
- แนบท้ายประกาศ - 
 

การรายงานผลการปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
(๑ ตุลาคม ๒๕๕9 - ๓๐ กันยายน ๒๕60) 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลพญาแมน อ าเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ 
………………………………………….. 

 
 ตามแผนพัฒนา อบต. ประจ าปี 2560 ที่ผ่านมา องค์การบริหารส่วนต าบลพญาแมน สามารถน า
แผนพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ ดังนี้ 
 ๑. การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภคให้มีความสะดวก 
 1.1 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้านนายระเหย หมู่ที่ 7  จ านวนเงิน  495,000.-  บาท (เงินอุดหนุน
เฉพาะกิจ) 
 1.2 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายหน้าโรงเรียนชุมชนบ้านดง หมู่ที่ 3  จ านวนเงิน  750,000.- บาท 
(เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) 
 1.3 โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง สายบ้านขอม-ทุ่งหมื่นผาน หมู่ที่ 5  จ านวนเงิน  1,374,000.- บาท
(เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) 
 1.4 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง  อตถ.65-001 สายบ้านดง-พญาแมน หมู่ที่ 2, 3, 4, 7   
(ช่วงหมู่ที่ 2, 4)  จ านวนเงิน  885,000.- บาท (เงินสะสม) 
 1.5 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายวอ หมู่ที่ 3  จ านวนเงิน  104,000.-  บาท 
 1.6 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางในเขตพ้ืนที่หมู่ที่  6 (สายแยกทุ่งพัฒนา ช่วงท้าย)  จ านวนเงิน  
164,000.- บาท  (เงินสะสม)  
 1.7 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีต ในเขตพ้ืนที่ หมู่ที่ 5 (สายกลางหมู่บ้าน) จ านวนเงิน 
177,000.- บาท (เงินสะสม) 
 1.8 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล.กลางหมู่บ้าน เลียบคลองชุมแสงจากบ้านเทิดไท้-สามแยก หมู่ที่ 5  
จ านวนเงิน  313,000.- บาท  (เงินสะสม) 
 1.9 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตในเขตพ้ืนที่ หมู่ที่ 1 (สายเลียบคลองส่งน้ าบ้านพญาแมน-ทล.
1324) บ้านท่ามะปราง  จ านวนเงิน  186,000.-  บาท (เงินสะสม) 
 1.10 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตในเขตพ้ืนที่ หมู่ที่ 3 (สายเลียบคลองส่งน้ าสหกรณ์) บ้านท้ายคุ้ง  
จ านวนเงิน  152,000.-  บาท (เงินสะสม)  
 1.11 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง สายคลองตาเขียว หมู่ที่ 2  จ านวนเงิน  244,000.-  บาท  
(เงินสะสม) 
 1.12 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง สายเลียบคลองสองพ่ีน้อง หมู่ที่ 6 จ านวนเงิน  198,000.- บาท 
(เงินสะสม) 
 1.13 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง สายคลองตาด้วงไปทุ่งหมื่นผาน หมู่ที่ 3  จ านวนเงิน  
274,000.- บาท (เงินสะสม) 
 1.14 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.ซอยร่วมใจ หมู่ที่ 4  จ านวนเงิน  495,000.-  บาท (เงินสะสม) 
 1.15 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยวันดี เหนียวแน่น หมู่ที่ 7 บ้านพญาปันแดน  จ านวนเงิน  
278,000.- บาท (เงินสะสม) 
 1.16 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล.ซอยพอเพียง บริเวณบ้านนายรอง อ่วมทับ หมู่ที่ 6 บ้านทุ่งป่า
กระถิน  จ านวนเงิน 215,000.- บาท (เงินสะสม) 
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1.17 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง ถนนเขตพ้ืนที่ (แบบ คสล.) สายแม่กิมเฮง หมู่ที่ 7 จ านวนเงิน  
197,000.- บาท (เงินสะสม) 
 1.18 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง สายในหมู่ที่ 7 (แม่กิมเฮง) หมู่ที่ 7  จ านวนเงิน 201,000.- บาท 
(เงินสะสม) 
 1.19 โครงการปรับปรุงท่อระบายน้ าลงแม่น้ าน่าน หมู่ที่ 7 บ้านพญาปันแดน  จ านวนเงิน  198,000.- บาท 
(เงินสะสม) 
 1.20 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล. ซอยย่าพริ้งถึงบ้านนายศิริวัฒน์ หมู่ที่ 5 บ้านขอม  จ านวนเงิน 
488,000.- บาท (ข้อบัญญัติ)  
 1.21 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังในเขตพ้ืนที่ หมู่ที่ 1 บ้านท่ามะปราง  จ านวนเงิน  64,000.-บาท 
(ข้อบัญญัติ) 
 1.22 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังในเขตพ้ืนที่ หมู่ที่ 2 บ้านดง  จ านวนเงิน  195,000.-  บาท 
(ข้อบัญญัติ) 
 1.23 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตในเขตพ้ืนที่ หมู่ที่ 2 บ้านดง  จ านวนเงิน 98,000.-  บาท 
(ข้อบัญญัติ) 
 1.24 โครงการปรับปรุงรางระบายน้ า คสล.ซอยบัวหลวง หมู่ที่ 4 บ้านพญาแมน  จ านวนเงิน  346,000.-บาท 
(ข้อบัญญัติ) 
 1.25 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. ซอยมะขามใหญ่  หมู่ที่ 3  บ้านท้ายคุ้ง  จ านวนเงิน  
283,000.-  บาท  (ข้อบัญญัติ) 
 1.26 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. สายข้างวัดทุ่งป่ากระถิน หมู่ที่ 6 บ้านทุ่งป่ากระถิน  จ านวนเงิน  
356,000.-  บาท (ข้อบัญญัติ) 
 1.27 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง สายข้างโรงเรียนบ้านท่ามะปราง-ถนน ทล.1324  หมู่ที่ 1  
บ้านท่ามะปราง  จ านวนเงิน  188,000.-  บาท (ข้อบัญญัติ) 

1.28 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน(ปรับปรุงระบบประปา หมู่ที่ 1)  จ านวนเงิน  
16,200.- บาท (ข้อบัญญัติ) 
 1.29 โครงการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ าประปา  จ านวนเงิน  23,800.-  บาท 
 

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
 2.1 โครงการต่อเติมอาคารตลาดสด พร้อมร่องระบายน้ า หมู่ที่ 4 บ้านพญาแมน  จ านวนเงิน  496,000.-  
บาท (เงินสะสม) 
 2.2 โครงการเงินทุนหมุนเวียนให้แก่กลุ่มอาชีพ  จ านวนเงิน  734,000.-  บาท 
 2.3 โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพประชาชน  จ านวนเงิน  69,125.-  บาท 
 

3. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมสุขภาพอนามัยและการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
3.1 โครงการก่อสร้างสนามกีฬาขนาดเล็กและลานอเนกประสงค์ หมู่ที่ 7 บ้านพญาปันแดน  จ านวนเงิน 

190,000.- บาท   
3.2 โครงการจัดการแข่งขันกีฬา อบต.พญาแมนคัพ ต้านยาเสพติด ครั้งที่ 21  จ านวนเงิน  199,780.- บาท 
3.3 โครงการด าเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 

ค้นหาผู้เสพ ผู้ติด และติดตามผู้เสพที่ผ่านการบ าบัดรักษาในหมู่บ้าน/ชุมชน ประจ าปีงบประมาณ 2560)  จ านวน
เงิน  24,000.-  บาท 

3.4 โครงการชุมชนเยาวชนไทยห่างไกลยาเสพติด ประจ าปีงบประมาณ 2560  จ านวนเงิน  70,000.- บาท 
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3.5 โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก  จ านวนเงิน  155,320.- บาท 
3.6 จัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน  จ านวนเงิน  58,500.- บาท 
3.7 โครงการส่งเสริมสุขภาพประชาชนผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส  จ านวนเงิน  45,860.-  บาท 
3.8 โครงการสนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  จ านวนเงิน  9,208,200.-  บาท 
3.9 โครงการสนับสนุนเบี้ยยังชีพคนพิการ  จ านวนเงิน  1,290,400.-บาท 
3.10 โครงการสนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์  จ านวนเงิน  18,000.-บาท 
3.11 โครงการบรรเทาทุกข์และช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยและผู้ด้อยโอกาส ประจ าปี 2560   

จ านวนเงิน  10,000.-  บาท 

 3.12 ชว่ยเหลือผู้ประสบภัยกรณีฉุกเฉิน(วาตภัย)  จ านวนเงิน  103,391.-  บาท  

 3.13 โครงการวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน และเยาวชนบ้านทุ่งป่ากระถิน ประจ าปี 
งบประมาณ  2560  จ านวนเงิน  70,000.-  บาท 

 3.14 จัดซื้อครุภัณฑ์กีฬา  จ านวนเงิน  155,000.-  บาท 
 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา 

4.1 โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพญาแมน  จ านวนเงิน  127,000.-  บาท 
 4.2 โครงการวันเด็กแห่งชาติ  จ านวนเงิน  60,000.-  บาท 

 4.3 โครงการจัดซื้ออาหารกลางวันส าหรับนักเรียนในเขตต าบลพญาแมน จ านวน 5 แห่ง  จ านวนเงิน  
1,679,000.- บาท 

 4.4 โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันส าหรับ ศพด.  จ านวนเงิน  367,500.-  บาท 

 4.5 โครงการสนับสนุนอาหารเสริม (นม)  จ านวนเงิน  814,399.92  บาท 

 4.6 โครงการจัดหาสื่อการเรียนการสอนส าหรับ ศพด.  จ านวนเงิน  127,500.- บาท 

 4.7 โครงการจัดซื้อหนังสือพิมพ์ หรือสิ่งพิมพ์อ่ืนๆ ให้ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจ าหมู่บ้าน  จ านวนเงิน  
53,600.-บาท 

 4.8 โครงการอินเตอร์เน็ตต าบล (Wifi)  จ านวนเงิน  257,123.08  บาท 
4.9 โครงการอุดหนุนศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบล ระดับอ าเภอ 

(อุดหนุน อบต.ท่ามะเฟือง)  จ านวนเงิน  15,000.-  บาท 
 4.10 จัดซื้อเครื่องเล่นเด็กสนามกลางแจ้ง ชุดสไลด์เดอร์ ชิงช้า  จ านวนเงิน  96,000.- บาท 
   

5. ยุทธศาสตร์การรักษา สืบสานศิลปวัฒนธรรมประเพณี และส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น 
5.1 โครงการจัดงานรัฐพิธีและประเพณีที่ส าคัญต่างๆ ภายในต าบล  จ านวนเงิน  23,710.- บาท 
5.2 โครงการจัดกิจกรรมร่วมงาน “พระยาพิชัยดาบหักและงานกาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์”  ประจ าปี 2560

จ านวนเงิน 10,000.- บาท 
5.3 โครงการจัดงานวันปิยมหาราช (อุดหนุนอ าเภอพิชัย) จ านวนเงิน  3,000.-  บาท 
5.4 โครงการประเพณีตักบาตรเทโว (อุดหนุน หมู่ที่ 1)  จ านวนเงิน  38,000.-  บาท 
5.5 โครงการงานประเพณีกวนข้าวทิพย์  จ านวนเงิน  80,000.-  บาท 
5.6 โครงการงานประเพณีก่อพระเจดีย์ข้าวเปลือก (อุดหนุน หมู่ที่ 6)  จ านวนเงิน  40,000.-  บาท 
5.7 โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมเด็กและเยาวชน  จ านวนเงิน  46,800.-  บาท 
5.8 โครงการจัดงานบ้านเกิดถิ่นก าเนิดพระยาพิชัยดาบหัก ประจ าปี 2560  จ านวนเงิน  60,000.-  บาท 
5.9 โครงการจัดงานมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหามหาราชินี  จ านวนเงิน  3,000.-  บาท 
5.10 โครงการสืบสานประเพณีไทยศิลปวัฒนธรรมไทยสู่ใจเยาวชน (อุดหนุน หมู่ที่ 5) จ านวนเงิน  

100,000.-  บาท 
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6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตร 
6.1 จัดซื้อวัสดุการเกษตร  จ านวนเงิน  48,479.-  บาท 
 

7. ยุทธศาสตร์การบริการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

7.1 โครงการสร้างจิตส านึกของประชาชนในการมีส่วนร่วมด้านการจัดการขยะ  จ านวนเงิน  47,595.- บาท 
7.2 จ้างเหมาเกลี่ยแต่งบ่อขยะ หมู่ที่ 5  จ านวนเงิน  18,000.-  บาท 
7.3 โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการสิ่งแวดล้อม  จ านวนเงิน  30,000.-  บาท 

  

8. ยุทธศาสตร์การบริหารราชการท้องถิ่นให้เป็นไปตามหลักการบริหารจัดการที่ดี 
8.1 โครงการอบรมเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและศึกษาดูงาน  จ านวนเงิน  199,720.-  บาท 
8.2 โครงการจัดท าแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน (จ้างเหมาคนงานทั่วไปเพ่ือปฏิบัติงานด้านแผนที่ภาษี

และทะเบียนทรัพย์สินฯ)  จ านวนเงิน  192,000.-.-  บาท 
8.3 โครงการฝึกอบรมเพ่ิมประสิทธิภาพสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)  จ านวนเงิน  

