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ยุทธศาสตรและแผนงานเพื่อใหทราบถึงกิจกรรมการพัฒนาที่ไดแสดงถึงโครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ
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สวนที่  1  บทนํา 
1.1  บทนํา 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พ.ศ.25๖๐  ซึ่งเปนรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบันใหความสําคัญ
กับการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยกําหนดกรอบความเปนอิสระในการกําหนด
นโยบาย  การปกครอง  การบริหาร  การบริหารงานบุคคล  การเงินและการคลัง  และมีอํานาจหนาที่ของ
ตนเองโดยเฉพาะ  นอกจากนี้พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ.2542 ไดบัญญัติใหมีองคกรรับผิดชอบในการจัดทําแผนการกระจายอํานาจใหแกการ
ปกครองสวนทองถิ่น พระราชบัญญัติบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 พระราชบัญญัติวาดวยการ
เขาชื่อเสนอขอบัญญัติทองถิ่น พ.ศ.2542 พระราชบัญญัติวาดวยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภา
ทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น  พ.ศ.2542 ซึ่งจุดหมายดังกลาวจัดทําขึ้นเพื่อใหกระจายอํานาจเปนไปอยาง
โปรงใสและสามารถตรวจสอบได  องคกรปกครองสวนทองถิ่นจึงมีอํานาจกวางขวางขึ้น  ซึ่งมิใชมีหนาที่บริการ
สาธารณะพื้นฐานแกประชาชนในทองถิ่นเทานั้น  แตรวมไปถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิต การพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมทองถิ่น และเปนองคกรที่เปดใหประชาคมทองถิ่นมีสวนรวมในการบริหารและตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานขององคการบริหารสวนตําบลเปนอยางมาก 

องคการบริหารสวนตําบลแมพริกไดจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นซึ่งเปนแผนที่กําหนดยุทธศาสตรแนว
ทางการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลโดยแสดงถึงวิสัยทัศน พันธกิจ และจุดมุงหมายในการพัฒนา ในชวง 
5 ป (พ.ศ. 25๖๑ – ๒๕๖5)  และเชื่อมโยงกับการวางแผนเพื่อจัดทํางบประมาณประจําป เนื่องจากมีลักษณะ
เปนการกําหนดรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาที่จัดขึ้นสําหรับงบประมาณแตละป โดยครอบคลุม
ระยะเวลา 5 ป  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
พ.ศ.2548  แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561 ประกอบหนังสือกระทวงมหาดไทย ดวนที่สุดที่ มท 
๐๘๑๐.๓/ว๐๖๐๐ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.03/
ว 6247 ลงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 องคการบริหารสวนตําบลแมพริก โดยคณะกรรมการสนับสนุนการ
จัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลแมพริก และคณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลแมพริก 
จึงไดจัดทําแผนดําเนินงานประจําป พ.ศ.25๖3 ตามรูปแบบที่กําหนดตามหนังสือดังกลาว โดยปรับเปลี่ยน
จาก “แนวทางการพัฒนา” เปน “แผนงาน” เพื่อใหสอดคลองกับรูปแบบแผนพัฒนาทองถิ่น ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทยดวนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 โดยมีจุดมุงหมายเพื่อ
แสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดําเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององคการบริหาร
สวนตําบลประจําปงบประมาณพ.ศ.2563 ขององคการบริหารสวนตําบลแมพริกขึ้นและเพื่อกําหนดแนวทาง
ในการดําเนินงานของโครงการตางๆที่ไดรับการอนุมัติใหดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ.2563 มีความ
ชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้นและมีการประสานและบูรณาการการทํางานเกี่ยวกับหนวยงานอื่นๆ รวมทั้งการ
จําแนกรายละเอียดตางๆของแผนงาน/โครงการในแผนการดําเนินงาน เพื่อใหการติดตามและประมวลผลเมื่อ
สิ้นปมีความสะดวกมากข้ึน 

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลแมพริก มุงหวังวา
แผนการดําเนินงานฉบับนี้จะเปนประโยชนตอการบริหารจัดการ การติดตามและประมวลผลการนํา
แผนพัฒนาไปปฏิบัติใชเปนอยางดตีอไป 
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1.2 วัตถุประสงคของแผนการดําเนินงาน 
 1. แผนการดําเนินงานมีจุดมุงหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการพัฒนาและ
กิจกรรมการพัฒนาที่ดําเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ประจําปงบประมาณนั้นเพื่อให
แนวทางในการดําเนินงานในปงบประมาณนั้นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น 
ลดความซ้ําซอนของโครงการ มีการประสานและบูรณาการทํางานกับหนวยงานและจําแนกรายละเอียดตางๆ ของ
แผนงาน/โครงการ ในแผนการดําเนินงาน 
 2. แผนการดําเนินงานจะเปนเครื่องมือสําคัญในการบริหารงานของผูบริหารทองถิ่น เพื่อควบคุม
การดําเนินงานใหเปนไปอยางเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ 
 3. แผนการดําเนินงาน จะกําหนดรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่ดําเนินการใน
พื้นที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา ที่จะบรรจุในแผนการดําเนินงานจะมี
ที่มาจาก 
  3.1 งบประมาณรายจายประจําป งบประมาณรายจายเพิ่มเติม ขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น (รวมทั้งเงินอุดหนุนที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นอุดหนุนใหหนวยงานอื่นดําเนินการ) 
  3.2 โครงการ กิจกรรม การพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่เกิดจากการจายขาด
เงินสะสม เงินอุดหนุนเฉพาะกิจหรืองบประมาณรายจายอื่นๆ ที่ดําเนินการตามโครงการพัฒนาทองถ่ิน 
  3.3 โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการเองโดยไมใช
งบประมาณ (ถาม)ี 
  3.4 โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาของหนวยราชการ สวนกลาง สวนภูมิภาค หรือ
หนวยงานอื่นๆ ที่ดําเนินการในพื้นที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (สําหรับองคการบริหารสวนจังหวัด ให
รวบรวมขอมูลโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาของหนวยราชการ สวนกลาง สวนภูมิภาค หรือหนวยงานอื่นๆ ที่มี
ลักษณะการดําเนินงานครอบคลุมพื้นที่หลายองคกรปกครองสวนทองถิ่นหรือเปนโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา
ที่มีความคาบเกี่ยวตอเนื่องระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่น) โดยใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นตรวจสอบ
จากแผนปฏิบัติราชการประจําปของจังหวัดหรืออาจสอบถามไปยังหนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของ 
  3.5 โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาอื่นๆ ที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นพิจารณาเห็นวาจะเกิด
ประโยชนในการประสานการดําเนินงานในพื้นที ่
  
