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ของ 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลสบปราบ 

อ าเภอสบปราบ จังหวัดล าปาง 
 
 



 
ก 

หลักการและเหตุผล 
  
 ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 7 พ.ศ.
2562 มาตรา 46 สภาองค์การบริหารส่วนต าบลมีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้  (1)  ให้ความเห็นชอบแผนพัฒนา
องค์การบริหารองค์การบริหารส่วนต าบล เพ่ือเป็นแนวทางในการบริหาร กิจการขององค์การบริหารส่วนต าบลและ
มาตรา 69/1 การปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล ต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของ
ประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และให้ค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท า
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล  การจัดท างบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ การประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ทั้งนี้ ให้เป็นไปตาม กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับว่าด้วยการนั้น และ
หลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยก าหนด ประกอบกับพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 หมวด 2 มาตรา 16(1) การจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่นของตนเอง และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอ านาจและหน้าที่ใน
การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือใช้เป็นกรอบในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่าย
เพ่ิมเติม และงบประมาณจากเงินสะสมในช่วงของแผนนั้น โดยองค์การบริหารส่วนต าบลสบปราบ ได้ด าเนินการ
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) และประกาศใช้ไปแล้วเมื่อวันที่ 14  มิถุนายน  2562 ทั้งนี้  
ปัจจุบันองค์การบริหารส่วนต าบลสบปราบ มีความจ าเป็นต้องแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  ครั้ง
ที่ 2/2564   เพ่ือให้ถูกต้องตามรูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 ข้อ 21 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561  การแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นอ านาจ
ของผู้บริหารท้องถิ่น  

 ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลสบปราบ จึงได้แก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)    ครั้งที ่
2/2564 (เฉพาะปี พ.ศ.2565) เพ่ือใช้เป็นกรอบในการจัดท างบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2565 ต่อไป  
    
 

                                                                           องค์การบริหารส่วนต าบลสบปราบ 
                                                                                  20 กรกฎาคม 2564 

 
 
 
 
 
 
 
 



ผ.01

ยุทธศาสตร์ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ

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

1.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน

   1.1 แผนงาน เคหะและชุมชน 1              400,000      1          400,000

   1.2 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา 45            11,930,000  45        11,930,000

  1.3 แผนงาน การเกษตร 4              477,400      4          477,400

รวม 50           12,807,400 50        12,807,400 

2.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

   2.1 แผนงานการเกษตร 4              75,000        4          75,000        

   2.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 1              500,000      1          500,000      

   2.3 แผนงานเคหะและชุมชน 4              450,000      4          450,000      

รวม 9             1,025,000   9          1,025,000   

3.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านสังคม

   3.1 แผนงาน บริหารงานทั่วไป 6              140,000      6          140,000      

   3.2 แผนงาน รักษาความสงบภายใน 10            645,000      10        645,000      

   3.3 แผนงานการศึกษา  9              2,179,600    9          2,179,600    

   3.4 แผนงาน สาธารณสุข 6 440,000 6 440,000

  3.5 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 3 400,000 3 400,000

  3.6 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 3 980,000 3 980,000

  3.7 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 3              90,000        3          90,000        

1

บัญชสีรุปโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  ( พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565 ) ฉบับแก้ไข ครั้งที่ 2/2564

องค์การบริหารสว่นต าบลสบปราบ  อ าเภอสบปราบ  จงัหวัดล าปาง

2561 2562 25652563 2564  รวม 



ยุทธศาสตร์ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ

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

3.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านสังคม (ต่อ)

  3.8 แผนงานการศาสนา วฒันธรรม และนันทนาการ 7 360,000 7 360,000

   3.9 แผนงาน งบกลาง 4 15,190,000 4 15,190,000

 รวม 51           20,424,600 51        20,424,600 

4.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาเศรษฐกิจ

   4.1 แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน 2              20,000        2          20,000        

   4.2 แผนงานการเกษตร 8              290,000      8          290,000      

  4.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 1              100,000      1          100,000      

รวม 11           410,000      11        410,000      

5.ยุทธศาสตรก์ารบรหิารและพัฒนาองค์กร

   5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 10            2,260,000    10        2,260,000    

รวม 10           2,260,000   10        2,260,000   

131         36,927,000 131      36,927,000 

2

 

2

รวมทั้งสิ้น

2561 2562 2563 2564 2565  รวม 



ผ.02

                                       ยุทธศาสตร์ที ่4  สังคม คุณภาพชีวิต ความมัน่คง และทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม

เปา้หมาย ตัวชีว้ัด หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ผลทีค่าดว่าจะได้รับ ที่รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงการขยายเขตไฟฟ้า เพ่ือให้ประชาชนสามารถสัญจร อุดหนุนงบประมาณให้กับการ     400,000 รอ้ยละ 80 ของ ประชาชนมีความปลอด กองช่าง

  ไป-มา เวลากลางคืนอย่างปลอด ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาเถิน  
ประชาชนใน
หมูบ่้าน

ภัย ในชีวิตและทรพัย์สิน

 ภัย และเพ่ือป้องกันปัญหา เพ่ือด าเนินการขยายไฟฟ้าส่อง
ที่ได้รบัการขยาย
เขต

การสัญจร สะดวก  

 อาชญากรรมที่อาจเกิดขึน้ได้ สว่างพร้อมตดิตัง้อุปกรณป์ระกอบ ไฟฟ้า มีแสงสว่าง ปลอดภัย  

  ให้กับหมูบ่้านในเขตรบัผิดชอบ  ทั่วถึง  

(งานไฟฟา้และประปา)/อดุหนุน ของ อบต.สบปราบ   

400,000

3

งบประมาณ

             รายละเอียดโครงการพัฒนา

องค์การบริหารส่วนต าบลสบปราบ อ าเภอสบปราบ  จังหวัดล าปาง

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบต.สบปราบ ยุทธศาสตร์ที ่1    การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

แผนงาน เคหะและชุมชน

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) ฉบับแก้ไข ครั้งที่ 2/2564

ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดล าปาง    ยุทธศาสตร์ที ่3 สินค้าอัตลักษณอุ์ตสาหกรรม หัตถอุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์ชุมชน จากฐานทุนทางสังคมและวัฒนธรรม   

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดล าปาง ยุทธศาสตร์ที ่1  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน   

รวม  1  โครการ



ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบต.สบปราบ ยุทธศาสตร์ที ่1    การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ผ.02

เปา้หมาย ตัวชีว้ัด หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ผลทีค่าดว่าจะได้รับ ที่รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงการซ่อมแซมที่ดินและสิง่ก่อสรา้ง เพ่ือซ่อมแซมสิง่ก่อสรา้งที่ช ารดุ ซ่อมแซมที่ดินและสิง่ก่อสรา้ง     400,000 รอ้ยละ 80 ของ สิง่ก่อสรา้งสามารถใช้ กองชา่ง

ในพ้ืนที่ เสียหาย สามารถใช้การได้ตาม เช่น ถนน สะพาน รางรนิ  สิง่ก่อสรา้งที่ช ารดุ การได้ตามปกติ  

 ปกติ รางระบายน้ า อาคารส านักงาน เสียหาย ได้รบัการ  

 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ซ่อมแซม สามารถ

(งานกอ่สร้าง) ใช้การได้

หมูท่ี่ 2

2 ก่อสรา้งรางรนิ คสล.สายเหมืองฟอง เพ่ือให้ราษฎรมีน้ าเพียงพอ ขนาดกว้าง 0.50 ม. 370,000 ร้อยละ 70 ของพ้ืนที่ .-เกษตรกรมีน้ าเพียงพอ กองช่าง

 เชือ่มต่อ หมูท่ี่ 12 ในการท าการเกษตร ยาว 200 ม. สูง 0.60 ม.  บรเิวณน้ีมีน้ าเพียง ส าหรบัการเกษตร

  หนา 0.10 ม.  พอส าหรับการเกษตร .-เกษตรกรมีรายไดเ้พ่ิมขึ้น

(งานกอ่สร้าง)

หมูท่ี่ 3

3 ก่อสรา้งถนนลูกรงัสายห้วยป่าขี เพ่ือใหป้ระชาชนไดม้ีถนนใช้ในการ ขนาดกว้าง 3 ม. ยาว 2,000 ม.     480,000 รอ้ยละ 80 ของ มีถนนมีมาตรฐาน กองช่าง

 (จากสวนนายยา สุกันทา ถึง ทุ่งนา คมนาคมได้อย่างสะดวก รวดเรว็  ประชาชน ที่ใช้ถนน การสัญจร สะดวก

นายวีรเดช วงศ์นันชัย)   มีความสะดวก รวดเรว็ ปลอดภัย

(งานกอ่สร้าง) รวดเรว็

หมูท่ี่ 4

4 ก่อสรา้งรางรนิ คสล.สายเหมืองอุมลอง เพ่ือให้ราษฎรมีน้ าเพียงพอ ขนาดกว้าง 0.80 ม. 188,000 ร้อยละ 70 ของพ้ืนที่ .-เกษตรกรมีน้ าเพียงพอ กองช่าง

 ข้าง สนง.อบต.สบปราบ ในการท าการเกษตร ยาว 100 ม.  สูง 0.60 ม. บรเิวณน้ีมีน้ าเพียง ส าหรบัการเกษตร

   พอส าหรบัการเกษตร .-เกษตรกรมีรายไดเ้พ่ิมขึ้น

(งานกอ่สร้าง)   
4

งบประมาณ

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา



ยุทธศาสตร์ที่ 1    การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ผ.02

เปา้หมาย ตัวชีว้ัด หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ผลทีค่าดว่าจะได้รับ ที่รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

5 ก่อสรา้งรางรนิคอนกรตีเสรมิเหล็ก เพ่ือให้ราษฎรมีน้ าเพียงพอ ขนาดกว้าง 0.80 ม. 95,000 ร้อยละ 70 ของพ้ืนที่ .-เกษตรกรมีน้ าเพียงพอ กองช่าง

สายแม่ทกใต้ ในการท าการเกษตร ยาว 50 ม.  สูง 0.60 ม. บรเิวณน้ีมีน้ าเพียง ส าหรบัการเกษตร

 หนา 0.10 ม. พอส าหรบัการเกษตร .-เกษตรกรมีรายไดเ้พ่ิมขึ้น

(งานกอ่สร้าง)      
6 ก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหล็ก เพ่ือใหป้ระชาชนไดม้ีถนนใช้ในการ ขนาดกว้าง 3 ม.   872,000 รอ้ยละ 80 ของ มีถนนมีมาตรฐาน กองช่าง

(สายห้วยป่าขี เชือ่มระหว่างหมูท่ี่  4 - คมนาคมได้อย่างมีมาตรฐาน ยาว 670 เมตร ประชาชน ที่ใช้ถนน การสัญจร สะดวก
หมูท่ี่ 12) สะดวก   รวดเรว็ หนา 0.15 เมตร มีความสะดวก รวดเรว็ ปลอดภัย

  รวดเรว็
(งานกอ่สร้าง)

7 วางท่อลอดเหลีย่มสายทุ่งนา เพ่ือใหก้ารระบายน้ ามีประสิทธภิาพ ขนาดกว้าง 1.50 ม.  330,000 รอ้ยละ 70 ของบ้าน การระบายน้ าเป็นไปด้วย กองช่าง

นายจันทรตืิ๊บ เรอืนทิ (โป่งยวง) มากขึน้ และขยายเส้นทางการ ยาว 5.00 ม.  สูง 1.00 ม. เรอืน ปชช.บรเิวณน้ี ความรวดเรว็ ลดปัญหา

จราจร หนา 0.10 ม. น้ าไม่ท่วมขัง น้ าท่วมขัง

(งานกอ่สร้าง)  

8 ก่อสรา้งถนนลูกรงัสายต่อจากบ้าน เพ่ือใหป้ระชาชนไดม้ีถนนใช้ในการ ขนาดกว้าง 4 ม.   260,000 รอ้ยละ 80 ของ มีถนนมีมาตรฐาน กองช่าง

นายจันทร ์จะมัง ถึงข้างตลาดนัด คมนาคมได้อย่างมีมาตรฐาน ยาว 800 ม. ประชาชน ที่ใช้ถนน การสัญจร สะดวก

 สะดวก   รวดเรว็  มีความสะดวก รวดเรว็ ปลอดภัย

  รวดเรว็

 (งานกอ่สร้าง)        

9 ก่อสรา้งรางระบายน้ าสายหน้าบ้าน เพ่ือใหก้ารระบายน้ ามีประสิทธภิาพ ขนาดกว้าง 0.40 ม.  585,000 รอ้ยละ 70 ของบ้าน การระบายน้ าเป็นไปด้วย กองช่าง

นายแก้ว มะโนรมย์ ถึงบ้าน มากขึน้ ลึก 0.50 ม. ยาว 200 ม.  เรอืน ปชช.บรเิวณน้ี ความรวดเรว็ ลดปัญหา

นายแก้ว อุ่นแก้ว   น้ าไม่ท่วมขัง น้ าท่วมขัง

(งานกอ่สร้าง)   
5

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งบประมาณ



ยทุธศาสตร์การพัฒนา อบต.สบปราบ ยทุธศาสตร์ที่ 1    การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ผ.02

เป้าหมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ ที่รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

 หมูท่ี่ 5           

10 วางท่อระบายน้้าคอนกรตี สายบ้าน เพ่ือให้การระบายน้้ามีประสทิธภิาพ ขนาดท่อ 0.40 ม. ความยาว   350,000 รอ้ยละ 70 ของบ้าน การระบายน้้าเป็นไปด้วย กองช่าง

นายมงคล อุ่นปัญญา   ถึงบ้าน มากขึน้ และขยายเส้นทางการ รวม 150 ม.   เรอืน ปชช.บรเิวณน้ี ความรวดเรว็ ลดปัญหา

นายคารม ค้าแก้ว จราจร น้้าไม่ท่วมขัง น้้าท่วมขัง

(งานก่อสรา้ง)  

11 ก่อสรา้งถนน คสล.ซอยบ้าน เพ่ือให้ประชาชนไดม้ีถนนใช้ในการ ขนาดกว้าง 3.00 ม.  710,000 รอ้ยละ 80 ของ มีถนนมีมาตรฐาน กองช่าง

นายณรงค์ ชะระ คมนาคมได้อย่างมีมาตรฐาน ยาว 520.00 ม. หนา 0.15 ม. ประชาชน ที่ใช้ถนน การสัญจร สะดวก

สะดวก   รวดเรว็ มีความสะดวก รวดเรว็ ปลอดภัย

รวดเรว็

(งานก่อสรา้ง)

12 ก่อสรา้งถนน คสล.สายบ้าน เพ่ือให้ประชาชนไดม้ีถนนใช้ในการ ขนาดกว้าง 2.50 ม.  77,000 รอ้ยละ 80 ของ มีถนนมีมาตรฐาน กองช่าง

นายสมศักดิ์ จันต๊ะอุตม์ คมนาคมได้อย่างมีมาตรฐาน ยาว 65.00 ม. หนา 0.15 ม. ประชาชน ที่ใช้ถนน การสัญจร สะดวก

สะดวก   รวดเรว็ มีความสะดวก รวดเรว็ ปลอดภัย

รวดเรว็

(งานก่อสรา้ง)

 หมูท่ี่ 9         

13 ก่อสรา้งถนน คสล.สายต้นค่า เพ่ือให้ประชาชนไดม้ีถนนใช้ในการ ขนาดกว้าง 3.50 ม.     420,000 รอ้ยละ 80 ของ มีถนนมีมาตรฐาน กองช่าง

(ต่อจากของเดิม) ไปสามแยกทุ่งนา คมนาคมได้อย่างมีมาตรฐาน ยาว 250.00 ม. หนา 0.15 ม. ประชาชน ที่ใช้ถนน การสัญจร สะดวก

นายสุวรรณ  เตจ๊ะ สะดวก   รวดเรว็  มีความสะดวก รวดเรว็ ปลอดภัย

(งานก่อสรา้ง)  6

งบประมาณ

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา



ยทุธศาสตร์การพัฒนา อบต.สบปราบ ยทุธศาสตร์ที่ 1    การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ผ.02

เป้าหมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ ที่รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

14 ก่อสรา้งพนังป้องกันตลิ่งพัง ต่อจากของ เพ่ือป้องกันตลิ่งพังเน่ืองจากการ ขนาดยาว 60.00 ม.  520,000 รอ้ยละ 70 ของตลิ่ง ตลิ่งมีความแข็งแรง กองช่าง

เดิมจากบ้านนางยุพิน รนิมูล ถึง สะพาน กัดเซาะของน้้า สูง 3.00 ม. ได้รบัการป้องกัน ปลอดภัยต่อชีวิตและ

หมู ่5 ความเสียหายจากน้้า ทรพัย์สินของราษฎร

(งานก่อสรา้ง) กัดเซาะ  

15 ก่อสรา้งถนน คสล.ทางเข้าศูนย์สูบน้้า ฯ เพ่ือให้ประชาชนไดม้ีถนนใช้ในการ ขนาดกว้าง 3.00 ม.  97,000 รอ้ยละ80ของปชช.   - มีถนนที่มีมาตรฐาน กองช่าง

คมนาคมได้อย่างมีมาตรฐาน ยาว 70.00 ม. หนา 0.15 ม. ที่ใช้ถนนสายน้ี มี การสัญจรเป็นไปอย่าง  

สะดวก   รวดเรว็ ความสะดวก รวดเรว็ สะดวก รวดเรว็ ปลอดภัย

(งานก่อสรา้ง)  

16 โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหล็ก เพ่ือให้ประชาชนไดม้ีถนนใช้ในการ ขนาดกว้าง 4.00 ม.  460,000 รอ้ยละ80ของปชช.   - มีถนนที่มีมาตรฐาน กองช่าง

สายต้นเรยีงและสายไปประปาหมูบ่้าน คมนาคมได้อย่างสะดวก รวดเรว็ ยาว 150 ม. หนา 0.15 ม. ที่ใช้ถนนสายน้ี มี การสัญจรเป็นไปอย่าง  

ความสะดวก รวดเรว็ สะดวก รวดเรว็ ปลอดภัย

(งานก่อสรา้ง)  

(เปล่ียนแปลงคร้ังที ่1/2564)

17 ก่อสรา้งรางรนิ คสล.สายกลางทุ่งเหนือ เพ่ือให้ราษฎรมีน้้าเพียงพอ ขนาดกว้าง 0.60 ม. 380,000 ร้อยละ 70 ของพ้ืนที่ .-เกษตรกรมีน้้าเพียงพอ กองช่าง

 ในการท้าการเกษตร ยาว 250 ม. สูง 0.60 ม. บรเิวณน้ีมีน้้าเพียง ส้าหรบัการเกษตร

 หนา 0.10 ม. พอส้าหรบัการเกษตร .-เกษตรกรมรีายไดเ้พ่ิมขึน้

  

(งานก่อสรา้ง)  

7

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ



ยทุธศาสตร์การพัฒนา อบต.สบปราบ ยทุธศาสตร์ที่ 1    การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ผ.02

เป้าหมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ ที่รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

18 ก่อสรา้งถนน คสล.สายข้างโรงเรยีนเก่า เพ่ือให้ประชาชนไดม้ีถนนใช้ในการ ขนาดกว้าง 3.00 ม. 42,000 รอ้ยละ80ของปชช.   - มีถนนที่มีมาตรฐาน กองช่าง

คมนาคมได้อย่างสะดวก รวดเรว็ ยาว 30 ม. หนา 0.15 ม. ที่ใช้ถนนสายน้ี มี การสัญจรเป็นไปอย่าง  

ความสะดวก รวดเร็ว สะดวก รวดเรว็ ปลอดภัย

(งานก่อสรา้ง)

19 ก่อสรา้งถนนลูกรงัสายต้นดู่เชือ่มไป เพ่ือให้ประชาชนไดม้ีถนนใช้ในการ ขนาดกว้าง 4.00 ม. 410,000 รอ้ยละ80ของปชช.   - มีถนนที่มีมาตรฐาน กองช่าง

