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สวนที ่ ๑ 

บทนํา 
 

1. ความสําคัญของการติดตามและประเมินผล 
 การติดตาม (Monitoring) และ การประเมิน (Evaluation) เปนกระบวนการที่แตกตางกันมี

จุดหมายไมเหมือนกัน แตกระบวนการทั้งสองมีความเก่ียวของสัมพันธกัน และเมื่อนําแนวคิดและหลักการติดตามและ
ประเมินผล (Monitoring and Evaluation) มาประสานใชดวยกันอยางเหมาะสม จะชวยใหผูบริหารทองถิ่น 
ขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด พนักงานเทศบาล พนักงานสวนตําบล พนักงานจางสมาชิกสภาทองถิ่น (อื่น ๆ 
ถามี) สามารถกํากับดูแล ทบทวน และพัฒนางาน พัฒนาทองถิ่นตามแผนงาน โครงการไดอยางมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลการติตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปขององคการบริหารสวนตําบลแมพริก จึงเปนการติดตาม
ผลที่ใหความสําคัญ ดังนี้ 

 1. ผลการปฏิบัติงานของผูรับผิดชอบแตละแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาองคการบริหารสวน
ตําบลแมพริกหรือกิจกรรมตาง ๆ ที่ดําเนินการหรือไมไดดําเนินการตามแผนพัฒนาทองถิ่นที่ไดกําหนดไวหรือไม 
รวมทั้งงบประมาณในการดําเนินงาน 

 2. ผลการใชปจจัยหรือทรัพยากรตาง ๆ ในการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลแมพริกตรวจสอบดู
วาแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาไดรับปจจัยหรือทรัพยากรทั้งดานปริมาณ และคุณภาพตามระยะเวลาที่กําหนดไว
หรือไมอยางไร 

 3. ผลการดําเนินงาน ตรวจสอบดูวาไดผลตรงตามเปาหมายที่กําหนดไวหรือไมเพียงใด มีปญหา
อุปสรรคอะไรบาง ทั้งในดานการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น การดําเนินการตามแผนงานและโครงการเพื่อการพัฒนา
ทองถิ่น และข้ันตอนตาง ๆ ในการดําเนินการตามโครงการเพ่ือการพัฒนาทองถิ่น 

 4. ความสําคัญของการติดตามและประเมินแผนเปนเครื่องมือสําคัญในการทดสอบผลการดําเนินงาน
ตามภารกิจขององคกรปกครองสวนทองถิ่นวาดําเนินการไดตามเปาหมายที่กําหนดไวหรือไม ทําใหทราบและกําหนด
ทิศทางการพัฒนาไดอยางเปนรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะทําใหทราบถึงจุดแข็ง (strengths) จุดออน 
(weaknesses) โอกาส (opportunities) ปญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  (พ.ศ.       
2561-2564) โครงการ กิจกรรมตาง ๆ ซึ่งอาจเกิดจากผูบริหารทองถิ่น สมาชิกสภาทองถิ่น ปลัด/รองปลัดองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น ผูบริหารระดับหัวหนาสํานัก/ผูอํานวยการกอง บุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น สภาพ
พื้นที่และผูมีสวนเกี่ยวของเพื่อนําไปสูการปรับปรุงแผนงาน โครงการพัฒนาใหเกิดความสอดคลองกับสภาพพื้น
แวดลอมในสังคมภายใตความตองการและความพึงพอใจของประชาชนตําบลแมพรกิ 

  บทสรุปของความสําคัญก็คือ ในการไปสูการวางแผนการพัฒนาในปตอ ๆ ไปเพื่อใหเกิดผล
สัมฤทธิ์เชิงคุณคาในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็งก็ตองเรงรีบดําเนินการและจะตองมีความสุขุม
รอบคอบในการดําเนินการขยายโครงการ งานตาง ๆ ที่เปนจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสรางใหเกิดจุดแข็งนี้ 
และเมื่อพบปญหาและอุปสรรคก็จะตองตั้งรับใหมั่น รอโอกาสที่จะดําเนินการและตั้งมั่นอยางสุขุมรอบคอบพยายาม
ลดถอยสิ่งที่เปนปญหาและอุปสรรค เมื่อพบจุดออนตองหยุดและถดถอยปญหาลงใหได ดําเนินการปรับปรุงใหดีขึ้นตั้ง
รับใหมั่นเพื่อรอโอกาสและสุดทายเมื่อมีโอกาสก็จะตองใชพันธมิตรหรือผูมีสวนไดเสียในองคการบริหารสวนตําบลแม
พริกใหเกิดประโยชนเพื่อดําเนินการขยายแผน โครงการ งานตาง ๆ พรอมการปรับปรุงและเรงรีบดําเนินการ สิ่ง
เหลานี้จะถูกคนพบเพื่อใหเกิดการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่นโดยการติดตามและประเมินผลซึ่งสงผลใหเกิด
กระบวนการพัฒนาอยางเขมแข็งและมีความยั่งยืน เปนไปตามเปาหมายประสงคที่ตั้งไวไดอยางดียิ่ง 
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2. วัตถุประสงคของการติดตามและประเมินผล 
  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นมุงคนหาแผนงาน โครงการที่ไดดําเนินการไปแลววาสิ่งใด
ควรดําเนินการตอไปตามวัตถุประสงคของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหวางดําเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนา
ทองนั้นวามีปญหาใดควรปรับปรุงเพื่อการบรรลุเปาหมาย ติดตามและประเมินผลแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนา
ทองถิ่นที่ไมไดดําเนินการเปนเพราะเหตุใด เกิดปญหาจากเรื่องใด จึงไดกําหนดเปนวัตถุประสงคไดดังนี้ 
  1. เพื่อเปนเครื่องมือในการบริหารราชการทองถิ่นขององคการบริหารสวนตําบลแมพริกซึ่งจะชวย
ตอบสนองภารกิจตามอํานาจหนาที่ของหนวยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานใหดีขึ้น มีประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผล 
  2. เพื่อใหทราบความกาวหนาการดําเนินงานตามระยะเวลาและเปาหมายที่กําหนดไว สภาพผลการ
ดําเนินงาน ตลอดจนปญหา อุปสรรคในการพัฒนาทองถ่ินตามภารกิจที่ไดกําหนดไว 
  3. เพื่อเปนขอมูลสําหรับเรงรัด ปรับปรุง แกไข ขอบกพรองของการดําเนินงาน โครงการ การยกเลิก
โครงการที่ไมเหมาะสมหรือหมดความจําเปนขององคการบริหารสวนตําบลแมพริก 
  4. เพื่อทราบถึงสถานภาพการบริหารการใชจายงบประมาณขององคการบริหารสวนตําบลแมพริก 
  5. เพื่อสรางความรับผิดชอบขององคการบริหารสวนตําบลแมพริกที่จะตองผลักดันใหการดําเนินการตาม
แผนงาน โครงการตาง ๆ เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงคกับใหเกิดประโยชนกับผูมีสวนไดเสีย ผูมีสวน
เกี่ยวของ ประชาชนในตําบลแมพริกหรือสังคมสวนรวมมากที่สุด 
  6. เพื่อติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดรอยละความสําเร็จของปฏิบัติงานตามแผนงาน/
โครงการของสํานัก/กอง/ฝายตาง ๆ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

3. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล 
ขั้นตอนที่ ๑   

แตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561  
ขอ ๒๘  ดังนี้   

ใหผูบริหารทองถ่ินแตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น ประกอบดวย  
๑)  สมาชิกสภาทองถ่ินที่สภาทองถิ่นคัดเลือกจํานวน 3 คน     
๒)  ผูแทนประชาคมทองถิ่นที่ประชาคมทองถิ่นคัดเลือกจํานวน 2 คน  
๓)  ผูแทนหนวยงานที่เกี่ยวของทีผู่บรหิารทองถ่ินคัดเลือกจํานวน 2 คน  
๔)  หัวหนาสวนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจํานวน 2 คน       
๕)  ผูทรงคุณวุฒิที่ผูบริหารทองถิ่นคัดเลือกจํานวน 2 คน  
โดยใหคณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทําหนาที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการอีกหนึ่ง

คนทําหนาที่เลขานุการของคณะกรรมการ   
กรรมการตามขอ ๒๘ ใหมีวาระอยูในตําแหนงคราวละสองปและอาจไดรับการคัดเลือกอีกได   

 

ขั้นตอนที่ ๒    
คณะกรรมการติดตามแลประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น  กําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและ

ประเมินผลแผนพัฒนา  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๔๘ ขอ ๒๙ (๑)   
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ขั้นตอนที่ ๓    
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น  ดําเนินการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนา  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 
๒๕๔๘  ขอ ๒๙ (๒)   

 

  ขั้นตอนที่ ๔    
คณะกรรมการติดตามแลประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งไดจาก

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอผูบริหารทองถิ่น  เพื่อใหผูบริหารทองถิ่นเสนอตอสภาทองถิ่น  และ
คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น  พรอมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถิ่น
ทราบในที่เปดเผยภายในสิบหาวันนับแตวันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกลาวและตองปดประกาศไวเปน
ระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวันโดยอยางนอยปละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกป  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕61 ขอ ๑2 (๓)   

ขั้นตอนที่ ๕    
ผูบริหารทองถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลตอสภาทองถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนา

ทองถิ่น  พรอมกันประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถิ่นทราบในที่เปดเผยภายใน
สิบหาวันนับแตวันที่ผูบริหารทองถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกลาวและตองปดประกาศโดยเปดเผยไม
นอยกวาสามสิบวัน  โดยอยางนอยปละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกป  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิน่ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕61 ขอ 12 (3)   
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4. เครื่องมือและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 
 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลแมพริก  ไดกําหนดกรอบและ
แนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลแมพริก โดยอาศัยหนังสือ
กระทรวงมหาดไทยและคูมือของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ดังนี้     

  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ เรื่อง  
แนวทางและหลักเกณฑการจัดทําและประสานแผนพัฒนาทองถิ่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น   

ผังข้ันตอนการดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

ผูบริหารทองถิ่นเสนอตอสภาทองถิ่น
คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น 

       ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถิ่นทราบในที่
เปดเผยภายในสิบหาวันนับแตวันที่ผูบริหารทองถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผล
ดังกลาวและตองปดประกาศโดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวัน โดยอยางนอยปละหน่ึงครั้ง
ภายในเดือนธันวาคมของทุกป 

คณะกรรมการ
ติดตามและ
ประเมินผล

แผนพัฒนาทองถิ่น 

รายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งไดจากการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอผูบริหาร

ทองถิ่น 

ดําเนินการติดตามและ 
ประเมนิผลแผนพัฒนา 

กําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา 
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  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๕๗๙๗  ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๙  เรื่อง  
ซักซอมแนวทางการจัดทําและประสานแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕61 

  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที ่มท ๐๘๑๐.๓/ว 2931  ลงวันที่ ๑5 พฤษภาคม 2562  เรื่อง  
ซักซอมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ขององคกรปกครองทองถิ่น 

  คูมือการติดตามและประเมินผลการจัดทําและแปลงแผนไปสูการปฏิบัติขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
(โดยกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นรวมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร) 

 

ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยและคูมือดังกลาวคณะกรรมการจึงไดกําหนดกรอบและแนวทางในการติดตาม
และประเมินผล  ดังนี้ 

4.๑  กรอบเวลา (time & timeframe)  ความสอดคลอง (relevance) ความพอเพียง (adequacy)  
ความกาวหนา  (progress)  ประสิทธิภาพ (efficiency)  ประสิทธิผล (effectiveness)  ผลลัพธและผลผลิต 
(outcome and output)  การประเมินผลกระทบการประเมินผลกระบวนการ (process evaluation)  มี
รายละเอียดดังนี้ 

(๑)  กรอบเวลา (time & timeframe) 
   การดําเนินโครงการเปนไปตามหวงเวลาที่กําหนดเอาไวในแผนการดําเนินงานหรือไม  

และเปนหวงเวลาที่ดําเนินการเหมาะสม  ถูกตองหรือไม  มีความลาชาเกิดข้ึนหรือไม    
(๒)  ความสอดคลอง (relevance) 

มีความสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แผนการบริหารราชการ
แผนดิน  ยุทธศาสตรประเทศ  คานิยมหลักของคนไทย  นโยบายของรัฐบาล  ยุทธศาสตรและนโยบายของคณะรักษา
ความสงบแหงชาติ (คสช.)  ยุทธศาสตรการพัฒนากลุมจังหวัด ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตรการพัฒนา
องคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด  แผนพัฒนาอําเภอ แผนพัฒนาตําบล แผนชุมชน  แผนเศรษฐกิจพอเพียง
ทองถิ่น (ดานการเกษตรและแหลงน้ํา) วิสัยทัศน พันธกิจ จุดมุงหมายเพื่อการพัฒนา แนวทางการการพัฒนา นโยบาย
ผูบริหาร รวมทั้งปญหา ความตองการของประชาคมและชุมชน  

(๓)  ความพอเพียง (adequacy)   
   การบรรจุโครงการในแผนพัฒนาเปนโครงการที่มีความจําเปนตอประชาชนในชุมชน  

สามารถแกไขปญหาที่เกิดขึ้นไดในชุมชน และสามารถดําเนินการไดตามอํานาจหนาที่ของทองถิ่น  โดยคํานึงถึง
งบประมาณของทองถิ่น   

(๔)  ความกาวหนา  (Progress)  
พิจารณาถึงความกาวหนาในอนาคตของทองถิ่น  โดยพจิารณา 
๑)  ดานโครงสรางพื้นฐาน มีโครงสรางพื้นฐานที่ดี  มีถนนในการสัญจรไปมาไดสะดวก  

ปลอดภัย  ประชาชนมีน้ําใชในการอุปโภค-บริโภคทุกครัวเรือน  ประชาชนมีไฟฟาใชครบทุกครัวเรือน และมีไฟฟา
สาธารณะครบทุกจุด  มีแหลงน้ําในการเกษตรพอเพียง   
   2) ดานเศรษฐกิจและการทองเที่ยว มีการสงเสริมและเพิ่มรายไดใหแกประชาชน 
สนับสนุนพัฒนาดานการเกษตรและการทองเที่ยวเชิงธรรมชาติ เสริมสรางชุมชนใหมีความเขมแข็งตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงประชาชนมีรายไดเพิ่มขึ้นและเพียงพอในการดํารงชีวิต สงเสริมกิจกรรมทางศาสนา ประเพณี 
วัฒนธรรม  และภูมิปญญาทองถิ่น ศิลปะ  วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่นทองถิ่นยังคงอยูและไดรับ
การสงเสริมอนุรักษสูคนรุนตอไป  ประชาชน  เด็กและเยาวชนในทองถิ่นมีจิตสํานึก เกิดความตระหนัก และเขามามี
สวนรวมในการอนุรักษ ฟนฟู และสืบสานภูมิปญญาและคุณคาความหลากหลายทางวัฒนธรรม ทั้งที่เปนชีวิต คานิยม
ที่ดีงาม และความเปนไทย รวมทั้งไดเรียนรูความสําคัญ รูจักวิถีชีวิต รูถึงคุณคาของประวัติศาสตรในทองถิ่น ความ
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เปนมาและวัฒนธรรมประเพณีของทองถิ่น อันจะสรางความภูมิใจและจิตสํานึกในการรักษาวัฒนธรรมประเพณีของ
ทองถิ่นสืบไป 
   3) ดานการสงเสริมการศึกษาและสาธารณสุข การจัดการและสนับสนุนการศึกษาทั้งใน
และนอกโรงเรียน สงเสริมอาชีพเพื่อการดํารงชีวิตในอนาคต และสงเสริมสุขภาพขั้นพื้นฐาน ใหประชาชนมีความรู
ความเขาใจในการปองกันโรคทั้งโรคติดตอและไมติดตอ โรคอุบัติใหมลดลง สภาพความเปนอยูดีขึ้น มีที่อยูอาศัยที่มี
สภาพม่ันคงแข็งแรง   
   4)  ดานการพัฒนาคุณภาพชีวิตและปองกันบรรเทาสาธารณภัย สงเสริม พัฒนาความ
เปนอยูของประชาชนใหมีคุณภาพชีวิตและรายไดตอหัวเพิ่มขึ้น สามารถดํารงชีวิตประจําวันไดอยางมีความสุข ตั้งแต
วัยเด็ก วัยผูใหญ จนถึงผูสูงอายุ ประชาชนมีสุขภาพรางกายแข็งแรงประชาชนไดรับความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสิน ชุมชนปลอดยาเสพติด ปลอดการพนัน อบายมุข การทะเลาะวิวาท 
   5)  ดานการอนุรักษฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ทรัพยากรธรรมชาติไมถูก
ทําลาย  สภาพแวดลอมในชุมชนดีขึ้น ปราศจากมลภาวะที่เปนพิษ ขยะในชุมชนลดลงและถูกกําจัดอยางเหมาะสม  
ปริมาณน้ําเลียลดลง  การระบายน้ําดีขึ้น  เพิ่มพื้นที่สีเขียวในชุมชนใหคงอยูและถาวร 

 6) ดานการเมืองการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี ประชาชนในพื้นที่กลาแสดงออกทาง
การเมือง การมีรวนรวมของประชาชนในการสงเสริมประชาธิปไตยและพัฒนาชุมชนและทํากิจกรรมตาง ๆ  แบบ
บูรณาการ 

(๕)  ประสิทธิภาพ (efficiency) 
  ติดตามและประเมินโครงการที่ดําเนินการวาสามารถดําเนินการไดบรรลุวัตถุประสงคหรือไม  

มีผลกระทบเกิดขึ้นหรือไม  ผูเขารวมโครงการมีความพึงพอใจหรือไม  การดําเนินโครงการสามารถแกไขปญหาของ
ชุมชนไดหรือไม  งบประมาณถูกใชไปอยางประหยัดและคุมคา ทรัพยสินของ เชน วัสดุ  อุปกรณ  ครุภัณฑ ถูกใชไป
อยางคุมคา  มีการบํารุงรักษาและซอมแซม  มีการปรับปรุงหรือไม 

 (๖)  ประสิทธิผล (effectiveness)   
  ประชาชนมีความพึงพอใจมากนอยเพียงใด  ปญหาของชุมชนประชาชนไดรับการแกไข

หรือไม  มีผลกระทบตอประชาชนในชุมชนหรือไม   
(๗)  ผลลัพธและผลผลิต (outcome and output)   

  ประชาชน  ชุมชน  ไดรับอะไรจากการดําเนินโครงการขององคการบริหารสวนตําบล ซึ่ง
สงผลไปถึงการพัฒนาจังหวัด  ภูมิภาคและระดับประเทศ   

 (๘)  การประเมินผลกระทบการประเมินผลกระบวนการ (process evaluation) 
   เปนการประเมินถึงผลกระทบตอชุมชนและสังคมและหนวยงานที่เกี่ยวของ  โดยพิจารณา

ถึงผลกระทบตอสุขภาพของประชาชน  สังคม  สภาพแวดลอม  สิ่งแวดลอม  ธรรมชาติ  เศรษฐกิจ วามีผลกระทบ
เกิดขึ้นอยางไร  สาเหตุจากอะไร  ประเมินผลกระบวนการการดําเนินงานโครงการ กระบวนการเหมาะสม ถูกตอง
หรือไม  

4.2  การวิเคราะหสภาพแวดลอมของทองถิ่น 
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ดําเนินการวิเคราะหสภาพแวดลอมทองถิ่น  ในระดับ

ชุมชนและทั้งในเขตองคกรปกครองสวนทองถิ่น  และรวมทั้งตําบล  อําเภอ  เนื่องจากในเขตองคการบริหารสวนตําบล
แมพริก มีหมูบานและพ้ืนทีท่ําการเกษตรบางสวนติดพื้นที่ปาไม พื้นที่อุทยาน พื้นที่ทหาร และเขต อปท.ขางเคียง  ซึ่ง
มีปฏิสัมพันธซึ่งกันและกันกับสภาพแวดลอมภายใตสังคมที่เปนทั้งระบบเปดมากกวาระบบปดในปจจุบัน โดยการ
วิเคราะหสภาพแวดลอมเปนการวิเคราะหสภาพแวดลอมทั้งภายนอกและภายใน  ดังนี้  
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(๑)  การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอก 
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ดําเนินการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอก  เปนการตรวจสอบ  
ประเมินและกรองปจจัยหรือขอมูลจากสภาพแวดลอมภายนอกที่มีผลกระทบตอทองถิ่น  เชน สภาพเศรษฐกิจ 
เทคโนโลยี  การเมือง  กฎหมาย  สังคม  สิ่งแวดลอม  วิเคราะหเพื่อใหเกิดการบูรณาการ (integration) รวมกันกับ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น  หนวยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ  การวิเคราะหสภาพภายนอกนี้ เปนการระบุถึงโอกาส
และอุปสรรคที่จะตองดําเนินการและแกไขปญหาที่เกิดข้ึน 

(๒)  การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายใน   
เปนการตรวจสอบ ประเมินและกรองปจจัยหรือขอมูลจากสภาพแวดลอมในทองถิ่น ปจจัยใดเปนจุดแข็งหรือจุดออนที่
องคกรปกครองสวนทองถิ่นจะแสวงหาโอกาสพัฒนาและหลีกเลี่ยงอุปสรรคที่อาจจะเกิดขึ้นได  ซึ่งการติดตามและ
ประเมินผลโดยกําหนดใหมีการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายใน  สามารถทําไดหลายแนวทาง  เชน  การวิเคราะหหวง
โซแหงคุณคาภายในทองถิ่น (value-chain analysis)  การวิเคราะหปจจัยภายในตามสายงาน (scanning 
functional resources)  เปนการวิเคราะห  ตรวจสอบ  ติดตามองคกรปกครองสวนทองถิ่นเพื่อวิเคราะหถึงจุดแข็ง
และจุดออน   

4.๓  การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลแมพริก  
  ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. ๒๕๖1–๒๕๖4) รวมทั้งที่เปลี่ยนแปลง 

และเพ่ิมเติม และแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ในหวงระยะเวลาป 2562 
4.๔  ดําเนินการตรวจสอบในระหวางการดําเนินโครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดําเนินการจริงทั้งหมดใน

พื้นที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นประจําปงบประมาณนั้น  วาสามารถเปนไปตามเปาหมายที่ตั้งไวหรือไม 
4.๕  สรุปผลการดําเนินโครงการในแผนพัฒนา   
4.๖  สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ  
4.๗  เปรียบเทียบผลการดําเนินงานในปที่ผานมาละปปจจุบัน 
4.๘  เสนอแนะความคิดเห็นที่ไดจากการติดตามและประเมินผล 

 ระเบียบ วิธีการในการติดตามและประเมินผล 
 ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ซึ่งตองกําหนดวิธีการติดตามและประเมิน  กําหนดหวง
เวลาในการติดตามและประเมินผล  โดยมีองคประกอบที่สําคัญ  ๒  ประการ  ดังนี้ 

1. ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
มีองคกระกอบ  ๔  ประการ  ดังนี้ 
  (๑)  ผูเขารวมติดตามและประเมินผล  ไดแก  คณะกรรมการติดตามและประเมิน  ผูรับผิดชอบ
แผนพัฒนา  สมาชิกสภา  ประชาชนในทองถิ่น  ผูมีสวนเกี่ยวของ  และผูมีสวนไดเสีย (stakeholders) ในทองถิ่น  
ผูรับผิดชอบโครงการ   
  (๒)  ขั้นตอนในการติดตามและประเมินผล (รายละเอียดตามหัวขอที ่๓ ขางตน) 
  (๓)  หวงระยะเวลาในการติดตามและประเมินผล 
   คณะกรรมการตองดําเนินการติดตามรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งไดจากการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาตอผูบริหารทองถิ่น เพื่อใหผูบริหารทองถิ่นเสนอตอสภาทองถิ่น และคณะกรรมการพัฒนา
ทองถิ่น  พรอมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถิ่นทราบในที่เปดเผยภายใน
สิบหาวันนับแตวันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกลาวและตองปดประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวัน
โดยอยางนอยปละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกป โดยสามารถติดตามเปนรายไตรมาสและรายหกเดือนได  
ดังนี ้
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รายไตรมาส 

  (๑)  ไตรมาสที่  ๑ (เดือน  ตุลาคม – ธันวาคม)  
(๒)  ไตรมาสที่  ๒   (เดือน  มกราคม – มีนาคม) 

  (๓)  ไตรมาสที่  ๓   (เดือน  เมษายน – มิถุนายน)  
(๔)  ไตรมาสที่  ๔   (เดือน  กรกฎาคม – กันยายน) 
ระยะ  ๖  เดือน 

  (๑)  เดือน  ตุลาคม  –  มีนาคม          
  (๒)  เดือน  เมษายน – กันยายน   
  ระยะ 1 ป 
  (1) เดือน ตุลาคม – กันยายน 

(๔)  เครื่องมือ  อนัไดแก   
เครื่องมือ  อุปกรณ  สิ่งทีใ่ชเปนสื่อสําหรับการติดตามและประเมินผล เพื่อใชในการรวบรวม

ขอมูลแผนพัฒนาที่ไดกําหนดขึ้น  ซึ่งมีผลตอการพัฒนาทองถ่ิน  ขอมูลดังกลาวเปนไดทั้งขอมูลเชิงปริมาณ  และขอมูล
เชิงคุณภาพ  มีความจําเปนและสําคัญในการนํามาหาคาและผลของประโยชนที่ไดรับจากแผนพัฒนา  เปน
แบบสอบถาม  แบบวัดคุณภาพแผน  แบบติดตามและประเมินผลโครงการสําหรับแผนพัฒนาเพื่อความสอดคลองของ
ยุทธศาสตรและโครงการ  แบบตัวบงชี้ของการปฏิบัติงาน  แบบบันทึกขอมูล  แบบรายงาน  เพื่อนําไปวิเคราะหทาง
สถิติ  และการหาผลสัมฤทธิ์โดยรูปแบบตางๆ ที่สอดคลองกับบริบทของทองถิ่น   

 (๕)  กรรมวธิี  อันไดแก  
  เปนเปนวิธีการติดตามและประเมินผล จะตองศึกษาเอกสารที่เกี่ยวของกับยุทธศาสตร  ซึ่ง

เปนการตรวจดูเอกสารหลักฐานตางๆ ที่เปนทรัพยสินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  ที่เกี่ยวของกับการพัฒนา
ทองถิ่น  โดยดําเนินตรวจสอบเอกสารหลักฐานตางๆ  อันไดแกแผนพัฒนา  แผนการดําเนินการ  ขอบัญญัติ
งบประมาณรายจาย  การลงนามในสัญญา  การเบิกจายงบประมาณ  เอกสารการดําเนินโครงการ  ทรัพยสินตางๆ มี
อยูจริงหรือไม  สภาพของทรัพยสินนั้นเปนอยางไร อันไดแก  ครุภัณฑ  ที่ดินและสิ่งกอสราง  กลุมผลประโยชนตางๆ 
เพื่อตรวจดูวาดําเนินการใหเปนไปตามวัตถุประสงคและไดรับผลตามที่ตั้งไวหรือไม โดยการเก็บขอมูล วิเคราะหขอมูล 
(data analysis)  

๒.  วิธีในการติดตามและประเมินผล 
(๑)  การออกแบบการติดตามและประเมินผล   

ดําเนินการออกแบบการติดตามประเมินผล  เริ่มจากการเก็บรวบรวมขอมูล  การนําขอมูล
มาวิเคราะห  เปรียบเทียบ  การคนหาผลกระทบของการดําเนินโครงการ ผลกระทบตอองคกรสอบถามขอมูลจาก
ผูรับผิดชอบโครงการ  นํามาวิเคราะหปญหา  สรุปผลเสนอแนะการแกไขปญหา   

(๒)  วิธีการเก็บรวมรวมขอมูลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา   
โดยดําเนินการเก็บขอมูลจากแผนยุทธศาสตรการพัฒนา  แผนพัฒนาสามป  แผนการ

ดําเนินการ  ขอบัญญัติงบประมาณรายจาย  เอกสารการเบิกจาย  ภาพถาย  ทะเบียนทรัพยสิน  เอกสารการดําเนิน
โครงการจากผูรับผิดชอบโครงการ  ลงพื้นที่ตรวจสอบ  สอบถามประชาชนในพื้นท่ี 

 เครื่องมือท่ีใชในการติดตามและประเมินผล 
 สิ่งที่จะทําใหการติดตามและประเมินผลมีประสิทธิภาพกค็ือเครื่องมือที่ใชในการดําเนนิการติดตามประเมินผล
ตามที่กลาวไปแลวในระเบียบวิธีการติดตามและประเมินผล  คณะกรรมการไดพิจารณาเครื่องมือที่ใชในการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลแมพริก ดังนี้   
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๑.  การประเมินผลในเชิงปริมาณ 
(๑)  แบบตัวบงชี้ในการปฏิบัติงาน  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท๐๘๑๐.๒/ว 

๐๖๐๐ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑการจัดทําและประสานแผนพัฒนาทองถิ่นของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น  และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว 2931  ลงวันที่ ๑5 
พฤษภาคม 2562  เรื่อง  ซักซอมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ขององคกรปกครอง
ทองถิ่น 

 
  (๒)  แบบอ่ืนๆ : ตามคูมือกรมการปกครองสวนทองถิ่น  ดังนี ้

แบบท่ี  ๑  แบบการกํากับการจัดทําแผนยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวน 
    ทองถิ่น 

แบบท่ี  ๒  แบบติดตามผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
แบบท่ี  ๓/๑  แบบประเมินผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร 

(๓)  ขอมูลในระบบ e-plan  (www.dla.go.th)  
๒.  การประเมินผลในเชิงคุณภาพ   

เครื่องมือที่ใช  คือแบบสํารวจความพึงพอใจ ในการวัดผลเชิงคุณภาพโดยภาพรวม โดยไดมี
การประเมินความพึงพอใจ  ซึ่งการประเมินความพึงพอใจทําใหทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการดําเนินงานของเทศบาล
ในภาพรวม  โดยเครื่องมือที่ใชในการประเมินความพึงพอใจ  มีดังนี ้

แบบท่ี  ๓/๒  แบบประเมินความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคการบริหารสวน 
                 ตําบลแมพริกในภาพรวม 
แบบท่ี  ๓/๓  แบบประเมินความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคการบริหารสวน 
                 ตําบลแมพริกในแตละยุทธศาสตร 

๓.  การติดตามประเมินผลรายโครงการ   
กําหนดใหผูรับผิดชอบโครงการเปนผูรับผิดชอบดําเนินการติดตามโครงการโดยผูรับผิดชอบโครงการ

อาจมอบหมายใหบุคคล หรือ คณะกรรมการ  หรือ คณะทํางาน  กําหนดแบบและวิธีการติดตามและประเมินไดตาม
ความเหมาะสม และสรุปปญหา-อุปสรรค  ขอเสนอแนะหรือแสดงความคิดเห็น 

5. ประโยชนของการติดตามและประเมินผล 
๑)  ทําใหรูวาการนํานโยบายไปปฏิบัติมีสมรรถภาพในการจัดการและบริหารมากนอยเพียงใด 
๒)  เห็นจุดสําคัญที่จะตองปรับปรุงแกไขอยางชัดเจน  ทั้งวัตถุประสงคของแผนงาน  ขั้นตอนการปฏิบัติ  

ทรัพยากรที่ตองใช ชวงเวลาที่จะตองกระทําใหเสร็จ  ซึ่งจะทําใหแผนงานมีความเหมาะสมตอการนําไปปฏิบัติใหบรรลุ
วัตถุประสงคอยางมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

๓)  ทําใหทราบวาจะตองเปลี่ยนแปลงโครงการอยางไรบางใหเหมาะสม  ระดับการเปลี่ยนแปลงมากนอยแค
ไหน  การเปลี่ยนแปลงจะกอใหเกิดผลกระทบอะไรบาง  อาทิ  เชน  การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงคบางสวน การ
เปลี่ยนแนวทางการปฏิบัติ  หรือการเปลี่ยนแปลงหนวยงานทีร่ับผิดชอบการนําโครงการไปปฏิบัติ เปนตน 

๔)  ทําใหทราบวามาตรการหรือกิจกรรมที่ใชอยูมีขอบกพรองอะไรบาง  ขอบกพรองดังกลาวเกิดจากสาเหตุ
อะไร  เพื่อนํามาประมวลผลเพื่อแสวงหาแนวทางแกไขปรับปรุงมาตรการใหมใหเหมาะสมตอการนําไปปฏิบัติใหบรรลุ
วัตถุประสงคยิ่งขึ้น 

๕)  ทําใหทราบวาขั้นตอนใดบางที่มีปญหาอุปสรรค  และปญหาอุปสรรคเหลานั้นเกิดจากสาเหตุอะไร  เมื่อ
ทราบขอมูลทั้งหมด  การประเมินผลจะเปนเครื่องมือสําคัญในการปรับปรุงขั้นตอนการทํางานของแผนงานใหมีความ
กระจางชัด  เพื่อขจัดปญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นในแตละข้ันตอนใหหมดไป 

http://www.dla.go.th/


๑๐ 
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๖)  ทําใหทราบวาแผนงานที่นําไปปฏิบัติมีจุดแข็ง (strengths) และจุดออน (weaknesses)  อะไรบาง และ
จุดออนที่พบเกิดจากสาเหตุอะไรและจะแกไขไดอยางไร  เมื่อไดทําการวิเคราะหขอมูลครบถวนแลว ผลการวิเคราะห
จะนําไปสูการพัฒนาแผนงานใหมีความเหมาะสม และมีประสิทธิภาพยิง่ขึ้น 

