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องค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก 
อําเภอแม่พริก       จังหวัดลําปาง 



ที่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ  ดําเนินการแล้ว
งบประมาณ(บาท)

อยู่ระหว่าง
ดําเนินงาน

ยังไม่ได้
ดําเนินงาน

หน่วยดําเนินงาน

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

1 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา บ้านแม่เชียงรายลุ่ม หมู่ที่ 3 ตําบลแม่พริก อําเภอแม่
พริก จังหวัดลําปาง

288,000 � กองช่าง

2 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโรงสีนายทวน(ระยะที่ 2) บ้านแม่พริก
บน  หมู่ที่ 4 ตําบลแม่พริก อําเภอแม่พริก จังหวัดลําปาง

205,000 � กองช่าง

3 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านวังสําราญ -สี่แยกน้ําปลา บ้านวัง
สําราญหมู่ที่ 6 ตําบลแม่พริก อําเภอแม่พริก จังหวัดลําปาง

259,000 � กองช่าง

4 โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะพร้อมติดตั้งโคมไฟถนน ถนนสายบ้านนายบุญปั๋น 
บ้านห้วยขี้นก หมู่ที่ 7 ตําบลแม่พริก อําเภอแม่พริก จังหวัดลําปาง

20,000 � กองช่าง

5 โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะพร้อมติดตั้งโคมไฟถนน ถนนสายดอยถ้ํา 
บ้านห้วยขี้นก  หมู่ที่ 7 ตําบลแม่พริก อําเภอแม่พริก จังหวัดลําปาง

150,000 � กองช่าง

6 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ํา ถนนสายบ้านผู้ช่วยดี บ้านห้วยขี้นก หมู่ที่ 7 ตําบลแม่
พริก อําเภอแม่พริก จังหวัดลําปาง

50,000 � กองช่าง

7 โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะพร้อมติดตั้งโคมไฟถนน ถนนสายบ้านป้าทอน บ้าน
ห้วยขี้นก หมู่ที่ 7 ตําบลแม่พริก อําเภอแม่พริก จังหวัดลําปาง

25,000 � กองช่าง

8 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายไปสุสานบ้านปางยาว หมู่ที่ 8 ตําบลแม่
พริก อําเภอแม่พริก จังหวัดลําปาง

250,000 � กองช่าง

9 โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะพร้อมติดตั้งโคมไฟถนน ถนนสายบ้านสันขี้เหล็ก-อ่าง
เก็บน้ําเปางาม บ้านสันขี้เหล็ก หมู่ที่ 10 ตําบลแม่พริก อําเภอแม่พริก จังหวัดลําปาง

35,000 � กองช่าง

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563
(ระหว่างเดือน ตุลาคม 2562 - มีนาคม 2563)

องค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก

๑



ที่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ  ดําเนินการแล้ว
งบประมาณ(บาท)

อยู่ระหว่าง
ดําเนินงาน

ยังไม่ได้
ดําเนินงาน

หน่วยดําเนินงาน
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องค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก

10 โครงการติดตั้งโคมไฟถนนบริเวณสะพานข้ามลําห้วยแม่พริก บ้านสันขี้เหล็ก หมู่ที่ 10 
ตําบลแม่พริก อําเภอแม่พริก จังหวัดลําปาง

20,000 � กองช่าง

11 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงดันต่ํา ถนนสายแพะรุ่งเรือง บ้านสันขี้เหล็ก หมู่ที่ 10 
ตําบลแม่พริก อําเภอแม่พริก จังหวัดลําปาง

200,000 � กองช่าง

12 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอย 6 บ้านแพะดอกเข็ม หมู่ที่ 11  
ตําบลแม่พริก อําเภอแม่พริก จังหวัดลําปาง

126,000 118,000.00     กองช่าง

13 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอย 11 บ้านแพะดอกเข็ม หมู่ที่ 11 
ตําบลแม่พริก อําเภอแม่พริก จังหวัดลําปาง

126,000 90,217.58       กองช่าง

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ํา
2.1 แผนงานเคหะและชุมชน

14 โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านนาริน หมู่ที่ 1 ตําบลผาปัง อําเภอแม่พริก 
จังหวัดลําปาง

80,500 � กองช่าง

15 โครงการก่อสร้างดาดลําเมืองคอนกรีตห้วยแม่วอด บ้านผาปังหลวง หมู่ที่ 2 ตําบลผาปัง
 อําเภอแม่พริก จังหวัดลําปาง

