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ส่วนที่ 1

คําแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

ของ

องคการบริหารส่วนตําบลแม่พริก
อําเภอแม่พริก  จังหวัดลําปาง
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ทานประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลแมพริก

           บัดนี้ ถึงเวลาที่ผูบริหารทองถิ่นขององคการบริหารสวนตําบลแมพริก จะไดเสนอรางขอบัญญัติงบ
ประมาณรายจายประจําปตอสภาองคการบริหารสวนตําบลแมพริกอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ ผูบริหารทอง
ถิ่นองคการบริหารสวนตําบลแมพริก จึงขอชี้แจงใหทานประธานและสมาชิกทุกทานไดทราบถึงสถานะการคลัง 
ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดําเนินการ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังตอไปนี้

1. สถานะการคลัง
1.1 งบประมาณรายจายทั่วไป

คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จํานวน 28,341,532.83 บาท

1.1.2 เงินสะสม จํานวน 36,570,703.18 บาท

1.1.3 เงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 6,566,121.71 บาท

1.1.4 รายการกันเงินไวแบบกอหนี้ผูกพันและยังไมไดเบิกจาย จํานวน 1 โครงการ รวม 2,330.00 
บาท

1.1.5 รายการกันเงินไวโดยยังไมไดกอหนี้ผูกพัน จํานวน 12 โครงการ รวม 1,113,400.00 บาท

1.2 เงินกูคงคาง จํานวน 0.00 บาท

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2564 องคกรปกครองสวนทองถิ่นมี
สถานะการเงิน ดังนี้

2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2564
2.1 รายรับจริง จํานวน 30,337,720.30 บาท ประกอบดวย

หมวดภาษีอากร จํานวน 26,987.36 บาท

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต จํานวน 2,381.00 บาท

หมวดรายไดจากทรัพยสิน จํานวน 32,273.95 บาท

หมวดรายไดจากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย จํานวน 0.00 บาท

หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด จํานวน 213.18 บาท

หมวดรายไดจากทุน จํานวน 0.00 บาท

หมวดภาษีจัดสรร จํานวน 13,373,089.39 บาท

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 16,902,775.42 บาท

2.2 เงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค จํานวน 469,784.59 บาท

2.3 รายจายจริง จํานวน 22,683,002.31 บาท ประกอบดวย
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งบกลาง จํานวน 11,118,550.00 บาท

งบบุคลากร จํานวน 7,533,567.00 บาท

งบดําเนินงาน จํานวน 2,600,745.31 บาท

งบลงทุน จํานวน 75,600.00 บาท

งบเงินอุดหนุน จํานวน 1,354,540.00 บาท

งบรายจายอื่น จํานวน 0.00 บาท

2.4 รายจายที่จายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค จํานวน 447,599.59 บาท

2.5 มีการจายเงินสะสมเพื่อดําเนินการตามอํานาจหนาที่ จํานวน 0.00 บาท

2.6 รายจายที่จายจากเงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 0.00 บาท

2.7 รายจายที่จายจากเงินกู จํานวน 0.00 บาท
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คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

องคการบริหารสวนตําบลแมพริก
อําเภอแมพริก  จังหวัดลําปาง

1. รายรับ

รายรับ
รายรับจริง
ปี  2563

ประมาณการ
ปี 2564

ประมาณการ
ปี 2565

รายได้จัดเก็บเอง
หมวดภาษีอากร 7,158.95 17,000.00 17,000.00

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบ
อนุญาต

12,228.20 53,000.00 53,000.00

หมวดรายได้จากทรัพยสิน 151,420.38 150,000.00 150,000.00

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 14,230.11 7,500.00 7,500.00

หมวดรายได้จากทุน 1,230.00 10,000.00 10,000.00

รวมรายได้จัดเก็บเอง 186,267.64 237,500.00 237,500.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร 16,521,020.35 18,762,500.00 18,762,500.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

16,521,020.35 18,762,500.00 18,762,500.00

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 22,051,673.31 22,500,000.00 22,500,000.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

22,051,673.31 22,500,000.00 22,500,000.00

รวม 38,758,961.30 41,500,000.00 41,500,000.00
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คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

องคการบริหารสวนตําบลแมพริก
อําเภอแมพริก  จังหวัดลําปาง

2. รายจาย

รายจาย
รายจายจริง
ป 2563

ประมาณการ
ป 2564

ประมาณการ
ป 2565

จายจากงบประมาณ
งบกลาง 14,130,141.00 15,518,280.00 16,091,600.00

งบบุคลากร 10,050,649.00 13,003,520.00 13,814,520.00

งบดําเนินงาน 4,037,193.70 6,773,500.00 5,879,180.00

งบลงทุน 463,767.58 4,315,700.00 3,899,700.00

งบเงินอุดหนุน 1,769,839.09 1,879,000.00 1,815,000.00

งบรายจ่ายอื่น 0.00 10,000.00 0.00

รวมจายจากงบประมาณ 30,451,590.37 41,500,000.00 41,500,000.00
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ส่วนที่ 2

ข้อบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

ของ
องคการบริหารส่วนตําบลแม่พริก
อําเภอแม่พริก  จังหวัดลําปาง
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บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขององคการบริหารส่วนตําบลแม่พริก
อําเภอแม่พริก  จังหวัดลําปาง

ด้าน รวม
ด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป 11,128,900

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 1,489,000

ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา 4,885,000

แผนงานสาธารณสุข 724,500

แผนงานสังคมสงเคราะห 482,000

แผนงานเคหะและชุมชน 100,000

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 60,000

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 135,000

ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 6,344,000

แผนงานการเกษตร 60,000

ด้านการดําเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง 16,091,600

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 41,500,000
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รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องคการบริหารสวนตําบลแมพริก
อําเภอแมพริก  จังหวัดลําปาง

แผนงานงบกลาง

งานงบ งบกลาง รวม

งบกลาง 16,091,600 16,091,600
    งบกลาง 16,091,600 16,091,600

รวม 16,091,600 16,091,600

หน้า : 1/9
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แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานงบ งานบริหารทั่วไป
งานวางแผนสถิติและ

วิชาการ
งานบริหารงานคลัง

งานควบคุมภายในและ
การตรวจสอบภายใน

รวม

งบบุคลากร 5,992,520 329,000 1,921,000 199,000 8,441,520
    เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 3,089,520 0 0 0 3,089,520

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 2,903,000 329,000 1,921,000 199,000 5,352,000

งบดําเนินงาน 2,117,280 20,000 262,000 23,000 2,422,280
    คาตอบแทน 547,280 0 72,000 2,000 621,280

    คาใช้สอย 697,000 20,000 140,000 16,000 873,000

    คาวัสดุ 490,000 0 50,000 5,000 545,000

    คาสาธารณูปโภค 383,000 0 0 0 383,000

งบลงทุน 136,000 0 119,100 0 255,100
    คาครุภัณฑ 136,000 0 119,100 0 255,100

งบเงินอุดหนุน 10,000 0 0 0 10,000
    เงินอุดหนุน 10,000 0 0 0 10,000

รวม 8,255,800 349,000 2,302,100 222,000 11,128,900

หน้า : 2/9
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานงบ งานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

งานจราจร รวม

งบบุคลากร 1,164,000 0 1,164,000
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,164,000 0 1,164,000

งบดําเนินงาน 276,400 12,000 288,400
    คาใช้สอย 225,000 12,000 237,000

    คาวัสดุ 51,400 0 51,400

งบลงทุน 36,600 0 36,600
    คาครุภัณฑ 36,600 0 36,600

รวม 1,477,000 12,000 1,489,000

หน้า : 3/9
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แผนงานการศึกษา

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับการศึกษา

งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา

งานศึกษาไม่กําหนด
ระดับ

รวม

งบบุคลากร 414,000 1,443,000 0 1,857,000
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 414,000 1,443,000 0 1,857,000

งบดําเนินงาน 0 1,648,000 50,000 1,698,000
    คาตอบแทน 0 5,000 0 5,000

    คาใช้สอย 0 843,000 50,000 893,000

    คาวัสดุ 0 800,000 0 800,000

งบเงินอุดหนุน 0 1,300,000 30,000 1,330,000
    เงินอุดหนุน 0 1,300,000 30,000 1,330,000

รวม 414,000 4,391,000 80,000 4,885,000

หน้า : 4/9
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แผนงานสาธารณสุข

งานงบ งานบริการสาธารณสุข
และงานสาธารณสุขอื่น

รวม

งบบุคลากร 322,000 322,000
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 322,000 322,000

งบดําเนินงาน 137,500 137,500
    คาใช้สอย 107,500 107,500

    คาวัสดุ 30,000 30,000

งบลงทุน 5,000 5,000
    คาครุภัณฑ 5,000 5,000

งบเงินอุดหนุน 260,000 260,000
    เงินอุดหนุน 260,000 260,000

รวม 724,500 724,500

หน้า : 5/9
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แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานงบ งานสวัสดิการสังคม
และสังคมสงเคราะห์

รวม

งบบุคลากร 357,000 357,000
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 357,000 357,000

งบดําเนินงาน 115,000 115,000
    คาใช้สอย 115,000 115,000

งบเงินอุดหนุน 10,000 10,000
    เงินอุดหนุน 10,000 10,000

รวม 482,000 482,000
แผนงานเคหะและชุมชน

งานงบ งานไฟฟ้าและประปา รวม

งบเงินอุดหนุน 100,000 100,000
    เงินอุดหนุน 100,000 100,000

รวม 100,000 100,000

หน้า : 6/9
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานงบ งานส่งเสริมและสนับ
สนุนความเข้มแข็ง

ชุมชน
รวม

งบดําเนินงาน 40,000 40,000
    คาใช้สอย 40,000 40,000

งบเงินอุดหนุน 20,000 20,000
    เงินอุดหนุน 20,000 20,000

รวม 60,000 60,000
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

งานงบ งานกีฬาและ
นันทนาการ

งานศาสนาวัฒนธรรม
ท้องถิ่น

รวม

งบดําเนินงาน 0 50,000 50,000
    คาใช้สอย 0 50,000 50,000

งบเงินอุดหนุน 30,000 55,000 85,000
    เงินอุดหนุน 30,000 55,000 85,000

รวม 30,000 105,000 135,000

หน้า : 7/9
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับอุตสาหกรรมและ

การโยธา
งานก่อสร้าง รวม

งบบุคลากร 846,000 827,000 1,673,000
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 846,000 827,000 1,673,000

งบดําเนินงาน 955,200 112,800 1,068,000
    คาตอบแทน 278,000 0 278,000

    คาใช้สอย 277,200 112,800 390,000

    คาวัสดุ 300,000 0 300,000

    คาสาธารณูปโภค 100,000 0 100,000

งบลงทุน 0 3,603,000 3,603,000
    คาที่ดินและสิ่งกอสร้าง 0 3,603,000 3,603,000

รวม 1,801,200 4,542,800 6,344,000

หน้า : 8/9
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แผนงานการเกษตร

งานงบ งานส่งเสริมการเกษตร
งานสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ

รวม

งบดําเนินงาน 40,000 20,000 60,000
    คาใช้สอย 40,000 20,000 60,000

รวม 40,000 20,000 60,000

หน้า : 9/9

17



แผนงาน ยอดรวม

ดานบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป 11,128,900

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 1,489,000

ดานบริการชุมชนและสังคม

แผนงานการศึกษา 4,885,000

แผนงานสาธารณสุข 724,500

แผนงานสังคมสงเคราะห 482,000

แผนงานเคหะและชุมชน 100,000

แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 60,000

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 135,000

ดานการเศรษฐกิจ

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 6,344,000

แผนงานการเกษตร 60,000

ดานการดําเนินงานอื่น

แผนงานงบกลาง 16,091,600

งบประมาณรายจายทั้งสิ้น 41,500,000

               โดยที่เปนการสมควรตั้งงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565  อาศัยอํานาจตามความ

ในพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 และที่แกไขเพิ่มเติมจนถึงปจจุบัน มาตรา 

87 จึงตราขอบัญญัติขึ้นไวโดยความเห็นชอบของสภาองคการบริหารสวนตําบลแมพริก และโดยอนุมัติของนาย

อําเภอแมพริก

ขอ 1 ขอบัญญัติ นี้เรียกวา ขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

ขอ 2 ขอบัญญัติ นี้ใหใชบังคับตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เปนตนไป

ขอ 3 งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 เปนจํานวนรวมทั้งสิ้น 41,500,000 บาท

ขอ 4 งบประมาณรายจายทั่วไป จายจากรายไดจัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุน

ทั่วไป เปนจํานวนรวมทั้งสิ้น 41,500,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานไดดังนี้

ขอบัญญัติ

งบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

องคการบริหารสวนตําบลแมพริก

อําเภอแมพริก  จังหวัดลําปาง
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รายงานประมาณการรายรับ
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2565
องคการบริหารสวนตําบลแมพริก
อําเภอแมพริก  จังหวัดลําปาง

 
รายรับจริง ประมาณการ

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565
หมวดภาษีอากร
     ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 49,842.65 0.00 0.00 0.00 % 0.00
     ภาษีบํารุงทองที่ 51,816.00 108.00 0.00 0.00 % 0.00
     ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง 0.00 4,960.95 10,000.00 0.00 % 10,000.00
     ภาษีป้าย 6,316.00 2,090.00 7,000.00 0.00 % 7,000.00

รวมหมวดภาษีอากร 107,974.65 7,158.95 17,000.00 17,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
     คาธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา 1,047.60 1,416.20 2,000.00 0.00 % 2,000.00
     คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 566.50 832.00 0.00 0.00 % 0.00
     คาธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย 390.00 540.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00
     คาปรับการผิดสัญญา 24,756.00 700.00 40,000.00 0.00 % 40,000.00
     คาใบอนุญาตประกอบการคาสําหรับกิจการที่เปนอันตรายตอ
สุขภาพ

8,510.00 8,450.00 10,000.00 0.00 % 10,000.00

     คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 220.00 280.00 0.00 0.00 % 0.00
     คาใบอนุญาตอื่น ๆ 0.00 10.00 0.00 0.00 % 0.00

รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 35,490.10 12,228.20 53,000.00 53,000.00

วันที่พิมพ : 26/8/2564  09:20:41 หนา : 1/3
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รายรับจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
     ดอกเบี้ย 139,453.62 151,420.38 150,000.00 0.00 % 150,000.00

รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน 139,453.62 151,420.38 150,000.00 150,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
     คาจําหนายเศษของ 0.00 0.00 2,000.00 0.00 % 2,000.00
     คาขายเอกสารการจัดซื้อจัดจาง 0.00 0.00 5,000.00 0.00 % 5,000.00
     รายไดเบ็ดเตล็ดอื่น ๆ 1,130.00 14,230.11 500.00 0.00 % 500.00

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 1,130.00 14,230.11 7,500.00 7,500.00
หมวดรายได้จากทุน
     คาขายทอดตลาดทรัพยสิน 0.00 1,230.00 10,000.00 0.00 % 10,000.00

รวมหมวดรายได้จากทุน 0.00 1,230.00 10,000.00 10,000.00
หมวดภาษีจัดสรร
     ภาษีรถยนต 539,440.19 576,415.34 600,000.00 0.00 % 600,000.00
     ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ 9,132,133.32 8,484,179.27 9,200,000.00 0.00 % 9,200,000.00
     ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายไดฯ 2,359,670.62 2,326,669.56 3,000,000.00 0.00 % 3,000,000.00
     ภาษีธุรกิจเฉพาะ 79,967.11 68,820.00 100,000.00 0.00 % 100,000.00
     ภาษีสรรพสามิต 4,974,663.86 4,295,366.26 5,011,500.00 0.00 % 5,011,500.00
     คาภาคหลวงแร 548,445.42 508,721.36 550,000.00 0.00 % 550,000.00
     คาภาคหลวงปิโตรเลียม 43,933.46 38,208.56 50,000.00 0.00 % 50,000.00
     คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล
กฎหมายที่ดิน

250,841.00 222,130.00 250,000.00 0.00 % 250,000.00

วันที่พิมพ : 26/8/2564  09:20:41 หนา : 2/3
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รายรับจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

     ภาษีจัดสรรอื่น ๆ 47.50 510.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร 17,929,142.48 16,521,020.35 18,762,500.00 18,762,500.00

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
     เงินอุดหนุนทั่วไป 21,459,936.35 22,051,673.31 22,500,000.00 0.00 % 22,500,000.00

รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 21,459,936.35 22,051,673.31 22,500,000.00 22,500,000.00
รวมทุกหมวด 39,673,127.20 38,758,961.30 41,500,000.00 41,500,000.00

วันที่พิมพ : 26/8/2564  09:20:41 หนา : 3/3
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2565

องคการบริหารสวนตําบลแมพริก

อําเภอแมพริก  จังหวัดลําปาง

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 41,500,000   บาท  แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร รวม 17,000 บาท
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จํานวน 10,000 บาท

ประมาณการไว้เทากับปที่ผานมา 

ภาษีป้าย จํานวน 7,000 บาท

ประมาณการไว้เทากับปที่ผานมา

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต รวม 53,000 บาท
คาธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา จํานวน 2,000 บาท

ประมาณการไว้เทากับปที่ผานมา

คาธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย จํานวน 1,000 บาท

ประมาณการไว้เทากับปที่ผานมา 

คาปรับการผิดสัญญา จํานวน 40,000 บาท

ประมาณการไว้เทากับปที่ผานมา

คาใบอนุญาตประกอบการค้าสําหรับกิจการที่เปนอันตรายตอ
สุขภาพ

จํานวน 10,000 บาท

ประมาณการไว้เทากับปที่ผานมา

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม 150,000 บาท
ดอกเบี้ย จํานวน 150,000 บาท

ประมาณการไว้เทากับปที่ผานมา 

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม 7,500 บาท
คาจําหนายเศษของ จํานวน 2,000 บาท

ประมาณการไว้เทากับปที่ผานมา 

คาขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง จํานวน 5,000 บาท

ประมาณการไว้เทากับปที่ผานมา

วันที่พิมพ : 17/8/2564  15:04:28 หน้า : 1/2
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รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ จํานวน 500 บาท

ประมาณการไว้เทากับปที่ผานมา 

หมวดรายได้จากทุน รวม 10,000 บาท
คาขายทอดตลาดทรัพยสิน จํานวน 10,000 บาท

ประมาณการไว้เทากับปที่ผานมา

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดภาษีจัดสรร รวม 18,762,500 บาท

ภาษีรถยนต จํานวน 600,000 บาท

ประมาณการไว้เทากับปที่ผานมา

ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ จํานวน 9,200,000 บาท

ประมาณการไว้เทากับปที่ผานมา

ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ จํานวน 3,000,000 บาท

ประมาณการไว้เทากับปที่ผานมา

ภาษีธุรกิจเฉพาะ จํานวน 100,000 บาท

ประมาณการไว้เทากับปที่ผานมา

ภาษีสรรพสามิต จํานวน 5,011,500 บาท

ประมาณการไว้เทากับปที่ผานมา

คาภาคหลวงแร จํานวน 550,000 บาท

ประมาณการไว้เทากับปที่ผานมา

คาภาคหลวงปิโตรเลียม จํานวน 50,000 บาท

ประมาณการไว้เทากับปที่ผานมา

คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมาย
ที่ดิน

จํานวน 250,000 บาท

ประมาณการไว้เทากับปที่ผานมา

ภาษีจัดสรรอื่น ๆ จํานวน 1,000 บาท

ประมาณการไว้เทากับปที่ผานมา

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป รวม 22,500,000 บาท

เงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 22,500,000 บาท

ประมาณการไว้เทากับปที่ผานมา

วันที่พิมพ : 17/8/2564  15:04:28 หน้า : 2/2
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

แผนงานงบกลาง
งบกลาง

งบกลาง
งบกลาง

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 139,707 127,428 152,000 5.26 % 160,000

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 5,958 5,866 7,000 14.29 % 8,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 10,719,100 11,027,100 11,900,000 4.38 % 12,421,200

เบี้ยยังชีพความพิการ 2,481,600 2,548,000 2,807,580 -2.89 % 2,726,400

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 88,500 92,000 102,000 -5.88 % 96,000

เงินสํารองจาย 19,179 45,747 256,700 -22.09 % 200,000

รายจายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้า
ราชการสวนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)

0 0 0 100 % 380,000

เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ
องค์การบริหารสวนตําบลแมพริก

97,866 98,000 103,000 -2.91 % 100,000

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565
องค์การบริหารสวนตําบลแมพริก
อําเภอแมพริก    จังหวัดลําปาง

วันที่พิมพ์ : 17/8/2564  15:04 หน้า : 1/53
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวน
ท้องถิ่น (กบท.)

168,000 186,000 380,000 -100 % 0

รวมงบกลาง 13,719,910 14,130,141 15,708,280 16,091,600
รวมงบกลาง 13,719,910 14,130,141 15,708,280 16,091,600
รวมงบกลาง 13,719,910 14,130,141 15,708,280 16,091,600

รวมแผนงานงบกลาง 13,719,910 14,130,141 15,708,280 16,091,600
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองสวนท้อง
ถิ่น

0 0 394,080 30.45 % 514,080

คาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก 0 0 42,120 0 % 42,120

คาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก 0 0 42,120 0 % 42,120

คาตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การบริหารสวนตําบล

0 0 86,400 0 % 86,400

วันที่พิมพ์ : 17/8/2564  15:04 หน้า : 2/53
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

คาตอบแทนประธานสภา/รองประธาน
สภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่น

2,307,248 2,232,000 2,318,400 0 % 2,318,400

คาตอบแทนอื่น 0 0 86,400 0 % 86,400

รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,307,248 2,232,000 2,969,520 3,089,520
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 2,085,120 2,980,620 3,987,200 -56.51 % 1,734,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวน
ท้องถิ่น

0 17,750 132,000 -36.36 % 84,000

เงินประจําตําแหนง 42,000 77,225 119,500 5.44 % 126,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 1,502,619 1,958,847 2,248,000 -60.01 % 899,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 121,984 118,907 144,000 -58.33 % 60,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 3,751,723 5,153,349 6,630,700 2,903,000
รวมงบบุคลากร 6,058,971 7,385,349 9,600,220 5,992,520

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

29,190 117,630 420,000 -27.31 % 305,280

คาเบี้ยประชุม 0 0 10,000 100 % 20,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 13,440 40,680 30,000 53.33 % 46,000

คาเชาบ้าน 102,000 126,000 268,000 -41.79 % 156,000

วันที่พิมพ์ : 17/8/2564  15:04 หน้า : 3/53
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรผู้บริหารท้องถิ่น 0 0 0 100 % 10,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 0 100 % 10,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 0 0 40,000 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 144,630 284,310 768,000 547,280
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 256,145.68 200,669 300,000 -64.67 % 106,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 15,750 10,500 20,000 50 % 30,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาของขวัญ ของรางวัล หรือเงินรางวัล 0 0 3,000 0 % 3,000

คาใช้จายโครงการเทิดทูนสถาบันพระมหา
กษัตริย์

7,000 26,375 100,000 -70 % 30,000

คาใช้จายโครงการประชาคมหมูบ้านเพื่อ
การจัดทําและทบทวนแผนพัฒนาสี่ป

14,850 788 0 0 % 0

คาใช้จายโครงการเปลี่ยนหลอดไฟลดใช้
พลังงาน

0 14,850 0 0 % 0

วันที่พิมพ์ : 17/8/2564  15:04 หน้า : 4/53
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

คาใช้จายโครงการศูนย์ประสานราชการ
และข้อมูลขาวสารขององค์กรปกครองสวน
ท้องถิ่น อําเภอแมพริก จังหวัดลําปาง

27,790 30,000 30,000 0 % 30,000

คาใช้จายโครงการอบรม สัมมนาให้ความรู้
เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ ท้องถิ่น

9,960 9,960 10,000 0 % 10,000

คาใช้จายโครงการอบรมการป้องกันผล
ประโยชน์ทับซ้อน

10,000 9,960 10,000 0 % 10,000

คาใช้จายโครงการอบรมให้ความรู้ตาม พ.ร
.บ.ข้อมูลขาวสาร พ.ศ.2540

10,000 10,000 10,000 0 % 10,000

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร

62,418 48,734 100,000 -40 % 60,000

คาใช้จายในการฝึกอบรมและสัมมนา 78,700 82,700 150,000 -33.33 % 100,000

คาใช้จายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็กของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

0 0 10,000 -100 % 0

คาใช้จายในการเลือกตั้ง 0 0 500,000 -60 % 200,000

คาพวงมาลัย ชอดอกไม้  กระเช้าดอกไม้
และพวงมาลา

2,600 2,250 3,000 0 % 3,000

โครงการประชาคมหมูบ้านเพื่อการจัดทํา
และทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น

0 0 15,000 -100 % 0

โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและ
ธรรมาภิบาลในการปฏิบัติราชการ

0 0 0 100 % 5,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 167,794.68 147,860.07 300,000 -66.67 % 100,000

วันที่พิมพ์ : 17/8/2564  15:04 หน้า : 5/53
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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รวมค่าใช้สอย 663,008.36 594,646.07 1,561,000 697,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 59,634 60,326 150,000 -33.33 % 100,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 39,950 0 20,000 0 % 20,000

วัสดุกอสร้าง 29,971 1,060 20,000 0 % 20,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 4,800 46,810 50,000 0 % 50,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 269,551 279,273 350,000 -28.57 % 250,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 0 0 20,000 0 % 20,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 63,360 5,950 20,000 50 % 30,000

รวมค่าวัสดุ 467,266 393,419 630,000 490,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 341,268.91 341,935.52 350,000 -28.57 % 250,000

คาบริการโทรศัพท์ 21,324.46 21,256.15 60,000 -50 % 30,000

คาบริการไปรษณีย์ 6,298 21,432.6 8,000 0 % 8,000

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 94,887.6 94,886.4 95,000 0 % 95,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 463,778.97 479,510.67 513,000 383,000
รวมงบดําเนินงาน 1,738,683.33 1,751,885.74 3,472,000 2,117,280

วันที่พิมพ์ : 17/8/2564  15:04 หน้า : 6/53
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เครื่องดูดฝุ่น 0 0 0 100 % 3,000

เครื่องถายเอกสาร 0 75,000 0 0 % 0

เครื่องโทรสาร 15,900 0 0 0 % 0

เครื่องเย็บกระดาษ 1,000 0 0 0 % 0

ตู้เก็บเอกสาร ชนิดบานเลื่อนกระจก 2 บาน 5,500 5,300 11,000 50 % 16,500

ตู้เก็บเอกสารชนิดบานเลื่อนกระจก 2 บาน 
จํานวน  1 ตู้

0 4,890 0 0 % 0

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร

กล้องถายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล 17,900 0 0 0 % 0

เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA 0 0 0 100 % 85,000

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

เครื่องตัดหญ้า 0 0 0 100 % 9,500

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสําหรับสํานักงาน 0 0 16,000 -100 % 0

เครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงานประมวลผล
แบบที่ 1

0 0 0 100 % 22,000

เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ ขาวดํา 2,600 0 0 0 % 0

วันที่พิมพ์ : 17/8/2564  15:04 หน้า : 7/53
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เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์ (Ink Tank Printer)

0 4,300 8,600 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 42,900 89,490 35,600 136,000
รวมงบลงทุน 42,900 89,490 35,600 136,000

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการสนับสนุนการจัดงานพิธีและรัฐพิธี 0 0 0 100 % 10,000

รวมเงินอุดหนุน 0 0 0 10,000
รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 0 10,000

งบรายจ่ายอื่น
รายจ่ายอื่น

รายจายอื่น

คาจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผล
หรือพัฒนาระบบตางๆซึ่งมิใชเพื่อการจัดหา
หรือปรับปรุงครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งกอสร้าง

0 0 20,000 -100 % 0

รวมรายจ่ายอื่น 0 0 20,000 0
รวมงบรายจ่ายอื่น 0 0 20,000 0

รวมงานบริหารทั่วไป 7,840,554.33 9,226,724.74 13,127,820 8,255,800

วันที่พิมพ์ : 17/8/2564  15:04 หน้า : 8/53
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งานวางแผนสถิติและวิชาการ
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 0 0 0 100 % 329,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 0 329,000
รวมงบบุคลากร 0 0 0 329,000

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการประชาคมหมูบ้านเพื่อการจัดทํา
และทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น

0 0 0 100 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 20,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 20,000

รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ 0 0 0 349,000
งานบริหารงานคลัง

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 674,400 0 0 100 % 1,188,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวน
ท้องถิ่น

0 0 0 100 % 36,000

วันที่พิมพ์ : 17/8/2564  15:04 หน้า : 9/53
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เงินประจําตําแหนง 42,000 0 0 100 % 42,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 434,070 0 0 100 % 623,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 36,356 0 0 100 % 32,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,186,826 0 0 1,921,000
รวมงบบุคลากร 1,186,826 0 0 1,921,000

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 100 % 10,000

คาเชาบ้าน 43,500 0 0 100 % 42,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 0 100 % 20,000

รวมค่าตอบแทน 43,500 0 0 72,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 66,000 77,040 120,000 -75 % 30,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร

38,222 38,670 50,000 -20 % 40,000

คาใช้จายในการฝึกอบรมและสัมมนา 57,150 61,300 60,000 0 % 60,000

วันที่พิมพ์ : 17/8/2564  15:04 หน้า : 10/53
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โครงการจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน

90,000 0 0 0 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 1,950 1,800 10,000 0 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 253,322 178,810 240,000 140,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 11,761.35 28,609.5 35,000 -42.86 % 20,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 37,640 35,040 30,000 0 % 30,000

รวมค่าวัสดุ 49,401.35 63,649.5 65,000 50,000
รวมงบดําเนินงาน 346,223.35 242,459.5 305,000 262,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอี้ 0 0 0 100 % 21,000

เครื่องปรับอากาศ 0 0 0 100 % 46,100

ตู้เก็บเอกาสารชนิดบานเลื่อนกระจก 2 บาน 0 19,560 22,000 0 % 22,000

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล 
แบบที่ 2

0 0 0 100 % 30,000

วันที่พิมพ์ : 17/8/2564  15:04 หน้า : 11/53
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เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับประมวลผล 
แบบที่่1 (จอภาพขนาดไมน้อยกวา 19 นิ้ว)

0 21,000 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 40,560 22,000 119,100
รวมงบลงทุน 0 40,560 22,000 119,100

รวมงานบริหารงานคลัง 1,533,049.35 283,019.5 327,000 2,302,100
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 0 0 0 100 % 199,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 0 199,000
รวมงบบุคลากร 0 0 0 199,000

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 100 % 2,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 2,000

วันที่พิมพ์ : 17/8/2564  15:04 หน้า : 12/53
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ค่าใช้สอย
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร

0 0 0 100 % 8,000

คาใช้จายในการฝึกอบรมและสัมมนา 0 0 0 100 % 8,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 16,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0 0 0 100 % 2,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 0 0 100 % 3,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 0 5,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 23,000

รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน 0 0 0 222,000
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป 9,373,603.68 9,509,744.24 13,454,820 11,128,900

วันที่พิมพ์ : 17/8/2564  15:04 หน้า : 13/53
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายโครงการอบรมสัมมนาให้ความรู้
เกี่ยวกับกฎหมายจราจร

0 9,860 10,000 -100 % 0

โครงการอบรมอาสาสมัครจราจรนักเรียน 
นักศึกษา ประจําป

9,275 0 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 9,275 9,860 10,000 0
รวมงบดําเนินงาน 9,275 9,860 10,000 0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 9,275 9,860 10,000 0
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 0 0 0 100 % 327,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 0 0 0 100 % 811,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 0 0 0 100 % 26,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 0 1,164,000
รวมงบบุคลากร 0 0 0 1,164,000

วันที่พิมพ์ : 17/8/2564  15:04 หน้า : 14/53
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายโครงการซ้อมแผนป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย

30,855 31,240 50,000 0 % 50,000

คาใช้จายโครงการรณรงค์สวมหมวกนิรภัย 0 1,920 2,000 -100 % 0

คาใช้จายโครงการลดอุบัติเหตุทางถนนชวง
เทศกาลวันขึ้นปใหม

5,485 3,563 10,000 0 % 10,000

คาใช้จายโครงการลดอุบัติเหตุทางถนนชวง
เทศกาลวันสงกรานต์

2,405 0 10,000 0 % 10,000

คาใช้จายในการดําเนินการกิจการของศูนย์
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนองค์การบริหารสวน
ตําบลแมพริก

0 0 30,000 0 % 30,000

คาใช้จายสําหรับสนับสนุนป้องกันแก้ไข
ปัญหาไฟป่าและหมอกควัน

0 0 20,000 0 % 20,000

โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติประจําองค์กรปกครองสวนท้องถิ่น 
องค์การบริหารสวนตําบลแมพริก

0 0 85,000 0 % 85,000

โครงการอบรมความรู้เรื่องไฟป่า 17,190 18,590 20,000 0 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 55,935 55,313 227,000 225,000

วันที่พิมพ์ : 17/8/2564  15:04 หน้า : 15/53
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

ค่าวัสดุ
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 0 0 100 % 3,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง 0 0 0 100 % 37,600

วัสดุจราจร 0 0 0 100 % 10,800

รวมค่าวัสดุ 0 0 0 51,400
รวมงบดําเนินงาน 55,935 55,313 227,000 276,400

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์การเกษตร

เครื่องสูบน้ํา 0 0 0 100 % 8,600

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

เครื่องรับสงวิทยุ 0 0 0 100 % 28,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 0 36,600
รวมงบลงทุน 0 0 0 36,600

รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 55,935 55,313 227,000 1,477,000

วันที่พิมพ์ : 17/8/2564  15:04 หน้า : 16/53
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

งานจราจร
งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการรณรงค์สวมหมวกนิรภัย 0 0 0 100 % 2,000

โครงการอบรมสัมมนาให้ความรู้เกี่ยวกับ
กฎหมายจราจร

0 0 0 100 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 12,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 12,000

รวมงานจราจร 0 0 0 12,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน 65,210 65,173 237,000 1,489,000

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 0 0 0 100 % 414,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 0 414,000
รวมงบบุคลากร 0 0 0 414,000

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 0 0 0 414,000

วันที่พิมพ์ : 17/8/2564  15:04 หน้า : 17/53
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 816,480 855,840 953,000 5.67 % 1,007,000

เงินวิทยฐานะ 0 17,500 80,500 4.35 % 84,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 283,920 296,040 308,000 6.49 % 328,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 22,686 24,000 24,000 0 % 24,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,123,086 1,193,380 1,365,500 1,443,000
รวมงบบุคลากร 1,123,086 1,193,380 1,365,500 1,443,000

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 0 100 % 5,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 7,500 1,600 25,000 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 7,500 1,600 25,000 5,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

จ้างเหมาบริการผู้ชวยผู้ดูแลเด็ก ประจําศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านแมเชียงรายลุม

0 0 0 100 % 72,000

วันที่พิมพ์ : 17/8/2564  15:04 หน้า : 18/53
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

จ้างเหมาบริการผู้ชวยผู้ดูแลเด็ก ประจําศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านแมพริกบน

0 0 0 100 % 72,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายโครงการสนับสนุนคาใช้จายการ
บริหารสถานศึกษา

672,100 635,800 629,000 0 % 629,000

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร

0 0 0 100 % 30,000

คาใช้จายในการฝึกอบรมและสัมมนา 0 0 0 100 % 30,000

คาใช้จายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็กของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

0 0 0 100 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 672,100 635,800 629,000 843,000
ค่าวัสดุ

วัสดุงานบ้านงานครัว 0 0 0 100 % 800,000

คาอาหารเสริม (นม) 796,076 761,222.26 801,000 -100 % 0

รวมค่าวัสดุ 796,076 761,222.26 801,000 800,000
รวมงบดําเนินงาน 1,475,676 1,398,622.26 1,455,000 1,648,000

วันที่พิมพ์ : 17/8/2564  15:04 หน้า : 19/53
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการอาหารกลางวัน 1,234,560 1,141,980 1,244,000 4.5 % 1,300,000

รวมเงินอุดหนุน 1,234,560 1,141,980 1,244,000 1,300,000
รวมงบเงินอุดหนุน 1,234,560 1,141,980 1,244,000 1,300,000

รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 3,833,322 3,733,982.26 4,064,500 4,391,000
งานศึกษาไม่กําหนดระดับ

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแหงชาติ 0 48,215 50,000 0 % 50,000

รวมค่าใช้สอย 0 48,215 50,000 50,000
รวมงบดําเนินงาน 0 48,215 50,000 50,000

วันที่พิมพ์ : 17/8/2564  15:04 หน้า : 20/53
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการแขงขันกีฬาสัมพันธ์ต้านยาเสพ
ติด(โรงเรียนบ้านแมเชียงรายลุม)

0 0 20,000 -100 % 0

โครงการแขงขันกีฬาสัมพันธ์ต้านยาเสพ
ติด(โรงเรียนผาปังวิทยา)

0 0 30,000 -100 % 0

โครงการแขงขันกีฬาสีสัมพันธ์ต้านยาเสพ
ติด(โรงเรียนบ้านแมพริกบน)

0 20,000 0 0 % 0

โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมทางภาษา
ไทย-อเมริกัน(โรงเรียนผาปังวิทยา)

30,000 0 30,000 0 % 30,000

โครงการอบรมสงเสริมตีกลองปูจาเพื่อ
พัฒนาวัฒนธรรมประเพณีดนตรีพื้น
บ้าน(โรงเรียนผาปังวิทยา)

20,000 20,000 20,000 -100 % 0

รวมเงินอุดหนุน 50,000 40,000 100,000 30,000
รวมงบเงินอุดหนุน 50,000 40,000 100,000 30,000

รวมงานศึกษาไม่กําหนดระดับ 50,000 88,215 150,000 80,000
รวมแผนงานการศึกษา 3,883,322 3,822,197.26 4,214,500 4,885,000

วันที่พิมพ์ : 17/8/2564  15:04 หน้า : 21/53
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

แผนงานสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 0 0 0 100 % 298,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวน
ท้องถิ่น

0 0 0 100 % 24,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 0 322,000
รวมงบบุคลากร 0 0 0 322,000

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค
คนปลอดภัย จากพิษสุนัขบ้าตามพระ
ปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้า
ลูกยาเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัคร
ราชกุมารี

0 4,173 7,500 0 % 7,500

โครงการปรุงอาหารปลอดภัย 0 4,140 5,000 0 % 5,000

โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 37,864 27,587 40,000 0 % 40,000

โครงการรณรงค์ป้องกันโรคทางเดินหายใจ 0 0 5,000 0 % 5,000

วันที่พิมพ์ : 17/8/2564  15:04 หน้า : 22/53
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

โครงการรณรงค์ป้องกันโรคที่เกิดขึ้นในฤดู
หนาว

0 4,990 5,000 0 % 5,000

โครงการรณรงค์ป้องกันโรคเอดส์ 0 4,814 5,000 0 % 5,000

โครงการรณรงค์ป้องกันและระงับโรคไข้
เลือดออกภายในพื้นที่ตําบลแมพริกและ
ตําบลผาปัง

106,269 47,427.8 80,000 -62.5 % 30,000

โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก 0 4,327.4 10,000 0 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 144,133 97,459.2 157,500 107,500
ค่าวัสดุ

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 0 3,750 30,000 0 % 30,000

รวมค่าวัสดุ 0 3,750 30,000 30,000
รวมงบดําเนินงาน 144,133 101,209.2 187,500 137,500

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

เครื่องตรวจวัดอุณหภูมิรางกาย 0 0 0 100 % 5,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 0 5,000
รวมงบลงทุน 0 0 0 5,000

งบเงินอุดหนุน

วันที่พิมพ์ : 17/8/2564  15:04 หน้า : 23/53
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

 โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราช
กุมารี บ้านรมไม้ยาง

4,300 4,300 4,300 -100 % 0

โครงการการปรับปรุงภาวะโภชนาการและ
สุขภาพเด็กบ้านแมเชียงรายลุม 

5,100 5,100 0 0 % 0

โครงการควบคุมโรคขาดสารอาหารไอโอดีน
ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ บ้านแม
เชียงรายลุม หมูที่ 3 ต.แมพริก

0 0 5,800 10.34 % 6,400

โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราช
กุมารี บ้านวังสําราญ

4,300 4,300 4,300 -100 % 0

โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราช
กุมารี บ้านสันขี้เหล็ก

4,300 4,300 4,300 -100 % 0

โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราช
กุมารี(บ้านแมพริกบน)

4,300 4,300 4,300 -100 % 0

โครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิใน
โครงการพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดาฯ หมูที่ 10 ต.แมพริก

0 0 0 100 % 6,000
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โครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิใน
โครงการพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดาฯ หมูที่ 4 ต.แมพริก

0 0 0 100 % 6,000

โครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิใน
โครงการพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดาฯ หมูที่ 6 ต.แมพริก

0 0 0 100 % 6,000

โครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิใน
โครงการพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดาฯ หมูที่ 9 ต.แมพริก

0 0 0 100 % 6,000

โครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิใน
โครงการสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ บ้าน
แมเชียงรายลุม หมูที่ 3 ต.แมพริก

0 0 7,100 -4.23 % 6,800

โครงการป้องกันควบคุมวัณโรคเฉลิมเกียรติ 
หมูที่ 10 ต.แมพริก

0 0 0 100 % 7,350

โครงการป้องกันควบคุมวัณโรคเฉลิมเกียรติ 
หมูที่ 4 ต.แมพริก

0 0 0 100 % 7,350

โครงการป้องกันควบคุมวัณโรคเฉลิมเกียรติ 
หมูที่ 6 ต.แมพริก

0 0 0 100 % 7,350

โครงการป้องกันควบคุมวัณโรคเฉลิมเกียรติ 
หมูที่ 9 ต.แมพริก

0 0 0 100 % 7,350
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โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด 
To be number one บ้านปางยาว (ตาม
แนวพระราชดําริของทูลกระหมอมหญิง
อุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี) 

4,500 4,500 0 0 % 0

โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด 
To be number one บ้านแพะดอก
เข็ม(ตามแนวพระราชดําริของทูลกระหมอม
หญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี)

4,400 4,400 0 0 % 0

โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด 
TO BE NUMBER ONE บ้านแมเชียงราย
ลุม ตั้ง

4,800 4,800 0 0 % 0

โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด 
To be number one บ้านห้วยขี้นก (ตาม
แนวพระราชดําริของทูลกระหมอมหญิง
อุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี

4,500 4,500 0 0 % 0

โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด 
ทูบีนัมเบอร์วัน (ศูนย์เพื่อนใจวัยรุนใน
ชุมชน/หมูบ้าน) บ้านนาริน

7,730 7,730 7,730 0 % 7,730

โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด 
ทูบีนัมเบอร์วัน(ศูนย์เพื่อนใจวัยรุนในชุมชน 
/ หมูบ้าน) บ้านแมพริกบน

7,850 7,850 7,850 -100 % 0
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โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด 
ทูบีนัมเบอร์วัน(ศูนย์เพื่อนใจวัยรุนในชุมชน 
/ หมูบ้าน) บ้านรมไม้ยาง 

7,850 7,850 7,850 -100 % 0

โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด 
ทูบีนัมเบอร์วัน(ศูนย์เพื่อนใจวัยรุนในชุมชน 
/ หมูบ้าน) บ้านวังสําราญ

7,850 7,850 7,850 -100 % 0

โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด 
ทูบีนัมเบอร์วัน(ศูนย์เพื่อนใจวัยรุนในชุมชน 
/ หมูบ้าน) บ้านสันขี้เหล็ก 

7,850 7,850 7,850 -100 % 0

โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด 
บ้านปางยาว หมูที่ 8 ต.แมพริก

0 0 6,100 0 % 6,100

โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด 
บ้านแพะดอกเข็ม หมูที่ 11 ต.แมพริก

0 0 6,100 0 % 6,100

โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด 
บ้านห้วยขี้นก หมูที่ 7 ต.แมพริก

0 0 6,100 0 % 6,100

โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด
ทูบีนัมเบอร์วัน(ศูนย์เพื่อนใจวัยรุนในชุมชน 
/หมูบ้าน ) บ้านเดนอุดม

