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องค์การบริหารส่วนต าบลแม่พริก 
อ าเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย 

 



ค ำน ำ 
อาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537  และท่ีแก้ไข

เพิ่มเติม มาตรา 58/5 วรรค 5 และ วรรค 6 ก าหนดว่าให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบล  จัดท ารายงาน
แสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายท่ีแถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นประจ าทุกปี ค าแถลง
นโยบาย ของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลและรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายให้ประกาศไว้
โดยเปิดเผย ณ ท่ีท าการองค์การบริหารส่วนต าบล ด้วยนั้น  
   ดังนั้น เพื่อการปฏิบัติเป็นไปตามเจตนารมณ์ นายอุทัย ฟูวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแม่พริก  
จึงขอสรุปรายงานผลการด าเนินงานประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 ต่อสภาฯ ดังต่อไปนี้  
 
 
         
 
 
        นายอุทัย ฟูวงศ์ 
               นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแม่พริก 
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ส่วนที่ 1 

ข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่พริก 

สภาพทั่วไป 

ที่ต้ัง 

องค์การบริหารส่วนต าบลแม่พริก ได้จัดต้ังขึ้นตามประกาศกระทรวงมหาดไทยให้เป็นองค์การบริหาร
ส่วนต าบล เมื่อวันท่ี  9 มกราคม พ.ศ. 2539  และประกาศยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนต าบลขนาดกลาง 
เมื่อวันท่ี 30 เมษายน พ.ศ. 2551  ต้ังอยู่เลขท่ี 104หมู่ท่ี 13บ้านป่าซางพัฒนา ต าบลแม่พริก  อ าเภอแม่
สรวย จังหวัดเชียงราย บริเวณพิกัด 551716 ของแผนท่ีประเทศไทย ระวางท่ี 4948  ล าดับท่ี 7071 และ
ต้ังอยู่ห่างทิศตะวันตกเฉียงใต้ของท่ีว่าการอ าเภอแม่สรวย  มีระยะห่างจากท่ีว่าการอ าเภอแม่สรวย  มีระยะห่าง
จากท่ีว่าการอ าเภอแม่สรวย 2 กิโลเมตร  บนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 118 ช่วงกิโลเมตรท่ี 129 – 130  
 
พื้นที่  

องค์การบริหารส่วนต าบลแม่พริก  มีพื้นท่ีรับผิดชอบ  23,772.50 ไร่  หรือ 38.036 ตาราง
กิโลเมตร แบ่งเป็นพื้นท่ีส าหรับพักอาศัย  2,240.10   ไร่ พื้นท่ีต้ังหน่วยงานภาครัฐ 100 ไร่  สวยสาธารณะ
และนันทนาการ 69 ไร่  พื้นท่ีส าหรับการเกษตรกรรม  10,000 ไร่ พื้นท่ีต้ังสถานศึกษา 50 ไร่ พื้นท่ี ป่าไม้ 
16,313.40 ไร่   

อาณาเขต  

ทิศเหนือ ติดต่อกับ  เทศบาลต าบลเวียงสรวย  อ าเภอแม่สรวย  จังหวัดเชียงราย  

ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ต าบลสันกลาง อ าเภอพาน  จังหวัดเชียงราย 

ทิศใต้  ติดต่อกับต าบลเจดีย์หลวง  อ าเภอแม่สรวย  จังหวัดเชียงราย 

ทิศตะวันตก  ติดต่อกับต าบลศรีถ้อย  อ าเภอแม่สรวย  จังหวัดเชียงราย 

 

สภาพภูมิประเทศ 

สภาพภูมิประเทศ ขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่พริก  มีลักษณะเป็นพื้นท่ีลาดชัน ท่ีลาดเชิงเขา 
และท่ีราบลุ่มแม่น้ า 
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ลักษณะสภาพภูมิอากาศ 

ต าบลแม่พริก มีลักษณะภูมิอากาศ แบ่งออกเป็น 3 ฤดู ได้แก่ 

ฤดูหนาว เริ่มต้ังแต่เดือน  ตุลาคม – กุมภาพันธ์  

ฤดูร้อนเริ่มต้ังแต่เดือน มีนาคม – พฤษภาคม  

ฤดูฝน เริ่มต้ังแต่เดือน มิถุนายน – กันยายน  

ลักษณะการปกครองท้องที่ 

ต าบลแม่พริก ได้แบ่งเขตการปกครองท้องท่ี หรือ หมู่ท่ีบ้านท้ังหมด มีจ านวน 13 หมู่บ้าน 

ประกอบด้วย  

หมู่ท่ี 1บ้านแม่พริก 

หมู่ท่ี 2บ้านหัวทุ่ง 

หมู่ท่ี 3 บ้านสันจ าปา 

หมู่ท่ี 4 บ้านปางกลาง 

หมู่ท่ี 5บ้านปางต้นผ้ึง 

หมู่ท่ี 6 บ้านปางอาณาเขต 

หมู่ท่ี 7บ้านทุ่งฟ้าผ่า  

หมู่ท่ี 8บ้านหัวริน 

หมู่ท่ี 9 บ้านปางอ้อย 

หมู่ท่ี 10 บ้านโฮ่ง 

หมู่ที 11 บ้านปางซาง 

หมู่ที 12บ้านชุมชนสันจ าปา  

หมู่ท่ี 13บ้านป่าซางพัฒนา 

 