100,000.-  บาท 
8.4 โครงการอบรมจริยธรรมในการปฏิบัติหน้าที่  จ านวนเงิน  20,000.-  บาท 

 8.5 โครงการปกป้องสถาบันส าคัญของชาติ  จ านวนเงิน  85,376.-  บาท 
 8.6 โครงการจัดซื้อวัสดุ, ครุภัณฑ์ ปรับปรุงซ่อมแซมเครื่องมือเครื่องใช้ภายในส านักงาน  จ านวนเงิน  
850,452.- บาท 

8.7 จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง(รถพยาบาลฉุกเฉิน)รถกระบะ จ านวน 1 คัน  จ านวนเงิน  
996,705.-  บาท 
 8.8 จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง (สายส่งน้ าดับเพลิง ขนาด 1.5 นิ้ว, สายส่งน้ าดับเพลิง ขนาด 2.5 นิ้ว, 
หัวฉีดฟอกซ์)  จ านวนเงิน  85,900.-  บาท 
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  ๑.๑ ก่อสร้าง ขยาย ปรับปรุง บ ารุงรักษาถนน สะพาน และท่อระบายน้ า 
   1.1.1 โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง (Cape Seal) สายบ้านดง-พญาแมน หมู่ที่ 2, 3, 
4, 7  จ านวนเงิน  1,924,000.- บาท(อุดหนุนเฉพาะกิจ) 

1.1.2 โครงการซ่อมแซมผิวทางแบบสเลอรี่ซีล สายบ้านดง-พญาแมน จ านวนเงิน  
104,000.- บาท (อุดหนุนเฉพาะกิจ) 

 1.1.3 โครงการปรับปรุงถนน คสล.สายหน้าโรงเรียนชุมชนบ้านดง หมู่ที่ 3 บ้านท้ายคุ้ง      
จ านวนเงิน 427,000.- บาท (จ่ายขาดเงินสะสม) 

 1.1.4 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง (Cape Seal) สายบ้านขอม-ทุ่งหมื่นผาน หมู่ที่ 5      
จ านวนเงิน 492,000.- บาท (จ่ายขาดเงินสะสม) 

 1.1.5 โครงการปรับปรุงผิวถนนลูกรัง สายหลังโรงเรียนบ้านท่ามะปรางถึงนานาย 
ประทวน  สอนดิษฐ์ หมู่ที่ 1 บ้านท่ามะปราง  จ านวนเงิน  247,500.- บาท (จ่ายขาดเงินสะสม) 

 1.1.6 โครงการปรับปรุงผิวถนนลูกรังสายแก่นป่างิ้ว หมู่ที่ 6  บ้านทุ่งป่ากระถิน  
จ านวนเงิน 355,000.- บาท (จ่ายขาดเงินสะสม) 

 1.1.7 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายหนองอ้อ หมู่ที่ 3 บ้านท้ายคุ้ง  จ านวนเงิน  
247,500.- บาท (จ่ายขาดเงินสะสม) 

 1.1.8 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายคลองปลายนา หมู่ที่ 4 บ้านพญาแมน จ านวนเงิน  
201,000.- บาท (จ่ายขาดเงินสะสม) 

 1.1.9 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายหนองแร่-หนองถ้ า หมู่ที่ 2 บ้านดง จ านวนเงิน  
187,000.- บาท (จ่ายขาดเงินสะสม) 

 1.1.10 โครงการปรับปรุงผิวถนนลูกรัง ซอยหัวบ้านดง-บ้านนายเนตร มั่นเหล็ก หมู่ที่ 2  
บ้านดง  จ านวนเงิน 153,000.- บาท (จ่ายขาดเงินสะสม) 

 1.1.11 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยบ้านนายจ ารัส บุญเอม  หมู่ที่ 1 บ้านท่ามะปราง   
จ านวนเงิน 158,000.- บาท (จ่ายขาดเงินสะสม) 

 1.1.12 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ ามีฝาตะแกรงปิด คสล. ซอยโกน้อย หมู่ที่ 7   
จ านวนเงิน 217,000.- บาท (จ่ายขาดเงินสะสม) 

 1.1.13 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยบัวหลวง หมู่ที่ 4  จ านวนเงิน  496,000.-  
บาท (ข้อบัญญัติ) 

 1.1.14 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง ซอยนายมะลิ (ตั้งแต่ถนนลาดยางบ้านดง-ห้วยค้า- 
นานายส าเริง) หมู่ที่ 2 บ้านดง  จ านวนเงิน 88,000.- บาท (ข้อบัญญัติ) 
 
 

 1.1.15 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายนานายวันเพ็ญ หมู่ที่ 6 บ้านทุ่งป่ากระถิน  
จ านวนเงิน 86,000.- บาท (ข้อบัญญัติ) 

 1.1.16 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายข้างโรงเรียนบ้านทุ่งป่ากระถิน  จ านวนเงิน  
86,000.- บาท (ข้อบัญญัติ) 

 1.1.17 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. ซอยบ้านนายสินเชาว์  หมู่ที่ 7  
บ้านพญาปันแดน  จ านวนเงิน  236,000.- บาท (ข้อบัญญัติ) 
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 1.1.18 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.ตั้งแต่ปากซอยเข้าบ้านนางสนวน พุกน้อย  
ถึงร่องระบายน้ าที่ปล่อยลงสระประมงหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านท้ายคุ้ง  จ านวนเงิน 145,000.- บาท (ข้อบัญญัติ) 

 1.1.19 โครงการซ่อมแซมไหล่ทางลูกรังถนนภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านท่ามะปราง  
จ านวนเงิน 95,000.- บาท (ข้อบัญญัติ) 

 1.1.20 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายนายวิม-นานายเฉละ หมู่ที่ 5 บ้านขอม  
จ านวนเงิน 227,000.- บาท (ข้อบัญญัติ) 

1.1.21 โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยพอเพียง หมู่ที่ 6 บ้านทุ่งป่า 
กระถิน จ านวนเงิน 153,000.- บาท  (ข้อบัญญัติ) 
   1.1.22 โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมถนนลูกรัง สายเรียบคลองน้ าไหล หมู่ที่ 2 บ้านดง       
จ านวนเงิน 78,000.- บาท 
   1.1.23 โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมถนนลูกรัง ซอยบ้านนายพิเชษ (ตั้งแต่ถนนลาดยาง
สายบ้านดง-ทุ่งป่ากระถิน-นานายบุญเตือน) หมู่ที่ 2 บ้านดง  จ านวนเงิน 30,000.- บาท 

1.1.24 โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมถนนลูกรัง สายนายว่อน  โพธิ์ข า หมู่ที่ 6 บ้านทุ่งป่า 
กระถิน  จ านวนเงิน 122,000.- บาท 

1.1.25 โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านพญาปันแดน 
จ านวนเงิน 45,000.- บาท 

1.1.26 โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมถนนลูกรัง สายเรียบเหมืองตาม๊อก หมู่ที่ 5  
บ้านขอมจ านวนเงิน 69,000.- บาท 

1.1.27 โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมถนนลูกรัง สายนายดวง ค าสวน หมู่ที่ 3 บ้านท้ายคุ้ง  
จ านวนเงิน 53,000.- บาท 

1.1.28 โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมถนนลูกรัง ทางหลวง ทล.117 ถึงคลองปลายนา  
หมู่ที่ 3 บ้านท้ายคุ้ง  จ านวนเงิน 90,000.- บาท   

 1.1.29 โครงการซ่อมแซมเส้นทางในพื้นที่ หมู่ที่ 5, 3 ต าบลพญาแมน จ านวนเงิน  
76,422.- บาท 
   1.1.30 จ้างเหมาก่อสร้างถนนลูกรัง(สายนานายยิ่งยง-นานายเหรียญ รักชู) หมู่ที่ 2    
บ้านดง จ านวนเงิน 95,000.- บาท 
   1.1.31 จ้างเหมาก่อสร้างทางข้าม คสล.ข้ามคลองส่งน้ าด้วยไฟฟ้าบ้านพญาแมน      
(หน้าท่าข้าวศรีเมืองสิงห์)  จ านวนเงิน  63,000.- บาท 
   1.1.32 จ้างเหมาซ่อมแซมถนนคันคลองสองพ่ีน้อง หมู่ที่ 6 บ้านทุ่งป่ากระถิน จ านวนเงิน 
97,000.- บาท 
   1.1.33 จ้างเหมาซ่อมแซมถนนลูกรัง สายเด่นต่างตระกรุด หมู่ที่ 5 บ้านขอม จ านวนเงิน 
45,000.- บาท 
 
   1.1.34 จ้างเหมาวางท่อระบายน้ า คสล.ถนนสายหลังวัดบ้านขอม หมู่ที่ 5 จ านวนเงิน 
18,785.- บาท 
   1.1.35 โครงการซ่อมแซมผิวทาง แบบ Skin Patch สายบ้านพญาแมน-บ้านขอม หมู่ที่ 
4, 5 จ านวนเงิน 170,000.- บาท 
   1.1.36 โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทุ่งพัฒนา หมู่ที่ 6 บ้านทุ่งป่า
กระถิน จ านวนเงิน 98,000.- บาท 
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๑.2 ก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษา พัฒนาระบบประปาหมู่บ้าน 
1.2.1 โครงการปรับปรุงและขยายท่อเมนประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านดง จ านวนเงิน  

138,000.- บาท (อุดหนุนเฉพาะกิจ) 
   1.2.2 โครงการปรับปรุงและขยายท่อเมนประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านท้ายคุ้ง จ านวน
เงิน 138,000.- บาท (อุดหนุนเฉพาะกิจ) 

1.2.3 โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 2 บ้านดง   
จ านวนเงิน 2,580,000.-  บาท (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) 

1.2.4 โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 3 บ้านท้ายคุ้ง    
จ านวนเงิน 2,580,000.-  บาท (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) 
   1.2.5 โครงการปรับปรุงท่อเมนระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านทุ่งป่ากระถิน  
จ านวนเงิน 298,000.- บาท (จ่ายขาดเงินสะสม) 
   1.2.6 โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน(เจาะบ่อบาดาลพร้อมอุปกรณ์สูบน้ า)    
หมู่ที่ 2 บ้านดง  จ านวนเงิน 185,000.- บาท (จ่ายขาดเงินสะสม)  
   1.2.7 โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน(เจาะบ่อบาดาลพร้อมอุปกรณ์สูบน้ า)    
หมู่ที่ 3 บ้านท้ายคุ้ง  จ านวนเงิน 185,000.- บาท (จ่ายขาดเงินสะสม) 

1.2.8 โครงการปรับปรุงท่อเมนระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านทุ่งป่ากระถิน      
จ านวนเงิน 55,000.- บาท (จ่ายขาดเงินสะสม) 

  1.2.9 โครงการปรับปรุงท่อเมนระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่  7 บ้านพญาปันแดน    
จ านวนเงิน 260,000.- บาท (จ่ายขาดเงินสะสม) 
   1.2.10 โครงการปรับปรุงท่อเมนระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่  1 บ้านท่ามะปราง    
จ านวนเงิน 1,545,500.- บาท (จ่ายขาดเงินสะสม) 
   1.2.11 โครงการก่อสร้างระบบกรองน้ าประปาแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 6 บ้านทุ่งป่า
กระถิน จ านวนเงิน 245,000.- บาท (จ่ายขาดเงินสะสม) 

1.2.12 จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 จ านวนเงิน     
2,800.- บาท  

  1.2.13 จ้างเหมาซ่อมแซมท่อจ่ายน้ าประปา หมู่ที่ 1  จ านวนเงิน  6,900.-  บาท 
  1.2.14 จ้างเหมาปรับปรุงระบบกรองน้ าประปา หมู่ที่ 1  จ านวนเงิน 15,800.- บาท 
  1.2.15 ค่าจ้างตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ าประปา  จ านวนเงิน 25,900.- บาท 

 

  1.3 ขยายเขต ติดตั้ง ปรับปรุงระบบไฟฟ้าสาธารณะและไฟฟ้าที่ใช้ในบ้านเรือน 
1.3.1 อุดหนุนโครงการขยายเขตระบบจ าหน่ายไฟฟ้าสาธารณะบ้านท่ามะปราง หมู่ที่ 1    

จ านวนเงิน 118,478.69  บาท 
   1.3.2 จ้างเหมาปรับปรุงระบบไฟฟ้าลานกีฬาเอนกประสงค์และอาคารเอนกประสงค์
สนามกีฬากลาง อบต.พญาแมน  จ านวนเงิน  27,000.- บาท 

1.3.3 จ้างเหมาเดินสายและติดตั้งระบบไฟฟ้า 3 เฟส ส าหรับตลาดสด อบต.พญาแมน   
จ านวนเงิน 21,000.- บาท 
    

1.4 การก่อสร้าง ปรับปรุง ขยายการขุดลอกแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตร 
 1.4.1 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมคลองส่งน้ าสถานีสูบน้ าด้วยไฟฟ้าบ้านพญาปันแดน    

หมู่ที่ 4  จ านวนเงิน  1,976,000.- บาท(อุดหนุนเฉพาะกิจ) 
1.4.2 จ้างเหมาขุดลอกคลองส่งน้ าสถานีสูบน้ าด้วยไฟฟ้าบ้านพญาแมน  จ านวนเงิน  
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76,000.- บาท 