7,145 7,145 7,145 0 % 7,145

โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด
ทูบีนัมเบอร์วัน(ศูนย์เพื่อนใจวัยรุนในชุมชน 
/หมูบ้าน ) บ้านผาปังกลาง

7,275 7,275 7,275 0 % 7,275
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โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด
ทูบีนัมเบอร์วัน(ศูนย์เพื่อนใจวัยรุนในชุมชน 
/หมูบ้าน ) บ้านผาปังหลวง

7,275 7,275 7,275 0 % 7,275

โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด
ทูบีนัมเบอร์วัน(ศูนย์เพื่อนใจวัยรุนในชุมชน 
/หมูบ้าน ) บ้านห้วยไร

7,275 7,275 7,275 0 % 7,275

โครงการสงเสริมโภชนาการและสุขภาพ
อนามัยแมและเด็ก บ้านปางยาว(ตามแนว
พระราชดําริของสมเด็จพระเทพรัตนราช
สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี)

6,600 6,600 0 0 % 0

โครงการสงเสริมโภชนาการและสุขภาพ
อนามัยแมและเด็ก บ้านแพะดอกเข็ม (ตาม
แนวพระราชดําริของสมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี)

6,400 6,400 0 0 % 0

โครงการสงเสริมโภชนาการและสุขภาพ
อนามัยแมและเด็ก บ้านห้วยขี้นก(ตามแนว
พระราชดําริของสมเด็จพระเทพรัตนราช
สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี) บ้านห้วยขี้นก

6,600 6,600 0 0 % 0

โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จยา 
ต้านภัยมะเร็งเต้านม บ้านเดนอุดม

6,585 6,585 6,585 0 % 6,585

โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จยา 
ต้านภัยมะเร็งเต้านม บ้านนาริน

5,600 5,600 5,600 0 % 5,600
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โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จยา 
ต้านภัยมะเร็งเต้านม บ้านผาปังกลาง

6,500 6,500 6,500 0 % 6,500

โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จยา 
ต้านภัยมะเร็งเต้านม บ้านผาปังหลวง

6,200 6,200 6,200 0 % 6,200

โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จยา 
ต้านภัยมะเร็งเต้านม บ้านห้วยไร

6,500 6,500 6,500 0 % 6,500

โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จยา 
ต้านภัยมะเร็งเต้านมบ้านแพะดอกเข็ม

9,200 9,200 7,300 0 % 7,300

โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จยา 
ต้านภัยมะเร็งเต้านมบ้านแมเชียงรายลุม 

10,100 10,100 0 0 % 0

โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จยา
ต้านภัยมะเร็งเต้านมบ้านปางยาว

8,900 8,900 7,300 0 % 7,300

โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จยา
ต้านภัยมะเร็งเต้านมบ้านแมพริกบน

7,850 7,850 7,850 -100 % 0

โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จยา
ต้านภัยมะเร็งเต้านมบ้านรมไม้ยาง

7,850 7,850 7,850 -100 % 0

โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จยา
ต้านภัยมะเร็งเต้านมบ้านวังสําราญ

7,850 7,850 7,850 -100 % 0

โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จยา
ต้านภัยมะเร็งเต้านมบ้านสันขี้เหล็ก

7,850 7,850 7,850 -100 % 0

โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จยา
ต้านภัยมะเร็งเต้านมบ้านห้วยขี้นก

8,900 8,900 7,300 0 % 7,300
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โครงการอบรมหมอหมูบ้าน ในพระราช
ประสงค์ บ้านเดนอุดม

6,270 6,270 6,270 0 % 6,270

โครงการอบรมหมอหมูบ้าน ในพระราช
ประสงค์ บ้านนาริน

6,670 6,670 6,670 0 % 6,670

โครงการอบรมหมอหมูบ้าน ในพระราช
ประสงค์ บ้านปางยาว หมูที่ 8 ต.แมพริก

0 0 6,600 0 % 6,600

โครงการอบรมหมอหมูบ้าน ในพระราช
ประสงค์ บ้านผาปังกลาง

6,225 6,225 6,225 0 % 6,225

โครงการอบรมหมอหมูบ้าน ในพระราช
ประสงค์ บ้านผาปังหลวง

6,525 6,525 6,525 0 % 6,525

โครงการอบรมหมอหมูบ้าน ในพระราช
ประสงค์ บ้านแพะดอกเข็ม หมูที่ 11 ต.แม
พริก

0 0 6,600 0 % 6,600

โครงการอบรมหมอหมูบ้าน ในพระราช
ประสงค์ บ้านห้วยขี้นก หมูที่ 7 ต.แมพริก

0 0 6,600 0 % 6,600

โครงการอบรมหมอหมูบ้าน ในพระราช
ประสงค์ บ้านห้วยไร

6,225 6,225 6,225 0 % 6,225

โครงการอบรมหมอหมูบ้านในพระราช
ประสงค์ บ้านแมเชียงรายลุม หมูที่ 3 ต.แม
พริก

0 0 7,100 -4.23 % 6,800

โครงการอบรมหมอหมูบ้านในพระราช
ประสงค์ หมูที่ 10 ต.แมพริก

0 0 0 100 % 6,650
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โครงการอบรมหมอหมูบ้านในพระราช
ประสงค์ หมูที่ 4 ต.แมพริก

0 0 0 100 % 6,650

โครงการอบรมหมอหมูบ้านในพระราช
ประสงค์ หมูที่ 6 ต.แมพริก

0 0 0 100 % 6,650

โครงการอบรมหมอหมูบ้านในพระราช
ประสงค์ หมูที่ 9 ต.แมพริก

0 0 0 100 % 6,650

รวมเงินอุดหนุน 260,000 260,000 260,000 260,000
รวมงบเงินอุดหนุน 260,000 260,000 260,000 260,000

รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 404,133 361,209.2 447,500 724,500
รวมแผนงานสาธารณสุข 404,133 361,209.2 447,500 724,500

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 0 0 0 100 % 357,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 0 357,000
รวมงบบุคลากร 0 0 0 357,000
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งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการคาพาหนะรับสงนักเรียนบ้านปาง
ยาว

65,475 62,795 70,000 -100 % 0

โครงการชวยเหลือประชาชนตามอํานาจ
หน้าที่ด้านการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต

0 0 100,000 0 % 100,000

โครงการให้ความรู้เรื่องสิทธิหน้าที่และ
บทบาทของผู้พิการ

0 0 0 100 % 5,000

โครงการให้ความรู้เรื่องสิทธิหน้าที่และ
บทบาทของผู้สูงอายุ

0 0 0 100 % 5,000

โครงการให้ความรู้เรื่องสิทธิหน้าที่และ
บทบาทของสตรี

0 0 0 100 % 5,000

รวมค่าใช้สอย 65,475 62,795 170,000 115,000
รวมงบดําเนินงาน 65,475 62,795 170,000 115,000
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งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรการกุศล

โครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อกิจการ
สาธารณกุศลของกิ่งกาชาดอําเภอแมพริก

0 0 0 100 % 10,000

รวมเงินอุดหนุน 0 0 0 10,000
รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 0 10,000

รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 65,475 62,795 170,000 482,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์ 65,475 62,795 170,000 482,000

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 912,000 962,040 1,068,000 -100 % 0

เงินประจําตําแหนง 42,000 42,000 42,000 -100 % 0

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 405,600 455,880 470,000 -100 % 0

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 8,000 12,000 12,000 -100 % 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,367,600 1,471,920 1,592,000 0
รวมงบบุคลากร 1,367,600 1,471,920 1,592,000 0
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งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 5,000 -100 % 0

คาเชาบ้าน 36,000 36,000 42,000 -100 % 0

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 0 6,000 10,000 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 36,000 42,000 57,000 0
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 63,000 14,400 100,000 -100 % 0

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร

18,590 18,920 80,000 -100 % 0

คาใช้จายในการฝึกอบรมและสัมมนา 7,700 19,600 50,000 -100 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 9,300 73,215 225,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 98,590 126,135 455,000 0
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 13,176 4,094 25,000 -100 % 0

วัสดุกอสร้าง 36,555 35,245 100,000 -100 % 0
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วัสดุยานพาหนะและขนสง 0 0 20,000 -100 % 0

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 0 0 80,000 -100 % 0

วัสดุคอมพิวเตอร์ 23,750 4,180 20,000 -100 % 0

รวมค่าวัสดุ 73,481 43,519 245,000 0
รวมงบดําเนินงาน 208,071 211,654 757,000 0

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เครื่องปรับอากาศ 46,500 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์การเกษตร

เครื่องสูบน้ําชนิดจมน้ํา่ ขนาด 3 แรงม้า 1 
เฟส พร้อมอุปกรณ์

30,000 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED ขาว
ดํา แบบ network สําหรับกระดาษ ขนาด 
A3 

0 49,500 0 0 % 0

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์ (Ink Tank Printer) 

0 0 8,600 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 76,500 49,500 8,600 0
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ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
คาออกแบบ คาควบคุมงานที่จายให้แกเอกชน 
นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งกอ
สร้าง

คาออกแบบ คาควบคุมงาน ที่จายให้แก 
เอกชน นิติบุคคล หรือบุคคลภายนอก เพื่อ
ให้ได้มาซึ่งสิ่งกอสร้าง 

0 0 150,000 -100 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 0 150,000 0
รวมงบลงทุน 76,500 49,500 158,600 0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 1,652,171 1,733,074 2,507,600 0
งานไฟฟ้าและประปา

งบดําเนินงาน
ค่าวัสดุ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 70,420 92,470 100,000 -100 % 0

รวมค่าวัสดุ 70,420 92,470 100,000 0
รวมงบดําเนินงาน 70,420 92,470 100,000 0

งบลงทุน
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ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตสายบ้าน
นายสายัณห์ บ้านแมเชียงรายลุม

114,500 0 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายซอย 11 บ้านแพะดอกเข็ม

308,000 90,217.58 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายซอย 6 บ้านแพะดอกเข็ม

0 118,000 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายซอย 6/2 บ้านแมเชียงรายลุม

38,500 0 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายโรงสีนายทวน บ้านแมพริกบน

222,500 0 0 0 % 0

โครงการกอสร้างทางข้ามคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายซอย 2  ถนนสายไปอางเปางาม  
บ้านสันขี้เหล็ก

88,920 0 0 0 % 0

โครงการกอสร้างทางข้ามคอนกรีตเสริม
เหล็กข้ามห้วยฝายสายเดนดําหนัก บ้านสัน
ขี้เหล็ก

86,500 0 0 0 % 0

โครงการกอสร้างรางระบายน้ําคอนกรีต
เสริมเหล็กจากสี่แยกผาปังหลวง-สะพานทา
วังผา ผานหน้าโรงเรียนผาปังหลวง บ้านผา
ปังหลวง 

0 0 424,000 -100 % 0
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โครงการกอสร้างโรงเก็บของประจําหมูบ้าน 
บ้านห้วยขี้นก 

0 0 376,000 -100 % 0

โครงการกอสร้างหอกระจายขาวประจําหมู
บ้าน บ้านผาปังหลวง 

0 76,000 0 0 % 0

โครงการขุดเจาะบอน้ําบาดาล บ้านห้วยไร 0 0 245,600 -100 % 0

โครงการขุดเจาะบอบาดาลท้ายบ้านผาปัง
กลาง

0 0 245,600 -100 % 0

โครงการขุดเจาะบอบาดาลน้ําลึกระบบ
ประปาหมูบ้าน บ้านแมเชียงรายลุม

0 0 245,600 -100 % 0

โครงการขุดเจาะบอบาดาลระบบประปาหมู
บ้าน บ้านปางยาว 

0 0 245,600 -100 % 0

โครงการขุดเจาะบอบาดาลระบบประปาหมู
บ้าน บ้านรมไม้ยาง 

0 0 245,600 -100 % 0

โครงการขุดเจาะบอบาดาลหัวบ้านนาริน 
บ้านนาริน 

0 0 245,600 -100 % 0

โครงการปรับปรุงตอเติมอาคารศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านแมพริกบน

0 0 60,100 -100 % 0

โครงการปรับปรุงระบบประปาหมูบ้าน (สูบ
น้ําจากแมน้ําวัง)

0 0 85,000 -100 % 0

โครงการปรับปรุงระบบประปาหมูบ้าน 
บ้านเดนอุดม

0 0 55,000 -100 % 0
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โครงการปรับปรุงระบบประปาหมูบ้าน 
บ้านแมพริกบน 

0 0 245,600 -100 % 0

โครงการปรับปรุงระบบประปาหมูบ้าน 
บ้านสันขี้เหล็ก

0 0 108,000 -100 % 0

โครงการปรับปรุงอาคารที่ทําการองค์การ
บริหารสวนตําบลแมพริก

0 0 1,298,000 -100 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 858,920 284,217.58 4,125,300 0
รวมงบลงทุน 858,920 284,217.58 4,125,300 0

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการขยายเขตไฟฟ้าถนนสายบ้านแพะ
ดอกเข็ม-ปางยาว 

0 0 105,000 -100 % 0

โครงการขยายเขตไฟฟ้าพร้อมติดตั้งโคมไฟ
ถนน ถนนสายซอย 12 บ้านแพะดอกเข็ม 

0 0 50,000 -100 % 0

โครงการขยายเขตไฟฟ้าพร้อมติดตั้งโคมไฟ
ถนน ถนนสายซอย 14 บ้านแพะดอกเข็ม

0 0 50,000 -100 % 0

โครงการขยายเขตไฟฟ้าภายในหมูบ้าน 
สายหน้าสํานักสงฆ์ สายสุสาน บ้านปางยาว

157,700.35 0 0 0 % 0

โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงดันต่ํา ถนนสาย
แพะรุงเรือง บ้านสันขี้เหล็ก 

0 119,370.23 0 0 % 0
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โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงดันต่ําและ
ไฟฟ้าสาธารณะ บ้านรมไม้ยาง

99,419.46 0 0 0 % 0

โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ํา ถนนสาย
บ้านผู้ชวยดี บ้านห้วยขี้นก 

0 49,986.4 0 0 % 0

โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะพร้อมติด
ตั้งโคมไฟถนน ถนนสายดอยถ้ํา บ้านห้วยขี้
นก 

0 58,091.26 0 0 % 0

โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะพร้อมติด
ตั้งโคมไฟถนน ถนนสายบ้านนายบุญปั๋น 
บ้านห้วยขี้นก 

0 16,310.61 0 0 % 0

โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะพร้อมติด
ตั้งโคมไฟถนน ถนนสายบ้านป้าทอน บ้าน
ห้วยขี้นก 

0 20,801.22 0 0 % 0

โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะพร้อมติด
ตั้งโคมไฟถนน ถนนสายบ้านสันขี้เหล็ก-อาง
เก็บน้ําเปางาม บ้านสันขี้เหล็ก

0 33,299.37 0 0 % 0

โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะพร้อมติด
ตั้งโคมไฟถนน สายสะพาน-สุสาน บ้านแม
พริกบน

0 0 0 100 % 100,000

โครงการขยายเขตไฟฟ้าสายสระประมง 
บ้านเดนอุดม

97,514.39 0 0 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 354,634.2 297,859.09 205,000 100,000
รวมงบเงินอุดหนุน 354,634.2 297,859.09 205,000 100,000

วันที่พิมพ์ : 17/8/2564  15:04 หน้า : 40/53

64



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

รวมงานไฟฟ้าและประปา 1,283,974.2 674,546.67 4,430,300 100,000
รวมแผนงานเคหะและชุมชน 2,936,145.2 2,407,620.67 6,937,900 100,000

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการสงเสริมอาชีพ 19,798 7,452 20,000 0 % 20,000

โครงการปลูกป่า บวชป่า สืบชะตา เวที
เสวนา

9,732 9,953 10,000 0 % 10,000

โครงการรณรงค์ป้องกันปัญหายาเสพติด 9,860 9,805 10,000 0 % 10,000

โครงการให้ความรู้เรื่องสิทธิหน้าที่และ
บทบาทของผู้พิการ

0 2,240 5,000 -100 % 0

โครงการให้ความรู้เรื่องสิทธิหน้าที่และ
บทบาทของผู้สูงอายุ

9,300 8,240 5,000 -100 % 0

โครงการให้ความรู้เรื่องสิทธิหน้าที่และ
บทบาทของสตรี

0 0 5,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 48,690 37,690 55,000 40,000
รวมงบดําเนินงาน 48,690 37,690 55,000 40,000
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งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการแมพริกรวมใจ ตอต้านภัยยาเสพ
ติด

0 0 10,000 0 % 10,000

โครงการแมพริกรวมใจ ตอต้านภัยยาเสพ
ติด เทิดไท้องค์ราชันย์ อําเภอแมพริก 
จังหวัดลําปาง 

10,000 0 0 0 % 0

โครงการสนับสนุนการจัดงานรัฐพิธีประจําป 10,000 10,000 10,000 -100 % 0

โครงการสนับสนุนกิจกรรมการจัดงานฤดู
หนาวและของดีนครลําปาง

0 10,000 10,000 0 % 10,000

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์

โครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อกิจการ
สาธารณกุศลของกิ่งกาชาดอําเภอแมพริก

0 10,000 10,000 -100 % 0

โครงการสนับสนุนการจัดงานกาชาด
ประจําปจังหวัดลําปางและสนับสนุน
กิจกรรมกิ่งกาชาดอําเภอแมพริก

10,000 0 0 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 30,000 30,000 40,000 20,000
รวมงบเงินอุดหนุน 30,000 30,000 40,000 20,000

รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 78,690 67,690 95,000 60,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 78,690 67,690 95,000 60,000
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แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายโครงการเสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรมและธรรมาภิบาลในการปฏิบัติ
ราชการ

4,650 4,725 5,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 4,650 4,725 5,000 0
รวมงบดําเนินงาน 4,650 4,725 5,000 0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

4,650 4,725 5,000 0
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ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

งานกีฬาและนันทนาการ
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการแขงขันกีฬาสัมพันธ์ต้านยาเสพ
ติด(โรงเรียนผาปังวิทยา)

0 0 0 100 % 30,000

รวมเงินอุดหนุน 0 0 0 30,000
รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 0 30,000

รวมงานกีฬาและนันทนาการ 0 0 0 30,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายโครงการจัดงานประเพณี
สงกรานต์

0 0 30,000 0 % 30,000

คาใช้จายโครงการจัดงานลอยกระทง 0 0 30,000 -66.67 % 10,000

คาใช้จายโครงการถวายเทียนพรรษาเนื่อง
ในวันเข้าพรรษา

5,000 5,000 5,000 0 % 5,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

คาใช้จายโครงการสงเสริมพระพุทธศาสนา
เนื่องในวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา

4,415 4,415 5,000 0 % 5,000

รวมค่าใช้สอย 9,415 9,415 70,000 50,000
รวมงบดําเนินงาน 9,415 9,415 70,000 50,000

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการอบรมสงเสริมตีกลองปูจาเพื่อ
พัฒนาวัฒนธรรมประเพณีดนตรีพื้น
บ้าน(โรงเรียนผาปังวิทยา)

0 0 0 100 % 20,000

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

โครงการประเพณีแหไม้ค้ําสลี บ้านแพะ
ดอกเข็ม

10,000 0 10,000 0 % 10,000

โครงการสรงน้ําพระธาตุ สืบชะตาหลวง 
บ้านผาปังกลาง

0 0 0 100 % 5,000

โครงการสรงน้ําพระธาตุ สืบชะตาหลวง วัด
ผาปังหลวง

10,000 0 10,000 0 % 10,000

โครงการสืบสานประเพณีไม้ค้ําศรี สืบชะตา
หลวง สรงน้ําพระธาตุศิริภูมิวนา แหครัว
ตาน บ้านห้วยไร

10,000 0 10,000 0 % 10,000
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รวมเงินอุดหนุน 30,000 0 30,000 55,000
รวมงบเงินอุดหนุน 30,000 0 30,000 55,000

รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 39,415 9,415 100,000 105,000
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 44,065 14,140 105,000 135,000

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 0 0 0 100 % 804,000

เงินประจําตําแหนง 0 0 0 100 % 42,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 0 846,000
รวมงบบุคลากร 0 0 0 846,000

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 0 100 % 200,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 100 % 10,000

คาเชาบ้าน 0 0 0 100 % 48,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 0 100 % 20,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 278,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 0 100 % 37,200

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร

0 0 0 100 % 50,000

คาใช้จายในการฝึกอบรมและสัมมนา 0 0 0 100 % 40,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0 0 0 100 % 150,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 277,200
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0 0 0 100 % 20,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 0 0 100 % 100,000

วัสดุกอสร้าง 0 0 0 100 % 100,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 0 0 0 100 % 20,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 0 0 0 100 % 40,000
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วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 0 0 100 % 20,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 0 300,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 0 0 0 100 % 100,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 0 0 0 100,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 955,200

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 0 0 0 1,801,200
งานก่อสร้าง

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 0 0 0 100 % 327,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 0 0 0 100 % 488,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 0 0 0 100 % 12,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 0 827,000
รวมงบบุคลากร 0 0 0 827,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

จ้างเหมาบริการบุคคลขับเครื่องจักรกล
ขนาดเบา

0 0 0 100 % 112,800

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 112,800
รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 112,800

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการกอสร้างดาดลําเหมืองคอนกรีตทุง
แมก๋องจางกลาง บ้านผาปังหลวง

0 0 0 100 % 114,000

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายซอย 13 (บ้านดวงใจ) บ้านแพะดอก
เข็ม

0 0 0 100 % 193,000

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายทุงเกษตร บ้านวังสําราญ

0 0 0 100 % 162,000

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายบ้านนายสายัณห์(ระยะที่ 2) บ้านแม
เชียงรายลุม

0 0 0 100 % 146,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายบ้านปางยาว-หนวยอนุรักษ์ต้นน้ํา บ้าน
ปางยาว

0 0 0 100 % 298,000

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายฝายปู่ลี่ บ้านรมไม้ยาง

0 0 0 100 % 308,000

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายเลียบลําห้วยแมพริก บ้านแมพริกบน

0 0 0 100 % 193,000

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายอางโป่งลุ้น บ้านผาปังกลาง

0 0 0 100 % 297,000

โครงการกอสร้างรางระบายน้ําสายกลุม
พัฒนาที่ 2 จากหัวสะพาน-หน้าโรงเรียน
ห้วยขี้นกวิทยา บ้านห้วยขี้นก

0 0 0 100 % 240,000

โครงการกอสร้างรางระบายน้ําสายศาลา
เฉลิมพระเกียรติ บ้านสันขี้เหล็ก

0 0 0 100 % 351,000

โครงการกอสร้างราวกันตกสายท้ายบ้าน 
บ้านแพะดอกเข็ม

0 0 0 100 % 100,000

โครงการกอสร้างลําเหมืองคอนกรีตสายทุง
ข้าวเนา บ้านวังสําราญ

0 0 0 100 % 133,000

โครงการติดตั้งหอกระจายขาวประจําหมู
บ้าน บ้านแมเชียงรายลุม

0 0 0 100 % 158,000

โครงการปรับปรุงระบบประปาภูเขา-ห้าง
นายป้าย บ้านนาริน

0 0 0 100 % 250,000
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โครงการปรับปรุงโรงเก็บของประจําหมู
บ้าน บ้านห้วยไร

0 0 0 100 % 268,000

โครงการปรับปรุงหอกระจายขาวประจําหมู
บ้าน บ้านผาปังหลวง

0 0 0 100 % 100,000

โครงการวางทอระบบประปาหมูบ้าน บ้าน
เดนอุดม

0 0 0 100 % 292,000

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 0 0 3,603,000
รวมงบลงทุน 0 0 0 3,603,000

รวมงานก่อสร้าง 0 0 0 4,542,800
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 0 0 0 6,344,000

แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติเทิดไท้องค์
ราชัน

0 0 50,000 -100 % 0

โครงการศูนย์บริการและถายทอด
เทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบลผาปัง

0 0 20,000 0 % 20,000
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โครงการศูนย์บริการและถายทอด
เทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบลแมพริก

0 0 20,000 0 % 20,000

โครงการอบรมปลูกจิตสํานึกในการรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

9,910 8,510 10,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 9,910 8,510 100,000 40,000
ค่าวัสดุ

วัสดุการเกษตร 0 2,370 30,000 -100 % 0

รวมค่าวัสดุ 0 2,370 30,000 0
รวมงบดําเนินงาน 9,910 10,880 130,000 40,000

รวมงานส่งเสริมการเกษตร 9,910 10,880 130,000 40,000
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งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติเทิดไท้องค์
ราชัน

0 0 0 100 % 10,000

โครงการอบรมปลูกจิตสํานึกในการรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

0 0 0 100 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 20,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 20,000

รวมงานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 0 0 0 20,000
รวมแผนงานการเกษตร 9,910 10,880 130,000 60,000

รวมทุกแผนงาน 30,580,463.88 30,451,590.37 41,500,000 41,500,000
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รวม
รวม
รวม

จํานวน

จํานวน

จํานวน

จํานวน

จํานวน

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
องค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก
อําเภอแม่พริก   จังหวัดลําปาง

ประมาณการรายจ่ายรวมท้ังส้ิน 41,500,000 บาท แยกเป็น
แผนงานงบกลาง

งบกลาง 16,091,600 บาท
งบกลาง 16,091,600 บาท

งบกลาง 16,091,600 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 160,000 บาท

���เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเพ่ือให้ความคุ้มครองแก่ลูกจ้าง�
โดยต้ังจ่ายในอัตราร้อยละ�5�ของค่าจ้าง�โดยถือปฏิบัติตามหนังสือสํานักงาน�
ก.จ.�ก.ท.�และ�ก.อบต.ด่วนท่ีสุด�ท่ี�มท�0809.5/ว�9�ลงวันท่ี�22�มกราคม�
2557�พระราชบัญญัติประกันสังคม�พ.ศ.2533�และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม�และ
หนังสือสํานักงาน�ก.จ.�ก.ท.�และ�ก.อบต.ด่วนท่ีสุด�0809.5/ว�81�ลงวันท่ี�10�
กรกฎาคม�2557

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 8,000 บาท
���เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนเพ่ือให้ความคุ้มครองสิทธิ
ประโยชน์ของลูกจ้าง�โดยต้ังจ่ายในอัตราร้อยละ�0.2�ของค่าจ้างท้ังปี�โดยถือ
ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ.2561�และตามหนังสือกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน�ท่ี�มท�0808.2/ว�4172�ลงวันท่ี�24�ธันวาคม�2561

เบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ 12,421,200 บาท
���เพ่ือจ่ายเป็นเงินสนับสนุนการสงเคราะห์เบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ�โดยถือปฏิบัติ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบ้ียยังชีพ
ผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2552�ถึงฉบับท่ี�4�พ.ศ.�2562

เบ้ียยังชีพความพิการ 2,726,400 บาท
���เพ่ือจ่ายเป็นเงินสนับสนุนการสงเคราะห์เบ้ียยังชีพคนพิการ�โดยถือปฏิบัติ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบ้ียความพิการให้
คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน�พ.ศ.2553�และ�ฉบับท่ี�4�พ.ศ.�2562

เบ้ียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 96,000 บาท
���เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือผู้ป่วยเอดส์�โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพ่ือการยังชีพขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน�พ.ศ.2548
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เงินสํารองจ่าย 200,000 บาท

���เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายกรณีการเผชิญเหตุสาธารณภัยตลอดปีและกรณี
ฉุกเฉินท่ีมีสาธารณภัยเกิดข้ึนหรือบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
เป็นส่วนรวม�โดยถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย�พศ.�2550�ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพ่ือช่วยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจหน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน�พ.ศ.�2560�และท่ี
แก้ไขเพ่ิมเติม�ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน�พ.ศ.�2563�และตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย�
ท่ี�มท�0808.2/ว�3215�ลงวันท่ี�6�มิถุนายน�2559

รายจ่ายตามข้อผูกพัน
เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถ่ิน (ก.บ.ท.) 380,000 บาท

���เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถ่ิน
(กบท.)�โดยต้ังจ่ายในอัตราร้อยละ�2�ของประมาณการรายได้�โดยถือปฏิบัติ
ตามพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการท้องถ่ิน�พ.ศ.2500�และท่ีแก้ไข
เพ่ิมเติม�ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินบําเหน็จบํานาญ
ข้าราชการท้องถ่ิน�พ.ศ.2546�และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม�ตามกฎกระทรวงการหักเงิน
จากประมาณการรายรับในงบประมาณรายจ่ายประจําปี�สมทบเข้ากองทุน
บําเหน็จบํานาญข้าราชการท้องถ่ิน�พ.ศ.2563�ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
 ด่วนท่ีสุด�ท่ี�มท�0808.5/ว�6038�ลงวันท่ี�7�ตุลาคม�2563�และตามหนังสือ
สํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถ่ิน�กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน�ท่ี�มท�0808.5/ว�31�ลงวันท่ี�21�ตุลาคม�2563

เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก 100,000 บาท
���ต้ังงบประมาณสมทบในสัดส่วนร้อยละ�40�ของงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร
ของสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ�2565�และองค์การบริหารส่วน
ตําบลแม่พริกจัดสรรงบประมาณเพ่ิมเติม�โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการต้ังงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน�
เพ่ือสมทบกองทุนพ.ศ.2561�และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม�ตามประกาศคณะกรรมการ
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติเรื่อง�หลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินดําเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับ
ท้องถ่ินหรือพ้ืนท่ี�พ.ศ.2561�และตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย�ด่วนท่ีสุด�ท่ี�
มท�0891.4/ว�2502�ลงวันท่ี�20�สิงหาคม�2553

79



รวม
รวม
รวม

จํานวน

จํานวน

จํานวน

แผนงานบริหารงานท่ัวไป

งานบริหารท่ัวไป 8,255,800 บาท
งบบุคลากร 5,992,520 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 3,089,520 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 514,080 บาท

��เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนผู้บริหารท้องถ่ิน�ดังนี้�
��-�นายก�อบต.�จํานวน�1�อัตราๆ�เดือนละ�20,400�บาท�เป็นเงิน�244,800�
บาท
��-�รองนายก�อบต.�จํานวน��2��อัตรา�ๆ�เดือนละ�11,220�บาท เป็นเงิน�
269,280�บาท���
��โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายก
องค์การบริหารส่วนตําบล�รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล�ประธานสภา
องค์การบริหารส่วนตําบล�รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล�สมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนตําบล�เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตําบล�และ
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบล�(ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2557

ค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก 42,120 บาท
���เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจําตําแหน่งผู้บริหารท้องถ่ิน�ดังนี้
���-�นายก�อบต.จํานวน�1�อัตราๆ�เดือนละ�1,750�บาท�เป็นเงิน�21,000�บาท
���-�รองนายก�อบต.�จํานวน�2�อัตราๆ�เดือนละ�880�บาท�เป็นเงิน���21,120�
บาท���
��โดยถือปฏิบัติตามตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทน
นายกองค์การบริหารส่วนตําบล�รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล�
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล�รองประธานสภาองค์การบริหารส่วน
ตําบล�สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล�เลขานุการนายกองค์การบริหาร
ส่วนตําบล�และเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบล�(ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2557

ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก 42,120 บาท
��เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษให้แก่ผู้บริหารท้องถ่ิน�ดังนี้
��-�นายก�อบต.จํานวน�1�อัตราๆ�เดือนละ�1,750 บาท�เป็นเงิน�21,000�บาท
��-�รองนายก�อบต.�จํานวน��2��อัตราๆ�เดือนละ�880�บาท�เป็นเงิน�21,120�
บาท���
��โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายก
องค์การบริหารส่วนตําบล�รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล�ประธานสภา
องค์การบริหารส่วนตําบล�รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล�สมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนตําบล�เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตําบล�และ
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบล�(ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2557
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ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหาร
ส่วนตําบล

86,400 บาท

���เพ่ือจ่ายเป็นเงินตอบแทนรายเดือนแก่เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล�จํานวน�1�อัตรา�ๆ�เดือนละ�7,200�บาท�เป็นเงิน�86,000�บาท
���โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายก
องค์การบริหารส่วนตําบล�รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล�ประธานสภา
องค์การบริหารส่วนตําบล�รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล�สมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนตําบล�เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตําบล�และ
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบล�(ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2557

ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน

2,318,400 บาท

���เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนประธานสภา��รองประธานสภา��และสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตําบล�ดังนี้
���-�ประธานสภา�จํานวน�1�อัตราๆเดือนละ�11,220�บาท�เป็นเงิน 134,640 
บาท
���-�รองประธานสภา�จํานวน�1�อัตราๆเดือนละ�9,180�บาท�เป็นเงิน 
110,160 บาท
���-�สมาชิกสภา�จํานวน�24�อัตราๆเดือนละ�7,200�บาท�เป็นเงิน�
2,073,600�บาท
��โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายก
องค์การบริหารส่วนตําบล�รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล�ประธานสภา
องค์การบริหารส่วนตําบล�รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล�สมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนตําบล�เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตําบล�และ
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบล�(ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2557

ค่าตอบแทนอ่ืน 86,400 บาท
���เพ่ือจ่ายเป็นค่าเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบล�จํานวน�1�อัตราๆ
เดือนละ�7,200�บาท�เป็นเงิน�86,400�บาท
��โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายก
องค์การบริหารส่วนตําบล�รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล�ประธานสภา
องค์การบริหารส่วนตําบล�รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล�สมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนตําบล�เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตําบล�และ
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบล�(ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2557
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เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 2,903,000 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถ่ิน 1,734,000 บาท

���เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตําบล�พร้อมปรับปรุงเงินเดือน�
จํานวน�4�อัตรา�ตําแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล��ตําแหน่งหัวหน้า
สํานักปลัดฯ�ตําแหน่งนักทรัพยากรบุคคล��ตําแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ�ตาม
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถ่ินพ.ศ.2542�ตามหนังสือ
สํานักงาน ก.จ.�ก.ท.�และ�ก.อบต.�ท่ี�มท�0809.2/ว�138�ลงวันท่ี�30�
ธันวาคม�2558

เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถ่ิน 84,000 บาท
���เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนของผู้บริหารตําแหน่งปลัดองค์การ
บริหารส่วนตําบล�จํานวน�1�อัตรา�อัตราเดือนละ�7,000�บาท�ตาม
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถ่ิน�พ.ศ.2542�ตามหนังสือ
สํานักงาน�ก.จ.�ก.ท.�และ�ก.อบต.�ท่ี�มท�0809.2/ว�138�ลงวันท่ี�30�
ธันวาคม�2558

เงินประจําตําแหน่ง 126,000 บาท
���เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าประจําตําแหน่งให้แก่ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล�
หัวหน้าสํานักปลัดฯ�ดังนี้
���-�ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล�จํานวน�1�อัตราๆเดือนละ��7,000�บาท�
เป็นเงิน�84,000�บาท
���-�หัวหน้าสํานักปลัด�จํานวน�1�อัตราๆ�เดือนละ�3,500�บาท�เป็นเงิน�
42,000�บาท�
���โดยถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถ่ิน�
พ.ศ.2542�ตามหนังสือสํานักงาน�ก.จ.�ก.ท.�และ�ก.อบต.�ท่ี�มท�0809.2/ว�
138�ลงวันท่ี�30�ธันวาคม�2558

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 899,000 บาท
���เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ�และพนักงานจ้างท่ัวไป�
ตําแหน่ง�ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ�จํานวน�2�อัตรา�ตําแหน่งนักการภารโรง�
จํานวน�1�อัตรา�ตําแหน่งยาม�จํานวน�1�อัตรา�และตําแหน่งคนงานท่ัวไป�
จํานวน�3�อัตรา�รวมท้ังหมดจํานวน�7�อัตรา�ตามพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถ่ิน�พ.ศ.2542�ตามหนังสือสํานักงาน�ก.จ.�ก.ท.�
และ�ก.อบต.�ท่ี�มท�0809.2/ว138�ลงวันท่ี�30�ธันวาคม�2558
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เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง 60,000 บาท
���เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมค่าครองชีพพนักงานจ้างท่ัวไป�ตําแหน่งนักการภารโรง�
จํานวน�1�อัตรา�ตําแหน่งยาม�จํานวน�1�อัตรา�และตําแหน่งคนงานท่ัวไป�
จํานวน�3�อัตรา�รวมท้ังหมดจํานวน�5�อัตรา�ตามพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถ่ินพ.ศ.2542�ตามหนังสือสํานักงาน�ก.จ.�ก.ท.�
และ�ก.อบต.�ท่ี�มท�0809.2/ว�138�ลงวันท่ี�30�ธันวาคม�2558

งบดําเนินงาน 2,117,280 บาท
ค่าตอบแทน 547,280 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 305,280 บาท

�(1)�เงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ�ต้ังไว้�10,000�บาท�เพ่ือจ่ายเป็น
เงินประโยชน์ค่าตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษแก่พนักงานส่วนตําบลและ
พนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน�โดยถือปฏิบัติตามหนังสือท่ี�มท�
0809.2/ว�138�ลงวันท่ี�30�ธันวาคม�2558�และระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็น
เงินรางวัลประจําปีแก่พนักงานส่วนท้องถ่ินให้เป็นรายจ่ายอ่ืนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน�พ.ศ.�2557
�(2)�ค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการท่ีได้รับแต่งต้ังตามกฎหมายว่าด้วย
การจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ�ต้ังไว้�20,000�บาท�โดยถือปฏิบัติ
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน�ด่วนท่ีสุด�ท่ี�มท�0808.2/ว�
2850�ลงวันท่ี�12�กันยายน�2561
�(3)�ค่าสมนาคุณกรรมการคัดเลือกพนักงานและลูกจ้างขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน�ต้ังไว้�10,000�บาท�เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการกรณี
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเป็นผู้ดําเนินการเก่ียวกับการคัดเลือกพนักงานและ
ลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายการคัดเลือกพนักงานและลูกจ้างของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2555 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับท่ี 2 พ.ศ.2558
�(4)�ค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด�ต้ังไว้�
10,000�บาท�เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับ
ผิดทางละเมิด�โดยถือปฏิบัติตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
หลักเกณฑ์การปฏิบัติเก่ียวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าท่ี พ.ศ.2539 
และหนังสืกระทรวงการคลังท่ี กค 0406.4/ว 38 ลงวันท่ี 28 เมษายน 2558 
�(5)�ค่าสมนาคุณคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยข้าราชการท้องถ่ิน�ต้ังไว้�
10,000�บาท�เพ่ือจ่ายเป็นค่าสมนาคุณคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย ซ่ึงทํา
หน้าท่ีสอบสวนข้าราชการท้องถ่ิน ผู้กระทําผิดวินัยอย่างร้ายแรง ตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยเงินสมนาคุณคณะกรรมการสอบสวนวินัยข้าราชการ 
พ.ศ.2536
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ค่าเบ้ียประชุม 20,000 บาท
���เพ่ือจ่ายเป็นค่าเบ้ียประชุมให้แก่ข้าราชการหรือกรรมการท่ีได้รับการแต่งต้ัง
ให้ทําการสอบสวนทางวินัย�สอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดข้าราชการ�
ลูกจ้างประจํา�และพนักงานจ้าง��เบ้ียประชุมคณะอนุกรรมการและกรรมการ
อ่ืน�ๆ�ตามกฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวข้อง�

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 46,000 บาท
���เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาให้แก่พนักงานส่วนตําบล
และพนักงานจ้างท่ีมาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือในวันหยุด�ราชการท่ี
ได้รับคําสั่งให้ช่วยเหลือการปฏิบัติงานซ่ึงเป็นงานเร่งด่วนนอกเวลาราชการ
ปกติหรืองานท่ีไม่อาจทําในเวลาราชการได้�โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน�พ.ศ.2559

ค่าเช่าบ้าน 156,000 บาท
���เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านของพนักงานส่วนตําบล�จํานวน�3�อัตรา�
ตําแหน่ง�ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล��นักทรัพยากรบุคคล��เจ้าพนักงาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย�เจ้าพนักงานธุรการ�โดยถือปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวง�มหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถ่ิน�
(ฉบับท่ี�4)�พ.ศ.2562�

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา 10,000 บาท

���เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนตําบล�ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเก่ียวกับการศึกษาบุตรของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน�พ.ศ.2563

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้บริหารท้องถ่ิน 10,000 บาท
���เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของผู้บริหาร�โดยถือปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเก่ียวกับการศึกษาบุตรของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน�พ.ศ.2563

�(6)�ค่าตอบแทนเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานเลือกต้ังขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน�ต้ังไว้�263,280�บาท�เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงาน
เลือกต้ังของ�อปท.เช่น�คณะกรรมการเลือกต้ังประจําองค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินประธานกรรมการและกรรมการประจําหน่วยเลือกต้ังอนุกรรมการหรือ
บุคคลท่ีได้รับการแต่งต้ังให้ช่วยเหลือในการปฏิบัติหน้าท่ีของผู้อํานวยการการ
เลือกต้ังประจําองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน�เป็นต้น�ตามหลักเกณฑ์ท่ีกําหนด�
โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย�ด่วนท่ีสุด�ท่ี�มท�0808.2/ว
5013�ลงวันท่ี�26�สิงหาคม�2563
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ค่าใช้สอย 697,000 บาท
รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ

รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ 106,000 บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ�ดังนี้�
�-�ค่าถ่ายเอกสาร�ค่าเย็บหนังสือ�เข้าปกหนังสือ�เช่น�ข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจําปี�ข้อบังคับองค์การบริหารส่วนตําบล�รายงานการประชุม�
ระเบียบกฎหมายและหนังสือต่างๆ�
�-�ค่าโฆษณาและเผยแพร่�เช่น�รายจ่ายเก่ียวกับการจ้างเหมาโฆษณาและ
เผยแพร่ข่าวทางวิทยุกระจายเสียง�โทรทัศน์�โรงมหรสพหรือสิ่งพิมพ์ต่าง�ๆ��ค่า
เช่าทรัพย์สิน�ค่าจ้างเหมาบริการ�ค่าจ้างสํารวจความพึงพอใจของการบริการ
ประชาชน�ค่าประกันภัย�ค่าจัดทําปรับปรุงเว็บไซด์หน่วยงาน�ค่าจ้างเหมาพ่น
หมอกควันกําจัดยุง�ค่าจัดเก็บข้อมูล�จปฐ.�ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าท่ีประจําศูนย์
พักคอยโควิด-19�ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าท่ีทําความสะอาดภายในศูนย์พักคอยโค
วิด-19�ฯลฯ�โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน�พ.ศ.2562

รายจ่ายเก่ียวกับการรับรองและพิธีการ 30,000 บาท
�(1)�เพ่ือจ่ายเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลท่ีไปนิเทศงาน
หรือตรวจงาน�หรือเยี่ยมชม�หรือทัศนศึกษาดูงาน�และเจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้องซ่ึง
ต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล�ต้ังไว้�10,000�บาท�เพ่ือจ่ายเป็นค่าอาหารและ
เครื่องด่ืม�ค่าของขวัญ�ค่าจัดทําเอกสาร�และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆท่ีจําเป็นและ
เก่ียวข้อง�โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย�ท่ี�มท�0808.4/ว�
2381�เรื่อง�การต้ังงบประมาณและการเบิกจ่ายเงินค่ารับรองหรือเลี้ยงรับรอง
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน�ลงวันท่ี�28�กรกฎาคม�2548��
�(2)�เพ่ือจ่ายเป็นค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถ่ิน�คณะกรรมการหรือ
คณะอนุกรรมการท่ีได้รับการแต่งต้ังตามกฎหมาย�หรือตามระเบียบ�หรือ
หนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย�หรือการประชุมระหว่างองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินกับรัฐวิสาหกิจ�หรือเอกชน�ต้ังไว้�20,000�บาท�เพ่ือจ่ายเป็น
ค่าอาหารและเครื่องด่ืม�เครื่องใช้ในการรับรอง�ค่าบริการ�ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆท่ี
จําเป็นและเก่ียวข้อง�โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย�ท่ี�มท�
0808.4/ว�2381�เรื่อง�การต้ังงบประมาณและการเบิกจ่ายเงินค่ารับรองหรือ
เลี้ยงรับรองขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน�ลงวันท่ี�28�กรกฎาคม�2548