 



3 
 

ข้อมูลประชากร 

มีจ านวนครัวเรือนท้ังหมด  2,380  ครัวเรือน 

ประชากรท้ังหมด  5,642คน 

แยกเป็น   ประชากร  ชาย 2,796คน 

ประชากร หญิง2,846 คน  

หมายเหตุ : ข้อมูลเมื่อเดือน พฤษภาคม 2562 

 

ข้อมูลทางเศรษฐกิจ 

ประชากรต าบลแม่พริก ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม คิดเป็นร้อยละ 92.70 และมีท่ีดินท า
กินด้านการเกษตรเป็นของตัวเอง  โดยปลูกพืชทางเศรษฐกิจ อาทิเช่น  ปลูกข้าวนาปี  และ ข้าวนาปรัง ข้าว
พันธุ์ญี่ปุ่น  ถั่วเหลืองฝักสด  มันฝรั่ง กาแฟ  และชาใบเมี่ยง เป็นต้น  

ข้อมูลทางสังคม 

สภาพทางสังคม 

ประชาชนส่วนใหญ่ ของต าบลแม่พริก เป็นชนชาวไทยพื้นเมือง  มีภาษาถิ่น หรือ ภาษาพูด คือ ภาษา
ค าพื้นเมือง สถานภาพทางสังคมเป็นระบบเครือญาติ มีการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน  มีวิถีในการด าเนินชีวิต  
การศาสนาและศิลปวัฒนธรรม  ภูมิปัญญาท้องถิ่น ท่ีเหมือนกัน  

การศึกษา 

ต าบลแม่พริก  มีโรงเรียนในสังกัด ส านักงานเขตพื้นท่ีการประถมศึกษา  จังหวัดเชียงราย เขต 2 
จ านวน 4 แห่ง ดังนี้ 

1. โรงเรียนชุมชนบ้านสันจ าปา 
2. โรงเรียนบ้านแม่พริก 
3. โรงเรียนบ้านปางอ้อย 
4. โรงเรียนบ้านป่าเมี่ยงแม่พริก 
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ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ในความรับผิดชอบของ องค์การบริหารส่วนต าบลแม่พริก  จ านวน 3 แห่ง  

1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลแม่พริก 1 (อิตาเล่ียนไทยอุปถัมภ์) 
2.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลแม่พริก 2 
3. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าเมี่ยงแม่พริก 

 
ศาสนา  วัฒนธรรม ประเพณี 

ต าบลแม่พริก มีการด าเนินกิจกรรมทางด้านศาสนา ควบคู่ไปกับกิจกรรมด้าน ประเพณีและ 
วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น  เพราะประชาชนส่วนใหญ่นับถือ  ศาสนาพุทธ  ประเพณีและวัฒนธรรมท่ีส าคัญ
ของท้องถิ่นที่ส าคัญ ได้แก่  ประเพณีวันสงกรานต์  การรดน้ าด าหัวผู้สูงอายุ   ประเพณีถวายสลากภัตต์ 
ประเพณีลอยกระทง  ประเพณีแห่เทียนพรรษา  ประเพณีสืบชะตา  งานบุญปอยหลวง นอกจากนี้ ยังมีการ
เซ่นไหว้บรรพบุรุษ หรือการเล้ียงผีปู่ย่า  ผีเส้ือบ้าน และ การเล้ียงผีขุนน้ า  

 
ด้านการสาธารณสุข  

ต าบลแม่พริกมีศูนย์สาธารณะสุขมูลฐานประจ าหมู่บ้าน  ท้ังหมด 13 แห่ง  เป็นพื้นท่ีต้ังของ 
โรงพยาบาลประจ าอ าเภอแม่สรวย  จ านวน 1 แห่ง  มีสมาชิกอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน 
 ( อสม. ) จ านวน 157 คน  และ กลุ่มอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ ( อผส. ) จ านวน  19 คน  
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ส่วนที่ 2 
โครงสร้างและการบริหารงานของ องค์การบริหารส่วนต าบลแม่พริก 

 
 

คณะผู้บริหาร ประกอบด้วย  
นายอุทัย  ฟูวงศ์  ต าแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแม่พริก 
นายสุชาติ  บุญงาม     ต าแหน่ง รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลแม่พริก 
นายชยานนท์  โลชา     ต าแหน่ง  รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลแม่พริก 
นางนิภา  ปานะ ต าแหน่ง  เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบลแม่พริก 

 
 

ฝ่ายนิติบัญญัติ  ประกอบด้วย  
นายภูพิงค์  สารพิพัฒน์   ต าแหน่ง ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
นายกมเลศ  ก าลังประสิทธิ์   ต าแหน่ง รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
นายศักดิ์ชัย เป็งค า         ต าแหน่ง เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 

 
 

