




คำนำ 
  แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่พริก
จัดทำขึ้นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือแสดงถึงยุทธศาสตร์การพัฒนา 
แผนงาน รายละเอียด โครงการและกิจกรรมที่ต้องการดำเนินการจริงทั้งหมดในเขตพ้ืนที่ของตำบลแม่พริก 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

  แผนการดำเนินงานฉบับนี้ ได้รวบรวมแผนการปฏิบัติงานสำหรับโครงการพัฒนาและกิจกรรม
ที่ต้องดำเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ของตำบลแม่พริกทั้งท่ีปรากฏอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 
งบประมาณ 2565 โครงการที่ได้โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ และยังไม่ได้ดำเนินการ (กรณีกันเงินไว้เบิกใน
ปีงบประมาณถัดไป) และโครงการที่ดำเนินการโดยหน่วยงานอ่ืน โดยได้จำแนกรายละเอียดสอดคล้อง กับแผน
ยุทธศาสตร์และแผนงานเพ่ือให้ทราบถึงกิจกรรมการพัฒนาที่ได้แสดงถึงโครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ
กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ดำเนินการ หน่วยงาน ระยะเวลาในการดำเนินการที่ชัดเจนทั้งหมด  

  องค์การบริหารส่วนตำบลแม่พริก อย่างหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนการดำเนินการฉบับนี้ 
สามารถใช้เป็นเครื่องมือใน การบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น และสามารถใช้ในการควบคุมการดำเนินงาน
ในเขตพ้ืนที่ได้อย่างเหมาะสมและ มีประสิทธิภาพ นอกจากนั้นยังใช้เป็นเครื่องมือในการติดตามการดำเนินงาน
และการประเมินผลการพัฒนาท้องถิ่น ของผู้บริหารด้วย  
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ส่วนที่  1  บทนำ 
1.1  บทนำ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พ.ศ.25๖๐  ซึ่งเป็นรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันให้ความสำคัญ
กับการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยกำหนดกรอบความเป็นอิสระในการกำหนด
นโยบาย  การปกครอง  การบริหาร  การบริหารงานบุคคล  การเงินและการคลัง  และมีอำนาจหน้าที่ของ
ตนเองโดยเฉพาะ  นอกจากนี้พระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ได้บัญญัติให้มีองค์กรรับผิดชอบในการจัดทำแผนการกระจายอำนาจให้แก่การ
ปกครองส่วนท้องถิ่น พระราชบัญญัติบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 พระราชบัญญัติว่าด้วยการ
เข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.2542 พระราชบัญญัติว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพ่ือถอดถอนสมาชิกสภา
ท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  พ.ศ.2542 ซึ่งจุดหมายดังกล่าวจัดทำขึ้นเพ่ือให้กระจายอำนาจเป็นไปอย่าง
โปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงมีอำนาจกว้างขวางขึ้น  ซึ่งมิใช่มีหน้าที่บริการ
สาธารณะพ้ืนฐานแก่ประชาชนในท้องถิ่นเท่านั้น  แต่รวมไปถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิต การพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมท้องถิ่น และเป็นองค์กรที่เปิดให้ประชาคมท้องถิ่นมีส่ วนร่วมในการบริหารและตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเป็นอย่างมาก 

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่พริกได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นซึ่งเป็นแผนที่กำหนดยุทธศาสตร์แนว
ทางการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโดยแสดงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายในการพัฒนา ในช่วง 
5 ป ี(พ.ศ. 25๖๑ – ๒๕๖5)  และเชื่อมโยงกับการวางแผนเพ่ือจัดทำงบประมาณประจำปี เนื่องจากมีลักษณะ
เป็นการกำหนดรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาที่จัดขึ้นสำหรับงบประมาณแต่ละปี โดยครอบคลุม
ระยะเวลา 5 ปี  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่พริก โดยคณะกรรมการสนับสนุนการ
จัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่พริก และคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่พริก 
จึงได้จัดทำแผนดำเนินงานประจำปี งบประมาณ พ.ศ.25๖5 ตามรูปแบบที่กำหนดตามหนังสือดังกล่าว โดย
ปรับเปลี่ยนจาก “แนวทางการพัฒนา” เป็น “แผนงาน” เพื่อให้สอดคล้องกับรูปแบบแผนพัฒนาท้องถิ่น ตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 โดยมี
จุดมุ่งหมายเพ่ือแสดงถึงรายละเอียด แผนงาน/โครงการพัฒนา และกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่
ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่พริก ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2565 ขึ้น และเพ่ือกำหนดแนวทางในการ
ดำเนินงานของโครงการต่างๆที่ได้รับการอนุมัติให้ดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 มีความชัดเจนใน
การปฏิบัติมากขึ้นและมีการประสานและบูรณาการการทำงานเกี่ยวกับหน่วยงานอ่ืนๆ รวมทั้งการจำแนก
รายละเอียดต่างๆของแผนงาน/โครงการในแผนการดำเนินงาน เพ่ือให้การติดตามและประมวลผลเมื่อสิ้นปีมี
ความสะดวกมากขึ้น 

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่พริก มุ่งหวังว่า
แผนการดำเนินงานฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการ การติดตามและประมวลผลการนำ
แผนพัฒนาไปปฏิบัติใช้เป็นอย่างดีต่อไป 
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1.2 วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน 
 1. แผนการดำเนินงานมีจุดมุ่งหมายเพ่ือแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการพัฒนาและ
กิจกรรมการพัฒนาที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณนั้นเพ่ือให้
แนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณนั้นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น 
ลดความซ้ำซ้อนของโครงการ มีการประสานและบูรณาการทำงานกับหน่วยงานและจำแนกรายละเอียดต่างๆ ของ
แผนงาน/โครงการ ในแผนการดำเนินงาน 
 2. แผนการดำเนินงานจะเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือควบคุม
การดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ 
 3. แผนการดำเนินงานจะกำหนดรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่ดำเนินการใน
พ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่จะบรรจุในแผนการดำเนินงานโดยมี
ที่มาจาก 
  3.1 งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (รวมทั้งเงินอุดหนุนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอุดหนุนให้หน่วยงานอื่นดำเนินการ) 
  3.2 โครงการ/กิจกรรม การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกิดจากการจ่ายขาด
เงินสะสม เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ หรืองบประมาณรายจ่ายอื่นๆ ที่ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
  3.3 โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการเองโดยไม่ใช้
งบประมาณ (ถ้ามี) 
  3.4 โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาของหน่วยราชการ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค หรือ
หน่วยงานอ่ืนๆ ที่ดำเนินการในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สำหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้
รวบรวมข้อมูลโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาของหน่วยราชการ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค หรือหน่วยงานอ่ืนๆ ที่มี
ลักษณะการดำเนินงานครอบคลุมพ้ืนที่หลายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือเป็นโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา
ที่มีความคาบเกี่ยวต่อเนื่องระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ) โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบ
จากแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดหรืออาจสอบถามไปยังหน่วยงานต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 
  3.5 โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาอ่ืนๆ ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาเห็นว่าจะเกิด
ประโยชน์ในการประสานการดำเนินงานในพ้ืนที ่
  
