แผนการดําเนินงาน
ประจําปงบประมาณ 2559

องคการบริหารสวนตําบลแมพริก
อําเภอแมพริก จังหวัดลําปาง

คํานํา
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทํา และประสานแผนพัฒนาขององค"กรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ. 2548 หมวด 5 ขอ 26,27 ไดกําหนดใหองค"กรปกครองสวนทองถิ่น ตองจัดทําแผนการ
ดําเนินงาน
เพื่อใชเป2นแนวทางในการปฏิบัติตามแผนงานและโครงการที่ไดกําหนดไวในแผนพัฒนาสามป5
(พ.ศ. 2559 – 2561 ) และขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป5งบประมาณ พ.ศ. 2559
องค"การบริหารสวนตําบลแมพริก จึงไดจัดทําแผนการดําเนินงานประจําป5งบประมาณ พ.ศ. 2559
ขององค"การบริหารสวนตําบลแมพริก โดยใหกําหนดระยะเวลาดําเนินการในแตละโครงการตามแผนงานตางๆ
ที่ไดรับงบประมาณในป5งบประมาณ พ.ศ. 2559 ซึ่งจะใชเป2นกรอบและแนวทางในปฏิบัติงานเพื่อใหการบริหาร
งบประมาณเป2นไปอยางมีประสิทธิภาพ บรรลุเปCาหมายของการพัฒนาองค"การบริหารสวนตําบลแมพริกอยาง
แทจริง
องค"การบริหารสวนตําบลแมพริก

สารบัญ
1. สวนที่ 1 บทนํา
2. สวนที่ 2 บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม
ยุทธศาสตร"การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
ยุทธศาสตร"การพัฒนาดานแหลงน้ํา
ยุทธศาสตร"การพัฒนาดานสังคม
ยุทธศาสตร"การพัฒนาดานเศรษฐกิจ
ยุทธศาสตร"การพัฒนาดานสาธารณสุข
ยุทธศาสตร"การพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ยุทธศาสตร"การพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ยุทธศาสตร"การพัฒนาดานการเมืองการบริหาร

หนา
1
3
6
9
11
17
19
21
26
28
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สวนที่ 1 บทนํา
1. บทนํา
แผนการดําเนินงาน ที่กําหนดไวตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําและประสาน
แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2548 เป)นเอกสารที่รวบรวมแผนงาน โครงการ กิจกรรมที่ดําเนินการจริงทั้งหมดใน
พื้นที่ขององค0กรปกครองสวนทองถิ่นในแตละป1งบประมาณ
เพื่อใหทราบกิจกรรมการพัฒนาในพื้นที่ที่
ดําเนินการ
2. วัตถุประสงคของแผนการดําเนินงาน
2.1 เพื่อแสดงถึงรายละเอียด แผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดําเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่
ขององค0การบริหารสวนตําบลแมพริก ในป1งบประมาณ 2559
2.2 เพื่อเป)นแนวทางในการดําเนินงานในป1งบประมาณ 2559
2.3 เพื่อใหมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น
2.4 เพื่อใหมีการประสานและบูรณาการการทํางานกับหนวยงานและการจําแนกรายละเอียดตางๆของ
แผนงาน/โครงการ
2.5 เพื่อใหมีการติดตามประเมินผลมีความสะดวกมากขึ้น
3. ขั้นตอนการจัดทําแผนการดําเนินงาน
จากระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําและประสานแผนพัฒนาขององค0กรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ. 2548 (หมวด 5 ขอ 26, 27) ไดกําหนดใหองค0กรปกครองสวนทองถิ่นจัดทําแผนการดําเนินงาน
โดยมีขั้นตอน ดังนี้
1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองค0การบริหารสวนตําบลแมพริกรวบรวมแผนงาน/
โครงการพัฒนาขององค0การบริหารสวนตําบลแมพริก หนวยราชการสวนกลาง สวนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ
และหนวยงานอื่ น ๆ ที่ ดํ า เนิ น การในพื้ น ที่ ข ององค0 ก ารบริ ห ารสวนตํ า บลแมพริ ก แลวจั ด ทํ า รางแผนการ
ดําเนินงาน เสนอคณะกรรมการพัฒนาองค0การบริหารสวนตําบลแมพริก
2. คณะกรรมการพัฒนาองค0การบริหารสวนตําบลแมพริกพิจารณารางแผนการดําเนินงาน แลวเสนอ
ผูบริหารองค0การบริหารสวนตําบลแมพริกประกาศเป)นแผนการดําเนินงาน ทั้งนี้ใหปDดประกาศแผนดําเนินงาน
ภายใน 15 วันนับแตวันที่ประกาศ เพื่อใหประชาชนในทองถิ่นทราบโดยทั่วกันและตองปDดประกาศไวอยางนอย
30 วัน
แผนการดําเนินงานใหจัดทําใหแลวเสร็จภายในเดือนธันวาคมของป1งบประมาณนั้นหรือภายในสามสิบ
วันนับแตวันที่ไดตั้งงบประมาณดําเนินการหรือไดรับแจงแผนงาน/โครงการจากหนวยงานราชการสวนกลาง
สวนภู มิภาค รัฐวิส าหกิจ หรือหนวยงานอื่ นๆ ที่ตองดําเนิ นการในพื้ นที่ขององค0กรปกครองสวนทองถิ่นใน
ป1งบประมาณนั้น
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จากขั้นตอนการจัดทําแผนการดําเนินงานขางตนสามารถเขียนเป)นแผนภูมิไดดังนี้
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผน
พัฒนาองค0การบริหารสวนตําบลแมพริก

รวบรวมโครงการ/กิจกรรม

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผน
พัฒนาองค0การบริหารสวนตําบลแมพริก

จัดทํารางแผนการดําเนินงาน

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผน
พัฒนาองค0การบริหารสวนตําบลแมพริก

เสนอรางแผนการดําเนินงาน

คณะกรรมการพัฒนาองค0การบริหาร
สวนตําบลแมพริก

องค0การบริหารสวนตําบลแมพริก
และหนวยงานอื่น

พิจารณารางแผนการดําเนินงาน
เสนอรางฯตอผูบริหารองค0การบริหารสวนตําบล

ผูบริหารองค0การบริหาร
สวนตําบลแมพริก

ผูบริหารองค0การบริหารสวนตําบลแมพริกใหความเห็นชอบ
ประกาศใช

4. ประโยชนของแผนการดําเนินงาน
4.1 ทราบถึงรายละเอียด แผนงาน/โครงการพัฒนา และกิจกรรมที่ดําเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่
ขององค0การบริหารสวนตําบลแมพริกในป1งบประมาณ พ.ศ. 2559
4.2 เกิดการประสานและการบูรณาการ การทํางานกับหนวยงานและการจําแนกรายละเอียดตางๆ
ของแผนงาน/โครงการ
4.3 การติดตามประเมินผลมีประสิทธิภาพมากขึ้น

1)ยุทธศาสตร%การพัฒนาด+านโครงสร+างพื้นฐาน
1.1 แนวทางการพัฒนาการคมนาคมทางบก ทางน้ํา
1.2 แนวทางการพัฒนาไฟฟาสาธารณะ
1.3 แนวทางการพัฒนาการระบายน้ํา
รวม
2)ยุทธศาสตร%การพัฒนาด+านแหลงน้ํา
2.1 แนวทางการพัฒนาแหลงน้ําเพื่อการอุปโภค บริโภค
2.2 แนวทางการพัฒนาแหลงน้ําเพื่อการเกษตร
รวม
3)ยุทธศาสตร%การพัฒนาด+านสังคม
3.1 แนวทางการพัฒนาการสงเสริมความเข2มแข็งของชุมชน
3.2 แนวทางการพัฒนาการนันทนาการและการสงเสริมกิจกรรมการกีฬา
3.3 แนวทางการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
3.4 แนวทางการพัฒนาการปองกันและแก2ไขป<ญหายาเสพติด
3.5 แนวทางการพัฒนาจัดสวัสดิการและสังคมสงเคราะห?
รวม
4)ยุทธศาสตร%การพัฒนาด+านเศรษฐกิจ
4.1 แนวทางการพัฒนาการสงเสริมการประกอบอาชีพและยกระดับรายได2
4.2 แนวทางการพัฒนาสนับสนุนกิจกรรมของกลุมอาชีพตางๆ
รวม

ยุทธศาสตร%/แนวทาง
1.92
0.00
0.96
2.88
0.96
0.00
0.96
5.77
0.00
1.92
0.96
2.88
11.54
0.96
0.96
1.92

1
0
1
6
0
2
1
3
12
1
1
2

คิดเป*นร+อยละของ
โครงการทั้งหมด

2
0
1
3

จํานวนโครงการ
ที่ดําเนินการ

30,000.00
30,000.00
60,000.00

530,800.00
0.00
60,000.00
10,000.00
192,000.00
792,800.00

310,000.00
0.00
310,000.00

200,000.00
0.00
193,000.00
393,000.00

จํานวน
งบประมาณ

บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม
แผนดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ 2559
องค%การบริหารสวนตําบลแมพริก

สวนที่ 2

0.13
0.13
0.26

2.28
0.00
0.26
0.04
0.82
3.40

1.33
0.00
1.33

0.86
0.00
0.83
1.69

ร+อยละ
ของงบประมาณทั้งหมด

อบต.แมพริก,กิ่งกาชาด อ.แมพริก

อบต.แมพริก,ปกครอง อ.แมพริก
อบต.แมพริก,คณะกรรมการหมูบ2าน
อบต.แมพริก,สภ.แมพริก
อบต.แมพริก,สภ.แมพริก
อบต.แมพริก

อบต.แมพริก

อบต.แมพริก
อบต.แมพริก

หนวยดําเนินการ
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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<ญญาท2องถิ่น
รวม
7)ยุทธศาสตร%การพัฒนาด+านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล+อม
7.1 แนวทางการพัฒนาการสร2างจิตสํานึกและตระหนักในการ
รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล2อม
7.2 แนวทางการพัฒนาการปองกันการทําลาย การบําบัด
ฟGHนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล2อม
รวม
8)ยุทธศาสตร%การพัฒนาด+านการเมืองการบริหาร
8.1 แนวทางการพัฒนาการสงเสริมการมีสวนรวมในรูปประชาคม
8.2 แนวทางการพัฒนาการสงเสริมความรู2ความเข2าใจเกีย่ วกับ
กิจการของ อบต.และการบริหารการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย
8.3 แนวทางการพัฒนาบุคลากรทัง้ พนักงานสวนตําบล
พนักงานจ2าง สมาชิกสภา อบต. คณะผู2บริหาร
8.4 แนวทางการพัฒนารายได2 โดยปรับปรุงแหลงรายได2 รวมทั้ง
ระบบการจัดเก็บภาษี

ยุทธศาสตร%/แนวทาง
1.92
1.92
3.85
12.50
7.69
20.19
3.85
3.85
0.96
0.96
27.88
0.96

13
8
21
4
4
1
1
29
1

คิดเป*นร+อยละของ
โครงการทั้งหมด

2
2
4

จํานวนโครงการ
ที่ดําเนินการ

0.00

13,194,000.00

15,000.00
469,800.00

75,000.00

75,000.00

-

3,251,800.00

115,000.00

3,136,800.00

215,000.00
250,000.00
465,000.00

จํานวน
งบประมาณ

0.00

56.67

0.06
2.02

0.32

0.32

-

13.97

0.49

13.47

0.92
1.07
2.00

ร+อยละ
ของงบประมาณทั้งหมด

อบต.แมพริก

อบต.แมพริก

อบต.แมพริก
อบต.แมพริก

อบต.แมพริก

-

อบต.แมพริก,ร.ร.ห2วยขี้นกวิทยา,ร.ร.
บ2านแมเชียงรายลุม,ร.ร.ผาป<งวิทยา
,ร.ร.บ2านแมพริกบน,อบต.แมพริก,
คณะกรรมการหมูบ2าน

อสม.,กส.ต.แมพริก
อบต.แมพริก

หนวยดําเนินการ

4

รวมทั้งสิ้น

8.5 แนวทางการพัฒนาการจัดหาและปรับปรุงเครื่องมือเครื่องใช2และสถานที่
ปฏิบัติงานให2เพียงพอ
8.6 แนวทางการพัฒนาการให2บริการแกประชาชน
รวม