 บ้านวัฒนา (สายกลางทุ่ง ม.10 ถึง คมนาคมได้อย่างสะดวก รวดเรว็ ยาว 1,280 ม. หนา 0.20 ม. ที่ใช้ถนนสายน้ี มี การสัญจรเป็นไปอย่าง  

หน้าโรงเรยีนบ้านวัฒนา) ความสะดวก รวดเร็ว สะดวก รวดเรว็ ปลอดภัย

 

(งานก่อสรา้ง)

หมูท่ี่ 11

20 วางท่อลอดเหลี่ยมสายห้วยเฮีย เพ่ือให้การระบายน้้าเป็นไปด้วย ขนาดท่อกว้าง 4.00 ม.  300,000 รอ้ยละ 80 ของบ้าน การระบายน้้าเป็นไปด้วย กองช่าง

ความรวดเรว็ สูง 2.00 ม. ยาว 6.00 ม. เรอืน ปชช.บรเิวณน้ี ความรวดเรว็ ลดปัญหา  

น้้าไม่ท่วมขัง น้้าท่วมขัง 

(งานก่อสรา้ง)   

21 วางท่อระบายน้้าคอนกรตีเสรมิเหล็ก เพ่ือให้ประชาชนไดม้ีถนนใช้ในการ ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง  575,000 รอ้ยละ 80 ของบ้าน การระบายน้้าเป็นไปด้วย กองช่าง

สายบ้านนายเอกชัย เมืองมา ถึงบ้าน คมนาคมได้อย่างมีมาตรฐาน 0.40 ม. ความยาวรวม 250 ม. เรอืน ปชช.บรเิวณน้ี ความรวดเรว็ ลดปัญหา  

นายสะอาด ค้าผง สะดวก   รวดเรว็ น้้าไม่ท่วมขัง น้้าท่วมขัง 

(งานก่อสรา้ง)

8

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ



ยทุธศาสตร์การพัฒนา อบต.สบปราบ ยทุธศาสตร์ที่ 1    การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ผ.02

เป้าหมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ ที่รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

22 ก่อสรา้งรางรนิ คสล.สายทุ่งนา เพ่ือให้ราษฎรมีน้้าเพียงพอ ขนาดกว้าง 0.40 ม.  810,000 ร้อยละ 70 ของพ้ืนที่ .-เกษตรกรมีน้้าเพียงพอ กองช่าง

นายจันทร ์เขียวราช ในการท้าการเกษตร ลึก 0.50 ม. หนา 0.10 ม. บรเิวณน้ีมีน้้าเพียง ส้าหรบัการเกษตร

  ความยาวรวม 500 ม. พอส้าหรบัการเกษตร .-เกษตรกรมรีายไดเ้พ่ิมขึน้

(งานก่อสรา้ง)

หมู่ที่ 12

23 ก่อสรา้งรางรนิ คสล.เลียบไปทางป่าช้า เพ่ือให้ราษฎรมีน้้าเพียงพอ ขนาดกว้าง 0.40 ม. 152,000 ร้อยละ 70 ของพ้ืนที่ .-เกษตรกรมีน้้าเพียงพอ กองช่าง

ในการท้าการเกษตร สูง 0.60 ม. ยาว 100.00 ม. บรเิวณน้ีมีน้้าเพียง ส้าหรบัการเกษตร

 พอส้าหรับการเกษตร .-เกษตรกรมรีายไดเ้พ่ิมขึน้  

(งานก่อสรา้ง)

24 ก่อสรา้งถนนลูกรงัสายวังต้นค่า - เลาฝาง เพ่ือให้ประชาชนไดม้ีถนนใช้ในการ ขนาดกว้าง 3.00  ม.     150,000 รอ้ยละ80ของปชช.   - มีถนนที่มีมาตรฐาน กองช่าง

 คมนาคมได้อย่างสะดวก รวดเรว็ ยาว 600.00 ม. หนา 0.20 ม. ที่ใช้ถนนสายน้ี มี การสัญจรเป็นไปอย่าง  

   ความสะดวก รวดเร็ว สะดวก รวดเรว็ ปลอดภัย

(งานก่อสรา้ง)

หมูที่ 15

25 ก่อสรา้งรางรนิ คสล.สายเด่นมะขาม เพ่ือให้ราษฎรมีน้้าเพียงพอ ขนาดกว้าง 0.80 ม.   425,000 ร้อยละ 70 ของพ้ืนที่ .-เกษตรกรมีน้้าเพียงพอ กองช่าง

ในการท้าการเกษตร สูง 0.80 ม. หนา 0.10 ม.   (ยาว 200 ม.) บรเิวณน้ีมีน้้าเพียง ส้าหรบัการเกษตร

ความยาวรวม 400.00 ม. พอส้าหรับการเกษตร .-เกษตรมีรายได้เพ่ิมขึน้

(งานก่อสรา้ง)

9

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ



ยทุธศาสตร์การพัฒนา อบต.สบปราบ ยทุธศาสตร์ที่ 1    การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ผ.02

เป้าหมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ ที่รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

26 โครงการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ เพ่ือลดปัญหาอุบัติเหตุและปัญหา ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ     100,000 รอ้ยละ 80 ของ ประชาชนมีความปลอดภยั  กองช่าง

 อาชญากรรม และให้ประชาชน .-บ้านสบปราบ ม.2 ของพ้ืนที่ อบต. ในชีวิตและทรพัย์สิน /

 มีความสะดวกในการสัญจรไป-
มา

.-บ้านวังพรา้ว ม.3 มีแสงสว่างทั่วถึง การสัญจรเป็นไปอย่าง

ในเวลากลางคืน .-บ้านแพะ ม.4  ปลอดภัย สะดวก

 -บ้านทุ่ง   หมูท่ี่ ๕

 -บ้านวัฒนา  หมูท่ี่ ๖

 -บ้านทุ่งพัฒนา หมูท่ี่ ๙

 -บ้านใหม่วัฒนา หมูท่ี่  ๑๐

 -บ้านทุ่งเจรญิ  หมูท่ี่  ๑๑

 -บ้านทุ่งรวงทอง หมูท่ี่ ๑๒

 -บ้านฮ่องปุ๊สามัคคี  หมูท่ี่ ๑๕

.-จัดซ้ือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

(งานกอ่สร้าง)

27 ก่อสรา้ง ซ่อมแซม  ล้าเหมืองของสถานี เพ่ือให้เกษตรกรมีน้้าใช้ในการ ก่อสรา้ง ซ่อมแซม ล้าเหมืองของ     200,000 ร้อยละ 70 ของพ้ืนที่ .-เกษตรกรมีน้้าเพียงพอ กองช่าง

สูบน้้าด้วยพลังไฟฟ้า เกษตรอย่างทั่วถึง สถานีสูบน้้า ฯ ทั้ง 3 แห่ง บรเิวณน้ีมีน้้าเพียง ส้าหรบัการเกษตร  

พอส้าหรับการเกษตร .-เกษตรมีรายได้เพ่ิมขึน้

(งานก่อสรา้ง)
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ยทุธศาสตร์การพัฒนา อบต.สบปราบ ยทุธศาสตร์ที่ 1    การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ผ.02

เป้าหมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ ที่รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

28 ซ่อมแซม/ปรบัปรงุ ระบบประปา เพ่ือให้มีน้้าประปาใช้ในการ ซ่อมแซม / ปรับปรุง ระบบประปา   30,000 85 % ของระบบ มีน้้าสะอาดใช้ในการ กองช่าง

อุปโภค - บรโิภค เช่น การเปลี่ยนท่อ / ขยายท่อ ประปา ได้รบัการ อุปโภค - บรโิภค

ของ ส้านักงาน อบต.สบปราบ บ้ารงุรกัษา

และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

จ้านวน 2 ศูนย์

(งานก่อสรา้ง)

29 ก่อสรา้งรางรนิ คสล.สายห้วยแต เพ่ือให้ราษฎรมีน้้าเพียงพอ ขนาดยาว  200.00 ม.   370,000 ร้อยละ 70 ของพ้ืนที่ .-เกษตรกรมีน้้าเพียงพอ กองช่าง

(เส้นล่าง/ฝายงา่ 9 คน) หมูท่ี่ 4 ในการท้าการเกษตร กว้าง 1.00 ม.   บรเิวณน้ีมีน้้าเพียง ส้าหรบัการเกษตร

 ลึก 0.75 ม. พอส้าหรับการเกษตร .-เกษตรมีรายได้เพ่ิมขึน้

(งานก่อสรา้ง)

30 ขุดสระน้้าแก้มลิงพรอ้มท้าคันดิน เพ่ือกักเก็บน้้าไว้ใช้ในการเกษตร ขนาดกว้าง 20.00 ม. 320,000 ร้อยละ 70 ของพ้ืนที่ .-เกษตรกรมีน้้าเพียงพอ กองช่าง

ล้าเหมืองทุ่งหลวง  หมูท่ี่ 5  ยาว 50.00 ม. บรเิวณน้ีมีน้้าเพียง ส้าหรบัการเกษตร  

ลึก 1.50 ม พอส้าหรับการเกษตร .-เกษตรมีรายได้เพ่ิมขึน้

(งานก่อสรา้ง)

31 เสรมิไหล่ทางคอนกรตี  สายแยกบ้าน เพ่ือให้ประชาชนไดม้ีถนนใช้ในการ ขนาดกว้าง 1.00 ม.     220,000 รอ้ยละ80ของปชช.   มถีนนทีม่มีาตรฐาน  กองช่าง

นายบุญยงค์ ยะชะระ ถึงปากทาง คมนาคมได้อย่างมีมาตรฐาน ยาว 820.00 ม. หนา 0.10 ม. ที่ใช้ถนนสายน้ี มี การสัญจรเปน็ไปอยา่ง

สมเกียรติรสีอรท์)  หมูท่ี่ 6 สะดวก   รวดเรว็ ความสะดวก รวดเรว็สะดวก รวดเร็ว ปลอดภยั

(งานก่อสรา้ง)
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ยทุธศาสตร์การพัฒนา อบต.สบปราบ ยทุธศาสตร์ที่ 1    การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ผ.02

เป้าหมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ ที่รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

32 ก่อสรา้งถนนลูกรงัสายหนองป้าน ถึง เพ่ือให้ประชาชนไดม้ีถนนใช้ในการ ขนาดกว้าง 3 ม. ยาว 2,000 ม.  475,000 รอ้ยละ80ของปชช.   มถีนนทีม่มีาตรฐาน  กองช่าง

โป่งแดง คมนาคมได้อย่างสะดวก รวดเรว็ หนา 0.20 ม. ที่ใช้ถนนสายน้ี มี การสัญจรเปน็ไปอยา่ง

ความสะดวก รวดเร็ว สะดวก รวดเร็ว ปลอดภยั

(งานก่อสรา้ง)

 โครงการที่เพ่ิมเติม

33 โครงการวางท่อระบายน้้าคอนกรตี เพ่ือให้การระบายน้้ามีประสิทธ-ิ ท่อระบายน้้าคอนกรตีเส้นผ่าศูนย์             2,037,000 รอ้ยละ80 ของบ้าน การระบายน้้าเป็นไปด้วย กองช่าง

เสรมิเหล็กพรอ้มบ่อพัก (สายบ้านนาย- ภาพมากขึน้ และขยายเส้นทาง กลาง 0.40 เมตร บ่อพัก 59 จุด เรอืน ปชช.บรเิวณน้ี ความรวดเร็ว ลดปญัหา  

สิทธศัิกดิ์ แก้วที่สุด ถึงรา้นวัฒนาการ- การจราจร ยาว 885.00 เมตร พรอ้มป้าย น้้าไม่ท่วมขัง น้้าท่วมขัง

ช่าง) บ้านวัฒนา หมูท่ี่ 6 โครงการ

(งานก่อสรา้ง)       

34 โครงการวางท่อระบายน้้าคอนกรตี เพ่ือใหก้ารระบายน้้ามปีระสิทธิภาพ ท่อระบายน้้าคอนกรตีเส้นผ่าศูนย์ 393,000 รอ้ยละ80 ของบ้าน การระบายน้้าเป็นไปด้วย กองช่าง

เสรมิเหล็กพรอ้มบ่อพัก (สายบ้านนาย- มากขึน้ และขยายเส้นทางการ กลาง 0.40 เมตร บ่อพัก 11 จุด      เรอืน ปชช.บรเิวณน้ี ความรวดเรว็ ลดปัญหา  

บุญเลิศ ไชยเมืองมูล ถึงบ้านนาย จราจร ยาว 170.00 เมตร พรอ้มป้าย  น้้าไม่ท่วมขัง น้้าท่วมขัง

สมเกียรติ วังใน (ต่อจากสายเดิมสาย  โครงการ   

บ้านนายสูนย์ บุญมา)  บ้านวัฒนา      

หมู่ที่ 6       

(งานก่อสรา้ง)
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ยทุธศาสตร์การพัฒนา อบต.สบปราบ ยทุธศาสตร์ที่ 1    การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ผ.02

เป้าหมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ ที่รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

35 วางท่อระบายน้้าคอนกรตีเสรมิเหล็ก เพ่ือให้การระบายน้้ามีประสทิธภิาพ ท่อระบายน้้าขนาดคอนกรตีเส้นผ่า    618,000 รอ้ยละ80 ของบ้าน การระบายน้้าเป็นไปด้วย กองช่าง

พรอ้มบ่อพัก (สายบา้นนายติ๊บ แก่นจนัทร์ มากขึน้ และขยายเส้นทางการ ผ่าศูนย์กลาง 0.40 ม. บ่อพัก   เรอืน ปชช.บรเิวณน้ี ความรวดเรว็ ลดปัญหา  

ถึงหัวสะพานล้าห้วยสมัยบรเิวณบ้าน จราจร  18 จุด  ยาวรวม 268.00 ม. น้้าไม่ท่วมขัง น้้าท่วมขัง

นางสมบูรณ์ แก่นจันทร)์ บ้านทุ่งพัฒนา พรอ้มป้ายโครงการ

หมู่ที่ 9     

(งานก่อสรา้ง)

36 โครงการขยายผิวจราจร(สายบ้านนาย เพ่ือให้ประชาชนไดม้ีถนนใช้ในการ ช่วงที่ 1   23,000 รอ้ยละ 80 ของ ถนนมีมาตรฐาน กองช่าง

ธนวัฒน์ อุดใจ ถึงบ้านนายลัทธพล- คมนาคมได้อย่างมีมาตรฐาน ขนาดกว้าง 0.80 เมตร  ประชาชนที่ใช้ถนน การสัญจรเป็นไปอย่าง  

ศิรปิ้อ) บ้านทุ่งพัฒนา หมูท่ี่ 9 สะดวก   รวดเรว็ ยาว 38.00 เมตร หนา 0.15 เมตร สายน้ี มีความสะดวก
สะดวก รวดเรว็
ปลอดภัย

ช่วงที่ 2 รวดเรว็ ปลอดภัย  

ขนาดกว้าง 0.70 เมตร 

  ยาว 30.00 เมตร หนา 0.15 เมตร     

ยาวรวม 68.00 เมตร หรอืมพ้ืีนที่

(งานก่อสรา้ง) ไม่น้อยกว่า 51.00 ตารางเมตร
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ยทุธศาสตร์การพัฒนา อบต.สบปราบ ยทุธศาสตร์ที่ 1    การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ผ.02

เป้าหมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ ที่รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

37 โครงการเสรมิผิวแอสฟัลท์คอนกรตี เพ่ือให้ประชาชนไดม้ีถนนใช้ในการ ขนาดกว้าง 4.00 เมตร    138,000 รอ้ยละ 80 ของ ถนนมีมาตรฐาน กองช่าง

(สายบ้านนายปุ๊ด คุมพล ถึงสามแยกบ้านคมนาคมได้อย่างมีมาตรฐาน ยาว 95.00 เมตร หนา 0.05    ประชาชนที่ใช้ถนน การสัญจรเป็นไปอย่าง  

บ้าน ร.ต.ชูเชิด ด่านอินถา) บ้านทุ่ง- สะดวก   รวดเรว็ เมตร หรอืมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า  สายน้ี มีความสะดวก
สะดวก รวดเรว็
ปลอดภัย

พัฒนา  หมูท่ี่ 9  380 ตารางเมตร  พรอ้มป้าย รวดเรว็ ปลอดภัย  

(งานก่อสรา้ง) โครงการ

38 โครงการวางท่อระบายน้้าคอนกรตีเสรมิ- เพ่ือให้การระบายน้้ามีประสทิธภิาพ ท่อระบายน้้าขนาดคอนกรตีเส้นผ่า    473,000 รอ้ยละ80 ของบ้าน การระบายน้้าเป็นไปด้วย กองช่าง

เหล็กพรอ้มบ่อพัก (สายบ้านนายวรภพ- มากขึน้ และขยายเส้นทางการ ศูนย์กลาง 0.40 ม. บ่อพัก 13 เรอืน ปชช.บรเิวณน้ี ความรวดเรว็ ลดปัญหา

ทินวัง ถึงสามแยกหัวฝาย) บ้านทุ่งเจรญิ จราจร จุด  ยาวรวม 205.00 ม. น้้าไม่ท่วมขัง น้้าท่วมขัง

หมู่ที 11 พรอ้มป้ายโครงการ   

(งานก่อสรา้ง)

39 โครงการขยายท่อประปา เพ่ือให้มีน้้าประปาใช้ในการ .-ขยายเขตการใช้น้้าประปา   200,000 รอ้ยละ 80 ของ ประชาชนมีน้้าสะอาดใช้ กองช่าง

บ้านฮ่องปุ๊สามัคคี หมูท่ี่ 15 อุปโภค - บรโิภค .-ปรบัปรงุระบบประปา เช่น  ประชาชนมีน้้าใช้ใน ท้าให้มีคุณภาพชีวิตดีขึน้  

  ขยายท่อ ฯลฯ  การอุปโภค-บรโิภค  

(งานก่อสรา้ง)
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ยทุธศาสตร์การพัฒนา อบต.สบปราบ ยทุธศาสตร์ที่ 1    การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ผ.02

เป้าหมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ ที่รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

40 โครงการเสรมิผิวลูกรงั เพ่ือให้ประชาชนไดม้ีถนนใช้ในการ ขนาดกว้าง 3.00 เมตร  150,000 รอ้ยละ 80 ของ ถนนมีมาตรฐาน กองช่าง

(สายเหล่าผ้ึง - หนองบุ้ง) คมนาคมได้อย่างมีมาตรฐาน ยาว 600.00 เมตร หนาเฉลี่ย ประชาชนที่ใช้ถนน การสัญจรเป็นไปอย่าง  

บ้านฮ่องปุ๊สามัคคี หมูท่ี่ 15 สะดวก   รวดเรว็ 0.20 เมตร หรือมพ้ืีนทีไ่มน้่อยกว่า สายน้ี มีความสะดวก
สะดวก รวดเรว็
ปลอดภัย

 1,800 ตารางเมตร พรอ้มป้าย รวดเรว็ ปลอดภัย  

โครงการ

(งานก่อสรา้ง)

41 โครงการก่อสรา้งฝายชะลอน้้าแบบเรยีง เพ่ือกักเก็บน้้าไวใ้ช้ในการเกษตร ขนาดสันฝายกว้าง 4.00 เมตร     75,000   รอ้ยละ 70 ของพ้ืนที่ .-เกษตรมีน้้าเพียงพอ กองช่าง

กล่องลวดตาข่ายเหล็ก (Gabion)  สูง 1.00 เมตร ยาว 12.00 เมตร    บรเิวณน้ีมีน้้าเพียงพอส้าหรบัการเกษตร  

บ้านทุ่งรวงทอง หมูท่ี่ 12   ส้าหรบัการเกษตร .-เกษตรมีรายได้เพ่ิมขึน้

   

(งานก่อสรา้ง)

15

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ



ยทุธศาสตร์การพัฒนา อบต.สบปราบ ยทุธศาสตร์ที่ 1    การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ผ.02

เป้าหมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ ที่รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

42 โครงการส้ารวจแนวเขตที่สาธารณะ- เพ่ือท้าการส้ารวจและท้าการรงัวัด ที่สาธารณะประโยชน์ในเขตพ้ืนที่     50,000 ส้ารวจทีส่าธารณะ ทีส่าธารณะในเขต อบต. อบต.สบปราบ

ประโยชน์ในต้าบลสบปราบ ที่สาธารณะประโยชน์ในพ้ืนที่ อบต.อบต.สบปราบ    ปีละ 1 ครั้ง สบปราบ มคีวามถูกตอ้ง 

 สบปราบ  ตรงตามจริง

      

      

(งานบริหารทัว่ไปเกี่ยวกบัอตุสาหกรรมและการโยธา)    

43 ค่าจ้างออกแบบและรบัรองแบบ เพ่ือจ้างออกแบบและรบัรองแบบ เอกชน นิติบุคคลภายนอกที่มีใบ     100,000 เพ่ือเพ่ิมประสิทธภิาพในการออกแบบ การควบคุม กองช่าง

 โครงการก่อสรา้ง โครงการก่อสรา้งของหน่วยงาน ประกอบวิชาชีพออกแบบและ การท้างานออกแบบและงานได้บุคคลที่มีคุณภาพ

ควบคุมอาคารงานก่อสรา้งตาม งานก่อสรา้งที่เข้าข่ายและงานก่อสรา้งได้รบั

  พ.ร.บ.วิศวกร พ.ศ.2542  วิศวกร พ.ศ.2542 มาตรฐานตาม พ.ร.บ.  