1.4.3 จ้าเหมาซ่อมแซมท่อยางตัวหนอนสถานีสูบน้ าด้วยไฟฟ้าบ้านพญาแมน หมู่ที่ 1  
บ้านท่ามะปราง  จ านวนเงิน  85,000.- บาท 

 1.4.4 จ้างเหมาขุดลอกร่องระบายน้ าพร้อมวางท่อระบายน้ า(ลงคลองสองพ่ีน้อง)  
แก้ปัญหาน้ าท่วมขัง หมู่ที่ 6 บ้านทุ่งป่ากระถิน  จ านวนเงิน  42,000.- บาท 

1.4.5 จ้างเหมาขุดลอกร่องระบายน้ า นานายยิ่งยงลงเหมืองตาเขียว ข้างทางหลวง  
1324  หมู่ที่ 2 บ้านดง จ านวนเงิน  34,000.- บาท 
 

  1.5 พัฒนาระบบจราจร 
    1.5.1 ค่าใช้จ่ายการจัดการจราจร  จ านวนเงิน 5,400.- บาท 
   
 ๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ  

2.1 พัฒนาและส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชน 
   2.1.1 จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมรางระบายน้ าตลาดสด อบต.พญาแมน  จ านวนเงิน 
18,000.- บาท 
 

  ๒.2 พัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน 
   2.2.1 เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน จ านวนเงิน ๗34,๐๐๐.- บาท 
   2.2.2 โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพประชาชน ประจ าปี พ.ศ.2559 จ านวนเงิน 
68,030.- บาท 
     

3. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมสุขภาพอนามัยและการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
 3.1 การส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน 
  3.1.1 จัดซื้อน้ ายาฆ่ายุง,ทรายก าจัดลูกน้ ายุงลาย(โครงการป้องกันและควบคุมโรค

ไข้เลือดออก)  จ านวนเงิน 145,000.- บาท 
  3.1.2 โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ครั้งท่ี 1/2559 จ านวนเงิน 

26,986.53- บาท   
   3.1.3 โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ครั้งที่ 2/2559  จ านวนเงิน 
25,000.- บาท 

3.1.4 โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ครั้งที่ 3/2559 จ านวนเงิน  
24,548.- บาท 
 
 
   3.1.5 อุดหนุนสาธารณสุขมูลฐานชุมชนโครงการพัฒนาศักยภาพงานสาธารณสุขมูลฐาน          
ปี พ.ศ. 2559  จ านวนเงิน 105,000.- บาท 

  3.1.6 โครงการส่งเสริมคุณค่าภูมิปัญญาผู้สูงวัย จ านวนเงิน 50,000.- บาท 
 

 3.2 การส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ 
  3.2.1 โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเปตอง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559 จ านวน 

40,000.- บาท 
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  3.2.2 โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาฟุตบอลเยาวชนต้านยาเสพติด      
ในงานประเพณีตักบาตรเทโว  จ านวนเงิน 9,240.- บาท 

  3.2.3 โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน “กีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์” อ าเภอพิชัย   
ครั้งที่ 13  จ านวนเงิน  35,300.- บาท 
   3.2.4 โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนต าบลพญาแมน  จ านวนเงิน  60,000.- บาท 

  3.2.5 โครงการการแข่งขันกีฬา อบต.พญาแมนคัพ ต้านภัยยาเสพติด ครั้งที่ 20 จ านวน
เงิน๑๕๐,๐๐๐.- บาท 

3.2.6 โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันเปตอง งานพระยาพิชัยดาบหัก และงาน
กาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจ าปี 2559  จ านวนเงิน 4,200.-  บาท   
   3.2.7 โครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอล 7 คน รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี ประจ าปี 2559  
จ านวนเงิน 80,000.- บาท 

3.2.8 โครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอลมวลชน “อ าเภอพิชัย” จังหวัดอุตรดิตถ์ ประจ าปี  
2559  จ านวนเงิน  8,400.-  บาท 

3.2.9 โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาฟุตบอลเยาวชนต้านยาเสพติด  
ในงานประเพณีตักบาตรเทโว  จ านวนเงิน  9,240.- บาท 
   3.2.10 จัดซื้อครุภัณฑ์กฬีา  จ านวนเงิน  97,500.-  บาท   

 

 3.3 การส่งเสริมสนับสนุนด้านสังคมสงเคราะห์ 
  3.3.1 โครงการเงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุ  จ านวนเงิน  9,307,100.-   บาท 
  3.3.2 โครงการเงินสงเคราะห์ผู้พิการ   จ านวนเงิน  1,184,800.-  บาท 
  3.3.3 โครงการเงินสงเคราะห์ผู้ติดเชื้อเอดส์  จ านวนเงิน  18,000.-  บาท 

3.3.4 อุดหนุนเหล่ากาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์ โครงการบรรเทาทุกข์และช่วยเหลือประชาชน 
ผู้ประสบภัยและผู้ด้อยโอกาสในจังหวัดอุตรดิตถ์  จ านวนเงิน  15,000.-  บาท 

3.3.5 อุดหนุนกิ่งกาชาดอ าเภอพิชัย โครงการบรรเทาทุกข์และช่วยเหลือประชาชน 
ผู้ประสบภัยและผู้ด้อยโอกาส ปี 2559  จ านวนเงิน  10,000.-  บาท 

3.3.6 จัดซื้อวัสดุบ้านผู้พิการ  จ านวนเงิน 20,000.- บาท 
 

3.4 การส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน 
   3.4.1 จ้างเหมาแรงงาน นักเรียน นักศึกษา ท างานปิดภาคเรียน ประจ าปี 2559  
จ านวนเงิน  30,000.- บาท 
   3.4.2 โครงการบ าบัดฟื้นฟูผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด  จ านวนเงิน 6,500.- บาท 
   3.4.3 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 โครงการเพ่ิมทักษะการเรียนรู้ของชุมชน
และยุวชนบ้านท่ามะปรางตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  จ านวนเงิน  70,000.-  บาท 
   3.4.4 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 6  บ้านทุ่งป่ากระถิน โครงการเพ่ิมทักษะการ
เรียนรู้ของชุมชนและยุวชนบ้านทุ่งป่ากระถินต้านยาเสพติด  จ านวนเงิน  70,000.-  บาท 
 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา 
 4.1 การส่งเสริมการศึกษาให้มีคุณภาพและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

   4.1.1 โครงการอาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และโรงเรียนในเขตต าบลพญาแมน  
จ านวนเงิน 849,644.12  บาท 
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  4.1.2 โครงการอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และโรงเรียนในเขตต าบลพญาแมน     
จ านวนเงิน  2,013,760.-  บาท 
   4.1.3 โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ จ านวนเงิน 60,0๐๐.- บาท 
   4.1.4 จัดซื้อเครื่องเล่นสนามกลางแจ้ง ชุดบ้านหรรษากระดานลื่น จ านวน 2 ชุด  จ านวน
เงิน 98,000.- บาท   

  4.1.5 จ้างเหมาติดตั้งเหล็กดัดประตูหน้าต่างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนบ้านดง    
หมู่ที่ 3 บ้านท้ายคุ้ง  จ านวนเงิน  65,000.- บาท 
   4.1.6 โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนบ้านดง หมู่ที่ 3 บ้านท้ายคุ้ง 
จ านวนเงิน 96,000.- บาท 

4.1.7 โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพญาแมน หมู่ที่ 4  จ านวนเงิน  
96,000.- บาท 
    

 4.2 การพัฒนาแหล่งข้อมูลข่าวสารของประชาชน 
  4.2.1 อุดหนุนศูนย์ข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลระดับ

อ าเภอ(อบต.ไร่อ้อย)  จ านวนเงิน 15,000.- บาท 
  4.2.2 โครงการจัดซื้อวัสดุสิ่งพิมพ์ วารสารให้กับที่อ่านหนังสือประจ าหมู่บ้าน จ านวนเงิน  

50,920.-  บาท 
      
5. การรักษา สืบสานศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 5.1 ส่งเสริมศาสนา และวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น 
  5.1.1 โครงการจัดงานเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลย

เดชมหาราช  จ านวนเงิน  193,000.-  บาท 
  5.1.2 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน  หมู่ที่ 1 บ้านท่ามะปราง งานประเพณีตักบาตร  

เทโว  จ านวนเงิน  50,000.-  บาท 
  5.1.3 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน  หมู่ที่ 4 บ้านพญาแมน งานประเพณีลอยกระทง    

จ านวนเงิน  95,000.-  บาท 
  5.1.4 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านทุ่งป่ากระถิน  งานประเพณีก่อพระ

ทรายข้าวเปลือก  จ านวนเงิน  40,000.-  บาท 
5.1.5 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านขอม  โครงการสืบสานประเพณีไทย 

ศิลปวัฒนธรรมไทยสู่ใจเยาวชน  จ านวนเงิน  100,000.-  บาท 
  5.1.6 อุดหนุนโครงการจัดกิจกรรมร่วมงานพระยาพิชัยดาบหักและงานกาชาดจังหวัด

อุตรดิตถ์ ประจ าปี 2559  จ านวนเงิน 30,000.-  บาท 
 
  5.1.7 อุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอพิชัย 
   - งานวันปิยะมหาราช   จ านวนเงิน  3,000.-  บาท 

- อุดหนุนอ าเภอพิชัยงานวันที่ ๑๒ สิงหามหาราชินีจ านวนเงิน ๓,๐๐๐.- บาท 
   - งานมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวามหาราช จ านวนเงิน 3,000.-บาท 

    - โครงการจัดงานบ้านเกิดถิ่นก าเนิดพระยาพิชัยดาบหัก จ านวนเงิน 6๐,๐๐๐.-บาท 
5.1.8 โครงการรดน้ าด าหัวผู้สูงอายุในงานประเพณีสงกรานต์ ประจ าปี 2559 จ านวนเงิน    

30,๐๐๐.- บาท 
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5.1.9 โครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมน าความรู้ สู่เด็กและเยาวชน ประจ าปี  
2559 จ านวนเงิน 49,850.-  บาท       
 

  ๕.๒ ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
   5.2.1 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ บ้านท้ายคุ้ง งานประเพณีกวนข้าวทิพย์ 
จ านวนเงิน ๘๐,๐๐๐.- บาท 
    

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตร 
  6.1 ส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ และการใช้ปุ๋ยชีวภาพ 
   6.1.1 จัดซื้อวัสดุการเกษตร  จ านวน  52,892.- บาท 
 

7. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
 7.1 ปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ และสวนสาธารณะ 
  7.1.1 จ้างเหมาดูแลบ ารุงรักษาสานสาธารณะ(บริเวณสนามกีฬากลางต าบลพญาแมนและ

ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลพญาแมน)  จ านวนเงิน  48,000 
  7.1.2 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณพ้ืนที่สาธารณะประโยชน์ รอบสระประมง หมู่ที่ 3  

จ านวนเงิน 25,000.- บาท 
 

 7.2 การจัดการระบบก าจัดขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล 
  7.2.1 จ้างเหมาเกลี่ยแต่งบ่อขยะ หมู่ที่ 5 บ้านขอม  จ านวนเงิน 41,300.- บาท 

   7.2.2 โครงการสร้างจิตส านึกของประชาชนในการมีส่วนร่วมด้านจัดการขยะ  หมู่ที่ 1         
บ้านท่ามะปราง จ านวนเงิน  44,400.- บาท 
 

  7.3 อนุรักษ์ ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ 
   7.3.1 โครงการก าจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ าสาธารณะฟ้ืนฟูแหล่งน้ าสาธารณะ     
จ านวนเงิน  40,904.80- บาท 

 7.3.2 โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการสิ่งแวดล้อม 30,000.-   
บาท 
 

8. ยุทธศาสตร์การบริหารราชการท้องถิ่นให้เป็นไปตามหลักการบริหารจัดการที่ดี 
8.๑ พัฒนาการบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 8.1.1 จ้างเหมาคนงานทั่วไปเพ่ือปฏิบัติงานด้านแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน  
จ านวนเงิน 288,000.-  บาท 

 
   8.1.2 จัดซื้อวัสดุและครุภัณฑ์ส านักงาน จ านวนเงิน 1,073,505.- บาท 
  8.1.3 จ้างเหมาติดตั้งเหล็กดัดประตูหน้าต่างอาคาร อบต. หลังใหม่ หมู่ 4 จ านวนเงิน  

30,000.- บาท 
   8.1.4 จ้างเหมาท าแบบส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ  จ านวนเงิน 15,000. - 
บาท 
 

8.2 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น 
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   8.2.1 โครงการฝึกอบรมการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน ต าบล เพ่ือพัฒนาคุณภาพ       
และบูรณาการแผนชุมชน และแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่ วนต าบลพญาแมน ประจ าปี  2559                 
จ านวนเงิน ๑8,500.- บาท 

 

 8.3 การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
   8.3.1 จ้างเหมาท าป้ายไวนิลป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่  จ านวน
เงิน 1,458.- บาท 

8.3.2 โครงการฝึกอบรมเพ่ิมประสิทธิภาพสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน    
จ านวนเงิน  100,000.- บาท 
 

8.4 การพัฒนาประสิทธิภาพในการท างานของบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
   8.4.1 โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพ่ือพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงาน ประจ าปี
งบประมาณพ.ศ.2559  จ านวนเงิน  155,500.-  บาท 

8.4.2 โครงการฝึกอบรมระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS) ให้กับพนักงานส่วนต าบล  
พนักงานจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559  จ านวนเงิน  11,300.-  บาท 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สรุปการติดตามประเมินผล 
การด าเนินงานตามแผนพัฒนาประจ าปี ๒๕๕9 

(รวม 4 ไตรมาส) 

ยุทธศาสตร์ 
จ านวนโครงการ 

ที่ด าเนินการส าเร็จ 
จ านวนโครงการ

ทั้งหมด 
คิดเป็นร้อยละ 

ของโครงการทั้งหมด 
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สรุปการติดตามประเมินผล 

การด าเนินงานตามแผนพัฒนาประจ าปี ๒๕๕6 
(รวม 4 ไตรมาส) 

 

(โครงการจากแผนปี ๕9 = 162 โครงการ) 

๑. การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและ
สาธารณูปโภคให้มีความสะดวก 

55 57 96.49 

๒. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 3 6 50.00 
๓. การส่งเสริมสุขภาพอนามัยและการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต 

19 34 55.88 

๔. การพัฒนาด้านการศึกษา  12 13 64.28 
๕. การรักษา สืบสานศิลปวัฒนธรรม
ประเพณี และส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น 

13 17 92.30 

๖. การพัฒนาด้านการเกษตร 1 5 20.00 
๗. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

8 8 100 

๘. การบริหารราชการท้องถิ่นให้เป็นไปตาม
หลักการบริหารจัดการที่ดี 

11 22 50.00 

รวม 122 162 75.30 
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ยุทธศาสตร์ 
จ านวนโครงการ 

ที่ด าเนินการส าเร็จ 
จ านวนโครงการ

ทั้งหมด 

คิดเป็นร้อยละ 
ของโครงการทั้งหมด 

(โครงการจากแผนปี ๒๕๕6) 
๑. การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและ
สาธารณูปโภคให้มีความสะดวก 

58 237 50.63 

๒. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 6 10 55.55 
๓. การส่งเสริมสุขภาพอนามัยและการพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

32 32 90.90 

๔. การพัฒนาด้านการศึกษา  13 16 81.25 
๕. การรักษา สืบสานศิลปวัฒนธรรมประเพณี 
และส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น 

10 10 100 

๖. การพัฒนาด้านการเกษตร 2 7 33.33 
๗. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

10 12 81.81 

๘. การบริหารราชการท้องถิ่นให้เป็นไปตาม
หลักการบริหารจัดการที่ดี 

14 20 30.00 

รวม 145 344 42.15 
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   1.1.1 โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง (Caps Seal) สายพญาแมน-บ้านขอม หมู่ที่ 4, 
5   จ านวนเงิน  1,037,000.-  บาท 
   1.1.2 โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง(Caps Seal) สายบ้านดง-พญาแมน หมู่ที่ 2, 3, 
4, 7  จ านวนเงิน  779,800.-  บาท 

1.1.3 จ้างเหมาซ่อมแซมถนนลาดยาง สายพญาแมน-บ้านขอม จ านวนเงิน 84,00.-บาท 
1.1.4 จ้างเหมาซ่อมแซมถนนลาดยาง สายบ้านขอม-หนองไผ่  หมู่ที่ 5  จ านวนเงิน  

98,000.-บาท 
1.1.5 จ้างเหมาซ่อมแซมถนนลาดยาง ภายในต าบล หมู่ที่ 1, 2, 4, 7  ต าบลพญาแมน   

จ านวนเงิน  99,000.-  บาท 
1.1.6 จ้างเหมาซ่อมแซมถนนลาดยาง ซอยแม่กิมเฮง หมู่ที่ 7 จ านวนเงิน 42,000.-บาท 
1.1.7 จ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.(หน้าอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนบ้านดง) หมู่ที่ 3   

จ านวนเงิน  99,000.-  บาท 
1.1.8 จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล.(ซอยโพธิ์เงิน)  หมู่ที่ 2  จ านวนเงิน   

27,000.-  บาท 
1.1.9 โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมร่องระบายน้ า คสล. ซอยนายเตอ หมู่ที่ 7  

จ านวนเงิน  299,500.-  บาท 
1.1.10 โครงการก่อสร้างถนนลูก สายบ้านนายแสวง เอมเกตุ ถึงนาโรงเรียน หมู่ที่ 5   

จ านวนเงิน  34,000.-  บาท 
1.1.11 โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง สายนายปทุม หมู่ที่ 6 จ านวนเงิน 105,500.-บาท 
1.1.12 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง ซอยนภดลฟาร์ม หมู่ที่ 2 จ านวนเงิน  109,500.-   

บาท 
  1.1.13 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายคลองตาด้วง-หนองอ้อ หมู่ที่ 2 จ านวนเงิน 

163,000.-บาท 
  1.1.14 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายหลังวัดทุ่งป่ากระถิน  หมู่ที่ 6  จ านวนเงิน 

97,000.-บาท    
  1.1.15 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายบ้านดง-ห้วยค้า-หลังวัดบ้านขอม หมู่ที่ 3,5  

จ านวนเงิน 705,000.- บาท 
 1.1.16 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่ที่ 3  จ านวนเงิน     

766,000.- บาท 
   1.1.17 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ า คสล.ตั้งแต่เขตติดต่อ
ต าบล ตลุกเทียมถึงบ้านนางพลับ หมู่ที่ 4  จ านวนเงิน  269,500.-  บาท 

1.1.18 จ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.บ้านนายสุชาติ ภัทรินทร หมู่ที่ 6 จ านวนเงิน   
80,000.-  บาท 
   1.1.19 ขุดลอกร่องระบายน้ าในหมู่บ้าน(แก้ไขปัญหาน้ าท่วม) จ านวนเงิน 27,800.-บาท 
   1.1.20 โครงการซ่อมแซมท่อระบายน้ าทางข้ามคลองสายรอบทุ่งหมื่นผาน   หมู่ที่ 3 
จ านวนเงิน 23,500.-  บาท  
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   1.1.21 จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมท่อระบายน้ า(ร่องระบายน้ าลงคลองบางไร่) หมู่ที่ 5    
จ านวนเงิน  36,600.-  บาท 
   1.1.22 จ้างเหมาปรับปรุงท่อระบายน้ า(เหมืองตาเสริฐ) หมู่ที่ 3 จ านวนเงิน 46,000.-บาท 
 

๑.2 ก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษา พัฒนาระบบประปาหมู่บ้าน 
1.2.1 โครงการก่อสร้างระบบกรองน้ าประปา แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 7 จ านวนเงิน  

265,700.- บาท 
   1.2.2 โครงการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ าประปา  จ านวนเงิน  21,105.-  บาท 
   1.2.3 โครงการซ่อมแซมระบบประปา หมู่ที่ 1  จ านวนเงิน  19,600.-  บาท 
   1.2.4 จ้างเหมาปรับปรุงระบบกรองน้ าประปา หมู่ที่ จ านวนเงิน  47,400.-  บาท 

  1.2.5 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ประปา  หมู่ที่  1  จ านวนเงิน  17,900.-  บาท  
 

  1.3 ขยายเขต ติดตั้ง ปรับปรุงระบบไฟฟ้าสาธารณะ และไฟฟ้าที่ใช้ในบ้านเรือน 
   1.3.1 โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 1  จ านวนเงิน 199,369.73 
   1.3.2 จ้างเหมาปรับปรุงติดตั้งระบบไฟฟ้าลานตลาดสด อบต.พญาแมน  จ านวนเงิน  
26,000.-  บาท   
   1.3.3 ติดตั้ง ปรับปรุง ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะและภายในอาคารสถานที่ในความ
รับผิดชอบของ อบต. จ านวนเงิน 15,000.- บาท 

 1.3.4 จ้างเหมาซ่อมแซมไฟเตือนแบบคอสูงไฟหมุน  จ านวนเงิน  10,680.-  บาท 
  1.3.5 จ้างเหมาปรับปรุงติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่างลานกีฬาเอนกประสงค์สนามกีฬากลาง   

อบต.พญาแมน  จ านวนเงิน  24,000.- บาท 
1.3.6 จัดซื้อวัสดุไฟฟ้า  จ านวนเงิน  34,266.-  บาท 
 

๑.4 ก่อสร้าง ปรับปรุง ขยายการขุดลอกแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตร 
 1.4.1 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ าด้วยไฟฟ้าบ้านบึง (งานแพสูบน้ า+เครื่องสูบน้ า

พร้อมอุปกรณ์)  จ านวนเงิน  1,740,000.-  บาท 
   1.4.2 จ้างเหมาขุดลอกร่องระบายน้ า(คลองบางไร่) หมู่ที่ 5 จ านวนเงิน  24,000.-  บาท 
   1.4.3 จ้างเหมาขุดลอกร่องระบายน้ าในหมู่บ้านลงคลองยายทอง  (แก้ปัญหาน้ าท่วม)   
หมู่ที่ 4  จ านวนเงิน  27,800.-  บาท 
   1.4.4 จ้างเหมาขุดลอกร่องระบายน้ าพร้อมวางท่อระบายน้ า(ลงคลองน้ าไหล)แก้ไขปัญหา       
น้ าท่วมขัง  หมู่ที่ 5  จ านวนเงิน  15,000.-  บาท 
   1.4.5 จ้างเหมาขุดลอกร่องระบายน้ าพร้อมวางท่อระบายน้ า(ลงคลองตาราง)  แก้ไขปัญหา  
น้ าท่วมขัง  หมู่ที่ 5  จ านวนเงิน  15,000.-  บาท 
   1.4.6 จ้างเหมาขุดลอกร่องระบายน้ า ต่อจากคลองส่งน้ าสถานีสูบน้ าด้วยไฟฟ้าบ้าน  
พญาแมน (นานางสาหร่าย-นานางละมุด อินเรือน)  จ านวนเงิน  38,000.-  บาท 

1.4.7 จ้างเหมาซ่อมแซมคลองส่งน้ าด้วยไฟฟ้าบ้านพญาแมน จ านวนเงิน  36,000.-บาท    
                                                                                                                                                                                                                

๑.๕ การวางแผนการจัดท าผังเมือง 
    - ไม่มี – 

 

1.6 พัฒนาระบบจราจร 
   1.6.1 ค่าใช้จ่ายการจัดการจราจรทางบก  จ านวนเงิน  4,100.-  บาท 
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๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
  2.1 พัฒนาและส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชน 

- ไม่มี – 
 

  ๒.2 พัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน 
   2.2.1 เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน จ านวนเงิน ๗34,๐๐๐.- บาท 

2.2.2 โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพประชาชน ประจ าปี พ.ศ.2558 จ านวนเงิน  
67,350.- บาท 
 

3. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมสุขภาพอนามัยและการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
 3.1 การส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน 
  3.1.1 โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก  ครั้งที่ 1/2558  จ านวนเงิน  

28,312.75 บาท 
   3.1.2 โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ครั้งที่ 2/2558  จ านวนเงิน 
45,000.- บาท 

3.1.3 โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ครั้งที่ 3/2558 จ านวนเงิน  
32,488.- บาท 
   3.1.4 โครงการค้นหา คัดกรองกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวาน และความดันโลหิตสูง  จ านวนเงิน  
54,000.-  บาท(สปสช.) 

3.1.5 โครงการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกด้วยปลาหางนกยูง จ านวนเงิน 70,000.-   
บาท (งบ สปสช.) 
   3.1.6 โครงการค้นหา คัดกรองกลุ่มเสี่ยง จากการใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืชของเกษตรกร
ต าบลพญาแมน  จ านวนเงิน  31,600.-  บาท(สปสช.) 
   3.1.7 อุดหนุนสาธารณสุขมูลฐานชุมชนโครงการพัฒนาศักยภาพงานสาธารณสุขมูลฐาน 
ปี 2558  จ านวนเงิน  52,500.- บาท 

  3.1.8 โครงการส่งเสริมสุขภาพประชาชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส  ประจ าปี 
พ.ศ.2558  จ านวนเงิน  43,359.-  บาท   

  3.1.9 โครงการปรับปรุงลู่วิ่งสนามกีฬากลางต าบลพญาแมน  จ านวนเงิน  98,000.-  
บาท  
   3.1.10 โครงการปั่นสองน่องเฉลิมฉลองพระเทพฯ พระชนมพรรษา 60 ปี จ านวนเงิน 
40,000.-บาท (งบ สปสช.) 
   3.1.11 โครงการส่งเสริมการออกก าลังกายด้วยวู้ดบอล จ านวนเงิน  68,000.-  บาท
(สปสช.) 
 

