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 คํานํา 

  
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว�าด�วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน  พ.ศ.  

2548  หมวด 5 ข�อ  26,27 ได�กําหนดให�องค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน    ต�องจัดทําแผนการดําเนินงาน    เพ่ือใช�
เป1นแนวทางในการปฏิบัติตามแผนงานและโครงการท่ีได�กําหนดไว�ในแผนพัฒนาสามป5   (พ.ศ. 2560 – 2562 ) 
และข�อบัญญัติงบประมาณรายจ�ายประจําป5งบประมาณ  พ.ศ. 2560 

องค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริก    จึงได�จัดทําแผนการดําเนินงานประจําป5งบประมาณ  พ.ศ. 2560   
ขององค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริก   โดยให�กําหนดระยะเวลาดําเนินการในแต�ละโครงการตามแผนงานต�างๆ
ท่ีได�รับงบประมาณในป5งบประมาณ  พ.ศ. 2560 ซ่ึงจะใช�เป1นกรอบและแนวทางในปฏิบัติงานเพ่ือให�การบริหาร
งบประมาณเป1นไปอย�างมีประสิทธิภาพ  บรรลุเปBาหมายของการพัฒนาองค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริกอย�าง
แท�จริง 
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ส�วนที ่ 1  บทนํา 
 
1. บทนํา 
 แผนการดําเนินงาน  ท่ีกําหนดไว�ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว�าด�วยการจัดทําแผนพัฒนาของ
องค!กรปกครองส�วนท�องถ่ิน พ.ศ. 2548 เป+นเอกสารท่ีรวบรวมแผนงาน  โครงการ  กิจกรรมท่ีดําเนินการจริง
ท้ังหมดในพ้ืนท่ีขององค!กรปกครองส�วนท�องถ่ินในแต�ละป1งบประมาณ   เพ่ือให�ทราบกิจกรรมการพัฒนาในพ้ืนท่ี
ท่ีดําเนินการ 
 
2. วัตถุประสงค�ของแผนการดําเนินงาน 
 2.1 เพ่ือแสดงถึงรายละเอียด  แผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมท่ีดําเนินการจริงท้ังหมดในพ้ืนท่ี
ขององค!การบริหารส�วนตําบลแม�พริก  ในป1งบประมาณ  2560 
 2.2 เพ่ือเป+นแนวทางในการดําเนินงานในป1งบประมาณ  2560 
 2.3 เพ่ือให�มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากข้ึน 
 2.4 เพ่ือให�มีการประสานและบูรณาการการทํางานกับหน�วยงานและการจําแนกรายละเอียดต�างๆของ
แผนงาน/โครงการ 
 2.5 เพ่ือให�มีการติดตามประเมินผลมีความสะดวกมากข้ึน 
 
3. ข้ันตอนการจัดทําแผนการดําเนินงาน 
 จากระเบียบกระทรวงมหาดไทย   ว�าด�วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค!กรปกครองส�วนท�องถ่ิน พ.ศ. 
2548 (หมวด 5 ข�อ  26, 27) ได�กําหนดให�องค!กรปกครองส�วนท�องถ่ินจัดทําแผนการดําเนินงาน  โดยมีข้ันตอน  
ดังนี้ 
 1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองค!การบริหารส�วนตําบลแม�พริกรวบรวมแผนงาน/
โครงการพัฒนาขององค!การบริหารส�วนตําบลแม�พริก  หน�วยราชการส�วนกลาง  ส�วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ     
และหน�วยงานอ่ืนๆ ท่ีดําเนินการในพ้ืนท่ีขององค!การบริหารส�วนตําบลแม�พริก แล�วจัดทําร�างแผนการ
ดําเนินงาน   เสนอคณะกรรมการพัฒนาองค!การบริหารส�วนตําบลแม�พริก 
 2. คณะกรรมการพัฒนาองค!การบริหารส�วนตําบลแม�พริกพิจารณาร�างแผนการดําเนินงาน  แล�วเสนอ
ผู�บริหารองค!การบริหารส�วนตําบลแม�พริกประกาศเป+นแผนการดําเนินงาน   ท้ังนี้ให�ปDดประกาศแผนดําเนินงาน
ภายใน 15  วันนับแต�วันท่ีประกาศ เพ่ือให�ประชาชนในท�องถ่ินทราบโดยท่ัวกันและต�องปDดประกาศไว�อย�างน�อย  
30 วัน 

 แผนการดําเนินงานให�จัดทําให�แล�วเสร็จภายในเดือนธันวาคมของป1งบประมาณนั้นหรือภายในสามสิบ
วันนับแต�วันท่ีได�ต้ังงบประมาณดําเนินการหรือได�รับแจ�งแผนงาน/โครงการจากหน�วยงานราชการส�วนกลาง    
ส�วนภูมิภาค   รัฐวิสาหกิจหรือหน�วยงานอ่ืนๆ ท่ีต�องดําเนินการในพ้ืนท่ีขององค!กรปกครองส�วนท�องถ่ินใน
ป1งบประมาณนั้น 
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จากข้ันตอนการจัดทําแผนการดําเนินงานข�างต�นสามารถเขียนเป+นแผนภูมิได�ดังนี้ 
 

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผน   

พัฒนาองค!การบริหารส�วนตําบลแม�พริก             
 
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผน   
พัฒนาองค!การบริหารส�วนตําบลแม�พริก 
 
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผน   
พัฒนาองค!การบริหารส�วนตําบลแม�พริก 
 
คณะกรรมการพัฒนาองค!การบริหาร   
ส�วนตําบลแม�พริก 
       

 
 
 
 
ผู�บริหารองค!การบริหาร   
ส�วนตําบลแม�พริก    

                 
 
 
 

4. ประโยชน�ของแผนการดําเนินงาน 
 4.1  ทราบถึงรายละเอียด    แผนงาน/โครงการพัฒนา  และกิจกรรมท่ีดําเนินการจริงท้ังหมดในพ้ืนท่ี
ขององค!การบริหารส�วนตําบลแม�พริกในป1งบประมาณ  พ.ศ.  2560 
 4.2 เกิดการประสานและการบูรณาการ   การทํางานกับหน�วยงานและการจําแนกรายละเอียดต�างๆ
ของแผนงาน/โครงการ 
 4.3 การติดตามประเมินผลมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
 
 
 
 
 
 
 
 

รวบรวมโครงการ/กิจกรรม 

จัดทําร�างแผนการดําเนินงาน 

เสนอร�างแผนการดําเนินงาน 

พิจารณาร�างแผนการดําเนินงาน 

เสนอร�างฯต�อผู�บริหารองค!การบริหารส�วนตําบล 

ผู�บริหารองค!การบริหารส�วนตําบลแม�พริกให�ความเห็นชอบ 

ประกาศใช� 

องค!การบริหารส�วนตําบลแม�พริก
และหน�วยงานอ่ืน 
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ส�วนที ่ 2 
บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม 

แผนดําเนินงาน  ประจําป งบประมาณ   2560 
องค&การบริหารส�วนตําบลแม�พริก 

จํานวนโครงการ คิดเป+นร,อยละของ จํานวน ร,อยละ 
ยุทธศาสตร&/แนวทาง 

ท่ีดําเนินการ โครงการท้ังหมด งบประมาณ ของงบประมาณท้ังหมด 
หน�วยดําเนินการ 

1)ยุทธศาสตร&การพัฒนาด,านโครงสร,างพ้ืนฐาน           
1.1 แนวทางการพัฒนาการคมนาคมทางบก  ทางนํ้า 14 10.29 1,910,700.00 5.03 อบต.แม�พริก 
1.2 แนวทางการพัฒนาไฟฟ"าสาธารณะ 2 1.47 170,000.00 0.45 อบต.แม�พริก 
1.3 แนวทางการพัฒนาการระบายนํ้า 2 1.47 542,000.00 1.43  อบต.แม�พริก 

รวม 18 13.24 2,622,700.00 6.90   

2)ยุทธศาสตร&การพัฒนาด,านแหล�งน้ํา           
2.1 แนวทางการพัฒนาแหล�งนํ้าเพ่ือการอุปโภค บรโิภค 1 0.74 193,000.00 0.51 อบต.แม�พริก 
2.2 แนวทางการพัฒนาแหล�งนํ้าเพ่ือการเกษตร 3 2.21 395,600.00 1.04  อบต.แม�พริก 

รวม 4 2.94 588,600.00 1.55   

3)ยุทธศาสตร&การพัฒนาด,านสังคม       

3.1 แนวทางการพัฒนาการส�งเสรมิความเข4มแข็งของชุมชน 10 7.35 185,000.00 0.49 อบต.แม�พริก,ปกครอง อ.แม�พริก 
3.2 แนวทางการพัฒนาการนันทนาการและการส�งเสริมกิจกรรมการกีฬา 0 0.00 0.00 0.00 อบต.แม�พริก,คณะกรรมการหมู�บ4าน 

3.3 แนวทางการป"องกันและบรรเทาสาธารณภัย 3 2.21 30,000.00 0.08 อบต.แม�พริก,สภ.แม�พริก 

3.4 แนวทางการพัฒนาการป"องกันและแก4ไขป<ญหายาเสพติด 1 0.74 10,000.00 0.03 อบต.แม�พริก,สภ.แม�พริก 
3.5 แนวทางการพัฒนาจัดสวัสดิการและสังคมสงเคราะห? 7 5.15 12,577,000.00 33.10 อบต.แม�พริก 

รวม 21 15.44 12,802,000.00 33.69   
4)ยุทธศาสตร&การพัฒนาด,านเศรษฐกจิ       
4.1 แนวทางการพัฒนาการส�งเสรมิการประกอบอาชีพและยกระดับรายได4 1 0.74 30,000.00 0.08 อบต.แม�พริก,ก่ิงกาชาด อ.แม�พริก  

4.2 แนวทางการพัฒนาสนับสนุนกิจกรรมของกลุ�มอาชีพต�างๆ 1 0.74 30,000.00 0.08 อบต.แม�พริก 

รวม 2 1.47 60,000.00 0.16   
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จํานวนโครงการ คิดเป+นร,อยละของ จํานวน ร,อยละ 
ยุทธศาสตร&/แนวทาง 

ท่ีดําเนินการ โครงการท้ังหมด งบประมาณ ของงบประมาณท้ังหมด 
หน�วยดําเนินการ 

5)ยุทธศาสตร&การพัฒนาด,านสาธารณสุข           
5.1 แนวทางการพัฒนาการส�งเสรมิสุขภาพอนามยัของประชาชน 0 0.00 0.00 0.00 อสม.,กส.ต.แม�พริก 
5.2 แนวทางการพัฒนาการควบคุมและระงับโรคติดต�อ 7 5.15 260,000.00 0.68 อบต.แม�พริก 

รวม 7 5.15 260,000.00 0.68   

6)ยุทธศาสตร&การพัฒนาด,านการศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรม     
6.1 แนวทางการพัฒนาการส�งเสรมิสนับสนุนการศึกษาของเด็ก เยาวชน และ
ประชาชนโดยท่ัวไป 12 8.82 3,115,600.00 8.20 
6.2 แนวทางการพัฒนาการส�งเสรมิประเพณีอันดีงาม กิจการศาสนา  และภูมิ
ป<ญญาท4องถ่ิน 9 6.62 155,000.00 0.41 

 อบต.แม�พริก,ร.ร.ห4วยขี้นกวิทยา,ร.ร.
บ4านแม�เชียงรายลุ�ม,ร.ร.ผาป<งวิทยา
,ร.ร.บ4านแม�พริกบน,อบต.แม�พริก,
คณะกรรมการหมู�บ4าน 

รวม 21 15.44 3,270,600.00 8.61   

7)ยุทธศาสตร&การพัฒนาด,านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล,อม       
7.1 แนวทางการพัฒนาการสร4างจิตสํานึกและตระหนักในการ -  -  -  -  - 

รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล4อม       
7.2 แนวทางการพัฒนาการป"องกันการทําลาย การบําบัด 6 4.41 210,000.00 0.55 อบต.แม�พริก 

ฟGHนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล4อม       

รวม 6 4.41 210,000.00 0.55   
8)ยุทธศาสตร&การพัฒนาด,านการเมืองการบริหาร       
8.1 แนวทางการพัฒนาการส�งเสรมิการมสี�วนร�วมในรูปประชาคม 1 0.74 15,000.00 0.04 อบต.แม�พริก 

8.2 แนวทางการพัฒนาการส�งเสรมิความรู4ความเข4าใจเก่ียวกับ 0 0.00 0.00 0.00 อบต.แม�พริก 

กิจการของ อบต.และการบริหารการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย       

8.3 แนวทางการพัฒนาบุคลากรท้ังพนักงานส�วนตําบล 32 23.53 15,909,400.00 41.87 อบต.แม�พริก 

พนักงานจ4าง สมาชิกสภา อบต. คณะผู4บริหาร       
8.4 แนวทางการพัฒนารายได4 โดยปรับปรุงแหล�งรายได4 รวมท้ัง 0 0.00 0.00 0.00 อบต.แม�พริก 

ระบบการจัดเก็บภาษี       
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จํานวนโครงการ คิดเป+นร,อยละของ จํานวน ร,อยละ 
ยุทธศาสตร&/แนวทาง 

ท่ีดําเนินการ โครงการท้ังหมด งบประมาณ ของงบประมาณท้ังหมด 
หน�วยดําเนินการ 

8.5 แนวทางการพัฒนาการจัดหาและปรับปรุงเครื่องมือเครื่องใช4และสถานท่ี 21 15.44 2,115,700.00 5.57 อบต.แม�พริก 

ปฏิบัติงานให4เพียงพอ           
8.6 แนวทางการพัฒนาการให4บรกิารแก�ประชาชน 3 2.21 146,000.00 0.38 อบต.แม�พริก 

รวม 57 41.91 18,186,100.00 47.86   

รวมท้ังส้ิน 136 100.00 38,000,000.00 100.00   
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แผนการดําเนนิงาน  ประจําป งบประมาณ  2560 

องค&การบริหารส�วนตําบลแม�พริก 
อําเภอแม�พริก จังหวัดลําปาง 

1. ภายใต,ยุทธศาสตร&การพัฒนาด,านโครงสร,างพ้ืนฐาน 
- วัตถุประสงค&ของยุทธศาสตร&  เพ่ือยกระดับความเป+นอยู�และอํานวยความสะดวกในชุมชน 
1.1  แนวทางการพัฒนา  ด,านการคมนาคม ท้ังทางบกและทางน้ํา 
 

พ.ศ.2559 พ.ศ.2560 ลําดับ
ท่ี โครงการ/กิจกรรม 

รายละเอียดของกิจกรรม 
(ผลผลิต/งบประมาณ) 

พ้ืนท่ี 
หน�วย

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

1 โครงการก�อสร4างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กซอย 
1 เช่ือมซอย  6  

   เพ่ือจ�ายเปKนค�าจ4างเหมาก�อสร4างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กซอย 1 เช่ือมซอย 6 
บ4านแม�เชียงรายลุ�ม  หมู�ท่ี 3  ตําบลแม�พริก  
อําเภอแม�พริก  จังหวัดลําปาง ปรมิาณงาน
ก�อสร4างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผวิจราจร
กว4างเฉลี่ย 3.00 เมตร ยาว 83.00 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร พร4อมลงลูกรังไหล�
ทางข4างละ  0-0.25 เมตร (รวมพ้ืนท่ี
ก�อสร4างถนนคอนกรีตไม�น4อยกว�า 249.00  
ตารางเมตร)  รายละเอียดตามแบบแปลน
ขององค?การบริหารส�วนตําบลแม�พริก เลขท่ี 
มพ. 039/2559และแผนพัฒนาสามปP พ.ศ.
2560 – 2562) หน4า 51  
   งบประมาณ 122,000 บาท 

บ4านแม�เชียงรายลุ�ม 
หมู�ท่ี 3 ต.แม�พริก 
อ.แม�พริก จ.ลําปาง 

อบต.แม�พริก                    

2 โครงการก�อสร4างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 
6  

   เพ่ือจ�ายเปKนค�าจ4างเหมาก�อสร4างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสายซอย  6 บ4านแม�
เชียงรายลุ�ม หมู�ท่ี  3 ตําบล  แม�พริก อําเภอ
แม�พริก จังหวัดลําปาง ปริมาณงานก�อสร4าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจรกว4าง
เฉลี่ย  2.60 เมตร  ยาว  60.00 เมตร  หนา
เฉลี่ย  0.15 เมตร พร4อมลูกรังข4างละ 0.25 -

บ4านแม�เชียงรายลุ�ม 
หมู�ท่ี 3 ต.แม�พริก 
อ.แม�พริก จ.ลําปาง 

อบต.แม�พริก                    

ภายในปPงบประมาณ  2560 
 

ภายในปPงบประมาณ  2560 
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0.50 เมตร รวมพ้ืนท่ีก�อสร4างถนนคอนกรีต
คอนกรีตไม�น4อยกว�า  156.00 ตารางเมตร 
รายละเอียดตามแบบแปลนขององค?การ
บริหารส�วนตําบลแม�พริก เลขท่ี มพ. 
051/2559 และแผนพัฒนาสามปP (พ.ศ.
2560-2562) หน4า 53  
   งบประมาณ 77,000  บาท 

3 โครงการก�อสร4างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กเลยีบ
แม�นํ้าวังท4ายบ4าน 

   เพ่ือจ�ายเปKนค�าจ4างเหมาก�อสร4างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบแม�นํ้าวังท4าย
บ4าน บ4านแม�เชียงรายลุ�ม หมู�ท่ี 3 ตําบลแม�
พริก อําเภอแม�พริก จังหวัดลําปาง ปริมาณ
งานก�อสร4างถนนคอนกรีตเสรมิเหล็กผิว
จราจรกว4างเฉลี่ย 3.00 เมตร  ยาว 60.00 
เมตร  หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ลูกรงัข4างละ 
0.25  เมตร (พ้ืนท่ีก�อสร4างถนนคอนกรีตไม�
น4อยกว�า 180 ตารางเมตร ) รายละเอียด
ตามแบบแปลนขององค?การบริหารส�วน
ตําบลแม�พริก เลขท่ี มพ. 055/2559 และ 
แผนพัฒนาสามปP( พ.ศ.2560 – 2562 ) 
หน4า 53  
   งบประมาณ  88,900 บาท 

บ4านแม�เชียงรายลุ�ม 
หมู�ท่ี 3 ต.แม�พริก 
อ.แม�พริก จ.ลําปาง 

อบต.แม�พริก             

4 โครงการก�อสร4างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 
5/2   

   เพ่ือจ�ายเปKนค�าจ4างเหมาก�อสร4างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสายซอย 5/2  บ4านแม�
เชียงรายลุ�ม  หมู�ท่ี 3 ตําบลแม�พรกิ  อําเภอ
แม�พริก  จังหวัดลําปาง ปรมิาณงาน
ก�อสร4างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผวิจราจร
กว4างเฉลี่ย 3.00 เมตร  ยาว 26.00 เมตร  
หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร พร4อมลงลูกรังข4างละ 
0-0.25 เมตร  (รวมพ้ืนท่ีก�อสร4างถนน
คอนกรีตไม�น4อยกว�า 78.00  ตารางเมตร) 
รายละเอียดตามแบบแปลนขององค?การ
บริหารส�วนตําบลแม�พริก เลขท่ี มพ. 