 
การแบ่งส่วนราชการภายในองค์กร 

แบ่งส่วนราชการออกเป็น 5 ส่วนราชการได้แก่  ส านักงานปลัด   ส่วนการคลัง  ส่วนโยธา  ส่วน
การศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม และ หน่วยตรวจสอบภายใน มีอัตราก าลังบุคลากร รวมท้ังหมด 30 คน  
ประกอบด้วยพนักงานส่วนต าบลจ านวน 11 คน พนักงานจ้างตามภารกิจ จ านวน 13 คน พนักงานจ้างท่ัวไป 
จ านวน6 คน โดยมี นายศักดิ์ชัย  เป็งค า ด ารงต าแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลแม่พริก 
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วิสัยทัศน์ 
คุณภาพชีวิตดีถ้วนหน้า พัฒนาความสันติสุขสมานฉันท์อย่างยั่งยืน 
 
ยุทธศาสตร์ในการพัฒนา 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์เช่ือมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาการศึกษาและสาธารณสุข 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้สมบูรณ์และยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 
 
ตัวชี้วัด 

1. สร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ ด้านการเกษตรและการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร เพื่อสร้าง
รายได้ให้แก่ประชาชน โดยสนับสนุนปัจจัยพื้นฐานในการผลิต ได้แก่ การจัดหาแหล่งน้้า การพัฒนาท่ีดิน ให้มี
ประสิทธิภาพภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจแบบพอเพียง 

2. จรรโลงวัฒนธรรม ศาสนา ศิลปะ อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
3. ยกระดับคุณภาพชีวิตในด้านต่างๆ  ตลอดจนพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
4. การจัดการศึกษาและสาธารณสุขแบบบูรณาการ  
5. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน 
6. ส่งเสริมหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการขององค์กรและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 

 
กลยุทธ์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์เช่ือมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS 

1.1 พัฒนาโครงการสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ให้ได้มาตรฐาน 
1.2 พัฒนาแหล่งน้้าและระบบบริหารจัดการน้้าเพื่อส่งเสริมผลผลิตทางด้านการเกษตร 
1.3 พัฒนาการบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐานรองรับการเจริญเติบโตของท้องถิ่น เพื่อเช่ือมโยงกลุ่ม

จังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว 
2.1 ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
2.2 ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพและเพิ่มศักยภาพผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น 
2.3 ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเท่ียว 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาการศึกษาและสาธารณสุข 
3.1 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาท้ังในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตาม

อัธยาศัย 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย 

4.1 การรักษาความสงบเรียบร้อยเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้สมบูรณ์และยั่งยืน 
5.1 ส่งเสริมและพัฒนาการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
5.2 ส่งเสริมและพัฒนาการควบคุม ป้องกัน แก้ไขปัญหาขยะและน้้าเสีย มลภาวะ 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 
6.1 พัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถิ่น 
6.2 แนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
6.3 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นของทุกภาคส่วน 
6.4 แนวทางการพัฒนาปรับปรุงเครื่องมือเครื่องใช้และเทคโนโลยี 

 
จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
 ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของพื้นท่ีจริง ท่ีจะน้าไปสู่ผลส้าเร็จทางยุทธศาสตร์ 
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ส่วนที่ 3 
สรุปผลการด าเนินงาน 

การรายงานผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
สรุปผลการด าเนินงานพัฒนาทอ้งถ่ิน 

ทั้ง 6 ด้านขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่พริก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 
และ GMS 
      1.1 แผนงานเคหะและชุมชน    

ท่ี โครงการ งบประมาณ หมายเหตุ 
1. โครงการติดต้ังไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟกิ่ง) หมู่ท่ี 3 180,000  
2. โครงการติดต้ังไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟกิ่ง) หมู่ท่ี 4 100,000 กันเงินฯ 61 
3. โครงการติดต้ังไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟกิ่ง) หมู่ท่ี 5 100,000 กันเงินฯ 61 
4. โครงการติดต้ังไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟกิ่ง) หมู่ท่ี 6 100,000 กันเงินฯ 61 

5. 
โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ท่ี 8  
(ซอย 1, 3/1, 8/1, 8/2) 

170,000 
 

6. โครงการติดต้ังไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟกิ่ง) หมู่ท่ี 11 130,000 กันเงินฯ 61 
7. โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ท่ี 12 (ซอย 3/1, 3/6) 180,000 อยู่ระหว่างด้าเนินการ 

8. โครงการซ่อมแซมไฟฟ้าโซล่าเซลล์ 67 จุด 300,000  
 

1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   

ท่ี โครงการ งบประมาณ หมายเหตุ 
9. โครงการก่อสร้างท่อเหล่ียม คสล. หมู่ท่ี 3 130,000 อยู่ระหว่างด้าเนินการ 

10. โครงการก่อสร้างโรงจอดรถ อบต.แม่พริก 250,000  

11. 
โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ฌาปนสถาน  
หมู่ท่ี 10 

160,000 
อยู่ระหว่างด้าเนินการ 

12. 
โครงการก่อสร้างฝายกั้นน้้าและระบบผลิตน้้าประปาภูเขา 
หมู่ท่ี 11 

150,000 
อยู่ระหว่างด้าเนินการ 

13. โครงการก่อสร้างรางระบายน้้าคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท่ี 1 150,000 อยู่ระหว่างด้าเนินการ 