1.3 ขั้นตอนการจัดทําแผนการดําเนินงาน 
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น      
พ.ศ.2548 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 หมวด 5 การนําแผนพัฒนาไปปฏิบัติ ขอ 26       
ไดกําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นจัดทําแผนการดําเนินงาน โดยมีขั้นตอน ดังตอไปนี้  
  1.3.1 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นรวบรวมแผนงาน/โครงการ
พัฒนาขององคกร ปกครองสวนทองถิ่น หนวยราชการสวนกลาง สวนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ และหนวยงานอื่นๆ
ที่ดําเนินการในพื้นที่ ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น แลวจัดทํารางแผนการดําเนินงานเสนอคณะกรรมการ
พฒันาทองถ่ิน    
  1.2.2 คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นพิจารณารางแผนการดําเนินงาน แลวเสนอใหผูบริหาร
ทองถิ่นประกาศ เปนแผนการดําเนินงาน  ทั้งนี้ใหปดประกาศแผนการดําเนินงานภายใน  15  วันนับแตวันที่
ประกาศ เพื่อให ประชาชนในทองถิ่นทราบโดยทั่วกัน และตองปดประกาศไมนอยกวา 30 วัน 
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 จากระเบียบกระทรวงมหาดไทย ดังกลาวสามารถสรุปขั้นตอนในการดําเนินการจัดทําแผนการ
ดําเนินงานได 3 ขั้นตอน ดังตอไปนี้  
 ขั้นตอนที่ 1  การเก็บรวบรวมขอมูล คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองคการ
บริหารสวนตําบลแมพริก เก็บรวบรวมขอมูลโครงการ/กิจกรรม ที่จะมีการดําเนินการจริงในพื้นที่ขององคการ
บริหารสวนตําบลแมพริกซึ่งจะประกอบดวยโครงการ/กิจกรรม ของ องคการบริหารสวนตําบลแมพริก และ
โครงการ/กิจกรรมของหนวยงานราชการสวนกลาง สวนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ และ หนวยงานอื่นๆ ที่จะ
ดําเนินการในพื้นที่ขององคการบริหารสวนตําบลแมพริก 
 ขั้นตอนที่ 2  การจัดทํารางแผนการดําเนินงาน  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนา
องคการบริหารสวนตําบลแมพริก  จัดทํารางแผนการดําเนินงาน โดย พิจารณาแผนงาน/โครงการพัฒนาของ
องคการบริหารสวนตําบลแมพริก และหนวยงานตางๆ จะตองมีความสอดคลองกับ ยุทธศาสตรการพัฒนาและ
แนวทางการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลแมพริก เพื่อเสนอตอคณะกรรมการพัฒนาองคการบริหาร
สวนตําบลแมพริก และเมื่อคณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลแมพริก พิจารณาใหความเห็นชอบ
แลว จึงนํารางแผนการดําเนินงานเสนอตอนายกองคการบริหารสวนตําบลแมพริก เพื่อพิจารณาใหความ
เห็นชอบ โดยเคาโครง แผนการดําเนินงานจะแบงออกเปน 2 สวน คือ  สวนที่ 1 บทนํา  ประกอบดวย        
1) บทนํา  2) วัตถุประสงคของแผนการดําเนินงาน 3) ขั้นตอนการจัดทําแผนดําเนินงาน 4) ประโยชนของ
แผนการดําเนินงาน สวนที่ 2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม ประกอบดวย 1.บัญชีสรุปจํานวนโครงการและ
งบประมาณ (ผด.01)  2.บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (ผด.02)  3.บัญชีจํานวนครุภัณฑสําหรับที่
ไมไดดําเนินการตามโครงการการพัฒนาทองถ่ิน (ผด. 02/1)  
 ขั้นตอนที่ 3  การประกาศใชแผนการดําเนินงาน  เมื่อนายกองคการบริหารสวนตําบลแมพริกให
ความเห็นชอบรางแผนการดําเนินงานแลว จึงประกาศใชแผนการดําเนินงาน โดยใหปดประกาศแผนการ
ดําเนินงานภายใน 15 วัน นับจากวันที่ประกาศเพื่อใหประชาชนในทองถิ่น รับทราบโดยทั่วกัน และตองปด
ประกาศไวอยางนอย 30 วัน 
 
1.4 ประโยชนของแผนการดําเนินงาน 

1. ทําใหการดําเนินงานแผนงาน/โครงการพัฒนาในปงบประมาณ มีความชัดเจนในการปฏิบัติ
มากขึ้น 

2. มีความสะดวกในการติดตามประเมินผลการนําแผนไปปฏิบัติ มีความสะดวกและมี
ประสิทธิภาพ 

3.  เพื่อใหการใชจายงบประมาณในแตละปของหนวยงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
4.  ทราบถึงจํานวนงบประมาณที่ตองจายจริงในแตละป 
5.  สามารถบริหารเวลาในการดําเนินงานโครงการของทุกสวนขององคการบริหารสวนตําบล   

แมพริก 
6.  สามารถนําแผนการปฏิบัติการมาวิเคราะหปญหาอันเกิดจากการดําเนินโครงการตางๆตาม

งบประมาณในปงบประมาณ  พ.ศ. 2563 ไดอยางถูกตอง 
  



4 
 

สวนที่ 2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม 
 องคประกอบ ประกอบดวยบัญชีสรุปจํานวนโครงการและงบประมาณ และบัญชีโครงการ/

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

ดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 ประกอบดวย ยุทธศาสตร กลยุทธ/แผนงาน จํานวนโครงการที่
ดําเนินการ คิดเปนรอยละของโครงการทั้งหมด จํานวนงบประมาณ คิดเปนรอยละของงบประมาณทั้งหมด 
หนวยงานรับผิดชอบ 

 2.2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (แบบ ผด. 02) 
   แบบ ผด.02 เปนแบบบัญชีโครงการ/งบประมาณ แผนการดําเนินงาน ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ประกอบดวย ยุทธศาสตรแตละยุทธศาสตรพรอมแสดงแผนงาน โดยมีลําดับที่/
โครงการ/รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ/งบประมาณ (บาท)/สถานที่ดําเนินการ/หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก/ปงบประมาณและเดือน โดยเริ่มจากเดือนตุลาคมของปหนึ่งไปสิ้นสุดเดือนกันยายนของปถัดไป
  2.3 บัญชีจํานวนครุภัณฑสําหรับที่ไมไดดําเนินการตามโครงการการพัฒนาทองถิ่น       
(ผด. 02/1)  

  แบบ ผด.02/1 เปนแบบจํานวนครุภัณฑสําหรับที่ไมไดดําเนินการตามโครงการการ
พัฒนาทองถิ่น ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 ประกอบดวย ประเภทครุภัณฑ พรอมแสดงแผนงาน โดยมี
ลําดับที่/โครงการ/รายละเอียดของครุภัณฑ/งบประมาณ (บาท)/สถานที่ดําเนินการ/หนวยงานรับผิดชอบหลัก/
ปงบประมาณและเดือน โดยเริ่มจากเดือนตุลาคมของปหนึ่งไปสิ้นสุดเดือนกันยายนของปถัดไป 

 
 
 
 
 
 

 



 
บัญชีสรุปจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 

แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ 2563 
องคการบริหารสวนตําบลแมพริก  อําเภอแมพริก  จังหวัดเชียงราย 

 

๕ 
 

แบบ  ผด .01 

ยุทธศาสตร/แนวทางการพัฒนา จํานวนโครงการที่
ดําเนินงาน 

คิดเปนรอยละของ
โครงการทั้งหมด 

จํานวน
งบประมาณ 

รอยละของ
งบประมาณ 

หนวยงานดําเนินการ 

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบโลจิสติกสเชื่อมโยงกลุม
จังหวัด กลุมอาเซียน+6 และ GMS 

     

   1.1 พัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบโลจสิติกสใหไดมาตรฐาน 
      1.1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
      1.1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 
7 
7 

 
8.86 
8.86 

 
945,000 

1,970,000 

 
4.06 
8.46 

 
กองชาง 
กองชาง 

รวม 14 17.72 2,915,000 12.52  
2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจและการทองเท่ียว      
   2.1 สงเสริมและพัฒนาการเกษตรตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพยีง  
     2.1.1 แผนงานบริหารงานทัว่ไป  
   2.2 สงเสรมิและพัฒนาอาชีพและเพิ่มศักยภาพผลิตภัณฑทองถิ่น 
    2.2.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 
   2.3 สงเสรมิและพัฒนาการทองเที่ยว  
     2.3.1 แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนันทนาการ 
   2.4  สงเสริม อนุรักษ และเผยแพรศิลปวัฒนธรรมประเพณีทองถิ่น 
    2.4.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

 
2 
 

1 
 

3 
 

3 

 
2.53 

 
1.27 

 
3.80 

 
3.80 

 
25,000 

 
20,000 

 
60,000 

 
180,000 

 
0.11 

 
0.09 

 
0.26 

 
0.77 

 
สํานักปลดั 

 
สํานักปลดั 

 
สํานักปลดั 

 
กองการศึกษาฯ 

รวม 9 11.39 285,000  1.22  
3. ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข      
   3.1 แนวทางการสงเสริมและพัฒนาการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบ และ
การศึกษาตามอัธยาศัย 
     3.1.1 แผนงานการศึกษา  
   3.4 สงเสริมและพัฒนาสุขภาวะที่ดีของประชาชนในทองถิ่น  
     3.4.1 แผนงานสาธารณสุข    

 
 

5 
 

3 

 
 

6.33 
 

3.80 

 
 

355,000 
 

290,000 

 
 

1.52 
 

1.25 

 
 

กองการศึกษาฯ 
 

สํานักปลดั, 
กองการศึกษาฯ 

รวม 8 10.13 645,000  1.77  



 
บัญชีสรุปจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 

แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ 2563 
องคการบริหารสวนตําบลแมพริก  อําเภอแมพริก  จังหวัดเชียงราย 

 