บ4านแม�เชียงรายลุ�ม 
หมู�ท่ี 3 ต.แม�พริก 
อ.แม�พริก จ.ลําปาง 

อบต.แม�พริก             

ภายในปPงบประมาณ  2560 
 

ภายในปPงบประมาณ  2560 
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052/2559 และแผนพัฒนาสามปP (พ.ศ.
2560-2562) หน4า 53  
   งบประมาณ 29,600 บาท 

5 โครงการก�อสร4างถนน
ลูกรังสายเลยีบลําห4วยแม�
พริก  

   เพ่ือจ�ายเปKนค�าจ4างเหมาก�อสร4างถนน
ลูกรังสายเลยีบลําห4วยแม�พริก บ4านแม�พริก
บน หมู�ท่ี 4 ตําบลแม�พริก อําเภอแม�พริก 
จังหวัดลําปาง ปรมิาณงาน ก�อสร4างถนน
ลูกรัง ขนาดกว4างเฉลีย่ 3.00 เมตร  ยาว 
925.00  เมตร หนาเฉลี่ย 0.20  เมตร 
พร4อมวางท�อ ค.ส.ล. Ø 0.60  เมตร จํานวน 
48 ท�อน  รายละเอียดตามแบบแปลนของ
องค?การบริหารส�วนตําบลแม�พริก เลขท่ี 
มพ. 053/2559 และแผนพัฒนาสามปP 
(พ.ศ.2560-2562) หน4า 51  
   งบประมาณ 121,400 บาท 

บ4านแม�พริกบน    
หมู�ท่ี 4 ต.แม�พริก 
อ.แม�พริก จ.ลําปาง 

อบต.แม�พริก             

6 โครงการก�อสร4างถนน
ลูกรังสายทุ�งแพะ  

   เพ่ือจ�ายเปKนค�าจ4างเหมาก�อสร4างถนน
ลูกรังสายทุ�งแพะ บ4านแม�พริกบน หมู�ท่ี 4 
ตําบลแม�พริก อําเภอแม�พริก จังหวัดลําปาง 
ปริมาณงาน ก�อสร4างถนนลูกรังขนาดกว4าง
เฉลี่ย 3.00 เมตร  ยาว 740.00 เมตร  หนา
เฉลี่ย 0.20  เมตร พร4อมวางท�อ ค.ส.ล. Ø 
0.60  เมตร จํานวน 2 จุดๆละ 4 ท�อน  
รวมจํานวน 8 ท�อน  รายละเอียดตามแบบ
แปลนขององค?การบริหารส�วนตําบลแม�พริก 
เลขท่ี มพ. 059/2559 และแผนพัฒนาสาม
ปP (พ.ศ. 2560-2562) หน4า 54  
   งบประมาณ 59,800 บาท 

บ4านแม�พริกบน    
หมู�ท่ี 4 ต.แม�พริก 
อ.แม�พริก จ.ลําปาง 

อบต.แม�พริก             

7 โครงการก�อสร4างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
บ4านวังสําราญ-สี่แยก
นํ้าปลา  

   เพ่ือจ�ายเปKนค�าจ4างเหมาก�อสร4างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กบ4านวังสําราญ หมู�ท่ี 6 
ตําบลแม�พริก อําเภอแม�พริก จังหวัดลําปาง 
ปริมาณงานก�อสร4างถนนคอนกรตีเสรมิ
เหล็กผิวจราจรกว4างเฉลีย่ 4.00 เมตร  ยาว 

บ4านวังสําราญ    
หมู�ท่ี 6 ต.แม�พริก 
อ.แม�พริก จ.ลําปาง 

อบต.แม�พริก             

ภายในปPงบประมาณ  2560 
 

ภายในปPงบประมาณ  2560 
 

ภายในปPงบประมาณ  2560 
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150  เมตร หนาเฉลีย่ 0.15 เมตร พร4อมลง
ลูกรังไหล�ทางข4างละ 0.50 เมตร รวมพ้ืนท่ี
คอนกรีตไม�น4อยกว�า 600.00  ตารางเมตร 
รายละเอียดตามแบบแปลนขององค?การ
บริหารส�วนตําบลแม�พริกเลขท่ี มพ.
040/2559 และแผนพัฒนาสามปP (พ.ศ.
2560-2562) หน4า 50  
   งบประมาณ 293,500 บาท 

8 โครงการก�อสร4างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
หน4าสํานักสงฆ?ปางยาว ,
สายสามแยกศาลา
อเนกประสงค? ,สายหน4า
บ4านผู4ใหญ�   

   เพ่ือจ�ายเปKนค�าจ4างเหมาก�อสร4างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู�บ4านปางยาว 
หมู�ท่ี 8 ตําบลแม�พริก อําเภอแม�พริก 
จังหวัดลําปาง  
ปริมาณงาน    
   สายหน,าสํานักสงฆ&ปางยาว  ก�อสร4าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจรกว4าง
เฉลี่ย 4.00 เมตร ยาว  67.00 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.15 เมตร ลูกรังข4างละ 0.50 เมตร  
    สายสามแยกศาลาอเนกประสงค& 
ก�อสร4างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผวิจราจร
กว4างเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาว 11.50 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ลูกรังข4างละ 0.50 
เมตร 
   สายหน,าบ,านผู,ใหญ�  ก�อสร4างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจรกว4างเฉลี่ย 
4.00 เมตร ยาว 12.00  เมตร หนาเฉลี่ย 
0.15  เมตร ลูกรังข4างละ 0.25 เมตร รวม
พ้ืนท่ีคอนกรีตไม�น4อยกว�า 362.00 ตาราง
เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนของ
องค?การบริหารส�วนตําบลแม�พริกเลขท่ี มพ.
042/2559 และแผนพัฒนาสามปP (พ.ศ.
2560-2562) หน4า 50  
   งบประมาณ 176,500 บาท 

บ4านปางยาว   
หมู�ท่ี 8 ต.แม�พริก 
อ.แม�พริก จ.ลําปาง 

อบต.แม�พริก             
ภายในปPงบประมาณ  2560 
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9 โครงการก�อร4างถนน
ลูกรังสายทุ�งใหม�-นํ้าดิบ-
นํ้าคราม  

   เพ่ือจ�ายเปKนค�าจ4างเหมาก�อสร4างถนน
ลูกรังบ4านสันข้ีเหล็ก หมู�ท่ี  10 ตําบลแม�พริก 
อําเภอแม�พริก จังหวัดลําปาง ปรมิาณงาน
ก�อสร4างถนนลูกรังผิวจราจรกว4างเฉลีย่  3.00 
เมตร ยาว  1,850.00  เมตร หนาเฉลี่ย  0.20 
เมตร พร4อมวางท�อคอนกรีตเสรมิเหล็ก
ขนาดเส4นผ�านศูนย?กลาง  0.80 เมตร 
จํานวน  11  ท�อน รายละเอียดตามแบบ
แปลนขององค?การบริหารส�วนตําบลแม�พริก 
เลขท่ี มพ.044/2559 และแผนพัฒนาสามปP 
(พ.ศ.2560-2562) หน4า 51  
   งบประมาณ 200,000 บาท 

บ4านสันข้ีเหล็ก  
หมู�ท่ี 10 ต.แม�พริก 
อ.แม�พริก จ.ลําปาง 

อบต.แม�พริก             

10 โครงการก�อสร4างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
รอบนอก  

   เพ่ือจ�ายเปKนค�าจ4างเหมาก�อสร4างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู�บ4านแพะดอก
เข็ม หมู�ท่ี  11 ตําบลแม�พริก อําเภอแม�พริก 
จังหวัดลําปาง ปรมิาณงาน ก�อสร4างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจรกว4างเฉลี่ย 
4.00 เมตร ยาว  150.00 เมตร หนาเฉลี่ย 
0.15  เมตร ลูกรังข4างละ 0 - 0.50 เมตร    
( รวมพ้ืนท่ีก�อสร4างถนนคอนกรตีไม�น4อยกว�า 
600.00  ตารางเมตร) รายละเอียดตามแบบ
แปลนขององค?การบริหารส�วนตําบลแม�พริก 
เลขท่ี มพ.045/2559 และแผนพัฒนาสามปP 
(พ.ศ.2560-2562) หน4า 50  
   งบประมาณ 293,500 บาท 

บ4านแพะดอกเข็ม 
หมู�ท่ี 11 ต.แม�พริก 
อ.แม�พริก จ.ลําปาง 

อบต.แม�พริก             

11 โครงการถนนคอนกรตี
เสรมิเหล็กซอย 3, ซอย 
4, ซอย 7 

   เพ่ือจ�ายเปKนค�าจ4างเหมาก�อสร4างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู�บ4านบ4าน   
นาริน หมู�ท่ี 1 ตําบลผาป<ง อําเภอแม�พริก 
จังหวัดลําปาง  
ปริมาณงาน  
   ซอย 3 ก�อสร4างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ผิวจราจรกว4างเฉลีย่ 3.00 เมตร ยาว 26.00 

บ4านนาริน 
หมู�ท่ี 1 ต.ผาป<ง    

อ.แม�พริก จ.ลําปาง 

อบต.แม�พริก             

ภายในปPงบประมาณ  2560 
 

ภายในปPงบประมาณ  2560 
 

ภายในปPงบประมาณ  2560 
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เมตร หนาเฉลีย่ 0.12 เมตร ลูกรังข4างละ 0 
- 0.25 เมตร   
   ซอย 4 ก�อสร4างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ผิวจราจรกว4างเฉลีย่ 3.00 เมตร ยาว 25.00 
เมตร หนาเฉลีย่ 0.12 เมตร ลูกรังข4างละ 0 
- 0.25 เมตร  
   ซอย 7 ก�อสร4างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ผิวจราจรกว4างเฉลีย่ 2.60 เมตร ยาว 13.50  
เมตร หนาเฉลีย่ 0.12  เมตร ลูกรงัข4างละ 0 
- 0.25 เมตร รวมพ้ืนท่ีก�อสร4างถนน
คอนกรีตไม�น4อยกว�า 188.10 ตารางเมตร 
รายละเอียดตามแบบแปลนขององค?การ
บริหารส�วนตําบลแม�พริกเลขท่ี มพ. 
046/2559 และแผนพัฒนาสามปP (พ.ศ.
2560-2562) หน4า 52  
   งบประมาณ 78,300  บาท 

12 โครงการก�อสร4างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
แม�กTองจาง  

   เพ่ือจ�ายเปKนค�าจ4างเหมาก�อสร4างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู�บ4านผาป<ง
หลวง หมู�ท่ี 2 ตําบลผาป<ง อําเภอแม�พริก 
จังหวัดลําปาง ปรมิาณงานก�อสร4างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจรกว4างเฉลี่ย 
4.00  เมตร ยาว 50.00 เมตร  หนาเฉลี่ย 
0.15 เมตร ลูกรังข4างละ 0-0.25 เมตร รวม
พ้ืนท่ีก�อสร4างถนนคอนกรีตไม�น4อยกว�า 
200.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบ
แปลนองค?การบรหิารส�วนตําบลแม�พริก 
เลขท่ี มพ.047/2559 และแผนพัฒนาสามปP 
(พ.ศ.2560-2562) หน4า 52 
   งบประมาณ 97,200 บาท 

บ4านผาป<งหลวง 
หมู�ท่ี 2 ต.ผาป<ง    

อ.แม�พริก จ.ลําปาง 

อบต.แม�พริก             

13 โคร งการ เท ไหล� ถนน
ค อ น ก รี ต เ ส ริ ม เ ห ล็ ก
ภายในหมู�บ4าน  

   เพ่ือจ�ายเปKนค�าจ4างเหมาเทคอนกรีตเสริม
เหล็กเสรมิไหล�ถนนภายในหมู�บ4าน บ4านผา
ป<งหลวง หมู�ท่ี  2 ตําบลผาป<ง อําเภอแม�พริก 

บ4านผาป<งหลวง 
หมู�ท่ี 2 ต.ผาป<ง    

อ.แม�พริก จ.ลําปาง 

อบต.แม�พริก             

ภายในปPงบประมาณ  2560 
 

ภายในปPงบประมาณ  2560 
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 จังหวัดลําปาง ปริมาณงาน เทคอนกรีต
เสรมิเหล็กพ้ืนท่ีไม�น4อยกว�า  165.90 ตาราง
เมตร หนาเฉลีย่  0.12 เมตร  รายละเอียด
ตามแบบแปลนขององค?การบริหารส�วน
ตําบลแม�พริกเลขท่ี มพ.056/2559 และ
แผนพัฒนาสามปP (พ.ศ.2560-2562) หน4า 
55 
   งบประมาณ 73,000 บาท 

14 โครงการก�อสร4างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
บ4านนายสุเกต -ทางข้ึน
พระธาตุ  12 ราศี  

   เพ่ือจ�ายเปKนค�าจ4างเหมาก�อสร4างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู�บ4านเด�นอุดม 
หมู� ท่ี  5  ตํ าบลผาป< ง   อํ า เภอแม�พริ ก  
จังหวัดลําปาง ปริมาณงาน ก�อสร4างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจรกว4างเฉลี่ย 
3.00 เมตร ยาว 136.00 เมตร หนาเฉลี่ย 
0.15  เมตร วางท�อ ค.ส.ล. ขนาดเส4นผ�าน
ศูนย?กลาง 0.30 เมตร พร4อมลงลูกรังข4างละ 
0.50 เมตร รวมพ้ืนท่ีก�อสร4างถนนคอนกรีต
ไ ม� น4 อ ย ก ว� า  4 0 8 . 0 0   ต า ร า ง เ ม ต ร 
รายละเอียดตามแบบแปลนขององค?การ
บริ หารส� วนตํ าบลแม�พริ ก เ ลข ท่ี  มพ .
050/2559 และแผนพัฒนาสามปP (พ.ศ.
2560-2562) หน4า 52  
   งบประมาณ 200,000 บาท 

บ4านเด�นอุดม 
หมู�ท่ี 5 ต.ผาป<ง    

อ.แม�พริก จ.ลําปาง 

อบต.แม�พริก             

 
 
 
 
 
 
 
 

ภายในปPงบประมาณ  2560 
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1.2 แนวทางการพัฒนา  ด,านไฟฟJาสาธารณะ 
 

พ.ศ.2559 พ.ศ.2560 ลําดับ
ท่ี โครงการ/กิจกรรม 

รายละเอียดของกิจกรรม 
(ผลผลิต/งบประมาณ) 

พ้ืนท่ี 
หน�วย

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

1 โครงการขยายเขตไฟฟ"า
เข4าสุสานบ4านแม�พริกบน  

   เพ่ือจ�ายเปKนเงินอุดหนุนให4การไฟฟ"าส�วน
ภูมิภาค เพ่ือดําเนินการขยายเขตไฟฟ"า
แรงดันต่ําตามโครงการขยายเขตไฟฟ"าเข4า
สุสานบ4านแม�พริกบน หมู�ท่ี 4  ตําบลแม�พริก 
อําเภอแม�พริก จังหวัดลําปาง ตาม
แผนพัฒนาสามปP (พ.ศ. 2560-2562 ) หน4า 
75  
   งบประมาณ 85,000 บาท 

บ4านแม�พริกบน 
หมู�ท่ี 4 ต.แม�พริก    
อ.แม�พริก จ.ลําปาง 

อบต.แม�พริก                  

2 โครงการขยายเขตไฟฟ"า
เข4าสุสานบ4านห4วยไร� 

   เพ่ือจ�ายเปKนเงินอุดหนุนให4การไฟฟ"าส�วน
ภูมิภาค เพ่ือดําเนินการขยายเขตไฟฟ"า
แรงดันต่ําตามโครงการขยายเขตไฟฟ"าเข4า
สุสานบ4านห4วยไร� หมู�ท่ี  4 ตําบลผาป<ง 
อําเภอแม�พริก จังหวัดลําปาง ตาม
แผนพัฒนาสามปP (พ.ศ.2560 -2562) หน4า 
75  
   งบประมาณ 85,000 บาท  

บ4านห4วยไร� 
หมู�ท่ี 4 ต.ผาป<ง    

อ.แม�พริก จ.ลําปาง 

อบต.แม�พริก             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภายในปPงบประมาณ  2560 
 

ภายในปPงบประมาณ  2560 
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1.3 แนวทางการพัฒนาการระบายน้ํา 
 

พ.ศ.2559 พ.ศ.2560 ลําดับ
ท่ี โครงการ/กิจกรรม 

รายละเอียดของกิจกรรม 
(ผลผลิต/งบประมาณ) 

พ้ืนท่ี 
หน�วย

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

1 โครงการก� อสร4 างราง
ร ะ บ า ย นํ้ า ส า ย ห น4 า
โรงเรียนห4วยข้ีนกวิทยา 

   เพ่ือจ�ายเปKนค�าจ4างเหมาก�อสร4างราง
ระบายนํ้าภายในหมู�บ4านห4วยข้ีนก หมู�ท่ี  7 
ตําบลแม�พริก อําเภอแม�พริก จังหวัดลําปาง 
ปริมาณงาน ก�อสร4างรางระบายนํ้าขนาด
ปากรางกว4างเฉลี่ย  0.30  เมตร  ลกึเฉลี่ย 
0.35  เมตร หนา  0.10 เมตร ยาว  95.00 
เมตร  รายละเอียดตามแบบแปลนของ
องค?การบริหารส�วนตําบลแม�พริกเลขท่ี มพ.
041/2559 และแผนพัฒนาสามปP (พ.ศ.
2560-2562) หน4า 84  
   งบประมาณ 249,000 บาท  

บ4านห4วยข้ีนก  
หมู�ท่ี  7  

ตําบลแม�พริก  
อําเภอแม�พริก 

อบต.แม�พริก                    

2 โครงการก�อสร4างราง
ระบายนํ้าซอย  4  

   เพ่ือจ�ายเปKนค�าจ4างเหมาก�อสร4างราง
ระบายนํ้าภายในหมู�บ4านร�มไม4ยาง หมู�ท่ี  9 
ตําบลแม�พริก อําเภอแม�พริก จังหวัดลําปาง 
ปริมาณงาน ก�อสร4างรางระบายนํ้าขนาด
ปากรางกว4าง  0.30  เมตร หนา  0.10 เมตร 
ยาว  106.00  เมตร  รายละเอียดตามแบบ
แปลนขององค?การบริหารส�วนตําบลแม�พริก
เลขท่ี 043/2559 และแผนพัฒนาสามปP 
(พ.ศ.2560-2562) หน4า 84  
   งบประมาณ 293,000 บาท 

บ4านร�มไม4ยาง  
หมู�ท่ี 9  

ตําบลแม�พริก  
อําเภอแม�พริก 

อบต.แม�พริก             
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แผนการดําเนนิงาน  ประจําป งบประมาณ  2560 

องค&การบริหารส�วนตําบลแม�พริก 
อําเภอแม�พริก จังหวัดลําปาง 

 
2. ภายใต,ยุทธศาสตร&การพัฒนาด,านแหล�งน้ํา 
- วัตถุประสงค&ของยุทธศาสตร&  เพ่ือเน,นการพัฒนาด,านแหล�งน้ําเพ่ือการอุปโภค บริโภคและการเกษตร 
2.1 แนวทางการพัฒนา  ด,านแหล�งน้ําเพ่ือการอุปโภค บริโภค 
 

พ.ศ.2559 พ.ศ.2560 ลําดับ
ท่ี โครงการ/กิจกรรม 

รายละเอียดของกิจกรรม 
(ผลผลิต/งบประมาณ) 

พ้ืนท่ี 
หน�วย

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

1 โครงการขุดบ�อบาดาล
เพ่ือการอุปโภค -บริโภค 
สะพานห4วยไร�  

  เพ่ือจ�ายเปKนค�าจ4างเหมาขุดเจาะบ�อ
บาดาลเพ่ือการอุปโภค-บริโภค ให4กับ
หมู�บ4านห4วยไร� หมู�ท่ี 4 ตําบลผาป<ง อําเภอ
แม�พริก จังหวัดลําปาง ปริมาณงาน ขุดเจาะ
บ�อบาดาล จํานวน 1 บ�อ ขนาดเส4นผ�าน
ศูนย?กลาง 4 น้ิว ความลึกบ�อ 43-100 ม. 
ท�อ PVC ขนาดเส4นผ�านศูนย?กลาง 4 น้ิว 
คุณภาพช้ัน 13.5 พร4อมติดตั้งเครือ่งสูบนํ้า
บาดาล ขนาด 1.5 แรงม4า ตามแผนพัฒนา
สามปP (พ.ศ.2560-2562) หน4า 93  
   งบประมาณ 193,000 บาท 

บ4านห4วยไร� 
หมู�ท่ี 4 ต.ผาป<ง    

อ.แม�พริก จ.ลําปาง 

อบต.แม�พริก             

 
 
 
 
