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องคการบริหารสวนตําบลแมพริก 

อําเภอแมสรวย จังหวัดเชียงราย 



สวนท่ี  1  บทนํา 
1.1  บทนํา 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พ.ศ.25๖๐  ซึ่งเปนรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบันใหความสําคัญ
กับการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน โดยกําหนดกรอบความเปนอิสระในการกําหนด
นโยบาย  การปกครอง  การบริหาร  การบริหารงานบุคคล  การเงินและการคลัง  และมีอํานาจหนาท่ีของ
ตนเองโดยเฉพาะ  นอกจากนี้พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน พ.ศ.2542 ไดบัญญัติใหมีองคกรรับผิดชอบในการจัดทําแผนการกระจายอํานาจใหแกการ
ปกครองสวนทองถ่ิน พระราชบัญญัติบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 พระราชบัญญัติวาดวยการ
เขาช่ือเสนอขอบัญญัติทองถ่ิน พ.ศ.2542 พระราชบัญญัติวาดวยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภา
ทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ิน  พ.ศ.2542 ซึ่งจุดหมายดังกลาวจัดทําข้ึนเพื่อใหกระจายอํานาจเปนไปอยาง
โปรงใสและสามารถตรวจสอบได  องคกรปกครองสวนทองถ่ินจึงมีอํานาจกวางขวางข้ึน  ซึ่งมิใชมีหนาท่ีบริการ
สาธารณะพื้นฐานแกประชาชนในทองถ่ินเทานั้น  แตรวมไปถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิต การพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมทองถ่ิน และเปนองคกรท่ีเปดใหประชาคมทองถ่ินมีสวนรวมในการบริหารและตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานขององคการบริหารสวนตําบลเปนอยางมาก 

องคการบริหารสวนตําบลแมพริกไดจัดทําแผนพัฒนาส่ีปซึ่งเปนแผนท่ีกําหนดยุทธศาสตรแนว
ทางการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลโดยแสดงถึงวิสัยทัศน พันธกิจ และจุดมุงหมายในการพัฒนา ในชวง ๔ 
ป (พ.ศ.        25๖๑ – ๒๕๖๔)  และเช่ือมโยงกับการวางแผนเพื่อจัดทํางบประมาณประจําป เนื่องจากมี
ลักษณะเปนการกําหนดรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาท่ีจัดข้ึนสําหรับงบประมาณแตละป โดย
ครอบคลุมระยะเวลา ๔ ป  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน พ.ศ.2548  แกไขเพิ่มเติมฉบับท่ี ๒ พ.ศ. 2559 ประกอบหนังสือกระทวงมหาดไทย ดวนท่ีสุดท่ี 
มท ๐๘๑๐.๓/ว๐๖๐๐ ลงวันท่ี ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด ท่ี มท 
0808.03/ว 6247  ลงวันท่ี 3 พฤศจิกายน 2560 องคการบริหารสวนตําบลแมพริก โดยคณะกรรมการ
สนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลแมพริก และคณะกรรมการพัฒนาองคการบริหาร
สวนตําบลแมพริก จึงไดจัดทําแผนดําเนินงานประจําป พ.ศ.25๖2 ตามรูปแบบท่ีกําหนดตามหนังสือดังกลาว 
โดยปรับเปล่ียนจาก “แนวทางการพัฒนา” เปน “แผนงาน” เพื่อใหสอดคลองกับรูปแบบแผนพัฒนาส่ีป ตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทยดวนท่ีสุด ท่ี มท 0810.2/ว 5797 ลงวันท่ี 10 ตุลาคม 2559 โดยมีจุดมุงหมาย
เพื่อแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมท่ีดําเนินการจริงท้ังหมดในพื้นท่ีขององคการ
บริหารสวนตําบลประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขององคการบริหารสวนตําบลแมพริก ข้ึนและเพื่อกําหนด
แนวทางในการดําเนินงานของโครงการตางๆท่ีไดรับการอนุมัติใหดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ.2562 มี
ความชัดเจนในการปฏิบัติมากข้ึนและมีการประสานและบูรณาการการทํางานเกี่ยวกับหนวยงานอื่นๆ รวมท้ัง
การจําแนกรายละเอียดตางๆของแผนงาน/โครงการในแผนการดําเนินงาน เพื่อใหการติดตามและประมวลผล
เมื่อส้ินปมีความสะดวกมากข้ึน 

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลแมพริก มุงหวังวา
แผนการดําเนินงานฉบับนี้จะเปนประโยชนตอการบริหารจัดการ การติดตามและประมวลผลการนํา
แผนพัฒนาไปปฏิบัติใชเปนอยางดี 
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1.2 วัตถุประสงคของแผนการดําเนินงาน 
 1. แผนการดําเนินงานมีจุดมุงหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการพัฒนาและ
กิจกรรมการพัฒนาท่ีดําเนินการจริงท้ังหมดในพื้นท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ประจําปงบประมาณนั้นเพื่อให
แนวทางในการดําเนินงานในปงบประมาณนั้นขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากข้ึน 
ลดความซ้ําซอนของโครงการ มีการประสานและบูรณาการทํางานกับหนวยงานและจําแนกรายละเอียดตางๆ ของ
แผนงาน/โครงการ ในแผนการดําเนินงาน 
 2. แผนการดําเนินงานจะเปนเครื่องมือสําคัญในการบริหารงานของผูบริหารทองถ่ิน เพื่อควบคุม
การดําเนินงานใหเปนไปอยางเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ 
 3. แผนการดําเนินงาน จะกําหนดรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาท่ีดําเนินการใน
พื้นท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน โดยโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา ท่ีจะบรรจุในแผนการดําเนินงานจะมี
ท่ีมาจาก 
  3.1 งบประมาณรายจายประจําป งบประมาณรายจายเพิ่มเติม ขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน (รวมท้ังเงินอุดหนุนท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินอุดหนุนใหหนวยงานอื่นดําเนินการ) 
  3.2 โครงการ กิจกรรม การพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีเกิดจากการจายขาด
เงินสะสม เงินอุดหนุนเฉพาะกิจหรืองบประมาณรายจายอื่นๆ ท่ีดําเนินการตามโครงการพัฒนาทองถ่ิน 
  3.3 โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินดําเนินการเองโดยไมใช
งบประมาณ (ถามี) 
  3.4 โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาของหนวยราชการ สวนกลาง สวนภูมิภาค หรือหนวยงาน
อื่นๆ ท่ีดําเนินการในพื้นท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (สําหรับองคการบริหารสวนจังหวัด ใหรวบรวม
ขอมูลโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาของหนวยราชการ สวนกลาง สวนภูมิภาค หรือหนวยงานอื่นๆ ท่ีมีลักษณะ
การดําเนินงานครอบคลุมพื้นท่ีหลายองคกรปกครองสวนทองถ่ินหรือเปนโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาท่ีมี
ความคาบเกี่ยวตอเนื่องระหวางองคกรปกครองสวนทองถ่ิน) โดยใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินตรวจสอบจาก
แผนปฏิบัติราชการประจําปของจังหวัดหรืออาจสอบถามไปยังหนวยงานตางๆ ท่ีเกี่ยวของ 
  3.5 โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาอื่นๆ ท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินพิจารณาเห็นวาจะเกิด
ประโยชนในการประสานการดําเนินงานในพื้นท่ี 
  
1.3 ข้ันตอนการจัดทําแผนการดําเนินงาน 
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  พ.ศ.
2548 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2559 หมวด 5 การนําแผนพัฒนาไปปฏิบัติ  ขอ 26  ไดกําหนดให
องคกรปกครองสวนทองถ่ินจัดทําแผนการดําเนินงาน โดยมีข้ันตอน ดังตอไปนี้  
  1.3.1 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินรวบรวมแผนงาน/โครงการ
พัฒนาขององคกร ปกครองสวนทองถ่ิน หนวยราชการสวนกลาง สวนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ และหนวยงานอื่นๆ
ท่ีดําเนินการในพื้นท่ี ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน แลวจัดทํารางแผนการดําเนินงานเสนอคณะกรรมการ
พัฒนาทองถ่ิน    
  1.2.2 คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินพิจารณารางแผนการดําเนินงาน แลวเสนอใหผูบริหาร
ทองถ่ินประกาศ เปนแผนการดําเนินงาน  ท้ังนี้ใหปดประกาศแผนการดําเนินงานภายใน  15  วันนับแตวันท่ี
ประกาศ เพื่อให ประชาชนในทองถ่ินทราบโดยท่ัวกัน และตองปดประกาศไมนอยกวา 30 วัน 
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 จากระเบียบกระทรวงมหาดไทย ดังกลาว  สามารถสรปุข้ันตอนในการดําเนินการจัดทําแผนการ
ดําเนินงานได 3  ข้ันตอน ดังตอไปนี้  
 ข้ันตอนท่ี 1  การเก็บรวบรวมขอมูล คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองคการ
บริหารสวนตําบลแมพริก เก็บรวบรวมขอมูลโครงการ/กิจกรรม ท่ีจะมีการดําเนินการจริงในพื้นท่ีขององคการ
บริหารสวนตําบลแมพริกซึ่งจะประกอบดวยโครงการ/กิจกรรม ของ องคการบริหารสวนตําบลแมพริก และ
โครงการ/กิจกรรมของหนวยงานราชการสวนกลาง สวนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ และ หนวยงานอื่นๆ ท่ีจะ
ดําเนินการในพื้นท่ีขององคการบริหารสวนตําบลแมพริก 
 ข้ันตอนท่ี 2  การจัดทํารางแผนการดําเนินงาน  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนา
องคการบริหารสวนตําบลแมพริก  จัดทํารางแผนการดําเนินงาน โดย พิจารณาแผนงาน/โครงการพัฒนาของ
องคการบริหารสวนตําบลแมพริก และหนวยงานตางๆ จะตองมีความสอดคลองกับ ยุทธศาสตรการพัฒนาและ
แนวทางการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลแมพริก เพื่อเสนอตอคณะกรรมการพัฒนาองคการบริหาร
สวนตําบลแมพริก และเมื่อคณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลแมพริก พิจารณาใหความเห็นชอบ
แลว จึงนํารางแผนการดําเนินงานเสนอตอนายกองคการบริหารสวนตําบลแมพริก เพื่อพิจารณาใหความ
เห็นชอบ โดยเคาโครง แผนการดํา เนินงานจะแบงออกเปน 2 สวน คือ  สวนท่ี 1 บทนํา ประกอบดวย         
1) บทนํา  2) วัตถุประสงคของแผนการดําเนินงาน 3) ข้ันตอนการจัดทําแผนดําเนินงาน 4) ประโยชนของ
แผนการดําเนินงาน สวนท่ี 2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม ประกอบดวย 1) บัญชีสรุปจํานวนโครงการและ
งบประมาณ (ผด.01) 2) บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (ผด.02)  3) บัญชีจํานวนครุภัณฑสําหรับท่ี
ไมไดดําเนินการตามโครงการการพัฒนาทองถ่ิน (ผด. 02/1)  
 ข้ันตอนท่ี 3  การประกาศใชแผนการดําเนินงาน  เมื่อนายกองคการบริหารสวนตําบลแมพริกให
ความเห็นชอบรางแผนการดําเนินงานแลว จึงประกาศใชแผนการดําเนินงาน โดยใหปดประกาศแผนการ
ดําเนินงานภายใน 15 วัน นับจากวันท่ีประกาศเพื่อใหประชาชนในทองถ่ิน รับทราบโดยท่ัวกัน และตองปด
ประกาศไวอยางนอย 30 วัน 
 
