
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่พริก 

สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 1 (คร้ังที่ 1)  ประจ าปี  พ.ศ. 2564 

วันที่   7 เมษายน  พ.ศ. 2564 

ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลแม่พริก 
******************************* 

ผู้มาประชุม 

1. นายภูพิงค์  สารพิพัฒน ์  ประธานสภา อบต. 
2. นายกมเลศ  ก าลังประสิทธิ์  รองประธานสภา อบต. 
3. นายเจษฎา  โลชา   สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี 2 
4. นายปฐม  ประไพ   สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี 2 
5. นายภานุ  วงค์ธาน ี  สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี 3 
6. นายณรงค์  ฤทธิ์เดชยิ่ง  สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี 4 
7. นายณฐกร  วรรณเขียว  สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี 4 
8. นายบุญช่วย  แก้วเอ้ย   สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี 5 
9. นายสว่าง  มาคุณ   สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี 5 
10. นายวิชัย   แตนศรี   สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี 6 
11. นายอุดม  ก าแพง   สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี 7 
12. นายอุเทน  บุญสุข   สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี 7 
13. นายถวัลย์  ยาวิลัย   สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี 8 
14. นายบุญเรือน  ดวงปิก   สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี 8 
15. นายวิชัย   ตันโยธา   สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี 9 
16. นายอุดม  ดีน้อย   สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี 9 
17. นายบุญสม  เป่ียวญาติ  สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี 10 
18. นายกมล  แดงเขียว  สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี 11 
19. นายวิรัตน ์  โปทามูล   สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี 11 
20. นายจันทร์แก้ว  เกิดแก้ว   สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี 13 
21. นางทิพวรรณ  ทิมัน   สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี 13 
22. นายศักดิ์ชัย  เป็งค า   เลขานุการสภา อบต. 
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ผู้ขาดประชุม 

- ไม่มี 

ผู้ลาประชุม 

- ไม่มี 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นายอุทัย  ฟูวงศ์   นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแม่พริก 
2. นางนิภา  ปานะ   เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
3. นายชยานนท์  โลชา   รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
4. ว่าท่ี รต.ชลิต  ศรีจันทร์แก้ว  รองปลัดฯ 
5. น.ส.นงคราญ  กรีรัตยากร  จพง.ธุรการ 
6. นายนัฐวุฒ ิ  ดวงวัง   ผอ.กองการศึกษาฯ 
7. นายพีรันธร  ท้าวค า   ผอ.กองคลัง 
8.น.ส.รวิดา  อุตธรรมชัย  นักวิเคราะห์ฯ 
 

ประชาชนผู้เข้าร่วมรับฟังการประชุม 

- ไม่มี 
เร่ิมประชุมเวลา 09.30 น. 

          นายภูพิงค์ สารพิพัฒน์ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่พริกขึ้นท าหน้าท่ีประธาน    
ท่ีประชุม ได้กล่าวเปิดประชุมและด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้ 

ระเบียบวาระที่ 1. เร่ืองที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

- ไม่มี 

ระเบียบวาระที่ 2. เร่ืองรับรองรายงานการประชุมฯ คร้ังที่แล้ว 

ประธานสภาฯ - ขอให้ท่ีประชุมตรวจสอบรายงานการประชุมฯ ครั้งท่ีแล้ว คือ การประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลแม่พริก สมัยประชุมสามัญ  สมัยท่ี 1 (ครั้ง ท่ี  1) ประจ าปี  พ .ศ.2564 เมื่ อวัน ท่ี                 
3 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 ว่ามีรายการใดท่ีเห็นว่าต้องแก้ไข เพิ่มเติมหรือตัดออก  ถ้าไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใด
เสนอขอแก้ไขเพิ่มเติม  ขอมติท่ีประชุม 

มติท่ีประชุม - มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งท่ีแล้ว 
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ระเบียบวาระที่ 3. เร่ืองสืบเนื่องจากการประชุมคร้ังที่ผ่านมา 

