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ส่วนที่  1  บทน ำ 
1.1  บทน ำ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พ.ศ.25๖๐  ซึ่งเป็นรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันให้ความส าคัญ
กับการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยก าหนดกรอบความเป็นอิสระในการก าหนด
นโยบาย  การปกครอง  การบริหาร  การบริหารงานบุคคล  การเงินและการคลัง  และมีอ านาจหน้าที่ของ
ตนเองโดยเฉพาะ  นอกจากนี้พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ได้บัญญัติให้มีองค์กรรับผิดชอบในการจัดท าแผนการกระจายอ านาจให้แก่การ
ปกครองส่วนท้องถิ่น พระราชบัญญัติบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 พระราชบัญญัติว่าด้วยการ
เข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.2542 พระราชบัญญัติว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพ่ือถอดถอนสมาชิกสภา
ท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  พ.ศ.2542 ซึ่งจุดหมายดังกล่าวจัดท าขึ้นเพ่ือให้กระจายอ านาจเป็นไปอย่าง
โปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงมีอ านาจกว้างขวางขึ้น  ซึ่งมิใช่มีหน้าที่บริการ
สาธารณะพ้ืนฐานแก่ประชาชนในท้องถิ่นเท่านั้น  แต่รวมไปถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิต การพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมท้องถิ่น และเป็นองค์กรที่เปิดให้ประชาคมท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการบริหารและตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนต าบลเป็นอย่างมาก 

องค์การบริหารส่วนต าบลแม่พริกได้จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นซึ่งเป็นแผนที่ก าหนดยุทธศาสตร์แนว
ทางการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลโดยแสดงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายในการพัฒนา ในช่วง 
5 ป ี(พ.ศ. 25๖๑ – ๒๕๖5)  และเชื่อมโยงกับการวางแผนเพ่ือจัดท างบประมาณประจ าปี เนื่องจากมีลักษณะ
เป็นการก าหนดรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาที่จัดขึ้นส าหรับงบประมาณแต่ละปี โดยครอบคลุม
ระยะเวลา 5 ปี  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2548  แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561 ประกอบหนังสือกระทวงมหาดไทย ด่วนที่สุดที่ มท 
๐๘๑๐.๓/ว๐๖๐๐ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.03/
ว 6247 ลงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 องค์การบริหารส่วนต าบลแม่พริก โดยคณะกรรมการสนับสนุนการ
จัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่พริก และคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่พริก 
จึงได้จัดท าแผนด าเนินงานประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.25๖4 ตามรูปแบบที่ก าหนดตามหนังสือดังกล่าว โดย
ปรับเปลี่ยนจาก “แนวทางการพัฒนา” เป็น “แผนงาน” เพ่ือให้สอดคล้องกับรูปแบบแผนพัฒนาท้องถิ่น ตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 โดยมี
จุดมุ่งหมายเพ่ือแสดงถึงรายละเอียด แผนงาน/โครงการพัฒนา และกิจกรรมที่ด าเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่
ขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่พริก ประจ าปีงบประมาณพ.ศ.2564 ขึ้น และเพ่ือก าหนดแนวทางในการ
ด าเนินงานของโครงการต่างๆที่ได้รับการอนุมัติให้ด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 มีความชัดเจนใน
การปฏิบัติมากขึ้นและมีการประสานและบูรณาการการท างานเกี่ยวกับหน่วยงานอ่ืนๆ รวมทั้งการจ าแนก
รายละเอียดต่างๆของแผนงาน/โครงการในแผนการด าเนินงาน เพ่ือให้การติดตามและประมวลผลเมื่อสิ้นปีมี
ความสะดวกมากขึ้น 

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่พริก มุ่งหวังว่า
แผนการด าเนินงานฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการ การติดตามและประมวลผลการน า
แผนพัฒนาไปปฏิบัติใช้เป็นอย่างดีต่อไป 
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1.2 วัตถุประสงค์ของแผนกำรด ำเนินงำน 
 1. แผนการด าเนินงานมีจุดมุ่งหมายเพ่ือแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการพัฒนาและ
กิจกรรมการพัฒนาที่ด าเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณนั้นเพ่ือให้
แนวทางในการด าเนินงานในปีงบประมาณนั้นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น 
ลดความซ้ าซ้อนของโครงการ มีการประสานและบูรณาการท างานกับหน่วยงานและจ าแนกรายละเอียดต่างๆ ของ
แผนงาน/โครงการ ในแผนการด าเนินงาน 
 2. แผนการด าเนินงานจะเป็นเครื่องมือส าคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือควบคุม
การด าเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ 
 3. แผนการด าเนินงาน จะก าหนดรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่ด าเนินการใน
พ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา ที่จะบรรจุในแผนการด าเนินงานจะมี
ที่มาจาก 
  3.1 งบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (รวมทั้งเงินอุดหนุนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอุดหนุนให้หน่วยงานอื่นด าเนินการ) 
  3.2 โครงการ กิจกรรม การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกิดจากการจ่ายขาด
เงินสะสม เงินอุดหนุนเฉพาะกิจหรืองบประมาณรายจ่ายอื่นๆ ที่ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
  3.3 โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการเองโดยไม่ใช้
งบประมาณ (ถ้ามี) 
  3.4 โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาของหน่วยราชการ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค หรือ
หน่วยงานอ่ืนๆ ที่ด าเนินการในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ส าหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้
รวบรวมข้อมูลโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาของหน่วยราชการ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค หรือหน่วยงานอื่นๆ ที่มี
ลักษณะการด าเนินงานครอบคลุมพ้ืนที่หลายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือเป็นโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา
ที่มีความคาบเกี่ยวต่อเนื่องระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบ
จากแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของจังหวัดหรืออาจสอบถามไปยังหน่วยงานต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 
  3.5 โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาอ่ืนๆ ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาเห็นว่าจะเกิด
ประโยชน์ในการประสานการด าเนินงานในพ้ืนที ่
  
1.3 ขั้นตอนกำรจัดท ำแผนกำรด ำเนินงำน 
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น      
พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 หมวด 5 การน าแผนพัฒนาไปปฏิบัติ ข้อ 26       
ได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าแผนการด าเนินงาน โดยมีขั้นตอน ดังต่อไปนี้  
  1.3.1 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน/โครงการ
พัฒนาขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอ่ืนๆ
ที่ด าเนินการในพ้ืนที่ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดท าร่างแผนการด าเนินงานเสนอคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น    
  1.2.2 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน แล้วเสนอให้ผู้บริหาร
ท้องถิ่นประกาศ เป็นแผนการด าเนินงาน  ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการด าเนินงานภายใน  15  วันนับแต่วันที่
ประกาศ เพ่ือให้ ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน และต้องปิดประกาศไม่น้อยกว่า 30 วัน 
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 จากระเบียบกระทรวงมหาดไทย ดังกล่าวสามารถสรุปขั้นตอนในการด าเนินการจัดท าแผนการ
ด าเนินงานได้ 3 ขั้นตอน ดังต่อไปนี้  
 ขั้นตอนที่ 1  การเก็บรวบรวมข้อมูล คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนต าบลแม่พริก เก็บรวบรวมข้อมูลโครงการ/กิจกรรม ที่จะมีการด าเนินการจริงในพ้ืนที่ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลแม่พริกซึ่งจะประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม ของ องค์การบริหารส่วนต าบลแม่พริก และ
โครงการ/กิจกรรมของหน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ และ หน่วยงานอ่ืนๆ ที่จะ
ด าเนินการในพ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่พริก 
 ขั้นตอนที่ 2  การจัดท าร่างแผนการด าเนินงาน  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนต าบลแม่พริก  จัดท าร่างแผนการด าเนินงาน โดย พิจารณาแผนงาน/โครงการพัฒนาของ
องค์การบริหารส่วนต าบลแม่พริก และหน่วยงานต่างๆ จะต้องมีความสอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์การพัฒนาและ
แนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่พริก เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลแม่พริก และเมื่อคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่พริก พิจารณาให้ความเห็นชอบ
แล้ว จึงน าร่างแผนการด าเนินงานเสนอต่อนายกองค์การบริหารส่วนต าบลแม่พริก เพ่ือพิจารณาให้ความ
เห็นชอบ โดยเค้าโครง แผนการด าเนินงานจะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ  ส่วนที่ 1 บทน า  ประกอบด้วย        
1) บทน า  2) วัตถุประสงค์ของแผนการด าเนินงาน 3) ขั้นตอนการจัดท าแผนด าเนินงาน 4) ประโยชน์ของ
แผนการด าเนินงาน ส่วนที่ 2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม ประกอบด้วย 1.บัญชีสรุปจ านวนโครงการและ
งบประมาณ (ผด.01)  2.บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (ผด.02)  3.บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับที่
ไม่ได้ด าเนินการตามโครงการการพัฒนาท้องถิ่น (ผด. 02/1)  
 ขั้นตอนที่ 3  การประกาศใช้แผนการด าเนินงาน  เมื่อนายกองค์การบริหารส่วนต าบลแม่พริกให้
ความเห็นชอบร่างแผนการด าเนินงานแล้ว จึงประกาศใช้แผนการด าเนินงาน โดยให้ปิดประกาศแผนการ
ด าเนินงานภายใน 15 วัน นับจากวันที่ประกาศเพ่ือให้ประชาชนในท้องถิ่น รับทราบโดยทั่วกัน และต้องปิด
ประกาศไว้อย่างน้อย 30 วัน 
 
1.4 ประโยชน์ของแผนกำรด ำเนินงำน 

1. ท าให้การด าเนินงานแผนงาน/โครงการพัฒนาในปีงบประมาณ มีความชัดเจนในการปฏิบัติ
มากขึ้น 

2. มีความสะดวกในการติดตามประเมินผลการน าแผนไปปฏิบัติ  มีความสะดวกและมี
ประสิทธิภาพ 

3.  เพ่ือให้การใช้จ่ายงบประมาณในแต่ละปีของหน่วยงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
4.  ทราบถึงจ านวนงบประมาณที่ต้องจ่ายจริงในแต่ละปี 
5.  สามารถบริหารเวลาในการด าเนินงานโครงการของทุกส่วนขององค์การบริหารส่วนต าบล   

แม่พริก 
6.  สามารถน าแผนการปฏิบัติการมาวิเคราะห์ปัญหาอันเกิดจากการด าเนินโครงการต่างๆตาม

งบประมาณในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 ได้อย่างถูกต้อง 
  



4 
 

ส่วนที่ 2 บัญชีโครงกำร/กิจกรรม 
 องค์ประกอบ ประกอบด้วยบัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ และบัญชีโครงการ/

กิจกรรม/งบประมาณโดยน าเสนอ ดังนี้ 
 2.1 บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ (แบบ ผด. 01) 
  แบบ ผด. 01 เป็นแบบบัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ แผนการ

ด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์/แผนงาน จ านวนโครงการที่
ด าเนินการ คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด จ านวนงบประมาณ คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด 
หน่วยงานรับผิดชอบ 

 2.2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (แบบ ผด. 02) 
   แบบ ผด.02 เป็นแบบบัญชีโครงการ/งบประมาณ แผนการด าเนินงาน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์แต่ละยุทธศาสตร์พร้อมแสดงแผนงาน โดยมีล าดับที่/
โครงการ/รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ/งบประมาณ (บาท)/สถานที่ด าเนินการ/หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก/ปีงบประมาณและเดือน โดยเริ่มจากเดือนตุลาคมของปีหนึ่งไปสิ้นสุดเดือนกันยายนของปีถัดไป
  2.3 บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับที่ไม่ได้ด าเนินการตามโครงการการพัฒนาท้องถิ่น       
(ผด. 02/1)  