100,000 � กองช่าง

16 โครงการก่อสร้างพนังป้องกันตลิ่งสระเก็บน้ํา SML บ้านห้วยไร่ หมู่ที่ 4 ตําบลผาปัง 
อําเภอแม่พริก จังหวัดลําปาง

304,000 � กองช่าง

3. ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม
 3.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

17 โครงการซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 50,000 � สํานักปลัด
18 โครงการลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ 10,000 5,563.00         สํานักปลัด
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ที่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ  ดําเนินการแล้ว
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องค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก

19 โครงการลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลวันสงกรานต์ 10,000 � สํานักปลัด
20 โครงการอบรมสัมมนาให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายจราจร 10,000 � สํานักปลัด
21 โครงการรณรงค์สวมหมวกนิรภัย 2,000 1,920.00         สํานักปลัด

 3.2 แผนงานการเคหะและชุมชน
22 โครงการก่อสร้างโรงเก็บของประจําหมู่บ้าน บ้านผาปังกลาง หมู่ที่ 3 ตําบลผาปัง 

อําเภอแม่พริก จังหวัดลําปาง
356,000 � กองช่าง

23 โครงการปรับปรุงศาลาสุสานบ้านนาริน หมู่ที่ 1 ตําบลผาปัง อําเภอแม่พริก จังหวัด
ลําปาง

120,000 � กองช่าง

24 โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าวประจําหมู่บ้าน บ้านผาปังหลวง หมู่ที่ 2 ตําบลผาปัง 
อําเภอแม่พริก จังหวัดลําปาง

77,000 � กองช่าง

 3.3 แผนงานสังคมสงเคราะห์
25 โครงการค่าพาหนะรับส่งนักเรียนบ้านปางยาว หมู่ที่ 8 ตําบลแม่พริก อําเภอ

แม่พริก จังหวัดลําปาง
70,000 34,795.00       สํานักปลัด

3.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
26 โครงการรณรงค์ป้องกันปัญหายาเสพติด 10,000 � สํานักปลัด
27 โครงการให้ความรู้เรื่องสิทธิหน้าที่และบทบาทของสตรี 5,000 � สํานักปลัด
28 โครงการให้ความรู้เรื่องสิทธิหน้าที่และบทบาทของผู้สูงอายุ 10,000 � สํานักปลัด
29 โครงการให้ความรู้เรื่องสิทธิหน้าที่และบทบาทของผู้พิการ 5,000 � สํานักปลัด
30 โครงการสนับสนุนการจัดงานพิธีและรัฐพิธี 10,000 10,000.00       ที่ทําการปกครอง 

อ.แม่พริก
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31 โครงการแม่พริกรวมใจ ต่อต้านภัยยาเสพติด เทิดไทองค์ราชันย์ อําเภอแม่พริก 10,000 � ที่ทําการปกครอง 
อ.แม่พริก

32 โครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อกิจการสาธารณกุศลของกิ่งกาชาดอําเภอแม่พริก 10,000 10,000.00       กิ่งกาชาด อ.แม่พริก
33 โครงการสนับสนุนกิจกรรมการจัดงานฤดูหนาวและของดีนครลําปาง 10,000 10,000.00       ที่ทําการปกครอง 

อ.แม่พริก

4. ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข
4.1 แผนงานสาธารณสุข

34 โครงการรณรงค์ป้องกันและระงับโรคไข้เลือดออกภายในพื้นที่ตําบลแม่พริกและตําบล
ผาปัง

80,000 18,534.80       สํานักปลัด

35 โครงการรณรงค์ป้องกันโรคเอดส์ 5,000 4,814.00         สํานักปลัด
36 โครงการรณรงค์ป้องกันโรคที่เกิดขึ้นในฤดูหนาว 5,000 4,990.00         สํานักปลัด
37 โครงการปรุงอาหารปลอดภัย 5,000 � สํานักปลัด
38 โครงการรณรงค์ป้องกันโรคทางเดินหายใจ 5,000 � สํานักปลัด
39 โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 40,000 27,587.00       สํานักปลัด
40 โครงการขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากพิษสุนัขบ้า ตามพระ

ปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัคร
ราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี

7,500 � สํานักปลัด

41 โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก 10,000 � สํานักปลัด
42 โครงการการปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็กบ้านแม่เชียงรายลุ่ม  หมู่ที่ 3 