รายจ่ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอ่ืน ๆ
ค่าของขวัญ ของรางวัล หรือเงินรางวัล 3,000 บาท

���เพ่ือจ่ายเป็นค่าของขวัญ�ของรางวัล�หรือเงินรางวัล�ในการจัดกิจกรรมต่างๆ
ท่ีมีความจําเป็นและเหมาะสม
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ค่าใช้จ่ายโครงการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 30,000 บาท

���เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินกิจกรรมปกป้องและเทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริย์�พระบรมวงศานุวงศ์�โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วย�ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม�และการเข้ารับการ
ฝึกอบรมของเจ้าหน้าท่ีท้องถ่ิน�พ.ศ.2557�และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน�พ.ศ.
2562�และดําเนินโครงการตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน�(พ.ศ.2561–2565)�หน้าท่ี�
134�ลําดับท่ี�14

ค่าใช้จ่ายโครงการศูนย์ประสานราชการและข้อมูลข่าวสารขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน อําเภอแม่พริก จังหวัดลําปาง

30,000 บาท

���เพ่ือจ่ายเป็นค่าดําเนินโครงการบริหารศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร�อําเภอ      
แม่พริก��จังหวัดลําปาง�เช่น�ค่าตอบแทนเจ้าหน้าท่ีประจําศูนย์�ค่าเช่าเครื่อง
ถ่ายเอกสาร�ค่าจัดซ้ือวัสดุครุภัณฑ์�และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ�ท่ีจําเป็นและเก่ียวข้อง�
โดยถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล�
พ.ศ.2537�และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง�ฉบับท่ี�7�พ.ศ.2562�และพระราชบัญญัติ
ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ�พ.ศ.2540�และดําเนินโครงการตามแผนพัฒนา
ท้องถ่ิน�(พ.ศ.2561–2565)�หน้าท่ี�213�ลําดับท่ี�11

ค่าใช้จ่ายโครงการอบรม สัมมนาให้ความรู้เก่ียวกับกฎหมาย ระเบียบ ท้องถ่ิน 10,000 บาท
���เพ่ือจ่ายเป็นค่าดําเนินกิจกรรมโครงการอบรม�สัมมนาให้ความรู้เก่ียวกับ
กฎหมาย�ระเบียบ�ท้องถ่ิน�เช่น�ค่าวิทยากร�ค่าวัสดุอุปกรณ์�ค่าจัดทําป้าย�
และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ�ท่ีจําเป็นและเก่ียวข้อง�ฯลฯ�โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการ
ฝึกอบรมของเจ้าหน้าท่ีท้องถ่ิน�พ.ศ.�2557�ดําเนินโครงการตามแผนพัฒนา
ท้องถ่ิน�(พ.ศ.2561–2565)�หน้าท่ี�211�ลําดับท่ี�5

ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 10,000 บาท
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าดําเนินกิจกรรมโครงการอบรมการป้องกันผลประโยชน์    
ทับซ้อน�เช่น�ค่าวิทยากร�ค่าวัสดุอุปกรณ์�ค่าจัดทําป้าย�และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ�ท่ี
จําเป็นและเก่ียวข้อง�ฯลฯ�ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าท่ีท้องถ่ิน�พ.ศ.�2557�
ดําเนินโครงการตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน�(พ.ศ.2561–2565)�หน้าท่ี�214�ลําดับ
ท่ี�14
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ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมให้ความรู้ตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540 10,000 บาท
���เพ่ือจ่ายเป็นค่าดําเนินกิจกรรมโครงการอบรมให้ความรู้ตาม�พ.ร.บ.ข้อมูล
ข่าวสาร�พ.ศ.2540�เช่น�ค่าวิทยากร�ค่าวัสดุอุปกรณ์�ค่าจัดทําป้าย�และ
ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ�ท่ีจําเป็นและเก่ียวข้อง�ฯลฯ�โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการ
ฝึกอบรมของเจ้าหน้าท่ีท้องถ่ิน�พ.ศ.2557�ดําเนินโครงการตามแผนพัฒนา
ท้องถ่ิน�(พ.ศ.2561–2565)�หน้าท่ี�215�ลําดับท่ี�15

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร 60,000 บาท
���เพ่ือจ่ายเป็นค่าเบ้ียเลี้ยง�ค่าพาหนะ�ค่าเช่าท่ีพักและค่าใช้จ่ายอ่ืนๆในการ
เดินทางไปราชการ�หรืออบรมสัมมนาของพนักงานส่วนตําบล��พนักงานจ้าง�
ผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล�โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย�ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าท่ี
ท้องถ่ิน�พ.ศ.2555�และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม�

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา 100,000 บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนและธรรมเนียม�เช่น�ค่าลงทะเบียนและ
ค่าธรรมเนียมการฝึกอบรมต่างๆสําหรับ�คณะผู้บริหารท้องถ่ิน�สมาชิกสภา�
พนักงานส่วนตําบล�พนักงานจ้าง�ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย�ว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม�และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าท่ีท้องถ่ิน�
พ.ศ.2557

ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง 200,000 บาท
���เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกต้ังท่ัวไป�เลือกต้ังซ่อมผู้บริหารท้องถ่ิน�
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล�(กรณีครบวาระ�กรณีแทนตําแหน่งท่ี
ว่าง)�และการสํารวจเจตนารมณ์ของประชาชน�โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย�ด่วนท่ีสุด�ท่ี�มท�0808.2/ว�5013�ลงวันท่ี�26�สิงหาคม�
2563

ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้  กระเช้าดอกไม้และพวงมาลา 3,000 บาท
���เพ่ือจ่ายเป็นค่าพวงมาลัย�ช่อดอกไม้��กระเช้าดอกไม้และพวงมาลา�สําหรับ
พิธีการวันสําคัญต่างๆ�ตามวาระโอกาสท่ีจําเป็น�โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย�ท่ี�มท�0407/ว�1284�ลงวันท่ี�10�พฤศจิกายน�2530�และ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน�พ.ศ.�2562
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โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในการปฏิบัติราชการ 5,000 บาท
���เพ่ือจ่ายเป็นค่าดําเนินการฝึกอบรมพนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้าง�ให้
มีความรู้เก่ียวกับคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในการปฏิบัติราชการ�
เช่น�ค่าตอบแทนวิทยากร�ค่าอาหารและค่าเครื่องด่ืม�ค่าวัสดุอุปกรณ์�ค่าจัดทํา
ป้าย�และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ�ท่ีจําเป็นและเก่ียวข้อง�โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการ
ฝึกอบรมของเจ้าหน้าท่ีท้องถ่ิน�พ.ศ.�2557�และดําเนินโครงการตาม
แผนพัฒนาท้องถ่ิน�(พ.ศ.2561-2565)�หน้าท่ี�210�ลําดับท่ี�3

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 100,000 บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเพ่ือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ�
เช่น�เครื่องคอมพิวเตอร์�เครื่องถ่ายเอกสาร�เครื่องปรับอากาศ�โต๊ะ�เก้าอ้ี�
รถยนต์�รถจักรยานยนต์�และครุภัณฑ์อ่ืนๆ�ฯลฯ�

ค่าวัสดุ 490,000 บาท
วัสดุสํานักงาน 100,000 บาท

���เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ้ือวัสดุสํานักงานท้ังวัสดุคงทนและวัสดุสิ้นเปลือง�เช่น�
เครื่องคิดเลข�ไม้บรรทัดเหล็ก�ท่ีเย็บกระดาษ�กรรไกร�เก้าอ้ีพลาสติก�ตรายาง�
พระบรมฉายาลักษณ์�พรม�มูลี่�นาฬิกา�พระพุทธรูป�วารสาร�หนังสือพิมพ์�
หนังสือเก่ียวกับกฎหมาย�ระเบียบ�หนังสือคู่มือต่างๆ�ท่ีใช้ปฏิบัติงาน�กระดาษ�
แฟ้ม�ปากกา�ดินสอ�หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร�น้ํายาลบคําผิด�ลวดเย็บกระดาษ�
ซองเอกสาร�ธงชาติ��สิ่งพิมพ์ท่ีได้จากการซ้ือหรือจ้างพิมพ์�ตะแกรงวาง
เอกสาร�ท่ีถูพ้ืน�น้ําด่ืมสําหรับบริการประชาชนฯลฯ�โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน�ท่ี�มท�0808.2/ว�1095�ลงวันท่ี�28�
พฤษภาคม�2564

วัสดุงานบ้านงานครัว 20,000 บาท
���เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆขององค์การบริหารส่วนตําบล  
แม่พริก�เช่น�แปรงถูพ้ืน�ไม้กวาด�ถาด�มีด�ถ้วยชาม�ช้อนส้อม�สบู่�ผงซักฟอก�
แก้วน้ําจานรอง�กระจกเงา�ผ้าปูโต๊ะ�ฯลฯ�โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน�ท่ี�มท�0808.2/ว�1095�ลงวันท่ี�28�พฤษภาคม�
2564

วัสดุก่อสร้าง 20,000 บาท
���เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง�เช่นไม้ต่างๆ�สี�แปรงทาสี��สีทินเนอร์�น้ํามัน  
ทาไม้�ปูนซีเมนต์�ปูนขาว�ทราย�อิฐ�กระเบ้ือง�สังกะสี�ตะปู�ค้อน�คีม�ชะแลง��
จอบ�เสียม�สิ่ว�ขวาน�เลื่อย�กบไสไม้�เหล็กเส้น�ท่อน้ําบาดาล�ท่อน้ํา และ
อุปกรณ์ประปา�ท่อต่างๆ�โถส้วม�อ่างล้างมือ�ราวพาดผ้า�ฯลฯ�โดยถือปฏิบัติ
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน�ท่ี�มท�0808.2/ว�1095�ลงวันท่ี�
28�พฤษภาคม�2564
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วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 50,000 บาท
���เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุประเภท�ยางนอก�ยางใน�หัวเทียน�ไขควง�นอตและ   
สกรู�กระจกมองข้างรถยนต์�กันชนรถยนต์�เบาะรถยนต์�ฟิล์มกรองแสง�    
เข็มขัดนิรภัย�ฯลฯ�โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน�
ท่ี�มท�0808.2/ว�1095�ลงวันท่ี�28�พฤษภาคม�2564

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 20,000 บาท

วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 250,000 บาท
���เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นต่าง�ๆ�เช่น�น้ํามันเบนซิน�น้ํามัน
ดีเซล�น้ํามันหล่อลื่น�น้ํามันหล่อลื่นระบบส่งกําลัง�แก๊สหุงต้ม�ฯลฯ�โดยถือ
ปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน�ท่ี�มท�0808.2/ว�1095�ลง
วันท่ี�28�พฤษภาคม�2564

วัสดุคอมพิวเตอร์ 30,000 บาท
���เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์��เช่น�แผ่น�CD-ROM�DVD-ROM��
โปรแกรม�หมึกเครื่องพิมพ์�แป้นพิมพ์�เมนบอร์ด�เม้าท์�เมมโมรี่ชิป�อุปกรณ์
จัดเก็บข้อมูลและสื่อบันทึกข้อมูลอ่ืนๆ�ฯลฯ�โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน�ท่ี�มท�0808.2/ว�1095�ลงวันท่ี�28�พฤษภาคม�
2564

ค่าสาธารณูปโภค 383,000 บาท
ค่าไฟฟ้า 250,000 บาท

���เพ่ือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสําหรับท่ีทําการองค์การบริหารส่วนตําบล�และไฟฟ้า
สาธารณะส่วนเกิน�โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
เบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน�พ.ศ.2562

ค่าบริการโทรศัพท์ 30,000 บาท

���เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าหมายเลข�ค่าใช้บริการโทรศัพท์พ้ืนฐาน�และค่าใช้บริการ
โทรศัพท์เคลื่อนท่ีขององค์การบริการบริหารส่วนตําบล�โดยถือปฏิบัติตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย�ท่ี�มท�0808.4/ว�1551�ลงวันท่ี�26�พฤษภาคม�
2553

ค่าบริการไปรษณีย์ 8,000 บาท
���เพ่ือจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์�ค่าบริการรายเดือน�ค่าธนาณัติ�ค่าซ้ือดวงตรา
ไปรษณียากร�ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์�ฯลฯ�โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน�พ.ศ.2562

���เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างทําแผ่นป้ายประชาสัมพันธ์�ฯลฯ�โดยถือปฏิบัติตาม
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน�ท่ี�มท�0808.2/ว�1095�ลงวันท่ี�28�
พฤษภาคม�2564
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ค่าบริการส่ือสารและโทรคมนาคม 95,000 บาท
���เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้บริการอินเตอร์เน็ต�เช่น�ค่าธรรมเนียม�ค่าสมาชิก�ค่าขอ
ใช้หมายเลข�ค่าเช่าเครื่องและอุปกรณ์�ค่าใช้บริการ�และค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวข้อง
อ่ืนๆ�โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย�ท่ี�มท�0808.4/ว�1551�ลง
วันท่ี 26�พฤษภาคม�2553�และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
เบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน�พ.ศ.2562

งบลงทุน 136,000 บาท

ค่าครุภัณฑ์ 136,000 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

เครื่องดูดฝุ่น 3,000 บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเครื่องดูดฝุ่น�จํานวน�1�เครื่อง�โดยมีคุณลักษณะครุภัณฑ์
ดังนี้
���1.�เครื่องดูดฝุ่น�ขนาดใช้กําลังไฟไม่ต่ํากว่า�1,200�วัตต์
���2.�ได้รับฉลากประสิทธิภาพเบอร์�5�จากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
���3.�รับประกันอย่างน้อย�1�ปี
���4.�มีขายตามท้องตลาดท่ัวไป
���5.�เป็นยี่ห้อท่ีได้รับความเชื่อม่ันเรื่องคุณภาพจากประชาชนท่ัวไป
���6.�มีการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม�(มอก.)
ไม่ปรากฎในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสํานักงบประมาณ�จึงขอจัดซ้ือ
ตามราคาในท้องถ่ินด้วยความประหยัด�โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย�ท่ี�มท�0808.2/ว�1989�ลงวันท่ี�22�มิถุนายน�2552�ดังนี้�
����1)�วัตถุประสงค์�:�เพ่ือใช้ทําความสะอาดอาคารสํานักงาน
����2)�เหตุผลความจําเป็น�:�ต้องการทดแทนของเดิมท่ีชํารุดเนื่องจากมีอายุการ
ใช้งานเป็นเวลานาน/ต้องการเพ่ิมประสิทธิภาพและสนับสนุนการทํางาน
����3)�ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ�:�อาคารสํานักงานสะอาด�น่าอยู่�สร้าง
บรรยากาศท่ีดีในการทํางาน�

ตู้เก็บเอกสาร ชนิดบานเล่ือนกระจก 2 บาน 16,500 บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือตู้เก็บเอกสารใช้จัดเก็บแฟ้มเอกสาร�ราคาตู้ละ�5,500�บาท�
จํานวน�3�ตู้��มีรายละเอียดคุณลักษณะดังนี้
����1.ขนาดความกว้าง�ความหนา�และความสูง�ไม่น้อยกว่า�150x40x85�ซ.ม.
����2.โครงตู้และชั้นวางเอกสารทําจากเหล็กแผ่นหนาไม่น้อยกว่า�0.5�มิลลิเมตร
����3.บานเลื่อนกระจกล็อคด้วยระบบกุญแจ
ไม่ปรากฎในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสํานักงบประมาณ�จึงขอจัดซ้ือตาม
ราคาในท้องถ่ินด้วยความประหยัด�โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย�
ท่ี�มท�0808.2/ว�1989�ลงวันท่ี�22�มิถุนายน�2552�ดังนี้
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����1)�วัตถุประสงค์�:�เพ่ือใช้จัดเก็บเอกสารทางราชการ�
����2)�เหตุผลความจําเป็น�:�ต้องการเพ่ิมจํานวนตู้เพ่ือจัดเก็บเอกสารได้มากข้ึน
เนื่องจากตู้เดิมเต็มไม่เพียงพอต่อการจัดเก็บ�เพ่ิมประสิทธิภาพและสนับสนุน
การทํางาน
����3)�ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ�:�เอกสารทางราชการการได้รับการจัดเก็บ
เป็นระเบียบเรียบร้อย�สามารถค้นหาได้สะดวกและปลอดภัย

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA 85,000 บาท

�เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์�ระดับ�XGA�จํานวน�1�
เครื่อง�โดยมีคุณลักษณะของครุภัณฑ์ดังต่อไปนี้
����1.เป็นเครื่องฉายภาพเลนส์เดียว�สามารถต่อกับอุปกรณ์เพ่ือฉายภาพ�จาก
คอมพิวเตอร์และวิดีโอ
����2.ใช้�3D�DLP�หรือ�3�LCD�หรือ�LCD�Panel�หรือระบบ�DLP
����3.ขนาดความส่องสว่างไม่น้อยกว่า�5,500�ANSI�Lumens
����4.ขนาดท่ีกําหนดเป็นขนาดค่าความส่องสว่างข้ันตํ่า�(ANSI�Lumens)
�ไม่ปรากฎในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสํานักงบประมาณ�เนื่องจากมี
คุณลักษณะของครุภัณฑ์ท่ีสูงกว่า�จึงขอจัดซ้ือตามราคาในท้องถ่ินด้วยความ
ประหยัด�โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย�ท่ี�มท�0808.2/ว�
1989�ลงวันท่ี�22�มิถุนายน�2552�ดังนี้�
����1)�วัตถุประสงค์�:�เพ่ือใช้เป็นสื่อประกอบการบรรยายการอบรม�การ
ประชาสัมพันธ์�กิจการขององค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก�
����2)�เหตุผลความจําเป็น�:�ต้องการทดแทนของเดิมเนื่องจากมีอายุการใช้งาน
เป็นเวลานานความสว่างไม่เพียงพอ�เป็นอุปสรรคต่อการบรรยายการจัดการ
ฝึกอบรม�การสื่อสารข้อมูลไม่สะดวก
   �3)�ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ�:�เพ่ิมประสิทธิภาพและสนับสนุนการจัดการ
ฝึกอบรม�การบรรยายเนื้อหาทางวิชาการ�ประชาชนได้รับความรู้อย่างเต็ม
ศักยภาพ

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
เครื่องตัดหญ้า 9,500 บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเครื่องตัดหญ้า�แบบข้อแข็ง�จํานวน�1�เครื่อง�โดยมี
คุณลักษณะของครุภัณฑ์ดังต่อไปนี้
����1.�เป็นเครื่องตัดหญ้าแบบสะพาย�แบบข้อแข็ง
����2.�เครื่องยนต์ขนาดไม่น้อยกว่า�1.4�แรงม้า
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����3.�ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า�30�ซีซี
����4.�พร้อมใบมีดและอุปกรณ์ซ่อมบํารุง
�ราคาจัดซ้ือตามราคาบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์�กองมาตรฐานงบประมาณ�1�
สํานักงบประมาณ�เดือน�ธันวาคม�2563�โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย�ท่ี�มท�0808.2/ว�1989�ลงวันท่ี�22�มิถุนายน�2552�ดังนี้�
����1)�วัตถุประสงค์�:�เพ่ือใช้ตัดหญ้ารอบบริเวณสํานักงาน
����2)�เหตุผลความจําเป็น�:�ต้องการทดแทนของเดิมเนื่องจากมีอายุการใช้งาน
เป็นเวลานานเสื่อม�ชํารุด�ไม่สามารถใช้งานได้เป็นปกติ
����3)�ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ�:�ทัศนียภาพโดยรอบบริเวณสํานักงานได้รับ
การปรับปรุงและรักษาให้ดูน่ามอง�น่าอยู่

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์
เครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงานประมวลผลแบบท่ี 1 22,000

5.มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล�ชนิด�SATA�หรือ�ดีกว่า�ขนาดความจุไม่น้อยกว่า�1�
TB�หรือชนิด�Solid�State�Drive�ขนาดความจุไม่น้อยกว่า�250�GB�จํานวน�
1�หน่วย
6.มี�DVD-RW�หรือดีกว่า�จํานวน�1�หน่วย
7.มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย�(Network�Interface)�แบบ�10/100/1000�
Base-T�หรือดีกว่า�จํานวนไม่น้อยกว่า�1�ช่อง

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงานประมวลผลแบบท่ี�1�
จํานวน�1�เครื่อง�โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐานดังต่อไปนี้�
1.มีหน่วยประมวลผลกลาง�(CPU)�ไม่น้อยกว่า�6�แกนหลัก�(6�core)�โดยมี
ความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า�3.0�GHz�และมีเทคโนโลยีเพ่ิม
สัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีท่ีต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง�
จํานวน�1�หน่วย
2.หน่วยประมวลผลกลาง�(CPU)�มีหน่วยความจําแบบ�Cache�Memory�รวม
ในระดับ�(Level)�เดียวกันขนาดไม่น้อยกว่า�9�MB
3.มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพ�โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง�หรือ
ดีกว่า�ดังนี้
��1)�เป็นแผงวงจรเพ่ือแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักท่ีมีหน่วยความจํา�
ขนาดไม่น้อยกว่า�2�GB�หรือ
��2)�มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพติดต้ังอยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลาง�
แบบ�Graphics�Processing�Unit�ท่ีสามารถใช้หน่วยความจําหลักในการ
แสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า�2�GB�หรือ
��3)�มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพท่ีมีความสามารถในการใช้
หน่วยความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า�2�GB
4.มีหน่วยความจําหลัก�(RAM)�ชนิด�DDR4�หรือดีกว่า�มีขนาดไม่น้อยกว่า�4�GB
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8.มีช่องเชื่อมต่อ�(Interface)�แบบ�USB�2.0�หรือดีกว่า�ไม่น้อยกว่า�3�ช่อง
9.มีแป้นพิมพ์และเมาส์
10.มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า�19�นิ้ว�จํานวน�1�หน่วย
   ราคาจัดซ้ือตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณ์
และระบบคอมพิวเตอร์�ฉบับเดือนพฤษภาคม�2563�ประกาศ�ณ�วันท่ี�12�
พฤษภาคม�2563�ของกระทรวงดิจิตัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม�โดยถือปฏิบัติ
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย�ท่ี�มท�0808.2/ว�1989�ลงวันท่ี�22�มิถุนายน�
2552�ดังนี้�
����1)�วัตถุประสงค์�:�เพ่ือใช้จัดทําเอกสารทางราชการ�การบันทึกข้อมูลทาง
ราชการของส่วนกลาง�การสืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต
����2)�เหตุผลความจําเป็น�:�ต้องการทดแทนของเดิมเนื่องจากมีอายุการใช้งาน
เป็นเวลานานเสื่อม�สภาพการใช้งาน�ไม่ทันกับการเปลี่ยนแปลงของโปรแกรม
ในปัจจุบัน
����3)�ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ�:�มีความสะดวกและคล่องตัวในการทํางาน
มากข้ึน�สามารถทําเอกสารทางราชการได้รวดเร็วข้ึน�ทันตามระยะเวลาท่ี
กําหนด

งบเงินอุดหนุน 10,000 บาท
เงินอุดหนุน 10,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ

โครงการสนับสนุนการจัดงานพิธีและรัฐพิธี 10,000 บาท
เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนการจัดงานพิธีและรัฐพิธีของอําเภอแม่พริก�ได้แก่�การ
จัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว�และวันสําคัญ
ของสถาบันพระมหากษัตริย์�พระบรมวงศานุวงศ์�รวมถึงการจัดงานวันปิย
มหาราช ดําเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน�พ.ศ.2559�และดําเนินโครงการตามแผนพัฒนา
ท้องถ่ิน�(พ.ศ.2561-2565)�หน้าท่ี�134�ลําดับท่ี�15

งานวางแผนสถิติและวิชาการ 349,000 บาท
งบบุคลากร 329,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 329,000 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถ่ิน 329,000 บาท

เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตําบล�พร้อมปรับปรุงเงินเดือน�
จํานวน�1�อัตรา�ตําแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน�โดยถือปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถ่ิน�พ.ศ.2542�ตามหนังสือ
สํานักงาน�ก.จ.�ก.ท.�และ�ก.อบต.ท่ี�มท�0809.2/ว138�ลงวันท่ี�30�ธันวาคม�
2558
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งบดําเนินงาน 20,000 บาท
ค่าใช้สอย 20,000 บาท
รายจ่ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอ่ืน ๆ

โครงการประชาคมหมู่บ้านเพ่ือการจัดทําและทบทวนแผนพัฒนาท้องถ่ิน 20,000 บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าดําเนินการประชาคมหมู่บ้านเพ่ือการจัดทําและทบทวน
แผนพัฒนาท้องถ่ิน�เช่น�ค่าวัสดุอุปกรณ์�ค่าเย็บเล่มเข้าปกหนังสือ�ค่าอาหาร
และเครื่องด่ืม�และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆท่ีจําเป็นและเก่ียวข้อง�ดําเนินโครงการตาม
แผนพัฒนาท้องถ่ิน�(พ.ศ.2561–2565)�หน้าท่ี�210�ลําดับท่ี�1

งานบริหารงานคลัง 2,302,100 บาท
งบบุคลากร 1,921,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,921,000 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถ่ิน 1,188,000 บาท

เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตําบล��พร้อมปรับปรุงเงินเดือน�
ตําแหน่งผู้อํานวยการกองคลัง�ตําแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี�ตําแหน่งเจ้า
พนักงานจัดเก็บรายได้�และตําแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ�รวมท้ังหมดจํานวน�4�
อัตรา�โดยถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วน
ท้องถ่ิน�พ.ศ.2542�ตามหนังสือสํานักงาน�ก.จ.�ก.ท.�และ�ก.อบต.�ท่ี�มท�
0809.2/ว�138�ลงวันท่ี�30�ธันวาคม�2558

เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถ่ิน 36,000 บาท
เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราว�จํานวน�2�อัตรา�ตําแหน่งเจ้า
พนักงานพัสดุ��และตําแหน่งเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้�โดยถือปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถ่ิน�พ.ศ.2542�ตามหนังสือ
สํานักงาน�ก.จ.�ก.ท. และ�ก.อบต.�ท่ี�มท�0809.2/ว�138�ลงวันท่ี�30�
ธันวาคม�2558

เงินประจําตําแหน่ง 42,000 บาท
เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งผู้อํานวยการกองคลัง�จํานวน�1�อัตรา�อัตรา
เดือนละ�3,500�บาท�โดยถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงาน
บุคคลส่วนท้องถ่ิน�พ.ศ.2542�ตามหนังสือสํานักงาน�ก.จ.�ก.ท.�และ�ก.อบต.�
ท่ี�มท�0809.2/ว�138�ลงวันท่ี�30�ธันวาคม�2558
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 623,000 บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ�และพนักงานจ้างท่ัวไป�ตําแหน่ง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี�จํานวน�1�อัตรา�ตําแหน่งผู้ช่วยเจ้า
พนักงานพัสดุ�จํานวน�1�อัตรา�ตําแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้�
จํานวน�1�อัตรา��และตําแหน่งคนงานท่ัวไป�จํานวน�1�อัตรา�รวมท้ังหมด
จํานวน�4�อัตรา�โดยถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล
ส่วนท้องถ่ิน�พ.ศ.2542�ตามหนังสือสํานักงาน�ก.จ.�ก.ท.�และ�ก.อบต.�ท่ี�มท�
0809.2/ว�138�ลงวันท่ี�30�ธันวาคม�2558

เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง 32,000 บาท
เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมค่าครองชีพพนักงานจ้างตามภารกิจ�และค่าจ้างพนักงาน
จ้างท่ัวไป�ตําแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี�จํานวน�1�อัตรา�
ตําแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้�จํานวน�1�อัตรา�ตําแหน่งคนงาน
ท่ัวไป�จํานวน�1�อัตรา�รวมท้ังหมดจํานวน�3�อัตรา�โดยถือปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถ่ิน�พ.ศ.2542�ตามหนังสือ
สํานักงาน�ก.จ.�ก.ท.�และ�ก.อบต.�ท่ี�มท�0809.2/ว�138�ลงวันท่ี�30�
ธันวาคม�2558

งบดําเนินงาน 262,000 บาท
ค่าตอบแทน 72,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 10,000 บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาให้แก่พนักงานส่วนตําบลและ
พนักงานจ้างท่ีมาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือในวันหยุดราชการท่ีได้รับ
คําสั่งให้ช่วยเหลือการปฏิบัติงานซ่ึงเป็นงานเร่งด่วนนอกเวลาราชการปกติหรือ
งานท่ีไม่อาจทําในเวลาราชการได้�โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน�พ.ศ.2559

ค่าเช่าบ้าน 42,000 บาท
เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านของพนักงานส่วนตําบล�ตําแหน่งผู้อํานวยการ   
กองคลัง�โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้าน    
ของข้าราชการส่วนท้องถ่ิน (ฉบับท่ี�4)�พ.ศ.2562�

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา 20,000 บาท

เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนตําบล�โดยถือปฏิบัติ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเก่ียวกับการศึกษาบุตร
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน�พ.ศ.2563
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ค่าใช้สอย 140,000 บาท
รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ

รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ 30,000 บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ�ดังนี้�
-�ค่าถ่ายเอกสาร�ค่าเย็บหนังสือ�เข้าปกหนังสือ�เช่น�ข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจําปี�ข้อบังคับองค์การบริหารส่วนตําบล�รายงานการประชุม�
ระเบียบกฎหมายและหนังสือต่าง�ๆ�
-�ค่าโฆษณาและเผยแพร่�เช่น�รายจ่ายเก่ียวกับการจ้างเหมาโฆษณาและ
เผยแพร่ข่าวทางวิทยุกระจายเสียง�โทรทัศน์�โรงมหรสพหรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ�ค่า
เช่าทรัพย์สิน��ค่าจ้างเหมาบริการ�ค่าจ้างสํารวจความพึงพอใจของการบริการ
ประชาชน�ฯลฯ�โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิก
ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน�พ.ศ.2562

รายจ่ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอ่ืน ๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร 40,000 บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าเบ้ียเลี้ยง�ค่าพาหนะ�ค่าเช่าท่ีพักและค่าใช้จ่ายอ่ืนๆในการ
เดินทางไปราชการ�หรืออบรมสัมมนาของพนักงานส่วนตําบล��พนักงานจ้าง�
ผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล�โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย�ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าท่ี
ท้องถ่ิน�พ.ศ.2555�และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม�

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา 60,000 บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนและธรรมเนียม�เช่น�ค่าลงทะเบียนและค่าธรรมเนียม
การฝึกอบรมต่างๆ สําหรับ�คณะผู้บริหารท้องถ่ิน�สมาชิกสภา�พนักงานส่วน
ตําบล�พนักงานจ้าง�โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย�ว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม�และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าท่ีท้องถ่ิน�
พ.ศ.2557

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 10,000 บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเพ่ือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ�
เช่น�เครื่องคอมพิวเตอร์�เครื่องถ่ายเอกสาร�เครื่องปรับอากาศ�โต๊ะ�เก้าอ้ี�และ
ครุภัณฑ์อ่ืนๆ�ฯลฯ�
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ค่าวัสดุ 50,000 บาท
วัสดุสํานักงาน 20,000 บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ้ือวัสดุสํานักงานท้ังวัสดุคงทนและวัสดุสิ้นเปลือง�เช่น�เครื่อง  
คิดเลข�ไม้บรรทัดเหล็ก�ท่ีเย็บกระดาษ�กรรไกร�เก้าอ้ีพลาสติก�ตรายาง�    
พระบรมฉายาลักษณ์�พรม�มูลี่�นาฬิกา�พระพุทธรูป�วารสาร�หนังสือพิมพ์�
หนังสือเก่ียวกับกฎหมาย�ระเบียบ�หนังสือคู่มือต่างๆ�ท่ีใช้ปฏิบัติงาน�กระดาษ�
แฟ้ม�ปากกา�ดินสอ�หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร�น้ํายาลบคําผิด�ลวดเย็บกระดาษ�
ซองเอกสาร�ธงชาติ��สิ่งพิมพ์ท่ีได้จากการซ้ือหรือจ้างพิมพ์�ตะแกรงวาง
เอกสารท่ีถูพ้ืน�น้ําด่ืมสําหรับบริการประชาชน�ฯลฯ��โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน�ท่ี�มท�0808.2/ว�1095�ลงวันท่ี�28�
พฤษภาคม�2564

วัสดุคอมพิวเตอร์ 30,000 บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์��เช่น�แผ่น�CD-ROM�DVD-ROM�โปรแกรม�
หมึกเครื่องพิมพ์�แป้นพิมพ์�เมนบอร์ด�เม้าท์�เมมโมรี่ชิป�อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล
และสื่อบันทึกข้อมูลอ่ืนๆ�ฯลฯ�โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน�ท่ี�มท�0808.2/ว�1095�ลงวันท่ี�28�พฤษภาคม�2564

งบลงทุน 119,100 บาท
ค่าครุภัณฑ์ 119,100 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอ้ี 21,000 บาท
เพ่ือจัดซ้ือเก้าอ้ีทํางานภายในสํานักงานกองคลัง�จํานวน�6�ตัว�ราคาตัวละ�
3,500�บาท�จัดซ้ือตามราคาท้องถ่ิน�โดยมีคุณลักษณะดังนี้�
���-�เป็นเก้าอ้ีท่ีหุ้มด้วยหนังเทียม�
���-�มีท่ีวางแขน�
���-�สามารถปรับสูง-ตํ่าด้วยโช้ค�
���-�ขาเหล็ก�มีล้อเลื่อน�
���-�สามารถโยกเอนและหมุนได้รอบตัว
�����โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยท่ี�มท�0808.2/ว�1989�ลง
วันท่ี�22�มิถุนายน�2552
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เครื่องปรับอากาศ 46,100 บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือพร้อมติดต้ังเครื่องปรับอากาศขนาดไม่น้อยกว่า�36,000�
บีทียู�จํานวน�1�เครื่อง�ให้กับห้องกองคลังองค์การบริหารส่วนตําบล�โดยมี
คุณลักษณะของครุภัณฑ์ดังต่อไปนี้�
���1.ขนาดเครื่องปรับอากาศขนาดไม่น้อยกว่า�36,000�บีทียู�จํานวน�1�เครื่อง
���2.ราคาท่ีกําหนดเป็นราคาท่ีรวมค่าติดต้ังแบบแยกส่วน�ชนิดแขวน
���3.เครื่องปรับอากาศท่ีมีความสามารถในการทําความเย็นขนาดไม่เกิน�
40,000�บีทียู�ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม�และ
ฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์�5
���4.ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศท่ีประกอบสําเร็จรูปท้ังชุด�ท้ังหน่วยส่งความ
เย็นและหน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน
���5.เครื่องปรับอากาศท่ีมีระบบฟอกอากาศ�สามารถดักจับอนุภาคฝุ่นละออง�
และสามารถถอดล้างทําความสะอาดได้
���6.มีความหน่วงเวลาการทํางานของคอมเพรสเซอร์
ราคาจัดซ้ือตามราคาบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์�กองมาตรฐานงบประมาณ�1�
สํานักงบประมาณ�เดือน�ธันวาคม�2563�โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย�ท่ี�มท�0808.2/ว�1989�ลงวันท่ี�22�มิถุนายน�2552�ดังนี้��

ตู้เก็บเอกสารชนิดบานเล่ือนกระจก 2 บาน 22,000 บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือตู้เก็บเอกสารใช้จัดเก็บแฟ้มเอกสาร�ราคาตู้ละ�5,500�
บาท�จํานวน�4�ตู้��มีรายละเอียดคุณลักษณะดังนี้
����1.ขนาดความกว้าง�ความหนา�และความสูง�ไม่น้อยกว่า�150x40x85�
เซนติเมตร
����2.โครงตู้และชั้นวางเอกสารทําจากเหล็กแผ่นหนาไม่น้อยกว่า�0.5�มิลลิเมตร
����3.บานเลื่อนกระจกล็อคด้วยระบบกุญแจ
ไม่ปรากฎในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสํานักงบประมาณ�จึงขอจัดซ้ือ
ตามราคาในท้องถ่ินด้วยความประหยัด�โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย�ท่ี�มท�0808.2/ว�1989�ลงวันท่ี�22�มิถุนายน�2552�ดังนี้�
����1)�วัตถุประสงค์�:�เพ่ือใช้จัดเก็บเอกสารทางราชการขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลแม่พริก�
����2)�เหตุผลความจําเป็น�:�ต้องการเพ่ิมจํานวนตู้เพ่ือจัดเก็บเอกสารได้มากข้ึน
เนื่องจากตู้เดิมเต็มไม่เพียงพอต่อการจัดเก็บ�เพ่ิมประสิทธิภาพและสนับสนุน
การทํางาน

   �1)�วัตถุประสงค์�:�เพ่ือใช้ปรับอุณหภูมิห้องให้เหมาะสมกับสภาพการทํางาน
����2)�เหตุผลความจําเป็น�:�ต้องการทดแทนของเดิมเนื่องจากมีอายุการใช้งาน
เป็นเวลานานเสื่อมสภาพ�ชํารุด�ไม่สามารถใช้งานได้เป็นปกติ�สิ้นเปลืองค่า
กระแสไฟฟ้า
����3)�ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ�:�บรรยากาศสภาพแวดล้อมการทํางานดี�
รู้สึกสบาย�ทํางานได้รวดเร็วมากยิ่งข้ึน
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จํานวน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล แบบท่ี 2 30,000 บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงานประมวลผลแบบท่ี�2�
จํานวน�1�เครื่อง�โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐานดังต่อไปนี้�
���1.มีหน่วยประมวลผลกลาง�(CPU)�ไม่น้อยกว่า�6�แกนหลัก�(6�core)�โดยมี
ความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า�3.0�GHz�และมีเทคโนโลยีเพ่ิม
สัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีท่ีต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูงจํานวน�
1�หน่วย
���2.หน่วยประมวลผลกลาง�(CPU)�มีหน่วยความจําแบบ�Cache�Memory�
รวมในระดับ�(Level)�เดียวกันขนาดไม่น้อยกว่า�12�MB
���3.มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพ�โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง�
หรือดีกว่า�ดังนี้
�������3.1�เป็นแผงวงจรเพ่ือแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักท่ีมี
หน่วยความจําขนาดไม่น้อยกว่า�2�GB�หรือ
�������3.2�มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพติดต้ังอยู่ภายในหน่วยประมวลผล
กลาง�แบบ�Graphics�Processing�Unit�ท่ีสามารถใช้หน่วยความจําหลักใน
การแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า�2�GB�หรือ
�������3.3�มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพท่ีมีความสามารถในการใช้
หน่วยความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า�2�GB
���4.มีหน่วยความจําหลัก�(RAM)�ชนิด�DDR4�หรือดีกว่า�มีขนาดไม่น้อยกว่า�
8�GB
���5.มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล�ชนิด�SATA�หรือดีกว่า�ขนาดความจุไม่น้อยกว่า�2�
TB�หรือ�ชนิด�Solid�State�Drive�ขนาดความจุไม่น้อยกว่า�480�GB�จํานวน�
1�หน่วย
���6.มี�DVD-RW�หรือดีกว่า�จํานวน�1�หน่วย
���7.มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย�(Network�Interface)�แบบ�
10/100/1000�Base-T�หรือดีกว่า�จํานวนไม่น้อยกว่า�1�ช่อง
���8.มีช่องเชื่อมต่อ�(Interface)�แบบ�USB�2.0�หรือดีกว่า�ไม่น้อยกว่า�3�ช่อง
���9.มีแป้นพิมพ์และเมาส์
���10.มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า�19�นิ้ว�จํานวน�1�หน่วย
ราคาจัดซ้ือตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณ์
และระบบคอมพิวเตอร์�ฉบับเดือนพฤษภาคม�2563�ประกาศ�ณ�วันท่ี�12�
พฤษภาคม�2563�ของกระทรวงดิจิตัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม�โดยถือปฏิบัติ
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย�ท่ี�มท�0808.2/ว�1989�ลงวันท่ี�22�มิถุนายน�
2552�ดังนี้�

����3)�ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ�:�เอกสารทางราชการการได้รับการจัดเก็บ
เป็นระเบียบเรียบร้อย�สามารถค้นหาได้สะดวกและปลอดภัย
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รวม
รวม
รวม

จํานวน

รวม
รวม

จํานวน

รวม

จํานวน

����1)�วัตถุประสงค์�:�เพ่ือใช้จัดทําเอกสารทางราชการ�การบันทึกข้อมูลทาง
ราชการของส่วนกลาง�การสืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต
����2)�เหตุผลความจําเป็น�:�ต้องการทดแทนของเดิมเนื่องจากมีอายุการใช้งาน
เป็นเวลานานเสื่อม�สภาพการใช้งาน�ไม่ทันกับการเปลี่ยน
แปลงของโปรแกรมในปัจจุบัน
����3)�ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ�:�มีความสะดวกและคล่องตัวในการทํางาน
มากข้ึน�สามารถทําเอกสารทางราชการได้รวดเร็วข้ึน�ทันตามระยะเวลาท่ีได้
กําหนด

งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน 222,000 บาท
งบบุคลากร 199,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 199,000 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถ่ิน 199,000 บาท

เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตําบล��พร้อมปรับปรุงเงินเดือน�
จํานวน�1�อัตรา�ตําแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน�โดยถือปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถ่ินพ.ศ.2542�ตามหนังสือ
สํานักงาน�ก.จ.�ก.ท.�และ�ก.อบต.�ท่ี�มท�0809.2/ว138�ลงวันท่ี�30�ธันวาคม�
2558

งบดําเนินงาน 23,000 บาท
ค่าตอบแทน 2,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 2,000 บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาให้แก่พนักงานส่วนตําบลท่ีมา
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือในวันหยุดราชการท่ีได้รับคําสั่งให้ช่วยเหลือ
การปฏิบัติงานซ่ึงเป็นงานเร่งด่วนนอกเวลาราชการปกติหรืองานท่ีไม่อาจทําใน
เวลาราชการได้�โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
เบิกจ่ายค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน�พ.ศ.2559

ค่าใช้สอย 16,000 บาท
รายจ่ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอ่ืน ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร 8,000 บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าเบ้ียเลี้ยง�ค่าพาหนะ�ค่าเช่าท่ีพักและค่าใช้จ่ายอ่ืนๆในการ
เดินทางไปราชการ�หรืออบรมสัมมนาของพนักงานส่วนตําบล��พนักงานจ้าง�
ผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล�ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย�ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าท่ี
ท้องถ่ิน�พ.ศ.2555�และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม�
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จํานวน

รวม
จํานวน

จํานวน

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา 8,000 บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนและธรรมเนียม�เช่น�ค่าลงทะเบียนและ
ค่าธรรมเนียมการฝึกอบรมต่างๆสําหรับ�คณะผู้บริหารท้องถ่ิน�สมาชิกสภา�
พนักงานส่วนตําบล�พนักงานจ้าง�ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย�ว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม�และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าท่ีท้องถ่ิน�
พ.ศ.�2557ค่าวัสดุ 5,000 บาท

วัสดุสํานักงาน 2,000 บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ้ือวัสดุสํานักงานท้ังวัสดุคงทนและวัสดุสิ้นเปลือง�เช่น�เครื่องคิด
เลข�ไม้บรรทัดเหล็ก�ท่ีเย็บกระดาษ�กรรไกร�เก้าอ้ีพลาสติก�ตรายาง�พระบรม
ฉายาลักษณ์�พรม�มูลี่�นาฬิกา�พระพุทธรูป�วารสาร�หนังสือพิมพ์�หนังสือ
เก่ียวกับกฎหมาย�ระเบียบ�หนังสือคู่มือต่างๆ�ท่ีใช้ปฏิบัติงาน�กระดาษ�แฟ้ม�
ปากกา�ดินสอ�หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร�น้ํายาลบคําผิด�ลวดเย็บกระดาษ�ซอง
เอกสาร�ธงชาติ��สิ่งพิมพ์ท่ีได้จากการซ้ือหรือจ้างพิมพ์�ตะแกรงวางเอกสาร   �
ท่ีถูพ้ืน�น้ําด่ืมสําหรับบริการประชาชน�ฯลฯ��โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน�ท่ี�มท�0808.2/ว�1095�ลงวันท่ี�28�พฤษภาคม�
2564