- ไม่มี 

ระเบียบวาระที่  4  เรื่องเสนอเพือ่พิจารณา                   

4.1 เร่ืองขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย  
ประธานสภาฯ - ในวาระนี้ท่านนายกฯ ได้ยื่นญัตติเพื่อสภาฯ พิจารณา ขอเชิญท่านนายกฯ หรือผู้ท่ีนายกฯ 
มอบหมาย ได้ให้รายละเอียด 
ผอ.กองคลัง  – เรียนท่านประธานสภาฯ กระผมได้รับมอบหมายจากท่านนายกฯ ขอให้รายละเอียดว่าตามท่ีได้
ต้ังงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณรายจ่าย 2564 ไว้แล้ว บัดนี้มีความประสงค์ท่ีจะขออนุมัติโอน
เงินงบประมาณรายจ่าย ตามรายการดังต่อไปนี้ 
หมวดครุภัณฑ์  จ ำนวน 1 รำยกำร 
โอนลด  
แผนงานงานบริหารท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป หมวดรายจ่าย  งบด าเนินงาน  ประเภทรายจ่าย ค่าใช้สอย 
รายการ  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น โครงการ ส่งเสริมความรู้
และวิธีการบริหารจัดการขยะในชุมชน งบประมาณ 38,672 บาท  ขอโอนลด 13,500 บำท 
1. โอนเพือ่ต้ังรำยกำรใหม่ 
แผนงานงานบริหารท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป หมวดรายจ่าย  งบลงทุน  ประเภทรายจ่าย ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ส านักงาน รายการ โต๊ะหมู่บูชาพร้อมชุดบูชาพระ จ านวน  1 ชุด  งบประมาณ 13,500 บาท   
คุณลักษณะพอสังเขป 
-ชุดโต๊ะหมู่บูชา หมู่ 7 ขนาดหน้า 8 นิ้ว จ านวน 1 ชุด 
-ชุดบูชาพระ ประกอบด้วย แจกันทองเหลือง จ านวน  1 คู่ เชิงเทียนทองเหลืองจ านวน 1 คู่  กระถางธูป
ทองเหลือง จ านวน 1 อัน ฉัตรเงินฉัตรทอง จ านวน 1 คู่ 
-ครุภัณฑ์ท่ีอยู่นอกเหนือบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ก าหนด คุณลักษณะการใช้งานให้เป็นไปตามราคาตลาดหรือ
ราคาท้องถิ่นเป็นเกณฑ์ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยท่ี มท 0808.2/ว1989 ลว. 22 มิถุนายน 2552      
เรื่องต้ังงบประมาณเพื่อการจัดซื้อครุภัณฑ์และรถยนต์ของ อปท. 
 
หมวดที่ดิน สิ่งก่อสร้ำง   จ ำนวน  2 รำยกำร 
2.1โครงกำรปรับปรุงภูมิทัศน์ อบต.แม่พริก   
โอนลด 
2.1.1. แผนงานงานบริหารท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป หมวดรายจ่าย  งบลงทุน  ประเภทรายจ่าย ค่าครุภัณฑ์ 
ครุภัณฑ์ส านักงาน รายการ เค้าเตอร์ส าหรับให้บริการภายในอาคารอเนกประสงค์ อบต.แม่พริก  งบประมาณ
คงเหลือ 300,000บาท  ขอโอนลด 90,000 บำท 
2.1.2. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน หมวดรายจ่าย  งบลงทุน  ประเภท
รายจ่าย ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานท่ีจ่ายให้แก่เอกชนนิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งส่ิงก่อสร้าง 
รายการค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานท่ีจ่ายให้แก่เอกชนนิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งส่ิงก่อสร้าง 
งบประมาณคงเหลือ 40,000 บาท  ขอโอนลด 40,000 บำท 
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2.1.3. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน หมวดรายจ่าย  งบลงทุน  ประเภท
รายจ่าย ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง  รายการ ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและ
ส่ิงก่อสร้าง  งบประมาณคงเหลือ 400,000 บาท  ขอโอนลด 69,000 บำท 
โอนเพิ่ม 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน หมวดรายจ่าย  งบลงทุน  ประเภทรายจ่าย 
ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปการ รายการ โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ อบต.แม่พริก  งบประมาณท่ีตราไว้ 300,000 
บาท  จ านวนงบประมาณท่ีขอโอนเพิ่ม ตามรายการท่ี 2.1.1, 2.1.2. และ 2.1.3. รวมเป็นเงิน 199,000 บำท 
รวมเป็นงบประมำณทั้งหมดในกำรด ำเนินกำรตำมโครงกำร 499,000 บำท 
2.2 โครงกำรก่อสร้ำงแท้งค์กักเก็บน้ ำ(ประปำหมู่บ้ำน) หมู่ที่ 8  
โอนลด 
2.2.1. แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน หมวดรายจ่าย  งบลงทุน  ประเภทรายจ่าย ค่าบ ารุงรักษาและ
ปรับปรุงท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง  รายการ โครงการปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท่ี 8  งบประมาณท่ี
ตราไว้  240,000 บาท  ขอโอนลด 240,000 บำท 
โอนต้ังรำยกำรใหม่ 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน หมวดรายจ่าย  งบลงทุน  ประเภทรายจ่าย 
ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค รายการ โครงการก่อสร้างแท้งค์กักเก็บน้ า(ประปาหมู่บ้าน) หมู่ท่ี 8  งบประมาณ
ท่ี 370,000 บาท  โดยมีแหล่งงบประมำณ ดังนี้ 

- งบประมาณตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2564 จ านวนเงิน 240,000 บาท 
- เงินรางวัลบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดีฯ ประจ าปี 2562         จ านวน เงิน 130,000 บาท 

คุณลักษณะพอสังเขป 
- สถานท่ีก่อสร้างบริเวณประปาหมู่บ้านหมู่ท่ี 8 
- แบบหอถังสูง ขนาด 10 ลบ.ม.(ถังไฟเบอร์กราส 4 ลูก)  
- หรือตามแบบแปลนท่ี อบต.แม่พริกก าหนด 
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -2565) การเพิ่มเติม ครั้งท่ี 3/2563 ประกาศเมื่อวันท่ี 17 กันยายน 

