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สวนที่ ๑
ขอมูลทั่วไปของอําเภอแมพริก
1.1 ประวัติความเปนมา
ในพื้นที่ของอําเภอแมพริกปรากฏมีรอยพระพุทธบาทจําลองจํานวน ๒ รอย อยูในตําบลแม
พริกมีลักษณะกลับดานกัน ซึ่งชาวบานเรียกวา “ปก” หรือ “พลิก” ซึ่งแปลวา “กลับ” เมื่อระยะเวลาผานมา
นานเขามีการเรีย กเพี้ย นจาก “พลิก” มาเปน “พริก” จึง อาจเป นที่มาของชื่ อลําหวยแมพริก และเป นชื่ อ
อําเภอแมพริกในเวลาตอมา กอนที่จะตั้งเปนกิ่งอําเภอแมพริกทองที่นี้เคยเปนหมูบานขึ้นกับอําเภอบานตาก
จังหวัดตาก มีรวมกันอยู ๓ หมูบาน ไดแก บานแมพริกลุม, บานแมพริกบน และบานแมเชียงราย อีกดานหนึ่ง
ติดตอกับเขตอําเภอเถิน จังหวัดลําปาง เมื่อประมาณ พ.ศ. ๒๔๔๓ ถึง พ.ศ. ๒๔๗๗ จังหวัดตากไดตั้งดานเก็บ
ภาษีรัชชูปการ (เงินชวยราชการตามที่กําหนดเรียกเก็บจากราษฎรชายที่มิไดรับราชการทหาร) ที่บานแมพริก
ลุม และไดแตงตั้งเจานอยสาร มาเปนนายดาน ตอมา พ.ศ. ๒๔๗๗ เจานอยสารถูกคนรายปลนฆาตาย ทาง
ราชการจึงไดโอนหมูบานแมพริกลุม บานแมพริกบน และบานแมเชียงราย จากอําเภอบานตากมาขึ้นกับอําเภอ
เถิน จังหวัดลําปาง โดยใชหวยแมเชียงรายและหวยแมระวานเปนเสนแบงเขต และตั้งเปนกิ่งอําเภอแมพริก โดย
มีที่ทําการอยูที่บานแมพริกลุม ประกอบดวยตําบลแมพริกบน ตําบลผาปง ตําบลแมปุ และตําบลน้ําดิบ
ตอมา พ.ศ. ๒๔8๐ ไดมีการยุบรวมตําบลแมพริกบนกับตําบลแมพริกลุม ตั้งเปนตําบลแมพริก
และ เมื่อ พ.ศ. ๒๔๘๒ ไดยุบตําบลน้ําดิบไปรวมกับตําบลแมวะ เขตอําเภอเถิน และโอนบานแมตั๋ง บานทาตน
แหน ไปรวมกับตําบลแมพริก โอนบานเกาะหัวชาง บานตะฝงสูง บานน้ําลัด ไปรวมกับตําบลแมปุ จึงเหลือเขต
ปกครองอยูเพียง ๓ ตําบล คือ ตําบลแมพริก ตําบลแมปุ และตําบลผาปง และไดรับการยกระดับฐานะเปน
อําเภอแมพริกเมื่อวันที่ ๒๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๐๑ ประกอบดวย ๔ ตําบล ไดแก ตําบลแมพริก ตําบลพระ
บาทวังตวง ตําบลแมปุ และตําบลผาปง

1.2 คําขวัญอําเภอแมพริก

“สวนสมเกลี้ยงลือไกล ถิ่นลําไยไรสารพิษ ถ้ําน้ําผางามวิจิตร เมืองเศรษฐกิจชุมชน”

1.3 ขอมูลสภาพทั่วไป
ที่ตั้งและพื้นที่

อําเภอแมพริกตั้งอยูทางทิศใตของจังหวัดลําปาง อยูหางจากจังหวัดประมาณ ๑๑๐ กม. และ
ห า งจากกรุ ง เทพฯ ประมาณ ๔๙๐ กม. มี พื้ น ที่ ป ระมาณ ๕๓๗.๙๒๑ ตารางกิ โ ลเมตร หรื อ ประมาณ
๓๓๖,๘๓๕.๖๒ ไร

ลักษณะภูมิประเทศ

สภาพพื้นที่ สวนใหญเ ปนภู เขา โดยเฉพาะดานทิศตะวัน ตกซึ่ งเปน แนวเทือกเขาติดต อเขต
อําเภอลี้ จังหวัดลําพูน มีพื้นที่ราบลุมบริเวณริมฝงดานตะวันตกของแมน้ําวังดานทิศตะวันตก และดานทิศ
ตะวันออกของแมน้ําวังบางสวน รวมทั้งบริเวณที่ราบเชิงเขาและตามลําหวยตาง ๆ พื้นที่ของอําเภอมีแมน้ําวัง
ไหลผานตามแนวทิศเหนือ – ใต มีลําหวยที่สําคัญซึ่งมีแหลงตนน้ํามาจากเทือกเขาดานทิศตะวันตก คือ ลําหวย

2

แมพริก ลําหวยตอง หวยแมปุ เปนตน มีเสนทางหลวงแผนดินตัดผานตามแนวแมน้ําวัง ระยะทางผานพื้นที่
ของอําเภอประมาณ 16 กม. พื้นที่ของอําเภอแมพริกสวนใหญอยูในเขตปาสงวนแหงชาติ ไดแก ปาแมพริก
ปาแมวะ และปาแมตั๋ง มีทรัพยากรปาไมอยูอีกเปนจํานวนมาก โดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ภูเขา และพื้นที่ระดับ
ความสูงรองลงมาจะมีปาไมลักษณะปาชุมชนอีกจํานวนมากเชนเดียวกันกระจายกันอยูในหลายตําบล ลักษณะ
ปาไมสวนใหญเปนปาไมสักและไมเต็งรัง รวมพื้นที่ปาสงวนแหงชาติประมาณ ๒๕๗,๑๙๒ ไร คิดเปนรอยละ
๗๖.๓๕ ของพื้นที่อําเภอ

อาณาเขต

ทิศเหนือ และทิศตะวันออก
ทิศใต
ทิศตะวันตก

การปกครอง

ติดตอกับอําเภอเถิน จังหวัดลําปาง
ติดตอกับอําเภอสามเงา จังหวัดตาก
ติดตอกับอําเภอลี้ จังหวัดลําพูน

แบงการปกครองเปน 4 ตําบล ไดแก
1. ตําบลแมพริก ประกอบดวย ๑๑ หมูบาน ไดแก
หมูที่ ๑ บานแมพริกลุม
หมูที่ ๒ บานทาดาน
หมูที่ ๓ บานแมเชียงรายลุม
หมูที่ ๔ บานแมพริกบน
หมูที่ ๕ บานสันปาสัก
หมูที่ ๖ บานวังสําราญ
หมูที่ ๗ บานหวยขี้นก
หมูที่ ๘ บานปางยาว
หมูที่ ๙ บานรมไมยาง
หมูที่ ๑๐ บานสันขี้เหล็ก
หมูที่ ๑๑ บานแพะดอกเข็ม
2. ตําบลผาปง ประกอบดวย ๕ หมูบาน
หมูที่ ๑ บานนาริน
หมูที่ ๒ บานผาปงหลวง
หมูที่ ๓ บานผาปงกลาง
หมูที่ ๔ บานหวยไร
หมูที่ ๕ บานเดนอุดม
3. ตําบลแมปุ ประกอบดวย ๖ หมูบาน
หมูที่ ๑ บานทาไม
หมูที่ ๒ บานแมปุ
หมูที่ ๓ บานตนธง
หมูที่ ๔ บานโปงขาม
หมูที่ ๕ บานวังผู
หมูที่ ๖ บานแมปุแพะ
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4. ตําบลพระบาทวังตวง ประกอบดวย ๘ หมูบาน
หมูที่ ๑ บานเกาะหัวชาง
หมูที่ ๒ บานทาตนแหน
หมูที่ ๓ บานแมตั๋ง
หมูที่ ๔ บานแมเชียงรายบน
หมูที่ ๕ บานพระบาท
หมูที่ ๖ บานน้ําลัด
หมูที่ ๗ บานดอยคํา
หมูที่ ๘ บานแมเชียงรายบน

การบริหารราชการสวนทองถิ่น จํานวน 4 แหง ไดแก

- เทศบาลตําบลแมพริก (รับผิดชอบพื้นที่ตําบลแมพริก หมูที่ 1, 2, 5)
- เทศบาลตําบลแมปุ (รับผิดชอบพื้นที่ตําบลแมปุ ทุกหมูบาน)
- เทศบาลตําบลพระบาทวังตวง (รับผิดชอบพื้นที่ตําบลพระบาทวังตวง ทุกหมูบาน)
- องคการบริหารสวนตําบลแมพริก (รับผิดชอบพื้นที่ตําบลแมพริก หมูที่ 3, 4, 6-11)

หนวยงานรัฐวิสาหกิจ ไดแก

- ที่ทําการไปรษณียอําเภอแมพริก
- การไฟฟาสวนภูมิภาคอําเภอแมพริก
- การประปาสวนภูมิภาคอําเภอแมพริก
- ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร หนวยอําเภอแมพริก

ขอมูลประชากร

จํ านวนประชากรของอํ า เภอแม พริ ก ตามฐานข อมู ล ทะเบี ย น
ราษฎร เมื่อเดือนมิถุนายน 2560 มีดังนี้
ตําบล
1) ทต.แมพริก หมูที่ 1,2,5
2) ตําบลแมปุ
3) ตําบลผาปง
4) ตําบลพระบาทวังตวง
5) อบต. แมพริก
รวม

สภาพเศรษฐกิจ

ชาย
1,296
1,949
782
1,897
2,082

หญิง
1,389
2,092
782
1,955
2,108

รวม
2,685
4,041
1,564
3,852
4,190

จํานวนครัวเรือน
1,060
1,301
480
1,203
1,387

8,006

8,326

16,332

5,431

ประชากรสวนใหญประกอบอาชีพเกษตรกรรม พืชเศรษฐกิจสําคัญ ไดแก ขาวเหนียว ขาวจาว
ขาวโพด ถั่วเหลือง กระเทียม และผลไม เชน สมเกลี้ยง สมโอ ฝรั่ง กลวย มะนาว และราษฎรมักปลูกพืชผักสวนครัวไว
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บริโภคในครัวเรือนในลักษณะเศรษฐกิจพอเพียง อาชีพของประชากรพอแยกไดเปน อาชีพเกษตรกรรม ประมาณ
รอยละ 92 รับจางแรงงาน ประมาณรอยละ ๕ คาขายและรับราชการ ประมาณรอยละ ๓
รายไดเฉลี่ยของประชากร ปรากฏตามตาราง ดังนี้
พื้นที่

ประชากร
ครัวเรือน

คน

อาชีพหลัก

แหลงรายไดครัวเรือนเฉลี่ย
(บาท/ป)
อาชีพรอง

รายไดอื่น

ปลูก/เลี้ยง/
หาเอง

22,408
26,640
32,173
27,887

19,827
21,029
40,608
33,284

รายได
ครัวเรือน
เฉลี่ย
(บาท/ป)

รายได
บุคคล
เฉลี่ย
(บาท/ป)

ทต.แมพริก
อบต.แมพริก
ตําบลผาปง

1,685 1,060 120,954
4,190 1,387 89,654
1,564 480 70,677
3,852 1,203 72,344

18,459
21,761
20,090
20,383

181,648
159,085
163,548
153,899

77,209
58,574
64,420
58,305

ตําบลแมปุ
รวม

4,041 1,301 64,492 19,421 29,468 13,964
16,332 5,431 83,885 24,945 27,334 18,833
(ขอมูลจากสํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอแมพริก)

127,346
154,998

52,735
60,939

รายจาย
ครัวเรือน
เฉลี่ย(บาท/
ป)

รายจาย
บุคคล
เฉลี่ย
(บาท/ป)

ตําบลพระบาท
วังตวง

รายจายเฉลี่ยของประชากร ปรากฏตามตาราง
พื้นที่

จํานวน จํานวน
ครัวเรือน คน

แหลงรายจายครัวเรือนเฉลี่ย (บาท/ป)

ตนทุนการ
ผลิต

อุปโภค
บริโภคที่
จําเปน

อุปโภค
บริโภคที่
ไมจําเปน

ชําระหนี้สิน

ทต.แมพริก
อบต.แมพริก
ตําบลผาปง

1,685 1,060 15,774
4,190 1,387 13,866
1,564 480 18,985
3,852 1,203 19,508

60,697
49,075
52,201
40,207

7,832
10,099
15,945
12,657

9,614
8,565
3,982
7,424

93,918
81,605
91,113
79,795

39,919
33,793
35,888
29,380

ทต.แมปุ
รวม

4,041 1,301 14,633 33,682 15,558 8,859
16,332 5,431 16,403 45,934 12,090 8,056
(ขอมูลจากสํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอแมพริก)

