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แผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561 - 2565) 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่พริก อ าเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย 
 

ส่วนที่ 1 สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 

1. ด้านกายภาพ 
1.1 ที่ตั้ง 

องค์การบริหารส่วนต าบลแม่พริก ตั้งอยู่ทิศตะวันตกเฉียงใต้ของที่ว่าการอ าเภอแม่สรวย      
มีระยะห่างจากที่ว่าการอ าเภอแม่สรวย 2 กิโลเมตร บนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 118 ช่วงกิโลเมตร        
ที่ 129 – 130  

ตั้งอยู่เลขที่ 104 หมู่ที่ 13  บ้านป่าซางพัฒนา ต าบลแม่พริก  อ าเภอแม่สรวย จังหวัด
เชียงราย บริเวณพิกัด 551716  ของแผนที่ประเทศไทย  ระวางที่ 4948  ล าดับที่ 7071  

องค์การบริหารส่วนต าบลแม่พริก ตั้งอยู่ต าบลแม่พริก ได้แบ่งเขตการปกครองท้องที่ หรือ 
หมู่บ้านทั้งหมด มีจ านวน 13 หมู่บ้าน ดังนี้ 

หมู่ที่ 1 บ้านแม่พริก 
หมู่ที่ 2 บ้านหัวทุ่ง 
หมู่ที่ 3 บ้านสันจ าปา 
หมู่ที่ 4 บ้านปางกลาง 
หมู่ที่ 5 บ้านปางต้นผึ้ง 
หมู่ที่ 6 บ้านปางอาณาเขต 
หมู่ที่ 7 บ้านทุ่งฟ้าผ่า  
หมู่ที่ 8 บ้านหัวริน 
หมู่ที่ 9  บ้านปางอ้อย 
หมู่ที่ 10 บ้านโฮ่ง 
หมู่ที่ 11 บ้านปางซาง 
หมู่ที่ 12 บ้านชุมชนสันจ าปา  
หมู่ที่ 13 บ้านป่าซางพัฒนา 
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1.2 ลักษณะภูมิประเทศ 
สภาพลักษณะภูมิประเทศขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่พริก แบ่งเป็นลักษณะตามสภา

ความลดชัน ได้ 3 ลักษณะ คือ 

1. ที่ลาดชัน เป็นพ้ืนที่เหนือระดับน้ าทะเลปานกลาง ตั้งแต่ 800 เมตรขึ้นไป ได้แก่ บริเวณ 
บ้านปางกลาง บ้านปางต้นผึ้ง และปานปางอาณาเขต เป็นพ้ืนที่ส่วนใหญ่ของต าบล สภาพพ้ืนที่เป็นป่าต้นน้ า 
ล าธารน้ าแม่พริก ห้วยแห้ง และห้วยลอ 

2. ที่ลาดเชิงเขา เป็นพ้ืนที่เหนือระดับน้ าทะเล 500 – 550 เมตร อยู่ทางตอนกลางของ
พ้ืนที่ค่อนไปทางทิศตะวันออก เป็นที่ตั้งของหมู่บ้านปางอ้อย บ้านโฮ่ง และบ้านปางซาง 

3. ที่ราบริมแม่น้ า อยู่เหนือระดับน้ าทะเล 400 – 500 เมตร ทางทิศตะวันตกของต าบล
พ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่มแม่น้ าลาว และที่ราบปากล าน้ าแม่พริกที่ไหลลงสู่ แม่น้ าลาว บริเวณบ้านแม่พริก 
บ้านหัวทุ่ง บ้านสันจ าปา ชุมชนบ้านสันจ าปา บ้านหัวริน บ้านทุ่งฟ้าผ่า และบ้านป่าซางพัฒนา 

1.3 ลักษณะภูมิอากาศ 
  ต าบลแม่พริก มีลักษณะภูมิอากาศ แบ่งออกเป็น 3 ฤดูกาล ได้แก่ 

1. ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่เดือน  ตุลาคม – กุมภาพันธ์  อุณหภูมิเฉลี่ย 18 องศา 
2. ฤดูร้อนเริ่มตั้งแต่เดือน มีนาคม – พฤษภาคม  อุณหภูมิเฉลี่ย 34 องศา 
3. ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่เดือน มิถุนายน – กันยายน  อุณหภูมิเฉลี่ย 28 องศา 

1.4 ลักษณะของดิน 
1. ดินของต าบลแม่พริก ลักษณะที่ 1 เป็นดินลุ่มแม่น้ า มีแม่น้ าลาวไหลผ่านและแม่น้ าพริก

ไหลผ่านมีลักษณะเป็นดินที่ดีเหมาะแก่การปลูกข้าว มีความอุดมสมบูรณ์ โดยมีผลไม้ เช่น ล าไย ซึ่งให้ผลผลิต   
ดีมาก ลูกโต และมีรสชาติอร่อย หอมหวาน กรอบ และมีพืชไร่ เช่น กระเทียม ซึ่งเป็นผลผลิตส่งออกท่ีมีราคาดี
มากและสามารถเก็บไว้ได้นาน 

2. ดินของต าบลแม่พริก ลักษณะที่ 2 ได้แก่ ดินภูเขา หินปูน ซึ่งมีความลาดชัน ไม่มีความ
แข็งแรงมากนัก และเป็นพ้ืนที่ที่มีความเสี่ยงหากฝนตกในปริมาณมากสามารถเกิดดินโคลนถล่มได้  แต่ยังมี
ความอุดมสมบูรณ์ด้านแร่ธาตุอาหารเหมาะแก่การปลูกพืช ผลไม้ เช่น เงาะ ลองกอง ซึ่งให้ผลผลิตดี 

1.5 ลักษณะของแหล่งน้ า 
แหล่งน้ าในต าบลแม่พริก มีลักษณะเป็นแหล่งน้ าที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเป็นหลัก เช่น มี

แม่น้ าแม่ลาวไหลผ่านมาจากอ าเภอเวียงป่าเป้ามายังต าบลแม่พริก และไหลผ่านต่อไปยังต าบลอ่ืน ๆ ท าให้
พ้ืนที่มีความอุดมสมบูรณ์ มีหนองบึงธรรมชาติบ้าง เช่น อ่างเก็บน้ าแม่พริก และที่ส าคัญยังมีแม่น้ าแม่พริกไหล
ผ่านพ้ืนที่ทางทิศตะวันออกไหลลงสู่แม่น้ าลาว 

1.6 ลักษณะของไม้และป่าไม้ 
ลักษณะของป่าไม้เป็นป่าไม้แบบเขตร้อน ตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติดอยหลวง มีไม้ที่ส าคัญ 

ได้แก่ ไม้สัก ไม้ประดู่ พ้ืนที่โดยทั่วไปจะเป็นป่าไผ่ เช่น ไผ่ซาง ไผ่บง ไผ่ไร่ ปัจจุบันมีหมู่บ้านอยู่ในเขตป่า       
หมู่ที่ 4 หมู่ที่ 5 หมู่ที่ 6 และได้แบ่งพ้ืนที่หมู่บ้านและพ้ืนที่ท ากินของประชาชนจากพ้ืนที่ป่ าไม้เป็นป่าไม้ที่
ประชาชนช่วยกันดูแลร่วมกับอุทยานแห่งชาติ 
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2. ด้านการเมือง/การปกครอง 
2.1 เขตการปกครอง 

ต าบลแม่พริก มีอาณาเขต (ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การก าหนดเขตต าบลใน
ท้องที่อ าเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2541) ดังนี้ 

อาณาเขตทิศเหนือ ติดต่อกับต าบลแม่สรวย อ าเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย โดยมีแนวเขต
เริ่มต้นจากล าน้ าแม่ลาวบริเวณพิกัด N C 540721 ไปทางทิศตะวันออกตามก่ึงกลางล าน้ าแม่ลาวบริเวณพิกัด 
N C 556721 ไปตามสันเขา บริเวณพิกัด N C 579710 ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามสันเขาผ่านบริเวณ
พิกัด N C 592695 สิ้นสุดที่บริเวณพิกัด N C 650694 รวมระยะทางด้านทิศเหนือประมาณ 12.5 
กิโลเมตร 

อาณาเขตทิศตะวันออก ติดต่อกับต าบลสันกลาง อ าเภอพาน จังหวัดเชียงราย โดยมีแนวเขต
เริ่มต้นจากสันเขาบริเวณพิกัด N C 650694 ไปทางทิศใต้ตามสันดอยแม่พริกบริเวณพิกัด N C 657684 
ไปทางทิศตะวันออกตามสันดอยแม่พริกบริเวณพิกัด N C 682678 ไปทางทิศใต้ตามสันดอยแม่พริก สิ้นสุดที่
บริเวณพิกัด N C 662646 รวมระยะทางทิศตะวันออกประมาณ 9 กิโลเมตร 

อาณาเขตทิศใต้ ติดต่อกับต าบลเจดีย์หลวง อ าเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย โดยมีแนว
เริ่มต้นจากสันดอยแม่พริกบริเวณพิกัด N C 662646 ไปทางทิศตะวันตกตามกึ่งกลางล าห้วยผักหละบริเวณ
พิกัด N C 604688 ตามสันดอยแป๋ป่าตึงถึงทางเดินเท้าบริเวณพิกัด NC 671669 ไปตามกึ่งกลางทางเดิน
เท้าถึงล าห้วยจิกบริเวณพิกัด N C 563680 ผ่านป่าสงวนถึงถนนทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 118 บริเวณ
พิกัด N C 537687 ผ่านทุ่งนาสิ้นสุดที่เหมืองนาบริเวณพิกัด N C 521683 รวมระยะทางด้านทิศใต้ 
ประมาณ 16 กิโลเมตร 

อาณาเขตทิศจะวันตก ติดต่อกับต าบลศรีถ้อยและต าบลป่าแดด อ าเภอแม่สรวย จังหวัด
เชียงราย โดยมีแนวเขตเริ่มต้นจากเหมืองนา บริเวณพิกัด N C 521683 ไปทางทิศเหนือตามกึ่งกลางเหมือง
นาผ่านบริเวณพิกัด N C 522693 ไปทางทิศตะวันตกผ่านทุ่ งนาถึงล าน้ าแม่ลาวบริเวณพิกัด N C 
5509693 ไปทางทิศเหนือตามกึ่งกลางล าน้ าแม่ลาสิ้นสุดที่บริเวณพิกัด N C 540721 รวมระยะทางทิศ
ตะวันตกประมาณ 8 กิโลเมตร 

2.2 เขตการเลือกตั้ง 

 ใช้เขตหมู่บ้านเป็นเขตเลือกตั้ง มีทั้งหมด 13 เขตเลือกตั้ง 

3. ประชากร 

 3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร (เปรียบเทียบย้อนหลัง 3 ปี) 

จ านวนประชากร ประจ าปี พ.ศ. 2560 

หมู่บ้าน/ชุมชน 
จ านวนประชากร 

รวม จ านวนครัวเรือน 
ชาย หญิง 

หมู่ที่ 1 แม่พริก 268 253 521 249 
หมู่ที่ 2 หัวทุ่ง 312 299 611 249 
หมู่ที่ 3 สันจ าปา 400 386 786 326 
หมู่ที่ 4 ปางกลาง 58 56 114 72 
หมู่ที่ 5 ปางต้นผึ้ง 107 104 211 102 
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หมู่บ้าน/ชุมชน 
จ านวนประชากร 

รวม จ านวนครัวเรือน 
ชาย หญิง 

หมู่ที่ 6 ปางอาณาเขต 40 31 71 51 
หมู่ที่ 7 ทุ่งฟ้าผ่า 311 304 615 215 
หมู่ที่ 8 หัวริน 211 225 436 179 
หมู่ที่ 9 ปางอ้อย 204 204 408 158 
หมู่ที่ 10 โฮ่ง 242 289 531 193 
หมู่ที่ 11 ปางซาง 125 99 224 91 
หมู่ที่ 12 ชุมชนสันจ าปา 381 407 788 290 
หมู่ที่ 13 ป่าซางพัฒนา 173 197 370 170 

รวมทั้งสิ้น 2,832 2,854 5,686 2,345 
 

จ านวนประชากร ประจ าปี พ.ศ. 2561 

หมู่บ้าน/ชุมชน 
จ านวนประชากร 

รวม จ านวนครัวเรือน 
ชาย หญิง 

หมู่ที่ 1 แม่พริก 266 254 520 250 
หมู่ที่ 2 หัวทุ่ง 308 294 602 256 
หมู่ที่ 3 สันจ าปา 390 384 774 328 
หมู่ที่ 4 ปางกลาง 60 58 118 72 
หมู่ที่ 5 ปางต้นผึ้ง 108 104 212 102 
หมู่ที่ 6 ปางอาณาเขต 43 33 76 52 
หมู่ที่ 7 ทุ่งฟ้าผ่า 306 295 601 215 
หมู่ที่ 8 หัวริน 207 227 434 180 
หมู่ที่ 9 ปางอ้อย 206 200 406 161 
หมู่ที่ 10 โฮ่ง 246 290 536 196 
หมู่ที่ 11 ปางซาง 123 93 216 91 
หมู่ที่ 12 ชุมชนสันจ าปา 379 408 787 292 
หมู่ที่ 13 ป่าซางพัฒนา 166 202 368 173 

รวมทั้งสิ้น 2,808 2,842 5,650 2,368 
 

จ านวนประชากร ประจ าปี พ.ศ. 2562 

หมู่บ้าน/ชุมชน 
จ านวนประชากร 

รวม จ านวนครัวเรือน 
ชาย หญิง 

หมู่ที่ 1 แม่พริก 267 258 525 252 
หมู่ที่ 2 หัวทุ่ง 303 296 599 258 
หมู่ที่ 3 สันจ าปา 387 389 776 331 
หมู่ที่ 4 ปางกลาง 60 57 117 72 
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จ านวนประชากร ประจ าปี พ.ศ. 2562 (ต่อ) 

หมู่บ้าน/ชุมชน 
จ านวนประชากร 

รวม จ านวนครัวเรือน 
ชาย หญิง 

หมู่ที่ 5 ปางต้นผึ้ง 105 104 209 102 
หมู่ที่ 6 ปางอาณาเขต 42 33 75 52 
หมู่ที่ 7 ทุ่งฟ้าผ่า 306 295 601 216 
หมู่ที่ 8 หัวริน 204 224 428 180 
หมู่ที่ 9 ปางอ้อย 206 198 404 161 
หมู่ที่ 10 โฮ่ง 245 285 530 197 
หมู่ที่ 11 ปางซาง 124 94 218 91 
หมู่ที่ 12 ชุมชนสันจ าปา 379 409 788 294 
หมู่ที่ 13 ป่าซางพัฒนา 168 204 372 174 

รวมทั้งสิ้น 2,796 2,846 5,642 2,380 
(ข้อมูล  ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2562) 

3.2 ช่วงอายุและจ านวนประชากร 
ปี 2560 

ช่วงอายุ 
จ านวนประชากร 

รวม 
ชาย หญิง 

0 - 9 ปี 232 223 455 
10 - 19 ปี 280 223 503 
20 - 29 ปี 351 380 731 
30 - 39 ปี 395 392 787 
40 - 49 ปี 430 431 861 
50 - 59 ปี 538 553 1,091 
60 - 69 ปี 368 391 759 
70 - 79 ปี 138 168 306 
80 ปีขึ้นไป 91 82 173  

ปี 2561 

ช่วงอายุ 
จ านวนประชากร 

รวม 
ชาย หญิง 

0 - 9 ปี 225 219 444 
10 - 19 ปี 268 218 486 
20 - 29 ปี 333 364 697 
30 - 39 ปี 403 780 780 
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ปี 2561 (ต่อ) 

ช่วงอายุ 
จ านวนประชากร 

รวม 
ชาย หญิง 

40 - 49 ปี 424 422 1268 
50 - 59 ปี 523 555 1633 
60 - 69 ปี 392 408 800 
70 - 79 ปี 149 172 321 
80 ปีขึ้นไป 84 94 178 

 

ปี 2562 

ช่วงอายุ 
จ านวนประชากร 

รวม 
ชาย หญิง 

0 - 9 ปี 230 219 449 
10 - 19 ปี 264 218 482 
20 - 29 ปี 330 356 686 
30 - 39 ปี 390 378 768 
40 - 49 ปี 430 420 850 
50 - 59 ปี 514 559 1073 
60 - 69 ปี 398 416 814 
70 - 79 ปี 151 176 327 
80 ปีขึ้นไป 83 93 176 

(ข้อมูล  ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2562) 

4. สภาพทางสังคม 
4.1 การศึกษา 

 โรงเรียนประถมศึกษา  จ านวน  4  แห่ง  
  1. โรงเรียนชุมชนบ้านสันจ าปา 
  2. โรงเรียนบ้านแม่พริก 
  3. โรงเรียนบ้านปางอ้อย 
  4. โรงเรียนบ้านป่าเมี่ยงแม่พริก 

 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน จ านวน 3 แห่ง 
1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าเมี่ยงแม่พริก 
2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลแม่พริก 1 อิตาเลี่ยนไทยอุปถัมภ์ 
3. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลแม่พริก 2 
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4.2 สาธารณสุข 

 โรงพยาบาลของรัฐ คือ โรงพยาบาลแม่สรวย 
 มีศูนย์สาธารณสุขมูลฐานประจ าหมู่บ้าน ทั้งหมด 13 แห่ง  
 มีอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐานประจ าหมู่บ้าน (อสม.) จ านวน 157 คน 
 มีอาสาสมัครการดูแลผู้สูงอายุ (อผส.) จ านวน 17 คน 

4.3 อาชญากรรม 
 ไม่มีเหตุอาชญากรรมเกิดขึ้นในต าบลแม่พริก 

4.4 ยาเสพติด 
 ยาเสพติดในเขตพ้ืนที่ยังมีผู้เสพ ซึ่งหน่วยงายที่เกี่ยวข้องได้มีการให้การบ าบัดอยู่อย่างต่อเนื่อง 

แต่ไม่มีผู้ค้ารายใหญ่ เพราะไม่มีพ้ืนที่ติดต่อกับชายแดนเป็นเพียงเส้นทางผ่าน 
4.5 การสังคมสงเคราะห์ 
 มีกลุ่มกองทุนต่าง ๆ เช่น กองทุนสวัสดิการชุมชน กองทุนออมวันละบาท กลุ่มฌาปนกิจ

สงเคราะห์ และมีการส่งเสริมกิจกรรมด้านอาชีพให้แก่ผู้พิการ ผู้มีรายได้น้อย ตลอดจนจัดหาอุปกรณ์ในการ
ด ารงชีวิต 

5.  ระบบบริการพื้นฐาน 
 5.1 การคมนาคมขนส่ง 
  มีการคมนาคมที่สะดวก เนื่องจากถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 118 ตัดผ่าน และมีถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนลาดยางอยู่ทั่วพื้นที่ 

 5.2 การไฟฟ้า 
  การบริการด้านกระแสไฟฟ้าในเขตพ้ืนที่ อยู่ในความรับผิดชอบของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
อ าเภอแม่สรวย สามารถให้บริการได้ครอบคลุมทั่วเขตต าบลแม่พริกท้ัง 13 หมู่บ้าน 

 5.3 การประปา 
  มีระบบประปาใช้อย่างทั่วถึง ทั้งประปาน้ าลึกและประปาภูเขา ดังนี้ 
 1. ระบบประปาใต้ดินขนาดใหญ่ จ านวน 2 หมู่บ้าน  ได้แก่  บ้านหัวทุ่ง และบ้านป่าซางพัฒนา 

 2. ระบบประปาใต้ดินขนาดกลาง จ านวน 3 หมู่บ้าน  ได้แก่  บ้านทุ่งฟ้าผ่า บ้านปางอ้อย และชุมชน
บ้านสันจ าปา 

 3. ระบบประปาบาดาลขนาดใหญ่ จ านวน 4 หมู่บ้าน  ได้แก่  บ้านสันจ าปา บ้านแม่พริก บ้านหัวริน 
และชุมชนบ้านสันจ าปา 

 4. ระบบประปาภูเขา จ านวน 6 หมู่บ้าน  ได้แก่  บ้านปางกลาง บ้านปางต้นผึ้ง บ้านปางอาณาเขต 
บ้านปางอ้อย บ้านปางซาง และบ้านโฮ่ง 

5.4 โทรศัพท์ 
มีการให้บริการจากหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ เอกชน ในการติดต่อสื่อสาร เช่น  ทีโอที และเสา

สัญญาณทุกเครือข่าย แต่ในบางจุดยังไม่มีระบบสัญญาณ เช่น บนพื้นที่สูง หรือเขตอุทยานแห่งชาติ 
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5.5 ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์ 
มีระบบขนส่งทั่วถึงทั้งของรัฐวิสาหกิจ เช่น ไปรษณีย์อ าเภอแม่สรวย และขนส่งเอกชนต่าง ๆ 

รวมถึงการใช้ขนส่งจากรถรับเหมาหรือรับฝากของ 

6. ระบบเศรษฐกิจ 

 6.1 การเกษตร 
  ประชากรส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรม โดยมีผลผลิตที่ส าคัญ คือ ข้าว ชา กาแฟ กล้วย ล าไย 
ข้าวโพด กระเทียม แตงโม ถั่วเหลืองฝักสด เป็นต้น  

6.2 การประมง 
ประชาชนในพ้ืนที่ท าการประมงไม่มาก โดยจะเป็นการท าประมงเพ่ือหาเลี้ยงชีพจากแม่น้ า

ลาว ซึ่งไหลผ่านต าบลแม่พริก และหนองบึงสาธารณะ เช่น อ่างเก็บน้ าแม่พริก  

6.3 การปศุสัตว์ 
มีการเลี้ยงสัตว์ไม่มากนัก ส่วนใหญ่เลี้ยงกันเองในครัวเรือน เช่น ไก่ เป็ด และมีกลุ่มผู้เลี้ยงโค

ในหมู่บ้าน คือ บ้านโฮ่ง 

6.4 การบริการ 
ในพ้ืนที่มีการให้บริการ เช่น การล้างอัดฉีด สถานที่พัก ห้องพัก ร้านอาหาร ร้านค้า และ

สถานีบริการน้ ามันเชื้อเพลิง 

6.5 การท่องเที่ยว 
มีสถานที่ท่องเที่ยวที่ส าคัญ คือ ศาลสมเด็จพระนเรศวร และการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติใน

พ้ืนที่บ้านปางกลาง บ้านปางต้นผึ้ง และบ้านปางอาณาเขต 

6.6 อุตสาหกรรม 
ในพ้ืนที่ไม่มีแหล่งอุตสาหรรมขนาดใหญ่ ส่วนใหญ่เป็นอุตสาหกรรมในครัวเรือน เช่น การท า

ชา กาแฟ การท าหลังคา เป็นต้น 

6.7 การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ 
กลุ่มอาชีพส่วนใหญ่เกี่ยวกับกลุ่มอาชีพทางการเกษตร เช่น กลุ่มท าสมุนไพร กลุ่มเลี้ยงโค 

กลุ่มผู้ปลูกถั่วเหลือง กลุ่มผู้ปลูกล าไย กลุ่มผู้ปลูกข้าวหอม กลุ่มผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ กลุ่มผู้ปลูกชา กาแฟ 
เป็นต้น 

6.8 แรงงาน 
ส่วนใหญ่เป็นแรงงานประเภททั่วไป รับจ้างในภาคเกษตรกรรมและครัวเรือน และยังมีการลง

แขกในฤดูท าการเกษตร 

7. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 

 7.1 การนับถือศาสนา 
  ต าบลแม่พริกมีสถานภาพทางสังคมส่วนใหญ่เป็นระบบเครือญาติ มีการช่วยเหลือซึ่งกัน   
และกัน รวมทั้งกิจกรรมร่วมกันในการด าเนินชีวิต การศาสนา และวัฒนธรรมที่เหมือนกัน โดยร้อยละ 99    
นับถือศาสนาพุทธ 
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 7.2 ประเพณีและงานประจ าปี 
  มีงานประเพณีศาลสมเด็จซึ่งจัดขึ้นเป็นประจ าทุกปี การจัดงานด าหัวผู้สูงอายุ การเลี้ยงผี
บรรพบุรุษ การเลี้ยงผีฝาย ประเพณีลอยกระทง การสรงน้ าพระ 

 7.3 ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น 
  ใช้ภาษาเหนือ (ค าเมือง) เป็นภาษาถ่ิน และมีภูมิปัญญาในการใช้สมุนไพรพื้นบ้าน การจักสาน 
การตีมีด การแกะสลัก การช่าง 

 7.4 สินค้าพื้นเมืองและของท่ีระลึก 
  แคบหมู ล าไย ชาพ้ืนเมือง กาแฟดอยหลวง กระเทียม เป็นต้น 
8. ทรัพยากรธรรมชาติ 

 8.1 น้ า 
  มีแม่น้ าลาว และน้ าห้วยแม่พริก 
 8.2 ป่าไม้ 
  อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติดอยหลวง 
 8.3 ภูเขา 
  เป็นพ้ืนที่ลาดชัน อยู่เหนือระดับน้ าทะเลปานกลาง ตั้งแต่ 800 เมตร ขึ้นไป ได้แก่บริเวณ
บ้านปางกลาง บ้านปางต้นผึ้ง และบ้านปางอาณาเขต สภาพพ้ืนที่เป็นป่าต้นน้ า มีล าธารน้ าแม่พริก ห้วยแห้ง 
และห้วยลอ 

 8.4 ทรัพยากรธรรมชาติที่ส าคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  แม่น้ าลาว น้ าห้วยแม่พริก และป่าไม ้
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ส่วนที่  ๒ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

1.  ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 
ในการกระจายอ านาจการบริหารของรัฐไปสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดังกล่าวตามพระราชบัญญัติ

ก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ พ.ศ. 2542 ได้ก าหนดรายละเอียดเกี่ยวกับขั้นตอนและ
กระบวนการในการถ่ายโอนภารกิจงบประมาณและอัตราก าลังของราชการส่วนกลางและราชการส่วนภูมิภาค
ไปให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยมีก าหนดระยะเวลาและเงื่อนไขที่ระบุไว้อย่างชัดเจนว่าในอนาคต
อันใกล้นี้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะได้รับการจัดสรรงบประมาณในสัดส่วนที่สูงขึ้นมีอัตราก าลังมากขึ้น
รวมทั้งมีภารกิจและหน้าที่ความรับผิดชอบที่เพ่ิมข้ึนตามกันไปด้วย 

จากผลการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งจะต้อง
มีการเตรียมการเพื่อรองรับมาตรการในการถ่ายโอนภารกิจงบประมาณและอัตราก าลังจากหน่วยงานส่วนกลาง
และส่วนภูมิภาคตามที่กฎหมายก าหนดเพ่ือที่จะสามารถปฏิบัติภารกิจตามที่ได้รับมอบหมายได้อย่างมี
ประสิทธิภาพซึ่งหมายความว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องเร่งก าหนดจุดหมายหรือทิศทางในการพัฒนา
ของตนให้ชัดเจนมีการก าหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายในการพัฒนา
อย่างเป็นระบบโดยมีความครอบคลุมภารกิจการพัฒนาในทุกๆด้านอันเป็นการแสดงให้เห็นถึงความพร้อมและ
ศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะสามารถบริหารงานในความรับผิดชอบตามที่ราชการส่วนกลาง
และราชการส่วนภูมิภาคจะถ่ายโอนมาให้อย่างมีประสิทธิภาพ 
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจึงถือเป็นเครื่องมือส าคัญอย่างยิ่งที่จะช่วยสนับสนุนในการวิเคราะห์สภาพปัญหา/
ความต้องการขององค์การบริหารส่วนต าบลเพ่ือน าไปสู่การก าหนดจุดมุ่งหมายในการพัฒนาการก าหนดภารกิจ
และแนวทางการด าเนินงานเพ่ือน าไปสู่จุดมุ่งหมายดังกล่าวอย่างเป็นระบบซึ่งจะช่วยให้การก าหนดแผนงาน/
โครงการมีทิศทางที่สอดคล้องและประสานสนับสนุนในจุดมุ่งหมายร่วมกันซึ่งนอกจากจะท าให้ปัญหา/ความ
ต้องการได้รับการตอบสนองอย่างเหมาะสมแล้วยังเป็นการบริหารทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัดให้เกิดประโยชน์
สูงสุดในขณะเดียวกันด้วย 

หลักการส าคัญที่ถือเป็นหัวใจของการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาก็คือการก าหนดจุดมุ่งหมาย
การพัฒนาและการก าหนดแนวทางการพัฒนาที่จะน าไปสู่การบรรลุผลตามจุดมุ่งหมายที่ก าหนดไว้ทั้งนี้เพราะ
หากไม่มีจุดมุ่งหมายในการพัฒนาที่ชัดเจนแล้วการบริหารงานก็จะเป็นการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าไปเรื่อยๆเมื่อ
มีปัญหาอย่างซ้ าซ้อนและไม่มีที่สิ้นสุดแล้วยังอาจท าให้ปัญหามีความรุนแรงมากขึ้นจนเกินศักยภาพและแก้ไขได้
ดังนั้นการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาในครั้งนี้จึงเป็นโอกาสอันดีที่จะได้ก าหนดจุดมุ่งหมายและแนว
ทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับสภาพปัญหาความต้องการและศักยภาพอย่างเป็นระบบซึ่งนอกจากจะเป็นการ
พัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารจัดการภายใต้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัดแล้วยังเป็นการเตรียมความพร้อม
เพ่ือรองรับการถ่ายโอนภารกิจจากหน่วยงานส่วนกลางและส่วนภูมิภาคอีกทางหนึ่งด้วย 

1.๑ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี(พ.ศ. 256๑-25๘๐)  

วิสัยทัศน์ประเทศไทย 
“ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังคั่ง ย่ังยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง” 

1. ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง 
  ๑.๑ ประชาชนอยู่ดีกินดีและมีความสุข 
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  ๑.๒ บ้านเมืองมีความม่ันคงในทุกมิติและทุกระดับ 
๑.๓ กองทัพ หน่วยงานด้านความมั่นคง ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน มีความ
พร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคง 
๑.๔ ประเทศไทยมีบทบาทด้านความมั่นคงเป็นที่ชื่นชมและได้รับการยอมรับโดยประชาคม 
ระหว่างประเทศ 

  ๑.๕ การบริหารจัดการความมั่นคงมีผลส าเร็จที่เป็นรูปธรรมอย่างมีประสิทธิภาพ 

2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
           ๒.๑ ประเทศไทยเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วเศรษฐกิจเติบโตอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน 
  ๒.๒ ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น 

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
  ๓.๑ คนไทยเป็นคนดีคนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมส าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี ๒๑ 
  ๓.๒ สังคมไทยมีสภาพแวดล้อมที่เอ้ือและสนับสนุนต่อการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต 
  4. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 
  ๔.๑ สร้างความเป็นธรรม และลดความเหลื่อมล้ าในทุกมิต ิ

๔.๒ กระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคม เพ่ิมโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามา
เป็นก าลังของการพัฒนาประเทศในทุกระดับ 
๔.๓ เพ่ิมขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา การพ่ึงตนเองและการจัดการ
ตนเองเพ่ือสร้างสังคมคุณภาพ 

  5. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติมโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
๕.๑ อนุรักษ์และรักษาทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม ให้คนรุ่นต่อไปได้ใช้ 
อย่างยั่งยืน มีสมดุล 
๕.๒ ฟ้ืนฟูและสร้างใหม่ฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพ่ือลดผลกระทบทางลบ 
จากการพัฒนาสังคมเศรษฐกิจของประเทศ  
๕.๓ ใช้ประโยชน์และสร้างการเติบโต บนฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมดุล 
ภายในขีดความสามารถของระบบนิเวศ 
๕.๔ ยกระดับกระบวนทัศน์เพ่ือก าหนดอนาคตประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม 
และวัฒนธรรม บนหลักของการมีส่วนร่วม และธรรมาภิบาล 

  6. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
6.๑ ภาครัฐมีวัฒนธรรมการท างานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม ตอบสนอง 
ความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส 

  6.๒ ภาครัฐมีขนาดที่เล็กลง พร้อมปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
  6.๓ ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
  6.๔ กระบวนการยุติธรรม เป็นไปเพ่ือประโยชน์ต่อส่วนรวมของประเทศ 

1.๒ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) 
  1. การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
  ๑.๑ เพ่ือปรับเปลี่ยนให้คนในสังคมไทยมีค่านิยมตามบรรทัดฐานที่ดีทางสังคม  

๑.๒ เพ่ือเตรียมคนในสังคมไทยให้มีทักษะในการด ารงชีวิตส าหรับโลกศตวรรษท่ี ๒๑ 
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๑.๓ เพ่ือส่งเสริมให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดีตลอดช่วงชีวิต  
๑.๔ เพ่ือเสริมสร้างสถาบันทางสังคมให้มีความเข้มแข็งเอ้ือต่อการพัฒนาคนและประเทศ 

  2. การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล ้าในสังคม 
๒.๑ เพ่ือขยายโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคมให้แก่กลุ่มประชากรร้อยละ๔๐ที่มีรายได้ต่ าสุด  
๒.๒ เพ่ือให้คนไทยทุกคนเข้าถึงบริการทางสังคมที่มีคุณภาพได้อย่างทั่วถึง  
๒.๓ เพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน 

  3. สร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
3.1 เพ่ือสร้างความเข้มแข็งของแรงขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจให้สนับสนุนเป้าหมายการเพ่ิม
รายได้ต่อหัว     

๓.1.1 เพ่ือเพ่ิมศักยภาพของฐานการผลิตและฐานรายได้เดิมและสร้างฐานการผลิต
และรายได้ใหม่  

3.1.2 เพ่ือสนับสนุนการกระจายการขยายตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจและการ
แบ่งปันผลประโยชน์อย่างเป็นธรรม และสนับสนุนเศรษฐกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  