ยุทธศาสตร%/แนวทาง

100.00

2.88
54.81

3
57

104

คิดเป*นร+อยละของ
โครงการทั้งหมด
21.15

จํานวนโครงการ
ที่ดําเนินการ
22

23,284,000.00

50,000.00
17,936,400.00

จํานวน
งบประมาณ
4,207,600.00

100.00

0.21
77.03

ร+อยละ
ของงบประมาณทั้งหมด
18.07
อบต.แมพริก

อบต.แมพริก

หนวยดําเนินการ
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2

โครงการกอสร2างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย
2/2

กอสร2างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย บ2านรมไม2ยาง หมูที่
2/2
9 ตําบลแมพริก
ปริมาณงาน ขนาดถนนกว2างเฉลี่ย 3.00
อําเภอแมพริก
เมตร ยาว 64 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร
จังหวัดลําปาง
พร2 อ มไหลทางดิ น ลู ก รั ง กว2 า งเฉลี่ ย 0. 50
เมตร (รวมพื้นที่คอนกรีตไมน2อยกวา 192
ตารางเมตร)
งบประมาณ 100,000 บาท

ลําดับ
รายละเอียดของกิจกรรม
โครงการ/กิจกรรม
พื้นที่
ที่
(ผลผลิต/งบประมาณ)
1 โครงการกอสร2างถนน
กอสร2างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 1 บ2านห2วยขี้นก หมูที่
คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย กลุมพัฒนาที่1
7 ตําบลแมพริก
1 กลุมพัฒนาที่ 1
ปริมาณงาน ขนาดถนนกว2างเฉลี่ย 3.00
อําเภอแมพริก
เมตร ยาว 63 เมตร หนาเฉลีย่ 0.15 เมตร
จังหวัดลําปาง
พร2 อ มไหลทางดิ น ลู ก รั ง กว2 า งเฉลี่ ย 0.25
เมตร (รวมพื้นที่คอนกรีตไมน2อยกวา 189
ตารางเมตร )
งบประมาณ 100,000 บาท
อบต.แมพริก

หนวย
พ.ศ.2558
พ.ศ.2559
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

1. ภายใต+ยุทธศาสตร%การพัฒนาด+านโครงสร+างพื้นฐาน
- วัตถุประสงค%ของยุทธศาสตร% เพื่อยกระดับความเป*นอยูและอํานวยความสะดวกในชุมชน
1.1 แนวทางการพัฒนา ด+านการคมนาคม ทั้งทางบกและทางน้ํา

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ 2559
องค%การบริหารสวนตําบลแมพริก
อําเภอแมพริก จังหวัดลําปาง

6

ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)

1.2 แนวทางการพัฒนา ด+านไฟฟHาสาธารณะ
พื้นที่

หนวย
ดําเนินการ
ต.ค.

พ.ย.

พ.ศ.2558
ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย. พ.ค.

พ.ศ.2559
มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

7

ลําดับ
โครงการ/กิจกรรม
ที่
1 โครงการกอสร2างราง
ระบายน้ําถนนสายหลัก

รายละเอียดของกิจกรรม
พื้นที่
(ผลผลิต/งบประมาณ)
กอสร2 า งรางระบายน้ํ า ถนนสายหลั ก บ2านแพะดอกเข็ม
หมูที่ 11 ตําบลแม
ภายในหมูบ2าน
ปริ ม าณงาน กอสร2 า งรางระบายน้ํ า พริก อําเภอแมพริก
จังหวัดลําปาง
ปากกว2 า งเฉลี่ ย 0.20 เมตร ยาว 79.50
เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.25
เมตร พร2อมวางทอระบายน้ํา คสล .ขนาด
เส2นผานศูนย?กลาง 0.20 เมตร จํานวน 5
จุ ด รวม 25 ทอน รวมความยาวทั้ ง สิ้ น
104.50 เมตร
งบประมาณ 193,000 บาท

1.3 แนวทางการพัฒนาการระบายน้ํา
หนวย
พ.ศ.2558
พ.ศ.2559
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

8

ลําดับ
โครงการ/กิจกรรม
ที่
1 โครงการกอสร2างระบบ
ประปาหมูบ2าน

รายละเอียดของกิจกรรม
พื้นที่
(ผลผลิต/งบประมาณ)
จายเปOนคาจ2างเหมาดําเนินการกอสร2าง บ2านสันขีเ้ หล็ก หมูที่
ระบบประปาหมูบ2าน
10 ตําบลแมพริก
ปริมาณงาน กอสร2างบอน้ําตื้น หอถังสูง อําเภอแมพริก
ขนาด 10 ลบ.ม. ถังไฟเบอร?กลาส จํานวน
จังหวัดลําปาง
4 ลูก (พร2อมระบบประปา)
งบประมาณ 310,000 บาท

หนวย
พ.ศ.2558
พ.ศ.2559
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

2. ภายใต+ยุทธศาสตร%การพัฒนาด+านแหลงน้ํา
- วัตถุประสงค%ของยุทธศาสตร% เพื่อเน+นการพัฒนาด+านแหลงน้ําเพื่อการอุปโภค บริโภคและการเกษตร
2.1 แนวทางการพัฒนา ด+านแหลงน้ําเพื่อการอุปโภค บริโภค

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ 2559
องค%การบริหารสวนตําบลแมพริก
อําเภอแมพริก จังหวัดลําปาง

9

ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)

2.2 แนวทางการพัฒนา ด+านแหลงน้ําเพื่อการเกษตร
พื้นที่

หนวย
ดําเนินการ
ต.ค.

พ.ย.

พ.ศ.2558
ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย. พ.ค.

พ.ศ.2559
มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.
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3

2

ลําดับ
ที่
1

รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)
โครงการสนับสนุนการ
คาจัดงานพิธีของอําเภอแมพริก ได2แก การจัด
จัดงานรัฐพิธีประจําปQ งานวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ2า
พระบรมราชินีนาถ การจัดงานวันปRยมหาราช การ
จัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ
พระเจ2าอยูหัว
งบประมาณ 10,000 บาท
โครงการเทิดทูนสถาบัน จายเปOนคาใช2จายในการดําเนินกิจกรรมปกปอง
พระมหากษัตริย?
สถาบั น พระมหากษั ต ริ ย? และดํ า เนิ น การตาม
แนวทางตามพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระ
เ จ2 า อ ยู หั ว แ ล ะ ส ม เ ด็ จ พ ร ะ น า ง เ จ2 า
พระบรมราชินีนาถ
งบประมาณ 150,000 บาท
โครงการตอเติมโรงเก็บ
จายเปOนคาจ2างเหมาดําเนินการกอสร2างเพื่อตอ
ของประจําหมูบ2าน เติมโรงเก็บของประจําหมูบ2าน
ปริมาณงาน กอสร2างตอเติมโรงเก็บของขนาด
กว2างเฉลี่ย 3.00 เมตร ยาว 8.00 เมตร สูงเฉลี่ย
3.50เมตร รวมพื้นที่ในการปรับปรุงไมน2อยกวา
24.00 ตารางเมตร
งบประมาณ 114,900 บาท

โครงการ/กิจกรรม

บ2านแมพริก
บน หมูที่ 4
ตําบลแมพริก
อําเภอแมพริก
จังหวัดลําปาง

อบต.แมพริก

อ.แมพริก

พื้นที่

อบต.แมพริก

อบต.แมพริก

หนวย
ดําเนินการ
ปกครอง
อ.แมพริก
ต.ค.

พ.ย.

พ.ศ.2558
ธ.ค.

3. ภายใต+ยุทธศาสตร%การพัฒนาด+านสังคม
- วัตถุประสงค%ของยุทธศาสตร% เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน รวมทั้งเสริมสร+างความเข+มแข็งของชุมชน
3.1 แนวทางการพัฒนา ด+านการสงเสริมความเข+มแข็งของชุมชน

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ 2559
องค%การบริหารสวนตําบลแมพริก
อําเภอแมพริก จังหวัดลําปาง

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย. พ.ค.

พ.ศ.2559
มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.
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5

ลําดับ
ที่
4

รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)
เงินสมทบกองทุนออม
จายเปOน เงิ น สมทบกองทุ น ออมบุ ญ วั นละหนึ่ ง
บุญวันละหนึ่งบาทเพื่อ บาทเพื่อสวัสดิการชุมชนตําบลผาป<ง
สวัสดิการชุมชนตําบล
งบประมาณ 10,000 บาท
ผาป<ง
โครงการปรับปรุงศาลา จายเปOนคาจ2างเหมาดําเนินการกอสร2างเพื่อตอ
อเนกประสงค?ประจํา เติมปรับปรุงศาลาอเนกประสงค?
หมูบ2าน
ปริมาณงาน ปรับปรุงตอเติมศาลา
อเนกประสงค?ขนาดกว2างเฉลีย่ 9.00 เมตร ยาว
17.00 เมตร สูงเฉลีย่ 1.80 เมตร (รวมพื้นที่ตอเติม
ไมน2อยกวา 105.00 ตารางเมตร)
งบประมาณ 191,900 บาท
โครงการปรับปรุงหอ
จายเปOนคาจ2างเหมาปรับปรุงระบบหอกระจาย
กระจายขาวประจํา ขาวประจําหมูบ2าน
หมูบ2าน
ปริมาณงาน ติดตั้งลําโพงฮอร?นปากกลมขนาด
14 นิ้ ว จํา นวน 9 ตัว พร2 อมติ ดตั้ ง ระบบเครื่ อ ง
เสียง
งบประมาณ 54,000 บาท

โครงการ/กิจกรรม

หนวย
ดําเนินการ
กองทุนออม
บุญฯ
ต.ผาป<ง

บ2านแมพริก
บน หมูที่ 4
ตําบลแมพริก
อําเภอแมพริก
จังหวัดลําปาง

อบต.แมพริก

บ2านปางยาว อบต.แมพริก
หมูที่ 8 ตําบล
แมพริก อําเภอ
แมพริก
จังหวัดลําปาง

ต.ผาป<ง

พื้นที่
ต.ค.

พ.ย.

พ.ศ.2558
ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย. พ.ค.

พ.ศ.2559
มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

12

ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)
พื้นที่

3.2 แนวทางการพัฒนา ด+านการนันทนาการและการสงเสริมกิจกรรมการกีฬา
หนวย
ดําเนินการ
ต.ค.

พ.ย.

พ.ศ.2558
ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย. พ.ค.

พ.ศ.2559
มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.
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2

ลําดับ
ที่
1

โครงการอบรม
อาสาสมัครจราจร
นักเรียน นักศึกษาและ
ประชาชน

โครงการซ2อมแผน
ปองกันและบรรเทา
สาธารณภัย

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)
จายเปOนคาดําเนินการซ2อมแผนปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย เชน คาตอบแทน
วิทยากร คาอาหาร เครื่องดื่ม และ
คาใช2จายอื่นๆที่จําเปOนและเกีย่ วข2อง
งบประมาณ 50,000 บาท
จายเงินอุดหนุนสถานีตํารวจภูธรแมพริก
เพื่อดําเนินโครงการอบรมอาสาสมัครจราจร
นักเรียน นักศึกษาและประชาชน ประจําปQ
2559
งบประมาณ 10,000 บาท

3.3 แนวทางการพัฒนา ด+านการปHองกันและบรรเทาสาธารณภัย

อบต.แมพริก

อบต.แมพริก

พื้นที่

สภ.แมพริก
ภายในปQงบประมาณ 2559

หนวย
พ.ศ.2558
พ.ศ.2559
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
ภายในปQงบประมาณ 2559

14

ลําดับ
ที่
1

โครงการจัดกิจกรรม
เนื่องในวันตอต2าน
ยาเสพติด “ 26
มิถุนายน ”

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)
จายเงินอุดหนุน ที่ทําการปกครองอําเภอ
แมพริก ดําเนินโครงการจัดกิจกรรมเนื่องใน
วันตอต2านยาเสพติด “26 มิถุนายน”
เพื่อกระตุ2น และเสริมสร2างพลังจากทุก
หนวยงานรวมกันตอต2านยาเสพติดและ
แสดงเจตนารมณ?ในการปองกันและแก2ไข
ป<ญหายาเสพติด
งบประมาณ 10,000 บาท

3.4 แนวทางการพัฒนา ด+านการปHองกันและแก+ไขปKญหายาเสพติด

อบต.แมพริก

พื้นที่

หนวย
พ.ศ.2558
พ.ศ.2559
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

15

โครงการคาพาหนะรับสง
นักเรียนบ2านปางยาว

โครงการ อปท.จ.ลําปาง
รวมใจกอสร2าง ปรับปรุง
หรือสร2างบ2านให2กับคน
ยากจน ด2อยโอกาส
ประจําปQงบประมาณ
2558-2559

3

เงินสงเคราะห?เบี้ยยังชีพ
ผู2ปWวยเอดส?