72,732
82,482

27,555
32,429

ตําบลพระบาทวัง
ตวง

กลุมอาชีพที่จดทะเบียนผลิตภัณฑ OTOP และวิสาหกิจชุมชน มีจํานวน ๒๐ กลุม ไดแก
1. กลุมกลวยฉาบสมุนไพร บานแมพริกลุม หมูที่ ๑ ตําบลแมพริก
2. กลุมสมุนไพร บานแมพริกลุม หมูที่ ๑ ตําบลแมพริก
3. กลุมทําน้ําพริกแมเรือนมูล บานสันปาสัก หมูที่ ๕ ตําบลแมพริก
4. กลุมวิสาหกิจชุมชนชมรมรักษสุขภาพวิถีไทย บานแมตั๋ง หมูที่ 3 ตําบลพระบาทวังตวง
5. กลุมหัตถกรรมงานไมไผ บานเดนอุดม หมูที่ ๕ ตําบลผาปง
6. กลุมวิสาหกิจชุมชนแปรรูปไผ หมูที่ ๓ ตําบลผาปง
7. กลุมวิสาหกิจชุมชนผลิตถานอัดแทง หมูที่ ๓ ตําบลผาปง
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8. กลุมวิสาหกิจชุมชนโฮมสเตย หมูที่ ๓ ตําบลผาปง
9. กลุมวิสาหกิจผลิตปุยชีวภาพ หมูที่ ๓ ตําบลผาปง
10. กลุมวิสาหกิจผลิตอิฐชุมชน หมูที่ ๓ ตําบลผาปง
11. กลุมวิสาหกิจปลูกผักปลอดสารพิษ หมูที่ ๓ ตําบลผาปง
12. กลุมวิสาหกิจชุมชนจักรสาน หมูที่ ๓ ตําบลผาปง
13. กลุมวิสาหกิจชุมชนผลิตเวชสําอาง หมูที่ ๓ ตําบลผาปง
14. กลุมผลิตภัณฑจากกลวย บานตนธง หมูที่ ๓ ตําบลแมปุ
15. กลุมปุยชีวภาพ บานโปงขาม หมูที่ ๔ ตําบลแมปุ
16. กลุมน้ําพริกแมปุ บานแมปุแพะ หมูที่ ๖ ตําบลแมปุ
17. กลุมขาวแตนน้ําแตงโมเจสําราญ บานเกาะหัวชาง หมูที่ ๑ ตําบลพระบาทวังตวง
18. กลุมขาวแตนน้ําแตงโมแมบุญพิน บานเกาะหัวชาง หมูที่ ๑ ตําบลพระบาทวังตวง
19. กลุมผลไมชุมชน บานเกาะหัวชาง หมูที่ 1 ตําบลพระบาทวังตวง
20. กลุมกลองขาวพัฒนา บานหวยไร หมูที่ 4 ตําบลผาปง
21. บานไรธรรมะรักษา บานแมปุ หมูที่ 2 ตําบลแมปุ
22. กลุมเกษตรอินทรียบานแมพริกลุม หมูที่ 1 ตําบลแมพริก
23. กลุมทอเสื่อกก บานปางยาว หมูที่ 8 ตําบลแมพริก
24. กลุมแปรรูปผลิตภัณฑจากผา บานแพะดอกเข็ม หมูที่ 11 ตําบลแมพริก

ขอมูลพืชและสัตวเศรษฐกิจ

1) การเกษตร
ประชากรสวนใหญรอยละ 92 ประกอบอาชีพเกษตร ผลผลิตทางการเกษตรจําหนายใหแก
พอคาในทองถิ่นและเขตอําเภอใกลเคียง โดยมีพื้นที่ทําการเกษตร ดังนี้
- พื้นที่ทํานา ประมาณ 13,00๐ ไร
- พื้นที่ทําไร ประมาณ 3,200 ไร
- พื้นที่ทําสวนประมาณ 2,200 ไร
2) พืชเศรษฐกิจหลัก
- ขาว เกษตรกรประมาณ ๑,๕๙๖ ครัวเรือน พื้นที่ประมาณ ๓,๖๔๗ แปลง เนื้อที่ประมาณ
13,00๐ ไร
- ขาวโพดเลี้ยงสัตว เกษตรกรประมาณ ๒01 ครัวเรือน พื้นที่ประมาณ ๕๖ แปลง เนื้อที่
ประมาณ 2,500 ไร
- มั น สํ าปะหลั ง เกษตรกรประมาณ 69 ครั ว เรื อน พื้ น ที่ ป ระมาณ ๑๔๖ แปลง เนื้ อ ที่
ประมาณ 610 ไร
3) พืชเศรษฐกิจรอง
- ไผ เกษตรกร ๗ ครัวเรือน จํานวน ๑๒ แปลง
พื้นที่ ๑๕๘ ไร
- มะนาว เกษตรกร ๕๙ ครัวเรือน จํานวน ๗๒ แปลง
พื้นที่ ๕๐ ไร
- กระเจี๊ยบแดง เกษตรกร ๑๕ ครัวเรือน จํานวน ๑๘ แปลง พื้นที่ ๘๖ ไร
- ดีปลี เกษตรกร ๒๕ ครัวเรือน จํานวน ๒๕ แปลง
พื้นที่ ๑๖ ไร
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4) การปศุสัตว
ประชาชนบางสวนประกอบอาชีพทําการปศุสัตวในพื้นที่ตําบลแมพริก แมปุ พระบาทวัง
ตวง และตําบลผาปงบางสวน เพื่อใชในการอุปโภค บริโภค และคาขาย โดยแยกประเภท ดังนี้
- โค ประมาณ 7,000 ตัว
- ไก ประมาณ 50,000 ตัว
- เปด ประมาณ 700 ตัว
- สุกร ประมาณ 3,000 ตัว
- กระบือ ประมาณ 20 ตัว
5) ดานการประมง
มีการเพาะเลี้ยงปลาตามแหลงน้ําธรรมชาติและในแหลงน้ําที่ขุดขึ้น แยกเปนแหลงน้ํา
สาธารณะที่มีการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา ๓๐ แหง พื้นที่ประมาณ ๒,๗๙๕ ไร และแหลงน้ําของเอกชน ประมาณ
๑๐๑ แหง พื้นทีป่ ระมาณ ๖๑ ไร

ขอมูลแหลงน้ํา
1) อางเก็บน้ํา
โครงการ /
อางเก็บน้ํา

แผนงาน

สถานที่ตั้ง

4,200,000
48,000
792,000
744,315

1,900

2551

แมพริกบน

แมพริก
แมปุ
พระบาทวัง
ตวง
พระบาทวัง
ตวง
แมพริก

พื้นที่รับ
ประโยชน
(ไร)
3,890
50
2,000

36,480,000

18,000

2555

แมพริกลุม

แมพริก

1,336,000

1,500

2523

บาน

หมูที่

1.อางเก็บน้ําแมพริก
2.อางเก็บน้ําแมปุแพะ
3.อางเก็บน้ําแมเชียงราย

ชป.กลาง
ชป.เล็ก
ชป.เล็ก

8
6
4

4.อางเก็บน้ําหวยปาเปา

พระราชดําริ 3

ปางยาว
แมปุแพะ
แมเชียงราย
บน
แมตั๋ง

5.อางเก็บน้ําแมพริก
(ผาวิ่งชู)
6.อางเก็บน้ําแมลอหัก
(พระราชดําริ)

ชป.กลาง

4

ชป.กลาง

1

2) หนองน้ํา
ตําบลพระบาท
1. หนองหวยตนมื่น
2. หนองแพง
3. หนองออ
4. หนองจิก
5. หลงน้ําลัด
ตําบลแมปุ
1. หนองจรเข
2. หนองนอย
3. หนองแขม
4. หนองกําเกาะ

ตําบล

ปริมาณน้ําที่
ระดับเก็บน้ํา

ตําบลแมพริก
1.หนองจิก
2. หนองปอง
3. หนองกุม
4. หนองหิน
5. หนองเจริญ
6.หนองกระทุมโปง
7. หนองสะลาบ

สราง
เสร็จ
พ.ศ.
2535
2529
2535
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ขอมูลดานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

1) การศึกษา
- โรงเรียนประถมศึกษา จํานวน 9 แหง
- โรงเรียนมัธยมศึกษา จํานวน ๑ แหง
- โรงเรียนเอกชน
จํานวน ๑ แหง
- ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จํานวน 1 แหง
2. ศาสนา
- ไดรับวิสุงคามสีมา
จํานวน 9 วัด
- สํานักสงฆ
จํานวน 1 แหง
- ที่พักสงฆ
จํานวน 6 แหง
- ศูนยศึกษาพุทธศาสนาวันอาทิตย
จํานวน ๑ ศูนย
- ศูนยอบรมเด็กกอนเกณฑในวัด
จํานวน ๒ ศูนย
- โรงเรียนพระปริยัติธรรม
จํานวน ๑ แหง
3. วัฒนธรรม
1) ประเพณีสงกรานต ชวงระหวาง ๑๒-๑๗ เมษายน
2) ประเพณีสรงน้ําพระพุทธบาทวังตวง ประมาณเดือนพฤษภาคม
3) ประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ ชวงเทศกาลออกพรรษา
4) พิธีตานกวยสลาก ประมาณเดือนกันยายน-ตุลาคม
5) ประเพณีลอยกระทง วันขึ้น ๑๕ ค่ํา เดือน ๑๒
6) ประเพณีสรงน้ําพระธาตุพระเจาทันใจ ทุกวันที่ 17 เมษายน

ขอมูลการทองเที่ยว

1) ถ้ําน้ําผาผางาม ตั้งอยูริมทางหลวงพหลโยธิน ในทองที่หมูที่ ๒ ตําบลพระบาท
วังตวง
2) วัดพระพุทธบาทวังตวง อยูในทองทีบ่ านพระบาท หมูที่ ๕ ตําบลพระบาทวังตวง
3) หนวยจัดการตนน้ําหวยแมพริก อยูในทองทีบ่ านปางยาว หมูที่ ๘ ตําบลแมพริก
4) อางเก็บน้ําหวยแมพริก (ผาวิ่งชู) อยูในทองที่บานสันขี้เหล็ก หมูที่ ๑๐ ตําบล
แมพริก
5) น้ําตกแมตั๋ง เปนน้ําตกขนาดเล็กอยูติดหมูบานแมตั๋ง หมูที่ 3 ตําบลพระบาท
วังตวง

การสาธารณสุข

- โรงพยาบาลชุมชน ขนาด ๓๐ เตียง
- โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล (รพ.สต.)
- รานขายยาแผนปจจุบัน

๑ แหง
๖ แหง
๑ แหง
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1.4 วิสัยทัศน และประเด็นยุทธศาสตรของแผนพัฒนาจังหวัด
วิสัยทัศนจังหวัดลําปาง (Vision)

“นครแหงความสุขและสุจริต”

ประเด็นยุทธศาสตร
ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๑ : การพัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานของเศรษฐกิจเชิงสรางสรรค และการสราง
มูลคาเพิ่มใหกับสินคาและ บริการ และเสริมสรางความเขมแข็งให
เศรษฐกิจชุมชน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๒ : สรางเสริมและพัฒนาจังหวัดลําปางใหมีความพรอมรองรับการเปน
ศูนยกลางโลจิสติกสอยางเปนระบบ
ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๓ : สงเสริมและพัฒนาสินคาเกษตรปลอดภัยและไดมาตรฐานแบบครบวงจร
ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๔ : เสริมสรางและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมลําปาง ใหเปน
สังคมแหงการเรียนรู มีความเขมแข็ง มีภูมิคุมกัน สามารถดํารงชีวิตตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๕ :การรักษาความมั่นคงการจัดระเบียบสังคมและสรางความรวมมือในการ
รักษาความสงบเรียบรอย
ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๖ :สงเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม อยางสมดุล
และยั่งยืน
ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๗ :การบริหารกิจการบานเมืองที่ดีดวยหลักธรรมาธิบาล
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สรุปงบประมาณที่อําเภอไดรับการสนับสนุนเพื่อดําเนินโครงการ/กิจกรรม
ตามแผนพัฒนาอําเภอ ประจําปงบประมาณ 255๙ – 25๖๐
สรุปงบประมาณที่อําเภอไดรับการสนับสนุน ประจําปงบประมาณ 2559
ลําดับ

แหลงงบประมาณ

1

โครงการที่ไดรับงบประมาณตาม
นโยบายพิเศษของรัฐบาล
โครงการที่ไดรับงบประมาณจาก
จังหวัด
โครงการที่ใชงบประมาณของ
หนวยงาน (งบ Function) ที่
ดําเนินการในภูมิภาค
โครงการที่ใชงบประมาณของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
โครงการที่ไดงบประมาณของ
เอกชน
รวม

