




แผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. 2566 - 2570) 

ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่พริก อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย 
******************************* 

 
ส่วนที่ 1 สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 
 

1. ด้านกายภาพ 
 

1) ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ตำบล 
ที่ตั้ง 
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่พริก ตั้งอยู่ทิศตะวันตกเฉียงใต้ของที่ว่าการอำเภอแม่สรวย      

มีระยะห่างจากที่ว่าการอำเภอแม่สรวย 2 กิโลเมตร บนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 118 ช่วงกิโลเมตร        
ที่ 129 – 130  

ตั้งอยู่เลขท่ี 104 หมู่ที่ 13 บ้านป่าซางพัฒนา ตำบลแม่พริก อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย 
บริเวณพิกัด 551716 ของแผนที่ประเทศไทย ระวางที่ 4948 ลำดับที่ 7071 แบ่งพ้ืนที่เป็น 13 หมู่บ้าน 

➢ หมู่ที่ 1 บ้านแม่พริก ตำบลแม่พริก อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย ห่างจากอำเภอแม่สรวย 
ไปทางทิศเหนือ 4 กิโลเมตร ห่างจากจังหวัดเชียงราย ไปทางทิศเหนือ 50 กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้ 
    ทิศเหนือ    ติดต่อกับ บ้านป่าซางพัฒนา หมู่ 13 ตำบลแม่พริก อำเภอแม่สรวย  
   ทิศใต้  ติดต่อกับ บ้านหัวทุ่ง หมู่ 2 ตำบลแม่พริก อำเภอแม่สรวย 
   ทิศตะวันออก  ติดต่อกับ บ้านโฮ่ง หมู่ 10 ตำบลแม่พริก อำเภอแม่สรวย 
  ทิศตะวันตก ติดต่อกับ บ้านหนองบัว หมู่ 16 ตำบลป่าแดด อำเภอแม่สรวย  

▪ พิกัด 19.636452720986473,99.51401397585869 
 

➢ หมู่ที่ 2 บ้านหัวทุ่ง ตำบลแม่พริก อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย ห่างจากที่ว่าการอำเภอ
แม่สรวยไปทางทิศใต้ ๔.๖ กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้ 

  ทิศเหนือ    ติดต่อกับ บ้านสันจำปา หมู่ 3 ตำบลแม่พริก อำเภอแม่สรวย  
 ทิศใต้  ติดต่อกับ บ้านป่าตึงงามและบ้านใหม่แสงแก้ว ตำบลเจดีย์หลวงอำเภอแม่สรวย 
 ทิศตะวันออก  ติดต่อกับ บ้านโฮ่ง หมู่ 10 ตำบลแม่พริก อำเภอแม่สรวย  

ทิศตะวันตก ติดต่อกับ บ้านหัวริน หมู่ 8 ตำบลแม่พริก อำเภอแม่สรวย  
▪ พ้ืนที่ทั้งหมด ๒๑๕ ไร่ พิกัด19.628170288466045,99.51548784971237 

 

➢ หมู่ที่ 3 บ้านสันจำปา ตำบลแม่พริก อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย อยู่ห่างจากอำเภอ 
แม่สรวยไปทางทิศใต้ ๕.๓ กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้ 

ทิศเหนือ    ติดต่อกับ บ้านหัวทุ่ง หมู่ ๒ ตำบลแม่พริก อำเภอแม่สรวย  
ทิศใต ้  ติดต่อกับ บ้านชุมชนสันจำปา หมู่ ๑๒ ตำบลแม่พริก อำเภอแม่สรวย 
ทิศตะวันออก  ติดต่อกับ บ้านโฮ่ง หมู่ 10 ตำบลแม่พริก อำเภอแม่สรวย  
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ บ้านทุ่งฟ้าผ่า หมู่ ๗ ตำบลแม่พริก อำเภอแม่สรวย 
▪ พ้ืนที่ทั้งหมด ๖๒๕ ไร่ พิกัด 19.623007604574422,99.51286867260933 
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 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่พริก 

➢ หมู่ที่ 4 บ้านปางกลาง ตำบลแม่พริก อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย ห่างจากที่ว่าการ
อำเภอแม่สรวย ไปทางทิศใต้ ๑๘ กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้ 

ทิศเหนือ     ติดต่อกับ บ้านปางอ้อย หมู่ ๙ ตำบลแม่พริกและบ้านห้วยม่วง ตำบลแม่สรวย  
ทิศใต ้  ติดต่อกับ บ้านปางต้นผึ้ง ตำบลแม่พริก อำเภอแม่สรวย 
ทิศตะวันออก  ติดต่อกับ อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย 
ทิศตะวันตก  ติดต่อกับ บ้านปางซาง หมู่ ๑๑ ตำบลแม่พริก อำเภอแม่สรวย  
▪ พ้ืนที่ทั้งหมด ๒,๐๐๐ไร่  พิกัด 19.600734287330397,99.61063519120216 

 

➢ หมู่ที่ 5 บ้านปางต้นผึ้ง ตำบลแม่พริก อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย ห่างจากอำเภอ     
แม่สรวย ไปทางทิศเหนือ 19 กิโลเมตร ห่างจากจังหวัดเชียงราย ไปทางทิศเหนือ 65 กิโลเมตร มีอาณาเขต
ติดต่อ ดังนี้ 

ทิศเหนือ     ติดต่อกับ บ้านปางอาณาเขต หมู่ 6 ตำบลแม่พริก อำเภอแม่สรวย  
ทิศใต ้  ติดต่อกับ ตำบลเจดีย์หลวง อำเภอแม่สรวย 
ทิศตะวันออก  ติดต่อกับ อำเภอพาน  
ทิศตะวันตก  ติดต่อกับ บ้านห้วยหมอเฒ่า ตำบลเจดีย์หลวง อำเภอแม่สรวย  
▪ พิกัด 19.59204823476759,99.61674928665161 

 

➢ หมู่ที่ 6 บ้านปางอาณาเขต ตำบลแม่พริก อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย อยู่ห่างจากที่ว่า
การอำเภอแม่สรวยไปทางทิศใต้ ๑๙ กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้ 

ทิศเหนือ     ติดต่อกับ ตำบลสันกลาง อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย  
ทิศใต ้  ติดต่อกับ บ้านปางต้นผึ้ง หมู่ ๕ ตำบลแม่พริก อำเภอแม่สรวย 
ทิศตะวันออก  ติดต่อกับ ตำบลป่าหุ่ง อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย 
ทิศตะวันตก  ติดต่อกับ บ้านปางกลาง หมู่ ๔ ตำบลแม่พริก อำเภอแม่สรวย  
▪ พ้ืนที่ทั้งหมด ๒,๕๐๐ ไร่ พิกัด 19.59900722156592,99.62009400129318 

 

➢ หมู่ที่ 7 บ้านทุ่งฟ้าผ่า ตำบลแม่พริก อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย ห่างจากอำเภอ       
แม่สรวย ไปทางทิศเหนือ 8 กิโลเมตร ห่างจากจังหวัดเชียงราย ไปทางทิศเหนือ 57 กิโลเมตร มีอาณาเขต
ติดต่อ ดังนี้ 

ทิศเหนือ     ติดต่อกับ บ้านสันจำปา หมู่ 3 ตำบลแม่พริก อำเภอแม่สรวย  
ทิศใต ้  ติดต่อกับ ตำบลศรีถ้อย อำเภอแม่สรวย 
ทิศตะวันออก  ติดต่อกับ บ้านหัวริน หมู่ 8 ตำบลแม่พริก อำเภอแม่สรวย 
ทิศตะวันตก  ติดต่อกับ ตำบลป่าแดด อำเภอแม่สรวย 
▪ พ้ืนที่ทั้งหมด 789 ไร่  พิกัด 19.623880484973167,99.49325770139694 
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➢ หมู่ที่ 8 บ้านหัวริน ตำบลแม่พริก อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย อยู่ห่างจากที่ว่าการ
อำเภอแม่สรวยไปทางทิศใต้ ๙ กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้ 

ทิศเหนือ     ติดต่อกับ บ้านชุมชนสันจำปา หมู่ ๑๒ ตำบลแม่พริก อำเภอแม่สรวย  
ทิศใต ้  ติดต่อกับ บ้านร้องบง ตำบลเจดีย์หลวง อำเภอแม่สรวย 
ทิศตะวันออก  ติดต่อกับ บ้านชุมชนสันจำปา หมู่ 1๒ ตำบลแม่พริก อำเภอแม่สรวย  
ทิศตะวันตก  ติดต่อกับ บ้านทุ่งฟ้าผ่า หมู่ ๗ ตำบลแม่พริก อำเภอแม่สรวย  
▪ พ้ืนที่ทั้งหมด ๒๘๐ ไร่  พิกัด 19.61568330701317,99.4984920322895 

 

➢ หมู่ที่ 9 บ้านปางอ้อย ตำบลแม่พริก อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย ห่างจากอำเภอ      
แม่สรวย ไปทางทิศเหนือ 11 กิโลเมตร ห่างจากจังหวัดเชียงราย ไปทางทิศเหนือ 60 กิโลเมตร มีอาณาเขต
ติดต่อ ดังนี้ 

ทิศเหนือ     ติดต่อกับ บ้านห้วยม่วง หมู่ 10 ตำบลแม่สรวย อำเภอแม่สรวย  
ทิศใต ้  ติดต่อกับ บ้านโฮ่ง หมู่ 10 ตำบลแม่พริก อำเภอแม่สรวย 
ทิศตะวันออก  ติดต่อกับ บ้านปางซาง หมู่ 11 ตำบลแม่พริก อำเภอแม่สรวย 
ทิศตะวันตก  ติดต่อกับ บ้านโฮ่ง หมู่ 10 ตำบลแม่พริก อำเภอแม่สรวย  
▪ พ้ืนที่ทั้งหมด 3,000 ไร่  พิกัด 19.611402013386673,99.56005275249481 

 

➢ หมู่ที่ 10 บ้านโฮ่ง ตำบลแม่พริก อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย ห่างจากที่ทำการอำเภอ
แม่สรวยไปทางทิศใต้ ๗ กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้ 
ทิศเหนือ     ติดต่อกับ บ้านห้วยม่วง ตำบลแม่สรวย อำเภอแม่สรวย  
ทิศใต ้  ติดต่อกับ บ้านป่าตึงงามและบ้านใหม่แสงแก้ว ตำบลเจดีย์หลวง อำเภอแม่สรวย 
ทิศตะวันออก  ติดต่อกับ บ้านปางอ้อย หมู่ ๙ ตำบลแม่พริก อำเภอแม่สรวย  
ทิศตะวันตก  ติดต่อกับ บ้านสันจำปา หมู่ ๓ ตำบลแม่พริก อำเภอแม่สรวย  
▪ พ้ืนที่ทั้งหมด ๓,๓๘๗.๓๑ ไร่ พิกัด 19.620569577767462,99.52850863337517 

 

➢ หมู่ที่ 11 บ้านปางซาง ตำบลแม่พริก อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย ห่างจากอำเภอ     
แม่สรวย ไปทางทิศเหนือ 13 กิโลเมตร ห่างจากจังหวัดเชียงราย ไปทางทิศเหนือ 62 กิโลเมตร มีอาณาเขต
ติดต่อ ดังนี้ 

➢ ทิศเหนือ    ติดต่อกับ บ้านปางอ้อย หมู่ 9 ตำบลแม่พริก อำเภอแม่สรวย  
➢ ทิศใต ้  ติดต่อกับ ตำบลเจดีย์หลวง อำเภอแม่สรวย 
➢ ทิศตะวันออก  ติดต่อกับ บ้านปางกลาง หมู่ 4 ตำบลแม่พริก อำเภอแม่สรวย 
➢ ทิศตะวันตก ติดต่อกับ บ้านปางอ้อย หมู่ 9 และบ้านโฮ่ง หมู่ 10 ตำบลแม่พริก อำเภอแม่สรวย 
▪ พ้ืนที่ทั้งหมด 1,500 ไร่  พิกัด 19.60368807008213,99.57171231508255 
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 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่พริก 

➢ หมู่ที่ 12 บ้านชุมชนสันจำปา ตำบลแม่พริก อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย ห่างจาก
อำเภอแม่สรวย ไปทางทิศเหนือ5.8 กิโลเมตร ห่างจากจังหวัดเชียงราย ไปทางทิศเหนือ 50 กิโลเมตร มีอาณา
เขตติดต่อ ดังนี้ 

ทิศเหนือ     ติดต่อกับ บ้านสันจำปา หมู่ 3 ตำบลแม่พริก อำเภอแม่สรวย  
ทิศใต ้  ติดต่อกับ บ้านป่าตึงงาม และบ้านใหม่แสงแก้ว ตำบลเจดีย์หลวง อำเภอแม่สรวย 
ทิศตะวันออก  ติดต่อกับ บ้านโฮ่ง หมู่ 10 ตำบลแม่พริก อำเภอแม่สรวย  
ทิศตะวันตก  ติดต่อกับ บ้านหัวริน หมู่ 8 ตำบลแม่พริก อำเภอแม่สรวย  
▪ พ้ืนที่ทั้งหมด 478 ไร่  พิกัด 19.621988185429505,99.50916990637779 

 

➢ หมู่ที่ 13 บ้านป่าซางพัฒนา ตำบลแม่พริก อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย ห่างจากอำเภอ
แม่สรวย ไปทางทิศเหนือ 3.2 กิโลเมตร ห่างจากจังหวัดเชียงราย ไปทางทิศเหนือ 50 กิโลเมตร มีอาณาเขต
ติดต่อ ดังนี้ 

ทิศเหนือ     ติดต่อกับ บ้านป่าบง หมู่ 4 ตำบลแม่สรวย อำเภอแม่สรวย  
ทิศใต ้  ติดต่อกับ บ้านแม่พริก หมู่ 1 ตำบลแม่พริก อำเภอแม่สรวย 
ทิศตะวันออก  ติดต่อกับ บ้านห้วยม่วง หมู่ 10 ตำบลแม่สรวย อำเภอแม่สรวย 
ทิศตะวันตก  ติดต่อกับ หมู่ 5และหมู่ 16 ตำบลป่าแดด อำเภอแม่สรวย  
▪ พ้ืนที่ทั้งหมด 2,188 ไร่  พิกัด 19.641963579797984,99.52213570475578 

พื้นที่ 

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่พริก มีพ้ืนที่รับผิดชอบ 23,772.50 ไร่ หรือ 38.036 ตาราง
กิโลเมตร แบ่งเป็นพ้ืนที่สำหรับพักอาศัย 2,240.10 ไร่ พื้นที่ตั้งหน่วยงานภาครัฐ 100 ไร่ สวยสาธารณะและ
นันทนาการ 69 ไร่ พ้ืนที่สำหรับการเกษตรกรรม 10 ,000 ไร่ พ้ืนที่ตั้งสถานศึกษา 50 ไร่ พ้ืนที่ ป่าไม้ 
16,313.40 ไร่ 

2) ลักษณะภูมิประเทศ 
สภาพลักษณะภูมิประเทศขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่พริก แบ่งเป็นลักษณะตามสภาพ

ความลาดชันได้ 3 ลักษณะ ดังนี้ 

1. ที่ลาดชัน เป็นพ้ืนที่เหนือระดับน้ำทะเลปานกลาง ตั้งแต่ 800 เมตรขึ้นไป ได้แก่ บริเวณ 
บ้านปางกลาง บ้านปางต้นผึ้ง และปานปางอาณาเขต เป็นพ้ืนที่ส่วนใหญ่ของตำบล สภาพพ้ืนที่เป็นป่าต้นน้ำ 
ลำธารน้ำแม่พริก ห้วยแห้ง และห้วยลอ 

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

3. ที่ราบริมแม่น้ำ อยู่เหนือระดับน้ำทะเล 400 – 500 เมตร ทางทิศตะวันตกของตำบล
พ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่มแม่น้ำลาว และที่ราบปากลำน้ำแม่พริกที่ไหลลงสู่แม่น้ำลาว บริเวณบ้านแม่พริก 
บ้านหัวทุ่ง บ้านสันจำปา ชุมชนบ้านสันจำปา บ้านหัวริน บ้านทุ่งฟ้าผ่า และบ้านป่าซางพัฒนา 

 
 

https://www.google.co.th/search?q=19.621988185429505%2C99.50916990637779
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3) ลักษณะภูมิอากาศ 
  ตำบลแม่พริก 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 
 ดินทีอ่ยู่ในพื้นท่ีตำบลแม่พริก แบ่งออกได้ 2 ลักษณะ ดังนี้ 

1. ดินของตำบลแม่พริก ลักษณะที่ 1 เป็นดินลุ่มแม่น้ำ มีแม่น้ำลาวไหลผ่านและแม่น้ำพริก
ไหลผ่าน มีลักษณะเป็นดินที่ดีเหมาะแก่การปลูกข้าว มีความอุดมสมบูรณ์ โดยมีผลไม้ เช่น ลำไย และมีพืชไร่ 
เช่น กระเทียม ซึ่งเป็นผลผลิตส่งออกที่สำคัญอย่างหนึ่ง 

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

1.5 ลักษณะของแหล่งน้ำ 
แหล่งน้ำในตำบลแม่พริก มีลักษณะเป็นแหล่งน้ำที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเป็นหลัก โดยมี

แม่น้ำแม่ลาวไหลผ่านมาจากอำเภอเวียงป่าเป้ามายังตำบลแม่พริก และไหลผ่านต่อไปยังตำบลอ่ืน ๆ ทำให้
พ้ืนที่มีความอุดมสมบูรณ์ มีหนองบึงธรรมชาติบ้าง เช่น อ่างเก็บน้ำแม่พริก และที่สำคัญยังมีแม่น้ำแม่พริกไหล
ผ่านพ้ืนที่ทางทิศตะวันออกไหลลงสู่แม่น้ำลาว 

1.6 ลักษณะของไม้และป่าไม้ 
ลักษณะของป่าไม้เป็นป่าไม้แบบเขตร้อน ตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติดอยหลวง มีไม้ที่สำคัญ 

ได้แก่ ไม้สัก ไม้ประดู่ พ้ืนที่โดยทั่วไปจะเป็นป่าไผ่ เช่น ไผ่ซาง ไผ่บง ไผ่ไร่ ปัจจุบันมีหมู่บ้านอยู่ในเขตป่า       
หมู่ที่ 4 หมู่ที่ 5 หมู่ที่ 6 และได้แบ่งพ้ืนที่หมู่บ้านและพ้ืนที่ทำกินของประชาชนจากพ้ืนที่ป่ าไม้เป็นป่าไม้ที่
ประชาชนช่วยกันดูแลร่วมกับอุทยานแห่งชาติ 

2. ด้านการเมือง/การปกครอง 
 

2.1 เขตการปกครอง 
ตำบลแม่พริก มีอาณาเขต (ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การกำหนดเขตตำบลใน

ท้องที่อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2541) ดังนี้ 
➢ อาณาเขตทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลแม่สรวย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย โดยมีแนว

เขตเริ่มต้นจากลำน้ำแม่ลาวบริเวณพิกัด NC 540721 ไปทางทิศตะวันออกตามกึ่งกลางลำน้ำแม่ลาวบริเวณ
พิกัด NC 556721 ไปตามสันเขา บริเวณพิกัด NC 579710 ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามสันเขาผ่าน
บริเวณพิกัด NC 592695 สิ้นสุดที่บริเวณพิกัด NC 650694 รวมระยะทางด้านทิศเหนือประมาณ 12.5 กิโลเมตร 

➢ อาณาเขตทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลสันกลาง อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย โดยมี
แนวเขตเริ่มต้นจากสันเขาบริเวณพิกัด N C 650694 ไปทางทิศใต้ตามสันดอยแม่พริกบริเวณพิกัด NC 
657684 ไปทางทิศตะวันออกตามสันดอยแม่พริกบริเวณพิกัด N C 682678 ไปทางทิศใต้ตามสันดอย  
แม่พริก สิ้นสุดที่บริเวณพิกัด N C 662646 รวมระยะทางทิศตะวันออกประมาณ 9 กิโลเมตร 
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➢ อาณาเขตทิศใต้ ติดต่อกับ  ตำบลเจดีย์หลวง อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย โดยมีแนว
เริ่มต้นจากสันดอยแม่พริกบริเวณพิกัด NC 662646 ไปทางทิศตะวันตกตามกึ่งกลางลำห้วยผักหละบริเวณ
พิกัด NC 604688 ตามสันดอยแป๋ป่าตึงถึงทางเดินเท้าบริเวณพิกัด NC 671669 ไปตามกึ่งกลางทางเดิน
เท้าถึงลำห้วยจิกบริเวณพิกัด NC 563680 ผ่านป่าสงวนถึงถนนทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 118 บริเวณ
พิกัด NC 537687 ผ่านทุ่งนาสิ้นสุดที่ เหมืองนาบริเวณพิกัด NC 521683 รวมระยะทางด้านทิศใต้ 
ประมาณ 16 กิโลเมตร 

➢ อาณาเขตทิศจะวันตก ติดต่อกับ  ตำบลศรีถ้อยและตำบลป่าแดด อำเภอแม่สรวย 
จังหวัดเชียงราย โดยมีแนวเขตเริ่มต้นจากเหมืองนา บริเวณพิกัด NC 521683 ไปทางทิศเหนือตามกึ่งกลาง    
เหมืองนาผ่านบริเวณพิกัด NC 522693 ไปทางทิศตะวันตกผ่านทุ่งนาถึงลำน้ำแม่ลาวบริเวณพิกัด NC 
5509693 ไปทางทิศเหนือตามกึ่งกลางลำน้ำแม่ลาวสิ้นสุดที่บริเวณพิกัด NC 540721 รวมระยะทางทิศ
ตะวันตกประมาณ 8 กิโลเมตร 

➢ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่พริก แบ่งการปกครองออกเป็น 13 หมู่บ้าน 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน ชื่อผู้ใหญ่บ้าน ตำแหน่ง 
1 บ้านแม่พริก นายสิรินทร์ บุญหล้า  ผู้ใหญ่บ้าน 
2 บ้านหัวทุ่ง นายฉันทกร พิเศษ ผู้ใหญ่บ้าน 
3 บ้านสันจำปา นายสมคิด ฟูวงศ ์ กำนันตำบลแม่พริก 
4 บ้านปางกลาง นายลัทธพล   ตาบุญ ผู้ใหญ่บ้าน 
5 บ้านปางต้นผึ้ง นางอารีรัตน์ เทโวขัติ ผู้ใหญ่บ้าน 
6 บ้านปางอาณาเขต นางผ่องใส แก้วนาง ผู้ใหญ่บ้าน 
7 บ้านทุ่งฟ้าผ่า นายจำปี ธรรมโน ผู้ใหญ่บ้าน 
8 บ้านหัวริน นายทรงวุฒิ ดวงนิตย์ ผู้ใหญ่บ้าน 
9 บ้านปางอ้อย นายธนพล จันทร์วรรณ ผู้ใหญ่บ้าน 

10 บ้านโฮ่ง นายสรวิชญ์ ธิวงศ์ ผู้ใหญ่บ้าน 
11 บ้านปางซาง นายไพรัช บุญวงค์ ผู้ใหญ่บ้าน 
12 ชุมชนสันจำปา นายพรชัย ฤทธิเดช ผู้ใหญ่บ้าน 
13 บ้านป่าซางพัฒนา นายเสาร์คำ ตาคำ ผู้ใหญ่บ้าน 
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2.2 เขตการเลือกตั้ง 

 เขตเลือกตั้งขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่พริก แบ่งออกเป็น 11 เขตเลือกตั้ง ได้แก่     
หมู่ที่ 1, หมู่ที่ 2, หมู่ที่ 3, หมู่ที่ 4, 5 และ 6, หมู่ที่ 7, หมู่ที่ 8, หมู่ที่ 9, หมู่ที่ 10, หมู่ที่ 11, หมู่ที่ 12 และ 
หมู่ที่ 13 

➢ ปัจจุบันมีคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลแม่พริก ดังนี้ 
• นายอุทัย ฟูวงศ ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่พริก 
• นายสุชาติ บุญงาม รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่พริก 
• นายชยานนท์ โลชา รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่พริก 
• นางนิภา ปานะ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่พริก 

➢ สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่พริก  ดังนี้ 
หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน สมาชิกสภา อบต. ตำแหน่งในสภา อบต. 
1 บ้านแม่พริก - - 
2 บ้านหัวทุ่ง นายเจษฏา โลชา สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่พริก 

นายประฐม ประไพ สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่พริก 
3 บ้านสันจำปา นายภูพิงค์ สารพิพัฒน์ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่พริก 

นายภาณุ วงค์ธานี สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่พริก 
4 บ้านปางกลาง นายณฐกร วรรณเขียว สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่พริก 

นายณรงค์ ฤทธิ์เดชยิ่ง สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่พริก 
5 บ้านปางต้นผึ้ง นายสว่าง มาคุณ สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่พริก 

นายบุญช่วย แก้วเอ้ย สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่พริก 
6 บ้านปางอาณาเขต นายวิชัย แตนศรี สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่พริก 
7 บ้านทุ่งฟ้าผ่า นายอุดม กำแพง สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่พริก 

นายอุเทน บุญสม สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่พริก 
8 บ้านหัวริน นายบุญเรือน ดวงปิก สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่พริก 

นายถวัลย์ ยาวิลัย สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่พริก 
9 บ้านปางอ้อย นายวิชัย ตันโยธา สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่พริก 

นายอุดม ดีน้อย สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่พริก 
10 บ้านโฮ่ง นายบุญสม เปี่ยวญาติ สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่พริก 
11 บ้านปางซาง นายกมล แดงเขียว สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่พริก 

นายวิรัตน์ โปทามูล สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่พริก 
12 ชุมชนสันจำปา นายกมลเลศ กำลังประสิทธิ์ รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่พริก 
13 บ้านป่าซางพัฒนา นายจันทร์แก้ว เกิดแก้ว สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่พริก 

นางทิพวรรณ ทิมัน สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่พริก 
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3. ประชากร 

 3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร (เปรียบเทียบย้อนหลัง 3 ปี) 

จำนวนประชากร ประจำปี พ.ศ. 2562 

หมู่บ้าน/ชุมชน 
จำนวนประชากร 

รวม จำนวนครัวเรือน 
ชาย หญิง 

หมู่ที่ 1 แม่พริก 267 258 525 252 
หมู่ที่ 2 หัวทุ่ง 303 296 599 258 
หมู่ที่ 3 สันจำปา 387 389 776 331 
หมู่ที่ 4 ปางกลาง 60 57 117 72 
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 ชุมชนสันจำปา 379 409 788 294 
หมู่ที่ 13 ป่าซางพัฒนา 168 204 372 174 

รวมทั้งสิ้น 2,796 2,846 5,642 2,380 

จำนวนประชากร ประจำปี พ.ศ. 2563 

หมู่บ้าน/ชุมชน 
จำนวนประชากร 

รวม จำนวนครัวเรือน 
ชาย หญิง 

หมู่ที่ 1 แม่พริก 270 256 526 240 
หมู่ที่ 2 หัวทุ่ง 295 295 587 254 
หมู่ที่ 3 สันจำปา 387 380 767 327 
หมู่ที่ 4 ปางกลาง 60 55 115 45 
หมู่ที่ 5 ปางต้นผึ้ง 108 98 206 65 
หมู่ที่ 6 ปางอาณาเขต 40 32 72 33 
หมู่ที่ 7 ทุ่งฟ้าผ่า 307 290 597 211 
หมู่ที่ 8 หัวริน 203 220 423 175 
หมู่ที่ 9 ปางอ้อย 206 200 406 131 
หมู่ที่ 10 โฮ่ง 254 287 541 180 
หมู่ที่ 11 ปางซาง 122 97 219 70 
หมู่ที่ 12 ชุมชนสันจำปา 380 406 786 282 
หมู่ที่ 13 ป่าซางพัฒนา 167 204 371 143 

รวมทั้งสิ้น 2,799 2,820 5,616 2,156 
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 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่พริก 

จำนวนประชากร ประจำปี พ.ศ. 2564 

หมู่บ้าน/ชุมชน 
จำนวนประชากร 

รวม จำนวนครัวเรือน 
ชาย หญิง 

หมู่ที่ 1 แม่พริก 266 258 524 268 
หมู่ที่ 2 หัวทุ่ง 294 296 590 262 
หมู่ที่ 3 สันจำปา 390 381 771 334 
หมู่ที่ 4 ปางกลาง 61 58 119 74 
หมู่ที่ 5 ปางต้นผึ้ง 109 97 206 103 
หมู่ที่ 6 ปางอาณาเขต 40 32 72 54 
หมู่ที่ 7 ทุ่งฟ้าผ่า 303 285 588 217 
หมู่ที่ 8 หัวริน 204 221 425 185 
หมู่ที่ 9 ปางอ้อย 206 199 405 162 
หมู่ที่ 10 โฮ่ง 253 283 536 202 
หมู่ที่ 11 ปางซาง 123 97 220 91 
หมู่ที่ 12 ชุมชนสันจำปา 382 405 787 303 
หมู่ที่ 13 ป่าซางพัฒนา 168 205 373 183 

รวมทั้งสิ้น 2,799 2,817 5,616 2,438 

3.2 ช่วงอายุและจำนวนประชากร 

ปี 2562 

ช่วงอายุ 
จำนวนประชากร 

รวม 
ชาย หญิง 

0 - 9 ป ี 230 219 449 
10 - 19 ป ี 264 218 482 
20 - 29 ป ี 330 356 686 
30 - 39 ป ี 390 378 768 
40 - 49 ป ี 430 420 850 
50 - 59 ป ี 514 559 1073 
60 - 69 ป ี 398 416 814 
70 - 79 ป ี 151 176 327 
80 ปีขึ้นไป 83 93 176 
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 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่พริก 

ปี 2563 

ช่วงอายุ 
จำนวนประชากร 

รวม 
ชาย หญิง 

0 - 9 ป ี 209 207 416 
10 - 19 ป ี 273 214 487 
20 - 29 ป ี 342 333 675 
30 - 39 ป ี 374 357 731 
40 - 49 ป ี 457 440 897 
50 - 59 ป ี 503 512 1,015 
60 - 69 ป ี 423 460 883 
70 - 79 ป ี 181 188 369 
80 ปีขึ้นไป 79 106 185 

ปี 2564 

ช่วงอายุ 
จำนวนประชากร 

รวม 
ชาย หญิง 

0 - 9 ป ี 199 206 405 
10 - 19 ป ี 269 217 486 
20 - 29 ป ี 347 322 669 
30 - 39 ป ี 369 351 720 
40 - 49 ป ี 417 446 863 
50 - 59 ป ี 499 502 1,001 
60 - 69 ป ี 439 467 906 
70 - 79 ป ี 179 199 378 
80 ปีขึ้นไป 82 105 187 

(ข้อมูลจากสำนักทะเบียนอำเภอแม่สรวย  ณ  เดือน พฤษภาคม 2564) 
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 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่พริก 

4. สภาพทางสังคม 

4.1 การศึกษา 
• โรงเรียนประถมศึกษา  จำนวน  4  แห่ง   

  1. โรงเรียนชุมชนบ้านสันจำปา     มีนักเรียนจำนวน  392  คน 
  2. โรงเรียนบ้านแม่พริก (เมืองยศพิทยานุกูล) มีนักเรียนจำนวน  106  คน 
  3. โรงเรียนบ้านปางอ้อย    มีนักเรียนจำนวน   23   คน 
  4. โรงเรียนบ้านป่าเมี่ยงแม่พริก   มีนักเรียนจำนวน   22   คน 

(ข้อมูล  ณ  เดือน พฤษภาคม 2564) 

• ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน จำนวน 3 แห่ง 
1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าเมี่ยงแม่พริก    มีนักเรียนจำนวน 9 คน 
2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลแม่พริก 1 อิตาเลี่ยนไทยอุปถัมภ์  

มีนักเรียนจำนวน  39  คน 
3. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลแม่พริก 2 มีนักเรียนจำนวน  26  คน 

(ข้อมูล  ณ  เดือน พฤษภาคม 2564) 

• การศึกษานอกระบบ โดยศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
อำเภอแม่สรวย มีนักเรียนจำนวนทั้งหมด 57 คน แบ่งเป็นระดับดังนี้ 

1. ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน  27  คน 
2. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน  30  คน 

(ข้อมูล  ณ  เดือน พฤษภาคม 2564) 

4.2 สาธารณสุข 

• โรงพยาบาลของรัฐ คือ โรงพยาบาลแม่สรวย 
• มีศูนย์สาธารณสุขมูลฐานประจำหมู่บ้าน ทั้งหมด 13 แห่ง  
• มีอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐานประจำหมู่บ้าน (อสม.) จำนวน 157 คน 
• มีอาสาสมัครการดูแลผู้สูงอายุ (อผส.) จำนวน 17 คน 

4.3 อาชญากรรม 
 ไม่มีเหตุอาชญากรรมเกิดขึ้นในตำบลแม่พริก 

4.4 ยาเสพติด 
 ยาเสพติดในเขตพ้ืนที่ยังมีผู้เสพ ซึ่งหน่วยงายที่เกี่ยวข้องได้มีการให้การบำบัดอยู่อย่างต่อเนื่อง 

แต่ไม่มีผู้ค้ารายใหญ่ เพราะไม่มีพ้ืนที่ติดต่อกับชายแดนเป็นเพียงเส้นทางผ่าน 

4.5 การสังคมสงเคราะห์ 
 มีกลุ่มกองทุนต่าง ๆ เช่น กองทุนสวัสดิการชุมชน กองทุนออมวันละบาท กองทุนผู้ใช้

น้ำประปาหมู่บ้าน กลุ่มฌาปนกิจสงเคราะห์ กองทุนผู้สูงอายุ กองทุนกลุ่มพัฒนาสตรี กองทุน กขคจ. กองทุน
หมุนเวียน กองทุนเมล็ดพันธุ์ กองทุนแม่ของแผ่นดิน และมีการส่งเสริมกิจกรรมด้านอาชีพให้แก่ผู้สูงอายุ       
ผู้พิการ ผู้มีรายได้น้อย มีการจัดหาอุปกรณ์ในการดำรงชีวิต ตลอดจนช่วยเหลือสร้างบ้าน/ซ่อมแซมบ้านให้กับ 
ผู้ยากไร้ในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง 
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 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่พริก 

5.  ระบบบริการพื้นฐาน 
 

 5.1 การคมนาคมขนส่ง 
  มีการคมนาคมที่สะดวก เนื่องจากถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 118 ตัดผ่าน และมีถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนลาดยางอยู่ทั่วพื้นที่ 

 5.2 การไฟฟ้า 
  การบริการด้านกระแสไฟฟ้าในเขตพ้ืนที่ อยู่ในความรับผิดชอบของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
อำเภอแม่สรวย สามารถให้บริการได้ครอบคลุมทั่วเขตตำบลแม่พริกท้ัง 13 หมู่บ้าน 

หมู่ที่ จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้แล้ว 
1 139 
2 189 
3 246 
4 37 
5 66 
6 21 
7 179 
8 128 
9 116 

10 142 
11 75 
12 216 
13 102 

 5.3 การประปา 
  มีระบบประปาใช้อย่างทั่วถึง ทั้งประปาน้ำลึกและประปาภูเขา ดังนี้ 
 1. ระบบประปาใต้ดินขนาดใหญ่ จำนวน 2 หมู่บ้าน  ได้แก่  บ้านหัวทุ่ง และบ้านป่าซางพัฒนา 

 2. ระบบประปาใต้ดินขนาดกลาง จำนวน 3 หมู่บ้าน  ได้แก่  บ้านทุ่งฟ้าผ่า บ้านปางอ้อย และชุมชน
บ้านสันจำปา 

 3. ระบบประปาบาดาลขนาดใหญ่ จำนวน 4 หมู่บ้าน  ได้แก่  บ้านสันจำปา บ้านแม่พริก บ้านหัวริน 
และชุมชนบ้านสันจำปา 

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

5.4 โทรศัพท์ 
มีการให้บริการจากหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ เอกชน ในการติดต่อสื่อสาร เช่น  ทีโอที และเสา

สัญญาณทุกเครือข่าย แต่ในบางจุดยังไม่มีระบบสัญญาณ เช่น บนพื้นที่สูง หรือเขตอุทยานแห่งชาติดอยหลวง 
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 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่พริก 

5.5 ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์ 
มีระบบขนส่งทั่วถึงทั้งของรัฐวิสาหกิจ เช่น ไปรษณีย์อำเภอแม่สรวย และขนส่งเอกชนต่าง ๆ 

รวมถึงการใช้ขนส่งจากรถรับจ้างหรือรับฝากของ 

 

6. ระบบเศรษฐกิจ 

 6.1 การเกษตร 
  ประชากรส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรม โดยมีผลผลิตที่สำคัญ คือ ข้าว ชา กาแฟ กล้วย ลำไย 
ข้าวโพด กระเทียม แตงโม ถั่วเหลืองฝักสด เป็นต้น  

6.2 การประมง 
ประชาชนในพ้ืนที่ทำการประมงไม่มาก โดยจะเป็นการทำประมงเพ่ือหาเลี้ยงชีพจากแม่น้ำ

ลาว ซึ่งไหลผ่านตำบลแม่พริก และหนองบึงสาธารณะ เช่น อ่างเก็บน้ำแม่พริก  

6.3 การปศุสัตว์ 
มีการเลี้ยงสัตว์ไม่มากนัก ส่วนใหญ่เลี้ยงกันเองในครัวเรือน เช่น ไก่ เป็ด และมีกลุ่มผู้เลี้ยงโค

ในหมู่บ้าน คือ บ้านโฮ่ง 

6.4 การบริการ 
ในพ้ืนที่มีการให้บริการ เช่น การล้างอัดฉีด สถานที่พัก ห้องพัก ร้านอาหาร ร้านค้า และ

สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง 

6.5 การท่องเที่ยว 
มีสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญ คือ ศาลสมเด็จพระนเรศวร และการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติใน

พ้ืนที่บ้านปางกลาง บ้านปางต้นผึ้ง และบ้านปางอาณาเขต 
6.6 อุตสาหกรรม 

ในพ้ืนที่ไม่มีแหล่งอุตสาหรรมขนาดใหญ่ ส่วนใหญ่เป็นอุตสาหกรรมในครัวเรือน เช่น การทำ
ชา กาแฟ การทำหลังคา งานรับจ้างก่อสร้างต่าง ๆ เป็นต้น 

6.7 การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ 
กลุ่มอาชีพส่วนใหญ่เกี่ยวกับกลุ่มอาชีพทางการเกษตร เช่น กลุ่มทำสมุนไพร กลุ่มเลี้ยงโค 

กลุ่มผู้ปลูกถั่วเหลือง กลุ่มผู้ปลูกลำไย กลุ่มผู้ปลูกข้าวหอม กลุ่มผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ กลุ่มผู้ปลูกชา กาแฟ 
กลุ่มข้าวญี่ปุ่น กลุ่มทำข้าวกล้อง กลุ่มทำน้ำพริกตาแดง กลุ่มเยาวชนเลี้ยงปลาดุก กลุ่มโต๊ะจีน กลุ่ม
ดอกไม้จันทน์ กลุ่มเฟอร์นิเจอร์ไม้ไผ่ กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์ด้านการเกษตร ด้านการนวดแผนไทย กลุ่มประคบ
สมุนไพร เป็นต้น 

6.8 แรงงาน 
ส่วนใหญ่เป็นแรงงานประเภททั่วไป รับจ้างในภาคเกษตรกรรมและครัวเรือน และยังมีการลง

แขกในฤดูทำการเกษตร 
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 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่พริก 

7. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 

 7.1 การนับถือศาสนา 
  ตำบลแม่พริกมีสถานภาพทางสังคมส่วนใหญ่เป็นระบบเครือญาติ มีการช่วยเหลือซึ่งกัน   
และกัน รวมทั้งกิจกรรมร่วมกันในการดำเนินชีวิต การศาสนา และวัฒนธรรมที่เหมือนกัน โดยร้อยละ 99    
นับถือศาสนาพุทธ 
  มีวัดและสำนักสงฆ์ ตั้งอยู่ในพื้นท่ี จำนวน 9 วัด ดังนี้ 

1. วัดปางซาง 
2. วัดคีรีท่าสุด 
3. สำนักสงฆ์พระธาตุดอยแก้ว 
4. วัดบ้านโฮ่ง 
5. วัดปางอ้อย 
6. วัดปางต้นผึ้ง 
7. วัดสันจำปา 
8. วัดหัวทุ่ง 
9. วัดแม่พริก 

 7.2 ประเพณีและงานประจำปี 
  มีงานประเพณีศาลสมเด็จพระนเรศวรซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี การจัดงานดำหัวผู้สูงอายุ  
และมีประเพณีประจำท้องถิ่น เช่น การเลี้ยงผีบรรพบุรุษ การเลี้ยงผีฝาย ประเพณีลอยกระทง การสรงน้ำพระ เป็นต้น 

 7.3 ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น 
• ภาษาถิ่นที่ใช้เป็นหลัก คือ ภาษาเหนือ (คำเมือง)  
• ภูมิปัญญาท้องถิ่นยังมีการสืบทอดกันมาอย่างต่อเนื่อง ได้แก่  การใช้สมุนไพรพื้นบ้าน การ 