14. โครงการก่อสร้างรางระบายน้้าคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท่ี 2 180,000 อยู่ระหว่างด้าเนินการ 

15. โครงการก่อสร้างรางระบายน้้า คสล. หมู่ท่ี 7 180,000 อยู่ระหว่างด้าเนินการ 

16. โครงการก่อสร้างห้องน้้าสาธารณะ อบต.แม่พริก 500,000 อยู่ระหว่างด้าเนินการ 
17. โครงการเทลานคอนกรีต อบต.แม่พริก 400,000 อยู่ระหว่างด้าเนินการ 

18. โครงการปรับปรุงระบบประปาภูเขา หมู่ท่ี 13 150,000 อยู่ระหว่างด้าเนินการ 

19. โครงการปรับปรุงระบบประปาภูเขา หมู่ท่ี 9 150,000 อยู่ระหว่างด้าเนินการ 

20. โครงการก่อสร้างโดมหลังคาเอนกประสงค์ อบต.แม่พริก 250,000 อยู่ระหว่างด้าเนินการ 
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2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว  
2.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป     

ท่ี โครงการ งบประมาณ หมายเหตุ 
1. โครงการด้าเนินตามพระราชด้าริฯปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช   
บรมนาถบพิตร 

50,000  

2. โครงการปล่อยพันธุ์ปลาเฉลิมพระเกียรติฯ 5,000  

3. 
โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพหรือวิสาหกิจชุมชนเพื่อการ
พัฒนารายได้แก่ประชาชน 

30,000 
 

4. 
โครงการเสริมสร้างความปรองดองสันติสุขสมานฉันท์และ
ปกป้องเทิดทูลสถาบันฯ 

80,000  

 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาและสาธารณสุข 

3.1 แผนงานการศึกษา 
ท่ี โครงการ งบประมาณ หมายเหตุ 
1. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ ศพด.แม่พริก 1  

และ ศพด.แม่พริก 2 
70,000 ไม่ได้ด้าเนินการ 

2. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา 285,000  
3. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดุแลเด็กและผู้ดูแลเด็ก 25,000  
4. ค่าใช้จ่ายในการสนุบสนุนกิจกรรมของ ศพด. 20,000  
5. โครงการวันเด็กแห่งชาติ 25,000  
6. โครงการวันวิชาการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 10,000  
 

3.2 แผนงานสาธารณสุข 
ท่ี โครงการ งบประมาณ หมายเหตุ 
7. โครงการความร่วมมือการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 27,000  

8. 
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคขาดสารโอดีนอย่าง
เข้มแข็งและยั่งยืน 

20,000 ไม่ได้ด้าเนินการ 

9. 
อุดหนุนปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย (โครงการผ่าตัดท้าหมัน
สุนัข แมวฯ) 

3,000  
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4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย  
4.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป  

ท่ี โครงการ งบประมาณ หมายเหตุ 
1. โครงการส่งเสริมการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟปา่และ

หมอกควัน 
50,000  

2. โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมแบบประชารัฐและบ้านเทิด
ไทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 

100,000  

3. โครงการส่งเสริมความรู้กฎหมายท่ัวไปแก่ประชาชน 20,000  
 
  4.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน 

ท่ี โครงการ งบประมาณ หมายเหตุ 

4. 
โครงการส่งเสริมสนับสนุนการให้ความรู้ ด้านการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย 

50,000 
 

5. โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน 50,000  

6. 
โครงการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมกลุ่มอาสาสมัครป้องกัน
ฝ่ายพลเรือน (อปพร.) 

150,000 
 

 
4.3 แผนงานการศึกษา 

ท่ี โครงการ งบประมาณ หมายเหตุ 
7. อุดหนุนค่าอาหารกลางวัน ศพด. 3 ศูนย ์และโรงเรียน

สังกัด สพฐ. 4 แห่ง 
 ** 

8. โครงการวันวิชาการของ ศพด. 10,000  
 

4.4 แผนงานสาธารณสุข 
ท่ี โครงการ งบประมาณ หมายเหตุ 

9. 
โครงการพระราชด้าริด้านสาธารณสุข (หมู่บ้านละ 
20,000 บาท) 

40,000 ด้าเนินการ 2 หมู่บ้าน 

 
4.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ท่ี โครงการ งบประมาณ หมายเหตุ 
10. ค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหายาเสพติด 200,000  
11. โครงการครอบครัวสัมพันธ์ 50,000  
12. โครงการครอบครัวห่างไกลยาเสพติด 20,000  

13. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส 20,000  

14. 
โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพกลุ่มผู้สูงอายุ  
ต้าบลแม่พริก 

30,000 
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ท่ี โครงการ งบประมาณ หมายเหตุ 

15. 
โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพกลุ่มพัฒนาสตรีต้าบล
แม่พริก 

30,000 
 

16. โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้ป่วยเอดส์ 10,000  
17. โครงการอบรมเยาวชน 30,000  
18. โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมประชาชนต้าบลแม่พริก 50,000  
19. อุดหนุนศูนย์ ศตส.อ้าเภอแม่สรวย 10,000  