2
3
4
5

จํานวนโครงการ/กิจกรรมทั้งหมด
(รวมทุกยุทธศาสตร)

จํานวน
(บาท)

6

5,305,400

1

900,000

3

230,000

10

6,435,400

หมายเหตุ

สรุปงบประมาณที่อําเภอไดรับการสนับสนุน ประจําปงบประมาณ 2560
ลําดับ

แหลงงบประมาณ

1

โครงการที่ไดรับงบประมาณตาม
นโยบายพิเศษของรัฐบาล
โครงการที่ไดรับงบประมาณจาก
จังหวัด
โครงการที่ใชงบประมาณของ
หนวยงาน (งบ Function) ที่
ดําเนินการในภูมิภาค
โครงการที่ใชงบประมาณของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
โครงการที่ไดงบประมาณของ
เอกชน
รวม

2
3
4
5

จํานวนโครงการ/กิจกรรมทัง้ หมด
(รวมทุกยุทธศาสตร)

จํานวน (บาท)

5

4,006,000

1

900,000

3

230,000

9

5,136,000

หมายเหตุ

10

สวนที่ 2 การวิเคราะหสภาวการณและศักยภาพของพื้นที่
2.1 สรุปผลโครงการในแผนพัฒนาอําเภอ ที่ไดรับงบประมาณ พ.ศ. 2559
อําเภอแมพริกไดรับการจัดสรรงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 จํานวน ๑๐ โครงการ รวมงบประมาณ 6,435,400 บาท ดังนี้
แหลงงบประมาณ

ที่

1
2

3

ประเด็นยุทธศาสตร /
โครงการ

กอสรางเหมืองสงน้ําพลังงานไฟฟา บาน
โปงขาม หมูที่ 4 ตําบลแมปุ
ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบาน
แมตั๋ง หมูที่ 3 ตําบลพระบาทวังตวง
ถึงสํานักงานเทศบาลตําบลพระบาทวังตวง
กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานสันปา
สัก หมูที่ 5 ตําบลแมพริก - อางเก็บน้ําหวย
เปางาม อําเภอแมพริก

โครงการที่ใช
งบประมาณ
ตามนโยบาย
พิเศษของ
รัฐบาล

โครงการที่ใช
งบประมาณของงบ
จังหวัด/กลุม

1,970,000
588,600

588,600

โครงการที่ใช
งบประมาณของ
หนวยงาน
(งบ Function)
ที่ดําเนินการใน
สวนภูมิภาค

โครงการที่ใช
งบประมาณของ
องคกรปกครอง
สวนทองถิ่น

โครงการที่ใช
งบประมาณ
ของเอกชน

พื้นที่
หนวยงาน
ดําเนินการ
รับผิดชอบ
(หมูท/ี่ ตําบล)

หมูที่ 4
ตําบลแมปุ
หมูที่ 3
ตําบลพระ
บาทวังตวง

ที่ทําการ
ปกครอง
ที่ทําการ
ปกครอง

หมูที่ 5
ตําบลแมพริก

ที่ทําการ
ปกครอง
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ที่

4

ประเด็นยุทธศาสตร /
โครงการ

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทาใหม
ดอยถ้ํา หมูที่ 7 ตําบลแมพริก
5 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบาน
ผาปงหลวงทุง บานพระธาตุศรีบุญเรือง หมู
ที่ 2 ตําบลผาปง
6 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานแมปุ
แพะ หมูที่ 6 ถึงบานโปงขาม หมูที่ 4 ตําบล
แมปุ
7 โครงการสนับสนุนการบูรณาการและ
ขับเคลื่อนนโยบายระดับอําเภอและทองที่
ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๙
8 โครงการดําเนินกิจกรรมของกิ่งกาชาดอําเภอ
แมพริก และเหลากาชาดจังหวัดลําปาง
ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๙
9 โครงการแมพริกรวมใจตอตานภัยยาเสพติด
ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๙
10 โครงการสนับสนุนการจัดงานพิธีและรัฐพิธี
ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๙

โครงการที่ใช
งบประมาณ
ตามนโยบาย
พิเศษของ
รัฐบาล

โครงการที่ใช
งบประมาณของงบ
จังหวัด/กลุม

โครงการที่ใช
งบประมาณของ
หนวยงาน

โครงการที่ใช
งบประมาณของ
องคกรปกครอง
สวนทองถิ่น

588,600
784,800

784,800

900,000

900,000

พื้นที่
ดําเนินการ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หมูที่ 7
ตําบลแมพริก
หมูที่ 2
ตําบลผาปง

ที่ทําการ
ปกครอง
ที่ทําการ
ปกครอง

หมูที่ 6 ถึง
หมูที่ 4
ตําบลแมปุ

ที่ทําการ
ปกครอง
ที่ทําการ
ปกครอง

120,000

ที่ทําการ
ปกครอง

70,000

ที่ทําการ
ปกครอง
ที่ทําการ
ปกครอง

40,000
5,305,400

โครงการที่ใช
งบประมาณ
ของเอกชน

230,000
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2.2 สรุปผลโครงการในแผนพัฒนาอําเภอ ที่ไดรับงบประมาณ พ.ศ. 2560
อําเภอแมพริกที่ไดรับการจัดสรรงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 จํานวน 9 โครงการ รวมงบประมาณ 5,136,000 บาท ดังนี้
แหลงงบประมาณ

ที่

1
2
3
๔

ประเด็นยุทธศาสตร /
โครงการ

โครงการที่ใช
งบประมาณ
ตามนโยบาย
พิเศษของ
รัฐบาล

โครงการขุดลอกหวยแมตั๋งพรอมปรับปรุง
ประตูระบายน้าํ บานแมตงั๋ หมูที่ 3 ตําบล
พระบาทวังตวง
โครงการกอสรางคอนกรีตเสริมเหล็กสาย
บานทาดาน หมูที่ 2 ถึงบานวังสําราญ
หมูที่ 6 ตําบลแมพริก
โครงการกอสรางรางน้าํ รูปตัวยู เพื่อผันน้ําเขา
สูพื้นที่ทางการเกษตร (ทุงบาน) บานผาปง
หลวง หมูที่ 2 ตําบลผาปง
โครงการขุดสระเก็บน้ําเพื่อการเกษตรทุงน้ํา 371,400
ดิบ หมูที่ 2, 6 ตําบลแมปุ

โครงการที่ใช
งบประมาณของงบ
จังหวัด/กลุม

748,000
1,986,000
413,000

โครงการที่ใช
งบประมาณของ
หนวยงาน
(งบ Function)
ที่ดําเนินการใน
สวนภูมิภาค

โครงการที่ใช
งบประมาณของ
องคกรปกครอง
สวนทองถิ่น

โครงการที่ใช
งบประมาณ
ของเอกชน

พื้นที่
หนวยงาน
ดําเนินการ
รับผิดชอบ
(หมูท/ี่ ตําบล)

หมูที่ 3
ตําบลพระ
บาทวังตวง
หมูที่ 2
ตําบลแมพริก

ที่ทําการ
ปกครอง

หมูที่ 2
ตําบลผาปง

ที่ทําการ
ปกครอง

หมูที่ 2, 6
ตําบลแมปุ

ที่ทําการ
ปกครอง

ที่ทําการ
ปกครอง
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ที่

ประเด็นยุทธศาสตร /
โครงการ

5

โครงการขุดลอกหลงน้ําลัด หมูที่ 6 ตําบล
พระบาทวังตวง

๖

โครงการสนับสนุนการบูรณาการและ
ขับเคลื่อนนโยบายระดับอําเภอและทองที่
ประจําปงบประมาณ ๒๕60
โครงการดําเนินกิจกรรมของกิ่งกาชาดอําเภอ
แมพริก และเหลากาชาดจังหวัดลําปาง
ประจําปงบประมาณ 2560
โครงการแมพริกรวมใจตอตานภัยยาเสพติด
ประจําปงบประมาณ 2560
โครงการสนับสนุนการจัดงานพิธีและรัฐพิธี
ประจําปงบประมาณ 2560