(งานบริหารทัว่ไปเกี่ยวกบัอตุสาหกรรมและการโยธา)  ได้รอ้ยละ 80 วิศวกร พ.ศ.2542  

โครงการทีเ่พ่ิมเตมิ

44 จัดท้า / ติดตั้ง ฉากก้ันห้อง เพ่ือส่งเสรมิการจัดสภาพแวดล้อม จัดท้า/ติดตั้ง ฉากก้ันห้องเรยีน     25,000 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก การจัดการเรยีนการสอน ส้านักปลดั

(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งพัฒนา) การเรยีนการสอนให้ศูนย์พัฒนา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งพัฒนา ได้รบัการติดตั้ง การพัฒนาการเรยีนรู้ อบต.สบปราบ

เด็กเล็ก ฉากก้ันห้อง ของเด็กนักเรยีน มี

(งานกอ่สร้าง)  ประสิทธภิาพมากขึน้
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ



ยทุธศาสตร์การพัฒนา อบต.สบปราบ ยทุธศาสตร์ที่ 1    การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ผ.02

เป้าหมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ ที่รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

45 ก่อสรา้งรั้วอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพ่ือสร้างความปลอดภยัตอ่เดก็นักเรียนก่อสรา้งรัว้อาคารศูนย์พัฒนาเดก็เล็ก     55,000   ศูนยพั์ฒนาเดก็เล็ก เดก็นักเรียนศูนยพั์ฒนา ส้านักปลดั

บ้านทุ่งพัฒนา ศูนยพั์ฒนาเดก็เลก็บา้นทุ่งพัฒนา บา้นทุง่พัฒนา มรีั้ว เดก็เล็กบา้นทุง่พัฒนา อบต.สบปราบ

เพ่ือสร้างความ มคีวามปลอดภยั

(งานกอ่สร้าง)   ปลอดภยัตอ่เดก็    

 นักเรียน  

#########
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ

รวม   45   โครงการ



ยทุธศาสตร์การพัฒนา อบต.สบปราบ ยทุธศาสตร์ที่ 1    การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ผ.02

เป้าหมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ ที่รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 ขุดลอกสระเก็บน้้าสาธารณะ (หลัง เพ่ือกักเก็บน้้าไว้ใช้การเกษตร ขนาดกว้าง 40.00 ม.  155,400 ร้อยละ 70 ของพ้ืนที่ .-เกษตรกรมีน้้าเพียงพอ กองช่าง

โรงเรยีนบ้านวัฒนา)  จ้านวน 2 ลูก ยาว 80.00 ม. ลึก 5.00 ม. บรเิวณน้ีมีน้้าเพียง ส้าหรบัการเกษตร

หมูท่ี่ 6 พอส้าหรับการเกษตร .-เกษตรกรมรีายไดเ้พ่ิมขึน้

(งานสิง่แวดลอ้มและทรพัยากรธรรมชาติ)

2 ขุดลอกท้ายสระหนองบัว  หมูท่ี่ 15 เพ่ือให้การกักเก็บน้้าได้เพ่ิมมากขึน้ขนาดความยาวรวม 200 ม. 40,000 รอ้ยละ 70 ของพ้ืนที่ เกษตรกรมีน้้าเพียงพอ กองช่าง

    สระน้้าหนองบัว ส้าหรบัการเกษตร  

   กักเก็บน้้าได้เพ่ิมขึน้  

(งานสิง่แวดลอ้มและทรพัยากรธรรมชาติ)

3 ก่อสรา้งฝายน้้าล้น เพ่ือให้เกษตรกรมีน้้าใช้ในการ ก่อสรา้งฝายน้้าล้นตามแบบที่     320,000 ร้อยละ 70 ของพ้ืนที่ .-เกษตรกรมีน้้าเพียงพอ กองช่าง

เกษตรอย่างทั่วถึง ก้าหนด ในพ้ืนที่ บรเิวณน้ีมีน้้าเพียง ส้าหรบัการเกษตร  

ม.4 , ม.5 , ม. 9 , ม.11 และ พอส้าหรับการเกษตร .-เกษตรมีรายได้เพ่ิมขึน้

ม.12

(งานสิง่แวดลอ้มและทรพัยากรธรรมชาติ)

18

 แผนงานการเกษตร

งบประมาณ



ยทุธศาสตร์การพัฒนา อบต.สบปราบ ยทุธศาสตร์ที่ 1    การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ผ.02

เป้าหมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ ที่รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

4 ขุดลอกสระเก็บน้้าสาธารณะประโยชน์ เพ่ือกักเก็บน้้าไว้ใช้ ขนาดลึก 2.00 ม.  250,000 ร้อยละ 70 ของพ้ืนที่ .-เกษตรกรมีน้้าเพียงพอ กองช่าง

สายห้วยแต  ยาว 1,200 ม. บรเิวณน้ีมีน้้าเพียง ส้าหรบัการเกษตร  

 พอส้าหรับการเกษตร .-เกษตรมีรายได้เพ่ิมขึน้

(งานสิง่แวดลอ้มและทรพัยากรธรรมชาติ)

477,400

19

รวม   4   โครงการ

 แผนงานการเกษตร

งบประมาณ



ยทุธศาสตร์การพัฒนาจงัหวัดล าปาง  ยทุธศาสตร์ที่ 4  สงัคม คุณภาพชวีิต ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม ผ.02

ยุทธศาสตรท์ี่ 2    การพัฒนาดา้นการอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม  

แผนงาน การเกษตร

เป้าหมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ ที่รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 ประชาอาสาปลูกป่า เพ่ือเพ่ิมจ านวนพ้ืนที่สีเขียว จัดหาพันธุ์ไม้ต่างๆ เพ่ือปลูกใน     10,000 ปลกูตน้ไม้อยา่งน้อย มีพ้ืนที่สีเขียวเพ่ิมขึน้ ส านักปลัด

 ในพ้ืนที่ ชุมชน และบรเิวณส านักงาน 1 ครั้ง/ปี  อบต.สบปราบ

(งานส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ)   

2 ส่งเสรมิการมีส่วนรว่มในการอนุรกัษ์ .-เพ่ือให้ประชาชนมีส่วน อบรม/สัมมนา ประชาชน ผู้น า     20,000   มีการจัดอบรม ปัญหาการตัดไม้ท าลาย ส านักปลัด

ทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รว่มในการอนุรกัษ์ทรพัยากร จ านวน ๖๐ คน อย่างน้อยปีละ ป่าลดลง อบต.สบปราบ

"รกัษ์ป่า รกัษ์น้ า รกัษ์ชุมชน" ธรรมชาติ ป่าไม้ และ 1 ครั้ง

 สิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการ

 .-ให้ความรู้เรื่องแนวทางแก้ไข

ปัญหาหมอกควันไฟป่า    

(งานส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ)  

    20

ยทุธศาสตร์การพัฒนาของของ อปท.ในเขตจงัหวัดล าปาง  ยทุธศาสตร์ที่ 2    การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม

งบประมาณ



ยุทธศาสตรท์ี่ 2    การพัฒนาดา้นการอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม ผ.02

เป้าหมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ ที่รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั

3 โครงการอนุรกัษ์พันธกุรรมพืชอันเน่ือง เพ่ือจัดท าฐานข้อมูลทรพัยากร ด าเนินตามกิจกรรมต่าง ๆ ของ     35,000   จ านวนกิจกรรม ทรพัยากรท้องถ่ิน ได้ ส านักปลัด

มาจากพระราชด าริ ท้องถ่ิน และรกัษา/ อนุรกัษ์ โครงการ ที่ได้ด าเนินการ รบัการรกัษาและ อบต.สบปราบ

ทรพัยากรท้องถ่ิน .-ปกปักทรพัยากร อย่างน้อย 1 อนุรกัษ์

.-ส ารวจเก็บรวบรวมทรพัยากร กิจกรรม

.-ปลูกรกัษาทรพัยากร

.-อนุรกัษ์และใช้ประโยชน์

  ทรพัยากร

 .-ศูนย์ข้อมูลทรพัยากร  
.-พัฒนาทรพัยากร

  .-สรา้งจิตส านึกอนุรกัษ์     
    ทรพัยากร    

 .-สนับสนุนการอนุรกัษ์  
   ทรพัยากร  

(งานส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ)  
       

21

แผนงาน   การเกษตร

งบประมาณ

 



ยุทธศาสตรท์ี่ 2    การพัฒนาดา้นการอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม ผ.02
แผนงาน การเกษตร

เป้าหมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ ที่รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

4 ฟ้ืนฟูทรพัยากรสัตว์น้ า เพ่ือเพ่ิมปรมิาณสัตว์น้ าให้อุดม แหล่งน้ าธรรมชาติในพ้ืนที่     10,000 มีการปล่อยพันธุ์ปลา แหล่งน้ าธรรมชาติ ส านักปลัด

 สมบูรณ์ 8 หมูบ่้าน ชนิดต่าง ๆ 1 ครั้ง/ มีสัตว์น้ าเพ่ิมมากขึน้ อบต.สบปราบ

ปี

  

(งานส่งเสริมการเกษตร)

75,000

22

งบประมาณ

รวม    4    โครงการ



ยุทธศาสตรท์ี่ 2    การพัฒนาดา้นการอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม ผ.02
แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ ที่รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 ก่อสรา้งเมรปุระจ าหมูบ่้าน เพ่ือลดมลภาวะสิ่งแวดล้อม เมร ุ จ านวน 1 หลัง 500,000 เมรไุด้รบัการก่อสรา้ง มีสถานที่เผาศพที่ได้ กองช่าง

(หมู ่6 และ หมู ่10) มาตรฐาน

  

(งานก่อสร้าง)  

500,000 

     

23

งบประมาณ

รวม  1  โครงการ



ยุทธศาสตรท์ี่ 2    การพัฒนาดา้นการอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม ผ.02

เป้าหมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั

1 โครงการสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ เพ่ือเฉลิมพระเกียรติพระบาทสม สวนสาธารณะรมิทาง   100,000 สวนสาธารณรมิทาง ประชาชนมสีถานทีพั่ก กองช่าง

เน่ืองในโอกาสมหามงคลพระราชพิธบีรม เด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ .-ปรบัภูมิทัศน์ ได้รบัการปรบัปรงุ / ผ่อนหยอ่นใจ และออก ส านักปลัดฯ

ราชาภิเษก .-ปลูกไม้ดอกไม้ประดับ ปรบัภูมิทัศน์ ก าลังกาย อบต.สบปราบ

 .-ปรบัพ้ืนที่ทางเดิน  

.-จัดท าป้ายสวน  

.-สรา้งสะพานทางเดินไม่ไผ่  

.-ปรบัปรงุศาลาที่พัก  

 .-ซุ้มหรอืป้ายพระราชประวัติ  

หรือพระราชกรณียกิจของพระบาท  

สมเด็จวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวหรอื

 ประวัติของสวนสาธารณะ  

(งานสวนสาธารณะ)  .- ฯลฯ

2 โครงการสรา้งสวนสุขภาพ/ เพ่ือเพ่ิมสถานที่พักผ่อนทาง ก่อสรา้งสวนสาธารณะ /   200,000 มีสวนสาธารณะ .-ประชาชนมีสถานที่ กองช่าง

สวนสาธารณะ ภายในต าบล ธรรมชาติให้กับประชาชน สวนสุขภาพ ให้แก่หมูบ่้านใน เพ่ิมขึน้ 1 แห่ง พักผ่อน อบต.สบปราบ

  พ้ืนที่ .-ประชาชนมีสุขภาพ

(งานสวนสาธารณะ)  แข็งแรง

     24

งบประมาณ

แผนงาน   เคหะและชมุชน



ยุทธศาสตรท์ี่ 2    การพัฒนาดา้นการอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม ผ.02

แผนงาน เคหะและชมุชน

เป้าหมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ ที่รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

3 โครงการขุดบ่อและปรบัปรงุบ่อขยะ เพ่ือปรบัปรงุบ่อก าจัดขยะที่มีอยู่ ก่อสรา้งบ่อก าจัดขยะ ภายใน     100,000 บ่อขยะได้รบัการ การก าจัดขยะมี กองช่าง

 ให้ได้มาตรฐานถูกสุขลักษณะ หมูบ่้านและปรบัปรงุบ่อก าจัด ปรบัปรงุ แก้ไข ประสิทธภิาพ อบต.สบปราบ

ขยะที่มีอยู่ให้ได้มาตรฐาน รองรบัการทิ้งขยะได้

(งานก าจดัขยะมูลฝอยและส่ิงปฏกิูล) จัดซ้ือถังขยะ

4 โครงการส่งเสรมิการคัดแยกขยะโดย เพ่ือลดปัญหาขยะในครวัเรอืนและ .-อบรม/รณรงค์ ให้กับประชาชน     50,000   อบรม/รณรงค์ ปรมิาณขยะในพ้ืนที่ ส านักปลัด

ชุมชน ตามแหล่งน้ า เช่น ล าห้วย ในการคัดแยกและก าจัดขยะ อย่างน้อย1 ครั้ง/ปี ลดลง อบต.สบปราบ

ล าคลอง .-โรงเรยีนชุมชนบ้านทุ่ง/

(งานก าจดัขยะมูลฝอยและส่ิงปฏกิูล)   (อุดหนุน)

    450,000  
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งบประมาณ

รวม    4    โครงการ



ยทุธศาสตร์การพัฒนาจงัหวัดล าปาง ยทุธศาสตร์ที่ 4  สงัคม คุณภาพชวีิต ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม ผ.02

เปูาหมาย ตัวชีว้ัด หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รบั ที่รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงการจัดท าแผนพัฒนาหมูบ่้าน เพ่ือการจัดเก็บข้อมูล การรบัฟังปัญหา -การจัดเวทีประชาคมหมูบ่้าน ต าบล     10,000   จัดท าแผนฯครอบ การพัฒนาต าบลสามารถ ส านักปลัด

และแผนพัฒนาท้องถ่ิน ความต้องการของประชาชน ในการ -จัดท า/ทบทวนแผนพัฒนาหมูบ่้าน   คลุมปัญหาความ ตอบสนองต่อปัญหา  อบต.สบปราบ

ด าเนินจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ินเพ่ือ -จัดท า ทบทวน แก้ไข เปลี่ยนแปลง ต้องการของ ปชช. ความต้องการของ ปชช.

ให้ประชาชนมีส่วนรว่มในการ เพ่ิมเติม แผนพัฒนาท้องถ่ิน ทั้ง 10 หมูบ่้าน

พัฒนาท้องถ่ิน -การจัดเก็บข้อมูลต่างๆ  

 (งานวางแผนสถิติและวชิาการ)           

2 โครงการเสรมิสรา้งความรู้ประชา- เพ่ือให้ความรู้ ความเข้าใจ ที่ถูกต้อง อบรม ฯ ให้แก่กลุ่มเปูาหมาย     30,000   ร้อยละ 80 ของผู้เขา้ .-ประชาชนมีความรู ้ความ ส านักปลัด

ธปิไตยการเลือกตั้ง และการออกเสียง เก่ียวกับการปกครองระบอบประชา- จ านวน 60 คน อบรม มคีวามรู้ และ เข้าใจในระบอบประชาธปิไตย อบต.สบปราบ

ประชามติกิจกรรมสรา้งจิตส านึก ธปิไตย และหน้าที่ความเป็นพลเมืองที่ ความเขา้ใจ ทีถู่กตอ้ง .-ประชาชนมีจติส านึกการเป็น  

พลเมือง มีคุณภาพ ให้แก่ประชาชน  พลเมืองที่มีคุณภาพ

       

(งานบริหารงานทัว่ไป)

      

     

  

      26

งบประมาณ

ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจงัหวัดล าปาง  ยทุธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาสงัคม/ชมุชน  

ยทุธศาสตร์การพัฒนา อบต.สบปราบ ยทุธศาสตร์ที่ 3    การพัฒนาสงัคม/ชมุชน

แผนงาน บริหารงานทั่วไป



ยทุธศาสตร์ที่ 3    การพัฒนาสงัคม ผ.02

เปูาหมาย ตัวชีว้ัด หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รบั ที่รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

3 โครงการอบรมการปกปูองสถาบัน เพ่ือสรา้งจิตส านึกในความรกัชาติ .-จัดกิจกรรม อสป.ของ อบต.สบปราบ     40,000 ร้อยละ 80 ของผู้เข้า .-ชุมชนมีความเข้มแข็ง ส านักปลัด

ส าคัญของชาติ (อสป.) และส่งเสรมิการปกครองในระบอบ .-จัดกิจกรรม ศูนยป์รองดองสมานฉนัท์    ร่วมกิจกรรม มีความรู้ .-ประชาชนมีความจงรัก ภักด ี อบต.สบปราบ

ประชาธปิไตย อบต.สบปราบ ความเข้าใจ ในการ ตอ่สถาบันพระมหากษัตริย์

 การปกครองระบอบ  

(งานบริหารงานทัว่ไป)   ประชาธปิไตย

4 โครงการรณรงค์ให้ความรู้เพ่ือปูองกัน เพ่ือส่งเสรมิความรู้ให้แก่ประชาชน อบรม รณรงค์ ประชาสัมพันธ์     20,000 ผู้น ารวมถึงกลุ่ม กลุ่มและองค์กรตา่ง ๆ ส านักปลัด

การทุจรติ ผู้น าท้องถ่ิน ผู้น าท้องที่  ผู้น ากลุ่ม การปูองกันการทุจรติ ตา่ง ๆ และประชาชน มคีวามเขม้แขง็ อบต.สบปราบ

ต่าง ๆ ในพ้ืนที่ เขา้ร่วมการอบรมไม่

(งานบริหารงานทัว่ไป)    น้อยกว่า ร้อยละ 60   

  

โครงการที่เพ่ิมเติม  

5 จัดซ้ือเครื่องขยายเสียงแบบเคลื่อนที่ เพ่ือใช้ในการส่งเสรมิการจัดกิจกรรม เครื่องขยายเสียงแบบเคลื่อนที่ 10,000       10,000   ส านักปลัด

และกการออกประชาคมท้องถ่ิน จ านวน 1 เครื่องตอ่ไป อบต.สบปราบ

(งานบริหารงานทัว่ไป)  

6 จัดซ้ือเก้าอ้ีพลาสติก เพ่ือใช้ในการให้บรกิารประชาชนและ เก้าอ้ีพลาสติก    20,000   30,000   เครื่องมือเครื่องใช้ มีเครื่องมือเครื่องใช้ที่ ส านัก

