรูพืช และกำจัดศัตรูพืชให้แก่เกษตรกร (58:80,000) ผู้เข้าร่วมโครงการ ดูแลช่วยเหลือป้องกัน อบต.แม่คำมี

ในตำบลแม่คำมี (57:80,000) และกำจัดศัตรูพืช

(56:80,000) อย่างท่ัวถึง

2 ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน เพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจ ประชาชนตำบลแม่คำมี 27,000 27,000 27,000 ร้อยละของ ประชาชนมีทักษะในการ สำนักงานปลัด

 - กลุ่มอาชีพการประดิษฐ์ดอกไม้จาก และฝึกทักษะการปฏิบัติ จำนวน 4  หมู่บ้าน (58:24,000) ผู้เข้าร่วมโครงการ ปฎิบัติงาน สามารถนำ กศน.อ.หนองม่วงไข่

เศษผ้าในงานพิธีต่างๆ ลงมือทำให้ประสบความ ไปประกอบอาชีพเสริมได้

 - กลุ่มเพาะเห็ดฟาง สำเร็จในช้ินงานท่ีกลุ่มสนใจ

 - กลุ่มการทำผลิตภัณฑ์น้ำยา ในแต่ละกลุ่มอาชีพ

เอนกประสงค์

แผนพัฒนาสามปี(พ.ศ. 2559 - 2561) หน้าที่  15
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ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4

 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัด(ท่ีเลือกทำ)ยุทธศาสตร์ท่ี 2.7 

1.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

1.1  แนวทางการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้แก่ประชาชน

เป้าหมาย งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะ หน่วยงาน

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) ได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

3 ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้แก่ เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ - การทำผ้าด้นมือจากเศษผ้า 150,000 150,000 150,000 ร้อยละของ ประชาชนมีอาชีพเสริม สำนักงานปลัดฯ

ประชาชน ให้แก่ประชาชนตำบลแม่คำมี - การทำของชำร่วยจากเศษผ้า ผู้เข้าร่วมโครงการ เพ่ิมรายได้มากข้ึน อบต.แม่คำมี

- การปลูกแตงโมแบบมืออาชีพ

- การเพาะถ่ัวงอกคอนโด

- การซ่อมเคร่ืองมือการเกษตร

เบ้ืองต้น

- การเพาะเห็ดฟางในตะกร้า

- การส่งเสริมปลูกฝักปลอดสารพิษ

- การทำปุ๋ยหมักจากซังข้าวโพด

/เปลือกถ่ัวลิสง/ปุ๋ยคอก/ยูเรีย

- การผลิตข้าวคุณภาพดี

- เกษตรทฤษฎีใหม่

 

257,000 257,000 257,000
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ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4

 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัด(ท่ีเลือกทำ)ยุทธศาสตร์ท่ี 2.7 

2.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม

2.1  แนวทางการสังคมสงเคราะห์และพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน

เป้าหมาย งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะ หน่วยงาน

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) ได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1 กลุ่มเป้าหมายพิเศษ (ผู้สูงอายุ) เพ่ือให้ผู้สูงอายุได้รับความรู้/ ผู้สูงอายุตำบลแม่คำมี 10,000 10,000 10,000 ร้อยละของ ผู้สูงอายุได้รับความรู้/ฝึก อบต.แม่คำมี

ฝึกทักษะท่ีจำเป็นในด้านการ (58:10,000) ผู้เข้าร่วมโครงการ ทักษะท่ีจำเป็นในด้านการ กศน.อ.หนองม่วงไข่

ประกอบอาชีพ ใช้เวลาว่างให้ (57:10,000) ประกอบอาชีพตลอดจน

ให้เป็นประโยชน์ ได้แลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกัน

2 ประดิษฐ์ดอกไม้แห้ง ผู้สูงอายุ/ผู้พิการ เพ่ือให้ผู้สูงอายุ/ผู้พิการได้รับ กลุ่มผู้สูงอายุ/ผู้พิการตำบลแม่คำมี 3,000 3,000 3,000 ร้อยละของ ผู้สูงอายุ/ผู้พิการตำบลแม่คำมี อบต.แม่คำมี

ความรู้และฝึกทักษะท่ีจำ (58:3,000) ผู้เข้าร่วมโครงการ มีทักษะท่ีจำเป็นในด้าน กศน.อ.หนองม่วงไข่

เป็นในด้านการอาชีพ (57:3,000) การอาชีพ ใช้เวลาว่างให้

เกิดประโยชน์และนำมา

ประยุกต์ใช้ในชีวิต 

ประจำวันได้

3 อบรมอาชีพให้แก่คนพิการ เพื่อพัฒนาและส่งเสริมความรู้ ผู้พิการตำบลแม่คำมี 20,000 20,000 20,000 ร้อยละของ ผู้พิการมีความรู้ มีทักษะสำนักงานปลัด

ทักษะด้านอาชีพให้แก่คนพิการ ผู้เข้าร่วมโครงการ ด้านอาชีพเพ่ิมข้ึน ใช้เวลา อบต.แม่คำมี

ในตำบลแม่คำมี ว่างให้เกิดประโยชน์

33,000 33,000 33,000
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ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4

 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัด(ท่ีเลือกทำ)ยุทธศาสตร์ท่ี 2.7 

2.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม

2.2  แนวทางส่งเสริมการมีส่วนร่วมและสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

เป้าหมาย งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะ หน่วยงาน

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) ได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1 อบรมให้ความรู้เก่ียวกับกฎหมาย เพ่ือให้ประชาชนได้รับความรู้ ประชาชนตำบลแม่คำมี 20,000 20,000 20,000 ร้อยละของ ประชาชนได้รับความรู้ สำนักงานปลัดฯ

ที่ประชาชนควรรู้ ด้านกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับ จำนวน 4 หมู่บ้าน (58:20,000) ผู้เข้าร่วมโครงการ เก่ียวกับกฎหมายมากข้ึน อบต.แม่คำมี

การใช้ชีวิตประจำวันมากข้ึน (57:20,000)

(56:20,000)

2 รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหา เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหา - การรณรงค์ต่อต้านและป้องกัน 100,000 100,000 100,000 ร้อยละของ ประชาชนมีความ สำนักงานปลัดฯ

ยาเสพติด ยาเสพติดในตำบล ยาเสพติดในรูปแบบต่างๆ (58:100,000) ผู้เข้าร่วมโครงการ ปลอดภัยห่างไกล อบต.แม่คำมี

- ค่าใช้จ่ายของศูนย์ปฏิบัติการ (57:100,000) ยาเสพติด

ต่อสู้เพ่ือเอาชนะยาเสพติด อปท. (56:150,000)

- ค่าใช้จ่ายของศูนย์ประสานพลัง

แผ่นดินเพ่ือเอาชนะยาเสพติด

ระดับตำบล

- การบำบัดรักษาและฟ้ืนฟูสภาพ

ร่างกายและจิตใจของผู้เสพติด

- การส่งเสริมอาชีพ/การฝึกอาชีพ

แผนพัฒนาสามปี(พ.ศ. 2559 - 2561) หน้าที่  18



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4

 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัด(ท่ีเลือกทำ)ยุทธศาสตร์ท่ี 2.7 

2.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม

2.2  แนวทางส่งเสริมการมีส่วนร่วมและสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

เป้าหมาย งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะ หน่วยงาน

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) ได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

3 จัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด เพ่ือเสริมสร้างความสามัคคี ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬา 150,000 150,000 150,000 ร้อยละของ ประชาชนมีความสามัคคีสำนักงานปลัดฯ

"แม่คำมีเกมส์" ในตำบล ต้านยาเสพติด "แม่คำมีเกมส์" (58:150,000) ผู้เข้าร่วมโครงการ มากข้ึน งานการศึกษา ศาสนา

(57:100,000) และวัฒนธรรม

(56:100,000)

4 สนับสนุนการเข้าร่วมแข่งขันกีฬา เพ่ือให้ประชาชนมีสุขภาพ -  สนับสนุนการจัดส่งทีมนักกีฬา 50,000 50,000 50,000 ร้อยละของ ประชาชนมีสุขภาพ สำนักงานปลัดฯ

ร่างกายแข็งแรงและใช้เวลาว่าง เยาวชน/ประชาชนในตำบลเข้าร่วม (58:50,000) ผู้เข้าร่วมโครงการ ร่างกายแข็งแรงและ งานการศึกษา ศาสนา

ให้เกิดประโยชน์ แข่งขันกีฬาระดับอำเภอ/จังหวัด (57:50,000) ใช้เวลาว่างให้เกิด และวัฒนธรรม

-  สนับสนุนนักกีฬานักเรียนและ (56:50,000) ประโยชน์มากข้ึน

ผู้ควบคุมทีมในการเข้าร่วมแข่งขัน

กีฬานักเรียน

-  สนับสนุนการเข้าร่วมแข่งขัน

กีฬาท้องถ่ินสัมพันธ์ ,

กีฬา อสม.สัมพันธ์

ฯลฯ

แผนพัฒนาสามปี(พ.ศ. 2559 - 2561) หน้าที่  19



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4

 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัด(ท่ีเลือกทำ)ยุทธศาสตร์ท่ี 2.7 

2.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม

2.2  แนวทางส่งเสริมการมีส่วนร่วมและสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

เป้าหมาย งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะ หน่วยงาน

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) ได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

5 ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน เพ่ือให้ประชาชนมีความ ค่าใช้จ่ายในการจัดป้องกันและ 50,000 50,000 50,000 ร้อยละของ ประชาชนมีความ สำนักงานปลัดฯ

ในช่วงเทศกาลสำคัญ ปลอดภัยในชีวิตและ ลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล (58:50,000) ผู้เข้าร่วมโครงการ ปลอดภัยในชีวิตและ อบต.แม่คำมี

ทรัพย์สิน สำคัญ ได้แก่ วันหยุดสงกรานต์ (57:50,000) ทรัพย์สิน

วันหยุดส้ินปี (56:50,000)

6 สมทบงบประมาณ ศพค.ต.แม่คำมี เพ่ือให้เด็ก เยาวชน และ ศพค.ตำบลแม่คำมี 20,000 20,000 20,000 ร้อยละของ สามารถป้องกันปัญหา สำนักงานปลัดฯ

ศพค.ต.แม่คำมี ประชาชน ประพฤติปฏิบัติ (ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนระดับตำบล) (58:20,000) ผู้เข้าร่วมโครงการ ท่ีจะเกิดข้ึนกับวัยรุ่นได้ งานสวัสดิการและ

ตนเป็นคนดีของสังคม (57:20,000) พัฒนาชุมชน

ศพค.ต.แม่คำมี

10,000

พมจ.แพร่

7 อบรมให้ความรู้ตามหลักสูตร เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถ่ิน ค่าใช้จ่ายในการอบรมให้ความ 30,000 30,000 30,000 ร้อยละของ ผู้บริหารท้องถ่ิน พนักงานส่วนตำบลสำนักงานปลัดฯ

พลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย พนักงานส่วนตำบล ผู้นำท้องถ่ิน รู้ตามหลักสูตรพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย ผู้เข้าร่วมโครงการ ผู้นำท้องถ่ิน สมาชิกสภาท้องถ่ิน อบต.แม่คำมี

สมาชิกสภาท้องถ่ิน ประชาชน เยาวชน ประชาชน เยาวชน มีความ

มีความรู้ ความเข้าใจ รู้สิทธิ หน้าที่ รู้ความเข้าใจ รู้สิทธิ หน้าที่

เป็นพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย เป็นพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย

แผนพัฒนาสามปี(พ.ศ. 2559 - 2561) หน้าที่  20



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4

 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัด(ท่ีเลือกทำ)ยุทธศาสตร์ท่ี 2.7 

2.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม

2.2  แนวทางส่งเสริมการมีส่วนร่วมและสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

เป้าหมาย งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะ หน่วยงาน

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) ได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

8 การดำเนินงานของศูนย์อปพร. เพ่ือให้การดำเนินงาน/ ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในงาน/กิจกรรม 150,000 150,000 150,000 ร้อยละของ การดำเนินงาน/กิจกรรมสำนักงานปลัดฯ

อบต.แม่คำมี กิจกรรมของศูนย์ อปพร. ของศูนย์ อปพร.อบต.แม่คำมี (58:150,000) ผู้เข้าร่วมโครงการ ของศูนย์ อปพร.อบต. อบต.แม่คำมี

อบต.แม่คำมีมีประสิทธิภาพ ได้แก่ (57:150,000) แม่คำมี มีประสิทธิภาพ

และมีการพัฒนาอย่าง -  ค่าเบ้ียประชุม (56:150,000) และสร้างความเข้มแข็ง

ต่อเน่ือง -  ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน ได้รับการพัฒนาอย่าง

-  ค่าลงทะเบียนฝึกอบรม ต่อเน่ืองมากข้ึน

-  ค่าพาหนะและค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ

-  ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการปฏิบัติการ

ของ อปพร.

- ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด  เป็นต้น

9 ฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนา เพ่ือพัฒนาศักยภาพของกลุ่ม ผู้สูงอายุตำบลแม่คำมี 150,000 150,000 150,000 ร้อยละของ ผู้สูงอายุได้รับความรู้ ความสำนักงานปลัด

ศักยภาพของกลุ่มผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุตำบลแม่คำมี ผู้เข้าร่วมโครงการ เข้าใจหลักการและวิธีการ อบต.แม่คำมี

พัฒนาศักยภาพของตนเอง

มีทักษะในการดูเลตนเอง

อยู่ร่วมสังคมอย่างมีความสุข

720,000 720,000 720,000

แผนพัฒนาสามปี(พ.ศ. 2559 - 2561) หน้าที่  21



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4

 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัด(ท่ีเลือกทำ)ยุทธศาสตร์ท่ี 2.7 

2.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม

2.2  แนวทางส่งเสริมการมีส่วนร่วมและสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

เป้าหมาย งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะ หน่วยงาน

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) ได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

10 ฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนา เพ่ือพัฒนาศักยภาพของกลุ่ม กลุ่มสตรี แม่บ้านและประชาชน 150,000 150,000 150,000 ร้อยละของ สตรี แม่บ้านได้รับความรู้สำนักงานปลัด

ศักยภาพกลุ่มสตรีแม่บ้าน สตรีแม่บ้านและประชาชน ผู้เข้าร่วมโครงการ สามารถพัฒนาศักยภาพ อบต.แม่คำมี

เพ่ิมมากข้ึน

11 ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพ่ือเป็นการป้องกันและบรรเทา ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและการ 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ร้อยละของ สามารถป้องกันและบรรสำนักงานปลัด

ความเดือดร้อนของประชาชนเกิดสาธารณภัยและบรรเทาความ ผู้เข้าร่วมโครงการ เทาความเดือดร้อนให้ อบต.แม่คำมี

ท่ีประสบสาธารณภัยในตำบลเดือดร้อนของประชาชนท่ีประสบ กับประชาชนที่ประสบ

แม่คำมี สาธารณภัยในตำบลแม่คำมี เช่น สาธารณภัย

อุทกภัย  อัคคีภัย  วาตภัย ภาวะฝนแล้ง

ภัยหนาว ภัยจากลูกเห็บและในกรณี

ท่ีจำเป็นเร่งด่วนหรือในกรณีฉุกเฉิน

เร่งด่วน  ซ่ึงไม่สามารถคาดการณ์

ล่วงหน้าได้ เพ่ือป้องกันและบรรเทา

ความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน

                                                                                                                                                             

แผนพัฒนาสามปี(พ.ศ. 2559 - 2561) หน้าที่  22



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4

 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัด(ท่ีเลือกทำ)ยุทธศาสตร์ท่ี 2.7 

2.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม

2.2  แนวทางส่งเสริมการมีส่วนร่วมและสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

เป้าหมาย งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะ หน่วยงาน

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) ได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

12 ขอรับเงินอุดหนุนจากองค์กร เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงาน อุดหนุนสำนักงานเหล่ากาชาด 5,000 5,000 5,000 ร้อยละของ การดำเนินงานของ สนง.เหล่ากาชาด

ปกครองส่วนท้องถ่ิน กาชาดร่วมใจ ของสำนักงานเหล่ากาชาด จังหวัดแพร่ (58:5,000) ผู้เข้าร่วมโครงการ สำนักงานเหล่ากาชาด จ.แพร่

บรรเทาทุกข์จังหวัดแพร่  ประจำปี จังหวัดแพร่ ในการบรรเทาทุกข์ (57:5,000) จังหวัดแพร่เป็นไปด้วย

2559 ผู้ประสบสาธารณภัยและ (56:5,000) ความเรียบร้อยบรรลุ

ราษฎรท่ีเดือดร้อน วัตถุประสงค์

                                                                                                                                                             

1,875,000 1,875,000 1,875,000

แผนพัฒนาสามปี(พ.ศ. 2559 - 2561) หน้าที่  23



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3

 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัด(ท่ีต้องทำ)ยุทธศาสตร์ท่ี 1.2

3.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

3.1  แนวทางการก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมส่ิงก่อสร้างสาธารณประโยชน์

เป้าหมาย งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะ หน่วยงาน

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) ได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือให้ประชาชนมีความสะดวก หมู่ท่ี 1  บ้านท่าล้อ เส้นทางการ ประชาชนมีความสะดวก

พร้อมลูกรังไหล่ทาง ปลอดภัยในการคมนาคม จุดท่ี1 บ้านนายจำเนียร ขันทะยศถึงบ้าน 200,000 200,000 - คมนาคมท่ี ปลอดภัยในการคมนาคม กองช่าง

นายสมศักด์ิ วุฒิชา กว้าง 3.00 เมตร เพ่ิมข้ึน อบต.แม่คำมี

หนา 0.50 เมตร  ยาว 100 เมตร

หรือพ้ืนท่ีใช้สอยไม่น้อยกว่า 300 ตร.ม.

จุดท่ี2 บ้านนางพวงเล็ก  ยศสุตัน 60,000 60,000 - กองช่าง

ถึงบ้านนางบุญเรือง แก้ววิเศษ (58:60,000) อบต.แม่คำมี

กว้าง 3.00 เมตร  หนา 0.15 เมตร

ยาว 40 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีใช้สอยไม่น้อยกว่า 120 ตร.ม.

หมู่ท่ี 2  บ้านท่าล้อ

บ้านนายคำ สุจาคำ ถึงฝายแม่คำมีท่าล้อ 1,000,000 1,000,000 1,000,000 กองช่าง/

กว้าง 4.00 เมตร  หนา 0.15 เมตร (58:1,000,000) หน่วยงานอ่ืน

ยาว 500 เมตร หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า

 2,000 ตร.ม
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ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3

 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัด(ท่ีต้องทำ)ยุทธศาสตร์ท่ี 1.2

3.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

3.1  แนวทางการก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมส่ิงก่อสร้างสาธารณประโยชน์

เป้าหมาย งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะ หน่วยงาน

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) ได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือให้ประชาชนมีความสะดวก หมู่ท่ี 3  บ้านรัตนปัญญา เส้นทางการ ประชาชนมีความสะดวก

พร้อมลูกรังไหล่ทาง (ต่อ) ปลอดภัยในการคมนาคม จุดท่ี1 ซอย3 บ้านนางมะลิ  ยาดี ถึง 1,500,000 1,500,000 1,500,000 คมนาคมท่ี ปลอดภัยในการคมนาคม กองช่าง/

คันคลองชลประทาน นานายมิตร อุดดี (58:1,500,000) เพ่ิมข้ึน หน่วยงานอ่ืน

กว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร  ยาว 800 เมตร

หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 3,200 ตร.ม.

จุดท่ี2 บ้านนายสหวัฒน พิมสาร - - 330,000 กองช่าง

ถึงบ้านนายประสงค์ ต่อเขต อบต.แม่คำมี

กว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร

ยาว 180 เมตร  หรือมีพ้ืนท่ี

ไม่น้อยกว่า 720 ตร.ม.

จุดท่ี3 ซอย5  บ้านนางวราภรณ์ 200,000 200,000 200,000 กองช่าง

สารเข่ือนแก้ว ถึงบ้านนางน้อม  อบต.แม่คำมี

ตันจันตา  กว้าง 3.50 เมตร   

หนา 0.15 เมตรยาว 123 เมตร

หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 430.50 ตร.ม.
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ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3

 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัด(ท่ีต้องทำ)ยุทธศาสตร์ท่ี 1.2

3.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

3.1  แนวทางการก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมส่ิงก่อสร้างสาธารณประโยชน์

เป้าหมาย งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะ หน่วยงาน

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) ได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือให้ประชาชนมีความสะดวก หมู่ท่ี 3  บ้านรัตนปัญญา เส้นทางการ ประชาชนมีความสะดวก

พร้อมลูกรังไหล่ทาง (ต่อ) ปลอดภัยในการคมนาคม จุดท่ี4 บ้านนางทอง  คนบุญ  ถึงบ้าน - 200,000 200,000 คมนาคมท่ี ปลอดภัยในการคมนาคม กองช่าง

น.ส.รำเพียร วีรพันธ์ กว้าง 4.00 เมตร เพ่ิมข้ึน อบต.แม่คำมี

หนา 0.15 เมตร  ยาว 125 เมตร

หรือมีพ้ืนท่ีใช้สอยไม่น้อยกว่า 500 เมตร

จุดท่ี5 บ้านน.ส.รำเพียร วีระพันธ์ 230,000 - -

ถึงบ้านนางโสพิศ พรมวัง กว้าง 4.00เมตร

หนา 0.15 เมตร  ยาว 125 เมตร 

หรือมีพ้ืนท่ีใช้สอยไม่น้อยกว่า 500 เมตร

จุดท่ี6 บ้านนายสินธพ  วงศ์อรินทร์ - - 150,000 กองช่าง

ถึงบ้านนายบุญส่ง  พรมวัง อบต.แม่คำมี

กว้าง 3.00 เมตร  หนา 0.15 เมตร

ยาว 90 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีใช้สอย

ไม่น้อยกว่า  270 ตร.ม.

จุดท่ี7 บ้านนางเสวียน เสาร์อินทร์ ถึงบ้าน - - 30,000 กองช่าง

นางเนาว์  ระมัง กว้าง 2.50 เมตร อบต.แม่คำมี

หนา 0.15 เมตร  ยาว 23 เมตร

หรือมีพ้ืนท่ีใช้สอยไม่น้อยกว่า 57.50 ตร.ม.