  แบบ ผด.02/1 เป็นแบบจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับที่ไม่ได้ด าเนินการตามโครงการ 
การพัฒนาท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประกอบด้วย ประเภทครุภัณฑ์ พร้อมแสดงแผนงาน 
โดยมีล าดับที่/โครงการ/รายละเอียดของครุภัณฑ์/งบประมาณ (บาท)/สถานที่ด าเนินการ/หน่วยงานรับผิดชอบ
หลัก/ปีงบประมาณและเดือน โดยเริ่มจากเดือนตุลาคมของปีหนึ่งไปสิ้นสุดเดือนกันยายนของปีถัดไป 

 
 
 
 
 
 

 



ค ำน ำ 
  แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่พริก
จัดท าขึ้นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือแสดงถึงยุทธศาสตร์การพัฒนา 
แผนงาน รายละเอียด โครงการและกิจกรรมที่ต้องการด าเนินการจริงทั้งหมดในเขตพ้ืนที่ของต าบลแม่พริก 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

  แผนการด าเนินงานฉบับนี้ ได้รวบรวมแผนการปฏิบัติงานส าหรับโครงการพัฒนาและกิจกรรม
ที่ต้องด าเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ของต าบลแม่พริกทั้งท่ีปรากฏอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
งบประมาณ 2564 โครงการที่ได้โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ และยังไม่ได้ด าเนินการ (กรณีกันเงินไว้เบิกใน
ปีงบประมาณถัดไป) และโครงการที่ด าเนินการโดยหน่วยงานอ่ืน โดยได้จ าแนกรายละเอียดสอดคล้อง กับแผน
ยุทธศาสตร์และแผนงานเพ่ือให้ทราบถึงกิจกรรมการพัฒนาที่ได้แสดงถึงโครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ
กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ หน่วยงาน ระยะเวลาในการด าเนินการที่ชัดเจนทั้งหมด  

  องค์การบริหารส่วนต าบลแม่พริก อย่างหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนการด าเนินการฉบับนี้ 
สามารถใช้เป็นเครื่องมือใน การบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น และสามารถใช้ในการควบคุมการด าเนินงาน
ในเขตพ้ืนที่ได้อย่างเหมาะสมและ มีประสิทธิภาพ นอกจากนั้นยังใช้เป็นเครื่องมือในการติดตามการด าเนินงาน
และการประเมินผลการพัฒนาท้องถิ่น ของผู้บริหารด้วย  
 
 
 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลแม่พริก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สำรบัญ 
 

เรื่อง                           หน้ำ 
ส่วนที่ 1  
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 วัตถุประสงค์ของแผนการด าเนินงาน           2  
 ขั้นตอนการจัดท าแผนการด าเนินงาน         2  
 ประโยชน์ของแผนการด าเนินงาน           3 
 
ส่วนที่ 2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม  

- บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ (แบบ ผด.01)            5  - 7 
- บัญชีโครงการกิจกรรม/งบประมาณ (แบบ ผด.02)             8 - 26 
- บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับที่ไม่ได้ด าเนินการตาม         27 - 33 

โครงการพัฒนาท้องถิ่น (แบบ ผด.02/1)     
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่ 1  บทน ำ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนท่ี 2  บัญชีโครงกำร/กิจกรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
บัญชีสรุปจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมำณ 

แผนกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ 2564 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแม่พริก  อ ำเภอแม่พริก  จังหวัดเชียงรำย 

 

๕ 
 

แบบ  ผด. 01 

ยุทธศำสตร์/แนวทำงกำรพัฒนำ จ ำนวนโครงกำรที่
ด ำเนินงำน 

คิดเป็นร้อยละของ
โครงกำรทั้งหมด 

จ ำนวน
งบประมำณ 

ร้อยละของ
งบประมำณ 

หน่วยงำนด ำเนินกำร 

1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนและระบบโลจิสติกส์เชื่อมโยงกลุม่
จังหวัด กลุ่มอำเซียน+6 และ GMS 

    
 
 

8.03 
11.54 

 
 
 

กองช่าง 
กองช่าง 

   1.1 พัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนและระบบโลจสิติกส์ให้ได้มำตรฐำน 
      1.1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
      1.1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 
14 
17 

 
14.14 
17.17 

 
2,185,000 
3,140,000 

รวม 31 31.31 5,325,000 19.57 - 
2. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนเศรษฐกิจและกำรท่องเท่ียว      
   2.1 ส่งเสริมและพัฒนำกำรเกษตรตำมแนวทำงเศรษฐกิจพอเพียง  
     2.1.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป  
   2.2 ส่งเสรมิและพัฒนำอำชีพและเพ่ิมศักยภำพผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น 
    2.2.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
   2.3 ส่งเสรมิและพัฒนำกำรทอ่งเที่ยว 
     2.3.1 แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนันทนาการ 
   2.4  ส่งเสริม อนุรักษ์ และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น 
    2.4.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

 
2 
 

1 
 

4 
 

7 

 
2.02 

 
1.01 

 
4.04 

 
7.07 

 
30,000 

 
25,000 

 
110,000 

 
415,000 

 
0.11 

 
0.09 

 
0.40 

 
1.52 

 
ส านักปลดั 

 
ส านักปลดั 

 
กองการศึกษาฯ 

 
ส านักปลดั,  

กองการศึกษาฯ 
รวม 14 14.14 580,000 2.13 - 

3. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกำรศึกษำและกำรสำธำรณสุข      
   3.1 แนวทำงกำรส่งเสริมและพัฒนำกำรศึกษำท้ังในระบบ นอกระบบ และ
กำรศึกษำตำมอัธยำศัย 
     3.1.1 แผนงานการศึกษา  
   3.4 ส่งเสริมและพัฒนำสุขภำวะท่ีดีของประชำชนในท้องถิ่น  
     3.4.1 แผนงานสาธารณสุข    

 
 

3 
 

2 

 
 

3.03 
 

2.02 

 
 

320,000 
 

40,000 

 
 

1.18 
 

0.15 

 
 

กองการศึกษาฯ 
 

ส านักปลดั 
รวม 5 5.05 360,000 1.32 - 



 
บัญชีสรุปจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมำณ 

แผนกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ 2564 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแม่พริก  อ ำเภอแม่พริก  จังหวัดเชียงรำย 

 

๖ 
 

แบบ  ผด. 01 

 
ยุทธศำสตร์/แนวทำงกำรพัฒนำ จ ำนวนโครงกำรที่

ด ำเนินงำน 
คิดเป็นร้อยละของ
โครงกำรทั้งหมด 

จ ำนวน
งบประมำณ 

ร้อยละของ
งบประมำณ 

หน่วยงำนด ำเนินกำร 

4. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำคุณภำพชีวิตและกำรป้องกันบรรเทำสำธำรณภัย      
   4.1 รักษำควำมสงบเรียบร้อยเพ่ือควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชำชน  
     4.1.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน  
   4.2 แนวทำงกำรพัฒนำป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย   
     4.2.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน  
   4.3 ป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด อบำยมุข และปัญหำแรงงำนต่ำงด้ำว 
     4.3.1 แผนงานสร้างความเขม้แข็งของชุมชน 
   4.4 พัฒนำคุณภำพชีวิตเด็ก เยำวชน สตรี ผู้สูงอำยุ ผู้พิกำร และผู้ด้อยโอกำส      
     4.4.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
     4.4.2 แผนงานสร้างความเขม้แข็งของชุมชน 
     4.4.3 แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนันทนาการ 
     4.4.4 แผนงานงบกลาง 
     4.4.5 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
     4.4.6 แผนงานการศึกษา  

 
 

1 
 

3 
 

3 
 

2 
6 
1 
4 
1 
6 

 
 

1.01 
 

3.03 
 

3.03 
 

2.02 
6.06 
1.01 
4.04 
1.01 
6.06 

 
 

25,000 
 

110,000 
 

350,000 
 

50,000 
150,000 
100,000 

14,087,928 
50,000 

4,353,600 

 
 

0.09 
 

0.40 
 

1.29 
 

0.18 
0.55 
0.37 

51.77 
0.18 

16.00 

 
 

ส านักปลดั 
 

ส านักปลดั 
 

ส านักปลดั, 
กองการศึกษา 

ส านักปลดั 
ส านักปลัด,กองการศึกษาฯ 

กองการศึกษาฯ 
ส านักปลดั 
ส านักปลดั 

กองการศึกษาฯ 
รวม 27 27.27 19,276,528 70.83 - 

5. ยุทธศำสตร์กำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดลอ้ม      
   5.1 ส่งเสริมและพัฒนำกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม         
     5.1.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป  
     5.1.2 แผนงานการเกษตร 
   5.2 ส่งเสริมและพัฒนำกำรควบคุม ป้องกัน แก้ไขปัญหำขยะ น้ ำเสีย และมลภำวะ  
     5.2.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

 
1 
5 
 

2 

 
1.01 
5.05 

 
2.02 

 
30,000 

135,000 
 

250,000 

 
0.10 
0.50 

 
0.92 

 
ส านักปลดั 
ส านักปลดั 

 
ส านักปลดั 

รวม 8 8.08 415,000 1.52 - 



 
บัญชีสรุปจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมำณ 

แผนกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ 2564 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแม่พริก  อ ำเภอแม่พริก  จังหวัดเชียงรำย 

 

๗ 
 

แบบ  ผด. 01 

 
 

ยุทธศำสตร์/แนวทำงกำรพัฒนำ จ ำนวนโครงกำรที่
ด ำเนินงำน 

คิดเป็นร้อยละของ
โครงกำรทั้งหมด 

จ ำนวน
งบประมำณ 

ร้อยละของ
งบประมำณ 

หน่วยงำนด ำเนินกำร 

6. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรพัฒนำด้ำนกำรบ้ำนเมืองกำรบรหิำร      
   6.1  พัฒนำศักยภำพบุคลำกรท้องถิ่น  
     6.1.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป  
   6.2  แนวจดักำรตำมทำงกำรพฒันำประสทิธภิำพในกำรบริหำรหลกัธรรมำภบิำล      
     6.2.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป  
   6.3 แนวทำงกำรพัฒนำส่งเสริมกำรมสี่วนร่วมในกำรพัฒนำท้องถิ่นทุกภำคส่วน        
     6.3.1 แผนงานสร้างความเขม้แข็งของชุมชน  
     6.3.2 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
     6.3.3 แผนงานสาธารณสุข 

 
3 
 

2 
 

3 
4 
2 

 
3.03 

 
2.02 

 
3.03 
4.04 
2.02 

 
280,000 

 
90,000 

 
40,000 

585,000 
263,000 

 
1.03 

 
0.33 

 
0.15 
2.15 
0.97 

 
ส านักปลดั 

 
ส านักปลดั 

 
ส านักปลัด,กองการศึกษาฯ 
ส านักปลดั, กองคลัง 

ส านักปลดั 
รวม 14 14.14 1,258,000 4.62 - 

รวมท้ังสิ้น 99 100.00 27,214,528 100.00 - 
 



 
บัญชีสรุปจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมำณ 

แผนกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ 2564 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแม่พริก  อ ำเภอแม่พริก  จังหวัดเชียงรำย 

 

๘ 
 

แบบ  ผด. 02 

1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนและระบบโลจิสติกส์เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอำเซียน+6 และ GMS 
1.1 พัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนและระบบโลจิสติกส์ให้ได้มำตรฐำน 

1.1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
ล ำดับ

ที่ 
โครงกำร รำยละเอียดของกิจกรรมทีเ่กิดขึ้นจำกโครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

