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ค าน า 

 
  ตามที่กระทรวงมหาดไทย ได้แจ้งหนังสือซักซ้อมแนวทางการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 เพ่ือให้การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น             มี
ความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพมากขึ้น สามารถน านโยบายและข้อสั่งการของรัฐบาลไปปฏิบัติได้อย่าง
รวดเร็วมากขึ้น และสอดคล้องกับแผนในระดับต่าง ๆ  นั้น แผนพัฒนาท้องถิ่นรวมถึงยุทธศาสตร์การพัฒนา
ขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่พริก ประกอบด้วยรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม ซึ่งได้มีการทบทวน 
เพ่ิมเติม หรือ เปลี่ยนแปลง โดยผ่านกระบวนการประชาคมท้องถิ่นเพ่ือสร้างกระบวนการการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน และหมู่บ้าน/ชุมชน มีการทบทวนกิจกรรม/โครงการที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นให้เป็นปัจจุบัน 
เพ่ือน าไปเป็นกรอบและแนวทางในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม ในแต่
ละช่วงปีของแผนพัฒนาท้องถิ่น รวมทั้งวางแนวทางเพ่ือให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการ
พัฒนาที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น 

  องค์การบริหารส่วนต าบลแม่พริก ขอขอบคุณผู้แทนประชาคมหมู่บ้าน/ชุมชน และต าบล 
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่พริก คณะกรรมการพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนต าบลแม่พริก ผู้น าชุมชน ส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และทุกภาคส่วน ตลอดจนหัวหน้า
ส่วนราชการทุกท่านที่ได้ให้ข้อมูลและเสนอความคิดเห็น แนวทางในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น            (พ.ศ. 
2561 - 2565) การเพ่ิมเติม ครั้งที่ 2/2563 จนส าเร็จตามวัตถุประสงค์เป็นอย่างดียิ่ง 
 
 
 
 
 
 
 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลแม่พริก 
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บันทึกเหตุผลและความจ าเป็น 
ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) การเพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2563 

  ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลแม่พริก ได้มีการประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.   
2561 – 2565) และแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) การเพ่ิมเติม ครั้งที่ 2/2563 ไปแล้วนั้น 

  องค์การบริหารส่วนต าบลแม่พริก มีความจ าเป็นในการด าเนินการตามภารกิจและอ านาจ
หน้าที่ให้เป็นไปตามแนวนโยบายของรัฐบาล และเตรียมการในการรองรับการจัดท างบประมาณรายจ่าย
ประจ าป ีจึงจ าเป็นที่จะต้องเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น  

  อาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 22 

 เพ่ือประโยชน์ของประชาชน การเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ด าเนินการตามข้ันตอน  ดังนี้ 

 (๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่
เพ่ิมเติมพร้อมเหตุผลและความจ าเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

(๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่
เพ่ิมเติม ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมให้สภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลพิจารณาตามมาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 ด้วย 
  เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าว 
ให้ผู้บริหารประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่า 30 วันนับแต่วันที่
ผู้บริหารประกาศใช้ 

ข้อ 22/2 ในกรณีการเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่ นที่เกี่ยวกับโครงการ
พระราชด าริ งานพระราชพิธี รัฐพิธี นโยบายรัฐบาล และนโยบายกระทรวงมหาดไทย ให้เป็นอ านาจของ
ผู้บริหารท้องถิ่น ส าหรับ อบต.ให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมให้สภา อบต.พิจารณาตามมาตรา 46 
แห่ง พรบ.สภาต าบลและอบต. พ.ศ. 2537 ด้วย และเมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงได้รับ
ความเห็นชอบแล้ว ให้ปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหาร
ท้องถิ่นที่ได้รับความเห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าว 

************************************************************** 
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 2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) การเพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2/2563 
องค์การบริหารส่วนต าบลแม่พริก อ าเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย 

 

ยุทธศาสตร์ 
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 รวม 5 ป ี

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัดกลุ่มอาเซียน+๖ และ GMS 
   1.1 แผนงานเคหะและชุมชน - - 1 120,000 3 360,000 3 410,000 - - 7 890,000 
   1.2  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา - - 2 270,000 2 270,000 4 600,000 - - 8 1,140,000 