โครงการ/กิจกรรม

2

ลําดับ
ที่
1

รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)
เพื่อจายเปOนเงินสงเคราะห?เพื่อการยังชีพ
ผู2ปWวยเอดส? ในพื้นที่ อบต.แมพริก จํานวน
17 คนๆละ 500 บาท
งบประมาณ 102,000 บาท
จายเปOนคาโครงการคาพาหนะรับสง
นักเรียนบ2านปางยาว ให2นักเรียนที่มีฐานะ
ยากจนเดินทางไป-กลับโรงเรียนห2วยขี้นก
วิทยาอยางปลอดภัย
งบประมาณ 70,000 บาท
จายเปOนคาสนับสนุนการดําเนินการตาม
บทบาทอํานาจหน2าที่ขององค?กรปกครอง
สวนท2องถิ่นในการพัฒนาคุณภาพชีวิตให2ดี
ขึ้น
งบประมาณ 20,000 บาท
เขตรับผิดชอบ
อบต.แมพริก

พื้นที่

เขตรับผิดชอบ
อบต.แมพริก

อบต.แมพริก
ภายในปQงบประมาณ 2559

หนวย
พ.ศ.2558
พ.ศ.2559
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

บ2านปางยาว
อบต.แมพริก
หมูที่ 8
ต.แมพริก อ.แมพริก
จ.ลําปาง

3.5 แนวทางการพัฒนา ด+านการจัดสวัสดิการและสังคมสงเคราะห%
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ลําดับ
ที่
1

คาวัสดุการเกษตร

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)
จายเปOนคาวัสดุการเกษตร เชน พันธุ?พืช
สารเคมีปองกันการกําจัดศัตรูพืชและสัตว?
ฯลฯ
งบประมาณ 30,000 บาท
อบต.แมพริก

พื้นที่

4. ภายใต+ยุทธศาสตร%การพัฒนาด+านเศรษฐกิจ
- วัตถุประสงค%ของยุทธศาสตร% เพื่อสงเสริมการประกอบอาชีพและยกระดับรายได+
4.1 แนวทางการพัฒนา ด+านการสงเสริมการประกอบอาชีพและยกระดับรายได+
หนวย
พ.ศ.2558
พ.ศ.2559
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
ภายในปQงบประมาณ 2559

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ 2559
องค%การบริหารสวนตําบลแมพริก
อําเภอแมพริก จังหวัดลําปาง

17

ลําดับ
โครงการ/กิจกรรม
ที่
1 โครงการสนับสนุนการจัด
งานกาชาดประจําปQ
จังหวัดลําปางและ
สนับสนุนกิจกรรมกิ่ง
กาชาดอําเภอแมพริก

รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)
จายเงินอุดหนุน ที่ทําการปกครองอําเภอ
แมพริก เพื่อจายเปOนคาดําเนินกิจกรรมงาน
ออกร2านกาชาดจังหวัดลําปางและกิ่งกาชาด
อํ า เภอแมพริ ก ในการชวยเหลื อ บรรเทา
ความเดือดร2อนผู2ประสบสาธารณภัย
งบประมาณ 30,000 บาท

4.2 แนวทางการพัฒนา ด+านสนับสนุนกิจกรรมของกลุมอาชีพตาง ๆ

อบต.แมพริก

พื้นที่

หนวย
พ.ศ.2558
พ.ศ.2559
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

18

2

อุดหนุนอาสาสมัคร
สาธารณสุขหมูบ2าน

เพื่อจายเปOนคาสนับสนุนการพัฒนา
สาธารณสุขมูลฐานในเขตองค?กรปกครอง
สวนท2องถิ่น หมูบ2านๆละ 15,000 บาท โดย
ให2อสม .ดําเนินการใน 3 กลุมกิจกรรม
ได2แก
1) การพัฒนาศักยภาพด2านสาธารณสุข
2) การแก2ไขป<ญหาสาธารณสุขในเรื่อง
ตางๆ
3) การจัดบริการสุขภาพเบื้องต2นในศูนย?
สาธารณสุขมูลฐานชุมชน) ศสมช.
งบประมาณ 195,000 บาท

ลําดับ
รายละเอียดของกิจกรรม
โครงการ/กิจกรรม
ที่
(ผลผลิต/งบประมาณ)
1
อุดหนุนชมรมอาสาสมัคร จายเปOนคาดําเนินการโครงการเสริมสร2าง
สาธารณสุขตําบลแมพริก สุขภาพเนื่องในวัน อสม.แหงชาติ
งบประมาณ 20,000 บาท
เขตรับผิดชอบ
อบต.แมพริก

เขตรับผิดชอบ
อบต.แมพริก

พื้นที่

5. ภายใต+ยุทธศาสตร%การพัฒนาด+านสาธารณสุข
- วัตถุประสงค%ของยุทธศาสตร% เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
5.1 แนวทางการพัฒนา ด+านการสงเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน

อสม.ในเขต
รับผิดชอบ

หนวย
ดําเนินการ
อสม.ในเขต
รับผิดชอบ
ต.ค.

พ.ย.

พ.ศ.2558

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ 2559
องค%การบริหารสวนตําบลแมพริก
อําเภอแมพริก จังหวัดลําปาง

ธ.ค.

ม.ค.

มี.ค.

พ.ศ.2559
เม.ย. พ.ค.

ภายในปQงบประมาณ 2559

ก.พ.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.
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2

ลําดับ
ที่
1

รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)
วัสดุวิทยาศาสตร?หรือ
เพื่อจายเปOนคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร?หรือ
การแพทย?
การแพทย? เชน ทรายอะเบท น้ํายาพน
กําจัดยุง วัคซีนปองกันโรคพิษสุนขั บ2า น้ํายา
ตรวจสารเสพติด น้ํายาดับเพลิง ถุงมือ
ฯลฯ
งบประมาณ 100,000 บาท
โครงการรณรงค?ปองกัน
เพื่ อ จายเปO น คาจั ด ซื้ อ เวชภั ณ ฑ? วั ส ดุ
และระงับโรค
เคมีภัณฑ? คาน้ํามันเชื้อเพลิง และคาใช2จาย
ไข2เลือดออก ภายในพื้นที่ อื่นๆที่จําเปOนและเกี่ยวข2อง
ตําบลแมพริก และ ตําบล งบประมาณ 150,000 บาท
ผาป<ง

โครงการ/กิจกรรม

5.2 แนวทางการพัฒนาด+าน การควบคุมและระงับโรคติดตอ

เขตรับผิดชอบ
อบต.แมพริก

เขตรับผิดชอบ
อบต.แมพริก

พื้นที่

อบต.แมพริก

ภายในปQงบประมาณ 2559

หนวย
พ.ศ.2558
พ.ศ.2559
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
ภายในปQงบประมาณ 2559
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2

โครงการแลกเปลี่ยน
วัฒนธรรมทาง
ภาษาไทย - อเมริกัน ญี่ปุMน

ลําดับ
โครงการ/กิจกรรม
ที่
1 โครงการวันเด็กแหงชาติ

รายละเอียดของกิจกรรม
หนวย
พ.ศ.2558
พ.ศ.2559
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.
จายเปOนคาจัดกิจกรรมวันเด็กแหงชาติปQ โรงเรียนในเขตพื้นที่ อบต.แมพริก
2559 โดยมีโรงเรียนสังกัด สพฐ .จํานวน 4
อบต.แมพริก
แหง และศูนย?พัฒนาเด็กเล็ก 5 แหง เชน
คาวั ส ดุ อุ ป กรณ? ก ารจั ด งาน คาตกแตง
สถานที่ คาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ?การศึกษา คา
ของรางวัลหรือของขวัญ คาจัดการแสดง
คาอาหารและเครื่องดื่ม และคาใช2จายอื่นๆ
ที่จําเปOนและเกี่ยวข2อง
งบประมาณ 40,000 บาท
จายเงินอุดหนุนโรงเรียนผาป<งวิทยา เพื่อ โรงเรียนผาป<งวิทยา โรงเรียนผา
ดําเนินโครงการ แลกเปลี่ยนเรียนรู2ด2าน
ป<งวิทยา
ภาษาวัฒนธรรมกับนานาชาติเพื่อเตรียม
ความพร2อมสูประชาคมอาเซียน (โครงการ
แลกเปลีย่ นวัฒนธรรมทางภาษาไทย อเมริกัน-ญี่ปุWน )
งบประมาณ 30,000 บาท

6. ภายใต+ยุทธศาสตร%การพัฒนาด+านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม
- วัตถุประสงค%ของยุทธศาสตร% เพื่อสงเสริมการศึกษา ศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงานในท+องถิ่น
6.1 แนวทางการพัฒนา ด+านสนับสนุนการศึกษาของเด็ก เยาวชนและประชาชนทั่วไป รวมทั้งสงเสริมประเพณีอันดีงาม กิจการศาสนา และภูมิปKญญาท+องถิ่น

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ 2559
องค%การบริหารสวนตําบลแมพริก
อําเภอแมพริก จังหวัดลําปาง
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โครงการแลกเปลี่ยน
วัฒนธรรมทางภาษาไทย
– อังกฤษ

โครงการการแขงขันกีฬา
สีสัมพันธ?

โครงการอบรมสงเสริม
ตีกลองปูจาเพื่อพัฒนา
วัฒนธรรมประเพณีดนตรี
พื้นบ2าน

โครงการแขงขันกีฬา
สัมพันธ?กลุมอําเภอ
แมพริก

โครงการแขงขันกีฬาสี
สัมพันธ?ต2านยาเสพติด

โครงการแขงขันกีฬา
สัมพันธ?โรงเรียนบ2านแม
เชียงรายลุม

5

6

7

8

9

โครงการแลกเปลี่ยน
วัฒนธรรมทางภาษาไทย
– อเมริกัน

โครงการ/กิจกรรม

4

ลําดับ
ที่
3

รายละเอียดของกิจกรรม
พื้นที่
(ผลผลิต/งบประมาณ)
จายเงินอุดหนุนโรงเรียนบ2านแมพริกบน
โรงเรียนบ2าน
เพื่อดําเนินโครงการแลกเปลีย่ นวัฒนธรรม
แมพริกบน
ทางภาษาไทย – อเมริกัน
งบประมาณ 30,000 บาท
จายเงินอุดหนุนโรงเรียนห2วยขีน้ กวิทยา
โรงเรียนห2วยขี้นก
เพื่อดําเนินโครงการแลกเปลีย่ นวัฒนธรรม
วิทยา
ทางภาษาไทย – อังกฤษ
งบประมาณ 30,000 บาท
จายเงินอุดหนุนโรงเรียนผาป<งวิทยาเพื่อ โรงเรียนผาป<งวิทยา
ดําเนินโครงการการแขงขันกีฬาสีสัมพันธ?
งบประมาณ 30,000 บาท
จายเงินอุดหนุนโรงเรียนผาป<งวิทยา เพื่อ โรงเรียนผาป<งวิทยา
ดําเนินโครงการอบรมสงเสริมตีกลองปูจา
เพื่อพัฒนาวัฒนธรรมประเพณีดนตรี
พื้นบ2าน
งบประมาณ 20,000 บาท
จายเงินอุดหนุนโรงเรียนห2วยขีน้ กวิทยา
โรงเรียนห2วยขี้นก
เพื่อดําเนินโครงการแขงขันกีฬาสัมพันธ?กลุม
วิทยา
อําเภอแมพริก
งบประมาณ 40,000 บาท
จายเงินอุดหนุนโรงเรียนบ2านแมพริกบน
โรงเรียนบ2านแม
เพื่อดําเนิน โครงการแขงขันกีฬาสีสัมพันธ?
พริกบน
ต2านยาเสพติด
งบประมาณ 20,000 บาท
จายเงินอุดหนุนโรงเรียนบ2านแมเชียงราย โรงเรียนบ2านแม
ลุมเพื่อดําเนินโครงการแขงขันกีฬาสัมพันธ?
เชียงรายลุม
โรงเรียนบ2านแมเชียงรายลุม
งบประมาณ 20,000 บาท
โรงเรียนบ2าน
แมเชียงราย
ลุม