๗)  ทําใหผูใหการสนับสนุนการนําโครงการไปปฏิบัติและผูสนับสนุนการประเมินผลทราบผลของการนํา
นโยบายไปปฏิบัติบรรลุวัตถุประสงคเพียงใด  มีปญหาอุปสรรคที่จะตองปรับปรุงแกไขโครงการหรือไม   (ผูสนับสนุน
ทางการเงินมี  ๒ สวน  คือ สวนแรก คือ ผูสนับสนุนการเงินแกโครงการ เพื่อใหการนําโครงการไปปฏิบัติประสบ
ผลสําเร็จ  และสวนที่สอง  คือ ผูใหการสนับสนุนทางการเงินเพื่อทําการประเมินผลโครงการ  ทั้งผูใหการสนับสนุน
การนําโครงการไปปฏิบัติและผูสนับสนุนทางการเงิน  เพื่อทําการประเมินผลตางๆ)      

๘)  การประเมินจะชี้ใหเห็นวาแนวความคิดริเริ่มใหมในการแกไขปญหาของทองถิ่นประสบความสําเร็จตาม
วัตถุประสงคที่กําหนดไวเพียงใด มีปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานอยางไรบาง และปญหาอุปสรรคเหลานี้ไดผล
เพียงใด  และหรือจะตองปรับปรุงในสวนใดบาง       

๙)  การประเมินจะทําใหเกิดความกระจางชัดวาโครงการใดที่นําไปปฏิบตัิแลวไดผลดีสมควรจะขยายโครงการ
ใหครอบคลุมกวางขาวยิ่งขึ้นหรือโครงการใดมีปญหาอุปสรรคมากและไมสอดคลองกับการแกไขปญหาของสังคมควร
จะยุติโครงการเสียเพื่อลดความสูญเสียใหนอยลง  หรือในกรณีที่มีโครงการทีมีลักษณะแขงขันกันการประเมินผลจะทํา
ใหทราบวาโครงการใดมีประสิทธิภาพในการแกไขปญหาของสาธารณชนสมควรสนับสนุนใหดําเนินการตอไป สวน
โครงการที่ไมประสบความสําเร็จ หรือใหผลตอบแทนนอยกวามาก กค็วรยกเลิกทิ้งเสีย   

 
 
 
   



 

1. ดานกายภาพ 
1.1 ที่ตั้ง 

องคการบริหารสวนตําบลแมพริก
มีระยะหางจากที่วาการอําเภอแมสรวย 
ที่ 129 – 130  

ตั้งอยูเลขที่ 104 
เชียงราย บริเวณพิกัด 551716  ของแผนที่ประเทศไทย  ระวางที่ 

องคการบริหารสวนตําบลแมพริก
หมูบานทั้งหมด มีจํานวน 13 หมูบาน

หมูที่ 1 บานแมพริก
หมูที่ 2 บานหัวทุง
หมูที่ 3 บานสันจําปา
หมูที่ 4 บานปางกลาง
หมูที่ 5 บานปางตนผึ้ง
หมูที่ 6 บานปางอาณาเขต
หมูที่ 7 บานทุงฟาผา 
หมูที่ 8 บานหัวริน
หมูที่ 9  
หมูที่ 10 
หมูที ่11 
หมูที ่12
หมูที่ 13
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สวนที่ 2 

สภาพทั่วไปและขอมูลพื้นฐาน 

องคการบริหารสวนตําบลแมพริก ตั้งอยูทิศตะวันตกเฉียงใตของที่วาการอําเภอแมสรวย
วาการอําเภอแมสรวย 2 กิโลเมตร บนทางหลวงแผนดินหมายเลข 

104 หมูที่ 13  บานปาซางพัฒนา ตําบลแมพริก  อําเภอแมสรวย จังหวัด
ของแผนที่ประเทศไทย  ระวางที่ 4948  ลําดับที่ 7071 

องคการบริหารสวนตําบลแมพริก ตั้งอยูตําบลแมพริก ไดแบงเขตการปกครองทองที่ หรือ 
หมูบาน ดังนี้ 

บานแมพริก 
บานหัวทุง 
บานสันจําปา 
บานปางกลาง 
บานปางตนผึ้ง 
บานปางอาณาเขต 
บานทุงฟาผา  
บานหัวริน 
 บานปางออย 

10 บานโฮง 
11 บานปางซาง 
12 บานชุมชนสันจําปา  
13 บานปาซางพัฒนา 

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น อบต.แมพริก ป 2562 

ยงใตของที่วาการอําเภอแมสรวย      
บนทางหลวงแผนดินหมายเลข 118 ชวงกิโลเมตร        

บานปาซางพัฒนา ตําบลแมพริก  อําเภอแมสรวย จังหวัด
7071  

ตําบลแมพริก ไดแบงเขตการปกครองทองที่ หรือ 
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1.2 ลักษณะภูมิประเทศ 
สภาพลักษณะภูมิประเทศขององคการบริหารสวนตําบลแมพริก แบงเปนลักษณะตามสภา

ความลดชัน ได 3 ลักษณะ คือ 

1. ที่ลาดชัน เปนพื้นที่เหนือระดับน้ําทะเลปานกลาง ตั้งแต 800 เมตรขึ้นไป ไดแก บริเวณ 
บานปางกลาง บานปางตนผึ้ง และปานปางอาณาเขต เปนพื้นที่สวนใหญของตําบล สภาพพื้นที่เปนปาตนน้ํา 
ลําธารน้ําแมพริก หวยแหง และหวยลอ 

2. ที่ลาดเชิงเขา เปนพื้นที่เหนือระดับน้ําทะเล 500 – 550 เมตร อยูทางตอนกลางของ
พื้นที่คอนไปทางทิศตะวันออก เปนที่ตั้งของหมูบานปางออย บานโฮง และบานปางซาง 

3. ที่ราบริมแมน้ํา อยูเหนือระดับน้ําทะเล 400 – 500 เมตร ทางทิศตะวันตกของตําบล
พื้นที่สวนใหญเปนที่ราบลุมแมน้ําลาว และที่ราบปากลําน้ําแมพริกที่ไหลลงสูแมน้ําลาว บริเวณบานแมพริก 
บานหัวทุง บานสันจําปา ชุมชนบานสันจําปา บานหัวริน บานทุงฟาผา และบานปาซางพัฒนา 

1.3 ลักษณะภูมิอากาศ 
  ตําบลแมพริก มีลักษณะภูมิอากาศ แบงออกเปน 3 ฤดกูาล ไดแก 

1. ฤดูหนาว เริ่มตั้งแตเดือน  ตุลาคม – กุมภาพันธ  อุณหภูมิเฉลี่ย 18 องศา 
2. ฤดูรอนเริ่มตั้งแตเดือน มีนาคม – พฤษภาคม  อุณหภูมิเฉลี่ย 34 องศา 
3. ฤดูฝน เริ่มตั้งแตเดือน มิถุนายน – กันยายน  อุณหภูมิเฉลี่ย 28 องศา 

1.4 ลักษณะของดิน 
1. ดินของตําบลแมพริก ลักษณะที่ 1 เปนดินลุมแมน้ํา มีแมน้ําลาวไหลผานและแมน้ําพริก

ไหลผานมีลักษณะเปนดินที่ดีเหมาะแกการปลูกขาว มีความอุดมสมบูรณ โดยมีผลไม เชน ลําไย ซึ่งใหผลผลิต  
ดีมาก ลูกโต และมีรสชาติอรอย หอมหวาน กรอบ และมีพืชไร เชน กระเทียม ซึ่งเปนผลผลิตสงออกที่มีราคาดี
มากและสามารถเก็บไวไดนาน 

2. ดินของตําบลแมพริก ลักษณะที่ 2 ไดแก ดินภูเขา หินปูน ซึ่งมีความลาดชัน ไมมีความ
แข็งแรงมากนัก และเปนพื้นที่ที่มีความเสี่ยงหากฝนตกในปริมาณมากสามารถเกิดดินโคลนถลมได แตยังมี
ความอุดมสมบูรณดานแรธาตุอาหารเหมาะแกการปลูกพืช ผลไม เชน เงาะ ลองกอง ซึ่งใหผลผลิตดี 

1.5 ลักษณะของแหลงน้ํา 
แหลงน้ําในตําบลแมพริก มีลักษณะเปนแหลงน้ําที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเปนหลัก เชน มี

แมน้ําแมลาวไหลผานมาจากอําเภอเวียงปาเปามายังตําบลแมพริก และไหลผานตอไปยังตําบลอื่น ๆ ทําให
พื้นที่มีความอุดมสมบูรณ มีหนองบึงธรรมชาติบาง เชน อางเก็บน้ําแมพริก และที่สําคัญยังมีแมน้ําแมพริกไหล
ผานพื้นที่ทางทิศตะวันออกไหลลงสูแมน้ําลาว 

1.6 ลักษณะของไมและปาไม 
ลักษณะของปาไมเปนปาไมแบบเขตรอน ตั้งอยูในเขตอุทยานแหงชาติดอยหลวง มีไมที่สําคัญ 

ไดแก ไมสัก ไมประดู พื้นที่โดยทั่วไปจะเปนปาไผ เชน ไผซาง ไผบง ไผไร ปจจุบันมีหมูบานอยูในเขตปา       
หมูที่ 4 หมูที่ 5 หมูที่ 6 และไดแบงพื้นที่หมูบานและพื้นที่ทํากินของประชาชนจากพื้นที่ปาไมเปนปาไมที่
ประชาชนชวยกันดูแลรวมกับอุทยานแหงชาต ิ
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2. ดานการเมือง/การปกครอง 
2.1 เขตการปกครอง 

ตําบลแมพริก มีอาณาเขต (ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การกําหนดเขตตําบลใน
ทองที่อําเภอแมสรวย จังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2541) ดังนี้ 

อาณาเขตทิศเหนือ ติดตอกับตําบลแมสรวย อําเภอแมสรวย จังหวัดเชียงราย โดยมีแนวเขต
เริ่มตนจากลําน้ําแมลาวบริเวณพิกัด N C 540721 ไปทางทศิตะวันออกตามกึ่งกลางลําน้ําแมลาวบริเวณพิกัด 
N C 556721 ไปตามสันเขา บริเวณพิกัด N C 579710 ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตตามสันเขาผานบริเวณ
พิกัด N C 592695 สิ้นสุดที่บริเวณพิกัด N C 650694 รวมระยะทางดานทิศเหนือประมาณ 12.5 
กิโลเมตร 

อาณาเขตทิศตะวันออก ติดตอกับตําบลสันกลาง อําเภอพาน จังหวัดเชียงราย โดยมีแนวเขต
เริ่มตนจากสันเขาบริเวณพิกัด N C 650694 ไปทางทิศใตตามสันดอยแมพริกบริเวณพิกัด N C 657684 
ไปทางทิศตะวันออกตามสันดอยแมพริกบริเวณพิกัด N C 682678 ไปทางทิศใตตามสันดอยแมพริก สิ้นสุดที่
บริเวณพิกัด N C 662646 รวมระยะทางทิศตะวันออกประมาณ 9 กิโลเมตร 

อาณาเขตทิศใต ติดตอกับตําบลเจดียหลวง อําเภอแมสรวย จังหวัดเชียงราย โดยมีแนว
เริ่มตนจากสันดอยแมพริกบริเวณพิกัด N C 662646 ไปทางทิศตะวันตกตามกึ่งกลางลําหวยผักหละบริเวณ
พิกัด N C 604688 ตามสันดอยแปปาตึงถึงทางเดินเทาบริเวณพิกัด NC 671669 ไปตามกึ่งกลางทางเดิน
เทาถึงลําหวยจิกบริเวณพิกัด N C 563680 ผานปาสงวนถึงถนนทางหลวงแผนดิน หมายเลข 118 บริเวณ
พิกัด N C 537687 ผานทุงนาสิ้นสุดที่เหมืองนาบริเวณพิกัด N C 521683 รวมระยะทางดานทิศใต 
ประมาณ 16 กิโลเมตร 

อาณาเขตทิศจะวันตก ติดตอกับตําบลศรีถอยและตําบลปาแดด อําเภอแมสรวย จังหวัด
เชียงราย โดยมีแนวเขตเริ่มตนจากเหมืองนา บริเวณพิกัด N C 521683 ไปทางทิศเหนือตามกึ่งกลางเหมือง
นาผานบริเวณพิกัด N C 522693 ไปทางทิศตะวันตกผานทุงนาถึงลําน้ําแมลาวบริเวณพิกัด N C 
5509693 ไปทางทิศเหนือตามกึ่งกลางลําน้ําแมลาสิ้นสุดที่บริเวณพิกัด N C 540721 รวมระยะทางทิศ
ตะวันตกประมาณ 8 กิโลเมตร 

2.2 เขตการเลือกตั้ง 

 ใชเขตหมูบานเปนเขตเลือกตั้ง มีท้ังหมด 13 เขตเลือกตั้ง 

3. ประชากร 

 3.1 ขอมูลเกี่ยวกับจํานวนประชากร (เปรียบเทียบยอนหลัง 3 ป) 

จํานวนประชากร ประจําป พ.ศ. 2560 

หมูบาน/ชุมชน 
จํานวนประชากร 

รวม จํานวนครัวเรือน 
ชาย หญิง 

หมูที่ 1 แมพริก 268 253 521 249 
หมูที่ 2 หัวทุง 312 299 611 249 
หมูที่ 3 สันจําปา 400 386 786 326 
หมูที่ 4 ปางกลาง 58 56 114 72 
หมูที่ 5 ปางตนผึ้ง 107 104 211 102 
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หมูบาน/ชุมชน 
จํานวนประชากร 

รวม จํานวนครัวเรือน 
ชาย หญิง 

หมูที่ 6 ปางอาณาเขต 40 31 71 51 
หมูที่ 7 ทุงฟาผา 311 304 615 215 
หมูที่ 8 หัวริน 211 225 436 179 
หมูที่ 9 ปางออย 204 204 408 158 
หมูที่ 10 โฮง 242 289 531 193 
หมูที่ 11 ปางซาง 125 99 224 91 
หมูที่ 12 ชุมชนสันจําปา 381 407 788 290 
หมูที่ 13 ปาซางพัฒนา 173 197 370 170 

รวมทั้งสิ้น 2,832 2,854 5,686 2,345 
 

จํานวนประชากร ประจําป พ.ศ. 2561 

หมูบาน/ชุมชน 
จํานวนประชากร 

รวม จํานวนครัวเรือน 
ชาย หญิง 

หมูที่ 1 แมพริก 266 254 520 250 
หมูที่ 2 หัวทุง 308 294 602 256 
หมูที่ 3 สันจําปา 390 384 774 328 
หมูที่ 4 ปางกลาง 60 58 118 72 
หมูที่ 5 ปางตนผึ้ง 108 104 212 102 
หมูที่ 6 ปางอาณาเขต 43 33 76 52 
หมูที่ 7 ทุงฟาผา 306 295 601 215 
หมูที่ 8 หัวริน 207 227 434 180 
หมูที่ 9 ปางออย 206 200 406 161 
หมูที่ 10 โฮง 246 290 536 196 
หมูที่ 11 ปางซาง 123 93 216 91 
หมูที่ 12 ชุมชนสันจําปา 379 408 787 292 
หมูที่ 13 ปาซางพัฒนา 166 202 368 173 

รวมทั้งสิ้น 2,808 2,842 5,650 2,368 
 

จํานวนประชากร ประจําป พ.ศ. 2562 

หมูบาน/ชุมชน 
จํานวนประชากร 

รวม จํานวนครัวเรือน 
ชาย หญิง 

หมูที่ 1 แมพริก 267 258 525 252 
หมูที่ 2 หัวทุง 303 296 599 258 
หมูที่ 3 สันจําปา 387 389 776 331 
หมูที่ 4 ปางกลาง 60 57 117 72 
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จํานวนประชากร ประจําป พ.ศ. 2562 (ตอ) 

หมูบาน/ชุมชน 
จํานวนประชากร 

รวม จํานวนครัวเรือน 
ชาย หญิง 

หมูที่ 5 ปางตนผึ้ง 105 104 209 102 
หมูที่ 6 ปางอาณาเขต 42 33 75 52 
หมูที่ 7 ทุงฟาผา 306 295 601 216 
หมูที่ 8 หัวริน 204 224 428 180 
หมูที่ 9 ปางออย 206 198 404 161 
หมูที่ 10 โฮง 245 285 530 197 
หมูที่ 11 ปางซาง 124 94 218 91 
หมูที่ 12 ชุมชนสันจําปา 379 409 788 294 
หมูที่ 13 ปาซางพัฒนา 168 204 372 174 

รวมทั้งสิ้น 2,796 2,846 5,642 2,380 
(ขอมูล  ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2562) 

3.2 ชวงอายุและจํานวนประชากร 
ป 2560 

ชวงอาย ุ
จํานวนประชากร 

รวม 
ชาย หญิง 

0 - 9 ป 232 223 455 

10 - 19 ป 280 223 503 

20 - 29 ป 351 380 731 

30 - 39 ป 395 392 787 

40 - 49 ป 430 431 861 

50 - 59 ป 538 553 1,091 

60 - 69 ป 368 391 759 

70 - 79 ป 138 168 306 

80 ปขึ้นไป 91 82 173  

ป 2561 

ชวงอาย ุ
จํานวนประชากร 

รวม 
ชาย หญิง 

0 - 9 ป 225 219 444 

10 - 19 ป 268 218 486 

20 - 29 ป 333 364 697 

30 - 39 ป 403 780 780 
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ป 2561 (ตอ) 

ชวงอาย ุ
จํานวนประชากร 

รวม 
ชาย หญิง 

40 - 49 ป 424 422 1268 

50 - 59 ป 523 555 1633 

60 - 69 ป 392 408 800 

70 - 79 ป 149 172 321 

80 ปขึ้นไป 84 94 178 

 

ป 2562 

ชวงอาย ุ
จํานวนประชากร 

รวม 
ชาย หญิง 

0 - 9 ป 230 219 449 
10 - 19 ป 264 218 482 
20 - 29 ป 330 356 686 
30 - 39 ป 390 378 768 
40 - 49 ป 430 420 850 
50 - 59 ป 514 559 1073 
60 - 69 ป 398 416 814 
70 - 79 ป 151 176 327 
80 ปขึ้นไป 83 93 176 

(ขอมูล  ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2562) 

4. สภาพทางสังคม 
4.1 การศึกษา 

 โรงเรียนประถมศึกษา  จํานวน  4  แหง  
  1. โรงเรียนชุมชนบานสันจําปา 
  2. โรงเรียนบานแมพริก 
  3. โรงเรียนบานปางออย 
  4. โรงเรียนบานปาเมี่ยงแมพริก 

 ศูนยพัฒนาเด็กเล็กกอนวัยเรียน จํานวน 3 แหง 
1. ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานปาเมี่ยงแมพริก 
2. ศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลแมพริก 1 อิตาเลี่ยนไทยอุปถัมภ 
3. ศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลแมพริก 2 
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4.2 สาธารณสุข 

 โรงพยาบาลของรัฐ คือ โรงพยาบาลแมสรวย 

 มีศูนยสาธารณสุขมูลฐานประจําหมูบาน ทั้งหมด 13 แหง  

 มีอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐานประจําหมูบาน (อสม.) จํานวน 157 คน 

 มอีาสาสมัครการดูแลผูสูงอาย ุ(อผส.) จํานวน 17 คน 

4.3 อาชญากรรม 
 ไมมีเหตุอาชญากรรมเกิดขึ้นในตําบลแมพริก 

4.4 ยาเสพติด 
 ยาเสพติดในเขตพ้ืนที่ยังมีผูเสพ ซึ่งหนวยงายที่เกี่ยวของไดมีการใหการบําบัดอยูอยางตอเนื่อง 

แตไมมีผูคารายใหญ เพราะไมมีพ้ืนที่ติดตอกับชายแดนเปนเพียงเสนทางผาน 
4.5 การสังคมสงเคราะห 
 มีกลุมกองทุนตาง ๆ เชน กองทุนสวัสดิการชุมชน กองทุนออมวันละบาท กลุมฌาปนกิจ

สงเคราะห และมีการสงเสริมกิจกรรมดานอาชีพใหแกผูพิการ ผูมีรายไดนอย ตลอดจนจัดหาอุปกรณในการ
ดํารงชีวิต 

5.  ระบบบริการพื้นฐาน 
 5.1 การคมนาคมขนสง 
  มกีารคมนาคมท่ีสะดวก เนื่องจากถนนทางหลวงแผนดินหมายเลข 118 ตัดผาน และมีถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนลาดยางอยูทั่วพื้นที ่

 5.2 การไฟฟา 
  การบริการดานกระแสไฟฟาในเขตพื้นที่ อยูในความรับผิดชอบของการไฟฟาสวนภูมิภาค
อําเภอแมสรวย สามารถใหบริการไดครอบคลุมท่ัวเขตตําบลแมพริกทั้ง 13 หมูบาน 

 5.3 การประปา 
  มีระบบประปาใชอยางทั่วถึง ทั้งประปาน้ําลึกและประปาภูเขา ดังนี้ 
 1. ระบบประปาใตดินขนาดใหญ จํานวน 2 หมูบาน  ไดแก  บานหัวทุง และบานปาซางพัฒนา 

 2. ระบบประปาใตดินขนาดกลาง จํานวน 3 หมูบาน  ไดแก  บานทุงฟาผา บานปางออย และชุมชน
บานสันจําปา 

 3. ระบบประปาบาดาลขนาดใหญ จํานวน 4 หมูบาน  ไดแก  บานสันจําปา บานแมพริก บานหัวริน 
และชุมชนบานสันจําปา 

 4. ระบบประปาภูเขา จํานวน 6 หมูบาน  ไดแก  บานปางกลาง บานปางตนผึ้ง บานปางอาณาเขต 
บานปางออย บานปางซาง และบานโฮง 

5.4 โทรศัพท 
มีการใหบริการจากหนวยงานรัฐวิสาหกิจ เอกชน ในการติดตอสื่อสาร เชน ทีโอที และเสา

สัญญาณทุกเครือขาย แตในบางจุดยังไมมีระบบสัญญาณ เชน บนพื้นที่สูง หรือเขตอุทยานแหงชาติ 
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5.5 ไปรษณียหรือการสื่อสารหรือการขนสง และวัสดุ ครุภัณฑ 
มีระบบขนสงทั่วถึงทั้งของรัฐวิสาหกิจ เชน ไปรษณียอําเภอแมสรวย และขนสงเอกชนตาง ๆ 

รวมถึงการใชขนสงจากรถรับเหมาหรือรับฝากของ 

6. ระบบเศรษฐกิจ 

 6.1 การเกษตร 
  ประชากรสวนใหญมีอาชีพเกษตรกรรม โดยมีผลผลิตที่สําคัญ คือ ขาว ชา กาแฟ กลวย ลําไย 
ขาวโพด กระเทียม แตงโม ถั่วเหลืองฝกสด เปนตน  

6.2 การประมง 
ประชาชนในพื้นที่ทําการประมงไมมาก โดยจะเปนการทําประมงเพื่อหาเลี้ยงชีพจากแมน้ํา

ลาว ซึ่งไหลผานตําบลแมพริก และหนองบึงสาธารณะ เชน อางเก็บน้ําแมพริก  

6.3 การปศุสัตว 
มีการเลี้ยงสัตวไมมากนัก สวนใหญเลี้ยงกันเองในครัวเรือน เชน ไก เปด และมีกลุมผูเลี้ยงโค

ในหมูบาน คือ บานโฮง 

6.4 การบริการ 
ในพื้นที่มีการใหบริการ เชน การลางอัดฉีด สถานที่พัก หองพัก รานอาหาร รานคา และ

สถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง 

6.5 การทองเที่ยว 
มีสถานที่ทองเที่ยวที่สําคัญ คือ ศาลสมเด็จพระนเรศวร และการทองเที่ยวเชิงธรรมชาติใน

พื้นที่บานปางกลาง บานปางตนผึ้ง และบานปางอาณาเขต 

6.6 อุตสาหกรรม 
ในพืน้ที่ไมมีแหลงอุตสาหรรมขนาดใหญ สวนใหญเปนอุตสาหกรรมในครัวเรือน เชน การทํา

ชา กาแฟ การทําหลังคา เปนตน 

6.7 การพาณิชยและกลุมอาชีพ 
กลุมอาชีพสวนใหญเกี่ยวกับกลุมอาชีพทางการเกษตร เชน กลุมทําสมุนไพร กลุมเลี้ยงโค 

กลุมผูปลูกถั่วเหลือง กลุมผูปลูกลําไย กลุมผูปลูกขาวหอม กลุมผูปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตว กลุมผูปลูกชา กาแฟ 
เปนตน 

6.8 แรงงาน 
สวนใหญเปนแรงงานประเภททั่วไป รับจางในภาคเกษตรกรรมและครัวเรือน และยังมีการลง

แขกในฤดูทําการเกษตร 

7. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 

 7.1 การนับถือศาสนา 
  ตําบลแมพริกมีสถานภาพทางสังคมสวนใหญเปนระบบเครือญาติ มีการชวยเหลือซึ่งกัน   
และกัน รวมทั้งกิจกรรมรวมกันในการดําเนินชีวิต การศาสนา และวัฒนธรรมที่เหมือนกัน โดยรอยละ 99    
นับถือศาสนาพุทธ 
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 7.2 ประเพณีและงานประจําป 
  มีงานประเพณีศาลสมเด็จซึ่งจัดขึ้นเปนประจําทุกป การจัดงานดําหัวผูสูงอายุ การเลี้ยงผี
บรรพบุรุษ การเลี้ยงผีฝาย ประเพณีลอยกระทง การสรงน้ําพระ 

 7.3 ภูมิปญญาทองถิ่น ภาษาถิ่น 
  ใชภาษาเหนือ (คําเมือง) เปนภาษาถ่ิน และมีภูมิปญญาในการใชสมุนไพรพ้ืนบาน การจักสาน 
การตีมีด การแกะสลัก การชาง 

 7.4 สินคาพื้นเมืองและของท่ีระลึก 
  แคบหมู ลําไย ชาพื้นเมือง กาแฟดอยหลวง กระเทียม เปนตน 
8. ทรัพยากรธรรมชาต ิ

 8.1 น้ํา 
  มีแมน้ําลาว และน้ําหวยแมพริก 
 8.2 ปาไม 
  อยูในเขตอุทยานแหงชาติดอยหลวง 
 8.3 ภูเขา 
  เปนพื้นที่ลาดชัน อยูเหนือระดับน้ําทะเลปานกลาง ตั้งแต 800 เมตร ขึ้นไป ไดแกบริเวณ
บานปางกลาง บานปางตนผึ้ง และบานปางอาณาเขต สภาพพื้นที่เปนปาตนน้ํา มีลําธารน้ําแมพริก หวยแหง 
และหวยลอ 

 8.4 ทรัพยากรธรรมชาติที่สําคัญขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
  แมน้ําลาว น้ําหวยแมพริก และปาไม 
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สวนที่ 3 

ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด 

วิสัยทัศน 
“ยึดหลักธรรมาภิบาล ทํางานแบบมีสวนรวม ศูนยรวมเศรษฐกิจการคา พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน

มีความสุข” 

ยุทธศาสตรที่ 1  การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบโลจิสติกส เชื่อมโยงกลุมจังหวัด กลุม
อาเซียน+6 และ GMS 

กลยุทธ1.1 พัฒนาโครงสรางพืน้ฐานและระบบโลจิสติกสใหไดมาตรฐาน 
กลยุทธ1.2 พัฒนาแหลงน้ําและระบบบริหารจัดการน้ําเพ่ืออุปโภค บริโภค และการเกษตร 
กลยุทธ1.3 พัฒนาการบริหารจัดการโครงสรางพื้นฐานรองรับการเจริญเติบโตของทองถิ่น เพื่อ

เชื่อมโยงกลุมจังหวัดกลุมอาเซียน+6 และ GMS 
กลยุทธ1.4 พัฒนางานดานผังเมอืง งานวิศวกรรมจราจร และงานควบคุมอาคาร 

ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาดานเศรษฐกิจและการทองเที่ยว 
กลยุทธ2.1 สงเสริมและพัฒนาการเกษตรตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง 
กลยุทธ2.2 สงเสริมและพัฒนาอาชีพ และการตลาดเพื่อเพิ่มศักยภาพผลิตภัณฑทองถิ่นใหได

มาตรฐานสากล 
กลยุทธ2.3 สงเสริมและพัฒนาการทองเที่ยว วิถีชีวิต และอัตลักษณของคนในชุมชน 
กลยุทธ2.4 สงเสริม อนุรักษ และเผยแพรศิลปวัฒนธรรมประเพณีทองถิ่น 

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข 
กลยุทธ3.1 สงเสริมและพัฒนาการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยใหได

มาตรฐานการศึกษา 
กลยุทธ3.2 สงเสริมและพัฒนาการศึกษาสูอาชีพ 
กลยุทธ3.3 สงเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนประชาคมอาเซียนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจ

ชายแดน 
กลยุทธ3.4 สงเสริมและพัฒนาสุขภาวะท่ีดีของประชาชนในทองถิ่น 
กลยุทธ3.5 สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาระบบการบริการสาธารณสุข 

ยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการปองกันบรรเทาสาธารณภัย 
กลยุทธ4.1 รักษาความสงบเรียบรอยเพ่ือความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน 
กลยุทธ4.2 ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
กลยุทธ4.3 ปองกันและแกไขปญหายาเสพติด อบายมุข สื่อดานอิเล็กทรอนิกส และปญหาแรงงาน

ตางดาว 
กลยุทธ4.4 พัฒนาคุณภาพชีวิตเดก็ เยาวชน สตรี ผูสูงอายุผูพิการและผูดอยโอกาส 

 

 



  21 

 

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น อบต.แมพริก ป 2562 

ยุทธศาสตรที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหสมบูรณและย่ังยืน 
กลยุทธ5.1 สงเสริมและพัฒนาการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
กลยุทธ5.2 สงเสริมและพัฒนาการควบคุม ปองกัน แกไขปญหาขยะน้ําเสีย และมลภาวะ 
กลยุทธ5.3 สงเสริมและพัฒนาการอนุรักษพลังงานและการใชพลังงานทดแทน 

ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาดานการบานเมืองการบริหาร 
กลยุทธ6.1 พัฒนาศักยภาพบุคลากรทองถิ่น 
กลยุทธ6.2 พัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารจัดการภายตามหลักธรรมาภิบาล 
กลยุทธ6.3 สงเสริมการมีสวนรวมในการพัฒนาทองถิ่นของทุกภาคสวน 
กลยุทธ6.4 พัฒนาปรับปรุงเครื่องมือเครื่องใชและเทคโนโลยี 

2. ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

 2.1 วิสัยทัศน 
“คุณภาพชีวิตดีถวนหนา พัฒนาความสันติสุขสมานฉันทอยางยั่งยืน” 

 2.2 ยุทธศาสตร 
ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบโลจิสติกสเชื่อมโยงกลุมจังหวัด กลุม

อาเซียน+6 และ GMS 
ยุทธศาสตรที ่2 การพัฒนาดานเศรษฐกิจและการทองเที่ยว 
ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาการศึกษาและสาธารณสุข 
ยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการปองกันบรรเทาสาธารณภัย 
ยุทธศาสตรที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหสมบูรณและยั่งยืน 
ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาดานการเมืองการบริหาร 

2.3 เปาประสงค 
  เพื่อประโยชนสุขของประชาชนโดยสวนรวม โดยปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ทั้ง
การกระจายอํานาจลงสูองคกรปกครองทองถิ่นตามหนาที ่

2.4 ตัวชี้วัด 
1. สรางมูลคาเพิ่มทางเศรษฐกิจ ดานการเกษตรและการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร เพื่อ

สรางรายไดใหแกประชาชน โดยสนับสนุนปจจัยพื้นฐานในการผลิต ไดแก การจัดหาแหลงน้ํา การพัฒนาที่ดิน 
ใหมีประสิทธิภาพภายใตปรัชญาเศรษฐกิจแบบพอเพียง 

2. จรรโลงวัฒนธรรม ศาสนา ศิลปะ อนุรักษภูมิปญญาทองถ่ิน 
3. ยกระดับคุณภาพชีวิตในดานตางๆ  ตลอดจนพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน 
4. การจัดการศึกษาและสาธารณสุขแบบบูรณาการ  
5. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมโดยการมีสวนรวมของประชาชน 
6. สงเสริมหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการขององคกรและการมีสวนรวมของภาค

ประชาชน 

2.5 คาเปาหมาย 
 1.ประชาชนมีอัตรารายไดเพิ่มขึ้น มีรายไดเฉลี่ยตอหัวเพิ่มข้ึน 
 2.มีการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐานตรงกับความตองการและทั่วถึง 
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 3. จัดกิจกรรมสงเสริม อนุรักษ วัฒนธรรม ศาสนา ศิลปะ อนุรักษภูมิปญญาทองถิ่นอยาง
เปนประจํา 

 4. เด็กกอนวัยเรียนไดรับการศึกษาอยางท่ัวถึง และมีการจัดการศึกษาที่มีมาตรฐาน 
 5. ประชาชนไดรับการบริการดานสาธารณสุขอยางท่ัวถึงและทันทวงท ี
 6. การจัดกิจกรรมเพ่ือลดขยะหรือกําจัดขยะอยางตอเนื่อง 
 7. การเพ่ิมพ้ืนที่สาธารณะใหเปนพื้นที่สีเขียว 
 8. มีโครงการ/กิจกรรมท่ีสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนอยางตอเนื่อง 
2.6 กลยุทธ 

1.1 พัฒนาโครงการสรางพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกสใหไดมาตรฐาน 
1.2พัฒนาแหลงน้ําและระบบบริหารจัดการน้ําเพื่อสงเสริมผลผลิตทางดานการเกษตร 
1.3 พัฒนาการบริหารจัดการโครงสรางพื้นฐานรองรับการเจริญเติบโตของทองถิ่น เพื่อ

เชื่อมโยงกลุมจังหวัด กลุมอาเซียน+6 และ GMS 
2.1สงเสริมและพัฒนาการเกษตรตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
2.2 สงเสริมและพัฒนาอาชีพและเพ่ิมศักยภาพผลิตภัณฑทองถิ่น 
2.3 สงเสริมและพัฒนาการทองเที่ยว 
2.4 สงเสริม อนุรักษ และเผยแพรศิลปวัฒนธรรมประเพณีทองถิ่น 
3.1 แนวทางการพัฒนาสงเสริมและพัฒนาการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบ และการศึกษา

ตามอัธยาศัย 
4.1การรักษาความสงบเรียบรอยเพ่ือความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน 
4.2 แนวทางการพัฒนาปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
4.3 ปองกันและแกไขปญหายาเสพติด อบายมุข และปญหาแรงงานตางดาว 
4.4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน สตรี ผูสูงอายุ ผูพิการ และผูดอยโอกาส 
5.1 สงเสริมและพัฒนาการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
5.2 สงเสริมและพัฒนาการควบคุม ปองกัน แกไขปญหาขยะและน้ําเสีย มลภาวะ 
6.1 พัฒนาศักยภาพบุคลากรทองถิ่น 
6.2 แนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
6.3 แนวทางการพัฒนาสงเสริมการมีสวนรวมในการพัฒนาทองถิ่นของทุกภาคสวน 
6.4 แนวทางการพัฒนาปรับปรุงเครื่องมือเครื่องใชและเทคโนโลยี 

2.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร 
  ความมุงมั่นอันแนวแนในการวางแผนพัฒนาทองถิ่น เพื่อใหบรรลุวิสัยทัศนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น ซึ่งเกดิจากศักยภาพของพื้นที่จริง ที่จะนําไปสูผลสําเร็จทางยุทธศาสตร 

 2.8 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตรในภาพรวม 

 ยุทธศาสตรจังหวัดเชียงราย 
1. การพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันดานการคาการลงทุนและบริการโลจิสติกส 
เชื่อมโยงกลุมจังหวัด กลุมอาเซียน+6 และ GMS 
2. การสงเสริมการผลิตสินคาเกษตรคุณภาพมาตรฐานสากล และเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
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3. การดํารงฐานวัฒนธรรมลานนา เพื่อเพิ่มมูลคาการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเชิงนิเวศ และ
เชิงสุขภาพ 
4. การพัฒนาทรัพยากรมนุษยและคุณภาพชีวิต เพื่อใหประชาชนอยูเย็นเปนสุข 
5. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหดํารงความสมบูรณและยั่งยืน 
6. การรักษาความมั่นคงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 

 ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด 
ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบโลจิสติกส เชื่อมโยงกลุมจังหวัด 

กลุมอาเซียน+6 และ GMS 
ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาดานเศรษฐกิจและการทองเที่ยว 
ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข 
ยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการปองกันบรรเทาสาธารณภัย 
ยุทธศาสตรที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหสมบูรณและยั่งยืน 
ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาดานการบานเมืองการบริหาร 

 ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบโลจิสติกสเชื่อมโยงกลุมจังหวัด             

กลุมอาเซียน+6 และ GMS 
1.1 พัฒนาโครงการสรางพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกสใหไดมาตรฐาน 
1.2 พัฒนาแหลงน้ําและระบบบริหารจัดการน้ําเพื่อสงเสริมผลผลิตทางดานการเกษตร 
1.3 พัฒนาการบริหารจัดการโครงสรางพื้นฐานรองรับการเจริญเติบโตของทองถิ่น เพื่อ

เชื่อมโยงกลุมจังหวัด กลุมอาเซียน+6 และ GMS 
ยุทธศาสตรที ่2 การพัฒนาดานเศรษฐกิจและการทองเที่ยว 
2.1 สงเสริมและพัฒนาการเกษตรตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
2.2 สงเสริมและพัฒนาอาชีพและเพ่ิมศักยภาพผลิตภัณฑทองถิ่น 
2.3 สงเสริมและพัฒนาการทองเที่ยว 
2.4 สงเสริม อนุรักษ และเผยแพรศิลปวัฒนธรรมประเพณีทองถิ่น 
ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาการศึกษาและสาธารณสุข 
3.1 แนวทางการพัฒนาสงเสริมและพัฒนาการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบ และการศึกษา

ตามอัธยาศัย 
ยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการปองกันบรรเทาสาธารณภัย 
4.1 การรักษาความสงบเรียบรอยเพ่ือความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน 
4.2 แนวทางการพัฒนาปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
4.3 ปองกันและแกไขปญหายาเสพติด อบายมุข และปญหาแรงงานตางดาว 
4.4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน สตรี ผูสูงอายุ ผูพิการ และผูดอยโอกาส 
ยทุธศาสตรที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหสมบูรณและยั่งยืน 
5.1 สงเสริมและพัฒนาการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
5.2 สงเสริมและพัฒนาการควบคุม ปองกัน แกไขปญหาขยะและน้ําเสีย มลภาวะ 
ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาดานการเมืองการบริหาร 
6.1 พัฒนาศักยภาพบุคลากรทองถิ่น 
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6.2 แนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
6.3 แนวทางการพัฒนาสงเสริมการมีสวนรวมในการพัฒนาทองถิ่นของทุกภาคสวน 
6.4 แนวทางการพัฒนาปรับปรุงเครื่องมือเครื่องใชและเทคโนโลยี 

3. การวิเคราะหเพื่อพัฒนาทองถิ่น 

 3.1 การวิเคราะหกรอบการจัดทํายุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
  ผลการวิเคราะหสภาพการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลแมพริก ดวยเทคนิค SWOT 
Analysis / Demand (DemandAnalysis) / Global Demand และ Trendมีดังนี ้
  สรุปจากปจจัยภายใน(Internal Factors) 
  จุดแข็ง (Strength) 
  1. เปนองคกรที่มีความใกลชิดกับประชาชน ทําใหทราบปญหา ความตองการของประชาชน
ในพื้นท่ี และสามารถตอบสนองความตองการและแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชนไดอยางทันทวงท ี
  2. มีความเปนอิสระในการบริหารจัดการ ทั้งดานการเงิน การคลัง บุคลากร ทําใหการบริการ
ประชาชนมีความคลองตัว และมีประสิทธิภาพ 
  3. มีรายไดจากการเก็บภาษีเพ่ือนํามาพัฒนาทองถิ่น 
  4. สามารถออกขอบัญญัติใชบังคับในพ้ืนที่ไดเอง 
  5. องคกรประชาชนในพื้นที่ใหความรวมมือ สนับสนุน และตรวจสอบการทํางานขององคการ
บริหารสวนตําบล 
  จุดออน (Weakness) 
  1. ผูบริหารและสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล ยังขาดความรู ความเขาใจในบทบาท 
อํานาจหนาที่ จิตสํานึก และความกระตือรือรนในการพัฒนาทองถ่ิน 
  2. บุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลยังขาดความรูความเขาใจในระเบียบ กฎหมาย ขอ
ปฏิบัติในระบบการบรหิารสมัยใหมที่เก่ียวของ 
  3. งบประมาณในการแกไขปญหาหรือพัฒนามีจํากัดและกฎเกณฑหรือขั้นตอนการปฏิบัติ
เขมงวดเกินไป โดยเฉพาะภารกิจถายโอน ทําใหไมสามารถตอบสนองความตองการของประชาชนไดอยาง
เหมาะสม 
  4. การรวมกลุมของเกษตรกรในตําบลไมเขมแข็ง ทําใหขาดอํานาจการในการตอรองราคา
ผลผลิต 
  5. ประชากรสวนใหญประกอบอาชีพเกษตรกรรมมีรายไดต่ํา และมีหนี้สินมาก 
  6. วัฒนธรรม ประเพณีของประชาชนในตําบลมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางลบ 
  7. การจัดการดานตลาด การผลิต และภาพลักษณสินคายังไมมีประสิทธิภาพ 
  8. ระบบสารสนเทศยังไมทั่วถึงและไมมีประสิทธิภาพ 
  9. ปญหาการใชทรัพยากรธรรมชาติและการทําลายสิ่งแวดลอม 

  สรุปจากปจจัยภายนอก (External Factors) 
  โอกาส (Opportunity) 
  1. รัฐใหการสนับสนุนการดําเนินงานของทองถิ่น ทั้งดานเศรษฐกิจ ระบบสาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการ 
  2. รัฐบาลใหความสําคัญในการดําเนินการเกี่ยวกับการแกไขปญหาความยากจน 
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  3. รัฐบาลมีนโยบายและใหความสําคัญในการปองกันและแกไขปญหาสิ่งแวดลอมและ      
ยาเสพติด 
  4. รัฐบาลสนับสนุนใหแตละทองถิ่นมีบทบาทในการอนุรักษ ฟนฟู เผยแพร และถายทอด
วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่นมากขึ้น 
  5. ประชาชนตื่นตัวดานการเมืองการบริหารงาน และเขามามีสวนรวมในการพัฒนามากขึ้น 
  6. เขาสูการเปนประชาคมอาเซียนเปนผลใหทองถ่ินตองเตรียมพรอมและปรับตัว เพื่อรองรับ
ทั้งภารกิจดานความมั่นคงภายใน ดานเศรษฐกิจ และดานสังคม 
  อุปสรรค/ขอจํากัด (Threats) 
  1. องคการบริหารสวนตําบลจัดเก็บรายไดเองไดนอย 
  2. งบประมาณมีอยูอยางจํากัด ทําใหการดําเนินโครงการที่ตองใชงบประมาณสูงไมสามารถ
ดําเนินการได 
  3. งบประมาณที่ไดรับการจัดสรรจากรัฐบาลมีขอจํากัดหรือมีกฎเกณฑท่ีเขมงวดเกินไป 
  4. ปญหาราคาผลผลิตทางการเกษตรตกต่ํา 
  5. ปญหาการขาดแคลนแหลงน้ํา เพื่อการอุปโภคบริโภค และการเกษตร 
  6. การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอม ภูมิอากาศ และความรุนแรงของภัยพิบัติธรรมชาต ิ
  7. กฎระเบียบบางฉบับยังไมสามารถตอบสนองความตองการของประชาชนไดทันที 
  8. ความทันสมัยและกระแสวัฒนธรรมตางชาติทําใหประชาชนในทองถิ่นมีวิถีชีวิตที่
เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม และหันไปนิยมวัฒนธรรมการบริโภคมากข้ึน 

3.2 การประเมินสถานการณสภาพแวดลอมภายนอกท่ีเกี่ยวของ 
ในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององคการบริหารสวนตําบลแม

พริกไดทําการประเมินสถานการณสภาพแวดลอมภายนอกที่เก่ียวของ  ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้   
   1. ดานโครงสรางพื้นฐาน 
  1.1 แหลงน้ํา เกิดปญหาการขาดแคลนน้ําสําหรับอุปโภค บริโภคและการเกษตรในฤดูรอน 
ความตองการของประชาชน คือ ตองการให มีการกอสรางแหลงน้ําสําหรับอุปโภค บริโภคและการเกษตรให
เพียงพอและทั่วถึง ไดแก ขุดลอกอางเก็บน้ํา สระเก็บน้ํา ขุดลอกคูคลองที่ตื้นเขิน ขุดเจาะบอบาดาล กอสราง
ระบบประปาหมูบานใหทั่วถึง  ขุดบอน้ําตื้นเพ่ิมเติม  จัดซื้อถังเก็บน้ําใหแตละหมูบาน 
  1.2 การคมนาคม ปญหาถนน เสนทางคมนาคมไมสะดวก เนื่องจากเสนทางที่มีอยูบางสวน
ยังเปนถนนดิน ถนนลูกรัง ไมไดมาตรฐาน เปนหลุมเปนบอ ถนนขาดการเชื่อมโยงใหเปนระบบ ความตองการ
ของประชาชน คือ กอสรางและปรับปรุงเสนทางคมนาคมใหสะดวก ปลอดภัย  ครอบคลุมไดแก กอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมูบานและพ้ืนทีก่ารเกษตร  
  1.3 ไฟฟา ปญหาไฟฟาและไฟฟาสองสวางสาธารณะไมทั่วถึง ความตองการของประชาชน 
คือ การมีไฟฟาใชทุกครัวเรือน การขยายเขตไฟฟาใหทั่วถึงและเพิ่มไฟฟาสองสวางสาธารณะใหครอบคลุมทั่ว
ทุกพื้นทีท่ั้งภายในหมูบานและเขาพื้นท่ีเกษตร 
  2.ดานเศรษฐกิจและการทองเที่ยว 
  2.1 รายไดตอหัวอยูในเกณฑต่ํา ความตองการของประชาชนคอื ใหมีการสงเสริมอาชีพใหแก
ประชาชนในหลากหลายอาชีพเพื่อเพิ่มรายไดหลายชองทาง การรวมกลุม การกอตั้งวิสาหกิจชุมชน การ
กอสรางรานคาเพ่ือจําหนายผลิตภัณฑชุมชน การแปรรูปสินคาทางการเกษตรเพ่ือเพ่ิมมูลคา  
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  2.2 สงเสริมและปรับปรุงแหลงทองเที่ยว เพิ่มชองทางการประชาสัมพันธใหมีนักทองเที่ยวใน
พื้นที่ใหมากยิ่งข้ึน 
  3.ดานสาธารณสุข 
  3.1สงเสริมสวัสดิการใหการสงเคราะหผูดอยโอกาส เด็ก ผูสูงอายุผูพิการอยางทั่วถึง การ
บริการสาธารณสุขที่มีมาตรฐาน การสงเสริมการออกกําลังกาย เลนกีฬา และกิจกรรมนันทนาการ 
  4. ดานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
  4.1 การพัฒนาระบบการศึกษาใหมีมาตรฐาน 
  4.2 อนุรักษสืบสานประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น 
  5.ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
  5.1ปญหาพื้นที่ถูกบุกรุกและยังมีการเผาปา เพราะประชาชนขาดความรูความเขาใจและขาด
จิตสํานึกในการอนุรักษปองกัน บํารุงรักษาและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ความตองการของ
ประชาชน คือ ปลูกฝง สรางจิตสํานึกใหประชาชนเกิดความหวงแหนทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอมที่มีอยู
ในตําบล เพื่อประโยชน และความอุดมสมบูรณตอไปในภายภาคหนา 
  5.2ปริมาณขยะและน้ําเสียเพิ่มมากขึ้นตองสรางความรูความเขาใจในการบริหารจัดการขยะ
ตั้งแตตนทางจนถึงปลายทาง และมีสถานท่ีในการกําจัดขยะท่ีมีมาตรฐานและปลอดภัย 
  6. ดานการเมือง การบริหาร 
  6.1 ประชาชนยังไมกลาแสดงออกทางการเมืองเทาที่ควร การมีสวนรวมของประชาชนใน
การสงเสริมประชาธิปไตยและการพัฒนาชุมชนมีนอย ความตองการของประชาชน คือ สงเสริมการมีสวนรวม
ทั้งในภาครัฐ เอกชน และประชาชนในการพัฒนาชุมชนและทํากิจกรรมตางๆ รวมกันแบบบูรณาการ  

 



๒๗ 

 

                             

แบบการกํากับการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 
 

คําชี้แจง  :  เปนแบบประเมินตนเองในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  ขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น  โดยจะทําการประเมินและรายงานทุกๆ ครั้ง หลังจากที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นได
ประกาศใชแผนพัฒนาทองถิ่นแลว 
 

ชื่อองคกรปกครองสวนทองถิ่น ......องคการบริหารสวนตําบลแมพริก................................................................... 

ประเด็นการประเมิน 
มีการ

ดําเนินการ 
ไมมีการ

ดําเนินการ 
1.  คณะกรรมการแผนพัฒนาทองถิ่น 
1.1  มีการจัดตั้งคณะกรรมการพฒันาทองถิ่นเพื่อพิจารณารางแผนพัฒนาทองถิ่น   
1.2  มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นเพื่อพิจารณารางแผนพัฒนา
ทองถิ่น 

  

1.3  มีการจัดประชุมอยางตอเนื่องสม่ําเสมอ   
1.4  มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนนุจัดทาํแผนพัฒนาทองถิ่น   
1.5  มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนนุจัดทาํแผนพัฒนาทองถิ่น   
1.6  มีคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นจัดประชาคมทองถิน่และรวมจัดทําราง
แผนพัฒนาทองถิ่น 

  

2.  การจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น 
๒.๑  มีการประชุมประชาคมทองถิ่น (ระดับหมูบาน/ชุมชน)    
๒.๒  มีการประชุมประชาคมทองถิ่น (ระดับตาํบล/เมือง)   
2.๓  มีการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามสีวนรวมในการจัดทาํแผน   
๒.๔  มีการแจงแนวทางการพัฒนาทองถิ่น  รับทราบปญหาความตองการ  

ประเด็นการพัฒนา  ประเด็นที่เก่ียวของ และแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับ

สภาพพ้ืนที ่ 

  

2.๕  มีการรวมรวมขอมูลจากขอ  ๒.๔  เพื่อนํามากําหนดแนวทางการจัดทาํ
แผนพัฒนาทองถิ่น   

  

2.๖  มีการกําหนดรูปแบบการติดตามประเมนิผลยทุธศาสตรตามแนวทางการ
พิจารณาการติดตามและประเมนิผลยทุธศาสตรเพื่อความสอดคลองแผนพฒันา
ทองถิ่น 

  

๒.๗  มีการกําหนดรูปแบบการติดตามประเมนิผลโครงการตามแนวทางการพิจารณา
การติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคลองแผนพฒันาทองถิ่น 

  

2.๘  มีการกําหนดรูปแบบการติดตามประเมนิผลแผนพฒันาทองถิ่นประจําป
งบประมาณ 

  

๒.๙  มีขอเสนอแนะในการจัดทาํแผนพฒันาทองถิ่นในอนาคต   
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การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น อบต.แมพริก ป 2562 

 
 
 
 
 

สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น  
ตามแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร 
เพื่อความสอดคลองแผนพัฒนาทองถ่ิน(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

ขององคการบริหารสวนตําบลแมพริก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะกรรมการตดิตามและประเมินผลแผนพฒันา 
องคการบริหารสวนตําบลแมพริก 
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การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น อบต.แมพริก ป 2562 

แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยทุธศาสตร 
เพื่อความสอดคลองแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

ขององคการบริหารสวนตําบลแมพริก 
ประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม คะแนนที่ได 

๑.  ขอมูลสภาพทั่วไปและขอมูลพื้นฐานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ๒๐ ๒๐ 
๒.  การวิเคราะหสภาวการณและศักยภาพ ๒๐ ๒๐ 
๓.  ยุทธศาสตรประกอบดวย ๖๐ ๖๐ 
     ๓.๑  ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (๑๐) (๑๐) 
     ๓.๒  ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด (๑๐) (๑๐) 
     ๓.๓  ยุทธศาสตรจังหวัด (๑๐) (๑๐) 
     ๓.๔  วสิัยทัศน (๕) (๕) 
     ๓.๕  กลยุทธ (๕) (๕) 
     ๓.๖  เปาประสงคของแตละประเด็นกลยุทธ (๕) (๕) 
     ๓.๗  จุดยืนทางยุทธศาสตร (๕) (๕) 
     ๓.๘  แผนงาน (๕) (๕) 
     ๓.๙  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตรในภาพรวม (๕) (๕) 

รวมคะแนน ๑๐๐ ๑๐๐ 
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การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น อบต.แมพริก ป 2562 

แนวทางเบื้องตนในการใหคะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร 
เพื่อความสอดคลองแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

ขององคการบริหารสวนตําบลแมพริก 
ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน 
ที่ได 

๑. ขอมูลสภาพ
ทั่วไปและขอมูล
พื้นฐานขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น 

ควรประกอบดวยขอมูลดังนี้ 
(๑) ขอมูลเกี่ยวกับดานกายภาพ เชน ที่ตั้งของหมูบาน/ชุมชน/ตําบล 
ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของที่ดิน ลักษณะของ
แหลงน้ํา ลักษณะของปาไม ฯลฯ ดานการเมือง/การปกครอง เชน เขต
การปกครองการเลือกตั้ง ฯลฯ 

๒๐ 
(๓) 

๒๐ 
(๓) 

(๒) ขอมูลเกี่ยวกับดานการเมือง/การปกครอง เชน เขตการปกครอง 
การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เชน ขอมูลเกี่ยวกับจํานวนประชากร และ
ชวงอายุและจํานวนประชากร ฯลฯ 

(๒) (๒) 

(๓) ขอมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เชน การศึกษา สาธารณสุข 
อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงคเคราะห 

(๒) (๒) 

(๔) ขอมูลเกี่ยวกับระบบบริหารพื้นฐาน เชน การคมนาคมขนสง การ
ไฟฟา การประปา โทรศัพท ฯลฯ 

(๒) (๒) 

(๕) ขอมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เชน การเกษตร การประมง การ
ประศุสัตว การบริการ การทองเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย/กลุม
อาชีพแรงงาน ฯลฯ  

(๒) (๒) 

(๖) ขอมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เชน การนับถือศาสนา
ประเพณี และงานประจําป ภูมิปญญาทองถิ่น ภาษาถ่ิน สินคาพ้ืนเมือง
และของที่ระลึก ฯลฯ และอื่นๆ 

(๒) (๒) 

(๗) ขอมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เชน น้ํา ปาไม ภูเขา คุณภาพ
ของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

(๒) (๒) 

(๘) การสํารวจและจัดเก็บขอมูลเพื่อการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นหรือ
การใชขอมูล จปฐ. 

(๒) (๒) 

(๙) การประชุมประชาคมทองถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการดําเนินการ
ประชุมประชาคมทองถิ่นโดยใชกระบวนการรวมคิด รวมทํา รวม
ตัดสินใจ รวมตรวจสอบ รวมรับประโยชน รวมแกไขปญหา 
ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู เพื่อแกไขปญหาสําหรับการพัฒนา
ทองถิ่นตามอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

(๓) (๓) 
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ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได 
๒. การวิเคราะห
สภาวการณและ
ศักยภาพ 
 
 

ควรประกอบดวยขอมูลดังนี้ 
(๑) การวิเคราะหที่ควบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคลองยุทธศาสตร
จังหวัด ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขต
จังหวัด ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น นโยบายของ
ผูบริหารทองถ่ิน รวมถึงความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสงัคมแหงชาติ และ Thailand ๔.๐ 

๒๐ 
(๕) 

๒๐ 
(๕) 

(๒) การวิเคราะหการใชผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคับ
ใชผลของการบังคับใช สภาพการณท่ีเกิดข้ึนตอการพัฒนาทองถิ่น 

(๓) (๓) 

(๓) การวิเคราะหทางสังคม เชน ดานแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข 
ความยากจน อาชญากรรม ปญหายาเสพติด  
เทคโนโลยี จารีต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่น เปนตน 

 (๓)  (๓) 

(๔) การวิเคราะหทางเศรษฐกิจ ขอมูลดานรายไดครัวเรือน การสงเสริม
อาชีพ กลุมอาชีพ กลุมทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุมตางๆ 
สภาพทางเศรษฐกิจและความเปนอยูทั่วไป เปนตน 

(๓) (๓) 

(๕) การวิเคราะหสิ่งแวดลอม พื้นที่สีเขียว ธรรมชาติตางๆ ทาง
ภูมิศาสตร กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประดิษฐที่มีผลตอ
สิ่งแวดลอมและการพัฒนา 

(๓) (๓) 

(๖) ผลการวิเคราะหศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาใน
ปจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของทองถิ่น ดวยเทคนิค 
SWOT Analysis ที่อาจสงผลตอการดําเนินงานไดแก S-Strengit(จุด
แข็ง) W-Weakness (จุดออน) O-Opportunity (โอกาส) และT-
Therat(อุปสรรค) 

(๓) (๓) 

๓. ยุทธศาสตร 
๓.๑ ยุทธศาสตรของ
องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น 
 
๓.๒ ยุทธศาสตรของ
องคกรปกครองสวน
ทองถิ่นในเขตจังหวัด 
 
๓.๓ ยุทธศาสตร
จังหวัด 
 

ควรประกอบดวยขอมูลดังนี้สอดคลองกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ 
สิ่งแวดลอมของทองถิ่น ประเด็นปญหาการพัฒนาและแนวทางการ
พัฒนาที่สอดคลองกับยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น และ
เชื่อมโยงหลักประชารัฐแผนยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และ Thailand ๔.๐  

๖๐ 
(๑๐) 

๖๐ 
(๑๐) 

สอดคลองและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดลอมของ
ทองถิ่น และยุทธศาสตรจังหวัด และเชื่อมโยงหลักประชารัฐแผน
ยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติและ 
Thailand ๔.๐ 

(๑๐) (๑๐) 

สอดคลองกับแผนพัฒนากลุมจังหวัด ยุทธศาสตรพัฒนาภาค 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แผนการบริหารราชการ
แผนดิน  นโยบาย/ยุทธศาสตร คสช. และนโยบายรัฐบาล หลักประชา
รัฐ แผนยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป และThailand ๔.๐ 

(๑๐) (๑๐) 
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ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได 
๓.๔ วิสัยทัศน 
 
 
 
๓.๕ กลยุทธ 
 
 
๓.๖ เปาประสงค
ของแตละประเด็น
กลยุทธ 
๓.๗ จุดยืนทาง
ยุทธศาสตร
(Positioning) 
๓.๘ แผนงาน 
 
 
 
 
๓.๙ ความเชื่อมโยง
ของยุทธศาสตรใน
ภาพรวม 

วิสัยทัศน ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องคกรปกครองสวนทองถิ่น
ตองการจะเปนหรือบรรลุถึงอนาคตอยางชัดเจน สอดคลองกับโอกาส
และศักยภาพที่เปนลักษณะเฉพาะองคกรปกครองสวนทองถิ่นและ
สัมพันธกับโครงการพัฒนา 

(๕) (๕) 

แสดงใหเห็นชองทาง  วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ตองทําตามอํานาจหนาที่
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่จะนําไปสูการบรรลุวิสัยทัศน หรือ
แสดงใหเห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะดําเนินการใหบรรลุวิสัยทัศนนั้น 

(๕) (๕) 

เปาประสงคของแตละประเด็นกลยุทธมีความสอดคลองและสนับสนุน
ตอกลยุทธที่จะเกิดขึ้น มุงหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ชัดเจน 
 

(๕) (๕) 

ความมุงม่ันอันแนวแนในการวางแผนพัฒนาทองถิ่น เพื่อใหบรรลุ
วิสัยทัศนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของ
พื้นที่จริง ที่จะนําไปสูผลสําเร็จทางยุทธศาสตร  

(๕) (๕) 

แผนงานหรือจุดมุงหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต กําหนดจุดมุงหมาย
ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือแผนงานที่เกิดจากเปาประสงค ตัวชี้วัด คา
เปาหมาย กลยุทธ จุดยืนทางยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นที่มีความชัดเจน นําไปสูการทําโครงการพัฒนาทองถิ่นใน
แผนพัฒนาทองถิ่น โดยระบุแผนงานและความเชื่อมโยงดังกลาว 

(๕) (๕) 

ความเชื่อมโยงองครวมที่นําไปสูการพัฒนาทองถิ่นที่เกิดผลผลิต/
โครงการจากแผนยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๒ Thailand ๔.๐ แผนพัฒนาภาค/
แผนพัฒนากลุมจังหวัด /แผนพัฒนาจังหวัดยุทธศาสตรการพัฒนาของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด และยุทธศาสตรขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น 

(๕) (๕) 

รวมคะแนน ๑๐๐ ๑๐๐ 
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สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น  
ตามแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ 

เพื่อความสอดคลองแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
ขององคการบริหารสวนตําบลแมพริก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะกรรมการตดิตามและประเมินผลแผนพฒันา 
องคการบริหารสวนตําบลแมพริก 
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แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ 
เพื่อความสอดคลองแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

ขององคการบริหารสวนตําบลแมพริก 
ประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม คะแนนที่ได 

๑.  การสรุปสถานการณการพิจารณา ๑๐ ๑๐ 
๒.  การประเมินผลการนําแผนพัฒนาทองถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ ๑๐ ๑๐ 
๓.  การประเมินผลการนําแผนพัฒนาทองถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ ๑๐ ๑๐ 
๔.  แผนงานและยุทธศาสตรการพิจารณา ๑๐ ๑๐ 
๕.  โครงการพัฒนา  ประกอบดวย ๖๐ ๕๘ 
     ๕.๑  ความชัดเจนของชื่อโครงการ (๕) (๕) 
     ๕.๒  กําหนดวัตถุประสงคสอดคลองกับโครงการ (๕) (๕) 
     ๕.๓  เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนําไปสูการตั้ง
งบประมาณไดถูกตอง 

(๕) (๕) 

     ๕.๔  โครงการมีความสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป (๕) (๕) 
     ๕.๕  เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคลองกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

(๕) (๕) 

     ๕.๖  โครงการมีความสอดคลองกับ Thailand ๔.๐  (๕) (๕) 
     ๕.๗  โครงการสอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัด (๕) (๕) 
     ๕.๘  โครงการแกไขปญหาความยากจนหรือการเสริมสรางใหประเทศชาติ
มั่งคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใตหลักประชารัฐ 

(๕) (๕) 

     ๕.๙  งบประมาณ มีความสอดคลองกับเปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (๕) (๕) 
     ๕.๑๐  มีการประมาณการราคาถูกตองตามหลักวิธีการงบประมาณ (๕) (๓) 
     ๕.๑๑  มีการกําหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคลองกับวัตถุประสงคและผล
คาดวาที่จะไดรับ 

(๕) (๕) 

     ๕.๑๒  ผลที่คาดวาจะไดรับ สอดคลองกับวัตถุประสงค (๕) (๕) 
รวมคะแนน ๑๐๐ ๙๘ 
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แนวทางเบื้องตนในการใหคะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ 
เพื่อความสอดคลองแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

ขององคการบริหารสวนตําบลแมพริก 
ประเด็น 

การพิจารณา 
รายละเอียดหลักเกณฑ 

คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ที่ได 

๑. การสรุป
สถานการณการ
พัฒนา 

เปนการวิเคราะหกรอบการจัดทํายุทธศาสตรขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น (ใชการวิเคราะห SWOT Analysis/Demand 
(Demand Analysis)/Global Demand และ Trend ปจจัยและ
สถานการณการเปลี่ยนแปลงที่มีผลตอการพัฒนา อยางนอยตอง
ประกอบดวยการวิเคราะหศักยภาพดานเศรษฐกิจ, ดานสังคม, ดาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม) 

๑๐ ๑๐ 

๒. การประเมินผลการ
นําแผนพัฒนาทองถิ่น
ไปปฏิบัติในเชิง
ปริมาณ 

๑) การควบคุมที่มีตัวเลขตางๆ เพื่อนํามาใชวัดผลในเชิงปริมาณ 
เชน การวัดจํานวนโครงการ กิจกรรม งานตางๆ ก็คือผลผลิตนั่งเอง
วาเปนไปตามที่ตั้งเปาหมายเอาไวหรือไมจํานวนที่ดําเนินการจริง
ตามที่ไดกําหนดไวเทาไร จํานวนที่ไมสามารถดําเนินการไดมีจํานวน
เทาไหร สามารถอธิบายไดตามหลักประสิทธิภาพ (Effciency) ของ
การพัฒนาทองถิ่นตามอํานาจหนาที่ที่ไดกําหนดไว 
๒) วิเคราะหผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่
ดําเนินการในเชิงปริมาณ (Qualitative) 

๑๐ ๑๐ 

๓. การประเมินผลการ
นําแผนพัฒนาทองถิ่น
ไปปฏิบัติในเชิง
คุณภาพ 

๑) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการ
นําเอาเทคนิคๆ มาใชเพื่อวัดคาภารกิจ โครงการ กิจกรรม งานตางๆ 
ที่ดําเนินการในพื้นที่นั้นๆ ตรงตอความตองการของประชาชน
หรือไมและเปนไปตามอํานาจหนาที่หรือไม ประชาชนพึ่งพอใจ
หรือไม สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ การดําเนินการตางๆ มีสภาพหรือ
ลักษณะถูกตอง คงทน ถาวร สามารถใชการไดตามวัตถุประสงค
หรือไม ซึ่งเปนไปตามหลักประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการ
ปฏิบัติราชการตามท่ีบรรลุวัตถุประสงค  และเปาหมายของ
แผนปฏิบัติราชการตามท่ีไดรับงบประมาณมาดําเนินการ รวมถึง
สามารถเทียบเคียงกับสวนราชการหรือหนวยงาน 
๒) วิเคราะหผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่
ดําเนินการในเชิงคุณภาพ (Qualitative) 