รวม - - 3 390,000 5 630,000 7 1,010,000 0 0 15 2,030,000 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเทีย่ว 
    2.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป - - - - 1 200,0000 1 50,000 1 50,000 2 100,0000 

รวม - - - - 1 200,000 - - - - 1 200,000 
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข 
    3.1 แผนงานสาธารณสุข - - - - - - 1 30,000 1 30,000 2 60,000 
    3.2 แผนงานการศึกษา - - - - - - 2 25,000 2 25,000 4 50,000 

รวม - - - - - - 3 55,000 3 55,000 6 110,000 
รวมทั้งสิ้น - - - - - - 6 110,000 6 110,000 12 220,000 

 

แบบ ผ.01 
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 2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) การเพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2/2563 
องค์การบริหารส่วนต าบลแม่พรกิ อ าเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าการลงทุนและบริการโลจิสตกิส์ เชื่อมโยงกลุ่มจงัหวัด กลุ่มอาเซียน+๖ และ GMS 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจสิติกส์ เชือ่มโยงกลุ่มจังหวัดกลุ่มอาเซียน+๖ และ GMS 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่พริก ที ่1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสตกิส์ เชื่อมโยงกลุ่มจงัหวัดกลุ่มอาเซียน+๖ และ GMS 
            ๑.๑  แผนงานเคหะและชุมชน  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิด 
ชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

1 ปรับปรุงผิวจราจร ถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก (คสล.) หมู่ที่ 8  
 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความ

สะดวกในการ
สัญจร 

(หน้าบ้านนายทองค า 
ดวงปิก ไปทางทิศใต้) 
กว้าง 5.00 ม. ยาว 
130.00 ม. หนา 
0.10 ม. หรือมีพื้นที่
เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 
650.00 ตร.ม.    
ไหล่ทางกว้างเฉลี่ย 
0.20 - 0.50 ม. ถม
ข้างเดียว 
 
 
 

 -   -  -   240,000  - ร้อยละของ
ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน

การสญัจร 

เกิดการพัฒนาด้านคมนาคม 
มีความปลอดภยั สะดวก 
รวดเร็ว ในการสัญจรและ

ขนส่ง และพัฒนาทาง
เศรษฐกิจได้ 

กองช่าง 

2 ปรับปรุงถนนสายหลัก หมู่ที่ 4 
(จุดบริเวณบ้านนายสุทน  
โปทามูล) 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความ

สะดวกในการ
สัญจร 

กว้าง 4.00 ม.  
ยาว 50.00 ม.  

หนา 0.15 ม.หรือมี
พื้นที่.เทคอนกรีตไม่

น้อยกว่า  
200.00 ตร.ม. 

 
 

 -   -  120,000 120,000 - ร้อยละของ
ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน

การสญัจร 

เกิดการพัฒนาด้านคมนาคม 
มีความปลอดภยั สะดวก 
รวดเร็ว ในการสัญจรและ

ขนส่ง และพัฒนาทาง
เศรษฐกิจได้ 

กองช่าง 

แบบ ผ.0๒ 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิด 
ชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

3 ปรับปรุงถนนเดมิ หมู่ที่ 6  
(จุดสะพานข้างบ้านนายไพจติร 
จันทร์เอ้ย) 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความ

สะดวกในการ
สัญจร 

กว้าง 4.00 ม.  
ยาว 50.00 ม.  

หนา 0.15 ม.หรอืมี
พืน้ที่.เทคอนกรีตไมน่้อย

กว่า 200.00 ตร.ม.  

 -   -  120,000 120,000 - ร้อยละของ
ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน

การสญัจร 

เกิดการพัฒนาด้านคมนาคม 
มีความปลอดภยั สะดวก 
รวดเร็ว ในการสัญจรและ

ขนส่ง และพัฒนาทาง
เศรษฐกิจได้ 

กองช่าง 

4 ปรับปรุงถนนสายหลัก หมู่ที่ 6 
(ข้างสวนนายบุญมี ทาติ๊บ) 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความ

สะดวกในการ
สัญจร 

กว้าง 4.00 ม. ยาว 
58.00ม.หนา0.15ม.