โรงเรียนบ2าน
แมพริกบน

โรงเรียนห2วย
ขี้นกวิทยา

โรงเรียนผา
ป<งวิทยา

โรงเรียนผา
ป<งวิทยา

โรงเรียนห2วย
ขี้นกวิทยา

ภายในปQงบประมาณ 2559

ภายในปQงบประมาณ 2559

ภายในปQงบประมาณ 2559

ภายในปQงบประมาณ 2559

ภายในปQงบประมาณ 2559

หนวย
พ.ศ.2558
พ.ศ.2559
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.
โรงเรียนบ2าน
แมพริกบน
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13

12

11

ลําดับ
ที่
10

รายละเอียดของกิจกรรม
พื้นที่
(ผลผลิต/งบประมาณ)
โครงการสนับสนุน
จายเปOนคาอาหารกลางวันให2กับศูนย?
ศูนย?พัฒนาเด็กเล็ก
คาใช2จายการบริหาร พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 5 ศูนย?
ในเขตรับผิดชอบ
สถานศึกษา
งบประมาณ 548,800 บาท
อุดหนุนโรงเรียนสังกัด
อุดหนุนโรงเรียนบ2านแมพริกบน โรงเรียน โรงเรียน สพฐ.ใน
สํานักงานคณะกรรมการ บ2านแมเชียงรายลุม โรงเรียนห2วยขีน้ กวิทยา
พื้นที่รับผิดชอบ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรียนผาป<งวิทยา เพื่อจายเปOนคาอาหาร
คาอาหารกลางวัน
กลางวั น ให2 แ กโรงเรี ย นสั ง กั ด สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
งบประมาณ 1,388,000 บาท
การพัฒนาครูผู2ดูแลเด็ก
คาใช2จายในการพัฒนาครูผู2ดูแลเด็กของ ศูนย?พัฒนาเด็กเล็ก
ของศูนย?พัฒนาเด็กเล็ก ศูนย?พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อจายในการพัฒนา
ในเขตรับผิดชอบ
ครูผดู2 ูแลเด็กและผูด2 ูแลเด็กของศูนย?พัฒนา
เด็กเล็ก จํานวน 5 อัตรา
งบประมาณ 10,000 บาท
คาอาหารเสริม(นม)
จายเปOนคาจัดซื้ออาหารเสริม(นม)ให2กับ โรงเรียนและศูนย?
โรงเรียนในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาเด็กเล็กใน
การศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) ตั้งแตระดับ
เขตรับผิดชอบ
อนุบาลถึงระดับประถมศึกษาปQที่ 6 จํานวน
4 แหง ประกอบด2วย โรงเรียนบ2านแมพริก
บน โรงเรียนบ2านแมเชียงรายลุม โรงเรียน
ห2วยขี้นกวิทยา โรงเรียนผาป<งวิทยาและ
ศูนย?พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 5 แหง
ประกอบด2วย ศูนย?พัฒนาเด็กเล็กบ2านแม
พริกบน ศูนย?พัฒนาเด็กเล็กบ2านแม
เชียงรายลุม ศูนย?พัฒนาเด็กเล็กวัดห2วยขีน้ ก
ศูนย?พัฒนาเด็กเล็กบ2านผาป<งหลวง ศูนย?
พัฒนาเด็กเล็กบ2านผาป<งกลาง
งบประมาณ 930,000 บาท

โครงการ/กิจกรรม

อบต.แมพริก

อบต.แมพริก

อบต.แมพริก

ภายในปQงบประมาณ 2559

หนวย
พ.ศ.2558
พ.ศ.2559
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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5

4

3

2

ลําดับ
ที่
1

จายเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมูบ2าน หมูที่ 7 บ2านห2วย อบต.แมพริก
บ2านห2วยขี้นก เพื่อดําเนินโครงการสืบสาน ขี้นก ต.แมพริก
วัฒนธรรมประเพณีสงกรานต?
อ.แมพริก จ.ลําปาง
งบประมาณ 10,000 บาท
โครงการจัดงานประเพณี จายเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมูบ2าน
หมูที่ 8 บ2านปาง อบต.แมพริก
สงกรานต?บ2านปางยาว บ2านปางยาว โครงการจัดงานประเพณี
ยาว ต.แมพริก
สงกรานต?บ2านปางยาว
อ.แมพริก จ.ลําปาง
งบประมาณ 5,000 บาท
โครงการสืบสาน
จายเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมูบ2าน
หมูที่ 10 บ2าน
อบต.แมพริก
วัฒนธรรมประเพณี
บ2านสันขี้เหล็ก โครงการสืบสานวัฒนธรรม
สันขี้เหล็ก
สักการะดอยพระธาตุ ประเพณีสักการะดอยพระธาตุ รวมกับหมูที่ ต.แมพริก อ.แมพริก
4 บ2านแมพริกบน หมูที่ 9 บ2านรมไม2ยาง
จ.ลําปาง
งบประมาณ 30,000 บาท

โครงการสืบสาน
วัฒนธรรมประเพณี
สงกรานต?

รายละเอียดของกิจกรรม
หนวย
พ.ศ.2558
พ.ศ.2559
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.
โครงการสืบสาน
จายเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมูบ2าน
หมูที่ 4 บ2านแม อบต.แมพริก
วัฒนธรรมประเพณี
บ2านแมพริกบนเพื่อดําเนินโครงการสืบสาน พริกบน ต.แมพริก
สงกรานต?
วัฒนธรรมประเพณีสงกรานต?บ2านแมพริก อ.แมพริก จ.ลําปาง
บ2านแมพริกบน
บน
งบประมาณ 30,000 บาท
โครงการสืบสานประเพณี จายเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมูบ2าน
หมูที่ 6 บ2านวัง อบต.แมพริก
สงกรานต?
บ2านวังสําราญเพื่อดําเนินโครงการสืบสาน สําราญ ต.แมพริก
ประเพณีสงกรานต?
อ.แมพริก จ.ลําปาง
งบประมาณ 5,000 บาท

โครงการ/กิจกรรม

6.2 สงเสริมประเพณีอันดีงาม กิจการศาสนา และภูมิปKญญาท+องถิ่น
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ลําดับ
รายละเอียดของกิจกรรม
โครงการ/กิจกรรม
ที่
(ผลผลิต/งบประมาณ)
6 โครงการสืบสานประเพณี จายเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมูบ2าน
สงกรานต?บ2านแพะดอก บ2านแพะดอกเข็ม โครงการสืบสานประเพณี
เข็ม
สงกรานต?บ2านแพะดอกเข็ม
งบประมาณ 10,000 บาท
7
โครงการสรงน้ําพระธาตุ
จายเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมูบ2าน
สืบชะตาหลวง วัดผาป<ง บ2านผาป<งหลวง โครงการสรงน้ําพระธาตุ
หลวง
สืบชะตาหลวง วัดผาป<งหลวง
งบประมาณ 10,000 บาท
8
โครงการจัดงานประเพณี จายเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมูบ2าน
ไม2ค้ําศรี สืบชะตาหลวง บ2านห2วยไร โครงการจัดงานประเพณีไม2ค้ํา
สรงน้ําพระธาตุศิรภิ ูมิวนา ศรี สืบชะตาหลวง สรงน้ําพระธาตุศิริภูมิ
แหครัวตาน
วนา แหครัวตาน
งบประมาณ 15,000 บาท

หนวย
พ.ศ.2558
พ.ศ.2559
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

หมูที่ 4 บ2านห2วยไร
ต.ผาป<ง อ.แมพริก
จ.ลําปาง

อบต.แมพริก

หมูที่ 2 บ2านผาป<ง อบต.แมพริก
หลวง ต.ผาป<งหลวง
อ.แมพริก จ.ลําปาง

หมูที่ 11 บ2านแพะ
ดอกเข็ม ต.แมพริก
อ.แมพริก จ.ลําปาง

พื้นที่
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ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)
พื้นที่

หนวย
ดําเนินการ

7. ภายใต+ยุทธศาสตร%การพัฒนาด+านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล+อม
- วัตถุประสงค%ของยุทธศาสตร% เพื่อให+เกิดความนาอยูและความยั่งยืน
7.1 แนวทางการพัฒนา ด+านการสร+างจิตสํานึกในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล+อม
ต.ค.

พ.ย.

พ.ศ.2558

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ 2559
องค%การบริหารสวนตําบลแมพริก
อําเภอแมพริก จังหวัดลําปาง

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย. พ.ค.

พ.ศ.2559
มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.
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โครงการอบรมความรู2
เรื่องไฟปWา

โครงการปลูกปWาเฉลิม
พระเกียรติเทิดไท2องค?
ราชัน

โครงการปลอยพันธุ?สตั ว?
น้ําสูแหลงน้ําสาธารณะ

2

3

4

ลําดับ
โครงการ/กิจกรรม
ที่
1 โครงการรณรงค?ปองกัน
ไฟปWาและป<ญหาหมอก
ควัน

รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)
จายเปOนคาดําเนินการในกิจกรรมรณรงค?
ปองกันไฟปWาและป<ญหาหมอกควัน เชน คา
วัสดุอุปกรณ? คาจัดทําปาย คาจัดทําเอกสาร
แผนพับรณรงค? คาใช2จายอื่นๆ ที่จาํ เปOน
และเกี่ยวข2อง
งบประมาณ 5,000 บาท
จายเปOนคาดําเนินโครงการอบรมความรู2
เรื่องไฟปWา เชน คาตอบแทนวิทยากร
คาอาหารและคาเครื่องดื่ม คาวัสดุอุปกรณ?
คาจัดทําปาย และคาใช2จายอื่นๆ ที่จําเปOน
และเกี่ยวข2อง ฯลฯ
งบประมาณ 20,000 บาท
จายเปOนคาดําเนินโครงการปลูกปWาเฉลิม
พระเกียรติเทิดไท2องค?ราชัน เชน คาพันธุ?
กล2าไม2 คาจัดทําปาย และคาใช2จายอื่นๆ
ที่จําเปOนและเกี่ยวข2อง ฯลฯ
งบประมาณ 50,000 บาท
จัดทําโครงการปลอยพันธุ?สัตว?นา้ํ สูแหลง
น้ําสาธารณะ
งบประมาณ - บาท
พื้นที่รับผิดชอบ
ของ อบต.แมพริก

พื้นที่รับผิดชอบ
ของ อบต.แมพริก

พื้นที่รับผิดชอบ
ของ อบต.แมพริก

พื้นที่รับผิดชอบ
ของ อบต.แมพริก

พื้นที่

อบต.แมพริก

อบต.แมพริก

อบต.แมพริก

ภายในปQงบประมาณ 2559

ภายในปQงบประมาณ 2559

ภายในปQงบประมาณ 2559

หนวย
พ.ศ.2558
พ.ศ.2559
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
ภายในปQงบประมาณ 2559

7.2 แนวทางการพัฒนาด+านการปHองกัน การทําลาย การบําบัดและฟNOนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล+อม

27

ลําดับ
โครงการ/กิจกรรม
ที่
1 โครงการประชาคม
หมูบ2านเพื่อการจัดทํา
แผนพัฒนาสามปQ

รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)
เพื่อจายเปOนคาดําเนินการประชาคม
หมูบ2านเพื่อการจัดทําแผนพัฒนาสามปQ เชน
คาวัสดุอุปกรณ? คาเย็บเลมเข2าปกหนังสือ
คาอาหารและเครื่องดื่ม และคาใช2จายอื่นๆ
ที่จําเปOนและเกี่ยวข2อง
งบประมาณ 15,000 บาท
พื้นที่รับผิดชอบ
ของ อบต.แมพริก

พื้นที่

หนวย
พ.ศ.2558
พ.ศ.2559
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

8. ภายใต+ยุทธศาสตร%การพัฒนาด+านการเมืองการบริหาร
- วัตถุประสงค%ของยุทธศาสตร% เพื่อพัฒนาความรู+ ความเข+าใจของประชาชนในการมีสวนรวมในกิจกรรมทางการเมืองตามระบอบประชาธิปไตย รวมถึงการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารงาน ขององค%การบริหารสวนตําบลเพื่อให+บริการแกประชาชนได+อยางมีประสิทธิภาพ
8.1 แนวทางการพัฒนา ด+านการสงเสริมการมีสวนรวมรูปประชาคม

