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ส่วนที ่ 1 
 
 
 
 

คําแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย 
 

ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2555 
 
 
 
 
 
 
 

ของ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

องค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก 
 

อําเภอแม่พริก    จังหวัดลําปาง 
 



 

 

 

 
คําแถลงงบประมาณ 

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2555 
----------------------------- 

 
ท่าน  ประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก 

 
  บัดน้ี  ถึงเวลาท่ีคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตําบล  จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติ 
งบประมาณรายจ่ายประจําปี  ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตําบลอีกคร้ังหน่ึง    ฉะน้ัน  ในโอกาสน้ี     
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตําบล   จึงขอแถลงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบ 
ถึงสถานะการคลัง    ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายในการดําเนินงาน  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2555    ดังต่อไปน้ี 
 

  1.  สถานะการคลัง 
      ในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2555 องค์การบริหารส่วนตําบลได้ประมาณการรายรับไว้   
จํานวน  16,420,000  บาท   แยกเป็น  เงินรายได้ขององค์การบริหารส่วนตําบล  จํานวน 
11,600,000   บาท  และเงินอุดหนุนท่ัวไป  จํานวน  4,820,000 บาท โดยในส่วนของรายได้ท่ี
องค์การบริหารส่วนตําบลจัดเก็บเอง   จะได้ปรับปรุงการจัดเก็บให้มีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น  และในส่วน
ของงบประมาณรายจ่ายได้กําหนดวงเงินรายจ่ายไว้จํานวน 16,420,000  บาท  ซึ่งคาดว่าจะสามารถ
ไปจัดทําบริการสาธารณะด้านต่างๆ  ให้มีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น   ซึ่งการจัดทํางบประมาณขององค์การ
บริหารส่วนตําบลเป็นการจัดทํางบประมาณแบบสมดุล นอกจากน้ัน ขณะน้ีองค์การบริหารส่วนตําบล
มีเงินสะสมคงเหลืออยู่   2,788,592.48   บาท 

  2.  การบริหารงบประมาณในปีที่ผ่านมาและปีปัจจุบัน 

      ในปีงบประมาณท่ีผ่านมา  แม้ว่ารายรับขององค์การบริหารส่วนตําบลจะมีจํานวน
จํากัด  เม่ือเปรียบเทียบกับภารกิจต่างๆ  ท่ีจะต้องดําเนินการเพ่ือบริการให้แก่ประชาชนตามอํานาจ
หน้าท่ีตามกฎหมายก็ตาม แต่องค์การบริหารส่วนตําบลก็สามารถดําเนินกิจการตามท่ีได้ตั้ง
งบประมาณรายจ่ายไว้ครบถ้วนทุกรายการ 

 

 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 

ส่วนที ่ 2 
 
 
 
 

ข้อบัญญัติองค์การบริหารสว่นตําบล 
 
 
 
 
 
 

เรื่อง 
 

งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.2555 
 
 
 
 
 
 

ของ 
 
 
 
 

องค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก 
 

อําเภอแม่พริก    จังหวัดลําปาง 



 

 

 

บันทึกหลกัการและเหตุผล 
ประกอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2555 

ขององค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก 
อําเภอแม่พริก    จังหวัดลําปาง 

--------------------------- 
 

หลักการ 
งบประมาณรายจ่ายท้ังส้ิน    ยอดรวม   16,420,000   บาท 

แยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้ 
ก. ด้านบริหารท่ัวไป 
 1.  แผนงานบริหารท่ัวไป    ยอดรวม      9,095,843     บาท 
 2.  แผนงานการรักษาความสงบภายใน  ยอดรวม         130,000     บาท 
 
ข. ด้านบริการชุมชนและสังคม 
 1.  แผนงานการศึกษา    ยอดรวม       2,592,700     บาท 
 2.  แผนงานสาธารณสุข    ยอดรวม          340,000    บาท 
 3.  แผนงานเคหะและชุมชน   ยอดรวม       2,221,660     บาท 
 4.  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  ยอดรวม           80,000     บาท 
 5.  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ ยอดรวม          659,900    บาท 
 
ค. ด้านเศรษฐกิจ 

1.  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  ยอดรวม          359,500    บาท 
 2.  แผนงานการเกษตร    ยอดรวม            61,300    บาท 

 
ง. ด้านการดําเนินงานอ่ืน 
 1.  แผนงานงบกลาง    ยอดรวม          879,097    บาท 
 
 

เหตุผล 
  เพ่ือใช้ในการดําเนินงานตามนโยบายของคณะผู้บริหารท่ีได้วางแผนไว้ตามแผนพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนตําบล   ตลอดปีงบประมาณ  พ.ศ. 2555  จึงเสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ  พ.ศ. 2555   เพ่ือสมาชิกสภาพิจารณาเห็นชอบต่อไป 
 
 
 
 



 

 

 

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบล 
งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2555 

ขององค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก 
อําเภอแม่พริก    จังหวัดลําปาง 
------------------------------ 

  โดยท่ีเป็นการสมควรต้ังงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2555  อาศัยอํานาจ
ตามความในพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน   
มาตรา 87 จึงตราข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2555  ข้ึนไว้  โดยความเห็นชอบ
ของสภาองค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริกและโดยอนุมัติของนายอําเภอแม่พริก  ดังต่อไปนี้ 
  ข้อ 1  ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลนี้เรียกว่า  “ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ  พ.ศ. 2555” 
  ข้อ 2  ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลนี้ให้ใช้บังคับต้ังแต่วันท่ี  1  ตุลาคม  พ.ศ. 2554  เป็น
ต้นไป 
  ข้อ 3  งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.2555  ให้ตั้งจ่ายเป็นจํานวนรวมท้ังสิ้น  
16,420,000  บาท   โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้ 
  ข้อ 4  งบประมาณรายจ่าย 

ก. ด้านบริหารท่ัวไป 
  1.  แผนงานบริหารท่ัวไป    ยอดรวม      9,095,843     บาท 
  2.  แผนงานการรักษาความสงบภายใน  ยอดรวม        130,000     บาท 
 

ข. ด้านบริการชุมชนและสังคม 
  1.  แผนงานการศึกษา    ยอดรวม       2,592,700     บาท 
  2.  แผนงานสาธารณสุข    ยอดรวม         340,000     บาท 
  3.  แผนงานเคหะและชุมชน   ยอดรวม       2,221,660     บาท 
  4.  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  ยอดรวม           80,000     บาท 
  5.  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ ยอดรวม         659,900     บาท 
 

ค. ด้านเศรษฐกิจ 
 1.  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  ยอดรวม          359,500    บาท 

  2.  แผนงานการเกษตร    ยอดรวม            61,300    บาท 
 

ง. ด้านการดําเนินงานอ่ืน 
  1.  แผนงานงบกลาง    ยอดรวม          879,097    บาท 
 
ท้ังนี้ตามรายละเอียดปรากฏในส่วนท่ี  4 
  ข้อ 5  งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ 
            แผนงานการพาณิชย์   ยอดรวม        -      บาท 



 

 

 

  ข้อ 6  ให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบลและคณะผู้บริหารปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณท่ี
ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนตําบล 
  ข้อ 7  ให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก มีหน้าท่ีรักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้ 
 
        

(ลงชื่อ) 
        (นายไกรวิชญ์    ปัญญาชัย) 
           นายกองค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก 
 
 
      อนุมัติ 
 

(ลงชื่อ) 
    (นายสุรพล    บุรินทราพันธุ์) 
                     นายอําเภอแม่พริก 
 
 
 



 

 

 

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 
องค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก 
อําเภอแม่พริก  จังหวัดลําปาง 
รายจ่ายจําแนกตามหน่วยงาน 

หน่วยงาน สํานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล 
 
ตั้งงบประมาณรายจ่ายท้ังส้ิน   11,733,383     บาท   แยกเป็น 
1.     รายจ่ายประจํา                                                  ตั้งไว้รวม    11,569,583  บาท  แยกเป็น 

1.1  หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจํา   ตั้งไว้รวม   2,055,240    บาท  แยกเป็น 
เงินเดือน 
1.1.1 ประเภท  เงินเดือนพนักงาน ตั้งไว้  1,327,400  บาท เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วน

ตําบล    พร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือน จํานวน 8 อัตรา ตําแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล  หัวหน้าสํานักปลัด 
เจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์นโยบายและแผน นักพัฒนาชุมชน  บุคลากร  นักวิชาการศึกษา  เจ้าพนักงานธุรการ              
เจ้าหน้าท่ีบันทึกข้อมูล ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป (00110) งานบริหารท่ัวไป 
(00111) 

1.1.2 ประเภท  เงินเพ่ิมต่าง ๆ   ตั้งไว้  143,200   บาท   
          (1) เงินประจําตําแหน่ง ต้ังไว้ 42,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าประจําตําแหน่งให้แก่ปลัดองค์การ

บริหารส่วนตําบล  ต้ังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป (00110) งานบริหารท่ัวไป (00111) 
          (2) เงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราว ต้ังไว้ 58,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราว 

จํานวน  4  อัตรา  ตําแหน่ง นักพัฒนาชุมชน  นักวิชาการศึกษา  เจ้าพนักงานธุรการ  เจ้าหน้าท่ีบันทึกข้อมูล      
ต้ังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป (00110) งานบริหารท่ัวไป (00111) 

          (3)  เงินเพ่ิมอ่ืน  ต้ังไว้ 43,200 บาท เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมตามคุณวุฒิท่ีตรงตามคุณสมบัติเฉพาะ
ตําแหน่ง  จํานวน 6  อัตรา  ตําแหน่ง เจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์นโยบายและแผน บุคลากร นักพัฒนาชุมชน นักวิชาการ
ศึกษา   เจ้าพนักงานธุรการ  เจ้าหน้าท่ีบันทึกข้อมูล ต้ังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป 
(00110) งานบริหารท่ัวไป (00111) 

1.1.3 ประเภท  เงินเดือน/ค่าตอบแทนผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  ตั้งไว้  512,640  บาท  
          (1)  ค่าตอบแทนรายเดือน ต้ังไว้ 428,400 บาท 
                - นายก อบต.     เป็นเงิน  204,000  บาท 
                - รองนายก อบต. จํานวน  2  อัตรา  เป็นเงิน  224,400  บาท    

ต้ังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป (00110) งานบริหารท่ัวไป (00111) 
          (2)  ค่าตอบแทนประจําตําแหน่ง  ต้ังไว้ 42,120 บาท 

                - นายก อบต.     เป็นเงิน   21,000  บาท 
                - รองนายก อบต. จํานวน  2  อัตรา  เป็นเงิน   21,120  บาท    

ต้ังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป (00110) งานบริหารท่ัวไป (00111) 
 
 
 



 

 

 

                       (3)  ค่าตอบแทนพิเศษ  ต้ังไว้ 42,120 บาท 
                - นายก อบต.     เป็นเงิน   21,000  บาท 
                - รองนายก อบต. จํานวน  2  อัตรา  เป็นเงิน   21,120  บาท    