 
 
 

ภายในปPงบประมาณ  2560 
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2.2 แนวทางการพัฒนา  ด,านแหล�งน้ําเพ่ือการเกษตร 
 

พ.ศ.2559 พ.ศ.2560 ลําดับ
ท่ี โครงการ/กิจกรรม 

รายละเอียดของกิจกรรม 
(ผลผลิต/งบประมาณ) 

พ้ืนท่ี 
หน�วย

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

1 โครงการก�อสร4างดาดลํา
เหมืองคอนกรีตแม�กTอง
จางใต4  

   เพ่ือจ�ายเปKนค�าจ4างเหมาก�อสร4างดาดลํา
เหมืองคอนกรีตสายทุ�งแม�กTองจางใต4 บ4าน
ผาป<งหลวง หมู�ท่ี  2 ตําบลผาป<ง อําเภอ   
แม�พริก จังหวัดลําปาง ปริมาณงาน 
ก�อสร4างดาดลําเหมืองคอนกรีตขนาดปากลํา
เหมืองกว4างเฉลี่ย  1.00  เมตร ก4นลําเหมือง
กว4างเฉลี่ย  0.40  เมตร ลึกเฉลีย่  0.60 เมตร 
 หนาเฉลี่ย  0.07 เมตร ยาว  180 .00 เมตร 
รายละเอียดตามแบบแปลนขององค?การ
บริหารส�วนตําบลแม�พริกเลขท่ี 057/2559 
และแผนพัฒนาสามปP (พ.ศ.2560 - 2562)
หน4า 97  
   งบประมาณ 86,000 บาท 

บ4านผาป<งหลวง 
หมู�ท่ี 5 ต.ผาป<ง    

อ.แม�พริก จ.ลําปาง 

อบต.แม�พริก             

2 โครงการก�อสร4างดาดลํา
เหมืองคอนกรีตทุ�งม�อง
ล�อง  

   เพ่ือจ�ายเปKนค�าจ4างเหมาก�อสร4างดาดลํา
เหมืองคอนกรีตสายทุ�งม�องล�อง บ4านผาป<ง
กลาง หมู�ท่ี 3 ตําบลผาป<ง อําเภอแม�พริก 
จังหวัดลําปาง ปรมิาณงาน ก�อสร4างดาดลํา
เหมืองคอนกรีตขนาดปากลําเหมืองกว4าง
เฉลี่ย 2.00 เมตร ก4นลําเหมืองกว4างเฉลี่ย 
1.00 เมตร  ยาว 150.00 เมตร หนาเฉลี่ย 
0.07 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.00 เมตร 
รายละเอียดตามแบบแปลนขององค?การ
บริหารส�วนตําบลแม�พริกเลขท่ี มพ.
048/2559 และแผนพัฒนาสามปP ( พ.ศ.
2560-2562 ) หน4า 100  
   งบประมาณ 118,000 บาท 
 
 

บ4านผาป<งกลาง 
หมู�ท่ี 3 ต.ผาป<ง    

อ.แม�พริก จ.ลําปาง 

อบต.แม�พริก             

ภายในปPงบประมาณ  2560 
 

ภายในปPงบประมาณ  2560 
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พ.ศ.2559 พ.ศ.2560 ลําดับ

ท่ี โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
(ผลผลิต/งบประมาณ) 

พ้ืนท่ี 
หน�วย

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

3 โครงการก�อสร4างดาดลํา
เหมืองคอนกรีตแม�ขยาก  

   เพ่ือจ�ายเปKนค�าจ4างเหมาก�อสร4างดาดลํา
เหมืองคอนกรีตสายทุ�งแม�ขยาก หมู�บ4าน  
ผาป<งกลาง หมู�ท่ี  3 ตําบลผาป<ง อําเภอ   
แม�พริก จังหวัดลําปาง ปริมาณงาน 
ก�อสร4างลําเหมืองปากกว4างเฉลีย่  1.20  
เมตร ก4นลําเหมืองกว4างเฉลี่ย  0.40  เมตร 
ลึกเฉลีย่  0.60 เมตร หนาเฉลี่ย  0.07 เมตร 
ยาว  400 .00 เมตร รายละเอียดตามแบบ
แปลนขององค?การบริหารส�วนตําบลแม�พริก
เลขท่ี เลขท่ี 049/2559 และแผนพัฒนา
สามปP หน4า 97   
   งบประมาณ 191,600 บาท 

บ4านผาป<งกลาง 
หมู�ท่ี 3 ต.ผาป<ง    

อ.แม�พริก จ.ลําปาง 

อบต.แม�พริก             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภายในปPงบประมาณ  2560 
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แผนการดําเนนิงาน  ประจําป งบประมาณ  2560 
องค&การบริหารส�วนตําบลแม�พริก 

อําเภอแม�พริก จังหวัดลําปาง 
 

3. ภายใต,ยุทธศาสตร&การพัฒนาด,านสังคม 
- วัตถุประสงค&ของยุทธศาสตร&  เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน  รวมท้ังเสริมสร,างความเข,มแข็งของชุมชน 
3.1 แนวทางการพัฒนา  ด,านการส�งเสริมความเข,มแข็งของชุมชน 
 

พ.ศ.2559 พ.ศ.2560 ลําดับ
ท่ี โครงการ/กิจกรรม 

รายละเอียดของกิจกรรม 
(ผลผลิต/งบประมาณ) 

พ้ืนท่ี 
หน�วย

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

1 โครงการรณรงค?ป"องกัน
ป<ญหายาเสพตดิ  

   เพ่ือจ�ายเปKนค�าดําเนินกิจกรรมการอบรม เพ่ือ
กระตุ4น เสรมิสร4างและป"องกันป<ญหายาเสพติด 
เช�น ค�าตอบแทนวิทยากร ค�าอาหารและค�า
เครื่องดื่ม ค�าวัสดุอุปกรณ? ค�าจัดทําป"าย และ
ค�าใช4จ�ายอ่ืนๆ ท่ีจําเปKนและเก่ียวข4อง ฯลฯ ตาม
แผนพัฒนาสามปP (พ.ศ.2560-2562) หน4า 120  
   งบประมาณ 10,000 บาท 

อบต.แม�พริก อบต.แม�พริก �   �              �  

2 โครงการปลูกปYา บวช
ปYา สืบชะตา เวทีเสวนา  

   เพ่ือจ�ายเปKนค�าดําเนินโครงการปลูกปYา บวชปYา 
สืบชะตา เวทีเสวนา  เช�น ค�าวัสดุอุปกรณ? ค�า
จัดทําป"าย และค�าใช4จ�ายอ่ืนๆ ท่ีจาํเปKนและ
เก่ียวข4อง ฯลฯ ตามแผนพัฒนาสามปP (พ.ศ.2560-
2562 ) หน4า 158 
   งบประมาณ 10,000 บาท  

เขตพ้ืนท่ี
รับผิดชอบของ 
อบต.แม�พริก 

อบต.แม�พริก    �       �      �  

3 โครงการให4ความรู4เรื่อง
สิทธิหน4าท่ีและบทบาท
ของสตร ี 

เพ่ือจ�ายเปKนค�าดําเนินฝ[กอบรมให4ความรู4ให4กับสตรี
ในเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบ เช�น ค�าวิทยากร ค�าวัสดุ
อุปกรณ? ค�าจัดทําป"าย และค�าใช4จ�ายอ่ืนๆ ท่ีจําเปKน
และเก่ียวข4อง ฯลฯ ตามแผนพัฒนาสามปP (พ.ศ.
2560-2562 ) หน4า 122 
   งบประมาณ 5,000 บาท  

อบต.แม�พริก อบต.แม�พริก        �     
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พ.ศ.2559 พ.ศ.2560 ลําดับ

ท่ี โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
(ผลผลิต/งบประมาณ) 

พ้ืนท่ี 
หน�วย

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

4 โครงการให4ความรู4เรื่อง
สิทธิหน4าท่ีและบทบาท
ของผู4สูงอายุ  

เพ่ือจ�ายเปKนค�าดําเนินฝ[กอบรมให4ความรู4ให4กับ
ผู4สูงอายุในเขตพ้ืนท่ีรบัผิดชอบ เช�น ค�าวิทยากร 
ค�าวัสดุอุปกรณ? ค�าจัดทําป"าย และค�าใช4จ�ายอ่ืนๆ 
ท่ีจําเปKนและเก่ียวข4อง ฯลฯ ตามแผนพัฒนาสามปP
( พ.ศ.2560-2562) หน4า 122  
   งบประมาณ 5,000 บาท 

อบต.แม�พริก อบต.แม�พริก             

5 โครงการให4ความรู4เรื่อง
สิทธิหน4าท่ีและบทบาท
ของผู4พิการ 

   เพ่ือจ�ายเปKนค�าดําเนินฝ[กอบรมให4ความรู4ให4กับผู4
พิการสูงอายุในเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบ เช�น ค�า
วิทยากร ค�าวัสดุอุปกรณ? ค�าจัดทําป"าย และ
ค�าใช4จ�ายอ่ืนๆ ท่ีจําเปKนและเก่ียวข4อง ฯลฯตาม
แผนพัฒนาสามปP ( พ.ศ.2560-2562 ) หน4า 122  
   งบประมาณ 5,000 บาท 

อบต.แม�พริก อบต.แม�พริก             

6 ค�าใช4จ�ายในการส�งเสริม
อาชีพ 

   เพ่ือจ�ายเปKนค�าดําเนินโครงการฝ[กอบรมการ
ส�งเสริมอาชีพ ให4ความรู4ให4กับประชาชนผู4สนใจ
ท่ัวไป เช�น ค�าวิทยากร ค�าวัสดุอุปกรณ? ค�าจัดทํา
ป"าย และค�าใช4จ�ายอ่ืนๆ ท่ีจําเปKนและเก่ียวข4อง 
ฯลฯ ตามแผนพัฒนาสามปP (พ.ศ.2560-2562) 
หน4า 124  
   งบประมาณ 50,000 บาท 

อบต.แม�พริก อบต.แม�พริก             

7 โครงการส�งเสริมอาชีพ
ฝ[กอบรมการติดตั้ง
ไฟฟ"าเบ้ืองต4น  

   เพ่ือจ�ายเปKนค�าดําเนินโครงการฝ[กอบรมการ
ส�งเสริมอาชีพด4านการติดตั้งไฟฟ"า โดยให4ความรู4
ให4กับประชาชนผู4สนใจท่ัวไป เช�น ค�าวิทยากร ค�า
วัสดุฝ[ก ค�าอุปกรณ? ค�าจัดทําป"าย ค�าจัดทําเอกสาร
และค�าใช4จ�ายอ่ืนๆ ท่ีจําเปKนและเก่ียวข4อง ฯลฯ 
ตามแผนพัฒนาสามปP (พ.ศ.2560-2562) หน4า 
132  
   งบประมาณ 30,000 บาท 

อบต.แม�พริก อบต.แม�พริก             

 

ภายในปPงบประมาณ  2560 
 

ภายในปPงบประมาณ  2560 
 

ภายในปPงบประมาณ  2560 
 

ภายในปPงบประมาณ  2560 
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พ.ศ.2559 พ.ศ.2560 ลําดับ
ท่ี โครงการ/กิจกรรม 

รายละเอียดของกิจกรรม 
(ผลผลิต/งบประมาณ) 

พ้ืนท่ี 
หน�วย

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

8 ค�าใช4จ�ายสําหรับ
ป"องกันและแก4ไข
ป<ญหายาเสพตดิ 

   เพ่ือจ�ายเปKนค�าใช4จ�ายสําหรับป"องกันและแก4ไข
ป<ญหายาเสพตดิ ได4แก� ค�าใช4จ�ายสําหรับส�งเสริม 
การบําบัด ฟGHนฟูผู4เสพหรือผู4ตดิยาเสพติด และ
ส�งเสริมการฝ[กอบรมอาชีพให4แก�ผู4ผ�านการบําบัด   
   งบประมาณ  50,000 บาท 

อบต.แม�พริก อบต.แม�พริก             

9 โครงการสนับสนุนการ
จัดงานรัฐพิธีประจําปP 

   เพ่ือจ�ายเปKนค�าจัดงานพิธีของอําเภอแม�พริก  
ได4แก� การจัดงานวันเฉลมิพระชนมพรรษาสมเด็จ
พระนางเจ4าพระบรมราชินีนาถ การจัดงานวันป]ย
มหาราช การจัดงานวันเฉลมิพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระเจ4าอยู�หัว  ตามหนังสืออําเภอ
แม�พริก ท่ี ลป 1018.6/ว 291 ลงวันท่ี 12 
เมษายน 2559 และแผนพัฒนาสามปP (พ.ศ. 2560 
- 2562) หน4า 114 
   งบประมาณ 10,000 บาท 

อบต.แม�พริก อบต.แม�พริก �  �        �  

10 อุดหนุนหมู�บ4านผาป<ง
กลาง โครงการโรงเรียน
นวัตกรรมผู4สูงอายุ 

   เพ่ือจ�ายเปKนค�าจัดกิจกรรมของผู4สูงอายุตาม
โครงการโรงเรยีนนวัตกรรมผู4สูงอายุ หมู�ท่ี 3 ตําบล
ผาป<ง อําเภอแม�พริก จังหวัดลําปาง ตาม
แผนพัฒนาสามปP (พ.ศ.2560-2562) หน4า 115  
   งบประมาณ 10,000 บาท 

บ4านผาป<ง
กลาง 

หมู�ท่ี 3  
ต.ผาป<ง  

อ.แม�พริก  
จ.ลําปาง 

อบต.แม�พริก        �     

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภายในปPงบประมาณ  2560 
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3.2 แนวทางการพัฒนา  ด,านการนันทนาการและการส�งเสริมกิจกรรมการกีฬา 
 

พ.ศ.2559 พ.ศ.2560 ลําดับ
ท่ี โครงการ/กิจกรรม 

รายละเอียดของกิจกรรม 
(ผลผลิต/งบประมาณ) 

พ้ืนท่ี 
หน�วย

ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
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3.3 แนวทางการพัฒนา  ด,านการปJองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 

พ.ศ.2559 พ.ศ.2560 ลําดับ
ท่ี โครงการ/กิจกรรม 

รายละเอียดของกิจกรรม 
(ผลผลิต/งบประมาณ) 

พ้ืนท่ี 
หน�วย

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

1 ค�าใช4จ�ายโครงการลด
อุบัติเหตุทางถนนช�วง
เทศกาลวันข้ึนปPใหม�  

   เพ่ือจ�ายเปKนค�าดําเนินการ ในการตั้งจุด
บริการประชาชนช�วงเทศกาลวันข้ึนปPใหม� 
เช�น ค�าอาหารและค�าเครื่องดื่ม ค�าวัสดุ
อุปกรณ? ค�าจัดทําป"าย ค�าเบ้ียเลี้ยง ค�า
พาหนะ และค�าใช4จ�ายอ่ืนๆ ท่ีจําเปKนและ
เก่ียวข4อง ฯลฯ ตามแผนพัฒนาสามปP  
(พ.ศ. 2560 – 2562)  หน4า 119 
   งบประมาณ 10,000 บาท 

อบต.แม�พริก อบต.แม�พริก             

2 ค�าใช4จ�ายโครงการลด
อุบัติเหตุทางถนนช�วง
เทศกาลวันสงกรานต?  

   เพ่ือจ�ายเปKนค�าดําเนินการ ในการตั้งจุด
เพ่ือจ�ายเปKนค�าดําเนินการ ในการตั้งจุด
บริการประชาชนช�วงเทศกาลวันสงกรานต? 
เช�น ค�าอาหารและค�าเครื่องดื่ม ค�าวัสดุ
อุปกรณ? ค�าจัดทําป"าย ค�าเบ้ียเลี้ยง ค�า
พาหนะ และค�าใช4จ�ายอ่ืนๆ ท่ีจําเปKนและ
เก่ียวข4อง ฯลฯ ตามแผนพัฒนาสามปP  
(พ.ศ. 2560 – 2562)  หน4า 119 
   งบประมาณ 10,000 บาท 

อบต.แม�พริก อบต.แม�พริก             

3 โครงการอบรมสมัมนาให4
ความรู4เก่ียวกับกฎหมาย
จราจร  

   เพ่ือจ�ายเปKนค�าอบรมสัมมนาให4ความรู4
เก่ียวกับกฎหมายจราจร เช�น ค�าตอบแทน
วิทยากร ค�าอาหาร เครื่องดื่ม  และ
ค�าใช4จ�ายอ่ืนๆท่ีจําเปKนและเก่ียวข4อง ตาม
แผนพัฒนาสามปP  (พ.ศ. 2560 – 2562)  
หน4า 119 
   งบประมาณ 10,000 บาท 

อบต.แม�พริก อบต.แม�พริก             

 
 
 

ภายในปPงบประมาณ  2560 
 

ภายในปPงบประมาณ  2560 
 

ภายในปPงบประมาณ  2560 
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3.4 แนวทางการพัฒนา  ด,านการปJองกันและแก,ไขปMญหายาเสพติด 
 

พ.ศ.2559 พ.ศ.2560 ลําดับ
ท่ี โครงการ/กิจกรรม 

รายละเอียดของกิจกรรม 
(ผลผลิต/งบประมาณ) 

พ้ืนท่ี 
หน�วย

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

1 อุดหนุนท่ีทําการปกครอง
อําเภอแม�พริก โครงการ
แม�พริกรวมใจ ต�อต4าน
ภัยยาเสพตดิ เทิดไท4องค?
ราชันย?  

   เ พ่ือจ�ายเปKนค� าดํ า เ นินกิจกรรมเ พ่ือ
กระตุ4 น  และ เส ริ มส ร4 า งพลั ง จ าก ทุก
หน�วยงานร�วมกันต�อต4านยาเสพติดและ
แสดงเจตนารมณ?ในการป"องกันและแก4ไข
ป<ญหายาเสพติด ตามหนังสืออําเภอแม�พริก 
ท่ี ลป 1018.6/ว 291 ลงวันท่ี 12 เมษายน 
2559 และแผนพัฒนาสามปP (พ.ศ. 2560 – 
2562) หน4า 120 
   งบประมาณ 10,000 บาท 

อบต.แม�พริก ท่ีทําการ
ปกครอง    
อ.แม�พริก 

             �    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

23



 
3.5 แนวทางการพัฒนา  ด,านการจัดสวัสดิการและสังคมสงเคราะห& 
 

พ.ศ.2559 พ.ศ.2560 ลําดับ
ท่ี โครงการ/กิจกรรม 

รายละเอียดของกิจกรรม 
(ผลผลิต/งบประมาณ) 

พ้ืนท่ี 
หน�วย

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

1 ค�าเบ้ียยังชีพผู4ปYวยโรค
เอดส?  