แผนพัฒนาสามปี(พ.ศ. 2559 - 2561) หน้าที่  26



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3

 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัด(ท่ีต้องทำ)ยุทธศาสตร์ท่ี 1.2

3.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

3.1  แนวทางการก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมส่ิงก่อสร้างสาธารณประโยชน์

เป้าหมาย งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะ หน่วยงาน

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) ได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือให้ประชาชนมีความสะดวก หมู่ท่ี 4  บ้านพิมสาร เส้นทางการ ประชาชนมีความสะดวก

พร้อมลูกรังไหล่ทาง (ต่อ) ปลอดภัยในการคมนาคม นานางประไพ  กันทาธรรมถึงคันคลอง 1,269,000 1,269,000 1,269,000 คมนาคมท่ี ปลอดภัยในการคมนาคม กองช่าง/

ชลประทาน น้ำตก4 กว้าง 4.00 เมตร เพ่ิมข้ึน หน่วยงานอ่ืน

หนา 0.15 เมตร ยาว 705 เมตร

หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 2,820 ตร.ม.

2 ก่อสร้างถนนคสล. เพ่ือให้ประชาชนมีความสะดวก หมู่ท่ี 1 บ้านปงเจริญ เส้นทางการ ประชาชนมีความสะดวก

ปลอดภัยในการคมนาคม จุดท่ี1 ซอย2 กว้าง 3.50 เมตร - - 170,000 คมนาคมท่ี ปลอดภัยในการคมนาคม กองช่าง

หนา 0.15 เมตร ยาว 103 เมตร 
                                                           

เพ่ิมข้ึน อบต.แม่คำมี

หรือมีพ้ืนท่ีใช้สอยไม่น้อยกว่า 360.50 ตร.ม.

จุดท่ี2 ซอย4 กว้าง 3.50 เมตร - - 150,000 กองช่าง

หนา 0.15 เมตร ยาว 95 เมตร อบต.แม่คำมี

หรือมีพ้ืนท่ีใช้สอยไม่น้อยกว่า 332.50 ตร.ม.

จุดท่ี3 ซอย11 กว้าง 3.50 เมตร - - 200,000 กองช่าง

หนา 0.15 เมตร ยาว 144 เมตร อบต.แม่คำมี

หรือมีพ้ืนท่ีใช้สอยไม่น้อยกว่า 504 ตร.ม.

แผนพัฒนาสามปี(พ.ศ. 2559 - 2561) หน้าที่  27



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3

 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัด(ท่ีต้องทำ)ยุทธศาสตร์ท่ี 1.2

3.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

3.1  แนวทางการก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมส่ิงก่อสร้างสาธารณประโยชน์

เป้าหมาย งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะ หน่วยงาน

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) ได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

3 ก่อสร้างถนนลูกรังพร้อมวางท่อ เพ่ือให้ประชาชนมีความสะดวก หมู่ท่ี 1 บ้านปงเจริญ เส้นทางการ ประชาชนมีความสะดวก

คสล. ปลอดภัยในการคมนาคม จุดท่ี1 นานายณักฐ์  แก้วกรอง 300,000 300,000 300,000 คมนาคมท่ี ปลอดภัยในการคมนาคม กองช่าง

ถึงนานางวาสนา  พรมวัง เพ่ิมข้ึน อบต.แม่คำมี

กว้าง 3.00 เมตร  หนา 0.50 เมตร 

ยาว 1,000 เมตร

จุดท่ี2 นานายวีรศักด์ิ  บุญยัง ถึงนา 270,000 270,000 270,000 กองช่าง

นายสหวัฒน  พิมสาร กว้าง 3.00 เมตร อบต.แม่คำมี

หนา  0.50 เมตร  ยาว 1,500 เมตร

จุดท่ี3 นานายแสวง  ธรรมจักรถึงนา 90,000 90,000 90,000 กองช่าง

นางนิภานัน  ธงสิบสอง กว้าง 3.00 เมตร (58:90,000) อบต.แม่คำมี

หนา 0.50 เมตร ยาว 500 เมตร

ยาว 500 เมตร

จุดท่ี4 นานายประยูร วงศ์อรินทร์ 280,000 280,000 280,000 กองช่าง

ถึงนานายพยุง อุดขันจริง อบต.แม่คำมี

กว้าง  3.00 เมตร  หนา 0.50 เมตร

ยาว 1,500 เมตร

แผนพัฒนาสามปี(พ.ศ. 2559 - 2561) หน้าที่  28



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3

 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัด(ท่ีต้องทำ)ยุทธศาสตร์ท่ี 1.2

3.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

3.1  แนวทางการก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมส่ิงก่อสร้างสาธารณประโยชน์

เป้าหมาย งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะ หน่วยงาน

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) ได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

3 ก่อสร้างถนนลูกรังพร้อมวางท่อ เพ่ือให้ประชาชนมีความสะดวก หมู่ท่ี 2  บ้านท่าล้อ เส้นทางการ ประชาชนมีความสะดวก

คสล. (ต่อ) ปลอดภัยในการคมนาคม บ้านนางแสงเดือน พิมสาร  ถึง 100,000 100,000 100,000 คมนาคมท่ี ปลอดภัยในการคมนาคม กองช่าง

คันคลองชลประทาน  กว้าง 3.00 เมตร (58:100,000) เพ่ิมข้ึน อบต.แม่คำมี

หนา 0.50 เมตร ยาว 227 เมตร

หมู่ท่ี 3 บ้านรัตนปัญญา

บ้านนายนิทาน เสาร์อินทร์ ถึงเขต 150,000 150,000 150,000 กองช่าง

ติดต่อ หมู่ท่ี4  กว้าง 3.00 เมตร (58:150,000) อบต.แม่คำมี

หนา 0.50 เมตร  ยาว 300 เมตร

4 ซ่อมแซมถนนลูกรังพร้อมลงหิน  - เพ่ือให้ประชาชนมีความสะดวก หมู่ท่ี 1 บ้านปงเจริญ เส้นทางการ ประชาชนมีความสะดวก

คลุก ปลอดภัยในการคมนาคม จุดท่ี1 คันคลองชลประทาน ถึงนา 100,000 100,000 100,000 คมนาคมท่ี ปลอดภัยในการคมนาคม กองช่าง

 - ซ่อมแซมจุดท่ีชำรุดเสียหาย เป็นบางจุด นายพันเลิศ  สุติราช กว้าง 3.00 เมตร (58:150,000) เพ่ิมข้ึน อบต.แม่คำมี

หนา 0.20 เมตร ยาว 800 เมตร

จุดท่ี2 นานายสมชาย  สุระผัด ถึงนา 280,000 280,000 280,000 กองช่าง

นายสนั่น อินตะวงค์ กว้าง 3.50 เมตร อบต.แม่คำมี

หนา 0.50 เมตร ยาว 1,000 เมตร

แผนพัฒนาสามปี(พ.ศ. 2559 - 2561) หน้าที่  29



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3

 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัด(ท่ีต้องทำ)ยุทธศาสตร์ท่ี 1.2

3.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

3.1  แนวทางการก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมส่ิงก่อสร้างสาธารณประโยชน์

เป้าหมาย งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะ หน่วยงาน

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) ได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

4 ซ่อมแซมถนนลูกรังพร้อมลงหิน  - เพ่ือให้ประชาชนมีความสะดวก หมู่ท่ี 2 บ้านท่าล้อ

คลุก ปลอดภัยในการคมนาคม จุดท่ี1 นานายวิทวัส โสภารัตน์ ถึงนา 160,000 160,000 160,000 กองช่าง

 - ซ่อมแซมจุดท่ีชำรุดเสียหาย เป็นบางจุด นายจรัญ  อุดคำมี กว้าง 3.00 เมตร (58:160,000) อบต.แม่คำมี

หนา 0.50 เมตร  ยาว 1,500 เมตร

จุดท่ี2 บ้านนายคำ สุจาคำ ถึงฝาย 100,000 100,000 100,000 กองช่าง

น้ำล้นบ้านท่าล้อ กว้าง 3.00 เมตร อบต.แม่คำมี

หนาเฉล่ีย 0.20 เมตร  ยาว 500 เมตร

จุดท่ี3 คลองชลประทาน  ถึงนา 100,000 100,000 100,000 กองช่าง

นายเฉย ธรรมจักร กว้าง 3.00 เมตร (58:100,000) อบต.แม่คำมี

หนา 0.50 เมตร  ยาว 1,000 เมตร

จุดท่ี4 นานายเล่ือน  มังกิตะ ถึงนา  160,000 160,000 160,000 กองช่าง

นายชาติ แก้วณรงค์ กว้าง 4.00 เมตร อบต.แม่คำมี

หนา 0.20 เมตร  ยาว 1,500 เมตร

6,549,000 6,519,000 7,289,000

แผนพัฒนาสามปี(พ.ศ. 2559 - 2561) หน้าที่  30



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3

 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัด(ท่ีต้องทำ)ยุทธศาสตร์ท่ี 1.2

3.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

3.1  แนวทางการก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมส่ิงก่อสร้างสาธารณประโยชน์

เป้าหมาย งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะ หน่วยงาน

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) ได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

4 ซ่อมแซมถนนลูกรังพร้อมลงหิน  - เพ่ือให้ประชาชนมีความสะดวก หมู่ท่ี 3 บ้านรัตนปัญญา เส้นทางการ ประชาชนมีความสะดวก

คลุก (ต่อ) ปลอดภัยในการคมนาคม บ้านนางเสวียน เสาร์อินทร์ ถึงบ้าน 30,000 30,000 30,000 คมนาคมท่ีได้ ปลอดภัยในการคมนาคม กองช่าง

 - ซ่อมแซมจุดท่ีชำรุดเสียหาย เป็นบางจุด นางเนาว์  ระมัง กว้าง 2.50 เมตร (58:30,000) รับการซ่อมแซม อบต.แม่คำมี

หนา 0.15 เมตร  ยาว 23 เมตร

หรือมีพ้ืนท่ีใช้สอยไม่น้อยกว่า 57.50 ตร.ม.

หมู่ท่ี 4 บ้านพิมสาร

จุดท่ี1 ซอย1 บ้านนายบุญมา มาสุด 50,000 50,000 50,000 กองช่าง

ถึงซอย2 บ้านนางมาลี มีปัญญา (58:30,000) อบต.แม่คำมี

กว้าง 3.00 เมตร หนา 0.30 เมตร  

ยาว 80 เมตร

จุดท่ี2 นานายประยูร วงศ์อรินทร์ 200,000 200,000 200,000 กองช่าง

ถึงนานายสุริยัน ชมภูวัง อบต.แม่คำมี

กว้าง 3.00 เมตร หนา 0.07 เมตร   

ยาว 300 เมตร

 

แผนพัฒนาสามปี(พ.ศ. 2559 - 2561) หน้าที่  31



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3

 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัด(ท่ีต้องทำ)ยุทธศาสตร์ท่ี 1.2

3.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

3.1  แนวทางการก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมส่ิงก่อสร้างสาธารณประโยชน์

เป้าหมาย งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะ หน่วยงาน

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) ได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

5 ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีต เพ่ือระบายน้ำท่วมขังและทำให้ หมู่ท่ี 2 บ้านท่าล้อ รางระบายน้ำ ประชาชนมีความสะดวก

เสริมเหล็กพร้อมฝาปิดและวาง ประชาชนมีความสะดวก จุดท่ี1 บ้านนางศรีไว  เมืองมาน้อย  - 120,000 120,000 ท่ีเพ่ิมข้ึน ปลอดภัยในการคมนาคม กองช่าง

ท่อ คสล. ปลอดภัยในการคมนาคม ถึงประปา บ้านท่าล้อ  หมู่ท่ี 2 อบต.แม่คำมี

กว้าง 0.20 - 0.40 เมตร ยาว 100 เมตร

ลึกตามแบบอบต.แม่คำมีกำหนด  

จุดท่ี2  ซอย 3 บ้านนายยุทธ ศรีใจอินทร์ 200,000 200,000 200,000 กองช่าง

ถึงบ้านนางวัลลี  ทันใจ (58:200,000) อบต.แม่คำมี

กว้าง 0.20 - 0.40 เมตร  ยาว 185 เมตร

 ลึกตามแบบอบต.แม่คำมีกำหนด

จุดท่ี3  ซอย 2  บ้านน.ส.จันทร์ฟอง 200,000 200,000 200,000 กองช่าง

แสงแก้ว  ถึงบ้านนายยรรยง พุทธจร อบต.แม่คำมี

กว้าง 0.20 - 0.40 เมตร  ยาว 175 เมตร

ลึกตามแบบท่ีอบต.แม่คำมีกำหนด

แผนพัฒนาสามปี(พ.ศ. 2559 - 2561) หน้าที่  32



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3

 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัด(ท่ีต้องทำ)ยุทธศาสตร์ท่ี 1.2

3.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

3.1  แนวทางการก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมส่ิงก่อสร้างสาธารณประโยชน์

เป้าหมาย งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะ หน่วยงาน

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) ได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

5 ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีต เพ่ือระบายน้ำท่วมขังและทำให้ หมู่ท่ี 3 บ้านรัตนปัญญา รางระบายน้ำ ประชาชนมีความสะดวก

เสริมเหล็กพร้อมฝาปิดและวาง ประชาชนมีความสะดวก จุดท่ี1  ปากซอย 8 สวนน.ส.อัมพร วงศ์พุฒิ 100,000 100,000 100,000 ท่ีเพ่ิมข้ึน ปลอดภัยในการคมนาคม กองช่าง

ท่อ คสล. (ต่อ) ปลอดภัยในการคมนาคม ถึงบ้านนายจำนง  รำลึก กว้าง อบต.แม่คำมี

0.20 - 0.40 เมตร  ยาว 110 เมตร

ลึกตามแบบอบต.แม่คำมีกำหนด  

จุดท่ี2  บ้านนายไพรบูรณ์  เสภารัตนานันท์ 140,000 140,000 140,000 กองช่าง

ถึงบ้านนางโสพิศ  พรมวัง อบต.แม่คำมี

กว้าง 0.20 - 0.40 เมตร  ยาว 114  เมตร

ลึกตามแบบท่ีอบต.แม่คำมีกำหนด

จุดท่ี3 บ้านนางปรานอม  ถุงแก้ว 200,000 - - กองช่าง

ถึงบ้านนางโสภา สุระผัด อบต.แม่คำมี

กว้าง 0.20 เมตร  ยาว 85 เมตร

ลึกตามแบบท่ีอบต.แม่คำมีกำหนด

จุดท่ี4  บ้านนางเล้ม พุทธดวง ถึงบ้าน 270,000 270,000 270,000 กองช่าง

นายบำรุง  สกุลปราโมทย์  อบต.แม่คำมี

กว้าง 0.20 - 0.40 เมตร  ยาว 225 เมตร

ลึกตามแบบท่ีอบต.แม่คำมีกำหนด

แผนพัฒนาสามปี(พ.ศ. 2559 - 2561) หน้าที่  33



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3

 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัด(ท่ีต้องทำ)ยุทธศาสตร์ท่ี 1.2

3.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

3.1  แนวทางการก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมส่ิงก่อสร้างสาธารณประโยชน์

เป้าหมาย งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะ หน่วยงาน

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) ได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

5 ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีต เพ่ือระบายน้ำท่วมขังและทำให้ หมู่ท่ี 4 บ้านพิมสาร รางระบายน้ำ ประชาชนมีความสะดวก

เสริมเหล็กพร้อมฝาปิดและวาง ประชาชนมีความสะดวก จุดท่ี1  บ้านนางมอญเทพ สามหงษ์ 330,000 330,000 330,000 ท่ีเพ่ิมข้ึน ปลอดภัยในการคมนาคม กองช่าง

ท่อ คสล. (ต่อ) ปลอดภัยในการคมนาคม ถึงบ้านนายวีรศักด์ิ บุญยัง อบต.แม่คำมี

กว้าง 0.20-0.40 เมตร ยาว 275 เมตร  

ลึกตามแบบท่ีอบต.แม่คำมีกำหนด

จุดท่ี2 บ้านนางมอญเทพ สามหงษ์ 150,000 150,000 150,000 กองช่าง

ถึงลำน้ำแม่คำมี กว้าง 0.20 เมตร อบต.แม่คำมี

ยาว 117 เมตร ลึก 0.40 เมตร

จุดท่ี3 บ้านนายสุนทร ชมภูม่ิง ถึงท้ายซอย5 250,000 250,000 250,000 กองช่าง

กว้าง 0.40 เมตร ยาว 195 เมตร  (58:250,000) อบต.แม่คำมี

ลึก 0.40 เมตร

จุดท่ี4 ตลาดสด ถึงบ้านนายบุณณ - - 230,000 กองช่าง

คู่เงินทอง  กว้าง 0.40 เมตร  ยาว 200 เมตร อบต.แม่คำมี

ลึก 0.40 เมตร  หนา 0.10 เมตร

ตามแบบท่ีอบต.แม่คำมีกำหนด

960,000

แผนพัฒนาสามปี(พ.ศ. 2559 - 2561) หน้าที่  34



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3

 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัด(ท่ีต้องทำ)ยุทธศาสตร์ท่ี 1.2

3.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

3.1  แนวทางการก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมส่ิงก่อสร้างสาธารณประโยชน์

เป้าหมาย งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะ หน่วยงาน

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) ได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

6 วางท่อพร้อมบ่อพัก คสล. หมู่ที่4 เพ่ือระบายน้ำท่วมขังและทำให้  - บ้านนางสายฝน ช่วยบำรุง - - 150,000 บ่อพักน้ำ ประชาชนมีความสะดวก กองช่าง

และประชาชนมีความสะดวก ถึงบ้านนายบุญยงค์  ชมภูม่ิง ท่ีเพ่ิมข้ึน ปลอดภัยในการคมนาคม อบต.แม่คำมี

ปลอดภัยในการคมนาคม ท่อคสล. Ø 0.80เมตร ยาว 100 เมตร

7 ซ่อมแซมท่อ หมู่ท่ี1 เพ่ือระบายน้ำท่วมขังและทำให้  - ระหว่างนานางจิ๋ว เมืองมาน้อย 100,000 100,000 100,000 สามารถระบาย ประชาชนมีความสะดวก กองช่าง

และประชาชนมีความสะดวก และนานายเฉย  ธรรมจักร (58:100,000) น้ำท่วมขัง ปลอดภัยในการคมนาคม อบต.แม่คำมี

ปลอดภัยในการคมนาคม ท่อคสล. Ø 1.00เมตร ยาว 6.00 เมตร

8 วางท่อลอดเหลี่ยม(Box Converse) เพ่ือระบายน้ำท่วมขังและทำให้ จุดท่ี1 ปากทางซอย 6 250,000 250,000 250,000 สามารถระบาย ประชาชนมีความสะดวก กองช่าง/

หมู่ท่ี4 และประชาชนมีความสะดวก จำนวน  1 จุด น้ำท่วมขัง ปลอดภัยในการคมนาคม หน่วยงานอ่ืน

ปลอดภัยในการคมนาคม จุดท่ี2 ประตูเข้าโรงเรียนบ้านแม่คำมี 250,000 250,000 250,000 กองช่าง/

จำนวน  1 จุด หน่วยงานอ่ืน

จุดท่ี3 โรงเรียนบ้านแม่คำมีข้ามไปบ้าน 250,000 250,000 250,000 กองช่าง/

ดต.โดม ชมภูม่ิง หมู่ท่ี 2 หน่วยงานอ่ืน

จำนวน  1 จุด

แผนพัฒนาสามปี(พ.ศ. 2559 - 2561) หน้าที่  35



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3

 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัด(ท่ีต้องทำ)ยุทธศาสตร์ท่ี 1.2

3.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

3.1  แนวทางการก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมส่ิงก่อสร้างสาธารณประโยชน์

เป้าหมาย งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะ หน่วยงาน

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) ได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

8 วางท่อลอดเหลี่ยม(Box Converse) เพ่ือระบายน้ำท่วมขังและทำให้ จุดท่ี4 ซอย 5 ข้างบ้านนายบรรเทิง จิตชู 50,000 50,000 50,000 สามารถระบาย ประชาชนมีความสะดวก กองช่าง

หมู่ท่ี4 (ต่อ) และประชาชนมีความสะดวก ท่อคสล. Ø 1.00 เมตร น้ำท่วมขัง ปลอดภัยในการคมนาคม อบต.แม่คำมี

ปลอดภัยในการคมนาคม จำนวน 5 ท่อน

9 วางท่อลอดข้ามถนน  หมู่ท่ี4 เพ่ือระบายน้ำท่วมขังและทำให้ -บ้านนางมอญเทพ สามหงส์ ถึงปากซอย4 - - 50,000 สามารถระบาย ประชาชนมีความสะดวก กองช่าง

และประชาชนมีความสะดวก บ้านนายสนธยา เสาร์อินทร์ น้ำท่วมขัง ปลอดภัยในการคมนาคม อบต.แม่คำมี

ปลอดภัยในการคมนาคม ท่อคสล. Ø 0.40 เมตร ยาว 8.00  เมตร

10 ติดต้ังเคร่ืองหมายและสัญญาณ เพ่ือให้ประชาชนมีความสะดวก หมู่ท่ี 1,2,3 และ 4 50,000 50,000 50,000 ความปลอดภัย ประชาชนมีความสะดวก กองช่าง

ไฟจราจร ปลอดภัยในการคมนาคม ตำบลแม่คำมี (58:50,000) ท่ีเพ่ิมข้ึน ปลอดภัยในการคมนาคม อบต.แม่คำมี

11 ติดต้ังและซ่อมแซมไฟฟ้า เพ่ือให้ประชาชนมีความสะดวก ไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ท่ี 1,2,3 และ 4 50,000 50,000 50,000 ความปลอดภัย ประชาชนมีความสะดวก กองช่าง

สาธารณะภายในตำบลแม่คำมี ปลอดภัยในการคมนาคม ตำบลแม่คำมี (58:50,000) ท่ีเพ่ิมข้ึน ปลอดภัยในการคมนาคม อบต.แม่คำมี

12 ขยายเขตไฟฟ้าภายในตำบลแม่คำมี เพ่ือให้ประชาชนมีความสะดวก ไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ท่ี 1,2,3 และ 4 200,000 200,000 200,000 ความปลอดภัย ประชาชนมีความสะดวก กองช่าง

ปลอดภัยในการคมนาคม ตำบลแม่คำมี (58:200,000) ท่ีเพ่ิมข้ึน ปลอดภัยในการคมนาคม อบต.แม่คำมี

300,000 300,000 350,000
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ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3

 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัด(ท่ีต้องทำ)ยุทธศาสตร์ท่ี 1.2

3.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

3.1  แนวทางการก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมส่ิงก่อสร้างสาธารณประโยชน์

เป้าหมาย งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะ หน่วยงาน

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) ได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

13 ขยายเขตไฟกิ่งสาธารณะภายใน เพ่ือให้ประชาชนมีความสะดวก ไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ท่ี 1,2,3 และ 4 100,000 100,000 100,000 ความปลอดภัย ประชาชนมีความสะดวก กองช่าง

ตำบลแม่คำมี (สายดับ) ปลอดภัยในการคมนาคม ตำบลแม่คำมี (58:100,000) ท่ีเพ่ิมข้ึน ปลอดภัยในการคมนาคม อบต.แม่คำมี

