แผนการดําเนินงาน
ประจําปงบประมาณ 2560

องคการบริหารสวนตําบลแมพริก
อําเภอแมพริก จังหวัดลําปาง

คํานํา
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.
2548 หมวด 5 ขอ 26,27 ไดกําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น ตองจัดทําแผนการดําเนินงาน เพื่อใช
เป1นแนวทางในการปฏิบัติตามแผนงานและโครงการที่ไดกําหนดไวในแผนพัฒนาสามป5 (พ.ศ. 2560 – 2562 )
และขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป5งบประมาณ พ.ศ. 2560
องคการบริหารสวนตําบลแมพริก จึงไดจัดทําแผนการดําเนินงานประจําป5งบประมาณ พ.ศ. 2560
ขององคการบริหารสวนตําบลแมพริก โดยใหกําหนดระยะเวลาดําเนินการในแตละโครงการตามแผนงานตางๆ
ที่ไดรับงบประมาณในป5งบประมาณ พ.ศ. 2560 ซึ่งจะใชเป1นกรอบและแนวทางในปฏิบัติงานเพื่อใหการบริหาร
งบประมาณเป1นไปอยางมีประสิทธิภาพ บรรลุเปBาหมายของการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลแมพริกอยาง
แทจริง
องคการบริหารสวนตําบลแมพริก

สารบัญ
1. สวนที่ 1 บทนํา
2. สวนที่ 2 บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม
ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
ยุทธศาสตรการพัฒนาดานแหลงน้ํา
ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคม
ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ
ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสาธารณสุข
ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ยุทธศาสตรการพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมืองการบริหาร

หนา
1
3
6
15
18
26
28
31
38
41
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สวนที่ 1 บทนํา
1. บทนํา
แผนการดําเนินงาน ที่กําหนดไวตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาของ
องค!กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 เป+นเอกสารที่รวบรวมแผนงาน โครงการ กิจกรรมที่ดําเนินการจริง
ทั้งหมดในพื้นที่ขององค!กรปกครองสวนทองถิ่นในแตละป1งบประมาณ เพื่อใหทราบกิจกรรมการพัฒนาในพื้นที่
ที่ดําเนินการ
2. วัตถุประสงคของแผนการดําเนินงาน
2.1 เพื่อแสดงถึงรายละเอียด แผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดําเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่
ขององค!การบริหารสวนตําบลแมพริก ในป1งบประมาณ 2560
2.2 เพื่อเป+นแนวทางในการดําเนินงานในป1งบประมาณ 2560
2.3 เพื่อใหมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น
2.4 เพื่อใหมีการประสานและบูรณาการการทํางานกับหนวยงานและการจําแนกรายละเอียดตางๆของ
แผนงาน/โครงการ
2.5 เพื่อใหมีการติดตามประเมินผลมีความสะดวกมากขึ้น
3. ขั้นตอนการจัดทําแผนการดําเนินงาน
จากระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององค!กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.
2548 (หมวด 5 ขอ 26, 27) ไดกําหนดใหองค!กรปกครองสวนทองถิ่นจัดทําแผนการดําเนินงาน โดยมีขั้นตอน
ดังนี้
1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองค!การบริหารสวนตําบลแมพริกรวบรวมแผนงาน/
โครงการพัฒนาขององค!การบริหารสวนตําบลแมพริก หนวยราชการสวนกลาง สวนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ
และหนวยงานอื่ น ๆ ที่ ดํ า เนิ น การในพื้ น ที่ ข ององค! ก ารบริ ห ารสวนตํ า บลแมพริ ก แลวจั ด ทํ า รางแผนการ
ดําเนินงาน เสนอคณะกรรมการพัฒนาองค!การบริหารสวนตําบลแมพริก
2. คณะกรรมการพัฒนาองค!การบริหารสวนตําบลแมพริกพิจารณารางแผนการดําเนินงาน แลวเสนอ
ผูบริหารองค!การบริหารสวนตําบลแมพริกประกาศเป+นแผนการดําเนินงาน ทั้งนี้ใหปDดประกาศแผนดําเนินงาน
ภายใน 15 วันนับแตวันที่ประกาศ เพื่อใหประชาชนในทองถิ่นทราบโดยทั่วกันและตองปDดประกาศไวอยางนอย
30 วัน
แผนการดําเนินงานใหจัดทําใหแลวเสร็จภายในเดือนธันวาคมของป1งบประมาณนั้นหรือภายในสามสิบ
วันนับแตวันที่ไดตั้งงบประมาณดําเนินการหรือไดรับแจงแผนงาน/โครงการจากหนวยงานราชการสวนกลาง
สวนภู มิภาค รัฐวิส าหกิจ หรือหนวยงานอื่ นๆ ที่ตองดําเนิ นการในพื้ นที่ขององค!กรปกครองสวนทองถิ่นใน
ป1งบประมาณนั้น
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จากขั้นตอนการจัดทําแผนการดําเนินงานขางตนสามารถเขียนเป+นแผนภูมิไดดังนี้
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผน
พัฒนาองค!การบริหารสวนตําบลแมพริก

รวบรวมโครงการ/กิจกรรม

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผน
พัฒนาองค!การบริหารสวนตําบลแมพริก

จัดทํารางแผนการดําเนินงาน

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผน
พัฒนาองค!การบริหารสวนตําบลแมพริก

เสนอรางแผนการดําเนินงาน

คณะกรรมการพัฒนาองค!การบริหาร
สวนตําบลแมพริก

องค!การบริหารสวนตําบลแมพริก
และหนวยงานอื่น

พิจารณารางแผนการดําเนินงาน
เสนอรางฯตอผูบริหารองค!การบริหารสวนตําบล

ผูบริหารองค!การบริหาร
สวนตําบลแมพริก

ผูบริหารองค!การบริหารสวนตําบลแมพริกใหความเห็นชอบ
ประกาศใช

4. ประโยชนของแผนการดําเนินงาน
4.1 ทราบถึงรายละเอียด แผนงาน/โครงการพัฒนา และกิจกรรมที่ดําเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่
ขององค!การบริหารสวนตําบลแมพริกในป1งบประมาณ พ.ศ. 2560
4.2 เกิดการประสานและการบูรณาการ การทํางานกับหนวยงานและการจําแนกรายละเอียดตางๆ
ของแผนงาน/โครงการ
4.3 การติดตามประเมินผลมีประสิทธิภาพมากขึ้น

สวนที่ 2
บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม
แผนดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ 2560
องค&การบริหารสวนตําบลแมพริก
ยุทธศาสตร&/แนวทาง
1)ยุทธศาสตร&การพัฒนาด,านโครงสร,างพื้นฐาน
1.1 แนวทางการพัฒนาการคมนาคมทางบก ทางน้ํา
1.2 แนวทางการพัฒนาไฟฟ"าสาธารณะ
1.3 แนวทางการพัฒนาการระบายน้ํา
รวม
2)ยุทธศาสตร&การพัฒนาด,านแหลงน้ํา
2.1 แนวทางการพัฒนาแหลงน้ําเพื่อการอุปโภค บริโภค
2.2 แนวทางการพัฒนาแหลงน้ําเพื่อการเกษตร
รวม
3)ยุทธศาสตร&การพัฒนาด,านสังคม
3.1 แนวทางการพัฒนาการสงเสริมความเข4มแข็งของชุมชน
3.2 แนวทางการพัฒนาการนันทนาการและการสงเสริมกิจกรรมการกีฬา
3.3 แนวทางการป"องกันและบรรเทาสาธารณภัย
3.4 แนวทางการพัฒนาการป"องกันและแก4ไขป<ญหายาเสพติด
3.5 แนวทางการพัฒนาจัดสวัสดิการและสังคมสงเคราะห?
รวม
4)ยุทธศาสตร&การพัฒนาด,านเศรษฐกิจ
4.1 แนวทางการพัฒนาการสงเสริมการประกอบอาชีพและยกระดับรายได4
4.2 แนวทางการพัฒนาสนับสนุนกิจกรรมของกลุมอาชีพตางๆ
รวม

จํานวนโครงการ
ที่ดําเนินการ

คิดเป+นร,อยละของ
โครงการทั้งหมด

จํานวน
งบประมาณ

ร,อยละ
ของงบประมาณทั้งหมด

14
2
2
18

10.29
1.47
1.47
13.24

1,910,700.00
170,000.00
542,000.00
2,622,700.00

5.03
0.45
1.43
6.90

อบต.แมพริก
อบต.แมพริก
อบต.แมพริก

1
3
4

0.74
2.21
2.94

193,000.00
395,600.00
588,600.00

0.51
1.04
1.55

อบต.แมพริก
อบต.แมพริก

10
0
3
1
7
21

7.35
0.00
2.21
0.74
5.15
15.44

185,000.00
0.00
30,000.00
10,000.00
12,577,000.00
12,802,000.00

0.49
0.00
0.08
0.03
33.10
33.69

อบต.แมพริก,ปกครอง อ.แมพริก
อบต.แมพริก,คณะกรรมการหมูบ4าน
อบต.แมพริก,สภ.แมพริก
อบต.แมพริก,สภ.แมพริก
อบต.แมพริก

1
1
2

0.74
0.74
1.47

30,000.00
30,000.00
60,000.00

0.08
0.08
0.16

อบต.แมพริก,กิ่งกาชาด อ.แมพริก
อบต.แมพริก

หนวยดําเนินการ
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ยุทธศาสตร&/แนวทาง
5)ยุทธศาสตร&การพัฒนาด,านสาธารณสุข
5.1 แนวทางการพัฒนาการสงเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน
5.2 แนวทางการพัฒนาการควบคุมและระงับโรคติดตอ
รวม
6)ยุทธศาสตร&การพัฒนาด,านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม
6.1 แนวทางการพัฒนาการสงเสริมสนับสนุนการศึกษาของเด็ก เยาวชน และ
ประชาชนโดยทั่วไป
6.2 แนวทางการพัฒนาการสงเสริมประเพณีอันดีงาม กิจการศาสนา และภูมิ
ป<ญญาท4องถิ่น
รวม
7)ยุทธศาสตร&การพัฒนาด,านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล,อม
7.1 แนวทางการพัฒนาการสร4างจิตสํานึกและตระหนักในการ
รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล4อม
7.2 แนวทางการพัฒนาการป"องกันการทําลาย การบําบัด
ฟGHนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล4อม
รวม
8)ยุทธศาสตร&การพัฒนาด,านการเมืองการบริหาร
8.1 แนวทางการพัฒนาการสงเสริมการมีสวนรวมในรูปประชาคม
8.2 แนวทางการพัฒนาการสงเสริมความรู4ความเข4าใจเกีย่ วกับ
กิจการของ อบต.และการบริหารการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย
8.3 แนวทางการพัฒนาบุคลากรทัง้ พนักงานสวนตําบล
พนักงานจ4าง สมาชิกสภา อบต. คณะผู4บริหาร
8.4 แนวทางการพัฒนารายได4 โดยปรับปรุงแหลงรายได4 รวมทั้ง
ระบบการจัดเก็บภาษี

จํานวนโครงการ
ที่ดําเนินการ

คิดเป+นร,อยละของ
โครงการทั้งหมด

จํานวน
งบประมาณ

ร,อยละ
ของงบประมาณทั้งหมด

0
7
7

0.00
5.15
5.15

0.00
260,000.00
260,000.00

0.00
0.68
0.68

หนวยดําเนินการ
อสม.,กส.ต.แมพริก
อบต.แมพริก

อบต.แมพริก,ร.ร.ห4วยขี้นกวิทยา,ร.ร.
บ4านแมเชียงรายลุม,ร.ร.ผาป<งวิทยา
,ร.ร.บ4านแมพริกบน,อบต.แมพริก,
คณะกรรมการหมูบ4าน

12

8.82

3,115,600.00

8.20

9
21

6.62
15.44

155,000.00
3,270,600.00

0.41
8.61

-

-

-

-

-

6

4.41

210,000.00

0.55

อบต.แมพริก

6

4.41

210,000.00

0.55

1
0

0.74
0.00

15,000.00
0.00

0.04
0.00

อบต.แมพริก
อบต.แมพริก

32

23.53

15,909,400.00

41.87

อบต.แมพริก

0

0.00

0.00

0.00

อบต.แมพริก
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ยุทธศาสตร&/แนวทาง
8.5 แนวทางการพัฒนาการจัดหาและปรับปรุงเครื่องมือเครื่องใช4และสถานที่
ปฏิบัติงานให4เพียงพอ
8.6 แนวทางการพัฒนาการให4บริการแกประชาชน
รวม

รวมทั้งสิ้น

จํานวนโครงการ
ที่ดําเนินการ
21

คิดเป+นร,อยละของ
โครงการทั้งหมด
15.44

จํานวน
งบประมาณ
2,115,700.00

ร,อยละ
ของงบประมาณทั้งหมด
5.57

3
57

2.21
41.91

146,000.00
18,186,100.00

0.38
47.86

136

100.00

38,000,000.00

100.00

หนวยดําเนินการ
อบต.แมพริก
อบต.แมพริก
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แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ 2560
องค&การบริหารสวนตําบลแมพริก
อําเภอแมพริก จังหวัดลําปาง
1. ภายใต,ยุทธศาสตร&การพัฒนาด,านโครงสร,างพื้นฐาน
- วัตถุประสงค&ของยุทธศาสตร& เพื่อยกระดับความเป+นอยูและอํานวยความสะดวกในชุมชน
1.1 แนวทางการพัฒนา ด,านการคมนาคม ทั้งทางบกและทางน้ํา
ลําดับ
โครงการ/กิจกรรม
ที่
1 โครงการกอสร4างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กซอย
1 เชื่อมซอย 6

2

รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)
เพื่อจายเปKนคาจ4างเหมากอสร4างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กซอย 1 เชื่อมซอย 6
บ4านแมเชียงรายลุม หมูที่ 3 ตําบลแมพริก
อําเภอแมพริก จังหวัดลําปาง ปริมาณงาน
กอสร4างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร
กว4างเฉลี่ย 3.00 เมตร ยาว 83.00 เมตร
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร พร4อมลงลูกรังไหล
ทางข4างละ 0-0.25 เมตร (รวมพื้นที่
กอสร4างถนนคอนกรีตไมน4อยกวา 249.00
ตารางเมตร) รายละเอียดตามแบบแปลน
ขององค?การบริหารสวนตําบลแมพริก เลขที่
มพ. 039/2559และแผนพัฒนาสามปP พ.ศ.
2560 – 2562) หน4า 51
งบประมาณ 122,000 บาท
โครงการกอสร4างถนน
เพื่อจายเปKนคาจ4างเหมากอสร4างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย คอนกรีตเสริมเหล็กสายซอย 6 บ4านแม
6
เชียงรายลุม หมูที่ 3 ตําบล แมพริก อําเภอ
แมพริก จังหวัดลําปาง ปริมาณงานกอสร4าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจรกว4าง
เฉลี่ย 2.60 เมตร ยาว 60.00 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.15 เมตร พร4อมลูกรังข4างละ 0.25 -

หนวย
พ.ศ.2559
พ.ศ.2560
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.
บ4านแมเชียงรายลุม อบต.แมพริก
ภายในปPงบประมาณ 2560
หมูที่ 3 ต.แมพริก
อ.แมพริก จ.ลําปาง
พื้นที่

บ4านแมเชียงรายลุม อบต.แมพริก
หมูที่ 3 ต.แมพริก
อ.แมพริก จ.ลําปาง

ภายในปPงบประมาณ 2560

6

3

4

0.50 เมตร รวมพื้นที่กอสร4างถนนคอนกรีต
คอนกรีตไมน4อยกวา 156.00 ตารางเมตร
รายละเอียดตามแบบแปลนขององค?การ
บริหารสวนตําบลแมพริก เลขที่ มพ.
051/2559 และแผนพัฒนาสามปP (พ.ศ.
2560-2562) หน4า 53
งบประมาณ 77,000 บาท
โครงการกอสร4างถนน
เพื่อจายเปKนคาจ4างเหมากอสร4างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กเลียบ คอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบแมน้าํ วังท4าย
แมน้ําวังท4ายบ4าน
บ4าน บ4านแมเชียงรายลุม หมูที่ 3 ตําบลแม
พริก อําเภอแมพริก จังหวัดลําปาง ปริมาณ
งานกอสร4างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิว
จราจรกว4างเฉลี่ย 3.00 เมตร ยาว 60.00
เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ลูกรังข4างละ
0.25 เมตร (พื้นที่กอสร4างถนนคอนกรีตไม
น4อยกวา 180 ตารางเมตร ) รายละเอียด
ตามแบบแปลนขององค?การบริหารสวน
ตําบลแมพริก เลขที่ มพ. 055/2559 และ
แผนพัฒนาสามปP( พ.ศ.2560 – 2562 )
หน4า 53
งบประมาณ 88,900 บาท
โครงการกอสร4างถนน
เพื่อจายเปKนคาจ4างเหมากอสร4างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย คอนกรีตเสริมเหล็กสายซอย 5/2 บ4านแม
5/2
เชียงรายลุม หมูที่ 3 ตําบลแมพริก อําเภอ
แมพริก จังหวัดลําปาง ปริมาณงาน
กอสร4างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร
กว4างเฉลี่ย 3.00 เมตร ยาว 26.00 เมตร
หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร พร4อมลงลูกรังข4างละ
0-0.25 เมตร (รวมพื้นที่กอสร4างถนน
คอนกรีตไมน4อยกวา 78.00 ตารางเมตร)
รายละเอียดตามแบบแปลนขององค?การ
บริหารสวนตําบลแมพริก เลขที่ มพ.

