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 คํานํา 
  

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว�าด�วยการจัดทํา  และประสานแผนพัฒนาขององค"กรปกครองส�วน
ท�องถ่ิน  พ.ศ.  2548  หมวด 5 ข�อ  26,27 ได�กําหนดให�องค"กรปกครองส�วนท�องถ่ิน    ต�องจัดทําแผนการ
ดําเนินงาน    เพ่ือใช�เป2นแนวทางในการปฏิบัติตามแผนงานและโครงการท่ีได�กําหนดไว�ในแผนพัฒนาสามป5   
(พ.ศ. 2558 – 2560 ) และข�อบัญญัติงบประมาณรายจ�ายประจําป5งบประมาณ  พ.ศ. 2558 

องค"การบริหารส�วนตําบลแม�พริก    จึงได�จัดทําแผนการดําเนินงานประจําป5งบประมาณ  พ.ศ. 2558   
ขององค"การบริหารส�วนตําบลแม�พริก   โดยให�กําหนดระยะเวลาดําเนินการในแต�ละโครงการตามแผนงานต�างๆ
ท่ีได�รับงบประมาณในป5งบประมาณ  พ.ศ. 2558 ซ่ึงจะใช�เป2นกรอบและแนวทางในปฏิบัติงานเพ่ือให�การ
บริหารงบประมาณเป2นไปอย�างมีประสิทธิภาพ  บรรลุเปBาหมายของการพัฒนาองค"การบริหารส�วนตําบลแม�พริก
อย�างแท�จริง 

       
 
      องค"การบริหารส�วนตําบลแม�พริก 
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ส�วนที ่ 1  บทนํา 
 
1. บทนํา 
 แผนการดําเนินงาน  ท่ีกําหนดไว�ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว�าด�วยการจัดทําและประสาน
แผนพัฒนาท�องถ่ิน  พ.ศ. 2548 เป)นเอกสารท่ีรวบรวมแผนงาน  โครงการ  กิจกรรมท่ีดําเนินการจริงท้ังหมด
ในพ้ืนท่ีขององค0กรปกครองส�วนท�องถ่ินในแต�ละป1งบประมาณ   เพ่ือให�ทราบกิจกรรมการพัฒนาในพ้ืนท่ีท่ี
ดําเนินการ 
 
2. วัตถุประสงค�ของแผนการดําเนินงาน 
 2.1 เพ่ือแสดงถึงรายละเอียด  แผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมท่ีดําเนินการจริงท้ังหมดในพ้ืนท่ี
ขององค0การบริหารส�วนตําบลแม�พริก  ในป1งบประมาณ  2558 
 2.2 เพ่ือเป)นแนวทางในการดําเนินงานในป1งบประมาณ  2558 
 2.3 เพ่ือให�มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากข้ึน 
 2.4 เพ่ือให�มีการประสานและบูรณาการการทํางานกับหน�วยงานและการจําแนกรายละเอียดต�างๆของ
แผนงาน/โครงการ 
 2.5 เพ่ือให�มีการติดตามประเมินผลมีความสะดวกมากข้ึน 
 
3. ข้ันตอนการจัดทําแผนการดําเนินงาน 
 จากระเบียบกระทรวงมหาดไทย   ว�าด�วยการจัดทําและประสานแผนพัฒนาขององค0กรปกครองส�วน
ท�องถ่ิน พ.ศ. 2548 (หมวด 5 ข�อ  26, 27) ได�กําหนดให�องค0กรปกครองส�วนท�องถ่ินจัดทําแผนการ
ดําเนินงาน  โดยมีข้ันตอน  ดังนี้ 
 1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองค0การบริหารส�วนตําบลแม�พริกรวบรวมแผนงาน/
โครงการพัฒนาขององค0การบริหารส�วนตําบลแม�พริก  หน�วยราชการส�วนกลาง  ส�วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ     
และหน�วยงานอ่ืนๆ ท่ีดําเนินการในพ้ืนท่ีขององค0การบริหารส�วนตําบลแม�พริก แล�วจัดทําร�างแผนการ
ดําเนินงาน   เสนอคณะกรรมการพัฒนาองค0การบริหารส�วนตําบลแม�พริก 
 2. คณะกรรมการพัฒนาองค0การบริหารส�วนตําบลแม�พริกพิจารณาร�างแผนการดําเนินงาน  แล�วเสนอ
ผู�บริหารองค0การบริหารส�วนตําบลแม�พริกประกาศเป)นแผนการดําเนินงาน   ท้ังนี้ให�ปCดประกาศแผนดําเนินงาน
ภายใน 15  วันนับแต�วันท่ีประกาศ เพ่ือให�ประชาชนในท�องถ่ินทราบโดยท่ัวกันและต�องปCดประกาศไว�อย�าง
น�อย  30 วัน 

 แผนการดําเนินงานให�จัดทําให�แล�วเสร็จภายในเดือนธันวาคมของป1งบประมาณนั้นหรือภายในสามสิบ
วันนับแต�วันท่ีได�ต้ังงบประมาณดําเนินการหรือได�รับแจ�งแผนงาน/โครงการจากหน�วยงานราชการส�วนกลาง    
ส�วนภูมิภาค   รัฐวิสาหกิจหรือหน�วยงานอ่ืนๆ ท่ีต�องดําเนินการในพ้ืนท่ีขององค0กรปกครองส�วนท�องถ่ินใน
ป1งบประมาณนั้น 
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จากข้ันตอนการจัดทําแผนการดําเนินงานข�างต�นสามารถเขียนเป)นแผนภูมิได�ดังนี้ 
 

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผน   

พัฒนาองค0การบริหารส�วนตําบลแม�พริก             
 
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผน   
พัฒนาองค0การบริหารส�วนตําบลแม�พริก 
 
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผน   
พัฒนาองค0การบริหารส�วนตําบลแม�พริก 
 
คณะกรรมการพัฒนาองค0การบริหาร   
ส�วนตําบลแม�พริก 
       

 
 
 
 
ผู�บริหารองค0การบริหาร   
ส�วนตําบลแม�พริก    

                 
 
 
 

4. ประโยชน�ของแผนการดําเนินงาน 
 4.1  ทราบถึงรายละเอียด    แผนงาน/โครงการพัฒนา  และกิจกรรมท่ีดําเนินการจริงท้ังหมดในพ้ืนท่ี
ขององค0การบริหารส�วนตําบลแม�พริกในป1งบประมาณ  พ.ศ.  2558 
 4.2 เกิดการประสานและการบูรณาการ   การทํางานกับหน�วยงานและการจําแนกรายละเอียดต�างๆ
ของแผนงาน/โครงการ 
 4.3 การติดตามประเมินผลมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
 
 
 
 
 
 
 
 

รวบรวมโครงการ/กิจกรรม 

จัดทําร�างแผนการดําเนินงาน 

เสนอร�างแผนการดําเนินงาน 

พิจารณาร�างแผนการดําเนินงาน 

เสนอร�างฯต�อผู�บริหารองค�การบริหารส�วนตําบล 

ผู�บริหารองค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริกให�ความเห็นชอบ 

ประกาศใช� 

องค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริก
และหน�วยงานอ่ืน 
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ส�วนที่ ๒  
บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม 

แผนดําเนินการ ประจําป งบประมาณ ๒๕๕๘  
องค%การบริหารส�วนตําบลแม�พริก  

 

ยุทธศาสตร%/แนวทาง 
จํานวนโครงการ

ที่ดําเนินการ 
คิดเป-นร.อยละของ
โครงการทั้งหมด 

จํานวน
งบประมาณ 

ร.อยละของ
งบประมาณทั้งหมด 

หน�วยดําเนินการ 
 

๑). ภายใต
ยุทธศาสตร�การพัฒนาด
านโครงสร
างพื้นฐาน 
   ๑.๑ แนวทางการพัฒนา  ด
านการคมนาคม ทั้งทางบกและทางน้ํา 
   ๑.๒ แนวทางการพัฒนา  ด
านไฟฟ(าสาธารณะ 
   ๑.๓ แนวทางการพัฒนาการระบายน้ํา 

 
๕ 
๒ 
๐ 

 
๔.๒๐ 
๑.๖๘ 

๐ 

 
๕๖๘,๘๐๐ 
๒๕๐,๐๐๐ 

๐ 

 
๒.๔๕ 
๑.๐๗ 

๐ 

 
อบต.แม3พริก 
อบต.แม3พริก 

รวม ๗ ๕.๘๘ ๘๑๘,๘๐๐ ๓.๕๒  
๒). ภายใต
ยุทธศาสตร�การพัฒนาด
านแหล3งน้ํา 
   ๒.๑ แนวทางการพัฒนา  ด
านแหล3งน้ําเพื่อการอุปโภค บรโิภค 
   ๒.๒ แนวทางการพัฒนา  ด
านแหล3งน้ําเพื่อการเกษตร 

 
๒ 
๒ 

 
๑.๖๘ 
๑.๖๘ 

 
๒๐๘,๔๐๐ 

๒๑๓,๐๐๐ 

 
๐.๙๐ 
๐.๙๒ 

 
อบต.แม3พริก 
อบต.แม3พริก 

รวม ๔ ๓.๓๖ ๔๒๑,๔๐๐ ๑.๘๑  
๓). ภายใต
ยุทธศาสตร�การพัฒนาด
านสังคม 
   ๓.๑ แนวทางการพัฒนา  ด
านการส3งเสริมความเข
มแข็งของชุมชน 
   ๓.๒ แนวทางการพัฒนา  ด
านการนันทนาการและการส3งเสริมกิจกรรมการกีฬา 
   ๓.๓ แนวทางการพัฒนา  ด
านการป(องกันและบรรเทาสาธารณภยั 
   ๓.๔ แนวทางการพัฒนา  ด
านการป(องกันและแก
ไขปAญหายาเสพติด 
   ๓.๕ แนวทางการพัฒนา  ด
านการจัดสวัสดิการและสังคมสงเคราะห� 

 
๖ 
๒ 
๔ 
๒ 
๓ 

 
๕.๐๔ 
๑.๖๘ 
๓.๓๖ 
๑.๖๘ 
๒.๕๒ 

 
๓๙๑,๐๐๐ 
๙๐,๐๐๐ 

๑๑๐,๐๐๐ 
๒๐,๐๐๐ 

๑๙๔,๐๐๐ 

 
๑.๖๘ 
๐.๓๙ 
๐.๔๗ 
๐.๐๙ 
๐.๘๓ 

 
อบต.แม3พริก,ปกครอง อ.แม3พริก 
อบต.แม3พริก,กรรมการหมู3บ
าน 

อบต.แม�พริก,สภ.แม�พริก 
อบต.แม�พริก,สภ.แม�พริก 

อบต.แม�พริก 
รวม ๑๗ ๑๔.๒๙ ๘๐๕,๐๐๐ ๓.๔๖  

๔). ภายใต
ยุทธศาสตร�การพัฒนาด
านเศรษฐกิจ 
   ๔.๑ แนวทางการพัฒนา  ด
านการส3งเสริมการประกอบอาชีพและยกระดับรายได
 
   ๔.๒ แนวทางการพัฒนา ด
านสนับสนุนกิจกรรมของกลุ3มอาชีพต3าง ๆ 

 
๑ 
๔ 

 
๐.๘๔ 
๓.๓๖ 

 
๓๐,๐๐๐ 
๘๐,๐๐๐ 

 
๐.๑๓ 
๐.๓๔ 

 
 

อบต.แม�พริก,กิ่งกาชาด อ.แม�พริก 
รวม ๕ ๔.๒๐ ๑๑๐,๐๐๐ ๐.๔๗  

๕). ภายใต
ยุทธศาสตร�การพัฒนาด
านสาธารณสุข 
   ๕.๑ แนวทางการพัฒนา  ด
านการส3งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน 
   ๕.๒ แนวทางการพัฒนาด
าน การควบคุมและระงับโรคติดต3อ 

 
๒ 
๒ 

 
๑.๖๘ 
๑.๖๘ 

 
๒๑๕,๐๐๐ 
๒๕๐,๐๐๐ 

 
๐.๙๒ 
๑.๐๗ 

 
อสม.,กส.ต.แม3พริก 

อบต.แม�พริก 
รวม ๔ ๓.๓๖ ๔๖๕,๐๐๐ ๒.๐๐  
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ยุทธศาสตร%/แนวทาง 
จํานวนโครงการ

ที่ดําเนินการ 
คิดเป-นร.อยละของ
โครงการทั้งหมด 

จํานวน
งบประมาณ 

ร.อยละของ
งบประมาณทั้งหมด 

หน�วยดําเนินการ 
 

๖. ภายใต
ยุทธศาสตร�การพัฒนาด
านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
   ๖.๑ แนวทางการพัฒนา  ด
านสนับสนุนการศึกษาของเด็ก เยาวชนและประชาชน
ทั่วไป รวมทั้งส3งเสริมประเพณีอันดีงาม กิจการศาสนา และภูมิปAญญาท
องถิ่น 
   ๖.๒  ส3งเสริมประเพณีอันดีงาม  กิจการศาสนา  และภูมปิAญญาท
องถิ่น 

 
๑๑ 

 
๑๖ 

 
๙.๒๔ 

 
๑๓.๔๕ 

 
๓,๐๖๘,๓๐๐ 

 
๕๖๕,๐๐๐ 

 
๑๓.๑๙ 

 
๒.๔๓ 

 
อบต.แม3พริก 

 
อบต.แม3พริก 

รวม ๒๗ ๒๒.๖๙ ๓,๖๓๓,๓๐๐ ๑๕.๖๒  
๗. ภายใต
ยุทธศาสตร�การพัฒนาด
านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล
อม 
   ๗.๑ แนวทางการพัฒนา  ด
านการสร
างจิตสาํนึกในการรักษาทรพัยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล
อม 
   ๗.๒ แนวทางการพัฒนาด
านการป(องกัน การทําลาย การบําบัดและฟGHนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล
อม 

 
๐ 
 

๔ 
 

 
๐ 
 

๓.๓๖ 

 
๐ 
 

๙๕,๐๐๐ 
 

 
๐ 
 

๐.๔๑ 

 
 
 

อบต.แม3พริก 

รวม ๔ ๓.๓๖ ๙๕,๐๐๐ ๐.๔๑  
๘. ภายใต
ยุทธศาสตร�การพัฒนาด
านการเมืองการบริหาร 
   ๘.๑ แนวทางการพัฒนา  ด
านการส3งเสริมการมสี3วนร3วมรูปประชาคม 
   ๘.๒  แนวทางการพัฒนา  ด
านการส3งเสริมความรู
 ความเข
าใจ เกี่ยวกับกิจการ
ของ อบต. และการบรหิาร การปกครองตามระบอบประชาธิปไตย 
   ๘.๓ แนวทางการพัฒนา  ด
านการพัฒนาบุคลากรทั้งพนักงานส3วนตําบล สมาชิก
สภา อบต. คณะผู
บริหาร ให
มีความรู
 คุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน 
   ๘.๔  แนวทางการพัฒนา ด
านการพัฒนารายได
โดยการปรับปรุงแหล3งรายได
 
วิธีการหารายได
 รวมทั้งระบบการจัดเก็บภาษี 
   ๘.๕  แนวทางการพัฒนา ด
านการจัดหาและปรับปรุงเครื่องมือ เครื่องใช
และ
สถานที่ปฏิบัติงานให
เพียงพอมีประสิทธิภาพ 
   ๘.๖ แนวทางการพัฒนาการให
บริการแก3ประชาชน 