3.1.3 เพ่ือรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจสร้างความเข้มแข็งและรักษาวินัยทาง
การเงิน  การคลัง และพัฒนาเครื่องมือทางการเงินที่สนับสนุนการระดมทุนที่มีประสิทธิภาพ  
3.2 สร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจรายสาขาเพ่ือยกระดับขีดความสามารถในการ

 แข่งขัน ของภาคเกษตร อุตสาหกรรม บริการ และการค้าการลงทุน ดังนี้ 
3.๒.1 เพ่ือส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมในการสร้างมูลค่าและเพ่ิมประสิทธิภาพการ

ผลิตของสินค้าและบริการ  
3.๒.2 เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพให้เป็นฐานรายได้ใหม่ที่ส าคัญ 

พัฒนาระบบ การบริหารจัดการความเสี่ยงและมีการปรับตัวให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของ
สภาพภูมิอากาศเพ่ือให้ฐาน การผลิตภาคเกษตรและรายได้เกษตรกรมีความม่ันคง  

3.๒.3 เพ่ือเร่งผลักดันให้สินค้าเกษตรและอาหารของไทยมีความโดดเด่นในด้าน
คุณภาพมาตรฐานและความปลอดภัยในตลาดโลก   

3.๒.4 เพ่ือเพ่ิมศักยภาพของอุตสาหกรรมส าคัญ เดิมให้สามารถต่อยอดสู่
อุตสาหกรรมแห่งอนาคตที่ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่อย่างเข้มข้น และสร้างรากฐานการพัฒนา
อุตสาหกรรมใหม่ บนฐานของความเป็น มิตรต่อสิ่งแวดล้อม   

๓.๒.๕ เพ่ือเพ่ิมศักยภาพของฐานบริการเดิมและขยายฐานบริการใหม่ในการปรับตัว
สู่เศรษฐกิจฐานบริการที่เข้มแข็งขึ้น รวมทั้งพัฒนาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวให้เติบโตอย่างสมดุล
และยั่งยืน    

๓.๒.๖ เพ่ือพัฒนาปัจจัยสนับสนุนและอ านวยความสะดวกทางการค้าและการลงทุน
ให้สนับสนุนการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทย รวมทั้งพัฒนา
สังคมผู้ประกอบการ   

๓.๒.๗ เพ่ือพัฒนาระบบการเงินของประเทศให้สนับสนุนการเพ่ิมขีดความสามารถ
ในการแข่งขันของภาคการผลิตและบริการ การค้า และการลงทุน   

๓.๒.๘ เพ่ือสร้างความเข้มแข็งขององค์กรการเงินฐานรากและระบบสหกรณ์ให้
 สนับสนุนบริการทางการเงินในระดับฐานรากและเกษตรกรรายย่อย  
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  4. การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
 ๔.๑ รักษา ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและมีการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนและเป็นธรรม  
 ๔.๒ สร้างความมั่นคงด้านน้ าของประเทศ และบริหารจัดการทรัพยากรน้ าทั้งระบบให้มี
 ประสิทธิภาพ  

  ๔.๓ บริหารจัดการสิ่งแวดล้อม และลดมลพิษให้มีคุณภาพดีข้ึน  
  ๔.๔ พัฒนาขีดความสามารถในการลดก๊าซเรือนกระจกและการปรับตัวเพ่ือลดผลกระทบจาก 
  การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการรับมือกับภัยพิบัติ 
  5. ด้านความม่ันคง 
  ๕.๑ เพ่ือปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์และเสริมสร้างความมั่นคงภายใน รวมทั้งป้องกัน
  ปัญหาภัยคุกคามที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของชาติ  
  ๕.๒ เพ่ือสร้างความพร้อมและผนึกก าลังของทุกภาคส่วน ให้มีขีดความสามารถในการบริหาร 

 จัดการด้านความมั่นคง และมีศักยภาพในการป้องกันและแก้ไขสถานการณ์ที่เกิดจากภัย
 คุกคามทั้งภัยทาง ทหารและภัยคุกคามอ่ืนๆ   

  ๕.๓ เพ่ือเสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงกับมิตรประเทศในการสนับสนุนการรักษา 
  ความสงบสุขและผลประโยชน์ของชาติ   
  ๕.๔ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารนโยบายด้านความมั่นคงและนโยบายทางเศรษฐกิจ 
  สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความเป็นเอกภาพ 
  6. การเพิ่มประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในภาครัฐ 
  6.๑ เพ่ือให้ภาครัฐมีขนาดเล็ก มีการบริหารจัดการที่ดี และได้มาตรฐานสากล  
  6.๒ เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบริหารจัดการและให้บริการแก่ประชาชนใน
  ท้องถิ่น ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และโปร่งใสตรวจสอบได้    
  6.๓ เพ่ือลดปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบของประเทศ  
  6.๔ เพ่ือพัฒนาระบบและกระบวนการทางกฎหมายให้สามารถอ านวยความสะดวกด้วย

 ความรวดเร็วและเป็นธรรมแก่ประชาชน 
  7. ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื นฐานและระบบโลจิสติกส์ 
  7.๑ เพ่ือพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สิ่งอ านวยความสะดวกด้านการขนส่งและการค้า รวมทั้งมี

 กลไก ก ากับ ดูแล การประกอบกิจการขนส่งที่มีประสิทธิภาพและโปร่งใสให้สามารถ
 สนับสนุนการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  และยกระดับคุณภาพชีวิต
 ให้แก่ประชาชน   

  7.๒ เพ่ือสร้างความมั่นคงทางพลังงาน เพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงาน และส่งเสริมการใช้ 
  พลังงานทดแทนและพลังงานสะอาด ตลอดจนขยายโอกาสทางธุรกิจในภูมิภาคอาเซียน  
  7.๓ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและขยายการให้บริการด้านโครงสร้างพ้ืนฐานดิจิทัลอย่างทั่วถึง 
  ทั้งประเทศ ในราคาท่ีเหมาะสมเป็นธรรม และส่งเสริมธุรกิจดิจิทัลใหม่ และนวัตกรรม รวมทั้ง
  พัฒนาระบบ ความปลอดภัยทางไซเบอร์ให้มีความมั่นคง และคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคลให้แก่
  ผู้ใช้บริการ  

7.๔ เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพและขยายการให้บริการโครงสร้างพ้ืนฐานด้านน้ าประปาทั้งใน
เชิงปริมาณและคุณภาพให้ครอบคลุมทั่วประเทศ ลดอัตราน้ าสูญเสียในระบบประปาและ
สร้างกลไกการบริหาร จัดการการประกอบกิจการน้ าประปาในภาพรวมของประเทศ  
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  7.๕ เพ่ือพัฒนาอุตสาหกรรมต่อเนื่องที่เกิดจากลงทุนด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน เพ่ือลดการ 
  น าเข้าจาก ต่างประเทศ และสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับประเทศ 
  8. ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม 
  ๘.๑ เพ่ือสร้างความเข้มแข็งและยกระดับความสามารถด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขั้น
  ก้าวหน้า ให้สนับสนุนการสร้างมูลค่าของสาขาการผลิตและบริการเป้าหมาย  
  ๘.๒ เพ่ือสร้างโอกาสการเข้าถึงและน าเทคโนโลยีไปใช้ ให้กับเกษตรกรรายย่อย วิสาหกิจ

 ชุมชน และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม   
  ๘.๓ เพ่ือพัฒนานวัตกรรมที่มุ่งเน้นการลดความเหลื่อมล้ าและยกระดับคุณภาพชีวิตของ

 ประชาชน ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม และเพ่ิมคุณภาพสิ่งแวดล้อม   
 ๘.๔ เพ่ือบูรณาการระบบบริหารจัดการวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมให้
สามารถ ด าเนินงานไปในทิศทางเดียวกัน  

  9. การพัฒนาภาคเมืองและพื นที่เศรษฐกิจ 
  ๙.๑ เพ่ือกระจายความเจริญและโอกาสทางเศรษฐกิจไปสู่ภูมิภาคอย่างทั่วถึงมากข้ึน  
  ๙.๒ เพ่ือพัฒนาเมืองศูนย์กลางของจังหวัดให้เป็นเมืองน่าอยู่ส าหรับคนทุกกลุ่ม  
  ๙.๓ เพ่ือพัฒนาและฟ้ืนฟูพ้ืนที่ฐานเศรษฐกิจหลักให้ขยายตัวอย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
  และ เพ่ิมคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน  
  ๙.๔ เพ่ือพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจใหม่ให้สนับสนุนการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันและ 
  การพัฒนาในพื้นที่อย่างยั่งยืน 
  10. ด้านการต่างประเทศ ประเทศเพื่อนบ้านและภูมิภาค 
  ๑๐.๑ เพ่ือใช้ประโยชน์จากจุดเด่นของท าเลที่ตั้งของประเทศไทยที่เป็นจุดเชื่อมโยงส าคัญ
  ของแนวระเบียงเศรษฐกิจต่าง ๆ  ให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มศักยภาพในการพัฒนาเศรษฐกิจ
  และสังคมของไทย  
  ๑๐.๒ เพ่ือขยายโอกาสด้านการค้าการลงทุนระหว่างประเทศ และยกระดับให้ประเทศเป็น
  ฐานการผลิตและการลงทุนที่มีศักยภาพและโดดเด่น   

 ๑๐.๓ เพ่ือเพ่ิมบทบาทของไทยในเวทีโลกด้วยการส่งเสริมบทบาทที่สร้างสรรค์ของไทยใน
 กรอบความร่วมมือต่างๆ รวมทั้งการสนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนาภายใต้กรอบ
 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs)  

๑.๓ แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 

1.3.1 แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน  ๒  (เชียงราย-พะเยา-แพร่-น่าน) 
วิสัยทัศน์กลุ่มจังหวัด 

“ประตูการค้าสู่สากล โดดเด่นวัฒนธรรมล้านนา สินค้าเกษตรปลอดภัย ประชาชนร่วมใจอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ” 

ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 
1. พัฒนาสภาพแวดล้อมในการพัฒนาการค้า การลงทุน และโลจิสติกส์เชื่อมอนุภูมิภาคลุ่ม
น้ าโขงและเตรียมพร้อมรับความร่วมมือประชาคมอาเซียน 
2. การสร้างความเข้มแข็งและเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตภาคเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
เพ่ือเพ่ิมมูลค่าสินค้าเกษตรปลอดภัยที่มีศักยภาพ 
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3. พัฒนาและสนับสนุนการยกระดับการพัฒนาสังคม การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ วัฒนธรรม
และสุขภาพ เพ่ือเป็นฐานการพัฒนาชุมอย่างยั่งยืน 
4. ด ารงฐานทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์และการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมโดยการมี
ส่วนร่วมของชุมชนสู่การเป็นกลุ่มจังหวัดสีเขียว 

1.3.2 แผนพัฒนาจังหวัดเชียงราย 
วิสัยทัศน์จังหวัดเชียงราย 

“เมืองแห่งการค้า การลงทุน การเกษตร และการท่องเที่ยว รุ่งเรืองด้วยวัฒนธรรมล้านนา 
ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข” 

ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย 
1. การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าการลงทุน และบริการโลจิสติกส์ 
เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS 
2. การส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรคุณภาพมาตรฐานสากล และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
3. การด ารงฐานวัฒนธรรมล้านนา เพ่ือเพ่ิมมูลค่าการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเชิงนิเวศ และ
เชิงสุขภาพ 
4. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิต เพ่ือให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข 
5. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ด ารงความสมบูรณ์และยั่งยืน 
6. การรักษาความมั่นคงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

 1.4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 

วิสัยทัศน์ 
“ยึดหลักธรรมาภิบาล ท างานแบบมีส่วนร่วม ศูนย์รวมเศรษฐกิจการค้า พัฒนาคุณภาพชีวิต 

ประชาชนมีความสุข” 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาโครงสร้างพื นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่ม
อาเซียน+6 และ GMS 

กลยุทธ์ 1.1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ให้ได้มาตรฐาน 
กลยุทธ์ 1.2 พัฒนาแหล่งน้ าและระบบบริหารจัดการน้ าเพ่ืออุปโภค บริโภค และการเกษตร 
กลยุทธ์ 1.3 พัฒนาการบริหารจัดการโครงสร้างพ้ืนฐานรองรับการเจริญเติบโตของท้องถิ่น เพ่ือ

เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS 
กลยุทธ์ 1.4 พัฒนางานด้านผังเมือง งานวิศวกรรมจราจร และงานควบคุมอาคาร 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 
กลยุทธ์ 2.1 ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
กลยุทธ์ 2.2 ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ และการตลาดเพ่ือเพ่ิมศักยภาพผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นให้ได้

มาตรฐานสากล 
กลยุทธ์ 2.3 ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว วิถีชีวิต และอัตลักษณ์ของคนในชุมชน 
กลยุทธ์ 2.4 ส่งเสริม อนุรักษ์ และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข 
กลยุทธ์ 3.1 ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยให้ได้

มาตรฐานการศึกษา 
กลยุทธ์ 3.2 ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสู่อาชีพ 
กลยุทธ์ 3.3 ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนประชาคมอาเซียนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจ

ชายแดน 
กลยุทธ์ 3.4 ส่งเสริมและพัฒนาสุขภาวะที่ดีของประชาชนในท้องถิ่น 
กลยุทธ์ 3.5 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาระบบการบริการสาธารณสุข 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย 
กลยุทธ์ 4.1 รักษาความสงบเรียบร้อยเพ่ือความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
กลยุทธ์ 4.2 ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
กลยุทธ์ 4.3 ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด อบายมุข สื่อด้านอิเล็กทรอนิกส์ และปัญหาแรงงาน

ต่างด้าว 
กลยุทธ์ 4.4 พัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์และยั่งยืน 
กลยุทธ์ 5.1 ส่งเสริมและพัฒนาการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
กลยุทธ์ 5.2 ส่งเสริมและพัฒนาการควบคุม ป้องกัน แก้ไขปัญหาขยะ น้ าเสีย และมลภาวะ 
กลยุทธ์ 5.3 ส่งเสริมและพัฒนาการอนุรักษ์พลังงานและการใช้พลังงานทดแทน 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการบ้านเมืองการบริหาร 
กลยุทธ์ 6.1 พัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถิ่น 
กลยุทธ์ 6.2 พัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารจัดการภายตามหลักธรรมาภิบาล 
กลยุทธ์ 6.3 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นของทุกภาคส่วน 
กลยุทธ์ 6.4 พัฒนาปรับปรุงเครื่องมือเครื่องใช้และเทคโนโลยี 

2. ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 2.1 วิสัยทัศน์ 
“คุณภาพชีวิตดีถ้วนหน้า พัฒนาความสันติสุขสมานฉันท์อย่างยั่งยืน” 

 2.2 ยุทธศาสตร์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด              

กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 
ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาการศึกษาและสาธารณสุข 
ยุทธศาสตร์ที่ 4  การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย 
ยุทธศาสตร์ที่ 5  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์และยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่ 6  การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 
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2.3 เป้าประสงค์ 
  เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชนโดยส่วนรวม โดยปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ทั้ง
การกระจายอ านาจลงสู่องค์กรปกครองท้องถิ่นตามหน้าที่ 

2.4 ตัวชี วัด 
1. สร้างมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ ด้านการเกษตรและการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร เพ่ือ

สร้างรายได้ให้แก่ประชาชน โดยสนับสนุนปัจจัยพ้ืนฐานในการผลิต ได้แก่ การจัดหาแหล่งน้ า การพัฒนาที่ดิน 
ให้มีประสิทธิภาพภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจแบบพอเพียง 

2. จรรโลงวัฒนธรรม ศาสนา ศิลปะ อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
3. ยกระดับคุณภาพชีวิตในด้านต่างๆ  ตลอดจนพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
4. การจัดการศึกษาและสาธารณสุขแบบบูรณาการ  
5. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน 
6. ส่งเสริมหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการขององค์กรและการมีส่วนร่วมของภาค

ประชาชน 

2.5 ค่าเป้าหมาย 
 1. ประชาชนมีอัตรารายได้เพ่ิมข้ึน มีรายได้เฉลี่ยต่อหัวเพ่ิมข้ึน 
 2. มีการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานตรงกับความต้องการและทั่วถึง 
 3. จัดกิจกรรมส่งเสริม อนุรักษ์ วัฒนธรรม ศาสนา ศิลปะ อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่าง

เป็นประจ า 
 4. เด็กก่อนวัยเรียนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง และมีการจัดการศึกษาที่มีมาตรฐาน 
 5. ประชาชนได้รับการบริการด้านสาธารณสุขอย่างทั่วถึงและทันท่วงที 
 6. การจัดกิจกรรมเพ่ือลดขยะหรือก าจัดขยะอย่างต่อเนื่อง 
 7. การเพิ่มพ้ืนที่สาธารณะให้เป็นพื้นที่สีเขียว 
 8. มีโครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างต่อเนื่อง 
2.6 กลยุทธ์ 

1.1 พัฒนาโครงการสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ให้ได้มาตรฐาน 
1.2 พัฒนาแหล่งน้ าและระบบบริหารจัดการน้ าเพื่อส่งเสริมผลผลิตทางด้านการเกษตร 
1.3 พัฒนาการบริหารจัดการโครงสร้างพ้ืนฐานรองรับการเจริญเติบโตของท้องถิ่น เพ่ือ

เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS 
2.1 ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
2.2 ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพและเพ่ิมศักยภาพผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น 
2.3 ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว 
2.4 ส่งเสริม อนุรักษ์ และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น 
3.1 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบ และการศึกษา

ตามอัธยาศัย 
4.1 การรักษาความสงบเรียบร้อยเพ่ือความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
4.2 แนวทางการพัฒนาป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
4.3 ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด อบายมุข และปัญหาแรงงานต่างด้าว 
4.4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส 
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5.1 ส่งเสริมและพัฒนาการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
5.2 ส่งเสริมและพัฒนาการควบคุม ป้องกัน แก้ไขปัญหาขยะและน้ าเสีย มลภาวะ 
6.1 พัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถิ่น 
6.2 แนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
6.3 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นของทุกภาคส่วน 
6.4 แนวทางการพัฒนาปรับปรุงเครื่องมือเครื่องใช้และเทคโนโลยี 

2.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
  ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของพ้ืนที่จริง ที่จะน าไปสู่ผลส าเร็จทางยุทธศาสตร์ 

 2.8 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 

 ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย 
1. การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าการลงทุน และบริการโลจิสติกส์ 
เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS 
2. การส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรคุณภาพมาตรฐานสากล และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
3. การด ารงฐานวัฒนธรรมล้านนา เพ่ือเพ่ิมมูลค่าการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเชิงนิเวศ และ
เชิงสุขภาพ 
4. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิต เพ่ือให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข 
5. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ด ารงความสมบูรณ์และยั่งยืน 
6. การรักษาความมั่นคงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด 
กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์และยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการบ้านเมืองการบริหาร 

 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด             

กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS 
1.1 พัฒนาโครงการสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ให้ได้มาตรฐาน 
1.2 พัฒนาแหล่งน้ าและระบบบริหารจัดการน้ าเพื่อส่งเสริมผลผลิตทางด้านการเกษตร 
1.3 พัฒนาการบริหารจัดการโครงสร้างพ้ืนฐานรองรับการเจริญเติบโตของท้องถิ่น เพ่ือ

เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 
2.1 ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
2.2 ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพและเพ่ิมศักยภาพผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น 
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2.3 ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว 
2.4 ส่งเสริม อนุรักษ์ และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น 
ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาการศึกษาและสาธารณสุข 
3.1 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบ และการศึกษา

ตามอัธยาศัย 
ยุทธศาสตร์ที่ 4  การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย 
4.1 การรักษาความสงบเรียบร้อยเพ่ือความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
4.2 แนวทางการพัฒนาป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
4.3 ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด อบายมุข และปัญหาแรงงานต่างด้าว 
4.4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส 
ยุทธศาสตร์ที่ 5  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์และยั่งยืน 
5.1 ส่งเสริมและพัฒนาการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
5.2 ส่งเสริมและพัฒนาการควบคุม ป้องกัน แก้ไขปัญหาขยะและน้ าเสีย มลภาวะ 
ยุทธศาสตร์ที่ 6  การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 
6.1 พัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถิ่น 
6.2 แนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
6.3 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นของทุกภาคส่วน 
6.4 แนวทางการพัฒนาปรับปรุงเครื่องมือเครื่องใช้และเทคโนโลยี 

3. การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 

 3.1 การวิเคราะห์กรอบการจัดท้ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  ผลการวิเคราะห์สภาพการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่พริก ด้วยเทคนิค SWOT 
Analysis / Demand (Demand Analysis) / Global Demand และ Trend มีดังนี ้
  สรุปจากปัจจัยภายใน (Internal Factors) 
  จุดแข็ง (Strength) 
  1. เป็นองค์กรที่มีความใกล้ชิดกับประชาชน ท าให้ทราบปัญหา ความต้องการของประชาชน
ในพ้ืนที่ และสามารถตอบสนองความต้องการและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้อย่างทันท่วงที 
  2. มีความเป็นอิสระในการบริหารจัดการ ทั้งด้านการเงิน การคลัง บุคลากร ท าให้การบริการ
ประชาชนมีความคล่องตัว และมีประสิทธิภาพ 
  3. มีรายได้จากการเก็บภาษีเพ่ือน ามาพัฒนาท้องถิ่น 
  4. สามารถออกข้อบัญญัติใช้บังคับในพ้ืนที่ได้เอง 
  5. องค์กรประชาชนในพื้นท่ีให้ความร่วมมือ สนับสนุน และตรวจสอบการท างานขององค์การ
บริหารส่วนต าบล 
  จุดอ่อน (Weakness) 
  1. ผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ยังขาดความรู้ ความเข้าใจในบทบาท 
อ านาจหน้าที่ จิตส านึก และความกระตือรือร้นในการพัฒนาท้องถิ่น 
  2. บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลยังขาดความรู้ความเข้าใจในระเบียบ กฎหมาย ข้อ
ปฏิบัติในระบบการบริหารสมัยใหม่ท่ีเกี่ยวข้อง 
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  3. งบประมาณในการแก้ไขปัญหาหรือพัฒนามีจ ากัดและกฎเกณฑ์หรือขั้นตอนการปฏิบัติ
เข้มงวดเกินไป โดยเฉพาะภารกิจถ่ายโอน ท าให้ไม่สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่าง
เหมาะสม 
  4. การรวมกลุ่มของเกษตรกรในต าบลไม่เข้มแข็ง ท าให้ขาดอ านาจการในการต้อรองราคา
ผลผลิต 
  5. ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมมีรายได้ต่ า และมีหนี้สินมาก 
  6. วัฒนธรรม ประเพณีของประชาชนในต าบลมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางลบ 
  7. การจัดการด้านตลาด การผลิต และภาพลักษณ์สินค้ายังไม่มีประสิทธิภาพ 
  8. ระบบสารสนเทศยังไม่ทั่วถึงและไม่มีประสิทธิภาพ 
  9. ปัญหาการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและการท าลายสิ่งแวดล้อม 

  สรุปจากปัจจัยภายนอก (External Factors) 
  โอกาส (Opportunity) 
  1. รัฐให้การสนับสนุนการด าเนินงานของท้องถิ่น ทั้งด้านเศรษฐกิจ ระบบสาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการ 
  2. รัฐบาลให้ความส าคัญในการด าเนินการเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาความยากจน 
  3. รัฐบาลมีนโยบายและให้ความส าคัญในการป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมและยาเสพ
ติด 
  4. รัฐบาลสนับสนุนให้แต่ละท้องถิ่นมีบทบาทในการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู เผยแพร่ และถ่ายทอด
วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นมากข้ึน 
  5. ประชาชนตื่นตัวด้านการเมืองการบริหารงาน และเข้ามามีส่วนรวมในการพัฒนามากขึ้น 
  6. เข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียนเป็นผลให้ท้องถิ่นต้องเตรียมพร้อมและปรับตัว เพื่อรองรับ
ทั้งภารกิจด้านความม่ันคงภายใน ด้านเศรษฐกิจ และด้านสังคม 
  อุปสรรค/ข้อจ้ากัด (Threats) 
  1. องค์การบริหารส่วนต าบลจัดเก็บรายได้เองได้น้อย 
  2. งบประมาณมีอยู่อย่างจ ากัด ท าให้การด าเนินโครงการที่ต้องใช้งบประมาณสูงไม่สามารถ
ด าเนินการได ้
  3. งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรจากรัฐบาลมีข้อจ ากัดหรือมีกฎเกณฑ์ท่ีเข้มงวดเกินไป 
  4. ปัญหาราคาผลผลิตทางการเกษตรตกต่ า 
  5. ปัญหาการขาดแคลนแหล่งน้ า เพ่ือการอุปโภคบริโภค และการเกษตร 
  6. การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม ภูมิอากาศ และความรุนแรงของภัยพิบัติธรรมชาติ 
  7. กฎระเบียบบางฉบับยังไม่สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ทันที 
  8. ความทันสมัยและกระแสวัฒนธรรมต่างชาติท าให้ประชาชนในท้องถิ่นมีวิถีชีวิตที่
เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม และหันไปนิยมวัฒนธรรมการบริโภคมากข้ึน 
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3.2 การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง 
ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององค์การบริหารส่วนต าบล    

แม่พริก  ได้ท าการประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกท่ีเกี่ยวข้อง  ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้   
   1. ด้านโครงสร้างพื นฐาน 
  1.1 แหล่งน้ า เกิดปัญหาการขาดแคลนน้ าส าหรับอุปโภค บริโภคและการเกษตรในฤดูร้อน 
ความต้องการของประชาชน คือ ต้องการให้ มีการก่อสร้างแหล่งน้ าส าหรับอุปโภค บริโภคและการเกษตรให้
เพียงพอและทั่วถึง ได้แก่ ขุดลอกอ่างเก็บน้ า สระเก็บน้ า ขุดลอกคูคลองที่ตื้นเขิน ขุดเจาะบ่อบาดาล ก่อสร้าง
ระบบประปาหมู่บ้านให้ทั่วถึง  ขุดบ่อน้ าตื้นเพิ่มเติม  จัดซื้อถังเก็บน้ าให้แต่ละหมู่บ้าน  
  1.2 การคมนาคม ปัญหาถนน เส้นทางคมนาคมไม่สะดวก เนื่องจากเส้นทางที่มีอยู่บางส่วน
ยังเป็นถนนดิน ถนนลูกรัง ไม่ได้มาตรฐาน เป็นหลุมเป็นบ่อ ถนนขาดการเชื่อมโยงให้เป็นระบบ ความต้องการ
ของประชาชน คือ ก่อสร้างและปรับปรุงเส้นทางคมนาคมให้สะดวก ปลอดภัย  ครอบคลุม ได้แก่ ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านและพ้ืนที่การเกษตร   
  1.3 ไฟฟ้า ปัญหาไฟฟ้าและไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะไม่ทั่วถึง ความต้องการของประชาชน 
คือ การมีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน การขยายเขตไฟฟ้าให้ทั่วถึงและเพ่ิมไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะให้ครอบคลุมทั่ว
ทุกพ้ืนทีท่ั้งภายในหมูบ่้านและเข้าพ้ืนที่เกษตร  
  2. ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 
  2.1 รายได้ต่อหัวอยู่ในเกณฑ์ต่ า ความต้องการของประชาชน คือ ให้มีการส่งเสริมอาชีพ
ให้แก่ประชาชนในหลากหลายอาชีพ เพ่ือเพ่ิมรายได้หลายช่องทาง การรวมกลุ่ม การก่อตั้งวิสาหกิจชุมชน การ
ก่อสร้างร้านค้าเพ่ือจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน การแปรรูปสินค้าทางการเกษตรเพ่ือเพ่ิมมูลค่า  
  2.2 ส่งเสริมและปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยว เพ่ิมช่องทางการประชาสัมพันธ์ให้มีนักท่องเที่ยวใน
พ้ืนที่ให้มากยิง่ขึ้น 
  3. ด้านสาธารณสุข 
      3.1 ส่งเสริมสวัสดิการให้การสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาส เด็ก ผู้สูงอายุ ผู้พิการอย่างทั่วถึง การ
บริการสาธารณสุขที่มีมาตรฐาน การส่งเสริมการออกก าลังกาย เล่นกีฬา และกิจกรรมนันทนาการ 
  4. ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
  4.1 การพัฒนาระบบการศึกษาให้มีมาตรฐาน  
  4.2 อนุรักษ์ สืบสานประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  5. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  5.1 ปัญหาพ้ืนที่ถูกบุกรุกและยังมีการเผาป่า เพราะประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจและ
ขาดจิตส านึกในการอนุรักษ์ป้องกัน บ ารุงรักษาและฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ความต้องการ
ของประชาชน คือ ปลูกฝัง สร้างจิตส านึกให้ประชาชนเกิดความหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่
มีอยู่ในต าบล เพ่ือประโยชน์ และความอุดมสมบูรณ์ต่อไปในภายภาคหน้า 
  5.2 ปริมาณขยะและน้ าเสียเพ่ิมมากขึ้น ต้องสร้างความรู้ความเข้าใจในการบริหารจัดการ
ขยะตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทาง และมีสถานที่ในการก าจัดขยะที่มีมาตรฐานและปลอดภัย  
  6. ด้านการเมือง การบริหาร 
     6.1 ประชาชนยังไม่กล้าแสดงออกทางการเมืองเท่าที่ควร การมีส่วนร่วมของประชาชนใน
การส่งเสริมประชาธิปไตยและการพัฒนาชุมชนมีน้อย ความต้องการของประชาชน คือ ส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ทั้งในภาครัฐ เอกชน และประชาชนในการพัฒนาชุมชนและท ากิจกรรมต่างๆ ร่วมกัน แบบบูรณาการ    
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ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ป ี

ด้านความ 
มั่นคง  

ด้านการสร้างความ 
สามารถในการแข่งขัน 

การพัฒนาและ
เสรมิสร้างศักยภาพคน 

การสร้างโอกาสความเสมอ 
ภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 

ด้านการสร้างการเติบโตบนคณุภาพ 
ชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

ด้านการปรับสมดุลและพัฒนา
ระบบบรหิารจดัการภาครัฐ 

แผนพัฒนา
เศรษฐกิจ ฯ 
ฉบับที่ 12 

การ
เสริมสร้าง
และพัฒนา
ศักยภาพ

ทุน 
มนุษย์ 

 

การ
ต่างประเทศ 

ประเทศ
เพื่อนบ้าน 

และ 
ภูมิภาค 

 

การสร้าง
ความ 

เข้มแข็งทาง
เศรษฐกิจ

และแข่งขัน
ได้อย่างยั่งยืน 

 

การพัฒนา
ภาค เมือง 
และพื้นที ่
เศรษฐกิจ  

 

การ
เสริมสร้าง
และพัฒนา
ศักยภาพทุน

มนุษย ์
 

ยุทธศาสตร์
กลุ่มจังหวัด 

พัฒนาสภาพแวดล้อมในการพัฒนาการค้า 
การลงทุน และโลจิสติกส์เชื่อมอนุภูมิภาคลุ่ม

น้้าโขงและเตรียมพร้อมรับความร่วมมือ
ประชาคมอาเซียน 

 

การสร้างความเข้มแข็งและเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตภาคเกษตรและ

อุตสาหกรรมเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้า
เกษตรปลอดภัยที่มีศักยภาพ 

 

พัฒนาและสนับสนนุการยกระดับการ
พัฒนาสังคม การทอ่งเที่ยวเชิงอนรุักษ์ 
วัฒนธรรมเละสขุภาพ เพือ่เป็นฐานการ

พัฒนาชุมอย่างย่ังยืน 
 

ด้ารงฐานทรัพยากรธรรมชาติทีอุ่ดม
สมบูรณ์และการบริหารจัดการ

สิ่งแวดลอ้มโดยการมสี่วนร่วมของ
ชุมชนสูก่ารเป็นกลุ่มจังหวัดสีเขียว 

 

ยุทธศาสตร์
จังหวัด 
เชียงราย 

 

การพัฒนาขีดความสามารถในการ
แข่งขนัด้านการคา้การลงทนุ และ
บริการโลจิสตกิส์ เชื่อมโยงกลุม่

จังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS 

ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตร
คุณภาพมาตรฐานสากล และ

เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา 

อปท.  
 