๖ 
 

แบบ  ผด .01 

ยุทธศาสตร/แนวทางการพัฒนา จํานวนโครงการที่
ดําเนินงาน 

คิดเปนรอยละของ
โครงการทั้งหมด 

จํานวน
งบประมาณ 

รอยละของ
งบประมาณ 

หนวยงานดําเนินการ 

4. ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการปองกันบรรเทาสาธารณภัย      
   4.1 รักษาความสงบเรียบรอยเพ่ือความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของ
ประชาชน  
     4.1.1 แผนงานบริหารงานทัว่ไป  
     4.1.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน  
   4.2 แนวทางการพฒันาปองกันและบรรเทาสาธารณภัย   
     4.2.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน  
   4.3 ปองกันและแกไขปญหายาเสพตดิ อบายมุข และปญหาแรงงานตางดาว 
     4.3.1 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 
   4.4 พัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน สตรี ผูสูงอายุ ผูพิการ และผูดอยโอกาส     
     4.4.1 แผนงานบริหารงานทัว่ไป 
     4.4.2 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 
     4.4.3 แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนันทนาการ 
     4.4.4 แผนงานงบกลาง 
     4.4.5 แผนงานสังคมสงเคราะห 

 
 

1 
1 
 

2 
 

3 
 

1 
7 
1 
3 
1 

 
 

1.27 
1.27 

 
2.53 

 
3.80 

 
1.27 
8.86 
1.27 
3.80 
1.27 

 
 

20,000 
25,000 

 
55,000 

 
100,000 

 
30,000 

130,000 
80,000 

13,964,400 
30,000 

 
 

0.09 
0.11 

 
0.24 

 
0.43 

 
0.13 
0.56 
0.34 

59.98 
0.13 

 
 

สํานักปลดั 
 

สํานักปลดั 
 

สํานักปลดั 
 

สํานักปลดั 
สํานักปลดั 

สํานักปลัด,กองการศึกษาฯ 

กองการศึกษาฯ 
สํานักปลดั 
สํานักปลดั 

รวม 20 25.32 14,434,400 62.00  
5. ยุทธศาสตรการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม      
   5.1 สงเสริมและพัฒนาการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม         
     5.1.1 แผนงานบริหารงานทัว่ไป  
     5.1.2 แผนงานการเกษตร 
   5.2 สงเสริมและพัฒนาการควบคุม ปองกนั แกไขปญหาขยะ น้ําเสีย และมลภาวะ  
     5.2.1 แผนงานบริหารงานทัว่ไป 

 
1 
5 
 

2 

 
1.27 
6.33 

 
2.53 

 
50,000 

135,000 
 

70,000 

 
0.21 
0.58 

 
0.30 

 
สํานักปลดั 
สํานักปลดั 

 
สํานักปลดั 

รวม 8 10.13 255,000 1.10  

 



 
บัญชีสรุปจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 

แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ 2563 
องคการบริหารสวนตําบลแมพริก  อําเภอแมพริก  จังหวัดเชียงราย 

 

๗ 
 

แบบ  ผด .01 

ยุทธศาสตร/แนวทางการพัฒนา จํานวนโครงการที่
ดําเนินงาน 

คิดเปนรอยละของ
โครงการทั้งหมด 

จํานวน
งบประมาณ 

รอยละของ
งบประมาณ 

หนวยงานดําเนินการ 

6. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการพัฒนาดานการบานเมืองการบรหิาร      
   6.1  พัฒนาศักยภาพบุคลากรทองถิ่น  
     6.1.1 แผนงานบริหารงานทัว่ไป  
   6.2  แนวจดัการตามทางการพฒันาประสทิธภิาพในการบริหารหลกัธรรมาภบิาล      
     6.2.1 แผนงานบริหารงานทัว่ไป  
   6.3 แนวทางการพัฒนาสงเสริมการมสีวนรวมในการพัฒนาทองถิ่นทุกภาคสวน     
     6.3.1 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน  
     6.3.2 แผนงานบริหารงานทั่วไป 
     6.3.3 แผนงานการศึกษา 
     6.3.4 แผนงานสาธารณสุข 
     6.3.5 แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนันทนาการ 
   6.4 แนวทางพัฒนาการปรับปรุงเครื่องมือเครื่องใชและเทคโนโลย ี  
     6.4.1 แผนงานบริหารงานทัว่ไป  
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3 
1 
3 
1 
5 
 

1 

 
5.06 

 
2.53 

 
3.80 
1.27 
3.80 
1.27 
6.33 

 
1.27 

 
180,000 

 
70,000 

 
30,000 
35,000 

4,314,900 
3,000 

93,000 
 

20,000 

 
0.77 

 
0.30 

 
0.13 
0.15 

18.53 
0.01 
0.40 

 
0.09 

 
สํานักปลดั, 
กองคลัง 

สํานักปลดั 
 

สํานักปลดั 
สํานักปลดั 

กองการศึกษาฯ 
สํานักปลดั 
สํานักปลดั 

 
สํานักปลดั 

รวม 20 25.32 4,745,900  20.39  
รวมทั้งสิ้น 79 100.00 23,280,300  100.00  

 



 
บัญชีสรุปจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 

แผนการดําเนินงานประจําปงบประมาณ2563 
องคการบริหารสวนตําบลแมพริก  อําเภอแมพริก  จังหวัดเชียงราย 

 

๘ 
 

แบบ  ผด .02 

1.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบโลจิสติกสเชื่อมโยงกลุมจังหวัด กลุมอาเซียน+6 และ GMS 
1.1 พัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบโลจิสติกสใหไดมาตรฐาน 

1.1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

 
 
 

ลําดับที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมทีเ่กิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่ 

ดําเนินการ 

หนวย 
งานรับผดิชอบ

หลกั 

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 โครงการกอสรางถนน คสล. หมูที่ 3 จุดเริ่มตนบริเวณสายหวยลึก -หวยลอ 
ขนาดผิวจราจร กวาง4.00 ม.ยาว 80.00 ม. 
หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไมนอยกวา 
320.00ตรม. 
 

165,000 บานสันจําปา 
หมูที่ 3 

กองชาง             

2 โครงการกอสรางถนน คสล. หมูที่ 4 
 

จุดเริ่มตนบริเวณสายทางขึ้นวัด 
ขนาดผิวจราจร กวาง 3.00 ม. ยาว 65.00 ม. 
หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไมนอยกวา 
195.00 ตรม.  
 

100,000 บานปางกลาง 
หมูที่ 4 

กองชาง             

3 โครงการกอสรางถนน คสล. หมูที่ 6  จุดเริ่มตนบริเวณหนาบานนางผองใส แกวนาง 
ขนาดผิวจราจร กวาง 3.00 ม. ยาว 65.00 ม.  
หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไมนอยกวา 
195.00 ตรม. 
 

100,000 บานปางอาณา
เขต หมูที่ 6 

กองชาง             

4 โครงการปรับปรุงผิวจราจร  
ถนน คสล. หมูที่ 7 

บริเวรทางเขาฌาปนสถาน ขนาดผวิจราจร  
กวาง 4.00 ม. ยาว 70.00 ม. หนา 0.15 ม. 
หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไมนอยกวา 280.00 ตรม.
พรอมวางทอระบายน้าํ ขนาด 0.60 ม.  
ยาว 5.00 ม.  

160,000 บานทุงฟาผา 
หมูที่ 7 

กองชาง             



 
บัญชีสรุปจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 

แผนการดําเนินงานประจําปงบประมาณ2563 
องคการบริหารสวนตําบลแมพริก  อําเภอแมพริก  จังหวัดเชียงราย 

 

๙ 
 

แบบ  ผด .02 

1.1.1แผนงานเคหะและชุมชน 

 
 
 

ลําดับที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมทีเ่กิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่ 

ดําเนินการ 

หนวย 
งานรับผดิชอบ

หลกั 

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. 

5 โครงการกอสรางถนน คสล. หมูที่ 9 ขนาดผิวจราจร กวาง 3.00 ม. ยาว 89.00 ม. 
หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไมนอยกวา 
270.00 ตรม. หรือ 
จุดที่ 1 ซอย 5 ขนาดกวาง 3.00 ม.  
ยาว 52.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพืน้ที่เท
คอนกรีตไมนอยกวา 157.50 ตรม. 
จุดที่ 2ซอย 12ขนาดกวาง 3.00 ม.  
ยาว 37.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพืน้ที่เท
คอนกรีตไมนอยกวา 112.50ตรม. 
 