จักสาน การจักสารไม้กวาด การตีมีด/ตีเหล็ก การแกะสลัก การช่าง การทำแหนมพ้ืนเมือง การทอผ้า การทำ
บายศรี หมอสมุนไพร หมอเป่า ผีย่าหม้อนึ่ง งานหัตถกรรม เป็นต้น 

 7.4 สินค้าพื้นเมืองและของท่ีระลึก 
  แคบหมู ลำไย ชาพ้ืนเมือง กาแฟดอยหลวง กระเทียม เป็นต้น 

8. ทรัพยากรธรรมชาติ 

 8.1 น้ำ 
  มีแม่น้ำลาว และน้ำห้วยแม่พริก 
 8.2 ป่าไม้ 
  อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติดอยหลวง 
 8.3 ภูเขา 
  เป็นพ้ืนที่ลาดชัน อยู่เหนือระดับน้ำทะเลปานกลาง ตั้งแต่ 800 เมตร ขึ้นไป ได้แก่บริเวณ
บ้านปางกลาง บ้านปางต้นผึ้ง และบ้านปางอาณาเขต สภาพพ้ืนที่เป็นป่าต้นน้ำ มีลำธารน้ำแม่พริก ห้วยแห้ง 
และห้วยลอ 
 8.4 ทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  แม่น้ำลาว น้ำห้วยแม่พริก และป่าไม้ 
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9. หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง      
 

มีจำนวน 4 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 2 บ้านหัวทุ่ง, หมู่ที่ 7 บ้านทุ่งฟ้าผ่า, หมู่ที่ 8 บ้านหัวริน 
และหมู่ท่ี 9 บ้านปางอ้อย 

• หมู่ที่ 2 บ้านหัวทุ่ง  ระดับพออยู่ พอกิน (ได้รับปีงบประมาณ พ.ศ. 2556) 
• หมู่ที่ 7 บ้านทุ่งฟ้าผ่า ระดับพออยู่ พอกิน (ได้รับปีงบประมาณ พ.ศ. 2560) 
• หมู่ที่ 8 บ้านหัวริน ระดับพออยู่ พอกิน (ได้รับปีงบประมาณ พ.ศ. 2562) 
• หมู่ที่ 9 บ้านปางอ้อย  (ได้รับปีงบประมาณ พ.ศ. 2562) 

(ข้อมูลจากสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแม่สรวย  ณ  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564) 

10. หมู่บ้านในการดำเนินงานโครงการสร้างสัมมาชีพชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

• หมู่ที่ 1 บ้านแม่พริก 
• หมู่ที่ 2 บ้านหัวทุ่ง 
• หมู่ที่ 3 บ้านสันจำปา 
• หมู่ที่ 4 บ้านปางกลาง 
• หมู่ที่ 5 บ้านปางต้นผึ้ง 
• หมู่ที่ 6 บ้านปางอาณาเขต 
• หมู่ที่ 7 บ้านทุ่งฟ้าผ่า 
• หมู่ที่ 8 บ้านหัวริน 
• หมู่ที่ 9 บ้านปางอ้อย 
• หมู่ที่ 12 ชุมชนบ้านสันจำปา 
• หมู่ที่ 13 บ้านป่าซางพัฒนา 

(ข้อมูลจากสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแม่สรวย  ณ  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564) 

11. โครงการธนาคารน้ำใต้ดินในพื้นที่ตำบลแม่พริก มีดังนี้ 

• หมู่ที่ 1 จำนวน   3 จุด 
• หมู่ที่ 2 จำนวน   6 จุด 
• หมู่ที่ 3 จำนวน 10 จุด 
• หมู่ที่ 4 จำนวน   1 จุด 
• หมู่ที่ 5 จำนวน   1 จุด 
• หมู่ที่ 6 จำนวน   1 จุด 
• หมู่ที่ 7 จำนวน   3 จุด 
• หมู่ที่ 8 จำนวน   2 จุด 
• หมู่ที่ 9 จำนวน   4 จุด 
• หมู่ที่ 10 จำนวน   5 จุด 
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• หมู่ที่ 11 จำนวน   2 จุด 
• หมู่ที่ 12 จำนวน   5 จุด 
• หมู่ที่ 13 จำนวน   8 จุด 
• พ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่พริก 32 จุด 

(ข้อมูลจากองค์การบริหารส่วนตำบลแม่พริก  ณ  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564) 
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ส่วนที่  ๒ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

1.  ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 
  ในการกระจายอำนาจการบริหารของรัฐไปสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดังกล่าวตาม
พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ พ.ศ. 2542 ได้กำหนดรายละเอียดเกี่ยวกับ
ขั้นตอนและกระบวนการในการถ่ายโอนภารกิจงบประมาณและอัตรากำลังของราชการส่วนกลางและราชการ
ส่วนภูมิภาคไปให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยมีกำหนดระยะเวลาและเงื่อนไขที่ระบุไว้อย่างชัดเจนว่าใน
อนาคตอันใกล้นี้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะได้รับการจัดสรรงบประมาณในสัดส่วนที่สูงขึ้นมีอัตรากำลังมาก
ขึ้นรวมทั้งมีภารกิจและหน้าที่ความรับผิดชอบที่เพ่ิมข้ึนตามกันไปด้วย 

จากผลการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุก
แห่งจะต้องมีการเตรียมการเพ่ือรองรับมาตรการในการถ่ายโอนภารกิจงบประมาณและอัตรากำลังจาก
หน่วยงานส่วนกลางและส่วนภูมิภาคตามที่กฎหมายกำหนดเพ่ือที่จะสามารถปฏิบัติภารกิจตามที่ได้รับ
มอบหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งหมายความว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องเร่งกำหนดจุดหมายหรือ
ทิศทางในการพัฒนาของตนให้ชัดเจนมีการกำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายในการพัฒนาอย่างเป็นระบบโดยมีความครอบคลุมภารกิจการพัฒนาในทุกๆด้านอันเป็นการแสดง
ให้เห็นถึงความพร้อมและศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะสามารถบริหารงานในความรับผิดชอบ
ตามท่ีราชการส่วนกลางและราชการส่วนภูมิภาคจะถ่ายโอนมาให้อย่างมีประสิทธิภาพ 
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจึงถือเป็นเครื่องมือสำคัญอย่างยิ่งที่จะช่วยสนับสนุนในการวิเคราะห์สภาพปัญหา/
ความต้องการขององค์การบริหารส่วนตำบลเพ่ือนำไปสู่การกำหนดจุดมุ่งหมายในการพัฒนาการกำหนดภารกิจ
และแนวทางการดำเนินงานเพ่ือนำไปสู่จุดมุ่งหมายดังกล่าวอย่างเป็นระบบซึ่งจะช่วยให้การกำหนดแผนงาน/
โครงการมีทิศทางที่สอดคล้องและประสานสนับสนุนในจุดมุ่งหมายร่วมกันซึ่งนอกจากจะทำให้ปัญหา/ความ
ต้องการได้รับการตอบสนองอย่างเหมาะสมแล้วยังเป็นการบริหารทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดให้เกิดประโยชน์
สูงสุดในขณะเดียวกันด้วย 

หลักการสำคัญที่ถือเป็นหัวใจของการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาก็คือการกำหนด
จุดมุ่งหมายการพัฒนาและการกำหนดแนวทางการพัฒนาที่จะนำไปสู่การบรรลุผลตามจุดมุ่งหมายที่กำหนดไว้
ทั้งนี้เพราะหากไม่มีจุดมุ่งหมายในการพัฒนาที่ชัดเจนแล้วการบริหารงานก็จะเป็นการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
ไปเรื่อยๆเมื่อมีปัญหาอย่างซ้ำซ้อนและไม่มีที่สิ้นสุดแล้วยังอาจทำให้ปัญหามีความรุนแรงมากขึ้นจนเกิน
ศักยภาพและแก้ไขได้ดังนั้นการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาในครั้งนี้จึงเป็นโอกาสอันดีที่จะได้กำหนด
จุดมุ่งหมายและแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับสภาพปัญหาความต้องการและศักยภาพอย่างเป็นระบบซึ่ง
นอกจากจะเป็นการพัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารจัดการภายใต้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดแล้วยังเป็นการ
เตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับการถ่ายโอนภารกิจจากหน่วยงานส่วนกลางและส่วนภูมิภาคอีกทางหนึ่งด้วย 

1.๑ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 256๑-25๘๐)  
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๖๕ กำหนดให้รัฐพึงจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติเป็น

เป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักธรรมาภิบาลเพ่ือใช้เป็นกรอบในการจัดทำแผนต่างๆให้
สอดคล้องและบูรณาการกันเพ่ือให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เป้าหมายดังกล่าว โดยให้เป็นไปตามที่
กำหนดในกฎหมายว่าด้วยการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ และพระราชบัญญัติการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 
๒๕๖๐ มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ 



18 

 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่พริก 
 

ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐) เป็นยุทธศาสตร์ชาติฉบับแรกของประเทศไทย
ตามรัฐธรรมนูญแห่ งราชอาณ าจักรไทย ซึ่ งจะต้องนำไปสู่ การปฏิบั ติ เพ่ื อให้ ประเทศไทยบรรลุ
วิสัยทัศน์“ประเทศไทยมีความม่ันคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง” ภายในช่วงเวลาดังกล่าว เพื่อความสุขของคนไทยทุกคน 

โดยมีเป้าหมายการพัฒนาประเทศคือ “ประเทศชาติม่ันคง ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจ
พัฒนา อย่างต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” โดยยกระดับศักยภาพของประเทศใน 

หลากหลายมิติ พัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดีเก่ง และมีคุณภาพ สร้างโอกาส และความเสมอ
ภาคทางสังคม สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมีภาครัฐของ  ประชาชนเพ่ือ
ประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม โดยการประเมินผลการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ ประกอบด้วย 

1. ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง 

ประกอบด้วย ๕ ประเด็น ได้แก่ 
   ๑. การรักษาความสงบภายในประเทศ เพ่ือสร้างเสริมความสงบเรียบร้อยและสันติ
สุขให้เกิดข้ึนกับประเทศชาติบ้านเมือง โดย  

(๑) การพัฒนาและเสริมสร้างคนในทุกภาคส่วนให้มีความเข้มแข็ง มีความ
พร้อม ตระหนักในเรื่องความม่ันคง และมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา 

(๒) การพัฒนาและเสริมสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบันหลักของชาติ  
(๓) การพัฒนาและเสริมสร้างการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่มี เสถียรภาพและมีธรรมาภิบาล เห็นแก่
ประโยชน์ของประเทศชาติมากกว่าประโยชน์ส่วนตน 

(๔) การพัฒนาและเสริมสร้างกลไกที่สามารถป้องกันและขจัดสาเหตุของ
ประเด็นปัญหาความมั่นคงที่สำคัญ 

๒. การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความม่ันคง เพ่ือแก้ไขปัญหาเดิม
และป้องกันไม่ให้ปัญหาใหม่เกิดข้ึน โดย  

(๑) การแก้ไขปัญหาความมั่นคงในปัจจุบัน  
(๒) การติดตาม เฝ้าระวัง ป้องกัน และแก้ไขปัญหาที่อาจอุบัติข้ึนใหม่ 
(๓) การสร้างความปลอดภัยและความสันติสุขอย่างถาวรในพ้ืนที่จังหวัด

ชายแดนภาคใต้ 
(๔) การรักษาความมั่นคงและผลประโยชน์ทางทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมท้ังทางบกและทางทะเล 
๓. การพัฒนาศักยภาพของประเทศให้พร้อมเผชิญภัยคุกคามที่กระทบต่อความ

ม่ันคงของชาติเพื่อยกระดับขีดความสามารถของกองทัพและหน่วยงานด้านความม่ันคง โดย  
(๑) การพัฒนาระบบงานข่าวกรองแห่งชาติแบบบูรณาการอย่างมีประสิทธิภาพ 
(๒) การพัฒนาและผนึกพลังอ่านาจแห่งชาติ กองทัพและหน่วยงานความ

มั่นคง รวมทั้งภาครัฐและภาคประชาชน ให้พร้อมป้องกันและรักษาอธิปไตยของ
ประเทศ และเผชิญกับภัยคุกคามได้ทุกมิติทุกรูปแบบและทุกระดับ 

(๓) การพัฒนาระบบเตรียมพร้อมแห่งชาติและการบริหารจัดการภัยคุกคาม
ให้มีประสิทธิภาพ 
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๔. การบูรณาการความร่วมมือด้านความม่ันคงกับอาเซียนและนานาชาติรวมถึง
องค์กรภาครัฐและที่มิใช่ภาครัฐ เพ่ือสร้างเสริมความสงบสุข สันติสุข ความมั่นคงและความเจริญ ก้าวหน้า 
ให้กับประเทศชาติ ภูมิภาค และโลก อย่างยั่งยืน โดย  

(๑) การเสริมสร้างและรักษาดุลยภาพสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศ 
(๒) การเสริมสร้างและธำรงไว้ซึ่งสันติภาพและความม่ันคงของภูมิภาค และ 
(๓) การร่วมมือทางการพัฒนากับประเทศเพ่ือนบ้าน ภูมิภาค โลก รวมถึง 

องค์กรภาครัฐและที่มิใช่ภาครัฐ 
๕. การพัฒนากลไกการบริหารจัดการความม่ันคงแบบองค์รวม เพ่ือให้กลไกสำคัญ

ต่าง ๆ ท่างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีการใช้หลักธรรมาภิบาล และการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด โดย  
(๑) การพัฒนากลไกให้พร้อมสำหรับการติดตาม เฝ้าระวัง แจ้งเตือน 

ป้องกัน และแก้ไขปัญหาความมั่นคงแบบองค์รวมอย่างเป็นรูปธรรม 
(๒) การบริหารจัดการความมั่นคงให้เอ้ืออำนวยต่อการพัฒนาประเทศในมิติอ่ืน  ๆ
(๓) การพัฒนากลไกและองค์กรขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง 

2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

           ประกอบด้วย ๕ ประเด็น ได้แก่ 
๑. การเกษตรสร้างมูลค่า ให้ความสำคัญกับการเพ่ิมผลิตภาพการผลิตทั้งเชิง

ปริมาณและมูลค่า และความหลากหลายของสินค้าเกษตร ประกอบด้วย 
(๑) เกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถิ่น 
(๒) เกษตรปลอดภัย 
(๓) เกษตรชีวภาพ 
(๔) เกษตรแปรรูป 
(๕) เกษตรอัจฉริยะ 

๒. อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต  โดยสร้างอุตสาหกรรมและบริการแห่ง
อนาคตที่ขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่ประเทศที่พัฒนาแล้วด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีแห่งอนาคต ประกอบด้วย  

(๑) อุตสาหกรรมชีวภาพ 
(๒) อุตสาหกรรมและบริการการแพทย์ครบวงจร 
(๓) อุตสาหกรรมและบริการดิจิทัล ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์ 
(๔) อุตสาหกรรมและบริการขนส่งและโลจิสติกส์ 
(๕) อุตสาหกรรมความม่ันคงของประเทศ 

๓. สร้างความหลากหลายด้านการท่องเที่ยว โดยการรักษาการเป็นจุดหมาย
ปลายทางที่ส่าคัญของการท่องเที่ยวระดับโลกที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวทุกระดับและเพ่ิมสัดส่วนของนักท่องเที่ยวที่
มีคุณภาพสูง ประกอบด้วย  

(๑) ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม 
(๒) ท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ 
(๓) ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ความงามและแพทย์แผนไทย 
(๔) ท่องเที่ยวสำราญทางน้ำ  
(๕) ท่องเที่ยวเชื่อมโยงภูมิภาค 
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๔. โครงสร้างพื้นฐานเชื่อมไทยเชื่อมโลกครอบคลุมถึงโครงสร้างพ้ืนฐานทาง
กายภาพในด้านโครงข่ายคมนาคมพ้ืนทีแ่ละเมืองรวมถึงเทคโนโลยีตลอดจนโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ โดย  

(๑) เชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคมไร้รอยต่อ 
(๒) สร้างและพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
(๓) เพ่ิมพ้ืนที่และเมืองเศรษฐกิจ 
(๔) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสมัยใหม่  
(๕) รักษาและเสริมสร้างเสถียรภาพทางเศรษฐกิจมหภาค 

๕. พัฒนาเศรษฐกิจบนพื้ นฐานผู้ประกอบการยุคใหม่  สร้างและพัฒนา
ผู้ประกอบการยุคใหม่ ที่มีทักษะและจิตวิญญาณของการเป็นผู้ประกอบการที่มีความสามารถในการแข่งขันและ
มีอัตลักษณ์ชัดเจน โดย  

(๑) สร้างผู้ประกอบการอัจฉริยะ 
(๒) สร้างโอกาสเข้าถึงบริการทางการเงิน 
(๓) สร้างโอกาสเข้าถึงตลาด 
(๔) สร้างโอกาสเข้าถึงข้อมูล 
(๕) ปรับบทบาทและโอกาสการเข้าถึงบริการภาครัฐ 

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 

ประกอบด้วย ๗ ประเด็น ได้แก่ 

๑. การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม มุ่งเน้นให้สถาบันทางสังคมร่วมปลูกฝัง
ค่านิยมและวัฒนธรรมที่พึงประสงค์ โดย 

(๑) การปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมผ่านการเลี้ยงดูในครอบครัว 
(๒) การบูรณาการเรื่องความซื่อสัตย์ วินัย คุณธรรม จริยธรรม ในการ

จัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา 
(๓) การสร้างความเข้มแข็งในสถาบันทางศาสนา 
(๔) การปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน 
(๕) การสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมที่พึงประสงค์จากภาคธุรกิจ 
(๖) การใช้สื่อและสื่อสารมวลชนในการปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมของ

คนในสังคม 
(๗) การส่งเสริมให้คนไทยมีจิตสาธารณะและมีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม 

๒. การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต มุ่งเน้นการพัฒนาคนเชิงคุณภาพในทุก
ช่วงวัย ประกอบด้วย  

(๑) ช่วงการตั้งครรภ์/ปฐมวัย เน้นการเตรียมความพร้อมให้แก่พ่อแม่ก่อน
การตั้งครรภ์  

(๒) ช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น ปลูกฝังความเป็นคนดี มีวินัย พัฒนาทักษะการ
เรียนรู้ที่สอดรับกับศตวรรษที่ ๒๑ 

(๓) ช่วงวัยแรงงาน ยกระดับศักยภาพ ทักษะและสมรรถนะแรงงาน
สอดคล้องกับความต้องการของตลาด 

(๔) ช่วงวัยผู้สูงอายุ ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุเป็นพลังในการขับเคลื่อนประเทศ 
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๓. ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑ 
มุ่งเน้นผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้และมีใจใฝ่เรียนรู้ตลอดเวลา โดย 

(๑) การปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรู้ให้เอ้ือต่อการพัฒนาทักษะสำหรับ
ศตวรรษท่ี ๒๑ 

(๒) การเปลี่ยนโฉมบทบาท “ครู” ให้เป็นครูยุคใหม่ 
(๓) การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษาในทุกระดับ ทุกประเภท  
(๔) การพัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
(๕) การสร้างความตื่นตัวให้คนไทยตระหนักถึงบทบาท ความรับผิดชอบ 

และการวางตำแหน่งของประเทศไทยในภูมิภาคเอเชียอาคเนย์และประชาคมโลก 
(๖) การวางพื้นฐานระบบรองรับการเรียนรู้โดยใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์ม 
(๗) การสร้างระบบการศึกษาเพ่ือเป็นเลิศทางวิชาการระดับนานาชาติ 

๔. การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย โดย  
(๑) การพัฒนาและส่งเสริมพหุปัญญาผ่านครอบครัว ระบบสถานศึกษา 

สภาพแวดล้อม รวมทั้งสื่อตั้งแต่ระดับปฐมวัย 
(๒) การสร้างเส้นทางอาชีพ สภาพแวดล้อมการท่างาน และระบบสนับสนุน 

ที่เหมาะสมส่าหรับผู้มีความสามารถพิเศษผ่านกลไกต่าง ๆ 
(๓) การดึงดูดกลุ่มผู้เชี่ยวชาญต่างชาติและคนไทยที่มีความสามารถใน

ต่างประเทศให้มาสร้างและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมให้กับประเทศ 
๕. การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี ครอบคลุมทั้งด้านกาย ใจ สติปัญญา 

และสังคม โดย  
(๑) การสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาวะ 
(๒) การป้องกันและควบคุมปัจจัยเสี่ยงที่คุกคามสุขภาวะ 
(๓) การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการมีสุขภาวะที่ดี 
(๔) การพัฒนาระบบบริการสุขภาพที่ทันสมัยสนับสนุนการสร้างสุขภาวะที่ดี 
(๕) การส่งเสริมให้ชุมชนเป็นฐานในการสร้างสุขภาวะที่ดีในทุกพ้ืนที่ 

๖. การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย ์
(๑) การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย 
(๒) การส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น ครอบครัวและชุมชนในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
(๓) การปลูกฝังและพัฒนาทักษะนอกห้องเรียน 
(๔) การพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 

๗. การเสริมสร้างศักยภาพการกีฬาในการสร้างคุณค่าทางสังคมและพัฒนาประเทศ  
(๑) การส่งเสริมการออกก่าลังกาย และกีฬาขั้นพ้ืนฐานให้กลายเป็นวิถีชีวิต 
(๒) การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมออกก่าลังกาย กีฬาและ 

นันทนาการ 
(๓) การส่งเสริมการกีฬาเพ่ือพัฒนาสู่ระดับอาชีพ 
(๔) การพัฒนาบุคลากรด้านการกีฬาและนันทนาการเพ่ือรองรับการเติบโต

ของอุตสาหกรรมกีฬา 
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  4. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 

  ประกอบด้วย ๔ ประเด็น ได้แก่ 
๑. การลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ โดย 

(๑) ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจฐานราก 
(๒) ปฏิรูประบบภาษีและการคุ้มครองผู้บริโภค 
(๓) กระจายการถือครองที่ดินและการเข้าถึงทรัพยากร 
(๔) เพ่ิมผลิตภาพและคุ้มครองแรงงานไทยให้เป็นแรงงานฝีมือที่มีคุณภาพ

และความริเริ่มสร้างสรรค์ มีความปลอดภัยในการทำงาน 
(๕) สร้างหลักประกันทางสังคมที่ครอบคลุมและเหมาะสมกับคนทุกช่วงวัย 

ทุกเพศภาวะและทุกกลุ่ม 
(๖) ลงทุนทางสังคมแบบมุ่งเป้าเพ่ือช่วยเหลือกลุ่มคนยากจนและกลุ่ม

ผู้ด้อยโอกาสโดยตรง 
(๗) สร้างความเป็นธรรมในการเข้าถึงบริการสาธารณสุขและการศึกษา 

โดยเฉพาะส่าหรับผู้มีรายได้น้อยและกลุ่มผู้ด้อยโอกาส 
(๘) สร้างความเป็นธรรมในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างท่ัวถึง 

๒. การกระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยี โดย 
(๑) พัฒนาศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยีใน

ภูมิภาค 
(๒) กำหนดแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของแต่ละกลุ่มจังหวัดในมิติต่าง ๆ 
(๓) จัดระบบเมืองที่ เอ้ือต่อการสร้างชีวิตและสังคมที่มีคุณภาพและ

ปลอดภัย ให้สามารถตอบสนองต่อสังคมสูงวัยและแนวโน้มของการขยายตัวของ
เมืองในอนาคต 

(๔) ปรับโครงสร้างและแก้ไขกฎหมายระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน เพ่ือ
วางระบบและกลไกการบริหารงานในระดับภาค กลุ่มจังหวัด 

(๕) สนับสนุนการพัฒนาพ้ืนที่บนฐานข้อมูลความรู้ เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม 

(๖) การพัฒนากำลังแรงงานในพื้นที ่
๓. การเสริมสร้างพลังทางสังคม โดย  

(๑) สร้างสังคมเข้มแข็งที่แบ่งปัน ไม่ทอดทิ้งกัน และมีคุณธรรม โดย
สนับสนุนการรวมตัวและดึงพลังของภาคส่วนต่าง ๆ 

(๒) การรองรับสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ 
(๓) สนับสนุนความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ ภาค

ประชาสังคมและภาคประชาชน 
(๔) ส่งเสริมความเสมอภาคทางเพศและบทบาทของสตรีในการสร้างสรรค์สังคม  
(๕) สนับสนุนการพัฒนาบนฐานทุนทางสังคมและวัฒนธรรม 
(๖) สนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสร้างสรรค์ เพ่ือ

รองรับสังคมยุคดิจิทัล 
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๔. การเพิ่มขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา การพึ่งตนเองและ
การจัดการตนเอง โดย 

(๑) ส่งเสริมการปรับพฤติกรรมในระดับครัวเรือนให้มีขีดความสามารถใน
การจัดการวางแผนชีวิต สุขภาพ ครอบครัว การเงินและอาชีพ 

(๒) เสริมสร้างศักยภาพของชุมชนในการพ่ึงตนเองและการพ่ึงพากันเอง 
(๓) สร้างการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ เพ่ือสร้างประชาธิปไตยชุมชน 
(๔) สร้างภูมิคุ้มกันทางปัญญาให้กับชุมชน 

  5. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติมโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

ประกอบด้วย ๖ ประเด็น ได้แก่ 
๑. สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว โดย  

(๑) เพ่ิมมูลค่าของเศรษฐกิจฐานชีวภาพให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ด้าน
การสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

(๒) อนุรักษ์และฟ้ืนฟูความหลากหลายทางชีวภาพในและนอกถ่ินกำเนิด 
(๓) อนุรักษ์และฟ้ืนฟูแม่น้ำลำคลองและแหล่งน้่าธรรมชาติทั่วประเทศ 
(๔) รักษาและเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(๕) ส่งเสริมการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน 

๒. สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล โดย  
(๑) เพ่ิมมูลค่าของเศรษฐกิจฐานชีวภาพทางทะเล  
(๒) ปรับปรุง ฟื้นฟู และสร้างใหม่ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทั้งระบบ 
(๓) ฟื้นฟูชายหาดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยว ชายฝั่งทะเลได้รับการป้องกันและ

แก้ไขท้ังระบบ และมีนโยบายการจัดการชายฝั่งแบบบูรณาการอย่างเป็นองค์รวม 
(๔) พัฒนาและเพ่ิมสัดส่วนกิจกรรมทางทะเลที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

๓. สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ โดย 
(๑) ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
(๒) มีการปรับตัวเพ่ือลดความสูญเสียและเสียหายจากภัยธรรมชาติและ

ผลกระทบที่เก่ียวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
(๓) มุ่งเป้าสู่การลงทุนที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศในการพัฒนาโครงสร้าง

พ้ืนฐานของภาครัฐและภาคเอกชน 
(๔) พัฒนาและสร้างระบบรับมือปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ำที่

เกิดจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ 
๔. พัฒนาพื้นที่เมือง ชนบท เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ มุ่งเน้นความ

เป็นเมืองที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง โดย  
(๑) จัดทำแผนผังภูมินิเวศเพ่ือการพัฒนาเมือง ชนบท พ้ืนที่เกษตรกรรม

และอุตสาหกรรม รวมถึงพ้ืนที่อนุรักษ์ตามศักยภาพ และความเหมาะสมทางภูมิ
นิเวศอย่างเป็นเอกภาพ 

(๒) พัฒนาพ้ืนที่เมือง ชนบท เกษตรกรรม และ อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ที่มี
การบริหารจัดการตามแผนผังภูมินิเวศอย่างยั่งยืน 
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(๓) จัดการมลพิษที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และสารเคมีในภาคเกษตร
ทั้งระบบ ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลและค่ามาตรฐานสากล 

(๔) สงวนรักษา อนุรักษ์ฟ้ืนฟู และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ มรดกทาง
สถาปัตยกรรมและศิลปวัฒนธรรมอัตลักษณ์ และวิถีชีวิตพ้ืนถิ่นบนฐานธรรมชาติ 
และฐานวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน 

(๕) พัฒนาเครือข่ายองค์กรพัฒนาเมืองและชุมชน รวมทั้งกลุ่มอาสาสมัคร 
ด้วยกลไกการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในท้องถิ่น 

(๖) เสริมสร้างระบบสาธารณสุขและอนามัยสิ่งแวดล้อมและยกระดับ
ความสามารถในการป้องกันโรคอุบัติใหม่และอุบัติซ้่า 

๕. พัฒนาความม่ันคงน้ำ พลังงาน และเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดย 
(๑) พัฒนาการจัดการน้่าเชิงลุ่มน้่าทั้งระบบเพ่ือเพ่ิมความมั่นคงด้านน้่าของ

ประเทศ 
(๒) เพ่ิมผลิตภาพของน้่าทั้งระบบในการใช้น้่าอย่างประหยัด รู้คุณค่า และ

สร้างมูลค่าเพ่ิมจากการใช้น้่าให้ทัดเทียมกับระดับสากล 
(๓) พัฒนาความมั่นคงพลังงานของประเทศและส่งเสริมการใช้พลังงานที่

เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
(๔) เพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงานโดยลดความเข้มข้นของการใช้พลังงาน  
(๕) พัฒนาความมั่นคงด้านการเกษตรและอาหารของประเทศและชุมชน 

ในมิติปริมาณ คุณภาพ ราคาและการเข้าถึงอาหาร 
๖. ยกระดับกระบวนทัศน์เพื่อก้าหนดอนาคตประเทศ โดย  

(๑) ส่งเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อมและ
คุณภาพชีวิตที่ดีของคนไทย 

(๒) พัฒนาเครื่องมือ กลไกและระบบยุติธรรม และระบบประชาธิปไตย
สิ่งแวดล้อม  

(๓) จัดโครงสร้างเชิงสถาบันเพื่อจัดการประเด็นร่วม ด้านการบริหารจัดการ 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ส่าคัญ 

(๔) พัฒนาและดำเนินโครงการที่ยกระดับกระบวนทัศน์ เพ่ือกำหนดอนาคต
ประเทศ ด้านทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรม บนหลักของการมี
ส่วนร่วม และธรรมาภิบาล 

  6. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

ประกอบด้วย ๘ ประเด็น ได้แก่ 
๑. ภาครัฐที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตอบสนองความต้องการ และให้บริการ

อย่างสะดวกรวดเร็ว โปร่งใส โดย  
(๑) การให้บริการสาธารณะของภาครัฐได้มาตรฐานสากลและเป็นระดับ

แนวหน้าของภูมิภาค 
(๒) ภาครัฐมีความเชื่อมโยงในการให้บริการสาธารณะต่าง ๆ ผ่านการนำ

เทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ 
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๒. ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายและ

เชื่อมโยงการพัฒนาในทุกระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพื้นที่ โดย  
(๑) ให้ยุทธศาสตร์ชาติเป็นกลไกขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ 
(๒) ระบบการเงินการคลังประเทศสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ  
(๓) ระบบติดตามประเมินผลที่สะท้อนการบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ

ในทุกระดับ 
๓. ภาครัฐมีขนาดเล็กลง เหมาะสมกับภารกิจ ส่งเสริมให้ประชาชนและทุกภาค

ส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ โดย  
(๑) ภาครัฐมีขนาดที่เหมาะสม 
(๒) ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ 
(๓) ส่งเสริมการกระจายอำนาจและสนับสนุนบทบาทชุมชนท้องถิ่นให้

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานที่มีสมรรถนะสูง ตั้งอยู่บนหลักธรรมาภิบาล 
๔. ภาครัฐมีความทันสมัย โดย 

(๑) องค์กรภาครัฐมีความยืดหยุ่นเหมาะสมกับบริบทการพัฒนาประเทศ 
(๒) พัฒนาและปรับระบบวิธีการปฏิบัติราชการให้ทันสมัย 

๕. บุคลากรภาครัฐเป็นคนดีและเก่ง ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสำนึก มี
ความสามารถสูง มุ่งม่ัน และเป็นมืออาชีพ โดย 

(๑) ภาครัฐมีการบริหารก่าลังคนที่มีความคล่องตัว ยึดระบบคุณธรรม และ  
(๒) บุคลากรภาครัฐยึดค่านิยมในการท่างานเพ่ือประชาชน มีคุณธรรม และ

มีการพัฒนาตามเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ 
๖. ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดย 

(๑) ประชาชนและภาคีต่าง ๆ ในสังคมร่วมมือกันในการป้องกันการทุจริต
และประพฤติมิชอบ 

(๒) บุคลากรภาครัฐยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรมและความซื่อสัตย์
สุจริต 

(๓) การปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบมีประสิทธิภาพมีความ
เด็ดขาด เป็นธรรมและตรวจสอบได้ 

(๔) การบริหารจัดการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างเป็นระบบ
แบบบูรณาการ 

๗. กฎหมายมีความสอดคล้องเหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ และมีเท่าที่จำเป็น โดย 
(๑) ภาครัฐจัดให้มีกฎหมายที่สอดคล้องและเหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ ที่

เปลี่ยนแปลง 
(๒) มีกฎหมายเท่าที่จำเป็น 
(๓) การบังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพ เท่าเทียมมีการเสริมสร้าง

ประสิทธิภาพการใช้กฎหมาย 
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๘. กระบวนการยุติธรรมเคารพสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติต่อประชาชน โดยเสมอภาค  
(๑) บุคลากรและหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมเคารพและยึดมั่นใน

หลักประชาธิปไตย เคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ที่พึงได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียม 
(๒) ทุกหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม มีบทบาทเชิงรุกร่วมกันในทุก

ขั้นตอนของการค้นหาความจริง 
(๓) หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมทั้งทางแพ่ง อาญา และปกครองมี

เป้าหมายและยุทธศาสตร์ร่วมกัน 
(๔) ส่งเสริมระบบยุติธรรมทางเลือกระบบยุติธรรมชุมชน และการมีส่วน

ร่วมของประชาชนในกระบวนการยุติธรรม 
(๕) พัฒนามาตรการอื่นแทนโทษทางอาญา 

1.๒ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) 

  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ได้จัดทำขึ้นใน
ช่วงเวลาของการปฏิรูปประเทศและสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและเชื่อมโยงกันใกล้ชิดกัน   
มากขึ้น โดยได้น้อมนำหลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” มาเป็นปรัชญานำทางในการพัฒนาประเทศ
ต่อเนื่องจากแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๙–๑๑ เพ่ือเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและช่วยให้สังคมไทยสามารถยืนหยัดอยู่ได้
อย่างมั่นคง เกิดภูมิคุ้มกัน และมีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม ส่งผลให้การพัฒนาประเทศสู่
ความสมดุลและยั่งยืน 

  ในการจัดทำแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ครั้งนี้ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ (สศช.) ได้จัดทำบนพ้ืนฐานของกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙)     
ซึ่งเป็นแผนหลักของการพัฒนาประเทศ และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development 
Goals : SDGs) รวมทั้งการปรับโครงสร้างประเทศไทยไปสู่ประเทศไทย  ๔.๐ ตลอดจนประเด็นการปฏิรูป
ประเทศ นอกจากนั้น ได้ให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของภาคีการพัฒนาทุกภาคส่วน  ทั้งในระดับกลุ่ม
อาชีพ ระดับภาค และระดับประเทศในทุกขั้นตอนของแผนฯ อย่างกว้างขวางและต่อเนื่อง เพ่ือร่วมกันกำหนด
วิสัยทัศน์และ ทิศทางการพัฒนาประเทศ รวมทั้งร่วมจัดทำรายละเอียดยุทธศาสตร์ของแผนฯ เพ่ือมุ่งสู่ “ความ
มั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืน” 
  การพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ จึงเป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญในการเชื่อมต่อ
กับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ในลักษณะการแปลงยุทธศาสตร์ระยะยาวสู่การปฏิบัติ โดยในแต่ละยุทธศาสตร์ของ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ได้กำหนดประเด็นการพัฒนา พร้อมทั้งแผนงาน/โครงการสำคัญที่ต้องดาเนินการให้
เห็นผลเป็นรูปธรรมในช่วง ๕ ปีแรกของการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ เพ่ือเตรียมความพร้อมคน สังคม และ
ระบบเศรษฐกิจของประเทศให้สามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม  
ขณะเดียวกัน ยังได้กำหนดแนวคิดและกลไกการขับเคลื่อนและติดตามประเมินผลที่ชัดเจน  เพ่ือกำกับให้การ
พัฒนาเป็นไปอย่างมีทิศทางและเกิดประสิทธิภาพ นำไปสู่การพัฒนาเพื่อประโยชน์สุขท่ียั่งยืนของสังคมไทย 
  1. การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
  ๑.๑ เพ่ือปรับเปลี่ยนให้คนในสังคมไทยมีค่านิยมตามบรรทัดฐานที่ดีทางสังคม  

๑.๒ เพ่ือเตรียมคนในสังคมไทยให้มีทักษะในการดำรงชีวิตสำหรับโลกศตวรรษท่ี ๒๑ 
๑.๓ เพ่ือส่งเสริมให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดีตลอดช่วงชีวิต  
๑.๔ เพ่ือเสริมสร้างสถาบันทางสังคมให้มีความเข้มแข็งเอ้ือต่อการพัฒนาคนและประเทศ 
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2. การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ำในสังคม 
๒.๑ เพ่ือขยายโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคมให้แก่กลุ่มประชากรร้อยละ ๔๐ ที่มีรายได้ต่ำสุด  
๒.๒ เพ่ือให้คนไทยทุกคนเข้าถึงบริการทางสังคมที่มีคุณภาพได้อย่างทั่วถึง  
๒.๓ เพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน 

  3. สร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
3.1 เพ่ือสร้างความเข้มแข็งของแรงขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจให้สนับสนุนเป้าหมายการเพ่ิมรายได้ต่อหัว 

๓.1.1 เพ่ือเพ่ิมศักยภาพของฐานการผลิตและฐานรายได้เดิมและสร้างฐานการผลิต
และรายได้ใหม่  

3.1.2 เพ่ือสนับสนุนการกระจายการขยายตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจและการ
แบ่งปันผลประโยชน์อย่างเป็นธรรม และสนับสนุนเศรษฐกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  

3.1.3 เพ่ือรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจสร้างความเข้มแข็งและรักษาวินัยทาง
การเงิน  การคลัง และพัฒนาเครื่องมือทางการเงินที่สนับสนุนการระดมทุนที่มีประสิทธิภาพ  

3.2 สร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจรายสาขาเพ่ือยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน 
ของภาคเกษตร อุตสาหกรรม บริการ และการค้าการลงทุน ดังนี้ 

3.๒.1 เพ่ือส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมในการสร้างมูลค่าและเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ผลิตของสินค้าและบริการ  

3.๒.2 เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพให้เป็นฐานรายได้ใหม่ที่สำคัญ 
พัฒนาระบบ การบริหารจัดการความเสี่ยงและมีการปรับตัวให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ
เพ่ือให้ฐาน การผลิตภาคเกษตรและรายได้เกษตรกรมีความมั่นคง  

3.๒.3 เพ่ือเร่งผลักดันให้สินค้าเกษตรและอาหารของไทยมีความโดดเด่นในด้าน
คุณภาพมาตรฐานและความปลอดภัยในตลาดโลก   

3.๒.4 เพ่ือเพ่ิมศักยภาพของอุตสาหกรรมสำคัญ เดิมให้สามารถต่อยอดสู่
อุตสาหกรรมแห่งอนาคตที่ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่อย่างเข้มข้น และสร้างรากฐานการพัฒนาอุตสาหกรรมใหม่บน
ฐานของความเป็น มิตรต่อสิ่งแวดล้อม   

๓.๒.๕ เพื่อเพ่ิมศักยภาพของฐานบริการเดิมและขยายฐานบริการใหม่ในการปรับตัว
สู่เศรษฐกิจฐานบริการที่เข้มแข็งขึ้น รวมทั้งพัฒนาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวให้เติบโตอย่างสมดุลและยั่งยืน    

๓.๒.๖ เพ่ือพัฒนาปัจจัยสนับสนุนและอำนวยความสะดวกทางการค้าและการลงทุน
ให้สนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทย รวมทั้งพัฒนาสังคมผู้ประกอบการ   

๓.๒.๗ เพ่ือพัฒนาระบบการเงินของประเทศให้สนับสนุนการเพ่ิมขีดความสามารถ
ในการแข่งขันของภาคการผลิตและบริการ การค้า และการลงทุน   

๓.๒.๘ เพ่ือสร้างความเข้มแข็งขององค์กรการเงินฐานรากและระบบสหกรณ์ให้
สนับสนุนบริการทางการเงินในระดับฐานรากและเกษตรกรรายย่อย  
  4. การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
  ๔.๑ รักษา ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและมีการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนและเป็นธรรม   