๑๐ ๑๐ 

๔. แผนงานและ
ยุทธศาสตรการพัฒนา 

๑) วิเคราะหแผนงาน งาน ที่เกิดจากดานตางๆ มีความสอดคลอง
กับยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในมิติตางๆ จน
นําไปสูการจัดทําโครงการพัฒนาทองถิ่นโดยใช SWOT 
Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand/ 
Trend หรือหลักการบูรณาการ (Integration) กับองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นที่มีพ้ินที่ติดตอกัน 
๒) วิเคราะหแผนงาน งาน ที่เกิดจากดานตางๆ ที่สอดคลองกับการ
แกไขปญหาความยากจน หลักประชารัฐ 

๑๐ ๑๐ 
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- 
 

ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ที่ได 
๕. โครงการพัฒนา 
๕.๑ ความชัดเจน
ของชื่อโครงการ 
 
 
 
๕.๒ กําหนด
วัตถุประสงค
สอดคลองกับ
โครงการ 
๕.๓ เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) มีความ
ชัดเจนนําไปสูการ
ตั้งงบประมาณได
ถูกตอง 
 
๕.๔ โครงการมี
ความสอดคลองกับ
แผนยุทธศาสตร 
๒๐ ป 
 
๕.๕ เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) มีความ
สอดคลองกับ
แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ 
 
 
 
 
 
 

ควรประกอบดวยขอมูลดังนี้ 
เปนโครงการที่มีวัตถุประสงคสนองตอยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นและดําเนินการเพื่อใหการพัฒนาบรรลุตาม
วิสัยทัศนขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่กําหนดไว ชื่อโครงการมี
ความชัดเจน มุงไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อานแลวเขาใจไดวาจะพัฒนาอะไร
ในอนาคต 

๖๐ 
(๕) 

๕๘ 
(๕) 

มีวัตถุประสงคชัดเจน (clear objective) โครงการตองกําหนด
วัตถุประสงคสอดคลองกับความเปนมาของโครงการ สอดคลองกับ
หลักการและเหตุผล วิธีการดําเนินงานตองสอดคลองกับวัตถุประสงค มี
ความเปนไปไดชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง 

(๕) (๕) 

สภาพท่ีอยากใหเกิดข้ึนในอนาคตเปนทิศทางที่ตองไปใหถึงเปาหมาย
ตองชัดเจน สามารถระบุจํานวนเทาไร กลุมเปาหมายคืออะไร มีผลผลิต
อยางไร กลุมเปาหมาย พื้นที่ดําเนินงาน และระยะเวลาดําเนินงาน
อธิบายใหชัดเจนวาโครงการนี้จะทําที่ไหน เริ่มตนในชวงเวลาใดและจบ
ลงเมื่อไร ใครคือกลุมเปาหมายของโครงการ หากกลุมเปาหมายมีหลาย
กลุม ใหบอกชัดลงไปวาใครคือกลุมเปาหมายหลายหลัก ใครคือ
กลุมเปาหมายรอง 

(๕) (๕) 

โครงการสอดคลองกับ (๑) ความมั่นคง (๒) การสรางความสามารถใน
การแขงขัน (๓) การพัฒนาเสริมสรางศักยภาพคน (๔) การสรางโอกาส
ความเสนอภาคและเทาเทียมกันทางสังคม (๕) การสรางการเติบโตบน
คุณภาพชีวิตที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม (๖) การปรับสมดุลและพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพือ่ใหเกิดความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 

(๕) (๕) 

โครงการมีความสอดคลองแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับ
ที่ ๑๒ โดย (๑) ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (๒) ยึดคนเปน
ศูนยกลางพัฒนา (๓) ยึดวิสัยทัศนภายใตยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป (๔) ยึด
เปาหมายอนาคตประเทศไทย ๒๕๗๙ (๕) ยึดหลักการนําไปสูปฏิบัติให
เกิดผลสัมฤทธิ์อยางจริงจังใน ๕ ปที่ตอยอดไปสูผลสัมฤทธิ์ที่เปน
เปาหมายระยะยาว ภายใตแนวทางการพัฒนา (๑) การยกระดับ
ศักยภาพการแขงขันและการหลุดพนกับดักรายไดปานกลางสูรายไดสูง 
(๒) การพัฒนาศักยภาพคนตามชวงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสราง
สังคมสูงวัยอยางมีคุณภาพ (๓) การลดความเลื่อมล้ําทางสังคม (๔) การ
รองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเปนเมือง (๕) การสรางความ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอยางเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม (๖) 
การบริหารราชการแผนดินที่มีประสิทธิภาพ 

(๕) (๕) 
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 ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ที่ได 
๕.๖ โครงการมีความ
สอดคลองThailand 
๔.๐ 
 
 
 
 
 
 
 
๕.๗ โครงการ
สอดคลองกับ
ยุทธศาสตรจังหวัด 
 
 
 
๕.๘ โครงการแกไข
ปญหาความยากจน
หรือการเสริมสรางให
ประเทศชาติมั่นคง 
มั่งค่ัง ยั่งยืน ภายใต
หลักประชารัฐ 
๕.๙ งบประมาณมี
ความสอดคลองกับ
เปาหมาย(ผลผลิต
ของโครงการ) 
๕.๑๐ มีการประมาณ
การราคาถูกตองตาม
หลักวิธีการ
งบประมาณ 

โครงการมีลักษณะหรือสอดคลองกับการปรับเปลี่ยนโครงสรางเศรษฐกิจ
ไปสู Value-Based Economy หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนดวยนวัตกรรม 
ทํานอย ไดมาก เชน (๑) เปลี่ยนจากการผลิตสินคา โภคภัณฑไปสูสินคา
เชิงนวัตกรรม (๒) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศดวย
ภาคอุตสาหกรรม ไปสูการขับเคลื่อนดวนเทคโนโลยี ความคิดสรางสรรค
และนวัตกรรม (๓) เปลี่ยนจากการเนนภาคการผลิตสินคาไปสูการเนน
ภาคบริการมากข้ึน รวมถึงโครงการที่เติมเต็มดวยวิทยาการ ความคิด
สรางสรรค นวัตกรรม วิทยาศาสตร เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนา
แลวตอยอดความไดเปรียบเชิงเปรียบเทียบ เชน ดานการเกษตร
เทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสขุ วัฒนธรรม ฯลฯ 

(๕) (๕) 

โครงการพัฒนาทองถิ่นมีความสอดคลองกับหวงระยะเวลาของ
แผนพัฒนาจังหวัดที่ไดกําเนิดขึ้น เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาทองถิ่นเสมือน
หนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซึ่งไมสามารถแยกสวนใดสวนหนึ่ง
ออกจากกันได นอกจากนี้โครงการพัฒนาทองถิ่นตองเปนโครงการ
เชื่อมตอหรือเดินทางไปดวยกันกับยุทธศาสตรจังหวัดที่ไดกําหนดขึ้นเปน
ปจจุบัน 

(๕) (๕) 

เปนโครงการที่ดําเนินการภายใตพ้ืนฐานความพอเพียงที่ประชาชน
ดําเนินการเองหรือรวมดําเนินการ เปนโครงการตอยอดและขยายได เปน
โครงการที่ประชาชนตองการเพื่อใหเกิดความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะที่จะให
ทองถิ่นมีความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เปนทองถิ่นที่พัฒนาแลวดวยการ
พัฒนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
 

(๕) (๕) 

งบประมาณโครงการพัฒนาจะตองคํานึงถึงหลักสําคัญ ๕ ประการในการ
จัดทําโครงการไดแก (๑) ความประหยัด (Economy) (๒) ความมี
ประสิทธิภาพ (Effciency) (๓) ความมีประสิทธิผล (Effectiveness) (๔) 
ความยุติธรรม (Equity) (๕) ความโปรงใส (Transparency) 

(๕) (๕) 

การประมาณราคาเพื่อการพัฒนาตองใหสอดคลองกับโครงการถูกตอง
ตามหลักวิชาการทางชาง หลักของราคากลาง ราคากลางทองถิ่น มีความ
โปรงใสในการกําหนดราคาและตรวจสอบในเชิงประจักษ 

(๕) (๓) 
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ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ที่ได 

๕.๑๑ มีการกําหนด
ตัวชี้วัด (KPI) และ
สอดคลองกับ
วัตถุประสงคและผลที่
คาดวาจะไดรับ 
 
๕.๑๒ ผลที่คาดวาจะ
ไดรับสอดคลองกับ
วัตถุประสงค 

มีการกําหนดตัวชี้วัดผลงาน (Key Performancy Indicator : KPI) 
ที่  ส า ม า ร ถ วั ด ไ ด  ( measurable)  ใ ช บ อ ก ป ร ะ สิ ท ธิ ผ ล 
(effectiveness) ใชบอกประสิทธิภาพ (efficiency) ได เชน การ
กําหนดความพึงพอใจ การกําหนดรอยละ การกําหนดอันเกิดจาก
ผลของวัตถุประสงคที่เกิดที่สิ่งที่ไดรับ (การคาดการณ คาดวาจะ
ไดรับ) 

(๕) (๕) 

ผลที่ไดรับเปนสิ่งที่เกิดขึ้นไดจริงจากการดําเนินการตามโครงการ
พัฒนาซึ่งสอดคลองกับวัตถุประสงคที่ตั้งไว การไดผลหรือผลที่
เกิดข้ึนจะตองเทากับวัตถุประสงคหรือมากกวาวัตถุประสงค ซึ่งการ
เขียนวัตถุประสงคควรคํานึงถึง (๑) มีความเปนไปไดและมีความ
เฉพาะเจาะจง ในการดําเนินงานตามโครงการ (๒) วัดและ
ประเมินผลดับของความสําเร็จได (๓) ระบุสิ่งที่ตองการดําเนินงาน
อยางชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุดและสามารถปฏิบัติได (๔) 
เปนเหตุเปนผล สอดคลองกับความเปนจริง (๕) สงผลตอการบง
บอกเวลาได 

(๕) (๕) 

รวมคะแนน ๑๐๐ ๙๘ 
 
 
 
 
 

******************************** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๙ 
 

การตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น อบต.แมพริก ป 2562 
 

1. สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 1.1 สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

  

สรุปผลการติดตามและประเมินผลการตามแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 – 2564) และที่แกไขเพิ่มเติม 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 

 

ยุทธศาสตร จํานวนโครงการ ไดดําเนินการ รอยละ อยูระหวาง 
ดําเนินการ 

รอยละ ไมได
ดําเนินการ 

รอยละ 

ยุทธศาสตรที่ 1  38 10 5.68 18 10.23 10 5.68 
ยุทธศาสตรที่ 2  28 22 12.50 - - 6 3.41 
ยุทธศาสตรที่ 3 9 8 4.55 - - 1 0.57 
ยุทธศาสตรที่ 4 57 47 26.70 - - 10 5.68 
ยุทธศาสตรที่ 5 25 19 10.80 - - 6 3.41 
ยุทธศาสตรที่ 6 19 19 10.80 - - 0 0.00 

รวม 176 125 71.02 18 10.23 33 18.75 
  176 143 81.25 33 18.75 

รวมทั้งหมด 176 รอยละ 100 
 
สรุปผลการติดตามแผนพัฒนาทองถิ่น ประจําป พ.ศ. 2562 
 

= 
143 x 100. 

176 

คิดเปนรอยละ =   81.25 
 

การวิเคราะหเชิงคุณภาพ 
 จากตารางขางตนพบวา ยุทธศาสตรที่มีการดําเนินโครงการ/กิจกรรมมากที่สุด คือ ยุทธศาสตร   
ที่ 4 ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการปองกันบรรเทาสาธารณภัย จํานวน 47 โครงการ      
คิดเปนรอยละ 26.70 เนื่องจากเปนโครงการ/กิจกรรมที่องคการบริหารสวนตําบลแมพริกดําเนินการ
อยางตอเนื่อง เชน โครงการลดอุบัติเหตุทางถนนตลอดทั้งป โครงการสงเสริมศักยภาพผูสูงอายุ ผูพิการ 
ผูดอยโอกาส การจายเบี้ยยังชีพตาง ๆ รองลงมา คือ ยุทธศาสตรที่ 2 ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
เศรษฐกิจและการทองเที่ยว จํานวน 22 โครงการ คิดเปนรอยละ 12.50  

สวนยุทธศาสตรท่ีมีผลการดําเนินโครงการนอยที่สุด คือ ยุทธศาสตรจังหวัดที่  3 ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดานเศรษฐกิจและการทองเที่ยว จํานวน 3 โครงการ 

 
 

 
 
 



๔๐ 
 

การตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น อบต.แมพริก ป 2562 
 

1.2 สรุปผลการติดตามและประเมินผลการแผนการดําเนินงาน ประจําป 2562 

ยุทธศาสตร จํานวนโครงการ ไดดําเนินการ รอยละ 
อยูระหวาง
ดําเนินการ 

รอยละ ไมไดดําเนินการ รอยละ 

ยุทธศาสตรที่ 1  18 4 4.88 12 14.63 2 2.44 
ยุทธศาสตรที่ 2  6 3 3.66 - - 3 3.66 
ยุทธศาสตรที่ 3 12 11 13.41 - - 1 1.22 
ยุทธศาสตรที่ 4 20 18 21.95 - - 2 2.44 
ยุทธศาสตรที่ 5 8 6 7.32 - - 2 2.44 
ยุทธศาสตรที่ 6 18 13 15.85 - - 5 6.10 

รวม 82 55 67.07 12 14.63 15 18.29 
 82 67 81.71 15 18.29 

รวมทั้งหมด 82 รอยละ 100 
สรุปผลการติดตามแผนดําเนินงานประจําป พ.ศ. 2562 

 
67 x 100. 

82 

คิดเปนรอยละ =      81.71 
การวิเคราะหเชิงคุณภาพ 
 จากตารางขางตนพบวา ยุทธศาสตรที่มีการดําเนินโครงการ/กิจกรรมมากที่สุด คือ ยุทธศาสตรที่ 
4 ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการปองกันบรรเทาสาธารณภัย จํานวน 18 โครงการ คิดเปน
รอยละ 21.95 ของโครงการทั้งหมด เนื่องจากเปนโครงการ/กิจกรรมที่องคการบริหารสวนตําบล      
แมพริกดําเนินการอยางตอเนื่อง เชน โครงการลดอุบัติเหตุทางถนนตลอดทั้งป โครงการสงเสริมศักยภาพ
ผูสูงอายุ ผูพิการ ผูดอยโอกาส รองลงมา คือ ยุทธศาสตรที่ 6 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบาน
การเมืองการบริหาร จํานวน 13 โครงการ คิดเปนรอยละ 15.85  

สวนยุทธศาสตรท่ีมีผลการดําเนินโครงการนอยที่สุด คือ ยุทธศาสตรจังหวัดที่  2 ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดานเศรษฐกิจและการทองเที่ยว  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

= 



๔๑ 
 

การตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น อบต.แมพริก ป 2562 
 

1.3 สรุปผลการติดตามและประเมินผล ระบบ e - plan ป 2562 
ยุทธศาสตร จํานวนโครงการ ไดดําเนินการ รอยละ ไมไดดําเนินการ รอยละ 

ยุทธศาสตรที่ 1  27 3 2.78 24 22.22 
ยุทธศาสตรที่ 2  13 12 11.11 1 0.93 
ยุทธศาสตรที่ 3 5 4 3.70 1 0.93 
ยุทธศาสตรที่ 4 31 22 20.37 9 8.33 
ยุทธศาสตรที่ 5 9 8 7.41 1 0.93 
ยุทธศาสตรที่ 6 23 19 17.59 4 3.70 

รวม 108 68 62.96 40 37.04 
รวมทั้งสิ้น 108 รอยละ 100 

 
สรุปผลการติดตามและประเมินผล ระบบ e - plan ป 2562 (การเพิ่มเติม) 

ยุทธศาสตร 
จํานวน
โครงการ 

ได
ดําเนินการ 

รอยละ 
อยูระหวาง
ดําเนินการ 

รอยละ 
ไมได

ดําเนินการ 
รอยละ 

ยุทธศาสตรที่ 1  36 3 3.03 12 12.12 21 21.21 
ยุทธศาสตรที่ 2  4 4 4.04 - - 0 0 
ยุทธศาสตรที่ 3 6 4 4.04 - - 2 2.02 
ยุทธศาสตรที่ 4 21 19 19.19 - - 2 2.02 
ยุทธศาสตรที่ 5 12 11 11.11 - - 1 1.01 
ยุทธศาสตรที่ 6 20 18 18.18 - - 2 2.02 

รวม 99 59 59.60 12 12.12 28 28.28 
 99 71 71.71 28 28.28 

รวมทั้งหมด 99 รอยละ 100 
สรุปผลการติดตามแผนพัฒนาทองถิ่น ประจําป พ.ศ. 2562 

71 x 100 
99 

คิดเปนรอยละ =      71.71 
การวิเคราะหเชิงคุณภาพ 
 จากตารางขางตนพบวา ยุทธศาสตรที่มีการดําเนินโครงการ/กิจกรรมมากที่สุด คือ ยุทธศาสตรที่ 
4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและปองกันสาธารณภัย เนื่องจากเปนโครงการ/กิจกรรมที่องคการบริหารสวน
ตําบลแมพริกดําเนินการอยางตอเนื่อง เชน โครงการลดอุบัติเหตุทางถนนตลอดทั้งป โครงการสงเสริม
ศักยภาพผูสูงอายุ ผูพิการ ผูดอยโอกาส สวนยุทธศาสตรที่มีผลการดําเนินโครงการนอยที่สุด คือ 
ยุทธศาสตรท่ี  1 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบโลจิสติกส เชื่อมโยงกลุมจังหวัดกลุมอาเซียน+6 
และ GMS เนื่องจากโครงการดานโครงสรางพื้นฐานที่จะดําเนินการในปงบประมาณ 2562 เชน 
โครงการกอสรางถนน คสล. ในหมูบานบางพื้นที่อยูในเขตอุทยานฯ ตองใชระยะเวลาในการดําเนินการ
หลายขั้นตอน และตองมีการรับรองแบบแปลนจากวิศวกรกอนจึงสามารถดําเนินการได ซึ่งวิศวกรมี
จํานวนนอยทําใหการดําเนินโครงการลาชา 

= 



๔๒ 
 

การตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น อบต.แมพริก ป 2562 
 

1.4 สรุปผลการติดตามและประเมินผลเงินอุดหนุน ประจําป 2562 
 
ที ่ โครงการ/กจิกรรม งบประมาณ 

(บาท) 
หนวยงานที่ขอรับการ

อุดหนุน 
ดําเนินการตาม
วัตถุประสงค 

เงินเหลือ
จาย 

1 โครงการประกอบรัฐพิธี  15,000 อําเภอแมสรวย  ไมม ี
2 โครงการสนับสนุนการจัดงานถวาย

สักการะพอขุนเม็งรายมหาราช 
30,000 

 
อําเภอแมสรวย  ไมม ี

3 โครงการจดังานศาลสมเด็จพระ
นเรศวรมหาราชฯ 

40,000 อําเภอแมสรวย  ไมม ี

4 โครงการประเพณีวันสงกรานต 5,000 อําเภอแมสรวย  ไมม ี
5 อุดหนุนกิ่งกาชาดอําเภอแมสรวย 10,000 อําเภอแมสรวย  ไมม ี
6 โครงการบริหารจัดการปองกันและ

แกไขปญหายาเสพติดของฝาย
ปกครอง อําเภอแมสรวย 

10,000 ศูนย คตส.  
อําเภอแมสรวย 

 ไมม ี

7 โครงการเพิม่ประสิทธิภาพการ
ดําเนินงานของศูนยปฏิบัติการ
รวมมือในการชวยเหลือประชาชน
ของ อปท. ระดับอําเภอ 

35,000 ทต.เจดียหลวง  ไมม ี

8 โครงการผาตดั ทําหมัน สุนัข แมวฯ 3,000 ปศุสัตว จ.เชียงราย  ไมม ี
9 โครงการพระราชดาํริดาน

สาธารณสุข (ม.1 และ ม.12 หมูละ 

20,000 บาท) 

40,000 ม.1, ม.12  ไมม ี

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

สวนที่ 5  

แบบติดตามการประเมินผลโครงการ/กิจกรรม 
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แบบติดตามและประเมินผล 
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561-2564) 

อบต.แมพริก  อําเภอแมสรวย  จังหวัดเชียงราย 
ประจําป 2562 

ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  2การพัฒนาดานเศรษฐกิจและการทองเท่ียว 
ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  3  การดํารงฐานวัฒนธรรมลานนาเพื่อเพ่ิมมูลคาการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมเชิงนิเวศและสุขภาพ 
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ที่  2  การพัฒนาดานเศรษฐกิจและการทองเท่ียว 
2.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกจิและการทองเที่ยว 
 2.1  สงเสรมิและพัฒนาการเกษตรตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผานมา ไดดําเนินการ ไมไดดําเนินการ 

2562 (บาท)  
1 โครงการสงเสริมเศรษฐกิจพอเพียง  เพื่อสงเสริมการเกษตร

ปลอดสารพิษ 
หมูที่ 1 - 13 50,000   

 
2.2สงเสริมและพัฒนาอาชีพและเพิ่มศักยภาพผลิตภัณฑทองถ่ิน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผานมา ไดดําเนินการ ไมไดดําเนินการ 

2562 (บาท) 
1 โครงการสงเสริมอาชีพแกประชาชน เพื่อใหประชาชนมีรายได

เพิ่มขึ้น 
ประชาชน หมูที่ 1 - 13 100,000   

2 โครงการสงเสริมอาชีพการปลูกชา/กาแฟ/ไมผล เพื่อใหประชาชนมีรายได
เพิ่มขึ้น 

หมูที่  1-13 100,000   

3 โครงการปลูกพืชปลอดสารพิษในโรงเรือน เพื่อใหประชาชนมีรายได
เพิ่มขึ้น 

หมูที่ 1 - 13 90,000   

4 สรางเครือขายเรียนรูเกษตรกร เพื่อพัฒนาสงเสรมิการ
เรียนรูการเกษตร 

จํานวน 3 เครือขาย 10,000   
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2.3 สงเสรมิและพัฒนาการทองเที่ยว  

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา ไดดําเนินการ ไมไดดําเนินการ 
2562 
(บาท) 

1 อบรมประชาชนเกี่ยวกับทองเที่ยวเชิงอนุรักษ เพื่อพัฒนาบุคลากรดาน
การทองเที่ยว 

ประชาชน ม.1-13 30,000   

2 กอสรางปรับปรุงสถานที่ทองเที่ยวเชิงนิเวศกและ
การอนุรักษ 

เพื่อพัฒนาบุคลากรดาน
การทองเที่ยว 

ประชาชน ม.1-13 30,000   

 
2.5 สงเสริม อนุรักษ และเผยแพรศิลปวัฒนธรรมประเพณีทองถิ่น 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา ไดดําเนินการ ไมไดดําเนินการ 
2562 
(บาท) 

1 การจัดงานศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เพื่อรําลึกถึงวีรชนและอนุรักษ
ศิลปวัฒนธรรมทองถิ่น 

ประชาชนทุกหมูเหลาใน
อําเภอแมสรวย 

150,000   

2 การจัดงานวันสาํคัญทางศาสนา เพื่อปลูกฝงคุณธรรม 
จริยธรรมใหเด็กไดรูจัก
นําไปใชในชีวิตประจําวัน 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 3 แหง 5,000   

3 โครงการอบรมธรรมสญัจร เพื่อปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม
ประชาชนไดรูจักนําไปใชใน
ชีวิตประจําวัน 

หมูที่ 1-13 20,000   

4 โครงการจดังานประเพณสีงกรานต เพื่อเปนการอนุรักษวัฒนธรรม
ประเพณีทองถิ่น 

ประชาชนตําบลแมพริก 100,000   

5 โครงการแหเทียนพรรษา เพื่ออนุรักษขนบธรรมเนียม
ประเพณีของทองถิ่น 

ประชาชนตําบลแมพริก 60,000   

6 โครงการจดังานลอยกระทง เพื่ออนุรักษประเพณี
ทองถ่ิน 

ประชาชนตําบลแมพริก 50,000   
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ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  3  การพัฒนาการศึกษาและสาธารณสขุ 
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ที่  3  การพัฒนาดานการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย 
3. ยุทธศาสตร  การพัฒนาการศกึษาและสาธารณสขุ 
 3.1  แนวทางการพัฒนาสงเสริมและพัฒนาการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอธัยาศัย 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผานมา ไดดําเนินการ ไมไดดําเนินการ 

2562(บาท) 
1 สนับสนุนการศึกษาตามอัธยาศัย เพื่อใหประชาชนไดเรียนรู

อยางทั่วถึง 
ประชาชน หมูที่ 1-13 20,000   

2 โครงการศึกษานอกสถานที ่ เพื่อใหเด็กไดรับความรู
และประสบการณจริง 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  
3 แหง 

20,000   

3 โครงการจดัทําแผนการศึกษา เพื่อใหไดแผนการศึกษาที่
เปนมาตรฐานเดยีวกัน 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  
3แหง 

15,000   

4 โครงการอบรมใหความรูเกี่ยวกับประเทศ 
เพื่อนบาน 

เพื่อใหประชาชนมีความรู
เกี่ยวกบัประเทศเพื่อนบาน 

ประชาชน ม.1-13 50,000   

5 โครงการจดัซื้อสื่อ ,วสัดุการศึกษาสําหรับศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก 

เพื่อใหศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
มีสื่อ , วัสดุการศึกษา
ใหบริการเด็กภายในศูนย 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  
จํานวน 3 ศูนย 

60,000   

 
ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  4  การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการปองกนับรรเทาสาธารณภัย 
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ที่  4  การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมเพ่ือใหประชาชนอยูเย็นเปนสุข 
4. ยุทธศาสตรการพัฒนาการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการปองกนับรรเทาสาธารณภัย 
 4.1 การรักษาความสงบเรียบรอยเพ่ือความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผานมา ไดดําเนินการ ไมไดดําเนินการ 

2562(บาท) 
1 

 
โครงการปองกันและแกไขปญหาโรคระบาด
โรคตดิตอและโรคไมติดตอ โรคอุบตัิใหม 

เพื่อสรางเสริมคุณภาพ
ชีวิตที่ดีใหแกราษฎร 

ประชาชนตําบลแมพริก 200,000   

2 สนับสนุนศูนยสาธารณสุขมลูฐานและกิจกรรม 
ของ อสม. 

เพื่อใหหมูบานไดมีงบประมาณ
ในการพัฒนาทางดาน
สาธารณสุข 

13 หมูบานในตําบล 195,000   
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผานมา ไดดําเนินการ ไมไดดําเนินการ 

2562(บาท) 
3 โครงการเยี่ยมบานผูสูงอาย ุ เพื่อใหการชวยเหลือดูแล

ผูสูงอายุเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ 

อผส.ในตําบลแมพริก     
หมูที่ 1 – 13 

20,000   

4 โครงการปลูกพืชสมุนไพร เพื่อสรางเสริมสุขภาวะ
ชุมชนโดยใชภูมิปญญา 

หมูที่ 1 – 13 50,000   

 
4.2  แนวทางการพัฒนาปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผานมา ไดดําเนินการ ไมไดดําเนินการ 

2562(บาท) 
1 งานการแพทยฉุกเฉินตําบลแมพรกิ เพื่อชวยเหลือประชาชนใน

ตําบลแมพริก 
หมูที่ 1 – 13 50,000   

2 สงเสริมสนับสนุนกิจกรรมกลุม อปพร. เพื่อพัฒนาศักยภาพของกลุม 
อปพร. 

อปพร. หมูที่ 1 – 13 50,000   

3 โครงการลดอุบัตเิหตุและอํานวยความสะดวก
การจราจร ตลอดทั้งป   

เพื่อลดอุบัติเหตุทางถนนอัน
เนื่องมาจากการฝาฝน
กฎหมายจราจร 

ตั้งจุดตรวจ  จาํนวน 1 จุด 
บริเวณทางเขาสํานักงาน  

อบต.แมพริก 

50,000   

4 โครงการจดัสรางศูนย อปพร.ตาํบลแมพริก เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ปองกันบรรเทาสาธารณภัย 

ศูนย อปพร. 1 หลัง 200,000   

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผานมา ไดดําเนินการ ไมไดดําเนินการ 

2562(บาท) 
5 จัดซื้อชุดอุปกรณสนามสําหรับดับไฟปา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ

ดับไฟปา 
จํานวน 1 ชุด 20,000   

6 การติดตั้งกลองวงจรปดภายในหมูบาน เพื่อเพิ่มความปลอดภยัใน
ชีวิตและทรัพยสิน 

หมูที่
1,2,3,7,8,9,10,11,12,13 

300,000   
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4.3 ปองกันและแกไขปญหายาเสพติด อบายมุข และปญหาแรงงานตางดาว 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผานมา ไดดําเนินการ ไมไดดําเนินการ 

2562(บาท) 
1 โครงการรณรงคใหความรูในการปองกันยาเสพติด เพื่อปองกันปญหายาเสพติดใน

พื้นที่ 
หมูที่ 1 - 13 50,000   

2 โครงการครอบครัวไทยหางไกลยาเสพติด เพื่อปองกันปญหายาเสพติดใน
พื้นที่ 

หมูที่ 1- 13 20,000   

3 โครงการรณรงคปองกันการคามนษุย เพื่อปองกันปญหาการคา
มนุษย 

หมูที่ 1 - 13 30,000   

4 โครงการจดัการแขงขันกีฬาตานยาเสพตดิ เพื่อปองกันปญหายาเสพติด 
และพัฒนาคุณชีวิต 

หมูที่ 1 , 10 50,000   

5 โครงการจดังานวันทองถ่ินไทย เพื่อดําเนินการจัดนิทรรศการ
และเขารวมการจัดงานวัน
ทองถิ่นไทย  

ประชาชนตําบลแมพริก 
ขาราชการพนักงาน สมาชิก
สภา อบต.และ ผูบริหาร 

20,000   

6 สนับสนุนอุปกรณกีฬา / เครื่องออกกําลังกาย เพื่อสงเสริมการเลนกีฬาและ
ออกกาํลังกาย 

ประชาชนตําบลแมพริก 65,000   

7 โครงการปรับปรุงภมูิทัศนศาลสมเด็จ ฯ  เพื่อพัฒนาแหลงทองเที่ยว พื้นท่ี 69 ไร 135,000   
 
4.4.การพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน สตรี ผูสูงอายุ ผูพิการ และผูดอยโอกาส 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผานมา ไดดําเนินการ ไมไดดําเนินการ 

2562(บาท) 
1 โครงการกิจกรรมสาธารณกุศลกิ่งกาชาด เพื่อบรรเทาทุกขและใหบริการ

แก ผูดอยโอกาสในพื้นที่ตําบล
แมพริก 

ผูประสบภัยและผูดอยโอกาส
ในตําบลแมพริก 

10,000   

2 การจัดกิจกรรมวันสตรีสากล เพื่อสงเสริมสิทธสิตร ี อุดหนุนกลุมพัฒนาสตรี
ตําบล 

10,000   

3 การจัดกิจกรรมวันแมแหงชาต ิ เพื่อสงเสริมบทบาทสตร ี อุดหนุนกลุมพัฒนาสตรี
ตําบล 

10,000   

4 โครงการสงเสริม สนับสนุนกลุมผูสูงอาย ุ เพื่อพัฒนาศักยภาพของ
ผูสูงอาย ุ

กลุมผูสูงอายุในตําบล 
หมูที่ 1 - 13 

30,000   
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผานมา ไดดําเนินการ ไมไดดําเนินการ 

2562(บาท) 
5 กิจกรรมสงเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิต

ผูดอยโอกาสตางๆ  
เพื่อพัฒนาคุณภาพชวีิตของ
ผูดอยโอกาสในตําบล 

ผูดอยโอกาสในตําบลแมพริก 20,000   

6 โครงการปรับปรุงที่อยูอาศัยแกผูยากไร
ผูดอยโอกาส ผูยากจน 

เพื่อใหผูยากไร 
ผูดอยโอกาส ผูยากจน มีท่ี
อยูอาศัยท่ีด ี

หมูที่ 1 -13 50,000 
 

  

7 โครงการจดัซื้อครภุัณฑสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก เพื่อใหศูนยพัฒนาเด็กเล็กมี
ครุภัณฑใหบริการเด็ก 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
จํานวน 3 ศูนย 

50,000   

8 สนับสนุนกิจกรรมวันเด็กแหงชาต ิ เพื่อสงเสริมใหเด็กและ
เยาวชนกลาแสดงออก 

โรงเรียนและศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก  3 แหง 

20,000   

9 สนับสนุนคาสาธารณูปโภคศูนยพัฒนาเด็กเล็ก เพื่อใหศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
มีสิ่งสาธารณูปโภคไวใช 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 3 
แหง 

30,000   

10 โครงการจดังานวันวิชาการ เพื่อเสรมิสรางความรูแก
เด็กและผูปกครอง 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 3 
แหง 

10,000   

11 โครงการคายเยาวชนตําบลแมพรกิ เพื่อสงเสริมกิจกรรม
เยาวชน 
 

    

11 โครงการคายเยาวชนตําบลแมพรกิ เพื่อสงเสริมกิจกรรม
เยาวชน 

เยาวชนตําบลแมพริก 
 

50,000   

12 โครงการปรับปรุงซอมแซมศูนยพฒันาเด็กเล็ก เพื่อพัฒนาอาคารสถานท่ี
ใหเหมาะสมสําหรับใชใน
การจัดการเรยีนการสอน 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
จํานวน 5 ศูนย 