บ4านแมเชียงรายลุม อบต.แมพริก
หมูที่ 3 ต.แมพริก
อ.แมพริก จ.ลําปาง

บ4านแมเชียงรายลุม อบต.แมพริก
หมูที่ 3 ต.แมพริก
อ.แมพริก จ.ลําปาง
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052/2559 และแผนพัฒนาสามปP (พ.ศ.
2560-2562) หน4า 53
งบประมาณ 29,600 บาท
บ4านแมพริกบน
อบต.แมพริก
โครงการกอสร4างถนน
เพื่อจายเปKนคาจ4างเหมากอสร4างถนน
ลูกรังสายเลียบลําห4วยแม ลูกรังสายเลียบลําห4วยแมพริก บ4านแมพริก หมูที่ 4 ต.แมพริก
อ.แมพริก จ.ลําปาง
พริก
บน หมูที่ 4 ตําบลแมพริก อําเภอแมพริก
จังหวัดลําปาง ปริมาณงาน กอสร4างถนน
ลูกรัง ขนาดกว4างเฉลีย่ 3.00 เมตร ยาว
925.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร
พร4อมวางทอ ค.ส.ล. Ø 0.60 เมตร จํานวน
48 ทอน รายละเอียดตามแบบแปลนของ
องค?การบริหารสวนตําบลแมพริก เลขที่
มพ. 053/2559 และแผนพัฒนาสามปP
(พ.ศ.2560-2562) หน4า 51
งบประมาณ 121,400 บาท
โครงการกอสร4างถนน
เพื่อจายเปKนคาจ4างเหมากอสร4างถนน
บ4านแมพริกบน
อบต.แมพริก
ลูกรังสายทุงแพะ
ลูกรังสายทุงแพะ บ4านแมพริกบน หมูที่ 4
หมูที่ 4 ต.แมพริก
ตําบลแมพริก อําเภอแมพริก จังหวัดลําปาง อ.แมพริก จ.ลําปาง
ปริมาณงาน กอสร4างถนนลูกรังขนาดกว4าง
เฉลี่ย 3.00 เมตร ยาว 740.00 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.20 เมตร พร4อมวางทอ ค.ส.ล. Ø
0.60 เมตร จํานวน 2 จุดๆละ 4 ทอน
รวมจํานวน 8 ทอน รายละเอียดตามแบบ
แปลนขององค?การบริหารสวนตําบลแมพริก
เลขที่ มพ. 059/2559 และแผนพัฒนาสาม
ปP (พ.ศ. 2560-2562) หน4า 54
งบประมาณ 59,800 บาท
บ4านวังสําราญ
อบต.แมพริก
โครงการกอสร4างถนน
เพื่อจายเปKนคาจ4างเหมากอสร4างถนน
หมูที่ 6 ต.แมพริก
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย คอนกรีตเสริมเหล็กบ4านวังสําราญ หมูที่ 6
บ4านวังสําราญ-สี่แยก
ตําบลแมพริก อําเภอแมพริก จังหวัดลําปาง อ.แมพริก จ.ลําปาง
น้ําปลา
ปริมาณงานกอสร4างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กผิวจราจรกว4างเฉลีย่ 4.00 เมตร ยาว

ภายในปPงบประมาณ 2560
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โครงการกอสร4างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
หน4าสํานักสงฆ?ปางยาว ,
สายสามแยกศาลา
อเนกประสงค? ,สายหน4า
บ4านผู4ใหญ

150 เมตร หนาเฉลีย่ 0.15 เมตร พร4อมลง
ลูกรังไหลทางข4างละ 0.50 เมตร รวมพื้นที่
คอนกรีตไมน4อยกวา 600.00 ตารางเมตร
รายละเอียดตามแบบแปลนขององค?การ
บริหารสวนตําบลแมพริกเลขที่ มพ.
040/2559 และแผนพัฒนาสามปP (พ.ศ.
2560-2562) หน4า 50
งบประมาณ 293,500 บาท
เพื่อจายเปKนคาจ4างเหมากอสร4างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมูบ4านปางยาว
หมูที่ 8 ตําบลแมพริก อําเภอแมพริก
จังหวัดลําปาง
ปริมาณงาน
สายหน,าสํานักสงฆ&ปางยาว กอสร4าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจรกว4าง
เฉลี่ย 4.00 เมตร ยาว 67.00 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.15 เมตร ลูกรังข4างละ 0.50 เมตร
สายสามแยกศาลาอเนกประสงค&
กอสร4างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร
กว4างเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาว 11.50 เมตร
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ลูกรังข4างละ 0.50
เมตร
สายหน,าบ,านผู,ใหญ กอสร4างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจรกว4างเฉลี่ย
4.00 เมตร ยาว 12.00 เมตร หนาเฉลี่ย
0.15 เมตร ลูกรังข4างละ 0.25 เมตร รวม
พื้นที่คอนกรีตไมน4อยกวา 362.00 ตาราง
เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนของ
องค?การบริหารสวนตําบลแมพริกเลขที่ มพ.
042/2559 และแผนพัฒนาสามปP (พ.ศ.
2560-2562) หน4า 50
งบประมาณ 176,500 บาท

บ4านปางยาว
อบต.แมพริก
หมูที่ 8 ต.แมพริก
อ.แมพริก จ.ลําปาง

ภายในปPงบประมาณ 2560
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โครงการกอร4างถนน
ลูกรังสายทุงใหม-น้ําดิบน้ําคราม

10

โครงการกอสร4างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
รอบนอก

11

โครงการถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กซอย 3, ซอย
4, ซอย 7

เพื่อจายเปKนคาจ4างเหมากอสร4างถนน
ลูกรังบ4านสันขีเ้ หล็ก หมูที่ 10 ตําบลแมพริก
อําเภอแมพริก จังหวัดลําปาง ปริมาณงาน
กอสร4างถนนลูกรังผิวจราจรกว4างเฉลีย่ 3.00
เมตร ยาว 1,850.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.20
เมตร พร4อมวางทอคอนกรีตเสริมเหล็ก
ขนาดเส4นผานศูนย?กลาง 0.80 เมตร
จํานวน 11 ทอน รายละเอียดตามแบบ
แปลนขององค?การบริหารสวนตําบลแมพริก
เลขที่ มพ.044/2559 และแผนพัฒนาสามปP
(พ.ศ.2560-2562) หน4า 51
งบประมาณ 200,000 บาท
เพื่อจายเปKนคาจ4างเหมากอสร4างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมูบ4านแพะดอก
เข็ม หมูที่ 11 ตําบลแมพริก อําเภอแมพริก
จังหวัดลําปาง ปริมาณงาน กอสร4างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจรกว4างเฉลี่ย
4.00 เมตร ยาว 150.00 เมตร หนาเฉลี่ย
0.15 เมตร ลูกรังข4างละ 0 - 0.50 เมตร
( รวมพื้นที่กอสร4างถนนคอนกรีตไมน4อยกวา
600.00 ตารางเมตร) รายละเอียดตามแบบ
แปลนขององค?การบริหารสวนตําบลแมพริก
เลขที่ มพ.045/2559 และแผนพัฒนาสามปP
(พ.ศ.2560-2562) หน4า 50
งบประมาณ 293,500 บาท
เพื่อจายเปKนคาจ4างเหมากอสร4างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมูบ4านบ4าน
นาริน หมูที่ 1 ตําบลผาป<ง อําเภอแมพริก
จังหวัดลําปาง
ปริมาณงาน
ซอย 3 กอสร4างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ผิวจราจรกว4างเฉลีย่ 3.00 เมตร ยาว 26.00

บ4านสันขี้เหล็ก
อบต.แมพริก
หมูที่ 10 ต.แมพริก
อ.แมพริก จ.ลําปาง

ภายในปPงบประมาณ 2560

บ4านแพะดอกเข็ม อบต.แมพริก
หมูที่ 11 ต.แมพริก
อ.แมพริก จ.ลําปาง

ภายในปPงบประมาณ 2560

บ4านนาริน
อบต.แมพริก
หมูที่ 1 ต.ผาป<ง
อ.แมพริก จ.ลําปาง
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โครงการกอสร4 า งถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
แมกTองจาง

13

โครงการเทไหลถนน
ค อ น ก รี ต เ ส ริ ม เ ห ล็ ก
ภายในหมูบ4าน

เมตร หนาเฉลีย่ 0.12 เมตร ลูกรังข4างละ 0
- 0.25 เมตร
ซอย 4 กอสร4างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ผิวจราจรกว4างเฉลีย่ 3.00 เมตร ยาว 25.00
เมตร หนาเฉลีย่ 0.12 เมตร ลูกรังข4างละ 0
- 0.25 เมตร
ซอย 7 กอสร4างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ผิวจราจรกว4างเฉลีย่ 2.60 เมตร ยาว 13.50
เมตร หนาเฉลีย่ 0.12 เมตร ลูกรังข4างละ 0
- 0.25 เมตร รวมพื้นที่กอสร4างถนน
คอนกรีตไมน4อยกวา 188.10 ตารางเมตร
รายละเอียดตามแบบแปลนขององค?การ
บริหารสวนตําบลแมพริกเลขที่ มพ.
046/2559 และแผนพัฒนาสามปP (พ.ศ.
2560-2562) หน4า 52
งบประมาณ 78,300 บาท
เพื่อจายเปKนคาจ4างเหมากอสร4างถนน
บ4านผาป<งหลวง อบต.แมพริก
คอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมูบ4านผาป<ง
หมูที่ 2 ต.ผาป<ง
หลวง หมูที่ 2 ตําบลผาป<ง อําเภอแมพริก
อ.แมพริก จ.ลําปาง
จังหวัดลําปาง ปริมาณงานกอสร4างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจรกว4างเฉลี่ย
4.00 เมตร ยาว 50.00 เมตร หนาเฉลี่ย
0.15 เมตร ลูกรังข4างละ 0-0.25 เมตร รวม
พื้นที่กอสร4างถนนคอนกรีตไมน4อยกวา
200.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบ
แปลนองค?การบริหารสวนตําบลแมพริก
เลขที่ มพ.047/2559 และแผนพัฒนาสามปP
(พ.ศ.2560-2562) หน4า 52
งบประมาณ 97,200 บาท
เพื่อจายเปKนคาจ4างเหมาเทคอนกรีตเสริม
บ4านผาป<งหลวง อบต.แมพริก
เหล็กเสริมไหลถนนภายในหมูบ4าน บ4านผา
หมูที่ 2 ต.ผาป<ง
ป<งหลวง หมูที่ 2 ตําบลผาป<ง อําเภอแมพริก อ.แมพริก จ.ลําปาง

ภายในปPงบประมาณ 2560

ภายในปPงบประมาณ 2560
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จังหวัดลําปาง ปริมาณงาน เทคอนกรีต
เสริมเหล็กพื้นที่ไมน4อยกวา 165.90 ตาราง
เมตร หนาเฉลีย่ 0.12 เมตร รายละเอียด
ตามแบบแปลนขององค?การบริหารสวน
ตําบลแมพริกเลขที่ มพ.056/2559 และ
แผนพัฒนาสามปP (พ.ศ.2560-2562) หน4า
55
งบประมาณ 73,000 บาท
โครงการกอสร4 า งถนน เพื่ อ จายเปK น คาจ4 า งเหมากอสร4 า งถนน
บ4านเดนอุดม
อบต.แมพริก
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย คอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมูบ4านเดนอุดม หมูที่ 5 ต.ผาป<ง
บ4 า นนายสุ เ กต -ทางขึ้ น หมู ที่ 5 ตํ า บลผาป< ง อํ า เภอแมพริ ก อ.แมพริก จ.ลําปาง
พระธาตุ 12 ราศี
จัง หวัด ลํ าปาง ปริม าณงาน กอสร4 างถนน
คอนกรี ต เสริ ม เหล็ ก ผิ ว จราจรกว4 า งเฉลี่ ย
3.00 เมตร ยาว 136.00 เมตร หนาเฉลี่ย
0.15 เมตร วางทอ ค.ส.ล. ขนาดเส4นผาน
ศูนย?กลาง 0.30 เมตร พร4อมลงลูกรังข4างละ
0.50 เมตร รวมพื้นที่กอสร4างถนนคอนกรีต
ไ ม น4 อ ย ก ว า 4 0 8 . 0 0 ต า ร า ง เ ม ต ร
รายละเอี ย ดตามแบบแปลนขององค? ก าร
บริ ห ารสวนตํ า บลแมพริ ก เลขที่ มพ.
050/2559 และแผนพั ฒ นาสามปP (พ.ศ.
2560-2562) หน4า 52
งบประมาณ 200,000 บาท

ภายในปPงบประมาณ 2560
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1.2 แนวทางการพัฒนา ด,านไฟฟJาสาธารณะ
ลําดับ
ที่

1

2

รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)
โครงการขยายเขตไฟฟ"า
เพื่อจายเปKนเงินอุดหนุนให4การไฟฟ"าสวน
เข4าสุสานบ4านแมพริกบน ภูมิภาค เพื่อดําเนินการขยายเขตไฟฟ"า
แรงดันต่ําตามโครงการขยายเขตไฟฟ"าเข4า
สุสานบ4านแมพริกบน หมูที่ 4 ตําบลแมพริก
อําเภอแมพริก จังหวัดลําปาง ตาม
แผนพัฒนาสามปP (พ.ศ. 2560-2562 ) หน4า
75
งบประมาณ 85,000 บาท
โครงการขยายเขตไฟฟ"า
เพื่อจายเปKนเงินอุดหนุนให4การไฟฟ"าสวน
เข4าสุสานบ4านห4วยไร
ภูมิภาค เพื่อดําเนินการขยายเขตไฟฟ"า
แรงดันต่ําตามโครงการขยายเขตไฟฟ"าเข4า
สุสานบ4านห4วยไร หมูที่ 4 ตําบลผาป<ง
อําเภอแมพริก จังหวัดลําปาง ตาม
แผนพัฒนาสามปP (พ.ศ.2560 -2562) หน4า
75
งบประมาณ 85,000 บาท
โครงการ/กิจกรรม

พื้นที่
บ4านแมพริกบน
หมูที่ 4 ต.แมพริก
อ.แมพริก จ.ลําปาง

หนวย
พ.ศ.2559
พ.ศ.2560
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.
อบต.แมพริก
ภายในปPงบประมาณ 2560

บ4านห4วยไร
อบต.แมพริก
หมูที่ 4 ต.ผาป<ง
อ.แมพริก จ.ลําปาง

ภายในปPงบประมาณ 2560
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1.3 แนวทางการพัฒนาการระบายน้ํา
ลําดับ
รายละเอียดของกิจกรรม
โครงการ/กิจกรรม
ที่
(ผลผลิต/งบประมาณ)
1 โครงการกอสร4 า งราง เพื่อจายเปKนคาจ4างเหมากอสร4างราง
ร ะ บ า ย น้ํ า ส า ย ห น4 า ระบายน้ําภายในหมูบ4านห4วยขี้นก หมูที่ 7
โรงเรียนห4วยขี้นกวิทยา ตําบลแมพริก อําเภอแมพริก จังหวัดลําปาง
ปริมาณงาน กอสร4างรางระบายน้าํ ขนาด
ปากรางกว4างเฉลี่ย 0.30 เมตร ลึกเฉลี่ย
0.35 เมตร หนา 0.10 เมตร ยาว 95.00
เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนของ
องค?การบริหารสวนตําบลแมพริกเลขที่ มพ.
041/2559 และแผนพัฒนาสามปP (พ.ศ.
2560-2562) หน4า 84
งบประมาณ 249,000 บาท
2 โครงการกอสร4างราง
เพื่อจายเปKนคาจ4างเหมากอสร4างราง
ระบายน้ําซอย 4
ระบายน้ําภายในหมูบ4านรมไม4ยาง หมูที่ 9
ตําบลแมพริก อําเภอแมพริก จังหวัดลําปาง
ปริมาณงาน กอสร4างรางระบายน้าํ ขนาด
ปากรางกว4าง 0.30 เมตร หนา 0.10 เมตร
ยาว 106.00 เมตร รายละเอียดตามแบบ
แปลนขององค?การบริหารสวนตําบลแมพริก
เลขที่ 043/2559 และแผนพัฒนาสามปP
(พ.ศ.2560-2562) หน4า 84
งบประมาณ 293,000 บาท

พื้นที่
บ4านห4วยขี้นก
หมูที่ 7
ตําบลแมพริก
อําเภอแมพริก

บ4านรมไม4ยาง
หมูที่ 9
ตําบลแมพริก
อําเภอแมพริก

หนวย
พ.ศ.2559
พ.ศ.2560
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.
อบต.แมพริก

อบต.แมพริก
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แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ 2560
องค&การบริหารสวนตําบลแมพริก
อําเภอแมพริก จังหวัดลําปาง
2. ภายใต,ยุทธศาสตร&การพัฒนาด,านแหลงน้ํา
- วัตถุประสงค&ของยุทธศาสตร& เพื่อเน,นการพัฒนาด,านแหลงน้ําเพื่อการอุปโภค บริโภคและการเกษตร
2.1 แนวทางการพัฒนา ด,านแหลงน้ําเพื่อการอุปโภค บริโภค
ลําดับ
โครงการ/กิจกรรม
ที่
1 โครงการขุดบอบาดาล
เพื่อการอุปโภค -บริโภค
สะพานห4วยไร