 
๑ 
๑ 
 

๔๕ 
 

๑ 
 

๒ 
 

๑ 

 
๐.๘๔ 
๐.๘๔ 

 
๓๘.๖๖ 

 
๐.๘๔ 

 
๑.๖๘ 

 
๐.๘๔ 

 
๑๕,๐๐๐ 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

๑๖,๕๒๙,๑๐๐ 
 

๒๐๐,๐๐๐ 
 

๓๗,๔๐๐ 
 

๓๐,๐๐๐ 

 
๐.๐๖ 
๐.๔๓ 

 
๗๑.๐๖ 

 
๐.๘๖ 

 
๐.๑๖ 

 
๐.๑๓ 

 
อบต.แม3พริก 
อบต.แม3พริก 

 
อบต.แม3พริก 

 
อบต.แม3พริก 

 
อบต.แม3พริก 

 
อบต.แม3พริก 

รวม ๕๑ ๔๒.๘๖ ๑๖,๙๑๑,๕๐๐ ๗๒.๗๑  
 ๑๑๙ ๑๐๐.๐๐ ๒๓,๒๖๐,๐๐๐ ๑๐๐.๐๐  

 
 
 
 
 

4



 

แผนการดําเนนิงาน  ประจําป งบประมาณ  ๒๕๕๘ 
องค%การบริหารส�วนตําบลแม�พริก 

อําเภอแม�พริก จังหวัดลําปาง 
๑. ภายใต.ยุทธศาสตร%การพัฒนาด.านโครงสร.างพื้นฐาน 
- วัตถุประสงค%ของยุทธศาสตร%  เพื่อยกระดับความเป-นอยู�และอํานวยความสะดวกในชุมชน 
๑.๑  แนวทางการพัฒนา  ด.านการคมนาคม ทั้งทางบกและทางน้ํา 
 

พ.ศ.๒๕๕๗ พ.ศ.๒๕๕๘ ลําดับ
ที่ โครงการ/กิจกรรม 

รายละเอียดของกิจกรรม 
(ผลผลิต/งบประมาณ) 

พื้นที่ 
หน�วย

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

๑ โครงการก3อสร
างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 
๑ เชื่อม ซอย ๖ 

   ก3อสร
างถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ซอย ๑ 
เชื่อม ซอย ๖ ปริมาณงาน  ขนาดกว
าง
เฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร ยาว ๗๕.๐๐ เมตร หนา
เฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร โดยมีพื้นที่คอนกรีตไม3
น
อยกว3า ๒๒๕.๐๐ ตารางเมตร  พร
อม
ลูกรังไหล3ทางข
างละ ๐-๐.๒๕ เมตร หนา
เฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร 
   งบประมาณ ๑๒๐,๘๐๐ บาท 

บ
านแม3เชียงรายลุ3ม  
หมู3ที่ ๓  

ต.แม3พริก อ.แม3พริก 
จ.ลําปาง 

อบต.แม3พริก               �     

๒ โครงการก3อสร
างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กซอย 
๑  กลุ3มพัฒนาที่ ๑ 

   ก3อสร
างถนนคอนกรตีเสริมเหลก็ซอย ๑ 
กลุ3มพัฒนาที่ ๑  ปริมาณงาน  กว
างเฉลี่ย 
๓.๐๐ เมตร  ยาว ๖๐.๐๐ เมตร  หนาเฉลี่ย 
๐.๑๕ เมตร  โดยมีพื้นที่คอนกรตีไม3น
อย
กว3า ๑๘๐.๐๐ ตารางเมตร  พร
อมลูกรัง
ไหล3ทางข
างละ ๐-๐.๒๕ เมตร  หนาเฉลี่ย 
๐.๑๕ เมตร 
   งบประมาณ  ๙๙,๐๐๐ บาท   

 บ
านห
วยขี้นก  หมู3
ที่ ๗  

 ต.แม3พริก  อ.แม3
พริก  จ.ลําปาง  

อบต.แม3พริก               �     
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พ.ศ.๒๕๕๗ พ.ศ.๒๕๕๘ ลําดับ

ที่ โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
(ผลผลิต/งบประมาณ) 

พื้นที่ 
หน�วย

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

๓ โครงการก3อสร
างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
หน
าบ
านผู
ใหญ3สมรักษ� -
หน
าบ
าน อ.สุคนธ�   

   ก3อสร
างถนนคอนกรีตเสริมเหลก็สายหน
า
บ
านผู
ใหญ3สมรักษ�-หน
าบ
าน อ.สุคนธ�  
ปริมาณงาน  
   ช�วงที่ ๑ กว
างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว 
๒๙.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร โดยมี
พื้นที่คอนกรีตไม3น
อยกว3า ๑๑๖.๐๐ ตาราง
เมตร  พร
อมลูกรังไหล3ทางข
าง ละ ๐.๒๕ 
เมตร  หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร  
   ช�วงที่ ๒ กว
างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว  
๒๖.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร โดยมี
พื้นที่คอนกรีตไม3น
อยกว3า ๑๐๔.๐๐ ตาราง
เมตร  พร
อมลูกรังไหล3ทางข
าง ละ ๐.๒๕ 
เมตร  หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร  
   งบประมาณ ๑๑๙,๗๐๐ บาท 

บ
านปางยาว  
 หมู3ที่ ๘  

ต.แม3พริก อ.แม3พริก  
จ.ลําปาง 

อบต.แม3พริก               �     

๔ โครงการก3อสร
างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
ซอย ๓ 

   ก3อสร
างถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ซอย ๓ 
ปริมาณงาน  ขนาดกว
างเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร 
ยาว ๖๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร โดย
มีพื้นที่คอนกรีตไม3น
อยกว3า ๑๘๐.๐๐ 
ตารางเมตร  พร
อมลูกรังไหล3ทางข
างละ ๐ 
- ๐.๒๕ เมตร  หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร  
   งบประมาณ ๙๔,๙๐๐  บาท 

บ
านร3มไม
ยาง  หมู3ที่ 
๙ ต.แม3พริก อ.แม3
พริก  จ.ลําปาง 

อบต.แม3พริก               �     

๕ โครงการติดตั้งราวกันตก
สายบ
านเด3นอุดม - วัด 
ผาปAงกลาง 

   ติดตั้งราวกันตก  สายบ
านเด3นอุดม -   
วัดผาปAงกลาง ปริมาณงาน ยาวโดยรวม  
๑๓๖.๐๐ เมตร  สูงเฉลี่ย ๐.๘๐ เมตร   
   งบประมาณ ๑๓๔,๔๐๐  บาท 

บ
านเด3นอุดม  หมู3ที่ 
๕  ต.ผาปAง  อ.แม3
พริก  จ.ลําปาง 

อบต.แม3พริก           �     
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๑.๒ แนวทางการพัฒนา  ด.านไฟฟFาสาธารณะ 
 

พ.ศ.๒๕๕๗ พ.ศ.๒๕๕๘ ลําดับ
ที่ โครงการ/กิจกรรม 

รายละเอียดของกิจกรรม 
(ผลผลิต/งบประมาณ) 

พื้นที่ 
หน�วย

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

๑ โครงการขยายเขตไฟฟ(า
สาธารณะ  สายบ
าน    
สันขี้เหล็ก - อ3างเก็บน้ํา
เปางาม 

   อุดหนุนการไฟฟ(าส3วนภูมิภาคอําเภอเถิน 
เพื่อจ3ายเปNนค3าขยายเขตไฟฟ(าสาธารณะ 
   งบประมาณ ๑๕๐,๐๐๐ บาท 

บ
านสันขี้เหล็ก หมู3ที่ 
๑๐ ต.แม3พริก  

อ.แม3พริก จ.ลําปาง 

การไฟฟ(า
ส3วนภูมภิาค 

            �     

๒ โครงการขยายไฟฟ(า
สาธารณะพร
อมติดตั้ง
โคมไฟถนนภายใน
หมู3บ
าน 

   อุดหนุนการไฟฟ(าส3วนภูมิภาคอําเภอเถิน 
เพื่อจ3ายเปNนค3าขยายเขตไฟฟ(าสาธารณะ
พร
อมติดตั้งโคมไฟถนน 
   งบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ บาท 

บ
านแพะดอกเข็ม  
หมู3ที่ ๑๑         

ต.แม3พริก อ.แม3พริก 
จ.ลําปาง 

การไฟฟ(า
ส3วนภูมภิาค 

            �     
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แผนการดําเนนิงาน  ประจําป งบประมาณ  ๒๕๕๘ 
องค%การบริหารส�วนตําบลแม�พริก 

อําเภอแม�พริก จังหวัดลําปาง 
 
๒. ภายใต.ยุทธศาสตร%การพัฒนาด.านแหล�งน้ํา 
- วัตถุประสงค%ของยุทธศาสตร%  เพื่อเน.นการพัฒนาด.านแหล�งน้ําเพื่อการอุปโภค บริโภคและการเกษตร 
๒.๑ แนวทางการพัฒนา  ด.านแหล�งน้ําเพื่อการอุปโภค บริโภค 
 

พ.ศ.๒๕๕๗ พ.ศ.๒๕๕๘ ลําดับ
ที่ โครงการ/กิจกรรม 

รายละเอียดของกิจกรรม 
(ผลผลิต/งบประมาณ) 

พื้นที่ 
หน�วย

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

น้ําระบบประปาหมู3บ
าน 
   ติดตั้งถังกรองน้ําระบบประปาหมู3บ
าน  
จํานวน ๑ ชุด 
   งบประมาณ ๙๘,๐๐๐ บาท 

บ
านแม3พริกบน  
 หมู3ที่ ๔ ต.แม3พริก  
อ.แม3พริก จ.ลําปาง 

อบต.แม3พริก        �     

๒ โครงการวางท3อระบบ
ประปาหมู3บ
าน 

   วางท3อระบบประปาหมู3บ
านปรมิาณงาน 
ว3างท3อเมนจ3ายน้ํา PVC ขนาด Ø ๒ นิ้ว 
ความยาวโดยรวม ๗๒๙.๐๐ เมตร พร
อม
วางท3อส3งน้ํา  PVC ขนาด Ø 1½ นิ้ว  ความ
ยาวโดยรวม ๓๑๓.๐๐ เมตร 
   งบประมาณ ๑๑๐,๔๐๐  บาท 

บ
านห
วยไร3  หมู3ที่ ๔ 
ต.ผาปAง  อ.แม3พริก  

จ.ลําปาง 

อบต.แม3พริก             �     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8



 

๒.๒ แนวทางการพัฒนา  ด.านแหล�งน้ําเพื่อการเกษตร 
 

พ.ศ.๒๕๕๗ พ.ศ.๒๕๕๘ ลําดับ
ที่ โครงการ/กิจกรรม 

รายละเอียดของกิจกรรม 
(ผลผลิต/งบประมาณ) 

พื้นที่ 
หน�วย

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

๑ โครงการก3อสร
างขุดและ
ทําดาดลาํเหมือง
คอนกรีตทุ3งเด3นเหนือ
และทุ3งนอก     

   ก3อสร
างขุดและทําดาดลําเหมืองคอนกรีต
ทุ3งเด3นเหนือและทุ3งนอก   ปริมาณงาน   
   ทุ�งเด�นเหนือ มีขนาดปากกว
างเฉลี่ย 
๑.๐๐ เมตร ก
นกว
างเฉลี่ย ๐.๔๐ เมตร ลึก
เฉลี่ย ๐.๖๐ เมตร ความยาวโดยรวม 
๑๕๐.๐๐ เมตร  
   ทุ�งนอก มีขนาดปากกว
างเฉลี่ย ๑.๐๐ 
เมตร ก
นกว
างเฉลี่ย ๐.๔๐ เมตร ลึกเฉลีย่ 
๐.๖๐ เมตร ความยาวโดยรวม ๗๐.๐๐ 
เมตร  รวมความยาวดาดลําเหมืองทั้งหมด  
๒๒๐.๐๐ เมตร  
   งบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐  บาท 

บ
านวังสําราญ   
หมู3ที่ ๖  

ต.แม3พริก   
อ.แม3พริก  จ.ลําปาง 

อบต.แม3พริก        �     

๒ โครงการก3อสร
างดาดลํา
เหมืองคอนกรีต          
ทุ3งนาบวก 

   ก3อสร
างดาดลาํเหมืองคอนกรตีทุ3งนาบวก  
ปริมาณงาน ปากกว
างเฉลี่ย ๑.๐๐ เมตร  
ก
นกว
างเฉลี่ย ๐.๔๐ เมตร ลึกเฉลีย่ ๐.๖๐ 
เมตร ยาว ๒๖๕.๐๐ เมตร  
   งบประมาณ ๑๑๓,๐๐๐  บาท 

บ
านห
วยไร3  หมู3ที่ ๔ 
ต.ผาปAง   

อ.แม3พริก  จ.ลําปาง 

อบต.แม3พริก             �     

 
 
 
 
 
 
 
 
 

9



 

แผนการดําเนนิงาน  ประจําป งบประมาณ  ๒๕๕๘ 
องค%การบริหารส�วนตําบลแม�พริก 

อําเภอแม�พริก จังหวัดลําปาง 
 

๓. ภายใต.ยุทธศาสตร%การพัฒนาด.านสังคม 
- วัตถุประสงค%ของยุทธศาสตร%  เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน  รวมทั้งเสริมสร.างความเข.มแข็งของชุมชน 
๓.๑ แนวทางการพัฒนา  ด.านการส�งเสริมความเข.มแข็งของชุมชน 
 

พ.ศ.๒๕๕๗ พ.ศ.๒๕๕๘ ลําดับ
ที่ โครงการ/กิจกรรม 

รายละเอียดของกิจกรรม 
(ผลผลิต/งบประมาณ) 

พื้นที่ 
หน�วย

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

ประจําปU 
   อุดหนุนอ.แม3พริก  เพื่อจ3ายเปNนค3าจัดงานรัฐพิธี
ของอ.แม3พริก  ได
แก3  วันแม3แห3งชาติ วันพ3อ
แห3งชาติ  วันปVยมหาราช 
   งบประมาณ  ๑๐,๐๐๐ บาท 

อ.แม3พริก ปกครอง 
อ.แม3พริก 

�   �              �  

๒ โครงการเทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริย� 

   จ3ายเปNนค3าดําเนินกิจกรรมปกป(องสถาบัน 
พระมหากษัตริย�และดาํเนินการตามแนวทาง 
พระราชดําริของพระบาทสมเดจ็พระเจ
าอยู3หัว 
และสมเดจ็พระนางเจ
าพระบรมราชินีนาถฯ    
   งบประมาณ  ๒๐,๐๐๐ บาท 

อบต.แม3พริก อบต.แม3พริก    �                 

๓ เงินสมทบกองทุนออม
บุญวันละหนึ่งบาทเพื่อ
สวัสดิการชุมชนตําบล
ผาปAง 

   อุดหนุนกองทุนออมบุญฯต.ผาปAงเพื่อสมทบ
กองทุนออมบุญฯ  
   งบประมาณ  ๑๐,๐๐๐ บาท 

ต.ผาปAง กองทุนออม
บุญฯ  

ต.ผาปAง 

       �     

๔ โครงการก3อสร
างโรง
เก็บของ คสล.ประจํา
หมู3บ
าน 

   ก3อสร
างโรงเก็บของ คสล.ประจําหมู3บ
าน 
ปริมาณงาน กว
าง ๑๐.๐๐ เมตร ยาว ๑๐.๕๐ 
เมตร สูงเฉลีย่ ๒.๘๐ เมตร โดยพื้นที่ไม3น
อยกว3า 
๑๐๕.๐๐  ตารางเมตร  
   งบประมาณ  ๒๑๔,๐๐๐ บาท 

บ
านผาปAง
หลวง  หมู3ที่ ๒  

ต.ผาปAง   
อ.แม3พริก   
จ.ลําปาง 

อบต.แม3พริก             �     
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พ.ศ.๒๕๕๗ พ.ศ.๒๕๕๘ ลําดับ

ที่ โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
(ผลผลิต/งบประมาณ) 