1.4 ประโยชนของแผนการดําเนินงาน 

1. ทําใหการดําเนินงานแผนงาน/โครงการพัฒนาในปงบประมาณ มีความชัดเจนในการปฏิบัติ
มากข้ึน 

2. มีความสะดวกในการติดตามประเมินผลการนําแผนไปปฏิบัติ มีความสะดวกและมี
ประสิทธิภาพ 

3.  เพื่อใหการใชจายงบประมาณในแตละปของหนวยงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
4.  ทราบถึงจํานวนงบประมาณท่ีตองจายจริงในแตละป 
5.  สามารถบริหารเวลาในการดําเนินงานโครงการของทุกสวนขององคการบริหารสวนตําบล   

แมพริก 
6.  สามารถนําแผนการปฏิบัติการมาวิเคราะหปญหาอันเกิดจากการดําเนินโครงการตางๆตาม

งบประมาณในปงบประมาณ  พ.ศ. 2562 ไดอยางถูกตอง 
  

3 
 



สวนท่ี 2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม 
 องคประกอบ ประกอบดวยบัญชีสรุปจํานวนโครงการและงบประมาณ และบัญชีโครงการ/

กิจกรรม/งบประมาณโดยนําเสนอ ดังนี ้
 2.1 บัญชีสรุปจํานวนโครงการและงบประมาณ (แบบ ผด. 01) 
  แบบ ผด. 01 เปนแบบบัญชีสรุปจํานวนโครงการและงบประมาณ แผนการ

ดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ประกอบดวย ยุทธศาสตร กลยุทธ/แผนงาน จํานวนโครงการท่ี
ดําเนินการ คิดเปนรอยละของโครงการท้ังหมด จํานวนงบประมาณ คิดเปนรอยละของงบประมาณท้ังหมด 
หนวยงานรับผิดชอบ 

 2.2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (แบบ ผด. 02) 
   แบบ ผด.02 เปนแบบบัญชีโครงการ/งบประมาณ แผนการดําเนินงาน ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ประกอบดวย ยุทธศาสตรแตละยุทธศาสตรพรอมแสดงแผนงาน โดยมีลําดับท่ี/
โครงการ/รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ/งบประมาณ (บาท)/สถานท่ีดําเนินการ/หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก/ปงบประมาณและเดือน โดยเริ่มจากเดือนตุลาคมของปหนึง่ไปส้ินสุดเดือนกันยายนของปถัดไป
  2.3 บัญชีจํานวนครุภัณฑสําหรับท่ีไมไดดําเนินการตามโครงการการพัฒนาทองถ่ิน        
(ผด. 02/1)  

  แบบ ผด.02/1 เปนแบบจํานวนครุภัณฑสําหรับท่ีไมไดดําเนินการตามโครงการการ
พัฒนาทองถ่ิน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562  ประกอบดวย ประเภทครุภัณฑ พรอมแสดงแผนงาน โดยมี
ลําดับท่ี/โครงการ/รายละเอียดของครุภัณฑ/งบประมาณ (บาท)/สถานท่ีดําเนินการ/หนวยงานรับผิดชอบหลัก/
ปงบประมาณและเดือน โดยเริ่มจากเดือนตุลาคมของปหนึ่งไปส้ินสุดเดือนกันยายนของปถัดไป 
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คํานํา 

  แผนการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขององคการบริหารสวนตําบลแมพริก 
จัดทําข้ึนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน       
พ.ศ. 2548 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2559  โดยมีจุดมุงหมายเพื่อแสดงถึงยุทธศาสตรการพัฒนา 
แผนงาน รายละเอียด โครงการและกิจกรรมท่ีตองการดําเนินการจริงท้ังหมดในเขตพื้นท่ีของตําบลแมพริก 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

  แผนการดําเนินงานฉบับนี้ ไดรวบรวมแผนการปฏิบัติงานสําหรับโครงการพัฒนาและกิจกรรม
ท่ีตอง ดําเนินการจริงท้ังหมดในพื้นท่ีของตําบลแมพริกท้ังท่ีปรากฏอยูในขอบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจําป งบประมาณ 2562 และท่ีดําเนินการโดยหนวยงานอื่น โดยไดจําแนกรายละเอียดสอดคลอง กับแผน
ยุทธศาสตรและแผนงานเพื่อใหทราบถึงกิจกรรมการพัฒนาท่ีไดแสดงถึงโครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ
กิจกรรม งบประมาณ สถานท่ีดําเนินการ หนวยงาน ระยะเวลาในการดําเนินการท่ีชัดเจนท้ังหมด  

  องคการบริหารสวนตําบลแมพริก อยางหวังเปนอยางยิ่งวาแผนการดําเนินการฉบับนี้ 
สามารถใชเปนเครื่องมือใน การบริหารงานของผูบริหารทองถ่ิน และสามารถใชในการควบคุมการดําเนินงาน
ในเขตพื้นท่ีไดอยางเหมาะสมและ มีประสิทธิภาพ นอกจากนั้นยังใชเปนเครื่องมือในการติดตามการดําเนินงาน
และการประเมินผลการพัฒนาทองถ่ิน ของผูบริหารดวย  
  
 
 
 

     องคการบริหารสวนตําบลแมพริก   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สารบัญ 
 

เร่ือง                                  หนา 
สวนท่ี 1  
 บทนํา         1  
          วัตถุประสงคของแผนการดําเนินงาน          2  
 ข้ันตอนการจัดทําแผนการดําเนินงาน        2  
 ประโยชนของแผนการดําเนินงาน           3 
  
สวนท่ี 2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม  

- บัญชีสรุปจํานวนโครงการและงบประมาณ (แบบ ผด.01)    5 
- บัญชีโครงการกิจกรรม/งบประมาณ (แบบ ผด.02)     8 
- บัญชีจํานวนครุภัณฑสําหรับท่ีไมไดดําเนินการตาม            26 

โครงการพัฒนาทองถ่ิน (แบบ ผด.02/1)     
 
  
  
  
  
  
 
  
  

 
 

  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สวนที่ 1  บทนํา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สวนท่ี 2  บัญชีโครงการ/กิจกรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
บัญชีสรุปจํานวนโครงการพัฒนาทองถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ 

แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ 2562 
องคการบริหารสวนตําบลแมพริก  อําเภอแมพริก  จังหวัดเชียงราย 

 

แบบ  ผด .01 

ยุทธศาสตร/แนวทางการพัฒนา จํานวนโครงการที่
ดําเนินงาน 

คิดเปนรอยละของ
โครงการทั้งหมด 

จํานวน
งบประมาณ 

รอยละของ
งบประมาณ 

หนวยงาน
ดําเนินการ 

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบโลจิสติกสเช่ือมโยงกลุม
จังหวัด กลุมอาเซียน+6 และ GMS 

     

   1.1 พัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบโลจิสติกสใหไดมาตรฐาน 
      1.1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
      1.1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
   1.2 พัฒนาแหลงนํ้าและระบบบริหารจัดการนํ้าเพื่อสงเสริมผลผลิตทางดาน
การเกษตร 
      1.2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
   1.3 พัฒนาการบริหารจัดการโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการเจริญเติบโตของ
ทองถ่ิน เพื่อเช่ือมโยงกลุมจังหวัด กลุมอาเซียน +6 และ GMS 
     1.3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
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6.02 
6.02 

 
 

8.43 
 
 

1.20 

 
800,000 

1,900,000 
 
 

1,080,000 
 

 
160,000 

 
3.50 
8.31 

 
 

4.72 
 
 

0.70 

 
กองชาง 
กองชาง 

 
 

กองชาง 
 
 

กองชาง 
รวม 18 21.69 3,940,000 17.23  

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจและการทองเที่ยว      
   2.1 สงเสริมและพัฒนาการเกษตรตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  
     2.1.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป  
   2.2 สงเสริมและพัฒนาอาชีพและเพิ่มศักยภาพผลิตภัณฑทองถ่ิน 
    2.2.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
   2.3 สงเสริมและพัฒนาการทองเที่ยว  
     2.1.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

 
2 

 
1 
 
3 

 
2.41 

 
1.20 

 
3.61 

 
60,000 

 
30,000 

 
40,000 

 
0.26 

 
0.13 

 
0.17 

 
สํานักปลัด 

 
สํานักปลัด 

 
สํานักปลัด 

รวม 6 7.23 130,000 0.57  

 
 
 
 

๕ 
 



 
บัญชีสรุปจํานวนโครงการพัฒนาทองถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ 

แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ 2562 
องคการบริหารสวนตําบลแมพริก  อําเภอแมพริก  จังหวัดเชียงราย 

 

แบบ  ผด .01 

ยุทธศาสตร/แนวทางการพัฒนา จํานวนโครงการที่
ดําเนินงาน 

คิดเปนรอยละของ
โครงการทั้งหมด 

จํานวน
งบประมาณ 

รอยละของ
งบประมาณ 

หนวยงาน
ดําเนินการ 

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสขุ      
   3.1 แนวทางการสงเสริมและพัฒนาการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบ และ
การศึกษาตามอัธยาศัย 
     3.1.1 แผนงานการศกึษา  
   3.4 สงเสริมและพัฒนาสุขภาวะที่ดีของประชาชนในทองถ่ิน  
     3.4.1 แผนงานสาธารณสุข    
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3 