 การจัดกิจกรรมของหน่วยงาน  ส าหรบัการปฏิบัติ เหมาะสมในการปฏิบัติ ปลัด

  งาน งาน ส่งผลให้การบรหิาร

   กิจการของ อบต.เป็น

    ไปอย่างมีประสิทธภิาพ

  

140,000 27

แผนงาน บริหารงานทั่วไป
งบประมาณ

รวม  6  โครงการ



ยทุธศาสตร์ที่ 3    การพัฒนาสงัคม ผ.02

เปูาหมาย ตัวชีว้ัด หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รบั ที่รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงการปูองกันและบรรเทาสาธารณ- เพ่ือช่วยเหลือผู้ได้รบัผลกระทบ .-ปูองกันและแก้ไขปัญหาสาธารณภยัที่     200,000 ร้อยละ 60 ของ .-ประชาชนไดร้ับการช่วยเหลือ ส านักปลัด

ภยั ภายในต าบลสบปราบ จากภัยธรรมชาติ / สาธารณภัย เกิดขึ้นรวมทั้งชว่ยเหลือผู้ประสบภยั สาธารณภัย ไดร้ับการ .-สถานที่ สิ่งปลูกสร้าง ไดร้ับ อบต.สบปราบ

 และการปรบัปรงุสถานที่ก่อสรา้ง ปูองกันและแก้ไขอยา่ง การแก้ไข ปรับปรุง

สิ่งปลูกสรา้งที่ไดร้บัความเสียหายจาก ทันที

สาธารณภยั/ภยัพิบัติ

(งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภยั) .-จัดซ้ือวัสดกุ่อสรา้ง

2 โครงการอบรม " ซักซ้อมแผนปอูงกัน เพ่ือเตรยีมรบัสถานการณ์สาธารณภัย ฝึกอบรมซ้อมแผนการปูองกันและ     40,000 ร้อยละ 60 ของผู้ผ่าน การปูองกันและบรรเทา- ส านักปลัด

และบรรเทาสาธารณภยั" ที่อาจเกิดขึน้ บรรเทาสาธารณภัยให้แก่ อปพร.    การฝึกอบรมสามารถ สาธารณภัยไดอ้ยา่งมีประสิทธิ- อบต.สบปราบ

 ผู้น าหมูบ่้าน อาสาสมัคร และศูนย-์ ปฏิบัตหิน้าที่ปูองกัน ภาพ

(งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภยั)  พัฒนาเด็กเล็ก  และบรรเทาสาธารณภัย  

  

3 โครงการแก้ไขปัญหามลพิษหมอก เพ่ือลดปัญหามลพิษหมอกควันไฟปุา หมูบ่า้นในเขตพ้ืนที ่จ านวน 8 หมูบ่า้น     50,000 มลพิษหมอกควนัไฟปุา .-ปัญหามลพิษหมอกควนั ส านักปลัด

ควันไฟปุา ในพ้ืนที่     ลดลงร้อยละ 20 ไฟปุา พ้ืนที่ลดลง อบต.สบปราบ

  .-ประชาชนมีสุขภาพดขีึน้

(งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภยั)

4 โครงการความปลอดภัยทางถนน เพ่ือลดอุบัติเหตุบนท้องถนนที่เกิดขึน้ .-ตั้งด่านให้บรกิารประชาชน     50,000   อุบัติเหตุลดลง อุบัติเหตุในชุมชนลดลง ส านักปลัด

ในช่วงเทศกาล ในช่วงเทศกาล เช่น สงกรานต์    รอ้บละ 20 อบต.สบปราบ

(งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภยั) และปีใหม่   

     28

งบประมาณ

แผนงาน รักษาความสงบภายใน



ยทุธศาสตร์ที่ 3    การพัฒนาสงัคม ผ.02

เปูาหมาย ตัวชีว้ัด หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รบั ที่รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

5 โครงการอบรม อปพร.และประชาชน เพ่ือเพ่ิมศักยภาพการปฏิบัติงานของ ฝึกอบรม/ฝึกปฏิบัติ ให้แก่ อปพร.     30,000 ร้อยละ 60 ของผู้ผ่าน ราษฎรในพ้ืนทีม่คีวาม ส านักปลัด

 ในการปอูงกันและแก้ไขปญัหา อปพร. และ ประชาชน และประชาชน โดยมผู้ีเขา้รับการอบรม    การฝึกอบรม/ปฏิบัติ ปลอดภยัในชวีิตและ อบต.สบปราบ

อาชญากรรมและความไม่สงบ  50 คน     การปฏิบัตหิน้าที่มี ทรัพยสิ์นเพิม่มากขึ้น  

ภายในชุมชน ศักยภาพเพ่ิมขึน้

(งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภยั)

6 โครงการปูองกันและแก้ไขปัญหา .-เพ่ือให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง .-อบรม/รณรงค์ ปูองกันและแก้ไข     55,000   ร้อยละ 80ของหมูบ่้าน .-ชุมชนมีความเข้มแข็ง ส านักปลัด

ยาเสพติด .-เพ่ือลดการแพรร่ะบาดของยาเสพติด  ยาเสพติด   .  ไม่มีการแพร่ระบาดของ .-การแพร่ระบาดของยาเสพตดิ อบต.สบปราบ

(งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภยั) .-กิจกรรมครแูดร ์(D.A.R.E) ยาเสพตดิ ลดลง

   

7 โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการ เพ่ือเป็นผู้ช่วยเจ้าพนักงานในการ อบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ 50,000   ชุดปฏิบัตกิาร ชุดปฏิบัตกิารจติอาสาภับพิบัติ อบต.สบปราบ

จิตอาสาภัยพิบัติ ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จติอาสาภัยพิบัติ สามารถปฏิบัตหิน้าทีช่่วยเหลือ

ในระดับพ้ืนที่ จ านวน 50 คน ไดร้ับการอบรมครบ ในการป้องกนัและบรรเทา

ตามจ านวนเปูาหมาย สาธารณภัยในพืน้ทีเ่กดิเหตุได้

(งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภยั) ที่ก าหนด อยา่งถกูต้อง รวดเร็ว

เป็นระบบ และมีมาตรฐาน

29

งบประมาณ

แผนงาน รักษาความสงบภายใน



ยทุธศาสตร์ที่ 3    การพัฒนาสงัคม ผ.02

เปูาหมาย ตัวชีว้ัด หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รบั ที่รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

โครงการที่เพ่ิมเตมิ

8 จัดซ้ืออุปกรณ์ในการปูองกันและบรรเทา เพ่ือเพ่ิมศักยภาพการปฏิบัติงาน วัสด-ุอุปกรณ์ การปูองกันและบรรเทา     100,000 งานปูองกันและ การปูองกันและ ส านักปลัด

สาธารณภยั  สธารณภยั เชน่ วัสด ุอุปกรณ์ เครือ่ง บรรเทาสาธารณภัย บรรเทาสาธารณภัย อบต.สบปราบ

 ดบัเพลิง วัสดเุครือ่งแตง่กาย ฯลฯ มีวัสด-ุอุปกรณ์ มีประสิทธภิาพ

 รองรบัการปฏิบัติ เพ่ิมขึน้

(งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภยั)  งาน

9 ตดิตัง้สัญญาณไฟฉกุเฉนิแบบ LED เพ่ือเพ่ิมศักยภาพการปฏิบัติงาน สัญญาณไฟฉุกเฉินแบบ LED พรอ้ม     30,000 รถบรรทกุน้ าไดร้ับ การปูองกันและ ส านักปลัด

พร้อมไซเรน (รถบรรทกุน้ า) จ านวน  ไซเรน  จ านวน  1  ชุด    การตดิตัง้สัญญาณ บรรเทาสาธารณภัย อบต.สบปราบ

1 ชุด   ไฟ ฯ และไซเรน มีประสิทธภิาพ

(งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภยั)     เพ่ิมขึน้  

 

10 จดัซ้ือปาูยไฟหยดุตรวจพร้อมสญัญาณ เพ่ือเพ่ิมศักยภาพการปฏิบัติงาน ปาูยไฟหยดุตรวจ พร้อมสัญญาณ     40,000 งานปูองกันและ การปูองกันและ ส านักปลัด

ไฟฉุกเฉิน  จ านวน  2  ปูาย  ไฟฉุกเฉิน    บรรเทาสาธารณภัย บรรเทาสาธารณภัย อบต.สบปราบ

 มีวัสด-ุอุปกรณ์ มีประสิทธภิาพ

รองรบัการปฏิบัติ เพ่ิมขึน้

(งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภยั) งาน

645,000

30

แผนงาน รักษาความสงบภายใน

งบประมาณ

รวม   10  โครงการ



ยทุธศาสตร์ที่ 3    การพัฒนาสงัคม ผ.02

เปูาหมาย ตัวชีว้ัด หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รบั ที่รบัผิดชอบ

  (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงการวันเด็กแห่งชาติ เพ่ือส่งเสรมิกิจกรรมของเด็ก และ จัดงานวันเด็กแห่งชาติประจ าปี     60,000   ร้อยละ 80 ของเดก็ เด็กมีทักษะในการด าเนิน ส านักปลัด

เสริมสร้างทกัษะการด าเนินชวีิตใหกั้บเดก็ 1 ครั้ง/ปี จ านวนเด็ก 200 คน    ไดเ้ขา้ร่วมกิจกรรม ชีวิตในสังคมที่ดี อบต.สบปราบ

(งานระดับก่อนวยัเรียนและประถมศึกษา)

  

2 โครงการสนับสนุนอาหารเสรมิ(นม) เพ่ือใหเ้ดก็นักเรียนไดร้ับอาหารเสริม(นม) เดก็นักเรียนในเขต อบต.สบปราบ และ     650,000 ร้อยละ 100 ของเดก็ เด็กนักเรยีนมีสุขภาพ ส านักปลัด

ส าหรบัเด็กนักเรยีน ครบทุกคน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก     นักเรียนไดร้ับอาหาร แข็งแรง อบต.สบปราบ

(งานระดับก่อนวยัเรียนและประถมศึกษา) เสริม (นม)

  

3 โครงการบรหิารจัดการของศูนย์พัฒนา เพ่ือเพ่ิมพัฒนาการของเดก็ในการเรียนรู้ .-สนับสนุน วัสดอุุปกรณ์ และการ 200,000 470,000 470,000 470,000 470,000 ศูนยพั์ฒนาเดก็เล็ก เด็กมีพัฒนาการเรยีนรู้ ส านักปลัด

เด็กเล็ก และพัฒนาการท างานของศูนยพั์ฒนา- ปรบัปรงุ พัฒนา รวมถึงซ่อมแซมศูนย์ฯ     ทัง้ 2 ศูนย ์ฯ ที่ดีขึน้ อบต.สบปราบ

เดก็เล็กใหม้ปีระสิทธิภาพมากยิง่ขึน้ ทัง้ 2 ศูนย ์เชน่การจัดบอร์ดกิจกรรม  

 การจัดท าสื่ออุปกรณ์การสอน การจัด  

เตรียมหลักสูตรการสอน การจัดท าสื่อ    

นิทาน ฯลฯ    

 .-จัดพิมพ์สมดุบนัทกึประจ าตวัเดก็

.-ค่าอาหารกลางวันเดก็ ศพด.

.-จัดหาหนังสือส าหรับเดก็ปฐมวัย

.-อุปกรณ์การเรียน

.-เครื่องแบบผู้เรียน   

  .-อ่ืน ๆ    

(งานระดับก่อนวยัเรียนและประถมศึกษา)

   31

แผนงานการศึกษา  

งบประมาณ



ยทุธศาสตร์ที่ 3    การพัฒนาสงัคม ผ.02

เปูาหมาย ตัวชีว้ัด หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รบั ที่รบัผิดชอบ

  (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

4 โครงการอุดหนุนอาหารกลางวัน เพ่ือให้เด็กนักเรยีนได้รบัอาหาร นักเรยีนโรงเรยีนชุมชนบ้านทุ่ง 800,000 800,000 800,000 800,000 800,000 ร้อยละ 100 ของ เด็กนักเรยีนมีสุขภาพ อบต.สบปราบ

ส าหรบัเด็กนักเรยีน กลางวันครบทุกคน  เดก็นักเรียนไดร้ับ แข็งแรง รร.ชมุชน

(งานระดับก่อนวยัเรียนและประถมศึกษา)      อาหารกลางวัน  บา้นทุง่

   

5 โครงการแหล่งเรยีนรู้เพ่ือพัฒนา เพ่ือให้เด็กนักเรยีนได้เรยีนรู้และมี เด็กนักเรยีน 60,000   60,000   60,000   60,000   60,000   ร้อยละ 80 ของ เดก็นักเรียนมคีวามรู้และ อบต.สบปราบ

วิสัยทัศน์ ประสบการณ์จากแหล่งเรยีนรู้ต่าง ๆ .-โรงเรยีนชุมชนบ้านทุ่ง เดก็นักเรียนทีไ่ป ประสบการณ์เพ่ิมขึน้ รร.ชมุชน

(งานระดับก่อนวยัเรียนและประถมศึกษา)  ศึกษาดงูานมคีวามรู้ บา้นทุง่

   

อุดหนุนสว่นราชการ           

6 โครงการทักษะชีวิตเน้นจิตอาสาสู่ เพ่ือส่งเสรมิให้เยาวชนเป็นผู้มี นักเรยีนโรงเรยีนสบปราบพิทยาคม 25,000   25,000   25,000   25,000   25,000   อุดหนุน งปม.ให้ เยาวชนเปน็ผู้มคุีณธรรม อบต.สบปราบ

ชุมชน คุณธรรม จรยิธรรม มีจิตอาสาสรา้ง หน่วยงานอ่ืน จริยธรรม  รู้รักสามคัคี รร.สบปราบ

ประโยชนืต่อบ้านเกิด ด าเนินการ อยา่ง ใชเ้วลาว่างเปน็ประโยชน์ พิทยาคม

   น้อย 1 แหง่ หา่งไกลยาเสพตดิ

(งานระดับมัธยมศึกษา)     
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แผนงานการศึกษา  
งบประมาณ



ยทุธศาสตร์ที่ 3    การพัฒนาสงัคม ผ.02

เปูาหมาย ตัวชีว้ัด หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รบั ที่รบัผิดชอบ

  (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

โครงการทีเ่พ่ิมเตมิ

7 โครงการส่งเสรมิการอ่านในเด็ก เพ่ือสง่เสริมการอ่านให้พ่อแม่เห็นความ จัดอบรมให้แก่ผู้ปกครองและเด็กใน     20,000   ร้อยละ 80 ของ ผู้ปกครองอ่านหนังสือ ส านักปลัด

ปฐมวัย ส าคัญของการอ่านหนังสือใหเ้ดก็ และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก    ผู้ปกครองและเดก็ ให้เด็กฟังมากขึน้ และ อบต.สบปราบ

 ส่งเสรมิพัฒนาการเด็ก       เขา้ร่วมกิจกรรม เด็กมีพัฒนาการดีขึน้  

(งานระดับก่อนวยัเรียนและประถมศึกษา)

 

8 จัดซ้ือชดุเครือ่งขยายเสียงแบบเคลื่อนที่ เพ่ือใชใ้นการส่งเสริมการจัดการเรียน จัดซ้ือเครื่องเสียงสนาม 1 เครื่อง / ปี    10,000 10,000   เครื่องมือเครื่องใช้ มีเครือ่งมือเครือ่งใช้ที่ ส านักปลัด

 การสอนของศูนยพั์ฒนาเดก็เล็ก ทัง้      ส าหรบัการปฏิบัติ เหมาะสมในการปฏบิตัิ อบต.สบปราบ

2 ศูนย์  งาน งาน สง่ผลให้การบริหาร

   กิจการของศูนยพั์ฒนาเดก็

(งานระดับก่อนวยัเรียนและประถมศึกษา)  มีประสทิธภิาพมากขึ้น

    

9 จัดซ้ือเครื่องปรบัอากาศแบบ เพ่ือส่งเสรมิการจัดสภาพแวดล้อม จดัซ้ือเครือ่งปรับอากาศ 2 เครือ่ง / ปี 84,600   84,600   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก การจัดการเรยีนการสอน ส านักปลัด

32,000 บีทียู การเรยีนการสอนให้ศูนย์พัฒนา  ได้รบัการติดตั้ง การพัฒนาการเรยีนรู้ อบต.สบปราบ

เด็กเล็ก  เครื่องปรบัอากาศ ของเด็กนักเรยีน มี

 เพ่ิมขึน้จากที่มีอยู่ ประสิทธภิาพมากขึน้

   

(งานระดับก่อนวยัเรียนและประถมศึกษา)  

    

      

2,179,600    33รวม  9  โครงการ

แผนงานการศึกษา  
งบประมาณ



ยทุธศาสตร์ที่ 3    การพัฒนาสงัคม ผ.02

เปูาหมาย ตัวชีว้ัด หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รบั ที่รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงการควบคุมการก าเนิดสัตว์ .-เพ่ือควบคุมการก าเนิดสัตว์เลี้ยงและ .-การควบคุมก าเนิดสัตว์เลี้ยง เชน่ สุนัข 60,000   60,000 60,000   60,000   60,000 .-ควบคุมก าเนิดสัตว์ .-ประชาชนปลอดภัยจากโรค ส านักปลัด

เลี้ยงและปูองกันโรคพิษสุนัขบ้า/ ปูองกันโรคพิษสุนัขบ้า แมว รวมถึงการปอูงกันโรคพิษสุนัขบา้    เลี้ยงและปูองกันโรค พิษสุนัขบ้าและสามารถควบคุม อบต.สบปราบ

โครงการปูองกันและแก้ไขโรคไข้ .-เพ่ือลดปญัหาโรคไขเ้ลือดออกในพ้ืนที่ จ านวน 400 ตัว พิษสุนัขบ้าไดร้้อยละ การก าเนิดของสัตว์ได้

เลือดออก  .-การฉีดพ่นหมอกควัน , 80 .-ประชาชนปลอดจากโรคไข้

 การก าจัดยุงลาย .-ลดจ านวนผู้ปุวยโรค เลือดออก

ไข้เลือดออกไดร้้อยละ

(งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น) 20

 

2 โครงการพัฒนาศักยภาพ อสม. เพ่ือเพ่ิมประสิทธภิาพและพัฒนา จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพใหแ้ก่ อสม. 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 80 ของ อสม. การท างานของ อสม.มี ส านักปลัด

ประจ าปี การท างานของอสม.ต.สบปราบ ประจ าต าบลสบปราบ เชน่ การอบรม    ไดร้ับการพัฒนาศักย- ประสิทธภิาพเพ่ิมขึน้ อบต.สบปราบ

(งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น) สัมมนา และศึกษาดงูาน ภาพ  

3 โครงการต าบลควบคุมโรคเข้มแข็ง เพ่ือให้การควบคุมโรค/ปูองกันโรค อบรม/ให้ความรู้แก่ผู้น าชุมชน 20,000   20,000   20,000   20,000   20,000 ร้อยละ 80 ของผู้เข้ารับ .-การเกิดโรคตดิตอ่ลดลง ส านักปลัด

 ติดต่อ มีประสิทธภิาพ อสม. จ านวน 8 หมูบ่้าน    การอบรม สามารถแนะ .-มีการจดัการทันทีเมือ่เกิด อบต.สบปราบ

น าการดแูลตนเองแก่ โรค

(งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น)  ผู้ปุวยได้  
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งบประมาณ

แผนงานสาธารณสขุ



ยทุธศาสตร์ที่ 3    การพัฒนาสงัคม ผ.02

เปูาหมาย ตัวชีว้ัด หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รบั ทีร่ับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

4 โครงการบรหิารจัดการระบบ เพ่ือให้บรกิารช่วยเหลือประชาชนที่ได้ ผู้ปุวยฉุกเฉินได้รบัการช่วยเหลือขัน้ 60,000 50,000 50,000 40,000 40,000 ร้อยละ 100 ของ ผู้ปุวยฉกุเฉนิไดร้บัการชว่ย ส านักปลัด

การแพทย์ฉุกเฉิน รบับาดเจ็บและเจ็บปุวยฉุกเฉิน พ้ืนฐานอย่างรวดเรว็     ผู้ปวุยฉกุเฉนิไดร้ับ เหลือขั้นพ้ืนฐานอย่างถูกตอ้ง อบต.สบปราบ

การชว่ยเหลือ และรวดเรว็ ลดการสูญเสีย  

(งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น) ชวีิต

  

5 โครงการพระราชด าริดา้นสาธารณสุข เพ่ือขับเคลื่อนโครงการพระราชด าริ .-อบรม , ประชุม , การสัมมนา 210,000 210,000 210,000 210,000 210,000 ร้อยละ 100 ของ ประชาชนไดร้บัการส่งเสรมิ อบต.สบปราบ

 ด้านสาธารณสุขในกิจกรรมต่าง ๆ .-รณรงค์ เผยแพรป่ระชาสัมพันธ์    กิจกรรม ด าเนินการ ดา้นสาธารณสุขอย่างทั่วถึง คณะกรรมการ

    กิจกรรมต่าง ๆ ด้านสาธาณสุข ครบถ้วนทกุหมุบ่า้น  หมู่บ้าน

  .-ส ารวจข้อมูลและขึน้ทะเบียน   

สุนัข/แมว   

.-โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอด   

ภัย ฯ    

.-โครงการตามพระราชด ารดิ้าน   

(งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น) สาธารณสุขอ่ืน ๆ  

อุดหนุน อสม.           