2563 หน้า 6 
กำรขอพิจำรณำโอนงบประมำณเพิ่มเติม กรณ ีโครงกำรก่อสร้ำงแท้งค์กักเก็บน้ ำ(ประปำหมู่บ้ำน) หมู่ที่ 3 
ตามมติการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่พริก สมัยประชุมสามัญ สมัยท่ี 1 (ครั้งท่ี 1) ประจ าปี 
2564 เมื่อวันท่ี 3 กุมภาพันธ์ 2564 มีมติเห็นชอบอนุมัติให้มีการเปล่ียนแปลงค าช้ีแจงงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี 2564 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน  หมวดรายจ่าย  งบลงทุน  
ประเภทรายจ่าย ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค รายการ โครงการก่อสร้างแท้งค์กักเก็บน้ า(ประปาหมู่บ้าน) หมู่ท่ี 
3  งบประมาณท่ี 240,000 บาท  โดยขอควำมเห็นชอบจำกสภำ อบต.แม่พริก เพิ่มงบประมำณ โครงกำร
ดังกล่ำว เป็น 370,000 บำท มีแหล่งงบประมำณ ดังนี้ 

- งบประมาณตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2564 จ านวนเงิน 240,000 บาท 
- เงินรางวัลบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดีฯ ประจ าปี 2562         จ านวน เงิน 130,000 บาท 

รวมวงเงินงบประมำณโครงกำรก่อสร้ำงแท้งค์กักเก็บน้ ำ(ประปำหมู่บ้ำน) หมู่ที่ 3  เป็นจ ำนวน 
370,000 บำท 
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ประธานสภาฯ - ท่ีประชุมท่านใดมีข้อซักถามหรือจะให้ข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ ขอเชิญเสนอ 
- ถ้าไม่มีขอมติท่ีประชุม 

มติท่ีประชุม - มีมติอนุมติให้โอนงบประมาณรายจ่าย   จ านวน  19  เสียง 
  - ไม่อนุมัติ  จ านวน   0 เสียง 
  - งดออกเสียง  จ านวน   2 เสียง  (ประธานสภาฯ และรองประธานสภาฯ) 
   

4.2 เรื่องขอความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 1 
ประธานสภาฯ - ในวาระนี้ท่านนายกฯ ได้ยื่นญัตติเพื่อสภาฯ พิจารณา ขอเชิญท่านนายกฯ หรือผู้ท่ีนายกฯ 
มอบหมาย ได้ให้รายละเอียด 
นักวิเคราะห์ฯ  – เรียนท่านประธานสภาฯ ดิฉันได้รับมอบหมายจากท่านนายกฯ ขอให้รายละเอียดว่า 
เนื่องจากได้มีการด าเนินการจัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 1/2564     
ขึ้นเพื่อรองรับภารกิจหรือกิจกรรมโครงการท่ีจะต้องด าเนินการในอนาคต และเพื่อให้เป็นไปตามวิธีการและ
ขั้นตอนท่ีระเบียบก าหนด     จึงได้น าเสนอเพื่อสภาฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบ ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) การเพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2564 

องค์การบริหารส่วนต าบลแม่พริก อ าเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าการลงทุนและบริการโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+๖ และ GMS 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัดกลุ่มอาเซียน+๖ และ GMS 

  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่พริกที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัดกลุ่มอาเซียน+๖ และ GMS 
  แผนงานเคหะและชุมชน  

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

1 ขยายเขตระบบไฟฟ้าหมู่ที่ 13 
บ้านป่าซางพัฒนา 

เพื่อให้ประชาชนใน
พื้นที่มีไฟฟ้าใช้ 
หรือเพื่อการ
สาธารณะ
ประโยชน์ 

จ านวน 1 แห่ง  -   -  - 70,000 - ร้อยละของ
ประชาชนได้ใช้

ประโยชน์ 

ประชาชนในพื้นที่มีไฟฟ้า
และเกิดประโยชน์ในการ

พัฒนาด้านอ่ืน ๆ 

กองช่าง 

2 ปรับปรุงท่อระบายน้ า(ท่อลอดเหลี่ยม) 
หมู่ที่ 5 บริเวณบ้านนายณัฐพล  
เขื่อนแก้ว 
 

เพื่อแก้ไขปัญหาน้ า
ท่วมขัง 

และสามารถใช้
สัญจรได้ 

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

ประโยชน์ 

-เพิ่มช่องทางไหลของน้ า 
-ลดปัญหาน้ าท่วมขัง 
-เพิ่มความสะดวกในการ
สัญจร 

กองช่าง 

 รวม - - - - - 170,000 - - - - 
 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

1 ปรับปรุงฝายน้ าล้นต้นมะเด่ือ หมู่ที่ 2 เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว จ านวน 1 แห่ง - - - 100,000 - ร้อยละของ มีพื้นที่สีเขียวเพิ่ม สามารถกัก กองช่าง 

แบบ ผ.0๒ 
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และเก็บกับน้ า
ในช่วงฤดูแล้ง 

ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์ 

เก็บน้ าในช่วงฤดูแล้ง 

 รวม - - - - - 100,000 - - - - 
 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การด ารงฐานวัฒนธรรมล้านนาเพือ่เพิ่มมูลค่าการท่องเที่ยว เชิงวัฒนธรรม เชิงนิเวศ และเชิงสุขภาพ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่พริกที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 
 

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

1 อบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ใน
การปฏิบัติธรรม รักษาศีล เจริญ
ภาวนาให้กับประชาชนในเขต
ต าบลแม่พริก 
 

-เพื่อบ าเพ็ญคุณความดี 
ถวายพุทธบูชาฯ 
-ฝึกปฏิบัติจิตภาวนา 
เจริญกรรมฐาน 
-ท ากิจกรรมร่วมกัน 
-ปลูกฝังศีลธรรม 
-สร้างทัศนคติการอยู่
ร่วมกัน 