 
 

10.84 
 

3.61 

 
 

495,000 
 

307,000 

 
 

2.16 
 

1.34 

 
 
กองการศึกษาฯ 

 
กองการศึกษาฯ 

รวม 12 14.46 802,000 3.51  
4. ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการปองกันบรรเทาสาธารณภัย      
   4.1 รักษาความสงบเรียบรอยเพือ่ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของ
ประชาชน  
     4.1.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป  
   4.2 แนวทางการพฒันาปองกันและบรรเทาสาธารณภัย   
     4.2.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน  
   4.3 ปองกันและแกไขปญหายาเสพติด อบายมุข และปญหาแรงงานตางดาว 
     4.3.1 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 
   4.4 พฒันาคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน สตรี ผูสูงอาย ุผูพิการ และผูดอยโอกาส      
     4.4.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
     4.4.2 แผนงานสรางความเขมแข็ง  
     4.4.3 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
     4.4.4 แผนงานงบกลาง 
     4.4.5 แผนงานสังคมสงเคราะห 
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3.61 
 

1.20 
8.43 
1.20 
3.61 
1.20 
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250,000 
 

270,000 
 

100,000 
340,000 
150,000 

12,230,400 
50,000 

 
 

0.09 
 

1.09 
 

1.18 
 

0.44 
1.49 
0.66 
53.48 
0.22 

 
 

สํานักปลัด 
 

สํานักปลัด 
 

สํานักปลัด 
 

สํานักปลัด 
สํานักปลัด 
สํานักปลัด 
สํานักปลัด 
สํานักปลัด 

รวม 20 24.10 13,410,400 58.64  
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บัญชีสรุปจํานวนโครงการพัฒนาทองถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ 

แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ 2562 
องคการบริหารสวนตําบลแมพริก  อําเภอแมพริก  จังหวัดเชียงราย 

 

แบบ  ผด .01 

 
ยุทธศาสตร/แนวทางการพัฒนา จํานวนโครงการที่

ดําเนินงาน 
คิดเปนรอยละของ
โครงการทั้งหมด 

จํานวน
งบประมาณ 

รอยละของ
งบประมาณ 

หนวยงาน
ดําเนินการ 

5. ยุทธศาสตรการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม      
   5.1 สงเสริมและพัฒนาการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม         
     5.1.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป  
     5.1.2 แผนงานการเกษตร 
     5.1.3 แผนงานสรางความเขมแข็ง  
   5.2 สงเสริมและพัฒนาการควบคุม ปองกัน แกไขปญหาขยะ น้ําเสีย และมลภาวะ  
     5.2.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
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1.20 
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2.41 

 
120,000 
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0.52 
0.24 
0.13 

 
0.44 

 

รวม 8 9.64 305,000 1.33  
6. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการพัฒนาดานการบานเมืองการบริหาร      
   6.1  พัฒนาศักยภาพบุคลากรทองถ่ิน  
     6.1.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป  
   6.2  แนวจัดการตามทางการพัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารหลักธรรมาภิบาล      
     6.2.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป  
   6.3 แนวทางการพฒันาสงเสริมการมีสวนรวมในการพัฒนาทองถ่ินทุกภาคสวน        
     6.3.1 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน  
     6.3.2 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
     6.3.3 แผนงานการศึกษา 
     6.3.4 แผนงานสาธารณสุข 
     6.3.5 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
   6.4 แนวทางพฒันาการปรับปรุงเครื่องมือเคร่ืองใชและเทคโนโลยี  
     6.4.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป  
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2.41 

 
 

2.41 
4.28 
1.20 
3.61 
2.41 
4.82 

 
1.20 

 
150,000 

 
 

180,000 
50,000 
35,000 

3,742,600 
13,000 
90,000 

 
20,000 

 
0.66 

 
 

0.79 
0.20 
0.15 
16.37 
0.06 
0.39 

 
0.09 

 

รวม 19 22.89 4,280,600 18.72  
รวมทั้งสิ้น 83 100 22,868,000 100  

๗ 
 



 
บัญชีสรุปจํานวนโครงการพัฒนาทองถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ 

แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ 2562 
องคการบริหารสวนตําบลแมพริก  อําเภอแมพริก  จังหวัดเชียงราย 

 

แบบ  ผด .01 

 

๘ 
 



 
บัญชีสรุปจํานวนโครงการพัฒนาทองถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ 

แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ 2562 
องคการบริหารสวนตําบลแมพริก  อําเภอแมพริก  จังหวัดเชียงราย 

 

แบบ  ผด .02 

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบโลจิสติกสเช่ือมโยงกลุมจังหวัด กลุมอาเซียน+6 และ GMS 
1.1 พัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบโลจิสติกสใหไดมาตรฐาน 

1.1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

 
 
 
 
 

ลําดับที ่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกดิขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่ 

ดําเนินการ 

หนวย 
งานรับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.  2561 พ.ศ.  2562 
ต.ค พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โครงการกอสรางถนน คสล.  
หมูที่ 12   

จุดที่ 1 ซอย 3/1 ขนาดกวาง 3.00 ม. 
ยาว 32.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ 
เทคอนกรีตไมนอยกวา 96 ตรม. 
จุดที่ 2 ซอย 3/6 ขนาดกวาง 3.00 ม.  
ยาว 85.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ 
เทคอนกรีตไมนอยกวา 255 ตรม. 
 

180,000 ชุมชนบานสัน
จําปา 

กองชาง             

2 โครงการกอสรางถนน คสล. หมูที่ 5  
 

จุดเร่ิมตนบริเวณบานนายไพจิตร ทิศลังกา  
ขนาดกวาง 4.00 ม. ยาว 73.00 ม.  
หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไมนอยกวา 
292.00 ตรม.  
 

150,000 บานปางตนผึ้ง 
หมูที่ 5 

กองชาง             

3 โครงการกอสรางถนน คสล. หมูที่ 6  ถนนสายหลักบริเวณขางโรงเรียน 
ขนาดกวาง 4.00 ม. ยาว 58.00 ม.  
หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไมนอยกวา 
232.00 ตรม. 
 

120,000 บานปางอาณา
เขต หมูที่ 6 

กองชาง             

๘ 
 



 
บัญชีสรุปจํานวนโครงการพัฒนาทองถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ 

แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ 2562 
องคการบริหารสวนตําบลแมพริก  อําเภอแมพริก  จังหวัดเชียงราย 

 

แบบ  ผด .02 

1.1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

 
 
 

 

ลําดับที ่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกดิขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่ 

ดําเนินการ 

หนวย 
งานรับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.  2561 พ.ศ.  2562 
ต.ค พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

4 โครงการกอสรางถนน คสล. หมูที่ 8  จุดที่ 1 ซอย 1 ขนาดกวาง 3.00 ม. ยาว 37 หนา 
0.15 ม. หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไมนอยกวา 
111.00 ตรม. 
จุดที่ 2 ซอย 3/2 ขนาดกวาง เฉลี่ย 2.60 - 3.00 
ม. ยาว 13.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่เท
คอกรีตไมนอยกวา 33.80 ตรม. 
จุดที่ 3 ซอย 6 ขนาดกวาง 3.00 ม. ยาว 24.00 
ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไมนอย
กวา 72.00 ตรม. 
จุดที่ 4 ซอย 8/1 ขนาดกวาง 3.00 ม. ยาว 
28.00 ม. หนา 0.15 ตรม. หรือมีพื้นที่เท
คอนกรีตไมนอยกวา 84.00 ตรม. 
จุดที่ 5 ซอย 8/2 ขนาดกวาง 3.00 ม. ยาว 
10.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่เทคอนกรีต
ไมนอยกวา 30.00 ตรม. 
 

170,000 บานหัวริน  
หมูที่ 8 

กองชาง             

5 โครงการติดต้ังไฟฟาสาธารณะ     
(ไฟก่ิง) หมูที่ 3 

ตามแบบแปลนที่ อบต.แมพริก กําหนด 180,000 บานสันจําปา 
หมูที่ 3 

กองชาง             

๙ 
 



 
บัญชีสรุปจํานวนโครงการพัฒนาทองถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ 

แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ 2562 
องคการบริหารสวนตําบลแมพริก  อําเภอแมพริก  จังหวัดเชียงราย 

 

แบบ  ผด .02 

1.1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 
 
 
 
 
 
 
 

ลําดับที ่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกดิขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่ 

ดําเนินการ 

หนวย 
งานรับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.  2561 พ.ศ.  2562 
ต.ค พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โครงการกอสรางโดมหลังคา
เอนกประสงค อบต.แมพริก หมูที่ 
13   

จํานวน 1 แหง ตามแบบแปลนที่ อบต.แมพริก 
กําหนด 
 

500,000 อบต.แมพริก กองชาง             

2 โครงการกอสรางโรงจอดรถ  
อบต.แมพริก 

ตามแบบแปลนที่ อบต. แมพริกกําหนด 
 
 

250,000 อบต.แมพริก กองชาง             

3 โครงการกอสรางหองนํ้าสาธารณะ 
อบต.แมพริก 
 

ตามแบบแปลนที่ อบต. แมพริกกําหนด 
 

250,000 อบต.แมพริก กองชาง             

4 โครงการเทลานคอนกรีตเสริมเหล็ก 
อบต.แมพริก 
 

ตามแบบแปลนที่ อบต. แมพริกกําหนด 400,000 อบต.แมพริก กองชาง             

5 โครงการปรับปรุงอาคารสุขภาวะ
อําเภอแมสรวย (ที่ต้ังตําบลแมพริก) 
 

ตามแบบแปลนที่ อบต. แมพริกกําหนด 500,000 อบต.แมพริก กองชาง             

๑๐ 
 



 
บัญชีสรุปจํานวนโครงการพัฒนาทองถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ 

แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ 2562 
องคการบริหารสวนตําบลแมพริก  อําเภอแมพริก  จังหวัดเชียงราย 

 

แบบ  ผด .02 

1.2 พัฒนาแหลงน้าํและระบบบริหารจัดการน้ําเพื่อสงเสริมผลผลิตทางดานการเกษตร 
1.2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 

ลําดับที ่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกดิขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่ 

ดําเนินการ 

หนวย 
งานรับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.  2561 พ.ศ.  2562 
ต.ค พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โครงการกอสรางรางระบายนํ้า  
คสล. หมูที่ 1  