ต้ังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป (00110) งานบริหารท่ัวไป (00111) 

1.1.4 ประเภท  เงินเดือน/ค่าตอบแทนของเลขานุการและท่ีปรึกษาของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน   ตั้งไว้  72,000 บาท  เพ่ือจ่ายเป็นเงินตอบแทนรายเดือนแก่เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตําบล  
ต้ังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป (00110) งานบริหารท่ัวไป (00111) 

 
1.2  หมวดค่าจ้างช่ัวคราว    ตั้งไว้   1,189,920   บาท       
1.2.1 ประเภท   เงินเดือนหรือเงินท่ีจ่ายเพ่ิมให้แก่พนักงานจ้าง  ตั้งไว้  1,189,920   บาท 
         (1) ค่าจ้างพนักงานจ้าง ต้ังไว้  848,880 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างท่ัวไป และพนักงาน

จ้างตามภารกิจ จํานวน 11  อัตรา ตําแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้าหน้าท่ีธุรการ  ผู้ช่วยเจ้าหน้าท่ีบันทึกข้อมูล  นักการภารโรง  
พนักงานขับรถ  จํานวน  2  อัตรา  พนักงานดับเพลิง จํานวน  3  อัตรา  คนงานท่ัวไป  จํานวน  2  อัตรา  ยาม     
ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป (00110) งานบริหารท่ัวไป (00111) 

        (2)  เงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราว ต้ังไว้ 341,040   บาท เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราว
พนักงานจ้างท่ัวไป และพนักงานจ้างตามภารกิจ จํานวน 11  อัตรา ตําแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้าหน้าท่ีธุรการ  ผู้ช่วย
เจ้าหน้าท่ีบันทึกข้อมูล  นักการภารโรง  พนักงานขับรถ  จํานวน  2  อัตรา  พนักงานดับเพลิง จํานวน 3 อัตรา  
คนงานท่ัวไป  จํานวน  2  อัตรา  ยาม และจ่ายเป็นค่าเงินเดือนส่วนเกินจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจํานวน 5 อัตรา   
ต้ังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป (00110) งานบริหารท่ัวไป (00111) 

 
1.3  หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ     ตั้งไว้     6,110,423   บาท     แยกเป็น 
ค่าตอบแทน ตั้งไว้      2,792,000   บาท                      
1.3.1  ประเภท  ค่าตอบแทนการปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน         

ตั้งไว้  32,000   บาท   แยกเป็น 
          (1)  เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้คณะกรรมการจัดซ้ือจัดจ้าง กรรมการตรวจการจ้าง และควบคุม

งานก่อสร้างเพ่ือเป็นขวัญและกําลังใจ  ต้ังไว้  20,000  บาท  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยท่ี  มท 0808.3/ว 
4231 ลงวันท่ี 9  ธันวาคม 2546 ต้ังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป (00110) งานบริหาร
ท่ัวไป (00111)  

          (2)  ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ต้ังไว้  10,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาให้แก่พนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้างท่ีมาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือใน
วันหยุดราชการท่ีได้รับคําสั่งให้ช่วยเหลือการปฏิบัติงานซ่ึงเป็นงานเร่งด่วนนอกเวลาราชการปกติหรืองานท่ีไม่อาจ
ทําในเวลาราชการได้ ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป (00110) งานบริหารท่ัวไป 
(00111) 

          (3)  ค่ารางวัลนําจับ  ต้ังไว้   2,000  บาท เพ่ือจ่ายเป็นเงินรางวัลนําจับแก่เจ้าหน้าท่ีตํารวจในการ
ปรับผู้กระทําผิด พ.ร.บ.จราจรทางบก โดยต้ังจ่ายในอัตรา ร้อยละ 25 ของค่าปรับ  ต้ังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏ
ในแผนงานบริหารงานท่ัวไป (00110) งานบริหารท่ัวไป (00111) 



 

 

 

1.3.2  ประเภท  ค่าตอบแทนประธานสภา  รองประธานสภา  สมาชิกสภา และเลขานุการสภา              
ตั้งไว้ 2,292,000  บาท   เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนประธานสภา  รองประธานสภา  สมาชิกสภา  และเลขานุการ
สภาองค์การบริหารส่วนตําบล ดังนี้ 

           -  ประธานสภา   เป็นเงิน    112,200 บาท 
           -  รองประธานสภา  เป็นเงิน      91,800 บาท 

            -  สมาชิกสภา  จํานวน 28 คน     เป็นเงิน   2,016,000    บาท 
            -  เลขานุการสภา  เป็นเงิน      72,000 บาท 
ต้ังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารท่ัวไป (00110) งานบริหารท่ัวไป (00111) 

1.3.3  ประเภท  ผลประโยชน์ค่าตอบแทนอ่ืน  ตั้งไว้  200,000 บาท  เพ่ือจ่ายเป็นผลประโยชน์
ค่าตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษแก่พนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ตามหนังสือ
ด่วนมาก ท่ี  มท 0567.2/ ว 628  วันท่ี  24  กุมภาพันธ์  2548  ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงาน
บริหารงานท่ัวไป (00110) งานบริหารท่ัวไป (00111) 

1.3.4  ประเภท  ค่าเบ้ียประชุม  ตั้งไว้  48,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าเบ้ียประชุมให้แก่สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตําบล   ต้ังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารท่ัวไป (00110) งานบริหารท่ัวไป 
(00111) 

1.3.5 ประเภท  เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ตั้งไว้  20,000  บาท เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษา
บุตรของผู้บริหารและพนักงานส่วนตําบล  ต้ังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป (00110) 
งานบริหารท่ัวไป (00111) 

1.3.6  ประเภท  เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล    ตั้งไว้  200,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือ
ค่ารักษาพยาบาลแก่ผู้บริหารและพนักงานส่วนตําบล ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารท่ัวไป 
(00110) งานบริหารท่ัวไป (00111)  

ค่าใช้สอย ตั้งไว้  1,786,203    บาท                          
1.3.7  ประเภท  ค่าใช้จ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ    ตั้งไว้   316,088  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมา

บริการ ค่าลงทะเบียนและธรรมเนียม ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าจัดทํารายงานประจําปีเพ่ือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
ของ อบต. ค่ารับวารสาร ค่าจัดซ้ือหนังสือกฎหมาย  ระเบียบต่างๆ   ค่าหนังสือพิมพ์ประจําหมู่บ้านและประจํา
สํานักงาน  ค่าจ้างเหมาบริการผู้ดูแลเด็ก  ค่าจ้างเหมาจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ค่าจ้างสํารวจความพึงพอใจของการ
บริการประชาชน ค่าต่อประกันภัยอุบัติเหตุรถยนต์ พ.ร.บ.รถยนต์ ฯลฯ ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงาน
บริหารงานท่ัวไป (00110) งานบริหารท่ัวไป (00111) 

1.3.8  ประเภท  รายจ่ายเพ่ือบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน   ตั้งไว้  147,435  บาท  เพ่ือจ่าย
เป็นค่าบํารุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์ (วงเงินไม่เกิน 5,000 บาท)  เช่น  เครื่องพิมพ์ดีด เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องถ่าย
เอกสาร  เครื่องปรับอากาศ รถยนต์ รถจักรยานยนต์ โต๊ะ  เก้าอ้ี  และครุภัณฑ์อ่ืนๆ  ต้ังจ่ายจากเงินรายได้  
ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป (00110) งานบริหารท่ัวไป (00111) 

 



 

 

 

1.3.9  ประเภท  รายจ่ายเก่ียวกับการรับรองและพิธีการ   ตั้งไว้  40,000  บาท   แยกเป็น   
                    (1) เพ่ือจ่ายเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลท่ีไปนิเทศงานหรือตรวจงาน หรือ
เยี่ยมชม หรือทัศนศึกษาดูงาน และเจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้องซ่ึงต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล ต้ังไว้  20,000  บาท 

          (2) เพ่ือจ่ายเป็นค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถ่ิน คณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการท่ี
ได้รับการแต่งต้ังตามกฎหมาย หรือตามระเบียบ  หรือหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย หรือการประชุม
ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินกับรัฐวิสาหกิจ หรือเอกชน ต้ังไว้  20,000 บาท  ต้ังจ่ายจากเงินรายได้  
ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป  (00110) งานบริหารท่ัวไป (00111) 

1.3.10  ประเภท  ค่าใช้จ่ายโครงการรดน้ําดําหัวผู้สูงอายุ  ประจําปี  2555  ตั้งไว้  150,000  บาท   
เพ่ือจ่ายเป็นค่าดําเนินการโครงการรดน้ําดําหัวผู้สูงอายุ ประจําปี  2555 ต้ังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงาน
การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (00260) งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถ่ิน (00263) 

1.3.11  ประเภท  ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานลอยกระทงประจําปี  2554  ตั้งไว้  150,000  บาท     
เพ่ือจ่ายเป็นค่าดําเนินการโครงการจัดงานลอยกระทงประจําปี  2554  ต้ังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงาน
การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (00260) งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถ่ิน (00263) 

1.3.12  ประเภท  ค่าใช้จ่ายโครงการถวายเทียนพรรษาเนื่องในวันเข้าพรรษา  ตั้งไว้  10,000  บาท     
เพ่ือจ่ายเป็นค่าดําเนินการโครงการถวายเทียนพรรษาเนื่องในวันเข้าพรรษา  ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (00260) งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถ่ิน (00263) 

1.3.13  ประเภท  ค่าใช้จ่ายโครงการก่อสร้างบ้านเทิดไท้องค์ราชัน  ตั้งไว้  30,000  บาท เพ่ือจ่ายเป็น
ค่าดําเนินการก่อสร้างหรือซ่อมแซมบ้านให้แก่ผู้ยากไร้ ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน (00250) งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน (00252) 

1.3.14  ประเภท  ค่าใช้จ่ายโครงการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์  ตั้งไว้  20,000  บาท   เพ่ือจ่าย
เป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินกิจกรรมปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์  และดําเนินการตามแนวทางตามพระราชดําริ
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถฯ  ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน
แผนงานบริหารงานท่ัวไป (00110) งานบริหารท่ัวไป (00111) 

1.3.15  ประเภท  ค่าใช้จ่ายโครงการรณรงค์ป้องกันไฟป่าและปัญหาหมอกควัน  ตั้งไว้  5,000  บาท     
เพ่ือจ่ายเป็นค่าดําเนินการในกิจกรรมรณรงค์ป้องกันไฟป่าและปัญหาหมอกควัน ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (00250) งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน (00252) 

1.3.16  ประเภท รายจ่ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ ท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ   ตั้งไว้  
516,680  บาท  เพ่ือจ่ายเป็น 

            (1) ค่าใช้จ่ายในการเลือกต้ัง สําหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกต้ังท่ัวไป  เลือกต้ังซ่อมสมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนตําบล  และการสํารวจเจตนารมณ์ของประชาชน เป็นเงิน 70,000  บาท ต้ังจ่ายจากเงิน
รายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป (00110) งานบริหารท่ัวไป (00111) 