สถำนที่ 
ด ำเนินกำร 

หน่วย 
งำนรับผดิชอบหลกั 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 1   จ านวน 2 จุด 
จุดที่ 1 ตรอกเขา้บ้านนางวรรณา  อุ่นปัน๋  
ขนาดกวา้ง 2.70 – 3.00 เมตร ยาว 74 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกวา่  
222 ตารางเมตร 
จุดที่ 2 หลังบ้านนายชุมพร  ฐานะกิจ  
ขนาดกวา้ง 3.90 – 4.10 เมตร ยาว 34 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีต 
ไม่น้อยกวา่ 136.00 ตารางเมตร 
 
 

210,000 บ้านแม่พริก 
หมู่ที่ 1 

กองช่าง             

2 โครงการก่อสร้างถนน คสล.  
หมู่ที่ 10 
 

จ านวน 3 จุด 
จุดที่ 1 ซอย 7 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร  
ยาว 44 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมพีื้นที่เท
คอนกรีตไม่น้อยกวา่ 176.00 ตารางเมตร 
จุดที่ 2 ซอย 10 ขนาดกว้าง 3.00 เมตร  
ยาว 40.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมี
พื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกวา่ 120 ตารางเมตร 
ไหล่ทางลูกรังเฉลี่ยข้างละ 0.20 เมตร 
จุดที่ 3 ซอย 8 ขนาดกว้าง 3.00 เมตร  
ยาว 39.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่
เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 117.00 ตารางเมตร 
 
 
 

220,000 บ้านโฮ่ง 
หมู่ที่ 10 

กองช่าง             



 
บัญชีสรุปจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมำณ 

แผนกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ 2564 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแม่พริก  อ ำเภอแม่พริก  จังหวัดเชียงรำย 

 

๙ 
 

แบบ  ผด. 02 

ล ำดับ
ที่ 

โครงกำร รำยละเอียดของกิจกรรมทีเ่กิดขึ้นจำกโครงกำร 
งบประมำณ 

(บำท) 
สถำนที่ 

ด ำเนินกำร 
หน่วย 

งำนรับผดิชอบหลกั 
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
3 โครงการก่อสร้างถนน คสล.  

หมู่ที่ 12  
จ านวน 2 จุด 

จุดที่ 1 ซอยบา้นนายประเสริฐ ทาฤทธิ์  
ขนาดกวา้ง 3.00 เมตร ยาว 59.00 เมตร  
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรตีไม่น้อย
กว่า 177.00 ตารางเมตร ไหล่ทางดินลูกรัง
เฉลี่ยข้างละ 0.30 เมตร 
จุดที่ 2 ซอย 9 บา้นนายมานิตย ์ชัยทอง  
ขนาดกวา้ง 3.00 เมตร ยาว 89.00 เมตร  
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรตีไม่น้อย
กว่า 267.00 ตารางเมตร ไหล่ทางดินลูกรัง
เฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร 
 

240,000 ชุมชนบ้าน 
สันจ าปา  
หมู่ที่ 12 

กองช่าง             

4 โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 9 จ านวน 3 จุด 
จุดที่ 1 ซอย 1 ขนาดกว้าง 3.00 เมตร  
ยาว 45.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่
เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 135.00 ตารางเมตร 
จุดที่ 2 ซอย 4 ขนาดกว้าง 3.00 เมตร  
ยาว 45.00 เมตรหนา 0.15 เมตร หรอืมีพื้นที่
เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 135.00 ตารางเมตร 
จุดที่ 3 ซอย 6 ขนาดกว้าง 3.00 เมตร  
ยาว 45.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่
เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 135.00 ตารางเมตร  
 

210,000 บ้านปางอ้อย 
หมู่ที่ 9 

กองช่าง             

5 โครงการปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 

ถนนสายหลกัในหมู่บ้าน (เริ่มต้นบ้านนายทองค า 
ดวงปิก ทางทิศใต้เป็นต้นไป) ขนาดกว้าง  
5.00 เมตร ยาว 130.00 เมตร  
หนา 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรตีไม่น้อย
กว่า 650.00 ตารางเมตร ไหล่ทางกว้างเฉลี่ย 
0.20 – 0.50 เมตร 
 

240,000 บ้านหัวริน 
หมู่ที่ 8 

กองช่าง             



 
บัญชีสรุปจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมำณ 

แผนกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ 2564 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแม่พริก  อ ำเภอแม่พริก  จังหวัดเชียงรำย 

 

๑๐ 
 

แบบ  ผด. 02 

ล ำดับ
ที่ 

โครงกำร รำยละเอียดของกิจกรรมทีเ่กิดขึ้นจำกโครงกำร 
งบประมำณ 

(บำท) 
สถำนที่ 

ด ำเนินกำร 
หน่วย 

งำนรับผดิชอบหลกั 
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
6 โครงการขยายแนวเขตไฟฟา้และ

ติดต้ังไฟกิ่งสาธารณะ หมู่ที่ 11 
 
 
 
 

อุดหนุนการไฟฟา้ส่วนภูมิภาคแม่สรวย 210,000 ฌาปนสถาน 
บ้านปางซาง 
หมู่ที่ 11 

กองช่าง             

7 โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก (คสล.) หมู่ที่ 4 

ถนน คสล. ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 50.00 
เมตร หนา 0.15 เมตรหรือมีพื้นที่.เทคอนกรีตไม่
น้อยกว่า 200.00 ตารางเมตร 

100,000 บริเวณบ้าน
นายสุทน  
โปทามูล  

หมู่ที่ 4 บา้น
ปางกลาง 

กองช่าง             

8 โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก (คสล.) หมู่ที่ 6 

ถนน คสล. กว้าง 4.00 เมตร ยาว 50.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที.่เทคอนกรีตไม่น้อย
กว่า 200.00 ตารางเมตร 

100,000 จุดสะพานขา้ง
บ้านนายไพจิตร 

จันทร์เอ้ย  
หมู่ที่ 6 บา้น
ปางอาณาเขต 

กองช่าง             

9 โครงการก่อสร้างทางลาดคอนกรีต
เสริมเหล็ก (คสล.) บริเวณทางเข้า 
อบต. 

ทางลาด คสล. ขนาดกว้าง 9.00 - 12.50 เมตร 
ยาว 7.70 เมตร หนา 0.20 เมตร หรอืมีพื้นที่เท
คอนกรีตไม่น้อยกวา่ 83.00 ตารางเมตร 

61,000 บริเวณทางเข้า 
อบต.แม่พริก 

กองช่าง             

10 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก (คสล.) หมู่ที่ 12 จ านวน 2 จุด 

จุดที่ 1 กว้าง 5.00 ม. ยาว 8.00 ม.  
หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 
40.00 ตร.ม. 
จุดที่ 2 กว้าง 8.00 ม. ยาว 56.00 ม.  
หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 
448.00 ตร.ม. 
 

272,000 ชุมชนบ้าน 
สันจ าปา 
หมู่ที่ 12 

กองช่าง             

11 โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก (คสล.) หมู่ที่ 3 บริเวณจุดท่อ
เหลี่ยม 

ถนน คสล. กวา้ง 4.00 เมตร ยาว 14.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรตีไม่น้อย
กว่า 40.00 ตารางเมตร 

22,000 บ้านสันจ าปา 
หมู่ที่ 3 

กองช่าง             



 
บัญชีสรุปจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมำณ 

แผนกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ 2564 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแม่พริก  อ ำเภอแม่พริก  จังหวัดเชียงรำย 

 

๑๑ 
 

แบบ  ผด. 02 

ล ำดับ
ที่ 

โครงกำร รำยละเอียดของกิจกรรมทีเ่กิดขึ้นจำกโครงกำร 
งบประมำณ 

(บำท) 
สถำนที่ 

ด ำเนินกำร 
หน่วย 

งำนรับผดิชอบหลกั 
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
12 โครงการติดตั้งไฟกิ่งสาธารณะ  

หมูที่ 3 หมู่ที ่9 และหมู่ที ่10 
 

อุดหนุนการไฟฟา้แม่สรวย 
 
 

100,000 หมู่ที่ 3, 9, 
และ 10 

กองช่าง             

13 โครงการติดตั้งไฟกิ่งสาธารณะ  
หมู่ที่ 1 
 

อุดหนุนการไฟฟา้แม่สรวย 
 
 
 

100,000 ซอยวัดแม่พริก 
ถึง ซอยป่าแดด 

หมู่ที่ 1 

กองช่าง             

14 โครงการติดตั้งไฟกิ่งสาธารณะ หมู่ที่ 
12 เช่ือม หมูที ่8 และ หมู่ที ่7 
 

อุดหนุนการไฟฟา้แม่สรวย 
 
 
 
 

100,000 หมู่ที่ 12, 8 
และ 7 

กองช่าง             

 
1.1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ล ำดับ
ที่ 

โครงกำร รำยละเอียดของกิจกรรมทีเ่กิดขึ้นจำกโครงกำร 
งบประมำณ 

(บำท) 
สถำนที่ 

ด ำเนินกำร 
หน่วย 

งำนรับผดิชอบหลกั 
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1 โครการก่อสร้างอาคารหลังคาโดม

อเนกประสงค์ (อบต.แม่พริก) 
 

จ านวน 1 หลัง ตามแบบแปลนที่ อบต.แม่พริก
ก าหนด 

1,600,00 อบต.แม่พริก กองช่าง             

2 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์  
อบต.แม่พริก 

ตามแบบแปลนที ่อบต.แมพ่ริกก าหนด 300,000 อบต.แม่พริก กองช่าง             

3 โครงการก่อสร้างแท้งค์กักเก็บน้ า 
(ประปาหมู่บา้น) หมู่ที ่3 

ขนาดกวา้ง 5.00 เมตร ยาว 6.00 เมตร  
สูง 2.50 เมตร 

240,000 บ้านสันจ าปา 
หมู่ที่ 3 

กองช่าง             

4 โครงการเทลานคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที่ 13 

ขนาดกวา้ง 16.00 เมตร ยาว 21.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรตีไม่น้อย
กว่า 336.00 ตารางเมตร พร้อมวางท่อระบาย
น้ า คสล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.30 เมตร 
จ านวน 1 จุด 

210,000 บริเวณอาคาร
อเนกประสงค์  
บ้านป่าซาง

พัฒนา  
หมู่ที่ 13 

กองช่าง             



 
บัญชีสรุปจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมำณ 

แผนกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ 2564 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแม่พริก  อ ำเภอแม่พริก  จังหวัดเชียงรำย 

 

๑๒ 
 

แบบ  ผด. 02 

ล ำดับ
ที่ 

โครงกำร รำยละเอียดของกิจกรรมทีเ่กิดขึ้นจำกโครงกำร 
งบประมำณ 

(บำท) 
สถำนที่ 

ด ำเนินกำร 
หน่วย 

งำนรับผดิชอบหลกั 
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
5 โครงการเทลานคอนกรีตเสริมเหล็ก 

หมู่ที่ 6 
ขนาดกวา้ง 15.00 เมตร ยาว 25.00 เมตร 
หนา 0.12 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรตีไม่น้อย
กว่า 375.00 ตารางเมตร 
 

180,000 ฌาปนสถาน 
บ้านปาง 
อาณาเขต  
หมู่ที่ 6 

กองช่าง             

6 โครงการวางท่อระบายน้ า 
พร้อมบ่อพกั หมู่ที ่7 

ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 เมตร  
ยาว 154 เมตร พร้อมบ่อพกัขนาด 0.50 เมตร 
ยาว 1.10 เมตร จ านวน 15 บอ่ 