บริเวณซอย 2 ขนาดปากกวาง 0.40 ม.  
ยาว 100.00 ม. ลึกเฉลี่ย 0.50 – 0.75 ม.  
แบบมีฝาปด หรือตามแบบแปลนที่ อบต. แมพริก 
กําหนด 
 

150,000 อบต.แมพริก กองชาง             

2 โครงการกอสรางคลองระบายนํ้า 
คสล.  หมูที่ 2  

บริเวณหนาวัดหัวทุง ขนาดปากกวาง 1.20 ม.  
ยาว 50.00 ม. ลึกเฉลี่ย 1.50 ม. หรือตามแบบ
แปลนที่ อบต. แมพริก กําหนด 
 

180,000 อบต.แมพริก กองชาง             

3 โครงการกอสรางแนวกันตลิ่ง หมูที่ 4   บริเวณอาคารอเนกประสงค หมูที่ 4 ตามแบบ
แปลนที่ อบต.แมพริก กําหนด 
 

120,000 อบต.แมพริก กองชาง             

4 โครงการกอสรางรางระบายนํ้า
ภายในหมูบาน หมูที่ 7 

วางทอคอนกรีต เสนฝาศูนยกลาง ขนาด 0.40 ม. 
ยาว 120.00 ม. พรอมบอพัก ขนาด 0.50 ม. 
จํานวน 10 จุด หรือตามแบบแปลนที่ อบต.  
แมพริกกําหนด 
 

180,000 อบต.แมพริก กองชาง             

5 โครงการกอสรางฝายก้ันนํ้าและ
ระบบผลตินํ้าประปาภูเขา ม.11  

จํานวน 2 จุด จุดที่ 1 บริเวณหวยตนยาง 
จุดที่ 2 หวยผักหละ 
 

150,000 อบต.แมพริก กองชาง             

6 โครงการปรับปรุงระบบผลิต
นํ้าประปาหมูบาน หมูที่ 13 
 

ตามแบบแปลนที่ อบต. แมพริกกําหนด 150,000 อบต.แมพริก กองชาง             

7 โครงการปรับปรุงระบบประปาภูเขา 
หมูที่ 9 
 

ตามแบบแปลนที่ อบต. แมพริกกําหนด 150,000 อบต.แมพริก กองชาง             

๑๑ 
 



 
บัญชีสรุปจํานวนโครงการพัฒนาทองถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ 

แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ 2562 
องคการบริหารสวนตําบลแมพริก  อําเภอแมพริก  จังหวัดเชียงราย 

 

แบบ  ผด .02 

1.3 พัฒนาการบริหารจัดการโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการเจริญเติบโตของทองถ่ิน เพื่อเช่ือมโยงกลุมจังหวัด กลุมอาเซียน +6 และ GMS 
1.3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 
 
2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจและการทองเท่ียว           

2.1 สงเสริมและพัฒนาการเกษตรตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพยีง           
2.1.1 แผนงานบรหิารงานท่ัวไป  

 
 
 
 

ลําดับที ่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกดิขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่ 

ดําเนินการ 

หนวย 
งานรับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.  2561 พ.ศ.  2562 
ต.ค พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โครงการกอสรางอาคาร
เอนกประสงคฌาปนสถาน หมูที่ 10 

ขนาดกวาง 4.00 ม. ยาว 15.00 ม. สงู 3.00 ม. 
หรือตามแบบแปลนที่ อบต.แมพริก กําหนด 
 

160,000 อบต.แมพริก กองชาง             

ลําดับที ่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกดิขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่ 

ดําเนินการ 

หนวย 
งานรับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.  2561 พ.ศ.  2562 
ต.ค พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โครงการปลอยปลาเฉลิมพระเกียรติ กิจกรรมปลอยปลาเฉลิมพระเกียรติ เน่ืองในวโรกาส
ตาง ๆ 

10,000 อบต.แมพริก สํานักปลัด             

2 โครงการดําเนินงานตามพระราชดําริ
ฯ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ
พลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 

กิจกรรมหรือการฝกอบรมโครงการดําเนินงานตาม
พระราชดําริฯ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
บรมนาถบพิตร 

50,000 อบต.แมพริก สํานักปลัด             

๑๒ 
 



 
บัญชีสรุปจํานวนโครงการพัฒนาทองถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ 

แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ 2562 
องคการบริหารสวนตําบลแมพริก  อําเภอแมพริก  จังหวัดเชียงราย 

 

แบบ  ผด .02 

2.2 สงเสริมและพัฒนาอาชีพและเพิ่มศักยภาพผลิตภัณฑทองถ่ิน 
2.2.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป  

 
 

2.3 สงเสริมและพัฒนาการทองเท่ียว           
2.3.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนนัทนาการ  

          
 

ลําดับที ่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกดิขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่ 

ดําเนินการ 

หนวย 
งานรับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.  2561 พ.ศ.  2562 
ต.ค พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โครงการสงเสริมกลุมอาชีพหรือ
วิสาหกิจชุมชนเพื่อการพัฒนารายได
แกประชาชน 

ฝกอบรมกลุมอาชีพหรือวิสาหกิจชุมชนเพื่อการ
พัฒนารายไดแกประชาชนหรือกิจกรรมอ่ืน ๆ 

30,000 อบต.แมพริก สํานักปลัด             

ลําดับที ่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกดิขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่ 

ดําเนินการ 

หนวย 
งานรับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.  2561 พ.ศ.  2562 
ต.ค พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โครงการสงเสริมการทองเที่ยวเชิง
อนุรักษดานทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดลอมและธรรมชาติ 
 

สงเสริมการทองเที่ยวเชิงอนุรักษดาน
ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอมและธรรมชาติ 

20,000 อบต.แมพริก สํานักปลัด             

2 โครงการสงเสริมการทองเที่ยวเชิง
อนุรักษภูมิปญญาทองถิ่น 
 

สงเสริมการทองเที่ยวเชิงอนุรักษภูมิปญญาทองถิ่น 10,000 อบต.แมพริก สํานักปลัด             

3 โครงการพัฒนาและสงเสริมการ
ทองเที่ยวของตําบลแมพริก 
 

พัฒนาและสงเสริมการทองเที่ยวของตําบลแมพริก 10,000 อบต.แมพริก สํานักปลัด             

๑๓ 
 



 
บัญชีสรุปจํานวนโครงการพัฒนาทองถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ 

แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ 2562 
องคการบริหารสวนตําบลแมพริก  อําเภอแมพริก  จังหวัดเชียงราย 

 

แบบ  ผด .02 

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข          
3.1 แนวทางการสงเสริมและพัฒนาการศึกษาท้ังในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย       

  3.1.1 แผนงานการศึกษา      

ลําดับที ่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกดิขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่ 

ดําเนินการ 

หนวย 
งานรับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.  2561 พ.ศ.  2562 
ต.ค พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โครงการปรับปรุงภูมิทัศนศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก 

ปรับปรุงภูมิทัศนศูนยพัฒนาเด็กเล็กแมพริก 1 และ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กแมพริก 2 

70,000 ศพด.แมพริก 
1 และ ศพด.
แมพริก 2 

กองการศึกษาฯ             

2 โครงการสนับสนุนคาใชจายการ
บริหารสถานศึกษา 
 

เพื่อจายเปนคาจัดการเรียนการสอนรายหัว และ
คาใชจายการจัดการศึกษาของ ศพด. 3 ศูนย 

285,000 ศพด. 3 ศูนย กองการศึกษาฯ             

3 โครงการสนับสนุนการพัฒนาครู
ผูดูแลเด็กและผูดูแลเด็ก 
 

อบรมและสนับสนุนครูผูดูแลเด็กและผูดูแลเด็ก 25,000 ศพด. 3 ศูนย กองการศึกษาฯ             

4 โครงการวันเด็กแหงชาติ 
 

กิจกรรมโครงการวันเด็กแหงชาติประจําป 2562 25,000 ศพด. 3 ศูนย กองการศึกษาฯ             

5 โครงการวันวิชาการของศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก 
 

กิจกรรมโครงการวันวิชาการของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 10,000 ศพด. 3 ศูนย กองการศึกษาฯ             

6 การสนับสนุนกิจกรรมของศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก 
 

จัดอบรมคณะกรรมการศนูย ศพด. 20,000 ศพด. 3 ศูนย กองการศึกษาฯ             

7 โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ปฐมวัยสูศตวรรษที่ 21 โดยใช
นวัตกรรมทางการศึกษาปฐมวัย 
 

พัฒนาผูเรียนดวยการจัดซ้ือสื่อและการจัด
ประสบการณแบบมอนเตสซอรี 

10,000 โรงเรียนบานปา
เมี่ยงแมพริก 

กองการศึกษาฯ             

8 โครงการเสริมสรางภูมิคุมกันและ
ปองกันเยาวชนวัยเสี่ยง 
 

จัดกิจกรรมในรูปแบบหลากหลาย มีการอบรมโดย
เชิญวิทยากรที่มีความรูในเร่ืองการสรางภูมิคุมกัน 

10,000 โรงเรียนบานปา
เมี่ยงแมพริก 

กองการศึกษาฯ             

9 โครงการสงเสริมการเรียนรูตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 

กิจกรรมโครงการสงเสริมการเรียนรูตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

40,000 โรงเรียนบาน
ปางออย 

กองการศึกษาฯ             

๑๔ 
 



 
บัญชีสรุปจํานวนโครงการพัฒนาทองถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ 

แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ 2562 
องคการบริหารสวนตําบลแมพริก  อําเภอแมพริก  จังหวัดเชียงราย 

 

แบบ  ผด .02 

3.4 สงเสริมและพัฒนาสุขภาวะท่ีดีของประชาชนในทองถ่ิน          
3.4.1 แผนงานสาธารณสุข    

 
 

4. ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการปองกันบรรเทาสาธารณภัย          
4.1 รักษาความสงบเรียบรอยเพื่อความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน         

4.1.1 แผนงานบรหิารงานท่ัวไป  

 
 

ลําดับที ่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกดิขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่ 

ดําเนินการ 

หนวย 
งานรับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.  2561 พ.ศ.  2562 
ต.ค พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โครงการความรวมมือการรณรงค
ปองกันโรคพิษสุนัขบาฯ 

กิจกรรมตามโครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัย
จากโรคพิษสุนัขบา ตามปณิธานศาสตราจารย ดร. 
สมเด็จพระเจาลูกยาเธอ เจาฟาจุฬาภรณวัลย
ลักษณ อัครราชกุมารี 