หรือมีพืน้ทีเ่ทคอนกรตีไม่
น้อยกว่า 232.00ตร.ม. 
ไหล่ทางข้างละ0.20 ม. 

 -  120,000 120,000  - - ร้อยละของ
ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน

การสญัจร 

เกิดการพัฒนาด้านคมนาคม 
มีความปลอดภยั สะดวก 
รวดเร็ว ในการสัญจรและ

ขนส่ง และพัฒนาทาง
เศรษฐกิจได้ 

กองช่าง 

5 โครงการก่อสร้างถนน คสล.  
หมู่ที่ 10 (ซอย 7, ซอย 10,  
ซอย 8) 
 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความ

สะดวกในการ
สัญจร 

จุดที่ 1 ซอย 7 กว้าง 
4.00 ม. ยาว 44.00ม. 
หนา 0.15 ม. หรือมีพ้ืนที่
เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 
176.00 ตร.ม.    ไหล่ทาง
ดินลูกรังเฉลี่ยข้างละ 0.20 
ม. พร้อมวางท่อระบายน้ า
คอนกรีต ขนาด Ø 0.30ม. 
จ านวน 5 ท่อน 1 จุด 
จุดที่ 2 กว้าง 3.00 ม. 
ยาว40.00ม. หนา0.15ม. 
หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่
น้อยกว่า 120.00 ตร.ม.
ไหล่ทางดินลูกรังเฉลี่ยข้าง
ละ 0.20 ม. 
จุดที่ 3 กว้าง 3.00 ม. 
ยาว 39.00 ม.  
หนา 0.15 ม.หรือมีพ้ืนที่
เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 
117.00 ตร.ม. 

- - - 220,000 - ร้อยละของ
ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน

การสญัจร 

เกิดการพัฒนาด้านคมนาคม 
มีความปลอดภยั สะดวก 
รวดเร็ว ในการสัญจรและ

ขนส่ง และพัฒนาทาง
เศรษฐกิจได้ 

 

กองช่าง 

 รวมจ านวน  5  โครงการ - 120,000 360,000 700,000 - - - - 
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 ๑.2  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิด 
ชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

1 ก่อสร้างแท้ งค์กัก เก็บน้ าระบบ
ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 

เพื่อให้มีแหล่งกักเกบ็
น้ าใช้อุปโภคบริโภค
อย่างพอเพยีงและ
บรรเทาปัญหาภยัแล้ง 

กว้าง 5.00 ม. ยาว 
6.00 ม. สูง 2.50 ม. 

จ านวน 1 แห่ง 

 

 -  -  -  240,000  -  ร้อยละของ
ประชาชนได้ใช้

ประโยชน ์ 

มีแหล่งกักเก็บน้ าใช้
อุปโภคบริโภคอยา่ง

พอเพียงและแก้ปัญหา
ภัยแล้ง 

กองช่าง 

2 ปรับปรุงแนวกันตลิ่งในเขตหมู่บ้าน  
หมู่ที่ 4 

เพื่อปรับปรุงแนว
กันแนวตลิ่ง 

แนวตลิ่งในเขต
หมู่บ้าน หมู่ที่ 4 

- 120,000 120,000 180,000 - ท าแนวตลิ่ง แก้ไขปัญหาน้ าเซาะ กองช่าง 

3 ปรับปรุงศาลาฌาปนสถาน หมู่ที่ 4 เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์
ในฌาปนสถานให้
รองรับประชาชนใน
การประกอบพธิีกรรม
ได้อย่างเพียงพอ 

กว้าง 4.00 ม.  
ยาว 9.00 ม. สูง 2.80 

ม. จ านวน 1 แห่ง 

- - - 180,000 - ร้อยละของ
ประชาชนได้ใช้

ประโยชน ์ 

มีฌาปนสถานสามารถ
รองรับประชาชนในการ

ประกอบพธิีกรรมได้
อย่างเพียงพอ 

กองช่าง 

4 วางท่อระบายน้ าพร้อมบ่อพัก  
หมู่ที่ 7 (เริ่มต้นจากล าเหมือง 
หนองมน เป็นต้นไป) 