240,000 บ้านทุ่งฟ้าผ่า  
หมู่ที่ 7 เริ่มตน้

จากเหมือง
หนองมน  
เป็นต้นไป 

กองช่าง             

7 โครงการปรับปรุงฌาปนสถาน  
หมู่ที่ 4 
 

ขนาดกวา้ง 4.00 เมตร ยาว 9.00 เมตร  
สูง 2.80 เมตร 

180,000 ฌาปนสถาน 
บ้านปางกลาง  

หมู่ที่ 4 

กองช่าง             

8 โครงการปรับปรุงแนวกันตลิ่ง  
หมู่ที่ 4 

ตามแบบแปลนที ่อบต.แมพ่ริก ก าหนด 120,000 บ้านปางกลาง 
หมู่ที่ 4 

กองช่าง             

9 โครงการปรับปรุงฝายกั้นน้ าและวาง
ท่อส่งน้ าประปาภูเขา หมู่ที่ 11 
 

ตามแบบแปลนที ่อบต.แมพ่ริก ก าหนด 150,000 บ้านปางซาง 
หมู่ที่ 11 

กองช่าง             

10 โครงการปรับปรุงระบบประปา
หมู่บ้าน หมู่ที่ 12 

ตามแบบแปลนที ่อบต.แมพ่ริก ก าหนด 160,000 ชุมชนบ้าน 
สันจ าปา  
หมู่ที่ 12 

กองช่าง             

11 โครงการปรับปรุงอาคาร
อเนกประสงค์ หมู่ที่ 8 
 

ขนาดกวา้ง 6.00 เมตร ยาว 9.9 เมตร หรือมี
พื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 59.40 ตารางเมตร 

160,000 บ้านหัวริน  
หมู่ที่ 8 

กองช่าง             

12 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า
คอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) หมู่ที่ 2  

จ านวน 1 แห่ง ขนาดปากรางกว้าง 1.20 เมตร  
ยาว 27.00 เมตร ลึกเฉลีย่ 1.50 เมตร 

100,000 บริเวณหน้าวัด
หัวทุ่ง หมู่ที่ 2 

กองช่าง             

13 โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีต
เสริมเหล็ก (คสล.) หมู่ที่ 7 

ท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 
3.00 x 1.80 เมตร ยาว 5.00 เมตร 

240,000 ทางไปบ้าน
เกาะ หมู่ที ่7 

กองช่าง             

14 โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีต
เสริมเหล็ก (คสล.) หมู่ที่ 8  

ขนาดกวา้ง 5.00 เมตร ยาว 7.00 เมตร สัน
ฝายสูง 1.50 เมตร 

250,000 บริเวณฝาย
ร่องถ่อน 

กองช่าง             



 
บัญชีสรุปจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมำณ 

แผนกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ 2564 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแม่พริก  อ ำเภอแม่พริก  จังหวัดเชียงรำย 

 

๑๓ 
 

แบบ  ผด. 02 

ล ำดับ
ที่ 

โครงกำร รำยละเอียดของกิจกรรมทีเ่กิดขึ้นจำกโครงกำร 
งบประมำณ 

(บำท) 
สถำนที่ 

ด ำเนินกำร 
หน่วย 

งำนรับผดิชอบหลกั 
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
15 โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อม

ระบบดูดน้ า หมู่ที ่13 
จ านวน 1 แห่ง ขนาดเส้นผ่าศูนยก์ลาง  
6 นิ้ว ความลึก 100 ม. ปริมาณให้น้ าไม่น้อย
กว่า 10 ลบ.ม. / ชั่วโมง 

320,000 บ้านป่าซาง
พัฒนา หมู่ที ่

13 

กองช่าง             

16 โครงการก่อสร้างเวทีภายในอาคารสุข
ภาวะอ าเภอแม่สรวย (อบต.แม่พริก) 

ตามแบบแปลนที ่อบต.แมพ่ริก ก าหนด 170,000 อาคารสุข
ภาวะฯ 

กองช่าง             

17 โครงการปรับปรุงอาคาร
เอนกประสงค์ (อบต.แม่พริก สนง.
หลังเก่า) 

ตามแบบแปลนที ่อบต.แมพ่ริก ก าหนด 120,000 อบต.แม่พริก 
สนง.หลังเก่า 

กองช่าง             

 
2. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนเศรษฐกิจและกำรท่องเที่ยว           

2.1 ส่งเสริมและพัฒนำกำรเกษตรตำมแนวทำงเศรษฐกิจพอเพียง           
2.1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ล ำดับ
ที่ 

โครงกำร รำยละเอียดของกิจกรรมทีเ่กิดขึ้นจำกโครงกำร 
งบประมำณ 

(บำท) 
สถำนที่ 

ด ำเนินกำร 
หน่วย 

งำนรับผดิชอบหลกั 
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1 โครงการด าเนินงานตามพระราช- 

ด าริฯ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร 
มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ้่ายกิจกรรม หรือ โครงการ
เกี่ยวกบัการด าเนินงานด้านการส่งเสริม 
สนับสนุน อบรมให้ความรู ้หรือการด ารงชีวิต
แบบพอเพยีง ตามแนวพระราชด าริปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงทุกรูปแบบ 
 

20,000 ต าบลแม่พริก ส านักปลัด             

2 โครงการปล่อยพันธุ์ปลาเฉลิม 
พระเกียรตฯิ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ้่ายกิจกรรม หรือ โครงการ
ปล่อยพันธุ์ปลาหรอืสัตว์น้ า ในวันส าคัญของ
สถาบันพระมหากษัตรยิ์หรือในโอกาสวนัส าคัญ
ต่าง ๆ 

10,000 ต าบลแม่พริก ส านักปลัด             

 
 
 



 
บัญชีสรุปจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมำณ 

แผนกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ 2564 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแม่พริก  อ ำเภอแม่พริก  จังหวัดเชียงรำย 

 

๑๔ 
 

แบบ  ผด. 02 

2.2 ส่งเสริมและพัฒนำอำชีพและเพิ่มศักยภำพผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น 
2.2.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป  

 
2.3 ส่งเสริมและพัฒนำกำรท่องเที่ยว 

 2.3.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  

 
 

ล ำดับที่ โครงกำร รำยละเอียดของกิจกรรมทีเ่กิดขึ้นจำกโครงกำร 
งบประมำณ 

(บำท) 
สถำนที่ 

ด ำเนินกำร 
หน่วย 

งำนรับผดิชอบหลกั 
พ.ศ.  2563 พ.ศ.  2564 

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

1 โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพหรือ
วิสาหกจิชุมชนเพื่อการพัฒนารายได้
แก่ประชาชน 

เพื่อเป็นค่าใช่จ่ายในการส่งเสริม พัฒนากลุ่มอาชีพ 
หรือกลุ่มวิสาหกิจชุมชน เพื่อการพัมนาองค์ความรู้ 
การพัฒนารายได้ พัมนาทกัษะฝีมือ พัฒนาแรงงาน 
การแปรรูปผลิตภัณฑ์ชุมชน ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น การ
ส่งเสริมการตลาด เป็นต้น 

25,000 ต าบลแม่พริก ส านักปลัด             

ล ำดับที่ โครงกำร รำยละเอียดของกิจกรรมทีเ่กิดขึ้นจำกโครงกำร 
งบประมำณ 

(บำท) 
สถำนที่ 

ด ำเนินกำร 
หน่วย 

งำนรับผดิชอบหลกั 
พ.ศ.  2563 พ.ศ.  2564 

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

1 โครงการพัฒนาและส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวของต าบลแมพ่ริก 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ้่ายกิจกรรม โครงการพัฒนาและ
ส่งเสริมการท่องเท่ียวของต าบลแม่พริก 

30,000 ต าบลแม่พริก ส านักปลัด             

2 โครงการส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิง
อนุรักษ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ้่ายกิจกรรม โครงการส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

10,000 ต าบลแม่พริก ส านักปลัด             

3 โครงการส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิง
อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ้่ายกิจกรรม โครงการส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

10,000 ต าบลแม่พริก ส านักปลัด             

4 ค่าดูแลรักษาและปรับปรุงภูมิทัศน์
สวนสาธารณะศาลสมเด็จพระ
นเรศวรมหาราช 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ้่ายส าหรับการดูแลรักษาความ
สะอาดเรียบร้อย การปรับปรุงภูมิทัศน์
สวนสาธารณะศาสสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 

60,000 ศาลสมเด็จ
พระนเรศวร

มหาราช 

ส านักปลัด             



 
บัญชีสรุปจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมำณ 

แผนกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ 2564 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแม่พริก  อ ำเภอแม่พริก  จังหวัดเชียงรำย 

 

๑๕ 
 

แบบ  ผด. 02 

2.4 ส่งเสริม อนุรักษ์ และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น  
 2.4.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ   

ล ำดับที่ โครงกำร รำยละเอียดของกิจกรรมทีเ่กิดขึ้นจำกโครงกำร 
งบประมำณ 

(บำท) 
สถำนที่ 

ด ำเนินกำร 
หน่วย 

งำนรับผดิชอบหลกั 
พ.ศ.  2563 พ.ศ.  2564 

ต.ค พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โครงการงานประจ าปีและสักการะ 
ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ้่ายกิจกรรมหรือโครงการงาน
ประจ าปีและสักการะศาลสมเด็จพระนเรศวร เช่น 
การจัดซุ้มนิทรรศการ การจัดริ้วขบวนเครื่องสักกาละ 
การจัดท าซุ้มน าเสนอผลิตภัณฑ์จ าหน่ายชุมชน หรือ
กิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

210,000 ศาลสมเด็จ
พระนเรศวร

มหาราช 

กองการศกึษาฯ             

2 โครงการรดน้ าด าหัวผู้สูงอายุ และ
ประเพณีสงกรานต์ล้านนา 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ้่ายกิจกรรมหรือโครงการรดน้ าด า
หัว ผู้สูงอายุ และประเพณีสงกรานต์ล้านนา เช่น การ
จัดฝึกอบรมให้ความรู ้การจัดแสดงหรือการละเล่น
พื้นบ้าน การประกวดศิลปวัฒนธรรมภูมปิัญญา
ท้องถิ่น กิจกรรมรดน้ าด าหัวผู้สูงอายุตามประเพณี 

50,000 ต าบลแม่พริก กองการศกึษาฯ             

3 โครงการหล่อเทียนและประเพณี
เข้าพรรษา 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ้่ายกิจกรรมหรือโครงการหล่อเทียน
และประเพณีเข้าพรรษา เช่น การประกาศหรือรณรงค์
งดเหล้าเข้าพรรษา กจิกรรมฝึกอบรม ให้ความรู้ การ
เผยแพร่เกี่ยวกับวันเข้าพรรษา  

50,000 ต าบลแม่พริก กองการศกึษาฯ             

4 เงินอุดหนุนที่ท าการปกครอง
อ าเภอแม่สรวยงานรัฐพิธ ี

เพื่อเป็นค่าใชจ้่ายเงินอุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอ
แม่สรวยในงานรัฐพิธ ี

20,000 อ าเภอ 
แม่สรวย 

ส านักปลัด             

5 เงินอุดหนุนที่ท าการปกครอง
อ าเภอแม่สรวยงานศาลสมเด็จพระ
นเรศวรมหาราช ประจ าปี 2564 

เพื่อเป็นค่าใชจ้่ายเงินอุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอ
แม่สรวยงานศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจ าป ี
2564 

40,000 ศาลสมเด็จ
พระนเรศวร

มหาราช 

ส านักปลัด             

6 เงินอุดหนุนที่ท าการปกครอง
อ าเภอแม่สรวย งานกาชาดจังหวัด
เชียงราย (งานพ่อขุนฯ) 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอ
แม่สรวยงานกาชาดจังหวัดเชียงราย(งานพ่อขุน) 