รายละเอียดของกิจกรรม
หนวย
พ.ศ.2559
พ.ศ.2560
พื้นที่
(ผลผลิต/งบประมาณ)
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.
เพื่อจายเปKนคาจ4างเหมาขุดเจาะบอ
บ4านห4วยไร
อบต.แมพริก
ภายในปPงบประมาณ 2560
บาดาลเพื่อการอุปโภค-บริโภค ให4กับ
หมูที่ 4 ต.ผาป<ง
หมูบ4านห4วยไร หมูที่ 4 ตําบลผาป<ง อําเภอ อ.แมพริก จ.ลําปาง
แมพริก จังหวัดลําปาง ปริมาณงาน ขุดเจาะ
บอบาดาล จํานวน 1 บอ ขนาดเส4นผาน
ศูนย?กลาง 4 นิ้ว ความลึกบอ 43-100 ม.
ทอ PVC ขนาดเส4นผานศูนย?กลาง 4 นิ้ว
คุณภาพชั้น 13.5 พร4อมติดตั้งเครือ่ งสูบน้ํา
บาดาล ขนาด 1.5 แรงม4า ตามแผนพัฒนา
สามปP (พ.ศ.2560-2562) หน4า 93
งบประมาณ 193,000 บาท
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2.2 แนวทางการพัฒนา ด,านแหลงน้ําเพื่อการเกษตร
ลําดับ
โครงการ/กิจกรรม
ที่
1 โครงการกอสร4างดาดลํา
เหมืองคอนกรีตแมกTอง
จางใต4

2

โครงการกอสร4างดาดลํา
เหมืองคอนกรีตทุงมอง
ลอง

รายละเอียดของกิจกรรม
หนวย
พ.ศ.2559
พ.ศ.2560
พื้นที่
(ผลผลิต/งบประมาณ)
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.
เพื่อจายเปKนคาจ4างเหมากอสร4างดาดลํา
บ4านผาป<งหลวง อบต.แมพริก
ภายในปPงบประมาณ 2560
เหมืองคอนกรีตสายทุงแมกTองจางใต4 บ4าน
หมูที่ 5 ต.ผาป<ง
ผาป<งหลวง หมูที่ 2 ตําบลผาป<ง อําเภอ
อ.แมพริก จ.ลําปาง
แมพริก จังหวัดลําปาง ปริมาณงาน
กอสร4างดาดลําเหมืองคอนกรีตขนาดปากลํา
เหมืองกว4างเฉลี่ย 1.00 เมตร ก4นลําเหมือง
กว4างเฉลี่ย 0.40 เมตร ลึกเฉลีย่ 0.60 เมตร
หนาเฉลี่ย 0.07 เมตร ยาว 180 .00 เมตร
รายละเอียดตามแบบแปลนขององค?การ
บริหารสวนตําบลแมพริกเลขที่ 057/2559
และแผนพัฒนาสามปP (พ.ศ.2560 - 2562)
หน4า 97
งบประมาณ 86,000 บาท
เพื่อจายเปKนคาจ4างเหมากอสร4างดาดลํา
บ4านผาป<งกลาง อบต.แมพริก
ภายในปPงบประมาณ 2560
เหมืองคอนกรีตสายทุงมองลอง บ4านผาป<ง
หมูที่ 3 ต.ผาป<ง
กลาง หมูที่ 3 ตําบลผาป<ง อําเภอแมพริก
อ.แมพริก จ.ลําปาง
จังหวัดลําปาง ปริมาณงาน กอสร4างดาดลํา
เหมืองคอนกรีตขนาดปากลําเหมืองกว4าง
เฉลี่ย 2.00 เมตร ก4นลําเหมืองกว4างเฉลี่ย
1.00 เมตร ยาว 150.00 เมตร หนาเฉลี่ย
0.07 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.00 เมตร
รายละเอียดตามแบบแปลนขององค?การ
บริหารสวนตําบลแมพริกเลขที่ มพ.
048/2559 และแผนพัฒนาสามปP ( พ.ศ.
2560-2562 ) หน4า 100
งบประมาณ 118,000 บาท
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ลําดับ
โครงการ/กิจกรรม
ที่
3 โครงการกอสร4างดาดลํา
เหมืองคอนกรีตแมขยาก

รายละเอียดของกิจกรรม
หนวย
พ.ศ.2559
พ.ศ.2560
พื้นที่
(ผลผลิต/งบประมาณ)
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.
บ4านผาป<งกลาง อบต.แมพริก
เพื่อจายเปKนคาจ4างเหมากอสร4างดาดลํา
ภายในปPงบประมาณ 2560
หมูที่ 3 ต.ผาป<ง
เหมืองคอนกรีตสายทุงแมขยาก หมูบ4าน
อ.แมพริก จ.ลําปาง
ผาป<งกลาง หมูที่ 3 ตําบลผาป<ง อําเภอ
แมพริก จังหวัดลําปาง ปริมาณงาน
กอสร4างลําเหมืองปากกว4างเฉลีย่ 1.20
เมตร ก4นลําเหมืองกว4างเฉลี่ย 0.40 เมตร
ลึกเฉลีย่ 0.60 เมตร หนาเฉลี่ย 0.07 เมตร
ยาว 400 .00 เมตร รายละเอียดตามแบบ
แปลนขององค?การบริหารสวนตําบลแมพริก
เลขที่ เลขที่ 049/2559 และแผนพัฒนา
สามปP หน4า 97
งบประมาณ 191,600 บาท
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แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ 2560
องค&การบริหารสวนตําบลแมพริก
อําเภอแมพริก จังหวัดลําปาง
3. ภายใต,ยุทธศาสตร&การพัฒนาด,านสังคม
- วัตถุประสงค&ของยุทธศาสตร& เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน รวมทั้งเสริมสร,างความเข,มแข็งของชุมชน
3.1 แนวทางการพัฒนา ด,านการสงเสริมความเข,มแข็งของชุมชน
ลําดับ
รายละเอียดของกิจกรรม
หนวย
พ.ศ.2559
พ.ศ.2560
โครงการ/กิจกรรม
พื้นที่
ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี
.
ค.
เม.ย.
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ที่
(ผลผลิต/งบประมาณ)
ดําเนินการ
1 โครงการรณรงค?ป"องกัน เพื่อจายเปKนคาดําเนินกิจกรรมการอบรม เพื่อ
อบต.แมพริก อบต.แมพริก
ป<ญหายาเสพติด
กระตุ4น เสริมสร4างและป"องกันป<ญหายาเสพติด
เชน คาตอบแทนวิทยากร คาอาหารและคา
เครื่องดื่ม คาวัสดุอุปกรณ? คาจัดทําป"าย และ
คาใช4จายอื่นๆ ที่จําเปKนและเกี่ยวข4อง ฯลฯ ตาม
แผนพัฒนาสามปP (พ.ศ.2560-2562) หน4า 120
งบประมาณ 10,000 บาท
2 โครงการปลูกปYา บวช
เพื่อจายเปKนคาดําเนินโครงการปลูกปYา บวชปYา
เขตพื้นที่
อบต.แมพริก
ปYา สืบชะตา เวทีเสวนา สืบชะตา เวทีเสวนา เชน คาวัสดุอุปกรณ? คา
รับผิดชอบของ
จัดทําป"าย และคาใช4จายอื่นๆ ที่จาํ เปKนและ
อบต.แมพริก
เกี่ยวข4อง ฯลฯ ตามแผนพัฒนาสามปP (พ.ศ.25602562 ) หน4า 158
งบประมาณ 10,000 บาท
3 โครงการให4ความรู4เรื่อง เพื่อจายเปKนคาดําเนินฝ[กอบรมให4ความรู4ให4กับสตรี อบต.แมพริก อบต.แมพริก
สิทธิหน4าที่และบทบาท ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ เชน คาวิทยากร คาวัสดุ
ของสตรี
อุปกรณ? คาจัดทําป"าย และคาใช4จายอื่นๆ ที่จําเปKน
และเกี่ยวข4อง ฯลฯ ตามแผนพัฒนาสามปP (พ.ศ.
2560-2562 ) หน4า 122
งบประมาณ 5,000 บาท

18

ลําดับ
รายละเอียดของกิจกรรม
โครงการ/กิจกรรม
ที่
(ผลผลิต/งบประมาณ)
4 โครงการให4ความรู4เรื่อง เพื่อจายเปKนคาดําเนินฝ[กอบรมให4ความรู4ให4กับ
สิทธิหน4าที่และบทบาท ผู4สงู อายุในเขตพื้นที่รบั ผิดชอบ เชน คาวิทยากร
ของผู4สูงอายุ
คาวัสดุอุปกรณ? คาจัดทําป"าย และคาใช4จายอื่นๆ
ที่จําเปKนและเกี่ยวข4อง ฯลฯ ตามแผนพัฒนาสามปP
( พ.ศ.2560-2562) หน4า 122
งบประมาณ 5,000 บาท
5 โครงการให4ความรู4เรื่อง
เพื่อจายเปKนคาดําเนินฝ[กอบรมให4ความรู4ให4กับผู4
สิทธิหน4าที่และบทบาท พิการสูงอายุในเขตพื้นที่รับผิดชอบ เชน คา
ของผู4พิการ
วิทยากร คาวัสดุอุปกรณ? คาจัดทําป"าย และ
คาใช4จายอื่นๆ ที่จําเปKนและเกี่ยวข4อง ฯลฯตาม
แผนพัฒนาสามปP ( พ.ศ.2560-2562 ) หน4า 122
งบประมาณ 5,000 บาท
6 คาใช4จายในการสงเสริม เพื่อจายเปKนคาดําเนินโครงการฝ[กอบรมการ
อาชีพ
สงเสริมอาชีพ ให4ความรู4ให4กับประชาชนผู4สนใจ
ทั่วไป เชน คาวิทยากร คาวัสดุอุปกรณ? คาจัดทํา
ป"าย และคาใช4จายอื่นๆ ที่จําเปKนและเกี่ยวข4อง
ฯลฯ ตามแผนพัฒนาสามปP (พ.ศ.2560-2562)
หน4า 124
งบประมาณ 50,000 บาท
7 โครงการสงเสริมอาชีพ
เพื่อจายเปKนคาดําเนินโครงการฝ[กอบรมการ
ฝ[กอบรมการติดตั้ง
สงเสริมอาชีพด4านการติดตั้งไฟฟ"า โดยให4ความรู4
ไฟฟ"าเบื้องต4น
ให4กับประชาชนผู4สนใจทั่วไป เชน คาวิทยากร คา
วัสดุฝ[ก คาอุปกรณ? คาจัดทําป"าย คาจัดทําเอกสาร
และคาใช4จายอื่นๆ ที่จําเปKนและเกี่ยวข4อง ฯลฯ
ตามแผนพัฒนาสามปP (พ.ศ.2560-2562) หน4า
132
งบประมาณ 30,000 บาท

พื้นที่
อบต.แมพริก

หนวย
พ.ศ.2559
พ.ศ.2560
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.
อบต.แมพริก
ภายในปPงบประมาณ 2560

อบต.แมพริก

อบต.แมพริก

อบต.แมพริก

อบต.แมพริก

อบต.แมพริก

อบต.แมพริก

ภายในปPงบประมาณ 2560

ภายในปPงบประมาณ 2560

ภายในปPงบประมาณ 2560
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ลําดับ
โครงการ/กิจกรรม
ที่
8 คาใช4จายสําหรับ
ป"องกันและแก4ไข
ป<ญหายาเสพติด
9

10

รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)
เพื่อจายเปKนคาใช4จายสําหรับป"องกันและแก4ไข
ป<ญหายาเสพติด ได4แก คาใช4จายสําหรับสงเสริม
การบําบัด ฟGHนฟูผเู4 สพหรือผู4ตดิ ยาเสพติด และ
สงเสริมการฝ[กอบรมอาชีพให4แกผูผ4 านการบําบัด
งบประมาณ 50,000 บาท
โครงการสนับสนุนการ
เพื่อจายเปKนคาจัดงานพิธีของอําเภอแมพริก
จัดงานรัฐพิธีประจําปP ได4แก การจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จ
พระนางเจ4าพระบรมราชินีนาถ การจัดงานวันป]ย
มหาราช การจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระเจ4าอยูหัว ตามหนังสืออําเภอ
แมพริก ที่ ลป 1018.6/ว 291 ลงวันที่ 12
เมษายน 2559 และแผนพัฒนาสามปP (พ.ศ. 2560
- 2562) หน4า 114
งบประมาณ 10,000 บาท
อุดหนุนหมูบ4านผาป<ง
เพื่อจายเปKนคาจัดกิจกรรมของผู4สูงอายุตาม
กลาง โครงการโรงเรียน โครงการโรงเรียนนวัตกรรมผู4สูงอายุ หมูที่ 3 ตําบล
นวัตกรรมผูส4 ูงอายุ
ผาป<ง อําเภอแมพริก จังหวัดลําปาง ตาม
แผนพัฒนาสามปP (พ.ศ.2560-2562) หน4า 115
งบประมาณ 10,000 บาท

พื้นที่
อบต.แมพริก

หนวย
พ.ศ.2559
พ.ศ.2560
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.
อบต.แมพริก
ภายในปPงบประมาณ 2560

อบต.แมพริก

อบต.แมพริก

บ4านผาป<ง
กลาง
หมูที่ 3
ต.ผาป<ง
อ.แมพริก
จ.ลําปาง

อบต.แมพริก
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3.2 แนวทางการพัฒนา ด,านการนันทนาการและการสงเสริมกิจกรรมการกีฬา
ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)

พื้นที่

หนวย
ดําเนินการ

พ.ศ.2559
ต.ค.

พ.ย.

พ.ศ.2560
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
ลําดับ
โครงการ/กิจกรรม
ที่
1 คาใช4จายโครงการลด
อุบัติเหตุทางถนนชวง
เทศกาลวันขึ้นปPใหม

2

3

รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)
เพื่อจายเปKนคาดําเนินการ ในการตั้งจุด
บริการประชาชนชวงเทศกาลวันขึ้นปPใหม
เชน คาอาหารและคาเครื่องดื่ม คาวัสดุ
อุปกรณ? คาจัดทําป"าย คาเบีย้ เลี้ยง คา
พาหนะ และคาใช4จายอื่นๆ ที่จําเปKนและ
เกี่ยวข4อง ฯลฯ ตามแผนพัฒนาสามปP
(พ.ศ. 2560 – 2562) หน4า 119
งบประมาณ 10,000 บาท
คาใช4จายโครงการลด
เพื่อจายเปKนคาดําเนินการ ในการตั้งจุด
อุบัติเหตุทางถนนชวง
เพื่อจายเปKนคาดําเนินการ ในการตั้งจุด
เทศกาลวันสงกรานต?
บริการประชาชนชวงเทศกาลวันสงกรานต?
เชน คาอาหารและคาเครื่องดื่ม คาวัสดุ
อุปกรณ? คาจัดทําป"าย คาเบีย้ เลี้ยง คา
พาหนะ และคาใช4จายอื่นๆ ที่จําเปKนและ
เกี่ยวข4อง ฯลฯ ตามแผนพัฒนาสามปP
(พ.ศ. 2560 – 2562) หน4า 119
งบประมาณ 10,000 บาท
โครงการอบรมสัมมนาให4
เพื่อจายเปKนคาอบรมสัมมนาให4ความรู4
ความรู4เกี่ยวกับกฎหมาย เกี่ยวกับกฎหมายจราจร เชน คาตอบแทน
จราจร
วิทยากร คาอาหาร เครื่องดื่ม และ
คาใช4จายอื่นๆที่จําเปKนและเกีย่ วข4อง ตาม
แผนพัฒนาสามปP (พ.ศ. 2560 – 2562)
หน4า 119
งบประมาณ 10,000 บาท

พื้นที่
อบต.แมพริก

อบต.แมพริก

หนวย
พ.ศ.2559
พ.ศ.2560
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.
อบต.แมพริก
ภายในปPงบประมาณ 2560

อบต.แมพริก
ภายในปPงบประมาณ 2560

อบต.แมพริก

อบต.แมพริก

ภายในปPงบประมาณ 2560
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3.4 แนวทางการพัฒนา ด,านการปJองกันและแก,ไขปMญหายาเสพติด
ลําดับ
โครงการ/กิจกรรม
ที่
1 อุดหนุนที่ทําการปกครอง
อําเภอแมพริก โครงการ
แมพริกรวมใจ ตอต4าน
ภัยยาเสพติด เทิดไท4องค?
ราชันย?

รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)
เพื่ อ จายเปK น คาดํ า เนิ น กิ จ กรรมเพื่ อ
กระ ตุ4 น แ ละ เส ริ ม ส ร4 า งพลั ง จา กทุ ก
หนวยงานรวมกั น ตอต4 า นยาเสพติ ด และ
แสดงเจตนารมณ?ในการป"องกันและแก4ไ ข
ป<ญหายาเสพติด ตามหนังสืออําเภอแมพริก
ที่ ลป 1018.6/ว 291 ลงวันที่ 12 เมษายน
2559 และแผนพัฒนาสามปP (พ.ศ. 2560 –
2562) หน4า 120
งบประมาณ 10,000 บาท

พื้นที่
อบต.แมพริก

หนวย
ดําเนินการ
ที่ทําการ
ปกครอง
อ.แมพริก

พ.ศ.2559
ต.ค.

พ.ย.

พ.ศ.2560
ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย. พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.
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3.5 แนวทางการพัฒนา ด,านการจัดสวัสดิการและสังคมสงเคราะห&
ลําดับ
โครงการ/กิจกรรม
ที่
1 คาเบี้ยยังชีพผู4ปYวยโรค
เอดส?