 
4.6 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

20. จัดการแข่งขันกีฬาส้าหรับเด็ก เยาวชน ประชาชนท่ัวไป  150,000  
21. อุดหนุนอ้าเภอแม่สรวยตามโครงการรัฐพิธี 15,000  
22. อุดหนุนอ้าเภอแม่สรวยงานศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 40,000  

23. 
อุดหนุนอ้าเภอแม่สรวยงานกาชาดจังหวัดเชียงราย  
(งานพ่อขุน) 

30,000 
 

24. อุดหนุนอ้าเภอแม่สรวยวันสงกรานต์ 5,000  
 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์และ
ยั่งยืน  

5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 
ท่ี โครงการ งบประมาณ หมายเหตุ 
1. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ อบต.แม่พริก 120,000  

2. 
โครงการส่งเสริมความรู้และวิธีการบริหารจัดการขยะใน
ชุมชน 

50,000 
 

 
5.2 แผนงานการเกษตร   

ท่ี โครงการ งบประมาณ หมายเหตุ 
3. โครงการจัดท้าแนวกันไฟเพื่อป้องกนัไฟป่า 10,000  
4. โครงการปลูกป่าเพื่อเพิ่มพื้นท่ีสีเขียว 10,000  
5. โครงการสร้างฝายชะลอน้้าและกักเก็บน้้าเฉลิมพระเกียรติฯ 20,000  
6. โครงการอาสาสาสมัครท้องถิ่นรักโลก 15,000 ไม่ได้ด้าเนินการ 

 
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาด้านการบ้านเมืองการบริหาร  

6.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
ท่ี โครงการ งบประมาณ หมายเหตุ 

1. 
โครงการขับเคล่ือนแผนชุมชนแบบบูรณาการเพื่อการพัฒนา
ท้องถิ่น 

20,000 
 

2. โครงการส่งเสริมรักการอ่าน 10,000  
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6.2 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ท่ี โครงการ งบประมาณ หมายเหตุ 

3. 
ส่งเสริมการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี หรือการพัฒนา
คุณภาพการให้บริการแก่ประชาชน 

100,000 
 

4. 
โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพผู้บริหาร  พนักงานและลูกจ้าง 
อบต.แม่พริก 

250,000 
 

5. โครงการสนับสนุนหรือส่งเสริมการป้องกันการทุจริตฯ 150,000  

6. 
โครงการดูแลรักษาและปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณศาล
สมเด็จพระนเรศวร 

20,000 
 

7. 
อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ 
อปท. ระดับอ้าเภอ 

35,000 
 

8. อุดหนุนกิ่งกาชาดอ้าเภอแม่สรวย 10,000  
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1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS 
ท่ี โครงการในแผน โครงการที่ด าเนินการ ร้อยละ 
1. 

 

38 28 73.68 

 
 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว      
ท่ี โครงการในแผน โครงการที่ด าเนินการ ร้อยละ 
1. 

 
28 22 78.57 

 
 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาและสาธารณสุข 
ท่ี โครงการในแผน โครงการที่ด าเนินการ ร้อยละ 
1. 

 

9 8 88.89 

 
 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย    
ท่ี โครงการในแผน โครงการที่ด าเนินการ ร้อยละ 
1. 

 
57 47 82.46 

 
 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์และยั่งยืน  
ท่ี โครงการในแผน โครงการที่ด าเนินการ ร้อยละ 
1. 

 
25 19 76.00 

 
 
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาด้านการบ้านเมืองการบริหาร   
ท่ี โครงการในแผน โครงการที่ด าเนินการ ร้อยละ 
1. 

 

19 19 100 
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สรุปผลการการด าเนินงาน 
 

ยุทธศาสตร์ โครงการในแผน โครงการที่ด าเนินการ ร้อยละ 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 38 28 73.68 

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 28 22 78.57 

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 9 8 88.89 

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 57 47 82.46 

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 25 19 76.00 

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 19 19 100.00 

6 ยุทธศาสตร์ 176 143 81.25 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนที่ ๔

ผลการดำาเนินงานด้านอื่น ๆ

๑.  ด้านความโปร่งใส

	 ในการดำาเนินงานตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา	 ของปีงบประมาณ	 ๒๕๖๒	 องค์การบริหารส่วนตำาบลแม่พริกได้นำาหลัก 

ธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารจัดการขององค์กรและส่งเสริม	รับฟังความคิดเห็น	โดยการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนตลอดจน

การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่าง	ๆ	อย่างต่อเนื่องกิจกรรมที่จัดขึ้นได้แก่		การออกประชาคมจัดทำาแผนประจำา		การอบรมจริยธรรม

แก่พนักงานและสมาชิกสภา	 อบต.	 	 การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการประชุมกลุ่มระดับผู้นำาหรือกลุ่มย่อย	 การ

ออกรับฟังความในแต่ละหมู่บ้าน	 การจัดศูนย์ข้อมูลข่าวสารและการประชาสัมพันธ์ข่าวสารทางสื่อต่าง	 ๆ	 และมีช่องทางการรับ 