การด้ารงฐานวัฒนธรรม
ล้านนา เพื่อเพิ่มมูลค่าการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเชิง

นิเวศ และเชิงสุขภาพ 
 

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
และคุณภาพชวีิต เพื่อให้
ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข 

การจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอ้มให้ด้ารง
ความสมบูรณแ์ละย่ังยืน 

การรักษาความมั่นคง
ความปลอดภยัในชีวิต

และทรัพย์สิน 

การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
และระบบโลจิสตกิส์ เชื่อมโยง
กลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 

และ GMS 

การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจและการ

ท่องเที่ยว 

การพัฒนา
การศึกษาและการ

สาธารณสุข 

การพัฒนาคุณภาพชีวิต
และการป้องกันบรรเทา

สาธารณภัย 

การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมให้
สมบูรณ์และยั่งยืน 

การพัฒนาด้านการ
บ้านเมืองการ

บริหาร 

การสร้าง
ความเป็น
ธรรมลด

ความเหลื่อม
ล้้าในสังคม 

 

การเจริญเติบโต
ที่เป็นมิตรกับ

สิ่งแวดล้อมเพื่อ
การพัฒนาอย่าง

ยั่งยืน 

การเพิ่ม
ประสิทธิภาพ

และธรรมภิบาล
ในภาครัฐ 

ด้านวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี การ

วิจัย และ
นวัตกรรม 

การพัฒนา
โครงสร้าง

และ 
โลจิสติกส ์
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ยุทธศาสตร์
การพัฒนา 

อปท.  
ในเขตจังหวัด 

 

 
เป้าประสงค์ 

 

 
กลยุทธ์ 

 

พัฒนาโครงการสร้าง
พื้นฐานและระบบ 

โลจิสติกส์ให้ได้มาตรฐาน 

พัฒนาแหล่งน้้าและระบบ
บริหารจัดการน้า้เพื่อ

ส่งเสริมผลผลิตทางด้าน
การเกษตร 

พัฒนาการบริหารจัดการ
โครงสร้างพื้นฐานรองรับ

การเจริญเติบโตของท้องถิ่น 
เพื่อเช่ือมโยงกลุ่มจังหวัด 

กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS 

ส่งเสริมและพัฒนาการ
เกษตรตามแนวทางปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง 

ส่งเสริม อนุรักษ์ และ
เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม

ประเพณีท้องถิ่น 

แนวทางการพัฒนาส่งเสริม
และพัฒนาการศึกษาทั้งใน

ระบบ นอกระบบ และ
การศึกษาตามอัธยาศัย 

การรักษาความสงบ
เรียบร้อยเพื่อความ
ปลอดภัยในชวีิตและ

ทรัพย์สินของประชาชน 

แนวทางการพัฒนาป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย 

 

แผนงาน 
อุตสาหกรรมและการโยธา 

แผนงาน 
บริหารทั่วไป 

แผนงาน 
อุตสาหกรรมและการโยธา แผนงาน 

การเกษตร 
แผนงาน 

เคหะและชุมชน 
แผนงาน 
การศึกษา 

แผนงาน 
สาธารณสุข 

แผนงาน 
สร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

แผนงาน 
การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

แผนงาน 
การรักษาความสงบภายใน 

แผนงาน 
สังคมสงเคราะห์ 

แผนงาน 
งบกลาง 

แผนงาน 

ผลผลิต/โครงการ 41 โครงการ 54 โครงการ 46 โครงการ 16 โครงการ 4 โครงการ 35 โครงการ 38 โครงการ 21 โครงการ 1 โครงการ 3 โครงการ 11 โครงการ 

การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
และระบบโลจิสตกิส์ เชื่อมโยง
กลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 

และ GMS 

การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจและการ

ท่องเที่ยว 

การพัฒนา
การศึกษาและการ

สาธารณสุข 

การพัฒนาคุณภาพชีวิต
และการป้องกันบรรเทา

สาธารณภัย 

การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมให้
สมบูรณ์และยั่งยืน 

การพัฒนาด้านการ
บ้านเมืองการ

บริหาร 

เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชนโดยส่วนรวม โดยปฏิบัติตาม
ระเบียบและหนังสือสั่งการ ทั้งการกระจายอ้านาจลงสู่

องค์กรปกครองท้องถิ่นตามหน้าที่ 

ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ
และเพิ่มศักยภาพ
ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น 

ป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติด อบายมขุ และ
ปัญหาแรงงานต่างด้าว 

ส่งเสริมและพัฒนาการ
ท่องเที่ยว 

การพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก 
เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้
พิการ และผู้ด้อยโอกาส 

ส่งเสริมและพัฒนาการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม 

ส่งเสริมและพัฒนาการ
ควบคุม ป้องกัน แก้ไข
ปัญหาขยะและน้า้เสีย 

มลภาวะ 

พัฒนาศักยภาพบุคลากร
ท้องถิ่น 

แนวทางการพัฒนา
ประสิทธิภาพในการบรหิาร

จัดการตามหลกั 
ธรรมาภิบาล 

แนวทางการพัฒนาส่งเสริม
การมีส่วนร่วมในการพัฒนา

ท้องถิ่นของทุกภาคสว่น 

แนวทางการพัฒนา
ปรับปรุงเครื่องมือเครื่องใช้

และเทคโนโลย ี
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แผนผังยุทธศาสตร ์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

วิสัยทัศน์ 
 

คุณภาพชีวิตดีถ้วนหน้า พัฒนาความสันติสุขสมานฉันท์อย่างยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา 

อปท.  
 
 

เป้าประสงค์ 
 

 

ค่าเป้าหมาย 
 

ด้านการได้รับบริการด้าน
โครงสร้างพื้นฐานให้มี

ความสะดวกและรวดเร็ว
  

ค่าเป้าหมาย 
 

ประชาชนมีความรู้และ
บ้ารุงรักษาศิลปวัฒนธรรม

อันดีงาม  

ประชาชนมีศักยภาพมี
รายได้เพียงพอสามารถ

พึ่งตนเองได้ 

มลภาวะและสิ่งแวดล้อม
ไม่เป็นพิษท้าให้ชุมชนน่า

อยู่อย่างสงบสุข 

การบริหารจัดการภาครัฐ
ที่ดีและมีส่วนร่วมจากทกุ

ภาคส่วน  

 
กลยุทธ์ 

 

แผนงาน 
อุตสาหกรรมและการโยธา 

แผนงาน 
บริหารทั่วไป 

แผนงาน 
การเกษตร 

แผนงาน 
เคหะและชุมชน 

แผนงาน 
การศึกษา 

แผนงาน 
สาธารณสุข 

แผนงาน 
สร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

แผนงาน 
การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

แผนงาน 
การรักษาความสงบภายใน 

แผนงาน 
สังคมสงเคราะห์ 

แผนงาน 
งบกลาง 

แผนงาน 

การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและ
ระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่ม

จังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS 

การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจและการ

ท่องเที่ยว 

การพัฒนา
การศึกษาและการ

สาธารณสุข 

การพัฒนาคุณภาพชีวิต
และการป้องกันบรรเทา

สาธารณภัย 

การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์และยั่งยืน 

การพัฒนาด้านการ
บ้านเมืองการ

บริหาร 

เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชนโดยส่วนรวม โดยปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสั่งการ 
ทั้งการกระจายอ้านาจลงสู่องค์กรปกครองท้องถิ่นตามหน้าที่ 

พัฒนาโครงการสร้าง
พื้นฐานและระบบ 

โลจิสติกส์ให้ได้มาตรฐาน 

พัฒนาแหล่งน้้าและระบบ
บริหารจัดการน้า้เพื่อ

ส่งเสริมผลผลิตทางด้าน
การเกษตร 

พัฒนาการบริหารจัดการ
โครงสร้างพื้นฐานรองรับ

การเจริญเติบโตของท้องถิ่น 
เพื่อเช่ือมโยงกลุ่มจังหวัด 

กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS 

ส่งเสริมและพัฒนาการ
เกษตรตามแนวทางปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง 

ส่งเสริม อนุรักษ์ และ
เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม

ประเพณีท้องถิ่น 

แนวทางการพัฒนาส่งเสริม
และพัฒนาการศึกษาทั้งใน

ระบบ นอกระบบ และ
การศึกษาตามอัธยาศัย 

การรักษาความสงบ
เรียบร้อยเพื่อความ
ปลอดภัยในชวีิตและ

ทรัพย์สินของประชาชน 

แนวทางการพัฒนาป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย 

 

ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ
และเพิ่มศักยภาพ
ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น 

ป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติด อบายมขุ และ
ปัญหาแรงงานต่างด้าว 

ส่งเสริมและพัฒนาการ
ท่องเที่ยว 

การพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก 
เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้
พิการ และผู้ด้อยโอกาส 

ส่งเสริมและพัฒนาการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม 

ส่งเสริมและพัฒนาการ
ควบคุม ป้องกัน แก้ไข
ปัญหาขยะและน้า้เสีย 

มลภาวะ 

พัฒนาศักยภาพบุคลากร
ท้องถิ่น 

แนวทางการพัฒนา
ประสิทธิภาพในการ

บริหารจัดการตามหลัก
ธรรมาภิบาล 

แนวทางการพัฒนาส่งเสริม
การมีส่วนร่วมในการพัฒนา

ท้องถิ่นของทุกภาคสว่น 

แนวทางการพัฒนา
ปรับปรุงเครื่องมือ

เครื่องใช้และเทคโนโลยี 
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ส่วนที่ 3 การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ 

 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน 

ที ่ ยุทธศาสตร ์ ด้าน แผนงาน 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั 
หน่วยงาน
สนับสนุน 

1. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและ
ระบบโลจสิติกสเ์ชื่อมโยงกลุม่
จังหวัด กลุ่มอาเซยีน+6 และ 
GMS 

-บริการชุมชนและ
สังคม 
-การเศรษฐกิจ 

-เคหะและชุมชน 
-อุตสาหกรรมและ
การโยธา 

กองช่าง  

2. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการ
ท่องเที่ยว 

-บริหารทั่วไป 
-บริการชุมชนและ
สังคม 
 
 

-บริหารงานท่ัวไป 
-การศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

-ส านักงานปลัด 
-กองการศึกษาฯ 

 

3. การพัฒนาการศึกษาและ
สาธารณสุข 

บริการชุมชนและ
สังคม 

-การศึกษา 
-สาธารณสุข 

-กองการศึกษาฯ โรงเรียนและศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

4. การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการ
ป้องกันบรรเทาสาธารณภัย 

-บริหารทั่วไป 
-บริการชุมชนและ
สังคม 
-การด าเนินงานอ่ืน 

-บริหารงานท่ัวไป 
-การรักษาความสงบ
ภายใน 
-สังคมสงเคราะห ์
-สร้างความเขม้แข็ง 
-การศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 
-งบกลาง 

-ส านักงานปลัด 
-กองการศึกษาฯ 

งานป้องกันฯ 

5. การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมใหส้มบรูณ์และยั่งยืน 

-บริหารทั่วไป 
-การเศรษฐกิจ 
-บริการชุมชนและ
สังคม 
 

-บริหารงานท่ัวไป 
-การเกษตร 
-เคหะและชุมชน 

-ส านักงานปลัด 
-กองช่าง 

งานป้องกันฯ 

6. การพัฒนาด้านการบ้านการเมือง
การบริหาร 

-บริหารทั่วไป 
-บริการชุมชนและ
สังคม 
 

-บริหารงานท่ัวไป 
-สร้างความเขม้แข็ง 
-สาธารณสุข 

-ส านักงานปลัด 
-กองคลัง 
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 2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   
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 19 162,590,000 32 181,310,000 43 183,550,000 42 183,460,000 29 181,640,000 165 892,550,000 
   1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 4 2,100,000 31 28,670,000 39 46,500,000 38 45,340,000 25 43,810,000 134 166,030,000 

รวม 23 164,690,000 63 209,980,000 82 230,050,000 80 228,800,000 54 225,450,000 299 1,058,580,000 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเทีย่ว 
   2.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 12 770,000 13 780,000 14 790,000 13 780,000 14 900,000 66 4,020,000 
   2.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 10 525,000 15 645,000 17 703,000 17 703,000 17 703,000 76 3,279,000 
   2.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 23 151,610,400 23 151,610,400 23 151,610,400 23 151,610,400 23 151,610,400 115 758,052,000 

รวม 45  152,905,400  51  153,035,400  54  153,103,400  53  153,093,400  54  153,213,400  257 765,351,000 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข 
3.1 แผนงานการศึกษา 6 220,000 11 2,160,000 17 5,006,000 17 5,106,000 17 5,206,000 68 17,698,000 
3.2 แผนงานสาธารณสุข 3 253,000 4 273,000 4 273,000 4 273,000 4 273,000 19 1,345,000 

รวม 9  473,000  15  2,433,000  21  5,279,000  21  5,379,000  21  5,479,000  87  19,043,000  
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย 
4.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 24 6,470,000 27 6,765,000 29 6,975,000 29 6,975,000 29 6,975,000 24 6,470,000 
4.2  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 6 300,000 8 820,000 8 820,000 8 820,000 8 820,000 38 3,580,000 
4.3 แผนงานการศึกษา 5       170,000  11        2,610,000  16        5,306,000  16        5,406,000  16        5,506,000  5       170,000  
4.4 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 2 - 2 200,000 2 200,000 2 200,000 2 200,000 10 800,000 
4.5 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 2 60,000 2 60,000 2 60,000 2 60,000 2 60,000 10 300,000 
4.6 แผนงานบริหารงานทัว่ไป 4 - 4 330,000 4 380,000 4 380,000 4 380,000 20 1,470,000 
4.7 แผนงานงบกลาง 4 200,000 4 13,500,000 4 14,500,000 4 15,500,000 4 16,500,000 20 60,200,000 

รวม 47 7,200,000 58 24,285,000 65 28,241,000 65 29,341,000 65 30,441,000 127 72,990,000 
 

แบบ ผ.01 
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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) 

๕. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์และยั่งยืน 
5.๑  แผนงานบริหารงานทั่วไป 10 855,000 17 1,445,000 17 1,445,000 17 1,445,000 17 1,445,000 78 6,635,000 
5.2 แผนงานการเกษตร 1 100,000 6 285,000 7 335,000 7 335,000 7 335,000 28 1,390,000 
5.3 แผนงานเคหะและชุมชน - - 1 25,000 1 25,000 1 25,000 1 25,000 4 100,000 

รวม 11 955,000 24 1,755,000 25 1,805,000 25 1,805,000 25 1,805,000 110 8,125,000 
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 
6.๑  แผนงานบริหารงานทั่วไป 13 1,390,000 13 1,490,000 14 1,510,000 14 1,510,000 14 1,510,000 68 7,410,000 
6.2  แผนงานสาธารณสุข 1 260,000 1 260,000 1 260,000 1 260,000 1 260,000 5 1,300,000 
6.3  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 3 530,000 5 560,000 5 560,000 5 560,000 5 560,000 23 2,770,000 

รวม 17 2,180,000  19      2,310,000  20      2,330,000  20      2,330,000  20      2,330,000  96 11,480,000 
รวมท้ังสิ้น 151 328,403,400 219 393,298,400 267 420,458,400 264 420,398,400 239 418,268,400 1,137 1,980,437,000 
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 2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   
องค์การบริหารส่วนต าบลแม่พริก อ าเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าการลงทุนและบริการโลจิสติกส์ เชือ่มโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซยีน+๖ และ GMS 
ข.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัดกลุ่มอาเซียน+๖ และ GMS 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบรหิารส่วนต าบลแม่พริก ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุม่จังหวัดกลุ่มอาเซยีน+๖ และ GMS 
            ๑.๑  แผนงานเคหะและชุมชน  

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก  

เพื่อพัฒนาเส้นทาง
คมนาคม 

กว้าง 4 เมตร  จุดแม่ลาว
สายใต้ หมู่ที ่3 

- - 160,000 160,000 - ความยาว
ถนนที่ได้รับ
การก่อสร้าง 

การคมนาคม
สะดวกยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

2 โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ     
(ไฟกิ่ง) หมู่ที่ 5  

เพื่อให้พื้นที่สาธารณะมี
แสงสว่างเพียงพอ 

จ านวน 1 แห่ง  100,000   120,000   120,000  120,000   120,000 ร้อยละของ 
ประชาชนได้
ใช้ประโยชน ์ 

มีแสงสว่าง
เพียงพอและเพิ่ม
ความปลอดภยัใน
พื้นที่สาธารณะ  

กองช่าง 

3 ถนนลาดยาง ทับถนนภายใน
หมู่บ้าน สายหลกั  หมู่ที่ 8 

เพื่อพัฒนาเส้นทาง
คมนาคม 

กว้าง 5 เมตร 
ยาว 450 เมตร 

- - 150,000 150,000 - ความยาว
ถนนที่ได้รับ
การก่อสร้าง 
 

การคมนาคม
สะดวกยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

4 โครงการติดตั้งไฟกิ่งสาธารณะ  
หมู่ที่ 13 บา้นป่าซางพัฒนา 

เพื่อการสัญจรไปมาที่
สะดวก ปลอดภยัในเวลา
กลางคืน 

ภายในหมูบ่้าน - - 
 
 

130,000 
 

130,000 
 

- จ านวนไฟกิ่ง
ที่ติดต้ัง 

การสัญจรไปมา
สะดวกปลอดภัย 

การไฟฟ้า 

5 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
หมู่ที่ 10 
 

เพื่อให้การคมนาคมสัญจร
ไปมาสะดวก  

กว้าง 3 เมตร 
ยาว 95 เมตร 

หนา 0.15 เมตร 
 

- - 140,000 140,000 - ความยาว
ถนนที่ได้รับ
การก่อสร้าง 

ประชาชนได้ใช้
ถนน คสล ในการ
สัญจร ไปมา  

กองช่าง 

6 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก  

เพื่อพัฒนาเส้นทาง
คมนาคม 

กว้าง 3  เมตร   
หนา 0.15 เมตร หมู่ที่ 3 

- - 160,000 160,000 - ความยาว
ถนนที่ได้รับ
การก่อสร้าง 

การคมนาคม
สะดวกยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

7 ถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก  
ตรงทางเข้าหมู่บ้าน หมู่ที ่5  
 

เพื่อพัฒนาเส้นทาง
คมนาคม 

ขนาดกวา้ง  4 เมตร หนา 
0.15 เมตร หมู่ที่ 5 

 -   -  130,000 130,000 - ความยาว
ถนนที่ได้รับ
การก่อสร้าง 

การคมนาคม
สะดวกยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

แบบ ผ.0๒ 
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ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

8 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ข้างที่ท าการผู้ใหญบ่้าน
หมู่ที่ 6 บา้นปางอาณาเขต   

เพื่อพัฒนาเส้นทาง
คมนาคม 

กว้าง 3 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

 -   -  100,000 100,000 - ความยาว
ถนนที่ได้รับ
การก่อสร้าง 

การคมนาคม
สะดวกยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

9 ปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 8 

เพื่อพัฒนาเส้นทาง
คมนาคม 

กว้าง 5 เมตร หนา 0.10 
เมตร 

 -   -  150,000 150,000 - ความยาว
ถนนที่ได้รับ
การก่อสร้าง 

การคมนาคม
สะดวกยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

10 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก   
หมู่ที่ 12 

เพื่อพัฒนาเส้นทาง
คมนาคม 

กว้าง 3 เมตร หนา 0.15 เมตร  
ตรงบ้านนาย สะอาด  จนัธิมา 

 -   -  160,000 160,000 - ความยาว
ถนนที่ได้รับ
การก่อสร้าง 

การคมนาคม
สะดวกยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

11 โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ 
(ไฟกิ่ง) หมู่ที่ 1 

เพื่อให้พื้นที่สาธารณะมี
แสงสว่างเพียงพอ 

จ านวน 1 แห่ง  -   -  150,000   -  - ร้อยละ ของ 
ประชาชนได้
ใช้ประโยชน ์ 

มีแสงสว่าง
เพียงพอและเพิ่ม
ความปลอดภยัใน
พื้นที่สาธารณะ  

กองช่าง 

12 โครงการก่อสร้างถนน คสล.  
หมู่ที่ 1 (ซอย 3/1, ซอย 2/1 
เข้าบ้านคุณวรรณา อุ่นปั๋น, ซอย
บ้านพ่อหลวงชุมพร  
ฐานะกิจ) 

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการสัญจร 

ขนาดกวา้ง 3.00 ม.  
ยาว 100.00 ม.  

หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่เท
คอนกรีตไม่น้อยกวา่ 

300.00 ตรม. 

 -   -   -      150,000  - ร้อยละของ
ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน
การสัญจร 

เกิดการพัฒนาด้าน
คมนาคม มีความ
ปลอดภัย สะดวก 
รวดเร็ว ในการ
สัญจรและขนส่ง 
และพัฒนาทาง
เศรษฐกิจได ้

กองช่าง 

13 โครงการก่อสร้างถนน คสล.  
หมู่ที่ 1 

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการสัญจร 

ซอย 1 เช่ือม  
หมู่ที่ 13 ต.แมพ่ริก 

- - - - 150,000 ร้อยละของ
ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน
การสัญจร 

เกิดการพฒันาด้าน
คมนาคม มีความ
ปลอดภัย สะดวก  
รวดเร็ว ในการ
สัญจรและขนส่ง 
และพัฒนาทาง
เศรษฐกิจได ้

กองช่าง 

14 โครงการเสริมไหล่ทาง คสล.  
หมู่ที่ 2 (เส้นทุ่งโฮ่ง) 

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวก 
ในการสัญจร 

ขนาดกวา้ง 1.00 ม.  
หนา 0.15 ม. ยาวตามแบบ 

อบต.แม่พริก ก าหนด 
 
 

 

 -   -  -  180,000 - ร้อยละของ
ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน
การสัญจร 

เกิดการพฒันาด้าน
คมนาคม มีความ
ปลอดภัย สะดวก 
รวดเร็ว ในการ
สัญจรและขนส่ง 
และพัฒนาทาง
เศรษฐกิจได ้

กองช่าง 
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ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

15 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเข้า
สู่พื้นที่การเกษตร หมู่ที ่2  

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวก 
ในการสัญจร 

คสล. ตอน 6 - - - - 180,000 ร้อยละของ
ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน
การสัญจร 

เกิดการพฒันาด้าน
คมนาคม มีความ
ปลอดภัย สะดวก 
รวดเร็ว ในการ
สัญจรและขนส่ง 
และพัฒนาทาง
เศรษฐกิจได ้

กองช่าง 

16 โครงการก่อสร้างถนน คสล.  
หมู่ที่ 3 (สายหว้ยลกึ-ห้วยลอ) 

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการสัญจร 

ขนาดกวา้ง 4.00 ม. ยาว 
90.00 ม. หรือมีพื้นที่เท

คอนกรีตไม่น้อยกวา่ 
360.00 ตรม. 

 -   -  180,000   -  - ร้อยละของ
ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน
การสัญจร 

เกิดการพฒันาด้าน
คมนาคม มีความ
ปลอดภัย สะดวก 
รวดเร็ว ในการ
สัญจรและขนส่ง 
และพัฒนาทาง
เศรษฐกิจได ้

 

กองช่าง 

17 โครงการก่อสร้างถนน คสล.  
หมู่ที่ 4 (บริเวณทางขึ้นวัด) 

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการสัญจร 

ขนาดกวา้ง 3.00 ม. ยาว 
73.00 ม. หนา 0.15 ม. 
หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่
น้อยกว่า 219.00 ตรม. 

 -   -  120,000   -  - ร้อยละของ
ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน
การสัญจร 

เกิดการพฒันาด้าน
คมนาคม มีความ
ปลอดภัย สะดวก 
รวดเร็ว ในการ
สัญจรและขนส่ง 
และพัฒนาทาง
เศรษฐกิจได ้

 

กองช่าง 

18 โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ     
(ไฟกิ่ง) หมู่ที่ 4  

เพื่อให้พื้นที่สาธารณะมี
แสงสว่างเพียงพอ 

จ านวน 1 แห่ง  100,000   120,000   120,000  120,000   - ร้อยละของ 
ประชาชนได้
ใช้ประโยชน ์ 

มีแสงสว่าง
เพียงพอและเพิ่ม
ความปลอดภยัใน
พื้นที่สาธารณะ  

 

กองช่าง 

19 โครงการก่อสร้างถนน คสล.  
หมู่ที่ 5 (ตั้งแต่บ้านนายไพจิตร 
ทิศลังกา) 

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการสัญจร 

ขนาดกวา้ง 3.00 ม. ยาว 
96.00 ม. หนา 0.15 ม. 
หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่
น้อยกว่า 288.00 ตรม. 

 -  150,000   -   -  - ร้อยละของ
ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน
การสัญจร 

เกิดการพฒันาด้าน
คมนาคม มีความ
ปลอดภัย สะดวก 
รวดเร็ว ในการ
สัญจรและขนส่ง 
และพัฒนาทาง
เศรษฐกิจได ้

กองช่าง 



31 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

20 โครงการก่อสร้างถนน คสล.  
หมู่ที่ 5 (จากฌาปนสถานถึงข้าง
โรงเรียนฯ) 

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการสัญจร 

ขนาดกวา้ง 3.00 ม. ยาว 
91.00 ม. หนา 0.15 ม. 
หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่
น้อยกว่า 273.00 ตรม. 

 -   -   -      150,000  - ร้อยละของ
ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน
การสัญจร 

เกิดการพฒันาด้าน
คมนาคม มีความ
ปลอดภัย สะดวก 
รวดเร็ว ในการ
สัญจรและขนส่ง 
และพัฒนาทาง
เศรษฐกิจได ้

กองช่าง 

21 โครงการก่อสร้างถนน คสล.  
หมู่ที่ 6 ถนนสายหลกับริเวณข้าง
โรงเรียน 

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการสัญจร 

ขนาดกวา้ง 4.00 ม. ยาว 
58.00 ม. หนา 0.15 ม. 
หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่
น้อยกว่า 232.00 ตรม. 

 -  120,000   -   -  - ร้อยละของ
ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน
การสัญจร 

เกิดการพฒันาด้าน
คมนาคม มีความ
ปลอดภัย สะดวก 
รวดเร็ว ในการ
สัญจรและขนส่ง 
และพัฒนาทาง
เศรษฐกิจได ้

กองช่าง 

22 โครงการก่อสร้างถนน คสล.  
หมู่ที่ 6 (บ้านนายคงเดช  
มาศภมร) 

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการสัญจร 

ขนาดกวา้ง 3.00 ม. ยาว 
73.00 ม. หนา 0.15 ม. 
หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่
น้อยกว่า 219.00 ตรม. 

 -   -    120,000   -   -  ร้อยละของ
ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน
การสัญจร 

เกิดการพฒันาด้าน
คมนาคม มีความ
ปลอดภัย สะดวก 
รวดเร็ว ในการ
สัญจรและขนส่ง 
และพัฒนาทาง
เศรษฐกิจได ้

กองช่าง 

23 โครงการก่อสร้างถนน คสล.  
หมู่ที่ 6 (บ้านนายแสวง ยาปัน
และบ้านนายอา้ย ขวาเมืองพาน) 

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการสัญจร 

จุดที่ 1 กว้าง 3 เมตร ยาว 
30 เมตร จุดที่ 2 กวา้ง 3 

เมตร 

100,000 120,000 120,000 120,000 120,000 ร้อยละของ
ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน
การสัญจร 

เกิดการพฒันาด้าน
คมนาคม มีความ
ปลอดภัย สะดวก 
รวดเร็ว ในการ
สัญจรและขนส่ง 
และพัฒนาทาง
เศรษฐกิจได ้

กองช่าง 

24 โครงการก่อสร้างถนน คสล.  
หมู่ที่ 6 (บริเวณบา้นนางผ่องใส 
แก้วนาง) 

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการสัญจร 

ขนาดกวา้ง 3 เมตร  
ยาว 65 เมตร หนาเฉลี่ย 
0.15 เมตรหรือมีพื้นที่เท

คอนกรีตไม่น้อยกวา่ 
195.00 ตรม. 

- 120,000 120,000 120,000 - ร้อยละของ
ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน
การสัญจร 

เกิดการพฒันาด้าน
คมนาคม มีความ
ปลอดภัย สะดวก 
รวดเร็ว ในการ
สัญจรและขนส่ง 
และพัฒนาทาง
เศรษฐกิจได ้

กองช่าง 



32 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

25 โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ     
(ไฟกิ่ง) หมู่ที่ 6  

เพื่อให้พื้นที่สาธารณะมี
แสงสว่างเพียงพอ 

จ านวน 1 แห่ง  100,000   120,000   120,000  120,000   - ร้อยละของ 
ประชาชนได้
ใช้ประโยชน ์ 

มีแสงสว่างเพียงพอ
และเพิม่ความ

ปลอดภัยในพื้นที่
สาธารณะ  

กองช่าง 

26 โครงการปรับปรุงถนน คสล.  
หมู่ที่ 7 (ทางเข้าฌาปนสถาน) 

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการสัญจร 

ขนาดกวา้ง 3.00 ม. ยาว 
120.00 ม. หนา 0.15 ม. 
หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่
น้อยกว่า 360.00 ตรม. 

 -   -  180,000   -  - ร้อยละของ
ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน
การสัญจร 

เกิดการพัฒนาด้าน
คมนาคม มีความ
ปลอดภัย สะดวก 

รวดเร็ว ในการสัญจร
และขนส่ง และพัฒนา

ทางเศรษฐกิจได้ 

กองช่าง 

27 โครงการก่อสร้างถนน คสล.  
หมู่ที่ 8 (ซอย 1, 3/2, 6, 8/1, 
8/2) 

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการสัญจร 

จุดที่ 1 ซอย 1 ขนาดกว้าง 3.00 
ม. ยาว 37 หนา 0.15 ม. หรือมี
พื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 
111.00 ตรม. 
จุดที่ 2 ซอย 3/2 ขนาดกว้าง 
เฉลี่ย 2.60 - 3.00 ม. ยาว 
13.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือมี
พื้นที่เทคอกรีตไม่น้อยกว่า 33.80 
ตรม. 
จุดที่ 3 ซอย 6 ขนาดกว้าง 3.00 
ม. ยาว 24.00 ม. หนา 0.15 ม. 
หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 
72.00 ตรม. 
จุดที่ 4 ซอย 8/1 ขนาดกว้าง 
3.00 ม. ยาว 28.00 ม. หนา 
0.15 ตรม. หรือมีพื้นที่เทคอนกรีต
ไม่น้อยกว่า 84.00ตรม. 
จุดที่ 5 ซอย 8/2 ขนาดกว้าง 
3.00 ม. ยาว 10.00 ม. หนา 
0.15 ม. หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่
น้อยกว่า 30.00 ตรม. 

 
 -  

170,000   -   -  - ร้อยละของ
ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน
การสัญจร 

เกิดการพัฒนาด้าน
คมนาคม มีความ
ปลอดภัย สะดวก 
รวดเร็ว ในการ
สัญจรและขนส่ง 
และพัฒนาทาง
เศรษฐกิจได้ 

กองช่าง 

28 โครงการก่อสร้างถนน คสล.  
หมู่ที่ 9 (ซอย 12, ซอย 5) 

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการสัญจร 

จุดที่ 1 ซอย 12 ขนาดกว้าง 
3.00 ม. ยาว 50.00 ม. หนา 
0.15 ม. หรือมีพ้ืนที่เทคอนกรีตไม่
น้อยกว่า 150 ตรม. จุดที่ 2 ซอย 
5 ขนาดกว้าง 3.00 ม. ยาว 46 
ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่เท
คอนกรีตไม่น้อยกว่า 138 ตรม. 

- - 150,000 - - ร้อยละของ
ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน
การสัญจร 

เกิดการพฒันาด้าน
คมนาคม มีความ
ปลอดภัย สะดวก 
รวดเร็ว ในการ
สัญจรและขนส่ง 
และพัฒนาทาง
เศรษฐกิจได ้

กองช่าง 



33 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

29 โครงการก่อสร้างถนน คสล.  
หมู่ที่ 9 (ซอย 1, 4, 6) 

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการสัญจร 

ขนาดกวา้ง 3.00 ม. ยาว 
96.00 ม. หนา 0.15 ม. 
หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่

น้อยกว่า 288 ตรม. 

- - - 150,000 - ร้อยละของ
ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน
การสัญจร 

เกิดการพฒันาด้าน
คมนาคม มีความ
ปลอดภัย สะดวก 
รวดเร็ว ในการ
สัญจรและขนส่ง 
และพัฒนาทาง
เศรษฐกิจได ้

กองช่าง 

30 โครงการก่อสร้างถนน คสล.  
หมู่ที่ 9  

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการสัญจร 

คสล. ซอย 7, ซอย 9 - - - - 150,000 ร้อยละของ
ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน
การสัญจร 

เกิดการพัฒนาด้าน
คมนาคม มีความ
ปลอดภัย สะดวก 
รวดเร็ว ในการ
สัญจรและขนส่ง 
และพัฒนาทาง
เศรษฐกิจได้ 

กองช่าง 

31 โครงการขยายเขตไฟฟ้าเข้าสู ่
ฌาปนสถาน หมู่ที่ 10 

เพื่อให้พื้นที่สาธารณะมี
แสงสว่างเพียงพอ 

จ านวน 1 แห่ง - - 160,000 -  ร้อยละ ของ 
ประชาชนได้
ใช้ประโยชน ์

มีแสงสว่างเพียงพอ
และเพิม่ความ

ปลอดภัยในพื้นที่
สาธารณะ 

กองช่าง 

32 โครงการก่อสร้างถนน คสล.  
หมู่ที่ 10 (ซอย 7, ซอย 10) 

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการสัญจร 

ขนาดกวา้ง 4.00 ม. ยาว 
80.00 ม. หนา 0.15 ม. 
หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่
น้อยกว่า 320.00 ตรม. 

 -   -   -  160,000     - ร้อยละของ
ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน
การสัญจร 

เกิดการพัฒนาด้าน
คมนาคม มีความ
ปลอดภัย สะดวก 
รวดเร็ว ในการ
สัญจรและขนส่ง 
และพัฒนาทาง
เศรษฐกิจได้ 

กองช่าง 

33 โครงการก่อสร้างถนน คสล.  
หมู่ที่ 10 
 

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการสัญจร 

คสล. ซอย 8 
บ้านนายสวัสดิ์ จินาราศ 

 -   -   -      -  160,000 ร้อยละของ
ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน
การสัญจร 

เกิดการพัฒนาด้าน
คมนาคม มีความ
ปลอดภัย สะดวก 
รวดเร็ว ในการ
สัญจรและขนส่ง 
และพัฒนาทาง
เศรษฐกิจได้ 

 

กองช่าง 



34 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

34 โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนน 
คสล. สายหลักเช่ือม  
หมู่ที่ 9 - 11 

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการสัญจร 

ขนาดกวา้ง 4.00 ม. ยาว 
75.00 ม. หนา 0.15 ม. 
หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่
น้อยกว่า 300.00 ตรม. 