1.3 ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน 
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น      
พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 หมวด 5 การนำแผนพัฒนาไปปฏิบัติ ข้อ 26       
ได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนการดำเนินงาน โดยมีขั้นตอน ดังต่อไปนี้  
  1.3.1 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน/โครงการ
พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นๆที่
ดำเนินการในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดทำร่างแผนการดำเนินงานเสนอคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น    
  1.2.2 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน แล้วเสนอให้ผู้บริหาร
ท้องถิ่นประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายใน 15 วันนับแต่วันที่
ประกาศ เพ่ือให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน และต้องปิดประกาศไม่น้อยกว่า 30 วัน 
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 จากระเบียบกระทรวงมหาดไทย ดังกล่าวสามารถสรุปขั้นตอนในการดำเนินการจัดทำแผนการ
ดำเนินงานได้ 3 ขั้นตอน ดังต่อไปนี้  
 ขั้นตอนที่ 1  การเก็บรวบรวมข้อมูล คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนตำบลแม่พริก เก็บรวบรวมข้อมูลโครงการ/กิจกรรม ที่จะมีการดำเนินการจริงในพ้ืนที่ขององค์การ
บริหารส่วนตำบลแม่พริกซึ่งจะประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม ของ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่พริก และ
โครงการ/กิจกรรมของหน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ และ หน่วยงานอ่ืนๆ ที่จะ
ดำเนินการในพ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่พริก 
 ขั้นตอนที่ 2  การจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่พริก  จัดทำร่างแผนการดำเนินงาน โดย พิจารณาแผนงาน/โครงการพัฒนาของ
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่พริก และหน่วยงานต่างๆ จะต้องมีความสอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์การพัฒนาและ
แนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่พริก เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหาร
ส่วนตำบลแม่พริก และเมื่อคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่พริก พิจารณาให้ความเห็นชอบ
แล้ว จึงนำร่างแผนการดำเนินงานเสนอต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่พริก เพ่ือพิจารณาให้ความ
เห็นชอบ โดยเค้าโครง แผนการดำเนินงานจะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ  ส่วนที่ 1 บทนำ  ประกอบด้วย        
1) บทนำ  2) วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน 3) ขั้นตอนการจัดทำแผนดำเนินงาน 4) ประโยชน์ของ
แผนการดำเนินงาน ส่วนที่ 2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม ประกอบด้วย 1.บัญชีสรุปจำนวนโครงการและ
งบประมาณ (ผด.01)  2.บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (ผด.02)  3.บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่
ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการการพัฒนาท้องถิ่น (ผด. 02/1)  
 ขั้นตอนที่ 3  การประกาศใช้แผนการดำเนินงาน  เมื่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่พริกให้
ความเห็นชอบร่างแผนการดำเนินงานแล้ว จึงประกาศใช้แผนการดำเนินงาน โดยให้ปิดประกาศแผนการ
ดำเนินงานภายใน 15 วัน นับจากวันที่ประกาศเพ่ือให้ประชาชนในท้องถิ่นรับทราบโดยทั่วกัน และต้องปิด
ประกาศไว้อย่างน้อย 30 วัน 
 
1.4 ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน 

1. ทำให้การดำเนินงานแผนงาน/โครงการพัฒนาในปีงบประมาณ มีความชัดเจนในการปฏิบัติ
มากขึ้น 

2. มีความสะดวกในการติดตามประเมินผลการนำแผนไปปฏิบัติ มีความสะดวกและมี
ประสิทธิภาพ 

3.  เพ่ือให้การใช้จ่ายงบประมาณในแต่ละปีของหน่วยงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
4.  ทราบถึงจำนวนงบประมาณที่ต้องจ่ายจริงในแต่ละปี 
5.  สามารถบริหารเวลาในการดำเนินงานโครงการของทุกส่วนขององค์การบริหารส่วนตำบล   

แม่พริก 
6.  สามารถนำแผนการปฏิบัติการมาวิเคราะห์ปัญหาอันเกิดจากการดำเนินโครงการต่างๆตาม

งบประมาณในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565 ได้อย่างถูกต้อง 
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ส่วนที่ 2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม 
 องค์ประกอบ ประกอบด้วยบัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ และบัญชีโครงการ/

กิจกรรม/งบประมาณโดยนำเสนอ ดังนี้ 
 2.1 บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ (แบบ ผด. 01) 
  แบบ ผด. 01 เป็นแบบบัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ แผนการ

ดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์/แผนงาน จำนวนโครงการที่
ดำเนินการ คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด จำนวนงบประมาณ คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด 
หน่วยงานรับผิดชอบ 

 2.2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (แบบ ผด. 02) 
   แบบ ผด.02 เป็นแบบบัญชีโครงการ/งบประมาณ แผนการดำเนินงาน ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์แต่ละยุทธศาสตร์พร้อมแสดงแผนงาน โดยมีลำดับที่/
โครงการ/รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ/งบประมาณ (บาท)/สถานที่ดำเนินการ/หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก/ปีงบประมาณและเดือน โดยเริ่มจากเดือนตุลาคมของปีหนึ่งไปสิ้นสุดเดือนกันยายนของปีถัดไป
  2.3 บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการการพัฒนาท้องถิ่น       
(ผด. 02/1)  

  แบบ ผด.02/1 เป็นแบบจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการ 
การพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ประกอบด้วย ประเภทครุภัณฑ์ พร้อมแสดงแผนงาน 
โดยมีลำดับที่/โครงการ/รายละเอียดของครุภัณฑ์/งบประมาณ (บาท)/สถานที่ดำเนินการ/หน่วยงานรับผิดชอบ
หลัก/ปีงบประมาณและเดือน โดยเริ่มจากเดือนตุลาคมของปีหนึ่งไปสิ้นสุดเดือนกันยายนของปีถัดไป 

 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่ 2  บัญชีโครงการ/กิจกรรม 
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แบบ  ผด. 01 

ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา 
 จำนวน

โครงการที่
ดำเนินงาน  

 คิดเป็นร้อยละของ
โครงการทั้งหมด  

 จำนวนงบประมาณ  
 ร้อยละของ
งบประมาณ  

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์เชื่อมโยงกลุม่จังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 
และ GMS 

    

   1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 16 17.58 4,220,000 17.01 

รวม 16 17.58 4,220,000 17.01 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว     

   2.1 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 12 13.19 413,000 1.66 
รวม 12 13.19 413,000 1.66 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข     

   3.1 แผนงานการศึกษา 8 8.79 2,504,000 10.09 
   3.2 แผนงานสาธารณสุข 7 7.69 813,000 3.28 

รวม 15 16.48 3,317,000 13.37 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย     