14 ก่อสร้างเสริมคันลำเหมือง หมู่ที่4 เพ่ือป้องกันไม่ให้น้ำเข้ามา บ้านนางอินทร์ ยะอิตะ ถึงบ้าน 200,000 200,000 200,000 ระบบป้องกัน สามารถป้องกันปัญหา กองช่าง

ท่วมขังบ้านเรือนประชาชนท่ี นายบุญยงค์ ชมภูม่ิง(เหมืองปู่เต๋) น้ำท่วมขัง น้ำท่วมขังบ้านเรือนของ อบต.แม่คำมี

ที่อาศัยอยู่ใกล้บริเวณลำเหมือง จำนวน 1 แห่ง ท่ีเพ่ิมข้ึน ประชาชนท่ีอยู่ใกล้

บริเวณลำเหมือง

15 ก่อสร้างเรียงหินป้องกันตล่ิงพัง เพ่ือแก้ปัญหาตล่ิงพังทำให้ บ้านท่าล้อ หมู่ท่ี2 3,000,000 3,000,000 3,000,000 ตล่ิงลำน้ำฯ ประชาชนมีความสะดวก กองช่าง/

ลำน้ำแม่คำมี หมู่ท่ี 2 ประชาชนมีความสะดวก ได้รับการรักษา ปลอดภัยในการคมนาคม หน่วยงานอ่ืน

ปลอดภัยในการคมนาคม

16 ก่อสร้างราวกันตก บริเวณหน้า เพ่ือความปลอดภัยในการ  บริเวณหน้าโรงเรียนแม่คำมี 100,000 100,000 100,000 ราวกันตก ประชาชนมีความปลอดภัย กองช่าง

โรงเรียนแม่คำมี คมนาคม  ยาว 120 เมตร ท่ีเพ่ิมข้ึน ในการคมนาคม อบต.แม่คำมี

3,300,000 100,000

 6,720,000 6,640,000 7,070,000
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ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3

 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัด(ท่ีต้องทำ)ยุทธศาสตร์ท่ี 1.2

3.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

3.1  แนวทางการก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมส่ิงก่อสร้างสาธารณประโยชน์

เป้าหมาย งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะ หน่วยงาน

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) ได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

17 ต่อเติมศาลาอเนกประสงค์ เพ่ือให้ศาลาอเนกประสงค์ กว้าง 3.50 เมตร ยาว 7.00เมตร - - 200,000 ศาลาอเนกประสงค์ ชุมชนมีสถานท่ีในการ กองช่าง/

หมู่ท่ี 3 สามารถใช้ประโยชน์ได้หลาก ตำบลแม่คำมี ได้รับการปรับปรุง จัดกิจกรรมท่ีสะดวก หน่วยงานอ่ืน

หลายมากข้ึน มากข้ึน

18 ก่อสร้างอาคารท่ีจอดรถผู้มา เพ่ืออำนวยความสะดวกให้กับ อาคารท่ีจอดรถผู้มาติดต่อราชการ 200,000 200,000 200,000 อาคารท่ีจอดรถ มีท่ีจอดรถเพ่ืออำนวย กองช่าง

ติดต่อราชการ ประชาชนผู้มาติดต่อราชการ จำนวน 1 หลัง ท่ีเพ่ิมข้ึน ความสะดวกให้แก่ผู้มา อบต.แม่คำมี

ติดต่อราชการ

 

19 ก่อสร้างศูนย์การเรียนรู้ชุมชน เพ่ือใช้เป็นสถานท่ีในการ บริเวณท่ีดินสาธารณประโยชน์ - 200,000 200,000 ศูนย์การเรียนรู้ ประชาชนม่ีสถานท่ีใน กองช่าง

พร้อมร้ัว  หมู่ท่ี1 ประกอบกิจกรรมเรียนรู้ต่างๆ อาคารกว้าง 8.00 เมตร ยาว 12.00 เมตร ท่ีเพ่ิมข้ึน การประกอบกิจกรรม อบต.แม่คำมี

ของหมู่บ้าน พร้อมร้ัวคอนกรีต ยาว 120 เมตร สูง 2.00 เมตร 

20 ต่อเติมอาคารท่ีทำการ เพื่อใช้เป็นสถานที่ในการบริการ อาคารท่ีทำการอบต. 300,000 300,000 300,000 อาคารที่ทำการ มีสถานท่ีในการให้บริการ กองช่าง

อบต.แม่คำมี ประชาชนผู้มาติดต่อชำระภาษี จำนวน 1 ห้อง (58:300000) อบต.ท่ีเพ่ิมข้ึน ประชาชนผู้มาติดต่อชำระ อบต.แม่คำมี

และเก็บเอกสารงานจัดเก็บรายได้ ภาษีและเก็บเอกสารงาน

และทะเบียนทรัพย์สิน จัดเก็บรายได้และทะเบียน

ทรัพย์สิน
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ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3

 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัด(ท่ีต้องทำ)ยุทธศาสตร์ท่ี 1.2

3.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

3.1  แนวทางการก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมส่ิงก่อสร้างสาธารณประโยชน์

เป้าหมาย งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะ หน่วยงาน

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) ได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

21 ซ่อมแซมถนนคสล.พร้อมก่อสร้าง เพ่ือให้ประชาชนมีความสะดวก บ้านนางจันทร์สม ยะอิตะ ถึง - 200,000 200,000 เส้นทางการคมนาคม ประชาชนมีความสะดวก กองช่าง

ราวกันตก หมู่ท่ี1 ปลอดภัยในการคมนาคม บ้านนายนิยม  สวนดอก ท่ีเพ่ิมข้ึน ปลอดภัยในการคมนาคม อบต.แม่คำมี

กว้าง 3.50 เมตร ยาว 100 เมตร

ตามแบบท่ีอบต.แม่คำมีกำหนด

22 ก่อสร้างป้ายแสดงแนวเขตตำบล เพ่ือแสดงแนวเขตความรับผิด จุดท่ี1 ทางเข้าเขตตำบล หมู่ท่ี2 - - 30,000 ป้ายฯท่ีเพ่ิมข้ึน มีป้ายแสดงแนวเขตที่ กองช่าง

ชอบภายในตำบลอย่างชัดเจน (ยินดีต้อนรับ) ชัดเจน อบต.แม่คำมี

จุดท่ี2 ทางออกเขตตำบล หมู่ท่ี1 - - 30,000 กองช่าง

(ขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพ) อบต.แม่คำมี

23 ปรับปรุงตลาดชุมชน บ้านพิมสาร เพื่อปรับปรุงตลาดชุมชนให้มีความเป็น ปรับปรุงตลาดชุมชนบ้านพิมสาร 100,000 100,000 100,000 ตลาดชุมชน ตลาดชุมชนมีความเป็นระเบียบ กองช่าง

หมู่ท่ี 4 ระเบียบเรียบร้อยและถูกสุขลักษณะ หมู่ท่ี4 มีความเป็นระเบียบ เรียบร้อยและถูกสุขลักษณะ อบต.แม่คำมี

24 ขยายเขตไฟฟ้าและติดต้ังหม้อ เพ่ือให้ประชาชนมีน้ำใช้ ประปาหมู่ท่ี4 (จุดเดิม) 50,000 50,000 50,000 หม้อแปลงท่ี ประชาชนมีน้ำใช้เพียงพอ กองช่าง

แปลง ขนาด 15 แอมป์ อุปโภคบริโภคอย่างท่ัวถึง (58:50,000) เพ่ิมข้ึน ในการอุปโภคบริโภค อบต.แม่คำมี

 650,000 1,050,000 1,310,000

 13,919,000 14,209,000 15,669,000 แผนพัฒนาสามปี(พ.ศ. 2559 - 2561) หน้าที่  39



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3

 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัด(ท่ีต้องทำ)ยุทธศาสตร์ท่ี 1.2

3.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

3.2  แนวทางการพัฒนาแหล่งน้ำ

เป้าหมาย งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะ หน่วยงาน

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) ได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1 ก่อสร้างรางรินส่งน้ำ คสล. เพ่ือให้เกษตรกรมีน้ำใช้ หมู่ท่ี 1 บ้านปงเจริญ รางรินส่งน้ำ ประชาชนมีน้ำใช้เพียงพอ

เพียงพอในการทำเกษตรกรรม จุดท่ี1 นานางสุนีย์  เปียงใจ  510,000 510,000 510,000 ท่ีเพ่ิมข้ึน ในการทำเกษตรกรรม กองช่าง/

ถึงทุ่งแม่ยาง หมู่ท่ี 1 ขนาดปาก หน่วยงานอ่ืน

กว้างเฉล่ีย 0.40 - 0.80 เมตร

ลึกเฉล่ีย 0.40 เมตร ยาว 600 เมตร

จุดท่ี2  น้ำตก 2 ฝ่ังซ้ายต่อจากลำเหมืองเดิม 130,000 130,000 130,000 กองช่าง

บริเวณนานางคำพุ่ย นันทะไชย อบต.แม่คำมี

ถึงนานายวิจิตร มังกิตะ

ขนาดปากกว้าง 0.40 เมตร

ลึกเฉล่ีย 0.40 เมตร ยาว 150 เมตร

จุดท่ี3 นาน.ส.พะยอม ยะอิตะถึงนา 50,000 50,000 50,000 กองช่าง

นายประยูร วงศ์อรินทร์ ขนาดปากกว้าง 0.40 เมตร (58:50,000) อบต.แม่คำมี

ลึกเฉล่ีย 0.40 เมตร  ยาว 50 เมตร

จุดท่ี4 นานายสุริยัน ชมภูวัง ถึงนา 200,000 200,000 200,000 กองช่าง

นายบุญส่ง พรมวัง ขนาดปากกว้าง อบต.แม่คำมี

1.20 เมตร ลึก 0.10 เมตร ยาว 200 เมตร

แผนพัฒนาสามปี(พ.ศ. 2559 - 2561) หน้าที่  40



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3

 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัด(ท่ีต้องทำ)ยุทธศาสตร์ท่ี 1.2

3.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

3.2  แนวทางการพัฒนาแหล่งน้ำ

เป้าหมาย งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะ หน่วยงาน

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) ได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1 ก่อสร้างรางรินส่งน้ำ คสล. (ต่อ) เพ่ือให้เกษตรกรมีน้ำใช้ หมู่ท่ี 1 บ้านปงเจริญ รางรินส่งน้ำ ประชาชนมีน้ำใช้เพียงพอ

เพียงพอในการทำเกษตรกรรม จุดท่ี4 นานายมงคล  วงศ์ราษฎร์ 510,000 510,000 510,000 ท่ีเพ่ิมข้ึน ในการทำเกษตรกรรม กองช่าง/

ถึงนานายสหวัฒน  พิมสาร (58:510,000) หน่วยงานอ่ืน

ขนาดปากกว้าง 0.50 เมตร

ลึกเฉล่ีย 0.60 เมตร  ยาว 600 เมตร

จุดท่ี5 นานายบุญช่วย กวางเต้น - - 588,000 กองช่าง/

ถึงนานายสว่าง กวาวสิบสาม หน่วยงานอ่ืน

ขนาดปากกว้าง 0.70 เมตร

ลึกเฉล่ีย 0.70 เมตร  ยาว 588 เมตร

จุดท่ี6 นานายอาน เสนาธรรม  - - 450,000 กองช่าง

ถึงนานายประสิทธิ์  ทะนันไชย อบต.แม่คำมี

ขนาดปากกว้าง 0.50 เมตร   

ลึกเฉล่ีย 0.50 เมตร  ยาว 500 เมตร

จุดท่ี7 นานายเมษา  สวนดอกถึงนา - - 370,000 กองช่าง

นายสมกวน  บัวบก ขนาดปากกว้าง อบต.แม่คำมี

0.40 เมตร  ลึกเฉล่ีย 0.40 เมตร

ยาว 425 เมตร

แผนพัฒนาสามปี(พ.ศ. 2559 - 2561) หน้าที่  41



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3

 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัด(ท่ีต้องทำ)ยุทธศาสตร์ท่ี 1.2

3.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

3.2  แนวทางการพัฒนาแหล่งน้ำ

เป้าหมาย งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะ หน่วยงาน

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) ได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1 ก่อสร้างรางรินส่งน้ำ คสล. (ต่อ) เพ่ือให้เกษตรกรมีน้ำใช้ หมู่ท่ี 1 บ้านปงเจริญ รางรินส่งน้ำ ประชาชนมีน้ำใช้เพียงพอ

เพียงพอในการทำเกษตรกรรม จุดท่ี8 นานายนันชัย  ไลจินดา  - 170,000 170,000 ท่ีเพ่ิมข้ึน ในการทำเกษตรกรรม กองช่าง

ถึงนานายเล่ือน  มังกิตะ  ขนาดปาก อบต.แม่คำมี

กว้าง 0.40 เมตร  ลึก 0.40 เมตร 

หนา 0.10 เมตร  ยาว 150 เมตร

จุดท่ี9 นานายนิรันดร์  เขียวแก้ว - 100,000 100,000 กองช่าง

ถึงนานายเรวัตร  อุดขันจริง อบต.แม่คำมี

ขนาดปากกว้าง 0.40 เมตร   

ลึกเฉล่ีย 0.45 เมตร  ยาว 100 เมตร

จุดที่10 นานางคำ  เสาร์อินทร์ - 85,000 85,000 กองช่าง

ถึงนานางสม  สุภาวรารัตน์ อบต.แม่คำมี

ขนาดปากกว้าง 0.40 เมตร   

ลึกเฉล่ีย 0.40 เมตร  ยาว 100 เมตร

จุดที่11  นานายบุญช่วย  กวางเต้น  - 720,000 720,000 กองช่าง/

ถึงนานายมงคล  กันทาธรรม หน่วยงานอ่ืน

ขนาดปากกว้าง 0.50 เมตร   

ลึกเฉล่ีย 0.50 เมตร  ยาว 800 เมตร

แผนพัฒนาสามปี(พ.ศ. 2559 - 2561) หน้าที่  42



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3

 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัด(ท่ีต้องทำ)ยุทธศาสตร์ท่ี 1.2

3.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

3.2  แนวทางการพัฒนาแหล่งน้ำ

เป้าหมาย งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะ หน่วยงาน

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) ได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1 ก่อสร้างรางรินส่งน้ำ คสล. (ต่อ) เพ่ือให้เกษตรกรมีน้ำใช้ หมู่ท่ี 1 บ้านปงเจริญ ประชาชนมีน้ำใช้เพียงพอ

เพียงพอในการทำเกษตรกรรม จุดที่12 นานายป๋อง เหิงคำดี  ถึงนา 1,170,000 1,170,000 1,170,000 ในการทำเกษตรกรรม กองช่าง/

นางแอ๊ด  ยอดศร  ขนาดปากกว้าง  หน่วยงานอ่ืน

0.40 เมตร  ลึกเฉล่ีย 0.40 เมตร   

ยาว 1,300 เมตร

จุดที่13 นานายสหวัฒน  พิมสาร - 365,000 365,000 กองช่าง

ถึงนานางนิตยา  พิมสาร อบต.แม่คำมี

ขนาดปากกว้าง 0.80 เมตร   

ลึกเฉล่ีย 0.80 เมตร  ยาว 429  เมตร

จุดที่14 นานายสว่าง  ดวงวิโรจน์ - 315,000 315,000 กองช่าง

ถึงนานางสาวพะยอม ยะอิตะ อบต.แม่คำมี

ขนาดปากกว้าง 0.40 เมตร   

ลึกเฉล่ีย 0.40 เมตร  ยาว 350 เมตร

จุดที่15  นานายประเสริฐ  ทิพยกมลพันธ์ - 720,000 720,000 กองช่าง/

ถึงนานายเฉย  ธรรมจักร์ หน่วยงานอ่ืน

ขนาดปากกว้าง 0.40 เมตร   

ลึกเฉล่ีย 0.40 เมตร  ยาว 800 เมตร

แผนพัฒนาสามปี(พ.ศ. 2559 - 2561) หน้าที่  43



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3

 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัด(ท่ีต้องทำ)ยุทธศาสตร์ท่ี 1.2

3.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

3.2  แนวทางการพัฒนาแหล่งน้ำ

เป้าหมาย งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะ หน่วยงาน

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) ได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1 ก่อสร้างรางรินส่งน้ำ คสล. (ต่อ) เพ่ือให้เกษตรกรมีน้ำใช้ หมู่ท่ี 2 บ้านท่าล้อ รางรินส่งน้ำ ประชาชนมีน้ำใช้เพียงพอ

เพียงพอในการทำเกษตรกรรม จุดท่ี1 น้ำตก 5  ฝั่งซ้ายถึงนานางประภา  85,000 85,000 85,000 ท่ีเพ่ิมข้ึน ในการทำเกษตรกรรม กองช่าง

เมืองมาน้อย ขนาดปากกว้าง 0.50 เมตร (58:85,000) อบต.แม่คำมี

ลึกเฉล่ีย 0.50 เมตร ยาว 100 เมตร

จุดท่ี2  นานายเล่ือน มังกิตะ ถึงนา 1,275,000 1,275,000 1,275,000 กองช่าง/

นายชาติ แก้วณรงค์ ขนาดปากกว้าง หน่วยงานอ่ืน

0.40 เมตร  ลึกเฉล่ีย 0.40 เมตร

ยาว 1,500 เมตร

จุดท่ี3  นานางบัวหอม  ทรัพย์อุดมทิศ - - 630,000 กองช่าง/

ถึงนานายจ่วน  วงศ์อรินทร์ หน่วยงานอ่ืน

ขนาดปากกว้าง 0.50 เมตร   

ลึกเฉล่ีย 0.50 เมตร  ยาว 700 เมตร  

จุดท่ี4 นาน.ส.พวม แสงแก้ว - 300,000 300,000 กองช่าง

ถึงนานางสมศรี  ถ่ินดง ขนาดปาก อบต.แม่คำมี

กว้าง 0.40 เมตร  ลึกเฉล่ีย 0.40 เมตร 

ยาว 300 เมตร

แผนพัฒนาสามปี(พ.ศ. 2559 - 2561) หน้าที่  44



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3

 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัด(ท่ีต้องทำ)ยุทธศาสตร์ท่ี 1.2

3.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

3.2  แนวทางการพัฒนาแหล่งน้ำ

เป้าหมาย งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะ หน่วยงาน

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) ได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1 ก่อสร้างรางรินส่งน้ำ คสล. (ต่อ) เพ่ือให้เกษตรกรมีน้ำใช้ หมู่ท่ี 2  บ้านท่อล้อ รางรินส่งน้ำ ประชาชนมีน้ำใช้เพียงพอ

เพียงพอในการทำเกษตรกรรม จุดท่ี5 นานายคำ สุจาคำ ถึง - 550,000 550,000 ท่ีเพ่ิมข้ึน ในการทำเกษตรกรรม กองช่าง/

คลองชลประทาน กว้าง 1.00 เมตร หน่วยงานอ่ืน

ลึกเฉล่ีย 0.80 เมตร ยาว 300 เมตร

จุดท่ี6 นานางราตรี กาวิจิตร ถึง 1,200,00 1,200,00 1,200,00 กองช่าง/

น.ส.พวม แสงแก้ว กว้าง 0.40 เมตร หน่วยงานอ่ืน

ลึกเฉล่ีย 0.40 เมตร ยาว 600 เมตร

จุดท่ี6 น้ำตก5ฝ่ังซ้าย นาน.ส.พวม แสงแก้ว 150,000 - - กองช่าง

ถึงป่าช้า กว้าง 0.50 เมตร ลึก 0.50 เมตร อบต.แม่คำมี

หนา 0.10 เมตร ยาว 100เมตร

หมู่ท่ี 3  บ้านรัตนปัญญา

จุดท่ี1 ท้ายน้ำตก 2 ฝ่ังซ้าย 1,300,000 1,300,000 1,300,000 กองช่าง/

ถึงนานางเกษมศรี สอนอุ่น หน่วยงานอ่ืน

ขนาดปากกว้าง 0.40 เมตร

ลึกเฉล่ีย 0.40 เมตร  ยาว 1,500 เมตร 

แผนพัฒนาสามปี(พ.ศ. 2559 - 2561) หน้าที่  45



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3

 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัด(ท่ีต้องทำ)ยุทธศาสตร์ท่ี 1.2

3.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

3.2  แนวทางการพัฒนาแหล่งน้ำ

เป้าหมาย งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะ หน่วยงาน

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) ได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1 ก่อสร้างรางรินส่งน้ำ คสล. (ต่อ) เพ่ือให้เกษตรกรมีน้ำใช้ หมู่ท่ี 3  บ้านรัตนปัญญา รางรินส่งน้ำ ประชาชนมีน้ำใช้เพียงพอ

เพียงพอในการทำเกษตรกรรม จุอที่2 นานายสมเกียรติ คนบุญ - - 430,000 ท่ีเพ่ิมข้ึน ในการทำเกษตรกรรม กองช่าง

ถึงนานายประยูร วงศ์อรินทร์ อบต.แม่คำมี

ขนาดปากกว้าง 0.40 เมตร

ลึกเฉล่ีย 0.40 เมตร  ยาว 500 เมตร 

จุดท่ี3 น้ำตก 2 นานางนิตยา กันยะมี 950,000 950,000 950,000 กองช่าง/

ถึงนา น.ส.อรุณี เสภารัตนานันท์ หน่วยงานอ่ืน

ขนาดปากกว้าง 0.40 เมตร 

ลึกเฉล่ีย 0.40 เมตร ยาว 1,100 เมตร

จุดท่ี4 ท้ายน้ำตก3  ฝ่ังขวา - - 680,000 กองช่าง/

นานายชวลิต อารีย์ ถึงนานายวิชิต หน่วยงานอ่ืน

จันทร์พล  ขนาดปากกว้าง 0.40 เมตร

ลึกเฉล่ีย 0.40 เมตร ยาว 800 เมตร

จุดท่ี5 นานางพยอม ยะอิตะ ถึงนา - - 350,000 กองช่าง

นางบุญนำ สองกิติ ขนาดปากกว้าง (58:350,000) อบต.แม่คำมี

0.40 เมตร ลึกเฉล่ีย 0.40 เมตร  ยาว 424 เมตร

6,330,000 9,505,000 13,003,000 แผนพัฒนาสามปี(พ.ศ. 2559 - 2561) หน้าที่  46



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3

 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัด(ท่ีต้องทำ)ยุทธศาสตร์ท่ี 1.2

3.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

3.2  แนวทางการพัฒนาแหล่งน้ำ

เป้าหมาย งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะ หน่วยงาน

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) ได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1 ก่อสร้างรางรินส่งน้ำ คสล. (ต่อ) เพ่ือให้เกษตรกรมีน้ำใช้ หมู่ท่ี 3  บ้านรัตนปัญญา รางรินส่งน้ำ ประชาชนมีน้ำใช้เพียงพอ