๗
๘
๙

โครงการที่ใช
งบประมาณ
ตามนโยบาย
พิเศษของ
รัฐบาล

โครงการที่ใช
งบประมาณของงบ
จังหวัด/กลุม

โครงการที่ใช
งบประมาณของ
หนวยงาน

โครงการที่ใช
งบประมาณของ
องคกรปกครอง
สวนทองถิ่น

485,000

900,000

หนวยงาน
รับผิดชอบ

ที่ทําการ
ปกครอง
ที่ทําการ
ปกครอง

120,000

ที่ทําการ
ปกครอง

70,000

ที่ทําการ
ปกครอง
ที่ทําการ
ปกครอง

40,000
4,006,000

พื้นที่
ดําเนินการ

หมูที่ 6
ตําบลพระ
บาทวังตวง

900,000

856,400

โครงการที่ใช
งบประมาณ
ของเอกชน

230,000
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2.3 การวิเคราะหสภาพปญหาความตองการของประชาชนในพื้นที่อําเภอแมพริก
1. ประชาชนในพื้ น ที่ ซึ่ งส ว นใหญ ป ระกอบอาชี พกสิ กรรม ความตองการแหล งน้ํ าเพื่ อ
การเกษตรเปนเปนความจําเปนสูงสุดของประชาชน โดยเฉพาะอยางยิ่งในฤดูแลง ซึ่งแหลงน้ําตาง ๆ ที่มีอยู
ยังไมเพียงพอที่จะใชเพื่อการเกษตรได สืบเนื่องจากแหลงทรัพยากรปาไมในพื้นที่ไมสมบูรณเพียงพอที่จะ
สร า งแหล ง น้ํ า ได เ พี ย งพอตลอดทั้ งป รวมทั้ ง แหล ง น้ํ า ต า ง ๆ ในพื้ น ที่ ก็ ไ ม ส ามารถเก็ บ กั บ น้ํ า ไว ใ ช เ พื่ อ
การเกษตรในฤดูแลงได อาจเพราะดวยตื้นเขิน หรือขาดการบํารุงรักษา
2. การขาดรายไดจากการประกอบอาชีพทางการเกษตรของประชาชน ดวยปญหาพื้นที่ทํา
กินที่จํ ากัด การขาดแคลนแหล งน้ํา การจําหนายผลผลิ ตที่ไมได ราคา และปจจั ยอื่น ๆ ทําให ประชาชน
ดํารงชีวิตอยางพอเพียง ผลิตเพื่อบริโภค เวนแตที่เหลือจากการบริโภคก็นําออกจําหนายบางแตเปนสวน
นอย อาชีพเสริมอื่น ๆ อาจมีบาง แตยังไมกระจายและทั่วถึง ประชาชนยังมีความตองการไดรับการสงเสริม
การประกอบอาชีพนอกเหนืออาชีพทางการเกษตร เพื่อหวังจะไดมีรายไดเพิ่มขึ้น
3. แมจะมีทรัพยากรปาไมในพื้นที่อีกเปนจํานวนมาก แตก็ยังมีปญหาในเรื่องการลักลอบตัด
ไมทําลายปา การบุกรุกพื้นที่ปาสงวนหรือพื้นที่ปาอนุรักษต าง ๆ ทําใหปาไมที่มีอยูลดจํานวนลงเรื่อย ๆ
ไมไดรับการฟนฟูหรือปลูกทดแทนเทาที่ควร ประชาชนบางสวนยังพยายามที่จะบุกรุกพื้นที่ปาและขยาย
การครอบครองพื้ นที่ตอไป สาเหตุหนึ่งมาจากขอจํ ากัดของจํานวนหนวยงานและเจาหนาที่ ที่จะเขาไป
ปกปองดูแลพื้นที่ปา เชนหนวยปองกันและรักษาปา ที่มีขีดความสามารถจํากัด ขณะที่ตองรับผิดชอบดู แล
รักษาพื้นที่ปาเปนจํานวนมาก จึงเปนความตองการที่จะตองมีหนวยงานและเจาหนาที่รับผิดชอบในเรื่องนี้
มากขึ้น เพื่อใหสามารถดํารงรักษาทรัพยากรปาไมใหเปนแหลงตนน้ําลําธารอยูไดตลอดไป
4. ในดานการคมนาคมขนสง และการสาธารณูปโภคตาง ๆ แมวาในพื้นที่ของอําเภอจะมี
เสนทางคมนาคมเชื่อมตอไดครบทุกหมูบาน ซึ่งสวนใหญก็เปนถนนที่คอนขางไดมาตรฐานและมีความมั่นคง
แข็งแรง แตอยางไรก็ตาม มีบางหมูบานที่อยูหางไกลเสนทางคมนาคมก็อาจไมสะดวกและไมไดมาตรฐาน
แตก็มีเพียงไมมากนักเพียงประมาณไมเกิน 3 หมูบาน รวมทั้งถนนระหวางหมูบานบางสายก็มักเกิดการ
ชํ ารุ ด เสี ย หายจากการใช งาน ซึ่ งก็ ยั งเป น ความต องการของประชาชนที่ จ ะให ถนนเหล า นั้ น ได รั บ การ
บํารุงรักษาและซอมแซมเพื่อใหเกิดความสะดวกในการเดินทางและการคมนาคมขนสง ซึ่งเปนความตองการ
อยูตลอดเวลา รวมทั้งในการดานสาธารณูปโภคอื่น ๆ เชน ประปา ไฟฟา การสื่อสารโทรคมนาคม เหลานี้ก็
ยังเปนความตองการของประชาชนที่ตองการไดรับบริการอยางทั่วถึง
5. ปญหาเรื่องที่ดินทํากินก็ถือเปนปญหาที่เปนความตองการของประชาชนในทุกพื้นที่ จาก
การที่จํานวนประชากรเพิ่มขึ้น ขณะที่พื้นที่มีอยูจํากัด ทําใหเกิดปญหาอื่น ๆ ตามมา โดยเฉพาะอยางยิ่ง
การบุ กรุกเข าไปยึด ถื อทํ ากิ น ในเขตพื้น ที่ที่เ ปน ปาเขา เป นสาเหตุสํ าคั ญที่ทําให ทรั พยากรปาไมถูกบ อน
ทําลาย สงผลกระทบตอชีวิตความเปนอยูของประชาชน และโดยที่พื้นที่ของอําเภอสวนใหญเปนพื้นที่ใน
เขตปาสงวนแหงชาติ การที่จะไดรับเอกสารกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในที่ดินจึงเปนเรื่องยาก ซึ่งเปน
ปญหาที่จะตองไดรับการแกไขดวยวิธีการบริหารจัดการดานที่ดินอยางเหมาะสม โดยคํานึงถึงการไมสงเสริม
ใหเกิดการบุกรุกขยายพื้นที่อยางไมถูกตองเหมาะสม การนําพื้ นที่ที่สมควรใหประชาชนไดทําประโยชนมา
จัดสรรใหอยางเหมาะสม ภายใตหลักเกณฑเงื่อนไขที่กําหนดโดยหนวยงานผูรับผิดชอบ เชน การดําเนินการ
ดานการปฏิรูปที่ดิน เปนตน
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2.4 การวิเคราะหศักยภาพเพื่อประเมินศักยภาพของพื้นที่อําเภอ
1. อําเภอแมพริกมีทรัพยากรธรรมชาติ โดยเฉพาะปาไมที่ยังคอนขางสมบูรณ และเปนแหลง
ตนน้ําลําธาร เปนพื้นฐานในการพัฒนาที่สําคัญ นอกจากนี้ ประชาชนในพื้นที่มีความเขมแข็งในการดูและ
ปาชุมชนของตน
2. ประชาชนในพื้นที่สวนใหญมีชีวิตความเปนอยูที่เรียบงาย ดําเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียงเปนสวนใหญ สังคมมีความสงบสุขและสามัคคีไมมีปญหาความขัดแยงที่รุนแรง
3. ประชาชนยังคงรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงามไว ซึ่งเปนสวนหนึ่งของวิถีชีวิต
4. ประชาชนมีการรวมมือพัฒนาพื้นที่ชุมชนของตนเองดวยความเขมแข็ง
5. พื้นที่ของอําเภอไมมีปญหาในเรื่องของความมั่นคงหรือความสงบเรียบรอย ไมมีปญหา
อาชญากรรมหรือการกระทําผิดกฎหมายที่รุนแรง ปญหาเกี่ยวกับยาเสพติดก็ไมถือเปนปญหารุนแรง
6. พื้นที่ของอําเภอมีแมน้ําวังซึ่งเปนแมน้ําสายสําคัญของภาคเหนือไหลผาน ใหประโยชนตอ
การประกอบอาชีพเกษตรกรรมของประชาชน
7. ในพื้นที่อําเภอมีแหลงน้ําทางธรรมชาติที่สําคัญซึ่งมีขนาดใหญหลายแหง ซึ่งสามารถพัฒนา
ใหเปนกักเก็บน้ําที่สมบูรณเพื่อรองรับการประกอบอาชีพทางเกษตรของประชาชนได
8. พื้ น ที่ ข องอํ าเภอแม พริ ก อยู บ นเส น ทางหลวงแผ น ดิ น หมายเลข 1 (พหลโยธิ น ) เชื่ อ ม
ระหวางภาคเหนือกับภาคอื่น เปนโอกาสที่จะไดพัฒนาศักยภาพการพัฒนาในดานอื่น ๆ ตอไป
2.5 ภาพรวมบริบทของอําเภอ (Context Map)

2.6 ตําแหนงการพัฒนาอําเภอแมพริก
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2.7 การประเมินศักยภาพทางยุทธศาสตรของพื้นที่อําเภอ (SWOT Analysis)