ประชาชนต าบล 
แม่พริก 50 คน 

 -   -  - - 29,700 -ร้อยละ 80 ของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ
น าไปประยุกต์ใช้ 
-อุดหนุนวัดหัวริน 

-ประชาชนมีความสุขทางใจ  
มีหลักธรรมยึดเหนี่ยวจิตใจ 
-ได้รับความรู้ทางด้านศาสนา 
-ตระหนักคุณธรรม ความดี 
น าไปประยุกต์ใช้ได ้

กอง
การศึกษาฯ, 

วัดหัวริน 

 รวม - - - - - - 29,700 - - - 
 

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

1 ส่งเสริมและพัฒนา 
กลุ่มผู้เลี้ยงสัตว์ 

-เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้มี
การเลี้ยงสัตว์ในชุมชน 

ผู้เลี้ยงสัตว์/ประชาชน 
จ านวน 50 คน 

- - - - 20,000 -ร้อยละ 80 ของ
ผู้เข้าอบรมได้รับ

-ได้รับการส่งเสริมสนับสนุน
ให้มีการเลี้ยงสัตว์ 

ส านักปลัด, 
สนง.ปศุสัตว์



8 
 

-เพื่อเพิ่มศักยภาพให้
เกษตรกร 
-เพื่อสร้างอาชีพหลักและ
อาชีพเสริม 
-เพิ่มส่งเสริมการรวมกลุ่ม
ผู้เลี้ยงสัตว์ 
-เพื่อให้มีการเลี้ยงสัตว์
อย่างถูกสุขลักษณะ 

ความรู้เก่ียวกับ
การเลี้ยงสัตว์
อย่างถูกต้อง 
-อุดหนุน
ส านักงานปศุสัตว์
อ าเภอแม่สรวย 

-เพิ่มศักยภาพให้เกษตรกร 
-มีอาชีพหลักและอาชีพ
เสริมจากการเลี้ยงสัตว์ 
-เกษตรกรรวมกลุ่มและ
สร้างเครือข่ายได้อย่าง
เข้มแข็ง 
-มีการเลี้ยงสัตว์อย่างถูก
สุขลักษณะ ไม่เป็นภัย 

อ าเภอ 
แม่สรวย 

 รวม - - - - - - 20,000 - - - 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การด ารงฐานวัฒนธรรมล้านนาเพือ่เพิ่มมูลค่าการท่องเที่ยว เชิงวัฒนธรรม เชิงนิเวศ และเชิงสุขภาพ 
ข.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่ 4การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่พริกที่4การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย 
 

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

1 อบรมฝึกทักษะในการประดับ
ตกแต่งต่าง ๆ 
(เช่น การผูกผ้า/จับจีบผ้า/การ
ตกแต่งดอกไม้/บายศรี เป็นต้น) 

-เพื่อส่งเสริมและพัฒนา
ทักษะของสตรี 
-เพื่อส่งเสริมอาชีพ 

กลุ่มพัฒนาสตรีต าบล
แม่พริก 

 -   -  - 20,000 - -ร้อยละ 80 ของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ
ได้รับการส่งเสริม
และพัฒนาทักษะฯ 
-อุดหนุนกลุ่ม
พัฒนาสตรีต าบล
แม่พริก 

-กลุ่มสตรีต าบลแม่พริก
ได้รับความรู้และทักษะ
เพิ่มเติม 
-สร้างอาชีพเสริมให้แก่สตรี 

ส านักปลัด 

2 อบรมทักษะทางศิลปวัฒนธรรม 
(ฟ้อนร า) 

-เพื่อส่งเสริมและพัฒนา
ทักษะของสตรี 
-เพื่อส่งเสริมอาชีพ 

กลุ่มพัฒนาสตรีต าบล
แม่พริก 

 -   -  - - 10,000 -ร้อยละ 80 ของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ
ได้รับการส่งเสริม
และพัฒนาทักษะฯ 
-อุดหนุนกลุ่ม

-กลุ่มสตรีต าบลแม่พริก
ได้รับความรู้และทักษะ
เพิ่มเติม 
-สร้างอาชีพเสริมให้แก่สตรี 

ส านักปลัด 
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พัฒนาสตรีต าบล
แม่พริก 

3 ฝึกอบรมการส่งเสริมอาชีพสตรี
ต าบลแม่พริก (การท าไข่เค็ม) 

-เพื่อส่งเสริมและพัฒนา
ทักษะของสตรี 
-เพื่อส่งเสริมอาชีพ 

กลุ่มพัฒนาสตรีต าบล
แม่พริก 

 -   -  - 10,000 - -ร้อยละ 80 ของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ
ได้รับการส่งเสริม
และพัฒนาทักษะฯ 
-อุดหนุนกลุ่ม
พัฒนาสตรีต าบล
แม่พริก 

-กลุ่มสตรีต าบลแม่พริก
ได้รับความรู้และทักษะ
เพิ่มเติม 
-สร้างอาชีพเสริมให้แก่สตรี 

ส านักปลัด 

 รวม - - - - - 30,000 10,000 - - - 
ก.   ยุทธศาสตร์จังหวัดที่4 การพฒันาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิต เพือ่ให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข 
ข.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่พริกที่4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย 
 

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

 
 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดวา่ 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ
การพัฒนาคุณภาพชีวิตตาม
หลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์ “โคก
หนอง นา” โมเดล 