เพื่อแก้ไขปัญหาน้ า
ท่วมขัง 

ขนาด ศก. 0.30 ม. ยาว 
154.00 ม. พร้อมบ่อ
พักขนาด 0.50 ม. ยาว 
1.10 ม. จ านวน 15 บอ่ 

 -  -  -  240,000  -  ร้อยละ ของ
ประชาชนได้ใช้

ประโยชน ์ 

สามารถแก้ไขปัญหาน้ า
ขังในหมู่บ้านและระบาย
น้ าตามจุดที่มีปัญหาได้ 

กองช่าง 

5 ปรับปรุ งฝายกั้ นน้ าและระบบ
ประปาภูเขา หมู่ที่ 11 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ า
ส าหรับอุปโภคบริโภค
อย่างเพียงพอ 

หมู่ที่ 11  -  150,000  - - - ร้อยละของครัวเรือน
ในหมู่บ้านมีน้ าใช้

อย่างพอเพยีง 

ประชาชนในหมู่บ้านมี
น้ าใช้อุปโภคบริโภค

อย่างพอเพยีง 

กองช่าง 

6 ปรับปรุงแนวกันตลิ่ง (ห้วยแห้ง) 
หมู่ที่ 11  

เพื่อป้องกันแนว
ตลิ่งทรุดจากการ
กัดเซาะของน้ า 

จ านวน 1 แห่ง  -   -  150,000 - - ร้อยละของ 
ประชาชนท่ีได้รบั

ประโยชน ์

สามารถป้องกันการกัด
เซาะตลิ่งของน้ าได้ และ
ประชาชนได้รับความ

สะดวก ปลอดภยั 

กองช่าง 

7 ก่อสร้างอาคารหลังคาโดม
อเนกประสงค์ อบต.แม่พริก 

เพื่อใช้ส าหรับรองรับ
ผู้ใช้บริการ ของ อบต. 

แม่พริก 

จ านวน 1 หลัง - - - 1,600,000 - ร้อยละของ
ประชาชนได้รับ

ประโยชน ์

มีที่สถานที่ส าหรับ
ประชาชนที่มารับบริการ

อย่างพอเพยีง 

กองช่าง 

 รวมจ านวน  7  โครงการ - 270,000  270,000  2,440,000  - - - - 
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ก.   ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ การสง่เสริมการผลิตสินค้าเกษตรคุณภาพมาตรฐานสากล และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
     ยทุธศาสตร์จังหวัดที ่3 การด ารงฐานวัฒนธรรมล้านนาเพื่อเพิ่มมูลค่าการท่องเที่ยว เชงิวัฒนธรรม เชิงนิเวศ และเชิงสุขภาพ 
ข.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการทอ่งเที่ยว 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบรหิารส่วนต าบลแม่พริกที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 
              2.๑  แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 การจัดงานวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จ
พระนเรศวรมหาราช 

เพื่อน้อมร าลึกถึงพระมหา
กรุณาธิคณุของสมเด็จพระ

นเรศวรมหาราช 

ประชาชนใน
พื้นที่อ าเภอ
แม่สรวยและ

อื่น ๆ 

- - - 50,000 50,000 ร้อยละของ
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

มีการร าลึกถึง 
วีรชนของชาติและ
ศิลปวัฒนธรรม
ท้องถิ่นยังคงอยู่ 

 

ส านักปลดั,
อ าเภอแม่สรวย 

รวมจ านวน  1  โครงการ - - - 50,000 50,000 - - - 
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ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๓ การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่พริกที ่๓ การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข 
3.1 แผนงานสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 อบรมผู้ประกอบกิจการและผูส้ัมผสั
อาหารในสถานท่ีจ าหนา่ยอาหาร 