            (2)  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร  สําหรับเป็นค่า
เบ้ียเลี้ยง   ค่าพาหนะ ค่าเช่าท่ีพักและค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ในการเดินทางไปราชการ หรืออบรมสัมมนาของพนักงาน



 

 

 

ส่วนตําบล   พนักงานจ้าง ผู้บริหารและสมาชิกสภา  เป็นเงิน 100,000  บาท ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน
แผนงานบริหารงานท่ัวไป (00110) งานบริหารท่ัวไป (00111) 

            (3)  ค่าของขวัญ   ของรางวัล   หรือเงินรางวัลในการจัดกิจกรรมต่างๆ ท่ีมีความจําเป็นและ
เหมาะสม เป็นเงิน 5,000  บาท ต้ังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป (00110) งานบริหาร
ท่ัวไป (00111) 

            (4)  ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้  กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา  สําหรับพิธีการวันสําคัญต่างๆ 
ตามวาระโอกาสท่ีจําเป็น เป็นเงิน 10,000  บาท ต้ังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป 
(00110) งานบริหารท่ัวไป (00111)  
                      (5)  ค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา  ต้ังไว้  331,680  บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าการบริหาร
สถานศึกษา  ในด้านค่าอาหารกลางวันให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (พช.) จํานวน 4 ศูนย์ เป็นเงิน 316,680  บาท  
และค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  จํานวน 5 อัตรา  เป็นเงิน  15,000  บาท  ต้ังจ่ายจาก
เงินอุดหนุนท่ัวไป  ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212) 

1.3.17  ประเภท  ค่าใช้จ่ายในการจัดแข่งขันกีฬา  ตั้งไว้  50,000 บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดแข่งขัน
กีฬา ระหว่างหมู่บ้านในเขตรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก  ต้ังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏใน
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (00260) งานกีฬาและนันทนาการ (00262) 

1.3.18  ประเภท  ค่าใช้จ่ายโครงการประชุมคณะกรรมการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยี  
การเกษตรประจําตําบล  ตําบลผาปัง  ตั้งไว้ 20,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าดําเนินการโครงการประชุม
คณะกรรมการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบล ตําบลผาปัง ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ 
ปรากฏในแผนงานการเกษตร (00320) งานส่งเสริมการเกษตร (00321) 

1.3.19  ประเภท  ค่าใช้จ่ายกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ  ตั้งไว้  40,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัด
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติปี  2555  โดยมีโรงเรียนสังกัด สพฐ. จํานวน 4 แห่ง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 5 แห่ง      
ต้ังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210)   งานศึกษาไม่กําหนดระดับ (00214)  

1.3.20  ประเภท  ค่าใช้จ่ายโครงการประชาคมหมู่บ้านเพ่ือการจัดทําแผนพัฒนาสามปี  ตั้งไว้  
10,000 บาท   เพ่ือจ่ายเป็นค่าดําเนินการประชาคมหมู่บ้านเพ่ือการจัดทําแผนพัฒนาสามปี ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ 
ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป (00110) งานบริหารท่ัวไป (00111)   

1.3.21  ประเภทค่าใช้จ่ายโครงการลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสําคัญ (7 วันอันตราย)  ตั้งไว้ 
10,000 บาท   เพ่ือจ่ายเป็นค่าดําเนินการกิจกรรมเพ่ือลดการเกิดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลวันข้ึนปีใหม่   และ
เทศกาลสงกรานต์ประจําปี  ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน (00120) งานป้องกัน
ภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย  (00123)  

 1.3.22  ประเภท  ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการกิจการของศูนย์ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนองค์การบริหาร
ส่วนตําบลแม่พริก  ตั้งไว้  20,000  บาท   เพ่ือจ่ายเป็นค่าดําเนินการใช้จ่าย สําหรับเป็นค่าเบ้ียเลี้ยง ค่าพาหนะ  
ค่าเช่าท่ีพักและค่าใช้จ่ายอ่ืนๆในการเดินทางไปราชการหรือไปอบรมสัมมนาของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน  
มิสเตอร์เตือนภัย ฯลฯ  ต้ังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน (00120) งานป้องกัน
ภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย (00123) 



 

 

 

1.3.23  ประเภท  ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก   ตั้งไว้  10,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าดําเนินการอบรมให้ความรู้แก่สมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก  ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
(00250) งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน (00252) 

1.3.24  ประเภท  ค่าใช้จ่ายโครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านเสพติด  ตั้งไว้  10,000  บาท  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าดําเนินกิจกรรมเพ่ือกระตุ้น และเสริมสร้างพลังจากทุกหน่วยงานร่วมกันต่อต้านยาเสพติด  ต้ังจ่าย
จากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (00250) งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็ง
ชุมชน (00252)      

1.3.25  ประเภท  ค่าใช้จ่ายโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในการปฏิบัติ
ราชการ   ตั้งไว้  5,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าดําเนินการฝึกอบรมพนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้างให้มีความรู้
เก่ียวกับคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในการปฏิบัติราชการ ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการ
ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (00260) งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (00261) 

1.3.26  ประเภท  ค่าใช้จ่ายโครงการค่าพาหนะรับส่งนักเรียนบ้านปางยาว  ตั้งไว้  50,000 บาท   
เพ่ือจ่ายเป็นค่าโครงการค่าพาหนะรับส่งนักเรียนบ้านปางยาว  เพ่ือให้นักเรียนท่ีมีฐานะยากจนเดินทางไป-กลับ
โรงเรียนห้วยข้ีนกวิทยาอย่างปลอดภัย  ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานศึกษาไม่
กําหนดระดับ (00214)  

1.3.27  ประเภท  ค่าใช้จ่ายโครงการค่าพาหนะรับส่งนักเรียนบ้านร่มไม้ยาง   ตั้งไว้  16,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าโครงการค่าพาหนะรับส่งนักเรียนบ้านร่มไม้ยาง เพ่ือให้นักเรียนท่ีมีฐานะยากจนเดินทางไป-กลับ
โรงเรียนบ้านแม่พริกบนอย่างปลอดภัย  ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานศึกษาไม่
กําหนดระดับ (00214)  

1.3.28 ประเภท  ค่าใช้จ่ายโครงการบริหารศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร   อําเภอแม่พริก   จังหวัดลําปาง          
ตั้งไว้  160,000 บาท   เพ่ือจ่ายเป็นค่าดําเนินโครงการบริหารศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร อําเภอแม่พริก  จังหวัด
ลําปาง    โดยองค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริกจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการบริหารศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารเป็น
จํานวน 40,000  บาท  และขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากเทศบาลตําบลแม่พริก  จํานวน  40,000  บาท  
เทศบาลตําบลแม่ปุ  จํานวน  40,000  บาท  เทศบาลตําบลพระบาทวังตวง  จํานวน  40,000  บาท  ต้ังจ่ายจาก
เงินอุดหนุนท่ัวไป  ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป (00110) งานบริหารท่ัวไป (00111)   

 
 ค่าวัสดุ  ตั้งไว้  1,532,220   บาท                  

1.3.29  ประเภท  วัสดุงานบ้านงานครัว ตั้งไว้   20,000  บาท   เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือสิ่งของเครื่องใช้
ต่างๆขององค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก เช่น  น้ําด่ืม แปรงถูพ้ืน ไม้กวาด สบู่ ผงซักฟอก แก้วน้ํา ฯลฯ ต้ังจ่าย
จากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป (00110) งานบริหารท่ัวไป (00111) 

1.3.30  ประเภท  ค่าวัสดุสํานักงาน  ตั้งไว้  50,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ้ือสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ 
เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ  หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร  ตรายาง  แบบพิมพ์ต่างๆ ฯลฯ  ต้ังจ่ายจากเงินรายได้     
ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป  (00110)  งานบริหารท่ัวไป (00111) 



 

 

 

1.3.31  ประเภท  วัสดุยานพาหนะและขนส่ง  ตั้งไว้  50,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุประเภท ยาง
นอก ยางใน หัวเทียน ฯลฯ ต้ังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป (00110) งานบริหารท่ัวไป 
(00111) 

1.3.32  ประเภท  วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน   ตั้งไว้  300,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิง
และหล่อลื่น เช่น น้ํามันเบนซิน น้ํามันดีเซล น้ํามันหล่อลื่น ฯลฯ  ต้ังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงาน
บริหารงานท่ัวไป (00110) งานบริหารท่ัวไป (00111) 

1.3.33 ประเภท  วัสดุโฆษณาและเผยแพร่  ตั้งไว้  20,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าแผ่นป้าย กระดาษ
เขียนโปสเตอร์ พู่กัน  สี   ฯลฯ ต้ังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป (00110) งานบริหาร
ท่ัวไป (00111) 

 1.3.34 ประเภท  วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์  ตั้งไว้  170,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ้ือวัสดุ
วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์  เช่น  ทรายอะเบท  น้ํายาพ่นกําจัดยุง วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า น้ํายาตรวจสาร
เสพติด  น้ํายาดับเพลิง ฯลฯ   ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป   จํานวน  158,100  บาท  ต้ังจ่ายจากเงินรายได้  
11,900  บาท  ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (00220) งานบริการสาธารณสุขและสาธารณสุขอ่ืน (00223) 

 1.3.35 ประเภท  วัสดุอาหารเสริม (นม)  ตั้งไว้  892,220  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ืออาหารเสริม 
(นม)ให้กับโรงเรียนในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (สพฐ.) จํานวน  4  โรงเรียน และศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน  5  ศูนย์  ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานระดับ 
ก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212) 

 1.3.36  ประเภท  วัสดุคอมพิวเตอร์  ตั้งไว้  30,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์  เช่น
แผ่นดิสก์  โปรแกรม หมึกคอมพิวเตอร์ และอ่ืนๆ  ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป 
(00110) งานบริหารท่ัวไป (00111) 
  
 1.4  หมวดค่าสาธารณูปโภค   ตั้งไว้    361,200   บาท      แยกเป็น 
 1.4.1 ประเภท  ค่าไฟฟ้า   ตั้งไว้  250,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสําหรับท่ีทําการองค์การบริหาร
ส่วนตําบล และไฟฟ้าสาธารณะส่วนเกิน  ต้ังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป (00110) งาน
บริหารท่ัวไป (00111) 

 1.4.2  ประเภท  ค่าโทรศัพท์  ตั้งไว้  20,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์สําหรับท่ีทําการองค์การ
บริหารส่วนตําบล  ต้ังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป (00110) งานบริหารท่ัวไป (00111) 

 1.4.3  ประเภท  ค่าโทรศัพท์เคล่ือนท่ี  ตั้งไว้  12,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์เคลื่อนท่ีของ
องค์การบริการบริหารส่วนตําบล ต้ังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป (00110) งานบริหาร
ท่ัวไป (00111) 