130,000 บานปางออย 
หมูที่ 9 

กองชาง             

6 โครงการติดต้ังไฟฟาสาธารณะ(ไฟกิ่ง) 
หมูที่ 1 

อุดหนุนการไฟฟาสวนภูมิภาคแมสรวย 140,000 บานแมพริก 
หมูที่ 1 

กองชาง             

7 โครงการขยายแนวเขตไฟฟา 
(ทางเขาฌาปนสถาน) หมูที ่10 

อุดหนุนการไฟฟาสวนภูมิภาคแมสรวย 150,000 บานโฮง  
หมูที่ 10 

กองชาง             



 
บัญชีสรุปจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 

แผนการดําเนินงานประจําปงบประมาณ2563 
องคการบริหารสวนตําบลแมพริก  อําเภอแมพริก  จังหวัดเชียงราย 

 

๑๐ 
 

แบบ  ผด .02 

1.1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 

ลําดับที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมทีเ่กิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่ 

ดําเนินการ 

หนวย 
งานรับผดิชอบ

หลกั 

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
เอนกประสงค อปพร. ต.แมพรกิ 
(อบต. แมพริก) 

จํานวน 1 หลังกวาง 8.00 ม. ยาว 25.00 ม. 
หรือมีพื้นที่ใชสอยนอยกวา 200 ตรม. 
 

1,100,000 อบต.แมพริก กองชาง             

2 โครงการกอสราง เทลาน คสล.  
หมูที่ 13 
 

บริเวณหนาอาคารเอนกประสงค พื้นที่เทลาน 
กวาง 16.00 ม. ยาว 23.00 ม. หนา 0.10 ม.  
หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไมนอยกวา 349.00 ม.  
 

130,000 บานปาซาง
พัฒนา  

หมูที่ 13 

กองชาง             

3 โครงการกอสรางทอเหลี่ยม หมูที่ 5 
 

บริเวณบานนายใจ เขือนแกว 
ขนาดกวาง 2.40 ม. ยาว 1.60 ม.  
 

130,000 บานปางตนผึ้ง 
หมูที่ 5 

กองชาง             

4 โครงการกอสรางแนวปองกันตลิ่ง  
หมูที่ 11 
 

บริเวณหวยแหง จํานวน 2 จุด  
ขนาด 1.50 ม. สูง 1.50 ม. ยาว 15.00 ม. 

130,000 บานปางซาง 
หมูที่ 11 

กองชาง             

5 โครงการกอสรางรางสงน้ํา คสล. 
หมูที่ 2 
 

บริเวณลําเหมืองตอน 4 สายดงนอย ขนาดปากราง
กวาง 0.90 ม. ลึก 0.80 ม. ผนังคอนกรีตหนา 
0.10 ม. ความยาวรวมไมนอยกวา 105 ม. 
 

160,000 บานหัวทุง  
หมูที่ 2 

กองชาง             

6 โครงการปรับปรุงระบบปะปา
หมูบาน หมูที่ 12 
 
 

ตามแบบแปลนที ่อบต.แมพริกกาํหนด 160,000 ชุมชนบานสัน
จําปา  

หมูที่ 12 

กองชาง             

7 โครงการปรับปรุงอาคาร
เอนกประสงค หมูที่ 8 
 

ขนาด กวาง 6.00 ม. ยาว 9.90 ม. หรือมีพื้นที่ใช
สอยไมนอยกวา 59.40 ตรม. 

160,000 บานหัวริน 
หมูที่ 8 

กองชาง             



 
บัญชีสรุปจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 

แผนการดําเนินงานประจําปงบประมาณ2563 
องคการบริหารสวนตําบลแมพริก  อําเภอแมพริก  จังหวัดเชียงราย 

 

๑๑ 
 

แบบ  ผด .02 

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจและการทองเที่ยว           
2.1 สงเสริมและพัฒนาการเกษตรตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง           

2.1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

 
 

2.2 สงเสริมและพัฒนาอาชีพและเพิ่มศักยภาพผลิตภัณฑทองถิ่น 
2.2.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป  

 
 
 
 

ลําดับที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมทีเ่กิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่ 

ดําเนินการ 

หนวย 
งานรับผดิชอบ

หลกั 

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 โครงการปลอยพันธุปลาเฉลิม 
พระเกียรต ิ

กิจกรรมปลอยปลาเฉลิมพระเกยีรติ เนือ่งในวโรกาส
ตาง ๆ 

5,000 อบต.แมพริก สํานักปลัด             

2 โครงการดําเนินงานตามพระราช- 
ดําริฯ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร 
มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 

กิจกรรมหรือการฝกอบรมโครงการดําเนินงานตาม
พระราชดําริฯ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร  
มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 

20,000 อบต.แมพริก สํานักปลัด             

ลําดับที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมทีเ่กิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่ 

ดําเนินการ 

หนวย 
งานรับผดิชอบ

หลกั 

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
วิสาหกจิชุมชนเพื่อการพัฒนารายได
แกประชาชน 

ฝกอบรมกลุมอาชีพหรือวิสาหกิจชุมชนเพื่อการ
พัฒนารายไดแกประชาชนหรือกิจกรรมอื่น ๆ 

20,000 อบต.แมพริก สํานักปลัด             



 
บัญชีสรุปจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 

แผนการดําเนินงานประจําปงบประมาณ2563 
องคการบริหารสวนตําบลแมพริก  อําเภอแมพริก  จังหวัดเชียงราย 

 

๑๒ 
 

แบบ  ผด .02 

2.3 สงเสริมและพัฒนาการทองเที่ยว           
2.3.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  

 

2.4 สงเสริม อนุรักษ และเผยแพรศิลปวัฒนธรรมประเพณีทองถิ่น  
 2.4.1แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ   

ลําดับที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมทีเ่กิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่ 

ดําเนินการ 

หนวย 
งานรับผดิชอบ

หลกั 

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
อนุรักษดานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 
 

สงเสริมการทองเที่ยวเชิงอนุรักษดาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

20,000 อบต.แมพริก สํานักปลัด             

2 โครงการสงเสริมการทองเที่ยวเชิง
อนุรักษภูมิปญญาทองถิ่น 
 

สงเสริมการทองเที่ยวเชิงอนุรักษภูมิปญญาทองถิ่น 10,000 อบต.แมพริก สํานักปลัด             

3 โครงการพัฒนาและสงเสริมการ
ทองเที่ยวของตําบลแมพริก 
 

พัฒนาและสงเสริมการทองเที่ยวของตําบลแมพริก 10,000 อบต.แมพริก สํานักปลัด             

4 คาดูแลรักษาและปรับปรุงภูมิทัศน
สวนสาธารณะศาลสมเด็จพระ
นเรศวรมหาราช 

เพื่อจายเปนคาใชจายสาํหรับดูแลรักษาความ
สะอาดเรียบรอย การปรับปรุงภูมิทัศนศาลสมเด็จ
พระนเรศวรมหาราช ฯ 

20,000 ศาลสมเด็จ
พระนเรศวรฯ 

สํานักปลัด             

ลําดับที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมทีเ่กิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่ 

ดําเนินการ 

หนวย 
งานรับผดิชอบ

หลกั 

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 โครงการงานประจําปและสักการะ 
ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 
 

เพื่อเปนคาใชจายสาํหรับกจิกรรมหรือโครงการงาน
ประจําปและสักการะศาลสมเด็จพระนเรศวรฯ 

100,000 อบต.แมพริก กองการศกึษาฯ             

2 โครงการรดน้ําดําหัวผูสูงอายุ และ
ประเพณีสงกรานตลานนา 
 

เพื่อเปนคาใชจายสาํหรับกจิกรรมหรือโครงการ 
รดน้ําดําหัผูสูงอาย ุและประเพณีสงกรานตลานนา 

40,000 อบต.แมพริก กองการศกึษาฯ             

3 โครงการหลอเทียนและประเพณี
เขาพรรษา 

เพื่อเปนคาใชจายสาํหรับกจิกรรมหรือโครงการ 
หลอเทียนและประเพณีเขาพรรษา 

40,000 อบต.แมพริก กองการศกึษาฯ             



 
บัญชีสรุปจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 

แผนการดําเนินงานประจําปงบประมาณ2563 
องคการบริหารสวนตําบลแมพริก  อําเภอแมพริก  จังหวัดเชียงราย 