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ 2559
องค%การบริหารสวนตําบลแมพริก
อําเภอแมพริก จังหวัดลําปาง
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ลําดับ
โครงการ/กิจกรรม
ที่
1 คาใช2จายในการเลือกตั้ง

รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)
จายเปOนคาใช2จายในการเลือกตัง้ ทั่วไป
เลือกตั้งซอมผู2บริหารท2องถิ่น สมาชิกสภา
องค?การบริหารสวนตําบล) กรณีครบวาระ
กรณีแทนตําแหนงที่วาง(และการสํารวจ
เจตนารมณ?ของประชาชน
งบประมาณ 469,800 บาท
พื้นที่รับผิดชอบ
ของ อบต.แมพริก

พื้นที่

หนวย
พ.ศ.2558
พ.ศ.2559
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
ภายในปQงบประมาณ 2559

8.2 แนวทางการพัฒนา ด+านการสงเสริมความรู+ ความเข+าใจ เกี่ยวกับกิจการของ อบต. และการบริหาร การปกครองตามระบอบประชาธิปไตย
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ลําดับ
โครงการ/กิจกรรม
ที่
1 เงินเดือนพนักงานสวน
ตําบล

รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)
จายเปOนเงินเดือนให2แกพนักงานสวน
ตําบล พร2อมเงินปรับปรุงเงินเดือน ดังนี้
สํานักงานปลัด
- เพื่อจายเปOนเงินเดือนให2แกพนักงานสวน
ตําบล พร2อมปรับปรุงเงินเดือน จํานวน 8
อัตรา ตําแหนง ปลัดองค?การบริหารสวน
ตําบล หัวหน2าสํานักงานปลัดฯ เจ2าหน2าที่
วิ เ คราะห? น โยบายและแผน นั ก พั ฒ นา
ชุ ม ชน บุ ค ลากร นั ก วิ ช าการศึ ก ษา เจ2 า
พนักงานธุรการ เจ2าพนักงานปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
งบประมาณ 2,255,090 บาท
สวนการคลัง
- เพื่อจายเปOนเงินเดือนพนักงานสวนตําบล
พร2 อ มเงิ น ปรั บ ปรุ ง เงิ น เดื อ น จํ า นวน 5
อั ต รา ตํ า แหนง หั ว หน2 า สวนการคลั ง
นั ก วิ ช าการเงิ น และบั ญ ชี เจ2 า พนั ก งาน
การเงิ น และบั ญ ชี เจ2 า พนั ก งานพั ส ดุ
เจ2าหน2าที่จัดเก็บรายได2
งบประมาณ 1,169,320 บาท
กองชาง
- เพื่อจายเปOนเงินเดือนของพนักงานสวน
ตําบล พร2อมเงินปรับปรุงเงินเดือน จํานวน
3 อัตรา ตําแหนง ผู2อํานวยการกองชาง
นายชางโยธา เจ2าพนักงานธุรการ
งบประมาณ 725,340 บาท
รวมงบประมาณ 4,149,750 บาท
อบต.แมพริก

พื้นที่

หนวย
พ.ศ.2558
พ.ศ.2559
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

8.3 แนวทางการพัฒนา ด+านการพัฒนาบุคลากรทั้งพนักงานสวนตําบล สมาชิกสภา อบต. คณะผู+บริหาร ให+มีความรู+ คุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน
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4

3

รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)
จายเปOนเงินคาตอบแทนรายเดือนของ
ผู2บริหารตําแหนงปลัดองค?การบริหารสวน
ตําบล
งบประมาณ 67,200 บาท
จายเปOนเงินเพิ่มการครอง จายเปOนเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว
ชีพชั่วคราว
จํานวน 2 อัตรา ตําแหนง เจ2าพนักงานพัสดุ
เจ2าหน2าที่จัดเก็บรายได2
งบประมาณ 36,000 บาท
เงินประจําตําแหนง
จายเปOนเงินคาประจําตําแหนงให2แก
- สํานักงานปลัด จํานวน 2 ตําแหนง คือ
ปลัดองค?การบริหารสวนตําบล และหัวหน2า
สํานักงานปลัดฯ
งบประมาณ 109,200 บาท
- สวนการคลัง จํานวน 1 ตําแหนง
หัวหน2าสวนการคลัง
งบประมาณ 42,000 บาท
- กองชาง จํานวน 1 ตําแหนง เพื่อจาย
เปOนเงินคาประจําตําแหนงให2แก
ผู2อํานวยการกองชาง
งบประมาณ 42,000 บาท
รวมงบประมาณ 193,200 บาท

ลําดับ
โครงการ/กิจกรรม
ที่
2 เงินคาตอบแทนรายเดือน

อบต.แมพริก

อบต.แมพริก

อบต.แมพริก

พื้นที่

อบต.แมพริก

อบต.แมพริก

หนวย
พ.ศ.2558
พ.ศ.2559
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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ลําดับ
รายละเอียดของกิจกรรม
โครงการ/กิจกรรม
ที่
(ผลผลิต/งบประมาณ)
5 คาตอบแทนพนักงานจ2าง จายเปOนคาตอบแทนพนักงานจ2าง ดังนี้
- สํ า นั ก งานปลั ด เพื่ อ จายเปO น คาจ2 า ง
พนัก งานจ2 างทั่ วไป และพนั กงานจ2 างตาม
ภารกิจ จํานวน 15 อัตรา ตําแหนง ผู2ชวย
เจ2 า หน2 า ที่ ธุ ร การ ผู2 ช วยเจ2 า หน2 า ที่ บั น ทึ ก
ข2 อ มู ล นั ก การภารโรง พนั ก งานขั บ รถ
จํานวน 2 อัตรา พนักงานดับเพลิง จํานวน
3 อัตรา คนงานทั่วไป จํานวน 4 อัตรา
ยาม และจายเปOนคาเงินเดือนสวนเกินจาก
ศูนย?พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 2 อัตรา
งบประมาณ 1,714,630 บาท
- สวนการคลั ง เพื่ อ จายเปO น คาจ2 า ง
พนักงานจ2างตามภารกิจ จํานวน 3 อัตรา
ตําแหนง ผู2ชวยเจ2าหน2าที่การเงินและบัญชี
ผู2ชวยเจ2าหน2าที่พัสดุ ผู2ชวยเจ2าหน2าที่จัดเก็บ
รายได2
งบประมาณ 391,010 บาท
- กองชาง เพื่อจายเปOนคาจ2างพนักงาน
จ2างตามภารกิจ จํานวน 2 อัตรา ตําแหนง
ผู2ชวยชางโยธา ผู2ชวยนายชางไฟฟา
งบประมาณ 293,450 บาท
รวมงบประมาณ 2,399,090 บาท
อบต.แมพริก

พื้นที่

หนวย
พ.ศ.2558
พ.ศ.2559
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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7

เงินเดือน/คาตอบแทน
ประจําตําแหนง/
คาตอบแทนพิเศษนายก
อบต. รองนายก อบต.
เลขานุการนายก อบต.

ลําดับ
โครงการ/กิจกรรม
ที่
6 เงินเพิ่มตางๆของ
พนักงานจ2าง

รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)
จายเปOนเงินเพิ่มคาครองชีพพนักงานจ2าง
ทั่วไป และพนักงานจ2างตามภารกิจ ดังนี้
- สํานักงานปลัด เพื่อจายเปOนเงินเพิ่มคา
ครองชีพพนักงานจ2างตามภารกิจ จํานวน 7
อัตรา ตําแหนง ผู2ชวยเจ2าหน2าที่ธรุ การ
ผู2ชวยเจ2าหน2าที่บันทึกข2อมูล พนักงานขับรถ
จํานวน 2 อัตรา พนักงานดับเพลิง จํานวน
3 อัตรา
งบประมาณ 164,900 บาท
- สวนการคลัง เพื่อจายเปOนเงินเพิ่มคา
ครองชีพพนักงานจ2างตามภารกิจ จํานวน 3
อัตรา ตําแหนง ผู2ชวยเจ2าหน2าที่การเงินและ
บัญชี ผู2ชวยเจ2าหน2าที่พสั ดุ ผู2ชวยเจ2าหน2าที่
จัดเก็บรายได2
งบประมาณ 60,380 บาท
- กองชาง เพื่อจายเปOนเงินเพิ่มคาครอง
ชีพพนักงานจ2างตามภารกิจ จํานวน 2
อัตรา ตําแหนงผู2ชวยชางโยธา ผู2ชวยนายชางไฟฟา
งบประมาณ 25,390 บาท
รวมงบประมาณ 250,670 บาท
จายเปOนเงินเดือน คาตอบแทนประจํา
ตําแหนง คาตอบแทนพิเศษนายก อบต.
รองนายก อบต. เลขานุการนายก อบต.
จํานวน 4 คน
งบประมาณ 684,720 บาท
อบต.แมพริก

อบต.แมพริก

พื้นที่

อบต.แมพริก

หนวย
พ.ศ.2558
พ.ศ.2559
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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จายเปOนเงินประโยชน?คาตอบแทนอื่นเปOน
กรณีพิเศษแกพนักงานสวนตําบลและ
พนักงานจ2างขององค?กรปกครองสวน
ท2องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ด2วยการกําหนดเงินประโยชน?ตอบแทนอื่น
เปOนกรณีพเิ ศษอันมีลักษณะเปOนเงินรางวัล
ประจําปQแกพนักงานสวนท2องถิ่นให2เปOน
รายจายอื่นขององค?กรปกครองสวนท2องถิ่น
พ.ศ.2559
งบประมาณ 500,000 บาท
จายเปOนคาตอบแทนคณะกรรมการกรณี
อ ง ค? ก ร ป ก ค ร อ ง ส ว น ท2 อ ง ถิ่ น เ ปO น
ผู2ดําเนินการเกี่ยวกับการสอบแขงขัน สอบ
คัดเลือก หรือคัดเลือก
งบประมาณ 30,000 บาท

11

คาตอบแทน
คณะกรรมการเกี่ยวกับ
การสอบแขงขัน สอบ
คัดเลือก หรือคัดเลือก

คาตอบแทน
คณะกรรมการจัดซื้อจัด
จ2าง กรรมการตรวจการ
จ2าง และควบคุมงาน
กอสร2าง
เงินประโยชน?ตอบแทน
อื่น

10

9

รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)
จายเปOนคาตอบแทนประธานสภา รอง
ประธานสภา สมาชิกสภา และเลขานุการ
สภาองค?การบริหารสวนตําบล ดังนี้
- ประธานสภาเปOนเงิน 134,640 บาท
- รองประธานสภาเปOนเงิน 110,160 บาท
- สมาชิกสภา จํานวน 24 คน
เปOนเงิน 2,073,600 บาท
- เลขานุการสภา เปOนเงิน 86,400 บาท
รวมงบประมาณ 2,404,800 บาท
คาตอบแทนคณะกรรมการจัดซือ้ จัดจ2าง
กรรมการตรวจการจ2าง และควบคุมงาน
กอสร2างเพื่อเปOนขวัญและกําลังใจ
งบประมาณ 40,000 บาท

ลําดับ
โครงการ/กิจกรรม
ที่
8 คาตอบแทนประธานสภา
รองประธานสภา
สมาชิกสภา และ
เลขานุการสภาองค?การ
บริหารสวนตําบล

อบต.แมพริก

อบต.แมพริก

อบต.แมพริก

อบต.แมพริก

พื้นที่

อบต.แมพริก

อบต.แมพริก

อบต.แมพริก

ภายในปQงบประมาณ 2559

ภายในปQงบประมาณ 2559

ภายในปQงบประมาณ 2559

หนวย
พ.ศ.2558
พ.ศ.2559
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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คาเชาบ2าน

เงินชวยเหลือการศึกษา
บุตร

13

14

ลําดับ
โครงการ/กิจกรรม
ที่
12 คาตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ

รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)
เพื่อจายเปOนคาตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาให2แกพนักงานสวนตําบลและ
พนักงานจ2างที่มาปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการหรือในวันหยุดราชการทีไ่ ด2รับคําสั่ง
ให2ชวยเหลือการปฏิบัติงานซึ่งเปOนงาน
เรงดวนนอกเวลาราชการปกติหรืองานที่ไม
อาจทําในเวลาราชการได2
ดังนี้
- สํานักงานปลัด 30,000 บาท
- สวนการคลัง 10,000 บาท
- กองชาง 10,000 บาท
รวมงบประมาณ 50,000 บาท
จายเปOนเงินคาเชาบ2านของพนักงานสวน
ตําบล
- สํานักงานปลัด งบประมาณ 130,800
บาท
- สวนการคลัง งบประมาณ 66,000บาท
- กองชาง งบประมาณ 36,000 บาท
รวมงบประมาณ 232,800 บาท
จายเปOนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของ
ผู2บริหารและพนักงานสวนตําบล ดังนี้
- สํานักงานปลัด งบประมาณ 60,000
บาท
- สวนการคลัง งบประมาณ 20,000 บาท
- กองชาง งบประมาณ 20,000 บาท
รวมงบประมาณ 100,000 บาท
อบต.แมพริก