6 โครงการบรหิารจัดการศูนย์ ศส.มช. เพ่ือสนับสนุนการท างานของ อสม. สนับสนุนงบประมาณในการด าเนินงาน     60,000   ศูนย์ ศส.มช.ได้รบั การท างานของ อสม. อบต.สบปราบ

ให้มีประสิทธภิาพ ศูนย์ ศส.มช. จ านวน 8 ศูนย์ การสนับสนุน มีประสิทธภิาพมากขึน้ อสม. 8

งบประมาณครบ  หมูบ่้าน

(งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น)     ทั้ง 8 ศูนย์   

440,000 35

แผนงานสาธารณสขุ

งบประมาณ

รวม   6   โครงการ



ยทุธศาสตร์ที่ 3    การพัฒนาสงัคม ผ.02

เปูาหมาย ตัวชีว้ัด หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รบั ทีร่ับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 ก่อสรา้งลานออกก าลังกายประจ า เพ่ือส่งเสรมิและสนับสนุนให้ประชาชน ลานขนาดพ้ืนที่รวม 300.00 ตร.ม.     150,000 ประชาชนมีสถานที่ ประชาชนที่ออกก าลงักาย กองช่าง

หมูบ่้าน หมู ่11 ออกก าลังกาย  ออกก าลงักายประจ า มีสุขภาพแข็งแรง  

หมูบ่้าน 1 แห่ง   

 (งานก่อสร้าง)        

         

2 โครงการปรบัปรงุ/ซ่อมแซม ศูนย์ เพ่ือปรบัปรงุ/ซ่อมแซมศูนย์ ศส.มช. ศูนย์ ศส.มช. จ านวน ๘ หมูบ่้าน     100,000 ศูนย ์ศส.มช.ทีช่ ารุด ศูนย ์ศส.มช.ที่ช ารุดเสียหาย กองชา่ง

ศส.มช.ประจ าหมูบ่้าน ที่ช ารดุเสียหาย    ได้รบัการซ่อมแซม ไดร้ับการปรับปรุง/ซ่อมแซม อบต.สบปราบ

สามารถใช้การไดด้ดีงัเดมิ

(งานก่อสร้าง)

3 ก่อสรา้ง/ปรบัปรงุสนามกีฬาประจ า เพ่ือให้ประชาชนมีสถานที่ในการออก ก่อสร้าง/ปรับปรุงสนามกีฬาในหมูบ่า้น     150,000 ลานกีฬาหมูบ่้านละ   ประชาชนมีสถานที่ออก กองชา่ง

 ต าบลสบปราบ ก าลังกายรว่มกัน จ านวน ๘ หมู่     1 แห่ง ก าลังกาย อบต.สบปราบ

(งานก่อสร้าง)

    

   

  

 

400,000   
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งบประมาณ

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

รวม   3     โครงการ



ยทุธศาสตร์ที่ 3    การพัฒนาสงัคม ผ.02

เปูาหมาย ตัวชีว้ัด หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รบั ที่รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงการแก้ไขปญัหาความเดอืดร้อน เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ยากจน ให้ความช่วยเหลือผู้ที่ได้รบัความ      800,000 ร้อยละ 60 ของผู้ คุณภาพชวีิตของผู้ทีไ่ดร้ับ ส านักปลัด

ในพ้ืนที ่ ให้มีคุณภาพดีขึน้ เดอืดร้อน/ยากจน ตามความเหมาะสม    เดอืดร้อน ไดร้ับการ ความเดอืดร้อน ดขีึน้ อบต.สบปราบ

 ในพ้ืนที่ จ านวน 8 หมูบ่้าน เช่น ชว่ยเหลือ

สรา้งบ้านเอ้ืออาทร  การช่วยเหลือ     

(งานสวสัดิการสังคมและสังคมสงเคราะห)์ สาธารณภัยเรง่ด่วน

อุดหนุนส่วนราชการ

2 โครงการสนับสนุนก่ิงกาชาดอ าเภอ เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานของ สนับสนุนงบประมาณให้กับก่ิงกาชาด     30,000 อุดหนุนงบประมาณ ผู้ประสบภยั/ผู้ดอ้ยโอกาส ส านักปลัด

สบปราบ ก่ิงกาชาดอ าเภอสบปราบ อ าเภอสบปราบ เพ่ือช่วยเหลือ ให้หน่วยงานอ่ืน ได้รบัการช่วยเหลืออย่าง ก่ิงกาชาด

 ผู้ประสบภัย/ผู้ด้อยโอกาส ด าเนินการ จ านวน ทั่วถึง อ าเภอ

(งานสวสัดิการสังคมและสังคมสงเคราะห)์ 1 แห่ง สบปราบ

อุดหนุนองค์กรประชาชน

3 อุดหนุนกองทุนสวัสดิการชุมชน เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานของ สมทบงบประมาณให้กับกองทุน     150,000 อุดหนุนงบประมาณ สมาชิกกองทุนได้รบัการ ส านักปลัด

ต าบลสบปราบ กองทุนสวสัดกิารชุมชน ต าบลสบปราบ สวัสดิการชุมชน ฯ เพ่ือช่วยเหลือ ให้หน่วยงานอ่ืน ช่วยเหลืออย่างทั่วถึง กองทุน ฯ

  สมาชิกกองทุน ฯ ด าเนินการ จ านวน  ต าบล

 1 แห่ง  สบปราบ

(งานสวสัดิการสังคมและสังคมสงเคราะห)์     

    

 

    980,000   
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แผนงานสงัคมสงเคราะห์

รวม 3 โครงการ

งบประมาณ



ยทุธศาสตร์ที่ 3    การพัฒนาสงัคม ผ.02

เปูาหมาย ตัวชีว้ัด หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รบั ที่รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงการอบรมเพ่ิมประสิทธิภาพของ เพ่ือส่งเสรมิการอบรมให้แก่กลุ่ม จัดกิจกรรมอบรมให้แก่กลุ่ม     20,000 กลุ่มและองค์กรตา่ง ๆ กลุ่มและองค์กรตา่ง ๆ ส านักปลัด

องค์กรสาธารณประโยชน์ในต าบล องค์กรต่างๆ เช่น กลุ่มสตร ี,อาสา และองค์กรต่างๆ , ประชาชน     เขา้ร่วมอบรมไมน้่อย มคีวามเขม็แขง็ อบต.สบปราบ

สบปราบ พัฒนาชุมชน, ประชาชน เพ่ือสรา้งความเข้มแข็งของชุมชน กว่า ร้อยละ 60

      

(งานส่งเสริมและสนัลสนุนความเข้มแข็งชุมชน)

2 โครงการพัฒนาศูนย์เยาวชนต าบล เพ่ือส่งเสรมิและพัฒนาสภาเด็ก สภาเด็กและเยาวชน ต าบลสบปราบ     20,000   มกีารจัดตัง้สภาเดก็- .-เยาวชนไดใ้ชเ้วลาว่างให้ ส านักปลัด

สบปราบ และเยาวชน อบต.สบปราบ ในการ     และเยาวชน เกิดประโยชน์ อบต.สบปราบ

เป็นแกนน าในการจัดกิจกรรม  .-มคีวามรัก สามคัคี 

ต่าง ๆ ให้เยาวชนในพ้ืนที่   ในกลุ่มเยาวชน

(งานส่งเสริมและสนัลสนุนความเข้มแข็งชุมชน)     

3 โครงการจัดตั้งศูนย์พัฒนาฟ้ืนฟู เพ่ือส่งเสรมิการจัดกิจกรรมของกลุ่ม สนับสนุนการจัดกิจกรรมต่าง ๆ     50,000 ผู้สูงอายแุละคนพิการ ผู้สูงอายแุละคนพิการมี ส านักปลัด

คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการ ผู้สูงอายุและคนพิการในการดูแล ให้แก่ผู้สูงอายุและคนพิการ ไมน้่อยกว่ารอ้ยละ 60 คุณภาพชวีิตทีด่ขีึน้ อบต.สบปราบ

 สุขภาพและจิตใจ      ไดร้ับการพัฒนาและ   

(งานส่งเสริมและสนัลสนุนความเข้มแข็งชุมชน)   ฟ้ืนฟูคุณภาพชวีิต  

      

90,000    

38
     

งบประมาณ

แผนงาน สร้างความเขม้แขง็ของชมุชน

รวม    3   โครงการ



ยทุธศาสตร์ที่ 3    การพัฒนาสงัคม ผ.02

เปูาหมาย ตัวชีว้ัด หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รบั ที่รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ เพ่ือสืบสาน อนุรกัษ์ ประเพณี และ จัดกิจกรรมงานประเพณีสงกรานต์     50,000 ประชาชนได้รว่ม ประเพณีไดร้ับการอนุรักษ์ ส านักปลัด

ประจ าปี วัฒนธรรมท้องถ่ิน     กิจกรรม รอ้ยละ 80 และสืบสานใหค้งอยู่ อบต.สบปราบ

(งานศาสนา วฒันธรรม ท้องถิ่น)   ตลอดไป

 

2 โครงการจัดงานประเพณีบ่อโข้ง เพ่ือส่งเสรมิ อนุรกัษ์ประเพณี จัดงานประเพณีบ่อโข้ง ๑ ครั้ง/ปี     20,000   ประชาชนได้รว่ม ประชาชนต าบลสบปราบ ส านักปลัด

ประจ าปี และวัฒนธรรมท้องถ่ิน     กิจกรรมรอ้ยละ 80 ร่วมสืบสานประเพณีบ่อโข้ง อบต.สบปราบ

(งานศาสนา วฒันธรรม ท้องถิ่น)  

3 ส่งเสรมิการจัดกิจกรรมทางศาสนา เพ่ือส่งเสรมิและสนับสนุน .-ส่งเสรมิการจัดกิจกรรมทางศาสนา     100,000 ประชาชนร้อยละ ๖๐ การจดักิจกรรมทางศาสนา ทั้ง ส านักปลัด

และวันส าคัญของประเทศ / รฐัพิธี กิจกรรมทางศาสนา เช่น วันส าคัญ ที่เป็นวันส าคัญของประเทศและ     ได้เข้ารว่มกิจกรรม ระดบัประเทศ / งานรัฐพิธี อบต.สบปราบ

 ของประเทศ/ และงานรฐัพิธ ี งานรัฐพิธีทีส่ าคัญของประเทศไทย  ไดร้ับการอนุรักษ์และสืบสาน 

(งานศาสนา วฒันธรรม ท้องถิ่น)    คงอยู่ตลอดไป

      

4 โครงการจัดหาอุปกรณ์กีฬา / เครือ่ง เพ่ือส่งเสรมิการออกก าลังกายให้กับ .-จัดซ้ือ วัสด/ุอุปกรณ์ในการออกก าลัง-     50,000   หมู่บ้านจ านวน 8 หมู่ .-ประชาชนมีอุปกรณ์และเครือ่ง ส านักปลัด

ออกก าลังกายให้แก่ชมุชนและโรงเรยีน ประชาชนทั่วไป กายให้หมู่บ้าน จ านวน 8 หมู่บ้าน และ    บ้าน มอุีปกรณ์และ ออกก าลังกายส าหรับการ อบต.สบปราบ

 โรงเรยีนในพ้ืนที่     เครือ่งออกก าลังกาย ออกก าลังกาย 

 .-จัดซ้ือเครือ่งออกก าลังกาย     .-ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง

(งานกีฬาและนันทนาการ)    

    

   
39

งบประมาณ

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ



ยทุธศาสตร์ที่ 3    การพัฒนาสงัคม ผ.02

เปูาหมาย ตัวชีว้ัด หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รบั ที่รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

5 โครงการส่งเสรมิการจัดการแข่งขัน เพ่ือสนับสนุนการจัดการแข่งขันกีฬา .-ส่งเสริม/สนับสนุนการจัดการแขง่ขนั     100,000 อบต.ไดเ้ขา้รว่มการ .-เกิดความสามคัคีในชมุชน ส านักปลัด

กีฬาหรอืเข้ารว่มการแข่งขันกีฬา หรอืเข้ารว่มการแข่งขันกีฬาในระดับ กีฬาหรอืเข้ารว่มการแข่งขันกีฬาใน    แขง่ขนักีฬาระดบัตา่งๆ .-ลดปัญหาการแพรร่ะบาด อบต.สบปราบ

ระดับต าบล/อ าเภอ/จังหวัด/ภาค/ ต่าง ๆ ระดับต่าง ๆ หรอืจัดการแขง่ขนั ของยาเสพตดิ

นักเรยีน  .-การแข่งขันกีฬาประชาชน กีฬา อย่างน้อย 1 ครัง้ .-ประชาชนมีสขุภาพ

  .-การแข่งขันกีฬาเยาวชน ตอ่ปี   แข็งแรง

(งานกีฬาและนันทนาการ)  .-การแข่งขันกีฬา อปท.

.-การแข่งขันกีฬานักเรยีน

.-กีฬาท้องถ่ินสัมพันธ์  

 อุดหนุนสว่นราชการ          

6 โครงการส่งเสรมิคุณธรรม จรยิธรรม เพ่ือส่งเสรมิให้นักเรยีนมีคุณธรรม นักเรยีนโรงเรยีนชุมชนบ้านทุ่ง     30,000 อุดหนุน งปม.ให้ เดก็นักเรียน มีความรูใ้นการ อบต.สบปราบ

เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต จรยิธรรม และค่านิยมอันพึงประสงค์ ชัน้ ป.1- ป.6 หน่วยงานอ่ืน ด าเนินการชีวติในทางที่ รร.ชุมชน

 ในการด าเนินชีวิต     ด าเนินการ อยา่ง ถูกตอ้ง บา้นทุง่

      น้อย 1 แหง่  

(งานศาสนา วฒันธรรม ท้องถิ่น)    

7 โครงการมหกรรมก๋องปูุจา เพ่ือส่งเสรมิ อนุรกัษ์ และสืบสาน มีทีมก๋องปูุจาเป็นตัวแทนระดับ     10,000   อุดหนุน งปม.ให้ ประเพณีตก๋ีองปูุจาไดร้ับการ อบต.สบปราบ

จังหวัดล าปาง การตีก๋องปูุจาให้เป็นเอกลักษณ์ อ าเภอเข้ารว่มการแข่งขันตีก๋อง หน่วยงานอ่ืน อนุรักษ์และสืบสานให้คงอยู่ สนง.สภา

ของจังหวัดล าปาง ปูุจา ด าเนินการ อยา่ง ตลอดไป วัฒนธรรม

น้อย 1 แหง่ อ.สบปราบ

(งานศาสนา วฒันธรรม ท้องถิ่น)

      

360,000 40

งบประมาณ

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

รวม   7    โครงการ



ยทุธศาสตร์ที่ 3    การพัฒนาสงัคม ผ.02

เปูาหมาย ตัวชีว้ัด หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รบั ที่รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงการสมทบกองทุนหลักประกัน เพ่ือสมทบงบประมาณให้แก่กองทุน กองทุนหลักประกันสุขภาพต าบล     100,000 สมทบงบประมาณไม่ ประชาชนไดร้บัการส่งเสรมิ ส านักปลัด

สุขภาพท้องถ่ิน(สปสช.) หลักประกันสุขภาพต าบลสบปราบ สบปราบ    น้อยกว่ารอ้ยละ 40 สุขภาพ อบต.สบปราบ

  ของเงนิค่ารายหัว  

   ประชาชน

2 โครงการสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้ปุวย เพ่ือพัฒนาคุณภาพชวีิตของผู้ปวุยเอดส์ จ่ายเบี้ยยังชีพผู้ปุวยเอดส์     90,000 ร้อยละ100 ของ ผู้ปุวยเอดส์ในเขตพ้ืนที่ต าบล ส านักปลัด

เอดส์ ใหด้ขีึน้ ในเขต อบต.สบปราบ     ผู้ปวุยเอดส์ทีข่ึน้ สบปราบไดร้ับการช่วยเหลือ อบต.สบปราบ

ทะเบียนไดร้ับเบี้ยยงัชีพ อยา่งทั่วถึง

3 โครงการสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูง เพ่ือให้ผู้สูงอายุได้รบัสวัสดิการจาก จ่ายเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุในเขต     12,000,000 ร้อยละ100 ของ ผู้สูงอายใุนเขตพ้ืนที่ต าบล ส านักปลัด

อายุ ภาครฐั อบต.สบปราบ ผู้สูงอายทุีข่ึน้ทะเบยีน สบปราบไดร้ับการช่วยเหลือ อบต.สบปราบ

ไดร้ับเบีย้ยงัชพี อยา่งทั่วถึง

4 โครงการสวัสดิการเบี้ยยังชีพ เพ่ือให้ผู้พิการได้รบัสวัสดิการจาก จ่ายเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้พิการในเขต     3,000,000 ร้อยละ100 ของ ผู้พิการในเขตพ้ืนที่ต าบล ส านักปลัด

ผู้พิการ ภาครฐั อบต.สบปราบ ผู้พิการทีข่ึน้ทะเบยีน สบปราบไดร้ับการช่วยเหลือ อบต.สบปราบ

ไดร้ับเบีย้ยงัชพี อยา่งทั่วถึง

       

        

    15,190,000   41

แผนงาน งบกลาง

รวม  4  โครงการ

งบประมาณ



ยทุธศาสตร์การพัฒนาจงัหวัดล าปาง  ยทุธศาสตร์ที่ ยทุธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาการท่องเที่ยวเชงิสร้างสรรค์   ผ.02

 ยทุธศาสตร์ที่ 3 สนิค้าอัตลกัษณ์อุตสาหกรรม หัตถอุตสาหกรรม ผลติภัณฑ์ชมุชน จากฐานทุนทางสงัคมและวัฒนธรรม

เป้าหมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ ที่รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มอาชีพ เพ่ือเพ่ิมรายได้ให้แก่ราษฎรใน สนับสนุนวัสดุ/อุปกรณ/์     100,000 ปชช.ที่เข้ารว่มโครง  - ราษฎรมอีาชพี มรีายได้ ส านักปลัด

 พ้ืนที่และแก้ไขปัญหาความยากจน ครภุัณฑ์ รวมถึงการอบรม    การมีอาชีพและมี เพ่ิมขึน้ อบต.สบปราบ

ให้แก่กลุ่มอาชีพในต าบล รายได้ที่เพียงพอต่อ .-ประชาชนมคุีณภาพชวีิต

(งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน) การด ารงรอ้ยละ 60 ดขีึน้

อุดหนุนสว่นราชการ

2 โครงการจัดงานรื่นเรงิฤดูหนาวและ เพ่ือสนับสนุนและส่งเสรมิการจัด อุดหนุนงบประมาณให้ที่ท าการ     20,000 อุดหนุนงบประมาณ ประชาชนไดแ้สดงสินค้า และมี ส านักปลัด

ของดีนครล าปาง กิจกรรมโครงการจัดงานรื่นเรงิและ ปกครอง อ าเภอสบปราบ  ใหห้น่วยงานอ่ืน รายไดจ้ากการจ าหน่ายสินค้า อบต.สบปราบ

 ของดีนครล าปาง ประจ าปี     ด าเนินการ จ านวน   

พ.ศ.2561-2564 1 แหง่  

(งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน)

  
  

    120,000 42

งบประมาณ

          ยทุธศาสตร์ที่ 2 เกษตรปลอดภัย เกษตรอินทรียแ์ละแปรรูปเกษตร

ยทุธศาสตร์การพัฒนา อบต.สบปราบ ยทุธศาสตร์ที่ 4    การพัฒนาเศรษฐกิจ
แผนงาน สร้างความเขม้แขง็ของชมุชน

ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจงัหวัดล าปาง  ยทุธศาสตร์ที่ 4  การพัฒนาเศรษฐกิจ   

รวม 2 โครงการ



ยุทธศาสตรท์ี่ 4    การพัฒนาเศรษฐกิจ ผ.02

เป้าหมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ ที่รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงการเศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมการเรียนรู้แบบเศรษฐกิจพอเพียง .-อบรมใหค้วามรู้เก่ียวกับเศรษฐกิจพอ-     60,000 รอ้ยละ 70 ของ ปชช. ประชาชนมีคุณภาพชีวติดขีึน้ .-อบต.สบปราบ

 ใหแ้ก่ประชาชน พนักงาน ฯลฯ เพียง    และนักเรยีน สามารถ  

 และนักเรียนในเขตพ้ืนที ่อบต.สบปราบ .-ส่งเสริมการท าเกษตรแบบพอเพียงให้ ท าการเกษตรแบบ  

แก่ประชาชนทัว่ไป / เดก็นักเรียน / พอเพียงได้

กลุ่มเกษตรกร

.-จัดตัง้ / พัฒนา แหล่งเรียนรู้ เก่ียวกับ

(งานส่งเสริมการเกษตร) เศรษฐกิจพอเพียง ประจ าต าบลสบปราบ

2 โครงการส่งเสรมิและพัฒนาศูนย์ถ่ายทอด เพ่ือสนับสนุนการท างานของศูนย์ถ่ายทอด คณะกรรมการบรหิารศูนย์ ฯ     10,000 มีการประชุมคณะ การท างานของศูนย์ ฯ มี อบต.สบปราบ/

เทคโนโลยีการเกษตรประจ าต าบล เทคโนโลย ีฯ     กรรมการบรหิารศูนย์ ประสิทธภิาพเพ่ิมขึน้ เกษตร อ.