2

3

4

รายละเอียดของกิจกรรม
พื้นที่
(ผลผลิต/งบประมาณ)
เพื่อจายเปKนเงินชวยเหลือผู4ปYวยเอดส? ตาม
เขตรับผิดชอบ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด4วยการ
อบต.แมพริก
จายเงินสงเคราะห?เบี้ยยังชีพขององค?กร
ปกครองสวนท4องถิ่น พ.ศ.2548
งบประมาณ 108,000 บาท
โครงการคาพาหนะรับสง
เพื่อจายเปKนคาโครงการคาพาหนะรับสง
บ4านปางยาว
นักเรียนบ4านปางยาว
นักเรียนบ4านปางยาว เพื่อให4นักเรียนที่มี
หมูที่ 8
ฐานะยากจนเดินทางไป-กลับโรงเรียนห4วย ต.แมพริก อ.แมพริก
ขี้นกวิทยาอยางปลอดภัย ตามแผนพัฒนา
จ.ลําปาง
สามปP (พ.ศ. 2560 - 2562) หน4า 121
งบประมาณ 70,000 บาท
โครงการ อปท.รวมใจ
เพื่อสนับสนุน ปรับปรุงหรือสร4างบ4าน
เขตรับผิดชอบ
กอสร4าง ปรับปรุงหรือ
ให4กับคนยากจน ด4อยโอกาส การ
อบต.แมพริก
สร4างบ4านให4กับคน
ดําเนินการตามบทบาทอํานาจหน4าที่ของ
ยากจน ด4อยโอกาส
องค?กรปกครองสวนท4องถิ่นในการพัฒนา
คุณภาพชีวิตให4ดีขึ้น ตามแผนพัฒนาสามปP
(พ.ศ. 2560-2562) หน4า 122
งบประมาณ 40,000 บาท
ประเภทคาเบี้ยยังชีพ
เพื่อจายเปKนเงินสนับสนุนการสงเคราะห?
เขตรับผิดชอบ
ผู4สูงอายุ
เบี้ยยังชีพผู4สูงอายุ ตามระเบียบ
อบต.แมพริก
กระทรวงมหาดไทยวาด4วยหลักเกณฑ?การ
จายเงินเบี้ยยังชีพผูส4 ูงอายุขององค?กร
ปกครองสวนท4องถิ่น พ.ศ.2552
งบประมาณ 10,130,000 บาท

หนวย
พ.ศ.2559
พ.ศ.2560
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.
อบต.แมพริก

อบต.แมพริก

อบต.แมพริก
ภายในปPงบประมาณ 2560

อบต.แมพริก

ภายในปPงบประมาณ 2560
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ลําดับ
โครงการ/กิจกรรม
ที่
5 ประเภทคาเบี้ยยังชีพคน
พิการ

6

เงินสมทบกองทุนออม
บุญวันละหนึ่งบาทเพื่อ
สวัสดิการชุมชนตําบล
แมพริก

7

เงินสมทบกองทุนออม
บุญวันละหนึ่งบาทเพื่อ
สวัสดิการชุมชนตําบล
ผาป<ง

รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)
เพื่อจายเปKนเงินสนับสนุนการสงเคราะห?
เบี้ยยังชีพผู4พิการ ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาด4วยหลักเกณฑ?การ
จายเงินเบี้ยความพิการขององค?กรปกครอง
สวนท4องถิ่น พ.ศ.2553 และ (ฉบับที่ 2)
พ.ศ.2559
งบประมาณ 2,209,000 บาท
เพื่อจายเปKนเงินสมทบกองทุนออมบุญวัน
ละหนึ่งบาทเพื่อสวัสดิการชุมชนตําบลแม
พริก โดยถือปฏิบตั ิตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0891.4/ว2502
ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2553
งบประมาณ 10,000 บาท
เพื่อจายเปKนเงินสมทบกองทุนออมบุญวัน
ละหนึ่งบาทเพื่อสวัสดิการชุมชนตําบลผาป<ง
โดยถือปฏิบตั ิตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0891.4/ว2502
ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2553
งบประมาณ 10,000 บาท

พื้นที่
เขตรับผิดชอบ
อบต.แมพริก

หนวย
พ.ศ.2559
พ.ศ.2560
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.
อบต.แมพริก
ภายในปPงบประมาณ 2560

เขตรับผิดชอบ
อบต.แมพริก

อบต.แมพริก

เขตรับผิดชอบ
อบต.แมพริก

อบต.แมพริก

ภายในปPงบประมาณ 2560

ภายในปPงบประมาณ 2560
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แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ 2560
องค&การบริหารสวนตําบลแมพริก
อําเภอแมพริก จังหวัดลําปาง
4. ภายใต,ยุทธศาสตร&การพัฒนาด,านเศรษฐกิจ
- วัตถุประสงค&ของยุทธศาสตร& เพื่อสงเสริมการประกอบอาชีพและยกระดับรายได,
4.1 แนวทางการพัฒนา ด,านการสงเสริมการประกอบอาชีพและยกระดับรายได,
ลําดับ
ที่
1

โครงการ/กิจกรรม
คาวัสดุการเกษตร

รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)
เพื่อจายเปKนคาวัสดุการเกษตร เชน พันธุ?
พืช สารเคมีป"องกันการกําจัดศัตรูพืชและ
สัตว? ฯลฯ
งบประมาณ 30,000 บาท

พื้นที่
อบต.แมพริก

หนวย
พ.ศ.2559
พ.ศ.2560
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.
อบต.แมพริก
ภายในปPงบประมาณ 2560
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4.2 แนวทางการพัฒนา ด,านสนับสนุนกิจกรรมของกลุมอาชีพตาง ๆ
ลําดับ
โครงการ/กิจกรรม
ที่
1 อุดหนุนกิ่งกาชาดอําเภอ
แมพริกโครงการ
สนับสนุนการจัดงาน
กาชาดประจําปPจังหวัด
ลําปางและสนับสนุน
กิจกรรมกิ่งกาชาดอําเภอ
แมพริก

รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)
เพื่อจายเปKนคาดําเนินกิจกรรมงานออก
ร4านกาชาดจังหวัดลําปางและกิ่งกาชาด
อําเภอแมพริก ในการชวยเหลือบรรเทา
ความเดือดร4อนผู4ประสบสาธารณภัย ตาม
หนังสืออําเภอแมพริก ที่ ลป 1018.6/ว
291 ลงวันที่ 12 เมษายน 2559 และ
แผนพัฒนาสามปP (พ.ศ. 2560 – 2562)
หน4า 134
งบประมาณ 30,000 บาท

พื้นที่
อบต.แมพริก

หนวย
ดําเนินการ
กิ่งกาชาด
อําเภอ
แมพริก

พ.ศ.2559
ต.ค.

พ.ย.

พ.ศ.2560
ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย. พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.
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แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ 2560
องค&การบริหารสวนตําบลแมพริก
อําเภอแมพริก จังหวัดลําปาง
5. ภายใต,ยุทธศาสตร&การพัฒนาด,านสาธารณสุข
- วัตถุประสงค&ของยุทธศาสตร& เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
5.1 แนวทางการพัฒนา ด,านการสงเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน
ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)

พื้นที่

หนวย
ดําเนินการ

พ.ศ.2559
ต.ค.

พ.ย.

พ.ศ.2560
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 การควบคุมและระงับโรคติดตอ
ลําดับ
โครงการ/กิจกรรม
ที่
1 วัสดุวิทยาศาสตร?หรือ
การแพทย?

2

3

4

โครงการรณรงค?ป"องกัน
และระงับโรค
ไข4เลือดออกภายในพื้นที่
ตําบลแมพริกและตําบล
ผาป<ง
โครงการรณรงค?ป"องกัน
โรคเอดส?

โครงการรณรงค?ป"องกัน
โรคที่เกิดขึ้นในฤดูหนาว

รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)
เพื่อจายเปKนคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร?หรือ
การแพทย? เชน ทรายอะเบท น้ํายาพน
กําจัดยุง วัคซีนป"องกันโรค น้ํายาตรวจสาร
เสพติด น้ํายาดับเพลิง ถุงมือ ฯลฯ ตาม
แผนพัฒนาสามปP (พ.ศ.2560 – 2562)
หน4า 147
งบประมาณ 80,000 บาท
เพื่อจายเปKนคาจัดซื้อเวชภัณฑ? วัสดุ
เคมีภณ
ั ฑ? คาน้ํามันเชื้อเพลิง และคาใช4จาย
อื่นๆที่จําเปKนและเกี่ยวข4อง ตามแผนพัฒนา
สามปP (พ.ศ. 2560 – 2562) หน4า 147
งบประมาณ 120,000 บาท
เพื่ อ จายเปK น คาดํ า เนิ น กิ จ กรรมรณรงค?
ป"องกันโรคเอดส? เชน คาวัสดุอุปกรณ? คา
จัดทําป"าย คาแผนพับเอกสารความรู4 คาเชา
เครื่ อ งขยายเสี ย ง และคาใช4 จ ายอื่ น ๆ ที่
จําเปKนและเกี่ยวข4อง ฯลฯ ตามแผนพัฒนา
สามปP (พ.ศ. 2560 – 2562) หน4า 146
งบประมาณ 5,000 บาท
เพื่ อ จายเปK น คาดํ า เนิ น กิ จ กรรมรณรงค?
ป" อ งกั น โรคที่ เ กิ ด ขึ้ น ในฤดู ห นาว เชน คา
วั ส ดุ อุ ป กรณ? คาจั ด ทํ า ป" า ย คาแผนพั บ
เอกสารความรู4 คาเชาเครื่องขยายเสียง และ
คาใช4จายอื่นๆ ที่จําเปKนและเกี่ยวข4อง ฯลฯ
ตามแผนพัฒนาสามปP (พ.ศ.2560 – 2562)
หน4า 146
งบประมาณ 5,000 บาท

พื้นที่
เขตรับผิดชอบ
อบต.แมพริก

หนวย
พ.ศ.2559
พ.ศ.2560
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.
อบต.แมพริก
ภายในปPงบประมาณ 2560

เขตรับผิดชอบ
อบต.แมพริก

อบต.แมพริก

อบต.แมพริก

อบต.แมพริก

อบต.แมพริก

อบต.แมพริก

ภายในปPงบประมาณ 2560

ภายในปPงบประมาณ 2560

ภายในปPงบประมาณ 2560
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ลําดับ
ที่
5

6

7

รายละเอียดของกิจกรรม
หนวย
พ.ศ.2559
พ.ศ.2560
พื้นที่
(ผลผลิต/งบประมาณ)
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.
โครงการรณรงค?ป"องกัน
เพื่ อ จายเปK น คาดํ า เนิ น กิ จ กรรมรณรงค?
อบต.แมพริก
อบต.แมพริก
ภายในปPงบประมาณ 2560
โรคทางเดินหายใจ
ป" อ งกั น โรคทางเดิ น หายใจ เชน คาวั ส ดุ
อุปกรณ? คาจัดทําป"าย คาแผนพับเอกสาร
ความรู4 คาเชาเครื่ อ งขยายเสี ย ง และ
คาใช4จายอื่นๆ ที่จําเปKนและเกี่ยวข4อง ฯลฯ
ตามแผนพัฒนาสามปP (พ.ศ.2560 – 2562)
หน4า 146
งบประมาณ 5,000 บาท
โครงการปรุงอาหาร
เพื่อจายเปKนคาดําเนินกิจกรรมโครงการ
อบต.แมพริก
อบต.แมพริก
ภายในปPงบประมาณ 2560
ปลอดภัย
ปรุงอาหารปลอดภัย เชน คาวัสดุอุปกรณ?
คาจั ด ทํ า ป" า ย คาเอกสารความรู4 และ
คาใช4จายอื่นๆ ที่จําเปKนและเกี่ยวข4อง ฯลฯ
ตามแผนพัฒนาสามปP (พ.ศ. 2560 – 2562)
หน4า 146
งบประมาณ 5,000 บาท
โครงการป"องกันโรคพิษ
เพื่ อ จายเปK น คาดํ า เนิ น กิ จ กรรมรณรงค? เขตพื้นที่รับผิดชอบ อบต.แมพริก
ภายในปPงบประมาณ 2560
อบต.แมพริก
สุนัขบ4า
ป" อ งกั น โรคพิ ษ สุ นั ข บ4 า เชน คาวั ค ซี น
คาจ4างบุคลากรทางการแพทย? คาจัดทําป"าย
คาแผนพับเอกสารความรู4 คาเบี้ยเลี้ยง คา
พาพาหนะและคาใช4จายอื่นๆ ที่จําเปKนและ
เกี่ ย วข4 อ ง ฯลฯ ตามแผนพั ฒ นาสามปP
(พ.ศ. 2560 – 2562) หน4า 147
งบประมาณ 40,000 บาท
โครงการ/กิจกรรม
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แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ 2560
องค&การบริหารสวนตําบลแมพริก
อําเภอแมพริก จังหวัดลําปาง
6. ภายใต,ยุทธศาสตร&การพัฒนาด,านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม
- วัตถุประสงค&ของยุทธศาสตร& เพื่อสงเสริมการศึกษา ศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงานในท,องถิ่น
6.1 แนวทางการพัฒนา ด,านสนับสนุนการศึกษาของเด็ก เยาวชนและประชาชนทั่วไป รวมทั้งสงเสริมประเพณีอันดีงาม กิจการศาสนา และภูมิปMญญาท,องถิ่น
ลําดับ
โครงการ/กิจกรรม
ที่
1 โครงการจัดกิจกรรมวัน
เด็กแหงชาติ

2

รายละเอียดของกิจกรรม
หนวย
พ.ศ.2559
พ.ศ.2560
พื้นที่
(ผลผลิต/งบประมาณ)
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.
โรงเรียนในเขตพื้นที่ อบต.แมพริก
เพื่อจายเปKนคาจัดกิจกรรมวันเด็ก
อบต.แมพริก
แหงชาติปP 2560 โดยมีโรงเรียนสังกัด สพฐ.
จํานวน 4 แหง และศูนย?พัฒนาเด็กเล็ก 5
แหง เชน คาวัสดุอุปกรณ?การจัดงาน คา
ตกแตงสถานที่ คาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ?
การศึกษา คาของรางวัลหรือของขวัญ คา
จัดการแสดง คาอาหารและเครื่องดื่ม และ
คาใช4จายอื่นๆ ที่จําเปKนและเกี่ยวข4อง ตาม
แผนพัฒนาสามปP (พ.ศ. 2560 – 2562)
หน4า 148
งบประมาณ 50,000 บาท
โครงการแลกเปลี่ยน
ตามหนังสือโรงเรียนผาป<งวิทยา ที่ ศธ
โรงเรียนผาป<งวิทยา โรงเรียนผา
วัฒนธรรมทางภาษาไทย- 04132.1007/072 ลงวันที่ 4 เมษายน
ป<งวิทยา
อเมริกัน
2559 และแผนพัฒนาสามปP (พ.ศ. 2560 –
2562) หน4า 148
งบประมาณ 30,000 บาท
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ลําดับ
ที่
3

4

5

6

รายละเอียดของกิจกรรม
หนวย
พ.ศ.2559
พ.ศ.2560
พื้นที่
(ผลผลิต/งบประมาณ)
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.
โครงการแขงขันกีฬาสี
อุดหนุนตามหนังสือโรงเรียนผาป<งวิทยา โรงเรียนผาป<งวิทยา โรงเรียนผา
ภายในปPงบประมาณ 2560
สัมพันธ?
ที่ ศธ 04132.1007/072 ลงวันที่ 4
ป<งวิทยา
เมษายน 2559 และแผนพัฒนาสามปP (พ.ศ.
2560 – 2562) หน4า 149
งบประมาณ 30,000 บาท
โครงการอบรมสงเสริมตี
อุดหนุนตามหนังสือโรงเรียนผาป<งวิทยา โรงเรียนผาป<งวิทยา โรงเรียนผา
กลองปูจาเพื่อพัฒนา ที่ ศธ 04132.1007/072 ลงวันที่ 4
ป<งวิทยา
ภายในปPงบประมาณ 2560
วัฒนธรรมประเพณีดนตรี เมษายน 2559 และแผนพัฒนาสามปP (พ.ศ.
พื้นบ4าน
2560 – 2562) หน4า 152
งบประมาณ 20,000 บาท
โครงการแขงขันกีฬา
อุดหนุนโรงเรียนห4วยขี้นกวิทยาเพื่อดําเนิน โรงเรียนห4วยขี้นก โรงเรียนห4วย
ภายในปPงบประมาณ 2560
สัมพันธ?กลุมอําเภอ
โครงการแขงขันกีฬาสัมพันธ?กลุมอําเภอแม
วิทยา
ขี้นกวิทยา
แมพริก
พริก ตามหนังสือโรงเรียนห4วยขี้นกวิทยา ที่
ศธ 04132.1010/148 ลงวันที่ 25
กรกฎาคม 2558 และแผนพัฒนาสามปP
(พ.ศ. 2560 - 2562) หน4า 152
งบประมาณ 30,000 บาท
โครงการแขงขันกีฬาสี
อุดหนุนโรงเรียนบ4านแมพริกบน เพื่อ
โรงเรียนบ4านแม โรงเรียนบ4าน
สัมพันธ?ต4านยาเสพติด ดําเนินโครงการแขงขันกีฬาสีสัมพันธ?ต4าน
พริกบน
แมพริกบน
ภายในปPงบประมาณ 2560
ยาเสพติด ตามหนังสือโรงเรียนบ4านแมพริก
บน ที่ ศธ 04132.1006/054 ลงวันที่ 29
มีนาคม 2559 และแผนพัฒนาสามปP (พ.ศ.
2560 – 2562) หน4า 150
งบประมาณ 20,000 บาท
โครงการ/กิจกรรม
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ลําดับ
โครงการ/กิจกรรม
ที่
7 โครงการแขงขันกีฬา
สัมพันธ?โรงเรียนบ4าน
แมเชียงรายลุม