50,000   

13 โครงการปองกันและแกไขปญหาการตั้งครรภไม
พรอมในวัยรุน 

เพื่อปองกันและแกไข
ปญหาในวัยรุน 

เยาวชนตําบลแมพริก 30,000   
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ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  5  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหสมบูรณและยั่งยืน 
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ที่  5  การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหดํารงความสมบูรณและยั่งยืน 
5. ยุทธศาสตรการพัฒนาการบรหิารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหสมบูรณและยั่งยืน 
5.1  สงเสรมิและพัฒนาการอนุรกัษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผานมา ไดดําเนินการ ไมไดดําเนินการ 

2562(บาท) 
1 โครงการกอสรางสถานท่ีเกบ็ขยะพิษ เพื่อแกไขปญหาขยะมูลฝอย จํานวน 13 แหง 500,000   
2 โครงการรณรงคสงเสริมการคัดแยกขยะ เพื่อลดปญหาขยะมูลฝอย หมูที่ 1 -  13 50,000   
3 โครงการสงเสริมการทําปุยหมักจากเศษวัสดุ / เศษ

อาหาร 
เพื่อลดปญหาขยะมูลฝอย หมูที่ 1 - 13 30,000   

4 โครงการทําแนวกันไฟ เพื่อปองกันไฟปา พื้นท่ีปาในตําบล 15,000   
5 โครงการปลูกหญาแฝก เพื่อปองกันการพังทลายของ

ดินและแนวตลิ่ง 
หมูที่ 1-13 5,000   

6 โครงการเฝาระวังและแกไขปญหาไฟปา เพื่ออนุรักษพ้ืนที่ปา พื้นท่ีปาในตําบลแมพริก 50,000   
7 โครงการกอสรางฝายตนน้ํา เพื่อแกไขปญหาภัยแลง จํานวน 30  จุด 50,000   

 
5.2 สงเสริมและพัฒนาการควบคุม ปองกัน แกไขปญหาขยะ และ นํ้าเสีย มลภาวะ 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผานมา ไดดําเนินการ ไมไดดําเนินการ 

2562(บาท) 
1 จัดตั้งศูนยเรียนรูการปลูกพืชสวนผสม เพื่อเปนแหลงเรียนรูแก

ประชาชน 
จํานวน  1  แหง 50,000   

2 โครงการรณรงคการใชถุงผาลดภาวะโลกรอน เพื่อลดผลกระทบจาก
ภาวะโลกรอน 

หมูที่ 1 -  13 20,000   
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ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  6  ยุทธศาสตรการพัฒนาการพัฒนาดานการบานเมืองการบริหาร 
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ที่  6   ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมืองการบรหิาร 
6.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการพัฒนาดานการบานเมืองการบริหาร 
6.1  พัฒนาศักยภาพบุคลากรทองถิ่น  

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผานมา ไดดําเนินการ ไมไดดําเนินการ 

2562(บาท) 
1 
 

โครงการสนับสนุนการเสริมสรางความเขมแข็ง
ชุมชน 

เพื่อสนับสนุนหมูบานในการ
สรางชุมชนเขมแข็งและเขา
รวมกิจกรรมรัฐพิธแีละงาน
ประเพณีวัฒนธรรม 

หมูที่ 1 - 13 500,000   

2 
 

โครงการสงเสริมประชาธิปไตยและการมสีวนรวม
ทางการเมือง 

เพื่อใหประชาชนไดมีความรู
ความเขาใจในบทบาทหนาที่
ของตนเองทางการเมือง 

ประชาชนตําบลแมพริก 50,000 
 

  

3 โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพผูบริหาร  พนักงาน
และลูกจาง อบต.แมพริก 

เพื่อพัฒนาศักยภาพของ
บุคลากรในการปฏบิัติหนาที ่

ผูบริหาร  พนกังานทุกสวน
ราชการ 

200,000 
 

  

4 กิจกรรมการสงเสรมิการปองกันการทุจริตคอรัปชั่น เพื่อปองกันการทุจริตคอรัปชั่น ผูบริหาร  พนกังานทุกสวน
ราชการ 

50,000   

 
6.2  แนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผานมา ไดดําเนินการ ไมไดดําเนินการ 

2562(บาท) 
1 โครงการปกปองสถาบัน เพื่อเสรมิสรางความ

ปรองดองสมานฉันทและ
ความจงรักภักดีตอสถาบัน
พระมหากษตัริย 
 

หมูที่ 1 - 13 50,000   

2 โครงการประชาคมหมูบาน/ตําบล เพื่อสงเสริมและเปด
ชองทางการรับฟงความ
คิดเห็นของประชาชน 

หมูที่ 1 - 13 20,000   
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผานมา ไดดําเนินการ ไมไดดําเนินการ 

2562(บาท) 
3 โครงการครอบครัวสัมพันธ เพื่อเสรมิสรางความ

เขมแข็งของสถาบัน
ครอบครัว 

ครัวเรือนเปาหมาย  78  
ครัวเรือน 

50,000   

 
6.3  แนวทางการพัฒนาสงเสริมการมสีวนรวมในการพัฒนาทองถิ่นของทุกภาคสวน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา ไดดําเนินการ ไมไดดําเนินการ 
2562 
(บาท) 

1 การบริหารจัดการภารกิจถายโอน เพื่อใหการดําเนินการภารกิจ
ถายโอนเปนไปดวยความ
เรียบรอย 

ภารกิจถายโอน  200,000   

2 โครงการสนับสนุนการจัดงานถวายสักการะพอขุน
เม็งรายมหาราช 

รักษาประเพณีอันดีงาม จัดงานถวายสักการะพอ
ขุนเม็งรายมหราช 

20,000   

3 อุดหนุนปองกันและแกไขปญหาหมอกควัน จัดทํา
แนวกันไฟปา 4,5,6 

ปองกันปญหาหมอกควัน
และไฟปา 

ประชาชนตําบลแมพริก
ปลอดภัยจากควันพิษ 

10,000   

4 สมทบกองทุนวันละบาท สงเสริมใหประชาชนมีเงินออม ตําบลแมพริก   30,000   
5 โครงการปรับปรุงภมูิทัศนศาลสมเด็จพระนเรศวร

มหาราช 
รณรงคปองกันกันแกไขปญหา
ยาเสพติด 

ตําบลแมพริก 15,000   

6 โครงการบริหารจัดการปองกันและแกไขปญหายา
เสพติดของฝายปกครอง อําเภอแมสรวย 

เพื่อประโยชนราชการและ
ปฏิบัติ งานเกี่ยวกับรัฐพิธ ี

อําเภอแมสรวย 10,000   

7 โครงการประกอบรัฐพิธ ี เปนคาอาหารกลางวัน
สําหรับเด็กนักเรียน 

ตําบลแมพริก 15,000   

8 อุดหนนุโรงเรียนชุมชนบานสันจาํปา คาอาหาร
กลางวัน 

เปนคาอาหารกลางวัน
สําหรับเด็กนักเรียน 

ตําบลแมพริก 1,256,000   

9 อุดหนนุโรงเรียนบานแมพริก  คาอาหารกลางวัน เปนคาอาหารกลางวัน
สําหรับเด็กนักเรียน 

ตําบลแมพริก 616,000   
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา ไดดําเนินการ ไมไดดําเนินการ 
2562 
(บาท) 

10 อุดหนนุโรงเรียนชุมชนบานปางออยคาอาหาร
กลางวัน 

เปนคาอาหารกลางวันสําหรับ
เด็กนักเรียน 

ตําบลแมพริก 140,000   

11 อุดหนนุโรงเรียนชุมชนบานปาเมี่ยงแมพริก
คาอาหารกลางวัน 

เพื่อดําเนินกิจกรรมดานตางๆ 
ที่เปนประโยชนตอการพัฒนา
ตําบล 

อุดหนุนหนวยงานของรัฐกลุม
องคกรประชาชน และองคกรที่

จัดตั้งตามกฎหมาย  

116,000   

12 อุดหนุนหนวยงานรัฐหรือกลุมองคกรตางๆ รณรงคปองกันกันแกไขปญหา
ยาเสพติด 

ตําบลแมพริก 200,000   
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แบบติดตามและประเมินผล 
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561-2564)เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 

อบต.แมพริก  อําเภอแมสรวย  จังหวัดเชียงราย 
ประจําป 2562 

 
ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  4  การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการปองกนับรรเทาสาธารณภัย 
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ที่  4  การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมเพ่ือใหประชาชนอยูเย็นเปนสุข 
4.2  แนวทางการพัฒนาปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา ไดดําเนินการ ไมไดดําเนินการ 
2562 
(บาท) 

1 ฝกอบรม อาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน  
(หลักสูตรทบทวน )    

เพื่อพัฒนาศักยภาพของกลุม 
อปพร. 

อปพร. หมูที่ 1 – 13 100,000 
 

  

 
4.4.การพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน สตรี ผูสูงอายุ ผูพิการ และผูดอยโอกาส 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา ไดดําเนินการ ไมไดดําเนินการ 
2562 
(บาท) 

1 โครงการสงเสริมความเขมแข็งเพิม่บทบาทสตรีตําบล
แมพริก 

เพื่อสงเสริมพัฒนาสตรี
ตําบลแมพริก 

กลุมสตรีแมบานตําบลแมพริก 30,000 
 

  

2 โครงการสงเสริมศักยภาพผูสูงอายตุําบลแมพริก เพื่อสงเสริมและพัฒนา
ผูสูงอายุ ตําบลแมพริก 

ผูสูงอายุตาํบลแมพริก 50,000   

3 โครงการสงเสริมคณุธรรมจริยธรรมประชาชนตําบล
แมพริก 

ประชาชนตําบลแมพริก สงเสริมคณุธรรมจรยิธรรม  
มีความชื่อสัตยสุจริต 

50,000 
 

  

4 โครงการวันสตรสีากล เพื่อสงเสริมสิทธสิตร ี ดําเนินการสงเสริมสิทธิสตร ี 15,000   
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ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  5  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหสมบูรณและยั่งยืน 
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ที่  5  การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหดํารงความสมบูรณและยั่งยืน 
5. ยุทธศาสตรการพัฒนาการบรหิารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหสมบูรณและยั่งยืน 
5.1  สงเสรมิและพัฒนาการอนุรกัษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา ไดดําเนินการ ไมไดดําเนินการ 
2562 
(บาท) 

1 โครงการจดัซื้อวัสดุ อุปกรณ ในการคัดแยกขยะและ
ขนสงขยะมีพิษและขยะอันตราย  

เพื่อแกไขปญหาขยะมลูฝอย จํานวน 13 แหง 50,000 
 

  

2 โครงการปลูกปาเพื่อพื้นที่สีเขยีว  เปนการอนุรักษ ดินน้ําและ
ปาไม  

ตําบลแมพริก 10,000   

3 โครงการอบรมสงเสรมิศักยภาพ อสม.ตําบลแมพริก มีการพัฒนาการดาน
สาธารณสุข 

ตําบลแมพริก 50,000   

 
ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  6  ยุทธศาสตรการพัฒนาการพัฒนาดานการบานเมืองการบริหาร 
6.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการพัฒนาดานการบานเมืองการบริหาร 
6.2  แนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา ไดดําเนินการ ไมไดดําเนินการ 
2562 
(บาท) 

1 โครงการฝกอบรมและสนับสนุนการจัดทํา 
และทบทวนแผนชุมชน 

เพื่อบูรณาการดําเนินการ
จัดทําแผนชุมชน 

ตําบลแมพริก 13 หมูบาน 20,000   

3. สงเสริมการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี หรือการ
พัฒนาคุณภาพการใหบริการแกประชาชน 

ดําเนินการในเรื่องการ
ใหบริการประชาชน ตาม
หลักการบริหารจัดการ
บานเมืองท่ีด ี

ประชาชนตําบลแมพริก 100,000   
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6.3  แนวทางการพัฒนาสงเสริมการมสีวนรวมในการพัฒนาทองถิ่นของทุกภาคสวน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา ไดดําเนินการ ไมไดดําเนินการ 
2562 
(บาท) 

1 โครงการสนับสนุนการจัดงานถวายสักการะพอขุน
เม็งรายมหาราช 

รักษาประเพณีอันดีงาม จัดงานถวายสักการะพอขุน 
เม็งรายมหาราช 

20,000   

2 โครงการจดังานศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช  เพื่อรําลึกถึง พระมหากรุณาธิคุณ
ของสมเด็จพระนเรศวร 

ตําบลแมพริก 40,000   

3 โครงการงานประเพณีสงกรานต ประจําป  บํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
อันดีงาม 

ตําบลแมพริก 5,000   

4 โครงการกิจกรรมสาธารณกุศลกิ่งกาชาดอําเภอ 
แมสรวย 

เพื่อเปนกิจการสาธารณกุศล 
การใหบริการประชาชน 

ตําบลแมพริก 10,000   

5 โครงการบริหารจัดการปองกันและแกไขปญหายา
เสพติดของฝายปกครอง อําเภอแมสรวย 

รณรงคปองกันกันแกไขปญหายา
เสพติด 

ตําบลแมพริก 10,000   

 
6.3  แนวทางการพัฒนาสงเสริมการมสีวนรวมในการพัฒนาทองถิ่นของทุกภาคสวน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา ไดดําเนินการ ไมไดดําเนินการ 
2562 
(บาท) 

1 โครงการประกอบรัฐพิธ ี เพื่อประโยชนราชการและปฏบิัติ 
งานเกี่ยวกบัรัฐพิธ ี

อําเภอแมสรวย 15,000   

2 โครงการผาตดั ทําหมันเพื่อลดจํานวนสุนัขและแมวที่
เปนสัตวพาหะของโรคพิษสุนัขบาและแมว. 
ไมมเีจาของในพ้ืนที่ จังหวัดเชียงราย 

แกไขปญหา ปองกันและ
ระงับโรคติดตอ  

จังหวัดเชียงราย  3,000   

3 โครงการปองกันและแกไขปญหายาเสพตดิจังหวัด
เชียงราย 

เพื่อปองกันแกไปปญหา 
ยาเสพตดิ 

จังหวัดเชียงราย 10,000   
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แบบการติดตามและประเมินผล 
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  การเพิ่มเติม ครั้งท่ี 3 
องคการบริหารสวนตําบลแมพริก  อําเภอแมสรวย  จังหวัดเชียงราย 

 
     1. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบโลจิสตกิสเชื่อมโยงกลุมจังหวัด กลุมอาเซียน+6 และ GMS   
1.1 พัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบโลจิสตกิสใหไดมาตรฐาน        
แผนงานเคหะและชุมชน  

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา ไดดําเนินการ ไมไดดําเนินการ 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

1 โครงการกอสรางถนน คสล.  
หมูที่ 5 (ตั้งแตบานนายไพจิตรทิศลังกา) 

เพื่อใหประชาชนไดรับความสะดวกใน

การสัญจร 

ขนาดกวาง 3.00 ม. ยาว 96.00 ม.  

หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไมนอยกวา 288.00 ตรม. 
150,000   

2 โครงการกอสรางถนน คสล.  
หมูที่ 6 ถนนสายหลักบริเวณขางโรงเรียน 

เพื่อใหประชาชนไดรับความสะดวกใน
การสัญจร 

ขนาดกวาง 4.00 ม. ยาว 58.00 ม.  

หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไมนอยกวา 232.00 ตรม. 
120,000   

3 โครงการกอสรางถนน คสล.  
หมูที่ 8 (ซอย 1, 3/1, 6, 8/1, 8/2) 

เพื่อใหประชาชนไดรับความสะดวกใน
การสัญจร 

จุดที่ 1ซอย 1 ขนาดกวาง 3.00 ม. ยาว 37 หนา 0.15 ม. 

หรือมีพ้ืนที่เทคอนกรีตไมนอยกวา 111.00 ตรม. 

จุดที่ 2ซอย 3/2 ขนาดกวาง เฉลี่ย 2.60 - 3.00 ม. ยาว 

13.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่เทคอกรีตไมนอยกวา 

33.80 ตรม. 

จุดที่ 3ซอย 6 ขนาดกวาง 3.00 ม. ยาว 24.00 ม. หนา 0.15 

ม. หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไมนอยกวา 72.00 ตรม. 

จุดที่ 4ซอย 8/1 ขนาดกวาง 3.00 ม.ยาว 28.00 ม. หนา 

0.15 ตรม. หรือมีพ้ืนที่เทคอนกรีตไมนอยกวา 84.00 ตรม. 

จุดที่ 5 ซอย 8/2 ขนาดกวาง 3.00 ม. ยาว 10.00 ม. หนา 

0.15 ม.หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไมนอยกวา 30.00 ตรม. 

170,000   

4 โครงการกอสรางถนน คสล.  
หมูที่ 12 (ซอย 3/1 และ ซอย 3/6) 

เพื่อใหประชาชนไดรับความสะดวกใน
การสัญจร 

จุดที่ 1ซอย 3/1 ขนาดกวาง 3.00 เมตรยาว 32.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไมนอยกวา 96 ตรม. 
จุดที่ 2ซอย 3/6 ขนาดกวาง 3.00 เมตรยาว 85.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไมนอยกวา 255 ตรม. 

180,000   

5 โครงการติดตั้งไฟฟาสาธารณะ (ไฟกิ่ง)  
หมูที่ 3 

เพื่อใหพื้นที่สาธารณะมีแสงสวาง

เพียงพอ 

จํานวน 1 แหง 180,000   
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1. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบโลจิสติกสเชื่อมโยงกลุมจังหวัด กลุมอาเซียน+6 และ GMS  
 1.1 พัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบโลจิสตกิสใหไดมาตรฐาน        
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผานมา ไดดําเนินการ ไมไดดําเนินการ 

๒๕๖๒ 

1 โครงการปรับปรุงอาคารองคการบริหารสวน
ตําบลแมพริก 

เพื่อใชรับรองและบริการ
ประชาชน 

จํานวน 1 หลัง 500,000   

2 โครงการกอสรางอาคาร คสล. พรอมติดตั้ง
เครื่องสูบน้ําดวยไฟฟาหมูที่ 13 

เพื่อใชสําหรับงานปองกันและ
ระงับอัคคีภัย 

จํานวน 1 หลัง 150,000   

3 โครงการกอสรางหองนํ้าสาธารณะ  
อบต.แมพริก 

เพื่อใชสําหรับรองรับผูใชบริการ 
ของ อบต.แมพริก 

จํานวน 1 แหง 250,000   

4 โครงการกอสรางโรงจอดรถ อบต.แมพริก เพื่อใชสําหรับรองรับผูใชบริการ 
ของ อบต.แมพริก 

จํานวน 1 แหง 250,000   

5 โครงการกอสรางโดมหลังคาเอนกประสงค 
อบต.แมพริก 

เพื่อใชสําหรับรองรับผูใชบริการ 
ของ อบต.แมพริก 

จํานวน  1  แหง 500,000   

6 โครงการเทลานคอนกรตีเสริมเหลก็  
อบต.แมพริก 

เพื่อใชสําหรับรองรับผูใชบริการ
และสําหรับกจิกรรมตาง ๆ ของ

อบต.แมพริก 

จํานวน  1  แหง 400,000   

 
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบโลจิสติกสเชื่อมโยงกลุมจังหวัด กลุมอาเซียน+6 และ GMS   
1.2 พัฒนาแหลงนํ้าและระบบบริหารจัดการน้ําเพ่ือสงเสริมผลผลิตทางดานการเกษตร      
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา ไดดําเนินการ ไมไดดําเนินการ 

๒๕๖๒   

1 โครงการกอสรางรางระบายน้าํ คสล. หมูที่ 1 
(ซอย 2) 

เพื่อแกไขปญหาน้ําทวมขัง จํานวน 1 แหง 150,000   

2 โครงการกอสรางคลองระบายน้ําหมูที่ 2  
(บริเวณหนาวัด) 

เพื่อแกไขปญหาน้ําทวมขัง จํานวน 1 แหง 180,000   
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา ไดดําเนินการ ไมไดดําเนินการ 

๒๕๖๒   

3 โครงการกอสรางแนวกันตลิ่ง หมูที่ 4  (บริเวณอาคาร
อเนกประสงค) 

เพื่อปองกันแนวตลิ่งทรุดจากการ
กัดเซาะของน้ํา 

จํานวน 1 แหง  120,000   

4 โครงการกอสรางระบบระบายน้ําภายในหมูบาน  
หมูที่ 7 

เพื่อแกไขปญหาน้ําทวมขัง จํานวน 1 แหง  180,000   

5 โครงการกอสรางฝายกั้นน้ําและระบบผลิตน้ําประปา
ภูเขา ม.11 (บริเวณหวยตนยางและหวยผักหละ) 

เพื่อใหประชาชนมีน้ําสาํหรับ
อุปโภคบริโภคอยางเพียงพอ 

จํานวน 2 แหง  150,000   

6 โครงการปรับปรุงระบบผลิตน้ําประปาหมูบาน  
หมูที่ 13 

เพื่อใหประชาชนมีน้ําสําหรับอุปโภค
บริโภคอยางเพียงพอและมีมาตรฐาน 

จํานวน 1 แหง  150,000   

7 โครงการปรับปรุงระบบประปาภูเขา หมูที่ 9 เพื่อใหประชาชนมีน้ําสาํหรับ
อุปโภคบริโภคอยางเพียงพอ 

จํานวน 1 แหง  150,000   

 
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบโลจิสติกสเชื่อมโยงกลุมจังหวัด กลุมอาเซียน+6 และ GMS   
1.3 พัฒนาการบริหารจัดการโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการเจริญเติบโตของทองถิ่น เพื่อเชื่อมโยงกลุมจังหวัด กลุมอาเซียน +6 และ GMS   
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา  ไดดําเนินการ ไมไดดําเนินการ 

๒๕๖๒ 

1 โครงการกอสรางอาคารอเนกประสงค 
ฌาปนสถาน หมูที่ 10 

เพื่อใชเปนท่ีรับรอง

ผูรวมงานหรือประกอบ

พิธีกรรมทางศาสนา 

จํานวน 1 แหง 160,000   
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่  3  การดํารงฐานวัฒนธรรมลานนาเพื่อเพิ่มมูลคาการทองเที่ยว เชิงวัฒนธรรม เชิงนิเวศ และเชิงสุขภาพ 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาดานเศรษฐกิจและการทองเที่ยว 
2. การพัฒนาดานเศรษฐกิจและการทองเที่ยว 
2.1 สงเสริมและพัฒนาการเกษตรตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

 งบประมาณและที่ผานมา ไดดําเนินการ ไมไดดําเนินการ 

๒๕๖๒ 

1 โครงการปลอยปลาเฉลมิพระเกียรต ิ เพื่อเปนแหลงอาหารและนาํ

พระราชดําริมาปฏิบัต ิ

แหลงน้ําสาธารณะตําบลแมพริก 10,000   

 
2. การพัฒนาดานเศรษฐกิจและการทองเที่ยว   
2.3 สงเสริมและพัฒนาการทองเที่ยว   
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา  ไดดําเนินการ ไมไดดําเนินการ 

๒๕๖๒   

1 โครงการสงเสริมการทองเที่ยวเชิงอนุรักษดาน
ทรัพยากรธรรมชาตสิิ่งแวดลอมและธรรมชาต ิ

เพื่อพัฒนาศักยภาพการ
ทองเที่ยวเชิงอนุรักษฯ และ

สงเสริมอาชีพ 

ประชาชน หมูที ่   1 - 13 20,000   

2 โครงการสงเสริมการทองเที่ยวเชิงอนุรักษภูมิ
ปญญาทองถ่ิน 

เพื่อสงเสริมอาชีพให
ประชาชนและอนุรักษภูมิ

ปญญาทองถ่ิน 

ประชาชน หมูที ่   1 - 13 10,000   

3 โครงการพัฒนาและสงเสริมการทองเที่ยวของ 
ตําบลแมพริก 

เพื่อสงเสริมอาชีพให
ประชาชน 

ประชาชน หมูที ่   1 - 13 10,000   
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่  4  การพัฒนาทรัพยากรมนุษยและคุณภาพชีวิตเพื่อใหประชาชนอยูเย็นเปนสุข   
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3  การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข 
     3. ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข   
3.1 แนวทางการสงเสริมและพัฒนาการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย   
แผนงานการศึกษา  

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา  ไดดําเนินการ 
 

ไมไดดําเนินการ 
 

๒๕๖๒ 

1 โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหาร
สถานศึกษา (คากิจกรรมพัฒนาผูเรียน, คาชุด
นักเรียน, คาอุปกรณการเรียน, คาหนังสือเรียน) 

เพื่อสงเสริมพฒันาและจัดหาฯใหเหมาะสม
กับผูเรียนตามวัยและความตองการของ

ทองถิ่น 

1. ศพด. บานปาเมี่ยงแมพรกิ 
2. ศพด. อบต.แมพริก 1 
3. ศพด. อบต.แมพริก 2 

110,000   

2 โครงการสนับสนุนอาหารเสริม (นม) เพื่อจัดซ้ือเปนคาอาหารเสริม (นม)ใหกบั
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัดและ 

โรงเรียน สังกัด สพฐ. 

1. ศพด.บานปาเมี่ยงแมพรกิ2. ศพด. อบต.แมพรกิ 1 
3. ศพด. อบต.แมพริก 24. ร.ร.ชุมชนบานสันจําปา 
5. ร.ร.บานแมพรกิ6. ร.ร.บานปางออย 
7. ร.ร.บานปาเมี่ยงแมพรกิ 

1,500,000   

3 โครงการสนับสนุนการพัฒนาครูผูดูแลเด็กและ
ผูดูแลเด็ก 

เพื่อสงเสริมและพัฒนา ครู.และผลด. ใหมี
ทักษะและความรูที่เหมาะสมในการ
ปฏิบัติงาน 

ครูผูดูแลเด็กและผูดแูลเดก็ในสังกัด อบต.แมพริก 25,000   

4 การสนับสนุนกิจกรรมของศูนยพัฒนาเดก็เล็ก เพื่อพัฒนา อบรมและสนับสนุนกจิกรรม
ของ ศพด. ในสังกัด ใหเหมาะสม 

คณะกรรมการศูนย ศพด. 20,000   

5 โครงการปรับปรุงภูมิทัศนศพด. เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน ใหสวยงามและ
อํานวยความสะดวก 

ศพด.แมพริก 1 และศพด. แมพริก 2 70,000   

      3. ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข   
3.4 สงเสริมและพัฒนาสุขภาวะที่ดีของประชาชนในทองถิ่น   
แผนงานสาธารณสุข  

ที ่ โครงการ วัตถปุระสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่านมา  ไดดําเนินการ 
 

ไมไดดาํเนินการ 
 

๒๕๖๒ 

1 โครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภยัจากโรคพิษ
สุนัขบาตามปณิธานศาสตราจราย ดร. สมเด็จ
พระเจาลูกยาเธอ เจาฟาจุฬาภรณวัลยลกัษณ
อัครราชกุมาร ี
 

เพื่อแกไขปญหาโรคพิษสุนขับาและ
ประชาชนปลอดจากโรคพิษสุนัขบา 

หมูที่ 1 - 13 50,000   
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ที ่ โครงการ วัตถปุระสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่านมา  ไดดําเนินการ 
 

ไมไดดาํเนินการ 
 

๒๕๖๒ 

2 โครงการปองกันและแกไขปญหาโรคขาดสาร
ไอโอดีนอยางเขมแข็งและยั่งยืน 

เพื่อปองกันและแกไขปญหาโรคขาดสาร
ไอโอดนีในกลุมเสี่ยง 

หญิงตั้งครรภเดก็อายุ   3 - 5 ป และ ผูสูงอาย ุ 10,000   

 
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่  4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษยและคุณภาพชีวิต เพื่อใหประชาชนอยูเย็นเปนสุข   
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 4 ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการปองกันบรรเทาสาธารณภัย 
4.  ยทุธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการปองกันบรรเทาสาธารณภัย   
     4.1 รักษาความสงบเรียบรอยเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน   
แผนงานสรางความเขมแขง็ของชมุชน   

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา  ไดดําเนินการ 
 

ไมไดดาํเนินการ 
 

๒๕๖๒ 

1 โครงการอบรมกฎหมายทีป่ระชาชนควรรู เพื่อสงเสริมและใหความรูกฎหมายที่
เกี่ยวของกับประชาชน 

หมูที่ 1 - 13       30,000    

 
4. ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการปองกันบรรเทาสาธารณภัย   
     4.2 แนวทางการพัฒนาปองกันและบรรเทาสาธารณภัย   
แผนงานการรักษาความสงบภายใน  

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา  ไดดําเนินการ 
 

ไมไดดาํเนินการ 
 

๒๕๖๒ 

1 การพัฒนากจิการอาสาสมัคร อปพร. เพื่อสงเสริมและพัฒนาอาสาสมัคร 
อปพร. 

อปพร. หมูที่ 1 - 13 150,000   

2 การสงเสริมปองกันภัยและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อสงเสริมและบรรเทาสาธารณภัย
ภายในพื้นที ่

ประชาชน หมูที ่1 - 13 50,000   
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     4.3 ปองกันและแกไขปญหายาเสพติด อบายมุข และปญหาแรงงานตางดาว   
แผนงานสรางความเขมแขง็ของชมุชน  

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

 งบประมาณและที่ผานมา ไดดําเนินการ 
 

ไมไดดาํเนินการ 
 

๒๕๖๒ 

1 การสงเสริมและแกไขปญหายาเสพติด เพื่อปองกันและแกไขปญหายาเสพติด พื้นที่ตําบลแมพริก     200,000    

2 โครงการครอบครัวสัมพันธ สงเสริมความสัมพันธในครอบครัว พื้นที่ตําบลแมพริก       50,000    
 
     4.4 พัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน สตรี ผูสูงอายุ ผูพิการ และผูดอยโอกาส   
แผนงานสรางความเขมแขง็ของชมุชน  
ที่ โครงการ 

วัตถปุระสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา ไดดําเนินการ 
 

ไมไดดาํเนินการ 
 

๒๕๖๒ 

1 โครงการอบรมและพัฒนาศักยภาพอาสาสมัคร
ดูแลผูสูงอายุที่บาน (อผส.) 