ตําบลแม่พริก อําเภอแม่พริก จังหวัดลําปาง
5,100 � อสม.บ้านแม่เชียงรายลุ่ม

๔
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43 โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE บ้านแม่เชียงรายลุ่ม
 หมู่ที่ 3 ตําบลแม่พริก อําเภอแม่พริก จังหวัดลําปาง

4,800 � อสม.บ้านแม่เชียงรายลุ่ม

44 โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านมบ้านแม่เชียงรายลุ่ม 
หมู่ที่ 3 ตําบลแม่พริก อําเภอแม่พริก จังหวัดลําปาง

10,100 � อสม.บ้านแม่เชียงรายลุ่ม

45 โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราช
กุมารี บ้านแม่พริกบน หมู่ที่ 4 ตําบลแม่พริก อําเภอแม่พริก จังหวัดลําปาง

4,300 � อสม.บ้านแม่พริกบน

46 โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด ทูบีนัมเบอร์วัน(ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นใน
ชุมชน/หมู่บ้าน) บ้านแม่พริกบน หมู่ที่ 4 ตําบลแม่พริก อําเภอแม่พริก จังหวัดลําปาง

7,850 � อสม.บ้านแม่พริกบน

47 โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านมบ้านแม่พริกบน หมู่ที่ 4
 ตําบลแม่พริก อําเภอแม่พริก จังหวัดลําปาง

7,850 � อสม.บ้านแม่พริกบน

48 โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราช
กุมารี บ้านวังสําราญ หมู่ที่ 6 ตําบลแม่พริก อําเภอแม่พริก จังหวัดลําปาง

4,300 � อสม.บ้านวังสําราญ

49 โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด ทูบีนัมเบอร์วัน(ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นใน
ชุมชน/หมู่บ้าน)บ้านวังสําราญ หมู่ที่ 6 ตําบลแม่พริก อําเภอแม่พริก จังหวัดลําปาง

7,850 � อสม.บ้านวังสําราญ

50 โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านมบ้านวังสําราญ หมู่ที่ 6 
ตําบลแม่พริก อําเภอแม่พริก จังหวัดลําปาง

7,850 � อสม.บ้านวังสําราญ

51 โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านมบ้านห้วยขี้นก หมู่ที่ 7 
ตําบลแม่พริก อําเภอแม่พริก จังหวัดลําปาง

8,900 � อสม.บ้านห้วยขี้นก

52 โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก บ้านห้วยขี้นก หมู่ที่ 7 
ตําบลแม่พริก อําเภอแม่พริก จังหวัดลําปาง

6,600 � อสม.บ้านห้วยขี้นก

๕



ที่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ  ดําเนินการแล้ว
งบประมาณ(บาท)

อยู่ระหว่าง
ดําเนินงาน

ยังไม่ได้
ดําเนินงาน

หน่วยดําเนินงาน

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563
(ระหว่างเดือน ตุลาคม 2562 - มีนาคม 2563)

องค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก

53 โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To be number one บ้านห้วยขี้นก (ตาม
แนวพระราชดําริของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี) บ้าน
ห้วยขี้นก หมู่ที่ 7 ตําบลแม่พริก อําเภอแม่พริก จังหวัดลําปาง

4,500 � อสม.บ้านห้วยขี้นก

54 โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านมบ้านปางยาว หมู่ที่ 8 
ตําบลแม่พริก อําเภอแม่พริก จังหวัดลําปาง

8,900 � อสม.บ้านปางยาว

55 โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To be number one บ้านปางยาว (ตาม
แนวพระราชดําริของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี) บ้าน
ปางยาว หมู่ที่ 8 ตําบลแม่พริก อําเภอแม่พริก จังหวัดลําปาง

4,500 � อสม.บ้านปางยาว

56 โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก บ้านปางยาว หมู่ที่ 8 ตําบล
แม่พริก อําเภอแม่พริก จังหวัดลําปาง

6,600 � อสม.บ้านปางยาว

57 โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราช
กุมารี บ้านร่มไม้ยาง หมู่ที่ 9 ตําบลแม่พริก อําเภอแม่พริก จังหวัดลําปาง

4,300 � อสม.บ้านร่มไม้ยาง

58 โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด ทูบีนัมเบอร์วัน(ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในชุมชน
 / หมู่บ้าน) บ้านร่มไม้ยาง หมู่ที่ 9 ตําบลแม่พริก อําเภอแม่พริก จังหวัดลําปาง