(งานส่งเสริมการเกษตร)   อย่างน้อย 4 ครั้ง/ปี  

3 โครงการท าปุ๋ยหมักชีวภาพ เพ่ือลดปรมิาณการใช้สารเคมีในการ อบรมให้ความรูใ้นการผลิตปุ๋ยหมกัชวีภาพ     100,000 รอ้ยละ 80 ของกลุ่ม .-มีผักปลอดสารพิษไวบ้ริโภค .-อบต.สบปราบ

เกษตร แก่กลุ่มเกษตรกร    เกษตรกรที่เข้ารว่ม .-สามารถลดตน้ทุนการผลิต .-เกษตร อ.

โครงการ สามารถผลิต .-เกษตรมีรายไดเ้พ่ิมขึน้

(งานส่งเสริมการเกษตร) ปุ๋ยหมักชีวภาพใช้ใน .-เกษตรมีสุขภาพแข็งแรง

การเกษตรได้

  

  43

งบประมาณ

แผนงาน การเกษตร



ยุทธศาสตรท์ี่ 4    การพัฒนาเศรษฐกิจ ผ.02

เป้าหมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ ที่รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

4 โครงการส่งเสริมการปลูกผักปลอดภัย เพ่ือส่งเสรมิให้เกษตรกรปลูกพืชผักโดย .-อบรมกลุ่มเกษตรกร ให้ใช้เทคโนโลยี     20,000   ร้อยละ 80 ของกลุ่ม .-มีผักปลอดสารพิษไวบ้ริโภค .-อบต.สบปราบ

จากสารพิษ ไม่ใช้สารเคมีในการก าจัดแมลงศัตรพืูช การผลิตพืชผักที่ถูกต้อง เหมาะสม    เกษตรกรทีเ่ขา้ร่วมโครง .-สามารถลดตน้ทุนการผลิต .-เกษตร อ.

 การ งดการใชส้ารเคมี .-เกษตรมีรายไดเ้พ่ิมขึน้

(งานส่งเสริมการเกษตร) ในการก าจัดศัตรูพืช .-เกษตรมีสุขภาพแข็งแรง

5 โครงการโรงเรอืนพลาสติกโครงสรา้ง เพ่ือเพ่ิมผลผลิตด้านพืชผักและเพ่ิม โรงเรอืนพลาสติกโครงสรา้งไม้ไผ่     50,000 โรงเรอืนพลาสติกได้รบั เกษตรกรมรีายไดเ้พ่ิมขึน้ อบต.สบปราบ/

ไม้ไผ่ส าหรบัพืชผัก รายได้ให้แก่เกษตรกร จ านวน ๘ หลัง    การสรา้งอย่างน้อย 4   เกษตร อ.

   หมูบ่้าน  

(งานส่งเสริมการเกษตร)

6 โครงการช่วยเหลือเกษตรกรในภาวะ เพ่ือเพ่ิมรายไดใ้หแ้ก่เกษตรกรทีไ่ดร้ับผล เกษตรกรในพ้ืนที่ อบต.สบปราบ     10,000   เกษตรที่ได้รบัความ เกษตรกรมีรายได้จาก อบต.สบปราบ

ราคาผลผลิตทางการเกษตรตกต่ า กระทบจากราคาผลิตทางการเกษตรตกต่ า      เดือดรอ้นจากผลผลิต การจ าหน่ายผลิตผลทาง

   ตกต่ าได้รบัการช่วย การเกษตร

(งานส่งเสริมการเกษตร) เหลืออย่างทั่วถึง

7 โครงการควบคุมและปอ้งกันโรคระบาด เพ่ือควบคุมการเกิดโรคระบาดในพืช จัดหาสารเคมใีนการก าจัดศัตรพืูช ให้แก่     10,000 รอ้ยละ 60 ของโรค เกษตรกรมีรายได้เพ่ิมขึน้ อบต.สบปราบ

ในพืช  เกษตรกรที่ไดร้บัผลกระทบจากโรค     ระบาดลดลง   

ระบาดในพืช

(งานส่งเสริมการเกษตร)
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แผนงาน การเกษตร

งบประมาณ



ยุทธศาสตรท์ี่ 4    การพัฒนาเศรษฐกิจ ผ.02

เป้าหมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ ที่รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

 อุดหนุนสว่นราชการ           

8 โครงการส่งเสรมิกิจกรรม เพ่ือส่งเสรมิการเรยีนรู้แบบเศรษฐกิจ นักเรยีนโรงเรยีนชุมชนบ้านทุ่ง     30,000 อุดหนุน งปม.ให้ เดก็นักเรียน มีความรูใ้นการ อบต.สบปราบ

เศรษฐกิจพอเพียง พอเพียง ให้กับนักเรยีน ชัน้ ป.1- ป.6 หน่วยงานอ่ืน ด าเนินการชีวติในทางที่ถูกตอ้ง รร.ชุมชน

      ด าเนินการ อย่างน้อย  บ้านทุ่ง

(งานระดับก่อนวยัเรียนและประถมศึกษา) 1 แห่ง

290,000  
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งบประมาณ

รวม    8   โครงการ

แผนงาน การศึกษา



ยุทธศาสตรท์ี่ 4    การพัฒนาเศรษฐกิจ ผ.02

เป้าหมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ ที่รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 ก่อสรา้ง / พัฒนา / ปรบัปรงุ ตลาด เพ่ือให้ตลาดชุมชนถูกสุขอนามัย ปรับปรุงภมุทิศัน์บริเวณตลาดชมุชนใน     100,000 มีตลาดที่ได้มาตรฐาน .-ประชาชนมีรายไดจ้ากการ อบต.สบปราบ

ในพ้ืนที่ สะอาด เรยีบรอ้ย พ้ืนที่ เช่น.-    ถูกสุขอนามัย จ าหน่ายสินค้าเพ่ิมขึน้ กองชา่ง

.-ก่อสรา้งถนน .-ประชาชนไดร้ับความสะดวก

.-เทลานคอนกรตี ในการซ้ือสินค้า

(งานก่อสร้าง) .-ก่อสรา้งรางระบายน้ า 

    100,000  
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รวม 1 โครงการ

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ



ยทุธศาสตร์การพัฒนาจงัหวัดล าปาง   ยทุธศาสตร์ที่ ยทุธศาสตร์ที่ 4  สงัคม คุณภาพชวีิต ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม ผ.02

ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจงัหวัดล าปาง   ยทุธศาสตร์ที่ 5 การบริหารและพัฒนาองค์กร

เป้าหมาย ตัวชีว้ัด หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รบั ที่รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงการศึกษาดูงานเพ่ือเพ่ิม เพ่ือพัฒนาศักยภาพในการ .-ผู้บรหิาร อบต./ส.อบต./พนักงาน     350,000 ผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรม ผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรม มีความรู้ อบต.สบปราบ

ประสิทธภิาพในการปฏิบัติงาน ปฏิบัติงานของผู้บรหิาร/ส.อบต./ .-ผู้น าชุมชน/ประชาคม ในพ้ืนที่    ร้อยละ 60 มีความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติ

พนักงานฯ/ผู้น าชุมชน/อสม.ในพ้ืนที่ .-อสม.ในพ้ืนที่ ในเรือ่งที่ศึกษาดงูาน หน้าที่ อยา่งมีประสิทธภิาพ

(งานบริหารทัว่ไป)        

    

2 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร เพ่ือเพ่ิมทักษะและให้ความรู้เรื่อง จัดการอบรมคุณธรรมและจรยิธรรม     15,000 อบรมสัมนาเพ่ิมศักย-  ผู้บริหาร ส.อบต. พนักงาน อบต.สบปราบ

ระเบียบ กฎหมาย ในการปฏิบัติงาน 1 ครั้ง /ปี แก่ผู้บรหิาร สมาชิกสภา    ภาพจ านวนปีละ 1 ครัง้ ส่วนต าบล พนง.จา้ง ต าบล

และพัฒนาบุคลากรในสังกัด รวมถึง และพนักงาน สบปราบมีศักยภาพในการ

(งานบริหารทัว่ไป) การสรา้งคุณธรรมและจรยิธรรม     ปฏิบัตริาชการ

  

3 โครงการประเมินผลการปฏิบัติงาน เพ่ือประเมินผลการปฏิบัติงาน จ้างหน่วยงานภายนอกในการ     20,000 ประเมินผลการปฏิบัติ การท างานของ อบต.สบปราบ อบต.สบปราบ

ประจ าปีขององค์กร และน าผลการประเมินมาปรบัปรงุ ประเมินองค์กร 1 ครั้ง / ปี    ปีละ 1 ครัง้ มีประสิทธภิาพเพ่ิมขึน้

(งานวางแผนสถิติและวชิาการ) และพัฒนาในการท างาน

       

4 โครงการประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็น เพ่ือสนับสนุนให้พนักงานเกิดก าลังใจ สนับสนุนงบประมาณประโยชน์-     700,000 พนักงานส่วนต าบลและ การปฏิบัตงิานมีประสิทธภิาพ อบต.สบปราบ

กรณีพิเศษ ในการปฏิบัติงาน ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษแก่พนักงาน     พนักงานจา้ง ร้อยละ และประสิทธิผล

 100 ได้รับสวัสดิการ

(งานบริหารทัว่ไป)   ตามสิทธิ  
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ยทุธศาสตร์การพัฒนา อบต.สบปราบ ยทุธศาสตร์ที่  5     การบริหารและพัฒนาองค์กร

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบประมาณ



ยทุธศาสตร์การพัฒนา อบต.แมส่นั ยทุธศาสตร์ที่  5     การบริหารและพัฒนาองค์กร ผ.02

เป้าหมาย ตัวชีว้ัด หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รบั ที่รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

5 โครงการแผนที่ภาษีและทะเบียน เพ่ือพัฒนาระบบการจัดเก็บภาษี ท าการจัดท าแผนทีแ่มบ่ท/เดนิส ารวจ 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ประชาชนช าระภาษี มแีผนทีภ่าษีประกอบการ อบต.สบปราบ

ทรพัย์สิน ของอบต.ให้มีประสิทธภิาพยิ่งขึน้ ขอ้มลูภาคสนามและส ารวจขอ้มลูภาษี    เพ่ิมขึน้รอ้ยละ 10 จัดเก็บภาษี

ในพ้ืนที ่เชน่ การอบรม / การประชา-      

(งานบริหารงานคลัง) สัมพันธ์ เก่ียวกับการจัดเก็บภาษี

ตามกฏหมายทีเ่ก่ียวขอ้ง

6 โครงการเลอืกตั้งนายก อบต.สบปราบ เพ่ือเตรยีมความพรอ้มในกรณี การเลือกตั้งนายก อบต./     300,000 .-มีการเลือกตั้งซ่อมใน การด าเนินการเลือกตั้ง อบต.สบปราบ

หรอืสมาชิกสภา อบต.สบปราบ ด าเนินการเลือกตั้งนายก อบต./ สมาชิกสภา อบต.    กรณีต าแหน่งว่าง ถูกต้อง รวดเรว็

 ส.อบต. หรอืในกรณีเลือกตั้งแทน  .-มีการเลือกตั้งใน

(งานบริหารทัว่ไป) ต าแหน่งที่ว่างลง    กรณีครบวาระ  

7 โครงการ อบต.สัญจรประจ าปี .-รบัฟังปัญหา/ความคิดเห็นของประชาชน จัดกิจกรรม อบต.สัญจรให้บรกิาร     40,000 จัด อบต.สัญจร อบต.สบปราบ ไดร้บัทราบ อบต.สบปราบ

 .-ให้บรกิารด้านต่าง ๆ แก่ประชาชน ประชาชน    อย่างน้อย 1 ครั้ง/ปี ความคิดเห็น/ปัญหา/

   ความตอ้งการของประชาชน  

(งานบริหารทัว่ไป)  และสามารถน ามาแก้ไข/

  พัฒนาไดอ้ย่างถูกตอ้ง

      

        

   48

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบประมาณ



ยทุธศาสตร์การพัฒนา อบต.แมส่นั ยทุธศาสตร์ที่  5     การบริหารและพัฒนาองค์กร ผ.02

เป้าหมาย ตัวชีว้ัด หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รบั ที่รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

8 โครงการจัดหาวัสดุส านักงาน เพ่ือให้การท างานมีประสิทธภิาพยิ่งขึน้ มีวัสดุ อุปกรณ์ ในการปฏิบัติงาน     400,000 เครื่องมอืเครื่องใช้ มีเครื่องมือเครื่องใช้ที่เหมาะสม อบต.สบปราบ

 รวมถึง วัสดุคอมพิวเตอร ์/ วัสดุ    ส าหรับการปฏบิตัิ ในการปฏิบัติงาน ส่งผลให้การ

ศูนย์สูบน้ า  ราชการ จ านวน 1 แหง่ บรหิารกิจการของ อบต. เป็น

 ไปอยา่งมีประสิทธิภาพ

(งานบริหารทัว่ไป)

9 โครงการปรบัปรงุภูมิทัศน์ส านักงาน เพ่ือปรบัปรงุ/ซ่อมแซม ภูมิทัศน์ .-จัดท าป้ายประชาสัมพันธ์     100,000 ภมูทิศัน์ สนง.ไดร้ับการ ภูมิทัศน์ อบต.สบปราบ อบต.สบปราบ

ให้สวยงาม .-ก่อสรา้งป้ายทางเข้าส านักงาน    ปรับปรุง อยา่งน้อยปลีะ มีความสวยงาม 

  .-ปรบัภูมิทัศน์ภายในส านักงาน 1 ครั้ง  

.-จัดซ้ือซุ้มเฉลิมพระเกียรติ

(งานก่อสร้าง) .-ก่อสรา้งโรงจอดรถบรเิวณ สนง.

.-ปรบัปรงุอาคารส านักงาน

 อุดหนุนสว่นราชการ           

10 โครงการศูนย์ปฏิบัติการรว่มในการ เพ่ือสนับสนุนการบรกิารของศูนย์ ฯ สนับสนุนงบประมาณในการ     35,000 อุดหนุนงบประมาณให้ การบรกิารของศูนย์ อบต.สบปราบ

ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครอง  ด าเนินงานของศูนย์ ฯ อบต.สมยั ด าเนินการ เป็นไปด้วยความสะดวก

ส่วนท้องถ่ิน อ าเภอสบปราบ (โดย อบต.สมัย เป็นผู้รบัผิดชอบ) รวดเรว็ มีประสิทธภิาพ

จังหวัดล าปาง  

(งานบริหารทัว่ไป)

2,260,000  
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แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบประมาณ

 รวม    10     โครงการ



ผ.02/1

                                        ยทุธศาสตร์ที่ 4  สงัคม คุณภาพชวีิต ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม

เป้าหมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั

1 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให้ประชาชนได้มีถนน ขนาดกว้าง 4 เมตร    4,000,000 ร้อยละ80ของปชช.  มีถนนที่มีมาตรฐาน อบต.สบปราบ/

สายบา้นทุ่ง(ทา้ยหมู่บา้น)  - บอ่ทิ้ง ใช้ในการคมนาคมได้อย่าง ยาว 2,000 เมตร  ที่ใช้ถนนสายนี้ มี การสัญจรเป็นไป อ าเภอสบปราบ/

ขยะ หมู่ที่ 9 มีมาตรฐาน สะดวก หนา 0.15 เมตร ความสะดวก อย่างสะดวก รวดเรว็ อบจ.ล าปาง/

 รวดเร็ว  รวดเร็ว ปลอดภัย ก.สถ. / และหน่วยงาน

   อ่ืนที่เก่ียวข้อง

2 เสริมผิวแอสฟลัทค์อนกรีต สาย เพื่อให้ประชาชนได้มีถนน ขนาดกว้าง 4 เมตร -        -        -        -        -        ร้อยละ80ของปชช.  มีถนนที่มีมาตรฐาน อบต.สบปราบ/

ข้างบา้นนายบญุยงค์ ยะชะระ ถึง ใช้ในการคมนาคมได้อย่าง ยาว 710 เมตร  ที่ใช้ถนนสายนี้ มี การสัญจรเป็นไป อ าเภอสบปราบ/

ปากทางสมเกยีรติรีสอร์ท มีมาตรฐาน สะดวก หนา 0.15 เมตร ความสะดวก อย่างสะดวก รวดเรว็ อบจ.ล าปาง/

บา้นวัฒนา หมู่ที่ 6 รวดเร็ว รวดเร็ว ปลอดภัย ก.สถ. / และหน่วยงาน

อ่ืนที่เก่ียวข้อง
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                             รายละเอียดโครงการพัฒนา

ส าหรับ โครงการทีเ่กินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

ยทุธศาสตร์การพัฒนาจงัหวัดล าปาง   ยทุธศาสตร์ที่ 3 สนิค้าอัตลกัษณ์อุตสาหกรรม หัตถอุตสาหกรรม ผลติภัณฑ์ชมุชน จากฐานทุนทางสงัคมและวัฒนธรรม   

องค์การบริหารส่วนต าบลสบปราบ อ าเภอสบปราบ  จังหวัดล าปาง

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) ฉบบัแก้ไข ครั้งที ่2/2564

งบประมาณ

ยทุธศาสตร์การพัฒนา อบต.สบปราบ ยทุธศาสตร์ที่ 1    การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจงัหวัดล าปาง ยทุธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน   