 

๑๓ 
 

แบบ  ผด .02 

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข          
3.1 แนวทางการสงเสริมและพัฒนาการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย       

  3.1.1 แผนงานการศึกษา      

 
3.4 สงเสริมและพัฒนาสุขภาวะท่ีดีของประชาชนในทองถิ่น          

3.4.1 แผนงานสาธารณสุข    

ลําดับที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมทีเ่กิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่ 

ดําเนินการ 

หนวย 
งานรับผดิชอบ

หลกั 

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 โครงการสนับสนุนคาใชจายการ
บริหารสถานศึกษา 
 

เพื่อจายเปนคาจัดการเรียนการสอนรายหัว และ
คาใชจายการจัดการศึกษาของ ศพด. 3 ศูนย 

260,000 ศพด. 3 ศูนย กองการศกึษาฯ             

2 โครงการวันเด็กแหงชาต ิ
 

กิจกรรมโครงการวันเด็กแหงชาติประจาํป 2563 25,000 ศพด. 3 ศูนย กองการศกึษาฯ             

3 โครงการวันวิชาการของศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก 
 

กิจกรรมโครงการวันวิชาการของศูนยพฒันาเด็กเล็ก 10,000 ศพด. 3 ศูนย กองการศกึษาฯ             

4 คาใชจายในการพัฒนาครูผูดูแลเด็ก
และผูดูแลเด็ก 

เพื่อจายเปนคาใชจายในการสงเสริม สนับสนุนหรือ
พัฒนาพนักงานครูสวนตําบล ครูผูดูแลเด็ก ครูผูชวย 
บุคลากรทางการศึกษา ฯ 

50,000 ศพด. 3 ศูนย กองการศกึษาฯ             

5 คาใชจายในการสนับสนุนกิจกรรม
ของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

เพื่อจายเปนคาใชจายในการสนับสนุน สงเสริม 
พัฒนากิจกรรมตาง ๆ ของ ศพด. อบต.แมพริก 

10,000 ศพด. 3 ศูนย กองการศกึษาฯ             

ลําดับที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมทีเ่กิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่ 

ดําเนินการ 

หนวย 
งานรับผดิชอบ

หลกั 

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 โครงการความรวมมือการรณรงค
ปองกันโรคพิษสุนัขบาฯ 

กิจกรรมตามโครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัย
จากโรคพิษสุนัขบา ตามปณิธานศาสตราจารย  
ดร. สมเด็จพระเจาลูกยาเธอ เจาฟาจุฬาภรณ 
วัลยลักษณ อัครราชกุมาร ี

27,000 อบต.แมพริก สํานักปลัด             



 
บัญชีสรุปจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 

แผนการดําเนินงานประจําปงบประมาณ2563 
องคการบริหารสวนตําบลแมพริก  อําเภอแมพริก  จังหวัดเชียงราย 

 

๑๔ 
 

แบบ  ผด .02 

3.4.1 แผนงานสาธารณสุข    

 
4. ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการปองกันบรรเทาสาธารณภัย          

4.1รักษาความสงบเรียบรอยเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน         
4.1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป  

 

 4.1.2แผนงานการรักษาความสงบภายใน  

 

ลําดับที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมทีเ่กิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่ 

ดําเนินการ 

หนวย 
งานรับผดิชอบ

หลกั 

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. 

2 โครงการดําเนินงานตามแนว
พระราชดําริดานสาธารณสุข 

กิจกรรมตามโครงการดําเนินงานตามแนว
พระราชดําริดานสาธารณสุข 

260,000 อบต.แมพริก สํานักปลัด             

3 โครงการปองกันและแกไขปญหา 
โรคขาดสารไอโอดีนอยางเขมแข็ง
และยั่งยืน 

กิจกรรมตามโครงการปองกันและแกไขปญหาโรค
ขาดสารไอโอดีนอยางเขมแข็งและยั่งยืน 

3,000 อบต.แมพริก สํานักปลัด             

ลําดับที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมทีเ่กิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่ 

ดําเนินการ 

หนวย 
งานรับผดิชอบ

หลกั 

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 โครงการสงเสริมความรูกฎหมาย
ทั่วไปแกประชาชน 
 

ฝกอบรมใหความรูกฎหมายทัว่ไปแกประชาชนหรือ
กิจกรรมอื่น ๆ 

20,000 อบต.แมพริก สํานักปลัด             

ลําดับที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมทีเ่กิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่ 

ดําเนินการ 

หนวย 
งานรับผดิชอบ

หลกั 

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 คาใชจายในโครงการปองกันและ
ลดอบัติเหตุทางถนน 
 

เพื่อจายเปนคาใชจายสาํหรับกจิกรรมหรือโครงการ
ปองกันอุบัติเหตุทางถนนในชวงเทศกาลตาง ๆ หรือ
ตามสถานการณที่เกิดขึ้น 

25,000 อบต.แมพริก สํานักปลัด             



 
บัญชีสรุปจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 

แผนการดําเนินงานประจําปงบประมาณ2563 
องคการบริหารสวนตําบลแมพริก  อําเภอแมพริก  จังหวัดเชียงราย 

 

๑๕ 
 

แบบ  ผด .02 

4.2 แนวทางการพัฒนาปองกันและบรรเทาสาธารณภัย         
4.2.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน  

 
4.3 ปองกันและแกไขปญหายาเสพติด อบายมุข และปญหาแรงงานตางดาว  

4.3.1แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน  

 

 
 
 

ลําดับที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมทีเ่กิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่ 

ดําเนินการ 

หนวย 
งานรับผดิชอบ

หลกั 

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 โครงการสงเสริมสนับสนุนกิจกรรม
กลุมอาสาสมัครปองกันภัย 
ฝายพลเรือน (อปพร.) 

การฝกอบรมหลกัสูตรระยะสั้น การฝกอบรม
หลักสูตรทบทวน การฝกอบรมหลักสูตรจัดตั้งใหม 
หรือกิจกรรมอื่น ๆ 

30,000 อบต.แมพริก สํานักปลัด             

2 คาใชจายในการสงเสริมการใหความรู
ดานการปองกันภัยและบรรเทา 
สาธารณภยั 

เพื่อจายเปนคาใชจายในกิจกรรมหรือโครงการ
สงเสริมการใหความรูดานการปองกันภยัและ
บรรเทาสาธารณภยั 

25,000 อบต.แมพริก สํานักปลัด             

ลําดับที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมทีเ่กิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่ 

ดําเนินการ 

หนวย 
งานรับผดิชอบ

หลกั 

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 คาใชจายสงเสริมแกไขปญหายาเสพติด เพื่อใชจายในกจิกรรมหรือโครงการที่เกีย่วของกบั
การปองกัน แกไขปญหายาเสพติด การบําบัด ฟนฟู 
คัดกรองผูเสพหรือกลุมเสี่ยง หรือกิจกรรรมอื่น ๆ 

50,000 อบต.แมพริก สํานักปลัด             

2 โครงการครอบครัวสัมพันธ 
 

เพื่อใชจายสาํหรับกจิกรรมครอบครัวสัมพันธ 30,000 อบต.แมพริก กองการศกึษาฯ             

3 โครงการครอบครัวหางไกลยาเสพติด 
 

เพื่อใชจายสําหรับโครงการครอบครวัหางไกลยาเสพติด 20,000 อบต.แมพริก กองการศกึษาฯ             



 
บัญชีสรุปจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 

แผนการดําเนินงานประจําปงบประมาณ2563 
องคการบริหารสวนตําบลแมพริก  อําเภอแมพริก  จังหวัดเชียงราย 

 

๑๖ 
 

แบบ  ผด .02 

4.4 พัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน สตรี ผูสูงอายุ ผูพิการ และผูดอยโอกาส         
4.4.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป  

 

4.4.2แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน  

 

ลําดับที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมทีเ่กิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่ 

ดําเนินการ 

หนวย 
งานรับผดิชอบ

หลกั 

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 โครงการสรางบานเทิดไท 
พระบาทสมเด็จพระวชิรเกลา
เจาอยูหวั หรือบานเทิดไทพระบรม
วงศสานุวงคทุกพระองค 