7,850 � อสม.บ้านร่มไม้ยาง

59 โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม บ้านร่มไม้ยาง  หมู่ที่ 9
 ตําบลแม่พริก อําเภอแม่พริก จังหวัดลําปาง

7,850 � อสม.บ้านร่มไม้ยาง

60 โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด ทูบีนัมเบอร์วัน(ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในชุมชน
 / หมู่บ้าน) บ้านสันขี้เหล็ก หมู่ที่ 10 ตําบลแม่พริก อําเภอแม่พริก จังหวัดลําปาง

7,850 � อสม.บ้านสันขี้เหล็ก

61 โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราช
กุมารี บ้านสันขี้เหล็ก หมู่ที่ 10 ตําบลแม่พริก อําเภอแม่พริก จังหวัดลําปาง

4,300 � อสม.บ้านสันขี้เหล็ก

๖



ที่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ  ดําเนินการแล้ว
งบประมาณ(บาท)

อยู่ระหว่าง
ดําเนินงาน

ยังไม่ได้
ดําเนินงาน

หน่วยดําเนินงาน

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563
(ระหว่างเดือน ตุลาคม 2562 - มีนาคม 2563)

องค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก

62 โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม บ้านสันขี้เหล็ก หมู่ที่ 
10 ตําบลแม่พริก อําเภอแม่พริก จังหวัดลําปาง

7,850 � อสม.บ้านสันขี้เหล็ก

63 โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม บ้านแพะดอกเข็ม หมู่ที่
 11 ตําบลแม่พริก อําเภอแม่พริก จังหวัดลําปาง

9,200 � อสม.บ้านแพะดอกเข็ม

64 โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก บ้านแพะดอกเข็ม หมู่ที่ 11
 ตําบลแม่พริก อําเภอแม่พริก จังหวัดลําปาง

6,400 � อสม.บ้านแพะดอกเข็ม

65 โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To be number one บ้านแพะดอกเข็ม
(ตามแนวพระราชดําริของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี) 
บ้านแพะดอกเข็ม หมู่ที่ 11 ตําบลแม่พริก อําเภอแม่พริก จังหวัดลําปาง

4,400 � อสม.บ้านแพะดอกเข็ม

66 โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด ทูบีนัมเบอร์วัน (ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นใน
ชุมชน/หมู่บ้าน) บ้านนาริน หมู่ที่ 1 ตําบลผาปัง อําเภอแม่พริก จังหวัดลําปาง

7,730 � อสม.บ้านนาริน

67 โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม บ้านนาริน หมู่ที่ 1 
ตําบลผาปัง อําเภอแม่พริก จังหวัดลําปาง

5,600 � อสม.บ้านนาริน

68 โครงการอบรมหมอหมู่บ้าน ในพระราชประสงค์ บ้านนาริน  หมู่ที่ 1 ตําบลผาปัง 
อําเภอแม่พริก จังหวัดลําปาง

6,670 � อสม.บ้านนาริน

69 โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติดทูบีนัมเบอร์วัน(ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในชุมชน/
หมู่บ้าน )บ้านผาปังหลวง หมู่ที่ 2 ตําบลผาปัง อําเภอแม่พริก จังหวัดลําปาง

7,275 � อสม.บ้านผาปังหลวง

70 โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม บ้านผาปังหลวง หมู่ที่ 
2 ตําบลผาปัง อําเภอแม่พริก จังหวัดลําปาง

6,200 � อสม.บ้านผาปังหลวง

71 โครงการอบรมหมอหมู่บ้าน ในพระราชประสงค์ บ้านผาปังหลวง หมู่ที่ 2 ตําบลผาปัง 
อําเภอแม่พริก จังหวัดลําปาง

6,525 � อสม.บ้านผาปังหลวง

๗



ที่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ  ดําเนินการแล้ว
งบประมาณ(บาท)

อยู่ระหว่าง
ดําเนินงาน

ยังไม่ได้
ดําเนินงาน

หน่วยดําเนินงาน

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563
(ระหว่างเดือน ตุลาคม 2562 - มีนาคม 2563)

องค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก

72 โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติดทูบีนัมเบอร์วัน(ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในชุมชน
 /หมู่บ้าน) บ้านผาปังกลาง หมู่ที่ 3 ตําบลผาปัง อําเภอแม่พริก จังหวัดลําปาง