เพื่อพัฒนาศักยภาพอผส. และออกเยี่ยม
บานผูสูงอายุและผูปวยติดเตียง 

อผส. หมูที่ 1 - 13 25,000   

2 โครงการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพผูปวยเอดส เพื่อพัฒนาศักยภาพผูปวยเอดสในการ
ดํารงชีวิตในสังคม 

ผูปวยเอดส หมูที ่  1 - 13 10,000   

  
แผนงานบริหารงานทั่วไป  

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา  ไดดําเนินการ 
 

ไมไดดาํเนินการ 
 

๒๕๖๒ 

1 โครงการสงเสริมการมีสวนรวมแบบประชารัฐ
และบานเทิดไทองคราชันองคราชินี 

เพื่อสงเสริมและสนับสนนุการมีสวนรวม

แบบประชารฐัและชวยเหลือผูยากไร

ผูดอยโอกาส 

ผูยากไรและผูดอยโอกาสในตําบลแมพริก 100,000   

  
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา ไดดําเนินการ 
 

ไมไดดาํเนินการ 
 

๒๕๖๒ 

1 โครงการจัดการแขงขันกีฬา เพื่อสงเสริมการเลนกีฬาสรางความ
ปรองดองสมานฉันท ความสามัคคี และ

แสดงความจงรกัภกัดีฯ 

เด็ก เยาวชนประชาชนทัว่ไป 200,000   
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แผนงานงบกลาง  

 
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่  4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษยและคุณภาพชีวิต เพื่อใหประชาชนอยูเย็นเปนสุข   
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมืองการบริหาร   
6. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมืองการบริหาร   
6.1 พัฒนาศักยภาพบุคลากรทองถิ่น   
แผนงานบริหารงานทั่วไป    

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

 งบประมาณและที่ผานมา ไดดําเนินการ 
 

ไมไดดาํเนินการ 
 

๒๕๖๒ 

1 การจัดทําแผนทีภ่าษแีละทะเบยีนทรัพยสิน เพื่อใหไดขอมูลในการพัฒนาการผังเมือง
และการจัดเก็บรายไดอยางถูกตองครบถวน 

พื้นที่ตําบลแมพริก     250,000    

2 การดําเนินงานในจัดทําระบบบัญช ี
e - laasและระบบอื่น ๆ 

เพื่อใหมกีารดําเนนิการในระบบตาง ๆ 
อยางถูกตอง และรวดเร็ว 

อบต.แมพริก       20,000    

 
     6.2 แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล   
แผนงานสรางความเขมแขง็ของชมุชน   

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

 งบประมาณและที่ผานมา ไดดําเนินการ 
 

ไมไดดาํเนินการ 
 

๒๕๖๒ 

1 โครงการสงเสริมการรักการอาน เพื่อสงเสริมสนับสนนุ ใหประชาชนอาน

หนังสือ และสือ่ตาง ๆ อยางเหมาะสมและ

ตอเนื่อง 

หมูที่ 1 - 13       10,000    

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา ไดดําเนินการ 
 

ไมไดดาํเนินการ 
 

๒๕๖๒ 

1 โครงการเสริมสรางสวัสดิการทางสังคมใหแกผู
พิการและทพุพลภาพ 

เพื่อรองรับการจัดสวัสดกิารเบี้ยความพกิาร
ใหแกคนพกิารตามสทิธิฯ 

ผูพิการและทพุพลภาพหมูที ่1 - 13 10,000,000   

2 โครงการสนับสนุนสวัสดิการทางสังคมแก
ผูดอยโอกาสทางสังคม 

เพื่อรองรับการสงเคราะหเบี้ยยังชีพผูปวย
เอดสใหแกผูปวยเอดสตามสทิธิฯ 

ผูปวยเอดสฯหมูที่ 1 - 13 3,000,000   

3 โครงการสรางหลักประกันรายไดผูสูงอายุ เพื่อรองรับการจัดสวัสดิใหแกผูสูงอายุที่มี
อาย ุ60 ปขึ้นไป และมีคุณสมบัติฯ 

ผูสูงอายุ 60 ปขึ้นไป หมูที่ 1 - 13 300,000   
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  6.3 แนวทางการพัฒนาสงเสริมการมีสวนรวมในการพัฒนาทองถิ่นทุกภาคสวน   
แผนงานสรางความเขมแขง็ของชมุชน  

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา  ไดดําเนินการ 
 

ไมไดดาํเนินการ 
 

๒๕๖๒ 

1 โครงการสงเสริมการขับเคล่ือนแผนชุมชนแบบ
บูรณาการเพื่อการพัฒนาทองถิ่น 

เพื่อดําเนินการแผนชุมชนแผนพัฒนา
ทองถิ่นฯ สงเสริมการมีสวนรวมแบบ

บูรณาของประชาชนในพื้นที ่

หมูที่ 1 - 13       20,000   

 
     6.4 แนวทางการพัฒนาปรับปรุงเครื่องมือเครื่องใชและเทคโนโลยี   
แผนงานบริหารงานทั่วไป  

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา  ไดดําเนินการ 
 

ไมไดดาํเนินการ 
 

๒๕๖๒ 

1 โครงการจัดการแนวเขต อบต. เพื่อใหไดขอมูลในการพัฒนาการผังเมือง
และแนวเขตที่ชัดเจน 

พื้นที่ตําบลแมพริก       20,000    

 
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่  5  การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหดํารงความสมบูรณและยั่งยืน  
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 5  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอมใหสมบูรณยั่งยืน  
5. ยุทธศาสตรการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหสมบูรณยั่งยืน     

5.1 สงเสริมและพัฒนาการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอม       
แผนงานการเกษตร           

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา  ไดดําเนินการ 
 

ไมไดดาํเนินการ 
 

๒๕๖๒ 

1 โครงการกอสรางฝายมีชวีิต เพื่อแกไขปญหาขาดแคลนน้ํา 

และชะลอน้ําไวใชในการเกษตร 

พื้นที่ตําบลแมพริก 100,000   

2 โครงการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาต ิ
และสิ่งแวดลอม 

เพื่ออนุรกัษทรัพยากรธรรมชาต ิ

และสิ่งแวดลอม 

พื้นที่ตําบลแมพริก 10,000   

3 โครงการปลูกปาเพื่อพื้นที่สีเขียว เพื่อเพิม่แหลงทรัพยากรปาไม 
และลดภาวะโลกรอน 

พื้นที่ตําบลแมพริก 10,000   

4 โครงการสรางฝายชะลอน้ําและกกัเก็บน้าํเฉลิม
พระเกียรติฯ 

เพื่อกักเก็บน้ําไวใชฤดูแลง 

และเฉลิมพระเกียรติฯ 

แหลงน้ําในตําบล 20,000   
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5. ยุทธศาสตรการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหสมบูรณยั่งยืน   
5.2 สงเสริมและพัฒนาการควบคุม ปองกัน แกไขปญหาขยะ น้ําเสีย และมลภาวะ   

  แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา  ไดดําเนินการ 
 

ไมไดดาํเนินการ 
 

๒๕๖๒ 

1 โครงการแกไขปญหาหมอกควันและไฟปา เพื่อแกไขปญหาหมอกควันและไฟปา พื้นที่ตําบลแมพริก 40,000   
2 โครงการอาสาสมัครทองถิ่นรักษโลก เพื่อดูแลรักษาสิ่งแวดลอมและเขารวม

กิจกรรมการบรหิารจัดการสิ่งปฏิกูลและ
ขยะมูลฝอย 

อาสาสมัครทองถิ่นรักษโลก 15,000   

3 โครงการสงเสริมความรูและวิธีการบริหารจัดการ
ขยะในชุมชน 

เพื่อสงเสริมและใหความรูในการบริหาร
จัดการขยะมูลฝอย 

คณะกรรมการหมูบาน,ประชาชนหมูที่ 1 - 13 20,000   

 
5. ยุทธศาสตรการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหสมบูรณยั่งยืน   

5.2 สงเสริมและพัฒนาการควบคุม ปองกัน แกไขปญหาขยะ น้ําเสีย และมลภาวะ   
  แผนงานเคหะและชมุชน   

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา  
ไดดําเนินการ 

 
ไมไดดาํเนินการ 

 

๒๕๖๒   

1 โครงการจัดเก็บขยะอันตราย เพื่อจัดเก็บขยะอันตรายในชุมชนและมี
วิธีกาํจัดที่ถกูวธิีและปลอดภัย 

หมูที่ 1 - 13 25,000   

 
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่  4  การพัฒนาทรัพยากรมนุษยและคุณภาพชีวิตเพื่อใหประชาชนอยูเย็นเปนสุข   
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาดานเศรษฐกิจและการทองเที่  
2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจและการทองเทีย่ว   

2.2 สงเสริมและพัฒนาอาชีพและการตลาด เพื่อเพิ่มศักยภาพผลิตภัณฑทองถิ่นใหไดมาตรฐานสากล    
แผนงานสรางความเขมแขง็ของชมุชน   

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

 งบประมาณและที่ผานมา ไดดําเนินการ 
 

ไมไดดาํเนินการ 
 

๒๕๖๒ 

1 โครงการสงเสริมอาชีพแกประชาชน เพื่อใหประชาชนมีรายไดเพิ่มขึ้น ประชาชน หมูที ่   1 - 13  150,000    
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2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจและการทองเทีย่ว   
2.2 สงเสริมและพัฒนาอาชีพและการตลาด เพื่อเพิ่มศักยภาพผลิตภัณฑทองถิ่นใหไดมาตรฐานสากล    
แผนงานสรางความเขมแขง็ของชมุชน  

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา  ไดดําเนินการ 
 

ไมไดดาํเนินการ 
 

๒๕๖๒ 

1 โครงการสนับสนุนการจัดงานถวาย
สักการะพอขุนเม็งรายมหาราช 

เพื่อเปนการสืบทอดและอนุรักษ
ประเพณีในทองถิ่น 

จัดงานถวายสักการะพอขุนเม็ง
รายมหาราช 

30,000   

 
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่  4  การพัฒนาทรัพยากรมนุษยและคุณภาพชีวิตเพื่อใหประชาชนอยูเย็นเปนสุข   
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ 4  การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการปองกันบรรเทาสาธารณภัย 
 4. ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการปองกันบรรเทาสาธารณภัย   
 4.1 การรักษาความสงบเรยีบรอยเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน   
  แผนงานการรักษาความสงบภายใน   

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

 งบประมาณและที่ผานมา ไดดําเนินการ 
 

ไมไดดาํเนินการ 
 

๒๕๖๒ 

1 โครงการสงเสริมสนับสนุนกิจกรรมกลุม
อาสาสมัครปองกันภยัฝายพลเรือน 
(อปพร.) 

เพื่อพัฒนาศักยภาพในการ
ปฏิบัติงานของกลุมอาสาสมัคร
ปองกันภัยฝายพลเรือน (อปพร.) 

อปพร.หมูที1่ - 13  100,000    

 
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่  5  การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหดํารงความสมบูรณและยั่งยืน  
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 5  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอมใหสมบูรณยั่งยืน   
5. ยุทธศาสตรการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหสมบูรณยั่งยืน   

5.1 สงเสริมและพัฒนาการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอม   
แผนงานบริหารงานทั่วไป  

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา  ไดดําเนินการ 
 

ไมไดดาํเนินการ 
 

๒๕๖๒ 

1 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน อบต.แมพริก เพื่อปรับปรุงภูมิทัศนรองรับและ
บริการประชาชน 

อบต.แมพริก 200,000   
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5)  

องคการบรหิารสวนตําบลแมพรกิ  อําเภอแมสรวย  จังหวดัเชยีงราย 
ประจําป 2562 

ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดที ่1 การพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันดานการคาการลงทุนและบริการโลจิสติกส เชือ่มโยงกลุมจังหวัด กลุมอาเซยีน+๖ และ GMS 
ข.  ยทุธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบโลจิสติกส เชื่อมโยงกลุมจังหวัดกลุมอาเซียน+๖ และ GMS 

ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบรหิารสวนตําบลแมพริกที ่1 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบโลจิสติกส เชื่อมโยงกลุมจังหวัดกลุมอาเซียน+๖ และ GMS 
 ๑.๑  แผนงานเคหะและชุมชน  

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา 
ไดดําเนินการ ไมไดดําเนินการ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการติดต้ังไฟฟาสาธารณะ     
(ไฟกิ่ง) หมูที่ 5 

เพื่อใหพื้นที่สาธารณะมี
แสงสวางเพียงพอ 

จํานวน 1 แหง 100,000 120,000 120,000 120,000 120,000   

2 โครงการติดต้ังไฟฟาสาธารณะ     
(ไฟกิ่ง) หมูที่ 4 

เพื่อใหพื้นที่สาธารณะมี
แสงสวางเพียงพอ 

จํานวน 1 แหง 100,000 120,000 120,000 120,000 -   

3 โครงการกอสรางถนน คสล.  
หมูที่ 5 (ตั้งแตบานนายไพจิตรทิศ
ลังกา) 

เพื่อใหประชาชนไดรับ
ความสะดวกในการ

สัญจร 

ขนาดกวาง 3.00 ม. ยาว 
96.00 ม. หนา 0.15 ม. 
หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม
นอยกวา 288.00 ตรม. 

 -  150,000   -   -  -   

4 โครงการกอสรางถนน คสล.  
หมูที่ 6 ถนนสายหลกับริเวณขาง
โรงเรียน 

เพื่อใหประชาชนไดรับ
ความสะดวกในการ

สัญจร 

ขนาดกวาง 4.00 ม. ยาว 
58.00 ม. หนา 0.15 ม. 
หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม
นอยกวา 232.00 ตรม. 

 -  120,000   -   -  -   

5 โครงการกอสรางถนนคสล.  
หมูที่ 6 (บานนายแสวง ยาปน
และบานนายอาย ขวาเมืองพาน) 

เพื่อใหประชาชนไดรับ
ความสะดวกในการ

สัญจร 

จุดที่ 1 กวาง 3 เมตร ยาว 
30 เมตร จุดที่ 2 กวาง 3 

เมตร 

100,000 120,000 120,000 120,000 120,000   

6 โครงการกอสรางถนน คสล.  
หมูที่ 6 (บริเวณบานนางผองใส 
แกวนาง) 

เพื่อใหประชาชนไดรับ
ความสะดวกในการ

สัญจร 

ขนาดกวาง 3 เมตร  
ยาว 65 เมตร หนาเฉลี่ย 
0.15 เมตรหรือมีพื้นที่เท

คอนกรีตไมนอยกวา 
195.00 ตรม. 

- 120,000 120,000 120,000 -   
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ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา 
ไดดําเนินการ ไมไดดําเนินการ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

8 โครงการกอสรางถนน คสล.  
หมูที่ 8 (ซอย 1, 3/1, 6, 8/1, 
8/2) 

เพื่อใหประชาชนไดรับ
ความสะดวกในการ

สัญจร 

จุดที่ 1ซอย 1 ขนาดกวาง 3.00 
ม. ยาว 37 หนา 0.15 ม. หรือมี
พื้นที่เทคอนกรีตไมนอยกวา 
111.00 ตรม. 
จุดที่ 2ซอย 3/2 ขนาดกวาง 
เฉลี่ย 2.60 - 3.00 ม. ยาว 
13.00 ม. หนา 0.15 ม.หรือมี
พื้นที่เทคอกรีตไมนอยกวา 
33.80 ตรม. 
จุดที่ 3ซอย 6 ขนาดกวาง 3.00 
ม. ยาว 24.00 ม. หนา 0.15 ม. 
หรือมีพ้ืนที่เทคอนกรีตไมนอยกวา 
72.00 ตรม. 
จุดที่ 4ซอย 8/1 ขนาดกวาง 
3.00 ม. ยาว 28.00 ม. หนา 
0.15 ตรม.หรือมีพ้ืนที่เทคอนกรีต
ไมนอยกวา 84.00ตรม. 
จุดที่ 5ซอย 8/2 ขนาดกวาง 
3.00 ม. ยาว 10.00 ม. หนา 
0.15 ม.หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม
นอยกวา 30.00 ตรม. 

 -  170,000   -   -  -   

9 โครงการติดต้ังไฟฟาสาธารณะ     
(ไฟกิ่ง) หมูที่ 11 

เพื่อใหพื้นที่สาธารณะมี
แสงสวางเพียงพอ 

จํานวน 1 แหง 130,000 150,000 150,000 - -   

10 โครงการกอสรางถนน คสล.  
หมูที่ 12 (ซอย 3/1 และ  
ซอย 3/6) 

เพื่อใหประชาชนไดรับ
ความสะดวกในการ

สัญจร 

จุดที่ 1ซอย 3/1 ขนาดกวาง 
3.00 เมตรยาว 32.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรอืมีพืน้ที่
เทคอนกรีตไมนอยกวา  
96 ตรม. 
จุดที่ 2ซอย 3/6 ขนาดกวาง 
3.00 เมตร ยาว 85.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตรหรอืมีพืน้ที่เท
คอนกรีตไมนอยกวา 
255 ตรม. 

 -  180,000   -   -  -  
(ทําสัญญา) 
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ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา 
ไดดําเนินการ ไมไดดําเนินการ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

12 โครงการขยายเขตไฟฟาและติดตั้ง
ไฟฟาสาธารณะ (ไฟกิ่ง) ในพื้นที่
หมูที่ 13 บานปาซางพัฒนา 
(บริเวณทางขึ้น อบต.แมพริก) 

เพื่อเพิ่มพื้นที่สาธารณะ
ใหมีแสงสวางเพียงพอ 

 
 

จํานวน 1 แหง - 400,000 400,000 400,000 400,000   

13 โครงการซอมแซมไฟฟาโซลาเซลล เพื่อใหพื้นที่สาธารณะมี
แสงสวางเพียงพอ 

จํานวน 67 จุด - 300,000 - - -   

 
           ๑.2  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา 
ไดดําเนินการ ไมไดดําเนินการ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 กอสรางทอเหลี่ยม คสล. หมูที ่3 เพื่อปองกันและแกไข
ปญหาน้ําทวมขัง 

ขนาดกวาง 1.20 เมตร 
ยาว 8 เมตร 

- 130,000 130,000 130,000 -  
(ทําสัญญา) 

 

2 ปรับปรุงตอเติมหรือปรับภูมิทัศน 

อบต.แมพริก 

เพื่อสรางพื้นที่สีเขียวและ
สถานที่พักผอน 

จํานวน 1 แหง 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000   

3 แท็งคกักเก็บน้ํา  

อบต.แมพริก  

เพื่อใช เก็บน้ําไวใชในชวง
ฤดูแลง หรือขาดแคลนน้ํา 
ทั้งใชในการบรรเทาความ
เดือดรอนของประชาชน 

จํานวน 1 แหง 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000   

4 รางระบายน้ํา อบต.แมพริก  เพื่อ ปองกันน้าํกัดเซาะ 
และ ปองกันบรรเทาสา

ธารณภัยตางๆ 

จํานวน 1 เสน 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000   

5 โครงการกอสรางทอเหลี่ยม
ภายในหมูบาน 

เพื่อใหน้ําระบายไดอยาง
รวดเร็วและไดรับความ
สะดวกในการสัญจร 

หมูที่ 1 - 13 - 600,000 600,000 600,000 600,000   

6 โครงการกอสรางคลองไสไก
ภายในหมูบาน 

เพื่อใหน้ําระบายไดอยาง
รวดเร็วและมีน้ําใชใน

การเกษตร 

หมูที่ 1 - 13 - 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000   
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ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา 
ไดดําเนินการ ไมไดดําเนินการ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

8 โครงการกอสรางเตาเผาขยะของ 
อบต.แมพริก 

เพื่อกําจัดขยะมูลฝอย
อยางถูกวิธแีละลดการฝง

กลบ 

หมูที่ 1 - 13 - 500,000 500,000 500,000 500,000   
 

9 โครงการปรับปรุงอาคารองคการ
บริหารสวนตําบลแมพริก 

เพื่อใชรับรองและบริการ
ประชาชน 

จํานวน 1 หลัง  -  500,000  500,000  500,000  500,000    
 

10 โครงการกอสรางอาคาร คสล. 
พรอมติดตั้งเคร่ืองสูบน้ําดวย
ไฟฟาหมูที่ 13 

เพื่อใชสําหรับงานปองกัน
และระงับอัคคีภัย 

จํานวน 1 หลัง  -  150,000 150,000 150,000 150,000   
 

11 โครงการกอสรางหองน้ํา
สาธารณะ อบต.แมพริก 

เพื่อใชสําหรับรองรับ
ผูใชบริการของ  
อบต.แมพริก 

จํานวน 1 แหง  -  500,000   -   -   -    
 

12 โครงการกอสรางโรงจอดรถ  
อบต.แมพริก 

เพื่อใชสําหรับรองรับ
ผูใชบริการ 

ของ อบต.แมพริก 

จํานวน 1 แหง  -  250,000   -   -   -   
 

 

13 โครงการกอสรางโดมหลังคา
เอนกประสงค อบต.แมพริก 

เพื่อใชสําหรับรองรับ
ผูใชบริการของ อบต.แม

พริก 

จํานวน  1  แหง  -  500,000   -   -   -    
 

14 โครงการเทลานคอนกรีตเสริม
เหล็ก อบต.แมพรกิ 

เพื่อใชสําหรับรองรับผูใชบริการ
และสําหรับกิจกรรมตางๆ ของ 

อบต.แมพริก 

จํานวน  1  แหง  -  400,000   -   -   -    
 

15 โครงการกอสรางรางระบายน้าํ 
คสล. หมูที่ 1 (ซอย 2) 

เพื่อแกไขปญหาน้ําทวมขัง จํานวน 1 แหง  -  150,000   -   -   -    
 

16 โครงการกอสรางคลองระบายน้ํา
หมูที่ 2 (บริเวณหนาวัด) 

เพื่อแกไขปญหาน้ําทวมขัง จํานวน 1 แหง  -  180,000   -   -   -    
 

17 โครงการกอสรางแนวกันตลิ่ง  
หมูที่ 4  (บริเวณอาคาร
อเนกประสงค) 

เพื่อปองกันแนวตลิ่งทรุด
จากการกัดเซาะของน้ํา 

จํานวน 1 แหง  -  120,000   -   -  -   
 

18 โครงการกอสรางระบบระบายน้ํา
ภายในหมูบาน หมูที่ 7 

เพื่อแกไขปญหาน้ําทวมขัง จํานวน 1 แหง  -  180,000   -   -  -   
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ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา 
ไดดําเนินการ ไมไดดําเนินการ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

20 โครงการกอสรางอาคาร
อเนกประสงคฌาปนสถาน  
หมูที่ 10 

เพื่อใชเปนที่รับรอง
ผูรวมงานหรือประกอบ
พิธีกรรมทางศาสนา 

จํานวน 1 แหง  -  160,000   -   -  -   
 

21 โครงการกอสรางฝายกั้นน้ําและ
ระบบผลิตน้ําประปาภูเขา ม.11 
(บริเวณหวยตนยางและหวยผกั
หละ) 

เพื่อใหประชาชนมีน้ํา
สําหรับอุปโภคบริโภค

อยางเพียงพอ 

จํานวน 2 แหง  -  150,000   -   -  -   
 

22 โครงการปรับปรุงระบบผลิต
น้ําประปาหมูบาน หมูที่ 13 

เพื่อใหประชาชนมีน้ํา
สําหรับอุปโภคบริโภค
อยางเพียงพอและมี

มาตรฐาน 

จํานวน 1 แหง  -  150,000   -   -  -   
 

23 โครงการจัดซื้อวัสดุกอสรางเพื่อ
จัดทําหองน้ํา 
 

เพื่อใชกอสรางหองน้ํา
ชั่วคราว 

จํานวน 1 แหง - 100,000 - - -   
 

24 ขุดลอกลําเหมือง/ฝายในพื้นที่
ตําบลแมพริก 

แหลงน้ําสะอาดใชในการ
อุปโภคบริโภค เพื่อ
การเกษตรตางๆ ใน

อนาคต 

หมูที่ 1 - 13 - 200,000 200,000 200,000 200,000   
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ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดที ่๒ การสงเสรมิการผลิตสินคาเกษตรคุณภาพมาตรฐานสากล และเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
ยุทธศาสตรจังหวัดที ่3 การดํารงฐานวัฒนธรรมลานนาเพื่อเพิ่มมูลคาการทองเที่ยว เชิงวัฒนธรรม เชงินิเวศ และเชิงสุขภาพ 
ข.  ยทุธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2  การพัฒนาดานเศรษฐกิจและการทองเที่ยว 

ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบรหิารสวนตําบลแมพริกที2่ การพัฒนาดานเศรษฐกิจและการทองเที่ยว 
   2.๑  แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา 
ไดดําเนินการ ไมไดดําเนินการ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการปลอยพันธุปลาเฉลิมพระเกียรตฯิ เพื่อเปนแหลงอาหารและนํา
พระราชดําริมาปฏิบัต ิ

แหลงน้ํา
สาธารณะตําบล

แมพริก 

- 10,000 10,000 10,000 10,000   

2 โครงการดําเนินตามพระราชดําริ ปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงฯ 

เพื่อสงเสริมการเกษตรปลอดสารพิษ หมูที่ 1 - 13 50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

  

3 โครงการแผนดินธรรมแผนดินทอง เพื่อสงเสริมการดําเนินชีวิตเศรษฐกิจ
พอเพียง 

ตําบลแมพริก 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000   

4 กิจกรรมเสริมสรางความปรองดองสมานฉันท สงเสริมเกิดความรักสามัคคี ตําบลแมพริก 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000   
5 กิจกรรมปกปองเทิดทูนสถาบัน เกิดความรักความเขาใจในสถาบัน ตําบลแมพริก 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000   
6 โครงการประชารัฐ สรางความสมานฉันท เพิ่มพื้นที่สีเขียว ประชาชน อบต.

แมพรกิ เอกชน 
50,000 50,000 50,000 50,000 50,000   

7 สงเสริมการมีสวนรวมสันติและสมานฉันท สรางความสามัคคีความเขมแข็งของ
ชุมชน 

ประชาชน อบต. 
สวนราชการ 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000   

8 โครงการสงเสริมกลุมอาชีพหรือวิสาหกจิ
ชุมชนเพื่อการพัฒนารายไดแกประชาชน 

เพื่อใหประชาชนมีรายไดเพิ่มขึ้น ประชาชน หมูที ่
1 - 13 

150,000 
 

150,000 
 

150,000 
 

150,000 
 

150,000 
 

  

9 โครงการสงเสริมอาชีพการปลูกชา/กาแฟ/ 
ไมผล 

เพื่อใหประชาชนมีรายไดเพิ่มขึ้น หมูที่  1-13 100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

  

10 โครงการปลูกพืชปลอดสารพษิในโรงเรือน เพื่อใหประชาชนมีรายไดเพิ่มขึ้น หมูที่ 1 - 13 90,000 90,000 90,000 90,000 90,000   

11 สรางเครือขายเรียนรูเกษตรกร เพื่อพัฒนาสงเสริมการเรียนรูการเกษตร จํานวน 3 
เครือขาย 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000   

12 อบรมประชาชนเกีย่วกบัทองเที่ยวเชิง
อนุรักษ 

เพื่อพัฒนาบุคลากรดานการทองเที่ยว ประชาชน  
ม.1–13 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000   

13 กอสรางปรับปรุงสถานที่ทองเที่ยวเชิงนิเวศก
และการอนุรกัษ 

เพื่อพัฒนาบุคลากรดานการทองเที่ยว ประชาชน  
ม.1–13 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000   
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 2.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา 
ไดดําเนินการ ไมไดดําเนินการ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการสงเสริมการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ
ดานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอมและ
ธรรมชาติ 

เพื่อพัฒนาศักยภาพการทองเที่ยว
เชิงอนุรักษฯ และสงเสริมอาชีพ 

ประชาชน  
หมูที่1 - 13 

- 20,000  20,000   20,000  20,000   

2 โครงการสงเสริมการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ 
ภูมิปญญาทองถิ่น 

เพื่อสงเสริมอาชีพใหประชาชนและ
อนุรักษภูมิปญญาทองถิ่น 

ประชาชน 
หมูที่1 - 13 

- 10,000  10,000  10,000  10,000   

3 โครงการพัฒนาและสงเสริมการทองเที่ยว
ของตําบลแมพริก 

เพื่อสงเสริมอาชีพใหประชาชน ประชาชน  
หมูที่1 - 13 

- 10,000  10,000  10,000  10,000   

5 การจัดงานศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เพื่อรําลึกถึงวีรชนและอนุรักษ
ศิลปวัฒนธรรมทองถิ่น 

ประชาชนทุกหมู
เหลาในอําเภอ

แมสรวย 

150,000 
 

150,000 
 

150,000 
 

150,000 
 

150,000 
 

 
 

 

6 การจัดงานวันสาํคัญทางศาสนา เพื่อปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรมให
เด็กไดรูจักนําไปใชในชีวิตประจําวัน 

ศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก 3 แหง 

5,000 
 

5,000 
 

5,000 
 

5,000 
 

5,000 
 

 
 

 

7 โครงการอบรมธรรมสัญจร เพื่อปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม
ประชาชนไดรูจักนําไปใชใน
ชีวิตประจําวัน 

หมูที่ 1-13 20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

 
 

 

8 โครงการรดน้ําดําหัวผูสูงอายุและประเพณี
สงกรานตลานนา 

เพื่อเปนการอนุรักษวัฒนธรรม
ประเพณีทองถิ่น 

ประชาชนตําบล
แมพริก 

40,000 
 

40,000 
 

40,000 
 

40,000 
 

40,000 
 

 
 

 

9 โครงการหลอเทียนพรรษาและประเพณี
เขาพรรษา 

เพื่ออนุรักษขนบธรรมเนียม
ประเพณีของทองถิ่น 

ประชาชนตําบล
แมพริก 

60,000 
 

60,000 
 

60,000 
 

60,000 
 

60,000 
 

 
 

 

10 โครงการจัดงานลอยกระทง เพื่ออนุรักษประเพณีทองถิ่น ประชาชนตําบล
แมพริก 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000   
 

11 
 

โครงการสงเสริมศิลปวัฒนธรรม และ 
ภูมิปญญาทองถิ่นของจังหวัดเชียงราย  

เพื่อสงเสริมและอนุรักษ
ศิลปวัฒนธรรม สรางภาพลกัษณอัน
ดีงาม รวมทั้งสรางมูลคาทาง
เศรษฐกิจของจังหวัดใหกระจายสู
ทองถิ่น และการนําอัตลักษณฯ 

ประชาชนอําเภอ
แมสรวย ได
แสดงออกถึง

ศิลปวัฒนธรรม 
และการจัดริว้

ขบวนฯ 

- 50,000 - - -   
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ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา 
ไดดําเนินการ ไมไดดําเนินการ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

12 โครงการสนับสนุนการจัดงานถวายสกัการะ
พอขุนเม็งรายมหาราช 

เพื่อเปนการถวายพระเกียรติรวมทั้ง
ราชสดุดีพระราชเกียรติคุณใหชน
รุนหลังไดสํานึกในพระมหา
กรุณาธิคุณ 

อุดหนนุทีท่ําการ
ปกครองอําเภอแม
สรวย ในการจดั
กิจกรรมรวมกับ
จังหวัดเชียงราย 

- 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

  

13 โครงการจัดงานศาลสมเด็จพระนเรศวร
มหาราชฯ 

เพื่อรําลึกถึงพระมหกรุณาธิคุณของ
สมเด็จพระนเรศวร 

ตําบลแมพริก 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000   

14 โครงการปรับปรุงภูมิทัศนศาลสมเด็จ ฯ  เพื่อพัฒนาแหลงทองเที่ยว พื้นที่ 69 ไร 135,000 
 

135,000 
 

135,000 
 

135,000 
 

135,000 
 

  

15 โครงการปรับปรุงภูมิทัศนศาลสมเด็จพระ
นเรศวรมหาราช 

เพื่อรําลึกถึง พระมหากรุณาธิคุณ
ของสมเด็จพระนเรศวร 

ตําบลแมพริก 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000   

16 โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต  บํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
อันดีงาม 

ตําบลแมพริก 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000   

ข.  ยทุธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๓ การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข 

ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบรหิารสวนตําบลแมพริกที่๓ การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข 

3.1 แผนงานการศึกษา 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา 
ไดดําเนินการ ไมไดดําเนินการ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 สนับสนุนการศึกษาตามอัธยาศัย เพื่อใหประชาชนไดเรียนรูฯ หมูที่ 1-13 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000   

2 โครงการศึกษานอกสถานที ่ เพื่อใหเด็กไดรับความรูและ
ประสบการณจริง 

ศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก 3 แหง 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000   
 

3 โครงการจัดทําแผนการศึกษา เพื่อใหไดแผนการศึกษาที่เปน
มาตรฐานเดียวกัน 

ศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก 3แหง 

15,000 15,000 15,000 15,000 15,000  
 

 

4 โครงการอบรมใหความรูเกี่ยวกับประเทศ
เพื่อนบาน 

เพื่อใหประชาชนมีความรูเกี่ยวกับ
ประเทศเพื่อนบาน 

ประชาชน  
ม.1-13 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

  
 

5 โครงการจัดซื้อสื่อ ,วัสดุการศึกษาสําหรับ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

เพื่อใหศูนยพัฒนาเด็กเล็กมีสื่อ, 
วัสดุการศึกษาใหบริการเด็กฯ 

ศูนยพัฒนา 
เด็กเล็ก 

จํานวน 3 ศูนย 

60,000 60,000 60,000 60,000 60,000  
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3.2 แผนงานสาธารณสุข 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา 
ไดดําเนินการ ไมไดดําเนินการ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการผาตัด ทําหมันเพื่อลดจํานวนสนุัข
และแมวที่เปนสัตวพาหะของโรคพิษสุนขับา
และแมวไมมีเจาของในพื้นที่ จังหวัดเชียงราย 

แกไขปญหา ปองกันและระงับ
โรคติดตอ 

จังหวัดเชียงราย  3,000 3,000 3,000 3,000 3,000   

2 โครงการปองกันและแกไขปญหาโรคระบาด
โรคติดตอและโรคไมติดตอ โรคอุบัติใหม 

เพื่อสรางเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี
ใหแกราษฎร 

ประชาชนตําบล
แมพริก 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000   

3 โครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภยัจากโรค
พิษสุนัขบาตามปณิธานศาสตราจารย  
ดร. สมเด็จพระเจานองนางเธอ เจาฟาจฬุา
ภรณวัลยลักษณอัครราชกุมาร ี

เพื่อแกไขปญหาโรคพิษสุนัขบา
และประชาชนปลอดจากโรค

พิษสุนัขบา 

หมูที่ 1 - 13 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000   

4 โครงการปองกันและแกไขปญหาโรคขาดสาร
ไอโอดีนอยางเขมแข็งและยั่งยืน 

เพื่อปองกันและแกไขปญหา
โรคขาดสารไอโอดีน 

ในกลุมเสี่ยง 

หญิงตั้งครรภเด็ก
อาย3ุ - 5 ป 
และ ผูสูงอาย ุ

- 20,000 20,000 20,000 20,000   

ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดที4่ การพัฒนาทรัพยากรมนุษยและคุณภาพชีวิต เพื่อใหประชาชนอยูเย็นเปนสุข 
ข.  ยทุธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ 4การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการปองกันบรรเทาสาธารณภัย 

ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบรหิารสวนตําบลแมพริกที่4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการปองกันบรรเทาสาธารณภัย 
4.1 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา 
ไดดําเนินการ ไมไดดําเนินการ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โรงเรยีนผูสูงอายุ เพื่อสงเสริมใหผูสูงอายุมีความรู
ความเขาใจตอการดําเนินชีวิต 

สรางคุณคาและความสําคัญของ
ผูสูงอาย ุ

หมูที่ 1 - 13 - 200,000 200,000 200,000 200,000   
 

2 สนับสนุนศูนยสาธารณสุขมูลฐาน
และกิจกรรม ของ อสม. 