27,000 อบต.แมพริก สํานักปลัด             

2 โครงการดําเนินงานตามแนว
พระราชดําริดานสาธารณสุข 

กิจกรรมตามโครงการดําเนินงานตามแนว
พระราชดําริดานสาธารณสุข 

260,000 อบต.แมพริก สํานักปลัด             

3 โครงการปองกันและแกไขปญหาโรค
ขาดสารไอโอดีนอยางเขมแข็งและ
ย่ังยืน 

กิจกรรมตามโครงการปองกันและแกไขปญหาโรค
ขาดสารไอโอดีนอยางเขมแข็งและย่ังยืน 

20,000 อบต.แมพริก สํานักปลัด             

ลําดับที ่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกดิขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่ 

ดําเนินการ 

หนวย 
งานรับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.  2561 พ.ศ.  2562 
ต.ค พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โครงการสงเสริมความรูกฎหมาย
ทั่วไปแกประชาชน 

ฝกอบรมใหความรูกฎหมายทั่วไปแกประชาชนหรือ
กิจกรรมอ่ืน ๆ 

20,000 อบต.แมพริก สํานักปลัด             

๑๕ 
 



 
บัญชีสรุปจํานวนโครงการพัฒนาทองถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ 

แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ 2562 
องคการบริหารสวนตําบลแมพริก  อําเภอแมพริก  จังหวัดเชียงราย 

 

แบบ  ผด .02 

4.2 แนวทางการพัฒนาปองกันและบรรเทาสาธารณภัย         
4.2.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน  

 
4.3 ปองกันและแกไขปญหายาเสพติด อบายมุข และปญหาแรงงานตางดาว         

4.3.1 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน  

 

ลําดับที ่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกดิขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่ 

ดําเนินการ 

หนวย 
งานรับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.  2561 พ.ศ.  2562 
ต.ค พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โครงการสงเสริมสนับสนุนกิจกรรม
กลุมอาสาสมัครปองกันภัยฝายพล
เรือน (อปพร.) 

การฝกอบรมหลักสูตรระยะสั้น การฝกอบรม
หลักสูตรทบทวน การฝกอบรมหลักสูตรจัดต้ังใหม 
หรือกิจกรรมอ่ืน ๆ 

150,000 อบต.แมพริก สํานักปลัด             

2 โครงการปองกันและลดอุบัติเหตุทาง
ถนน 

กิจกรรมในการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน 
ชวงเทศกาลตาง ๆ หรือ ตามสถานการณที่เกิดขึ้น 

50,000 อบต.แมพริก สํานักปลัด             

3 คาใชจายในการสงเสริมการใหความรู
ดานการปองกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย 

ฝกอบรมการใหความรูดานการปองกันและบรรเทา
สาธารณภัย 

50,000 อบต.แมพริก สํานักปลัด             

ลําดับที ่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกดิขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่ 

ดําเนินการ 

หนวย 
งานรับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.  2561 พ.ศ.  2562 
ต.ค พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 คาใชจายสงเสริมแกไขปญหายาเสพติด เพื่อใชจายในกิจกรรมหรือโครงการที่เก่ียวของกับ
การปองกัน แกไขปญหายาเสพติด การบําบัด ฟนฟู 
คัดกรองผูเสพหรือกลุมเสี่ยง หรือกิจกรรรมอ่ืน ๆ 

200,000 อบต.แมพริก สํานักปลัด             

2 โครงการครอบครัวสัมพันธ 
 

เพื่อใชจายสําหรับกิจกรรมครอบครัวสัมพันธ 50,000 อบต.แมพริก สํานักปลัด             

3 โครงการครอบครัวหางไกลยาเสพติด 
 

เพื่อใชจายสําหรับโครงการครอบครัวหางไกลยาเสพติด 20,000 อบต.แมพริก สํานักปลัด             

๑๖ 
 



 
บัญชีสรุปจํานวนโครงการพัฒนาทองถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ 

แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ 2562 
องคการบริหารสวนตําบลแมพริก  อําเภอแมพริก  จังหวัดเชียงราย 

 

แบบ  ผด .02 

4.4 พัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน สตรี ผูสูงอายุ ผูพิการ และผูดอยโอกาส         
4.4.1 แผนงานบรหิารงานท่ัวไป  

 
4.4.2 แผนงานสรางความเขมแข็ง  

ลําดับที ่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกดิขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่ 

ดําเนินการ 

หนวย 
งานรับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.  2561 พ.ศ.  2562 
ต.ค พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โครงการสงเสริมการมีสวนรวมแบบ
ประชารัฐและบานเทิดไทองคราชัน 
องคราชินี 

กิจกรรมการมีสวนรวมแบบประชารัฐและบานเทิด
ไทองคราชัน องคราชินี 

100,000 อบต.แมพริก สํานักปลัด             

ลําดับที ่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกดิขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่ 

ดําเนินการ 

หนวย 
งานรับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.  2561 พ.ศ.  2562 
ต.ค พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 คาใชจายสงเสริมแกไขปญหายาเสพติด เพื่อใชจายในกิจกรรมหรือโครงการที่เก่ียวของกับ
การปองกัน แกไขปญหายาเสพติด การบําบัด ฟนฟู 
คัดกรองผูเสพหรือกลุมเสี่ยง หรือกิจกรรรมอ่ืน ๆ 

200,000 อบต.แมพริก สํานักปลัด             

2 โครงการต้ังครรภไมพรอมในวัยรุน เพื่อใชจายสําหรับโครงการต้ังครรภไมพรอมใน
วัยรุน 

20,000 อบต.แมพริก สํานักปลัด             

3 โครงการพัฒนาศักยภาพผูพิการและ
ผูดอยโอกาส 

เพื่อใชจายสําหรับโครงการพัฒนาศักยภาพผูพิการ
และผูดอยโอกาส 

20,000 อบต.แมพริก สํานักปลัด             

4 โครงการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพ
กลุมผูสูงอายุตําบลแมพริก 

เพื่อใชจายสําหรับโครงการสงเสริมและพัฒนา
ศักยภาพกลุมผูสูงอายุตําบลแมพริก 

30,000 อบต.แมพริก สํานักปลัด             

5 โครงการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพ
กลุมพัฒนาสตรีตําบลแมพริก 

เพื่อใชจายสําหรับโครงการสงเสริมและพัฒนา
ศักยภาพกลุมพัฒนาสตรีตําบลแมพริก 

30,000 อบต.แมพริก สํานักปลัด             

6 โครงการสงเสริมศักยภาพผูปวยเอดส เพื่อใชจายสําหรับโครงการสงเสริมศักยภาพผูปวย
เอดส 

10,000 อบต.แมพริก สํานักปลัด             

7 โครงการอบรมเยาวชน 
 

เพื่อใชจายสําหรับโครงการอบรมเยาวชน 30,000 อบต.แมพริก สํานักปลัด             

๑๗ 
 



 
บัญชีสรุปจํานวนโครงการพัฒนาทองถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ 

แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ 2562 
องคการบริหารสวนตําบลแมพริก  อําเภอแมพริก  จังหวัดเชียงราย 

 

แบบ  ผด .02 

4.4.3 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนนัทนาการ 

 
4.4.4 แผนงานงบกลาง 

 
4.4.5 แผนงานสังคมสงเคราะห  

ลําดับที ่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกดิขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่ 

ดําเนินการ 

หนวย 
งานรับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.  2561 พ.ศ.  2562 
ต.ค พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โครงการแขงขันกีฬา เพื่อใชจายสําหรับโครงการแขงขันกีฬาสําหรับเด็ก 
เยาวชน ประชาชนทั่วไป 

150,000 อบต.แมพริก สํานักปลัด             

ลําดับที ่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกดิขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ดําเนินการ 

หนวย 
งานรับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.  2561 พ.ศ.  2562 
ต.ค พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 เบี้ยยังชีพผูสุงอายุ เพื่อจายเปนเบี้ยผูสูงอายุ เงินอุดหนุนโครงการสราง
หลักประกันดานรายไดแกผูสูงอายุ 

9,453,600 อบต.แมพริก สํานักปลัด             

2 เบี้ยยังชีพคนพิการ เพื่อจายเปนเบี้ยยังชีพคนพิการ เงินอุดหนุน
โครงการเสริมสรางสวัสดิการทางสังคมใหแกผูพิการ
หรือทุพพลภาพ 

2,572,800 อบต.แมพริก สํานักปลัด             

3 เบี้ยยังชีพผูปวยเอดส เพื่อจายเปนเบี้ยยังชีพผูปวยเอดส ตามตาม
โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก
ผูดอยโอกาสทางสังคม 

204,000 อบต.แมพริก สํานักปลัด             

ลําดับที ่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกดิขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่ 

ดําเนินการ 

หนวย 
งานรับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.  2561 พ.ศ.  2562 
ต.ค พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 คาใชจายสําหรับการสงเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนตําบล
แมพริก 

เพื่อใชจายสําหรับการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตประชาชนตําบลแมพริก 

50,000 อบต.แมพริก สํานักปลัด             

๑๘ 
 



 
บัญชีสรุปจํานวนโครงการพัฒนาทองถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ 

แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ 2562 
องคการบริหารสวนตําบลแมพริก  อําเภอแมพริก  จังหวัดเชียงราย 

 

แบบ  ผด .02 

5. ยุทธศาสตรการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม           
5.1 สงเสริมและพัฒนาการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม          

5.1.1 แผนงานบรหิารงานท่ัวไป  

 
5.1.2 แผนงานการเกษตร  

 
 
 
 
 

ลําดับที ่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกดิขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่ 

ดําเนินการ 

หนวย 
งานรับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.  2561 พ.ศ.  2562 
ต.ค พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน อบต.แม
พริก 

ปรับปรุงภูมิทัศน อบต.แมพริก 120,000  สํานักปลัด             

ลําดับที ่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกดิขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่ 

ดําเนินการ 

หนวย 
งานรับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.  2561 พ.ศ.  2562 
ต.ค พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โครงการปลูกปาเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว เพื่อใชจายสําหรับโครงการปลูกปาเพื่อเพิ่มพื้นที่สี
เขียว 