   4.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 7 7.69 355,000 1.43 

   4.2 แผนงานสังคมสงเคราะห ์ 2 2.20 100,000 0.40 

   4.3 แผนงานสร้างความเข้มแขง็ของชุมชน 16 17.58 360,000 1.45 

   4.4 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 1 1.10 80,000 0.32 

   4.5 แผนงานงบกลาง 4 4.40 15,014,000 60.52 
รวม 30 32.97 15,909,000 64.13 
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แบบ  ผด. 01 

ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา 
 จำนวน

โครงการที่
ดำเนินงาน  

 คิดเป็นร้อยละของ
โครงการทั้งหมด  

 จำนวนงบประมาณ  
 ร้อยละของ
งบประมาณ  

5. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม         

   5.1 แผนงานเคหะและชุมชน 2 2.20 110,000 0.44 
   5.2 แผนงานการเกษตร 8 8.79 205,000 0.83 

รวม 10 10.99 315,000 1.27 

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาด้านการบ้านเมืองการบริหาร     

   6.1 แผนงานบรหิารงานท่ัวไป 8 8.79 635,000 2.56 
รวม 8 8.79 635,000 2.56 

รวมท้ังสิ้น 91 100 24,809,000 100 
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แบบ  ผด. 02 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS 
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ลำดับ
ที่ 

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมทีเ่กิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่ 

ดำเนินการ 
หน่วย 

งานรับผิดชอบหลัก 
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

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 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก (คสล.) หมู่ที่ 10 
จุดที่ 1 ซอย 6 กว้าง 3.00 เมตร  
ยาว 124.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 372.00 ตารางเมตร หรือตาม
แบบที่ อบต.แม่พริกกำหนด 
จุดที่ 2 ซอย 8 กว้าง 3.00 เมตร  
ยาว 8.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรอืมีพื้นที ่
ไม่น้อยกวา่ 24 ตารางเมตร หรือตามแบบที่  
อบต.แม่พริกกำหนด 
 

220,000 บ้านโฮ่ง  
หมู่ที่ 10 

กองช่าง             

2 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก (คสล.) หมู่ที่ 2 

บริเวณสามแยกหลังร้านกาแฟดอยหลวง 
ขนาดกวา้ง 3.00 เมตร ยาว 144.00 เมตร 
หนา 0.15 ตารางเมตร หรือตามแบบที ่ 
อบต.แม่พริกกำหนด 

240,000 บ้านหัวทุ่ง  
หมู่ที 2 

กองช่าง             

3 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก (คสล.) หมู่ที่ 5 

บริเวณบ้านนายแกว้ ธิลังกา 
ขนาดกวา้ง 4.00 เมตร ยาว 89.00 เมตร  
หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกวา่  
356.00 ตารางเมตร หรือตามแบบที่  
อบต.แม่พริกกำหนด 

210,000 บ้านปางต้นผึ้ง 
หมู่ที่ 5 

กองช่าง             

4 โครงการก่อสร้างรางระบายนำ้  
หมู่ที่ 7 

บริเวณถนนสายหลัก ปากกว้าง 0.40 เมตร  
ยาว 88.00 เมตร ลึกเฉลีย่ 0.700–0.90 เมตร 
แบบมีฝาปิด หรือตามแบบที่ อบต.แม่พริก
กำหนด 

240,000 บ้านหัวทุ่ง 
หมู่ที่ 7 

กองช่าง             

5 โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าว  
หมู่ที่ 12 

ตามแบบกรมส่งเสริมการปกครองส่วนทอ้งถิ่น 
 
 
 

240,000 บ้านชุมชน 
สันจำปา 
หมู่ที่ 12 

กองช่าง             



 
บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 

แผนการดำเนนิงาน  ประจำปีงบประมาณ 2565 
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่พริก  อำเภอแม่พริก  จังหวัดเชียงราย 

 

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่พริก ๘ 

  

แบบ  ผด. 02 

ลำดับ
ที่ 

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมทีเ่กิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่ 

ดำเนินการ 
หน่วย 

งานรับผิดชอบหลัก 
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

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 โครงการวางแนวปอ้งกันตลิ่ง หมู่ที่ 4 บริเวณแนวตลิ่งบ้านนายลัทธพล ตาบุญ 

วางกล่องเกเบี้ยน ขนาดกว้าง 1.80 เมตร ยาว 
33.00 เมตร สูง 2.00 เมตร หรือตามแบบที่ 
อบต.แม่พริกกำหนด 

180,000 บ้านปางกลาง 
หมู่ที่ 4 

กองช่าง             

7 โครงการก่อสร้างแทงค์กักเก็บ
น้ำประปาภูเขา หมู่ที่ 9 

ขนาดกวา้ง 3.50 เมตร ยาว 11.50 เมตร ลึก
เฉลี่ย 3.00 เมตร หรือตามแบบที ่อบต.แม่พริก
กำหนด 

210,000 บ้านปางอ้อย 
หมู่ที่ 9 

กองช่าง             

8 โครงการก่อสร้างแทงค์กักเก็บ
น้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 

แบบหอถังสูง ขนาด 10 ลบ.ม. ถังไฟเบอร์กลาส 
จำนวน 4 ลูก พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำพร้อม
อุปกรณ์ หรือตามแบบที ่อบต.แม่พรกิกำหนด 

470,000 บ้านแม่พริก 
หมู่ที่ 1 

กองช่าง             

9 โครงการก่อสร้างแทงค์กักเก็บ
น้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 13 

แบบหอถังสูง ขนาด 10 ลบ.ม. ถังไฟเบอร์กลาส 
จำนวน 4 ลูก พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำพร้อม
อุปกรณ์ หรือตามแบบที ่อบต.แม่พรกิกำหนด 

470,000 บ้านป่าซาง
พัฒนา 

หมู่ที่ 13 

กองช่าง             

10 โครงการก่อสร้างแทงค์กักเก็บ
น้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 

แบบหอถังสูง ขนาด 10 ลบ.ม. ถังไฟเบอร์กลาส 
จำนวน 4 ลูก พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำพร้อม
อุปกรณ์ หรือตามแบบที ่อบต.แม่พรกิกำหนด 

470,000 บ้านแม่พริก 
หมู่ที่ 1 

กองช่าง             

11 โครงการปรับปรุงระบบประปาภูเขา 
หมู่ที่ 6 

วางกล่องเกเบี้ยน และระบบท่อประปาภูเขา 180,000 บ้านปางอาณา
เขต หมู่ที ่6 

กองช่าง             

12 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์  
อบต.แม่พริก 

ลักษณะการดำเนินการ เช่น ก่อสร้างบนัได  
ขึ้น – ลง, ก่อสร้างแนวป้องกันตลิ่งอาคาร
อเนกประสงค์หลังเก่า การก่อสร้างอื่น ๆ ตาม
แบบที่ อบต.แม่พริกกำหนด 
 