40,000 จังหวัด
เชียงราย 

ส านักปลัด             

7 เงินอุดหนุนที่ท าการปกครอง
อ าเภอแม่สรวย วันสงกรานต์ 
ประจ าป ี2564 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอ
แม่สรวย ในโครงการวันสงกรานต์ ประจ าปี 2564 

5,000 อ าเภอ 
แม่สรวย 

ส านักปลัด             



 
บัญชีสรุปจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมำณ 

แผนกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ 2564 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแม่พริก  อ ำเภอแม่พริก  จังหวัดเชียงรำย 

 

๑๖ 
 

แบบ  ผด. 02 

3. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกำรศึกษำและกำรสำธำรณสุข          
3.1 แนวทำงกำรส่งเสริมและพัฒนำกำรศึกษำทั้งในระบบ นอกระบบ และกำรศึกษำตำมอัธยำศัย       

  3.1.1 แผนงานการศึกษา      

 
3.4 ส่งเสริมและพัฒนำสุขภำวะท่ีดีของประชำชนในท้องถิ่น          

3.4.1 แผนงานสาธารณสุข    

 

ล ำดับที่ โครงกำร รำยละเอียดของกิจกรรมทีเ่กิดขึ้นจำกโครงกำร 
งบประมำณ 

(บำท) 
สถำนที่ 

ด ำเนินกำร 
หน่วย 

งำนรับผดิชอบหลกั 
พ.ศ.  2563 พ.ศ.  2564 

ต.ค พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ้่ายค่าจัดการเรียนการสอนราย
หัว และค่าใช้จ่ายการจัดการศึกษาของ ศพด.  
3 ศูนย์ ในสังกัด อบต.แม่พริก 

260,000 ศพด. 3 ศูนย ์ กองการศกึษาฯ             

2 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแล
เด็กและผู้ดูแลเด็ก 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ้่ายในการสนับสนุนกจิกรรม 
โครงการต่าง ๆ ของ ศพด. 3 ศูนย์ ในสังกัด  
อบต.แม่พริก 

30,000 ศพด. 3 ศูนย ์ กองการศกึษาฯ             

3 ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนกิจกรรม
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ้่ายในการสนับสนุน ส่งเสริม 
พัฒนากิจกรรมต่าง ๆ ของ ศพด. อบต.แม่พริก 

30,000 ศพด. 3 ศูนย ์ กองการศกึษาฯ             

ล ำดับที่ โครงกำร รำยละเอียดของกิจกรรมทีเ่กิดขึ้นจำกโครงกำร 
งบประมำณ 

(บำท) 
สถำนที่ 

ด ำเนินกำร 
หน่วย 

งำนรับผดิชอบหลกั 
พ.ศ.  2563 พ.ศ.  2564 

ต.ค พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โครงการความร่วมมือการรณรงค์
ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าฯ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ้่ายกิจกรรมตามโครงการสัตว์
ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตาม
ปณิธานศาสตราจารย์ สมเด็จพระเจา้นอ้งนางเธอ 
เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลกัษณ์ อัครราชกุมารี กรม
พระศรีสว่างควัฒน วรขัตติยราชนาร ี

30,000 ต าบลแม่พริก ส านักปลัด             

2 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา 
โรคขาดสารไอโอดีนอย่างเข้มแข็ง
และยั่งยืน 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ้่ายกิจกรรมตามโครงการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคขาดสารไอโอดีนอย่าง
เข้มแข็งและยั่งยืน 

10,000 ต าบลแม่พริก ส านักปลัด             



 
บัญชีสรุปจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมำณ 

แผนกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ 2564 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแม่พริก  อ ำเภอแม่พริก  จังหวัดเชียงรำย 

 

๑๗ 
 

แบบ  ผด. 02 

4. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำคุณภำพชีวิตและกำรป้องกันบรรเทำสำธำรณภัย          
4.1 รักษำควำมสงบเรียบร้อยเพื่อควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชำชน         

 4.1.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน  

 

 
4.2 แนวทำงกำรพัฒนำป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย         

4.2.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน  

 
 

ล ำดับที่ โครงกำร รำยละเอียดของกิจกรรมทีเ่กิดขึ้นจำกโครงกำร 
งบประมำณ 

(บำท) 
สถำนที่ 

ด ำเนินกำร 

หน่วย 
งำนรับผดิชอบ

หลกั 

พ.ศ.  2563 พ.ศ.  2564 
ต.ค พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 ค่าใช้จ่ายในโครงการป้องกันและ
ลดอบัติเหตุทางถนน 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ้่ายส าหรับกจิกรรมหรือโครงการ
ป้องกันอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลต่าง ๆ หรือ
ตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้น 

25,000 ต าบลแม่พริก ส านักปลัด             

ล ำดับที่ โครงกำร รำยละเอียดของกิจกรรมทีเ่กิดขึ้นจำกโครงกำร 
งบประมำณ 

(บำท) 
สถำนที่ 

ด ำเนินกำร 

หน่วย 
งำนรับผดิชอบ

หลกั 

พ.ศ.  2563 พ.ศ.  2564 
ต.ค พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โครงการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรม
กลุ่มอาสาสมัครป้องกันภัย 
ฝ่ายพลเรือน (อปพร.) 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ้่ายกิจกรรมหรือโครงการ
สนับสนุนกิจกรรมกลุ่มอาสาสมัครป้องกนัภัยฝ่าย
พลเรือน (อปพร.) เช่น การฝึกอบรมที่ด าเนินการ
เอง การส่งฝึกอบรมตามหลกัสูตรต่าง ๆ หรือ 
กิจกรรมรูปแบบอื่น ๆ 

30,000 ต าบลแม่พริก ส านักปลัด             

2 ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการให้ความรู้
ด้านการป้องกันภัยและบรรเทา 
สาธารณภยั 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ้่ายกิจกรรมหรือโครงการส่งเสริม
การให้ความรู้ด้านการป้องกันภัยและบรรเทาสา
ธารณภัย 

30,000 ต าบลแม่พริก ส านักปลัด             

3 โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัตกิาร 
จิตอาสาภัยพบิัติประจ า อปท. 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ้่ายโครงการฝึกอบรมชุด
ปฏิบัติการจิตอาสาภยัพิบัติประจ า อปท. 

50,000 ต าบลแม่พริก ส านักปลัด             



 
บัญชีสรุปจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมำณ 

แผนกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ 2564 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแม่พริก  อ ำเภอแม่พริก  จังหวัดเชียงรำย 

 

๑๘ 
 

แบบ  ผด. 02 

4.3 ป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด อบำยมุข และปัญหำแรงงำนต่ำงด้ำว  
4.3.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  

 

4.4 พัฒนำคุณภำพชีวิตเด็ก เยำวชน สตรี ผู้สูงอำยุ ผู้พิกำร และผู้ด้อยโอกำส         
 4.4.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป  

 

 
 

ล ำดับที่ โครงกำร รำยละเอียดของกิจกรรมทีเ่กิดขึ้นจำกโครงกำร 
งบประมำณ 

(บำท) 
สถำนที่ 

ด ำเนินกำร 

หน่วย 
งำนรับผดิชอบ

หลกั 

พ.ศ.  2563 พ.ศ.  2564 
ต.ค พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 ค่าใช้จ่ายส่งเสริมแก้ไขปัญหา 
ยาเสพติด 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ้่ายกิจกรรมหรือโครงการที่
เกี่ยวขอ้งกับการป้องกัน แก้ไขปัญหายาเสพติด การ
บ าบัด ฟื้นฟู คัดกรองผู้เสพหรือกลุ่มเสี่ยง หรือกิจ
กรรรมอื่น ๆ ที่เกีย่วขอ้ง 

300,000 ต าบลแม่พริก ส านักปลัด             

2 โครงการครอบครัวสัมพันธ ์
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ้่ายกิจกรรม โครงการที่กี่ยวกับ
ครอบครัวสัมพันธ ์

30,000 ต าบลแม่พริก กองการศกึษาฯ             

3 โครงการครอบครัวห่างไกลยาเสพติด 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ้่ายกิจกรรม โครงการครอบครัว
ห่างไกลยาเสพติด 

20,000 ต าบลแม่พริก กองการศกึษาฯ             

ล ำดับที่ โครงกำร รำยละเอียดของกิจกรรมทีเ่กิดขึ้นจำกโครงกำร 
งบประมำณ 

(บำท) 
สถำนที่ 

ด ำเนินกำร 

หน่วย 
งำนรับผดิชอบ

หลกั 

พ.ศ.  2563 พ.ศ.  2564 
ต.ค พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โครงการสร้างบ้านเทิดไท
พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่ัวหรอื
บ้านเทิดไทในพระบรมวงศ์สานุวงศ์
ทุกพระองค์ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ้่ายกิจกรรม โครงการสร้างบ้าน
เทิดไท รัชกาลที่ 10 หรือพระบรมวงศ์สานุวงศ์ทุก
พระองค์ 

30,000 ต าบลแม่พริก ส านักปลัด             

2 โครงการส่งเสริมความรู้กฎหมาย
ทั่วไปแก่ประชาชน 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ้่ายกิจกรรม โครงการที่เกี่ยวกบั
การส่งเสริมความรู้ การพัฒนา การฝึกอบรมให้
ความรู้ด้านระเบียบ กฎหมายต่าง ๆ หรอืข้อมูล
ข่าวสารส าหรับประชาชน 

20,000 ต าบลแม่พริก ส านักปลัด             



 
บัญชีสรุปจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมำณ 

แผนกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ 2564 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแม่พริก  อ ำเภอแม่พริก  จังหวัดเชียงรำย 

 

๑๙ 
 

แบบ  ผด. 02 

4.4.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  
 

  

  
 4.4.3 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

 

 
 
 
 

ล ำดับที่ โครงกำร รำยละเอียดของกิจกรรมทีเ่กิดขึ้นจำกโครงกำร 
งบประมำณ 

(บำท) 
สถำนที่ 

ด ำเนินกำร 

หน่วย 
งำนรับผดิชอบ

หลกั 

พ.ศ.  2563 พ.ศ.  2564 
ต.ค พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โครงการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น ใช้จ่ายส าหรับกิจกรรม โครงการตั้งครรภ์ไม่พร้อมใน
วัยรุ่น 

20,000 ต าบลแม่พริก กองการศกึษาฯ             

2 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้พกิารและ
ผู้ด้อยโอกาส 

เพื่อใช้จ่ายส าหรับโครงการพัฒนาศักยภาพผู้พิการ
และผู้ด้อยโอกาส 

20,000 ต าบลแม่พริก ส านักปลัด             

3 โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
กลุ่มผู้สูงอายุต าบลแม่พริก 

เพื่อใช้จ่ายส าหรับโครงการส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพกลุ่มผู้สูงอายุต าบลแมพ่ริก 

30,000 ต าบลแม่พริก ส านักปลัด             

4 โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
กลุ่มพัฒนาสตรีต าบลแม่พรกิ 

เพื่อใช้จ่ายส าหรับโครงการส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพกลุ่มพัฒนาสตรีต าบลแม่พริก 

20,000 ต าบลแม่พริก ส านักปลัด             

5 โครงการส่งเสริมศักยภาพผู้ป่วยเอดส ์ เพื่อใช้จ่ายส าหรับโครงการส่งเสริมศักยภาพ 
ผู้ป่วยเอดส ์

20,000 ต าบลแม่พริก ส านักปลัด             

6 โครงการอบรมเยาวชน เพื่อใช้จ่ายส าหรับโครงการอบรมเยาวชน 40,000 ต าบลแม่พริก กองการศกึษาฯ             