วัสดุคอมพิวเตอร์ 3,000 บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์��เช่น�แผ่น�CD-ROM�DVD-ROM��
โปรแกรม�หมึกเครื่องพิมพ์�แป้นพิมพ์�เมนบอร์ด�เมมโมรี่ชิป�เม้าท์�สื่อบันทึก
ข้อมูล�อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลและอ่ืนๆ�ฯลฯ�โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน�ท่ี�มท�0808.2/ว�1095�ลงวันท่ี�28�พฤษภาคม�
2564
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รวม

รวม
รวม

จํานวน

จํานวน

จํานวน

รวม
รวม

จํานวน

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 1,477,000 บาท

งบบุคลากร 1,164,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,164,000 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถ่ิน 327,000 บาท

เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตําบล�พร้อมปรับปรุงเงินเดือน 
จํานวน�1�อัตรา�ตําแหน่งเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย�โดยถือ
ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2542�
ตามหนังสือสํานักงาน�ก.จ.�ก.ท.�และ�ก.อบต.�ท่ี�มท�0809.2/ว�138�ลงวันท่ี�
30�ธันวาคม�2558

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 811,000 บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ�ตําแหน่งพนักงานขับรถ�จํานวน�
2�อัตรา�ตําแหน่งพนักงานดับเพลิง�จํานวน�3�อัตรา�รวมท้ังหมดจํานวน�5�
อัตรา�โดยถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถ่ิน
 พ.ศ.2542�ตามหนังสือสํานักงาน�ก.จ.�ก.ท.�และ�ก.อบต. ท่ี�มท�0809.2/ว
138�ลงวันท่ี�30�ธันวาคม�2558

เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง 26,000 บาท
เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมค่าครองชีพพนักงานจ้างตามภารกิจ�ตําแหน่งพนักงาน   
ขับรถ�จํานวน�1�อัตรา�ตําแหน่งพนักงานดับเพลิง�จํานวน�3�อัตรา�รวม
ท้ังหมดจํานวน�4�อัตรา�โดยถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงาน
บุคคลส่วนท้องถ่ิน�พ.ศ.2542�ตามหนังสือสํานักงาน�ก.จ.�ก.ท.�และ�ก.อบต.�
ท่ี�มท�0809.2/ว138�ลงวันท่ี�30�ธันวาคม�2558

งบดําเนินงาน 276,400 บาท
ค่าใช้สอย 225,000 บาท
รายจ่ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอ่ืน ๆ

ค่าใช้จ่ายโครงการซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 50,000 บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าดําเนินการซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย�เช่น�
ค่าตอบแทนวิทยากร�ค่าอาหาร�เครื่องด่ืม�และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆท่ีจําเป็นและ
เก่ียวข้อง�โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าท่ีท้องถ่ิน�พ.ศ.�2557�
ดําเนินโครงการตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน�(พ.ศ.2561–2565)�หน้าท่ี�122�ลําดับ
ท่ี�2

102



จํานวน

จํานวน

จํานวน

จํานวน

ค่าใช้จ่ายโครงการลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลวันข้ึนปีใหม่ 10,000 บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าดําเนินการ�ในการต้ังจุดบริการประชาชนช่วงเทศกาลวันข้ึน
ปีใหม่ เช่น�ค่าอาหารและค่าเครื่องด่ืม�ค่าวัสดุอุปกรณ์�ค่าจัดทําป้าย�ค่าเบ้ีย
เลี้ยง�ค่าพาหนะ�และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ�ท่ีจําเป็นและเก่ียวข้อง�ฯลฯ�โดยถือปฏิบัติ
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน�ด่วนท่ีสุด�ท่ี�มท�0804.5/ว�
1634�ลงวันท่ี�22�กันยายน�2557�หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน�
ด่วนท่ีสุด�ท่ี�มท�0810.4/ว�4202�ลงวันท่ี�25�ธันวาคม�2561�หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย�ท่ี�มท�0808.2/ว�3892�ลงวันท่ี�28�มิถุนายน�2562��
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน�ด่วนท่ีสุด�ท่ี�มท�0810.4/ว�1123�ลง
วันท่ี�9�เมษายน�2563�หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน�ด่วนท่ีสุดท่ี�
มท�0810.4/ว�694�ลงวันท่ี�2�เมษายน�2564�และดําเนินโครงการตาม
แผนพัฒนาท้องถ่ิน�(พ.ศ.�2561–2565)�หน้าท่ี�122�ลําดับท่ี�3

ค่าใช้จ่ายโครงการลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลวันสงกรานต์ 10,000 บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าดําเนินการ�ในการต้ังจุดบริการประชาชนช่วงเทศกาลวัน
สงกรานต์�เช่น�ค่าอาหารและค่าเครื่องด่ืม�ค่าวัสดุอุปกรณ์�ค่าจัดทําป้าย�ค่า
เบ้ียเลี้ยง�ค่าพาหนะ�และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ�ท่ีจําเป็นและเก่ียวข้อง�ฯลฯ�โดยถือ
ปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน�ด่วนท่ีสุด�ท่ี�มท�0804.5/
ว�1634�ลงวันท่ี�22�กันยายน�2557�หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน�
ด่วนท่ีสุด�ท่ี�มท�0810.4/ว�4202�ลงวันท่ี�25�ธันวาคม�2561�หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย�ท่ี�มท�0808.2/ว�3892�ลงวันท่ี�28�มิถุนายน�2562��
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน�ด่วนท่ีสุด�ท่ี�มท�0810.4/ว�1123�ลง
วันท่ี�9�เมษายน�2563�หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน�ด่วนท่ีสุดท่ี�
มท�0810.4/ว�694�ลงวันท่ี�2�เมษายน�2564�และดําเนินโครงการตาม
แผนพัฒนาท้องถ่ิน�(พ.ศ.�2561–2565)�หน้าท่ี�122�ลําดับท่ี�1

ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการกิจการของศูนย์ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนองค์การ
บริหารส่วนตําบลแม่พริก

30,000 บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าดําเนินการใช้จ่าย�สําหรับเป็นค่าตอบแทน�ค่าเบ้ียเลี้ยง�ค่า
พาหนะ��ค่าเช่าท่ีพักและค่าใช้จ่ายอ่ืนๆในการเดินทางไปราชการหรือไปอบรม
สัมมนาของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน��มิสเตอร์เตือนภัย��ฯลฯ

ค่าใช้จ่ายสําหรับสนับสนุนป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน 20,000 บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าในการสนับสนุนการป้องกัน�แก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน�
ในพ้ืนท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินและป่าสงวนแห่งชาติตามภารกิจถ่าย
โอน�ได้แก่�การฝึกอบรมหลักสูตรอาสาสมัครท้องถ่ินป้องกันไฟป่าและปัญหา
หมอกควัน�ดําเนินการป้องกันไฟป่าและดับไฟป่าในพ้ืนท่ี�และรณรงค์
ประชาสัมพันธ์ด้านการควบคุมไฟป่าในพ้ืนท่ี�รวมถึงค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ�ท่ีจําเป็น
และเก่ียวข้อง�โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย�ด่วนมาก�ท่ี�มท�
0808.2/ว�2989�ลงวันท่ี�31�พฤษภาคม�2560�
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โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจําองค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก

85,000 บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าดําเนินโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจํา
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน�องค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก�เช่น
ค่าตอบแทนวิทยากร�ค่าอาหารและเครื่องด่ืม�ค่าวัสดุอุปกรณ์�ค่าจัดทําป้าย�
และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ�ท่ีจําเป็นและเก่ียวข้อง�ฯลฯ�โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย�ท่ี�มท�0808.2/ว5329�ลงวันท่ี�26�ธันวาคม�2562�และ
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน�ด่วนท่ีสุด�ท่ี�มท�0808.2/ว440�ลง
วันท่ี�13�กุมภาพันธ์�2563�และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าท่ีท้องถ่ิน�
พ.ศ.2557�ดําเนินการตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน�(พ.ศ.2561-2565)�เพ่ิมเติมและ
เปลี่ยนแปลง�ครั้งท่ี�1�พ.ศ.2563�หน้าท่ี�25�ลําดับท่ี�1

โครงการอบรมความรู้เรื่องไฟป่า 20,000 บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าดําเนินโครงการอบรมความรู้เรื่องไฟป่า�เช่น�ค่าตอบแทน
วิทยากร�ค่าอาหารและค่าเครื่องด่ืม�ค่าวัสดุอุปกรณ์�ค่าจัดทําป้าย�และ
ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ�ท่ีจําเป็นและเก่ียวข้อง�ฯลฯ�โดยถือปฏิบัติตามหนังกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถ่ิน�ท่ี�มท�0891.4/ว�2360�ลงวันท่ี�2�พฤศจิกายน�2558�
และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการ
เข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าท่ีท้องถ่ิน�พ.ศ.�2557�ดําเนินโครงการตาม
แผนพัฒนาท้องถ่ิน�(พ.ศ.�2561�–�2565)�หน้าท่ี��204�ลําดับท่ี�3

ค่าวัสดุ 51,400 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 3,000 บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเครื่องประจุไฟ(ตู้ชาร์ทแบตเตอรี่)�จํานวน�1�เครื่อง�ต้ังไว้�
3,000�บาท��โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้ภายในสํานักงานองค์การบริหารส่วน
ตําบล�จัดซ้ือตามราคาท้องถ่ินโดยมีคุณลักษณะดังนี้�
�-�สามารถประจุไฟฟ้าให้กับแบตเตอรี่ท่ีมีขนาดแรงดันต้ังแต่�6�–�24�โวลท์�
�-�สามารถจ่ายกระแสไฟฟ้าประจุได้สูงถึง�30�แอมแปร์�
�-�เป็นตู้ประจุไฟฟ้าแบบใช้ขดลวดทองแดงในการลดแรงดันเพ่ือการประจุ
�-มีแอมป์มิเตอร์แสดงปริมาณการไหลของกระแสไฟฟ้า
�-�มีโวลท์มิเตอร์แสดงปริมาณแรงดันไฟฟ้าประจุ
�-�สามารถปรับแรงดันประจุและกระแสได้หลายระดับ�
�-�มีระบบตัดไฟท้ังเข้าและออก
�-�ใช้กับแรงดันไฟฟ้า�220-240�โวลท์
���โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน�ท่ี�มท�0808.2/
ว�1095�ลงวันท่ี�28�พฤษภาคม�2564
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วัสดุเครื่องดับเพลิง 37,600 บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือสายดับเพลิง�จํานวน�4�เส้น�ดังนี้�
1.สายดับเพลิง�ต้ังไว้�28,600�บาท
�-�สายดับเพลิง�ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางท่อ�1.5�นิ้ว�ยาว�20�เมตร�จํานวน�2�
เส้น�ราคาเส้นละ�6,800�บาท�รวมเป็นเงิน�13,600�บาท�เป็นชนิดทอด้วยเส้น
ใยสังเคราะห์โพลี่เอสเตอร์�ภายนอกเคลือบโพลี่ยูรีเทน�ภายในไนล่อนอาบยาง�
สีแดง�โดยจัดซ้ือตามราคาท้องถ่ิน
�-�สายดับเพลิง�ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางท่อ�2.5�นิ้ว�ยาว�20�เมตร�จํานวน�2�
เส้น�ราคาเส้นละ�7,500�บาท�รวมเป็นเงิน�15,000�บาท�เป็นชนิดทอด้วยเส้น
ใยสังเคราะห์โพลี่เอสเตอร์�ภายนอกเคลือบโพลี่ยูรีเทน�ภายในไนล่อนอาบยาง�
สีแดง�โดยจัดซ้ือตามราคาท้องถ่ิน
2.ข้อต่อทางแยกทางส่งน้ําดับเพลิง�ต้ังไว้�9,000�บาท�เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือข้อ
ต่อทางแยกส่งน้ําดับเพลิง�(TWO�WAYS�COLLECTING�BREECHING��
WITH�CONTROLLED�VALVE)�จํานวน�1�ตัว�ขนาดทางน้ําเข้า�2.5�นิ้ว�หนึ่ง
ทาง�แยกทางจ่ายน้ําขนาด�2.5�นิ้ว�จํานวน�2�ทาง�แบบสวมเร็ว�ตัวเมีย�ชนิด
เข้ียวเดียว�พร้อมประตูน้ําเปิด-ปิด�ทําด้วยทองเหลือง�จัดซ้ือตามราคาท้องถ่ิน�
โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน�ท่ี�มท�0808.2/ว�
1095�ลงวันท่ี�28�พฤษภาคม�2564

วัสดุจราจร 10,800 บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือกรวยจราจร�จํานวน�20�อัน�ราคาอันละ�540�บาท�โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือใช้ในงานองค์การบริหารส่วนตําบล�จัดซ้ือตามราคาท้องถ่ิน�
ผลิตจากวัสดุแข็งแรง�ทนทาน�ไม่แตก�สีส้มสดใส�มีคาดแถบสะท้อนแสง�
ขนาด�80�เซนติเมตร�โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถ่ิน�ท่ี�มท�0808.2/ว�1095�ลงวันท่ี�28�พฤษภาคม�2564

งบลงทุน 36,600 บาท
ค่าครุภัณฑ์ 36,600 บาท
ครุภัณฑ์การเกษตร

เครื่องสูบน้ํา 8,600 บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเครื่องเครื่องสูบน้ํา�แบบหอยโข่งเครื่องยนต์เบนซิน�
จํานวน�1�เครื่อง�โดยมีคุณลักษณะดังนี้
����1.�สูบน้ําได้1,000�ลิตรต่อนาทีขนาด�5�แรงม้า
����2.�เป็นเครื่องสูบน้ําแบบหอยโข่งใช้เครื่องยนต์เบนซินขนาดไม่น้อยกว่า5�
แรงม้าหรือขนาดปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า�160�ซีซี
����3.�ขนาดท่อส่งไม่น้อยกว่า3�นิ้ว (75�มิลลิเมตร)
����4.�สูบน้ําได้ไม่น้อยกว่าตามปริมาณท่ีกําหนด
����5.�ส่งน้ําได้สูงไม่น้อยกว่า�9�เมตรหรือประมาณ�30�ฟุต
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จํานวน
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

เครื่องรับส่งวิทยุ 28,000 บาท
-�เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือ�เครื่องรับส่งวิทยุ�ระบบ�VHF/FM�ขนาดกําลังส่ง10�
วัตต์ชนิดประจําท่ี�จํานวน�1�เครื่อง�ประกอบด้วย�ตัวเครื่อง�เพาเวอร์ซัพ
พลาย�ไมโครโฟน�หนังสือคู่มือ�โดยใช้ย่านความถ่ีสําหรับหน่วยงานราชการ�
VHF�136�-�174�mHz
�-�ราคาจัดซ้ือตามราคาบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์�กองมาตรฐานงบประมาณ�1�
สํานักงบประมาณ�เดือน�ธันวาคม�2563�โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย�ท่ี�มท�0808.2/ว�1989�ลงวันท่ี�22�มิถุนายน�2552�ดังนี้�
����1)�วัตถุประสงค์�:�เพ่ือใช้ในการติดต่อสื่อสารระหว่างพนักงานขององค์การ
บริหารส่วนตําบล�และการติดต่อสื่อสารกับหน่วยงานภายนอก
����2)�เหตุผลความจําเป็น�:�ต้องการทดแทนของเดิมเนื่องจากมีอายุการใช้งาน
เป็นเวลานาน�ชํารุด�ไม่สามารถใช้งานได้เป็นปกติ
����3)�ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ�:�ได้รับความสะดวกในการติดต่อสื่อสารใน
งานราชการ�งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

����6.�อุปกรณ์ประกอบของเครื่องสูบน้ําและของเครื่องยนต์ต้องมีครบชุด
พร้อมท่ีจะใช้งานได้�
ราคาจัดซ้ือตามราคาบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์�กองมาตรฐานงบประมาณ�1�
สํานักงบประมาณ�เดือน�ธันวาคม�2563�หน้าท่ี�6,45�รายการท่ี�2.6
�โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย�ท่ี�มท�0808.2/ว�1989�ลง
วันท่ี�22�มิถุนายน�2552�ดังนี้�
����1)�วัตถุประสงค์�:�เพ่ือใช้สูบน้ําจากบ่อน้ําเข้าสู่รถบรรทุกน้ําดับเพลิง�
����2)�เหตุผลความจําเป็น�:�เนื่องจากปัจจุบันไม่มีเครื่องสูบน้ํา�จึงมีความ
จําเป็นต้องจัดซ้ือเพ่ือให้มีในการใช้งาน
����3)�ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ�:�รถบรรทุกน้ําดับเพลิงมีน้ําเพ่ือใช้ในการ
ดับเพลิงและเพ่ือนําน้ําไปแจกจ่ายให้กับประชาชนเป็นการบรรเทาปัญหาการ
ขาดแคลนน้ําเพ่ือการอุปโภคบริโภคในช่วงฤดูแล้ง
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งานจราจร 12,000 บาท

งบดําเนินงาน 12,000 บาท
ค่าใช้สอย 12,000 บาท
รายจ่ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอ่ืน ๆ

โครงการรณรงค์สวมหมวกนิรภัย 2,000 บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าดําเนินโครงการรณรงค์สวมหมวกนิรภัย�เช่น�ค่าวัสดุอุปกรณ์�
ค่าจัดทําป้ายและค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ�ท่ีจําเป็นและเก่ียวข้อง�ฯลฯ�ตามหนังสือกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน�ด่วนท่ีสุด�ท่ี�มท�0810.4/ว�2800�ลงวันท่ี�7�
กันยายน�2561�และดําเนินโครงการตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน�(พ.ศ.2561–
2565)�หน้าท่ี�123�ลําดับท่ี�8

โครงการอบรมสัมมนาให้ความรู้เก่ียวกับกฎหมายจราจร 10,000 บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าอบรมสัมมนาให้ความรู้เก่ียวกับกฎหมาย�จราจร�เช่น�
ค่าตอบแทนวิทยากร�ค่าอาหาร�เครื่องด่ืม��และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆท่ีจําเป็นและ
เก่ียวข้อง�ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าท่ีท้องถ่ิน�พ.ศ.�2557�ดําเนินโครงการ
ตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน�(พ.ศ.�2561�-�2565)�หน้าท่ี�123�ลําดับท่ี�7
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แผนงานการศึกษา
งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา 414,000 บาท

งบบุคลากร 414,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 414,000 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถ่ิน 414,000 บาท

เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตําบล��พร้อมปรับปรุงเงินเดือน�
จํานวน�1�อัตรา�ตําแหน่งนักวิชาการศึกษา�โดยถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถ่ินพ.ศ.2542�ตามหนังสือสํานักงาน�ก.จ.�
ก.ท.�และ�ก.อบต.�ท่ี�มท�0809.2/ว138�ลงวันท่ี�30�ธันวาคม�2558

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 4,391,000 บาท
งบบุคลากร 1,443,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,443,000 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถ่ิน 1,007,000 บาท

เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่ข้าราชการครู�ผู้ดูแลเด็ก�พร้อมปรับปรุงเงินเดือน�
จํานวน�3�อัตรา�ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดลําปาง�
เรื่อง�หลักเกณฑ์และเง่ือนไขเก่ียวกับการเลื่อนเงินเดือนพนักงานครูและ
บุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนตําบล�พ.ศ.�2562�ประกาศวันท่ี�3�
กรกฎาคม�2562��และตามหนังสือจังหวัดลําปาง��ท่ี�ลป�0023.2/ว�35748�ลง
วันท่ี�24�มิถุนายน�2562

เงินวิทยฐานะ 84,000 บาท
เพ่ือจ่ายเป็นเงินวิทยฐานะของครูชํานาญการ�อันดับ�คศ.2�จํานวน�2�
ตําแหน่ง�จํานวน�12�เดือน�ๆ�ละ�3,500�บาท�เป็นเงิน�84,000�บาท�เป็นไป
ตามพระราชบัญญัติ�พระราชกฤษฎีกา�ประกาศ�และหนังสือสั่งการ�ดังนี้
   1)�พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา�พ.ศ.
2547
   2)�พระราชบัญญัติเงินเดือน�เงินวิทยฐานะ�และเงินประจําตําแหน่ง
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา�พ.ศ.2547
   3)�หนังสือสํานักงาน�ก.อบต./ก.ท./ก.จ.�ด่วนท่ีสุด�ท่ี�มท�0809.4/ว 59�ลง
วันท่ี�1�เมษายน�2548�เรื่อง�การกําหนดให้ข้าราชการ�พนักงานครูและ
บุคลากรทางการศึกษาท้องถ่ิน�ดํารงตําแหน่งหรือดํารงตําแหน่งท่ีมีวิทยฐานะ�
และให้ได้รับเงินเดือนสอดคล้องกับพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา�พ.ศ.2547�และพระราชบัญญัติเงินเดือน�เงินวิทย
ฐานะ�และเงินประจําตําแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา�พ.ศ.
2547
   4)�หนังสือสํานักงาน�ก.ค.ศ.�ท่ี�ศธ.0206.3/ว17�ลงวันท่ี�21ตุลาคม�2548�
เรื่อง�มาตรฐานตําแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะ�ของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 328,000 บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ�ตําแหน่งผู้ดูแลเด็ก�จํานวน�2�
อัตรา�

เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง 24,000 บาท
เพ่ือเป็นเงินเพ่ิมค่าครองชีพพนักงานจ้าง�ตามภารกิจ�ตําแหน่งผู้ดูแลเด็ก�
จํานวน�1�อัตรา�

งบดําเนินงาน 1,648,000 บาท
ค่าตอบแทน 5,000 บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา 5,000 บาท
เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของครูผู้ดูแลเด็ก�โดยถือปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเก่ียวกับการศึกษาบุตร�ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2563

ค่าใช้สอย 843,000 บาท
รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ

จ้างเหมาบริการผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก ประจําศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่เชียงรายลุ่ม 72,000 บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการผู้ช่วยผู้ดูแลเด็กประจําศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
แม่เชียงรายลุ่ม�จํานวน�1�คน�อัตราจ้างเหมาเดือนละ�6,000�บาท�จํานวน�12�
เดือน�เป็นจํานวนเงิน�72,000�บาท�โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย�มท�0808.2/ว�4044�ลงวันท่ี�10�กรกฎาคม�2563

จ้างเหมาบริการผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก ประจําศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่พริกบน 72,000 บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการผู้ช่วยผู้ดูแลเด็กประจําศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
แม่พริกบนจํานวน�1�คน�อัตราจ้างเหมาเดือนละ�6,000�บาท�จํานวน�12�
เดือน�เป็นจํานวนเงิน�72,000�บาท�โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย�มท�0808.2/ว�4044�ลงวันท่ี�10�กรกฎาคม�2563

รายจ่ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอ่ืน ๆ
ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา 629,000 บาท

���(1)�เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน�ต้ังไว้�406,000�บาท�เพ่ือ
จ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก�จํานวน�5�แห่ง�ดังนี้�ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่เชียงรายลุ่ม�ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่พริกบน�ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กวัดห้วยข้ึนก�ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านผาปังหลวง�ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านผาปังกลาง�โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ด่วนท่ีสุด�ท่ี�มท�0816.2/ว�2786�ลงวันท่ี�8�พฤษภาคม�2562�ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย�ด่วนท่ีสุด�ท่ี�มท�0816.2/ว�3924�ลงวันท่ี�2�กรกฎาคม�
2564�และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของ
สถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน�พ.ศ.2562
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ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร 30,000 บาท

���(2)�เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสําหรับเด็ก
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(ศพด.)�ต้ังไว้�223,000�บาท�เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดการเรียน
การสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก�ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วน
ตําบลแม่พริก�เช่น�ค่าจัดการเรียนการสอน�ค่าหนังสือเรียน�ค่าอุปกรณ์การ
เรียน�ค่าเครื่องแบบนักเรียน�ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน�จํานวน�5�แห่ง�ดังนี้�
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่เชียงรายลุ่ม�ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน�แม่พริกบน�
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดห้วยข้ึนก�ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านผาปังหลวง�ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านผาปังกลาง�โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ด่วนท่ีสุด�ท่ี�มท�0816.2/ว�2786�ลงวันท่ี�8�พฤษภาคม�2562�
���โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย�ด่วนท่ีสุด�ท่ี�มท�0816.2/ว�
3924�ลงวันท่ี�2�กรกฎาคม�2564�และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
รายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน�พ.ศ.
2562

สําหรับเป็นค่าเบ้ียเลี้ยง�ค่าพาหนะ�ค่าเช่าท่ีพักและค่าใช้จ่ายอ่ืนๆในการ
เดินทางไปราชการ�หรืออบรมสัมมนาของพนักงานส่วนตําบล�พนักงานจ้าง�
ผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลตาม�โดยถือปฏิบัติระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย�ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าท่ี
ท้องถ่ิน�พ.ศ.2555�และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา 30,000 บาท
สําหรับเป็นค่าลงทะเบียนและธรรมเนียม�เช่น�ค่าลงทะเบียนและ
ค่าธรรมเนียมการฝึกอบรมต่างๆสําหรับ�คณะผู้บริหารท้องถ่ิน�สมาชิกสภา�
พนักงานส่วนตําบล�พนักงานจ้าง�โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย�ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม�และการเข้ารับการ
ฝึกอบรมของเจ้าหน้าท่ีท้องถ่ิน�พ.ศ.�2557

ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 10,000 บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็กและผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก�จํานวน�5�อัตรา
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จํานวน

รวม
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ค่าวัสดุ 800,000 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว 800,000 บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ืออาหารเสริม(นม)ให้กับโรงเรียนในสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน(สพฐ.)�ต้ังแต่ระดับอนุบาลถึงระดับ
ประถมศึกษาปีท่ี�6�จํานวน�4�แห่ง�ประกอบด้วย�โรงเรียนบ้านแม่พริกบน�
โรงเรียนบ้านแม่เชียงรายลุ่ม�โรงเรียนห้วยข้ึนกวิทยา�โรงเรียนผาปังวิทยาและ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก�จํานวน�5�แห่ง�ประกอบด้วย�ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน    
แม่พริกบน�ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่เชียงรายลุ่ม�ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัด   
ห้วยข้ึนก�ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านผาปังหลวง�ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านผาปัง
กลาง ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย�ด่วนท่ีสุด�ท่ี�มท�0816.2/ว�3924�ลง
วันท่ี�2�กรกฎาคม�2564�และดําเนินโครงการตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน�(พ.ศ.
2561-2565)�หน้าท่ี�185�ลําดับท่ี�3

เงินอุดหนุน 1,300,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ

1,300,000 บาท
เพ่ือจ่ายเงินอุดหนุนให้กับโรงเรียนโรงเรียนบ้านแม่พริกบน�โรงเรียนบ้านแม่
เชียงรายลุ่ม�โรงเรียนห้วยข้ึนกวิทยา�โรงเรียนผาปังวิทยา�เพ่ือจ่ายเป็น
ค่าอาหารกลางวันให้แก่นักเรียนระดับประถมศึกษา�โรงเรียนสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน�ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย�ด่วน
ท่ีสุด�ท่ี�มท�0816.2/ว�3924�ลงวันท่ี�2�กรกฎาคม�2564�เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน�พ.ศ.
2559�ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของ
สถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน�พ.ศ.�2562�โดยถือปฏิบัติตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย�ด่วนท่ีสุด�ท่ี�มท�0816.2/ว�2786�ลงวันท่ี�8�
พฤษภาคม�2562�และดําเนินโครงการตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน�(พ.ศ.
2561-2565)�หน้าท่ี�185�ลําดับท่ี�5

โครงการอาหารกลางวัน
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รวม
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งานศึกษาไม่กําหนดระดับ 80,000 บาท
งบดําเนินงาน 50,000 บาท

ค่าใช้สอย 50,000 บาท
รายจ่ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอ่ืน ๆ

โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 50,000 บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ�เช่น�ค่าวัสดุอุปกรณ์การจัดงาน�ค่า
ตกแต่งสถานท่ี�ค่าจัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์การศึกษา�ค่าของรางวัลหรือของขวัญ��
ค่าจัดการแสดง�ค่าอาหารและเครื่องด่ืม�รวมถึงค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ�ท่ีจําเป็นและ
เก่ียวข้อง�โดยมีเด็กนักเรียนโรงเรียนในสังกัด�สพฐ.�จํานวน�4�แห่ง�และศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก�5�แห่ง�เข้าร่วมกิจกรรม�ดําเนินการตามระเบียบกระทรวง 
มหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน�การจัดการแข่งขันกีฬา
และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา�ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน�
พ.ศ.2559�ดําเนินโครงการตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน�(พ.ศ.�2561�–�2565)�
หน้าท่ี�185�ลําดับท่ี�1

งบเงินอุดหนุน 30,000 บาท
เงินอุดหนุน 30,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ

โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมทางภาษาไทย-อเมริกัน(โรงเรียนผาปังวิทยา) 30,000 บาท
เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนผาปังวิทยา�ดําเนินโครงการแลกเปลี่ยน
วัฒนธรรมทางภาษาไทย-อเมริกัน�ดําเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน�พ.ศ.2559�และดําเนิน
โครงการตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน�(พ.ศ.2561-2565)�หน้าท่ี�187�ลําดับท่ี�10
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน 724,500 บาท

งบบุคลากร 322,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 322,000 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถ่ิน 298,000 บาท

เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตําบล��พร้อมปรับปรุงเงินเดือน�
จํานวน�1�อัตรา�ตําแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุข�ตามพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถ่ิน�พ.ศ.2542�โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ
สํานักงาน�ก.จ.�ก.ท.�และ�ก.อบต.�ท่ี�มท�0809.2/ว138�ลงวันท่ี�30�ธันวาคม�
2558

เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถ่ิน 24,000 บาท
เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราว�จํานวน�1�อัตรา�ตําแหน่งเจ้า
พนักงานสาธารณสุข�โดยถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงาน
บุคคลส่วนท้องถ่ิน�พ.ศ.2542�ตามหนังสือสํานักงาน�ก.จ.�ก.ท.�และ�ก.อบต.�
ท่ี�มท�0809.2/ว138�ลงวันท่ี�30�ธันวาคม�2558

งบดําเนินงาน 137,500 บาท
ค่าใช้สอย 107,500 บาท
รายจ่ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอ่ืน ๆ

โครงการขับเคล่ือนโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากพิษสุนัขบ้าตาม
พระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัย
ลักษณ์ อัครราชกุมารี

7,500 บาท

���เพ่ือจ่ายเป็นค่าขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย�จากพิษ   
สุนัขบ้า�ตามพระปณิธาน�ศาสตราจารย์�ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ�เจ้าฟ้า
จุฬาภรณวลัยลักษณ์�อัครราชกุมารี�กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี��
โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัด    
สวัสดิภาพสัตว์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน�พ.ศ.�2562�ระเบียบกระทรวง 
มหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน�พ.ศ.2559 และท่ี
แก้ไขเพ่ิมเติม หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน�ด่วนมาก�ท่ี�มท�
0808.2/ว�827�ลงวันท่ี�1�มีนาคม�2562�หนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถ่ิน�ด่วนท่ีสุด�ท่ี�มท�0810.5/ว�1042�ลงวันท่ี�10�เมษายน�2561��
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน�ท่ี�มท�0810.5/ว2072�ลงวันท่ี�5�
กรกฎาคม�2561 หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน�ท่ี�มท�0810.5/ว�
4052�ลงวันท่ี�14�ธันวาคม�2561�หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน�
ด่วนท่ีสุด�ท่ี�มท�0819.3/ว�4524�ลงวันท่ี�7�พฤศจิกายน�2562
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หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน�ด่วนท่ีสุด�ท่ี�มท�0819.3/ว�19�ลง
วันท่ี�3�มกราคม�2563�และดําเนินโครงการตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน�(พ.ศ.
2561- 2565)�หน้าท่ี�182�ลําดับท่ี�93

โครงการปรุงอาหารปลอดภัย 5,000 บาท
���เพ่ือจ่ายเป็นค่าดําเนินกิจกรรมโครงการปรุงอาหารปลอดภัย�เช่น�ค่าวัสดุ
อุปกรณ์�ค่าจัดทําป้าย�ค่าเอกสารความรู้�และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ�ท่ีจําเป็นและ
เก่ียวข้อง�ฯลฯ�โดยถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การ
บริหารส่วนตําบล�พ.ศ.2537�และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง�ฉบับท่ี�7�พ.ศ.2562��ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม�และการเข้ารับ
การฝึกอบรมของเจ้าหน้าท่ีท้องถ่ิน�พ.ศ.2557�และดําเนินโครงการตาม
แผนพัฒนาท้องถ่ิน�(พ.ศ.�2561�-�2565)หน้าท่ี�150�ลําดับท่ี�4

โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 40,000 บาท
���เพ่ือจ่ายเป็นค่าดําเนินกิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า�เช่น�ค่าวัคซีน�
ค่าจ้างบุคลากรทางการแพทย์�ค่าจัดทําป้าย�ค่าแผ่นพับเอกสารความรู้�ค่าเบ้ีย
เลี้ยง�ค่าพาพาหนะและค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ�ท่ีจําเป็นและเก่ียวข้อง�ฯลฯ�โดยถือ
ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล�พ.ศ.
2537�และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง�ฉบับท่ี�7�พ.ศ.2562�และดําเนินโครงการตาม
แผนพัฒนาท้องถ่ิน�(พ.ศ.2561-2565)�หน้าท่ี�151�ลําดับท่ี�6

โครงการรณรงค์ป้องกันโรคทางเดินหายใจ 5,000 บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าดําเนินกิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรคทางเดินหายใจ�เช่น�ค่าวัสดุ
อุปกรณ์�ค่าจัดทําป้าย�ค่าแผ่นพับเอกสารความรู้�ค่าเช่าเครื่องขยายเสียง�และ
ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ�ท่ีจําเป็นและเก่ียวข้อง�ฯลฯ�เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภา
ตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล�พ.ศ.2537�และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง�ฉบับท่ี�
7�พ.ศ.2562�และดําเนินโครงการตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน�(พ.ศ.2561-2565) 
หน้าท่ี�150�ลําดับท่ี�3

โครงการรณรงค์ป้องกันโรคท่ีเกิดข้ึนในฤดูหนาว 5,000 บาท
���เพ่ือจ่ายเป็นค่าดําเนินกิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรคท่ีเกิดข้ึนในฤดูหนาว�เช่น�
ค่าวัสดุอุปกรณ์�ค่าจัดทําป้าย�ค่าแผ่นพับเอกสารความรู้�ค่าเช่าเครื่องขยาย
เสียง�และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ�ท่ีจําเป็นและเก่ียวข้อง�ฯลฯ�โดยถือปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล�พ.ศ.2537�และแก้ไข
เพ่ิมเติมถึง�ฉบับท่ี�7�พ.ศ.2562�และดําเนินโครงการตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน�
(พ.ศ.2561-2565)�หน้าท่ี�150�ลําดับท่ี�2
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จํานวน

รวม
รวม

จํานวน

โครงการรณรงค์ป้องกันโรคเอดส์ 5,000 บาท
���เพ่ือจ่ายเป็นค่าดําเนินกิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรคเอดส์�เช่น�ค่าวัสดุ
อุปกรณ์�ค่าจัดทําป้าย�ค่าแผ่นพับเอกสารความรู้�ค่าเช่าเครื่องขยายเสียง�และ
ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ�ท่ีจําเป็นและเก่ียวข้อง�ฯลฯ�โดยถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ
สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล�พ.ศ.2537�และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง�
ฉบับท่ี�7�พ.ศ.2562�และดําเนินโครงการตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน�(พ.ศ.
2561-2565)�หน้าท่ี�150�ลําดับท่ี�1

โครงการรณรงค์ป้องกันและระงับโรคไข้เลือดออกภายในพ้ืนท่ีตําบลแม่พริก
และตําบลผาปัง

30,000 บาท

���เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเวชภัณฑ์�วัสดุเคมีภัณฑ์�ค่าน้ํามันเชื้อเพลิง�และ
ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆท่ีจําเป็นและเก่ียวข้อง�โดยถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติสภา
ตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล�พ.ศ.2537�และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง�ฉบับท่ี�
7�พ.ศ.2562�และดําเนินโครงการตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน�(พ.ศ.2561-2565)�
หน้าท่ี�150�ลําดับท่ี�5

โครงการอาสาสมัครท้องถ่ินรักษ์โลก 10,000 บาท
���เพ่ือจ่ายเป็นค่าดําเนินกิจกรรมอาสาสมัครท้องถ่ินรักษ์โลก�เช่น�ค่าจัดทํา
ป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายโครงการ�ค่าแผ่นพับเอกสารความรู้�และค่าใช้จ่าย
อ่ืนๆ�ท่ีจําเป็นและเก่ียวข้อง�ฯลฯ�โดยถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติสภาตําบล
และองค์การบริหารส่วนตําบล�พ.ศ.2537�และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง�ฉบับท่ี�7�พ.ศ.
2562�และดําเนินโครงการตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน�(พ.ศ.2561-2565)�หน้าท่ี�
183�ลําดับท่ี�2

ค่าวัสดุ 30,000 บาท
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 30,000 บาท

���เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์�เช่น�ทรายกําจัดลูกน้ํา�
น้ํายาพ่นกําจัดยุง�วัคซีนป้องกันโรค�น้ํายาตรวจสารเสพติด�น้ํายาดับเพลิง�ถุง
มือ�ฯลฯ�โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน�ท่ี�มท�
0808.2/ว�1095�ลงวันท่ี�28�พฤษภาคม�2564

งบลงทุน 5,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ 5,000 บาท
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

เครื่องตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย 5,000 บาท
���เพ่ือจ่ายเป็นค่าเครื่องตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย�จํานวน�2�เครื่อง�ในราคา
เครื่องละ�2,500�บาท�เพ่ือใช้สําหรับวัดอุณหภูมิของร่างกายเพ่ือคัดกรอง
ผู้ป่วย�Covid-19�ให้แก่ประชาชนผู้มาขอรับบริการ�การต้ังงบประมาณจัดซ้ือ
ตามราคาท้องตลาด�โดยมีคุณลักษณะของครุภัณฑ์ดังต่อไปนี้�
 1.�เป็นเครื่องวัดอุณหภูมิหน้าผากหรือฝ่ามือโดยไม่มีการสัมผัสตัวเครื่อง�
 2.�ระยะการตรวจวัดอุณหภูมิท่ีเหมาะสมอยู่ระหว่าง�5-10�เซนติเมตร
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รวม

จํานวน

จํานวน

เงินอุดหนุน 260,000 บาท

 3.�เม่ือตรวจจับอุณหภูมิสูงเกินค่าท่ีกําหนดจะมีไฟ�LED�กระพริบเตือน�และมี
เสียงเตือน
�4.�หน้าจอแสดงผลแบบดิจิตอล
�5.�ความไวของการตรวจวัดอุณหภูมิไม่มากเกินกว่า�0.5�วินาที
�6.�ความถูกต้องของการตรวจวัดอุณหภูมิไม่มากกว่า�+/-0.2�องศาเซลเซียส�
(สําหรับการใช้งานในช่วงอุณหภูมิ�34�–�42�องศาเซลเซียส)
�7.�แสดงหน่วยอุณหภูมิได้ท้ังองศาเซลเซียส�และองศาฟาเรนไฮต์
�8.�สามารถใช้งานในโหมดนับจํานวนได้�
�9.�แรงดันไฟฟ้าสําหรับใช้งาน�5VDC�โดยใช้สาย�USB
�10.�มีขาต้ังท่ีมีความสูงเพียงพอกับการวัดอุณหภูมิหน้าผาก�
�11.�มีแบตเตอรี่ตามจํานวนท่ีต้องการใช้งาน
�12.�มีแหล่งจ่ายไฟ�
���โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย�ท่ี�มท�0808.2/ว�1989�ลง
วันท่ี�22�มิถุนายน�2552�ดังนี้�

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน
โครงการควบคุมโรคขาดสารอาหารไอโอดีนของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ
 บ้านแม่เชียงรายลุ่ม หมู่ท่ี 3 ต.แม่พริก

6,400 บาท

���เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน�บ้านแม่
เชียงรายลุ่ม�หมู่ท่ี�3�ตําบลแม่พริก�อําเภอแม่พริก�จังหวัดลําปาง�โดยถือ
ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน�พ.ศ.2559�และดําเนินโครงการตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน�(พ.ศ.�
2561�-�2565)�เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง�ครั้งท่ี�1�พ.ศ.2563�หน้าท่ี�30�ลําดับ
ท่ี�3

โครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิในโครงการพระราชดําริสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ หมู่ท่ี 10 ต.แม่พริก

6,000 บาท

���เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน�บ้านสัน
ข้ีเหล็ก�หมู่ท่ี�10�ตําบลแม่พริก�อําเภอแม่พริก�จังหวัดลําปาง�โดยถือปฏิบัติ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน�พ.ศ.2559�และดําเนินโครงการตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน�(พ.ศ.
2561-2565)�เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลงครั้งท่ี�2�พ.ศ.2564�หน้าท่ี�21�สําดับท่ี�
11
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โครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิในโครงการพระราชดําริสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ หมู่ท่ี 4 ต.แม่พริก

6,000 บาท

���เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน�บ้านแม่พริก
บน�หมู่ท่ี�4�ตําบลแม่พริก�อําเภอแม่พริก�จังหวัดลําปาง�โดยถือปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน�พ.ศ.2559�และดําเนินโครงการตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน�(พ.ศ.
2561-2565)�เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลงครั้งท่ี�2�พ.ศ.2564�หน้าท่ี�19�สําดับท่ี�2

โครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิในโครงการพระราชดําริสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ หมู่ท่ี 6 ต.แม่พริก

6,000 บาท

���เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน บ้านวัง
สําราญ�หมู่ท่ี�6�ตําบลแม่พริก�อําเภอแม่พริก�จังหวัดลําปาง�โดยถือปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน�พ.ศ.2559�และดําเนินโครงการตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน�(พ.ศ.
2561-2565)�เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลงครั้งท่ี�2�พ.ศ.2564�หน้าท่ี�19�สําดับท่ี�5

โครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิในโครงการพระราชดําริสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ หมู่ท่ี 9 ต.แม่พริก

6,000 บาท

����เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน�บ้านร่มไม้
ยาง�หมู่ท่ี�9�ตําบลแม่พริก�อําเภอแม่พริก�จังหวัดลําปาง�โดยถือปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน�พ.ศ.2559�และดําเนินโครงการตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน�(พ.ศ.
2561-2565)�เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลงครั้งท่ี�2�พ.ศ.2564�หน้าท่ี�20�สําดับท่ี�7

โครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิในโครงการสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ 
บ้านแม่เชียงรายลุ่ม หมู่ท่ี 3 ต.แม่พริก

6,800 บาท

���เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน�บ้านแม่
เชียงรายลุ่ม�หมู่ท่ี�3�ตําบลแม่พริก�อําเภอแม่พริก�จังหวัดลําปาง�โดยถือ
ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน�พ.ศ.2559�และดําเนินโครงการตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน�(พ.ศ.
2561- 2565)�เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง�ครั้งท่ี�1�พ.ศ.2563�หน้าท่ี�30�ลําดับ
ท่ี�1