  เพ่ือจ�ายเปKนเงินช�วยเหลือผู4ปYวยเอดส? ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว�าด4วยการ
จ�ายเงินสงเคราะห?เบ้ียยังชีพขององค?กร
ปกครองส�วนท4องถ่ิน พ.ศ.2548  
   งบประมาณ 108,000 บาท   

เขตรับผิดชอบ 
อบต.แม�พริก 

อบต.แม�พริก � � � � � � � � � � � � 

2 โครงการค�าพาหนะรับส�ง
นักเรียนบ4านปางยาว 

   เพ่ือจ�ายเปKนค�าโครงการค�าพาหนะรับส�ง
นักเรียนบ4านปางยาว  เพ่ือให4นักเรียนท่ีมี
ฐานะยากจนเดินทางไป-กลับโรงเรียนห4วย
ข้ีนกวิทยาอย�างปลอดภัย  ตามแผนพัฒนา
สามปP  (พ.ศ. 2560 - 2562) หน4า 121       
   งบประมาณ 70,000 บาท   

บ4านปางยาว 
หมู�ท่ี 8  

ต.แม�พริก อ.แม�พริก 
จ.ลําปาง 

อบต.แม�พริก  � � � �   � � � � � 

3 โครงการ อปท.ร�วมใจ
ก�อสร4าง ปรับปรุงหรือ
สร4างบ4านให4กับคน
ยากจน ด4อยโอกาส 

   เพ่ือสนับสนุน ปรับปรุงหรือสร4างบ4าน
ให4กับคนยากจน ด4อยโอกาส การ
ดําเนินการตามบทบาทอํานาจหน4าท่ีของ
องค?กรปกครองส�วนท4องถ่ินในการพัฒนา
คุณภาพชีวิตให4ดีข้ึน ตามแผนพัฒนาสามปP 
(พ.ศ. 2560-2562) หน4า 122  
   งบประมาณ 40,000 บาท 

เขตรับผิดชอบ 
อบต.แม�พริก 

อบต.แม�พริก             

4 ประเภทค�าเบ้ียยังชีพ
ผู4สูงอายุ  

   เพ่ือจ�ายเปKนเงินสนับสนุนการสงเคราะห?
เบ้ียยังชีพผู4สูงอายุ ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว�าด4วยหลักเกณฑ?การ
จ�ายเงินเบ้ียยังชีพผู4สูงอายุขององค?กร
ปกครองส�วนท4องถ่ิน พ.ศ.2552 
   งบประมาณ 10,130,000 บาท 

เขตรับผิดชอบ 
อบต.แม�พริก 

อบต.แม�พริก             

 
 

ภายในปPงบประมาณ  2560 
 

ภายในปPงบประมาณ  2560 
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พ.ศ.2559 พ.ศ.2560 ลําดับ

ท่ี โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
(ผลผลิต/งบประมาณ) 

พ้ืนท่ี 
หน�วย

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

5 ประเภทค�าเบ้ียยังชีพคน
พิการ  
 

   เพ่ือจ�ายเปKนเงินสนับสนุนการสงเคราะห?
เบ้ียยังชีพผู4พิการ ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว�าด4วยหลักเกณฑ?การ
จ�ายเงินเบ้ียความพิการขององค?กรปกครอง
ส�วนท4องถ่ิน พ.ศ.2553 และ (ฉบับท่ี 2) 
พ.ศ.2559     
   งบประมาณ 2,209,000 บาท 

เขตรับผิดชอบ 
อบต.แม�พริก 

อบต.แม�พริก             

6 เงินสมทบกองทุนออม
บุญวันละหน่ึงบาทเพ่ือ
สวัสดิการชุมชนตําบล 
แม�พริก 

   เพ่ือจ�ายเปKนเงินสมทบกองทุนออมบุญวัน
ละหน่ึงบาทเพ่ือสวัสดิการชุมชนตาํบลแม�
พริก โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0891.4/ว  2502  
ลงวันท่ี 20 สิงหาคม 2553 
   งบประมาณ 10,000 บาท 

เขตรับผิดชอบ 
อบต.แม�พริก 

อบต.แม�พริก             

7 เงินสมทบกองทุนออม
บุญวันละหน่ึงบาทเพ่ือ
สวัสดิการชุมชนตําบล 
ผาป<ง 

   เพ่ือจ�ายเปKนเงินสมทบกองทุนออมบุญวัน
ละหน่ึงบาทเพ่ือสวัสดิการชุมชนตาํบลผาป<ง 
โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0891.4/ว  2502  
ลงวันท่ี 20 สิงหาคม 2553 
   งบประมาณ 10,000 บาท 

เขตรับผิดชอบ 
อบต.แม�พริก 

อบต.แม�พริก             

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภายในปPงบประมาณ  2560 
 

ภายในปPงบประมาณ  2560 
 

ภายในปPงบประมาณ  2560 
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แผนการดําเนนิงาน  ประจําป งบประมาณ  2560 

องค&การบริหารส�วนตําบลแม�พริก 
อําเภอแม�พริก จังหวัดลําปาง 

 
4. ภายใต,ยุทธศาสตร&การพัฒนาด,านเศรษฐกิจ 
- วัตถุประสงค&ของยุทธศาสตร&  เพ่ือส�งเสริมการประกอบอาชีพและยกระดับรายได, 
4.1 แนวทางการพัฒนา  ด,านการส�งเสริมการประกอบอาชีพและยกระดับรายได, 
 

พ.ศ.2559 พ.ศ.2560 ลําดับ
ท่ี โครงการ/กิจกรรม 

รายละเอียดของกิจกรรม 
(ผลผลิต/งบประมาณ) 

พ้ืนท่ี 
หน�วย

ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1 ค�าวัสดุการเกษตร    เพ่ือจ�ายเปKนค�าวัสดุการเกษตร เช�น พันธุ?

พืช สารเคมีป"องกันการกําจัดศัตรูพืชและ
สัตว? ฯลฯ  
   งบประมาณ 30,000 บาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อบต.แม�พริก อบต.แม�พริก             

 
 
 
 
 

ภายในปPงบประมาณ  2560 
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4.2 แนวทางการพัฒนา ด,านสนับสนุนกิจกรรมของกลุ�มอาชีพต�าง ๆ 
 

พ.ศ.2559 พ.ศ.2560 ลําดับ
ท่ี โครงการ/กิจกรรม 

รายละเอียดของกิจกรรม 
(ผลผลิต/งบประมาณ) 

พ้ืนท่ี 
หน�วย

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

1 อุดหนุนก่ิงกาชาดอําเภอ
แม�พริกโครงการ
สนับสนุนการจัดงาน
กาชาดประจําปPจังหวัด
ลําปางและสนับสนุน
กิจกรรมก่ิงกาชาดอําเภอ
แม�พริก 

   เพ่ือจ�ายเปKนค�าดําเนินกิจกรรมงานออก
ร4านกาชาดจังหวัดลําปางและก่ิงกาชาด
อําเภอแม�พริก ในการช�วยเหลือบรรเทา
ความเดือดร4อนผู4ประสบสาธารณภัย ตาม
หนังสืออําเภอแม�พริก ท่ี ลป 1018.6/ว 
291 ลงวันท่ี 12 เมษายน 2559 และ
แผนพัฒนาสามปP (พ.ศ. 2560 – 2562) 
หน4า 134 
   งบประมาณ 30,000 บาท 

อบต.แม�พริก ก่ิงกาชาด
อําเภอ 
แม�พริก 

  �          
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แผนการดําเนนิงาน  ประจําป งบประมาณ  2560 

องค&การบริหารส�วนตําบลแม�พริก 
อําเภอแม�พริก จังหวัดลําปาง 

 
5. ภายใต,ยุทธศาสตร&การพัฒนาด,านสาธารณสุข 
    - วัตถุประสงค&ของยุทธศาสตร&  เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 
5.1 แนวทางการพัฒนา  ด,านการส�งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน 
 

พ.ศ.2559 พ.ศ.2560 ลําดับ
ท่ี โครงการ/กิจกรรม 

รายละเอียดของกิจกรรม 
(ผลผลิต/งบประมาณ) 

พ้ืนท่ี 
หน�วย

ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
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5.2  แนวทางการพัฒนาด,าน การควบคุมและระงับโรคติดต�อ 

พ.ศ.2559 พ.ศ.2560 ลําดับ
ท่ี โครงการ/กิจกรรม 

รายละเอียดของกิจกรรม 
(ผลผลิต/งบประมาณ) 

พ้ืนท่ี 
หน�วย

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

1 วัสดุวิทยาศาสตร?หรือ
การแพทย? 

   เพ่ือจ�ายเปKนค�าซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร?หรือ
การแพทย?  เช�น  ทรายอะเบท  นํ้ายาพ�น
กําจัดยุง วัคซีนป"องกันโรค นํ้ายาตรวจสาร
เสพติด  นํ้ายาดับเพลิง ถุงมือ ฯลฯ ตาม
แผนพัฒนาสามปP (พ.ศ.2560 – 2562) 
หน4า 147 
   งบประมาณ 80,000 บาท 

เขตรับผิดชอบ 
อบต.แม�พริก 

อบต.แม�พริก             

2 โครงการรณรงค?ป"องกัน
และระงับโรค
ไข4เลือดออกภายในพ้ืนท่ี
ตําบลแม�พริกและตําบล
ผาป<ง       

   เพ่ือจ�ายเปKนค�าจัดซ้ือเวชภัณฑ? วัสดุ
เคมีภณัฑ? ค�านํ้ามันเช้ือเพลิง และค�าใช4จ�าย
อ่ืนๆท่ีจําเปKนและเก่ียวข4อง ตามแผนพัฒนา
สามปP (พ.ศ. 2560 – 2562) หน4า 147 
   งบประมาณ  120,000 บาท 

เขตรับผิดชอบ 
อบต.แม�พริก 

อบต.แม�พริก             

3 โครงการรณรงค?ป"องกัน
โรคเอดส?  

   เพ่ือจ�ายเปKนค�าดําเนินกิจกรรมรณรงค?
ป"องกันโรคเอดส? เช�น ค�าวัสดุอุปกรณ? ค�า
จัดทําป"าย ค�าแผ�นพับเอกสารความรู4 ค�าเช�า
เครื่องขยายเสียง และค�าใช4จ�ายอ่ืนๆ ท่ี
จําเปKนและเก่ียวข4อง ฯลฯ ตามแผนพัฒนา
สามปP  (พ.ศ. 2560 – 2562) หน4า 146 
   งบประมาณ 5,000 บาท 

อบต.แม�พริก อบต.แม�พริก             

4 โครงการรณรงค?ป"องกัน
โรคท่ีเกิดข้ึนในฤดหูนาว 

   เพ่ือจ�ายเปKนค�าดําเนินกิจกรรมรณรงค?
ป"องกันโรคท่ีเกิดข้ึนในฤดูหนาว เช�น ค�า
วัสดุ อุปกรณ? ค�าจัดทําป"าย ค�าแผ�นพับ
เอกสารความรู4 ค�าเช�าเครื่องขยายเสียง และ
ค�าใช4จ�ายอ่ืนๆ ท่ีจําเปKนและเก่ียวข4อง ฯลฯ 
ตามแผนพัฒนาสามปP (พ.ศ.2560 – 2562)  
หน4า 146 
   งบประมาณ 5,000 บาท 

อบต.แม�พริก อบต.แม�พริก             

ภายในปPงบประมาณ  2560 
 

ภายในปPงบประมาณ  2560 
 

ภายในปPงบประมาณ  2560 
 

ภายในปPงบประมาณ  2560 
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พ.ศ.2559 พ.ศ.2560 ลําดับ

ท่ี โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
(ผลผลิต/งบประมาณ) 

พ้ืนท่ี 
หน�วย

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

5 โครงการรณรงค?ป"องกัน
โรคทางเดินหายใจ 

   เพ่ือจ�ายเปKนค�าดําเนินกิจกรรมรณรงค?
ป"องกันโรคทางเดินหายใจ เช�น ค�าวัสดุ
อุปกรณ? ค�าจัดทําป"าย ค�าแผ�นพับเอกสาร
ความรู4  ค� า เช�า เครื่องขยายเสียง และ
ค�าใช4จ�ายอ่ืนๆ ท่ีจําเปKนและเก่ียวข4อง ฯลฯ 
ตามแผนพัฒนาสามปP (พ.ศ.2560 – 2562)  
หน4า 146 
   งบประมาณ 5,000 บาท 

อบต.แม�พริก อบต.แม�พริก             

6 โครงการปรุงอาหาร
ปลอดภัย 

   เพ่ือจ�ายเปKนค�าดําเนินกิจกรรมโครงการ
ปรุงอาหารปลอดภัย เช�น ค�าวัสดุอุปกรณ? 
ค�า จัด ทําป"าย ค�า เอกสารความรู4  และ
ค�าใช4จ�ายอ่ืนๆ ท่ีจําเปKนและเก่ียวข4อง ฯลฯ 
ตามแผนพัฒนาสามปP (พ.ศ. 2560 – 2562)  
หน4า 146 
   งบประมาณ 5,000 บาท 

อบต.แม�พริก อบต.แม�พริก             

7 โครงการป"องกันโรคพิษ
สุนัขบ4า 

   เพ่ือจ�ายเปKนค�าดําเนินกิจกรรมรณรงค?
ป"อง กันโรคพิษสุ นัขบ4 า เช�น  ค� า วัค ซีน 
ค�าจ4างบุคลากรทางการแพทย? ค�าจัดทําป"าย 
ค�าแผ�นพับเอกสารความรู4 ค�าเบ้ียเลี้ยง ค�า
พาพาหนะและค�าใช4จ�ายอ่ืนๆ ท่ีจําเปKนและ
เ ก่ียวข4อง ฯลฯ ตามแผนพัฒนาสามปP  
(พ.ศ. 2560 – 2562) หน4า 147 
  งบประมาณ 40,000 บาท 

เขตพ้ืนท่ีรับผดิชอบ 
อบต.แม�พริก 

อบต.แม�พริก             

 
 
 
 
 

ภายในปPงบประมาณ  2560 
 

ภายในปPงบประมาณ  2560 
 

ภายในปPงบประมาณ  2560 
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แผนการดําเนนิงาน  ประจําป งบประมาณ  2560 
องค&การบริหารส�วนตําบลแม�พริก 

อําเภอแม�พริก จังหวัดลําปาง 
 

6. ภายใต,ยุทธศาสตร&การพัฒนาด,านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
- วัตถุประสงค&ของยุทธศาสตร&  เพ่ือส�งเสริมการศึกษา ศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงานในท,องถ่ิน 
6.1 แนวทางการพัฒนา  ด,านสนับสนุนการศึกษาของเด็ก เยาวชนและประชาชนท่ัวไป รวมท้ังส�งเสริมประเพณีอันดีงาม กิจการศาสนา และภูมิปMญญาท,องถ่ิน 
 

พ.ศ.2559 พ.ศ.2560 ลําดับ
ท่ี โครงการ/กิจกรรม 

รายละเอียดของกิจกรรม 
(ผลผลิต/งบประมาณ) 

พ้ืนท่ี 
หน�วย

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

เด็กแห�งชาติ   
   เพ่ือจ�ายเปKนค�าจัดกิจกรรมวันเด็ก
แห�งชาติปP 2560 โดยมีโรงเรยีนสังกัด สพฐ. 
จํานวน 4 แห�ง และศูนย?พัฒนาเดก็เล็ก 5 
แห�ง เช�น ค�าวัสดุอุปกรณ?การจัดงาน ค�า
ตกแต�งสถานท่ี ค�าจัดซ้ือวัสดุอุปกรณ?
การศึกษา ค�าของรางวัลหรือของขวัญ  ค�า
จัดการแสดง ค�าอาหารและเครื่องดื่ม และ
ค�าใช4จ�ายอ่ืนๆ ท่ีจําเปKนและเก่ียวข4อง ตาม
แผนพัฒนาสามปP (พ.ศ. 2560 – 2562)  
หน4า 148 
   งบประมาณ 50,000 บาท 

โรงเรียนในเขตพ้ืนท่ี 
อบต.แม�พริก 

อบต.แม�พริก    �         

2 โครงการแลกเปลี่ยน
วัฒนธรรมทางภาษาไทย-

อเมริกัน 

   ตามหนังสือโรงเรียนผาป<งวิทยา ท่ี ศธ 
04132.1007/072 ลงวันท่ี 4 เมษายน 
2559 และแผนพัฒนาสามปP (พ.ศ. 2560 – 
2562) หน4า 148  
   งบประมาณ 30,000 บาท 

โรงเรียนผาป<งวิทยา โรงเรียนผา
ป<งวิทยา 

          �  
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พ.ศ.2559 พ.ศ.2560 ลําดับ
ท่ี โครงการ/กิจกรรม 

รายละเอียดของกิจกรรม 
(ผลผลิต/งบประมาณ) 

พ้ืนท่ี 
หน�วย

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

3 โครงการแข�งขันกีฬาสี
สัมพันธ?    

   อุดหนุนตามหนังสือโรงเรียนผาป<งวิทยา 
ท่ี ศธ 04132.1007/072 ลงวันท่ี 4 
เมษายน 2559 และแผนพัฒนาสามปP (พ.ศ.
2560 – 2562)  หน4า  149    
   งบประมาณ 30,000 บาท 

โรงเรียนผาป<งวิทยา โรงเรียนผา
ป<งวิทยา 

            

4 โครงการอบรมส�งเสรมิตี
กลองปูจาเพ่ือพัฒนา

วัฒนธรรมประเพณีดนตรี
พ้ืนบ4าน 

   อุดหนุนตามหนังสือโรงเรียนผาป<งวิทยา 
ท่ี ศธ 04132.1007/072 ลงวันท่ี 4 
เมษายน 2559 และแผนพัฒนาสามปP (พ.ศ.
2560 – 2562) หน4า 152 
   งบประมาณ 20,000 บาท 

โรงเรียนผาป<งวิทยา โรงเรียนผา
ป<งวิทยา 

            

5 โครงการแข�งขันกีฬา
สัมพันธ?กลุ�มอําเภอ 

แม�พริก 

อุดหนุนโรงเรียนห4วยข้ีนกวิทยาเพ่ือดําเนิน
โครงการแข�งขันกีฬาสมัพันธ?กลุ�มอําเภอแม�
พริก ตามหนังสือโรงเรยีนห4วยข้ีนกวิทยา ท่ี 
ศธ 04132.1010/148 ลงวันท่ี 25 
กรกฎาคม 2558 และแผนพัฒนาสามปP 
(พ.ศ. 2560 - 2562)  หน4า 152   
งบประมาณ 30,000 บาท 

โรงเรียนห4วยข้ีนก
วิทยา 

โรงเรียนห4วย
ข้ีนกวิทยา 

            

6 โครงการแข�งขันกีฬาสี
สัมพันธ?ต4านยาเสพติด 

  อุดหนุนโรงเรียนบ4านแม�พริกบน เพ่ือ
ดําเนินโครงการแข�งขันกีฬาสสีัมพันธ?ต4าน
ยาเสพตดิ ตามหนังสือโรงเรียนบ4านแม�พริก
บน ท่ี ศธ 04132.1006/054  ลงวันท่ี 29 
มีนาคม 2559 และแผนพัฒนาสามปP (พ.ศ. 
2560 – 2562) หน4า  150 
  งบประมาณ 20,000 บาท 

โรงเรียนบ4านแม�
พริกบน 

โรงเรียนบ4าน
แม�พริกบน 

            

 
 
 
 
 

ภายในปPงบประมาณ  2560 
 

ภายในปPงบประมาณ  2560 
 

ภายในปPงบประมาณ  2560 
 

ภายในปPงบประมาณ  2560 
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พ.ศ.2559 พ.ศ.2560 ลําดับ
ท่ี โครงการ/กิจกรรม 

รายละเอียดของกิจกรรม 
(ผลผลิต/งบประมาณ) 

พ้ืนท่ี 
หน�วย

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

7 โครงการแข�งขันกีฬา
สัมพันธ?โรงเรียนบ4าน  
แม�เชียงรายลุ�ม 

  อุดหนุนโรงเรียนบ4านแม�เชียงรายลุ�ม เพ่ือ
ดําเนินโครงการแข�งขันกีฬาสัมพันธ?โรงเรียน
บ4านแม�เชียงรายลุ�ม ตามหนังสือโรงเรียน
บ4านแม�เชียงรายลุ�ม ท่ี ศธ 
04132.1004/077 ลงวันท่ี 2 เมษายน 
2559 และแผนพัฒนาสามปP (พ.ศ.2560 – 
2562) หน4า 152 
   งบประมาณ  20,000 บาท 

โรงเรียนบ4านแม�
เชียงรายลุ�ม 

โรงเรียนบ4าน
แม�เชียงราย

ลุ�ม 

            

8 โครงการสนับสนุน
ค�าใช4จ�ายการบริหาร
สถานศึกษา 

เพ่ือจ�ายเปKนค�าการบริหารสถานศึกษา การ
สนับสนุนค�าอาหารกลางวันให4 กับศูนย?
พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 5 ศูนย?   
   งบประมาณ 493,000 บาท 

ศูนย?พัฒนาเด็กเล็ก
ในเขตรับผดิชอบ 

อบต.แม�พริก � � � � � � � � � � � � 

9 อุดหนุนโรงเรียนสังกัด
สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
ค�าอาหารกลางวัน 