 3.2 การส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ 
  3.2.1 โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน “กีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์อ าเภอพิชัย      

ครั้งที่ 12” จ านวนเงิน  30,495.-  บาท 
  2.2.2 โครงการการแข่งขันกีฬา อบต.พญาแมนคัพ ต้านภัยยาเสพติด ครั้งที่ ๑9 จ านวน

เงิน๑๕๐,๐๐๐.- บาท 
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3.2.3 โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันเปตอง งานพระยาพิชัยดาบหัก และงาน
กาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์  จ านวนเงิน 3,900.-  บาท 
   2.2.4 โครงการเงินอุดหนุนการจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ภาค 5 ครั้งที่ 44 และกีฬา
คนพิการแห่งชาติ ภาค 5 ครั้งที่ 34 (พ.ศ. 2558) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2558  จ านวนเงิน  50,000.- บาท 

2.2.5 อุดหนุนโครงการแข่งขันฟุตบอลยุวชน รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี  จ านวนเงิน  6,000.-  
บาท 
 

 3.3 การส่งเสริมสนับสนุนด้านสังคมสงเคราะห์ 
  3.3.1 โครงการเงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุ  จ านวนเงิน  8,789,000.-   บาท 
  3.3.2 โครงการเงินสงเคราะห์ผู้พิการ   จ านวนเงิน  1,021,700.-  บาท 
  3.3.3 โครงการเงินสงเคราะห์ผู้ติดเชื้อเอดส์  จ านวนเงิน  21,500.-  บาท 

   3.3.4 อุดหนุนเหล่ากาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์ โครงการบรรเทาทุกข์และช่วยเหลือประชาชน
ผู้ประสบภัยและผู้ด้อยโอกาสในจังหวัดอุตรดิตถ์  จ านวนเงิน  15,000.-  บาท 

3.3.5 อุดหนุนกิ่งกาชาดอ าเภอพิชัย โครงการบรรเทาทุกข์และช่วยเหลือประชาชน 
ผู้ประสบภัยและผู้ด้อยโอกาส ปี 2558  จ านวนเงิน  10,000.-  บาท 
 

  3.4 การส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน 
   3.4.1 จ้างเหมาแรงงาน นักเรียน นักศึกษา ท างานปิดภาคเรียน ประจ าปี 2558  
จ านวนเงิน  14,000.- บาท 

  3.4.2 โครงการจัดกิจกรรมเดือนแห่งการรณรงค์ค้นหาผู้เสพ ผู้ค้า และติดตามผู้เสพที่ผ่าน
การบ าบัดรักษาในหมู่บ้าน/ชุมชน ประจ าปีงบประมาณ 2558 โดยการตรวจสอบ และรับรองผลทางนิติ
วิทยาศาสตร์ จ านวนเงิน 21,000.- บาท 

 3.4.3 โครงการส่งเสริมฝึกอาชีพให้กับผู้ที่ผ่านการบ าบัด รุ่นที่ 1  จ านวนเงิน 12,500.- 
บาท 

 3.4.4 โครงการส่งเสริมฝึกอาชีพให้กับผู้ที่ผ่านการบ าบัด รุ่นที่ 2  จ านวนเงิน 7,500.-  
บาท 

 3.4.5 โครงการฝึกอบรมค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มเสี่ยง ผู้เสพ และผู้ติดยาเสพติด        
“ค่ายชนะใจ ชนะตน”  รุ่นที่ 2 จ านวนเงิน 17,500.- บาท 

 3.4.6 โครงการฝึกอบรมค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มเสี่ยง ผู้เสพ และผู้ติดยาเสพติด      
จ านวนเงิน   10,500.-  บาท 
    3.4.7 โครงการจ้างงานนักเรียน/นักศึกษา ท างานปิดภาคเรียน  จ านวนเงิน 14,000.-  
บาท    
   3.4.8 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 โครงการเพ่ิมทักษะการเรียนรู้ของชุมชน
และยุวชนบ้านท่ามะปรางตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  จ านวนเงิน  70,000.-  บาท 
   3.4.9 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 6  บ้านทุ่งป่ากระถิน โครงการเพ่ิมทักษะการ
เรียนรู้ของชุมชนและยุวชนบ้านทุ่งป่ากระถินต้านยาเสพติด  จ านวนเงิน  70,000.-  บาท 
 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา 
 4.1 การส่งเสริมการศึกษาให้มีคุณภาพและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

   4.1.1 โครงการอาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และโรงเรียนในเขตต าบลพญาแมน  
จ านวนเงิน 745,107.69  บาท 
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4.1.2 โครงการอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และโรงเรียนในเขตต าบลพญาแมน      
จ านวนเงิน  1,842,600.-  บาท 

4.1.3 โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.2)อบต.พญาแมน จ านวนเงิน 
1,232,700.-  บาท 
   4.1.4 โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ จ านวนเงิน 40,0๐๐.- บาท 

4.1.5 ซ่อมแซมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพญาแมน จ านวนเงิน 45,000.- บาท 
   4.1.6 ก่อสร้างอ่างแปรงฟันพร้อมมุงหลังคา จ านวนเงิน  39,000.-  บาท 
   4.1.7 ติดตั้งรั้วเหล็กด้านหนา้อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพญาแมน  จ านวนเงิน  
30,000.-  บาท 
 

 4.2 การพัฒนาแหล่งข้อมูลข่าวสารของประชาชน 
  4.2.1 โครงการจัดซื้อวัสดุสิ่งพิมพ์ วารสารให้กับที่อ่านหนังสือประจ าหมู่บ้าน จ านวนเงิน  

53,920.-  บาท 
   4.2.2 อุดหนุน อบต.ไร่อ้อย ตามโครงการปรับปรุงศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการ
จ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลระดับอ าเภอ จ านวนเงิน 15,๐๐๐.- บาท 
   4.2.3 จัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่  จ านวนเงิน      1,200.- บาท 
    

5. การรักษา สืบสานศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 5.1 ส่งเสริมศาสนา และวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น 
  5.1.1 โครงการจัดงานเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลย

เดชมหาราช  จ านวนเงิน  264,900.-  บาท 
  5.1.2 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านท่ามะปราง งานประเพณีตักบาตรเทโว    

จ านวนเงิน  30,000.-  บาท 
  5.1.3 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน  หมู่ที่ 4 บ้านพญาแมน งานประเพณีลอยกระทง    

จ านวนเงิน  80,000.-  บาท 
  5.1.4 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านทุ่งป่ากระถิน  งานประเพณีก่อพระ

ทรายข้าวเปลือก  จ านวนเงิน  40,000.-  บาท 
5.1.5 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านขอม  โครงการสืบสานประเพณีไทย 

ศิลปวัฒนธรรมไทยสู่ใจเยาวชน  จ านวนเงิน  100,000.-  บาท 
  5.1.6 โครงการจัดกิจกรรมร่วมงานพระยาพิชัยดาบหักและงานกาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์ 

ประจ าปี 2558  จ านวนเงิน  10,000.-  บาท 
5.1.7 โครงการร่วมงานนมัสการหลวงพ่อโตและของดีเมืองพิชัย  ประจ าปี 2558  

จ านวนเงิน 9,760.- บาท   
   5.1.8 โครงการรดน้ าด าหัวผู้สูงอายุในงานประเพณีสงกรานต์  จ านวนเงิน 30,๐๐๐.- 
บาท 
   5.1.9 โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมส าหรับเด็กเยาวชนและประชาชนทั่วไป  
จ านวนเงิน 37,052.-  บาท 

5.1.10 โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันเข้าพรรษา  ประจ าปี  
๒๕๕8 จ านวนเงิน 2,900.- บาท 
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   5.1.11 อุดหนุนอ าเภอพิชัยงานเทศกาลลางสาดหวานและสินค้า OTOP เมืองอุตรดิตถ์ 
จ านวนเงิน ๑๐,๐๐๐.- บาท 
   5.1.12 อุดหนุนอ าเภอพิชัยงานวันที่ ๑๒ สิงหามหาราชินีจ านวนเงิน ๓,๐๐๐.- บาท 

  5.1.13 อุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอพิชัย 
   - งานวันปิยะมหาราช   จ านวนเงิน  3,000.-  บาท 
   - งานวันที่  5  ธันวามหาราช  จ านวนเงิน  3,000.-  บาท 

    - กิจกรรมร่วมงานพระยาพิชัยดาบหักและงานกาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจ าปี 
2558  จ านวนเงิน ๑๐,๐๐๐.- บาท 
    - โครงการจัดงานบ้านเกิดถิ่นก าเนิดพระยาพิชัยดาบหัก จ านวนเงิน 6๐,๐๐๐.- 
บาท 
  ๕.๒ ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
   5.2.1 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ บ้านท้ายคุ้ง งานประเพณีกวนข้าวทิพย์ 
จ านวนเงิน ๘๐,๐๐๐.- บาท 
 

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตร 
  6.1 ส่งเสริมการผลิตด้านการเกษตร และการปศุสัตว์ 
    6.1.1 จัดซื้อวัสดุการเกษตร   จ านวนเงิน  14,424.-  บาท 
   6.1.2 เผยแพร่ความรู้ด้านการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ  จ านวนเงิน  15,000.-  บาท 
 

  6.2 ส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ และการใช้ปุ๋ยชีวภาพ 
   6.2.1 เผยแพร่ความรู้ด้านเกษตรทฤษฎีใหม่ และการใช้ปุ๋ยชีวภาพ  จ านวนเงิน 
10,000.-  บาท 
   6.2.2 จัดซื้อวัสดุการเกษตร  จ านวนเงิน  42,077.- บาท 
 

7. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
 7.1 ปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ และสวนสาธารณะ 
  7.1.1 จ้างเหมาคนงานเพ่ือดูแล ถางหญ้า ซ่อมแซมต้นไม้ ดอกไม้ บริเวณสองข้างทาง 

จ านวนเงิน  24,000.-  บาท 
  7.1.2 จ้างเหมาดูแลรักษาต้นไม้สองข้างทางถนนสายอุตรดิตถ์-พิษณุโลก  จ านวนเงิน 

24,000.- บาท 
   7.1.3 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ในเขตต าบลพญาแมน จ านวน  48,000.- บาท 
 

7.2 การจัดการระบบก าจัดขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล 
   7.2.1 จ้างเหมาเกลี่ยแต่งบ่อขยะ หมู่ที่ 5 บ้านขอม จ านวนเงิน 9,000.- บาท 
   7.2.2 โครงการจัดการขยะแบบครบวงจร บ้านท้ายคุ้ง หมู่ที่ 3 จ านวนเงิน 43,800.-บาท 

 7.2.3 จัดซื้อถังขยะมูลฝอยพลาสติก(ขนาด 100 ลิตร)   จ านวนเงิน  310,200.-  บาท 
7.2.4 โครงการรณรงค์สร้างจิตส านึกของประชาชนในชุมชนให้มีความเข้าใจในการจัดการ 

ขยะมูลฝอย จ านวนเงิน  43,800.-  บาท 
7.2.5 โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการสิ่งแวดล้อม 28,800.- 

บาท 
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  7.3 อนุรักษ์ ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ 
   7.3.1 โครงการรณรงค์รักษาสิ่งแวดล้อม  จ านวน  30,000.-  บาท 
 

8. ยุทธศาสตร์การบริหารราชการท้องถิ่นให้เป็นไปตามหลักการบริหารจัดการที่ดี 
8.๑ พัฒนาการบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

8.1.1 โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารส านักงาน อบต.พญาแมน จ านวนเงิน 899,000.- 
บาท 

8.1.2 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารพัสดุ อบต.พญาแมน  จ านวนเงิน  60,000.-  บาท 
   8.1.3 จัดซื้อวัสดุและครุภัณฑ์ส านักงาน จ านวนเงิน 450,146.- บาท  
  8.1.4 จ้างเหมาส ารวจและประมวลผลความพึงพอใจของผู้รับบริการ จ านวนเงิน 12,000.- 

บาท 
 

 8.2 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น 
   8.2.1 โครงการประชาคมหมู่บ้าน/ต าบล จ านวนเงิน ๑9,600.- บาท 

  8.2.2 โครงการแผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง  จ านวนเงิน  10,000.- บาท 
 

8.3 การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
8.3.1 โครงการฝึกอบรมเพ่ิมประสิทธิภาพสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 

จ านวนเงิน  100,000.- บาท 
   8.3.2 โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ จ านวนเงิน 29,400.-
บาท 

  8.3.3 โครงการป้องกันอุบัติภัยในช่วงเทศกาลสงกรานต์ จ านวนเงิน ๒๙,๔๐๐.- บาท 
8.3.4 โครงการตั้งจุดรักษาความปลอดภัยทางถนน  จ านวนเงิน  2,400.- บาท 

  8.3.5 จัดซื้อวัสดุชว่ยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ(วาตภัย) หมู่ที่ 1, 2, 4, 5, 6 ต าบลพญาแมน 
จ านวนเงิน 139,739.-  บาท 

 8.3.6 จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง  จ านวนเงิน  47,000.-  บาท 
 8.3.7 โครงการจัดซื้อเสื้อสะท้อนแสง อปพร.  จ านวนเงิน  10,000.-  บาท 
   

  8.4 การพัฒนาประสิทธิภาพในการท างานของบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
   8.4.1 โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพ่ือพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงาน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2558  จ านวนเงิน  198,940.-  บาท 
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๑.2 ก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษา พัฒนาระบบประปาหมู่บ้าน 

1.2.1 โครงการวางท่อเมนระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านดง จ านวนเงิน  
1,946,000.- บาท 

1.2.2 จ้างเหมาวางท่อเมนระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านพญาปันแดน จ านวนเงิน  
99,000.- บาท 

1.2.3 โครงการจ้างเหมาปรับปรุงระบบกรองน้ าประปา หมู่ที่ 1 บ้านท่ามะปราง    
จ านวนเงิน  28,000.-  บาท 

  1.2.4 จ้างเหมาล้างท าความสะอาดระบบประปา หมู่ที่ 1  จ านวนเงิน  4,000.- บาท 
  1.3.5 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ประปา  หมู่ที่  1  จ านวนเงิน  17,900.-  บาท 

   1.3.6 จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ (สารส้ม)  จ านวนเงิน  11,300.-  บาท 
 