เพียงพอในการทำเกษตรกรรม จุดท่ี6 นานางบุญนำ สองกิติ - 400,000 400,000 ท่ีเพ่ิมข้ึน ในการทำเกษตรกรรม กองช่าง

ถึงนานางวราภรณ์ สารเข่ือนแก้ว อบต.แม่คำมี

ขนาดปากกว้าง 1.00 เมตร

ลึกเฉล่ีย 0.80 เมตร  ยาว 500 เมตร

จุดท่ี7 น้ำตก 2 ฝ่ังขวา ถึงนานางภารดี สุจิตต์ 900,000 900,000 900,000 กองช่าง/

ขนาดกว้าง 0.50 เมตร หน่วยงานอ่ืน

ลึกเฉล่ีย 0.50 เมตร ยาว 1,000 เมตร  

จุดท่ี8 ลำน้ำแม่คำมีถึงหน้าอบต.แม่คำมี 500,000 500,000 500,000 กองช่าง

ขนาดกว้าง 0.50 เมตร (58:500,000) อบต.แม่คำมี

ลึกเฉล่ีย 0.50 เมตร  ยาว 100 เมตร

จุดท่ี9 นานายหลุด ธรรมจักร ถึงนา - - 400,000 กองช่าง

นางประเทือง คันทะมาลา อบต.แม่คำมี

ขนาดกว้าง 0.40 เมตร 

ลึกเฉล่ีย 0.40 เมตร  ยาว 400 เมตร

แผนพัฒนาสามปี(พ.ศ. 2559 - 2561) หน้าที่  47



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3

 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัด(ท่ีต้องทำ)ยุทธศาสตร์ท่ี 1.2

3.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

    3.2  แนวทางการพัฒนาแหล่งน้ำ

เป้าหมาย งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะ หน่วยงาน

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) ได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1 ก่อสร้างรางรินส่งน้ำ คสล. (ต่อ) เพ่ือให้เกษตรกรมีน้ำใช้ หมู่ท่ี 4 บ้านพิมสาร รางรินส่งน้ำ ประชาชนมีน้ำใช้เพียงพอ

เพียงพอในการทำเกษตรกรรม จุดท่ี1  น้ำตก 4 ฝ่ังซ้าย นานางพวงทอง 378,000 378,000 378,000 ท่ีเพ่ิมข้ึน ในการทำเกษตรกรรม กองช่าง

ทองอินทร์ ถึงนาน.ส.พวม แสงแก้ว อบต.แม่คำมี

ขนาดปากกว้าง 0.40 เมตร

ลึกเฉล่ีย 0.40 เมตร  ยาว 420 เมตร

จุดท่ี2  นานางเนาว์ ระมัง ถึงนานายประยูร - 504,000 504,000 กองช่าง/

วงศ์อรินทร์  ขนาดปากกว้าง 0.40 เมตร หน่วยงานอ่ืน

ลึกเฉล่ีย 0.40 เมตร ยาว 560 เมตร

จุดท่ี3 นานางโสพิศ พรมวัง ถึงนา - 180,000 180,000 กองช่าง

นายชัย กวาวสิบสาม ขนาดปากกว้าง อบต.แม่คำมี

0.50เมตร  ลึก 0.50 เมตร 

หนา 0.10 เมตร ยาว 200 เมตร

แผนพัฒนาสามปี(พ.ศ. 2559 - 2561) หน้าที่  48



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3

 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัด(ท่ีต้องทำ)ยุทธศาสตร์ท่ี 1.2

3.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

3.2  แนวทางการพัฒนาแหล่งน้ำ

เป้าหมาย งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะ หน่วยงาน

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) ได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

2 ก่อสร้างดาดลำเหมืองคอนกรีต เพ่ือให้เกษตรกรมีน้ำใช้ หมู่ท่ี 1 บ้านปงเจริญ ดาดลำเหมือง เกษตรกรมีน้ำใช้เพียงพอ

เสริมเหล็ก เพียงพอในการทำเกษตรกรรม จุดท่ี1  นาวัดแม่คำมี ถึงนานายสุพรรณ - - 220,000 ท่ีเพ่ิมข้ึน ในการทำเกษตรกรรม กองช่าง

ศรีใจอินทร์  หมู่ท่ี1 ขนาดปากกว้าง อบต.แม่คำมี

1.20 เมตร  ก้นกว้าง 0.60 เมตร

ลึกเฉล่ีย 0.50 เมตร  ยาว 300 เมตร

จุดท่ี2 นานายพยุง อุดขันจริง - - 400,000 กองช่าง

ถึงนานายเวด เดชนาลักษณ์ หมู่ท่ี 1 อบต.แม่คำมี

ขนาดปากกว้าง 2.00 เมตร ก้นกว้าง 1.00 เมตร

ลึกเฉล่ีย 0.70 เมตร ยาว 550 เมตร

จุดท่ี3  นานายสว่าง  ดวงวิโรจน์ - - 200,000 กองช่าง

ถึงนานางสาวพะยอม ยะอิตะ อบต.แม่คำมี

ขนาดปากกว้าง 1.20 เมตร

ก้นกว้าง 0.40 เมตร 

ลึกเฉล่ีย 0.80 เมตร ยาว 300 เมตร

แผนพัฒนาสามปี(พ.ศ. 2559 - 2561) หน้าที่  49



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3

 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัด(ท่ีต้องทำ)ยุทธศาสตร์ท่ี 1.2

3.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

3.2  แนวทางการพัฒนาแหล่งน้ำ

เป้าหมาย งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะ หน่วยงาน

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) ได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

2 ก่อสร้างดาดลำเหมืองคอนกรีต เพ่ือให้เกษตรกรมีน้ำใช้ หมู่ท่ี 1 บ้านปงเจริญ ดาดลำเหมือง เกษตรกรมีน้ำใช้เพียงพอ

เสริมเหล็ก(ต่อ) เพียงพอในการทำเกษตรกรรม จุดท่ี4  นานายประยูร  วงศ์อรินทร์ - 100,000 100,000 ท่ีเพ่ิมข้ึน ในการทำเกษตรกรรม กองช่าง

ถึงนานางนิภานันท์ ธงสิบสอง ขนาด อบต.แม่คำมี

ปากกว้าง 1.60 เมตร ก้นกว้าง 0.80 เมตร

ลึกเฉล่ีย 1.00 เมตร ยาว 250 เมตร

หมู่ท่ี 2 บ้านท่าล้อ

- นานางพิรุณ  หงษ์ธิ ถึงนา 630,000 - - ดาดลำเหมือง กองช่าง/

นายเฉย  ธรรมจักร ขนาดปากกว้าง (58:630,000) ท่ีเพ่ิมข้ึน หน่วยงานอ่ืน

1.20 เมตร  ก้นกว้าง 0.50 เมตร

ลึกเฉล่ีย 0.50 เมตร  ยาว 800 เมตร

หมู่ท่ี 3 บ้านรัตนปัญญา

จุดท่ี1 นานางแสงเดือน คำเข่ือน - - 200,000 ดาดลำเหมือง กองช่าง

ถึงนานายบุญส่ง พรมวัง ขนาดปากกว้าง ท่ีเพ่ิมข้ึน อบต.แม่คำมี

1.20 เมตร  ก้นกว้าง 0.80 เมตร

ลึกเฉล่ีย 0.50 เมตร  ยาว 200 เมตร

แผนพัฒนาสามปี(พ.ศ. 2559 - 2561) หน้าที่  50



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3

 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัด(ท่ีต้องทำ)ยุทธศาสตร์ท่ี 1.2

3.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

3.2  แนวทางการพัฒนาแหล่งน้ำ

เป้าหมาย งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะ หน่วยงาน

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) ได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

2 ก่อสร้างดาดลำเหมืองคอนกรีต เพ่ือให้เกษตรกรมีน้ำใช้ หมู่ท่ี 3 บ้านรัตนปัญญา ดาดลำเหมือง เกษตรกรมีน้ำใช้เพียงพอ

เสริมเหล็ก(ต่อ) เพียงพอในการทำเกษตรกรรม จุดท่ี2 นานางจำเนียร หาญจริงถึง - - 200,000 ท่ีเพ่ิมข้ึน ในการทำเกษตรกรรม กองช่าง

นานางจำเนียร หาญจริง ขนาดปากกว้าง อบต.แม่คำมี

1.20 เมตร  ก้นกว้าง 0.60 เมตร

ลึกเฉล่ีย 0.50 เมตร  ยาว 150 เมตร

หมู่ท่ี 4 บ้านพิมสาร

จุดท่ี1 หลัง รพ.สต.รัตนปัญญา ถึงหน้า 350,000 350,000 350,000 กองช่าง

บ้านนายภิญโญ สองกิติ อบต.แม่คำมี

ขนาดปากกว้าง 1.20 เมตร

ก้นกว้าง  0.80 เมตร หนา 0.07 เมตร

ลึกเฉล่ีย 0.50 เมตร  ยาว 800 เมตร

จุดท่ี2 นานายบุญส่ง พรมวัง ถึงนา 150,000 - - กองช่าง

นางกัณฐ์ชภัส ไวทยินทร์ ขนาดปากกว้าง อบต.แม่คำมี

1.80 เมตร ก้นกว้าง 0.80 เมตร หนา 0.07 เมตร

ลึกเฉล่ีย 0.80 เมตร ยาว 250 เมตร

แผนพัฒนาสามปี(พ.ศ. 2559 - 2561) หน้าที่  51



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3

 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัด(ท่ีต้องทำ)ยุทธศาสตร์ท่ี 1.2

3.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

3.2  แนวทางการพัฒนาแหล่งน้ำ

เป้าหมาย งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะ หน่วยงาน

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) ได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

2 ก่อสร้างดาดลำเหมืองคอนกรีต เพ่ือให้เกษตรกรมีน้ำใช้ หมู่ท่ี 4 บ้านพิมสาร ดาดลำเหมือง เกษตรกรมีน้ำใช้เพียงพอ

เสริมเหล็ก(ต่อ) เพียงพอในการทำเกษตรกรรม จุดท่ี3 นานายเกียรติศักด์ิ ลือวัฒนานนท์ถึง 480,000 - - ท่ีเพ่ิมข้ึน ในการทำเกษตรกรรม กองช่าง

นานางประภา เมืองมาน้อย ขนาดปากกว้าง อบต.แม่คำมี

1.80 เมตร ก้นกว้าง 0.80 เมตร หนา 0.07 เมตร

ลึกเฉล่ีย 0.80 เมตร  ยาว 800 เมตร

3 ซ่อมแซมลำเหมืองเดิม  - เพ่ือให้เกษตรกรมีน้ำใช้ หมู่ท่ี 1  บ้านปงเจริญ การกักเก็บน้ำ เกษตรกรมีน้ำใช้เพียงพอ

เพียงพอในการทำเกษตรกรรม จุดท่ี1  นานายพยงค์  ยวงแก้ว ถึงนา 100,000 - - ได้เพ่ิมข้ึน ในการทำเกษตรกรรม กองช่าง

 - ซ่อมแซมจุดท่ีชำรุดเสียหาย นายจำเรียน  ติจะสอน  ยาว 200 เมตร (58:100,000) อบต.แม่คำมี

เป็นบางจุด จุดท่ี2  นานายบุญช่วย  กวางเต้น - - 100,000 กองช่าง

ถึงนานายจุอวน  นวลอินทร์ อบต.แม่คำมี

กว้าง 0.80 เมตร จุดท่ีเสียหายยาว 

ประมาณ 100 เมตร

จุดท่ี3  น้ำตก1 ฝ่ังซ้าย ถึงลำเหมืองปู่เต๋ - - 200,000 กองช่าง

กว้าง 0.80 เมตร ยาว 700 เมตร อบต.แม่คำมี

แผนพัฒนาสามปี(พ.ศ. 2559 - 2561) หน้าที่  52



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3

 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัด(ท่ีต้องทำ)ยุทธศาสตร์ท่ี 1.2

3.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

3.2  แนวทางการพัฒนาแหล่งน้ำ

เป้าหมาย งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะ หน่วยงาน

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) ได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

3 ซ่อมแซมลำเหมืองเดิม (ต่อ)  - เพ่ือให้เกษตรกรมีน้ำใช้ หมู่ท่ี 3  บ้านรัตนปัญญา การกักเก็บน้ำ เกษตรกรมีน้ำใช้เพียงพอ

เพียงพอในการทำเกษตรกรรม ท้ายน้ำตก 3 ถึงนานายสุริยันต์ ชมภูวัง - - 80,000 ได้เพ่ิมข้ึน ในการทำเกษตรกรรม กองช่าง

 - ซ่อมแซมจุดท่ีชำรุดเสียหาย ยาว 300 เมตร  (58:80,000) อบต.แม่คำมี

เป็นบางจุด

4 ซ่อมแซมลำเหมืองปู่เต๋เดิมเป็นบางจุด เพ่ือให้เกษตรกรมีน้ำใช้ ลำเหมืองปู่เต๋เดิม บริเวณฉางข้าว - - 270,000 การกักเก็บน้ำ เกษตรกรมีน้ำใช้เพียงพอ กองช่าง

เพียงพอในการทำเกษตรกรรม หมู่ท่ี 4 ถึงบ้านนายบุญยงค์ (58:270,000) ได้เพ่ิมข้ึน ในการทำเกษตรกรรม อบต.แม่คำมี

ชมภูม่ิง  ยาว 300 เมตร

5 ขุดลอกลำเหมืองปู่เต๋ เพ่ือแก้ไขปัญหาลำเหมือง ลำเหมืองปู่เต๋ หมู่ท่ี 1,2,3,4 - - 100,000 การกักเก็บน้ำ การไหลของน้ำสะดวก กองช่าง

ต้ืนเขิน อุทกภัยและภัยแล้ง ขนาดกว้างเฉล่ีย 0.80 เมตร ได้เพ่ิมข้ึน สามารถป้องกันปัญหา อบต.แม่คำมี

ลึก 0.30 เมตร  ยาว 3,500 เมตร อุทกภัยและภัยแล้งได้

3,488,000 3,312,000 5,682,000

แผนพัฒนาสามปี(พ.ศ. 2559 - 2561) หน้าที่  53



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3

 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัด(ท่ีต้องทำ)ยุทธศาสตร์ท่ี 1.2

3.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

3.2  แนวทางการพัฒนาแหล่งน้ำ

เป้าหมาย งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะ หน่วยงาน

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) ได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

6 ขุดลอกลำเหมืองสาธารณประโยชน์ เพ่ือแก้ไขปัญหาลำเหมือง หมู่ท่ี 1  บ้านปงเจริญ การกักเก็บน้ำ การไหลของน้ำสะดวก

ต้ืนเขิน อุทกภัยและภัยแล้ง จุดท่ี1  นานายบุญช่วย กวางเต้น - 10,000 10,000 ได้เพ่ิมข้ึน สามารถป้องกันปัญหา กองช่าง

ถึงนานายสว่าง กวาวสิบสาม อุทกภัยและภัยแล้งได้ อบต.แม่คำมี

ขนาดกว้าง 1.20 เมตร

หนาเฉล่ีย 0.20 เมตร  ยาว 588 เมตร

จุดท่ี2  นานายประสิทธิ์  จินายะ  ถึง - 15,000 15,000 กองช่าง

นานายนา  กันทาธรรม  หมู่ท่ี 1 อบต.แม่คำมี

ขนาดกว้าง 1.20 เมตร

หนาเฉล่ีย 0.20 เมตร ยาว 1,500 เมตร

จุดท่ี3 นานายหมี  ทะจักร์  ถึงนา 8,000 8,000 8,000 กองช่าง

นายเล่ือน  มังกิตะ  หมู่ท่ี 1 (58:8,000) อบต.แม่คำมี

ขนาดกว้าง 1.00 เมตร

หนาเฉล่ีย 0.20 เมตร ยาว 316 เมตร

#REF! #REF! #REF!

แผนพัฒนาสามปี(พ.ศ. 2559 - 2561) หน้าที่  54



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3

 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัด(ท่ีต้องทำ)ยุทธศาสตร์ท่ี 1.2

3.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

3.2  แนวทางการพัฒนาแหล่งน้ำ

เป้าหมาย งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะ หน่วยงาน

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) ได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

6 ขุดลอกลำเหมืองสาธารณประโยชน์ เพ่ือแก้ไขปัญหาลำเหมือง หมู่ท่ี 1  บ้านปงเจริญ การกักเก็บน้ำ การไหลของน้ำสะดวก

(ต่อ) ต้ืนเขิน อุทกภัยและภัยแล้ง จุดท่ี4 นานายพยุง  อุดขันจริง  5,000 5,000 5,000 ได้เพ่ิมข้ึน สามารถป้องกันปัญหา กองช่าง

ถึง นานายประยูร  วงศ์อรินทร์ (58:5,000) อุทกภัยและภัยแล้งได้ อบต.แม่คำมี

ขนาดกว้าง  1.00 เมตร

หนาเฉล่ีย  0.20 เมตร  ยาว  300 เมตร

จุดท่ี5 นานายสมาน  กองแก้ว 5,000 5,000 5,000 กองช่าง

ถึง นานายประยูร  วงศ์อรินทร์ (58:5,000) อบต.แม่คำมี

ขนาดกว้าง  1.20 เมตร

หนาเฉล่ีย  0.20 เมตร  ยาว  300 เมตร

จุดท่ี6 นานายสวัสด์ิ  อุดขันจริง 15,000 15,000 15,000 กองช่าง

ถึงนานางนิตยา  กันยะมี (58:15,000) อบต.แม่คำมี

ขนาดกว้าง 0.40 เมตร

หนาเฉล่ีย 0.20 เมตร  ยาว  450 เมตร

จุดท่ี7  นานายหลุด  สารป๋ง 15,000 15,000 15,000 กองช่าง

ถึงนานายสวัสด์ิ  อุดขันจริง   (58:15,000) อบต.แม่คำมี

ขนาดปากกว้าง 1.00 เมตร

หนาเฉล่ีย  0.30 เมตร  ยาว 500 เมตร

แผนพัฒนาสามปี(พ.ศ. 2559 - 2560) หน้าที่  55



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3

 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัด(ท่ีต้องทำ)ยุทธศาสตร์ท่ี 1.2

3.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

3.2  แนวทางการพัฒนาแหล่งน้ำ

เป้าหมาย งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะ หน่วยงาน

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) ได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

6 ขุดลอกลำเหมืองสาธารณประโยชน์ เพ่ือแก้ไขปัญหาลำเหมือง หมู่ท่ี 1  บ้านปงเจริญ การกักเก็บน้ำ การไหลของน้ำสะดวก

(ต่อ) ต้ืนเขิน อุทกภัยและภัยแล้ง จุดท่ี8  นานายป๋อง  เหิงคำดี - 45,000 45,000 ได้เพ่ิมข้ึน สามารถป้องกันปัญหา กองช่าง

ถึงนานางแอ๊ด  ยอดศร อุทกภัยและภัยแล้งได้ อบต.แม่คำมี

ขนาดปากกว้าง  1.20-1.50 เมตร

หนาเฉล่ีย  0.20-0.30 เมตร  

ยาว  1,500 เมตร

จุดท่ี9  นานางพยอม  ยะอิตะ 15,000 15,000 15,000 กองช่าง

ถึงนานางบุญนำ  สองกิติ (58:15,000) อบต.แม่คำมี

ขนาดกว้าง  0.80 เมตร

หนาเฉล่ีย  0.20 เมตร  ยาว  500 เมตร

จุดที่10  นานายสง่า  อินต๊ะเสาร์ 12,000 12,000 12,000 กองช่าง

ถึงนานายสมพงษ์  สุนันต๊ะ   (58:12,000) อบต.แม่คำมี

ขนาดกว้าง  0.60 เมตร

หนาเฉล่ีย  0.20 เมตร  ยาว  200 เมตร

แผนพัฒนาสามปี(พ.ศ. 2559 - 2561) หน้าที่  56



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3

 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัด(ท่ีต้องทำ)ยุทธศาสตร์ท่ี 1.2

3.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

3.2  แนวทางการพัฒนาแหล่งน้ำ

เป้าหมาย งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะ หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) ได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

6 ขุดลอกลำเหมืองสาธารณประโยชน์ เพ่ือแก้ไขปัญหาลำเหมือง หมู่ท่ี 1  บ้านปงเจริญ การกักเก็บน้ำ การไหลของน้ำสะดวก

(ต่อ) ต้ืนเขิน อุทกภัยและภัยแล้ง จุดที่11  ท้ายน้ำตก1 ถึงนานายจำเริญ บัวแดง - 10,000 10,000 ได้เพ่ิมข้ึน สามารถป้องกันปัญหา กองช่าง

ถึงนาน.ส.ซ้อน ทะนันชัย อุทกภัยและภัยแล้งได้ อบต.แม่คำมี

ขนาดกว้าง 0.80 เมตร

หนาเฉล่ีย  0.50 เมตร  ยาว  400 เมตร

จุดที่12  ท้ายน้ำตก2 24,000 24,000 24,000 กองช่าง

นานางสาวพะยอม ยะอิตะถึงท้ายเหมือง (58:24,000) อบต.แม่คำมี

ขนาดกว้าง 0.60 เมตร

หนาเฉล่ีย  0.20 เมตร  ยาว  800 เมตร

จุดที่13  นานายเล่ือน มังกิตะ 30,000 30,000 30,000 กองช่าง

ถึงนานายเฉย  ธรรมจักร (58:30,000) อบต.แม่คำมี

ขนาดกว้าง 0.40 เมตร

หนาเฉล่ีย 0.20 เมตร  ยาว 1,000 เมตร

จุดที่14  นานายมิตร  เสาร์อินทร์ - 10,000 10,000 กองช่าง

ถึงนานายเมษา  สวนดอก อบต.แม่คำมี

ขนาดกว้าง 0.50 เมตร

หนาเฉล่ีย 0.20 เมตร  ยาว 300 เมตร

แผนพัฒนาสามปี(พ.ศ. 2559 - 2561) หน้าที่  57



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3

 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัด(ท่ีต้องทำ)ยุทธศาสตร์ท่ี 1.2

3.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

3.2  แนวทางการพัฒนาแหล่งน้ำ

เป้าหมาย งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะ หน่วยงาน

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) ได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

6 ขุดลอกลำเหมืองสาธารณประโยชน์ เพ่ือแก้ไขปัญหาลำเหมือง หมู่ท่ี 1  บ้านปงเจริญ การกักเก็บน้ำ การไหลของน้ำสะดวก

(ต่อ) ต้ืนเขิน อุทกภัยและภัยแล้ง จุดที่15  นานายเสาร์  อุดดี - 15,000 15,000 ได้เพ่ิมข้ึน สามารถป้องกันปัญหา กองช่าง