-เพื่อพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่
ประยุกต์ “โคกหนอง 
นา” โมเดล 

ประชาชนต าบล 
แม่พริก 

- - - 50,000 50,000 พื้นที่ต้นแบบการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต

ตามหลักทฤษฎี
ใหม่ประยุกต์ “โคก
หนอง นา” โมเดล 

-ประชาชนได้รับการพัฒนา
คุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎี
ใหม่ประยุกต์ “โคกหนอง 
นา” โมเดล 

ส านักปลัด, 
สนง.พัฒนา
ชุมชนอ าเภอ

แม่สรวย 

2 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต
เยาวชน ผู้สูงอายุ และสร้าง
บ้านสวยเมืองสุขต าบลแม่พริก 

เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
เยาวชน ผู้สูงอายุ และ
สร้างบ้านสวยเมืองสุข
ต าบลแม่พริก 

ประชาชนต าบล 
แม่พริก 

- - - 50,000 50,000 ประชนได้รับ
ประโยชน์ 

-ประชาชนได้รับการพัฒนา
คุณภาพชีวิตเยาวชน 
ผู้สูงอายุ และสร้างบ้านสวย
เมืองสุขต าบลแม่พริก 

ส านักปลัด, 
สนง.พัฒนา
ชุมชนอ าเภอ

แม่สรวย 
 รวม - - - - - 100,000 100,000 - - - 
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ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่๕ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ด ารงความสมบูรณ์และยั่งยืน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่ ๕ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์และยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่พริกที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์และยั่งยืน 
 

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดวา่ 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 ส่งเสริมการใช้พลังงาน
แสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร
และระบบประปาหมู่บ้าน 
 

เพื่อส่งเสริมการใช้พลังงาน
แสงอาทิตย์เพื่อการเกษตรและ
ระบบประปาหมู่บ้าน 
 

-ชุมชน/หมู่บ้านที่ใช้
ระบบประปาหมู่บ้าน
และภาคเกษตร 

- - - 2,000,000 2,000,000 ร้อยละ 80 ของผู้
เข้าอบรมได้รับการ
ส่งเสริมการใช้
พลังงานแสงอาทิตย์
ในการเกษตร 

-ประชาชนในชุมชนมีการลด
รายจ่าย มีรายได้เพิ่มขึ้น 
-มีการใช้ทรัพยากรในชุมชน
เป็นพลังงานทดแทน 
-สิ่งแวดล้อมในต าบลดีขึ้น 

ส านักปลัด, 
พลังงาน

จังหวัด, อื่น ๆ 
ที่เก่ียวข้อง 

2 ส่งเสริมการท าระบบไบโอ
แก๊สระดับครัวเรือน/ระดับ
ต าบล 

-เพื่อสนบัสนุนการใช้ 
ไบโอแก๊สภายในครัวเรือนและ
ต าบล 
-รักษาความสะอาด 
-ลดค่าใช้จ่ายด้านต้นทุนการ
ผลิต 
-เพิ่มมูลค่าและรายได้กับชุมชน 

-ประชาชนแม่พริก 
-ชุมชน/หมู่บ้านที่
สนใจ 

- - - 200,000 200,000 ร้อยละ 80 ของผู้
เข้าอบรมได้รับการ
ส่งเสริมการท า
ระบบไบโอแก๊ส 

-ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น
และลดรายจ่ายในครัวเรือน 
-ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในชุมชน
เป็นพลังงานทดแทน 
-สิ่งแวดล้อมในต าบลดีขึ้น 
-ลดปัญหากลิ่นเหม็นและ
แมลงในต าบล 

ส านักปลัด, 
พลังงาน

จังหวัด, อื่น ๆ 
ที่เก่ียวข้อง 

3 ส่งเสริมการจัดท าโรง
อบแห้งพลังงาน
แสงอาทิตย์ 

-เพื่อสนับสนุนการใช้
พลังงานแสงอาทิตย์ 
-ช่วยลดต้นทุนและลด
ปริมาณการใช้พลังงาน
เชื้อเพลิงที่ใชแ้ล้วหมด 
-เพิ่มรายได้ให้กับประชาชน
และชุมชน 

-ประชาชนต าบล 
แม่พริก 
-ชุมชน/หมู่บ้านที่
สนใจ 

- - - 200,000 200,000 ร้อยละ 80 ของ
ผู้เข้าร่วมอบรมได้รับ
การส่งเสริมการ
จัดท าโรงอบแห้ง
พลังงานแสงอาทิตย์ 

-ลดรายจ่ายในครัวเรือน 
-สร้างรายได้ให้กับชุมชน 
-สร้างความปลอดภัยให้กับ
สภาพอากาศและ
สิ่งแวดล้อม 

ส านักปลัด, 
พลังงาน

จังหวัด, อื่น ๆ 
ที่เก่ียวข้อง 

4 ส่งเสริมการใช้จักรยาน  
ในชีวิตประจ าวัน 

-เพื่อลดโลกร้อนและมลภาวะ 
-เพื่อลดการใช้น้ ามันเชื้อเพลิง 
-เพื่อลดการใช้จ่ายในครัวเรือน 
 

ประชาชนต าบล 
แม่พริก 

- - - - - ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนที่สนใจมี
การใช้จักรยาน
เพิ่มขึ้นใน
ชีวิตประจ าวัน 