ยทุธศาสตร์การพัฒนา อบต.สบปราบ ยทุธศาสตร์ที่ 1    การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ผ.02/1

เป้าหมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั

3 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให้ประชาชนได้มีถนน ขนาดกว้าง 4 เมตร     2,400,000   ร้อยละ80ของปชช.  มีถนนที่มีมาตรฐาน อบต.สบปราบ/

สายหว้ยแต - อา่งแมท่ก ใช้ในการคมนาคมได้อย่าง ยาว 1,200 เมตร  ที่ใช้ถนนสายนี้ มี การสัญจรเป็นไป อ าเภอสบปราบ/

(เส้นบน) หมู่ 4 มีมาตรฐาน สะดวก หนา 0.15 เมตร ความสะดวก อย่างสะดวก รวดเรว็ อบจ.ล าปาง/

 รวดเร็ว  รวดเร็ว ปลอดภัย ก.สถ. / และหน่วยงาน

อ่ืนที่เก่ียวข้อง

4 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให้ประชาชนได้มีถนน ขนาดกว้าง 3 เมตร     1,200,000   ร้อยละ80ของปชช.  มีถนนที่มีมาตรฐาน อบต.สบปราบ/

สายข้าง สนง.อบต.สบปราบ ใช้ในการคมนาคมได้อย่าง ยาว 1,000 เมตร  ที่ใช้ถนนสายนี้ มี การสัญจรเป็นไป อ าเภอสบปราบ/

(หมู่ 4 เชื่อม หมู่ 12) มีมาตรฐาน สะดวก หนา 0.15 เมตร ความสะดวก อย่างสะดวก รวดเรว็ อบจ.ล าปาง/

รวดเร็ว  รวดเร็ว ปลอดภัย ก.สถ. / และหน่วยงาน

 อ่ืนที่เก่ียวข้อง

5 กอ่สร้างรางรินคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให้ราษฎรมีน้้าเพียงพอ ขนาดกว้าง 0.80 ม.   1,470,000 ร้อยละ 70 ของพื้นที่ .-เกษตรกรมีน้้าเพียงพอ อบต.สบปราบ/

สายล้าเหมอืงอมุลอง ในการท้าการเกษตร สูง 1.00 ม. บริเวณนี้มีน้้าเพียง ส้าหรับการเกษตร อ าเภอสบปราบ/

(ต่อจากสายหนา้บา้น  ยาว 800 ม. พอส้าหรับการเกษตร .-เกษตรกรมรีายได้เพิ่มขึ้น อบจ.ล าปาง/

นายณรงค์ ชะระ ถึงฝายอมุลอง  ก.สถ. / และหน่วยงาน

หมู่ 11)    อ่ืนที่เก่ียวข้อง
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แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ



ยทุธศาสตร์การพัฒนา อบต.สบปราบ ยทุธศาสตร์ที่ 1    การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ผ.02/1

เป้าหมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั

6 เสริมผิวแอสฟลัทติ์กคอนกรีตสาย เพื่อให้ประชาชนได้มีถนน ขนาดกว้าง 4 เมตร     1,410,000 ร้อยละ80ของปชช.  มีถนนที่มีมาตรฐาน อบต.สบปราบ/

บา้นนายจันทร์ต๊ิบ ไชยอา้ย ใช้ในการคมนาคมได้อย่าง ยาว 1,150 เมตร  ที่ใช้ถนนสายนี้ มี การสัญจรเป็นไป อ าเภอสบปราบ/

(หมู่ 11) มีมาตรฐาน สะดวก หนา 0.20 เมตร ความสะดวก อย่างสะดวก รวดเรว็ อบจ.ล าปาง/

 รวดเร็ว รวดเร็ว ปลอดภัย ก.สถ. / และหน่วยงาน

 อ่ืนที่เก่ียวข้อง

7 กอ่สร้างพนงัปอ้งกนัตล่ิงพงัสาย เพื่อป้องกันตล่ิงพังเนื่อง ขนาดสูง 4.00 ม.     1,290,000 ร้อยละ 70 ของตล่ิง ตล่ิงมีความแข็งแรง อบต.สบปราบ/

หว้ยเฮีย  หมู่ 11 จากการกัดเซาะของน้้า ยาว 150 ม. ได้รับการป้องกัน ปลอดภัยต่อชีวติและ อ าเภอสบปราบ/

(ล้าเหมืองสายนายพัชระ อินจันทร์) ความเสียหายจากน้้า ทรัพยสิ์นของราษฎร อบจ.ล าปาง/

กัดเซาะ ก.สถ. / และหน่วยงาน

     อ่ืนที่เก่ียวข้อง

8 กอ่สร้างอาคารอเนกประสงค์ เพื่อใช้รองรับการจัด ขนาด 10.00 ม   x     1,060,000 อาคารอเนกประสงค์ มีอาคารที่ได้มาตรฐาน อบต.สบปราบ/

บริเวณสระน้้าสาธารณะ กิจกรรมของหน่วยงาน 20.00 ม. ได้รับการก่อสร้าง รองรับการจดักิจกรรม อ าเภอสบปราบ/

หนองบวั หมู่ 15 ต่าง ๆ  อบจ.ล าปาง/

 ก.สถ. / และหน่วยงาน

    อ่ืนที่เก่ียวข้อง

9 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให้ประชาชนได้มีถนน ขนาดกว้าง 5.00 ม.      5,000,000 ร้อยละ80ของปชช.  มีถนนที่มีมาตรฐาน อบต.สบปราบ/

จากปา่ชา้ หมู่ 4 ไปอา่งแมท่ก ใช้ในการคมนาคมได้อย่าง ยาว 2,000 ม. ที่ใช้ถนนสายนี้ มี การสัญจรเป็นไป อ าเภอสบปราบ/

เชื่อมต่อเขตเทศบาลต้าบลสบปราบ มีมาตรฐาน สะดวก  ความสะดวก อย่างสะดวก รวดเรว็ อบจ.ล าปาง/ก.สถ. และ

 รวดเร็ว  รวดเร็ว ปลอดภัย หน่วยงานอ่ืนทีเ่ก่ียวขอ้ง
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แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ



ยทุธศาสตร์การพัฒนา อบต.สบปราบ ยทุธศาสตร์ที่ 1    การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ผ.02/1

เป้าหมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั

10 เสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เพื่อให้ประชาชนได้มีถนน กว้าง 4.00  ม.     786,000  ร้อยละ80ของปชช.  มีถนนที่มีมาตรฐาน อบต.สบปราบ/

จุดเชื่อมต่อ หมู่ 8 เขตเทศบาล ใช้ในการคมนาคมได้อย่าง ยาว 600 เมตร  ที่ใช้ถนนสายนี้ มี การสัญจรเป็นไป อ าเภอสบปราบ/

ต้าบลสบปราบ ถึง หนองบัว หมู่ 15 มีมาตรฐาน สะดวก หนา 0.05 เมตร ความสะดวก อย่างสะดวก รวดเรว็ อบจ.ล าปาง/

เขต อบต.สบปราบ) รวดเร็ว รวดเร็ว ปลอดภัย ก.สถ. / และหน่วยงาน

 อ่ืนที่เก่ียวข้อง

11 ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เพื่อให้ประชาชนได้มีถนน ขนาดกว้าง 5.00 ม.     22,137,500 ร้อยละ80ของปชช.  มีถนนที่มีมาตรฐาน อบต.สบปราบ/

ทางไปอ่างแม่เรียง หมู่ที่ 3,4 เขต ใช้ในการคมนาคมได้อย่าง ยาว 5,500 ม. ที่ใช้ถนนสายนี้ มี การสัญจรเป็นไป อ าเภอสบปราบ/

อบต.สบปราบ เชื่อมต่อกับหมู่ที่ 7 มีมาตรฐาน สะดวก ความสะดวก อย่างสะดวก รวดเรว็ อบจ.ล าปาง/

เขตเทศบาลต้าบลสบปราบ รวดเร็ว รวดเร็ว ปลอดภัย ก.สถ. / และหน่วยงาน

   อ่ืนที่เก่ียวข้อง

12 ปรับปรุงเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตเพื่อให้ประชาชนได้มีถนน กว้าง 4.00  เมตร -        -        -        -        -        ร้อยละ80ของปชช.  มีถนนที่มีมาตรฐาน อบต.สบปราบ/

(สายทางเข้า อบต.สบปราบ ถึง ใช้ในการคมนาคมได้อย่าง ความยาวรวม 1,370.00 ที่ใช้ถนนสายนี้ มี การสัญจรเป็นไป อ าเภอสบปราบ/

ปากทางจุดเชื่อมต่อเขตเทศบาล มีมาตรฐาน สะดวก เมตร ความสะดวก อย่างสะดวก รวดเรว็ อบจ.ล าปาง/

ต้าบลสบปราบ) บ้านแพะ หมู่ที่ 4 รวดเร็ว รวดเร็ว ปลอดภัย ก.สถ. / และหน่วยงาน

  อ่ืนที่เก่ียวข้อง

13 ก่อสร้างพนังป้องกันตล่ิงพังล้าห้วย เพื่อป้องกันตล่ิงพังเนื่อง ขนาดยาว 120.00 ม.   1,030,000 ร้อยละ 70 ของตล่ิง ตล่ิงมีความแข็งแรง อบต.สบปราบ/

สมัย สายข้างสะพานบริเวณสวน จากการกัดเซาะของน้้า สูง 3.00 ม. ได้รับการป้องกัน ปลอดภัยต่อชีวติและ อ าเภอสบปราบ/

นายพิชัย เครือจันต๊ะ   ความเสียหายจากน้้า ทรัพยสิ์นของราษฎร อบจ.ล าปาง/ก.สถ. และ

หมู่ 4   กัดเซาะ หน่วยงานอ่ืนทีเ่ก่ียวขอ้ง

    53

งบประมาณ

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา



ยทุธศาสตร์การพัฒนา อบต.สบปราบ ยทุธศาสตร์ที่ 1    การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ผ.02/1

เป้าหมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั

14 กอ่สร้างถนน คสล.สายสบทก เพื่อให้ประชาชนได้มีถนน ขนาดยาว 1,000 ม.     2,000,000   ร้อยละ80ของปชช.  มีถนนที่มีมาตรฐาน อบต.สบปราบ/

หมู่ 3 ใช้ในการคมนาคมได้อย่าง หนา 0.15 ม. ที่ใช้ถนนสายนี้ มี การสัญจรเป็นไป อ าเภอสบปราบ/

มีมาตรฐาน สะดวก ความสะดวก อย่างสะดวก รวดเรว็ อบจ.ล าปาง/

รวดเร็ว รวดเร็ว ปลอดภัย ก.สถ. / และหน่วยงาน

 อ่ืนที่เก่ียวข้อง

15 ก่อสร้างพนังป้องกันตล่ิงพัง(แม่น้้าวัง) เพื่อป้องกันตล่ิงพังเนื่อง ขนาดยาว 1,000 ม.     8,572,000 ร้อยละ 70 ของตล่ิง ตล่ิงมีความแข็งแรง อบต.สบปราบ/

บ้านใหม่วัฒนา หมู่ 10 จากการกัดเซาะของน้้า สูง 4.00 ม. ได้รับการป้องกัน ปลอดภัยต่อชีวติและ อ าเภอสบปราบ/

(พ้ืนที่รบัประโยชน์ ต าบลสบปราบและ ความเสียหายจากน้้า ทรัพยสิ์นของราษฎร อบจ.ล าปาง/

ต าบลนายาง) กัดเซาะ ก.สถ. / และหน่วยงาน

     อ่ืนที่เก่ียวข้อง

16 ก่อสร้างพนังป้องกันตล่ิงพัง(แม่น้้าวัง) เพื่อป้องกันตล่ิงพังเนื่อง ขนาดยาว 1,000 ม.     860,000 ร้อยละ 70 ของตล่ิง ตล่ิงมีความแข็งแรง อบต.สบปราบ/

บริเวณท้ายต้นศรี (ต่อจากเขตเทศบาล)จากการกัดเซาะของน้้า สูง 4.00 ม. ได้รับการป้องกัน ปลอดภัยต่อชีวติและ อ าเภอสบปราบ/

หมู่ 15 ความเสียหายจากน้้า ทรัพยสิ์นของราษฎร อบจ.ล าปาง/

กัดเซาะ ก.สถ. / และหน่วยงาน

     อ่ืนที่เก่ียวข้อง

17 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให้ประชาชนได้มีถนน กว้าง 4.00 ม.      4,000,000   ร้อยละ80ของปชช.  มีถนนที่มีมาตรฐาน อบต.สบปราบ/

สายหนองบัว  -  แพะนาฮี หมู่ 15 ใช้ในการคมนาคมได้อย่าง ยาว 2,000 ม. ที่ใช้ถนนสายนี้ มี การสัญจรเป็นไป อ าเภอสบปราบ/

 มีมาตรฐาน สะดวก หนา 0.15 ม. ความสะดวก อย่างสะดวก รวดเรว็ อบจ.ล าปาง/ก.สถ. และ

 รวดเร็ว รวดเร็ว ปลอดภัย หน่วยงานอ่ืนทีเ่ก่ียวขอ้ง

  54

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ



ยทุธศาสตร์การพัฒนา อบต.สบปราบ ยทุธศาสตร์ที่ 1    การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ผ.02/1

เป้าหมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั

18 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให้ประชาชนได้มีถนน      650,000  ร้อยละ80ของปชช.  มีถนนที่มีมาตรฐาน อบต.สบปราบ/

สายหนองบัว(ฝ่ังขวา) ไปหนองเป็ด ใช้ในการคมนาคมได้อย่าง ยาว 200 ม. ที่ใช้ถนนสายนี้ มี การสัญจรเป็นไป อ าเภอสบปราบ/

หมู่ 15 มีมาตรฐาน สะดวก หนา 0.15 ม. ความสะดวก อย่างสะดวก รวดเรว็ อบจ.ล าปาง/

รวดเร็ว รวดเร็ว ปลอดภัย ก.สถ. / และหน่วยงาน

 อ่ืนที่เก่ียวข้อง

19 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให้ประชาชนได้มีถนน กว้าง 4.00 ม.     3,000,000 ร้อยละ80ของปชช.  มีถนนที่มีมาตรฐาน อบต.สบปราบ/

สายข้างร้านอัญชลีไก่ย่าง-วังเข้ามืด) ใช้ในการคมนาคมได้อย่าง ยาว 1,500 ม. ที่ใช้ถนนสายนี้ มี การสัญจรเป็นไป อ าเภอสบปราบ/

หมู่ 15 มีมาตรฐาน สะดวก หนา 0.15 ม. ความสะดวก อย่างสะดวก รวดเรว็ อบจ.ล าปาง/

รวดเร็ว รวดเร็ว ปลอดภัย ก.สถ. / และหน่วยงาน

    อ่ืนที่เก่ียวข้อง

20 ก่อสร้างพนังป้องกันตล่ิงพัง เพื่อป้องกันตล่ิงพังเนื่อง ขนาดยาว 300 ม.     2,580,000 ร้อยละ 70 ของตล่ิง ตล่ิงมีความแข็งแรง อบต.สบปราบ/

สายหนองบัว (ฝ่ังตะวันออก/ตรงข้าม จากการกัดเซาะของน้้า สูง 4.00 ม. ได้รับการป้องกัน ปลอดภัยต่อชีวติและ อ าเภอสบปราบ/

ทางเข้า) หมู่ 15 ความเสียหายจากน้้า ทรัพยสิ์นของราษฎร อบจ.ล าปาง/

กัดเซาะ ก.สถ. / และหน่วยงาน

     อ่ืนที่เก่ียวข้อง

21 ก่อสร้างรางรินคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให้ราษฎรมีน้้าเพียงพอ ขนาดกว้าง 1.00 ม.      1,835,000 ร้อยละ 70 ของพื้นที่ .-เกษตรกรมีน้้าเพียงพอ อบต.สบปราบ/

สายเหมืองฟอง (ต่อจากของเดิม) ในการท้าการเกษตร สูง 0.75 ม. หนา 0.10 ม. บริเวณนี้มีน้้าเพียง ส้าหรับการเกษตร อ าเภอสบปราบ/

หมู่ 9  ยาว 1,000 ม. พอส้าหรับการเกษตร .-เกษตรกรมีรายได้เพิม่ขึ้น อบจ.ล าปาง/ก.สถ. และ

  หน่วยงานอ่ืนทีเ่ก่ียวขอ้ง

    55

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ



ยทุธศาสตร์การพัฒนา อบต.สบปราบ ยทุธศาสตร์ที่ 1    การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ผ.02/1

เป้าหมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั

22 ก่อสร้างรางรินคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให้เกษตรกรมีน้้า
เพียงพอ

ก่อสร้างรางรินคอนกรีต     3,160,000 ร้อยละ 70 ของพื้นที่ .-เกษตรกรมีน้้าเพียงพอ อบต.สบปราบ/

สายแม่ฮู้ด - ทุ่งนานายฝน ฟูสอน ส้าหรับการเกษตร เสริมเหล็ก ขนาด   บริเวณนี้มีน้้าเพียง ส้าหรับการเกษตร อ าเภอสบปราบ/

หมู่ที่ 9 กว้าง 0.80 เมตร  พอส้าหรับการเกษตร .-เกษตรกรมีรายได้เพิม่ขึ้น อบจ.ล าปาง/

ยาว 1,500  เมตร ก.สถ. / และหน่วยงาน

 อ่ืนที่เก่ียวข้อง

23 ก่อสร้างรางรินคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให้เกษตรกรมีน้้า
เพียงพอ

ก่อสร้างรางรินคอนกรีต     2,105,000 ร้อยละ 70 ของพื้นที่ .-เกษตรกรมีน้้าเพียงพอ อบต.สบปราบ/

สายฮ่องป๋ม หมู่ที่ 9 ส้าหรับการเกษตร กว้าง 0.80 เมตร  บริเวณนี้มีน้้าเพียง ส้าหรับการเกษตร อ าเภอสบปราบ/

ยาว  1,000 เมตร พอส้าหรับการเกษตร .-เกษตรกรมีรายได้เพิม่ขึ้น อบจ.ล าปาง/

ก.สถ. / และหน่วยงาน

    อ่ืนที่เก่ียวข้อง

24 ก่อสร้างรางรินคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให้เกษตรกรมีน้้า
เพียงพอ

ก่อสร้างรางรินคอนกรีต     1,046,000 ร้อยละ 70 ของพื้นที่ .-เกษตรกรมีน้้าเพียงพอ อบต.สบปราบ/

สายเหมืองทาน หมู่ 9 ส้าหรับการเกษตร เสริมเหล็ก ขนาดกว้าง บริเวณนี้มีน้้าเพียง ส้าหรับการเกษตร อ าเภอสบปราบ/

1.00 เมตร ลึก 0.75 เมตร พอส้าหรับการเกษตร .-เกษตรกรมีรายได้เพิม่ขึ้น อบจ.ล าปาง/

ยาว 570 เมตร ก.สถ. / และหน่วยงาน

    อ่ืนที่เก่ียวข้อง

25 ก่อสร้างรางรินคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให้เกษตรกรมีน้้า
เพียงพอ

ก่อสร้างรางรินคอนกรีต     2,105,000 ร้อยละ 70 ของพื้นที่ .-เกษตรกรมีน้้าเพียงพอ อบต.สบปราบ/

สายแม่ฮู้ด - ทุ่งนานายสุพรรณ กันทา ส้าหรับการเกษตร เสริมเหล็ก ขนาดกว้าง บริเวณนี้มีน้้าเพียง ส้าหรับการเกษตร อ าเภอสบปราบ/

หมู่ 9 0.80 เมตร ลึก 0.80 เมตร พอส้าหรับการเกษตร .-เกษตรกรมีรายได้เพิม่ขึ้น อบจ.ล าปาง/ก.สถ. และ

ยาว 1,000 เมตร หน่วยงานอ่ืนทีเ่ก่ียวขอ้ง

  หนา 0.10 เมตร  56

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ



ยทุธศาสตร์การพัฒนา อบต.สบปราบ ยทุธศาสตร์ที่ 1    การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ผ.02/1