พื้นที่ 
หน�วย

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

กระจายข3าวประจํา
หมู3บ
านพร
อมอุปกรณ�
กระจายเสียงและ
อาคาร คสล.เก็บเครื่อง
เสียง 

   ติดตั้งหอกระจายข3าวประจําหมู3บ
านพร
อม
อุปกรณ�กระจายเสียงและอาคาร คสล.เก็บเครื่อง
เสียง  ปริมาณงาน  หอกระจายข3าวสูงเฉลี่ย  
๑๐.๐๐ เมตร อาคาร คสล.เก็บเครื่องเสียง กว
าง
เฉลี่ย ๑.๘๐ เมตร  ยาว ๒.๐๐ เมตร สูงเฉลี่ย 
๒.๐๐ เมตร 
   งบประมาณ ๑๑๗,๐๐๐  บาท 

บ
านนาริน   
หมู3ที่ ๑  
 ต.ผาปAง   
อ.แม3พริก   
จ.ลําปาง 

อบต.แม3พริก             �     

๖ โครงการจัดกิจกรรมวัน
สตรสีากล 

   จ3ายเปNนค3าใช
จ3ายโครงการจัดกิจกรรมวันสตรี
สากล  
   งบประมาณ ๒๐,๐๐๐ บาท   

       �       
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๓.๒ แนวทางการพัฒนา  ด.านการนันทนาการและการส�งเสริมกิจกรรมการกีฬา 
 

พ.ศ.๒๕๕๗ พ.ศ.๒๕๕๘ ลําดับ
ที่ โครงการ/กิจกรรม 

รายละเอียดของกิจกรรม 
(ผลผลิต/งบประมาณ) 

พื้นที่ 
หน�วย

ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
๑ โครงการแข3งขันกีฬาต
าน

ยาเสพตดิ 
   ค3าจัดแข3งขันกีฬา ต
านยาเสพตดิระหว3าง
หมู3บ
านในเขตรบัผิดชอบขององค�การ
บริหารส3วนตําบลแม3พริก เช3น ค3าอุปกรณ�
การแข3งขันกีฬา ค3าจัดเตรียมสถานที่ 
ค3าตอบแทนคณะกรรมการตัดสิน ค3ารางวัล
หรือของรางวัล ค3าใช
จ3ายอื่นๆ ที่จาํเปNนและ
เกี่ยวข
อง   
   งบประมาณ  ๗๐,๐๐๐ บาท 

อบต.แม3พริก อบต.แม3พริก             

๒ โครงการแข3งขันกีฬา
พื้นบ
าน 

  อุดหนุนคณะกรรมการหมู3บ
าน เพื่อจ3าย
เปNนค3าแข3งขันกีฬาพื้นบ
าน 
  งบประมาณ ๒๐,๐๐๐  บาท 

บ
านแม3เชียงรายลุ3ม 
หมู3ที่ ๓  

ต.แม3พริก 
อ.แม3พริก  
จ.ลําปาง 

คณะ 
กรรมการ
หมู3บ
าน 
บ
านแม3

เชียงรายลุ3ม 

            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภายในปUงบประมาณ  ๒๕๕๘ 
 

ภายในปUงบประมาณ  ๒๕๕๘ 
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๓.๓ แนวทางการพัฒนา  ด.านการปFองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 

พ.ศ.๒๕๕๗ พ.ศ.๒๕๕๘ ลําดับ
ที่ โครงการ/กิจกรรม 

รายละเอียดของกิจกรรม 
(ผลผลิต/งบประมาณ) 

พื้นที่ 
หน�วย

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

ถนนช3วงเทศกาลสําคัญ 
(๗ วันอันตราย) 

   เพื่อจ3ายเปNนค3าดําเนินการกิจกรรมเพื่อ
ลดการเกิดอุบัตเิหตุทางถนนช3วงเทศกาลวัน
ขึ้นปUใหม3 และเทศกาลสงกรานต�ประจําปUใน
การตั้งจุดตรวจภายในตําบล เช3น 
ค3าตอบแทนอาสาสมัครป(องกันภัยฝZายพล
เรือน  และค3าใช
จ3ายอื่นๆที่จําเปNนและ
เกี่ยวข
อง  
   งบประมาณ ๒๐,๐๐๐ บาท 

อบต.แม3พริก อบต.แม3พริก   �      � �     

๒ การดําเนินการกิจการ
ของศูนย�ป(องกันภัยฝZาย
พลเรือนองค�การบริหาร
ส3วนตําบลแม3พริก   

   เพื่อจ3ายเปNนค3าดําเนินการใช
จ3าย สําหรับ
เปNนค3าเบี้ยเลี้ยง ค3าพาหนะ  ค3าเช3าที่พัก
และค3าใช
จ3ายอื่นๆในการเดินทางไปราชการ
หรือไปอบรมสมัมนาของอาสาสมคัรป(องกัน
ภัยฝZายพลเรือน  มิสเตอร�เตือนภัย  
   งบประมาณ ๓๐,๐๐๐ บาท   

อบต.แม3พริก อบต.แม3พริก             

๓ โครงการซ
อมแผน
ป(องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย 

   จ3ายเปNนค3าดําเนินการซ
อมแผนป(องกัน
และบรรเทาสาธารณภยั เช3น ค3าตอบแทน
วิทยากร ค3าอาหาร เครื่องดื่ม  และ
ค3าใช
จ3ายอื่นๆที่จําเปNนและเกี่ยวข
อง  
   งบประมาณ ๕๐,๐๐๐ บาท   

อบต.แม3พริก อบต.แม3พริก             

๔ โครงการอบรมสร
างวินัย
จราจรเพื่อความ
ปลอดภัยแก3นักเรียน 
นักศึกษา ประจําปU 
๒๕๕๘ 

   จ3ายเพื่ออุดหนุนสถานีตํารวจภธูรแม3พริก 
ดําเนินโครงการอบรมสร
างวินัยจราจรเพื่อ
ความปลอดภัยแก3นักเรียน นักศึกษา 
ประจําปU ๒๕๕๘  
   งบประมาณ ๑๐,๐๐๐ บาท 

อบต.แม3พริก สภ.แม3พริก             

 
 
 

ภายในปUงบประมาณ  ๒๕๕๘ 
 

ภายในปUงบประมาณ  ๒๕๕๘ 
 

ภายในปUงบประมาณ  ๒๕๕๘ 
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๓.๔ แนวทางการพัฒนา  ด.านการปFองกันและแก.ไขปJญหายาเสพติด 
 

พ.ศ.๒๕๕๗ พ.ศ.๒๕๕๘ ลําดับ
ที่ โครงการ/กิจกรรม 

รายละเอียดของกิจกรรม 
(ผลผลิต/งบประมาณ) 

พื้นที่ 
หน�วย

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

เนื่องในวันต3อต
านยาเสพ
ติด 

   เพื่อจ3ายเปNนค3าดําเนินกิจกรรมเพื่อ
กระตุ
น และเสริมสร
างพลังจากทุก
หน3วยงานร3วมกันต3อต
านยาเสพตดิ  
   งบประมาณ ๑๐,๐๐๐ บาท   

อบต.แม3พริก อบต.แม3พริก                  

๒ โครงการการศึกษาเพื่อ
ต3อต
านการใช
ยาเสพตดิ
ในโรงเรียน(D.A.R.E.) 

   เพื่อจ3ายเปNนค3าดําเนินโครงการการศึกษา
เพื่อต3อต
านการใช
ยาเสพตดิในโรงเรียน 
(D.A.R.E.) เช3น ค3าตอบแทนวิทยากร ค3า
วัสดุอุปกรณ� ค3าอาหารและเครื่องดื่ม  ค3า
วุฒิบัตร ค3าใช
จ3ายอื่นๆ ที่จําเปNนและ
เกี่ยวข
อง   
   งบประมาณ ๑๐,๐๐๐ บาท   
 

อบต.แม3พริก สภ.แม3พริก                  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภายในปUงบประมาณ  ๒๕๕๘ 
 

ภายในปUงบประมาณ  ๒๕๕๘ 
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๓.๕ แนวทางการพัฒนา  ด.านการจัดสวัสดิการและสังคมสงเคราะห% 
 

พ.ศ.๒๕๕๗ พ.ศ.๒๕๕๘ ลําดับ
ที่ โครงการ/กิจกรรม 

รายละเอียดของกิจกรรม 
(ผลผลิต/งบประมาณ) 

พื้นที่ 
หน�วย

ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
๑ เงินสงเคราะห�เบี้ยยังชีพ

ผู
ปZวยเอดส�  
   จ3ายเปNนเงินสนับสนุนผู
ปZวยเอดส� ๑๘ 
คนๆละ ๕๐๐ บาท  
งบประมาณ ๑๐๘,๐๐๐ บาท   

เขตรับผิดชอบ 
อบต.แม3พริก 

อบต.แม3พริก � � � � � � � � � � � � 

๒ โครงการค3าพาหนะรับส3ง
นักเรียนบ
านปางยาว 

   จ3ายเปNนค3าโครงการค3าพาหนะรบัส3ง
นักเรียนบ
านปางยาว  เพื่อให
นักเรียนที่มี
ฐานะยากจนเดินทางไป-กลับโรงเรียนห
วย
ขี้นกวิทยาอย3างปลอดภัย   
   งบประมาณ ๗๐,๐๐๐ บาท   

บ
านปางยาว 
หมู3ที่ ๘  

ต.แม3พริก อ.แม3พริก 
จ.ลําปาง 

อบต.แม3พริก  � � � �   � � � � � 

๓ โครงการค3าพาหนะรับส3ง
นักเรียนบ
านร3มไม
ยาง 

   เพื่อจ3ายเปNนค3าโครงการค3าพาหนะรับส3ง
นักเรียนบ
านร3มไม
ยาง  เพื่อให
นักเรียนที่มี
ฐานะยากจนเดินทางไป-กลับโรงเรียนบ
าน
แม3พริกบนอย3างปลอดภัย   
   งบประมาณ ๑๖,๐๐๐ บาท   

บ
านร3มไม
ยาง 
หมู3ที่ ๙ 

ต.แม3พริก อ.แม3พริก 
จ.ลําปาง 

อบต.แม3พริก  � � � �   � � � � � 
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แผนการดําเนนิงาน  ประจําป งบประมาณ  ๒๕๕๘ 
องค%การบริหารส�วนตําบลแม�พริก 

อําเภอแม�พริก จังหวัดลําปาง 
 
๔. ภายใต.ยุทธศาสตร%การพัฒนาด.านเศรษฐกิจ 
- วัตถุประสงค%ของยุทธศาสตร%  เพื่อส�งเสริมการประกอบอาชีพและยกระดับรายได. 
๔.๑ แนวทางการพัฒนา  ด.านการส�งเสริมการประกอบอาชีพและยกระดับรายได. 
 

พ.ศ.๒๕๕๗ พ.ศ.๒๕๕๘ ลําดับ
ที่ โครงการ/กิจกรรม 

รายละเอียดของกิจกรรม 
(ผลผลิต/งบประมาณ) 

พื้นที่ 
หน�วย

ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
๑ ค3าวัสดุการเกษตร    เพื่อจ3ายเปNนค3าวัสดุการเกษตร เช3น พันธุ�

พืช สารเคมีป(องกันการกําจัดศัตรพูืชและ
สัตว� ฯลฯ 
   งบประมาณ ๓๐,๐๐๐ บาท   
 
 

อบต.แม3พริก อบต.แม3พริก             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภายในปUงบประมาณ  ๒๕๕๘ 
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๔.๒ แนวทางการพัฒนา ด.านสนับสนุนกิจกรรมของกลุ�มอาชีพต�าง ๆ 
 

พ.ศ.๒๕๕๗ พ.ศ.๒๕๕๘ ลําดับ
ที่ โครงการ/กิจกรรม 

รายละเอียดของกิจกรรม 
(ผลผลิต/งบประมาณ) 

พื้นที่ 
หน�วย

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

งานกาชาดประจําปU
จังหวัดลําปางและ
สนับสนุนกิจกรรมกิ่ง
กาชาดอําเภอแม3พริก 

   จ3ายเปNนค3าดําเนินกิจกรรมงานออกร
าน
กาชาดจังหวัดลําปางและกิ่งกาชาดอําเภอ
แม3พริก ในการช3วยเหลือบรรเทาความ
เดือดร
อนผู
ประสบสาธารณภยั  
   งบประมาณ ๓๐,๐๐๐ บาท   

อบต.แม3พริก อบต.แม3พริก   �          

๒ โครงการฝ_กอาชีพเลี้ยง
ปลาดุกให
แก3ผู
พิการ
สมาคมคนตาบอด ผู

พิการ และด
อยโอกาส 
อําเภอแม3พริกจังหวัด
ลําปาง   

   จ3ายเปNนค3าดําเนินการโครงการ อุดหนุน
สมาคมคนตาบอด ผู
พิการ และด
อยโอกาส 
อ.แม3พริก จ.ลําปาง  โครงการฝ_กอาชีพเลี้ยง
ปลาดุกให
แก3ผู
พิการสมาคมคนตาบอด ผู

พิการ และด
อยโอกาส อําเภอแม3พริก  
จังหวัดลําปาง      
   งบประมาณ ๑๐,๐๐๐ บาท   

ต.ผาปAง สมาคม 
คนตาบอด 

            

๓ โครงการประชุมเพิ่ม
ศักยภาพคณะ
กรรมการบริหาร
ศูนย�บริการฯและกลุ3ม
อาชีพตําบลแม3พริก 

   จ3ายเปNนค3าดําเนินการโครงการประชุม
เ พิ่ ม ศั กยภาพคณะกร รมการบริ ห า ร
ศูนย�บริการฯและกลุ3มอาชีพตําบลแม3พริก 
เช3น  ค3าวัสดุสํ านักงาน  ค3า วัสดุ โฆษณา
เผยแพร3   ค3าตอบแทนการประชุม  และ
ค3าใช
จ3ายอื่นๆ ที่จําเปNนและเกี่ยวข
อง  
   งบประมาณ ๒๐,๐๐๐ บาท   

ต.แม3พริก อบต.แม3พริก             

๔ โครงการศูนย�บริการและ
ถ3ายทอด 
เทคโนโลยีการเกษตร 
ประจําตําบลผาปAง 

   เพื่อจ3ายเปNนค3าดําเนินการโครงการ
ศูนย�บริการและถ3ายทอดเทคโนโลยีการ 
เกษตรประจําตําบล ตาํบลผาปAง เช3น ค3า
วัสดุสาํนักงาน ค3าวัสดโุฆษณาเผยแพร3 
ค3าตอบแทนการประชุม และค3าใช
จ3ายอื่นๆ
ที่จําเปNนและเกี่ยวข
อง  
   งบประมาณ ๒๐,๐๐๐ บาท   

ต.แม3พริก อบต.แม3พริก             

 

ภายในปUงบประมาณ  ๒๕๕๘ 
 

ภายในปUงบประมาณ  ๒๕๕๘ 
 

ภายในปUงบประมาณ  ๒๕๕๘ 
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แผนการดําเนนิงาน  ประจําป งบประมาณ  ๒๕๕๘ 
องค%การบริหารส�วนตําบลแม�พริก 

อําเภอแม�พริก จังหวัดลําปาง 
 

๕. ภายใต.ยุทธศาสตร%การพัฒนาด.านสาธารณสุข 
    - วัตถุประสงค%ของยุทธศาสตร%  เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 
๕.๑ แนวทางการพัฒนา  ด.านการส�งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน 
 

พ.ศ.๒๕๕๗ พ.ศ.๒๕๕๘ ลําดับ
ที่ โครงการ/กิจกรรม 

รายละเอียดของกิจกรรม 
(ผลผลิต/งบประมาณ) 

พื้นที่ 
หน�วย

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

สาธารณสุขตําบลแม3พรกิ 
  

   จ3ายเปNนค3าดําเนินการโครงการสร
าง
สุขภาพเนื่องในวัน อสม.แห3งชาต ิ
   งบประมาณ ๒๐,๐๐๐ บาท    