๔.๒ สร้างความมั่นคงด้านน้ำของประเทศ และบริหารจัดการทรัพยากรน้ำทั้งระบบให้มีประสิทธิภาพ  
  ๔.๓ บริหารจัดการสิ่งแวดล้อม และลดมลพิษให้มีคุณภาพดีข้ึน  
  ๔.๔ พัฒนาขีดความสามารถในการลดก๊าซเรือนกระจกและการปรับตัวเพ่ือลดผลกระทบจาก 
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการรับมือกับภัยพิบัติ 
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  5. ด้านความม่ันคง 
  ๕.๑ เพ่ือปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์และเสริมสร้างความมั่นคงภายใน รวมทั้งป้องกัน
ปัญหาภัยคุกคามที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของชาติ  
  ๕.๒ เพื่อสร้างความพร้อมและผนึกกำลังของทุกภาคส่วน ให้มีขีดความสามารถในการบริหาร
จัดการดา้นความมั่นคง และมีศักยภาพในการป้องกันและแก้ไขสถานการณ์ที่เกิดจากภัย คุ ก ค าม ทั้ งภั ย ท า ง 
ทหารและภัยคุกคามอ่ืนๆ   
  ๕.๓ เพ่ือเสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงกับมิตรประเทศในการสนับสนุนการรักษา 
ความสงบสุขและผลประโยชน์ของชาติ   
  ๕.๔ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารนโยบายด้านความมั่นคงและนโยบายทางเศรษฐกิจ 
สังคม ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมให้มีความเป็นเอกภาพ 
  6. การเพิ่มประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในภาครัฐ 
  6.๑ เพ่ือให้ภาครัฐมีขนาดเล็ก มีการบริหารจัดการที่ดี และได้มาตรฐานสากล  
  6.๒ เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบริหารจัดการและให้บริการแก่ประชาชนใน
ท้องถิ่น ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และโปร่งใสตรวจสอบได้    
  6.๓ เพ่ือลดปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบของประเทศ  
  6.๔ เพ่ือพัฒนาระบบและกระบวนการทางกฎหมายให้สามารถอำนวยความสะดวกด้วย
ความรวดเร็วและเป็นธรรมแก่ประชาชน 
  7. ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ 
  7.๑ เพื่อพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สิ่งอำนวยความสะดวกด้านการขนส่งและการค้า รวมทั้งมี
กลไก กำกับ ดูแล การประกอบกิจการขนส่งที่มีประสิทธิภาพและโปร่งใสให้สามารถสนับสนุนการเพ่ิมขีด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และยกระดับคุณภาพชีวิตให้แก่ประชาชน   
  7.๒ เพ่ือสร้างความมั่นคงทางพลังงาน เพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงาน และส่งเสริมการใช้ 
พลังงานทดแทนและพลังงานสะอาด ตลอดจนขยายโอกาสทางธุรกิจในภูมิภาคอาเซียน  
  7.๓ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและขยายการให้บริการด้านโครงสร้างพ้ืนฐานดิจิทัลอย่างทั่วถึง 
ทั้งประเทศ ในราคาที่เหมาะสมเป็นธรรม และส่งเสริมธุรกิจดิจิทัลใหม่ และนวัตกรรม รวมทั้งพัฒนาระบบ 
ความปลอดภัยทางไซเบอร์ให้มีความมั่นคง และคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคลให้แก่ผู้ใช้บริการ  

7.๔ เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพและขยายการให้บริการโครงสร้างพ้ืนฐานด้านน้ำประปาทั้งใน
เชิงปริมาณและคุณภาพให้ครอบคลุมทั่วประเทศ ลดอัตราน้ำสูญเสียในระบบประปาและสร้างกลไกการบริหาร 
จัดการการประกอบกิจการน้ำประปาในภาพรวมของประเทศ  
  7.๕ เพ่ือพัฒนาอุตสาหกรรมต่อเนื่องที่เกิดจากลงทุนด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน เพ่ือลดการ
นำเข้าจาก ต่างประเทศ และสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับประเทศ 
  8. ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม 
  ๘.๑ เพ่ือสร้างความเข้มแข็งและยกระดับความสามารถด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขั้น
ก้าวหน้า ให้สนับสนุนการสร้างมูลค่าของสาขาการผลิตและบริการเป้าหมาย  
  ๘.๒ เพ่ือสร้างโอกาสการเข้าถึงและนำเทคโนโลยีไปใช้ ให้กับเกษตรกรรายย่อย วิสาหกิจ
ชุมชน และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม   
  ๘.๓ เพ่ือพัฒนานวัตกรรมที่มุ่งเน้นการลดความเหลื่อมล้ำและยกระดับคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม และเพ่ิมคุณภาพสิ่งแวดล้อม   
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 ๘.๔ เพ่ือบูรณาการระบบบริหารจัดการวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมให้
สามารถ ดำเนินงานไปในทิศทางเดียวกัน  
  9. การพัฒนาภาคเมืองและพื้นที่เศรษฐกิจ 
  ๙.๑ เพ่ือกระจายความเจริญและโอกาสทางเศรษฐกิจไปสู่ภูมิภาคอย่างทั่วถึงมากข้ึน  
  ๙.๒ เพ่ือพัฒนาเมืองศูนย์กลางของจังหวัดให้เป็นเมืองน่าอยู่สำหรับคนทุกกลุ่ม  
  ๙.๓ เพ่ือพัฒนาและฟ้ืนฟูพ้ืนที่ฐานเศรษฐกิจหลักให้ขยายตัวอย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
และเพ่ิมคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน  
  ๙.๔ เพ่ือพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจใหม่ให้สนับสนุนการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันและ 
การพัฒนาในพื้นที่อย่างยั่งยืน 
  10. ด้านการต่างประเทศ ประเทศเพื่อนบ้านและภูมิภาค 
  ๑๐.๑ เพ่ือใช้ประโยชน์จากจุดเด่นของทำเลที่ตั้งของประเทศไทยที่เป็นจุดเชื่อมโยงสำคัญของ
แนวระเบียงเศรษฐกิจต่าง ๆ  ให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มศักยภาพในการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมของไทย  
  ๑๐.๒ เพ่ือขยายโอกาสด้านการค้าการลงทุนระหว่างประเทศ และยกระดับให้ประเทศเป็น
ฐานการผลิตและการลงทุนที่มีศักยภาพและโดดเด่น   

 ๑๐.๓ เพ่ือเพ่ิมบทบาทของไทยในเวทีโลกด้วยการส่งเสริมบทบาทที่สร้างสรรค์ของไทยใน
กรอบความร่วมมือต่างๆ รวมทั้งการสนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนาภายใต้กรอบเป้าหมายการพัฒนาที่
ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs)  

๑.๓ แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 

1.3.1 แผนพัฒนาภาคเหนือ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาการท่องเที่ยวและธุรกิจบริการต่อเนื่องให้มีคุณภาพ สามารถสร้าง
มูลค่าเพิ่มอย่างยั่งยืน และกระจายประโยชน์อย่างทั่วถึง รวมทั้งต่อยอดการผลิตสินค้าและบริการที่มี
ศักยภาพสูงด้วยภูมิปัญญาและนวัตกรรม 

1) พัฒนากลุ่มท่องเที่ยวที่มีศักยภาพตามแนวทางการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม ได้แก่  

(๑) กลุ่มท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนาและกลุ่มชาติพันธุ์  ในพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ 
ลำพูน ลำปาง แม่ฮ่องสอน เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน  

(๒) กลุ่มท่องเที่ยวมรดกโลก (ทางประวัติศาสตร์) ในพ้ืนที่ จังหวัดสุโขทัย และ
กำแพงเพชร  

(๓) กลุ่มท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ ในพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน น่าน 
เพชรบูรณ์ อุทัยธานี  

(๔) กลุ่มท่องเที่ยวที่มีเป้าหมายเฉพาะ ได้แก่ MICE ในจังหวัดเชียงใหม่ ท่องเที่ยว
เชิงผจญภัย/กีฬาเพ่ือการพักผ่อน/เชิงสุขภาพ และการพำนักระยะยาว ในจังหวัดเชียงใหม่แม่ฮ่องสอน น่าน 

2) พัฒนาต่อยอดอุตสาหกรรมและบริการเป้าหมายที่มีศักยภาพสูง ได้แก่กลุ่มอาหารและ
สินค้าเพ่ือสุขภาพ กลุ่มบริการทางการแพทย์และสุขภาพ และกลุ่มผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์ โดยให้จังหวัด
เชียงใหม่เป็นศูนย์กลางและขยายสู่พ้ืนที่เครือข่ายที่มีศักยภาพ 
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ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ใช้โอกาสจากเขตเศรษฐกิจพิเศษ และการเชื่อมโยงกับอนุภูมิภาค  GMS 
BIMSTEC และ AEC เพื่อขยายฐานเศรษฐกิจของภาค 

1) เสริมศักยภาพของโครงสร้างพ้ืนฐาน และวางผังเมืองทั้งเมืองหลักและเมืองชายแดนให้
สอดคล้องและสมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ พัฒนาโครงข่ายเส้นทางและระบบ
ขนส่งย่อยที่เชื่อมต่อกับระบบหลักของประเทศและอนุภูมิภาคตามแนวระเบียงเศรษฐกิจเหนือ -ใต้ และแนว
ตะวันออก-ตะวันตก โดยครอบคลุมพ้ืนที่ตามแนวเส้นทางทางหลวงหมายเลข 12 พัฒนาเป็นเส้นทางการ
ท่องเที่ยว (Tourism Corridor) และเส้นทางทางหลวงหมายเลข 225 พัฒนาเป็นเส้นทางการขนส่ง (Logistic 
Corridor) รวมทั้งพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านขนส่งและสิ่งอำนวยความสะดวก ซึ่งจะรองรับการเป็นพ้ืนที่
เศรษฐกิจสำคัญเชื่อมโยงอนุภูมิภาค GMS BIMSTEC และ AEC 

2) พัฒนาเชียงใหม่เป็นเมืองศูนย์กลางเศรษฐกิจ ให้มีศักยภาพในการดำเนินกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจเทียบเท่าเมืองขนาดใหญ่ในระดับนานาชาติและมีความน่าอยู่ โครงสร้างพ้ืนฐานและระบบขนส่ง
มวลชนขนาดใหญ่ และส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล จัดทำแผนการใช้ประโยชน์ที่ดินของศูนย์
เศรษฐกิจ แหล่งที่อยู่อาศัยและพ้ืนที่เฉพาะในเมือง เช่น เขตอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ พ้ืนที่อนุรักษ์มรดกทาง
วัฒนธรรม และพ้ืนที่เปิดโล่งตามหลักการจัดทำแผนผังภูมินิเวศ โดยเฉพาะเร่งรัดการดำเนินงานตามผล
การศึกษาเกี่ยวกับระบบขนส่งสาธารณะของ สนข. โดยพิจารณา ขยายขีดความสามารถของระบบท่าอากาศ
ยาน พัฒนาเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพสูงเพ่ือรองรับสังคมดิจิทัลพัฒนา
ระบบบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองอย่างมีประสิทธิภาพเพ่ือการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน 

3) พัฒนาเมืองสถานีขนส่งระบบรางที่นครสวรรค์ แพร่ (อำเภอเด่นชัย) เชียงราย (อำเภอ
เชียงของ) และเมืองในพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษชายแดน ได้แก่ อำเภอแม่สอด อำเภอแม่สาย อำเภอเชียงแสน 
อำเภอเชียงของ โดยจัดทำแผนแม่บทพ้ืนที่และแผนการใช้ประโยชน์ที่ดินตามความเหมาะสมของการใช้พ้ืนที่
ของแต่ละเมือง พัฒนาโครงข่ายคมนาคมขนส่งและระบบโลจิสติกส์ให้ทั่วถึงสามารถเชื่อมโยงกับพ้ืนที่โดยรอบ
และประเทศเพ่ือนบ้าน รวมทั้งส่งเสริมกิจกรรมเศรษฐกิจที่เหมาะสมกับพ้ืนที่ 

4) พัฒนาผู้ประกอบการและบุคลากรให้มีความรู้ มีทักษะฝีมือ เข้าถึงข้อมูลกฎระเบียบการ
ดำเนินธุรกิจ ในธุรกิจระดับภูมิภาค และสากล รวมถึงเงื่อนไขทางด้านสิ่งแวดล้อมและมนุษยธรรมที่ถูกนำมา
เป็นข้อกีดกันทางการค้า รวมทั้งสนับสนุนให้องค์กรภาคธุรกิจเอกชนที่มีความเข้มแข็งร่วมพัฒนาเครือข่ายกับ
ธุรกิจท้องถิ่นท่ีมีศักยภาพ เพ่ือยกระดับขีดความสามารถให้เข้าสู่ Supply Chain ของธุรกิจใหญ่ได้ 

5) พัฒนาสินค้าที่มีศักยภาพสามารถแข่งขันได้ รวมทั้งสินค้าที่ตอบสนองตลาดในกลุ่ม
ประเทศเพ่ือนบ้าน และ AEC โดยให้ความสำคัญกับการใช้ประโยชน์ความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบอย่างการ
เกื้อกูลกัน บนความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนทั้งไทยและเพ่ือนบ้าน ซึ่งจะสอดรับกับการเป็นเขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษของพ้ืนที่อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก และจังหวัดเชียงราย 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยกระดับเป็นฐานการผลิตเกษตรอินทรีย์และเกษตรปลอดภัยเชื่อมโยงสู่
อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปที่สร้างมูลค่าเพิ่มสูง 

1) พัฒนาฐานการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน และเกษตรปลอดภัยใน
พ้ืนที่ภาคเหนือตอนล่าง โดยสนับสนุนการทำเกษตรยั่งยืนอย่างครบวงจร เกษตรปลอดภัย เกษตรอินทรีย์ 
สนับสนุนการรวมกลุ่มและสร้างเครือข่ายเกษตรกรเพ่ือพัฒนาทั้งด้านการผลิตและการตลาด  อย่างมี
ประสิทธิภาพ ให้ความรู้กับเกษตรกรในการใช้สารอินทรีย์แทนสารเคมี เฝ้าระวังผลกระทบจากการใช้สารเคมีที่
มีต่อดินและน้ำ ส่งเสริมช่องทางการกระจายผลผลิต สร้างพฤติกรรมและค่านิยมการบริโภค อาหารเพื่อสุขภาพ 
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สนับสนุนการตรวจสอบคุณภาพผลผลิต และการตรวจสอบย้อนกลับอย่างเป็นระบบ เพ่ือสร้างความมั่นใจให้
ผู้บริโภค 

2) สนับสนุนการเชื่อมโยงผลผลิตเกษตรสู่อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปที่มีศักยภาพ ได้แก่  
(๑) การแปรรูปพืชผัก ผลไม้ สมุนไพร (ไพล คาวตอง ยอ มะขามป้อม คำฝอย) ใน

จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย ลำปาง ลำพูน  
(๒) การแปรรูปข้าว พืชไร่ พืชพลังงาน ในจังหวัดพิจิตร กำแพงเพชร นครสวรรค์ 

โดยสนับสนุนการพัฒนาสินค้าเกษตรตลอดห่วงโซ่คุณค่า ส่งเสริมการนำนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีมาใช้ในการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ตอบสนองความต้องการของตลาด
เฉพาะ และสนับสนุนการนำผลผลิตและวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรจากพืชและสัตว์มาผลิตพลังงานทดแทน 

3) พัฒนาอุตสาหกรรมชีวภาพอย่างบูรณาการตลอดห่วงโซ่คุณค่า และเชื่อมโยงกับ
อุตสาหกรรมเกษตรชีวภาพ อุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร และแปรรูปชีวมวล ในจังหวัดนครสวรรค์ และ
กำแพงเพชร โดยสนับสนุนการน าผลผลิตและวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรจากพืชและสัตว์ พัฒนาเป็นพลังงาน
ทดแทน สนับสนุนการพัฒนาและเผยแพร่องค์ความรู้ในการนำพืช/วัสดุชีวภาพ มาใช้ประโยชน์ตลอดห่วงโซ่
คุณค่า อาทิ ใช้ประโยชน์ในการเป็นอาหารสัตว์ แปรรูปเพื่อเป็นสินค้า น ากากมาใช้ในการผลิตพลังงานชีวมวล
เป็นการเพ่ิมมูลค่าผลผลิตการเกษตรที่ได้ประโยชน์สูงสุดและช่วยลดปัญหาสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมการวิจัยและ
พัฒนา ตลอดจนพัฒนาคลัสเตอร์อุตสาหกรรมชีวภาพในพ้ืนที่ที่เหมาะสม 

4) สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาทางการเกษตรทั้งระบบ ส่งเสริมการใช้ปัจจัยการผลิต และ
เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ รวมทั้งเสริมสร้างความรู้ การให้ข้อมูลเพ่ือการตัดสินใจการผลิตแก่
เกษตรกร เช่นการโซนนิ่งพ้ืนที่ปลูกพืช การเกษตรแปลงใหญ่ซึ่งเป็นการบริหารจัดการที่ดินให้เกิดประ โยชน์
สอดคล้องกับศักยภาพและให้ผลตอบแทนที่เหมาะสม เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและลดต้นทุนการผลิต 

5) สร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ให้เป็นเกษตรกรอัจฉริยะ (Smart Farmer) ที่มีขีด
ความสามารถในการแข่งขัน โดยยกระดับให้เกษตรกรเป็นผู้ประกอบการเกษตรบนฐานทรัพยากรชีวภาพและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมทั้งพัฒนาศักยภาพเกษตรกรในการเข้าถึงองค์ความรู้ด้านการผลิตและการตลาดการใช้
ประโยชน์จากข้อมูล แหล่งเงินทุน และเทคโนโลยี 

6) พัฒนาช่องทางตลาดออนไลน์และระบบโลจิสติกส์สำหรับสินค้าเกษตรจากชุมชนพัฒนา
นวัตกรรมสำหรับการสร้างระบบโลจิสติกส์สินค้าเกษตรจากชุมชน เพ่ือส่งเสริมการขายสินค้าเกษตรออนไลน์
โดยเกษตรกร 

7) พัฒนาแหล่งน้ำเพ่ือการเกษตรอย่างเป็นระบบเครือข่ายที่เชื่อมโยง เพ่ือใช้ประโยชน์ได้
อย่างเหมาะสมและเต็มประสิทธิภาพ รวมถึงการพัฒนาแหล่งเก็บกักน้ำนอกเขตพ้ืนที่ชลประทานเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการกักเก็บน้ำไว้ใช้ในพ้ืนที่เกษตรกรรม แก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำของเกษตรกรในพ้ืนที่นอก
เขตชลประทาน 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาคุณภาพชีวิตและแก้ไขปัญหาความยากจน พัฒนาระบบดูแล
ผู้สูงอายุอย่างมีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชน ยกระดับทักษะฝีมือแรงงานภาคบริการ 
   1) ส่งเสริมการสร้างรายได้และการมีงานทำของผู้สูงอายุและผู้มีรายได้น้อยโดยดำเนินการใน
รูปของกลุ่มอาชีพและกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ส่งเสริมการนำภูมิปัญญาผู้สูงอายุไปใช้ในการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน 
เพ่ือให้มีรายได้และได้พัฒนาศักยภาพของตัวเองอย่างต่อเนื่อง สามารถพ่ึงพาตนเองได้และมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น 

2) พัฒนายกระดับรายได้และคุณภาพชีวิตของประชาชนในพ้ืนที่ที่มีข้อจำกัดทางกายภาพ
และมีปัญหาความยากจน ตามแนวทางแม่ฮ่องสอนโมเดล 
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3) พัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง โดยการมีส่วนร่วม
ของชุมชนและการบูรณาการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือรองรับการเพ่ิมขึ้นของผู้สูงอายุที่ไม่สามารถดูแล
ตนเองได้ รวมทั้งแก้ปัญหาการขาดแคลนผู้ดูแลผู้สูงอายุ ตลอดจนสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการ
จัดบริการดา้นสวัสดิการให้กับผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาสในชุมชน 

4) พัฒนาแรงงานให้มีความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพตรงตามความต้องการของ
ตลาดแรงงาน ควบคู่ไปกับการยกระดับทักษะฝีมือให้สูงขึ้น สอดคล้องกับโครงสร้างการผลิตและบริการบน
ฐานความรู้และเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 

5) สร้างความเข้มแข็งและสร้างสภาพแวดล้อมในการพัฒนาให้กับสถาบันครอบครัวและ
ชุมชน เพ่ือให้ชุมชนเข้ามามีบทบาทในการพัฒนาคนทุกช่วงวัย ตลอดจนการจัดสวัสดิการชุมชนได้อย่างยั่งยืน 
และเป็นโครงข่ายการคุ้มครองทางสังคมให้กับผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาสในชุมชน 

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ อนุรักษ์และฟื้นฟูป่าต้นน้ำให้คงความสมบูรณ์ จัดระบบบริหารจัดการน้ำ
อย่างเหมาะสมและเชื่อมโยงพื้นที่เกษตรให้ท่ัวถึง ป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษหมอกควันอย่างยั่งยืน 

1) อนุรักษ์และฟ้ืนฟูระบบนิเวศและป่าไม้ในพ้ืนที่ป่าต้นน้ำในพ้ืนที่ ๘ จังหวัดภาคเหนือ
ตอนบน โดยเฉพาะ จังหวัดน่าน โดยให้ความสำคัญกับการฟ้ืนฟูป่าต้นน้ำที่เสื่อมโทรมให้มีความอุดมสมบูรณ์ 
เพ่ือให้เป็นฐานทรัพยากรที่มั่นคงและเป็นแหล่งดูดซับน้ำฝนและเพ่ิมปริมาณน้ำต้นทุนในแต่ละลุ่มน้ำควบคู่ไป
กับการป้องกันแก้ไขปัญหาการบุกรุกทำลายพ้ืนที่ป่า ตลอดจนส่งเสริมการปลูกป่าเพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่ป่าต้นน้ำ 

2) พัฒนาการจัดการน้ำเชิงลุ่มน้ำทั้งระบบในลุ่มน้ำหลักของภาค ได้แก่ ลุ่มน้ำปิง วัง ยม และ
น่าน และพัฒนาแหล่งกักเก็บน้ำธรรมชาติขนาดใหญ่ที่สำคัญ ได้แก่ บึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์ บึงสีไฟ 
จังหวัดพิจิตร และกว๊านพะเยา จังหวัดพะเยา เพ่ือให้เกิดความสมดุลทั้งในด้านการจัดหา การใช้ และการ
อนุรักษ ์

3) แก้ไขปัญหาหมอกควันในพ้ืนที่ภาคเหนือตอนบนและจังหวัดตาก โดยส่งเสริมการ
ปรับเปลี่ยนการทำการเกษตรจากการปลูกพืชเชิงเดี่ยวไปสู่การปลูกพืชในระบบวนเกษตร สนับสนุนการวิจัย
และพัฒนาเทคโนโลยีและระบบจัดการพ้ืนที่เกษตรที่เหมาะสม การส่งเสริมให้นำเศษวัสดุทางการเกษตรไปใช้
ประโยชน์ เพ่ือลดการเผาวัสดุทางการเกษตร และส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมขวยองภาครัฐ ภาคเอกชน
ประชาชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการป้องกันแก้ไขปัญหาหมอกควัน 

1.3.2 แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน  ๒  (เชียงราย-พะเยา-แพร่-น่าน) 

วิสัยทัศน์กลุ่มจังหวัด 
“ประตูการค้าสู่สากล โดดเด่นวัฒนธรรมล้านนา สินค้าเกษตรปลอดภัย ประชาชนร่วมใจอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติ” 

เป้าประสงค์หลัก (Goals) 
1) เป็นศูนย์แกลางการค้า การลงทุน และโลจิสติกสแเชื่อมโยงกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง 

(GMS) และ AEC เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถทางการแข่งขัน และเพ่ิมรายได้จากการส่งออกสินค้าไปยัง
ต่างประเทศ (กลุ่ม GMS , AEC และประเทศอ่ืนๆ) รวมทั้งลดค่าใช้จ่ายของผู้ประกอบการ 

2) เพ่ิมผลิตภาพและมูลค่าของสินค้าเกษตรปลอดภัยที่มีศักยภาพ และอุตสาหกรรมการเกษตรที่ได้
มาตรฐานเพ่ือมุ่งสู่ตลาดโลก 

3) พัฒนาการท่องเที่ยวเพ่ิมมูลค่าและคุณภาพผลิตภัณฑ์  และคุณค่าสินค้าและบริการเน้น
ฐานเศรษฐกิจที่ยั่งยืน เพ่ิมมูลค่าการทอ่งเที่ยว เพ่ือเพ่ิมรายได ้
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4) ทรัพยากรธรรมชาติได้รับการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูให้มีความอุดมสมบูรณ์และสิ่งแวดล้อมและพลังงาน
ไดร้ับบริหารจัดการตามมาตรฐานด้วยความมีส่วนร่วมของชุมชนสู่การเป็นกลุ่มจังหวัดสีเขียว 

ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 
1. พัฒนาสภาพแวดล้อมในการพัฒนาการค้า การลงทุน และโลจิสติกส์เชื่อมอนุภูมิภาคลุ่ม

น้ำโขงและเตรียมพร้อมรับความร่วมมือประชาคมอาเซียน 
2. การสร้างความเข้มแข็งและเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตภาคเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร

เพ่ือเพ่ิมมูลค่าสินค้าเกษตรปลอดภัยที่มีศักยภาพ 
3. พัฒนาและสนับสนุนการยกระดับการพัฒนาสังคม การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ วัฒนธรรม

และสุขภาพ เพ่ือเป็นฐานการพัฒนาชุมอย่างยั่งยืน 
4. ดำรงฐานทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์และการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมโดยการมี

ส่วนร่วมของชุมชนสู่การเป็นกลุ่มจังหวัดสีเขียว 

1.3.3 แผนพัฒนาจังหวัดเชียงราย 

❖ วิสัยทัศน์จังหวัดเชียงราย 
“เชียงรายเมืองเมืองท่องเที่ยวสร้างสรรค์ สะอาด ปลอดภัย น่ายล” 

❖ ประเด็นการพัฒนาของเชียงราย 
➢ ประเด็นการพัฒนาที่ 1 การสร้างมูลค่าเพ่ิมด้านการท่องเที่ยวเชิงสรรค์โดยดำรงฐาน

วัฒนธรรมล้านนา 
เป้าหมายการพัฒนา   

- การเพ่ิมจำนวนแหล่งท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ 
- การเพ่ิมจำนวนของกิจกรรมที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์

เพ่ิมข้ึน 
- การเพิ่มจำนวนของสถานประกอบการด้านการท่องเที่ยวได้รับมาตรฐาน 

SHA 
➢ ประเด็นการพัฒนาที่ 2  การส่งเสริมการผลิตและพัฒนานวัตกรรมเพ่ือยกระดับสินค้า

การเกษตรเชิงสร้างสรรค์ภายใต้แนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน 
เป้าหมายการพัฒนา   

- การเพ่ิมสัดส่วนสินค้าเกษตรที่ได้คุณภาพ มาตรฐานสากลและเป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม 

- การเพ่ิมนวัตกรรมสินค้าเกษตรเชิงสร้างสรรค์ 
- การส่งเสริมและยกระดับผลิตภัณฑ์ชา กาแฟและสมุนไพรสู่เกษตรมูลค่า

สูงเชิงสร้างสรรค์ 
➢ ประเด็นการพัฒนาที่ 3 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ดำรงความ

สมบูรณ์และยั่งยืน 
เป้าหมายการพัฒนา 

- การเพ่ิมจำนวนพื้นที่สีเขียว 
- การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ/หมอกควันไฟป่า 
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➢ ประเด็นการพัฒนาที่ 4  การพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ด้านการค้า การลงทุน การบริการ 
และโลจิสติกส์ 
เป้าหมายการพัฒนา 

- การส่งเสริมการเพิ่มจำนวนผู้ประกอบการ/SMEsเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
- การเพ่ิมกิจกรรมในการส่ งเสริม พัฒนาและเตรียมความพร้อม

ผู้ประกอบการภายใต้บริบทที่เปลี่ยนแปลง 
- การสนับสนุนสภาพแวดล้อมและระบบโลจิสติกส์ที่ดีรองรับบด้านการค้า 

การลงทุน การบริการ 
➢ ประเด็นการพัฒนาที่ 5  การพัฒนาคุณภาพชีวิต ทรัพยากรมนุษย์และความมั่นคงเพ่ือ

ส่งเสริมสังคมสร้างสรรค์ 
เป้าหมายการพัฒนา 

- การส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
- การลดอุบัติเหตุ/ภัยพิบัติ/ปลอดยาเสพติด 
- การเฝ้าระวังและรับมือกับโรค Covid-19 และโรคอุบัติใหม่ 

1.4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 

❖ วิสัยทัศน์ 
“ยึดหลักธรรมาภิบาล ทำงานแบบมีส่วนร่วม ศูนย์รวมเศรษฐกิจการค้า พัฒนาคุณภาพชีวิต 

ประชาชนมีความสุข” 

➢ ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด 
กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS 

กลยุทธ์ 1.1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ให้ได้มาตรฐาน 
กลยุทธ์ 1.2 พัฒนาแหล่งน้ำและระบบบริหารจัดการน้ำเพื่ออุปโภค บริโภค และการเกษตร 
กลยุทธ์ 1.3 พัฒนาการบริหารจัดการโครงสร้างพ้ืนฐานรองรับการเจริญเติบโตของท้องถิ่น 

เพ่ือเชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS 
กลยุทธ์ 1.4 พัฒนางานด้านผังเมือง งานวิศวกรรมจราจร และงานควบคุมอาคาร 

➢ ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 
กลยุทธ์ 2.1 ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง 
กลยุทธ์ 2.2 ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ และการตลาดเพ่ือเพ่ิมศักยภาพผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นให้

ได้มาตรฐานสากล 
กลยุทธ์ 2.3 ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว วิถีชีวิต และอัตลักษณ์ของคนในชุมชน 
กลยุทธ์ 2.4 ส่งเสริม อนุรักษ์ และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น 

➢ ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข 
กลยุทธ์ 3.1 ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

ให้ได้มาตรฐานการศึกษา 
กลยุทธ์ 3.2 ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสู่อาชีพ 
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กลยุทธ์ 3.3 ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนประชาคมอาเซียนในเขตพัฒนา
เศรษฐกิจชายแดน 

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 และปัญหา

แรงงานต่างด้าว 
กลยุทธ์ 4.4 พัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส 

➢ ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์และ
ยั่งยืน 

กลยุทธ์ 5.1 ส่งเสริมและพัฒนาการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
กลยุทธ์ 5.2 ส่งเสริมและพัฒนาการควบคุม ป้องกัน แก้ไขปัญหาขยะ น้ำเสีย 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
การกระจายอำนาจลงสู่องค์กรปกครองท้องถิ่นตามหน้าที่ 

2.4 ตัวช้ีวัด 
1. สร้างมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ ด้านการเกษตรและการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร เพ่ือ

สร้างรายได้ให้แก่ประชาชน โดยสนับสนุนปัจจัยพ้ืนฐานในการผลิต ได้แก่ การจัดหาแหล่งน้ำ 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

เป็นประจำ 
 4. เด็กก่อนวัยเรียนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง และมีการจัดการศึกษาที่มีมาตรฐาน 
 5. ประชาชนได้รับการบริการด้านสาธารณสุขอย่างทั่วถึงและทันท่วงที 
 6. มลภาวะและสิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษทำให้ชุมชนน่าอยู่อย่างสงบสุข  

7. การเพิ่มพ้ืนที่สาธารณะให้เป็นพื้นที่สีเขียว 
 8. มีโครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างต่อเนื่อง 

2.6 กลยุทธ์ 
1. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่ม     

อาเซียน+6 และ GMS 
1.1 พัฒนาโครงการสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ให้ได้มาตรฐาน 
1.2 พัฒนาแหล่งน้ำและระบบบริหารจัดการน้ำเพื่อส่งเสริมผลผลิตทางด้านการเกษตร 
1.3 พัฒนาการบริหารจัดการโครงสร้างพ้ืนฐานรองรับการเจริญเติบโตของท้องถิ่น เพ่ือ

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

ตามอัธยาศัย 
4. การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย 
4.1 การรักษาความสงบเรียบร้อยเพ่ือความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
4.2 แนวทางการพัฒนาป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
4.3 ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด อบายมุข และปัญหาแรงงานต่างด้าว 
4.4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส 
5. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์และย่ังยืน 
5.1 ส่งเสริมและพัฒนาการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
5.2 ส่งเสริมและพัฒนาการควบคุม ป้องกัน แก้ไขปัญหาขยะและน้ำเสีย มลภาวะ 
6. การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 
6.1 พัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถิ่น 
6.2 แนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
6.3 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นของทุกภาคส่วน 
6.4 แนวทางการพัฒนาปรับปรุงเครื่องมือเครื่องใช้และเทคโนโลยี 
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2.8 ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี 

ด้านความ 
มั่นคง  

ด้านการสร้างความ 
สามารถในการ

แข่งขัน 

การพัฒนาและ
เสรมิสร้างศักยภาพ

คน 

การสร้างโอกาสความเสมอ 
ภาคและเท่าเทียมกันทาง

สังคม 

ด้านการสร้างการเติบโตบน
คุณภาพ 

ชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

ด้านการปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบบริหารจดัการ

ภาครัฐ 

แผนพัฒนา
เศรษฐกิจ ฯ 
ฉบับที่ 12 

ความมั่นคง การ
ต่างประเทศ 

ประเทศ
เพื่อนบ้าน 

และ ภูมภิาค 
 

การสร้างความ 
เข้มแข็งทางเศรษฐกิจ
และแข่งขันได้อย่าง

ยั่งยืน 
 

การพัฒนา
ภาค เมือง 
และพื้นที ่
เศรษฐกิจ  

 

การเสริมสร้าง
และพัฒนา
ศักยภาพทุน

มนุษย ์
 

ยุทธศาสตร์
กลุ่มจังหวัด 

พัฒนาสภาพแวดล้อมในการพัฒนาการค้า 
การลงทุน และโลจิสติกส์เชื่อมอนุภูมิภาคลุ่ม

น้ำโขงและเตรียมพร้อมรับความร่วมมือ
ประชาคมอาเซียน 

 

การสร้างความเข้มแข็งและเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตภาคเกษตรและ

อุตสาหกรรมเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้า
เกษตรปลอดภัยที่มีศักยภาพ 

 

พัฒนาและสนับสนนุการยกระดับการ
พัฒนาสังคม การทอ่งเที่ยวเชิงอนรุักษ์ 
วัฒนธรรมเละสขุภาพ เพือ่เป็นฐานการ

พัฒนาชุมอย่างยั่งยืน 
 

ดำรงฐานทรัพยากรธรรมชาติทีอุ่ดม
สมบูรณ์และการบริหารจัดการ

สิ่งแวดลอ้มโดยการมสี่วนร่วมของ
ชุมชนสูก่ารเป็นกลุ่มจังหวัดสีเขียว 

 

ยุทธศาสตร์
จังหวัดเชียงราย 

 

การสร้างมูลค่าเพิ่มด้านการ
ท่องเทีย่วเชิงสรรค์โดยดำรงฐาน

วัฒนธรรมล้านนา 

การส่งเสรมิการผลิตและพัฒนา
นวัตกรรมเพือ่ยกระดับสินค้า

การเกษตรเชิงสร้างสรรค์ภายใต้
แนวทางการพัฒนาทีย่ั่งยืน 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา 

อปท.  
 

การจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอ้มให้ดำรงความ

สมบูรณ์และยั่งยืน 

การพัฒนาเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ด้านการค้า การ

ลงทุน การบริการ 
และโลจสิติกส ์

การพัฒนาคุณภาพชวีิต 
ทรัพยากรมนุษยแ์ละ

ความมั่นคงเพื่อสง่เสรมิ
สังคมสร้างสรรค ์

การพัฒนาโครงสร้าง
พืน้ฐานและระบบโลจิ
สติกส์ เชื่อมโยงกลุ่ม

จังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 
และ GMS 

การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจและการ

ท่องเทีย่ว 

การพัฒนา
การศึกษาและ
การสาธารณสุข 

การพัฒนาคุณภาพชวีิต
และการป้องกันบรรเทา

สาธารณภยั 

การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอ้มให้สมบูรณ์

และยั่งยนื 

การพัฒนาด้าน
การบ้านเมืองการ

บริหาร 

การสร้างความเป็น
ธรรมลดความ

เหลื่อมล้ำในสังคม 
 

การเจริญเติบโตที่
เป็นมิตรกับ

สิ่งแวดล้อมเพื่อการ
พัฒนาอยา่งยั่งยืน 

การเพิ่มประสิทธภิาพ
และธรรมภิบาลใน

ภาครัฐ 

ด้านวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี การ

วิจัย และ
นวัตกรรม 

การพัฒนา
โครงสร้าง

และ 
โลจิสติกส ์
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ยุทธศาสตร์การ
พัฒนา อปท. 
ในเขตจังหวัด 

 

เป้าประสงค์ 
 

 

กลยุทธ์ 
 

พัฒนาโครงการสร้าง
พื้นฐานและระบบ 

โลจิสติกส์ให้ได้มาตรฐาน 

พัฒนาแหล่งน้ำและระบบ
บริหารจัดการนำ้เพื่อ

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 

 

อุตสาหกรรมและการ
โยธา 

บริหารทั่วไป 
การเกษตร เคหะและ

ชุมชน การศึกษา สาธารณสุข สร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน 

การศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

การรักษาความสงบ
ภายใน 

สังคม
สงเคราะห์ 

งบกลาง 
แผนงาน 

ผลผลิต/โครงการ 93 โครงการ 130 โครงการ 60 โครงการ 38 โครงการ 55 โครงการ 50 โครงการ 90 โครงการ 20 โครงการ 16 โครงการ 10 โครงการ 50 โครงการ 

การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
และระบบโลจิสตกิส์ เชื่อมโยง
กลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 

และ GMS 

การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจและ
การท่องเท่ียว 

การพัฒนาการศึกษา
และการสาธารณสุข 

การพัฒนาคุณภาพชีวิต
และการป้องกันบรรเทา

สาธารณภัย 

การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์

และยั่งยืน 

การพัฒนาด้านการ
บ้านเมืองการบรหิาร 

เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชนโดยส่วนรวม โดยปฏิบัติตาม
ระเบียบและหนังสือสั่งการ ทั้งการกระจายอำนาจลงสู่องค์กร

ปกครองท้องถิ่นตามหน้าที่ 

ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ
และเพิ่มศักยภาพ
ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น 

ป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติด อบายมขุ และ
ปัญหาแรงงานต่างด้าว 

ส่งเสริมและพัฒนาการ
ท่องเที่ยว 

การพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก 
เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ  

ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส 

ส่งเสริมและพัฒนาการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม 

ส่งเสริมและพัฒนาการ
ควบคุม ป้องกัน แก้ไข
ปัญหาขยะและนำ้เสีย 

มลภาวะ 

พัฒนาศักยภาพบุคลากร
ท้องถิ่น 

แนวทางการพัฒนา
ประสิทธิภาพในการบรหิาร

จัดการตามหลกั 
ธรรมาภิบาล 

แนวทางการพัฒนาส่งเสริม
การมีส่วนร่วมในการพัฒนา

ท้องถิ่นของทุกภาคสว่น 

แนวทางการพัฒนา
ปรับปรุงเครื่องมือเครื่องใช้

และเทคโนโลย ี
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วิสัยทัศน์ 
 

คุณภาพชีวิตดีถ้วนหน้า พัฒนาความสันติสุขสมานฉันท์อย่าง
ยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา 

อปท.  
 