200,000 อบต.แม่พริก กองช่าง             

13 โครงการปรับปรุงห้องน้ำสาธารณะ 
อบต.แม่พริก 

ลักษณะการดำเนินการ เช่น ปพูื้นกระเบื้อง. 
ขยายพื้นที่ใช้สอย, ทำที่กั้นภายนอกบริเวณ
ห้องน้ำ หรืออื่น ๆ ตามแบบที่ อบต.แมพ่ริก
กำหนด 
 

150,000 อบต.แม่พริก กองช่าง             



 
บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 

แผนการดำเนนิงาน  ประจำปีงบประมาณ 2565 
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่พริก  อำเภอแม่พริก  จังหวัดเชียงราย 

 

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่พริก ๙ 

  

แบบ  ผด. 02 

ลำดับ
ที่ 

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมทีเ่กิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่ 

ดำเนินการ 
หน่วย 

งานรับผิดชอบหลัก 
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

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

หมูที่ 3 
ซอย 3 ขนาดกว้าง 0.50 – 1.50 เมตร ลึก
เฉลี่ย 0.20 – 0.70 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 
320.00 เมตร สองไหล่ทาง 

240,000 อบต.แม่พริก กองช่าง             

15 โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก ศพด.แม่พริก 1 

ลักษณะการดำเนินการ เช่น ปรับปรุงหลังคา
อาคารศูนย์ ศพด. หรืออื่น ๆ ตามแบบที่  
อบต.แม่พริกกำหนด 

300,000 อบต.แม่พริก กองการศึกษาฯ 
กองช่าง 

            

16 โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก ศพด.แม่พริก 2 

ลักษณะการดำเนินการ เช่น ปกูระเบื้องหรือ
ขยายพื้นที่ใช้สอยศูนย์ ศพด. หรืออื่น ๆ ตามแบบ
ที่ อบต.แม่พริกกำหนด 

200,000 อบต.แม่พริก กองการศึกษาฯ 
กองช่าง 

            

 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 

2.1 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 
ลำดับ

ที่ 
โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมทีเ่กิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่ 
ดำเนินการ 

หน่วย 
งานรับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 
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 โครงการงานประจำปีและสักกาละ
ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 

สำหรับกิจกรรมหรือโครงการงานประจำปีและสัก
กาละศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 

150,000 ศาลสมเด็จ
พระนเรศวรฯ 

กองการศึกษาฯ             

2 โครงการรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุและ
ประเณีสงกรานต์ล้านนา 

สำหรับกิจกรรมหรือโครงการรดน้ำดำหวัผู้สูงอายุ
และประเณีสงกรานต์ล้านนา 

50,000 อบต.แม่พริก กองการศึกษาฯ             

3 โครงการวันน้อมรำลึกวันคล้าย
สวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 

สำหรับกิจกรรมหรือโครงการวันน้อมรำลึกวัน
คล้ายสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 

20,000 ศาลสมเด็จ
พระนเรศวรฯ 

กองการศึกษาฯ             

4 โครงการหล่อเทียนและประเพณี
เข้าพรรษา 

สำหรับกิจกรรมหรือโครงการหล่อเทียนและ
ประเพณีเข้าพรรษา เช่น รณรงค์งดเหล้า
เข้าพรรษา, การส่งเสริมความรู้ต่าง ๆ 

40,000 อบต.แม่พริก กองการศึกษาฯ             

5 อุดหนุนงานพิธ ีงานรัฐพิธี และวัน
สำคัญต่าง ๆ 

สำหรับกิจกรรมงานพิธี งานรัฐพธิี และวนัสำคัญ
ต่าง ๆ ในอำเภอแม่สรวย 

20,000 อำเภอ 
แม่สรวย 

กองการศึกษาฯ, 
อำเภอแม่สรวย 

            

6 อุดหนุนงานประเพณีสงกรานต์หรือ
รดน้ำดำหัว 

สำหรับกิจกรรมงานประเพณีสงกรานต์หรือรดน้ำ
ดำหัวในอำเภอแม่สรวย 

5,000 อำเภอ 
แม่สรวย 

กองการศึกษาฯ, 
อำเภอแม่สรวย 

            



 
บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 

แผนการดำเนนิงาน  ประจำปีงบประมาณ 2565 
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่พริก  อำเภอแม่พริก  จังหวัดเชียงราย 

 

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่พริก ๑๐ 

  

แบบ  ผด. 02 

ลำดับ
ที่ 

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมทีเ่กิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่ 

ดำเนินการ 
หน่วย 

งานรับผิดชอบหลัก 
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

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

สักกาละศาลสมเด็จพระนเรศวร
มหาราช 

สำหรับกิจกรรมงานประจำปหีรืองานสกักาละ
ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 

40,000 อำเภอ 
แม่สรวย 

กองการศึกษาฯ, 
อำเภอแม่สรวย 

            

8 อุดหนุนสำหรับงานกาชาดจังหวัด
เชียงราย (งานพ่อขุน) 

สำหรับกิจกรรมงานกาชาดจังหวัดเชียงราย (งาน
พ่อขุน) 

40,000 อำเภอ 
แม่สรวย 

กองการศึกษาฯ, 
อำเภอแม่สรวย 

            

9 อุดหนุนโครงการสืบสานประเพณี
นมัสการและสรงน้ำพระธาตุดอยตุง 
ประจำป ี2565 

สำหรับกิจกรรมโครงการสืบสานประเพณี
นมัสการและสรงน้ำพระธาตุดอยตุง ประจำป ี
2565 

8,000 วัดศาลาเชิงดอย 
วัดน้อยดอยตุง 

บ่อน้ำทิพย ์
วัดพระธาตุดอยตุง 

กองการศึกษาฯ, 
สนง.วัฒนธรรม
จังหวัดเชียงราย 

            

10 โครงการส่งเสริมการท่องเท่ียวของ
ตำบลแม่พริก 

สำหรับกิจกรรมหรือโครงการส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวของตำบลแมพ่ริก 

20,000 ตำบลแม่พริก สำนักปลัด             

11 โครงการส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิง
อนุรักษ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

สำหรับกิจกรรมหรือโครงการส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

10,000 อบต.แม่พริก สำนักปลัด             

12 โครการส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิง
อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

สำหรับกิจกรรมหรือโครงการส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

10,000 อบต.แม่พริก สำนักปลัด             

 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข 

3.1 แผนงานการศึกษา 
ลำดับ

ที่ 
โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมทีเ่กิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่ 
ดำเนินการ 

หน่วย 
งานรับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 
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 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดการเรียนการสอน(รายหัว)และ
ค่าในการจัดการศึกษา ของ ศพด.สังกัด  
อบต.แม่พริก 

216,000 ศพด.สังกัด 
อบต.แม่พริก 

3 ศูนย ์

กองการศึกษาฯ             

2 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก
และผู้ดูแลเด็ก 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ้่ายในการส่งเสริม สนับสนุน 
หรือพัฒนาพนกังานครูส่วนตำบล ครูผู้ดูแลเด็ก 
ครูผู้ช่วยดูแลเด็ก บุคลากรทางการศึกษาอื่น ๆ 
หรือผู้ที่ได้รับคำสั้งแต่งต้ัง 