โครงการป้องกันควบคุมวัณโรคเฉลิมเกียรติ หมู่ท่ี 10 ต.แม่พริก 7,350 บาท
���เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน บ้านสัน
ข้ีเหล็ก�หมู่ท่ี�10�ตําบลแม่พริก�อําเภอแม่พริก�จังหวัดลําปาง�โดยถือปฏิบัติ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน�พ.ศ.2559�และดําเนินโครงการตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน�(พ.ศ.2561- 
2565)�เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลงครั้งท่ี�2�พ.ศ.2564�หน้าท่ี�20�สําดับท่ี�10
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โครงการป้องกันควบคุมวัณโรคเฉลิมเกียรติ หมู่ท่ี 4 ต.แม่พริก 7,350 บาท
���เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน�บ้านแม่พริก
บน�หมู่ท่ี�4�ตําบลแม่พริก�อําเภอแม่พริก�จังหวัดลําปาง�โดยถือปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน�พ.ศ.2559�และดําเนินโครงการตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน�(พ.ศ.
2561-2565)�เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลงครั้งท่ี�2�พ.ศ.2564�หน้าท่ี�19�สําดับท่ี�1

โครงการป้องกันควบคุมวัณโรคเฉลิมเกียรติ หมู่ท่ี 6 ต.แม่พริก 7,350 บาท
���เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน�บ้านวัง
สําราญ�หมู่ท่ี�6�ตําบลแม่พริก�อําเภอแม่พริก�จังหวัดลําปาง�โดยถือปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน�พ.ศ.2559�และดําเนินโครงการตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน�(พ.ศ.
2561-2565)�เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลงครั้งท่ี�2�พ.ศ.2564�หน้าท่ี�19�สําดับท่ี�4

โครงการป้องกันควบคุมวัณโรคเฉลิมเกียรติ หมู่ท่ี 9 ต.แม่พริก 7,350 บาท
���เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน �บ้านร่มไม้
ยาง�หมู่ท่ี�9�ตําบลแม่พริก�อําเภอแม่พริก�จังหวัดลําปาง�โดยถือปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน�พ.ศ.2559�และดําเนินโครงการตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน�(พ.ศ.
2561-2565)�เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลงครั้งท่ี�2�พ.ศ.2564�หน้าท่ี�20�สําดับท่ี�8

โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด ทูบีนัมเบอร์วัน (ศูนย์เพ่ือนใจ
วัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน) บ้านนาริน

7,730 บาท

���เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน�บ้านนาริน�
หมู่ท่ี�1�ตําบลผาปัง�อําเภอแม่พริก�จังหวัดลําปาง�โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน�พ.ศ.
2559�และดําเนินโครงการตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน�(พ.ศ.2561-2565)�หน้าท่ี�
169�ลําดับท่ี�63

โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด บ้านปางยาว หมู่ท่ี 8 ต.แม่พริก 6,100 บาท
���เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน�บ้านปาง
ยาว�หมู่ท่ี�8�ตําบลแม่พริก�อําเภอแม่พริก�จังหวัดลําปาง�โดยถือปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน�พ.ศ.2559�และดําเนินโครงการตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.
2561-2565)�เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง�ครั้งท่ี�1�พ.ศ.2563�หน้าท่ี�31�ลําดับ
ท่ี�6
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โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด บ้านแพะดอกเข็ม หมู่ท่ี 11 
ต.แม่พริก

6,100 บาท

���เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน�บ้านแพะดอก
เข็ม�หมู่ท่ี�11�ตําบลแม่พริก�อําเภอแม่พริก�จังหวัดลําปาง�โดยถือปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน�พ.ศ.2559�และดําเนินโครงการตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน�(พ.ศ.�2561�-�
2565)�เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง�ครั้งท่ี�1�พ.ศ.2563�หน้าท่ี�32�ลําดับท่ี�8

โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด บ้านห้วยข้ีนก หมู่ท่ี 7 ต.แม่พริก 6,100 บาท
���เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน�บ้านห้วย
ข้ึนก�หมู่ท่ี�7�ตําบลแม่พริก�อําเภอแม่พริก�จังหวัดลําปาง�โดยถือปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน�พ.ศ.2559�และดําเนินโครงการตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน�(พ.ศ.
2561-2565)�เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง�ครั้งท่ี�1�พ.ศ.2563�หน้าท่ี�31�ลําดับ
ท่ี�4

โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติดทูบีนัมเบอร์วัน(ศูนย์เพ่ือนใจวัยรุ่น
ในชุมชน /หมู่บ้าน ) บ้านเด่นอุดม

7,145 บาท

���เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน�บ้านเด่น
อุดม�หมู่ท่ี�5�ตําบลผาปัง�อําเภอแม่พริก�จังหวัดลําปาง�โดยถือปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน�พ.ศ.2559�และดําเนินโครงการตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน�(พ.ศ.�2561�-�
2565)�หน้าท่ี�173�ลําดับท่ี�73

โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติดทูบีนัมเบอร์วัน(ศูนย์เพ่ือนใจวัยรุ่น
ในชุมชน /หมู่บ้าน ) บ้านผาปังกลาง

7,275 บาท

���เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน�บ้านผาปัง
กลาง�หมู่ท่ี�3�ตําบลผาปัง�อําเภอแม่พริก�จังหวัดลําปาง�โดยถือปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน�พ.ศ.2559�และดําเนินโครงการตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน�(พ.ศ.�2561�-�
2565)�หน้าท่ี�169�ลําดับท่ี�64

โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติดทูบีนัมเบอร์วัน(ศูนย์เพ่ือนใจวัยรุ่น
ในชุมชน /หมู่บ้าน ) บ้านผาปังหลวง

7,275 บาท

���เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน�บ้านผาปัง
หลวง�หมู่ท่ี�2�ตําบลผาปัง�อําเภอแม่พริก�จังหวัดลําปาง�โดยถือปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน�พ.ศ.2559�และดําเนินโครงการตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน�(พ.ศ.�2561�-�
2565)�หน้าท่ี�171�ลําดับท่ี�67

119



จํานวน

จํานวน

จํานวน

จํานวน

จํานวน

จํานวน

โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติดทูบีนัมเบอร์วัน(ศูนย์เพ่ือนใจวัยรุ่น
ในชุมชน /หมู่บ้าน ) บ้านห้วยไร่

7,275 บาท

���เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน�บ้านห้วยไร่�
หมู่ท่ี�4�ตําบลผาปัง�อําเภอแม่พริก�จังหวัดลําปาง�โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน�พ.ศ.
2559�และดําเนินโครงการตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน�(พ.ศ.�2561-
2565)�หน้าท่ี�174�ลําดับ�76

โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม บ้านเด่นอุดม 6,585 บาท
���เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน�บ้านเด่น
อุดม�หมู่ท่ี�5�ตําบลผาปัง�อําเภอแม่พริก�จังหวัดลําปาง�โดยถือปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน�พ.ศ.2559�และดําเนินโครงการตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน�(พ.ศ.�2561�-�
2565)�หน้าท่ี�176�ลําดับท่ี�80

โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม บ้านนาริน 5,600 บาท
���เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน�บ้านนาริน�
หมู่ท่ี�1�ตําบลผาปัง�อําเภอแม่พริก�จังหวัดลําปาง�โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน�พ.ศ.
2559�และดําเนินโครงการตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน�(พ.ศ.�2561�-�2565)�
หน้าท่ี�172�ลําดับท่ี�70

โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม บ้านผาปัง
กลาง

6,500 บาท
���เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน�บ้านผาปัง
กลาง�หมู่ท่ี�3�ตําบลผาปัง�อําเภอแม่พริก�จังหวัดลําปาง�โดยถือปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน�พ.ศ.2559�และดําเนินโครงการตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน�(พ.ศ.�2561�-�
2565)�หน้าท่ี�174�ลําดับท่ี�75

โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม บ้านผาปัง
หลวง

6,200 บาท

���เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน�บ้านผาปัง
หลวง�หมู่ท่ี�2�ตําบลผาปัง�อําเภอแม่พริก�จังหวัดลําปาง�โดยถือปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน�พ.ศ.2559�และดําเนินโครงการตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน�(พ.ศ.�2561�-�
2565)�หน้าท่ี�173�ลําดับท่ี�72

โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม บ้านห้วยไร่ 6,500 บาท
���เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน�บ้านห้วยไร่�
หมู่ท่ี�4�ตําบลผาปัง�อําเภอแม่พริก�จังหวัดลําปาง�โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน�พ.ศ.
2559�และดําเนินโครงการตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน�(พ.ศ.�2561�-�2565)�
หน้าท่ี�175�ลําดับท่ี�78
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โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม บ้านแพะ
ดอกเข็ม

7,300 บาท

���เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน�บ้านแพะดอก
เข็ม�หมู่ท่ี�11�ตําบล�แม่พริก�อําเภอแม่พริก�จังหวัดลําปาง�โดยถือปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน�พ.ศ.2559�และดําเนินโครงการตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน�(พ.ศ.�2561�-�
2565)หน้าท่ี�170�ลําดับท่ี�66

โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านมบ้านปางยาว 7,300 บาท
���เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน�บ้านปาง
ยาว�หมู่ท่ี�8�ตําบลแม่พริก�อําเภอแม่พริก�จังหวัดลําปาง�โดยถือปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน�พ.ศ.2559�และดําเนินโครงการตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน�(พ.ศ.
2561-2565)�หน้าท่ี�166�ลําดับท่ี�57

โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านมบ้านห้วยข้ีนก 7,300 บาท
���เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน�บ้านห้วย
ข้ึนก�หมู่ท่ี�7�ตําบลแม่พริก�อําเภอแม่พริก�จังหวัดลําปาง�โดยถือปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน�พ.ศ.2559�และดําเนินโครงการตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน�(พ.ศ.�2561�-�
2565)�หน้าท่ี�164�ลําดับท่ี�52

โครงการอบรมหมอหมู่บ้าน ในพระราชประสงค์ บ้านเด่นอุดม 6,270 บาท
���เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน� บ้านเด่น
อุดม�หมู่ท่ี�5�ตําบลผาปัง�อําเภอแม่พริก�จังหวัดลําปาง�โดยถือปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน�พ.ศ.2559�และดําเนินโครงการตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน�(พ.ศ.�2561�-�
2565)�หน้าท่ี�177�ลําดับท่ี�81

โครงการอบรมหมอหมู่บ้าน ในพระราชประสงค์ บ้านนาริน 6,670 บาท
���เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน�บ้านนาริน�
หมู่ท่ี�1�ตําบลผาปัง�อําเภอแม่พริก�จังหวัดลําปาง�โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน�พ.ศ.
2559�และดําเนินโครงการตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน�(พ.ศ.�2561�-�2565)�
หน้าท่ี�173�ลําดับท่ี�71

โครงการอบรมหมอหมู่บ้าน ในพระราชประสงค์ บ้านปางยาว หมู่ท่ี 8 
ต.แม่พริก

6,600 บาท

���เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน� บ้าน
ปางยาว�หมู่ท่ี�8�ตําบลแม่พริก�อําเภอแม่พริก�จังหวัดลําปาง�โดยถือปฏิบัติ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน�พ.ศ.2559�และดําเนินโครงการตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน�(พ.ศ.�2561�-�
2565)�เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง�ครั้งท่ี�1�พ.ศ.2563�หน้าท่ี�32�ลําดับท่ี�7

121



จํานวน

จํานวน

จํานวน

จํานวน

จํานวน

โครงการอบรมหมอหมู่บ้าน ในพระราชประสงค์ บ้านผาปังกลาง 6,225 บาท
���เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน�บ้านผาปัง
กลาง�หมู่ท่ี�3�ตําบลผาปัง�อําเภอแม่พริก�จังหวัดลําปาง�โดยถือปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน�โพ.ศ.2559�และดําเนินโครงการตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน�(พ.ศ.�
2561�-�2565)�หน้าท่ี�175�ลําดับท่ี�77

โครงการอบรมหมอหมู่บ้าน ในพระราชประสงค์ บ้านผาปังหลวง 6,525 บาท
���เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน�บ้านผาปัง
หลวง�หมู่ท่ี�2�ตําบลผาปัง�อําเภอแม่พริก�จังหวัดลําปาง�โดยถือปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน�พ.ศ.2559�และดําเนินโครงการตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน�(พ.ศ.�
2561-2565)�หน้าท่ี�174�ลําดับท่ี�74

โครงการอบรมหมอหมู่บ้าน ในพระราชประสงค์ บ้านแพะดอกเข็ม หมู่ท่ี 11
ต.แม่พริก

6,600 บาท

���เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน�บ้านแพะดอก
เข็ม�หมู่ท่ี�11�ตําบลแม่พริก�อําเภอแม่พริก�จังหวัดลําปาง�โดยถือปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน�พ.ศ.2559�และดําเนินโครงการตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน�(พ.ศ.�2561�-�
2565)�เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง�ครั้งท่ี�1�พ.ศ.2563�หน้าท่ี�32�ลําดับท่ี�9

โครงการอบรมหมอหมู่บ้าน ในพระราชประสงค์ บ้านห้วยข้ีนก หมู่ท่ี 7 
ต.แม่พริก

6,600 บาท

���เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน�  บ้าน
ห้วยข้ึนก�หมู่ท่ี�7�ตําบลแม่พริก�อําเภอแม่พริก�จังหวัดลําปาง�โดยถือปฏิบัติ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน�พ.ศ.2559�และดําเนินโครงการตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน�(พ.ศ.2561-
2565)�เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง�ครั้งท่ี�1�พ.ศ.2563�หน้าท่ี�31�ลําดับท่ี�5

โครงการอบรมหมอหมู่บ้าน ในพระราชประสงค์ บ้านห้วยไร่ 6,225 บาท
���เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน�บ้านห้วยไร่�
หมู่ท่ี�4�ตําบลผาปัง�อําเภอแม่พริก�จังหวัดลําปาง�โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน�พ.ศ.
2559�และดําเนินโครงการตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน�(พ.ศ.�2561�-�2565)�
หน้าท่ี�176�ลําดับท่ี�79
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โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ บ้านแม่เชียงรายลุ่ม หมู่ท่ี 3 
ต.แม่พริก

6,800 บาท

���เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน�บ้านแม่
เชียงรายลุ่ม�หมู่ท่ี�3�ตําบลแม่พริก�อําเภอแม่พริก�จังหวัดลําปาง�โดยถือ
ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน�พ.ศ.2559�และดําเนินโครงการตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน�(พ.ศ.�
2561�-�2565)�เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง�ครั้งท่ี�1�พ.ศ.2563�หน้าท่ี�30�ลําดับ
ท่ี�2

โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ หมู่ท่ี 10 ต.แม่พริก 6,650 บาท
���เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน�บ้าน
สันข้ีเหล็ก�หมู่ท่ี�10�ตําบลแม่พริก�อําเภอแม่พริก�จังหวัดลําปาง�โดยถือปฏิบัติ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน�พ.ศ.2559�และดําเนินโครงการตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน�(พ.ศ.
2561-2565)�เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลงครั้งท่ี�2�พ.ศ.2564�หน้าท่ี�21�สําดับท่ี�
12

โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ หมู่ท่ี 4 ต.แม่พริก 6,650 บาท
���เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน�บ้าน
แม่พริกบน�หมู่ท่ี�4�ตําบลแม่พริก�อําเภอแม่พริก�จังหวัดลําปาง�โดยถือปฏิบัติ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน�พ.ศ.2559�และดําเนินโครงการตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน�(พ.ศ.2561 -
2565)�เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลงครั้งท่ี�2�พ.ศ.2564�หน้าท่ี�19�สําดับท่ี�3

โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ หมู่ท่ี 6 ต.แม่พริก 6,650 บาท
���เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน�บ้านวัง
สําราญ�หมู่ท่ี�6�ตําบลแม่พริก�อําเภอแม่พริก�จังหวัดลําปาง�โดยถือปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน�พ.ศ.2559�และดําเนินโครงการตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน�(พ.ศ.
2561-2565)�เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลงครั้งท่ี�2�พ.ศ.2564�หน้าท่ี�20�สําดับท่ี�6

โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ หมู่ท่ี 9 ต.แม่พริก 6,650 บาท
���เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน�บ้านร่มไม้
ยาง�หมู่ท่ี�9�ตําบลแม่พริก�อําเภอแม่พริก�จังหวัดลําปาง�โดยถือปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน�พ.ศ.2559�และดําเนินโครงการตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน�(พ.ศ.
2561-2565)�เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลงครั้งท่ี�2�พ.ศ.2564�หน้าท่ี�20�สําดับท่ี�9
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แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 482,000 บาท
งบบุคลากร 357,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 357,000 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถ่ิน 357,000 บาท

���เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตําบล�พร้อมปรับปรุงเงินเดือน�
จํานวน�1�อัตรา�ตําแหน่งนักพัฒนาชุมชน�โดยถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถ่ินพ.ศ.2542�ตามหนังสือสํานักงาน�ก.จ.�
ก.ท.�และ�ก.อบต.�ท่ี�มท�0809.2/ว138�ลงวันท่ี�30�ธันวาคม�2558

งบดําเนินงาน 115,000 บาท
ค่าใช้สอย 115,000 บาท
รายจ่ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอ่ืน ๆ

โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอํานาจหน้าท่ีด้านการส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิต

100,000 บาท

���เพ่ือจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือให้ประชาชนเข้าถึงปัจจัยพ้ืนฐานในการดํารงชีวิต
ได้อย่างปกติสุขในสังคมรวมถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนตาม
โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอํานาจหน้าท่ี�ด้านการส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิต�โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
เพ่ือช่วยเหลือประชาชนตามอํานาจหน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน�
พ.ศ.2560�และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม�และดําเนินการตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.
2561-2565)�เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลงครั้งท่ี�2�พ.ศ.2564 หน้าท่ี�18�ลําดับท่ี�1

โครงการให้ความรู้เรื่องสิทธิหน้าท่ีและบทบาทของผู้พิการ 5,000 บาท
���เพ่ือจ่ายเป็นค่าดําเนินฝึกอบรมให้ความรู้ให้กับผู้พิการในเขตพ้ืนท่ี
รับผิดชอบ�เช่น�ค่าวิทยากร�ค่าวัสดุอุปกรณ์�ค่าจัดทําป้าย�และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ�
ท่ีจําเป็นและเก่ียวข้อง�ฯลฯ�โดยถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและ
องค์การบริหารส่วนตําบล�พ.ศ.2537�และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง�ฉบับท่ี�7�พ.ศ.
2562�ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม�และ
การเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าท่ีท้องถ่ิน�พ.ศ.�2557�และดําเนินโครงการ
ตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน�(พ.ศ.�2561�–�2565)�หน้าท่ี�133�ลําดับท่ี�13

โครงการให้ความรู้เรื่องสิทธิหน้าท่ีและบทบาทของผู้สูงอายุ 5,000 บาท
���เพ่ือจ่ายเป็นค่าดําเนินฝึกอบรมให้ความรู้ให้กับผู้สูงอายุในเขตพ้ืนท่ี
รับผิดชอบ�เช่น�ค่าวิทยากร�ค่าวัสดุอุปกรณ์�ค่าจัดทําป้าย�และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ�
ท่ีจําเป็นและเก่ียวข้อง�ฯลฯ�โดยถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและ
องค์การบริหารส่วนตําบล�พ.ศ.2537�และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง�ฉบับท่ี�7�พ.ศ.
2562�ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม�และ
การเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าท่ีท้องถ่ิน�พ.ศ.�2557�และดําเนินโครงการ
ตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน�(พ.ศ.2561–2565)�หน้าท่ี�133�ลําดับท่ี�12
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จํานวน

รวม
รวม

จํานวน

โครงการให้ความรู้เรื่องสิทธิหน้าท่ีและบทบาทของสตรี 5,000 บาท
���เพ่ือจ่ายเป็นค่าดําเนินฝึกอบรมให้ความรู้ให้กับสตรีในเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบ�
เช่น�ค่าวิทยากร�ค่าวัสดุอุปกรณ์�ค่าจัดทําป้าย�และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ�ท่ีจําเป็นและ
เก่ียวข้อง�ฯลฯ�โดยถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การ
บริหารส่วนตําบล�พ.ศ.2537�และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง�ฉบับท่ี�7�พ.ศ.2562�ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม�และการเข้ารับ
การฝึกอบรมของเจ้าหน้าท่ีท้องถ่ิน�พ.ศ.�2557และดําเนินโครงการตาม
แผนพัฒนาท้องถ่ิน�(พ.ศ.2561–2565)�หน้าท่ี�133�ลําดับท่ี�11

งบเงินอุดหนุน 10,000 บาท
เงินอุดหนุน 10,000 บาท
เงินอุดหนุนองค์กรการกุศล

โครงการขอรับเงินอุดหนุนเพ่ือกิจการสาธารณกุศลของก่ิงกาชาดอําเภอแม่พริก 10,000 บาท
���เพ่ือจ่ายเป็นค่าดําเนินกิจกรรมงานออกร้านกาชาดจังหวัดลําปางและก่ิง
กาชาดอําเภอแม่พริก�ในการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนผู้ประสบ
สาธารณภัย�โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน�พ.ศ.2559�และดําเนินโครงการตาม
แผนพัฒนาท้องถ่ิน�(พ.ศ.2561-2565)�หน้าท่ี�134�ลําดับท่ี�17
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รวม
รวม
รวม

จํานวน

แผนงานเคหะและชุมชน
งานไฟฟ้าและประปา 100,000 บาท

งบเงินอุดหนุน 100,000 บาท
เงินอุดหนุน 100,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ

โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะพร้อมติดตั้งโคมไฟถนน สายสะพาน-สุสาน
 บ้านแม่พริกบน

100,000 บาท

���เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค�ดําเนินการขยายเขต
ไฟฟ้าสาธารณะพร้อมติดต้ังโคมไฟถนนสายสะพาน-สุสาน�บ้านแม่พริก�หมู่ท่ี�
4�ตําบลแม่พริก�อําเภอแม่พริก�จังหวัดลําปาง�โดยถือปฏิบัติตามมาตรา�68�
แห่งพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล�พ.ศ.2537�และ
ท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม�ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน�พ.ศ.�2559�และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม�ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย�ด่วนท่ีสุด�ท่ี�มท�0808.2/ว�4750�ลงวันท่ี�14�สิงหาคม�
2563�และตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)�เพ่ิมเติมและ
เปลี่ยนแปลงครั้งท่ี�2�พ.ศ.2564�หน้าท่ี�26�ลําดับท่ี�2��
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รวม
รวม
รวม

จํานวน

จํานวน

จํานวน

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 60,000 บาท
งบดําเนินงาน 40,000 บาท

ค่าใช้สอย 40,000 บาท
รายจ่ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอ่ืน ๆ

ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมอาชีพ 20,000 บาท
���เพ่ือจ่ายเป็นค่าดําเนินโครงการฝึกอบรมการส่งเสริมอาชีพ�ให้ความรู้ให้กับ
ประชาชนผู้สนใจท่ัวไป�เช่น�ค่าวิทยากร�ค่าวัสดุอุปกรณ์�ค่าจัดทําป้าย�และ
ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ�ท่ีจําเป็นและเก่ียวข้อง�ฯลฯ�โดยถือปฏิบัติตามพระราช
บัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล�พ.ศ.2537�ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึก
อบรมของเจ้าหน้าท่ีท้องถ่ิน�พ.ศ.�2557�และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง�ฉบับท่ี�7�พ.ศ.
2562�ตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน�(พ.ศ.2561–2565)�หน้าท่ี�143�ลําดับท่ี�24

โครงการปลูกป่า บวชป่า สืบชะตา เวทีเสวนา 10,000 บาท
���เพ่ือจ่ายเป็นค่าดําเนินโครงการปลูกป่า�บวชป่า�สืบชะตา�เวทีเสวนา��เช่น�
ค่าวัสดุอุปกรณ์�ค่าจัดทําป้าย�และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ�ท่ีจําเป็นและเก่ียวข้อง�ฯลฯ�
โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน�การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา�
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน�พ.ศ.2559�ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยอาสาสมัครท้องถ่ินรักษ์โลก�พ.ศ.�2561�และดําเนินโครงการตาม
แผนพัฒนาท้องถ่ิน�(พ.ศ.2561–2565)�หน้าท่ี�205�ลําดับท่ี�7

โครงการรณรงค์ป้องกันปัญหายาเสพติด 10,000 บาท
���เพ่ือจ่ายเป็นค่าดําเนินกิจกรรมการอบรม�เพ่ือกระตุ้น�เสริมสร้างและ
ป้องกันปัญหายาเสพติด�การสร้างภูมิคุมกันยาเสพติดในเด็กและเยาวชนนอก
สถานศึกษาประกอบแผนประชารัฐร่วมใจปลอดภัยยาเสพติด�เช่น�
ค่าตอบแทนวิทยากร�ค่าอาหารและค่าเครื่องด่ืม�ค่าวัสดุอุปกรณ์�ค่าจัดทํา
ป้าย�และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ�ท่ีจําเป็นและเก่ียวข้อง�ฯลฯ�โดยถือปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับ
การฝึกอบรมของเจ้าหน้าท่ีท้องถ่ิน�พ.ศ.�2557�ตามหนังสือท่ี�มท�0816.5/ว
2726�ลงวันท่ี�4�ธันวาคม�2560�และ�ดําเนินโครงการตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน�
(พ.ศ.�2561�–�2565)�หน้าท่ี�133�ลําดับท่ี�10
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รวม
รวม

จํานวน

จํานวน

งบเงินอุดหนุน 20,000 บาท
เงินอุดหนุน 20,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ

โครงการแม่พริกรวมใจ ต่อต้านภัยยาเสพติด 10,000 บาท
เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนการดําเนินกิจกรรม�เพ่ือกระตุ้นและเสริมสร้างพลัง
จากทุกหน่วยงานร่วมกันต่อต้านยาเสพติดและแสดงเจตนารมณ์ในการป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติด�ดําเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
เงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน�พ.ศ.2559�และดําเนินโครงการ
ตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน�(พ.ศ.�2561�-�2565)�หน้าท่ี�134�ลําดับท่ี�16

โครงการสนับสนุนกิจกรรมการจัดงานฤดูหนาวและของดีนครลําปาง 10,000 บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าดําเนินกิจกรรมงานออกร้านจังหวัดลําปาง�ผลผลิตทาง
การเกษตรของอําเภอแม่พริก�ส่งเสริมการกระตุ้นเศรษฐกิจระดับชุมชน�
ยกระดับราคาสินค้าทางการเกษตร�ดําเนินการตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน�พ.ศ.
2559�และดําเนินโครงการตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน�(พ.ศ.�2561�-�2565)�
หน้าท่ี�147�ลําดับท่ี�39
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รวม
รวม
รวม

จํานวน

รวม
รวม
รวม

จํานวน

จํานวน

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

งานกีฬาและนันทนาการ 30,000 บาท
งบเงินอุดหนุน 30,000 บาท

เงินอุดหนุน 30,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ

โครงการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ต้านยาเสพติด(โรงเรียนผาปังวิทยา) 30,000 บาท
���เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนผาปังวิทยา�ดําเนินกิจกรรมโครงการ
แข่งขันกีฬาสัมพันธ์ต้านยาเสพติด�โดยถือปฏิบัติตามตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน�พ.ศ.
2559�และตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน�(พ.ศ.2561-2565)�หน้าท่ี�186�ลําดับท่ี�9

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถ่ิน 105,000 บาท
งบดําเนินงาน 50,000 บาท

ค่าใช้สอย 50,000 บาท
รายจ่ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอ่ืน ๆ

ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ 30,000 บาท
���เพ่ือจ่ายเป็นค่าดําเนินการโครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์�เช่น�ค่าพิธี
เปิด�ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์ค่าตกแต่งสถานท่ี�ค่าจัดทําป้าย�ค่าเช่าโต๊ะ�
เก้าอ้ี�เต็นท์�ค่าของขวัญหรือของรางวัล�ค่าเช่าเครื่องเสียง�ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆท่ี
จําเป็นและเก่ียวข้อง�โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน�การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้า
ร่วมการแข่งขันกีฬา�ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน�พ.ศ.2559�และดําเนิน
โครงการตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน�(พ.ศ.�2561�-�2565)�หน้าท่ี�193�ลําดับท่ี�1

ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานลอยกระทง 10,000 บาท
���เพ่ือจ่ายเป็นค่าดําเนินการโครงการจัดงานลอยกระทง�เช่น�ค่าพิธีเปิด�ค่า
โฆษณาประชาสัมพันธ์�ค่าตกแต่งสถานท่ี�ค่าเช่าเครื่องป่ันไฟ�ค่าจัดทําป้าย�ค่า
เช่าโต๊ะ�เก้าอ้ี�เต็นท์�ค่าของขวัญหรือของรางวัล�ค่าเช่าเครื่องเสียง�ค่าใช้จ่าย
อ่ืนๆท่ีจําเป็นและเก่ียวข้อง�โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน�การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่ง
นักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา�ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน�พ.ศ.2559�
และดําเนินโครงการตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน�(พ.ศ.�2561-2565)�หน้าท่ี�193�
ลําดับท่ี�3
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จํานวน

จํานวน

รวม
รวม

จํานวน

จํานวน

จํานวน

ค่าใช้จ่ายโครงการถวายเทียนพรรษาเนื่องในวันเข้าพรรษา 5,000 บาท
���เพ่ือจ่ายเป็นค่าดําเนินการโครงการถวายเทียนพรรษาเนื่องในวันเข้าพรรษา�
เช่น�ค่าจัดซ้ือเทียนพรรษา�ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดงาน�ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆท่ี
จําเป็นและเก่ียวข้อง�โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน�การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้า
ร่วมการแข่งขันกีฬา�ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน�พ.ศ.2559�และดําเนิน
โครงการตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน�(พ.ศ.�2561-2565)�หน้าท่ี�193�ลําดับท่ี�2

ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันสําคัญทาง
พระพุทธศาสนา

5,000 บาท

���เพ่ือจ่ายเป็นค่าดําเนินโครงการส่งสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันสําคัญทาง
พระพุทธศาสนา�เช่น�ค่ารางวัล�ค่าวัสดุอุปกรณ์�ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ�ท่ีจําเป็นและ
เก่ียวข้อง�โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน�การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬา�ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน�พ.ศ.2559�และดําเนินโครงการ
ตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน�(พ.ศ.2561-2565)�หน้าท่ี�193�ลําดับท่ี�4

งบเงินอุดหนุน 55,000 บาท
เงินอุดหนุน 55,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ

โครงการอบรมส่งเสริมตีกลองปูจาเพ่ือพัฒนาวัฒนธรรมประเพณีดนตรี
พ้ืนบ้าน(โรงเรียนผาปังวิทยา)

20,000 บาท

���เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนผาปังวิทยาดําเนินกิจกรรมโครงการอบรม
ส่งเสริมตีกลองปูจาเพ่ือพัฒนาวัฒนธรรมประเพณีดนตรีพ้ืนบ้าน�โดยถือปฏิบัติ
ตามดําเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน�พ.ศ.2559�และตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน�(พ.ศ.�2561�-�
2565)�หน้าท่ี�187�ลําดับท่ี�11

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน
โครงการประเพณีแห่ไม้ค้ําสลี บ้านแพะดอกเข็ม 10,000 บาท

���เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน�บ้านแพะดอกเข็ม�ตาม
หนังสือบ้านแพะดอกเข็ม�หมู่ท่ี�11�ตําบลแม่พริก�อําเภอแม่พริก�จังหวัด
ลําปาง�โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน�พ.ศ.2559�และตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน 
(พ.ศ.2561-2565) หน้าท่ี 195�ลําดับท่ี�9

โครงการสรงน้ําพระธาตุ สืบชะตาหลวง บ้านผาปังกลาง 5,000 บาท
����เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน�บ้านผาปังกลาง�ตาม
หนังสือบ้านผาปังกลาง�หมู่ท่ี�3�ตําบลผาปัง�อําเภอแม่พริก�จังหวัดลําปาง�โดย
ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน�พ.ศ.2559�และตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน(พ.ศ.2561-
2565) หน้าท่ี�195�ลําดับท่ี�12
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โครงการสรงน้ําพระธาตุ สืบชะตาหลวง วัดผาปังหลวง 10,000 บาท
���เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน�บ้านผาปังหลวง�ตาม
หนังสือบ้านผาปังหลวง�หมู่ท่ี�2�ตําบลผาปัง�อําเภอแม่พริก�จังหวัดลําปาง�
โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน�พ.ศ.2559�และตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.
2561-2565) หน้าท่ี�195�ลําดับท่ี�10

โครงการสืบสานประเพณีไม้ค้ําศรี สืบชะตาหลวง สรงน้ําพระธาตุศิริภูมิวนา 
แห่ครัวตาน บ้านห้วยไร่

10,000 บาท

����เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน�บ้านห้วยไร่�ตามหนังสือ
บ้านห้วยไร่�หมู่ท่ี�4�ตําบลผาปัง�อําเภอแม่พริก�จังหวัดลําปาง�โดยถือปฏิบัติ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน�พ.ศ.2559�และดําเนินโครงการตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน�(พ.ศ.2561-
2565) หน้าท่ี�195�ลําดับท่ี�11
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 1,801,200 บาท

งบบุคลากร 846,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 846,000 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถ่ิน 804,000 บาท

���เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนของพนักงานส่วนตําบล��พร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือน�
ตําแหน่ง�ผู้อํานวยการกองช่าง�และตําแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ�โดยถือปฏิบัติ
ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถ่ิน�พ.ศ.2542�ตาม
หนังสือสํานักงาน�ก.จ.�ก.ท.�และ�ก.อบต.�ท่ี�มท�0809.2/ว138�ลงวันท่ี�30�
ธันวาคม�2558

เงินประจําตําแหน่ง 42,000 บาท
���เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าประจําตําแหน่งให้แก่�ผู้อํานวยการกองช่าง�จํานวน�1�
อัตราๆ�เดือนละ��3,500�บาท�โดยถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถ่ิน�พ.ศ.2542�ตามหนังสือสํานักงาน�ก.จ.�ก.ท.�
และ�ก.อบต.�ท่ี�มท�0809.2/ว138�ลงวันท่ี�30�ธันวาคม�2558

งบดําเนินงาน 955,200 บาท
ค่าตอบแทน 278,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 200,000 บาท

���เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซ้ือจัดจ้าง�กรรมการตรวจการ
จ้าง�และควบคุมงานก่อสร้างเพ่ือเป็นขวัญและกําลังใจ��โดยถือปฏิบัติตาม
หนังสือกระทรวงการคลังท่ี�กค�0402.5/ว�156�ลงวันท่ี�19�กันยายน�2560�

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 10,000 บาท
���เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาให้แก่พนักงานส่วนตําบล
และพนักงานจ้างท่ีมาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือในวันหยุดราชการท่ี
ได้รับคําสั่งให้ช่วยเหลือการปฏิบัติงานซ่ึงเป็นงานเร่งด่วนนอกเวลาราชการ
ปกติหรืองานท่ีไม่อาจทําในเวลาราชการได้�โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน�พ.ศ.2559

ค่าเช่าบ้าน 48,000 บาท
���เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านของพนักงานส่วนตําบล�ตําแหน่งผู้อํานวยการ
กองช่าง�โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวง�มหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของ
ข้าราชการส่วนท้องถ่ิน (ฉบับท่ี�4)�พ.ศ.2562�

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา 20,000 บาท

���เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนตําบล�โดยถือ
ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเก่ียวกับการศึกษา
บุตรขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน�พ.ศ.2563
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ค่าใช้สอย 277,200 บาท
รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ

รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ 37,200 บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ�ดังนี้�

รายจ่ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอ่ืน ๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร 50,000 บาท

���เพ่ือจ่ายเป็นค่าเบ้ียเลี้ยง�ค่าพาหนะ�ค่าเช่าท่ีพักและค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ�ในการ
เดินทางไปราชการ�หรืออบรมสัมมนาของพนักงานส่วนตําบล�พนักงานจ้าง�
โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย�ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าท่ีท้องถ่ิน�พ.ศ.2555�และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม�

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา 40,000 บาท
���เพ่ือจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนและธรรมเนียม�เช่น�ค่าลงทะเบียนและ
ค่าธรรมเนียมการฝึกอบรมต่างๆสําหรับ�คณะผู้บริหารท้องถ่ิน�สมาชิกสภา�
พนักงานส่วนตําบล�พนักงานจ้าง�โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาด
ไทย�ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม�และการเข้ารับการฝึกอบรมของ
เจ้าหน้าท่ีท้องถ่ิน�พ.ศ.�2557

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 150,000 บาท
���เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเพ่ือให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ�เช่น�เครื่องคอมพิวเตอร์�เครื่องถ่ายเอกสาร�เครื่องปรับอากาศ�โต๊ะ�
เก้าอ้ี�ครุภัณฑ์อ่ืนๆ�ค่าบํารุงรักษา�ซ่อมแซมท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง�ฯลฯ�

ค่าวัสดุ 300,000 บาท
วัสดุสํานักงาน 20,000 บาท

���เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ้ือวัสดุสํานักงานท้ังวัสดุคงทนและวัสดุสิ้นเปลือง�เช่น�
เครื่องคิดเลข�ไม้บรรทัดเหล็ก�ท่ีเย็บกระดาษ�กรรไกร�เก้าอ้ีพลาสติก�ตรายาง� 
 พระบรมฉายาลักษณ์�พรม�มูลี่�นาฬิกา�พระพุทธรูป�วารสาร�หนังสือพิมพ์�
หนังสือเก่ียวกับกฎหมาย�ระเบียบ�หนังสือคู่มือต่างๆ�ท่ีใช้ปฏิบัติงาน�กระดาษ�
แฟ้ม�ปากกา�ดินสอ�หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร�น้ํายาลบคําผิด�ลวดเย็บกระดาษ�
ซองเอกสาร�ธงชาติ��สิ่งพิมพ์ท่ีได้จากการซ้ือหรือจ้างพิมพ์�ตะแกรงวาง
เอกสาร�ท่ี  ถูพ้ืน�น้ําด่ืมสําหรับบริการประชาชน�ฯลฯ��โดยถือปฏิบัติตาม
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน�ท่ี�มท�0808.2/ว�1095�ลงวันท่ี�28�
พฤษภาคม�2564

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 100,000 บาท
���เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเครื่องมืองานไฟฟ้า�เครื่องวัดไฟฟ้า�และอุปกรณ์ไฟฟ้า�
เพ่ือใช้ในการติดต้ังแก้ไข�ซ่อมแซม�งานไฟฟ้าภายในและภายนอกอาคาร�งาน
ไฟฟ้าสาธารณะ�งานให้บริการไฟฟ้า�โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน�ท่ี�มท�0808.2/ว�1095�ลงวันท่ี�28�พฤษภาคม�2564
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วัสดุก่อสร้าง 100,000 บาท
���เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง�เช่นไม้ต่างๆ�สี�แปรงทาสี�สีทินเนอร์�น้ํามันทา
ไม้�ปูนซีเมนต์�ปูนขาว�ทราย�อิฐ�กระเบ้ือง�สังกะสี�ตะปู�ค้อน�คีม�ชะแลง�
จอบ�เสียม�สิ่ว�ขวาน�เลื่อย�กบไสไม้�เหล็กเส้น�ท่อน้ําบาดาล�ท่อน้ําและ
อุปกรณ์ประปา�ท่อต่างๆ�โถส้วม�อ่างล้างมือ�ราวพาดผ้า�ฯลฯ�โดยถือปฏิบัติ
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน�ท่ี�มท�0808.2/ว�1095�ลงวันท่ี�
28�พฤษภาคม�2564

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 20,000 บาท
���เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุประเภท�ยางนอก�ยางใน�หัวเทียน�ไขควง�นอตและ
สกรู�กระจกมองข้างรถยนต์�กันชนรถยนต์�เบาะรถยนต์��ฟิล์มกรองแสง�
เข็มขัดนิรภัย�ฯลฯ�โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน�
ท่ี�มท�0808.2/ว�1095�ลงวันท่ี�28�พฤษภาคม�2564

วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 40,000 บาท
���เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นต่างๆ�เช่น�น้ํามันเบนซิน�น้ํามัน
ดีเซล�น้ํามันหล่อลื่น�น้ํามันหล่อลื่นระบบส่งกําลัง�แก๊สหุงต้ม�ฯลฯ��โดยถือ
ปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน�ท่ี�มท�0808.2/ว�1095�ลง
วันท่ี�28�พฤษภาคม�2564

วัสดุคอมพิวเตอร์ 20,000 บาท
���เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์��เช่น�แผ่น�CD-ROM�DVD-ROM�อุปกรณ์
บันทึกข้อมูลโปรแกรม�หมึกเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์�แป้นพิมพ์�เมนบอร์ด�
เมมโมรี่ชิป�เม้าท์�และสื่อบันทึกข้อมูลอ่ืนๆ�เครื่องกระจายสัญญาณไวไฟ�
เครื่องรับสัญญาณไวไฟ�ฯลฯ�โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน�ท่ี�มท�0808.2/ว�1095�ลงวันท่ี�28�พฤษภาคม�2564

ค่าสาธารณูปโภค 100,000 บาท
ค่าไฟฟ้า 100,000 บาท

���เพ่ือจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าสําหรับงานสูบน้ําของสถานีสูบน้ําด้วยไฟฟ้า�
บ้านแม่เชียงรายลุ่ม�หมู่ท่ี�3�ตําบลแม่พริก�อําเภอแม่พริก�จังหวัดลําปาง�โดย
ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน�พ.ศ.�2562

งานก่อสร้าง 4,542,800 บาท
งบบุคลากร 827,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 827,000 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถ่ิน 327,000 บาท

เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนของพนักงานส่วนตําบล��พร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือน�
ตําแหน่ง�ตําแหน่งนายช่างโยธา�ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล
ส่วนท้องถ่ิน�พ.ศ.2542�ตามหนังสือสํานักงาน�ก.จ.�ก.ท.�และ�
ก.อบต.�ท่ี�มท�0809.2/ว138�ลงวันท่ี�30�ธันวาคม�2558
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 488,000 บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจและค่าจ้างพนักงานจ้างท่ัวไป�
ตําแหน่งผู้ช่วยนายช่างโยธา�ตําแหน่งผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า�และตําแหน่งช่าง
เครื่องสูบน้ํา�รวมท้ังหมดจํานวน�3�อัตรา�ตามพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถ่ินพ.ศ.2542�ตามหนังสือสํานักงาน�ก.จ.�ก.ท.�
และ�ก.อบต.�ท่ี�มท�0809.2/ว138�ลงวันท่ี�30�ธันวาคม�2558

เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง 12,000 บาท
เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมค่าครองชีพพนักงานจ้างท่ัวไป�จํานวน�1�อัตรา�ตําแหน่ง
ช่างเครื่องสูบน้ํา�ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถ่ิน 
พ.ศ.2542�ตามหนังสือสํานักงาน�ก.จ.�ก.ท.�และ�ก.อบต.�ท่ี�มท�0809.2/ว
138�ลงวันท่ี�30�ธันวาคม�2558

งบดําเนินงาน 112,800 บาท
ค่าใช้สอย 112,800 บาท
รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ

จ้างเหมาบริการบุคคลขับเครื่องจักรกลขนาดเบา 112,800 บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการบุคคลขับเครื่องจักรกลขนาดเบา�จํานวน�1�
คน�อัตราจ้างเหมาเดือนละ�9,400�บาท�จํานวน�12�เดือน�เป็นจํานวนเงิน�
112,800�บาท�โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย�ท่ี�มท�0808.2/
ว�4044�ลงวันท่ี�10�กรกฎาคม�2563

งบลงทุน 3,603,000 บาท
ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 3,603,000 บาท
ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างดาดลําเหมืองคอนกรีตทุ่งแม่ก๋องจางกลาง บ้านผาปังหลวง 114,000 บาท
���เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาดําเนินการก่อสร้างโครงการก่อสร้างดาดลําเหมือง
คอนกรีตทุ่งแม่ก๋องจางกลาง�บ้านผาปังหลวง�หมู่ท่ี�2�ตําบลผาปัง อําเภอ   
แม่พริก�จังหวัดลําปาง�โดยแบ่งการก่อสร้างออกเป็น�2�ช่วง�ดังนี้�
����-�ช่วงท่ี�1�ขนาดปากเหมืองกว้าง�0.50�เมตร�ท้องเหมืองกว้าง�0.50�เมตร�
ลึกเฉลี่ย�0.30�เมตร�ยาว�92�เมตร
����-�ช่วงท่ี�2�ขนาดปากเหมืองกว้าง�0.30�เมตร�ท้องเหมืองกว้าง�0.30�เมตร�
ลึกเฉลี่ย�0.30�เมตร�ยาว�113�เมตร
รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก�
���โดยถือปฏิบัติตามมาตรา�68�แห่งพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การ
บริหารส่วนตําบล�พ.ศ.2537�และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม�และดําเนินการตาม
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลงครั้งท่ี�2�พ.ศ.
2564�หน้าท่ี�30�ลําดับท่ี�7
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โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอย 13 (บ้านดวงใจ) 
บ้านแพะดอกเข็ม