เป้าประสงค์ 
 

 

ค่าเป้าหมาย 
 

ด้านการได้รับบรกิารด้าน
โครงสร้างพืน้ฐานให้มี

ความสะดวกและรวดเร็ว  

เด็กก่อนวัยเรียนได้รับ
การศึกษาอย่างทั่วถึง และมี

การจัดการศึกษาที่มี
มาตรฐาน 

ประชาชนไดร้ับการ
บริการด้านสาธารณสขุ
อย่างทั่วถึงและทันท่วงท ี

มลภาวะและสิ่งแวดล้อม
ไม่เป็นพิษทำให้ชุมชนน่า

อยูอ่ย่างสงบสขุ 

การเพิ่มพ้ืนที่
สาธารณะให้เป็น

พื้นที่สีเขียว 

 
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 โดยปฏิบัติ
ตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ทั้งการกระจายอำนาจลง

สู่องค์กรปกครองท้องถิ่นตามหนา้ท่ี 

พัฒนาโครงการสร้าง
พื้นฐานและระบบ 

โลจิสติกส์ให้ได้มาตรฐาน 

พัฒนาแหล่งน้ำและระบบ
บริหารจัดการนำ้เพื่อ

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
ปัญหาขยะและนำ้เสีย 

มลภาวะ 

พัฒนาศักยภาพบุคลากร
ท้องถิ่น 

แนวทางการพัฒนา
ประสิทธิภาพในการ

บริหารจัดการตามหลัก
ธรรมาภิบาล 

แนวทางการพัฒนาส่งเสริม
การมีส่วนร่วมในการพัฒนา

ท้องถิ่นของทุกภาคสว่น 

แนวทางการพัฒนา
ปรับปรุงเครื่องมือ

เครื่องใช้และเทคโนโลยี 

แผนผังยุทธศาสตร์ 
 

มีการพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐานตรงกับ
ความต้องการและทั่วถึง 

จัดกิจกรรมส่งเสริม อนุรักษ์ 
วัฒนธรรม ศาสนา ศิลปะ 
อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถ่ิน

อย่างเป็นประจำ 

มีโครงการ/กิจกรรมท่ี
ส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของประชาชนอย่าง

ต่อเนื่อง 
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3. การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
 

 3.1 การวิเคราะห์กรอบการจัดทำยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  จุดแข็ง (S : Strengths) คือ การมองหาจุดเด่น ข้อดีภายในของตำบลแม่พริก 
  จุดอ่อน (W : Weakness) คือ การมองหาจุดด้อย ข้อเสียภายในตำบลแม่พริก 
  โอกาส (O : Opportunities) คือ ปัจจัยภายนอกที่เป็นโอกาสในการพัฒนาตำบลแม่พริก 
  อุปสรรค (T : Treats) คือ ปัจจัยภายนอกที่เป็นอุปสรรคในการพัฒนาตำบลพริก 

ผลการวิเคราะห์ศักยภาพภายในชุมชนเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบั นและ
โอกาสการพัฒนาในอนาคต ด้วยเทคนิค SWOT Analysis ซึ่งพิจารณาจากสภาพแวดล้อมทั้งภายในและ
ภายนอกองค์กร ได้แก่ สภาพแวดล้อมด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านการเมืองการปกครอง และด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผลปรากฏดังนี้ 

  สรุปจากปัจจัยภายใน (Internal Factors) 

  จุดแข็ง (Strength) 
  1. เป็นองค์กรที่มีความใกล้ชิดกับประชาชน ทำให้ทราบปัญหา ความต้องการของประชาชน
ในพ้ืนที่ และสามารถตอบสนองความต้องการและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้อย่างทันท่วงที 
  2. มีความเป็นอิสระในการบริหารจัดการ ทั้งด้านการเงิน การคลัง บุคลากร ทำให้การบริการ
ประชาชนมีความคล่องตัว และมีประสิทธิภาพ 
  3. มีรายได้จากการเก็บภาษีเพื่อนำมาพัฒนาท้องถิ่น 
  4. สามารถออกข้อบัญญัติใช้บังคับในพ้ืนที่ได้เอง 
  5. องค์กรประชาชนในพื้นท่ีให้ความร่วมมือ สนับสนุน และตรวจสอบการทำงานขององค์การ
บริหารส่วนตำบล 

6. ตำบลแม่พริก มีภูมิประเทศที่เหมาะสมที่จะถิ่นที่อยู่ที่น่าอยู่ น่าอาศัย 
7. ตำบลแม่พริกมีทรัพยากรทางธรรมชาติที่หลากหลาย ประชาชนอยู่ร่วมกับธรรมชาติ      

มีพ้ืนที่บางหมู่บ้านอยู่ในพื้นที่ป่า 
8. ตำบลแม่พริกมีวัฒนธรรมที่เป็นอัตลักษณ์ของท้องถิ่น ยึดหลักศาสนาในการดำเนินชีวิต 

  จุดอ่อน (Weakness) 
  1. ผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ยังขาดความรู้ ความเข้าใจในบทบาท 
อำนาจหน้าที่ จิตสำนึก และความกระตือรือร้นในการพัฒนาท้องถิ่น 
  2. บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลยังขาดความรู้ความเข้าใจในระเบียบ กฎหมาย    
ข้อปฏิบัติในระบบการบริหารสมัยใหม่ท่ีเกี่ยวข้อง 
  3. งบประมาณในการแก้ไขปัญหาหรือพัฒนามีจำกัดและกฎเกณฑ์หรือขั้นตอนการปฏิบัติ
เข้มงวดเกินไป โดยเฉพาะภารกิจถ่ายโอน ทำให้ไม่สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่ าง
เหมาะสม 
  4. การรวมกลุ่มของเกษตรกรในตำบลไม่เข้มแข็ง ทำให้ขาดอำนาจการในการ ต่อรองราคา
ผลผลิต 
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  5. ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมมีรายได้ต่ำ มีหนี้สินมาก และประชาชนยัง
ขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประกอบอาชีพ 
  6. วัฒนธรรม ประเพณีของประชาชนในตำบลมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางลบและไม่ค่อยมี
การถ่ายทอดสู่รุ่นลูกหลาน 
  7. การจัดการด้านตลาด การผลิต และภาพลักษณ์สินค้ายังไม่มีประสิทธิภาพ 
  8. ระบบสารสนเทศยังไม่ทั่วถึงและไม่มีประสิทธิภาพ 
  9. ปัญหาการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและการทำลายสิ่งแวดล้อม 

  สรุปจากปัจจัยภายนอก (External Factors) 

  โอกาส (Opportunity) 
  1. รัฐให้การสนับสนุนการดำเนินงานของท้องถิ่น ทั้งด้านเศรษฐกิจ ระบบสาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการ 
  2. รัฐบาลให้ความสำคัญในการดำเนินการเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาความยากจน 
  3. รัฐบาลมีนโยบายและให้ความสำคัญในการป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมและยาเสพติด 
  4. รัฐบาลสนับสนุนให้แต่ละท้องถิ่นมีบทบาทในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู เผยแพร่ และถ่ายทอด
วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นมากข้ึน 
  5. ประชาชนตื่นตัวด้านการเมืองการบริหารงาน และเข้ามามีส่วนรวมในการพัฒนามากขึ้น 
  6. เข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียนเป็นผลให้ท้องถิ่นต้องเตรียมพร้อมและปรับตัว เพ่ือรองรับ
ทั้งภารกิจด้านความม่ันคงภายใน ด้านเศรษฐกิจ และด้านสังคม 
  อุปสรรค/ข้อจำกัด (Threats) 
  1. สภาวการณ์ทางเศรษฐกิจ ในระดับประเทศในระดับภูมิภาคส่งผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น 
และองค์การบริหารส่วนตำบลจัดเก็บรายได้เองได้น้อย 
  2. งบประมาณมีอยู่อย่างจำกัด ทำให้การดำเนินโครงการที่ต้องใช้งบประมาณสูงไม่สามารถ
ดำเนินการได ้
  3. งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรจากรัฐบาลมีข้อจำกัดหรือมีกฎเกณฑ์ท่ีเข้มงวดเกินไป 
  4. ปัญหาราคาผลผลิตทางการเกษตรตกต่ำ 
  5. ปัญหาการขาดแคลนแหล่งน้ำ เพ่ือการอุปโภคบริโภค และการเกษตร 
  6. การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม ภูมิอากาศ และความรุนแรงของภัยพิบัติธรรมชาติ 
ตลอดจนเกิดโรคอุบัติใหม่และโรคภัยต่าง ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตของประชาชน 
  7. กฎระเบียบบางฉบับยังไม่สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ทันที 
  8. ความทันสมัยและกระแสวัฒนธรรมต่างชาติทำให้ประชาชนในท้องถิ ่นมีวิถีช ีวิตที่
เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม และหันไปนิยมวัฒนธรรมการบริโภคมากข้ึน 
  9. ประชาชนไม่เชื่อมั่นในระบบราชการ 
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3.2 การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง 

ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕66 – ๒๕70) ขององค์การบริหารส่วนตำบล    แม่
พริก  ได้ทำการประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที ่เกี ่ยวข้อง  ปัจจัยและสถานการณ์การ
เปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา  ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้   
   1. ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
   1.1 แหล่งน้ำ เกิดปัญหาการขาดแคลนน้ำสำหรับอุปโภค บริโภคและการเกษตรใน
ฤดูร้อน ความต้องการของประชาชน คือ ต้องการให้ มีการก่อสร้างแหล่งน้ำสำหรับอุปโภค บริโภคและ
การเกษตรให้เพียงพอและทั่วถึง ได้แก่ ขุดลอกอ่างเก็บน้ำ สระเก็บน้ำ ขุดลอกคูคลองที่ตื้นเขิน ขุดเจาะบ่อ
บาดาล ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านให้ทั่วถึง  ขุดบ่อน้ำตื้นเพิ่มเติม  จัดซื้อถังเก็บน้ำให้แต่ละหมู่บ้าน  
   1.2 การคมนาคม ปัญหาถนน เส้นทางคมนาคมไม่สะดวก เนื่องจากเส้นทางที่มีอยู่
บางส่วนยังเป็นถนนดิน ถนนลูกรัง ไม่ได้มาตรฐาน เป็นหลุมเป็นบ่อ ถนนขาดการเชื่อมโยงให้เป็นระบบ ความ
ต้องการของประชาชน คือ ก่อสร้างและปรับปรุงเส้นทางคมนาคมให้สะดวก ปลอดภัย  ครอบคลุม ได้แก่ 
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านและพ้ืนที่การเกษตร   
   1.3 ไฟฟ้า ปัญหาไฟฟ้าและไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะไม่ทั่วถึงในพื้นการเกษตรและ
พ้ืนที่สาธารณะ ความต้องการของประชาชน คือ การขยายเขตไฟฟ้าให้ทั่วถึงและเพ่ิมไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ
ให้ครอบคลุมทั่วทุกพ้ืนทีท่ั้งภายในหมู่บ้านและเข้าพ้ืนที่เกษตร  
  2. ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 
   2.1 รายได้ต่อหัวอยู่ในเกณฑ์ต่ำ ความต้องการของประชาชน คือ ให้มีการส่งเสริม
อาชีพให้แก่ประชาชนในหลากหลายอาชีพ เพื่อเพิ่มรายได้หลายช่องทาง การรวมกลุ่ม การก่อตั้งวิสาหกิจ
ชุมชน การก่อสร้างร้านค้าเพื่อจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน การแปรรูปสินค้าทางการเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่า  และ
ส่งเสริมผลิตภัณฑ์พ้ืนบ้านให้มีมาตรฐานสามารถผลิตและส่งออกไปพ้ืนที่ต่าง ๆ มากข้ึน  
   2.2 ส่งเสริมและปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยว เพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ให้มี
นักท่องเที่ยวในพื้นที่ให้มากยิ่งข้ึน  

2.3 สนับสนุนส่งเสริม มุ่งเน้นการเรียนรู้ และถ่ายทอดเทคโนโลยี ที่เหมาะสมกับ
พ้ืนที่เพ่ือยกระดับความรู้ และภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้สามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมของผลิตภัณฑ์ 

  3. ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และกีฬา 
   3.1 ส่งเสริม/สนับสนุน/พัฒนาระบบการศึกษาให้มีมาตรฐาน 
   3.2 สนับสนุนส่งเสริมการศึกษา แก่เด็กนักเรียนที่ยากจน และด้อยโอกาส และ
ประชาชนทั่วไปได้มีโอกาส 
   3.3 สนับสนุนส่งเสริมและพัฒนาศูนย์เด็กเล็กให้ได้มาตรฐาน มีความปลอดภัย เด็ก 
มีสุขภาวะที่ดี ส่งเสริมพัฒนาการเด็กทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ ด้านสังคม และด้านสติปัญญา 
   3.4 อนุรักษ ์สืบสานประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
   3.5 ส่งเสริม/สนับสนุนกิจกรรมประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

3.6 สนับสนุนการแข่งขันกีฬา ทั้งในเขตพื้นที่และนอกเขตพื้นที่ทุกระดับ เพ่ือ
ประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ของตำบลตาแกะ 

3.7 สนับสนุนให้มีสถานที่เล่นกีฬาและออกกำลังกาย ภายในตำบลให้ครอบคลุม 
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4. ด้านสังคมและสาธารณสุข 
4.1 ส่งเสริมสวัสดิการให้การสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาส เด็ก ผู้สูงอายุ ผู้พิการอย่าง

ทั่วถึง การบริการสาธารณสุขที่มีมาตรฐาน 
   4.2 ส่งเสริมการสร้างชุมชนให้น่าอยู่ สร้างความเข้มแข็ง สร้างการมีส่วนร่วม และ
ความสามัคคีของชุมชน/หมู่บ้าน 
   4.3 ส่งเสริมคุณภาพชีวิต ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม เด็กกำพร้า คนพิการ ผู้สูงอายุ เด็ก
และสตรี ให้มีโอกาสและสวัสดิการทางสังคมและจัดระบบเบี้ยยังชีพให้เป็นธรรมและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

 4.4 ส่งเสริม/สนับสนุนกิจกรรมในการป้องกันและบำบัดยาเสพติด 
4.5 ส่งเสริม/สนับสนุนกิจกรรมสร้างระบบความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ

ประชาชน 
4.6 สนับสนุนปรับปรุงที่อยู่อาศัยสำหรับผู้ด้อยโอกาส และผู้ยากไร้ 
4.7 สนับสนุนส่งเสริมการให้ความรู้ การบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลให้

ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการกองทุน เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชน 
4.8 สนับสนุนส่งเสริมการดำเนินงานด้านสุขภาพอนามัยและจัดการสุขภาพภาค

ประชาชนผ่านกลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขชุมชน เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน 
4.9 สนับสนุนส่งเสริมการป้องกัน เฝ้าระวัง ติดตามสังเกตการณ์ การแพร่ระบาด

ของโรคติดต่อต่าง ๆ ภายในตำบลตาแกะ 
4.10 สนับสนุนส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพ อนามัยที่ดี โดยการจัดหาสถานที่

ออกกำลังกาย จัดหาเครื่องออกกำลังกายให้ประชาชนได้ออกกำลังกาย 
4.11 สนับสนุนส่งเสริมการรับบริการด้านสาธารณสุขให้ประชาชนมีความสะดวก 

สบาย โดยการจัดหารถพยาบาลฉุกเฉิน เพ่ือช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินได้อย่างทันท่วงที 

  5. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
   5.1 ปัญหาพื้นที่ถูกบุกรุกและยังมีการเผาป่า เพราะประชาชนขาดความรู้ความ
เข้าใจและขาดจิตสำนึกในการอนุรักษ์ป้องกัน บำรุงรักษาและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ความ
ต้องการของประชาชน คือ ปลูกฝัง สร้างจิตสำนึกให้ประชาชนเกิดความหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมท่ีมีอยู่ในตำบล เพ่ือประโยชน์ และสร้างความอุดมสมบูรณ์ต่อไปในภายภาคหน้า 
   5.2 ปริมาณขยะและน้ำเสียเพิ่มมากขึ้น ต้องสร้างความรู้ความเข้าใจในการบริหาร
จัดการขยะตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทาง และมีสถานที่ในการกำจัดขยะที่มีมาตรฐานและปลอดภัย เพียงพอต่อ
ความต้องการของชุมชน 
   5.3 อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ให้คงอยู่และเพ่ิม
จำนวนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เพ่ิมมากข้ึน 
  6. ด้านการเมือง การบริหาร 
      6.1 ประชาชนยังไม่กล้าแสดงออกทางการเมืองเท่าที ่ควร การมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการส่งเสริมประชาธิปไตยและการพัฒนาชุมชนมีน้อย ความต้องการของประชาชน คือ ส่งเสริม
การมีส่วนร่วมทั้งในภาครัฐ เอกชน ประชาชนในการพัฒนาชุมชนและทำกิจกรรมต่างๆ ร่วมกันแบบบูรณาการ 
และแสดงความคิดเห็น ตรวจสอบและติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน 
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 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่พริก 
 

   6.2 ประชาชนได้รับรู้ข่าวสารข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และทันต่อสถานการณ์ 
ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสาร เอกสาร วารสารเผยแพร่ กิจกรรมให้ประชาชนได้รับทราบ 

6.3 ปรับเปลี ่ยนกระบวนการบริหารจัดการบุคลากร และวิธีการทำงานภายใน
องค์กร เพื่อมุ่งเน้นการทำงานที่มีประสิทธิผล และการบริการเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนด้วย
ความเร็ว และมีประสิทธิภาพ 

6.4 ส่งเสริมสนับสนุนการรวมกลุ่ม เช่น อาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน (อปพร .) 
ด้านบุคลากร งบประมาณวัสดุอุปกรณ์ และความรู้ ความสามารถในการป้องกันสาธารณภัย 

6.5 จัดสถานที่ และก่อสร้างอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล และปรับปรุง 
ซ่อมแซมต่อเติม รวมทั้งปรับปรุงภูมิทัศน์ ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล ให้มีความน่าอยู่ สะดวกปลอดภัย
สำหรับผู้มาติดต่อราชการ และการจัดกิจกรรมต่างๆ ของตำบล 

 
 
 
 

********************************************************************** 
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 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่พริก 

ส่วนที่ 3 การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ 
 

 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน 

ที ่ ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
หน่วยงาน
สนับสนุน 

1. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและ
ระบบโลจสิติกสเ์ชื่อมโยงกลุม่
จังหวัด กลุ่มอาเซยีน+6 และ 
GMS 

-บริการชุมชนและ
สังคม 
-การเศรษฐกิจ 

-อุตสาหกรรมและ
การโยธา 

กองช่าง  

2. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการ
ท่องเที่ยว 

-บริการชุมชนและ
สังคม 
-การเศรษฐกิจ 
 
 

-การศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 
-การเกษตร 

-สำนักปลัด 
-กองการศึกษาฯ 

 

3. การพัฒนาการศึกษาและ
สาธารณสุข 

-บริการชุมชนและ
สังคม 
 

-การศึกษา 
-สาธารณสุข 

-สำนักงานปลัด 
-กองการศึกษาฯ 
 

ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก, โรงเรียน 

4. การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการ
ป้องกันบรรเทาสาธารณภัย 

-บริหารงานท่ัวไป 
-บริการชุมชนและ
สังคม 
-การดำเนินงานอ่ืน 

-การรักษาความสงบ
ภายใน 
-สังคมสงเคราะห ์
-สร้างความเขม้แข็ง 
-งบกลาง 

-สำนักปลัด 
-กองการศึกษาฯ 

งานป้องกันฯ 

5. การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมใหส้มบรูณ์และยั่งยืน 

-การเศรษฐกิจ 
-บริการชุมชนและ
สังคม 
 

-การเกษตร 
-เคหะและชุมชน 

-สำนักปลัด 
-กองช่าง 

งานป้องกันฯ 

6. การพัฒนาด้านการบ้านการเมือง
การบริหาร 

-บริหารงานท่ัวไป 
-บริการชุมชนและ
สังคม 
 

-บริหารงานท่ัวไป 
-สร้างความเขม้แข็ง
ของชุมชน 
 

-สำนักปลัด 
-กองคลัง 
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 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่พริก 

 2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)   
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่พริก อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย 

 

ยุทธศาสตร์ 
ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 รวม 5 ปี 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์เชื่อมโยงกลุม่จังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS 

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 18  6,890,000  21  7,730,000  20  7,580,000  15  6,520,000  24  8,510,000   98   37,230,000  

  1.2 แผนงานเคหะและชุมชน  4   840,000   4   780,000   5   1,020,000   3   640,000   -   -   16   3,280,000  

รวม  22   7,730,000   25   8,510,000   25   8,600,000   18   7,160,000   24   8,510,000   114   40,510,000  

2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว 

  2.1 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 7 360,000 8 570,000 7 360,000 7 360,000 9 720,000 38 2,370,000 

  2.2 แผนงานการเกษตร 11 523,000 11 523,000 11 523,000 11 523,000 11 523,000 55 2,615,000 

รวม 18 883,000 19 1,093,000 18 883,000 18 883,000 20 1,243,000 93 4,985,000 

3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาและสาธารณสุข 

  3.1 แผนงานการศึกษา 12 5,260,000 12 5,260,000 12 5,260,000 12 5,260,000 12 5,260,000 60 26,300,000 
  3.2 แผนงานสาธารณสุข  10   1,033,000   10   1,033,000   10   1,033,000   10   1,033,000   10   1,033,000   50   5,165,000  

รวม  22   6,293,000   22   6,293,000   22   6,293,000   22   6,293,000   22   6,293,000   110   31,465,000  

 

 

 

แบบ ผ.01 
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 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่พริก 

 

-2- 

ยุทธศาสตร์ 
ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 รวม 5 ปี 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

4) ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย 

  4.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน  8   960,000   8   960,000   8   960,000   8   960,000   8   960,000   40   4,800,000  
  4.2 แผนงานสร้างความเขม้แข็งของชุมชน  25  1,460,000   25  1,460,000   25   ,460,000   25  1,460,000   25  1,460,000   125   7,300,000  
  4.3 แผนงานสังคมสงเคราะห ์  4   250,000   4   250,000   4   250,000   4   250,000   4   250,000   20   1,250,000  
  4.4 แผนงานงบกลาง  2   230,000   2   230,000   2   230,000   2   230,000   2   230,000   10   1,150,000  
  4.5 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม 
และนันทนาการ 

 2   250,000   2   250,000   2   250,000   2   250,000   2   250,000   10   1,250,000  

รวม  41  3,150,000   39  2,900,000   39  2,900,000   39  2,900,000   39  2,900,000   205  15,750,000  

5) ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้มให้สมบูรณ์และยั่งยืน 

  5.1 แผนงานการเกษตร 18 1,365,000 18 1,365,000 18 1,365,000 18 1,365,000 18 1,365,000 90 6,825,000 

รวม 18 1,365,000 18 1,365,000 18 1,365,000 18 1,365,000 18 1,365,000 90 6,825,000 

6) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 

  6.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 10 980,000 10 980,000 10 980,000 10 980,000 10 980,000 50 4,900,000 

  6.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 2 180,000 2 180,000 2 180,000 2 180,000 2 180,000 10 900,000 

รวม 12 1,160,000 12 1,160,000 12 1,160,000 12 1,160,000 12 1,160,000 60 5,800,000 

รวมท้ังสิ้น  133  20,581,000   135  21,321,000   134  21,201,000   127   19,761,000   135   21,471,000   664   104,335,000  
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 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่พริก 

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนชุมชน 
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่พริก อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย 

 
 

 

 

โครงการพัฒนาที่นำมาจาก
แผนพัฒนาหมู่บ้านและ

แผนพัฒนาชุมชน 

 

 

 

 

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 รวม 5 ป ี
จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

40 49,650,000 40 49,650,000 40 49,650,000 40 49,650,000 40 49,650,000 40 49,650,000 

รวมทั้งสิ้น 40 49,650,000 40 49,650,000 40 49,650,000 40 49,650,000 40 49,650,000 40 49,650,000 

 

แบบ ผ.01/1 



50 

 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่พริก 

 2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)   
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่พริก อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 การสร้างมูลค่าเพ่ิมด้านการท่องเท่ียวเชิงสรรค์โดยดำรงฐานวัฒนธรรมล้านนา    
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจสิติกส์ เชือ่มโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่พริก 1  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS 
             ๑.๑  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก ๒๕๖6 

(บาท) 
๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

1 โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 1 
(บริเวณ ซอย 1 เช่ือม หมู่ที ่13) 
 
 
 
 

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวก 
ในการสัญจรและ
ขนส่งผลผลิตทาง
เกษตร 

จำนวน 1 แห่ง 210,000 - - - - ร้อยละของ
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรและ
ขนส่ง 

เกิดการพัฒนาด้าน
คมนาคม  
มีความปลอดภยั 
สะดวก รวดเร็ว ในการ
สัญจรและขนส่ง และ
พัฒนาทางเศรษฐกิจได้ 

กองช่าง 

2 โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 1 
(บริเวณบ้านนายประสงค์ ณ บุญยงค์
และบ้านนางทัศนีย ์ปิงใจ) 
 
 

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวก 
ในการสัญจรและ
ขนส่งผลผลิตทาง
เกษตร 

จำนวน 1 แห่ง - 210,000 - - - ร้อยละของ
ประชาชนที่
ได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจรและขนส่ง 

เกิดการพัฒนาด้าน
คมนาคม  
มีความปลอดภยั 
สะดวก รวดเร็ว ในการ
สัญจรและขนส่ง และ
พัฒนาทางเศรษฐกิจได้ 

กองช่าง 

3 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกเข้าสู่
พื้นที่การเกษตร หมู่ที่ 1 
(ทุ่งเหล่า, ทุ่งหลวง, ทุ่งกว๋าว) 
 
 
 

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวก 
ในการสัญจรและ
ขนส่งผลผลิตทาง
เกษตร 

จำนวน 1 แห่ง - - 210,000 - - ร้อยละของ
ประชาชนที่
ได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจรและขนส่ง 

เกิดการพัฒนาด้าน
คมนาคม  
มีความปลอดภยั 
สะดวก รวดเร็ว ในการ
สัญจรและขนส่ง และ
พัฒนาทางเศรษฐกิจได้ 

กองช่าง 

4 โครงการก่อสร้างรางระบายนำ้ระบบ
ธนาคารน้ำใต้ดิน หมู่ที ่1 
 

เพื่อป้องกันและแก้ไข
ปัญหาน้ำทว่มขัง 

จำนวน 1 แห่ง - - - 210,000 - ร้อยละของ
ประชาชนที่
ได้รับประโยชน ์

ป้องกันและแก้ไขปัญหา
การระบายน้ำและน้ำ
ท่วมขัง 

กองช่าง 

แบบ ผ.0๒ 
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 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่พริก 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก ๒๕๖6 

(บาท) 
๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

5 โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมขา้ม 
ลำห้วย หมู่ที ่1 (บริเวณขา้ง 
ฌาปนสถานทางทิศเหนือ) 
 
 

-เพื่อป้องกันและแก้ไข 
ปัญหาน้ำทว่มขัง 
-เพื่อให้ประชาชน
ความสะดวกในการ
สัญจรและขนส่ง
ผลผลิตทางเกษตร 

จำนวน 1 แห่ง - - - - 210,000 ร้อยละของ
ประชาชนที่
ได้รับประโยชน ์

ป้องกันและแก้ไขปัญหา
การระบายน้ำและน้ำ
ท่วมขัง 

กองช่าง 

6 โครงการก่อสร้างรางระบายนำ้และ
ดาดคอนกรีตบริเวณล้ำห้วยแม่พรกิ 
(จุดฝายปันนำ้ข้างสะพานเข้าวัด 
แม่พริก) 

เพื่อป้องกันและแก้ไข
ปัญหาน้ำทว่มขัง 

จำนวน 1 แห่ง - - - - 210,000 ร้อยละของ
ประชาชนที่
ได้รับประโยชน ์

ป้องกันและแก้ไขปัญหา
การระบายน้ำและน้ำ
ท่วมขัง 

กองช่าง 

7 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เข้าพื้นที่
การเกษตร หมู่ที ่2  
(สายทุ่งโฮ่ง-ดงน้อย) 
 
 

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวก 
ในการสัญจรและ
ขนส่งผลผลิตทาง
เกษตร 

จำนวน 1 แห่ง 240,000 - - - - ร้อยละของ
ประชาชนที่
ได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจรและขนส่ง 

เกิดการพัฒนาด้าน
คมนาคม  
มีความปลอดภยั 
สะดวก รวดเร็ว ในการ
สัญจรและขนส่ง และ
พัฒนาทางเศรษฐกิจได้ 

กองช่าง 

8 โครงการก่อสร้างฝายนำ้ล้น หมู่ที ่2 เพื่อป้องกันและแก้ไข
ปัญหาน้ำทว่มขัง 

จำนวน 1 แห่ง - 240,000 - - - ร้อยละของ
ประชาชนที่
ได้รับประโยชน ์

ป้องกันและแก้ไขปัญหา
การระบายน้ำและน้ำ
ท่วมขัง 

กองช่าง 

9 โครงการติดต้ังระบบผลิตไฟฟ้าด้วย
พลังงานโซล่าเซลล์ หมู่ที่ 2 

เพื่อลดค่าใช้จ่ายและ
ใช้พลังงานสะอาด 

จำนวน 1 แห่ง - - - 240,000 - ร้อยละของ
ประชาชนที่
ได้รับประโยชน ์

ลดค่าใช้จ่ายในการผลิต
ไฟฟ้า 

กองช่าง 

10 โครงการก่อสร้างรางระบายนำ้  
หมู่ที่ 2 พรอ้มขยายผวิจราจร 
(บริเวณซอย 1 ขา้งวัดหวัทุ่ง) 
 
 
 

-เพื่อป้องกันและแก้ไข
ปัญหาน้ำทว่มขัง 
-เพื่อให้เกิดความ
สะดวกในการสัญจร
ไปมา 

จำนวน 1 แห่ง - - - - 240,000 ร้อยละของ
ประชาชนที่
ได้รับประโยชน ์

-ป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการระบายน้ำ
และน้ำท่วมขัง 
-การคมนาคม  
มีความปลอดภยั 
สะดวก สามารถสัญจร
และขนส่ง 
 

กองช่าง 

11 โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเข้าพื้นที่
การเกษตร หมู่ที ่2 

เพื่อป้องกันและแก้ไข
ปัญหาภยัแล้ง 

จำนวน 1 แห่ง 240,000 240,000 240,000 - - บ่อบาดาล ประชาชนมีน้ำใช้อย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 



52 

 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่พริก 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก ๒๕๖6 

(บาท) 
๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

12 โครงการก่อสร้างรางระบายนำ้  
หมู่ที่ 2 

เพื่อป้องกันและแก้ไข
ปัญหาน้ำทว่มขัง 

จำนวน 1 แห่ง - - - - 240,000 ร้อยละของ
ประชาชนที่
ได้รับประโยชน ์

ป้องกันและแก้ไขปัญหา
การระบายน้ำและน้ำ
ท่วมขัง 

กองช่าง 

13 โครงการปรับปรุงอาคาร
อเนกประสงค์ประจำหมู่บา้น หมู่ที ่3 
 
 

เพื่อปรับปรุงอาคาร
อเนกประสงค์ของ
หมู่บ้านให้รองรับ
กิจกรรมและใช้
ประโยชน์ต่าง ๆ 

 - 240,000 - - - ร้อยละของ 
ประชาชนได้รับ 
ประโยชน ์

มีอาคารที่สะดวก 
ปลอดภัยรองรับ
กิจกรรมและใช้
ประโยชน์ต่าง ๆ 

กองช่าง 

14 โครงการก่อสร้างรางระบายนำ้ 
พร้อมขยายไหล่ทาง หมู่ที ่3 
(ซอย 2, ซอย 4) 

เพื่อป้องกันและแก้ไข
ปัญหาน้ำทว่มขัง 

จำนวน 1 แห่ง - - 240,000 - - ร้อยละของ
ประชาชนที่
ได้รับประโยชน ์

ป้องกันและแก้ไขปัญหา
การระบายน้ำและน้ำ
ท่วมขัง 

กองช่าง 

15 โครงการก่อสร้างแทงค์กักเก็บน้ำ 
พร้อมระบบสูบน้ำ หมู่ที่ 3 

เพื่อให้มีแหล่งกักเกบ็
น้ำไว้ใช้อุปโภคบริโภค
อย่างพอเพยีง 

จำนวน 1 แห่ง 
(ต่อจากจุดเดิม) 

- - - 240,000 - ร้อยละของ
ประชาชนที่
ได้รับประโยชน ์

มีแหล่งกักเก็บนำ้ไว้ใช้
อุปโภคบริโภคอยา่ง
พอเพียง 

กองช่าง 

16 โครงการปรับปรุงผิวถนน หมู่ที่ 3 
(ซอย 3) 
 

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวก 
ในการสัญจรและ
ขนส่งผลผลิตทาง
เกษตร 

จำนวน 1 แห่ง - - - - 240,000 ร้อยละของ
ประชาชนที่
ได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจรและขนส่ง 

เกิดการพัฒนาด้าน
คมนาคม  
มีความปลอดภยั 
สะดวก รวดเร็ว ในการ
สัญจรและขนส่ง และ
พัฒนาทางเศรษฐกิจได้ 

กองช่าง 

17 โครงการปรับปรุงแนวป้องกันตลิ่ง 
หมู่ที่ 4 (ลำห้วยก๊อ-หว้ยแมพ่ริก) 

เพื่อป้องกันแนวตลิ่ง จำนวน 1 แห่ง 180,000 - - - - ร้อยละของ
ประชาชนที่
ได้รับประโยชน ์

แก้ไขปัญหานำ้ 
เซาะตลิ่ง 

กองช่าง 

18 โครงการปรับปรุงสระกักเก็บน้ำเพือ่
ใช้ในการเกษตร หมู่ที่ 4 
 
 

เพื่อปรับปรุงสระเก็บ
น้ำในหมู่บ้าน 

จำนวน 1 แห่ง - 180,000 - - - ร้อยละของ
ประชาชนที่
ได้รับประโยชน ์

-มีแหล่งกักเกบ็น้ำใช้ใน
การอุปโภค 
-มีแหล่งน้ำที่เหมาะสม
กับสัตว์น้ำ 

กองช่าง 

19 โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 4 
(บริเวณทางขึ้นวัด) 
 

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวก 
ในการสัญจรและ
ขนส่งผลผลิตทาง
เกษตร 

จำนวน 1 แห่ง - - 180,000 - - ร้อยละของ
ประชาชนที่
ได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจรและขนส่ง 

เกิดการพฒันาด้าน
คมนาคม  
มีความปลอดภัย สะดวก 
รวดเร็ว ในการสัญจรและ
ขนส่ง และพัฒนาทาง
เศรษฐกิจได ้

กองช่าง 
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 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่พริก 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก ๒๕๖6 

(บาท) 
๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

20 โครงการปรับปรุงถนนเข้าพื้นที่
การเกษตร หมู่ที ่4 
 
 
 

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวก 
ในการสัญจรและ
ขนส่งผลผลิตทาง
เกษตร 

จำนวน 1 แห่ง - - - 180,000 - ร้อยละของ
ประชาชนที่
ได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจรและขนส่ง 

เกิดการพัฒนาด้าน
คมนาคม  
มีความปลอดภยั 
สะดวก รวดเร็ว ในการ
สัญจรและขนส่ง และ
พัฒนาทางเศรษฐกิจได้ 

กองช่าง 

21 โครงการก่อสร้างรางระบายนำ้  
หมู่ที่ 4 (บา้นนางติ๊บ ฤทธิ์เดชยิ่ง) 

เพื่อป้องกันและแก้ไข
ปัญหาน้ำทว่มขัง 

จำนวน 1 แห่ง - 180,000 180,000 - - ร้อยละของ
ประชาชนที่
ได้รับประโยชน ์

ป้องกันและแก้ไขปัญหา
การระบายน้ำและน้ำ
ท่วมขัง 

กองช่าง 

22 โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 5 
(บ้านนายไพจิตร ทิศลังกา) 
 
 

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวก 
ในการสัญจรและ
ขนส่งผลผลิตทาง
เกษตร 

จำนวน 1 แห่ง - 210,000 - - - ร้อยละของ
ประชาชนที่
ได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจรและขนส่ง 

เกิดการพัฒนาด้าน
คมนาคม  
มีความปลอดภยั 
สะดวก รวดเร็ว ในการ
สัญจรและขนส่ง และ
พัฒนาทางเศรษฐกิจได้ 

กองช่าง 

23 โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 5 
(จากปา่ช้า - ขา้งโรงเรียนฯ) 
 
 
 

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวก 
ในการสัญจรและ
ขนส่งผลผลิตทาง
เกษตร 

จำนวน 1 แห่ง - - 210,000 - - ร้อยละของ
ประชาชนที่
ได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจรและขนส่ง 

เกิดการพัฒนาด้าน
คมนาคม  
มีความปลอดภยั 
สะดวก รวดเร็ว ในการ
สัญจรและขนส่ง และ
พัฒนาทางเศรษฐกิจได้ 

กองช่าง 

24 โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม หมู่ที่ 5 
(บริเวณบ้านนายใจ เขื่อนแก้ว) 

เพื่อป้องกันและแก้ไข
ปัญหาน้ำทว่มขังและ
เพิ่มการระบายน้ำ 

จำนวน 1 แห่ง - - - 210,000 - ร้อยละของ
ประชาชนที่
ได้รับประโยชน ์

แก้ไขปัญหานำ้ท่วมขัง
ให้สามารถใช้สัญจรได้ 

กองช่าง 

28 โครงการก่อสร้างรางระบายนำ้  
หมู่ที่ 5 

เพื่อป้องกันและแก้ไข
ปัญหาน้ำทว่มขัง 

จำนวน 1 แห่ง - - - - 210,000 ร้อยละของ
ประชาชนที่
ได้รับประโยชน ์

ป้องกันและแก้ไขปัญหา
การระบายน้ำและน้ำ
ท่วมขัง 

กองช่าง 

26 โครงการปรับปรุงถนนการเกษตร  
หมู่ที่ 6 (เส้นไปอำเภอพาน) 
 
 

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวก 
ในการสัญจรและ
ขนส่งผลผลิตทาง
เกษตร 

จำนวน 1 แห่ง 180,000 - - - - ร้อยละของ
ประชาชนที่
ได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจรและขนส่ง 

เกิดการพฒันาด้าน
คมนาคม  
มีความปลอดภัย สะดวก 
รวดเร็ว ในการสัญจรและ
ขนส่ง และพัฒนาทาง
เศรษฐกิจได ้

กองช่าง 



54 

 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่พริก 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก ๒๕๖6 

(บาท) 
๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

27 โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 6 
(ทางไปประปาภูเขา) 
 
 
 

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวก 
ในการสัญจรและ
ขนส่งผลผลิตทาง
เกษตร 

จำนวน 1 แห่ง - 180,000 - - - ร้อยละของ
ประชาชนที่
ได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจรและขนส่ง 

เกิดการพัฒนาด้าน
คมนาคม  
มีความปลอดภยั 
สะดวก รวดเร็ว ในการ
สัญจรและขนส่ง และ
พัฒนาทางเศรษฐกิจได้ 

กองช่าง 

28 โครงการปรับปรุงถนน คสล. หมู่ที่ 6 
(เส้นไปฝายมีชีวิต) 
 
 
 

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวก 
ในการสัญจรและ
ขนส่งผลผลิตทาง
เกษตร 

จำนวน 1 แห่ง - - 180,000 - - ร้อยละของ
ประชาชนที่
ได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจรและขนส่ง 

เกิดการพัฒนาด้าน
คมนาคม  
มีความปลอดภยั 
สะดวก รวดเร็ว ในการ
สัญจรและขนส่ง และ
พัฒนาทางเศรษฐกิจได้ 

กองช่าง 

29 โครงการก่อสร้าง คสล. หมู่ที่ 6 
(บริเวณถนนข้างโรงเรียน) 
 
 
 
 

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวก 
ในการสัญจรและ
ขนส่งผลผลิตทาง
เกษตร 

จำนวน 1 แห่ง 180,000 180,000 - - - ร้อยละของ
ประชาชนที่
ได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจรและขนส่ง 

เกิดการพัฒนาด้าน
คมนาคม  
มีความปลอดภยั 
สะดวก รวดเร็ว ในการ
สัญจรและขนส่ง และ
พัฒนาทางเศรษฐกิจได้ 

กองช่าง 

30 โครงการก่อสร้าง คสล. หมู่ที่ 6 
(บริเวณบ้านนายคงเดช  มาศภมร) 
 
 

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวก 
ในการสัญจรและ
ขนส่งผลผลิตทาง
เกษตร 

จำนวน 1 แห่ง 180,000 180,000 - - - ร้อยละของ
ประชาชนที่
ได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจรและขนส่ง 

เกิดการพัฒนาด้าน
คมนาคม  
มีความปลอดภยั 
สะดวก รวดเร็ว ในการ
สัญจรและขนส่ง และ
พัฒนาทางเศรษฐกิจได้ 

กองช่าง 

31 โครงการก่อสร้างแท้งค์กักน้ำประปา
ภูเขา หมู่ที ่9 
 

เพื่อให้มีแหล่งกักเกบ็
น้ำไว้ใช้อุปโภคบริโภค
อย่างพอเพยีง 

จำนวน 1 แห่ง 
 

210,000 - - - - ร้อยละของ
ประชาชนที่
ได้รับประโยชน ์

มีแหล่งกักเก็บนำ้ไว้ใช้
อุปโภคบริโภคอยา่ง
พอเพียง 

กองช่าง 

32 โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมขา้ม 
ลำห้วยแห้ง หมู่ที ่9 
 

เพื่อป้องกันและแก้ไข
ปัญหาน้ำทว่มขังและ
เพิ่มการระบายน้ำ 

จำนวน 1 แห่ง - - - - 210,000 ร้อยละของ
ประชาชนที่
ได้รับประโยชน ์

แก้ไขปัญหานำ้ท่วมขัง
ให้สามารถใช้สัญจรได้ 

กองช่าง 



55 

 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่พริก 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก ๒๕๖6 

(บาท) 
๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

33 โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมขา้มลำ
ห้วยเหมอืงขึด หมู่ที่ 9 
 

เพื่อป้องกันและแก้ไข
ปัญหาน้ำทว่มขังและ
เพิ่มการระบายน้ำ 

จำนวน 1 แห่ง - - - - 210,000 ร้อยละของ
ประชาชนที่
ได้รับประโยชน ์

แก้ไขปัญหานำ้ท่วมขัง
ให้สามารถใช้สัญจรได้ 

กองช่าง 

34 โครงการปรับปรุงถนนสายหลัก 
หมู่ที่ 9 – 11 
 
 
 
 

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวก 
ในการสัญจรและ
ขนส่งผลผลิตทาง
เกษตร 

จำนวน 1 แห่ง - - - - 210,000 ร้อยละของ
ประชาชนที่
ได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจรและขนส่ง 