50,000 ศพด.สังกัด 
อบต.แม่พริก 

3 ศูนย ์

กองการศึกษาฯ             



 
บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 

แผนการดำเนนิงาน  ประจำปีงบประมาณ 2565 
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่พริก  อำเภอแม่พริก  จังหวัดเชียงราย 

 

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่พริก ๑๑ 

  

แบบ  ผด. 02 

ลำดับ
ที่ 

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมทีเ่กิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่ 

ดำเนินการ 
หน่วย 

งานรับผิดชอบหลัก 
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

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 ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนกิจกรรม

ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ้่ายสำหรับกจิกรรมหรือ
โครงการในการสนับสนุนกิจกรรมของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก การจัดทำแผน หลกัสูตร การประชุม  

30,000 ศพด.สังกัด 
อบต.แม่พริก 

3 ศูนย ์

กองการศึกษาฯ             

4 อุดหนุนค่าอาหารกลางวันเด็ก 
สำหรับ ศพด.อบต.แม่พรกิ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันของเด็กเล็ก สังกัด 
ศพด.อบต.แม่พริก 
-ศพด.อบต.แม่พริก 1 
-ศพด.อบต.แม่พริก 1 
-ศพด.บ้านป่าเมี่ยงแมพ่ริก 

449,000 ศพด.สังกัด 
อบต.แม่พริก 

3 ศูนย ์

กองการศึกษาฯ             

5 อุดหนุนค่าอาหารกลางวันเด็ก 
สำหรับ โรงเรียนสังกัด กศจ.เชียงราย 

เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันของเด็กโรงเรียน
สังกัด กศจ.เชียงราย 
-โรงเรียนบ้านแม่พริก 
-โรงเรียนบ้านชุมชนสันจำปา 
-โรงเรียนบ้านปางอ้อย 
-โรงเรียนบ้านป่าเมี่ยงแมพ่ริก 

449,000 โรงเรียน  
4 แห่ง 

กองการศึกษาฯ             

6 โครงการวันเด็กแห่งชาต ิ สำหรับกิจกรรมหรือโครงการวันเด็กแหง่ชาติ 30,000 ศพด.สังกัด อบต.
แม่พริก 3 ศูนย์ 

กองการศึกษาฯ             
7 โครงการวันวิชาการของศูนยพ์ัฒนา

เด็กเล็ก 
สำหรับกิจกรรมหรือโครงการวันวิชาการของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

20,000 ศพด.สังกัด อบต.
แม่พริก 3 ศูนย์ 

กองการศึกษาฯ             

8 ค่าอาหารเสริม(นม) เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม(นม)ของเด็ก สังกัด 
ศพด.อบต.แม่พริกและโรงเรียนในสังกัด สนง.
ศึกษาธกิารจังหวัดเชยีงราย จำนวน 4 แห่ง 
-ศพด.อบต.แม่พริก 1 
-ศพด.อบต.แม่พริก 1 
-ศพด.บ้านป่าเมี่ยงแมพ่ริก 
-โรงเรียนบ้านแม่พริก 
-โรงเรียนบ้านชุมชนสันจำปา 
-โรงเรียนบ้านปางอ้อย 
-โรงเรียนบ้านป่าเมี่ยงแมพ่ริก 

1,260,000 -ศพด.สังกัด 
อบต.แม่พริก  
3 ศูนย ์
-โรงเรียน 4 
แห่ง 

กองการศึกษาฯ             
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แบบ  ผด. 02 

3.2 แผนงานสาธารณสุข 
ลำดับ

ที่ 
โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมทีเ่กิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่ 
ดำเนินการ 

หน่วย 
งานรับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 
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 โครงการความร่วมมือการรณรงค์
ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ภายใต้
โครงการสัตว์ปลอดโรคฯ 

สำหรับกิจกรรมหรือโครงการความรว่มมือการ
รณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ภายใต้โครงการ
สัตว์ปลอดโรคฯ 

100,000 ตำบลแม่พริก สำนักปลัด             

2 โครงการป้องกัน ควบคุม ยับยั้งโรค
ไข้เลือดออก 

สำหรับกิจกรรมหรือโครงการป้องกัน ควบคุม 
ยับยั้งโรคไข้เลือดออก 

120,000 ตำบลแม่พริก สำนักปลัด             

3 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา 
ยาเสพติด 

สำหรับกิจกรรมหรือโครงการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด 

300,000 ตำบลแม่พริก สำนักปลัด             

4 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรค
ขาดสารโอดีนอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน 

สำหรับกิจกรรมหรือโครงการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาโรคขาดสารโอดีนอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน 

20,000 ตำบลแม่พริก สำนักปลัด             

5 เงินอุดหนุนโครงการผ่าตัด ทำหมัน 
สุนัขและแมว 

สำหรับกิจกรรมหรือโครงการผ่าตัด ทำหมัน สุนัข
และแมว 

3,000 ตำบลแม่พริก สำนักปลัด,  
ปศุสัตว์ อ.แม่สรวย 

            

6 อุดหนุนศูนย์ ศป.ปส.อำเภอแม่สรวย สำหรับกิจกรรมหรือโครงการป้องกันและแก้ไข 
ยาเสพติด 

10,000 ตำบลแม่พริก สำนักปลัด, 
อำเภอแม่สรวย 

            

7 อุดหนุนตามโครงการพระราชดำริ
ด้านสาธารณสุข 

สำหรับกิจกรรมหรือโครงการพระราชดำริด้าน
สาธารณสุข จำนวน 13 หมู่บ้าน 

260,000 ตำบลแม่พริก สำนักปลัด             
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แบบ  ผด. 02 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย 
4.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

ลำดับ
ที่ 

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมทีเ่กิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่ 

ดำเนินการ 
หน่วย 

งานรับผิดชอบหลัก 
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

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 โครงการป้องกัน ควบคุม ยับยั้ง

ปัญหาไฟป่าและหมอกควัน 
สำหรับกิจกรรมหรือโครงการป้องกัน ควบคุม 
ยับยั้งปัญหาไฟป่าและหมอกควัน 

150,000 ตำบลแม่พริก สำนักปลัด             

2 โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุบน
ถนน 

สำหรับกิจกรรมหรือโครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุบนถนน 

25,000 ตำบลแม่พริก สำนักปลัด             

3 โครงการฝึกอบรมชุดจิตอาสาภยัพิบัติ
ประจำ อปท. 

สำหรับกิจกรรมหรือโครงการฝึกอบรมชดุจิต
อาสาภยัพิบัตปิระจำ อปท. 

50,000 ตำบลแม่พริก สำนักปลัด             

4 โครงการพัฒนากิจการอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝา่ยพลเรือน (อปพร.) 

สำหรับกิจกรรมหรือโครงการพัฒนากิจการ
อาสาสมัครป้องกันภยัฝ่ายพลเรือน (อปพร.) 