193,000 บาท

���เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาเพ่ือดําเนินโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายซอย�13�(บ้านดวงใจ)�บ้านแพะดอกเข็ม�หมู่ท่ี�11�ตําบลแม่พริก�
อําเภอแม่พริก�จังหวัดลําปาง�ขนาดผิวจราจรกว้าง�3.00�เมตร�หนาเฉลี่ย�
0.15�เมตร�ระยะทาง�120�เมตร�หรือคิดเป็นพ้ืนท่ีคอนกรีตไม่น้อยกว่า�360�
ตารางเมตร�พร้อมไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ�0.25�เมตร�รายละเอียดตามแบบ
แปลนขององค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก�
���โดยถือปฏิบัติตาม�มาตรา�68�แห่งพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การ
บริหารส่วนตําบล�พ.ศ.2537�และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม�และดําเนินการตาม
แผนพัฒนาท้องถ่ิน�(พ.ศ.2561-2565)�เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลงครั้งท่ี�2�พ.ศ.
2564�หน้าท่ี�26�ลําดับท่ี�4�

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทุ่งเกษตร บ้านวังสําราญ 162,000 บาท
���เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาดําเนินการโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายทุ่งเกษตร�บ้านวังสําราญ�หมู่ท่ี�6�ตําบลแม่พริก�อําเภอแม่พริก�
จังหวัดลําปาง�ขนาดผิวจราจรกว้าง�2.50�เมตร�หนาเฉลี่ย�0.15�เมตร�
ระยะทาง�120�เมตร�หรือคิดเป็นพ้ืนท่ีคอนกรีตไม่น้อยกว่า�300�ตารางเมตร�
รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก�
���โดยถือปฏิบัติตาม�มาตรา�68�แห่งพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การ
บริหารส่วนตําบล�พ.ศ.2537�และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม�และดําเนินการตาม
แผนพัฒนาท้องถ่ิน�(พ.ศ.2561-2565)�หน้าท่ี�38�ลําดับท่ี�15�

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายสายัณห์(ระยะท่ี 2) 
บ้านแม่เชียงรายลุ่ม

146,000 บาท

����เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาดําเนินโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายบ้านนายสายัณห์(ระยะท่ี�2)�บ้านแม่เชียงรายลุ่ม�หมู่ท่ี�3�ตําบลแม่พริก�
อําเภอแม่พริก�จังหวัดลําปาง�ขนาดผิวจราจรกว้าง�3.00�เมตร�หนาเฉลี่ย�
0.15�เมตร�ระยะทาง�90�เมตร�หรือคิดเป็นพ้ืนท่ีคอนกรีตไม่น้อยกว่า�270
ตารางเมตร�พร้อมไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ�0.25�เมตร�รายละเอียดตามแบบ
แปลนขององค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก�
���โดยถือปฏิบัติตาม�มาตรา�68�แห่งพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การ
บริหารส่วนตําบล�พ.ศ.2537�และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม�และดําเนินการตาม
แผนพัฒนาท้องถ่ิน�(พ.ศ.2561-2565)�เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลงครั้งท่ี�2�พ.ศ.
2564�หน้าท่ี�26�ลําดับท่ี�1�
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โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านปางยาว-หน่วยอนุรักษ์
ต้นน้ํา บ้านปางยาว

298,000 บาท

���เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาดําเนินโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายบ้านปางยาว-หน่วยอนุรักษ์ต้นน้ํา�บ้านปางยาว�หมู่ท่ี�8�ตําบลแม่พริก�
อําเภอแม่พริก�จังหวัดลําปาง�ขนาดผิวจราจรกว้าง�4.00�เมตร�หนาเฉลี่ย�
0.15�เมตร�ระยะทาง�140�เมตร�หรือคิดเป็นพ้ืนท่ีคอนกรีตไม่น้อยกว่า�560�
ตารางเมตร�พร้อมไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ�0.25�เมตร�รายละเอียดตามแบบ
แปลนขององค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก
���โดยถือปฏิบัติตาม�มาตรา�68�แห่งพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การ
บริหารส่วนตําบล�พ.ศ.2537�และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม�และดําเนินการตาม
แผนพัฒนาท้องถ่ิน�(พ.ศ.2561-2565)�เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลงครั้งท่ี�2�พ.ศ.
2564�หน้าท่ี�27�ลําดับท่ี�8

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายฝายปู่ล่ี บ้านร่มไม้ยาง 308,000 บาท
���เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาดําเนินโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายฝายปู่ลี่�บ้านร่มไม้ยาง�หมู่ท่ี�9�ตําบลแม่พริก�อําเภอแม่พริก�ขนาดผิว
จราจรกว้าง�3.50�เมตร�หนาเฉลี่ย�0.15�เมตร�ระยะทาง�160�เมตร�หรือคิด
เป็นพ้ืนท่ีคอนกรีตไม่น้อยกว่า�560�ตารางเมตร�พร้อมไหล่ทางลูกรังกว้างข้าง
ละ�0.25�เมตร�รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตําบลแม่
พริก�
���โดยถือปฏิบัติตาม�มาตรา�68�แห่งพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การ
บริหารส่วนตําบล�พ.ศ.2537�และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม�และดําเนินการตาม
แผนพัฒนาท้องถ่ิน�(พ.ศ.2561-2565)�เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลงครั้งท่ี�2�พ.ศ.
2564�หน้าท่ี�13�ลําดับท่ี�3�

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบลําห้วยแม่พริก 
บ้านแม่พริกบน

193,000 บาท

���เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาดําเนินโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายเลียบลําห้วยแม่พริก�บ้านแม่พริกบน�หมู่ท่ี�4�ตําบลแม่พริก�อําเภอแม่
พริก�จังหวัดลําปาง�ขนาดผิวจราจรกว้าง�3.00�เมตร�หนาเฉลี่ย�0.15�เมตร�
ระยะทาง�120�เมตร�หรือคิดเป็นพ้ืนท่ีคอนกรีตไม่น้อยกว่า�360�ตารางเมตร�
พร้อมไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ�0.25�เมตร�รายละเอียดตามแบบแปลนของ
องค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก�
���โดยถือปฏิบัติตาม�มาตรา�68�แห่งพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การ
บริหารส่วนตําบล�พ.ศ.2537�และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม�และดําเนินการตาม
แผนพัฒนาท้องถ่ิน�(พ.ศ.2561-2565)�เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลงครั้งท่ี�2�พ.ศ.
2564�หน้าท่ี�13�ลําดับท่ี�1�
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โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายอ่างโป่งลุ้น บ้านผาปังกลาง 297,000 บาท
���เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาดําเนินโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายอ่างโป่งลุ้น�บ้านผาปังกลาง�หมู่�3�ตําบลผาปัง อําเภอแม่พริก จังหวัด
ลําปาง�ขนาดผิวจราจรกว้าง�4.00�เมตร�หนาเฉลี่ย�0.15�เมตร�ระยะทาง�140�
เมตร�หรือคิดเป็นพ้ืนท่ีคอนกรีตไม่น้อยกว่า�560�ตารางเมตร พร้อมไหล่ทาง
ลูกรังกว้างข้างละ�0.25�เมตร�รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลแม่พริก�
���โดยถือปฏิบัติตาม�มาตรา�68�แห่งพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การ
บริหารส่วนตําบล�พ.ศ.2537�และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม�และดําเนินการตาม
แผนพัฒนาท้องถ่ิน�(พ.ศ.2561-2565)�เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลงครั้งท่ี�2�พ.ศ.
2564�หน้าท่ี�27�ลําดับท่ี�6

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ําสายกลุ่มพัฒนาท่ี 2 จากหัวสะพาน-หน้า
โรงเรียนห้วยข้ีนกวิทยา บ้านห้วยข้ีนก

240,000 บาท

���เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาดําเนินโครงการก่อสร้างรางระบายน้ําสายกลุ่ม
พัฒนาท่ี�2�จากหัวสะพาน-หน้าโรงเรียนห้วยข้ีนกวิทยา�บ้านห้วยข้ีนก�หมู่ท่ี�
7�ตําบลแม่พริก�อําเภอแม่พริก�จังหวัดลําปาง�ขนาดปากกว้างเฉลี่ย�0.20�
เมตร�ลึกเฉลี่ย�0.30�เมตร�ยาว�103�เมตร�พร้อมลงลูกรังจํานวน�12�ลบ.ม.�
รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก�
���โดยถือปฏิบัติตาม�มาตรา�68�แห่งพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การ
บริหารส่วนตําบล�พ.ศ.2537�และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม�และดําเนินการตาม
แผนพัฒนาท้องถ่ิน�(พ.ศ.2561-2565)�เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลงครั้งท่ี�2�พ.ศ.
2564�หน้าท่ี�27�ลําดับท่ี�7�

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ําสายศาลาเฉลิมพระเกียรติ บ้านสันข้ีเหล็ก 351,000 บาท
���เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาดําเนินโครงการก่อสร้างรางระบายน้ําสายศาลา
เฉลิมพระเกียรติ�บ้านสันข้ีเหล็ก�หมู่ท่ี�10�ตําบลแม่พริก�อําเภอแม่พริก�
จังหวัดลําปาง�ขนาดปากกว้างเฉลี่ย�0.30�เมตร�ลึกเฉลี่ย�0.40�เมตร�ยาว�100�
เมตร�รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก�
���โดยถือปฏิบัติตาม�มาตรา�68�แห่งพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การ
บริหารส่วนตําบล�พ.ศ.2537�และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม�และดําเนินการตาม
แผนพัฒนาท้องถ่ิน�(พ.ศ.2561-2565)�เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลงครั้งท่ี�2�พ.ศ.
2564�หน้าท่ี�27�ลําดับท่ี�9�
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จํานวน

จํานวน

จํานวน

โครงการก่อสร้างราวกันตกสายท้ายบ้าน บ้านแพะดอกเข็ม 100,000 บาท

���เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาดําเนินโครงการก่อสร้างราวกันตกสายท้ายบ้าน�
บ้านแพะดอกเข็ม�หมู่ท่ี�11�ตําบลแม่พริก�อําเภอแม่พริก�จังหวัดลําปาง�สูง
เฉลี่ย�0.80�เมตร�ความยาวโดยรวม�117�เมตร�รายละเอียดตามแบบแปลน
ขององค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก�
���โดยถือปฏิบัติตาม�มาตรา�68�แห่งพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การ
บริหารส่วนตําบล�พ.ศ.2537�และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม�และดําเนินการตาม
แผนพัฒนาท้องถ่ิน�(พ.ศ.2561-2565)�เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลงครั้งท่ี�2�พ.ศ.
2564�หน้าท่ี�28�ลําดับท่ี�10�

โครงการก่อสร้างลําเหมืองคอนกรีตสายทุ่งข้าวเน่า บ้านวังสําราญ 133,000 บาท
���เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาดําเนินโครงการก่อสร้างลําเหมืองคอนกรีตสายทุ่ง
ข้าวเน่า�บ้านวังสําราญ�หมู่ท่ี�6�ตําบลแม่พริก�อําเภอแม่พริก�จังหวัดลําปาง�
ขนาดปากเหมืองกว้างเฉลี่ย�1.00�เมตร�ท้องเหมืองกว้าง�0.40�เมตร�ลึกเฉลี่ย�
0.40�เมตร�ยาว�273�เมตร�รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลแม่พริก�
���โดยถือปฏิบัติตาม�มาตรา�68�แห่งพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การ
บริหารส่วนตําบล�พ.ศ.2537�และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม�และดําเนินการตาม
แผนพัฒนาท้องถ่ิน�(พ.ศ.2561-2565)�เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลงครั้งท่ี�2�พ.ศ.
2564�หน้าท่ี�29�ลําดับท่ี�3�

โครงการติดตั้งหอกระจายข่าวประจําหมู่บ้าน บ้านแม่เชียงรายลุ่ม 158,000 บาท
���เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาดําเนินโครงการติดต้ังหอกระจายข่าวประจํา
หมู่บ้าน�บ้านแม่เชียงรายลุ่ม�หมู่ท่ี�3�ตําบลแม่พริก�อําเภอแม่พริก�จังหวัด
ลําปาง�โดยก่อสร้างหอกระจายข่าว�จํานวน�2�แห่ง�พร้อมระบบส่งกระจาย
เสียงและอุปกรณ์ประกอบ�รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลแม่พริก�
���โดยถือปฏิบัติตาม�มาตรา�68�แห่งพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การ
บริหารส่วนตําบล�พ.ศ.2537�และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม�และดําเนินการตาม
แผนพัฒนาท้องถ่ิน�(พ.ศ.2561-2565)�เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลงครั้งท่ี�2�พ.ศ.
2564�หน้าท่ี�17�ลําดับท่ี�1�
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จํานวน
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จํานวน

โครงการปรับปรุงระบบประปาภูเขา-ห้างนายป้าย บ้านนาริน 250,000 บาท

���เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาดําเนินโครงการปรับปรุงระบบประปาภูเขา-ห้าง
นายป้าย�บ้านนาริน�หมู่ท่ี�1�ตําบลผาปัง�อําเภอแม่พริก�จังหวัดลําปาง�โดย
ปรับปรุงระบบท่อส่งน้ําดิบ�วางท่อ�PVC.�ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางท่อ�4�นิ้ว��
ระยะทาง�1,000�เมตร�รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วน
ตําบลแม่พริก�
���โดยถือปฏิบัติตาม�มาตรา�68�แห่งพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การ
บริหารส่วนตําบล�พ.ศ.2537�และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม�และดําเนินการตาม
แผนพัฒนาท้องถ่ิน�(พ.ศ.2561-2565)�เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลงครั้งท่ี�2�พ.ศ.
2564�หน้าท่ี�15�ลําดับท่ี�4�

โครงการปรับปรุงโรงเก็บของประจําหมู่บ้าน บ้านห้วยไร่ 268,000 บาท
���เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาดําเนินโครงการปรับปรุงโรงเก็บของประจํา
หมู่บ้าน�บ้านห้วยไร่�หมู่ท่ี�4�ตําบลผาปัง�อําเภอแม่พริก�จังหวัดลําปาง�ขนาด
กว้าง�3.00�เมตร�ยาวรวม�24.00�เมตร�รายละเอียดตามแบบแปลนของ
องค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก�
���โดยถือปฏิบัติตาม�มาตรา�68�แห่งพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การ
บริหารส่วนตําบล�พ.ศ.2537�และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม�และดําเนินการตาม
แผนพัฒนาท้องถ่ิน�(พ.ศ.2561-2565)�เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลงครั้งท่ี�2�พ.ศ.
2564�หน้าท่ี�17�ลําดับท่ี�4�

โครงการปรับปรุงหอกระจายข่าวประจําหมู่บ้าน บ้านผาปังหลวง 100,000 บาท
���เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาดําเนินโครงการปรับปรุงหอกระจายข่าวประจํา
หมู่บ้าน�บ้านผาปังหลวง�หมู่ท่ี�2�ตําบลผาปัง�อําเภอแม่พริก�จังหวัดลําปาง�
โดยก่อสร้างหอกระจายข่าว�จํานวน�2�แห่ง�พร้อมปรับปรุงระบบส่งกระจาย
เสียง�รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก�
���โดยถือปฏิบัติตาม�มาตรา�68�แห่งพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การ
บริหารส่วนตําบล�พ.ศ.2537�และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม�และดําเนินการตาม
แผนพัฒนาท้องถ่ิน�(พ.ศ.2561-2565)�เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลงครั้งท่ี�2�พ.ศ.
2564�หน้าท่ี�17�ลําดับท่ี�3

โครงการวางท่อระบบประปาหมู่บ้าน บ้านเด่นอุดม 292,000 บาท
���เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาดําเนินโครงการวางท่อระบบประปาหมู่บ้าน�บ้าน
เด่นอุดม�หมู่ท่ี�5�ตําบลผาปัง�อําเภอแม่พริก�จังหวัดลําปาง�โดยวางท่อ�PVC�
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางท่อ�2�นิ้ว�ระยะทางยาว�3,400�เมตร�รายละเอียด
ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก�
���โดยถือปฏิบัติตาม�มาตรา�68�แห่งพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การ
บริหารส่วนตําบล�พ.ศ.2537�และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม�และดําเนินการตาม
แผนพัฒนาท้องถ่ิน�(พ.ศ.2561-2565)�เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลงครั้งท่ี�2�พ.ศ.
2564�หน้าท่ี�29�ลําดับท่ี�4
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แผนงานการเกษตร

งานส่งเสริมการเกษตร 40,000 บาท
งบดําเนินงาน 40,000 บาท

ค่าใช้สอย 40,000 บาท
รายจ่ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอ่ืน ๆ

โครงการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบลผาปัง 20,000 บาท
���เพ่ือจ่ายเป็นค่าดําเนินการโครงการศูนย์บริการและถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบล�ตําบลผาปัง�เช่น�ค่าวัสดุสํานักงาน�ค่าวัสดุ
โฆษณาเผยแพร่�ค่าตอบแทนการประชุม�และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆท่ีจําเป็นและ
เก่ียวข้อง�ตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน�(พ.ศ.2561-2565)�หน้าท่ี�148�ลําดับท่ี�1

โครงการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบลแม่พริก 20,000 บาท
���เพ่ือจ่ายเป็นค่าดําเนินการโครงการศูนย์บริการและถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบล�ตําบลแม่พริก�เช่น�ค่าวัสดุสํานักงาน�ค่า
วัสดุโฆษณาเผยแพร่�ค่าตอบแทนการประชุม�และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ�ท่ีจําเป็นและ
เก่ียวข้อง�ตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน�(พ.ศ.2561-2565)�หน้าท่ี�148�ลําดับท่ี�2

งานส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 20,000 บาท
งบดําเนินงาน 20,000 บาท

ค่าใช้สอย 20,000 บาท

10,000 บาท

รายจ่ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอ่ืน ๆ
โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติเทิดไท้องค์ราชัน 10,000 บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าดําเนินโครงการอบรมปลูกจิตสํานึกในการรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม�เช่น�ค่าวิทยากร�ค่าเอกสาร�ค่าวัสดุ�ค่า
จัดทําป้าย�และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ�ท่ีจําเป็นและเก่ียวข้อง�ฯลฯ�ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการ
ฝึกอบรมของเจ้าหน้าท่ีท้องถ่ิน�พ.ศ.�2557�และดําเนินโครงการตาม
แผนพัฒนาท้องถ่ิน�(พ.ศ.2561-2565)�หน้าท่ี�204�ลําดับท่ี�1

เพ่ือจ่ายเป็นค่าดําเนินโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติเทิดไท้องค์ราชัน�เช่น�
ค่าพันธุ์กล้าไม้�ค่าจัดทําป้าย�ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ�ท่ีจําเป็นและเก่ียวข้อง�ฯลๆ�ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน�การ
จัดการแข่งข้นกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา�ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน�พ.ศ.2559�และดําเนินโครงการตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน�
(พ.ศ.2561-2565)�หน้าท่ี�207�ลําดับท่ี�5

โครงการอบรมปลูกจิตสํานึกในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบกลาง งบกลาง

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 8,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

160,000

เงินสํารองจาย 200,000

เบี้ยยังชีพความพิการ 2,726,400

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 96,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 12,421,200

รายจายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุน
บําเหน็จบํานาญข้า
ราชการสวนท้องถิ่น (ก
.บ.ท.)

380,000

เงินสมทบกองทุนหลัก
ประกันสุขภาพองค์การ
บริหารสวนตําบลแม
พริก

100,000

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

คาตอบแทนประจําตําแหนง
นายก/รองนายก

42,120

คาตอบแทนประธานสภา/รอง
ประธานสภา/สมาชิก
สภา/เลขานุการสภาองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

2,318,400

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

วันที่พิมพ์ : 17/8/2564  15:06:07 หน้า : 1/48
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบกลาง งบกลาง

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 8,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

160,000

เงินสํารองจาย 200,000

เบี้ยยังชีพความพิการ 2,726,400

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 96,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 12,421,200

รายจายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุน
บําเหน็จบํานาญข้า
ราชการสวนท้องถิ่น (ก
.บ.ท.)

380,000

เงินสมทบกองทุนหลัก
ประกันสุขภาพองค์การ
บริหารสวนตําบลแม
พริก

100,000

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

คาตอบแทนประจําตําแหนง
นายก/รองนายก

42,120

คาตอบแทนประธานสภา/รอง
ประธานสภา/สมาชิก
สภา/เลขานุการสภาองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

2,318,400

วันที่พิมพ์ : 17/8/2564  15:06:07 หน้า : 2/48
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

คาตอบแทนพิเศษนายก/รอง
นายก

42,120

คาตอบแทนรายเดือน
เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารสวนตําบล

86,400

คาตอบแทนอื่น 86,400

เงินเดือนนายก/รองนายก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

514,080

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 1,522,000 811,000 328,000

เงินเดือนข้าราชการ หรือ
พนักงานสวนท้องถิ่น

3,450,000 327,000 1,421,000 298,000 357,000

เงินประจําตําแหนง 168,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ 
หรือพนักงานสวนท้องถิ่น

120,000 24,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน
จ้าง

92,000 26,000 24,000

เงินวิทยฐานะ 84,000

งบดําเนินงาน ค่าตอบแทน
คาเชาบ้าน 198,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

58,000

วันที่พิมพ์ : 17/8/2564  15:06:07 หน้า : 3/48
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

คาตอบแทนพิเศษนายก/รอง
นายก

42,120

คาตอบแทนรายเดือน
เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารสวนตําบล

86,400

คาตอบแทนอื่น 86,400

เงินเดือนนายก/รองนายก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

514,080

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 488,000 3,149,000

เงินเดือนข้าราชการ หรือ
พนักงานสวนท้องถิ่น

1,131,000 6,984,000

เงินประจําตําแหนง 42,000 210,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ 
หรือพนักงานสวนท้องถิ่น

144,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน
จ้าง

12,000 154,000

เงินวิทยฐานะ 84,000

งบดําเนินงาน ค่าตอบแทน
คาเชาบ้าน 48,000 246,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

10,000 68,000

วันที่พิมพ์ : 17/8/2564  15:06:07 หน้า : 4/48
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แกองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

305,280

คาเบี้ยประชุม 20,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษา
บุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้
างประจํา

30,000 5,000

เงินชวยเหลือการศึกษา
บุตรผู้บริหารท้องถิ่น

10,000

ค่าใช้สอย

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 110,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

30,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจาย
อื่น ๆ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 136,000

คาของขวัญ ของรางวัล 
หรือเงินรางวัล

3,000

คาใช้จายโครงการจัด
งานประเพณีสงกรานต์

วันที่พิมพ์ : 17/8/2564  15:06:07 หน้า : 5/48
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แกองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

200,000 505,280

คาเบี้ยประชุม 20,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษา
บุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้
างประจํา

20,000 55,000

เงินชวยเหลือการศึกษา
บุตรผู้บริหารท้องถิ่น

10,000

ค่าใช้สอย

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 150,000 260,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

30,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจาย
อื่น ๆ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 37,200 173,200

คาของขวัญ ของรางวัล 
หรือเงินรางวัล

3,000

คาใช้จายโครงการจัด
งานประเพณีสงกรานต์

30,000 30,000

วันที่พิมพ์ : 17/8/2564  15:06:07 หน้า : 6/48
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

คาใช้จายโครงการจัด
งานลอยกระทง

คาใช้จายโครงการซ้อม
แผนป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

50,000

คาใช้จายโครงการถวาย
เทียนพรรษาเนื่องในวัน
เข้าพรรษา

คาใช้จายโครงการ
เทิดทูนสถาบันพระมหา
กษัตริย์

30,000

คาใช้จายโครงการลด
อุบัติเหตุทางถนนชวง
เทศกาลวันขึ้นปีใหม

10,000

คาใช้จายโครงการลด
อุบัติเหตุทางถนนชวง
เทศกาลวันสงกรานต์

10,000

คาใช้จายโครงการศูนย์
ประสานราชการและ
ข้อมูลขาวสารของ
องค์กรปกครองสวนท้อง
ถิ่น อําเภอแมพริก 
จังหวัดลําปาง

30,000

วันที่พิมพ์ : 17/8/2564  15:06:07 หน้า : 7/48
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

คาใช้จายโครงการจัด
งานลอยกระทง

10,000 10,000

คาใช้จายโครงการซ้อม
แผนป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

50,000

คาใช้จายโครงการถวาย
เทียนพรรษาเนื่องในวัน
เข้าพรรษา

5,000 5,000

คาใช้จายโครงการ
เทิดทูนสถาบันพระมหา
กษัตริย์

30,000

คาใช้จายโครงการลด
อุบัติเหตุทางถนนชวง
เทศกาลวันขึ้นปีใหม

10,000

คาใช้จายโครงการลด
อุบัติเหตุทางถนนชวง
เทศกาลวันสงกรานต์

10,000

คาใช้จายโครงการศูนย์
ประสานราชการและ
ข้อมูลขาวสารของ
องค์กรปกครองสวนท้อง
ถิ่น อําเภอแมพริก 
จังหวัดลําปาง

30,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

คาใช้จายโครงการสง
เสริมพระพุทธศาสนา
เนื่องในวันสําคัญทาง
พระพุทธศาสนา

คาใช้จายโครงการสนับ
สนุนคาใช้จายการ
บริหารสถานศึกษา

629,000

คาใช้จายโครงการ
อบรม สัมมนาให้ความรู้
เกี่ยวกับกฎหมาย 
ระเบียบ ท้องถิ่น

10,000

คาใช้จายโครงการ
อบรมการป้องกันผล
ประโยชน์ทับซ้อน

10,000

คาใช้จายโครงการ
อบรมให้ความรู้ตาม พ
.ร.บ.ข้อมูลขาวสาร พ.ศ
.2540

10,000

คาใช้จายในการดําเนิน
การกิจการของศูนย์
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
องค์การบริหารสวน
ตําบลแมพริก

30,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

คาใช้จายโครงการสง
เสริมพระพุทธศาสนา
เนื่องในวันสําคัญทาง
พระพุทธศาสนา

5,000 5,000

คาใช้จายโครงการสนับ
สนุนคาใช้จายการ
บริหารสถานศึกษา

629,000

คาใช้จายโครงการ
อบรม สัมมนาให้ความรู้
เกี่ยวกับกฎหมาย 
ระเบียบ ท้องถิ่น

10,000

คาใช้จายโครงการ
อบรมการป้องกันผล
ประโยชน์ทับซ้อน

10,000

คาใช้จายโครงการ
อบรมให้ความรู้ตาม พ
.ร.บ.ข้อมูลขาวสาร พ.ศ
.2540

10,000

คาใช้จายในการดําเนิน
การกิจการของศูนย์
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
องค์การบริหารสวน
ตําบลแมพริก

30,000

วันที่พิมพ์ : 17/8/2564  15:06:07 หน้า : 10/48
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

คาใช้จายในการเดินทาง
ไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

108,000 30,000

คาใช้จายในการฝึก
อบรมและสัมมนา

168,000 30,000

คาใช้จายในการพัฒนา
ครูผู้ดูแลเด็กของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก

10,000

คาใช้จายในการเลือกตั้ง 200,000

คาใช้จายในการสงเสริม
อาชีพ

20,000

คาใช้จายสําหรับสนับ
สนุนป้องกันแก้ไขปัญหา
ไฟป่าและหมอกควัน

20,000

คาพวงมาลัย ชอดอกไม้ 
 กระเช้าดอกไม้และพวง
มาลา

3,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

คาใช้จายในการเดินทาง
ไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

50,000 188,000

คาใช้จายในการฝึก
อบรมและสัมมนา

40,000 238,000

คาใช้จายในการพัฒนา
ครูผู้ดูแลเด็กของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก

10,000

คาใช้จายในการเลือกตั้ง 200,000

คาใช้จายในการสงเสริม
อาชีพ

20,000

คาใช้จายสําหรับสนับ
สนุนป้องกันแก้ไขปัญหา
ไฟป่าและหมอกควัน

20,000

คาพวงมาลัย ชอดอกไม้ 
 กระเช้าดอกไม้และพวง
มาลา

3,000

วันที่พิมพ์ : 17/8/2564  15:06:07 หน้า : 12/48
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการขับเคลื่อน
โครงการสัตว์ปลอดโรค
คนปลอดภัย จากพิษ
สุนัขบ้าตามพระปณิธาน 
ศาสตราจารย์ 
ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกยา
เธอเจ้าฟ้าจุฬาภร
ณวลัยลักษณ์ อัครราช
กุมารี

7,500

โครงการจัดกิจกรรมวัน
เด็กแหงชาติ

50,000

โครงการชวยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจ
หน้าที่ด้านการสงเสริม
และพัฒนาคุณภาพชีวิต

100,000

โครงการประชาคมหมู
บ้านเพื่อการจัดทําและ
ทบทวนแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น

20,000

โครงการปรุงอาหาร
ปลอดภัย

5,000

โครงการปลูกป่า บวช
ป่า สืบชะตา เวทีเสวนา

10,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการขับเคลื่อน
โครงการสัตว์ปลอดโรค
คนปลอดภัย จากพิษ
สุนัขบ้าตามพระปณิธาน 
ศาสตราจารย์ 
ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกยา
เธอเจ้าฟ้าจุฬาภร
ณวลัยลักษณ์ อัครราช
กุมารี

7,500

โครงการจัดกิจกรรมวัน
เด็กแหงชาติ

50,000

โครงการชวยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจ
หน้าที่ด้านการสงเสริม
และพัฒนาคุณภาพชีวิต

100,000

โครงการประชาคมหมู
บ้านเพื่อการจัดทําและ
ทบทวนแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น

20,000

โครงการปรุงอาหาร
ปลอดภัย

5,000

โครงการปลูกป่า บวช
ป่า สืบชะตา เวทีเสวนา

10,000

วันที่พิมพ์ : 17/8/2564  15:06:07 หน้า : 14/48
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการปลูกป่าเฉลิม
พระเกียรติเทิดไท้องค์
ราชัน

โครงการป้องกันโรคพิษ
สุนัขบ้า

40,000

โครงการฝึกอบรมชุด
ปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติประจําองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น 
องค์การบริหารสวน
ตําบลแมพริก

85,000

โครงการรณรงค์ป้องกัน
ปัญหายาเสพติด

10,000

โครงการรณรงค์ป้องกัน
โรคทางเดินหายใจ

5,000

โครงการรณรงค์ป้องกัน
โรคที่เกิดขึ้นในฤดูหนาว

5,000

โครงการรณรงค์ป้องกัน
โรคเอดส์

5,000

โครงการรณรงค์ป้องกัน
และระงับโรคไข้เลือด
ออกภายในพื้นที่ตําบล
แมพริกและตําบลผาปัง

30,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการปลูกป่าเฉลิม
พระเกียรติเทิดไท้องค์
ราชัน

10,000 10,000

โครงการป้องกันโรคพิษ
สุนัขบ้า

40,000

โครงการฝึกอบรมชุด
ปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติประจําองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น 
องค์การบริหารสวน
ตําบลแมพริก

85,000

โครงการรณรงค์ป้องกัน
ปัญหายาเสพติด

10,000

โครงการรณรงค์ป้องกัน
โรคทางเดินหายใจ

5,000

โครงการรณรงค์ป้องกัน
โรคที่เกิดขึ้นในฤดูหนาว

5,000

โครงการรณรงค์ป้องกัน
โรคเอดส์

5,000

โครงการรณรงค์ป้องกัน
และระงับโรคไข้เลือด
ออกภายในพื้นที่ตําบล
แมพริกและตําบลผาปัง

30,000

วันที่พิมพ์ : 17/8/2564  15:06:07 หน้า : 16/48
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการรณรงค์สวม
หมวกนิรภัย

2,000

โครงการศูนย์บริการ
และถายทอดเทคโนโลยี
การเกษตรประจําตําบล
ผาปัง

โครงการศูนย์บริการ
และถายทอดเทคโนโลยี
การเกษตรประจําตําบล
แมพริก

โครงการเสริมสร้าง
คุณธรรมจริยธรรมและ
ธรรมาภิบาลในการ
ปฏิบัติราชการ

5,000

โครงการให้ความรู้เรื่อง
สิทธิหน้าที่และบทบาท
ของผู้พิการ

5,000

โครงการให้ความรู้เรื่อง
สิทธิหน้าที่และบทบาท
ของผู้สูงอายุ

5,000

โครงการให้ความรู้เรื่อง
สิทธิหน้าที่และบทบาท
ของสตรี

5,000

โครงการอบรมความรู้
เรื่องไฟป่า

20,000

วันที่พิมพ์ : 17/8/2564  15:06:07 หน้า : 17/48
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการรณรงค์สวม
หมวกนิรภัย

2,000

โครงการศูนย์บริการ
และถายทอดเทคโนโลยี
การเกษตรประจําตําบล
ผาปัง

20,000 20,000

โครงการศูนย์บริการ
และถายทอดเทคโนโลยี
การเกษตรประจําตําบล
แมพริก

20,000 20,000

โครงการเสริมสร้าง
คุณธรรมจริยธรรมและ
ธรรมาภิบาลในการ
ปฏิบัติราชการ

5,000

โครงการให้ความรู้เรื่อง
สิทธิหน้าที่และบทบาท
ของผู้พิการ

5,000

โครงการให้ความรู้เรื่อง
สิทธิหน้าที่และบทบาท
ของผู้สูงอายุ

5,000

โครงการให้ความรู้เรื่อง
สิทธิหน้าที่และบทบาท
ของสตรี

5,000

โครงการอบรมความรู้
เรื่องไฟป่า

20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการอบรมปลูก
จิตสํานึกในการรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

โครงการอบรมสัมมนา
ให้ความรู้เกี่ยวกับ
กฎหมายจราจร

10,000

โครงการอาสาสมัคร
ท้องถิ่นรักษ์โลก

10,000

จ้างเหมาบริการบุคคล
ขับเครื่องจักรกลขนาด
เบา

จ้างเหมาบริการผู้ชวยผู้
ดูแลเด็ก ประจําศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม
เชียงรายลุม

72,000

จ้างเหมาบริการผู้ชวยผู้
ดูแลเด็ก ประจําศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม
พริกบน

72,000

ค่าวัสดุ

วัสดุกอสร้าง 20,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 63,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง 37,600

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการอบรมปลูก
จิตสํานึกในการรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

10,000 10,000

โครงการอบรมสัมมนา
ให้ความรู้เกี่ยวกับ
กฎหมายจราจร

10,000

โครงการอาสาสมัคร
ท้องถิ่นรักษ์โลก

10,000

จ้างเหมาบริการบุคคล
ขับเครื่องจักรกลขนาด
เบา

112,800 112,800

จ้างเหมาบริการผู้ชวยผู้
ดูแลเด็ก ประจําศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม
เชียงรายลุม

72,000

จ้างเหมาบริการผู้ชวยผู้
ดูแลเด็ก ประจําศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม
พริกบน

72,000

ค่าวัสดุ

วัสดุกอสร้าง 100,000 120,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 20,000 83,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง 37,600

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ

วัสดุงานบ้านงานครัว 20,000 800,000

วัสดุจราจร 10,800

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 250,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 3,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 50,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

30,000

วัสดุสํานักงาน 122,000

ค่าสาธารณูปโภค

คาบริการโทรศัพท์ 30,000

คาบริการไปรษณีย์ 8,000

คาบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

95,000

คาไฟฟ้า 250,000

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์การเกษตร

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ
อิเล็กทรอนิกส์

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

ครุภัณฑ์สํานักงาน
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ

วัสดุงานบ้านงานครัว 820,000

วัสดุจราจร 10,800

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 40,000 290,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 100,000 103,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 20,000 70,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

30,000

วัสดุสํานักงาน 20,000 142,000

ค่าสาธารณูปโภค

คาบริการโทรศัพท์ 30,000

คาบริการไปรษณีย์ 8,000

คาบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

95,000

คาไฟฟ้า 100,000 350,000

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์การเกษตร

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ
อิเล็กทรอนิกส์

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

ครุภัณฑ์สํานักงาน
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

เก้าอี้ 21,000

เครื่องคอมพิวเตอร์ 
สําหรับงานประมวลผล 
แบบที่ 2

30,000

เครื่องคอมพิวเตอร์
สําหรับงานประมวลผล
แบบที่ 1

22,000

เครื่องดูดฝุ่น 3,000

เครื่องตรวจวัดอุณหภูมิ
รางกาย

5,000

เครื่องตัดหญ้า 9,500

เครื่องปรับอากาศ 46,100

เครื่องมัลติมีเดียโปรเจค
เตอร์ ระดับ XGA

85,000

เครื่องรับสงวิทยุ 28,000

เครื่องสูบน้ํา 8,600

ตู้เก็บเอกสาร ชนิดบาน
เลื่อนกระจก 2 บาน

16,500

ตู้เก็บเอกาสารชนิดบาน
เลื่อนกระจก 2 บาน

22,000

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

เก้าอี้ 21,000

เครื่องคอมพิวเตอร์ 
สําหรับงานประมวลผล 
แบบที่ 2

30,000

เครื่องคอมพิวเตอร์
สําหรับงานประมวลผล
แบบที่ 1

22,000

เครื่องดูดฝุ่น 3,000

เครื่องตรวจวัดอุณหภูมิ
รางกาย

5,000

เครื่องตัดหญ้า 9,500

เครื่องปรับอากาศ 46,100

เครื่องมัลติมีเดียโปรเจค
เตอร์ ระดับ XGA

85,000

เครื่องรับสงวิทยุ 28,000

เครื่องสูบน้ํา 8,600

ตู้เก็บเอกสาร ชนิดบาน
เลื่อนกระจก 2 บาน

16,500

ตู้เก็บเอกาสารชนิดบาน
เลื่อนกระจก 2 บาน

22,000

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการกอสร้างดาดลํา
เหมืองคอนกรีตทุงแม
ก๋องจางกลาง บ้านผาปัง
หลวง

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
ซอย 13 (บ้านดวงใจ) 
บ้านแพะดอกเข็ม

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
ทุงเกษตร บ้านวัง
สําราญ

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
บ้านนายสายัณห์(ระยะ
ที่ 2) บ้านแมเชียงราย
ลุม

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
บ้านปางยาว-หนวย
อนุรักษ์ต้นน้ํา บ้านปาง
ยาว

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
ฝายปู่ลี่ บ้านรมไม้ยาง
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการกอสร้างดาดลํา
เหมืองคอนกรีตทุงแม
ก๋องจางกลาง บ้านผาปัง
หลวง

114,000 114,000

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
ซอย 13 (บ้านดวงใจ) 
บ้านแพะดอกเข็ม

193,000 193,000

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
ทุงเกษตร บ้านวัง
สําราญ

162,000 162,000

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
บ้านนายสายัณห์(ระยะ
ที่ 2) บ้านแมเชียงราย
ลุม

146,000 146,000

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
บ้านปางยาว-หนวย
อนุรักษ์ต้นน้ํา บ้านปาง
ยาว

298,000 298,000

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
ฝายปู่ลี่ บ้านรมไม้ยาง

308,000 308,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
เลียบลําห้วยแมพริก 
บ้านแมพริกบน

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
อางโป่งลุ้น บ้านผาปัง
กลาง

โครงการกอสร้างราง
ระบายน้ําสายกลุม
พัฒนาที่ 2 จากหัว
สะพาน-หน้าโรงเรียน
ห้วยขี้นกวิทยา บ้าน
ห้วยขี้นก

โครงการกอสร้างราง
ระบายน้ําสายศาลา
เฉลิมพระเกียรติ บ้าน
สันขี้เหล็ก

โครงการกอสร้างราวกัน
ตกสายท้ายบ้าน บ้าน
แพะดอกเข็ม

โครงการกอสร้างลํา
เหมืองคอนกรีตสายทุง
ข้าวเนา บ้านวังสําราญ
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
เลียบลําห้วยแมพริก 
บ้านแมพริกบน

193,000 193,000

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
อางโป่งลุ้น บ้านผาปัง
กลาง

297,000 297,000

โครงการกอสร้างราง
ระบายน้ําสายกลุม
พัฒนาที่ 2 จากหัว
สะพาน-หน้าโรงเรียน
ห้วยขี้นกวิทยา บ้าน
ห้วยขี้นก

240,000 240,000

โครงการกอสร้างราง
ระบายน้ําสายศาลา
เฉลิมพระเกียรติ บ้าน
สันขี้เหล็ก

351,000 351,000

โครงการกอสร้างราวกัน
ตกสายท้ายบ้าน บ้าน
แพะดอกเข็ม

100,000 100,000

โครงการกอสร้างลํา
เหมืองคอนกรีตสายทุง
ข้าวเนา บ้านวังสําราญ

133,000 133,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการติดตั้งหอกระ
จายขาวประจําหมูบ้าน 
บ้านแมเชียงรายลุม

โครงการปรับปรุงระบบ
ประปาภูเขา-ห้างนาย
ป้าย บ้านนาริน

โครงการปรับปรุงโรง
เก็บของประจําหมูบ้าน 
บ้านห้วยไร

โครงการปรับปรุง
หอกระจายขาวประจํา
หมูบ้าน บ้านผาปังหลวง

โครงการวางทอระบบ
ประปาหมูบ้าน บ้านเดน
อุดม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

เงินอุดหนุนองค์กรการกุศล

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

โครงการขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะพร้อมติดตั้ง
โคมไฟถนน สาย
สะพาน-สุสาน บ้านแม
พริกบน

100,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการติดตั้งหอกระ
จายขาวประจําหมูบ้าน 
บ้านแมเชียงรายลุม

158,000 158,000

โครงการปรับปรุงระบบ
ประปาภูเขา-ห้างนาย
ป้าย บ้านนาริน

250,000 250,000

โครงการปรับปรุงโรง
เก็บของประจําหมูบ้าน 
บ้านห้วยไร

268,000 268,000

โครงการปรับปรุง
หอกระจายขาวประจํา
หมูบ้าน บ้านผาปังหลวง

100,000 100,000

โครงการวางทอระบบ
ประปาหมูบ้าน บ้านเดน
อุดม

292,000 292,000

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

เงินอุดหนุนองค์กรการกุศล

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

โครงการขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะพร้อมติดตั้ง
โคมไฟถนน สาย
สะพาน-สุสาน บ้านแม
พริกบน

100,000

วันที่พิมพ์ : 17/8/2564  15:06:08 หน้า : 30/48

171



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

โครงการขอรับเงินอุด
หนุนเพื่อกิจการ
สาธารณกุศลของกิ่ง
กาชาดอําเภอแมพริก

10,000

โครงการแขงขันกีฬา
สัมพันธ์ต้านยาเสพ
ติด(โรงเรียนผาปังวิทยา)

โครงการควบคุมโรค
ขาดสารอาหารไอโอดีน
ของสมเด็จพระกนิษฐาธิ
ราชเจ้าฯ บ้านแม
เชียงรายลุม หมูที่ 3 ต
.แมพริก

6,400

โครงการควบคุมโรค
หนอนพยาธิในโครงการ
พระราชดําริสมเด็จพระ
เทพรัตนราชสุดาฯ หมูที่ 
10 ต.แมพริก

6,000

โครงการควบคุมโรค
หนอนพยาธิในโครงการ
พระราชดําริสมเด็จพระ
เทพรัตนราชสุดาฯ หมูที่ 
4 ต.แมพริก

6,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

โครงการขอรับเงินอุด
หนุนเพื่อกิจการ
สาธารณกุศลของกิ่ง
กาชาดอําเภอแมพริก

10,000

โครงการแขงขันกีฬา
สัมพันธ์ต้านยาเสพ
ติด(โรงเรียนผาปังวิทยา)