 -   -  - 150,000 - ร้อยละของ
ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน
การสัญจร 

เกิดการพัฒนาด้าน
คมนาคม มีความ
ปลอดภัย สะดวก 
รวดเร็ว ในการ
สัญจรและขนส่ง 
และพัฒนาทาง
เศรษฐกิจได้ 

กองช่าง 

35 โครงการขยายเขตไฟฟ้าเข้าสู ่
ฌาปนสถานและพื้นที่การเกษตร
(ห้วยแห้ง) หมู่ที ่11 

เพื่อให้พื้นที่สาธารณะมี
แสงสว่างเพียงพอ 

จ านวน 1 แห่ง  -   -  -  -  150,000 ร้อยละ ของ 
ประชาชนได้
ใช้ประโยชน ์ 

มีแสงสว่าง
เพียงพอและเพิ่ม
ความปลอดภยัใน
พื้นที่สาธารณะ  

กองช่าง 

36 โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ     
(ไฟกิ่ง) หมู่ที่ 11 

เพื่อให้พื้นที่สาธารณะมี
แสงสว่างเพียงพอ 

จ านวน 1 แห่ง  130,000   150,000   150,000 - - ร้อยละของ 
ประชาชนได้
ใช้ประโยชน ์ 

มีแสงสว่าง
เพียงพอและเพิ่ม
ความปลอดภยัใน
พื้นที่สาธารณะ  

 

กองช่าง 

37 โครงการก่อสร้างถนน คสล.  
หมู่ที่ 12 (ซอย 3/1 และ  
ซอย 3/6) 

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการสัญจร 

จุดที่ 1 ซอย 3/1 ขนาดกว้าง 
3.00 เมตร ยาว 32.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรอืมีพืน้ทีเ่ท
คอนกรีตไมน่้อยกว่า 96 ตรม. 
จุดที่ 2 ซอย 3/6 ขนาดกว้าง 
3.00 เมตร ยาว 85.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือมีพืน้ทีเ่ท
คอนกรีตไมน่้อยกว่า 255 ตรม. 
 

 -  180,000   -   -  - ร้อยละของ
ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน
การสัญจร 

เกิดการพัฒนาด้าน
คมนาคม มีความ
ปลอดภัย สะดวก 
รวดเร็ว ในการ
สัญจรและขนส่ง 
และพัฒนาทาง
เศรษฐกิจได้ 

กองช่าง 

38 โครงการก่อสร้างถนน คสล.  
หมู่ที่ 12  
 

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการสัญจร 

ซอยบ้านนายประเสริฐ   
ทาฤทธิ์และสารวัตรมานิตย์  

ชัยทอง 

- - - 180,000 - ร้อยละของ
ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน
การสัญจร 

เกิดการพัฒนาด้าน
คมนาคม มีความ
ปลอดภัย สะดวก 
รวดเร็ว ในการ
สัญจรและขนส่ง 
และพัฒนาทาง
เศรษฐกิจได้ 

 

กองช่าง 



35 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

39 โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ     
(ไฟกิ่ง) หมู่ที่ 3  

เพื่อให้พื้นที่สาธารณะมี
แสงสว่างเพียงพอ 

จ านวน 1 แห่ง  -  180,000   -   -  - ร้อยละของ 
ประชาชนได้
ใช้ประโยชน ์ 

มีแสงสว่าง
เพียงพอและเพิ่ม
ความปลอดภยัใน
พื้นที่สาธารณะ  

 

กองช่าง 

40 โครงการก่อสร้างถนน คสล.  
หมู่ 13  

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการสัญจร 

คสล. หลังโรงเรียน 
(บ้านนายจ าเริญ) 

- - - - 150,000 ร้อยละของ
ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน
การสัญจร 

เกิดการพัฒนาด้าน
คมนาคม มีความ
ปลอดภัย สะดวก  
รวดเร็ว ในการ
สัญจรและขนส่ง 
และพัฒนาทาง
เศรษฐกิจได้ 

 

กองช่าง 

41 โครงการขยายเขตไฟฟ้าและติดต้ัง
ไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟกิ่ง) ในพื้นที่
หมู่ที่ 13 บา้นป่าซางพัฒนา 
(บริเวณทางขึ้น อบต.แม่พริก) 

เพื่อเพิ่มพื้นที่สาธารณะให้
มีแสงสว่างเพียงพอ 

 
 

จ านวน 1 แห่ง - 400,000 400,000 400,000 400,000 ร้อยละของ
ประชาชนที่

ได้รับ
ประโยชน ์

มีแสงสว่าง
เพียงพอและเพิ่ม
ความปลอดภยัใน
พื้นที่สาธารณะ 

กองช่าง 

42 โครงการก่อสร้างถนนยางพารา
ภายในพื้นที่ต าบลแม่พรกิ 

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการสัญจร 
และกระตุ้นให้เกิดการใช้

ยางพารา 

ขนาดกวา้ง 6 ม.  
ยาว 1,000 ม. 

- - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ร้อยละของ
ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน
การสัญจร 

เกิดการพฒันาด้าน
คมนาคม มีความ
ปลอดภัย สะดวก 
รวดเร็ว ในการ
สัญจรและขนส่ง 
และพัฒนาทาง
เศรษฐกิจได ้

กองช่าง 

43 โครงการซ่อมแซมไฟฟ้าโซล่าเซลล์ เพื่อให้พื้นที่สาธารณะมี
แสงสว่างเพียงพอ 

จ านวน 67 จุด - 300,000 - - - ร้อยละ ของ 
ประชาชนได้
ใช้ประโยชน ์

มีแสงสว่างเพียงพอ
และเพิม่ความ

ปลอดภัยในพื้นที่
สาธารณะ 

กองช่าง 

รวมจ านวน  43 โครงการ 530,000 2,250,000  4,490,000  4,400,000  2,580,000  - - - 
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           ๑.2  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการป้องกันแนวตลิ่งในเขต
หมู่บ้าน หมู่ที่ 4 

เพื่อป้องกันแนวตลิ่ง แนวตลิ่งในเขตหมู่บ้าน  
หมู่ที่ 4 

- - 100,000 100,000 - ท าแนวตลิ่ง แก้ไขปัญหาน  า
เซาะ 

กองช่าง 

2 ก่อสร้างคลองส่งน  าคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายต้นไม้   
ยาว 500 เมตร หมู่ที่ 7 

เพื่อมีน  าใช้ใน
การเกษตร 

คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย
ต้นไม้  ยาว 500 เมตร 

หมู่ที่ 7 

- - 160,000 160,000  จ านวนครัวเรือนที่
เดือดร้อน 

แก้ไขปัญหาน  า
ท่วมขัง 

กองช่าง 

3 ก่อสร้างรางระบายน  า บริเวณหนา้
วัดปางอ้อย   หมู่ที ่9 

ป้องกันน  าท่วมขัง รางระบายน  า กว้าง  
1 เมตร  บริเวณหน้าวัด 

ปางอ้อย 

- - 130,000 130,000 - จ านวนครัวเรือนที่
เดือดร้อน 

แก้ไขปัญหาน  า
ท่วมขัง 

กองช่าง 

4 ขุดลอกหนองยาว      แหล่งน  าสะอาดใช้ใน
การอุปโภคบริโภค 

เพื่อการเกษตรต่างๆ 
ในอนาคต 

หมู่ที่ 13 - - 130,000 130,000 - จ านวนครัวเรือนที่
เดือดร้อน 

แก้ปัญหาภยัแล้ง กองช่าง 

5 โครงการก่อสร้างฝายน  าล้น  
บ้านปางซาง ต าบลแมพ่ริก 

เพื่อเพิ่มพื นที่สีเขียว
และเก็บกับน  าในช่วง

ฤดูแล้ง 
 

ฝายน  าล้น 1 แห่ง  
บ้านปางซาง หมู่ที่ 11 

- - 130,000 130,000 - ฝายน  าล้น 1 แห่ง มีพื นทีส่ีเขียวเพิ่ม 
สามารถกกัเก็บน  า

ในช่วง 
ฤดูแล้ง 

กองช่าง 

6 ก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล. หมู่ที ่3 เพื่อป้องกันและแก้ไข
ปัญหาน  าทว่มขัง 

ขนาดกวา้ง 1.20 เมตร 
ยาว 8 เมตร 

- 130,000 130,000 130,000 - จ านวนครัวเรือนที่
เดือดร้อน 

แก้ไขปัญหาน  า
ท่วมขัง สามารถ 

ใช้สัญจรได ้

กองช่าง 

7 ก่อสร้างท่อเหลี่ยม  
จ านวน 1 จุด หมู่ที่ 5  
บ้านปางต้นผึ ง 

เพื่อป้องกันและแก้ไข
ปัญหาน  าทว่มขัง 

ขนาด กว้าง 4 เมตร  
ยาว 8 เมตร 

- - 130,000 130,000 - จ านวนครัวเรือนที่
เดือดร้อน 

แก้ไขปัญหาน  า
ท่วมขัง สามารถ 

ใช้สัญจรได ้

กองช่าง 

8 โครงการก่อสร้างรางระบายน  า  
หมู่ที่ 4 บา้นปางกลาง 

เพื่อป้องกันและแก้ไข
ปัญหาน  าทว่มขัง 

 

ภายในหมูบ่้าน - - 100,000 
 

100,000 
 

- จ านวนครัวเรอืนที่
ได้รับความ
เดือดร้อน 

แก้ไขปัญหาน  า
ท่วมขัง 

กองช่าง 

9 เป่าล้างบ่อบาดาลต าบล 
แม่พริก 

เพื่อป้องกันแก้ไข
ปัญหาภยัแล้ง 

 

ต าบลแม่พริก - - 100,000 100,000 - บ่อบาดาล ประชาชน มีน  า
ใช้อย่างพอเพยีง 

กองช่าง 
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ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

10 ขุดเจาะบ่อบาดาลต าบล 
แม่พริก 

เพื่อป้องกันแก้ไข
ปัญหาภยัแล้ง 

ต าบลแม่พริก - - 100,000 100,000 - บ่อบาดาล ประชาชน มีน  า
ใช้อย่างพอเพยีง 

กองช่าง 

11 ซ่อมแซมถนนคอนกรีต   
บ้านสันจ าปา หมู่ที ่3   

เพื่อพัฒนาเส้นทาง
คมนาคม 

กว้าง 4 เมตร  
ยาว 110 เมตร หนา

เฉลี่ย 0.10 เมตร 
 

- - 130,000 130,000 - ความยาวถนนที่
ได้รับการก่อสร้าง 

การคมนาคม
สะดวกยิ่งขึ น 

กองช่าง 

12 ปรับปรุงต่อเติมหรือปรับภูมิทัศน์ 
อบต.แม่พริก 

เพื่อสร้างพื นที่สีเขียว
และสถานที่พกัผ่อน 

จ านวน 1 แห่ง 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ปรับภูมิทัศน์ ประชาชนผู้มา
ติดต่อราชการ มี

ความสุข 

กองช่าง 

13 แท็งค์กักเก็บน  า  
อบต.แม่พริก  

เพื่อใช้ เก็บน  าไว้ใช้
ในช่วงฤดูแล้ง หรือ
ขาดแคลนน  า ทั งใช้
ในการบรรเทาความ

เดือดร้อนของ
ประชาชน 

จ านวน 1 แห่ง 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 แท็งค์เก็บน  า ใช้เก็บน  าส ารอง
จ่ายหรอืใช้ใน

ประโยชน์
ราชการต่างๆ 

กองช่าง 

14 รางระบายน  า อบต.แมพ่ริก  เพื่อป้องกันน  ากัดเซาะ 
และ ป้องกันบรรเทาสา

ธารณภัยต่างๆ 

จ านวน 1 เส้น 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 รางระบายน  า ป้องกันบรรเทา
สาธารณภยั 

ต่างๆ 

กองช่าง 

15 ก่อสร้างระบบประปาหมู่บา้น  ให้ประชาชนมีน  าใช้
อุปโภคบริโภค 

หมู่ที่ 8 หมู่ที ่3 - - 9,300,000 9,300,000 9,300,000 ประปาหมู่บา้น ไม่ขาดแคลนน  า
ใช ้

กองช่าง 

16 ก่อสร้างระบบประปาหมู่บา้น  ให้ประชาชนมีน  าใช้
อุปโภคบริโภค 

หมู่ที่ 1 หมู่ที ่12 - - 8,000,000 8,000,000 8,000,000 ประปาหมู่บา้น ไม่ขาดแคลนน  า
ใช ้
 

กองช่าง 

17 โครงการป้องกันตลิ่งล าห้วยก๊อ-
ห้วยแม่พริก หมู่ที่ 4 

เพื่อป้องกันแนวตลิ่ง แนวตลิ่งในเขตหมู่บ้าน  
หมู่ที่ 4 

- - 100,000 100,000 100,000 ท าแนวตลิ่ง แก้ไขปัญหาน  า
เซาะ 

กองช่าง 

18 ก่อสร้างรางระบายน  า คอนกรีต
เสริมเหล็ก บริเวณหน้าวัด ปางอ้อย  
หมู่ที่ 9 
 

ป้องกันน  าท่วมขัง รางระบายน  า บริเวณหน้า
วัด ปางออ้ย 

  130,000 130,000 - จ านวนครัวเรือนที่
เดือดร้อน 

แก้ไขปัญหาน  า
ท่วมขัง 

กองช่าง 
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ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

19 โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมภายใน
หมู่บ้าน 

เพื่อให้น  าระบายได้
อย่างรวดเร็วและ

ได้รับความสะดวกใน
การสัญจร 

 

หมู่ที่ 1 - 13 - 600,000 600,000 600,000 600,000 ร้อยละ ของ 
ประชาชนที่ได้รับ

ประโยชน ์

เพิ่ม
ประสิทธิภาพใน
การระบายน  า 
ลดปัญหาน  าขัง 
และเกิดความ

สะดวกด้านการ
คมนาคมและ

ขนส่ง 
 

กองช่าง 

20 โครงการก่อสร้างคลองไส้ไก่ภายใน
หมู่บ้าน 

เพื่อให้น  าระบายได้
อย่างรวดเร็วและมีน  า

ใช้ในการเกษตร 

หมู่ที่ 1 - 13 - 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 ร้อยละ ของ 
ประชาชนที่ได้รับ

ประโยชน ์

เพิ่ม
ประสิทธิภาพใน
การระบายน  า 
ลดปัญหาน  าขัง 

 
 

กองช่าง 

21 โครงการก่อสร้างรางระบายน  า
ภายในหมูบ่้าน 

เพื่อให้น  าระบายได้
อย่างรวดเร็วและมีน  า

ใช้ในการเกษตร 

หมู่ที่ 1 - 13 - 700,000 700,000 700,000 700,000 ร้อยละ ของ 
ประชาชนที่ได้รับ

ประโยชน ์

เพิ่ม
ประสิทธิภาพใน
การระบายน  า 
ลดปัญหาน  าขัง 

 
 

กองช่าง 

22 โครงการก่อสร้างเตาเผาขยะของ 
อบต.แม่พริก 

เพื่อก าจัดขยะมูลฝอย
อย่างถูกวิธแีละลด

การฝังกลบ 

หมู่ที่ 1 - 13 - 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ ของ 
ประชาชนได้ใช้

ประโยชน ์

เพิ่ม
ประสิทธิภาพใน
การก าจัดขยะ 
ลดการสะสม

ของเชื อโรค และ
ลดผลกระทบต่อ

สิ่งแวดล้อม 
 

กองช่าง 
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ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

23 โครงการปรับปรุงอาคารองค์การ
บริหารส่วนต าบลแม่พริก  

เพื่อใช้รับรองและ
บริการประชาชน 

จ านวน 1 หลัง  -  500,000  500,000    500,000  500,000  ร้อยละของ
ประชาชนได้รับ

ประโยชน ์

มีพื นที่บริการ
ประชาชนและ
อ านวยความ
สะดวกใน

กิจกรรมต่าง ๆ 

กองช่าง 

24 โครงการก่อสร้างอาคาร คสล. 
พร้อมติดตั งเครื่องสูบน  าด้วยไฟฟ้า  
หมู่ที่ 13 

เพื่อใช้ส าหรับงาน
ป้องกันและระงับ

อัคคีภัย 

จ านวน 1 หลัง  -  150,000 150,000 150,000 150,000 ร้อยละของ
ประชาชนได้รับ

ประโยชน ์

มีการป้องกัน
และระงับ
อัคคีภัยที่มี

ประสิทธิภาพ 

กองช่าง 

25 โครงการก่อสร้างห้องน  าสาธารณะ 
อบต.แม่พริก 

เพื่อใช้ส าหรับรองรับ
ผู้ใช้บริการ ของ 
อบต.แม่พริก 

จ านวน 1 แห่ง  -  500,000   -   -   -  ร้อยละของ
ประชาชนได้รับ

ประโยชน ์

มีห้องน  าส าหรับ
ประชาชนที่มา
รับบริการอยา่ง

พอเพียง 

กองช่าง 

26 โครงการก่อสร้างโรงจอดรถ  
อบต.แม่พริก 

เพื่อใช้ส าหรับรองรับ
ผู้ใช้บริการ ของ 
อบต.แม่พริก 

จ านวน 1 แห่ง  -  250,000   -   -   -  ร้อยละของ
ประชาชนได้รับ

ประโยชน ์

มีที่จอดรถ
ส าหรับ

ประชาชนที่มา
รับบริการอยา่ง

พอเพียง 

กองช่าง 

27 โครงการก่อสร้างโดมหลังคา
เอนกประสงค์ อบต.แม่พริก 

เพื่อใช้ส าหรับรองรับ
ผู้ใช้บริการ ของ 
อบต.แม่พริก 

 

จ านวน  1  แห่ง  -  500,000   -   -   -  ร้อยละของ
ประชาชนได้รับ

ประโยชน ์

มีที่สถานที่
ส าหรับ

ประชาชนที่มา
รับบริการอยา่ง

พอเพียง 

กองช่าง 

28 โครงการเทลานคอนกรีตเสริมเหล็ก 
อบต.แม่พริก 

เพื่อใช้ส าหรับรองรับ
ผู้ใช้บริการและ

ส าหรับกิจกรรมต่าง 
ๆ ของ อบต.แมพ่ริก 

จ านวน  1  แห่ง  -  400,000   -   -   -  ร้อยละของ
ประชาชนได้รับ

ประโยชน ์

มีที่พื นที่ส าหรับ
ประชาชนที่มา
รับบริการและ
จัดกิจกรรม 
ต่าง ๆ อย่าง

พอเพียง 

กองช่าง 
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ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

29 โครงการก่อสร้างรางระบายน  า 
คสล. หมู่ที่ 1 (ซอย 2) 

เพื่อแก้ไขปัญหาน  า
ท่วมขัง 

จ านวน 1 แห่ง  -  150,000   -   -   -  ร้อยละ ของ 
ประชาชนได้ใช้

ประโยชน ์ 

สามารถแก้ไข
ปัญหาน  าขังใน
หมู่บ้านและ

ระบายน  าตาม
จุดที่มีปัญหาได ้

กองช่าง 

30 โครงการก่อสร้างคลองระบายน  า   
หมู่ที่ 2 (บริเวณหน้าวัด)  

เพื่อแก้ไขปัญหาน  า
ท่วมขัง 

จ านวน 1 แห่ง  -  180,000   -   -   -  ร้อยละ ของ 
ประชาชนได้ใช้

ประโยชน ์ 

สามารถแก้ไข
ปัญหาน  าขังใน
หมู่บ้านและ

ระบายน  าตาม
จุดที่มีปัญหาได ้

กองช่าง 

31 โครงการก่อสร้างรางส่งน  า คสล. 
ล าเหมืองตอน 4 หมู่ที่ 2  
(สายดงน้อย) 

เพื่อเพิ่มแหล่งน  าใช้ใน
การเกษตร 

จ านวน 1 แห่ง  -   -  180,000 -     - ร้อยละ ของ 
ประชาชนได้ใช้

ประโยชน ์ 

สามารถแก้ไข
ปัญหาภยัแล้ง

และเพิ่ม
ประสิทธิภาพ
การบริหาร

จัดการน  าเพื่อ
การเกษตรได้ 

กองช่าง 

32 โครงการก่อสร้างลานอเนกประสงค์ 
หมู่ที่ 3 (ดงกู่) 

เพื่อให้มีพื นที่ในการ
ท ากิจกรรมหรือ

สาธารณะประโยชน์
ต่าง ๆ ของหมู่บา้น 

จ านวน 1 แห่ง  -   -   -  180,000  - ร้อยละ ของ 
ประชาชนได้ใช้

ประโยชน ์ 

ประชาชนใน
หมู่บ้านมีพื นที่ใน
การท ากจิกรรม
และสาธารณะ

ประโยชน์ต่าง ๆ 

กองช่าง 

33 โครงการก่อสร้างแนวกันตลิ่ง  
หมู่ที่ 4  (บริเวณอาคาร
อเนกประสงค์)  

เพื่อป้องกันแนวตลิ่ง
ทรุดจากการกัดเซาะ

ของน  า 

จ านวน 1 แห่ง  -  120,000   -   -  - ร้อยละ ของ 
ประชาชนที่ได้รับ

ประโยชน ์

สามารถป้องกัน
การกัดเซาะตลิ่ง
ของน  าได้ และ
ประชาชนได้รับ
ความสะดวก 

ปลอดภัย 
 

กองช่าง 
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ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

34 โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมภายใน
หมู่บ้าน หมู่ที่ 4 

เพื่อป้องกันและแก้ไข
ปัญหาน  าทว่มขัง 

จ านวน 1 แห่ง  - - 120,000 - จ านวนครัวเรือนที่
เดือดร้อน 

ป้องกันและ
แก้ไขปัญหาน  า

ท่วมขัง 

กองช่าง 

35 โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม หมู่ที่ 5 
(บ้านนายใจ เขื่อนแก้ว) 

เพื่อให้น  าระบายได้
อย่างรวดเร็ว 

จ านวน 1 แห่ง  -   -  150,000   -  - ร้อยละ ของ 
ประชาชนที่ได้รับ

ประโยชน ์

เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพใน
การระบายน  า 
ลดปัญหาน  าขัง 

กองช่าง 

36 โครงการก่อสร้างรางระบายน  าใน
หมู่บ้าน หมู่ที่ 5 

เพื่อแก้ไขปัญหาน  า
ท่วมขัง 

จ านวน 1 แห่ง  -   -   - - 150,000  ร้อยละ ของ 
ประชาชนได้ใช้

ประโยชน ์ 

สามารถแก้ไข
ปัญหาน  าขังใน
หมู่บ้านและ

ระบายน  าตาม
จุดที่มีปัญหาได ้

กองช่าง 

37 โครงการเทลานคอนกรีต 
ฌาปนสถาน หมู่ที่ 6 

เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์
ในฌาปนสถานให้ถกู
สุขลักษณะและเพิ่ม
พื นที่รองรับในการ
ประกอบพธิีกรรม 

จ านวน 1 แห่ง  -   -   -  120,000  - ร้อยละ ของ 
ประชาชนได้ใช้

ประโยชน ์ 

ประชาชนใน
หมู่บ้านมีฌาปน

สถานที่ถูก
สุขลักษณะและ
มีพื นที่รองรับใน
การประกอบ

พิธีกรรมเพิ่มขึ น 

กองช่าง 

38 โครงการก่อสร้างระบบระบายน  า
ภายในหมูบ่้าน หมู่ที่ 7 

เพื่อแก้ไขปัญหาน  า
ท่วมขัง 

จ านวน 1 แห่ง  -  180,000   -   -  - ร้อยละของ 
ประชาชนได้ใช้

ประโยชน ์ 

สามารถแก้ไข
ปัญหาน  าขังใน
หมู่บ้านและ

ระบายน  าตาม
จุดที่มีปัญหาได ้

กองช่าง 

39 โครงการก่อสร้างเตาเผาขยะภายใน
หมู่บ้าน หมู่ที่ 7 

เพื่อให้มีสถานที่เผา
ขยะที่ถกูสุขลักษณะ

และได้มาตรฐาน 

จ านวน 1 แห่ง  -   -  - 180,000 - ร้อยละของ 
ประชาชนได้ใช้

ประโยชน ์ 

ประชาชนมี
สถานที่ก าจัด

ขยะที่ถกู
สุขลักษณะและ
ได้มาตรฐาน 

กองช่าง 



42 
 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

40 โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม  
(ซอย 3) หมู่ที่ 7  

เพื่อให้น  าระบายได้
อย่างรวดเร็ว 

จ านวน 1 แห่ง  -   -  -  -  180,000 ร้อยละของ 
ประชาชนที่ได้รับ

ประโยชน ์

เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพใน
การระบายน  า 
ลดปัญหาน  าขัง 

 

กองช่าง 

41 โครงการปรับปรุงอาคาร
เอนกประสงค์ประจ าหมู่บา้น  
หมู่ที่ 8 

เพื่อให้มีห้องครัวที่
สะดวกและปลอดภยั 

จ านวน 1 แห่ง  -   -  170,000   -  - ร้อยละของ 
ประชาชนได้ใช้

ประโยชน ์ 

มีห้องครัวประจ า
หมู่บ้านเพื่อใช้

ประโยชน์ในงาน
ต่าง ๆ 

กองช่าง 

42 โครงการก่อสร้างเตาเผาขยะภายใน
หมู่บ้าน หมู่ที่ 8 

เพื่อให้มีสถานที่เผา
ขยะที่ถกูสุขลักษณะ

และได้มาตรฐาน 

จ านวน 1 แห่ง  -   -  -  170,000   - ร้อยละของ 
ประชาชนได้ใช้

ประโยชน ์ 

ประชาชนมี
สถานที่ก าจัด

ขยะที่ถกู
สุขลักษณะและ
ได้มาตรฐาน 

กองช่าง 

43 โครงการก่อสร้างระบบประปา
หมู่บ้าน หมูที่ 8 

เพื่อให้ประชาชนมีน  า
สะอาดใช้อุปโภค
บริโภคและเป็นไป

ตามมาตรฐาน 

จ านวน 1 แห่ง - - - - 170,000 ร้อยละของ 
ประชาชนที่ได้รับ

ประโยชน ์

ประชาชนมีน  าใช้
อุปโภคบริโภค
อย่างพอเพยีง

และมีมาตรฐาน 

กองช่าง 

44 โครงการปรับปรุงระบบประปา
ภูเขา หมู่ที ่9 

เพื่อให้ประชาชนมีน  า
ส าหรับอุปโภคบริโภค

อย่างเพียงพอ 

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

หมู่บ้านมีน  าใช้
อย่างพอเพยีง 

ประชาชนใน
หมู่บ้านมีน  าใช้
อย่างพอเพยีง 

กองช่าง 

45 โครงการก่อสร้างอาคาร
อเนกประสงค์ฌาปนสถาน  
หมู่ที่ 10 

เพื่อใช้เป็นที่รับรอง
ผู้ร่วมงานหรือ

ประกอบพธิีกรรมทาง
ศาสนา 

จ านวน 1 แห่ง  -  160,000   -   -  - ร้อยละของ 
ประชาชนได้ใช้

ประโยชน ์ 

มีอาคาร
อเนกประสงค์
เพื่อใช้รองรับ
ประชาชน

ผู้ร่วมงานหรือ
ประกอบ
พิธีกรรม 

กองช่าง 
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ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

46 โครงการก่อสร้างฝายกั นน  าและ
ระบบผลิตน  าประปาภูเขา ม.11 
(บริเวณห้วยต้นยางและหว้ยผกั
หละ) 

เพื่อให้ประชาชนมีน  า
ส าหรับอุปโภคบริโภค

อย่างเพียงพอ 

จ านวน 2 แห่ง  -  150,000   -   -  - ร้อยละของ
ครัวเรือนใน

หมู่บ้านมีน  าใช้
อย่างพอเพยีง 

ประชาชนใน
หมู่บ้านมีน  าใช้
อุปโภคบริโภค
อย่างพอเพยีง 

 

กองช่าง 

47 โครงการก่อสร้างแนวกันตลิ่ง  
(ห้วยแห้ง) หมู่ที่ 11  

เพื่อป้องกันแนวตลิ่ง
ทรุดจากการกัดเซาะ

ของน  า 

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

ประโยชน ์

สามารถป้องกัน
การกัดเซาะตลิ่ง
ของน  าได้ และ
ประชาชนได้รับ
ความสะดวก 

ปลอดภัย 
 

กองช่าง 

48 โครงการปรับปรุงระบบประปา
หมู่บ้าน หมู่ที่ 12 

เพื่อให้ประชาชนมีน  า
ส าหรับอุปโภคบริโภค

อย่างเพียงพอ 

จ านวน 1 แห่ง  -   -  180,000   -   ร้อยละของ
ครัวเรือนใน

หมู่บ้านมีน  าใช้
อย่างพอเพยีงและ

มีมาตรฐาน 

ประชาชนใน
หมู่บ้านมีน  า
ส าหรับการ

อุปโภคบริโภค
อย่างพอเพยีง 

กองช่าง 

49 โครงการก่อสร้างฝายร่องหา้  
หมู่ที่ 12 

เพื่อกักเก็บน  าใช้ใน 
ฤดูแล้ง ป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภยั 

 

จ านวน 1 จุด - - - - 180,000 ร้อยละของ 
ประชาชนที่ได้รับ

ประโยชน ์

มีฝายใช้กัก 
เก็บน  า ลด

ปัญหาการขาด
แคลนน  าได้ 

กองช่าง 

50 โครงการปรับปรุงระบบผลิต
น  าประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 13 

เพื่อให้ประชาชนมีน  า
ส าหรับอุปโภคบริโภค
อย่างเพียงพอและมี

มาตรฐาน 

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

หมู่บ้านมีน  าใช้
อย่างพอเพยีง 

ประชาชนใน
หมู่บ้านมีน  า
ส าหรับการ

อุปโภคบริโภค
อย่างพอเพยีง

อย่างได้
มาตรฐาน 

 

กองช่าง 
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ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

51 โครงการก่อสร้างลานคอนกรีต
อเนกประสงค์ประจ าหมู่บา้น  
หมู่ที่ 13 

เพื่อให้มีพื นที่ในการ
ท ากิจกรรมหรือ

สาธารณะประโยชน์
ต่าง ๆ ของหมู่บา้น 

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

ประโยชน ์ 

ประชาชนใน
หมู่บ้านมีพื นที่ใน
การท ากจิกรรม
และสาธารณะ

ประโยชน์ต่าง ๆ 

กองช่าง 

52 โครงการก่อสร้างลานฌาปนสถาน  
หมู่ที่ 13 

เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์
ในฌาปนสถานให้ถกู
สุขลักษณะและเพิ่ม
พื นที่รองรับในการ
ประกอบพธิีกรรม 

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

ประโยชน ์ 

ประชาชนใน
หมู่บ้านมีฌาปน

สถานที่ถูก
สุขลักษณะและ 
มีพื นทีร่องรับใน
การประกอบ

พิธีกรรมเพิ่มขึ น 

กองช่าง 

53 โครงการจัดซื อวัสดุก่อสร้างเพื่อ
จัดท าห้องน  า 
 

เพื่อใช้ก่อสร้างห้องน  า
ชั่วคราว 

จ านวน 1 แห่ง - 100,000 - - - ร้อยละของ 
ประชาชนได้ใช้

ประโยชน ์

ประชาชนมี
ห้องน  าใช้อยา่ง
เพียงพอและถกู

สุขลักษณะ 

กองช่าง 

54 โครงการขยายเขตประปาภูเขา 
หมู่ที่ 12 

เพื่อให้ประชาชนมีน  า
สะอาดใช้อุปโภค
บริโภคและเป็นไป

ตามมาตรฐาน 

จ านวน 1 แห่ง - - - - 180,000 ร้อยละของ 
ประชาชนที่ได้รับ

ประโยชน ์

ประชาชนมีน  าใช้
อุปโภคบริโภค
อย่างพอเพยีง

และมีมาตรฐาน 

กองช่าง 

55 ขุดลอกล าเหมือง/ฝายในพื นที่
ต าบลแม่พริก      

แหล่งน  าสะอาดใช้ใน
การอุปโภคบริโภค 

เพื่อการเกษตรต่างๆ 
ในอนาคต 

หมู่ที่ 1 - 13 - 200,000 200,000 200,000 200,000 จ านวนครัวเรือนที่
เดือดร้อน 

แก้ปัญหาภยัแล้ง กองช่าง 

56 โครงการก่อสร้างอาคาร
เอนกประสงค์ อปพร.  
ต าบลแม่พริก 

เพื่อเป็นพื นที่
ด าเนินการปฏิบัติงาน
ด้านการบรรเทาสา

ธารณภัย 

ต าบลแม่พริก - - 1,100,000 - - อาคารและ 
ที่จอดรถ 

มีอาคารและ
สถานที่ในการ

ปฏิบัติงาน 

ส านักปลัด 

รวมจ านวน  56 โครงการ 1,100,000 11,870,000 29,700,000 28,540,000 27,010,000 - - - 
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ก.   ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ การสง่เสริมการผลิตสินค้าเกษตรคุณภาพมาตรฐานสากล และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
     ยทุธศาสตร์จังหวัดที ่3 การด ารงฐานวัฒนธรรมล้านนาเพื่อเพิ่มมูลค่าการท่องเที่ยว เชงิวัฒนธรรม เชิงนิเวศ และเชิงสุขภาพ 
ข.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการทอ่งเที่ยว 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบรหิารส่วนต าบลแม่พริกที ่2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 
              2.๑  แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการปล่อยพันธุ์ปลาเฉลิมพระเกียรติฯ เพื่อเป็นแหล่งอาหารและน า
พระราชด าริมาปฏิบัต ิ

แหล่งน  า
สาธารณะต าบล

แม่พริก 

- 10,000 10,000 10,000 10,000 แหล่งน  าสาธารณะ
ที่ด าเนินการ 

ประชาชนมีแหล่ง
อาหารที่เพิ่มขึ น 

ส านักปลัด 

2 โครงการด าเนินตามพระราชด าริ ปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงฯ  

เพื่อส่งเสริมการเกษตรปลอด
สารพิษ 

หมู่ที่ 1 - 13 50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

จ านวนผู้เข้ารว่ม
กิจกรรม 

สามารถน าหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมา

ปรับใช้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ส านักปลัด 

3 โครงการแผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง เพื่อส่งเสริมการด าเนินชีวิต
เศรษฐกิจพอเพียง 

ต าบลแม่พริก 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ประชาชนผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