ถึงนาสาธารณะประโยขน์ อุทกภัยและภัยแล้งได้ อบต.แม่คำมี

ขนาดกว้าง  0.80 เมตร

หนาเฉล่ีย  0.20 เมตร  ยาว  500 เมตร

  จุดที่16  นานายพยุง  อุดขันจริง - 21,000 21,000  กองช่าง

ถึงนาสาธารณะประโยขน์ อบต.แม่คำมี

ขนาดกว้าง  0.80 เมตร

หนาเฉล่ีย  0.24 เมตร  ยาว  700 เมตร

จุดที่17  นานายประหยัด  ทะจักร - 24,000 24,000 กองช่าง

ถึงนานายถวิล  บัวบก อบต.แม่คำมี

ขนาดกว้าง  0.60 เมตร

หนาเฉล่ีย  0.20 เมตร  ยาว  800 เมตร

จุดที่18  นานายบุญช่วย  กวางเต้น 10,000 10,000 10,000 กองช่าง

ถึงนานายเสน่ห์  สวนดอก (58:10,000) อบต.แม่คำมี

ขนาดกว้าง  0.80 เมตร

หนาเฉล่ีย 0.30 เมตร  ยาว  300 เมตร

แผนพัฒนาสามปี(พ.ศ. 2559 - 2561) หน้าที่  58



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3

 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัด(ท่ีต้องทำ)ยุทธศาสตร์ท่ี 1.2

3.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

3.2  แนวทางการพัฒนาแหล่งน้ำ

เป้าหมาย งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะ หน่วยงาน

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) ได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

6 ขุดลอกลำเหมืองสาธารณประโยชน์ เพ่ือแก้ไขปัญหาลำเหมือง หมู่ท่ี 1  บ้านปงเจริญ การกักเก็บน้ำ การไหลของน้ำสะดวก

(ต่อ) ต้ืนเขิน อุทกภัยและภัยแล้ง จุดที่19  น้ำตก 1 ฝ่ังซ้ายนานายศรีวงษ์  ตันม่ิง - 25,000 25,000 ได้เพ่ิมข้ึน สามารถป้องกันปัญหา กองช่าง

ถึงนานายอดุล  อุดดี อุทกภัยและภัยแล้งได้ อบต.แม่คำมี

ขนาดกว้าง  0.40 เมตร

หนาเฉล่ีย  0.15 เมตร  ยาว  821 เมตร

จุดที่20 นานางอนงค์ ยะอิตะ ถึง - 5,000 5,000 กองช่าง

นานางประทิน จำเดิม อบต.แม่คำมี

ขนาดกว้าง  0.80 เมตร

หนาเฉล่ีย  0.50 เมตร  ยาว  300 เมตร

จุดที่21 นานายอาน เสนาธรรม - 5,000 5,000 กองช่าง

ถึงนานายประสิทธิ ทะนันชัย อบต.แม่คำมี

ขนาดกว้าง  0.60 เมตร

หนาเฉล่ีย  0.50 เมตร  ยาว  300 เมตร

จุดที่22 นานายนิกร ทิพย์วัน ถึงนา - 10,000 10,000 กองช่าง

นายวิชิต  สารป๋ง  ขนาดกว้าง 0.60 เมตร อบต.แม่คำมี

หนาเฉล่ีย  0.50 เมตร  ยาว 400 เมตร

แผนพัฒนาสามปี(พ.ศ. 2559 - 2561) หน้าที่  59



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3

 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัด(ท่ีต้องทำ)ยุทธศาสตร์ท่ี 1.2

3.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

3.2  แนวทางการพัฒนาแหล่งน้ำ

เป้าหมาย งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะ หน่วยงาน

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) ได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

6 ขุดลอกลำเหมืองสาธารณประโยชน์ เพ่ือแก้ไขปัญหาลำเหมือง หมู่ท่ี 2  บ้านท่าล้อ การกักเก็บน้ำ การไหลของน้ำสะดวก

(ต่อ) ต้ืนเขิน อุทกภัยและภัยแล้ง จุดท่ี1 น้ำตก 5 ฝ่ังขวา นานางประทุม - 50,000 50,000 ได้เพ่ิมข้ึน สามารถป้องกันปัญหา กองช่าง

กันยะมี ถึงถนนทางหลวงชนบท อุทกภัยและภัยแล้งได้ อบต.แม่คำมี

ขนาดกว้าง 0.80 เมตร

หนาเฉล่ีย 0.30 เมตร  ยาว 500 เมตร

จุดท่ี2 น้ำตก 5 ฝ่ังซ้าย - 10,000 10,000 กองช่าง

นาน.ส.พวม แสงแก้ว (58:10,000) อบต.แม่คำมี

ถึงนานางสมศรี  ถ่ินดง ขนาดกว้าง

0.60 เมตร หนาเฉล่ีย 0.20 - 0.40 เมตร 

ยาว  300 เมตร

จุดท่ี3 น้ำตก 5 ฝ่ังซ้าย - 12,000 12,000 กองช่าง

นาน.ส.พวม แสงแก้ว (58:12,000) อบต.แม่คำมี

ถึงนานายอนันต์ พุทธจร

ขนาดกว้าง 0.60 เมตร

หนาเฉล่ีย 0.20 - 0.40 เมตร  

ยาว 400 เมตร

139,000 406,000 406,000

แผนพัฒนาสามปี(พ.ศ. 2559 - 2561) หน้าที่  60



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3

 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัด(ท่ีต้องทำ)ยุทธศาสตร์ท่ี 1.2

3.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

3.2  แนวทางการพัฒนาแหล่งน้ำ

เป้าหมาย งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะ หน่วยงาน

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) ได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

6 ขุดลอกลำเหมืองสาธารณประโยชน์ เพ่ือแก้ไขปัญหาลำเหมือง หมู่ท่ี 2  บ้านท่าล้อ การกักเก็บน้ำ การไหลของน้ำสะดวก

(ต่อ) ต้ืนเขิน อุทกภัยและภัยแล้ง จุดท่ี4 นานายเล่ือน มังกิตะ ถึงนา - 80,000 80,000 ได้เพ่ิมข้ึน สามารถป้องกันปัญหา กองช่าง

นายเฉย ธรรมจักร ขนาดกว้าง 0.60 เมตร อุทกภัยและภัยแล้งได้ อบต.แม่คำมี

หนาเฉล่ีย 0.30 เมตร ยาว 1,000 เมตร

หมู่ท่ี 3  บ้านรัตนปัญญา

จุดท่ี1  นานายสมัย  โพธ์ิกำเนิด  ถึง - 20,000 20,000 กองช่าง

นานายนิคม  คันธะมาลา หมู่ท่ี 3 อบต.แม่คำมี

ขนาดกว้าง 1.00 เมตร

หนาเฉล่ีย 0.20 เมตร  ยาว 1,500 เมตร

จุดท่ี2 นานายหลุด ธรรมจักร - 50,000 50,000 กองช่าง

ถึงนานางประเทือง คันธะมาลา  อบต.แม่คำมี

ขนาดกว้าง 0.60 เมตร   

หนาเฉล่ีย 0.50 เมตร ยาว 500 เมตร

แผนพัฒนาสามปี(พ.ศ. 2559 - 2561) หน้าที่  61



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3

 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัด(ท่ีต้องทำ)ยุทธศาสตร์ท่ี 1.2

3.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

3.2  แนวทางการพัฒนาแหล่งน้ำ

เป้าหมาย งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะ หน่วยงาน

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) ได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

6 ขุดลอกลำเหมืองสาธารณประโยชน์ เพ่ือแก้ไขปัญหาลำเหมือง หมู่ท่ี 3  บ้านรัตนปัญญา การกักเก็บน้ำ การไหลของน้ำสะดวก

(ต่อ) ต้ืนเขิน อุทกภัยและภัยแล้ง จุดท่ี3 นานายเชาวลิตร  อารีย์ถึงนา - 10,000 10,000 ได้เพ่ิมข้ึน สามารถป้องกันปัญหา กองช่าง

นายวิชิต  จันพล  ขนาดกว้าง (58:10,000) อุทกภัยและภัยแล้งได้ อบต.แม่คำมี

1.20 เมตร  หนาเฉล่ีย 0.20 เมตร

ยาว  800 เมตร

จุดท่ี4 นานายสุริยัน  ชมภูวัง ถึงนา - 8,000 8,000 กองช่าง

นายบุญส่ง  พรมวัง ขนาดกว้าง (58:8,000) อบต.แม่คำมี

1.20 เมตร  หนาเฉล่ีย 0.20 เมตร

ยาว  200 เมตร

จุดท่ี5 น้ำตก 2 ฝ่ังขวา - 35,000 35,000 กองช่าง

ถึงนานางภารดี  สุจิตต์ (58:50,000) อบต.แม่คำมี

ขนาดกว้าง 0.40 เมตร

หนาเฉล่ีย  0.50 เมตร ยาว 1,000 เมตร

แผนพัฒนาสามปี(พ.ศ. 2559 - 2561) หน้าที่  62



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3

 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัด(ท่ีต้องทำ)ยุทธศาสตร์ท่ี 1.2

3.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

3.2  แนวทางการพัฒนาแหล่งน้ำ

เป้าหมาย งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะ หน่วยงาน

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) ได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

6 ขุดลอกลำเหมืองสาธารณประโยชน์ เพ่ือแก้ไขปัญหาลำเหมือง หมู่ท่ี 4  บ้านพิมสาร การกักเก็บน้ำ การไหลของน้ำสะดวก

(ต่อ) ต้ืนเขิน อุทกภัยและภัยแล้ง จุดท่ี1 น้ำตก 3 ถึงนานางศรี  ถ่ินดง - 10,000 10,000 ได้เพ่ิมข้ึน สามารถป้องกันปัญหา กองช่าง

ขนาดปากกว้าง 1.20 เมตร  อุทกภัยและภัยแล้งได้ อบต.แม่คำมี

ก้นกว้าง 0.60 เมตร  หนาเฉล่ีย

0.20 เมตร  ยาว 700 เมตร

จุดท่ี2 น้ำตก4 ฝ่ังซ้าย ถึงนา - 50,000 50,000 กองช่าง

นายปั๋น กาญจนภาคิน พร้อมวางท่อ อบต.แม่คำมี

ขนาดปากกว้าง 0.80 เมตร  

หนาเฉล่ีย 0.20 เมตร  ยาว 300 เมตร

จุดท่ี3 นานายนิยม แสงแก้ว - 70,000 70,000 กองช่าง

ถึงคลองชลประทาน อบต.แม่คำมี

ขนาดปากกว้าง 1.80 เมตร

หนาเฉล่ีย 0.80 เมตร ยาว 650 เมตร

แผนพัฒนาสามปี(พ.ศ. 2559 - 2561) หน้าที่  63



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3

 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัด(ท่ีต้องทำ)ยุทธศาสตร์ท่ี 1.2

3.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

3.2  แนวทางการพัฒนาแหล่งน้ำ

เป้าหมาย งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะ หน่วยงาน

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) ได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

7 ขุดลอกบริเวณปากลำห้วยร่องโป่ง เพ่ือให้การระบายน้ำสะดวก บริเวณปากลำห้วยร่องโป่ง  ถึงถนนรพช. 100,000 100,000 100,000 การกักเก็บน้ำ การระบายน้ำสะดวก กองช่าง

ถึงถนน รพช. ทำให้มีน้ำใช้เพียงพอในการทำ หมู่ท่ี 2  ขนาดปากกว้างเฉล่ีย 6.00-7.00 เมตร (58:100,000) ได้เพ่ิมข้ึน และเพียงพอในการทำ อบต.แม่คำมี

เกษตรกรรม ก้นกว้างเฉล่ีย 3 - 4 เมตร หนาเฉล่ีย เกษตรกรรม

0.80 - 1.00 เมตร ยาว 500 เมตร

8 ก่อสร้างสะพานข้ามลำน้ำแม่คำมี เพ่ือให้ประชาชนมีความสะดวก สะพานข้ามลำน้ำแม่คำมี - - 3,000,000 สะพานข้ามลำน้ำฯ ประชาชนมีความสะดวก กองช่าง/

ปลอดภัยในคมนาคม บริเวณหมู่ท่ี 4 ท่ีเพ่ิมข้ึน ปลอดภัยในการคมนาคมหน่วยงานอ่ืน

9 ก่อสร้างฝายน้ำล้นคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือให้มีน้ำใช้เพียงพอในการ  -  ฝายน้ำล้นคอนกรีตเสริมเหล็ก 30,000,000 30,000,000 30,000,000 ฝายน้ำล้นฯ ประชาชนมีน้ำใช้เพียงพอ กองช่าง/

(ตามแบบ อบจ.หรือ อบต.กำหนด) ทำเกษตรกรรม ลำน้ำแม่คำมี บริเวณประปา หมู่ท่ี 1 ท่ีเพ่ิมข้ึน ในการทำเกษตรกรรม หน่วยงานอ่ืน

-  ฝายน้ำล้นคอนกรีตเสริมเหล็ก 15,000,000 15,000,000 15,000,000 กองช่าง/

ลำห้วยแม่ยางหลวง หมู่ท่ี 1 หน่วยงานอ่ืน

-  ฝายน้ำล้นคอนกรีตเสริมเหล็ก 200,000 200,000 200,000 กองช่าง/

บริเวณร่องโป่ง หมู่ท่ี 2 หน่วยงานอ่ืน

-  ฝายน้ำล้นคอนกรีตเสริมเหล็ก 30,000,000 30,000,000 30,000,000 กองช่าง/

ลำน้ำแม่คำมี บริเวณวัดแม่คำมี หมู่ท่ี 3 หน่วยงานอ่ืน

แผนพัฒนาสามปี(พ.ศ. 2559 - 2561) หน้าที่  64



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3

 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัด(ท่ีต้องทำ)ยุทธศาสตร์ท่ี 1.2

3.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

3.2  แนวทางการพัฒนาแหล่งน้ำ

เป้าหมาย งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะ หน่วยงาน

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) ได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

10 ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน เพ่ือให้ประชาชนมีน้ำใช้ ขุดเจาะบ่อบาดาล พร้อมก่อสร้าง - - 2,500,000 ระบบประปา ประชาชนมีน้ำใช้เพียงพอ กองช่าง/

หมู่ท่ี3 อุปโภคบริโภคอย่างท่ัวถึง หอถังสูงขนาด 30 ลบ.ม. ท่ีเพ่ิมข้ึน ในการทำอุปโภคบริโภค หน่วยงานอ่ืน

พร้อมถังกรอง โรงสูบ ถังน้ำใส

และขยายเขตไฟฟ้า

11 ก่อสร้างถังกรองน้ำใส ,ถังน้ำใส เพ่ือให้ประชาชนมีน้ำใช้ ก่อสร้างถังกรองน้ำใส, ถังน้ำใส 350,000 350,000 350,000 ถังกรองน้ำใสประปาฯ เพ่ือให้ประชาชนมีน้ำใช้ กองช่าง/

ระบบประปา หมู่ท่ี 4 อุปโภคบริโภคอย่างท่ัวถึง (58:350,000) ท่ีเพ่ิมข้ึน อุปโภคบริโภคอย่างท่ัวถึง หน่วยงานอ่ืน

12 ก่อสร้างระบบประปา แบบผิวดิน เพ่ือให้ประชาชนมีน้ำใช้ ก่อสร้างหอถังสูง ขนาด 30 ลบ.ม. 3,500,000 3,500,000 3,500,000 ระบบประปาฯ ประชาชนมีน้ำใช้เพียงพอ กองช่าง/

ขนาด 30 ลบ.ม. หมู่ท่ี 1 อุปโภคบริโภคอย่างท่ัวถึง พร้อมถังกรองน้ำใส  ถังเก็บน้ำใส (58:3,500,000) ท่ีเพ่ิมข้ึน ในการทำอุปโภคบริโภค หน่วยงนอ่ืน

โรงสูบน้ำและระบบท่อ

13 ก่อสร้างวางท่อบล็อกคอนเวิร์ส เพ่ือให้การระบายน้ำ ก่อสร้างวางท่อบล็อกคอนเวิร์ส 400,000 400,000 400,000 บล็อกคอนเวิร์ส การระบายน้ำมีความ กองช่าง

บริเวณคันคลองชลประทาน ชลประทานมีความสะดวก บริเวณคันคลองชลประทานท้าย ท่ีเพ่ิมข้ึน สะดวกมากข้ึน อบต.แม่คำมี

ท้ายน้ำตก 5  หมู่ท่ี 2 น้ำตก 5  หมู่ท่ี 2  กว้าง 2.10 x

2.10 เมตร  2 ช่องทาง  พร้อม

วางท่อ คสล.  

แผนพัฒนาสามปี(พ.ศ. 2559 - 2561) หน้าที่  65



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3

 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัด(ท่ีต้องทำ)ยุทธศาสตร์ท่ี 1.2

3.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

3.2  แนวทางการพัฒนาแหล่งน้ำ

เป้าหมาย งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะ หน่วยงาน

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) ได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

14 ก่อสร้างพนังก้ันตล่ิงพัง เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหา หมู่ท่ี1 บ้านปงเจริญ มีระบบการป้องกัน ตล่ิงลำน้ำได้รับการบำรุง

การกัดเซาะพังทะลายของตล่ิง จุดท่ี1  บ้านนางวิไล  โสภารัตนากูล 500,000 500,000 500,000 ตล่ิงพังเพ่ิมข้ึน รักษาและประชาชนมี กองช่าง/

เพ่ือความปลอดภัยในชีวิต ถึงบ้านนางยุพิน  พุฒิพันธ์ หมู่ท่ี1 ความปลอดภัยในชีวิต หน่วยงานอ่ืน

และทรัพย์สินของประชาชน ยาว 250 เมตร และทรัพย์สิน

จุดท่ี2  บ้านนายสุทัศน์  อุดทา  ถึงบ้าน 500,000 500,000 500,000 กองช่าง/

นายประสิทธิ  อุดขันจริง หมู่ท่ี1 หน่วยงานอ่ืน

ยาว 200 เมตร

จุดท่ี3 บ้านนายไล่  อุดขันจริง  ถึงบ้าน 875,000 875,000 875,000 กองช่าง/

นางทอง กันรัตน์ ยาว 350 เมตร หน่วยงานอ่ืน

หมู่ท่ี3 บ้านรัตนปัญญา

บ้านนางทอง กันรัตน์ หมู่ท่ี1 ถึง 2,000,000 2,000,000 2,000,000 กองช่าง/

หลังวัดแม่คำมี หมู่ท่ี3 ยาว 300 เมตร หน่วยงานอ่ืน

 หมู่ท่ี4 บ้านพิมสาร

ท้ายซอย3  จำนวน 1 แห่ง 100,000 100,000 100,000 กองช่าง/

หน่วยงานอ่ืน

 แผนพัฒนาสามปี(พ.ศ. 2559 - 2561) หน้าที่  66



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3

 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัด(ท่ีต้องทำ)ยุทธศาสตร์ท่ี 1.2

3.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

3.2  แนวทางการพัฒนาแหล่งน้ำ

เป้าหมาย งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะ หน่วยงาน

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) ได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

15 ซ่อมแซมท่อลอดคลองชลประทาน เพ่ือให้การระบายน้ำมีความ ซ่อมแซมท่อลอดคลองชลประทาน - - 80,000 มีระบบการ เพ่ือให้การระบายน้ำมี กองช่าง

ซอย10  หมู่ท่ี2 สะดวก ซอย 10 หมู่ท่ี2 (58:80,000) ระบายน้ำท่ีเพ่ิมข้ึน ความสะดวกมากย่ิงข้ึน อบต.แม่คำมี

ตามแบบแปลนและรายละเอียดท่ี

อบต.แม่คำมีกำหนด

16 ขุดลอกแก้มลิง บริเวณลำน้ำแม่คำมี เพ่ือแก้ไขปัญหาลำเหมือง ขุดลอกแก้มลิง 3,000,000 3,000,000 3,000,000 กักเก็บน้ำ การไหลของน้ำสะดวก กองช่าง/

หมู่ท่ี 3 ต้ืนเขิน อุทกภัยและภัยแล้ง บริเวณลำน้ำแม่คำมี หมู่ท่ี 3 (58:80,000) ได้เพ่ิมข้ึน สามารถป้องกันปัญหา หน่วยงานอ่ืน

อุทกภัยและภัยแล้งได้

17 ขุดลอกลำน้ำแม่คำมี หมู่ท่ี1-หมู่ท่ี4 เพ่ือแก้ไขปัญหาน้ำต้ืนเขิน ขุดลอกลำน้ำแม่คำมี หมู่ท่ี1-หมู่ท่ี4 3,000,000 3,000,000 3,000,000 กักเก็บน้ำ การไหลของน้ำสะดวก กองช่าง/

อุทกภัยและภัยแล้ง ยาว 3,000 เมตร  กว้างเฉล่ีย (58:3,000,000) ได้เพ่ิมข้ึน สามารถป้องกันปัญหา หน่วยงานอ่ืน

25-35 เมตร  ลึกเฉล่ีย 1.00 - 2.00 เมตร อุทกภัยและภัยแล้งได้

 

18 เปลี่ยนระบบท่อประปาจ่ายน้ำภายเพ่ือให้ประชาชนมีน้ำใช้อุปโภค เปลี่ยนระบบท่อประปาจ่ายน้ำ - - 2,500,000 ระบบท่อประปา ประชาชนมีน้ำใช้อุปโภค กองช่าง

ในหมู่บ้าน บริโภคอย่างเพียงพอและท่ัวถึง ภายในหมู่บ้าน หมู่ท่ี 2 ท่ีเพ่ิมข้ึน บริโภคอย่างเพียงพอและ อบต.แม่คำมี

(เปล่ียนจากขนาด 3 น้ิว เป็นขนาด 4 น้ิว) ท่ัวถึง

89,525,000 89,858,000 97,938,000
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ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3

 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัด(ท่ีต้องทำ)ยุทธศาสตร์ท่ี 1.2

3.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

3.2  แนวทางการพัฒนาแหล่งน้ำ

เป้าหมาย งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะ หน่วยงาน

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) ได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

19 ปรับปรุงระบบประปา หมู่ท่ี 4 เพ่ือให้ประชาชนมีน้ำใช้ ปรับปรุงระบบประปาเดิม 100,000 100,000 100,000 ประปาที่ใช้งาน ประชาชนมีน้ำใช้เพียงพอ กองช่าง/

(จุดเดิม) อุปโภคบริโภคอย่างท่ัวถึง (58:100,000) ได้เพ่ิมข้ึน1แห่ง ในการอุปโภคบริโภค หน่วยงานอ่ืน

20 ก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยพลังงาน เพ่ือให้มีน้ำใช้เพียงพอในการ  - หมู่ท่ี 2 บ้านท่าล้อ 1,500,000 1,500,000 1,500,000 สถานีสูบน้ำฯ เกษตรกรมีน้ำใช้ กองช่าง/

ไฟฟ้าพร้อมระบบท่อส่ง ทำเกษตรกรรม ท่ีเพ่ิมข้ึน เพียงพอในการทำ หน่วยงานอ่ืน

 - หมู่ท่ี 3 บริเวณหน้าอบต.แม่คำมี 1,500,000 1,500,000 1,500,000 กองช่าง/

(58:1,000,000) หน่วยงานอ่ืน

3,100,000 3,100,000 3,100,000

 102,582,000 - 106,181,000 120,129,000 แผนพัฒนาสามปี(พ.ศ. 2559 - 2561) หน้าที่  68



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4

 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัด(ท่ีเลือกทำ)ยุทธศาสตร์ท่ี 2.1

4.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข

4.1  แนวทางการพัฒนาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมด้านสาธารณสุขในชุมชน

เป้าหมาย งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะ หน่วยงาน

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) ได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1 สมทบกองทุนระบบหลักประกัน เพ่ือให้ประชาชนได้รับ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน 100,000 100,000 100,000 ร้อยละของ ประชาชนได้รับบริการ สปสช.