 1.4.4  ประเภท  ค่าเช่าใช้คู่สายสําหรับอินเตอร์เน็ตตําบล  ตั้งไว้  64,200  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่า
ใช้คู่สายอินเตอร์เน็ตตําบล เดือนละ 5,350  บาท  ตามหนังสือท่ี  ลป 0018 / ว 24855 วันท่ี  16  พฤศจิกายน  
2544  ต้ังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารท่ัวไป (00110) งานบริหารท่ัวไป (00111) 



 

 

 

 1.4.5  ประเภท  ค่าไปรษณีย์  ตั้งไว้  15,000  บาท   เพ่ือจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์  ค่าโทรเลข  ค่าธนาณัติ  
 ค่าซ้ือดวงตราไปรษณียากร  ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์ ฯลฯ ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป
(00110) งานบริหารท่ัวไป (00111) 

1.5  หมวดเงินอุดหนุน   ตั้งไว้   1,852,800    บาท     แยกเป็น 
1.5.1  ประเภท  เงินอุดหนุนของรัฐหรือองค์กรเอกชนในกิจกรรมอันเป็นสาธารณะ 
(1)   อุดหนุนก่ิงกาชาดอําเภอแม่พริก  ตั้งไว้   20,000   บาท   

- โครงการสนับสนุนการจัดงานกาชาดประจําปีจังหวัดลําปางและสนับสนุนกิจกรรมก่ิงกาชาดอําเภอ    
แม่พริก ต้ังไว้  20,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าดําเนินกิจกรรมงานออกร้านกาชาดจังหวัดลําปางและก่ิงกาชาด
อําเภอแม่พริก ในการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนผู้ประสบสาธารณภัย ตามหนังสือก่ิงกาชาดอําเภอแม่พริก 
ท่ี  18/ 2554  ลงวันท่ี  8  เมษายน  2554 ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน (00250) งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน (00252)  และแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2555 - 
2557 )  หน้า 95 

 (2)   อุดหนุนท่ีทําการปกครองอําเภอแม่พริก  ตั้งไว้   5,000   บาท  แยกเป็น 

       - โครงการสนับสนุนการจัดงานรัฐพิธีประจําปี  ต้ังไว้  5,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดงานพิธีของ
อําเภอแม่พริก  ได้แก่  การจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ  การจัดงานวัน
ปิยมหาราช  การจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ตามหนังสืออําเภอแม่พริก ท่ี ลป 
1017/ 157  ลงวันท่ี 12 เมษายน  2554 ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน (00250) งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน (00252) และแผนพัฒนาสามปี ( พ.ศ. 2555 - 
2557 )  หน้า  81 

(3)   อุดหนุนโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ตั้งไว้  1,190,000   บาท    

      -  อุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนบ้านแม่พริกบน โรงเรียนบ้านแม่เชียงรายลุ่ม โรงเรียน
ห้วยข้ีนกวิทยา โรงเรียนผาปังวิทยา ตั้งไว้  975,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนสังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  ปรากฏในแผนงานการศึกษา 
(00210) งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212) และแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2555-2557 ) หน้า  101 

      -   อุดหนุนโรงเรียนผาปังวิทยา  ตั้งไว้  30,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าดําเนินโครงการแลกเปลี่ยน
วัฒนธรรมทางภาษา  ตามหนังสือโรงเรียนผาปังวิทยา ท่ี ศธ 04132.1007/087 ลงวันท่ี 22 มีนาคม 2554 ต้ังจ่าย
จากเงินอุดหนุนท่ัวไป  ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานศึกษาไม่กําหนดระดับ (00214) และแผนพัฒนา
สามปี   ( พ.ศ. 2555 - 2557 )  หน้า  100 

      -  อุดหนุนโรงเรียนผาปังวิทยา  ตั้งไว้ 30,000 บาท เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายโครงการการแข่งขันกีฬาสี
สัมพันธ์  ตามหนังสือโรงเรียนผาปังวิทยา  ท่ี ศธ 04132.1007/087 ลงวันท่ี 22 มีนาคม 2554  ต้ังจ่ายจากเงิน
อุดหนุนท่ัวไป  ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานศึกษาไม่กําหนดระดับ (00214) และแผนพัฒนาสามปี   
( พ.ศ. 2555 - 2557 )  หน้า  101 

 



 

 

 

                 -  อุดหนุนโรงเรียนผาปังวิทยา  ตั้งไว้ 5,000 บาท   เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันปัญหา
ยาเสพติดในโรงเรียน  ตามหนังสือโรงเรียนผาปังวิทยา  ท่ี ศธ 04132.1007/087 ลงวันท่ี 22 มีนาคม 2554      
ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานศึกษาไม่กําหนดระดับ (00214) และ
แผนพัฒนาสามปี   ( พ.ศ. 2555 - 2557 )  หน้า  89 

            -  อุดหนุนโรงเรียนห้วยข้ีนกวิทยา ตั้งไว้ 40,000 บาท เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายโครงการการแข่งขันกีฬา
นักเรียนอําเภอแม่พริก ตามหนังสือโรงเรียนห้วยข้ีนกวิทยา  ท่ี ศธ  04132.1010/084  ลงวันท่ี  24  มีนาคม  
2554  ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานศึกษาไม่กําหนดระดับ (00214) 
และแผนพัฒนาสามปี   ( พ.ศ. 2555 - 2557 )  หน้า  100 

      -  อุดหนุนโรงเรียนห้วยข้ีนกวิทยา ตั้งไว้ 40,000 บาท เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาและ
ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ ตามหนังสือโรงเรียนห้วยข้ีนกวิทยา  ท่ี ศธ  04132.1010/084  ลงวันท่ี  24  
มีนาคม  2554    ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานศึกษาไม่กําหนดระดับ 
(00214) และแผนพัฒนาสามปี   ( พ.ศ. 2555 - 2557 )  หน้า  100 

      -  อุดหนุนโรงเรียนห้วยข้ีนกวิทยา ตั้งไว้ 20,000 บาท เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายโครงการกลุ่มอาสาพัฒนา
เยาวชนรักษ์ป่าโรงเรียนห้วยข้ีนกวิทยา ตามหนังสือโรงเรียนห้วยข้ีนกวิทยา  ท่ี ศธ  04132.1010/084  ลงวันท่ี  
24  มีนาคม  2554   ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานศึกษาไม่กําหนด
ระดับ (00214) และแผนพัฒนาสามปี   ( พ.ศ. 2555 - 2557 )  หน้า  112 

      -  อุดหนุนโรงเรียนห้วยข้ีนกวิทยา  ตั้งไว้ 30,000 บาท เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายโครงการแข่งขันกีฬา
สัมพันธ์โรงเรียนห้วยข้ีนกวิทยา ตามหนังสือโรงเรียนห้วยข้ีนกวิทยา  ท่ี ศธ  04132.1010/084  ลงวันท่ี  24  
มีนาคม  2554    ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานศึกษาไม่กําหนดระดับ 
(00214) และแผนพัฒนาสามปี   ( พ.ศ. 2555 - 2557 )  หน้า  101 

     -  อุดหนุนโรงเรียนบ้านแม่พริกบน  ตั้งไว้ 20,000 บาท เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายโครงการแข่งขันกีฬา
สัมพันธ์ต้านยาเสพติด ตามหนังสือโรงเรียนบ้านแม่พริกบน  ท่ี ศธ  04132.1016/1071  ลงวันท่ี  9  พฤษภาคม  
2554  ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานศึกษาไม่กําหนดระดับ (00214) 
และแผนพัฒนาสามปี   ( พ.ศ. 2555 - 2557 )  หน้า  100 

 (4)  อุดหนุนชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขตําบลแม่พริก   ตั้งไว้ 20,000 บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่า
ดําเนินการโครงการสร้างสุขภาพเนื่องในวันอสม.แห่งชาติ ตามหนังสือท่ีทําการชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขตําบล
แม่พริก ลงวันท่ี  30  มีนาคม  2554    ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (00220)  
งานบริการสาธารณสุขและสาธารณสุขอ่ืน (00223)และแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2555 - 2557 )หน้า  96 

(5)  อุดหนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยข้ีนก   ตั้งไว้  72,800  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวัน
ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยข้ีนก    ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป   ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) 
งานระดับ ก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212) และแผนพัฒนาสามปี   ( พ.ศ. 2555 - 2557 )  หน้า  101 

 



 

 

 

(6)  อุดหนุนอาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน  ตั้งไว้  150,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าดําเนินโครงการ
ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ จํานวน 15 หมู่บ้าน ๆ ละ 10,000 บาท ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  ปรากฏใน
แผนงานสาธารณสุข (00220) งานบริการสาธารณสุขและสาธารณสุขอ่ืน  (00223)  และแผนพัฒนาสามปี  ( พ.ศ. 
2555 - 2557 )  หน้า  96 

 (7)  อุดหนุนมณฑลทหารบกท่ี 32   ตั้งไว้  10,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าดําเนินโครงการจัดสร้าง
พระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช  ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  ปรากฏในแผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ (00260)  งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถ่ิน (00263)   

(8) อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน  ตั้งไว้    185,000   บาท 

     -  อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน  หมู่ท่ี 3 บ้านแม่เชียงรายลุ่ม ตั้งไว้ 10,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็น
ค่าดําเนินการโครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์บ้านแม่เชียงรายลุ่ม ตามหนังสือ บ้านแม่เชียงรายลุ่ม ลงวันท่ี 23 
มีนาคม  2554  ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ(00260) 
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถ่ิน (00263)  และแผนพัฒนาสามปี   ( พ.ศ. 2555 - 2557 )  หน้า  105 

     -  อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน  หมู่ท่ี 3 บ้านแม่เชียงรายลุ่ม ตั้งไว้ 20,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่า
ดําเนินการโครงการแข่งขันกีฬาพ้ืนบ้าน ตามหนังสือ บ้านแม่เชียงรายลุ่ม ลงวันท่ี 23 มีนาคม  2554  ต้ังจ่ายจาก
เงินอุดหนุนท่ัวไป  ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ(00260)  งานกีฬาและนันทนาการ 
(00262)  และแผนพัฒนาสามปี  ( พ.ศ. 2555 - 2557 )  หน้า  84 

    -  อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน  หมู่ท่ี 3 บ้านแม่เชียงรายลุ่ม ตั้งไว้ 4,000 บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่า
ดําเนินการโครงการปฏิบัติธรรมรุกขมูล ตามหนังสือ บ้านแม่เชียงรายลุ่ม ลงวันท่ี 23 มีนาคม  2554  ต้ังจ่ายจาก
เงินอุดหนุนท่ัวไป  ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ(00260)  งานศาสนาวัฒนธรรม
ท้องถ่ิน (00263)   และแผนพัฒนาสามปี   ( พ.ศ. 2555 - 2557 )  หน้า  109 