10,000 อบต.แมพริก สํานักปลัด             

2 โครงการสรางฝายชะลอนํ้าและกัก
เก็บนํ้าเฉลิมพระเกียรติฯ 

เพื่อใชจายสําหรับโครงการสรางฝายชะลอนํ้าและ
กักเก็บนํ้าเฉลิมพระเกียรติฯ 

20,000 อบต.แมพริก สํานักปลัด             

3 โครงการอาสาสมัครทองถิ่นรักษโลก เพื่อใชจายสําหรับโครงการอาสาสมัครทองถิ่นรักษ
โลก 

15,000 อบต.แมพริก สํานักปลัด             

4 โครงการจัดทําแนวกันไฟเพื่อปองกัน
ไฟปาตําบลแมพริก 

เพื่อใชจายสําหรับโครงการจัดทําแนวกันไฟเพื่อ
ปองกันไฟปาตําบลแมพริก 

10,000 อบต.แมพริก สํานักปลัด             

๑๙ 
 



 
บัญชีสรุปจํานวนโครงการพัฒนาทองถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ 

แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ 2562 
องคการบริหารสวนตําบลแมพริก  อําเภอแมพริก  จังหวัดเชียงราย 

 

แบบ  ผด .02 

5.1.3 แผนงานสรางความเขมแข็ง  

 
 
5.2 สงเสริมและพัฒนาการควบคุม ปองกัน แกไขปญหาขยะ น้ําเสีย และมลภาวะ         

5.2.1 แผนงานบรหิารงานท่ัวไป   

 
 
 
 
 
 
 
 

ลําดับที ่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกดิขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่ 

ดําเนินการ 

หนวย 
งานรับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.  2561 พ.ศ.  2562 
ต.ค พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โครงการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพ 
อสม. ตําบลแมพริก 

เพื่อใชจายสําหรับโครงการสงเสริมและพัฒนา
ศักยภาพ อสม. ตําบลแมพริก 

30,000 อบต.แมพริก สํานักปลัด             

ลําดับที ่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกดิขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่ 

ดําเนินการ 

หนวย 
งานรับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.  2561 พ.ศ.  2562 
ต.ค พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โครงการสงเสริมความรูและวิธีการ
บริหารจัดการขยะในชุมชน 

ฝกอบรมความรูและวิธีการบริหารจัดการขยะใน
ชุมชนหรือกิจกรรมอ่ืน ๆ 

50,000 อบต.แมพริก สํานักปลัด             

2 โครงการสงเสริมการปองกันและ
แกไขปญหาไฟปาและหมอกควัน 

ฝกอบรมการปองกันและแกไขปญหาไฟปาและ
หมอกควันหรือกิจกรรมอ่ืน ๆ 

50,000 อบต.แมพริก สํานักปลัด             

๒๐ 
 



 
บัญชีสรุปจํานวนโครงการพัฒนาทองถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ 

แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ 2562 
องคการบริหารสวนตําบลแมพริก  อําเภอแมพริก  จังหวัดเชียงราย 

 

แบบ  ผด .02 

6. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการพัฒนาดานการบานเมืองการบริหาร 
6.1  พัฒนาศักยภาพบุคลากรทองถ่ิน  

  6.1.1 แผนงานบรหิารงานท่ัวไป   

 
6.2  แนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล  

  6.2.1 แผนงานบรหิารงานท่ัวไป   

 
 

ลําดับที ่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกดิขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่ 

ดําเนินการ 

หนวย 
งานรับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.  2561 พ.ศ.  2562 
ต.ค พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 คาใชจายการสนับสนุนหรือสงเสริม
ความเขมแขง็หรือการพัฒนา
ศักยภาพประชาชนหรือชุมชน 

เพื่อจายเปนคาใชจายการสนับสนุนหรือสงเสริม
ความเขมแขง็หรือการพัฒนาศักยภาพประชาชน
หรือชุมชน 

50,000 อบต.แมพริก สํานักปลัด             

2 คาใชจายในกิจกรรมหรือโครงการ
สนับสนุนหรือสงเสริมการปองกันการ
ทุจริตตามแผนการปองกันการทุจริต 

เพื่อจายเปนคาใชจายในกิจกรรมหรือโครงการ
สนับสนุนหรือสงเสริมการปองกันการทุจริตตาม
แผนการปองกันการทุจริต 

100,000 อบต.แมพริก สํานักปลัด             

ลําดับที ่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกดิขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่ 

ดําเนินการ 

หนวย 
งานรับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.  2561 พ.ศ.  2562 
ต.ค พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โครงการสรางความปรองดองสันติสุข
สมานฉันทและปกปองเทิดทูลสถาบัน
ฯ 

กิจกรรรมสรางความปรองดองสันติสุขสมานฉนัท
และปกปองเทิดทูลสถาบันฯ 

80,000 อบต.แมพริก สํานักปลัด             

2 คาใชจายในการสนับสนุนหรือ
สงเสริมการบริหารจัดการบานเมืองที่
ดีหรือการพัฒนาคุณภาพการ
ใหบริการแกประชาชน 

กิจกรรมหรือโครงการที่มีลักษณะสนับสนุน สงเสริม
การปฏิบัติงาน ดําเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล
หรือการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีฯ 

100,000 อบต.แมพริก สํานักปลัด             

๒๑ 
 



 
บัญชีสรุปจํานวนโครงการพัฒนาทองถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ 

แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ 2562 
องคการบริหารสวนตําบลแมพริก  อําเภอแมพริก  จังหวัดเชียงราย 

 

แบบ  ผด .02 

6.3 แนวทางการพัฒนาสงเสริมการมีสวนรวมในการพัฒนาทองถ่ินทุกภาคสวน        
6.3.1 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน            

 
6.3.2 แผนงานบริหารงานท่ัวไป            

  
 
 
 

ลําดับที ่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกดิขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่ 

ดําเนินการ 

หนวย 
งานรับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.  2561 พ.ศ.  2562 
ต.ค พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โครงการสงเสริมการขับเคลื่อนแผน
ชุมชนแบบบูรณาการเพื่อการพัฒนา
ทองถิ่น 

เพื่อใชจายสําหรับโครงการสงเสริมการขับเคลื่อน
แผนชุมชนแบบบูรณาการเพื่อการพัฒนาทองถิ่น 

20,000 อบต.แมพริก สํานักปลัด             

2 โครงการสงเสริมรักการอาน 
 

เพื่อใชจายสําหรับโครงการสงเสริมรักการอาน 10,000 อบต.แมพริก กองการศึกษา
ฯ 

            

3 โครงการสงเสริมศักยภาพผูปวยเอดส เพื่อใชจายสําหรับโครงการสงเสริมศักยภาพผูปวย
เอดส 

10,000 อบต.แมพริก สํานักปลัด             

4 เงินอุดหนุนสวนราชการ คตส. 
อําเภอแมสรวย 

เพื่อใชอุดหนุนสวนราชการ คตส. อําเภอแมสรวย 10,000 อําเภอแม
สรวย 

สํานักปลัด             

ลําดับที ่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกดิขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่ 

ดําเนินการ 

หนวย 
งานรับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.  2561 พ.ศ.  2562 
ต.ค พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 เงินอุดหนุนศูนยปฏิบัติการรวมใน
การชวยเหลือประชาฃนของ อปท. 
ระดับอําเภอ 

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุน อปท. สําหรับดําเนินงาน
ของศูนยปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือประชาฃนข
อง อปท. ระดับอําเภอ โดยเทศบาลตําบลเจดีย
หลวง 

35,000 อําเภอแม
สรวย 

สํานักปลัด             

๒๒ 
 



 
บัญชีสรุปจํานวนโครงการพัฒนาทองถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ 

แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ 2562 
องคการบริหารสวนตําบลแมพริก  อําเภอแมพริก  จังหวัดเชียงราย 

 

แบบ  ผด .02 

6.3.3 แผนงานการศึกษา            

 
 
 
 
 
 
 

ลําดับที ่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกดิขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่ 

ดําเนินการ 

หนวย 
งานรับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.  2561 พ.ศ.  2562 
ต.ค พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 เงินอุดหนุนอาหารกลางวัน (โรงเรียน
สังกัด สพฐ) 

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนอาหารกลางวัน โรงเรียน
สังกัด สพฐ. จํานวน 4 แหง 
1. โรงเรียนชุมชนบานสันจําปา 1,592,000 บาท 
2. โรงเรียนแมพริก 540,000 บาท 
3. โรงเรียนบานปางออย 136,000 บาท 
4. โรงเรียนปาเมี่ยงแมพริก 132,000 บาท 

2,400,000 อบต.แมพริก กองการศึกษา
ฯ 

            

2 คาวัสดุ คาอาหารเสริม(นม) เพื่อจายเปนคาอาหารเสริมนมศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
สังกัด อบต.แมพริก จํานวน 3 แหง  
1. ศพด.แมพริก 1 95,810 บาท 
2. ศพด.แมพริก 2 59,402 บาท 
3. ศพด.ปาเมีย่งแมพริก 7,665 บาท 
สังกัด สพฐ. จํานวน 4 แหง 
1. โรงเรียนชุมชนบานสันจําปา 765,648 บาท 
2. โรงเรียนแมพริก 258,687 บาท 
3. โรงเรียนบานปางออย 65,151 บาท 
4. โรงเรียนปาเมี่ยงแมพริก 63,235 บาท 

1,342,600 อบต.แมพริก กองการศึกษา
ฯ 

            

๒๓ 
 



 
บัญชีสรุปจํานวนโครงการพัฒนาทองถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ 

แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ 2562 
องคการบริหารสวนตําบลแมพริก  อําเภอแมพริก  จังหวัดเชียงราย 

 

แบบ  ผด .02 

6.3.4 แผนงานสาธารณสุข            

 
6.3.5 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนนัทนาการ           

 
 

ลําดับที ่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกดิขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่ 

ดําเนินการ 

หนวย 
งานรับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.  2561 พ.ศ.  2562 
ต.ค พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 เงินอุดหนุนสวนราชการ สํานักงาน
ปศุสัตวจังหวัดเชียงราย 

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนสวนราชการ สํานักงานปศุ
สัตวจังหวัดเชียงราย สําหรับใชดําเนินงานหรือ
กิจกรรมหรือโครงการผาตัด ทําหมัน สุนัข แมวฯ 

3,000 อบต.แมพริก สํานักปลัด             

2 เงินอุดหนุนสวนราชการ ก่ิงกาชาด
อําเภอแมสรวย 

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนสวนราชการ ก่ิงกาชาด
อําเภอแมสรวย 

10,000 อําเภอแม
สรวย 

สํานักปลัด             

ลําดับที ่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกดิขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่ 