1. จุดแข็งของอําเภอแมพริก (Strengths)
1.1 ดานเศรษฐกิจ
- พื้นที่ของอําเภอมีทรัพยากรธรรมชาติสําคัญโดยเฉพาะปาไม ซึ่งเปนพื้นฐานสําคัญใน
การพัฒนาดานเศรษฐกิจตอไป
- ประชาชนในพื้นที่ซึ่งสวนใหญมีอาชีพเกษตรกรรม เกษตรกรสวนใหญใชวิธีการผลิต
ดวยวิธีการเกษตรอินทรียเปนหลัก
- มีการจัด ตั้งกลุมออมทรั พย เพื่ อการผลิต ในทุ กตํ าบล แสดงใหเห็ นว าประชาชนให
ความสําคัญในเรื่องการเก็บออม อันจะเปนพื้นฐานในการพัฒนาดานเศรษฐกิจที่มั่นคง
1.2 ดานสังคม
- ประชาชนในพื้ น ที่ ส ว นใหญ มี ชี วิ ต ความเป น อยู ที่ เ รี ย บง า ย ดํ า เนิ น ชี วิ ต ตามหลั ก
เศรษฐกิจพอเพียงเปนสวนใหญ สังคมมีความสงบสุขและสามัคคีไมมีปญหาความขัดแยงที่รุนแรง
- ประชาชนยังคงรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงามไว ซึ่งเปนสวนหนึ่งของวิถีชีวิต
- ประชาชนในบางพื้นที่มีการรวมมือพัฒนาพื้นที่ชุมชนของตนเองดวยความเขมแข็ง ไม
คาดหวังหรือรอคอยแตการชวยเหลือจากภาครัฐ เชน การรวมกันจัดตั้งเปนมูลนิธิพัฒนาชุมชนตําบลผาปง
เปนตน
1.3 ดานความมั่นคงและความสงบเรียบรอย
พื้นที่ของอําเภอไมมีปญหาในเรื่องของความมั่นคง ไมมีปญหาอาชญากรรมหรือการ
กระทําผิดกฎหมายที่รุนแรง ปญหาเกี่ยวกับยาเสพติดก็ไมถือเปนปญหารุนแรง คงมีปญหาการลักลอบเสพ
ในบางพื้นที่หมูบานบาง แตไมมีปญหาเรื่องการคาหรือการเปนแหลงจําหนาย สวนที่มีการจัดตั้งดานตรวจ
และดานเอ็กซเรยยาเสพติดในพื้นที่อําเภอ มิใชเพราะเพื่อแกไขปญหายาเสพติดในพื้นที่อําเภอ แตเปนการ
แกไขปญหาในระดับชาติ
1.4 ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
- พื้ น ที่ ของอํ าเภอแม พริ กซึ่ งส ว นใหญ มีส ภาพเป น ป าเขา ซึ่ งยั งอุ ด มสมบู ร ณ ไปด ว ย
ทรัพยากรปาไมที่สําคัญเปนสวนใหญ และในหลายพื้นที่มีสภาพเปนปาชุมชนที่ไดรั บการดูแลปกปองโดย
ประชาชนคอนขางไดผล
- พื้นที่ของอําเภอมีแมน้ําวังซึ่งเปนแมน้ําสายสําคัญของภาคเหนือไหลผานตลอดความ
ยาวของพื้น ที่ตั้ งแต ทิศเหนื อถึ งทิศใต ซึ่งให ประโยชนต อการประกอบอาชีพเกษตรกรรมของประชาชน
โดยเฉพาะการทํานา ทําสวนผลไมและพืชผักตาง ๆ
- ในพื้นที่ยังมีแหลงน้ําทางธรรมชาติที่สําคัญซึ่งมีขนาดใหญ เชน หนองกระทุมปง ใน
เขตตําบลแมพริก และหนองแขมหลวง ในเขตตําบลแมปุ เปนตน ซึ่งหากไดมีการพัฒนาปรับปรุงโดยการ
ขุดลอกใหลึก จะสามารถใชเปนแหลงกักเก็บน้ําในลักษณะ “แกมลิง” ไดเปนอยางดี อันจะเปนประโยชนตอ
การแกไขปญหาภัยแลงและปญหาน้ําทวมได
1.5 ดานการคมนาคมขนสง
- พื้นที่ของอําเภอแมพริกมีเสนทางคมนาคมสายหลักตัดผานตลอดพื้นที่ คือทางหลวง
แผนดินหมายเลข 1 (พหลโยธิน) อันอาจเปนโอกาสในการพัฒนาความเจริญดานตาง ๆ ไดในอนาคต
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- การคมนาคมขนสงในพื้นที่อําเภอมีความสะดวกเพราะมีถนนเชื่อมตอไดถึงทุกหมูบาน
แมถนนเขาหมูบานบางแหงจะยังไมไดมาตรฐาน ซึ่งก็มีเพียงสวนนอยมาก
2. จุดออนของอําเภอแมพริก (Weakenesses)
2.1 ดานเศรษฐกิจ
- การประกอบอาชีพเกษตรกรรมของประชาชน มักประสบปญหาการขาดแคลนน้ํา
ในชวงฤดูแลง แมจะมีแมน้ําวังไหลผานพื้นที่ แตในยามฤดูแลงน้ําในแมน้ําสายนี้ก็ไมเพียงพอใหใชประโยชน
ทางการเกษตรได นอกจากนี้ ลําน้ําสายสําคัญอื่น ๆ เชน ลําหวยแมพริก ลําหวยแมปุ ซึ่งรับน้ํามาจากปาตน
น้ําลําธารทางดานทิศตะวันตก ในฤดูแลงน้ําก็มักจะแหงไมเพียงพอใหใชทางการเกษตรไดอยางเพียงพอ
ประชาชนสวนใหญจึงปลูกพืชผลทางการเกษตรเพียงเพื่อบริโภคในครัวเรือน ไมไดปลูกเพื่อขายเปนอาชีพ
หลัก
- ประชาชนยังไมมีอาชีพเสริมนอกภาคเกษตรที่เพียงพอและทั่วถึง ในอันที่จะชดเชย
หรือทดแทนอาชีพภาคเกษตรที่ยังตองพึ่งพาแหลงน้ํา เทาที่มีอยูแมจะพอเปนที่รูจักบางก็ยังเปนเพียงสวน
นอย เชน การทําขาวแตนน้ําแตงโมแมบุญพิน และแมสําราญ ที่บานเกาะหัวชาง ตําบลแมปุ การทํากลวย
ตากที่ตําบลแมปุ และตําบลผาปง เปนตน
- ขาดระบบการบริ ห ารจั ด การเรื่ องตลาดสิ น คาเกษตรแบบครบวงจร เกษตรกรมั ก
จําหนายผลผลิตแกพอคาคนกลางที่เขามาซื้อในพื้นที่ ซึ่งเปนการยากในการกําหนดราคาตามที่ตองการ ซึ่ง
รวมถึงพืชผลที่เปนที่รูจักและนิยมของคนตางพื้นที่ เชน สมเกลี้ยง มะนาว หอม กระเทียม เปนตน
- ขาดแคลนแรงงานภาคเกษตร เพราะประชากรสวนใหญอยูในวัยผูสูงอายุ สวนเยาวชน
และผู อ ยู ใ นวั ย แรงงาน ส ว นใหญ ไ ปประกอบอาชี พ ที่ อื่ น และส ว นหนึ่ ง เดิ น ทางไปรั บ จ า งทํ า งานใน
ตางประเทศ
2.2 ดานโทรคมนาคม
พื้นที่บางสวนของอําเภอแมพริกยังไมสามารถสื่อสารโทรคมนาคมได แตก็มีเพียงสวน
นอยประมาณ 3 หมูบาน อาจเปนเพราะสภาพพื้นที่ถูกแวดลอมดวยปาเขา ไดแก หมูบานปางยาว แพะ
ดอกเข็ม และหวยขี้นก
3. โอกาสของอําเภอแมพริก (Opportunities)
3.1 การมีทรัพยากรธรรมชาติปาไมในพื้นที่อีกเปนจํานวนมาก เปนพื้นฐานอันสําคัญในการ
สนับสนุนการพัฒนาโดยเฉพาะทางดานเศรษฐกิจ เพราะหากไดมีการดูแลรักษาและเพิ่มพูนความสมบูรณ
ของปาไมใหมากขึ้น จะสามารถเปนแหลงตนน้ําลําธารที่สําคัญที่จะชวยแกไขปญหาการขาดแคลนน้ําในฤดู
แลง จะทําใหประชาชนมีอาชีพและรายไดทางการเกษตรที่มั่นคงตอไปได
3.2 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่ยังคอนขางสมบูรณ เปนโอกาสในการสงเสริมการ
พัฒนาทางดานการทองเที่ยวเชิงนิเวศน ซึ่งกําลังเปนที่สนใจของนักทองเที่ยว อันจะเปนการนํารายไดและ
ความเจริญมาสูพื้นที่ของอําเภอได รวมทั้งจะเปนการกระตุนใหเกิดการอนุรั กษทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมตลอดไปดวย
3.3 วิถีการดําเนินชีวิตของประชาชนที่ผูกพันอยูกับธรรมชาติ การดํารงรักษาขนบธรรมเนียม
ประเพณีของทองถิ่น และการประกอบอาชีพเกษตรดวยวิธีการเกษตรอินทรียของประชาชนในพื้นที่ ยังเปน
โอกาสในการสงเสริมการพัฒนาดานการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและการเกษตร เปนการนํามาซึ่งรายไดแก
ประชาชนเชนเดียวกัน
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3.4 ความเขมแข็งของชุมชนในบางพื้นที่ ตลอดจนภูมิปญญาของทองถิ่น ซึ่งประสานกับหลัก
วิชาการสมัยใหม เปนโอกาสอันสําคัญในการพัฒนาความเจริญใหกับชุมชนและทองถิ่น เชน การสงเสริม
การนําผลิตภัณฑจากไผมาพัฒนาเปนผลิตภัณฑตาง ๆ การนําถานไผที่ทําการเผาดวยอุณหภูมิที่สูงมาแปร
สภาพเปนกาซเพื่อใชเปนพลังงานขับเคลื่อนยานพาหนะ เครื่องยนต หรือเปนกาซหุงตมในครัวเรือน ของ
ชุมชนตําบลผาปง เปนตัวอยางที่เห็นไดชัดในปจจุบัน และเผยแพรใหเปนที่รั บรูทั่วไปแลวในระดับประเทศ
ถือเปนการพัฒนาดานนวัตกรรมและการพลังงานซึ่งกําลังเปนที่สนใจและเปนความตองการของชาติ หากได
มีการบริหารจัดการที่ดีในเชิงธุรกิจและอุตสาหกรรรม ก็จะนําความเจริญมาสูพื้นที่เปนอยางมาก
3.5 การที่พื้นที่ของอําเภอตั้งอยูบนทางหลวงสายหลักของประเทศ เปนโอกาสในการพัฒนา
ความจริญในดานตาง ๆ ทั้งในเรื่องเศรษฐกิจ สังคม ความมั่นคง และดานโลจิสติก เนื่องจากความสะดวก
รวดเร็ว ในการเดิ นทางที่ สามารถเชื่อมโยงไปสู จังหวั ดและภู มิภ าคตาง ๆ ได เปน ประโยชน มากต อการ
คมนาคมขนสง และการนําความเจริญมาสูพนื้ ที่
4. ขอจํากัดของอําเภอแมพริก (Threats)
4.1 ปญหาการขาดแคลนน้ําและแหลงน้ําเพื่อการเกษตรในฤดูแลง เปนขอจํากัดสําคัญในการ
พัฒนาดานเศรษฐกิจของประชาชนในพื้นที่
4.2 ดวยสภาพพื้นที่โดยสวนใหญของอําเภอเปนเขตปาสงวนแหงชาติ จึงเปนขอจํากัดในการ
ถือครองที่ดินของประชาชน รวมทั้งยังเปนปญหาในการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน เชน ถนน แหลงน้ํา
ในพื้น ที่ที่เป นเขตปาสงวนฯ เพราะจะต องได รับ การอนุ ญาตหรือยิน ยอมใหดํ าเนิน การจากหน วยงานที่
รับผิดชอบดูแลพื้นที่ดังกลาว
4.3 หนวยงานผูมีหนาที่ดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ซึ่งมีเพียงหนวยปองกันรักษา
ปาที่ ลป.1 ซึ่งมีเจาหนาที่จํานวนนอย ขณะเดียวกันตองรับผิดชอบดูแลพื้นที่ปาสงวนแหงชาติเปนจํานวน
มาก เปนขอจํากัดสําคัญในการปกปองดูแลทรัพยากรปาไมใหคงอยู หากไมไดรับความสนับสนุนชวยเหลือ
จากหนวยงานอื่นโดยเฉพาะฝายปกครอง ก็เปนการยากที่จะพิทักษรักษาปาไมไวได
4.4 ด ว ยเหตุ ที่ มี ก ารจั ด ตั้ ง ด า นตรวจเอ็ ก ซเรย ย าเสพติ ด สั ง กั ด กองบั ญ ชาการตํ า รวจ
ปราบปรามยาเสพติด บนทางหลวงหพลโยธิน ในเขตพื้นที่ของอําเภอแมพริก ซึ่งมีภารกิจสําคัญในการสกัด
กั้นการลําเลียงยาเสพติดจากภาคเหนือไปสูภูมิภาคอื่น ๆ ซึ่งถือเปนดานตรวจสําคัญในระดับประเทศ ทํา
ใหขบวนการคายาเสพติดมักอาศัยเสนทางที่หลบเลี่ยงดานตรวจดังกลาว โดยใชเสนทางถนนสายรองซึ่งตอง
ผานพื้นที่ของอําเภอแมพริก ในขณะที่เจาหนาที่ตํารวจในพื้นที่จะตองปฏิบัติหนาที่ประจําดานคัดกรองเพื่อ
คัดแยกหาหนะที่ตองสงสัยเขาสูดานเอ็กซเรยยาเสพติด โดยปฏิบัติงานตลอด 24 ชม. จึงเปนขอจํากัดของ
กําลังพลในการปฏิบัติหนาที่รักษาความสงบเรียบรอยในพื้นที่หรือการสนับสนุนภารกิจอื่น เชนการปองกัน
ปราบปรามการลักลอบตั ด ไมทําลายป า ในสว นของฝ ายปกครองซึ่งมี กําลั งพลสมาชิกกองอาสารั กษา
ดินแดนจํานวนนอยมาก และมีภารกิจที่ตองปฏิบัติมากมาย รวมทั้งเจาพนักงานฝายปกครองในทองที่ ไดแก
กํานัน ผูใหญบาน ฯลฯ ก็ไมอาจสนับสนุนภารกิจในการสกัดกั้นการลําเลียงยาเสพติดไดอยางเต็มที่ อัน
เปนขอจํากัดหรือเปนอุปสรรคตอการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในระดับชาติใหไดผล
4.5 นโยบายหรือแนวทางการปฏิบัติงานของผูบริหาร/ผูบังคับบัญชา ของสวนราชการใน
ระดั บ พื้ น ที่ ทั้ ง ในระดั บ จั ง หวั ด และอํ า เภอ ก็ ถื อ เป น ข อ จํ า กั ด ในการพั ฒ นาและแก ไ ขป ญ หาของพื้ น ที่
เชนเดียวกัน
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2.8 การวิเคราะหทิศทางการพัฒนายุทธศาสตรของการพัฒนาพื้นที่อําเภอ
(TOWS Matrix)
เมื่อวิเคราะหจากจุดออน จุดแข็ง ขอจํากัด และโอกาส ในการพัฒนาของอําเภอแมพริก จาก
การประเมินศักยทางทางยุทธศาสตรของพื้นที่อําเภอ (S W O T A n a l y s i s)สามารถกําหนดทิศทางของ
ยุทธศาสครการพัฒนาอําเภอแมพริก
ไดโดยสรุป
ดังนี้
1) ดวยจุดแข็งของอําเภอที่ประชาชนมีชีวิตความเปนอยูที่เรียบงาย ดําเนินชีวิตตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง มีความสงบสุขสามัคคีไมมีปญหาความขัดแยงที่รุนแรง สามารรักษาขนบธรรมเนียม
ประเพณีที่ดีงามไวเปนวิถีชีวิต บางพื้นที่ประชาชนมึความเขมแข็ง ในพื้นที่ไม มีปญหาเรื่องความไมสมบ
เรียบร อยหรื อความไมป ลอดภั ยในชีวื ตและทรัพย สิน จุดแข็ งทางสังคมเหลานี้ เปนโอกาสที่จะสามารถ
พัฒนาใหเกิดความเจริญแกพื้นที่ได ทั้งในดานเศรษฐกิจ สังคม และอื่น ๆ กลาวไดวาประชาชนในพื้นที่มี
ความพรอมที่จะรวมมือสนับสนุนใหเกิดการพัฒนาในดานตาง ๆ โดยไมมีจุดออนหรือขอจํากัดในดานนี้ ซึ่ง
สามารถกําหนดเปนยุทธศาสตรการพัฒนาที่เหมาะสมโดยสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติและยุทธศาสตรใน
ระดับรอง ๆ ลงมาตามลําดับ ไดแก ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ใหมีภูมิคุมกัน และ
ดํารงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ยุทธศาสตรการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบรอยอยางยั่งยืน
2) ดวยจุดแข็งของอําเภอที่มีทรัพยากรปาไมอีกเปนจํานวนมากประชาชนซึ่งสวนใหญเปน
เกษตรกร ที่ใชวิธีการผลิตดวยวิธีการเกษตรอินทรียเปนหลักมีแมน้ําวังไหลผานตลอดพื้นที่ ในพื้นที่ ยังมี
แหลงน้ําทางธรรมชาติที่สําคัญซึ่งมีขนาดใหญ รวมทั้งการมีเสนทางคมนาคมสายหลักตัดผาน และการ
คมนาคมขนสงเชื่ อมต อไดทุกหมูบ าน จุดแข็งเหลานี้เ ปนโอกาสในการที่จะสามารถส งเสริ มการพัฒนา
ทางดานเศรษฐกิจ แมวาจะมีจุดออนอยูบางในเรื่องภาวะการขาดแคลนน้ําในช วงฤดูแลง การไมมีอาชีพ
เสริมที่ทั่วถึงการขาดระบบการบริหารจัดการเรื่องตลาดสินคาเกษตร การขาดแคลนแรงงานภาคเกษตร
หรื อการที่ ร ะบบสื่ อสารโทรคมนาคมยั งไปไม ถึงบางหมู บ าน ตลอดจนข อจํ ากั ด ในเรื่ องพื้ น ที่ ทํากิ น ที่ ไ ม
เพียงพอ ก็ตาม แตจุดออนและขอจํากัดเหลานื้หากไดรับการปรับปรุงหรือแกไขใหตรงจุดอยางเหมาะสม ก็
ยอมไมเปนอุปสรรคในการพัฒนาโดยเฉพาะในดานเศรษฐกิจ ซึ่งยุทธศาสตรการพัฒนาอําเภอที่เหมาะสม
ในดานนี้ ไดแก ยุทธศาสตรการบริหารจัดการดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางสมดุลและยั่งยืน
ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจเชิงสรางสรรค การสรางมูลคาเพิ่มใหสินคาทางเกษตร เสริมสรางความ
เขมแข็งใหเศรษฐกิจชุมชน และสงเสริมนวัตกรรมชุมชน ยุทธศาสตรการสงเสริมและพัฒนาสินคาเกษตร
ปลอดภัยและไดมาตรฐาน

2.9 การกําหนดกาวยาง 3 ระยะ (3 Horizons)
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สวนที่ 3
ขอมูลแผนพัฒนาอําเภอ 4 ป (พ.ศ. 2561 – 2564 )
3.1 วิสัยทัศน
“เมืองนาอยู สังคมสงบสุข ดําเนินชีวิตพอเพียง และรวมมือพิทักษทรัพยากรปาไมอยางยั่งยืน”

3.2 พันธกิจ

1) ปกปองและรักษาทรัพยากรปาไมที่มีอยูในพื้นที่ใหคงอยูตลอดไปตราบเทานาน
2) พัฒนาชีวิตความเปนอยูของประชาชนดวยอาชีพหลักและอาชีพเสริมที่เหมาะสม ภายใต
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3) สงเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน และนวัตกรรมชุมชน ที่เหมาะสมกับพื้นที่
4) พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกกลุม อยางเปนธรรมและทั่วถึง
5) รักษาความสงบเรียบรอยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน
อยางยั่งยืน