-ลดก๊าซเรือนกรจะที่ท าให้เกิด
ภาวะโลกร้อน 
-ลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน 
-ประชาชนมีสุขภาพที่แข็งแรง
จากการปั่นจักรยาน 

ส านักปลัด, 
พลังงานจังหวัด, 

อ่ืน ๆ ที่
เก่ียวข้อง 



11 
 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดวา่ 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

5 ส่งเสริมการปรับเปลี่ยน
หลอดไฟฟ้าเป็นหลอด 
LED 

-เพื่อประหยัดไฟฟ้าโดยการ
ใช้หลอดไฟฟ้าแบบประหยัด
พลังงาน LED 
-เพื่อลดการใช้พลังงานไฟฟ้า
ให้น้อยลง 

ประชาชนต าบล 
แม่พริก 

- - - 200,000 200,000 ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนที่สนใจมี
การปรับเปลีย่น
หลอดไฟฟ้าเป็น
หลอด LED 

-มีการลดการใช้พลังงาน
ไฟฟ้า 
-ลดการใช้พลังงานไฟฟ้าใน
ส่วนชุมชนภาพรวมต าบล 

ส านักปลัด, 
พลังงาน

จังหวัด, อื่น ๆ 
ที่เก่ียวข้อง 

6 ส่งเสริมการใช้เคร่ืองสูบน้ า
บาดาลโดยการใช้พลังงาน
แสงอาทิตย์ทดแทนการใช้
ไฟฟ้าและน้ ามันเชื้อเพลิง 

-เพื่อลดใช้พลังงานในชุมชน 
-เพื่อลดค่าใช้จ่ายใน
ครัวเรือน 

ประชาชนต าบล 
แม่พริก 

- - - 500,000 500,000 ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนที่สนใจมี
การปรับเปลีย่น
เครื่องสูบน้ าบาดาล
โดยการใช้พลังงาน
แสงอาทิตย ์

-มีการลดใช้พลังงานไฟฟ้า
และน้ ามันเชื้อเพลิง 
-ลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน 
-เกิดชุมชนต้นแบบด้าน
อนุรักษ์พลังงาน 

ส านักปลัด, 
พลังงาน

จังหวัด, อื่น ๆ 
ที่เก่ียวข้อง 

7 ส่งเสริมการใช้ไฟฟ้าส่อง
สว่างโซล่าเซลล์ 

-เพื่อลดการใช้พลังงาน
สิ้นเปลือง 
-ส่งเสริมการใช้พลังงาน
ทดแทน 

ประชาชนต าบล 
แม่พริก 

- - - 500,000 500,000 ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนได้รบัการ
ส่งเสริมการใช้ไฟฟ้า
ส่องสว่างโซล่าเซลล์ 

-เพื่อลดการใช้พลังงาน
สิ้นเปลือง 
-ลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน 
-เกิดชุมชนต้นแบบด้านการ
อนุรักษ์พลังงาน 

ส านักปลัด, 
พลังงาน

จังหวัด, อื่น ๆ 
ที่เก่ียวข้อง 

8 อบรมเร่ืองการสูบน้ าด้วย
พลังงานแสงอาทิตย์
(เกษตร) 

-เพื่อพัฒนาศักยภาพ
ทางด้านความรู้ความเข้าใจ
ในการอนุรักษ์พลังงานและ
การใช้พลังงานทดแทนใน
การเกษตรด้วยพลังงาน
แสงอาทิตย์ 

-ชุมชน/หมู่บ้าน 
-เยาวชนต าบลแม่พริก 
-ประชาชนต าบลแม่พริก 
-บุคลากรด้านพลังงาน 
 

- - - 10,000 10,000 ร้อยละ 80 ของ
ผู้เข้าร่วมอบรมได้รับ
ความรู้การสูบน้ า
ด้วยพลังงาน
แสงอาทิตย์
(เกษตร) 

-มีความรู้ความเข้าใจในการ
อนุรักษ์และพลังงานทดแทน 
-เกิดนักเทคโนโลยีทางด้าน
พลงังานทดแทนและ
พลังงานทางเลือกโดย
ถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อ่ืนได้ 
-ลดค่าใช้จ่ายภายในครัวเรือน 

ส านักปลัด, 
พลังงาน

จังหวัด, อื่น ๆ 
ที่เก่ียวข้อง 

9 อบรมเร่ืองระบบอบแห้ง
พลังงานแสงอาทิตย์
(วิสาหกิจชุมชน) 

-เพื่อพัฒนาศักยภาพความรู้
ความเข้าใจในการอนุรักษ์
พลังงานและการใช้พลังงาน
ทดแทน 
-เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับ
วิสาหกิจและชุมชน 

-ชุมชนหมู่บ้าน 
-คณะท างาน 
-อาสาสมัครพลังงาน 
-เยาวชน 
-ประชาชน 
-บุคลากรด้าน
พลังงาน 

- - - 10,000 10,000 ร้อยละ 80 ของผู้
เข้าอบรมได้รับ
ความรู้ระบบอบแห้ง
พลังงานแสงอาทิตย์ 

-มีความรู้ความเข้าใจในการอนุรักษ์
พลังงานทดแทน 
-ลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน /ชุมชน/
วิสาหกิจ 
-เสริมสร้างรายได้ให้กับชุมชนและ
ครัวเรือน 
-เสริมสร้างความปลอดภัยสภาพ
อากาศและสภาพแวดล้อม 