เขตรับผิดชอบ 
อบต.แม3พริก 

อสม.ในเขต
รับผิดชอบ 

     �       

๒ อุดหนุนอาสาสมัคร
สาธารณสุขหมู3บ
าน   

   เพื่อจ3ายเปNนค3าสนับสนุนการพัฒนา
สาธารณสุขมูลฐานในเขตองค�กรปกครอง
ส3วนท
องถิ่น หมู3บ
านๆละ ๑๕,๐๐๐ บาท 
โดยให
 อสม .ดําเนินการใน ๓ กลุ3มกิจกรรม 
  ได
แก3  
   ๑) การพัฒนาศักยภาพด
านสาธารณสุข   
   ๒) การแก
ไขปAญหาสาธารณสุขในเรื่อง
ต3างๆ  
   ๓) การจัดบริการสุขภาพเบื้องต
นในศูนย�
สาธารณสุขมูลฐานชุมชน  
   งบประมาณ ๑๙๕,๐๐๐ บาท 

เขตรับผิดชอบ 
อบต.แม3พริก 

อสม.ในเขต
รับผิดชอบ 

            

 
 
 
 
 
 

ภายในปUงบประมาณ  ๒๕๕๘ 
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๕.๒  แนวทางการพัฒนาด.าน การควบคุมและระงับโรคติดต�อ 
 

พ.ศ.๒๕๕๗ พ.ศ.๒๕๕๘ ลําดับ
ที่ โครงการ/กิจกรรม 

รายละเอียดของกิจกรรม 
(ผลผลิต/งบประมาณ) 

พื้นที่ 
หน�วย

ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
๑ วัสดุวิทยาศาสตร�หรือ

การแพทย� 
   เพื่อจ3ายเปNนค3าซื้อวัสดุวิทยาศาสตร�หรือ
การแพทย�    เช3น    ทรายอะเบท   น้ํายาพ3น
กําจัดยุง วัคซีนป(องกันโรคพิษสุนัขบ
า น้ํายา
ตรวจสารเสพติด    น้ํายาดับเพลิง  ถุงมือ 
ฯลฯ   
   งบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ บาท 

เขตรับผิดชอบ 
อบต.แม3พริก 

อบต.แม3พริก             

๒ โครงการรณรงค�ป(องกัน
และระงับโรค
ไข
เลือดออก ภายในพื้นที่
ตําบลแม3พริก และ ตําบล
ผาปAง   

   เ พื่อจ3ายเปNนค3า จัดซื้อเวชภัณฑ�   วัสดุ
เคมีภัณฑ�  ค3าน้ํามันเชื้อเพลิง  และค3าใช
จ3าย
อื่นๆที่จําเปNนและเกี่ยวข
อง  
   งบประมาณ  ๑๕๐,๐๐๐ บาท 

เขตรับผิดชอบ 
อบต.แม3พริก 

อบต.แม3พริก             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภายในปUงบประมาณ  ๒๕๕๘ 
 

ภายในปUงบประมาณ  ๒๕๕๘ 
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แผนการดําเนนิงาน  ประจําป งบประมาณ  ๒๕๕๘ 
องค%การบริหารส�วนตําบลแม�พริก 

อําเภอแม�พริก จังหวัดลําปาง 
 

๖. ภายใต.ยุทธศาสตร%การพัฒนาด.านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
- วัตถุประสงค%ของยุทธศาสตร%  เพื่อส�งเสริมการศึกษา ศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงานในท.องถิ่น 
๖.๑ แนวทางการพัฒนา  ด.านสนับสนุนการศึกษาของเด็ก เยาวชนและประชาชนทั่วไป รวมทั้งส�งเสริมประเพณีอันดีงาม กิจการศาสนา และภูมิปJญญาท.องถิ่น 
 

พ.ศ.๒๕๕๗ พ.ศ.๒๕๕๘ ลําดับ
ที่ โครงการ/กิจกรรม 

รายละเอียดของกิจกรรม 
(ผลผลิต/งบประมาณ) 

พื้นที่ 
หน�วย

ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
๑ โครงการวันเด็กแห3งชาติ 

  
   เ พื่อจ3 าย เปN นค3 า จั ด กิจกรรม วัน เด็ ก
แห3งชาติปU  ๒๕๕๘ โดยมีโรงเรียนสังกัด 
สพฐ   .จํานวน  ๔ แห3ง  และศูนย�พัฒนาเด็ก
เล็ก ๕ แห3ง เช3น ค3าวัสดุอุปกรณ�การจัดงาน 
ค3าตกแต3งสถานที่  ค3าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ�
การศึกษา  ค3าของรางวัลหรือของขวัญ    ค3า
จัดการแสดง  ค3าอาหารและเครื่องดื่ม  และ
ค3าใช
จ3ายอื่นๆ ที่จําเปNนและเกี่ยวข
อง  
   งบประมาณ  ๔๐,๐๐๐ บาท 

โรงเรียนในเขตพื้นที่ 
อบต.แม3พริก 

อบต.แม3พริก    �         

๒ โครงการแลกเปลี่ยน
วัฒนธรรมทางภาษาไทย  
-อเมริกัน -ญี่ปุZน 

   อุดหนุนโรงเรียนผาปAงวิทยา ตั้งไว
 
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู
ด
านภาษา
วัฒนธรรมกับนานาชาตเิพื่อเตรียมความ
พร
อมสู3ประชาคมอาเซียน)โครงการ
แลกเปลีย่นวัฒนธรรมทางภาษาไทย-
อเมริกัน-ญี่ปุZน ( 
   งบประมาณ ๓๐,๐๐๐ บาท 

โรงเรียนผาปAงวิทยา โรงเรียนผา
ปAงวิทยา 

          �  

๓ โครงการแลกเปลี่ยน
เรียนรู
ด
านภาษา
วัฒนธรรมกับนานาชาต ิ

   อุดหนุนโรงเรียนบ
านแม3พริกบน ตาม 
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู
ด
านภาษา
วัฒนธรรมกับนานาชาติ  
   งบประมาณ ๓๐,๐๐๐ บาท 

โรงเรียนบ
าน 
แม3พริกบน 

โรงเรียนบ
าน 
แม3พริกบน 

          �  
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พ.ศ.๒๕๕๗ พ.ศ.๒๕๕๘ ลําดับ
ที่ โครงการ/กิจกรรม 

รายละเอียดของกิจกรรม 
(ผลผลิต/งบประมาณ) 

พื้นที่ 
หน�วย

ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
๔ โครงการการแข3งขันกีฬา

สีสัมพันธ�       

   อุดหนุนโรงเรียนผาปAงวิทยา ตาม
โครงการการแข3งขันกีฬาสีสมัพันธ�       
   งบประมาณ ๓๐,๐๐๐ บาท 

โรงเรียนผาปAงวิทยา โรงเรียนผา
ปAงวิทยา 

            

๕ โครงการแข3งขันกีฬา
สัมพันธ�โรงเรียนห
วยขี้นก
วิทยา 

   อุดหนุนโรงเรียนห
วยขี้นกวิทยา ตาม
โครงการแข3งขันกีฬาสมัพันธ�โรงเรยีนห
วย
ขี้นกวิทยา  
    งบประมาณ ๓๐,๐๐๐ บาท 

โรงเรียนห
วยขี้นก
วิทยา 

โรงเรียนห
วย
ขี้นกวิทยา 

            

๖ โครงการแข3งขันกีฬา
สัมพันธ�ต
านยาเสพติด 

   อุดหนุนโรงเรียนบ
านแม3พริกบน ตาม
โครงการแข3งขันกีฬาสมัพันธ�ต
านยาเสพตดิ  
   งบประมาณ ๒๐,๐๐๐ บาท 

โรงเรียนบ
านแม3
พริกบน 

โรงเรียนบ
าน
แม3พริกบน 

            

๗ โครงการแข3งขันกีฬา
สัมพันธ�โรงเรียนบ
านแม3
เชียงรายลุ3ม 

   อุดหนุนโรงเรียนบ
านแม3เชียงรายลุ3ม ตาม 
โครงการแข3งขันกีฬาสมัพันธ�โรงเรยีนบ
าน
แม3เชียงรายลุ3ม  
   งบประมาณ ๒๐,๐๐๐ บาท 

โรงเรียนบ
านแม3
เชียงรายลุ3ม 

โรงเรียนบ
าน
แม3เชียงราย

ลุ3ม 

            

๘ สนับสนุนค3าอาหาร
กลางวัน 

   ค3าใช
จ3ายโครงการสนับสนุนค3าใช
จ3ายการ
บริหารสถานศึกษา การสนับสนุนค3าอาหาร
กลางวันให
กับศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน ๕ 
ศูนย�   
   งบประมาณ ๔๙๘,๔๐๐ บาท 

ศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก
ในเขตรับผดิชอบ 

อบต.แม3พริก � � � � � � � � � � � � 

๙ อุดหนุนโรงเรียนสังกัด
สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
ค3าอาหารกลางวัน 

   อุดหนุนโรงเรียนบ
านแม3พริกบน โรงเรียน
บ
านแม3เชียงรายลุ3ม โรงเรยีนห
วยขี้นกวิทยา 
โรงเรียนผาปAงวิทยา  เพื่อจ3ายเปNนค3าอาหาร
กลางวันให
แก3โรงเรียนสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
   งบประมาณ ๑,๔๕๒,๐๐๐ บาท 

โรงเรียน สพฐ.ใน
พื้นที่รับผิดชอบ 

อบต.แม3พริก � � � � � � � � � � � � 

๑๐ การพัฒนาครผูู
ดูแลเด็ก
ของศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก 

   ค3าใช
จ3ายในการพัฒนาครูผู
ดูแลเด็กของ
ศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อจ3ายในการพัฒนา
ครูผู
ดูแลเด็กและผู
ดูแลเด็กของศูนย�พัฒนา
เด็กเล็ก จํานวน ๕ อัตรา 
   งบประมาณ ๑๐,๐๐๐ บาท 

ศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก
ในเขตรับผดิชอบ 

อบต.แม3พริก             

ภายในปUงบประมาณ  ๒๕๕๘ 
 

ภายในปUงบประมาณ  ๒๕๕๘ 
 

ภายในปUงบประมาณ  ๒๕๕๘ 
 

ภายในปUงบประมาณ  ๒๕๕๘ 
 

ภายในปUงบประมาณ  ๒๕๕๘ 
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พ.ศ.๒๕๕๗ พ.ศ.๒๕๕๘ ลําดับ

ที่ โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
(ผลผลิต/งบประมาณ) 

พื้นที่ 
หน�วย

ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
๑๑ ค3าอาหารเสรมิ(นม)     เพื่อจ3ายเปNนค3าจัดซื้ออาหารเสริม(นม)

ให
กับโรงเรียนในสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) 
ตั้งแต3ระดับอนุบาลถึงระดับประถมศึกษาปU
ที่ ๖ จํานวน ๔ แห3ง ประกอบด
วย โรงเรยีน
บ
านแม3พริกบน โรงเรียนบ
านแม3เชียงราย
ลุ3ม โรงเรียนห
วยขี้นกวิทยา โรงเรยีนผาปAง
วิทยาและศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน ๕ 
แห3ง ประกอบด
วย ศูนย�พัฒนาเดก็เล็กบ
าน
แม3พริกบน ศูนย�พัฒนาเด็กเล็กบ
านแม3
เชียงรายลุ3ม ศูนย�พัฒนาเด็กเล็กวัดห
วยขี้นก 
ศูนย�พัฒนาเด็กเล็กบ
านผาปAงหลวง ศูนย�
พัฒนาเด็กเล็กบ
านผาปAงกลาง   
   งบประมาณ ๙๐๗,๙๐๐ บาท 

โรงเรียนและศูนย�
พัฒนาเด็กเล็กใน
เขตรับผิดชอบ 

อบต.แม3พริก � � � � � � � � � � � � 
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๖.๒  ส�งเสริมประเพณีอันดีงาม  กิจการศาสนา  และภูมิปJญญาท.องถิ่น 
 

พ.ศ.๒๕๕๗ พ.ศ.๒๕๕๘ ลําดับ
ที่ โครงการ/กิจกรรม 

รายละเอียดของกิจกรรม 
(ผลผลิต/งบประมาณ) 

พื้นที่ 
หน�วย

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

ผู
สูงอายุ ประจําปU 
๒๕๕๘  

   จ3ายเปNนค3าดําเนินการโครงการรดน้ําดํา
หัวผู
สูงอายุ ประจําปU ๒๕๕๘ เช3น ค3าพิธี
เปVด ค3าโฆษณาประชาสมัพันธ�ค3าตกแต3ง
สถานที่ ค3าจัดทําป(าย ค3าอาหารและ
เครื่องดื่ม ค3าของขวัญหรือของรางวัล ค3า
การแสดงดนตรี และค3าใช
จ3ายอื่นๆที่จําเปNน
และเกี่ยวข
อง  
   งบประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ บาท 

พื้นที่รับผิดชอบ 
ของ อบต.แม3พริก 

อบต.แม3พริก       �      

๒ โครงการจัดงานลอย
กระทงประจําปU ๒๕๕๗  

   จ3ายเปNนค3าดําเนินการโครงการจัดงาน
ลอยกระทงประจําปU ๒๕๕๗ เช3น ค3าพิธีเปVด 
ค3าโฆษณาประชาสัมพันธ� ค3าตกแต3งสถานที่ 
ค3าจัดทําป(าย ค3าอาหารและเครื่องดื่ม ค3า
ของขวัญหรือของรางวัล ค3าการแสดงดนตรี 
และค3าใช
จ3ายอื่นๆที่จาํเปNนและเกี่ยวข
อง  
  งบประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ บาท 

พื้นที่รับผิดชอบ 
ของ อบต.แม3พริก 

อบต.แม3พริก  �           

๓ โครงการถวายเทียน
พรรษาเนื่องในวัน
เข
าพรรษา 

   จ3ายเปNนค3าดําเนินการโครงการถวาย
เทียนพรรษาเนื่องในวันเข
าพรรษา เช3น ค3า
จัดซื้อเทียนพรรษา ค3าวัสดุอุปกรณ�ในการ
จัดงาน และค3าใช
จ3ายอื่นๆที่จําเปNนและ
เกี่ยวข
อง   
   งบประมาณ ๑๐,๐๐๐ บาท 

พื้นที่รับผิดชอบ 
ของ อบต.แม3พริก 

อบต.แม3พริก          �   

๔ โครงการส3งเสริม
พระพุทธศาสนาเนื่องใน
วันสําคัญทาง
พระพุทธศาสนา 

   จ3ายเปNนค3าดําเนินโครงการส3งเสริม
พระพุทธศาสนาเนื่องในวันสําคัญทาง
พระพุทธศาสนา เช3น  ค3ารางวัล ค3าวัสดุ
อุปกรณ�  ค3าใช
จ3ายอื่นๆ ที่จําเปNนและ
เกี่ยวข
อง  
   งบประมาณ ๕,๐๐๐ บาท 

พื้นที่รับผิดชอบ 
ของ อบต.แม3พริก 

อบต.แม3พริก          �   
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พ.ศ.๒๕๕๗ พ.ศ.๒๕๕๘ ลําดับ

ที่ โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
(ผลผลิต/งบประมาณ) 

พื้นที่ 
หน�วย

ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
๕ โครงการส3งเสริมศิลปะ

พื้นบ
าน(กลองยาว) 
   จ3ายเปNนค3าดําเนินโครงการส3งเสริมศิลปะ
พื้นบ
าน(กลองยาว) เช3น ค3าวัสดุอุปกรณ�ใน
การดําเนินงานและค3าใช
จ3ายอื่นๆที่จําเปNน
และเกี่ยวข
อง    
   งบประมาณ ๑๐,๐๐๐ บาท   