25,000 ตำบลแม่พริก สำนักปลัด             

5 โครงการส่งเสริมการป้องกันภัยและ
บรรเทาสาธารณภยั 

สำหรับกิจกรรมหรือโครงการส่งเสริมการป้องกัน
ภัยและบรรเทาสาธารณภัย 

20,000 ตำบลแม่พริก สำนักปลัด             

6 โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพ 
ฝึกอบรมหรือทบทวน อปพร. 

สำหรับกิจกรรมหรือโครงการส่งเสริมพัฒนา
ศักยภาพ ฝึกอบรมหรือทบทวย อปพร. 

50,000 ตำบลแม่พริก สำนักปลัด             

7 อุดหนุนศูนย์ปฏบิัติการชว่ยเหลือ
ประชาชน อปท. ระดับอำเภอ 

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนศูนยป์ฏิบัตกิารช่วยเหลือ
ประชาชน อปท. ระดับอำเภอ 

35,000 อบต.แม่พริก สำนักปลัด             

 
4.2 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

ลำดับ
ที่ 

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมทีเ่กิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่ 

ดำเนินการ 
หน่วย 

งานรับผิดชอบหลัก 
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

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 ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต

ประชาชนตำบลแมพ่ริก 
สำหรับการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชวีิต
ประชาชนตำบลแมพ่ริก 

50,000 ตำบลแม่พริก สำนักปลัด             

2 โครงการพัฒนาคุณภาพชวีิตการสร้าง
บ้านเทิดไทองค์ราชัน ราชินี 

สำหรับกิจกรรมหรือโครงการพัฒนาคุณภาพชวีิต
การสร้างบ้านเทิดไทองค์ราชัน ราชินีฯ แก่ผู้
ยากไร้หรือผู้ด้อยโอกาส 

50,000 ตำบลแม่พริก สำนักปลัด             

 



 
บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
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แบบ  ผด. 02 

4.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
ลำดับ

ที่ 
โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมทีเ่กิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่ 
ดำเนินการ 

หน่วย 
งานรับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 
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 โครงการครอบครัวสัมพันธ ์ สำหรับกิจกรรมหรือโครงการครอบครัวสัมพันธ์ 30,000 ตำบลแม่พริก กองการศึกษาฯ             
2 โครงการครอบครัวห่างไกลยาเสพติด สำหรับกิจกรรมหรือโครงการครอบครัวห่างไกล

ยาเสพติด 
20,000 ตำบลแม่พริก กองการศึกษาฯ             

3 โครงการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น สำหรับกิจกรรมหรือโครงการตั้งครรภ์ไม่พร้อมใน
วัยรุ่น 

20,000 ตำบลแม่พริก กองการศึกษาฯ             

4 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้พกิารและ
ผู้ด้อยโอกาส 

สำหรับกิจกรรมหรือโครงการพัฒนาศักยภาพผู้
พิการและผู้ด้อยโอกาส 

20,000 ตำบลแม่พริก สำนักปลัด             

5 โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพ วิสาหกิจ
ชุมชนหรือพัฒนาอาชีพแก่ประชาชน 

สำหรับกิจกรรมหรือโครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพ 
วิสาหกจิชุมชนหรือพัฒนาอาชพีแกป่ระชาชน 

30,000 ตำบลแม่พริก สำนักปลัด             

6 โครงการขับเคลื่อนแผนชุมชนแบบ
บูรณาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 

สำหรับกิจกรรมหรือโครงการขับเคลื่อนแผน
ชุมชนแบบบูรณาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 

10,000 ตำบลแม่พริก สำนักปลัด             

7 โครงการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับ
กฎหมายต่าง ๆ แก่ประชาชน 

สำหรับกิจกรรมหรือโครงการส่งเสริมความรู้
เกี่ยวกบักฎหมายต่าง ๆ แก่ประชาชน 

20,000 ตำบลแม่พริก สำนักปลัด             

8 โครงการส่งเสริมรักการอ่าน สำหรับกิจกรรมหรือโครงการส่งเสริมรักการอ่าน 
ส่งเสริมการอ่านทุกรูปแบบทั้งในระบบและนอก
ระบบหรือการศึกษาตามอธยัาศัย 

15,000 ตำบลแม่พริก สำนักปลัด, 
กองการศึกษาฯ 

            

9 โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
กลุ่มผู้สูงอายุตำบลแม่พริก 

สำหรับกิจกรรมหรือโครงการส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพกลุ่มผู้สูงอายุตำบลแมพ่ริก 

30,000 ตำบลแม่พริก สำนักปลัด             

10 โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
กลุ่มพัฒนาสตรีตำบลแม่พรกิ 

สำหรับกิจกรรมหรือโครงการส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพกลุ่มสตรีตำบลแมพ่ริก 

20,000 ตำบลแม่พริก สำนักปลัด             

11 โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
ผู้ป่วยเอดส ์

สำหรับกิจกรรมหรือโครงการส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพผู้ป่วยเอดส ์

20,000 ตำบลแม่พริก สำนักปลัด             

12 โครงการส่งเสริมสันติสุขสมานฉันท์
หรือการปกป้องเทิดทูลสถาบันหลัก
ของชาติ 
 

สำหรับกิจกรรมหรือโครงการส่งเสริมสันติสุข
สมานฉันท์หรือการปกปอ้งเทิดทูลสถาบันหลัก
ของชาติ 

30,000 ตำบลแม่พริก สำนักปลัด             



 
บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 

แผนการดำเนนิงาน  ประจำปีงบประมาณ 2565 
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่พริก  อำเภอแม่พริก  จังหวัดเชียงราย 

 

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่พริก ๑๕ 

  

แบบ  ผด. 02 

ลำดับ
ที่ 

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมทีเ่กิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่ 

ดำเนินการ 
หน่วย 

งานรับผิดชอบหลัก 
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
13 โครงการส่งเสริมสิทธิ เสริภาพ และ

ความเท่าเทียมทางเพศ 
สำหรับกิจกรรมหรือโครงการส่งเสริมสิทธิ 
เสริมภาพ และความเท่าเทียมทางเพศ 

20,000 ตำบลแม่พริก สำนักปลัด             

14 โครงการสนับสนุนและส่งเสริมความ
เข้มแข็งและพัฒนาศักยภาพ
ประชาชนตำบลแมพ่ริก 

สำหรับกิจกรรมหรือโครงการสนับสนุนและ
ส่งเสริมความเข้มแข็งและพํฒนาศักยภาพ
ประชาชนตำบลแมพ่ริก 

20,000 ตำบลแม่พริก สำนักปลัด             

15 โครงการอบรมเยาวชน สำหรับกิจกรรมหรือโครงการอบรมเยาวชน 30,000 ตำบลแม่พริก สำนักปลัด             
16 อุดหนุนโครงการเชิงปฏิบัติการให้