เรื่องร้องเรียน		ร้องทุกข์		เป็นต้น

๒.การจัดโครงการที่อ่านหนังสือพิมพ์หมู่บ้าน	โดยการจัดซื้อสื่อสิ่งพิมพ์	หนังสือพิมพ์	มอบให้ทุก	ๆ	หมู่บ้าน

๑.การจัดตั้งศูนย์ยุติธรรมในชุมชนตำาบลแม่พริก	เป็นศูนย์เพื่อช่วยเหลือประชาชนในด้านต่างๆ

๓.การจัดทำาเวทีประชาคมการเพิ่มเติม	หรือเปลี่ยนแปลง	แผนพัฒนาท้องถิ่น
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๕.	การจัดช่องทางการรับเรื่องราวร้องทุกข์	ร้องเรียน/ศูนย์ดำารงธรรม

๖.	การจัดประชุมสภา	เพื่อแถลงนโยบาย	และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการพัฒนาตำาบล

๘.	การมีส่วนร่วมของประชาชน

๔.การจัดทำาศูนย์ข้อมูลข่าวสารประจำาตำาบลแม่พริก
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๗.การเผยแพร่กิจกรรมสภา



๑.	 กิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดี	 ณ	 ที่ว่าการอำาเภอแม่สรวย	 และร่วมลงนามถวายพระพร	 /	 จุดเทียนชัยถวายพระพรและ

น้อมรำาลึกภึงพระมหากรุราธิคุณ

๒.	การทำาบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวง

๒.  ด้านการปกป้องเทิดทูนสภาบัน

	 ศูนย์รวมจิตใจของราษฎรที่ยังคงยึดหมั่นหลอมรวมใจเป็นหนึ่งเดี่ยว	 คือ	 สถาบันพระมหากษัตริย์	 ซึ่งต้องทรงไว้ซึ่ง

ความเคารพอย่างสูงยิ่ง	 องค์การบริหารส่วนตำาบลแม่พริกได้มีการจัดกิจกรรมการส่งเสริมและปลูกจิตสำานึกและตระหนักถึง

พระมหากรุณาธิคุณ	 	 	 ให้แก่ของประชาชนอย่างต่อเนื่อง	 เพื่อให้แสดงออกซึ่งความจงรักภักดี	 และการปกป้องสถาบันให้คงอยู่คู่

ประเทศไทยตลอดชั่วกาลนานอาทิเช่น	 	 กิจกรรมร่วมเทิดพระเกียรติในงานพระราชพิธีสำาคัญต่าง	 ๆ	 	 กิจกรรมร่วมลงนามถวาย

พระพรฯ		กิจกรรมตักบาตรทำาบุญร่วมถวายเป็นพระราชกุศล	กิจกรรมการปลูกต้นไม้	เป็นต้น
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๓.	กิจกรรมเพิ่มพื้นที่สีเขียว	(รักนำา้	รักป่า	รักแผ่นดิน)	เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสสำาสำาคัญ

๓.  ด้านความสงบและความมั่งคง
	 การรักษากฎหมาย	ระเบียบ	ของประเทศและของสังคม		ตลอดรวมถึงระเบียบ	กฎเกณฑ์ของชุมชนจะศักดิ์สิทธิ์	สามารถ

บังคับใช้ให้เกิดผลได้นั้น	 ถือเป็นหน้าที่หลักขององค์การบริหารส่วนตำาบลที่ต้องให้การส่งเสริม	 สนับสนุน	 เฝ้าระวังและวางแผน

ป้องกันอยู่อย่างต่อเนื่อง	 กิจกรรมที่จัดขึ้นได้แก่	 	 การฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	 (อปพร.)	 	 จัดตั่งสาย

ตรวจตำารวจบ้าน	 	 จัดตั้งหน่วยกู้ชีพกู้ภัย	 	 การฝึกอบรมป้องกันยาเสพติด	 	 จัดตั่งจุดบริการและรณรงค์การลดอุบัติเหตุบนถนน		

เป็นต้น

	 ๑.	 องค์การบริหารส่วนตำาบลแม่พริกร่วมเปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์	

๒๕๖๒	ณ	ที่ว่าการอำาเภอแม่สรวย	เพื่อให้การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์	๒๕๖๒	ของอำาเภอแม่สรวย

เป็นไปด้วยความเรียบร้อย	ตลอดจนเป็นการประชาสัมพันธ์ให้บุคคลทั่วไปได้รับทราบถึงมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุ

๒	โครงการติดไฟและติดป้ายรณรงค์เพื่อลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาล	๗	วันอันตราย
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	 ๔.องค์การบริหารส่วนตำาบลแม่พริกส่งทีมดับเพลิงและกู้ชีพกู้ภัย	 เข้าร่วมซ้อมแผ่นภัยพิบัติแผ่นดินไหว	 ไฟไหม้	 โดย

จำาลองเหตุการณ์ขึึ้น	ณ	โรงเรียนชุมชนบ้านสันจำาปา	โดยมีนักเรียนและผู้ปกครอง	อาจารย์	ร่วมจำาลองเหตุการณ์ในครั้งนี้ด้วย

	 ๕.โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการสาธารณภัย	และลดอุบัติเหตุทางถนน