พื้นที่รับผิดชอบ 
ของ อบต.แม3พริก 

อบต.แม3พริก             

๖ โครงการสืบสานประเพณี
สงกรานต�บ
านแม3
เชียงรายลุ3ม 

   อุดหนุนคณะกรรมการหมู3บ
าน หมู3ที่ ๓ 
บ
านแม3เชียงรายลุ3ม ดําเนินโครงการสืบสาน
ประเพณีสงกรานต�บ
านแม3เชียงรายลุ3ม 
  งบประมาณ ๑๐,๐๐๐ บาท 

พื้นที่รับผิดชอบ 
ของ อบต.แม3พริก 

บ
านแม3
เชียงรายลุ3ม 

หมู3ที่ ๓  
ต.แม3พริก  
อ.แม3พริก 
จ.ลําปาง 

      �      

๗ โครงการสืบสาน
วัฒนธรรมประเพณี
สงกรานต� 

   อุดหนุนคณะกรรมการหมู3บ
าน หมู3ที่ ๔ 
บ
านแม3พริกบน ดําเนินโครงการสบืสาน
วัฒนธรรมประเพณีสงกรานต� 
งบประมาณ ๓๐,๐๐๐ บาท 

บ
านแม3พริกบน 
หมู3ที่ ๔ ต.แม3พริก 
อ.แม3พริก จ.ลําปาง  

อบต.แม3พริก       �      

๘ โครงการสืบสาน
วัฒนธรรมประเพณี
สงกรานต� 

   อุดหนุนคณะกรรมการหมู3บ
าน หมู3ที่ ๗ 
บ
านห
วยขี้นก ดําเนินโครงการ  สบืสาน
วัฒนธรรมประเพณีสงกรานต�  
   งบประมาณ ๑๐,๐๐๐ บาท 

บ
านห
วยขี้นก 
หมู3ที่ ๗ ต.แม3พริก 
อ.แม3พริก จ.ลําปาง  

อบต.แม3พริก       �      

๙ โครงการจัดงานประเพณี
สงกรานต�บ
านปางยาว 

   อุดหนุนคณะกรรมการหมู3บ
าน   หมู3ที่ ๘ 
บ
านปางยาว   ดําเนินโครงการจัดงาน
ประเพณีสงกรานต�บ
านปางยาว  
   งบประมาณ ๕,๐๐๐ บาท    

บ
านปางยาว  
หมู3ที่ ๘ ต.แม3พริก 
อ.แม3พริก จ.ลําปาง  

อบต.แม3พริก       �      

๑๐ โครงการสืบสาน
วัฒนธรรมประเพณี
ท
องถิ่นสักการะดอยพระ
ธาตุ 

   อุดหนุนคณะกรรมการหมู3บ
าน หมู3ที่ ๑๐ 
บ
านสันขี้เหล็ก ดําเนินโครงการสบืสาน
วัฒนธรรมประเพณีท
องถิ่นสักการะดอย
พระธาตุ ร3วมกับหมู3ที่ ๔ บ
านแม3พริกบน      
หมู3ที่ ๙ บ
านร3มไม
ยาง  
   งบประมาณ ๓๐,๐๐๐ บาท   

บ
านสันขี้เหล็ก  
หมู3ที่ ๑๐ ต.แม3พริก 
อ.แม3พริก จ.ลําปาง  

อบต.แม3พริก        �     

ภายในปUงบประมาณ  ๒๕๕๘ 
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พ.ศ.๒๕๕๗ พ.ศ.๒๕๕๘ ลําดับ

ที่ โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
(ผลผลิต/งบประมาณ) 

พื้นที่ 
หน�วย

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

สงกรานต�บ
านแพะดอก
เข็ม 

   อุดหนุนคณะกรรมการหมู3บ
าน หมู3ที่ ๑๑
บ
านแพะดอกเข็ม โครงการสืบสานประเพณี
สงกรานต�บ
านแพะดอกเข็ม  
   งบประมาณ ๑๐,๐๐๐ บาท 

บ
านแพะดอกเข็ม  
หมู3ที่ ๑๑ ต.แม3พริก 
อ.แม3พริก จ.ลําปาง  

อบต.แม3พริก       �      

๑๒ โครงการสรงน้ําพระธาตุ 
สืบชะตาหลวงวัดผาปAง
หลวง 

   อุดหนุนคณะกรรมการหมู3บ
าน หมู3ที่ ๒ 
บ
านผาปAงหลวง ดําเนินโครงการสรงน้ําพระ
ธาตุ สืบชะตาหลวงวัดผาปAงหลวง  
   งบประมาณ  ๑๐,๐๐๐ บาท 

บ
านผาปAงหลวง 
หมู3ที่ ๒ ต.ผาปAง  

 อ.แม3พริก จ.ลําปาง  

อบต.แม3พริก       �      

๑๓ โครงการเข
าค3าย 
ตีกbองปูZจา 

   อุดหนุนคณะกรรมการหมู3บ
าน หมู3ที่ ๒ 
บ
านผาปAงหลวง ดําเนินโครงการเข
าค3าย   
ตีกbองปูZจา  
   งบประมาณ ๑๐,๐๐๐ บาท 

บ
านผาปAงหลวง 
หมู3ที่ ๒ ต.ผาปAง  

 อ.แม3พริก จ.ลําปาง  

อบต.แม3พริก             

๑๔ โครงการสืบสานประเพณี
สงกรานต� 

   อุดหนุนคณะกรรมการหมู3บ
าน หมู3ที่ ๓ 
บ
านผาปAงกลาง ดําเนินโครงการสบืสาน
ประเพณีสงกรานต�  
   งบประมาณ ๕,๐๐๐ บาท 

บ
านผาปAงกลาง 
หมู3ที่ ๓ ต.ผาปAง  

 อ.แม3พริก จ.ลําปาง  

อบต.แม3พริก       �      

๑๕ โครงการสรงน้ําพระธาตุ
และสบืชะตาหลวง 

   อุดหนุนคณะกรรมการหมู3บ
าน หมู3ที่ ๓ 
บ
านผาปAงกลาง ดําเนินโครงการสรงน้ําพระ
ธาตุและสืบชะตาหลวง  
   งบประมาณ ๕,๐๐๐ บาท 

บ
านผาปAงกลาง 
หมู3ที่ ๓ ต.ผาปAง  

 อ.แม3พริก จ.ลําปาง  

อบต.แม3พริก       �      

๑๖ โครงการจัดงานประเพณี
ไม
ค้ําศรี สืบชะตาหลวง 
สรงน้ําพระธาตศุิรภิมูวินา 
แห3ครัวตานในเทศกาลปU
ใหม3เมือง 

   อุดหนุนคณะกรรมการหมู3บ
าน หมู3ที่ ๔ 
บ
านห
วยไร3 ดําเนินโครงการจัดงานประเพณี
ไม
ค้ําศรี สืบชะตาหลวง สรงน้ําพระธาตุศิริ
ภูมิวนา แห3ครัวตานในเทศกาลปUใหม3เมือง     
   งบประมาณ ๑๕,๐๐๐ บาท 

บ
านห
วยไร3 
หมู3ที่ ๔ ต.ผาปAง  

 อ.แม3พริก จ.ลําปาง  

อบต.แม3พริก       �      

 
 
 

ภายในปUงบประมาณ  ๒๕๕๘ 
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แผนการดําเนนิงาน  ประจําป งบประมาณ  ๒๕๕๘ 
องค%การบริหารส�วนตําบลแม�พริก 

อําเภอแม�พริก จังหวัดลําปาง 
 

๗. ภายใต.ยุทธศาสตร%การพัฒนาด.านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล.อม 
- วัตถุประสงค%ของยุทธศาสตร%  เพื่อให.เกิดความน�าอยู�และความยั่งยืน 
๗.๑ แนวทางการพัฒนา  ด.านการสร.างจิตสํานึกในการรกัษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล.อม 
 

พ.ศ.๒๕๕๗ พ.ศ.๒๕๕๘ ลําดับ
ที่ โครงการ/กิจกรรม 

รายละเอียดของกิจกรรม 
(ผลผลิต/งบประมาณ) 

พื้นที่ 
หน�วย

ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
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๗.๒ แนวทางการพัฒนาด.านการปFองกัน การทําลาย การบําบัดและฟMNนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล.อม 
 

พ.ศ.๒๕๕๗ พ.ศ.๒๕๕๘ ลําดับ
ที่ โครงการ/กิจกรรม 

รายละเอียดของกิจกรรม 
(ผลผลิต/งบประมาณ) 

พื้นที่ 
หน�วย

ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
๑ โครงการรณรงค�ป(องกัน

ไฟปZาและปAญหาหมอก
ควัน 

  จ3ายเปNนค3าดําเนินการในกิจกรรมรณรงค�
ป(องกันไฟปZาและปAญหาหมอกควัน เช3น ค3า
วัสดุอุปกรณ� ค3าจัดทําป(าย ค3าจัดทําเอกสาร
แผ3นพับรณรงค� ค3าใช
จ3ายอื่นๆ ที่จาํเปNน
และเกี่ยวข
อง    
   งบประมาณ ๕,๐๐๐ บาท 

พื้นที่รับผิดชอบ 
ของ อบต.แม3พริก 

อบต.แม3พริก              

๒ โครงการอบรมความรู

เรื่องไฟปZา 

  จ3ายเปNนค3าดําเนินโครงการอบรมความรู

เรื่องไฟปZา เช3น ค3าตอบแทนวิทยากร 
ค3าอาหารและค3าเครื่องดื่ม ค3าวัสดอุุปกรณ� 
ค3าจัดทําป(าย และค3าใช
จ3ายอื่นๆ ที่จําเปNน
และเกี่ยวข
อง ฯลฯ  
งบประมาณ  ๒๐,๐๐๐ บาท 

พื้นที่รับผิดชอบ 
ของ อบต.แม3พริก 

อบต.แม3พริก             

๓ โครงการปลูกปZาเฉลิม
พระเกียรติเทิดไท
องค�
ราชัน     

  จ3ายเปNนค3าดําเนินโครงการปลูกปZาเฉลิม
พระเกียรติเทิดไท
องค�ราชัน เช3น ค3าพันธุ�
กล
าไม
 ค3าจัดทําป(าย และค3าใช
จ3ายอื่นๆ ที่
จําเปNนและเกี่ยวข
อง ฯลฯ  
  งบประมาณ ๕๐,๐๐๐ บาท 

พื้นที่รับผิดชอบ 
ของ อบต.แม3พริก 

อบต.แม3พริก             

๔ โครงการส3งเสริมและ
อนุรักษ�ปZาชุมชนบ
านแม3
เชียงรายลุ3ม 

   จ3ายเปNนค3าดําเนินโครงการส3งเสริมและ
อนุรักษ�ปZาชุมชนบ
านแม3เชียงรายลุ3ม เช3น 
ค3าวัสดุอุปกรณ� ค3าจัดทําป(าย และค3าใช
จ3าย
อื่นๆ ที่จําเปNนและเกี่ยวข
อง ฯลฯ  
   งบประมาณ ๒๐,๐๐๐ บาท 

บ
านแม3เชียงรายลุ3ม 
หมู3ที่ ๓ ต.แม3พริก 
อ.แม3พริก จ.ลําปาง 

อบต.แม3พริก             

 
 
 
 
 

ภายในปUงบประมาณ  ๒๕๕๘ 
 

ภายในปUงบประมาณ  ๒๕๕๘ 
 

ภายในปUงบประมาณ  ๒๕๕๘ 
 

ภายในปUงบประมาณ  ๒๕๕๘ 
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แผนการดําเนนิงาน  ประจําป งบประมาณ  ๒๕๕๘ 
องค%การบริหารส�วนตําบลแม�พริก 

อําเภอแม�พริก จังหวัดลําปาง 
 

๘. ภายใต.ยุทธศาสตร%การพัฒนาด.านการเมืองการบริหาร 
- วัตถุประสงค%ของยุทธศาสตร%  เพื่อพัฒนาความรู. ความเข.าใจของประชาชนในการมีส�วนร�วมในกิจกรรมทางการเมืองตามระบอบประชาธิปไตย รวมถึงการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารงาน 
   ขององค%การบริหารส�วนตําบลเพื่อให.บริการแก�ประชาชนได.อย�างมีประสิทธิภาพ 
๘.๑ แนวทางการพัฒนา  ด.านการส�งเสริมการมีส�วนร�วมรูปประชาคม 
 

พ.ศ.๒๕๕๗ พ.ศ.๒๕๕๘ ลําดับ
ที่ โครงการ/กิจกรรม 

รายละเอียดของกิจกรรม 
(ผลผลิต/งบประมาณ) 

พื้นที่ 
หน�วย

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

หมู3บ
านเพื่อการจัดทํา
แผนพัฒนาสามปU   

   จ3ายเปNนค3าดําเนินการประชาคมหมู3บ
าน
เพื่อการจัดทําแผนพัฒนาสามปU เช3น ค3า
วัสดุอุปกรณ� ค3าเย็บเล3มเข
าปกหนังสือ 
ค3าอาหารและเครื่องดื่ม และค3าใช
จ3ายอื่นๆ
ที่จําเปNนและเกี่ยวข
อง  
   งบประมาณ ๑๕,๐๐๐ บาท   

พื้นที่รับผิดชอบ 
ของ อบต.แม3พริก 

อบต.แม3พริก      �       
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๘.๒  แนวทางการพัฒนา  ด.านการส�งเสริมความรู. ความเข.าใจ เกี่ยวกับกิจการของ อบต. และการบริหาร การปกครองตามระบอบประชาธิปไตย 
 

พ.ศ.๒๕๕๗ พ.ศ.๒๕๕๘ ลําดับ
ที่ โครงการ/กิจกรรม 

รายละเอียดของกิจกรรม 
(ผลผลิต/งบประมาณ) 

พื้นที่ 
หน�วย

ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
๑ ค3าใช
จ3ายในการเลือกตั้ง    จ3ายเปNนค3าใช
จ3ายในการเลือกตัง้ทั่วไป  

เลือกตั้งซ3อมผู
บริหารท
องถิ่น สมาชิกสภา
องค�การบริหารส3วนตําบล (กรณีครบวาระ 
กรณีแทนตําแหน3งที่ว3าง)และการสํารวจ
เจตนารมณ�ของประชาชน  
   งบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ บาท 

พื้นที่รับผิดชอบ 
ของ อบต.แม3พริก 

อบต.แม3พริก             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภายในปUงบประมาณ  ๒๕๕๘ 
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๘.๓ แนวทางการพัฒนา  ด.านการพัฒนาบุคลากรทั้งพนักงานส�วนตําบล สมาชิกสภา อบต. คณะผู.บริหาร ให.มีความรู. คุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน 
 

พ.ศ.๒๕๕๗ พ.ศ.๒๕๕๘ ลําดับ
ที่ โครงการ/กิจกรรม 

รายละเอียดของกิจกรรม 
(ผลผลิต/งบประมาณ) 

พื้นที่ 
หน�วย

ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
๑ เงินเดือนพนักงานส3วน

ตําบล 

    จ3ายเปNนเงินเดือนให
แก3พนักงานส3วน
ตําบล พร
อมเงินปรับปรุงเงินเดือน ดังนี้ 
  - เงินเดือนพนักงานสํานักปลัด จํานวน ๙ 
อัตรา ตําแหน3ง ปลัดองค�การบรหิารส3วน
ตําบล  หัวหน
าสํานักงานปลดัฯ เจ
าหน
าที่
วิเคราะห�นโยบายและแผน   นักพัฒนา
ชุมชน บุคลากร  นักวิชาการศึกษา เจ
า
พนักงานธุรการ  เจ
าพนักงานป(องกันและ
บรรเทาสาธารณภยั เจ
าพนักงานส3งเสริม
การท3องเที่ยว งบประมาณ  ๒,๑๘๔,๕๔๐ 
บาท 
   -  เงินเดือนพนักงานส3วนการคลัง  
จํานวน ๕ อัตรา ตาํแหน3ง หัวหน
าส3วนการ
คลัง  นักวิชาการเงินและบัญชี   เจ
า
พนักงานการเงินและบัญชี  เจ
าพนักงาน
พัสดุ  เจ
าหน
าที่จดัเก็บรายได
 งบประมาณ 
๑,๐๘๐,๕๔๐ บาท   
  - เงินเดือนพนักงานส3วนโยธา  จํานวน ๓ 
อัตรา ตําแหน3ง หัวหน
าส3วนโยธา นายช3าง
โยธา เจ
าพนักงานธุรการ งบประมาณ  
๗๑๘,๒๐๐ บาท 
   รวมงบประมาณ ๓,๙๘๓,๒๘๐ บาท 