ประชาชนด าเนิน
ชีวิตตามเศรษฐกิจ

พอเพียง 

ส านักปลัด 

4 กิจกรรมเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ส่งเสริมเกิดความรักสามัคคี ต าบลแม่พริก 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 ประชาชนผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

เกิดความปรองดอง
สมานฉันท ์

ส านักปลัด 

5 กิจกรรมปกปอ้งเทิดทูนสถาบัน เกิดความรักความเขา้ใจใน
สถาบัน 

ต าบลแม่พริก 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชนผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

ประชาชนมีความ
รักความเข้าใจ
เทิดทูนสถาบัน 

ส านักปลัด 

6 โครงการประชารัฐ สร้างความสมานฉันท์ เพิ่ม
พื นที่สีเขียว 

ประชาชน  อบต.
แม่พริก และ 
ภาคเอกชน 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ประชาชนเข้าร่วม
โครงการ 

สร้างพื นที่สีเขียว 
ต าบลแม่พริก 

ส านักปลัด 

7 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมสันติและสมานฉันท์ สร้างความสามัคคีความ
เข้มแข็งของชุมชน 

ประชาชน อบต. 
ส่วนราชการ 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ประชาชนเข้าร่วม
โครงการ 

เกิดความรักความ
สามัคคีประชาชน

ต าบลแม่พริก 

ส านักปลัด 

8 โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพหรือวิสาหกจิ
ชุมชนเพื่อการพัฒนารายได้แก่ประชาชน 

เพื่อให้ประชาชนมีรายได้
เพิ่มขึ น 

ประชาชน หมู่ที ่
1 - 13 

150,000 
 

150,000 
 

150,000 
 

150,000 
 

150,000 
 

จ านวนกลุ่มที่ได้รับ
การส่งเสริมอาชีพ 

ประชาชนมีรายได้
เพิ่มขึ น 

ส านักปลัด 

9 โครงการส่งเสริมอาชีพการปลูกชา/กาแฟ/ 
ไม้ผล 

เพื่อให้ประชาชนมีรายได้
เพิ่มขึ น 

หมู่ที่  1 - 13 100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

จ านวนผู้เข้ารว่ม
โครงการ 

ประชาชนมีรายได้
เพิ่มขึ น 

ส านักปลัด 

10 โครงการปลูกพืชปลอดสารพษิในโรงเรือน เพื่อให้ประชาชนมีรายได้
เพิ่มขึ น 

หมู่ที่ 1 - 13 90,000 90,000 90,000 90,000 90,000 จ านวนผู้เข้ารว่ม
โครงการ 

ประชาชนมีรายได้
เพิ่มขึ น 

ส านักปลัด,
โครงการหลวง 
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ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

11 สร้างเครือข่ายเรียนรู้เกษตรกร เพื่อพัฒนาส่งเสริมการเรียนรู้
การเกษตร 

จ านวน 3 
เครือข่าย 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 จ านวนเครือข่ายที่
เกิดขึ น 

เกษตรกรมีรายได้
เพิ่มขึ น 

ส านักปลัด 

12 อบรมประชาชนเกีย่วกบัท่องเท่ียวเชิง
อนุรักษ ์

เพื่อพัฒนาบุคลากรด้านการ
ท่องเที่ยว 

ประชาชน  
ม.1 – 13 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จ านวนผู้เข้ารว่ม
โครงการ 

ประชาชนผู้สนใจ ส านักปลัด 

13 ก่อสร้างปรับปรุงสถานที่ท่องเท่ียวเชิงนิเวศก์
และการอนุรกัษ ์

เพื่อพัฒนาบุคลากรด้านการ
ท่องเที่ยว 

ประชาชน  
ม.1 – 13 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จ านวนผู้เข้ารว่ม
โครงการ 

ประชาชนผู้สนใจ ส านักปลัด 

14 โครงการส่งเสริมการปลูกพืชไม้ผลและพืช
เศรษฐกิจ หมู่ที่ 4 

เพื่อส่งเสริมการปลูกพืชไม้ผล
และพืชเศรษฐกิจ  
 

ประชาชน 
หมู่ที่ 4 

- - - - 120,000 ผู้เข้าร่วมโครงการ ประชาชนมีอาชพี ส านักปลัด 

15 โครงการส่งเสริมอาชีพเยาวชนต าบลแมพ่ริก เพื่อเพิ่มช่องทางในการ
ประกอบอาชีพ พัฒนาฝีมือ
แรงงาน 

ประชาชนต าบล
แม่พริก 30 คน 

- - 10,000 - - ผู้เข้าร่วมโครงการ ประชาชนมีอาชพี ส านักปลัด 

รวมจ านวน  15  โครงการ 770,000 780,000 790,000 780,000 900,000 - - - 
 
 2.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์
ด้านทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและ
ธรรมชาติ 

เพื่อพัฒนาศักยภาพการ
ท่องเที่ยว เชิงอนุรักษ์ฯ และ

ส่งเสริมอาชีพ 

ประชาชน  
หมู่ที่ 1 - 13 

- 20,000  20,000   20,000  20,000 จ านวนผู้เข้ารว่ม
โครงการ 

ประชาชนมีอาชพี
และรายได้เพิ่มขึ น 
และมีการพัฒนา 
อนุรักษ์ทรัพยากร

ทางธรรมชาติ 

ส านักปลัด 

2 โครงการส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ 
ภูมิปัญญาทอ้งถิ่น 

เพื่อส่งเสริมอาชีพให้ประชาชน
และอนุรักษภ์ูมิปัญญาทอ้งถิ่น 

ประชาชน 
หมู่ที่ 1 - 13 

- 10,000  10,000  10,000  10,000 จ านวนผู้เข้ารว่ม
โครงการ 

ประชาชนมีอาชีพ
และรายได้เพิ่มขึ น 
รวมทั งสืบทอดและ
ถ่ายทอดภมูิปัญญา
ท้องถิ่นให้คนรุ่นหลัง 

ส านักปลัด 

3 โครงการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเท่ียว
ของต าบลแม่พริก 
 

เพื่อส่งเสริมอาชีพให้ประชาชน ประชาชน  
หมู่ที่ 1 - 13 

- 10,000  10,000  10,000  10,000 จ านวนผู้เข้ารว่ม
โครงการ 

ประชาชนมีอาชพี
และรายได้เพิ่มขึ น 

ส านักปลัด 
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ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

4 โครงการสืบฮีตตวยฮอยไหว้สา 
ครูบาสังฆเจ้า สระเกล้าด าหัวพอ่อุ้ย  
แม่อุ้ย ต าบลแม่พรกิ 

เพื่อสืบสานประเพณีท้องถิ่น ประชาชนต าบล
แม่พริก 

- - 80,000 80,000 80,000 ร้อยละของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ 

ประชาชนในพื นที่
และทั่วไปได้รับรู้

ถึงประเพณี 
วัฒนธรรมท้องถิ่น

และร่วมกัน
อนุรักษ์ สืบทอดให้
คงอยู่ถึงคนรุน่หลัง 

กองการศกึษาฯ 

5 การจัดงานศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เพื่อร าลึกถึงวีรชนและอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 

ประชาชนทุกหมู่
เหล่าในอ าเภอ

แม่สรวย 

150,000 
 

150,000 
 

150,000 
 

150,000 
 

150,000 
 

จ านวนผู้เข้ารว่ม
กิจกรรม 

มีการร าลึกถึงวีร
ชนของชาติและ
ศิลปวัฒนธรรม
ท้องถิ่นยังคงอยู่ 

 

อบต.แม่พริก 

6 การจัดงานวันส าคัญทางศาสนา เพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม
ให้เด็กได้รู้จักน าไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน 

ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 3 แห่ง 

5,000 
 

5,000 
 

5,000 
 

5,000 
 

5,000 
 

จ านวนผู้เข้ารว่ม
โครงการ 

เด็กรู้จักน า
หลักธรรมไปใช้ใน

ชีวิตประจ าวัน 

กองการศึกษาฯ 

7 โครงการอบรมธรรมสัญจร เพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม
ประชาชนได้รู้จักน าไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน 

หมู่ที่ 1 - 13 20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

จ านวนผู้เข้ารว่ม
โครงการ 

ผู้เข้าร่วมโครงการ
รู้จักน าหลักธรรม

ไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน 

ส านักงานเจ้า
คณะต าบลแม่

พริก 

8 โครงการรดน  าด าหัวผู้สูงอายุและประเพณี
สงกรานต์ล้านนา 

เพื่อเป็นการอนุรักษว์ัฒนธรรม
ประเพณีท้องถิ่น 

ประชาชนต าบล
แม่พริก 

40,000 
 

40,000 
 

40,000 
 

40,000 
 

40,000 
 

จ านวนผู้เข้ารว่ม
โครงการ 

วัฒนธรรมและ
ประเพณีท้องถิ่นคง

อยู่สืบไป 

กองการศึกษาฯ 

9 โครงการหล่อเทียนพรรษาและประเพณี
เข้าพรรษา 

เพื่ออนุรักษ์ขนบธรรมเนียม
ประเพณีของท้องถิ่น 

ประชาชนต าบล
แม่พริก 

60,000 
 

60,000 
 

60,000 
 

60,000 
 

60,000 
 

จ านวนผู้เข้ารว่ม
โครงการ 

ขนบธรรมเนียม
ประเพณีไทยคงอยู่

สืบไป 

กองการศึกษาฯ 

10 กิจกรรมสรงน  าพระธาตุและประเพณี
ตานก๋วยสลากภัตต ์

เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี
ท้องถิ่น 

วัดในต าบล 
แม่พริก 

- - - - - จ านวนผู้เข้ารว่ม
โครงการ 

วัฒนธรรมและ
ประเพณีคงอยู่

สืบไป 

กองการศึกษาฯ 

11 โครงการจัดงานลอยกระทง เพื่ออนุรักษ์ประเพณีท้องถิ่น ประชาชนต าบล
แม่พริก 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวนผู้เข้ารว่ม
โครงการ 

วัฒนธรรม
ประเพณีคงอยู่

สืบไป 

กองการศึกษาฯ 
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ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

12 
 

โครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม และ 
ภูมิปัญญาทอ้งถิ่นของจังหวัดเชียงราย  

เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรม สร้าง
ภาพลักษณ์อันดีงาม รวมทั ง
สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจของ
จังหวัดให้กระจายสู่ทอ้งถิ่น 
และการน าอัตลักษณ์ความเป็น
เมืองแห่งศิลปวัฒนธรรม  

 
 

 

ประชาชนอ าเภอ
แม่สรวย ได้
แสดงออกถึง

ศิลปวัฒนธรรม 
และการจัดริ ว

ขบวน 
ศิลปวัฒนธรรม 
อัตลักษณ์ และ

ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

- 50,000 - - - ร้อยละของจ านวน
ประชาชนที่เข้าร่วม

โครงการ 
 

ประชาชนอ าเภอ
แม่สรวย มีสว่น
ร่วมในการแสดง
ศิลปวัฒนธรรม 
และการจัดริ ว

ขบวน 
ศิลปวัฒนธรรม  

อัตลักษณ์ และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

กองการศึกษาฯ 
อ าเภอแม่สรวย 

13 โครงการประกอบรัฐพิธ ี เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความ
จงรักภักดีต่อสถาบัน
พระมหากษัตริย์  

ประชาชนทุกหมู่
เหล่าร่วมพิธีไม่

น้อยกว่า  
2,000 คน 

- - 20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

จ านวนผู้เข้ารว่ม
โครงการ 

พิธีเฉลิมพระ
เกียรติเป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย

และสมพระเกียรต ิ
 

ที่ท าการ
ปกครอง 

อ.แม่สรวย 

14 โครงการสนับสนุนการจัดงานถวายสกัการะ
พ่อขุนเม็งรายมหาราช 

เพื่อเป็นการถวายพระเกียรติ
รวมทั งราชสดุดีพระราชเกียรติ
คุณให้ชนรุ่นหลังได้ส านึกใน
พระมหากรุณาธิคุณ 

อุดหนุนที่ท าการ
ปกครองอ าเภอ
แม่สรวย ในการ

จัดกิจกรรม
ร่วมกับจังหวัด

เชียงราย 

- 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

จ านวนผู้เข้ารว่ม
โครงการ 

พิธีเฉลิมพระ
เกียรติเป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย

และสมพระเกียรต ิ

ที่ท าการ
ปกครองอ าเภอ

แม่สรวย 

15 โครงการจัดงานศาลสมเด็จพระนเรศวร
มหาราชฯ 

เพื่อร าลึกถึง พระมหา
กรุณาธิคุณของสมเด็จพระ
นเรศวร 

ต าบลแม่พริก 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 การได้รับการ
อุดหนุน 

เป็นสถานที่เคารพ
สักการะ และพื นที่
สีเขียว พกัผ่อนใจ 

อ าเภอแม่สรวย 

16 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศาลสมเด็จ ฯ  เพื่อพัฒนาแหล่งท่องเท่ียว พื นที่ 69 ไร ่ 135,000 
 

135,000 
 

135,000 
 

135,000 
 

135,000 
 

จ านวนนกัท่องเที่ยว
ที่มาเท่ียว 

จ านวน
นักท่องเที่ยวที่มา
เท่ียวศาลสมเด็จ ฯ 

เพิ่มขึ น 

อปท.ในเขต    
อ.แม่สรวย 

17 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศาลสมเด็จพระ
นเรศวรมหาราช 

เพื่อร าลึกถึง พระมหา
กรุณาธิคุณของสมเด็จพระ
นเรศวร 

ต าบลแม่พริก 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 การได้รับการ
อุดหนุน 

เป็นสถานที่เคารพ
สักการะ และพื นที่
สีเขียว พกัผ่อนใจ 

อบต.แม่พริก 
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ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

18 โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์  บ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
อันดีงาม 

ต าบลแม่พริก 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 การได้รับการ
อุดหนุน 

สืบสานงาน
ประเพณีที่ส าคัญ 

อ าเภอแม่สรวย 

19 โครงการสืบสานประเพณีนมัสการและ 
สรงน  าพระธาตุดอยตุง 

เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรม 
ประเพณีท้องถิ่น และการ
ท่องเที่ยวจังหวัดเชียงราย 

คณะสงฆ์ 
ประชาชน ส่วน
ราชการจังหวัด

เชียงราย 

- - 8,000 8,000 8,000 การได้รับการ
อุดหนุน 

สืบสานประเพณี
ท้องถิ่นและ

ประชาชนมีรายได้
จากการท่องเท่ียว

เพิ่มขึ น 

วัฒนธรรม
จังหวัดเชียงราย 

รวมจ านวน  19  โครงการ 525,000 645,000 703,000 703,000 703,000 - - - 
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ข.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๓ การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบรหิารส่วนต าบลแม่พริกที่ ๓ การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข 
3.1 แผนงานการศึกษา 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 
 

สนับสนุนการศึกษาตามอัธยาศัย เพื่อให้ประชาชนได้เรียนรู้อยา่ง
ทั่วถึง 

ประชาชน  
หมู่ที่ 1 - 13 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

จ านวนผู้เข้ารว่ม
โครงการ 

ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ด ี

กองการศกึษาฯ 

2 โครงการศึกษานอกสถานที ่ เพื่อให้เด็กได้รับความรู้และ
ประสบการณ์จริง 

ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 3 แห่ง 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละของเด็กที่
ร่วมกิจกรรม 

เด็กได้รับความรู้
และประสบการณ์

จริง 

กองการศกึษาฯ 

3 โครงการจัดท าแผนการศึกษา เพื่อให้ได้แผนการศึกษาที่เป็น
มาตรฐานเดียวกัน 

ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 3 แห่ง 

15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 จ านวนศูนย์ที่เขา้
ร่วมโครงการ 

การจัดการศึกษาที่
เป็นมาตรฐาน

เดียวกัน 

กองการศกึษาฯ 

4 โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับประเทศ 
เพื่อนบ้าน 

เพื่อให้ประชาชนมีความรู้
เกี่ยวกบัประเทศเพื่อนบ้าน 

ประชาชน  
ม.1 - 13 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

จ านวนผู้เข้ารว่ม
โครงการ 

ประชาชนมีความรู้
เกี่ยวกบัประเทศ

เพื่อนบ้าน 

กองการศกึษาฯ 

5 โครงการจัดซื อสื่อ ,วัสดุการศึกษาส าหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

เพื่อให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีสื่อ, 
วัสดุการศึกษาให้บริการเด็ก
ภายในศูนย ์

ศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็ก 

จ านวน 3 ศูนย ์

60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 ร้อยละของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กที่

ได้รับจัดสรร 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
มีสื่อ,วัสดุ
การศึกษา

ให้บริการเด็ก
ภายในศูนย์
เพียงพอ 

กองการศกึษาฯ 

รวมจ านวน  5  โครงการ 165,000 165,000 165,000 165,000 165,000 - - - 
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3.2 แผนงานสาธารณสุข 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท) 

1 โครงการผ่าตัด ท าหมันเพื่อลดจ านวนสนุัขและ
แมวที่เป็นสัตว์พาหะของโรคพิษสุนัขบ้าและ
แมวไม่มีเจ้าของในพื นที่ จังหวัดเชียงราย 

แก้ไขปัญหา ป้องกันและระงับ
โรคติดต่อ 

จังหวัดเชียงราย  3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 การได้รับการ
อุดหนุน 

ไม่เกิดผู้ติดเชื อโรค
พิษสุนัขบ้า 

ปศุสัตว์จังหวัด
เชียงราย 

2 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคระบาด
โรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ โรคอุบัติใหม่ 

เพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี
ให้แก่ราษฎร 

ประชาชนต าบล
แม่พริก 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 อัตราการเกิดโรค
ระบาดในพื นที ่

ราษฎรมีคุณภาพ
ชีวิตที่ด ี

ส านักปลัด 

3 โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภยัจากโรค
พิษสุนัขบ้า ตามปณิธานศาสตราจารย์  
ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจา้ฟ้าจฬุา
ภรณวัลยลักษณ ์อัครราชกุมาร ี

เพื่อแก้ไขปัญหาโรคพิษสุนัขบา้
และประชาชนปลอดจากโรค

พิษสุนัขบ้า 

 หมู่ที่ 1 - 13 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละของสุนัข
และแมวที่ได้รับ
การฉีดวัคซีนโรค

พิษสุนัขบ้า 

ป้องกันและลด
ปัญหาโรคพิษสุนขับ้า 

ส านักปลัด 

4 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคขาดสาร
ไอโอดีนอยา่งเข้มแข็งและยั่งยืน 

เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา
โรคขาดสารไอโอดีน 

ในกลุ่มเส่ียง 

หญิงตั งครรภ์ 
เด็กอาย3ุ - 5 ปี 
และ ผู้สูงอาย ุ

- 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละของ
กลุ่มเป้าหมายที่
ได้รับไอโอดีน 

ป้องกันและแก้ไข
ปัญหาโรคขาดสาร

ไอโอดีน 

ส านักปลัด 

รวมจ านวน  4  โครงการ 253,000 273,000 273,000 273,000 273,000 - - - 
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ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษยแ์ละคุณภาพชีวิต เพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข 
ข.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบรหิารส่วนต าบลแม่พริก ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย            
4.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท) 

1 โรงเรียนผู้สูงอายุ เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีความรู้
ความเข้าใจต่อการด าเนินชีวิต 

สร้างคุณค่าและความส าคัญของ
ผู้สูงอาย ุ

หมู่ที่ 1 - 13 - 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละของ
ผู้สูงอายุที่เข้า
ร่วมโครงการ 

ผู้สูงอายุมีความรู้
ความเข้าใจต่อการ
ด าเนนิชีวิต และ

สามารถสร้างคุณค่า
ของตนเองได้ 

ส านักปลัด 

2 สนับสนุนศูนย์สาธารณสุขมูลฐาน
และกิจกรรม ของ อสม. 

เพื่อให้หมู่บ้านได้มีงบประมาณ
ในการพัฒนาทางด้าน
สาธารณสุข 

13 หมู่บ้านในต าบล 195,000 195,000 195,000 195,000 195,000 ร้อยละของศูนย์ 
ศสมช.ที่ได้รับ
การสนับสนุน 

ชุมชนมีส่วนร่วมใน
การพัฒนาทางด้าน

สาธารณสุขใน
ชุมชนของตนเอง 

ส านักปลัด 

3 โครงการเยี่ยมบ้านผู้สูงอาย ุ เพื่อให้การช่วยเหลือดูแล
ผู้สูงอายุเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

อผส.ในต าบลแม่พริก     
หมู่ที่ 1 – 13 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

ผู้สูงอายุได้รับ
การดูแล 

สามารถช่วยเหลือ
ดูแลผู้สูงอายุใน

พื้นที่ 

ส านักปลัด, 
อผส. 

4 โครงการปลูกพืชสมุนไพร เพื่อสร้างเสริมสุขภาวะชุมชน
โดยใช้ภูมิปัญญา 

หมู่ที่ 1 – 13 50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

จ านวนผู้เข้ารว่ม
โครงการ 

ราษฎรมีคุณภาพ
ชีวิตที่ด ี

ส านักปลัด 

5 การส่งเสริมและแก้ไขปัญหา 
ยาเสพติด 

เพื่อป้องกันปัญหายาเสพติดใน
พื้นที่ 

หมู่ที่ 1 - 13 200,000 
 

200,000 
 

200,000 
 

200,000 
 

200,000 
 

ร้อยละความพึง
พอใจของผู้เข้า

รับบริการ 

ประชาชนในพื้นที่มี
ภูมิคุ้มกันในการ
ป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด
อย่างต่อเนื่อง 

ส านักปลัด 

6 โครงการครอบครัวไทยห่างไกล 
ยาเสพติด 
 
 
 

เพื่อป้องกันปัญหายาเสพติดใน
พื้นที่ 

หมู่ที่ 1 - 13 20,000 
 

20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวนผู้เข้ารว่ม
โครงการ 

ต าบลปลอดยาเสพ
ติด 

กองการศึกษาฯ 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท) 

7 โครงการรณรงค์ป้องกันการค้า
มนุษย ์

เพื่อป้องกันปัญหาการค้ามนุษย ์ หมู่ที่ 1 - 13 30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

จ านวนผู้เข้ารว่ม
โครงการ 

ไม่มีปัญหาการค้า
มนุษย์ในพื้นที ่

 

ส านักปลัด 

8 สนับสนุนอุปกรณ์กีฬา / เครื่องออก
ก าลังกาย 

เพื่อส่งเสริมการเล่นกีฬาและ
ออกก าลังกาย 

ประชาชนต าบลแมพ่ริก 65,000 
 

65,000 
 

65,000 
 

65,000 
 

65,000 
 

จ านวนหมูบ่้านที่
ได้รับการ
สนับสนุน 

ประชาชนต าบล 
แม่พริกมีสุขภาพ
ร่างกายแข็งแรง 

 

กองการศึกษาฯ 

9 โครงการครอบครัวสัมพันธ ์ ส่งเสริมความสัมพันธ์ใน
ครอบครัว 

ต าบลแม่พริก 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชนเข้า
ร่วมโครงการ 

สร้างความสัมพันธ์
อันดีให้ครอบครัว 

กอง
การศึกษาฯ 

10 ส่งเสริมแก้ไขปัญหายาเสพติด แก้ไปปัญหายาเสพติด ต าบลแม่พริก 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 กิจกรรมที่
ด าเนินการ 

ลดปัญหายาเสพติด ส านักปลัด 

11 โครงการก่อสร้างลานกีฬาต้าน 
ยาเสพติด 

เพื่อป้องกันปัญหายาเสพติด 
และพัฒนาคุณชีวิต 

หมู่ที่ 1 , 10 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 2 โครงการ ป้องกันปัญหา 
ยาเสพติดในพื้นที ่

ส่วนโยธา 
การเคหะฯ 

อื่นฯ 

12 โครงการจัดการแข่งขันกีฬาตา้น 
ยาเสพติด 

เพื่อส่งเสริมการออกก าลังกาย เด็ก ,เยาวชน และ
ประชาชนต าบลแมพ่ริก 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

จ านวนผู้เข้ารว่ม
โครงการ 

ประชาชนต าบล 
แม่พริกมีสุขภาพ
ร่างกายแข็งแรง 

 

กองการศึกษาฯ 

13 โครงการจัดงานวันท้องถิ่นไทย เพื่อด าเนินการจัดนิทรรศการ
และเข้าร่วมการจัดงานวัน
ท้องถิ่นไทย  

ประชาชนต าบลแมพ่ริก 
ข้าราชการพนักงาน 

สมาชิกสภา อบต.และ 
ผู้บริหาร 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวนผู้เข้ารว่ม
โครงการ 

เกิดความรักความ
สามัคคี ประชาชน
มีความเข้าใจ ใน

บทบาทหน้าที ่ของ 
องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น 

ส านักปลัด 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท) 

14 การจัดกิจกรรมวันสตรีสากล เพื่อส่งเสริมสิทธิสตรี อุดหนุนกลุ่มพัฒนาสตรี
ต าบล 

 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

จ านวนผู้เข้ารว่ม
โครงการ 

เพิ่มบทบาทสตรี กลุ่มพัฒนา
สตรีต าบล 

15 การจัดกิจกรรมวันแมแ่ห่งชาต ิ เพื่อส่งเสริมบทบาทสตรี อุดหนุนกลุ่มพัฒนาสตรี
ต าบล 

 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

จ านวนผู้เข้ารว่ม
โครงการ 

เพิ่มบทบาทสตรี กลุ่มพัฒนา
สตรีต าบล 

16 โครงการส่งเสริม สนับสนุนกลุ่ม
ผู้สูงอาย ุ

เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้สูงอาย ุ กลุ่มผู้สูงอายุในต าบล 
หมู่ที่ 1 - 13 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

จ านวนผู้เข้ารว่ม
โครงการ 

ผู้สูงอายุมีสุขภาพดี
และสร้างประโยชน์

แก่สังคม 

ส านักงาน
ปลัด 

17 โครงการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตผูพ้ิการและผู้ด้อยโอกาสต่างๆ  

เพื่อพัฒนาคุณภาพชวีิตของผู้
พิการและผู้ด้อยโอกาสในต าบล 

ผู้พิการและ
ผู้ด้อยโอกาสในต าบล

แม่พริก 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวนผู้เข้ารว่ม
โครงการ 

ผู้พิการ
ผู้ด้อยโอกาสมี

คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

ส านักปลัด 

18 โครงการปรับปรุงที่อยู่อาศัยแก่ผู้
ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ผูย้ากจน 

เพื่อให้ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ผู้
ยากจน มีที่อยู่อาศัยที่ด ี

หมู่ที่ 1 -13 50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

จ านวนที่อยู่
อาศัยที่กอ่สร้าง/

ปรับปรุง 

ผู้ยากไร้ 
ผู้ด้อยโอกาส ผู้
ยากจน มีที่อยู่

อาศัยที่ด ี
 

ส านักปลัด 

19 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา
การตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น 

เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาใน
วัยรุ่น 

เยาวชนต าบลแม่พริก 30,000 
 

30,000 30,000 30,000 30,000 จ านวนผู้เข้ารว่ม
โครงการ 

ปัญหาวยัรุ่น
ตั้งครรภ์ไม่พร้อม

ลดลง 

กองการศึกษาฯ 

20 โครงการส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพกลุ่มพัฒนาสตรีต าบล 
แม่พริก 

เพื่อส่งเสริมพัฒนาสตรีต าบล 
แม่พริก 
 
 
 

กลุ่มสตรีแม่บ้านต าบล
แม่พริก 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

จ านวนผู้เข้ารว่ม
โครงการ 

 

เพิ่มบทบาทสตรี ส านักปลัด 



55 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท) 

21 โครงการส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพผู้สูงอายุต าบลแม่พรกิ 

เพื่อส่งเสริมและพัฒนาผู้สูงอายุ 
ต าบลแม่พริก 
 

ผู้สูงอายุต าบลแมพ่ริก 50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

จ านวนผู้เข้ารว่ม
โครงการ 

เพิ่มบทบาท
ผู้สูงอาย ุ

ส านักปลัด 

22 โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
ประชาชนต าบลแมพ่ริก 

ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม มี
ความชื่อสัตย์สุจริต  
 

ประชาชนต าบลแมพ่ริก 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

จ านวนผู้เข้ารว่ม
โครงการ 

เพื่อเป็นต าบลที่มี
จริยธรรม คุณธรรม  

ธรรมาภิบาล 

ส านักปลัด 

23 โครงการส่งเสริมศักยภาพ  
อสม.ต าบลแม่พริก 

มีการพัฒนาการด้านสาธารณสุข ต าบลแม่พริก 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 พัฒนาด้านการ
สาธารณสุข 
ป้องกันและ
ระงับโรคติดต่อ 

ด าเนินงานด้าน 
สาธารณสุข  

ส านักปลัด 

24 โครงการอบรมเยาวชน เพื่อพัฒนาและส่งเสริมเยาวชน
ในต าบลแม่พริก 

เยาวชนต าบลแม่พริก 40,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวนผู้เข้ารว่ม
โครงการ 

เยาวชนมกีารพฒันา
ในด้านต่าง ๆ  

ส านักปลัด 

25 โครงการอบรมและพัฒนาศักยภาพ
อาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่บา้น 
(อผส.) 

เพื่อพัฒนาศักยภาพ อผส. และ
ออกเยีย่มบ้านผู้สูงอายุและ

ผู้ป่วยติดเตียง 

อผส. หมู่ที่ 1 - 13 - 25,000 25,000 25,000 25,000 ร้อยละความพึง
พอใจของ
ผู้รับบริการ 

ประชาชน
กลุ่มเป้าหมายมี

คุณภาพชีวิตทีด่ีขึ้น
และกลุม่ อสผ. มี

การปฎิบัติงานอย่าง
มีประสทิธิภาพ 

ส านักปลัด 

26 โครงการส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพผู้ป่วยเอดส ์

เพื่อพัฒนาศักยภาพ ผู้ป่วยเอดส์
ในการด ารงชีวิตในสังคม 

   ผู้ป่วยเอดส์ หมู่ที ่
 1 - 13 

- 10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละความพึง
พอใจของ
ผู้รับบริการ 

กลุ่มเป้าหมายมี
คุณภาพชีวิตทีด่ีและ
สามารถด ารงชีวติได้

อย่างมีความสขุ 

ส านักปลัด 

27 โครงการจิตอาสาพระราชทาน เพื่อเป็นขับเคลือ่นการด าเนนิงาน
ของจิตอาสา พฒันาท้องถิ่น 
บ าเพ็ญสาธารณประโยชน์ ฯลฯ 

ต าบลแม่พริก - - 10,000 10,000 10,000 การได้รับการ
อุดหนุน 

การชว่ยเหลือ
ผู้ประสบภัยด้าน

ต่างๆ 

อ าเภอแม่
สรวย, อื่นๆ 

28 โครงการจัดท าธนาคารน้ าใต้ดินภายใน
หมู่บ้านและศนูย์พัฒนา 
เด็กเล็ก ในสังกดั อบต.แม่พริก 

เพื่อป้องกันน้ าทว่มขงัและการขาด
แคลนน้ าในฤดแูล้ง 

หมู่ที่ 1 – 13 และ 
ศพด. ในสังกัด  
อบต.แม่พริก 

- - 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ ของ 
ประชาชนที่ได้รับ

ประโยชน ์

แก้ไขปัญหาน้ าทว่ม
ขังและประชาชนมี
น้ าใช้ตลอดทั้งปี 

ส านักปลัด,
กองการศึกษาฯ 

29 โครงการค่ายเยาวชนต าบลแมพ่ริก เพื่อส่งเสริมกิจกรรมเยาวชน เยาวชนต าบลแม่พริก 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

จ านวนเยาวชนที่
เข้าร่วมโครงการ 

เพิ่มบทบาทของ
เยาวชน 

ส านักปลัด 

รวมจ านวน  29  โครงการ 6,270,000 6,765,000 6,975,000 6,975,000 6,975,000    
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4.2  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 งานการแพทย์ฉุกเฉินต าบล 
แม่พริก 

เพื่อช่วยเหลือประชาชนในต าบล
แม่พริก 

หมู่ที่ 1 – 13 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละความพึง
พอใจผู้รับบริการ 

คุณภาพชีวิตที่ดี
ของประชาชน 

ส านักปลัด 

2 ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมกลุ่ม  
อปพร. 

เพื่อพัฒนาศักยภาพของกลุ่ม  
อปพร. 

อปพร. หมู่ที่ 1 – 13 50,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

ร้อยละความพึง
พอใจผู้รับบริการ 

การป้องกันและ
บรรเทาสาธารณ
ภัยที่มี
ประสิทธิภาพ 

ส านักปลัด 

3 โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนน  

เพื่อลดอุบัติเหตุทางถนนอัน
เนื่องมาจากการฝ่าฝืนกฎหมาย
จราจร 

ตั้งจุดตรวจ   
จ านวน 1 จุด 
บริเวณทางเข้า
ส านักงาน อบต.แม่พริก 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

สถิติการเกิด
อุบัติเหตุทาง
ถนนในพื้นที่
ลดลง 

สามารถป้องกัน
การเกิดอุบัติเหตุ
ทางถนน  
ประชาชนและผู้ใช้
รถใช้ถนนได้รับ
ความปลอดภยั 

ศูนย์ อปพร. 
ต.แม่พริก 

4 จัดตั้งหน่วยบริการประชาชนต าบล
แม่พริก 
 

เพื่อช่วยเหลือและให้บริการ
ประชาชน 

จ านวน  1  แห่ง - - 300,000 
 

300,000 
 

300,000 
 

ร้อยละความพึง
พอใจผู้รับบริการ 

คุณภาพชีวิตที่ดี
ของประชาชน 

ส านักปลัด 

5 จัดซื้อชุดอุปกรณ์สนามส าหรับดับ
ไฟป่า 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดับไฟ
ป่า 

จ านวน 1 ชุด 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 พื้นที่ป่าที่ได้รับ
ความเสียหาย 

การป้องกันและ
บรรเทาสาธารณ
ภัยที่มี
ประสิทธิภาพ 

ส านักปลัด 

6 การติดตั้งกล้องวงจรปิดภายใน
หมู่บ้าน 

เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

หมู่ที่
1,2,3,7,8,9,10,11,
12,13 
 

- 300,000 - - - ร้อยละความพึง
พอใจของ
ประชาชน 

คุณภาพชีวิตที่ดี
ของประชาชน 

ส านักปลัด 

7 พัฒนากิจการอาสาสมัครป้องกัน
ภัยฝ่ายพลเรือน 

ป้องกันและบรรเทาสาธารณภยั มีการรวมกลุ่ม และ ฝกึ
ซ่อมในการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภยั 

30,000 150,000 150,000 150,000 150,000 ประชากร
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

มีการรวมกลุ่มหรอื
ฝึกซ่อมการป้องกัน
ภัยฯ 

ส านักปลัด 

8 ฝึกอบรม อาสาสมัครป้องกันภยั
ฝ่ายพลเรือน  
(หลักสูตรทบทวน )  
 

เพื่อพัฒนาศักยภาพของกลุ่ม  
อปพร. 