เป้าหมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั

26 ก่อสร้างรางรินคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให้เกษตรมีน้้าเพียงพอ ก่อสร้างรางรินคอนกรีต     2,105,000 ร้อยละ 70 ของพื้นที่ .-เกษตรกรมีน้้าเพียงพอ อบต.สบปราบ/

สายนายส่วน แก่นจันทร์ หมู่ที่ 11 ส้าหรับการเกษตร เสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 0.80 บริเวณนี้มีน้้าเพียง ส้าหรับการเกษตร อ าเภอสบปราบ/

 เมตร  ลึก  0.80 เมตร พอส้าหรับการเกษตร .-เกษตรกรมีรายได้เพิม่ขึ้น อบจ.ล าปาง/

ยาว 1,000 เมตร หนา ก.สถ. / และหน่วยงาน

0.10 เมตร  อ่ืนที่เก่ียวข้อง

27 ก่อสร้างรางรินคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให้เกษตรมีน้้าเพียงพอ ก่อสร้างรางรินคอนกรีต     1,840,000 ร้อยละ 70 ของพื้นที่ .-เกษตรกรมีน้้าเพียงพอ อบต.สบปราบ/

สายห้วยแม่อิม ถึงทุ่งนา ส้าหรับการเกษตร เสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 1.00 บริเวณนี้มีน้้าเพียง ส้าหรับการเกษตร อ าเภอสบปราบ/

นายส่วน แก่นจันทร์ หมู่ 11 เมตร  ลึก  0.75 เมตร พอส้าหรับการเกษตร .-เกษตรกรมีรายได้เพิม่ขึ้น อบจ.ล าปาง/

ยาว 1,000 เมตร หนา ก.สถ. / และหน่วยงาน

  0.10 เมตร  อ่ืนที่เก่ียวข้อง

28 ก่อสร้างรางรินคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให้เกษตรมีน้้าเพียงพอ ก่อสร้างรางรินคอนกรีต     770,000 ร้อยละ 70 ของพื้นที่ .-เกษตรกรมีน้้าเพียงพอ อบต.สบปราบ/

สายดอยออด แม่ฮู้ด  ส้าหรับการเกษตร เสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 0.60 บริเวณนี้มีน้้าเพียง ส้าหรับการเกษตร อ าเภอสบปราบ/

(สายนายเสมือน คุมพล) เมตร  ลึก  0.60 เมตร พอส้าหรับการเกษตร .-เกษตรกรมีรายได้เพิม่ขึ้น อบจ.ล าปาง/

หมู่ 9 ยาว 500 เมตร หนา ก.สถ. / และหน่วยงาน

0.10 เมตร  อ่ืนที่เก่ียวข้อง

29 ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให้ประชาชนได้มี
สะพานใช้

ขนาดกว้าง 5.00 ม.     930,000 ร้อยละ 8 0ของ ปชช.  มีสะพานทีม่ีมาตรฐานการ อบต.สบปราบ/

ข้ามล้าห้วยสมัย เชื่อมระหว่างบ้านทุ่ง ใช้ในการคมนาคมได้อย่าง ยาว 12.00 ม. ทีใ่ช้สะพานเส้นนี ้มี การสัญจรเปน็ไปอยา่ง อ าเภอสบปราบ/

หมู่ที่ 5  และบ้านทุ่งเจริญ หมู่ที่ 11 มีมาตรฐาน สะดวก สูง 3.00 ม. ความสะดวก รวดเร็ว สะดวก รวดเร็ว ปลอดภยั อบจ.ล าปาง/ก.สถ. และ

 รวดเร็ว    หน่วยงานอ่ืนทีเ่ก่ียวขอ้ง

  57

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ



ยทุธศาสตร์การพัฒนา อบต.สบปราบ ยทุธศาสตร์ที่ 1    การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ผ.02/1

เป้าหมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั

30 เสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เพื่อให้ประชาชนได้มีถนน กว้าง 4.00  ม.     3,665,000 รอ้ยละ80ของปชช.  มีถนนที่มีมาตรฐาน อบต.สบปราบ/

สายบ้านนายทอง สายใจ หมู่ 9 ใช้ในการคมนาคมได้อย่าง ยาว 3,000 เมตร   ที่ใช้ถนนสายน้ี มี การสัญจรเป็นไป อ าเภอสบปราบ/

ไปวดัม่อนหินขาว หมู่ 11 มีมาตรฐาน สะดวก หนา 0.20 เมตร ความสะดวก อย่างสะดวก รวดเรว็ อบจ.ล าปาง/

รวดเร็ว รวดเรว็ ปลอดภัย ก.สถ. / และหน่วยงาน

 อ่ืนที่เก่ียวข้อง

31 ก่อสร้างอาคารป้องกันตล่ิงพังห้วยสมัยเพื่อป้องกันการทรุดตัว
ของตล่ิง

ขนาดยาว 80.00 เมตร     687,000 ร้อยละ 80 ของบา้น ตลิ่งไดร้ับการปอ้งกันการ อบต.สบปราบ/

หมู่ที่ 9 ของตล่ิง สูง 4.00 เมตร เรือน ปชช.ไดร้ับการ พังทลาย ชวีิตและ อ าเภอสบปราบ/

(ต่อจากจดุเดิมถึงสะพาน/ไปทางป่าช้า) ปอ้งกันความเสียหาย ทรัพยส์ินของ ปชช. อบจ.ล าปาง/

หากเกิดอุทกภยั ไดร้ับการปอ้งกัน ก.สถ. / และหน่วยงาน

    ความสูญเสีย อ่ืนที่เก่ียวข้อง

32 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย เพื่อให้ประชาชนได้มีถนน ถนนกว้าง 4 เมตร     800,000 รอ้ยละ80ของปชช.  มีถนนที่มีมาตรฐาน อบต.สบปราบ/

วัดม่อนหินขาว - ที่ต้ังพระพุทธรูป ใช้ในการคมนาคมได้อย่าง ยาว  400 เมตร ที่ใช้ถนนสายน้ี มี การสัญจรเป็นไป อ าเภอสบปราบ/

ขนาดใหญ่ หมู่ 11 มีมาตรฐาน สะดวก หนา 0.15 เมตร ความสะดวก อย่างสะดวก รวดเรว็ อบจ.ล าปาง/

รวดเร็ว  รวดเรว็ ปลอดภัย ก.สถ. / และหน่วยงาน

    อ่ืนที่เก่ียวข้อง

33 ก่อสร้างอาคารป้องกันตล่ิงพังห้วยสมัยเพื่อป้องกันการทรุดตัว
ของตล่ิง

ขนาดยาว 75.00 เมตร     650,000 ร้อยละ 80 ของบา้น ตลิ่งไดร้ับการปอ้งกันการ อบต.สบปราบ/

หมู่ที่ 5 ของตล่ิง สูง 4.00 เมตร เรือน ปชช.ไดร้ับการ พังทลาย ชวีิตและ อ าเภอสบปราบ/

(หลังบ้านนายมานพ ชะระ) ปอ้งกันความเสียหาย ทรัพยส์ินของ ปชช. อบจ.ล าปาง/ก.สถ. และ

หากเกิดอุทกภยั ไดร้ับการปอ้งกัน หน่วยงานอ่ืนทีเ่ก่ียวขอ้ง
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แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ



ยทุธศาสตร์การพัฒนา อบต.สบปราบ ยทุธศาสตร์ที่ 1    การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ผ.02/1

เป้าหมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั

34 ก่อสร้างอาคารป้องกันตล่ิงพังห้วยสมัยเพื่อป้องกันการทรุดตัว
ของตล่ิง

ขนาดยาว 75.00 เมตร     650,000 ร้อยละ 80 ของบา้น ตลิ่งไดร้ับการปอ้งกันการ อบต.สบปราบ/

หมู่ที่ 5 ของตล่ิง สูง 4.00 เมตร เรือน ปชช.ได้รับการ พังทลาย ชวีิตและ อ าเภอสบปราบ/

(หลังบ้านนายค้า เสาสีนาด) ปอ้งกนัความเสียหาย ทรัพยส์ินของ ปชช. อบจ.ล าปาง/

หากเกดิอุทกภยั ไดร้ับการปอ้งกัน ก.สถ. / และหน่วยงาน

    ความสูญเสีย อ่ืนที่เก่ียวข้อง

36 ก่อสร้างรางรินคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให้เกษตรมีน้้าเพียงพอ ก่อสร้างรางรินคอนกรีต     1,572,500 ร้อยละ 70 ของพื้นที่ .-เกษตรกรมีน้้าเพียงพอ อบต.สบปราบ/

สายเหมืองลึก หมู่ 9 ส้าหรับการเกษตร เสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 1.00 บริเวณนี้มีน้้าเพียง ส้าหรับการเกษตร อ าเภอสบปราบ/

 เมตร สูง 1.00 เมตร พอส้าหรับการเกษตร .-เกษตรกรมรีายได้เพิ่มขึ้น อบจ.ล าปาง/

 ยาว 850 เมตร หนา ก.สถ. / และหน่วยงาน

  อ่ืนที่เก่ียวข้อง

37 เสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เพื่อให้ประชาชนได้มีถนน กว้าง 4.00  ม.     2,810,000 ร้อยละ80ของปชช.  มีถนนที่มีมาตรฐาน อบต.สบปราบ/

สายบ้านวังพร้าว หมู่ 3 ถึง บ้านใหม่ ใช้ในการคมนาคมได้อย่าง ยาว 2,300 เมตร  ที่ใช้ถนนสายนี้ มี การสัญจรเป็นไป อ าเภอสบปราบ/

วัฒนา หมู่ 10 มีมาตรฐาน สะดวก หนา 0.20 เมตร ความสะดวก อย่างสะดวก รวดเรว็ อบจ.ล าปาง/

รวดเร็ว รวดเร็ว ปลอดภัย ก.สถ. / และหน่วยงาน

 อ่ืนที่เก่ียวข้อง

38 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให้ประชาชนได้มีถนน กว้าง 4.00 ม.     3,600,000 ร้อยละ80ของปชช.  มีถนนที่มีมาตรฐาน อบต.สบปราบ/

สายเด่นแม่อิม (ต่อจากสายเดิม ไป ใช้ในการคมนาคมได้อย่าง ยาว 1,800 ม. ที่ใช้ถนนสายนี้ มี การสัญจรเป็นไป อ าเภอสบปราบ/

แม่อิมหลวง หมู่ 11) มีมาตรฐาน สะดวก หนา 0.15 ม. ความสะดวก อย่างสะดวก รวดเรว็ อบจ.ล าปาง/ก.สถ. และ

รวดเร็ว รวดเร็ว ปลอดภัย หน่วยงานอ่ืนทีเ่ก่ียวขอ้ง
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แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ



ยทุธศาสตร์การพัฒนา อบต.สบปราบ ยทุธศาสตร์ที่ 1    การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ผ.02/1

เป้าหมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั

39 ก่อสร้างรางรินคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให้เกษตรมีน้้าเพียงพอ ก่อสร้างรางรินคอนกรีต     2,290,000 ร้อยละ 70 ของพื้นที่ .-เกษตรกรมีน้้าเพียงพอ อบต.สบปราบ/

สายเหมืองฟอง  หมู่ 12 ส้าหรับการเกษตร เสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 0.60 บริเวณนี้มีน้้าเพียง ส้าหรับการเกษตร อ าเภอสบปราบ/

(สายทุ่งนานายดวง มานันชัย) เมตร ลึก 0.60 เมตร พอส้าหรับการเกษตร .-เกษตรกรมรีายได้เพิ่มขึ้น อบจ.ล าปาง/

 ยาว 1,500 เมตร ก.สถ. / และหน่วยงาน

หนา 0.10 เมตร  อ่ืนที่เก่ียวข้อง

40 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให้ประชาชนได้มีถนน กว้าง 4.00 ม.     3,600,000 ร้อยละ80ของปชช.  มีถนนที่มีมาตรฐาน อบต.สบปราบ/

สายเด่นแม่อิม (ต่อจากสายเดิม ไป ใช้ในการคมนาคมได้อย่าง ยาว 1,800 ม. ที่ใช้ถนนสายนี้ มี การสัญจรเป็นไป อ าเภอสบปราบ/

แม่อิมหลวง หมู่ 11 มีมาตรฐาน สะดวก หนา 0.15 ม. ความสะดวก อย่างสะดวก รวดเรว็ อบจ.ล าปาง/

รวดเร็ว รวดเร็ว ปลอดภัย ก.สถ. / และหน่วยงาน

 อ่ืนที่เก่ียวข้อง

41 ก่อสร้างถนนลูกรังสายป่าช้าไป เพื่อให้ประชาชนได้มีถนน กว้าง 5.00 ม.     595,000    ร้อยละ80ของปชช.  มีถนนที่มีมาตรฐาน อบต.สบปราบ/

อ่างแม่ทก หมู่ 12 ใช้ในการคมนาคมได้อย่าง ยาว 1,500 ม. ที่ใช้ถนนสายนี้ มี การสัญจรเป็นไป อ าเภอสบปราบ/

 มีมาตรฐาน สะดวก หนา 0.20 ม. ความสะดวก อย่างสะดวก รวดเรว็ อบจ.ล าปาง/

รวดเร็ว รวดเร็ว ปลอดภัย ก.สถ. / และหน่วยงาน

 อ่ืนที่เก่ียวข้อง

42 ก่อสร้างรางรินคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให้เกษตรมีน้้าเพียงพอ ก่อสร้างรางรินคอนกรีต     920,000 ร้อยละ 70 ของพื้นที่ .-เกษตรกรมีน้้าเพียงพอ อบต.สบปราบ/

สายโท๊กหม้อ หมู่ 15 ส้าหรับการเกษตร เสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 1.00 บริเวณนี้มีน้้าเพียง ส้าหรับการเกษตร อ าเภอสบปราบ/

 เมตร  สูง 0.75 เมตร พอส้าหรับการเกษตร .-เกษตรกรมรีายได้เพิ่มขึ้น อบจ.ล าปาง/ก.สถ. และ

 ยาว 500 เมตร หน่วยงานอ่ืนทีเ่ก่ียวขอ้ง
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แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ



ยทุธศาสตร์การพัฒนา อบต.สบปราบ ยทุธศาสตร์ที่ 1    การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ผ.02/1

เป้าหมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั

43 ก่อสร้างล้าเหมืองสถานีสูบน้้าด้วย เพื่อให้เกษตรกรมีน้้าใช้ใน
การ

ขนาดยาวรวม 500 เมตร     1,000,000 ร้อยละ 70 ของพื้นที่ .-เกษตรกรมีน้้าเพียงพอ อบต.สบปราบ/

พลังไฟฟ้า หมู่ 15 เกษตรอย่างทั่วถึง กว้าง 2.50 เมตร บริเวณนี้มีน้้าเพียง ส้าหรับการเกษตร อ าเภอสบปราบ/

ลึก 0.70 เมตร พอส้าหรับการเกษตร .-เกษตรกรมรีายได้เพิ่มขึ้น อบจ.ล าปาง/

ก.สถ. / และหน่วยงาน

 อ่ืนที่เก่ียวข้อง

44 โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติก เพื่อให้ประชาชนได้มีถนน เสรมิผิวจราจรแอสฟัลท์ติก -        -        -        -        -        ร้อยละ80ของปชช.  มีถนนที่มีมาตรฐาน อบต.สบปราบ/

คอนกรีต เชื่อมระหวา่งต้าบล ใช้ในการคมนาคมได้อย่าง คอนกรตีขนาดกว้าง 4 เมตร ที่ใช้ถนนสายนี้ มี การสัญจรเป็นไป อ าเภอสบปราบ/

(บ้านวฒันา หมู่ 6 , บ้านใหม่วฒันา หมู่ มีมาตรฐาน สะดวก ยาว  1,800 เมตร ความสะดวก อย่างสะดวก รวดเรว็ อบจ.ล าปาง/

10 ต้าบลสบปราบ ถึงบ้านไร่ หมู่ 8 รวดเร็ว รวดเร็ว ปลอดภัย ก.สถ. / และหน่วยงาน

ต้าบลนายาง อ้าเภอสบปราบ        อ่ืนที่เก่ียวข้อง

จงัหวดัล้าปาง)    

45 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให้ประชาชนได้มีถนน ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด     4,000,000   ร้อยละ80ของปชช.  มีถนนที่มีมาตรฐาน อบต.สบปราบ/

จากป่าช้า หมู่ 4 ไปอ่างแม่ทก เชื่อม ใช้ในการคมนาคมได้อย่าง กวา้ง 5 เมตร ยาว 2,000 ที่ใช้ถนนสายนี้ มี การสัญจรเป็นไป อ าเภอสบปราบ/

ต่อเขตเทศบาลต้าบลสบปราบ มีมาตรฐาน สะดวก เมตร ความสะดวก อย่างสะดวก รวดเรว็ อบจ.ล าปาง/

 รวดเร็ว  รวดเร็ว ปลอดภัย ก.สถ. / และหน่วยงาน

     อ่ืนที่เก่ียวข้อง

      

      

*ส่งไป อบจ.  61

งบประมาณ

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา



ยทุธศาสตร์การพัฒนา อบต.สบปราบ ยทุธศาสตร์ที่ 1    การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ผ.02/1

เป้าหมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั

46 ก่อสร้างรางรินคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให้เกษตรมีน้้าเพียงพอ ก่อสร้างรางรินคอนกรีต     920,000 ร้อยละ 70 ของพืน้ที่ .-เกษตรกรมีน้้าเพียงพอ อบต.สบปราบ/

สายแม่อิม ส้าหรับการเกษตร เสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 1.00 บริเวณนี้มีน้้าเพียง ส้าหรับการเกษตร อ าเภอสบปราบ/

 เมตร  ลึก 0.80 เมตร พอส้าหรับการเกษตร .-เกษตรกรมรีายได้เพิ่มขึ้น อบจ.ล าปาง/

 ยาว 1,000 เมตร ก.สถ. / และหน่วยงาน

*ขอรับงบฯไปแล้ว หนา 0.10 เมตร   อ่ืนที่เก่ียวข้อง

47 ก่อสร้างรางรินคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให้เกษตรมีน้้าเพียงพอ ก่อสร้างรางรินคอนกรีต     2,250,000 ร้อยละ 70 ของพืน้ที่ .-เกษตรกรมีน้้าเพียงพอ อบต.สบปราบ/

สายโป่งแดง หมู่ที่ 15 ส้าหรับการเกษตร เสริมเหล็ก ขนาดกวา้ง 0.80 บริเวณนี้มีน้้าเพียง ส้าหรับการเกษตร อ าเภอสบปราบ/

 เมตร  ลึก  0.60 เมตร พอส้าหรับการเกษตร .-เกษตรกรมรีายได้เพิ่มขึ้น อบจ.ล าปาง/

ยาว 1,500 เมตร หนา ก.สถ. / และหน่วยงาน

0.10 เมตร   อ่ืนที่เก่ียวข้อง

48 วางท่อระบายน้้าพร้อมขยายผิวจราจรเพื่อให้ประชาชนได้มีถนน วางท่อพร้อมขยายผิวจราจร    1,500,000 ร้อยละ80ของปชช.  มีถนนที่มีมาตรฐาน อบต.สบปราบ/

ถนนสายทางหลวงชนบท ใช้ในการคมนาคมได้อย่าง ความยาวรวม 500 เมตร ที่ใช้ถนนสายนี้ มี การสัญจรเป็นไป อ าเภอสบปราบ/

(บ้านทุ่ง ม.5 - บ้านทุ่งพัฒนา ม.9) มีมาตรฐาน สะดวก  ความสะดวก อย่างสะดวก รวดเรว็ อบจ.ล าปาง/

รวดเร็ว  รวดเร็ว ปลอดภัย ก.สถ. / และหน่วยงาน

     อ่ืนที่เก่ียวข้อง

      

      

      

      

110,851,000 62

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

รวม     48    โครงการ

งบประมาณ