เพื่อสร้างความรู้ความ
เข้าใจ ในการปฏิบัตติาม
หลักเกณฑ์และวิธีการ

ส าหรับผู้ประกอบกิจการ
อาหารและผูส้ัมผัสอาหาร
ตามแนวทางสาธารณสุข 

ต าบลแม่พริก - - - 30,000 30,000 ร้อยละของ
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

ผู้ประกอบกิจการ
และผูส้ัมผัส

อาหารสามารถ
จ าหน่ายอาหารได้

อย่างถกู
สุขลักษณะ 

ส านักปลดั 

รวมจ านวน  1  โครงการ - - - 30,000 30,000 - - - 
  

 3.2 แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 อบรมการจดัท าหลักสูตรสถานศึกษา
ของ ศพด. ในสังกัด อบต.แม่พริก 

เพื่อสร้างความรู้ความ
เข้าใจและแนวทางในการ
จัดท าหลักสูตรของศูนย์

พัฒนาเด็กเล็ก 

ครูผูดู้แลเด็ก,
ผู้ดูแลเด็ก 

และ
ผู้เกี่ยวข้อง 

- - - 15,000 15,000 ร้อยละของ
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

มีการจัดท าหลกัสูตร
สถานศึกษาได้อยา่งมี

ประสิทธิภาพและ
เป็นไปตามแนวทางที่

ก าหนด 

กองการศึกษาฯ 

2 อบรมการจดัท าแผนจดัประสบการณ์
ส าหรับเด็กก่อนวัยเรียน 

เพื่อสร้างความรู้ความ
เข้าใจการจัดท าแผนจัด
ประสบการณ์ของศูนย์

พัฒนาเด็กเล็ก 

ครูผูดู้แลเด็ก,
ผู้ดูแลเด็ก 

และ
ผู้เกี่ยวข้อง 

- - - 10,000 10,000 ร้อยละของ
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

มีการจัดท าแผนจัด
ประสบการณ์ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพและ
ถูกต้องครบถ้วน 

กองการศึกษาฯ 

รวมจ านวน  2  โครงการ - - - 25,000 25,000 - - - 
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ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิต เพ่ือให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่พริก ที ่4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย            
4.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท) 

1 โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัตกิาร 
จิตอาสาภัยพบิัติประจ า 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(หลักสูตรจัดตั้งหรือทบทวน) 

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและ
ความเข้มแข็ง ส่งเสริมความรู้
การจัดการสาธารณภัย หรือ
สนับสนุนโครงการจิตอาสา

พระราชทาน 

จิตอาสาภัยพบิัต ิ
จ านวน 50 คน 

- - - 50,000 50,000 ร้อยละของจิต
อาสาภยัพิบัติที่
เข้าร่วมโครงการ 

มีจิตอาสาภัยพบิัติ
ที่ปฏิบัติหน้าที่
ช่วยเหลืองาน

ป้องกันฯ ท าใหก้าร
ท างานมี

ประสิทธิภาพ ลด
การสูญเสียชีวิต
และทรัพย์สิน 

ส านักปลัด 

รวมจ านวน  1  โครงการ - - - 50,000 50,000 - - - 
 

 



9 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) การเพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2/2563 

องค์การบริหารส่วนต าบลแม่พรกิ อ าเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการลงทุนและบรกิารโลจิสตกิส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน +6 และ GMS   
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจสิติกส์เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัดกลุ่มอาเซียน+6 และ GMS 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์เชื่อมโยงกลุม่จังหวัดกลุม่อาเซียน+6 และ GMS 
             ๑.๑  แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานรับผิด 

ชอบหลัก ๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

1. ปรับปรุงถนนลาดยางด้วย 
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต เชื่อม ม.3, 
10, 9 

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ

สัญจร 

ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม. 
ยาว 6,050 ม. หนาเฉลี่ย 
0.05 ม. หรือมีพื้นที่ผิว
จราจร/ไหล่ทางไมน่้อย
กว่า 36,300 ตร.ม. 