เพื่อเปนคาใชจายสาํหรับโครงการ สรางบานเทิดไท 
ร.10 หรือพระบรมวงศสานวุงคทุกพระองค 

30,000 อบต.แมพริก สํานักปลัด             

ลําดับที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมทีเ่กิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่ 

ดําเนินการ 

หนวย 
งานรับผดิชอบ

หลกั 

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 โครงการตั้งครรภไมพรอมในวัยรุน เพื่อใชจายสาํหรับโครงการตั้งครรภไมพรอมใน
วัยรุน 

20,000 อบต.แมพริก กองการศึกษา
ฯ 

            

2 โครงการพัฒนาศักยภาพผูพกิารและ
ผูดอยโอกาส 

เพื่อใชจายสาํหรับโครงการพัฒนาศักยภาพผูพิการ
และผูดอยโอกาส 

10,000 อบต.แมพริก สํานักปลัด             

3 โครงการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพ
กลุมผูสูงอายุตําบลแมพริก 

เพื่อใชจายสาํหรับโครงการสงเสริมและพัฒนา
ศักยภาพกลุมผูสูงอายุตําบลแมพริก 

20,000 อบต.แมพริก สํานักปลัด             

4 โครงการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพ
กลุมพัฒนาสตรีตําบลแมพรกิ 

เพื่อใชจายสาํหรับโครงการสงเสริมและพัฒนา
ศักยภาพกลุมพัฒนาสตรีตําบลแมพริก 

20,000 อบต.แมพริก สํานักปลัด             

5 โครงการสงเสริมศักยภาพผูปวยเอดส เพื่อใชจายสาํหรับโครงการสงเสริมศักยภาพผูปวย
เอดส 

10,000 อบต.แมพริก สํานักปลัด             

6 โครงการอบรมเยาวชน 
 

เพื่อใชจายสาํหรับโครงการอบรมเยาวชน 40,000 อบต.แมพริก กองการศึกษา
ฯ 

            

7 โครงการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพ 
อสม. ตําบลแมพรกิ 

เพื่อใชจายสาํหรับโครงการสงเสริมและพัฒนา
ศักยภาพ อสม. ตําบลแมพริก 

10,000 อบต.แมพริก สํานักปลัด             



 
บัญชีสรุปจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 

แผนการดําเนินงานประจําปงบประมาณ2563 
องคการบริหารสวนตําบลแมพริก  อําเภอแมพริก  จังหวัดเชียงราย 

 

๑๗ 
 

แบบ  ผด .02 

4.4.3 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

 
4.4.4 แผนงานงบกลาง 

 
4.4.5แผนงานสังคมสงเคราะห  

 

ลําดับที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมทีเ่กิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่ 

ดําเนินการ 

หนวย 
งานรับผดิชอบ

หลกั 

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 โครงการแขงขันกีฬา เพื่อใชจายสาํหรับโครงการแขงขันกีฬาสําหรับเด็ก 
เยาวชน ประชาชนทัว่ไป 

80,000 อบต.แมพริก กองการศกึษาฯ             

ลําดับที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมทีเ่กิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่ 

ดําเนินการ 

หนวย 
งานรับผดิชอบ

หลกั 

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 เบี้ยยังชีพผูสุงอาย ุ เพื่อจายเปนเบีย้ผูสูงอาย ุเงินอุดหนุนโครงการสราง
หลักประกันดานรายไดแกผูสูงอาย ุ

10,842,000 อบต.แมพริก สํานักปลัด             

2 เบี้ยยังชีพคนพิการ เพื่อจายเปนเบีย้ยังชีพคนพกิาร เงินอุดหนุน
โครงการเสริมสรางสวัสดิการทางสังคมใหแกผูพกิาร
หรือทุพพลภาพ 

2,918,400 อบต.แมพริก สํานักปลัด             

3 เบี้ยยังชีพผูปวยเอดส เพื่อจายเปนเบีย้ยังชีพผูปวยเอดส ตามตาม
โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคม 
แกผูดอยโอกาสทางสังคม 

204,000 อบต.แมพริก สํานักปลัด             

ลําดับที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมทีเ่กิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่ 

ดําเนินการ 

หนวย 
งานรับผดิชอบ

หลกั 

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 คาใชจายสําหรับการสงเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชวีิตประชาชนตําบล
แมพริก 

เพื่อใชจายสาํหรับการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตประชาชนตําบลแมพริก 

30,000 อบต.แมพริก สํานักปลัด             



 
บัญชีสรุปจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 

แผนการดําเนินงานประจําปงบประมาณ2563 
องคการบริหารสวนตําบลแมพริก  อําเภอแมพริก  จังหวัดเชียงราย 

 

๑๘ 
 

แบบ  ผด .02 

5. ยุทธศาสตรการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม           
5.1 สงเสริมและพัฒนาการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม          

5.1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป  

 
5.1.2แผนงานการเกษตร  

 
 
 

ลําดับที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมทีเ่กิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่ 

ดําเนินการ 

หนวย 
งานรับผดิชอบ

หลกั 

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 โครงการอนุรักษพันธกุรรมพืช 
อันเนื่องดวยพระราชดาํริฯ  
สมเด็จพระเทพฯ 

เพื่อเปนคาใชจายสาํหรับกจิกรรมหรือโครงการที่
เกี่ยวกบัการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนือ่งดวย
พระราชดําริ สมเด็จพระเทพฯ 

50,000 อบต.แมพริก สํานักปลัด             

ลําดับที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมทีเ่กิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่ 

ดําเนินการ 

หนวย 
งานรับผดิชอบ

หลกั 

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 โครงการปลูกปาเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว เพื่อใชจายสาํหรับโครงการปลูกปาเพื่อเพิ่มพื้นที ่
สีเขียว 

10,000 อบต.แมพริก สํานักปลัด             

2 โครงการสรางฝายชะลอน้ําและกกั
เก็บน้ําเฉลิมพระเกยีรติฯ 

เพื่อใชจายสาํหรับโครงการสรางฝายชะลอน้ําและ
กักเก็บน้ําเฉลิมพระเกียรติฯ 

50,000 อบต.แมพริก สํานักปลัด             

3 โครงการอาสาสมัครทองถิ่นรักษโลก เพื่อใชจายสาํหรับโครงการอาสาสมัครทองถิ่น 
รักษโลก 

15,000 อบต.แมพริก สํานักปลัด             

4 โครงการจัดทําแนวกันไฟ 
เพื่อปองกันไฟปาตาํบลแมพริก 

เพื่อใชจายสาํหรับโครงการจัดทําแนวกนัไฟเพื่อ
ปองกันไฟปาตําบลแมพริก 

10,000 อบต.แมพริก สํานักปลัด             

5 โครงการธนาคารน้ําใตดิน เพื่อใชจายสาํหรับโครงการธนาคารน้ําใตดิน 
ในเขตพื้นที่ตําบลแมพริก 

50,000 อบต.แมพริก สํานักปลัด             



 
บัญชีสรุปจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 

แผนการดําเนินงานประจําปงบประมาณ2563 
องคการบริหารสวนตําบลแมพริก  อําเภอแมพริก  จังหวัดเชียงราย 

 

๑๙ 
 

แบบ  ผด .02 

5.2 สงเสริมและพัฒนาการควบคุม ปองกัน แกไขปญหาขยะ น้ําเสีย และมลภาวะ         
5.2.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป   

 
6.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการพัฒนาดานการบานเมอืงการบริหาร 

6.1  พัฒนาศักยภาพบุคลากรทองถิ่น  
  6.1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป   

ลําดับที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมทีเ่กิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่ 

ดําเนินการ 

หนวย 
งานรับผดิชอบ

หลกั 

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 โครงการสงเสริมความรูและวิธีการ
บริหารจัดการขยะในชุมชน 

ฝกอบรมความรูและวิธกีารบริหารจัดการขยะใน
ชุมชนหรือกิจกรรมอื่น ๆ 

20,000 อบต.แมพริก สํานักปลัด             

2 โครงการสงเสริมการปองกันและ
แกไขปญหาไฟปาและหมอกควัน 

ฝกอบรมการปองกันและแกไขปญหาไฟปาและ
หมอกควันหรอืกิจกรรมอื่น ๆ 

50,000 อบต.แมพริก สํานักปลัด             

ลําดับที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมทีเ่กิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่ 