	 ๓.องค์การบริหารส่วนตำาบลแม่พริก	 ส่งทีมกู้ชีพกู้ภัยตำาบลแม่พริก	 ร่วมซ้อมแผนการเกิดอุบัติเหตุหมู่ทางถนน	 โดยมี

หลายๆ	หน่วยงานในอำาเภอแม่สรวยร่วมกัน	 เพื่อเตรียมความพร้อมด้านบริหารจัดการและการให้บริการเมื่อเกิดอุบัติเหตุหมู่และ

เตรียมความพร้อมของทีมบุคลากรในการปฏิบัติงาน	 และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการทำางานเป็นทีมและการประสานงานกับ

หน่วยงานภายนอก
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๔.  ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต

	 การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในตำาบลแม่พริก	 ถือเป็นนโยบายหลักในการดำาเนินการอย่างเร่งด่วน	

เพื่อให้ทุกคนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น		ได้รับโอกาสและสิทธิอย่างเท่าเทียมกัน	สุขภาพแข็งแรง	ครอบครัวมีสุข		เริ่มตั่งแต่เด็กวันแรก

เกิดถึงวัยแก่ชรา		โดยมีกิจกรรมต่างๆ		เช่น		โครงการรับขวัญประชากรใหม่			อบรมครอบครัวต้นแบบครอบครัวในฝัน	การสร้าง

บ้านและซ่อมแซมบ้านเทิดไท้ให้แก่ผู้ด้อยโอกาส	 	 การรณรงค์ป้องกันและระงับโรคระบาดและโรคติดต่อ	 กิจกรรมกลุ่มผู้สูงอายุ		

กิจกรรมกลุ่มอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ		และการจัดแข่งขันกีฬาในระดับตำาบล

๑.	โครงการเสริมสร้างศักยภาพชุมชน	ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

๒.	การปฏิบัติธรรมรุกขมูลตามโครงการพระธรรมทูตสร้างคนดีสู่สังคม

๓.	การรณรงค์คัดแยกขยะในครัวเรือนและชุมชนตำาบลแม่พริก
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๔.	โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายสำาหรับประชาชน

๕.	โครงการส่งเสริมดูแลสุขภาพผู้พิการและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้พิการในชุมชน

๖.	การพัฒนาศักยภาพชุมชนเพื่อการปับเปลี่ยนเจตคติและกระบวนการทำางานเพื่อการขับเคลื่อนหมู่บ้านช่อสะอาด

๗.	การมอบอุปกรณ์/	เสื้อผ้า	ของใช้	แก่ผู้ขาดแคลนตำาบลแม่พริก

๘.	รณรงค์ไข้เลือดออก
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๙.โครงการดำาเนินตามพระราชดำาริฯ	ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

๑๐.โครงการส่งเสริมฟื้นฟูพันธุ์ข้าวท้องถิ่นเพื่ออนุรักกษ์สิ่งแวดล้อม

๑๑.	การฝึกอบรมการเรียนรู้และการอนุรักษ์	สืบสาน	ภูมิปัญญาของเล่นพื้นบ้าน

๑๒.	โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพกลุ่มพัฒนาสตรี

๑๓.	โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส

๑๔.	โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพกลุ่มผู้สูงอายุ
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๑.	ปรับพื้นที่ต่างๆ

๕. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

	 ประชาชนในทุก	 ๆ	 หมู่บ้านจะมีการพัฒนาและต่อยอดทางเศรษฐกิจและการพัฒนาอาชีพให้ประสบความสำาเร็จได้นั้น		

ปัจจัยทางด้านโครงสร้างพื้นฐานของชุมชนถือเป็นสิ่งที่สำาคัญอย่างหนึ่งในการขับเคลื่อนความเจริญของเศรษฐกิจในชุมชน	 ทาง

องค์การบริหารส่วนตำาบลแม่พริกได้มีการจัดสรรงบประมาณ	ในการพัฒนาสิ่งปลูกสร้างในโครงสร้างพื้นฐานต่าง	ๆ	เช่น		ก่อสร้าง

ถนนในหมู่บ้านและเชื่อมเส้นทางการสัญจรของชุมชนและการขนย้ายผลิตผลทางการเกษตร		การขุดลอกลำานำา้แม่ลาวในการป้อง

กันนำา้ท่วม	โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม		การก่อสร้างฝายกักเก็บนำา้			การติดตั้งไฟฟ้าและขุดเจาะก่อสร้างประปาหมู่บ้าน

๒.	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	และ	ก่อสร้างถนน	คสล.