7,275 � อสม.บ้านผาปังกลาง

73 โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม บ้านผาปังกลาง หมู่ที่
 3 ตําบลผาปัง อําเภอแม่พริก จังหวัดลําปาง

6,500 � อสม.บ้านผาปังกลาง

74 โครงการอบรมหมอหมู่บ้าน ในพระราชประสงค์ บ้านผาปังกลาง หมู่ที่ 3 ตําบลผาปัง 
อําเภอแม่พริก จังหวัดลําปาง

6,225 � อสม.บ้านผาปังกลาง

75 โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติดทูบีนัมเบอร์วัน(ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในชุมชน/
หมู่บ้าน) บ้านห้วยไร่ หมู่ที่ 4 ตําบลผาปัง อําเภอแม่พริก จังหวัดลําปาง

7,275 � อสม.บ้านห้วยไร่

76 โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม บ้านห้วยไร่ หมู่ที่ 4 
ตําบลผาปัง อําเภอแม่พริก จังหวัดลําปาง

6,500 � อสม.บ้านห้วยไร่

77 โครงการอบรมหมอหมู่บ้าน ในพระราชประสงค์ บ้านห้วยไร่ หมู่ที่ 4 ตําบลผาปัง 
อําเภอแม่พริก จังหวัดลําปาง

6,225 � อสม.บ้านห้วยไร่

78 โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติดทูบีนัมเบอร์วัน(ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในชุมชน/
หมู่บ้าน) บ้านเด่นอุดม หมู่ที่ 5 ตําบลผาปัง อําเภอแม่พริก จังหวัดลําปาง

7,145 � อสม.บ้านเด่นอุดม

79 โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม บ้านเด่นอุดม หมู่ที่ 5 
ตําบลผาปัง อําเภอแม่พริก จังหวัดลําปาง

6,585 � อสม.บ้านเด่นอุดม

80 โครงการอบรมหมอหมู่บ้าน ในพระราชประสงค์ บ้านเด่นอุดม หมู่ที่ 5 ตําบลผาปัง 
อําเภอแม่พริก จังหวัดลําปาง

6,270 � อสม.บ้านเด่นอุดม

4.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
81 โครงการส่งเสริมการเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพ บ้านร่มไม้ยาง หมู่ที่ 9 ตําบลแม่พริก อําเภอ

แม่พริก จังหวัดลําปาง
250,000 � กองช่าง

๘



ที่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ  ดําเนินการแล้ว
งบประมาณ(บาท)

อยู่ระหว่าง
ดําเนินงาน

ยังไม่ได้
ดําเนินงาน

หน่วยดําเนินงาน

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563
(ระหว่างเดือน ตุลาคม 2562 - มีนาคม 2563)

องค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก

5. ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม
5.1 แผนงานการศึกษา

82 โครงการอาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านแม่พริกบน โรงเรียนบ้านแม่เชียงรายลุ่ม 
โรงเรียนห้วยขี้นกวิทยา โรงเรียนผาปังวิทยา

1,277,000 604,000.00     ร.ร.ในเขตรับผิดชอบ

83 โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ อบต.แม่พริก 50,000 � สํานักปลัด
84 โครงการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ต้านยาเสพติด โรงเรียนผาปังวิทยา 30,000 � ร.ร.ผาปังวิทยา
85 โครงการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ต้านยาเสพติด โรงเรียนห้วยขี้นกวิทยา หมู่ที่ 3 ตําบลผาปัง

 อําเภอแม่พริก จังหวัดลําปาง
30,000 � ร.ร.ห้วยขี้นกวิทยา

86 โครงการแข่งขันกีฬากลุ่มสัมพันธ์ต้านยาเสพติด โรงเรียนห้วยขี้นกวิทยา หมู่ที่ 7 ตําบล
แม่พริก อําเภอแม่พริก จังหวัดลําปาง

30,000 � ร.ร.ห้วยขี้นกวิทยา

87 โครงการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ต้านยาเสพติด โรงเรียนบ้านแม่เชียงรายลุ่ม หมู่ที่ 3 ตําบล
แม่พริก อําเภอแม่พริก จังหวัดลําปาง

20,000 � ร.ร.บ้านแม่เชียงรายลุ่ม

88 โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมทางภาษาไทย-อเมริกัน โรงเรียนผาปังวิทยา  หมู่ที่ 3 
ตําบลผาปัง อําเภอแม่พริก จังหวัดลําปาง