8

9

10

รายละเอียดของกิจกรรม
พื้นที่
(ผลผลิต/งบประมาณ)
อุดหนุนโรงเรียนบ4านแมเชียงรายลุม เพื่อ
โรงเรียนบ4านแม
ดําเนินโครงการแขงขันกีฬาสัมพันธ?โรงเรียน
เชียงรายลุม
บ4านแมเชียงรายลุม ตามหนังสือโรงเรียน
บ4านแมเชียงรายลุม ที่ ศธ
04132.1004/077 ลงวันที่ 2 เมษายน
2559 และแผนพัฒนาสามปP (พ.ศ.2560 –
2562) หน4า 152
งบประมาณ 20,000 บาท
โครงการสนับสนุน
เพื่อจายเปKนคาการบริหารสถานศึกษา การ ศูนย?พัฒนาเด็กเล็ก
คาใช4จายการบริหาร
สนั บ สนุ น คาอาหารกลางวั น ให4 กั บ ศู น ย? ในเขตรับผิดชอบ
สถานศึกษา
พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 5 ศูนย?
งบประมาณ 493,000 บาท
อุดหนุนโรงเรียนสังกัด
อุดหนุนโรงเรียนบ4านแมพริกบน โรงเรียน โรงเรียน สพฐ.ใน
สํานักงานคณะกรรมการ บ4านแมเชียงรายลุม โรงเรียนห4วยขีน้ กวิทยา
พื้นที่รับผิดชอบ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรียนผาป<งวิทยา เพื่อจายเปKนคาอาหาร
คาอาหารกลางวัน
กลางวั น ให4 แ กโรงเรี ย นสั ง กั ด สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการการศึก ษาขั้ นพื้ นฐาน ตาม
แผนพั ฒ นาสามปP (พ.ศ. 2560 – 2562)
หน4า 148
งบประมาณ 1,372,000 บาท
การพัฒนาครูผู4ดูแลเด็ก
เพื่อจายในการพัฒนาครูผู4ดูแลเด็กและ ศูนย?พัฒนาเด็กเล็ก
ของศูนย?พัฒนาเด็กเล็ก ผู4ดูแลเด็กของศูนย?พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 5 ในเขตรับผิดชอบ
อัตรา
งบประมาณ 10,000 บาท

หนวย
พ.ศ.2559
พ.ศ.2560
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.
โรงเรียนบ4าน
ภายในปPงบประมาณ 2560
แมเชียงราย
ลุม

อบต.แมพริก

อบต.แมพริก

อบต.แมพริก

ภายในปPงบประมาณ 2560
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ลําดับ
โครงการ/กิจกรรม
ที่
11 คาอาหารเสริม(นม)

12

วัสดุการศึกษา

รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)
เพื่อจายเปKนคาจัดซื้ออาหารเสริม (นม)
ให4กับโรงเรียนในสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
ตั้งแตระดับอนุบาลถึงระดับประถมศึกษาปP
ที่ 6 จํานวน 4 แหง ประกอบด4วย โรงเรียน
บ4านแมพริกบน โรงเรียนบ4านแมเชียงราย
ลุม โรงเรียนห4วยขี้นกวิทยา โรงเรียนผาป<ง
วิทยาและศูนย?พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 5
แหง ประกอบด4วย ศูนย?พัฒนาเด็กเล็กบ4าน
แมพริกบน ศูนย?พัฒนาเด็กเล็กบ4านแม
เชียงรายลุม ศูนย?พัฒนาเด็กเล็กวัดห4วยขี้นก
ศูนย?พัฒนาเด็กเล็กบ4านผาป<งหลวง ศูนย?
พัฒนาเด็กเล็กบ4านผาป<งกลาง
งบประมาณ 891,000 บาท
เพื่อจายเปKนคาจัดซื้อจัดหาสื่อการเรียน
การสอน วัสดุการศึกษา สําหรับศูนย?พัฒนา
เด็กเล็ก บ4านแมเชียงรายลุม ศูนย?พัฒนา
เด็กเล็กบ4านแมพริกบน ศูนย?พัฒนาเด็กเล็ก
วัดห4วยขี้นก ศูนย?พัฒนาเด็กเล็กบ4านผาป<ง
หลวง ศูนย?พัฒนาเด็กเล็กบ4านผาป<งกลาง
ตามหนังสือดวนมากระทรวงมหาดไทย ที่
มท 0808.2/ว 3456 ลงวันที่ 19 มิถุนายน
2559
งบประมาณ 149,600 บาท

พื้นที่
โรงเรียนและศูนย?
พัฒนาเด็กเล็กใน
เขตรับผิดชอบ

ศูนย?พัฒนาเด็กเล็ก
ในเขตรับผิดชอบ

หนวย
พ.ศ.2559
พ.ศ.2560
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.
อบต.แมพริก

อบต.แมพริก

ภายในปPงบประมาณ 2560
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6.2 สงเสริมประเพณีอันดีงาม กิจการศาสนา และภูมิปMญญาท,องถิ่น
ลําดับ
รายละเอียดของกิจกรรม
โครงการ/กิจกรรม
ที่
(ผลผลิต/งบประมาณ)
1 โครงการจัดงานประเพณี
เพื่อจายเปKนคาดําเนินการโครงการจัด
สงกรานต?
งานประเพณีสงกรานต? ประจําปP 2560 เชน
คาพิธีเป]ด คาโฆษณาประชาสัมพันธ?คา
ตกแตงสถานที่ คาจัดทําป"าย คาเชาโตaะ
เก4าอี้ เต็นท? คาของขวัญหรือของรางวัล คา
เชาเครื่องเสียง และคาใช4จายอื่นๆที่จําเปKน
และเกี่ยวข4อง ตามแผนพัฒนาสามปP (พ.ศ.
2560 – 2562) หน4า 154
งบประมาณ 30,000 บาท
2 โครงการจัดงานลอย
เพื่อจายเปKนคาดําเนินการโครงการจัด
กระทง
งานลอยกระทงประจําปP 2559 เชน คาพิธี
เป]ด คาโฆษณาประชาสัมพันธ? คาตกแตง
สถานที่ คาเชาเครื่องป<bนไฟ คาจัดทําป"าย
คาเชาโตaะ เก4าอี้ เต็นท? คาของขวัญหรือของ
รางวัล คาเชาเครื่องเสียง และคาใช4จาย
อื่นๆที่จําเปKนและเกี่ยวข4อง ตามแผนพัฒนา
สามปP (พ.ศ.2560 – 2562) หน4า 154
งบประมาณ 70,000 บาท
3 โครงการถวายเทียน
เพื่อจายเปKนคาดําเนินการโครงการถวาย
พรรษาเนื่องในวัน
เทียนพรรษาเนื่องในวันเข4าพรรษา เชน คา
เข4าพรรษา
จัดซื้อเทียนพรรษา คาวัสดุอุปกรณ?ในการ
จัดงาน และคาใช4จายอื่นๆที่จําเปKนและ
เกี่ยวข4อง ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ (00260) งานศาสนา
วัฒนธรรมท4องถิ่น (00263) ตามแผนพัฒนา
สาม(พ.ศ.2560 – 2562) หน4า 154
งบประมาณ 5,000 บาท

อบต.แมพริก

หนวย
พ.ศ.2559
พ.ศ.2560
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.
อบต.แมพริก

อบต.แมพริก

อบต.แมพริก

อบต.แมพริก

อบต.แมพริก

พื้นที่
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ลําดับ
โครงการ/กิจกรรม
ที่
4 คาใช4จายโครงการ
สงเสริมพระพุทธศาสนา
เนื่องในวันสําคัญทาง
พระพุทธศาสนา

5

โครงการประเพณีแหไม4
งามค้ําศรี บ4านห4วยขี้นก

6

โครงการประเพณีแหไม4
ค้ําสลี บ4านแพะดอกเข็ม

รายละเอียดของกิจกรรม
หนวย
พ.ศ.2559
พ.ศ.2560
พื้นที่
(ผลผลิต/งบประมาณ)
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.
เพื่อจายเปKนคาดําเนินโครงการสงเสริม
อบต.แมพริก
อบต.แมพริก
พระพุทธศาสนาเนื่องในวันสําคัญทาง
พระพุทธศาสนา เชน คารางวัล คาวัสดุ
อุปกรณ? คาใช4จายอื่นๆ ที่จําเปKนและ
เกี่ยวข4อง ตามแผนพัฒนาสามปP (พ.ศ.
2560 – 2562) หน4า 154
งบประมาณ 5,000 บาท
จายเปKนเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมูบ4าน
บ4านห4วยขี้นก
อบต.แมพริก
หมูที่ 7
บ4านห4วยขี้นก หมู 7 ตําบลแมพริก อําเภอ
ตําบลแมพริก
แมพริก จังหวัดลําปาง ตามหนังสือบ4าน
ห4วยขี้นก ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2558
อําเภอแมพริก
จังหวัดลําปาง
และแผนพัฒนาสามปP (พ.ศ. 2560 – 2562)
หน4า 155
งบประมาณ 10,000 บาท
จายเปKนเงินอุดหนุนคณะกรรมการ
บ4านแพะดอกเข็ม อบต.แมพริก
หมูบ4าน บ4านแพะดอกเข็ม หมูที่ 11 ตําบล หมูที่ 11 ตําบลแม
แมพริก อําเภอแมพริก จังหวัดลําปาง
พริก อําเภอแมพริก
โครงการประเพณีแหไม4ค้ําสลี ตามหนังสือ
จังหวัดลําปาง
บ4านแพะดอกเข็ม ลงวันที่ 25 กรกฎาคม
2559 และแผนพัฒนาสามปP (พ.ศ. 2560 –
2562) หน4า 155
งบประมาณ 10,000 บาท
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ลําดับ
โครงการ/กิจกรรม
ที่
7 โครงการสรงน้ําพระธาตุ
สืบชะตาหลวง วัดผาป<ง
หลวง

8

9

รายละเอียดของกิจกรรม
หนวย
พ.ศ.2559
พ.ศ.2560
พื้นที่
(ผลผลิต/งบประมาณ)
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.
จายเปKนเงินอุดหนุนคณะกรรมการ
บ4านผาป<งหลวง อบต.แมพริก
หมูบ4าน บ4านผาป<งหลวง หมูที่ 2 ตําบล
หมูที่ 2 ตําบลผาป<ง
ผาป<ง อําเภอแมพริก จังหวัดลําปาง
อําเภอแมพริก
โครงการสรงน้ําพระธาตุ สืบชะตาหลวง วัด
จังหวัดลําปาง
ผาป<งหลวง ตามหนังสือบ4านผาป<งหลวง ลง
วันที่ 21 กรกฎาคม 2559 และแผนพัฒนา
สามปP (พ.ศ. 2560 – 2562) หน4า 156
งบประมาณ 10,000 บาท
บ4านผาป<งกลาง หมู อบต.แมพริก
โครงการสรงน้ําพระธาตุ
จายเปKนเงินอุดหนุนคณะกรรมการ
ที่ 3 ตําบลผาป<ง
สืบชะตาหลวง บ4านผาป<ง หมูบ4าน หมูที่ 3 บ4านผาป<งกลาง ตําบลผา
อําเภอแมพริก
กลาง
ป<ง อําเภอแมพริก จังหวัดลําปาง โครงการ
จังหวัดลําปาง
สรงน้ําพระธาตุ สืบชะตาหลวง ตามหนังสือ
บ4านผาป<งกลาง ลงวันที่ 20 กรกฎาคม
2559 และแผนพัฒนาสามปP (พ.ศ. 2560 –
2562) หน4า 156
งบประมาณ 5,000 บาท
โครงการสืบสานประเพณี อุดหนุนคณะกรรมการหมูบ4าน หมูที่ 4
บ4านห4วยไร
อบต.แมพริก
ไม4ค้ําศรี สืบชะตาหลวง บ4านห4วยไร เพื่อดําเนินโครงการสืบสาน
หมูที่ 4 ตําบลผาป<ง
สรงน้าํ พระธาตุศริ ภิ มู วิ นา ประเพณีไม4ค้ําศรี สืบชะตาหลวง สรงน้ํา
อําเภอแมพริก
แหครัวตาน
พระธาตุศริ ิภูมิวนา แหครัวตาน ตามหนังสือ
จังหวัดลําปาง
บ4านห4วยไร ลงวันที่ 25 กรกฎาคม 2559
และแผนพัฒนาสามปP (พ.ศ. 2560 – 2562)
หน4า 155
งบประมาณ 10,000 บาท
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แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ 2560
องค&การบริหารสวนตําบลแมพริก
อําเภอแมพริก จังหวัดลําปาง
7. ภายใต,ยุทธศาสตร&การพัฒนาด,านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล,อม
- วัตถุประสงค&ของยุทธศาสตร& เพื่อให,เกิดความนาอยูและความยั่งยืน
7.1 แนวทางการพัฒนา ด,านการสร,างจิตสํานึกในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล,อม
ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)

พื้นที่

หนวย
ดําเนินการ

พ.ศ.2559
ต.ค.

พ.ย.

พ.ศ.2560
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 การบําบัดและฟOPนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล,อม
ลําดับ
โครงการ/กิจกรรม
ที่
1 คาใช4จายสําหรับ
สนับสนุนป"องกันแก4ไข
ป<ญหาไฟปYาและหมอก
ควัน

2

โครงการอบรมความรู4
เรื่องไฟปYา

3

คาใช4จายโครงการซ4อม
แผนป"องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)
เพื่อจายเปKนคาในการสนับสนุนการ
ป"องกัน แก4ไขป<ญหาไฟปYาและหมอกควัน
ในพื้นที่ขององค?กรปกครองสวนท4องถิ่นและ
ปYาสงวนแหงชาติตามภารกิจถายโอน ได4แก
การฝ[กอบรมหลักสูตรอาสาสมัครท4องถิ่น
ป"องกันไฟปYาและป<ญหาหมอกควัน
ดําเนินการป"องกันไฟปYาและดับไฟปYาใน
พื้นที่ และรณรงค?ประชาสัมพันธ?ดา4 นการ
ควบคุมไฟปYาในพื้นที่ รวมถึงคาใช4จายอื่นๆ
ที่จําเปKนและเกี่ยวข4อง ตามหนังสือดวนมาก
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท/0808.2 ว 3456
ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2559
งบประมาณ 50,000 บาท
เพื่อจายเปKนคาดําเนินโครงการอบรม
ความรู4เรื่องไฟปYา เชน คาตอบแทนวิทยากร
คาอาหารและคาเครื่องดื่ม คาวัสดุอุปกรณ?
คาจัดทําป"าย และคาใช4จายอื่นๆ ที่จําเปKน
และเกี่ยวข4อง ฯลฯ ตามแผนพัฒนาสามปP
(พ.ศ. 2560 – 2562) หน4า 158
งบประมาณ 20,000 บาท
เพื่ อ จายเปK น คาดํ า เนิ น การซ4 อ มแผน
ป" อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย เชน
คาตอบแทนวิทยากร คาอาหาร เครื่องดื่ม
และคาใช4 จายอื่ นๆที่ จํา เปK นและเกี่ย วข4 อ ง
ตามแผนพัฒนาสามปP (พ.ศ. 2560 – 2562)
หน4า 119
งบประมาณ 50,000 บาท

พื้นที่
พื้นที่รับผิดชอบ
ของ อบต.แมพริก

หนวย
พ.ศ.2559
พ.ศ.2560
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.
อบต.แมพริก
ภายในปPงบประมาณ 2560

พื้นที่รับผิดชอบ
ของ อบต.แมพริก

อบต.แมพริก

อบต.แมพริก

อบต.แมพริก

ภายในปPงบประมาณ 2560

ภายในปP
ภายในปPงบประมาณ
งบประมาณ 2560
2560
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ลําดับ
โครงการ/กิจกรรม
ที่
4 คาใช4จายในการ
ดําเนินการกิจการของ
ศูนย?ป"องกันภัยฝYาย
พลเรือนองค?การบริหาร
สวนตําบลแมพริก

5

โครงการปลูกปYาเฉลิม
พระเกียรติเทิดไท4องค?
ราชัน

6

โครงการอบรมปลูก
จิตสํานึกในการรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล4อม

รายละเอียดของกิจกรรม
หนวย
พ.ศ.2559
พ.ศ.2560
พื้นที่
(ผลผลิต/งบประมาณ)
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.
เพื่อจายเปKนคาดําเนินการใช4จาย สําหรับ
อบต.แมพริก
อบต.แมพริก
เปKนคาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาเชาที่พัก
ภายในปPงบประมาณ 2560
และคาใช4จายอื่นๆในการเดินทางไปราชการ
หรือไปอบรมสัมมนาของอาสาสมัครป"องกัน
ภัยฝYายพลเรือน มิสเตอร?เตือนภัย ตาม
แผนพัฒนาสามปP (พ.ศ. 2558 – 2560)
หน4า 119
งบประมาณ 30,000 บาท
เขตพื้นที่รับผิดชอบ อบต.แมพริก
เพื่อจายเปKนคาดําเนินโครงการปลูกปYา
ภายในปPงบประมาณ 2560
ของ อบต.แมพริก
เฉลิมพระเกียรติเทิดไท4องค?ราชัน เชน คา
พันธุ?กล4าไม4 คาจัดทําป"าย และคาใช4จาย
อื่นๆ ที่จําเปKนและเกี่ยวข4อง ฯลฯ ตาม
แผนพัฒนาสามปP (พ.ศ.2560 – 2562)
หน4า 158
งบประมาณ 50,000 บาท
เพื่อจายเปKนคาดําเนินโครงการอบรม
เขตพื้นที่รับผิดชอบ อบต.แมพริก
ปลูกจิตสํานึกในการรักษา
ของ อบต.แมพริก
ภายในปPงบประมาณ 2560
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล4อม เชน
คาวิทยากร คาเอกสาร คาวัสดุ คาจัดทํา
ป"าย และคาใช4จายอื่นๆ ที่จําเปKนและ
เกี่ยวข4อง ฯลฯ ตามแผนพัฒนาสามปP
(พ.ศ. 2560– 2562) หน4า 157
งบประมาณ 10,000 บาท