  -  อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ท่ี 4 บ้านแม่พริกบน  ตั้งไว้ 30,000 บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่า
ดําเนินการโครงการแข่งขันกีฬาชุมชน ร่วมกับ หมู่ท่ี 9 บ้านร่มไม้ยาง หมู่ท่ี  10  บ้านสันข้ีเหล็ก  ตามหนังสือ                 
บ้านแม่พริกบน ลงวันท่ี 7 เมษายน 2554 ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ(00260) งานกีฬาและนันทนาการ (00262) และแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2555 - 2557) หน้า  84 

  -  อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ท่ี 5 บ้านสันป่าสัก ตั้งไว้ 10,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่า
ดําเนินการโครงการจัดงานจุดบ้ังไฟประเพณีสงกรานต์  ตามหนังสือบ้านสันป่าสัก ลงวันท่ี 28 มีนาคม 2554     
ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ(00260) งานศาสนา
วัฒนธรรมท้องถ่ิน (00263) และแผนพัฒนาสามปี ( พ.ศ. 2555 - 2557 )  หน้า  106 

  -  อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ท่ี 6 บ้านวังสําราญ  ตั้งไว้ 4,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่า
ดําเนินการโครงการประเพณีสงกรานต์บ้านวังสําราญ  ตามหนังสือบ้านวังสําราญ ลงวันท่ี 7 เมษายน 2554 ต้ังจ่าย
จากเงินอุดหนุนท่ัวไป  ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ(00260) งานศาสนาวัฒนธรรม
ท้องถ่ิน (00263) และแผนพัฒนาสามปี  ( พ.ศ. 2555 - 2557 )  หน้า  106 



 

 

 

  -  อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ท่ี 7 บ้านห้วยข้ีนก ตั้งไว้ 10,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่า
ดําเนินการโครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์   ตามหนังสือบ้านห้วยข้ีนก ลงวันท่ี 16 มีนาคม 2554 
ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ(00260) งานศาสนา
วัฒนธรรมท้องถ่ิน (00263) และแผนพัฒนาสามปี   ( พ.ศ. 2555 - 2557 )  หน้า  106 

  -  อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ท่ี 10 บ้านสันข้ีเหล็ก ตั้งไว้ 30,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่า
ดําเนินการโครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีท้องถ่ินสักการะดอยพระธาตุ   ร่วมกับหมู่ท่ี  4  บ้านแม่พริกบน 
หมู่ท่ี 9  บ้านร่มไม้ยาง  ตามหนังสือบ้านสันข้ีเหล็ก ลงวันท่ี 29 มีนาคม 2554  ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  
ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  (00260)  งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถ่ิน (00263)       
และแผนพัฒนาสามปี ( พ.ศ. 2555 - 2557 )  หน้า  106 

  -  อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ท่ี 11 บ้านแพะดอกเข็ม ตั้งไว้ 10,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็น              
ค่าดําเนินการโครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์บ้านแพะดอกเข็ม  ตามหนังสือบ้านแพะดอกเข็ม ท่ี 7/2554    
ลงวันท่ี 15 มีนาคม 2554 ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
(00260) งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถ่ิน (00263) และแผนพัฒนาสามปี  ( พ.ศ. 2555 - 2557 ) หน้า  107 

   -  อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน  หมู่ท่ี 2 บ้านผาปังหลวง ตั้งไว้ 4,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่า
ดําเนินการโครงการเข้ารุกขมูลวัดผาปังหลวง ตามหนังสือ บ้านผาปังหลวง ลงวันท่ี 24 มีนาคม  2554  ต้ังจ่ายจาก
เงินอุดหนุนท่ัวไป  ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ(00260)  งานศาสนาวัฒนธรรม
ท้องถ่ิน (00263) และแผนพัฒนาสามปี  ( พ.ศ. 2555 - 2557 )  หน้า  109 

   -  อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ท่ี 2 บ้านผาปังหลวง ตั้งไว้  10,000  บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่า
ดําเนินการโครงการสรงน้ําพระธาตุและสืบชะตาหลวง วัดผาปังหลวง ตามหนังสือบ้านผาปังหลวง ลงวันท่ี 24 
มีนาคม  2554  ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ(00260) 
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถ่ิน (00263) และแผนพัฒนาสามปี   ( พ.ศ. 2555 - 2557 )  หน้า  107 

   -  อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน  หมู่ท่ี 2 บ้านผาปังหลวง ตั้งไว้ 10,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่า
ดําเนินการโครงการเข้าค่ายอบรมตีก๋องปู่จา ตามหนังสือบ้านผาปังหลวง ลงวันท่ี 24 มีนาคม  2554  ต้ังจ่ายจาก
เงินอุดหนุนท่ัวไป  ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ(00260) งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถ่ิน 
(00263)  และแผนพัฒนาสามปี ( พ.ศ. 2555 - 2557 )  หน้า  110 

   -  อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ท่ี 3 บ้านผาปังกลาง ตั้งไว้  14,000  บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่า
ดําเนินการโครงการประเพณีสงกรานต์  สรงน้ําพระธาตุ  เข้ารุกขมูล  ตามหนังสือบ้านผาปังกลาง ท่ีพิเศษ/2554    
ลงวันท่ี 1 เมษายน 2554 ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
(00260) งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถ่ิน (00263) และแผนพัฒนาสามปี ( พ.ศ. 2555 - 2557 )  หน้า  107 

   -  อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ท่ี 4 บ้านห้วยไร่ ตั้งไว้ 15,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าดําเนินการ
โครงการจัดงานสืบสานประเพณีไม้คํ้าศรี  สืบชะตาหลวง สรงน้ําพระธาตุศิริภูมิวนา แห่ครัวตานในเทศกาลปีใหม่
เมือง ตามหนังสือบ้านห้วยไร่ท่ี พิเศษ/2554 ลงวันท่ี 20 มีนาคม 2554  ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  ปรากฏใน
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ(00260) งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถ่ิน (00263) และแผนพัฒนา
สามปี   ( พ.ศ. 2555 - 2557 )  หน้า  108 



 

 

 

-  อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน  หมู่ท่ี 4 บ้านห้วยไร่ ตั้งไว้ 4,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าดําเนินการ
โครงการเข้ารุกขมูล ตามหนังสือบ้านห้วยไร่ท่ี พิเศษ/2554 ลงวันท่ี 20 มีนาคม 2554  ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุน
ท่ัวไป  ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ(00260)  งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถ่ิน (00263)  
และแผนพัฒนาสามปี   ( พ.ศ. 2555 - 2557 )  หน้า  109 

 (9)  อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอําเภอเถิน   ตั้งไว้    200,000    บาท  

- เพ่ือเป็นค่าขยายเขตระบบจําหน่ายไฟฟ้าและไฟฟ้าสาธารณะ  บ้านแพะดอกเข็ม หมู่ 11 ตําบล   
แม่พริก  อําเภอแม่พริก จังหวัดลําปาง  ตั้งไว้   100,000  บาท ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป ปรากฏในแผนงาน
เคหะและชุมชน (00240)  งานไฟฟ้าถนน (00242) และแผนพัฒนาสามปี   ( พ.ศ. 2555 - 2557 )  หน้า  57 

- เพ่ือเป็นค่าขยายเขตระบบจําหน่ายไฟฟ้าและไฟฟ้าสาธารณะ  บ้านเด่นอุดม  หมู่ท่ี  5  ตําบลผาปัง    
อําเภอแม่พริก จังหวัดลําปาง  ตั้งไว้   100,000  บาท ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน (00240)  งานไฟฟ้าถนน (00242) และแผนพัฒนาสามปี   ( พ.ศ. 2555 - 2557 )  หน้า  58 

 
 1.6  หมวดรายจ่ายอ่ืน    ไม่ได้ตั้งไว้     
 
2.  รายจ่ายเพ่ือการลงทุน    ตั้งไว้รวม   163,800   บาท    แยกเป็น 

หมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง      ตั้งไว้   163,800   บาท    แยกเป็น 
ค่าครุภัณฑ์    
2.1  ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  ตั้งไว้  5,400   บาท     

                   (1) ค่าจัดซ้ือเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ จํานวน 1 ชุด  ตั้งไว้  5,400   บาท 
  รายละเอียดดังนี้ 

-   พิมพ์ขาวดําไม่ต่ํากว่า  32  แผ่น/นาที พิมพ์สีไม่ตํ่ากว่า  30  แผ่น/นาที(A4) 
-   SACAN ความละเอียดไม่น้อยกว่า  1200  dpi, 24 bit 
-   COPY  พิมพ์ขาวดําไม่ต่ํากว่า  32  แผ่น/นาที พิมพ์สีไม่ต่ํากว่า  30  แผ่น/นาที(A4)  
ย่อขยายระหว่าง 25-400 % 
-    หน่วยความจําไม่น้อยกว่า 64 MB 
ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป (00110) งานบริหารท่ัวไป  

(00111)  และแผนพัฒนาสามปี   ( พ.ศ. 2555 - 2557 )  หน้า  128 

2.2  ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่  ตั้งไว้  30,100   บาท     
          (1)  ค่าจัดซ้ือโปรเจ็คเตอร์ จํานวน 1 ตัว  ตั้งไว้   25,100  บาท  
  รายละเอียด ดังนี้  

- ความละเอียด XGA  (1240 x 768) 
- ความสว่างไม่น้อยกว่า 2500  ANSI  Lumens 
- รับประกันหลอดภาพไม่น้อยกว่า  1,000  ชั่วโมง  รับประกันตัวเครื่องไม่น้อยกว่า  2  ปี  
- มีระบบรักษาความปลอดภัยเครื่อง 
 



 

 

 

- สามารถฉายภาพได้ขนาดระหว่าง 30 – 300 นิ้ว ท่ีระยะห่างจากจอรับภาพระหว่าง          
0.9-9  เมตร 

- มีพอร์ตเชื่อมต่อสัญญาณ  D-sub 15 pin  input/output,composite Vedio,USB 
Display,USB for Mouse  Control 

 โดยจัดซ้ือตามราคาท้องถ่ิน ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป
(00110)  งานบริหารท่ัวไป (00111) และแผนพัฒนาสามปี   ( พ.ศ. 2555 - 2557 )  หน้า  128 
           (2)  ค่าจัดซ้ือกล้องถ่ายรูปดิจิตอล จํานวน 1 ตัว  ตั้งไว้  5,000  บาท  
  รายละเอียด ดังนี้  

- กล้องถ่ายรูปดิจิตอล ความละเอียดสูงสุด ไม่น้อยกว่า 14 ล้านพิกเซล  
- มีเซนเซอร์รับภาพ 
- บันทึกภาพเคลื่อนไหวพร้อมเสียง 
- สามารถซูมได้ไม่น้อยกว่า  4  เท่า 
- หน่วยความจําไม่น้อยกว่า 2 Gigabytes 
- ใช้แบตเตอรี่แบบ li-on พร้อมแท่นซาร์ต 
- ช่องเชื่อมต่อแบบ USB 
- กระเป๋ากล้อง 

  โดยจัดซ้ือตามราคาท้องถ่ิน  ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป
(00110) งานบริหารท่ัวไป (00111) และแผนพัฒนาสามปี  ( พ.ศ. 2555 - 2557 )  หน้า 128 