30,000 � ร.ร.ผาปังวิทยา

89 โครงการอบรมส่งเสริมตีกลองปูจาเพื่อพัฒนาวัฒนธรรมประเพณีดนตรีพื้นบ้าน 
โรงเรียนผาปังวิทยา หมู่ที่ 3 ตําบลผาปัง อําเภอแม่พริก จังหวัดลําปาง

20,000 20,000.00       ร.ร.ผาปังวิทยา

90 โครงการแข่งขันกีฬาสีสัมพันธ์ต้านยาเสพติด โรงเรียนบ้านแม่พริกบน หมู่ที่ 4 
ตําบลแม่พริก อําเภอแม่พริก จังหวัดลําปาง

20,000 20,000.00       ร.ร.บ้านแม่พริกบน

5.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
91 โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ อบต.แม่พริก 30,000 � สํานักปลัด
92 โครงการจัดงานลอยกระทง อบต.แม่พริก 30,000 � สํานักปลัด

๙



ที่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ  ดําเนินการแล้ว
งบประมาณ(บาท)

อยู่ระหว่าง
ดําเนินงาน

ยังไม่ได้
ดําเนินงาน

หน่วยดําเนินงาน

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563
(ระหว่างเดือน ตุลาคม 2562 - มีนาคม 2563)

องค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก

93 โครงการถวายเทียนพรรษาเนื่องในวันเข้าพรรษา อบต.แม่พริก 5,000 � สํานักปลัด
94 โครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา อบต.แม่พริก 5,000 � สํานักปลัด

95 โครงการประเพณีแห่ไม้ค้ําสลี  บ้านแพะดอกเข็ม หมู่ที่ 11 ตําบล
แม่พริก อําเภอแม่พริก จังหวัดลําปาง

10,000 � คณะกรรมการหมู่บ้าน
บ้านแพะดอกเข็ม

96 โครงการสรงน้ําพระธาตุ สืบชะตาหลวง วัดผาปังหลวง หมู่ที่ 2 ตําบลผาปัง อําเภอแม่
พริก จังหวัดลําปาง

10,000 � คณะกรรมการหมู่บ้าน
ผาปังหลวง

97 โครงการสืบสานประเพณีไม้ค้ําศรี สืบชะตาหลวง สรงน้ําพระธาตุศิริภูมิวนา แห่ครัว
ตาน บ้านห้วยไร่ หมู่ที่ 4 ตําบลผาปัง อําเภอแม่พริก จังหวัดลําปาง

10,000 � คณะกรรมการหมู่บ้าน
ห้วยไร่

6. ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
6.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

98 โครงการอบรมความรู้เรื่องไฟป่า อบต.แม่พริก 20,000 18,590.00       สํานักปลัด
6.2 แผนงานเคหะและชุมชน

99 โครงการก่อสร้างรั้วกั้นบ่อขยะ บ้านแม่พริกบน หมู่ที่ 4 ตําบลแม่พริก อําเภอแม่พริก 
จังหวัดลําปาง

50,000 � กองช่าง

100 โครงการปรับปรุงบ่อขยะ บ้านนาริน หมู่ที่ 1 ตําบลผาปัง อําเภอแม่พริก จังหวัดลําปาง 99,400 � กองช่าง

101 โครงการก่อสร้างพนังป้องกันตลิ่งสายวัดผาปังกลาง บ้านเด่นอุดม หมู่ที่ 5 ตําบลผาปัง 
อําเภอแม่พริก จังหวัดลําปาง

332,000 � กองช่าง

6.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน
102 โครงการปลูกป่า บวชป่า สืบชะตา เวทีเสวนา อบต.แม่พริก 10,000 � สํานักปลัด

๑๐



ที่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ  ดําเนินการแล้ว
งบประมาณ(บาท)

อยู่ระหว่าง
ดําเนินงาน

ยังไม่ได้
ดําเนินงาน

หน่วยดําเนินงาน

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563
(ระหว่างเดือน ตุลาคม 2562 - มีนาคม 2563)

องค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก

6.4 แผนงานการเกษตร
103 โครงการอบรมปลูกจิตสํานึกในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อบต.แม่

พริก
10,000 � สํานักปลัด

104 โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติเทิดไท้องค์ราชัน อบต.แม่พริก 50,000 � สํานักปลัด
7. ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
7.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