   อุดหนุนโรงเรียนบ4านแม�พริกบน โรงเรียน
บ4านแม�เชียงรายลุ�ม โรงเรยีนห4วยข้ีนกวิทยา 
โรงเรียนผาป<งวิทยา เพ่ือจ�ายเปKนค�าอาหาร
กลางวันให4แก�โรงเรียนสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ตาม
แผนพัฒนาสามปP (พ.ศ. 2560 – 2562) 
หน4า 148 
   งบประมาณ 1,372,000 บาท 

โรงเรียน สพฐ.ใน
พ้ืนท่ีรับผิดชอบ 

อบต.แม�พริก � � � � � � � � � � � � 

10 การพัฒนาครผูู4ดูแลเด็ก
ของศูนย?พัฒนาเด็กเล็ก 

   เพ่ือจ�ายในการพัฒนาครูผู4ดูแลเด็กและ
ผู4ดูแลเด็กของศูนย?พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 5 
อัตรา  
   งบประมาณ 10,000 บาท 

ศูนย?พัฒนาเด็กเล็ก
ในเขตรับผดิชอบ 

อบต.แม�พริก             

 
 
 
 
 

ภายในปPงบประมาณ  2560 
 

ภายในปPงบประมาณ  2560 
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พ.ศ.2559 พ.ศ.2560 ลําดับ

ท่ี โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
(ผลผลิต/งบประมาณ) 

พ้ืนท่ี 
หน�วย

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

11 ค�าอาหารเสรมิ(นม)    เพ่ือจ�ายเปKนค�าจัดซ้ืออาหารเสรมิ (นม)
ให4กับโรงเรียนในสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (สพฐ.) 
ตั้งแต�ระดับอนุบาลถึงระดับประถมศึกษาปP
ท่ี 6 จํานวน 4 แห�ง ประกอบด4วย โรงเรียน
บ4านแม�พริกบน โรงเรียนบ4านแม�เชียงราย
ลุ�ม โรงเรียนห4วยข้ีนกวิทยา โรงเรยีนผาป<ง
วิทยาและศูนย?พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 5 
แห�ง ประกอบด4วย ศูนย?พัฒนาเดก็เล็กบ4าน
แม�พริกบน ศูนย?พัฒนาเด็กเล็กบ4านแม�
เชียงรายลุ�ม ศูนย?พัฒนาเด็กเล็กวัดห4วยข้ีนก 
ศูนย?พัฒนาเด็กเล็กบ4านผาป<งหลวง ศูนย?
พัฒนาเด็กเล็กบ4านผาป<งกลาง   
   งบประมาณ 891,000 บาท 

โรงเรียนและศูนย?
พัฒนาเด็กเล็กใน
เขตรับผิดชอบ 

อบต.แม�พริก � � � � � � � � � � � � 

12 วัสดุการศึกษา   
 

   เพ่ือจ�ายเปKนค�าจัดซ้ือจัดหาสื่อการเรยีน
การสอน วัสดุการศึกษา สําหรับศูนย?พัฒนา
เด็กเล็ก บ4านแม�เชียงรายลุ�ม ศูนย?พัฒนา
เด็กเล็กบ4านแม�พริกบน ศูนย?พัฒนาเด็กเล็ก
วัดห4วยข้ีนก ศูนย?พัฒนาเด็กเล็กบ4านผาป<ง
หลวง ศูนย?พัฒนาเด็กเล็กบ4านผาป<งกลาง
ตามหนังสือด�วนมากระทรวงมหาดไทย ท่ี 
มท 0808.2/ว 3456 ลงวันท่ี 19 มิถุนายน 
2559 
   งบประมาณ 149,600 บาท 

ศูนย?พัฒนาเด็กเล็ก
ในเขตรับผดิชอบ 

อบต.แม�พริก             

 
 
 
 

ภายในปPงบประมาณ  2560 
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6.2  ส�งเสริมประเพณีอันดีงาม  กิจการศาสนา  และภูมิปMญญาท,องถ่ิน 

พ.ศ.2559 พ.ศ.2560 ลําดับ
ท่ี โครงการ/กิจกรรม 

รายละเอียดของกิจกรรม 
(ผลผลิต/งบประมาณ) 

พ้ืนท่ี 
หน�วย

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

1 โครงการจัดงานประเพณี
สงกรานต?  

   เพ่ือจ�ายเปKนค�าดําเนินการโครงการจัด
งานประเพณสีงกรานต? ประจําปP 2560 เช�น 
ค�าพิธีเป]ด ค�าโฆษณาประชาสมัพันธ?ค�า
ตกแต�งสถานท่ี ค�าจัดทําป"าย ค�าเช�าโตaะ 
เก4าอ้ี เต็นท? ค�าของขวัญหรือของรางวัล ค�า
เช�าเครื่องเสยีง และค�าใช4จ�ายอ่ืนๆท่ีจําเปKน
และเก่ียวข4อง ตามแผนพัฒนาสามปP (พ.ศ. 
2560 – 2562) หน4า 154       
   งบประมาณ 30,000 บาท 

อบต.แม�พริก อบต.แม�พริก       �      

2 โครงการจัดงานลอย
กระทง  

   เพ่ือจ�ายเปKนค�าดําเนินการโครงการจัด
งานลอยกระทงประจําปP  2559 เช�น ค�าพิธี
เป]ด ค�าโฆษณาประชาสมัพันธ? ค�าตกแต�ง
สถานท่ี ค�าเช�าเครื่องป<bนไฟ ค�าจัดทําป"าย 
ค�าเช�าโตaะ เก4าอ้ี เต็นท? ค�าของขวัญหรือของ
รางวัล ค�าเช�าเครื่องเสียง และค�าใช4จ�าย
อ่ืนๆท่ีจําเปKนและเก่ียวข4อง ตามแผนพัฒนา
สามปP (พ.ศ.2560 – 2562) หน4า 154 
   งบประมาณ 70,000 บาท 

อบต.แม�พริก อบต.แม�พริก  �           

3 โครงการถวายเทียน
พรรษาเน่ืองในวัน
เข4าพรรษา  

   เพ่ือจ�ายเปKนค�าดําเนินการโครงการถวาย
เทียนพรรษาเน่ืองในวันเข4าพรรษา เช�น ค�า
จัดซ้ือเทียนพรรษา ค�าวัสดุอุปกรณ?ในการ
จัดงาน และค�าใช4จ�ายอ่ืนๆท่ีจําเปKนและ
เก่ียวข4อง  ตั้งจ�ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป 
ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ (00260) งานศาสนา
วัฒนธรรมท4องถ่ิน (00263) ตามแผนพัฒนา
สาม(พ.ศ.2560 – 2562) หน4า 154 
   งบประมาณ 5,000 บาท 

อบต.แม�พริก อบต.แม�พริก         �    
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พ.ศ.2559 พ.ศ.2560 ลําดับ

ท่ี โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
(ผลผลิต/งบประมาณ) 

พ้ืนท่ี 
หน�วย

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

4 ค�าใช4จ�ายโครงการ
ส�งเสริมพระพุทธศาสนา
เน่ืองในวันสําคัญทาง
พระพุทธศาสนา 

   เพ่ือจ�ายเปKนค�าดําเนินโครงการส�งเสริม
พระพุทธศาสนาเน่ืองในวันสําคัญทาง
พระพุทธศาสนา เช�น  ค�ารางวัล ค�าวัสดุ
อุปกรณ?  ค�าใช4จ�ายอ่ืนๆ ท่ีจําเปKนและ
เก่ียวข4อง ตามแผนพัฒนาสามปP (พ.ศ. 
2560 – 2562) หน4า 154 
   งบประมาณ 5,000 บาท 

อบต.แม�พริก อบต.แม�พริก         �    

5 โครงการประเพณีแห�ไม4
ง�ามคํ้าศรี บ4านห4วยข้ีนก 

จ�ายเปKนเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู�บ4าน 
บ4านห4วยข้ีนก หมู� 7 ตําบลแม�พริก อําเภอ
แม�พริก จังหวัดลําปาง ตามหนังสอืบ4าน
ห4วยข้ีนก ลงวันท่ี 28 กรกฎาคม  2558 
และแผนพัฒนาสามปP (พ.ศ. 2560 – 2562) 
หน4า 155 
   งบประมาณ 10,000 บาท 

บ4านห4วยข้ีนก  
หมู�ท่ี 7  

ตําบลแม�พริก 
อําเภอแม�พริก 
จังหวัดลําปาง 

อบต.แม�พริก       �      

6 โครงการประเพณีแห�ไม4
คํ้าสลี บ4านแพะดอกเข็ม 

   จ�ายเปKนเงินอุดหนุนคณะกรรมการ
หมู�บ4าน บ4านแพะดอกเข็ม หมู�ท่ี 11 ตําบล
แม�พริก อําเภอแม�พริก จังหวัดลําปาง 
โครงการประเพณีแห�ไม4คํ้าสลี ตามหนังสือ
บ4านแพะดอกเข็ม ลงวันท่ี 25 กรกฎาคม 
2559 และแผนพัฒนาสามปP (พ.ศ. 2560 – 
2562) หน4า 155 
   งบประมาณ 10,000 บาท 

บ4านแพะดอกเข็ม  
หมู�ท่ี 11 ตําบลแม�
พริก อําเภอแม�พริก 

จังหวัดลําปาง 

อบต.แม�พริก       �      
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พ.ศ.2559 พ.ศ.2560 ลําดับ

ท่ี โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
(ผลผลิต/งบประมาณ) 

พ้ืนท่ี 
หน�วย

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

7 โครงการสรงนํ้าพระธาตุ 
สืบชะตาหลวง วัดผาป<ง
หลวง 

    จ�ายเปKนเงินอุดหนุนคณะกรรมการ
หมู�บ4าน บ4านผาป<งหลวง หมู�ท่ี 2 ตําบล   
ผาป<ง อําเภอแม�พริก จังหวัดลําปาง 
โครงการสรงนํ้าพระธาตุ สืบชะตาหลวง วัด
ผาป<งหลวง ตามหนังสือบ4านผาป<งหลวง ลง
วันท่ี 21 กรกฎาคม 2559 และแผนพัฒนา
สามปP (พ.ศ. 2560 – 2562) หน4า 156 
   งบประมาณ 10,000 บาท 

บ4านผาป<งหลวง  
หมู�ท่ี 2 ตําบลผาป<ง 

อําเภอแม�พริก 
จังหวัดลําปาง 

อบต.แม�พริก       �      

8 โครงการสรงนํ้าพระธาตุ 
สืบชะตาหลวง บ4านผาป<ง
กลาง 

   จ�ายเปKนเงินอุดหนุนคณะกรรมการ
หมู�บ4าน หมู�ท่ี 3 บ4านผาป<งกลาง ตําบลผา
ป<ง อําเภอแม�พริก จังหวัดลาํปาง โครงการ
สรงนํ้าพระธาตุ สืบชะตาหลวง ตามหนังสือ
บ4านผาป<งกลาง ลงวันท่ี 20 กรกฎาคม 
2559 และแผนพัฒนาสามปP (พ.ศ. 2560 – 
2562) หน4า 156 
   งบประมาณ 5,000 บาท 

บ4านผาป<งกลาง หมู�
ท่ี 3 ตําบลผาป<ง 
อําเภอแม�พริก 
จังหวัดลําปาง 

อบต.แม�พริก       �      

9 โครงการสืบสานประเพณี
ไม4คํ้าศรี สืบชะตาหลวง 
สรงนํ้าพระธาตศิุรภิมูวินา 
แห�ครัวตาน 

   อุดหนุนคณะกรรมการหมู�บ4าน หมู�ท่ี 4 
บ4านห4วยไร� เพ่ือดําเนินโครงการสบืสาน
ประเพณีไม4คํ้าศรี สืบชะตาหลวง สรงนํ้า
พระธาตุศิริภูมิวนา แห�ครัวตาน ตามหนังสือ
บ4านห4วยไร� ลงวันท่ี 25 กรกฎาคม 2559  
และแผนพัฒนาสามปP (พ.ศ. 2560 – 2562) 
หน4า 155 

      งบประมาณ 10,000 บาท 

บ4านห4วยไร� 
หมู�ท่ี 4 ตําบลผาป<ง 

อําเภอแม�พริก 
จังหวัดลําปาง 

อบต.แม�พริก       �      
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แผนการดําเนนิงาน  ประจําป งบประมาณ  2560 

องค&การบริหารส�วนตําบลแม�พริก 
อําเภอแม�พริก จังหวัดลําปาง 

 
7. ภายใต,ยุทธศาสตร&การพัฒนาด,านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล,อม 
- วัตถุประสงค&ของยุทธศาสตร&  เพ่ือให,เกิดความน�าอยู�และความย่ังยืน 
7.1 แนวทางการพัฒนา  ด,านการสร,างจิตสํานึกในการรกัษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล,อม 
 

พ.ศ.2559 พ.ศ.2560 ลําดับ
ท่ี โครงการ/กิจกรรม 

รายละเอียดของกิจกรรม 
(ผลผลิต/งบประมาณ) 

พ้ืนท่ี 
หน�วย

ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
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7.2 แนวทางการพัฒนาด,านการปJองกัน การทําลาย การบําบัดและฟOPนฟูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล,อม 

พ.ศ.2559 พ.ศ.2560 ลําดับ
ท่ี โครงการ/กิจกรรม 

รายละเอียดของกิจกรรม 
(ผลผลิต/งบประมาณ) 

พ้ืนท่ี 
หน�วย

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

1 ค�าใช4จ�ายสําหรับ
สนับสนุนป"องกันแก4ไข
ป<ญหาไฟปYาและหมอก
ควัน  

   เพ่ือจ�ายเปKนค�าในการสนับสนุนการ
ป"องกัน แก4ไขป<ญหาไฟปYาและหมอกควัน 
ในพ้ืนท่ีขององค?กรปกครองส�วนท4องถ่ินและ
ปYาสงวนแห�งชาติตามภารกิจถ�ายโอน ได4แก� 
การฝ[กอบรมหลักสูตรอาสาสมัครท4องถ่ิน
ป"องกันไฟปYาและป<ญหาหมอกควัน 
ดําเนินการป"องกันไฟปYาและดับไฟปYาใน
พ้ืนท่ี และรณรงค?ประชาสัมพันธ?ด4านการ
ควบคุมไฟปYาในพ้ืนท่ี รวมถึงค�าใช4จ�ายอ่ืนๆ 
ท่ีจําเปKนและเก่ียวข4อง ตามหนังสอืด�วนมาก
กระทรวงมหาดไทย ท่ี มท  0808.2/ ว  3456 
ลงวันท่ี  19 มิถุนายน  2559 
   งบประมาณ 50,000 บาท 

พ้ืนท่ีรับผิดชอบ 
ของ อบต.แม�พริก 

อบต.แม�พริก              

2 โครงการอบรมความรู4
เรื่องไฟปYา  

   เพ่ือจ�ายเปKนค�าดําเนินโครงการอบรม
ความรู4เรื่องไฟปYา เช�น ค�าตอบแทนวิทยากร 
ค�าอาหารและค�าเครื่องดื่ม ค�าวัสดอุุปกรณ? 
ค�าจัดทําป"าย และค�าใช4จ�ายอ่ืนๆ ท่ีจําเปKน
และเก่ียวข4อง ฯลฯ ตามแผนพัฒนาสามปP  
(พ.ศ. 2560 – 2562)  หน4า 158    
   งบประมาณ  20,000 บาท 

พ้ืนท่ีรับผิดชอบ 
ของ อบต.แม�พริก 

อบต.แม�พริก             

3 ค�าใช4จ�ายโครงการซ4อม
แผนป"องกันและบรรเทา
สาธารณภัย  

   เ พ่ือจ�ายเปKนค�าดําเ นินการซ4อมแผน
ป"อง กันและบรรเทาสาธารณภัย  เช�น 
ค�าตอบแทนวิทยากร ค�าอาหาร เครื่องดื่ม  
และค�าใช4จ�ายอ่ืนๆท่ีจําเปKนและเก่ียวข4อง 
ตามแผนพัฒนาสามปP (พ.ศ. 2560 – 2562)  
หน4า  119 
   งบประมาณ  50,000 บาท 

อบต.แม�พริก อบต.แม�พริก             

ภายในปPงบประมาณ  2560 
 

ภายในปPงบประมาณ  2560 
 

ภายในปPงบประมาณ  2560 
 

ภายในปPงบประมาณ  2560 
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พ.ศ.2559 พ.ศ.2560 ลําดับ

ท่ี โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
(ผลผลิต/งบประมาณ) 

พ้ืนท่ี 
หน�วย

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

4 ค�าใช4จ�ายในการ
ดําเนินการกิจการของ
ศูนย?ป"องกันภัยฝYาย
พลเรือนองค?การบริหาร
ส�วนตําบลแม�พริก   

   เพ่ือจ�ายเปKนค�าดําเนินการใช4จ�าย สําหรับ
เปKนค�าเบ้ียเลี้ยง ค�าพาหนะ  ค�าเช�าท่ีพัก
และค�าใช4จ�ายอ่ืนๆในการเดินทางไปราชการ
หรือไปอบรมสมัมนาของอาสาสมคัรป"องกัน
ภัยฝYายพลเรือน  มิสเตอร?เตือนภัย  ตาม
แผนพัฒนาสามปP  (พ.ศ. 2558 – 2560)  
หน4า  119 
   งบประมาณ  30,000 บาท 

อบต.แม�พริก อบต.แม�พริก             

5 โครงการปลูกปYาเฉลิม
พระเกียรติเทิดไท4องค?
ราชัน 

   เพ่ือจ�ายเปKนค�าดําเนินโครงการปลูกปYา
เฉลิมพระเกียรติเทิดไท4องค?ราชัน เช�น ค�า
พันธุ?กล4าไม4 ค�าจัดทําป"าย และค�าใช4จ�าย
อ่ืนๆ ท่ีจําเปKนและเก่ียวข4อง ฯลฯ ตาม
แผนพัฒนาสามปP (พ.ศ.2560 – 2562)  
หน4า 158   
   งบประมาณ 50,000 บาท 

เขตพ้ืนท่ีรับผดิชอบ 
ของ อบต.แม�พริก 

อบต.แม�พริก             

6 โครงการอบรมปลูก
จิตสํานึกในการรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล4อม   

   เพ่ือจ�ายเปKนค�าดําเนินโครงการอบรม
ปลูกจิตสํานึกในการรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล4อม เช�น 
ค�าวิทยากร ค�าเอกสาร ค�าวัสดุ ค�าจัดทํา
ป"าย และค�าใช4จ�ายอ่ืนๆ ท่ีจําเปKนและ
เก่ียวข4อง ฯลฯ ตามแผนพัฒนาสามปP  
(พ.ศ. 2560– 2562)  หน4า 157 
   งบประมาณ 10,000 บาท 

เขตพ้ืนท่ีรับผดิชอบ 
ของ อบต.แม�พริก 

อบต.แม�พริก             

 
 
 
 
 

ภายในปPงบประมาณ  2560 
 

ภายในปPงบประมาณ  2560 
 

ภายในปPงบประมาณ  2560 
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แผนการดําเนนิงาน  ประจําป งบประมาณ  2560 
องค&การบริหารส�วนตําบลแม�พริก 

อําเภอแม�พริก จังหวัดลําปาง 
 

8. ภายใต,ยุทธศาสตร&การพัฒนาด,านการเมืองการบริหาร 
- วัตถุประสงค&ของยุทธศาสตร&  เพ่ือพัฒนาความรู, ความเข,าใจของประชาชนในการมีส�วนร�วมในกิจกรรมทางการเมืองตามระบอบประชาธิปไตย รวมถึงการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารงาน ขององค&การบริหารส�วนตําบลเพ่ือให,บริการแก�ประชาชนได,อย�างมีประสิทธิภาพ 
8.1 แนวทางการพัฒนา  ด,านการส�งเสริมการมีส�วนร�วมรูปประชาคม 
 

พ.ศ.2559 พ.ศ.2560 ลําดับ
ท่ี โครงการ/กิจกรรม 

รายละเอียดของกิจกรรม 
(ผลผลิต/งบประมาณ) 

พ้ืนท่ี 
หน�วย

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

หมู�บ4านเพ่ือการจัดทํา
แผนพัฒนาสามปP   

    เพ่ือจ�ายเปKนค�าดําเนินการประชาคม
หมู�บ4านเพ่ือการจัดทําแผนพัฒนาสามปP เช�น 
ค�าวัสดุอุปกรณ? ค�าเย็บเล�มเข4าปกหนังสือ 
ค�าอาหารและเครื่องดื่ม และค�าใช4จ�ายอ่ืนๆ
ท่ีจําเปKนและเก่ียวข4อง ตามแผนพัฒนาสาม
ปP (พ.ศ. 2560 - 2562) หน4า 168 
   งบประมาณ 15,000 บาท   

พ้ืนท่ีรับผิดชอบ 
ของ อบต.แม�พริก 

อบต.แม�พริก      �       
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8.2  แนวทางการพัฒนา  ด,านการส�งเสริมความรู, ความเข,าใจ เก่ียวกับกิจการของ อบต. และการบริหาร การปกครองตามระบอบประชาธิปไตย 
 

พ.ศ.2559 พ.ศ.2560 ลําดับ
ท่ี โครงการ/กิจกรรม 

รายละเอียดของกิจกรรม 
(ผลผลิต/งบประมาณ) 

พ้ืนท่ี 
หน�วย

ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
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8.3 แนวทางการพัฒนา  ด,านการพัฒนาบุคลากรท้ังพนักงานส�วนตําบล สมาชิกสภา อบต. คณะผู,บริหาร ให,มีความรู, คุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน 
 

พ.ศ.2559 พ.ศ.2560 ลําดับ
ท่ี โครงการ/กิจกรรม 

รายละเอียดของกิจกรรม 
(ผลผลิต/งบประมาณ) 

พ้ืนท่ี 
หน�วย

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

1 เงินเดือน/ค�าตอบแทน
ประจําตําแหน�ง/
ค�าตอบแทนพิเศษนายก 
อบต.  รองนายก อบต. 
เลขานุการนายก อบต. 