ความรู้ในการปฏบิัติธรรม รักษาศีล 
เจริญภาวนาให้กับประชาชนในตำบล
แม่พริก 

สำหรับกิจกรรมหรือโครงการเชิงปฏิบัตกิารให้
ความรู้ในการปฏบิัติธรรม รักษาศีล เจรญิภาวนา
ให้กับประชาชนในตำบลแม่พริก 

25,000 ตำบลแม่พริก กองการศึกษาฯ, 
วัดหัวริน 

            

 
4.4 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 

ลำดับ
ที่ 

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมทีเ่กิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่ 

ดำเนินการ 
หน่วย 

งานรับผิดชอบหลัก 
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

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 โครงการแข่งขันกีฬา สำหรับกิจกรรมหรือโครงการแข่งขันกีฬาสำหรับ 

เด็ก เยาวชน ผู้สูงอาย ุประชาชนทั่วไป 
80,000 อบต.แม่พริก กองการศึกษาฯ             

 
4.5 แผนงานงบกลาง 

ลำดับ
ที่ 

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมทีเ่กิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่ 

ดำเนินการ 
หน่วย 

งานรับผิดชอบหลัก 
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

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 เบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ เพื่อจ่ายเป็นเบีย้ยังชีพผู้สูงอายุ เงินอุดหนุน

โครงการสร้างหลักประกันรายได้ผู้สูงอายุ 
 

11,800,000 ตำบลแม่พริก สำนักปลัด             

2 เบี้ยยังชีพความพิการ เพื่อจ่ายเป็นเบีย้ยังชีพคนพกิาร เงินอุดหนุน
โครงการเสริมสร้างสวัสดิภาพทางสังคมแก่ผู้
พิการหรือทพุพลภาพ 

2,860,000 ตำบลแม่พริก สำนักปลัด             



 
บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 

แผนการดำเนนิงาน  ประจำปีงบประมาณ 2565 
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่พริก  อำเภอแม่พริก  จังหวัดเชียงราย 

 

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่พริก ๑๖ 

  

แบบ  ผด. 02 

 
ลำดับ

ที่ 
โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมทีเ่กิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่ 
ดำเนินการ 

หน่วย 
งานรับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 
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 เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส ์ เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ปว่ยเอดส์ 
เงินอุดหนุนโครงการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่
ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม 

204,000 ตำบลแม่พริก สำนักปลัด             

4 สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพใน
ระดับพื้นที่ อบต.แมพ่ริก 

เพื่อจ่ายสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพใน
พื้นที่ตำบลแม่พริก ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 40 

150,000 ตำบลแม่พริก กองการศึกษาฯ             

 
5. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์และย่ังยืน 

5.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
ลำดับ

ที่ 
โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมทีเ่กิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่ 
ดำเนินการ 

หน่วย 
งานรับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 
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 ค่าดูแลและปรับปรุงภูมิทัศน์
สวนสาธารณะศาลสมเด็จพระ
นเรศวรมหาราช 

ค่าใช้จ่ายดูแลและปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะ
ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เช่น ตดัหญ้า ค่า
คนงานดูแลสวน ฯลฯ 

60,000 ศาลสมเด็จ
พระนเรศวร

มหาราช 

สำนักปลัด             

2 โครงการส่งเสริมความรู้และวิธีการ
บริหารจัดการขยะในชุมชน 

สำหรับกิจกรรมหรือโครงการส่งเสริมความรู้และ
วิธีการบริหารจัดการขยะในชุมชน 

50,000 ตำบลแม่พริก สำนักปลัด             

 
5.2 แผนงานการเกษตร 

ลำดับ
ที่ 

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมทีเ่กิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่ 

ดำเนินการ 
หน่วย 

งานรับผิดชอบหลัก 
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

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 โครงการปล่อยพันธุ์ปลาเพื่อการสร้าง

แหล่งอาหารในวันสำคัญต่าง ๆ 
สำหรับกิจกรรมหรือโครงการปล่อยพันธุ์ปลาเพื่อ
การสร้างแหล่งอาหารในวันสำคัญต่าง ๆ 

10,000 ตำบลแม่พริก สำนักปลัด             

2 โครงการส่งเสริมปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงหรือโครงการพระราชดำร ิ

สำหรับกิจกรรมหรือโครงการส่งเสริมปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงหรือโครงการพระราชดำริ 

25,000 ตำบลแม่พริก สำนักปลัด             

3 โครงการจัดทำแนวกันไฟป่าเพือ่
ป้องกันไฟป่าตำบลแม่พริก 

สำหรับกิจกรรมหรือโครงการจัดทำแนวกันไฟป่า
เพื่อป้องกันไฟป่าตำบลแม่พริก 

20,000 ตำบลแม่พริก สำนักปลัด             



 
บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 

แผนการดำเนนิงาน  ประจำปีงบประมาณ 2565 
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่พริก  อำเภอแม่พริก  จังหวัดเชียงราย 

 

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่พริก ๑๗ 

  

แบบ  ผด. 02 

ลำดับ
ที่ 

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมทีเ่กิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่ 

ดำเนินการ 
หน่วย 

งานรับผิดชอบหลัก 
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
4 โครงการธนาคารน้ำใต้ดิน สำหรับกิจกรรมหรือโครงการธนาคารน้ำใต้ดิน 25,000 ตำบลแม่พริก สำนักปลัด             
5 โครงการปลูกป่าเพิ่มเพิ่มพื้นที่สีเขยีว สำหรับกิจกรรมหรือโครงการปลูกปา่เพิม่เพิ่ม

พื้นที่สีเขียว 
20,000 ตำบลแม่พริก สำนักปลัด             

6 โครงการสร้างฝายชะลอน้ำและกกั
เก็บน้ำเฉลิมพระเกยีรติฯ 

สำหรับกิจกรรมหรือโครงการสร้างฝายชะลอน้ำ
และกักเกบ็น้ำเฉลิมพระเกยีรติฯ 

25,000 ตำบลแม่พริก สำนักปลัด             

7 โครงการอนุรักษ์พันธกุรรมพืชอัน
เนื่องด้วยพระราชดำริฯ 

สำหรับกิจกรรมหรือโครงการอนุรักษพ์นัธุกรรม
พืชอันเน่ืองด้วยพระราชดำริฯ 

60,000 ตำบลแม่พริก สำนักปลัด             

8 โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก สำหรับกิจกรรมหรือโครงการอาสาสมัครท้องถิ่น
รักษ์โลก 

20,000 ตำบลแม่พริก สำนักปลัด             

 
6. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์และย่ังยืน 

6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 
ลำดับ

ที่ 
โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมทีเ่กิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่ 
ดำเนินการ 

หน่วย 
งานรับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 
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 สนับสนุนหรือส่งเสริมการบริหาร
จัดการบ้านเมืองที่ดีหรือการพัฒนา
คุณภาพให้บริการแก่ประชาชน 

สำหรับกิจกรรมหรือโครงการที่มีลักษณะ
สนับสนุน ส่งเสริม หรือปฏิบัติงาน ดำเนินงาน
ตามหลักธรรมภบิาล ฯลฯ 

50,000 ตำบลแม่พริก สำนักปลัด             

2 การพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพ
บุคลากรของ อปท. 