3.3 เปาประสงครวม

1) เพื่อคงความสมบูรณของธรรมชาติและสิ่งแวดลอม รองรับการพัฒนาในดานตาง ๆ
2) เพื่อสรางความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอยางเหมาะสมกับสภาพพื้นที่
3) เพื่อพัฒนาชีวิตความเปนอยูของประชาชน บนพื้นฐานหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
4) เพื่อรักษาไวซึ่งคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนทุกกลุมอยางเสมอภาค
5) เพื่อใหประชาชนดํารงชีวิตไดอยางสงบสุขและปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินอยางแทจริง

3.4 ประเด็นยุทธศาสตร
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 การบริหารจัดการดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
อยางสมดุลและยั่งยืน
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาเศรษฐกิจเชิงสรางสรรค การสรางมูลคาเพิ่มใหสินคาทาง
เกษตร เสริ มสร างความเข มแข็ งใหเ ศรษฐกิ จ ชุมชน และส งเสริ ม
นวัตกรรมชุมชน
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 การสงเสริมและพัฒนาสินคาเกษตรปลอดภัยและไดมาตรฐาน
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน สงเสริมใหมีภูมิคุมกัน
และดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5 การรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบรอยอยางยั่งยืน
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ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1
การบริหารจัดการดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางสมดุลและยัง่ ยืน
เปาประสงค
1. เพื่อใหปาไมที่เหลืออยูในพื้นที่ยังคงเปนแหลงตนน้ําลําธารแกประชาชนตลอดไป
2. เพื่อคงความสมบูรณของระบบนิเวศนและรักษาความสมดุลของธรรมชาติใหคงอยู
3. เพื่อใหประชาชนและเกษตรกรไดมีแหลงน้ําอยางเพียงพอ สําหรับอุปโภคบริโภค และเกษตรกรรม
4. เพื่อใหปาชุมชนเปนแหลงอาหารสําหรับประชาชนไดตราบนาน
5. เพื่อใหประชาชนอาศัยอยูรวมกับปาไดอยางสอดคลองและเกื้อกูลกันในรูปแบบปาชุมชน
ตัวชี้วัด
1. จํานวนพื้นที่ปาที่ถูกบุกรุกไมเพิ่มขึ้น
2. จํานวนคดีความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรปาไมลดลง
3. จํานวนพื้นที่ปาที่ไดรับการฟนฟูโดยการปลูกปา
เพิ่มขึ้น
4. จํานวนผูลักลอบตัดไมทําลายปา ลดลง
5. จํานวนผูบุกรุกครอบครองพื้นที่ปา ลดลง
6. ปริมาณน้ําในแหลงน้ําธรรมชาติเพิ่มขึ้นในฤดูแลง
7. ปริมาณน้ําสะสมในพื้นที่ปามีมากขึ้น สังเกตจาก
น้ําตามลําธาร ลําหวยตาง ๆ

คาเปาหมาย
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ.2563
รอยละ 2 รอยละ 3 รอยละ 4
รอยละ50 รอยละ40 รอยละ30

พ.ศ. 2564
รอยละ 5
รอยละ 20

รอยละ50
รอยละ50
รอยละ50
รอยละ50

รอยละ60
รอยละ40
รอยละ40
รอยละ50

รอยละ70
รอยละ30
รอยละ30
รอยละ50

รอยละ80
รอยละ20
รอยละ20
รอยละ50

รอยละ20

รอยละ30

รอยละ40

รอยละ50

กลยุทธหลัก
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ดําเนินการพิทักษรักษาทรัพยากรปาไมที่เหลือใหคงอยูตลอดไป
บริหารจัดการดูแลรักษาทรัพยากรปาไม อยางเปนระบบ มีความสมดุล และเหมาะสม
ดําเนินการแกไขปญหา ปองกันและปราบปรามการบุกรุกทําลายปา ใหเปนผลและตอเนื่อง
สรางจิตสํานึกการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหเกิดขึ้นในหมูประชาชนใหไดผล
ดําเนินการฟนฟูปาที่ถูกบุกรุกทําลาย ใหกลับคืนสภาพธรรมชาติที่สมบูรณใหไดมากที่สุด
สงเสริมใหประชาชนไดมีสวนรวมในการอนุรักษปกปองทรัพยากรปาไม ในลักษณะปาชุมชน ให
เปนผลอยางมีประสิทธิภาพ และขยายไปอยางกวางขวาง ครอบคลุมพื้นที่
7. ดําเนินการปองกันและแกไขปญหาไฟปาอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
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ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2
การพัฒนาเศรษฐกิจเชิงสรางสรรค การสรางมูลคาเพิ่มใหสินคาทางเกษตร เสริมสรางความ
เขมแข็งใหเศรษฐกิจชุมชน และสงเสริมนวัตกรรมชุมชน
เปาประสงค
1. เพื่อใหประชาชนมีการพัฒนาเชิงเศรษฐกิจทีเ่ หมาะสม ดวยวิถีชีวิตเกษตรกรรมเปนหลัก
2. เพื่อใหประชาชนสามารถมีรายไดเพิ่มขึ้นจากอาชีพเกษตรกรรม และอาชีพเสริมที่เหมาะสม
3. เพื่อใหผลผลิตทางการเกษตรของเกษตรกรมีมูลคาเพิ่มขึ้น จากการใชวิธีการเกษตรที่เหมาะสม
4. เพื่อใหเศรษฐกิจของชุมชนมีความเขมแข็ง ดวยภูมิปญญาและนวัตกรรมของชุมชน
ตัวชี้วัด
1. จํานวนเกษตรกรผูใชวิทยาการและเทคโนโลยี
สมัยใหมในการผลิตทางเกษตรเพิ่มขึ้น
2. จํานวนสินคาทางเกษตรที่สามารถจําหนายได
เพิ่มขึ้น
3. จํานวนชุมชนที่สามารถใชภูมิปญญาผลิตสินคา
ของชุมชนไดเองเพิ่มขึ้น
4. จํานวนกลุมอาชีพที่ดําเนินกิจกรรมเศรษฐกิจ
ชุมชนไดอยางมีประสิทธิภาพ เพิ่มขึ้น
5. จํานวนสินคาที่ผลิตโดยกลุมอาชีพ หรือชุมชน
เพิ่มขึ้น
6. รายไดตอหัวหรือตอครอบครัว ของประชาชนใน
พื้นที่เพิ่มขึ้น
7. โครงสรางพื้นฐานประเภทถนนและแหลงน้ํา ไดรับ
การพัฒนาอยางเหมาะสม เพิ่มขึ้น

คาเปาหมาย
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564
รอยละ 80

รอยละ 85

รอยละ 90

รอยละ 95

รอยละ 70

รอยละ 80

รอยละ 90

รอยละ 95

รอยละ 5

รอยละ 10

รอยละ 15

รอยละ 20

รอยละ 60

รอยละ 65

รอยละ 70

รอยละ 75

รอยละ 60

รอยละ 70

รอยละ 80

รอยละ 90

รอยละ80

รอยละ85

รอยละ90

รอยละ90

กลยุทธหลัก
1. สงเสริมการนําความรู วิทยาการ และเทคโนโลยีสมัยใหม มาใชในการผลิตทางการเกษตร อยาง
เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่
2. สงเสริมใหเกษตรกรผลิตสินคาทางการเกษตรที่ปลอดภัย ไดมาตรฐานเปนที่ยอมรับของตลาด
3. สงเสริมและขยายผลการผลิตสินคาทางเกษตรที่เหมาะสมกับพื้นที่ โดยมีการบริหารจัดการดาน
ตลาดรองรับ
4. สนับสนุนสงเสริมการพั ฒนาอาชีพนอกภาคเกษตรแก ประชาชน ใหกว างขวางและทั่วถึ ง เพื่ อ
ชดเชยรายไดที่ขาดไปจากอาชีพเกษตรกรรมที่ตองพึ่งพาธรรมชาติ
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5. สนับสนุนสงเสริมการแปรรูปผลผลิตการเกษตร ใหเปนสินคาเกษตรแปรรูปสามารถจําหนายเปน
รายได ใ นลั ก ษณะเศรษฐกิ จ ชุ ม ชน สนั บ สนุ น การลดต น ทุ น การผลิ ต ในทางเกษตร หรื อ ใน
อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป
6. ดําเนินการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานถนนและแหลงน้ําอยางเหมาะสม
7. ส งเสริ ม การพั ฒ นาแหล งท องเที่ ย วทางธรรมชาติ การท องเที่ ย วเชิ ง นิ เ วศน การท องเที่ ย วเชิ ง
ศิลปวัฒนธรรม และการทองเที่ยวเชิงเกษตร โดยดําเนินการใหเหมาะสมกับสภาพพื้นที่
8. สงเสริมการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
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ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3
การสงเสริมและพัฒนาสินคาเกษตรปลอดภัยและไดมาตรฐาน
เปาประสงค
1. เพื่อใหผลผลิตทางเกษตรของเกษตรกรเปนที่ยอมรับของตลาด ซึ่งจะเปนการเพิ่มมูลคาของผลผลิต
2. เพื่อใหสินคาดานการเกษตรไมกอใหเกิดผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของผูบริโภค
3. เพื่อใหการผลิตสินคาเกษตรอยูภายใตสํานึกรับผิดชอบตอสังคม และใหเกิดการตอยอดขยายผลให
กวางขวางครอบคลุมพื้นที่
ตัวชี้วัด
1. จํานวนเกษตรกรผูใชวิธีการเกษตรอินทรียเพิ่มขึ้น
2. จํานวนผูบริโภคสินคาเกษตรที่ปลอดสารเคมีเพิ่มขึ้น
3. มูลคาของสินคาเกษตรปลอดสารเคมีที่จําหนายได
เพิ่มขึ้น
4. จํานวนเกษตรกรที่ผลิตสินคาเกษตรที่ไมได
มาตรฐานและไมปลอดภัย ลดลง

คาเปาหมาย
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564
รอยละ60
รอยละ90
รอยละ60

รอยละ๗0
รอยละ70
รอยละ70

รอยละ๘0
รอยละ80
รอยละ80

รอยละ๙0
รอยละ90
รอยละ90

รอยละ50

รอยละ40

รอยละ30

รอยละ20

กลยุทธหลัก
1. สนับสนุนสงเสริมการใชสารอินทรียในการผลิตทางการเกษตรอยางกวางขวาง
2. สงเสริมการลดการใชสารเคมีในกระบวนการผลิตทางเกษตร
3. สงเสริมการใชเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมที่เหมาะสมในการผลิตทางเกษตร หรืออุตสาหกรรมเกษตร
แปรรูป
4. สงเสริมใหเกษตรกรผลิตสินคาทางการเกษตรที่ปลอดภัยไดมาตรฐานเปนที่ยอมรับของตลาด
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ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4
การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน สงเสริมใหมีภูมคิ ุมกัน และดํารงชีวิตตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
เปาประสงค
1. เพื่อใหประชาชนไดรับการดูแลดานสุขภาพอนามัย ที่เหมาะสมเพศและวัย อยางทั่วถึงและ
เทาเทียม
2. เพื่อให ประชาชนไดเรี ยนรูที่จ ะดํ ารงชีวิต ตามอัต ภาพอย างถู กต องเหมาะสม มี ภูมิคุมกั นใน
ตัวเองไมคลอยไปตามกระแสหรือการชี้นําของสังคม
3. เพื่อใหประชาชนยึดมั่นในการดํารงชีวิตภายใตหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอยางแทจริง
คาเปาหมาย
ตัวชี้วัด

พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

1. จํานวนผูสูงอายุ ผูปวย ผูพกิ าร ที่ไดรับการดูแล
ดานสุขภาพที่เหมาะสม เพิ่มขึ้น
2. จํานวนผูเสียชีวิตจากโรคตาง ๆ ลดลง
3. จํานวนประชาชนผูดําเนินชีวิตตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง เพิ่มขึ้น
4. จํานวนผูยากไรที่ไดรับการสงเคราะหดูแลจาก
รัฐและสังคม เพิ่มขึ้น
5. จํานวนผูยากไรขัดสนที่ขาดไรการดูแล ลดลง