อปพร. หมู่ที่ 1 – 13 100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

ร้อยละความพึง
พอใจผู้รับบริการ 

การป้องกันและ
บรรเทาสาธารณ
ภัยที่มี
ประสิทธิภาพ 

ส านักปลัด 
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ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

9 การส่งเสริมให้ความรู้ด้านการ
ป้องกันภัยและบรรเทาสาธารณภยั 

เพื่อส่งเสริมให้ความรู้ในการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภยั
ภายในพื้นที ่

ประชาชน  
หมู่ที่ 1 - 13 

-       50,000       50,000  50,000  50,000 ร้อยละความพึง
พอใจของ
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ประชาชน และส่วน
ที่เกี่ยวข้อง ได้รับการ
ป้องกันและมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

ส านักปลัด 

รวมจ านวน  9  โครงการ 300,000 820,000 820,000 820,000 820,000 - - - 
 

4.3 แผนงานการศึกษา 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการจัดสร้างศูนย์เรียนรู้  
สนามเด็กเล่นสร้างปัญญา 

เพื่อส่งเสริมทักษะและพัฒนาการ
ของเด็กนักเรียนห้องเรียน 

ศพด.อบต.แม่พริก 2 - - 100,000 100,000 100,000 ร้อยละของ
ผู้เรียนที่ได้รับ

ประโยชน ์

เด็กนักเรียนมีการ
พัฒนาปัญญา สร้าง
การเรียนรู้ การกล้า
ตัดสินใจเพิม่มากขึน้ 

กองการศกึษาฯ 

2 โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็ก อบต.แม่พริก 2 

เพื่อปรับปรุงสถานที่ในการเรียน
การสอนให้เหมาะสมและมีความ

ปลอดภัย 

ศพด.อบต.แม่พริก 2 - 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละของการ
ด าเนินการ 

ศพด.มีการ
ปรับปรุงให้

เหมาะสมปลอดภยั
และสะดวกแก่
ผู้เรียนผู้สอน 

กองการศกึษาฯ 

3 อุดหนุนโรงเรียนชุมชนบ้าน 
สันจ าปา ค่าอาหารกลางวัน 
 
 
 

เป็นค่าอาหารกลางวันส าหรับเด็ก
นักเรียน 

ต าบลแม่พริก - - 1,700,000 1,800,000 1,900,000 การได้รับการ
อุดหนุน 

เด็กมีสุขภาพกายที่
ดีจากอาหารกลาง
วันที่มีคุณค่า 

กองการศกึษาฯ 

4 อุดหนุนโรงเรียนบ้านแม่พรกิ  
ค่าอาหารกลางวัน 

เป็นค่าอาหารกลางวันส าหรับเด็ก
นักเรียน 

ต าบลแม่พริก - - 616,000 616,000 616,000 การได้รับการ
อุดหนุน 

เด็กมีสุขภาพกายที่
ดีจากอาหารกลาง
วันที่มีคุณค่า 

กองการศกึษาฯ 

5 อุดหนุนโรงเรียนชุมชนบ้านปาง
อ้อยค่าอาหารกลางวัน 

เป็นค่าอาหารกลางวันส าหรับเด็ก
นักเรียน 

ต าบลแม่พริก - - 140,000 140,000 140,000 การได้รับการ
อุดหนุน 

เด็กมีสุขภาพกายที่
ดีจากอาหารกลาง
วันที่มีคุณค่า 
 

กองการศกึษาฯ 
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ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

6 อุดหนนุโรงเรียนชุมชนบ้านป่าเมีย่ง
แม่พริกค่าอาหารกลางวัน 
 

เป็นค่าอาหารกลางวันส าหรับเด็ก
นักเรียน 

ต าบลแม่พริก - - 140,000 140,000 140,000 การได้รับการ
อุดหนุน 

เด็กมีสุขภาพกายที่
ดีจากอาหารกลาง
วันที่มีคุณค่า 

กองการศกึษาฯ 

7 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา (ค่ากิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน, ค่าชุดนักเรียน, ค่า
อุปกรณ์การเรียน, ค่าหนังสือเรียน) 

เพื่อส่งเสริมพัฒนาและจัดหาฯให้
เหมาะสมกับผู้เรียนตามวัยและ

ความต้องการของท้องถิ่น 

1. ศพด. บ้านป่าเมี่ยง      
แม่พรกิ 
2. ศพด. อบต. 
แม่พรกิ 1 
3. ศพด. อบต. 
แม่พรกิ 2 

- 300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละของเด็ก 
ใน ศพด.ที่ได้รับ

การจัดหา 

เด็กนักเรียนมี
พัฒนาการที่

เหมาะสมกับวัย
และสิ่งต่าง ๆ ที่

พอเพียง 

กองการศกึษาฯ 

8 โครงการสนับสนุนอาหารเสริม 
(นม) 

เพื่อจัดซื้อเป็นค่าอาหารเสริม 
(นม) ให้กับศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก 
ในสังกัดและ โรงเรียน สังกัด 

สพฐ. 

1. ศพด. บ้านป่าเมี่ยง
แม่พรกิ 
2. ศพด. อบต. 
แม่พรกิ 1 
3. ศพด. อบต. 
แม่พรกิ 2 
4. ร.ร.ชุมชนบ้าน 
สันจ าปา 
5. ร.ร.บ้านแม่พรกิ 
6. ร.ร.บ้านปางออ้ย 
7. ร.ร.บ้านป่าเมี่ยง 
แม่พรกิ 

- 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 ร้อยละของเด็ก 
ใน ศพด.และ

โรงเรียน สังกัด 
สพฐ. ที่ได้รับการ

จัดหา 

เด็กนักเรียนได้
บริโภคนมอยา่ง

พอเพียง 

กองการศกึษาฯ 

9 โครงการสนับสนุนการพัฒนาครู
ผู้ดูแลเด็กและผู้ดูแลเด็ก 

เพื่อส่งเสริมและพัฒนา ครู.และ
ผลด. ให้มีทักษะ และความรู้ที่

เหมาะสมในการปฏิบัติงาน 

ครูผู้ดูแลเด็กและ
ผู้ดูแลเด็ก ในสังกัด 

อบต.แม่พริก 

- 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละของครู
ผู้ดูแลเดก็และ

ผู้ดูแลเดก็ในสังกัด 
ที่ได้รับการพัฒนา 

ครูผู้ดูแลเด็ก และผู้ดู
และเดก็ มีความรู้

ความเข้าที่เหมาะสม
ในการปฏิบัติงาน 

กองการศกึษาฯ 

10 การสนับสนุนกิจกรรมของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

เพื่อพัฒนา อบรม และสนับสนุน
กิจกรรมของ ศพด. ในสังกัด ให้

เหมาะสม 

คณะกรรมการศูนย์ 
ศพด. 

- 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละของ
คณะกรรมการ

ศูนย์ ศพด.ที่ได้รับ
การฝกึอบรมและ

พัฒนา 

คกก.ศนูย์ ศพด.มี
ความรู้ ความเข้าใจ
และด าเนินกิจกรรม

ของ ศพด. ให้มี
ประสิทธภิาพ 

กองการศกึษาฯ 

11 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ ศพด. เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ ให้สวยงาม
และอ านวยความสะดวก 

ศพด. แม่พริก 1 และ
ศพด. แม่พริก 2 

- 70,000 70,000 70,000 70,000 ร้อยละของ ศพด.
ที่ได้รับการปรับ

ภูมิทัศน ์

พื้นที ่ศพด.มกีาร
ปรับปรุงให้สวยงาม
และอ านวยความ

สะดวกได ้

กองการศกึษาฯ 
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ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

12 โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์ส าหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

เพื่อให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมี
ครุภัณฑ์ให้บริการเด็กภายในศูนย ์

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
จ านวน 3 ศูนย์ 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

ร้อยละของ 
ศพด.ที่ได้รับการ

จัดสรร 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
มีครุภัณฑ์ให้บริการ

เด็กภายในศูนย์
เพียงพอ 

กองการศึกษาฯ 

13 โครงการวันเด็กแห่งชาต ิ เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชน
กล้าแสดงออก 

โรงเรียนและศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก  3 
แห่ง 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

จ านวนผู้เข้ารว่ม
กิจกรรม 

เด็กและเยาวชนมี
ความกล้าแสดงออก 

กล้าคิด กล้าท า 

กองการศึกษาฯ 

14 สนับสนุนค่าสาธารณูปโภคศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

เพื่อให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีสิ่ง
สาธารณูปโภคไว้ใช้ 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 3 
แห่ง 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

ร้อยละของ 
ศพด.ที่ได้รับการ

สนับสนุน 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บริการเด็กได้อย่าง

มีประสิทธิภาพ 

กองการศึกษาฯ 

15 โครงการวันวิชาการฯ เพื่อเสริมสร้างความรู้แก่เด็กและ
ผู้ปกครอง 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
3 แห่ง 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

จ านวนผู้เข้ารว่ม
โครงการ 

เด็กและผู้ปกครอง
ได้รับความรู้

ทางด้านวิชาการ 

กองการศึกษาฯ 

16 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

เพื่อพัฒนาอาคารสถานที่ให้
เหมาะสมส าหรับใช้ในการจัดการ
เรียนการสอน 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
จ านวน 3 ศูนย ์

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

ศพด.มีพื้นที่ใช้
ประโยชน์ดีขึ้น 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
มีอาคารสถานที่
เหมาะสมส าหรับ
การจัดการเรียน

การสอน 
 

กองการศึกษาฯ 

รวมจ านวน  16  โครงการ 170,000 2,610,000 5,306,000 5,406,000 5,506,000 - - - 
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4.4 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท) 

1 โครงการแข่งขันกีฬาของเด็ก
นักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด 
อปท. 

-เพื่อส่งเสริมการออกก าลังกาย 
โดยใช้กีฬาเป็นสื่อ 
-เพื่อฝึกให้นักเรียนมีน้ าใจเป็น
นักกีฬา รู้แพ ้รู้ชนะ รู้อภยั 

    ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก    
3 แห่ง 

- - - - - ร้อยละของเดก็ ใน
ศพด. 

มีทกัษะด้าน 
กีฬาและม ีและม ี
สุขภาพแข็งแรงขึ้น 

 

เด็กนักเรียนเรียนรู้
ความม ี

น้ าใจนกักฬีา กติกา
ต่างๆ และมีสุขภาพ 
ร่างกายทีแ่ข็งแรง

สมบูรณ ์

กองการศกึษา
ฯ 

2 โครงการแข่งขันกีฬา เพื่อส่งเสริมการเล่นกีฬา สร้าง
ความปรองดองสมานฉันท์ ความ

สามัคคี และแสดงความ
จงรักภักดีฯ 

เด็ก เยาวชน ประชาชน
ทั่วไป 

-     200,000     200,000  200,000  200,000 จ านวนผู้เขา้ร่วม
โครงการ 

เด็ก เยาวชน 
ประชาชน มีสุขภาพ

ร่างการแขง็แรง 
แสดงออกถึงความ
สามัคคี และความ

จงรกัภักด ี

กองการศึกษา
ฯ 

รวมจ านวน  2  โครงการ -     200,000     200,000  200,000  200,000 - -  
 

4.5 แผนงานสังคมสงเคราะห ์

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท) 

1 สมทบกองทุนวันละบาท ส่งเสริมให้ประชาชนมีเงินออม ต าบลแม่พริก 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 การสมทบทุน จ านวนผู้ได้รับ
ประโยชน ์
 

ส านักปลัด 

2 โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตประชาชนต าบลแม่พริก 

ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ 
คุณภาพชีวิตของประชาชนใน
พื้นที่ 
 

ต าบลแม่พริก 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จ านวนผู้เข้ารว่ม
โครงการ 

จ านวนผู้ได้รับ
ประโยชน ์
 

ส านักปลัด 

รวมจ านวน  2  โครงการ 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 - -  
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4.6 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท) 

1 โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมแบบ
ประชารฐั 

เพื่อส่งเสริมและสนับสนนุการมีส่วน
ร่วมแบบประชารฐัและช่วยเหลอืผู้

ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส 

ผู้ยากไร้และผู้ดอ้ยโอกาส
ในต าบลแม่พริก 

- 100,000  100,000  100,000  100,000 ร้อยละเข้ารว่ม
กิจกรรม 

ผู้ยากไร้และ
ผู้ด้อยโอกาสภาพมี
คุณภาพชีวิตทีด่ ี

ส านักปลัด 

2 โครงการสร้างบ้านเทิดไท้พระบาทสมเด็จ
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวหรือบ้านเทิดไท้ใน
พระบรมวงศ์สานุวงศ์ทุกพระองค์ 

เพื่อส่งเสริมและสนับสนนุการมีส่วน
ร่วมแบบประชารฐัและช่วยเหลอืผู้

ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส 

ผู้ยากไร้และผู้ดอ้ยโอกาส
ในต าบลแม่พริก 

- -  50,000  50,000 50,000 ร้อยละเข้ารว่ม
กิจกรรมและผู้
ได้รับมอบบ้าน 

ผู้ยากไร้และ
ผู้ด้อยโอกาสภาพมี
คุณภาพชีวิตทีด่ ี

ส านักปลัด 

3 โครงการส่งเสริมความรู้กฎหมาย
ทั่วไปแก่ประชาชน 

เพื่อส่งเสริมและให้ความรู้
กฎหมายที่เกีย่วขอ้งกับ

ประชาชน 

หมู่ที่ 1 - 13 -       30,000       30,000  30,000  30,000 ร้อยละความพึง
พอใจของ
ผู้รับบริการ 

ประชาชน
กลุ่มเป้าหมายมีความรู้
ความเข้าใจในกฎหมาย
ที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน 

ส านักปลัด 

4 โครงการอนุรกัษ์พันธุกรรมพืชอนั
เนื่องมาจากพระราชด าริฯ (ฐาน
ทรัพยากรทอ้งถิน่) 

เพื่อสืบสานแนวพระราชด าริฯ ใน
การอนรุักษ์พนัธุพืชและใช้
ประโยชน์จากพนัธกุรรมของพืช 

ต าบลแม่พริก - 200,000 200,000 200,000 200,000 - จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ 
- ศูนย์ฯ 1 แห่ง 

ประชาชนมีความรู้
ความเข้าใจและมีการ
จัดระบบพันธุกรรมพืช 

ส านักปลัด 

รวมจ านวน  4  โครงการ - 330,000 380,000 380,000 380,000 - -  
 

4.7 แผนงานงบกลาง 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท) 

1 โครงการเสริมสร้างสวัสดิการทาง
สังคมให้แก่ผู้พิการและทพุพลภาพ 

เพื่อรองรับการจัดสวัสดิการเบี้ยความ
พิการให้แก่คนพิการตามสิทธิฯ 

ผู้พิการและทพุพลภาพ 
หมู่ที่ 1 - 13 

- 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 จ านวนผู้ที่ได้รับ
เบี้ยความพกิาร 

ผู้พิการและทุพพล
ภาพมีคุณภาพชีวิต
และความเป็นอยู่ที่ด ี

ส านักปลัด 

2 โครงการสนับสนุนสวัสดกิารทางสังคม
แก่ผู้ดอ้ยโอกาสทางสังคม 

เพื่อรองรับการสงเคราะห์เบี้ยยัง
ชีพผู้ป่วยเอดส ์ให้แก่ผู้ป่วยเอดส์

ตามสิทธฯิ 

ผู้ป่วยเอดส์ฯ 
หมู่ที่ 1 - 13 

-  300,000  300,000  300,000   300,000  จ านวนผู้ที่ไดร้ับ
เบ้ียยังชีพผู้ป่วย

เอดส ์

ผู้ป่วยเอดส์มี
คุณภาพชีวิตและ

ความเป็นอยู่ที่ดขีึ้น 

ส านักปลัด  

3 โครงการสร้างหลักประกนัรายได้
ผู้สูงอายุ 

เพื่อรองรับการจัดสวัสดกิารให้แก่
ผู้สูงอายุที่มอีายุ 60 ปีขึ้นไป และ

มีคุณสมบัติฯ 

ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป  
หมู่ที่ 1 - 13 

- 10,000,000  11,000,000  12,000,000  13,000,000 จ านวนผู้ที่ไดร้ับ
เบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ 

ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิต
และความเป็นอยู่ท่ีดีข้ึน 

ส านักปลัด 

4 สมทบกองทุนหลกัประกันสขุภาพ
ต าบลแม่พรกิ 
 

เพื่อสนับสนุนกองทนุหลักประกนั
สุขภาพต าบลแม่พริกในการบรกิาร

ประชาชนด้านสุขภาพ 

หมู่ที่ 1 - 13 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละของ
ครัวเรือนที่ได้รับ

ประโยชน ์

ประชาชนมีคุณภาพ
ชีวิต สุขภาพที่ดีขึน้ 

ส านักปลัด 
กองการศึกษาฯ 

รวมจ านวน  4  โครงการ   200,000  13,500,000  14,500,000  15,500,000  16,500,000  - -  
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ข.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบรหิารส่วนต าบลแม่พริกที่ 6 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร            
6.๑  แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท) 

1 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์
ปฏิบัติการร่วมในการชว่ยเหลือ
ประชาชนของ อปท.  

เพื่อปฏิบัติตามระเบยีบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าดว้ย
ค่าใช้จ่ายเพื่อชว่ยเหลอื
ประชาชนตามอ านาจหน้าที่ของ 
อปท. พ.ศ.2560 

อปท.ในพื้นที่ทุกแห่ง 35,000 35,000 35,000 35,000 35,000 อปท.ในพื้นที่
ร้อยละ 50 ของ
อ าเภอแม่สรวย 
มีศูนย์ปฏิบัติการ

ร่วมในการ
ช่วยเหลือ
ประชาชน 

มีศูนย์ปฏิบัติการ
ร่วมในการ
ช่วยเหลือ

ประชาชนของ 
อปท. (ระดับ

อ าเภอ) ทั้งด้านสา
ธารณภัย การ

ส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

โรคติดต่อหรือโรค
ระบาดในท้องถิ่น 

ส านักปลัด 

2 โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยและ
การมีส่วนร่วมทางการเมือง 

เพื่อให้ประชาชนได้มีความรู้
ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของ
ตนเองทางการเมือง 

ประชาชนต าบลแมพ่ริก 50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

ร้อยละของการมี
ส่วนร่วมของ
ชุมชน 

ประชาชนมีความรู้
ความเข้าใจใน
บทบาทหน้าทีข่อง
ตนเองและมีส่วน
ร่วมทางการเมือง
อย่างสร้างสรรค์ 

กองการศึกษาฯ 

3 การเพิ่มศักยภาพหรือพัฒนา
ศักยภาพผู้บริหาร  พนกังานและ
ลูกจ้าง อบต.แมพ่ริก 

เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากร
ในการปฏิบัติหนา้ที ่

ผู้บริหาร  พนกังานทุก
ส่วนราชการ 

200,000 
 

200,000 
 

200,000 
 

200,000 
 

200,000 
 

ร้อยละความพึง
พอใจต่อการ
บริการ 

ประชาชนพึงพอใจ
ต่อการให้บริการที่
มีประสิทธิภาพ 

ทุกส่วน
ราชการ 

4 กิจกรรมการส่งเสริมการป้องกันการ
ทุจริตคอรัปชั่น 

เพื่อป้องกันการทุจริตคอรัปชั่น ผู้บริหาร  พนกังานทุก
ส่วนราชการ 

100,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

สถิติการทุจริต
คอรัปชั่น 

ไม่มีปัญหาการ
ทุจริตคอรัปชั่นใน
องค์กร 

ทุกส่วน
ราชการ 

5 โครงการฝึกอบรมเพื่อรองรับการ
จัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างฯ 

เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากร
ในการปฏิบัติหนา้ที่เกี่ยวกบัภาษี
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

ผู้บริหาร  พนกังานทุก
ส่วนราชการ 

- - 20,000 20,000 20,000 ร้อยละของผู้ที่
ได้รับความรู้ 

บุคลากรมีความรู้
ความเข้าใจและ
สามารถปฏบิัติ
หน้าที่อยา่งมี
ประสิทธิภาพ 

ทุกส่วน
ราชการ 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท) 

6 โครงการเสริมสร้างความปรองดอง
สันติสุขสมานฉันท์และปกป้องเทิด
ทูลสถาบันฯ 

เพื่อเสริมสร้างความปรองดอง
สมานฉันท์และความจงรักภกัดี
ต่อสถาบันพระมหากษัตริย ์

หมู่ที่ 1 - 13 50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

จ านวนผู้เข้ารว่ม
โครงการ 

ประชาชนมีความ
รักสามัคคีกันและ
จงรักภักดีต่อ
สถาบัน
พระมหากษัตริย ์

ส านักปลัด 

7 โครงการสนับสนุน ส่งเสริมตาม
แผนการป้องกันการทุจริต 
 

เพื่อส่งเสริมต่อยอดกิจกรรมการ
ป้องกันการทุจริต 

บุคลากรฝ่ายการเมือง 
ฝ่ายประจ า และ 
ประชาชนพื้นที่ 13 
หมู่บ้าน  

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 ตามแผนการ
ป้องกันการ
ทุจริต 

ป้องการการทจุริต  ส านักปลัด 

8 การบริหารจัดการภารกิจถา่ยโอน เพื่อให้การด าเนินการภารกิจ
ถ่ายโอนเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย 

ภารกิจถ่ายโอน  200,000 
 

200,000 
 

200,000 
 

200,000 
 

200,000 
 

ร้อยละความพึง
พอใจต่อการ
ด าเนินงาน 

การด าเนินภารกิจ
ถ่ายโอนเรียบร้อย 

ส านักปลัด, 
กองคลัง ,

กอง
การศึกษาฯ 

9 โครงการศูนย์ข้อมูลข่าวสารการซ้ือ
การจ้าง ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นระดับอ าเภอ 

ส่งเสริมการมีส่วนรวมและ 
ข้อมูลข่าวสารราชการ 

อ าเภอแม่สรวยศูนย์
ข้อมูลข่าวสารการซ้ือ
การจ้าง ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

ระดับอ าเภอ 

35,000 35,000 35,000 35,000 35,000 การได้รับการ
อุดหนุน 

ข้อมูลข่าวสารการ
ซ้ือการจ้าง ของ
องค์กรปกครอง

ส่วน 

อบต.แม่พริก 

10 อุดหนุนหน่วยงานรัฐหรือกลุ่ม
องค์กรต่างๆ 

เพื่อด าเนินกิจกรรมด้านตา่งๆ ที่
เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา
ต าบล 

อุดหนุนหน่วยงานของ
รัฐกลุ่มองค์กร

ประชาชน และองค์กร
ที่จัดตั้งตามกฎหมาย  

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 จ านวนกลุ่มที่
ได้รับการ
อุดหนุน 

กิจการเป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย

ถูกต้องตาม
ระเบียบ 

ส านักปลัด 

11 การจัดหาและปรับปรุงเครื่องมือ
เครื่องใช้ในส านักงาน 

เพื่อการบริการและการบริหาร
จัดการองค์กรที่มีประสิทธภิาพ 

จัดหาอุปกรณ์เครื่องมือ
เครื่องใช้ให้เพียงพอ 

150,000 
 

150,000 
 

150,000 
 

150,000 
 

150,000 
 

ร้อยละความพึง
พอใจต่อการ

บริการ 

การบริการ
ประชาชนที่มี
ประสิทธิภาพ 

ทุกส่วน
ราชการ 

12 การจัดท าแผนทีภ่าษแีละทะเบยีน
ทรัพย์สิน 

เพื่อพัฒนาระบบการจัดเก็บ
รายได้ของท้องถิ่น 

ระบบแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน 

100,000 
 

250,000 
 

250,000 
 

250,000 
 

250,000 
 

ร้อยละของ
รายได้ที่เพิ่มขึ้น 

รายได้ของท้องถิ่น
เพิ่มขึ้น 

กองคลัง 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท) 

13 ส่งเสริมการบริหารจัดการบ้านเมือง
ที่ดี หรือการพัฒนาคุณภาพการ
ให้บริการแกป่ระชาชน 

ด าเนินการในเร่ืองการให้บริการ
ประชาชน ตามหลักการบริหาร
จัดการบ้านเมืองที่ด ี

ประชาชนต าบลแมพ่ริก 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ผู้เข้ารับการ
อบรม หรือ การ

บริการ จาก
ภาครัฐ 

ประชาชนมีความ
พึงพอใจในการ

ให้บริการ 

ส านักปลัด 

14 โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องวินัย
จราจร 

เพื่อให้ประชาชนมีความรู้
เกี่ยวกบัการจราจร 

ประชาชน ม.1 - 13 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวนผู้เข้ารว่ม
โครงการ 

การเกิดอุบัติเหตุ
ทางถนนในพื้นที่

ลดลง 

ส านักปลัด 

รวมจ านวน  14  โครงการ 1,390,000 1,490,000 1,510,000 1,510,000 1,510,000 - - - 
 
 
6.2  แผนงานสาธารณสุข 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท) 

1 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บา้น 
ภายใต้โครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข 

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บา้น 
ในเขต ต าบลแม่พริกในการ
ด าเนินตามโครงการพระราชด าริ
ด้านสาธารณสุข 

อุดหนุนให้
คณะกรรมการหมู่บ้าน  
จ านวน  13 หมู่บ้าน ๆ

ละ 20,000 บาท 

260,000 260,000 260,000 260,000 260,000 คณะกรรมการ
หมู่บ้าน แต่ละ
หมู่บ้านได้รับ

งบประมาณ ร้อย
ละ 100 

ประชาชนในเขต
ต าบลแม่พริก 
ได้รับบริการด้าน
สาธารณสุขอย่าง
ทั่วถึง 

ส านักปลัด 

รวมจ านวน  1  โครงการ 260,000 260,000 260,000 260,000 260,000 - - 
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6.3  แผนงานสร้างความเขม้แข็งของชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท) 

1 โครงการส่งเสริมการรักการอ่าน เพื่อส่งเสริม สนับสนุน ให้
ประชาชนอ่านหนังสือ และสือ่

ต่าง ๆ อย่างเหมาะสมและ
ต่อเนื่อง 

หมู่ที่ 1 - 13 - 10,000  10,000   10,000  10,000 ร้อยละของการ
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ประชาชน เยาวชน
มีสถานที่อ่าน

หนังสือและมีสื่อ
เอกสารที่เหมาะสม 

ส านักปลัด 

2 สนับสนุนการเสริมสร้างความ
เข้มแข็งของประชาชนหรือชุมชน 

เพื่อสนับสนุนหมู่บ้านในการ
สร้างชุมชนเข้มแข็งและเข้าร่วม
กิจกรรมรัฐพิธีและงานประเพณี
วัฒนธรรม 

หมู่ที่ 1 - 13 500,000 
 

500,000 
 

500,000 
 

500,000 
 

500,000 
 

ร้อยละของการมี
ส่วนร่วมของ
ชุมชน 

ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการท า
กิจกรรมและสร้าง
ชุมชนให้เข้มแข็ง 

ส านักปลัด 

3 โครงการประชาคมหมู่บ้าน/ต าบล เพื่อส่งเสริมและเปิดช่องทางการ
รับฟังความคิดเห็นของประชาชน 

หมู่ที่ 1 - 13 20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

ร้อยละของ
ผู้เข้าร่วม
ประชาคม 

ประชาชนได้แสดง
ความคิดเห็นอย่าง
กว้างขวาง 

ส านักปลัด 

4 โครงการบริหารจัดการปอ้งกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติดของฝ่าย
ปกครอง อ าเภอแม่สรวย 

รณรงค์ป้องกันกันแก้ไขปัญหายา
เสพติด 

ต าบลแม่พริก 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 การได้รับการ
อุดหนุน 

ไม่เกิดผู้เสพและ
ผู้ขายรายใหม ่

อ าเภอ 
แม่สรวย 

5 โครงการส่งเสริมการขับเคลื่อนแผน
ชุมชนแบบบูรณาการเพื่อการพัฒนา
ท้องถิ่น 

เพื่อด าเนินการแผนชุมชน 
แผนพัฒนาท้องถิ่นฯ ส่งเสริมการ

มีส่วนร่วมแบบบูรณาของ
ประชาชนในพื้นที ่

หมู่ที่ 1 - 13 - 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละของการ
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการจัดท า

แผนชุมชน 
แผนพัฒนาท้องถิ่น 

ฯ เพื่อพัฒนา
ท้องถิ่นร่วมกัน 

ส านักปลัด 

รวมจ านวน  5  โครงการ 530,000 560,000 560,000 560,000 560,000 - - - 
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ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๕ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ด ารงความสมบูรณ์และยั่งยืน 
ข.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๕ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์และยั่งยนื 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบรหิารส่วนต าบลแม่พริก ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์และยั่งยืน 
5.๑  แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการก่อสร้างสถานที่เก็บ 
ขยะพิษ 
 

เพื่อแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอย จ านวน 13 แห่ง 500,000 
 

500,000 
 

500,000 
 

500,000 
 

500,000 
 

ปริมาณขยะ
ลดลง 

ลดปัญหาขยะ 
มูลฝอย 

ส านักงานปลัด 

2 โครงการรณรงค์ส่งเสริมการคัด
แยกขยะ 
 

เพื่อลดปัญหาขยะมูลฝอย หมู่ที่ 1 -  13 50,000 
 

50,000 50,000 50,000 50,000 ปริมาณขยะ
ลดลง 

ลดปัญหาขยะ 
มูลฝอย 

ส านักงานปลัด 

3 โครงการส่งเสริมการท าปุ๋ยหมัก
จากเศษวัสดุ / เศษอาหาร 

เพื่อลดปัญหาขยะมูลฝอย หมู่ที่ 1 - 13 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ปริมาณขยะ
ลดลง 

ลดปัญหาขยะ 
มูลฝอย 

ส านักงานปลัด 
กองการศกึษาฯ 

4 โครงการปลูกหญ้าแฝก เพื่อป้องกันการพังทลายของ
ดินและแนวตลิ่ง 

หมู่ที่ 1 - 13 5,000 
 

5,000 
 

5,000 
 

5,000 
 

5,000 
 

จ านวนหญ้าที่
ปลูก 

ป้องกันการ
พังทลายของดิน
และแนวตลิ่ง 

ส านักปลัด 

5 โครงการเฝ้าระวังและแก้ไข
ปัญหาไฟป่า 
 

เพื่ออนุรักษ์พื้นที่ปา่ พื้นที่ป่าในต าบลแมพ่ริก 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 พื้นที่ป่าที่ได้รับ
การดูแล 

พื้นที่ป่าอุดม
สมบูรณ์ 

ชมรมก านัน
ผู้ใหญ่บ้าน 

6 โครงการส่งเสริมการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน 
 

แก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่า พื้นที่ต าบลแม่พริก 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 หมอกควันและ
ไฟป่า 

ปัญหาหมอกควัน
ลดลง 

ส านักปลัด 

7 โครงการก่อสร้างฝายต้นน้ า เพื่อแก้ไขปัญหาภยัแล้ง จ านวน 30  จุด 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวนฝายที่
ก่อสร้าง 

มีน้ าเพียงพอต่อ
การเกษตร 

ส านักปลัด 
กองช่าง 

8 จัดตั้งศูนย์เรียนรู้การปลูกพืชสวน
ผสม 
 

เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้แก่
ประชาชน 

จ านวน  1  แห่ง 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 การปลกูพืชสวน
ผสมอย่างต่อเนือ่ง 

มีแหล่งเรียนรู้ไว้
บริการประชาชน 

ส านักปลัด 

9 โครงการรณรงค์การใช้ถุงผ้าลด
ภาวะโลกร้อน 
 

เพื่อลดผลกระทบจากภาวะโลก
ร้อน 

หมู่ที่ 1 -  13 20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

ปริมาณขยะ
ลดลง 

สภาพแวดล้อมที่ด ี ส านักปลัด 
กองการศกึษาฯ 

10 โครงการจัดซ้ือวัสดุ อุปกรณ์ ใน
การคัดแยกขยะและขนส่งขยะมี
พิษและขยะอันตราย  

เพื่อแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอย จ านวน 13 แห่ง 50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

ปริมาณขยะ
ลดลง 

ลดปัญหาขยะ 
มูลฝอย 

ส านักปลัด 
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ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

11 โครงการแก้ไขปัญหาหมอกควัน
และไฟป่า 

เพื่อแก้ไขปัญหาหมอกควันและ  
ไฟป่า 

พื้นที่ต าบลแม่พริก - 40,000 40,000 40,000 40,000 ร้อยละหมอกควัน
และไฟป่าที่ลดลง 

ปัญหาหมอกควันและ
ไฟป่าลดลง 

ส านักปลัด 

12 โครงการส่งเสริมความรู้และ
วิธีการบริหารจัดการขยะใน
ชุมชน 

เพื่อส่งเสริมและให้ความรู้ใน
การบริหารจัดการขยะมูลฝอย 

คณะกรรมการหมูบ้าน
ประชาชน 

หมู่ที่ 1 - 13 

- 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละความพึง
พอใจของ
ผู้รับบริการ 