ล ำดับที่ โครงกำร รำยละเอียดของกิจกรรมทีเ่กิดขึ้นจำกโครงกำร 
งบประมำณ 

(บำท) 
สถำนที่ 

ด ำเนินกำร 

หน่วย 
งำนรับผดิชอบ

หลกั 

พ.ศ.  2563 พ.ศ.  2564 
ต.ค พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โครงการแข่งขันกีฬา เพื่อใช้จ่ายส าหรับโครงการแข่งขันกีฬาส าหรับเด็ก 
เยาวชน ประชาชนทัว่ไปของต าบลแมพ่ริก 

100,000 ต าบลแม่พริก กองการศกึษาฯ             



 
บัญชีสรุปจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมำณ 

แผนกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ 2564 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแม่พริก  อ ำเภอแม่พริก  จังหวัดเชียงรำย 

 

๒๐ 
 

แบบ  ผด. 02 

4.4.4 แผนงานงบกลาง 

 
4.4.5 แผนงานสังคมสงเคราะห์  

 
 
 
 

ล ำดับที่ โครงกำร รำยละเอียดของกิจกรรมทีเ่กิดขึ้นจำกโครงกำร 
งบประมำณ 

(บำท) 
สถำนที่ 

ด ำเนินกำร 

หน่วย 
งำนรับผดิชอบ

หลกั 

พ.ศ.  2563 พ.ศ.  2564 
ต.ค พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 เบี้ยยังชีพผู้สุงอาย ุ เพื่อจ่ายเป็นเบีย้ผู้สูงอาย ุเงินอุดหนุนโครงการสร้าง
หลักประกันดา้นรายได้แก่ผู้สูงอายุ 

10,833,600 ต าบลแม่พริก ส านักปลัด             

2 เบี้ยยังชีพคนพิการ เพื่อจ่ายเป็นเบีย้ยังชีพคนพกิาร เงินอุดหนุน
โครงการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พกิาร
หรือทุพพลภาพ 

2,928,000 ต าบลแม่พริก ส านักปลัด             

3 เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส ์ เพื่อจ่ายเป็นเบีย้ยังชีพผู้ปว่ยเอดส์ ตามตาม
โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคม 
แก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม 

204,000 ต าบลแม่พริก ส านักปลัด             

4 เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ในระดับพื้นที่ต าบลแม่พริก 

เพื่อจ่ายสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในพื้นที่
ต าบลแม่พริก ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 (สนับสนุน
จาก กองทุน สปสช. จ านวน 270,720 บาท) 

122,328 ต าบลแม่พริก กองการศกึษาฯ             

ล ำดับที่ โครงกำร รำยละเอียดของกิจกรรมทีเ่กิดขึ้นจำกโครงกำร 
งบประมำณ 

(บำท) 
สถำนที่ 

ด ำเนินกำร 

หน่วย 
งำนรับผดิชอบ

หลกั 

พ.ศ.  2563 พ.ศ.  2564 
ต.ค พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 ค่าใช้จ่ายส าหรับการส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชวีิตประชาชนต าบล
แม่พริก 

เพื่อใช้จ่ายส าหรับการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตประชาชนต าบลแม่พริก 

50,000 ต าบลแม่พริก ส านักปลัด             



 
บัญชีสรุปจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมำณ 

แผนกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ 2564 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแม่พริก  อ ำเภอแม่พริก  จังหวัดเชียงรำย 

 

๒๑ 
 

แบบ  ผด. 02 

4.4.6 แผนงานการศึกษา            

ล ำดับที่ โครงกำร รำยละเอียดของกิจกรรมทีเ่กิดขึ้นจำกโครงกำร 
งบประมำณ 

(บำท) 
สถำนที่ 

ด ำเนินกำร 

หน่วย 
งำนรับผดิชอบ

หลกั 

พ.ศ.  2563 พ.ศ.  2564 
ต.ค พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 เงินอุดหนุนอาหารกลางวัน (โรงเรียน
สังกัด กศจ.เชียงราย) 
 
 
 
 

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนอาหารกลางวัน โรงเรียน
สังกัด กศจ.เชียงราย จ านวน 4 แห่ง 
1. โรงเรียนชุมชนบ้านสันจ าปา 1,680,000 บาท 
2. โรงเรียนบ้านแม่พริก 540,000 บาท 
3. โรงเรียนบ้านปางอ้อย 116,000 บาท 
4. โรงเรียนป่าเมี่ยงแม่พริก 104,000 บาท 

2,562,000 โรงเรียนสังกัด 
กศจ.เชียงราย 

จ านวน  
4 แห่ง 

กองการศกึษาฯ       
 
 
 
 

      

2 เงินอุดหนุนอาหารกลางวัน (ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด อบต.แม่พริก) 

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก สังกัด อบต.แม่พรกิ จ านวน 3 แห่ง 
1. ศพด.แม่พริก 1 จ านวน 245,000 บาท 
2. ศพด.แม่พริก 2 จ านวน 117,600 บาท 
3. ศพด.บ้านป่าเมี่ยงแมพ่ริก 29,400 บาท 

411,600 ศพด.สังกัด 
อบต.แม่พริก 

กองการศกึษาฯ             

4 โครงการวันเด็กแห่งชาต ิ
 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายกิจกรรมโครงการวันเด็กแห่งชาติ
ประจ าป ี2564 

30,000 ศพด. 3 ศูนย ์ กองการศกึษาฯ             

5 โครงการวันวิชาการของศูนยพ์ัฒนา
เด็กเล็ก 
 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายกิจกรรมโครงการวันวชิาการของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัด อบต.แม่พริก 
 

20,000 ศพด. 3 ศูนย ์ กองการศกึษาฯ             

6 ค่าวัสดุ ค่าอาหารเสริม (นม) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริมนมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
สังกัด อบต.แม่พริก จ านวน 3 แห่ง  
1. ศพด.แม่พริก 1 จ านวน 95,810 บาท 
2. ศพด.แม่พริก 2 จ านวน 45,988.80 บาท 
3. ศพด.ป่าเมี่ยงแม่พริก 11,497.20 บาท 
โรงเรียนสังกัด กศจ. เชียงราย จ านวน 4 แห่ง 
1. โรงเรียนชุมชนบ้านสันจ าปา 804,804 บาท 
2. โรงเรียนบ้านแม่พริก 258,687 บาท 
3. โรงเรียนบ้านปางอ้อย 55,569.80 บาท 
4. โรงเรียนป่าเมี่ยงแม่พริก 49,821.20 บาท 

1,330,000 ศพด.สังกัด 
อบต.แม่พริก 

 
โรงเรียนสังกัด 
กศจ.เชียงราย 

 

กองการศกึษาฯ             



 
บัญชีสรุปจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมำณ 

แผนกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ 2564 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแม่พริก  อ ำเภอแม่พริก  จังหวัดเชียงรำย 
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แบบ  ผด. 02 

5. ยุทธศำสตร์กำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม           
5.1 ส่งเสริมและพัฒนำกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม          

5.1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป  

 
5.1.2 แผนงานการเกษตร 

 
 
 

ล ำดับที่ โครงกำร รำยละเอียดของกิจกรรมทีเ่กิดขึ้นจำกโครงกำร 
งบประมำณ 

(บำท) 
สถำนที่ 

ด ำเนินกำร 

หน่วย 
งำนรับผดิชอบ

หลกั 

พ.ศ.  2563 พ.ศ.  2564 
ต.ค พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โครงการอนุรักษ์พันธกุรรมพืช 
อันเนื่องด้วยพระราชด าริฯ  
สมเด็จพระเทพฯ 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายส าหรับกจิกรรมหรือโครงการที่
เกี่ยวกบัการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองด้วย
พระราชด าริ สมเด็จพระเทพฯ 

30,000 ต าบลแม่พริก ส านักปลัด             

ล ำดับที่ โครงกำร รำยละเอียดของกิจกรรมทีเ่กิดขึ้นจำกโครงกำร 
งบประมำณ 

(บำท) 
สถำนที่ 

ด ำเนินกำร 

หน่วย 
งำนรับผดิชอบ

หลกั 

พ.ศ.  2563 พ.ศ.  2564 
ต.ค พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โครงการปลูกป่าเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว เพื่อใช้จ่ายส าหรับโครงการปลูกป่าเพื่อเพิ่มพื้นที่ 
สีเขียวในเขตต าบลแม่พรกิ 

25,000 ต าบลแม่พริก ส านักปลัด             

2 โครงการสร้างฝายชะลอน้ าและกกั
เก็บน้ าเฉลิมพระเกยีรติฯ 

เพื่อใช้จ่ายส าหรับโครงการสร้างฝายชะลอน้ าและ
กักเก็บน้ าเฉลิมพระเกียรติฯ 

50,000 ต าบลแม่พริก ส านักปลัด             

3 โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักโลก เพื่อใช้จ่ายส าหรับโครงการอาสาสมัครท้องถิ่น 
รักโลก 

25,000 ต าบลแม่พริก ส านักปลัด             

4 โครงการจัดท าแนวกันไฟ  
เพื่อป้องกันไฟป่าต าบลแม่พริก 

เพื่อใช้จ่ายส าหรับโครงการจัดท าแนวกนัไฟเพื่อ
ป้องกันไฟป่าต าบลแม่พริก 

10,000 ต าบลแม่พริก ส านักปลัด             

5 โครงการธนาคารน้ าใต้ดิน เพื่อใช้จ่ายส าหรับโครงการธนาคารน้ าใต้ดิน 
ในเขตพื้นที่ต าบลแม่พริก 

25,000 ต าบลแม่พริก ส านักปลัด             



 
บัญชีสรุปจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมำณ 

แผนกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ 2564 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแม่พริก  อ ำเภอแม่พริก  จังหวัดเชียงรำย 
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แบบ  ผด. 02 

5.2 ส่งเสริมและพัฒนำกำรควบคุม ป้องกัน แก้ไขปัญหำขยะ น้ ำเสีย และมลภำวะ         
5.2.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป   

 
6. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรพัฒนำด้ำนกำรบ้ำนเมอืงกำรบริหำร 

6.1  พัฒนำศักยภำพบุคลำกรท้องถิ่น  
  6.1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป   

ล ำดับที่ โครงกำร รำยละเอียดของกิจกรรมทีเ่กิดขึ้นจำกโครงกำร 
งบประมำณ 

(บำท) 
สถำนที่ 

ด ำเนินกำร 

หน่วย 
งำนรับผดิชอบ

หลกั 

พ.ศ.  2563 พ.ศ.  2564 
ต.ค พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โครงการส่งเสริมความรู้และวิธีการ
บริหารจัดการขยะในชุมชน 

กิจกรรม โครงการเกีย่วกับการส่งเสริมความรู้ 
วิธีการบริหารจัดการขยะในชุมชนทุกรูปแบบ หรือ 
การคัดแยกขยะ การเพิ่มมูลค่าขยะ การน าขยะมา 
รีไซเคิล เป็นต้น 

50,000 ต าบลแม่พริก ส านักปลัด             

2 โครงการส่งเสริมและแก้ไขปัญหา 
ไฟป่าและหมอกควัน 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายกิจกรรม โครงการเกี่ยวกับการ
ป้องกันไฟป่า แก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ใน
พื้นที่ต าบลแม่พริก 