ดําเนินการ 

หนวย 
งานรับผดิชอบ

หลกั 

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 คาใชจายการสนับสนุนหรือสงเสริม
ความเขมแข็งหรือการพัฒนา
ศักยภาพประชาชนหรือชุมชน 

เพื่อจายเปนคาใชจายการสนับสนุนหรือสงเสริม
ความเขมแข็งหรือการพัฒนาศักยภาพประชาชน
หรือชุมชน 

30,000 อบต.แมพริก สํานักปลัด             

2 คาใชจายในกจิกรรม หรือโครงการ
สนับสนุนหรือสงเสริมการปองกันการ
ทุจริตตามแผนการปองกันการทุจริต 

เพื่อจายเปนคาใชจายในกิจกรรมหรือโครงการ
สนับสนุนหรือสงเสริมการปองกันการทจุริตตาม
แผนการปองกันการทุจริต 

50,000 อบต.แมพริก สํานักปลัด             

3 โครงการฝกอบรมเพื่อเตรียมความ
พรอมรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดิน
และสิ่งปลูกสรางสําหรับประชาชน 

เพื่อเปนคาใชจายสาํหรับกจิกรรมหรือโครงการ
ฝกอบรมเพื่อเตรียมความพรอมรองรับการจัดเก็บ
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสรางสําหรับประชาชน 

20,000 อบต.แมพริก กองคลัง             

4 คาใชจายในการพัฒนาและสงเสริม
ศักยภาพบุคลากรของ อปท. 

เพื่อจายเปนคาใชจายในการพัฒนาและสงเสริม
ศักยภาพบุคลากรของ อบต.แมพรกิ เชน การจัด
ฝกอบรม การศึกษาดูงาน การสัมมนา ฯลฯ 

80,000 อบต.แมพริก 
ศึกษาดูงานฯ 

สํานักปลัด             



 
บัญชีสรุปจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 

แผนการดําเนินงานประจําปงบประมาณ2563 
องคการบริหารสวนตําบลแมพริก  อําเภอแมพริก  จังหวัดเชียงราย 

 

๒๐ 
 

แบบ  ผด .02 

6.2แนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล  

  6.2.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป   

 
6.3 แนวทางการพัฒนาสงเสริมการมีสวนรวมในการพัฒนาทองถิ่นทุกภาคสวน        

6.3.1 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน            

 

ลําดับที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมทีเ่กิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่ 

ดําเนินการ 

หนวย 
งานรับผดิชอบ

หลกั 

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 โครงการสรางความปรองดองสันติสุข
สมานฉันทและปกปองเทิดทูล 
สถาบันฯ 

กิจกรรรมสรางความปรองดองสันติสุขสมานฉันท
และปกปองเทิดทูลสถาบันฯ 

40,000 อบต.แมพริก สํานักปลัด             

2 คาใชจายในการสนับสนุนหรือ
สงเสริมการบริหารจัดการบานเมือง 
ที่ดีหรือการพัฒนาคุณภาพการ
ใหบริการแกประชาชน 

กิจกรรมหรือโครงการที่มีลักษณะสนับสนุน สงเสริม
การปฏิบัติงาน ดําเนินงานตามหลกัธรรมาภิบาล
หรือการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีฯ 

30,000 อบต.แมพริก สํานักปลัด             

ลําดับที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมทีเ่กิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่ 

ดําเนินการ 

หนวย 
งานรับผดิชอบ

หลกั 

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 โครงการสงเสริมการขับเคล่ือนแผน
ชุมชนแบบบูรณาการเพื่อการพัฒนา
ทองถิ่น 
 

เพื่อใชจายสาํหรับโครงการสงเสริมการขับเคล่ือน
แผนชุมชนแบบบูรณาการเพื่อการพัฒนาทองถิ่น 

10,000 อบต.แมพริก สํานักปลัด             

2 โครงการสงเสริมรักการอาน 
 

เพื่อใชจายสาํหรับโครงการสงเสริมรักการอาน 10,000 อบต.แมพริก กองการศกึษาฯ             

3 เงินอุดหนุนสวนราชการ คตส. 
อําเภอแมสรวย 
 

เพื่อใชอุดหนุนสวนราชการ คตส. อาํเภอแมสรวย 10,000 อําเภอ 
แมสรวย 

สํานักปลัด             



 
บัญชีสรุปจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 

แผนการดําเนินงานประจําปงบประมาณ2563 
องคการบริหารสวนตําบลแมพริก  อําเภอแมพริก  จังหวัดเชียงราย 

 

๒๑ 
 

แบบ  ผด .02 

6.3.2 แผนงานบริหารงานทั่วไป            

  
6.3.3 แผนงานการศึกษา            

 
 
 
 

ลําดับที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมทีเ่กิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่ 

ดําเนินการ 

หนวย 
งานรับผดิชอบ

หลกั 

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 เงินอุดหนุนศูนยปฏิบัติการรวมใน
การชวยเหลือประชาฃนของ อปท. 
ระดับอําเภอ 

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุน อปท. สาํหรับดาํเนินงาน
ของศูนยปฏิบัติการรวมในการชวยเหลอืประชาชน
ของ อปท. ระดับอําเภอ โดยเทศบาลตําบลแมสรวย 
 

35,000 อําเภอแม
สรวย 

สํานักปลัด             

ลําดับที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมทีเ่กิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่ 

ดําเนินการ 

หนวย 
งานรับผดิชอบ

หลกั 

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 เงินอุดหนุนอาหารกลางวัน (โรงเรียน
สังกัด กศจ.เชียงราย) 
 
 
 
 

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนอาหารกลางวัน โรงเรียน
สังกัด สพฐ. จํานวน 4 แหง 
1. โรงเรียนชุมชนบานสันจําปา 1,624,000 บาท 
2. โรงเรียนบานแมพริก 560,000 บาท 
3. โรงเรียนบานปางออย 124,000 บาท 
4. โรงเรียนปาเมี่ยงแมพริก 120,000 บาท 

2,549,400 โรงเรียนสังกัด 
สพฐ. จํานวน 

4 แหง 

กองการศกึษาฯ             

2 เงินอุดหนุนอาหารกลางวัน (ศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด อบต.แมพริก) 

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนอาหารกลางวัน ศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก สังกัด อบต.แมพรกิ จาํนวน 3 แหง 
1. ศพด.แมพริก 1 จํานวน 235,200 บาท 
2. ศพด.แมพริก 2 จํานวน 112,000 บาท 
3. ศพด.บานปาเมี่ยงแมพริก 24,500 บาท 

391,000 ศพด.สังกัด 
อบต.แมพริก 

กองการศกึษาฯ             



 
บัญชีสรุปจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 

แผนการดําเนินงานประจําปงบประมาณ2563 
องคการบริหารสวนตําบลแมพริก  อําเภอแมพริก  จังหวัดเชียงราย 

 

๒๒ 
 

แบบ  ผด .02 

6.3.3 แผนงานการศึกษา 

 
 
6.3.4 แผนงานสาธารณสุข            

 
 
 
 

ลําดับที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมทีเ่กิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่ 

ดําเนินการ 

หนวย 
งานรับผดิชอบ

หลกั 

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. 