1.3 ขยายติดตั้ง ปรับปรุงระบบไฟฟ้าสาธารณะ และไฟฟ้าที่ใช้ในบ้านเรือน 
1.3.1 ติดตั้ง ปรับปรุง ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะและภายในอาคารสถานที่ในความ 

รับผิดชอบของ อบต. จ านวนเงิน 95,375.- บาท 
1.3.2 จ้างเหมาปรับปรุงระบบไฟฟ้าอาคารเอนกประสงค์สนามกีฬากลาง อบต.พญาแมน   

จ านวนเงิน  42,000.-  บาท 
1.3.3 จ้างเหมาซ่อมแซมระบบไฟฟ้าตู้คอนโทรล เครื่องสูบน้ า สถานีสูบน้ าด้วยไฟฟ้าบ้าน      

พญาแมน  จ านวนเงิน  3,500.-  บาท 
  1.3.4 จัดซื้อวัสดุไฟฟ้า  จ านวนเงิน  79,010.-  บาท 

1.4 การก่อสร้าง ปรับปรุง ขยายการขุดลอกแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตร 
1.4.1 โครงการขุดลอกคลองทราย  หมู่ที่ 6 บ้านทุ่งป่ากระถิน จ านวนเงิน  295,000.- บาท 
1.4.2 โครงการจ้างเหมาขุดลอกคลองพับ หมู่ที่ 1 บ้านท่ามะปราง  จ านวนเงิน   

80,000.- บาท 
1.4.3 โครงการจ้างเหมาขุดลอกคลองระบายน้ าต่อจากคลองส่งน้ าสถานีสูบน้ าด้วยไฟฟ้า       

บ้านพญาแมน(นานายยิ่งยง-นานายกุเลา-นาครูล าเพย)  จ านวนเงิน  57,500.- บาท 
1.4.4 จ้างเหมาขุดลอกร่องระบายน้ าหน้าโรงเรียนบ้านทุ่งป่ากระถินลงคลองน้ าไหล  

(แก้ไขปัญหาน้ าท่วม) หมู่ที่ 6  จ านวนเงิน 27,000.-  บาท 
1.4.5 จ้างเหมาขุดลอกร่องระบายน้ า ต่อจากคลองส่งน้ าสถานีสูบน้ าด้วยไฟฟ้าบ้านพญาแมน   

(นานางสยาม ปรีชาลงคลองตาด้วง) จ านวนเงิน  30,000.- บาท 
 1.4.6 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมท่อส่งน้ าสถานีสูบน้ าด้วยไฟฟ้าบ้านพญาแมน  จ านวนเงิน                                                                                                                                                                                                                   

25,000.-  บาท        
   1.4.7 จ้างเหมาซ่อมแซมคลองส่งน้ า สถานีสูบน้ าด้วยไฟฟ้าบ้านพญาแมน จ านวนเงิน 
20,000.- บาท 
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   1.4.8 จ้างเหมาซ่อมแซมคลองส่งน้ าสถานีสูบน้ าด้วยไฟฟ้าบ้านพญาแมน  จ านวนเงิน  
13,800.- บาท 

๑.๕ การวางแผนการจัดท าผังเมือง 
    - ไม่มี – 
 

 1.6 พัฒนาระบบจราจร 
  1.6.1 โครงการจัดซื้อวัสดุยานยนต์และขนส่ง(กรวยจราจร)จ านวนเงิน 11,800.- บาท 

   1.6.2 ค่าใช้จ่ายการจัดการจราจรทางบก  จ านวนเงิน  5,338.-  บาท 
 
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 

  ๒.๑ พัฒนาและส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชน 
2.1.1 จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมลานตลาด อบต.พญาแมน หมู่ที่ 4 จ านวนเงิน  

89,000.-บาท 
   2.1.2 โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมอาคารตลาดสด อบต.พญาแมน  หมู่ที่ 4 จ านวนเงิน 
39,600.-  บาท    
  ๒.2 พัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน 
   2.2.1 เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน จ านวนเงิน ๗๐๐,๐๐๐.- บาท 
 

   2.2.2 โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพประชาชน ประจ าปี พ.ศ.2557 จ านวนเงิน 
70,000.- บาท 
 

3. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมสุขภาพอนามัยและการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
3.1 การส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน 

  3.1.1 โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก   จ านวนเงิน  299,795.- บาท 
   3.1.2 โครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า  จ านวนเงิน 35,๐๐๐.- บาท 

3.1.3 จัดซื้อยาคุมก าเนิดสุนัข, แมว   จ านวนเงิน  ๕,๐๐๐.- บาท 
3.1.4 โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงวัย สร้างจิตสดใส ร่างกายแข็งแรง ประจ าปี พ.ศ.2557   

จ านวนเงิน  80,000.-  บาท 
3.1.5 โครงการส ารวจความเสี่ยงจากการใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืชของเกษตรกรต าบล  

พญาแมน  จ านวนเงิน  23,000.-  บาท 
3.1.6 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในการดูแลสุขภาพตรวจคัดกรองค้นหาผู้ป่วย 

โรคเบาหวาน และความดันโลหิตสูง  จ านวนเงิน  29,500.-  บาท 
   3.1.7 โครงการอุดหนุนงบประมาณสาธารณสุขมูลฐานชุมชนทุกหมู่บ้าน  จ านวนเงิน               
105,๐๐๐.- บาท 
   3.1.8 โครงการหลานพระยาพิชัย ร่วมใจใช้จักรยาน  จ านวนเงิน  40,000.-  บาท 

 3.2 การส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ 
  3.2.1 โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลยุวชน  รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี           

ต้านภัยยาเสพติด ประจ าปี 2557  จ านวน  9,675.-  บาท 
  3.2.2 อุดหนุนโครงการแข่งขันฟุตบอลยุวชน รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี จ านวนเงิน 6,000.-บาท 
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  3.2.3 โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน “กีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์อ าเภอพิชัย      
ครั้งที่ 11” จ านวนเงิน  26,085.-  บาท 

  3.2.4 โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนต าบลพญาแมน  จ านวน  80,000.-  บาท 
3.2.5 โครงการการแข่งขันกีฬา อบต.พญาแมนคัพ ต้านภัยยาเสพติด  ครั้งที่ ๑8   

จ านวนเงิน ๑๕๐,๐๐๐.- บาท 
3.2.6 โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันเปตอง งานพระยาพิชัยดาบหัก และงาน

กาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์  จ านวนเงิน  5,520.-  บาท 
3.2.7 จัดซื้อวัสดุกีฬามอบให้ทุกหมู่บ้าน จ านวนเงิน ๔9,692.- บาท 
3.2.8 จัดซื้อครุภัณฑ์กีฬา (เครื่องออกก าลังกาย)  จ านวนเงิน  187,600.-  บาท 

 3.3 การส่งเสริมสนับสนุนด้านสังคมสงเคราะห์ 
  3.3.1 โครงการเงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุ  จ านวนเงิน  6,604,750.-   บาท 
  3.3.2 โครงการเงินสงเคราะห์ผู้พิการ   จ านวนเงิน  689,500.-  บาท 
  3.3.3 โครงการเงินสงเคราะห์ผู้ติดเชื้อเอดส์  จ านวนเงิน  20,500.-  บาท 

   3.3.4 โครงการจัดซื้อเสื้อกันหนาวเพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน  จ านวนเงิน  
98,700.- บาท 
   3.3.5 อุดหนุนอ าเภอพิชัย โครงการบรรเทาทุกข์ และช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยฯ 
ประจ าปี 2557  จ านวนเงิน  5,000.-  บาท 
   3.3.6 อุดหนุนเหล่ากาชาดอุตรดิตถ์โครงการบรรเทาทุกข์ฯ ประจ าปี 2557  จ านวนเงิน 
15,000.- บาท 
  3.4 การส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน 
   3.4.1 จ้างเหมาแรงงาน นักเรียน นักศึกษา ท างานปิดภาคเรียน ประจ าปี 2557  
จ านวนเงิน  40,000.- บาท 

  3.4.2 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านท่ามะปราง  โครงการเพิ่มทักษะการ
เรียนรู้ของชุมชนและยุวชนบ้านท่ามะปรางตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  จ านวนเงิน  70,000.-  บาท 

3.4.3 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านทุ่งป่ากระถิน  โครงการเพ่ิมทักษะการ 
เรียนรู้ของชุมชนและยุวชนบ้านทุ่งป่ากระถินต้านยาเสพติด  จ านวนเงิน  70,000.-  บาท 
   3.4.4 โครงการจัดกิจกรรมเดือนแห่งการรณรงค์ค้นหาผู้เสพ ผู้ค้า และติดตามผู้เสพที่ผ่าน
การบ าบัดรักษาในหมู่บ้าน/ชุมชน ประจ าปีงบประมาณ 2557 โดยการตรวจสอบ และรับรองผลทางนิติ
วิทยาศาสตร์ จ านวนเงิน 15,000.- บาท 

 3.4.5 โครงการฝึกอบรมค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มเสี่ยง ผู้เสพ และผู้ติดยาเสพติด        
“ค่ายชนะใจ ชนะตน”  จ านวนเงิน 25,000.- บาท 
      

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา 
 4.1 การส่งเสริมการศึกษาให้มีคุณภาพและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

   4.1.1 โครงการอาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และโรงเรียนในเขตต าบลพญาแมน  
จ านวนเงิน 706,321.02  บาท 

  4.1.2 โครงการอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และโรงเรียนในเขตต าบลพญาแมน     
จ านวนเงิน  2,156,000.-  บาท 
   4.1.3 โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ จ านวนเงิน 60,0๐๐.- บาท 
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   4.1.4 จัดซื้อวัสดุการศึกษาให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ านวนเงิน 112,000.- บาท 
   4.1.5 จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพญาแมน จ านวนเงิน 
45,000.- บาท 
   4.1.6 จัดซื้อวัสดุการศึกษาให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  จ านวนเงิน  136,000.-  บาท 
  4.2 การพัฒนาแหล่งข้อมูลข่าวสารของประชาชน 

  4.2.1 โครงการจัดซื้อวัสดุสิ่งพิมพ์ วารสารให้กับที่อ่านหนังสือประจ าหมู่บ้าน จ านวนเงิน  
58,400.-  บาท 
   4.2.2 อุดหนุน อบต.ในเมือง ตามโครงการปรับปรุงศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือ
การจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลระดับอ าเภอ จ านวนเงิน 15,๐๐๐.- บาท 
   4.2.3 จัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่  จ านวนเงิน      1,200.- บาท 
    

5. การรักษา สืบสานศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 5.1 ส่งเสริมศาสนา และวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น 
  5.1.1 โครงการจัดงานเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว                

ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  จ านวนเงิน  148,638.-  บาท 
  5.1.2 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน  หมู่ที่ 1 บ้านท่ามะปราง งานประเพณีตักบาตรเทโว    

จ านวนเงิน  30,000.-  บาท 
  5.1.3 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน  หมู่ที่ 4 บ้านพญาแมน งานประเพณีลอยกระทง    

จ านวนเงิน  80,000.-  บาท 
  5.1.4 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านทุ่งป่ากระถิน  งานประเพณีก่อพระ

ทรายข้าวเปลือก  จ านวนเงิน  40,000.-  บาท 
  5.1.5 โครงการจัดกิจกรรมร่วมงานพระยาพิชัยดาบหักและงานกาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์ 

ประจ าปี 2557  จ านวนเงิน  10,000.-  บาท 
  5.1.6 อุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอพิชัย 
   - งานวันปิยะมหาราช   จ านวนเงิน  3,000.-  บาท 
   - งานวันที่  5  ธันวามหาราช  จ านวนเงิน  3,000.-  บาท 

    - กิจกรรมร่วมงานพระยาพิชัยดาบหักและงานกาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจ าปี 
2557  จ านวนเงิน ๑๐,๐๐๐.- บาท 

- อุดหนุนอ าเภอพิชัยงานวันที่ ๑๒ สิงหามหาราชินีจ านวนเงิน ๓,๐๐๐.- บาท 
    - อุดหนุนอ าเภอพิชัยงานเทศกาลลางสาดหวานและสินค้า OTOP เมืองอุตรดิตถ์ 
จ านวนเงิน ๑๐,๐๐๐.- บาท 
    - โครงการจัดงานบ้านเกิดถิ่นก าเนิดพระยาพิชัยดาบหัก จ านวนเงิน 6๐,๐๐๐.- 
บาท 
   5.1.7 โครงการรดน้ าด าหัวผู้สูงอายุในงานประเพณีสงกรานต์  จ านวนเงิน 94,๐๐๐.- 
บาท 
   5.1.8 โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันเข้าพรรษา  ประจ าปี    
๒๕๕7 จ านวนเงิน 2,900.- บาท 
   5.1.9 โครงการร่วมงานนมัสการหลวงพ่อโตและของดีเมืองพิชัย  ประจ าปี 2557 
จ านวนเงิน 17,500.- บาท 
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 5.2 ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม  และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  5.2.1 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านขอม  โครงการสืบสานประเพณีไทย 

ศิลปวัฒนธรรมไทยสู่ใจเยาวชน  จ านวนเงิน  100,000.-  บาท 
   5.2.2 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ บ้านท้ายคุ้ง งานประเพณีกวนข้าวทิพย์ 
จ านวนเงิน ๘๐,๐๐๐.- บาท 
 