   จ�ายเปKนค�าเงินเดือน  
   - นายก อบต. จํานวน  1 อัตราๆละ
20,400  บาท เปKนเงิน 244,800 บาท 
   - รองนายก อบต. จํานวน  2  อัตรา ๆ 

ละ   11,220  บาท เปKนเงิน 269,280 บาท  
   รวมจํานวน  514,080 บาท 
   ค�าตอบแทนประจําตําแหน�ง 
   - นายก อบต. จํานวน  1 อัตราๆ ละ 
1,750  บาท เปKนเงิน   21,000  บาท 
   - รองนายก อบต. จํานวน  2  อัตรา ๆ 
ละ  880 บาท เปKนเงิน   21,120  บาท    
  รวมจํานวน  42,120 บาท 
   ค�าตอบแทนพิเศษ 
   - นายก อบต. จํานวน  1 อัตราๆ ละ 
1,750  บาท เปKนเงิน 21,000 บาท 
   - รองนายก อบต. จํานวน  2  อัตราๆ 
ละ  880 บาท เปKนเงิน 21,120 บาท       
   รวมจํานวน 42,120 บาท 
   ค�าตอบแทนรายเดือนแก�เลขานุการนายก
องค?การบริหารส�วนตําบล จํานวน 1 อัตรา 
ๆ ละ  7,200 บาท เปKนเงิน  86, 4 00 บาท 
   รวมจํานวน 86,400 บาท 
   งบประมาณ 684,720 บาท   

อบต.แม�พริก อบต.แม�พริก � � � � � � � � � � � � 

2 ค�าตอบแทนประธานสภา 
รองประธานสภา  
สมาชิกสภา  และ
เลขานุการสภาองค?การ
บริหารส�วนตําบล  

   จ�ายเปKนค�าตอบแทนประธานสภา รอง
ประธานสภา และสมาชิกสภาองค?การ
บริหารส�วนตําบล ดังน้ี 
   - ประธานสภา จํานวน 1  อัตราๆ ละ 
11,220  บาท เปKนเงิน 134,640 บาท 

อบต.แม�พริก อบต.แม�พริก � � � � � � � � � � � � 
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   - รองประธานสภา จํานวน  1 อัตราๆละ 
9,180  บาท เปKนเงิน 110,160 บาท  
   - สมาชิกสภา จํานวน 24 อัตราๆละ 
7,200  บาท เปKนเงิน 2,073,600  บาท 
   จํานวน 2,318,400 บาท 
    เพ่ือจ�ายเปKนค�าเลขานุการสภาองค?การ
บริหารส�วนตําบล จํานวน  1 อัตราๆละ 
86,400 บาท 
    จํานวน 86,400 บาท 
    รวมงบประมาณ  2,404,800 บาท   

3 เงินเดือนพนักงานส�วน
ตําบล 

   จ�ายเปKนเงินเดือนให4แก�พนักงานส�วน
ตําบล พร4อมเงินปรับปรุงเงินเดือน ดังน้ี 
สํานักปลัด 
   เพ่ือจ�ายเปKนเงินเดือนให4แก�พนักงานส�วน
ตําบล  ข4าราชการครผูู4ดูแลเด็ก พร4อม
ปรับปรุงเงินเดือน จํานวน  11 อัตรา 
ตําแหน�ง ปลัดองค?การบริหารส�วนตําบล  
หัวหน4าสํานักปลัดฯ นักวิเคราะห?นโยบาย
และแผน   นักพัฒนาชุมชน นักทรพัยากร
บุคคล  นักวิชาการศึกษา เจ4าพนักงาน
ธุรการ  เจ4าพนักงานป"องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย 
   งบประมาณ  3,430,000 บาท 
กองคลัง 
   เพ่ือจ�ายเปKนเงินเดือนพนักงานส�วนตําบล 
 พร4อมเงินปรับปรุงเงินเดือน จํานวน 5 
อัตรา ตําแหน�ง ผู4อํานวยการกองคลัง  
นักวิชาการเงินและบัญชี   เจ4าพนักงาน
การเงินและบัญชี  เจ4าพนักงานพัสดุ  เจ4า
พนักงานจัดเก็บรายได4  
   งบประมาณ  1,656,000 บาท 
 

อบต.แม�พริก อบต.แม�พริก � � � � � � � � � � � � 
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กองช�าง 
   เพ่ือจ�ายเปKนเงินเดือนของพนักงานส�วน
ตําบล  พร4อมเงินปรับปรุงเงินเดือน จํานวน 
3 อัตรา ตําแหน�ง ผู4อํานวยการกองช�าง 
นายช�างโยธา เจ4าพนักงานธุรการ  
   งบประมาณ 946,000 บาท    
   รวมงบประมาณ 6,032,000 บาท 

4 เงินเพ่ิมต�างๆของ
พนักงาน 

   เพ่ือจ�ายเปKนเงินเพ่ิมการครองชีพช่ัวคราว 
จํานวน 2 อัตรา ตําแหน�ง เจ4าพนักงานพัสดุ  
เจ4าพนักงานจัดเก็บรายได4   
   งบประมาณ 54,000 บาท  

อบต.แม�พริก อบต.แม�พริก � � � � � � � � � � � � 

5 เงินค�าตอบแทนรายเดือน    ค�าตอบแทนรายเดือนของผู4บรหิาร
ตําแหน�งปลัดองค?การบริหารส�วนตําบล 
   งบประมาณ 84,000 บาท  

อบต.แม�พริก อบต.แม�พริก � � � � � � � � � � � � 

6 เงินประจําตําแหน�ง     จ�ายเปKนเงินค�าประจําตําแหน�งดังต�อไปน้ี 
สํานักปลัด  
   ตําแหน�งปลัดองค?การบริหารส�วนตําบล   
หัวหน4าสํานักปลัดฯ    
   งบประมาณ 126,000 บาท 
กองคลัง  
   ตําแหน�ง ผู4อํานวยการกองคลัง 
   งบประมาณ  42,000  บาท 
 กองช�าง    
   ตําแหน�ง ผู4อํานวยการกองช�าง 
   งบประมาณ 42,000 บาท 
   รวมงบประมาณ 210,000 บาท  

อบต.แม�พริก อบต.แม�พริก � � � � � � � � � � � � 

7 ค�าตอบแทนพนักงานจ4าง    จ�ายเปKนค�าตอบแทนพนักงานจ4าง ดังน้ี  
   สํานักปลัด เพ่ือจ�ายเปKนค�าจ4างพนักงาน
จ4างตามภารกิจ และพนักงานจ4างท่ัวไป 
จํานวน 14 อัตรา ตําแหน�ง  ผู4ช�วย
เจ4าหน4าท่ีธุรการ  ผู4ช�วยเจ4าหน4าท่ีบันทึก
ข4อมูล นักการภารโรง ผู4ดูแลเด็ก จํานวน 2 

อบต.แม�พริก 
 

อบต.แม�พริก � � � � � � � � � � � � 
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อัตรา พนักงานขับรถ จํานวน 2 อัตรา 
พนักงานดับเพลิง จํานวน 3 อัตรา  คนงาน
ท่ัวไป จํานวน 4 อัตรา ยาม 1 อัตรา และ 
พนักงานสูบนํ้า 1 อัตรา 
   งบประมาณ 2,014,000 บาท 
   กองคลัง  
   เพ่ือจ�ายเปKนค�าจ4างพนักงานจ4างตาม
ภารกิจ จํานวน 3 อัตรา ตําแหน�ง ผู4ช�วย
เจ4าหน4าท่ีการเงินและบัญชี ผู4ช�วยเจ4าหน4าท่ี
พัสดุผู4ช�วยเจ4าหน4าท่ีจัดเก็บรายได4 
   งบประมาณ 416,000 บาท  
   กองช�าง  
   เพ่ือจ�ายเปKนค�าจ4างพนักงานจ4างตาม
ภารกิจ จํานวน   2  อัตรา  ตําแหน�ง  
ผู4ช�วยช�างโยธา  ผู4ช�วยนายช�างไฟฟ"า 
   งบประมาณ 312,000 บาท  
   รวมงบประมาณ 2,742,000 บาท   

8 เงินเพ่ิมต�างๆของ
พนักงานจ4าง 

  จ�ายเปKนเงินเพ่ิมค�าครองชีพพนักงานจ4าง
ท่ัวไป และพนักงานจ4างตามภารกิจ ดังน้ี 
  สํานักปลัด  
พนักงานจ4างตามภารกิจ และค�าจ4าง

พนักงานจ4างท่ัวไปจํานวน 15 อัตรา 
ตําแหน�ง  ผู4ช�วยเจ4าหน4าท่ีธุรการ  ผู4ช�วย
เจ4าหน4าท่ีบันทึกข4อมูล นักการภารโรง 
พนักงานขับรถ จํานวน 2 อัตรา พนักงาน
ดับเพลิง จํานวน 3 อัตรา คนงานท่ัวไป 
จํานวน 4 อัตรา ยาม และผู4ดูแลเด็ก 
จํานวน 2 อัตรา     
  งบประมาณ 268,000 บาท  
  กองคลัง   
  พนักงานจ4างตามภารกิจ จํานวน 3 อัตรา 
ตําแหน�ง ผู4ช�วยเจ4าหน4าท่ีการเงินและบัญชี 

อบต.แม�พริก อบต.แม�พริก � � � � � � � � � � � � 
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ผู4ช�วยเจ4าหน4าท่ีพัสดุ ผู4ช�วยเจ4าหน4าท่ีจัดเก็บ
รายได4 
  งบประมาณ 52,000 บาท  
  กองช�าง  
  พนักงานจ4างตามภารกิจ จํานวน  2  อัตรา 
ตําแหน�งผู4ช�วยช�างโยธา ผู4ช�วยนายช�างไฟฟ"า  
   งบประมาณ 8,000 บาท    
   รวมงบประมาณ 328,000 บาท  

9 ค�าตอบแทน
คณะกรรมการจัดซ้ือจัด
จ4าง กรรมการตรวจการ
จ4าง และควบคุมงาน
ก�อสร4าง 

   ค�าตอบแทนคณะกรรมการจัดซ้ือจัดจ4าง 
กรรมการตรวจการจ4าง และควบคุมงาน
ก�อสร4างเพ่ือเปKนขวัญและกําลังใจ ตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทยท่ี มท 0808.4/ว
3652 ลงวันท่ี 17 พฤศจิกายน  2553  
   งบประมาณ  40,000  บาท   

อบต.แม�พริก อบต.แม�พริก             

10 เงินประโยชน?ตอบแทน
อ่ืน   

   เพ่ือจ�ายเปKนเงินประโยชน?ค�าตอบแทนอ่ืน
เปKนกรณีพิเศษแก�พนักงานส�วนตําบลและ
พนักงานจ4างขององค?กรปกครองส�วน
ท4องถ่ิน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว�า
ด4วยการกําหนดเงินประโยชน?ตอบแทนอ่ืน
เปKนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปKนเงินรางวัล
ประจําปPแก�พนักงานส�วนท4องถ่ินให4เปKน
รายจ�ายอ่ืนขององค?กรปกครองส�วนท4องถ่ิน 
พ.ศ .2557 
    งบประมาณ 300,000 บาท   

อบต.แม�พริก อบต.แม�พริก             

11 ค�าตอบแทน
คณะกรรมการเก่ียวกับ
การสอบแข�งขัน สอบ
คัดเลือก หรือคัดเลือก    
       

   จ�ายเปKนค�าตอบแทนคณะกรรมการกรณี
อ ง ค? ก ร ป ก ค ร อ ง ส� ว น ท4 อ ง ถ่ิ น เ ปK น
ผู4ดําเนินการเก่ียวกับการสอบแข�งขัน สอบ
คัดเลือก หรือคัดเลือก  
    งบประมาณ  20,000 บาท 

อบต.แม�พริก อบต.แม�พริก             

 
 
 

ภายในปPงบประมาณ  2560 
 

ภายในปPงบประมาณ  2560 
 

ภายในปPงบประมาณ  2560 
 

47



พ.ศ.2559 พ.ศ.2560 ลําดับ
ท่ี โครงการ/กิจกรรม 

รายละเอียดของกิจกรรม 
(ผลผลิต/งบประมาณ) 

พ้ืนท่ี 
หน�วย

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

12 ค�าตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ 

  เพ่ือจ�ายเปKนค�าตอบแทนการปฏบัิติงาน
นอกเวลาให4แก�พนักงานส�วนตําบลและ
พนักงานจ4างท่ีมาปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการหรือในวันหยุดราชการท่ีได4รับคําสั่ง
ให4ช�วยเหลือการปฏิบัติงานซ่ึงเปKนงาน
เร�งด�วนนอกเวลาราชการปกติหรอืงานท่ีไม�
อาจทําในเวลาราชการได4  
   - สํานักปลดั 10,000 บาท  
   - กองคลัง 10,000 บาท 
   - กองช�าง 10,000 บาท 
    รวมงบประมาณ  30,000 บาท    

อบต.แม�พริก อบต.แม�พริก             

13 ค�าเช�าบ4าน   เพ่ือจ�ายเปKนเงินค�าเช�าบ4านของพนักงาน
ส�วนตําบล จํานวน 4 อัตรา ตามระเบียบ
กระทรวง มหาดไทยว�าด4วยค�าเช�าบ4านของ
ข4าราชการส�วนท4องถ่ิน (ฉบับท่ี 2) 
พ.ศ.2551  
-   สํานักปลัด งบประมาณ 131,000 บาท 
   - กองคลัง  งบประมาณ 66,000บาท 
   - กองช�าง งบประมาณ  36,000 บาท 

    รวมงบประมาณ 233,000 บาท  

อบต.แม�พริก อบต.แม�พริก � � � � � � � � � � � � 

14 เงินช�วยเหลือการศึกษา
บุตร 

    เพ่ือจ�ายเปKนเงินช�วยเหลือการศึกษาบุตร
ของผู4บริหารและพนักงานส�วนตําบล ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว�าด4วยเงิน
สวัสดิการเก่ียวกับการศึกษาบุตร พนักงาน
ส�วนท4องถ่ิน พ.ศ.2541 และท่ีแก4ไขเพ่ิมเติม  
ดังน้ี  
   - สํานักปลดั งบประมาณ 70,000 บาท  
   - กองคลัง งบประมาณ 20,000 บาท  
   - กองช�าง งบประมาณ 20,000 บาท  
     รวมงบประมาณ 110,000 บาท 

อบต.แม�พริก อบต.แม�พริก � � � � � � � � � � � � 

ภายในปPงบประมาณ  2560 
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พ.ศ.2559 พ.ศ.2560 ลําดับ

ท่ี โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
(ผลผลิต/งบประมาณ) 

พ้ืนท่ี 
หน�วย

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

15 ค�าของขวัญ ของรางวัล 
หรือเงินรางวัล    

   สําหรับในการจัดกิจกรรมต�างๆท่ีมีความ
จําเปKนและเหมาะสม 
   งบประมาณ 5,000 บาท  

อบต.แม�พริก อบต.แม�พริก             

16 รายจ�ายเพ่ือให4ได4มาซ่ึง
บริการ 

   เพ่ือจ�ายเปKนค�าใช4จ�ายต�างๆ ดังน้ี  
   - ค�าถ�ายเอกสาร  ค�าเย็บหนังสอื  เข4าปก
หนังสือ เช�น ข4อบัญญัติงบประมาณรายจ�าย
ประจําปP ข4อบังคับองค?การบรหิารส�วน
ตําบล รายงานการประชุม ระเบียบ
กฎหมายและหนังสือต�างๆ  
   - ค�าโฆษณาและเผยแพร� เช�น รายจ�าย
เก่ียวกับการจ4างเหมาโฆษณาและเผยแพร�ข�าว
ทางวิทยุกระจายเสียง  โทรทัศน?   โรง
มหรสพหรือสิ่งพิมพ?ต�าง ๆ  ค�าเช�าทรพัย?สนิ 
 ค�าจ4างเหมาบริการ  ค�าจ4างสํารวจความพึง
พอ ใจของการบริ ก า รประชาชน  ค� า
ประกันภัย  ค� า จัด ทําปรับปรุ ง เ ว็บไซด?
หน�วยงาน ค�าจ4างเหมาพ�นหมอกควันกําจัด
ยุง ค�าจัดเก็บข4อมูล จปฐ. ค�าจ4างตรวจ
สภาพนํ้าระบบประปาหมู�บ4าน 13 หมู�บ4าน 
ฯลฯ  
   - สํานักปลดั 250,000 บาท  
   - กองคลัง 45,000 บาท  
   - กองช�าง 40,000 บาท  
     รวมงบประมาณ 335,000 บาท 

อบต.แม�พริก อบต.แม�พริก             

 
 
 
 

ภายในปPงบประมาณ  2560 
 

ภายในปPงบประมาณ  2560 
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พ.ศ.2559 พ.ศ.2560 ลําดับ

ท่ี โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
(ผลผลิต/งบประมาณ) 

พ้ืนท่ี 
หน�วย

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

17 รายจ�ายเก่ียวกับการ
รับรองและพิธีการ 

   1) เพ่ือจ�ายเปKนค�ารับรองในการต4อนรับ
บุคคลหรือคณะบุคคลท่ีไปนิเทศงานหรือ
ตรวจงาน หรือเย่ียมชม หรือทัศนศึกษาดู
งาน และเจ4าหน4าท่ีท่ีเก่ียวข4องซ่ึงต4อนรับ
บุคคลหรือคณะบุคคล ค�าอาหารและ
เครื่องดื่ม ค�าของขวัญ ค�าจัดทําเอกสาร  
และค�าใช4จ�ายอ่ืนๆท่ีจาํเปKนและเก่ียวข4อง 
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 
0808.4/ว 2381 เรื่อง การตั้งงบประมาณ
และการเบิกจ�ายเงินค�ารับรองหรือเลี้ยง
รับรองขององค?กรปกครองส�วนท4องถ่ิน ลง
วันท่ี 28 กรกฎาคม 2548   
   งบประมาณ 15,000 บาท  
  2) เพ่ือจ�ายเปKนค�าเลี้ยงรบัรองในการ
ประชุมสภาท4องถ่ิน คณะกรรมการหรือ
คณะอนุกรรมการท่ีได4รับการแต�งตั้งตาม
กฎหมาย หรือตามระเบียบ หรือหนังสือสั่ง
การของกระทรวงมหาดไทย หรือการ
ประชุมระหว�างองค?กรปกครองส�วนท4องถ่ิน
กับรัฐวิสาหกิจ หรือเอกชน ค�าอาหารและ
เครื่องดื่ม เครื่องใช4ในการรับรอง ค�าบริการ 
ค�าใช4จ�ายอ่ืนๆท่ีจําเปKนและเก่ียวข4อง ตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.4/ 
ว 2381 เรื่อง การตั้งงบประมาณและการ
เบิกจ�ายเงินค�ารับรองหรือเลี้ยงรับรองของ
องค?กรปกครองส�วนท4องถ่ิน ลงวันท่ี 28 
กรกฎาคม 2548 
   งบประมาณ 30,000 บาท 
   รวมงบประมาณ 45,000 บาท  

อบต.แม�พริก อบต.แม�พริก             
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พ.ศ.2559 พ.ศ.2560 ลําดับ

ท่ี โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
(ผลผลิต/งบประมาณ) 

พ้ืนท่ี 
หน�วย

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

18 โครงการเทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริย? 