105 โครงการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ อบต.แม่พริก 100,000 20,875.00       สํานักปลัด
106 โครงการประชาคมหมู่บ้านเพื่อการจัดทําและทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น อบต.แม่พริก 15,000 788.00            สํานักปลัด

107 โครงการอบรม สัมมนาให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ ท้องถิ่น อบต.แม่พริก 10,000 � สํานักปลัด
108 โครงการศูนย์ประสานราชการและข้อมูลข่าวสารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

อําเภอแม่พริก จังหวัดลําปาง อบต.แม่พริก
30,000 30,000.00       สํานักปลัด

109 โครงการอบรมการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน อบต.แม่พริก 10,000 � สํานักปลัด
110 โครงการอบรมให้ความรู้ตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540 อบต.แม่พริก 10,000 � สํานักปลัด
111 โครงการเปลี่ยนหลอดไฟลดใช้พลังงาน อบต.แม่พริก 20,000 14,850.00       สํานักปลัด

7.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
112 โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในการปฏิบัติราชการ อบต.แม่

พริก
5,000 � สํานักปลัด

รวมโครงการ 6,059,400 1,065,524 92

๑๑



ที่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ  ดําเนินการแล้ว
งบประมาณ(บาท)

อยู่ระหว่าง
ดําเนินงาน

ยังไม่ได้
ดําเนินงาน

หน่วยดําเนินงาน

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563
(ระหว่างเดือน ตุลาคม 2562 - มีนาคม 2563)

องค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก

1.ประเภทครุภัณฑ์สํานักงาน
1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

1 เครื่องถ่ายเอกสาร จํานวน 1 เครื่อง 100,000 75,000.00       สํานักปลัด
2 ตู้เก็บเอกสาร ชนิดบานเลื่อนกระจก 2 บาน จํานวน 1 หลัง 5,500 5,300.00         สํานักปลัด
3 พัดลมไอเย็น จํานวน 2 ตัว 25,000 � สํานักปลัด

2.ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
2.1 แผนงานการบริหารทั่วไป

4 เครื่องสํารองไฟฟ้า จํานวน 5 เครื่อง 12,500 � สํานักปลัด
เครื่องคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) 22,000 22,000.00       กองคลัง
2.ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
2.2 แผนงานเคหะและชุมชน

5 เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED ขาวดํา แบบ network สําหรับกระดาษ ขนาด 
A3 จํานวน 1 เครื่อง

53,000 49,500.00       กองช่าง

รวมครุภัณฑ์ 218,000 151,800 2

รวมทั้งหมด 6,277,400 1,217,324 94

๑๒



ที่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ  ดําเนินการแล้ว
งบประมาณ(บาท)

อยู่ระหว่าง
ดําเนินงาน

ยังไม่ได้
ดําเนินงาน

หน่วยดําเนินงาน

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

1 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ําสายหน้าโรงเรียนห้วยขี้นกวิทยา-หน้าบ้านนายซ้อน 
บ้านห้วยขี้นก หมู่ที่ 7 ตําบลแม่พริก อําเภอแม่พริก จังหวัดลําปาง

322,000 321,000.00 กองช่าง

2 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ําสายซอย 4 บ้านร่มไม้ยาง หมู่ที่ 9 ตําบลแม่พริก อําเภอ
แม่พริก จังหวัดลําปาง

182,000 � กองช่าง

3 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ําสายบ้านดอย บ้านสันขี้เหล็ก  หมู่ที่ 10 ตําบลแม่พริก 
อําเภอแม่พริก จังหวัดลําปาง

213,000 � กองช่าง

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ํา
2.1 แผนงานเคหะและชุมชน

4 โครงการก่อสร้างดาดลําเหมืองคอนกรีตทุ่งนาแต้ บ้านผาปังหลวง หมู่ที่ 2 ตําบลผาปัง 
อําเภอแม่พริก จังหวัดลําปาง

226,000 221,000.00 กองช่าง

5 โครงการก่อสร้างดาดลําเหมืองคอนกรีตทุ่งต้นงุ๊น (ระยะที่ 1) บ้านห้วยไร่ หมู่ที่ 4 
ตําบลผาปัง อําเภอแม่พริก จังหวัดลําปาง

250,000 243,000.00 กองช่าง

3. ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม
3.1 แผนงานการศึกษา

6 โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่เชียงรายลุ่ม หมู่ที่ 3 ตําบล
แม่พริก อําเภอแม่พริก จังหวัดลําปาง