เกิดการพฒันาด้าน
คมนาคม  
มีความปลอดภัย สะดวก 
รวดเร็ว ในการสัญจรและ
ขนส่ง และพัฒนาทาง
เศรษฐกิจได ้

กองช่าง 

35 โครงการก่อสร้าง คสล. หมู่ที่ 10 
(ซอย 12) 
 
 
 

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวก 
ในการสัญจรและ
ขนส่งผลผลิตทาง
เกษตร 

จำนวน 1 แห่ง 220,000 - - - - ร้อยละของ
ประชาชนที่
ได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจรและขนส่ง 

เกิดการพฒันาด้าน
คมนาคม  
มีความปลอดภัย สะดวก 
รวดเร็ว ในการสัญจรและ
ขนส่ง และพัฒนาทาง
เศรษฐกิจได ้

กองช่าง 

36 โครงการก่อสร้าง คสล. หมู่ที่ 10 
(ซอย 13) 
 
 
 

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวก 
ในการสัญจรและ
ขนส่งผลผลิตทาง
เกษตร 

จำนวน 1 แห่ง - 220,000 - - - ร้อยละของ
ประชาชนที่
ได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจรและขนส่ง 

เกิดการพฒันาด้าน
คมนาคม  
มีความปลอดภัย สะดวก 
รวดเร็ว ในการสัญจรและ
ขนส่ง และพัฒนาทาง
เศรษฐกิจได ้

กองช่าง 

37 โครงการก่อสร้าง คสล. หมู่ที่ 10 
(ซอย 14 บ้านนางออ้ย บุญสม) 
 
 
 
 

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวก 
ในการสัญจรและ
ขนส่งผลผลิตทาง
เกษตร 

จำนวน 1 แห่ง - - 220,000 - - ร้อยละของ
ประชาชนที่
ได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจรและขนส่ง 

เกิดการพฒันาด้าน
คมนาคม  
มีความปลอดภัย สะดวก 
รวดเร็ว ในการสัญจรและ
ขนส่ง และพัฒนาทาง
เศรษฐกิจได ้

กองช่าง 

38 โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อ
การเกษตร หมู่ที ่10 

เพื่อป้องกันและแก้ไข
ปัญหาภยัแล้ง 

จำนวน 1 แห่ง - - - - 220,000 บ่อบาดาล ประชาชนมีน้ำใช้อย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 

39 โครงการเทลานอาคารอเนกประสงค์
ประจำหมู่บา้น หมู่ที่ 11 
 

เพื่อใช้สำหรับรองรับ 
ผู้ใช้บริการและ
กิจกรรมต่าง ๆ 

จำนวน 1 แห่ง - - 210,000 - - ร้อยละของ 
ประชาชนได้รับ 
ประโยชน ์

มีพื้นที่ในการรองรับ
ประชาชนและกิจกรรม
ที่สะดวกและปลอดภยั 

กองช่าง 



56 

 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่พริก 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก ๒๕๖6 

(บาท) 
๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

40 โครงการปรับปรุงอาคารฌาปนสถาน
ประจำหมู่บา้น หมู่ที่ 11 
 
 

เพื่อให้อาคารมีความ
ปลอดภัยและสะดวก
ในการใช้งาน 

จำนวน 1 แห่ง - - - 210,000 - ร้อยละของ
ประชาชนที่
ได้รับประโยชน ์

อาคารที่ได้รับการ
ปรับปรุงให้มีความ
ปลอดภัยและเหมาะสม
กับการใช้งาน 

กองช่าง 

41 โครงการปรับปรุงผิวจราจรสายหลัก 
(คลส.) หมู่ที่ 11 เช่ือม หมู่ที่ 9 
 
 
 

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวก 
ในการสัญจรและ
ขนส่งผลผลิตทาง
เกษตร 

จำนวน 1 แห่ง - - - - 210,000 ร้อยละของ
ประชาชนที่
ได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจรและขนส่ง 

เกิดการพัฒนาด้าน
คมนาคม  
มีความปลอดภยั 
สะดวก รวดเร็ว ในการ
สัญจรและขนส่ง และ
พัฒนาทางเศรษฐกิจได้ 

กองช่าง 

42 โครงการปรับปรุงระบบท่อประปา
ภูเขาภายในหมู่บา้น หมู่ที่ 11 
 

เพื่อให้มีน้ำใช้อุปโภค
อย่างเพียงพอ 

จำนวน 1 แห่ง - - - - 210,000 ร้อยละของ
ประชาชนที่
ได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจรและขนส่ง 

ประชาชนมีน้ำใช้
อุปโภคอย่างเพียงพอ 

กองช่าง 

43 โครงการก่อสร้างแนวกันตลิ่ง  
หมู่ที่ 11 (ห้วยแห้ง) 

เพื่อป้องกันแนวตลิ่ง 
ทรุดตลิ่งพัง 

จำนวน 1 แห่ง - - - - 210,000 ร้อยละของ
ประชาชนที่
ได้รับประโยชน ์

แก้ไขปัญหานำ้ 
เซาะตลิ่ง 

กองช่าง 

44 โครงการปรับปรุงอาคาร
อเนกประสงค์ หมู่ที่ 12 
 
 

เพื่อปรับปรุงอาคารให้
อยู่ในสภาพที่
ปลอดภัยและ
เหมาะสมในการใช้ทำ
กิจกรรม 

จำนวน 1 แห่ง 240,000 - - - - ร้อยละของ
ประชาชนที่
ได้รับประโยชน ์

อาคารที่ได้รับการ
ปรับปรุงให้มีความ
ปลอดภัยและเหมาะสม
กับการใช้งาน 

กองช่าง 

45 โครงการก่อสร้างถนน คสล.  
หมู่ที่ 12 (ซอย 2) 
 
 
 

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวก 
ในการสัญจรและ
ขนส่งผลผลิตทาง
เกษตร 

จำนวน 1 แห่ง - 240,000 240,000 - - ร้อยละของ
ประชาชนที่
ได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจรและขนส่ง 

เกิดการพฒันาด้าน
คมนาคม  
มีความปลอดภัย สะดวก 
รวดเร็ว ในการสัญจรและ
ขนส่ง และพัฒนาทาง
เศรษฐกิจได ้

กองช่าง 

46 โครงการก่อสร้างดาดคอนกรีต 
ลำเหมืองไส้ไก่ หมู่ที่ 12 
 
 

-เพื่อป้องกันและแก้ไข
ปัญหาภยัแล้ง  
-เพื่อประสิทธภิาพการ
ระบายนำ้ 

จำนวน 1 แห่ง - - - 240,000 - ร้อยละของ
ประชาชนที่
ได้รับประโยชน ์

ป้องกัน/ลดปัญหาการ
เกิดน้ำท่วมขังและ 
ภัยแล้ง 

กองช่าง 



57 

 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่พริก 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก ๒๕๖6 

(บาท) 
๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

47 โครงการก่อสร้างถนน คสล.  
หมู่ที่ 12 (บริเวณบอ่ขยะ) 
 
 
 

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวก 
ในการสัญจรและ
ขนส่งผลผลิตทาง
เกษตร 

จำนวน 1 แห่ง - - - - 240,000 ร้อยละของ
ประชาชนที่
ได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจรและขนส่ง 

เกิดการพัฒนาด้าน
คมนาคม  
มีความปลอดภยั 
สะดวก รวดเร็ว ในการ
สัญจรและขนส่ง และ
พัฒนาทางเศรษฐกิจได้ 

กองช่าง 

48 โครงการก่อสร้างคลองไส้ไก่  
หมู่ที่ 13 (ลำห้วยแม่พรกิ) 
 

-เพื่อป้องกันและแก้ไข
ปัญหาภยัแล้ง  
-เพื่อประสิทธภิาพการ
ระบายนำ้ 

จำนวน 1 แห่ง - 210,000 - - - ร้อยละของ
ประชาชนที่
ได้รับประโยชน ์

ป้องกัน/ลดปัญหาการ
เกิดน้ำท่วมขังและภัย
แล้ง 

กองช่าง 

49 โครงการก่อสร้างดาดคอนกรีต 
หมู่ที่ 13 (ลำเหมืองทุ่งกลางเกาะ) 
 
 

-เพื่อป้องกันและแก้ไข
ปัญหาภยัแล้ง  
-เพื่อประสิทธภิาพการ
ระบายนำ้ 

จำนวน 1 แห่ง - - 210,000 - - ร้อยละของ
ประชาชนที่
ได้รับประโยชน ์

ป้องกัน/ลดปัญหาการ
เกิดน้ำท่วมขังและภัย
แล้ง 

กองช่าง 

50 โครงการก่อสร้างคลองไส้ไก่เพื่อ
การเกษตร หมู่ที ่13  
(เส้นเกาะกลาง-เหมืองกลาง) 
 

-เพื่อป้องกันและแก้ไข
ปัญหาภยัแล้ง  
-เพื่อประสิทธภิาพการ
ระบายนำ้ 

จำนวน 1 แห่ง - - - 210,000 - ร้อยละของ
ประชาชนที่
ได้รับประโยชน ์

ป้องกัน/ลดปัญหาการ
เกิดน้ำท่วมขังและภัย
แล้ง 

กองช่าง 

51 โครงการก่อสร้างถนน คสล.  
หมู่ที่ 13 (บา้นนายจำเริญ ประสาท) 
 
 
 

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวก 
ในการสัญจรและ
ขนส่งผลผลิตทาง
เกษตร 

จำนวน 1 แห่ง - - - - 210,000 ร้อยละของ
ประชาชนที่ได้รับ
ความสะดวกใน
การสญัจรและ
ขนส่ง 

เกิดการพฒันาด้าน
คมนาคม  
มีความปลอดภัย สะดวก 
รวดเร็ว ในการสัญจรและ
ขนส่ง และพัฒนาทาง
เศรษฐกิจได ้

กองช่าง 

52 โครงการก่อสร้างถนนไร้คลอง  
หมู่ที่ 13 (ซอย 3) 
 
 
 

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวก 
ในการสัญจรและ
ขนส่งผลผลิตทาง
เกษตร 

จำนวน 1 แห่ง - - - - 210,000 ร้อยละของ
ประชาชนที่
ได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจรและขนส่ง 

เกิดการพัฒนาด้าน
คมนาคม  
มีความปลอดภยั 
สะดวก รวดเร็ว ในการ
สัญจรและขนส่ง และ
พัฒนาทางเศรษฐกิจได้ 

กองช่าง 

53 โครงการก่อสร้างรั้ว ศพด.อบต. 
แม่พริก 1 
 

เพื่อให้มีขอบเขตและ
ป้องกันอันตรายใหแ้ก ่
เด็กเล็ก 

จำนวน 1 แห่ง 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละของ
ประชาชนที่
ได้รับประโยชน ์

ศพด.มีร้ัวรอบขอบเขต
และช่วยป้องกันไม่ให้
เกดิอันตรายแก่เด็ก 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก ๒๕๖6 

(บาท) 
๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

54 โครงการก่อสร้างสระน้ำของเด็ก 
ศพด.อบต.แม่พริก 1 

เพื่อส่งเสริมทักษะการ
เอาชีวิตรอดและการ
เล่นของเด็กเล็ก 

ขนาด 8 x 4 เมตร 360,000 360,000 360,000 360,000 360,000 ร้อยละของ
ประชาชนที่
ได้รับประโยชน ์

ช่วยให้เด็กเล็กมีทักษะ
การเอาตัวรอดจากการ

จมน้ำ 

กองช่าง 

55 โครงการก่อสร้างอาคารเรียน ศพด.
อบต.แม่พริก 1 

เพื่อเป็นสถานที่
สำหรับการเรียนการ
สอนและทำกจิกรรม
ของเด็กเล็ก 

จำนวน 1 แห่ง 3,500,000 3,500,000 3,500,000 3,500,000 3,500,000 ร้อยละของ
ประชาชนที่
ได้รับประโยชน ์

มีสถานที่สำหรับการ
เรียนการสอนและทำ
กิจกรรมของเด็กเล็ก 

กองช่าง 

56 โครงการก่อสร้างโดมหลังคา ศพด.
อบต.แม่พริก 1 

เพื่อใช้สำหรับกิจกรรม
และการเรียนรู้ของ 
เด็กเล็ก 

จำนวน 1 แห่ง 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละของ
ประชาชนที่
ได้รับประโยชน ์

ใช้ทำกิจกรรมและการ
เรียนรู้ของเด็กเล็ก 

กองช่าง 

57 โครงการปรับปรุงอาคารเรียน ศพด.
อบต.แม่พริก 2 

เพื่อเป็นสถานที่
สำหรับการเรียนการ
สอนและทำกจิกรรม
ของเด็กเล็ก 

จำนวน 1 แห่ง 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละของ
ประชาชนที่
ได้รับประโยชน ์

มีสถานที่สำหรับการ
เรียนการสอนและทำ
กิจกรรมของเด็กเล็ก 

กองช่าง 

58 โครงการก่อสร้างสระน้ำเด็ก ศพด.
อบต.แม่พริก 2 

เพื่อส่งเสริมทักษะการ
เอาชีวิตรอดและการ
เล่นของเด็กเล็ก 

ขนาด 4 x 8 เมตร 360,000 360,000 360,000 360,000 360,000 ร้อยละของ
ประชาชนที่
ได้รับประโยชน ์

ช่วยให้เด็กเล็กมีทักษะ
การเอาตัวรอดจากการ
จมน้ำ 

กองช่าง 

59 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์  
อบต.แม่พริก 

เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์
รองรับและบริการ
ประชาชน 

อบต.แม่พริก 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละความพึง
พอใจของผู้มารับ
บริการ 

มีพื้นที่สีเขียว มีสถานที่
บริการที่สะดวกและพึง
พอใจต่อประชาชน 

สำนักปลัด 

60 โครงการก่อสร้างโรงจอดรถ ศพด.
อบต.แม่พริก 2 

เพื่อให้มีสถานที่จอด
รถและบริการ
ประชาชน 

ศพด.อบต.แม่พริก 2 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละของ
ประชาชนที่
ได้รับประโยชน ์

มีสถานที่จอดรถและ
บริการประชาชน 

กองช่าง 

รวมจำนวน 60 โครงการ  6890,000   7,730,000   7,580,000  6,520,000  8,510,000  - - - 
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1.2 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก ๒๕๖6 

(บาท) 
๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

1 โครงการขยายเขตไฟฟ้าเข้าสู่พื้นที่
การเกษตร หมู่ที ่1 
 

เพื่อให้พื้นที่สาธารณะ
มีแสงสว่างเพียงพอ 

จำนวน 1 แห่ง - 210,000 210,000 210,000 - ร้อยละของ 
ประชาชนได้รับ 
ประโยชน ์

มีแสงสว่างเพียงพอและ
เพิ่มความปลอดภยัใน
พื้นที่สาธารณะ 
 

การไฟฟ้าฯ, 
กองช่าง 

2 โครงการขยายเขตไฟฟ้าเข้าสู่พื้นที่
การเกษตร หมู่ที ่2 
 

เพื่อให้พื้นที่สาธารณะ
มีแสงสว่างเพียงพอ 

จำนวน 1 แห่ง - - 240,000 - - ร้อยละของ 
ประชาชนได้รับ 
ประโยชน ์

มีแสงสว่างเพียงพอและ
เพิ่มความปลอดภยัใน
พื้นที่สาธารณะ 
 

การไฟฟ้าฯ, 
กองช่าง 

3 โครงการติดต้ังไฟฟ้าสาธารณะ  
(ไฟกิ่ง) หมู่ที่ 3 

เพื่อให้พื้นที่สาธารณะ
มีแสงสว่างเพียงพอ 

จำนวน 1 แห่ง 240,000 - - - - ร้อยละของ 
ประชาชนได้รับ 
ประโยชน ์

มีแสงสว่างเพียงพอและ
เพิ่มความปลอดภยัใน
พื้นที่สาธารณะ 

การไฟฟ้าฯ, 
กองช่าง 

4 โครงการติดต้ังไฟฟ้าสาธารณะ  
(ไฟกิ่ง) หมู่ที่ 4 

เพื่อให้พื้นที่สาธารณะ
มีแสงสว่างเพียงพอ 

จำนวน 1 แห่ง 210,000 210,000 210,000 - - ร้อยละของ 
ประชาชนได้รับ 
ประโยชน ์

มีแสงสว่างเพียงพอและ
เพิ่มความปลอดภยัใน
พื้นที่สาธารณะ 

การไฟฟ้าฯ, 
กองช่าง 

5 โครงการติดต้ังไฟฟ้าสาธารณะ  
(ไฟกิ่ง) หมู่ที่ 5 

เพื่อให้พื้นที่สาธารณะ
มีแสงสว่างเพียงพอ 

จำนวน 1 แห่ง 180,000 180,000 180,000 - - ร้อยละของ 
ประชาชนได้รับ 
ประโยชน ์

มีแสงสว่างเพียงพอและ
เพิ่มความปลอดภยัใน
พื้นที่สาธารณะ 

การไฟฟ้าฯ, 
กองช่าง 

6 โครงการติดต้ังไฟฟ้าสาธารณะ  
(ไฟกิ่ง) หมู่ที่ 6 

เพื่อให้พื้นที่สาธารณะ
มีแสงสว่างเพียงพอ 

จำนวน 1 แห่ง - 180,000 180,000 - - ร้อยละของ 
ประชาชนได้รับ 
ประโยชน ์

มีแสงสว่างเพียงพอและ
เพิ่มความปลอดภยัใน
พื้นที่สาธารณะ 
 

การไฟฟ้าฯ, 
กองช่าง 

7 โครงการขยายเขตไฟฟ้าเข้าสู่พื้นที่
การเกษตร หมู่ที ่9 

เพื่อให้พื้นที่สาธารณะ
มีแสงสว่างเพียงพอ 

จำนวน 1 แห่ง - - - 210,000 - ร้อยละของ 
ประชาชนได้รับ 
ประโยชน ์

มีแสงสว่างเพียงพอและ
เพิ่มความปลอดภยัใน
พื้นที่สาธารณะ 
 

การไฟฟ้าฯ, 
กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก ๒๕๖6 

(บาท) 
๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

8 โครงการขยายเขตไฟฟ้าเข้าสู่พื้นที่
การเกษตร หมู่ที ่10 
 

เพื่อให้พื้นที่สาธารณะ
มีแสงสว่างเพียงพอ 

จำนวน 1 แห่ง - - - 220,000 - ร้อยละของ 
ประชาชนได้รับ 
ประโยชน ์

มีแสงสว่างเพียงพอและ
เพิ่มความปลอดภยัใน
พื้นที่สาธารณะ 

การไฟฟ้าฯ, 
กองช่าง 

9 โครงการขยายเขตไฟฟ้าเข้าสู่พื้นที่
การเกษตร หมู่ที ่11 (ห้วยแห้ง) 

เพื่อให้พื้นที่สาธารณะ
มีแสงสว่างเพียงพอ 

จำนวน 1 แห่ง 210,000 - - - - ร้อยละของ 
ประชาชนได้รับ 
ประโยชน ์

มีแสงสว่างเพียงพอและ
เพิ่มความปลอดภยัใน
พื้นที่สาธารณะ 

การไฟฟ้าฯ, 
กองช่าง 

 รวมจำนวน 9 โครงการ  840,000   780,000   1,020,000   640,000  -  - - - 
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 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่พริก 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 การสร้างมูลค่าเพ่ิมด้านการท่องเท่ียวเชิงสรรค์โดยดำรงฐานวัฒนธรรมล้านนา    
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่พริก 2  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว 
             2.1  แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก ๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

1 โครงการส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิง
อนุรักษ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อมและธรรมชาต ิ

เพื่อพัฒนาศักยภาพ
การท่องเท่ียว เชิง
อนุรักษ์ฯ และ
ส่งเสริมอาชีพ 

ประชาชน  
หมู่ที่ 1 - 13 

30,000 30,000  30,000 30,000 30,000 จำนวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ประชาชนมีอาชพีและ
รายได้เพิ่มขึ้น และมี
การพัฒนา อนุรักษ์
ทรัพยากรทางธรรมชาต ิ

สำนักปลัด 

2 โครงการส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิง
อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

เพื่อส่งเสริมอาชีพให้
ประชาชนและ
อนุรักษ์ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

ประชาชน 
หมู่ที่ 1 - 13 

10,000  10,000 10,000  10,000  10,000 จำนวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ประชาชนมีอาชีพและ
รายได้เพิม่ขึน้ รวมทั้งสืบ
ทอดและถ่ายทอดภมูิ
ปัญญาทอ้งถิน่ให้คนรุน่
หลัง 

สำนักปลัด 

3 โครงการจัดงานศาลสมเด็จพระ
นเรศวรมหาราช 

เพื่อรำลึกถึงวีรชน
และอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรม
ท้องถิ่น 

ประชาชนทุกหมู่เหลา่
ในอำเภอ 
แม่สรวย 

210,000 
 

210,000 
 

210,000 
 

210,000 
 

210,000 
 

จำนวน
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

มีการรำลึกถึงวีรชนของ
ชาติและศิลปวัฒนธรรม
ท้องถิ่นยังคงอยู่ 

อบต.แม่พริก 

4 โครงการรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุและ
ประเพณีสงกรานต์ล้านนา 

เพื่อเป็นการอนุรักษ์
วัฒนธรรมประเพณี
ท้องถิ่น 

ประชาชนตำบล 
แม่พริก 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

จำนวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

วัฒนธรรมและประเพณี
ท้องถิ่นคงอยู่สืบไป 

กองการศึกษาฯ 

5 โครงการหล่อเทียนพรรษาและ
ประเพณีเข้าพรรษา 

เพื่ออนุรักษ์
ขนบธรรมเนียม
ประเพณีของท้องถิ่น 

ประชาชนตำบล 
แม่พริก 

60,000 
 

60,000 
 

60,000 
 

60,000 
 

60,000 
 

จำนวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ขนบธรรมเนียม
ประเพณีไทยคงอยู่
สืบไป 

กองการศึกษาฯ 

6 กิจกรรมสรงน้ำพระธาตุและประเพณี
ตานก๋วยสลากภัตต ์

เพื่ออนุรักษ์
วัฒนธรรมประเพณี
ท้องถิ่น 

วัดในตำบล 
แม่พริก 

- - - - - จำนวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

วัฒนธรรมและประเพณี
คงอยู่สืบไป 

กองการศึกษาฯ 

7 โครงการประกอบรัฐพิธ ี เพื่อเป็นการ
แสดงออกถึงความ
จงรักภักดีต่อสถาบัน
พระมหากษัตริย์  

ประชาชนทุกหมู่เหลา่
ร่วมพิธวีันสำคัญ 

ต่าง ๆ 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

จำนวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

พิธีเฉลิมพระเกยีรติ
เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อยและสมพระ
เกียรตฯิ 

ที่ทำการปกครอง 
อ.แม่สรวย 
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 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่พริก 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก ๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

8 โครงการสนับสนุนการจัดงานถวาย
สักการะพอ่ขุนเม็งรายมหาราช 

เพื่อเป็นการถวาย
พระเกียรติรวมทั้ง
ราชสดุดีพระราช
เกียรติคุณให้ชนรุ่น
หลังได้สำนึกในพระ
มหากรุณาธิคุณ 

อุดหนุนที่ทำการ
ปกครองอำเภอ 

แม่สรวย ในการจัด
กิจกรรมร่วมกบั
จังหวัดเชียงราย 

40,000 
 

40,000 
 

40,000 
 

40,000 
 

40,000 
 

จำนวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

พิธีเฉลิมพระเกยีรติฯ
เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อยและสมพระ
เกียรต ิ

ที่ทำการปกครอง
อำเภอแม่สรวย 

9 โครงการจัดงานศาลสมเด็จ 
พระนเรศวรมหาราชฯ 

เพื่อรำลึกถึง พระ
มหากรุณาธิคุณของ
สมเด็จพระนเรศวร 

ตำบลแม่พริกและ
อำเภอแม่สรวย 

40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 การได้รับการ
อุดหนุน 

เป็นสถานที่เคารพ
สักการะ และพื้นที ่
สีเขียว พกัผ่อนใจ 

อำเภอแม่สรวย 

10 โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์  บำรุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 
อันดีงาม 

ตำบลแม่พริกและ
อำเภอแม่สรวย 

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 การได้รับการ
อุดหนุน 

สืบสานงานประเพณีที่
สำคัญ 

อำเภอแม่สรวย 

11 โครงการสืบสานประเพณีนมัสการ
และสรงน้ำพระธาตุดอยตุง 

เพื่อส่งเสริม
วัฒนธรรม ประเพณี
ท้องถิ่น และการ
ท่องเที่ยวจังหวัด
เชียงราย 

คณะสงฆ์ ประชาชน 
ส่วนราชการจังหวัด

เชียงราย 

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

สืบสานประเพณีท้องถิ่น
และประชาชนมีรายได้
จากการท่องเท่ียว
เพิ่มขึ้น 

วัฒนธรรมจังหวัด
เชียงราย 

12 การจัดงานวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จ
พระนเรศวรมหาราช 

เพื่อน้อมรำลึกถึงพระ
มหากรุณาธิคุณของ
สมเด็จพระนเรศวร
มหาราช 

ประชาชนในพื้นที่
อำเภอแม่สรวยและ

อื่น ๆ 

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

มีการรำลึกถึง 
วีรชนของชาติและ
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น
ยังคงอยู่ 

สำนักปลัด,อำเภอ
แม่สรวย 

 รวมจำนวน  12  โครงการ      - - - 
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 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่พริก 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่2 การส่งเสริมการผลิตและพัฒนานวัตกรรมเพ่ือยกระดับสินค้าเกษตรเชิงสร้างสรรค์ภายใต้แนวทางการพัฒนาที่ย่ังยืน 
     ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ด้านการค้า การลงทุน การบริการ และโลจิสตกสิ์ 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่พริก 2  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว 
             2.2  แผนงานการเกษตร 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก ๒๕๖6 

(บาท) 
๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

1 โครงการส่งเสริมอาชีพการปลูก 
ไม้ผล หมู่ที่ 4 

เพื่อส่งเสริมการปลูก
พืชไม้ผลและพืช
เศรษฐกิจ 

ประชาชน หมู่ที ่4 - - - - 180,000 จำนวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ประชาชนรายได้
เพิ่มขึ้นและมีอาชพี 

สำนักปลัด 

2 โครงการส่งเสริมอาชีพให้กับชุมชน 
(ปลูกไม้ผล) หมู่ที่ 6 

เพื่อส่งเสริมการปลูก
พืชไม้ผลและพืช
เศรษฐกิจ 

ประชาชน หมู่ที ่6 - - - - 180,000 จำนวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ประชาชนรายได้
เพิ่มขึ้นและมีอาชพี 

สำนักปลัด 

3 โครงการอบรมส่งเสริมกลุ่มอาชีพ 
(การปลูกพืชผลเศรษฐกิจ) 
หมู่ที่ 11 

เพื่อส่งเสริมการปลูก
พืชไม้ผลและพืช
เศรษฐกิจ 

ประชาชน หมู่ที ่6 - 210,000 - - - จำนวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ประชาชนรายได้
เพิ่มขึ้นและมีอาชพี 

สำนักปลัด 

4 โครงการปล่อยพันธุ์ปลาเพื่อการสร้าง
แหล่งอาหารในวันสำคัญต่าง ๆ 

เพื่อเป็นแหล่งอาหาร
และนำพระราชดำริมา
ปฏิบัต ิ

แหล่งน้ำสาธารณะ
ตำบลแม่พริก 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 แหล่งน้ำ
สาธารณะที่
ดำเนินการ 

ประชาชนมีแหล่ง
อาหารที่เพิ่มขึ้น 

สำนักปลัด 

5 โครงการส่งเสริมปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงหรือโครงการพระราชดำริฯ 

เพื่อส่งเสริม
การเกษตรแบบ
พอเพียงและน้อมนำ
แนวพระราชดำริฯ 

หมู่ที่ 1 - 13 50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

จำนวน
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

สามารถนำหลกัปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมา
ปรับใช้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

สำนักปลัด 

6 โครงการส่งเสริมอาชีพการปลูกชา/
กาแฟ/ไม้ผล 

เพื่อให้ประชาชนมี
รายได้เพิ่มขึ้น 

หมู่ที่  1 - 13 100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

จำนวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ประชาชนมีรายได้
เพิ่มขึ้น 

สำนักปลัด 

7 โครงการปลูกพืชปลอดสารพษิใน
โรงเรือน 

เพื่อให้ประชาชนมี
รายได้เพิ่มขึ้น 

หมู่ที่ 1 - 13 90,000 90,000 90,000 90,000 90,000 จำนวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ประชาชนมีรายได้
เพิ่มขึ้น 

สำนักปลัด,
โครงการหลวง 
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 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่พริก 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก ๒๕๖6 

(บาท) 
๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

8 กิจกรรมสร้างเครือข่ายเรียนรู้
เกษตรกร 

เพื่อพัฒนาส่งเสริมการ
เรียนรู้การเกษตร 

จำนวน 3 เครือข่าย 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 จำนวน
เครือข่ายที่
เกิดขึ้น 

เกษตรกรมีรายได้
เพิ่มขึ้น 

สำนักปลัด 

9 โครงการปลูกพืชสมุนไพรและพืช
เศรษฐกิจ 

เพื่อสร้างเสริมสุข
ภาวะชุมชนโดยใชภู้มิ
ปัญญา 

หมู่ที่ 1 – 13 50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

จำนวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ประชาชนมีคุณภาพ
ชีวิตที่ด ี

สำนักปลัด 

10 จัดตั้งศูนย์เรียนรู้การปลูกพืช 
สวนผสม 

เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้
แก่ประชาชน 

จำนวน  1  แห่ง 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 การปลูกพืช
สวนผสมอย่าง
ต่อเนื่อง 

มีแหล่งเรียนรู้ไว้บริการ
ประชาชน 

สำนักปลัด 

รวมจำนวน  10  โครงการ 360,000 570,000 360,000 360,000 720,000 - - - 
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 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่พริก 

 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่5 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความมั่นคงเพ่ือส่งเสริมสังคมสร้างสรรค์    
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่พริก : การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข 
             3.๑  แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก ๒๕๖6 

(บาท) 
๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

1 สนับสนุนการศึกษาตามอัธยาศัย เพื่อให้ประชาชนได้
เรียนรู้อย่างทั่วถึง 

ประชาชน  
หมู่ที่ 1 - 13 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

จำนวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ประชาชนมีคุณภาพ
ชีวิตที่ด ี

กองการศกึษาฯ 

2 โครงการศึกษานอกสถานที ่ เพื่อให้เด็กได้รับ
ความรู้และ
ประสบการณ์จริง 
 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
3 แห่ง 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละของเด็ก
ที่ร่วมกิจกรรม 

เด็กได้รับความรู้และ
ประสบการณ์จริง 

กองการศกึษาฯ 

3 โครงการจัดทำแผนการศึกษา เพื่อให้ได้แผนการ
ศึกษาที่เป็นมาตรฐาน
เดียวกัน 
 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
3 แห่ง 

15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 จำนวนศูนย์ที่
เข้าร่วม
โครงการ 

การจัดการศึกษาที่เป็น
มาตรฐานเดียวกัน 

กองการศกึษาฯ 

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

เพื่อส่งเสริมพัฒนา
และจัดหาฯให้
เหมาะสมกับผู้เรียน
ตามวัยและความ
ต้องการของท้องถิ่น 
 

1. ศพด.บ้านป่าเมี่ยงแมพ่ริก 
2. ศพด. อบต.แม่พริก 1 
3. ศพด. อบต.แม่พริก 2 
 

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

เด็กนักเรียนมี
พัฒนาการที่เหมาะสม
กับวยัและสิ่งต่าง ๆ ที่
พอเพียง 

กองการศกึษาฯ 

5 เงินอุดหนุนค่าอาหารเสริม (นม) เพื่อจัดซื้อเป็น
ค่าอาหารเสริม (นม) 
ให้กับศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก ในสังกัดและ 
โรงเรียน สังกัด สพฐ. 

1. ศพด.บ้านป่าเมี่ยงแมพ่ริก 
2. ศพด. อบต.แม่พริก 1 
3. ศพด. อบต.แม่พริก 2 
4. ร.ร.ชุมชนบ้านสนัจำปา 
5. ร.ร.บ้านแม่พริก 
6. ร.ร.บ้านปางอ้อย 
7. ร.ร.บ้านป่าเมี่ยงแม่พริก 
 

1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 ร้อยละของเด็ก 
ใน ศพด.และ
โรงเรียน สังกัด 
สพฐ. ที่ได้รับ
การจัดหา 

เด็กนักเรียนได้บริโภค
นมอย่างพอเพยีง 

กองการศกึษาฯ 
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 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่พริก 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก ๒๕๖6 

(บาท) 
๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

6 เงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน เพื่อจัดซื้อเป็น
ค่าอาหารเสริม (นม) 
ให้กับศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก ในสังกัดและ 
โรงเรียน สังกัด สพฐ. 

1. ศพด.บ้านป่าเมี่ยงแม่พริก 
2. ศพด. อบต.แม่พริก 1 
3. ศพด. อบต.แม่พริก 2 
4. ร.ร.ชุมชนบ้านสันจำปา 
5. ร.ร.บ้านแม่พริก 
6. ร.ร.บ้านปางอ้อย 
7. ร.ร.บ้านป่าเมี่ยงแม่พริก 

3,200,000 3,200,000 3,200,000 3,200,000 3,200,000 ร้อยละของเด็ก 
ใน ศพด.และ
โรงเรียน สังกัด 
สพฐ. ที่ได้รับ
การจัดหา 

เด็กนักเรียนได้บริโภค
อาหารกลางวันที่มี
คุณภาพตามหลัก
โภชนาการ 

กองการศกึษาฯ 

7 โครงการสนับสนุนการพัฒนาครู
ผู้ดูแลเด็กและผู้ดูแลเด็ก 

เพื่อส่งเสริมและ
พัฒนา ครู.และผลด. 
ให้มีทักษะ และความรู้
ที่เหมาะสมในการ
ปฏิบัติงาน 

ครูผู้ดูแลเด็กและ
ผู้ดูแลเด็ก ในสังกัด 

อบต.แม่พริก 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละของครู
ผู้ดูแลเดก็และ
ผู้ดูแลเดก็ใน
สังกัด ที่ได้รับ
การพัฒนา 

ครูผู้ดูแลเด็ก และผูดู้และ
เด็ก มีความรู้ความเข้าที่
เหมาะสมในการ
ปฏิบัติงาน 

กองการศกึษาฯ 

8 การสนับสนุนกิจกรรมของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

เพื่อพัฒนา อบรม 
และสนับสนุนกิจกรรม
ของ ศพด. ในสังกัด 
ให้เหมาะสม 

คณะกรรมการศูนย์ 
ศพด. 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละของ
คณะกรรมการ
ศูนย์ ศพด.ที่
ได้รับการ
ฝึกอบรมและ
พัฒนา 

คกก.ศนูย ์ศพด.มีความรู ้
ความเข้าใจและดำเนนิ
กิจกรรมของ ศพด. ให้มี
ประสิทธภิาพ 

กองการศกึษาฯ 

9 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ ศพด. เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ 
ให้สวยงามและอำนวย
ความสะดวก 

ศพด. แม่พริก 1 
และศพด. แม่พริก 2 

70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 ร้อยละของ 
ศพด.ที่ได้รับการ
ปรับภูมิทัศน ์

พื้นที่ ศพด.มกีารปรับปรุง
ให้สวยงามและอำนวย
ความสะดวกได ้

กองการศกึษาฯ 

10 โครงการวันเด็กแห่งชาต ิ เพื่อส่งเสริมให้เด็ก
และเยาวชนกล้า
แสดงออก 

โรงเรียนและศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

3 แห่ง 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

จำนวน
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

เด็กและเยาวชนมีความ
กล้าแสดงออก กล้าคิด 
กล้าทำ 

กองการศึกษาฯ 

11 โครงการอบรมการจัดทำหลักสูตร
สถานศึกษาของ ศพด. ในสังกัด 
อบต.แม่พริก 

เพื่อสร้างความรู้ความ
เข้าใจและแนวทางใน
การจัดทำหลกัสูตร
ของ ศพด. 

ครูผู้ดูแลเด็ก, 
ผู้ดูแลเด็ก 

และผู้เกี่ยวข้อง 

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

มีการจัดทำหลกัสูตร
สถานศึกษาได้อยา่งมี
ประสิทธิภาพและ
เป็นไปตามแนวทางที่
กำหนด 
 

กองการศึกษาฯ 
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 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่พริก 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก ๒๕๖6 

(บาท) 
๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

12 โครงการอบรมการจัดทำแผนจัด
ประสบการณ์สำหรับเด็กก่อนวยั
เรียน 

เพื่อสร้างความรู้ความ
เข้าใจการจัดทำแผน
จัดประสบการณ์ของ
ศพด. 

ครูผู้ดูแลเด็ก, 
ผู้ดูแลเด็ก 

และผู้เกี่ยวข้อง 

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

มีการจัดทำแผนจัด
ประสบการณ์ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและ
ถูกต้องครบถ้วน 

กองการศึกษาฯ 

รวมจำนวน  12  โครงการ 5,260,000 5,260,000 5,260,000 5,260,000 5,260,000 - - - 

 
             3.2  แผนงานสาธารณสุข  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก ๒๕๖6 

(บาท) 
๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

1 โครงการผ่าตัด ทำหมันเพื่อลดจำนวน
สุนัขและแมวที่เป็นสัตว์พาหะของโรค
พิษสุนัขบ้าและแมวไม่มีเจ้าของใน
พื้นที่ จังหวัดเชียงราย  

แก้ไขปัญหา ป้องกัน
และระงับโรคติดต่อ 

ตำบลแม่พริก  3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 การได้รับการ
อุดหนุน 

ไม่เกิดผู้ติดเช้ือโรค
พิษสุนัขบ้า 

ปศุสัตว์จังหวัด
เชียงราย 

2 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรค
ระบาดโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ 
โรคอุบัติใหม่ 

เพื่อสร้างเสริม
คุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่
ราษฎร 

ตำบลแม่พริก 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 อัตราการเกิดโรค
ระบาดในพื้นที ่

ราษฎรมีคุณภาพ
ชีวิตที่ด ี

สำนักปลัด 

3 โครงการสัตว์ปลอดโรค  
คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตาม
ปณิธานศาสตราจารย์  
ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจา้
ฟ้าจุฬาภรณวัลยลักษณ์ อัครราช
กุมาร ีกรมพระศรีสวางควัฒน 
วรขัตติยราชนาร ี

เพื่อแก้ไขปัญหาโรค
พิษสุนัขบ้าและ
ประชาชนปลอดจาก
โรคพิษสุนัขบ้า 

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

ป้องกันและลด
ปัญหาโรคพิษสุนขับ้า 

สำนักปลัด 

4 โครงการความร่วมมือการรณรงค์
ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าฯ 

เพื่อแก้ไขปัญหาโรค
พิษสุนัขบ้าและ
ประชาชนปลอดจาก
โรคพิษสุนัขบ้า 

 หมู่ที่ 1 - 13 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละของสุนัข
และแมวที่ได้รับ
การฉีดวัคซีนโรค
พิษสุนัขบ้า 

ป้องกันและลด
ปัญหาโรคพิษสุนขับ้า 

สำนักปลัด 
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 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่พริก 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก ๒๕๖6 

(บาท) 
๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

5 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรค
ขาดสารไอโอดีนอย่างเข้มแข็งและ
ยั่งยืน 

เพื่อป้องกันและแก้ไข
ปัญหาโรคขาดสาร
ไอโอดีนในกลุ่มเสี่ยง 

-หญิงตั้งครรภ์ 
-เด็กเล็ก/นักเรียน  
-ผู้สูงอาย ุ

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

ป้องกันและแก้ไข
ปัญหาโรคขาดสาร
ไอโอดีน 

สำนักปลัด 

6 การส่งเสริมและแก้ไขปัญหา 
ยาเสพติด 

เพื่อป้องกันปัญหา 
ยาเสพติดในพื้นที ่

หมู่ที่ 1 - 13 300,000 
 

300,000 
 

300,000 
 

300,000 
 

300,000 
 

ร้อยละความพึง
พอใจของผู้เข้า
รับบริการ 

ประชาชนในพื้นที่มี
ภูมิคุ้มกนัในการ
ป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพตดิ
อย่างตอ่เนื่อง 

สำนักปลัด 

7 โครงการครอบครัวไทยห่างไกล 
ยาเสพติด 

เพื่อป้องกันปัญหายา 
เสพติดในพื้นที่ 

หมู่ที่ 1 - 13 20,000 
 

20,000 20,000 20,000 20,000 จำนวนผู้เข้ารว่ม
โครงการ 

ตำบลปลอดยาเสพ
ติด 

กองการศึกษาฯ 

8 งานการแพทย์ฉุกเฉินตำบล 
แม่พริก 

เพื่อช่วยเหลือ
ประชาชนในตำบล 
แม่พริก 

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

คุณภาพชีวิตที่ดี
ของประชาชน 

สำนักปลัด 

9 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บา้น 
ภายใต้โครงการพระราชดำริด้าน
สาธารณสุข 

อุดหนนุคณะกรรมการ
หมู่บ้าน ในเขต ตำบล
แม่พรกิในการดำเนนิ
ตามโครงการ
พระราชดำริด้าน
สาธารณสขุ 

อุดหนุนให้
คณะกรรมการ

หมู่บ้าน  จำนวน  
13 หมู่บ้าน ๆละ 
20,000 บาท 

260,000 260,000 260,000 260,000 260,000 คณะกรรมการ
หมู่บ้าน แต่ละ
หมู่บ้านได้รับ
งบประมาณ ร้อย
ละ 100 

ประชาชนในเขต
ตำบลแม่พริก 
ได้รับบริการด้าน
สาธารณสุขอย่าง
ทั่วถึง 

สำนักปลัด 

10 อบรมผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัส
อาหารในสถานทีจ่ำหนา่ยอาหาร 

เพื่อสรา้งความรู้ความ
เข้าใจ ในการปฏิบัติ
ตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการสำหรับผู้
ประกอบกิจการอาหาร
และผู้สัมผัสอาหารตาม
แนวทางสาธารณสุข 

ตำบลแม่พริก 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละของ
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

ผู้ประกอบกจิการ
และผู้สัมผัสอาหาร
สามารถจำหน่าย
อาหารได้อยา่งถูก
สุขลักษณะ 

สำนักปลัด 

 รวมจำนวน  10  โครงการ 1,033,000 1,033,000 1,033,000 1,033,000 1,033,000 - - - 
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ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่5 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความมั่นคงเพ่ือส่งเสริมสังคมสร้างสรรค์    
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่พริก : การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย 
4.1  แผนงานการรักษาความสงบภายใน  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก ๒๕๖6 

(บาท) 
๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

1 การส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรม
กลุ่ม อปพร. 