ส านักปลัด, 
พลังงาน

จังหวัด, อื่น ๆ 
ที่เก่ียวข้อง 
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ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดวา่ 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

10 อบรมเร่ืองการผลิตแก๊ส
ชีวภาพในครัวเรือน (ขนาด
เล็ก)  
ปศุสัตว์ 

-เพื่อก าหนดแนวทางการ
ปฏิบัติและเผยแพร่ความรู้
ให้กับกลุ่มประชาชน 

-ประชาชน 
-ครัวเรือน 
-บุคลากรด้าน
พลังงาน 

- - - 10,000 10,000 ร้อยละ 80 ของผู้
เข้าอบรมได้รับ
ความรู้เร่ืองการ
ผลิตแก๊สชีวภาพใน
ครัวเรือน (ขนาด
เล็ก)  
ปศุสัตว์ 

-ลดค่าใช้จ่ายภายใน
ครัวเรือน 
-เสริมสร้างรายได้ให้กับ
ประชาชนในครัวเรือน 
-มีความรู้ความเข้าใจในการ
ใช้พลังงานทดแทนและการ
อนุรักษ์การใช้พลังงาน
ทดแทน 

ส านักปลัด, 
พลังงาน

จังหวัด, อื่น ๆ 
ที่เก่ียวข้อง 

11 อบรมเร่ืองระบบไฟฟ้า 
โซล่าเซลล์ (ประชาชน
ทั่วไป) 

-เพื่อก าหนดแนวทางการ
ปฏิบัติและเผยแพร่ความรู้
ให้กับกลุ่มเป้าหมายให้ทราบ
และน าไปปฏิบัติ 

-ประชาชน 
-บุคลากรด้าน
พลังงาน 

- - - 10,000 10,000 ร้อยละ 80 ของผู้
เข้าอบรมได้รับ
ความรู้เร่ืองการใช้
พลังงานทดแทน 
 

-มีความรู้ความเข้าใจในการ
ใช้พลังงานทดแทน 
-มีการอนุรักษ์พลังงาน
ทดแทน 

ส านักปลัด, 
พลังงาน

จังหวัด, อื่น ๆ 
ที่เก่ียวข้อง 

12 อบรมวิทยากรให้บุคลากร
ด้านพลังงาน 

-เพื่อพัฒนาศักยภาพความรู้
ความเข้าใจในการอนุรักษ์
พลังงาน 

-บุคลากรด้าน
พลังงาน 
-ประชาชนที่สนใจ 
-อาสาสมัครด้าน
พลังงาน 

- - - 10,000 10,000 ร้อยละ 80 ของผู้
เข้าอบรมได้รับ
ความรู้เร่ืองการใช้
พลังงานทดแทน 
 

-มีความรู้ความเข้าใจในการ
ใช้พลังงานทดแทน 
-มีการอนุรักษ์พลังงาน
ทดแทน 

ส านักปลัด, 
พลังงาน

จังหวัด, อื่น ๆ 
ที่เก่ียวข้อง 

13 อบรมเร่ืองเตาพลังงาน 
เช่น เตาชีวมวล เตาย่าง
ประสิทธิภาพสูง เตาเผา
ผลิตถ่านแบบถงั 200 
ลิตร (ชนิดปล่องขนาน
ข้าง) 

-เพื่อพัฒนาศักยภาพให้
ความรู้ในการใช้เตาประหยัด
พลังงาน 

-บุคลากรด้าน
พลังงาน 
-ประชาชนที่สนใจ 
-อาสาสมัครด้าน
พลังงาน 

- - - 10,000 10,000 ร้อยละ 80 ของผู้
เข้าอบรมได้รับ
ความรู้เร่ืองการใช้
พลังงานทดแทน(เตา
ชีวมวล) 
 

-มีความรู้ความเข้าใจในการ
ใช้พลังงานทดแทน 
-มีการอนุรักษ์พลังงาน
ทดแทน 

ส านักปลัด, 
พลังงาน

จังหวัด, อื่น ๆ 
ที่เก่ียวข้อง 

14 จัดต้ังศูนย์เรียนรู้ด้าน
พลังงาน 

-เพื่อพัฒนาศักยภาพความรู้
ความเข้าใจในการอนุรักษ์
พลังงาน 

-บุคลากรด้านพลังงาน 
-ประชาชนที่สนใจ 
-อาสาสมัครด้านพลังงาน 

- - - 250,000 250,000 มีศูนย์เรียนรูด้้าน
พลังงาน 
 

-มีความรู้ความเข้าใจในการ
ใช้พลังงานทดแทน 
-มีการอนุรักษ์พลังงาน
ทดแทน 

ส านักปลัด, 
พลังงาน

จังหวัด, อื่น ๆ 
ที่เก่ียวข้อง 

 รวม - - - - - 3,910,000 3,910,000 - - - 
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แผนงานเคหะและชุมชน 

 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดวา่ 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 ติดต้ังไฟกิ่งสาธารณะแบบ 
โซล่าเซลล์ 

-เพื่อลดการใช้พลังงาน
ไฟฟ้าในชุมชน 

พื้นที่ต าบลแม่พริก - - - 500,000 500,000 ร้อยละของ
ประชาชนได้ใช้

ประโยชน์ 

-มีการลดใช้พลังงานไฟฟ้า 
-เกิดชุมชนต้นแบบด้านการ
อนุรักษ์พลังงาน 

ส านักปลัด, 
พลังงาน

จังหวัด, อื่น ๆ 
ที่เก่ียวข้อง 

 รวม - - - - - 500,000 500,000 - -  
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