อบต.แมพริก

อบต.แมพริก

พื้นที่

อบต.แมพริก

อบต.แมพริก

หนวย
พ.ศ.2558
พ.ศ.2559
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
ภายในปQงบประมาณ 2559
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16

รายจายเพื่อให2ได2มาซึ่ง
บริการ

ลําดับ
โครงการ/กิจกรรม
ที่
15 คาของขวัญ ของรางวัล
หรือเงินรางวัล

รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)
คาของขวัญ ของรางวัล หรือเงินรางวัล
สําหรับในการจัดกิจกรรมตางๆที่มคี วาม
จําเปOนและเหมาะสม
งบประมาณ 5,000 บาท
เพื่อจายเปOนคาใช2จายตางๆ ดังนี้
- คาถายเอกสาร คาเย็บหนังสือ เข2าปก
หนังสือ เชน ข2อบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจํ า ปQ ข2 อ บั ง คั บ องค? ก ารบริ ห ารสวน
ตํ า บล รายงานการประชุ ม ระเบี ย บ
กฎหมายและหนังสือตางๆ
- คาโฆษณาและเผยแพร เชน รายจาย
เกี่ยวกับการจ2างเหมาโฆษณาและเผยแพรขาว
ทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน? โรง
มหรสพหรือสิ่งพิมพ?ตาง ๆ คาเชาทรัพย?สิน
คาจ2างเหมาบริการ คาจ2างสํารวจความพึง
พอใจของการบริการประชาชน คา
ประกันภัย คาจัดทําปรับปรุงเว็บไซด?
หนวยงาน คาจ2างเหมาพนหมอกควันกําจัด
ยุง คาจัดเก็บข2อมูล จปฐ .ฯลฯ
- สํานักงานปลัด 350,000 บาท
- สวนการคลัง 45,000 บาท
- กองชาง 50,000 บาท
รวมงบประมาณ 445,000 บาท
อบต.แมพริก

อบต.แมพริก

พื้นที่

อบต.แมพริก

ภายในปQงบประมาณ 2559

หนวย
พ.ศ.2558
พ.ศ.2559
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
ภายในปQงบประมาณ 2559
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ลําดับ
โครงการ/กิจกรรม
ที่
17 รายจายเกี่ยวกับการ
รับรองและพิธีการ

รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)
จายเปOนคาเกี่ยวกับการรับรองและพิธี
การ ดังนี้
1. เพื่อจายเปOนคารับรองในการต2อนรับ
บุคคลหรือคณะบุคคลทีไ่ ปนิเทศงานหรือ
ตรวจงาน หรือเยี่ยมชม หรือทัศนศึกษาดู
งาน และเจ2าหน2าที่ที่เกีย่ วข2องซึ่งต2อนรับ
บุคคลหรือคณะบุคคล เชน คาอาหาร คา
เครื่องดื่ม คาของขวัญ คาจัดทําเอกสาร
และคาใช2จายอื่นๆที่จาํ เปOนและเกีย่ วข2อง
งบประมาณ 20,000 บาท
2.เพื่อจายเปOนคาเลีย้ งรับรองในการ
ประชุมสภาท2องถิ่น คณะกรรมการหรือ
คณะอนุกรรมการที่ได2รับการแตงตั้งตาม
กฎหมาย หรือตามระเบียบ หรือหนังสือสั่ง
การของกระทรวงมหาดไทย หรือการ
ประชุมระหวางองค?กรปกครองสวนท2องถิ่น
กับรัฐวิสาหกิจ หรือเอกชน เพื่อจายเปOน
คาอาหารและเครื่องดื่ม เครื่องใช2ในการ
รับรอง คาบริการ คาใช2จายอื่นๆทีจ่ ําเปOน
งบประมาณ 40,000 บาท
รวมงบประมาณ จํานวน 60,000 บาท
อบต.แมพริก

พื้นที่

หนวย
พ.ศ.2558
พ.ศ.2559
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
ภายในปQงบประมาณ 2559
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20

19

รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)
คาใช2จายในการเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร
ตั้งไว2 บาท สําหรับเปOนคาเบี้ยเลี้ยง คา
พาหนะ คาเชาที่พักและคาใช2จายอื่นๆใน
การเดินทางไปราชการ หรืออบรมสัมมนา
ของพนักงานสวนตําบล พนักงานจ2าง
ผู2บริหารและสมาชิกสภาองค?การบริหาร
สวนตําบล ดังนี้
- สํานักงานปลัด งบประมาณ 100,000
บาท
- สวนการคลัง งบประมาณ 30,000 บาท
- กองชาง งบประมาณ 20,000 บาท
รวมงบประมาณ 150,000 บาท
คาใช2จายในการฝ^กอบรม
จายเปOนคาลงทะเบียนและธรรมเนียม
และสัมมนา
เชน คาลงทะเบียนและคาธรรมเนียมการ
ฝ^กอบรมตางๆสําหรับ คณะผู2บริหารท2องถิน่
สมาชิกสภา พนักงานสวนตําบล พนักงาน
จ2าง ดังนี้
- สํานักงานปลัด งบประมาณ 120,000
บาท
- สวนการคลัง งบประมาณ 20,000 บาท
- กองชาง งบประมาณ 20,000 บาท
รวมงบประมาณ 160,000 บาท
คาพวงมาลัย ชอดอกไม2
คาพวงมาลัย ชอดอกไม2 กระเช2าดอกไม2
กระเช2าดอกไม2และพวง และพวงมาลา สําหรับพิธีการวันสําคัญ
มาลา
ตางๆ ตามวาระโอกาสที่จําเปOน
งบประมาณ 10,000 บาท

ลําดับ
โครงการ/กิจกรรม
ที่
18 คาใช2จายในการเดินทาง
ไปราชการใน
ราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร

อบต.แมพริก

อบต.แมพริก

อบต.แมพริก

พื้นที่

อบต.แมพริก

อบต.แมพริก

ภายในปQงบประมาณ 2559

ภายในปQงบประมาณ 2559

หนวย
พ.ศ.2558
พ.ศ.2559
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
ภายในปQงบประมาณ 2559
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คาบริการโทรศัพท?

คาไปรษณีย?

คาบริการสื่อสารและ
โทรคมนาคม

เงินสํารองจาย

22

23

24

25

ลําดับ
โครงการ/กิจกรรม
ที่
21 คาไฟฟา

รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)
เพื่ อ จายเปO น คาไฟฟ าสํ า หรั บ ที่ ทํ า การ
องค? ก ารบริ ห ารสวนตํ า บล และไฟฟ า
สาธารณะสวนเกิน
งบประมาณ 330,000 บาท
เพื่อจายเปOนคาเชาหมายเลขและคาใช2
บริการโทรศัพท?พื้นฐาน และคา
โทรศัพท?เคลื่อนที่ขององค?การบริหารสวน
ตําบล
งบประมาณ 104,000 บาท
จายเปOนคาไปรษณีย? คาโทรเลข คาธนาณัติ
คาซื้อดวงตราไปรษณียากร คาเชาตู2
ไปรษณีย? ฯลฯ
งบประมาณ 20,000 บาท
เพื่ อ จายเปO น คาใช2 บ ริ ก ารอิ น เตอร? เ น็ ต
เชน คาธรรมเนี ย ม คาสมาชิ ก คาขอใช2
หมายเลข คาเชาเครื่องและอุปกรณ? คาใช2
บริการ และคาใช2จายที่เกี่ยวข2องอื่นๆ
งบประมาณ 75,000 บาท
จายเปOนคาชวยเหลือราษฎรทีป่ ระสบภัย
ได2แก ภัยแล2ง อัคคีภัย วาตภัย อุทกภัย
ภาวะฝนแล2ง ภัยจากลูกเห็บ ภัยจากฝนทิ้ง
ชวง ภัยจากไฟปWา ภัยจากโรคระบาดของ
แมลงและศัตรูพืช ภัยหนาว ตลอดจนภัย
อื่นๆ อันมีมาเปOนสาธารณะ ไมวาเกิดจาก
ธรรมชาติหรือมีผู2ทําให2เกิดขึ้น ซึ่งกอให2เกิด
อันตรายตอชีวิต รางกายของประชาชน
งบประมาณ 301,440 บาท
อบต.แมพริก

อบต.แมพริก

อบต.แมพริก

อบต.แมพริก

อบต.แมพริก

พื้นที่

อบต.แมพริก

อบต.แมพริก

อบต.แมพริก

อบต.แมพริก

ภายในปQงบประมาณ 2559

ภายในปQงบประมาณ 2559

หนวย
พ.ศ.2558
พ.ศ.2559
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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เงินสมทบกองทุน
ประกันสังคม

เงินสมทบกองทุน
บําเหน็จบํานาญ
ข2าราชการสวนท2องถิ่น

โครงการเสริมสร2าง
คุณธรรมจริยธรรมและ
ธรรมาภิบาลในการ
ปฏิบัติราชการ

27

28

29

ลําดับ
โครงการ/กิจกรรม
ที่
26 เงินสมทบกองทุน
หลักประกันสุขภาพ
องค?การบริหารสวน
ตําบลแมพริก

จายเปOนคาดําเนินการฝ^กอบรมพนักงาน
สวนตําบลและพนักงานจ2าง ให2มีความรู2
เกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิ
บาลในการปฏิบัติราชการ เชน คาตอบแทน
วิทยากร คาอาหารและคาเครื่องดืม่ คา
วัสดุอุปกรณ? คาจัดทําปาย และคาใช2จาย
อื่นๆ ที่จําเปOนและเกี่ยวข2อง
งบประมาณ 5,000 บาท

รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ
องค?การบริหารสวนตําบลแมพริก โดยตั้ง
งบประมาณสมทบในสัดสวนร2อยละ 40
ของงบประมาณทีไ่ ด2รับจัดสรรของ
สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ
2559 และองค?การบริหารสวนตําบลแม
พริกจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติม
งบประมาณ 105,000 บาท
จายเปOนเงินสมทบกองทุนประกันสังคม
เพื่อให2ความคุ2มครองแกลูกจ2าง โดยตั้งจาย
ในอัตราร2อยละ 5 ของคาจ2าง
งบประมาณ 132,490 บาท
จายเปOนเงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข2าราชการสวนท2องถิ่น โดยตั้งจาย
ในอัตรา 1% ของเงินรายได2
งบประมาณ 152,840 บาท
อบต.แมพริก

อบต.แมพริก

อบต.แมพริก

อบต.แมพริก

พื้นที่

อบต.แมพริก

อบต.แมพริก

อบต.แมพริก

ภายในปQงบประมาณ 2559

หนวย
พ.ศ.2558
พ.ศ.2559
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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ลําดับ
ที่
1

โครงการจัดเก็บภาษี
เคลื่อนที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)
จัดทําโครงการเพื่ออํานวยความสะดวกแก
ประชาชนในการชําระภาษี
งบประมาณ - บาท
พื้นที่รับผิดชอบ
อบต.แมพริก

พื้นที่

หนวย
พ.ศ.2558
พ.ศ.2559
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

8.4 แนวทางการพัฒนา ด+านการพัฒนารายได+โดยการปรับปรุงแหลงรายได+ วิธีการหารายได+ รวมทั้งระบบการจัดเก็บภาษี
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2