เพื่อพัฒนาศักยภาพของ
กลุ่ม อปพร. 

อปพร.  
หมู่ที่ 1 – 13 

150,000 
 

150,000 
 

150,000 
 

150,000 
 

150,000 
 

ร้อยละความพึง
พอใจผู้รับบริการ 

การป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภยัที่มี
ประสิทธิภาพ 
 

สำนักปลัด 

2 โครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนน  

เพื่อลดอุบัติเหตุทางถนน
อันเนื่องมาจากการฝ่าฝืน
กฎหมายจราจร 

ตั้งจุดตรวจ 
จำนวน 1 จุด 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

สถิติการเกิด
อุบัติเหตุทางถนน
ในพื้นที่ลดลง 

สามารถป้องกันการ
เกิดอุบัติเหตุทางถนน  
ประชาชนและผู้ใช้รถ
ใช้ถนนได้รับความ
ปลอดภัย 
 

ศูนย์ อปพร.  
ต.แม่พริก 

3 จัดตั้งหน่วยบริการประชาชน
ตำบลแม่พริก 
 

เพื่อช่วยเหลือและ
ให้บริการประชาชน 

จำนวน  1  แห่ง 300,000 300,000 300,000 
 

300,000 
 

300,000 
 

ร้อยละความพึง
พอใจผู้รับบริการ 

คุณภาพชีวิตที่ดีของ
ประชาชน 

สำนักปลัด 

4 โครกงารฝึกอบรมอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝา่ยพลเรือน 
(หลักสูตรจัดตั้ง/หลักสูตร
ทบทวน)  
 

เพื่อพัฒนาศักยภาพของ
กลุ่ม อปพร.ตำบลแม่พริก 

อปพร. 
หมู่ที่ 1 – 13 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

ร้อยละความพึง
พอใจผู้รับบริการ 

การป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภยัที่มี
ประสิทธิภาพ 

สำนักปลัด 

5 โครงการการส่งเสริมให้ความรู้
ด้านการป้องกันภัยและบรรเทา
สาธารณภยั 

เพื่อส่งเสริมให้ความรู้ใน
การป้องกันและบรรเทา
สาธารณภยัภายในพื้นที ่

ประชาชน 
หมู่ที่ 1 - 13 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละความพึง
พอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ 

ประชาชน และสว่นที่
เกีย่วขอ้ง ได้รับการ
ป้องกันและมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 
 

สำนักปลัด 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก ๒๕๖6 

(บาท) 
๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

6 โครงการส่งเสริมการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาไฟป่าและ
หมอกควัน 

แก้ไขปัญหาหมอกควัน 
ไฟป่า 

พื้นที่ตำบลแม่พริก 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 หมอกควันและ 
ไฟป่า 

ปัญหาหมอกควันลดลง สำนักปลัด 

7 โครงการบริหารจัดการปอ้งกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติดของ
ฝ่ายปกครอง อำเภอแม่สรวย 

รณรงค์ป้องกันกันแก้ไข
ปัญหายาเสพติด 

ตำบลแม่พริก 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 การได้รับการ
อุดหนุน 

ไม่เกิดผู้เสพและผู้ขาย
รายใหม ่

อำเภอแม่สรวย 

8 โครงการฝึกอบรมชุด
อาสาสมัคร 
จิตอาสาภัยพบิัติประจำ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพ
และความเข้มแข็ง 
ส่งเสริมความรู้การจัดการ
สาธารณภยั หรือ
สนับสนุนโครงการจิต
อาสาพระราชทาน 

จิตอาสาภัยพบิัติ
ตำบลแม่พริก 

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

มีจิตอาสาภัยพบิัติที่
ปฏิบัติหน้าที่ชว่ยเหลอื
งานป้องกันฯ ทำให้
การทำงานมี
ประสิทธิภาพ ลดการ
สูญเสียชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

สำนักปลัด 

รวมจำนวน  8  โครงการ 960,000 960,000 960,000 960,000 960,000 - - - 
 
4.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก ๒๕๖6 

(บาท) 
๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

1 โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพ
หรือวิสาหกิจชุมชนเพื่อการ
พัฒนารายได้แกป่ระชาชน 

เพื่อให้ประชาชนมีรายได้
เพิ่มขึ้น 

ประชาชน  
หมู่ที่ 1 - 13 

150,000 
 

150,000 
 

150,000 
 

150,000 
 

150,000 
 

จำนวนกลุ่มที่
ได้รับการส่งเสริม
อาชีพ 

ประชาชนมีรายได้
เพิ่มขึ้น 

สำนักปลัด 

2 โครงการเยี่ยมบ้านผู้สูงอาย ุ เพื่อให้การช่วยเหลือดูแล
ผู้สูงอายุเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 

-ผู้สูงอาย ุ
-ผู้ป่วยติดเตียง 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

ผู้สูงอายุ/ผู้ป่วย
ติดเตียงได้รับการ
ดูแล 

สามารถช่วยเหลือดูแล
ผู้สูงอายุในพื้นที ่
 

สำนักปลัด, อผส. 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก ๒๕๖6 

(บาท) 
๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

3 โครงการครอบครัวสัมพันธ ์ ส่งเสริมความสัมพันธ์ใน
ครอบครัว 

ตำบลแม่พริก 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชนเข้าร่วม
โครงการ 

สร้างความสัมพันธ์อันดี
ให้ครอบครัว 
 

กองการศึกษาฯ 

4 โครงการจัดงานวันท้องถิ่นไทย เพื่อดำเนินการจัด
นิทรรศการและเข้าร่วม
การจัดงานวันทอ้งถิ่นไทย  

ประชาชน 
ข้าราชการพนักงาน 
สมาชิกสภา อบต.

และ ผู้บริหาร 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จำนวนผู้เข้ารว่ม
โครงการ 

เกิดความรักความ
สามัคคี ประชาชนมี
ความเข้าใจในบทบาท
หน้าที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

สำนักปลัด 

5 กิจกรรมวันสตรีสากล เพื่อส่งเสริมสิทธิสตรี กลุ่มพัฒนาสตรี
ตำบล 

 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

-จำนวนผู้เข้าร่วม
โครงการ 
-อุดหนุนกลุ่ม
พัฒนาสตรีตำบล 

เพิ่มบทบาทสตรี กลุ่มพัฒนาสตรี
ตำบล, สำนักปลัด 

6 กิจกรรมวันแมแ่ห่งชาต ิ เพื่อส่งเสริมบทบาทสตรี กลุ่มพัฒนาสตรี
ตำบล 

 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

-จำนวนผู้เข้าร่วม
โครงการ 
-กลุ่มพัฒนาสตรี
ตำบล 

เพิ่มบทบาทสตรี กลุ่มพัฒนาสตรี
ตำบล, สำนักปลัด 

7 โครงการส่งเสริม สนับสนุน
กลุ่มผู้สูงอาย ุ

เพื่อพัฒนาศักยภาพของ
ผู้สูงอาย ุ

กลุ่มผู้สูงอาย ุ
หมู่ที่ 1 - 13 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

จำนวนผู้เข้ารว่ม
โครงการ 

ผู้สูงอายุมีสุขภาพดี
และสร้างประโยชนแ์ก่
สังคม 

สำนักงานปลัด 

8 โครงการส่งเสริมการพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้พกิารและ
ผูด้้อยโอกาสต่างๆ  

เพื่อพัฒนาคุณภาพชวีิต
ของผู้พิการและ
ผู้ด้อยโอกาสในตำบล 

ผู้พิการและ
ผู้ด้อยโอกาสใน
ตำบลแม่พริก 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จำนวนผู้เข้ารว่ม
โครงการ 

ผู้พิการผู้ด้อยโอกาสมี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

สำนักปลัด 

9 โครงการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมใน
วัยรุ่น 

เพื่อป้องกันและแก้ไข
ปัญหาในวยัรุ่น 

เยาวชนตำบล 
แม่พริก 

30,000 
 

30,000 30,000 30,000 30,000 จำนวนผู้เข้ารว่ม
โครงการ 

ปัญหาวยัรุ่นต้ังครรภ์ไม่
พร้อมลดลง 

กองการศึกษาฯ 

10 โครงการส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพกลุ่มพัฒนาสตรีตำบล 
แม่พริก 

เพื่อส่งเสริมพัฒนาสตรี
ตำบลแม่พริก 
 

กลุ่มสตรี/แม่บ้าน
ตำบลแม่พริก 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

จำนวนผู้เข้ารว่ม
โครงการ 

 

เพิ่มบทบาทสตรี สำนักปลัด 
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 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่พริก 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก ๒๕๖6 

(บาท) 
๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

11 โครงการส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพผู้สูงอายุตำบลแม่พรกิ 

เพื่อส่งเสริมและพัฒนา
ผู้สูงอายุ ตำบลแม่พริก 
 

ผู้สูงอายุตำบล 
แม่พริก 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

จำนวนผู้เข้ารว่ม
โครงการ 

เพิ่มบทบาทผู้สูงอาย ุ สำนักปลัด 

12 โครงการส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมประชาชนตำบล 
แม่พริก 

ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 
มีความชื่อสัตย์สุจริต  
 

ประชาชนตำบล 
แม่พริก 

 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

จำนวนผู้เข้ารว่ม
โครงการ 

เพื่อเป็นตำบลที่มี
จริยธรรม คุณธรรม  
ธรรมาภิบาล 

สำนักปลัด 

13 โครงการส่งเสริมศักยภาพ  
อสม.ตำบลแม่พริก 

มีการพัฒนาการด้าน
สาธารณสุข 

ตำบลแม่พริก 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 พัฒนาด้านการ
สาธารณสขุ 
ป้องกันและระงับ
โรคติดตอ่ 

ดำเนินงานด้าน 
สาธารณสุข  

สำนักปลัด 

14 โครงการอบรมเยาวชน เพื่อพัฒนาและส่งเสริม
เยาวชนในตำบลแม่พริก 

เยาวชนตำบล 
แม่พริก 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จำนวนผู้เข้ารว่ม
โครงการ 

เยาวชนมกีารพฒันาใน
ด้านต่าง ๆ  

สำนักปลัด 

15 โครงการอบรมและพัฒนา
ศักยภาพอาสาสมัครดูแล
ผู้สูงอายุที่บ้าน (อผส.) 

เพื่อพัฒนาศักยภาพ อผส. 
และออกเยี่ยมบา้น
ผู้สูงอายุและผู้ปว่ยติด
เตียง 

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

ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย
มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึน้และ
กลุ่ม อสผ. มีการ
ปฎิบัติงานอย่างมี
ประสิทธภิาพ 

สำนักปลัด 

16 โครงการส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพผู้ป่วยเอดส ์

เพื่อพัฒนาศักยภาพ 
ผู้ป่วยเอดส์ในการ
ดำรงชีวิตในสังคม 

ผู้ป่วยเอดส ์
หมู่ที่ 1 - 13 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละความพึง
พอใจของ
ผู้รับบริการ 

กลุ่มเป้าหมายมีคณุภาพ
ชีวิตที่ดแีละสามารถ
ดำรงชีวิตไดอ้ย่างมี
ความสุข 

สำนักปลัด 

17 โครงการค่ายเยาวชนตำบล 
แม่พริก 

เพื่อส่งเสริมกิจกรรม
เยาวชน 

เยาวชนตำบล 
แม่พริก 

 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

จำนวนเยาวชนที่
เข้าร่วมโครงการ 

เพิ่มบทบาทของ
เยาวชน 

สำนักปลัด 

18 โครงการวันวิชาการฯ เพื่อเสริมสร้างความรู้แก่
เด็กและผู้ปกครอง 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
3 แห่ง 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

จำนวนผู้เข้ารว่ม
โครงการ 

เด็กและผู้ปกครอง
ได้รับความรู้ทางด้าน
วิชาการ 

กองการศึกษาฯ 

19 โครงการส่งเสริมความรู้
กฎหมายทัว่ไปแก่ประชาชน 

เพื่อส่งเสริมและให้ความรู้
กฎหมายที่เกีย่วขอ้งกับ
ประชาชน 

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

ประชาชน
กลุ่มเป้าหมายมีความรู้
ความเข้าใจในกฎหมาย
ที่ใช้ในชีวิตประจำวัน 

สำนักปลัด 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก ๒๕๖6 

(บาท) 
๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

20 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์
ปฏิบัติการร่วมในการชว่ยเหลือ
ประชาชนของ อปท.  

เพื่อปฏิบัติตามระเบยีบ
กระทรวงมหาดไทย ว่า
ด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อ
ช่วยเหลือประชาชนตาม
อำนาจหน้าที่ของ อปท. 
พ.ศ.2560 

อปท.ในพื้นที่ทุกแห่ง 35,000 35,000 35,000 35,000 35,000 อปท.ในพื้นที่ร้อย
ละ 50 ของ
อำเภอแม่สรวย มี
ศูนย์ปฏิบัติการ
ร่วมในการ
ช่วยเหลือ
ประชาชน 

มีศูนย์ปฏิบัตกิารร่วมใน
การชว่ยเหลือประชาชน
ของ อปท. (ระดับ
อำเภอ) ทั้งด้านสาธารณ
ภัย การส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชวีิต 
โรคติดตอ่หรอืโรคระบาด
ในท้องถิ่น 

สำนักปลัด 

21 โครงการส่งเสริมการ 
รักการอ่าน 

เพื่อส่งเสริม สนับสนุน ให้
ประชาชนอ่านหนังสือ 
และสื่อต่าง ๆ อยา่ง
เหมาะสมและต่อเนื่อง 

หมู่ที่ 1 - 13 20,000 20,000  20,000 20,000 20,000 ร้อยละของการ
ผู้เข้าร่วมโครงการ 

ประชาชน เยาวชนมี
สถานที่อ่านหนังสือ
และมีสื่อเอกสารที่
เหมาะสม 

สำนักปลัด 

22 สนับสนุนการเสริมสร้างความ
เข้มแข็งของประชาชนหรือ
ชุมชน 

เพื่อสนับสนุนหมู่บ้านในการ
สร้างชุมชนเข้มแข็งและเข้า
ร่วมกิจกรรมรฐัพิธแีละงาน
ประเพณีวฒันธรรม 

หมู่ที่ 1 - 13 500,000 
 

500,000 
 

500,000 
 

500,000 
 

500,000 
 

ร้อยละของการมี
ส่วนร่วมของ
ชุมชน 

ประชาชนมีส่วนร่วมใน
การทำกจิกรรมและ
สร้างชุมชนให้เข้มแข็ง 

สำนักปลัด 

23 โครงการประชาคมหมู่บ้าน/
ตำบล 

เพื่อส่งเสริมและเปิด
ช่องทางการรับฟังความ
คิดเห็นของประชาชน 

หมู่ที่ 1 - 13 20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

ร้อยละของ
ผู้เข้าร่วม
ประชาคม 

ประชาชนได้แสดง
ความคิดเห็นอย่าง
กว้างขวาง 

สำนักปลัด 

24 โครงการส่งเสริมการขับเคลื่อน
แผนชุมชนแบบบูรณาการเพื่อ
การพัฒนาท้องถิ่น 

เพื่อดำเนนิการแผนชุมชน 
แผนพัฒนาทอ้งถิน่ฯ 
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมแบบ
บูรณาของประชาชนในพืน้ที ่

หมู่ที่ 1 - 13 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละของการ
ผู้เข้าร่วมโครงการ 

ประชาชนมีส่วนร่วมใน
การจดัทำแผนชมุชน 
แผนพัฒนาทอ้งถิน่ ฯ 
เพื่อพัฒนาทอ้งถิน่
ร่วมกัน 

สำนักปลัด 

25 โครงการส่งเสริมสิทธิ เสรีภาพ 
และความเท่าเทียมทางเพศ 

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพ
และส่งเสริมสิทธิเสรีภาพ
ความเท่าเทียมทางเพศ 

ประชาชน เยาวชน
ตำบลแม่พริก 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ 

ลดความเหลื่อมล้ำและ
สร้างความเท่าเทียมใน
ทุกระดับ 

สำนักปลัด 

รวมจำนวน  25  โครงการ 1,460,000 1,460,000 1,460,000 1,460,000 1,460,000 - - - 
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4.3  แผนงานสังคมสงเคราะห ์ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก ๒๕๖6 

(บาท) 
๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

1 โครงการปรับปรุงที่อยู่อาศัยแก่
ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ผูย้ากจน 

เพื่อให้ผู้ยากไร้
ผู้ด้อยโอกาส ผูย้ากจน มีที่
อยู่อาศัยที่ด ี
 

หมู่ที่ 1 - 13 50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

จำนวนที่อยู่อาศัย
ที่ก่อสร้าง/
ปรับปรุง 

ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส 
ผู้ยากจน มีที่อยู่อาศัย

ที่ด ี
 

สำนักปลัด 

2 โครงการส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตประชาชนตำบล 
แม่พริก 

ส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพ คุณภาพชีวิต
ของประชาชนในพื้นที ่
 
 

ตำบลแม่พริก 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จำนวนผู้เข้ารว่ม
โครงการ 

จำนวนผู้ได้รับ
ประโยชน ์

 

สำนักปลัด 

3 โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วม
แบบประชารัฐ 

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน
การมีส่วนร่วมแบบประชา
รัฐและช่วยเหลือผูย้ากไร้ 
ผู้ด้อยโอกาส 
 
 

ผู้ยากไร้และ
ผู้ด้อยโอกาสใน
ตำบลแม่พริก 

100,000 100,000  100,000  100,000  100,000 ร้อยละเข้าร่วม
กิจกรรม 

ผู้ยากไร้และ
ผู้ด้อยโอกาสภาพมี
คุณภาพชีวิตที่ด ี

สำนักปลัด 

4 โครงการสร้างบ้านเทิดไท้
พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้า
เจ้าอยู่หวัหรือบ้านเทิดไท้ใน
พระบรมวงศ์สานุวงศ์ทุก
พระองค์ 
 
 

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน
การมีส่วนร่วมแบบประชา
รัฐและช่วยเหลือผูย้ากไร้ 
ผู้ด้อยโอกาส 

ผู้ยากไร้และ
ผู้ด้อยโอกาสใน
ตำบลแม่พริก 

50,000 50,000 50,000  50,000 50,000 ร้อยละเข้าร่วม
กิจกรรมและผู้
ได้รับมอบบ้าน 

ผู้ยากไร้และ
ผู้ด้อยโอกาสภาพมี
คุณภาพชีวิตที่ด ี

สำนักปลัด 

รวมจำนวน  4  โครงการ 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 - - - 
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4.4 แผนงานงบกลาง 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก ๒๕๖6 

(บาท) 
๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

1 สมทบกองทุนหลักประกัน
สุขภาพตำบลแม่พริก 

เพื่อสนับสนุนกองทุน
หลักประกันสุขภาพตำบล
แม่พริกในการบรกิาร
ประชาชนด้านสุขภาพ 

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

ประชาชนมีคุณภาพ
ชีวิต สุขภาพที่ดีขึ้น 

กองการศึกษาฯ 

2 สมทบกองทุนวันละบาท ส่งเสริมให้ประชาชนมี 
เงินออม 

ตำบลแม่พริก 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 การสมทบทุน จำนวนผู้ไดป้รับ
ประโยชน ์

สำนักปลัด 

รวมจำนวน  2  โครงการ 230,000 230,000 230,000 230,000 230,000 - - - 
 

4.5 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก ๒๕๖6 

(บาท) 
๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

1 โครงการจัดการแข่งขันกีฬา
ต้านยาเสพติด 

เพื่อส่งเสริมการออก 
กำลังกาย 

เด็ก, เยาวชน และ
ประชาชนตำบล 

แม่พริก 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

จำนวนผู้เข้ารว่ม
โครงการ 

ประชาชนตำบล 
แม่พริกมีสุขภาพ
ร่างกายแข็งแรง 

กองการศึกษาฯ 

2 โครงการแข่งขันกีฬาของเด็ก
นักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
สังกัด อปท. 

-เพื่อส่งเสริมการออก
กำลังกาย โดยใช้กีฬา 
-เพื่อฝึกให้นักเรียนมีนำ้ใจ
เป็นนักกีฬา รู้แพ ้รู้ชนะ  
รู้อภัย 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
3 แห่ง 

- - - - - ร้อยละของเด็ก ใน
ศพด. 
มีทักษะด้าน 
กีฬาและมี และม ี
สุขภาพแข็งแรงขึ้น 

เด็กนักเรยีนเรยีนรู้ความ
มีน้ำใจนักกีฬา กตกิา
ต่างๆ และมีสุขภาพ 
ร่างกายทีแ่ข็งแรง
สมบูรณ ์

กองการศกึษาฯ 

3 โครงการแข่งขันกีฬา เพื่อส่งเสริมการเล่นกีฬา 
สร้างความปรองดอง
สมานฉันท์ ความสามัคคี 
และแสดงความจงรัก 
ภักดีฯ 

เด็ก เยาวชน 
ประชาชนทั่วไป 

200,000     200,000     200,000  200,000  200,000 จำนวนผู้เข้ารว่ม
โครงการ 

เด็ก เยาวชน 
ประชาชน มีสุขภาพ
ร่างการแข็งแรง 
แสดงออกถึงความ
สามัคคี และความ
จงรักภักด ี

กองการศึกษาฯ 

รวมจำนวน 3 โครงการ 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 - - - 
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ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความมั่นคงเพ่ือส่งเสริมสังคมสร้างสรรค์    
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาด้านการบ้านเมืองการบริหาร 

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่พริก : การพัฒนาด้านการบ้านเมืองการบริหาร 
             6.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก ๒๕๖6 

(บาท) 
๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

 
1 

โครงการส่งเสริมประชาธิปไตย
และการมีส่วนรว่มทางการ
เมือง 
 
 
 

เพื่อให้ประชาชนได้มี
ความรู้ความเข้าใจใน
บทบาทหน้าทีข่องตนเอง
ทางการเมือง 

ประชาชนตำบล 
แม่พริก 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

ร้อยละของการมี
ส่วนร่วมของชุมชน 

ประชาชนมีความรู้
ความเข้าใจในบทบาท
หน้าที่ของตนเองและมี
ส่วนร่วมทางการเมือง
อย่างสร้างสรรค์ 

กองการศึกษาฯ 

2 การเพิ่มศักยภาพหรือพัฒนา
ศักยภาพผู้บริหาร  พนกังาน
และลูกจ้าง อบต.แม่พริก 

เพื่อพัฒนาศักยภาพของ
บุคลากรในการปฏบิัติ
หน้าที ่

ผู้บริหาร  พนกังาน
ทุกส่วนราชการ 

200,000 
 

200,000 
 

200,000 
 

200,000 
 

200,000 
 

ร้อยละความพึง
พอใจต่อการ
บริการ 

ประชาชนพึงพอใจต่อ
การให้บริการที่มี
ประสิทธิภาพ 

ทุกส่วนราชการ 

3 กิจกรรมการส่งเสริมการ
ป้องกันการทุจริตคอรัปชั่น 

เพื่อป้องกันการทุจริต
คอรัปชั่น 

ผู้บริหาร  พนกังาน
ทุกส่วนราชการ 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

สถิติการทุจริต
คอรัปชั่น 

ไม่มีปัญหาการทุจริต
คอรัปชั่นในองค์กร 

ทุกส่วนราชการ 

4 โครงการฝึกอบรมเพื่อรองรับ
การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่ง
ปลูกสร้างฯ 

เพื่อพัฒนาศักยภาพของ
บุคลากรในการปฏบิัติ
หน้าที่เกี่ยวกับภาษีที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง 

ผู้บริหาร  พนกังาน
ทุกส่วนราชการ 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละของผู้ที่
ได้รับความรู ้

บุคลากรมีความรู้ความ
เข้าใจและสามารถ
ปฏิบัติหน้าทีอ่ยา่งมี
ประสิทธิภาพ 

ทุกส่วนราชการ 

5 โครงการเสริมสร้างความ
ปรองดองสันติสุขสมานฉันท์
และปกปอ้งเทิดทูลสถาบันฯ 

เพื่อเสริมสร้างความ
ปรองดองสมานฉันท์และ
ความจงรักภกัดีต่อสถาบัน
พระมหากษัตริย ์

หมู่ที่ 1 - 13 50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

จำนวนผู้เข้ารว่ม
โครงการ 

ประชาชนมีความรัก
สามัคคีกันและ
จงรักภักดีต่อสถาบัน
พระมหากษัตริย ์

สำนักปลัด 

6 โครงการสนับสนุน ส่งเสริม
ตามแผนการปอ้งกันการทุจริต 
 

เพื่อส่งเสริมต่อยอด
กิจกรรมการปอ้งกันการ
ทุจริต 

บุคลากรฝ่าย
การเมือง ฝ่ายประจำ 
และ ประชาชนพื้นที่ 

13 หมู่บ้าน  

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 ตามแผนการ
ป้องกันการทุจริต 

ป้องการการทจุริต  สำนักปลัด 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก ๒๕๖6 

(บาท) 
๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

7 การจัดทำแผนทีภ่าษแีละ
ทะเบียนทรัพย์สิน 

เพื่อพัฒนาระบบการ
จัดเก็บรายได้ของท้องถิ่น 

ระบบแผนที่ภาษี
และทะเบียน

ทรัพย์สิน 

250,000 
 

250,000 
 

250,000 
 

250,000 
 

250,000 
 

ร้อยละของรายได้
ที่เพิ่มขึ้น 

รายได้ของท้องถิ่น
เพิ่มขึ้น 

กองคลัง 

8 กิจกรรมส่งเสริมการบริหาร
จัดการบ้านเมืองที่ดี หรือการ
พัฒนาคุณภาพการให้บริการ
แก่ประชาชน 

ดำเนินการในเร่ืองการ
ให้บริการประชาชน ตาม
หลักการบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ด ี

ประชาชนตำบล 
แม่พริก 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ผู้เข้ารับการอบรม 
หรือ การบริการ 
จากภาครัฐ 

ประชาชนมีความพึง
พอใจในการให้บรกิาร 

สำนักปลัด 

9 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการ
จัดเก็บรายได้ อบต.แม่พริก 

เพื่อพัฒนาศักยภาพและ
ให้ความรูใ้นการปฏิบัติ
หน้าที่เกี่ยวกับการจัดเก็บ
รายได้ 

ผู้บริหาร  พนกังาน
ทุกส่วนราชการ 

ประชาชน 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละของผู้ที่
ได้รับความรู ้

ผู้เข้าร่วมอบรมมี
ความรู้ความเข้าใจและ
สามารถปฏบิัติหน้าที่
อย่างมีประสิทธภิาพ 

กองคลัง 

10 โครงการส่งเสริม/สนับสนุนการ
ปฏิบัติงานด้านควบคุม
ตรวจสอบภายใน วิเคราะห์
ความเส่ียงฯ 

เพื่อพัฒนาศักยภาพการ
ปฏิบัติงานด้านควบคุม
ตรวจสอบภายใน 
วิเคราะห์ความเส่ียงฯ 

ผู้บริหาร  พนกังาน
ทุกส่วนราชการ 

ประชาชน 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละของผู้ที่
ได้รับความรู ้

มีความรู้ความเข้าใจ
และสามารถปฏิบัติ
หน้าที่อยา่งมี
ประสิทธิภาพ 

ตรวจสอบภายใน 

รวมจำนวน  10  โครงการ 920,000 920,000 920,000 920,000 920,000 - - - 
              

6.2  แผนงานสร้างความเข้มแขง็ของชุมชน  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก ๒๕๖6 

(บาท) 
๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

1 กิจกรรมเสริมสร้างความ
ปรองดองสมานฉันท์ 

ส่งเสริมเกิดความรัก
สามัคคี 

ตำบลแม่พริก 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 ประชาชน
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

เกิดความปรองดอง
สมานฉันท ์

สำนักปลัด 

2 กิจกรรมปกปอ้งเทิดทูน 
สถาบันฯ 

เกิดความรักความเขา้ใจใน
สถาบัน 

ตำบลแม่พริก 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชน
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

ประชาชนมีความรัก
ความเข้าใจเทิดทูน
สถาบัน 

สำนักปลัด 

รวมจำนวน  2  โครงการ 180,000 180,000 180,000 180,000 180,000 - - - 
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ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้คงความอุดมสมบูรณ์และยั่งยืน    
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์และยั่งยืน 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่พริก : การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์และยั่งยืน 
             5.๑  แผนงานการเกษตร 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก ๒๕๖6 

(บาท) 
๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

1 โครงการจัดทำธนาคารน้ำใต้ดิน
ภายในหมูบ่้านและศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็ก ในสังกัด อบต.แม่พริก 

เพื่อป้องกันน้ำทว่มขัง
และการขาดแคลนน้ำ
ในฤดูแล้ง 

หมู่ที่ 1 – 13 และ 
ศพด. ในสังกัด  
อบต.แม่พริก 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ ของ 
ประชาชนที่
ได้รับประโยชน ์

แก้ไขปัญหานำ้ท่วมขัง
และประชาชนมีนำ้ใช้
ตลอดทั้งปี 

สำนักปลัด, 
กองการศึกษาฯ 

2 โครงการอนุรักษ์พันธกุรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดำริฯ  
(ฐานทรัพยากรทอ้งถิ่น) 

เพื่อสืบสานแนว
พระราชดำริฯ ในการ
อนุรักษ์พันธพุืชและใช้
ประโยชน์จาก
พันธุกรรมของพืช 

ตำบลแม่พริก 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 - จำนวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 
- ศูนย์ฯ 1 แห่ง 

ประชาชนมีความรู้
ความเข้าใจและมกีาร
จัดระบบพันธกุรรมพืช 

สำนักปลัด 

3 โครงการส่งเสริมการทำปุ๋ยหมักจาก
เศษวัสดุ / เศษอาหาร 

เพื่อลดปัญหาขยะ 
มูลฝอย 

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

ลดปัญหาขยะมูลฝอย สำนักงานปลัด 
กองการศึกษาฯ 

4 โครงการปลูกหญ้าแฝก เพื่อป้องกันการ
พังทลายของดินและ
แนวตลิ่ง 

หมู่ที่ 1 - 13 5,000 
 

5,000 
 

5,000 
 

5,000 
 

5,000 
 

จำนวนหญ้า 
ที่ปลูก 

ป้องกันการพังทลาย
ของดินและแนวตลิ่ง 

สำนักปลัด 

5 โครงการก่อสร้างฝายต้นน้ำ เพื่อแก้ไขปัญหาภยั
แล้ง 

จำนวน 30  จุด 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จำนวนฝายที่
ก่อสร้าง 

มีน้ำเพียงพอต่อ
การเกษตร 

สำนักปลัด 
กองช่าง 

6 จัดตั้งศูนย์เรียนรู้การปลูกพืช 
สวนผสม 
 

เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้
แก่ประชาชน 

จำนวน  1  แห่ง 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 การปลกูพืชสวน
ผสมอย่าง
ต่อเนื่อง 

มีแหล่งเรียนรู้ไว้บริการ
ประชาชน 

สำนักปลัด 

7 โครงการรณรงค์การใช้ถุงผ้าลดภาวะ
โลกร้อน 
 

เพื่อลดผลกระทบจาก
ภาวะโลกร้อน 

หมู่ที่ 1 -  13 20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

ปริมาณขยะ
ลดลง 

สภาพแวดล้อมที่ด ี สำนักปลัด 
กองการศกึษาฯ 

8 โครงการถนน, สวนสาธารณะเฉลิม
พระเกียรติฯ 

เพื่อเป็นการปรับภูมิ
ทัศน์ให้มีสถานที่
พักผ่อน 
และออกกำลังกาย 

ตำบลแม่พริก 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละความพึง
พอใจของผู้มา
รับบริการ 

มีพื้นที่สีเขียว มีสถานที่
บริการที่สะดวกและพึง
พอใจต่อประชาชน 

สำนักปลัด 
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 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่พริก 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก ๒๕๖6 

(บาท) 
๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

9 โครงการคลองสวยน้ำใส เพื่อฟื้นฟูปรับปรุง
คุณภาพน้ำในแม่น้ำ 
ลำคลอง 

ตำบลแม่พริก 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละความพึง
พอใจของผู้มารับ
บริการ 

แม่น้ำ ลำคลองมี
คุณภาพที่ดีขึ้น 

สำนักปลัด 

10 โครงการฝึกอบรมและเผยแพร่
ความรู้การใช้พลังงาน 

เพื่อส่งเสริมและให้
ความรู้ในการใช้
พลังงานของ
ประชาชนในพื้นที ่

ตำบลแม่พริก 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละความพึง
พอใจของผู้มา
รับบริการ 

ประชาชนมีความรู้
ความเข้าใจและ
สามารถใช้พลังงาน
อย่างคุ้มค่า 

สำนักปลัด 

11 โครงการก่อสร้างฝายมีชวีิต เพื่อแก้ไขปัญหาขาด
แคลนน้ำและชะลอนำ้
ไว้ใช้ในการเกษตร 

พื้นที่ตำบลแม่พริก 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จำนวนฝายที่
ก่อสร้าง 

มีน้ำเพียงพอต่อ
การเกษตร 

สำนักปลัด 
กองช่าง 

12 โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

เพื่ออนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

พื้นที่ตำบลแม่พริก 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละของ
ทรัพยากรฯ ที่
ได้รับการดูแล  

ทรัพยากรธรรมชาติฯ
ในพื้นที่ไม่ถูกทำลาย
และมีจำนวนเพิ่มขึ้น 

สำนักปลัด 

13 โครงการปลูกป่าเพื่อพื้นที่สีเขียว เพื่อเพิ่มแหล่ง
ทรัพยากรปา่ไม้และ
ลดภาวะโลกร้อน 

พื้นที่ตำบลแม่พริก 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 ร้อยละของ
ทรัพยากรปา่ไม้
ที่ได้รับการปลูก 

มีพื้นที่สีเขียวเพิ่มขึ้น
และช่วยลดภาวะโลก
ร้อน 

สำนักปลัด 

14 โครงการสร้างฝายชะลอน้ำและกกั
เก็บน้ำเฉลิมพระเกยีรติฯ 

เพื่อกักเก็บนำ้ไว้ใช้ฤดู
แล้งและเฉลิมพระ
เกียรติฯ 

แหล่งน้ำในตำบล 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จำนวนฝายที่
ได้รับการ
ก่อสร้าง 

ประชาชนมีน้ำใช้อย่าง
เพียงพอ และ
แสดงออกถึงความ
จงรักภักด ี

สำนักปลัด 

15 โครงการธนาคารน้ำใต้ดิน เพื่อกักเก็บนำ้ไว้ใช้ฤดู
แล้งและป้องกันน้ำ
ท่วมขัง 

พื้นที่ตำบลแม่พริก 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จำนวนบอ่น้ำที่
ได้รับการ
ก่อสร้าง 

ประชาชนมีน้ำใช้อย่าง
เพียงพอ 

สำนักปลัด 

16 โครงการจัดทำแนวกันไฟป่าตำบล 
แม่พริก 

ป้องกันปัญหาหมอก
ควันและไฟป่า 

ประชาชนตำบล 
แม่พริกปลอดภัย

จากควันพิษ 

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

ประชาชนมีสุขภาพที่ดีไม่
ประสบปัญหาโรคจาก
ควันพิษ 

สำนักปลัด, 
คณะกรรมการ 

ไฟป่า 
17 โครงการส่งเสริมการป้องกันและ

แก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน 
 

แก้ไขปัญหา 
หมอกควัน/ไฟปา่ 

พื้นที่ตำบลแม่พริก 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 หมอกควันและ
ไฟป่า 

ปัญหาหมอกควันลดลง สำนักปลัด 
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 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่พริก 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก ๒๕๖6 

(บาท) 
๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

18 โครงการอาสาสมัครท้องถิ่น 
รักษ์โลก 

เพื่อดูแลรักษา
สิ่งแวดล้อมและเข้า
ร่วมกิจกรรมการ 
บริหารจัดการสิ่ง
ปฏิกูลและขยะมูลฝอย 

อาสาสมัครท้องถิ่น
รักษ์โลก 

25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 จำนวน
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

ลดปัญหาขยะในตำบลและ
ประชาชนมีจิตสำนึกในการ
ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม 

สำนักปลัด 

รวมจำนวน  18  โครงการ 1,365,000 1,365,000 1,365,000 1,365,000 1,365,000 - - - 
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 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่พริก 

  

 2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชมุชน 
(พ.ศ. 2566 – 2570) 

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่พริก อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 การสร้างมูลค่าเพ่ิมด้านการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์โดยดำรงฐานวัฒนธรรมล้านนา 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจสิติกส์ เชือ่มโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่พริก 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจสิติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS 
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
ที่มาของ
โครงการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

1 โครงการขยายเขตไฟฟ้าเข้าสู้พื้นที่
การเกษตร 

เพื่อเพิ่มพื้นที่ไฟฟ้าส่อง
สว่าง 

หมู่ที่ 1 - 13 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ประชาชนที่
ได้รับ
ประโยชน ์

-ลดปัญหาเกิดอบุัติเหตุ
และอาชญากรรม 

แผนหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 1 - 13 

กองช่าง 

2 โครงการรณรงค์ส่งเสริมการคัด 
แยกขยะ 

เพื่อสร้างความเข้าใจใน
การคัดแยกและกำจัดขยะ 

หมู่ที่ 1 - 13 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จำนวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ประชาชนสามารถคัด
แยกและกำจัดขยะได้
อย่างถูกตอ้ง 

แผนหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 1 - 13 

สำนักปลัด 

3 โครงการสร้างเตาเผาขยะใน
หมู่บ้าน  

เพื่อให้มีเตาเผาขยะที่ม ี
มาตรฐานถูกต้องตามหลัก 
วิชาการและลดมลพิษ 

หมู่ที่ 8 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ ของ 
ประชาชนได้
ใช้ประโยชน ์

ประชาชนมีสถานที ่
กำจัดขยะที่ถกู 
สุขลักษณะและได้ 
มาตรฐาน 

แผนหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 8 

กองช่าง 

รวมจำนวน 3 โครงการ 1,550,000 1,550,000 1,550,000 1,550,000 1,550,000 - - - - 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.0๒/1 
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 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่พริก 

  

             1.2  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
ที่มาของ
โครงการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

1 โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมภายใน
หมู่บ้าน 

เพื่อป้องกันและแก้ไข
ปัญหาน้ำทว่มขัง 

หมู่ที่ 1 - 13 600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 จำนวนผู้
ได้รับ
ประโยชน ์

สามารถแก้ไขปัญหานำ้
ท่วมขังและเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
ระบายนำ้ 

แผนหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 1 - 13 

กองช่าง 

2 โครงการก่อสร้างคลองไส้ไก่ภายใน
หมู่บ้าน 

เพื่อป้องกันและแก้ไข
ปัญหาน้ำทว่มขัง 

หมู่ที่ 1 - 13 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 จำนวนผู้
ได้รับ
ประโยชน ์

สามารถแก้ไขปัญหานำ้
ท่วมขังและเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
ระบายนำ้ 

แผนหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 1 - 13 

กองช่าง 

3 โครงการก่อสร้างรางระบายนำ้
ภายในหมูบ่้าน 

เพื่อป้องกันและแก้ไข
ปัญหาน้ำทว่มขัง 

หมู่ที่ 1 - 13 700,000 700,000 700,000 700,000 700,000 จำนวนผู้
ได้รับ
ประโยชน ์

สามารถแก้ไขปัญหานำ้
ท่วมขังและเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
ระบายนำ้ 

แผนหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 1 - 13 

กองช่าง 

4 ขุดลอกลำเหมือง/ฝายในพื้นที ่ เพื่อป้องกันและแก้ไข
ปัญหาน้ำทว่มขัง 

หมู่ที่ 1 - 13 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 จำนวนผู้
ได้รับ
ประโยชน ์