- - 11,000,000 11,000,000 11,000,000 ร้อยละของ
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน

การสัญจร 

เกิดการพัฒนาด้าน
คมนาคม มีความ
ปลอดภัย สะดวก 

รวดเร็ว ในการสัญจร
และขนส่ง และพัฒนา

ทางเศรษฐกิจได้ 

อบจ.เชียงราย,กรม
ส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น, กรมทาง

หลวงชนบท 
,อื่นฯที่เกี่ยวขอ้ง 

2. ปรับปรุงถนนลาดยางด้วย 
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต พร้อมวาง
ท่อระบายน้า้มีบ่อพัก 2 ขา้งทาง 
หมู่ที่ 3 

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ

สัญจร 

ผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. 
ยาว 880.0 ม. หนาเฉลี่ย 
0.05 ม. หรือมีพื้นที่ผิว
จราจร/ไหล่ทางไมน่้อย

กว่า 3,520 ตร.ม. พร้อม
วางท่อบ่อพัก 2 ข้างทาง 

- - 3,500,000 3,500,000 3,500,000 ร้อยละของ
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน

การสัญจร 

เกิดการพัฒนาด้าน
คมนาคม มีความ
ปลอดภัย สะดวก 

รวดเร็ว ในการสัญจร
และขนส่ง และพัฒนา

ทางเศรษฐกิจได้ 

อบจ.เชียงราย,กรม
ส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น, กรมทาง

หลวงชนบท 
,อื่นฯที่เกี่ยวขอ้ง 

3. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
(ค.ส.ล.) บริเวณพื้นที่ศาลสมเด็จ
พระนเรศวรมหาราช 
 

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ

สัญจร 

จุดที่ 1 ผิวจราจรกว้าง 
4.00 ม. ยาว 295.0 ม.  
หนา 0.05 ม. หรือมีพ้ืนที่ไม่
น้อยกว่า 1,180 ตร.ม. ไหล่
ทางข้างละ 0.50 ม. 
จุดที่ 2 ผิวจราจรกว้าง 
5.00 ม.ระยะทาง1,350ม.  
หนา 0.05 ม. หรือมีพ้ืนที่ไม่
น้อยกว่า 6,750 ตร.ม. ไหล่
ทางข้างละ 0.50 ม. 

- - 4,300,000 4,300,000 4,300,000 ร้อยละของ
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน

การสัญจร 

เกิดการพัฒนาด้าน
คมนาคม มีความ
ปลอดภัย สะดวก 

รวดเร็ว ในการสัญจร
และขนส่ง และพัฒนา

ทางเศรษฐกิจได้ 
 

อบจ.เชียงราย,กรม
ส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น, กรมทาง

หลวงชนบท 
,อื่นฯที่เกี่ยวขอ้ง 

รวมจ านวน  3  โครงการ   18,800,000 18,800,000 18,800,000 - - - 

แบบ ผ.0๒/1 
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ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการลงทุนและบรกิารโลจิสตกิส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน +6 และ GMS   
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจสิติกส์เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัดกลุ่มอาเซียน+6 และ GMS 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์เชื่อมโยงกลุม่จังหวัดกลุม่อาเซียน+6 และ GMS 
             ๑.2  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานรับผิด 

ชอบหลัก ๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

1. ก่อสร้างห้องน ้าสาธารณะ  
(ค.ส.ล.) บริเวณศาลาสมเด็จ 
พระนเรศวรมหาราช 

เพื่อให้มีห้องน ้าบริการ
ประชาชนและ

นักท่องเที่ยวที่มีมาตรฐาน 

ขนาดกว้าง 5.00 ม. 
ยาว 6.60 ม.  
สูง 3 เมตร 

จ้านวน 2 หลัง 

- - 1,020,000 1,020,000 1,020,000 ร้อยละของผู้ได้
ใช้ประโยชน ์

มีห้องน ้าเพื่อใช้บริการ
ประชาชนอยา่ง
เพียงพอและมี
มาตรฐาน 
 

กรมส่งเสริมฯ 
,อื่นฯที่เกี่ยวขอ้ง 

2. ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม ค.ส.ล. 
หมู่ที่ 1 

เพื่อให้มีทางระบายน ้า
และใช้เป็นเส้นทาง

คมนาคมขนส่งพืชผล
ทางการเกษตร 

จุดข้างป่าช้า 
ขนาด 3.00 x 
1.80 ม. ยาว 

6 เมตร 

- - 300,000 300,000 300,000 ร้อยละของ
ประชาชนที่

ได้รับประโยชน ์

ลดการเกดิปัญหาน ้า
ท่วมขังและเกดิการ
พัฒนาด้านคมนาคม มี
ความปลอดภัย สะดวก 
รวดเร็ว ในการสัญจร
และขนส่ง และพัฒนา
ทางเศรษฐกิจได ้
 