วัสดุสาํ นักงาน

ลําดับ
โครงการ/กิจกรรม
ที่
1 คาบํารุงรักษาหรือ
ซอมแซมทรัพย?สิน

รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)
จายเปOนคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพย?สิน
เพื่อให2สามารถใช2งานได2ตามปกติ เชน
เครื่องพิมพ?ดีด เครื่องคอมพิวเตอร? เครื่อง
ถายเอกสาร เครื่องปรับอากาศ โต`ะ เก2าอี้
และครุภณ
ั ฑ?อื่นๆ ฯลฯ ดังนี้
- สํานักงานปลัด งบประมาณ 200,000
บาท
- สวนการคลัง งบประมาณ 30,000 บาท
- กองชาง งบประมาณ 20,000 บาท
รวมงบประมาณ 250,000 บาท
เพื่อจายเปOนคาซื้อสิ่งของเครื่องใช2ตางๆ
เชน วารสาร หนังสือพิมพ? หนังสือเกี่ยวกับ
กฎหมาย ระเบียบ หนังสือคูมือตางๆ ที่ใช2
ปฏิ บั ติ ง านกระดาษ แฟ ม ปากกา ดิ น สอ
หมึกเครื่องถายเอกสาร ตรายาง น้ํายาลบ
คํ า ผิ ด ลวดเย็ บ กระดาษ ซอง ธงชาติ
สิ่ ง พิ ม พ? ที่ ไ ด2 จ ากการซื้ อ หรื อ จ2 า งพิ ม พ?
ตะแกรงวางเอกสาร ที่ ถู พื้ น น้ํ า ดื่ ม ฯลฯ
ดังนี้
- สํานักงานปลัด 230,000 บาท
- สวนการคลัง 45,000 บาท
- กองชาง 25,000 บาท
รวมงบประมาณ 300,000 บาท
อบต.แมพริก

อบต.แมพริก

พื้นที่

อบต.แมพริก
ภายในปQงบประมาณ 2559

หนวย
พ.ศ.2558
พ.ศ.2559
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
ภายในปQงบประมาณ 2559

8.5 แนวทางการพัฒนา ด+านการจัดหาและปรับปรุงเครื่องมือ เครื่องใช+และสถานที่ปฏิบัติงานให+เพียงพอมีประสิทธิภาพ

42

คาวัสดุกอสร2าง

คาวัสดุยานพาหนะและ
ขนสง

คาวัสดุเชื้อเพลิงและ
หลอลื่น

4

5

6

ลําดับ
โครงการ/กิจกรรม
ที่
3 คาวัสดุงานบ2านงานครัว

รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)
เพื่อจายเปOนคาจัดซื้อสิ่งของเครือ่ งใช2
ตางๆขององค?การบริหารสวนตําบลแมพริก
เชน แปรงถูพื้น ไม2กวาด ถาด มีด ถ2วยชาม
ช2อนส2อม สบู ผงซักฟอก แก2วน้ําจานรอง
กระจกเงา ผ2าปูโต`ะ ฯลฯ
งบประมาณ 50,000 บาท
เพื่อจายเปOนคาวัสดุกอสร2าง เชนไม2ตางๆ
สี แปรงทาสี สีทินเนอร? น้ํามันทาไม2
ปูนซีเมนต? ปูนขาว ทราย อิฐ กระเบื้อง
สังกะสี ตะปู ค2อน คีม ชะแลง จอบ เสียม
สิ่ว ขวาน เลื่อย กบไสไม2 เหล็กเส2น ทอน้ํา
บาดาล ทอน้ําและอุปกรณ?ประปา ทอตางๆ
โถส2วม อางล2างมือ ราวพาดผ2า ฯลฯ ดังนี้
- กองชาง 120,000 บาท
งบประมาณ 120,000 บาท
เพื่อจายเปOนคาวัสดุประเภท ยางนอก
ยางใน หัวเทียน ไขควง นอตและสกรู
กระจกมองข2างรถยนต? กันชนรถยนต? เบาะ
รถยนต? ฟRล?มกรองแสง เข็มขัดนิรภัย ฯลฯ
งบประมาณ 90,000 บาท
จายเปOนคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น
ตาง ๆ เชน น้ํามันเบนซิน น้ํามันดีเซล
น้ํามันหลอลื่น แก`สหุงต2ม ฯลฯ
งบประมาณ 450,000 บาท
อบต.แมพริก

อบต.แมพริก

อบต.แมพริก

อบต.แมพริก

พื้นที่

อบต.แมพริก

อบต.แมพริก

อบต.แมพริก

ภายในปQงบประมาณ 2559

ภายในปQงบประมาณ 2559

ภายในปQงบประมาณ 2559

หนวย
พ.ศ.2558
พ.ศ.2559
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
ภายในปQงบประมาณ 2559
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รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)

จายเปOนคาจัดซื้อชั้นวางแฟมตั้ง 2 ชั้น 16
ชอง แบบล2อเลื่อน จํานวน 2 หลัง เพื่อใช2
จัดเก็บแฟมเอกสาร ในสํานักงานองค?การ
บริหารสวนตําบลแมพริก
งบประมาณ 8,000 บาท
7.2 จัดซื้อตู2เก็บเอกสาร ชนิด
จายเปOนคาจัดซื้อตู2เก็บเอกสาร ชนิดบาน
บานเลื่อนกระจก 2 บาน เลื่อนกระจก 2 บาน จํานวน 5 หลัง เพื่อใช2
จัดเก็บแฟมเอกสาร ในสํานักงานองค?การ
บริหารสวนตําบลแมพริก มีคณ
ุ ลักษณะ
ดังนี้
- ขนาดความกว2าง ความหนา และความสูง
- ไมน2อยกวา 145x40x85 เซนติเมตร
- โครงตู2และชั้นวางเอกสารทําจากเหล็ก
แผนหนาไมน2อยกวา 0.5 มิลลิเมตร
- บานเลื่อนกระจกล็อคด2วยระบบกุญแจ
งบประมาณ 27,500 บาท
7.3 จัดซื้อโต`ะทํางานเหล็ก 5
จายเปOนคาจัดซื้อโต`ะทํางานเหล็ก 5 ฟุต
ฟุต
จํานวน 2 หลัง เพื่อใช2สําหรับการทํางาน
ของพนักงาน ในสํานักงานองค?การบริหาร
สวนตําบลแมพริก มีคณ
ุ ลักษณะดังนี้
- ขนาดของโต`ะไมน2อยกวา (กว2างxลึกx
สูง) : 150 x 75 x 75 ซม.
- มีลิ้นชัก พร2อมกุญแจล็อคลิ้นชัก
- หน2าโต`ะกระจกใสหนาไมน2อยกวา 2 หุน
งบประมาณ 15,000 บาท

7.1 จัดซื้อชั้นวางแฟมตั้ง 2
ชั้น 16 ชอง แบบ
ล2อเลื่อน

ลําดับ
โครงการ/กิจกรรม
ที่
7 จัดซื้อครุภัณฑ?ภายใน
สํานักงาน อบต.
พื้นที่

หนวย
ดําเนินการ
ต.ค.

พ.ย.

พ.ศ.2558
ธ.ค.

ม.ค.

มี.ค.

เม.ย. พ.ค.

ภายในปQงบประมาณ 2559

ภายในปQงบประมาณ 2559

ภายในปQงบประมาณ 2559

ก.พ.

พ.ศ.2559
มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.
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ลําดับ
รายละเอียดของกิจกรรม
โครงการ/กิจกรรม
ที่
(ผลผลิต/งบประมาณ)
7.4 จัดซื้อตู2เก็บเอกสารเหล็ก
จายเปOนคาจัดซื้อตู2เก็บเอกสารเหล็ก 4
4 ลิ้นชัก
ลิ้นชัก จํานวน 1 หลัง เพื่อใช2จัดเก็บแฟม
เอกสาร ในสํานักงานองค?การบริหารสวน
ตําบลแมพริก มีคุณลักษณะดังนี้
- ตู2ลิ้นชักแขวนแฟม 4 ลิ้นชัก พร2อมกุญแจ
ล็อคลิ้นชัก
- ผลิตจากแผนเหล็ก หนาไมน2อยกวา 0.6
มม.
- เปRดได2ครั้งละ 1 ลิ้นชัก เพื่อปองกันตู2ล2ม
เนื่องจากเปRดลิ้นชักทั้งหมด
- ออกแบบเพื่อจัดเก็บแฟมแขวนโดยเฉพาะ
ขนาดของตู2 ไมน2อยกวา(กว2างxลึกxสูง) : 45
x 60 x 130 ซม.
งบประมาณ 5,000 บาท
7.5 จัดซื้อตู2รางเลื่อนแบบมือ
จายเปOนคาจัดซื้อตู2รางเลื่อนแบบมือผลัก
ผลัก ขนาด 6 ตู2
ขนาด 6 ตู2 เพื่อใช2จัดเก็บแฟมเอกสาร ใน
สํานักงานองค?การบริหารสวนตําบลแมพริก
มีรายละเอียดดังนี้
- เปOนตู2รางเลื่อนแบบใช2มือผลักหรือดีกวา
- มีขนาดไมน2อยกวาทีร่ ะบุไว2ดังนี้ ความ
กว2าง 380 ซม. ความลึกชั้นตู2 90 ซม. ความ
สูง 195 ซม.
- มีแผนชั้นปรับระดับ 4 แผนชั้น แบงเปOน 5
ชอง วางแฟมได2 4 ชอง
- สีเทาควันบุหรี่หรือสีครีม
- มีระบบล็อคหรือมีอุปกรณ?สําหรับการล็อค
เพื่อปองกันเอกสารสูญหาย
งบประมาณ 54,000 บาท
พื้นที่

หนวย
ดําเนินการ
ต.ค.

พ.ย.

พ.ศ.2558
ธ.ค.

ม.ค.

มี.ค.

เม.ย. พ.ค.

ภายในปQงบประมาณ 2559

ภายในปQงบประมาณ 2559

ก.พ.

พ.ศ.2559
มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.
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ลําดับ
โครงการ/กิจกรรม
ที่
7.6 จัดซื้อเก2าอี้ทํางาน

รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)
จายเปOนคาจัดซื้อเก2าอี้ทํางาน จํานวน 1
ตัว เพื่อใช2สําหรับการทํางานของพนักงาน
ในสํานักงานองค?การบริหารสวนตําบลแม
พริก มีคุณลักษณะดังนี้
- เก2าอี้สํานักงานแบบมีล2อเลื่อน
- พนักพิงและที่นั่งบุฟองน้ําขึ้นรูปหุ2มหนัง
เทียม
- ที่วางแขนผลิตจากพลาสติกขึ้นรูป
ขาพลาสติก 5 แฉก
- สามารถโยกเอนและหมุนได2รอบตัว
- ปรับระดับเก2าอี้ระบบ Gas Lifting ปรับ
ระดับความสูงได2
- รองรับน้ําหนักได2สูงสุดไมน2อยกวา 80
กก.
- ขนาดสินค2าไมน2อยกวา (กว2าง x ลึก x
สูง) : 50 × 50 x 75-85 ซม.
งบประมาณ 1,600 บาท
พื้นที่

หนวย
ดําเนินการ
ต.ค.

พ.ย.

พ.ศ.2558
ธ.ค.

ม.ค.

มี.ค.

เม.ย. พ.ค.

ภายในปQงบประมาณ 2559

ก.พ.

พ.ศ.2559
มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.
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ลําดับ
รายละเอียดของกิจกรรม
โครงการ/กิจกรรม
ที่
(ผลผลิต/งบประมาณ)
7.7 จัดซื้อพร2อมติดตั้ง
จายเป*นคาจัดซื้อพร+อมติดตั้ง
เครื่องปรับอากาศ ขนาด เครื่องปรับอากาศ ขนาด 24,000 BTU
24,000 BTU
จํานวน 1 เครื่อง เพื่อติดตั้งให2กับห2อง
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย คุณสมบัติ
อ2างอิงตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ? ปQ
2558 ดังนี้
1) ราคาที่กําหนดเปOนราคาที่รวมคาติดตั้ง
แบบแยกสวน ชนิดแขวน
2) เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถใน
การทําความเย็นขนาดไมเกิน 40,000 บีทียู
ต2องได2รับการรับรองมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ?อุตสาหกรรม และฉลากประหยัด
ไฟฟาเบอร? 5
3) ต2องเปOนเครื่องปรับอากาศที่ประกอบ
สําเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหนวยสงความเย็นและ
หนวยระบายความร2อนจากโรงงานเดียวกัน
4) เครื่องปรับอากาศที่มีระบบฟอกอากาศ
สามารถดักจับอนุภาคฝุWนละออง และ
สามารถถอดล2างทําความสะอาดได2
5) มีความหนวงเวลาการทํางานของ
คอมเพรสเซอร?
งบประมาณ 33,000 บาท
7.8 จัดซื้อตู2ทําน้ําเย็น
จายเปOนคาจัดซื้อตู2ทําน้ําเย็น แบบ 1
ก`อก จํานวน 2 เครื่อง เพื่อใช2งานบริการ
ประชาชน ภายในองค?การบริหารสวนตําบล
แมพริก มีคณ
ุ ลักษณะดังนี้
- ตัวตู2และกระปpองทําน้ําเย็นทําจากวัสดุที่
ไมมีสารตะกั่ว
พื้นที่

หนวย
ดําเนินการ
ต.ค.