-สามารถแก้ไขปัญหาน้ำ
ท่วมขังและเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
ระบายนำ้ 
-เพิ่มพื้นที่กักเก็บน้ำ 

แผนหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 1 - 13 

กองช่าง 

5 โครงการเจาะบ่อบาดาลเพื่อ
การเกษตร 

เพื่อแก้ไขปัญหาการขาด 
แคลนนำ้ในการอุปโภค 
บริโภค 

หมู่ที่ 1 - 13 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ร้อยละของ 
ประชาชนที ่
ได้รับ
ประโยชน ์

ประชาชนในพื้นที่ม ี
น้ำใช้ในการเกษตร 
และอุปโภคบริโภค 
อย่างพอเพยีง 

แผนหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 1 - 13 

กองช่าง 

6 โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำ
คอนกรีต 
 

เพื่อแก้ไขปัญหาการขาด 
แคลนน้ำในการอุปโภค 
บริโภค 

หมู่ที่ 1, 2, 3, 10 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 ร้อยละของ 
ประชาชนที ่
ได้รับ
ประโยชน ์

ประชาชนในพื้นที่ม ี
น้ำใช้ในการเกษตร 
และอุปโภคบริโภค 
อย่างพอเพยีง 

แผนหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 1, 2, 3, 

10 

กองช่าง 

7 โครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำไฟฟ้า
ห้วยมว่ง 

เพื่อให้มีสถานีสูบน้ำระบบ 
ไฟฟ้าสำหรับใช้ใน 
การเกษตร 

หมู่ที่ 1, 2, 10 5,805,100 5,805,100 5,805,100 5,805,100 5,805,100 ร้อยละของ 
ประชาชนที ่
ได้รับ
ประโยชน ์

ประชาชนในพื้นที่ม ี
น้ำใช้ในการเกษตร 
และอุปโภคบริโภค 
อย่างพอเพยีง 

แผนหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 1, 2, 

10 

กองช่าง 



83 

 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่พริก 

  

 ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
ที่มาของ
โครงการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

8 โครงการป้องกันแนวตลิ่ง เพื่อ่ป้องกันการกัดเซาะ
ตลิ่ง 
 

หมู่ที่ 4 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ทำแนวตลิ่ง  แก้ไขปัญหานำ้เซาะ แผนหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 4 

กองช่าง 

9 โครงการก่อสร้างแทงค์กักเก็บน้ำ
เพื่อการเกษตร 

เพื่อให้มีแหล่งกักเกบ้น้ำไว้
อุปโภคและใช้ใน
การเกษตร 

หมู่ที่ 1 - 13 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละของ 
ประชาชนที ่
ได้รับ
ประโยชน ์

-มีแหล่งกักเกบ็น้ำ
สำหรับใช้อุปโภคและใช้
ในการเกษตร 

แผนหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 1 - 13 

กองช่าง 

10 โครงการก่อสร้างฝายนำ้ล้นห้วย 
แม่พริก  

เพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ หมู่ที่ 11 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 แหล่งน้ำที่
ได้รับ 
การอนุรักษ์
ฟื้นฟ ู

แหล่งน้ำตาม 
ธรรมชาติได้รับการ 
อนุรักษ์และฟื้นฟ ู
อย่างต่อเนื่อง 

แผนหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 11 

กองช่าง 

11 โครงการปรับปรุงถนนหนอง
สาธารณะ 

เพื่อให้ประชาชนได้รับ 
ความสะดวกในการสัญจร 

หมู่ที่ 1 - 13 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 ร้อยละของ 
ประชาชน 
ได้รับความ 
สะดวกใน 
การสัญจร 

เกิดการพัฒนาด้าน
คมนาคม มีความ
ปลอดภัย สะดวก
รวดเร็ว ในการสัญจร
และขนส่งและพัฒนา
ทางเศรษฐกิจได้ 

แผนหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 1 - 13 

กองช่าง, 
สำนักปลัด 

 รวมจำนวน 11 โครงการ 23,755,100 23,755,100 23,755,100 23,755,100 23,755,100 - - - - 
 
  1.3 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
ที่มาของ
โครงการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

1 โครงการส่งเสริมสนับสนุนการ
อนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมล้านนา 
จารตี/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 
จารีตประเพณีให้คง 
อยู่สืบไป 

แผนหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 1 - 13 

สำนักปลัด, 
กอง

การศึกษาฯ 

รวมจำนวน 1 โครงการ 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 - - - - 
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 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่พริก 

  

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 การสร้างมูลค่าเพ่ิมด้านการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์โดยดำรงฐานวัฒนธรรมล้านนา 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่พริก 2  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว 
             2.1  แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
ที่มาของ
โครงการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

1 โครงการอบรมประชาชนเกีย่วกบั
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ ์

เพื่อพัฒนาศักยภาพการ
ท่องเที่ยว เชิงอนุรักษ์ฯ 
และส่งเสริมอาชีพ 

หมู่ที่ 1 - 13 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จำนวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ประชาชนมีอาชพีและ
รายได้เพิ่มขึ้น และมี
การพัฒนา อนุรักษ์
ทรัพยากรทางธรรมชาต ิ

แผนหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 1 - 13 

สำนักปลัด 

2 โครงการก่อสร้างปรับปรุงสถานที่
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศก์และการ
อนุรักษ ์

เพื่อพัฒนาศักยภาพการ
ท่องเที่ยว เชิงอนุรักษ์ฯ 
และส่งเสริมอาชีพ 

หมู่ที่ 1 - 13 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จำนวน
นักท่องเที่ยว 

ประชาชนมีอาชพีและ
รายได้เพิ่มขึ้น และมี
การพัฒนา อนุรักษ์
ทรัพยากรทางธรรมชาต ิ

แผนหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 1 - 13 

สำนักปลัด 

3 โครงการพัฒนาและส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวของตำบลแมพ่ริก 
 

เพื่อส่งเสริมอาชีพให้
ประชาชน 

ประชาชน  
หมู่ที่ 1 - 13 

10,000  10,000 10,000  10,000  10,000 จำนวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ประชาชนมีอาชพีและ
รายได้เพิ่มขึ้น 

สำนักปลัด  

รวมจำนวน 3 โครงการ 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 - - - - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



85 

 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่พริก 

  

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่2 การส่งเสริมการผลิตและพัฒนานวัตกรรมเพ่ือยกระดับสินค้า 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่พริก 2  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว 
             2.2  แผนงานการเกษตร  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
ที่มาของ
โครงการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

1 โครงการส่งเสริมอาชีพการปลูกชา/
กาแฟ/ไม้ผล 

เพื่อสนับสนุน/ส่งเสริม
การปลูกชา กาแฟ  
และไม้ผล 

หมู่ที่ 1 - 13 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จำนวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

สร้างอาชีพและรายได้
ให้แก่ประชาชน 

แผนหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 1 - 13 

สำนักปลัด 

2 โครงการปลูกพืชปลอด สารพิษใน
โรงเรือน 

เพื่อให้ประชาชนมีรายได้
เพิ่มขึ้น 

หมู่ที่ 1 - 13 90,000 90,000 90,000 90,000 90,000 จำนวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ประชาชนมีรายได้
เพิ่มขึ้น 

แผนหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 1 - 13 

สำนักปลัด 

3 โครงการเลี้ยงสัตว์เล้ียงในครัวเรือน  เพื่อส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์
ให้เกษตรกร 

หมู่ที่ 1 - 13 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละของ 
ผู้เข้าร่วม 
โครงการ 

สร้างอาชีพและรายได้
ให้แก่ประชาชน 

แผนหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 1 - 13 

สำนักปลัด 

รวมจำนวน 3 โครงการ 220,000 220,000 220,000 220,000 220,000 - - - - 
 
             2.2  แผนงานสร้างความเข้มแขง็ของชุมชน  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
ที่มาของ
โครงการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

1 โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อน้อมนำปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาปรับ
ใช้ในชีวิตประจำวัน 

หมู่ที่ 1 - 13 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จำนวนผู้
ได้รับ
ประโยชน ์

นำเศรษฐกิจพอเพียงมา
ปรับใช้ให้เกิดประโยชน ์

แผนหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 1 - 13 

สำนักปลัด 

2 โครงการส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชน เพื่อสนับสนุน/ส่งเสริม
และเพิ่มรายได้ให้แก่
ประชาชนในพื้นที ่

หมู่ที่ 1 - 13 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 จำนวน
ผู้เข้าร่วม
การอบรม 

สร้างอาชีพและรายได้
ให้แก่ประชาชน 

แผนหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 1 - 13 

สำนักปลัด 

รวมจำนวน 2 โครงการ 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 - - - - 
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 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่พริก 

  

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ดำรงความสมบูรณ์และยั่งยืน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์และยั่งยืน 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่พริก 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์และยั่งยืน 
             5.1  แผนงานการเกษตร 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
ที่มาของ
โครงการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

1 โครงการส่งเสริมการทำปุ๋ยหมักจาก
เศษวัสดุ/เศษอาหาร 
 

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

ลดปัญหาขยะ 
มูลฝอย 

แผนหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 1 - 13 

สำนักปลัด 

2 โครงการปลูกพืชสมุนไพร เพื่อสร้างเสริมสุขภาวะ
ชุมชนโดยใช้ภูมิปัญญา 

หมู่ที่ 1 – 13 50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

จำนวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ประชาชนมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดี 

แผนหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 1 - 13 

สำนักปลัด 

3 โครงการปลูกหญ้าแฝก เพื่อป้องกันการพังทลาย
ของดินและแนวตลิ่ง 
 

หมู่ที่ 1 - 13 5,000 
 

5,000 
 

5,000 
 

5,000 
 

5,000 
 

จำนวนหญ้า
ที่ปลูก 

ป้องกันการพังทลาย
ของดินและแนวตลิ่ง 

แผนหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 1 - 13 

สำนักปลัด 

4 โครงการจัดทำแนวกันไฟป่า เพื่อจัดทำแนวกันไฟปา่ 
ป้องกันการลุกลามของไฟ
ป่าที่สร้างความเสียหาย
แก่ประชาชน 

หมู่ที่ 1 - 13 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 แนวกัน 
ไฟป่า 

-สามารถจัดทำแนวกัน
ไฟป่า 
-ป้องกันความเสียหาย
แก่ประชาชน 

แผนหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 1 - 13 

สำนักปลัด 

5 โครงการระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน
แสงอาทิตย ์

เพื่อใช้พลังงานทดแทน 
ช่วยในการกักเก็บนำ้และ 
ใช้ในอุปโภคบริโภค 
การเกษตร 

หมู่ที่ 1 - 13 3,900,000 3,900,000 3,900,000 3,900,000 3,900,000 ร้อยละของ 
ประชาชนที ่
ได้รับ
ประโยชน ์

ประชาชนมีน้ำใช้ใน 
การอุปโภคบริโภค 
การเกษตรอยา่ง 
เพียงพอ และช่วย 
ประหยัดค่าใช้จา่ย 

แผนหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 1 - 13 

กองช่าง 

6 โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟแูหล่งน้ำ
แม่น้ำลาว 

เพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ หมู่ที่ 1, 2, 7 7,166,900 7,166,900 7,166,900 7,166,900 7,166,900 แหล่งน้ำที่
ได้รับ 
การอนุรักษ์
ฟื้นฟ ู

แหล่งน้ำตาม 
ธรรมชาติได้รับการ 
อนุรักษ์และฟื้นฟ ู
อย่างต่อเนื่อง 

แผนหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 1, 2, 7 

กองช่าง 

7 โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟแูหล่งน้ำหว้ย
เหมืองหยวก 

เพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ หมู่ที่ 1, 13 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 แหล่งน้ำที่
ได้รับ 
การอนุรักษ์
ฟื้นฟ ู

แหล่งน้ำตาม 
ธรรมชาติได้รับการ 
อนุรักษ์และฟื้นฟ ู
อย่างต่อเนื่อง 

แผนหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 1 - 13 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
ที่มาของ
โครงการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

8 โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟแูหล่งน้ำร่อง
ง้ิวสร้อย 

เพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ หมู่ที่ 7 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 แหล่งน้ำที่
ได้รับ 
การอนุรักษ์
ฟื้นฟ ู

แหล่งน้ำตาม 
ธรรมชาติได้รับการ 
อนุรักษ์และฟื้นฟ ู
อย่างต่อเนื่อง 

แผนหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 7 

กองช่าง 

9 โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟแูหล่งน้ำ 
ห้วยแม่พริก  

เพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ หมู่ที่ 9 778,000 778,000 778,000 778,000 778,000 แหล่งน้ำที่
ได้รับ 
การอนุรักษ์
ฟื้นฟ ู

แหล่งน้ำตาม 
ธรรมชาติได้รับการ 
อนุรักษ์และฟื้นฟ ู
อย่างต่อเนื่อง 

แผนหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 9 

กองช่าง 

10 โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟแูหล่งน้ำ 
ห้วยแห้ง  

เพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ หมู่ที่ 9 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 แหล่งน้ำที่
ได้รับ 
การอนุรักษ์
ฟื้นฟ ู

แหล่งน้ำตาม 
ธรรมชาติได้รับการ 
อนุรักษ์และฟื้นฟ ู
อย่างต่อเนื่อง 

แผนหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 9 

กองช่าง 

รวมจำนวน 10 โครงการ 18,029,900 18,029,900 18,029,900 18,029,900 18,029,900 - - - - 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



88 

 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่พริก 

  

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่5 การพัฒนาคุณภาพชีวิต ทรัพยากรมนุษย์และความมั่นคงเพ่ือส่งเสริมสังคมสร้างสรรค์ 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่พริก 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย 
             4.1  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
ที่มาของ
โครงการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

1 โครงการการส่งเสริมและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด 

เพื่อแก้ไขและลดการเกิด
ยาเสพติดในพื้นที ่

หมู่ที่ 1 - 13 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 จำนวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ลดปัญหายาเสพติด แผนหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 1 - 13 

สำนักปลัด 

2 โครงการก่อสร้างลานกีฬาต้าน 
ยาเสพติด 

เพื่อให้มีสถานที่สำหรับ
ออกกำลังกาย และไม่ไป
ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด 

หมู่ที่ 1 - 13 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 ลานกีฬา -ลดปัญหายาเสพติด 
-ประชาชนมีสุขภาพ
แข็งแรง 

แผนหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 1 - 13 

กองช่าง, 
สำนักปลัด 

3 โครงการสนับสนุนส่งเสริมกิจกรรม
กลุ่ม อปพร. 

เพื่อพัฒนาศักยภาพของ
กลุ่ม อปพร. 

หมู่ที่ 1 - 13 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละความ
พึงพอใจ
ผู้รับบริการ 

การป้องกันและ 
บรรเทาสาธารณภยัที่ม ี
ประสิทธิภาพ 

แผนหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 1 - 13 

กองช่าง 

4 โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิดใน
หมู่บ้าน 

เพื่อเพิ่มความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน 

 

หมู่ที่ 1 - 13 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละความ
พึงพอใจของ 
ประชาชน 

คุณภาพชีวิตที่ด ี
ของประชาชน 

แผนหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 1 - 13 

กองช่าง 

รวมจำนวน 4 โครงการ 5,550,000 5,550,000 5,550,000 5,550,000 5,550,000 - - - - 
 

            4.2  แผนงานสังคมสงเคราะห ์

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
ที่มาของ
โครงการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

1 โครงการปรับปรุงที่อยู่อาศัยแก่ผู้
ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ผูย้ากจน 

เพื่อปรับปรุงที่อยู่อาศัยให้
ประชาชนมีคุณภาพชวีิต 
ที่ด ี

หมู่ที่ 1 - 13 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จำนวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

-มีที่อยู่อาศัยเหมาะสม 
-ประชาชนมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น 

แผนหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 1 - 13 

สำนักปลัด 

 รวมจำนวน 1 โครงการ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 - - - - 
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  4.3 แผนงานสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
ที่มาของ
โครงการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

1 โครงการสนับสนุนศูนย์สาธารณสุข
มูลฐานและกิจกรรมของ อสม. 

เพื่อให้หมู่บ้านได้มี
งบประมาณในการพัฒนา
ทางด้านสาธารณสุข 

หมู่ที่ 1 - 13 195,000 195,000 195,000 195,000 195,000 ร้อยละของ
ศูนย์ ศสมช.
ที่ได้รับการ
สนับสนุน 

ชุมชนมีส่วนร่วมใน 
การพัฒนาทางด้าน 
สาธารณสุขใน 
ชุมชนของตนเอง 

แผนหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 1 - 13 

สำนักปลัด 

 รวมจำนวน 1 โครงการ 195,000 195,000 195,000 195,000 195,000 - - - - 
 

  4.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
ที่มาของ
โครงการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

1 โครงการอบรมกลุ่มพัฒนาสตรี  เพื่อพัฒนาศักยภาพและ
ส่งเสริมกลุ่มสตรีในตำบล 

หมู่ที่ 1 - 13 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละของ 
ผู้เข้าร่วม 
โครงการ 

กลุ่มสตรีได้รับการ
ส่งเสริม/สนับสนุน/
พัฒนาในด้านต่าง ๆ 

แผนหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 1 - 13 

สำนักปลัด 

รวมจำนวน 1 โครงการ 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 - - - - 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 

สำหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ที่ใช้สำหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น 
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่พริก อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 การสร้างมูลค่าเพ่ิมด้านการท่องเท่ียวเชิงสรรค์โดยดำรงฐานวัฒนธรรมล้านนา   
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจสิติกส์เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัดกลุ่มอาเซียน+6 และ GMS 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์เชื่อมโยงกลุม่จังหวัดกลุม่อาเซียน+6 และ GMS 
 1.1  แผนงานเคหะและชมุชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รบั 
หน่วยงานที่จะ
ขอประสาน ๒๕๖6 

(บาท) 
๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

1 โครงการขยายเขตไฟฟ้า  
หมู่ที่ 4,5,6 ต.แม่พริก 

เพื่อให้พื้นที่สาธารณะมี
แสงสว่างเพียงพอ 

จำนวน 3 แห่ง 12,000,000 12,000,000 12,000,000 12,000,000 12,000,000 ร้อยละของ
ประชาชน
ได้รับความ

สะดวกในการ
สัญจร 

เกิดการพัฒนาด้าน
คมนาคม มีความ
ปลอดภัย สะดวก 

รวดเร็ว ในการสัญจร
และขนส่ง และพัฒนา

ทางเศรษฐกิจได้ 

การไฟฟ้า, อื่นฯ
ที่เกี่ยวขอ้ง 

2 โครงการขยายเขตไฟฟ้าเข้าสู่
พื้นที่การเกษตรหมู่ที ่1 – 13 

เพื่อให้พื้นที่สาธารณะมี
แสงสว่างเพียงพอ 

จำนวน 13 แห่ง 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ร้อยละ ของ 
ประชาชนได้
ใช้ประโยชน ์

มีแสงสว่างเพียงพอและ
เพิ่มความปลอดภยัใน

พื้นที่สาธารณะ 

การไฟฟ้า, อื่นฯ
ที่เกี่ยวขอ้ง 

3 โครงการติดตั้งไฟกิ่งสาธารณะ 
โซล่าเซลล์ 

เพื่อให้พื้นที่สาธารณะมี
แสงสว่างเพียงพอ 

จำนวน 13 แห่ง 3,500,000 3,500,000 3,500,000 3,500,000 3,500,000 ร้อยละ ของ 
ประชาชนได้
ใช้ประโยชน ์

มีแสงสว่างเพียงพอและ
เพิ่มความปลอดภยัใน

พื้นที่สาธารณะ 

กรมส่งเสริม, อื่น
ฯที่เกี่ยวข้อง 

 
รวมจำนวน 3 โครงการ 16,500,000 16,500,000 16,500,000 16,500,000 16,500,000 - - - 

 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.0๒/2 
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             ๑.2  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รบั 
หน่วยงานที่จะ
ขอประสาน ๒๕๖6 

(บาท) 
๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

1 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายบ้านหว้ยมว่ง  
หมู่ที่ 10 ต.แม่สรวย เช่ือมบ้าน
ปางอ้อย หมู่ที่ 9 ต.แม่พริก 

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการสัญจร 

ถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก 

435,500 435,500 435,500 435,500 435,500 ร้อยละของ
ประชาชน
ได้รับความ

สะดวกในการ
สัญจร 

เกิดการพัฒนาด้าน
คมนาคม มีความ
ปลอดภัย สะดวก 

รวดเร็ว ในการสัญจร
และขนส่ง และพัฒนา

ทางเศรษฐกิจได้ 
 

อบจ.เชียงราย,
กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น,     
กรมทางหลวง

ชนบท 
,อื่นฯที่เกี่ยวขอ้ง 

2 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านแม่พริก หมู่ที ่1 
ต.แม่พริก เช่ือม หมู่ที่ 16 บ้าน
หนองบัว  ต.ป่าแดด 

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการสัญจร 

ถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก 

3,510,000 3,510,000 - - - ร้อยละของ
ประชาชน
ได้รับความ

สะดวกในการ
สัญจร 

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
ประชาชน
ได้รับความ

สะดวกในการ
สัญจร 

เกิดการพัฒนาด้าน
คมนาคม มีความ
ปลอดภัย สะดวก 

รวดเร็ว ในการสัญจร
และขนส่ง และพัฒนา

ทางเศรษฐกิจได้ 
 

อบจ.เชียงราย,
กรมทางหลวง

ชนบท 
,อื่นฯที่เกี่ยวขอ้ง 

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

 

 

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการสัญจร 

ถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก 

8,000,000 8,000,000 8,000,000 8,000,000 8,000,000 ร้อยละของ
ประชาชน
ได้รับความ

สะดวกในการ
สัญจร 

เกิดการพัฒนาด้าน
คมนาคม มีความ
ปลอดภัย สะดวก 

รวดเร็ว ในการสัญจร
และขนส่ง และพัฒนา

ทางเศรษฐกิจได้ 

กรมส่งเสริม, อื่น
ฯที่เกี่ยวข้อง 
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 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่พริก 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รบั 
หน่วยงานที่จะ
ขอประสาน ๒๕๖6 

(บาท) 
๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

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

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการสัญจร 

ถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก 

5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 ร้อยละของ
ประชาชน
ได้รับความ

สะดวกในการ
สัญจร 

เกิดการพฒันาด้าน
คมนาคม มีความ

ปลอดภัย สะดวก รวดเร็ว 
ในการสัญจรและขนสง่ 

และพัฒนาทางเศรษฐกิจ
ได้ 

กรมส่งเสริมฯ, 
อื่นฯที่เกี่ยวขอ้ง 

6 ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ตกิ 
คอนกรีต บ้านหวัริน  
บ้านทุ่งฟ้าผ่าตำบลแม่พริก ถึง 
บ้านหนองบัวสวย หมู่ที่ 3  
ตำบลศรีถ้อย 

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการสัญจร 

ถนนแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต 

10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 ร้อยละของ
ประชาชน
ได้รับความ

สะดวกในการ
สัญจร 

เกิดการพฒันาด้าน
คมนาคม มีความ

ปลอดภัย สะดวก รวดเร็ว 
ในการสัญจรและขนสง่ 

และพัฒนาทางเศรษฐกิจ
ได้ 

กรมส่งเสริม, อื่น
ฯที่เกี่ยวข้อง 

7 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
ประชาชน
ได้รับความ

สะดวกในการ
สัญจร 

เกิดการพัฒนาด้าน
คมนาคม มีความ
ปลอดภัย สะดวก 

รวดเร็ว ในการสัญจร
และขนส่ง และพัฒนา

ทางเศรษฐกิจได้ 

กรมส่งเสริม,  
อื่นฯที่เกี่ยวขอ้ง 

8 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายหว้ยลอ หมู่ที่ 3 ต.แม่พริก 
เช่ือม หมู่ที่ 10 ต.แม่พริก เช่ือม 
บ้านใหม่แสงแกว้ หมู่ที ่11 
ต.เจดีย์หลวง 

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการสัญจร 

ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก 

10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 ร้อยละของ
ประชาชน
ได้รับความ

สะดวกในการ
สัญจร 

เกิดการพัฒนาด้าน
คมนาคม มีความ
ปลอดภัย สะดวก 

รวดเร็ว ในการสัญจร
และขนส่ง และพัฒนา

ทางเศรษฐกิจได้ 

กรมส่งเสริม, 
 อื่นฯที่เกี่ยวข้อง  

 

9 โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท ์
ติกคอนกรีต หมู่ที่ 3 เช่ือม  
หมู่ที่ 9 หมู ่10 - 11 

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการสัญจร 

ถนนแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต 

5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 ร้อยละของ
ประชาชน
ได้รับความ

สะดวกในการ
สัญจร 

เกิดการพัฒนาด้าน
คมนาคม มีความ
ปลอดภัย สะดวก 

รวดเร็ว ในการสัญจร
และขนส่ง และพัฒนา

ทางเศรษฐกิจได้ 

กรมส่งเสริม,  
อื่นฯที่เกี่ยวขอ้ง 
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 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่พริก 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รบั 
หน่วยงานที่จะ
ขอประสาน ๒๕๖6 

(บาท) 
๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

10 โครงการเสริมผิวถนนลาดยาง
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต (AC) จาก
หมู่ที่ 8 ต.แม่พรกิ เช่ือมต่อ  
หมู่ที่ 1 ต.เจดียห์ลวง 

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการสัญจร 

เสริมผิว
ถนนลาดยาง 
แอสฟัลท์ติก 

คอนกรีต 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ร้อยละของ
ประชาชน
ได้รับความ

สะดวกในการ
สัญจร 

เกิดการพัฒนาด้าน
คมนาคม มีความ
ปลอดภัย สะดวก 

รวดเร็ว ในการสัญจร
และขนส่ง และพัฒนา

ทางเศรษฐกิจได้ 
 

กองช่าง, อบจ., 
อื่นฯ ที่เกี่ยวข้อง 

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

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการสัญจร 

ถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก 

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ร้อยละของ
ประชาชน
ได้รับความ

สะดวกในการ
สัญจร 

เกิดการพัฒนาด้าน
คมนาคม มีความ
ปลอดภัย สะดวก 

รวดเร็ว ในการสัญจร
และขนส่ง และพัฒนา

ทางเศรษฐกิจได้ 

 

กองช่าง, อบจ., 
อื่นฯ ที่เกี่ยวข้อง 

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

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการสัญจร 

ถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก 

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ร้อยละของ
ประชาชน
ได้รับความ

สะดวกในการ
สัญจร 

เกิดการพัฒนาด้าน
คมนาคม มีความ
ปลอดภัย สะดวก 

รวดเร็ว ในการสัญจร
และขนส่ง และพัฒนา

ทางเศรษฐกิจได้ 

กองช่าง, อบจ., 
อื่นฯ ที่เกี่ยวข้อง 

13 โครงการปรับปรุงผิวจราจร 
คสล.ถนนสายหลัก หมู่ที่ 4, 5, 
6 เช่ือมต่อ หมู่ที ่11 ต.แมพ่ริก 

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการสัญจร 

ถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก 

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ร้อยละของ
ประชาชน
ได้รับความ

สะดวกในการ
สัญจร 

เกิดการพัฒนาด้าน
คมนาคม มีความ
ปลอดภัย สะดวก 

รวดเร็ว ในการสัญจร
และขนส่ง และพัฒนา

ทางเศรษฐกิจได้ 

กองช่าง, อบจ., 
อื่นฯ ที่เกี่ยวข้อง 
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 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่พริก 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รบั 
หน่วยงานที่จะ
ขอประสาน ๒๕๖6 

(บาท) 
๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

14 โครงการก่อสร้างถนน คสล.  
หมู่ที่ 9 ขา้มลำหว้ยแม่พริก  
ซอย 4  ต.แม่พริก 

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการสัญจร 

ถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก 

1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 ร้อยละของ
ประชาชน
ได้รับความ

สะดวกในการ
สัญจร 

เกิดการพัฒนาด้าน
คมนาคม มีความ
ปลอดภัย สะดวก 

รวดเร็ว ในการสัญจร
และขนส่ง และพัฒนา

ทางเศรษฐกิจได้ 

กองช่าง, อบจ., 
อื่นฯ ที่เกี่ยวข้อง 

15 โครงการก่อสร้างสะพาน คสล. 
ข้ามลำหว้ยแมพ่ริก ลำห้วยฝาย
ดงน้อย 

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการสัญจร 

จำนวน 1 แห่ง   1,500,000    1,500,000    1,500,000    1,500,000   1,500,000  ร้อยละของ
ประชาชน
ได้รับความ

สะดวกในการ
สัญจร 

เกิดการพัฒนาด้าน
คมนาคม มีความ
ปลอดภัย สะดวก 

รวดเร็ว ในการสัญจร
และขนส่ง และพัฒนา

ทางเศรษฐกิจได้ 

กองช่าง, อบจ. 

16 โครงการก่อสร้างรางส่งน้ำ คสล. 
เพื่อการเกษตร 

เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำแล้ง
สำหรับพื้นที่การเกษตร 

จำนวน 1 แห่ง   5,000,000    5,000,000    5,000,000    5,000,000  5,000,000 ร้อยละของ
ประชาชนที่

ได้รับ
ประโยชน ์

ประชาชนมีน้ำใช้ใน
เกษตรอย่างเพียงพอ 

กองช่าง, อบจ. 

17 โครงการก่อสร้างระบบสูบน้ำ
ด้วยพลังแสงอาทิตย ์

เพื่อใช้พลังงานทดแทน
ช่วยในการกักเก็บนำ้และ

ใช้ในอุปโภคบริโภค
การเกษตร 

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

ได้รับ
ประโยชน ์

ประชาชนมีน้ำใช้ในการ
อุปโภคบริโภค

การเกษตรอยา่ง
เพียงพอ และช่วย
ประหยัดค่าใช้จา่ย 

 

กองช่าง, อบจ. 

18 โครงการก่อสร้างรางระบายนำ้ 
พร้อมท่อลอดภายในหมู่ที ่7  
บ้านทุ่งฟ้าผ่า 

เพื่อป้องกันน้ำทว่มขังใน
พื้นที่ราษฎร 

จำนวน 1 แห่ง 4,500,000 4,500,000 4,500,000 4,500,000 4,500,000 ร้อยละของ
ประชาชนที่

ได้รับ
ประโยชน ์

ประชาชนมีน้ำใช้ใน
เกษตรอย่างเพียงพอ 

กองช่าง, กทพ. 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รบั 
หน่วยงานที่จะ
ขอประสาน ๒๕๖6 

(บาท) 
๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

19 โครงการปรับปรุงอาคารศูนย ์
สุขภาวะอำเภอแม่สรวย 

เพื่อปรับปรุง ซ่อมแซม
อาคารให้อยู่ในสภาพ

พร้อมใช้งาน และมีความ
ปลอดภัย 

อาคารศูนย ์
สุขภาวะอำเภอ 

แม่สรวย 

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ได้ดำเนินการ อาคารศูนย์สุขภาวะ
อำเภอแม่สรวยมกีาร

ปรับปรุงให้พร้อมในการ
ใช้งาน 

อบจ.เชียงราย, 
อื่นฯที่เกี่ยวขอ้ง 

20 ก่อสร้างสนามกีฬาตำบลแม่พริก เพื่อให้มีสถานที่สำหรับ
ออกกำลังกายและจัด

กิจกรรมในอำเภอแม่สรวย
และตำบลแม่พรกิ 

จำนวน 1 แห่ง 25,000,000 25,000,000 25,000,000 25,000,000 25,000,000 ได้ดำเนินการ มีสนามกีฬาประจำ
ตำบลและอำเภอใช้ใน
การออกกำลังกายและ

กิจกรรมต่าง ๆ 

กกท.,  
กรมส่งเสรมิ, 

อื่นฯที่เกี่ยวขอ้ง 
 

21 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก
บริเวณศาลสมเด็จพระนเรศวร
มหาราช บา้นป่าซางพัฒนา  
หมู่ที่ 13 ต.แมพ่ริก เช่ือม  
บ้านร้องเจริญ หมู่ที่ 7 
ต.แม่สรวย 

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการสัญจร 

ขนาดกวา้ง 6 ม. 
ยาว 2,475 ม. 

หนาเฉลี่ย 0.15 ม. 

6,172,415 6,172,415 - - - ร้อยละของ
ประชาชน
ได้รับความ

สะดวกในการ
สัญจร 

เกิดการพัฒนาด้านคมนาคม 
มีความปลอดภัย สะดวก 
รวดเร็ว ในการสัญจรและ

ขนส่ง และพัฒนาทาง
เศรษฐกิจได้ 

อบจ.เชียงราย,กรม
ส่งเสริมการ

ปกครองท้องถ่ิน, 
กรมทางหลวง
ชนบท,อื่นฯที่

เกี่ยวข้อง 

22 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต 
บ้านป่าซางพัฒนา หมู่ที่ 13  
ต.แม่พริก เช่ือม บา้นร้องเจริญ 
หมู่ที่ 7 ต.แม่สรวย 
 

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการสัญจร 

ขนาดกว้าง 6.00 ม. 
ยาว 200 ม. หนา 

0.15 ม. หรือมีพื้นที่
เทคอนกรีตไมน่้อย
กว้า 1,200 ตร.ม. 
พร้อมก่อสร้างราง

ระบายน้ำ 2 ข้างทาง 

2,050,000 2,050,000 2,050,000 - - ร้อยละของ
ประชาชน
ได้รับความ

สะดวกในการ
สัญจร 

เกิดการพัฒนาด้านคมนาคม 
มีความปลอดภัย สะดวก 
รวดเร็ว ในการสัญจรและ

ขนส่ง และพัฒนาทาง
เศรษฐกิจได้ 

อบจ.เชียงราย,กรม
ส่งเสริมการ

ปกครองท้องถ่ิน, 
กรมทางหลวง
ชนบท,อื่นฯที่

เกี่ยวข้อง 

 รวมจำนวน 22 โครงการ 110,567,915 110,567,915 100,885,500 98,835,500 98,835,500 - - - 

 

 

 

 



96 

 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่พริก 

 

1.3 แผนงานการเกษตร 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่จะ
ขอประสาน 

๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

1 โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำฝาย
ดินดำ  บา้นสันก้างปลา  หมู่ที ่7 
ต.เจดีย์หลวง  เช่ือมบา้นศรีถ้อย 
หมู่ที่ 8  ต.ศรีถ้อย เช่ือมบา้น 
ทุ่งฟ้าผ่า หมู่ที ่7 ต.แม่พรกิ 

เพื่อแก้ไขปัญหาการขาด
แคลนน้ำสำหรับใช้ใน
การเกษตร การอุปโภค

บริโภค 

ขนาดปากรางกวา้ง
เฉลี่ย 2.00-3.00 
ม. ลึก 1.20-1.50 
เมตร ผนังคอนกรีต
หนา 0.15 เมตร 
ความยาวรวมไม่
น้อยกว่า 6,700 

เมตร 

9,752,200 9,752,200 9,752,200 9,752,200 9,752,200 ร้อยละของ 
ประชาชนที่

ได้รับ
ประโยชน ์

ประชาชนในพื้นที่มี
น้ำใชใ้นการเกษตร 
และอุปโภคบริโภค

อย่างพอเพยีง 

อบจ.เชียงราย, 
ทน., อื่นฯที่
เกี่ยวขอ้ง 

2 โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำ 
ลำเหมืองสันป่าบงและลำเหมอืง
สาขา 

เพื่อแก้ไขปัญหาการขาด
แคลนน้ำสำหรับใช้ใน
การเกษตร การอุปโภค

บริโภค 

จำนวน 1 แห่ง 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 ร้อยละของ 
ประชาชนที่

ได้รับ
ประโยชน ์

ประชาชนในพื้นที่มี
น้ำใชใ้นการเกษตร 
และอุปโภคบริโภค

อย่างพอเพยีง 

อบจ.เชียงราย,  
กรมชลประทาน, 
อื่นฯที่เกี่ยวขอ้ง 

3 โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำ
คอนกรีตเสริมเหล็ก(ลำเหมือง
กอง) ต.ศรีถ้อย เช่ือม หมู่ที่ 7  
ต.เจดีย์หลวง เช่ือม หมู่ที ่7 
ต.แม่พริก 

เพื่อแก้ไขปัญหาการขาด
แคลนน้ำสำหรับใช้ใน
การเกษตร การอุปโภค

บริโภค 

จำนวน 1 แห่ง 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 ร้อยละของ 
ประชาชนที่

ได้รับ
ประโยชน ์

ประชาชนในพื้นที่มี
น้ำใชใ้นการเกษตร 
และอุปโภคบริโภค

อย่างพอเพยีง 

อบจ.เชียงราย, 
ทน., อื่นฯที่
เกี่ยวขอ้ง 

4 โครงการเจาะบ่อบาดาลเพื่อ
การเกษตร หมู่ที ่1-13 

เพื่อแก้ไขปัญหาการขาด
แคลนน้ำในการอุปโภค

บริโภค 

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

ได้รับ
ประโยชน ์

ประชาชนในพื้นที่มี
น้ำใชใ้นการเกษตร 
และอุปโภคบริโภค

อย่างพอเพยีง 

กรมทรัพยากรน้ำ
บาดาล, อื่นฯที่

เกี่ยวขอ้ง 

5 โครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำ
ห้วยลอ 

เพื่อให้มีแหล่งกักเกบ็น้ำใช้
ในการเกษตรและ
สาธารณูปโภค 

จำนวน 1 แห่ง 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 ร้อยละของ 
ประชาชนที่

ได้รับ
ประโยชน ์

ประชาชนในพื้นที่มี
น้ำใชใ้นการเกษตร 
และอุปโภคบริโภค

อย่างพอเพยีง 

ทน, 
อื่นฯที่เกี่ยวขอ้ง 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่จะ
ขอประสาน ๒๕๖6 

(บาท) 
๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

6 โครงการวางท่อส่งน้ำสถาน ี
สูบน้ำพลังไฟฟ้า 
 

เพื่อให้มีระบบสูบน้ำ
สำหรับใช้ในการเกษตร 

จำนวน 1 แห่ง 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 ร้อยละของ 
ประชาชนที่

ได้รับ
ประโยชน ์

ประชาชนในพื้นที่มี
น้ำใชใ้นการเกษตร 
และอุปโภคบริโภค

อย่างพอเพยีง 

กรมส่งเสริม,  
อื่นฯที่เกี่ยวขอ้ง 

7 โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำ
คอนกรีต หมู่ที่  10  เช่ือม 
หมู่ที่ 1 ,2 , 13  ต.แม่พริก 

เพื่อแก้ไขปัญหาการขาด
แคลนน้ำในการอุปโภค

บริโภค 

จำนวน 1 แห่ง 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 ร้อยละของ 
ประชาชนที่

ได้รับ
ประโยชน ์

ประชาชนในพื้นที่มี
น้ำใชใ้นการเกษตร 
และอุปโภคบริโภค

อย่างพอเพยีง 

กรมส่งเสริม,ทน.,
อื่นฯที่เกี่ยวขอ้ง 

8 โครงการก่อสร้างฝายคอนกรีต  
ต.แม่พริก 

เพื่อให้มีแหล่งกักเกบ็น้ำใช้
ในการเกษตรและ
สาธารณูปโภค 

จำนวน 1 แห่ง 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ร้อยละของ 
ประชาชนที่

ได้รับ
ประโยชน ์

ประชาชนในพื้นที่มี
น้ำใชใ้นการเกษตร 
และอุปโภคบริโภค

อย่างพอเพยีง 

อบจ.เชียงราย, 
ทน., อื่นฯที่
เกี่ยวขอ้ง 

9 โรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์ชา เพื่อก่อสร้างสถานที่แปร
รูปผลผลิตทางการเกษตร 

จำนวน 1 แห่ง 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ได้ดำเนินการ ประชาชนมีสถานที่
และเป็นแหล่งสร้าง
รายได้ที่มีมาตรฐาน 

ศูนย์ส่งเสริม 
การเกษตรที่สูง, 
อื่นฯที่เกี่ยวขอ้ง 

10 โรงงานผลิตน้ำดื่มของตำบล 
แม่พริก 

เพื่อให้มีน้ำดื่มที่สะอาด 
ปลอดภัยและมีมาตรฐาน 

จำนวน 1 แห่ง 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละของ 
ประชาชนที่

ได้รับ
ประโยชน ์

มีโรงงานผลิตน้ำดื่ม
ประจำตำบลที่มี
คุณภาพและได้

มาตรฐาน 

อบจ.เชียงราย 

11 ขุดลอกสิ่งกีดขวางลำน้ำลาว เพื่อระบายนำ้และแก้ไข
ปัญหาน้ำทว่มขัง 

ภายในตำบล 
แม่พริก 

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

ได้รับ
ประโยชน ์

เพื่อเพิม่
ประสิทธภิาพในการ
ระบายน้ำ ลดปัญหา

น้ำขัง 

กรมเจ้าท่า 
อบจ.เชียงราย, 
อื่นฯที่เกี่ยวขอ้ง 

12 ปรับปรุงระบบประปาหมูบ่้าน เพื่อให้มีระบบประปาที่มี
คุณภาพและมีมาตรฐาน 

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

ได้รับ
ประโยชน ์

ประปาหมู่บ้าน
คุณภาพและมี

มาตรฐาน 

กรมส่งเสริม,กรม
ทรัพยากรนำ้,  

อื่นฯที่เกี่ยวขอ้ง 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่จะ
ขอประสาน ๒๕๖6 

(บาท) 
๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

13 ขุดลอกแหล่งน้ำในตำบลแม่พริก เพื่อระบายนำ้และแก้ไข
ปัญหาน้ำทว่มขัง 

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

ได้รับ
ประโยชน ์

 

เพื่อเพิม่
ประสิทธภิาพในการ
ระบายน้ำ ลดปัญหา

น้ำขัง 

อบจ.เชียงราย,
กรมทรพัยากรน้ำ, 
อื่นฯที่เกี่ยวขอ้ง 

14 ก่อสร้างฝายดงหลวง เพื่อให้มีแหล่งกักเกบ็น้ำใช้
ในการเกษตรและ
สาธารณูปโภค 

จำนวน 1 แห่ง 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ร้อยละของ 
ประชาชนที่

ได้รับ
ประโยชน ์

ประชาชนในพื้นที่มี
น้ำใช้ในการเกษตร 
และอุปโภคบริโภค

อย่างพอเพยีง 

กรมทรพัยากรน้ำ, 
อื่นฯที่เกี่ยวขอ้ง, 

อบจ. 