อบต.แม3พริก อบต.แม3พริก � � � � � � � � � � � � 

๒ เงินค3าตอบแทนรายเดือน   จ3ายเปNนเงินค3าตอบแทนรายเดือนของ
ผู
บริหารตําแหน3งปลัดองค�การบรหิารส3วน
ตําบล   
   งบประมาณ ๑๒๐,๐๐๐ บาท 

อบต.แม3พริก อบต.แม3พริก � � � � � � � � � � � � 
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พ.ศ.๒๕๕๗ พ.ศ.๒๕๕๘ ลําดับ

ที่ โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
(ผลผลิต/งบประมาณ) 

พื้นที่ 
หน�วย

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

ชั่วคราว 

   จ3ายเปNนเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว 
จํานวน ๖ อัตรา 
   - สํานักงานปลัด จํานวน ๒ อัตรา 
ตําแหน3ง เจ
าพนักงานธุรการ  เจ
าพนักงาน
ส3งเสริมการท3องเที่ยว   
   งบประมาณ ๓๖,๐๐๐ บาท  
   - ส3วนการคลัง จํานวน ๓ อัตรา ตําแหน3ง 
นักวิชาการเงินและบัญชี  เจ
าพนักงานพัสดุ 
 เจ
าหน
าที่จัดเก็บรายได
  
   งบประมาณ   ๕๔,๐๐๐ บาท  
   - ส3วนโยธา จํานวน ๑ อัตรา  ตาํแหน3ง  
เจ
าพนักงานธุรการ งบประมาณ ๑๘,๐๐๐ 
บาท  
   งบประมาณ  ๑๐๘,๐๐๐ บาท 

อบต.แม3พริก อบต.แม3พริก � � � � � � � � � � � � 

๔ ประเภทเงินประจํา
ตําแหน3ง 

    จ3ายเปNนเงินค3าประจําตําแหน3งให
แก3    
  - สํานักงานปลดั จํานวน ๒ ตําแหน3ง คือ 
ปลัดองค�การบริหารส3วนตําบล และหัวหน
า
สํานักงานปลัดฯ ๑๖๒,๐๐๐ 
  - ส3วนการคลัง จํานวน ๑ ตําแหน3ง 
หัวหน
าส3วนการคลัง ๔๒,๐๐๐  
  - ส3วนโยธา  จํานวน ๑ ตําแหน3ง หัวหน
า
ส3วนโยธา ๔๒,๐๐๐ 
   งบประมาณ  ๒๔๖,๐๐๐ บาท 

อบต.แม3พริก อบต.แม3พริก � � � � � � � � � � � � 
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พ.ศ.๒๕๕๗ พ.ศ.๒๕๕๘ ลําดับ

ที่ โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
(ผลผลิต/งบประมาณ) 

พื้นที่ 
หน�วย

ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
๕ ประเภทค3าตอบแทน

พนักงานจ
าง 

จ3ายเปNนค3าตอบแทนพนักงานจ
าง ดังนี้  
   - สํานักงานปลัด จํานวน ๑๒  อัตรา 
ตําแหน3ง  ผู
ช3วยเจ
าหน
าที่ธุรการ  ผู
ช3วย
เจ
าหน
าที่บันทึกข
อมูล นักการภารโรง 
พนักงานขับรถ จํานวน ๒ อัตรา พนักงาน
ดับเพลิง จํานวน ๓ อัตรา  คนงานทั่วไป 
จํานวน ๔ อัตรา ยาม และจ3ายเปNนค3า
เงินเดือนส3วนเกินจากศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก 
จํานวน ๓ อัตรา จํานวน  ๑,๔๔๙,๖๐๐  
บาท 
   - ส3วนการคลัง จํานวน ๓ อัตรา ตําแหน3ง 
ผู
ช3วยเจ
าหน
าที่การเงินและบัญชี ผู
ช3วย
เจ
าหน
าที่พัสดุ ผู
ช3วยเจ
าหน
าที่จัดเก็บ
รายได
 งบประมาณ ๓๗๔,๔๐๐ บาท   
   - ส3วนโยธา จํานวน  ๓  อัตรา  ตําแหน3ง 
 ผู
ช3วยช3างโยธา  ผู
ช3วยนายช3างไฟฟ(า  
ผู
ช3วยช3างเขียนแบบ งบประมาณ 
๓๙๕,๕๒๐บาท 
   งบประมาณ ๒,๒๑๙,๕๒๐ บาท   

อบต.แม3พริก อบต.แม3พริก � � � � � � � � � � � � 

๖ เงินเดือน/ค3าตอบแทน
ประจําตําแหน3ง/
ค3าตอบแทนพิเศษนายก 
อบต.  รองนายก อบต. 
เลขานุการนายก อบต. 

   จ3ายเปNนเงินเดือน  ค3าตอบแทนประจํา
ตําแหน3ง ค3าตอบแทนพิเศษนายก อบต.  
รองนายก อบต. เลขานุการนายก อบต. 
จํานวน ๔ คน  
   งบประมาณ ๖๘๔,๗๒๐ บาท 

อบต.แม3พริก อบต.แม3พริก � � � � � � � � � � � � 
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พ.ศ.๒๕๕๗ พ.ศ.๒๕๕๘ ลําดับ

ที่ โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
(ผลผลิต/งบประมาณ) 

พื้นที่ 
หน�วย

ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
๗ เงินเพิ่มต3างๆของ

พนักงานจ
าง 
   จ3ายเปNนเงินเพิ่มค3าครองชีพพนักงานจ
าง
ทั่วไป และพนักงานจ
างตามภารกิจ ดังนี้ 
   - สํานักงานปลัด จํานวน ๑๒  อัตรา 
ตําแหน3ง  ผู
ช3วยเจ
าหน
าที่ธุรการ  ผู
ช3วย
เจ
าหน
าที่บันทึกข
อมูล นักการภารโรง 
พนักงานขับรถ จํานวน ๒ อัตรา พนักงาน
ดับเพลิง จํานวน ๓ อัตรา  คนงานทั่วไป 
จํานวน ๔ อัตรา ยาม และจ3ายเปNนค3าเงิน
เพิ่มค3าครองชีพส3วนเกินจากศูนย�พัฒนาเด็ก
เล็ก จํานวน ๓ อัตรา 
งบประมาณ ๓๓๔,๒๖๐ บาท    
   - ส3วนการคลัง จํานวน ๓ อัตรา ผู
ช3วย
เจ
าหน
าที่การเงินและบัญชี ผู
ช3วยเจ
าหน
าที่
พัสดุ ผู
ช3วยเจ
าหน
าที่จัดเก็บรายได
  
งบประมาณ ๕๔,๐๐๐ บาท  
      - ส3วนโยธา จํานวน ๓ อัตรา ตําแหน3ง
ผู
ช3วยช3างโยธา  ผู
ช3วยนายช3างไฟฟ(า  ผู
ช3วย
ช3างเขียนแบบ  ประมาณ ๕๔,๐๐๐ บาท    
   รวมงบประมาณ ๔๔๒,๒๖๐ บาท  

อบต.แม3พริก อบต.แม3พริก � � � � � � � � � � � � 

๘ ค3าตอบแทนประธานสภา 
รองประธานสภา  
สมาชิกสภา  และ
เลขานุการสภาองค�การ
บริหารส3วนตําบล  

   จ3ายเปNนค3าตอบแทนประธานสภา  รอง
ประธานสภา  สมาชิกสภา  และเลขานุการ
สภาองค�การบริหารส3วนตาํบล ดังนี้ 
- ประธานสภาเปNนเงิน ๑๓๔,๖๔๐ บาท 
- รองประธานสภาเปNนเงิน ๑๑๐,๑๖๐ บาท 
- สมาชิกสภา จํานวน ๒๔ คน 
  เปNนเงิน   ๒,๐๗๓,๖๐๐   บาท 
- เลขานุการสภา เปNนเงิน ๘๖,๔๐๐ บาท 
รวมงบประมาณ ๒,๔๐๔,๘๐๐ บาท   

อบต.แม3พริก อบต.แม3พริก � � � � � � � � � � � � 
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พ.ศ.๒๕๕๗ พ.ศ.๒๕๕๘ ลําดับ

ที่ โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
(ผลผลิต/งบประมาณ) 

พื้นที่ 
หน�วย

ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
๙ ค3าตอบแทน

คณะกรรมการจัดซื้อจัด
จ
าง กรรมการตรวจการ
จ
าง และควบคุมงาน
ก3อสร
าง 

   จ3ายเปNนค3าตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อ
จัดจ
าง กรรมการตรวจการจ
าง และควบคุม
งานก3อสร
างเพื่อเปNนขวัญและกําลงัใจ   
งบประมาณ ๔๐,๐๐๐ บาท  

อบต.แม3พริก อบต.แม3พริก             

๑๐ เงินประโยชน�ตอบแทน
อื่น   

   จ3ายเปNนเงินประโยชน�ค3าตอบแทนอื่นเปNน
กรณีพิเศษแก3พนักงานส3วนตําบล และ
พนักงานจ
างขององค�กรปกครองส3วน
ท
องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว3า
ด
วยการกําหนดเงินประโยชน�ตอบแทนอื่น
เปNนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปNนเงินรางวัล
ประจําปUแก3พนักงานส3วนท
องถิ่นให
เปNน
รายจ3ายอื่นขององค�กรปกครองส3วนท
องถิ่น 
พ.ศ .๒๕๕๗ 
   งบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ บาท 

อบต.แม3พริก อบต.แม3พริก             

๑๑ ค3าตอบแทน
คณะกรรมการเกี่ยวกับ
การสอบแข3งขัน สอบ
คัดเลือก หรือคัดเลือก    
       

   จ3ายเปNนค3าตอบแทนคณะกรรมการกรณี
องค�กรปกครองส3วนท
องถิ่นเปNน
ผู
ดําเนินการเกี่ยวกับการสอบแข3งขัน สอบ
คัดเลือก หรือคัดเลือก  
   งบประมาณ ๓๐,๐๐๐ บาท 

อบต.แม3พริก อบต.แม3พริก             

 
 
 
 
 
 
 
 

ภายในปUงบประมาณ  ๒๕๕๘ 
 

ภายในปUงบประมาณ  ๒๕๕๘ 
 

ภายในปUงบประมาณ  ๒๕๕๘ 
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พ.ศ.๒๕๕๗ พ.ศ.๒๕๕๘ ลําดับ

ที่ โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
(ผลผลิต/งบประมาณ) 

พื้นที่ 
หน�วย

ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
๑๒ ค3าตอบแทนการ

ปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ 

   เพื่อจ3ายเปNนค3าตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาให
แก3พนักงาน
ส3วนตําบลและพนักงานจ
างที่มา
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ หรือใน
วันหยุดราชการที่ได
รับคําสั่งให

ช3วยเหลือการปฏิบัติงานซึ่งเปNนงาน
เร3งด3วนนอกเวลาราชการปกติหรืองาน
ที่ไม3อาจทําในเวลาราชการได
 ดังนี้   
   - สํานักงานปลัด งบประมาณ 
๓๐,๐๐๐ บาท  
   - ส3วนการคลัง งบประมาณ 
๑๐,๐๐๐ บาท 
   - ส3วนโยธา งบประมาณ ๑๐,๐๐๐ 
บาท 
   รวมงบประมาณ  ๕๐,๐๐๐ บาท    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อบต.แม3พริก อบต.แม3พริก             

ภายในปUงบประมาณ  ๒๕๕๘ 
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พ.ศ.๒๕๕๗ พ.ศ.๒๕๕๘ ลําดับ

ที่ โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
(ผลผลิต/งบประมาณ) 

พื้นที่ 
หน�วย

ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
๑๓ ประเภทค3าเช3าบ
าน    จ3ายเปNนเงินค3าเช3าบ
านของพนักงาน

ส3วนตําบล   
  - สํานักงานปลัด งบประมาณ 
๖๐,๐๐๐ บาท 
  - ส3วนการคลัง  งบประมาณ 
๔๐,๐๐๐ บาท 
  - ส3วนโยธา งบประมาณ ๔๐,๐๐๐ 
บาท 
   รวมงบประมาณ ๑๔๐,๐๐๐ บาท 

อบต.แม3พริก อบต.แม3พริก � � � � � � � � � � � � 

๑๔ เงินช3วยเหลือการศึกษา
บุตร 

   จ3ายเปNนเงินช3วยเหลือการศึกษาบุตรของ
ผู
บริหารและพนักงานส3วนตําบล ดังนี้  
   - สํานักงานปลัด งบประมาณ ๖๐,๐๐๐ 
บาท  
   - ส3วนการคลัง งบประมาณ ๑๐,๐๐๐ 
บาท  
   - ส3วนโยธา งบประมาณ ๒๐,๐๐๐ บาท  
     รวมงบประมาณ ๙๐,๐๐๐ บาท 

อบต.แม3พริก อบต.แม3พริก � � � � � � � � � � � � 
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พ.ศ.๒๕๕๗ พ.ศ.๒๕๕๘ ลําดับ

ที่ โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
(ผลผลิต/งบประมาณ) 

พื้นที่ 
หน�วย

ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
๑๕ รายจ3ายเกี่ยวกับการ

รับรองและพิธีการ 

จ3ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ  
   (๑) จ3ายเปNนค3ารับรองในการต
อนรับ
บุคคลหรือคณะบุคคลที่ไปนิเทศงานหรือ
ตรวจงาน หรือเยี่ยมชม หรือทัศนศึกษาดู
งาน และเจ
าหน
าที่ที่เกี่ยวข
องซึ่งต
อนรับ
บุคคลหรือคณะบุคคล ค3าอาหารและ
เครื่องดื่ม ค3าของขวัญ ค3าจัดทําเอกสาร  
และค3าใช
จ3ายอื่นๆที่จาํเปNนและเกี่ยวข
อง    
   งบประมาณ ๒๐,๐๐๐ บาท    
   (๒) จ3ายเปNนค3าเลี้ยงรับรองในการประชุม
สภาท
องถิ่น คณะกรรมการหรือ
คณะอนุกรรมการที่ได
รับการแต3งตั้งตาม
กฎหมาย หรือตามระเบียบ หรือหนังสือสั่ง
การของกระทรวงมหาดไทย หรือการ
ประชุมระหว3างองค�กรปกครองส3วนท
องถิ่น
กับรัฐวิสาหกิจ หรือเอกชน ค3าอาหาร  ค3า
เครื่องดื่ม ค3าเครื่องใช
ในการรับรอง 
ค3าบริการ ค3าใช
จ3ายอื่นๆที่จําเปNนและ
เกี่ยวข
อง  
   งบประมาณ ๖๐,๐๐๐ บาท 
   รวมงบประมาณ จํานวน  ๘๐,๐๐๐ บาท 
 
 
 
 
 
 
 
  

อบต.แม3พริก อบต.แม3พริก             

ภายในปUงบประมาณ  ๒๕๕๘ 
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พ.ศ.๒๕๕๗ พ.ศ.๒๕๕๘ ลําดับ

ที่ โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
(ผลผลิต/งบประมาณ) 