พ.ย.

พ.ศ.2558
ธ.ค.

ม.ค.

มี.ค.

เม.ย. พ.ค.

ภายในปQงบประมาณ 2559

ภายในปQงบประมาณ 2559

ก.พ.

พ.ศ.2559
มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.
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โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)
จัดซื้อตู2ทําน้ําเย็น(ตอ)
- ระบายความร2อนด2วยคอนเดนเซอร?ชนิด
แพงระบายความร2อน
- มีระบบปองกันไมให2คอมเพรสเซอร?ทํางาน
เกินกําลัง
- แรงดันไฟฟา 220V ความถี่ 50/60 Hz
- คอมเพรสเซอร? ใช2กําลังไฟฟาไมเกิน 100
วัตต?
- น้ํายา R-134A
- การควบคุมอุณหภูมิ เทอร?โมสตัด
- รับประกัน 1 ปQ
งบประมาณ 10,000 บาท
7.9 จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร?
จายเปOนคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร?
โน2ตบุ`ก
โน2ตบุ`ก จํานวน 2 เครื่อง เพื่อใช2ในงาน
สํานักงานและการนําไปใช2ภายนอกที่ตั้ง
สําหรับการจัดประชุม อบรม สัมมนา และ
การประชาคมในเขตพื้นที่ รวมถึงใช2ในงาน
กิจการสภาองค?การบริหารสวนตําบลแม
พริก ตามรายละเอียด ดังนี้
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมน2อย
กวา 2 แกนหลัก (2 core) จํานวน 1 หนวย
โดยมีคณ
ุ ลักษณะอยางใดอยางหนึง่ หรือ
ดีกวา ดังนี้
1) ในกรณีที่มหี นวยความจํา แบบ L2
Cache Memory ขนาดไมน2อยกวา 2 MB
ต2องมีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมน2อยกวา 2.5
GHz หรือ

ลําดับ
ที่
พื้นที่

หนวย
ดําเนินการ
ต.ค.

พ.ย.

พ.ศ.2558
ธ.ค.

ม.ค.

มี.ค.

เม.ย. พ.ค.

ภายในปQงบประมาณ 2559

ภายในปQงบประมาณ 2559

ก.พ.

พ.ศ.2559
มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.
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ลําดับ
ที่

รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร? 2) ในกรณีที่มหี นวยความจํา แบบ Smart
โน2ตบุ`ก (ตอ)
Cache Memory ขนาดไมน2อยกวา 3 MB
ต2องมี
ความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมน2อย
กวา 1.6 GHz
- มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR3
หรือดีกวา ขนาดไมน2อยกวา 4 GB
- มีหนวยจัดเก็บข2อมูล (Hard disk) ขนาด
ความจุไมน2อยกวา 500 GB จํานวน 1
หนวย
- มีจอภาพชนิด WXGA หรือดีกวา มีขนาด
ไมน2อยกวา 12 นิ้ว
- มี DVD-RW หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network
Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T
หรือดีกวา จํานวนไมน2อยกวา 1 ชอง
- สามารถใช2งานได2ไมน2อยกวา Wi-Fi
(802.11b, g, n) และ Bluetooth
โดยจัดซื้อตามมาตรฐานกระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
งบประมาณ 34,000 บาท

โครงการ/กิจกรรม

พื้นที่

หนวย
ดําเนินการ
ต.ค.

พ.ย.

พ.ศ.2558
ธ.ค.

ม.ค.

มี.ค.

เม.ย. พ.ค.

ภายในปQงบประมาณ 2559

ก.พ.

พ.ศ.2559
มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.
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7.11 จัดซื้อเครื่องรับสงวิทยุ

ลําดับ
โครงการ/กิจกรรม
ที่
7.10 จัดซื้อเครื่องพิมพ?ชนิด
เลเซอร? ขาวดํา

รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)
จายเปOนคาจัดซื้อเครื่องพิมพ?ชนิดเลเซอร?
ขาวดํา(18 หน2า/นาที) จํานวน 1 เครื่อง
ตามรายละเอียด ดังนี้
- มีความละเอียดในการพิมพ?ไมน2อยกวา
600x600 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ?ไมน2อยกวา 18
หน2า/นาที
- มีหนวยความจํา (Memory) ขนาดไม
น2อยกวา 2 MB
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ
Parallel หรือUSB 2.0 หรือดีกวา จํานวน
ไมน2อยกวา 1 ชอง
- สามารถใช2ได2กับ A4,Letter,Legal และ
Customโดยมีถาดใสกระดาษได2ไมน2อยกวา
150 แผน
โดยจัดซื้อตามมาตรฐานกระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
งบประมาณ 3,500 บาท
จายเปOนคาจัดซื้อเครื่องรับสงวิทยุ
จํานวน 8 เครื่อง เพื่อใช2งานตามภารกิจของ
องค?การบริหารสวนตําบลแมพริก
คุณสมบัติอ2างอิงตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภณ
ั ฑ? ปQ 2558 รายละเอียดดังนี้
- เปOนเครื่องรับสงวิทยุแบบ VHF/FM
- ขนาดกําลังสง 5 วัตต? หรือดีกวา
- มีอุปกรณ?ประกอบด2วย ตัวเครื่อง แทน
ชาร?ท แบตเตอรี่ 1 ก2อน เสายาง เหล็กพับ
งบประมาณ 96,000 บาท
พื้นที่

หนวย
ดําเนินการ
ต.ค.

พ.ย.

พ.ศ.2558
ธ.ค.

ม.ค.

มี.ค.

เม.ย. พ.ค.

ภายในปQงบประมาณ 2559

ภายในปQงบประมาณ 2559

ก.พ.

พ.ศ.2559
มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.
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8

คาบํารุงรักษาและ
ปรับปรุงครุภัณฑ?

ลําดับ
โครงการ/กิจกรรม
ที่
7.12 คาจัดซื้อรถบรรทุกน้ํา
อเนกประสงค?

รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)
จายเปOนคาจัดซื้อรถบรรทุกน้ํา
อเนกประสงค? จํานวน 1 คัน ขนาด 6 ตัน 6
ล2อ ปริมาตรกระบอกสูบ ไมต่ํากวา 6,000
ซีซี คุณสมบัติอ2างอิงตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภณ
ั ฑ? ปQ 2558 ดังนี้
1. ความจุบรรทุกน้ําได2ไมน2อยกวา 6,000
ลิตร
2. น้ําหนักของรถรวมน้ําหนักบรรทุกไมต่ํา
กวา 12,000 กิโลกรัม
3. เครื่องสูบน้ําเปOนแรงเหวี่ยงหนีศูนย?
4. ป<Žมสูบน้ําทําด2วยเหล็กหลอ อัตราการสูบ
สงสูงสุดไมน2อยกวา1,800 ลิตรตอนาที ที่
รอบไมเกิน 1,100 รอบตอนาที ป<Žมสูบน้ํา
ได2รับกําลังขับเคลื่อนจากเครื่องยนต?ของรถ
สามารถสูบสงน้ําได2ไมน2อยกวา 1,500 ลิตร
ตอนาที ที่รอบไมเกิน 800 รอบตอนาที
5. ระบบทอน้ํา แทนปGนฉีดน้ํา/ชุดหัวฉีดน้ํา
6. เปOนราคาพร2อมอุปกรณ?
งบประมาณ 2,190,000 บาท
จายเปOนคาบํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภณ
ั ฑ?เพื่อให2สามารถใช2งานได2ตามปกติ
เชน รถยนต? รถจักรยานยนต? เครื่อง
คอมพิวเตอร? เครื่องถายเอกสาร
เครื่องปรับอากาศ และครุภณ
ั ฑ?อนื่ ๆ ฯลฯ
งบประมาณ 200,000 บาท
อบต.แมพริก

พื้นที่

อบต.แมพริก

หนวย
ดําเนินการ
ต.ค.

พ.ย.

พ.ศ.2558
ธ.ค.

ม.ค.

มี.ค.

เม.ย. พ.ค.

ภายในปQงบประมาณ 2559

ภายในปQงบประมาณ 2559

ก.พ.

พ.ศ.2559
มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.
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คาวัสดุโฆษณาและ
เผยแพร

คาวัสดุคอมพิวเตอร?

10

11

ลําดับ
โครงการ/กิจกรรม
ที่
9 คาวัสดุไฟฟาและวิทยุ

รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)
จายเปO น คาจั ด ซื้ อ เครื่ อ งมื อ งานไฟฟ า
เครื่องวัดไฟฟา และอุปกรณ?ไฟฟา เพื่อใช2ใน
การติดตั้ง,แก2ไขซอมแซม งานไฟฟาภายใน
และภายนอกอาคาร งานไฟฟาสาธารณะ
งานให2บริการไฟฟา
งบประมาณ 100,000 บาท
จายเปOนคาแผนปาย กระดาษเขียน
โปสเตอร? พูกัน สี ฯลฯ
งบประมาณ 30,000 บาท
จายเปOนคาวัสดุคอมพิวเตอร? เชน แผน
CD-ROM DVD-ROM อุปกรณ?บันทึกข2อมูล
โปรแกรม หมึกคอมพิวเตอร? แปนพิมพ?
เมนบอร?ด เมมโมรี่ชิป เม2าท? และอื่นๆ ฯลฯ
- สํานักงานปลัด 70,000 บาท
- สวนการคลัง 45,000บาท
- กองชาง 25,000 บาท
งบประมาณ 140,000 บาท
อบต.แมพริก

อบต.แมพริก

อบต.แมพริก

พื้นที่

อบต.แมพริก

อบต.แมพริก

ภายในปQงบประมาณ 2559

ภายในปQงบประมาณ 2559

หนวย
พ.ศ.2558
พ.ศ.2559
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
ภายในปQงบประมาณ 2559
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ลําดับ
รายละเอียดของกิจกรรม
โครงการ/กิจกรรม
ที่
(ผลผลิต/งบประมาณ)
1 คาใช2จายโครงการบริหาร จายเปOนคาดําเนินโครงการบริหารศูนย?
ศูนย?รวมข2อมูลขาวสาร รวมข2อมูลขาวสาร อําเภอแมพริก จังหวัด
อ.แมพริก จ.ลําปาง
ลําปาง เชน คาตอบแทนเจ2าหน2าที่ประจํา
ศูนย? คาเชาเครื่องถายเอกสาร คาจัดซื้อ
วัสดุครุภัณฑ? และคาใช2จายอื่นๆ ที่จําเปOน
และเกี่ยวข2อง
งบประมาณ 30,000 บาท
2 จ2างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา
จายเปOนคาใช2จายดําเนินการสํารวจความ
วิจัย ประเมินผลหรือ
พึงพอใจของผู2รับบริการจากองค?กรหรือ
พัฒนาระบบตางๆซึ่งมิใช สถาบันที่มีความเปOนกลาง ประเภทคาจ2างที่
เพื่อการจัดหาหรือ
ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผลหรือ
ปรับปรุงครุภัณฑ?ที่ดิน
พัฒนาระบบตางๆซึ่งมิใชเพื่อการจัดหาหรือ
และสิ่งกอสร2าง
ปรับปรุงครุภัณฑ?ที่ดินและสิ่งกอสร2าง
งบประมาณ 20,000 บาท
3 โครงการลดขั้นตอนและ
จัดทําโครงการลดขั้นตอนและระยะเวลา
ระยะเวลาการปฏิบตั ิ
การปฏิบัตริ าชการเพื่อประชาชน
ราชการเพื่อประชาชน
งบประมาณ - บาท

8.6 แนวทางการพัฒนาการให+บริการแกประชาชน

อบต.แมพริก

อบต.แมพริก

อบต.แมพริก

อบต.แมพริก

ภายในปQงบประมาณ 2559

ภายในปQงบประมาณ 2559

หนวย
พ.ศ.2558
พ.ศ.2559
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.
ศูนย?รวมข2อมูล
อบต.แมพริก
ภายในปQงบประมาณ 2559
ขาวสาร อ.แมพริก
จ.ลําปาง
พื้นที่
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