15 ก่อสร้างคลองส่งน้ำเพื่อ
การเกษตรฝายดงน้อย 

เพื่อแก้ไขปัญหาการขาด
แคลนน้ำในการอุปโภค

บริโภค 

จำนวน 1 แห่ง 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ร้อยละของ 
ประชาชนที่

ได้รับ
ประโยชน ์

ประชาชนในพื้นที่มี
น้ำใช้ในการเกษตร 
และอุปโภคบริโภค

อย่างพอเพยีง 

กรมทรพัยากรน้ำ, 
อื่นฯที่เกี่ยวขอ้ง 

16 ปรับปรุงภูมิทัศน์อ่างเก็บน้ำ 
แม่พริก 

เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่
รอบอ่างเก็บน้ำให้มีความ
ปลอดภัย เป็นระเบียบ

เรียบร้อย 

จำนวน 1 แห่ง 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 
 

1,000,000 
 

อ่างเก็บน้ำแม่
พริกได้รับการ
ปรับปรุงภูมิ

ทัศน์ 

พื้นที่บรเิวณรอบอ่าง
เก็บน้ำให้มีความ
ปลอดภัย เป็น

ระเบียบเรยีบรอ้ย 

กรมส่งเสริม,กรม
ทรัพยากรนำ้, 

อื่นฯที่เกี่ยวขอ้ง 

17 ก่อสร้างคลองส่งน้ำร่องห้า 
หมู่ที่ 2, 3, 12, 8 

เพื่อแก้ไขปัญหาการขาด
แคลนน้ำในการอุปโภค

บริโภค 

 

จำนวน 4 แห่ง 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 
 

5,000,000 
 

ร้อยละของ 
ประชาชนที่

ได้รับ
ประโยชน ์

ประชาชนในพื้นที่มี
น้ำใช้ในการเกษตร 
และอุปโภคบริโภค

อย่างพอเพยีง 

อบจ.เชียงราย,
กรมทรพัยากรน้ำ, 
อื่นฯที่เกี่ยวขอ้ง 

18 ก่อสร้างระบบสูบน้ำแม่น้ำลาว 
ตำบลแม่พริก 

เพื่อให้มีระบบสูบน้ำ
สำหรับใช้ในการเกษตร 

จำนวน 1 แห่ง 45,805,300 45,805,300 45,805,300 45,805,300 45,805,300 ร้อยละของ 
ประชาชนที่

ได้รับ
ประโยชน ์

 

ประชาชนในพื้นที่มี
น้ำใช้ในการเกษตร 
และอุปโภคบริโภค

อย่างพอเพยีง 

กรมทรัพยากรน้ำ 
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 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่พริก 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่จะ
ขอประสาน ๒๕๖6 

(บาท) 
๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

19 ก่อสร้างฝายนำ้ล้นห้วยแม่พรกิ 
หมู่ที่ 9, 10, 11 

เพื่อแก้ไขปัญหาการขาด
แคลนน้ำในการอุปโภค

บริโภค 

จำนวน 3 แห่ง 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 ร้อยละของ 
ประชาชนที่

ได้รับ
ประโยชน ์

ประชาชนในพื้นที่มี
น้ำใชใ้นการเกษตร 
และอุปโภคบริโภค

อย่างพอเพยีง 

กรมทรัพยากรน้ำ 

20 ก่อสร้างสถานีสูบน้ำไฟฟ้า 
ห้วยมว่ง หมู่ที่ 1, 2, 10 

เพื่อให้มีสถานีสูบน้ำระบบ
ไฟฟ้าสำหรับใช้ใน

การเกษตร 

จำนวน 3 แห่ง 5,805,100 5,805,100 5,805,100 5,805,100 5,805,100 ร้อยละของ 
ประชาชนที่

ได้รับ
ประโยชน ์

ประชาชนในพื้นที่มี
น้ำใชใ้นการเกษตร 
และอุปโภคบริโภค

อย่างพอเพยีง 

กรมทรัพยากรน้ำ 

21 โครงการก่อสร้างศูนย์เรียนรู้ภัย
พิบัติ 

เพื่อให้มีสถานที่จัด
กิจกรรมเพื่อเรียนรู้ภยั

พิบัติและฝึกฝนการปฏบิัติ
ตัวให้แก่ประชาชน 

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

ได้รับ
ประโยชน ์

มีสถานที่จัด
กิจกรรมเพื่อเรียนรู้
ภัยพิบัตแิละฝึกฝน
การปฏิบัติตวัเมื่อ
เกิดเหตุภัยพิบัต ิ

กรมส่งเสริม, 
อื่นฯที่เกี่ยวขอ้ง 

 

22 โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อ
อุปโภคบริโภค หมู่ที ่8 และ  
หมู่ที่ 11 

เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำการ
ขาดแคลนน้ำอุปโภค

บริโภค 

หมู่ที่ 8 และ  
หมู่ที่ 11 

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

ได้รับ
ประโยชน ์

ประชาชนมีน้ำใช้ใน
การอุปโภคบริโภค

อย่างเพียงพอ 

กองช่าง, อบจ. 

23 โครงการปรับปรุงฝาย คสล.   
ห้วยร่องหา้ 

เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำแล้ง
สำหรับพื้นที่การเกษตร 

จำนวน 1 แห่ง      300,000       300,000       300,000       300,000     300,000  ร้อยละของ
ประชาชนที่

ได้รับ
ประโยชน ์

ประชาชนมีน้ำใช้ใน
เกษตรอย่าง

เพียงพอ 

กองช่าง, อบจ. 

24 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศาล
สมเด็จพระนเรศวรมหาราช 

เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่
บริเวณศาลฯ ให้มีความ
สวยงาม เป็นระเบยีบ
เรียบร้อย และดึงดูด

นักท่องเที่ยว 

จำนวน 1 แห่ง 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 ร้อยละพื้นที่ที่
ได้รับการปรับ

ภูมิทัศน์ 

พื้นที่บริเวณศาลฯมี
ความสวยงาม และ

เป็นระเบียบ
เรียบร้อย 

อบจ.เชียงราย, 
อื่นฯที่เกี่ยวขอ้ง 

 จำนวน 24 โครงการ 126,510,400 126,510,400 126,510,400 126,510,400 126,510,400 - - - 
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ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การพัฒนาคุณภาพชีวิต ทรัพยากรมนุษย์และความมั่นคงเพ่ือส่งเสริมสังคมสร้างสรรค์ 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย 

4. การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย 
             4.๑  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รบั 
หน่วยงานรับผิด 

ชอบหลัก ๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(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 

รวมจำนวน 2 โครงการ 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 - - - 
 
 
             4.2  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รบั 
หน่วยงานรับผิด 

ชอบหลัก ๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(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 

รวมจำนวน 1 โครงการ 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 - - - 
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4.3  แผนงานสร้างความเข้มแขง็ของชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รบั 
หน่วยงานรับผิด 

ชอบหลัก ๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

1. ปรับปรุงบ้านผู้ด้อยโอกาส/ 
ผู้ยากไร ้
 

เพื่อช่วยเหลือ
ผู้ด้อยโอกาสให้มีที่พกั
อาศัยที่ปลอดภัยและ

เหมาะสม 

ผู้ด้อยโอกาสใน
ตำบลแม่พริก 

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 จำนวน
ผู้ด้อยโอกาสที่

ได้รับการ
ปรับปรุง

ซ่อมแซมบ้าน 
 

ผู้ด้อยโอกาสมีที่พกั
อาศัยที่ปลอดภัยและ

เหมาะสม 

กระทรวงพัฒนา
สังคมฯ 

รวมจำนวน 1 โครงการ 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 - - - 
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 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่พริก 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ดำรงความสมบูรณ์และยั่งยืน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์และยั่งยืน 

5. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์และยั่งยืน 
             5.๑  แผนงานเคหะและชมุชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รบั 
หน่วยงานรับผิด 

ชอบหลัก ๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

1. เตาเผาขยะระดับตำบล เพื่อให้มีเตาเผาขยะที่มี
มาตรฐานถูกต้องตามหลัก

วิชาการและลดมลพิษ 

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

ประโยชน์  

ประชาชนมีสถานที่
กำจัดขยะที่ถกู

สุขลักษณะและได้
มาตรฐาน 

กรมส่งเสริม, 
อื่นฯ ทีเกี่ยวข้อง 

รวมจำนวน  1  โครงการ 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000    
 

             5.2  แผนงานการเกษตร 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รบั 
หน่วยงานรับผิด 

ชอบหลัก ๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

1. ก่อสร้างฝายต้นน้ำ เพื่อแก้ไขปัญหาขาด
แคลนน้ำและชะลอนำ้ไว้

ใช้ในการเกษตร 

พื้นที่ตำบลแม่พริก 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 จำนวนฝายที่
ก่อสร้าง 

มีแหล่งต้นน้ำเพียงพอ
ต่อการเกษตร 

กรมส่งเสริม,อื่นฯ
ที่เกี่ยวขอ้ง 

2. อนุรักษ์ฟื้นฟแูหล่งน้ำแม่น้ำลาว
หมู่ที่ 1, 2, 7 ตำบลแมพ่ริก 
 

เพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ จำนวน 3 แห่ง 7,166,900 7,166,900 7,166,900 7,166,900 7,166,900 แหล่งน้ำที่ได้รับ
การอนุรักษฟ์ื้นฟ ู

แหล่งน้ำตาม
ธรรมชาติได้รับการ
อนุรักษ์และฟื้นฟู

อย่างต่อเนื่อง 
 

กรมทรัพยากรน้ำ ,
อื่นฯที่เกี่ยวขอ้ง 

3. อนุรักษ์ฟื้นฟแูหล่งน้ำหว้ย 
แม่พริก บา้นปางออ้ยหมู่ที ่9 
 

เพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ จำนวน 1 แห่ง 778,000 778,000 778,000 778,000 778,000 แหล่งน้ำที่ได้รับ
การอนุรักษฟ์ื้นฟ ู

แหล่งน้ำตาม
ธรรมชาติได้รับการ
อนุรักษ์และฟื้นฟู

อย่างต่อเนื่อง 
 

กรมทรัพยากรน้ำ ,
อื่นฯที่เกี่ยวขอ้ง 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รบั 
หน่วยงานรับผิด 

ชอบหลัก ๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

4. อนุรักษ์ฟื้นฟแูหล่งน้ำหว้ย 
เหมืองหวาก หมู่ที ่1, 13 
 

เพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ จำนวน 2 แห่ง 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 แหล่งน้ำที่ได้รับ
การอนุรักษฟ์ื้นฟ ู

แหล่งน้ำตาม
ธรรมชาติได้รับการ
อนุรักษ์และฟื้นฟู

อย่างต่อเนื่อง 
 

กรมทรัพยากรน้ำ ,
อื่นฯที่เกี่ยวขอ้ง 

5. อนุรักษ์ฟื้นฟแูหล่งน้ำหว้ย 
แม่พริก บา้นปางกลางหมู่ที่ 4 
 

เพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ จำนวน 1 แห่ง 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 แหล่งน้ำที่ได้รับ
การอนุรักษฟ์ื้นฟ ู

แหล่งน้ำตาม
ธรรมชาติได้รับการ
อนุรักษ์และฟื้นฟู

อย่างต่อเนื่อง 
 

กรมทรัพยากรน้ำ ,
อื่นฯที่เกี่ยวขอ้ง 

 

6. อนุรักษ์ฟื้นฟแูหล่งน้ำหว้ยต้นผึ้ง 
บ้านปางผึ้งหมู่ที่ 5 

เพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ จำนวน 1 แห่ง 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 แหล่งน้ำที่ได้รับ
การอนุรักษฟ์ื้นฟ ู

แหล่งน้ำตาม
ธรรมชาติได้รับการ
อนุรักษ์และฟื้นฟู

อย่างต่อเนื่อง 
 

กรมทรัพยากรน้ำ ,
อื่นฯที่เกี่ยวขอ้ง 

7. อนุรักษ์ฟื้นฟแูหล่งน้ำหว้ยป่าละ  
บ้านปางอาณาเขต หมู่ที่ 6 

เพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ จำนวน 1 แห่ง 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 แหล่งน้ำที่ได้รับ
การอนุรักษฟ์ื้นฟ ู

แหล่งน้ำตาม
ธรรมชาติได้รับการ
อนุรักษ์และฟื้นฟู

อย่างต่อเนื่อง 
 

กรมทรัพยากรน้ำ ,
อื่นฯที่เกี่ยวขอ้ง 

8. อนุรักษ์ฟื้นฟแูหล่งน้ำร่องง้ิว
สร้อย บ้านทุ่งฟา้ผ่า หมู่ที่ 7 

เพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ จำนวน 1 แห่ง 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 แหล่งน้ำที่ได้รับ
การอนุรักษฟ์ื้นฟ ู

แหล่งน้ำตาม
ธรรมชาติได้รับการ
อนุรักษ์และฟื้นฟู

อย่างต่อเนื่อง 
 

กรมทรัพยากรน้ำ ,
อื่นฯที่เกี่ยวขอ้ง 

9. อนุรักษ์ฟื้นฟแูหล่งน้ำหว้ยร่องห้า 
บ้านหัวริน หมู่ที่ 8 

เพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ จำนวน 1 แห่ง 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 แหล่งน้ำที่ได้รับ
การอนุรักษฟ์ื้นฟ ู

แหล่งน้ำตาม
ธรรมชาติได้รับการ
อนุรักษ์และฟื้นฟู

อย่างต่อเนื่อง 
 

กรมทรัพยากรน้ำ ,
อื่นฯที่เกี่ยวขอ้ง 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รบั 
หน่วยงานรับผิด 

ชอบหลัก ๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

10. อนุรักษ์ฟื้นฟแูหล่งน้ำหว้ยแห้ง 
บ้านปางอ้อย  หมู่ที่ 9 

เพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ จำนวน 1 แห่ง 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 แหล่งน้ำที่ได้รับ
การอนุรักษฟ์ื้นฟ ู

แหล่งน้ำตาม
ธรรมชาติได้รับการ
อนุรักษ์และฟื้นฟู

อย่างต่อเนื่อง 

กรมทรัพยากรน้ำ ,
อื่นฯที่เกี่ยวขอ้ง 

11. อนุรักษ์ฟื้นฟแูหล่งน้ำหว้ย 
แม่พริกบ้านปางซางหมู่ที่ 11 

เพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ จำนวน 1 แห่ง 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 แหล่งน้ำที่ได้รับ
การอนุรักษฟ์ื้นฟ ู

แหล่งน้ำตาม
ธรรมชาติได้รับการ
อนุรักษ์และฟื้นฟู

อย่างต่อเนื่อง 

กรมทรัพยากรน้ำ ,
อื่นฯที่เกี่ยวขอ้ง 

รวมจำนวน  11 โครงการ 28,944,900 28,944,900 28,944,900 28,944,900 28,944,900 - - - 

 



105 

 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่พริก 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การพัฒนาคุณภาพชีวิต ทรัพยากรมนุษย์และความมั่นคงเพ่ือส่งเสริมสังคมสร้างสรรค์ 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาด้านการบ้านเมืองการบริหาร 

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบ้านเมืองการบริหาร 
             6.๑  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รบั 
หน่วยงานรับผิด 

ชอบหลัก ๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

1. โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด เพื่อจัดให้มีกล้องวงจรปิด
ตามสถานที่สำคัญและจุด

เส่ียงต่าง ๆ 

ตำบลแม่พริก 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 ร้อยละของ 
ประชาชนได้ใช้

ประโยชน์  

สร้างความปลอดภยั
ให้แก่ชีวิตและ
ทรัพย์สินของ
ประชาชน 

กรมส่งเสริม, 
อื่นฯ ทีเกี่ยวข้อง 

รวมจำนวน  1  โครงการ 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 - - - 
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ส่วนที่ 4 
การติดตามและประเมินผล 

1.  การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
 แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 
2561 เป็นแบบที่กำหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดำเนินการให้คะแนน
ตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยดำเนินการให้แล้วเสร็จ
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) แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ เพื่อความสอดคล้องของ
แผนพัฒนาท้องถิ่น  

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 
๑.  ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๒๐ 
๒.  การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ ๒๐ 
๓.  ยุทธศาสตร์ประกอบด้วย ๖๐ 
     ๓.๑  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (๑๐) 
     ๓.๒  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด (๑๐) 
     ๓.๓  ยุทธศาสตร์จังหวัด (๑๐) 
     ๓.๔  วสิัยทัศน์ (๕) 
     ๓.๕  กลยุทธ ์ (๕) 
     ๓.๖  เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ (๕) 
     ๓.๗  จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (๕) 
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ประเด็นการพิจารณา คะแนน 
     ๓.๘  แผนงาน (๕) 
     ๓.๙  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม (๕) 

รวมคะแนน ๑๐๐ 
 

3) แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น  
ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนน 

๑. ข้อมูลสภาพ
ทั่วไปและข้อมูล
พื้นฐานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
(๑) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ตำบล 
ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของที่ดิน ลักษณะ
ของแหล่งน้ำ ลักษณะของป่าไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/การปกครอง  
เช่น เขตการปกครองการเลือกตั้ง ฯลฯ 

๒๐ 
(๓) 

(๒) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง 
การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร 
และช่วงอายุและจำนวนประชากร ฯลฯ 

(๒) 

(๓) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข 
อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงค์เคราะห์ 

(๒) 

(๔) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริหารพื้นฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง  
การไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ 

(๒) 

(๕) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง การ
ประศุสัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่ม
อาชีพแรงงาน ฯลฯ  

(๒) 

(๖) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนา
ประเพณี และงานประจำปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถ่ิน สินค้า
พ้ืนเมืองและของที่ระลึก ฯลฯ และอ่ืนๆ 

(๒) 

(๗) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ำ ป่าไม้ ภูเขา คุณภาพ
ของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

(๒) 

(๘) การสำรวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือ
การใช้ข้อมูล จปฐ. 

(๒) 

(๙) การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการดำเนินการ
ประชุมประชาคมท้องถิ่นโดยใช้กระบวนการร่วมคิด ร่วมทำ  
ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ไขปัญหา 
ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพ่ือแก้ไขปัญหาสำหรับการพัฒนา
ท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(๓) 
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนน 
๒. การวิเคราะห์
สภาวการณ์และ
ศักยภาพ 
 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
(๑) การวิเคราะห์ที่ควบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล้อง
ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความเชื่อมโยงแผน 
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
และ Thailand ๔.๐ 

๒๐ 
(๕) 

(๒) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคับ
ใช้ผลของการบังคับใช้ สภาพการณ์ที่เกิดข้ึนต่อการพัฒนาท้องถิ่น 

(๓) 

(๓) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข 
ความยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด เทคโนโลยี จารีต 
ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น 

(๓) 

(๔) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การ
ส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุ่ม
ต่างๆ สภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น 

(๓) 

(๕) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พ้ืนที่สีเขียว ธรรมชาติต่างๆ ทาง
ภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประดิษฐ์ที่มีผลต่อ
สิ่งแวดล้อมและการพัฒนา 

(๓) 

(๖) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาใน
ปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค 
SWOT Analysis ที่อาจส่งผลต่อการดำเนินงานได้แก่  
S-Strength(จุดแข็ง) W-Weakness (จุดอ่อน) O-Opportunity 
(โอกาส) และT-Threat (อุปสรรค) 

(๓) 

๓. ยุทธศาสตร์ 
๓.๑ ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
 
๓.๒ ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
 
๓.๓ ยุทธศาสตร์
จังหวัด 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ 
สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนวทางการ
พัฒนาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
และเชื่อมโยงหลักประชารัฐแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand ๔.๐  

๖๐ 
(๑๐) 

สอดคล้องและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของ
ท้องถิ่น และยุทธศาสตร์จังหวัด และเชื่อมโยงหลักประชารัฐแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและ 
Thailand ๔.๐ 

(๑๐) 

สอดคล้องกับแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์พัฒนาภาค 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการ
แผ่นดิน  นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบายรัฐบาล  
หลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และThailand ๔.๐ 

(๑๐) 
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนน 
๓.๔ วิสัยทัศน ์
 
 
 
๓.๕ กลยุทธ ์
 
 
๓.๖ เป้าประสงค์
ของแต่ละประเด็น
กลยุทธ์ 
๓.๗ จุดยืนทาง
ยุทธศาสตร์
(Positioning) 
๓.๘ แผนงาน 
 
 
 
 
๓.๙ ความเชื่อมโยง
ของยุทธศาสตร์ใน
ภาพรวม 

วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับโอกาส
และศักยภาพท่ีเป็นลักษณะเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
สัมพันธ์กับโครงการพัฒนา 

(๕) 

แสดงให้เห็นช่องทาง  วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องทำตามอำนาจหน้าที่
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะนำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ หรือ
แสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะดำเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น 

(๕) 

เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและสนับสนุน
ต่อกลยุทธ์ที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดท่ีชัดเจน 
 

(๕) 

ความมุ่งม่ันอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือให้บรรลุ
วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของ
พ้ืนที่จริง ที่จะนำไปสู่ผลสำเร็จทางยุทธศาสตร์  

(๕) 

แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต กำหนดจุดมุ่งหมาย
ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือแผนงานที่เกิดจากเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด  
ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่มีความชัดเจน นำไปสู่การทำโครงการพัฒนาท้องถิ่นใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น โดยระบุแผนงานและความเชื่อมโยงดังกล่าว 

(๕) 

ความเชื่อมโยงองค์รวมที่นำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดผลผลิต/
โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ Thailand ๔.๐ แผนพัฒนาภาค/
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด /แผนพัฒนาจังหวัดยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด และยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

(๕) 

รวมคะแนน ๑๐๐ 

2.  การติดตามและประเมินผลโครงการ 
 การติดตามและประเมินผลโครงการ โดยใช้ตัวแบบวัดผลในเชิงปริมาณและคุณภาพ โดยมีหลักการ
ประเมินผลโครงการที่สำคัญ คือ การติดตามและประเมินผลโครงการสามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด
ไว้ในโครงการทุกประการหรือไม่อย่างไร การดำเนินโครงการ/กิจกรรมอยู่ภายในกรอบระยะเวลาและ
งบประมาณท่ีกำหนดไว้หรือไม่อย่างไร 

1) ทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่ น
ประกอบด้วย 
  2.1  การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 10 คะแนน 
  2.2  การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 10 คะแนน 
  2.3  การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 10 คะแนน 
  2.4  ยุทธศาสตร์และแผนงาน 10 คะแนน 
  2.5  โครงการพัฒนา 60 คะแนน ประกอบด้วย 

(1)  ความชัดเจนของชื่อโครงการ 5 คะแนน 
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(2)  กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ 5 คะแนน 

   (3)  เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้
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
คัง่ ยั่งยืนภายใต้หลักประชารัฐ  5 คะแนน 
   (9)  งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)  5 คะแนน 
   (10)  มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ  5 คะแนน 
   (11)  มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 5 คะแนน 
   (12)  ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์  5  คะแนน 
   คะแนนรวม 100 คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อน
การพัฒนาท้องถิน่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน) 
  

2) แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนา
ท้องถิ่นประกอบด้วย 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 
๑.  การสรุปสถานการณ์การพิจารณา ๑๐ 
๒.  การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ ๑๐ 
๓.  การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ ๑๐ 
๔.  แผนงานและยุทธศาสตร์การพิจารณา ๑๐ 
๕.  โครงการพัฒนา  ประกอบด้วย ๖๐ 
     ๕.๑  ความชัดเจนของชื่อโครงการ (๕) 
     ๕.๒  กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ (๕) 
     ๕.๓  เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง (๕) 
     ๕.๔  โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (๕) 
     ๕.๕  เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ 

(๕) 

     ๕.๖  โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand ๔.๐  (๕) 
     ๕.๗  โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด (๕) 
     ๕.๘  โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่งคง มั่งคั่ง 
ยั่งยืน ภายใต้หลักประชารัฐ 

(๕) 

     ๕.๙  งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (๕) 
     ๕.๑๐  มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ (๕) 
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ประเด็นการพิจารณา คะแนน 
     ๕.๑๑  มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลคาดว่าที่จะได้รับ (๕) 
     ๕.๑๒  ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ (๕) 

รวมคะแนน ๑๐๐ 

 3) แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ
เพื่อความสอดคล้องของแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนน 
๑. การสรุป
สถานการณ์การ
พัฒนา 

เป็นการวิเคราะห์กรอบการจดัทำยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(ใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global 
Demand และ Trend ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงท่ีมีผลต่อการ
พัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วยการวิเคราะห์ศักยภาพดา้นเศรษฐกิจ, 
ด้านสังคม, ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) 

๑๐ 

๒. การประเมินผลการ
นำแผนพัฒนาท้องถิ่น
ไปปฏิบัติในเชิง
ปริมาณ 

๑) การควบคุมทีม่ีตัวเลขต่างๆ เพือ่นำมาใช้วัดผลในเชิงปรมิาณ เช่น การวัด
จำนวนโครงการ กิจกรรม งานตา่งๆ ก็คือผลผลิตนั่งเองว่าเป็นไปตามที่
ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่จำนวนท่ีดำเนินการจริงตามที่ได้กำหนดไวเ้ท่าไร 
จำนวนที่ไม่สามารถดำเนินการไดม้ีจำนวนเท่าไหร่ สามารถอธิบายได้ตาม
หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าท่ีที่ได้
กำหนดไว ้
๒) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ดำเนินการในเชิง
ปริมาณ (Qualitative) 

๑๐ 

๓. การประเมินผลการ
นำแผนพัฒนาท้องถิ่น
ไปปฏิบัติในเชิง
คุณภาพ 

๑) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการนำเอา
เทคนิคๆ มาใช้เพื่อวัดค่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ท่ีดำเนินการใน
พื้นที่น้ันๆ ตรงต่อความต้องการของประชาชนหรือไม่และเป็นไปตามอำนาจ
หน้าท่ีหรือไม่ ประชาชนพ่ึงพอใจหรือไม่ สิ่งของ วัสดุ ครุภณัฑ์ การ
ดำเนินการต่างๆ มสีภาพหรือลักษณะถูกต้อง คงทน ถาวร สามารถใช้การได้
ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลักประสิทธิผล (Effectiveness) ผล
การปฏิบัตริาชการตามที่บรรลุวตัถุประสงค์  และเป้าหมายของแผนปฏิบัติ
ราชการตามที่ไดร้ับงบประมาณมาดำเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับ
ส่วนราชการหรือหน่วยงาน 
๒) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ดำเนินการในเชิง
คุณภาพ (Qualitative) 

๑๐ 

๔. แผนงานและ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

๑) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ มคีวามสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในมิติต่างๆ จนนำไปสู่การจัดทำ
โครงการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ SWOT Analysis/Demand (Demand 
Analysis)/Global Demand/ 
Trend หรือหลักการบรูณาการ (Integration) กับองค์กรปกครองสว่น
ท้องถิ่นที่มีพืน้ท่ีติดต่อกัน 
๒) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ ท่ีสอดคล้องกับการแก้ไข
ปัญหาความยากจน หลักประชารฐั 

๑๐ 
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนน 

๕. โครงการพัฒนา 
๕.๑ ความชัดเจนของชื่อ
โครงการ 
 
 
 
๕.๒ กำหนด
วัตถุประสงค์สอดคล้อง
กับโครงการ 
๕.๓ เป้าหมาย (ผลผลิต
ของโครงการ) มีความ
ชัดเจนนำไปสู่การตั้ง
งบประมาณได้ถูกต้อง 
 
๕.๔ โครงการมีความ
สอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์ ๒๐ ปี 
 
๕.๕ เป้าหมาย (ผลผลิต
ของโครงการ) มีความ
สอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ 
 
 
 
 
 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและดำเนินการเพ่ือให้การพัฒนาบรรลุ
ตามวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กำหนดไว้ ชื่อ
โครงการมีความชัดเจน มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่า
จะพัฒนาอะไรในอนาคต 

๖๐ 
(๕) 

มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clear objective) โครงการต้องกำหนด
วัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับ
หลักการและเหตุผล วิธีการดำเนินงานต้องสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ มีความเป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง 

(๕) 

สภาพที่อยากให้เกิดข้ึนในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึง
เป้าหมายต้องชัดเจน สามารถระบุจำนวนเท่าไร กลุ่มเป้าหมายคือ
อะไร มีผลผลิตอย่างไร กลุ่มเป้าหมาย พ้ืนที่ดำเนินงาน และ
ระยะเวลาดำเนินงานอธิบายให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะทำที่ไหน 
เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบลงเมื่อไร ใครคือกลุ่มเป้าหมายของ
โครงการ หากกลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุ่ม ให้บอกชัดลงไปว่าใครคือ
กลุ่มเป้าหมายหลายหลัก ใครคือกลุ่มเป้าหมายรอง 

(๕) 

โครงการสอดคล้องกับ (๑) ความม่ันคง (๒) การสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน (๓) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพคน 
(๔) การสร้างโอกาสความเสนอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม  
(๕) การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
(๖) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
เพ่ือให้เกิดความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน 

(๕) 

โครงการมีความสอดคล้องแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ ๑๒ โดย (๑) ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (๒) ยึดคน
เป็นศูนย์กลางพัฒนา (๓) ยึดวิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
๒๐ ปี (๔) ยึดเป้าหมายอนาคตประเทศไทย ๒๕๗๙ (๕) ยึด
หลักการนำไปสู่ปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน ๕ ปีที่ต่อ
ยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นเป้าหมายระยะยาว ภายใต้แนวทางการ
พัฒนา (๑) การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับ
ดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง (๒) การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วง
วัยและการปฏิรูประบบเพ่ือสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ  
(๓) การลดความเลื่อมล้ำทางสังคม (๔) การรองรับการเชื่อมโยง
ภูมิภาคและความเป็นเมือง (๕) การสร้างความเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (๖) การบริหาร
ราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 

(๕) 
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนน 
๕.๖ โครงการมีความ
สอดคล้องThailand 
๔.๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
๕.๗ โครงการสอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์จังหวัด 
 
 
 
 
๕.๘ โครงการแกไ้ขปัญหา
ความยากจนหรือการ
เสรมิสร้างให้ประเทศชาติ
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใต้
หลักประชารัฐ 
 
๕.๙ งบประมาณมีความ
สอดคล้องกับเป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ) 
 
 
๕.๑๐ มีการประมาณ
การราคาถูกต้องตาม
หลักวิธีการงบประมาณ 
 
๕.๑๑ มีการกำหนด
ตัวชี้วัด (KPI) และ
สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์และผลที่
คาดว่าจะได้รับ 
 

โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้าง
เศรษฐกิจไปสู่ Value-Based Economy หรือเศรษฐกิจที่
ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ทำน้อย ได้มาก เช่น (๑) เปลี่ยนจากการ
ผลิตสินค้า โภคภัณฑ์ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม (๒) เปลี่ยนจากการ
ขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วน
เทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม (๓) เปลี่ยนจากการ
เน้นภาคการผลิตสินค้าไปสู่การเน้นภาคบริการมากข้ึน รวมถึง
โครงการที่เติมเต็มด้วยวิทยาการ ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม 
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนาแล้วต่อยอดความ
ได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ เช่น ด้านการเกษตรเทคโนโลยีชีวภาพ 
สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ 

(๕) 

โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลาของ
แผนพัฒนาจังหวัดที่ได้กำเนิดขึ้น เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่น
เสมือนหนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซึ่งไม่สามารถแยกส่วน
ใดส่วนหนึ่งออกจากกันได้ นอกจากนี้โครงการพัฒนาท้องถิ่นต้อง
เป็นโครงการเชื่อมต่อหรือเดินทางไปด้วยกันกับยุทธศาสตร์จังหวัด
ที่ได้กำหนดขึ้นเป็นปัจจุบัน 

(๕) 

เป็นโครงการที่ดำเนินการภายใต้พ้ืนฐานความพอเพียงที่ประชาชน
ดำเนินการเองหรือร่วมดำเนินการ เป็นโครงการต่อยอดและขยาย
ได้ เป็นโครงการที่ประชาชนต้องการเพ่ือให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งมี
ลักษณะที่จะให้ท้องถิ่นมีความม่ันคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นที่
พัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

(๕) 

งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องคำนึงถึงหลักสำคัญ ๕ ประการ
ในการจัดทำโครงการได้แก่ (๑) ความประหยัด (Economy)  
(๒) ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) (๓) ความมีประสิทธิผล 
(Effectiveness) (๔) ความยุติธรรม (Equity) (๕) ความโปร่งใส 
(Transparency) 

(๕) 

การประมาณราคาเพ่ือการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับโครงการ
ถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง ราคากลาง
ท้องถิ่น มีความโปร่งใสในการกำหนดราคาและตรวจสอบในเชิง
ประจักษ์ 

(๕) 

มีการกำหนดตัวชี้วัดผลงาน (Key Performancy Indicator : KPI) 
ที่ ส า ม า ร ถ วั ด ไ ด้  (measurable)  ใ ช้ บ อ ก ป ร ะ สิ ท ธิ ผ ล 
(effectiveness) ใช้บอกประสิทธิภาพ (efficiency) ได้ เช่น การ
กำหนดความพึงพอใจ การกำหนดร้อยละ การกำหนดอันเกิดจาก
ผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดที่สิ่งที่ได้รับ (การคาดการณ์ คาดว่าจะ
ได้รับ) 
 

(๕) 
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนน 
๕.๑๒ ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ 

ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจากการดำเนินการตามโครงการ
พัฒนาซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่
เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ ซึ่ง
การเขียนวัตถุประสงค์ควรคำนึงถึง (๑) มีความเป็นไปได้และมี
ความเฉพาะเจาะจง ในการดำเนินงานตามโครงการ (๒) วัดและ
ประเมินผลดับของความสำเร็จได้ (๓) ระบุสิ่งที่ต้องการดำเนินงาน
อย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากท่ีสุดและสามารถปฏิบัติได้  
(๔) เป็นเหตุเป็นผล สอดคล้องกับความเป็นจริง (๕) ส่งผลต่อการ
บ่งบอกเวลาได้ 

(๕) 

รวมคะแนน ๑๐๐ 

3.  สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่น จากแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 
  การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่พริกในช่วงปีงบประมาณ 5 ปี ที่ผ่านมามี
การพัฒนาอย่างต่อเนื่องและค่อยเป็นค่อยไปครอบคลุมทั้ง 6 ยุทธศาสตร์ คือ ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS ยุทธศาสตร์ที่ 2    
การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว  ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย  ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์และยั่งยืน ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการบ้านเมือง
การบริหาร ด้วยงบประมาณที่มีอย่างจำกัดและพ้ืนที่บางหมู่อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติดอยหลวง คือ หมู่ที่ 4, 
5, 6, 9, 10 และ 11 ทำให้การดำเนินการ/การปฏิบัติงานบางอย่าง เช่น การก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐานต่าง 
ๆ มีความล่าช้าอยู่บ้าง ในการจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่พริกยังมีส่วนน้อย เช่น ภาษีบำรุง
ท้องที่ ภาษโีรงเรือนและท่ีดิน ภาษีป้าย โดยงบประมาณส่วนใหญ่มาจากการจัดสรรงบประมาณจากส่วนกลาง 

  องค์การบริหารส่วนตำบลแม่พริก แบ่งส่วนราชการภายในเป็น 4 ส่วนราชการ ได้แก่ 
สำนักงานปลัด กองคลัง กองช่าง กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ซึ่งมีการจัดทำและใช้จ่ายงบประมาณ
อย่างสมดุลกนั  

โดยนำเทคโนโลยีมาช่วยในการปฏิบัติงาน เช่น e-Plan (ระบบสารสนเทศเพ่ือการวางแผน
และประเมินผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) e-LAAS (ระบบบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) e-GP 
(ระบบการจัดซื้อจ้างภาครัฐ) info (ระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) ระบบ SIS (การบันทึกระบบ
ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น) ระบบ CCIS (การบันทึกข้อมูลระบบสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น) ระบบ ELE (ระบบศูนย์ข้อมูลเลือกตั้งท้องถิ่น) 

4.  ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 
4.1 ผลกระทบนำไปสู่อนาคต 
 1. ปัญหาการเส้นทางการคมนาคมยังมีบางส่วนเป็นถนนลูกรัง ช่วงฤดูฝนถนนลื่น เป็นหลุม

เป็นบ่อ เกิดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุ การคมนาคมล่าช้า อีกทั้งบางพ้ืนที่เป็นเส้นทางการขนส่งพืชผลทาง
เศรษฐกิจ ในการจัดทำแผนงาน/โครงการก่อสร้างถนนในเส้นทางสำคัญและให้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่และ
พิจารณาเสนอสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น   

 2. สาธารณภัยต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น ภัยแล้ง วาตภัย  น้ำท่วม 
อัคคีภัย เกิดความเสียหายทั้งชีวิตและทรัพย์สิน แนวทางการแก้ไข คือพิจารณาวางแผนการดำเนินการป้องกัน 
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 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่พริก 

 

ก่อนเกิดเหตุ ระหว่างเกิดเหตุ หลังเกิดเหตุ บรรจุแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง เพ่ือช่วยเหลือ
ประชาชนได้ทันท่วงที   

 3. ปัญหาโรคระบาดต่าง ๆ  เช่น  โรคไข้หวัดใหญ่ ไข้หวัดนก โรคมือ เท้า โรคพิษสุนัขบ้า 
โรคระบาดไวรัสโคโรนา แนวทางการแก้ไขปัญหาเน้นการฝึกอบรม ประชาสัมพันธ์ รณรงค์การป้องกัน ลงพ้ืนที่
ระงับการเกิดโรคระบาด การทำลายต้นตอของโรคระบาด และการรักษาอย่างทันท่วงท ี  

 4. ปัญหาประชาชนมีรายได้น้อย การศึกษาต่ำ มีหนี้สินเยอะ แนวทางการแก้ไขปัญหา ให้
ความรู้ ส่งเสริม สนับสนุนเกี่ยวกับการประกอบอาชีพ ช่วยเหลือประชาชนผู้มีรายได้น้อย ส่งเสริมด้าน
การศึกษาโดยการจัดบริการสาธารณด้านการศึกษา การจัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็ ก สนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ 
ให้กับนักเรียน  

4.2 ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา 
1. การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นควรพิจารณาใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามาเป็นกรอบใน

การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและให้มีความสอดคล้องกัน 
2. การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นต้องคำนึงถึงงบประมาณและสถานะทางการคลังในการ

พิจารณาโครงการ/กิจกรรม ที่จะบรรจุในแผนพัฒนาถิ่น 
3. การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการสร้างการมีส่วนร่วมของภาครัฐและภาคเอกชน โดย

การพิจารณาบรรจุโครงการ/กิจกรรมควรคำนึงถึงปัจจัยต่าง ๆ ให้สอดคล้องกัน เช่น อำนาจหน้าที่ในการ
บริการสาธารณะ การตอบสนองความต้องการของประชาชน ฯลฯ และกรณีโครงการที่เกินศักยภาพให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเสนอขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น 

4. ควรมีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลการดำเนินโครงการทั้งก่อนดำเนินการ ขณะดำเนินการ 
หลังดำเนินการ เพ่ือให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูล ร่วมตรวจสอบการทำงานและผลสัมฤทธิ์ในการดำเนิน
กิจกรรม/โครงการร่วมกัน เพ่ือสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน 

5. การพิจารณาเสนอโครงการ หรือการบรรจุโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นควรเน้น
กิจกรรม/โครงการที่คาดว่าจะดำเนินการจริง เนื่องจากการบรรจุโครงการ/กิจกรรมที่แต่ละชุมชน/หมู่บ้าน
เสนอมามีจำนวนมากไม่สามารถดำเนินการได้ทั้ งหมด ด้วยข้อจำกัดของงบประมาณและระเบียบ/       
กฎหมายต่าง ๆ 
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