พื้นที่ 
หน�วย

ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
๑๖ ค3าใช
จ3ายในการเดินทาง

ไปราชการใน
ราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร   

    จ3ายเปNนค3าเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร  
สําหรับเปNนค3าเบี้ยเลี้ยง ค3าพาหนะ ค3าเช3าที่
พักและค3าใช
จ3ายอื่นๆในการเดินทางไป
ราชการ หรืออบรมสมัมนาของพนักงาน
ส3วนตําบล  พนักงานจ
าง ผู
บริหารและ
สมาชิกสภาองค�การบรหิารส3วนตําบล     
ดังนี้ 
   - สํานักงานปลัด งบประมาณ  
๑๕๐,๐๐๐ บาท  
   - ส3วนการคลัง งบประมาณ  ๕๐,๐๐๐ 
บาท 
   - ส3วนโยธา งบประมาณ  ๓๐,๐๐๐ บาท 
   รวมงบประมาณ ๒๓๐,๐๐๐ บาท 

อบต.แม3พริก อบต.แม3พริก             

๑๗ ค3าใช
จ3ายในการฝ_กอบรม
และสมัมนา 

  จ3ายเปNนค3าฝ_กอบรม ค3าลงทะเบียนและ
ธรรมเนียม เช3น ค3าลงทะเบียนและ
ค3าธรรมเนียมการฝ_กอบรมต3างๆสาํหรับ 
คณะผู
บริหารท
องถิ่น สมาชิกสภา พนักงาน
ส3วนตําบล พนักงานจ
าง ดังนี้  
   - สํานักงานปลัด งบประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ 
บาท  
   - ส3วนการคลัง งบประมาณ ๓๐,๐๐๐ 
บาท  
   - ส3วนโยธา งบประมาณ ๒๐,๐๐๐ บาท         
   รวมงบประมาณ  ๒๕๐,๐๐๐ บาท  

อบต.แม3พริก อบต.แม3พริก             

๑๘ ค3าของขวัญ ของรางวัล 
หรือเงินรางวัล    

  ค3าของขวัญ ของรางวัล หรือเงินรางวัล   
สําหรับในการจัดกิจกรรมต3างๆที่มคีวาม
จําเปNนและเหมาะสม 
  งบประมาณ ๕,๐๐๐ บาท   

อบต.แม3พริก อบต.แม3พริก             

ภายในปUงบประมาณ  ๒๕๕๘ 
 

ภายในปUงบประมาณ  ๒๕๕๘ 
 

ภายในปUงบประมาณ  ๒๕๕๘ 
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พ.ศ.๒๕๕๗ พ.ศ.๒๕๕๘ ลําดับ

ที่ โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
(ผลผลิต/งบประมาณ) 

พื้นที่ 
หน�วย

ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
๑๙ ค3าพวงมาลัย ช3อดอกไม
  

กระเช
าดอกไม
และพวง
มาลา 

  ค3าพวงมาลัย ช3อดอกไม
  กระเช
าดอกไม

และพวงมาลา สําหรับพิธีการวันสาํคัญ
ต3างๆ ตามวาระโอกาสที่จําเปNน  
  งบประมาณ ๑๐,๐๐๐ บาท   

อบต.แม3พริก อบต.แม3พริก             

๒๐ โครงการฝ_กอบรมและ
ศึกษาดูงานคณะผู
บรหิาร 
สมาชิกสภาฯ พนักงาน
ส3วนตําบลและพนักงาน
จ
างเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน
ให
บริการประชาชนของ
องค�การบริหารส3วน
ตําบลแม3พริก      

   จ3ายเปNนค3าดําเนินการฝ_กอบรมและศึกษา
ดูงานคณะผู
บรหิาร สมาชิกสภาฯ พนักงาน
ส3วนตําบลและพนักงานจ
างเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานให
บริการ
ประชาชน เช3น ค3าตอบแทนวิทยากร 
ค3าอาหารและค3าเครื่องดื่ม ค3าวัสดอุุปกรณ� 
ค3าจัดทําป(าย และค3าใช
จ3ายอื่นๆ ที่จําเปNน
และเกี่ยวข
อง  
   งบประมาณ ๓๐๐,๐๐๐ บาท   

อบต.แม3พริก อบต.แม3พริก             

๒๑ โครงการรณรงค�สํารวจ
ซ3อมและสร
างภาชนะเก็บ
น้ํา ประจําปU ๒๕๕๘   

   เพื่อจ3ายเปNนค3าดําเนินการรณรงค�สํารวจ
ซ3อมและสร
างภาชนะเก็บน้ํา  ค3าวัสดุ
อุปกรณ� ค3าจัดทําป(าย และค3าใช
จ3ายอื่นๆ ที่
จําเปNนและเกี่ยวข
อง  
   งบประมาณ ๕,๐๐๐ บาท 

เขตพื้นที่ของ  
อบต.แม3พริก 

อบต.แม3พริก      �       

๒๒ ค3าบํารุงรักษาหรือ
ซ3อมแซมทรัพย�สิน 

   เพื่อจ3ายเปNนค3าซ3อมแซมบํารุงรกัษา
ทรัพย�สินเพื่อให
สามารถใช
งานได
ตามปกติ 
เช3น เครื่องพิมพ�ดีด เครื่องคอมพิวเตอร� 
เครื่องถ3ายเอกสาร เครื่องปรับอากาศ โตeะ 
เก
าอี้ และครุภณัฑ�อื่นๆ ฯลฯ  ดังนี้  
   - สํานักงานปลัด งบประมาณ ๓๐๐,๐๐๐ 
บาท  
   - ส3วนการคลัง งบประมาณ ๓๐,๐๐๐ 
บาท  
   - ส3วนโยธา งบประมาณ ๓๐,๐๐๐ บาท  
   รวมงบประมาณ ๓๖๐,๐๐๐ บาท  

อบต.แม3พริก อบต.แม3พริก             

ภายในปUงบประมาณ  ๒๕๕๘ 
 

ภายในปUงบประมาณ  ๒๕๕๘ 
 

ภายในปUงบประมาณ  ๒๕๕๘ 
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พ.ศ.๒๕๕๗ พ.ศ.๒๕๕๘ ลําดับ

ที่ โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
(ผลผลิต/งบประมาณ) 

พื้นที่ 
หน�วย

ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
๒๓ วัสดุสาํนักงาน    เพื่อจ3ายเปNนค3าซื้อสิ่งของเครื่องใช
ต3างๆ 

เช3น วารสาร หนังสือพิมพ� หนังสือเกี่ยวกับ
กฎหมาย ระเบียบ หนังสือคู3มือต3างๆ ที่ใช

ปฏิบัติงานกระดาษ แฟ(ม ปากกา ดินสอ 
หมึกเครื่องถ3ายเอกสาร ตรายาง น้ํายาลบ
คําผิด ลวดเย็บกระดาษ ซอง ธงชาติ  
สิ่งพิมพ�ที่ได
จากการซื้อหรือจ
างพิมพ� 
ตะแกรงวางเอกสาร ที่ถูพื้น น้ําดื่มฯลฯ ดังนี้  
   - สํานักงานปลัด ๒๕๐,๐๐๐ บาท  
   - ส3วนการคลัง ๕๐,๐๐๐ บาท  
   - ส3วนโยธา ๓๐,๐๐๐ บาท  
     รวมงบประมาณ ๓๓๐,๐๐๐ บาท  

อบต.แม3พริก อบต.แม3พริก             

๒๔ ค3าวัสดุงานบ
านงานครัว    จ3ายเปNนค3าจัดซื้อสิ่งของเครื่องใช
ต3างๆ
ขององค�การบริหารส3วนตําบลแม3พริกเช3น  
แปรงถูพื้น ไม
กวาด ถาด มดี ถ
วยชาม 
ช
อนส
อม สบู3 ผงซักฟอก แก
วน้ําจานรอง 
กระจกเงา  ผ
าปูโตeะ ฯลฯ 
   งบประมาณ ๕๐,๐๐๐ บาท  

อบต.แม3พริก อบต.แม3พริก             

๒๕ ค3าวัสดุก3อสร
าง      จ3ายเปNนค3าวัสดุก3อสร
าง เช3นไม
ต3างๆ สี 
แปรงทาสี สีทินเนอร� น้ํามันทาไม
 
ปูนซีเมนต� ปูนขาว ทราย อิฐ กระเบื้อง 
สังกะสี ตะปู ค
อน คีม ชะแลง  จอบ เสียม 
สิ่ว ขวาน เลื่อย กบไสไม
 เหล็กเส
น ท3อน้ํา
บาดาล ท3อน้ํา และอุปกรณ�ประปา ท3อ
ต3างๆ โถส
วม อ3างล
างมือ  ราวพาดผ
า ฯลฯ 
ดังนี้  
  - สํานักงานปลดั ๗๐,๐๐๐ บาท  
  - ส3วนโยธา ๘๐,๐๐๐ บาท  
   งบประมาณ  ๑๕๐,๐๐๐ บาท 

อบต.แม3พริก อบต.แม3พริก             

ภายในปUงบประมาณ  ๒๕๕๘ 
 

ภายในปUงบประมาณ  ๒๕๕๘ 
 

ภายในปUงบประมาณ  ๒๕๕๘ 
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พ.ศ.๒๕๕๗ พ.ศ.๒๕๕๘ ลําดับ

ที่ โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
(ผลผลิต/งบประมาณ) 

พื้นที่ 
หน�วย

ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
๒๖ ค3าวัสดุยานพาหนะและ

ขนส3ง  
   จ3ายเปNนค3าวัสดปุระเภท ยางนอก ยางใน 
หัวเทียน ไขควง นอตและสกรู กระจกมอง
ข
างรถยนต� กันชนรถยนต� เบาะรถยนต�  
ฟVล�มกรองแสง เข็มขัดนิรภยั ฯลฯ  
   งบประมาณ ๑๒๐,๐๐๐ บาท 

อบต.แม3พริก อบต.แม3พริก             

๒๗ ประเภทวัสดเุชื้อเพลิง
และหล3อลื่น   

   จ3ายเปNนค3าวัสดเุชื้อเพลิงและหล3อลื่นต3าง 
ๆ เช3น น้ํามันเบนซิน น้ํามันดีเซล 
น้ํามันหล3อลื่น แกeสหุงต
ม ฯลฯ   
   งบประมาณ ๔๕๐,๐๐๐ บาท  

อบต.แม3พริก อบต.แม3พริก             

๒๘ ค3าวัสดุโฆษณาและ
เผยแพร3  

   จ3ายเปNนค3าแผ3นป(าย กระดาษเขียน
โปสเตอร� พู3กัน สี ฯลฯ  
   งบประมาณ ๔๐,๐๐๐ บาท 

อบต.แม3พริก อบต.แม3พริก             

๒๙ ค3าบํารุงรักษาและ
ปรับปรุงครภุัณฑ�  
 

   จ3ายเปNนค3าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภณัฑ�เพื่อให
สามารถใช
งานได
ตามปกติ 
เช3น รถยนต�  รถจักรยานยนต�  เครื่อง
คอมพิวเตอร�  เครื่องถ3ายเอกสาร 
เครื่องปรับอากาศ และครุภณัฑ�อื่นๆ ฯลฯ 
   งบประมาณ ๓๐๐,๐๐๐ บาท  

อบต.แม3พริก อบต.แม3พริก             

๓๐ ค3าวัสดไุฟฟ(าและวิทย ุ    จ3ายเปNนค3าจัดซื้อหลอดไฟ  ปลัก๊ไฟ  
สายไฟฟ(า  ฟVวส�   ปลั๊กไฟฟ(า สวิตช�ไฟฟ(า  
เทปพันสายไฟฟ(า ฯลฯ  
   งบประมาณ ๑๑๐,๐๐๐ บาท  

อบต.แม3พริก อบต.แม3พริก             

 
 
 
 
 
 

ภายในปUงบประมาณ  ๒๕๕๘ 
 

ภายในปUงบประมาณ  ๒๕๕๘ 
 

ภายในปUงบประมาณ  ๒๕๕๘ 
 

ภายในปUงบประมาณ  ๒๕๕๘ 
 

ภายในปUงบประมาณ  ๒๕๕๘ 
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พ.ศ.๒๕๕๗ พ.ศ.๒๕๕๘ ลําดับ

ที่ โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
(ผลผลิต/งบประมาณ) 

พื้นที่ 
หน�วย

ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
๓๑ รายจ3ายเพื่อให
ได
มาซึ่ง

บริการ 
   จ3ายเปNนค3าใช
จ3ายต3างๆ ดังนี้  
   - ค3าถ3ายเอกสาร  ค3าเย็บหนังสือ  เข
าปก
หนังสือ เช3น ข
อบัญญัติงบประมาณรายจ3าย
ประจําปU ข
อบังคับองค�การบรหิารส3วน
ตําบล รายงานการประชุม ระเบียบ
กฎหมายและหนังสือต3าง ๆ  
   - ค3าโฆษณาและเผยแพร3 เช3น รายจ3าย
เกี่ยวกับการจ
างเหมาโฆษณาและเผยแพร3ข3าว
ทางวิทยุกระจายเสยีง  โทรทัศน�  โรง
มหรสพหรือสิ่งพิมพ�ต3าง ๆ  ค3าเช3าทรัพย�สิน 
 ค3าจ
างเหมาบริการ  ค3าจ
างตรวจสภาพน้ํา
ระบบประปาหมู3บ
าน 13 หมู3บ
าน ค3าจ
าง
สํารวจความพึงพอใจของการบริการ
ประชาชน ฯลฯ  
- ค3าประกันภัย ค3าจัดทําปรบัปรุงเว็บไซด�
หน3วยงาน ค3าจ
างเหมาพ3นหมอกควันกําจัด
ยุง ค3าจัดเก็บข
อมลู จปฐ .ฯลฯ 
   - สํานักงานปลัด ๕๐๐,๐๐๐ บาท  
   - ส3วนการคลัง ๕๐,๐๐๐ บาท  
   - ส3วนโยธา ๑๐๐,๐๐๐ บาท  
     รวมงบประมาณ  ๖๕๐,๐๐๐ บาท 

อบต.แม3พริก อบต.แม3พริก             

๓๒ ค3าวัสดุคอมพิวเตอร� 
  

   จ3ายเปNนค3าวัสดคุอมพิวเตอร� เช3น
แผ3นดิสก� โปรแกรม หมึกคอมพิวเตอร� 
แป(นพิมพ� เมนบอร�ด เมมโมรี่ชิป เม
าท� และ
อื่นๆ ฯลฯ 
- สํานักงานปลัด ๘๐,๐๐๐ บาท  
- ส3วนการคลัง ๕๐,๐๐๐ บาท 
- ส3วนโยธา ๓๐,๐๐๐ บาท  
   งบประมาณ ๑๖๐,๐๐๐ บาท  

อบต.แม3พริก อบต.แม3พริก             

ภายในปUงบประมาณ  ๒๕๕๘ 
 

ภายในปUงบประมาณ  ๒๕๕๘ 
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พ.ศ.๒๕๕๗ พ.ศ.๒๕๕๘ ลําดับ

ที่ โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
(ผลผลิต/งบประมาณ) 

พื้นที่ 
หน�วย

ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
๓๓ ค3าจัดซื้อเครื่อง

คอมพิวเตอร�โนeตบุeค 
  จ3ายค3าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร�โนeตบุeค 
จํานวน ๘ เครื่องตั้งไว
 ๑๔๔,๐๐๐ บาท     
 ตามรายละเอียด ดังนี้ 
-  มีหน3วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม3น
อย
กว3า ๒ แกนหลัก (๒ core) ที่มีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาไม3น
อยกว3า ๒.๖ GHz 
จํานวน ๑ หน3วย   
-  มีหน3วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR3 

หรือดีกว3า ขนาดไม3น
อยกว3า ๔ GB 
   -  มีหน3วยจัดเก็บข
อมูล ขนาดความจุไม3

น
อยกว3า ๕๐๐ GB จํานวน ๑ หน3วย 
   -  มีจอภาพชนิด WXGA หรือดกีว3า มี
ขนาดไม3น
อยกว3า ๑๔ นิ้ว 
   -  มี DVD-RW จํานวน ๑ หน3วย 
   -  มีช3องเชื่อมต3อระบบเครือข3าย 
(Network Interface) แบบ 
๑๐/๑๐๐/๑๐๐๐ Base-T หรือดกีว3า
จํานวนไม3น
อยกว3า ๑ ช3อง 
   -  สามารถใช
งานได
ไม3น
อยกว3า Wi-Fi 
(๘๐๒.๑๑ b/g/n) และ Bluetooth)     
    งบประมาณ ๑๔๔,๐๐๐ บาท 