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตร 
  6.1 ส่งเสริมการผลิตด้านการเกษตร และการปศุสัตว์ 

5.1.1 เผยแพร่ความรู้ด้านการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ  จ านวนเงิน  15,000.-  บาท 
    5.1.2 จัดซื้อวัสดุการเกษตร   จ านวนเงิน  19,110.-  บาท   
  6.2 ส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ และการใช้ปุ๋ยชีวภาพ 
   (1) เผยแพร่ความรู้ด้านเกษตรทฤษฎีใหม่ และการใช้ปุ๋ยชีวภาพ  จ านวนเงิน 10,000.-บาท 
 

7. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
 7.1 ปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ และสวนสาธารณะ 
  7.1.1 จ้างเหมาคนงานเพ่ือดูแล ถางหญ้า ซ่อมแซมต้นไม้ ดอกไม้ บริเวณสองข้างทาง 

จ านวนเงิน  48,000.-  บาท 
   7.1.2 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ในเขตต าบลพญาแมน จ านวน  44,000.- บาท 

 7.2 การจัดการระบบก าจัดขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล 
  7.2.1 จัดซื้อถังรองรับขยะมูลฝอยพลาสติก  จ านวนเงิน  93,600.-  บาท 

   7.2.2 จ้างเหมาเกลี่ยแต่งบ่อขยะ  หมู่ที่ 5 บ้านขอม  จ านวนเงิน  28,000.-  บาท 
   7.2.3 โครงการสร้างจิตส านึกที่ดีสู่การจัดการขยะแบบครบวงจร จ านวนเงิน  40,000.-บาท 
   7.2.4 โครงการจัดการขยะแบบครบวงจร หมู่ 1 บ้านท่ามะปราง จ านวนเงิน  24,075-บาท 
   7.2.5 จัดซื้อวัสดุในการจัดกิจกรรมแปรรูปขยะในชุมชน(โครงการจัดการขยะแบบครบวงจร) 
จ านวนเงิน  19,950.- บาท 
   7.2.6 โครงการรณรงค์สร้างจิตส านึกของประชาชนในชุมชนให้มีความเข้าใจในการจัดการ
ขยะมูลฝอย  จ านวนเงิน  10,000.-  บาท   

7.2.7 จ้างเหมาดูดสิ่งปฏิกูล  จ านวนเงิน  3,500.-  บาท 
  7.3 อนุรักษ์ ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ 
   (1) โครงการรณรงค์รักษาสิ่งแวดล้อม  จ านวน  30,000.-  บาท 
   

8. ยุทธศาสตร์การบริหารราชการท้องถิ่นให้เป็นไปตามหลักการบริหารจัดการที่ดี 
8.๑ พัฒนาการบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
   8.1.1 จัดซื้อวัสดุและครุภัณฑ์ส านักงาน จ านวนเงิน 341,160.- บาท 
   8.1.2 จัดซื้อวัสดุก่อสร้างเพ่ือปรับปรุงซ่อมแซมห้องคณะผู้บริหาร จ านวนเงิน 40,500.-บาท 
 8.1.3 จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเอนกประสงค์ข้างสนามกีฬากลางต าบลพญาแมน  

จ านวนเงิน  99,000.-  บาท 
  8.1.4 จ้างเหมาส ารวจและประมวลผลความพึงพอใจของผู้รับบริการ จ านวนเงิน 12,000.-บาท 
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8.2 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น 
   8.2.1 โครงการประชาคมหมู่บ้าน/ต าบล จ านวนเงิน ๑6,800.- บาท 

8.3 การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
8.3.1 โครงการฝึกอบรมเพ่ิมประสิทธิภาพสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน  

จ านวนเงิน  100,000.- บาท 
   8.3.2 โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่   จ านวนเงิน  
29,400.-บาท 

8.3.3 โครงการป้องกันอุบัติภัยในช่วงเทศกาลสงกรานต์ จ านวนเงิน ๒๙,๔๐๐.- บาท 
  8.3.4 จ้างเหมาท าป้ายผ้าไวนิล เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่

และเทศกาลสงกรานต์   จ านวนเงิน 6,720.-บาท 
  8.3.5 โครงการตั้งจุดรักษาความปลอดภัยทางถนน  จ านวนเงิน  20,800.- บาท 

   8.3.6 จัดซื้อวัสดุชว่ยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ (วาตภัย)  หมู่ที่ 3, 4, 7  จ านวนเงิน 
343,434.- บาท 

 8.3.7 จัดซื้อชุด อปพร. จ านวนเงิน  143,120.-  บาท 
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  1.1.1 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง สายบ้านนายช านาญ-บ้านนายสมาน หมู่ที่ 6    
จ านวนเงิน  995,000.-  บาท 

  1.1.2 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยรวมญาติ หมู่ที่ 1 จ านวนเงิน    
221,000.- บาท 

  1.1.3 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายเจริญ หมู่ที่ 5 จ านวนเงิน    
174,000.- บาท 
   1.1.4 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายเสน่ห์ หมู่ที่ 3 จ านวนเงิน     
185,000.- บาท 
   1.1.5 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายละมัย  หมู่ที่ 1 จ านวนเงิน    
191,500.- บาท 
   1.1.6 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยแสนสุข  หมู่ที่ 6 จ านวนเงิน 
248,000.- บาท 

  1.1.7 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายอ าภัย  หมู่ที่ 1 จ านวนเงิน        
90,000.- บาท 

1.1.8 โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแบบผิวเรียบ Cape Seal สายบ้านดง – พญาแมน       
หมู่ 2, 3, 4, 7  จ านวนเงิน  1,150,000.-  บาท 

 1.1.9 โครงการซ่อมแซมสร้างถนนลาดยางแบบผิวเรียบ Cape Seal สายพญาแมน – 
บ้านขอม หมู่ 4, 5  จ านวนเงนิ  1,150,000.-  บาท 

  1.1.10 จ้างเหมาซ่อมแซมถนนลาดยาง (สายพญาแมน-บ้านขอม) หมู่ที่ 4, 5 จ านวนเงิน  
98,000.-  บาท 

  1.1.11 จ้างเหมาซ่อมแซมถนนลาดยาง (ซอยแม่กิมเฮง) หมู่ที่ 7  จ านวนเงิน     
52,000.-  บาท 
   1.1.12 โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมถนน คสล. ซอยไปคลองลงบึง  หมู่ที่ 1 จ านวนเงิน         
13,700.-  บาท 

 1.1.13 โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน (สายนานายพิเชษฐ       
อินสิทธิ์) หมู่ที่ 2 จ านวนเงิน  82,000.-  บาท 

 1.1.14 โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน (สายคลองสองพ่ีน้อง)     
หมู่ 6  จ านวนเงิน  46,000.-  บาท 

 
 1.1.15 โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน (สายนานายมะลิ  ค าสวน) 

หมู่ 2  จ านวนเงิน  87,000.-  บาท 
 1.1.16 โครงการซ่อมสร้างถนนลูกรัง สายข้างโรงเรียนบ้านท่ามะปราง-ทางหลวง 1324 

หมู่ที่ 1    จ านวนเงิน  378,500.-  บาท 
  1.1.17 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง ซอยเข้าบ้านนางด า หมู่ 1 จ านวนเงิน        

18,500.-บาท 
  1.1.18 โครงการซ่อมสร้างถนนลูกรัง (สายนานางประเสริฐ) หมู่ 1 จ านวนเงิน  

97,000.-  บาท 
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  1.1.19 โครงการซ่อมสร้างถนนลูกรัง (สายคลองตาเขียว) หมู่ที่ 2 จ านวนเงิน
395,000.-  บาท 

  1.1.20 โครงการซ่อมสร้างถนนลูกรัง (สายประตูน้ า – หนองรัง)  หมู่ที่ 2  จ านวนเงิน  
654,000.-  บาท 

  1.1.21 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง (สายหนองแร่-หนองถ้ า) หมู่ที่ 2 จ านวนเงิน 
46,500.- บาท  

  1.1.22 โครงการซ่อมสร้างถนนลูกรัง (สายรอบทุ่งหมื่นผาน) หมู่ที่ 3 จ านวนเงิน 
985,000.-บาท 

  1.1.23 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง  (ซอยนานายละมูล)  หมู่ที่ 3 จ านวนเงิน   
94,600.-  บาท 

  1.1.24 โครงการซ่อมสร้างถนนลูกรัง (สายบ้านดง-ห้วยค้า) หมู่ที่ 3 จ านวนเงิน 
427,100.-บาท 

  1.1.25 โครงการซ่อมสร้างถนนลูกรัง (สายคลองปลายนา-หนองเพนียด) หมู่ที่ 4     
จ านวนเงิน  355,000.-  บาท 

  1.1.26 โครงการซ่อมสร้างถนนลูกรัง (สายเด่นต่างตะกรูด) หมู่ที่ 5 จ านวนเงิน 
395,000.-บาท  

  1.1.27 โครงการซ่อมสร้างถนนลูกรัง (สายนานายตุ้ย-นานายสลิด) หมู่ที่ 5 จ านวนเงิน  
97,300.-  บาท 

  1.1.28 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 จ านวนเงิน 93,500.-  บาท 
  1.1.29 จ้างเหมาซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน (สายคลองตาด้วง-หนองอ้อ) หมู่ที่ 2     

จ านวนเงิน  99,500.-  บาท 
  1.1.30 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน (สายบ่อน้ ามัน) หมู่ที่ 2  จ านวนเงิน 

136,000.-  บาท  
  1.1.31 โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมถนนลูกรัง (สายเลียบคลองน้ าไหลฝั่งตะวันตก)      

หมู่ที่ 3  จ านวนเงิน  32,000.-  บาท 
  1.1.32 โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมถนนลูกรัง (สายคลองปลายนา) หมู่ที่ 4 จ านวนเงิน  

49,000.-  บาท  
  1.1.33 โครงการจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมท่อระบายน้ า ทางข้ามเหมืองตาเสริฐ หมู่ที่ 3   

จ านวนเงิน  39,970.-  บาท 
  1.1.34 จ้างเหมาวางท่อระบายน้ าแก้ปัญหาภัยแล้ง (คลองป่ายาง) หมู่ที่ 3  จ านวนเงิน    

10,000.-  บาท 
  1.1.35 จ้างเหมาก่อสร้างประตูปิด – เปิด ท่อระบายน้ าริมแม่น้ าน่าน หมู่ที่ 7 จ านวนเงิน  

93,000.- บาท 
  1.1.36 โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ า คสล. ซอยโพธิ์ทอง หมู่ที่ 4 จ านวนเงิน 

439,200.- บาท 
  1.1.37 โครงการจ้างเหมาขุดร่องระบายน้ า (ซอยตาบาง) หมู่ที่ 4 จ านวนเงิน       

16,000.- บาท 
 

  ๑.๒ ก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษา พัฒนาระบบประปาหมู่บ้าน 
  1.2.1 จ้างเหมาปรับปรุงระบบกรองน้ าประปา หมู่ 1 จ านวนเงิน 14,500.-  บาท 
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   1.2.2 จัดซื้อวัสดุอุปกรณป์ระปาหมู่บ้าน จ านวนเงิน  33,271.-  บาท 
   1.2.3 จ้างเหมาปรับปรุงระบบกรองน้ าบาดาลประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 จ านวนเงิน 
49,000.- บาท 
   1.2.4 โครงการจ้างเหมาวางท่อเมนระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ 2 จ านวนเงิน 6,900.- บาท 
   1.2.5 จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ (คลอลีน)  จ านวนเงิน  14,000.-  บาท 

 

  ๑.๓ ขยายเขต ติดต้ัง ปรับปรุงระบบไฟฟ้าสาธารณะ และไฟฟ้า ที่ใช้ในบ้านเรือน 
   1.3.1 ติดตั้ง ปรับปรุง ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะและภายในอาคารสถานที่ในความ
รับผิดชอบของ อบต. จ านวนเงิน 121,014.- บาท 
    

  ๑.๔ ก่อสร้าง ปรับปรุง ขยายการขุดลอกแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตร 
1.4.1 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมท่อส่งน้ าสถานีสูบน้ าด้วยไฟฟ้าบ้านพญาแมน      