200,000 ต าบลแม่พริก ส านักปลัด             

ล ำดับที่ โครงกำร รำยละเอียดของกิจกรรมทีเ่กิดขึ้นจำกโครงกำร 
งบประมำณ 

(บำท) 
สถำนที่ 

ด ำเนินกำร 

หน่วย 
งำนรับผดิชอบ

หลกั 

พ.ศ.  2563 พ.ศ.  2564 
ต.ค พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 ค่าใช้จ่ายการสนับสนุนหรือส่งเสริม
ความเข้มแข็งหรือการพัฒนา
ศักยภาพประชาชนหรือชุมชน 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ้่ายการสนับสนุนหรือส่งเสริม
ความเข้มแข็งหรือการพัฒนาศักยภาพประชาชน
หรือชุมชน 

30,000 ต าบลแม่พริก ส านักปลัด             

2 ค่าใช้จ่ายในกจิกรรม หรือโครงการ
สนับสนุนหรือส่งเสริมการป้องกันการ
ทุจริตตามแผนการปอ้งกันการทุจริต 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ้่ายในกิจกรรมหรือโครงการ
สนับสนุนหรือส่งเสริมการป้องกันการทจุริตตาม
แผนการป้องกันการทุจริต 

50,000 ต าบลแม่พริก ส านักปลัด             

3 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและส่งเสริม
ศักยภาพบุคลากรของ อปท. 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ้่ายในการพัฒนาและส่งเสริม
ศักยภาพบุคลากรของ อบต.แม่พรกิ เช่น การจัด
ฝึกอบรม การศึกษาดูงาน การสัมมนา ฯลฯ 
 

200,000 สถานที่ 
ศึกษาดูงานฯ 

ส านักปลัด             



 
บัญชีสรุปจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมำณ 

แผนกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ 2564 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแม่พริก  อ ำเภอแม่พริก  จังหวัดเชียงรำย 

 

๒๔ 
 

แบบ  ผด. 02 

6.2  แนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล  
  6.2.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป   

 

6.3 แนวทำงกำรพัฒนำส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำท้องถิ่นทุกภำคส่วน        
6.3.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน            

ล ำดับที่ โครงกำร รำยละเอียดของกิจกรรมทีเ่กิดขึ้นจำกโครงกำร 
งบประมำณ 

(บำท) 
สถำนที่ 

ด ำเนินกำร 

หน่วย 
งำนรับผดิชอบ

หลกั 

พ.ศ.  2563 พ.ศ.  2564 
ต.ค พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โครงการเสริมสร้างความปรองดอง
สันติสุขสมานฉันท์และปกป้องเทิด
ทูลสถาบันฯ 

กิจกรรม โครงการที่เกีย่วกับการปกป้องเทิดทูล
สถาบันพระมหากษัตรยิ์ทุกรูปแบบ หรอื กิจกรรม 
โครงการที่ส่งเสริม พัฒนา ความปรองดอง การ
เสริมสร้างสันติสุขสมานฉันท์ 

40,000 ต าบลแม่พริก ส านักปลัด             

2 ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนหรือ
ส่งเสริมการบริหารจัดการบ้านเมือง 
ที่ดีหรือการพัฒนาคุณภาพการ
ให้บริการแกป่ระชาชน 

เพื่อใช้จ่ายส าหรับกจิกรรมหรือโครงการที่มีลักษณะ
สนับสนุน ส่งเสริมการปฏิบัติงาน ด าเนนิงานตาม
หลักธรรมาภิบาลหรือการบริหารกิจการบ้านเมืองที่
ดีฯ ประจ าป ี2564 หรือกจิกรรม โครงการที่มี
ลักษณะในการสนับสนุน ส่งเสริมปฏิบัตงิาน
ด าเนินงานตามหลักธรรมาภิบาลหรือการบริหาร
จัดการบ้านเมืองที่ดี เพือ่การพัฒนาคุณภาพทกุ
รูปแบบ หรือการลดขั้นตอนการให้บริการราชการ 

50,000 ต าบลแม่พริก ส านักปลัด             

ล ำดับที่ โครงกำร รำยละเอียดของกิจกรรมทีเ่กิดขึ้นจำกโครงกำร 
งบประมำณ 

(บำท) 
สถำนที่ 

ด ำเนินกำร 

หน่วย 
งำนรับผดิชอบ

หลกั 

พ.ศ.  2563 พ.ศ.  2564 
ต.ค พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โครงการส่งเสริมการขับเคลื่อนแผน
ชุมชนแบบบูรณาการเพื่อการพัฒนา
ท้องถิ่น 

เพื่อใช้จ่ายส าหรับโครงการส่งเสริมการขับเคลื่อน
แผนชุมชนแบบบูรณาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 

10,000 ต าบลแม่พริก ส านักปลัด             

2 โครงการส่งเสริมรักการอ่าน เพื่อใช้จ่ายส าหรับโครงการส่งเสริมรักการอ่าน 20,000 ต าบลแม่พริก กองการศกึษาฯ             

3 เงินอุดหนุนส่วนราชการ คตส. 
อ าเภอแม่สรวย 

เพื่อใช้อุดหนุนส่วนราชการ คตส. อ าเภอแม่สรวย 10,000 อ าเภอ 
แม่สรวย 

ส านักปลัด             



 
บัญชีสรุปจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมำณ 

แผนกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ 2564 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแม่พริก  อ ำเภอแม่พริก  จังหวัดเชียงรำย 

 

๒๕ 
 

แบบ  ผด. 02 

6.3.2 แผนงานบริหารงานทั่วไป            

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ล ำดับที่ โครงกำร รำยละเอียดของกิจกรรมทีเ่กิดขึ้นจำกโครงกำร 
งบประมำณ 

(บำท) 
สถำนที่ 

ด ำเนินกำร 

หน่วย 
งำนรับผดิชอบ

หลกั 

พ.ศ.  2563 พ.ศ.  2564 
ต.ค พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 เงินอุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมใน
การช่วยเหลือประชาฃนของ อปท. 
ระดับอ าเภอ 

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน อปท. ส าหรับด าเนินงาน
ของศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลอืประชาชน
ของ อปท. ระดับอ าเภอ โดยเทศบาลต าบลแม่สรวย 
 

35,000 อ าเภอ 
แม่สรวย 

ส านักปลัด             

2 ค่าใช้จ่ายในการจัดท าแนวเขตของ 
อปท. 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ้่ายในการจัดท าแนวเขต ส ารวจ
แนวเขตของ อปท. ในการสนับสนุนการพัฒนาด้าน
การจัดเก็บรายได้ หรือการด าเนินการในลักษณะ 
อื่น ๆ ตามอ านาจหนา้ที่ ระเบียบ กฎหมายที่
เกี่ยวขอ้ง 
 

20,000 ต าบลแม่พริก กองคลัง             

3 ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ้่ายส าหรับการเลือกตัง้ผู้บริหาร
ท้องถิ่น สมาชิกสภา อบต. 
 

500,000 ต าบลแม่พริก อบต.แม่พริก             

4 ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการ 
ด าเนินงานด้านการจัดท าระบบ 
e-lass 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ้่ายส าหรับสนับสนุนการฝึกอบรม 
การพัฒนาระบบการบันทกึบัญชภีาครัฐ หรือระบบ
บัญชี e-lass หรือระบบอื่น ๆ ที่เกีย่วขอ้งการ
ปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญช ีการพสัดุ 
ทะเบียนทรัพย์สิน การจัดเกบ็รายได้ หรือเพิ่ม
ประสิทธิภาพการท างานระบบอัตโนมัตฯิ 
 

30,000 ต าบลแม่พริก กองคลัง             



 
บัญชีสรุปจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมำณ 

แผนกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ 2564 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแม่พริก  อ ำเภอแม่พริก  จังหวัดเชียงรำย 

 

๒๖ 
 

แบบ  ผด. 02 

6.3.3 แผนงานสาธารณสุข            

 
           

 

ล ำดับที่ โครงกำร รำยละเอียดของกิจกรรมทีเ่กิดขึ้นจำกโครงกำร 
งบประมำณ 

(บำท) 
สถำนที่ 

ด ำเนินกำร 

หน่วย 
งำนรับผดิชอบ

หลกั 

พ.ศ.  2563 พ.ศ.  2564 
ต.ค พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 เงินอุดหนุนส่วนราชการ ส านักงาน
ปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย 

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสว่นราชการ ส านักงาน 
ปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย ส าหรับใช้ด าเนนิงานหรือ
กิจกรรมหรือโครงการผ่าตัด ท าหมัน สนุัข แมวฯ 

3,000 ต าบลแม่พริก ส านักปลัด             

2 โครงการด าเนินงานตามแนว
พระราชด าริด้านสาธารณสุข 

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการด าเนินงาน
ตามแนวพระราชด าริด้านสาธารณสุข  
จ านวน 13 หมูบ่้าน ๆ ละ 20,000 บาท 
 

260,000 หมู่ที่ 1 - 13 ส านักปลัด             



 
บัญชีจ ำนวนครุภัณฑ์ส ำหรับที่ไม่ได้ด ำเนินกำรตำมโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น 

แผนกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ 2564 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแม่พริก  อ ำเภอแม่พริก  จังหวัดเชียงรำย 

 

๒๗ 
 

แบบ ผด. 02/1 

1. ประเภทครุภัณฑ์ส ำนักงำน 
 1.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

  

ที่ ครุภัณฑ์ รำยละเอียดของครุภัณฑ์ 
งบประมำณ 

(บำท) 
สถำนที่ 

ด ำเนินกำร 

หน่วย 
งำนรับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.  2563 พ.ศ.  2564 
ต.ค พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 เก้าอี้ท างาน เก้าอี้ท างาน ส าหรับพนกังานส่วนต าบล  
จ านวน 1 ตัว ตัวละ 3,500 บาท  
 

3,500 อบต.แม่พริก ส านักปลัด             

2 เค้าเตอร์ส าหรับให้บริการ เค้าเตอร์ส าหรับให้บริการประชาชนภายใน
อาคารอเนกประสงค์ อบต.แมพ่ริก 
 

300,000 อบต.แม่พริก ส านักปลัด             

3 ตู้เก็บเอกสาร ชนิดลางเลื่อน ตู้เก็บเอกสาร ชนิดลางเล่ือน จ านวน 2 ตู้ ๆ ละ 
80,000 บาท 
 

160,000 อบต.แม่พริก กองคลัง             

4 เก้าอี้นั่งรอรับบริการ เก้าอี้นั่งรอรับบริการประชาชนที่มาติดต่อราชการ
ของ อบต.แม่พริก จ านวน 2 ชุด เกา้อี้นัง่ 4 แถว 

12,000 อบต.แม่พริก ส านักปลัด             

5 เก้าอี้นั่ง (บุนวม) เก้าอี้นั่ง (บุนวม) ส าหรับใช้นั่งในการประชุมหรือ
ด าเนินกิจกรรม/โครงการ จ านวนไม่น้อยกวา่ 
100 ตัว ขนาดเก้าอี้ 440 x 550 x 910 มม. 

96,000 อบต.แม่พริก ส านักปลัด             

6 โต๊ะพับเอนกประสงค์ โต๊ะพับเอนกประสงค์ ส าหรับใช้นั่งในการประชุม
หรือด าเนินกิจกรรม/โครงการ จ านวนไม่น้อยกว่า 
50 ตัว ขนาด 1524 x 432 x 750 มม. 