สำหรับการฝึกอบรม ประชุม กจิกรรม หรือ
โครงการที่เกี่ยวกบัการพัฒนาศักยภาพของ
บุคลากร อบต.แมพ่ริก 

100,000 อบต.แม่พริก สำนักปลัด             

3 การเลือกตั้ง สำหรับการเลือกตั้งของผู้บริหาร สมาชกิสภา
ท้องถิ่น หรือค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการ
เลือกตั้ง 

300,000 ตำบลแม่พริก สำนักปลัด             

4 กิจกรรมหรือโครงการสนับสนุนหรือ
ส่งเสริมการป้องกันการทุจริตตาม
แผนการป้องกันการทุจริต 

สำหรับกิจกรรมหรือโครงการสนับสนุนหรือ
ส่งเสริมการป้องกันการทุจริตตามแผนการ
ป้องกันการทุจริต 
 

50,000 ตำบลแม่พริก สำนักปลัด             



 
บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 

แผนการดำเนนิงาน  ประจำปีงบประมาณ 2565 
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่พริก  อำเภอแม่พริก  จังหวัดเชียงราย 

 

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่พริก ๑๘ 

  

แบบ  ผด. 02 

ลำดับ
ที่ 

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมทีเ่กิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่ 

ดำเนินการ 
หน่วย 

งานรับผิดชอบหลัก 
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

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 การจัดทำแผนทีภ่าษ ี สำหรับกิจกรรมหรือโครงการจัดทำหรือพัฒนา

หรือปรับปรุงหรือสำรวจแผนที่ ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สินของ อบต.แมพ่ริก 

50,000 ตำบลแม่พริก กองคลัง             

6 โครงการจัดทำแนวเขต อบต.เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ 

สำหรับกิจกรรมหรือโครงการการจัดทำแนวเขต 
สำรวจแนวเขต ของ อบต.แม่พริก 

25,000 อบต.แม่พริก กองคลัง             

7 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บ
รายได้ของ อบต.แม่พรกิ 

สำหรับกิจกรรมหรือโครงการเพิ่มประสทิธิภาพ
การจัดเก็บรายได้ เช่น ฝึกอบรม ประชาสัมพันธ์ 
การจัดเก็บรายได้ ฯลฯ 

30,000 อบต.แม่พริก กองคลัง             

8 การส่งเสริมหรือสนับสนุนพัฒนาการ
ปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายใน
หรือควบคุมภายในหรือการวิเคราะห์
ความเส่ียง อบต. 

สำหรับกิจกรรมหรือโครงการส่งเสริมหรือ
สนับสนุนพัฒนาการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบ
ภายในหรอืควบคุมภายในหรือการวิเคราะห์ความ
เส่ียง อบต. 

30,000 อบต.แม่พริก หน่วยตรวจสอบ
ภายใน 

            

 



 
บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

แผนการดำเนนิงาน  ประจำปีงบประมาณ 2565 
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่พริก  อำเภอแม่พริก  จังหวัดเชียงราย 

 

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่พริก ๑๙ 

 

แบบ ผด. 02/1 

1. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน 
 
 1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

  
1.2 แผนงานการศึกษา 

  
 
 

ที่ ครุภัณฑ ์ รายละเอียดของครุภณัฑ ์
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่ 

ดำเนินการ 

หน่วย 
งานรับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.  2564 พ.ศ.  2565 
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 เครื่องดูดฝุ่น 
จำนวน 1 เครือ่ง ๆ ละ 15,200 บาท  

ขนาด 25 ลิตร 
15,200 อบต.แม่พริก สำนักปลัด 

            

2 เครือ่งโทรศัพท์ 
เครื่องโทรศัพท์สำนักงาน จำนวน 4 เครื่อง ๆ ละ 

5,000 บาท 
20,000 อบต.แม่พริก สำนักปลัด 

            

3 เครื่องคอมพิวเตอร์ 
เครือ่งคอมพิวเตอร์สำนักงาน  

จำนวน 2 เครือ่ง ๆ ละ 17,000 บาท 
47,000 อบต.แม่พริก สำนักปลัด 

            

ที่ ครุภัณฑ ์ รายละเอียดของครุภณัฑ ์
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่ 

ดำเนินการ 

หน่วย 
งานรับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.  2564 พ.ศ.  2565 
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 เก้าอี้สำนักงาน เก้าอี้สำนักงาน จำนวน 1 ตัว 7,500 อบต.แม่พริก กองการศึกษา  
           

2 เครื่องคอมพิวเตอร์ 
เครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงาน  

จำนวน 3 เครื่อง ๆ ละ 17,000 บาท 
51,000 อบต.แม่พริก กองการศึกษา 

            



 
บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

แผนการดำเนนิงาน  ประจำปีงบประมาณ 2565 
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่พริก  อำเภอแม่พริก  จังหวัดเชียงราย 

 

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่พริก ๒๐ 

 

แบบ ผด. 02/1 

1.3 แผนงานบริหารงานคลัง 

 
1.4 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่ ครุภัณฑ ์ รายละเอียดของครุภณัฑ ์
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่ 

ดำเนินการ 

หน่วย 
งานรับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.  2564 พ.ศ.  2565 
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 เก้าอี้สำนักงาน เก้าอี้สำนักงาน จำนวน 1 ตัว 3,500 อบต.แม่พริก กองคลัง             

ที่ ครุภัณฑ ์ รายละเอียดของครุภณัฑ ์
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่ 

ดำเนินการ 

หน่วย 
งานรับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.  2564 พ.ศ.  2565 
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 เครื่องคอมพิวเตอร์ 
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผลแบบที่ 2  

จำนวน 1 เครื่อง ๆ ละ 30,000 บาท 
30,000 อบต.แม่พริก กองช่าง    

 
        



 
บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

แผนการดำเนนิงาน  ประจำปีงบประมาณ 2565 
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่พริก  อำเภอแม่พริก  จังหวัดเชียงราย 

 

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่พริก ๒๑ 

 

แบบ ผด. 02/1 

2. ประเภทครุภัณฑ์ก่อสร้าง 
2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 

ที่ ครุภัณฑ ์ รายละเอียดของครุภณัฑ์ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่ 

ดำเนินการ 

หน่วย 
งานรับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.  2564 พ.ศ.  2565 
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 
เครื่องเจาะคอนกรีต 

เครื่องเจาะคอนกรีต จำนวน 1 เครื่อง ๆ ละ 
80,000 บาท 

80,000 อบต.แม่พริก กองช่าง 
            

2 เครื่องตัดคอนกรีต 
เครือ่งตัดคอนกรีต จำนวน 1 เครื่อง ๆ ละ 

40,000 บาท 
40,000 อบต.แม่พริก กองช่าง 

            