อบต.แม3พริก อบต.แม3พริก             

 
 
 
 
 
 
 

ภายในปUงบประมาณ  ๒๕๕๘ 
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พ.ศ.๒๕๕๗ พ.ศ.๒๕๕๘ ลําดับ
ที่ โครงการ/กิจกรรม 

รายละเอียดของกิจกรรม 
(ผลผลิต/งบประมาณ) 

พื้นที่ 
หน�วย

ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
๓๔ ค3าจัดซื้อเครื่องพิมพ�ชนิด

เลเซอร� 
   ค3าจัดซื้อเครื่องพิมพ�ชนิดเลเซอร� (ขาวดํา) 
๑๘ หน
า/นาที (จํานวน  ๑ ตัว )             
   ตั้งไว
  ๓,๕๐๐ บาท  ตามรายละเอียด 
ดังนี้ 
 -   มีความละเอียดในการพิมพ�ไม3น
อยกว3า 
๖๐๐x๖๐๐ dpi 

 -  มีความเร็วในการพิมพ�ไม3น
อยกว3า ๑๘  
หน
า/นาที 

 -  มีหน3วยความจํา (Memory) ขนาดไม3
น
อยกว3า ๒ MB 
-  มีช3องเชื่อมต3อ (Interface) แบบ 

Parallel หรือUSB ๒.๐ หรือดีกว3า จํานวน
ไม3น
อยกว3า ๑ ช3อง 
-  สามารถใช
ได
กับ A4,Letter,Legal และ 

Customโดยมีถาดใส3กระดาษได
ไม3น
อยกว3า
๑๕๐ แผ3น โดยจัดซื้อตามมาตรฐาน
กระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการ
สื่อสาร  
   งบประมาณ ๓,๕๐๐ บาท 

อบต.แม3พริก อบต.แม3พริก             

๓๕ ค3าจัดซื้อเครื่องพิมพ�แบบ
ฉีดหมึก (Inkjet Printer) 
สําหรับกระดาษขนาด 
A3 จํานวน ๑ ตัว 

   จ3ายเปNนค3าซื้อเครื่องพิมพ�แบบฉีดหมึก  
(Inkjet Printer) สําหรับกระดาษขนาด A3 
จํานวน ๑ ตัว   
ตามรายละเอียด ดังนี้ 
   -  มีความละเอียดในการพิมพ�ไม3น
อยกว3า 
๑,๒๐๐ x ๑,๒๐๐ dpi 
   - มีความเร็วในการพิมพ�ร3างขาวดํา
สําหรับกระดาษขนาด A4 ไม3น
อยกว3า ๓๐ 
หน
า/นาที หรือ ๑๐.๒ ภาพต3อนาที 
   - มีความเร็วในการพิมพ�ร3างสีสาํหรับ
กระดาษขนาด A4 ไม3น
อยกว3า ๑๗ หน
า/

อบต.แม3พริก อบต.แม3พริก             

ภายในปUงบประมาณ  ๒๕๕๘ 
 

ภายในปUงบประมาณ  ๒๕๕๘ 
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นาที หรือ ๘.๑ ภาพต3อนาที 
   -  มีช3องเชื่อมต3อ) Interface) แบบ 
Parallel หรือUSB ๒.๐ หรือดีกว3า จํานวน
ไม3น
อยกว3า ๑ ช3อง 
   -  สามารถใช
ได
กับ A3 ,A4, Letter, 
Legal และ Customโดยมีถาดใส3กระดาษ
ได
ไม3น
อยกว3า ๑๐๐ แผ3น 
   งบประมาณ  ๘,๕๐๐ บาท 

๓๖ ค3าไฟฟ(า    จ3ายเปNนค3าไฟฟ(าสําหรับที่ทําการองค�การ
บริหารส3วนตําบล และไฟฟ(าสาธารณะ
ส3วนเกิน  
   งบประมาณ ๓๕๐,๐๐๐ บาท  

อบต.แม3พริก อบต.แม3พริก � � � � � � � � � � � � 

๓๗ ประเภทค3าบริการ
โทรศัพท� 

   จ3ายเปNนค3าเช3าหมายเลขและค3าใช
บริการ
โทรศัพท�พื้นฐาน และค3าโทรศัพท�เคลื่อนที่
ขององค�การบริการบริหารส3วนตําบล     
   งบประมาณ ๑๐๔,๐๐๐ บาท   

อบต.แม3พริก อบต.แม3พริก � � � � � � � � � � � � 

๓๘ ค3าไปรษณีย�    จ3ายเปNนค3าไปรษณีย� ค3าโทรเลข ค3า
ธนาณัติ ค3าซื้อดวงตราไปรษณียากร ค3าเช3า
ตู
ไปรษณีย� ฯลฯ 
   งบประมาณ  ๒๐,๐๐๐ บาท   

อบต.แม3พริก อบต.แม3พริก             

๓๙ ประเภทค3าบริการสื่อสาร
และโทรคมนาคม 

   จ3ายเปNนค3าใช
บริการอินเตอร�เน็ต เช3น 
ค3าธรรมเนียม  ค3าสมาชิก ค3าขอใช

หมายเลข ค3าเช3าเครื่องและอุปกรณ� ค3าใช

บริการ และค3าใช
จ3ายที่เกี่ยวข
องอื่นๆ  
   งบประมาณ ๗๕,๐๐๐ บาท  

อบต.แม3พริก อบต.แม3พริก � � � � � � � � � � � � 

๔๐ จ
างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา 
วิจัย ประเมินผลหรือ
พัฒนาระบบต3างๆซึ่งมิใช3
เพื่อการจัดหาหรือ
ปรับปรุงครภุัณฑ�ที่ดิน
และสิ่งก3อสร
าง 

   จ3ายเปNนค3าใช
จ3ายดําเนินการสาํรวจความ
พึงพอใจของผู
รับบริการจากองค�กรหรือ
สถาบันที่มีความเปNนกลาง ประเภทค3าจ
างที่
ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผลหรือ
พัฒนาระบบต3างๆซึ่งมิใช3เพื่อการจัดหาหรือ
ปรับปรุงครภุัณฑ�ที่ดินและสิ่งก3อสร
าง  
   งบประมาณ ๒๐,๐๐๐ บาท 

อบต.แม3พริก อบต.แม3พริก             

ภายในปUงบประมาณ  ๒๕๕๘ 
 

ภายในปUงบประมาณ  ๒๕๕๘ 
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พ.ศ.๒๕๕๗ พ.ศ.๒๕๕๘ ลําดับ

ที่ โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
(ผลผลิต/งบประมาณ) 

พื้นที่ 
หน�วย

ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
๔๑ ประเภทเงินสํารองจ3าย    จ3ายเปNนค3าช3วยเหลือราษฎรที่ประสบภัย 

ได
แก3  ภัยแล
ง  อัคคีภัย วาตภยั  อุทกภัย 
ภาวะฝนแล
ง ภัยจากลูกเห็บ ภัยจากฝนทิ้ง
ช3วง   ภัยจากไฟปZา ภัยจากโรคระบาดของ
แมลงและศัตรูพืช  ภัยหนาว ตลอดจนภัย
อื่นๆ อันมีมาเปNนสาธารณะ  ไม3ว3าเกิดจาก
ธรรมชาติหรือมผีู
ทําให
เกิดขึ้น  ซึ่งก3อให
เกิด
อันตรายต3อชีวิต ร3างกายของประชาชน      
   งบประมาณ ๗๔๑,๘๒๐ บาท   

อบต.แม3พริก อบต.แม3พริก             

๔๒ เงินสมทบกองทุน
หลักประกันสุขภาพ
องค�การบริหารส3วน
ตําบลแม3พริก 

   จ3ายเงินสมทบกองทุนหลักประกัน
สุขภาพองค�การบริหารส3วนตําบลแม3พริก 
โดยตั้งงบประมาณสมทบในสัดส3วนร
อยละ 
๔๐ ของงบประมาณที่ได
รับจัดสรรของ
สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห3งชาติ 
๒๕๕๘ และองค�การบริหารส3วนตาํบลแม3
พริกจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติม  
   งบประมาณ ๑๐๕,๐๐๐ บาท     

อบต.แม3พริก อบต.แม3พริก � � � � � � � � � � � � 

๔๓ ประเภทเงินสมทบ
กองทุนประกันสังคม 

   จ3ายเปNนเงินสมทบกองทุนประกันสังคม
เพื่อให
ความคุ
มครองแก3ลูกจ
าง โดยตั้งจ3าย
ในอัตราร
อยละ ๕ ของค3าจ
าง  
   งบประมาณ ๑๓๓,๑๐๐ บาท 

อบต.แม3พริก อบต.แม3พริก � � � � � � � � � � � � 

๔๔ ประเภทเงินสมทบ
กองทุนบําเหน็จบํานาญ
ข
าราชการส3วนท
องถิ่น 

   จ3ายเปNนเงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข
าราชการส3วนท
องถิ่น โดยตั้งจ3าย
ในอัตรา ๑ % ของเงินรายได
    
   งบประมาณ ๑๖๐,๖๐๐ บาท 
 

อบต.แม3พริก อบต.แม3พริก � � � � � � � � � � � � 

 
 

ภายในปUงบประมาณ  ๒๕๕๘ 
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พ.ศ.๒๕๕๗ พ.ศ.๒๕๕๘ ลําดับ

ที่ โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
(ผลผลิต/งบประมาณ) 

พื้นที่ 
หน�วย

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

คุณธรรมจริยธรรมและ
ธรรมาภิบาลในการ
ปฏิบัติราชการ  

   จ3ายเปNนค3าดําเนินการฝ_กอบรมพนักงาน
ส3วนตําบลและพนักงานจ
าง ให
มีความรู

เกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิ
บาล ในการปฏิบัติราชการ เช3น 
ค3าตอบแทนวิทยากร ค3าอาหารและค3า
เครื่องดื่ม  ค3าวัสดุอุปกรณ� ค3าจัดทําป(าย 
และค3าใช
จ3ายอื่นๆ ที่จําเปNนและเกี่ยวข
อง  
   งบประมาณ ๕,๐๐๐ บาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อบต.แม3พริก อบต.แม3พริก             

 
 
 
 

ภายในปUงบประมาณ  ๒๕๕๘ 
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๘.๔  แนวทางการพัฒนา ด.านการพัฒนารายได.โดยการปรับปรุงแหล�งรายได. วิธีการหารายได. รวมทั้งระบบการจัดเก็บภาษี 
 

พ.ศ.๒๕๕๗ พ.ศ.๒๕๕๘ ลําดับ
ที่ โครงการ/กิจกรรม 

รายละเอียดของกิจกรรม 
(ผลผลิต/งบประมาณ) 

พื้นที่ 
หน�วย

ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
๑ ค3าใช
จ3ายโครงการจัดทํา

แผนที่ภาษี 

   จ3ายเปNนค3าดําเนินการโครงการจัดทําแผน
ที่ภาษี  เช3น ค3าตอบแทนวิทยากร ค3าจ
าง
เหมาถ3ายเอกสารโฉนดที่ดิน และเอกสาร
สิทธิ์อื่นพร
อมสแกน คัดลอกรายละเอียด
ที่ดินลงโปรแกรมแผนที่ภาษี  แบ3งบล็อก 
แบ3งโซน  จ
างเหมาออกสํารวจภาคสนาม 
และค3าใช
จ3ายอื่นๆที่จาํเปNน  
  งบประมาณ  ๒๐๐,๐๐๐ บาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อบต.แม3พริก อบต.แม3พริก             

ภายในปUงบประมาณ  ๒๕๕๘ 
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๘.๕  แนวทางการพัฒนา ด.านการจัดหาและปรับปรุงเครื่องมือ เครื่องใช.และสถานที่ปฏิบัติงานให.เพียงพอมีประสิทธิภาพ 
 

พ.ศ.๒๕๕๗ พ.ศ.๒๕๕๘ ลําดับ
ที่ โครงการ/กิจกรรม 

รายละเอียดของกิจกรรม 
(ผลผลิต/งบประมาณ) 

พื้นที่ 
หน�วย

ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
๑ จัดซื้อครภุัณฑ�สํารวจ   ค3าจัดซื้อเครื่องหาพิกัดด
วยสัญญาณ

ดาวเทียม   จํานวน ๑ เครื่อง     ตาม
รายละเอียด ดังนี้ 
   - มีเครื่องรับสัญญาณ GPS แบบความไว
สูง 
   - มีจอภาพแสดงผลแบบ LCD 
   - บันทึกข
อมูลตําแหน3งพิกัดได
ไม3น
อย
กว3า ๒,๐๐๐ จุด และสร
างเส
นทางได
 ๒๐๐ 
ทาง 
   - บันทึกข
อมูลค3าพิกัดโดยอัตโนมัติได
ถึง 
๑๐,๐๐๐ จุด 
   - มีแผนที่ประเทศไทยบรรจุอยู3 และ
ข
อมูลตําแหน3งสถานที่สําคัญไม3น
อยกว3า 
๕๐๐,๐๐๐ ตําแหน3ง 
   - มีเข็มทิศอิเล็กทรอนิกส�และระบบค3า
ความสูงโดยการวัดความดันบรรยากาศ 
   - มีพอร�ตสาํหรับเชื่อมต3อกับเครื่อง
คอมพิวเตอร�ผ3านทาง USB port แบบ 
High-Speed 
โดยจัดซื้อตามราคามาตรฐานครภุณัฑ� ปU 
๒๕๕๗   
   งบประมาณ ๒๕,๐๐๐ บาท 

อบต.แม3พริก อบต.แม3พริก             

๒ ค3าจัดซื้อตู
เหล็กเก็บแฟ(ม
เอกสาร  

   ค3าจัดซื้อตู
เหล็กเก็บแฟ(มเอกสาร จํานวน 
๒ หลัง   
   ตู
เหล็กเก็บแฟ(มเอกสาร ขนาด ๒ บาน 
เพื่อใช
ในสํานักงานองค�การบริหารส3วน
ตําบลแม3พริก   
   งบประมาณ ๑๒,๔๐๐ บาท 

อบต.แม3พริก อบต.แม3พริก             

ภายในปUงบประมาณ  ๒๕๕๘ 
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๘.๖ แนวทางการพัฒนาการให.บริการแก�ประชาชน 
 

พ.ศ.๒๕๕๗ พ.ศ.๒๕๕๘ ลําดับ
ที่ โครงการ/กิจกรรม 

รายละเอียดของกิจกรรม 
(ผลผลิต/งบประมาณ) 

พื้นที่ 
หน�วย

ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
๑ ค3าใช
จ3ายโครงการบริหาร

ศูนย�รวมข
อมลูข3าวสาร  
อ.แม3พริก จ.ลําปาง   

   จ3ายเปNนค3าดําเนินโครงการบริหารศูนย�
รวมข
อมูลข3าวสาร อ.แม3พริก  จ.ลาํปาง 
เช3น ค3าตอบแทนเจ
าหน
าที่ประจําศูนย� ค3า
เช3าเครื่องถ3ายเอกสาร ค3าจัดซื้อวัสดุ
ครุภณัฑ� และค3าใช
จ3ายอื่นๆ ที่จําเปNนและ
เกี่ยวข
อง   
   งบประมาณ ๓๐,๐๐๐ บาท 

ศูนย�รวมข
อมลู
ข3าวสาร  อ.แม3พริก 

จ.ลําปาง   

อบต.แม3พริก             

 
 
 
 
 

ภายในปUงบประมาณ  ๒๕๕๘ 
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