2.3 ประเภทครุภัณฑ์สํานักงาน ตั้งไว้    24,000   บาท 
  (1)  ค่าจัดซ้ือตู้เหล็กเก็บแฟ้มเอกสาร ขนาด 2 บาน  จํานวน 1 หลัง ตั้งไว้  5,500  บาท          

โดยจัดซ้ือตามราคาท้องถ่ิน ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป (00110) งานบริหาร 
งานท่ัวไป (00111)  และแผนพัฒนาสามปี   ( พ.ศ. 2555 - 2557 )  หน้า  128 

(2)   ค่าจัดซ้ือฉากก้ันห้อง  ตั้งไว้    18,500   บาท   
 รายละเอียด  ดังนี้ 
 -     ขนาดกว้าง  1.00  เมตร  สูง  1.60  เมตร  จํานวน  2  แผง 
 -     ขนาดกว้าง  1.20  เมตร  สูง  1.60  เมตร  จํานวน  2  แผง 
 -     เสาจบ  จํานวน  1  ต้น 

โดยจัดซ้ือตามราคาท้องถ่ิน  ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป (00110)        
งานบริหารงานท่ัวไป (00111)  และแผนพัฒนาสามปี  ( พ.ศ. 2555 - 2557 )  หน้า  128 

2.4 ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร ตั้งไว้   41,300   บาท 
(1)  ค่าจัดซ้ือเครื่องสีข้าวกล้อง จํานวน  1  เครื่อง  ตั้งไว้  41,300  บาท  
รายละเอียด ดังนี้ 
- สีข้าวขาว  ข้าวกล้องได้ระหว่าง  70-80  กิโลกรัม/ชั่วโมง 
- แยกรํา  ปลายข้าวและแกลบในตัว 
- สามารถปรับความขาวได้ตามต้องการ 
- ติดต้ังล้อ 
- มอเตอร์ไม่น้อยกว่า  2  แรงม้า 



 

 

 

- รับประกันสินค้าไม่น้อยกว่า  1  ปี 
โดยจัดซ้ือตามราคาท้องถ่ิน  ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป ปรากฏในแผนงานการเกษตร 

(00320) งานส่งเสริมการเกษตร (00321)  และแผนพัฒนาสามปี  ( พ.ศ. 2555 - 2557 )  หน้า  92 

2.5 ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ  ตั้งไว้   63,000   บาท 
(1) ค่าจัดซ้ือเครื่องกําเนิดไฟฟ้าเครื่องยนต์ดีเซล  ขนาดไม่น้อยกว่า  5  กิโลวัตต์  
จํานวน 1เครื่อง    ตั้งไว้  63,000  บาท 
รายละเอียด ดังนี้ 
- แผงสวิทซ์  1  อัน 
- โวลท์มิเตอร์ 1  อัน 
- แอมมิเตอร์  1  อัน 
- หลอดไฟแสงสว่างพร้อมข้ัว  1  อัน 
- คัตเอาต์  1  อัน 
- ท่ีเสียบปลั๊ก  2  จุด 
- ไฟ AC 220  โวลท์  ชนิดยกเดียว  50  เฮิรตซ์ 
- มีเครื่องควบคุมแรงดันไฟฟ้าอัตโนมัติ  โดยมีอัตราการเปลี่ยนแปลงไม่เกิน+2.5,- 2.5% 
- สามารถใช้ได้กับอุปกรณ์ไฟฟ้าท่ีมีค่า POWER  FACTOR  ต้ังแต่ร้อยละ  80  ข้ึนไป 
- เครื่องกําเนิดไฟฟ้าส่งกําลังขับโดยตรง 

 โดยจัดซ้ือตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์    ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป   ปรากฏในแผนงาน 
บริหารงานท่ัวไป(00110) งานบริหารท่ัวไป (00111)  และแผนพัฒนาสามปี   ( พ.ศ. 2555 - 2557 )  หน้า  57 

 
ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง    ไม่ได้ตั้งไว้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 
องค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก 
อําเภอแม่พริก  จังหวัดลําปาง 
รายจ่ายจําแนกตามหน่วยงาน 
หน่วยงาน  ส่วนการคลัง 

 
ตั้งงบประมาณรายจ่ายท้ังส้ิน    1,226,460    บาท  แยกเป็น 
1. รายจ่ายประจํา   ตั้งไว้รวม     1,206,960    บาท   แยกเป็น 

 1.1 หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจํา   ตั้งไว้รวม    644,920   บาท      แยกเป็น 
 1.1.1  ประเภท  เงินเดือนพนักงาน    ตั้งไว้  581,320  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วน

ตําบล   พร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือน จํานวน 4 อัตรา ตําแหน่ง หัวหน้าส่วนการคลัง  นักวิชาการเงินและบัญชี    
เจ้าพนักงานพัสดุ  เจ้าหน้าท่ีจัดเก็บรายได้   ต้ังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป (00110) 
งานบริหารงานคลัง (00113) 

1.1.2 ประเภท  เงินเพ่ิมต่างๆ   ตั้งไว้  63,600  บาท   
          (1)  เงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราว ต้ังไว้ 50,400 บาท เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราว 

จํานวน  3  อัตรา  ตําแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี  เจ้าพนักงานพัสดุ  เจ้าหน้าท่ีจัดเก็บรายได้  ต้ังจ่ายจากเงิน
รายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113) 

          (2)  เงินเพ่ิมอ่ืน  ต้ังไว้ 13,200 บาท เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมตามคุณวุฒิท่ีตรงตามคุณสมบัติเฉพาะ
ตําแหน่ง จํานวน  3  อัตรา  ตําแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี   เจ้าพนักงานพัสดุ เจ้าหน้าท่ีจัดเก็บรายได้       
ต้ังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113) 

 
      1.2  หมวดค่าจ้างช่ัวคราว    ตั้งไว้   332,040   บาท       

1.2.1 ประเภท  เงินเดือนหรือเงินท่ีจ่ายเพ่ิมให้แก่พนักงานจ้าง   ตั้งไว้   332,040   บาท 
         (1) ค่าจ้างพนักงานจ้าง ต้ังไว้  269,640 บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ 

จํานวน  3  อัตรา  ตําแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้าหน้าท่ีการเงินและบัญชี  ผู้ช่วยเจ้าหน้าท่ีพัสดุ  ผู้ช่วยเจ้าหน้าท่ีจัดเก็บ
รายได้  ต้ังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113) 

        (2) เงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราว ต้ังไว้ 62,400  บาท เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวของ
พนักงานจ้างตามภารกิจ จํานวน  3  อัตรา  ตําแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้าหน้าท่ีการเงินและบัญชี  ผู้ช่วยเจ้าหน้าท่ีพัสดุ 
ผู้ช่วยเจ้าหน้าท่ีจัดเก็บรายได้  ต้ังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป (00110) งานบริหาร 
งานคลัง (00113)  

 
1.3 หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ   ตั้งไว้   230,000   บาท   แยกเป็น 
ค่าตอบแทน ตั้งไว้   60,000  บาท 
1.3.1 ประเภท ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา  ตั้งไว้ 5,000 บาท    เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทน

การปฏิบัติงานนอกเวลาให้แก่พนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้างท่ีมาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือใน
วันหยุดราชการท่ีได้รับคําสั่งให้ช่วยเหลือการปฏิบัติงานซ่ึงเป็นงานเร่งด่วนนอกเวลาราชการปกติหรืองานท่ีไม่อาจ



 

 

 

ทําในเวลาราชการได้  ต้ังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป (00110) งานบริหารงานคลัง  
(00113) 

1.3.2  ประเภท  เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล  ตั้งไว้ 50,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่ารักษาพยาบาล
ของพนักงานส่วนตําบลและครอบครัว ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป(00110)            
งานบริหารงานคลัง (00113) 

1.3.3  ประเภท  เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร  ตั้งไว้  5,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือ
การศึกษาบุตรของพนักงานส่วนตําบล  ต้ังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป (00110)                 
งานบริหารงานคลัง (00113) 

 
ค่าใช้สอย ตั้งไว้   120,000  บาท 
1.3.4 ประเภท  รายจ่ายเก่ียวกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ  ตั้งไว้                  

50,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร  สําหรับเป็นค่าเบ้ีย
เลี้ยง  ค่าพาหนะ  ค่าเช่าท่ีพักและค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ  ในการเดินทางไปราชการหรืออบรมสัมมนาพนักงานส่วนตําบล  
พนักงานจ้าง  ต้ังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป (00110)  งานบริหารงานคลัง  (00113) 

1.3.5 ประเภทรายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ   ตั้งไว้  50,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ 
ค่าลงทะเบียนและธรรมเนียม ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าจัดทํารายงานประจําปีเพ่ือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของ 
อบต. ค่ารับวารสาร ค่าจัดซ้ือหนังสือกฎหมาย  ระเบียบต่างๆ ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงาน
ท่ัวไป (00110)  งานบริหารงานคลัง  (00113) 

1.3.6 ประเภทรายจ่ายเพ่ือบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน  ตั้งไว้  20,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่า
บํารุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์ (วงเงินไม่เกิน 5,000 บาท)  เช่น  เครื่องพิมพ์ดีด เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องถ่าย
เอกสาร  เครื่องปรับอากาศ โต๊ะ  เก้าอ้ี  และครุภัณฑ์อ่ืนๆต้ังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงาน
ท่ัวไป  (00110) งานบริหารงานคลัง (00113) 

 
ค่าวัสดุ     ตั้งไว้   50,000  บาท 
1.3.7  ประเภท  ค่าวัสดุสํานักงาน   ตั้งไว้  30,000  บาท   เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ้ือสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ 

เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ  หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร  ตรายาง  แบบพิมพ์ต่างๆ ฯลฯ   ต้ังจ่ายจากเงินรายได้  
ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113) 

1.3.8  ประเภท  วัสดุคอมพิวเตอร์  ตั้งไว้  20,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์  เช่น
แผ่นดิสก์  โปรแกรม หมึกคอมพิวเตอร์ และอ่ืนๆ  ต้ังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป
(00110) งานบริหารงานคลัง (00113) 

 
 
 
 
 



 

 

 

2.  รายจ่ายเพ่ือการลงทุน     
หมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง      ตั้งไว้   19,500   บาท    แยกเป็น 
ค่าครุภัณฑ์    
2.1  ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  ตั้งไว้  19,500   บาท     
       (1) ค่าจัดซ้ือคอมพิวเตอร์แบบพกพา (โน้ตบุ๊ค) จํานวน 1 ชุด  ตั้งไว้  19,500 บาท 
 รายละเอียดดังนี้ 
 - รุ่นซีพียู   Intel  Core  i3 
 - ฮาร์ดดิสก์ไม่น้อยกว่า  640  GB   
 - Built  in  Bootooth  2.1 /WLAN/USB 3.0 
 - 2048  MB  DDR3-1066 
 - กระเป๋า  1  ใบ 