40

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ 2560
องค&การบริหารสวนตําบลแมพริก
อําเภอแมพริก จังหวัดลําปาง
8. ภายใต,ยุทธศาสตร&การพัฒนาด,านการเมืองการบริหาร
- วัตถุประสงค&ของยุทธศาสตร& เพื่อพัฒนาความรู, ความเข,าใจของประชาชนในการมีสวนรวมในกิจกรรมทางการเมืองตามระบอบประชาธิปไตย รวมถึงการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารงาน ขององค&การบริหารสวนตําบลเพื่อให,บริการแกประชาชนได,อยางมีประสิทธิภาพ
8.1 แนวทางการพัฒนา ด,านการสงเสริมการมีสวนรวมรูปประชาคม
ลําดับ
โครงการ/กิจกรรม
ที่
1 โครงการประชาคม
หมูบ4านเพื่อการจัดทํา
แผนพัฒนาสามปP

รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)
เพื่อจายเปKนคาดําเนินการประชาคม
หมูบ4านเพื่อการจัดทําแผนพัฒนาสามปP เชน
คาวัสดุอุปกรณ? คาเย็บเลมเข4าปกหนังสือ
คาอาหารและเครื่องดื่ม และคาใช4จายอื่นๆ
ที่จําเปKนและเกี่ยวข4อง ตามแผนพัฒนาสาม
ปP (พ.ศ. 2560 - 2562) หน4า 168
งบประมาณ 15,000 บาท

พื้นที่
พื้นที่รับผิดชอบ
ของ อบต.แมพริก

หนวย
พ.ศ.2559
พ.ศ.2560
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.
อบต.แมพริก
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8.2 แนวทางการพัฒนา ด,านการสงเสริมความรู, ความเข,าใจ เกี่ยวกับกิจการของ อบต. และการบริหาร การปกครองตามระบอบประชาธิปไตย
ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)

พื้นที่

หนวย
ดําเนินการ

พ.ศ.2559
ต.ค.

พ.ย.

พ.ศ.2560
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,านการพัฒนาบุคลากรทั้งพนักงานสวนตําบล สมาชิกสภา อบต. คณะผู,บริหาร ให,มีความรู, คุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน
ลําดับ
โครงการ/กิจกรรม
ที่
1 เงินเดือน/คาตอบแทน
ประจําตําแหนง/
คาตอบแทนพิเศษนายก
อบต. รองนายก อบต.
เลขานุการนายก อบต.

2

รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)
จายเปKนคาเงินเดือน
- นายก อบต. จํานวน 1 อัตราๆละ
20,400บาท เปKนเงิน 244,800 บาท
- รองนายก อบต. จํานวน 2 อัตรา ๆ
ละ 11,220 บาท เปKนเงิน 269,280 บาท
รวมจํานวน 514,080 บาท
คาตอบแทนประจําตําแหนง
- 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
คาตอบแทนพิเศษ
- 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
คาตอบแทนรายเดือนแกเลขานุการนายก
องค?การบริหารสวนตําบล จํานวน 1 อัตรา
ๆ ละ 7,200 บาท เปKนเงิน86, 4 00บาท
รวมจํานวน 86,400 บาท
งบประมาณ 684,720 บาท
คาตอบแทนประธานสภา จายเปKนคาตอบแทนประธานสภา รอง
รองประธานสภา
ประธานสภา และสมาชิกสภาองค?การ
สมาชิกสภา และ
บริหารสวนตําบล ดังนี้
เลขานุการสภาองค?การ
- ประธานสภา จํานวน 1 อัตราๆ ละ
บริหารสวนตําบล
11,220 บาท เปKนเงิน 134,640 บาท

อบต.แมพริก

หนวย
พ.ศ.2559
พ.ศ.2560
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.
อบต.แมพริก

อบต.แมพริก

อบต.แมพริก

พื้นที่
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3

เงินเดือนพนักงานสวน
ตําบล

- 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
เพื่อจายเปKนคาเลขานุการสภาองค?การ
บริหารสวนตําบล จํานวน 1 อัตราๆละ
86,400 บาท
จํานวน 86,400 บาท
รวมงบประมาณ 2,404,800 บาท
จายเปKนเงินเดือนให4แกพนักงานสวน
ตําบล พร4อมเงินปรับปรุงเงินเดือน ดังนี้
สํานักปลัด
เพื่อจายเปKนเงินเดือนให4แกพนักงานสวน
ตําบล ข4าราชการครูผู4ดูแลเด็ก พร4อม
ปรับปรุงเงินเดือน จํานวน 11 อัตรา
ตําแหนง ปลัดองค?การบริหารสวนตําบล
หัวหน4าสํานักปลัดฯ นักวิเคราะห?นโยบาย
และแผน นักพัฒนาชุมชน นักทรัพยากร
บุคคล นักวิชาการศึกษา เจ4าพนักงาน
ธุรการ เจ4าพนักงานป"องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย
งบประมาณ 3,430,000 บาท
กองคลัง
เพื่อจายเปKนเงินเดือนพนักงานสวนตําบล
พร4อมเงินปรับปรุงเงินเดือน จํานวน 5
อัตรา ตําแหนง ผู4อํานวยการกองคลัง
นักวิชาการเงินและบัญชี เจ4าพนักงาน
การเงินและบัญชี เจ4าพนักงานพัสดุ เจ4า
พนักงานจัดเก็บรายได4
งบประมาณ 1,656,000 บาท

อบต.แมพริก

อบต.แมพริก
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4

5
6

7

กองชาง
เพื่อจายเปKนเงินเดือนของพนักงานสวน
ตําบล พร4อมเงินปรับปรุงเงินเดือน จํานวน
3 อัตรา ตําแหนง ผู4อํานวยการกองชาง
นายชางโยธา เจ4าพนักงานธุรการ
งบประมาณ 946,000บาท
รวมงบประมาณ 6,032,000 บาท
เงินเพิ่มตางๆของ
เพื่อจายเปKนเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว
พนักงาน
จํานวน 2 อัตรา ตําแหนง เจ4าพนักงานพัสดุ
เจ4าพนักงานจัดเก็บรายได4
งบประมาณ 54,000 บาท
เงินคาตอบแทนรายเดือน คาตอบแทนรายเดือนของผู4บริหาร
ตําแหนงปลัดองค?การบริหารสวนตําบล
งบประมาณ 84,000 บาท
เงินประจําตําแหนง
จายเปKนเงินคาประจําตําแหนงดังตอไปนี้
สํานักปลัด
ตําแหนงปลัดองค?การบริหารสวนตําบล
หัวหน4าสํานักปลัดฯ
งบประมาณ 126,000 บาท
กองคลัง
ตําแหนง ผู4อํานวยการกองคลัง
งบประมาณ 42,000 บาท
กองชาง
ตําแหนง ผู4อํานวยการกองชาง
งบประมาณ 42,000 บาท
รวมงบประมาณ 210,000 บาท
คาตอบแทนพนักงานจ4าง
จายเปKนคาตอบแทนพนักงานจ4าง ดังนี้
สํานักปลัด เพื่อจายเปKนคาจ4างพนักงาน
จ4างตามภารกิจ และพนักงานจ4างทั่วไป
จํานวน 14 อัตรา ตําแหนง ผู4ชวย
เจ4าหน4าที่ธุรการ ผู4ชวยเจ4าหน4าที่บันทึก
ข4อมูล นักการภารโรง ผู4ดูแลเด็ก จํานวน 2

อบต.แมพริก

อบต.แมพริก

อบต.แมพริก

อบต.แมพริก

อบต.แมพริก

อบต.แมพริก

อบต.แมพริก

อบต.แมพริก
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8

เงินเพิ่มตางๆของ
พนักงานจ4าง

อัตรา พนักงานขับรถ จํานวน 2 อัตรา
พนักงานดับเพลิง จํานวน 3 อัตรา คนงาน
ทั่วไป จํานวน 4 อัตรา ยาม 1 อัตรา และ
พนักงานสูบน้ํา 1 อัตรา
งบประมาณ 2,014,000 บาท
กองคลัง
เพื่อจายเปKนคาจ4างพนักงานจ4างตาม
ภารกิจ จํานวน 3 อัตรา ตําแหนง ผู4ชวย
เจ4าหน4าที่การเงินและบัญชี ผู4ชวยเจ4าหน4าที่
พัสดุผู4ชวยเจ4าหน4าที่จัดเก็บรายได4
งบประมาณ 416,000 บาท
กองชาง
เพื่อจายเปKนคาจ4างพนักงานจ4างตาม
ภารกิจ จํานวน 2 อัตรา ตําแหนง
ผู4ชวยชางโยธา ผู4ชวยนายชางไฟฟ"า
งบประมาณ 312,000 บาท
รวมงบประมาณ 2,742,000 บาท
จายเปKนเงินเพิ่มคาครองชีพพนักงานจ4าง
ทั่วไป และพนักงานจ4างตามภารกิจ ดังนี้
สํานักปลัด
พนักงานจ4างตามภารกิจ และคาจ4าง
พนักงานจ4างทั่วไปจํานวน 15 อัตรา
ตําแหนง ผู4ชวยเจ4าหน4าที่ธุรการ ผู4ชวย
เจ4าหน4าที่บันทึกข4อมูล นักการภารโรง
พนักงานขับรถ จํานวน 2 อัตรา พนักงาน
ดับเพลิง จํานวน 3 อัตรา คนงานทั่วไป
จํานวน 4 อัตรา ยาม และผูด4 ูแลเด็ก
จํานวน 2 อัตรา
งบประมาณ 268,000 บาท
กองคลัง
พนักงานจ4างตามภารกิจ จํานวน 3 อัตรา
ตําแหนง ผู4ชวยเจ4าหน4าที่การเงินและบัญชี

อบต.แมพริก

อบต.แมพริก

46

9

10

11

คาตอบแทน
คณะกรรมการจัดซื้อจัด
จ4าง กรรมการตรวจการ
จ4าง และควบคุมงาน
กอสร4าง
เงินประโยชน?ตอบแทน
อื่น

คาตอบแทน
คณะกรรมการเกี่ยวกับ
การสอบแขงขัน สอบ
คัดเลือก หรือคัดเลือก

ผู4ชวยเจ4าหน4าที่พสั ดุ ผู4ชวยเจ4าหน4าที่จัดเก็บ
รายได4
งบประมาณ 52,000 บาท
กองชาง
พนักงานจ4างตามภารกิจ จํานวน 2 อัตรา
ตําแหนงผู4ชวยชางโยธา ผู4ชวยนายชางไฟฟ"า
งบประมาณ 8,000 บาท
รวมงบประมาณ 328,000 บาท
คาตอบแทนคณะกรรมการจัดซือ้ จัดจ4าง
กรรมการตรวจการจ4าง และควบคุมงาน
กอสร4างเพื่อเปKนขวัญและกําลังใจ ตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.4/ว
3652 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2553
งบประมาณ 40,000 บาท
เพื่อจายเปKนเงินประโยชน?คาตอบแทนอื่น
เปKนกรณีพเิ ศษแกพนักงานสวนตําบลและ
พนักงานจ4างขององค?กรปกครองสวน
ท4องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ด4วยการกําหนดเงินประโยชน?ตอบแทนอื่น
เปKนกรณีพเิ ศษอันมีลักษณะเปKนเงินรางวัล
ประจําปPแกพนักงานสวนท4องถิ่นให4เปKน
รายจายอื่นขององค?กรปกครองสวนท4องถิ่น
พ.ศ .2557
งบประมาณ 300,000 บาท
จายเปKนคาตอบแทนคณะกรรมการกรณี
อ ง ค? ก ร ป ก ค ร อ ง ส ว น ท4 อ ง ถิ่ น เ ปK น
ผู4ดําเนินการเกี่ยวกับการสอบแขงขัน สอบ
คัดเลือก หรือคัดเลือก
งบประมาณ 20,000 บาท

อบต.แมพริก

อบต.แมพริก
ภายในปPงบประมาณ 2560

อบต.แมพริก

อบต.แมพริก
ภายในปPงบประมาณ 2560

อบต.แมพริก

อบต.แมพริก

ภายในปPงบประมาณ 2560
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ลําดับ
โครงการ/กิจกรรม
ที่
12 คาตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ

13

คาเชาบ4าน

14

เงินชวยเหลือการศึกษา
บุตร

รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)
เพื่อจายเปKนคาตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาให4แกพนักงานสวนตําบลและ
พนักงานจ4างที่มาปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการหรือในวันหยุดราชการทีไ่ ด4รับคําสั่ง
ให4ชวยเหลือการปฏิบัติงานซึ่งเปKนงาน
เรงดวนนอกเวลาราชการปกติหรืองานที่ไม
อาจทําในเวลาราชการได4
- สํานักปลัด 10,000 บาท
- กองคลัง 10,000 บาท
- กองชาง 10,000 บาท
รวมงบประมาณ 30,000 บาท
เพื่อจายเปKนเงินคาเชาบ4านของพนักงาน
สวนตําบล จํานวน 4 อัตรา ตามระเบียบ
กระทรวง มหาดไทยวาด4วยคาเชาบ4านของ
ข4าราชการสวนท4องถิ่น (ฉบับที่ 2)
พ.ศ.2551
- สํานักปลัด งบประมาณ 131,000 บาท
- กองคลัง งบประมาณ 66,000บาท
- กองชาง งบประมาณ 36,000 บาท
รวมงบประมาณ 233,000 บาท
เพื่อจายเปKนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร
ของผู4บริหารและพนักงานสวนตําบล ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด4วยเงิน
สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร พนักงาน
สวนท4องถิ่น พ.ศ.2541 และที่แก4ไขเพิ่มเติม
ดังนี้
- สํานักปลัด งบประมาณ 70,000 บาท
- กองคลัง งบประมาณ 20,000 บาท
- กองชาง งบประมาณ 20,000 บาท
รวมงบประมาณ 110,000 บาท

พื้นที่
อบต.แมพริก

หนวย
พ.ศ.2559
พ.ศ.2560
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.
อบต.แมพริก
ภายในปPงบประมาณ 2560

อบต.แมพริก

อบต.แมพริก

อบต.แมพริก

อบต.แมพริก

48

ลําดับ
โครงการ/กิจกรรม
ที่
15 คาของขวัญ ของรางวัล
หรือเงินรางวัล
16

รายจายเพื่อให4ได4มาซึ่ง
บริการ

รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)
สําหรับในการจัดกิจกรรมตางๆที่มีความ
จําเปKนและเหมาะสม
งบประมาณ 5,000 บาท
เพื่อจายเปKนคาใช4จายตางๆ ดังนี้
- คาถายเอกสาร คาเย็บหนังสือ เข4าปก
หนังสือ เชน ข4อบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจําปP ข4อบังคับองค?การบริหารสวน
ตําบล รายงานการประชุม ระเบียบ
กฎหมายและหนังสือตางๆ
- คาโฆษณาและเผยแพร เชน รายจาย
เกี่ยวกับการจ4างเหมาโฆษณาและเผยแพรขาว
ทางวิ ท ยุ ก ระจายเสี ย ง โทรทั ศ น? โรง
มหรสพหรือสิ่งพิมพ?ตาง ๆ คาเชาทรัพย?สนิ
คาจ4างเหมาบริการ คาจ4างสํารวจความพึง
พอใจ ข องก าร บริ ก าร ป ระ ชา ชน ค า
ประกั น ภั ย คาจั ด ทํ า ปรั บ ปรุ ง เว็ บ ไซด?
หนวยงาน คาจ4างเหมาพนหมอกควันกําจัด
ยุ ง คาจั ด เก็ บ ข4 อ มู ล จปฐ. คาจ4 า งตรวจ
สภาพน้ําระบบประปาหมูบ4าน 13 หมูบ4าน
ฯลฯ
- สํานักปลัด 250,000 บาท
- กองคลัง 45,000 บาท
- กองชาง 40,000 บาท
รวมงบประมาณ 335,000 บาท

พื้นที่
อบต.แมพริก
อบต.แมพริก

หนวย
พ.ศ.2559
พ.ศ.2560
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.
อบต.แมพริก
ภายในปPงบประมาณ 2560
อบต.แมพริก

ภายในปPงบประมาณ 2560
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ลําดับ
โครงการ/กิจกรรม
ที่
17 รายจายเกี่ยวกับการ
รับรองและพิธีการ

รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)
1) เพื่อจายเปKนคารับรองในการต4อนรับ
บุคคลหรือคณะบุคคลทีไ่ ปนิเทศงานหรือ
ตรวจงาน หรือเยี่ยมชม หรือทัศนศึกษาดู
งาน และเจ4าหน4าที่ที่เกีย่ วข4องซึ่งต4อนรับ
บุคคลหรือคณะบุคคล คาอาหารและ
เครื่องดื่ม คาของขวัญ คาจัดทําเอกสาร
และคาใช4จายอื่นๆที่จาํ เปKนและเกีย่ วข4อง
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
0808.4/ว 2381 เรื่อง การตั้งงบประมาณ
และการเบิกจายเงินคารับรองหรือเลี้ยง
รับรองขององค?กรปกครองสวนท4องถิ่น ลง
วันที่ 28 กรกฎาคม 2548
งบประมาณ 15,000 บาท
2) เพื่อจายเปKนคาเลี้ยงรับรองในการ
ประชุมสภาท4องถิ่น คณะกรรมการหรือ
คณะอนุกรรมการที่ได4รับการแตงตั้งตาม
กฎหมาย หรือตามระเบียบ หรือหนังสือสั่ง
การของกระทรวงมหาดไทย หรือการ
ประชุมระหวางองค?กรปกครองสวนท4องถิ่น
กับรัฐวิสาหกิจ หรือเอกชน คาอาหารและ
เครื่องดื่ม เครื่องใช4ในการรับรอง คาบริการ
คาใช4จายอื่นๆที่จําเปKนและเกีย่ วข4อง ตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/
ว 2381 เรื่อง การตั้งงบประมาณและการ
เบิกจายเงินคารับรองหรือเลี้ยงรับรองของ
องค?กรปกครองสวนท4องถิ่น ลงวันที่ 28
กรกฎาคม 2548
งบประมาณ 30,000 บาท
รวมงบประมาณ 45,000 บาท

พื้นที่
อบต.แมพริก

หนวย
พ.ศ.2559
พ.ศ.2560
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.
อบต.แมพริก
ภายในปPงบประมาณ 2560
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ลําดับ
โครงการ/กิจกรรม
ที่
18 โครงการเทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริย?