215,000 � กองช่าง

รวมงบประมาณ 1,408,000 785,000.00    3

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563
(ระหว่างเดือน ตุลาคม 2562 - มีนาคม 2563)

องค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก
รายการกันเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561

๑๓



ที่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ  ดําเนินการแล้ว
งบประมาณ(บาท)

อยู่ระหว่าง
ดําเนินงาน

ยังไม่ได้
ดําเนินงาน

หน่วยดําเนินงาน

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

1 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ําสายกลุ่มพัฒนาที่ 1 หน้าบ้านนายชวน หมู่ที่ 7 ตําบล
แม่พริก อําเภอแม่พริก จังหวัดลําปาง

62,000 � กองช่าง

2 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ําสายหน้าโรงเรียนห้วยขี้นกวิทยา-ลําห้วยขี้นก บ้านห้วย
ขี้นก หมู่ที่ 7 ตําบลแม่พริก อําเภอแม่พริก จังหวัดลําปาง

157,000 � กองช่าง

3 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา สายซอยพุทธรักษา 1 บ้านผาปังหลวง หมู่ที่ 2 ตําบล
ผาปัง อําเภอแม่พริก จังหวัดลําปาง

196,000 � กองช่าง

4 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าวัด บ้านวังสําราญ หมู่ที่ 6 ตําบล
แม่พริก อําเภอแม่พริก จังหวัดลําปาง

320,000         318,000.00 กองช่าง

5 โครงการก่อสร้างทางข้ามคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามลําห้วยแม่ขยาก บ้านห้วยไร่ หมู่ที่ 4 
ตําบลแม่พริก อําเภอแม่พริก จังหวัดลําปาง 

166,000         164,000.00 กองช่าง

6 โครงการก่อสร้างทางลาดผู้พิการ ณ ที่ทําการองค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก 25,000 25,000.00       กองช่าง

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ํา
2.1 แผนงานเคหะและชุมชน

7 โครงการก่อสร้างลําเหมืองคอนกรีต สายทุ่งนาบวก บ้านห้วยไร่ หมู่ที่ 4 ตําบลแม่พริก 
อําเภอแม่พริก จังหวัดลําปาง

217,000 � กองช่าง

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563
(ระหว่างเดือน ตุลาคม 2562 - มีนาคม 2563)

องค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก
รายการกันเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562

๑๔



ที่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ  ดําเนินการแล้ว
งบประมาณ(บาท)

อยู่ระหว่าง
ดําเนินงาน

ยังไม่ได้
ดําเนินงาน

หน่วยดําเนินงาน

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563
(ระหว่างเดือน ตุลาคม 2562 - มีนาคม 2563)

องค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก
รายการกันเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562

3. ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม
 3.1 แผนงานการเคหะและชุมชน

8 โครงการปรับปรุงศาลาสุสาน เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาปรับปรุงศาลาสุสาน บ้านผาปัง
กลาง หมู่ที่ 3 ตําบลผาปัง อําเภอแม่พริก จังหวัดลําปาง

249,000 � กองช่าง

รวมงบประมาณ 1,392,000 507,000 5

๑๕



ที่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ  ดําเนินการแล้ว
งบประมาณ(บาท)

อยู่ระหว่าง
ดําเนินงาน

ยังไม่ได้
ดําเนินงาน

หน่วยดําเนินงาน

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข
1.1 แผนงานสาธารณสุข

1 โครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา(COVID-19) 23,805 23,754.00       สํานักปลัด

รวมงบประมาณ 23,805 23,754

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563
(ระหว่างเดือน ตุลาคม 2562 - มีนาคม 2563)

องค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก
รายการดําเนินโครงการจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563

๑๖



ที่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ  ดําเนินการแล้ว
งบประมาณ(บาท)

อยู่ระหว่าง
ดําเนินงาน

ยังไม่ได้
ดําเนินงาน

หน่วยดําเนินงาน

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข
1.1 แผนงานสาธารณสุข

1 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) และการจัดทําหน้ากากอนามัยจากผ้าเพื่อป้องกันตนเอง

32,792 32,792 สํานักปลัด

รวมงบประมาณ 32,792 32,792

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563
(ระหว่างเดือน ตุลาคม 2562 - มีนาคม 2563)

องค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก
รายการดําเนินโครงการจากเงินสะสม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563

๑๗