สุขภาพในระดับท้องถ่ินหรือพ้ืนท่ี บริการสาธารณสุขท่ีมี กองทุนระบบหลักประกัน (58;100,000) ความพึงพอใจ สาธารณสุขท่ีมีมาตรฐาน ตำบลแม่คำมี

ตำบลแม่คำมี มาตรฐานอย่างเสมอภาค สุขภาพในระดับท้องถ่ินหรือ อย่างเสมอภาคและ

และเท่าเทียมกันตาม พ้ืนท่ีตำบลแม่คำมี เท่าเทียมกันตามสิทธิ

สิทธิประโยชน์ท่ีกำหนด ประโยชน์ท่ีกำหนด

2 จัดซ้ือเคร่ืองออกกำลังกายกลางแจ้ง เพ่ือให้ประชาชนมีสุขภาพ จัดซ้ือเคร่ืองออกกำลังกาย 150,000 150,000 150,000 เคร่ืองออกกำลังกาย ประชาชนมีสุขภาพ สำนักงานปลัดฯ

ร่างกายแข็งแรง กลางแจ้ง ท่ีเพ่ิมข้ึน ร่างกายแข็งแรง อบต.แม่คำมี

3 ส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้ จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์กีฬาและ 50,000 50,000 50,000 ร้อยละของ ประชาชนมีสุขภาพ สำนักงานปลัดฯ

ตำบลแม่คำมี ประชาชนมีสุขภาพร่างกาย ค่าใช้จ่ายในการพัฒนากีฬา (58;50,000) ความพึงพอใจ ร่างกายแข็งแรงและ งานการศึกษา ศาสนา

แข็งแรงและใช้เวลาว่างให้ และนันทนาการในตำบลแม่คำมี ใช้เวลาว่างให้เกิด และวัฒนธรรม

เกิดประโยชน์ ประโยชน์มากข้ึน

300,000

แผนพัฒนาสามปี(พ.ศ. 2559 - 2561) หน้าที่  69



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4

 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัด(ท่ีเลือกทำ)ยุทธศาสตร์ท่ี 2.1

4.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข

4.1  แนวทางการพัฒนาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมด้านสาธารณสุขในชุมชน

เป้าหมาย งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะ หน่วยงาน

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) ได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

4 ems กู้ชีพ เพ่ือให้การดำเนินงาน/กิจกรรมค่าใช้จ่ายต่างๆ ในงาน/กิจกรรม 100,000 100,000 100,000 ร้อยละของ การดำเนินงาน/กิจกรรมสำนักงานปลัดฯ

ของ ems กู้ชีพ มีประสิทธิภาพ ของ ems กู้ชีพ ได้แก่ การดำเนินงาน ของ emsกู้ชีพ ม่ีประสิทธิภาพ อบต.แม่คำมี

และมีการพัฒนาอย่างต่อเน่ือง - ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน และสร้างความเข้มแข็ง

- ค่าลงทะเบียนฝึกอบรม ได้รับการพัฒนาอย่าง

- ค่าพาหนะและค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ต่อเน่ืองมากข้ึน

ท่ีเก่ียวข้อง

- ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการปฏิบัติการ

ของ ems กู้ชีพ

- ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ 

เป็นต้น

400,000 400,000 400,000

แผนพัฒนาสามปี(พ.ศ. 2559 - 2561) หน้าที่  70



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4

 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัด(ท่ีเลือกทำ)ยุทธศาสตร์ท่ี 2.1

4.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข

4.1  แนวทางการพัฒนาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมด้านสาธารณสุขในชุมชน

เป้าหมาย งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะ หน่วยงาน

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) ได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

5 อบรมเสริมสร้างสุขภาพกายและ เพ่ือให้ผู้พิการ ผู้ทุพลภาพ ผู้พิการ ผู้ทุพลภาพ 100,000 100,000 100,000 ร้อยละของ ผู้พิการ ผู้ทุพลภาพ สำนักงานปลัดฯ

สุขภาพใจ ให้เป็นสุขแก่ผู้พิการ มีความสุข มีสุขภาพกายและ ตำบลแม่คำมี ผู้เข้าร่วมโครงการ มีความสุข มีสุขภาพกาย อบต.แม่คำมี

ผู้ทุพลภาพ สุขภาพใจท่ีดี และสุขภาพใจท่ีดี

6 อบรบเสริมสร้างสุขภาพกายและ เพ่ือให้ผู้สูงอายุมีความสุข ผู้สูงอายุตำบลแม่คำมี 100,000 100,000 100,000 ร้อยละขจง ผู้สูงอายุ มีความสุข สำนักงานปลัดฯ

สุขภาพใจให้เป็นสุขแก่ผู้สูงอายุ มีสุขภาพกายและสุขภาพใจ ผู้เข้าร่วมโครงการ มีสุขภาพกายและสุขภาพ อบต.แม่คำมี

ท่ีดี ใจท่ีดี

7 ลดพุงลดโรคด้วยการเต้น แอโรบิค เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้ ประชาชนตำบลแม่คำมี 50,000 50,000 50,000 ร้อยละของ ประชาชนมีสุขภาพ สำนักงานปลัดฯ

ประชาชนมีสุขภาพร่างกาย ผู้เข้าร่วมโครงการ ร่างกายแข็งแรงและ อบต.แม่คำมี

แข็งแรงและใช้เวลาว่างให้ ใช้เวลาว่างให้เกิด

เกิดประโยชน์ ประโยชน์มากข้ึน

150,000

650,000 650,000 650,000

แผนพัฒนาสามปี(พ.ศ. 2559 - 2561) หน้าที่  71



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4

 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัด(ท่ีเลือกทำ)ยุทธศาสตร์ท่ี 2.1

4.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข

4.2  แนวทางการพัฒนาสาธารณสุขมูลฐาน ป้องกันและระงับโรคติดต่อในชุมชน

เป้าหมาย งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะ หน่วยงาน

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) ได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1 ป้องกันควบคุมพิษสุนัขบ้า เพ่ือป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า สุนัขและแมวในเขตพ้ืนท่ี 15,000 15,000 15,000 สามารถควบคุม สามารถป้องกันโรคพิษ ปศุสัตว์อำเภอ

รับผิดชอบของ อบต.แม่คำมี โรคพิษสุนัข สุนัขบ้าได้ หนองม่วงไข่

ได้เพ่ิมข้ึน

2 ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อและ เพ่ือป้องกันและควบคุมโรค การป้องกันและควบคุมโรคท่ี 62,000 62,000 62,000 ประชาชน ประชาชนมีสุขภาพร่างกายสำนักงานปลัดฯ

ไม่ติดต่อ ท่ีมีการติดต่อแพร่เช้ือ และ ติดต่อและไม่ติดต่อในตำบล มีความปลอดภัย แข็งแรง มีสภาพแวดล้อม อบต.แม่คำมี

โรคท่ีไม่ติดต่อ ในตำบล แม่คำมี ได้แก่ ค่าจัดซ้ือทราย ห่างไกลจาก น่าอยู่ห่างไกลโรคภัยไข้เจ็บ

ทีมีฟอส ค่าน้ำมันเคร่ืองพ่นหมอกควัน โรคภัยเพ่ิมข้ึน

ค่าจัดซ้ือสารเคมีพ่นหมอกควัน

ค่าจ้างเหมาบุคคล  เป็นต้น

3 พัฒนาสาธารณสุขมูลฐานหมู่บ้าน เพ่ือสนับสนุนการบริการ ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาสาธารณสุข 30,000 30,000 30,000 ประชาชนได้รับ ประชาชนได้รับการบริการสำนักงานปลัดฯ

ประจำปี 2559 สาธารณสุขมูลฐานหมู่บ้านใน มูลฐานหมู่บ้าน ประจำปี 2558 การบริการด้าน ด้านสาธารณสุขท่ัวถึง อบต.แม่คำมี

พ้ืนท่ีตำบลแม่คำมี ให้แก่อาสาสมัครสาธารณสุข(อสม.) 107,000 สาธารณสุขได้ สุขภาพร่างกายแข็งแรง

ประจำหมู่บ้านจำนวน 4 หมู่บ้านๆละ เพ่ิมข้ึน

7,500 บาท

77,000 77,000 77,000

แผนพัฒนาสามปี(พ.ศ. 2559 - 2561) หน้าที่  72



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี -

 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัด(ท่ีเลือกทำ)ยุทธศาสตร์ท่ี 2.5และ 2.6

5.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

5.1  แนวทางการพัฒนาบุคลากร

เป้าหมาย งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะ หน่วยงาน

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) ได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1 ฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพการ เพ่ือเสริมสร้างและพัฒนา ผู้บริหารท้องถ่ิน,สมาชิกสภา 250,000 250,000 250,000 ร้อยละของ การปฏิบัติงาน อบต. สำนักงานปลัดฯ

ปฏิบัติงานท้องถ่ิน ประจำปี 2559 การปฏิบัติงานท้องถ่ินให้ ท้องถ่ิน,พนักงานส่วนตำบล, (58:150,000) ผู้เข้าร่วมโครงการ มีประสิทธิภาพมากข้ึน อบต.แม่คำมี

มีประสิทธิภาพ พนักงานจ้าง และผู้นำชุมชน (57:150,000)

ในท้องถ่ิน

2 จ้างบุคคลเป็นผู้ช่วยในงานพัฒนาและ เพ่ือความสะดวกรวดเร็วใน การจ้างบุคคลเป็นผู้ช่วยในการ 84,000 84,000 84,000 งานจัดเก็บมี การจัดเก็บรายได้ของ กองคลัง

จัดเก็บรายได้ การให้บริการประชาชน พัฒนาและจัดเก็บรายได้ (58:60,000) ประสิทธิภาพ อบต. มีความสะดวก อบต.แม่คำมี

และเพ่ิมประสิทธิภาพใน จำนวน  1  คน (57:60,000) เพ่ิมข้ึน รวดเร็วและเพ่ิม

การจัดเก็บรายได้ อบต. (56:60,000) ประสิทธิภาพมากข้ึน

 

3 เงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนสำหรับ เพ่ือสร้างขวัญกำลังใจในการ จ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืน 150,000 150,000 150,000 ความพึงพอใจ พนักงานมีขวัญกำลังใจ สำนักงานปลัด

พนักงานส่วนตำบลเป็นกรณีพิเศษ ปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ สำหรับพนักงานส่วนตำบลเป็น (58:150,000) ท่ีเพ่ิมข้ึน ในการปฏิบัติงานให้มี กองคลัง

มากข้ึน กรณ๊พิเศษ(เงินรางวัลประจำปี) (57:150,000) ประสิทธิภาพมากข้ึน กองช่าง

ให้แก่พนักงานส่วนตำบลและ (56:150,000)

พนักงานจ้าง

484,000

แผนพัฒนาสามปี(พ.ศ. 2559 - 2561) หน้าที่  73



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี -

 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัด(ท่ีเลือกทำ)ยุทธศาสตร์ท่ี 2.5และ 2.6

5.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

5.1  แนวทางการพัฒนาบุคลากร

เป้าหมาย งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะ หน่วยงาน

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) ได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

4 จ้างบุคคลทำความสะอาดท่ีทำการ เพ่ือให้อาคารสถานท่ีมีความ การจ้างแม่บ้าน 84,000 84,000 84,000 อาคารสถานท่ี อาคารสถานท่ีของ สำนักงานปลัดฯ

อบต.แม่คำมี สะอาด เรียบร้อย และเป็นท่ี จำนวน  1  คน (58:60,000)   มีความสะอาด อบต.มีความสะอาด อบต.แม่คำมี

ประทับใจแก่ผู้มาติดต่อ (57:60,000) เพ่ิมข้ึน เรียบร้อย เป็นท่ีประทับใจ

ราชการ (56:60,000) แก่ผู้มาติดต่อราชการ

5 จ้างบุคคลจัดเก็บค่าธรรมเนียม เพ่ือให้การจัดเก็บค่าธรรมเนียม การจ้างบุคคลจัดเก็บ 12,000 12,000 12,000 งานจัดเก็บฯ การจัดเก็บค่าธรรมเนียม กองคลัง

สาธารณูปโภค สาธารณูปโภคของ อบต. ค่าธรรมเนียมสาธารณูปโภค (58:12,000) มีประสิทธิภาพ สาธารณูปโภคของอบต. อบต.แม่คำมี

รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ ของอบต.  จำนวน 1 คน (57:12,000) มากข้ึน มีประสิทธิภาพ ครบถ้วน

ครบถ้วนตามเป้าหมาย ตามเป้าหมายมากข้ึน

6 จ้างเหมาบุคคลดูแลรักษาความ เพ่ือเป็นการรักษาความปลอดภัย การจ้างบุคคลรักษาความ 84,000 84,000 84,000 ทรัพย์สินของ การรักษาความปลอดภัย สำนักงานปลัดฯ

ปลอดภัยรักษาท่ีทำการ อบต.แม่คำมี ในทรัพย์สินของทางราชการ ปลอดภัยดูแลรักษาสำนักงานอบต. (58:60,000) ทางราชการ ในทรัพย์สินของทางราชการ อบต.แม่คำมี

มีความปลอดภัย มีประสิทธิภาพมากข้ึน

เพ่ิมข้ึน

180,000

664,000 664,000 664,000
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ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี -

 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัด(ท่ีเลือกทำ)ยุทธศาสตร์ท่ี 2.5และ 2.6

5.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

5.2  แนวทางการพัฒนาการบริหารงานของ อบต.

เป้าหมาย งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะ หน่วยงาน

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) ได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1 จัดทำแผนพัฒนาท้องถ่ิน เพ่ือให้การดำเนินงานท้องถ่ิน ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัด 30,000 30,000 30,000 ร้อยละของ การดำเนินงานท้องถ่ิน สำนักงานปลัดฯ

มีประสิทธิภาพและสนอตอบ ทำแผนพัฒนาท้องถ่ิน  ได้แก่  (58:30,000) การดำเนินงาน มีประสิทธิภาพและ งานนโยบายและแผน

ปัญหาความต้องการของ แผนยุทธศาสตร์ การพัฒนา (57:30,000) สนองตอบปัญหาความ

ประชาชน แผนพัฒนาสามปี แผนดำเนินงาน (56:30,000) ต้องการของประชาชน

และรายงานผลการติดตาม

ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน

การสำรวจและจัดเก็บข้อมูล

พ้ืนฐานในการจัดทำแผนพัฒนา

อบต.

2 เช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร เพ่ือให้การประปฏิบัติงาน ค่าเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร 30,000 30,000 30,000 เคร่ืองถ่ายเอกสาร การปฏิบัตงานของ กองคลัง

ของ อบต.แม่คำมี เป็นไป จำนวน 1 เคร่ือง (58:30,000) ท่ีเพ่ิมข้ึน อบต. มีความสะดวก อบต.แม่คำมี

ด้วยความสะดวก รวดเร็ว (57:30,000) รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ

และมีประสิทธิภาพ (56:30,000)

60,000
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ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี -

 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัด(ท่ีเลือกทำ)ยุทธศาสตร์ท่ี 2.5และ 2.6

5.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

5.2  แนวทางการพัฒนาการบริหารงานของ อบต.

เป้าหมาย งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะ หน่วยงาน

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) ได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

3 จัดเก็บภาษีเคล่ือนท่ีในเขต เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ หมู่ท่ี 1 , 2 , 3 และ 4 1,000 1,000 1,000 ร้อยละของ การจัดเก็บภาษี อบต. กองคลัง

อบต.แม่คำมี จัดเก็บภาษีของ อบต.แม่คำมี ตำบลแม่คำมี (58:1,000) ผู้มาชำระภาษี มีประสิทธิภาพมากข้ึน อบต.แม่คำมี

เพ่ือพบปะประชาชนในพ้ืนท่ี (57:1,000)

พร้อมท้ังให้ความรู้แนะนำ (56:5,000)

เร่ืองภาษีต่างๆ

4 จัดซ้ือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เพ่ือสนับสนุนให้การปฏิบัติ จัดซ้ือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 50,000 50,000 50,000 วัสดุไฟฟ้าฯ การปฏิบัติงานของ อบต. กองช่าง

งานของ อบต. มีประสิทธิภาพ เช่น  หลอดไฟฟ้า  สวิทซ์ไฟฟ้า (58:50,000) ท่ีเพ่ิมข้ึน มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล อบต.แม่คำมี

และประสิทธิผล ผ้าเทปพันสายไฟ  ลำโพง (57:50,000)

ไมโครโฟน  เป็นต้น (56:50,000)

5 จัดซ้ือวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เพ่ือสนับสนุนให้การปฏิบัติ จัดซ้ือวัสดุยานพาหนะและขนส่ง 50,000 50,000 50,000 ร้อยละของ การปฏิบัติงานของ อบต. กองช่าง

งานของ อบต. มีความสะดวกเช่น  แบตเตอร่ี  ยางนอก ยางใน (58:50,000) การดำเนินงาน มีความสะดวก รวดเร็ว อบต.แม่คำมี

รวดเร็ว บรรลุวัตถุประสงค์ หัวเทียน  เป็นต้น (57:50,000) บรรลุวัตถุประสงค์

(56:50,000)

101,000
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ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี -

 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัด(ท่ีเลือกทำ)ยุทธศาสตร์ท่ี 2.5และ 2.6

5.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

5.2  แนวทางการพัฒนาการบริหารงานของ อบต.

เป้าหมาย งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะ หน่วยงาน

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) ได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

6 บำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ เพ่ือสนับสนุนการดำเนินงาน ครุภัณฑ์ของ อบต.แม่คำมี 100,000 100,000 100,000 ร้อยละของ การดำเนินงาน อบต. กองคลัง

ของ อบต. อบต.ให้มีประสิทธิภาพ (58:100,000) ครุภัณฑ์ท่ี มีประสิทธิภาพมากข้ึน กองช่าง

(57:100,000) ได้รับการ สำนักงานปลัด

(56:100,000) ซ่อมแซม

7 จ้างเหมาบริการ เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงาน - การจ้างเหมาบริการ  เช่น 100,000 100,000 100,000 ร้อยละของ การปฏิบัติงานของ สำนักงานปลัด

ของ อบต. เป็นไปด้วยความ ค่าจ้างเหมาสูบน้ำ  ค่าจ้างแบก การดำเนินงาน อบต. เป็นไปด้วยความ อบต.แม่คำมี

เรียบร้อย มีประสิทธิภาพ ห้ามสัมภาระ  ค่าบริการกำจัดปลวก  เป็นต้น เรียบร้อย มีประสิทธิภาพ

- เช่น ค่าจ้างเหมาทำงานด้านโยธา กองช่าง

สำรวจออกแบบงานก่อสร้างของอบต. ฯลฯ อบต.แม่คำมี

8 จัดทำและปรับปรุงข้อมูลแผนท่ีภาษี เพ่ือให้การจัดทำข้อมูลภาษี การจัดทำและปรับปรุงข้อมูล 100,000 100,000 100,000 ร้อยละของ การจัดทำข้อมูลภาษี กองคลัง

และทะเบียนทรัพย์สิน และทะเบียนทรัพย์สินของ แผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (58:100,000) การดำเนินงาน และทะเบียนทรัพย์สิน อบต.แม่คำมี

อบต. มีความถูกต้องเป็น เช่น ค่าจ้างบุคคล ค่าวัสดุ (57:100,000) มีความถูกต้องเป็น

ปัจจุบันมากข้ึน ค่าคัดลอกสำเนาโฉนดท่ีดิน (56:80,000) ปัจจุบันมากข้ึน

ค่าจัดซ้ือแบบพิมพ์ต่างๆ และ

ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ
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ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี -

 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัด(ท่ีเลือกทำ)ยุทธศาสตร์ท่ี 2.5และ 2.6

5.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

5.2  แนวทางการพัฒนาการบริหารงานของ อบต.

เป้าหมาย งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะ หน่วยงาน

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) ได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

9 จัดจ้างองค์กรหรือสถาบันภายนอก เพ่ือให้การบริหารงาน อบต. - การประเมินการปฏิบัติงาน อบต. 20,000 20,000 20,000 ร้อยละของ การบริหารงาน อบต. สำนักงานปลัดฯ

เพ่ือประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติ มีประสิทธิภาพข้ึน - การประเมินพนักงานส่วนตำบล/ (58:20,000) การดำเนินงาน มีประสิทธิภาพมากข้ึน อบต.แม่คำมี

งาน ของ อบต.แม่คำมี พนักงานจ้าง และลูกจ้างของ อบต. (57:20,000)

(56:20,000)

10 จัดทำส่ือประชาสัมพันธ์และสรุปผลการ เพ่ือให้การปฏิบัติงานของ ค่าใช้จ่ายในการโฆษณาและ 50,000 50,000 50,000 การประชาสัมพันธ์ การบริหารงาน อบต. สำนักงานปลัดฯ

ปฏิบัติงานของ อบต.แม่คำมี อบต. มีประสิทธิภาพ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร กิจกรรม (58:50,000) ได้ท่ัวถึงเพ่ิมข้ึน มีประสิทธิภาพมากข้ึน อบต.แม่คำมี

โครงการต่างๆ ของ อบต.แม่คำมี (57:50,000)

เช่น  เอกสารสรุปผลงาน โปสเตอร์ (56:50,000)

ป้ายประกาศ  ส่ือภาพยนตร์

วีดีโอ วีดีทัศน์ ค่าล้างอัดขยาย

รูปถ่าย การจ้างโฆษณาประชา

สัมพันธ์และเผยแพร่กิจการของ

อบต. ในส่ือประเภทพต่างๆ
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ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี -

 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัด(ท่ีเลือกทำ)ยุทธศาสตร์ท่ี 2.5และ 2.6

5.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

5.2  แนวทางการพัฒนาการบริหารงานของ อบต.