   เ พ่ือจ�ายเปKนค�าใช4จ� ายในการดํา เนิน
กิจกรรมปกป"องสถาบันพระมหากษัตริย? 
แ ล ะ ดํ า เ นิ น ก า ร ต า ม แ น ว ท า ง ต า ม
พระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระ
เ จ4 า อ ยู� หั ว แ ล ะ ส ม เ ด็ จ พ ร ะ น า ง เ จ4 า
พระบรมราชินีนาถ ตามแผนพัฒนาสามปP 
(พ.ศ.2560-2562) หน4า 114  
   งบประมาณ 100,000 บาท 

อบต.แม�พริก อบต.แม�พริก             

19 โครงการอบรม สมัมนา
ให4ความรู4เก่ียวกับ
กฎหมาย ระเบียบ 
ท4องถ่ิน 

   เพ่ือจ�ายเปKนค�าดําเนินกิจกรรมโครงการ
อบรม สัมมนาให4ความรู4เก่ียวกับกฎหมาย 
ระเบียบ ท4องถ่ิน เช�น ค�าวิทยากร ค�าวัสดุ
อุปกรณ? ค�าจัดทําป"าย และค�าใช4จ�ายอ่ืนๆ ท่ี
จําเปKนและเก่ียวข4อง ฯลฯ ตามแผนพัฒนา
สามปP(พ.ศ.2560 – 2562) หน4า 170  
   งบประมาณ 10,000 บาท 

อบต.แม�พริก อบต.แม�พริก             

20 โครงการอบรม สมัมนา
ให4ความรู4เก่ียวกับผู4นํา
ท4องถ่ิน 

   เพ่ือจ�ายเปKนค�าดําเนินกิจกรรมโครงการ
อบรม สัมมนาให4ความรู4เก่ียวกับผู4นํา
ท4องถ่ิน เช�น ค�าวิทยากร ค�าวัสดุอุปกรณ? 
ค�าจัดทําป"าย และค�าใช4จ�ายอ่ืนๆ ท่ีจําเปKน
และเก่ียวข4อง ฯลฯ ตามแผนพัฒนาสามปP
(พ.ศ.2560-2562) หน4า 171  
   งบประมาณ 10,000 บาท  

อบต.แม�พริก อบต.แม�พริก             

21 ค�าใช4จ�ายในการเดินทาง
ไปราชการใน
ราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร   

   เพ่ือจ�ายเปKนค�าเบ้ียเลี้ยง ค�าพาหนะ ค�า
เช�าท่ีพักและค�าใช4จ�ายอ่ืนๆในการเดินทาง
ไปราชการ หรืออบรมสัมมนาของพนักงาน
ส�วนตําบล  พนักงานจ4าง ผู4บริหารและ
สมาชิกสภาองค?การบรหิารส�วนตําบล      
 -  สํานักปลัด งบประมาณ 150,000 บาท  
   - กองคลัง งบประมาณ  20,000 บาท 

อบต.แม�พริก อบต.แม�พริก             

ภายในปPงบประมาณ  2560 
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   - กองช�าง งบประมาณ   20,000 บาท 
   รวมงบประมาณ 190,000  บาท  

22 ค�าใช4จ�ายในการฝ[กอบรม
และสมัมนา 

   สําหรับเปKนค�าลงทะเบียนและธรรมเนียม 
เช�น ค�าลงทะเบียนและค�าธรรมเนียมการ
ฝ[กอบรมต�างๆสาํหรับ คณะผู4บรหิารท4องถ่ิน 
สมาชิกสภา พนักงานส�วนตําบล พนักงาน
จ4าง ดังน้ี     
   - สํานักปลดั งบประมาณ 150,000 บาท  
   - กองคลัง งบประมาณ 20,000 บาท  
   - กองช�าง งบประมาณ  20,000 บาท    

   รวมงบประมาณ 190,000 บาท  

อบต.แม�พริก อบต.แม�พริก             

23 ค�าพวงมาลัย ช�อดอกไม4  
กระเช4าดอกไม4และพวง
มาลา 

   เพ่ือจ�ายเปKนค�าพวงมาลัย ช�อดอกไม4  
กระเช4าดอกไม4และพวงมาลา สําหรับพิธี
การวันสําคัญต�างๆ ตามวาระโอกาสท่ี
จําเปKน 
    งบประมาณ 5,000 บาท 

อบต.แม�พริก อบต.แม�พริก             

24 ค�าไฟฟ"า    1) เพ่ือจ�ายเปKนค�าไฟฟ"าสําหรับท่ีทําการ
องค?การบริหารส� วนตํ าบล และไฟฟ"า
สาธารณะส�วนเกิน งบประมาณ 280,000 
บาท  
   2) เพ่ือจ�ายเปKนค�ากระแสไฟฟ"าสําหรับ
งานสูบ นํ้าของสถา นีสูบ นํ้าด4 วย ไฟฟ" า 
งบประมาณ 100,000 บาท 
    รวมงบประมาณ 380,000 บาท  

อบต.แม�พริก อบต.แม�พริก � � � � � � � � � � � � 

25 ค�าบริการโทรศัพท?    เพ่ือจ�ายเปKนค�าเช�าหมายเลขและค�าใช4
บริการโทรศัพท?พ้ืนฐาน และค�า
โทรศัพท?เคลื่อนท่ีขององค?การบริการบริหาร
ส�วนตําบล ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ท่ี มท 0808.4/ว 1551 ลงวันท่ี 26 
พฤษภาคม 2553 
   งบประมาณ 104,000 บาท   

อบต.แม�พริก อบต.แม�พริก � � � � � � � � � � � � 
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พ.ศ.2559 พ.ศ.2560 ลําดับ
ท่ี โครงการ/กิจกรรม 

รายละเอียดของกิจกรรม 
(ผลผลิต/งบประมาณ) 

พ้ืนท่ี 
หน�วย

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

26 ค�าไปรษณีย? เพ่ือจ�ายเปKนค�าไปรษณีย? ค�าบริการราย
เดือน ค�าธนาณตัิ ค�าซ้ือดวงตราไปรษณียา
กร ค�าเช�าตู4ไปรษณีย? ฯลฯ 
    งบประมาณ  30,000 บาท   

อบต.แม�พริก อบต.แม�พริก             

27 ค�าบริการสื่อสารและ
โทรคมนาคม 

เพ่ือจ�ายเปKนค�าใช4บริการอินเตอร?เน็ต เช�น 
ค� า ธ ร รม เ นียม   ค� า สมา ชิก  ค� า ขอ ใช4
หมายเลข ค�าเช�าเครื่องและอุปกรณ? ค�าใช4
บริการ และค�าใช4จ�ายท่ีเก่ียวข4องอ่ืนๆ ตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.4/
ว 1551 ลงวันท่ี 26 พฤษภาคม 2553 
    งบประมาณ 71,000 บาท  

อบต.แม�พริก อบต.แม�พริก � � � � � � � � � � � � 

28 เงินสํารองจ�าย    เพ่ือจ�ายเปKนค�าใช4จ�ายกรณีการเผชิญเหตุ
สาธารณภัยตลอดปPและกรณีฉุกเฉินท่ีมีสา
ธารณภัยเกิดข้ึนหรือบรรเทาป<ญหาความ
เดือดร4อนของประชาชนเปKนส�วนรวมเท�าน้ัน 
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด�วนมาก ท่ี 
มท  0.13.4/ ว  667 ลงวันท่ี  12 มีนาคม 
2545 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด�วน
มาก ท่ี มท  0808.2/ ว  1672 ลงวันท่ี  27 
มิถุนายน  2557  
    งบประมาณ 750,880 บาท   

อบต.แม�พริก อบต.แม�พริก             

29 เงินสมทบกองทุน
หลักประกันสุขภาพ
องค?การบริหารส�วน
ตําบลแม�พริก 

   โดยตั้งงบประมาณสมทบในสดัส�วนร4อย
ละ 40 ของงบประมาณท่ีได4รับจัดสรรของ
สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห�งชาติ 
2559 และองค?การบรหิารส�วนตําบลแม�
พริกจัดสรรงบประมาณเพ่ิมเติม  
    งบประมาณ 110,000 บาท     

อบต.แม�พริก อบต.แม�พริก � � � � � � � � � � � � 

30 เงินสมทบกองทุน
ประกันสังคม 

   เพ่ือจ�ายเปKนเงินสมทบกองทุน
ประกันสังคมเพ่ือให4ความคุ4มครองแก�ลกูจ4าง 
โดยตั้งจ�ายในอัตราร4อยละ 5 ของค�าจ4าง 

อบต.แม�พริก อบต.แม�พริก � � � � � � � � � � � � 
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ตามหนังสือสํานักงาน ก.จ .ก.ท .และ ก.
อบต.ด�วนท่ีสุด ท่ี มท  0809.5/ ว  9  ลงวันท่ี 
22  มกราคม  2557 พระราชบัญญัติ
ประกันสังคม พ.ศ.2553 และหนังสือ
สํานักงาน ก.จ .ก.ท .และ ก.อบต.ด�วนท่ีสุด 
0809.5/  ว 81 ลงวันท่ี  10 กรกฎาคม  2557  

    งบประมาณ 140,000 บาท 
31 เงินสมทบกองทุน

บําเหน็จบํานาญ
ข4าราชการส�วนท4องถ่ิน 

   เพ่ือจ�ายเปKนเงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข4าราชการส�วนท4องถ่ิน(กบท.) โดย
ตั้งจ�ายในอัตรา 1% ของประมาณการ
รายได4  ตามหนังสือสํานักงานกองทุน
บําเหน็จบํานาญข4าราชการท4องถ่ิน ด�วน
มาก ท่ี มท 0805.5/ว 40 ลงวันท่ี 14 
สิงหาคม 2558 หนังสือกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข4าราชการส�วนท4องถ่ิน ด�วนมาก ท่ี 
มท 0805.5/41 ลงวันท่ี 14 สิงหาคม 2558 
และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 
0808.5/ว 1264 ลงวันท่ี 30 พฤษภาคม 
2557 
   งบประมาณ 156,000 บาท 

อบต.แม�พริก อบต.แม�พริก � � � � � � � � � � � � 

32 ค�าใช4จ�ายโครงการ
เสรมิสร4างคุณธรรม
จริยธรรมและธรรมาภิ
บาลในการปฏิบัติ
ราชการ  

   เ พ่ือจ�ายเปKนค�าดํา เ นินการฝ[กอบรม
พนักงานส�วนตําบลและพนักงานจ4าง ให4มี
ความรู4เก่ียวกับคุณธรรมจริยธรรมและธรร
มาภิบาลในการปฏิ บัติ ราชการ เช� น  
ค�าตอบแทนวิทยากร ค�าอาหารและค�า
เครื่องดื่ม  ค�าวัสดุอุปกรณ? ค�าจัดทําป"าย 
และค�าใช4จ�ายอ่ืนๆ ท่ีจําเปKนและเก่ียวข4อง 
ตามแผนพัฒนาสามปP(พ.ศ.2560-2562) 
หน4า 170  
   งบประมาณ 5,000 บาท 

อบต.แม�พริก อบต.แม�พริก             
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8.4  แนวทางการพัฒนา ด,านการพัฒนารายได,โดยการปรับปรุงแหล�งรายได, วิธีการหารายได, รวมท้ังระบบการจัดเก็บภาษี 
 

พ.ศ.2559 พ.ศ.2560 ลําดับ
ท่ี โครงการ/กิจกรรม 

รายละเอียดของกิจกรรม 
(ผลผลิต/งบประมาณ) 

พ้ืนท่ี 
หน�วย

ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
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8.5  แนวทางการพัฒนา ด,านการจัดหาและปรับปรุงเครื่องมือ เครื่องใช,และสถานท่ีปฏิบัติงานให,เพียงพอมีประสิทธิภาพ 
 

พ.ศ.2559 พ.ศ.2560 ลําดับ
ท่ี โครงการ/กิจกรรม 

รายละเอียดของกิจกรรม 
(ผลผลิต/งบประมาณ) 

พ้ืนท่ี 
หน�วย

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

1 ค�าบํารุงรักษาหรือ
ซ�อมแซมทรัพย?สิน 

   เ พ่ือจ�ายเปKนค�าซ�อมแซมบํารุงรักษา
ทรัพย?สินเพ่ือให4สามารถใช4งานได4ตามปกติ 
เช�น เครื่องพิมพ?ดีด เครื่องคอมพิวเตอร? 
เครื่องถ�ายเอกสาร เครื่องปรับอากาศ โตaะ 
เก4าอ้ี ครุภัณฑ?อ่ืนๆ ค�าบํารุงรักษา ซ�อมแซม
ท่ีดินและสิ่งก�อสร4าง  
   - สํานักปลดั งบประมาณ 150,000 บาท  
   - กองคลัง งบประมาณ 15,000 บาท  
   - กองช�าง งบประมาณ 450,000 บาท  
    รวมงบประมาณ 615,000 บาท  

อบต.แม�พริก อบต.แม�พริก             

2 วัสดุสาํนักงาน    เพ่ือจ�ายเปKนค�าซ้ือวัสดุสํานักงานท้ังวัสดุ
คงทนและวัสดุสิ้นเปลือง เช�น เครื่องคิดเลข 
ไม4บรรทัดเหล็ก ท่ีเย็บกระดาษ กรรไกร 
เก4า อ้ีพลาสติก ตรายาง พระบรมฉายา
ลักษณ? พรม มูลี่  นาฬิกา พระพุทธรูป 
วารสาร หนังสือพิมพ? หนังสือเ ก่ียวกับ
กฎหมาย ระเบียบ หนังสือคู�มือต�างๆ ท่ีใช4
ปฏิบัติงาน กระดาษ แฟ"ม ปากกา ดินสอ 
หมึกเครื่องถ�ายเอกสาร นํ้ายาลบคําผิด ลวด
เย็บกระดาษ ซองเอกสาร ธงชาติ  สิ่งพิมพ?
ท่ีได4จากการซ้ือหรือจ4างพิมพ? ตะแกรงวาง
เอกสาร ท่ี ถู พ้ืน นํ้าดื่ มสํ าหรับบริการ
ประชาชน ฯลฯ   
   - สํานักปลดั 150,000 บาท  
   - กองคลัง 30,000 บาท  
   - กองช�าง 20,000 บาท  
      รวมงบประมาณ 200,000 บาท  

อบต.แม�พริก อบต.แม�พริก             

ภายในปPงบประมาณ  2560 
 

ภายในปPงบประมาณ  2560 
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พ.ศ.2559 พ.ศ.2560 ลําดับ
ท่ี โครงการ/กิจกรรม 

รายละเอียดของกิจกรรม 
(ผลผลิต/งบประมาณ) 

พ้ืนท่ี 
หน�วย

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

3 ค�าวัสดุงานบ4านงานครัว    เพ่ือจ�ายเปKนค�าจัดซ้ือสิ่งของเครือ่งใช4
ต�างๆขององค?การบริหารส�วนตาํบลแม�พริก
เช�น  แปรงถูพ้ืน ไม4กวาด ถาด มีด ถ4วยชาม 
ช4อนส4อม สบู� ผงซักฟอก แก4วนํ้าจานรอง 
กระจกเงา  ผ4าปูโตaะ ฯลฯ  
    งบประมาณ  50,000 บาท  

อบต.แม�พริก อบต.แม�พริก             

4 ค�าวัสดุก�อสร4าง      เพ่ือจ�ายเปKนค�าวัสดุก�อสร4าง เช�นไม4ต�างๆ 
สี แปรงทาสี  สีทินเนอร? นํ้ามันทาไม4 
ปูนซีเมนต? ปูนขาว ทราย อิฐ กระเบ้ือง 
สังกะสี ตะปู ค4อน คีม ชะแลง  จอบ เสียม 
สิ่ว ขวาน เลื่อย กบไสไม4 เหล็กเส4น ท�อนํ้า
บาดาล ท�อนํ้าและอุปกรณ?ประปา ท�อต�างๆ 
โถส4วม อ�างล4างมือ  ราวพาดผ4า ฯลฯ   
   งบประมาณ 100,000 บาท 

อบต.แม�พริก อบต.แม�พริก             

5 ค�าวัสดุยานพาหนะและ
ขนส�ง  

   เพ่ือจ�ายเปKนค�าวัสดปุระเภท ยางนอก 
ยางใน หัวเทียน ไขควง นอตและสกรู 
กระจกมองข4างรถยนต? กันชนรถยนต? เบาะ
รถยนต?  ฟ]ล?มกรองแสง เข็มขัดนิรภัย ฯลฯ 
   งบประมาณ 100,000 บาท 

อบต.แม�พริก อบต.แม�พริก             

6 ค�าวัสดุเช้ือเพลิงและ 
หล�อลื่น   

   เพ่ือจ�ายเปKนค�าวัสดเุช้ือเพลิงและหล�อลื่น
ต�าง ๆ เช�น นํ้ามันเบนซิน นํ้ามันดเีซล 
นํ้ามันหล�อลื่น แกaสหุงต4ม ฯลฯ   
   งบประมาณ 270,000 บาท  

อบต.แม�พริก อบต.แม�พริก             

 
 
 
 

ภายในปPงบประมาณ  2560 
 

ภายในปPงบประมาณ  2560 
 

ภายในปPงบประมาณ  2560 
 

ภายในปPงบประมาณ  2560 
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พ.ศ.2559 พ.ศ.2560 ลําดับ
ท่ี โครงการ/กิจกรรม 

รายละเอียดของกิจกรรม 
(ผลผลิต/งบประมาณ) 

พ้ืนท่ี 
หน�วย

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

7 จัดซ้ือครภุัณฑ?ภายใน 
สํานักงาน อบต. 