30,000 30,000

โครงการควบคุมโรค
ขาดสารอาหารไอโอดีน
ของสมเด็จพระกนิษฐาธิ
ราชเจ้าฯ บ้านแม
เชียงรายลุม หมูที่ 3 ต
.แมพริก

6,400

โครงการควบคุมโรค
หนอนพยาธิในโครงการ
พระราชดําริสมเด็จพระ
เทพรัตนราชสุดาฯ หมูที่ 
10 ต.แมพริก

6,000

โครงการควบคุมโรค
หนอนพยาธิในโครงการ
พระราชดําริสมเด็จพระ
เทพรัตนราชสุดาฯ หมูที่ 
4 ต.แมพริก

6,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

โครงการควบคุมโรค
หนอนพยาธิในโครงการ
พระราชดําริสมเด็จพระ
เทพรัตนราชสุดาฯ หมูที่ 
6 ต.แมพริก

6,000

โครงการควบคุมโรค
หนอนพยาธิในโครงการ
พระราชดําริสมเด็จพระ
เทพรัตนราชสุดาฯ หมูที่ 
9 ต.แมพริก

6,000

โครงการควบคุมโรค
หนอนพยาธิในโครงการ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราช
เจ้าฯ บ้านแมเชียงราย
ลุม หมูที่ 3 ต.แมพริก

6,800

โครงการประเพณีแหไม้
ค้ําสลี บ้านแพะดอกเข็ม

โครงการป้องกันควบคุม
วัณโรคเฉลิมเกียรติ หมู
ที่ 10 ต.แมพริก

7,350

โครงการป้องกันควบคุม
วัณโรคเฉลิมเกียรติ หมู
ที่ 4 ต.แมพริก

7,350

วันที่พิมพ์ : 17/8/2564  15:06:08 หน้า : 33/48

174



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

โครงการควบคุมโรค
หนอนพยาธิในโครงการ
พระราชดําริสมเด็จพระ
เทพรัตนราชสุดาฯ หมูที่ 
6 ต.แมพริก

6,000

โครงการควบคุมโรค
หนอนพยาธิในโครงการ
พระราชดําริสมเด็จพระ
เทพรัตนราชสุดาฯ หมูที่ 
9 ต.แมพริก

6,000

โครงการควบคุมโรค
หนอนพยาธิในโครงการ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราช
เจ้าฯ บ้านแมเชียงราย
ลุม หมูที่ 3 ต.แมพริก

6,800

โครงการประเพณีแหไม้
ค้ําสลี บ้านแพะดอกเข็ม

10,000 10,000

โครงการป้องกันควบคุม
วัณโรคเฉลิมเกียรติ หมู
ที่ 10 ต.แมพริก

7,350

โครงการป้องกันควบคุม
วัณโรคเฉลิมเกียรติ หมู
ที่ 4 ต.แมพริก

7,350
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

โครงการป้องกันควบคุม
วัณโรคเฉลิมเกียรติ หมู
ที่ 6 ต.แมพริก

7,350

โครงการป้องกันควบคุม
วัณโรคเฉลิมเกียรติ หมู
ที่ 9 ต.แมพริก

7,350

โครงการแมพริกรวมใจ 
ตอต้านภัยยาเสพติด

10,000

โครงการรณรงค์และ
แก้ไขปัญหายาเสพติด ทู
บีนัมเบอร์วัน (ศูนย์
เพื่อนใจวัยรุนใน
ชุมชน/หมูบ้าน) บ้านนา
ริน

7,730

โครงการรณรงค์และ
แก้ไขปัญหายาเสพติด 
บ้านปางยาว หมูที่ 8 ต
.แมพริก

6,100

โครงการรณรงค์และ
แก้ไขปัญหายาเสพติด 
บ้านแพะดอกเข็ม หมูที่ 
11 ต.แมพริก

6,100
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

โครงการป้องกันควบคุม
วัณโรคเฉลิมเกียรติ หมู
ที่ 6 ต.แมพริก

7,350

โครงการป้องกันควบคุม
วัณโรคเฉลิมเกียรติ หมู
ที่ 9 ต.แมพริก

7,350

โครงการแมพริกรวมใจ 
ตอต้านภัยยาเสพติด

10,000

โครงการรณรงค์และ
แก้ไขปัญหายาเสพติด ทู
บีนัมเบอร์วัน (ศูนย์
เพื่อนใจวัยรุนใน
ชุมชน/หมูบ้าน) บ้านนา
ริน

7,730

โครงการรณรงค์และ
แก้ไขปัญหายาเสพติด 
บ้านปางยาว หมูที่ 8 ต
.แมพริก

6,100

โครงการรณรงค์และ
แก้ไขปัญหายาเสพติด 
บ้านแพะดอกเข็ม หมูที่ 
11 ต.แมพริก

6,100
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

โครงการรณรงค์และ
แก้ไขปัญหายาเสพติด 
บ้านห้วยขี้นก หมูที่ 7 ต
.แมพริก

6,100

โครงการรณรงค์และ
แก้ไขปัญหายาเสพติดทู
บีนัมเบอร์วัน(ศูนย์เพื่อน
ใจวัยรุนในชุมชน /หมู
บ้าน ) บ้านเดนอุดม

7,145

โครงการรณรงค์และ
แก้ไขปัญหายาเสพติดทู
บีนัมเบอร์วัน(ศูนย์เพื่อน
ใจวัยรุนในชุมชน /หมู
บ้าน ) บ้านผาปังกลาง

7,275

โครงการรณรงค์และ
แก้ไขปัญหายาเสพติดทู
บีนัมเบอร์วัน(ศูนย์เพื่อน
ใจวัยรุนในชุมชน /หมู
บ้าน ) บ้านผาปังหลวง

7,275

โครงการรณรงค์และ
แก้ไขปัญหายาเสพติดทู
บีนัมเบอร์วัน(ศูนย์เพื่อน
ใจวัยรุนในชุมชน /หมู
บ้าน ) บ้านห้วยไร

7,275
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

โครงการรณรงค์และ
แก้ไขปัญหายาเสพติด 
บ้านห้วยขี้นก หมูที่ 7 ต
.แมพริก

6,100

โครงการรณรงค์และ
แก้ไขปัญหายาเสพติดทู
บีนัมเบอร์วัน(ศูนย์เพื่อน
ใจวัยรุนในชุมชน /หมู
บ้าน ) บ้านเดนอุดม

7,145

โครงการรณรงค์และ
แก้ไขปัญหายาเสพติดทู
บีนัมเบอร์วัน(ศูนย์เพื่อน
ใจวัยรุนในชุมชน /หมู
บ้าน ) บ้านผาปังกลาง

7,275

โครงการรณรงค์และ
แก้ไขปัญหายาเสพติดทู
บีนัมเบอร์วัน(ศูนย์เพื่อน
ใจวัยรุนในชุมชน /หมู
บ้าน ) บ้านผาปังหลวง

7,275

โครงการรณรงค์และ
แก้ไขปัญหายาเสพติดทู
บีนัมเบอร์วัน(ศูนย์เพื่อน
ใจวัยรุนในชุมชน /หมู
บ้าน ) บ้านห้วยไร

7,275
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

โครงการแลกเปลี่ยน
วัฒนธรรมทางภาษา
ไทย-อเมริกัน(โรงเรียน
ผาปังวิทยา)

30,000

โครงการสนับสนุนการ
จัดงานพิธีและรัฐพิธี

10,000

โครงการสนับสนุน
กิจกรรมการจัดงานฤดู
หนาวและของดีนคร
ลําปาง

10,000

โครงการสรงน้ําพระธาตุ 
สืบชะตาหลวง บ้านผา
ปังกลาง

โครงการสรงน้ําพระธาตุ 
สืบชะตาหลวง วัดผาปัง
หลวง

โครงการสืบสาน
ประเพณีไม้ค้ําศรี สืบ
ชะตาหลวง สรงน้ําพระ
ธาตุศิริภูมิวนา แหครัว
ตาน บ้านห้วยไร

โครงการสืบสานพระ
ราชปณิธานสมเด็จยา 
ต้านภัยมะเร็งเต้านม 
บ้านเดนอุดม

6,585
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

โครงการแลกเปลี่ยน
วัฒนธรรมทางภาษา
ไทย-อเมริกัน(โรงเรียน
ผาปังวิทยา)

30,000

โครงการสนับสนุนการ
จัดงานพิธีและรัฐพิธี

10,000

โครงการสนับสนุน
กิจกรรมการจัดงานฤดู
หนาวและของดีนคร
ลําปาง

10,000

โครงการสรงน้ําพระธาตุ 
สืบชะตาหลวง บ้านผา
ปังกลาง

5,000 5,000

โครงการสรงน้ําพระธาตุ 
สืบชะตาหลวง วัดผาปัง
หลวง

10,000 10,000

โครงการสืบสาน
ประเพณีไม้ค้ําศรี สืบ
ชะตาหลวง สรงน้ําพระ
ธาตุศิริภูมิวนา แหครัว
ตาน บ้านห้วยไร

10,000 10,000

โครงการสืบสานพระ
ราชปณิธานสมเด็จยา 
ต้านภัยมะเร็งเต้านม 
บ้านเดนอุดม

6,585
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

โครงการสืบสานพระ
ราชปณิธานสมเด็จยา 
ต้านภัยมะเร็งเต้านม 
บ้านนาริน

5,600

โครงการสืบสานพระ
ราชปณิธานสมเด็จยา 
ต้านภัยมะเร็งเต้านม 
บ้านผาปังกลาง

6,500

โครงการสืบสานพระ
ราชปณิธานสมเด็จยา 
ต้านภัยมะเร็งเต้านม 
บ้านผาปังหลวง

6,200

โครงการสืบสานพระ
ราชปณิธานสมเด็จยา 
ต้านภัยมะเร็งเต้านม 
บ้านห้วยไร

6,500

โครงการสืบสานพระ
ราชปณิธานสมเด็จยา 
ต้านภัยมะเร็งเต้านม
บ้านแพะดอกเข็ม

7,300

โครงการสืบสานพระ
ราชปณิธานสมเด็จยา
ต้านภัยมะเร็งเต้านม
บ้านปางยาว

7,300
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

โครงการสืบสานพระ
ราชปณิธานสมเด็จยา 
ต้านภัยมะเร็งเต้านม 
บ้านนาริน

5,600

โครงการสืบสานพระ
ราชปณิธานสมเด็จยา 
ต้านภัยมะเร็งเต้านม 
บ้านผาปังกลาง

6,500

โครงการสืบสานพระ
ราชปณิธานสมเด็จยา 
ต้านภัยมะเร็งเต้านม 
บ้านผาปังหลวง

6,200

โครงการสืบสานพระ
ราชปณิธานสมเด็จยา 
ต้านภัยมะเร็งเต้านม 
บ้านห้วยไร

6,500

โครงการสืบสานพระ
ราชปณิธานสมเด็จยา 
ต้านภัยมะเร็งเต้านม
บ้านแพะดอกเข็ม

7,300

โครงการสืบสานพระ
ราชปณิธานสมเด็จยา
ต้านภัยมะเร็งเต้านม
บ้านปางยาว

7,300
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

โครงการสืบสานพระ
ราชปณิธานสมเด็จยา
ต้านภัยมะเร็งเต้านม
บ้านห้วยขี้นก

7,300

โครงการอบรมสงเสริมตี
กลองปูจาเพื่อพัฒนา
วัฒนธรรมประเพณี
ดนตรีพื้นบ้าน(โรงเรียน
ผาปังวิทยา)

โครงการอบรมหมอหมู
บ้าน ในพระราช
ประสงค์ บ้านเดนอุดม

6,270

โครงการอบรมหมอหมู
บ้าน ในพระราช
ประสงค์ บ้านนาริน

6,670

โครงการอบรมหมอหมู
บ้าน ในพระราช
ประสงค์ บ้านปางยาว 
หมูที่ 8 ต.แมพริก

6,600

โครงการอบรมหมอหมู
บ้าน ในพระราช
ประสงค์ บ้านผาปัง
กลาง

6,225
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

โครงการสืบสานพระ
ราชปณิธานสมเด็จยา
ต้านภัยมะเร็งเต้านม
บ้านห้วยขี้นก

7,300

โครงการอบรมสงเสริมตี
กลองปูจาเพื่อพัฒนา
วัฒนธรรมประเพณี
ดนตรีพื้นบ้าน(โรงเรียน
ผาปังวิทยา)

20,000 20,000

โครงการอบรมหมอหมู
บ้าน ในพระราช
ประสงค์ บ้านเดนอุดม

6,270

โครงการอบรมหมอหมู
บ้าน ในพระราช
ประสงค์ บ้านนาริน

6,670

โครงการอบรมหมอหมู
บ้าน ในพระราช
ประสงค์ บ้านปางยาว 
หมูที่ 8 ต.แมพริก

6,600

โครงการอบรมหมอหมู
บ้าน ในพระราช
ประสงค์ บ้านผาปัง
กลาง

6,225
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

โครงการอบรมหมอหมู
บ้าน ในพระราช
ประสงค์ บ้านผาปัง
หลวง

6,525

โครงการอบรมหมอหมู
บ้าน ในพระราช
ประสงค์ บ้านแพะดอก
เข็ม หมูที่ 11 ต.แมพริก

6,600

โครงการอบรมหมอหมู
บ้าน ในพระราช
ประสงค์ บ้านห้วยขี้นก 
หมูที่ 7 ต.แมพริก

6,600

โครงการอบรมหมอหมู
บ้าน ในพระราช
ประสงค์ บ้านห้วยไร

6,225

โครงการอบรมหมอหมู
บ้านในพระราชประสงค์ 
บ้านแมเชียงรายลุม หมู
ที่ 3 ต.แมพริก

6,800

โครงการอบรมหมอหมู
บ้านในพระราชประสงค์ 
หมูที่ 10 ต.แมพริก

6,650

โครงการอบรมหมอหมู
บ้านในพระราชประสงค์ 
หมูที่ 4 ต.แมพริก

6,650
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

โครงการอบรมหมอหมู
บ้าน ในพระราช
ประสงค์ บ้านผาปัง
หลวง

6,525

โครงการอบรมหมอหมู
บ้าน ในพระราช
ประสงค์ บ้านแพะดอก
เข็ม หมูที่ 11 ต.แมพริก

6,600

โครงการอบรมหมอหมู
บ้าน ในพระราช
ประสงค์ บ้านห้วยขี้นก 
หมูที่ 7 ต.แมพริก

6,600

โครงการอบรมหมอหมู
บ้าน ในพระราช
ประสงค์ บ้านห้วยไร

6,225

โครงการอบรมหมอหมู
บ้านในพระราชประสงค์ 
บ้านแมเชียงรายลุม หมู
ที่ 3 ต.แมพริก

6,800

โครงการอบรมหมอหมู
บ้านในพระราชประสงค์ 
หมูที่ 10 ต.แมพริก

6,650

โครงการอบรมหมอหมู
บ้านในพระราชประสงค์ 
หมูที่ 4 ต.แมพริก

6,650
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

โครงการอบรมหมอหมู
บ้านในพระราชประสงค์ 
หมูที่ 6 ต.แมพริก

6,650

โครงการอบรมหมอหมู
บ้านในพระราชประสงค์ 
หมูที่ 9 ต.แมพริก

6,650

โครงการอาหารกลางวัน 1,300,000

รวม 16,091,600 11,128,900 1,489,000 4,885,000 724,500 482,000 100,000 60,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

โครงการอบรมหมอหมู
บ้านในพระราชประสงค์ 
หมูที่ 6 ต.แมพริก

6,650

โครงการอบรมหมอหมู
บ้านในพระราชประสงค์ 
หมูที่ 9 ต.แมพริก

6,650

โครงการอาหารกลางวัน 1,300,000

รวม 135,000 6,344,000 60,000 41,500,000
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องค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก อ.แม่พริก จ.ลําปาง 

เอกสารภาคผนวก 

190



ภาคผนวก ก.

1. เงินเดือน ค่าจ้างและประโยชน์ตอบแทนอ่ืนของรายจ่ายประจํา 

ลําดับท่ี การจําแนกรายการค่าใช้จ่าย งบประมาณท่ีตั้ง

1 เงินเดือนและเงินเพ่ิมอ่ืนๆท่ีจ่ายควบกับเงินเดือน
(1) เงินเดือน (ข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถ่ิน) 6,984,000            
(2) เงินประจําตําแหน่งของผู้บริหาร (ข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถ่ิน) 210,000               
(3) เงินเพ่ิมอ่ืนๆท่ีจ่ายควบกับเงินเดือน เช่น 144,000               
      เงินเพ่ิมค่าวิชา (พ.ค.ว.)
      เงินเพ่ิมพิเศษสําหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.)
      เงินเพ่ิมพิเศษค่าภาษามลายู(พ.ภ.ม)
      เงินวิทยฐานะ 84,000                
      ฯลฯ

2 (1) เงินค่าลูกจ้างประจํา
(2) เงินเพ่ิมต่างๆของลูกจ้างประจํา
(3) เงินค่าจ้างพนักงานจ้าง 3,149,000            

แบบรายงานการจัดทํางบประมาณรายจ่าย งบบุคลากร
องค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก 

อําเภอแม่พริก จังหวัดลําปาง 

(3) เงินค่าจ้างพนักงานจ้าง 3,149,000            
(4) เงินเพ่ิมต่างๆของพนักงานจ้าง 154,000               

3 ประโยชน์ตอบแทนอ่ืน
(1) เงินสวัสดิการเก่ียวกับเบ้ียกันดาร/พ้ืนท่ีเสี่ยงภัย/พ้ืนท่ีพิเศษ
(2) เงินสวัสดิการเก่ียวกับการช่วยเหลือบุตร
(3) เงินสวัสดิการเก่ียวกับการศึกษาบุตร รวมถึง เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ
และลูกจ้างประจําของกรุงเทพมหานครและข้าราชการครูกรุงเทพมหานคร

55,000                

(4) เงินสวัสดิการเก่ียวกับการรักษาพยาบาล
(5) เงินตอบแทนผู้ปฏิบัติงานด้านความเจ็บป่วยนอกเวลาราชการและในวันหยุดราชการ 
เฉพาะสําหรับข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถ่ินและลูกจ้าง(แพทย์ พยาบาล ทันตแพทย์)
(6) เงินเพ่ิมพิเศษสําหรับบุคลากรทางด้านการแพทย์และสาธารณสุขสําหรับแพทย์ ทันตแพทย์
และเภสัชท่ีไม่ปฏิบัติเวชปฏิบัติส่วนตัว
(7) ค่าเช่าบ้าน 246,000
(8) เงินทําขวัญข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถ่ิน และลูกจ้างซ่ึงได้รับอันตรายหรือเจ็บป่วย
เพราะการปฏิบัติงานในหน้าท่ี
(9) เงินเก่ียวกับศพข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถ่ิน และลูกจ้างซ่ึงถึงแก่ความตายในระหว่าง
การเดินทางไปราชการ
(10) เงินบําเหน็จลูกจ้างประจํา
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ภาคผนวก ก.

ลําดับท่ี การจําแนกรายการค่าใช้จ่าย งบประมาณท่ีตั้ง

(11) เงินช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับบํานาญของข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถ่ินท่ีมิใช่ตําแหน่ง
ครู(ชคบ.) รวมถึงเงินช่วยเหลือรายเดือนผู้รับบํานาญซ่ึงลาออกจากข้าราชการก่อนเกษียณอายุ
ของกรุงเทพมหานคร(ชรบ.) แงะเงินช่วยเหลือตามวุฒิ
(12) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 160,000               
(13) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 8,000                  
(14) เงินทดแทนข้าราชการวิสามัญ
(15) เงินสํารองสําหรับเงินเดือน และค่าจ้างท่ีกําหนดใหม่
(16) เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการท้องถ่ิน (กบท.) 380,000               
(17) บําเหน็จความชอบค่าทดแทน การช่วยเหลือเจ้าหน้าท่ีและประชาชน ผู้ปฏิบัติหน้าท่ีและ
ประชาชนผู้ปฏิบัติหน้าท่ีราชการหรือช่วยราชการเนื่องในการป้องกันอธิปไตย และรักษาความ
สงบเรียบร้อยของประเทศ
(18) เงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืน (โบนัส) 10,000                

รวม 11,584,000           

งบประมาณรายจ่ายประจําปีท่ีตั้งไว้ รวมท้ังสิ้น 41,500,000 บาท
เป็นเงินงบประมาณด้านบุคลากร จํานวน 11,584,000 บาทเป็นเงินงบประมาณด้านบุคลากร จํานวน 11,584,000 บาท
คิดเป็นร้อยละ 27.91 ของงบประมาณรายจ่ายประจําปี

2. เงินเดือนและค่าตอบแทนของฝ่ายการเมือง 

รายได้จริง ไม่รวมเงินอุดหนุนท่ัวไปของปีล่าสุดท่ีปิดบัญชีแล้วในขณะทําร่างงบประมาณ
รายจ่ายจํานวน 16,521,020.35 บาท
งบพัฒนา (ค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง) ปีท่ีผ่านมา ( ปี พ.ศ.2563 )
(ปีงบประมาณท่ีปิดบัญชีทางการเงินได้แล้ว ขณะจัดทําร่างงบประมาณ โดยใช้ยอดท่ีปรากฎใน
งบรับ-จ่ายจริงท่ีได้รายงานสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน) มีจํานวน 284,217.58 บาท
งบประมาณ (ครุภัณฑ์ท่ีดิน และสิ่งก่อสร้าง) ปีท่ีจัดทํางบประมาณ มีจํานวน 3,603,000 บาท

นายรุ่งอรุณ  เทียนแก้ว
ผู้อํานวยการกองช่าง รักษาราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล
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ภาคผนวก ข.  
 

 
แบบรายงานการตั้งงบประมาณเพ่ือสนับสนุนนโยบายแห่งรัฐและตามกรอบยุทธศาสตร์จังหวัดลําปาง 

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
******* 

1. องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  
� องค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก  

 

2. งบประมาณ  
          � งบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ.2565      
          � งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม ฉบับท่ี ...........  ประจําปี .................  
          เหตุผลในการตรางบประมาณรายจ่าย เพ่ิมเติม  (ข้อ 21) 
                 � งบประมาณรายจ่ายประจําปีท่ีได้รับอุดหนุนไม่พอแก่การใช้จ่าย 
        � มีความจําเป็นต้องต้ังรายจ่ายข้ึนใหม่ 
 

3. รายรับ - รายจ่าย  
    3.1 ประมาณการรายรับ (ปีงบประมาณ 2565) ต้ังไว้ 41,500,000 บาท  
          3.1.1 จากเงินรายได้    ต้ังไว้ 19,000,000 บาท  
                  - ภาษีจัดเก็บเอง    ต้ังไว้     237,500 บาท  
                  - ภาษีท่ีรัฐเก็บให้/แบ่งให้   ต้ังไว้ 18,762,500 บาท  

3.1.2 จากเงินอุดหนุนท่ัวไป    ต้ังไว้ 22,500,000 บาท  
    3.2  งบประมาณท่ีตั้งจ่ายเพ่ิมเติม (ข้อ 21)  มาจาก 
 � เงินรายได้ท่ีมิได้ต้ังรับไว้ในประมาณการรายรับประจําปี 
 � เงินรายได้ท่ียอดรวมท้ังสิ้นของประมาณการรายรับประจําปี  
    3.3 ประมาณการรายจ่าย ตามหมวดรายจ่าย      ต้ังไว้ 41,500,000 บาท  

3.3.1 งบบุคลากร (เงินเดือนฝ่ายการเมือง+ฝ่ายประจํา)    ต้ังไว้ 13,814,520 บาท  
3.3.2 งบดําเนินการ (ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ สาธารณูปโภค)    ต้ังไว้   5,879,180 บาท  
3.3.3 งบเงินอุดหนุน        ต้ังไว้   1,815,000 บาท  
3.3.4 งบลงทุน (ครุภัณฑ์,ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง)        ต้ังไว้   3,899,700 บาท  
3.3.5 งบรายจ่ายอ่ืน           ต้ังไว้       -       บาท  

  3.3.6 งบกลาง           ต้ังไว้  16,091,600 บาท  
     3.4 ประมาณการรายจ่าย แยกประเภทภารกิจ       ต้ังไว้ .........-............บาท  

3.4.1 ตามอํานาจหน้าท่ี        ต้ังไว้...........-...........บาท  
     3.4.2 ตามภารกิจถ่ายโอน       ต้ังไว้...........-...........บาท  
     3.5 งบประมาณรายจ่ายด้านบุคลากร ตามมาตรา 35 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2542  
          จํานวน 11,584,000 บาท  คิดเป็นร้อยละ 27.91 ของงบประมาณรายจ่ายประจําปี  
 

4. การตั้งงบประมาณสนับสนุนภารกิจสําคัญของกระทรวงมหาดไทย นโยบายรัฐบาล เฉพาะท่ีเก่ียวข้องกับอํานาจหน้าท่ี 
    ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
     4.1 โครงการยกระดับสินค้าหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ์และเพ่ิมช่องทางการตลาดเชิงรุก 
         จํานวน ..-... โครงการ งบประมาณ ........-......... บาท คิดเป็นร้อยละ....-.....ของประมาณการรายจ่ายประจําปี 2564  
     4.2 โครงการเสริมสร้างระบบคุณธรรมและนําบริการท่ีดีสู่ประชาชน  
        (ด้วยการปรับปรุงระบบบริการประชาชนให้เป็นเชิงรุกมากข้ึน  โดยใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ) 
           จํานวน ...-... โครงการ งบประมาณ ........-........ บาท คิดเป็นร้อยละ....-....ของประมาณการรายจ่ายประจําปี 2564 
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    4.3 โครงการสนับสนุนการดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินให้มีประสิทธิภาพและโปร่งใส 
         จํานวน ...4... โครงการ งบประมาณ ..60,000. บาท คิดเป็นร้อยละ..0.14..ของประมาณการรายจ่ายประจําปี 2565 
         มีรายการโครงการ ดังต่อไปนี้  

ท่ี โครงการ งบประมาณ 
1 โครงการศูนย์ประสานราชการและข้อมูลข่าวสารขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอําเภอ

แม่พริก จังหวัดลําปาง 
30,000 

2 โครงการอบรม สัมมนาให้ความรู้เก่ียวกับกฎหมาย ระเบียบ ท้องถ่ิน 10,000 
3 โครงการอบรมการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 10,000 
4 ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมให้ความรู้ตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540 10,000 

 รวม 60,000 
    4.4 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริการราชการแผ่นดินทุกระดับ 
         จํานวน ..1... โครงการ งบประมาณ ..20,000... บาท คิดเป็นร้อยละ..0.048.ของประมาณการรายจ่ายประจําปี 2565  
         มีรายการโครงการ ดังต่อไปนี้  

ท่ี โครงการ งบประมาณ 
1 โครงการประชาคมหมู่บ้านเพ่ือการจัดทําและทบทวนแผนพัฒนาท้องถ่ิน 20,000 

   การตั้งงบประมาณตามหนังสือจังหวัดลําปาง ด่วนมาก ท่ี ลป 0023.4/ว 17340 ลงวันท่ี 14 กรกฎาคม 2560  
   เรื่อง  ซักซ้อมการตั้งงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินตามนโยบายสําคัญ 
    4.5 การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (อุทกภัย วาตภัย ภัยแล้ง ภัยหนาว) 
         จํานวน 6 โครงการ งบประมาณ 167,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.402 ของประมาณการรายจ่ายประจําปี 2565  
         มีรายการโครงการ ดังต่อไปนี้ 

ท่ี โครงการ งบประมาณ 
1 โครงการอบรมสัมมนาให้ความรู้เก่ียวกับกฎหมายจราจร 10,000 
2 โครงการซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 50,000 
3 โครงการลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลวันข้ึนปีใหม่ 10,000 
4 โครงการลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลวันสงกรานต์ 10,000 
5 โครงการรณรงค์สวมหมวกนิรภัย 2,000 
6 โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจําองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

องค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก 
85,000 

 รวม 167,000 
    4.6 โครงการประชาอาสาปลูกป่า 800 ล้านกล้า 80 พรรษา มหาราชินี 
         จํานวน 3 โครงการ งบประมาณ 70,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.168 ของประมาณการรายจ่ายประจําปี 2565 
         มีรายการโครงการ ดังต่อไปนี้ 

ท่ี โครงการ งบประมาณ 
1 โครงการปลูกป่า บวชป่า สืบชะตา เวทีเสวนา 10,000 
2 โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติเทิดไท้องค์ราชัน 50,000 
3 โครงการอบรมปลูกจิตสํานึกในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 10,000 
 รวม 70,000 

    4.7 โครงการ/กิจกรรมรณรงค์แก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่า  
         จํานวน 1 โครงการ งบประมาณ 20,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.048 ของประมาณการรายจ่ายประจําปี 2565  
         มีรายการโครงการ ดังต่อไปนี้ 

ท่ี โครงการ งบประมาณ 
1 โครงการอบรมความรู้เรื่องไฟป่า 20,000 
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    4.8 โครงการด้านประเพณีวัฒนธรรม (กิจกรรมท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมเน้นความเป็นอัตลักษณ์ของจังหวัดลําปาง) 
         จํานวน ..-.. โครงการ งบประมาณ ....-......บาท คิดเป็นร้อยละ.....-..ของประมาณการรายจ่ายประจําปี 2565 
    4.9 โครงการช่วยเหลือเกษตรกร( ในท้องท่ีตนเอง) ท่ีอาจได้รับความเดือดร้อนเนื่องจากผลผลิตการเกษตรตกตํ่า 
        จํานวน ..-.. โครงการ งบประมาณ ....-...... บาท คิดเป็นร้อยละ.....-..ของประมาณการรายจ่ายประจําปี 2565  
    4.10 โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 
สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี , สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราช
ชนนีพันปีหลวง และพระบรมวงศานุวงศ์ 
         จํานวน 1 โครงการ งบประมาณ 100,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.24 ของประมาณการรายจ่ายประจําปี 2565 
         มีรายการโครงการ ดังต่อไปนี้ 

ท่ี โครงการ งบประมาณ 
1 ค่าใช้จ่ายโครงการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 100,000 

    4.11 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเป็นหน่วยดําเนินการเอง  
         จํานวน 1 โครงการ งบประมาณ 10,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.024 ของประมาณการรายจ่ายประจําปี 2565  
         มีรายการโครงการ ดังต่อไปนี้ 

ท่ี โครงการ งบประมาณ 
1 โครงการรณรงค์ป้องกันปัญหายาเสพติด 10,000  

5. ความสอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์จังหวัดลําปาง โดยไม่รวม  งบบุคลากร  งบดําเนินการท่ีเป็นรายจ่ายประจํา 
   งบกลางท่ีเป็นรายจ่ายประจําและบุคลากร  
     5.1 โครงการท่ีอยู่ในกรอบยุทธศาสตร์จังหวัดลําปาง  
          จํานวน 108 โครงการ จํานวนเงิน 6,162,500 บาท  คิดเป็นร้อยละ 14.849 ของประมาณการรายจ่ายประจําปี 
2565 
     5.2 โครงการท่ีไม่อยู่ในกรอบยุทธศาสตร์จังหวัดลําปาง  
          จํานวน.......โครงการ จํานวนเงิน .................... บาท  คิดเป็นร้อยละ...........ของประมาณการรายจ่ายประจําปี 2565 
 
6. รายละเอียดโครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัดลําปาง (ยอดรวมต้องเท่ากับ ข้อ 5.1)  
     6.1 การสร้างความม่ังค่ังอย่างยั่งยืน  ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  

จํานวน 1 โครงการ จํานวนเงิน 20,000 บาท  คิดเป็นร้อยละ 0.048 ของประมาณการรายจ่ายประจําปี 2565 
         มีรายการโครงการ ดังต่อไปนี้ 

ท่ี โครงการ งบประมาณ 
1 ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมอาชีพ 20,000 

     6.2 การสร้างสังคมอยู่เย็นเป็นสุข   
          จํานวน 108 โครงการ จํานวนเงิน 6,162,500 บาท  คิดเป็นร้อยละ 14.849 ของประมาณการรายจ่ายประจําปี 
2565 มีรายการโครงการ ดังต่อไปนี้ 

ท่ี รายช่ือโครงการ งบประมาณ 
1 โครงการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์  30,000 
2 โครงการศูนย์ประสานราชการและข้อมูลข่าวสารขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

อําเภอแม่พริก จังหวัดลําปาง 
30,000 

3 โครงการอบรม สัมมนาให้ความรู้เก่ียวกับกฎหมายระเบียบ ท้องถ่ิน 10,000 
4 โครงการอบรมการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน  10,000 
5 โครงการอบรมให้ความรู้ตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540 10,000 
6 โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในการปฏิบัติราชการ 5,000 
7 โครงการสนับสนุนการจัดงานพิธีและรัฐพิธี  10,000 
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8 โครงการประชาคมหมู่บ้านเพ่ือการจัดทําและทบทวนแผนพัฒนาท้องถ่ิน  20,000 
9 โครงการซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  50,000 
10 ค่าใช้จ่ายโครงการลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลวันข้ึนปีใหม่  10,000 
11 ค่าใช้จ่ายโครงการลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลวันสงกรานต์  10,000 
12 ค่าใช้จ่ายสําหรับสนับสนุนป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน  20,000 
13 โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจําองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

องค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก 
85,000 

14 โครงการอบรมความรู้เรื่องไฟป่า  20,000 
15 โครงการรณรงค์สวมหมวกนิรภัย  2,000 
16 โครงการอบรมสัมมนาให้ความรู้เก่ียวกับกฎหมายจราจร  10,000 
17 โครงการอาหารกลางวัน 1,300,000 
18 โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 50000 
19 โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมทางภาษาไทย-อเมริกัน(โรงเรียนผาปังวิทยา) 30,000 
20 โครงการขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน 

ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี 
7,500 

21 โครงการปรุงอาหารปลอดภัย  5,000 
22 โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 40,000 
23 โครงการรณรงค์ป้องกันโรคทางเดินหายใจ  5,000 
24 โครงการรณรงค์ป้องกันโรคท่ีเกิดข้ึนในฤดูหนาว  5,000 
25 โครงการรณรงค์ป้องกันโรคเอดส์  5,000 
26 โครงการรณรงค์ป้องกันและระงับโรคไข้เลือดออกภายในพ้ืนท่ีตําบลแม่พริกและตําบล

ผาปัง 
30,000 

27 โครงการอาสาสมัครท้องถ่ินรักษ์โลก 10,000 
28 โครงการควบคุมโรคขาดสารอาหารไอโอดีนของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ  

บ้านแม่เชียงรายลุ่ม หมู่ท่ี 3 ต.แม่พริก 
6,400 

29 โครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิในโครงการพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
หมู่ท่ี 10 ต.แม่พริก 

6,000 

30 โครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิในโครงการพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
หมู่ท่ี 4 ต.แม่พริก 

6,000 

31 โครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิในโครงการพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
หมู่ท่ี 6 ต.แม่พริก 

6,000 

32 โครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิในโครงการพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
หมู่ท่ี 9 ต.แม่พริก 

6,000 

33 โครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิในโครงการสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ  
บ้านแม่เชียงรายลุ่ม หมู่ท่ี 3 ต.แม่พริก 

6,800 

34 โครงการป้องกันควบคุมวัณโรคเฉลิมเกียรติ หมู่ท่ี 10 ต.แม่พริก 7,350 
35 โครงการป้องกันควบคุมวัณโรคเฉลิมเกียรติ หมู่ท่ี 4 ต.แม่พริก 7,350 
36 โครงการป้องกันควบคุมวัณโรคเฉลิมเกียรติ หมู่ท่ี 6 ต.แม่พริก 7,350 
37 โครงการป้องกันควบคุมวัณโรคเฉลิมเกียรติ หมู่ท่ี 9 ต.แม่พริก 7,350 
38 โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด ทูบีนัมเบอร์วัน (ศูนย์เพ่ือนใจวัยรุ่นใน

ชุมชน/หมู่บ้าน) บ้านนาริน 
7,730 
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39 โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด บ้านปางยาว หมู่ท่ี 8 ต.แม่พริก 6,100 
40 โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด บ้านแพะดอกเข็ม หมู่ท่ี 11 ต.แม่พริก 6,100 
41 โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด บ้านห้วยข้ีนก หมู่ท่ี 7 ต.แม่พริก 6,100 
42 โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติดทูบีนัมเบอร์วัน(ศูนย์เพ่ือนใจวัยรุ่นในชุมชน /

หมู่บ้าน ) บ้านเด่นอุดม 
7,145 

43 โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติดทูบีนัมเบอร์วัน(ศูนย์เพ่ือนใจวัยรุ่นในชุมชน /
หมู่บ้าน ) บ้านผาปังกลาง 

7,275 

44 โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติดทูบีนัมเบอร์วัน(ศูนย์เพ่ือนใจวัยรุ่นในชุมชน /
หมู่บ้าน ) บ้านผาปังหลวง 

7,275 

45 โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติดทูบีนัมเบอร์วัน(ศูนย์เพ่ือนใจวัยรุ่นในชุมชน /
หมู่บ้าน ) บ้านห้วยไร่ 

7,275 

46 โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม บ้านเด่นอุดม 6,585 
47 โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม บ้านนาริน 5,600 
48 โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม บ้านผาปังกลาง 6,500 
49 โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม บ้านผาปังหลวง 6,200 
50 โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม บ้านห้วยไร่ 6,500 
51 โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านมบ้านแพะดอกเข็ม 7,300 
52 โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านมบ้านปางยาว 7,300 
53 โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านมบ้านห้วยข้ีนก 7,300 
54 โครงการอบรมหมอหมู่บ้าน ในพระราชประสงค์ บ้านเด่นอุดม 6,270 
55 โครงการอบรมหมอหมู่บ้าน ในพระราชประสงค์ บ้านนาริน 6,670 
56 โครงการอบรมหมอหมู่บ้าน ในพระราชประสงค์ บ้านปางยาว หมู่ท่ี 8 ต.แม่พริก 6,600 
57 โครงการอบรมหมอหมู่บ้าน ในพระราชประสงค์ บ้านผาปังกลาง 6,225 
58 โครงการอบรมหมอหมู่บ้าน ในพระราชประสงค์ บ้านผาปังหลวง 6,525 
59 โครงการอบรมหมอหมู่บ้าน ในพระราชประสงค์ บ้านแพะดอกเข็ม หมู่ท่ี 11 ต.แม่พริก 6,600 
60 โครงการอบรมหมอหมู่บ้าน ในพระราชประสงค์ บ้านห้วยข้ีนก หมู่ท่ี 7 ต.แม่พริก 6,600 
61 โครงการอบรมหมอหมู่บ้าน ในพระราชประสงค์ บ้านห้วยไร่ 6,225 
62 โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ บ้านแม่เชียงรายลุ่ม หมู่ท่ี 3 ต.แม่พริก 6,800 
63 โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ หมู่ท่ี 10 ต.แม่พริก 6,650 
64 โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ หมู่ท่ี 4 ต.แม่พริก 6,650 
65 โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ หมู่ท่ี 6 ต.แม่พริก 6,650 
66 โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ หมู่ท่ี 9 ต.แม่พริก 6,650 
67 โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอํานาจหน้าท่ีด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต 100,000 
68 โครงการให้ความรู้เรื่องสิทธิหน้าท่ีและบทของผู้พิการ 5,000 
69 โครงการให้ความรู้เรื่องสิทธิหน้าท่ีและบทของผู้สูงอายุ 5,000 
70 โครงการให้ความรู้เรื่องสิทธิหน้าท่ีและบทของสตรี 5,000 
71 โครงการขอรับเงินอุดหนุนเพ่ือกิจการสาธารณกุศลของก่ิงกาชาดอําเภอแม่พริก 10,000 
72 โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะพร้อมติดต้ังโคมไฟถนน สายสะพาน-สุสาน  

บ้านแม่พริกบน 
100,000 

73 ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมอาชีพ 20,000 
74 โครงการปลูกป่า บวชป่า สืบชะตา เวทีเสวนา 10,000 
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75 โครงการรณรงค์ป้องกันปัญหายาเสพติด 10,000 
76 โครงการแม่พริกรวมใจ ต่อต้านภัยยาเสพติด 10,000 
77 โครงการสนับสนุนกิจกรรมการจัดงานฤดูหนาวและของดีนครลําปาง 10,000 
78 โครงการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ต้านยาเสพด(โรงเรียนผาปังวิทยา)  30,000 
79 โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ 30,000 
80 โครงการจัดงานลอยกระทง 10,000 
81 โครงการถวายเทียนพรรษาเนื่องในวันเข้าพรรษา 5,000 
82 โครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา 5,000 
83 โครงการอบรมส่งเสริมตีกลองปูจาเพ่ือพัฒนาวัฒนธรรมประเพณีดนตรีพ้ืนบ้าน 

(โรงเรียนผาปังวิทยา) 
20,000 

84 โครงการประเพณีแห่ไม้คํ้าสลี บ้านแพะดอกเข็ม ต.แม่พริก อ.แม่พริก จ.ลําปาง 10,000 
85 โครงการสรงน้ําพระธาตุ สืบชะตาหลวง บ้านผาปังกลาง ต.ผาปัง อ.แม่พริก จ.ลําปาง 5,000 
86 โครงการสรงน้ําพระธาตุ สืบชะตาหลวง วัดผาปังหลวง ต.ผาปัง อ.แม่พริก จ.ลําปาง 10,000 
87 โครงการสืบสานประเพณีไม้คํ้าศรี สืบชะตาหลวง สรงน้ําพระธาตุศิริภูมิวนา แห่ครัว

ตาน บ้านห้วยไร่ 
10,000 

88 โครงการก่อสร้างดาดลําเหมืองคอนกรีตทุ่งแม่ก๋องจางกลาง บ้านผาปังหลวง 114,000 
89 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอย 13 (บ้านดวงใจ) บ้านแพะดอกเข็ม 193,000 
90 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทุ่งเกษตร บ้านวังสําราญ 162,000 
91 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายสายัณห์(ระยะท่ี 2)  

บ้านแม่เชียงรายลุ่ม 
146,000 

92 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านปางยาว-หน่วยอนุรักษ์ต้นน้ํา  
บ้านปางยาว 

298,000 

93 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายฝายปู่ลี่ บ้านร่มไม้ยาง 308,000 
94 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบลําห้วยแม่พริก บ้านแม่พริกบน 193,000 
95 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายอ่างโป่งลุ้น บ้านผาปังกลาง 297,000 
96 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ําสายกลุ่มพัฒนาท่ี 2 จากหัวสะพาน-หน้าโรงเรียน 

ห้วยข้ีนกวิทยา บ้านห้วยข้ีนก 
240,000 

97 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ําสายศาลาเฉลิมพระเกียรติ บ้านสันข้ีเหล็ก 351,000 
98 โครงการก่อสร้างราวกันตกสายท้ายบ้าน บ้านแพะดอกเข็ม 100,000 
99 โครงการก่อสร้างลําเหมืองคอนกรีตสายทุ่งข้าวเน่า บ้านวังสําราญ 133,000 
100 โครงการติดต้ังหอกระจายข่าวประจําหมู่บ้าน บ้านแม่เชียงรายลุ่ม 158,000 
101 โครงการปรับปรุงระบบประปาภูเขา-ห้างนายป้าย บ้านนาริน 250,000 
102 โครงการปรับปรุงโรงเก็บของประจําหมู่บ้าน บ้านห้วยไร่ 268,000 
103 โครงการปรับปรุงหอกระจายข่าวประจําหมู่บ้าน บ้านผาปังหลวง 100,000 
104 โครงการวางท่อระบบประปาหมู่บ้าน บ้านเด่นอุดม 292,000 
105 โครงการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบลผาปัง 20,000 
106 โครงการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบลแม่พริก 20,000 
107 โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติเทิดไท้องค์ราชัน 10,000 
108 โครงการอบรมปลูกจิตสํานึกในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 10,000 

 รวม 6,162,500 
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  6.3 ดํารงความเป็นฐานทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และพลังงานสะอาด  
         จํานวน 4 โครงการ จํานวนเงิน 90,000 บาท  คิดเป็นร้อยละ 0.216 ของประมาณการรายจ่ายประจําปี 2565 