19

โครงการอบรม สัมมนา
ให4ความรู4เกี่ยวกับ
กฎหมาย ระเบียบ
ท4องถิ่น

20

โครงการอบรม สัมมนา
ให4ความรู4เกี่ยวกับผู4นํา
ท4องถิ่น

21

คาใช4จายในการเดินทาง
ไปราชการใน
ราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร

รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)
เพื่ อ จายเปK น คาใช4 จ ายในการดํ า เนิ น
กิจกรรมปกป" องสถาบั นพระมหากษั ตริย?
แ ล ะ ดํ า เ นิ น ก า ร ต า ม แ น ว ท า ง ต า ม
พระราชดํ า ริ ข องพระบาทสมเด็ จ พระ
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
เพื่อจายเปKนคาดําเนินกิจกรรมโครงการ
อบรม สัมมนาให4ความรู4เกี่ยวกับกฎหมาย
ระเบียบ ท4องถิ่น เชน คาวิทยากร คาวัสดุ
อุปกรณ? คาจัดทําป"าย และคาใช4จายอื่นๆ ที่
จําเปKนและเกี่ยวข4อง ฯลฯ ตามแผนพัฒนา
สามปP(พ.ศ.2560 – 2562) หน4า 170
งบประมาณ 10,000 บาท
เพื่อจายเปKนคาดําเนินกิจกรรมโครงการ
อบรม สัมมนาให4ความรู4เกี่ยวกับผูน4 ํา
ท4องถิ่น เชน คาวิทยากร คาวัสดุอุปกรณ?
คาจัดทําป"าย และคาใช4จายอื่นๆ ที่จําเปKน
และเกี่ยวข4อง ฯลฯ ตามแผนพัฒนาสามปP
(พ.ศ.2560-2562) หน4า 171
งบประมาณ 10,000 บาท
เพื่อจายเปKนคาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คา
เชาที่พักและคาใช4จายอื่นๆในการเดินทาง
ไปราชการ หรืออบรมสัมมนาของพนักงาน
สวนตําบล พนักงานจ4าง ผู4บริหารและ
สมาชิกสภาองค?การบริหารสวนตําบล
- สํานักปลัด งบประมาณ 150,000 บาท
- กองคลัง งบประมาณ 20,000 บาท

อบต.แมพริก

หนวย
พ.ศ.2559
พ.ศ.2560
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.
อบต.แมพริก

อบต.แมพริก

อบต.แมพริก

อบต.แมพริก

อบต.แมพริก

อบต.แมพริก

อบต.แมพริก

พื้นที่

ภายในปPงบประมาณ 2560
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22

23

24

25

- กองชาง งบประมาณ 20,000 บาท
รวมงบประมาณ 190,000 บาท
คาใช4จายในการฝ[กอบรม
สําหรับเปKนคาลงทะเบียนและธรรมเนียม
และสัมมนา
เชน คาลงทะเบียนและคาธรรมเนียมการ
ฝ[กอบรมตางๆสําหรับ คณะผู4บริหารท4องถิน่
สมาชิกสภา พนักงานสวนตําบล พนักงาน
จ4าง ดังนี้
- สํานักปลัด งบประมาณ 150,000 บาท
- กองคลัง งบประมาณ 20,000บาท
- กองชาง งบประมาณ 20,000 บาท
รวมงบประมาณ 190,000 บาท
คาพวงมาลัย ชอดอกไม4
เพื่อจายเปKนคาพวงมาลัย ชอดอกไม4
กระเช4าดอกไม4และพวง กระเช4าดอกไม4และพวงมาลา สําหรับพิธี
มาลา
การวันสําคัญตางๆ ตามวาระโอกาสที่
จําเปKน
งบประมาณ 5,000 บาท
คาไฟฟ"า
1) เพื่อจายเปKนคาไฟฟ"าสําหรับที่ทําการ
องค? ก ารบริ ห ารสวนตํ า บล และไฟฟ" า
สาธารณะสวนเกิน งบประมาณ 280,000
บาท
2) เพื่อ จายเปK นคากระแสไฟฟ" าสํา หรั บ
งานสู บ น้ํ า ของสถานี สู บ น้ํ า ด4 ว ยไฟฟ" า
งบประมาณ 100,000 บาท
รวมงบประมาณ 380,000 บาท
คาบริการโทรศัพท?
เพื่อจายเปKนคาเชาหมายเลขและคาใช4
บริการโทรศัพท?พื้นฐาน และคา
โทรศัพท?เคลื่อนที่ขององค?การบริการบริหาร
สวนตําบล ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ที่ มท 0808.4/ว 1551 ลงวันที่ 26
พฤษภาคม 2553
งบประมาณ 104,000 บาท

อบต.แมพริก

อบต.แมพริก
ภายในปPงบประมาณ 2560

อบต.แมพริก

อบต.แมพริก
ภายในปPงบประมาณ 2560

อบต.แมพริก

อบต.แมพริก

อบต.แมพริก

อบต.แมพริก
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ลําดับ
โครงการ/กิจกรรม
ที่
26 คาไปรษณีย?

27

คาบริการสื่อสารและ
โทรคมนาคม

28

เงินสํารองจาย

29

เงินสมทบกองทุน
หลักประกันสุขภาพ
องค?การบริหารสวน
ตําบลแมพริก

30

เงินสมทบกองทุน
ประกันสังคม

รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)
เพื่อจายเปKนคาไปรษณีย? คาบริการราย
เดือน คาธนาณัติ คาซื้อดวงตราไปรษณียา
กร คาเชาตูไ4 ปรษณีย? ฯลฯ
งบประมาณ 30,000 บาท
เพื่อจายเปKนคาใช4บริการอินเตอร?เน็ต เชน
คาธรร มเนี ย ม ค าสมา ชิ ก ค าขอใ ช4
หมายเลข คาเชาเครื่องและอุปกรณ? คาใช4
บริการ และคาใช4จายที่เกี่ยวข4องอื่นๆ ตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/
ว 1551 ลงวันที่ 26 พฤษภาคม 2553
งบประมาณ 71,000 บาท
เพื่อจายเปKนคาใช4จายกรณีการเผชิญเหตุ
สาธารณภัยตลอดปPและกรณีฉุกเฉินที่มีสา
ธารณภัยเกิดขึ้นหรือบรรเทาป<ญหาความ
เดือดร4อนของประชาชนเปKนสวนรวมเทานัน้
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่
มท/0.13.4 ว 667 ลงวันที่ 12 มีนาคม
2545และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวน
มาก ที่ มท/0808.2 ว 1672 ลงวันที่ 27
มิถุนายน 2557
งบประมาณ 750,880 บาท
โดยตั้งงบประมาณสมทบในสัดสวนร4อย
ละ 40 ของงบประมาณทีไ่ ด4รับจัดสรรของ
สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ
2559 และองค?การบริหารสวนตําบลแม
พริกจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติม
งบประมาณ 110,000 บาท
เพื่อจายเปKนเงินสมทบกองทุน
ประกันสังคมเพื่อให4ความคุม4 ครองแกลูกจ4าง
โดยตั้งจายในอัตราร4อยละ 5 ของคาจ4าง

พื้นที่
อบต.แมพริก

หนวย
พ.ศ.2559
พ.ศ.2560
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.
อบต.แมพริก
ภายในปPงบประมาณ 2560

อบต.แมพริก

อบต.แมพริก

อบต.แมพริก

อบต.แมพริก
ภายในปPงบประมาณ 2560

อบต.แมพริก

อบต.แมพริก

อบต.แมพริก

อบต.แมพริก
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31

เงินสมทบกองทุน
บําเหน็จบํานาญ
ข4าราชการสวนท4องถิ่น

32

คาใช4จายโครงการ
เสริมสร4างคุณธรรม
จริยธรรมและธรรมาภิ
บาลในการปฏิบัติ
ราชการ

ตามหนังสือสํานักงาน ก.จ .ก.ท .และ ก.
อบต.ดวนที่สุด ที่ มท/0809.5 ว9 ลงวันที่
22 มกราคม 2557 พระราชบัญญัติ
ประกันสังคม พ.ศ.2553 และหนังสือ
สํานักงาน ก.จ .ก.ท .และ ก.อบต.ดวนที่สุด
/0809.5 ว 81ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557
งบประมาณ 140,000 บาท
เพื่อจายเปKนเงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข4าราชการสวนท4องถิ่น(กบท.) โดย
ตั้งจายในอัตรา 1% ของประมาณการ
รายได4 ตามหนังสือสํานักงานกองทุน
บําเหน็จบํานาญข4าราชการท4องถิน่ ดวน
มาก ที่ มท 0805.5/ว 40 ลงวันที่ 14
สิงหาคม 2558 หนังสือกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข4าราชการสวนท4องถิ่น ดวนมาก ที่
มท 0805.5/41 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2558
และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
0808.5/ว 1264 ลงวันที่ 30 พฤษภาคม
2557
งบประมาณ 156,000 บาท
เพื่ อ จายเปK น คาดํ า เนิ น การฝ[ ก อบรม
พนักงานสวนตําบลและพนักงานจ4าง ให4มี
ความรู4เกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรมและธรร
มาภิ บ าลในการปฏิ บั ติ ร าชการ เชน
คาตอบแทนวิ ท ยากร คาอาหารและคา
เครื่องดื่ม คาวัสดุอุปกรณ? คาจัดทําป"าย
และคาใช4จายอื่นๆ ที่จําเปKนและเกี่ยวข4อง
ตามแผนพั ฒ นาสามปP ( พ.ศ.2560-2562)
หน4า 170
งบประมาณ 5,000 บาท

อบต.แมพริก

อบต.แมพริก

อบต.แมพริก

อบต.แมพริก

ภายในปPงบประมาณ 2560
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8.4 แนวทางการพัฒนา ด,านการพัฒนารายได,โดยการปรับปรุงแหลงรายได, วิธีการหารายได, รวมทั้งระบบการจัดเก็บภาษี
ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)

พื้นที่

หนวย
ดําเนินการ

พ.ศ.2559
ต.ค.

พ.ย.

พ.ศ.2560
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,และสถานที่ปฏิบัติงานให,เพียงพอมีประสิทธิภาพ
ลําดับ
โครงการ/กิจกรรม
ที่
1 คาบํารุงรักษาหรือ
ซอมแซมทรัพย?สิน

2

วัสดุสาํ นักงาน

รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)
เพื่ อ จายเปK น คาซอมแซมบํ า รุ ง รั ก ษา
ทรัพย?สินเพื่อให4สามารถใช4งานได4ตามปกติ
เชน เครื่ อ งพิ ม พ? ดี ด เครื่ อ งคอมพิ ว เตอร?
เครื่องถายเอกสาร เครื่องปรับอากาศ โตaะ
เก4าอี้ ครุภัณฑ?อื่นๆ คาบํารุงรักษา ซอมแซม
ที่ดินและสิ่งกอสร4าง
- สํานักปลัด งบประมาณ 150,000 บาท
- กองคลัง งบประมาณ 15,000 บาท
- กองชาง งบประมาณ 450,000 บาท
รวมงบประมาณ 615,000 บาท
เพื่อจายเปKนคาซื้อวัสดุสํานักงานทั้งวัสดุ
คงทนและวัสดุสิ้นเปลือง เชน เครื่องคิดเลข
ไม4 บ รรทั ด เหล็ก ที่ เ ย็ บ กระดาษ กรรไกร
เก4 า อี้ พ ลาสติ ก ตรายาง พระบรมฉายา
ลั ก ษณ? พรม มู ลี่ นาฬิ ก า พระพุ ท ธรู ป
วารสาร หนั ง สื อ พิ ม พ? หนั ง สื อ เกี่ ย วกั บ
กฎหมาย ระเบียบ หนังสือคูมือตางๆ ที่ใช4
ปฏิบัติ งาน กระดาษ แฟ"ม ปากกา ดินสอ
หมึกเครื่องถายเอกสาร น้ํายาลบคําผิด ลวด
เย็บกระดาษ ซองเอกสาร ธงชาติ สิ่งพิมพ?
ที่ได4จากการซื้อหรือจ4างพิมพ? ตะแกรงวาง
เอกสาร ที่ ถู พื้ น น้ํ า ดื่ ม สํ า หรั บ บริ ก าร
ประชาชน ฯลฯ
- สํานักปลัด 150,000 บาท
- กองคลัง 30,000 บาท
- กองชาง 20,000 บาท
รวมงบประมาณ 200,000 บาท

พื้นที่
อบต.แมพริก

อบต.แมพริก

หนวย
พ.ศ.2559
พ.ศ.2560
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.
อบต.แมพริก
ภายในปPงบประมาณ 2560

อบต.แมพริก
ภายในปPงบประมาณ 2560
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ลําดับ
โครงการ/กิจกรรม
ที่
3 คาวัสดุงานบ4านงานครัว

4

คาวัสดุกอสร4าง

5

คาวัสดุยานพาหนะและ
ขนสง

6

คาวัสดุเชื้อเพลิงและ
หลอลื่น

รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)
เพื่อจายเปKนคาจัดซื้อสิ่งของเครือ่ งใช4
ตางๆขององค?การบริหารสวนตําบลแมพริก
เชน แปรงถูพื้น ไม4กวาด ถาด มีด ถ4วยชาม
ช4อนส4อม สบู ผงซักฟอก แก4วน้ําจานรอง
กระจกเงา ผ4าปูโตaะ ฯลฯ
งบประมาณ 50,000 บาท
เพื่อจายเปKนคาวัสดุกอสร4าง เชนไม4ตางๆ
สี แปรงทาสี สีทินเนอร? น้ํามันทาไม4
ปูนซีเมนต? ปูนขาว ทราย อิฐ กระเบื้อง
สังกะสี ตะปู ค4อน คีม ชะแลง จอบ เสียม
สิ่ว ขวาน เลื่อย กบไสไม4 เหล็กเส4น ทอน้ํา
บาดาล ทอน้ําและอุปกรณ?ประปา ทอตางๆ
โถส4วม อางล4างมือ ราวพาดผ4า ฯลฯ
งบประมาณ 100,000 บาท
เพื่อจายเปKนคาวัสดุประเภท ยางนอก
ยางใน หัวเทียน ไขควง นอตและสกรู
กระจกมองข4างรถยนต? กันชนรถยนต? เบาะ
รถยนต? ฟ]ล?มกรองแสง เข็มขัดนิรภัย ฯลฯ
งบประมาณ 100,000 บาท
เพื่อจายเปKนคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น
ตาง ๆ เชน น้ํามันเบนซิน น้ํามันดีเซล
น้ํามันหลอลื่น แกaสหุงต4ม ฯลฯ
งบประมาณ 270,000 บาท

พื้นที่
อบต.แมพริก

อบต.แมพริก

หนวย
พ.ศ.2559
พ.ศ.2560
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.
อบต.แมพริก
ภายในปPงบประมาณ 2560

อบต.แมพริก
ภายในปPงบประมาณ 2560

อบต.แมพริก

อบต.แมพริก

อบต.แมพริก

อบต.แมพริก

ภายในปPงบประมาณ 2560

ภายในปPงบประมาณ 2560
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ลําดับ
โครงการ/กิจกรรม
ที่
7 จัดซื้อครุภัณฑ?ภายใน
สํานักงาน อบต.
7.1 คาจัดซื้อโตaะประชุม
พร4อมเก4าอี้ประชุม

รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)
เพื่อใช4งานการประชุมสภา การให4บริการ
จัดประชุมทั่วไป การให4บริการประชาชน
ภายในองค?การบริหารสวนตําบลแมพริก
โดยจัดซื้อตามราคาท4องถิ่น และแผนพัฒนา
สามปP (พ.ศ.2560-2562) หน4า 179 มี
คุณลักษณะดังนี้
โตaะประชุมแบบตรง จํานวน 17 ตัว
- โตaะประชุมแบบตรง พื้นโตaะหนา 25 มม.
- เคลือบผิวด4วยเมลามินเรียบลื่น กับ
คุณสมบัติกันน้ํา กันความร4อน
- ฐานรองโตaะชนิดเหล็กเกลียว สามารถ
หมุนปรับระดับได4
- ขนาดโตaะไมน4อยกวา (กว4าง x ลึก x
สูง) : 150 × 60 x 75 ซม. / ตัว
- โตaะประชุมแบบครึ่งวงกลม จํานวน 2 ตัว
- โตaะประชุมแบบครึ่งวงกลม พื้นโตaะหนา
25 มม.
- เคลือบผิวด4วยเมลามินเรียบลื่น กับ
คุณสมบัติกันน้ํา กันความร4อน
- ฐานรองโตaะชนิดเหล็กเกลียว สามารถ
หมุนปรับระดับได4
- ขนาดโตaะไมน4อยกวา (เส4นผานศูนย?กลาง
x สูง) : 150 x 75 ซม. / ตัว
เก4าอี้นั่งประชุม จํานวน 30 ตัว
- เก4าอี้สํานักงาน
- พนักพิงและที่นั่งขึ้นโครงเหล็กและไม4บุ
ฟองน้ําหุ4มหนังเทียม
- ที่วางแขนผลิตจากพลาสติกขึ้นรูป (PP)

พื้นที่

หนวย
ดําเนินการ

อบต.แมพริก

อบต.แมพริก

พ.ศ.2559
ต.ค.