 
 

 
 

             

7.1 ค�าจัดซ้ือโตaะประชุม
พร4อมเก4าอ้ีประชุม  

   เพ่ือใช4งานการประชุมสภา การให4บริการ
จัดประชุมท่ัวไป การให4บริการประชาชน 
ภายในองค?การบริหารส�วนตําบลแม�พริก 
โดยจัดซ้ือตามราคาท4องถ่ิน และแผนพัฒนา
สามปP (พ.ศ.2560-2562) หน4า 179 มี
คุณลักษณะดังน้ี 
    โตaะประชุมแบบตรง จํานวน 17 ตัว 
 - โตaะประชุมแบบตรง พ้ืนโตaะหนา 25 มม. 
 - เคลือบผิวด4วยเมลามินเรียบลื่น กับ
คุณสมบัติกันนํ้า กันความร4อน 
 - ฐานรองโตaะชนิดเหล็กเกลยีว สามารถ
หมุนปรับระดับได4 
 - ขนาดโตaะไม�น4อยกว�า (กว4าง x ลึก x 
สูง) : 150 × 60 x 75 ซม. / ตัว 
 - โตaะประชุมแบบครึ่งวงกลม จํานวน 2 ตัว 
 - โตaะประชุมแบบครึ่งวงกลม พ้ืนโตaะหนา 
25 มม. 
 - เคลือบผิวด4วยเมลามินเรียบลื่น กับ
คุณสมบัติกันนํ้า กันความร4อน 
 - ฐานรองโตaะชนิดเหล็กเกลยีว สามารถ
หมุนปรับระดับได4 
- ขนาดโตaะไม�น4อยกว�า (เส4นผ�านศูนย?กลาง 
x สูง) : 150 x 75 ซม. / ตัว 
เก4าอ้ีน่ังประชุม จํานวน 30 ตัว 
- เก4าอ้ีสํานักงาน 
- พนักพิงและท่ีน่ังข้ึนโครงเหล็กและไม4บุ
ฟองนํ้าหุ4มหนังเทียม 
- ท่ีวางแขนผลิตจากพลาสติกข้ึนรปู (PP) 

อบต.แม�พริก อบต.แม�พริก             
ภายในปPงบประมาณ  2560 
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- ขาพลาสติก (PP) 5 แฉก ล4อพลาสติกคู� 
(PP) สีดํา 
- สามารถโยกและหมุนได4รอบตัว 
- ปรับระดับเก4าอ้ีระบบ Gas Lifting 
- ปรับระดับความสูงของเก4าอ้ีได4 ระหว�าง 
78-88 ซม. 
- รองรับนํ้าหนักได4สูงสุด 80 กก. 
- สีดํา 
- ขนาดสินค4า (กว4าง x ลึก x สูง) : 50 × 52 
x 78-88 ซม. / ตัว    
   งบประมาณ 90,000 บาท 

7.2 ค�าจัดซ้ือเก4าอ้ีจดัเลี้ยง     เพ่ือใช4งานการประชุม การให4บริการ
ประชาชน ภายในองค?การบรหิารส�วนตําบล
แม�พริก โดยจัดซ้ือตามราคาท4องถ่ิน และ
แผนพัฒนาสามปP (พ.ศ.2560-2560) หน4า 
176 จํานวน 25 ตัว มีคุณลักษณะดังน้ี 
- เก4าอ้ีแบบโครงเหล็ก 
- เบาะน่ังฟองนํ้าหุ4มด4วยหนัง 
- มีพนักพิง 
- วางซ4อนเก็บได4 
- ขนาดสินค4า (กว4าง x ลึก x สูง) : 44 × 50 
x 90 ซม. / ตัว 
- ขนาดเหล็กหนา 1.2 มม.         
   งบประมาณ 16,000 บาท 

อบต.แม�พริก อบต.แม�พริก             

7.3 ค�าจัดซ้ือโตaะทํางานเหลก็ 
5  ฟุต 

   เพ่ือใช4สําหรับกิจการสภาองค?การบริหาร
ส�วนตําบล โดยจัดซ้ือตามราคาท4องถ่ิน และ
แผนพัฒนาสามปP (พ.ศ.2560-2560) หน4า 
176 จํานวน 2 หลัง มีคุณลักษณะดังน้ี 
- ขนาดของโตaะไม�น4อยกว�า (กว4างxลึกxสูง) : 
150 x 75 x 75 ซม. 
- มีลิ้นชัก พร4อมกุญแจล็อคลิ้นชัก 
- หน4าโตaะกระจกใสหนาไม�น4อยกว�า 2 หุน 

อบต.แม�พริก อบต.แม�พริก             

ภายในปPงบประมาณ  2560 
 

ภายในปPงบประมาณ  2560 
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- สีเทาอ�อนหรือสีครีม    
   งบประมาณ 15,000 บาท 

7.4 ค�าจัดซ้ือเก4าอ้ีทํางาน
ผู4บริหาร  

   เพ่ือใช4สําหรับกิจการสภาองค?การบริหาร
ส�วนตําบล โดยจัดซ้ือตามราคาท4องถ่ิน และ
แผนพัฒนาสามปP (พ.ศ.2560-2560) หน4า 
176 จํานวน 2 ตัว มีคุณลักษณะดงัน้ี  
- เก4าอ้ีสํานักงานล4อเลื่อนระดับผู4บริหาร 
- พนักพิงและท่ีน่ังบุฟองนํ้าข้ึนรูปหุ4มหนัง
เทียม 
- ท่ีวางแขนผลิตจากพลาสติกข้ึนรปู 
- ขาพลาสติก 5 แฉก  
- สามารถโยกเอนและหมุนได4รอบตัว       
   งบประมาณ 5,000 บาท 

อบต.แม�พริก อบต.แม�พริก             

7.5 ค�าจัดซ้ือพร4อมติดตั้ง
เครื่องปรับอากาศ  

   เพ่ือติดตั้งเครื่องปรับอากาศขนาดไม�น4อย
กว�า 36,000 BTU จํานวน 2 เครื่อง ให4กับ
ห4องประชุมองค?การบริหารส�วนตําบลและ
อาคารท่ีทําการองค?การบริหารส�วนตําบล 
โดยจัดซ้ือตามแผนพัฒนาสามปP  ( พ.ศ. 
2560 - 2562 ) หน4า 178 อ4างอิงคุณสมบัติ
ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภณัฑ? ปP 2558 
ดังน้ี  
- ขนาดเครื่องปรับอากาศขนาดไม�น4อยกว�า 
36,000 BTU จํานวน 2 เครื่อง 
- ราคาท่ีกําหนดเปKนราคาท่ีรวมค�าติดตั้ง
แบบแยกส�วน ชนิดแขวน 
- เครื่องปรับอากาศท่ีมีความสามารถในการ
ทําความเย็นขนาดไม�เกิน 40,000   บีทียู 
ต4องได4รับการรับรองมาตรฐาน
ผลิตภณัฑ?อุตสาหกรรม และฉลากประหยัด
ไฟฟ"าเบอร? 5 
- ต4องเปKนเครื่องปรับอากาศท่ีประกอบ
สําเรจ็รูปท้ังชุด ท้ังหน�วยส�งความเย็นและ

อบต.แม�พริก อบต.แม�พริก             

ภายในปPงบประมาณ  2560 
 

ภายในปPงบประมาณ  2560 
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หน�วยระบายความร4อนจากโรงงานเดียวกัน 
- เครื่องปรับอากาศท่ีมีระบบฟอกอากาศ 
สามารถดักจับอนุภาคฝุYนละออง และ
สามารถถอดล4างทําความสะอาดได4 
- มีความหน�วงเวลาการทํางานของ
คอมเพรสเซอร? 
   งบประมาณ 88,000 บาท  

7.6 ค�าจัดซ้ือโตaะหมู�บูชา     เพ่ือใช4สําหรับการประกอบพิธีการทาง
ศาสนา โดยจัดซ้ือตามราคามาตรฐาน
ครุภณัฑ? ปP 2558 และจัดซ้ือตาม
แผนพัฒนาสามปP ( พ.ศ. 2560 - 2562 ) 
หน4า 176 จํานวน 1 ชุด มีคุณสมบัติพ้ืนฐาน
ดังน้ี 
- ทําด4วยไม4สัก ความกว4างของโตaะหมู�ขนาด 
9 น้ิว  
- มีฐานรองโตaะหมู� 
- มีโตaะแท�นบูชา 9 ช้ิน   
   งบประมาณ 9,900 บาท 

อบต.แม�พริก อบต.แม�พริก             

7.7 ค�าจัดซ้ือฉากก้ันห4อง     เพ่ือใช4สําหรับกิจการสภาองค?การบริหาร
ส�วนตําบล โดยจัดซ้ือตามราคาท4องถ่ิน และ
จัดซ้ือตามแผนพัฒนาสามปP  ( พ.ศ. 2560 - 
2562 ) หน4า 176 มีรายการประกอบ
ดังต�อไปน้ี 
- ฉากก้ันแบบครึ่งกระจกใส ขนาด กว4าง 
1.20 เมตร สูง 1.80 เมตร จํานวน  5  แผง  
- เสาต�อและเสาจบ สูง 1.80 เมตร จํานวน 
7 ต4น 
- ขาตั้งกันล4ม จํานวน  7  ตัว 

โดยจัดซ้ือตามราคาท4องถ่ินและจัดซ้ือ
ตามแผนพัฒนาสามปP ( พ.ศ. 2560 - 
2562 ) หน4า 179 

งบประมาณ 35,000 บาท 

อบต.แม�พริก อบต.แม�พริก             

ภายในปPงบประมาณ  2560 
 

ภายในปPงบประมาณ  2560 
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7.8 ค�าจัดซ้ือชุดไมโครโฟน
พร4อมระบบเครื่องเสียง
ห4องประชุม อาคาร
อเนกประสงค?  

   เพ่ือใช4งานการประชุมสภา การให4บริการ
จัดประชุมท่ัวไป การให4บริการประชาชน 
ภายในองค?การบริหารส�วนตําบลแม�พริก 
โดยจัดซ้ือตามราคาท4องถ่ิน และแผนพัฒนา
สามปP (พ.ศ.2560-2560) หน4า 179 จํานวน 
1 ชุด  มีรายการประกอบดังต�อไปน้ี 
1) เครื่องขยายเสียงแบบรวมสัญญาณ
(Power Mixer) ขนาด 300 วัตต? 1 เครื่อง  
2) เครื่องรวมสญัญาณ ขนาด 14 
ช�องสัญญาณ จํานวน 1 เครื่อง 
3) ลําโพงแบบติดพนัง ขนาด 6 น้ิว จํานวน 
4 คู�  
4) ไมโครโฟนแบบไร4สาย จํานวน 2 คู�  
5) ไมโครโฟนไดนามิค พร4อมสายและคอจับ 
จํานวน 5 ตัว  
6) ขาไมโครโฟนแบบทรงสูง จํานวน 5 ตัว  
7) ขาไมโครโฟนแบบตั้งโตaะ จํานวน 5 ตัว  
8) สายไมโครโฟนและสายประกอบลําโพง     
   งบประมาณ 50,000 บาท 

อบต.แม�พริก อบต.แม�พริก             

7.9 ค�าจัดซ้ือเครื่อง
บันทึกเสียง  

   เพ่ือใช4สําหรับบันทึกเสียงการสนทนา 
การประชุม หรืองานกิจกรรมต�างๆ โดย
จัดซ้ือตามราคาท4องถ่ินและจัดซ้ือตาม
แผนพัฒนาสามปP ( พ.ศ. 2560 - 2562 ) 
หน4า 176 จํานวน 1 ตัว มีคุณสมบัติพ้ืนฐาน
ดังน้ี  
- มีขนาดเล็กกะทัดรดัและมีลําโพงในตัว 
- หน�วยความจําภายในตัวเครื่องไม�น4อยกว�า 
4 ก๊ิกกะไบต? 
- สามารถบันทึกเสียงคุณภาพสูง ไม�น4อย
กว�า 128 kbps  
- ใช4แบตเตอรี่แบบ 2 x AAA แบบลิเทียม 
ใช4งานได4ต�อเน่ืองได4นานไม�น4อยกว�า 20 

อบต.แม�พริก อบต.แม�พริก             
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ช่ัวโมง พร4อมอุปกรณ?ประจุไฟ 
- สามารถถ�ายโอนข4อมูลโดยเช่ือมต�อผ�าน
พอร?ต USB 2.0 รองรับระบบปฏบัิติการ 
MS-WINDOWS XP หรือสูงกว�า 
- บันทึกเสียงเปKนรูปแบบไฟล? ACC หรือ 
WAV หรือ MP3  
- เปKนสินค4าท่ีมีช่ือเสยีงด4านการตลาดมา
ยาวนานและเปKนท่ียอมรับด4านคุณภาพของ
บุคคลท่ัวไป 
   งบประมาณ 3,500 บาท 

7.10 ค�าจัดซ้ือกล4องถ�าย
ภาพน่ิง ระบบดิจติอล  

   เพ่ือใช4สําหรับบันทึกภาพกิจกรรมและ
งานต�างๆ โดยจัดซ้ือตามแผนพัฒนาสามปP  
( พ.ศ. 2560 - 2562 ) หน4า 176 จํานวน 1 
ตัว  อ4างอิงคุณสมบัตติามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภณัฑ? ปP 2558 ดังน้ี 
- เปKนกล4องคอมแพค (Compact Digital 
Camera) รูปทรงคล4ายกล4อง DSLRความ
ละเอียดไม�น4อยกว�าความละเอียด 16 ล4าน
พิกเซล ความละเอียดท่ีกําหนดเปKนความ
ละเอียดท่ีเซ็นเซอร?ภาพ(Image Sensor) 
- ความไวแสงไม�น4อยกว�า ISO 6400 
- มีระบบแฟลชในตัว 
- สามารถถอดเปลี่ยนสื่อบันทึกข4อมูลได4
อย�างสะดวกเมื่อข4อมูลเต็มหรือเมือ่ต4องการ
เปลี่ยน 
- สามารถโอนถ�ายข4อมูลจากกล4องไปยัง
เครื่องคอมพิวเตอร?ได4 
- มีกระเป�าบรรจุกล4อง 
- ใช4แบตเตอรี่ขนาด AA x 4 แบบลิเท่ียม 
พร4อมอุปกรณ?ประจุไฟ 
  งบประมาณ 10,000 บาท 

อบต.แม�พริก อบต.แม�พริก             
ภายในปPงบประมาณ  2560 
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7.11 ค�าจัดซ้ือเครื่องพิมพ?แบบ
ฉีดหมึก (Inkjet Printer) 

  เพ่ือใช4สําหรับงานพิมพ?เอกสารต�างๆ โดย
จัดซ้ือตามแผนพัฒนาสามปP ( พ.ศ. 2560 - 
2562 ) หน4า 176 จํานวน 1 เครื่อง อ4างอิง
คุณสมบัติตามบัญชีเกณฑ?ราคากลางและ
คุณลักษณะพ้ืนฐานครุภณัฑ?คอมพิวเตอร? 
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร ณ วันท่ี 11 มีนาคม 2559 โดยมี
คุณลักษณะพ้ืนฐานดังน้ี  
1) มีความละเอียดในการพิมพ?ไม�น4อยกว�า 
1,200x1,200 dpi 
2) มีความเร็วในการพิมพ?ร�างขาวดําไม�น4อย
กว�า 30 หน4าต�อนาที (ppm) หรือ 15 ภาพ
ต�อนาที (ipm) 
3) มีความเร็วในการพิมพ?ร�างสไีม�น4อยกว�า 
20 หน4าต�อนาที (ppm) หรือ 10 ภาพต�อ
นาที (ipm) 
4) มีช�องเช่ือมต�อ (Interface) แบบ 
Parallel หรือ USB 2.0 หรือดีกว�า จํานวน
ไม�น4อยกว�า 1 ช�อง 
5) สามารถใช4ได4กับ A4, Letter, Legal 
และ Custom โดยถาดใส�กระดาษได4ไม�
น4อยกว�า 100 แผ�น 
   งบประมาณ 4,300 บาท 

อบต.แม�พริก อบต.แม�พริก             
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พ.ศ.2559 พ.ศ.2560 ลําดับ
ท่ี โครงการ/กิจกรรม 

รายละเอียดของกิจกรรม 
(ผลผลิต/งบประมาณ) 

พ้ืนท่ี 
หน�วย

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

8 ค�าบํารุงรักษาและ
ปรับปรุงครภุัณฑ?  
 

   เพ่ือจ�ายเปKนค�าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ?เพ่ือให4สามารถใช4งานได4ตามปกติ 
เช�น  รถยนต?  รถจักรยานยนต?  เครื่ อง
ค อ ม พิ ว เ ต อ ร?  เ ค รื่ อ ง ถ� า ย เ อ ก ส า ร  
เครื่องปรับอากาศ และครุภัณฑ?อ่ืนๆ ฯลฯ 
    งบประมาณ 204,000 บาท 

อบต.แม�พริก อบต.แม�พริก             

9 ค�าวัสดไุฟฟ"าและวิทยุ    เพ่ือจ�ายเปKนค�าจัดซ้ือเครื่องมืองานไฟฟ"า 
เครื่องวัดไฟฟ"า และอุปกรณ?ไฟฟ"า เพ่ือใช4ใน
การติดตั้งแก4ไข ซ�อมแซม งานไฟฟ"าภายใน
และภายนอกอาคาร งานไฟฟ"าสาธารณะ 
งานให4บริการไฟฟ"า  
    งบประมาณ 100,000 บาท  

อบต.แม�พริก อบต.แม�พริก             

10 ค�าวัสดุโฆษณาและ
เผยแพร�  

   เพ่ือจ�ายเปKนค�าแผ�นป"าย กระดาษเขียน
โปสเตอร? พู�กัน สี ฯลฯ  
    งบประมาณ 30,000 บาท 

อบต.แม�พริก อบต.แม�พริก             

11 ค�าวัสดุคอมพิวเตอร? 
  

   เพ่ือจ�ายเปKนค�าวัสดุคอมพิวเตอร? เช�น 
แผ�น CD-ROM DVD-ROM   โปรแกรม 
หมึกคอมพิวเตอร? แป"นพิมพ? เมนบอร?ด 
เมมโมรี่ชิป เม4าท? อุปกรณ?จัดเก็บข4อมูลและ
อ่ืนๆ ฯลฯ 
- สํานักปลัด 70,000 บาท  
- กองคลัง 30,000 บาท 
- กองช�าง 20,000 บาท  
    งบประมาณ 120,000 บาท  

อบต.แม�พริก อบต.แม�พริก             
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8.6 แนวทางการพัฒนาการให,บริการแก�ประชาชน 
 

พ.ศ.2559 พ.ศ.2560 ลําดับ
ท่ี โครงการ/กิจกรรม 

รายละเอียดของกิจกรรม 
(ผลผลิต/งบประมาณ) 

พ้ืนท่ี 
หน�วย

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

1 โครงการบริหารศูนย?รวม
ข4อมูลข�าวสาร  อําเภอ
แม�พริก จังหวัดลําปาง 

   เพ่ือจ�ายเปKนค�าดําเนินโครงการบริหาร
ศูนย?รวมข4อมลูข�าวสาร อําเภอแม�พริก  
จังหวัดลําปาง เช�น ค�าตอบแทนเจ4าหน4าท่ี
ประจําศูนย? ค�าเช�าเครื่องถ�ายเอกสาร ค�า
จัดซ้ือวัสดคุรุภณัฑ? และค�าใช4จ�ายอ่ืนๆ ท่ี
จําเปKนและเก่ียวข4อง  ตามแผนพัฒนาสามปP 
(พ.ศ.2560 - 2562) หน4า 180  
   งบประมาณ 30,000 บาท  

ศูนย?รวมข4อมลู
ข�าวสาร  อ.แม�พริก 

จ.ลําปาง   

อบต.แม�พริก             

2 ค�าจ4างท่ีปรึกษาเพ่ือ
ศึกษา วิจัย ประเมินผล
หรือพัฒนาระบบต�างๆซ่ึง
มิใช�เพ่ือการจัดหาหรือ
ปรับปรุงครภุัณฑ?ท่ีดิน
และสิ่งก�อสร4าง 

   เพ่ือจ�ายเปKนค�าใช4จ�ายดําเนินการสํารวจ
ความพึงพอใจของผู4รับบริการจากองค?กร
หรือสถาบันท่ีมีความเปKนกลาง 
   งบประมาณ 20,000 บาท 

อบต.แม�พริก อบต.แม�พริก             

3 โครงการก�อสร4างทางลาด
ผู4พิการพร4อมโครงหลงัคา 
ณ ท่ีทําการองค?การ
บริหารส�วนตําบลแม�พรกิ  

   เพ่ือก�อสร4างทางลาดข้ึนอาคารสํานักงาน
อํานวยความสะดวกให4แก�ผู4พิการในการ
ติดต�อราชการ ปริมาณงาน ก�อสร4างทาง
ลาดกว4าง 1.20 เมตร ยาว 9.85 เมตร 
พร4อมก�อสร4างโครงหลังคา กว4าง 4.60 
เมตร ยาว 9.00 เมตร สูง 3.65 เมตร 
รายละเอียดตามแบบแปลนองค?การบริหาร
ส�วนตําบลแม�พริกเลขท่ี 59/2559 และ
แผนพัฒนาสามปP (พ.ศ.2560 -2562) หน4า 
177 
   งบประมาณ 96,000 บาท 

อบต.แม�พริก อบต.แม�พริก             
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