จ านวนเงิน  96,000.-  บาท 
   1.4.2 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมคลองส่งน้ าสถานีสูบน้ าด้วยไฟฟ้าบ้านท้ายวัดพญาปัน
แดน    หมู่ที่ 3  จ านวนเงิน   1,354,000.- บาท  
   1.4.3 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมคลองส่งน้ าสถานีสูบน้ าด้วยไฟฟ้าบ้านท่ามะปราง     
หมู่ที่ 1  จ านวนเงิน   2,604,000.- บาท 
   1.4.4 จ้างเหมาขุดลอกร่องระบายน้ าคลองหนองกะได (แก้ปัญหาภัยแล้ง) หมู่ที่ 1 
จ านวนเงิน  40,000.-  บาท 
   1.4.5 จ้างเหมาขุดลอกร่องระบายน้ า บ้านทุ่งป่ากระถิน (แก้ปัญหาภัยแล้ง) หมู่ที่ 6 
จ านวนเงิน  60,000.-  บาท 
   1.4.6 จ้างเหมาขุดลอกร่องระบายน้ าต่อจากคลองส่งน้ าสถานีสูบน้ าด้วยไฟฟ้าบ้าน   
พญาแมน  จ านวนเงิน  41,000.- บาท 
   1.4.7 จ้างเหมาซ่อมแซมแนวคอนกรีตคลองส่งน้ าสถานีสูบน้ าด้วยไฟฟ้าบ้านพญาแมน      
จ านวนเงิน  29,000.-  บาท 
   1.4.8 โครงการจ้างเหมาขุดลอกร่องระบายน้ า หมู่ที่ 6  จ านวนเงิน  43,000.-  บาท 
   1.4.9 โครงการจ้างเหมาขุดลอกร่องระบายน้ า (ข้างทางหลวง 1324) หน้าฉางข้าวศรี
เมืองสิงห์ หมู่ที่ 1  จ านวนเงิน  46,000.-  บาท 
   1.4.10 โครงการจ้างเหมาขุดลอกร่องระบายน้ า นานายยิ่งยงลงเหมืองตาเขียว ข้างทาง
หลวง 1324 หมู่ที่ 2  จ านวนเงิน  34,900.-  บาท 
   1.4.11 โครงการจ้างเหมาขุดลอกร่องระบายน้ า ต่อจากคลองส่งน้ าสถานีสูบน้ าด้วยไฟฟ้า
บ้าน พญาแมน  หมู่ที่ 2  จ านวนเงิน  17,900.-  บาท 
   1.4.12 โครงการจ้างเหมาขุดลอกร่องระบายน้ า นานางสาหร่ายลงคลองตาด้วง หมู่ที่ 2 
จ านวนเงิน  12,600.-  บาท   
 

  ๑.๕ การวางแผนการจัดท าผังเมือง 
    - ไม่มี – 
 

  ๑.๖ พัฒนาระบบจราจร 
   ๑.๖.๑ ค่าใช้จ่ายการจัดการจราจรทางบก จ านวนเงิน 3,066.- บาท 
 
 ๒. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 



- 31 - 
 
  ๒.๑ พัฒนาและส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชน 
   2.1.1 จ้างเหมาปรับปรุงลานตลาด อบต.พญาแมน  จ านวนเงิน  38,000.-  บาท 
 

   2.1.2 โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมอาคารตลาดสด อบต.พญาแมน  หมู่ที่ 4 จ านวนเงิน 
39,600.-  บาท   
   2.1.3 จ้างเหมาซ่อมแซมลานตลาด อบต.พญาแมน หมู่ที่ 4  จ านวนเงิน 29,000.- บาท 
  

  ๒.๒ พัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน 
   2.2.1 เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน จ านวนเงิน ๗๐๐,๐๐๐.- บาท 
   2.2.2 โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพประชาชน ประจ าปี พ.ศ.2556 จ านวนเงิน 
30,000.- บาท 
   2.2.3 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศูนย์ฝึกอาชีพ อบต.พญาแมน  หมู่ที่ 4  จ านวน
เงิน 747,000.- บาท 
 
 ๓. การส่งเสริมสุขภาพอนามัยและการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
  ๓.๑ การส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน 

  3.1.1 โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก   จ านวนเงิน  244,770.- บาท 
  3.1.2 โครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า  จ านวนเงิน 35,๐๐๐.- บาท 

   3.1.3 โครงการอุดหนุนงบประมาณสาธารณสุขมูลฐานชุมชนทุกหมู่บ้าน  จ านวนเงิน               
7๐,๐๐๐.- บาท 
   3.1.4 จัดซื้อยาคุมก าเนิดสุนัข, แมว   จ านวนเงิน  ๕,๐๐๐.- บาท 
   3.1.5 โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงวัย   จ านวนเงิน   40,000.-   บาท 
   3.1.6 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในการดูแลสุขภาพตรวจคัดกรองค้นหาผู้ป่วย
โรคเบาหวาน  จ านวนเงิน  50,000.-  บาท  
   3.1.7 โครงการจัดการแข่งขันเปตอง  จ านวนเงิน  20,000.-  บาท 
   3.1.8 จัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน  จ านวนเงิน  79,700.-  บาท 

 
  ๓.๒ การส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ 

  3.2.1 โครงการการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์อ าเภอพิชัย ครั้งที่ 10 จ านวนเงิน 
23,788.-บาท 

  3.2.2 โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนต าบลพญาแมน  จ านวน  6,000.-  บาท 
  3.2.3 โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลยุวชน  รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี         

จ านวน  16,600  บาท 
3.2.4 โครงการการแข่งขันกีฬา อบต.พญาแมนคัพ ต้านภัยยาเสพติด ครั้งที่ ๑7 จ านวน

เงิน๑๕๐,๐๐๐.- บาท 
3.2.5 จัดซื้อวัสดุกีฬามอบให้ทุกหมู่บ้าน จ านวนเงิน ๔9,440.- บาท 

 

๓.๓ การส่งเสริมสนับสนุนด้านสังคมสงเคราะห์ 
  3.3.1 โครงการเงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุ  จ านวนเงิน  8,143,800.-   บาท 
  3.3.2 โครงการเงินสงเคราะห์ผู้พิการ  จ านวนเงิน  675,000.-  บาท 
  3.3.3 โครงการเงินสงเคราะห์ผู้ติดเชื้อเอดส์  จ านวนเงิน  12,000.-  บาท 
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  ๓.๔ การส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน 
   3.4.1 โครงการจัดกิจกรรมเดือนแห่งการรณรงค์ค้นหาผู้เสพ ผู้ค้า และติดตามผู้เสพที่ผ่าน  
การบ าบัดรักษาในหมู่บ้าน/ชุมชน ประจ าปีงบประมาณ 2556 โดยการตรวจสอบ และรับรองผลทางนิติวิทยาศาสตร์ 
จ านวนเงิน 28,000.- บาท 

3.4.2 โครงการจัดตั้งหน่วยเฉพาะกิจระดับต าบลในการตั้งด่านตรวจตรา และเฝ้าระวัง
ปัญหายาเสพติดในพ้ืนที่  จ านวนเงิน 9,600.- บาท 

3.4.3 โครงการฝึกอบรมค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มเสี่ยง ผู้เสพ และผู้ติดยาเสพติด        
“ค่ายชนะใจ ชนะตน”  จ านวนเงิน 42,000.- บาท 

3.4.4 โครงการการจัดกิจกรรมครอบครัวสัมพันธ์  จ านวนเงิน 10,000.- บาท 
3.4.5 โครงการจัดตั้งผู้ประสานงานพลังแผ่นดิน “25 ตาสับปะรด” จ านวนเงิน 

14,000.- บาท 
3.4.6 โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลยุวชนรุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี    

ต้านภัยยาเสพติด  ประจ าปี  2556   จ านวนเงิน  14,760.-   บาท 
   3.4.7 โครงการจ้างงานนักเรียน/นักศึกษา ท างานปิดภาคเรียน  จ านวนเงิน 36,000.-บาท 
 
 ๔. การพัฒนาด้านการศึกษา 
  ๔.๑ ส่งเสริมการศึกษาให้มีคุณภาพและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

  4.1.1 โครงการอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และโรงเรียนในเขตต าบลพญาแมน     
จ านวนเงิน  1,368,029.-  บาท 
   4.1.2 โครงการอาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และโรงเรียนในเขตต าบลพญาแมน  
จ านวนเงิน 863,938.12  บาท 

  4.1.3 โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ จ านวนเงิน 60,0๐๐.- บาท 
   4.1.4 จัดซื้อวัสดุการศึกษาให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ านวนเงิน 112,000.- บาท 
    

  ๔.๒ พัฒนาแหล่งข้อมูลข่าวสารของประชาชน 
  4.2.1 โครงการจัดซื้อวัสดุสิ่งพิมพ์ วารสารให้กับที่อ่านหนังสือประจ าหมู่บ้าน จ านวนเงิน  

58,400.-  บาท 
   4.2.2 อุดหนุน อบต.ในเมือง ตามโครงการปรับปรุงศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือ
การจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลระดับอ าเภอ จ านวนเงิน 15,๐๐๐.- บาท 
    
 ๕. การรักษา สืบสานศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  ๕.๑ ส่งเสริมศาสนา และวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น 

  5.1.1 โครงการจัดงานเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลย
เดชมหาราช  จ านวนเงิน  181,200.-  บาท 

  5.1.2 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน  หมู่ที่ 4 บ้านพญาแมน งานประเพณีลอยกระทง    
จ านวนเงิน  80,000.-  บาท 

  5.1.3 อุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอพิชัย 
   - งานวันปิยะมหาราช   จ านวน  3,000.-  บาท 
   - งานวันที่  5  ธันวามหาราช  จ านวน  3,000.-  บาท 

    - งานพระยาพิชัยดาบหัก จ านวนเงิน ๑๐,๐๐๐.- บาท 
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    - งานอนุรักษ์อนุสรณ์สถานบ้านเกิดพระยาพิชัยดาบหัก จ านวนเงิน ๓๐,๐๐๐.-บาท 
    - งานจัดงานบ้านเกิดพระยาพิชัยดาบหัก จ านวนเงิน 6๐,๐๐๐.- บาท 
 

   5.1.4 อุดหนุนอ าเภอพิชัยงานวันที่ ๑๒ สิงหามหาราชินีจ านวนเงิน ๓,๐๐๐.- บาท 
   5.1.5 อุดหนุนอ าเภอพิชัยงานเทศกาลลางสาด จ านวนเงิน ๑๐,๐๐๐.- บาท 
   5.1.6 โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันเข้าพรรษา ประจ าปี ๒๕๕
6 จ านวนเงิน 4,850.- บาท 
   5.1.7 โครงการรดน้ าด าหัวผู้สูงอายุในงานประเพณีสงกรานต์ จ านวนเงิน 94,๐๐๐.- 
บาท 

 

  ๕.๒ ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  5.2.1 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านทุ่งป่ากระถิน  งานประเพณีก่อพระ

ทรายข้าวเปลือก  จ านวน  40,000.-  บาท 
   5.2.2 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ บ้านท้ายคุ้ง งานประเพณีกวนข้าวทิพย์ 
จ านวนเงิน ๘๐,๐๐๐.- บาท 
 
 ๖. การพัฒนาด้านการเกษตร 
  ๖.๑ ส่งเสริมการผลิตด้านการเกษตร และการปศุสัตว์ 
   ๖.๑.๑ เผยแพร่ความรู้ด้านการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ 
  ๖.๒ ส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม ่และการใช้ปุ๋ยชีวภาพ 
   ๖.2.๑ เผยแพร่ความรู้ด้านเกษตรทฤษฎีใหม่ และการใช้ปุ๋ยชีวภาพ 
 
 ๗. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
  ๗.๑ ปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ และสวนสาธารณะ 

  7.1.1 จ้างเหมาคนงานเพ่ือดูแล ถางหญ้า ซ่อมแซมต้นไม้ ดอกไม้ บริเวณสองข้างทาง 
จ านวนเงิน  48,000.-  บาท 
   7.1.2 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ในเขตต าบลพญาแมน จ านวน  44,000.- บาท 
 
 
 

   

  ๗.๒ การจัดการระบบก าจัดขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล 
  7.2.1 โครงการรณรงค์สร้างจิตส านึกของประชาชนในชุมชนให้มีความเข้าใจในการจัดการ

ขยะมูลฝอย 
  7.2.2 จ้างเหมาเกลี่ยแต่งบ่อขยะ หมู่ที่ 5  จ านวนเงิน  17,300.-  บาท 

   7.2.3 จ้างเหมาซ่อมแซมฝาบ่อดักไขมันและฝาบ่อพักรางระบายน้ าตลาดสด อบต.พญา
แมน  จ านวนเงิน  10,000.-  บาท 
   7.2.4 จ้างเหมาปรับปรุงบ่อท้ิงขยะ หมู่ 5  จ านวนเงิน  106,000.-  บาท 
       

  ๗.๓ อนุรักษ์ ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ 
   (1) โครงการรณรงค์รักษาสิ่งแวดล้อม  จ านวน  50,000.-  บาท 
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 ๘. การบริหารราชการท้องถิ่นให้เป็นไปตามหลักการบริหารจัดการที่ดี 

๘.๑ พัฒนาการบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 8.1.1 จัดซื้อวัสดุและครุภัณฑ์ส านักงาน จ านวนเงิน 594,202.- บาท 
  

  ๘.๒ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น 
   8.2.1 โครงการประชาคมหมู่บ้าน/ต าบล จ านวนเงิน ๑7,5๐๐.- บาท 
 

๘.๓ การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
   8.3.1 โครงการตั้งจุดรักษาความปลอดภัยทางถนน จ านวนเงิน 18,100.- บาท 
   8.3.2 โครงการป้องกันอุบัติภัยในช่วงเทศกาลปีใหม่ จ านวนเงิน ๒๙,๔๐๐.- บาท 
   8.3.3 โครงการป้องกันอุบัติภัยในช่วงเทศกาลสงกรานต์ จ านวนเงิน ๒๙,๔๐๐.- บาท 
   8.3.4 จัดซื้อวัสดุช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย หมู่ที่ 6  จ านวนเงิน  13,100.-  บาท 
   8.3.5 จัดซื้อวัสดุช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย  หมู่ที่ 2  จ านวนเงิน 20,000.-  บาท 
    

  ๘.๔ การพัฒนาประสิทธิภาพในการท างานของบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
   8.4.1 โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพ่ือพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงาน จ านวนเงิน 
199,250.- บาท 
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