ประชาชนได้รับความรู้
และมีวิธีในการบริหาร
จัดการขยะที่ถูกต้อง
และถูกสุขลักษณะ 

ส านักปลัด 

13 
 

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ อบต.
แม่พริก 

เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์รองรับ
และบริการประชาชน 

อบต.แม่พริก - 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละความพึง
พอใจของผู้มารับ

บริการ 

มีพ้ืนที่สีเขียว มีสถานที่
บริการที่สะดวกและพึง

พอใจต่อประชาชน 

ส านักปลัด 

14 โครงการถนน, สวนสาธารณะ
เฉลิมพระเกียรติฯ 

เพื่อเป็นการปรับภูมิทัศน์ให้มี
สถานที่พักผ่อน 

และออกก าลังกาย 

ต าบลแม่พริก - 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละความพึง
พอใจของผู้มารับ

บริการ 

มีพ้ืนที่สีเขียว มีสถานที่
บริการที่สะดวกและพึง

พอใจต่อประชาชน 

ส านักปลัด 

15 โครงการคลองสวยน้ าใส เพื่อฟื้นฟูปรับปรุงคุณภาพน้ า
ในแม่น้ า ล าคลอง 

ต าบลแม่พริก - 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละความพึง
พอใจของผู้มารับ

บริการ 

แม่น้ า ล าคลองมี
คุณภาพที่ดีข้ึน 

ส านักปลัด 

16 โครงการฝึกอบรมและเผยแพร่
ความรู้การใช้พลังงาน 

เพื่อส่งเสริมและให้ความรู้ใน
การใช้พลังงานของประชาชน

ในพื้นที่ 

ต าบลแม่พริก - 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละความพึง
พอใจของผู้มารับ

บริการ 

ประชาชนมีความรู้
ความเข้าใจและ

สามารถใช้พลังงาน
อย่างคุ้มค่า 

ส านักปลัด 

17 โครงการจัดตั้งโรงงานระบบการ
ผลิตพลังงานทดแทน 

เพื่อสร้างสถานที่การผลิต
พลังงานทางเลือกอย่างเป็น

ระบบ 

ต าบลแม่พริก - 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละของ
ประชาชนที่ได้รับ

ประโยชน ์

มีสถานที่ผลิตพลังงาน
ทดแทนที่เป็นระบบ

และมีมาตรฐาน 

ส านักปลัด 

รวมจ านวน  17  โครงการ 855,000 1,445,000 1,445,000 1,445,000 1,445,000 - - - 
 
5.2 แผนงานการเกษตร 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการก่อสร้างฝายมีชวีิต เพื่อแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ า
และชะลอน้ าไว้ใช้ในการเกษตร 

พื้นที่ต าบลแม่พริก - 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวนฝายที่
ก่อสร้าง 

มีน้ าเพียงพอต่อ
การเกษตร 

ส านักปลัด 
กองช่าง 

2 โครงการอนุรกัษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

เพื่ออนุรกัษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

พื้นที่ต าบลแม่พรกิ - 10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละของ
ทรัพยากรฯ ที่ได้รับ

การดูแล  

ทรัพยากรธรรมชาติฯ
ในพื้นที่ไม่ถูกท าลาย
และมีจ านวนเพิ่มข้ึน 

ส านักปลัด 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

3 โครงการปลูกป่าเพื่อพื้นที่สีเขียว เพื่อเพิ่มแหล่งทรัพยากรป่าไม้
และลดภาวะโลกร้อน 

พื้นที่ต าบลแม่พริก - 10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละของ
ทรัพยากรปา่ไม้ที่
ได้รับการปลูก 

มีพื้นที่สีเขียว
เพิ่มขึ้นและช่วยลด

ภาวะโลกร้อน 

ส านักปลัด 

4 โครงการสร้างฝายชะลอน้ าและ
กักเก็บน้ าเฉลิมพระเกียรติฯ 

เพื่อกักเก็บน้ าไว้ใช้ฤดูแล้งและ
เฉลิมพระเกียรติฯ 

แหล่งน้ าในต าบล - 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวนฝายที่
ได้รับการ
ก่อสร้าง 

ประชาชนมีน้ าใช้
อย่างเพียงพอ และ
แสดงออกถึงความ

จงรักภักด ี

ส านักปลัด 

5 โครงการธนาคารน้ าใต้ดิน เพื่อกักเก็บน้ าไว้ใช้ฤดูแล้งและ
ป้องกันน้ าท่วมขัง 

พื้นที่ต าบลแม่พริก - - 50,000 50,000 50,000 จ านวนบอ่น้ าที่
ได้รับการ
ก่อสร้าง 

ประชาชนมีน้ าใช้
อย่างเพียงพอ 

ส านักปลัด 

6 โครงการจัดท าแนวกันไฟป่า
ต าบลแม่พริก 

ป้องกันปัญหาหมอกควัน 
และไฟป่า 

ประชาชนต าบลแมพ่ริก
ปลอดภัยจากควันพิษ 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ปัญหาหมอก
ควันลดลง 

ประชาชนมีสุขภาพที่
ดีไม่ประสบปัญหา
โรคจากควันพิษ 

คณะกรรมการ
ไฟป่า 

7 โครงการอาสาสมัครท้องถิ่น 
รักษ์โลก 

เพื่อดแูลรกัษาสิ่งแวดล้อมและเข้า
ร่วมกิจกรรมการบริหารจัดการสิ่ง

ปฏิกูลและขยะมูลฝอย 

อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์
โลก 

- 15,000 15,000 15,000 15,000 จ านวนผู้เข้ารว่ม
กิจกรรม 

ลดปัญหาขยะในต าบล
และประชาชนมี

จิตส านึกในการดูแล
รักษาสิ่งแวดล้อม 

ส านักปลัด 

รวมจ านวน  7  โครงการ 100,000 285,000 335,000 335,000 335,000 - - - 
 
5.3 แผนงานเคหะและชมุชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการจัดเก็บขยะอันตราย เพื่อจัดเก็บขยะอันตรายใน
ชุมชนและมีวิธกี าจัดที่ถูกวิธี

และปลอดภยั 

หมู่ที่ 1 - 13 - 25,000 25,000 25,000 25,000 ร้อยละ ของ 
ประชาชนที่

ได้รับการจัดเก็บ
ขยะ 

สามารถแก้ไข
ปัญหาขยะและน า
ขยะอันตราบไป

ก าจัดได้อยา่งถูกวธิี
และปลอดภยั 

ส านักปลัด   
กองช่าง 

รวมจ านวน  1  โครงการ - 25,000 25,000 25,000 25,000 - - - 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
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  แผนงานเคหะชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานรับผิด 

ชอบหลัก ๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

1. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายบ้านห้วยม่วง หมู่ที ่10  
ต.แม่สรวย เช่ือมบา้นปางอ้อย  
หมู่ที่ 9 ต.แม่พรกิ 

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการสัญจร 

ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก 

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ร้อยละของ
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน

การสัญจร 

เกิดการพัฒนาด้าน
คมนาคม มีความ
ปลอดภัย สะดวก 

รวดเร็ว ในการสัญจร
และขนส่ง และพัฒนา

ทางเศรษฐกิจได้ 
 

อบจ.เชียงราย,
กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น,     
กรมทางหลวง

ชนบท 
,อื่นฯที่เกี่ยวขอ้ง 

2. โครงการเสริมผิวจราจรด้วย 
แอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสาย 
บ้านแม่พริก หมู่ที่ 1 ต.แม่พริก 
เช่ือม หมู่ที่ 16 บ้านหนองบัว   
ต.ป่าแดด 

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการสัญจร 

ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก 

2,530,000 2,530,000 2,530,000 2,530,000 2,530,000 ร้อยละของ
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน

การสัญจร 

เกิดการพัฒนาด้าน
คมนาคม มีความ
ปลอดภัย สะดวก 

รวดเร็ว ในการสัญจร
และขนส่ง และพัฒนา

ทางเศรษฐกิจได้ 
 

อบจ.เชียงราย,
กรมทางหลวง

ชนบท 
,อื่นฯที่เกี่ยวขอ้ง 

3. โครงการเสริมผิวจราจรด้วย 
แอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสาย 
บ้านทุ่งฟ้าผ่า หมู่ที่ 7 ต.แม่พริก 
เช่ือม บ้านทุ่ง  ต.ปา่แดด 

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการสัญจร 

ถนนแอสฟัลท ์
ติกคอนกรีต 

5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 ร้อยละของ
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน

การสัญจร 

เกิดการพัฒนาด้าน
คมนาคม มีความ
ปลอดภัย สะดวก 

รวดเร็ว ในการสัญจร
และขนส่ง และพัฒนา

ทางเศรษฐกิจได้ 
 

อบจ.เชียงราย,
กรมทางหลวง

ชนบท 
,อื่นฯที่เกี่ยวขอ้ง 

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) 

4. โครงการขยายเขตไฟฟ้า  
หมู่ที่ 4,5,6 ต.แม่พริก 

เพื่อให้พื้นที่สาธารณะมี
แสงสว่างเพียงพอ 

จ านวน 3 แห่ง 12,000,000 12,000,000 12,000,000 12,000,000 12,000,000 ร้อยละของ
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน

การสัญจร 

เกิดการพฒันาด้าน
คมนาคม มีความ
ปลอดภัย สะดวก 

รวดเร็ว ในการสัญจร
และขนส่ง และพัฒนา

ทางเศรษฐกิจได ้

การไฟฟ้า, อื่นฯ
ที่เกี่ยวขอ้ง 

5. โครงการก่อสร้างถนน คสล.  
สาย ศาลสมเด็จ บ้านโฮ่ง 
หมู่ที่ 1, 2, 10 13 

 

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการสัญจร 

ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก 

8,000,000 8,000,000 8,000,000 8,000,000 8,000,000 ร้อยละของ
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน

การสัญจร 

เกิดการพฒันาด้าน
คมนาคม มีความ
ปลอดภัย สะดวก 

รวดเร็ว ในการสัญจร
และขนส่ง และพัฒนา

ทางเศรษฐกิจได ้

กรมส่งเสริม, อื่น
ฯที่เกี่ยวข้อง 

6. โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
หมู่ที่ 11 เช่ือม  หมู่ที ่4,5,6  
ต.แม่พริก 

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการสัญจร 

ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก 

5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 ร้อยละของ
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน

การสัญจร 

เกิดการพฒันาด้าน
คมนาคม มีความ
ปลอดภัย สะดวก 

รวดเร็ว ในการสัญจร
และขนส่ง และพัฒนา

ทางเศรษฐกิจได ้

กรมส่งเสริมฯ, 
อื่นฯที่เกี่ยวขอ้ง 

7. โครงการขยายเขตไฟฟ้า เขา้สู่
พื้นที่การเกษตรหมู่ที ่1 – 13 

เพื่อให้พื้นที่สาธารณะมี
แสงสว่างเพียงพอ 

จ านวน 13 แห่ง 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ร้อยละ ของ 
ประชาชนได้ใช้

ประโยชน ์

มีแสงสว่างเพียงพอและ
เพิ่มความปลอดภัยใน

พื้นที่สาธารณะ 

การไฟฟ้า, อื่นฯ
ที่เกี่ยวขอ้ง 

8. โครงการติดตั้งไฟกิ่งสาธารณะ 
โซล่าเซลล์ 

เพื่อให้พื้นที่สาธารณะมี
แสงสว่างเพียงพอ 

จ านวน 13 แห่ง 3,500,000 3,500,000 3,500,000 3,500,000 3,500,000 ร้อยละ ของ 
ประชาชนได้ใช้

ประโยชน ์

มีแสงสว่างเพียงพอและ
เพิ่มความปลอดภัยใน

พื้นที่สาธารณะ 

กรมส่งเสริม, อื่น
ฯที่เกี่ยวข้อง 

 
9. ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ตกิ 

คอนกรีต บ้านหวัริน  
บ้านทุ่งฟ้าผ่าต าบลแม่พริก ถึง 
บ้านหนองบัวสวย หมู่ที่ 3  
ต าบลศรีถ้อย 

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการสัญจร 

ถนนแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต 

10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 ร้อยละของ
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน

การสัญจร 

เกิดการพฒันาด้าน
คมนาคม มีความ
ปลอดภัย สะดวก 

รวดเร็ว ในการสัญจร
และขนส่ง และพัฒนา

ทางเศรษฐกิจได ้

กรมส่งเสริม, อื่น
ฯที่เกี่ยวข้อง 
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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) 

10. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
เช่ือมหมู่บ้าน หมู่ที่ 1, 2, 3  

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการสัญจร 

ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก 

5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 ร้อยละของ
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน

การสัญจร 

เกิดการพัฒนาด้าน
คมนาคม มีความ
ปลอดภัย สะดวก 

รวดเร็ว ในการสัญจร
และขนส่ง และพัฒนา

ทางเศรษฐกิจได้ 

กรมส่งเสริม,  
อื่นฯที่เกี่ยวขอ้ง 

11. ก่อสร้างถนนลาดยางหรือ คสล. 
เช่ือมระดับต าบล  ต าบลแม่พรกิ 
อ าเภอแม่สรวย  ต าบลสันกลาง 
อ าเภอพาน  

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการสัญจร 

ถนนลาดยางหรือ 
คสล. 

2,000,000 
 

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ร้อยละของ
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน

การสัญจร 

เกิดการพัฒนาด้าน
คมนาคม มีความ
ปลอดภัย สะดวก 

รวดเร็ว ในการสัญจร
และขนส่ง และพัฒนา

ทางเศรษฐกิจได้ 

กรมส่งเสริมฯ,  
กรมอุทยาน

แห่งชาติฯ, อื่นฯ
ที่เกี่ยวขอ้ง 

12. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายหว้ยลอ หมู่ที่ 3 เช่ือม  
หมู่ที่ 10 

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการสัญจร 

ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก 

10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 ร้อยละของ
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน

การสัญจร 

เกิดการพัฒนาด้าน
คมนาคม มีความ
ปลอดภัย สะดวก 

รวดเร็ว ในการสัญจร
และขนส่ง และพัฒนา

ทางเศรษฐกิจได้ 

กรมส่งเสริม, 
 อื่นฯที่เกี่ยวข้อง  

 

13. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กในพื้นที่ต าบลแม่พรกิ  

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการสัญจร 

ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก 

10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 ร้อยละของ
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน

การสัญจร 

เกิดการพัฒนาด้าน
คมนาคม มีความ
ปลอดภัย สะดวก 

รวดเร็ว ในการสัญจร
และขนส่ง และพัฒนา

ทางเศรษฐกิจได้ 

กรมส่งเสริม,  
อื่นฯที่เกี่ยวขอ้ง 

 

14. ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ตกิ 
คอนกรีต หมู่ที่ 3 เช่ือม หมู่ที ่9  
หมู่ 10 - 11 

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการสัญจร 

ถนนแอสฟัลท ์
ติกคอนกรีต 

5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 ร้อยละของ
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน

การสัญจร 

เกิดการพัฒนาด้าน
คมนาคม มีความ
ปลอดภัย สะดวก 

รวดเร็ว ในการสัญจร
และขนส่ง และพัฒนา

ทางเศรษฐกิจได้ 

กรมส่งเสริม,  
อื่นฯที่เกี่ยวขอ้ง 

 



72 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานรับผิด 

ชอบหลัก ๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

15. โครงการเสริมผิวถนนลาดยาง
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต (AC) จาก
หมู่ที่ 8 ต.แม่พริก เช่ือมต่อ  
หมู่ที่ 1 ต.เจดีย์หลวง 

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการสัญจร 

เสริมผิว
ถนนลาดยางแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต 

- 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ร้อยละของ
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน

การสัญจร 

เกิดการพัฒนาด้าน
คมนาคม มีความ
ปลอดภัย สะดวก 

รวดเร็ว ในการสัญจร
และขนส่ง และพัฒนา

ทางเศรษฐกิจได้ 
 

กองช่าง, อบจ., 
อื่นฯ ที่เกี่ยวข้อง 

16. โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. 
สายหลัก  หมู่ที่ 4, 5, 6 
เช่ือมต่อ หมู่ที่ 11 ต.แม่พริก 

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการสัญจร 

ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก 

- 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ร้อยละของ
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน

การสัญจร 

เกิดการพัฒนาด้าน
คมนาคม มีความ
ปลอดภัย สะดวก 

รวดเร็ว ในการสัญจร
และขนส่ง และพัฒนา

ทางเศรษฐกิจได้ 

กองช่าง, อบจ., 
อื่นฯ ที่เกี่ยวข้อง 

17. โครงการเสริมผิวจราจร คสล. 
ถนน สายหลัก  หมู่ที่ 4, 5, 6 
เช่ือมต่อ หมู่ที่ 11 ต.แม่พริก 

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการสัญจร 

ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก 

- 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ร้อยละของ
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน

การสัญจร 

เกิดการพัฒนาด้าน
คมนาคม มีความ
ปลอดภัย สะดวก 

รวดเร็ว ในการสัญจร
และขนส่ง และพัฒนา

ทางเศรษฐกิจได้ 

กองช่าง, อบจ., 
อื่นฯ ที่เกี่ยวข้อง 

18. โครงการซ่อมแซมผิวจราจร 
คสล.ถนนสายหลัก หมู่ที่ 4, 5, 
6 เช่ือมต่อ หมู่ที ่11 ต.แม่พริก 

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการสัญจร 

ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก 

- 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ร้อยละของ
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน

การสัญจร 

เกิดการพัฒนาด้าน
คมนาคม มีความ
ปลอดภัย สะดวก 

รวดเร็ว ในการสัญจร
และขนส่ง และพัฒนา

ทางเศรษฐกิจได้ 

 

กองช่าง, อบจ., 
อื่นฯ ที่เกี่ยวข้อง 
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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) 

19 โครงการก่อสร้างถนน คสล.  
หมู่ที่ 9 ข้ามล าหว้ยแม่พริก  
ซอย 4  ต.แม่พริก 

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการสัญจร 

ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก 

- 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 ร้อยละของ
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน

การสัญจร 

เกิดการพัฒนาด้าน
คมนาคม มีความ
ปลอดภัย สะดวก 

รวดเร็ว ในการสัญจร
และขนส่ง และพัฒนา

ทางเศรษฐกิจได้ 

กองช่าง, อบจ., 
อื่นฯ ที่เกี่ยวข้อง 

รวมจ านวน  19  โครงการ 81,030,000 89,530,000 89,530,000 89,530,000 89,530,000    
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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 
             ๑.๑  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานรับผิด 

ชอบหลัก ๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

1. ก่อสร้างศูนย์เรียนรู้ภัยพิบัต ิ เพื่อให้มีสถานที่จัด
กิจกรรมเพื่อเรียนรู้ภยั

พิบัติและฝึกฝนการปฏบิัติ
ตัวให้แก่ประชาชน 

 

ต าบลแม่พริก 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ร้อยละของ
ประชาชนที่

ได้รับประโยชน ์

มีสถานที่จัดกิจกรรม
เพื่อเรียนรู้ภัยพบิัติ
และฝึกฝนการปฏิบัติ
ตัวเมื่อเกิดเหตุภัย
พิบัติ 

กรมส่งเสริม 
,อื่นฯที่เกี่ยวขอ้ง 

 

2. โครงการปรับปรุงฝาย คสล.   
ห้วยร่องหา้ 

เพื่อแก้ไขปัญหาน  าแล้ง
ส าหรับพื นที่การเกษตร 

จ านวน 1 แห่ง -      300,000       300,000       300,000       300,000  ร้อยละของ
ประชาชนที่

ได้รับประโยชน ์
 

ประชาชนมีน  าใช้ใน
เกษตรอย่างเพียงพอ 

กองช่าง, อบจ. 

3. โครงการก่อสร้างสะพาน คสล. 
ข้ามล าหว้ยแมพ่ริก ล าห้วยฝาย
ดงน้อย 

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการสัญจร 

จ านวน 1 แห่ง -   1,500,000    1,500,000    1,500,000    1,500,000  ร้อยละของ
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน

การสัญจร 

เกิดการพัฒนาด้าน
คมนาคม มีความ
ปลอดภัย สะดวก 

รวดเร็ว ในการสัญจร
และขนส่ง และพัฒนา

ทางเศรษฐกิจได้ 

กองช่าง, อบจ. 

4. โครงการก่อสร้างรางส่งน  า คสล. 
เพื่อการเกษตรในต าบลแมพ่ริก 

เพื่อแก้ไขปัญหาน  าแล้ง
ส าหรับพื นที่การเกษตร 

จ านวน 1 แห่ง -   5,000,000    5,000,000    5,000,000    5,000,000  ร้อยละของ
ประชาชนที่

ได้รับประโยชน ์
 

ประชาชนมีน  าใช้ใน
เกษตรอย่างเพียงพอ 

กองช่าง, อบจ. 

5. โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อ
อุปโภคบริโภค หมู่ที ่8 และ  
หมู่ที่ 11 

เพื่อแก้ไขปัญหาน  าการ
ขาดแคลนน  าอุปโภค

บริโภค 

หมู่ที่ 8 และ  
หมู่ที่ 11 

-      600,000       600,000       600,000       600,000  ร้อยละของ
ประชาชนที่

ได้รับประโยชน ์

ประชาชนมีน  าใช้ใน
การอุปโภคบริโภค

อย่างเพียงพอ 

กองช่าง, อบจ. 
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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) 

6. ระบบสูบน  าด้วยพลังแสงอาทิตย์ 
ภายในต าบล 

เพื่อใช้พลังงานทดแทน
ช่วยในการกักเก็บน  าและ

ใช้ในอุปโภคบริโภค
การเกษตร 

หมู่ที่ 1 - 13 - 3,900,000 3,900,000 3,900,000 3,900,000 ร้อยละของ
ประชาชนที่

ได้รับประโยชน ์

ประชาชนมีน  าใช้ใน
การอุปโภคบริโภค
การเกษตรอยา่ง
เพียงพอ และช่วย
ประหยัดค่าใช้จา่ย 

กองช่าง, อบจ. 

7. ก่อสร้างรางระบายน  า พรอ้มท่อ
ลอดภายในหมู่ที่ 7  
บ้านทุ่งฟ้าผ่า 

เพื่อป้องกันน  าทว่มขังใน
พื นที่ราษฎร 

จ านวน 1 แห่ง - 4,500,000 4,500,000 4,500,000 4,500,000 ร้อยละของ
ประชาชนที่

ได้รับประโยชน ์

ประชาชนมีน  าใช้ใน
เกษตรอย่างเพียงพอ 

กองช่าง, กทพ. 

8. ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็ก ขนาด 81-100 คน 
ตามแบบ สถ. ศพด. 3 
 

เพื่อใช้เป็นสถานที่ในการ
พัฒนาด้านการเรียนรู้ 

จ านวน 1 แห่ง - - - 5,000,000 5,000,000 ร้อยละของ
ประชาชนที่

ได้รับประโยชน ์

มีสถานที่ส าหรับใช้ใน
การเรียนการสอนที่
เหมาะสมกับเด็ก

นักเรียน 

กองช่าง, กรม
ส่งเสริมฯ 

รวมจ านวน  8  โครงการ 1,000,000 16,800,000 16,800,000 21,800,000 21,800,000 - - - 
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ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการลงทุนและบรกิารโลจิสตกิส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน +6 และ GMS   
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว 
             2.๑  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานรับผิด 

ชอบหลัก ๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

1. โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
อาคารศูนย์สุขภาวะอ าเภอ 
แม่สรวย 

เพื่อปรับปรุง ซ่อมแซม
อาคารให้อยู่ในสภาพ

พร้อมใช้งาน และมีความ
ปลอดภัย 

อาคารศูนย์สุข
ภาวะอ าเภอ 

แม่สรวย 

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ได้ด าเนินการ อาคารศูนย์สุขภาวะ
อ าเภอแม่สรวยมกีาร
ปรับปรุง ซ่อมแซมให้
พร้อมในการใช้งาน 

อบจ.เชียงราย, อื่น
ฯที่เกี่ยวข้อง 

2. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศาล
สมเด็จพระนเรศวรมหาราช 

เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่
บริเวณศาลฯ ให้มีความ
สวยงาม เป็นระเบยีบ
เรียบร้อย และดึงดูด

นักท่องเที่ยว 

จ านวน 1 แห่ง 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 ร้อยละพื้นที่ที่
ได้รับการปรับ

ภูมิทัศน์ 

พื้นที่บริเวณศาลฯมี
ความสวยงาม และ
เป็นระเบียบเรียบร้อย 

อบจ.เชียงราย, อื่น
ฯที่เกี่ยวข้อง 

3. โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ าฝาย
ดินด า  บา้นสันก้างปลา  หมู่ที ่7 
ต.เจดีย์หลวง  เช่ือมบา้นศรีถ้อย 
หมู่ที่ 8  ต.ศรีถ้อย เช่ือมบา้น 
ทุ่งฟ้าผ่า หมู่ที ่7 ต.แม่พรกิ 

เพื่อแก้ไขปัญหาการขาด
แคลนน้ าส าหรับใช้ใน
การเกษตร การอุปโภค

บริโภค 

จ านวน 1 แห่ง 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 ร้อยละของ 
ประชาชนที่

ไดร้ับประโยชน ์

ประชาชนในพื้นที่มี
น้ าใชใ้นการเกษตร 
และอุปโภคบริโภค

อย่างพอเพยีง 

อบจ.เชียงราย, 
ทน., อื่นฯที่
เกี่ยวขอ้ง 

4. โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ าล า
เหมืองสันป่าบงและล าเหมือง
สาขา 

เพื่อแก้ไขปัญหาการขาด
แคลนน้ าส าหรับใช้ใน
การเกษตร การอุปโภค

บริโภค 

จ านวน 1 แห่ง 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 ร้อยละของ 
ประชาชนที่

ไดร้ับประโยชน ์

ประชาชนในพื้นที่มี
น้ าใชใ้นการเกษตร 
และอุปโภคบริโภค

อย่างพอเพยีง 

อบจ.เชียงราย,  
กรมชลประทาน, 
อื่นฯที่เกี่ยวขอ้ง 

5. โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ า
คอนกรีตเสริมเหล็ก(ล าเหมือง
กอง) ต.ศรีถ้อย เช่ือม หมู่ที่ 7  
ต.เจดีย์หลวง เช่ือม หมู่ที ่7 
ต.แม่พริก 

เพื่อแก้ไขปัญหาการขาด
แคลนน้ าส าหรับใช้ใน
การเกษตร การอุปโภค

บริโภค 

จ านวน 1 แห่ง 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 ร้อยละของ 
ประชาชนที่

ไดร้ับประโยชน ์

ประชาชนในพื้นที่มี
น้ าใชใ้นการเกษตร 
และอุปโภคบริโภค

อย่างพอเพยีง 

อบจ.เชียงราย, 
ทน., อื่นฯที่
เกี่ยวขอ้ง 
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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) 

6. โครงการเจาะบ่อบาดาลเพื่อ
การเกษตร หมู่ที ่1-13 

เพื่อแก้ไขปัญหาการขาด
แคลนน้ าในการอุปโภค

บริโภค 

หมู่ที่ 1 - 13 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ร้อยละของ 
ประชาชนที่

ไดร้ับประโยชน ์

ประชาชนในพื้นที่มี
น้ าใชใ้นการเกษตร 
และอุปโภคบริโภค

อย่างพอเพยีง 

กรมทรัพยากรน้ า
บาดาล, อื่นฯที่

เกี่ยวขอ้ง 

7. โครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ า
ห้วยลอ 

เพื่อให้มีแหล่งกักเกบ็น้ าใช้
ในการเกษตรและ
สาธารณูปโภค 

จ านวน 1 แห่ง 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 ร้อยละของ 
ประชาชนที่

ไดร้ับประโยชน ์

ประชาชนในพื้นที่มี
น้ าใชใ้นการเกษตร 
และอุปโภคบริโภค

อย่างพอเพยีง 

ทน, 
อื่นฯที่เกี่ยวขอ้ง 

8. โครงการวางท่อส่งน้ าสถาน ี
สูบน้ าพลังไฟฟ้า 
 

เพื่อให้มีระบบสูบน้ า
ส าหรับใช้ในการเกษตร 

จ านวน 1 แห่ง 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 ร้อยละของ 
ประชาชนที่

ไดร้ับประโยชน ์

ประชาชนในพื้นที่มี
น้ าใชใ้นการเกษตร 
และอุปโภคบริโภค

อย่างพอเพยีง 

กรมส่งเสริม,  
อื่นฯที่เกี่ยวขอ้ง 

9. โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ า
คอนกรีต หมู่ที่  10  เช่ือม 
หมู่ที่ 1 ,2 , 13  ต.แม่พริก 

เพื่อแก้ไขปัญหาการขาด
แคลนน้ าในการอุปโภค

บริโภค 

จ านวน 1 แห่ง 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 ร้อยละของ 
ประชาชนที่

ไดร้ับประโยชน ์

ประชาชนในพื้นที่มี
น้ าใชใ้นการเกษตร 
และอุปโภคบริโภค

อย่างพอเพยีง 

กรมส่งเสริม,ทน.,
อื่นฯที่เกี่ยวขอ้ง 

10. โครงการก่อสร้างฝายคอนกรีต  
ต.แม่พริก 

เพื่อให้มีแหล่งกักเกบ็น้ าใช้
ในการเกษตรและ
สาธารณูปโภค 

จ านวน 1 แห่ง 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ร้อยละของ 
ประชาชนที่

ไดร้ับประโยชน ์

ประชาชนในพื้นที่มี
น้ าใชใ้นการเกษตร 
และอุปโภคบริโภค

อย่างพอเพยีง 

อบจ.เชียงราย, 
ทน., อื่นฯที่
เกี่ยวขอ้ง 

11. โรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์ชา เพื่อก่อสร้างสถานที่แปร
รูปผลผลิตทางการเกษตร 

จ านวน 1 แห่ง 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ได้ด าเนินการ ประชาชนมีสถานที่
และเป็นแหล่งสร้าง
รายได้ที่มีมาตรฐาน 

ศูนย์ส่งเสริม 
การเกษตรที่สูง, 
อื่นฯที่เกี่ยวขอ้ง 

12. โรงงานผลิตน้ าดื่มต าบล เพื่อให้มีน้ าดื่มที่สะอาด 
ปลอดภัยและมีมาตรฐาน 

จ านวน 1 แห่ง 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละของ 
ประชาชนที่

ไดร้ับประโยชน ์

มีโรงงานผลิตน้ าดื่ม
ประจ าต าบลที่มี
คุณภาพและได้

มาตรฐาน 

อบจ.เชียงราย 
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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) 

13. ขุดลอกสิ่งกีดขวางล าน้ าลาว เพื่อระบายน้ าและแก้ไข
ปัญหาน้ าทว่มขัง 

ภายในต าบล 
แม่พริก 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ร้อยละของ 
ประชาชนที่

ไดร้ับประโยชน ์

เพื่อเพิม่ประสทิธิภาพใน
การระบายน้ า ลด

ปัญหาน้ าขัง 

กรมเจ้าท่า 
อบจ.เชียงราย, อื่น

ฯที่เกี่ยวข้อง 

14. ซ่อมแซมระบบประปาหมูบ่้าน เพื่อให้มีระบบประปาที่มี
คุณภาพและมีมาตรฐาน 

หมู่ที่ 1 - 13 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ร้อยละของ 
ประชาชนที่

ไดร้ับประโยชน ์

ประปาหมู่บ้านคุณภาพ
และมีมาตรฐาน 

กรมส่งเสริม,กรม
ทรัพยากรน้ า, อื่น

ฯที่เกี่ยวข้อง 

15. ขุดลอกแหล่งน้ าในต าบลแม่พริก เพื่อระบายน้ าและแก้ไข
ปัญหาน้ าทว่มขัง 

หมู่ที่ 1 - 13 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 ร้อยละของ 
ประชาชนที่

ไดร้ับประโยชน ์

เพื่อเพิม่ประสทิธิภาพใน
การระบายน้ า ลด

ปัญหาน้ าขัง 

อบจ.เชียงราย,
กรมทรัพยากรน้ า, 
อื่นฯที่เกี่ยวขอ้ง 

16. ก่อสร้างฝายดงหลวง เพื่อให้มีแหล่งกักเกบ็น้ าใช้
ในการเกษตรและ
สาธารณูปโภค 

จ านวน 1 แห่ง 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ร้อยละของ 
ประชาชนที่

ไดร้ับประโยชน ์

ประชาชนในพื้นที่มนี้ า
ใชใ้นการเกษตร และ
อุปโภคบริโภคอย่าง

พอเพียง 

กรมทรัพยากรน้ า, 
อื่นฯที่เกี่ยวขอ้ง, 

อบจ. 