- รับประกันไม่น้อยกว่า  1 ปี 

 โดยจัดซ้ือตามราคาท้องถ่ิน  ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป 
(00110) งานบริหารงานคลัง (00113)  และแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555-2557)  หน้า 128 
 

ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง    ไม่ได้ตั้งไว้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 
องค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก 
อําเภอแม่พริก   จังหวัดลําปาง 
รายจ่ายจําแนกตามหน่วยงาน 

หน่วยงาน  ส่วนโยธา 
 

ตั้งงบประมาณรายจ่ายท้ังส้ิน  2,581,060     บาท    แยกเป็น 
1.   รายจ่ายประจํา        ตั้งไว้รวม  1,382,660      บาท    แยกเป็น 
 1.1 หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจํา   ตั้งไว้รวม     626,040     บาท   แยกเป็น 

1.1.1 ประเภท  เงินเดือนพนักงาน  ตั้งไว้    567,840   บาท  เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนของพนักงานส่วน
ตําบล  พร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือน จํานวน  4  อัตรา ตําแหน่ง หัวหน้าส่วนโยธา นายช่างไฟฟ้า นายช่างโยธา          
เจ้าพนักงานธุรการ ต้ังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับ
เคหะและชุมชน (00241) 

1.1.2 ประเภท  เงินเพ่ิมต่างๆ   ตั้งไว้     58,200    บาท   
          (1)  เงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราว ต้ังไว้   51,600  บาท เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมการครองชีพ

ชั่วคราว จํานวน  3  อัตรา  ตําแหน่ง  นายช่างไฟฟ้า  นายช่างโยธา  เจ้าพนักงานธุรการ ต้ังจ่ายจากเงินรายได้  
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน (00241) 

          (2)  เงินเพ่ิมตามคุณวุฒิ  ต้ังไว้ 6,600 บาท เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมตามคุณวุฒิท่ีตรงตามคุณสมบัติ
เฉพาะตําแหน่ง จํานวน  3  อัตรา  ตําแหน่ง นายช่างโยธา นายช่างไฟฟ้า  เจ้าพนักงานธุรการ  ต้ังจ่ายจากเงิน
รายได้  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240)  งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน (00241) 

 
  1.2  หมวดค่าจ้างช่ัวคราว    ตั้งไว้    219,120    บาท       

1.2.1 ประเภท  เงินเดือนหรือเงินท่ีจ่ายเพ่ิมให้แก่พนักงานจ้าง     ตั้งไว้   219,120    บาท 
         (1) ค่าจ้างพนักงานจ้าง ต้ังไว้  180,240   บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ 

จํานวน  2  อัตรา  ตําแหน่ง  ผู้ช่วยช่างโยธา  ผู้ช่วยเจ้าหน้าท่ีธุรการ  ต้ังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงาน
เคหะและชุมชน (00240) งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน (00241) 

        (2)  เงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราว ต้ังไว้  38,880   บาท เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราว 
พนักงานจ้างตามภารกิจ  จํานวน  2  อัตรา   ตําแหน่ง  ผู้ช่วยช่างโยธา  ผู้ช่วยเจ้าหน้าท่ีธุรการ ต้ังจ่ายจากเงิน
รายได้  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน (00241) 

 
 1.3 หมวดค่าตอบแทน ค่าใช้สอยและวัสดุ      ตั้งจ่ายไว้รวม   537,500   บาท    แยกเป็น 
 ค่าตอบแทน ตั้งไว้   65,000  บาท     

1.3.1 ประเภท  ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา  ตั้งไว้  10,000  บาท   เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาให้แก่พนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้างท่ีมาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือใน
วันหยุดราชการท่ีได้รับคําสั่งให้ช่วยเหลือการปฏิบัติงานซ่ึงเป็นงานเร่งด่วนนอกเวลาราชการปกติหรืองานท่ีไม่อาจ
ทําในเวลาราชการได้ ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับ
เคหะและชุมชน (00241)                                                                                                      



 

 

 

1.3.2  ประเภท  เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล  ตั้งไว้  50,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่ารักษาพยาบาล
ของพนักงานส่วนตําบลและครอบครัว  ต้ังจ่ายจากเงินรายได้   ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งาน
บริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน (00241) 

1.3.3  ประเภท  เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร  ตั้งไว้  5,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือ
การศึกษาบุตรของพนักงานส่วนตําบล  ต้ังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240)                 
งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน (00241) 

 
 ค่าใช้สอย ตั้งไว้   302,500  บาท  

1.3.4 ประเภท   รายจ่ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ  ตั้งไว้  
30,000  บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร  สําหรับเป็น
ค่าเบ้ียเลี้ยง ค่าพาหนะ  ค่าเช่าท่ีพักและรายจ่ายอ่ืนๆ  ต้ังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 
(00240) งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน (00241) 

1.3.5  ประเภท  รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ  ตั้งไว้  72,500  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ 
ค่าลงทะเบียนและธรรมเนียม ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าจัดทํารายงานประจําปีเพ่ือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของ 
อบต. ค่ารับวารสาร ค่าจัดซ้ือหนังสือกฎหมาย ระเบียบต่างๆ ค่าตรวจสภาพน้ําระบบประปาหมู่บ้าน  15  หมู่บ้าน    
ต้ังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน 
(00241) 

1.3.6 ประเภท   รายจ่ายเพ่ือบํารุงรักษา หรือซ่อมแซมทรัพย์สิน ตั้งไว้ 200,000  บาท เพ่ือจ่ายเป็น
ค่าซ่อมแซมท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง และบํารุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์ (วงเงินไม่เกิน 5,000 บาท)  เช่น  เครื่องพิมพ์ดีด 
เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องถ่ายเอกสาร  เครื่องปรับอากาศ โต๊ะ  เก้าอ้ี  และครุภัณฑ์อ่ืนๆและ ต้ังจ่ายจากเงิน
รายได้  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน (00241) 
 

ค่าวัสดุ  ตั้งไว้   170,000  บาท 
1.3.7  ประเภท  วัสดุสํานักงาน  ตั้งไว้  30,000 บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ้ือสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ เช่น 

กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ  หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร  ตรายาง  แบบพิมพ์ต่างๆ ฯลฯ     ต้ังจ่ายจากเงินรายได้  
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน (00241) 

1.3.8  ประเภท  วัสดุก่อสร้าง  ตั้งไว้  30,000 บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง  เช่นแปรงทาสี,สีทิน
เนอร์ น้ํามันทาไม้   ฯลฯ  ต้ังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารท่ัวไป
เก่ียวกับเคหะและชุมชน (00241) 

1.3.9  ประเภท  วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  ตั้งไว้  90,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือหลอดไฟ , ปลั๊กไฟ , 
สายไฟฟ้า  ฟิวส์ ฯลฯ ต้ังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารท่ัวไป
เก่ียวกับเคหะและชุมชน (00241) 

1.3.10  ประเภท  วัสดุคอมพิวเตอร์  ตั้งไว้  20,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์  เช่น
แผ่นดิสก์  โปรแกรม หมึกคอมพิวเตอร์ และอ่ืนๆ  ต้ังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 
(00240) งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน (00241) 



 

 

 

2.   รายจ่ายเพ่ือการลงทุน     
หมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง   ตั้งไว้   1,198,400  บาท  แยกเป็น 

ค่าครุภัณฑ์       ตั้งไว้      5,500   บาท   
2.1  ประเภทครุภัณฑ์สํานักงาน  ตั้งไว้       5,500       บาท        
      (1) ค่าจัดซ้ือตู้เหล็กเก็บแฟ้มเอกสาร ขนาด 2 บาน จํานวน 1 หลัง ตั้งไว้ 5,500 บาท โดยจัดซ้ือ

ตามราคาท้องถ่ิน ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน(00240) งานบริหารท่ัวไป
เก่ียวกับเคหะและชุมชน (00241) และแผนพัฒนาสามปี   ( พ.ศ. 2555 - 2557 )  128 

      
ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง          ตั้งไว้  1,192,900   บาท 
ประเภทถนน 
2.2 โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่นสายทุ่งดงเหนือ – ทุ่งมะเกลือ ตั้งไว้ 84,000 บาท  เพ่ือจ่าย

เป็นค่าจ้างเหมาก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่นสายทุ่งดงเหนือ–ทุ่งมะเกลือ บ้านแม่พริกลุ่ม หมู่ท่ี 1 ตําบลแม่พริก 
อําเภอแม่พริก จังหวัดลําปาง ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 470.00 เมตร หนา 0.25 เมตร รายละเอียดตาม
แบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก เลขท่ี 0039/2554 ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป ปรากฏใน
แผนงานเคหะและชุมชน  ( 00240 )  งานไฟฟ้าถนน ( 00242 )  และแผนพัฒนาสามปี   ( พ.ศ. 2555 - 2557 )  
หน้า  42 

2.3 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 8  ตั้งไว้ 88,700 บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมา
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านแม่เชียงรายลุ่ม  หมู่ท่ี 3  ตําบลแม่พริก อําเภอแม่พริก 
จังหวัดลําปาง ผิวจราจรกว้าง 2.50 เมตร  ยาว 70.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ลูกรังไหล่ทางเฉลี่ยข้างละ 0-0.25 
เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก เลขท่ี 0040/2554  ต้ังจ่ายจากเงิน
อุดหนุนท่ัวไป  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  ( 00240 )  งานไฟฟ้าถนน ( 00242 ) และแผนพัฒนาสามปี   
( พ.ศ. 2555 - 2557 )  หน้า  42 

2.4 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน  ตั้งไว้ 99,500 บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้าง
เหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านสันป่าสัก  หมู่ท่ี 5 ตําบลแม่พริก อําเภอแม่พริก จังหวัด
ลําปาง ผิวจราจรกว้าง 2.50 เมตร  ยาว 80.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ลูกรังไหล่ทางเฉลี่ยข้างละ 0-0.25 เมตร 
รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก เลขท่ี 0041/2554 ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป   
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  ( 00240 )  งานไฟฟ้าถนน ( 00242 )  และแผนพัฒนาสามปี ( พ.ศ. 2555 - 
2557 )  หน้า  42 

2.5  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเข้าศูนย์สงเคราะห์ราษฎรประจําหมู่บ้าน     ตั้งไว้  
76,000 บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเข้าศูนย์สงเคราะห์ราษฎรประจําหมู่บ้าน 
บ้านวังสําราญ  หมู่ท่ี 6  ตําบลแม่พริก อําเภอแม่พริก จังหวัดลําปาง ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร  ยาว 49.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร ลูกรังไหล่ทางเฉลี่ยข้างละ 0.25 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตําบล
แม่พริก  เลขท่ี 0042/2554 ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป   ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  (00240)  งาน
ไฟฟ้าถนน ( 00242 ) และแผนพัฒนาสามปี ( พ.ศ. 2555 - 2557 )  หน้า  43 