3 คาวัสดุ คาอาหารเสริม (นม) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เพื่อจายเปนคาอาหารเสริมนมศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
สังกัด อบต.แมพริก จํานวน 3 แหง 
1. ศพด.แมพริก 1 จํานวน 91,978 บาท 
2. ศพด.แมพริก 2 จํานวน 44,073 บาท 
3. ศพด.ปาเมี่ยงแมพริก 9,581 บาท 
โรงเรียนสังกัด กศจ. เชียงราย จํานวน 4 แหง 
1. โรงเรียนชุมชนบานสันจําปา 777,978 บาท 
2. โรงเรียนบานแมพริก 268,268 บาท 
3. โรงเรียนบานปางออย 59,403 บาท 
4. โรงเรียนปาเมี่ยงแมพริก 57,486 บาท 

1,374,500 ศพด.สังกัด 
อบต.แมพริก 

 
โรงเรียนสังกัด 
กศจ.เชียงราย 

 

กองการศกึษาฯ             

ลําดับที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมทีเ่กิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่ 

ดําเนินการ 

หนวย 
งานรับผดิชอบ

หลกั 

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 เงินอุดหนุนสวนราชการ สาํนักงาน
ปศุสัตวจังหวัดเชียงราย 

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนสวนราชการ สํานักงาน 
ปศุสัตวจังหวัดเชียงราย สําหรับใชดําเนนิงานหรือ
กิจกรรมหรือโครงการผาตัด ทําหมัน สนุัข แมวฯ 

3,000 อบต.แมพริก สํานักปลัด             



 
บัญชีสรุปจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 

แผนการดําเนินงานประจําปงบประมาณ2563 
องคการบริหารสวนตําบลแมพริก  อําเภอแมพริก  จังหวัดเชียงราย 

 

๒๓ 
 

แบบ  ผด .02 

6.3.5แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ           

 

6.4แนวทางพัฒนาการปรับปรุงเครื่องมือเครื่องใชและเทคโนโลย ี           
6.4.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป  

 

ลําดับที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมทีเ่กิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่ 

ดําเนินการ 

หนวย 
งานรับผดิชอบ

หลกั 

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 เงินอุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอ
แมสรวยงานรัฐพิธ ี
 

เพื่อจายเงินอุดหนุนที่ทาํการปกครองอําเภอ 
แมสรวยงานรัฐพิธ ี

15,000 อําเภอแม
สรวย 

สํานักปลัด             

2 เงินอุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอ
แมสรวยงานศาลสมเด็จพระนเรศวร
มหาราช ประจําป 2563 

เพื่อจายเงินอุดหนุนที่ทาํการปกครองอําเภอ 
แมสรวยงานศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 
ประจําป 2563 

40,000 ศาลสมเด็จ
พระนเรศวร

มหาราช 

สํานักปลัด             

3 เงินอุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอ
แมสรวย งานกาชาดจังหวัดเชียงราย 
(งานพอขุนฯ) 

เพื่อจายเงินอุดหนุนที่ทาํการปกครองอําเภอ 
แมสรวย งานกาชาดจังหวัดเชียงราย (งานพอขุน) 

30,000 จังหวัด
เชียงราย 

สํานักปลัด             

4 เงินอุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอ
แมสรวย วันสงกรานต ประจําป 
2563 

เพื่อจายเงินอุดหนุนที่ทาํการปกครองอําเภอ 
แมสรวย วันสงกรานต ประจําป 2563 

5,000 อําเภอแม
สรวย 

สํานักปลัด             

5 เงินอุดหนุนประเพณีสรงน้ําพระธาตุ
ดอยตุง 

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนโครงการสืบสานประเพณี
นมัสการและสรงน้ําพระธาตุดอยตุง ประจําป 
2563 

3,000 วัดศาลาเชิงดอย, 

วัดพระธาตุ
ดอยตุง 

สํานักปลัด             

ลําดับที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมทีเ่กิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่ 

ดําเนินการ 

หนวย 
งานรับผดิชอบ

หลกั 

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 คาใชจายในการจัดทําแนวเขตของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น 

เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดทําแนวเขตของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น 
 

20,000 อบต.แมพริก สํานักปลัด             



 
บัญชีจํานวนครุภัณฑสําหรับที่ไมไดดําเนินการตามโครงการพัฒนาทองถิ่น 

แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ 2563 
องคการบริหารสวนตําบลแมพริก  อําเภอแมพริก  จังหวัดเชียงราย 

 

๒๔ 
 

แบบ ผด .02/1 

1. ประเภทครุภัณฑสํานักงาน 
 1.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

  
2. ประเภทครุภัณฑยานพาหนะและขนสง 
 2.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

ที่ 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 เกาอี้ทํางาน เกาอี้ทํางาน สําหรับพนกังานสวนตาํบล  
จํานวน 1 ตัว ตัวละ 3,500 บาท  
 

3,500 อบต.แมพริก สํานักปลัด             

2 ตูล็อกเกอร 
 

ตูล็อกเกอรแบบ 3 ประตู จาํนวน 2 ตู  
ตูละ 6,000 บาท  
 

12,000 อบต.แมพริก สํานักปลัด             

3 ตูเหล็ก ตูเหล็กแบบ 2 บาน จํานวน 2 ตู  
ตูละ 5,500 บาท มีมือจับชนิดบิด มแีผนชั้น
ปรับระดับ 3 ชั้น  
 

11,300 อบต.แมพริก สํานักปลัด             

ที่ 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 รถบรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบิ้ลแค็บ รถบรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบิ้ลแค็บ จํานวน  
1 คัน ราคาคันละ 1,025,000 บาท  
ขนาด 1 ตัน ปริมาณกระบอกสูบไมต่ํากวา 
2,400 ซีซี  หรือกําลังเครื่องยนตสูงสุดไมตํ่ากวา 
110 กิโลวัตต ขับเคลื่อน 4 ลอ  
 

1,025,000 อบต.แมพริก สํานักปลัด             



 
บัญชีจํานวนครุภัณฑสําหรับที่ไมไดดําเนินการตามโครงการพัฒนาทองถิ่น 

แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ 2563 
องคการบริหารสวนตําบลแมพริก  อําเภอแมพริก  จังหวัดเชียงราย 

 

๒๕ 
 

แบบ ผด .02/1 

 

 
 
3. ประเภทครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร 
 3.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
 

  
 
 

ที่ 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. 

2 รถบรรทุก (ดีเซล) แบบมีชองวาง
ดานหลังคนขับ (Cab) 

รถบรรทุก (ดีเซล) แบบมีชองวางดานหลังคนขับ 
(Cab) จํานวน1คัน ราคาคันละ 715,000 บาท 
ขนาด 1 ตัน ปริมาณกระบอกสูบไมต่ํากวา 
2,400 ซีซี หรือกําลังเครื่องยนตสูงสุดไมต่ํากวา 
110 กิโลวัตต ขับเคลื่อน 2 ลอ 
 
 

715,000 อบต.แมพริก สํานักปลัด             

ที่ 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 กลองวงจรปดชนิดเครือขาย  
แบบมุมมองคงที่สําหรับติดตั้ง
ภายนอกอาคาร แบบที่ 2 ฯ 

กลองโทรทัศนวงจรปดชนิดเครือขาย  
แบบมุมมองคงที่สําหรับติดตั้งภายนอกอาคาร  
แบบที่ 2 ฯ จาํนวน 4 ตัว ๆ ละ 53,000 บาท 
 

212,000 อบต.แมพริก สํานักปลัด             



 
บัญชีจํานวนครุภัณฑสําหรับที่ไมไดดําเนินการตามโครงการพัฒนาทองถิ่น 

แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ 2563 
องคการบริหารสวนตําบลแมพริก  อําเภอแมพริก  จังหวัดเชียงราย 

 

๒๖ 
 

แบบ ผด .02/1 

4. ประเภทครุภัณฑงานบานงานครัว 
 4.1 แผนงานเกษตร 
 

 
 
5. ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร 
 5.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

  

ที่ 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 เครื่องตัดหญา เครื่องตัดหญา แบบขอแข็ง จํานวน 2 เคร่ือง ๆ 
ละ 9,500 บาท 
 

19,000 อบต.แมพริก สํานักปลัด             

ที่ 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 เครื่องพิมพ เคร่ืองพิมพแบบฉีดหมึก พรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ 
จํานวน 2 เครื่อง ๆ ละ 4,300 บาท 
 

8,600 อบต.แมพริก สํานักปลัด             

2 เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับสํานักงาน จอภาพไมนอยกวา 19 นิ้ว 
จํานวน 2 เครื่อง ๆ ละ 17,000 บาท 
 

34,000 อบต.แมพริก กองคลัง             

3 เครื่องพิมพ เคร่ืองพิมพแบบฉีดหมึก พรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ 
จํานวน 1 เครื่อง ๆ ละ 4,300 บาท 
 

4,300 อบต.แมพรกิ กองคลัง             



 
บัญชีจํานวนครุภัณฑสําหรับที่ไมไดดําเนินการตามโครงการพัฒนาทองถิ่น 

แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ 2563 
องคการบริหารสวนตําบลแมพริก  อําเภอแมพริก  จังหวัดเชียงราย 

 

๒๗ 
 

แบบ ผด .02/1 

 5.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 

ที่ 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 เครื่องคอมพิวเตอร เครื่องคอมพิวเตอร ชนิดประมวลผล แบบที่ 1 
จํานวน 1 เครื่อง ๆ ละ 22,000 บาท 
 

22,000 อบต.แมพริก กองชาง             