รอยละ80

รอยละ85

รอยละ90

รอยละ100

รอยละ60
รอยละ80

รอยละ70
รอยละ85

รอยละ50
รอยละ90

รอยละ50
รอยละ95

รอยละ80

รอยละ85

รอยละ90

รอยละ95

รอยละ60

รอยละ50

รอยละ40

รอยละ30

๕ แหง
กลยุทธหลัก
1. สงเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในทุกดาน ทั้งดานรางกาย สังคม สติปญญา
2. ใหการสงเคราะหและชวยเหลือประชาชนที่ตกทุกขไดยาก ขาดไรที่พึ่ง โดยเลือกปฏิบัติอันไม
เปนธรรม
3. สงเสริมสนับสนุนใหประชาชนดํารงชีวิตอยางพอเพียง ตามแนวพระราชดําริของพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
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ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5
การรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบรอยอยางยั่งยืน
เปาประสงค
1. เพื่อใหประชาชนสามารถดํารงชีวิตอยางสงบสุข มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน ตลอดไป
2. เพื่อใหคงความเปนสังคมที่นาอยูไมเสื่อมคลาย
3. เพื่อใหหนวยงานและเจาหนาที่ที่มีหนาที่รับผิดชอบ ตระหนักสํานึกในหนาที่ที่จะดูแลรักษา
ความสงบเรียบรอยแกประชาชน
คาเปาหมาย
ตัวชี้วัด
1. สถิ ติ จํ า นวนคดี อ าชญากรรมในพื้ น ที่ ไ ม
เพิ่มขึ้น
2. สถิ ติ จํ า นวนผู ไ ด รั บ อั น ตรายจากการ
กระทําผิดกฎหมายไมเพิ่มขึ้น
3. จํ านวนผูไดรั บบาดเจ็บ และเสีย ชีวิ ตจาก
อุบัติเหตุจราจรลดลง
4. จํ า นวนผู ก ระทํ า ผิ ด เกี่ ย วกั บ ยาเสพติ ด
ลดลง
5. จํานวนผูดื่มสุราและเครื่องดื่มแอลกอฮอล
ลดลง

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2564

รอยละ5

รอยละ3

รอยละ2

รอยละ1

รอยละ5

รอยละ3

รอยละ2

รอยละ1

รอยละ5

รอยละ๓

รอยละ๒

รอยละ1

รอยละ10

รอยละ8

รอยละ5

รอยละ5

รอยละ80

รอยละ70

รอยละ60

รอยละ50

กลยุทธหลัก
1. สนับสนุนใหมีหนวยงานและเจาหนาที่อยางเพียงพอที่จะดูแลความปลอดภัยแกประชาชนไดอยาง
ทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ
2. สงเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาความสงบเรียบรอยและรักษาความปลอดภัยแก
ประชาชน
3. สนับสนุนการบังคับใชกฎหมายกับผูกระทําผิดอยางจริงจังและเด็ดขาด
4. สนับสนุนการจัดหาอุปกรณที่จําเปนในการปองกันและรักษาความปลอดภัยแกประชาชน เชนการ
ติดตั้งกลองวงจรปดในสถานที่ที่เหมาะสม
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สวนที่ ๔
โครงการภายใตประเด็นยุทธศาสตร
แผนพัฒนาอําเภอ 4 ป (พ.ศ. 2561 – 2564 )
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ภาคผนวก

แบบสรุปโครงการแบบยอ (Project idea)
ภายใตแผนความตองการของอําเภอ ประจําปงบประมาน พ.ศ. ๒๕๖๑
ลําดับ

ชื่อโครงการ
งบประมาณ
1 กอสรางถนนคอนกรีต ๑,๔๘๔,๐๐๐ บาท
เสริมเหล็ก สาย ลป .ถ.
๒๔-๐๐๗ บานทาดาน บานวังสําราญ

รายละเอียด
พื้นที่ดําเนินการ หมายเหตุ
กอสรางถนน คสล. ขนาดผิวจราจร บานทาดาน ม. ๒
กวาง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๗๐๐ เมตร ต.แมพริก อ.แมพริก
หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่
จ.ลําปาง
คอนกรีตไมนอยกวา ๒๘๐๐ ตร.ม.

2 กอสรางถนน ค.ส.ล.
๑,๗๓๗,๐๐๐ บาท
สาย ลป.ถ. ๒๔ - ๐๑๙
บานแมพริกลุม - บาน
แมเชียงรายลุม หมูที่ 5
ต.แมพริก

กอสรางถนน คสล. ขนาดผิวจราจร บานสันปาสัก ม. ๕
กวางเฉลี่ย ๖.๐๐ ม. หนาเฉลี่ย
ต.แมพริก อ.แมพริก
๐.๑๕ ม. ยาวไมนอยกวา ๕๐๐ ม. จ.ลําปาง
หรือพื้นที่คอนกรีตไมนอยกวา
๓,๐๐๐ ตร.ม.

3 ดาดลําเหมืองคอนกรีต ๓๒๘,๓๐๐ บาท
สายประปา - ทุงกาหลง
หมูที่ 4, 6 ต.แมปุ

ดาดลําเหมือง ขนาดปากเหมือง
บานโปงขาม ม. ๔ กวาง๑.๐๐ ม. ทองเหมืองกวาง
บานแมปุแพะ ม.6
๐.๓๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๐๗ ม. หรือ ต.แมปุ อ.แมพริก
มีปริมาตรคอนกรีตไมนอยกวา
จ.ลําปาง
๑,๓๑๓.๗๗ ตรม. พรอมวางทอ ค.
ส.ล. ขนาด ศก.๐.๔๐ ม. จํานวน
๑๐ ทอน

4 ขยายดาดลําเหมืองสง
น้ําพลังงานไฟฟา
หมูที่ ๔ ต.แมปุ

๑,๔๐๗,๘๐๑.๖๖
บาท

ขยายดาดลําเหมืองคอนกรีต ขนาด บานโปงขาม ม. ๔
ปากเหมืองกวาง ๑.๐๐ ม. ทอง
ต.แมปุ อ.แมพริก
เหมืองกวาง ๐.๓๐ ม. ลึก ๐.๔๐ ม. จ.ลําปาง
ยาวรวม ๔๒๓.๐๐ ม. หนา ๐.๐๗
ม. หรือมีพื้นที่ดาดคอนกรีตไมนอย
กวา ๗๐๒.๑๘ ม.

5 กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายริม
แมน้ําวัง ดานหลัง
โรงเรียนบานตนธง
หมูที่ ๓ ต.แมปุ

๒,๕๘๕,๐๐๐ บาท กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ขนาดผิวจราจรกวาง
ม.
ยาว ม. หนา ม.

6 กอสรางหินเรียงฝง
๕๓๗,๐๐๐ บาท
แมน้ําวังปองกันตลิ่งพัง
หมูที่ ๒ ต.พระบาทวัง
ตวง

บานตนธง ม. ๓
ต.แมปุ อ.แมพริก
จ.ลําปาง

กอสรางหินเรียงปองกันตลิ่ง ขนาด บานทาชุม ม. ๒
กวาง ๖.๐๐ ม. ยาว ๕๐.๐๐ ม.
ต.พระบาทวังตวง
หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา ๓๐๐.๐๐
อ.แมพริก จ.ลําปาง
ตร.ม.

7 วางทอสงน้ําเขาพื้นที่
เกษตร หมูที่ ๔
ต.พระบาทวังตวง

๗,๙๙๐,๐๐๐ บาท วางทอสงน้ํา PVC ขนาด ๐๐.๘ นิ้ว บานแมเชียงรายบน
ระยะทางรวม ๔,๐๐๐ ม.
ม. ๔ ต.พระบาท
วังตวง อ.แมพริก
จ.ลําปาง

8 กอสรางหินเรียงปองกัน 2,0๖๔,๐๐๐ บาท กอสรางหินเรียงปองกันตลิ่ง ขนาด
ตลิ่งพัง หมูที่ ๖
กวาง ๖.๐๐ ม. ยาว ๒๐๐.๐๐ ม.
ต.พระบาทวังตวง
หรือมีพื้นที่รวมกันไมนอยกวา
๑,๒๐๐.๐๐ ตร.ม.
9 ปรับปรุงสถานีสูบน้ํา
ดวยพลังงานไฟฟา
หมูที่ ๕ ต.พระบาทวัง
ตวง

บานน้ําลัด ม. ๖
ต.พระบาทวังตวง
อ.แมพริก จ.ลําปาง

๑,๖๔๐,๐๐๐ บาท ติดตั้งระบบสูบน้ําดวยไฟฟา ขนาด บานพระบาท ม. ๕
๘ นิ้ว ๑ เครื่อง พรอมตูควบคุมระบบ ต.พระบาทวังตวง
อ.แมพริก จ.ลําปาง

10 กอสรางหินเรียงปองกัน ๙๘๗,๐๐๐ บาท
ตลิ่งพัง หมูที่ ๗
ต.พระบาทวังตวง

กอสรางหินเรียงปองกันตลิ่ง ขนาด
กวาง ๖.๐๐ ม. ยาว ๘๐.๐๐ ม.
หรือมีพื้นที่รวมกันไมนอยกวา
๔๘๐.๐๐ ม.

บานดอยคํา ม. ๗
ต.พระบาทวังตวง
อ.แมพริก จ.ลําปาง

11 กอสรางคันดินปองกัน
น้ําทวม หมูที่ ๖
ต.พระบาทวังตวง

๙๙๓,๐๐๐ บาท

กอสรางคันดินปองกันน้ําทวม
บานน้ําลัด ม. ๖
ขนาดกวาง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑,๕๐๐ ต.พระบาทวังตวง
ม. สูงเฉลี่ย ๑.๒๐ ม. หรือปริมาณ อ.แมพริก จ.ลําปาง
พื้นที่ไมนอยกวา ๖,๐๐๐.๐๐ ตร.ม.

12 ดาดลําเมืองคอนกรีต
หมูที่ ๗ ต.พระบาทวัง
ตวง

๕๙๓,๐๐๐ บาท

กอสรางดาดลําเมืองคอนกรีต ขนาด บานดอยคํา ม. ๗
ปากกวาง ๐.๖๐ ม. ทองกวาง
ต.พระบาทวังตวง
๐.๓๐ ม. ลึก ๐.๕๐ ม. หนา ๐.๐๗ อ.แมพริก จ.ลําปาง
ม. ยาว ๑,๒๐๐.๐๐ ม.

13 กอสรางถนน คสล.
สายบานนายมุย คําสา
หมูที่ 3 ต.พระบาทวัง
ตวง

๖๖๓,๓๐๐ บาท

กอสรางถนน คสล. สายบานนายมุย บานแมตั๋ง ม. ๓
คําสา ขนาดกวาง ๓.๕๐ ม. ยาว ต.พระบาทวังตวง
๔๐๐.๐๐ ม. หนา ๐.๐๕ ม. หรือมี อ.แมพริก จ.ลําปาง
พื้นที่ไมนอยกวา ๑,๔๐๐.๐๐ ตร.ม.
พรอมไหลทางลูกรังตามสภาพ

14 กอสรางถนน คสล. ขาง ๑,๕๑๗,๐๐๐ บาท กอสรางถนน คสล. ขนาดกวาง
บานเกาะหัวชาง
ลําน้ําวัง หมูที่ 1 ต.
๔.๐๐ ม. ยาว ๘๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. ๑ ต.พระบาทวัง
พระบาทวังตวง
ม. หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา ๓,๒๐๐ ตวง อ.แมพริก
ตร.ม. พรอมไหลทางลูกรัง ตามสภาพ จ.ลําปาง

15 กอสรางถนน คสล.
เชื่อมถนนพหลโยธิน
หมูที่ 7 ต.พระบาทวัง
ตวง

๒,๓๖๕,๐๐๐ บาท กอสรางถนน คสล. ขนาดกวาง
บานดอยคํา ม. ๗
๕.๐๐ ม. ยาว ๑,๐๐๐ ม. หนา
ต.พระบาทวังตวง
๐.๐๕ ม. หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา
อ.แมพริก จ.ลําปาง
๕,๐๐๐ ตร.ม. พรอมไหลทางลูกรัง
ตามสภาพ

16 ขุดลอกอางเก็บน้ําหวย
ปาเปา หมูที่ ๗
ต.พระบาทวังตวง

๑,๗๐๐,๐๐๐ บาท ขุดลอกอางเก็บน้ํา ขนาดปากกวาง บานดอยคํา ม. ๗
๕๐.๐๐ ม. กนกวาง ๔๐.๐๐ ม. ยาว ต.พระบาทวังตวง
๕๐๐ ม. ลึกเฉลี่ย ๒.๐๐ ม. หรือมี อ.แมพริก จ.ลําปาง
ปริมาณดินขุดไมนอยกวา ๓๗,๕๐๐
ลบ.ม.

17 ขุดลอกอางเก็บน้ําแม
เชียงรายบน หมูที่ ๘
ต.พระบาทวังตวง

๑,๑๖๙,๐๐๐ บาท ขุดลอกอางเก็บน้ํา ขนาดปากกวาง
๒๕.๐๐ ม. กนกวาง ๑๕.๐๐ ม. ยาว
๘๐๐.๐๐ ม. ลึกเฉลี่ย ๒.๐๐ ม.
หรือมีปริมาตรดินขุดไมนอยกวา
๒๖,๐๐๐ ลบ.ม.

18 ขุดลอกหลงน้ําลัด
หมูที่ 6 ต.พระบาทวัง
ตวง

๑,๘๐๐,๐๐๐ บาท ขุดลอกหลงน้ําลัด ขนาดปากกวาง บานน้ําลัด ม. ๖
๓๐.๐๐ ม. กนกวาง ๒๐.๐๐ ม. ลึก ต.พระบาทวังตวง
เฉลี่ย ๒.๐๐ ม. หรือมีปริมาณดินขุด อ.แมพริก จ.ลําปาง
ไมนอยกวา ๓๘,๗๕๐ ลบ.ม.