เพื่อใหหมูบานไดมีงบประมาณ
ในการพัฒนาทางดาน
สาธารณสุข 

13 หมูบานในตาํบล 195,000 195,000 195,000 195,000 195,000   
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา 
ไดดําเนินการ ไมไดดําเนินการ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

3 โครงการเยี่ยมบานผูสูงอาย ุ เพื่อใหการชวยเหลือดูแล
ผูสูงอายุเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ 

อผส.ในตําบลแมพริก     
หมูที่ 1 – 13 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

  

4 โครงการปลูกพืชสมุนไพร เพื่อสรางเสริมสุขภาวะชุมชน
โดยใชภูมิปญญา 

หมูที่ 1 – 13 50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

  

5 การสงเสริมและแกไขปญหา 
ยาเสพติด 

เพื่อปองกันปญหายาเสพติดใน
พื้นที่ 

หมูที่ 1 - 13 200,000 
 

200,000 
 

200,000 
 

200,000 
 

200,000 
 

  

6 โครงการครอบครัวไทยหางไกล 
ยาเสพติด 

เพื่อปองกันปญหายาเสพติดใน
พื้นที่ 

หมูที่ 1- 13 20,000 
 

20,000 20,000 20,000 20,000   

7 โครงการรณรงคปองกันการคา
มนุษย 

เพื่อปองกันปญหาการคามนุษย หมูที่ 1 - 13 30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

  

8 สนับสนุนอุปกรณกีฬา / เครื่องออก
กําลังกาย 

เพื่อสงเสริมการเลนกีฬาและ
ออกกาํลังกาย 

ประชาชนตําบลแมพริก 65,000 
 

65,000 
 

65,000 
 

65,000 
 

65,000 
 

  

9 โครงการครอบครัวสัมพันธ สงเสริมความสัมพันธใน
ครอบครัว 

ตําบลแมพริก 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000   

10 สงเสริมแกไขปญหายาเสพติด แกไปปญหายาเสพติด ตําบลแมพริก 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000   
11 โครงการกอสรางลานกีฬาตานยา

เสพติด 
เพื่อปองกันปญหายาเสพติด 
และพัฒนาคุณชีวิต 

หมูที่ 1 , 10 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000   
 

12 โครงการจัดการแขงขันกีฬาตานยา
เสพติด 

เพื่อสงเสริมการออกกาํลังกาย เด็ก ,เยาวชน และ
ประชาชนตําบลแมพริก 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

  

13 โครงการจัดงานวันทองถิ่นไทย เพื่อดําเนินการจัดนิทรรศการ
และเขารวมการจัดงานวัน
ทองถิ่นไทย  

ประชาชนตําบลแมพริก 
ขาราชการพนักงาน 

สมาชิกสภา อบต.และ 
ผูบริหาร 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000   

14 การจัดกิจกรรมวันสตรีสากล เพื่อสงเสริมสิทธิสตรี อุดหนุนกลุมพัฒนาสตรี
ตําบล 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

  

15 การจัดกิจกรรมวันแมแหงชาต ิ เพื่อสงเสริมบทบาทสตรี อุดหนุนกลุมพัฒนาสตรี
ตําบล 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

  

16 โครงการสงเสริม สนับสนุนกลุม
ผูสูงอาย ุ

เพื่อพัฒนาศักยภาพของผูสูงอาย ุ กลุมผูสูงอายุในตําบล 
หมูที่ 1 - 13 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา 
ไดดําเนินการ ไมไดดําเนินการ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

18 โครงการปรับปรุงที่อยูอาศัยแกผู
ยากไร ผูดอยโอกาส ผูยากจน 

เพื่อใหผูยากไร ผูดอยโอกาส ผู
ยากจน มีที่อยูอาศยัที่ด ี

หมูที่ 1 -13 50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

 
 

 

19 โครงการปองกันและแกไขปญหา
การตั้งครรภไมพรอมในวัยรุน 

เพื่อปองกันและแกไขปญหาใน
วัยรุน 

เยาวชนตําบลแมพริก 30,000 
 

30,000 30,000 30,000 30,000   

20 โครงการสงเสริมและพัฒนา
ศักยภาพกลุมพัฒนาสตรีตําบล 
แมพริก 

เพื่อสงเสริมพัฒนาสตรีตําบล 
แมพริก 

กลุมสตรีแมบานตําบล
แมพริก 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

  

21 โครงการสงเสริมและพัฒนา
ศักยภาพผูสูงอายุตาํบลแมพรกิ 

เพื่อสงเสริมและพัฒนาผูสูงอายุ 
ตําบลแมพริก 

ผูสูงอายุตําบลแมพริก 50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

  

22 โครงการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม
ประชาชนตําบลแมพริก 

สงเสริมคุณธรรมจริยธรรม มี
ความชื่อสัตยสุจริต 

ประชาชนตําบลแมพริก 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

  

23 โครงการสงเสริมศักยภาพ  
อสม.ตําบลแมพริก 

มีการพัฒนาการดานสาธารณสุข ตําบลแมพริก 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000   

24 โครงการอบรมเยาวชน เพื่อพัฒนาและสงเสริมเยาวชน
ในตําบลแมพริก 

เยาวชนตําบลแมพริก 40,000 100,000 100,000 100,000 100,000   

25 โครงการอบรมและพัฒนาศักยภาพ
อาสาสมัครดูแลผูสูงอายุที่บาน 
(อผส.) 

เพื่อพัฒนาศักยภาพอผส. และ
ออกเยีย่มบานผูสูงอายุและ

ผูปวยติดเตียง 

อผส. หมูที่ 1 - 13 - 25,000 25,000 25,000 25,000   
 

26 โครงการสงเสริมและพัฒนา
ศักยภาพผูปวยเอดส 

เพื่อพัฒนาศักยภาพผูปวยเอดส
ในการดํารงชีวิตในสังคม 

ผูปวยเอดส หมูที ่
1 - 13 

- 10,000 10,000 10,000 10,000   

 
4.2  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา 
ไดดําเนินการ ไมไดดําเนินการ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 งานการแพทยฉุกเฉินตาํบล 
แมพริก 

เพื่อชวยเหลือประชาชนในตําบล
แมพริก 

หมูที่ 1 – 13 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000   

2 สงเสริมสนับสนุนกิจกรรมกลุม  
อปพร. 

เพื่อพัฒนาศักยภาพของกลุม  
อปพร. 

อปพร. หมูที่ 1 – 13 50,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

  



78 
 

 

 
 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา 
ไดดําเนินการ ไมไดดําเนินการ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

5 จัดซื้อชุดอุปกรณสนามสําหรับดับไฟ
ปา 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดับ 
ไฟปา 

จํานวน 1 ชุด 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000   

6 การติดต้ังกลองวงจรปดภายใน
หมูบาน 

เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสิน 

หมูที่
1,2,3,7,8,9,10,11,
12,13 

- 300,000 - - -   

7 พัฒนากิจการอาสาสมัครปองกันภยั
ฝายพลเรือน 

ปองกันและบรรเทาสาธารณภยั มีการรวมกลุม และ ฝก
ซอมในการปองกันและ
บรรเทาสาธารณภยั 

30,000 150,000 150,000 150,000 150,000   

8 ฝกอบรม อาสาสมัครปองกันภยัฝาย
พลเรือน  
(หลักสูตรทบทวน )  

เพื่อพัฒนาศักยภาพของกลุม  
อปพร. 

อปพร. หมูที่ 1 – 13 100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

  

9 การสงเสริมใหความรูดานการปองกัน
ภัยและบรรเทาสาธารณภัย 

เพื่อสงเสริมใหความรูในการ
ปองกันและบรรเทาสาธารณภยั
ภายในพื้นที ่

ประชาชน  
หมูที่ 1 - 13 

- 50,000 50,000 50,000 50,000   

 
 

4.3 แผนงานการศึกษา 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา 
ไดดําเนินการ ไมไดดําเนินการ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการปรับปรุงศูนยพัฒนา 
เด็กเล็ก อบต.แมพริก 2 

เพื่อปรับปรุงสถานที่ในการเรียน
การสอนใหเหมาะสมและมีความ

ปลอดภัย 
 

ศพด.อบต.แมพริก 2 - 500,000 500,000 500,000 500,000   

2 โครงการสนับสนุนคาใชจาย
การบริหารสถานศึกษา (คา
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน, คาชุด
นักเรียน, คาอุปกรณการเรียน, 
คาหนังสือเรียน) 

เพื่อสงเสริมพัฒนาและจัดหาฯให
เหมาะสมกับผูเรียนตามวัยและ

ความตองการของทองถิ่น 

1. ศพด. บานปาเมี่ยงแมพริก 
2. ศพด. อบต.แมพริก 1 
3. ศพด. อบต.แมพริก 2 

- 300,000 300,000 300,000 300,000   
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ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา 
ไดดําเนินการ ไมไดดําเนินการ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

4 โครงการสนับสนุนการพัฒนา
ครูผูดูแลเด็กและผูดูแลเด็ก 

เพื่อสงเสริมและพัฒนาครู.และผลด. 
ใหมีทักษะ และความรูที่เหมาะสม

ในการปฏิบัติงาน 

ครูผูดูแลเด็กและผูดูแล
เด็กในสังกัด อบต.แมพริก 

- 50,000 50,000 50,000 50,000   

5 การสนับสนุนกิจกรรมของศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก 

เพื่อพัฒนา อบรม และสนับสนุน
กิจกรรมของ ศพด.ในสังกัด ให

เหมาะสม 

คณะกรรมการศูนย ศพด. - 20,000 20,000 20,000 20,000   

6 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน 
ศพด. 

เพื่อปรับปรุงภูมิทัศนใหสวยงาม
และอํานวยความสะดวก 

ศพด.แมพริก 1 และศพด. 
แมพริก 2 

- 70,000 70,000 70,000 70,000   

7 โครงการจัดซื้อครุภัณฑสําหรับ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

เพื่อใหศูนยพัฒนาเด็กเล็กมีครุภัณฑ
ใหบริการเด็กภายในศูนย 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  
จํานวน 3 ศูนย 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

  

8 โครงการวันเด็กแหงชาต ิ เพื่อสงเสริมใหเด็กและเยาวชนกลา
แสดงออก 

โรงเรียนและศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก  3 แหง 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

  

9 สนับสนุนคาสาธารณูปโภค
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

เพื่อใหศูนยพัฒนาเด็กเล็กมีสิ่ง
สาธารณูปโภคไวใช 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 3 
แหง 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

  

10 โครงการวันวิชาการฯ เพื่อเสริมสรางความรูแกเด็กและ
ผูปกครอง 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  3 
แหง 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

  

11 โครงการคายเยาวชนตําบลแม
พริก 

เพื่อสงเสริมกิจกรรมเยาวชน เยาวชนตําบลแมพริก 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

  

12 โครงการปรับปรุงซอมแซม
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

เพื่อพัฒนาอาคารสถานที่ให
เหมาะสมสําหรับใชในการจัดการ
เรียนการสอน 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
จํานวน 3 ศูนย 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
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4.4 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา 
ไดดําเนินการ ไมไดดําเนินการ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการแขงขันกีฬาของเด็ก
นักเรียนในศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัด
อปท. 

-เพื่อสงเสริมการออกกําลังกาย
โดยใชกีฬาเปนสื่อ 
-เพื่อฝกใหนักเรียนมีน้าํใจเปน
นักกีฬารูแพรูชนะรูอภัย 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
3 แหง 

- - - - -   

2 โครงการแขงขันกีฬา เพื่อสงเสริมการเลนกีฬาสราง
ความปรองดองสมานฉันท ความ

สามัคคี และแสดงความ
จงรักภักดีฯ 

เด็ก เยาวชนประชาชน
ทั่วไป 

-     200,000     200,000  200,000  200,000   

 
4.5 แผนงานสังคมสงเคราะห 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา 
ไดดําเนินการ ไมไดดําเนินการ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 สมทบกองทุนวันละบาท สงเสริมใหประชาชนมีเงินออม ตําบลแมพริก 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000   

2 โครงการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตประชาชนตําบลแมพริก 

สงเสริมและพัฒนาศักยภาพ 
คุณภาพชีวิตของประชาชนใน
พื้นที่ 
 

ตําบลแมพริก 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000   
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4.6 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา 
ไดดําเนินการ ไมไดดําเนินการ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการสงเสริมการมีสวนรวมแบบ
ประชารฐั 

เพื่อสงเสริมและสนับสนนุการมีสวน
รวมแบบประชารฐัและชวยเหลอืผู

ยากไรผูดอยโอกาส 

ผูยากไรและผูดอยโอกาส
ในตําบลแมพริก 

- 100,000  100,000  100,000  100,000   

2 โครงการสงเสริมความรูกฎหมาย
ทั่วไปแกประชาชน 

เพื่อสงเสริมและใหความรู
กฎหมายที่เกีย่วของกับ

ประชาชน 

หมูที่ 1 - 13 -       30,000       30,000  30,000  30,000   

3 โครงการอนุรกัษพันธุกรรมพืชอนั
เนื่องมาจากพระราชดําริฯ (ฐาน
ทรัพยากรทองถิน่) 

เพื่อสืบสานแนวพระราชดําริฯ ใน
การอนรุักษพนัธุพืชและใช
ประโยชนจากพนัธกุรรมของพืช 

ตําบลแมพริก - 200,000 200,000 200,000 200,000   

 
 

4.7 แผนงานงบกลาง 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา 
ไดดําเนินการ ไมไดดําเนินการ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการเสริมสรางสวัสดิการทาง
สังคมใหแกผูพิการและทพุพลภาพ 

เพื่อรองรับการจัดสวัสดิการเบี้ยความ
พิการใหแกคนพิการตามสิทธิฯ 

ผูพิการและทพุพลภาพ
หมูที่ 1 - 13 

- 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000   

2 โครงการสนับสนุนสวัสดกิารทางสังคม
แกผูดอยโอกาสทางสังคม 

เพื่อรองรับการสงเคราะหเบี้ยยัง
ชีพผูปวยเอดสใหแกผูปวยเอดส

ตามสิทธฯิ 

ผูปวยเอดสฯ 
หมูที่ 1 - 13 

-  300,000  300,000  300,000   300,000    

3 โครงการสรางหลักประกนัรายได
ผูสูงอาย ุ

เพื่อรองรับการจัดสวัสดกิารใหแก
ผูสูงอายุที่มอีาย ุ60 ปขึ้นไป และ

มีคุณสมบัติฯ 

ผูสูงอายุ 60 ปขึ้นไป  
หมูที่ 1 - 13 

- 10,000,000  11,000,000  12,000,000  13,000,000   

4 สมทบกองทุนหลกัประกันสขุภาพ
ตําบลแมพรกิ 
 

เพื่อสนับสนุนกองทนุหลักประกนั
สุขภาพตําบลแมพริกในการบรกิาร

ประชาชนดานสุขภาพ 

หมูที่ 1 - 13 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000   
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ข.  ยทุธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาดานการเมืองการบริหาร 
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบรหิารสวนตําบลแมพริกที่6 การพัฒนาดานการเมืองการบริหาร 
6.๑  แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา 
ไดดําเนินการ ไมไดดําเนินการ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย

ปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือ

ประชาชนของ อปท.  

เพื่อปฏิบัติตามระเบยีบ

กระทรวงมหาดไทย วาดวย

คาใชจายเพื่อชวยเหลอื

ประชาชนตามอาํนาจหนาที่ของ 

อปท. พ.ศ.2560 

อปท.ในพื้นที่ทุกแหง 35,000 35,000 35,000 35,000 35,000   

2 โครงการสงเสริมประชาธิปไตยและ
การมีสวนรวมทางการเมือง 

เพื่อใหประชาชนไดมีความรู
ความเขาใจในบทบาทหนาที่ของ
ตนเองทางการเมือง 

ประชาชนตําบลแมพริก 50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

  

3 การเพิ่มศักยภาพหรือพัฒนา
ศักยภาพผูบริหาร  พนกังานและ
ลูกจาง อบต.แมพริก 

เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากร
ในการปฏิบัติหนาที ่

ผูบริหาร  พนกังานทุก
สวนราชการ 

200,000 
 

200,000 
 

200,000 
 

200,000 
 

200,000 
 

  

4 กิจกรรมการสงเสริมการปองกันการ
ทุจริตคอรัปชั่น 

เพื่อปองกันการทุจริตคอรัปชั่น ผูบริหาร  พนกังานทุก
สวนราชการ 

100,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

  

6 โครงการเสริมสรางความปรองดอง
สันติสุขสมานฉันทและปกปองเทิด
ทูลสถาบันฯ 

เพื่อเสริมสรางความปรองดอง
สมานฉันทและความจงรักภกัดี
ตอสถาบันพระมหากษัตริย 

หมูที่ 1 - 13 50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

  

7 โครงการสนับสนุน สงเสริมตาม
แผนการปองกันการทุจริต 
 

เพื่อสงเสริมตอยอดกิจกรรมการ
ปองกันการทุจริต 

บุคลากรฝายการเมือง 
ฝายประจาํ และ 
ประชาชนพื้นที่ 13 
หมูบาน  

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000   
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา 
ไดดําเนินการ ไมไดดําเนินการ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

9 อุดหนุนหนวยงานรัฐหรือกลุม
องคกรตางๆ 

เพื่อดําเนินกิจกรรมดานตางๆ ที่
เปนประโยชนตอการพัฒนา
ตําบล 

อุดหนุนหนวยงานของ
รัฐกลุมองคกร

ประชาชน และองคกร
ที่จัดตั้งตามกฎหมาย  

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000   

10 การจัดหาและปรับปรุงเครื่องมือ
เครื่องใชในสํานักงาน 

เพื่อการบริการและการบริหาร
จัดการองคกรที่มีประสิทธภิาพ 

จัดหาอุปกรณเครื่องมือ
เครื่องใชใหเพียงพอ 

150,000 
 

150,000 
 

150,000 
 

150,000 
 

150,000 
 

  

11 การจัดทําแผนทีภ่าษแีละทะเบยีน
ทรัพยสิน 

เพื่อพัฒนาระบบการจัดเก็บ
รายไดของทองถิ่น 

ระบบแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพยสิน 

100,000 
 

250,000 
 

250,000 
 

250,000 
 

250,000 
 

  

12 สงเสริมการบริหารจัดการบานเมือง
ที่ดี หรือการพัฒนาคุณภาพการ
ใหบริการแกประชาชน 

ดําเนินการในเรื่องการใหบริการ
ประชาชน ตามหลักการบริหาร
จัดการบานเมืองที่ดี 

ประชาชนตําบลแมพริก 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000   

13 โครงการอบรมใหความรูเรื่องวินัย
จราจร 

เพื่อใหประชาชนมีความรู
เกี่ยวกบัการจราจร 

ประชาชน ม.1 - 13 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000   

 
 
6.2แผนงานสาธารณสุข 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา 
ไดดําเนินการ ไมไดดําเนินการ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 อุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน 

ภายใตโครงการพระราชดําริดาน

สาธารณสุข 

อุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน 

ในเขต ตําบลแมพริกในการ

ดําเนินตามโครงการพระราชดําริ

ดานสาธารณสุข 

อุดหนุนให

คณะกรรมการหมูบาน  

จํานวน  13 หมูบานๆ

ละ 20,000 บาท 

260,000 260,000 260,000 260,000 260,000   
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6.3แผนงานสรางความเขมแข็งของชมุชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา 
ไดดําเนินการ ไมไดดําเนินการ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการสงเสริมการรักการอาน เพื่อสงเสริมสนับสนนุ ใหประชาชน
อานหนังสือ และสือ่ตาง ๆ อยาง

เหมาะสมและตอเนื่อง 

หมูที่ 1 - 13 - 10,000  10,000   10,000  10,000   

2 สนับสนุนการเสริมสรางความ
เขมแข็งของประชาชนหรือชุมชน 

เพื่อสนับสนุนหมูบานในการ
สรางชุมชนเขมแข็งและเขารวม
กิจกรรมรัฐพิธีและงานประเพณี
วัฒนธรรม 

หมูที่ 1 - 13 500,000 
 

500,000 
 

500,000 
 

500,000 
 

500,000 
 

  

3 โครงการประชาคมหมูบาน/ตาํบล เพื่อสงเสริมและเปดชองทางการ
รับฟงความคิดเห็นของประชาชน 

หมูที่ 1 - 13 20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

  

4 โครงการบริหารจัดการปองกันและ
แกไขปญหายาเสพติดของฝาย
ปกครอง อําเภอแมสรวย 

รณรงคปองกันกันแกไขปญหายา
เสพติด 

ตําบลแมพริก 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000   

5 โครงการสงเสริมการขับเคล่ือนแผน
ชุมชนแบบบูรณาการเพื่อการพัฒนา
ทองถิ่น 

เพื่อดําเนินการแผนชุมชน
แผนพัฒนาทองถิ่นฯ สงเสริมการ

มีสวนรวมแบบบูรณาของ
ประชาชนในพื้นที ่

หมูที่ 1 - 13 - 20,000 20,000 20,000 20,000   

 
ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดที๕่ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหดํารงความสมบูรณและยั่งยืน 
ข.  ยทุธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๕ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหสมบูรณและยั่งยนื 

ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบรหิารสวนตําบลแมพริกที ่5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหสมบูรณและยั่งยืน 
5.๑  แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา 
ไดดําเนินการ ไมไดดําเนินการ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการกอสรางสถานที่เก็บ 
ขยะพิษ 

เพื่อแกไขปญหาขยะมูลฝอย จํานวน 13 แหง 500,000 
 

500,000 
 

500,000 
 

500,000 
 

500,000 
 

  

2 โครงการรณรงคสงเสริมการคัด
แยกขยะ 

เพื่อลดปญหาขยะมูลฝอย หมูที่ 1 -  13 50,000 
 

50,000 50,000 50,000 50,000   
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ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา 
ไดดําเนินการ ไมไดดําเนินการ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

4 โครงการปลูกหญาแฝก เพื่อปองกันการพังทลายของ
ดินและแนวตลิ่ง 

หมูที่ 1-13 5,000 
 

5,000 
 

5,000 
 

5,000 
 

5,000 
 

  

5 โครงการเฝาระวังและแกไข
ปญหาไฟปา 

เพื่ออนุรักษพื้นที่ปา พื้นที่ปาในตําบลแมพริก 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000   

6 โครงการสงเสริมการปองกันและ
แกไขปญหาไฟปาและหมอกควัน 

แกไขปญหาหมอกควันไฟปา พื้นที่ตําบลแมพริก 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000   

7 โครงการกอสรางฝายตนน้ํา เพื่อแกไขปญหาภยัแลง จํานวน 30  จุด 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000   
8 จัดตั้งศูนยเรียนรูการปลูกพืชสวน

ผสม 
เพื่อเปนแหลงเรียนรูแก
ประชาชน 

จํานวน  1  แหง 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000   

9 โครงการรณรงคการใชถุงผาลด
ภาวะโลกรอน 

เพื่อลดผลกระทบจากภาวะโลก
รอน 

หมูที่ 1 -  13 20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

  

10 โครงการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ ใน
การคัดแยกขยะและขนสงขยะมี
พิษและขยะอันตราย  

เพื่อแกไขปญหาขยะมูลฝอย จํานวน 13 แหง 50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

  

11 โครงการแกไขปญหาหมอกควัน
และไฟปา 

เพื่อแกไขปญหาหมอกควันและ
ไฟปา 

พื้นที่ตําบลแมพริก - 40,000 40,000 40,000 40,000   

12 โครงการสงเสริมความรูและวธิีการ
บริหารจัดการขยะในชุมชน 

เพื่อสงเสริมและใหความรูใน
การบริหารจัดการขยะมูลฝอย 

คณะกรรมการหมูบาน
ประชาชนหมูที่ 1 - 13 

- 50,000 50,000 50,000 50,000   

13 
 

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน อบต.
แมพริก 

เพื่อปรับปรุงภูมิทัศนรองรับ
และบริการประชาชน 

อบต.แมพริก - 200,000 200,000 200,000 200,000   

15 โครงการถนน, สวนสาธารณะ
เฉลิมพระเกียรติฯ 

เพื่อเปนการปรับภูมิทัศนใหมี
สถานที่พักผอน 

และออกกําลังกาย 

ตําบลแมพริก - 100,000 100,000 100,000 100,000   

16 โครงการคลองสวยน้ําใส เพื่อฟนฟูปรับปรุงคุณภาพน้าํ
ในแมน้ํา ลําคลอง 

ตําบลแมพริก - 50,000 50,000 50,000 50,000   

17 โครงการฝกอบรมและเผยแพร
ความรูการใชพลังงาน 
 

เพื่อสงเสริมและใหความรูใน
การใชพลังงานของประชาชน 

ตําบลแมพริก - 50,000 50,000 50,000 50,000   
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ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา 
ไดดําเนินการ ไมไดดําเนินการ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

18 โครงการจัดตั้งโรงงานระบบการ
ผลิตพลังงานทดแทน 

เพื่อสรางสถานทีก่ารผลติพลังงาน
ทางเลอืกอยางเปนระบบ 

ตําบลแมพริก - 100,000 100,000 100,000 100,000   

5.2 แผนงานการเกษตร 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา 
ไดดําเนินการ ไมไดดําเนินการ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการกอสรางฝายมีชวีิต เพื่อแกไขปญหาขาดแคลนน้ํา
และชะลอน้ําไวใชในการเกษตร 

พื้นที่ตําบลแมพริก - 100,000 100,000 100,000 100,000   

2 โครงการอนุรกัษ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 

เพื่ออนุรกัษทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม 

พื้นที่ตําบลแมพรกิ - 10,000 10,000 10,000 10,000   

3 โครงการปลูกปาเพื่อพื้นที่สี
เขียว 

เพื่อเพิ่มแหลงทรัพยากรปาไม
และลดภาวะโลกรอน 

พื้นที่ตําบลแมพริก - 10,000 10,000 10,000 10,000   

4 โครงการสรางฝายชะลอน้ํา
และกักเกบ็น้ําเฉลิมพระเกยีรติ
ฯ 

เพื่อกักเก็บน้าํไวใชฤดูแลงและ
เฉลิมพระเกียรติฯ 

แหลงน้ําในตําบล - 50,000 50,000 50,000 50,000   

6 โครงการจัดทําแนวกันไฟปา
ตําบลแมพริก 

ปองกันปญหาหมอกควัน 
และไฟปา 

ประชาชนตําบลแมพริก
ปลอดภัยจากควันพิษ 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000   

8 โครงการอาสาสมัครทองถิ่น 
รักษโลก 

เพื่อดแูลรกัษาสิ่งแวดลอมและเขา
รวมกิจกรรมการบริหารจัดการสิ่ง

ปฏิกูลและขยะมูลฝอย 

อาสาสมัครทองถิ่นรักษ
โลก 

- 15,000 15,000 15,000 15,000   

5.3 แผนงานเคหะและชมุชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา 
ไดดําเนินการ ไมไดดําเนินการ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการจัดเก็บขยะอันตราย เพื่อจัดเก็บขยะอันตรายใน
ชุมชนและมีวิธกีําจัดที่ถูกวิธี

และปลอดภยั 

หมูที่ 1 - 13 - 25,000 25,000 25,000 25,000   
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แบบการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564)การเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 บัญชีครุภัณฑ 
องคการบริหารสวนตําบลแมพริก  อําเภอแมสรวย   จังหวัดเชียงราย 

ประจําป 2562 

ที ่ แผนงาน ประเภท 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของครภุณัฑ) 

งบประมาณและทีผ่านมา 
ไดดําเนินการ ไมไดดาํเนินการ ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

1 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑสํานกังาน เครื่องโทรสาร แบบใชกระดาษธรรมดา  
จํานวน ๑ เครื่อง 

- 18,000 - -   

2 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑสํานกังาน เกาอี้ทํางานจํานวน 2 ตัว - 5,000 - -   
3 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑสํานกังาน ตูกระจกแบบบานเลือ่นจํานวน 2 ตู  - 12,300 - -   
4 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑงานบานงาน

ครัว 
ถังขยะพรอมติดตัง้ขนาด 100 ลิตร 

จํานวน 21 ถัง 
- 31,500 - -   

5 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑคอมพวิเตอร เครื่องพมิพแบบฉีดหมึก พรอมติดตั้งถังหมกึพิมพ 
(Ink Tank Printer) จํานวน 2 เครื่อง 

- 8,600 - -   

6 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑยานพาหนะ
และขนสง 

รถจกัรยานยนต ขนาด 110 ซีซี แบบเกียร
ธรรมดาจํานวน 1 คัน 

- 40,800 - -   

7 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑโฆษณาและ
เผยแพร 

กลองโทรทัศนวงจรปดชนดิเครอืขาย 
แบบมุมมองคงที่สําหรับติดตั้งภายนอกอาคาร  

แบบที่ 2ฯ จํานวน 6 ตัว 

- 330,000 - -   

8 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑโฆษณาและ
เผยแพร 

อุปกรณบันทกึภาพผานเครือขายแบบ 8 ชอง 
จํานวน 1 ชุด 

- 24,000 - -   

9 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑโฆษณาและ
เผยแพร 

อุปกรณกระจายสัญญาณแบบ PoE ขนาด 8 
ชอง จํานวน 1ชุด 

- 9,500 - -   

10 การรักษาความสงบภายใน ครุภัณฑอื่นๆ หมวกกูภัย ดับเพลิงจํานวน 5 ใบ - 12,500 - -   

11 การรักษาความสงบภายใน ครุภัณฑอื่นๆ รองเทาดับเพลงิ กูภัยจํานวน 5 คู - 25,000 - -   

12 การรักษาความสงบภายใน ครุภัณฑอื่นๆ เฝอกสําเร็จรูปดามแขน-ดามขา พรอมกระเปาใส
เฝอก จํานวน 1 ชุด 

- 7,000 - -   

13 การรักษาความสงบภายใน ครุภัณฑอื่นๆ เฝอกดามคอปรับระดับได จํานวน 2 ชุด - 4,000 - -   

14 การรักษาความสงบภายใน ครุภัณฑอื่นๆ แผนกระดานเคลื่อนยายผูปวย จํานวน 1 ชุด - 15,000 - 
  

- 
  

  

15 การรักษาความสงบภายใน ครุภัณฑอื่นๆ กระจกโคง พรอมตดิตั้ง จํานวน 30 จุด 
 
 

- 100,000 100,000 100,000   
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ที ่ แผนงาน ประเภท 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของครภุณัฑ) 

งบประมาณและทีผ่านมา 
ไดดําเนินการ ไมไดดาํเนินการ ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

16 การรักษาความสงบภายใน ครุภัณฑอื่นๆ ยางชะลอความเรว็ จํานวน 2 จุด - 60,000 60,000 60,000   

17 การเกษตร ครุภัณฑอื่นๆ เลื่อยโซไฟฟา จํานวน 1 เครื่อง - 15,000 - -   

18 การเกษตร ครุภัณฑอื่นๆ เลื่อยยนต จํานวน 1 เครื่อง - 15,000 - -   

19 การศกึษา ครุภัณฑคอมพวิเตอร เครื่องพมิพแบบฉีดหมึก พรอมติดตั้งถังหมกึพิมพ 
(Ink Tank Printer) จํานวน 5 เครื่อง 

- 21,500 - -   

20 การศกึษา ครุภัณฑคอมพวิเตอร เครื่องคอมพวิเตอร สําหรับงานสํานักงาน  
(จอขนาดไมนอยกวา ๑๙ นิ้ว)จํานวน 2 เครื่อง 

- 32,000 - -   

21 การศกึษา ครุภัณฑงานบานงาน
ครัว 

เครื่องตัดหญาแบบเข็นจํานวน  1 เครือ่ง - 13,000 - -   

22 การศกึษา ครุภัณฑสํานกังาน ตูเหล็ก แบบ 2 บานจํานวน  2 ตู - 11,000 - -   

23 การศกึษา ครุภัณฑโฆษณาและ
เผยแพร 

ชุดจานดาวเทียมพรอมติดตั้งจํานวน 3 ชุด - 12,000 - -   

24 อุตสาหกรรมและการโยธา ครุภัณฑยานพาหนะ
และขนสง 

เครื่องยนตอเนกประสงค จํานวน ๑ เครือ่ง - 10,000 - -   

25 อุตสาหกรรมและการโยธา ครุภัณฑงานบานงาน
ครัว 

เครื่องตัดหญา แบบเข็น จํานวน  2 เครื่อง - 26,000 - -   

26 อุตสาหกรรมและการโยธา ครุภัณฑงานบานงาน
ครัว 

เครื่องตัดหญาสะพาย แบบขอออน จํานวน 
2 เครื่อง 

- 22,000 - -   

27 อุตสาหกรรมและการโยธา ครุภัณฑยานพาหนะ
และขนสง 

รถจกัรยานยนต ขนาด 110 ซีซี แบบเกียร
ธรรมดาจํานวน 1 คัน 

- 40,800 - -   

28 อุตสาหกรรมและการโยธา ครุภัณฑสํานกังาน ตูเหล็ก แบบ 2 บาน จํานวน 1 ตู - 5,500 - -   

29 อุตสาหกรรมและการโยธา ครุภัณฑอื่นๆ บันไดอลูมิเนียม 7 ขั้น จํานวน 1 อัน - 5,500 - -   
30 อุตสาหกรรมและการโยธา ครุภัณฑอื่น ๆ ประแจบลอ็กจํานวน 1 กลอง - 3,000 - -   

31 อุตสาหกรรมและการโยธา ครุภัณฑสํานกังาน เกาอี้ทํางานจํานวน 1 ตัว - 2,500 - -   

32 อุตสาหกรรมและการโยธา ครุภัณฑคอมพวิเตอร เครื่องพมิพชนดิเลเซอรขาวดํา จํานวน 1 เครื่อง   2,600 - -   



89 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที ่ แผนงาน ประเภท 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของครภุณัฑ) 

งบประมาณและทีผ่านมา 
ไดดําเนินการ ไมไดดาํเนินการ ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

33 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑสํานกังาน ตูเหล็ก แบบ 2 บาน จํานวน 3 ตู - 16,500 - -   

34 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑสํานกังาน ตูเอกสาร 20 ชอง จํานวน 3 ตู - 15,000 - -   

35 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑสํานกังาน เกาอี้ทํางานจํานวน 2 ตัว - 5,000 - -   

36 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑคอมพวิเตอร เครื่องพมิพชนดิเลเซอร ขาวดํา จํานวน 1 เครื่อง - 2,600 - -   
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แบบติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

บัญชีครุภัณฑ 
  องคการบริหารสวนตําบลแมพริก อาํเภอแมสรวย จังหวัดเชยีงราย 

ประจําป 2562 
 

ที่ แผนงาน ประเภท 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 

งบประมาณ 
ไดดําเนินการ ไมไดดําเนินการ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 การรักษาความสงบภายใน ครุภัณฑอื่น หมวกกูภยั ดับเพลิงจํานวน 5 ใบ - 12,500 - - -   
2 การรักษาความสงบภายใน ครุภัณฑอื่น รองเทาดับเพลิง กูภัยจาํนวน 5 คู - 25,000 - - -   
3 การรักษาความสงบภายใน ครุภัณฑอื่น เฝอกสําเร็จรูปดามแขน-ดามขา พรอม

กระเปาใสเฝอก จาํนวน 1 ชุด 
- 7,000 - - -   

4 การรักษาความสงบภายใน ครุภัณฑอื่น เฝอกดามคอปรับระดับได จาํนวน 2 ชุด - 4,000 - - -   
5 การรักษาความสงบภายใน ครุภัณฑอื่น แผนกระดานเคลื่อนยายผูปวยจาํนวน 1 ชุด - 15,000 - - -   
6 การรักษาความสงบภายใน ครุภัณฑอื่น กระจกโคง พรอมติดตั้ง จํานวน 30 จุด - 100,000 100,000 100,000 -   
7 การเกษตร ครุภัณฑอื่น เลื่อยโซไฟฟา จํานวน 1 เครื่อง - 15,000 - - -   
8 การเกษตร ครุภัณฑอื่น  เลื่อยยนตจํานวน 1 เครื่อง - 15,000 - - -   
9 การศกึษา ครุภัณฑงานบาน

งานครัว 
เครื่องตัดหญาแบบเข็นจํานวน  1 เครื่อง - 13,000 - - -   

10 อุตสาหกรรมและการโยธา ครุภัณฑงานบาน
งานครัว 

เครื่องตัดหญาแบบเข็น จํานวน  2 เครื่อง - 26,000 - - -   

11 อุตสาหกรรมและการโยธา ครุภัณฑงานบาน
งานครัว 

เครื่องตัดหญาสะพาย แบบขอออน  
จํานวน 2 เครื่อง 

- 22,000 - - -   

12 อุตสาหกรรมและการโยธา ครุภัณฑยานพาหนะ
และขนสง 

รถจักรยานยนต ขนาด 110 ซีซี  
แบบเกียรธรรมดาจํานวน 1 คัน 

- 40,800 - - -   

13 การรักษาความสงบภายใน ครุภัณฑโฆษณาและ
เผยแพร 

ชุดไมโครโฟนไรสาย แบบไมคคู 
คลื่นความถี่ UHF 800-900MHz 

- 5,000 - - -   

14 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ
คอมพิวเตอร 

อุปกรณอานบัตรแบบอเนกประสงค (Smart 
Card Reader) จํานวน 5 เครื่อง 

- 3,500 - - -   
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แบบติดตามแผนการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบโลจิสติกสเชื่อมโยงกลุมจังหวัด กลุมอาเซียน+6 และ GMS 

1.1 พัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบโลจิสติกสใหไดมาตรฐาน 
1.1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลําดับที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมทีเ่กิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
ไดดําเนินการ ไมไดดาํเนินการ 

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   

2 โครงการกอสรางถนน คสล. หมูที่ 5  
 

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

150,000   

3 โครงการกอสรางถนน คสล. หมูที่ 6  ถนนสายหลกับริเวณขางโรงเรียนขนาดกวาง 4.00 ม. ยาว 58.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือ
มีพื้นที่เทคอนกรีตไมนอยกวา 232.00 ตรม. 