เป้าหมาย งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะ หน่วยงาน

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) ได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

11 เลือกต้ังสมาชิกสภาท้องถ่ินและ เพ่ือให้การดำเนินงานเลือกต้ัง การดำเนินงานเลือกต้ังสมาชิก 200,000 200,000 200,000 ร้อยละของ การดำเนินงานเลือกต้ัง สำนักงานปลัดฯ

ผู้บริหารท้องถ่ิน ท้องถ่ินเป็นไปด้วยความ สภาท้องถ่ินและผู้บริหารท้องถ่ิน (58:200,000) ความสำเร็จ ท้องถ่ินมีความเรียบร้อย อบต.แม่คำมี

เรียบร้อย บริสุทธ์ิ ยุติธรรม (57:200,000) บริสุทธ์ิ ยุติธรรม และ

และเป็นไปตามระเบียบ (56:300,000) ถูกต้องตามระเบียบ

กฎหมายท่ีเก่ียวข้อง กฎหมาท่ีเก่ียวข้อง

12 อินเตอร์เน็ตตำบลแม่คำมี -  เพ่ือให้ติดต่อส่ือสารและ ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับระบบ 35,000 35,000 35,000 บริการสืบค้น อบต.มีแหล่งเรียนรู้และ สำนักงานปลัดฯ

ระบบข้อมูลสารสนเทศ อบต. อินเตอร์เน็ตตำบลและค่าส่ือสาร (58:35,000) ข่าวสารที่ ระบบข้อมูลสารสนเทศ อบต.แม่คำมี

มีความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ เช่น ค่าบริการอินเตอร์ ค่าเช่า (57:35,000) เพ่ิมข้ึน ท่ีรวดเร็ว ทันสมัย และ

และประสิทธิผล พ้ืนท่ี Web Site และจดทะเบียน (56:35,000) มีประสิทธิภาพประสิทธิผล

-  เพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้และ  Domain Name ของ อบต.แม่คำมี

สืบค้นข้อมูลต่างๆ ท่ีทันสมัย

ทันต่อเหตุการณ์ปัจจุบัน

13 จัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง เพ่ือสนับสนุนให้การปฏิบัติงานจัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง เช่น หิน ทราย 100,000 100,000 100,000 ร้อยละของ การปฏิบัติงานของอบต. กองช่าง

ของอบต. มีประสิทธิภาพ ดินลูกรัง ท่อพีวีซี สี จอบ (58:100,000) การดำเนินงาน มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล อบต.แม่คำมี

และประสิทธิผล อุปกรณ์ระบบประปา ฯลฯ (57:100,000)
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ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี -

 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัด(ท่ีเลือกทำ)ยุทธศาสตร์ท่ี 2.5และ 2.6

5.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

5.2  แนวทางการพัฒนาการบริหารงานของ อบต.

เป้าหมาย งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะ หน่วยงาน

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) ได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

14 จัดซ้ือหัวกะโหลกดูดน้ำ ขนาด 6 น้ิว เพ่ือให้การปฏิบัติงานของสถานี หัวกะโหลกดูดน้ำ ขนาด 6 น้ิว 5,000 5,000 - หัวกะโหลก การปฏิบัติงานของสถานี กองช่าง

สูบน้ำด้วยพลังงานไฟฟ้ามีประสิทธิภาพ ดูดน้ำพิ่มขึ้น สูบน้ำด้วยพลังงานไฟฟ้า อบต.แม่คำมี

มีประสิทธิภาพข้ึน

15 จัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์พร้อม เพ่ือสนับสนุนให้การปฏิบัติ ชุดท่ี1 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ สำหรับ 52,200 52,200 - คอมพิวเตอร์ฯและ การปฏิบัติงานของ สำนักงานปลัด

เคร่ืองสำรองไฟฟ้า งาน อบต. มีประสิทธิภาพ งานประมวลผล แบบท่ี 1 พร้อมเคร่ือง (58:99,000) เคร่ืองสำรองไฟ อบต.มีประสิทธิภาพ อบต.แม่คำมี

ประสิทธิผล รวดเร็วมากข้ึน สำรองไฟฟ้า  ขนาด 800 VA เพ่ิมข้ึน ประสิทธิผล รวดเร็ว

จำนวน 2 ชุด มากข้ึน

ชุดท่ี2 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ สำหรับ 26,100 26,100 - กองช่าง

งานประมวลผล แบบท่ี 1 พร้อมเคร่ือง (58:33,000) อบต.แม่คำมี

สำรองไฟฟ้า  ขนาด 800 VA 

จำนวน 1 ชุด 

16 จัดซ้ือเก้าอ้ีสำนักงาน เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงาน เก้าอ้ีสำนักงาน จำนวน 1 ตัว 3,800 3,800 - เก้าอี้สำนักงาน การปฏิบัตงานมีประสิทธิภาพ สำนักงานปลัด

อบต.ให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล (58:22,500) เพ่ิมข้ึน ประสิทธิผล รวดเร็วมากข้ึน

แผนพัฒนาสามปี(พ.ศ. 2559 - 2561) หน้าที่  80



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี -

 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัด(ท่ีเลือกทำ)ยุทธศาสตร์ท่ี 2.5และ 2.6

5.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

5.2  แนวทางการพัฒนาการบริหารงานของ อบต.

เป้าหมาย งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะ หน่วยงาน

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) ได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

17 จัดซ้ือโต๊ะสำนักงาน เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงาน -โต๊ะสำนักงาน ขนาด 4 ฟุต 20,000 20,000 - โต๊ะทำงาน การปฏิบัตงานมีประสิทธิภาพ สำนักงานปลัด

อบต.ให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล จำนวน 4 ตัวๆละ 5,000 บาท เพ่ิมข้ึน ประสิทธิผล รวดเร็วมากข้ึน กองคลัง

-โต๊ะสำนักงาน ขนาด 4 ฟุตคร่ึง 6,500 6,500 - สำนักงานปลัด

จำนวน 1 ตัว

18 จัดซ้ือตู้โชว์ผลงาน เพ่ือให้การจัดเก็บผลงานต่างๆ ตู้โชว์ผลงาน จำนวน 1 ตู้ 10,000 10,000 - ตู้โชว์ผลงาน การจัดเก็บผลงานต่างๆ สำนักงานปลัด

เป็นระเบียบเรียบร้อยสะดวก เพ่ิมข้ึน เป็นระเบียบเรียบร้อยสะดวก อบต.แม่คำมี

ต่อการค้นหา การนำไปใช้ ต่อการค้นหา การนำไป

ประโยชน์มีประสิทธิภาพ ใช้ประโยชน์มีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน

19 จัดซ้ือเคร่ืองรับส่งวิทยุ เพ่ือใช้ในการติดต่อส่ือสาร - ชนิดมือถือ 5 วัตต์ จำนวน 5 เคร่ือง 60,000 60,000 - จำนวนวิทยุ การติดต่อส่ือสาร รับ สำนักงานปลัด

รับแจ้งข่าวสาร ประสานงาน - ชนิดประจำที่ 10 วัตต์ 28,000 28,000 - ส่ือสารท่ีเพ่ิมข้ึน แจ้งข่าวสารมีความรวดเร็ว อบต.แม่คำมี

- ชนิดประจำที่ 40 วัตต์ 30,000 30,000 -

20 ค่าติดต้ังเสาวิทยุส่ือสารพร้อมอุปกรณ์ เพ่ือใช้ในการติดต่อส่ือสาร ติดต้ังเสาวิทยุส่ือสารพร้อมอุปกรณ์ 10,000 10,000 - เสาวิทยุส่ือสาร การติดต่อส่ือสาร รับ สำนักงานปลัด

รับแจ้งข่าวสาร ประสานงาน เช่น ค่าสายอากาศ สายนำสัญญาณฯลฯ เพ่ิมข้ึน แจ้งข่าวสารมีความรวดเร็ว อบต.แม่คำมี

1,049,600 1,049,600 866,000

แผนพัฒนาสามปี(พ.ศ. 2559 - 2561) หน้าที่  81



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี -

 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัด(ท่ีเลือกทำ)ยุทธศาสตร์ท่ี 2.5และ 2.6

5.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

5.2  แนวทางการพัฒนาการบริหารงานของ อบต.

เป้าหมาย งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะ หน่วยงาน

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) ได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

21 จัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ แบบแยกส่วน เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงาน - ชนิดต้ังพ้ืนหรือชนิดแขวน(มีระบบฟอกอากาศ) 28,000 28,000 - เคร่ืองปรับอากาศ การปฏิบัตงานมีประสิทธิภาพ กองคลัง

อบต.ให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ขนาด 18,000 บีทียู จำนวน 1 เคร่ือง เพ่ิมข้ึน ประสิทธิผล รวดเร็วมากข้ึน อบต.แม่คำมี

- ชนิดต้ังพ้ืนหรือชนิดแขวน(มีระบบฟอกอากาศ) 44,000 44,000 กองช่าง

ขนาด 36,000 บีทียู จำนวน 1 เคร่ือง อบต.แม่คำมี

22 จัดซ้ือตู้เก็บเอกสาร เพ่ือให้การจัดเก็บผลงานต่างๆ ตู้เก็บเอกสาร 9,000 9,000 9,000 ตู้โชว์ผลงาน การจัดเก็บเอกสารต่างๆ กองคลัง

เป็นระเบียบเรียบร้อยสะดวก จำนวน 2 ตู้ๆละ4,500 บาท เพ่ิมข้ึน เป็นระเบียบเรียบร้อยสะดวก อบต.แม่คำมี

ต่อการค้นหา การนำไปใช้ ต่อการค้นหา การนำไป

ประโยชน์มีประสิทธิภาพ ใช้ประโยชน์มีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน

23 จัดซ้ือเคร่ืองสูบน้ำชนิดจุ่มใต้น้ำ เพ่ือสนับสนุนให้งานระบบ เครื่องสูบน้ำชนิดจุ่มใต้น้ำ 50,000 50,000 50,000 เคร่ืองสูบน้ำ การปฏิบัติงานด้านระบบ กองช่าง

(ซับเมอร์สซิเบ้ิล) ประปาของ อบต.แม่คำมี (ซับเมอร์สซิเบ้ิล) ดูดน้ำลึกขนาด 3 HP (58:50,000) เพ่ิมข้ึน ประปา ของอบต.มี อบต.แม่คำมี

ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 3 เฟส 380 v  จำนวนใบพัด ประสิทธิภาพและ

ไม่น้อยกว่า 14 ใบ จำนวน 1 เคร่ือง ประสิทธิผลมากขึ้น

พร้อมตู้ควบคุมระบบไฟฟ้า

1,222,600 1,222,600 925,000

แผนพัฒนาสามปี(พ.ศ. 2559 - 2561) หน้าที่  82



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี -

 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัด(ท่ีเลือกทำ)ยุทธศาสตร์ท่ี 2.5และ 2.6

5.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

5.2  แนวทางการพัฒนาการบริหารงานของ อบต.

เป้าหมาย งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะ หน่วยงาน

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) ได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

24 จัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์ เพ่ือสนับสนุนให้การปฏิบัติ เคร่ืองพิมพ์ Multifunction 19,000 - - เคร่ืองพิมพ์ การปฏิบัติงานของอบต. สำนักงานปลัด

งาน อบต. มีประสิทธิภาพ ชนิดเลเซอร์/ชนิดLEDสี เพ่ิมข้ึน มีประสิทธิภาพประสิทธิผล อบต.แม่คำมี

ประสิทธิผล รวดเร็วมากข้ึน จำนวน 1 เคร่ือง รวดเร็วมากข้ึน

25 โต๊ะประชุมเล็ก 6 ท่ีน่ัง เพ่ือใช้ในการประชุมเล็ก โต๊ะประชุมเล็ก 6 ท่ีน่ัง 17,000 17,000 17,000 โต๊ะประชุมเล็ก มีโต๊ะประชุมเล็ก ไว้ใช้ สำนักงานปลัด

ผู้เข้าร่วมประชุมไม่มาก จำนวน 1 ชุด เพ่ิมข้ึน ในการประชุมเล็กของอบต. อบต.แม่คำมี

26 โครงการต้ังงบประมาณอุดหนุนศูนย์ เพ่ือสนับสนุนศูนย์รวมข้อมูลข่าว อุดหนุน 18,000 18,000 18,000 ร้อยละของ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวการ เทศบาลตำบล

รวมข่าวการจัดซ้ือจัดจ้างของหน่วย การจัดซ้ือจัดจ้างของอำเภอ เทศบาลตำบลหนองม่วงไข่ การดำเนินงาน จัดซ้ือจัดจ้างของอำเภอ หนองม่วงไข่

การบริหารราชการส่วนท้องถ่ิน เขต เป็นส่ือกลางประชาสัมพันธ์

พ้ืนท่ีอำเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่ เข้ามามีส่วนร่วมกระบวน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 การจัดซ้ือจัดจ้างทุกข้ันตอน

1,267,600 1,248,600 925,000

แผนพัฒนาสามปี(พ.ศ. 2559 - 2561) หน้าที่  83



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4

 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัด(ท่ีเลือกทำ)ยุทธศาสตร์ท่ี 2.2 และยุทธศาสตร์ท่ี 2.3

6.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

6.1  แนวทางการส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาในชุมชน

เป้าหมาย งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะ หน่วยงาน

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) ได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1 อาหารกลางวัน เพ่ือให้เด็กนักเรียนได้รับ นักเรียนโรงเรียน 212,000 212,000 212,000 ร้อยละของ เด็กนักเรียนได้รับ สำนักงานปลัด

53*20*200=212,000 ประทานอาหารกลางวัน บ้านแม่คำมี(รัตนปัญญา) (58:216,000) การดำเนินงาน ประทานอาหารกลางวัน อบต.แม่คำมี

อย่างท่ัวถึง  อย่างท่ัวถึง

2 อาหารเสริม (นม) เพ่ือให้เด็กนักเรียนได้รับ นักเรียนโรงเรียน 173,448 173,448 173,448 ร้อยละของ เด็กนักเรียนได้รับสาร สำนักงานปลัด

53คน*7.82บาท*260=107759.6 สารอาหารครบ 5 หมู่ บ้านแม่คำมี(รัตนปัญญา) (58:174,800) ผู้เข้าร่วมโครงการ อาหารครบ 5 หมู่ ตาม อบต.แม่คำมี

30คน*7.82บาท*280=65688 ตามหลักโภชนาการ เด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หลักโภชนาการอย่างท่ัวถึง

3 อาหารกลางวันพร้อมอาหารว่าง เพ่ือส่งเสริมสุขภาพเด็กใน เด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 168,000 168,000 168,000 ร้อยละของ เด็กนักเรียนได้รับประทานสำนักงานปลัด

ศพด. ได้รับสารอาหารครบ อบต.แม่คำมี (58:179,200) ผู้เข้าร่วมโครงการ อาหารกลางวันพร้อม อบต.แม่คำมี

30คน*20บาท*280=168000 5 หมู่ ตามหลักโภชนาการ อาหารว่างอย่างท่ัวถึง

แผนพัฒนาสามปี(พ.ศ. 2559 - 2561) หน้าที่  84



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4

 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัด(ท่ีเลือกทำ)ยุทธศาสตร์ท่ี 2.2 และยุทธศาสตร์ท่ี 2.3

6.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

6.1  แนวทางการส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาในชุมชน

เป้าหมาย งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะ หน่วยงาน

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) ได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

4 จ้างพ่ีเล้ียงเด็ก เพ่ือเป็นผู้ช่วยเหลือครูผู้ดูแล การจ้างพ่ีเล้ียงเด็กในการช่วยเหลือ 66,000 66,000 66,000 ร้อยละของ การปฏิบัติงานของ  ศพด.

 เด็กในการปฎิบัติงานของศพด. ผู้ดูแลเด็กในการปฏิบัติหน้าท่ี (58:60,000) การดำเนินงาน ศพด.อบต.แม่คำมี อบต.แม่คำมี

อบต.แม่คำมี ของ ศพด.อบต.แม่คำมี (57:60,000)  มีประสิทธิภาพมากข้ึน

จำนวน 1 คน (56:60,000)

5 จัดงานวันแม่แห่งชาติ - เพ่ือเผยแพร่พระคุณแม่และ เด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 1,000 1,000 1,000 ร้อยละของ  - เด็กเล็กได้แสดงออกถึง ศพด.

บทบาทของแม่ท่ีดีต่อครอบครัว อบต.แม่คำมี (58:1,000) ผู้เข้าร่วมโครงการ ความรัก ความกตัญญู อบต.แม่คำมี

 สังคมและประเทศชาติ (57:1,000) กตเวทีต่อแม่ผู้มีพระคุณ

- เพ่ือปลูกฝังค่านิยมท่ีดีงามและ (56:1,000)  - เป็นการอนุรักษ์ไว้ซ่ึง

ความกตัญญูกตเวทีต่อแม่ วัฒนธรรมและเอกลักษณ์

ผู้ให้กำเนิด ของความเป็นไทย

6 จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี เพ่ือสนับสนุนการจัดกิจกรรมโรงเรียนบ้านแม่คำมี(รัตนปัญญา) 50,000 50,000 50,000 ร้อยละของ การจัดกิจกรรมวันเด็ก สำนักงานปลัดฯ

2559 วันเด็กแห่งชาติ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.แม่คำมี (58:50,000) ผู้เข้าร่วมโครงการ แห่งชาติบรรลุตาม อบต.แม่คำมี

(57:50,000) วัตถุประสงค์

(56:50,000)
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ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4

 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัด(ท่ีเลือกทำ)ยุทธศาสตร์ท่ี 2.2 และยุทธศาสตร์ท่ี 2.3

6.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

6.1  แนวทางการส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาในชุมชน

เป้าหมาย งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะ หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) ได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

7 ประเพณีถวายเทียนพรรษา เพ่ือให้เด็กเล็ก ครู ผู้ปกครอง เด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 1,000 1,000 1,000 ศพด.มีส่วน เด็กเล็ก ครู ผู้ปกครอง  ศพด.

มีส่วนร่วมในกิจกรรมวัฒนธรรม อบต.แม่คำมี (58:1,000) ร่วมในการ มีส่วนร่วมในกิจกรรม อบต.แม่คำมี

ประเพณีท้องถ่ิน  (57:1,000) อนุรักษ์วัฒนธรรม และอนุรักษ์วัฒนธรรม

(56:1,000) ประเพณี

8 สร้างสุขนิสัยรักษ์สะอาด - เพ่ือให้ ศพด.มีอาคารสถาน เด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 6,000 6,000 6,000 ร้อยละของ ศพด.มีอาคารท่ีสะอาด ศพด.

ท่ีสะอาดปลอดภัย อบต.แม่คำมี (58:6,000) ความพึงพอใจ ปลอดภัย เด็กมีสุขภาพท่ีดี อบต.แม่คำมี

- เพ่ือสร้างสุขนิสัยรักษ์สะอาด (57:6,000) และมีนิสัยรักษ์สะอาด

ให้แก่เด็ก (56:6,000)

- เพ่ือให้เด็กมีสุขภาพท่ีดี

9 เย่ียมบ้านนักเรียน - เพ่ือให้มีแลกเปล่ียนความ เด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 1,000 1,000 1,000 ร้อยละของ  -ครูและผู้ปกครองมีการ ศพด.

 คิดเห็นระหว่างครูกับผู้ปกครอง อบต.แม่คำมี (58:1,000) ความพึงพอใจ แลกเปล่ียนความคิดเห็น อบต.แม่คำมี

- เพ่ือหาแนวทางแก้ไขปัญหา (57:1,000) ของผู้ปกครอง และร่วมแก้ไขปัญหา

  ท่ีเกิดข้ึนกับเด็กเล็ก  (56:1,000)   ของ ศพด.  
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ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4

 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัด(ท่ีเลือกทำ)ยุทธศาสตร์ท่ี 2.2 และยุทธศาสตร์ท่ี 2.3

6.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

6.1  แนวทางการส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาในชุมชน

เป้าหมาย งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะ หน่วยงาน

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) ได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

10 ทัศนศึกษานอกสถานท่ี - เพ่ือส่งเสริมให้เด็กเล็กได้ เด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 5,000 5,000 5,000 ร้อยละของ  - เด็กเล็กได้เรียนรู้และ ศพด.

 เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ชุมชน อบต.แม่คำมี (58:1,000) ความพึงพอใจ รับประสบการณ์จาก อบต.แม่คำมี

และสถานที่สำคัญทางราชการ  (57:1,000) ของเด็กเล็ก ท้องถ่ินชุมชน สถานท่ี

(56:1,000)

11 พัฒนา กศน.ตำบลให้เป็นศูนย์การ เพ่ือพัฒนาปรับปรุงสภาพ กศน.ตำบลแม่คำมี 10,000 10,000 10,000 ร้อยละของ กศน.ตำบลแม่คำมี กศน.อ.หนองม่วงไข่

เรียนรู้ตลอดชีวิตในชุมชน อาคาร กศน.ตำบลให้เป็น (58:10,000) ผู้เข้าร่วมโครงการ เป็นศูนย์กลางในการจัด

ศูนย์กลางในการจัดการศึกษา (57:10,000) การศึกษา มีประสิทธิภาพ

ตามอัธยาศัยและเป็นแหล่ง (56:10,000) พร้อมท่ีจะให้บริการ

กาเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับ ข้อมูลข่าวสารแก่ชุมชน

ประชาชนในตำบล
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ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4

 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัด(ท่ีเลือกทำ)ยุทธศาสตร์ท่ี 2.2 และยุทธศาสตร์ท่ี 2.3

6.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

6.1  แนวทางการส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาในชุมชน

เป้าหมาย งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะ หน่วยงาน

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) ได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

12 ส่งเสริมการอ่าน (บ้านหนังสืออัจฉริยะ) เพ่ือส่งเสริมให้กลุ่มเด็กเล็ก ผู้เรียน/ผู้รับบริการ 5,000 5,000 5,000 ร้อยละของ กลุ่มเด็กเล็กประชาชน กศน.อ.หนองม่วงไข่

ประชาชนผู้สนใจและผู้ที่ ตำบลแม่คำมี (58:5,000) ผู้เข้าร่วมโครงการ ผู้สนใจและผู้ท่ีพลาด

พลาดโอกาสทางการศึกษา (57:5,000) โอกาสทางการศึกษา

ได้ใช้บริการส่ือเพ่ือการค้นคว้า (56:5,000) ได้รับบริการส่ือเพ่ือการ

หาความรู้เพ่ิมเติมได้อย่างท่ัว ค้นคว้าหาความรู้เพ่ิม

ถึงส่งผลให้ผู้ใช้บริการมีนิสัย เติมได้อย่างท่ัวถึงมาก

รักการอ่านและขยายสู่ชุมชน ย่ิงข้ึน

จนเกิดชุมชนรัการอ่าน

13 เข้าค่ายพัฒนาศักยภาพผลสัมฤทธ์ิทาง เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้ อุดหนุน 50,000 50,000 50,000 ร้อยละของ นักเรียนมีความรู้ เข้าใจ รร.บ้านแม่คำมี

การเรียนแบบบูรณาการโดยใช้ภาษา ความเข้าใจ มีความม่ันใจ โรงเรียนบ้านแม่คำมี(รัตนปัญญา) ผู้เข้าร่วมโครงการ มีความม่ันใจและมีทักษะ (รัตนปัญญา)

อังกฤษเป็นหลัก และทักษะในการใช้ภาษา ในการใช้ภาษอังกฤษ

อังกฤษเพ่ือการส่ือสาร เพ่ือการส่ือสาร

748,448 748,448 748,448
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ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4

 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัด(ท่ีเลือกทำ)ยุทธศาสตร์ท่ี 2.2 และยุทธศาสตร์ท่ี 2.3

6.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

6.2  แนวทางการส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา และอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถ่ิน

เป้าหมาย งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะ หน่วยงาน

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) ได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1 สนับสนุนการจัดงานวันสำคัญของ เพ่ือสนับสนุนและบูรณาการ ค่าใช้จ่ายในการจัดงานในวัน 15,000 15,000 15,000 ร้อยละของ การจัดกิจกรรมงาน สำนักงานปลัดฯ

ทางราชการ ร่วมในการจัดกิจกรรมงาน สำคัญของทางราชการ  เช่น (58:15,000) ผู้เข้าร่วมโครงการ วันสำคัญของทาง อบต.แม่คำมี

วันสำคัญของทางราชการ วันปิยมหาราช วันเฉลิมพระชนม (57:15,000) ราชการบรรลุตาม

พรรษา  เป็นต้น (56:15,000) วัตถุประสงค์

2 จัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุแห่งชาติ เพ่ือกระตุ้นเตือนให้สังคมเห็น การจัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุ 70,000 70,000 70,000 ร้อยละของ ผู้สูงอายุได้รู้สึกมีคุณค่า สำนักงานปลัดฯ

คุณค่า ความสำคัญของผู้สูง แห่งชาติ ตำบลแม่คำมี (58:70,000) ผู้เข้าร่วมโครงการ และได้มีกิจกรรมต่างๆ อบต.แม่คำมี

อายุท่ีได้ทำคุณประโยชน์ให้ (57:70,000) ร่วมกันเพ่ือสร้างความ

แก่สังคมชุมชน (56:70,000) เข้มแข็งให้แก่กลุ่มผู้สูง

อายุในตำบลแม่คำมี

3 งานประเพณีลอยกระทง เพ่ือร่วมสืบสานและอนุรักษ์ การจัดกิจกรรมวันลอยกระทง 30,000 30,000 30,000 ร้อยละของ วัฒนธรรมประเพณี สำนักงานปลัดฯ

วัฒนธรรมประเพณีท้องถ่ิน ตามประเพณีท้องถ่ินในตำบล (58:30,000) ผู้เข้าร่วมโครงการ ท้องถ่ินได้รับการ อบต.แม่คำมี

แม่คำมี (57:30,000) สืบสานและอนุรักษ์

(56:30,000) ให้คงอยู่สืบไป
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ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4

 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัด(ท่ีเลือกทำ)ยุทธศาสตร์ท่ี 2.2 และยุทธศาสตร์ท่ี 2.3

6.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

6.2  แนวทางการส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา และอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถ่ิน

เป้าหมาย งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะ หน่วยงาน

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) ได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

4 จัดกิจกรรมวันวิสาขบูชา เพ่ือทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา การจัดกิจกรรมวันวิสาขบูชา 10,000 10,000 10,000 ร้อยละของ พระพุทธศาสนาและ สำนักงานปลัดฯ

และอนุรักษ์วัฒนธรรม ในตำบลแม่คำมี (58:10,000) ผู้เข้าร่วมโครงการ วัฒนธรรมประเพณี อบต.แม่คำมี

ประเพณีท้องถ่ิน (57:10,000) ได้รับการทำนุบำรุง

(56:10,000) และอนุรักษ์ให้คงอยู่สืบไป

5 บรรพชาและอุปสมบทภาคฤดูร้อน เพ่ือทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา อุดหนุน 20,000 20,000 20,000 ร้อยละของ พระพุทธศาสนาและ วัดแม่คำมีรัตนปัญญา

และอนุรักษ์วัฒนธรรม วัดแม่คำมีรัตนปัญญา (58:20,000) ผู้เข้าร่วมโครงการ วัฒนธรรมประเพณี

ประเพณีท้องถ่ิน (57:20,000) ได้รับการทำนุบำรุง

(56:20,000) และอนุรักษ์ให้คงอยู่สืบไป

6 สรงน้ำพระตามประเพณี สงกรานต์ เพ่ือสืบสานวัฒนธรรม การจัดกิจกรรมสรงน้ำพระตาม 30,000 30,000 30,000 ร้อยละของ วัฒนธรรมประเพณี สำนักงานปลัดฯ

ประจำปี 2559 ประเพณีท้องถ่ินให้คงอยู่ ประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2559 (58:30,000) ผู้เข้าร่วมโครงการ ท้องถ่ินได้รับการสืบสาน อบต.แม่คำมี

สืบไป  (57:30,000) ให้คงอยู่สืบไป  

(56:30,000)

60,000

แผนพัฒนาสามปี(พ.ศ. 2559 - 2561) หน้าที่  90



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4  

 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัด(ท่ีเลือกทำ)ยุทธศาสตร์ท่ี 2.2 และยุทธศาสตร์ท่ี 2.3

6.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

6.2  แนวทางการส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา และอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถ่ิน

เป้าหมาย งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะ หน่วยงาน

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) ได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

7 จัดงานวันท้องถ่ินไทย ประจำปี 2559 เพ่ือสมทบเป็นการจัดงาน อุดหนุน 5,000 5,000 5,000 ร้อยละของ การจัดงานวันท้องถ่ินไทย องค์การบริหาร

วันท้องถ่ินไทย ประจำปี2559 องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ (58:5,000) ผู้เข้าร่วมโครงการ ประจำปี 2558 เป็นไป ส่วนจังหวัดแพร่

ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย (57:5,000) ด้วยความเรียบร้อยและ

และบรรลุวัตถุประสงค์ บรรลุวัตถุประสงค์

8 จัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาท เพ่ือแสดงพลังความสามัคคี อุดหนุนท่ีทำการปกครอง 5,000 5,000 5,000 ร้อยละของ ประชาชนได้แสดงพลัง ท่ีทำการปกครอง

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เน่ืองในโอกาส ความจงรักภักดีและระลึกถึง อำเภอหนองม่วงไข่ (58:5,000) ผู้เข้าร่วมโครงการ ความสามัคคี ความจงรักอำเภอหนองม่วงไข่

มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา  พระมหากรุณาธิคุณของ (57:5,000) ภักดีและระลึกถึงพระ

88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (56:5,000) มหากรุณาธิคุณ

9 จัดงานมหามงคลเฉลิมพระชนม เพ่ือถวายความจงรักภักดี  อุดหนุนท่ีทำการปกครอง 4,000 4,000 4,000 ร้อยละของ ประชาชนได้แสดงความ ท่ีทำการปกครอง

พรรษา "12 สิงหาพระบรมราชินีนาถ"และระลึงถึงพระมหากรุณา อำเภอหนองม่วงไข่ (58:4,000) ผู้เข้าร่วมโครงการ จงรักภักดีและระลึกถึง อำเภอหนองม่วงไข่

พุทธศักราช 2559 ธิคุณของพระบาทสมเด็จ (57:4,000) พระมหากรุณาธิคุณของ

พระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ (56:4,000) พระบาทสมเด็จพระนาง

เจ้าพระบรมราชินีนาถ

แผนพัฒนาสามปี(พ.ศ. 2559 - 2561) หน้าที่  91



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4  

 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัด(ท่ีเลือกทำ)ยุทธศาสตร์ท่ี 2.2 และยุทธศาสตร์ท่ี 2.3

6.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

6.2  แนวทางการส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา และอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถ่ิน

เป้าหมาย งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะ หน่วยงาน

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) ได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

10 จัดงานฤดูหนาวไทยล้านนาและกาชาดเพ่ือสนับสนุนการจัดงาน อุดหนุนท่ีทำการปกครอง 5,000 5,000 5,000 ร้อยละของ การจัดงานฤดูหนาว ท่ีทำการปกครอง

แพร่ ประจำปี 2559 ฤดูหนาวไทยล้านนาและกาชาด อำเภอหนองม่วงไข่ (58:5,000) ผู้เข้าร่วมโครงการ ไทยล้านนาและกาชาด อำเภอหนองม่วงไข่

แพร่เป็นไปด้วยความเรียบร้อย (57:5,000) แพร่เป็นไปด้วยความ

บรรลุวัตถุประสงค์ (56:5,000) เรียบร้อยบรรลุวัตถุประสงค์

11 ส่งเสริมการเรียนรู้งานศาสนพิธี เพ่ือส่งเสริมให้เด็กและเยาวชน เด็ก เยาวชน ประชาชน 10,000 - - ร้อยละของ เด็กและเยาวชนมีความรู้สำนักงานปลัด

มีความรู้ ความเข้าใจท่ีถูกต้อง ตำบลแม่คำมี จำนวน 50 คน ผู้เข้าร่วมโครงการ ความเข้าใจท่ีถูกต้องเก่ียว อบต.แม่คำมี

เก่ียวกับงานศาสนพิธี กับงานศาสนพิธี

12 ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเด็กและ เพ่ือให้เด็กและเยาวชนมีความรู้ เด็ก เยาวชน ประชาชน 20,000 - - ร้อยละของ เด็กและเยาวชนมีความรู้สำนักงานปลัด

เยาวชน ความเข้าใจตระหนักและรู้คุณค่า ตำบลแม่คำมี จำนวน 50 คน ผู้เข้าร่วม ความเข้าใจตระหนักและ อบต.แม่คำมี

ในคุณธรรมและจริยธรรม รู้คุณค่าในคุณธรรมและ

จริยธรรม

194,000 194,000 194,000

แผนพัฒนาสามปี(พ.ศ. 2559 - 2561) หน้าที่  92



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4  

 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัด(ท่ีเลือกทำ)ยุทธศาสตร์ท่ี 2.2 และยุทธศาสตร์ท่ี 2.3

6.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

6.2  แนวทางการส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา และอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถ่ิน

เป้าหมาย งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะ หน่วยงาน

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) ได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

13 ค่ายภาษาพ้ืนเมือง(กำเมือง) การเขียน เพ่ือศึกษา ฟ้ืนฟู อนุรักษ์ เด็ก เยาวชน ประชาชน 20,000 - - ร้อยละของ เด็ก เยาวชน ประชาชน สำนักงานปลัด

ตัวอักษรล้านนา (ต๋ัวเมือง) สืบทอดศิลปวัฒนธรรมท้องถ่ิน ตำบลแม่คำมี จำนวน 50 คน ผู้เข้าร่วมโครงการ ได้เรียนรู้ภาษาพ้ืนเมือง อบต.แม่คำมี

ท่ีเส่ียงต่อการสูญหาย สืบทอดต่อไป

14 ส่งเสริมวิถีไทย:อาหารพ้ืนบ้าน เด็ก เพ่ืออนุรักษ์ สืบทอดภูมิปัญญา เด็ก เยาวชน ประชาชน 10,000 - - ร้อยละของ เด็ก เยาวชน ประชาชน สำนักงานปลัด

และเยาวชน ด้านอาหารพ้ืนเมือง ตำบลแม่คำมี จำนวน 50 คน ผู้เข้าร่วมโครงการ ได้เรียนรู้สืบทอดภูมิปัญญา อบต.แม่คำมี

ด้านอาหารพ้ืนเมือง

254,000 194,000 194,000

แผนพัฒนาสามปี(พ.ศ. 2559 - 2561) หน้าที่  93



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2

 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัด(ท่ีเลือกทำ)ยุทธศาสตร์ท่ี 2.1

7.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

7.1  แนวทางการจัดการขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล

เป้าหมาย งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะ หน่วยงาน

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) ได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1 จ้างเหมาจัดเก็บขยะ เพ่ือให้การจัดการขยะมูลฝอย พ้ืนท่ีในเขตรับผิดชอบ 160,000 160,000 160,000 การจัดการ การจัดการขยะมูลฝอย สำนักงานปลัด

และส่ิงปฏิกูลมีประสิทธิภาพ ของ อบต.แม่คำมี (58:160,000) ขยะมูลฝอยฯ และส่ิงปฏิกูลมีประสิทธิ อบต.แม่คำมี

(57:160,000) ท่ีเพ่ิมข้ึน ภาพและประสิทธิผล

(56:150,000)

2 เช่าสถานท่ีเพ่ือท้ิง เพ่ือให้การจัดการขยะมูลฝอย ค่าท้ิงขยะมูลฝอยของอบต. 70,000 70,000 70,000 การจัดการ การจัดการขยะมูลฝอย สำนักงานปลัด

ขยะมูลฝอยของ อบต.แม่คำมี และส่ิงปฎิกูลมีประสิทธิภาพ แม่คำมี (58:70,000) ขยะมูลฝอยฯ และส่ิงปฏิกูลมีประสิทธิ อบต.แม่คำมี

(57:70,000) ท่ีเพ่ิมข้ึน ภาพและประสิทธิผล

3 จ้ดซ้ือถังขยะ เพ่ือให้การจัดการขยะมูลฝอย จัดซ้ือถังขยะ 90,000 90,000 90,000 การจัดการ การจัดการขยะมูลฝอย สำนักงานปลัด

และส่ิงปฏิกูลมีประสิทธิภาพ ขยะมูลฝอยฯ และส่ิงปฏิกูลมีประสิทธิ อบต.แม่คำมี

ท่ีเพ่ิมข้ึน ภาพและประสิทธิผล

4 จัดซ้ือรถบรรทุกขยะ เพ่ือให้การจัดการขยะมูลฝอยรถบรรทุกขยะขนาด 6 ตัน 6 ล้อ 2,300,000 2,300,000 2,300,000 การจัดการ การจัดการขยะมูลฝอย สำนักงานปลัด

และส่ิงปฏิกูลมีประสิทธิภาพ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า (58:2,300,0000,000) ขยะมูลฝอยฯ และส่ิงปฏิกูลมีประสิทธิ อบต.แม่คำมี

6,000 ซีซี แบบอัดท้าย จำนวน 1 คัน ท่ีเพ่ิมข้ึน ภาพและประสิทธิผล

2,620,000 2,620,000 2,620,000

แผนพัฒนาสามปี(พ.ศ. 2559 - 2561) หน้าที่  94



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2

 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัด(ท่ีเลือกทำ)ยุทธศาสตร์ท่ี 2.1

7.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

7.2  แนวทางการส่งเสริมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

เป้าหมาย งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะ หน่วยงาน

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) ได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1 ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในตำบลแม่คำมี เพ่ือให้สภาพแวดล้อมใน -  ถนนสาธารณประโยชน์ใน 100,000 100,000 100,000 ชุมชนมีสภาพ สภาพแวดล้อมในชุมชน สำนักงานปลัดฯ

ชุมชนร่มร่ืน สวยงาม ตำบลแม่คำมี (58:100,000) แวดล้อมท่ี ร่มร่ืน สวยงามมากข้ึน อบต.แม่คำมี

-  สถานท่ีสาธารณประโยชน์ (57:100,000) น่าอยู่เพ่ิมข้ึน

ในตำบลแม่คำมี (56:100,000)

2 ส่งเสริมและอนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากร เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้ - การส่งเสริมและอนุรักษ์ฟ้ืนฟู 20,000 20,000 20,000 ทรัพยากร ทรัพยากรธรรมชาติและสำนักงานปลัดฯ

ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ประชาชนมีส่วนร่วมในการ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (58:20,000) ธรรมชาติฯได้ ส่ิงแวดล้อมในชุมชนได้รับ อบต.แม่คำมี

อนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากร - โครงการอันเน่ืองจากพระราชดำริ (57:20,000) รับการอนุรักษ์เพ่ิมข้ึน การอนุรักษ์ฟ้ืนฟู

ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (56:20,000) มากข้ึน

และพระราชเสาวนีย์ของสมเด็จ

พระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ

โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน

ในชุมชน  

- การปลูกต้นไม้ตามแนวพระราชดำริ

- การปลูกหญ้าแฝก 120,000 120,000

เป็นต้น 120,000 120,000

120,000
-

120,000 120,000
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-  ร่าง  -

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา/กิจกรรม

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561)

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่คำมี   อำเภอหนองม่วงไข่   จังหวัดแพร่

ปี  2559 ปี  2560 ปี  2561 รวม  3  ปี

ยุทธศาสตร์ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ

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

1.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

1.1   แนวทางการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ 3 257,000 3 257,000 3 257,000 9 771,000

  ให้แก่ประชาชน

รวม 3 257,000 3 257,000 3 257,000 9 771,000

2.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม

2.1   แนวทางการพัฒนาสังคมสงเคราะห์และ 3 33,000 3 33,000 3 33,000 9 99,000

  พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน

2.2   แนวทางการส่งเสริมการมีส่วนร่วมและ 12 1,875,000 12 1,875,000 12 1,875,000 36 5,625,000

  สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

รวม 15 1,908,000 15 1,908,000 15 1,908,000 45 5,724,000
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ปี  2559 ปี  2560 ปี  2561 รวม  3  ปี

ยุทธศาสตร์ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ

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

3.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

3.1   แนวทางการก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม 17 13,919,000 19 14,209,000 24 15,669,000 60 43,797,000

  ส่ิงก่อสร้างสาธารณประโยชน์

3.2   แนวทางการจัดหาและพัฒนาแหล่งน้ำ 14 102,582,000 13 106,181,000 20 120,129,000 47 328,892,000

รวม 31 116,501,000 32 120,390,000 44 135,798,000 107 372,689,000

4.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข

4.1   แนวทางการพัฒนาและส่งเสริมการมีส่วนร่วม 7 650,000 7 650,000 7 650,000 21 1,950,000

  ด้านสาธารณสุขในชุมชน

4.2   แนวทางการพัฒนาสาธารณสุขมูลฐาน 3 107,000 3 107,000 3 107,000 9 321,000

  ป้องกันและระงับโรคติดต่อในชุมชน

รวม 10 757,000 10 757,000 10 757,000 30 2,271,000

5.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

5.1   แนวทางการพัฒนาบุคลากร 6 664,000 6 664,000 6 664,000 18 1,992,000

5.2   แนวทางการพัฒนาการบริหารงานของ อบต. 26 1,302,600 25 1,283,600 17 960,000 68 3,546,200

รวม 32 1,966,600 31 1,947,600 23 1,624,000 86 5,538,200
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ปี  2559 ปี  2560 ปี  2561 รวม  3  ปี

ยุทธศาสตร์ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ

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

6.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา

และวัฒนธรรม

6.1   แนวทางการส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาในชุมชน 13 748,448 13 748,448 13 748,448 39 2,245,344

6.2   แนวทางการส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนาและ 14 254,000 10 194,000 10 194,000 34 642,000

  อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถ่ิน

รวม 27 1,002,448 23 942,448 23 942,448 73 2,887,344

7.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม

7.1   แนวทางการจัดการขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล 4 2,620,000 4 2,620,000 4 2,620,000 12 7,860,000

7.2   แนวทางการส่งเสริมและอนุรักษ์ทรัพยากร 2 120,000 2 120,000 2 120,000 6 360,000

  ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

รวม 6 2,740,000 6 2,740,000 6 2,740,000 18 8,220,000

รวมท้ังส้ิน 124 125,132,048 120 128,942,048 124 144,026,448 368 398,100,544
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14 5,868,900 14 5,868,900 14 5,868,900 14 5,868,900

14 5,868,900 14 5,868,900 14 5,868,900 14 5,868,900

14 5,868,900 14 5,868,900 14 5,868,900 14 5,868,900

14 5,868,900 14 5,868,900 14 5,868,900 14 5,868,900

14 5,868,900 14 5,868,900 14 5,868,900 14 5,868,900

14 5,868,900 14 5,868,900 14 5,868,900 14 5,868,900

14 5,868,900 14 5,868,900 14 5,868,900 14 5,868,900

14 5,868,900 14 5,868,900 14 5,868,900 14 5,868,900

23 17,764,400 23 17,764,400 23 17,764,400 23 17,764,400

23 17,764,400 23 17,764,400 23 17,764,400 23 17,764,400

23 17,764,400 23 17,764,400 23 17,764,400 23 17,764,400

23 17,764,400 23 17,764,400 23 17,764,400 23 17,764,400

23 17,764,400 23 17,764,400 23 17,764,400 23 17,764,400

23 17,764,400 23 17,764,400 23 17,764,400 23 17,764,400

23 17,764,400 23 17,764,400 23 17,764,400 23 17,764,400

23 17,764,400 23 17,764,400 23 17,764,400 23 17,764,400

6 502,000 6 502,000 6 502,000 6 502,000

6 502,000 6 502,000 6 502,000 6 502,000

6 502,000 6 502,000 6 502,000 6 502,000

6 502,000 6 502,000 6 502,000 6 502,000

6 502,000 6 502,000 6 502,000 6 502,000

6 502,000 6 502,000 6 502,000 6 502,000

6 502,000 6 502,000 6 502,000 6 502,000

6 502,000 6 502,000 6 502,000 6 502,000

26 1,615,000 26 1,615,000 26 1,615,000 26 1,615,000



26 1,615,000 26 1,615,000 26 1,615,000 26 1,615,000

26 1,615,000 26 1,615,000 26 1,615,000 26 1,615,000

26 1,615,000 26 1,615,000 26 1,615,000 26 1,615,000

26 1,615,000 26 1,615,000 26 1,615,000 26 1,615,000

26 1,615,000 26 1,615,000 26 1,615,000 26 1,615,000

26 1,615,000 26 1,615,000 26 1,615,000 26 1,615,000

26 1,615,000 26 1,615,000 26 1,615,000 26 1,615,000

103 24,109,000 103 24,109,000 103 24,109,000 103 24,109,000

103 24,109,000 103 24,109,000 103 24,109,000 103 24,109,000

103 24,109,000 103 24,109,000 103 24,109,000 103 24,109,000

103 24,109,000 103 24,109,000 103 24,109,000 103 24,109,000

103 24,109,000 103 24,109,000 103 24,109,000 103 24,109,000

103 24,109,000 103 24,109,000 103 24,109,000 103 24,109,000

103 24,109,000 103 24,109,000 103 24,109,000 103 24,109,000