19 พัฒนากลุมวิสาหกิจ
ชุมชนและเครือขาย
(แปลงใหญขาว)
หมูที่ 1 ตําบลแมพริก

๔๕๑,๕๐๐ บาท

20 แขงขันกีฬาขาราชการ ๓๓,๐๐๐ บาท
อําเภอแมพริกสัมพันธ
"แมพริกเกมส" ประจําป
๒๕๖2

จัดอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพกลุม
วิสาหกิจชุมชนเครือขายแปลงใหญ
ตําบลแมพริก ในเรื่องความรูและ
เทคโนโลยีที่เหมาะสมสําหรับการ
ปลูกขาวเพื่อลดตนทุน และเพิ่ม
ผลผลิตในการทํานา ตามระบบ
โรงเรียนชาวนา จํานวน ๓ ครั้ง ๆ
ละ ๑๕๐ คน

บานแมเชียงรายบน
ม. ๘ ต.พระบาท
วังตวง อ.แมพริก
จ.ลําปาง

บานแมพริกลุม ม. ๑
ต.แมพริก อ.แม
พริก จ.ลําปาง

การแขงขันกีฬาสากล ประเภท
ดําเนินการแขงขัน
ฟุตบอล ๗ คน (ชาย) วอลเลยบอล ณ สนามหนาที่ทํา
(หญิง) เซปกตะกรอ (ชาย) เปตอง การอําเภอแมพริก
(ทีมผสมชาย-หญิง) การแขงขันกีฬา
พื้นบาน ชักเยอทีม ๑๐ คน ชาย ๕
หญิง ๕ วิ่งกระสอบ ชาย เดี่ยว วิ่ง
กระสอบ หญิง เดี่ยว วิ่งผลัด
กระสอบ ชาย ๕ หญิง ๕ ตีกลอลฟ
ชาย ตีกลอลฟ หญิง เกาอี้ดนตรี
ชาย เกาอี้ดนตรี หญิง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาอําเภอสี่ป (พ.ศ.2561-2564)
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5 การรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบรอยอยางยั่งยืน
ที่

โครงการ

กลยุทธ

1 พัฒนา
ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติหนาที่ของ
เจาหนาที่รัฐ

สงเสริมการเพิ่ม
ประสิทธิภาพใน
การรักษาความ
สงบเรียบรอย
และรักษาความ
ปลอดภัยแก
ประชาชน

2 ปองกันและ
ปราบปรามการ
ทุจริตประพฤติมิ
ชอบในวงราชการ

สงเสริมการเพิ่ม
ประสิทธิภาพใน
การรักษาความ
สงบเรียบรอย
และรักษาความ
ปลอดภัยแก
ประชาชน

3 เสริมสรางการ
สงเสริมการเพิ่ม
ปฏิบัติราชการตาม ประสิทธิภาพใน
หลักธรรมาภิบาล การรักษาความ
สงบเรียบรอย
และรักษาความ
ปลอดภัยแก
ประชาชน

แหลง
งบประมาณ
พื้นที่
หนวย
ผลผลิต
หมายเหตุ
งบประมาณ
ดําเนินการ ดําเนินการ
ดําเนินการ
จังหวัดลําปาง อบรมใหความรู 120,000 ทุกสวนราชการ ที่ทําการ
แกขาราชการ บาท (ปละ
ปกครองอําเภอ
และเจาหนาที่ 30,000
/ อปท.
ของรัฐในทุก
บาท)
สวนราชการ
ของอําเภอ
จังหวัดลําปาง อบรม ปลูกฝง
และสราง
คานิยม ในการ
ตอตานการ
ทุจริตคอรรัปชั่น
แกขาราชการ
และเจาหนาที่
ในทุกสวน
ราชการของ
อําเภอ

200,000
บาท (ปละ
50,000
บาท)

ทุกสวนราชการ ที่ทําการ
ปกครองอําเภอ
/ อปท.

จังหวัดลําปาง อบรม ปลูกฝง 120,000
และสราง
บาท (ปละ
คานิยม ในการ 30,000
ปฏิบัติตามหลัก บาท)
ธรรมาภิบาล
แกขาราชการ
และเจาหนาที่
ในทุกสวน
ราชการของ
อําเภอ

ทุกสวนราชการ ที่ทําการ
ปกครองอําเภอ
/ อปท.

4 สนับสนุนการ
เผยแพรขอมูล
ขาวสารราชการแก
ประชาชน

สงเสริมการเพิ่ม
ประสิทธิภาพใน
การรักษาความ
สงบเรียบรอย
และรักษาความ
ปลอดภัยแก
ประชาชน

จังหวัดลําปาง จัดทําสถานที่
ใหบริการขอมูล
ขาวสารราชการ
แกประชาชน
ในทุกสวน
ราชการ

5 ศูนยดํารงธรรม
อําเภอ...ยิ้ม
เคลื่อนที่

สงเสริมการเพิ่ม
ประสิทธิภาพใน
การรักษาความ
สงบเรียบรอย
และรักษาความ
ปลอดภัยแก
ประชาชน

จังหวัดลําปาง สนับสนุนการ
144,000
ดําเนินงานศูนย บาท (ปละ
ดํารงธรรม
36,000
อําเภอยิ้ม
บาท)
เคลื่อนที่ในแต
ละเดือน

ทุกตําบล
ทุกหมูบาน

ที่ทําการ
ปกครองอําเภอ

6 พัฒนาศักยภาพ
กํานัน ผูใหญบาน
ฯลฯ และ
กรรมการหมูบาน

สงเสริมการเพิ่ม
ประสิทธิภาพใน
การรักษาความ
สงบเรียบรอย
และรักษาความ
ปลอดภัยแก
ประชาชน

จังหวัดลําปาง อบรมเพิ่ม
ประสิทธิภาพ
การปฏิบัติ
หนาที่ของ
ผูปกครองทองที่
และ
คณะกรรมการ
หมูบาน

200,000
บาท (ปละ
50,000
บาท)

ทุกตําบล
ทุกหมูบาน

ที่ทําการ
ปกครองอําเภอ

7 จัดหาอุปกรณ
ปองกันบรรเทา
สาธารณภัย

สนับสนุนการ
จังหวัดลําปาง
จัดหาอุปกรณที่
จําเปนในการ
ปองกันและรักษา
ความปลอดภัย
แกประชาชน

400,000
บาท (ปละ
100,000
บาท)

ที่วาการอําเภอ ที่ทําการ
สถานีตํารวจ ปกครองอําเภอ
โรงพยาบาล / อปท.
อปท. ที่ทํา
การกํานัน
ผูใหญบาน

8 จัดตั้งอาสาสมัคร
ปองกันและรักษา
ความสงบเรียบรอย
แกประชาชน

สนับสนุนใหมี
หนวยงานและ
เจาหนาที่อยาง
เพียงพอ ที่จะ
ดูแลความ
ปลอดภัยแก
ประชาชนฯ

จัดหาอุปกรณ
ปองกันบรรเทา
สาธารณภัยที่
จําเปน ไว
ประจําสวน
ราชการที่
เกี่ยวของ อปท.
และที่ทําการ
กํานัน ผูใหญบาน

120,000
บาท (ปละ
30,000
บาท)

จังหวัดลําปาง อบรมจัดตั้ง
400,000
อาสาสมัคร
บาท (ปละ
ปองกันและ
100,000
รักษาความสงบ บาท)
เรียบรอยในทุก
ทองที่

ทุกสวนราชการ ที่ทําการ
ปกครองอําเภอ
/ อปท.

ทุกตําบล
ทุกหมูบาน

ที่ทําการ
ปกครองอําเภอ
/ สภ.

9 สนับสนุนการ
ดําเนินการปองกัน
และรักษาความสงบ
เรียบรอยแก
ประชาชน

สงเสริมการเพิ่ม
ประสิทธิภาพใน
การรักษาความ
สงบเรียบรอย
และรักษาความ
ปลอดภัยแก
ประชาชน

จังหวัดลําปาง สนับสนุน
คาใชจายในการ
ปฏิบัติหนาที่
ปองกันและ
รักษาความสงบ
เรียบรอยแก
ประชาชน โดย
เจาหนาที่รัฐ
และอาสาสมัคร

200,000
บาท (ปละ
50,000
บาท)

ทุกตําบล
ทุกหมูบาน

ที่ทําการ
ปกครองอําเภอ
/ สภ.

10 รณรงคสราง
จิตสํานึกให
ประชาชน รูรัก
สามัคคี รักถิ่นฐาน
บานเกิด

สงเสริมการเพิ่ม
ประสิทธิภาพใน
การรักษาความ
สงบเรียบรอย
และรักษาความ
ปลอดภัยแก
ประชาชน

จังหวัดลําปาง อบรมปลูกฝง
และสราง
ทัศนคติที่ดีแก
ประชาชน

80,000
บาท (ปละ
20,000
บาท)

ทุกตําบล

ที่ทําการ
ปกครองอําเภอ

11 สรางเครือขายการ
ปองกันและ
บรรเทาสาธารณ
ภัยอยางทั่วถึง

สงเสริมการเพิ่ม
ประสิทธิภาพใน
การรักษาความ
สงบเรียบรอย
และรักษาความ
ปลอดภัยแก
ประชาชน

จังหวัดลําปาง อบรมจัดตั้ง
80,000
เครือขายเฝา
บาท (ปละ
ระวังและแกไข 20,000
ปญหาสาธารณ บาท)
ภัยในเขตพื้นที่

ทุกตําบล

ที่ทําการ
ปกครองอําเภอ

๑๒ เสริมสรางคุณธรรม สงเสริมการเพิ่ม
และจริยธรรมตาม ประสิทธิภาพใน
หลักศาสนา
การรักษาความ
สงบเรียบรอย
และรักษาความ
ปลอดภัยแก
ประชาชน

จังหวัดลําปาง อบรมปลูกฝง
คุณธรรมและ
จริยธรรมแก
ประชาชน

200,000
บาท (ปละ
50,000
บาท)

ทุกตําบล

ที่ทําการ
ปกครองอําเภอ
/ อปท.

๑๓ เสริมสรางความ
เขมแข็งของ
สถาบันครอบครัว
และชุมชน

จังหวัดลําปาง อบรมปลูกฝง
การสรางความ
เขมแข็งของ
ครอบครัวและ
ชุมชนแก
ประชาชน

80,000
บาท (ปละ
20,000
บาท)

ทุกตําบล

ที่ทําการ
ปกครองอําเภอ
/ อปท.

สงเสริมการเพิ่ม
ประสิทธิภาพใน
การรักษาความ
สงบเรียบรอย
และรักษาความ
ปลอดภัยแก
ประชาชน

๑๔ ติดตั้งกลองวงจรปด
ในเขตชุมชน ถนน
หนทาง และพื้นที่
สาธารณะ เพื่อ
ปองกันเหตุราย

สนับสนุนการ
จังหวัดลําปาง
จัดหาอุปกรณที่
จําเปนในการ
ปองกันและรักษา
ความปลอดภัย
แกประชาชน
เชนการติดตั้ง
กลองวงจรปดใน
สถานที่ที่เหมาะสม

จัดหาอุปกรณ
กลองวงจรปด
(CCTV) ติดตั้ง
ในบริเวณเขต
ชุมชน ถนน
และพื้นที่
สาธารณะ

400,000
บาท (ปละ
100,000
บาท)

ทุกตําบล

ที่ทําการ
ปกครองอําเภอ
/ อปท. / สภ.

๑๔ ติดตั้งกลองวงจรปด
ในเสนทางหลวง
แผนดินสายรอง
(สายเลียบแมน้ําวัง
ฝงทิศตะวันตก)
เพื่อปองกันและ
สกัดกั้นการขนสง
ลําเลียงยาเสพติด

สนับสนุนการ
จังหวัดลําปาง
จัดหาอุปกรณที่
จําเปนในการ
ปองกันและรักษา
ความปลอดภัย
แกประชาชน
เชนการติดตั้ง
กลองวงจรปดใน
สถานที่ที่เหมาะสม

จัดหาอุปกรณ
กลองวงจรปด
(CCTV) ติดตั้งใน
เสนทางหลวง
สายรองที่
ขบวนการยา
เสพติดใชหลบ
เลี่ยงดานตรวจ
เอ็กซเรยยาเสพ
ติดในเขตอําเภอ
แมพริก

400,000
บาท (ปละ
100,000
บาท)

ตําบลแมป,ุ
ที่ทําการ
ตําบลแมพริก, ปกครองอําเภอ
ตําบลพระ
/ อปท. / สภ.
บาทวังตวง