99,500 อบต.แม่พริก ส านักปลัด             

7 เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน 
(ระบบ Inverter) 

เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ระบบ 
Inverter) ขนาด 36,000 บีทยีู เครื่องละ 
55,400 บาท จ านวน 10 เครื่อง รวมค่าติดต้ัง 
ส าหรับติดต้ังภายในอาคารเอนกประสงค์ (ชั้นที่ 
1 และ 2) 

554,000 อบต.แม่พริก ส านักปลัด             



 
บัญชีจ ำนวนครุภัณฑ์ส ำหรับที่ไม่ได้ด ำเนินกำรตำมโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น 

แผนกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ 2564 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแม่พริก  อ ำเภอแม่พริก  จังหวัดเชียงรำย 

 

๒๘ 
 

แบบ ผด. 02/1 

1.2 แผนงานการศึกษา 

 1.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 
2. ประเภทครุภัณฑ์งำนบำ้นงำนครัว 
 2.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

 

ที่ ครุภัณฑ์ รำยละเอียดของครุภัณฑ์ 
งบประมำณ 

(บำท) 
สถำนที่ 

ด ำเนินกำร 

หน่วย 
งำนรับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.  2563 พ.ศ.  2564 
ต.ค พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 เก้าอี้ท างาน เก้าอี้ท างาน ส าหรับพนกังานส่วนต าบล  
จ านวน 1 ตัว ตัวละ 3,500 บาท  
 

3,500 อบต.แม่พริก กองการศึกษาฯ             

ที่ ครุภัณฑ์ รำยละเอียดของครุภัณฑ์ 
งบประมำณ 

(บำท) 
สถำนที่ 

ด ำเนินกำร 

หน่วย 
งำนรับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.  2563 พ.ศ.  2564 
ต.ค พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 ตู้เก็บเอกสาร ชนิดลางเล่ือน ตู้เก็บเอกสาร ชนิดลางเล่ือน จ านวน 1 ตู้ ๆ ละ 
80,000 บาท 
 

80,000 อบต.แม่พริก กองช่าง             

ที่ ครุภัณฑ์ รำยละเอียดของครุภัณฑ์ 
งบประมำณ 

(บำท) 
สถำนที่ 

ด ำเนินกำร 

หน่วย 
งำนรับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.  2563 พ.ศ.  2564 
ต.ค พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 ถังขยะ(พลาสตกิ) ถังขยะ(พลาสตกิ) จ านวน 17 ถัง ๆ ละ  
1,700 บาท ขนาด 120 ลิตร (อย่างหนา)  
ฝาสูง ตัวถังกวา้ง 480x550x1,060 มม. 
ตัวถังหนา 3 มม. ขอบถังหนา 4 มม. ลอ้ยาง
ขนาด 8 นิว้ 

28,900 อบต.แม่พริก ส านักปลัด             



 
บัญชีจ ำนวนครุภัณฑ์ส ำหรับที่ไม่ได้ด ำเนินกำรตำมโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น 

แผนกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ 2564 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแม่พริก  อ ำเภอแม่พริก  จังหวัดเชียงรำย 

 

๒๙ 
 

แบบ ผด. 02/1 

3. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
 3.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

 
 3.2 แผนงานการศึกษา 

 
 
 

ที่ ครุภัณฑ์ รำยละเอียดของครุภัณฑ์ 
งบประมำณ 

(บำท) 
สถำนที่ 

ด ำเนินกำร 

หน่วย 
งำนรับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.  2563 พ.ศ.  2564 
ต.ค พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 เครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ หรือ LED 
ขาวด า 

เครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ หรือ LED ขาวด า 
จ านวน 1 เครื่อง ๆ ละ 2,600 บาท 
 

2,600 อบต.แม่พริก ส านักปลัด             

2 เครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงาน
ประมวลผล แบบที่ 2 

เครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล  
แบบที่ 2 จ านวน 2 เครื่อง ๆ ละ 30,000 บาท 
 

60,000 อบต.แม่พริก กองคลัง             

3 เครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับส านักงาน เครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับส านักงาน จ านวน 1 
เครื่อง ๆ ละ 17,000 บาท 
 

17,000 อบต.แม่พริก กองคลัง             

ที่ ครุภัณฑ์ รำยละเอียดของครุภัณฑ์ 
งบประมำณ 

(บำท) 
สถำนที่ 

ด ำเนินกำร 

หน่วย 
งำนรับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.  2563 พ.ศ.  2564 
ต.ค พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้ง
ถังหมึกพิมพ ์

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ 
จ านวน 1 เครื่อง ๆ ละ 4,300 บาท 
 

4,300 อบต.แม่พริก กองการศึกษาฯ             



 
บัญชีจ ำนวนครุภัณฑ์ส ำหรับที่ไม่ได้ด ำเนินกำรตำมโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น 

แผนกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ 2564 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแม่พริก  อ ำเภอแม่พริก  จังหวัดเชียงรำย 

 

๓๐ 
 

แบบ ผด. 02/1 

 3.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 
4. ประเภทครุภัณฑ์กำรศึกษำ 
 4.1 แผนงานการศึกษา 

 
 
 

ที่ ครุภัณฑ์ รำยละเอียดของครุภัณฑ์ 
งบประมำณ 

(บำท) 
สถำนที่ 

ด ำเนินกำร 

หน่วย 
งำนรับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.  2563 พ.ศ.  2564 
ต.ค พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก กระดาษ A3 เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก กระดาษ A3 จ านวน 1 
เครื่อง ๆ ละ 6,300 บาท 
 

6,300 อบต.แม่พริก กองช่าง             

2 เครื่องพิมพ์แบบมัลติฟังชั่น เครื่องพิมพ์แบบมัลติฟังชั่น จ านวน 1 เครื่อง ๆ 
ละ 7,500 บาท 
 

7,500 อบต.แม่พริก กองช่าง             

3 เครื่องส ารองไฟ เครื่องส ารองไฟ จ านวน 2 เครื่อง ๆ ละ  
2,500 บาท 
 

5,000 อบต.แม่พริก กองช่าง             

ที่ ครุภัณฑ์ รำยละเอียดของครุภัณฑ์ 
งบประมำณ 

(บำท) 
สถำนที่ 

ด ำเนินกำร 

หน่วย 
งำนรับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.  2563 พ.ศ.  2564 
ต.ค พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โต๊ะเรียนเด็กอนุบาลพร้อมเก้าอี้ โต๊ะเรียนเด็กอนุบาลพร้อมเก้าอี ้จ านวน 4 ชุด ๆ 
ละ 3,200 บาท สีโพเมก้า แบบกลุ่ม 
 

12,800 ศพด.ในสังกัด 
อบต.แม่พริก 

กองการศึกษาฯ             



 
บัญชีจ ำนวนครุภัณฑ์ส ำหรับที่ไม่ได้ด ำเนินกำรตำมโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น 

แผนกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ 2564 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแม่พริก  อ ำเภอแม่พริก  จังหวัดเชียงรำย 

 

๓๑ 
 

แบบ ผด. 02/1 

5. ประเภทครุภัณฑ์โฆษณำและเผยแพร่ 
 4.1 แผนงานการศึกษา 

 
4.2 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

 

ที่ ครุภัณฑ์ รำยละเอียดของครุภัณฑ์ 
งบประมำณ 

(บำท) 
สถำนที่ 

ด ำเนินกำร 

หน่วย 
งำนรับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.  2563 พ.ศ.  2564 
ต.ค พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โทรทัศน์ LED โทรทัศน์ LED TV จ านวน 1 เครื่อง ๆ ละ 
8,600 บาท แบบ smart tv ขนาด 32 นิ้ว 
 

8,600 ศพด.ป่าเมี่ยง
แม่พริก 

กองการศึกษาฯ             

ที่ ครุภัณฑ์ รำยละเอียดของครุภัณฑ์ 
งบประมำณ 

(บำท) 
สถำนที่ 

ด ำเนินกำร 

หน่วย 
งำนรับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.  2563 พ.ศ.  2564 
ต.ค พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 ชุดเครื่องเสียง ชุดเครื่องเสียงในห้องประชุม จ านวน 1 ชุด รวม
ค่าติดต้ัง ประกอบด้วย ตู้ล าโพง จ านวน 2 ชุด 
มิกเซอร์ อนาล็อก 12 ชาเนล จ านวน 1 เครื่อง 
ไมโครโฟนไร้สาย UHF จ านวน 1 เครื่อง แร็คไม้
พร้อมล้อ จ านวน 1 ตู้ และสายล าโพง ยาว 15 
เมตร จ านวน 2 เส้น 

119,900 อบต.แม่พริก ส านักปลัด             

2 เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ระดับ XGA ขนาด 
4000 ANSI จ านวน 1 เครื่อง รวมค่าติดต้ัง 
ส าหรับติดต้ังภายในอาคารเอนกประสงค์ 

42,500 อบต.แม่พริก ส านักปลัด             

3 จอรับภาพ จอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟา้ จ านวน 1 จอ 
รวมค่าติดต้ัง ส าหรับติดต้ังภายในอาคาร
เอนกประสงค์ ขนาดเส้นทแยง 150 นิว้ 

24,300 อบต.แม่พริก ส านักปลัด             



 
บัญชีจ ำนวนครุภัณฑ์ส ำหรับที่ไม่ได้ด ำเนินกำรตำมโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น 

แผนกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ 2564 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแม่พริก  อ ำเภอแม่พริก  จังหวัดเชียงรำย 

 

๓๒ 
 

แบบ ผด. 02/1 

6. ประเภทครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง 
 6.1 แผนงานการศึกษา 

 
7. ประเภทครุภัณฑ์อื่น 
 7.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

 
 
 
 

ที่ ครุภัณฑ์ รำยละเอียดของครุภัณฑ์ 
งบประมำณ 

(บำท) 
สถำนที่ 

ด ำเนินกำร 

หน่วย 
งำนรับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.  2563 พ.ศ.  2564 
ต.ค พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 ถังเคมีดับเพลิง ถังเคมีดับเพลิง จ านวน 6 ถัง ๆ ละ 1,500 บาท 
ชนิดผงเคมีแห้ง 
 

9,000 ศพด.อบต. 
แม่พริก 1 

กองการศึกษาฯ             

ที่ ครุภัณฑ์ รำยละเอียดของครุภัณฑ์ 
งบประมำณ 

(บำท) 
สถำนที่ 

ด ำเนินกำร 

หน่วย 
งำนรับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.  2563 พ.ศ.  2564 
ต.ค พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 รูปหล่อองค์สมเด็จพระนเรศวร รูปหล่อองค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงนั่ง
บัลลังค์หลั่งน้ า เนื้อไฟเบอร์หล่อใยแกว้สีด า 
ขนาดสูง 1.50 ม. หรือ 60 x 80 ซ.ม. หรือ
หน้าตักกว้าง 30 นิ้ว จ านวน 1 องค์ ๆ ละ 
50,000 บาท 
 

50,000 ศาลสมเด็จ
พระนเรศวรฯ 

กองการศึกษาฯ             



 
บัญชีจ ำนวนครุภัณฑ์ส ำหรับที่ไม่ได้ด ำเนินกำรตำมโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น 

แผนกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ 2564 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแม่พริก  อ ำเภอแม่พริก  จังหวัดเชียงรำย 

 

๓๓ 
 

แบบ ผด. 02/1 

8. ประเภทครุภัณฑ์ยำนพำหนะและขนส่ง 
 8.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

 
 

ที่ ครุภัณฑ์ รำยละเอียดของครุภัณฑ์ 
งบประมำณ 

(บำท) 
สถำนที่ 

ด ำเนินกำร 

หน่วย 
งำนรับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.  2563 พ.ศ.  2564 
ต.ค พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 รถบรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบิ้ลแคบ รถบรรทุก (ดีเซล) แบบมีช่องวา่งด้านหลังคนขับ 
(Cab) จ านวน1คัน ราคาคันละ 715,000 บาท 
ขนาด 1 ตัน ปริมาณกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 
2,400 ซีซี หรือก าลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ ากวา่ 
110 กิโลวัตต ์ขับเคลื่อน 2 ล้อ 
 

715,000 อบต.แม่พริก ส านักปลัด             