กองช่าง, อบจ.,
กรมส่งเสริมฯ 

3. ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม ค.ส.ล. 
หมู่ที่ 7 

เพื่อให้มีทางระบายน ้า
และใช้เป็นเส้นทาง

คมนาคมขนส่งพืชผล
ทางการเกษตร 

ขนาด 3.00 x 
1.80 ม. ยาว 
5.00 เมตร 

- - 300,000 300,000 300,000 ร้อยละของ
ประชาชนที่

ได้รับประโยชน ์

ลดการเกดิปัญหาน ้า
ท่วมขังและเกดิการ
พัฒนาด้านคมนาคม มี
ความปลอดภัย สะดวก 
รวดเร็ว ในการสัญจร
และขนส่ง และพัฒนา
ทางเศรษฐกิจได ้
 

กองช่าง, อบจ.,
กรมส่งเสริมฯ 

4. ก่อสร้างถังกักเก็บน า้ ค.ส.ล.  
หมู่ที่ 3 

เพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง
และมีแหล่งน ้าอุปโภค

บริโภคในหมู่บ้าน 

ขนาดถังกวา้ง 
3.50 ม. 

 ยาว 11.50 ม. 
สูง 3.00 ม. 

 

- - 400,000 400,000 400,000 ร้อยละของ
ประชาชนที่

ได้รับประโยชน ์

มีถังกักเก็บน ้าไว้ใช้
อุปโภคบริโภค 
ในฤดูแล้ง 

กองช่าง, อบจ.,
กรมส่งเสริมฯ 
 

 

แบบ ผ.0๒/1 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานรับผิด 

ชอบหลัก ๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

5. ก่อสร้างถังกักเก็บน า้ ค.ส.ล.  
หมู่ที่ 9 

เพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง
และมีแหล่งน ้าอุปโภค

บริโภคในหมู่บ้าน 

ขนาดถังกวา้ง 
3.50 ม.  

ยาว 11.50 ม. 
 สูง 3.00 ม. 

- - 400,000 400,000 400,000 ร้อยละของ
ประชาชนที่

ได้รับประโยชน ์

มีถังกักเก็บน ้าไว้ใช้
อุปโภคบริโภค 
ในฤดูแล้ง 

กองช่าง, อบจ.,
กรมส่งเสริมฯ 

6. ปรับปรุงแนวตลิ่ง ในเขตหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 4 

เพื่อป้องกันแนวตลิ่ง แนวตลิ่งในเขต
หมู่บ้าน  หมู่ที่ 4 

- 120,000 120,000 120,000 - ท้าแนวตลิ่ง แก้ไขปัญหาน า้เซาะ กองช่าง 

รวมจ านวน  6  โครงการ   2,420,000 4,500,000 2,900,000 - - - 
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บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  การเพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2563 

องค์การบริหารส่วนต าบลแม่พริก อ าเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย 
 

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เค้าเตอร์ส าหรับให้บริการในอาคาร 
ครุภัณฑ์เป็นไปตามความเหมาะสมของการใช้
งานหรือตามวัตถุประสงค์ 

- - - 300,000 - ส านักปลัด 

2. การศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์อื่น รูปหล่อองค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช  
จ านวน 1 องค์ 
ครุภัณฑ์เป็นไปตามความเหมาะสมของการใช้
งานหรือตามวัตถุประสงค์ 

- - - 50,000 - กองการศึกษาฯ 

รวมจ านวน 2 รายการ - - - 350,000 -  
 

แบบ ผ.03 