17. ก่อสร้างคลองส่งน้ าเพื่อ
การเกษตรฝายดงน้อย 

เพื่อแก้ไขปัญหาการขาด
แคลนน้ าในการอุปโภค

บริโภค 

จ านวน 1 แห่ง 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ร้อยละของ 
ประชาชนที่

ไดร้ับประโยชน ์

ประชาชนในพื้นที่มนี้ า
ใชใ้นการเกษตร และ
อุปโภคบริโภคอย่าง

พอเพียง 

กรมทรัพยากรน้ า, 
อื่นฯที่เกี่ยวขอ้ง 

18. ปรับปรุงภูมิทัศน์อ่างเก็บน้ า 
แม่พริก 

เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่
รอบอ่างเก็บน้ าให้มีความ
ปลอดภัย เป็นระเบียบ

เรียบร้อย 

จ านวน 1 แห่ง 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 
 

1,000,000 
 

อ่างเก็บน้ าแม่
พริกได้รับการ

ปรับปรุงภูมิทัศน์ 

พื้นที่บรเิวณรอบอ่าง
เก็บน้ าให้มีความ

ปลอดภัย เป็นระเบียบ
เรียบร้อย 

กรมส่งเสริม,กรม
ทรัพยากรน้ า,อื่นฯ

ที่เกี่ยวขอ้ง 

19. ก่อสร้างคลองส่งน้ า ร่องห้า 
หมู่ที่ 2, 3, 12, 8 

เพื่อแก้ไขปัญหาการขาด
แคลนน้ าในการอุปโภค

บริโภค 

จ านวน 4 แห่ง 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 
 

5,000,000 
 

ร้อยละของ 
ประชาชนที่

ไดร้ับประโยชน ์

ประชาชนในพื้นที่มนี้ า
ใชใ้นการเกษตร และ
อุปโภคบริโภคอย่าง

พอเพียง 

อบจ.เชียงราย,
กรมทรัพยากรน้ า, 
อื่นฯที่เกี่ยวขอ้ง 

20. ก่อสร้างระบบสูบน้ าแม่น้ าลาว 
ต าบลแม่พริก 

เพื่อให้มีระบบสูบน้ า
ส าหรับใช้ในการเกษตร 

จ านวน 1 แห่ง 45,805,300 45,805,300 45,805,300 45,805,300 45,805,300 ร้อยละของ 
ประชาชนที่

ไดร้ับประโยชน ์

ประชาชนในพื้นที่มนี้ า
ใชใ้นการเกษตร และ
อุปโภคบริโภคอย่าง

พอเพียง 

กรมทรัพยากรน้ า 
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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) 

21. ก่อสร้างฝายน้ าล้นห้วยแม่พรกิ 
หมู่ที่ 9, 10, 11 

เพื่อแก้ไขปัญหาการขาด
แคลนน้ าในการอุปโภค

บริโภค 

จ านวน 3 แห่ง 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 ร้อยละของ 
ประชาชนที่

ไดร้ับประโยชน ์

ประชาชนในพื้นที่มี
น้ าใชใ้นการเกษตร 
และอุปโภคบริโภค

อย่างพอเพยีง 

กรมทรัพยากรน้ า 

22. ก่อสร้างสถานีสูบน้ าไฟฟ้า 
ห้วยมว่ง หมู่ที่ 1, 2, 10 

เพื่อให้มีสถานีสูบน้ าระบบ
ไฟฟ้าส าหรับใช้ใน

การเกษตร 

จ านวน 3 แห่ง 5,805,100 5,805,100 5,805,100 5,805,100 5,805,100 ร้อยละของ 
ประชาชนที่

ไดร้ับประโยชน ์

ประชาชนในพื้นที่มี
น้ าใชใ้นการเกษตร 
และอุปโภคบริโภค

อย่างพอเพยีง 

กรมทรัพยากรน้ า 

23. ก่อสร้างสนามกีฬาต าบลแม่พริก เพื่อให้มีสถานที่ส าหรับ
ออกก าลังกายและจัด

กิจกรรมในต าบล 

จ านวน 1 แห่ง 25,000,000 25,000,000 25,000,000 25,000,000 25,000,000 ได้ด าเนินการ มีสนามกีฬาประจ า
ต าบลใช้ในการออก

ก าลังกายและ
กิจกรรมต่าง ๆ 

กกท.,  
กรมส่งเสรมิ, 

อื่นฯที่เกี่ยวขอ้ง 
 

รวมจ านวน  23  โครงการ 151,610,400 151,610,400 151,610,400 151,610,400 151,610,400 - - - 
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ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการลงทุนและบรกิารโลจิสตกิส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน +6 และ GMS   
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย 

4. การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย 
             4.๑  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานรับผิด 

ชอบหลัก ๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

1. รถดับเพลิงพร้อมอุปกรณ์กู้ชีพ  เพื่อใช้ในการรักษาความ
สงบเรียบร้อยให้แก่

ประชาชน 

รถดับเพลิง 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ร้อยละของ
ประชาชนที่

ได้รับประโยชน ์

รถดับเพลิงพร้อม
อุปกรณ์กู้ชีพ 

กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 
กรมป้องกันและ

บรรเทา 
สาธารณภยั 

2. รถกู้ชีพกูภ้ัย พร้อมอุปกรณ์  
ตัดถ่าง 

เพื่อใช้ในการรักษาความ
สงบเรียบร้อยให้แก่

ประชาชน 

รถกู้ชีพกูภ้ัย 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ร้อยละของ
ประชาชนที่

ได้รับประโยชน ์

รถกู้ชีพกูภ้ัย พร้อม
อุปกรณ์ตัดถ่าง 

กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 
กรมป้องกันและ

บรรเทา 
สาธารณภยั 

รวมจ านวน 2 โครงการ 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 - - - 
 
 
             4.2  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานรับผิด 

ชอบหลัก ๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

1. ส่งเสริมสนับสนุนการอนุรักษ์สืบ
สานวัฒนธรรมล้านนา จารีต
ประเพณ ี
 

เพื่อจัดกิจกรรมส่งเสริม
สนับสนุนการอนุรักษ์สืบ
สานวัฒนธรรมล้านนา 
จารีตประเพณ ี

หมู่ที่ 1 - 13 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ร้อยละของ
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ประชาชนมีการ
อนุรักษ์สืบสาน

วัฒนธรรมล้านนา 
จารีตประเพณใีห้คง

อยู่สืบไป 

กกท. ,         
กรมส่งเสริม, 

อื่นฯที่เกี่ยวขอ้ง 

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



81 
 

4.3  แผนงานสร้างความเข้มแขง็ของชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานรับผิด 

ชอบหลัก ๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

1. ปรับปรุงซ่อมแซมบ้าน
ผู้ด้อยโอกาส 
 

เพื่อช่วยเหลือ
ผู้ด้อยโอกาสให้มีที่พกั
อาศัยที่ปลอดภัยและ

เหมาะสม 

ผู้ด้อยโอกาสใน
ต าบลแม่พริก 

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 จ านวน
ผู้ด้อยโอกาสที่

ได้รับการ
ปรับปรุง

ซ่อมแซมบ้าน 
 

ผู้ด้อยโอกาสมีที่พกั
อาศัยที่ปลอดภัยและ

เหมาะสม 

กระทรวงพัฒนา
สังคมฯ 

รวมจ านวน 1 โครงการ 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 - - - 
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ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อมให้ด ารงความสมบูรณ์และยั่งยืน   
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย 

5. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมบรูณ์และยั่งยืน 
             5.๑  แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานรับผิด 

ชอบหลัก ๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

1. เตาเผาขยะระดับต าบล เพื่อให้มีเตาเผาขยะที่มี
มาตรฐานถูกต้องตามหลัก

วิชาการและลดมลพิษ 

หมู่ 1 - 13 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 ร้อยละ ของ 
ประชาชนได้ใช้

ประโยชน ์ 

ประชาชนมีสถานที่
ก าจัดขยะที่ถกู

สุขลักษณะและได้
มาตรฐาน 

กรมส่งเสริม, 
อื่นฯ ทีเกี่ยวข้อง 

รวมจ านวน  1  โครงการ 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000    
 

             5.2  แผนงานการเกษตร 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานรับผิด 

ชอบหลัก ๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

1. ก่อสร้างฝายต้นน  า เพื่อแก้ไขปัญหาขาด
แคลนน  าและชะลอน  าไว้

ใช้ในการเกษตร 

พื นที่ต าบลแม่พริก 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 จ านวนฝายที่
ก่อสร้าง 

มีแหล่งต้นน  าเพียงพอ
ต่อการเกษตร 

กรมส่งเสริม,อื่นฯ
ที่เกี่ยวขอ้ง 

2. อนุรักษ์ฟื้นฟแูหล่งน  าแม่น  าลาว
หมู่ที่ 1, 2, 7 ต าบลแมพ่ริก 
 

เพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน  า จ านวน 3 แห่ง 7,166,900 7,166,900 7,166,900 7,166,900 7,166,900 แหล่งน  าที่ได้รับ
การอนุรักษฟ์ื้นฟ ู

แหล่งน  าตาม
ธรรมชาติได้รับการ
อนุรักษ์และฟื้นฟู

อย่างต่อเนื่อง 
 

กรมทรัพยากรน  า ,
อื่นฯที่เกี่ยวขอ้ง 

3. อนุรักษ์ฟื้นฟแูหล่งน  าหว้ย 
แม่พริก บา้นปางออ้ยหมู่ที ่9 
 

เพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน  า จ านวน 1 แห่ง 778,000 778,000 778,000 778,000 778,000 แหล่งน  าที่ได้รับ
การอนุรักษฟ์ื้นฟ ู

แหล่งน  าตาม
ธรรมชาติได้รับการ
อนุรักษ์และฟื้นฟู

อย่างต่อเนื่อง 
 

กรมทรัพยากรน  า ,
อื่นฯที่เกี่ยวขอ้ง 
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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) 

4. อนุรักษ์ฟื้นฟแูหล่งน  าหว้ย 
เหมืองหวาก หมู่ที ่1, 13 
 

เพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน  า จ านวน 2 แห่ง 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 แหล่งน  าที่ได้รับ
การอนุรักษฟ์ื้นฟ ู

แหล่งน  าตาม
ธรรมชาติได้รับการ
อนุรักษ์และฟื้นฟู

อย่างต่อเนื่อง 
 

กรมทรัพยากรน  า ,
อื่นฯที่เกี่ยวขอ้ง 

5. อนุรักษ์ฟื้นฟแูหล่งน  าหว้ยแม่
พริก บ้านปางกลางหมู่ที ่4 
*ส่งคณะกรรมการบริหารจัดการ
น  าฯ 

เพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน  า จ านวน 1 แห่ง 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 แหล่งน  าที่ได้รับ
การอนุรักษฟ์ื้นฟ ู

แหล่งน  าตาม
ธรรมชาติได้รับการ
อนุรักษ์และฟื้นฟู

อย่างต่อเนื่อง 
 

กรมทรัพยากรน  า ,
อื่นฯที่เกี่ยวขอ้ง 

 

6. อนุรักษ์ฟื้นฟแูหล่งน  าหว้ยต้นผึ ง 
บ้านปางผึ งหมู่ที่ 5 

เพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน  า จ านวน 1 แห่ง 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 แหล่งน  าที่ได้รับ
การอนุรักษฟ์ื้นฟ ู

แหล่งน  าตาม
ธรรมชาติได้รับการ
อนุรักษ์และฟื้นฟู

อย่างต่อเนื่อง 
 

กรมทรัพยากรน  า ,
อื่นฯที่เกี่ยวขอ้ง 

7. อนุรักษ์ฟื้นฟแูหล่งน  าหว้ยป่าละ  
บ้านปางอาณาเขต หมู่ที่ 6 

เพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน  า จ านวน 1 แห่ง 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 แหล่งน  าที่ได้รับ
การอนุรักษฟ์ื้นฟ ู

แหล่งน  าตาม
ธรรมชาติได้รับการ
อนุรักษ์และฟื้นฟู

อย่างต่อเนื่อง 
 

กรมทรัพยากรน  า ,
อื่นฯที่เกี่ยวขอ้ง 

8. อนุรักษ์ฟื้นฟแูหล่งน  าร่องงิ ว
สร้อย บ้านทุ่งฟา้ผ่า หมู่ที่ 7 

เพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน  า จ านวน 1 แห่ง 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 แหล่งน  าที่ได้รับ
การอนุรักษฟ์ื้นฟ ู

แหล่งน  าตาม
ธรรมชาติได้รับการ
อนุรักษ์และฟื้นฟู

อย่างต่อเนื่อง 
 

กรมทรัพยากรน  า ,
อื่นฯที่เกี่ยวขอ้ง 

9. อนุรักษ์ฟื้นฟแูหล่งน  าหว้ยร่องห้า 
บ้านหัวริน หมู่ที่ 8 

เพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน  า จ านวน 1 แห่ง 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 แหล่งน  าที่ได้รับ
การอนุรักษฟ์ื้นฟ ู

แหล่งน  าตาม
ธรรมชาติได้รับการ
อนุรักษ์และฟื้นฟู

อย่างต่อเนื่อง 
 

กรมทรัพยากรน  า ,
อื่นฯที่เกี่ยวขอ้ง 
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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) 

10. อนุรักษ์ฟื้นฟแูหล่งน  าหว้ยแห้ง 
บ้านปางอ้อย  หมู่ที่ 9 

เพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน  า จ านวน 1 แห่ง 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 แหล่งน  าที่ได้รับ
การอนุรักษฟ์ื้นฟ ู

แหล่งน  าตาม
ธรรมชาติได้รับการ
อนุรักษ์และฟื้นฟู

อย่างต่อเนื่อง 

กรมทรัพยากรน  า ,
อื่นฯที่เกี่ยวขอ้ง 

11. อนุรักษ์ฟื้นฟแูหล่งน  าหว้ย 
แม่พริกบ้านปางซางหมู่ที่ 11 

เพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน  า จ านวน 1 แห่ง 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 แหล่งน  าที่ได้รับ
การอนุรักษฟ์ื้นฟ ู

แหล่งน  าตาม
ธรรมชาติได้รับการ
อนุรักษ์และฟื้นฟู

อย่างต่อเนื่อง 

กรมทรัพยากรน  า ,
อื่นฯที่เกี่ยวขอ้ง 

รวมจ านวน  11 โครงการ 28,944,900 28,944,900 28,944,900 28,944,900 28,944,900 - - - 
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ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 6 การรักษาความมั่นคงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาด้านการบ้านเมืองการบริหาร 

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบ้านเมืองการบริหาร 
             6.๑  แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานรับผิด 

ชอบหลัก ๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

1. โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด เพื่อจัดให้มีกล้องวงจรปิด
ตามสถานที่ส าคัญและจุด

เส่ียงต่าง ๆ 

ต าบลแม่พริก 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 ร้อยละของ 
ประชาชนได้ใช้

ประโยชน ์ 

สร้างความปลอดภยั
ให้แก่ชีวิตและ
ทรัพย์สินของ
ประชาชน 

กรมส่งเสริม, 
อื่นฯ ทีเกี่ยวข้อง 

รวมจ านวน  1  โครงการ 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 - - - 
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บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   

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 อุตสาหกรรมและการโยธา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง 

รถกระเช้าประจ าต าบล จ านวน  1 คัน - 1,500,000 - - - กองช่าง 

2. อุตสาหกรรมและการโยธา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง 

รถผสมคอนกรีต จ านวน  1 คัน - 200,000 - - - กองช่าง 

3 อุตสาหกรรมและการโยธา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง 

รถเกษตรบรรทุกเทท้ายขับเคลื่อนสี่ล้อ จ านวน  
1 คัน 

- 400,000 - - - กองช่าง 

4 การรักษาความสงบภายใน ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เครื่องดับเพลิง และสายดับเพลิง 2 เส้น 18,000 - - - - ส านักปลัด 
5 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์เครื่อง

ดับเพลิง 
หัวฉีดน  าดับเพลิงชนิดปรับม่านน  า  
จ านวน 1 อัน 

26,500 - - - - ส านักปลัด 

6 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์เครื่อง
ดับเพลิง 

สายดูดน  าดับเพลิง จ านวน 1 เส้น 8,500 - - - - ส านักปลัด 

7 อุตสาหกรรมและการโยธา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณาและ
เผยแพร ่

กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล 1 ตวั 11,000 - - - - กองช่าง 

8 อุตสาหกรรมและการโยธา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส ารวจ กล้องระดับ 1 ชุด 24,000 - - - - กองช่าง 
9 อุตสาหกรรมและการโยธา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส ารวจ เทปวัดระยะไฟเบอร์ ยาว 50 เมตร  

1 ตลับ 
3,000 - - - - กองช่าง 

10 
การศึกษา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์อื่น รถเข็นศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2 คัน 

 
15,000 - - - - กองการศึกษาฯ 

11 
 

บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง 

รถยนต์ส่วนกลาง 4 ประต ู/รถบรรทุก 1 คัน 1,000,000 - - - - ส านักปลัด 

12 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและ
วิทย ุ

กล้องโทรทัศน์วงจรปิด 1 แห่ง 100,000 - - - - ส านักปลัด 

13 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การเกษตร ปั๊มน  า 1 ตวั 20,000 - - - - ส านักปลัด 
14 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์งานบ้าน

งานครัว 
เครื่องตัดหญ้าแบบเข็น 1 เครื่อง 15,000 - - - - ส านักปลัด 

15 อุตสาหกรรมและการโยธา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ก่อสร้าง เครื่องเจาะคอนกรีต คอริ่ง 1 เครื่อง 
 

100,000 - - - - กองช่าง 

แบบ ผ.03 
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ที่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

16 การรักษาความสงบภายใน ครุภัณฑ์  ครุภัณฑ์อื่น หมวกกู้ภยั ดับเพลิง  จ านวน 5 ใบ 
คุณลักษณะเป็นไปตามความเหมาะสมของการใช้
งานหรือตามวัตถุประสงค์ 

- 12,500 - - - ส านักปลัด 

17 การรักษาความสงบภายใน ครุภัณฑ์  ครุภัณฑ์อื่น รองเท้าดับเพลิง กู้ภัย   จ านวน 5 คู่ 
คุณลักษณะเป็นไปตามความเหมาะสมของการใช้
งานหรือตามวัตถุประสงค์ 

- 25,000 - - - ส านักปลัด 

18 การรักษาความสงบภายใน ครุภัณฑ์  ครุภัณฑ์อื่น เฝือกส าเร็จรูปดามแขน-ดามขา พร้อมกระเป๋าใส่
เฝือก จ านวน 1 ชุด 
คุณลักษณะเป็นไปตามความเหมาะสมของการใช้
งานหรือตามวัตถุประสงค์ 

- 7,000 - - - ส านักปลัด 

19 การรักษาความสงบภายใน ครุภัณฑ์  ครุภัณฑ์อื่น เฝือกดามคอ ปรับระดับได้  
จ านวน 2 ชุด 
คุณลักษณะเป็นไปตามความเหมาะสมของการใช้
งานหรือตามวัตถุประสงค์ 

- 4,000 - - - ส านักปลัด 

20 การรักษาความสงบภายใน ครุภัณฑ์  ครุภัณฑ์อื่น แผ่นกระดานเคลื่อนย้ายผู้ปว่ย จ านวน 1 ชุด 
คุณลักษณะเป็นไปตามความเหมาะสมของการใช้
งานหรือตามวัตถุประสงค์ 

- 15,000 - - - ส านักปลัด 

21 การรักษาความสงบภายใน ครุภัณฑ์  ครุภัณฑ์อื่น กระจกโค้ง พรอ้มติดตั ง จ านวน 30 จุด 
คุณลักษณะเป็นไปตามความเหมาะสมของการใช้
งานหรือตามวัตถุประสงค์ 

- 100,000 100,000 100,000 - ส านักปลัด 

22 การเกษตร ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์อื่น เล่ือยโซ่ไฟฟ้า จ านวน 1 เครื่อง 
คุณลักษณะเป็นไปตามความเหมาะสมของการใช้
งานหรือตามวัตถุประสงค์ 

- 15,000 - - - ส านักปลัด 

23 การเกษตร ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์อื่น  เล่ือยยนต ์จ านวน 1 เครื่อง 
คุณลักษณะเป็นไปตามความเหมาะสมของการใช้
งานหรือตามวัตถุประสงค์ 

- 15,000 - - - ส านักปลัด 

24 การศึกษา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์งานบ้าน
งานครัว  

เครื่องตัดหญ้าแบบเข็น   
จ านวน  1 เครื่อง  
คุณลักษณะเป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ ฉบับเดือนมกราคม ๒๕๖๑ หน้า 58 
 

- 13,000 - - - กองการศึกษาฯ 
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ที่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

25 อุตสาหกรรมและการโยธา ครุภัณฑ์  ครุภัณฑ์งานบ้าน
งานครัว 

เครื่องตัดหญ้า แบบเข็น จ านวน  2 เครื่อง 
คุณลักษณะเป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ ฉบับเดือนมกราคม ๒๕๖๑ หน้า 61 
 

- 26,000 - - - กองช่าง 

26 อุตสาหกรรมและการโยธา ครุภัณฑ์  ครุภัณฑ์งานบ้าน
งานครัว 

เครื่องตัดหญ้าสะพาย แบบขอ้อ่อน จ านวน 2 
เครื่อง 
คุณลักษณะเป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ ฉบับเดือนมกราคม ๒๕๖๑ หน้า 61 
 

- 22,000 - - - กองช่าง 

27 อุตสาหกรรมและการโยธา ครุภัณฑ์  ครุภัณฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง 

รถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี  
แบบเกียรธ์รรมดา  จ านวน 1 คัน 
คุณลักษณะเป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ ฉบับเดือนมกราคม ๒๕๖๑ หน้า 72 
 

- 40,800 - - - กองช่าง 

28 การรักษาความสงบภายใน ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณาและ
เผยแพร ่

ชุดไมโครโฟนไร้สาย แบบไมค์คู่ 
คลื่นความถี่ UHF 800-900MHz 
คุณลักษณะเป็นไปตามความเหมาะสมของการใช้
งานหรือตามวัตถุประสงค์ 
 

- 5,000 - - - ส านักปลัด 

29 อุตสาหกรรมและการโยธา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องสูบน  าแบบหอยโข่ง (มอเตอร์ไฟฟา้) 
จ านวน 1 เครื่อง 
คุณลักษณะเป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ ฉบับเดือนธันวาคม ๒๕๖๑ หน้า 39 
 

- - 32,100 - - กองช่าง 

30 อุตสาหกรรมและการโยธา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องสูบน  าแบบท่อสูบน  าพญานาค  
จ านวน 5 เครื่อง 
คุณลักษณะเป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ ฉบับเดือนธันวาคม ๒๕๖๑ หน้า 40 
 
 
 

- - 412,000 - - กองช่าง 
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ที่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณ หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

31 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

อุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart 
Card Reader) จ านวน 5 เครื่อง 
คุณลักษณะเป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับ
เดือน มีนาคม 2562 รายการที่ 58 
 

- 3,500 - - - ส านักปลัด 

32 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั งถึงหมึกพิมพ์ 
จ านวน 2 เครื่อง 
คุณลักษณะเป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับ
เดือน มีนาคม 2562 รายการที่ 42 
 

- - 8,600 - - ส านักปลัด 

33 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์  ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและ
วิทย ุ

ล าโพงสนาม จ านวน 1 ชุด 
คุณลักษณะเป็นไปตามความเหมาะสมของการใช้
งานหรือตามวัตถุประสงค์ 
 

- - 10,000 - - ส านักปลัด 

34 การศึกษา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั งพื นหรือ
แขวน จ านวน 7 เครื่อง คุณลักษณะเปน็ไปตาม
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับเดือนมกราคม 
๒๕๖๑ หน้า 19 
 

- - 226,800 - - กองการศึกษาฯ 

35 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์อื่น เครื่องเป่าลม จ านวน 10 ตัว 
คุณลักษณะเป็นไปตามความเหมาะสมของการใช้
งานหรือตามวัตถุประสงค์ 
 

- - 160,000 - - ส านักปลัด 

36 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ยานพาหนะและ
ขนส่ง 

รถบรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบิ ลแค็บ  
จ านวน 1 คัน คุณลักษณะเป็นไปตามบญัชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับเดือนธันวาคม 2561 
หน้า 63 
 
 

- - 1,025,000 - - ส านักปลัด 
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ที่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณ หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

37 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ยานพาหนะและ
ขนส่ง 

รถบรรทกุ (ดีเซล) แบบมีชอ่งว่างด้านหลังคนขับ 
(Cab) จ านวน 1 คัน คณุลักษณะเป็นไปตามบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ ์ฉบับเดือนธนัวาคม 2561 
หน้า 63 

- - 715,000 - - ส านักปลัด 

38 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ โฆษณาและเผยแพร ่ กล้องวงจรปิด ชนิดเครอืข่าย แบบมมุมองคงที่ส าหรับ
ติดตั งภายนอกอาคารแบบที ่2ฯ จ านวน 4 ตัว 
คุณลักษณะเป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด 
ฉบับเดือนตุลาคม พ.ศ. 2561 หน้า 8  

- - 212,000 - - ส านักปลัด 

39 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพวิเตอร์ ส าหรับส านกังาน (จอภาพไม่น้อย
กว่า 19 นิ ว) จ านวน 2 เครือ่งคุณลกัษณะเป็นไป
ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ฉบับเดอืน มีนาคม 2562 หน้า 3 

- - 34,000 - - กองคลัง 

40 การเกษตร ครุภัณฑ์  ครุภัณฑ์งานบ้าน
งานครัว 

เครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง จ านวน  2 เครือ่ง 
คุณลักษณะเป็นไปตามบัญชรีาคามาตรฐานครุภัณฑ์ 
ฉบับเดือนมีนาคม ๒๕๖2 หน้า 58 

- - 19,000 - - ส านักปลัด 

41 อุตสาหกรรมและการโยธา ครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพวิเตอร์ ชนิดประมวลผล แบบที ่1 
คุณลักษณะเป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื นฐานครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน 
มีนาคม 2562 หน้า 4 

- - 22,000 - - กองช่าง 

42 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ส านักงาน เก้าอี ท างาน จ านวน 1 ตัวคณุลักษณะเป็นไปตาม
ความเหมาะสมของการใช้งานหรือตามวัตถปุระสงค ์

- - 3,500 - - ส านักปลัด 

43 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ส านักงาน ตู้ล็อกเกอร ์แบบ 3 ประต ูจ านวน 2 ตู ้
คุณลักษณะเป็นไปตามความเหมาะสมของการใช้งาน
หรือตามวัตถุประสงค ์

- - 12,000 - - ส านักปลัด 

44 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ส านักงาน ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน จ านวน 2 ตู ้
คุณลักษณะเป็นไปตามบัญชรีาคามาตรฐานครุภัณฑ์ 
ฉบับเดือนธันวาคม 2561 หน้า 74 

- - 11,000 - - ส านักปลัด 

45 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

เครื่องพมิพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั งถึงหมึกพิมพ์ 
จ านวน 1 เครื่อง คุณลักษณะเป็นไปตามเกณฑ์ราคา
กลางและคุณลักษณะพื นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
ฉบับเดือน มี.ค. 2562 รายการที่42 

- - 4,300 - - กองคลัง 

รวมจ านวน 45 รายการ 1,341,000 2,403,800 3,007,300 100,000 - - 
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ส่วนที่ 4 
การติดตามและประเมินผล 

1.  การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
 แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 
2561 เป็นแบบที่ก าหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ด าเนินการให้คะแนน
ตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยด าเนินการให้แล้วเสร็จ
ภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย มีรายละเอียด ดังนี้ 
 1.  แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนา
ท้องถิ่น  ประกอบด้วย 
  1.1  ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20 คะแนน 
  1.2  การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 15 คะแนน 
  1.3  ยุทธศาสตร์ 65 คะแนน ประกอบด้วย 
   (1)  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 10 คะแนน 
   (2)  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 10 คะแนน 
   (3)  ยุทธศาสตร์จังหวัด 10 คะแนน 
   (4)  วิสัยทัศน์ 5 คะแนน 
   (5)  กลยุทธ์  5 คะแนน 
   (6)  เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ 5 คะแนน 
   (7)  จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 5 คะแนน 
   (8)  แผนงาน 5 คะแนน 
   (9)  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 5 คะแนน 
   (10)  ผลผลิต/โครงการ 5 คะแนน 
   คะแนนรวม 100 คะแนน เกณฑ์ที่ ได้ควรได้เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องและ
ขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน) 

2.  การติดตามและประเมินผลโครงการ 
 การติดตามและประเมินผลโครงการ โดยใช้ตัวแบบวัดผลในเชิงปริมาณและคุณภาพ โดยมีหลักการ
ประเมินผลโครงการที่ส าคัญ คือ การติดตามและประเมินผลโครงการสามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนด
ไว้ในโครงการทุกประการหรือไม่อย่างไร การด าเนินโครงการ/กิจกรรมอยู่ภายในกรอบระยะเวลาและ
งบประมาณท่ีก าหนดไว้หรือไม่อย่างไร 
 แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น
ประกอบด้วย 
  2.1  การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 10 คะแนน 
  2.2  การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 10 คะแนน 
  2.3  การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 10 คะแนน 
  2.4  ยุทธศาสตร์และแผนงาน 10 คะแนน 
  2.5  โครงการพัฒนา 60 คะแนน ประกอบด้วย 

 (1)  ความชัดเจนของชื่อโครงการ 5 คะแนน 
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   (2)  ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ 5 คะแนน 
   (3)  เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่การตั้งงบประมาณได้
ถูกต้อง 5 คะแนน 
   (4)  โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  5 คะแนน 
   (5)  เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12  5  คะแนน 
   (6)  โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0   5 คะแนน 
   (7)  โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด  5 คะแนน 
   (8)  โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่ง
คั่ง ยั่งยืนภายใต้หลักประชารัฐ   5 คะแนน 
   (9)  งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)  5 คะแนน 
   (10)  มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ  5 คะแนน 
   (11)  มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 5 คะแนน 
   (12)  ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์  5  คะแนน 
   คะแนนรวม 100 คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อน
การพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน) 

3.  สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม 
 3.1  การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพโดยใช้แบบส าหรับติดตามและประเมินผลเชิงปริมาณ
และคุณภาพ 
  (1)  แบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน (Performance Indicators) 
  (2)  แบบบัตรคะแนน (Scorecard Model) หรือ Scorecard Model ของ Kaplan & Norton) 
  (3)  แบบมุ่งวัดผลสัมฤทธิ์ (Result Framework Model (RF)) 
  (4)  แบบเชิงเหตุผล (Logical Model) 
  (5)  แบบวัดกระบวนการปฏิบัติงาน (Process Performance Measurement System (PPMS) 
  (6) แบบการประเมินโดยใช้วิธีการแก้ปัญหาหรือเรียนรู้จากปัญหาที่เกิดขึ้น หรือ Problem – Solving 
Method 
  (7)  แบบการประเมินแบบมีส่วนร่วม (Participatory Method) 
  (8)  แบบการประเมินผลกระทบ (Impact Evaluation) 
  (9)  แบบการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment Model) 
  (10)  แบบประเมินตนเอง (Self – Assessment Model) 
  (11)  แบบอ่ืนๆ ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนดขึ้น ทั้งนี้ต้องขึ้นอยู่ภายใต้กรอบข้อ 
(1) - (10) หรือเป็นแบบผสมก็ได้ 
  เชิงปริมาณ (Quantity) เชิงคุณภาพ (Quality) ผลที่ได้จริงๆ คืออะไร ค่าใช้จ่าย (Cost) 
เวลา (Time) เป็นไปตามท่ีก าหนดไว้หรือไม่ 
  ประชาชนได้ประโยชน์อย่างไรหรือราชการได้ประโยชน์อย่างไร 
  วัดผลนั้นได้หรือไม่ หรือวัดได้เท่าไหร่ (Key Performance Indicator : KPIs) 
  ผลกระทบ (Impact) 
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4.  ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 
4.1 ผลกระทบน าไปสู่อนาคต 
 1. ปัญหาการเส้นทางการคมนาคมยังมีบางส่วนเป็นถนนลูกรัง ช่วงฤดูฝนถนนลื่น เป็นหลุม

เป็นบ่อ เกิดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุ การคมนาคมล่าช้า อีกทั้งบางพ้ืนที่เป็นเส้นทางการขนส่งพืชผลทาง
เศรษฐกิจ แนวทางการแก้ไข จัดท าแผนงาน โครงการก่อสร้างถนนในเส้นทางส าคัญ พิจารณาเสนอสนับสนุน
จากหน่วยงานอื่น   

 2. สาธารณภัยต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น ภัยแล้ง วาตภัย  น้ าท่วม 
อัคคีภัย เกิดความเสียหายทั้งชีวิตและทรัพย์สิน แนวทางการแก้ไข คือพิจารณาวางแผนการด าเนินการป้องกัน 
ก่อนเกิดเหตุ ระหว่างเกิดเหตุ หลังเกิดเหตุ บรรจุแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง เพ่ือช่วยเหลือ
ประชาชนได้ทันท่วงที   

 3. ปัญหาโรคระบาดต่าง ๆ  เช่น  โรคไข้หวัดใหญ่ ไข้หวัดนก โรคมือ เท้า โรคพิษสุนัขบ้า 
แนวทางการแก้ไขปัญหาเน้นการฝึกอบรม ประชาสัมพันธ์ รณรงค์การป้องกัน ลงพ้ืนที่ระงับการเกิดโรคระบาด 
การท าลาย และการรักษา   

 4. ปัญหาประชาชนมีรายได้น้อย การศึกษาต่ า มีหนี้สินเยอะ แนวทางการแก้ไขปัญหา ให้
ความรู้ ส่งเสริม สนับสนุนเกี่ยวกับการประกอบอาชีพ ช่วยเหลือประชาชนผู้มีรายได้น้อย ส่งเสริมด้าน
การศึกษาโดยการจัดบริการสาธารณด้านการศึกษา การจัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ 
ให้กับนักเรียน  

4.2 ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา 
1. การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นควรพิจารณาใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามาเป็นกรอบใน

การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นและให้มีความสอดคล้องกัน 
2. การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นต้องค านึงถึงงบประมาณและสถานะทางการคลังในการ

พิจารณาโครงการ/กิจกรรม ที่จะบรรจุในแผนพัฒนาถิ่น 
3. การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการสร้างการมีส่วนร่วมของภาครัฐและภาคเอกชน โดย

การพิจารณาบรรจุโครงการ/กิจกรรมควรค านึงถึงปัจจัยต่าง ๆ ให้สอดคล้องกัน เช่น อ านาจหน้าที่ในการ
บริการสาธารณะ การตอบสนองความต้องการของประชาชน ฯลฯ และกรณีโครงการที่เกินศักยภาพให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเสนอขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น 