ดําเนินการ 

หนวย 
งานรับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.  2561 พ.ศ.  2562 
ต.ค พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 เงินอุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอ
แมสรวยงานรัฐพิธี 

เพื่อจายเงินอุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอแม
สรวยงานรัฐพิธี 

15,000 อําเภอแม
สรวย 

สํานักปลัด             

2 เงินอุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอ
แมสรวยงานศาลสมเด็จพระนเรศวร
มหาราช ประจําป 2562 

เพื่อจายเงินอุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอแม
สรวยงานศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจําป 
2562 

30,000 ศาลสมเด็จ
พระนเรศวร

มหาราช 

สํานักปลัด             

3 เงินอุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอ
แมสรวย งานกาชาดจังหวัดเชียงราย 
(งานพอขุน) 

เพื่อจายเงินอุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอแม
สรวย งานกาชาดจังหวัดเชียงราย (งานพอขุน) 

40,000 จังหวัด
เชียงราย 

สํานักปลัด             

4 เงินอุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอ
แมสรวย วันสงกรานต ประจําป 
2562 

เพื่อจายเงินอุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอแม
สรวย วันสงกรานต ประจําป 2562 

5,000 อําเภอแม
สรวย 

สํานักปลดั             

๒๔ 
 



 
บัญชีสรุปจํานวนโครงการพัฒนาทองถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ 

แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ 2562 
องคการบริหารสวนตําบลแมพริก  อําเภอแมพริก  จังหวัดเชียงราย 

 

แบบ  ผด .02 

 
6.4 แนวทางพัฒนาการปรับปรุงเคร่ืองมือเคร่ืองใชและเทคโนโลยี           

6.4.1 แผนงานบรหิารงานท่ัวไป  

        
 
 
  

ลําดับที ่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกดิขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่ 

ดําเนินการ 

หนวย 
งานรับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.  2561 พ.ศ.  2562 
ต.ค พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 คาใชจายในการจัดทําแนวเขตของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น 

เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดทําแนวเขตของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น 

20,000 อบต.แมพริก สํานักปลัด             

๒๕ 
 



 
บัญชีจํานวนครุภัณฑสําหรับท่ีไมไดดําเนินการตามโครงการพัฒนาทองถ่ิน 

แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ 2562 
องคการบริหารสวนตําบลแมพริก  อําเภอแมพริก  จังหวัดเชียงราย 

 

แบบ ผด .02/1 

1. ประเภทครุภณัฑสํานกังาน 
 1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

  
 
 

ที ่ ครุภัณฑ รายละเอียดของครุภัณฑ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่ 

ดําเนินการ 

หนวย 
งานรับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.  2561 พ.ศ.  2562 
ต.ค พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 เกาอ้ีทํางาน เกาอ้ีทํางาน สําหรับพนักงานสวนตําบล  
จํานวน 2 ตัว คุณลักษณะเปนไปตามความ
เหมาะสมของการใชงานหรือตามวัตถุประสงค 

5,000 อบต.แมพริก สํานักปลัด             

2 เคร่ืองโทรสาร แบบใชกระดาษ
ธรรมดา  

เคร่ืองโทรสาร แบบใชกระดาษธรรมดา สง
เอกสารไดคร้ังละ 20 แผน จํานวน 1 เคร่ือง 
คุณลักษณะเปนไปตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ ฉบับเดือนมกราคม ๒๕๖๑ 

18,000 อบต.แมพริก สํานักปลัด             

3 ตูกระจกแบบบานเลื่อน  ตูกระจกแบบบานเลื่อน จํานวน 2 ตู คุณลักษณะ
เปนไปตามความเหมาะสมของการใชงานหรือ
ตามวัตถุประสงค 

12,300 อบต.แมพริก สํานักปลัด             

4 เกาอ้ีทํางาน เกาอ้ีทํางาน สําหรับพนักงานสวนตําบล  
จํานวน 2 ตัว คุณลักษณะเปนไปตามความ
เหมาะสมของการใชงานหรือตามวัตถุประสงค 

5,000 อบต.แมพริก กองคลัง             

5 ชั้นแฟมใสเอกสาร ตูชั้นแฟมใสเอกสาร 20 ชอง จํานวน 3 ตู 
คุณลักษณะเปนไปตามความเหมาะสมของการใช
งานหรือตามวัตถุประสงค 

15,000 อบต.แมพริก กองคลัง             

6 ตูเหล็ก  ตูเหล็ก แบบ 2 บาน จํานวน 3 ตู 
คุณลักษณะเปนไปตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ ฉบับเดือนมกราคม ๒๕๖๑ 

16,500 อบต.แมพริก กองคลัง             

๒๖ 
 



 
บัญชีจํานวนครุภัณฑสําหรับท่ีไมไดดําเนินการตามโครงการพัฒนาทองถ่ิน 

แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ 2562 
องคการบริหารสวนตําบลแมพริก  อําเภอแมพริก  จังหวัดเชียงราย 

 

แบบ ผด .02/1 

1.2 แผนงานการศึกษา 

 
1.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 
 
 
 
 
 

ที ่ ครุภัณฑ รายละเอียดของครุภัณฑ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่ 

ดําเนินการ 

หนวย 
งานรับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.  2561 พ.ศ.  2562 
ต.ค พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 ตูเหล็ก  ตูเหล็ก แบบ 2 บาน  จํานวน  2 ตู 
คุณลักษณะเปนไปตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ ฉบับเดือนมกราคม ๒๕๖๑ 

11,000 อบต.แมพริก กองการศึกษาฯ             

ที ่ ครุภัณฑ รายละเอียดของครุภัณฑ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่ 

ดําเนินการ 

หนวย 
งานรับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.  2561 พ.ศ.  2562 
ต.ค พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 เกาอ้ีทํางาน เกาอ้ีสําหรับ ทํางาน จํานวน 1 ตัว  คุณลักษณะ
เปนไปตามความเหมาะสมของการใชงานหรือ
ตามวัตถุประสงค 

2,500 อบต.แมพริก กองชาง             

2 ตูเหล็ก  ตูเหล็ก แบบ 2 บาน  จํานวน 1 ตู 
คุณลักษณะเปนไปตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ ฉบับเดือนมกราคม ๒๕๖๑ 

5,500 อบต.แมพริก กองชาง             

๒๗ 
 



 
บัญชีจํานวนครุภัณฑสําหรับท่ีไมไดดําเนินการตามโครงการพัฒนาทองถ่ิน 

แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ 2562 
องคการบริหารสวนตําบลแมพริก  อําเภอแมพริก  จังหวัดเชียงราย 

 

แบบ ผด .02/1 

2. ประเภทครุภณัฑยานพาหนะและขนสง 
 2.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

 
 2.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 
 
 
 
 
 

ที ่ ครุภัณฑ รายละเอียดของครุภัณฑ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่ 

ดําเนินการ 

หนวย 
งานรับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.  2561 พ.ศ.  2562 
ต.ค พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 รถจักรยานยนต ขนาด 110 ซีซี 
แบบเกียรธรรมดา  จํานวน 1 คัน 

รถจักรยานยนต ขนาด 110 ซีซี แบบเกียร
ธรรมดา  จํานวน 1 คัน  
คุณลักษณะเปนไปตามความเหมาะสมของการใช
งานหรือตามวัตถุประสงค 

40,800 อบต.แมพริก สํานักปลัด             

ที ่ ครุภัณฑ รายละเอียดของครุภัณฑ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่ 

ดําเนินการ 

หนวย 
งานรับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.  2561 พ.ศ.  2562 
ต.ค พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 รถจักรยานยนต ขนาด 110 ซีซี 
แบบเกียรธรรมดา  จํานวน 1 คัน 

 

รถจักรยานยนต ขนาด 110 ซีซี แบบเกียร
ธรรมดา  จํานวน 1 คัน  
คุณลักษณะเปนไปตามความเหมาะสมของการใช
งานหรือตามวัตถุประสงค 

40,800 อบต.แมพริก กองชาง     
 
 

        

๒๘ 
 



 
บัญชีจํานวนครุภัณฑสําหรับท่ีไมไดดําเนินการตามโครงการพัฒนาทองถ่ิน 

แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ 2562 
องคการบริหารสวนตําบลแมพริก  อําเภอแมพริก  จังหวัดเชียงราย 

 

แบบ ผด .02/1 

3. ประเภทครุภณัฑโฆษณาและเผยแพร 
 3.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 
 

 3.2 แผนงานการศึกษา 

ที ่ ครุภัณฑ รายละเอียดของครุภัณฑ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่ 

ดําเนินการ 

หนวย 
งานรับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.  2561 พ.ศ.  2562 
ต.ค พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 กลองโทรทัศนวงจรปด กลองโทรทัศนวงจรปดชนิดเครือขาย  
แบบมุมมองคงที่สําหรับติดต้ังภายนอกอาคาร  
แบบที่ 2ฯ จํานวน 6 ตัว 
คุณลักษณะเปนไปตามประกาศเกณฑราคากลาง
และคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกลองโทรทศัน
วงจรปดประจําป พ.ศ. 2560 

330,000 อบต.แมพริก สํานักปลัด             

2 อุปกรณกระจายสัญญาณแบบ PoE 
ขนาด 8 ชอง  

อุปกรณกระจายสัญญาณแบบ PoE ขนาด 8 
ชอง จํานวน 1 ชุด 
คุณลักษณะเปนไปตามประกาศเกณฑราคากลาง
และคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกลองโทรทศัน
วงจรปดประจําป พ.ศ. 2560 

 9,500 อบต.แมพริก สํานักปลัด  
 

           

3 อุปกรณบันทึกภาพผานเครือขาย 
แบบ 8 ชอง  

อุปกรณบันทึกภาพผานเครือขาย แบบ 8 ชอง 
จํานวน 1 ชุด 
คุณลักษณะเปนไปตามประกาศเกณฑราคากลาง
และคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกลองโทรทศัน
วงจรปดประจําป พ.ศ. 2560 

24,000 อบต.แมพริก สํานักปลัด             

ที ่ ครุภัณฑ รายละเอียดของครุภัณฑ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่ 

ดําเนินการ 

หนวย 
งานรับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.  2561 พ.ศ.  2562 
ต.ค พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 ชุดจานดาวเทียม ชุดจานดาวเทียมพรอมติดต้ัง  จํานวน 3 ชุด 
คุณลักษณะเปนไปตามความเหมาะสมของการใช
งานหรือตามวัตถุประสงค 