 



 

 

 

2.6 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก   ตั้งไว้  92,500  บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยข้ีนก หมู่ท่ี 7 ตําบลแม่พริก อําเภอแม่พริก จังหวัดลําปาง ผิวจราจรกว้าง 3.00 
เมตร ยาว 55.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ลูกรังไหล่ทางเฉลี่ยข้างละ 0-0.25 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนของ
องค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก เลขท่ี 0043/2554 ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป   ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน  ( 00240 ) งานไฟฟ้าถนน ( 00242 )  และแผนพัฒนาสามปี  ( พ.ศ. 2555 - 2557 )  หน้า  43 

2.7 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายผาปัง – โป่งขาม ตั้งไว้  100,000 บาท เพ่ือจ่าย
เป็นค่าจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายผาปัง – โป่งขาม บ้านผาปังกลาง หมู่ท่ี 3 ตําบลผาปัง 
อําเภอ แม่พริก จังหวัดลําปาง ผิวจราจรกว้าง 3.50 เมตร ยาว 60.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ลูกรังไหล่ทางเฉลี่ย
ข้างละ 0.25 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก เลขท่ี 0045/2554  ต้ังจ่าย
จากเงินอุดหนุนท่ัวไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  (00240) งานไฟฟ้าถนน (00242) และแผนพัฒนาสามปี   
( พ.ศ. 2555 - 2557 )  หน้า  43 

ประเภทลานกีฬา 
2.8 โครงการปรับปรุงสนามกีฬาบ้านร่มไม้ยาง ตั้งไว้  99,900 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาปรับปรุง

สนามกีฬา บ้านร่มไม้ยาง หมู่ท่ี 9 ตําบลแม่พริก อําเภอแม่พริก  จังหวัดลําปาง ขนาดกว้าง 64.00 เมตร ยาว 
100.00 เมตร พร้อมประตูฟุตซอล  จํานวน 1 คู่ รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก 
เลขท่ี 0052/2554  ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป   ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
(00260)  งานกีฬาและนันทนาการ  ( 00262 )  และแผนพัฒนาสามปี  ( พ.ศ. 2555 - 2557 )  หน้า  85 

 
ประเภทประปา 
2.9 โครงการก่อสร้างประตูระบายน้ําลําเหมืองทุ่งห้วยไร่ ตั้งไว้ 49,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมา

ก่อสร้างประตูระบายน้ําลําเหมืองทุ่งห้วยไร่ บ้านห้วยไร่ หมู่ท่ี 4 ตําบลผาปัง อําเภอแม่พริก จังหวัดลําปาง ขนาด
กว้าง 2.00 เมตร  ยาว 7.00 เมตร  สูง 1.50 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตําบล       
แม่พริก เลขท่ี 0044/2554  ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (00310)   
งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน  (00312)  และแผนพัฒนาสามปี  ( พ.ศ. 2555 - 2557 )  หน้า  69 

2.10 โครงการก่อสร้างถังเก็บน้ําระบบประปาหมู่บ้าน ตั้งไว้ 95,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างก่อสร้าง
ถังเก็บน้ําระบบประปาหมู่บ้าน บ้านปางยาว หมู่ท่ี 8 ตําบลแม่พริก อําเภอแม่พริก จังหวัดลําปาง ขนาดกว้าง 2.50 
เมตร ยาว 6.00 เมตร    สูง 1.50 เมตร  รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก เลขท่ี 
0046/2554  ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (00310) งานก่อสร้าง
โครงสร้างพ้ืนฐาน  (00312)  และแผนพัฒนาสามปี ( พ.ศ. 2555 - 2557 )  หน้า  66 

2.11 โครงการก่อสร้างถังเก็บน้ําระบบประปาหมู่บ้าน ตั้งไว้ 75,900 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างก่อสร้าง
ถังเก็บน้ําระบบประปาหมู่บ้าน บ้านนาริน  หมู่ท่ี 1 ตําบลผาปัง  อําเภอแม่พริก จังหวัดลําปาง ขนาดกว้าง 2.50 
เมตร ยาว 5.00 เมตร   สูง 2.50 เมตร  รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก เลขท่ี 
0048/2554 ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (00310)   งานก่อสร้าง
โครงสร้างพ้ืนฐาน  (00312) และแผนพัฒนาสามปี ( พ.ศ. 2554 – 2556 ) หน้า 66 



 

 

 

2.12 โครงการติดตั้งตู้ควบคุมระบบประปาหมู่บ้าน ตั้งไว้ 39,600 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาติดต้ัง
ตู้ควบคุมระบบประปา บ้านสันข้ีเหล็ก หมู่ท่ี 10 ตําบลแม่พริก อําเภอแม่พริก จังหวัดลําปาง ติดต้ังตู้ควบคุมระบบ
ประปาหมู่บ้าน จํานวน 2 ตู้ ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (00310)   
งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน  (00312)  และแผนพัฒนาสามปี ( พ.ศ. 2555 - 2557 )  หน้า  66 

2.13 โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน ตั้งไว้ 100,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาปรับปรุง
ระบบประปาหมู่บ้าน บ้านแม่พริกบน หมู่ท่ี 4 ตําบลแม่พริก อําเภอแม่พริก จังหวัดลําปาง ติดต้ังตู้ควบคุมระบบ
ประปาหมู่บ้าน จํานวน  1 ตู้  พร้อมเปลี่ยนระบบกรอง  ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป   ปรากฏในแผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา (00310)  งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน  (00312) และแผนพัฒนาสามปี ( พ.ศ. 2555 
- 2557 ) หน้า  66 

ประเภทรั้ว 
2.14 โครงการก่อสร้างรั้วก้ันบ่อขยะ ตั้งไว้ 61,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาก่อสร้างรั้วก้ันบ่อขยะ 

บ้านผาปังหลวง หมู่ท่ี 2 ตําบลผาปัง อําเภอแม่พริก จังหวัดลําปาง ยาว 68.00 เมตร สูง 0.90 เมตร  รายละเอียด
ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก เลขท่ี 0047/2554  ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  ปรากฏใน
แผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล  (00244) และแผนพัฒนาสามปี  ( พ.ศ. 
2555 - 2557 )  หน้า  113 

ประเภทไฟฟ้า 
2.15 โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่างและไฟฟ้ากําลังภายในอาคารอเนกประสงค์ ตั้งไว้ 31,800 

บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาติดต้ังระบบไฟฟ้าแสงสว่างและไฟฟ้ากําลัง ภายในอาคารอเนกประสงค์ บ้านสัน
ข้ีเหล็ก หมู่ท่ี 10  ตําบลแม่พริก  อําเภอแม่พริก  จังหวัดลําปาง  ติดต้ังระบบไฟฟ้ากําลังและไฟฟ้าแสงสว่าง   
จํานวน  1 ระบบ  ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240)  งานไฟฟ้าถนน 
(00242) และแผนพัฒนาสามปี   ( พ.ศ. 2555 - 2557 )  หน้า  57 

ประเภทอาคาร 
2.16 โครงการก่อสร้างป้อมยามองค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก  ตั้งไว้ 100,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็น

ค่าจ้างเหมาป้อมยามองค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก  อําเภอแม่พริก จังหวัดลําปาง ขนาดกว้าง  3.00  เมตร  
ยาว  3.00  เมตร  รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก เลขท่ี 0051/2554  ต้ังจ่าย
จากเงินอุดหนุนท่ัวไป  ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน(00120)  งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการรักษา
ความสงบภายใน (00121)และแผนพัฒนาสามปี ( พ.ศ. 2555 - 2557 )  หน้า  129 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 
องค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก 
อําเภอแม่พริก  จังหวัดลําปาง 

รายจ่ายงบกลาง 
 
รายจ่ายงบกลาง    ตั้งไว้รวม    879,097  บาท แยกเป็น 

1. ประเภท  รายจ่ายตามข้อผูกพัน  ตั้งไว้  100,000  บาท เพ่ือจ่ายเป็นทุนการศึกษาปริญญาโทและปริญญาตรี   
เพ่ือพัฒนาบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท้ังฝ่ายการเมืองและฝ่ายประจํา เป็นเงิน 100,000 บาท ต้ังจ่าย
จากเงินรายได้   ปรากฏในแผนงานงบกลาง (00410)  งานงบกลาง (00411)   
 

2.  ประเภท  เงินสมทบกองทุนประกันสังคม  ตั้งไว้  198,708 บาท เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคม
เพ่ือให้ความคุ้มครองแก่ลูกจ้าง  โดยต้ังจ่ายในอัตราร้อยละ  10  ของค่าจ้าง ต้ังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏใน
แผนงานงบกลาง (00410)  งานงบกลาง (00411)   
 

3. ประเภท  เงินสํารองจ่าย ตั้งไว้  292,986  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือราษฎรท่ีประสบภัย ได้แก่  ภัยแล้ง  
อัคคีภัย  วาตภัย  อุทกภัย  ภาวะฝนแล้ง  ภัยจากลูกเห็บ  ภัยจากฝนท้ิงช่วง  ภัยจากไฟป่า  ภัยจากโรคระบาดของ
แมลงและศัตรูพืช  ภัยหนาว  ตลอดจนภัยอ่ืนๆ  อันมีมาเป็นสาธารณะ  ไม่ว่าเกิดจากธรรมชาติหรือมีผู้ทําให้
เกิดข้ึน  ซ่ึงก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิต  ร่างกาย  ของประชาชน  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนท่ีสุด        
ท่ี  มท  0318/ ว 2748  ลงวันท่ี  28  สิงหาคม  2540  ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานงบกลาง 
(00410)  งานงบกลาง (00411)  
  
4. ประเภท  เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถ่ิน  ตั้งไว้  116,643  บาท เพ่ือจ่ายเป็นเงิน
สมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถ่ิน   โดยต้ังจ่ายในอัตรา  1 %  ของเงินรายได้  ตามหนังสือท่ี  
มท 0318/ว 1928  ลงวันท่ี  25  สิงหาคม  2543  ต้ังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานงบกลาง (00410)     
งานงบกลาง (00411)   
 

5. ประเภท  เงินสมทบโครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบลพริก ตั้งไว้ 74,760 บาท  
เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก  โดยต้ังงบประมาณสมทบใน
สัดส่วนร้อยละ  30  ของงบประมาณท่ีได้รับจัดสรรของสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  2555  ต้ังจ่ายจาก
เงินรายได้  ปรากฏในแผนงานงบกลาง (00410)  งานงบกลาง (00411)   

6. ประเภท  รายจ่ายการสนับสนุนการสงเคราะห์เบ้ียยังชีพผู้ป่วยเอดส์  ตั้งไว้   96,000 บาท  เพ่ือจ่ายเป็นเงิน
สนับสนุนผู้ป่วยเอดส์  16 คน ๆ ละ  500 บาท  เป็นเงิน   96,000 บาท  ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  ปรากฏใน
แผนงานงบกลาง (00410)  งานงบกลาง (00411)   
 
 
 
 