ท่ี โครงการ งบประมาณ 
1 โครงการอบรมความรู้เรื่องไฟป่า          20,000 
2  โครงการปลูกป่า บวชป่า สืบชะตา เวทีเสวนา          10,000  
3 โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติเทิดไท้องค์ราชัน        50,000 
4 โครงการอบรมปลูกจิตสํานึกในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม        10,000 
 รวม 90,000 

  6.4 การสร้างความม่ันคง ปลอดภัย และความสงบสุขของประชาชน  
          จํานวน 6 โครงการ จํานวนเงิน 167,000 บาท  คิดเป็นร้อยละ 0.402 ของประมาณการรายจ่ายประจําปี 2565 

ท่ี โครงการ งบประมาณ 
1 โครงการอบรมสัมมนาให้ความรู้เก่ียวกับกฎหมายจราจร        10,000  
2 โครงการซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย         50,000  
3 โครงการลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลวันข้ึนปีใหม่         10,000  
4 โครงการลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลวันสงกรานต์         10,000 
5 โครงการรณรงค์สวมหมวกนิรภัย 2,000 
6 โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจําองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

องค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก 
85,000 

 รวม 167,000 
  6.5 การสร้างประสิทธิภาพ ความโปร่งใส เป็นประชาธิปไตย และเป็นธรรมในการให้บริการ  
          จํานวน 4 โครงการ จํานวนเงิน 60,000 บาท  คิดเป็นร้อยละ 0.144 ของประมาณการรายจ่ายประจําปี 2565 

ท่ี โครงการ งบประมาณ 
1 โครงการศูนย์ประสานราชการและข้อมูลข่าวสารขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

อําเภอแม่พริก จังหวัดลําปาง 
       30,000 

2 โครงการอบรม สัมมนาให้ความรู้เก่ียวกับกฎหมาย ระเบียบ ท้องถ่ิน         10,000  
3 โครงการอบรมการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน         10,000  
4 โครงการอบรมให้ความรู้ตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540         10,000  
 รวม 60,000 

 
รับรองข้อมูลถูกต้อง 

 
 

                                                ลงชื่อ                                    
( นายรุ่งอรุณ  เทียนแก้ว ) 

ผู้อํานวยการกองช่าง รักษาราชการแทน 
ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก 
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                                                                                                                    ภาคผนวก ค. 
แบบรายงานการจําแนกลักษณะรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ 2565 

องค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก 
อําเภอแม่พริก จังหวัดลําปาง 

1.จ่ายจากเงินรายได้  
ลําดับท่ี รายการ/โครงการ งบประมาณ

(บาท) 
หน้าท่ีระบุใน
ข้อบัญญัติฯ 

1 เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 514,080 80 
2 ค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก 42,120 81 
3 ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก 42,120 81 
4 ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหาร

ส่วนตําบล 
86,400 82 

5 ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน 

2,318,400 82 

6 เงินค่าตอบแทนอ่ืน(เลขานุการสภาฯ) 86,400 82 
7 เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถ่ิน 6,984,000 83,100,101, 

109,111,119,
125,140,148,

152 
8 เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถ่ิน 144,000 83,101,125 
9 เงินประจําตําแหน่ง 210,000 84,101,148 
10 เงินวิทยฐานะ 84,000 120 
11 ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 3,149,000 84,102,111,1

20,152 
12 เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง 154,000 84,102,111,1

20,152 
13 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 505,280 85 
14 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 68,000 87,102,109, 

149, 
15 ค่าเช่าบ้าน 246,000 87,102,149 
16 ค่าเบ้ียประชุม 20,000 87 
17 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา 55,000 87,103,121,1

49 
18 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้บริหารท้องถ่ิน 10,000 87 
19 รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ 173,200 88,103,149, 

153 
20 รายจ่ายเก่ียวกับการรับรองและพิธีการ 30,000 89 
21 ค่าของขวัญ ของรางวัล หรือเงินรางวัล 3,000 89 
22 โครงการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 30,000 90 
23 โครงการศูนย์ประสานราชการและข้อมูลข่าวสารขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

อําเภอแม่พริก จังหวัดลําปาง 
30,000 90 

24 โครงการอบรม สัมมนาให้ความรู้เก่ียวกับกฎหมาย ระเบียบ ท้องถ่ิน 10,000 90 
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ลําดับท่ี รายการ/โครงการ งบประมาณ
(บาท) 

หน้าท่ีระบุใน
ข้อบัญญัติฯ 

25 โครงการอบรมการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 10,000 91 
26 โครงการอบรมให้ความรู้ตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540 10,000 91 
27 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร 188,000 91 
28 ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา 238,000 91 
29 ค่าใช้จ่ายในการเลือกต้ัง 200,000 92 
30 ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้  กระเช้าดอกไม้และพวงมาลา 3,000 92 
31 ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 260,000 92 
32 โครงการประชาคมหมู่บ้านเพ่ือการจัดทําและทบทวนแผนพัฒนาท้องถ่ิน 20,000 100 
33 วัสดุสํานักงาน 141,600 93,104,110, 

150 
34 วัสดุงานบ้านงานครัว 820,000 93,98,123 
35 วัสดุก่อสร้าง 120,000 93,151 
36 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 70,000 93,151 
37 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 290,000 94,151 
38 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 20,000 94 
39 วัสดุคอมพิวเตอร์ 83,000 94,104,110, 

151 
40 วัสดุเครื่องดับเพลิง 37,600 116 
41 วัสดุจราจร 10,800 116 
42 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 103,000 115,151 
43 วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 30,000 128 
44 ค่าไฟฟ้า 350,000 94 
45 ค่าบริการโทรศัพท์ 30,000 94 
46 ค่าบริการไปรษณีย์ 8,000 94 
47 ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 95,000 95 
48 ตู้เก็บเอกสาร ชนิดบานเลื่อนกระจก 2 บาน จํานวน 7 ตู้ 38,500 96,107 
49 โครงการอบรมสัมมนาให้ความรู้เก่ียวกับกฎหมายจราจร 10,000 119 
50 โครงการซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 50,000 112 
51 โครงการลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลวันข้ึนปีใหม่ 10,000 112 
52 โครงการลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลวันสงกรานต์ 10,000 113 
53 ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการกิจการของศูนย์ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนองค์การ

บริหารส่วนตําบลแม่พริก 
30,000 113 

54 ค่าใช้จ่ายสําหรับสนับสนุนป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน 20,000 113 
55 โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจําองค์กรปกครองส่วน

ท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก 
85,000 114 

56 โครงการอบรมความรู้เรื่องไฟป่า 20,000 114 
57 โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 50,000 124 
58 โครงการปรุงอาหารปลอดภัย 5,000 127 
59 โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 40,000 127 
60 โครงการรณรงค์ป้องกันโรคทางเดินหายใจ 5,000 127 
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ลําดับท่ี รายการ/โครงการ งบประมาณ
(บาท) 

หน้าท่ีระบุใน
ข้อบัญญัติฯ 

61 โครงการรณรงค์ป้องกันโรคท่ีเกิดข้ึนในฤดูหนาว 5,000 127 
62 โครงการรณรงค์ป้องกันโรคเอดส์ 5,000 128 
63 โครงการรณรงค์ป้องกันและระงับโรคไข้เลือดออกภายในพ้ืนท่ีตําบลแม่พริกและ

ตําบลผาปัง 
30,000 128 

64 โครงการอาสาสมัครท้องถ่ินรักษ์โลก 10,000 128 
65 โครงการรณรงค์ป้องกันปัญหายาเสพติด 10,000 144 
66 โครงการรณรงค์สวมหมวกนิรภัย 2,000 118 
67 โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอํานาจหน้าท่ีด้านการส่งเสริมและพัฒนา

คุณภาพชีวิต 
100,000 140 

68 ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมอาชีพ 20,000 143 
69 โครงการให้ความรู้เรื่องสิทธิหน้าท่ีและบทบาทของผู้พิการ 5,000 141 
70 โครงการให้ความรู้เรื่องสิทธิหน้าท่ีและบทบาทของผู้สูงอายุ 5,000 141 
71 โครงการให้ความรู้เรื่องสิทธิหน้าท่ีและบทบาทของสตรี 5,000 141 
72 โครงการปลูกป่า บวชป่า สืบชะตา เวทีเสวนา 10,000 143 
73 โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ 30,000 145 
74 โครงการจัดงานลอยกระทง 10,000 146 
75 โครงการถวายเทียนพรรษาเนื่องในวันเข้าพรรษา 5,000 146 
76 โครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา 5,000 146 
77 โครงการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบลผาปัง 20,000 161 
78 โครงการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบลแม่พริก 20,000 161 
79 โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติเทิดไท้องค์ราชัน 10,000 161 
80 โครงการอบรมปลูกจิตสํานึกในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 10,000 162 
81 โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในการปฏิบัติราชการ 5,000 92 
82 โครงการขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากพิษสุนัขบ้าตามพระ

ปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ 
อัครราชกุมารี 

7,500 126 

83 จ้างเหมาบริการผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก ประจําศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่เชียงรายลุ่ม 72,000 121 
84 จ้างเหมาบริการผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก ประจําศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่พริกบน 72,000 121 
85 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 10,000 123 
86 โครงการประเพณีแห่ไม้คํ้าสลี บ้านแพะดอกเข็ม 10,000 147 
 รวม 19,000,000  
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2.จ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป 
ลําดับท่ี รายการ/โครงการ งบประมาณ

(บาท) 
หน้าท่ีระบุใน
ข้อบัญญัติฯ 

1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 160,000 78 
2 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 8,000 78 
3 เบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ 12,421,200 78 
4 เบ้ียยังชีพความพิการ 2,726,400 79 
5 เบ้ียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 96,000 79 
6 เงินสํารองจ่าย 200,000 79 
7 เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถ่ิน (ก.บ.ท.) 380,000 79 
8 เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก 100,000 80 
9 จ้างเหมาบริการบุคคลขับเครื่องจักรกลขนาดเบา 112,800 153 
10 เก้าอ้ี 21,000 105 
11 เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล แบบท่ี 2 30,000 107 
12 เครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงานประมวลผลแบบท่ี 1 22,000 98 
13 เครื่องดูดฝุ่น 3,000 95 
14 เครื่องตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย 5,000 129 
15 เครื่องตัดหญ้า 9,500 98 
16 เครื่องปรับอากาศ 46,100 106 
17 เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA 85,000 97 
 โครงการสนับสนุนการจัดงานพิธีและรัฐพิธี 10,000 100 

18 เครื่องรับส่งวิทยุ 28,000 118 
19 เครื่องสูบน้ํา 8,600 117 
20 วัสดุสํานักงาน 400 93,104,110, 

150 
21 โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมทางภาษาไทย-อเมริกัน(โรงเรียนผาปังวิทยา) 30,000 125 
22 โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะพร้อมติดต้ังโคมไฟถนน สายสะพาน-สุสาน 

บ้านแม่พริกบน 
100,000 142 

23 โครงการก่อสร้างดาดลําเหมืองคอนกรีตทุ่งแม่ก๋องจางกลาง บ้านผาปังหลวง 114,000 153 
24 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอย 13 (บ้านดวงใจ)  

บ้านแพะดอกเข็ม 
193,000 154 

25 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทุ่งเกษตร บ้านวังสําราญ 162,000 154 
26 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายสายัณห์(ระยะท่ี 2)  

บ้านแม่เชียงรายลุ่ม 
146,000 155 

27 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านปางยาว-หน่วยอนุรักษ์ต้นน้ํา 
บ้านปางยาว 

298,000 155 

28 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายฝายปู่ลี่ บ้านร่มไม้ยาง 308,000 156 
29 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบลําห้วยแม่พริก 

บ้านแม่พริกบน 
193,000 156 

30 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายอ่างโป่งลุ้น บ้านผาปังกลาง 297,000 157 
31 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ําสายกลุ่มพัฒนาท่ี 2 จากหัวสะพาน-หน้าโรงเรียน

ห้วยข้ีนกวิทยา บ้านห้วยข้ีนก 
240,000 157 
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ลําดับท่ี รายการ/โครงการ งบประมาณ
(บาท) 

หน้าท่ีระบุใน
ข้อบัญญัติฯ 

32 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ําสายศาลาเฉลิมพระเกียรติ บ้านสันข้ีเหล็ก 351,000 158 
33 โครงการก่อสร้างราวกันตกสายท้ายบ้าน บ้านแพะดอกเข็ม 100,000 158 
34 โครงการก่อสร้างลําเหมืองคอนกรีตสายทุ่งข้าวเน่า บ้านวังสําราญ 133,000 159 
35 โครงการติดต้ังหอกระจายข่าวประจําหมู่บ้าน บ้านแม่เชียงรายลุ่ม 158,000 159 
36 โครงการปรับปรุงระบบประปาภูเขา-ห้างนายป้าย บ้านนาริน 250,000 159 
37 โครงการปรับปรุงโรงเก็บของประจําหมู่บ้าน บ้านห้วยไร่ 268,000 160 
38 โครงการปรับปรุงหอกระจายข่าวประจําหมู่บ้าน บ้านผาปังหลวง 100,000 160 
39 โครงการวางท่อระบบประปาหมู่บ้าน บ้านเด่นอุดม 292,000 160 
40 โครงการขอรับเงินอุดหนุนเพ่ือกิจการสาธารณกุศลของก่ิงกาชาดอําเภอแม่พริก 10,000 142 
41 โครงการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ต้านยาเสพติด(โรงเรียนผาปังวิทยา) 30,000 145 
42 โครงการควบคุมโรคขาดสารอาหารไอโอดีนของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ 

บ้านแม่เชียงรายลุ่ม หมู่ท่ี 3 ต.แม่พริก 
6,400 130 

43 โครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิในโครงการพระราชดําริสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ หมู่ท่ี 10 ต.แม่พริก 

6,000 130 

44 โครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิในโครงการพระราชดําริสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ หมู่ท่ี 4 ต.แม่พริก 

6,000 130 

45 โครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิในโครงการพระราชดําริสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ หมู่ท่ี 6 ต.แม่พริก 

6,000 131 

46 โครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิในโครงการพระราชดําริสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ หมู่ท่ี 9 ต.แม่พริก 

6,000 131 

47 โครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิในโครงการสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ  
บ้านแม่เชียงรายลุ่ม หมู่ท่ี 3 ต.แม่พริก 

6,800 131 

48 โครงการป้องกันควบคุมวัณโรคเฉลิมเกียรติ หมู่ท่ี 10 ต.แม่พริก 7,350 131 
49 โครงการป้องกันควบคุมวัณโรคเฉลิมเกียรติ หมู่ท่ี 4 ต.แม่พริก 7,350 132 
50 โครงการป้องกันควบคุมวัณโรคเฉลิมเกียรติ หมู่ท่ี 6 ต.แม่พริก 7,350 132 
51 โครงการป้องกันควบคุมวัณโรคเฉลิมเกียรติ หมู่ท่ี 9 ต.แม่พริก 7,350 132 
52 โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด ทูบีนัมเบอร์วัน (ศูนย์เพ่ือนใจวัยรุ่น

ในชุมชน/หมู่บ้าน) บ้านนาริน 
7,730 132 

53 โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด บ้านปางยาว หมู่ท่ี 8 ต.แม่พริก 6,100 133 
54 โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด บ้านแพะดอกเข็ม หมู่ท่ี 11  

ต.แม่พริก 
6,100 133 

55 โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด บ้านห้วยข้ีนก หมู่ท่ี 7 ต.แม่พริก 6,100 133 
56 โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติดทูบีนัมเบอร์วัน(ศูนย์เพ่ือนใจวัยรุ่นใน

ชุมชน /หมู่บ้าน ) บ้านเด่นอุดม 
7,145 133 

57 โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติดทูบีนัมเบอร์วัน(ศูนย์เพ่ือนใจวัยรุ่นใน
ชุมชน /หมู่บ้าน ) บ้านผาปังกลาง 

7,275 134 

58 โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติดทูบีนัมเบอร์วัน(ศูนย์เพ่ือนใจวัยรุ่นใน
ชุมชน /หมู่บ้าน ) บ้านผาปังหลวง 

7,275 134 

59 โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติดทูบีนัมเบอร์วัน(ศูนย์เพ่ือนใจวัยรุ่นใน
ชุมชน /หมู่บ้าน ) บ้านห้วยไร่ 

7,275 134 
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ลําดับท่ี รายการ/โครงการ งบประมาณ
(บาท) 

หน้าท่ีระบุใน
ข้อบัญญัติฯ 

60 โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านมบ้านเด่นอุดม 6,585 134 
61 โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านมบ้านนาริน 5,600 135 
62 โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านมบ้านผาปังกลาง 6,500 135 
63 โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านมบ้านผาปังหลวง 6,200 135 
64 โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านมบ้านห้วยไร่ 6,500 135 
65 โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านมบ้านแพะดอกเข็ม 7,300 136 
66 โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านมบ้านปางยาว 7,300 136 
67 โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านมบ้านห้วยข้ีนก 7,300 136 
68 โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์บ้านเด่นอุดม 6,270 136 
69 โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์บ้านนาริน 6,670 137 
70 โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์บ้านปางยาว หมู่ท่ี 8 ต.แม่พริก 6,600 137 
71 โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์บ้านผาปังกลาง 6,225 137 
72 โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์บ้านผาปังหลวง 6,525 137 
73 โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์บ้านแพะดอกเข็ม หมู่ท่ี 11  

ต.แม่พริก 
6,600 138 

74 โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์บ้านห้วยข้ีนก หมู่ท่ี 7 ต.แม่พริก 6,600 138 
75 โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์บ้านห้วยไร่ 6,225 138 
76 โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์บ้านแม่เชียงรายลุ่ม หมู่ท่ี 3  

ต.แม่พริก 
6,800 138 

77 โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์หมู่ท่ี 10 ต.แม่พริก 6,650 139 
78 โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์หมู่ท่ี 4 ต.แม่พริก 6,650 139 
79 โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์หมู่ท่ี 6 ต.แม่พริก 6,650 139 
80 โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์หมู่ท่ี 9 ต.แม่พริก 6,650 139 
81 โครงการแม่พริกรวมใจ ต่อต้านภัยยาเสพติด 10,000 144 
82 โครงการสนับสนุนกิจกรรมการจัดงานฤดูหนาวและของดีนครลําปาง 10,000 144 
83 โครงการสรงน้ําพระธาตุ สืบชะตาหลวง บ้านผาปังกลาง 5,000 147 
84 โครงการสรงน้ําพระธาตุ สืบชะตาหลวง วัดผาปังหลวง 10,000 147 
85 โครงการสืบสานประเพณีไม้คํ้าศรี สืบชะตาหลวง สรงน้ําพระธาตุศิริภูมิวนา  

แห่ครัวตาน บ้านห้วยไร่ 
10,000 148 

86 โครงการอบรมส่งเสริมตีกลองปูจาเพ่ือพัฒนาวัฒนธรรมประเพณีดนตรีพ้ืนบ้าน
(โรงเรียนผาปังวิทยา) 

20,000 147 

87 โครงการอาหารกลางวัน 1,300,000 124 
88 โครงการสนับสนุนการบริหารสถานศึกษา 629,000 122 
  รวม 22,500,000   

รับรองข้อมูลถูกต้อง 
 

                                                ลงชื่อ                                    
( นายรุ่งอรุณ  เทียนแก้ว ) 

ผู้อํานวยการกองช่าง รักษาราชการแทน 
ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก 
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                                                                                                                    ภาคผนวก ง. 
 

รายการครุภัณฑ์ท่ีมีขนาดและราคาเกินกว่าบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ หรืออยู่นอกเหนือบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ 
องค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก  

อําเภอแม่พริก จังหวัดลําปาง 
ลําดับ

ท่ี 
ครุภัณฑ์ คําส่ัง

คณะกรรมการ 
เหตุผลความ

จําเป็น 
สืบราคาจาก
ร้าน/อปท.เคย

จัดซ้ือ 

ราคากลางท่ี
คณะกรรมการ

กําหนด 

ราคาท่ีระบุใน
ร่าง

งบประมาณ 
1 ตู้เก็บเอกสาร ชนิดบาน

เลื่อนกระจก 2 บาน 
จํานวน 7 ตู้ ราคาตู้ละ 
5,500 บาท 

 เพ่ือใช้เก็บ
เอกสารทาง

ราชการ 

38,500 38,500 38,500 

2 เก้าอ้ี  เพ่ือใช้
ปฏิบัติงาน
ราชการ 

21,000 21,000 21,000 

3 เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับ
งานประมวลผล แบบท่ี 2 

 เพ่ือใช้
ปฏิบัติงาน
ราชการ 

30,000 30,000 30,000 

4 เครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับ
งานประมวลผลแบบท่ี 1 

 เพ่ือใช้
ปฏิบัติงาน
ราชการ 

22,000 22,000 22,000 

5 เครื่องดูดฝุ่น  เพ่ือใช้
ปฏิบัติงานทํา
ความสะอาด

สถานท่ีราชการ 

3,000 3,000 3,000 

6 เครื่องตรวจวัดอุณหภูมิ
ร่างกาย 

 เพ่ือใช้คัดกรอง
ผู้เสี่ยงติดเชื้อ
โรคโควิด-19 

5,000 5,000 5,000 

7 เครื่องมัลติมีเดีย
โปรเจคเตอร์ ระดับ XGA 

 เพ่ือใช้
ปฏิบัติงาน
ราชการ 

85,000 85,000 85,000 

 
รับรองข้อมูลถูกต้อง 

 
                                                ลงชื่อ                                    

( นายรุ่งอรุณ  เทียนแก้ว ) 
ผู้อํานวยการกองช่าง รักษาราชการแทน 
ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก 
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                                                                                                                    ภาคผนวก จ. 
แบบสรุปโครงการหมวดเงินอุดหนุน 

( ตามหลักเกณฑ์ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2559 ) 
ของ องค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก 

อําเภอแม่พริก จังหวัดลําปาง 
 

************** 
1. เงินรายได้ของปีท่ีผ่านมาท่ีได้ปิดบัญชีงบรายจ่ายประจําปีแล้ว ในขณะจัดทําร่างงบประมาณรายจ่ายประจําปี  
ไม่รวมเงินอุดหนุนท่ัวไป จํานวน 16,707,287.99 บาท  
2. โครงการท่ีตั้งอยู่ในหมวดเงินอุดหนุนทุกโครงการ ในร่างงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
    (โดยไม่รวมเงินอุดหนุนตามภารกิจถ่ายโอน เช่น อาหารกลางวัน,อสม.ฯลฯ) 
    จํานวน......11......โครงการ     รวมงบประมาณจํานวน....515,000....บาท  
3. (ข้อมูล ข้อ 2 x 100) ÷ (ข้อมูล ข้อ 1) => คิดเป็นร้อยละ …0.927……………. 
4. รายละเอียดโครงการฯ  ตามข้อ 2 แยกเป็นรายโครงการ ดังนี้ 

ลําดับ
ท่ี 

แผนงาน/งาน โครงการ หน่วยงาน / 
องค์กรท่ีขอรับ
เงินอุดหนุน 

วงเงิน ภารกิจด้าน 

1 แผนงานบริหารงาน
ท่ัวไป/งานบริหาร

ท่ัวไป 

โครงการสนับสนุนการจัดงานพิธีและ 
รัฐพิธี 

ท่ีทําการปกครอง
อําเภอแม่พริก 

10,000 ด้านบริหาร
ท่ัวไป 

2 แผนงานการศึกษา/
งานศึกษาไม่กําหนด

ระดับ 

โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมทาง
ภาษาไทย-อเมริกัน(โรงเรียนผาปังวิทยา) 

โรงเรียนผาปัง
วิทยา ต.ผาปัง  

อ.แม่พริก  
จ.ลําปาง 

30,000 ด้านบริการ
ชุมชนและ

สังคม 

3 แผนงานสังคม
สงเคราะห์/งาน

สวัสดิการสังคมและ
สังคมสงเคราะห์ 

โครงการขอรับเงินอุดหนุนเพ่ือกิจการ 
สาธารณกุศลของก่ิงกาชาดอําเภอแม่พริก 

ก่ิงกาชาด  
อ.แม่พริก 

10,000 ด้านอ่ืน 

4 แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน/
งานส่งเสริมและ
สนับสนุนความ
เข้มแข็งชุมชน 

 

โครงการแม่พริกรวมใจ  
ต่อต้านภัยยาเสพติด 

ท่ีทําการปกครอง
อําเภอแม่พริก 

10,000 ด้านบริการ
ชุมชนและ

สังคม 

5 แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน/
งานส่งเสริมและ
สนับสนุนความ
เข้มแข็งชุมชน 

โครงการสนับสนุนกิจกรรมการจัดงาน 
ฤดูหนาวและของดีนครลําปาง 

ท่ีทําการปกครอง
อําเภอแม่พริก 

10,000 ด้านบริการ
ชุมชนและ

สังคม 

6 แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ/งาน

กีฬาและนันทนาการ 

โครงการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ 
ต้านยาเสพติด(โรงเรียนผาปังวิทยา) 

โรงเรียนผาปัง
วิทยา ต.ผาปัง  

อ.แม่พริก  

30,000 ด้านบริการ
ชุมชนและ

สังคม 
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ลําดับ
ท่ี แผนงาน/งาน โครงการ 

หน่วยงาน / 
องค์กรท่ีขอรับ
เงินอุดหนุน 

วงเงิน ภารกิจด้าน 

7 แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ/งาน
ศาสนาวัฒนธรรม

ท้องถ่ิน 

โครงการอบรมส่งเสริมตีกลองปูจาเพ่ือ
พัฒนาวัฒนธรรมประเพณีดนตรีพ้ืนบ้าน

(โรงเรียนผาปังวิทยา) 

โรงเรียนผาปัง
วิทยา ต.ผาปัง  

อ.แม่พริก  
จ.ลําปาง 

20,000 ด้านบริการ
ชุมชนและ

สังคม 

8 แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ/งาน
ศาสนาวัฒนธรรม

ท้องถ่ิน 

โครงการประเพณี แห่ไม้คํ้าสลี บ้านแพะ
ดอกเข็ม 

คณะกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ท่ี 11 

ต.แม่พริก  
อ.แม่พริก  
จ.ลําปาง 

10,000 ด้านบริการ
ชุมชนและ

สังคม 

9 แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ/งาน
ศาสนาวัฒนธรรม

ท้องถ่ิน 

โครงการสรงน้ําพระธาตุ สืบชะตาหลวง 
บ้านผาปังกลาง 

คณะกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ท่ี 3 

ต.ผาปัง  
อ.แม่พริก  
จ.ลําปาง 

5,000 ด้านบริการ
ชุมชนและ

สังคม 

10 แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ/งาน
ศาสนาวัฒนธรรม

ท้องถ่ิน 

โครงการสรงน้ําพระธาตุ สืบชะตาหลวง 
วัดผาปังหลวง 

คณะกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ท่ี 2 

ต.ผาปัง  
อ.แม่พริก  
จ.ลําปาง 

10,000 ด้านบริการ
ชุมชนและ

สังคม 

11 แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ/งาน
ศาสนาวัฒนธรรม

ท้องถ่ิน 

โครงการสืบสานประเพณีไม้คํ้าศรี สืบ
ชะตาหลวง สรงน้ําพระธาตุศิริภูมิวนา 

แห่ครัวตาน บ้านห้วยไร่ 

คณะกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ท่ี 4 

ต.ผาปัง  
อ.แม่พริก  
จ.ลําปาง 

10,000 ด้านบริการ
ชุมชนและ

สังคม 

  รวม 155,000   
 
 
           (ลงชื่อ)                                                                   ลงชื่อ 

   ( นายรุ่งอรุณ  เทียนแก้ว )                                          ( น.ส.นฤมล  ป้อเครือ ) 
              ผู้อํานวยการกองช่าง รักษาราชการแทน        นักวิชาการเงินและบัญชี ชํานาญการ 
                ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก                          รักษาราชการแทน ผู้อํานวยการกองคลัง 
                                                
                                                ลงชื่อ                                    

( นายรุ่งอรุณ  เทียนแก้ว ) 
ผู้อํานวยการกองช่าง รักษาราชการแทน 

ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก ปฏิบัติหน้าท่ี 
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก 

 
 

208



                                                                                                                    ภาคผนวก ฉ. 
 

แนวทางการตรวจร่างงบประมาณรายจ่ายประจําปี / ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
องค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก 
อําเภอแม่พริก  จังหวัดลําปาง 

************* 
1. เอกสารร่างงบประมาณรายจ่าย     � ประจําปี   เพ่ิมเติม  ฉบับท่ี................ 

ได้รับเม่ือวันท่ี         เดือน                   พ.ศ.            ส่งจังหวัดวันท่ี    เดือน                  พ.ศ.           (ไม่เกิน 
5 วัน) 

1.1 ร่างงบประมาณรายจ่ายฯ จํานวน 2 ฉบับ       � ครบ  ไม่ครบ 
1.2 ประมาณการราคาโครงการก่อสร้างครบทุกโครงการ       � ครบ  ไม่ครบ 
1.3 แบบเสนอร่างข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ (เสนอญัตติ)       � ครบ  ไม่ครบ 
1.4 หนังสือนัดประชุมวาระแรก (ข้อ 23 , 24)        � ครบ  ไม่ครบ 
1.5 สําเนารายงานการประชุมสภาฯ พิจารณางบประมาณ       � ครบ  ไม่ครบ 

     ท้ัง 3 วาระ (ข้อ 27 , 33 , 34 , 45 วรรคสาม , 49 วรรคแรก       � ถูกต้อง  ไม่ถูกต้อง 
     103 , 105 , 107 และหมวด 4) 

1.6 สําเนารายงานการประชุมของคณะกรรมการแปรญัตติ       � ครบ  ไม่ครบ 
     (เลือกประธานแปรญัตติ, เลือกเลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติ      � ถูกต้อง  ไม่ถูกต้อง 
     กําหนดวันประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ ข้อ 109) 

1.7 สําเนารายงานการประชุมของคณะกรรมการแปรญัตติ       � ครบ  ไม่ครบ 
     (การประชุมพิจารณาผลการแปรญัตติ)         � ถูกต้อง  ไม่ถูกต้อง 

1.8 สําเนาหนังสือประธานแปรญัตตินัดประชุมพิจารณาญัตติ       � ครบ  ไม่ครบ 
     (ข้อ 115 , 114 , 113 , 112)          � ถูกต้อง  ไม่ถูกต้อง 

1.9 สําเนาหนังสือประธานแปรญัตติรายงานผลแปรญัตติ       � ครบ  ไม่ครบ 
     ให้ประธานสภาฯ ทราบ (ข้อ 50)          � ถูกต้อง  ไม่ถูกต้อง 

1.10 สําเนาหนังสือประธานสภาฯ แจ้งผลการแปรญัตติให้       � ครบ  ไม่ครบ 
       สมาชิกสภาฯ ทราบ (ข้อ 50)          � ถูกต้อง  ไม่ถูกต้อง 

1.11 สําเนาแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) และแก้ไขเพ่ิมเติม      � ครบ  ไม่ครบ 
1.12 สําเนาโครงการต่างๆ ท่ีขอรับเงินในหมวดขอรับเงินอุดหนุน      � ครบ  ไม่ครบ 
1.13 แบบรับรองการจําแนกค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร        � มี  ไม่มี 
1.14 แบบรายงานการต้ังงบประมาณสนับสนุนนโยบายแห่งรัฐ      � มี  ไม่มี  
1.15 แบบจําแนกลักษณะรายจ่าย (จากเงินรายได้หรือเงินอุดหนุน)      � มี  ไม่มี 
1.16 แบบสรุปการต้ังงบประมาณรายจ่ายจัดหาครุภัณฑ์นอกบัญชีมาตรฐาน 

       โดยกรอกข้อมูลครบถ้วนถูกต้องตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย               � มี  ไม่มี 
 ท่ี มท 0808.2/ว 1989 ลงวันท่ี 22 มิถุนายน 2552  

1.17 แบบสรุปโครงการหมวดเงินอุดหนุน         � มี  ไม่มี 
 1.18 บัญชีสรุปการตรวจสอบโครงการตามยุทธศาสตร์/นโยบายสําคัญ          � มี     ไม่มี  
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2. ข้ันตอนการประชุมสภาท้องถ่ิน เพ่ือพิจารณาร่างงบประมาณรายจ่าย 
 (ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถ่ิน พ.ศ. 2547 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม) 

2.1 การพิจารณาวาระท่ี 1 ข้ันรับหลักการ   เม่ือวันท่ี     2      เดือน    สิงหาคม                 พ.ศ.  2564      .    
    1. นายกฯ เป็นผู้แถลงญัตติ (ระเบียบฯ ข้อ 56 วรรคสอง , 58)     � ถูกต้อง  ไม่ถูกต้อง 
    2. มติของสภาฯ มีคะแนนเสียงเห็นชอบ 21 เสียง 
           ไม่เห็นชอบ   - เสียง งดออกเสียง    - เสียง      � ถูกต้อง  ไม่ถูกต้อง 
          (ตามระเบียบฯ ข้อ 77 ประกอบด้วย 86) 
    3. การต้ังคณะกรรมการแปรญัตติเป็นไปตามระเบียบฯ ข้อ 105 (3)     � ถูกต้อง  ไม่ถูกต้อง 
          การประกอบ 107 
    4. การกําหนดระยะเวลารับคําแปรญัตติ ตามระเบียบฯ ข้อ 45 วรรคสาม ข้อ 49 วรรคแรก 
          ต้ังแต่วันท่ี  3 สิงหาคม 2563     ถึงวันท่ี    5 สิงหาคม 2564        � ถูกต้อง  ไม่ถูกต้อง 
    5. คณะกรรมการแปรญัตติแจ้งกําหนดนัดประชุมให้ผู้บริหารท้องถ่ิน 
           สมาชิกสภาฯ ผู้เสนอญัตติและผู้แปรญัตติทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า     � ถูกต้อง  ไม่ถูกต้อง 
           ยี่สิบชั่วโมงก่อนกําหนดเวลานัดประชุมตามระเบียบฯ ข้อ 115 
           ประกอบข้อ 114 , 112 , 113 
    6. การส่งสําเนารายงานการประชุมของคณะกรรมการแปรญัตติ 
          ให้ประธานสภาฯ เม่ือวันท่ี 8    สิงหาคม 2564 (ข้อ 50)     � ถูกต้อง  ไม่ถูกต้อง 
    7. ประธานสภาฯ ส่งรายงานคณะกรรมการแปรญัตติให้สมาชิกสภาฯ 
           เม่ือวันท่ี 9    สิงหาคม 2564 (ข้อ 50)       � ถูกต้อง  ไม่ถูกต้อง 

  2.2 การพิจารณาวาระท่ี 2 ข้ันแปรญัตติ  เม่ือวันท่ี    13     เดือน    สิงหาคม        พ.ศ.   2564   .    
            (สมัยสามัญ สมัยท่ี   3 ครั้งท่ี    2 ปี พ.ศ. 2564) 
          1. ประธานสภาส่งรายงานการประชุมของคณะกรรมการแปรญัตติให้     � ถูกต้อง  ไม่ถูกต้อง 
          สมาชิกไม่น้อยกว่า 24 ชม. ก่อนการประชุมพิจารณาวาระ 2 , 3 
          (ข้อ 50 ประกอบข้อ 23) 
    2. ญัตติ ลดรายจ่าย (ข้อ 59)  จํานวน        -  รายการ 
          งดจ่าย (ข้อ 59)  จํานวน        -   รายการ     � ถูกต้อง  ไม่ถูกต้อง 
    3. ญัตติ เพ่ิมรายจ่าย  จํานวน        -  รายการ 
           นายกฯ เป็นผู้เสนอ หรือรับรอง (ข้อ 60)        � ถูกต้อง  ไม่ถูกต้อง 
    4. เปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การจ่าย  จํานวน        -          รายการ 
           นายกฯ เป็นผู้เสนอ หรือรับรอง (ข้อ 60)        � ถูกต้อง  ไม่ถูกต้อง 
    5. การพิจารณาลงมติเห็นชอบ / ไม่เห็นชอบ 
          ต้องพิจารณาและท่ีละญัตติ ตามระเบียบฯ ข้อ 51       � ถูกต้อง  ไม่ถูกต้อง 

   2.3 การพิจารณาวาระท่ี 3 ข้ันเห็นชอบ (ข้อ 52 , 77 , 86)  เม่ือวันท่ี 13  เดือน  สิงหาคม  พ.ศ.  2564   .    
              คะแนนเสียงเห็นชอบ       22  เสียง 
        คะแนนเสียงไม่เห็นชอบ       -  เสียง       � ถูกต้อง  ไม่ถูกต้อง 
      งดออกเสียง        -  เสียง 

3. รูปแบบและความถูกต้องของตัวเลขงบประมาณ 
3.1 องค์การบริหารส่วนตําบล แม่พริก   จัดทําร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายตามรูปแบบใหม่ท่ี มท. 

กําหนด 
          - คําชี้แจงรายจ่ายยึดตามแผนงานต่างจากเดิมท่ียึดเป็นหน่วยงาน      � ถูกต้อง  ไม่ถูกต้อง 
      - หมวด รายรับ – รายจ่าย ยึดตามรูปแบบของระบบบัญชีคอมพิวเตอร์     � ถูกต้อง  ไม่ถูกต้อง 
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 3.2 ความถูกต้องของตัวเลขงบประมาณ 
      - ประมาณการรายรับปี 2565 ต้องใกล้เคียงกับปีท่ีผ่านมา      � ถูกต้อง  ไม่ถูกต้อง 
      - ประมาณการรายรับ ในส่วนของคําแถลงงบประมาณมียอดตัวเลข 
        ถูกต้องตรงกันในแต่ละหมวดของคําชี้แจงประมาณการรายรับ      � ถูกต้อง  ไม่ถูกต้อง 
      - ยอดตัวเลขของแผนงานรายจ่าย ตามบันทึกหลักการและเหตุผลถูกต้อง 
        ตรงกันกับรายจ่ายตามงานและงบรายจ่ายในแต่ละแผนงานและตรงกับ     � ถูกต้อง  ไม่ถูกต้อง 
                 ข้อ 4 งบประมาณรายจ่ายในส่วนท่ีผู้บริหารและผู้กํากับดูแลลงนามเห็นชอบ 
                  / อนุมัติในแต่ละแผนงานด้วย 
      - ให้นํายอดตัวเลขรายจ่ายตามแผนงานและงบรายจ่ายเป็นตัวต้ังเพ่ือไป 
        ตรวจสอบตัวเลขในแต่ละแผนงาน / หมวดในคําชี้แจงงบรายจ่ายซ่ึงต้อง       � ถูกต้อง  ไม่ถูกต้อง 
        ตรงกันในยอดรวมแต่ละแผนงาน / หมวด 
4. ครุภัณฑ์นอกบัญชี 
 1. จัดทําบัญชีสรุปตามแนวทางการกําหนดคุณลักษณะและราคาของ 
     ครุภัณฑ์นอกบัญชีมาตรฐานทุกรายการ สรุปมีจํานวน 7 รายการ     � ครบ  ไม่ครบ 
 2. คําชี้แจงประกอบงบประมาณรายจ่ายรายการครุภัณฑ์ท่ีอยู่นอกบัญชีราคา 
    มาตรฐานครุภัณฑ์จะต้องระบุเหตุผลความจําเป็นท่ีต้องใช้คุณลักษณะและ     � ครบ  ไม่ครบ 
    ของนอกบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์อย่างชัดเจน และคุณลักษณะและราคาท่ี 
    กําหนดนั้น ดําเนินการโดยวิธีใด ทุกรายการ สรุปมีจํานวน   7    โครงการ 
5. โครงการตั้งงบประมาณรายจ่ายถูกต้องตามหมวด/ประเภท เป็นไปตามอํานาจหน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
 - พิจารณาจากแนวทางการลงบัญชี โดยเทียบกับหมวดรายจ่าย 
 (1) งบกลาง            � ถูกต้อง  ไม่ถูกต้อง 
 (2) งบบุคลากร (เงินเดือนฝ่ายการเมือง , เงินเดือนฝ่ายประจํา)      � ถูกต้อง  ไม่ถูกต้อง 
 (3) งบดําเนินการ (ค่าตอบแทน , ใช้สอย , วัสดุ , สาธารณูปโภค)      � ถูกต้อง  ไม่ถูกต้อง 
 (4) งบลงทุน (ครุภัณฑ์ , ท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง)        � ถูกต้อง  ไม่ถูกต้อง 
 (5) งบเงินอุดหนุน           � ถูกต้อง  ไม่ถูกต้อง 
 (6) งบรายจ่ายอ่ืน           � ถูกต้อง  ไม่ถูกต้อง 
6. ข้อพิจารณาและความเห็น  การท่ีองค์การบริหารส่วนตําบล    แม่พริก     . 

ได้ดําเนินการจัดทําร่างงบประมาณรายจ่ายประจําปี 2565 ตั้งแต่ ข้อ 1 – 5 นั้น ตรวจสอบแล้ว 
6.1   �   เห็นว่าถูกต้องแล้ว 
6.2       มีข้อบกพร่องท่ีต้องแก้ไข หรือไม่เป็นไปตามระเบียบฯ ท่ีกําหนด 
กล่าวคือ……………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
          (ลงชื่อ)               ผู้ตรวจสอบร่างงบประมาณรายจ่ายเบ้ืองต้น 
         (นายรุ่งอรุณ  เทียนแก้ว) 
         ผู้อํานวยการกองช่าง รักษาราชการแทน     

                      ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก 
 

หมายเหตุ  กรณีเอกสารใดท่ีเป็นสําเนาต้องมีการลงนามรับรองจากเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบทุกหน้า 
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เอกสารประกอบการพิจารณาตรวจร่างงบประมาณรายจ่ายปี 2565 

1. สําเนาเอกสารกระบวนการขออนุมัติกรอบวงเงิน (ระเบียบฯ งบประมาณ ข้อ 8, 22 และ 23) 
2. สําเนาญัตติท่ีผู้บริหารท้องถ่ิน ยื่นต่อประธานสภาฯ (ยื่นล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 5 วัน ระเบียบประชุมฯ ข้อ 38) 
3. สําเนาประกาศกําหนดสมัยประชุมฯ 
4. สําเนาหนังสือเรียกประชุมสภาฯ 
5. สําเนาหนังสือนัดประชุมสภาฯ พร้อมท้ังแนบระเบียบวาระการประชุม (แจ้งไม่น้อยกว่า 3 วัน) 
6. สําเนาหนังสือมอบหมายให้แถลงญัตติแทน (กรณีผู้บริหารไม่ได้แถลงญัตติด้วยตนเอง) 
7. สําเนารายงานการประชุมสภา ฯ 
8. สําเนารายงานการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ 
9. สําเนาหนังสือนัดประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ 
10.สําเนาหนังสือประธานสภาฯ ส่งร่างเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติ ให้คณะกรรมการแปรญัตติ 
11.สําเนาหนังสือแจ้งผู้บริหารท้องถ่ิน/สมาชิกสภาท้องถ่ิน(ผู้ยื่นคําขอแปรญัตติ) ชี้แจงต่อคณะกรรมการแปรญัตติ 
12.สําเนาหนังสือรายงานผลการพิจารณาแปรญัตติ 
13.สําเนาหนังสือประธานสภาฯ ส่งร่างเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติ พร้อมรายงานของคณะกรรมการแปรญัตติ 
ให้สมาชิกสภาท้องถ่ิน (รวมถึงหนังสือนัดประชุมสภาฯ พิจารณาวาระ 2 วาระ 3) 
14. แบบตรวจร่างงบประมาณรายจ่าย (ผนวก ก - ฉ) 
15.แบบสรุปภาระค่าใช้จ่ายด้านบริหารงานบุคคล (มาตรา 35) 
16.สําเนาแผนพัฒนาท้องถ่ิน 
17.สําเนาโครงการและประมาณการ (งบลงทุน/เงินอุดหนุน) พร้อมท้ังสรุปข้อมูลจํานวนก่ีโครงการ จํานวนเงิน 
และคิดเป็นร้อยละเท่าใด 
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