12,000 อบต.แมพริก กองการศึกษาฯ             

๒๙ 
 



 
บัญชีจํานวนครุภัณฑสําหรับท่ีไมไดดําเนินการตามโครงการพัฒนาทองถ่ิน 

แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ 2562 
องคการบริหารสวนตําบลแมพริก  อําเภอแมพริก  จังหวัดเชียงราย 

 

แบบ ผด .02/1 

4. ประเภทครุภณัฑงานบานงานครัว 
 4.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 
 

 

 

4.2 แผนงานการศึกษา 
 

  

4.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ ครุภัณฑ รายละเอียดของครุภัณฑ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่ 

ดําเนินการ 

หนวย 
งานรับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.  2561 พ.ศ.  2562 
ต.ค พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 ถังขยะ ถังขยะ ขนาด 100 ลิตร  จํานวน 21 ถัง 
 

31,500 อบต.แมพริก สํานักปลัด             

ที ่ ครุภัณฑ รายละเอียดของครุภัณฑ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่ 

ดําเนินการ 

หนวย 
งานรับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.  2561 พ.ศ.  2562 
ต.ค พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 เคร่ืองตัดหญา เคร่ืองตัดหญาแบบเข็น  จํานวน  1 เคร่ือง 
คุณลักษณะเปนไปตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ ฉบับเดือนมกราคม ๒๕๖๑ 

13,000 อบต.แมพริก กองการศึกษา             

ที ่ ครุภัณฑ รายละเอียดของครุภัณฑ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่ 

ดําเนินการ 

หนวย 
งานรับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.  2561 พ.ศ.  2562 
ต.ค พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 เคร่ืองตัดหญา เคร่ืองตัดหญาสะพาย แบบขอออน  
จํานวน 2 เคร่ือง 
คุณลักษณะเปนไปตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ ฉบับเดือนมกราคม ๒๕๖๑ 

26,000 อบต.แมพริก กองชาง             

2 เคร่ืองตัดหญา เคร่ืองตัดหญาแบบเข็น  จํานวน 2 เคร่ือง 
คุณลักษณะเปนไปตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ ฉบับเดือนมกราคม ๒๕๖๑ 

26,000 อบต.แมพริก กองชาง             

๓๐ 
 



 
บัญชีจํานวนครุภัณฑสําหรับท่ีไมไดดําเนินการตามโครงการพัฒนาทองถ่ิน 

แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ 2562 
องคการบริหารสวนตําบลแมพริก  อําเภอแมพริก  จังหวัดเชียงราย 

 

แบบ ผด .02/1 

5. ประเภทครุภณัฑคอมพิวเตอร 
 5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

  
5.2 แผนงานการศึกษา 

ที ่ ครุภัณฑ รายละเอียดของครุภัณฑ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่ 

ดําเนินการ 

หนวย 
งานรับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.  2561 พ.ศ.  2562 
ต.ค พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 เคร่ืองพิมพ เคร่ืองพิมพชนิดเลเซอร ขาวดํา จํานวน 1 เคร่ือง 
คุณลักษณะเปนไปตามตามประกาศเกณฑราคา
กลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอรของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม ประจําป พ.ศ. ๒๕๖1  

2,600 อบต.แมพริก กองคลัง             

ที ่ ครุภัณฑ รายละเอียดของครุภัณฑ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่ 

ดําเนินการ 

หนวย 
งานรับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.  2561 พ.ศ.  2562 
ต.ค พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 เคร่ืองคอมพิวเตอร เคร่ืองคอมพิวเตอร สําหรับงานสํานักงาน (จอ
ขนาดไมนอยกวา ๑๙ น้ิว) จํานวน 2 เคร่ือง
คุณลักษณะเปนไปตามตามประกาศเกณฑราคา
กลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอรของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม ประจําป พ.ศ. ๒๕๖1  

32,000 อบต.แมพริก กองการศึกษาฯ             

2 เคร่ืองพิมพ เคร่ืองพิมพแบบฉีดหมึก พรอมติดต้ังถังหมึกพิมพ 
(Ink Tank Printer) จํานวน 5 เคร่ือง 
คุณลักษณะเปนไปตามตามประกาศเกณฑราคา
กลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอรของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม ประจําป พ.ศ. ๒๕๖1 

21,500 อบต.แมพริก กองการศึกษาฯ             

๓๑ 
 



 
บัญชีจํานวนครุภัณฑสําหรับท่ีไมไดดําเนินการตามโครงการพัฒนาทองถ่ิน 

แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ 2562 
องคการบริหารสวนตําบลแมพริก  อําเภอแมพริก  จังหวัดเชียงราย 

 

แบบ ผด .02/1 

 5.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที ่ ครุภัณฑ รายละเอียดของครุภัณฑ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่ 

ดําเนินการ 

หนวย 
งานรับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.  2561 พ.ศ.  2562 
ต.ค พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 เคร่ืองพิมพ เคร่ืองพิมพชนิดเลเซอร ขาวดํา จํานวน 1 เคร่ือง 
คุณลักษณะเปนไปตามตามประกาศเกณฑราคา
กลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอรของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม ประจําป พ.ศ. ๒๕๖1  

2,600 อบต.แมพริก กองชาง             

๓๒ 
 



 
บัญชีจํานวนครุภัณฑสําหรับท่ีไมไดดําเนินการตามโครงการพัฒนาทองถ่ิน 

แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ 2562 
องคการบริหารสวนตําบลแมพริก  อําเภอแมพริก  จังหวัดเชียงราย 

 

แบบ ผด .02/1 

6. ประเภทครุภณัฑอ่ืน  
 6.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

 

ที ่ ครุภัณฑ รายละเอียดของครุภัณฑ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่ 

ดําเนินการ 

หนวย 
งานรับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.  2561 พ.ศ.  2562 
ต.ค พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 หมวกกูภัย ดับเพลิง หมวกกูภัย ดับเพลิง  จํานวน 5 ใบ  
คุณลักษณะเปนไปตามความเหมาะสมของการใช
งานหรือตามวัตถุประสงค 

12,500 อบต.แมพริก สํานักปลัด             

2 รองเทาดับเพลิง กูภัย รองเทาดับเพลิง กูภัย จํานวน 5 คู  
คุณลักษณะเปนไปตามความเหมาะสมของการใช
งานหรือตามวัตถุประสงค 

25,000 อบต.แมพริก สํานักปลัด             

3 เฝอกสําเร็จรูปดามแขน-ดามขา เฝอกสําเร็จรูปดามแขน-ดามขา พรอมกระเปาใส
เฝอก จํานวน 1 ชุด คุณลักษณะเปนไปตาม
ความเหมาะสมของการใชงานหรือตาม
วัตถุประสงค 

7,000 อบต.แมพริก สํานักปลัด             

4 เฝอกดามคอ เฝอกดามคอ ปรับระดับได จํานวน 2 ชุด 
คุณลักษณะเปนไปตามความเหมาะสมของการใช
งานหรือตามวัตถุประสงค 

4,000 อบต.แมพริก สํานักปลัด             

5 แผนกระดานเคลื่อนยายผูปวย แผนกระดานเคลื่อนยายผูปวย จํานวน 1 ชุด 
คุณลักษณะเปนไปตามความเหมาะสมของการใช
งานหรือตามวัตถุประสงค 

15,000 อบต.แมพริก สํานักปลัด             

6 กระจกโคง กระจกโคง พรอมติดต้ัง จํานวน 30 จุด 
คุณลักษณะเปนไปตามความเหมาะสมของการใช
งานหรือตามวัตถุประสงค 

100,000 อบต.แมพริก สํานักปลัด             

7 ยางชะลอความเร็ว ยางชะลอความเร็ว จํานวน 2 จุด  
คุณลักษณะเปนไปตามความเหมาะสมของการใช
งานหรือตามวัตถุประสงค 

60,000 อบต.แมพริก สํานักปลัด             

๓๓ 
 



 
บัญชีจํานวนครุภัณฑสําหรับท่ีไมไดดําเนินการตามโครงการพัฒนาทองถ่ิน 

แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ 2562 
องคการบริหารสวนตําบลแมพริก  อําเภอแมพริก  จังหวัดเชียงราย 

 

แบบ ผด .02/1 

6.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 
6.3 แผนงานการเกษตร 

 

ที ่ ครุภัณฑ รายละเอียดของครุภัณฑ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่ 

ดําเนินการ 

หนวย 
งานรับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.  2561 พ.ศ.  2562 
ต.ค พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 เคร่ืองยนตอเนกประสงค เคร่ืองยนตอเนกประสงค จํานวน ๑ เคร่ือง 
คุณลักษณะเปนไปตามความเหมาะสมของการใช
งานหรือตามวัตถุประสงค 

10,000 อบต.แมพริก กองชาง             

2 บันไดอลูมิเนียม บันไดอลูมิเนียม 7 ขั้น จํานวน 1 อัน  ล 
คุณลักษณะเปนไปตามความเหมาะสมของการใช
งานหรือตามวัตถุประสงค 

5,500 อบต.แมพริก กองชาง             

3 ประแจบล็อก ประแจบล็อก จํานวน 1 กลอง  
คุณลักษณะเปนไปตามความเหมาะสมของการใช
งานหรือตามวัตถุประสงค 

3,000 อบต.แมพริก กองชาง             

ที ่ ครุภัณฑ รายละเอียดของครุภัณฑ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่ 

ดําเนินการ 

หนวย 
งานรับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.  2561 พ.ศ.  2562 
ต.ค พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 เลื่อยโซไฟฟา เลื่อยโซไฟฟา จํานวน 1 เคร่ือง  
กําลัง 2200 w/ลิตร 2.9 s ขนาดโซ PMMC3 
3/8” ขนาดบารเลื่อยโซไฟฟา 12 น้ิว ฯ 

15,000 อบต.แมพริก กองชาง             

2 เลื่อยยนต เลื่อยยนต จํานวน 1 เคร่ือง  
เคร่ืองยนตเบนซิน 2 จังหวะ ปริมาณกระบอก
สูบ 31.8 ซีซี นํ้าหนัก 3.9 กิโลกรัม ความจุถงั
เชื้อเพลิง 250 ซีซี ความจุนํ้ามันหลอลื่นโซ 
150 ซีซี ฯ 

15,000 อบต.แมพริก กองชาง             

๓๔ 
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