120,000   

4 โครงการกอสรางถนน คสล. หมูที่ 8  จุดที่ 1 ซอย 1 ขนาดกวาง 3.00 ม. ยาว 37 หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม
นอยกวา 111.00 ตรม. 
จุดที่ 2 ซอย 3/2 ขนาดกวาง เฉลีย่ 2.60 - 3.00 ม. ยาว 13.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือ
มีพื้นที่เทคอกรีตไมนอยกวา 33.80 ตรม. 
จุดที่ 3 ซอย 6 ขนาดกวาง 3.00 ม. ยาว 24.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่เท
คอนกรีตไมนอยกวา 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. หรือมีพื้นที่เท
คอนกรีตไมนอยกวา 30.00 ตรม. 
 

170,000   

5 โครงการติดต้ังไฟฟาสาธารณะ     
(ไฟกิ่ง) หมูที่ 3 

ตามแบบแปลนที ่อบต.แมพริก กําหนด 180,000   
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1.1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
1.2 พัฒนาแหลงน้ําและระบบบริหารจัดการน้ําเพื่อสงเสริมผลผลิตทางดานการเกษตร 

1.2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ลําดับที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมทีเ่กิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
ไดดําเนินการ ไมไดดาํเนินการ 

1 โครงการกอสรางโดมหลังคา
เอนกประสงค อบต.แมพริก หมูที่ 13   

จํานวน 1 แหง ตามแบบแปลนที่ อบต.แมพริก กําหนด 
 

500,000 อยูระหวาง
ดําเนินการ 

 

2 โครงการกอสรางโรงจอดรถ  
อบต.แมพริก 

ตามแบบแปลนที ่อบต. แมพริกกําหนด 
 

250,000   

3 โครงการกอสรางหองน้ําสาธารณะ 
อบต.แมพริก 

ตามแบบแปลนที ่อบต. แมพริกกําหนด 250,000 อยูระหวาง
ดําเนินการ 

 

4 โครงการเทลานคอนกรีตเสริมเหล็ก 
อบต.แมพริก 

ตามแบบแปลนที ่อบต. แมพริกกําหนด 400,000 อยูระหวาง
ดําเนินการ 

 

5 โครงการปรับปรุงอาคารสุขภาวะ
อําเภอแมสรวย (ที่ตั้งตําบลแมพริก) 

ตามแบบแปลนที ่อบต. แมพริกกําหนด 500,000 อยูระหวาง
ดําเนินการ 

 

ลําดับที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมทีเ่กิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
ไดดําเนินการ ไมไดดาํเนินการ 

1 โครงการกอสรางรางระบายน้าํ  
คสล. หมูที่ 1  

บริเวณซอย 2 ขนาดปากกวาง 0.40 ม. ยาว 100.00 ม. ลึกเฉลีย่ 0.50 – 0.75 ม.  
แบบมีฝาปด หรือตามแบบแปลนที ่อบต. แมพริก กําหนด 

150,000 อยูระหวาง
ดําเนินการ 

 

2 โครงการกอสรางคลองระบายน้ํา 
คสล.  หมูที่ 2  

บริเวณหนาวัดหวัทุง ขนาดปากกวาง 1.20 ม. ยาว 50.00 ม. ลกึเฉลี่ย 1.50 ม. หรือ
ตามแบบแปลนที ่อบต. แมพริก กําหนด 

180,000 อยูระหวาง
ดําเนินการ 

 

3 โครงการกอสรางแนวกันตลิ่ง  
หมูที่ 4   

บริเวณอาคารอเนกประสงค หมูที่ 4 ตามแบบแปลนที่ อบต.แมพริก กาํหนด 
 

120,000 อยูระหวาง
ดําเนินการ 

 

4 โครงการกอสรางรางระบายน้าํ
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 อยูระหวาง
ดําเนินการ 

 

5 โครงการกอสรางฝายกั้นน้ําและ
ระบบผลิตน้ําประปาภูเขา ม.11  

จํานวน 2 จุด จุดที่ 1 บริเวณหวยตนยาง 
จุดที่ 2 หวยผกัหละ 

150,000 อยูระหวาง
ดําเนินการ 

 

6 โครงการปรับปรุงระบบผลิต
น้ําประปาหมูบาน หมูที่ 13 

ตามแบบแปลนที ่อบต. แมพริกกําหนด 150,000 อยูระหวาง
ดําเนินการ 

 

7 โครงการปรับปรุงระบบประปา
ภูเขา หมูที ่9 

ตามแบบแปลนที ่อบต. แมพริกกําหนด 150,000 อยูระหวาง
ดําเนินการ 
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1.3 พัฒนาการบริหารจัดการโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการเจริญเติบโตของทองถิ่น เพื่อเชื่อมโยงกลุมจังหวัด กลุมอาเซียน +6 และ GMS 
1.3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 
 
 
 
 
2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจและการทองเที่ยว           

2.1 สงเสริมและพัฒนาการเกษตรตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง           
2.1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป  

 
 
 
 
 
 
 
 
2.2 สงเสริมและพัฒนาอาชีพและเพิ่มศักยภาพผลิตภัณฑทองถิ่น 

2.2.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป  
 
 

 
 
 
 

ลําดับที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมทีเ่กิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
ไดดําเนินการ ไมไดดาํเนินการ 

1 โครงการกอสรางอาคาร
เอนกประสงคฌาปนสถาน หมูที่ 10 

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

160,000 อยูระหวาง
ดําเนินการ 

 

ลําดับที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมทีเ่กิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
ไดดําเนินการ ไมไดดาํเนินการ 

1 โครงการปลอยปลาเฉลิมพระเกียรต ิ กิจกรรมปลอยปลาเฉลิมพระเกยีรติ เนือ่งในวโรกาสตาง ๆ 10,000   

2 โครงการดําเนินงานตามพระราชดําริฯ 
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ
พลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 

กิจกรรมหรือการฝกอบรมโครงการดําเนินงานตามพระราชดําริฯ ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 

50,000   

ลําดับที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมทีเ่กิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
ไดดําเนินการ ไมไดดาํเนินการ 

1 โครงการสงเสริมกลุมอาชีพหรือ
วิสาหกจิชุมชนเพื่อการพัฒนารายได
แกประชาชน 

ฝกอบรมกลุมอาชีพหรือวิสาหกิจชุมชนเพื่อการพัฒนารายไดแกประชาชนหรือกจิกรรม
อื่น ๆ 

30,000   
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2.3 สงเสริมและพัฒนาการทองเที่ยว           

2.3.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  

          
3. ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข          

3.1 แนวทางการสงเสริมและพัฒนาการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย       
  3.1.1 แผนงานการศึกษา      

ลําดับที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมทีเ่กิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
ไดดําเนินการ ไมไดดาํเนินการ 

1 โครงการสงเสริมการทองเที่ยวเชิง
อนุรักษดานทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดลอมและธรรมชาต ิ
 

สงเสริมการทองเที่ยวเชิงอนุรักษดานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอมและธรรมชาติ 20,000   

2 โครงการสงเสริมการทองเที่ยวเชิง
อนุรักษภูมิปญญาทองถิ่น 
 

สงเสริมการทองเที่ยวเชิงอนุรักษภูมิปญญาทองถิ่น 10,000   

3 โครงการพัฒนาและสงเสริมการ
ทองเที่ยวของตําบลแมพริก 
 

พัฒนาและสงเสริมการทองเที่ยวของตําบลแมพริก 10,000   

ลําดับที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมทีเ่กิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
ไดดําเนินการ ไมไดดาํเนินการ 

1 โครงการปรับปรุงภูมิทัศนศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก 

ปรับปรุงภูมิทัศนศูนยพัฒนาเด็กเล็กแมพริก 1 และศูนยพัฒนาเด็กเล็กแมพริก 2 70,000   

2 โครงการสนบัสนุนคาใชจายการ
บริหารสถานศึกษา 
 

เพื่อจายเปนคาจัดการเรียนการสอนรายหัว และคาใชจายการจัดการศึกษาของ ศพด. 
3 ศูนย 

285,000   

3 โครงการสนับสนุนการพัฒนาครู
ผูดูแลเด็กและผูดูแลเด็ก 
 

อบรมและสนับสนุนครูผูดูแลเด็กและผูดูแลเด็ก 25,000   

4 โครงการวันเดก็แหงชาต ิ
 

กิจกรรมโครงการวันเด็กแหงชาติประจาํป 2562 25,000   
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3.4 สงเสริมและพัฒนาสุขภาวะท่ีดีของประชาชนในทองถิ่น          
3.4.1 แผนงานสาธารณสุข    

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลําดับที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมทีเ่กิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
ไดดําเนินการ ไมไดดาํเนินการ 

5 โครงการวันวิชาการของศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก 
 

กิจกรรมโครงการวันวิชาการของศูนยพฒันาเด็กเล็ก 10,000   

6 การสนับสนุนกิจกรรมของศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก 
 

จัดอบรมคณะกรรมการศนูย ศพด. 20,000   

7 โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ปฐมวัยสูศตวรรษที่ 21 โดยใช
นวัตกรรมทางการศึกษาปฐมวยั 
 

พัฒนาผูเรียนดวยการจัดซื้อสื่อและการจัดประสบการณแบบมอนเตสซอร ี 10,000   

8 โครงการเสริมสรางภูมิคุมกันและ
ปองกันเยาวชนวยัเสี่ยง 
 

จัดกิจกรรมในรูปแบบหลากหลาย มีการอบรมโดยเชิญวิทยากรที่มีความรูในเร่ืองการ
สรางภูมิคุมกัน 

10,000   

9 โครงการสงเสริมการเรียนรูตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 

กิจกรรมโครงการสงเสริมการเรียนรูตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง 40,000   

ลําดับที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมทีเ่กิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
ไดดําเนินการ ไมไดดาํเนินการ 

1 โครงการความรวมมือการรณรงค
ปองกันโรคพิษสุนัขบาฯ 

กิจกรรมตามโครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบา ตามปณธิาน
ศาสตราจารย ดร. สมเด็จพระเจาลูกยาเธอ เจาฟาจุฬาภรณวัลยลกัษณ อัครราชกุมาร ี

27,000   

2 โครงการดําเนินงานตามแนว
พระราชดําริดานสาธารณสุข 

กิจกรรมตามโครงการดําเนินงานตามแนวพระราชดําริดานสาธารณสุข 260,000   

3 โครงการปองกันและแกไขปญหาโรค
ขาดสารไอโอดีนอยางเขมแข็งและ
ยั่งยืน 

กิจกรรมตามโครงการปองกันและแกไขปญหาโรคขาดสารไอโอดีนอยางเขมแข็งและ
ยั่งยืน 

20,000   



๙๖ 

 

 
 

4. ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการปองกันบรรเทาสาธารณภัย          
4.1 รักษาความสงบเรียบรอยเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน         

4.1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป  
 
 
 
 
 
4.2 แนวทางการพัฒนาปองกันและบรรเทาสาธารณภัย         

4.2.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
4.3 ปองกันและแกไขปญหายาเสพติด อบายมุข และปญหาแรงงานตางดาว         

4.3.1 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน  
 
 
 
 
 

ลําดับที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมทีเ่กิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
ไดดําเนินการ ไมไดดาํเนินการ 

1 โครงการสงเสริมความรูกฎหมาย
ทั่วไปแกประชาชน 

ฝกอบรมใหความรูกฎหมายทัว่ไปแกประชาชนหรือกจิกรรมอื่น ๆ 20,000   

ลําดับที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมทีเ่กิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
ไดดําเนินการ ไมไดดาํเนินการ 

1 โครงการสงเสริมสนับสนุนกิจกรรม
กลุมอาสาสมัครปองกันภัยฝายพล
เรือน (อปพร.) 

การฝกอบรมหลกัสูตรระยะสั้น การฝกอบรมหลักสูตรทบทวน การฝกอบรมหลักสูตร
จัดตั้งใหม หรือกิจกรรมอื่น ๆ 

150,000   

2 โครงการปองกันและลดอุบัติเหตุทาง
ถนน 

กิจกรรมในการปองกันและลดอุบัติเหตทุางถนน ชวงเทศกาลตาง ๆ หรือ ตาม
สถานการณที่เกิดขึ้น 

50,000   

3 คาใชจายในการสงเสริมการใหความรู
ดานการปองกันและบรรเทา 
สาธารณภยั 

ฝกอบรมการใหความรูดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภยั 50,000   

ลําดับที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมทีเ่กิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
ไดดําเนินการ ไมไดดาํเนินการ 

1 คาใชจายสงเสรมิแกไขปญหายาเสพติด เพื่อใชจายในกจิกรรมหรือโครงการที่เกีย่วของกบัการปองกัน แกไขปญหายาเสพติด 
การบําบัด ฟนฟ ูคัดกรองผูเสพหรือกลุมเสี่ยง หรือกิจกรรรมอื่น ๆ 

200,000   

2 โครงการครอบครัวสัมพันธ เพื่อใชจายสาํหรับกจิกรรมครอบครัวสัมพันธ 50,000   
3 โครงการครอบครัวหางไกลยาเสพติด เพื่อใชจายสําหรับโครงการครอบครวัหางไกลยาเสพติด 20,000   



๙๗ 

 

 
 

 
4.4 พัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน สตรี ผูสูงอายุ ผูพิการ และผูดอยโอกาส         

4.4.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป  
 

 
 
 
 
4.4.2 แผนงานสรางความเขมแข็ง  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลําดับที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมทีเ่กิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
ไดดําเนินการ ไมไดดําเนินการ 

1 โครงการสงเสริมการมีสวนรวมแบบ
ประชารัฐและบานเทิดไทองคราชัน 
องคราชินี 

กิจกรรมการมีสวนรวมแบบประชารัฐและบานเทิดไทองคราชัน องคราชินี 100,000   

ลําดับที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมทีเ่กิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
ไดดําเนินการ ไมไดดําเนินการ 

1 คาใชจายสงเสริมแกไขปญหายาเสพติด เพื่อใชจายในกจิกรรมหรือโครงการที่เกีย่วของกบัการปองกัน แกไขปญหายาเสพติด 
การบําบัด ฟนฟ ูคัดกรองผูเสพหรอืกลุมเสี่ยง หรือกิจกรรรมอื่น ๆ 

200,000   

2 โครงการตั้งครรภไมพรอมในวัยรุน เพื่อใชจายสาํหรับโครงการตั้งครรภไมพรอมในวัยรุน 20,000   

3 โครงการพัฒนาศักยภาพผูพกิารและ
ผูดอยโอกาส 

เพื่อใชจายสาํหรับโครงการพัฒนาศักยภาพผูพิการและผูดอยโอกาส 20,000   

4 โครงการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพ
กลุมผูสูงอายุตําบลแมพริก 

เพื่อใชจายสาํหรับโครงการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพกลุมผูสูงอายุตําบลแมพริก 30,000   

5 โครงการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพ
กลุมพัฒนาสตรีตําบลแมพรกิ 

เพื่อใชจายสาํหรับโครงการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพกลุมพัฒนาสตรีตําบลแมพริก 30,000   

6 โครงการสงเสริมศักยภาพผูปวยเอดส เพื่อใชจายสาํหรับโครงการสงเสริมศักยภาพผูปวยเอดส 10,000   

7 โครงการอบรมเยาวชน 
 

เพื่อใชจายสาํหรับโครงการอบรมเยาวชน 30,000   



๙๘ 

 

 
 

 
 
4.4.3 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนนัทนาการ 

 
 
 
 
 
4.4.4 แผนงานงบกลาง 

 
4.4.5 แผนงานสังคมสงเคราะห  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลําดับที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมทีเ่กิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
ไดดําเนินการ ไมไดดาํเนินการ 

1 โครงการแขงขันกีฬา เพื่อใชจายสาํหรับโครงการแขงขันกีฬาสําหรับเด็ก เยาวชน ประชาชนทัว่ไป 150,000   

ลําดับที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมทีเ่กิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
ไดดําเนินการ ไมไดดาํเนินการ 

1 เบี้ยยังชีพผูสุงอาย ุ เพื่อจายเปนเบีย้ผูสูงอาย ุเงินอุดหนุนโครงการสรางหลักประกันดานรายไดแกผูสูงอาย ุ 9,453,600   

2 เบี้ยยังชีพคนพิการ เพื่อจายเปนเบีย้ยังชีพคนพกิาร เงินอุดหนุนโครงการเสริมสรางสวัสดิการทางสังคม
ใหแกผูพิการหรือทุพพลภาพ 

2,572,800   

3 เบี้ยยังชีพผูปวยเอดส เพื่อจายเปนเบีย้ยังชีพผูปวยเอดส ตามตามโครงการสนับสนุนการจัดสวัสดกิารทาง
สังคมแกผูดอยโอกาสทางสังคม 

204,000   

ลําดับที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมทีเ่กิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
ไดดําเนินการ ไมไดดาํเนินการ 

1 คาใชจายสําหรับการสงเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชวีิตประชาชนตําบล
แมพริก 

เพื่อใชจายสาํหรับการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนตําบลแมพริก 50,000   



๙๙ 

 

 
 

 
 
5. ยุทธศาสตรการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม           

5.1 สงเสริมและพัฒนาการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม          
5.1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป  

 
5.1.2 แผนงานการเกษตร  

 
5.1.3 แผนงานสรางความเขมแข็ง  

 
 

ลําดับที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมทีเ่กิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
ไดดําเนินการ ไมไดดาํเนินการ 

1 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน อบต. 
แมพริก 

ปรับปรุงภูมิทัศน อบต.แมพริก 120,000   

ลําดับที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมทีเ่กิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
ไดดําเนินการ ไมไดดาํเนินการ 

1 โครงการปลูกปาเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว เพื่อใชจายสาํหรับโครงการปลูกปาเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว 10,000   

2 โครงการสรางฝายชะลอน้ําและกกัเก็บ
น้ําเฉลิมพระเกียรติฯ 

เพื่อใชจายสาํหรับโครงการสรางฝายชะลอน้ําและกกัเก็บน้าํเฉลิมพระเกียรติฯ 20,000   

3 โครงการอาสาสมัครทองถิ่นรักษโลก เพื่อใชจายสาํหรับโครงการอาสาสมัครทองถิ่นรักษโลก 15,000   

4 โครงการจัดทําแนวกันไฟเพื่อปองกันไฟ
ปาตําบลแมพริก 

เพื่อใชจายสาํหรับโครงการจัดทําแนวกนัไฟเพื่อปองกันไฟปาตําบลแมพริก 10,000   

ลําดับที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมทีเ่กิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
ไดดําเนินการ ไมไดดาํเนินการ 

1 โครงการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพ 
อสม. ตําบลแมพรกิ 

เพื่อใชจายสาํหรับโครงการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพ อสม. ตําบลแมพริก 30,000   



๑๐๐ 

 

 
 

5.2 สงเสริมและพัฒนาการควบคุม ปองกัน แกไขปญหาขยะ น้ําเสีย และมลภาวะ         
5.2.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป   

6. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการพัฒนาดานการบานเมอืงการบริหาร 
6.1  พัฒนาศักยภาพบุคลากรทองถิ่น  

  6.1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป   

6.2  แนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล  

  6.2.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป   

ลําดับที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมทีเ่กิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
ไดดําเนินการ ไมไดดาํเนินการ 

1 โครงการสงเสริมความรูและวิธีการ
บริหารจัดการขยะในชุมชน 

ฝกอบรมความรูและวิธกีารบริหารจัดการขยะในชุมชนหรือกจิกรรมอื่น ๆ 50,000   

2 โครงการสงเสริมการปองกันและแกไข
ปญหาไฟปาและหมอกควัน 

ฝกอบรมการปองกันและแกไขปญหาไฟปาและหมอกควันหรือกิจกรรมอื่น ๆ 50,000   

ลําดับที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมทีเ่กิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
ไดดําเนินการ ไมไดดาํเนินการ 

1 คาใชจายการสนับสนุนหรือสงเสริม
ความเขมแข็งหรือการพัฒนาศักยภาพ
ประชาชนหรือชุมชน 

เพื่อจายเปนคาใชจายการสนับสนุนหรือสงเสริมความเขมแข็งหรือการพัฒนา
ศักยภาพประชาชนหรือชุมชน 

50,000   

2 คาใชจายในกจิกรรมหรือโครงการ
สนับสนุนหรือสงเสริมการปองกันการ
ทุจริตตามแผนการปองกันการทุจริต 

เพื่อจายเปนคาใชจายในกิจกรรมหรือโครงการสนับสนุนหรือสงเสริมการปองกัน
การทุจริตตามแผนการปองกันการทุจรติ 

100,000   

ลําดับที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมทีเ่กิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
ไดดําเนินการ ไมไดดาํเนินการ 

1 โครงการสรางความปรองดองสันติสุข
สมานฉันทและปกปองเทิดทูลสถาบันฯ 

กิจกรรรมสรางความปรองดองสันติสุขสมานฉันทและปกปองเทิดทูลสถาบันฯ 80,000   

2 คาใชจายในการสนับสนุนหรือสงเสริม
การบริหารจัดการบานเมืองที่ดีหรือการ
พัฒนาคุณภาพการใหบริการแก
ประชาชน 

กิจกรรมหรือโครงการที่มีลักษณะสนับสนุน สงเสริมการปฏิบัติงาน ดําเนินงาน
ตามหลักธรรมาภิบาลหรือการบริหารกจิการบานเมืองที่ดีฯ 

100,000   



๑๐๑ 

 

 
 

6.3 แนวทางการพัฒนาสงเสริมการมีสวนรวมในการพัฒนาทองถิ่นทุกภาคสวน        
6.3.1 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน            

 
6.3.2 แผนงานบริหารงานทั่วไป            

  
 
 
 
 
 
 
 
 

ลําดับที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมทีเ่กิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
ไดดําเนินการ ไมไดดาํเนินการ 

1 โครงการสงเสริมการขับเคล่ือนแผน
ชุมชนแบบบูรณาการเพื่อการพัฒนา
ทองถิ่น 

เพื่อใชจายสาํหรับโครงการสงเสริมการขับเคล่ือนแผนชุมชนแบบบูรณาการเพือ่
การพัฒนาทองถิ่น 

20,000   

2 โครงการสงเสริมรักการอาน 
 

เพื่อใชจายสาํหรับโครงการสงเสริมรักการอาน 10,000   

3 โครงการสงเสริมศักยภาพผูปวยเอดส เพื่อใชจายสาํหรับโครงการสงเสริมศักยภาพผูปวยเอดส 10,000   

4 เงินอุดหนุนสวนราชการ คตส. อาํเภอ
แมสรวย 

เพื่อใชอุดหนุนสวนราชการ คตส. อาํเภอแมสรวย 10,000   

ลําดับที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมทีเ่กิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
ไดดําเนินการ ไมไดดาํเนินการ 

1 เงินอุดหนุนศูนยปฏิบัติการรวมในการ
ชวยเหลือประชาฃนของ อปท. ระดับ
อําเภอ 

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุน อปท. สาํหรับดาํเนินงานของศูนยปฏิบัตกิารรวมในการ
ชวยเหลือประชาฃนของ อปท. ระดับอาํเภอ โดยเทศบาลตําบลเจดียหลวง 

35,000   



๑๐๒ 

 

 
 

6.3.3 แผนงานการศึกษา            

 
6.3.4 แผนงานสาธารณสุข            

 
 
 
 

ลําดับที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมทีเ่กิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
ไดดําเนินการ ไมไดดาํเนินการ 

1 เงินอุดหนุนอาหารกลางวัน (โรงเรียน
สังกัด สพฐ) 

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนอาหารกลางวัน โรงเรียนสังกัด 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   

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.ปาเมี่ยงแมพริก 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   

ลําดับที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมทีเ่กิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
ไดดําเนินการ ไมไดดาํเนินการ 

1 เงินอุดหนุนสวนราชการ สาํนักงานปศุสตัว
จังหวัดเชียงราย 

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนสวนราชการ สํานักงานปศุสัตวจังหวัดเชียงราย สําหรับใช
ดําเนินงานหรือกิจกรรมหรือโครงการผาตัด ทําหมัน สุนัข แมวฯ 

3,000   

2 เงินอุดหนุนสวนราชการ กิ่งกาชาดอําเภอ
แมสรวย 

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนสวนราชการ กิ่งกาชาดอาํเภอแมสรวย 10,000   



๑๐๓ 

 

 
 

 
6.3.5 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ           

 
6.4 แนวทางพัฒนาการปรับปรุงเครื่องมือเครื่องใชและเทคโนโลย ี           

6.4.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป  

        
 
 
  

ลําดับที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมทีเ่กิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
ไดดําเนินการ ไมไดดาํเนินการ 

1 เงินอุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอ 
แมสรวยงานรัฐพิธ ี

เพื่อจายเงินอุดหนุนที่ทาํการปกครองอําเภอแมสรวยงานรัฐพธิ ี 15,000   

2 เงินอุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอ 
แมสรวยงานศาลสมเด็จพระนเรศวร
มหาราช ประจําป 2562 

เพื่อจายเงินอุดหนุนที่ทาํการปกครองอําเภอแมสรวยงานศาลสมเด็จพระนเรศวร
มหาราช ประจําป 2562 

30,000   

3 เงินอุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอ 
แมสรวย งานกาชาดจังหวัดเชียงราย  
(งานพอขุน) 

เพื่อจายเงินอุดหนุนที่ทาํการปกครองอําเภอแมสรวย งานกาชาดจังหวัดเชียงราย 
(งานพอขุน) 

40,000   

4 เงินอุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอ 
แมสรวย วันสงกรานต ประจําป 2562 

เพื่อจายเงินอุดหนุนที่ทาํการปกครองอําเภอแมสรวย วันสงกรานต ประจาํป 
2562 

5,000   

ลําดับที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมทีเ่กิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
ไดดําเนินการ ไมไดดาํเนินการ 

1 คาใชจายในการจัดทําแนวเขตขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น 

เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดทําแนวเขตขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 20,000   



๑๐๔ 
 

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น อบต.แมพริก ป 2562 
 

ขอเสนอแนะจากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
องคการบริหารสวนตําบลแมพริก 

 
จากที่คณะกรรมการติดตามไดดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบล

แมพริก  ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  มีขอเสนอแนะดังนี้    
 ปญหา 

(๑)  มีบางหมูบานที่ยังไมมีไฟฟาสองสวางและบางหมูบานมไีมเพียงพอ 
(๒)  ถนนยังไมสามารถดําเนินการไดครบทุกหมูบาน   
(๓)  มีโครงการบางในแผนที่งบประมาณยังมีความคลาดเคลื่อนจากการประมาณราคาเพื่อการ

พัฒนาตองใหสอดคลองกับโครงการถูกตองตามหลักวิชาการทางชาง หลักของราคากลาง ราคากลางทองถิ่น  
(๔)  มีโครงการที่ไมสามารถดําเนินการได ทําใหไมสามารถแกไขปญหาตอประชาชนได 

โดยเฉพาะหมูบานที่อยูในเขตพ้ืนที่อุทยาน 
ขอเสนอแนะ  
(๑)  ควรใหมีการติดตั้งไฟฟาสองสวางใหหมูบานใหพอเพียง เพื่อใหการสัญจรไปมาไดสะดวกและ

ปลอดภัย 
(๒)  ควรใหมีดําเนินการซอมแซม ปรับปรุง หรือกอสรางถนนในหมูบานใหสามารถสัญจรไป-มา

ไดสะดวกและปลอดภัย 
(3)  การพิจารณาโครงการที่บรรจุเขาในแผนพัฒนาทองถิ่นตองเปนตามความตองการของ

ประชาชนอยางแทจริง เพื่อใหการดําเนินการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ เชน โครงการกอสรางพื้นฐานมีจํานวน
โครงการที่เยอะเกินไปและบางโครงการไมสามารถดําเนินการได 

 
 

********************************** 



โครงการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพกลุมพัฒนาสตรีตําบลแมพริก ประจําปงบประมาณ พ

โครงการพัฒนาศักยภาพผูพิการและผูดอยโอกาสตําบลแมพริกประจําปงบประมาณพ

โครงการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพกลุมผูสูงอายุตําบลแมพริก

รูปภาพโครงการ/กิจกรรม 

โครงการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพกลุมพัฒนาสตรีตําบลแมพริก ประจําปงบประมาณ พ

 

 

 

 

 

 

โครงการพัฒนาศักยภาพผูพิการและผูดอยโอกาสตําบลแมพริกประจําปงบประมาณพ

 

 

 

 

 

 

โครงการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพกลุมผูสูงอายุตําบลแมพริกประจําปงบประมาณพ

 

 

 

 

 

 

 

โครงการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพกลุมพัฒนาสตรีตําบลแมพริก ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

โครงการพัฒนาศักยภาพผูพิการและผูดอยโอกาสตําบลแมพริกประจําปงบประมาณพ.ศ. 2562 

ประจําปงบประมาณพ.ศ. 2562 



โครงการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพผูปวยเอดสในชุมชนตําบลแมพริกประจําปงบประมาณพ.ศ. 2562 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการรณรงคคัดแยกขยะในครัวเรือนและชุมชนตําบลแมพริก 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการอบรมใหความรูเกี่ยวกับกฎหมายสําหรับประชาชน 

 

 

 

 

 

 



โครงการจัดทําแนวกันไฟเพื่อปองกันไฟปา 

 

 

 

 

 

 

โครงการงานวันวิชาการเด็กปฐมวัยศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

 

 

 

 

 

 

 

การประชุมรับฟงความคิดเห็นประชาชน เพื่อขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาล 
และการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นระดับตําบล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการรดน้ําดําหัวผูสูงอายุ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการดําเนนิตามพระราชดําริฯ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการปศุสัตวรวมใจกําจัดภัยโรคพิษสุนัขบา 
 