๑.		การส่งเสริมอาชีพต่างๆให้กับประชาชน

๖.  การส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ

	 การสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนโดยให้มีรายได้เพิ่มสูงขึ้นถือเป็นการสร้างความเข้มแข็งแก่ระบบเศรษฐกิจในทุก	ๆ	ระดับ	

องค์การบริหารส่วนตำาบลแม่พริกได้ตระหนักมองเห็นถึงความสำาคัญของการพัฒนาอาชีพอย่างยั่งยืน	 โดยการจัดฝึกอบรมให้

ความรู้ในการฝึกอาชีพและการแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร	 ส่งเสริมการนำาปรัชญาเศรษฐกิจแบบพอเพียงมาใช้	 จัดตั้งกลุ่ม

วิสาหกิจชุมชนต่าง	ๆ	อาทิเช่น	การจัดฝึกกลุ่มอาชีพ	นำา้พริกตาแดง	ส่งเสริมการเพาะเห็ดฟาง		กลุ่มพัฒนาสตรี			กลุ่มสมุนไพร

และทำาลูกประคบของผู้สูงอายุ			กลุ่มจักสานไม้ไผ่		การปลูกกาแฟ	และการมอบพันธุ์ปลา		เป็นต้น
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๒.	โครงการจิตอาสาปลูกป่าเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวในพื้นที่ป่าอนุรักษ์

๗. การอนุรักษ์และรักษาทรัพยากรธรรมชาติ
	 พื้นท่ีขององค์การบริหารส่วนตำาบลแม่พริกโดยส่วนใหญ่มีพื้นที่ติดกับอุทยานแห่งชาติดอยหลวงและต้องอาศัยแหล่งนำา้

ธรรมชาติจากอ่างเก็บนำา้เพื่อใช้ในการเกษตรกรรม	 	 ดังนั้น	 จึงมีการจัดกิจกรรมในการอนุรักษ์และรักษาธรรมชาติอย่างต่อเนื่อง		

เช่น		กิจกรรมปลูกป่าลดโลกร้อน			ปลูกหญ้าแฝกเพื่อป้องกันการพังทลายของดิน			การอบรมไฟป่าหรือแนวกันไฟ	เพื่อป้องกัน

ไฟป่า		การทำาฝายแม้วเพื่อกักเก็บนำา้	
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๑.	การสร้างฝายมีชีวิต



๑.	โครงการรดนำา้ดำาหัวสืบสานวัฒนธรรมประเพณีปีใหม่ล้านนา	ประจำาปี	๒๕๖๒

๘.  การอนุรักษ์ศิลปะ  วัฒนธรรม  ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

	 สังคมจะอยู่ได้อย่างยั่งยืน	 สืบต่อกันไปชั่วลูกชั่วหลานต้องมีการอาศัยศิลปะ	 วัฒนธรรม	 	 ประเพณีและภูมิปัญญาท้อง

ถิ่นเป็นตัวขับเคลื่อนวิถีดำาเนินชีวิตและการสร้างอัตลักษณ์ให้แก่ชุมชน	 และการจะคงเอกลักษณ์ของชุมชนไว้ได้	 องค์การบริหาร

ส่วนตำาบลแม่พริกได้ส่งเสริม	 สนับสนุนและอนุรักษ์ศิลปะ	 	 วัฒนธรรม	 	 ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่คู่ตำาบล	 โดยจัด

กิจกรรม	เช่น		กิจกรรมรดนำา้ดำาหัวผู้สูงอายุในเทศกาลวันสงกรานต์		การแห่เทียนพรรษา		กิจรรมการสืบชะตาถวายในหลวง		การ

จัดผ้าป่าสามัคคี		งานออกร้านจัดนิทรรศการในงานศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช		การเลี้ยงผีขุนนำา้	ผีเสื้อบ้าน		
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๒.	การสรงนำา้พระธาตุ

๓.	กิจกรรมหล่อเทียนและแห่เทียนพรรษา
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๙.  การพัฒนาศักยภาพบุคลากรขององค์กร

	 ในด้านการบริหารกำาลังคนถือเป็นปัจจัยหลักที่สำาคัญอย่างหนึ่งในการการดำาเนินงาน		ที่จะส่งผลให้งานบรรลุเป็นไปตาม

เป้าหมายและตามวัตถุประสงค์ขององค์กรที่วางไว้	 	 การดำาเนินงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตอบสนองความต้องการใน

งานด้านบริการประชาชนได้อย่างแท้จริง	องค์การบริหารส่วนตำาบลแม่พริกได้จัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต		ความ

รู้	ในด้านต่าง	ๆ	แก่พนักงาน	ลูกจ้าง	คณะผู้บริหาร	และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำาบล	อาทิเช่น	การจัดฝึกอบรมโครงการ

พัฒนาศักยภาพผู้บริหาร	สมาชิกสภา	อบต.		พนักงานและลูกจ้าง		การศึกษาดูงานนอกสถานที่			การให้การศึกษาแก่บุคลกรและ

การอบรมคุณธรรมจริยธรรม

๑.	โครงการฝึกอบรมและการศึกษาดูงาน	การพัฒนาศักยภาพ	สำาหรับคณะผู้บริหาร	สมาชิกสภาฯ
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๒.	อบรมเกี่ยวกับการจัดตั้งระบบธนาคารนำา้ใต้ดินเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
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๓.	โครงการฝึกอบรมผู้นำาและสมาชิกชุมชน	ผนึกกำาลังอนุรักษ์พลังงานและสิงแวดล้อม



๔.	องค์การบริหารส่วนตำาบลบ่อหิน	ศึกษาดูงาน	อบต.แม่พริก
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๕.	การศึกษาดูงานด้านศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตำาบลแม่พริก
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