ส าหรับ โครงการทีเ่กินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน   
องค์การบริหารส่วนต าบลแม่พริก อ าเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย 

 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การด ารงฐานวัฒนธรรมล้านนาเพือ่เพิ่มมูลค่าการท่องเที่ยว เชิงวัฒนธรรม เชิงนิเวศ และเชิงสุขภาพ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่พริกที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 

 กลยุทธ์ 2.4 ส่งเสริม อนุรักษ์ และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถ่ิน 
แผนงานการศึกษา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

รับผิด 
ชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

1 ก่อสร้างสนามเด็กเล่นพร้อม
เคร่ืองเล่นระดับปฐมวัยส าหรับ 
ศพด.อบต.แม่พริก 1 (อิตาเลียน
ไทยอุปถัมภ์) 

-เพ่ือให้เด็กนักเรียนได้มีสนาม
เด็กเล่นและเครื่องเล่นเหมาะ
สมวัย มีความปลอดภัย 
-เพ่ือเสริมสร้างพัฒนาของเด็ก 
ทั้ง 4 ด้าน 
-เพ่ือให้มีสถานที่ออกก าลังกาย 
ส่งเสริมสุขภายกายและ
สุขภาพจิตใจ 

จ านวน 1 แห่ง 
ศพด.อบต.แม่พริก 1 

(อิตาเลียนไทย
อุปถัมภ์) 

- - - 498,450 498,450 -สนามเด็กเล่น 
จ านวน 1 แห่ง 

-เด็กนักเรียนได้มีสนามเด็กเล่น
และเครื่องเล่นเหมาะสมวัย มี
ความปลอดภัย 
-เด็กนักเรียนมีการพัฒนาครบทั้ง
ร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา 
-มีสถานที่ออกก าลังกาย ที่เป็น
การส่งเสริมสุขภายกายและ
สุขภาพจิตใจของเด็กนักเรียน 

กองการศึกษาฯ, 
สนง.สลากกิน
แบ่งรัฐบาล 

2 ก่อสร้างสนามเด็กเล่นพร้อมเครื่อง
เล่นระดับปฐมวัยส าหรับ ศพด.อบต.
แม่พริก 2 

-เพื่อให้เด็กนักเรียนได้มี
สนามเด็กเล่นและเครื่องเล่น
เหมาะสมวัย มีความ
ปลอดภัย 
-เพื่อเสริมสร้างพัฒนาของ
เด็ก ทั้ง 4 ด้าน 
-เพื่อให้มีสถานที่ออกก าลัง
กาย ส่งเสริมสุขภายกายและ
สุขภาพจิตใจ 

จ านวน 1 แห่ง 
ศพด.อบต.แมพ่ริก 2 

- - - 498,450 498,450 -สนามเด็กเล่น 
จ านวน 1 แห่ง 

-เด็กนักเรียนได้มีสนามเด็กเล่น
และเครื่องเล่นเหมาะสมวัย มี
ความปลอดภัย 
-เด็กนักเรียนมีการพัฒนาครบ
ทั้งร่างกาย อารมณ์ สังคม 
สติปัญญา 
-มีสถานที่ออกก าลังกาย ที่เป็น
การส่งเสริมสุขภายกายและ
สุขภาพจิตใจของเด็กนักเรียน 

กองการศึกษาฯ, 
สนง.สลากกินแบ่ง

รัฐบาล 

 รวม - - - - - 996,900 996,900 - - - 
 

 

แบบ ผ.0๒/1 



 
ประธานสภาฯ - ท่ีประชุมท่านใดมีข้อซักถามหรือจะให้ข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ ขอเชิญเสนอ 

- ถ้าไม่มีขอมติท่ีประชุม 
มติท่ีประชุม - มีมติให้ความเห็นชอบ      จ านวน 19 เสียง 
  - ไม่เห็นชอบ    จ านวน   0 เสียง 
  - งดออกเสียง    จ านวน   2 เสียง 
 
ระเบียบวาระที่ 6. เร่ืองอื่นๆ 

- ไม่มี 

ประธานสภาฯ - ขอขอบคุณท่ีประชุมทุกท่านท่ีให้ความร่วมมือท าให้การประชุมส าเร็จลุล่วง เป็นไปด้วยความ
สงบเรียบร้อย ขอปิดประชุม ณ บัดนี้ 

 - เลิกประชุม เวลา 12.25 น. 

     (ลงช่ือ)         ผู้บนัทึกรายงานการประชุม 
              ( นายศักดิ์ชัย     เป็งค า ) 
     เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่พริก    
 
     

           (ลงช่ือ)    ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
               (นายภูพิงค์     สารพิพัฒน์) 
       ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่พริก 

    คณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุมตรวจสอบแล้วถูกต้อง 

     (ลงช่ือ)         ประธานกรรมการ 

          (นายเจษฎา  โลชา ) 

     (ลงช่ือ)              กรรมการ 

                ( นายณรงค์  ฤทธิ์เดชยิ่ง ) 

    บันทึกรายงานการประชุมในคร้ังนี้ ได้รับรองเม่ือวันที่.............................. 

      (ลงช่ือ) 

         ( นายภูพิงค์  สารพิพัฒน์ ) 
         ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่พริก 