พ.ย.

พ.ศ.2560
ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย. พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ภายในปPงบประมาณ 2560
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- ขาพลาสติก (PP) 5 แฉก ล4อพลาสติกคู
(PP) สีดํา
- สามารถโยกและหมุนได4รอบตัว
- ปรับระดับเก4าอี้ระบบ Gas Lifting
- ปรับระดับความสูงของเก4าอี้ได4 ระหวาง
78-88 ซม.
- รองรับน้ําหนักได4สูงสุด 80 กก.
- สีดํา
- ขนาดสินค4า (กว4าง x ลึก x สูง) : 50 × 52
x 78-88 ซม. / ตัว
งบประมาณ 90,000 บาท
7.2 คาจัดซื้อเก4าอี้จดั เลี้ยง
เพื่อใช4งานการประชุม การให4บริการ
ประชาชน ภายในองค?การบริหารสวนตําบล
แมพริก โดยจัดซื้อตามราคาท4องถิ่น และ
แผนพัฒนาสามปP (พ.ศ.2560-2560) หน4า
176 จํานวน 25 ตัว มีคุณลักษณะดังนี้
- เก4าอี้แบบโครงเหล็ก
- เบาะนั่งฟองน้ําหุ4มด4วยหนัง
- มีพนักพิง
- วางซ4อนเก็บได4
- ขนาดสินค4า (กว4าง x ลึก x สูง) : 44 × 50
x 90 ซม. / ตัว
- ขนาดเหล็กหนา 1.2 มม.
งบประมาณ 16,000 บาท
7.3 คาจัดซื้อโตaะทํางานเหล็ก
เพื่อใช4สําหรับกิจการสภาองค?การบริหาร
5 ฟุต
สวนตําบล โดยจัดซื้อตามราคาท4องถิ่น และ
แผนพัฒนาสามปP (พ.ศ.2560-2560) หน4า
176 จํานวน 2 หลัง มีคุณลักษณะดังนี้
- ขนาดของโตaะไมน4อยกวา (กว4างxลึกxสูง) :
150 x 75 x 75 ซม.
- มีลิ้นชัก พร4อมกุญแจล็อคลิ้นชัก
- หน4าโตaะกระจกใสหนาไมน4อยกวา 2 หุน
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7.4 คาจัดซื้อเก4าอี้ทํางาน
ผู4บริหาร

7.5 คาจัดซื้อพร4อมติดตั้ง
เครื่องปรับอากาศ

- สีเทาออนหรือสีครีม
งบประมาณ 15,000 บาท
เพื่อใช4สําหรับกิจการสภาองค?การบริหาร
สวนตําบล โดยจัดซื้อตามราคาท4องถิ่น และ
แผนพัฒนาสามปP (พ.ศ.2560-2560) หน4า
176 จํานวน 2 ตัว มีคุณลักษณะดังนี้
- เก4าอี้สํานักงานล4อเลื่อนระดับผู4บริหาร
- พนักพิงและที่นั่งบุฟองน้ําขึ้นรูปหุ4มหนัง
เทียม
- ที่วางแขนผลิตจากพลาสติกขึ้นรูป
- ขาพลาสติก 5 แฉก
- สามารถโยกเอนและหมุนได4รอบตัว
งบประมาณ 5,000 บาท
เพื่อติดตั้งเครื่องปรับอากาศขนาดไมน4อย
กวา 36,000 BTU จํานวน 2 เครื่อง ให4กับ
ห4องประชุมองค?การบริหารสวนตําบลและ
อาคารที่ทําการองค?การบริหารสวนตําบล
โดยจัดซื้อตามแผนพัฒนาสามปP ( พ.ศ.
2560 - 2562 ) หน4า 178 อ4างอิงคุณสมบัติ
ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภณ
ั ฑ? ปP 2558
ดังนี้
- ขนาดเครื่องปรับอากาศขนาดไมน4อยกวา
36,000 BTU จํานวน 2 เครื่อง
- ราคาที่กําหนดเปKนราคาที่รวมคาติดตั้ง
แบบแยกสวน ชนิดแขวน
- เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการ
ทําความเย็นขนาดไมเกิน 40,000 บีทียู
ต4องได4รับการรับรองมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ?อุตสาหกรรม และฉลากประหยัด
ไฟฟ"าเบอร? 5
- ต4องเปKนเครื่องปรับอากาศที่ประกอบ
สําเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหนวยสงความเย็นและ

อบต.แมพริก

อบต.แมพริก
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7.6 คาจัดซื้อโตaะหมูบูชา

7.7 คาจัดซื้อฉากกั้นห4อง

หนวยระบายความร4อนจากโรงงานเดียวกัน
- เครื่องปรับอากาศที่มีระบบฟอกอากาศ
สามารถดักจับอนุภาคฝุYนละออง และ
สามารถถอดล4างทําความสะอาดได4
- มีความหนวงเวลาการทํางานของ
คอมเพรสเซอร?
งบประมาณ 88,000 บาท
เพื่อใช4สําหรับการประกอบพิธีการทาง
ศาสนา โดยจัดซื้อตามราคามาตรฐาน
ครุภณ
ั ฑ? ปP 2558 และจัดซื้อตาม
แผนพัฒนาสามปP ( พ.ศ. 2560 - 2562 )
หน4า 176 จํานวน 1 ชุด มีคุณสมบัติพื้นฐาน
ดังนี้
- ทําด4วยไม4สัก ความกว4างของโตaะหมูขนาด
9 นิ้ว
- มีฐานรองโตaะหมู
- มีโตaะแทนบูชา 9 ชิ้น
งบประมาณ 9,900 บาท
เพื่อใช4สําหรับกิจการสภาองค?การบริหาร
สวนตําบล โดยจัดซื้อตามราคาท4องถิ่น และ
จัดซื้อตามแผนพัฒนาสามปP ( พ.ศ. 2560 2562 ) หน4า 176 มีรายการประกอบ
ดังตอไปนี้
- ฉากกั้นแบบครึ่งกระจกใส ขนาด กว4าง
1.20 เมตร สูง 1.80 เมตร จํานวน 5 แผง
- เสาตอและเสาจบ สูง 1.80 เมตร จํานวน
7 ต4น
- ขาตั้งกันล4ม จํานวน 7 ตัว
โดยจัดซื้อตามราคาท4องถิ่นและจัดซื้อ
ตามแผนพัฒนาสามปP ( พ.ศ. 2560 2562 ) หน4า 179
งบประมาณ 35,000 บาท

อบต.แมพริก
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7.8 คาจัดซื้อชุดไมโครโฟน
พร4อมระบบเครื่องเสียง
ห4องประชุม อาคาร
อเนกประสงค?

7.9 คาจัดซื้อเครื่อง
บันทึกเสียง

เพื่อใช4งานการประชุมสภา การให4บริการ
จัดประชุมทั่วไป การให4บริการประชาชน
ภายในองค?การบริหารสวนตําบลแมพริก
โดยจัดซื้อตามราคาท4องถิ่น และแผนพัฒนา
สามปP (พ.ศ.2560-2560) หน4า 179 จํานวน
1 ชุด มีรายการประกอบดังตอไปนี้
1) เครื่องขยายเสียงแบบรวมสัญญาณ
(Power Mixer) ขนาด 300 วัตต? 1 เครื่อง
2) เครื่องรวมสัญญาณ ขนาด 14
ชองสัญญาณ จํานวน 1 เครื่อง
3) ลําโพงแบบติดพนัง ขนาด 6 นิ้ว 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
เพื่อใช4สําหรับบันทึกเสียงการสนทนา
การประชุม หรืองานกิจกรรมตางๆ โดย
จัดซื้อตามราคาท4องถิ่นและจัดซื้อตาม
แผนพัฒนาสามปP ( พ.ศ. 2560 - 2562 )
หน4า 176 จํานวน 1 ตัว มีคุณสมบัติพื้นฐาน
ดังนี้
- มีขนาดเล็กกะทัดรัดและมีลําโพงในตัว
- หนวยความจําภายในตัวเครื่องไมน4อยกวา
4 กิ๊กกะไบต?
- สามารถบันทึกเสียงคุณภาพสูง ไมน4อย
กวา 128 kbps
- ใช4แบตเตอรี่แบบ 2 x AAA แบบลิเทียม
ใช4งานได4ตอเนื่องได4นานไมน4อยกวา 20
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7.10 คาจัดซื้อกล4องถาย
ภาพนิ่ง ระบบดิจติ อล

ชั่วโมง พร4อมอุปกรณ?ประจุไฟ
- สามารถถายโอนข4อมูลโดยเชื่อมตอผาน
พอร?ต USB 2.0 รองรับระบบปฏิบัติการ
MS-WINDOWS XP หรือสูงกวา
- บันทึกเสียงเปKนรูปแบบไฟล? ACC หรือ
WAV หรือ MP3
- เปKนสินค4าที่มีชื่อเสียงด4านการตลาดมา
ยาวนานและเปKนที่ยอมรับด4านคุณภาพของ
บุคคลทั่วไป
งบประมาณ 3,500 บาท
เพื่อใช4สําหรับบันทึกภาพกิจกรรมและ
งานตางๆ โดยจัดซื้อตามแผนพัฒนาสามปP
( พ.ศ. 2560 - 2562 ) หน4า 176 จํานวน 1
ตัว อ4างอิงคุณสมบัตติ ามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภณ
ั ฑ? ปP 2558 ดังนี้
- เปKนกล4องคอมแพค (Compact Digital
Camera) รูปทรงคล4ายกล4อง DSLRความ
ละเอียดไมน4อยกวาความละเอียด 16 ล4าน
พิกเซล ความละเอียดที่กําหนดเปKนความ
ละเอียดที่เซ็นเซอร?ภาพ(Image Sensor)
- ความไวแสงไมน4อยกวา ISO 6400
- มีระบบแฟลชในตัว
- สามารถถอดเปลี่ยนสื่อบันทึกข4อมูลได4
อยางสะดวกเมื่อข4อมูลเต็มหรือเมือ่ ต4องการ
เปลี่ยน
- สามารถโอนถายข4อมูลจากกล4องไปยัง
เครื่องคอมพิวเตอร?ได4
- มีกระเปˆาบรรจุกล4อง
- ใช4แบตเตอรี่ขนาด AA x 4 แบบลิเที่ยม
พร4อมอุปกรณ?ประจุไฟ
งบประมาณ 10,000 บาท

อบต.แมพริก
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7.11 คาจัดซื้อเครื่องพิมพ?แบบ เพื่อใช4สําหรับงานพิมพ?เอกสารตางๆ โดย
ฉีดหมึก (Inkjet Printer) จัดซื้อตามแผนพัฒนาสามปP ( พ.ศ. 2560 2562 ) หน4า 176 จํานวน 1 เครื่อง อ4างอิง
คุณสมบัติตามบัญชีเกณฑ?ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภณ
ั ฑ?คอมพิวเตอร?
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร ณ วันที่ 11 มีนาคม 2559 โดยมี
คุณลักษณะพื้นฐานดังนี้
1) มีความละเอียดในการพิมพ?ไมน4อยกวา
1,200x1,200 dpi
2) มีความเร็วในการพิมพ?รางขาวดําไมน4อย
กวา 30 หน4าตอนาที (ppm) หรือ 15 ภาพ
ตอนาที (ipm)
3) มีความเร็วในการพิมพ?รางสีไมน4อยกวา
20 หน4าตอนาที (ppm) หรือ 10 ภาพตอ
นาที (ipm)
4) มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ
Parallel หรือ USB 2.0 หรือดีกวา จํานวน
ไมน4อยกวา 1 ชอง
5) สามารถใช4ได4กับ A4, Letter, Legal
และ Custom โดยถาดใสกระดาษได4ไม
น4อยกวา 100 แผน
งบประมาณ 4,300 บาท
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ลําดับ
โครงการ/กิจกรรม
ที่
8 คาบํารุงรักษาและ
ปรับปรุงครุภัณฑ?

9

คาวัสดุไฟฟ"าและวิทยุ

10

คาวัสดุโฆษณาและ
เผยแพร

11

คาวัสดุคอมพิวเตอร?

รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)
เพื่อจายเปKนคาบํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ?เพื่อให4สามารถใช4งานได4ตามปกติ
เชน รถยนต? รถจั ก รยานยนต? เครื่ อ ง
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?อื่นๆ ฯลฯ
งบประมาณ 204,000 บาท
เพื่อจายเปKนคาจัดซื้อเครื่องมืองานไฟฟ"า
เครื่องวัดไฟฟ"า และอุปกรณ?ไฟฟ"า เพื่อใช4ใน
การติดตั้งแก4ไข ซอมแซม งานไฟฟ"าภายใน
และภายนอกอาคาร งานไฟฟ"าสาธารณะ
งานให4บริการไฟฟ"า
งบประมาณ 100,000 บาท
เพื่อจายเปKนคาแผนป"าย กระดาษเขียน
โปสเตอร? พูกัน สี ฯลฯ
งบประมาณ 30,000 บาท
เพื่ อ จายเปK น คาวั ส ดุ ค อมพิ ว เตอร? เชน
แผน CD-ROM DVD-ROM โปรแกรม
หมึ ก คอมพิ ว เตอร? แป" น พิ ม พ? เมนบอร? ด
เมมโมรี่ชิป เม4าท? อุปกรณ?จัดเก็บข4อมูลและ
อื่นๆ ฯลฯ
- สํานักปลัด 70,000 บาท
- กองคลัง 30,000 บาท
- กองชาง 20,000 บาท
งบประมาณ 120,000 บาท

พื้นที่
อบต.แมพริก

หนวย
พ.ศ.2559
พ.ศ.2560
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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8.6 แนวทางการพัฒนาการให,บริการแกประชาชน
ลําดับ
รายละเอียดของกิจกรรม
หนวย
พ.ศ.2559
พ.ศ.2560
โครงการ/กิจกรรม
พื้นที่
ที่
(ผลผลิต/งบประมาณ)
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
เพื่อจายเปKนคาดําเนินโครงการบริหาร
ศูนย?รวมข4อมูล
อบต.แมพริก
ภายในปPงบประมาณ 2560
ข4อมูลขาวสาร อําเภอ
ศูนย?รวมข4อมูลขาวสาร อําเภอแมพริก
ขาวสาร อ.แมพริก
แมพริก จังหวัดลําปาง
จังหวัดลําปาง เชน คาตอบแทนเจ4าหน4าที่
จ.ลําปาง
ประจําศูนย? คาเชาเครื่องถายเอกสาร คา
จัดซื้อวัสดุครุภณ
ั ฑ? และคาใช4จายอื่นๆ ที่
จําเปKนและเกี่ยวข4อง ตามแผนพัฒนาสามปP
(พ.ศ.2560 - 2562) หน4า 180
งบประมาณ 30,000 บาท
2 คาจ4างที่ปรึกษาเพื่อ
เพื่อจายเปKนคาใช4จายดําเนินการสํารวจ
อบต.แมพริก
อบต.แมพริก
ภายในปPงบประมาณ 2560
ศึกษา วิจัย ประเมินผล ความพึ งพอใจของผู4 รับบริก ารจากองค?ก ร
หรือพัฒนาระบบตางๆซึ่ง หรือสถาบันที่มีความเปKนกลาง
มิใชเพื่อการจัดหาหรือ
งบประมาณ 20,000 บาท
ปรับปรุงครุภัณฑ?ที่ดิน
และสิ่งกอสร4าง
3 โครงการกอสร4างทางลาด เพื่อกอสร4างทางลาดขึ้นอาคารสํานักงาน
อบต.แมพริก
อบต.แมพริก
ภายในปPงบประมาณ 2560
ผู4พิการพร4อมโครงหลังคา อํานวยความสะดวกให4แกผู4พิการในการ
ณ ที่ทําการองค?การ
ติดตอราชการ ปริมาณงาน กอสร4างทาง
บริหารสวนตําบลแมพริก ลาดกว4าง 1.20 เมตร ยาว 9.85 เมตร
พร4อมกอสร4างโครงหลังคา กว4าง 4.60
เมตร ยาว 9.00 เมตร สูง 3.65 เมตร
รายละเอียดตามแบบแปลนองค?การบริหาร
สวนตําบลแมพริกเลขที่ 59/2559 และ
แผนพัฒนาสามปP (พ.ศ.2560 -2562) หน4า
177
งบประมาณ 96,000 บาท
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